
 رمان باوان

 

 
1 

 

 

 رمان باوان )رویا نیکپور(

@DONYAIEMAMNOE

a53g
Sticky-Note
@NOVELSLAND



 رمان باوان

 

 
2 

 به نام خدا
 

 رمان باوان
ش میشه جگرگوشه ولی خب اصلش از بابان و بابا میاد، یعنی ترجمه ساده«. باوان»]یه تعبیری هست به اسم 

بهت میگه باوانِم یعنی داره با زبون بی زبونی میگه اونقدر با  پدری. چیزی فراتر از جگرگوشه! وقتیخانه

 روحم آمیخته شدی که حاال ریشه ی منی![

 

 نویسنده: رویا نیکپور

 

  

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
3 

 فصل اول

«منِ غریب»  

اولین ضمیر توی ادبیات فارسی  رین کلمه، تشکیل شده از دوتا حرف ومن! ساده ت»

خودمو . من... نم برای بیانِ اول شخص. و همین طور غریب ترین کلمه توی زندگی

الن یه دروغ بزرگ اشناسم. انگار که تازه متولد شده باشم و انگار تمام زندگیم تا نمی

دونم کی ام، کجام، حتی یه جمله ی کوتاه برای معرفی خودم ندارم. از بیرون بوده. نمی

کنم ولی دروغه. اون آدم من نیستم. اون خاطره ها رو به کل سال های زندگیم نگاه می

من نساختم. توی اون عکسا و فیلما من نبودم. یه چیزی کمه! یه چیزی گمه! من از 

رو  و گم کردم. ال به الی اون خنده ها، گریه ها، من خودمشدم. من خودم ر خودم گم

ال به الی اون صفحه های زندگی گم کردم. من کو؟ من نیست. از من هیچی نمونده 

جز یه جسم. هیچ به معنای واقعی کلمه! نه یه خنده، نه غم، نه شادی، نه اشک، نه 

من حتی یه خاطره ساده هم نمونده. یه  حرف، نه کلمه، نه حتی یه خاطره ساده. از

کنم با افتخار یا با خجالت بگم این من بودم. من این کار چیزی که وقتی بهش نگاه می

رو زدم. من... من... من... ولی این کلمه از هزار تا غریبه هم برام  رو کردم. من این حرف

 غریب تره!

دارن باشم و مثل اون رفتار کنم من دیگه من نیست. دیگه اون آدمی که همه انتظار 

«رفته. تموم شده. تموم شدم.  

 

دن. شاید زندگی یه بازیه که یه آدما توی طول زندگیشون چیزای زیادی رو از دست می

ش! چون اگه یاد نگیری از دست بدی، هیچی بخشی ازش از دست دادنه. شایدم همه
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له بوده، چه اشتن. چه وسیدن دبدست نمیاری. همه آدما حداقل یه تجربه از دست دا

ش کردن.، چه رابطه، چه پول، چه عشق، کوچیک و بزرگ همه حداقل یه بار تجربهآدم  

من اما خودم رو باختم. من خودم رو از دست دادم و گم شدم توی باتالق زندگی. برای 

شدگی فرو فایده تره، بیشتر توی این گمزنم انگار بیپیدا شدن هر چی دست و پا می

رم. من گم شدم. من توی دویست و شونزدهمین روز از روزهای بیست و سه سالگیم می

وجود نداشت. االن « من»گم شدم. جوری که دیگه پیدا نشدم! گشتم. گشتن. اما دیگه 

م! ذهنم پر بود اما فکرم خالی. از ه آدمِ خالی. یه آدمِ بی هویت. گُفقط یه آدم بودم. ی

زدم، اما هیچ کردم، باهاشون حرف میون رفت و آمد میگذشتم، باهاشکنار آدم ها می

 حسی نداشتم.

مجبور بودم که داشته باشم اما نداشتم. چیزی که همه ازم انتظار داشتن! همه ازم 

خواستن جواب محبت هاشون رو بدم، پا به پاشون شیطنت کنم و بخندم، توی می

داشتن من اون آدمِ قبل شون برم، همه ازم انتظار آغوش بکشمشون و قربون صدقه

باشم! اما نبودم! من اون آدم قبل نبودم. اون آدم توی دویست و شونزدهمین روز از 

روزهای بیست و سه سالگیش مرد و من متولد شدم. منِ غریب! خودم رو هم 

شناسمش و برای دونستم این بود که نمیمی« من»شناختم و تنها چیزی که از نمی

که بشناسمش. ادامه دادن نیاز دارم  

نیاز داشتم؟ بین این همه خستگی و فشار، بین این همه انتظار اطرافیان، بین این همه 

شدگی و سردرگمی، نیاز داشتم؟ برای ادامه دادنِ چی؟ زندگی؟ چه هدفی داشتم از گم

های خونه رو که بخاطر  زندگی؟ چه امیدی داشتم برای زندگی؟ که هرروز دعوای آدم

جرات نداشته باشم الم تا کام حرف بزنم؟ که نسبت به محبت های  بشنوم و من بود

ا هم با چشم ه همه، هیچ حسی نداشته باشم و در جوابشون فقط یه لبخند بزنم و اون
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شدگیِ منه رو ببینم خاطر گمهای اشکی از پیشم برن؟ یا صبح تا شب گریه هایی که ب

خواستم. این جوری نه! با این میخواستم. زندگی رو نو هیچی نداشته باشم بگم؟ نمی

 حس نه!

اون دخترمونه علی! چطور انقدر نسبت به رفتاراش بی تفاوتی؟! توی این دو هفته  -

مامان صدا نکرده اونم همتایی که مامان جون مامان عزیزم مامان  منوحتی یه بارم 

؟م. تا کی قراره وضع همین باشهقربونت برم از دهنش نمیفتاد. علی من خسته  

صدای گریه ی آمیخته به جیغِ مریم قلبم رو توی دست هاش فشرد و له کرد. اولین بارِ 

شد برای هزارمین بار کشید و باعث میکرد و جیغ میامروز نبود که این طور گریه می

خودم رو لعن و نفرین کنم و از خودم متنفر شم. همین کم بود! تنفر از خودم! علی 

رو به مریم تزریق کنه. بعد از هر بار گریه ی مریم سعی داشت با صداش آرامش 

شه! چقدر عاشق بود...دیدم که چطور هزار سال پیر میمی  

بره.مریم جان، عزیز دلم، صبور باش. شنیدی که دکتر چی گفت! زمان می -  

شد. تصمیمم اما آنی بود و قطعی!صدای گریه ی مریم قطع نمی  

ام. اون دختر من نیست. علی بخدا نیست. همتای خومی دخترموخوام. من زمان نمی -

بهم برگردون. دخترمومن انقدر یخ نبود. انقدر سرد نبود. علی   

خواست! از روی خواست. کدوم من؟! من رو نمین رو میزد. مکشید. داد میجیغ می

شد. تخت چوبی بلند شدم و به سمت پنجره قدم برداشتم. داد و فریاد ها تموم نمی

شدم! پنجره رو که باز کردم سرمای هوای ناشی از بارونِ دو شد... تموم میتموم می

. اما موجب بستنش نشد! هیچی موجب بستنش ساعت پیش، لرزه به اندامم انداخت

شد! نمی  
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ایش باعث سرم رو از پنجره بیرون بردم و به زمین زل زدم. ارتفاع زیادِ سه طبقه

خواستم بکنم تونست من رو از کاری که میم شد اما حتی سرگیجه هم نمیسرگیجه

دای دعوای منصرف کنه. خودم رو به جلو هل دادم و توی چهارچوب پنجره نشستم. ص

مریم و علی رو گوش کردم. با دقت، با توجه، با لذت! این صدا قرار بود آخرین صدایی 

شنوم و برای هزارمین بار از خودم پرسیدم کدوم من؟! می« من»باشه که   

مریم و علی... انگار بهترین آدمای دنیا بودن. اما هیچوقت نتونستم مامان و بابا صداشون 

خود گوشه لبم نشست. چقدر هیچوقتِ من با هیچوقِت بقیه  کنم. پوزخندی خود به

چقدر فرق بود بین هیچ وقتِ یه عمر، و هیچ وقتِ دو هفته!  آدما فرق داشت!  

دیدم. با هر بار خم شدن حالم از این کامال زیر پام می ور شهرسرم رو بیشتر خم کردم. 

عملیش کنم. آب دهنم رو  خواستمشد. اما این یه تصمیم بود که میرو به اون رو می

ا ه . من اونی نبودم که اونام رو محکم روی هم فشردمه قورت دادم و چشم

تونستم حتی شبیه اون آدم باشم یا حتی تظاهر کنم که هستم. خواستن. من نمیمی  

من هیچکس بودم! من فقط یه کوه خستگی بودم.  من اون نبودم. من هیچکس نبودم.

رفت و باز جلوتر کشیدم. با هر بار دیدن ارتفاع نفسم می ور خودم من، من نبودم!

و به دیوار گرفتم تا نیفتم. از درون ر اومد. قسمت چپ بدنم شل شد که سریع دستممی

هام به شماره افتاده بود و لرزیدم و سرما هم مزید بر علت شده بود. نفسداشتم می

شد نتونم درست و حسابی میلرزیدن که باعث ام بدتر از هر موقع دیگه میه دست

و حفظ کنم.ر تعادلم  

رفت خورد. دل من هم با هر بار سر خوردن میکف دستم عرق کرده بود و مدام سر می

توجه خودم رو باز جلوتر کشیدم. فقط دو قدم تا اومد! تقه ای به در خورد و من بیو می
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یستادم و زیر لب زمزمه رگ اتاقم اتموم شدن فاصله داشتم. توی چهارچوبِ پنجره ی بز

در اتاق باز شد. « امیدوارم بدون من زندگی راحت تری رو تجربه کنید.»کردم:   

 بازم برنگشتم تا وقتی که صدای لرزان سپنتا رو شنیدم:

کنی؟همتا؟! داری چه غلطی می -  

کرد و باعث سوزشش توی گلوم داشت رشد می ،بغض نداشتم. فقط یه غده ی سرطانی

گشتم. نگاهش نکردم. نخواستم صورت بهت زده و احتماال ترسونش رو ببینم. شد. برنمی

اومد:صدام از ته چاه درمی  

به من نگو همتا. من همتا نیستم. -  

صدای قدمش رو شنیدم. یه قدم، دو قدم، سه قدم. یه قدم به سمت جلو برداشتم و 

 گفتم:

نیا سپنتا. سختش نکن برام. -  

ش رو دیدم. کافی بود یه قدم به عقب بردارم تا بهت زده برگشتم. نگاهش کردم. صورت

تموم شه. یه قدمیِ عزراییل بودم. چهارچوب پنجره رو با دست های عرق  زهمه چی

لرزیدن.م نگه داشته بودم و پاهام برای قدم برداشتن میکرده  

مر بابا با بنداز. بذار مامان با دیدن جنازه دخترش سکته کنه. بذار ک خودتوبنداز. آره  -

شنیدن خبر خودکشی دخترش بشکنه. بذار من هم بعد تو از درد نبودت بیام پیشت. 

شه؟فکر کردی همه چی خوب می  

خواستم ادامه بده. ذره ای خودم رو عقب تر کشیدم و از پشت سر به ارتفاع نیم نمی

ادامه داد:نگاهی انداختم. نفسم برید! سرم رو برگردوندم. نگاهم رو که روی خودش دید   
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کنی مرگ راه حلشه ولی مرگ آخرین چیزیه که حاال بهش نیاز داریم. هم تو فکر می -

ت برگشت، با کنن. تو هم شاید یهو حافظهتو، هم من، هم اونا. اونا باالخره عادت می

بکشی تا آخرش همه رو نابود می... خودتودیدن یه اتفاق، یه نشونه! اما اگه   

 جیغ کشیدم:

سپنتا! خفه شو -  

خواستم بکنم رو بدونم. خواستم تبعات کاری که میخواستم خفه شه. نمیمی

ترسیدم. خواستم تموم شه. از مرگ نمیشه. فقط میخواستم بدونم بعدش چی مینمی

خواستم انتخابش کنم!می  

بشکن!  کمرشونو! د بنداز دیگه! خودتوچرا خفه شم؟ عذاب وجدان داری، نه؟ بنداز  -

ن کن!نابودشو  

کردن. تونستم اون نیم قدم فاصله ای که مونده بود رو پر کنم. پاهام یاریم نمینمی

خواست. خواست! نمیکرد و دلم این قدم رو میمغزم دستور قدم برداشتن رو صادر نمی

شکستن. بخاطر یه تصمیم آنی و لحظه ای، یه جنون...ا بعد من میه اون  

جره برداشتم و خواستم بیام تو که اون یکی دستم یکی از دست هام رو از تکیه ی پن

سر خورد. تموم شد. تموم شدم! نخواستم تموم شه. چشم هام رو بستم. پام لرزید. شل 

شد. رها شد. جیغی از ته دل کشیدم و نفسم رفت. نفسم قطع شد. بدنم توی اون سرما 

لرزید و مرگ رو دیدم. و حال بد و مرگ می  

م رو با یه حرکت کشید داخل. رو کشید و بدن بیرون پرت شدهسپنتا دستِ توی هوام 

لرزیدم و نفس هام بریده بریده بود. چند دقیقه ای توی توی آغوشش فرو رفتم. می

آغوشش بودم. بی حرف و ساکت. بعد از چند دقیقه ازش فاصله گرفتم که با برخورد 
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گذاشتم و نگاهش ش به صورتم برق از سرم پرید. دستم رو روی جای سیلی سیلی

 کردم.

کردم و تصمیمِ آنیم خودِ خریت بود و من داشتم حماقت می گله ای نداشتم. حقم بود!

تونستن توی لحظه شدم. شاید آدم ها میاگر سپنتا نرسیده بود من احمق می

  تصمیماتی بگیرن که لحظه ی بعد به اون تصمیم بگن دیوونگی!

 پشیمون نگاهش کردم.

فهمی راه حل هر چیزی مرگ نیست!زدم که ب اینو -  

 توی چشم های سبزش که بدجور شبیه چشم های علی بود نگاه کردم و آروم پرسیدم:

پس چیه؟ -  

گرفت و کنار بدنم قرارش داد. دست خودش رو  صورتم گذاشته بودم رودستی که روی 

 نوازش وار روی جای سیلی کشید.

همین وقتا. کاش با مامان حرف  حرف زدن خواهر من. حرف زدن رو گذاشتن برای -

شناسیشون و به پدر و مادری قبولشون نداری اما دونم هنوز نمیزدی. یا بابا. میمی

آدمای خوبی ان. نگاهشون نکن االن افسرده شدن و دلواپسن، اونا عاشقتن، حتی بیشتر 

 از من. همتا...

 بین حرف هاش پریدم:

شناسم. . همتا مٌرد! خب؟ من همتا رو نمیمن همتا نیستم. انقدر به من نگین همتا -

شون روبرو شم و در جوابشون فقط برم حرف بزنم که با اقیانوس محبت فوران شده

ش لبخند بزنم و بشکنن؟ یا تظاهر کنم که منم عاشقشونم و انقدر ضایع باشه همه

دو  به هیچ کس و هیچ چیزی حسی ندارم!من حسی ندارم. من  تظاهره که بشکنن؟
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تونم باهاشون حرف بزنم صبح تا شب، شب تا صبح عکس و فیلم نشونم ه نمیکلم

پرسن چیزی یادت نیومد؟ چی بگم در جوابشون جز لبخند؟دن و با ذوق میمی  

 نفس عمیقی کشید و گفت:

من چی؟ -  

 سرم رو پایین انداختم و انتهای موهام رو دور انگشتم پیچیدم.

ببین! از دو هفته پیش تا االن هر  منووریه. فهمی حال من چجفهمی. نمیتو نمی -

به این کار وادار کرد.  منوروزش توی این خونه برام درد و افسردگی بوده جوری که 

 سپنتا، تو...

حرفم با صدای در و باز شدنش نصفه موند. قامت خمیده ی علی توی چهارچوب در 

که دید نفسی از سر  نمایان شد. من با این مرد چکار کرده بودم؟! من و سپنتا رو

 آسودگی کشید.

گفت صدای جیغ اومد صدای جیغ اومد، ترسیدم.مریم هی می -  

 سپنتا رو به علی کرد. خندید و با شیطنت همیشگیش گفت:

آره پدر من. ساعت سه شب اومدم اتاق همتا یه سری کارای ساعت سه شبی بکنم که  -

توروخدا؟ منوبینی شانس این وحشی خانم جیغ کشید و نذاشت. می  

و سرزنده سپنتا توی این  پر شیطنت لب های علی به خنده باز شد. شاید این روحیه

داشتی داشت و سپنتا هم بی هیچ چشمموقعیت تنها چیزی بود که زنده نگهش می

خندوند.همه رو می  

کردی نصف شب که دخترم جیغ زد؟از دست تو بچه. داشتی چکار می -  
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خیال شونه نبودم! سپنتا بی« من»من؟ من نبودم. من حتی دخترم! دخترش کی بود؟ 

 ای باال انداخت و گفت:

این دختره جیغ جیغوئه به من چه. من اومدم ببینم بیداره یکم باهاش حرف بزنم یا  -

دیده جیغ زد. بزرگشونه. خانم فکر کرد روح ننه   

من خورد  سپنتا خندید. علی خندید. من هم خندیدم. چشم های علی که به خنده

 لبخند عمیقی زد و گفت:

پس من برم شما به حرفاتون برسید. -  

 خواست بره و در رو ببنده که سپنتا سریع گفت:

بابا... -  

دستش که برای بستن در رفته بود نصفه راه خشک شد. سپنتا نگاهی به من انداخت و 

 بعد هم به علی.

خواد باهاتون حرف بزنه.این گل دختر می -  

کرد کمتر همتا صدام کنه تا اذیت نشم. علی با تشکر نگاهش کردم. سعی می سوالی اما

کرد شاید فکر می اومد داخل و در رو بست. منتظر و بی طاقت روی تخت نشست.

کرد اوضاع قراره بهتر بشه. خوام بگم همه چیز رو یادم اومده، شایدم فکر میمی

سپنتا دست من رو کشید  ت...دونسگذره. هیچکس نمیدونست چی تو دل من مینمی

 و روی تخت، کنار علی نشوندم.

خوای. هر خواسته ای که خب گل دختر، هر چی توی دلته رو به بابا بگو. هر چی می -

داری. هر چی! هر چیزی که باعث شده به این حال بیفتی و هر چیزی که ممکنه 

 درستش کنه.
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همین شده بود که از خواب پاشم، م شد؟ برنامه روزانهدرستش کنه؟ مگه درست هم می

چشم های اشکی مریم و بغض علی رو موقع صبحونه خوردن ببینم و صبحونه زهرمارم 

شه. کنار مریم بشینم و به تالشش برای یادآوری خاطراتم با آلبوم عکس و فیلم هایی 

که ازم داشت نگاه کنم و هیچی یادم نیاد و تا شب همین روال تکرار شه. اینجا جهنم 

خواستم برم و سپنتا فکر من می خواستم برم.خواستم. میمن بود. من اینجا رو نمی

خواستم برم و سپنتا فکر کرده بود با حرف زدن درست میشه. درست شدن بود. من می

بی مقدمه و سریع گفتم: خواستم برم از جهنم.من فقط می  

خوام برم.می -  

ین بود که باید توضیح بدم.چشم های گرد شده ی علی و سپنتا نشونه ی ا  

. زندگی کردن توی این خونه برام عذابه! تونم دیگه اینجا زندگی کنممن... نمی -

دونم کِی، اما توی این مدت... خب حس کردم تا وقتی دونم کجا، نمیخوام برم. نمیمی

کنم  تونم بعد از رفتنم مدام به این فکرتونم برم. نمیرضایت همه رو نداشته باشم نمی

تون راضی باشید.خوام همهیکه چی سر بقیه میاد. م  

تونستم چشم های علی غمگین شد اما چشم های سپنتا هنوز درشت مونده بود. نمی

م باید ه چشم های غمگینش که من مسببشون بودم رو تحمل کنم. برای همین

تونستم هر روز شاهد غم باشم.نمی رفتم.می  

همتا... -  

گفتم:سریع و ملتمسانه   

من همتا نیستم. تو رو خدا انقدر به من نگید همتا. همتا تموم شد. همتا مرد... -  
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توی چشم های سبز مرد روبروم اشک جمع شده بود و  با بغض به چشمام نگاه کرد.

هی دهنش رو باز  داد تا اشک هاش رو کنترل کنه و نریزن.مدام آب دهنم رو قورت می

شد. بعد از چند بار تکرار این کار، کالفه نگار پشیمون میکرد چیزی بگه و وسط راه امی

نفسش رو به بیرون فوت کرد. چشم های سبزش که با رگه های عسلی مخلوط شده 

بود رو روی اجزای صورتم چرخوند. رنگ چشم های من و سپنتا هم احتماال از علی و 

گاهش روی چشم . نای بود، چون چشم های مریم قهوه بود ش به ارث رسیدهخانواده

 هام ثابت شد. آروم لب از لب باز کرد:

دونی اگه بری چی به سر مامانت میاد؟ چی به سر من میاد؟ بس نیست غمی هیچ می -

خوای یه غم دیگه رو هم روش بذاری؟که االن داریم، می  

تونستم دیگه این حال بد رو تحمل سرم رو پایین انداختم. جوابی براش نداشتم. اما نمی

م. حال خودم، مریم، علی، حتی سپنتایی که با وجود شیطنت ها و خنده هاش فقط کن

فهمیدم تا چه حد دلش برای خواهر قدیمیش تنگ شده. علی سرم رو بین من می

 دستاش گرفت و باال آورد.

فهمی اما نرو. همتا نرو. با می ببین. من پدرتم. اون مادرته. باالخره یه روز منوهمتا...  -

پاشه. همتا ما دوستت داریم. حاضریم هر کاری بکنیم که بشی خونه از هم میرفتنت 

 اون همتای قبل! که راحت باشی با ما. نرو همتا. نرو.

خواست که این طوری با التماس ازم می دونست تصمیمم چقدر جدی بودهم می اون

دونست می رو پیدا کن. گفتن برو خودتگفتن برو. مینرم. اما... چشم هاش بهم می

گفت برو. که گفت نرو اما انگار با زبون بی زبونی میرفتنم ضروریه و نرفتنم پوچی. می

و پیدا شرایط سخته و شاید سخت تر هم بشه اما تو جا نزن. تو برو. تو بگرد و خودت ر

رو مثل پدرم ببینم.  تونستم اونکن. این مرد چقدر دوست داشتنی بود اما من... نمی
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فهمیدن تظاهره. به شد تظاهری که خودشون هم میردم؛ اما تمامش میکسعی می

 آرومی گفتم:

دونم تونم بشم همتای قبل. اون آدم رفته. من... میاشتباهتون همینجاست. من نمی -

دوست دارید. توی این مدت خودمم بهتون وابسته شدم. اما اینجا موندن  منوچقدر 

کنید فهمم شما و مریم خانم هر شب گریه مین میسرتاسر عذابه برام. و برای شما! م

تونم. خواید ما بفهمیم گریه کردید. من... نمیکه نمی کنیداما صبح یه جوری رفتار می

مه. که برم. هر جا که خودتون بگید اما جایی دوست دارید، این تنها خواسته منواگر 

کنم.ش میداشته باشم. علی آقا... خواه بساطونباشه که بازم همین   

م و به روی خودم نمیارم و هر بار دونست که خستهدونست که باید برم. میمی

فهمید که من چی دم. شاید اون بهتر از هر کسی میهرچیزی رو با لبخند جواب می

ش کشید. چند لحظه ای بینمون سکوت بود.کشم. دستی به صورت اصالح شدهمی  

مطمئنی بابا؟ -  

مثبت تکون دادم. از روی تخت بلند شد و به طرف در رفت. بدون سرم رو به نشونه ی 

 این که برگرده با صدای گرفته ای گفت:

خالی  پشتتوکنم کنم ساده قبول کنه اما سعی میزنم. فکر نمیبا مادرت حرف می -

شه رو برات خوام پشتت باشم و کاری که باعث آرامشت مینکنم. به عنوان یه پدر... می

.انجام بدم  

ی روی لبم محو و بعد بدون این که نگاهم کنه از اتاق بیرون رفت و در رو بست. لبخند

 نشست. چقدر ممنونش بودم که سرزنشم نکرد و درکم کرد. حداقل یه نفر بهم حق داد.

خوای بری؟پس می -  
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به سمت سپنتا برگشتم که با غمگین تری صدایی که تا به حال ازش شنیده بودم این 

کرد. چیزی نگفتم.رسید و داشت با قیافه ای مغموم نگاهم میسوال رو پ  

شه گل دختر.دلم برات تنگ می -  

 لبخندی به روش پاشیدم و سعی کردم محبت رو توی کالمم جا بدم.

تونی بیای پیشم.قرار نیست دیگه این ورا پیدام نشه. از اون گذشته تو هم می -  

رو برد و گفت:مظلومانه دستش رو توی موهای خوش حالتش ف  

ذاشتیم و مثل خروس جنگی بودیم، االن که خیلی سر به سر هم می با این که قبالا  -

هم به برادری قبول نداری، اما  منودونم انگار مخت یکم تاب برداشته آدم شدی. می

تونیم باشیم. اگه دلت گرفت یا هر کمکی خواستی روی من حساب کن. دوست که می

پشتتم.برادرانه و دوستانه   

کرد سپنتا بود. حداقل مثل توی این دو هفته تنها کسی که بیشتر از همه درکم می

رو یادم بیاد. با هم دوست بودیم و  کردمحسشون نمیکرد چیزایی که بقیه مجبورم نمی

 واقعا مثل یه برادر دوستش داشتم. دستش رو گرفتم و با طمانینه گفتم:

مون چطوری بوده اما االن تنها کسی که برام کی بودم و رابطه دونم قبالامن نمی -

کنه خودتی.واقعیه و درک و حمایتم می  

یه لبخند جذاب روی لبش نشست که در کسری از ثانیه تبدیل به یه اخم مصلحتی 

 شد. دستش رو از توی دستم کشید و گفت:

گن. واه یزا که به پسرا نمیچه جالفتا. بال به دور. دخترای این دوره زمونه دیگه چه چ -

 واه.
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 خندیدم. خندید.

بخوای  مبرم دیگه سه و نیم شد. توام دیگه خر بازی درنیار و زنده بمون. اگه باز -

 دوبارهبینیم. احتماال داریم می پادشاهوپرت کنی پایین دیگه ما خواب هفت  خودتو

خالصه که سعی کن بارون بزنه و صبح باید با کاردک از وسط خیابون جمعت کنیم. 

 آدم باشی.

خندیدم و چیزی نگفتم. از اتاق رفت بیرون و منم دراز کش روی تخت به اتاق نگاه 

سفید و بنفش بود که دیوارو پوشونده بود. کمد دیواری کنار کردم. کاغذ دیواری راه راه 

در اتاق و میز آرایش چسبیده به دیوار سمت راست، دقیقا کنارش بود. تخت و میز 

لی کنار تخت هم سمت چپ اتاق بودن. ساعت سه و نیم شب، شهر توی ظٌلٌمات عس

خوابیدم که فردا روز بهتری باشه...فرو رفته بود و من با این امید می  

***** 

 گذشت و توی این یکی داده بودم میرو به عل هفته از وقتی که من اون درخواست یک

رضایت بگیره تا من برم اما حرف مریم  هفته علی به هر روشی سعی کرده بود از مریم

گفت اگر تو حرف بزنی تونستم با مریم حرف بزنم. علی مییکی بود. نه! خودم نمی

هفته هر بار که علی به در بسته  شه اما توی این یکو حالش بدتر میشه احساساتی می

دگی بین ای این خونه و زنه شدم. انگار سرنوشت من با آدمخورد من شکسته تر میمی

تونستم کنن گره خورده بود. نمیکسایی که افسردگی رو دوست دارن و بهش افتخار می

 جو اینجا رو تحمل کنم. انگار هوا برام کم بود! 

کردم تا شاید چیزی یادم بیاد و ا سپری میه کل مدت رو توی اتاقم با آلبوم عکس

کوچولو. من دیگه  ی خاطرهخودم و همه رو از این غم نجات بدم اما حتی دریغ از یه 
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دونستم که کی ام! توی این مدت سپنتا تنها کسی بود که برام کم م نمیه خودم

ش به فکرم بود تا کم و کسری نداشته باشم. واقعا برام مثل یه برادر و نذاشت و همه

 پشتیبان بود!

ای به  زدم که تقهرو ورق می ای نوزده سالگیمه توی اتاق نشسته بودم و آلبوم عکس

 در خورد و پشتش صدای شاد سپنتا اومد:

خوای؟صاب خونه؟ نمردی اون تو؟ زنده ای بال؟ مهمون نمی -  

کرد تا فهمیده بود و هی تکرارش می اینوم ه . اونم گرفته بوداز بال گفتنش خنده

گفت این روزا خنده توی این خونه غنیمته. آلبوم رو ورق زدم و گفتم:بخندم. می  

کنی خان داداش. بیا تو.م باشم با این حرفا خودت دستی دستی کفنم میزنده ه -  

اش بود که گفتم:ه درو باز کرد و داخل شد. لبخند عمیقی مهمون لب  

خونه؟ همین نیم ساعت پیش توی حال داد و قال راه چیشده کبکت خروس می -

رد بود که!وانداخته بودی و اعصابت خ  

نزدیکم شد و گفت:و پشتش بست. ر خندید و در  

ها هیچ گی داداش. قبالاای من قربون اون داداش گفتنت برم آخه که انقدر قشنگ می -

کردی. االن ولی...وقت اینجوری با احساس صدام نمی  

و خورد و با اخم نگاهم ر یهو انگار چشمش به آلبومِ توی دستم افتاد که ادامه حرفش

 کرد:

 خودتوبه چیزی مجبور کنی، نگفتم؟ چرا انقدر  خودتوبهت گفته بودم نیاز نیست  -

کنی آخه دختر؟اذیت می  
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 آروم گفتم:

کرد و من مسبب ناراحتی و دعواهای اونام. هر کس جای من بود االن کلی گریه می -

خورد اما من هیچ کدوم از این حسا رو ندارم. من ناراحت نیستم. ناراحت بود و غصه می

شد اون کار به حدی که هفته پیش داشت باعث می شاید عذاب وجدان داشته باشم

حت نیستم. غصه ندارم. بغض و گریه ندارم. من فقط احمقانه رو انجام بدم اما من نارا

خوام از این فضا و این همه حال بد دور باشم. سپنتا نبودنم برای همه بهتره؛ چرا می

؟اینوفهمه کسی نمی  

 لبش آروم به لبخند باز شد:

روز شانسته چون داداش سپنتا شاه کلیدو کشف کرده. پس امروز -  

 مشکوک نگاهش کردم که گفت:

گم االن.کنی؟ میخیلی خب بابا چرا با نگاهت مشت و لگد پرت می -  

 اومد روی تخت و کنارم نشست.

کنن. مامان بی صداش میببین ما یه مامان بزرگ مادری داریم که کل فامیل بی -

کنه. یعنی اگر یه نفر توی کل جهان باشه که بتونه می بی گوشخیلی به حرف بی

گم اول خودت باهاش حرف بزنی بعدشم بیه. من میبه رفتنت قانع کنه اون بی مامانو

بی.کنم بعدم بسپر به بیزیاد می پیازداغشومن یکم   

نامعلوم دوختم و گفتم: ای و به نقطهر نگاهم  

تون چی؟تو خونهاگه اونم طرف دخترش باشه و بگه بمون  -  

و بین دستاش قاب گرفت و بوسه ای روی پیشونیم نشوند:ر صورتم  
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بی رو هنوز نشناختی. حاال تو ازش بخوای هم ته تهش اینه که بگه نه. ولی بی -

 امکانش هم هست که بگه آره.

و از جیبش درآورد و ادامه داد:تلفنش ر  

گی؟ زنگ بزنم؟حاال چی می -  

شماره بگیره که  خواستو به نشونه مثبت تکون دادم. تیری بود توی تاریکی! ر سرم

 سریع گفتم:

شه اول خودت باهاش حرف بزنی قضیه رو براش بگی؟می -  

کردم و از اتاق رفت لبخندی به روم زد که احتماال باید به نشونه مثبت برداشتش می

گن کیه و چجور آدمیه. بی که میبی چیه یا اصال این بیدونستم واکنش بیبیرون. نمی

ش ده؟ به هر حال مریم دخترشه و واسهگیره یا حق رو به مریم میو میر اصال طرفم

م دوست نداشتم با رفتنم کسی رو ه و ناراحت کنه. منر عزیزه، دوست نداره دخترش

 ناراحت کنم اما انگار سرنوشت من با این رفتن گره خورده باشه، دوست داشتم هر چه

بی صداش دونستم جز این که همه بیبی هیچی نمیزودتر فقط از اینجا برم. از بی

شت که وقتی ازش سپنتا خیلی دوستش دا کنن و من هنوز نشناختمش. احتماالامی

کردم و توی ام متر میه کرد. طول و عرض اتاق رو با قدمذوق می زد اینطورحرف می

ن چی باید بهش بگم که در باز شد. سپنتا با یه بی چیه و مفکر این بودم که واکنش بی

رو به سمتم گرفت. تلفنلبخند   

رو دم گوشم گذاشتم: تلفننفس عمیقی کشیدم و   

الو؟ -  

بی توی گوشم پیچید:صدای مقتدر بی  
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خوای از خونه بری؟ چرا؟همتا؟ می -  

پرسی کردم که انقدر سریع و بدون مقدمه چینی و حتی ذره ای احوال فکرش رو نمی

کردم آرامش یهو بره سر اصل مطلب. نفس عمیقی کشیدم و در حالی که سعی می

 داشته باشم گفتم:

شم. علی آقا و مریم خانم خوام از خونه برم. راستش... اینجا اذیت میبی. میبله بی -

خیلی خوبن اما مدام از من انتظار دارن که یه شبه همه چیز مثل قبل شه و من بشم 

تونم اون آدم قبلی باشم. من حتی یادم نمیاد اون چجوری بلی. من نمیهمون آدم ق

نه که نخوام. باور کنید خودم هزاران بار تالش کردم که همه  تونم.بی من... نمیبود! بی

و ورق زدم اما هر بار کمتر به نتیجه رسیدم. دم بیاد، هزاران بار آلبوم عکسامچیز رو یا

کنم من اون آدم بوده باشم، به جاش کنن حس نمییهر خاطره ای که برام تعریف م

زندگی یه آدم دیگه رو برام تعریف  کنن یا دارنکنم دارن برام قصه تعریف میحس می

شم که خورم هزار بار از خودم متنفر میکنن. هر بار که توی یادآوری به در بسته میمی

ه شدم. دلم یکم آرامش هیچی یادم نمیاد. من از این حس ها، از این سردرگمی خست

شه. اگر مریم خانم قبول خواد و باور کنید آرامش تنها چیزیه که اینجا پیدا نمیمی

تونید گه شما تنها کسی هستید که میشدم اما سپنتا میکرد مزاحمتون نمیمی

راضیش کنید. توی این مدت علی آقا هر راهی رو بگید رفته و جواب منفی شنیده. 

م...کنم. من از اینجا خستهازتون خواهش می  

بی هم بدون این که گفتم و بیو بدون مکث، بی وقفه و پشت سر هم میر امه حرف

کرد. حرف هام که تموم شد چند لحظه ای سکوت بینمون چیزی بگه بهشون گوش می

بی قبول کنه. صدای پخش ام تاثیر گذار بوده باشه و بیه برقرار شد. امیدوار بودم حرف

فسش توی گوشی پیچید و بعدش صدای خودش:شدن ن  
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شه. خدانگهدار.تا ببینیم چی می -  

ش همین؟ تا ببینیم و قبل از این که فرصت گفتن چیزی رو بهم بده قطع کرد. همه

رو نفهمیدم. هر چی  معنی حرفش شه؟ اصالاشه؟ یعنی چی تا ببینیم چی میچی می

کردم، کمتر به نتیجه تجزیه تحلیل میرو « شهتا ببینیم چی می»توی ذهنم جمله ی 

خواد بچه دو خواست با مریم حرف بزنه چرا یه جوری گفت انگار میرسیدم. اگر میمی

گه اش خوب نیست ولی مدام میه ساله ای که دلش آبنبات کشیده و برای دندون

زنه خواست حرف بشه؟ یا اگر نمیخوام رو گول بزنه و بگه تا ببینیم چی میآبنبات می

چرا یه جور مبهمی حرف زد انگار که خواست بگه ممکنه باهاش حرف بزنم؟ یعنی 

و درک کنه؟ افکار مختلف ر شد یعنی که حالمم فکر کنه؟ میممکن بود به خواسته

تونستم از هیچ کدوم، هیچ نتیجه ای بگیرم.و احاطه کرده بودن و نمیر سرم  

رفتی تو فکر. -  

 رو باال بیارم. لبخندی زدم که تصنعی بودنش کامالاصدای سپنتا باعث شد سرم 

 مشخص بود. نفسم رو به بیرون فوت کردم و گفتم:

کنم. شه. سپنتا حرفش خیلی مبهم بود! اصال درکش نمیگفت تا ببینیم چی می -

زدی فکر کردم االن قراره با یه پیرزن مهربون و جوری که تو با ذوق ازش حرف می

بی خشک بود. به زور دو کلمه حرف زد. از نم درکم کنه اما بیدلسوز روبرو شم و او

وای بری؟ نه الکی زنگ زدم دور هم شوخی خهمون اولش سالم نگفته یهو پرسید می

 کنیم بخندیم.

گرفت:صدام رفته رفته داشت اوج میابرو هام ناخودآگاه به هم گره خورده بود و   
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بخوام یه ذره هم که شده آرامش داشته  مگه من چیز زیادی خواستم؟ خواسته زیادیه -

 خودموگه. آره من خودخواهم. من فقط باشم؟ آرامش به من نیومده؟ مریم راست می

بینم. آرامش خودم از همه چی برام مهم تره، این بده؟ این بده حاال که اصال می

ی اشاره داره و اصال چه جور آدمیه، بخوام کی هست و به ک« خودم»دونم این نمی

گن همتا همتا دونم کی ام! همه میببین! حتی نمی منوش یکم آرامش ببرم؟ واسه

بوده کی بوده و چطور آدمی بوده، نه  فهمم اون همتایی که قبالاهمتا ولی من نه می

دونم این آدمی که االن هستم کیه! بابا منم...می  

رو خوردم.سپنتا دستش رو روی دهنم گذاشت که چشمام درشت شد و ادامه حرفم   

دونم کنی؟ من نمیبسه دختر نفس بگیر یکم. حواست هست داری داد و قال می -

بی چرا اون جوری گفته اما مطمئنم که زن داناییه و از مامان و بابا خیلی بهتر صالح بی

بی خیلی مهربونه اما در عین حال خیلیم دونه. درباره رفتارشم باید بگم بیهمه رو می

و نشون بده.شیاد اون روی دیگهدیه. کم پیش مج  

کشیدم. بدون این که خودم بفهمم عصبی شده بودم. تنها داشتم آروم آروم نفس می

 خواستم یه ذره آرامش بود. سپنتا دستش رو از روی دهنم برداشت. سرمچیزی که می

و پایین انداختم و آروم گفتم:ر  

خواستم داد بزنم. یهو عصبی شدم.ببخشید. نمی -  

ش به گوشم رسید:ی خندهصدا  

هنوزم وحشی ای. -  

و باال آوردم و با چشمای گرد شده نگاهش کردم که شونه ای باال انداخت و گفت:ر سرم  

کردی.ها تازه ضربتی کار میاینجوری نگاهم نکن. قبالا -  

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
23 

 بعد انگار چیزی یادش اومده باشه سریع گفت:

نشونت بدم. اتاقتوراستی بیا مکان مخفی  -  

ویی باال انداختم که دستم رو کشید و به سمت کمد لباسیم برد. پایین کمدم دو تا ابر

و موگیر و  زیورآالت چندین پالستیک و جعبهو بیرون کشید و ر کشو بود. کشوی اول

از توش بیرون آورد تا به یه پالستیک بزرگ رسید. گره پالستیک  کش و لوازم تزئینی

ام درشت شده ه نبوهی از کتاب رمان روبرو شدم. چشمرو باز کرد و خالیش کرد که با ا

فهمیدم.کردم. هیچ منظورش رو نمیا نگاه میه بود و به کتاب  

اینا مکان مخفی اتاقم بودن؟ -  

ا رو دستم داد و گفت:ه یکی از کتاب  

هوایی و رویایی  آدموگفت مامان هیچ وقت خوشش نمیومد رمان عاشقانه بخونی. می -

خوندیشون. جاشون مخفی می قاچاقیمخفی کردی و هر شب  کتاباتول کنه. توام کمی

بهم گفتی. جاشوبود. منم خبر نداشتم. چند وقت قبل از... اون... اتفاق   

از کالین هوور. روی « کنیمما تمامش می»نگاه کردم.  ها کتاب یکی از به اسم روی

رد، بیش از همه آزارت گاهی کسی که تو را از همه بیشتر دوست دا»جلدش نوشته بود: 

چقدر این جمله برام آشنا بود. انگار که قبال یکی بهم گفته باشدش یا من به « دهد.می

روی تخت نشستم و صفحه اولش رو  از روی زمین برداشتمش و کسی گفته باشمش.

برام تازگی داشت. یه حس نو، یه حس ارتباط برقرار کردن. شروع کردم به  باز کردم.

اون قدر داستانش برام جذابیت داشت و از همون صفحات اول  خوندن صفحه ی اولش و

متوجه رفتن سپنتا و بسته شدن در هم نشدم. تقریبا روی صفحه  حتی غرقش شدم که

  بیستم بودم که از الی کتاب کاغذی پایین افتاد.
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احتماالا این کاغذ برای من خواستم بذارمش سر جاش اما خم شدم و برداشتمش. می

 ونسته پس احتماالادو نمیر مخفی بوده و کسی غیر از من جاش بود، نبود؟ اگر کتاب

بازش کردم.  تونست بین کتابم باشه؟ با کنجکاوییعنی چی می .این هم برای من بود

 شبیه یه نامه بود.

رده ای سالت وخونی احتماال بیست و خامه رو میسالم. وقتی که این ن همتای عزیز»

اته و همیشه بارها و بارها خوندیش و بارها چون این رمان، رمان مورد عالقه هست. خب

اون  االن . شایدترجیح میدم نامه رو این بین بذارم تا بخونیش خونیشو بارها هم می

شدی که یادت نیاد نویسنده نامه کیه. نویسنده  قدر درگیر کار و مشغله روزمره زندگیت

من ورژن بیست و یک ساله توام. دلم خواست این نامه رو  حاالنامه خود تویی. البته 

ولی؟ اوضاع برات بنویسم و ازت بپرسم حالت چطوره؟ اوضاعت خوبه؟ دلتنگی؟ مشغ

. من دلم زنهبیست و یک ساله داره توی غم دست و پا می االن من خوب نیست. توِ

بفهمه. مامان روز و شب کارش  اینوتنگه. همتا بزرگه، من دلم تنگه و کسی نیست که 

کنه. من خسته شدم. از وقتی ش داد و قال و نفرین میسرکوفت زدنه و بابا هم همه

 دیگه نیست و ندارمش شدم مثل یه مرده متحرک.

ش روونه . اشکام همهخستم از این دعواهای مسخره. من دلم تنگه. من دلم خسته ست

فهمه. بابا هم همین طور. سپنتا هم سرده باهام، انگار تونم کاری کنم. مامان نمیو نمی

نه انگار که وجود دارم. انگار نه انگار خواهرشم. خیلی بی توجهه بهم. این بی توجهی 

کشه.بیشتر از دوری اون می منوداره   

بر؟ اوضاع درست نشد؟ بهتر نشد؟ اون تو برام بگو همتای بیست و اندی ساله. چه خ

 چی؟ ازش خبر داری؟ کنارشی یا هنوزم بابا و مامان قهرن؟

«شب. و بیست دقیقه ی دوستت دارم. همتای بیست و یک ساله. ساعت نه  
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چشم هام درشت شده بود و سعی داشتم  کردم.به نامه ی توی دستم نگاه می مات

چقدر عجیب بود! انگار یهو حجم  ل کنم.م رو تحلیحرف های خودِ بیست و یک ساله

 کردم.زیادی از دونسته ها و ندونسته ها بهم هجوم آورده باشن، شوکه به نامه نگاه می

هزاران هزار سوال به سرم هجوم آورده بودن که جوابی برای هیچ کدومشون نداشتم و 

کردم.این حسی بود که تمام این مدت داشتم تجربه می  

ک ساله حالش خوب نبود؟ اون قدر به تنهایی رسیده بودم که این چرا منِ بیست و ی

که االن ادعای  مامان و بابایی اون قدر بی همدم بودم؟ نامه رو برای خودم نوشته بودم؟

پشتم که به گفته ی مِن بیست و یک ساله  بودنایی ه همون کردندوست داشتن می

همون عشقم بود؟ « اون»کی بود؟ یعنی من قبال عاشق شدم؟  «اون»خالی کردن؟  رو

ام بوده باشه که خیلی برام عزیز بوده. یا شاید یکی از اعضای ه یا شایدم یکی از دوست

 فامیل.

کردم برای هر کدوم، جواب احتمالی ای خوردن و سعی میسوال ها توی ذهنم چرخ می

وده. کسی بعد از رفتن یه دوست، عشق ب «اون» گفتحس قوی ای بهم می پیدا کنم.

ش داد و قال و نفرین . علی چرا باید همهشدم صمیمی، مرده متحرک نمیه ر چقدره

؟ کی نیست؟ من کی رو نداشتم که اون زدمی؟ مریم باید سرکوفتِ چی رو بهم کردمی

قدر برام عزیز بوده که بعدش شده بودم یه مرده ی متحرک؟ کدوم دعواهای مسخره؟ 

و خالی کرده بود و بهم بی توجه شده ر ای مهربون و حامیِ من اون زمان پشتمسپنت

شون من رو چی انقدر مهم بود و ارزشش رو داشت که همه بود؟ چرا؟ به خاطر چی؟

 رها کرده بودن؟

چرخید و هیچ جوابی برای هیچ کدومشون ای مختلف توی ذهنم میه انقدر سوال

من عاشق شده بودم! اما اون رفته بود؟ یا من رفته  نداشتم که سردرد گرفته بودم. پس
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اصالا عشق بود یا این هم یکی دیگه از فرضیه های غلط من  بودم؟ چرا جدا شده بودیم؟

 بود؟ یا شاید هم کسی این نامه رو برای من نوشته بود تا بازیم بده یا باهام شوخی کنه.

ی بپرسم. تونستم از کسنمیخواستم جیغ بزنم. از حجم این همه سوال بی جواب می

توی این موضوع  ا اصالاه که اون واضح بود مخودِ بیست و یک سالهطبق گفته های 

کردن با یادآوری خاطرات همه چیز پشتیبانم نبودن. توی این سه هفته ای که سعی می

خواستن بفهمم. اما . شاید نمیشاره ای نکرده بودنا اه رو یادم بیارن هیچ وقت به این

را؟چ  

دونستم که نویسنده ی اون نامه خودم بودم، نه اما شوخی نبود... از ته قلبم انگار می

برای کردم. کسی که بخواد برای شوخی و آزار اون رو الی کتابم قرار بده. حسش می

این خاطرات رو داشتم و این « من»کردم واقعا اولین بار توی کل این مدت حس می

کردم همتا یه آدم دیگه ست و خاطراتش ن بار حس نمیا رو زدم. برای اولیه حرف

ا رو تجربه کردم. اما چطوری؟ نفهمیدم ه فقط برام یه سری داستان نبود. انگار واقعا اون

چه مدت بود که توی اتاق مشغول کتاب و نامه بودم اما تقه ای که به در خورد باعث 

باشه. هول، نامه رو الی کتاب شد از جا بپرم. انگار کسی مچم رو در حین دزدی گرفته 

و صاف کردم و گفتم:ر گذاشتم و کتاب رو زیر بالشتم مخفی کردم. صدام  

بله؟ -  

کردم انگار برام یه غریبه که نگاهش می حاالاومد.  به داخل در باز شد و پشتش سپنتا

ش حمایت از بود. کسی که پشتِ مِن بیست و یک ساله رو خالی کرد. برادری که وظیفه

واهرش بود اما چی انقدر مهم بود که باعث شده بود سپنتا محبتش رو ازم بگیره؟ به خ

همه ی  ام یادم رفت.ه چهره ی پر از محبتش چشم دوختم و یهو انگار تمام ناراحتی

چند قدم فاصله ی بینمون رو طی کردم و  آدم ها حق اشتباه رو داشتن، نداشتن؟
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که شد که هیچ حرکتی نکرد. حرکتم خیلی انگار شو خودم رو توی آغوشش انداختم.

آروم گفتم: ناگهانی بود!  

ازم دریغ نکن. محبتتوهیچ وقت  -  

دستش آروم آروم دورم حلقه شد. خندید و گفت:انگار از شوک در اومده باشه   

چی شده خواهرم یهو محبتش قلنبه شده؟ انگار کتابه زیادی تاثیر گذار بوده ها.  -

تو فکر بودی.اومدم داخل هم بد رقم   

 محکم تر بغلش کردم و گفتم:

کنه به امان خدا.آره. توی کتابه داداش دختره، دختره رو ول می -  

زندگی من، انگار  داستانِ لیِ قصه هیچ برادری نداشت. اما توی کتابِدروغ گفتم. لی

کردم. آروم آروم پشتم رو نوازش کرد برادر همتا بدجور دلش رو شکسته بود. حسش می

گفت: و  

خواد درباره رفتنت دونم چرا. فکر کنم میبی اومده. منم نمیاومدم که بهت بگم بی -

 حرف بزنه. گفت بیام صدات کنم.

 سرم رو بلند کردم و بهش چشم دوختم. نور امیدی ته دلم روشن شد:

جدی؟! -  

:ن. لحن پر از ذوق من اون رو هم سر ذوق آورده بودخندیداش میه چشم  

. حاال بریم؟جدیِ جدی -  
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برم به بالشت  بیرون سرم رو تکون دادم و پشت سپنتا راه افتادم. قبل از این که از اتاق

تونستم بفهمم توی زندگیم چی چشم دوختم که کتاب از زیرش پیدا نباشه. کاش می

  کاش همه چیز انقدر پیچیده نبود. گذشته.

خورد حدود شصت سال سن می شکه شدم با یه خانم میانسال که به چهرهوارد حال 

عصا به دست و با صالبت روی مبل دو نفره ی روبروی تلوزیون نشسته  داشته باشه و

ش رو چین داده بود، روبرو شدم. اخمی بین ابروهاش نشسته بود و پیشونیِ چروکیده

ام زل زد. چشم هاش مثل ه بود. نزدیکش که شدم سرش رو بلند کرد و توی چشم

نیش زن زیبایی بوده. ای روشن بود. مشخص بود که توی جوا چشم های مریم قهوه

تا  بود از زیر روسری مشکی ای که سر کرده بودموهاش رو که انگار حنا گذاشته 

اخم  ش افتاده بود رو روی سرش برگردوند.چادرش که روی شونه شد دید.حدودی می

اما اون  کشیدمش.بین ابرو هاش با دیدن من بیشتر شد. بهش نزدیک شدم و در آغوش 

گفته های سپنتا با  دونستم باید چه واکنشی نشون بدم.نمی من رو در آغوش نگرفت.

دیدم زمین تا آسمون فرق داشت. کمی ازش فاصله گرفتم و با تردید چیزی که می

بی با صدای تمام مدت سکوت بود که توی خونه حکمفرما شده بود. بی نگاهش کردم.

 رسایی گفت:

بشین همتا!کنار من  -  

اون قدر این جمله رو با اقتدار و محکم گفت که جرات نکردم روی حرفش حرف بزنم. 

شد و من هر لحظه توی این فکر لحظه هم باز نمی حتی یکبی کنارش نشستم. اخم بی

بودم؟ نفس عمیقی کشیدم که آرامشم می ای شد االن جای دیگهبودم که چی می

ورد و سر عصا رو به مریم گرفت:بی عصاش رو باال آبرگرده. بی  

مریم! این بود اون همتایی که من بهت تحویل دادم؟! -  
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مریم معلوم بود بی من رو به مریم تحویل داده بود؟ منظورش از این حرف چی بود؟! بی

 هول کرده. تند گفت:

شن. طبیعیه که...شن. آب دیده میمامان محبوب، خب به هر حال بچه ها بزرگ می -  

بی حرفش رو قطع کرد:بی  

بهانه نیار مریم! از اون بگذریم، این بود اون همتای یه ماه پیش؟! ببین چقدر دخترت  -

 شکسته شده!

گفت؟ من شکسته شدم؟ اما چرا؟ مریم حرفی نداشت بزنه و سکوت کرده بی چی میبی

بی ادامه داد:بود. بی  

دت اسیرش کردی که چی؟ بس نبود شکستن دلش؟ بس نبود مریم؟ االن پیش خو -

فهمی اون هر بار بعد از این که سعی کردی توی قفس؟ می دخترتودونی انگار هیچ می

کشه؟ این دختر خودخواهه یا تو؟! بهش یادآوری کنی چقدر عذاب می خودتوکنی می

دونی کنی! هیچ میرو هم افسرده میباد گرفتی و داری این دختاز صبح تا شب غم

بکشه؟! خودشوته خواسدخترت می  

به سپنتا.  اخممریم و علی جفتشون با چشم های گرد شده به من نگاه کردن و من با 

بی عصاش رو به سمت علی گرفت دونست! حتما کار اون بوده! بیغیر از اون کسی نمی

 و بلندتر گفت:

 دخترت از هیچی با تو هم هستم علی! تو این وسط از همه بیشتر تقصیر داری! حتماا -

 هم خبر نداره نه؟!

اخمِ داشتم که نداشتم؟ علی با شرمندگی سرش رو پایین انداخت. از چی باید خبر می

از حرف  چشم های گرد شدهسپنتا جاش رو به  احمقانه ی کار روی پیشونیم بخاطر
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برای  ایی که توی نامهه گفت به چیزبی میایی که بیه بی داده بود. یعنی چیزبی

ومد و برای اولین بار از این اارتباطی داشت؟ صدا از هیچ کس در نمی مه بودنوشت خودم

بی سرش رو چرخوند تونست مخالفت کنه. بی. مریم نمیه بودبی خوشم اومداقتدار بی

گذروند. تک تک اجزای صورتم رو از نظر می انگار داشت به سمتم و به من نگاه کرد.

خند ملیح داد. عصاش رو به سمتم گرفت و اخمش آروم آروم باز شد و جاش رو به یه لب

 گفت:

ت رو خودت به مریم و علی بگی.خوام خواستهمی -  

کردم تا مریم یه لحظه نفسم رفت. من این همه مدت از گفتن این موضوع دوری می

خواست خودم این موضوع رو بگم؟ چند لحظه ای بی از من میوقت بی اذیت نشه، اون

کردم شهامت گفتنش رو عد نگاهم رو به زمین دوختم. فکر میبی خیره بودم و ببه بی

حاال که توی موقعیتش قرار گرفته بودم فهمیدم که ندارم. همه ی این کار ها دارم اما 

تونستم برای آرامش خودم و ندیدن ناراحتی و شکستن اون ها بود و حاال چطور می

  خودم بشکنمشون؟

اهم رو روی علی کشیدم. منتظر بودم بگه نگو یا آب دهنم رو به آرومی قورت دادم و نگ

کنی اما توی نگاهش یه آرامش خاصی بود. یه حمایت، یه و اذیت میر بگه مریم

پشتیبانی. نگاهم رو روی مریم چرخوندم. حقش نبود چنین دختری نصیبش شه. آب 

ای منفی رو هم ه دهنم رو برای هزارمین بار قورت دادم و سعی کردم همه انرژی

 باهاش قورت بدم.

خوام که... از اینجا برم. یه جای دیگه زندگی کنم. حداقل برای یه مدت.من... می -  

 ی نهبی سری به نشوتا جمله رو بگم. بیانگار جونم رو گرفتن تا تونستم همین چند 

 تایید تکون داد و گفت:
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جایی مد نظرت هست دختر؟ -  

بودم!باید محکم می  

بی.نه بی -  

بالفاصله گفت:مریم   

دم. گذشته از اون جایی رو تونی بری. من مادرتم و این اجازه رو بهت نمینه. تو نمی -

مونی همتا. تو شه اعتماد کرد. تو همینجا مینداری که بری. امن نیست هیچ جا. نمی

ری! فهمیدی؟هیچ جایی نمی  

اکتم کرد. محکم تر از بی دستش رو باال آورد و سکه بی دهنم رو باز کردم تا جواب بدم

 قبل گفت:

همتا میاد پیش من! پرستارم هاجر دیروز برای یک سال رفت شهرشون پیش  -

مونم، هم دخترت انقدر اذیت ش و من تنهام. این طوری هم من تنها نمیخانواده

شه!نمی  

 مریم خواست مخالفت کنه و سریع گفت:

اما مامان محبوب... -  

کرد:نشوند که ابهتش رو چندین برابر میبی اخمی روی پیشونیش یب  

از در این خونه بیرون  پامودونم اگر من همین که گفتم مریم! و از اونجایی که می -

بذارم روز از نو و روزی از نوئه، دخترت با من میاد! تا شب وسیله هاش رو جمع کنید و 

 براش بفرستید.
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تونست مخالفت کنه و نه دیگه نه مینارضایتی از چهره مریم پیدا بود اما انگار دیگه 

تونستم از این جا نایی برای بحث و جدال داشت. لبخندی روی لبم نشست. باالخره می

بی رو به من گفت:برم. بی  

بپوش دختر. لباساتوبرو  -  

بریزم. از جا بلند شدم  دم و سعی کردم کل قدردانیم رو توی لبخندملبخندی به روش ز

و در رو بستم. جیغ خفه ای کشیدم و یکی دو بار از شدت  و سریع داخل اتاق شدم

هیجان باال و پایین پریدم. خندیدم. خندیدم جوری که انگار بهترین اتفاق زندگیم 

ای که من حتی خودم توی لحظه  ذوق عجیبی داشتم و حسی سراسر آشنا. افتاده باشه.

زی یا کسی داشته م که بخوام احساس خاصی نسبت به خودم یا چیشناخترو هم نمی

ایم رو با باشم انگار این بهترین اتفاقی بود که برام افتاده بود. سریع شلوار توی خونه

شلوار جین عوض کردم و پالتوی چرم مشکیم رو هم روی بلوز بافتم پوشیدم. شال 

 مشکیم رو هم سریع سرم کردم و خواستم از اتاق برم بیرون که یه چیزی یادم اومد.

ای از  ام رو برام بفرسته. کیف دستیه گفتم همه کتاباید به سپنتا میمکث کردم. ب

رو  گذاشتم. گوشی موبایلم رو توش« کنیمما تمامش می»و کتاب برداشتم  توی کمد

کامل  حاالانداختم و یکی دو تا لباس توی خونه ای و شلوار هم برداشتم.  داخلشم ه

 بودم! 

بی آماده و چادر به سر ایستاده رفتم. بی بیرون لبخند رضایتی روی لبم اومد. از اتاق

بود. لبخند دوباره ای به روش زدم که با لبخند جوابم رو داد. علی و مریم رو بغل کردم 

و ر امه و در آخر سپنتا رو. چند لحظه ای بیشتر توی آغوشش موندم و گفتم که کتاب

اشاره کرد و  درعصاش به بی با یادش نره برام بیاره. از آغوشش که بیرون اومدم بی

 گفت:
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تاکسی منتظره. زود باش دختر. -  

انگار همین اتفاق کافی بود تا لبخندی که تا االن باهام غریبه بود بشه عضو جدانشدنی 

بی توی یه از صورتم. سر تکون دادم و سریع بیرون رفتم. تا موقع رسیدن به خونه ی بی

 و کل مسیر و پیاده شدنم رو اصالا حال و هوای دیگه بودم. جوری که سوار شدنم

کردم بزرگ ترین چالش دنیا رو پشت سر گذاشتم. روبروی در متوجه نشدم. حس می

بی که قرار گرفتم لبخندم خود به خود به خنده تبدیل شد.رنگ خونه ی بی آبیبزرگ   

شی!هنوزم در برابر هر چیز کوچیک و بزرگی ذوق زده می -  

بی رو نگاه کردم. لبخند ملیحی روی لباش بود که گونه های بیسرم رو برگردوندم و 

ذاشت. در خونه رو باز کرد و خودش داخل ش رو بیشتر در معرض نمایش میچروکیده

شد. من هم پشتش آروم قدم از قدم برداشتم و در رو پشتم بستم. حیاط زیبا و دلبازی 

خونه های سنتی بود. یه بیشتر شبیه  ونشزدم خونهداشت. همون طور که حدس می

ی مختلف و گلدون ها ای قرمز و گل هاه بزرگ وسط حیاط پر از سیب حوض تقریباا

هم کل یکی از دیوار های حیاط رو  یدرخت پرتقال خیلی بزرگ دور و اطراف خونه.

بزرگ که داخلش  ی نسبتاا بی با یه پنجرهخونه ی بیهم حالِ اشغال کرده بود. از روبرو 

پرده های فیروزه ای رنگ زینت بخش پنجره شده  ش گذاشته معلوم بود.رو به نمای

 بودن.

نفسم تند شده بود و قلبم  .داخلکردن تا راه برم و برم پاهای من ولی انگار یاریم نمی

رفت. چشم هام رو روی هم فشار کشید و گیج میسرم تیر می زد.تند تر از همیشه می

نمیام! »شد. جیغی شبیه یی توی گوشم مدام جیغ میدادم تا شاید آروم تر شم. یه صدا

گرفت. سرم بی اراده یه قدم به عقب برداشتم. اون صدا توی سرم داشت جون می« نه!

نفس هام تند شده بودن و « خوام بیام. ولم کنید!نمیام. نمی»رو با دست هام پوشوندم. 
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گم نمیام. بهت می»اد. کردم. بدنم داشت به لرزه میفتتپش قلبم رو توی دهنم حس می

آب دهنم رو با هر سختی ای که بود قورت دادم. صداها توی سرم « نمیام. نه! نه! نه!

کشمت! رو حرف من می»شدن و قدرت تشخیص هیچی رو نداشتم. داشتن بیشتر می

م اضافه شده بود. حالت تهوع هم به حس های اون لحظه« زنی دختره ابله؟حرف می

م رو قراره باال بیارم.کردم کل معدههر آن حس میلرزید و بدنم می  

لرزیدم. به زور آب دهنم رو قورت دادم. سردم شده بود. بدنم یخِ یخ بود و فقط می

شد و قلب من تند تر خودش رو به صدای جیغ توی سرم لحظه به لحظه بلندتر می

  کوبید.م میدیواره ی سینه

م رو یه گوشه پرت کردم. اولین دری رو که سریع به داخل ساختمون دویدم و کفش ها

 دیدم باز کردم و خودم رو پرت کردم داخلش.

دستشویی لبخندی کجی کنج لبم نشست اما به یه ثانیه هم نکشید که  با دیدن

لبخندم جمع شد و خودم رو روی سنگ توالت فرنگی انداختم و از اعماق وجود عق 

شیدن نداشتم انگار داشتم کل افکارم رو سوخت. مهلت نفس کم به شدت میزدم. معده

 کشید.زدم و گلوم تیر میسوخت. عق میم بیشتر میزدم و معدهعق می باال میاوردم.

  سوخت.چشم هام می کشید.زدم و مغزم جیغ میعق می

م و هم فکرم. دیگه صدایی توی سرم آروم شدم. هم معده انگار بعد از چند دقیقه ای

تکیه داده بودم  دستشوییزدم و دستم رو به کاشی های سرد کف نبود. نفس نفس می

آروم  زد.همه چیز از تمیزی برق می ،حداقلش این بود که کثیف نبود، بالعکس تا نیفتم.

خواستم توی از جام بلند شدم و توی روشویی همونجا دست و دهنم رو شستم. نمی

دیگه خودم رو ببینم اما چشمم خواستم آینه ی باالی روشویی به خودم نگاه کنم. نمی

رو دیدم. چشم های سبز با رگه های آبی اولین چیزی « من»اتفاقی بهش افتاد. اتفاقی 
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کرد. چشم هایی که احتماال از علی به ارث رسیده بود که توی صورتم خودنمایی می

بود. بینی ای که نه بزرگ بود و نه کوچیک و لب هایی که خیلی بزرگ و قلوه ای و 

خورد. موهام قهوه ای خیلی تیره بود، شاید اگر چشم نبود اما به فرم صورتم می توی

کرد. صورتم بدون چشم هام چند درجه ای روشن تر بود خیلی ظاهرم رو زیباتر می

 زیبایی خاصی نداشت.

لب هام رو آروم کش دادم و چیزی شبیه لبخند روی صورتم نشوندم. زیر لب زمزمه 

 کردم:

شناسمت؟زندگیم باهات گره خورده اما نمی تو کی ای که -  

بی، نگاهم رو از آدمِ توی آینه که ادعا داشت منم با صدای تقه در و پشتش صدای بی

 گرفتم.

کنی. بیام تو؟خوبی دختر؟ داری نگرانم می -  

چنگی بی با دیدنم هین بلندی کشید و با دست به سمت در رفتم و در رو باز کردم. بی

صورتش زد: به  

چقدر رنگت پریده مادر! وایسا برم چای نبات درست کنم. -  

و قبل از این که بهم اجازه مخالفت بده سریع رفت. داشتم به مسیر رفتنش نگاه 

کرد به خندیدم. اون زن مقتدر که مریم رو با اخم و تخم نگاه میکردم و آروم میمی

رو داشتم که بدون این که م کسی ه م نگران شده بود. پس منمن گفته بود مادر! واسه

 ی م نگران بشه! از دستشویی کامل اومدم بیرون و به خونهبخواد سرزنشم کنه واسه

قدیمی ای که نتونستم نگاهش کنم، نگاه کردم. قالی ای با گل های ریز و یه  نسبتاا

، به جاش تشک های قرمز و نبود ی. مبلمانش توی حال پهن بودنقش درشت وسط
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. سه تا طاقچه که با گل های آبی دور تا دور اتاق رو احاطه کرده بودپشتی های قرمز 

و  توی دوتاش گلدون های گل نرگس بود و وسطی پر از عکس های قدیمی جورواجور.

داد.رنگ آبیِ دیوار ها که انگار به خونه روح می  

کردم. کردم. احساس تعلق میتوی این خونه با وجود مدرن نبودنش احساس راحتی می

. روی من رو از افکارم بیرون کشیدبی چیزی که توی خونه علی نداشتم! صدای بی

 تشک ها نشسته بود و به بزرگ ترین پشتی تکیه داده بود.

بخور، هم یه سری حرفا هست که باید بزنیم. چاییتوبیا این جا هم  -  

خواست باهام بزنه؟ مگه خودش این پیشنهاد رو به رفت. چه حرفی می باال یه تای ابروم

کنارش نشستم. دوتا استکان چای کمر باریک توی  حرکت کردم و؟ ه بودمریم نداد

شد. بود. از چای ها بخار بلند می شده نعلبکی و یه قندون و شکر توی سینی گذاشته

زده بودم انداخت. بی مقدمه شروع  نیم نگاهی به من که با ذوق به استکان ها زلبی بی

 کرد:

دونم که این چند وقت بهت سخت گذشته و مریم و علی سعی کردن هر طوری می -

دونم که چه اندازه توی اون همتای قبل. اینم می تبدیل کنن بهکه هست تو رو 

تالششون ناموفق بودن و چقدر باعث شدن تو از خودت متنفر شی. اینا رو تا حدودی 

فتی. بیشترش رو هم از برادرت شنیدم.بهم گ  

 سرم رو پایین انداخته بودم و به بخار چای ها زل زده بودم.

سرت رو بلند کن همتا! -  

بی سوق دادم. برخالف لحن جدیش، صورتش خیلی مهربون بود. نگاهم رو به سمت بی

 لبخندی بهم زد و گفت:
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از همتا بدت میاد؟ -  

دونستم کیه که ازش بدم بیاد؟ من دیگه نه خودم رو ه میمگ ومد؟ اصالاااز همتا بدم می

کردم و جمالت رو توی ذهنم مرتب با انگشت هام بازی می شناختم و نه همتا رو!می

کردم. با صدایی آروم گفتم:می  

دونم که من همتا نیستم. و خستم از این که همه ازم انتظار دارن می اینومن... فقط...  -

خوام. همتا تموم شد. همتا دیگه نیست، انقدر توی من نم. نمیتوهمتا باشم. نمی

 دنبالش نگردن...

رو بیرون  ار منتظر بود هر چیزی که توی دلم بودکرد. انگبی مستقیم نگاهم میبی

 بریزم.

گم کردم.  خودمونبودن. من... « من»اومدم اینجا که زیر فشار نباشم. زیر فشار  -

خوام همتا باشم. من از همتا متنفر نمی ما همتا نیستم.دونم که کی ام. اخودمم نمی

 نیستم اما از همتا به عنوان خودم متنفرم.

داد. انگار هنوزم منتظر بود ادامه بدم اما وقتی دید ساکت بی با توجه، سر تکون میبی

 شدم خودش به حرف اومد:

آدم تازه متولد  برخالف علی و مریم، من دوست ندارم اذیتت کنم. تو االن حالِ یه -

شده رو داری با فرق اینکه این سردرگمی برات عذابه. کم پیش میاد این حال رو کسی 

دونم اومدی اینجا تا یه کنم درکت کنم. میفهمم، اما سعی میمنم نمی بفهمه، خودِ

خوای جدید شی، عوض شو!اما اگه میپشتتم! زندگی جدیدو شروع کنی. منم   

ورش چی بود؟! ادامه داد:توجهم بهش جلب شد. منظ  
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پیدا کن. این  خودتو! اسمتوعوض کن. از ساده ترین تا مهم ترین. حتی  چیزتوهمه  -

خوای همتا یه آدم جدید شو! اگه نمی خوای باشی پیدا کن.آدم جدیدی رو که می

شروع کن. زندگیشو باشی، نباش. مجبور نیستی! آدم جدید زندگی خودت باش و  

خوام. دونست چی میو نفهمیدم. اما میر اشه منظور نصف حرفحاضرم قسم بخورم 

فهمید که من همتا نیستم! آروم و شروع کنم. میر خوام یه چیز جدیدفهمید که میمی

 و مودبانه گفتم:

شناختم. خیلی سعی کردن و سعی کردم که یادم بیاد اما من هیچ من همتا رو نمی -

خوام عوض شم درست مثل ام همتا باشم. میخووقت حس نکردم همتا خود منه. نمی

نه اسممو، نه  دونم.دونم قراره کی باشم. هیچی نمیهمون چیزی که گفتید. اما نمی

 رسممو، نه خودمو، نه هیچی!

برداشتم و با شکر بی ساکت شد و چند دقیقه ای توی فکر فرو رفت. چاییم رو بی

حبه قند برداشت و گذاشت  بی هم یهازش نوشیدم. بی ای جرعه شیرینش کردم.

بی خورد. جفتمون توی سکوت بودیم که بی جرعه جرعه م چاییش روه دهنش. پشتش

بلندتر بگه.  بودم با صداییهمون طور متفکر زیر لب چیزی گفت که نفهمیدم. منتظر 

ام دوخت و گفت:ه بعد از چند لحظه ای نگاهش رو به چشم  

آره! خودشه! فرشته. -  

چی  ش رو نگاه کرد. ذهنم درگیر بود.خوردهچای نیم متفکر،د و و دوباره ساکت ش

آیدا یا صنم یا هر چیز دیگه نه؟ منظور خاصی داشت که  چرا فرشته؟ چرا مثالا شد؟!

فهمیدم چرا دنبال یه اسم قشنگ بود؟ اصال نمی این قدر به فکر فرو رفت یا فقط صرفاا

م ه خواستم و االند؟ من همتا رو نمیا توی ذهنم باشه؟ مگه مهم بوه باید این سوال

کردم خودم رو قانع کنم و به کنجکاویم بها . سعی مینبودم. همین مهم بوددیگه همتا 
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کنجکاویم رو به آخرین حدش  همه ی تالشم رو پوچ کرد و بی با یه جملهندم که بی

 رسوند:

فرشته نجاتِ...آره. فرشته برات برازنده ترین اسمه. شاید یه فرشته ی نجات. تو  -  

سواالت بی جواب توی ذهنم انقدر زیاد بودن که  ش رو زیر لب گفت و نفهمیدم.بقیه

انگار توی ایجاد سوال و کنجکاویِ بی هم گرفتم و بیرسیدم آروم نمیاگر به جواب نمی

بی طاقت گفتم: بیشتر، نظیر نداشت.  

چرا فرشته ی نجات؟ یعنی چی؟ قراره فرشته ی نجات چی باشم؟ اصالا -  

بی از حالت متفکرش در اومده بود و لبخند عمیقی روی لباش نشسته بود.بی  

فهمی خودت.می -  

طاقت تر از قبل گفتم:بی  

کِی؟ -  

 .خواستم حاال همه چیز رو بفهمماما من می ش گرفتاز این همه کنجکاویم خنده

دستش رو به پشتی تکیه داد و به کمک عصاش از جا بلند شد. همون طور  همین حاال!

رفت گفت:ا میه که به سمت یکی از اتاق  

شاید یه روز. شاید هیچ وقت...! -  
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 فصل دوم

«فرشته ی عذاب»  

در عین حال من! یه کلمه ی ساده ی دو حرفی، یه ضمیر، شاید ساده ترین ضمیر! اما »

توی  رضایت و آرامشش خیلی چیزا عوض میشه. خاطر پیچیده. اون قدری که به

لغتنامه ی دهخدا ضمیر باطن انسان و اندرون دل معنی شده. مثل یه راز، یا یه فکر 

نهفته. مثل منِ درونی. همه میگن دردناک ترین نوع از دست دادن، از دست دادن 

. اما همون عشقه. اما من میگم دردناک ترین نوع از دست دادن، از دست دادن خوده

و گم کردم و ر اندازه که از دست دادنش دردناکه، بدست آوردنش شیرینه. من خودم

توی یه آدمِ جدید پیداش کردم. عوض شدم، عوض کردم. راست میگن. زندگی یه بازیه 

که یه بخشی ازش از دست دادنه. همه ی زندگی از دست دادنه! در اصل از دست میدی 

و باختم تا یه آدم جدید بشم. گم شده بودم، گم کرده ر تا بدست بیاری! من خودم

شدگیِ طوالنی، یه آدمِ بودم، اما حاال پیدا شدم. پیدا کردم. پیداش کردم. بعد از یه گم

منم! دیگه فقط یه آدم نیستم. « من»معنی داره. حاال « من»جدید رو پیدا کردم. حاال 

«دمِ جدید!االن، منم! یه هویت جدید، یه زندگی جدید، یه آ  

 

کردم اتفاق بیفته اما باالخره طلسمم شکست. حاال من خودم رو بدست آوردم. فکر نمی

گرفتم. همتا مرده بود فرشته بودم و برای دوازدهمین روز پیدا شدنم توی دلم جشن می

بی پناهم شده بود. پناهم داده بود. و دیگه هیچ اثری ازش توی زندگیم نمونده بود. بی

بی کمکم کرد. درکم فهمیدم. بی، آروم نبودم، کسی طرفم نبود، کسی نمیخوب نبودم
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شد م خالصه میخودم بودم. یه آدم جدید. یه زندگی جدید و گذشته کرد. حاال من

شد بقیه ی عمر. م میتوی دوازده روز و آینده  

با  بی میز صبحانه رودست و صورتم رو که شستم با لبخند به سمت آشپزخونه رفتم. بی

خوند. به سلیقه ی خودش چیده بود و خودش هم روی صندلی نشسته بود و کتاب می

ش کاشتم.سمتش رفتم و بوسه ای روی گونه  

بی جون؟احوال بی -  

 بدون این که سرش رو از توی کتاب بلند کنه خندید و گفت:

کنی.از دست تو دختر که هر صبح منو تف مالی می -  

بی هم طبق و چای داخل استکان رو شیرین کردم. بیلقمه ای برای خودم گرفتم 

خوند، چایش رو توی نعلبکی ریخت و قند عادت همیشگیش، همون طور که کتاب می

کرد، برداشت و همون طور که به چای داخلش فوت مینعلبکی  رو توی دهنش گذاشت.

 آروم آروم خورد.

بی؟خونید بیچی می -  

کتاب خوندن، از اطرافش غافل  ا دیده بودمش که موقعنشنید. غرق کتاب بود انگار. باره

فهمیدم این کتاب چی داشت کتاب. نمی شد. کل و جزء میشنیددید، نمیشد. نمیمی

یه کتاب شعر ساده بود دیگه!شد؟ بی این همه غرقش میکه بی  

ه بپرسم که نگاهم با چشم های خودم رو کمی به جلو خم کردم تا سوالم رو دوبار

. تا آخرین حد درشت شدن به یکباره شم هامبی و گریه؟! چش برخورد کرد. بیراشکبا

م رو بخورم یا دونستم باید چه کار کنم. خودم رو به ندیدن بزنم و ادامه صبحونهنمی

بی رو بپرسم؟ بذارم گریه کنه یا ازش بخوام دیگه گریه نکنه؟ حال بی  
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 هول پرسیدم:

کنین؟دارین گریه میبی خوبین؟ چی شده؟ چرا بی -  

هنوز کتابش رو بست و روی میز گذاشت. از پشت میز بلند شد و پشتش رو به من کرد. 

کرد؟ چی قدرت این بی چرا باید گریه میچشم هام از چیزی که دیده بودم گرد بود. بی

بی رو به گریه بندازه؟ رو داشت که بی  

داشت با گوشه دامنش  رو ببینم.خواست من اشک هاش نمی گوشه دامنش رو باال آورد.

ممکن بود اشک چی  پرسیدممدام از خودم می کرد! دلم ریخت.اشک هاش رو پاک می

دونستم من هنوز نمی دونستم.اما نمی بی گریه کنه؟بیاین زن رو دربیاره و باعث بشه 

 ا وقتی پیره کردم آدمفکر می دوازده روز مدت زیادی برای شناختن یه آدم نبود. و

که دیگه از میشن انقدر سرد و گرم روزگار رو چشیدن، انقدر درد هاش رو کشیدن 

کردم.گیره، شاید اشتباه میهیچی بغضشون نمی  

بی نفس عمیقی کشید و آروم گفت:بی  

افتادم. همیشه این شعرو برام  بابا احمدتخوندم، یاد خوبم مادر. داشتم شاملو می -

خوند.می  

بی و بابا احمد زیاد گفته بود اما هیچ شد. سپنتا از عشق بین بیلب هام به لبخند باز 

م رو بی، چیزی از بابا احمد نشنیدم. آرنجم رو روی میز گذاشتم و چونهوقت، از زبون بی

بی این عشق رو بشنوم. عشقی که خواست از زبون خود بیبه دستم تکیه دادم. دلم می

 خواستم.کردم. نمیید با حرف هام اذیتش می. اما نبابودزد همه توی کل فامیل زبون

دونستم این عشق چی بوده و سرانجامش چی شده.من هنوز نمی  

بی؟ش بیدخونیبرام می -  
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بی سرش رو چرخوند و به چشم های مشتاقم نگاه کرد. آرامشی که توی چشم های بی

حمد هم عاشق همین دو تا گوی قهوه ایِ پر شد. شاید بابا ابود هیچ جا پیدا نمی

آرامش شده بود. خیلی دوست داشتم بدونم بابا احمد چه جور آدمی بوده و چجوری با 

بپرسم و یاد گذشته هاش بندازمش و ازش  سیدمتر. میترسیدمبی آشنا شدن اما میبی

 ناراحتش کنم. 

پرستیدش و هر روز گذشت، عاشقانه میهنوز هم که سال ها از مرگ شوهرش می

زد. گوشه دامنش رو رها کرد، دوباره روی صندلی روبروم ساعت ها با عکسش حرف می

بم رو درید...نشست و لبخندی به روم پاشید. صدای چروکیده و مغمومش بود که قل  

و چشمانت راز آتش است» -  

شتابدو عشقت پیروزی آدمی ست هنگامی که به جنگ تقدیر می  

«و آغوشت...  

صداش لرزید. دلم لرزید. سعی کرد لبخند بزنه اما نتونست. یه تالشِ ناموفق برای پنهان 

بی چی کشیده بود...؟بی کردن یه بغضِ چندین ساله.  

«زیستن...اندک جایی برای » -  

م همراه با اشکش فرو ریخت. بعد از من ه یه قطره اشک از چشم هاش فرو ریخت. دل

 کرد. هنوزم براش بی تابی میه بی هنوزسال های طوالنی که دیگه بابا احمد نبود، بی

گفت دوستت دارم احمد. نشست میم عاشقش بود. هنوز هم گاهی که لب حوض میه

نداشت:لرزید، اما دست برصداش می  

«اندک جایی برای مردن...» -  
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یه قطره اشک شد دوتا. سریع یه دستمال برداشتم و جلوی صندلیش روی زانو نشستم. 

 با دستمال اشک هاش رو پاک کردم و آروم گفتم:

کنید آخه فرشته فداتون شه؟ بابا احمد االن آرومه. روحش در آرامشه. چرا گریه می -

کنین اذیت میشه.ریه میبینه شما دارین گاینجوری می  

کرد بغضش رو قورت بده.سرش رو پایین انداخت. سعی می  

دلم براش تنگ شده. -  

که تازه اولین عشقش رو تجربه کرده و حاال با یه ذره  ای مثل دختر جوون بیست ساله

م پر شور بود. چشم هاش انگار اون ه هنوز دوری، به حد مرگ دلتنگ عشقش میشه،

رو حفظ کرده بودن. یعنی مسبب همه این ها عشق بود؟  شور و شوق جوونی

بی بوده و انقدر پای هم موندن و برای هم دونستم که بابا احمد اولین عشق بیمی

کرده بود، اما چیز  تا حدودی برام تعریفجنگیدن تا باالخره به هم رسیدن. سپنتا 

  دونستم.دقیقی نمی

بوسیدم. به آرومی بی روپیشونی بی  

بی، هنوزم عاشقشین؟ بعد این همه سال؟م بیمیگ -  

 خندید.

عشق همیشه زنده ست. .مادر میرهعشق هیچوقت نمی -  

ش رو توی دست هام گرفتم و بوسه ای روش گذاشتم.دست چروکیده  

بی؟ چطوری با بابا احمد آشنا شدین؟بی -  
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 شد. بی حرفعصاش رو که به میز تکیه داده بود برداشت و به کمک عصا از جا بلند 

نگاهم رو به قدم هاش دوختم و فکر کردم  رفت. بیرون از آشپزخونه من رو کنار زد و

  نکنه ناراحتش کردم؟

شونه ای باال انداختم و برگشتم سرجام و دوباره مشغول لقمه گرفتن شدم. حتما به من 

کردم، خودی فوضولی میخواست جواب بده و من بیوقتی نمیربطی نداشت دیگه. 

لوم بود ناراحت میشه. لقمه رو توی دهنم گذاشتم و به زور چای فرو دادمش. از مع

حماقتم، کفری شده بودم. دست هام رو مشت کرده بودم و اخم غلیظی روی پیشونیم 

کردم نشسته بود. زیر لب برای خودم غرغر می  

کنی مرض داری دونی با این سوال ناراحتش میآخه دختره احمق، تو که می»

«پرسی؟ به تو چه اصال؟ حاال بدونی چجوری آشنا شدن چه دردی ازت دوا میشه؟می  

این عکسشه. -  

بی لبخندی روی لبم نشست و به سمتش برگشتم. پس ازم ناراحت با شنیدن صدای بی

بی عکس بابا م گرفته بود. بینشده بود! از افکار خودم و سرزنش ها و غرغرهام خنده

عکسش  ه یه ماشین قدیمی تکیه داده بود و لبخند زده بود.احمد رو جلوم گذاشت که ب

جذابیت افسانه ای نداشت،  شد یه چیز هایی دید.قدیمی و رنگ و رو رفته بود اما می

بی این جوری عاشقش هیکل بیست و قیافه بی نقص نداشت، اما اون قدر داشت که بی

 بشه. 

. دوباره گذشتی دلش چی میدونست که توو خدا می کردبا عشق، به عکس نگاه می

جلوی روم نشست. لبخندی روی لبش بود و انگار دیگه توی این دنیا نبود. توی 

 خاطراتش، توی سال ها پیش غرق شده بود.
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شونزده سالم بود که دیدمش. سنی نداشتم. یکی از فامیالی دورمون بود. یه بار اومد  -

برسونه، از احمد خواست.  منوتونست . بابام نمیرفتم مدرسهباید میمون و منم خونه

کرد. هیچ وقت نفهمیدم رسوند. از اون به بعد هر روز تا دم مدرسه همراهیم می منواونم 

ت بابات ازم خواسته. کم کم حس کردم یه حسی بهش دارم. اون گفچرا اما خودش می

ل ازدواج عاشق شه. دونستن دختر قبزمانا عاشق شدن مثل االن رایج نبود. خوب نمی

اون موقع ها هم عشق جُرمی بود برای خودش و ما مجرم ترین! اما خب من دوستش 

کردیم تا رسیدیم،  و تحملدونی مادر چقدر مشکالتداشت. نمیداشتم، اونم دوستم 

 چند بار جدا شدیم، چند بار جدامون کردن، اما باالخره رسیدیم. 

بلند کرد. نفس عمیقی کشید و سرش رو از روی عکس  

اون قدیما، عشق بخاطر خودش بود که عشق بود. اون زمانا کسی رفتن بلد نبود،  -

کسی فراموش کردن بلد نبود. رفتن و فراموش کردن و بیخیال شدن مال شما 

امروزیاست. شماها بی طاقتید و اگر کوچکترین مشکلی بیاد سر راهتون سریع جدایی 

سوختیم و تن بلد نیستیم. دروغ میگن که میدونید. ما قدیمیا رفرو راه حل می

گرفتیم کرد و با هربار پختگی، یاد میساختیم. نه! ما رو دردای زمونه پخته میمی

لی ما با چطور بسازیم که خراب نشه. شما با رفتنا و فراموش کردناتون خوش باشید، و

ساختیم.و میموندن و درست کردن، عشق  

ق بود توی خاطراتش. توی روز های عاشقیش. در حین انگار توی این دنیا نبود. غر

تعریف کردنش انگار یه دختر بیست ساله ی تازه عروس با لبخند و یه پسر بیست و 

 وارد شدن. عاشقیشون رو شروع کردن،پنج ساله ی تازه داماد با عشق از در خونه 

گار عاشق زندگیشون رو ساختن. در حین تعریفش انگار عشق زنده شد، جون گرفت. ان

 معنی پیدا کرد، رفتن و نبودن گم شد...

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
47 

واسه همینه بعد چهل سال هنوز به یادشین و عاشقشین؟ -  

 خونه یشد. چه توی رویاهاش غرق بود و لبخند یه لحظه هم از لبش محو نمی

چه عشق کمیابی... خوشبختی!  

یم، فقط گفتم که. دل کندن واسه شما امروزیاست. ما قدیمیا دل کندن بلد نیست -

 بلدیم بمونیم. هم عاشق، هم وفادار... حاال چه به خودش، چه به یادش.

پای عشق هم مونده بودن، کِی به هم رسیده  چند سال بی و بابا احمدبی دونستمنمی

بی یه دختر بیست ساله ی یخواست توی تصوراتم بمونم. همونجا که ببودن، اما دلم می

و  گرفتبی رو ن رعنای بیست و پنج ساله که دست بیو بابا احمد یه جوو پر شور بود

تا خوشبختش کنه. بردبه خونه عشقشون   

بی نیومده توی این مدت کسی به خونه ی بی با صدای زنگ در جفتمون از جا پریدیم.

بی با بی بود و همین باعث از جا پریدنم شده بود. انتظارش رو نداشتم کسی بخواد بیاد.

لبش گذاشت و گفت:خنده دستش رو روی ق  

از دست اینا. برو درو باز کن ببین کیه مادر. -  

بی رو که روی دسته صندلی بود برداشتم. همون چشم زیر لبی گفتم و چادر گلدار بی

کسی که پشت در بود دستش رو کشیدم بیرون رفتم. طور که چادر رو روی سرم می

داشت. روی زنگ گذاشته بود و برنمی  

و توی هم کشیدم و بلند گفتم:اخم هام رکفری،   

دارم میام! -  
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شاید یکی توی این  گفتبا خودش نمی !زنگ قطع شد. چقدر بی مالحظه بود صدای

با این صدا سردرد بگیره؟! همون طور با اخم به سمت در  و خونه میگرن داشته باشه

! رفتم. درک و شعور هم خوب چیزی بودمی  

عمیقی کشیدم و آثار اخم رو از روی صورتم پاک قبل از این که در رو باز کنم نفس 

 خواستم توی دیدار اول بد به نظر برسم.، نمیبی باشهاگر قرار بود مهمون بی کردم.

همراه با یه  شیک پوش بی رو توی دستم فشردم و در رو باز کردم. دو تا پسرچادر بی

پشت در ایستاده بودن.  رنگی رنگی دختر  

ا ابروی باال رفته ب اگهانی چشم های هر سه شون گرد شد ون چشمشون که به من افتاد

کردن؟ چرا باید این طور من رو نگاه می کردن. یه تای ابرو هام باال رفت.من رو نگاه 

شاید مشکلی توی ظاهرم نگاه سر سری ای به خودم انداختم که  مگه مشکلی داشتم؟

بودم. سرم رو که بلند کردم با  بی رو عادی روی سرم انداختهباشه اما نبود. چادر بی

  اخم غلیظ هر سه شون مواجه شدم.

چقدر عجیب بود که همین چند لحظه پیش هر سه شون پر از تعجب بودن و حاال اخم 

ایی کرده بودم؟! کردن که هر لحظه نگران این بودم نکنه خطآلود! جوری بد نگاهم می

چرا این طور من رو نگاه پس  من فقط در رو باز کرده بودم و حتی اخم هم نداشتم

کردن؟! بی حرف و توی سکوت چشم های هر سه شون خیره به من بود.می  

یکی از پسر ها که من رو نگاه کنن! با اخم های غلیظ فهمیدم چی باعث شده که نمی

 م هاش هم قهوه ای سوخته بود باچهار شونه تر و قدبلندتر از اون یکی بود و چش کمی

گفت: یپر از تمسخرلحن   

تو؟! -  
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و حاال بخواد با عصبانیت ازش بپرسه  باشه جوری گفت تو انگار دشمنش رو اینجا دیده

کردم.کنی؟ با ابروهای باال رفته نگاهش میتو اینجا چه غلطی می  

ببخشید؟ با کسی کار داشتید؟ -  

اون یکی پسره که چشم هاش روشن تر از این یکی بود اخم غلیظی کرد که باعث شد 

رفتار هاشون نرمال نبود، بود؟ شبیه کسایی که بخوان  دهنم رو به آرومی قورت بدم.آب 

بدتر از قبلی گفت: یبا همون اخم و لحن بی باشن نبود!مهمون بی  

بی خونه ست؟!بی -  

چرا این قدر اخم آلود، خشن و پر از تمسخر؟! از کی عصبی بودن؟ دوباره نگاهی به 

بود.  درسته باشم اما واقعا مشکلی نداشتم. پوششم خودم انداختم تا مشکلی نداشت

و هر  دادنسرم رو باال آوردم و نگاهشون کردم. با چشم هاشون داشتن درسته قورتم می

. سه شون با اخم و دست به سینه نگاهشون رو توی چشم هام دوخته بودن  

بی بدهی بین اما مگه ه بودبودن که انقدر عصبانی شدشاید طلبکار یا چنین چیزی 

م طلبکار بودن چرا اگر ه اصالا اره ای نکرده بود!داشت به کسی؟ توی این مدت هیچ اش

کردن؟! دهنم رو باز کردم و خواستم جواب بدم که صدای می با من این طور رفتار

بی از دم در حال اومد:بی  

فرشته؟ کیه دم در؟ -  

هارچوب در ایستاده بود و یه بی برگردوندم که عصا به دست توی چسرم رو به سمت بی

همین بیرون نیومده برای  احتماالا دستش رو هم به در گرفته بود. چادر سرش نبود،

.بود  

بی.با شما کار دارن بی -  
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سرم رو به سمت اون سه نفر چرخوندم که با اخم و مات بهم خیره بودن. چقدر حاالت 

لحظه ی بعد با چشم های از آلود و پر پوزخند، صورتشون متغیر بود! یه لحظه اخم

کاسه در اومده و بعدش هم مات و گیج! پوششم که درست بود، حرف بدی هم که نزده 

شون بود؟! با لبخند گفتم:هبودم، پس چ  

بفرمایید داخل. -  

و در رو باز تر کردم. اخم سه تاشون دوباره از بین رفته بود و مثل این که یه اعجوبه 

شد. سر جاشون بودن. چشم هاشون گشادتر از این نمی دیده باشن به من خیره شده

خواست دستم رو جلوی ایستاده بودن و احتماال اصال حرف من رو هم نشنیدن! دلم می

« اوی عمو، کری؟!»صورتشون تکون بدم و بگم   

کفرم رو در آورده بودن و لحن پر از تمسخر و صورت پر از پوزخندشون رو دوست 

دختری که بین دوتا  این حرف رو بهشون بزنم. شدب بود و نمیدور از اد نداشتم. اما

همون طور که با چشم های گرد بهم خیره شده بود پرسید: پسر ایستاده بود،  

فرشته؟! -  

دوباره لبخند زدم و از جلوی در کنار رفتم. این سه تا یه چیزیشون بود یا من مشکلی 

کردن؟داشتم که این طور نگاهم می  

بفرمایید. -  

دونستم چی شد. نمیپشت سر هم داخل شدن ولی نگاهشون از روی من برداشته نمی

توی من وجود داشت که انقدر تعجب آور بود! توی این دو دقیقه به اندازه ی ده ساعت، 

بی رو توی وقتی بی سوال توی ذهنم جمع شده بود. دختری که همراهشون بود

سمتش دوید. چهارچوب در دید گل از گلش شکفت و سریع به   
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بی رو در آغوش گرفت. کار ی گفت و محکم بی«بی جونمبی»با صدای بلند 

هاشون واقعا عجیب بود یا فقط برای من این طور بود؟ کم کم پسرها هم نگاهشون رو 

بی کردن و اون ها هم رفتن و بغلش کردن. همون طور بی از روی من، معطوفِ بی

دیگه از کجا فرار کردن ا ه کردم اینخودم فکر میحرکت وسط حیاط ایستاده بودم و با 

بی رو بهم گفت:کردن که بیرفتار می و چرا اینطور  

فرشته مادر بیا داخل. -  

بی به راه انگار از شوک خارج شده باشم، تازه به خودم اومدم. در رو بستم و پشت بی

نیشون جا خوش کرده افتادم. اون سه تا هم انگار از بهت در اومده باشن، اخم روی پیشو

فهمیدمشون. یه لحظه متعجب و لحظه ی بعد عصبی و لحظه ی بعد هیچ نمی بود.

  متعجب و بعدش باز عصبی!

و نشستن.  به یکی از پشتی ها تکیه دادنو هر کدوم به حال رفتن بی و اون سه نفر بی

 این ت کهربطی داش شونه ای باال انداختم و به سمت آشپزخونه رفتم. اصال به من چه

داشتن که یهو مشکلی چیزی  خوش به سعادتشون. حتماا بودنن؟ هر کی ها کی بود

رو  سماور. چای باقی مونده توی کردندلیل تعجب میکردن و باز بیبی دلیل اخم می

بی ریختم و سینی چای رو برداشتم. صدای پچ پچ توی استکان های کمر باریک بی

که چشم هاش  . وارد حال که شدم، همون پسرییومدهاشون تا توی آشپزخونه هم م

بی گفت:تیره تر بود پوزخندی زد و رو به بی  

کی هستن این فرشته خانوم؟ کنین؟بی؟ معرفی نمیآدمای جدید میارین بی -  

 پسری که کنارش نشسته بود هم پوزخندی زد و زیر لب گفت:

فرشته خانوم! -  
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بی سرش رو به سمتم بی نشستم. بیبیسینی رو روی زمین گذاشتم و خودم هم کنار 

تونستم بهش چرخوند و با مهربونی نگاهم کرد. این زن تنها کسی بود که از کل دنیا می

 پناه ببرم و مطمئن باشم در امانم. دستم رو با محبت توی دست هاش فشرد و گفت:

مونه. بهش بگید باالی چشمت خودم می ی پرستار جدیدم فرشته ست. مثل نوه -

بروئه با من طرفید.ا  

بی نبودم؟! این بار عالوه بر اون ها، چشم های خودمم گرد شد. پرستار؟! مگه من نوه بی

چی باعث  از وجود من؟ شم؟ نکنه ناراحت بودها بفهمن من نوهچرا نخواست که اون 

 شده بود بخواد این مسئله رو از اون ها مخفی نگه داره؟ 

که بی تفاوت و سرد بهم زل  ای ت پسر چشم تیرهسمبی با لبخند سر عصاش رو به بی

ود و نفرت اما با خشم بهم خیره ب و الوند معرفیش کرد. اون یکی پسرزده بود گرفت 

 بی سپند معرفیش کرد. دختریفهمیدمش! بیزد. هیچ نمیتوی چشم هاش موج می

سل بود. ع هم نشسته بود و چشم هاش گرد تر از هروقتی بود بی و الوندبی که وسط

بیشتر شبیه زهرمار بود تا عسل! دو دقیقه ای یک بار از اخم به تعجب و از تعجب به 

کرد.اخم، حالت عوض می  

بینید دیگه ان. این گل دختر هم که کنارم میاین از نوه های من. بچه های مهرنازم -

 معرف حضورتون هست، فرشته.

:دختره که حاال فهمیده بودم اسمش عسله، سریع گفت  

بی، این...ولی بی -  

بی نشسته بی عصاش رو باال آورد و عسل رو ساکت کرد. اخم بدی روی پیشونی بیبی

شناختن که این جوری م بودن. اما مگه من رو نمیبود. پس اون ها بچه های خاله
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 مگه فامیل نبودیم؟ پس چرا این قدر خشم؟ شون نبودم؟کردن؟ مگه من دخترخالهمی

بی درست من رو معرفی نکرد؟ چرا نخواست اون ها من رو بشناسن؟ اصال چرا بی  

بی با همون اخم، رو به من گفت:بی  

خوام با بچه های مهرناز صحبت کنم.تونی بری توی اتاقت. میفرشته تو می -  

 به اتاقم با سرعت و من غریبه بودم! رسماا من رو از اتاق بیرون کرد. از جا بلند شدم و

من رو نشناختن چرا اون قدر با اخم و  فهمیدم؟ اگری بود که من نباید میرفتم. چ

ن؟! مگه پوزخند باهام رفتار کردن و اگر من رو شناختن چرا انقدر عصبی و ناراحت بود

؟! برای اولین بار دلم خواست همتا باشم و دلیل من کار بدی در حقشون کرده بودم

م. سوال هام رو یه جا بفهم ی همه  

خواست که من بفهمم بی هم نمیذاشت بمونم تا بفهمم قضیه چیه. بیبی میکاش بی

شونم و چه اتفاقی برام چی به چیه اما چرا؟ چرا به اون ها نگفت که من دختر خاله

شون، همتا، نشدن؟ با صدای زنگ موبایلم افتاده؟ اون ها متوجه تشابه من با دختر خاله

وختم. نفسم رو فوت کردم و دستم رو کشیدم تا گوشیم رو چشمم رو به میز آرایش د

 بردارم. 

بی همه چی رو شت. بیذابی من رو هم در جریان میاگر به من ربطی داشت، حتما بی

دونست.اون کسی بود که کمکم کرده بود، پس حتماا صالحم رو می .دونستبهتر می  

الو؟ -  

سپنتا توی گوشی پیچید: پر از شیطنتصدای   

تو هنوز یاد نگرفتی به من نگی الو و بگی جانم؟ تا کی باید اصول تربیت رو یادت بدم  -

؟عشقم آخه  
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تا خیالم رو  زدوب نیست اما سپنتا بهم زنگ میدونستم اوضاع خونه خخندیدم. می

کرد من راحت کنه و بگه همه چی خوبه و من عذاب وجدان نداشته باشم. چرا فکر می

فهمیدم، اما این دوری برای همه الزم بود. دوری و م میه فهمم؟ مندرد دوری رو نمی

 دوستی بهترین راه بود.

چه خبر؟ -  

 سپنتا دوباره تک خنده ای کرد و شروع کرد به غر زدن:

ادب زیر خط فقر. نه سالمی نه علیکی نه چطوری خوبی ای، یهو میگه چخبر. بفرما.  -

گیری آخر درست احوال پرسی کنی؟خبر مرگ عباس آقا قصاب! تو یاد نمی  

کردم، هنوز با بی پر حرف بودم و غریبی نمیدوباره خندیدم. همون قدر که جلوی بی

ت تر بودم اما بازم جلوش اون حس کردم. با این که با سپنتا راحاون خونواده غریبی می

بی نزدیک شدم غریبی رو داشتم. شاید دلیل این که توی کمتر از دو هفته انقدر به بی

بی نجاتم داد. از همه چی خسته و شدم و بیم میین بود که من توی تاریکی داشتم گُا

گم بی پناهم شد. من شکسته بودم و اون مرهمم شد. توی دل شب بریده بودم و بی

 شده بودم، پیدام کرد و بردم به یه کلبه ای که نور داشت.

اینجا که امن و امانه و بی خبر ولی خبرا پیش شماست. تو بگو چخبر گل دختر؟ -  

خواستم خواستم بهش بگم کی ام. میلبخندی روی لبم نشست. بعد از دوازده روز می

رو بهش گفتم. ریز و کنم. همه چیز بهش بگم با این مِن جدید احساس راحتی می

کرد تا درشت! از روز اولی که اومدم. گفتم برای برادری که داشت همه تالشش رو می

 من باهاش احساس غریبی نکنم.

یعنی االن دیگه شدی فرشته! -  

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
55 

 لبخندی روی لبم جای گرفت.

خود خودشم. -  

 خندید و با صدای پر از آرامشی گفت:

پس خوش اومدی فرشته خانم. -  

***** 

خواست مهرناز و بی جا خوش کرده بود. هیچ نمیخم غلیظی روی پیشانی بیا

خواست که آن ها از در عین حال هم نمی ندانش دوباره فرشته را آزار دهند وفرز

دانست چه روشی فراموشی فرشته و اتفاقات گذشته خبردار شوند. خودش به خوبی می

 برای الوند یا سپند بود که همه چیز رارا پیش گرفته و باید چکار کند. همه نگرانی اش 

گویند و نقشه اش را خراب کنند. سر عصایش را رو به عسل گرفت و با تحکم به فرشته ب

 گفت:

ش بگی یا اسم همتا رو بیاری! اون وقت جرات داری جلوی فرشته، کلمه ای از گذشته -

 با من طرفی!

بی از این کارها چه فهمید بیپوزخند معناداری روی لب های الوند نشسته بود. نمی

کردند منظوری دارد! آن دختر جایش در خانه ای که فرزندان مهرناز رفت و آمد می

 نبود.

گیرید؟ همتا جاش اینجا نیست. اصال بی حاال طرف اون دختره رو میخوبه واال. بی -

 چی شده اومده اینجا؟ ننه باباش ولش کردن دوباره؟!
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بی را خطاب قرار داده بود به الوند که با کلمات گزنده ای بیبی غلیظ تر شد و اخم بی

بی حرف بزند.نگاه کرد. تا کنون هیچ کس جرات نداشت این طور با بی  

اول اون دختره اسم داره! همتا هم نه و فرشته. یه مدت پرستارم رفته شهرشون و من  -

اومده اینجا یه زندگی از مریم خواستم دخترش رو بفرسته پیشم. اون دختر هم از وقتی 

ش خوام دیگه از گذشتهجدید رو شروع کرده! من ازش خواستم این کارو کنه! نمی

 براش حرفی بزنید!

رفت که دختر مریم، در خانه بی پرید. هیچ جوره در کَتَش نمیالوند میان حرف های بی

!باشدعوض شده  بی زندگی کند. آن هم با این وجود که کامالابی  

خواستید ما دیگه نیایم یا گید؟ اتفاقی افتاده؟ نکنه میبی؟ چیه که به ما نمیبیچرا  -

تونم حضورش رو تحمل کنم! دونید که من یکی نمیخواید عذابمون بدید؟ مینکنه می

حتی اسمشم عوض کرده؟! فرشته! چرا ازش خواستید زندگی جدید شروع کنه؟  

 خندید. بلند!

اومد!ذاشت عزراییل که بیشتر بهش میالبد. می خوبه واال! فرشته ی عذابه -  

بی را نشانه گرفت.چشم هایش را تنگ کرد و با چشم های تنگش بی  

گید؟بی. چیه که بهمون نمیبگید دیگه بی -  

دروغ پشت دروغ! از این کار متنفر بود اما مجبور بود برای پیش رفتن نقشه اش به نوه 

رزندان مریم و مهرناز را بیش از همه دوست داشت. هایش دروغ بگوید. بین نوه هایش، ف

خواست کرد. مهربان بود، خیلی هم! اما وقتی میاخمش جذبه ی صورتش را بیشتر می

توانست روی حرفش، حرف بزند.جدی باشد هیچ کس نمی  
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خوام دیگه هیچی اون چون گذشته! فرشته از اون زندگی قبلیش گذر کرده! منم نمی -

ون این کارو انجام بده خورم اگر یکیتبراش یادآوری کنه و قسم می گذشته مسخره رو

به خودش هم گفتم، به شما هم میگم. اون سال ها نه وجود  و هم نیارم!دیگه اسمش

واب! یه کابوس! بهتره این کابوس فراموش بشه! شما داشته، نه اتفاق افتاده. مثل یه خ

فکر کنید یه آدمِ جدیده توی  ارو نکنید!هم چیزیو یادآوری نکنید. به احترام من این ک

 خونه. فکر کنید یه پرستار جدید استخدام کردم.

بی را قانع بی خیره بود اما عسل و الوند سعی داشتند بیسپند تمام مدت ساکت به بی

بی انقدر کنند که فرشته نباید در این خانه زندگی کند. در فکر فرو رفته بود. چرا بی

ها هیچ چیز از گذشته فرشته، به او نگویند؟ فرشته... همتا... آن  اصرار داشت که آن

شان شوخی ای بیش توانست از آن زندگی گذر کند؟ گذشته برای همهدختر مگر می

آرام خودش را به جلو کشید و نگاهش را به مادربزرگش دوخت.  نبود.  

بی را قانع کند:با کلماتی آرام و انتخاب شده سعی داشت بی  

بی من برای حرفتون احترام قائلم. شما بزرگ ترید و بهرحال این خونه هم خونه بی -

ی خودتونه و اختیارش رو دارید. اما به فکر ما هم هستید؟ ما هرروز اینجاییم! حتی اگر 

کنم این پرستار جدیدتون فرشته خانم نخوایم بیایم هم نمیشه. من ازتون خواهش می

کنه.، عسل میاد پیشتون زندگی میشرو بفرستید بره پیش خانواده  

بی به سمت سپند برگشت. آخرین باری که سپند این گونه آرام و در فکر بود چشم بی

خواست کسی جز فرشته در این خانه زندگی کند. نباید! آورد. اما نمیرا به یاد نمی

کند. عوضتوانست همه چیز را حضور فرشته می  

تونه مدام حواسش به من باشه. و داره. نمیسپند، پسرم، عسل هم مشغله خودش -

م دختر رو خونهکنم و این گذشته از اون، من خیلی وقته بخاطر شما دارم مراعات می
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راه ندادم! به خاطر یه دلیل مسخره! اما حاال که تصمیم گرفته یه زندگی جدید رو 

یرزن و کنم. درک احساساتِ منِ پکمکش میخوام من اونی باشم که شروع کنه می

میرم دیگه م انقدر سخته؟ آخرین ساالی عمر منه، یه سال دیگه میدلتنگی برای نوه

خوام تا وقتی من زنده ام شید. اما ازتون میبینید و راحت میهم این دختر رو نمی

!فرشته رو فرشته ببینید. نه همتا! برای اون گذشته. برای شما هم بگذره  

ده بودند. سپند و عسل با ناراحتی از این که کاری از بی خیره شهر سه در سکوت به بی

آمد و الوند با اخم.دستشان برنمی  

اخم نکن الوند. از داداش کوچکترت یاد بگیر. اونم از اون دختر خوشش نمیاد اما مثل  -

کنه.تو اینهمه قیل و قال نمی  

بگیرد. با فریاد همین یک جمله کافی بود که بنزین بریزند روی آتش الوند و الوند آتش 

 گفت:

چون سپند... -  

را گرفت. آتش خشمش  آتشادامه حرفش را خورد. نفس عمیقی کشید و اخم جای آن 

 گویی به یکباره فرو نشست. از جا برخاست و رو به عسل و سپند گفت:

من میرم تو ماشین. این بحث بی فایده ست. از این به بعد مجبوریم حضور نحس یه  -

کنیم.سر خر رو تحمل   

بی با ناراحتی به بی راهش را کشید و رفت. بیو بدون خداحافظی و بی توجه به بی

خواست نوه اش از او دلگیر شود، مسیر طی شده توسط الوند نگاه کرد. هیچ دلش نمی

توانست مسئله ی نبودن فرشته را مخصوصا الوند که آنقدر دوستش داشت. اما نمی

کرد. بی نگاه میه الزم بود! عسل با ناراحتی به بیکاری کند. برای عوض شدن، فرشت
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بی هیچ گاه از حرفش دانستند بیخواست آن دختر اینجا باشد اما همه مییدلش نم

گردد.برنمی  

بی. الوند االن عصبانیه. خوب میشه. کنار میاد بهرحال.ناراحت نشین ازش بی -  

دانست با این لجبازی ها کار قرار بی سری تکان داد و به سکوت اکتفا کرد. هیچ نمیبی

است تا کجا کشیده شود و چقدر زمان ببرد. اما از یک چیز مطمئن بود. فرشته آمده 

 بود تا فرشته باشد.

***** 

دستش رو روی زنگ گذاشته بود و  کسیبا صدای زنگ در از خواب پریدم. 

داد. کدوم احمقی اون داشت. به ساعت نگاه کردم که هشت صبح رو نشون میبرنمی

دیگه؟! با اخم از جا بلند شدم و به حال  کسقدر بی فکر بود که هشت صبح بره خونه 

بی توی آشپزخونه مشغول صبحونه درست کردن بود. چشمش که به من رفتم. بی

روی لبش نشست. خورد لبخندی  

کشه.سپند اینا ان. اون همیشه اینطوری زنگ می کنی؟ احتماالامادر این درو باز می -  

رم بی رو از توی حال برداشتم و با یه حرکت روی سبا همون اخم چادر گلدار بی

؟! ها اومده بودن بزرگش که این مادرخونه ی  رفتانداختم. ساعت هشت صبح کی می

انگار نه انگار این ها  .بی شده بودنبود و دلتنگ بی شون قلنبه شدهمحبت انگار یهویی

بی سر نزده بودن و حاال اومده بودن که چی بی همون هایی بودن که دوازده روز تمام به

  بگن؟!

داشت. از توی دادم سپند باشه دستش رو از روی زنگ برنمیکسی که احتمال می

 حیاط داد زدم:
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و!صاحابولش کن اون بیسوخت!  -  

ساعت هشت  حداقل با خودشون فکر کنن صدای زنگ قطع شد. شعور هم نداشتن

صبحه شاید یه خری خواب باشه این طوری دست رو روی زنگ نذاریم. اخمم هر لحظه 

ادر رو روی سرم اومد. خمیازه ای کشیدم و چخوابم می هم شد و به شدتغلیظ تر می

کنم و بازم مراعات ن اینجا زندگی میدونستن ممی سفت تر کردم. خوب بود که

لود در رو باز کردم و با تند گفتم:آ کردن! با همون اخم و صورت خوابنمی  

هان؟!! -  

قامت الوند پشت در قرار گرفته بود جوری که پشتش و کنارش اصال مشخص نبود. 

به دونستم خیلی می پوزخندی روی لب هاش نشست و یه نگاه از سر تا پا بهم انداخت.

هم ریخته ظاهر شدم و سعی کرده بودم با چادر به هم ریختگی ها رو بپوشونم اما این 

 طور که معلوم بود ناموفق بودم!

صبح از خواب  وقتی انگار خودش جوری کل تحقیرش رو توی چشم هاش ریخته بود

ش موج ! تمسخر توی صدا و چهرهخیلی شیک و مرتب و با کت و شلوار بود شدمیبلند 

زد:می  

به به. فرشته خانم! -  

روی فرشته خانم تاکید زیادی کرد. انگار که بخواد با زبون بی زبونی بگه تو هیچی 

فرشته دونستم کِی تفسیر خواست این رو بگه و من نمیشاید هم با نگاهش می نیستی.

و نگاه تحقیر آمیز  کرد!خانم شده بود تو هیچی نیستی اما لحن و نگاهشون منزجرم می

ش باعث شدن دستم رو محکم مشت کنم. اخمم غلیظ تر شد. لب های پوزخند زده  
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توی  وناخم هاش ندید؟! چرا هر بار که من رو میفهمیدم چه مشکلی با من داشتننمی

؟رفتهم فرو می  

به به. آقا الوند! -  

از قصد مثل خودش روی الوند تاکید کردم. اخم های الوند بیشتر توی هم کشیده شد 

. الوند من رو کنار زد و باعث لبخند محو من هم شد اومد که آرومی ی اما صدای خنده

خندید همراه با عسل که با آرنج رفت و چشمم به سپند که داشت میسریع به داخل 

افتاد.  زدمی توی پهلوش  

 بهشون لبخندی زدم و گفتم:

بفرمایید. -  

فهمیدم این سه نفر چه نمی عسل بدتر از الوند اخم هاش رو توی هم کشید. هیچ

کردن. بی تفاوت نگاهش کردم که دیدن، اخم میمشکلی با من داشتن که تا من رو می

 با اخم سریع از کنارم رد شد.

فرماییم!می -  

داشت و به کردم که تند تند قدم از قدم برمیبا ابروهای باال رفته به عسلی نگاه می

! خب بفرما، کی جلوت رو گرفته که انقدر با غیظ شون بود؟رفت. اینا چهداخل خونه می

فرماییم؟میگی می  

ناراحت نشو. درست میشه. -  

سرم به سمت سپند که نگاهش رو به صورتم دوخته بود برگشت. انگار داشت صورتم رو 

کرد و توش دنبال چیزی بود. با چهره ای گیج بهم خیره شده بود.کنکاش می  
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وششون نمیاد. اجباری که نیست. ناراحت نشدم. شاید از من خ -  

به محض ورود  در رو بستم و پشت سرش رفتم. من هم لبخندی بهم زد و رفت داخل.

 و دست به سینه عسل و الوند با اخم شد چهره ی عبوس دو نفر رو دید.به حال می

م و تخمشون رو برای این کردن. همین مونده بود اخبی نگاه مینشسته بودن و به بی

چاره بیارن! بیپیرزن   

عسل به حالت قهر دستاش رو توی هم قفل کرده بود و با اخم به یه نقطه نامعلوم خیره 

کرد. مشغول حرف زدن بودن بی نگاه میبود. الوند هم پوزخندی روی لباش بود و به بی

ا دیدن من و سپند گل از گلش بی بکه با دیدن من بقیه حرفشون رو خوردن. بی

گفت: شکفت و رو به من  

کنی تا بیام؟یه چایی درست می دورت بگردم فرشته مادر -  

 الوند پوزخند معناداری زد و زیر لب گفت:

دورت بگردم! -  

 زیر لبی چشمی گفتم و به آشپزخونه رفتم. با شیر آب همونبی توجه به حرکت الوند، 

بیدار جا صورتم رو شستم و توی هوای آزاد قرارش دادم تا خشک شه. دیشب دیر وقت 

شد االن مدام خمیازه بکشم و بخوام باز بخوابم اما اگر بودم، همین باعث می مونده

بی بخوابم کالهم پس معرکه بود. خواستم جلوی مهمون های بیمی  

شون نسبت به من! خمیازه ای کشیدم و چای ها رو با این محبت شکوفا شده مخصوصاا

کردن تا االن بتونم یه باهام رفتار میتوی استکان ریختم. کاش حداقل مثل یه دوست 

کردن. برگشتم تا شکرپاش رو از روی میز با اجازه بگم و برم بخوابم! کاش درک می

 بردارم که صورت به خون نشسته ی الوند رو توی چهارچوب در آشپزخونه دیدم. 
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. اخم هاش به طرز وحشتناکی توی هم کشیده شده بودن و باریدآتیش می شچهرهاز 

توانایی این رو  و احتماالا ا غیض به من زل زده بود. صورتش سرخ بود. سرخِ سرخب

 داشت که در جا یکی رو بکشه. 

هینی کشیدم و با چشم های گرد بهش خیره شدم. چادرم از روی سرم روی شونه هام 

افتاده بود. چند قدم فاصله ی بینمون رو سریع طی کرد و جلوم ایستاد. آب دهنم رو 

لدارم رو با دست گرفتم. اخم غلیظِ روی پیشونیش لحظه ادم و گوشه ی چادر گقورت د

شد و من لحظه به لحظه بیشتر از روبروی این موجود بودن به به لحظه غلیظ تر می

  لرزیدم.خودم می

رو  ش رو که حاال از شدت عصبانیت قرمز شده بودنچشم های قهوه ای سوخته

بریده نفس بکشم. غرید: تونستم بریدهدیدم و فقط میمی  

خوای چی رو ببینی؟!می چرا اومدی اینجا؟! -  

آب دهنم رو به آرومی قورت دادم. نفسم حبس شده بود. فاصله صورتش رو با صورتم 

شد.کم کرد. یه دستم رو به کابینت تکیه دادم تا نیفتم. اخمش هر ثانیه غلیظ تر می  

کنی؟!با توام! کری؟! اینجا چه غلطی می -  

تونستم بزنم. همین گرفتم. زبونم قفل شده بود و هیچ حرفی نمیکم کم داشتم لرز می

کرد. بی اختیار قدمی به عقب برداشتم که چادرم رو هم الوند رو بیشتر عصبی می

 وحشیانه توی مشتش گرفت. محکم چادر رو به سمت خودش کشید.

ش گزنده تر از قبل غرید:از الی دندون های به هم فشرده  

کنی خانم پرستار؟ اومدی پرستاری؟ یا با خودت مگه با تو نیستم؟ اینجا چکار می -

 گفتی اینا اینجا ان منم بیام بازی؟! فکر کردی بازیه احمق؟
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کردم هیچ هوایی ندارم. چادرم رو کمی کشید و صورتم اومد و حس مینفسم باال نمی

کوبید م میبه دیواره ی سینه رو به صورتش نزدیک کرد. قلبم داشت تند تند خودش رو

لرزیدم.و من زیر بار این همه حال بد فقط می  

 به زور لب از لب باز کردم و گفتم:

... من... من...م -  

تونستم درست کلمات رو ادا کنم و دست هام اخم هاش رو بیشتر توی هم کشید. نمی

لرزیدن تمام تمرکزم رو ازم گرفته بودن.که می  

ه چایی که انقدر...فرشته مادر ی -  

این زن پناه  .مهمون لب هام شدآروم گرفتم و لبخند  ناخودآگاه بیبا شنیدن صدای بی

 تونه بهم آسیبی بزنه.بی کنارم باشه هیچ کس نمیکردم تا وقتی بیمن بود! حس می

دونستم که تا بی رو ببینم اما تا همین حد میتونستم بیالوند جلوی روم بود و نمی

. بیکرد، حداقل به حرمت بینمیالوند هیچ کاری  بودبی پیشم وقتی بی  

بی رو ببینم. الوند خودش رو آروم کنار کشید و باالخره تونستم صورت اخم آلود بی

دونستم که مخاطب این اخم من اما می وحشتناک تر بود هم اخمش از اخم الوند

محکم و با صالبت گفت: نیستم.  

الوند از آشپزخونه برو بیرون! -  

حاال آروم تر بودم و تپش  کرد.بی نگاه میاخم الوند باز شده بود و با شرمندگی به بی

دستی به ته  بی باز هم فرشته ی من شده بود! الوندقلبم به حالت عادی برگشته بود. بی

یشش کشید و نفسش رو فوت کرد.ر  

بی من...بی -  
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بی محکم با عصاش به زمین کوبید و بلندتر از قبل گفت:بی  

الوند! گفتم برو بیرون! -  

بی انداخت. به من و بعد یه نگاه پر از شرمندگی به بی تیز و برنده و پر اخمالوند یه نگاه 

داد. سریع از آشپزخونه بیرون یبی بهش اجازه نمخواست یه چیزی بگه اما بیانگار می

بی به من رفت. چادرم رو به آرومی باال کشیدم و روی سرم قرارش دادم. نگاه نگران بی

 دوخته شده بود. آروم آروم عصا زد و به سمتم اومد.

خوبی مادر؟ اذیتت نکرد؟ -  

ش رو بوسیدم. شکرپاش رو از لبخندی به روی چهره نگرانش پاشیدم، خم شدم و گونه

 روی میز برداشتم و توی سینی گذاشتم. سینی رو دستم گرفتم.

بی. من خوبم. آقا الوند هم کاری نکردن.نه بی -  

قدم شدم و از آشپزخونه بیرون رفتم. صدای پچ پچ عسل واضح به بی همآروم آروم با بی

این آروم تر از  انگار رسید. معلوم بود که خیلی سعی داشت آروم حرف بزنه اماگوشم می

تونستم صداش رو بشنوم اما نه خیلی واضح.تا حدودی می تونست.نمی  

واقعا که خیلی بی فکری! دختر بی چاره چه گناهی داشت؟! درسته منم ازش دل  -

و بگیرم.شرم ولی قرار نیست که زرتی پاچهخوشی ندا  

کس  سکوت برقرار شد. خواستم سینی رو روی زمین بذارم و هر به یکبارهبا دیدن من 

بی از کارم ایستادم. چشم هام رو بستم و نفسم رو خودش برداره که با اشاره چشم بی

خواست چای دونست که این سه نفر آزارم میدن و باز هم ازم میبی میبی فوت کردم.

  رو جلوشون تعارف کنم!
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خواست بی. هیچ دلم نمیسینی رو اول جلوی عسل گرفتم، بعد جلوی سپند و بی

اما  به خصوص بعد از رفتارش توی آشپزخونه چشم شم یا الوند چشم تودوباره ب

کردم تا مجبوراا سینی رو جلوش گرفتم. سرم پایین بود و داشتم آخرین سعیم رو می

 بهش نگاه نکنم. 

دستش به سمت چای توی سینی دراز شد و کمتر از صدم ثانیه بود که سینی از چای 

به سینیِ پر از چای و بعد به صورت الوند که پر شد! با چشم های درشت شده اول 

 پوزخند مسخره ای روش بود نگاه کردم.

دست و پا چلفتی! -  

زیر لب و آروم گفت اما من شنیدم. دسته سینی رو محکم توی دست هام فشردم و 

تونستم بهش کاش می فهمیدم مشکلش با من چیه؟!عقب رفتم. عوضی! نمی ی بهقدم

داری بیا حرف بزن حلش کنیم، خیر سرت آدم عاقل و بالغی! د آخه اگه مشکلی  بگم

ا چیه؟! ه اگر هم مشکلی نداری این وحشی بازی  

سر جا میخکوب  مت آشپزخونه برم که با شنیدن صدای الوندخواستم برگردم و به س

 شدم:

بی خواهشاا این دست و پا چلفتیای بی مصرف رو اخراج کنین. من خودم یه بی -

گیرم.با عرضه براتون می پرستار خوب و  

که  یدویدن خون به صورتم رو حس کردم! من بی عرضه و دست و پا چلفتی بودم؟! من

 جوری که من اصالا نفهمیدم چی شد! شون رو ریختخودش همه ه بودم!کاری نکرد

بود. من اگر  نقش بستهبرگشتم. اخم غلیظی روی پیشونیم  به سمتش سریع

بی مجبورم جنگ اعصابی به اسم نوه های مزخرفش رو نه بیدونستم با اومدن به خومی
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دادم خونه مریم و علی بمونم. زندگی با عذاب وجدان و افسردگی تحمل کنم ترجیح می

 خیلی بهتر از هرروز جنگ اعصاب و دعوا بود. 

همه ی خشمم رو توی چشم هام ریختم و توی چشم هاش زل زدم. برام مهم نبود اگر 

 یه، برام مهم نبود اگر رفتار سپند و عسل که حاال یه اندازه سر سوزنبی ناراحت شبی

باهام بهتر از قبل شده دوباره به حالت اول برگرده، مهم نبود اگر خود الوند آتیشی تر 

زدم!شه، من باید حرف هام رو می  

دونیم که دست و پا چلفتی کیه! همونیه آقای محترم، هم خودت هم من خوب می -

فهمم چرا از وقتی ه. هیچ نمییست یه چایی رو مثل آدم از توی سینی بردارکه بلد ن

و تاراتکنی. کاش دلیل رفو توی این خونه گذاشتی مثل دشمن خونیت باهام رفتار میپات

م یه تقصیری داشتم! دونستم که حداقل فکر کنم خودممی  

گفت:بی سعی داشت آرومم کنه و مدام میبی  

رم... فرشته...فرشته مادر... دخت -  

خواستم خشمم گفت و فقط میشنیدم که کی چی میاما انگار من کر شده بودم. نمی

رو آروم کنم. بس بود هر چقدر از دیروز تا حاال رفتار هاشون رو نادیده گرفته بودم. از 

کردم! دست هام مشت شده بود و اخم هام حاال به بعد من هم مثل خودشون رفتار می

م هاش زل زدم و ادامه دادم:غلیظ. توی چش  

خوای نباشم؟ باشه ش یا تو اخمی یا پوزخند. مشکلت چیه؟ میاز همون دیروز همه -

بیان و بی دلیل نگاهای پر میرم. تو خیابون بخوابم بهتر از اینه که هرروز سه نفر آدم 

و اما خواهشاا پرستارای بعدیتون و جمع کنماخمشونو بهم بدوزن. من میرم وسایلم

 اینجوری فراری ندین!

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
68 

 بود که روی زمین گذاشتم و به سمت اتاقم رفتم. فکر کرده روشروبهسینی رو محکم 

گفت اومدی چی رو ببینی؟ چرا خواست من اینجا باشم؟ چرا بهم میکیه؟ چرا نمی

چی قرار بود درست شه؟ اصالا مگه چیزی خراب بود  گفت درست میشه؟سپند بهم می

چرا هیچ کدومشون دل  که بخواد درست شه؟ چی خراب بود؟ چی قرار بود درست شه؟

 خوشی از من نداشتن؟ 

؟ حقم بود که انقدر باهاشون کرده بودم . مگه چه کارقیافه بودن یتو برای من شهمه

خواست بی نمیدونستم؟ چرا بیتحقیر شم بخاطر چیزی که حتی دلیلش رو هم نمی

دونستم و اون ها میکه من نباید  ا حرف هاشون رو جلوی من بزنن؟ چی بوداون ه

؟ دونستنمی  

تونستم ازش بپرسم بچه های خاله مهرناز تونستم با سپنتا حرف بزنم. کاش میکاش می

اما چند ؟ فروخته بودمچرا انقدر از من بدشون میاد؟ مگه من چه هیزم تری بهشون 

داد.شد که سپنتا هم دیگه موبایلش رو جواب نمیروزی می  

فرشته؟ -  

یادم رفته بود برگشتم. اون قدر توی فکر بودم که  به سمت در با شنیدن صدای عسل

و در رو بست.در رو ببندم. عسل وارد اتاق شد   

خوام باهات حرف بزنم.می -  

من حق نداشتم یه بار هم اخم کنم و  ،این همه اون ها برام اخم کردن و قیافه اومدن

اومد. از هیچ کدومشون! و تمام تالش های برم توی قیافه؟ دیگه ازشون خوشم نمی

  بی برای توجیه رفتار های بد دیروزشون بی اثر شده بود.دیروز بی
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، بی توجه و ازش رو برگردوندم عسل روی تخت نشست. اخمی روی صورتم نشوندم

یم رفتم و نگاهی بهش انداختم.بهش به سمت کمد لباس  

تون خواستید، االنم به خواستهو مینداریم عسل خانم. سه تاتون همین ما حرفی با هم -

 رسیدید. مشکلتون چیه؟

 برنگشتم عسل رو نگاه کنم اما از صدای قدم هاش متوجه شدم از روی تخت بلند شده.

بازوم رو  کردم. درست پشت سرم قرار گرفته بود.فاصله ی کمش رو با خودم حس می

توی دست هاش گرفت و مجبورم کرد برگردم. چشم هاش یه چیزی بین چشم های 

با حرکات صورت گرد و تا حدودی  هم شبیهشون بود و هم نبود. الوند و سپند بود.

نبود، اما بامزه بود.کرد دلم رو به دست بیاره. زیبا تپلیش سعی می  

ش به خاطر این خواد از اینجا بری. رفتارمون خوب نبود. ببخشید. اما همهکسی نمی -

 بود که...

. برام مهم نبود رفتار بدشون بخاطر گشت. دنبال توجیهر دنبال کلمه میمکث کرد. انگا

ن رو توجیه هیچ چیز رفتار هاشو چی بود، این مهم بود که رفتارشون باهام افتضاح بود!

کرد.کرد و هر توجیهی فقط اون ها رو بیشتر و بیشتر پیش چشمم خراب مینمی  

مون زیاده. مخصوصاا روی الوند. الوند این روزا خیلی راستش این روزا فشار رو همه -

بی خیلی دم دیگه رفتار بدی ازمون نبینی. با رفتنت بیداره اذیت میشه. بهت قول می

. به خاطر اون بمون.هو زدی به گریه افتاداالنش که حرفشناراحت میشه. همین   

بی به گریه افتاده بود؟! اون آدم پر اقتدار عاشق که فقط بخاطر بابا احمد و عشقشون بی

ریخت به خاطر من اشک ریخته بود؟ دلم راضی به رفتن نبود، اما راضی به اشک می

بی وابسته شده بودم و حتی فکر موندن هم نبود. از طرفی توی این مدت خیلی به بی
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از طرف دیگه حضور این سه نفر و تحقیر ها و پوزخند شکست و دوری ازش دلم رو می

 هاشون از هزار تا شکنجه روحی روانی بدتر بود. 

بی رو اذیت کنم. من جلوی مریم و علی خودم و آرامشم رو ترجیح خواست بیدلم نمی

تونستم این کار رو بکنم. من توی یه جنگل تاریکِ سرد بی نمیداده بودم اما جلوی بی

بی از ناکجاآباد رسید. پناهم دم. زخمی بودم. هیچکس نبود کمکم کنه اما بیگم شده بو

تونستم خودم و می ی کهداد. کمکم کرد. دستم رو گرفت. حاال من جلوی هر کس

تونستم. بی نمیآرامشم رو ارجع بدونم، جلوی بی  

ناجیِ من  اون کرد من فرشته ی نجاتم، اما در اصل اون بود که نجاتم داد.بی فکر میبی

 بود. اون فرشته ی نجات من بود!

دوستیم؟ -  

تونستم دلش رو بی مهم بود. نمیبه دستِ دراز شده ی عسل به سمتم نگاه کردم. بی

 بشکنم.

دوستیم. -  

همون  عسل که شک کردم این طوری م کردمهربونی حواله باهاش دست دادم. لبخند

م بخاطر ه هم خیره بود. شاید اونعسلیه که تا نیم ساعت پیش با اخم و عصبانیت ب

بی و خوشحالیش از خیر این نفرتِ بی دلیلِ مسخره گذشته بود. بی  

بی... یه آدم! این قدر برای همه مهم بود که حاضر بودن بخاطر خوشحالیش از همه بی

شد جوری که پررنگ می انقدر که یه آدم نقشش توی زندگی شدچی بگذرن. چی می

؟بود اشکش مساوی با مرگ  
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بی هنوز روی سرم بود و حوصله در کمد رو بستم و پشت عسل به راه افتادم. چادر بی

عوض  و مرتب تر لباس هام رو با لباس های پوشیده تر ی در آوردنش رو نداشتم تا

بی روم چرخید. چشم هاش بی های از اتاق خارج شدم چشم به محض این کهکنم. 

 اشکی بودن. 

گشتم پیش ونم؟ اما چرا؟ چه فرقی داشت براش؟ من اگر برمیخواست من بمانقدر می

گرفتن.شد و هم نوه هاش آرامش میدخترش، هم دخترش خوشحال می  

مونی مادر؟می -  

جلوش زانو زدم. گذر زمان از اون زن  ی روی لبم نشوندم و به سمتش رفتم ولبخند

دید با ش رو توی آینه میساخته بود. هروقت خود اما با تجربه جوون زیبا، یه آدم پیر

چقدر  بی و جوابشگفتم دلت جوون باشه بیگفت پیر شدم! همیشه بهش میغم می

گفت دلی که دلتنگی بکشه پیرِ پیره. جوون نمیشه. دستش رو توی آشنا بود برام. می

 دستام گرفتم و بوسه ای روش نشوندم.

بی. کجا برم بدون شما؟مونم بیمی -  

م که زیر لب جوری که فقط من بشنوم گفت:صدای سپند رو شنید  

خودشیرین! -  

عسل باهام خوب شده بود  حاال که با چشم های درشت شده برگشتم و نگاهش کردم.

گفت همه چی درست میشه و خوب دم در که می کردن؟نوبتی کار می نوبت سپند بود؟

کرد و تحقیر از میشه، نکنه اون یکی دیگه بود؟ پوزخند روی لب هاش خودنمایی می

ش گرفت. سعی کرد ریخت اما چشم های گرد شده ی من رو که دید خندهش میچهره

 نخنده اما نتونست، برای همین سرش رو پایین انداخت. 
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بی نگاه کردم خنده. سرم رو برگردوندم و به بیهمیدم داره میفاز لرزش شونه هاش می

که به من و سپند زل زده بود و لبخند قشنگی روی لب هاش نشسته بود. انگار دیگه از 

اون گریه های چند دقیقه پیش خبری نبود. دوباره سرم رو به سمت سپند برگردوندم 

کرد تو پهلوش.و فرو میکه الوند، کنارش با اخم بهش زل زده بود و آرنجش ر  

سوراخم کردی برادر من! -  

بی با صدای نسبتاا بلند سپند، من و عسل که کنار هم نشسته بودیم از جا پریدیم. بی

زد. از این رفتار سپند کرد و گاهی یه لبخند میبی تفاوت، فقط به رفتار هامون نگاه می

 لبخندی روی لب الوند نشست و آروم گفت:

ت کنن آدم شدن تو ذاتت نیست.جون به جون -  

سپند کمرش رو صاف کرد و سینه هاش رو جلو داد. معلوم بود عسل و الوند به این 

م گرفته بود.شون نگرفته اما من خندهکارهاش عادت دارن که خنده  

خانومِ به خاطر این که من فرشته ام. آدم نمیشم. البته نه فرشته از نوع فرشته  -

.پرستار  

بی و عسل هم خندیدن. اما الوند اخم کرد. کرد و خندید. خندیدم. بی به من نگاه

اومد. کل این خانواده . از من بدش میکردم چرا نسبت به هر چیزی اخم میفهمیدنمی

اومد، اما چرا؟ چی باعث شده بود در این حد ازم نفرت داشته باشن؟ از من بدشون می

میمی تر باشن، معلوم بود ته دلشون کردن باهام صحتی عسل و سپندی که سعی می

 یه کینه ای نسبت بهم دارن. 

ش ربط داشت. من نخواستم همتا باشم. من نخواستم و حاال مطمئناا به همتا و گذشته

. خودم این رو خواستم. خودم نداشتمحق اعتراض  بود هم که دیگه همتا تموم شده
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تا نباشم، فرشته باشم. من یه خواستم یه آدم جدید باشم، یه زندگی جدید بسازم، هم

 همتای گمشده بودم که خود واقعیش رو توی فرشته پیدا کرد و خواست فرشته باشه. 

تموم  هم شد. حاالخواست تموم شه تمام اون عذاب هایی که بخاطر همتا متحمل می

، بودنبه من ربطی نداشت چرا این سه نفر انقدر از دستم عصبی  پس دیگه. بود شده

فهمیدن.همتا نبودم! اون ها هم باالخره این رو می من دیگه  

فرشته مادر ناهار احتماالا تا االن آماده شده. برو بکش. صبحونه هم نخوردی. -  

کرد، توی هر شرایطی! واقعاا ممنونش چقدر این زن هوام رو داشت. همیشه کمکم می

ی کمد برداشتم و آرزو بودم. از جا بلند شدم و به آشپزخونه رفتم. پنج تا بشقاب از تو

بی ماکارونی درست کرده بود. سپنتا کردم این عذاب های الهی برای ناهار نمونن. بی

بی توی دنیا نمونه نداره.گفت ماکارونی های بیمی  

فرشته؟ -  

برنگشتم. نه فرشته خانم، نه فرشته جان، اصل و مستقیم، فرشته! احتماال یکی از اون 

ونیش بود و اومده بود یکی از ظرف ها رو بشکنه، یا با ش روی پیشاخم های مسخره

دیگه ارزش جواب  برای من اش آزارم بده. جوابش رو ندادم.ه حرف هاش و نیش کالم

 دادن نداشت. صدای قدم هاش رو شنیدم و بدنم منقبض شد. 

از ساعت پیش که من رو توی آشپزخونه، تنها گیر آورده بود خاطره ی خوبی نداشتم. 

خواست یکی دوباره سر برسه و نذاره هر کاری که این آدم قصد انجامش داره رو یدلم م

بی برسه. خواهر و برادرش هم مثل خودش به خواست بیانجام بده. یکی نه، دلم می

دوست باشن، اما نبودن.  خوانکه میکردن خونم تشنه بودن. هرچقدرم که تظاهر می
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کردم! هفته برای مریم و علی تظاهر می فهمیدم که خودم سهاین رو فقط منی می

 کنارم ایستاد. بدون این که برگردم یه قدم ازش فاصله گرفتم.

ترسی؟ازم می -  

بازم جوابش رو ندادم. ماکارونی ها رو توی دیس ریختم و دیس رو روی میز گذاشتم. 

اومد داخل خواستم نزدیکش باشم. چرا هیچکس نمیدوباره به سمتم اومد. نمی

 آشپزخونه تا من رو نجات بده؟

نیومدم اذیتت کنم. -  

و جوابش چیزی جز سکوت نبود. صدای نفسی که بیرون داد تنها چیزی بود که توی 

آشپزخونه پیچید. بعدش فقط صدای بشقاب و قاشقی بود که من داشتم روی میز 

چیدم.می  

بندازم. و زمین تونم روشات بهتر رفتار کنم. نمیبی ازم خواسته باهبی -  

خواست رفتارش رو درست کنه، نه این که خودش به مضحک بی میپس بخاطر بی

 بودن رفتارش پی برده باشه و بخواد عذرخواهی کنه!

بیه. ازم خواست اگه یه نفر توی دنیا باشه که از ته قلبم دوستش داشته باشم، اون بی -

دیدم دیگه طاقت  وشبا شخصیتت آشنا شم. وقتی گریه بیشتر بشناسمت. بیشتر

خوام بهتر شیم.نیاوردم. بخاطر اونم که شده می  

شونه ای باال  بی تفاوت به سمت یخچال رفتم و دوغ و نوشابه رو از توش بیرون کشیدم.

 انداختم و با سرد ترین لحنی که تا حاال از خودم دیده بودم گفتم:

شکلی ندارم، شمایید که م کسی که مشکل داره شمایید آقا الوند. نه من. من با شما -

کنید. برای منم عجیب بود و با اخم و پوزخند و چشم غره هاتون مستفیض میمدام من
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کردم چیزی جز بی ای که فقط برای بابا احمد گریه کرده بود و هیچ وقت فکر نمیبی

ش بندازه گریه کرد. به هر حال تبریک میگم. گریهدلتنگی عشق بتونه این طور به 

اشکش رو درارید. موفق شدید  

دونستم که اخم کرده. حرف هام، چیزی نبود که به مذاقش خوش نگاهش نکردم اما می

بیاد. من هم قرار نبود چیزی بگم که اون خوشحال شه. حقیقت رو گفتم، اون قدر 

بی ای که محال بود به خاطر اون هم بی رو درآورد. بیبیلجبازی کرد تا باالخره اشک 

ریه کنه!چیزی غیر عشق گ  

گفت عشق فرق داره. هیچ چیز ارزش گریه کردن و غصه خوردن نداره، زندگی می

 ارزشش رو نداره؛ اما عشق داره! عشق... چقدر عجیب. چقدر گُم.

بی خیلی عاشق بابا احمد بود. هنوزم هست. اون قدر که با وجود اینکه چهل سال بی -

کرد. بی زندگی میه عسل پیش بیکنه. یه ماگذره، هنوز بی تابی میاز مرگش می

کنه بابا احمد دیر کرده و نیومده خونه، گفت گاهی بعضی شبا بلند میشه و فکر میمی

نگران میشه، کالفه توی خونه راه میره، بعد یادش میاد بابا احمد خیلی وقته که نیست. 

شکنه...می  

 چقدر این زن عاشق بود.

و داشتی؟ گفت نه. طاقت نیاوردم نپرسم بابا یشبی پرسیدم طاقت دوربارم از بییه  -

بی خندید. مثل بی پرسیدم. و داشت؟پرسیدم اونم طاقت دوریتباید می احمد چی؟

همیشه که وقتی حرف از بابا احمد میشه، میره تو گذشته ها و دیگه انگار این جهان 

زمونه ما  ش بی معنی میشه. همیشه میگه عشق که باشه جهان بی معنیه. گفت توواسه

دوری معنی نداشت. گفت یه شب تابستونی که پنکه خراب بوده بابا احمد خیلی 

طاقت گرما  بی یکی درمیون توی هر خاطره میگه بابا احمد اصالاگرمش میشه، بی
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بی هم توی حال جا پهن خوابه. بیشده. میره تو حیاط مینداشته و زود اذیت می

طاقت  شنوه که میگه مناحمد رو زیر گوشش میکنه. نیم ساعت بعدش صدای بابا می

 گرما ندارم ولی طاقت دوری تو رو اصالا ندارم!

. الونده بود گفتم و یادم نبود اون آدمی که جلوی روم ایستادهلبخند زده بودم و می

بی که وقتی از ن. شده بودم مثل بیبود ش از من متنفرکسی که خودش و خانواده

گفتم و بیِ جوان و میحاال من شده بودم بی ی این دنیا نبود.زد دیگه توعشق حرف می

انگار مرضِ عشق توی این خونه واگیردار بود. هر کس بی دل  شدم.از کل دنیا غافل می

رفت. اومد، دلدار و دلداده میمی  

این رو از سپنتا شنیده بودم. انقدر این جمله رو گفته بود که ناخودآگاه حفظش شده 

دیدم. انگار داشتم برای یه دوست هر چی از گفتم و الوند رو نمیطور می بودم. همین

کردم و منتظر بودم تاییدم کنه.بی یاد گرفته بودم رو با ذوق تعریف میبی  

و بابا احمد. این که  بیراستش به نظرم عشق توی خواستن خالصه میشه. مثل بی -

و بخوای. بخوای، عاشقش بودنباهاش بودنو بخوای، جنگیدن براشو و. بخوای عشقت

تونی هم عاشق باشی هم هیچ کاری عشقی که خواستن توش نباشه عشق نیست. نمی

 برای این عشق انجام ندی.

وقتی صداش رو شنیدم تازه فهمیدم این شخصی که توی کل مدت حرف زدنم، در 

نه اخم کرده کرده الوند بوده. برای اولین بار بود که سکوت و با توجه به حرفم گوش می

 بود و نه باهام سر جنگ داشت.

اینا رو از روی تجربه میگی؟ عاشق شدی؟ -  
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هر  من دونستم.دونم. من هیچی از خودم نمیتوی این زندگی عاشق شده بودم؟ نمی

رده ای بودم. همین آدمِ جدید که تازه شروع کرده بود وبودم همین یه ماه و خ که چی

دونستم.م نمیخودم و آدم های گذشتهبه شناختن خودش. من هیچی از   

دونم.نمی -  

 نگاهم با نگاهش برخورد کرد. هیچی از نگاهش معلوم نبود. اون نگاِه عصبانیِ خشنِ

حاال یخ بود. سرد بود. بی حس بود. دیگه خبری از اون الوندِ پر خشم ، ساعت پیش

 نبود، حاال به جاش یه آدم سرد جلوی روی من ایستاده بود.

دونی؟ مگه میشه کسی عاشق شه و ندونه؟ البته مگر اینکه طرفت بازیچه بوده. نمی -

کنه.کردم از اون دخترایی باشی که با احساسات بقیه بازی میفکر نمی  

خواستم دیگه باهاش حرف بزنم. اون هنوز همون الوندی بود که ازم متنفر بود. نمی

کردن تو خم و پوزخندهاشون رو میهنوز برادرِ همون برادر و خواهری بود که مدام ا

 چشمم. تا االنشم زیادی حرف زدم.

چون نیستم. -  

بی نیمه کاره موند. تا حاال از اومدن حرفمون با وارد شدن سپند و عسل و پشتشون بی

قراره با عسل یا سپند هم عسل و سپند انقدر خوشحال نشده بودم. امیدوار بودم هروقت 

بیاد وسط و این اجازه رو نده که باهاشون هم باشه که  حرف بزنم یکی این طور تنها

. نذاره پوزخندها و اخم هاشون رو ببینم. کالم شم  

شاید هم من حساس شده بودم و اونا با همه همین طور بودن. موقع غذا خوردن دیگه 

اومد. هیچ صدایی به گوش نرسید. فقط صدای به هم خوردن قاشق و چنگال بود که می

بی و الوند و سپند.من سیر شدم و کشیدم کنار، بعدش عسل، بعد بیاولین نفر   
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« بشین»بی دستش رو به نشونه خواستم از جام بلند شم و ظرف ها رو جمع کنم که بی

خوردم. می و جرعه جرعه باال آورد. بلند نشدم. برای خودم کمی دوغ ریختم و به آرومی

چرخوند، دست هاش رو توی هم قالب کرد  مونش رو یه دور روی همهاه خیرهبی نگبی

 و رو به سپند گفت:

رین شیراز؟هفته دیگه می -  

بی زد و با مهربونی گفت:سپند لبخندی به بی  

ریم.آره خانمی. هفته بعد با بچه های دایی فرهود و خاله سمیرا و خاله مستانه می -  

خیلی جدی گفت:بی سری تکون داد و بدون این که تغییری توی صورتش بده، بی  

برید.فرشته رو هم با خودتون می -  

از این قوم بی اعصاب فراری بودم بعد بیام  حاالش همچشم هام چهار تا شد. من همین 

هم توی بهت بودن  سپند و عسل و الوندبا تعداد بیشترشون برم بیرون؟ عالوه بر من، 

که  گذشت توی سکوت چند لحظه ایبی همچنان بدون تغییر مونده بود. اما صورت بی

ایی بودن که ه م همونه بلند شد. هنوز همزمان صدای اعتراض سپند و الوند به یکباره

د.آته دلشون، از من خوششون نمیزدن بازم معلوم بود هرچقدر هم نقابِ دوستی می  

دونستم حرفی بی رو شناختم میشد. توی این مدتی که بیبی اما عوض نمیحرف بی

بی خواستم برم! سرم رو به سمت بیمونه. اما این بار من خودم نمیمیرو بزنه، روش 

ای چرخوندم که بدون ذره ای تغییر توی چهره ی بی تفاوتش، به سپند و غرغرهاش 

.و کلمات رو توی ذهنم مرتب کردم کرد. نفس عمیقی کشیدمنگاه می  

سل خانم زحمت ندم.خواستم پیشتون بمونم و به آقایون و عبی، اگر میشه من میبی -  

بی رو هیچ وقت ندیده بودم.بی تفاوت تر از اون لحظه بی  
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نه نمیشه. -  

دونستم چکار کنم با نرفتنم موافقت کنه. آخرین تیرم رو توی تاریکی زدم.نمی  

بی چیزی که واضحه اینه که آقا سپند و آقا الوند و عسل خانم از من خوششون بی -

دونین که تونن، خودتونم میاهر کنن و سعی کنن نمینمیاد. هرچقدرم که بخوان تظ

فهمم. این که من کنار شما باشم و همگی از من یکی فرق تظاهر و واقعیت رو خوب می

ه بهتره.جنگ و جدال به دور باشیم برای هم  

بی عصاش رو از تکیه ی میز برداشت و ایستاد.بی  

بشناسید و با هم صمیمی تر شید.  دیگه رو بهتراتفاقا فرصت خوبیه برای این که هم -

 جنگ و جدال تا کجا؟ یکم بزرگ شید!

 رو کرد به الوند و سپند و ادامه داد:

سپارمش. خودتون فرشته برام بیشتر از شما نباشه کمتر از شما هم نیست. بهتون می -

دونید چکار کنید. سفارشاتمم قبال کردم!می  

اعتراض کنم که دستش رو به نشونه سکوت باال آورد. رسماا الل شدم. همه الل  خواستم

 شدن!

همین که گفتم. هفته بعد تو با نوه های من به شیراز میری. بهتره از االن به فکر  -

 جمع کردن وسایلت باشی دختر!
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 فصل سوم

«دورترین نزدیک»  

ترین هم بیرون اومدن از صمیمیت چیز عجیبیه. عجیب تر از اون نزدیکی و عجیب »

خوای ازش فرار کنی و تنها پیله تنهایی و دوستی. گاهی اون قدر زجرآوره که فقط می

کنه! که باشی اما گاهی از تنهایی خسته شدی و فقط خودت و خودت بودن اذیتت می

خوای فقط یکی باشه. که باشه، نره، بمونه، بمونی! مهم نیست کی، فقط باشه. نذاره می

باشی و خودت. عجیبه که گاهی با تمام قوا از این صمیمیتِ عجیبِ لعنتی فرار  خودت

کنی و گاهی برای رسیدن بهش حاضری هر کاری کنی. من اما یه حسم بین این می

  دو. یه پارادوکس از خواستنِ تنهایی و فرار از با خود بودن.

م فکر کنم و برای خودم تنهایی رو نیاز دارم تا برای خودم باشم. توی خیاالت خود من

یه گذشته بسازم. یه گذشته که مختص خودمه، مال خودم! یه آدم باشم. یه آدمِ واقعی، 

خوام با خودم تنها باشم و فکر کنم که با یه گذشته ی واقعی و اتفاقات واقعی. اما نمی

ی من کی بودم، که من هر چی هستم، نبودم. همینم. که االن تنها و بی پناهم. از طرف

خوام به کسی نزدیک شم. و کنم به آدم ها نزدیک شم و از طرف دیگه نمیسعی می

گذره و آدما میان، جاشون رو توی قلبت زندگی، پیچیده ترین حادثه ی گُم شدگی. می

«کنن، بدون اینکه بفهمی یا حتی بخوای...پیدا می  

 

نم و رضایتش رو بی حرف بزکردم با بیدرست پنج روز بود که به هر روشی سعی می

شد. نه! بی یه پا داشت و حرفش عوض نمیبگیرم تا به این مسافرت نرم اما مرغ بی
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بی م بخورم. اون موقع بیش جُداد من از خونهدرست مثل مریم، زمانی که اجازه نمی

بی رو راضی کنه؟ تونست بیتونست راضیش کنه که اینجا بمونم اما االن کی میمی  

سازیم، آبمون توی یه جوب گفتم که من و این جماعت با هم نمیمیهر چقدر بهش 

گفت توی این سفر باید دوستی رو یاد بگیرید و زد و مینمیره، حرف خودش رو می

تونید تا ابد با هم دعوا داشته باشید. توی این پنج روز، وقت هایی که من توی اتاقم نمی

رفتم بیرون ببینم قضیه چیه، فقط می اومد و وقتیبودم، از بیرون صدای حرف زدن می

خوند.بی بود که داشت کتاب میبی  

دید، بی رو در حال حرف زدن با تلفن دیدم اما هر بار که من رو میچند باری هم بی

م آوردم و این سر در نیاوردن کم کم داشت کالفهش در نمیها شد. سر از کارساکت می

رفت و بهم ز اتفاقات اون روز ها در میخیلی عجیب داشت ا بیکرد. چرا بیمی

زد؟ مگه من درباره ی الوند و عسل و سپند باهام حرفی نمی گفت چه خبره؟ چرانمی

ا نبودم؟ ه دخترخاله ی اون  

فهمیدم این کارها برای نفسم رو با صدا به بیرون فوت کردم و از جا بلند شدم. باید می

ست مثل این پنج روز در حال حرف زدن با تلفن بی درچیه. از اتاقم بیرون اومدم که بی

زد.. آروم و پچ پچ وار داشت حرف میبود  

کنه که تمام گناها دونم میره سراغش و کاری میهیچی اصالا بهشون نگین. من می -

 بیفته گردنش و حالش افتضاح بشه. جدا از اون، گذشته ی...

که پشت خطش بود گفت: کسیبه محض دیدن من به چشمش به من افتاد و    

زنم.بعدا بهت زنگ می -  
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گذشت؟! داشتم بی میزدن؟ چی توی سر بییعنی داشتن درباره ی من حرف می

شدم!دیوونه می  

بی ای که به بزرگترین پشتی تکیه داده بود و چای و راهم رو مستقیم به سمت بی

دستش و گوشی بیسکوییت رو به عنوان عصرانه جلوش گذاشته بود، یه کتاب توی 

تلفن هم تو اون یکی دستش، کج کردم. با قدم های سریع خودم رو بهش رسوندم و 

 کنارش، تکیه به پشتی نشستم.

بی میشه حرف بزنیم؟بی -  

جا خورده اما لبخندش رو حفظ کرد. نگاهش مهربون بود و این نگاه هیچ  که معلوم بود

زه حرف زدن داد و من بی طاقت وقت نسبت به من عوض نشده بود. با نگاهش بهم اجا

تر و پر سوال تر از همیشه سوالی که این مدت مثل خوره مغزم رو جویده بود رو 

 پرسیدم:

بی مگه من دخترخاله ی اون سه تا نیستم؟بی -  

لبخندش محو شد و یه تای ابروهاش باال رفت. انگار انتظار نداشت که چنین سوالی 

فت: ازش بپرسم. با آرامش و طمانینه گ  

چرا. هستی. -  

دست هام رو توی هم قالب کردم و توی چشم هایی که زیرشون گود و چین و چروک 

 افتاده بود نگاه کردم.

تونم؟ چرا اونا ین که منم نوهپس چرا بهشون نگفتین که من همون همتا ام؟ چرا نگفت -

تون؟نوه« همتا»پرستارتونم و نه « فرشته»و نشناختن؟ چرا اصرار داشتین که من من  
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دوباره لبخند نشست رو لب هاش. لبخندش آروم آروم به خنده تبدیل شد. آروم 

شدم. گفت از دست تو دختر. متوجه رفتار هاش نمیمیخندید و زیر لب مدام می

رفت. معلوم بود که کجای سوال هام خنده دار بود؟ داشت از جواب دادن طفره می

پیچوند.داشت من رو می  

خانواده هاتون  وو ندیدید چون... از بچگی هم شناسنت.شونی اما نمیدخترخالهبله تو  -

گفتم تو همون دخترخاله ای هستی که خانوادگی زیاد با هم جور نبودن. و اگر می

دونی چه بالیی سرت میاوردن؟ این دوتا خانواده به خون هم باهاش مشکل دارن می

فهمی، و مید تعجب نکن، خودت باالخره دلیلشابینی زیو که میتشنه ان! رفتار االنشون

تو هم به نفع خودته که حتی اگر  خواستم بدونن همتایی.اما بخاطر دلیلی که گفتم نمی

دونی نفرت باعث چه کارایی میشه!دونن به روشون نیاری. هیچ نمیفهمیدی که می  

 آروم گفتم:

ر بدشون باهام چیه؟دونن دلیل رفتادونن؟ اگر نمیدونن، نمیاما اونا می -  

 خندید.

دونن یا نه، اما حتی اگر بدونن هم وقتی من گفتم تو فرشته دونم که مینمی -

پرستارمی یعنی نخواستم که چیز دیگه ای غیر از این باشی و اون ها هم به واسطه ی 

تونن کاری کنن یا چیزی بگن.همین نمی  

غافلگیر کرد. من قانع نشده بودم و خواستم بپرسم چی بگن که با نگاهش نگاهم رو 

یعنی ممکن  دنبال جواب سوال هام بودم! حتی یه ذره از دلیلش هم برام منطقی نبود!

بود به خاطر همتا بودنم بخوان بهم آسیب بزنن؟ چرا؟ اگر از بچگی، هم رو ندیده بودیم 

 پس چرا این قدر نفرت داشتن؟
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انداخت:مشکوک نگاهم کرد و ابروهاش رو باال بی بی  

 خوام همتا باشم؟ چیگفتی من همتا نیستم من نمیجدا از اون، تو مگه هی نمی -

 شده که االن میگی همتا؟

کنه. اگه من رو قانع نشدم و معلوم بود داره بحث رو عوض می اصالا از حرف هاش

من رو  شناختن چرا اون روز توی آشپزخونه الوند گفت اومدی اینجا چی رو ببینی؟نمی

خواست من یه سری چیز ها رو بدونم اما چرا؟ چرا بی نمیبی شناختن! معلوم بود!می

گفت؟ چشم هام رو ریز کردم و پرسیدم:بهم نمی  

رسم قطع زنید و وقتی من سر میو این مشکوک بازیاتون که با تلفن حرف می -

کنید؟می  

 خندید.

فهمی باالخره.گیری دختر؟ خودت میمُچ می -  

فهمی باالخره جواب داده شده بود که کم این مدت سوال هام با خودت میانقدر توی 

بی داشت چی خواستم همین االن بفهمم. بیشدم. میکم داشتم از این جمله متنفر می

ن اما چرا شناختگفت اون ها من رو میبهم می کرد؟ حس عمیقیرو از من مخفی می

مشکلی با هم داشتن که باعث شده  خواست من بفهمم؟ خانواده هامون چهبی نمیبی

بود اون ها به خونم تشنه باشن؟ دلیل تمام رفتار هاشون مشکالت خانوادگی بوده؟ 

 انقدر سوالِ بی جواب توی مغزم بود که دوست داشتم مغزم رو در بیارم و بندازمش دور.

خواستم با صدای زنگ در اخمی روی پیشونیم نقش بست. وقت رفتن بود و من نمی

داشت. انگار م. سپند مثل همیشه دستش رو روی زنگ ثابت نگه داشته بود و برنمیبر
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بی رو برداشتم و سریع قصد داشت حتما هر طوری شده زنگ رو بسوزونه. چادرِ بی

!شدبیرون دویدم. این بشر آدم نمی  

سوخت، بسه! -  

جله به سمت صدای زنگ قطع شد. انگار منتظر بود صدام رو بشنوه تا تمومش کنه. با ع

در رفتم و سه تاشون که تیپ هاشون رو ست مشکی کرده بودن کنار هم دیدم. با 

:انداختم به سپند که دستش هنوز روی زنگ مونده بودنگاه تندی همون اخم   

و روی زنگ ثابت نگه ندارین؟ به خدا کر نیستیما. خواین یاد بگیرین دستتونشما نمی -

نیستین انگار.تا این زنگ رو نسوزونین ول کن   

 با شیطنت ابرویی باال انداخت و لبخند مرموزی روی لب هاش نشست.

آخه وِل کُنم به چشـ... آی! -  

آرنج عسل بود که توی پهلوی سپند فرو رفت. عسل با اخم و چشم غره اول نگاهی به 

ه سپند و بعد به من کرد. الوند بی توجه به اون دوتا نگاه بی تفاوتش رو بهم دوخت. دیگ

براش  زیچ نه پر خشم بود، نه اخم و نه پوزخند. بی تفاوت بود، جوری که انگار هیچ

 اهمیت نداشت.

خوای بپوشی بپوش بریم.آماده نیستی چرا؟ برو هر چی می -  

داد. شالم رو از روی سر تکون دادم و رفتم داخل. آماده بودم اما دلم گواه رفتن نمی

بی رو هم روی پشتی و سر کردم، چادر بی چوب لباسیِ کنار در ورودی برداشتم

گذاشتم. ساک کوچیکی که سپنتا روز اول با وسایلم برام آورده بود رو برداشتم و کیفم 

 رو هم توش گذاشتم. خواستم برگردم و برم که صدای کسی متوقفم کرد:
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 بی تو رو به دست ماخوری. بیبهت اخطار میدم فرشته، اونجا از پهلوی عسل جم نمی -

کَنَم.و میبینم غلطی کردی خودم همونجا گورتسپرده. ب  

به چشم های الوندی نگاه کردم که تا دو  برگشتم و آب دهنم رو قورت دادم و برگشتم.

بارید. فکش منقبض قرمزی ازشون می بارید و حاالدقیقه پیش بی تفاوتی ازشون می

. بی اختیار یه قدم کرد. سراسر خشم بودشده بود و با نفرت توی چشم هام نگاه می

 عقب رفتم که دستم رو کشید.

روی این آدم بمونم. آب دهنم رو قورت تونستم روبهشدم. من نمیباید ازش دور می

ما آستین مانتوم رو محکم تر دادم و دستم رو کمی تکون دادم تا شاید رهام کنه ا

 کشید و من بی اراده به جلو پرتاب شدم.

توی هم کشید و زیر لب گفت: بیشتر اخم هاش رو  

متوجه شدی؟ -  

تونستم حتی سرم رو تکون بدم. آب دهنم رو دوباره قورت دادم و حرفی نزدم. نمی

و قلبم تند تر از  دسته ساک رو توی دستم محکم تر فشردم. نفس هام تند شده بودن

. یه قدم بهم نزدیک تر شد و کوبیدم میلحظات عادی خودش رو به دیواره ی سینه

 غرید:

فهمیدی؟ اللی؟ کری؟ -  

دستم رو توی دستاش محکم فشار داد. سعی کردم دستم رو از بین دست هاش بکشم 

تش بکشم آروم سعی کردم دستم رو از دس لرزیدن.اما نتونستم. انگار نفس هام هم می

لرزید.شد. صدام میبیرون اما نمی  

و... ولم... -  
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کردم الوند دوباره آستین مانتوم رو کشید و حال بد هجوم آورد به کل وجودم. حس می

م رو باال بیارم. نفس هام تند شده بودن و من دستم االن هاست که تمام محتویات معده

و الوند خشمگین تر از قبل غرید: روی قلبم گذاشته بودم. آب دهنم رو قورت دادم رو  

با تو بودم! شاید بهتره... -  

الوند رفتی دختره رو بیاری یا بِسا... -  

انگار نفس رفته رو بهم  که میون حرف الوند اومد و حرفش رو قطع کرد صدای سپند

بدی بهم  کشید و با اخم نگاه کنار برگردوند. الوند که صداش رو شنید دستش رو

سپند چند لحظه ای بین من و الوند در رفت و آمد بود که الوند سریع تنه  . نگاهانداخت

  رفت. با سرعت ای بهم زد و

کردم که آروم باشم. الوند هم عجیب بود! یه لحظه زد و من سعی میقلبم هنوز تند می

بی تفاوت، جوری که انگار هیچ چیز براش اهمیت نداشت و لحظه ی بعد عصبانی و پر 

 از نفرت.

تونست فقط به خاطر یه نمی هیچ کدومشون! فهمیدم.دلیل رفتار هاشون رو نمی 

 مشکل خانوادگی باشه. انگار اون ها از من کینه داشتن!

زنده ای؟ -  

سرم رو باال آوردم و با چشم های گرد شده به سپند خیره شدم. کِی اومد کنارم؟ کِی 

با چشم های گرد  همون طور ؟کردمیانقدر باهام صمیمی شد که من رو مفرد خطاب 

کردم که شونه ای باال انداخت و گفت:نگاهش می شده  
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کنه خیلی خب انگار خیلی ترسیده بودی. الوندم وقتی خوی هاپوییش عود می -

ردی یا هنوز مجبوریم تحملت کنیم؟ به من چه خواستم ببینم مُترسناک میشه. می

.اصالا  

کنه، زد تا مطمئن شم داره شوخی میلبش میهمه این حرف ها رو با یه لبخند گوشه 

کرد و چشم غره اما چرا؟ مگه اون باهام دشمن نبود؟ مگه مدام بهم اخم و تخم نمی

رفت؟ پس چرا االن مهربون شده بود؟ این خانواده چرا این طوری بودن؟ نمی

خواستن من رو دیوونه کنن؟ می  

بی کردم. ازش ناراحت یع با بیسپند ساک رو از دستم گرفت و من یه خداحافظی سر

اما من فقط و فقط بخاطر احترام  شدمبودم که به کاری مجبورم کرده بود که اذیت می

. همراه با سپند بیرون رفتیم. ماشینشون درست بهش و خوشحالیش قبول کرده بودم

سر کوچه پارک شده بود. دوست نداشتم با سپند هم قدم باشم، هر چقدر هم 

م نبودن. سریع تر از سپند قدم برداشتم ه ، بازون بدن که دوست هستنخواستن نشمی

 و خودم رو به داخل ماشین پرت کردم.

و دوباره  الوند که توی جایگاه راننده نشسته بود از آینه نگاه بی تفاوتی بهم انداخت

. چشم هاش دوباره توی همون هاله ی غریبی فرو رفته بودن. روش رو ازم گرفت

شد؟ بی تفاوت می لحظه ی بعد بازشد و عصبی می توی یه لحظهش. چرا فهمیدمنمی

فهمیدم!خواست چی رو نشون بده؟ که ازم متنفره؟ اون رو که خودم میمی  

خوبی فرشته؟ -  

به سمت عسل برگشتم. سابقه نداشت از من احوال پرسی کنه. مشکوک و با ابروهای 

 باال رفته نگاهش کردم و آروم گفتم:
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ی؟با من -  

پوزخندی روی لب هاش نشست. هنوز هم همون آدم بود! انگار هر چقدر سعی 

که خیلی وقت باشه  ای تونستن. مثل کینهکردن من رو دوست خودشون ببینن نمیمی

.باشه توی دل هاشون نشسته  

ین که ازت خوشم نمیاد و غیر تو فرشته ی دیگه ای هم اینجاست؟ ببین دختره، با ا -

خوام سعی کنم دوتا دوست بی میدونی، اما به احترام بیاز همه می و بهترخودت این

باشیم. اگر قرار باشه تو این خونه موندگار شی مجبوریم با هم کنار بیایم. فهمیدی یا 

 واضح تر بگم؟

اومد و همون یه ذره شکی رُک و بی پرده حرف هاش رو زده بود. از من خوشش نمی

، کردن و واقعاا از من متنفر نبودنرفتار میین طوری هم که داشتم که شاید با همه ا

بی من رو از برطرف شد. با همه این طور نبودن، با من بد بودن. اما چرا؟ چی بود که بی

آورد و بهم خواست بفهمم؟ براش بهونه و دلیل میکرد و نمیدونستنش منع می

گفت؟ بی اراده پرسیدم:نمی  

چرا؟ -  

داد؟ باید فهمیدم چرا! چی بود که انقدر همه رو آزار میمیدونستم. باید باید می

فهمیدم اون ها چرا انقدر از من متنفر بودن!می  

گشت و عسل نگاهش رو قفلِ چشم هام کرد. انگار توی چشم هام دنبال چیزی می

گشت. مردمک چشم های قهوه ای کرد و ناامید از پیدا نشدن، دوباره میپیداشون نمی

از گفت ازت متنفرم. رخوند، جوری که انگار به چشم های سبز آبیم میروشنش رو چ

چرا؟  من متنفر بود؟  
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 شمرده شمرده گفتم:

چرا... از من... خوشت نمیاد؟ -  

پوزخندش عمیق تر شد. نگاهش رو ازم گرفت و به شیشه ی ماشین و فضای اطراف 

غرغر های زیر لبش رو دوخت. سپند هم سوار ماشین شد و ماشین به راه افتاد. صدای 

شنیدم:می  

مثال خودمون حواسمون نیست وقتی امانتیش  بی هم فکر کرده بچه گیر آورده.بی -

دستمونه باید مراقبش باشیم. هِی فرشته رو گم نکنیدا، حواستون به فرشته باشه ها. 

ما بود انگار مداده که گم بشه. اگر انقدر که به این دختره اهمیت میده و نگرانشه نگران 

 تا االن...

بقیه حرف هاش رو خورد. برام مهم نبود تا االن چی، برام مهم بود که پوفی کشید و 

جواب سوالم رو از عسل بگیرم. نگاهم رو به نیمرخش دوختم. محو تماشای بیرون شده 

 بود. با صدای آرومی گفتم:

نگفتی. چرا؟ عسل... -  

حاال انگار همون  توی صورتم زل زد.پوزخند دوباره به لبش برگشت. چشم چرخوند و 

نه با نفرت، نه با خشم،  کرد.چیزی که دنبالش بود رو توی من پیدا کرده بود. نگاهم می

فهمیدم چرا این ها بارید و من نمیبا تحقیر! تحقیر از چشم هاش می بلکه با تمسخر.

 انقدر تحقیر کردنم رو دوست داشتن؟

ی هستی لنگه ی مامانت. دختره ی عوضی! دختری که و نزن به اون راه. توام یکخودت -

بی چهارتا پرستارم پرستارم کرده با از اون خانواده باشه تکلیفش مشخصه. فکر نکن بی
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بی رو هم همون جوری نفهمیدیم با چه مار خوش خط و خالی طرفیم. خودت بگو، بی

 طلسم کردی که...

 با صدای الوند، ادامه حرفش رو خورد.

بسه! .بسه عسل -  

کرد این بار انگار الوند ناجیم شده بود. عسل هنوز با اخم و تحقیر، خیره به من نگاه می

 و الوند ادامه داد:

مون بهتر بشه. سفارشاتشو دش رابطهبی این دختره رو فرستاده تا به خیال خوبی -

ذاره میو بیخ تا بیخ بُِبره؟ هر چی بگی رو این دختره میره خوای گوشاموننشنیدی؟ می

بی.کف دست بی  

الوند ناجیم شده بود! چه خیال باطلی! الوندی که انقدر از من کینه داشت محال بود 

کرد. منتظر بودم سپند هم شون رو خفه میو همه بی اینجا بودناجی من باشه. کاش بی

کرد.ش رو بزنه اما فقط پوزخندی زده بود و از آینه من رو نگاه میکنایه  

زد. مگه من چه بدی تفاوت بود اما پوزخند روی لب هاش آتیشم میهنوز بی نگاه الوند

من چه کار کرده بودم؟ همتا چه  زدن؟بهشون کرده بودم که این حرف ها رو بهم می

  کار کرده بود؟

و من  رو بندازن گردن من زهمه چی نبود، حق م هم مشکل داشتناگر با خانواده حتی

چه کار کرده بود که انقدر با عصبانیت من رو به اون نسبت . مگه مریم رو مقصر بدونن

دادن؟ الوند با همون پوزخند ادامه داد:می  

بی هم رو کنه باید تحملش بی! فعالا تا ذاتش رو جلوی بیدیدی که؟ شده سوگلی بی -

 کنیم.
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بی سفارش کرده ندونم، اما با ن و بیفتگکه بهم نمی خواستم بفهمم این چی بودمی

تونستم بپرسم. اخم های سپند توی هم کشیده رفتاری که داشتن یه کلمه هم نمی

 شده بود و به الوند زل زده بود.

و بهتر بی ما رو فرستاده تا رفتارمونبیبسه دیگه برادر من. توام همین طور عسل!  -

 کنیم، شما هنوز تو میدون جنگ موندین؟

توی هم کشید. دست هاش رو توی  عسل سریع جبهه گرفت و مثل سپند اخم هاش رو

 هم قفل کرد و پوزخندی زد.

چیه سپند؟ هوا برت داشته؟ یادت رفته این دختره چه کارا کرد؟ همین آدم که  -

 لنگه...

برای اولین بار صدای فریاد سپند رو شنیدم. تا حاال ندیده بودم غیر پوزخند و چشم 

ه. اون هم نه سر من، سر خواهرش!غره و نیش کالم بخواد عصبانیتی از خودش بروز بد  

دونی. جدا از اون ترجیح میدم به خواسته نه یادم نرفته اما توام یه سری چیزا رو نمی -

بی دارین بهتره بی احترام بذارم. شما هم اگر خیلی ادعای حرف شنوی از بیی بی

 همین کارو بکنین.

. به حالت قهر اخم عسل خودش رو عقب کشید و دوباره به پشتی ماشین تکیه داد

هاش رو توی هم کشید و از سپند رو برگردوند. جو سنگینی توی ماشین به وجود 

بود  مشخص پرسیدم!زد. کاش از اولش چیزی نمیاومده بود و هیچ کس حرفی نمی

تونستن رو بهم م کینه دارن که این طور با نفرت هر چی میخیلی از من و خانواده

 نسبت دادن. 
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دونست؟ ش ایستاده بود؟ چرا؟ عسل چی رو نمیر من توی روی خواهرسپند به خاط

خواست حداقل یکی این ؟ دلم میبی بودرفتارهای سپند به خاطر حرف بییعنی همه 

.دادمیم رو درست و کامل جواب یدپرسکه هر سوالی ازش می بودجا   

ینه بهم نگاهی سپند گاهی از آ دو به بیرون ماشین خیره شده بودن وعسل و سپند هر 

شد نفرتشون رو حداقل برای این مسافرت کنار زد. یعنی میانداخت و لبخند میمی

بذارن تا زهرمارمون نشه؟ الوند هم حواسش به رانندگیش بود. بعد از حدود ربع ساعت 

و بدون این که نگاهم از ماشین پیاده شد جلوی در خونه ای متوقف شدیم. عسل سریع 

 کنه گفت:

ایین.بیا پ -  

. به آرومی در سمت خودم رو باز ندو تا ماشین جلوی در اون خونه پارک شده بود

کردم و از ماشین پیاده شدم. صدای سالم و احوال پرسی هاشون کل کوچه رو برداشته 

بود. آروم و با قدم های آهسته خودم رو بهشون رسوندم. نگاهشون که معطوف من شد، 

با من مشکل داشتن یا فقط بچه های مهرناز بودن  ا همه همه ساکت شدن. یعنی اون

کرد. که از من نفرت داشتن؟ در سکوت، همه به من خیره بودن. نگاه هاشون معذبم می

کردم.سرم رو پایین انداختم اما هنوز سنگینی نگاهشون رو حس می  

بول بی پرستار نیم خورده شده رو از ما قو! بیبیه بابا خوردین پرستار جدید بیبس -

کنه هااا!نمی  

سرم رو باال آوردم و نگاهم با نگاه سپند که با شیطنت بهم خیره شده بود برخورد کرد. 

با قدردانی نگاهش کردم. کم کم بقیه از بهت در اومدن و به سمتم اومدن. اون ها هم 

خواستن نشون بدن آوردن؟ چرا نمیشناختن، اما چرا به روی خودشون نمیمن رو می
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ونن من دختر مریم و علی ام؟ یکی از همون دخترها به سمتم اومد و محکم دکه می

کرد؟من رو در آغوش کشید. کدوم نوه ای پرستار مادر بزرگش رو این طور بغل می  

آروم آروم دست هام رو باال آوردم و دورش حلقه کردم. انگار قصد نداشت من رو از 

 آغوشش بیرون بکشه.

تو نکنده.فاصله بگیر تا سپند کلهنیوشا از پرستار خانوم  -  

و  بود. یه پسر با چشم های روشن و موهای تیره پشتش ایستاده بود صدا از پشت دختر

همون طور که دست هاش رو با ژست جذابی توی جیبش فرو برده بود به ماشین الوند 

سمش که حاال فهمیده بودم ا کردم که مرد جذابی بود! دختریاعتراف می .تکیه زده بود

 نیوشاست با اعتراض رو بهش گفت:

عه شادمهر! خب چکار کنم؟ من... چیزه... -  

به عسل نگاه کرد که با اخم های در هم به ما خیره شده بود. نگاه نیوشا رو که روی 

 خودش دید اخم هاش باز شد و چهره بی تفاوتی به خودش گرفت و همون طور گفت:

باش. عجیب نیست. خیلی وقته ندیدیش. راحت -  

شبیه چشم های  که نیوشا تک خنده ای کرد و به من نگاه کرد. چشم های قهوه ایش

درخشیدن. دستم رو گرفت و به سمت بقیه برد. بیشتر از دقیقه ی قبل می نبی بودبی

 شادمهر هم همراهمون اومد. 

 نم نیوشا تک به تک شروع به معرفی کرد. شادمهر برادرش بود و ظاهراا بچه های دایی

دونستم و برام هم مهم نبود که سعی کنم تا یادم نمیبودن. دایی فرهود! هیچی ازش 

گفت، نسبتشون رو با الوند و ، حتی یه ذره. البته نیوشا مستقیم نمیبیاد. مهم نبود
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گفت. فهمیدن نسبتشون با خودم کار سختی نبود. بعد ارشیا و المیرا سپند و عسل می

ر آخر الناز و فربد و بردیا که بچه های خاله مستانه بودن.که بچه های خاله سمیرا و د  

کرد و این اومد اذیتم میاین که هیچی یادم نمیبرام مهم نبود که کی به کی بود اما 

م این که توی جمع خانواده کردن انگار آشنا ان بیشتر.که همه جوری باهام رفتار می

و من نتونم جواب مهربونیشون رو بدم باشم و نشناسمشون، این که باهام مهربون باشن 

  داد.من رو آزار می

با  چند نفربا ماشین نیوشا، چند نفر سه تا ماشین بود و قرار بود بچه ها تقسیم شن. 

خواستم با الوند نمی خواستم دیگه با اون سه تا باشم.. نمیارشیابا  چند نفرالوند و 

کنم.تونستم جو سنگین اون بین رو تحمل نمی باشم.  

و بی جونمببینم پرستار جدیده که دل بیخوام یکم کنارش باشم فرشته با من. می -

 برده کیه.

نیوشا دستم رو کشید و به سمت پراید سفید رنگ خودش برد که با صدای الوند 

 جفتمون سر جا میخکوب شدیم.

بیه. چشم ازش برداریم...فرشته با ماست. دستور بی -  

نگاه شادمهر بین من و الوند در رفت و  پوزخند بهم خیره شد.نفسش رو فوت کرد و با 

مستقیم توی چشم های  نیوشا تونستم هیچ چیز بخونم!آمد بود. از نگاه هیچ کس نمی

ش الوند هم بهش نگاه کرد؛ آروم آروم پوزخندش از بین رفت و چهره الوند زل زد و

 دوباره بی تفاوت شد.

زنم.بی حرف میخودم با بی حاال یه بار چیزی نمیشه. اصال -  

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
96 

ا همون هایی ه فهمیدمشون. مگه ایناین بار نوبت عسل بود که اعتراض کنه. نمی

کردن؟ پس چرا االن کرد و فقط تحملم مینبودن که حضور من اذیتشون می

خواستن باهاشون برم؟می  

نیوشا! شنیدی که داداش الوند چی گفت! -  

تونستم دیگه جو مزخرف اون استم با الوند برم. نمیخوگفتم. من نمیباید یه چیزی می

 ماشین رو تحمل کنم و مدام زیر کنایه های عسل بسوزم.

خوام با نیوشا برم. راحت ترم.من... من می -  

 پوزخندی روی لب های الوند نشست و دستش رو به ماشینش تکیه داد.

پس با ما ناراحتی؟ -  

ه چقدر موقع بودن تو ماشینش حال بدی دونست؟ نفهمید کسکوت کردم. خودش نمی

کردم برای این که از اون فضای خفقان آور بهم دست داده بود و لحظه شماری می

خوام آبروشون رو جلوی خواستم فکر کنن میخارج بشم؟ جوابی براش نداشتم. نمی

بقیه ببرم. هر چی بود به خودمون مربوط بود، نه بقیه. الوند با همون پوزخند در 

شد گفت:شینش رو باز کرد و همون طور که سوار میما  

ذاشتم بیای.از اولشم نباید می اوکی با نیوشا بیا. بهتر! -  

نیوشا دیگه فرصت حرف زدن بهم نداد و من رو کشید توی ماشین. سوییچ رو به 

شادمهر داد و خودش عقب کنارم نشست. الناز به جای من با ماشین الوند رفت و فربد 

من رو کشید توی بغلش و آروم گفت: محکم و به یکبارههم صندلی جلو نشست. نیوشا   

دلم برات تنگ شده بود دخترعمه. -  
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ازش  کشیدم. بیرون به عقب هولش دادم و خودم رو از توی بغلش ، سریعادیغیرار

دونستن من کی ام. دخترعمه؟! اونا می فاصله گرفتم و خودم رو کنار کشیدم.

دونستن چه اتفاقی افتاده؟ با چشم های درشت شده به نیوشا زل زدم و خودم رو نمی

م. یه آدم ه بودم به فرشته عادت کردبی اومدکشیدم. بعد از این که به خونه بی تر عقب

جدید که با هیچکس نسبتی نداشت و حاال این دختر، من رو دخترعمه خودش 

دونست. می  

شناخت. در حقیقت توی اون فرشته با هیچ کس نسبتی نداشت. هیچ کس رو نمی

دوازده روزی که هنوز سر و کله ی اون سه نفر پیدا نشده بود خوشحال بود! اما حاال 

خواستم با کسی نسبتی داشته باشم. شحالیش رو ازش گرفته بودن! من نمیخو

خواستم...نمی  

موندم. آب توی تنهایی خودم می بایدکردم به این سفر بیام. کاش هیچ وقت قبول نمی

خواستم آدم قبلی ای که بودم رو دهنم رو قورت دادم و به نیوشا زل زدم. من نمی

مریم بیرون اومده بودم تا بتونم یه آدم جدید باشم و حاال دوباره نشونم بدن. از خونه 

خواستن اون آدم قبلی باشم.که تازه موفق شده بودم خودم رو پیدا کنم دوباره همه می  

 نیوشا خودش رو به سمتم کشید و دست سردم رو بین دست های گرمش گرفت.

بی کلی نیم. بیدوچیزو میخواد نگران باشی فرشته. من... یعنی ما، همه نمی -

و کرده.سفارشت  

بی مربوط به من بود! کی قرار بود بهم احساس گناه بده؟ مطمئن بودم اون تماس بی

چی قرار بود بهم احساس گناه بده؟ چرا همه چیز انقدر پیچیده بود؟! و حاال هم که این 

دونست و دیگه طاقت این یکی رو نداشتم! دختر خودش رو دختردایی من می  

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
98 

دامه داد:آروم ا  

و پیدا کردی. اگه یکم زیاد هیجان به خرج دادم دونم تازه خودتتو فرشته ای، می -

تونم تو رو همون دخترعمه پایه شیطنت هام نبینم.ببخشید، اما من نمی  

بیشتر نزدیکش شدم.  کمیلحنش اون قدر آرامش داشت که ناخودآگاه آروم شدم. 

کردن. انگار منتظر بودن حرف نه به ما نگاه میشادمهر و فربد سکوت کرده بودن و از آی

تونست کمکم کنه که یه سری شون رو نیوشا به من بگه. شاید نیوشا میهای نگفته

 چیزها رو بفهمم.

دونن؟ حتی الوند و سپند و عسل؟میگم... یعنی همه می -  

 شدخندید. خندید اما توی چشم هاش آرامشی بود وصف نشدنی؛ شاید همین باعث می

 دیگه نگران نباشم و آروم بگیرم.

بی احتماالا باید بهت گفته دونن. بیدونن. اما اون سه تا خیلی چیزا رو نمیهمه می -

خبر ندارن. قضیه تصادف باشه. اونا از  

 بدون این که بهش فرصت ادامه دادن حرفش رو بدم سریع گفتم:

چرا؟ -  

شد. باید جواب همه این چرا ها سکوت کرد و لبخند آروم آروم از روی لب هاش محو 

فهمیدم.رو می  

بی هیچ کاریو بیخود انجام اما اینو بدون بی بی بهت گفته دلیلش همونه.هر چی بی -

به موقعش همه چیز  دونه. این ندونستن االنت به نفع خودته.نمیده و همه چیو بهتر می

فهمی.رو خودت می  
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گفت و به همه هم سفارش یزی بهم نمیبی چفهمیدم چرا نباید بدونم؟ چرا بینمی

بی گفته بود که من رو فرشته بدونن و نه همتا؟ دلیل اون کرده بود که نگن؟ چرا بی

تونست فقط یه مشکل خانوادگی باشه. همه تنفر نمی  

نیوشا دستش رو از دور دست هام آروم باز کرد و خودش رو کنار کشید. کنار پنجره 

حتی سنگین تر از جو ماشین الوند شده بود اما خوشحال  نشست و دیگه حرفی نزد. جو

تا آخر راه  رفتممطمئن بودم اگر با اون ها می بودم که با الوند برنگشته بودم.

بی رو سحر و جادو کردی.خواستن تیکه بارم کنن و بهم بگن بیمی  

ی فکر داد. چقدر زود گذشته بود! انقدری توبه ساعت نگاه کردم که هشت رو نشون می

غرق بودم که حتی متوجه تاریک شدن هوا هم نشده بودم. سرم رو به پشت صندلی 

تونست تکیه دادم و چشم هام رو بستم. جواب این همه سوالِ بی جواب فقط خواب می

 باشه.

***** 

با تکون های آروم کسی، به آرومی چشم هام رو باز کردم که نیوشا رو باالی سرم دیدم. 

که دید لبخندی به روم پاشید و گفت: چشم های بازم رو  

باالخره بیدار شدی؟ -  

م رو بگیرم کردم جلوی خمیازهدر جواب لبخندش لبخندی زدم و در حالی که سعی می

 گفتم:

رسیدیم؟ -  

شد گفت:در سمت خودش رو باز کرد و همون طور که پیاده می  
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فربد که رفت حلیم بگیره برامون، ماشین  شش صبحه. سحره. ی آره رسیدیم. کله -

 ارشیا اینا هم رسیده ولی الوند هنوز نرسیده.

شد برام مهم نبود. اون ش پیدا نمیبرام مهم بود؟ نه. حتی اگر تا آخرش هم سر و کله

ها آدمایی نبود که بخوام بهشون اهمیت بدم یا حتی نگرانشون شم. از ماشین پیاده 

دور من رو بغل کردن و باهام  پکاشین الوند هم برسه همه یهشدم و قبل از این که م

روبوسی کردن. هیچ حسی نداشتم! هیچی! نیوشا به سمتم اومد و خواست چیزی بگه 

م رو به بیرون که همون لحظه ماشین الوند، کنار ماشین شادمهر پارک شد. نفس کالفه

خواستم ببینم اون ها بودن.فوت کردم. آخرین کسایی که می  

 سپند سریع از در راننده پیاده شد و با غرغر گفت:

هی میرم. عجب گوب نشون بدین دارم میتو رو خدا سریع تر به من یه جای خوا -

خوام رانندگی کنما.خوردم گفتم می  

همه خندیدن اما من فقط به لبخند اکتفا کردم. الوند هم از ماشین پیاده شد و با 

نیوشا دستم رو رها کرد و با همون لحن شاد و  پوزخند روی لبش به من خیره شد.

ش رو به سپند گفت:پرخنده  

و آقا سلیم از قبل آماده کرده.بیا پسرعمه. اتاقت -  

فاصله بین گفتن این حرف تا رفتنشون یک دقیقه هم نشد. حاال من مونده بودم و الوند 

هاشون قدم هام  شناختم. برای فرار از دست گوشه و کنایهو عسل و آدم هایی که نمی

بی شبیه حیاط خونه ی بی تا حدودیرو تند کردم و سریع داخل حیاط شدم. حیاطش 

وسط و درخت های گیالس دور تا دور حیاط. نفس عمیقی  یبود. حوض کوچیک

 کشیدم و هوایی که نسبت به تهران خیلی پاک تر بود رو به ریه هام هدایت کردم.
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خوش گذشت؟ -  

موندم! نباید رفتم. نباید میباید می زیر گوشم از جا پریدم.با شنیدن صدای الوند 

سریع قدم برداشتم و بدون این که جوابش رو بدم  شدم.موندم و با الوند هم کالم میمی

شکار توی کالمش من رو خطاب قرار داخل که دستم رو کشید. با تمسخر آخواستم برم 

 داد:

کنیم.ت میاهراا ما شکنجهکجا؟ فقط پرسیدم خوش گذشت یا نه؟ آخه ظ -  

فهمیدم. با تقال سعی کردم دستم رو از توی دستش نیش کالم هاش رو به وضوح می

 بکشم بیرون اما حلقه دستش تنگ تر شد.

و!ول کن دستم -  

با خشم گفتم. با نفرت گفتم. نه بی تفاوت بودم، نه مظلوم، نه دل گیر. فقط عصبانی 

گذشت و روم که از هیچ فرصتی برای آزار دادنم نمیبودم. عصبانی از این آدمِ جلوی 

بی نوشت. عصبانی بودم از این آدم جلوی روم که جلوی بیم رو پای من میگناه خانواده

کرد و قول داده بود این سفر باعث صمیمیت رو بازی می های خوب نقش آدم

 بیشترمون شه اما از همون لحظه ی اول آزار دادن هاش شروع شد. 

توی کالمم رو که شنید جای پوزخندش رو اخم گرفت. اون قدر غلیظ که خطی  خشمِ

 عمیق بین ابروهاش افتاده بود.

بی تو رو دست ما سپرده. کوچک ترین آسیبی بهت وارد شه...ببین دختره احمق، بی -  

کردم بلند نباشه گفتم:بین حرف هاش پریدم و با صدایی که سعی می  

آسیب تویی! -  
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حلقه دستش دور دستم آروم شل و هاش باال پرید. شوکه شد. سکوت کرد و یه تای ابر

چه احساسی دارم. چیزی مثل خشم و  دونستم دقیقااشد اما دستم رو رها نکرد. نمی

حتی یه لحظه هم باهاش  دیگه شد نخوامعصبانیت. نفرت و ترس. چیزی که باعث می

 حرف بزنم. 

 با غیظ ادامه دادم:

و توی ماشینت گذاشتم با حرفات و نیش کالمت آسیب تویی که از لحظه ای که پام -

 آزارم میدی.

سعی کردم دستم رو از دستش بکشم اما نذاشت. حلقه دستش رو دوباره تنگ کرد، این 

کردم مچ دستم در حال شکستنه. بلند غرید:بار تنگ تر از قبل، جوری که حس می  

و به کی ثابت کنی؟ هان؟! رفتی تو ماشین ای چیخواین کارات یعنی چی؟ می -

و باز کن ببین کنه؟ آره؟! خوب گوشاتو اذیتم میشادمهر که بگی الوند یه هیوالست 

...کنیو زدی به اون راه و بی خیال طی میدونم خودتچی بهت میگم، من که می  

 صداش بلند شد. خیلی بلند و حلقه دستش خیلی تنگ تر!

خوای بکنی. فرشته شدی که شدی نیست که چه غلطی کردی یا می برامم اصالا مهم -

و جلوی بار دیگه، فقط یه بار دیگه آبروماما یه  به جهنم! من هنوز همون الوندم!

کنم مرغای آسمون به حالت خون گریه کنن.م ببر، کاری میخانواده  

ام مهم نبود زدیم. بربرام مهم نبود شش صبح همه خواب بودن و ما توی حیاط داد می

کردن و ممکن بود پیش چشمشون خراب شم، تنها چیزی بچه ها داشتن نگاهمون می

 که مهم بود این بود که الوند حق نداشت این طور باهام حرف بزنه!
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فهمیدم اما توی این شرایط برام ذره ای اهمیت نداشت هیچ کدوم از حرف هاش رو نمی

تمام خشمم رو سرش فریاد بزنم. من فرشته خواستم این بود که و تنها چیزی که می

کرد همتاست!بودم، اما نه اون فرشته ای که الوند فکر می  

داده که فکر کنی آدم خوبه داستان تویی  هیوال نیستی؟ کی بهت این توهمو نیستی؟ -

 و آدم بده من؟ 

د! من صدام بلند شد. داد زدم. فریاد کشیدم. لحنم پر تمسخر شد و منِ فرشته شدم الون

 فرشته نبودم. من الوند بودم!

کنه و و بد میتی که نزدیکت بودن این جوری حالمبدبخت ببین چه آدمی هس -

بی آوردی این قبرستون که راحت تر و از پیش بیرم کنار هر کسی باشم اِال تو! منحاض

نیش و کنایه بزنی و هر بالیی دلت خواست سرم بیاری؟ فکر کردی دو بار داد زدی 

و ی اللم و بلد نیستم حرف بزنم؟ منگرفتم یعنت بودم، دو بار تهدید کردی اللمونی ساک

کنم کل کنی؟ تو کاری کن مرغای آسمون به حالم گریه کنن منم کاری میتهدید می

ت برات گریه کنن!خانواده  

 جا خوردنش رو به وضوح متوجه شدم. انتظار نداشت این طور باهاش حرف بزنم اون

م اما من آدمی نبودم که ه بوددو دفعه ی قبل فقط در سکوت نگاهش کردم منی که ه

 متا این طور بوده، اما من فرشتهبذارم این طور باهام حرف بزنن و تهدیدم کنن. شاید ه

، نه همتا!بودم  

خوای بگی چی؟ خودتو زدی به کوچه ی علی چپ! می و زدی به اون راه!پس خودت -

دختره ی... ت مهم نیست؟!که عوض شدی و دیگه هیچی برا  

 قبل از این که فرصت کنه چیزی رو بهم نسبت بده تقریبا داد زدم:
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دونم. این که دیگه حاضر ی اما یه چیزو میزنچی حرف میفهمم داری از من نمی -

 نیستم با تو ی وحشی یه جا بمونم!

 بیرون رفتم.دستم رو محکم از توی دست هاش کشیدم و با قدم های سریع از در خونه 

کردم خالی زدم. تا حاال این طور سر کسی داد نزده بودم و حاال حس مینفس نفس می

شدم. تمام فشار های این چند روز از روم برداشته شده بود. الوند حق نداشت با من این 

رفتار رو داشته باشه! حق نداشت انقدر اذیتم کنه! برام مهم نبود که از هیچی خبر 

داد.مهم بود که اون داشت آزارم مینداشت، برام   

با ظرف  ی کهفربد تونستم جمع کنم. نگاهم رو بهم رو نمیابرو های به هم گره خورده

 کردبود و داشت با چشم های بیش از حد گشاد شده نگاهم میایستاده حلیم دم در 

گفتم: انداختم و بی اراده با لحنی تند  

را رو بندازی گردن من؟خوای همه تقصیچیه؟ نکنه تو هم می -  

خواستم . نمیبا سرعت به داخل رفتسرش رو تند تند به چپ و راست تکون داد و 

قشقرقی که به راه انداختم برگردم اما از  از تونستم بعددیگه به اون خونه برگردم. نمی

طرفی هیچ جای این شهر رو هم بلد نبودم. خونه ای که توش مستقر شده بودیم 

وی یه کوچه ی طوالنی بود. آخرین خونه ت  

فهمیدم چه خدا لعنتت کنه الوند که باعث شدی مجبور شم از اون خونه برم! هیچ نمی

زد تا این که فقط مشکلی با من داشت! اگر هم مشکلی داشت بهتر بود که حرف می

حس نفرت نداشتم، نفرت برای چنین چیزی زیاد بود.  پوزخند بزنه و داد و قال کنه.

شون شکسته. از عسل و الوند و سپندی که از روز اول کردم دلم از همهس میبیشتر ح

 فقط آزارم دادن.
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باید چه غلطی  کهکردم داشتم و فکر میبه آرومی قدم برمیحاال من تنها توی کوچه 

چه برسه به یه شهر دیگه! نبودمم منی که شهر خودم رو هم بلد ه کنم، اون  

فرشته؟ -  

بی دونستم با رفتن به خونه ی بیر جام باییستم. من اگر میصدای عسل باعث شد س

دادم می این هیوال ها رو تحمل کنم، ترجیه قراره این مصیبت ها برام پیش بیاد و

همون جا، توی جهنمی که مریم و علی برام ساخته بودن بمونم و خودم رو با قاب 

ن که چرا چیزی به یاد عکس ها و خاطرات سرگرم کنم و از خودم متنفر شم بخاطر ای

 نمیارم.

فرشته لطفاا ناراحت نشو. -  

یه قدم باقی مونده رو طی کرد و جلوی روم ایستاد. لطفاا ناراحت نشو؟ همین؟! مثل این 

موند سیلی ای دردناک توی گوش کسی بزنن و بعد بهش بگن لطفاا درد نکش. می

و حاال فقط لطفاا ناراحت  بارم کردن برادرشخودش و  رو خنده دار بود! اون همه حرف

 نشو؟ انگار حرف هام رو از توی چشم هام خوند.

دونم چطور ازت عذرخواهی کنم. نباید توی ماشین اون طور تند باهات من... نمی -

زدم، اما عصبانی بودم و...حرف می  

خواستم بپرسم چرا؟ چرا عصبانی بودی؟ اما از پرسیدن آخرین چرا ازش مکث کرد. می

داشت عذرخواهی و  بود خواستم حاال که یکم نرم شدهی خوبی نداشتم. نمیخاطره 

و دعوا کردن هاش شروع بشه. عصبیش کنمدوباره  کردمی  

یزی باعث میشه منفجر رده و کوچکترین چواین روزا اعصابش خیلی خ الوند هم کالا -

و زیاد به دل نگیر.شه. رفتاراش  
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به چرا های ممنوعه ی توی ذهنم اضافه شد. از همون چرا  م یه چرای دیگهه و باز

پرسیدم. چرا این بین کسی نبود که به و نباید می ناومدمیتوی ذهنم پدید  هایی که

، «فهمیخودت باالخره می»چراهای من یه جواب درست و راست بده؟ یکی که نگه 

 درست جوابم رو بده!

چرا من باید همیشه آدمی باشم که نباید به اون چرا ها این بود که  ی مهم تر از همه

کردن که اصال چیزی برای دل بگیره؟ چرا الوند یا خودش رفتارشون رو یکم بهتر نمی

به دل گرفتن وجود نداشته باشه؟! و چقدر مزخرف بود حسی که داشتم، هزاران حرف 

شم خورد:تونستم به زبون بیارم. صدای پشیمونش به گوتوی سرم اما یکیش رو هم نمی  

بچه ها خیلی نگرانن. -  

کرد.سرش پایین بود و داشت با انگشت های دستش بازی می  

عسل؟ -  

سرش رو باال آورد و به منی که برای اولین بار اسم کوچیکش رو بدون پسوند و پیشوند 

 صدا زده بودم نگاه کرد.

اون روز تو اتاق گفتی دوستیم. -  

تعجب شد جوری که چشم های خودم وقتی کنجکاو بودم ببینم ادامه  از چشم هاش پر

خواستم سرزنشش کنم و بگم سر حرفت نموندی. شد. نمیحرف طرفم چیه می

بودیم.خواستم حداقل توی این مسافرت، با آرامش کنار هم میمی  

خوای...خوام که باشیم. البته اگر توام هنوز میمن می -  

المت سوالشون از بین رفته بود نگاه کردم. لبخند کجی گوشه به چشم هاش که حاال ع

 لب هاش نشست و گفت:
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دوستیم. -  

خواست قدمی برداره که انگار چیزی یادش اومده باشه سر جاش ایستاد. برای گفتنش 

 تردید داشت انگار. بعد از چند لحظه ای مکث سریع گفت:

ور خاصی نداشت.فراموش کن توی خونه چه اتفاقی افتاد. الوند منظ -  

و با قدم های سریع ازم دور شد و به سمت خونه رفت. این یعنی توقع عذرخواهی از 

بخوام با الوند حرف بزنم! به  درصد من اصالا ب الوند رو نداشته باش! فکر کن یکجان

به داخل  و بی توجه به نگاه های منتظر بچه ها توی حیاط سمت خونه برگشتم

 ساختمون رفتم. 

:و کنارم قرار گرفت با قدم های تند خودش رو بهم رسوندنیوشا   

فرشته؟ -  

 نگاهش کردم.

از الوند ناراحت شدی؟ -  

نکرد،  پر از حرصمخندیدم. سوالش مسخره بود، اون قدر مسخره که عصبانیم نکرد، 

!من رو به خنده وا داشتناراحتم نکرد، فقط   

ز تهران برداشته آورده شهر غریب و افتار قشنگش. مردک مننه. عاشقش شدم با این ر -

 سر به نیستم کنه. میگی نه نگاه کن.

اون هم خندید. لحنم پر از شوخی بود اما حرف دلم رو به شوخی زده بودم. بعید 

که دیدم  پا تند کردمآشپزخونه سمت  بی برگرده! بهدونستم حتی جسدمم پیش بیمی

ن. یدچانه رو میتند تند میز صبح داشتنالناز و فربد   
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 چشم الناز که به من خورد لبخندی به روم پاشید و گفت:

پس از دست گرگ زخمی زنده موندی. -  

گرفتم گفتم:خندیدم و همون طور که کاسه های حلیم رو از دستش می  

بیشتر شبیه هیوالست تا گرگ، کار منم پودر کردن هیوال هاست. -  

و فریاد مزخرف ترین آدم دنیا خودشون هم قبول داشتن الوند موقع عصبانیت و داد 

گفتن گرگ زخمی، از من چه انتظاری داشتن بهش شد. خودشون هم بهش میمی

صفتی نسبت ندم؟! فربد همون طور که توی کشو های کابینت دنبال شکرپاش 

گشت گفت:می  

 واال اون طوری که تو با عصبانیت سر من داد زدی و بعدش رفتی، من یکی فاتحه -

ولی فکر کنم باید شلوار الوندو چک کنیم. و خوندم.خودم  

این قهقهه آشنا بود. این  لبخندی بهش زدم که صدای قهقهه ای از پشت سرم اومد.

تکیه داده به  سپندِ وسریع برگشتم  شناختم!شناختم. خوب هم میصدای خنده رو می

باید فاتحه دونستم خندید. نمی. دلش رو گرفته بود و بلند بلند مینگاه کردم رو اپن

ش بخندم. هر چی نباشه اون هم برادر همون هیوال خودم رو بخونم یا منم باید از خنده

 بود! 

ش زد.به سمت فربد اومد و ضربه ای روی شونه  

منم جاش بودم چهار تا شلوارو انقدر درباره ی خشتک داداش من حرف نزنید بی ادبا.  -

کردم.قهوه ای می  

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
109 

تونستم جلوش به شناختم، پس نمیسپند رو درست نمیم رو خوردم. هنوز خنده

کرد و سپند هم هنوز از من نفرت داشت و فقط تظاهر به دوستی می برادرش بخندم.

خورد از همه ی این تظاهر ها!چقدر من حالم به هم می  

شیا.بخند بابا سرخ شدی. االن توام شلوار الزم می -  

ش اشتباه درباره باز شد و آروم خندیدم. شاید با این حرف سپند بی اراده لبم به خنده

 تونستم راحت تر از عسل و الوند بهش اعتماد کنم.اون کسی بود که می کردم ومی

  شاید...

بعد چشمم رو به فربدی دوختم که با دقت تمام تا کمر توی کمد کابینت خم شده بود. 

رو به خودش  بقیهجه تالش برای پیدا کردن شکرپاش با صدای بلندی تو لحظاتیاز 

 جلب کرد:

یافتمش! یافتمش! باالخره پیداش کردم خدا. -  

ش رو صاف کرد. با یه سرش رو از توی کمد های کابینت بیرون آورد و بدن خم شده

، به لبخند که مثل لبخند آدم های برنده موقعی که یه چیز مهم رو برنده میشن بود

شونه ی فربد زد و گفت: شکرپاش زل زده بود. سپند چند تا ضربه به  

و کشف کنی؟ره تونستی باکتری های وجودیتآفرین فلمینگ. باالخ -  

فربد انگار حرف سپند رو نفهمیده باشه اول با چشم های گرد شده نگاهش کرد و بعد 

آروم نگاهش تغییر رنگ داد و با چشم های چپ شده چشم غره ای بهش رفت. سپند 

د و گفت:به حالت بامزه ای سرش رو خارون  

کنی؟ اشتباه گفتم؟ خب باشه مادام کوری دستت درد نکنه چرا اینجوری نگاه می -

 اشعه ایکس رو برامون کشف کردی.
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م رو بگیرم و بلند بلند خندیدم. این پسر من رو عجیب یاد دیگه نتونستم جلوی خنده

د هم استاد همون قدر که سپنتا توی مزه پرونی کردن استاد بود سپن انداخت.سپنتا می

 بود. 

نداشتم. نه بهم  یخبردلم برای سپنتا تنگ شده بود... چند وقتی بود که دیگه ازش 

وضاع گرفتم. مطمئناا اداد. باید ازش خبر میزد و نه گوشیش رو جواب میزنگ می

. نگاهم رو معطوف سپندی کردم که با لبخند بهم خیره به راه نبودخوبی توی اون خونه 

 بود.

تو مگه خواب  ؟ اصالاسپند و برای فرشته جونمم رو کردیالخره دلقک بودنتپس با -

 نبودی؟

نیوشا همون طور که استکان به دست، از پشتم به سمت میز راهش رو کج کرد با خنده 

 سپند رو مورد خطاب قرار داده بود.

ود بابا نبودی ببینی همین فرشته جونت چه سلیطه بازیایی توی حیاط راه انداخته ب -

شد بخوابی؟کله صبحی. انقدر جیغ جیغ کرد مگه می  

با چشم های درشت شده نگاهش کردم. لبخندش رو که دیدم گونه هام رنگ گرفت و 

سرم رو پایین انداختم. حق داشت؛ صدای جیغ و دادم انقدر بلند بود که قطعا تا هفت 

قدر نزدیک بود. نیوشا ور تر هم رفته بود، چه برسه به سپند و اتاقش که ان تا کوچه اون

 کنارم ایستاد و با اخم نمایشی گفت:

و. نگاه گونه هاش چه سرخ شده!اذیت نکن فرشته جونم -  

انقدر ناز این جمله رو گفت یه لحظه فکر کردم منظورش گونه های یه بچه دو ساله 

کردن. همون طور وسط آشپزخونه و داشتن براش ذوق می بود ست که سرخ شده
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مردها از توی حال کم کم بلند شد. اولش صدای غرغر که  خندیدیمو می بودیمایستاده 

شون بلند گفت:بردیا به نمایندگی از همه زدن.آروم و بعدش بلند بلند غر می  

گید یه سری خندید نمیگید و میساعت هشت شدا. ده ساعته توی آشپزخونه می -

شن؟یموجود بخت برگشته اینجا دارن از گرسنگی تلف م  

 الناز دستی به کمر زد و مثل خودش بلند و طلبکار گفت:

جون به جونتون کنن شکم پرستین. همه مردا همینن. شکمو های بی خاصیت. ایش! -  

 بردیا خودش رو کشید جلو و به اپن تکیه داد. لبخند عریضی زد و رو به الناز گفت:

خواد اختراعش کنین که.میفدای ایش گفتن خواهر خانوم غرغرو. بابا یه حلیمه! ن -  

و با نگاه تیز و برنده برادرش رو نگاه کرد جوری که  الناز اخم هاش رو توی هم کشید

با صدای جیغ مانندی گفت: من هم ترسیدم چه برسه به بردیا!  

حاال که بهم گفتی غرغرو بهت کوفتم نمیدم بخوری. -  

 و بعد با صدای بلندی گفت: 

لبته غیر از بردیا.بچه ها بیاید صبحونه. ا -  

بردیا با لب و لوچه آویزون خودش رو آروم از روی اپن کنار کشید و دوباره روی مبل 

آروم و زیر لب گفت: نشست.  

  کردی.گفتم دعوام میاز بچگی همین طوری لوس بودی تا یه چیز می -

 بچه ها همه دور تا دور میز جا گرفتن و برای خودشون از توی ظرف، حلیم کشیدن.

ذاشت خندید و نمیگفت و میزد و میبی که سر غذا از هر دری حرف میبرخالف بی

 جو ساکت بمونه، این ها ساکت بودن و هر کس در سکوت مشغول خوردن بود. 
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بچه ی مظلوم پاهاش رو توی بغلش جمع کرده بود و به یه گوشه زل زده  بردیا مثل یه

اش سوخت و یه کاسه پر از حلیم کردم. بود. انقدر مظلومانه نشسته بود که دلم بر

دونستم از بین نمک و شکر باید کدوم رو براش بریزم.نمی  

نیوشا که کنارم نشسته بود انگار دستم رو خونده بود که با چشم هاش به شکر اشاره 

کرد. لبخندی به روش زدم و شکر رو روی حلیم بردیا ریختم. از پشت میز بلند شدم و 

به سمتش رفتم. اون قدر سرش پایین بود و معصومانه به زمین زل زده بود که متوجهم 

تازه فهمید من جلوشم. نشد. جلوی روش که قرار گرفتم   

 سرش رو باال آورد و به منی که حلیم رو جلوش گرفته بودم نگاه کرد. مظلومانه پرسید:

و آب کنی خانوم پرستار؟آوردی دلم -  

شم اما به سفارش دونست من دخترخالهم گرفت. اون هم میاز لفظ خانوم پرستار خنده

بی ردم اون تلفن های مشکوک بیکچقدر حس می زد.بی از این مسئله حرفی نمیبی

به همین بچه ها بود و سفارشاتش بهشون. من احمق نبودم. شاید هیچ چیز رو یادم 

گذره.فهمیدم که اطرافم چی میدونستم اما خوب میاومد و خیلی چیز ها رو نمینمی  

 با لبخند گفتم:

نه. آوردم بخوری. -  

 سپند از پشت میز بلند داد زد:

پرستار، چه مهربونی شما. الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی! اووووو خانوم -  

الوند که با اخم به من زل زده بود. نگاهش رو از روم  از با این حرفش همه خندیدن غیر

داشت. چشم غره ای بهش رفتم و کنار بردیا روی مبل سه نفره عسلی رنگ برنمی

 نشستم. کاسه حلیم رو به دست بردیا دادم. 
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و شوق زیاد مشغول خوردنش شد و هر از گاهی بین خوردن سرش رو بلند با ذوق 

کرد. حلیم خوردنش که تموم شد با لبخند گفت:کرد و با قدردانی نگاهم میمی  

الخناس دستت درد نکنه فرشته جون. مگر اینکه تو بین این جماعت ابلیس و وسواس -

باشی.فرشته باشی و به فکر شکم منِ بخت برگشته ی خدازده   

 از جا بلند شد و ظرف خالیش رو روی اپن گذاشت. سپند با اعتراض گفت:

الخناس آقا بردیای آدم فروش؟حاال ما شدیم ابلیس و وسواس -  

 رو به من کرد و ادامه داد:

و نگاه نکن، این خودش از همه ما اهریمن فرشته، اینجوری اینو نبینا. ظاهر مظلومش -

 تره.

نه که صدای بی تفاوت الوند همه رو ساکت کرد:بردیا خواست اعتراض ک  

خوبه واال. فرشته، فرشته. فرشته جون، فرشته جون. -  

تونست مدام تیکه بندازه و کردم. نمیسکوت نمی همه در سکوت فرو رفته بودن اما من

 کنایهخودم رو از تک و تا ننداختم. دوبار بهم  انتظار داشته باشه هیچ جوابی بهش ندم!

لوش سکوت کردم فکر کرده خبریه! پشت چشمی نازک کردم و گفتم:ج زد و  

به کوری چشم بعضیا همه از من خوششون میاد. اون بعضیا بهتره بره رو خودش کار  -

 کنه از بُعد هیوالییش خارج بشه ملت ازش نترسن.

نه هاش معلوم سپند لبش رو به داخل فرو برد و سرش رو پایین انداخت اما از لرزش شو

. الوند با دیدن خنده سپند اخم هاش رو توی هم کشید و از جا خندیدد که داشت میبو

بلند شد. تشکر زیر لبی کرد و سریع از خونه خارج شد. هنوز همه سکوت کرده بودن و 
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کردن اما من هیچ احساس شرمندگی از بیان ا هم با تعجب من رو نگاه میه بعضی

یان کردن بود دیگه! شادمهر همون طور که به کردن احساساتم نداشتم. احساس برای ب

کرد با ناراحتی گفت:مسیر رفتن الوند نگاه می  

فکر کنم دراکوال ناراحت شد. -  

خندید. خوشحال بودم که تصمیم گرفته بود حداقل توی این حتی عسل هم می

 مسافرت رفتارش رو باهام بهتر کنه. شونه ای باال انداختم و گفتم:

ر.این به اون د -  

سپند با گیجی به در های اتاق ها و در حال نگاه کرد. سرش رو خاروند و با خنگی توی 

ش گفت:چهره  

کدوم در؟ -  

 اون قدر بامزه این حرف رو زد که همه خندیدن. نیوشا آروم گفت:

خنگی دیگه. باید کالس اصطالحات زبان فارسی برات بذارن. -  

کرد و گفت:سپند اومد چیزی بگه که المیرا پیش دستی   

شکم  تونحاال آقایون برن بیرون ما باید ناهار درست کنیم. نه که به قول الناز همه -

خورین.و میپرستین، ناهار نباشه خودمون  

 مرد ها کم کم آشپزخونه رو خالی کردن و عسل هم به بهونه ی دنبال الوند رفتن سریع

جیم زد. نیوشا میز رو جمع کرد و مشغول شستن کاسه های حلیم  و ناشیانه از آشپزی

 شد، من هم به کمک دخترها رفتم و توی پروسه آشپزی کمک کردم. 
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چشیدم کردم و مینمک اضافه می به خورشت سرم به کار خودم بود و داشتم آروم آروم

توجهم رو به  ، وقتی اسم الوند رو شنیدمکه صدای گفت و گوی زیر لبی الناز و المیرا

 خودش جلب کرد. المیرا به آرومی گفت:

دونم.و یادش نمیاد؟ الوند بهش نگفته؟ من که بعید مییعنی هیچی -  

 الناز سر قابلمه رو گذاشت.

کنن من از کجا بدونم؟ اصال مگه تقصیر خاله مریم بوده؟ اینا دارن الکی شلوغش می -

 بابا.

تونستن جواب م بود، شاید اون ها میانوادهگوش هام تیز شد. حرفشون درباره من و خ

سوال هام رو بدن. قدمی برداشتم و یکم نزدیک تر بهشون ایستادم و به بهانه ساالد 

فهمیدن که دارم درست کردن خیاری برداشتم و با تمرکز خوردش کردم. نباید می

اما آروم  کرد با آروم ترین تن صدایی که داره حرف بزنهکنم. المیرا سعی میگوش می

 ترین تن صداش هم قابل شنیدن بود.

بی میگم یعنی فرشته خودش نفهمیده چیزی؟ خاله مریم بهش نگفته؟ اصال چرا بی -

 اصرار داشت فرشته صداش کنیم حتماا؟

شنیدمش.صدای الناز آروم تر شد و به زور می  

گناه. همتا بی گفت که! اونا بفهمن بعدش تنها حسی که همتا داره میشه درد و بی -

 خودش باید کم کم یادش بیاد. کم کم کنار بیاد.

کردم. المیرا دستم از کار ایستاده بود و با گوش های تیز شده به حرف هاشون گوش می

 تک سرفه ای کرد و گفت:
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کنن به آخه گناه چی؟! همتا این وسط بی گناه ترین بوده. الکی دارن شلوغش می -

 خدا.

نستم حاالت صورتشون و این که توهشون بود برای همین نمیالناز سکوت کرد. پشتم ب

رو ببینم. صدای بلند الناز رو شنیدم. کردنداشتن چکار می  

پرسیا.من چه بدونم المیرا. سواالیی می -  

که گوش ایستادم، برای  بود و بعد از جا بلند شد و کنارم ایستاد. مطمئن بودم فهمیده

فه نفسم رو فوت کردم و از آشپزخونه بیرون رفتم. . کالبود همین حرفش رو قطع کرده

بی سکوت کرده بودن فهمیدم این جا چه خبره اما همه به سفارش بیکاش من هم می

زدن. و هیچ حرفی نمی  

گفت به موقعش. می مدامکه من چیزی نفهمم و  داشتبی اصرار فهمیدم چرا بینمی

کردن اما سپند بینشون بازی می؟ پسرها داشتن توی حال ورق پس موقعش کِی بود

 نبود.

احتماالا خواب بود. تمام راه رو رانندگی کرده بود و کل شب رو نخوابیده بود، صبح هم 

م بخوابه، حتما خیلی خسته بود. به سمت یکی از ه بودکه من با داد و بیداد هام نذاشت

بین موهام فرو اتاق ها رفتم و روی تختش نشستم. شالم رو از سرم کشیدم و دستم رو 

 بردم. 

شدگی و حتی بی هویتی کرد! چیزی بدتر از گمچقدر این بی جوابی داشت اذیتم می

ه پرسیدم فقط یبود! من دنبال جواب بودم و هیچ کس برام جواب نبود. از هر کس می

فهمی!کرد: خودت میجمله رو تکرار می  
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خواستم زودتر همه چیز رو بفهمم. فهمی ها خسته شده بودم، میاز این خودت می

کرد م حرف نزنن، شاید فکر میبی سفارش کرده بود جلوی من از هیچ چیز گذشتهبی

من همون آدمی ام که روز اول از شر خاطرات و یادآوری ها بهش پناه برده بودم؛ گرچه 

  هنوز هم همون بودم اما با یه فرق!

م از خواستم بفهمم توی گذشته ی همتا چی بوده که باعث شده خانواده ی خالهمیمن 

بی آینده که پرستار بی م کینه به دل بگیرن. من قرار بود تا سالمن و خانواده

این ها رو تحمل کنم اما با وجود این سواالت توی ذهنم و این تیکه و کنایه  گشتبرمی

اما الوند  گرفته بودنراه صلح رو پیش  شاید عسل و سپندتونستم. هر چند هاشون نمی

 انگار هنوز ازم عصبانی بود و کینه به دل داشت.

خوبی؟ -  

گفت! حاال با صدای نیوشا سرم رو باال آوردم و نگاهش کردم. اون هم چیزی بهم نمی

خواسته مطمئن بی به کی بوده و برای چی. میاون تلفن های مشکوک بی مطمئن بودم

بی داشت زندگیم رو از من بی ه که جلوی من هیچ حرفی از گذشته زده نمیشه.ش

شاید هم جلوی الوند و سپند و عسل برای این که خیلی چیزها رو  کرد.مخفی می

 نفهمن! لبخند زورکی ای زدم و به آرومی گفتم:

خوبم. -  

 در اتاق رو بست و چند قدم فاصله رو طی کرد و کنارم، روی تخت نشست.

ببخشید در نزدم. نگرانت شدم یکم، یهویی اومدی توی اتاق یادم رفت در بزنم. -  
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بپرسم چون اون هم مثل  سوالیتونستم ازش به لبخند اکتفا کردم و چیزی نگفتم. نمی

رفت تا سوال های بیشتری نپرسم. کاش الناز فهمی و بعدم میگفت خودت میبقیه می

زدن تا القل یه ذره از این ابهام برطرف بشه. می و المیرا یکم واضح تر حرف هاشون رو  

با  کمینامعلوم خیره شده بودم و منتظر بودم نیوشا از اتاق بره بیرون تا  ای به نقطه

خودم و افکارم خلوت کنم اما نرفت. دستم رو توی دست هاش گرفت که باعث شد 

 سرم رو باال بیارم و بهش نگاه کنم.

و فراموش کنن و مثل تو پاک ن جونشونو بدن تا همه چیخیلی از آدمای دنیا حاضر -

بری از این موهبت؟چرا تو لذت نمی پاک بشن از هر خاطره ای!  

پوزخندی روی لب هام نشست. خیلی از مردم دنیا دیوونه بودن که حاضر بودن گنگ 

 بودن و گم شدگی رو تحمل کنن در ازای نیست شدن.

خیلی از آدمای دنیا احمقن. -  

ی ابروهاش باال رفت. دستم رو توی دستش گرفت و بعد از کمی مکث سرش رو یه تا

ای تونستم چشم های قهوهباال آورد و به چشم هام نگاه کرد. از پشت عینک گردش می

بی بودن رو به راحتی ببینم. لحنش مهربون بود، ای که بدجور شبیه چشم های بی

رفت و حمایتم کرد، توی اوج بی پناهیم!بی وقتی که زیر بال و پرم رو گخیلی. مثل بی  

کنه نگو.فراموشی چه حسی داره؟ البته اگر اذیتت می -  

دست هام رو توی هم قالب کردم و به خودم توی آینه ی جلوی روم، روی میز آرایشی 

 نگاه کردم. خودم... فرشته!

آروم داد. وقتی به هوش اومدم هیچ حس خاصی نداشتم. هیچ خاطره ای آزارم نمی -

ش کردم جوری که انگار هیچ چیز بودم، یه آرامش خاص که فقط همون لحظه تجربه

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
119 

تونه بهم آسیب بزنه. تا اینکه پرستار وارد شد و به دنبال اون سپنتا. البته اون موقع نمی

و پرسید و...اسممدونستم برادرمه. پرستار نمی  

و برای خودم یادآور شدم  مکث کردم. سکوت کردم. دوباره به خودم توی آینه زل زدم

 که من فرشته ام.

دونستم. رو به سپنتا کرد و گفت خواهرتون و نمیاسممو پرسید اما من اسمم -

فراموشی گرفته و بعد خودش به همراه سپنتا از اتاق بیرون رفت. وقتی توی اتاق تنها 

این که شدم عجیب احساس تنهایی کردم. نه برای این که کسی توی اتاق نبود، بخاطر 

لی، نه دغدغه ای، هیچی! حاضر بودم اون من با هیچ تنها مونده بودم. نه فکری، نه خیا

لحظه با بزرگ ترین درد دنیا تنها باشم و توی فکر فرو برم که قراره چه غلطی با 

 زندگیم بکنم اما من با یه هاله ی پر از هیچ تنها بودم.

 مکث کردم.

و با خودم توی اتاق تنها گذاشته بودن.تونم بگم منمن... حتی خودمو هم نداشتم که ب -  

نیوشا داشت با دقت به حرف هایی که تا حاال برای هیچ کس نگفته بودمشون گوش 

« من»کرد. شاید اولین کسی بود که نظر خودم رو درباره این اتفاق پرسیده بود و به می

 اهمیت داده بود. 

خواستم؟! نه این چطور بود؟! من چی میچه حسی داشتم! من حالم « من»به این که 

درک »که مریم و علی چه حسی داشتن، یا حتی سپنتا. نیوشا مثل معنای اسمش 

شد داد. حتی از سکوت مطلقش هم میکرد و هم آرامش میبود. هم درک می« کننده

 آرامش گرفت.
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ته باشم خواستم حداقل یه هویت داشخواستم بدونم اسمم بود. میتنها چیزی که می -

اما تا ساعت ها توی بی هویتی غرق بودم. من به خاطره هام نیاز داشتم، برام مهم نبود 

خواستم یه آدم باشم. یه آدم واقعی!خوب بودن یا بد، فقط می  

 نفسم رو فوت کردم و سرم رو پایین انداختم.

کافی نبود.  موقتی با مریم و علی و سپنتا رفتم خونه بهم گفتن اسمم همتائه اما واسه -

انگار همتا اسم من نبود، انگار من نبودم! هیچ حسی نسبت بهش نداشتم فقط از اعماق 

دونستم که من همتا نیستم. اون آدمی که همه انتظار داشتن باشم نبودم!وجودم می  

کردم که جهنمم بودن و هر کردم و به روزهایی فکر میبا انگشت های دستم بازی می

خالص شدن از اون جهنم. سرم رو باال آوردم و توی چشم هاش  کردم برایکاری می

بارید، غم و دلسوزی نبود که خودش رو نشون زل زدم. از چشم هاش ترحم نبود که می

ودم که نسبت بهم احساس ترحم بده، آرامش بود، مهربونی بود، درک بود. خوشحال ب

دلسوزی! ، نهبود از روی محبت بود و اگر پای حرف هام نشسته نداشت  

پرسی فراموشی چه حسی داره و بذار ازت بپرسم چه حسی داره وقتی حاال از من می -

خندی، یا کلی ذارن روی پاهات که با کلی آدم عکس گرفتی و داری مییه آلبوم می

ت داره به هوا میره و کلی آدم دورتن ولی فیلم بهت نشون میدن که صدای قهقهه

خوان بغلت کنن و ببوسنت داری. هی میت بهشون نشناسیشون و هیچ حسی نسبنمی

و بهت نزدیک کنن و باهات حرف خوان خودشونیشه و معذب میشی. میاما چندشت م

خوان حمایتت کنن و کنارت بزنن اما هیچ حرف مشترکی باهاشون نداری. نگرانتن و می

حسی  خواد فقط از دستشون فرار کنی. خودت بگو نیوشا، چهباشن اما تو دلت می

ونه باشه؟تمی  

 نیوشا سرش رو آروم به چپ و راست تکون داد.
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وحشتناکه! -  

 لب هام رو کش دادم و چیزی شبیه لبخند روش نشوندم.

ت چیزیه که دلت بخواد به یادش بیاری یا دونی گذشتهوحشتناک ترش اینه که نمی -

 ازش فرار کنی!

فهمید من چه روزهایی رو می چشم هاش رو روی اجزای صورتم چرخوند. انگار اون هم

 پشت سر گذاشته بودم!

خواست ازش فرار کنی یا به یادش بیاری؟دلت می -  

شاید سخت ترین سوالی بود که یه نفر ازم پرسید. تا حاال بهش فکر نکرده بودم! منی 

کردم ازش فرار کنم و تموم شه اون یادآوری ها، حاال که اون روزها تالش می

چیز رو یادم بیاد.خواستم همه می  

دونم. اما اگه االن ازم بپرسی ترجیح میدم به یادش بیارم. برام مهم نیست که نمی -

د یادآوری دردناک بوده یا شیرین، خاطرات جز هویت آدمن و درد بی هویتی بدتر از در

ی تمام مدت خودت بودی و یه و داری، توخاطراته. تویی که خودتو داری، زندگیت

خودت افتخار کنی و عاشق خودت باشی. آدمایی  کردی باید خیلی به و زندگیزندگی

کنن، حتی اگر خاطرات اون آدمای عادی مثل من... شرایط آدمای عادی رو آرزو می

ن درده، اونا از دردناک ترین خاطرات دنیا باشن. همه میگن از دست دادن عشق بدتری

و تجربه نکردن!دست دادن خودشون  

وی سکوت سپری کردیم. خالی شده بودم. انگار هر چی بار روی چند دقیقه ای رو ت

 دوشم بود رو خالی کرده بودم. نیوشا هم توی فکر بود.

دونی چی شد که این اتفاق افتاد؟نیوشا... تو می -  
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سرش رو پایین انداخت و کمی مکث کرد. انگار تردید داشت. نفس عمیقی کشید و به 

اجزای صورتم رو از نظر گذروند و نگاهش روی چشم آرومی سرش رو باال آورد. تک تک 

 هام که بی شباهت به چشم های علی نبودن، ثابت موند.

تصادف کردی. راستش خودت... -  

 حرفش با خوردن تقه ای به در و بعدش صدای ارشیا نیمه کاره موند:

نیوشا؟ المیرا گفت سریع بری پیشش کارت داره. -  

بپرسم خودم چی اما قبل از این که فرصت حرف زدن نیوشا از جا بلند شد. خواستم 

 داشته باشم گفت:

فهمی. من برم پیش بچه ها، توام هر وقت مهم نیست چی شد. خودت یه روز می -

 حالت بهتر شد بیا.

فهمی! دوباره اون جمله ی و من رو توی هاله ای از ابهام تنها گذاشت. خودت می

فر بودم! از جا بلند شدم و چند قدم تا آینه رو مزخرف همیشگی! چقدر از این جمله متن

طی کردم. چشم های سبز آبیم حاال آبی تر از هر موقع دیگه ای شده بودن و من 

نوشت. یه دیدم که کز کرده بود یه گوشه و برای خودش نامه میتوشون یه دختر می

دِ سال که هیچ کس نفهمیدش و از تنهایی برای خو ییدختر بیست و یک ساله ی تنها

کردم، شاید باز هم نامه ای پیدا ها بعدش نامه نوشت. باید بقیه کتاب ها رو هم نگاه می

کردم!می  

***** 

شد و عسل و الوند هنوز نیومده بودن. همه نگران دور هوا کم کم داشت تاریک می

من بخاطر این که اون دو تا آنچنان  از من و سپند! غیر . همهچرخیدنخودشون می
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و سپند شاید چون به دیر اومدن هاشون عادت داشت. بی خیال  برام نداشتن اهمیتی

کرد و هر از چند گاهی دستش رو روی سیم هاش داشت گیتارش رو کوک می

کشید. می  

از طرفی با دیدن گیتار چقدر این صحنه ها برام آشنا بود انگار قبالا هم دیده باشمشون. 

ت نداشتم با این خانواده هم کالم بشم. ذوق زده شده بودم و از طرف دیگه دوس  

کرد و همون طور که موبایل به دست شادمهر طول و عرض اتاق رو با اضطراب طی می

گفت:گرفت مدام زیر لب میهی شماره عسل و الوند رو می  

جواب نمیدن. میگه خاموش است! -  

غرق بودن. بی  کردم که همه توی اضطرابوسط حال ایستاده بودم و به بچه ها نگاه می

تفاوت سرم رو چرخوندم و به سپند نگاه کردم که نگاهم با نگاهش برخورد کرد. یه تای 

ای نثارش کردم. خندید و با چشم به کنار « چیه»ابروم باال رفت و با حرکت چشم 

ای باال انداختم و به سمتش رفتم. دستش روی مبل اشاره کرد. شونه  

کاری داشتی؟ -  

سمتم گرفت و گفت: سر گیتارش رو به  

و درست کنم.یه لحظه اینو نگه دار من این سیم -  

سر گیتار رو ازش گرفتم و کنارش روی مبل نشستم. با تمرکز داشت با سیم های گیتار 

کرد. یاد روزی آورد و به من نگاه میرفت و چند ثانیه یه بار سرش رو باال میور می

بی دیده بودن و نگاهشون از روم برداشته ه بیافتادم که برای اولین بار من رو توی خون

شد. نمی  
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دوست داشتم سر حرف رو یه جوری باز کنم و بفهمم چی شده که یهویی انقدر باهام 

دونستم چطور. نفس عمیقی کشیدم و با صدای آروم اما بی اما نمی بود خوب شده

 تفاوتی گفتم:

خیلی ریلکسی. به عنوان کسی که برادر و خواهرش از صبح نیومدن، -  

 خندید و شونه ای باال انداخت.

و حریفه. به قول خودت نم؟ الوند یه تنه چهار تا غولتشنو نگران کچرا الکی خودم -

 هیوالییه برای خودش. از پس خودش و عسل برمیاد.

خواست بهش بگم تو م گرفت. دلم میاز این که برادرش رو با لفظ هیوال صدا کرد خنده

اندازی اما اون ها کالا با خانواده پناهی مشکل داشتن و مطمئناا با ا میمن رو یاد سپنت

 شنیدن این حرف دعوایی مثل دعوای تو ماشین راه میفتاد.

گیتار بلدی؟ -  

 سرش رو باال آورد و نگاهم کرد.

خوام برعکسش کنم و بذارم رو پام، مثل تنبک روش ضرب بگیرم و از این نه. می -

براتون.آهنگ حمومیا بخونم   

 خندید و ادامه داد:

پرسیا.سواالیی می -  

آروم خندیدم. نگاهش رو خنده هام ثابت شد و آروم آروم لبخندی روی لبش نقش 

 بست.
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بلدم. از الوند یاد گرفتم گرچه خودش االن حدود سه سالی میشه دیگه کار نکرده.  -

 کالا خانواده فروتن یه ناخنک به همه چی زده!

فروتن بود. نفس عمیقی کشیدم و زل زدم به آدم جلوی روم که تا یه پس فامیلیشون 

زد و همزمان با هفته پیش با من مشکل داشت و االن در صلح داشت باهام حرف می

کرد. بعد از چند دقیقه لبخند رضایتی روی لبش دقت سیم های گیتارش رو درست می

 نقش بست و زیر لب زمزمه کرد:

باالخره! -  

که توی دستم گرفته بودم، رها کردم. بی مقدمه سوالی که توی ذهنم بود  سر گیتار رو

 رو پرسیدم:

زنه؟سپند چرا الوند سه ساله گیتار نمی -  

گیتار رو محکم توی دست هاش گرفت و نگاهم کرد. لبخندش تبدیل به پوزخند شد. 

وباره با شد دپرسیدم. حاال که همه چی داشت بهتر میلعنتی! نباید این سوال رو می

 سوال پرسیدن هام گند زدم! آروم جوری که فقط خودم بشنوم گفت:

دست الوند... -  

 مکث کرد. انگار پشیمون شده باشه پوزخندش عمیق تر شد زیر لب گفت:

به تو ربطی نداره! -  

داشت بهتر  زسرم رو پایین انداختم و با انگشت های دستم بازی کردم. تازه همه چی

گرفتم و من باز گند زدم! کاش زبون به دهن می شدن وام خوب میداشتن باه شد ومی

پرسیدم تا همه چیز همون طور ثابت بمونه. عسل و سپند تازه باهام بهتر سوال نمی

شد. شده بودن، نباید دوباره عوض می  
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 با صدای شرمنده ای گفتم:

فقط کنجکاو  دونستم ناراحت میشی. به خدا قصدم ناراحت کردنت نبودببخشید. نمی -

 شدم.

که روی لبش نشسته  سرم رو باال آوردم و مظلومانه توی چشم هاش زل زدم. لبخندی

با دیدن نگاه مظلومم عمیق تر شد. زیر لب زمزمه کرد: بود  

هنوزم همونی! -  

و من نفهمیدم کدومم! فقط از لبخندش فهمیدم منظورش چیز بدی نبوده. با مهربونی 

دم که سوالم باعث نشده بود رفتارش عوض شه و همین یه کرد. خوشحال بونگاهم می

از بین بره. با صدای در سرم رو برگردوندم که  بود ذره تغییری که توی به وجود اومده

 الوند و عسل توی درگاه ظاهر شدن. 

شادمهر با سرعت، انگار مدت ها منتظر این لحظه مونده باشه و حاال لحظه مورد نظرش 

، مثل ببر زخمی روبروشون پرید و با فریاد گفت:رو شکار کرده باشه  

دونی ساعت چنده الوند؟! از صبح رفتین و االن برگشتین! یعنی چی این هیچ می -

کنیم به اتفاقی گین دلمون هزار راه میره فکر میشیم؟ نمیگین ما نگران میکارا؟! نمی

 براتون افتاده؟

ش که یه چهره داد بدون تغییری تویمبل تکیه می سپند همون طور که گیتارش رو به

 لبخند گوشه لبش نشسته بود رو به شادمهر گفت:

کنی من چرا دایورت بادمجون بم آفت نداره عزیز من. بیخودی نگران بودی. فکر می -

کردم؟ این داداش ما جنسش اصله، تَرَک مََرک کرده، نشسته بودم گیتار کوک می

داره.برنمی  
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داخل، پشتش عسل با لبخند عمیقی روی لب وارد شد. سپند و الوند خندید و اومد 

ش نشوند:گیتارش رو که دید سریع و با ذوق به سمتش اومد و بوسه ای روی گونه  

قربونت برم داداش انقدر دلم برای صدات تنگ شده که نگو. تو رو خدا بخون برامون.  -

.لطفاا لطفاا لطفاا  

بی خیالِ  ،داد که همهرو پیچ و تاب میکرد و دست هاش جوری خودش رو لوس می

گری های خرکی اون اضطراب چند دقیقه قبل شده بودن و به لوس بازی ها و عشوه

ش خندیدن. عسل درست جلوی سپند چهار زانو نشست و دستش رو زیر چونهعسل می

خیره شد. من هم به تبعیت از عسل، پایین کنارش برادرش زد و همون طور منتظر به 

نشستم و منتظر به سپند چشم دوختم. کم کم بقیه بچه ها هم دور مبل حلقه زدن. 

الوند اما روی مبل کنار سپند نشست و در گوشی چیزی بهش گفت که صدای بردیا 

 بلند شد:

او او او در گوشی نداریمااا! هر چی هست بلند بگید. -  

 الوند خندید و چشم غره نمایشی ای به بردیا رفت.

ن و سال شما خوب نیست پسرم.واسه س -  

بردیا دست هاش رو توی هم قبل کرد اخم هاش برای من بود و خنده هاش برای بقیه! 

و دهن کجی ای برای الوند کرد که باعث شد لبخندی روی لبم بشینه. انگشت های 

 سپند آروم روی سیم گیتار لغزید و قشنگ ترین و آشناترین صدای ممکن تولید شد.

اومد کجا. صدای سپند ردم این ملودی رو قبالا یه جا شنیدم اما یادم نمیکاحساس می 

اومد آزاد کرد:من رو از ادامه جستوجو کردن بین چیزهایی که یادم نمی  
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باز خوندم واسه تو، همون جوری هنوز موندم واسه تو»  

میرم...میرم، میمیرم، میو، میمیرم بگی به من احساستمی  

مه کس من، حواسم نیست تویی دلواپس منحواسم نیست شدی ه  

«حواسم نیست...  

 

نگاهم کرد. صداش عالی نبود اما دلنشین بود. لبخندی روی لب هام نشست. انگار این 

دونستم چطوری. حس آشنای عجیبی بود، انگار شناختم اما نمیآهنگ رو از قبل می

نگ ترین فیلم دیدم. مثل نشون دادن قشداد و من نمیکل عمرم رو نشونم می

 سینمایی به یه آدم کور!

 

میرم وقتی تنهاییخندم وقتی اینجایی، همه دیدن که میهمه دیدن که می»  

دیدی،واقعی بود ته چشمام هر چی می  

شنیدیهر چی خوندم، هر چی گفتم، هر چی می   

 حواسم نیست شدی همه کس من، حواسم نیست تویی دلواپس من

«حواسم نیست...  

 

تموم شد همه بچه ها تشویق کردن اما من توی فکر بودم. نیوشا با  خوندنش که

 اعتراض گفت:
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من صدای تو رو دوست ندارم، بده الوند بزنه و بخونه. قبول نیست! -  

الوند شونه ای باال انداخت و سرش رو به معنی نه به چپ و راست تکون داد. سپند اخم 

 نمایشی کرد و رو به نیوشا گفت:

خونم براتون.. اصال دیگه نمیدلتم بخواد -  

فهمیدم من اما اون قدر توی فکر بودم که دیگه متوجه بقیه حرف هاشون نشم. نمی

حواسم » شد.زد و آهنگ توی سرم تکرار میگذره. قلبم داشت تند میاطرافم چی می

نفس هام کند شده بودن. « نیست تویی دلواپس من  

لرزیدن. رو به زمین گرفتم. دست هام می آب دهنم رو به آرومی قورت دادم و دستم

کردم نفسم به زور داره باال میاد. بدنم لرز گرفته بود و حالت تهوع داشتم و حس می

کردم. سرما رو با جای جای بدنم حس می  

 با صدای ضعیفی زیر لب گفتم:

نیوشا... -  

نیوشا انگار تازه متوجه من شده باشه سرش رو برگردوند و هین بلندی کشید. نفسم 

اومد و به خس خس افتاده بودم. گلوم رو با دستم گرفتم اما انگار هر چی بیشتر درنمی

حواسم »شدم. کردم اکسیژن رو به داخل ریه هام هدایت کنم کمتر موفق میتالش می

چه کار »شد: ی سرم داشت بلند و بلندتر میصداهای تو« نیست شدی همه کس من

« کنم آخه تو بگو؟ تو که از همه چی خبر داری آخه...  

شد صداهای اطراف رو نتونم شد و باعث میصدای جیغ توی سرم داشت بلند می

کشید. یکی توی سرم جیغ می« تو نخواستی! تو نخواستی! بهونه نیار بس کن!»بشنوم. 

من خواستم. »کرد. کشید و گریه مین صدای ممکن جیغ مییکی توی سرم با بلندتری
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داد و جیغ، جیغ و داد و منی که از درد و بی نفسی به « خواستن کافی نبود، بفهم.

پیچیدم. خودم می  

لرزش بدنم بیشتر شده بود و برای « کنم...خواستن کافیه. بخواه. بخواه. خواهش می»

سیلی ای به صورتم برق از سرم پرید و به کردم. با وارد شدن نفس کشیدن تقال می

 الوندی نگاه کردم که محکم بهم سیلی زده بود.

به نفع اون هم شده بود. به بهونه حال بدم تونسته بود با سیلی حرصش رو خالی کنه. 

دیگه صدای های توی سرم تموم شده بودن. انگار با اون سیلی خالی شده بودن و 

صدایی توی سرم نبود و انگار همه چی ساکت شده بود. الوند لیوان آبی جلوی روم 

 گرفت. 

تونستم حرکتشون بدم. لرزش دست هام رو که دید و نمی نلرزیددست هام هنوز می

خودش لیوان رو به سمت دهنم آورد و سرم رو گرفت. مجبورم کرد چند قلوپی از آب 

کردم سرم شدن. حس میبودن و هنوز قطع و وصل می بخورم. نفس هام هنوز نامنظم

داره سنگین و سنگین تر میشه. الوند سرم رو توی دست هاش گرفت و مجبورم کرد 

ش نگاه کنم.توی چشم های قهوه ای سوخته  

کشیدم!زدم و ناموفق بودم. نصفه نیمه نفس میهنوز برای نفس کشیدن زور می  

ساتو با من تنظیم کنی. آروم باش. آروم. دم، بازدم، و نگاه کن. سعی کن نففرشته، من -

همینه. دم، بازدم.  

کردم همزمان باهاش کردم نفس هام رو با نفس هاش تنظیم کنم. سعی میمیسعی 

نفس بکشم و تا حدودی هم موفق بودم. نفس هام آروم آروم داشتن به حالت عادی 
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کشیدم. چشم رومی نفس میگشتن. بی حال روی دست هاش افتاده بودم و به آبرمی

 هام رو بستم که حس کردم جا به جا شدم. صدای نگران نیوشا رو زیر گوشم شنیدم:

فرشته جونم چی شدی؟ خوبی؟ چی شد یهو آخه؟ -  

 فقط تونستم آروم و زیر لب با همون چشم های بسته زمزمه کنم:

نیوشا... -  

رو دوست داشت؟صداش بغض داشت. بغض کرده بود؟ به خاطر من؟ انقدر من   

جان نیوشا؟ خوبی؟ -  

چشم هام رو باز کردم و نگاهش کردم. سرم رو محکم توی بغلش گرفته بود و صورتش 

 رو نزدیک صورتم نگه داشته بود. آروم جوری که فقط خودش بشنوه گفتم:

کنه. نیوشا، یه چیزایی... تو ذهنم اومد.سرم... درد می -  

وی چشم هاش نگاه کنم. چشم های نگرانش دور تا سرم رو باال آورد و مجبورم کرد ت

چرخید. آروم گفت:م میدور صورتِ احتماالا رنگ پریده  

خوای یکم استراحت کنی؟ برات خوبه.می -  

سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم که نیوشا ملتمسانه به سپند خیره شد. سپند از جا 

روی هوام. الوند بلندم کرده بود! بلند شد تا به طرفم بیاد که توی یه لحظه حس کردم 

از فکر این که الوند هم باالخره به این نتیجه رسیده که باید رفتارش رو باهام بهتر کنه 

لبخند بی جونی روی لبم نشست.. با قدم های سریع من رو به اتاق خودش رسوند و در 

 رو بست.
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م خودش رد شدهبی جون تر از اون بودم که بخوام واکنشی نشون بدم و چشم های گ

با چشم های درشت شده بهش خیره شدم که همون طور  آخرِ نشون دادن واکنش بود.

 که توی بغلش بودم گفت:

تونی و برای من گرد و قلنبه نکن. اتاق دور از سر و صدائه، اینجا راحت تر میتچشا -

خوابم.بخوابی تا توی اتاق خودت. منم روی زمین می  

خواست از اتاق بره بیرون اما انگار چیزی یادش اومده باشه من رو روی تخت گذاشت و 

 مکث کرد. بدون این که برگرده و نگاهم کنه گفت:

تونی بیای بهم در ضمن، فردا قراره بریم سعدیه. اگر دیدی حالت خوب نیست و نمی -

 بگو.

 و بدون این که منتظر جوابم باشه از اتاق بیرون رفت. به مسیر رفتنش چشم دوختم و

تونست اخالقشون رو عوض کنه. بی بود، این سفر میلبخندی زدم. شاید حق با بی

سپند و عسل که باهام بهتر شدن، کاش این رفتار الوند هم همیشگی باشه. سرم رو 

روی بالشتش گذاشتم و سعی کردم به هیچ چیز فکر نکنم. خودم رو آروم کنم و تظاهر 

م فقط توهم بودن. شاید این طوری کنم اون صداهای چند دقیقه پیش توی سر

آروم کنم. هم تونستم دلم رومی  

***** 

آخرین بیان شیراز ریخته بودن و  بخوان بچه ها برنامه سعدیه رو حتی قبل از این که

نیوشا از صبح با  شون خراب شه.خواستم این بود که بخاطر من برنامهچیزی که من می

نگرانی سعی داشت مجبورم کنه که باهاشون نرم و توی خونه بمونم تا حالم بهتر شه اما 
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شد به خاطر خودم یه نفر یا شون دوست دارن برن و نمیدونستم چقدر همهمن می

 چند نفر دیگه رو هم پا سوز کنم. 

بد رو نداشتم اما گاهی حالم هم از دیشب تا حاال بهتر شده بود و مثل دیشب اون حال 

بیاد سراغم. نیوشا  شدن یه سردرد مزخرفشدن و باعث میاون صداها دوباره تکرار می

بندازه اما  روز دیگه ایخواست منصرفم کنه یا برنامه رو برای بود و میاز صبح دنبالم 

شد. رو میهر بار با مخالفت های من روبه  

آوردم وی مشکی و شلوار جینم رو درمیهمون طور که داشتم از توی چمدونم پالت

کردم:همزمان به غرغرهاش گوش می  

و بیخ تا مونبی گوش همهلو تو پات بره بیفرشته جونم آخه عزیز من تو یه خار کوچو -

بره بعد دیشب انقدر حالت بد شد و االن میگی میام میام؟ یعنی چی این کارا؟ بیخ می

اندازیم بچه ها برگردن یا فوقش برنامه رو میمونم تا بچه که نیستی، من پیشت می

و به خاطر ما اذیت کنی؟خوای خودتیی یه روز دیگه، چرا مبرا  

 بی توجهی من رو که دید بلند تر از قبل گفت:

زنما.ت با منه؟ دارم با تو حرف میفرشته گوشِ -  

کرده  اخم سرم رو که روی ساک خم کرده بودم، چرخوندم و نیم نگاهی بهش انداختم.

دوباره سرم رو خم کردم و مشغول پیدا کردن پالتو و  و دست به کمر، به من خیره بود.

فوت کردم و گفتم: به آرومی شلوارم شدم. نفسم رو  

خواد بیام باهاتون، چرا گوشم با توئه. نیوشا عزیزدلم من حالم خوبه. خودم دلم می -

 انقدر نگرانی آخه؟ من چیزیم نمیشه.

هلت بده، سریع گفت:بدون این که م  
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دونی!تو که نمی -  

شلوار و پالتوم رو از توی ساک بیرون کشیدم و روی تخت انداختم. شالم هم روی تخت 

 بود و نیازی به گشتن نداشتم. به طرف نیوشا چرخیدم و به آرومی بغلش کردم.

 دونم خیلی نگرانی اما باور کن منمن ندونم کی بدونه پس؟ اذیت نکن دیگه، می -

خوام بیام. اصالا بحث تعارف نیست.خوبم، خب؟ خودم می  

 نیوشا انگار با این بغل نرم تر شده باشه با طمانینه گفت:

کشمت.باشه، اما اگر چیزیت بشه خودم اول می -  

بی اش هم شبیه نگرانی های بیخندیدم و از خودم جداش کردم. حتی جنس نگرانی ه

! نیوشا از اتاق بیرون رفت و محبوبه خاتون بودین دختر نوه ی همون الحق که ا بود.

 منم به سرعت لباس هام رو عوض کردم. 

آرایش نکردم، نه بخاطر این که بدون آرایش هم خوشگل بودم و زیبایی افسانه ای 

داشتم، بلکه به خاطر این که قیافه خودم و چیزی که واقعا بودم رو دوست داشتم. من 

ها و نقص هایی که داشت دوست داشتم. کیفم رو  همین ظاهر رو با تمام زیبایی

برداشتم و از اتاق بیرون رفتم. به بچه ها که آماده منتظر من بودن نگاه کردم و 

 لبخندی روی لب هام نشست.

در جوابش سری تکون دادم و به این « مطمئنی؟»نیوشا با حرکت سر ازم پرسید 

رفتم و سوار ماشین شدم. دیگه مهربونیش لبخند زدم. همراه الوند و عسل و سپند 

ترسی از بحث و جنجال نداشتم، شاید چون دیشب اون روی الوند فروتن رو دیده بودم 

کمک کنه و به تیکه انداختن و دعوا  تونستدم توی مواقع نیاز اون هم میو فهمیده بو

 بسنده نکنه. 
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ش حرف زده بود الوند هم از همون دیشب رفتارش با من بهتر شده بود، شاید عسل باها

شد نفرت رو توی چشم و بهش گفته بود رفتارش با من درست نیست. هر چند هنوز می

کرد پنهانش کنه و رفتارش باهام خوب باشه. همین دید، اما سعی می و الوند های عسل

 هم کافی بود!

دادم دیگه دنبالش ندوم. وقتی هنوز سوال های زیادی توی سرم بود اما ترجیح می

و برای نیوشا تعریف کرده بودم گفت معموالا توی این مواقع هر چی بیشتر به قضیه ر

کنی، باید صبر کنی، گذشته خوای رو پیدا میسمت گذشته بدوی کمتر چیزی که می

 خودش به موقعش میاد سراغت.

شاید بهترین نصیحت بود برام تا به کنجکاوی کردن هام پایان بدم. الوند ماشین رو 

ه سمت سعدیه حرکت کرد. ماشین نیوشا و ارشیا هم پشتمون داشتن روشن کرد و ب

اومدن. با این که دیگه دعوایی نبود اما جو مثل دفعه قبل سنگین بود و کسی حرفی می

زد. نمی  

 موبایلمکرد. با صدای زنگ سپند نگران بود و عسل هم مثل قبل اطراف رو نگاه می

وی کیفم بیرون آوردم که شماره ی مریم توجه همه به سمتم جلب شد. گوشی رو از ت

چه وقت تماس گرفتن بود؟! بعد از این  کرد. چشم هام چهار تا شد،روش خودنمایی می

همه وقت حاال یادشون اومده بود که تماس بگیرن؟ حاال؟ اون هم کنار خانواده ی 

  فروتن؟!

وقف شدم:آب دهنم رو قورت دادم و خواستم رد تماس بزنم که با صدای الوند مت  

جواب بده بذار رو اسپیکر. -  
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خواستم دونست شخص مناسبی پشت خط نیست. نمیانگار دستم رو خونده بود و می

شون یه ذره باهام بهتر شده که رابطه حاالییبدم، حداقل نه  تلفن رو جلوشون جواب

کردم آروم باشه گفتم:بود. آب دهنم رو دوباره قورت دادم و با صدایی که سعی می  

زنم.شخص خاصی نیست. بعداا بهش زنگ می -  

 لحن الوند تند تر شد و صداش باالتر رفت:

یه حرف رو عادت ندارم دو بار تکرار کنم! گفتم جواب بده و بذار روی اسپیکر. -  

دست هام سرد شده بودن و عرق سردی روی کمرم نشسته بود. چاره ای نداشتم. 

گذاشتم. مریم قبل از این که بهم حتی قسمت سبز رو لمس کردم و روی اسپیکر 

 فرصت الو گفتن بده سریع گفت:

قربونت برم من آخه دختر قشنگم تو نمیگی یه مامان داری که دلش برات تنگ  -

 میشه؟ نباید بهم زنگ بزنی همتام؟ خوبی مامان؟

پوزخندی روی لب های الوند نشست، اخم های عسل توی هم رفت و سپند هم نفس 

کردم لرزش صدام رو کنترل کشید. همتا... لعنت! من همتا نبودم! سعی میهای تند می

شدم.زدم کمتر موفق میکنم اما انگار هر چقدر بیشتر زور می  

زنم.تونم صحبت کنم. بعداا بهتون زنگ میمن االن نمی -  

و قبل از این که بذارم چیزی بگه قطع کردم. لب پایینم رو به دندون گرفتم و چیزی 

م. دست های الوند روی فرمون مشت شده بودن اما سکوت کرده بود. برخالف هر نگفت

 شخواستم حرف بزنه و همهاین بار می و تیکه نندازه دادم سکوت کنهبار که ترجیح می

  دونستم رفتار خوبی در انتظارم نخواهد بود!می رو همینجا خالی کنه.

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
137 

خواست حداقل سپند سیدیم. دلم میالوند سرعتش رو بیشتر کرد و طولی نکشید که ر

چیزی بگه و بقیه رو آروم کنه اما اون هم اخم هاش رو توی هم کشیده بود و سکوت 

وقتی سپندی که انقدر با من خوب شده بود اخم کرده بود تکلیف بقیه هم  کرده بود.

 مشخص بود!

ون دست پشت سرشون حرکت کردم و وارد سعدیه شدم. از دور نیوشا رو دیدم که برام

. به سمتشون و قدم هام رو تند تر کردم داد؛ لبخند ضعیفی به روش زدمتکون می

چیدن که رفتیم و کنارشون ایستادیم. مردها کنار هم ایستاده بودن و داشتن برنامه می

 اول کجاها رو بازدید کنیم. 

صدای همه حواسم به الوند و سپندی بود که در سکوت و اخم به بقیه زل زده بودن که 

 نیوشا رو شنیدم:

خوش گذشت با سه تفنگدار؟ -  

 سرم رو چرخوندم و خواستم جوابی بدم که الوند پیش دستی کرد:

، مادر گرامیشون زنگ زدن ما رو از صدای جان اوووه، چه جورم! نپرس نیوشا -

گرمشون بهره مند کردن. گذاشتن کامالا مستفیض بشیم چه غلطی کردیم و چه نمک 

به حرومی رو با خودمون آوردیم مسافرت!نشناسِ نمک   

دست هاش مشت شد و اخم هاش توی هم فرو رفت جوری که هیچ وقت قبل از این، 

 اینطور عصبانی ندیده بودمش. بلند تر از قبل گفت:

فرستادمش بره!بی نبود همین االن مییکی لنگه همون مادر عوضیش! اگه اصرار بی -  

با چشم های گرد شده نگاهش کردم. اون با نفرت توی چشم های من زل زد و من 

منظورش از نمک نشناس نمک به حروم من بودم؟! من که کاری نکرده بودم، توی کل 
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مدت هم چیز بدی بهش نگفتم اگر هم چیزی گفتم فقط جواب حرف های خودش 

 بوده. 

اشت اما سکوت کرده بود. با مشت های سپند هنوز گره شده بود و لرزش خفیفی د

شنیدم! شنیدم  حرف الوند بقیه هم ساکت شده بودن. ترجیح دادم سکوت کنم اما

شنیدم که زیر لب شنیدم و آتیش گرفتم. وچیزی رو که نباید توی این موقعیت می

نتونستم طاقت بیارم و چیزی نگم. و صدام کرد « آشغال»  

و چیزی نگم و با خودم فکر کنم از دیشب هر چقدر سعی کرده بودم مراعاتش رو کنم 

تغییر کرده اما نکرده بود. اون هنوز هم همون آدمی بود که با تک تک سلول های 

خواست سر به تنم نباشه.وجودش از من متنفر بود و دلش می  

و به من نسبت نده!صفتای خودت -  

شت کُلَفت کرد انگار که داپوزخندش روی اعصابم بود. جوری با تمسخر نگاهم می

کرد.شون رو نگاه میخونه  

ت زبون بازی! فکر کردم...چیه؟ دم در آوردی! توام مثل همون ننه -  

 نذاشتم حرفش رو ادامه بده و بی توجه به این که کجاییم داد زدم:

و وا کن! اون زن ثیفت نیار! آقای فروتن خوب گوشاتو به زبون کخفه شو و اسم اون -

تو. شرف داره به صد تا مثل  

ندیده بودمش، اما  جوری اخم کرد که تا حاال این طورابروهاش توی هم کشیده شد و 

بارید م توهینی کنه! با لحنی که تمسخر از سر و روش میحق نداشت به من یا خانواده

 گفت:

کرد؟و نکنی کی بکنه؟ وایسا ببینم چی صدات میتو طرفداریش -  
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وزخندی زد که تا عمق وجودم رو سوزوند.قیافه متفکری به خودش گرفت و بعد هم پ  

و یفه؟ پس حق با من بود! داری خودتآها، همتا! خب چه خبر همتا خانوم؟ احوال شر -

زنی به اون راه.می  

 آروم تر از قبل گفت:

کنی... همتا!داری نقش بازی می -  

کرد؟ میاز شنیدن اسم همتا آتیش گرفتم. اون با چه اجازه ای من رو به این اسم صدا 

دست هام رو مشت کردم و جلوی خودم رو گرفتم تا نرم و همون مشت رو بکوبم توی 

بدنم داشت  جلوی خودم رو گرفتم تا دستم تو دهنی نشه و توی دهنش نزنم! صورتش.

تونستم لرزشش رو کنترل کنم. لرزید و نمیمی  

 با صدایی که دیگه بلندیش دست خودم نبود فریاد زدم:

صدا کنی! تو ی  و با این اسمشو! خفه شو! خفه شو! حق نداری منفه خفه شو! خ -

فهمم منظورت چیه! این کارا نمی و با این اسم صدا کنی! اصالاعوضی حق نداری من

یعنی چی آقای الوند فروتن؟! اگه با من مشکلی داری نیاز نیست اوقات بقیه رو تلخ 

ه که برم. از اولشم دیدی که فقط به ن خیلیم خوبکنی. اگه با بودنم مشکل داری برای م

بی اومدم.اصرار بی  

لرزش بدنم بیشتر شده بود اما توجهی نداشتم. اون حق نداشت با من این طوری حرف 

بزنه. اون عوضی حق نداشت من رو همتا صدا کنه! من حالم از این اسم به هم 

خورد! من همتا نبودم! خورد! من حالم از اون آدم به هم میمی  

نگشتم رو تهدید وار به سمتش گرفتم:ا  
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تم، نه عاشق سینه چاکت، نه برای یه ثانیه کنارت بودن له له ببین، من نه کشته مرده -

و به دوش ضی به تمام عیاری که فقط اسم آدمزنم و نه هیچ چیز دیگه! توام یه عومی

کشه. با خودت مشکل داری!می  

های من، فقط بی تفاوت بهم خیره بود. توی تمام مدت حرف ها و عصبانیت و لرزش 

کرد. اون پوزخند لعنتیش یه انگار یکی داشت حرف های عادی و قصه براش تعریف می

رفت. چشم های سردش رو به من دوخت و با لحن ثانیه هم از روی لب هاش کنار نمی

 سرد اما کوبنده ای گفت:

با خودم مشکل ندارم، با تو مشکل دارم. -  

زدم: بلند سرش داد  

به درک! -  

کردن. نگاهی به بقیه بچه ها انداختم که در سکوت و بعضیاشون با بهت من رو نگاه می

بی کردن که یه اسم بتونه تا این حد من رو عصبی کنه اما مگه بیشاید فکرش رو نمی

م بی ازشون نخواسته بود جلوی من هیچ حرفی از گذشتهبهشون نگفته بود؟ مگه بی

قدمی به عقب  بی به اون عوضی نگفته بود من رو همتا صدا نکنه؟!مگه بی نزنن؟

 برداشتم. نیوشا خواست دنبالم بیاد که رو بهشون گفتم:

 مذارم روی سرم و بعدیکیتون، به خدا قسم اگه یکیتون دنبالم بیاد کل اینجا رو می -

خوام تنها باشم!کنم. میروی سر همه خرابش می  

ابشون باشم عقب گرد کردم و سریع از پیششون رفتم. و بدون این که منتظر جو

تونم کنار اون دونستم یه لحظه دیگه رو هم نمیدونستم دارم کجا میرم اما فقط مینمی
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خورد! بی دلیل باهام زد! حالم ازش به هم میعوضی سپری کنم! حالم رو به هم می

 بدترین رفتار رو داشت. 

کرد اما م داشت شاید نفرتش برام معنی پیدا میدهحداقل اگر رفتارش دلیلی غیر خانوا

م رو پای من بنویسه؟ چطور به خودش این حق رو اون چطور تونسته بود گناه خانواده

کرد. برام مهم برام مهم نبود چی فکر می که من رو به اسم قبلیم صدا کنه؟ ه بودداد

کرد همه ی این ها بازیه نبود از چیزی خبر داشت یا نداشت، برام مهم نبود که فکر می

 یا هر چی! اون حق نداشت!

م انگار قصد نداشتن از هم باز بشن. ناخن هام رو با تمام توان توی مشت های گره شده

شد. من وحم کم کنه اما نمیدادم تا شاید درد جسمم کمی از خشم رگوشتم فشار می

تا دیگه همتا نباشم و یه ماه تمام تالش کرده بودم از اون خونه جهنمی برم بیرون 

 بتونم آروم بگیرم. 

از اون خونه رفتم تا کسی ازم توقع همتا بودن نداشته باشه و همتا نباشم. من همتا من 

دونستم اون دختر کی هست که بخوام نبودم! نبودم! من اون دختر نبودم! من حتی نمی

 مثل اون باشم یا نباشم.

و همه چی به حالت عادی خودش برگرده.  خواستم زودتر این روزها تموم شهفقط می

کرد. راه بی و یه سرپناه داشته باشم. یکی که ازم دفاع میخواستم برگردم خونه بیمی

زدم.رفتم و غر میگفتم، راه میرفتم و بد و بیراه میکردم، راه میرفتم و فکر میمی  

دونم متا نیستم! نمیکردم من هرفتم و زیر لب زمزمه میهمون طور برای خودم راه می

چقدر گذشت و چقدر راه رفتم که نفس هام به حالت عادی برگشت و مشت هام آروم 

 آروم از هم باز شدن. 
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کنم اینه که از علی بخوام یه خونه برگردیم اولین کاری که می که وقتیمطمئن بودم 

ارن رو تحمل جدا برام بگیره تا مجبور نباشم هرروز رفت و آمد سه نفری که ازم نفرت د

 کنم. 

دونستم مسیر طوالنی ای رو طی کردم. کنار یه حوض بودم فقط می دونستم کجامنمی

ش همون جا لب حوض نشسته بودن. بابای بچه داشت براش توضیح و یه پدر و بچه

چقدر  داد که این حوض آرزوهاست و باید اول آرزو کنی بعد یه سکه بندازی توش.می

خواست تمام ایمانم رو خرافه نباشه و واقعی باشه. چقدر دلم می خواست این هادلم می

بریزم توی این سکه و حوض و مطمئن باشم هر آرزویی که به سکه بگم، حوض برام 

کنه.ش میبرآورده  

به سرعت سکه ای از توی کیفم درآوردم و نزدیک قلبم گرفتم. فکر کردم، به کل 

. فکر کردم. خیلی فکر کردم!دمزندگیم. فکر کردم تا آرزو کنم. فکر کر  

دونستم چی اما وحشتناک ترین قسمتش این بود که من آرزویی نداشتم. نمی اما...

دونستم که دارم میرم جلو. شاید این دونستم دنبال چی ام فقط میخوام. نمیمی

فهمی کنی خودت رو پیدا کردی میشدگی باشه. زمانی که فکر میبدترین قسمت گم

گمی. زیر لب گفتم:هنوز سردر  

یعنی میشه یه روز همه سواالی ذهنم جواب داده بشه و دلم آروم بگیره؟ -  

کل ایمانم رو توی سکه ریختم و باورم رو  تبسمی کردم و سکه رو توی حوض انداختم.

باید به نیوشا زنگ  به حوض بستم. خرافاتی شده بودم. بدجور خرافاتی شده بودم!

رو پ کیفم رو باز کردم و داخلش رو نگاه کردم اما هر چی توش . زیزدم تا پیدام کنهمی

 گشتم گوشی رو پیدا نکردم. 

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
143 

بودم که ه بودمش. انقدر نگران واکنشش لعنتی! حتماا توی ماشین الوند جا گذاشت

کشم زیر سر توئه! گوشیم رو توی ماشینش رها کردم. لعنت بهت الوند که هر چی می

کردم. باید خودم پیداشون می  

***** 

کردم گشتم و دعا دعا میشد همون طور برای خودم توی سعدیه میدو ساعتی می

اومده کرد. بارها مسیری که ازش کردم و همین نگرانم مینرفته باشن. پیداشون نمی

 بودم رو برگشتم اما نبودن.

شد که گفته بودن و رفت. اذان رو یک ساعتی میهوا کم کم داشت رو به تاریکی می

گشتم. ناامید از پیدا شدنشون روی یکی از صندلی های همون جا می من هنوز داشتم

الوند اون بحث مسخره رو وسط ننداخته  بین دست هام گرفتم. اگرنشستم و سرم رو 

االن همه کنار هم بودیم و همه چی خوب بود! بود  

چرا تنها نشستی خوشگل خانم؟ -  

ش سرم رو باال آوردم و به پسر جوونی که کنارم نشسته بود نگاه کردم. به قیافه

خورد هیجده یا نوزده سال سن داشته باشه. پوزخندی زدم و دوباره سرم رو توی می

 دست هام گرفتم.

دونی؟ا رو محرم نمیجواب نمیدی خوشگله؟ م -  

رفت. با حس لغزش دستی روی پام مثل برق سرم رو بلند نکردم. خودش باالخره می

 گرفته ها از جا بلند شدم که پسره خندید.

نترس بابا خودمونیم. خواستم محرمت شم باهام حرف بزنی. -  
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و با  یه قدم به عقب برداشتم که پسره هم از روی صندلی بلند شد. پشتم رو بهش کردم

شنیدم اما سعی قدم های تند حرکت کردم. صدای قدم هاش رو هنوز از پشت سرم می

کردم نسبت بهش بی اعتنا باشم.می  

اسمت چیه طال؟ -  

رفتم اما فقط دونستم داشتم کجا مینمی جوابش رو ندادم و سرعتم رو بیشتر کردم.

طراف هم داشت کردم بدتر دارم گم میشم و فضای احس می خواستم دور شم.می

سرعتم رو بیشتر کردم.  هم شد. آب دهنم رو قورت دادم و بازخلوت و خلوت تر می

رفتم جلو تاریک توی اون تاریکی هوا هنوز چراغ ها رو روشن نکرده بودن و هر چی می

شد. تر می  

. صداش رسیدم اگر باییستم اون پسر بهم میدونستدونستم باید کجا برم فقط مینمی

کردم سرعت قدم هاش رو خیلی بیشتر کرده و شنیدم. حس میهنوز از پشتم میرو 

خواستم از دونستم دارم کجا میرم اما فقط مینزدیکمه که شروع کردم به دویدن. نمی

کردم. دلم دویدم. باید بچه ها رو پیدا میرفتم. باید می. باید میهمه چی دور شم

م نذاره کسی آزارم بده.خواست به سپند پناه ببرم و اون همی  

که ناگهانی دستم کشیده شد. جیغی کشیدم و چشم هام رو  دویدمبا آخرین سرعتم می

 بستم.

تو رو خدا با من کاری نداشته باش. -  

لرزید. چشم هام رو باز نکردم که صورتش رو ببینم اما زدم و بدنم مینفس نفس می

م رو باال بیارم.دهخواست همه محتوای معحال خوبی نداشتم. دلم می  

فرشته؟ منم. خوبی؟ رنگت پریده. اون پسره کی بود دنبالت کرده بود؟ -  
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رو شدم. خشم دوباره وجودم رو هچشم هام رو باز کردم که با یه جفت چشم آشنا روب

لرزید. ش تقصیر اون عوضی بود که به این حال افتاده بودم. بدنم شدیداا میگرفت. همه

کوبیدم و جیغ کشیدم: شبا مشت به سینه  

خوره!ش تقصیر توئه! حالم ازت به هم میعوضی همه -  

تونستم کنترلش کنم و هر چی بیشتر تالش شد. نمیلرزش بدنم بیشتر و بیشتر می

گرفتم. دوباره جیغ زدم:فقط بدن درد می برای کنترلش کردممی  

ی صدا کنی؟ تو غلط و اونجورمام معنایی! کی بهت اجازه داد منتو یه عوضی به ت -

زنی. من الل نیستم که نتونم از خودم دفاع کنم.کردی با من اون طوری حرف می  

خوردن کرد. دندون هام داشتن به هم میاخم روی پیشونیش لرزش بدنم رو بیشتر می

و لرزش دست هام خیلی مشهود بود نفهمیدم چطوری عسل از پشت الوند ظاهر شد و 

ط فهمیدم که سریع به سمتم قدم برداشت و به محض رسیدن به اصالا از کجا اومد، فق

کشید. توی بغلش من، من رو  

لرزی! سردته؟ باید سریع بریم خونه.فرشته داری می -  

 اخم غلیظی به الوند کرد و گفت:

شما دو تا رو یه لحظه هم نمیشه تنها گذاشت. ببین چکارش کردی! االن تشنج  -

کنه! لرزشش خیلی زیاده!می  

کرد. دست هاش رو توی جیبش فرو برده الوند در سکوت فقط اخمش رو غلیظ تر می

کرد. آب دهنم رو قورت دادم و هم لرزیدم نگاه میبود و به منی که در آغوش عسل می

قدم با عسل حرکت کردم. به اندازه کافی کشیده بودم که نخوام دوباره لجبازی کنم. 
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تونستم کنترلش از همه لرزش هایی بود که نمی کرد و بدتربدن درد داشت اذیتم می

 کنم. 

بیرون از سعدیه بچه ها نگران ایستاده بودن. من و عسل رو که دیدن خواستن به 

 سمتمون بیان که عسل با دست به سپند عالمت داد و سپند هم جلوشون رو گرفت.

نشست و به سمت ماشین الوند رفتیم و من رو توی ماشین گذاشت. خودش هم کنارم 

دست هام رو توی دست هاش گرفت و بخاری ماشین رو تا آخر زیاد کرد. با نگاهی 

 سپاسگزارانه بهش خیره شدم و لبخندی بهش زدم که گفت:

!دیگه و نداشت. دوستیمقابلت -  

ش گذاشت و لرزش هام رو توی بغلش آروم کرد. الوند و سپند و بعد سرم رو روی شونه

ین به راه افتاد. الوند اخم کرده بود اما هر از گاهی از آینه بدون حرف سوار شدن و ماش

داد و باعث کرد که عسل با یه نگاه شماتت بار و چشم غره جوابش رو میبه من نگاه می

گفت اما خشمش رو سر پدال گاز شد اخمش رو بیشتر توی هم بکشه. چیزی نمیمی

روند.کرد و با سرعت هر چه تمام تر میخالی می  

دونستم چیه! زد که نمیم آروم نبود. فکرم پر بود. پرِ پر! دلم انگار شورِ چیزی رو میذهن

ربع ساعت هم طول نکشید که به خونه رسیدیم. روند کهالوند انقدر با سرعت می  

به کمک عسل از ماشین پیاده شدم و مسیر طاقت فرسای حیاط تا حال رو طی کردم. 

رفت توی اتاقش. لرزش بدنم کمتر شده بود  عسل من رو روی مبل گذاشت و خودش

اما کامالا از بین نرفته بود. با یه پتو برگشت و پتو رو روم کشید. پس این دختر اخمالوی 

تونست رفیق خوبی باشه! بد عنق هم می  
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یاد الوند افتادم و این که چطوری باعث شد مجبور شم از بچه ها دور شم و بی دلیل، 

با یه نگاه بی تفاوت فقط پرسید کجا بودی؟ انگار نه انگار دو م ه بعدم گم شم. آخرش

گشتم.ساعت تمام داشتم به خاطر عوضی بازی اون دور خودم می  

با بقیه بچه ها داخل شدن. انگار حالم رو براشون توضیح  همراه چند دقیقه بعد الوند

پیشونیش بود و داده بود که هیچ کدوم اذیتم نکردن و به طرفم نیومدن. اخم هنوز روی 

 خبری از اون الوندی که فقط با من بد بود و با بقیه مهربون و درک کننده، نبود. 

انداخت. دست به جیب به در کرد و نگاه بی تفاوتش رو روی همه میبه همه اخم می

اتاقش تکیه داده بود و نگاهش روی من خیره مونده بود. نگاهم رو از روش برنداشتم که 

 لب زد:

؟خوبی -  

 یه تای ابروهام باال رفت که لبخند کجی گوشه لبش نشست. دوباره لب زد:

و بپرسم.از وقتی اومدیم نتونستم حالت -  

پوزخندی روی لبم نشست و ازش چشم گرفتم و به یه سمت دیگه نگاه کردم. توی این 

مدت به اندازه ی کافی اذیت شده بودم که نخوام تیکه انداختن هاش رو تحمل کنم! 

پرسید. داد که میخیلی هم به من و احواالتم اهمیت می ار که مثالاانگ  

اومدم تا مجبور باشم تیکه ها و اخم و بی مجبورم نکرده بود عمراا به این سفر نمیبی اگر

تخم هاش رو تحمل کنم. اون از همون روز اول که توی حیاط شروع کرد به تهدید و 

کردم اخالقش داره بهتر میشه هر چی تازه فکر میم از امروز که وقتی ه داد و قال، اون

 از دهنش در اومد بارم کرد.
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فردا صبح به سمت تهران راه میفتیم. دیگه تحمل لوس بازی و گم شدنا و بی  -

و ندارم.یای بعضیا دربرابر نگرانی دیگرانمسئولیت  

زدن این  سرم رو باال آوردم و با چشم های گرد شده به الوندی نگاه کردم که به محض

حرف در اتاقش رو باز کرد و بی توجه به واکنش بقیه در برابر حرفش رفت داخل. یعنی 

منظورش از نگرانی بقیه، نگرانی بچه ها بود یا خودش؟ اصالا مگه امکان داشت الوند 

 نگران من بشه؟ 

ه بودن و اون هم اعصابش از مطمئناا بعد از رفتن من بچه ها سرش داد و بیداد کرد

. بی توجه به پچ پچ های بچه ها و بدون این که مثل قبل دلم بخواد رد بودون خهمی

کنجکاوی کنم به سمت اتاقم  هاشون که مطمئن بودم درباره ی منهذره ای توی حرف 

خوابیدم.رفتم. احتماالا بخوان طبق عادت همیشگیشون سر صبح راه بیفتن، باید می  

دم. پالتو رو یه گوشه پرت کردم و بدون این که در اتاق رو بستم و شالم رو از سرم کشی

شلوار جینم رو با شلوار راحتی عوض کنم خودم رو روی تخت پرت کردم. به سقف 

شد انقدر گُم نبودم؟ سفید اتاق زل زدم و فکر کردم چی می  

کردن؟ حرف های دکتر توی گوشم زنگ چرا همه داشتن یه چیزی رو ازم پنهان می

فهمیدم:کدومش رو نمیزد و معنی هیچ می  

 سر جاشه. توی تی اسکن ها همه سالمن. حافظه ی رفلکس ها کامالانوار مغز ها و سی»

آسیب فیزیکی نیست. گاهی وقتا بعضی موارد به خاطر نیاوردن گذشته فقط ناشی از 

«گیره.مغز برای کم کردن درد و رنج، تصمیم به فراموشی انتخابی می  

ای کم کردن درد و رنج! مگه چی شده بود؟!فراموشیِ انتخابی... بر  
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این نوع فراموشی ها اغلب بعد از یه ضربه شدید روحی به وجود میاد که گاهی همراه »

مثل پدری که همه چیز رو یادشه "با آسیب فیزیکیه و گاهی هم بدون آسیب فیزیکی. 

ینقدر کنه و توهم بارداریش اش یا زنی که سقطش رو فراموش میغیر از مرگ بچه

شدیده که حتی شکمش ماه به ماه بزرگ تر میشه و درد زایمان میاد سراغش اما 

کنه چون گاهی وقت ها هم البته شخص کل زندگیش رو فراموش می "بارداریش پوچه.

«بینه.کل زندگیش رو درد می  

خواستم بدونم چی شده و از دونستن مثل منی که کل زندگیم رو یادم نبود! چرا؟! می

ترسیدم چیزی باشه که بخاطرش باز هم بیشتر و بیشتر درد بکشم اما سیدم. میترمی

گم شدگی؟! مگه دردی بود بدتر از درد  

تونم بگم به نظر من روح خواهر شما خیلی آسیب در مورد خواهر شما هم فقط می»

دیده تر از جسمشه. خداروشکر ضربه جسمی خاصی ندیده چون ممکن بود حتی قطع 

ش رو ازش گرفته و این از اما انگار خدا خیلی دوستش داشته که فقط حافظهنخاع بشه 

دست رفتن حافظه هم دلیل اصلیش تصادف نبوده، تصادف فقط مثل یه ضربه، یا یه 

تلنگر بوده. یه چیزی که مغز منتظرش بوده تا به بهونه ی اون همه ی دردا رو از یاد 

«ببره.  

رو پاک کنه. من  ط منتظر یه اتفاق بود تا همه چیزمغز من انقدر درد کشیده بود که فق

دونستم که مغز هم ممکنه کردم فقط قلبه که بلده درد بکشه، هیچ وقت نمیفکر می

 درد بکشه...

از نظر علم پزشکی نه درمانی برای این نوع فراموشی وجود داره و نه حتی میشه پیش »

اگر کسی  و فشاری بهش نیارید.بینی کرد درست میشه یا نه، فقط باید صبور باشید 
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یهویی همه چیز رو بهش بگه نتیجه ی عکس میده پس بهتره بذارید برگشتن حافظه 

«گیره.شوک اصلی بعد از برگشتن حافظه صورت می معموالا به مرور زمان اتفاق بیفته.  

من حالم خوب نبوده. من اون قدری بد حال بودم که مغزم خودش تصمیم گرفته همه 

انقدر بد حال باشم؟ سپنتا و علی و مریم  فراموش کنه. چی باعث شده بودرو  چیز

ندیده بودن که چه قدر حالم بد بوده؟ چرا کمکم نکردن؟ نفهمیدن حالم بده یا براشون 

 مهم نبوده یا اصال توجهی به من نداشتن! مگه من دخترشون نبودم؟ 

ود! خودم توی نامه بیست و چرا گذاشتن به این حال و روز برسم؟ سپنتا رهام کرده ب

یک سالگیم برای خودم نوشته بودم که سپنتا بهم بی توجه شده، سپنتا رهام کرده، 

 سپنتا کمکم نکرد...

شاید به خاطر همین وقتی که خونه علی بودم انقدر هوام رو داشت و حواسش بهم بود. 

مگه من چه کار قبالا رهام کرده بود و عذاب وجدان این کارش روی دوشش مونده بود. 

کرده بودم که مستحق رها شدن از طرف همه بودم؟ چه کار کرده بودم که علی و مریم 

بهم اعتنایی نکردن و سپنتا هم کل توجه و حمایتش رو دریغ کرد؟ مگه اون ها 

گذاشتن؟ پشتم رو خالی کردن... مم نبودن؟ چرا تنهاخانواده  

انداخت اما به وقتش کمکم مدام تیکه میرفت و الوند با این که زود از کوره در می

اومد کمکم کرد حالم بهتر بشه و من رو کرد. وقتی حالم افتضاح بود و نفسم باال نمیمی

شده بودم من رو پیدا کرد و بدون این که توی اتاق خودش خوابوند، وقتی ترسیده و گم

ش کرد دعوام کنه فقط به جیغ جیغ کردن هام گوش داد، حتی وقتی عسل دعوا

نخواست خودش رو تبرعه کنه و با توجه به چیزهایی که دیده بود قضاوتم کنه. توی 

 خونه حالم رو پرسید، شاید تیکه انداخته بود، شاید نه اما به هر حال حالم رو پرسید.
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سپند با اون همه اخم و نفرتش روز اول، هیچ وقت دست از حمایتم برنداشت. حتی 

کرد که باهام خوبه. به زیادش از من، حداقل تظاهر می همون اول با توجه به نفرت

ش، خواهر و برادرش، ایستاد و توی ماشین از من دفاع کرد. خاطر من توی روی خانواده

کرد فضا رو عوض کنه و جو بینمون رو با شوخی های گاه و بی گاهش سعی می

رادر و خواهرش شد برام وقت هایی که از دست بصمیمی تر کنه. مثل سپنتا پناه می

 آتیشی بودم.

عسل با اون داد و فریاد هاش تا همین دو روز پیش، وقتی گفت دوستیم واقعاا پای 

حرفش موند و دوست بودیم. وقتی بعد از بحثمون با الوند با هم رفتن بیرون و شب 

برگشتن، رفتار الوند عوض شده بود معلوم بود عسل باهاش حرف زده و قانعش کرده. 

تونست از برادرش دفاع کنه اما نکرد، ی الوند اون همه داد و فریاد کردم میوقتی جلو

تونست موقع پیدا تونست موقع شنیدن صدای مریم بهم تیکه بندازه اما ننداخت، میمی

شدنم همه تقصیر ها رو گردن خودم بندازه اما ننداخت و انگشت اتهامش رو به سمت 

 برادرش گرفت!

اومد بیشتر برام خانواده مشکل داشتن و انقدر از من بدشون میانگار کسایی که باهام 

تونستن. شاید بودن تا خانواده ی خودم! حداقلش پشتم رو خالی نکردن در حالی که می

کردم و برام مهم نبود سرشون چی بیاد اما اون اگر من بودم به خاطر نفرتم، رهاشون می

 ها این کار رو با من نکردن.

گیره اما مگه شوک اصلی بعد از برگشتن حافظه و خاطرات صورت میدکتر گفته بود 

م کنه؟ همون چیزی بود که همه سعی چی توی خاطراتم بود که ممکن بود شوکه

گفت چه خبره و چی شده؟ مریم و داشتن ازم مخفیش کنن؟ چرا هیچ کس بهم نمی
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بود منِ بیست  از خاطراتم رو بهم نگفتن، همون بخشی که باعث شده یعلی بخش بزرگ

 و یک ساله از سر تنهایی برای خودم نامه بنویسم.

چی شد که هیچ وقت نفهمیدن من حالم بده؟ چی شد که حتی وقتی توی اون مدت 

بعد از به هوش اومدنم هم که کنارشون بودم متوجه نشدن من حالم کنارشون خوب 

سی هم کالم شم غیر نیست و حاضرم هر جایی باشم غیر از اون خونه و حاضرم با هر ک

 از آدم های اون خونه. چقدر خودخواه بودن!

شاید قبالا هم همین خودخواهیشون باعث شده بود من رو نبینن و دردم رو حس نکنن. 

شاید همین خودخواهیشون باعث شده بود این قدر از هم فاصله بگیریم و دیگه 

.خودشون هم نفهمن من کی بودم که از من بخوان اون آدم باشم  

داشتم، خودش آرامشی بود برای منی که  بی رو به عنوان حامیکه حداقل بیخوب بود 

کرده یا بی قبالا هم انقدر پشتم بوده و کمکم میمحتاج یه لحظه آرامش بودم. یعنی بی

بخاطر فراموشیم عزیز شدم براش؟ برای علی و مریم و سپنتا که انگار این طور بوده و 

بی مهربون تر از این حرف ها بود.، اما بیبعد فراموشیم عزیز شدم  

نفسم رو با صدا به بیرون فرستادم و روی تخت نشستم. دستم رو توی موهام فرو بردم و 

برد. به یه نقطه از زمین خیره شدم. انقدر که فکر های توی سرم زیاد بودن خوابم نمی

و چنگ زدم و انگار امشب خواب به چشم هام حروم شده بود. بی حوصله پالتوم ر

 پوشیدم، شالم رو هم روی سرم انداختم. 

دونستم چند ساعته شد. نمیزدم حالم بهتر میشاید اگر یکم توی هوای آزاد قدم می

وقت هایی که توی فکر  دونستم که خیلی گذشته!کنم اما میوقفه فکر میدارم بی

به این که چی شده کردم. شدم و ساعت ها فکر میرفتم از ساعت و زمان غاقل میمی

  شد...بود. به این که ممکن بود چی بشه. به این که چی می
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در رو باز کردم و از اتاق بیرون رفتم که همزمان با من الوند هم لباس پوشیده، از اتاقش 

بیرون اومد. من رو که دید کالفه نفسش رو فوت کرد اما من لبخندی بهش زدم که 

داد. هوا ره. ساعت رو نگاه کردم که پنج رو نشون میباعث شد یه تای ابروهاش باال ب

 هنوز هم تاریک بود.

رو تایید کردم. با  پیامشالوند سرش رو به سمت در چرخوند و بعد نگاهم کرد که با سر 

هم از حال بیرون رفتیم. چقدر عجیب بود که من و الوند دوتایی تنها بودیم اما با هم 

گفتیم و داد و کردیم، به هم بد و بیراه نمیبحث نمی کردیم، درباره خانوادهدعوا نمی

رفتیم.کردیم. فقط مثل دو تا آدم عادی کنار هم راه میفریاد نمی  

خواستی بری؟کجا می -  

 سرم رو به سمتش چرخوندم و آروم گفتم:

برد. اومدم یکم قدم بزنم آروم شم.خوابم نمی -  

روی لبش رو حس کردم. آروم بودم.  نگاهش نکردم تا واکنشش رو ببینم اما لبخندِ

زدیم و کنار هم چقدر خوب بود که دعوا نداشتیم، که آروم و با آرامش با هم حرف می

شد و داشتیم. شاید تنها فرصتی بود که از بودن کنارش حالم بد نمیقدم برمی

دونستم قرار نیست چیزی بهم بگه. صداش رو کنارم شنیدم:می  

اومدم یکم شهرو دور بزنم تا ساعت شیش که برم برای بچه ها بره، منم خوابم نمی -

 صبحانه بگیرم. بریم دور بزنیم؟

خواست باهاش واقعاا از من می سرم رو چرخوندم و نگاهم رو به چشم هاش دوختم.

منی که ازم  تونست تحمل کنه؟برم؟ من؟ منی که یه لحظه بودن کنارم رو هم نمی
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کرد؟ مطمئن بودم الوند چیزیش انداخت و باهام دعوا مییمتنفر بود و مدام بهم تیکه م

خواست که جبران کنه.شده بود! شاید هم بخاطر اتفاق دیشب بود و می  

خواست با هم یه کاری رو انجام بدیم، اولین بار بود واقعاا بهم توجه اولین بار بود می اما

امشب هم دلش برام  کرده بود. مطمئن بودم دیگه هیچ وقت این فرصت پیش نمیاد و

خواست از این فرصتی که دیگه هیچ وقت قرار که مهربون شده اما دلم می بود سوخته

 نبود پیش بیاد استفاده کنم. 

سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم و با هم به سمت ماشینش رفتیم. در جلو رو باز 

کرد.کردم و نشستم، خودش هم توی جایگاه راننده نشست و ماشین رو روشن   

با روشن شدن ماشین، ضبط هم روشن شد و آهنگ بی کالمی ازش پخش شد. 

جفتمون سکوت کرده بودیم و آروم بودیم. بارون نم نم شروع به باریدن کرد و فضای 

زد و من هم با تمام توجه آرامش بخشم رو آروم تر کرد. الوند داشت کل شهر رو دور می

و این روزِ آخر قرار بود تنها خاطره خوبم از الوند کردم. شیراز داشتم بیرون رو نگاه می

 فروتن باشه. 

از  داشتدونستم زد. نمیحدود نیم ساعت، چهل و پنج دقیقه ای فقط داشت دور می

کردم کم کم داریم به یه جای پرت اما حس می زدرفت و کجا ها رو دور میمیکجا 

شیم و انگار دیگه توی شهر نبودیم.نزدیک می  

کردم. پس برای همین مهربون شده م های گرد شده از شیشه بیرون رو نگاه میبا چش

مطمئن بودم یه نقشه ای توی  و بیاره بیرون و سر به نیستم کنه؟خواست من ر! می؟بود

کردم. فضا سرش هست. آب دهنم رو قورت دادم و بدون حرف فقط بیرون رو تماشا می

خواست اطراف معلوم نبود اما مطمئن بودم می تاریکِ تاریک بود و چیز زیادی از فضای
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خواست همینجا ولم کنه تا از سرما و نبود آب و من رو همین جا بکشه. یا شاید هم می

 غذا خودم بمیرم. دستم رو توی جیبم کردم و گوشیم رو محکم توی دستم فشردم.

ته الوند ماشین رو پارک کرد و بعد خاموشش کرد. چند دقیقه ای در سکوت نشس

بودیم. منتظر بودم هر لحظه چاقویی، اسلحه ای، چیزی دربیاره و خونم رو بریزه اما 

انگار قصد داشت خودم اول از اضطراب سکته کنم. آب دهنم رو قورت دادم و به اطراف 

کرد جنگل و دار و درخت بود، توی تاریک ترین هوا. شدت نگاه کردم. تا چشم کار می

مای هوا خیلی بیشتر. دست الوند که به سمت دستگیره در بارون بیشتر شده بود و سر

 رفت سریع به سمتش برگشتم.

کجا؟! -  

از سوال سریع و ناگهانیم انگار جا خورد. گوشیم رو محکم تر توی دستم فشردم و 

ش م که نگاه کرد انگار خندهدوباره آب دهنم رو قورت دادم. به چشم های ترسیده

 گرفت.

خوام برم از همین نزدیکیا آش بگیرم، آوردمت اینجا بکشمت؟ میچیه؟ فکر کردی  -

 آش های اینجا محشره.

م به حالت عادی برگشتن و نفسم رو آروم به بیرون فوت کردم. دست های مشت شده

 دست به سینه نشستم و اخمی روی پیشونیم نشوندم.

از تو بعیدم نیست بخوای بکشیم. -  

خندید. در حضور من بارها ر بود که برای من میبه آرومی خندید. شاید اولین با

خندیده بود، چه به حرف های سپند، چه مسخره بازی های بردیا و چه لوس بازی های 

کرد و حاال در حضور من خندیده بود.دید بالاستثنا اخم میارشیا اما هر وقت من رو می  
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رو حالل کنم. توام  بی رو بکشم و خون خودمنترس. اون قدر احمق نیستم سوگلی بی -

کنی!چه فکرایی می  

 دوباره دستش به سمت دستگیره در ماشین رفت تا پیاده شه که سریع گفتم:

نرو. -  

دیگه چی »کرد. توی نگاهشسرش به سمتم برگشت اما این بار با کالفگی نگاهم می

و هیچ  تونستم اینجا تنها بمونم. هوا تاریک بوددیدم اما نمیرو به وضوح می« خوایمی

کرد. شاید اگر یکی دو ساعت دیگه شد دید و همین اضطرابم رو بیشتر میجا رو نمی

تونستم تنها رفت مشکلی نداشتم ولی توی تاریکی نمیکه هوا روشن تر شده بود می

کرد. بمونم. هنوز شب بود و توی دل شب همه چیز انگار جلوه ی دیگه ای پیدا می

د، ترسناک تر! نفسش رو به بیرون فوت کرد و با کالفگی شبزرگ تر و پر سروصدا تر می

 گفت:

دیگه چیه؟ -  

کمی با انگشت های دستم بازی کردم و نگاهش کردم. انتظار داشتم از نگاهم بفهمه 

 چمه اما انتظارم بیجا بود. با مِن ِمن گفتم:

خب... چیزه... من... -  

یدن و منتظر ادامه حرفم کاومکث کردم و به چشم هایی که با کنجکاوی من رو می

 بودن چشم دوختم.

ترسم. توی شب و تاریکی انگار همه چی یه جور عجیبی میشه. جن من از تاریکی می -

 و روح و این چیزا.
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م کنه و مثل دفعات قبل از هر چیز چشم هاش انگار آروم گرفتن. انتظار داشتم مسخره

م نکرد و فقط نگاهم کرد. سخرهکوچیک و بزرگی برای آزار دادنم نگذره اما نکرد. م

ش به هوا بره و بعد بهم یه تیکه بندازه و بره اما انتظار داشتم با جمله ی آخرم قهقهه

 نخندید، تیکه ننداخت، نرفت. 

 بعد از چند لحظه آروم گفت:

گیره؛ بی یقه منو میخوری بعد بی، سرما میبینی بارونه. تو باهام بیای هوا سردهمی -

گردم نترس.کنه توی این گل و الی. زود برمیتونم تکون بدم گیر مینمی و همماشین  

ترسیدم. انگار شب برام بدون وجود یه پناه، ترسناک گفت نترس و من بیشتر میاون می

تونستم بذارم بره!خواستم بره، نمیترین حادثه ی ممکن بود. نمی  

ترسم. میشه نری؟نه. الوند لطفاا. من می -  

وی لب هاش نشست که باعث شد سرم رو پایین بندازم. داشتم بچه بازی لبخندی ر

تاریکیِ  تونستم تویخواستم اذیتش کنم یا مزاحم کارش باشم اما نمیآوردم. نمیدرمی

 شب بمونم.

گردیم خونه. گردم، برمیآخه اگه نرم که نمیشه دختر خوب. زود میرم زود برمی -

نیم.زسرده هوا، بخوایم بمونیم یخ می  

کرد با حرف هاش بهم اطمینان بده که قرار سرم رو باال آوردم و نگاهش کردم. سعی می

رفت. خواستم دهن باز کنم و اعتراض کنم نیست اتفاقی بیفته ولی توی گوش من نمی

 که سریع گفت:

زنم. باشه؟کل مسیرو تلفنی باهات حرف می -  
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تونستم به رفتنش نبود اما نمیچاره ای هم داشتم غیر از قبول کردنش؟ دلم راضی 

اعتراضی کنم. تا همینجاش هم خیلی باهام خوب و مهربون رفتار کرده بود و این از 

کردم که دوباره عصبانی و ناراحت شه و رفتار الوند همیشگی بعید بود، نباید کاری می

 خوبش باهام از بین بره. 

اچار سری تکون دادم و گذاشتم خواستم دوباره دیدش نسبت به من تغییر کنه. به ننمی

بره. از ماشین که پیاده شد سریع تلفنش رو درآورد و فلشش رو روشن کرد تا بتونه 

جلوش رو بهتر ببینه. با صدای زنگ خوردن تلفنم لبخند محوی روی لب هام نشست. 

 جواب دادم و بی مقدمه گفتم:

خیس شدی. برو زودتر. -  

اشت.پشتش رو بهم کرد و قدم از قدم برد  

میرم بابا. انقدر دوست داری زودتر از دستم خالص شی؟ -  

 خندیدم.

و از دست خودت خالص کنی؟میشه اول منو برسونی خونه بعد من -  

ش باعث شد بیشتر به خنده بیفتم.صدای متعجب اما همراه با رگه های خنده  

الحق که پررویی دختر. -  

دیگه نور فلش موبایلش معلوم نبود. حرف شد و دورتر و دورتر جوری که الوند دور می

کرد با حرف هاش ذهنم رو منحرف کنه اما نور فلشش که از دیدم زدیم و سعی میمی

 خارج شد دوباره ترس به وجودم رخنه کرد. آروم گفتم:

الوند تو رو خدا سریع تر برگرد. اینجا یه جوریه. -  
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م چی میگه.تونستم بشنوشد اما هنوز هم میصداش قطع و وصل می  

نترس فر...ته. میام. صب... کن. -  

آب دهنم رو قورت دادم و از شیشه ماشین به درخت هایی نگاه کردم که انگار داشتن 

اومد. حس ین صدای خش خش میشدن. از بیرون ماشبزرگ تر و عجیب غریب تر می

شنوم و این صدا توی همچین جای پرتی اون قدر کردم صدای زوزه ی گرگ میمی

 طبیعی بود که ترسش مثل بال بیفته به جونم.

الوند صدای زو... -  

همه چیز لحظه به لحظه  کردمم رو کامل نکرده بودم که تلفن قطع شد. حس میجمله

شد و لرزش بدن من داشت نزدیک تر میصدای زوزه،  شد.عجیب و عجیب تر می

مشترک مورد نظر در » ؛ آروم نفس کشیدم و به سرعت شماره ی الوند رو گرفتم.بیشتر

لعنت! بیرون فضا تاریکِ تاریک بود و غیر از صدای زوزه گرگ و « باشد.دسترس نمی

اومد. خش خش های زیاد هیچ صدای دیگه ای نمی  

کردم االن قراره شدن و هیچ کنترلی روشون نداشتم. حس مینفس هام داشتن تند می

بیان سراغم. سپنتا بعضی شب ها که  یه موجود ماورایی بهم حمله کنه یا روح و جن ها

کردم که زد، هیچ وقت فکرش رو نمیخواست من رو بترسونه از جن ها حرف میمی

 حرف هاش همچین جایی من رو تا مرز سکته ببرن.

ش رو گرفتم و باز هم صدای همون زن که همون جمله ی دوباره با عجله شماره

ن کار دست بردارم، بارها و بارها و بارها تونستم از ایکرد. نمیتکراری رو تکرار می

ش رو گرفتم و هر بار جواب تکراری و بیشتر شدن ترس من. ربع ساعتی گذشته شماره

ش پیدا نشده بود. بود اما هنوز سر و کله  
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کردم خودم رو آروم کنم و به خودم بگم چیزی نیست اما اون صداهای خش سعی می

ای مزخرفم. چشم هام رو بستم و سعی کردم خش مثال نقضی بودن برای دلداری ه

بدتر شد و تصوراتم مثل یه  زبخوابم تا از اون فضای وحشت آور خارج شم اما همه چی

 فیلم زنده جلوی چشمم جون گرفتن.

تونستم چشم هام رو باز کنم و با دیدن این که همه تصوراتم واقعیه سنکوب کنم. نمی

ب دهنم رو قورت دادم و فقط تالش کردم روی نفس هام رفتی! آالوند کاش نمی

کوبید و خرابی حالم رو دو م میمتمرکز شم. قلبم تند تند خودش رو به قفسه سینه

کرد. چندان می  

شنیدم، چشم هام رو روی هم فشار دادم که ن ماشین میصداهای عجیبی از بیرو

گوشیم زنگ خورد. مثل جن زده ها چشم هام رو باز کردم و به اسم تماس گیرنده نگاه 

کردم. الوند! سریع دکمه برقراری تماس رو لمس کردم و دوباره چشم هام رو بستم. 

 حتی یه لحظه تماشای اون فضا هم برام رعب آور بود.

ند؟الو الو -  

زدم انگار که هزاران کیلومتر رو پیاده دویده باشم.نفس نفس می  

پرستار خانوم که نترسیده؟ -  

خواستم آتو دستش بدم و بذارم رگه هایی از خنده توی صداش مشخص بود. نمی

م کنه اما وحشتی که توی وجودم رخنه کرده بود دست خودم نبود. بی رمق مسخره

 گفتم:

کجایی؟ -  

و نگاه کن چه جن های قشنگی ایستادن.گردم. اطرافتدارم برمی -  
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شد. نفس هام دوباره به شماره افتاده کرد اما ترس من هزاران برابر میاون شوخی می

گشت. یاومد توی دهنم و برمبودن و احساس خفقان داشتم. انگار قلبم هر ثانیه می

تونستم چشم هام رو باز کنم.اصال نمی  

و ببینی.تونی نور گوشیماالن میم فرشته. نزدیک شد -  

چشم هام رو باز نکردم اما گوشی رو بیشتر به گوشم فشردم. انگار تنها پناه و امنیت من 

توی اون گوشی بود. صدای باز شدن در ماشین و خش خش پالستیک و بعد هم بسته 

شدن و قطع شدن تماس در باعث شد الی چشم هام رو باز کنم و نگاهم رو خیره به 

کرد.وندی بدوزم که با ابروهای باال رفته نگاهم میال  

رنگت پریده. -  

گوشی رو از گوشم فاصله دادم و توی جیبم گذاشتمش. سرم رو پایین انداختم. ترجیح 

دادم نگاهش نکنم و نذارم از چشم هام بخونه همین چند دقیقه ای که تنهام می

کردم که نوازش وار از باال به م حس گذاشت چقدر حالم بد شد. انگشتش رو روی گونه

م نشست و مجبورم کرد سرم رو باال کرد و بعد انگشتی که زیر چونهپایین حرکت می

 بیارم و توی چشم هاش نگاه کنم. 

 یه جفت چشم قهوه ای سوخته که با نگرانی بهم خیره بودن.

ترسیدی؟ -  

 بی اختیار با صدای آرومی گفتم:

خیلی. -  

هاش نشست.لبخند کجی گوشه لب   
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کنم.ببخشید که با کارام انقدر اذیتت می -  

چشم هام ناگهانی گرد شد. نور فلش گوشی الوند هنوز روشن بود و توی صورتم افتاده 

کردم بد و بود. الوند فروتن از من عذرخواهی کرد؟ شاید اون قدرها هم که فکر می

، ساکت، بی حرف! سنگدل و هیوال نبود. همون طور توی چشم های هم خیره بودیم

 بعد از چند لحظه زیر لب زمزمه کرد:

چشات... -  

دونستم منظورش چیه اما انقدر با آرامش این کلمه رو ادا کرده بود که ناخودآگاه نمی

 آرامشش به من هم منتقل شد.

چشام چی؟ -  

 لبخند زد.

قشنگن... مثلِ... -  

 تن صداش آروم تر بود اما جوری بود که بشنومش:

مونن. همون قدر... خیره کننده، همون قدر خواستنی.یوه ی نرسیده میمثل م -  

رو دوخت. ماشین رو روشن کرد م برداشت و نگاهش رو به روبهانگشتش رو از زیر چونه

 و به راه افتاد. نیم نگاهی بهش انداختم:

خواستنی؟ -  

 خندید. آروم و مردونه اما خیره کننده.

تنی هست که ارزش صبر کردن تا موقع رسیده شدن رو میوه رو گفتم. اون قدر خواس -

 داشته باشه.
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رسیده... قشنگ بود! دوستش داشتم! دیگه چیزی نگفتم، اون هم چیزی نگفت. میوه ن

دادم دلم از این حرف هایی کردم و به خودم اجازه میحرف هاش رو توی دلم تکرار می

 که ممکن نبود دیگه از چنین کسی بشنومشون شیرین شه.

مونن. همون قدر... خیره کننده. همون چشات... قشنگن! مثلِ... مثل میوه نرسیده می»

« قدر خواستنی.  

انگار امشب خیلی اولین ها رو تجربه کرده بودم. اولین باری که الوند باهام خوب بود، 

نفره یه کار رو  اولین باری که باهام سر جنگ نداشت، اولین باری که ازم خواست دو

، مهربونیش، عذرخواهیش و حرف هاش. چقدر بیرون رفتنمونانجام بدیم، دو نفره 

تونم دوست باشم. کردم با الوند هم میحس دلنشینی بود حاال که حس می  

بوی آش و نون بربری توی بینیم پیچیده بود و برای منی که شب چیزی نخوردم، 

نبال نداشت.م به دچیزی جز صدای قار و قور معده  

گرسنته؟ وایسا بزنم کنار بخوری بعد بریم. -  

بدون این که منتظر جوابم بمونه سریع و با مهارت ماشین رو همون کنار پارک کرد. 

م بود! ظرف آش و قاشق یه بار مصرف رو جلوم گذاشتم و آروم تعارف نداشتم، گرسنه

اشتم، الوند هم بدون حرف، ذریختم و نون رو توی دهنم میخوردم. آش رو الی نون می

خواست مثل بچه های مظلوم به آش خوردنم خیره بود. خب اگر اون هم دلش آش می

خورد؟ لقمه ای براش گرفتم و به سمت دهنش بردم که ابروهاش باال رفت. چرا نمی

م گرفت و با یه لبخند گوشه لبم گفتم:خنده  

بون باشم. نترس سم نریختم چیه خب؟ اینهمه تو مهربون شدی، یه بارم من مهر -

 توش، خودم جلوی چشمت بودم که.

@DONYAIEMAMNOE





 رمان باوان

 

 
165 

چشم انتظارته. الوند گفت کل بی عصرت بخیر فرشته خانوم. بدو بپر پایین که بی -

و خوابیدی.، توام که ماشاال به جونت کل راهو نخوابیدی بیدارت نکنیمیشبد  

 توی جام، کشی به بدنم دادم و با خنده ی حاصل از حرف هاش پرسیدم:

بقیه کجا رفتن؟ -  

 از خنده ی من اون هم خندید:

بی یه حال و احوال کنیم و پرستار کجا برن؟ رفتن خونه هاشون. ما هم اومدیم با بی -

گش رو تحویل بدیم و برگردیم.قشن  

خمیازه دوباره ای کشیدم و از ماشین پیاده شدم. چقدر این دوری سه چهار روزه از این 

کردم من هم به یه جایی خونه من رو دلتنگ کرده بود و انگار بعد مدت ها حس می

 کنم، دلتنگبذارم. که وقتی ترکش می« خونه»تعلق دارم. یه جایی که بتونم اسمش رو 

 شم. با قدم های سریع از در خونه داخل شدم. 

بی هم انگار بی رو که توی حیاط دیدم گل از گلم شکفت و به سمتش دویدم. بیبی

متوجه من شده باشه دست هاش رو برام باز کرد. خودم رو با یه حرکت توی آغوشش 

هدایت  انداختم و نفس عمیقی کشیدم تا بویی که انقدر دلتنگش بودم رو به ریه هام

 کنم.

دلم خیلی براتون تنگ شده بود. -  

بی رو شنیدم.صدای خنده های آروم بی  

زدی، منم دلم برات تنگ شده بود مادر. دورت بگردم کاش یه زنگ بهم می -

 دلواپستون بودم.
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بی بودم و خواستم جوابش رو بدم که صدای پر تعجب مردانه همون طور توی آغوش بی

شنیدم:ای رو از پشت سرم   

تو؟ -  

قلبم لرزید، فرو ریخت! نفس های آرومم به یکباره آشوب شدن. دست هام مشت شدن. 

دهنم رو قورت دادم و نخواستم شاهد صحنه ای باشم  شد! آباالن نباید این طور می

بی من رو از آغوشش در آورد و مجبورم کرد نگاهش که خودم خلقش کرده بودم اما بی

م. ازش وحشت داشتم، اما دیدم! مجبور بودم که ببینم!خواستم ببیننمیکنم.   

کرد و الوندی که از چشم هاش سپنتا... برادرم! برادری که پر تعجب به الوند نگاه می

تونست آدم شناختم که تا چه حد میبارید. پوزخند روی لب های الوند رو میآتیش می

ت. سوخرو آتیش بزنه و حاال سپنتا داشت توی اون آتیش می  

 با همون پوزخند گفت:

بی رو که نخریدی!آره، من. خونه بی -  

 سپنتا خشم شد، داد شد، عربده زد:

دونستی! اومدی اینجا که کنه! حرومزاده تو میدونستی اون اینجا زندگی میتو می -

 چی بشه، هان؟!

به  عربده های سپنتا پوزخندی روی لب الوند نشوند و لرزیدم، لرزیدم منی که پر بهت

کردم!صورت عصبانی جفتشون نگاه می  

بی زندگی کنه. من روحمم خبر نداشت. اومدم اینجا دیدم قراره از این به بعد با بی -

بی مادربزرگ منم هست، نخریدیش آقای پناهی!فراموش نکن بی  
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سپنتا نگاه عصبیش رو میون الوند و سپند و عسل به گردش درآورد و ثابتش کرد روی 

، انگار کل خون های بدنش توی چشم هاش جمع شده نهاش قرمز بودمن! چشم 

باشه. با قدم های محکم اما سریع به سمتم اومد و بازوم رو توی مشتش گرفت. زیر لب 

 غرید:

ش؟ آره؟!!پس برای همین اصرار داشتی بیای اینجا؟! نقشه بود همه -  

فهمیدم چه م سکوت بود. نمیآره رو جوری با داد ادا کرد که به خودم لرزیدم اما جواب

کرد. شمرده شمرده اما با خشم و آروم گفت:اتفاقی داره میفته، مغزم کار نمی  

فکر کردی... انقدر بی غیرت شدم... که بذارم با اینا بگردی؟! -  

 بازوم رو تکون محکمی داد. به خودم اومدم و مغزم فرمان داد. هول و سریع گفتم:

زنین؟ چرا تون سر هم داد میداری چی میگی. چرا انقدر همهفهمم سپنتا به خدا نمی -

 رفتارات انقدر عجیب غریب شد؟ تو با من اینجوری نبودی!

 جمله ی آخرم کافی بود تا آتشفشان فوران کنه.

اون برای قبل از این بود که بدونم این آشغاال پاشون به این خونه بازه! دختره خیره  -

ییری نکردی! گم میشی میای بریم خونه.سر! هنوزم همونی! هنوزم تغ  

سرد شدم، درد شدم، یخ بستم! این برادر من بود؟ همون کسی که تا اینجای راه رو 

کمکم کرده بود و مدیونش بودم؟ نبود. برادر من این آدم نبود. بازوم که توی دستش 

زوی بود رو کشید و حرکت کرد تا از خونه بره بیرون که خودم رو تکونی دادم و با

 اسیرم رو آزاد کردم.

تو حق نداری این طوری با من حرف بزنی. من هیچ جا نمیام. -  
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سر جاش ثابت شد و نگاه پر نفرتش رو توی چشم هام دوخت. نفرت داشت... از من؟ از 

کرد؟ حضور اون سه تا انقدر بد بود که من نفرت داشت که این طور با نفرت نگاهم می

ته بود؟نفرتش رو از من به دل گرف  

بینم چیزای جدید یاد گرفتی. همین سه تا عوضی بهت یاد دادن یا خوبه! خوبه! می -

 خودت رفتی قاطی عوضیا دختر؟ بگو!

لرزید. رفتارش... شکستم. باورم شکست و تاریخ تکرار شد. من شده بودم بدنم می

بود که همتای بیست و یک ساله با برادری که پشتش رو خالی کرد و اون همون آدمی 

داد. چیزهایی که الوند و سپند و عسل هم تا حاال تونست رو بهم نسبت میهر چی می

بهم نسبت نداده بودن! همتای بیست و یک ساله رو از نزدیک حس کردم و دردش رو 

 چشیدم.

تو سپنتا نیستی. تو برادر من نیستی! سپنتایی که برادر من بود حامیم بود. کمکم  -

برگردم؟ برای چی از اون خونه رفتم سپنتا؟ چیزی توی اون خونه  کرده بود! برای چی

فهمم چقدر مشکوک عوض شده؟ نه! مریم و علی هنوزم همون آدمان، فکر کردی نمی

دونم اونا هنوز حالشون بده؟ مریم یهو محبتش شدین این چند روزه؟ فکر کردی نمی

 قلنبه میشه؟! چرا برگردم؟

وجودم، قلبم، روحم.فریادش لرزه انداخت به   

همتا یا میای یا هر چی دیدی از چشم خودت دیدی! -  

دونست و باز برام یادآوریش کرد. همتا... همتا... همتا... من همتا نبودم. اون این رو می

بی به کمک منِ من همتا بودم. من همون همتای بیست و یک ساله بودم. صدای بی

زد.ش، محکم و با اقتدار حرف میالل اومد. مثل روز اولی که دیده بودم  
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ساکت شو سپنتا! توی این خونه آوردن اسم همتا قدغنه! اینجا همتا نداریم، فقط یه  -

 فرشته داریم! این خونه حرمت داره، هر کس بلد نیست حرمتش رو نگه داره بره بیرون!

لب با  سپنتا بدون اینکه نگاهش رو از روم بگیره به روم پوزخندی پر تمسخر زد. زیر

 تمسخر زمزمه کرد:

فرشته! خوبه واال. منم حتماا اون قدر بی غیرت شدم که بذارم با این عوضیا بگرده. -  

شکستم. لرزیدم و میکردم لرزشم رو کم کنم. میلرزیدم و این بار سعی نمیمی

گفتم!گفتم! باید میگفتم. میلرزیدم و میمی  

و خالی کردی؟ من ی تنهام گذاشتی؟ پشتمهم همین طوردونم قبالا فکر کردی نمی -

برای خودم نامه نوشته بودم! همتای بیست و یک ساله اونقدر تنها و پر درد بود که 

و فهمی؟ من خودمرده بود. تو چی میش نامه نوشته بود و دردودل کبرای خود آینده

فهمی؟تا تموم شده سپنتا، میباخته بودم. من همتا رو باختم. هم  

تاسف شد و نگاهم کرد. اون هم منتظر یه تلنگر بود تا بشکنه. من شکستم، نگاهش پر 

کردم. قدمی به عقب اون هم با من شکست. بغض توی گلوش رو به وضوح حس می

خونه رو توی دست هاش گرفت.  آبی رنگبرداشت و در   

 پر درد گفت:

نی؟ باشه وخوای اینجا بمفهمم. این تو بودی که هیچ وقت نفهمیدی. میمن می -

و نیار. من دیگه خواهری به اسم...بمون. ولی دیگه اسم من  

 مکث کرد.

راست میگی. حق با تو بود، حق با توئه. همتا مرده! خواهر من همتا بود، نه فرشته.  -

 من دیگه خواهری به اسم فرشته ندارم. توام فراموش کن سپنتایی توی زندگیت بوده.
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کردم. باورم و از خونه رفت بیرون. شکست! باورم شکست، جوری که فکرش رو هم نمی

چشیدم. ون میشکست برای بار دوم! حاال من درد همتای بیست و یک ساله رو زیر زب

کردم. من خود همتای بیست و یک ساله بودم. حسش می  

 من همتای بیست و یک ساله بودم...
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 فصل چهارم

«یشعطر خوش چشم ها»  

گفت بعضی آدم ها باور ما هستن. باور حتی مهم تر از عشق و دوست داشتنه، یکی می»

کنه. اولی قابل درمانه، اما شکنه، اما یه جا یهو باور یه نفرو له میجایی دل می آدم یه

شکنه، فقط دلته که شکسته؛ اما وقتی باورت دومی... نه، قول نمیدم! وقتی دلت می

شکنه انگار تموم دنیا براش بی ارزش زندگیت شکسته! باور آدم که میبشکنه انگار کل 

تونه اعتماد کنه، دیگه هیچی مثل قبل نمیشه! اون پرده ی خوش میشه، دیگه نمی

بینی از روی چشم هاش برداشته میشه و انگار همه چی تغییر کرده! هر چیزی که توی 

شه و دیگه حتی چیزهایی هم که بینه با یه الیه نازک خاکستری پوشیده میدنیا می

تونه ببینه. از اون دنیای رنگی ای که ساخته بیرون میاد، رنگ حقیقت دارن رو نمی

فهمه زندگی اونقدر ها کنه، و میهمه چی واقعی میشه، تلخی رو زیر زبونش حس می

«کرد رنگی نیست...هم که فکر می  

 

یخ بست! شکست! تموم شد.  باور من توی پنجمین روز از دومین ماه فصل زمستون

تونستم جلوی دردی که کل روحم رو داشت به تسخیر تونستم کاری کنم، نمینمی

تونستم توی خودم بشکنم. تنها کسی که توی اون آورد بگیرم، فقط میخودش در می

خانواده از ته قلب باور داشتم، من رو ترک کرد. و حاال من آدمی بودم که از طرف مهم 

ندگیش رها شده بود و توی ربع ساعت، هزاران بار توی خودش شکسته بود. ترین آدم ز

 همتای بیست و یک ساله ی اون روزها...
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توی حیاط همون طور سر پا ایستاده بودم و بی حرف و حرکت به درِ بسته ی خونه 

کردم و هر لحظه امید داشتم سپنتا برگرده و بگه هر چی گفته چرت و پرت نگاه می

شد...دریغ! اون در باز نشد. باز نمیبوده اما   

تونستم بزنم. تونستم حرکت کنم. سر جام قفل شده بودم انگار، حتی حرف هم نمینمی

سکوت بدی کل حیاط رو فراگرفته بود و من هنوز امیدوارانه خیره به در بودم. گلوم 

سخته به کسی اعتماد کنی و  کردم.سوخت و سرتاسر احساس شکستگی میمی

ادت بشکنه. سخته باورش کنی و باورت نابود شه.اعتم  

تونستم تونستم حتی تکون بخورم، نمیالوند به سمتم اومد و جلوی روم ایستاد. نمی

حرف بزنم، یا عکس العملی نشون بدم. فقط قفل بودم! بی حرف توی چشم هام نگاه 

کرد، همون چشم هایی که میوه ی نرسیده خطابشون کرده بود.می  

زنی فرشته؟رف نمیچرا ح -  

صداش نگران بود و من با شنیدن صداش الل تر از قبل شدم. مغزم پر بود اما خالی، در 

پرسید که به چی فکر کردم اما اگر کسی ازم میعین حال داشتم به همه چیز فکر می

کنی هیچ جوابی براش نداشتم. نفهمیدم توی چشم هام چی دید که آروم زمزمه می

 کرد:

.گریه کن -  

تونستم گریه کنم. بی حس بودم و پر از احساس، همه چیز با هم قاطی شده حتی نمی

دونستم رفتار الوند رو تحلیل کنم یا رفتن سپنتا رو. الوند دو طرف بود جوری که نمی

تونستم شونه هام رو گرفت و توی چشم هام نگاه کرد. از چشم هاش هیچ چیز رو نمی

 بخونم.
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شمرده گفت:این دفعه خشن تر اما   

فرشته... گریه... کن! -  

تونستم. الل بودم، کر بودم، کور بودم. انگار کل احساساتم به لیدوکائین آغشته شده نمی

بدون حس بودم. خشک شده بودم، وسط حیاط بود و من از همیشه با احساس تر اما 

وند تکون بین عطر درخت پرتقال و نارنگی گم بودم و منتظر یه ناجی تا پیدام کنه. ال

 محکمی به شونه هام داد و بلندتر از قبل گفت:

د المصب گریه کن انقدر نریز توی خودت! -  

شنیدم اما قفل زبونم باز شد و فقط تونستم با آروم ترین صدام رو خودم هم به زور می

شد که کلمه رو بگم:صدایی که از توی گلوم خارج می  

چرا؟ -  

کاویدن و روی چشم هام ثابت موندن. چشم هایی چشم هاش دور تا دور صورتم رو می

که شکستگی ازشون به وضوح پیدا بود، میوه ی نرسیده ای که باورِ داخلش شکسته بود 

 و تیزیِ شکستگی ها میوه رو تیکه پاره کرده بود.

چرا چی؟ -  

 آروم زمزمه کردم:

رفته ی چرا گریه کنم؟ با گریه کردنم چیزی عوض میشه؟ با گریه کردنم آدمای  -

گرده؟ پشتم که خالی شده درست گردن؟ با گریه کردن اعتمادم برمیزندگیم برمی

 میشه؟ چرا گریه کنم؟

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
174 

خواست نریزم نفس هاش آروم شدن و فقط توی چشم هام زل زد. با چشم هاش ازم می

خواست گریه کنم اما اون غده ی سرطانی توی گلوم حق بیرون اومدن توی خودم، می

کردم اگر دونستم اما توی اون موقعیت حس میرو نشونه ی ضعف نمینداشت. گریه 

خواستم کسی فکر کنه با از دست دادن یه گریه کنم ضعیف ترین موجود دنیا ام. نمی

رسه.آدم دنیام به آخر می  

تو باید برای آدمای رفته ی زندگیت عزاداری کنی. یا حداقل برای روح خودت. -  

فهمیدم. مغزم تی یک هزارم از حرف هاش رو هم نمیفهمیدم. ححرف هاش رو نمی

زد من داد و توان تجزیه تحلیل ازش گرفته شده بود. صدایی که حرف میفرمان نمی

 بودم و نبودم:

و نداشتم. مهم نیست.من فقط... انتظارش -  

قدمی به عقب برداشتم و بدون این که فرصت حرف زدن بهش بدم پشتم رو بهش 

. باید مغزم رو از فکر له های منتهی به حال باال رفتم و داخل شدماز پ کردم و سریع

کردم. به حالِ خونه ی سنتی ای نگاه کردم که یه بخش از های آزار دهنده خالی می

شدم. رفتم دلتنگش میروحم برای همیشه توش جا مونده بود و هر جا هم که می  

گل نرگسی که روی طاقچه اومد و گلدون های عطر گل نرگس از جای جای خونه می

کرد. به سمت طاقچه و گلدون ها رفتم، این گذاشته شده بود زیبایی حال رو بیشتر می

بو عجیب برام آشنا و دلنشین بود، انگار که یه عمر باهاش خاطره داشته باشم. نفس 

 عمیقی کشیدم و عطر گل نرگس رو به ریه هام هدایت کردم.

و دوست داری؟بوش -  
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ندم و قامت سپند رو تکیه داده به دیوار حال دیدم. سری به نشونه ی سرم رو چرخو

 تایید تکون دادم و گفتم:

برام آشناست. دوستش دارم. -  

ش رو از دیوار گرفت و با قدم های بلند به سمتم اومد. چشم های قهوه ای تکیه

 روشنش هزاران حرف برای گفتن داشتن و برای منی که چشم خوندن رو بلند نبودم

 فهمیدن حتی یکی از حرف هاش هم دشوار بود.

فهمم وقتی تنها کسی که آدم بهش حرف بزن. همه رو نریز توی خودت. من می -

کنه چه حالی داره. حرف بزن نریز توی خودت حرفاتو.اعتماد داره ترکش می  

به سپنتایی فکر کردم که دم رفتن بغض داشت. به خودم که همه حقیقت هایی که 

ودم رو با بی رحمی توی صورتش کوبونده بودم. به خودم که دوباره طعم فهمیده ب

 شکسته شدن باور رو چشیده بودم و سپنتایی که دوباره خواهرش رو تنها گذاشته بود.

بلد نیستم حرف بزنم. زمان بگذره خوب میشم. -  

ین کنارم ایستاد و به گل ها نگاه کرد و من به آدم کنارم فکر کردم که چطور توی ا

 مدت کوتاه همه نفرتش رو کنار گذاشته بود و تونسته بود باهام دوست باشه؟

چه حسی داری االن؟ -  

بی لبخندی روی لب هام نشست و یاد شبی افتادم که سپنتا وسایلم رو به خونه بی

آورده بود و ازم پرسید چه حسی داری حاال؟ و من گفتم احساس رهایی. سپند برام 

القش، شوخی هاش، مسخره بازی هاش اما من دیدم که وقتی شبیه سپنتا بود، اخ

چشمش به سپنتا خورد چطور خشم کل وجودش رو گرفت و اگر عسل آرومش نکرده 
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بود ممکن بود مثل ببر درنده به سپنتا حمله ور شه. نگاه های تهدید آمیز و خطرناک 

 سپنتا بهش رو دیدم و هیچ وقت دلیل این دشمنی رو نفهمیدم.

و خالی کرده. تنها آدم زندگیم ولم کرده و پشتمکنم ه شدن باور. حس میشکست -

اومد، اون اوایل هر کاری کنم تاریخ تکرار شده. سپند تو از من بدت میحس می

کردی تا عصبیم کنی اما هیچ وقت حرف کردی تا باهام رو در رو نشی، هر کاری میمی

 ش با خودمن منو نشکستی و من همهمثل اوهایی که سپنتا بهم زدو نزدی. هیچ وقت 

و داره که براش مهمم چرا اون حرفارو بهم زد؟ اونم کنم برادری که ادعای اینفکر می

 جلوی الوند که از من متنفره و هر دقیقه با نیش کالماش آزارم میده.

گفتم و داد. میدستش رو توی جیبش فرو برده بود و با دقت به حرف هام گوش می

گفتم از تمام حس هایی که سپنتا با این کارش توی من به وجود آورده بود، از می

دونستم قرار نیست ادامه داشته باشه، از خودم که الوندی که مهربون شده بود و می

بی رو از دست داده بودم. د از بیکردم اولین آدم مهم زندگیم بعحس می  

ه نرگس های روی طاقچه زل حرف هام که تموم شد نگاهش رو از من گرفت و دوباره ب

رامشی عجیب که از سپند پر هیجان بعید بود گفت:زد. با آ  

دونستم. سپنتا هم...اومد، فقط یه سری حقیقتا رو نمیمن هیچ وقت از تو بدم نمی -  

حرف زدن از جیبش در آورده بود رو مشت کرد و نفسی عمیق دست هایی که قبل از 

 کشید جوری که انگار حتی از آوردن اسم سپنتا هم اکراه داشت.

کنه، زمان بگذره و آروم سپنتا هم عصبی بود، نفهمید داره چی میگه و چه کار می -

کنه.شه خودش ازت عذرخواهی می  
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ن شدم الوند که به همه چیز با دید پوزخند آروم آروم روی لب هام جا خوش کرد و م

کرد.تمسخر نگاه می  

شکست،  دل، لیوان نیست که بشکنتش و بگه عه ببخشید حواسم نبود دستم خورد -

هی درست خرم، لیوان نیست که با یه معذرت خواو برات میترشمیرم یکی بهتر و گرون

که شکسته بشه رو  و پر کرد، دلی که شکسته بشه، اعتمادیشه و با یه خرید بشه جاش

نی بری مغازه بگی ببخشید یه کیلو اعتماد توفروشن. نمیدیگه هیچ مغازه ای نمی

تونی بگی ست شیش تیکه ی این دل سالما چنده؟ وقتی دلت از یه آدم خوام، نمیمی

 بشکنه با یه معذرت خواهی که هیچی، با هزار تاشم درست نمیشه.

زارِ ناامیدی به خودش بگیره اون هم سپندی که ش حالِ حرف هام باعث شده بود چهره

شد و شوخی کردن و تیکه انداختن از زبونش خنده از روی لب هاش محو نمی

کرد، شاید دلی که یه روز شکسته و دیگه با هیچ دونستم به چی فکر میافتاد. نمینمی

 معذرت خواهی ای درست نشده.

یو دوست داره در برابرش ضعف داره. حرفات همه درست بود، اما نگفتی آدمی که یک -

بخشمش، اگه بیاد تونی قبلش هزار بار توی دلت با خودت تکرار کنی اگه بیاد نمیمی

کنم، اگه بیاد، اگه بیاد، اگه بیاد، ولی وقتی میاد قسم گذرم ازش، اگه بیاد تالفی مینمی

یه کلمه بود  خورم همه این حرف ها از یادت میره و میشی همون آدمی که منتظرمی

 تا همه چیو فراموش کنه.

سکوت کردم، اون هم سکوت کرد. حرف هاش آرومم کرد، مثل دو تا دوست داشتیم 

خواستم با الوند و عسل هم تا همیشه زدیم و این همون چیزی بود که میحرف می

 داشته باشم. با یه لبخند محو روی لبم و یه صدای آروم گفتم:

تجربه؟حرفات از روی چیه؟  -  
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 لبش آروم آروم کش اومد و چیزی شبیه خنده روش نشست.

شایدم از روی دردودل های یه آدم قدیمی کپی پیستشون کردم دخترخاله. -  

دونست. چشم هام به یک باره گرد شد و بی اختیار قدمی به عقب برداشتم. سپند می

بی از د وقتی بیدخترخاله؟! سپند این رو بی منظور نگفته بود! بی منظور نگفته بو

شون خواسته بود هیچ چیز رو به من نگن و همتا رو برای من یادآوری نکنن!همه  

دونست اما فهمیدم از کجا فهمیده یا حتی اینکه چی رو میدونست. نمیسپند قطعاا می

گفت تو این حرف هاش رنگ و بویی آشنا داشت. انگار که... غیرمستقیم داشت بهم می

بهم زدی و این ها همه حرف های خودته. تمام این مدت از همتایی  حرف ها رو قبالا

که نسبت خونی با آدم های این فامیل داشت دوری کرده بودم و حاال با اومدن سپنتا و 

 همتا صدا کردنش همه چیز به هم ریخت.

دونست؟ حتماا الوند هم دونست؟ نکنه... نکنه الوند هم میغیر از سپند دیگه کی می

ست که از دیشب تا حاال انقدر باهام مهربون شده بود. اما چرا چیزی بهم نگفتن؟ دونمی

بی نذاشت که من بدونم؟چرا بی  

قدم دیگه ای به عقب برداشتم و هول کرده، پشتم رو بهش کردم تا برم توی اتاقم که 

دستم رو گرفت و مانع شد. برنگشتم تا نگاهش کنم اما تپش قلبم رو توی دهنم حس 

خواستن خواستم که همتا باشم و حاال این آدم ها میردم. من همتا نبودم، من نمیکمی

خواستم!خواستم. من همتا رو نمیمن همتا رو نمیبرام یادآوریش کنن.   

 صدای آرومش رو شنیدم:

از من ترسیدی؟ -  

 جوابش رو ندادم و بی حرکت ایستادم.
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فهمیدم هیچی تقصیر تو نبوده. تو  بی بهم گفت ودونم چیا گذروندی. خود بیمن می -

و فهمیدم دونه. برای همین وقتی واقعیتنمیفقط یه قربانی بودی، اما غیر از من کسی 

دیگه باهات بد نبودم. تو برای من هنوز همون فرشته ای و قرار نیست چیزی عوض شه. 

بهتره، هم در مورد فرشته، هم... همتا.دونم حاال که همه چیزو می  

دونست؟ چرا هیچ همه چیز رو بهش گفته بود! اما چی رو درباره همتا می بیپس بی

خواست من بفهمم که چی بهم گذشته؟ یعنی انقدر بد بوده که مغزم اون کس نمی

قسمت رو خودکار، پاک کرده؟ آب دهنم رو قورت دادم و برگشتم و بهش زل زدم. 

بود. همون طور با درک، سپند خیلی با الوند فرق داشت، سپند خیلی شبیه سپنتا 

 همون طور حامی...

کردم آروم باشم اما هول شدنم توی کالمم کامالا مشهود بود:سعی می  

خوامم باشم. فقط همین.من... همتا نیستم. نمی -  

حلقه دستش دور مچم آروم آروم شل شد و دستم رو رها کرد. به محض رها شدن 

بی که صدام دادن به صدای پرسشگر بیدستم سریع به سمت اتاقم رفتم و بدون جواب 

 کرد در رو بستم. 

اومد و چقدر این عجیب بودن برام ترسناک بود! یهو چقدر همه چیز به نظرم عجیب می

 زهمه ی اتفاق ها پشت هم افتاده بودن، مهربونی الوند، دعوای سپنتا، فهمیدن همه چی

دونستم!هم نمیدونست که من حتی خودم توسط سپند. سپند چیزهایی رو می  

که جلوی من هیچی نگه، همون طور که  بود بی بهش سفارش کردهمطمئن بودم که بی

قبل از سفر حوصله کرده بود و به تک تک بچه ها زنگ زده بود و سفارش کرده بود که 

بی خیلی محافظه کار م بویی ببرم. بیچیزی بهم نگن و نذارن از خودم و همتا و گذشته
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گذره و همین هم فهمیدم توی سرش چی میدونست. نمیخیلی می بود و همین طور

کرد.من رو بدجور آشفته می  

روی تخت نشستم و شال رو از سرم کشیدم. دستم رو توی موهام فرو بردم و به زمین 

نگاه کردم. چقدر همه چیز عجیب بود و چقدر در حین غریبی، آشنا بود. حرف های 

بی، حتی عطر گل نرگس! هر بار که بوش یاط خونه بیآدم ها، رفتار های عجیبشون، ح

کردم آشناترین عطر دنیاست.کشیدم حس میکردم و عطرش رو نفس میمی  

چشم هام رو بستم تا یکم به افکارم آرامش تزریق کنم که با اومدن تصاویر نا واضحی 

 تونستم چشم هام رو حس کنم، انگار این چشم هاجلوی چشمم قفل شدم. حتی نمی

 مال من نبودن و اختیارشون رو نداشتم.

سرم تیر کشید و چشم هام سوخت و گلوم آتیش گرفت. تصاویر جلوی چشم هام رژه 

و نفسم قطع کرد سرم درد می فهمیدم!دیدمشون. من هیچ چیز نمیرفتن و من نمیمی

کردم چشم هام رو باز کنم مثل کسی که وسط یه . سردم بود و سعی میشدو وصل می

کرد چشم هاش رو باز کنه.ش خوابه و با زور و تالش سعی میابوس فهمیده بود همهک  

گشتن و من گم شده بودم بین شنیدن و دیدن و صداهای مختلفی توی سرم می

دونستم چیه. صداها نا واضح بودن، دستی به چشم هام کشیدم و کابوسی که نمی

چرخید. بازشون کردم. انگار کل اتاق دور سرم می  

«ت. خوشت اومد جانا؟گل برای گل، گل نرگسه، مورد عالقه»  

ای جا بلند شدم تا بیرون برم و این صداهای لعنتی رو خفه کنم اما همه چیز پیش 

سوخت. م میکشید و معدهدیدم. سرم تیر میرو درست نمی زیچ چشمم تار بود و هیچ

 قدمی برداشتم و تار تر دیدم. 
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د چشم های معشوقه، گل نرگس همیشه منو یاد چشم گل نرگس توی ادبیات نما»

«اندازه.تو می دلبر های لعنتی  

دستم رو روی  م دارن به سمت حلقم هجوم میارن.کردم کل محتویات معدهحس می

م گذاشتم و سعی کردم آرامش رو به خودم تزریق کنم. من بلد نبودم خودم رو معده

و صدای دختری که  دور سرم چرخید.قدمی دیگه برداشتم و همه چیز  آروم کنم!

گفت:می  

«عه؟ نه بابا؟ مگه توام بلدی؟»  

کرد. پیچید و حالم رو خراب تر میصدای خنده توی سرم می  

«پس چی که بلدم! فکر کردی فقط خودت بلدی؟»  

یه قدم دیگه برداشتم که چشمام سیاهی رفت و نفهمیدم چی شد که کل جسمم با 

درد توی سراسر بدنم پیچید. آخ آرومی گفتم که در با شدت باز شد و  زمین یکی شد و

بی عصا زنان، سریع از بینشون قامت الوند و سپند و عسل توی چهارچوبش نمایان. بی

 رد شد و به سمتم اومد. 

پخش شده روی زمین، چنگی به صورتش زد و هین بلندی کشید:با دیدن من،   

فرشته چی شدی مادر؟ -  

دستم رو به فرش قرمز و زبر کف اتاق کشیدم و سعی کردم از جا بلند شم اما با 

بی جلوی روم نشست و دستش پیچیدن سوزش و درد بدی توی دستم متوقف شدم. بی

 رو به سرم کشید.

کنی مادر؟ نمیگی نگران میشم؟نمی چرا فکر دل منِ پیرزن رو -  
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 لبخند بی جونی بهش زدم و آروم گفتم:

و نگران نکنین.بی. الکی خودتونخوبم بی -  

 اخم غلیظی روی پیشونیش نشست و با غرغر زیر لب گفت:

خوبم خوبم، خوبه واال. معلوم نیست چشه بعد به من میگه خوبم فکر کرده من... -  

تغفراهلل زیر لبی ای گفت. سرش رو به سمت الوند چرخوند لبش رو آروم گاز گرفت و اس

و با لحن محکمی مثل همون لحنی که شب اول ازش دیده بودم و با مریم حرف زده 

 بود رو بهش گفت:

و بگیر بخوابونش روی تخت.ا ناییست پسر، پاشو بیا زیر بغلشاون جوری اونج -  

حالت دادن، چند لحظه ای همون چشم های الوند از حالت نگران به بی تفاوت تغییر 

خواست خوب حالت زارم رو طور که به در تکیه داده بود نگاهم کرد، انگار دلش می

 ببینه، پوفی کشید و به سمتم اومد. 

بارید. ش میاخم بود که بین ابروهاش خط انداخته بود و تمسخر چیزی بود که از چهره

چه اتفاقی افتاده بود که باز این طور کردم توی فاصله ی بین دیشب تا االن درک نمی

کرد. دستش به سمت بازوم اومد تا بلندم کنه که دستم رو کشیدم.نگاهم می  

تونم.نکن. خودم می -  

 اخم روی پیشونیش غلیظ تر شد و دندون هاش رو روی هم فشار داد. زیر لب غرید:

لجبازی نکن دختر. -  
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خواست. منی که مهربونیش رو دیشب رو می لج کرده بودم انگار. دلم اون الوند مهربون

خواستم باهام این رفتار رو داشته باشه. ابرویی باال انداختم و دیده بودم انگار دیگه نمی

 در حالی که دستم رو تکیه زمین کرده بودم تا بلند شم گفتم:

تونم آقای فروتن. از کمک های شما هم خیلی ممنون.نه، خودم می -  

یل به تعجب شد و بعد هم خنده. آروم خندید. انتظار نداشت این تمسخر نگاهش تبد 

کردم بلند شم اما طور رسمی باهاش حرف بزنم و من بدتر لج کرده بودم. سعی می

ذاشت حرکت کنم. الوند با همون لبخند پیچید نمیدردی که با هر فشار توی دستم می

کرد. روی لبش به تالش هام برای بلند شدن نگاه می  

اری به دستم دادم که درد و سوزش شدید تر از قبل توش پیچید و باعث شد چشم فش

هام سیاهی بره. زیر لب آخ آرومی گفتم که الوند سریع، بدون توجه به من بازوم رو 

 گرفت و از جا بلندم کرد.

مقاومت نکردم چون به شدت درد داشتم. الوند من رو روی تخت گذاشت و بدون این 

از جانب من یا بقیه باشه سریع بیرون رفت. عسل و سپند دنبالش که منتظر حرفی 

زد و درباره این که سپنتا بی از جا بلند شد و به سمتم اومد. زیر لب غر میرفتن اما بی

گفت.چجوری روح و روانم رو به هم ریخته که انقدر حالم بد شده می  

فهمیدم. گنگ بودم.فهمیدم. هیچی نمیحرف هاش رو نمی  

تخت نشست و من هم سرم رو روی پاهاش گذاشتم. دستش رو توی موهای به  روی

م فرو کرد و آروم نوازششون کرد.هم ریخته  

بینه و میبی دارم این حالمر؟ نمیگی یه بیآخه چرا حواست به خودت نیست ماد -

کنه؟سکته می  
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رو بستم. لبخند بی جونی زدم و چیزی شبیه خدا نکنه زیر لب زمزمه کردم. چشم هام 

کرد.بی همون طور با موهام بازی میبی  

گفت هیوردِه هَدیه له خوا بو خدا بیامرز بابا احمدت اگه اینجا بود االن بهت می -

ت.دویه  

 آروم خندید و ادامه داد:

دونی یعنی چی؟می -  

بی گذاشتم و نه زیر لبی گفتم. آروم ادامه داد:دستم رو روی پای بی  

های خدا باش دختر جون. همیشه وقتی مامانت حواسش به  یعنی مراقب هدیه -

مامانتم از اون بازیگوشا بود! گفت.و بهش میخورد زمین ایننبود و می خودش  

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

و کرد یه چیزاییفهمیدم سعی مینمیاحمد کُرد بود، برخالف من که هیچی از کردی  -

 به بچه ها یاد بده.

رفت توی یه دنیای زد مید، مثل همیشه که وقتی از عشقش حرف میبا خودش خندی

 دیگه.

فهمیدم. احمد خیلی کردی شو خوب میفهمیدم صفات عاشقانهاما هر چیشو که نمی -

کرد.صدام می  

کرد. این حس آرامش رو دوست هنوز دستش توی موهام بود و با موهام بازی می

برد. بی و بابا احمد میمن رو به دنیای عشق بیکرد و داشتم، از دنیای خودم دورم می

به رنگ سرخ گل های قالی، پشتی های قدیمی و چای دارچین دار لب سوز لب دوز و 
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بی هم آیدایی بود برای خوند. بیصدای محبوبه خاتون که برای احمدش شاملو می

 احمدش!

و اون طوری جوری که قبل و بعد اون هیچ کس منخدا بیامرز خیلی دوستم داشت  -

گشت یه دسته گل از گل روز که از سرکار برمی دوست نداشت حتی بابای خودم. هر

گفت برای خاتون. از توی خونه همیشه بوی گل نرگس آورد خونه و مینرگس می

شد.استشمام می  

 لب باز کردم و به صدای ضعیفم جونی دادم تا شنیده بشه:

ی بوش کردم و بعد اومدم توی اتاق یه بی گل نرگس برام خیلی آشناست. وقتبی -

زد.صدایی توی سرم مدام درباره گل نرگس حرف می  

بی تازگی نداشت و قبالا هم این ها رو شنیده بود.حرف هام انگار برای بی  

اندازی.و یاد خودم میاز خیلی جهات شبیه منی دختر. من تو -  

بی رو بهم نگفته بود. بیخواست چیزی بهم بگه همون طور که کل مدت هیچ چیز نمی

کردم که من از چه جهاتی شبیه توی خاطراتش غرق شده بود و من به این فکر می

بی ام؟بی  

شم این جوری نبوده که همیشه پیش هم باشیم، اما خدا سر جدایی داشتیم، همه -

شاهده دالمون هیچ وقت از هم جدا نشدن. جدامون کردن، جدا شدیم اما بازم تهش 

نوشت و وقتی به به هم. یادمه یه بار توی تمام روزای دوریمون برام نامه می برگشتیم

گفت هیورِدکم چنه گورایی خدا، بخونم. می هم برگشتیم تمام نامه ها رو داد که

 معنیش میشه دلتنگتم قد بزرگی خدا. قدر اون روزا رو نفهمیدم...
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که روی پاش گذاشته بود لرزید، بغض کرده بود انگار. اون یکی دستش رو صداش می

بی کردم با صدام آرامش رو به بیتوی دست هام گرفتم و آروم نوازش کردم. سعی می

 القا کنم:

بی جونم. ولی اگه تو غصه بخوری اونم هی بابا احمد االن روحش توی آرامشه بی -

خوره ها!کنه و غصه مینگات می  

بی انقدر به رو متوجه شدم. روح بی سرم رو بلند نکردم تا نگاهش کنم اما لبخند زدنش

من نزدیک شده بود و توی این مدت انقدر بهش وابسته شده بودم که تمام حاالتش رو 

 از بر باشم.

دونی دختر، اونایی که روحشون منم آخرامه دیگه مادر. همین روزا میرم پیشش. می -

هرچقدرم طعم تلخ  دور بشن، به هم متعلق باشه، هرچقدرم دنیا بازیشون بده و از هم

گردن و تا مغز استخونشون حس کنن، بازم به هم برمیجداییو بچشن و سوزش دلتنگی

تونه از هم جدا ی واقعی رو حتی مرگ هم نمیدیگه ختم میشن. عشقاو تهش به هم

 کنه، چون روحشون به هم متعلقه. تهش اینه که منم همین زودیا برم پیشش.

بی چه دردی رو تونستم حس کنم بیتا چیزی نگم. میگوشه لبم رو به دندون گرفتم 

خوند و کرد. آروم و زیر لب داشت برای خودش یه آواز کردی میداشت تحمل می

کرد، من هم در سکوت به صداش گوش سپرده بودم و فکر موهای من رو نوازش می

  تونه عجیب باشه که انقدر معجزه به همراه خودش بیاره.کردم عشق چقدر میمی

«!ستبعد از خدا شاید عشق قوی ترین قدرت دنیا»  

***** 
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گذشت. توی این مدت سعی کرده چند روز از اومدن سپنتا و دعوایی که راه انداخت می

اهاش تا زیاد به این فکر بی و هم صحبتی ببودم تمام حواسم رو بدم به مراقبت از بی

خیلی سعی کرده بودن کمکم نکنم که چه اتفاقی افتاد. سپند و عسل توی این مدت 

شد وقتی مهم ترین آدم زندگیت رهات کرده کنن تا احساس تنهایی نکنم اما مگه می

 احساس تنهایی نکنی؟

تونست باهاش خو بگیره تنهایی بود، شاید توی دنیا غمگین ترین حسی که یه آدم می

باشه، این که حس کنی هیچ کس نیست که براش اهمیت داشته باشی، دوستت داشته 

حمایتت کنه، وقتی کسی پشتت نیست پشتت باشه. این حس ها تمام احساساتی بودن 

که سپنتا بهم داده بود، هر چند مدت زیادی رو کنارش نبودم اما همون مدت هم برای 

 ایجاد وابستگی روحی برای کسی که هیچ کس رو طرفش نداشت کافی بود.

زد و وقت هایی هم ند جدیداا کمتر سر میبی بودن اما الوعسل و سپند هر روز خونه بی

گفت کار دارم. حضور یا عدم حضورش زیاد برام تفاوتی رفت و میکه بود سریع می

گرفت انداخت و من رو به تمسخر مینداشت چون وقت هایی هم که بود فقط تیکه می

اما خیلی وقت ها دلم برای الوند مهربونی که اون شب نذاشت من احساس ترس و 

هایی کنم تنگ میشه. آدمِ رفته ای که چشم هام رو میوه نرسیده خونده بود.تن  

توی آشپزخونه ایستاده بودم و همون طور که چایی رو که توی استکان های کمر 

بردم، به داد و قال های الوند توی حیاط هم گوش باریک ریخته بودم به حیاط می

کرده بود فرش توی حال رو ببریم توی بی اصرار شد. بیدادم و لبخندم عریض تر میمی

شست و همین حیاط و بشوریم اما سپند بیشتر از این که فرش رو بشوره، الوند رو می

 داد الوند رو در آورده بود. 
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دونستم هدف از این شستن فرش موندن بیشتر الوند و رفع و فقط من بودم که می

گلی سفید، چای به دست به چادر گلبیه. سپند که من رو دید که داشتم با دلتنگی بی

رفتم، سوتی کشید و شلنگ آب رو به سمت الوند پرت کرد:سمتشون می  

چایی رسید، من رفتم چایی تو بمون و حوضت. -  

آروم به ذوق کودکانه سپند خندیدم و چهره الوند که توی هم رفته بود رو از نظر 

تا قند از توی قندون برداشت، گذروندم. سپند استکانش رو توی نعلبکی گذاشت و سه 

 چشمکی بهم زد و جوری که فقط خودم بشنوم گفت:

گفته بودم الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی؟ گفته بودم فکر کنم. -  

بی که روی صندلی خندیدم و برویی آروم زیر لب گفتم. اون هم خندید و به سمت بی

 کنار حوض نشسته بود رفت و لبه حوض نشست.

کنن و بهشون بینی کار میکنی از اینجا نوکر هاتو میمیگم چه حالی می بیبی -

دیا.دستور می  

بی عصاش رو باال آورد و سر عصا رو با خنده به آرومی روی شونه سپند زد.بی  

زنی پسر؟ نوکر چیه؟این حرفا چیه می -  

 سپند چایش رو هورتی کشید و شونه ای باال انداخت:

ورو  ورو بشورین اون روغ میگم؟ این جا نشستی هی میگی اینبه من چه خب؟ مگه د -

همین الوند خره خودمونو نگاه کن، معلوم نیست  نشورین، نوکرت شدیم دیگه. مثالا

 کدوم بی فرهنگ بی نزاکتی خیسش کرده که شبیه موش آب کشیده شده.
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لوند خندیدن. ارفت و الوند و عسل هم میبی داشت با حرف های سپند ریسه میبی

اومد تا چای شلنگ رو روی فرش پر از کف انداخت و همون طور که به سمت من می

داد، رو به سپند برداره، با اخم نمایشی و خنده ای که نمایشی بودن اخمش رو لو می

 گفت:

بی، یه بی نزاکت بی فرهنگ تا چشمش به شلنگ افتاد داد دونین که بیآره واال، نمی -

سمت منِ بدبخت گرفت. یکی نیست بهش بگه نره خر، نره  زد آخ جون شلنگ و به

 غول از سنت خجالت بکش مگه بچه ای؟

ش رو لبه حوض گذاشت و با شیطنت ابرویی باال انداخت:سپند استکان چای تموم شده  

به سن نیست برادر من، به دله، دل! منتها تو دلت قد خر پیر مش غولوم عباس سن  -

غری خانم همسایه بغلیه.ی تو شکم دختر صندل من ولی قد نیداره،   

جفتشون با هم خندیدن و الوند استکان چای رو برداشت. نگاهی به سینی کرد و بعد 

 نگاهی به من کرد. چهره خندونش سریع به بی تفاوتی تغییر حالت داد:

تونم بخورم.تونی برام شکرپاش بیاری؟ با قند نمیمی -  

:و با لبخند گفتم سری تکون دادم  

چشم. -  

سینی رو روی یکی از پله اون شاید دوباره سرد و پر از کینه بود اما من مثل اون نبودم. 

ها گذاشتم. چادر سفیدم که داشت از سرم میفتاد رو جلوتر کشیدم و وارد حال شدم. 

تونست تغییر حالت بده! الوند هم چه زود می  
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افی بود چشمش به من بخوره، خندید. کانگار نه انگار که دو دقیقه پیشش داشت می

انگار من دفع کننده شادیش بودم! خواستم به سمت آشپزخونه برم تا شکرپاش رو 

 بردارم که با صدای زنگ موبایلم مسیرم کج شد و به سمت طاقچه توی حال رفتم.

دونستم به این شماره ناشناس با استیصال گوشی رو توی دست هام گرفته بودم و نمی

نه. نفسم رو با صدا فوت کردم و قسمت سبز رنگ رو فشردم.جواب بدم یا   

الو؟ -  

صدایی از اون ور خط نیومد، فقط صدای نفس کشیدن های عمیق و هق هق های خفه 

اومد. همچنان منتظر بودم تا شخص پشت خط شروع کنه به حرف زدن که صدای می

  وت کردم.کردم و نفسم رو با حرص ف بوق ممتد روی اعصابم خط کشید. اخمی

کنن؟ خب اگه کار داری حرفت رو بزن اگر نداری زنن و قطع مییعنی چی که زنگ می

 زنگ نزن!

خواستم گوشی رو بذارم سر جاش و برم شکرپاش رو بیارم که دوباره همون شماره زنگ 

 زد. قسمت سبز رو فشردم و سریع گفتم:

کنی؟زنی و قطع میچکار داری؟ یعنی چی که زنگ می -  

اومد. منتظر بودم چیزی بگه اما سکوت بود ان صدای هق هق از اون ور خط میهمچن

اومد. بعد از چند لحظه که همه جا رو فراگرفته بود و غیر از صدای هق هق صدایی نمی

رفت. دوباره تلفن قطع شد. اخمی که روی پیشونیم نشسته بود هیچ جوره از بین نمی

نه و چیزی نگه؟چرا یکی باید با هق هق به من زنگ بز  

موبایل رو روی طاقچه قرار دادم و با سرعت هر چه تمام تر به سمت آشپزخونه رفتم. 

شکرپاش رو برداشتم و برگشتم تا خارج بشم که الوند رو پوزخند زده، توی درگاه 
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آدم عجیب بود. آشپزخونه دیدم. نفسم حبس شد و گلوم خشک. چقدر کارهای این 

از آخرین شد و فقط تهدید و ترسوندن رو بلد بود. می ظاهر مثل جن یهو پشت آدم

 باری که من رو توی آشپزخونه گیر آورده بود خاطره ی خوبی نداشتم.

 سریع گفتم:

خورد و...ب... ببخشید طول کشید. گوشیم داشت زنگ می -  

ش رو از درگاه گرفت و به سمتم اومد. چشم هاش بین صورتم و چادر سفید الوند تکیه

گلی ای که داشت از روی سرم میفتاد در گردش بودن. به آرومی چادر رو روی سرم گل

 مرتب کردم و شکرپاش رو به سمتش گرفتم. 

ن چشم هاش درست مثل چشم های هموقدمی جلو اومد و من بی اختیار عقب رفتم. 

. این الوند، اونی نبود که توی شیراز روز آخر کنارم بود. روز توی آشپزخونه قرمز بودن

کرد عاری از عصبانیت اما پر تمسخر باشه رو شنیدم:صدای پر خشمش که سعی می  

مهمون داری. بهتره بری توی حیاط. -  

منظورش از مهمون چی بود؟ شکرپاش رو از دستم گرفت و من هم گوشه چادر رو 

بیشتر توی دست هام مچاله کردم. آب دهنم رو به آرومی قورت دادم و به سرعت از 

اومد که داشت با عصبانیت چیزی بی میکنارش رد شدم. از توی حیاط صدای بلند بی

گفتن.گفت اما اون قدر ناواضح بود که نفهمم چی داشتن میرو برای کسی می  

م شد و سکوت ناگهانی حیاط رو فراگرفت. از در که بیرون اومدم همه ی نگاه ها معطوف

دیدم رو باور کنم، قدمی به جلو برداشتم و همون طور با بهت تونستم چیزی که مینمی

 نگاهش کردم. 
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ش هیچ چیز مشخص نبود، نه خشم، نه ناراحتی، نه شادی و نه عصبانیت. از چهره

 قدمی دیگه برداشتم و با بهت، آروم گفتم:

سپنتا... -  

د صداش کنم تا چهره ی بی تفاوتش، اخم رو مهمون خودش کنه. سر تا پام رو کافی بو

 برانداز کرد و پوزخندی به روم زد:

دونی که؟ خوبیت نداره پرستار، برای شما آقای پناهی هستم فرشته خانومِ پرستار! می -

 با نوه ی رییسش صمیمی بشه! گرچه با سه تاشون شدی!

هم بود تنم لرزید! واقعاا سپنتا راجع به من این طور از تصوری که توی ذهنش راجع ب

ذاشت اسمش رو صدا کنم. بی اختیار کرد؟! آقای پناهی... برادرم حتی نمیفکر می

 قدمی به عقب برداشتم که صدای پر از تحکم سپند رو شنیدم:

آقای پناهی، رفتارتون با پرستار مادربزرگتون اصالا درست نیست! خوب نیست آدم  -

ش ن این که چیزی بدونه و حتی بدون این که از این باال خونه که ظاهراا شما اجارهبدو

 دادی کمک بگیره بشینه اراجیفی که در شأن خودشه رو به زبون بیاره!

اخم سپنتا غلیظ تر شد و به سپند نگاه کرد. انتظار نداشت پسر خانواده ای که باید از 

گزارانه به سپند نگاه کردم و با دیدن نگاه بودن، ازم دفاع کنه. سپاسمن متنفر می

 خشکش چیزی ته دلم شکست. 

داشت؟ سپنتا از پس کجا بود اون غیرت برادرانه ای که سپنتا باید روی خواهرش می

دونستم اما می گفت پسرم قربونت برم تو ادامه ندهبی مدام میلرزید و بیعصبانیت می

ت.گرفزد آروم نمیسپنتا تا حرفش رو نمی  

بی مانعش شد:دهنش رو باز کرد و خواست حرفی بزنه که صدای بی  
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سپنتا تو رو ارواح خاک بابا احمدت چیزی نگو. -  

دهن سپنتا که برای بیرون ریختن خشمش باز شده بود آروم بسته شد و نفسش رو با 

حرص فوت کرد. چشم هاش رو بست و بعد از چند لحظه اخم روی پیشونیش از بین 

هاش رو که باز کرد لبخند شیرینی روی لب هاش نشسته بود که چال  رفت. چشم

گذاشت. از همون لبخند هایی که فقط برای من و ش رو به معرض نمایش میگونه

زد.موقع شوخی می  

بی گل. مگه میشه تو چیزی بخوای و من نه بگم؟دورت بگردم آخه بی -  

نشست، سپنتا هم لب حوض بی عصا زنان به سمت صندلیش رفت و دوباره روش بی

کنارش نشست و با لبخند با هم مشغول صحبت شدن. قدمی به عقب برداشتم و با 

 سرعت به سمت در رفتم و خواستم برم داخل حال که الوند توی درگاه مانعم شد:

کجا؟ -  

خواستم بهش نگاه کنم. نه به الوند، نه سپنتا و نه هیچ کس دیگه!سرم پایین بود و نمی  

خوام برم داخل.کنار الوند. میبرو  -  

از جاش جم نخورد بلکه دست به سینه ایستاد و طبق عادت به درگاه تکیه داد. سرم رو 

باال آوردم که با چشم های بی تفاوتش برخورد کردم، برخالف دفعات قبل بی تفاوتیش 

هیچ آزارم نداد. من مزه ی سرمای نگاه عزیزترین آدم زندگیم رو چشیده بودم و دیگه 

داد.بی تفاوتی ای آزارم نمی  

برو کنار الوند. -  

 ابرویی باال انداخت و بدون این که تغییری توی صورتش ایجاد شه گفت:

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
194 

شوریم، خوب نیست وسط کار، فرار کردن کار ترسو هاست. در ضمن داریم فرش می -

 کارو نصفه ول کنی.

ها رو راه داده بود. از مریم و علی بی که این کفری بودم. از الوند، از سپنتا، حتی از بی

که برام جهنمی ساختن که ازش فرار کردم و به یه جهنم پر از ابهام دیگه اومدم و از 

خواستم ترسو دونستم حق با الونده و فرار کردن کار ترسوهاست اما میخودم که می

باشم و فرار کنم ولی بین این جماعت نباشم! نفسم رو فوت کردم و اخمی روی 

 پیشونیم نشوندم.

الوند برو کنار. -  

لبخندی آروم روی لب هاش جا گرفت و من نفهمیدم کجای جمله ی الوند برو کنار 

 خنده دار بود.

ترسونه فرشته خانوم. برگرد سرکار.اخمت هر کسیو بترسونه منو نمی -  

 صدای سپند توی حیاط پیچید که با اعتراض الوند رو خطاب قرار داد:

الوند! -  

الوند شونه ای باال انداخت و دوباره به من نگاه کرد. قصد کنار رفتن نداشت انگار. کفری 

چادرم رو با حرص تکونی دادم که از پیچیدن هوا داخل چادرم صدای نیمه بلندی 

ایجاد شد. با اخم سه تا پله ی حیاط رو طی کردم و خواستم به سمت فرش برم که 

 صدای سپنتا متوقفم کرد:

و با اسم کوچیک صدا کنی یا این دوتا مورد پرستار عادت داری نوه های رییست خانوم -

 زیادی خاصن برات؟
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خون توی رگ هام یخ بست و سرم رو چرخوندم تا توی چشم های سپنتایی نگاه کنم 

که برادرم نبود. انگار برادرم رو پشت الیه های تمسخر و بی تفاوتی گم کرده بود و 

رت رو روی صورتش کشیده بود. آخرین الیه ی عمیق نف  

کرد، به همون اندازه پر نفرت به من همون قدر که با نفرت به بچه های مهرناز نگاه می

کرد. دفاع سپند به دادِ منِ اللِ یخ بسته رسید.نگاه می  

الل شو! حق نداری با فرشته این طوری حرف بزنی آقای پناهی عزیز. یا احترام و ادب  -

کنی!گیری یا گورتو از این خونه گم میرو یاد می به اهل این خونه  

پوزخند روی لب های سپنتا جاش رو به غلیظ ترین اخمی که ازش دیده بودم داد و 

تونست خشم فوران شده بی هم نمیدیگه قسم خاک بابا احمد و اصرار های مداوم بی

رتی که درکش داد. نفی این آدم رو بخوابونه. صداش فریاد نبود اما بوی نفرت می

کردم. هیچ وقت دلیلش رو نفهمیدم و هیچ کس نذاشت که بفهمم.نکردم، درکش نمی  

بی این جوری بینم آقای فروتن! از همه پرستارای بیخوبه، خوبه! چیزای جدید می -

کردی ازش؟قبلیو هم همین جوری دفاع می کنین یا این مورد خاصه؟دفاع می  

سم، همه و همه با هم خرد شد و فقط الوندی که توی خرد شدم! غرورم، روحم، عزت نف

درگاه در حیاط ایستاده بود شکستن رو توی صورتم دید. بی توجه به هر کسی که اونجا 

بود با قدم های سریع خودم رو به سپنتا رسوندم و دستم رو باال آوردم. قبل از این که 

ی کل حیاط پیچید.بفهمه چی شد، دستم به صورتش برخورد کرد و صدای سیلی تو  

لرزید اما نه بخاطر سرمایی که اواخر بهمن با خودش به همراه داشت، درونم یخ بدنم می

زده بود! سرمای نگاه سپنتا و یخ بودن رفتارش کل وجودم رو به لرزه وا داشته بود. 

کردم. لرزیدم و با خشمی بی سابقه توی چشم هاش نگاه میمی  
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به تعجب داده بود. فریادی که از گلوم خارج شد مال تمسخر و خشمِ نگاهش جاش رو 

 دختری بود که من نبودم!

فریاد همتای بیست و یک ساله ای بود که هزاران بار توی گلو شکسته شده بود و ترس 

ش نذاشته بود دم بر بیاره اما من دیگه خانواده ای برای از دست از دست دادن خانواده

 دادن نداشتم!

آقای پناهی... -  

ذاشت حرفم رو بزنم اما باید این حرف ها رو لرزش بدنم به صدام منتقل شده بود و نمی

زدم. مشتم رو گره کردم و ناخنم رو توی گوشتم فشار دادم تا شاید کمی از لرزش می

 بدنم کم شه اما نشد.

با غیرت! قیصر! بی غیرتی این نیست که بذاری من توی خونه ای زندگی کنم که  -

کنن...ی که شما باهاش مشکل دارین رفت و آمد میخانواده ا  

شد: حرف های اون روزش توی گوشم تکرار می  

«فکر کردی... انقدر بی غیرت شدم... که بذارم با اینا بگردی؟!»  

 تن صدام دیگه دست خودم نبود:

کنه برادرم باشه و کسی که ازم دفاع و تخریب میبی غیرتی اینه که کسی که روحم -

یکی دیگه! بی غیرتی اینه که حواست به خواهرت نباشه!کنه می  

م رو به سمت خودم گرفتم و بلندتر فریاد زدم:انگشت اشاره  

خواست با علی و منو ببین! منو ببین سپنتا! من هنوزم همونم، همون آدمی که نمی -

خورد! مریم زندگی کنه چون حالش از اون آدمِ قبلی و هر چی گذشته بود به هم می
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زد، توی من هیچی عوض نشده جز مونم که عاشق شوخیات بود و باهاشون قهقهه میه

 این که یه هویت لعنتی پیدا کردم!

 انگشتم رو به سمت سپنتا گرفتم و سعی کردم دستم نلرزه. صدام نلرزه. نلرزم!

ولی تو... تو عوض شدی! -  

گفتم منی که می لرزیدم وزدم. میلرزیدم و حرف هام رو بدون ذره ای مکث میمی

باختم!دیگه چیزی برای باختن نداشت، یه برادر داشتم اون رو هم داشتم می  

بی غیرتی اینه که پشت خواهرت درنیای، بی غیرتی اینه که مثل دشمن خونی به  -

م کنی! بی غیرتی اینه که تیکه های خواهرت نگاه کنی و دو ثانیه یه بار پوزخند حواله

کنه، نه آدمایی که ازشون بیزاری.تو باشه که اذیتم می  

م رو روی لرزیدم. مشتم رو آروم باز کردم و انگشت اشارهصدام آروم تر شد اما هنوز می

 قلبش نشونه گرفتم.

بی غیرتی اینه که یه دختر بیست و یک ساله التماست کنه تا به چشمش بیای ولی  -

شکنی؟ مگه اون ار منو میتمام توجهتو ازش دریغ کنی. چرا سپنتا؟ چرا؟ چرا هر ب

خواست جز برادری که حمایتش کنه؟ انقدر بی رحم شدی؟دختر چی می  

 دیگه آروم نبودم. دوباره فریاد شدم. فریاد زدم.

د بگو! خواست جز یکی که از تنهایی درش بیاره؟مگه اون چی می -  

دم و صدام لرزید، وجودم هم باهاش لرزید و آتیش گرفتم از غم دختری که من بو

اومد جز یه نامه که توی بی نبودم! دردی که حسش کرده بودم و هیچی ازش یادم نمی

پناه ترین حالتم برای خود بزرگ ترم نوشته بودم و حاال فرشته ی بیست و سه ساله به 

 اون درد دچار شده بود.
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تون تنهاش ولی نداشت. اون دختر کسی رو نداشت. اون دختر برادرشو نداشت. همه -

ش نامه نوشته بود. حاال اشتین، انقدر تنها که از روی بی پناهی برای خودِ آیندهگذ

 حدس بزن چیشده سپنتا؟! تو دوباره همون کارو کردی. دوباره بی رحم شدی!

شکستن رو توی نگاهش دیدم و ندیدم. اشکی که توی چشم هاش حلقه بست رو دیدم 

ببینم... و ندیدم. برام مهم نبود که ببینم. نخواستم که  

 با انگشت ضربه ای روی قلبش زدم و آروم گفتم:

بی غیرت! -  

کردم که قدمی به عقب برداشتم و خواستم برم که دستم رو گرفت. به دستم نگاه می

کرد و دست من نبود، به دستش نگاه کردم که برای نگه برای آزاد شدن تالش می

کرد و دست اون نبود. داشتنم تقال می  

د واسه عذرخواهی و چقدر دیر فهمیده بود که چکار کرده! درست وقتی که چقدر دیر بو

 یه چیزی درونم شکست و صدای شکستنش رو شنیدم. چیزی به اسم دل...

وایسا... -  

سرم رو پایین انداختم و نخواستم به چشم های سبز رنگش نگاه کنم که رنگ پشیمونی 

 گرفته بودن.

ر میشه، نفهمیدی منظورم همچین روزی بود...ولم کن سپنتا. گفته بودم زود دی -  

حلقه دستش دور مچم آروم آروم شل شد. دستم رو از بین دست هاش بیرون کشیدم و 

بی پناه بردم. از بین نگاه های بهت زده ی بقیه به اتاق بی  
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تونست گریه های همتای بیست و یک ساله ی توی سرم و زخم االن تنها چیزی که می

بیست و سه ساله ی توی واقعیت رو آروم کنه اتاقی پر از عطر گل عمیق فرشته ی 

  نرگس بود. عطر عجیب جادویی...
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 فصل پنجم

«خیابان تو»  

دژاوو... یه اصطالح فرانسوی به معنی قبالا دیده شده. حالتیه که توی اون شخص »

ی که کنه چیزی رو که االن در حال رخ دادنه قبالا تجربه کرده. کلمه ااحساس می

شون کردم اما ازشون کنم قبالا تجربهوصف همه ی این روز هامه، روزهایی که حس می

کنن. یه هیچ چیز به یاد ندارم جز یه سری صدا و تصاویر محو که گاهی حالم رو بد می

خواستم بی توجه به هر چیزی که تا حاال توی زندگیم پیش اومده، جلو برم و زمان می

مگه میشه یه گذشته ی عمیق داشته باشی و بتونی ازش  یه آدم جدید باشم اما

م رو کنار بذارم و همه چیز رو عوض کنم اما حاال خواستم گذشتهبگذری؟ من می

خوام بفهمم این خاطرات چی ان؟ من خوام بفهمم من کی بودم. میخوام. حاال مینمی

گذشته ی آدم  چه چیزهایی رو پشت سر گذاشتم که باعث شده به اینجا برسم؟ میگن

م گُمم، کَمم! یه چیزی کمه.سازه و من بدون گذشتهها شخصیتشون رو می  

خوام که برگردم و بشم همون آدم گذشته، همونی که بودم، چون توی این مدت نمی

خوام که بدونم و خیلی چیزای دیگه من رو جوری ساخته که دوست دارم باشم، اما می

خوام خودم باشم، خودِ خودِ خودم. یه آدم، با . میبفهمم و از این سردرگمی خالص شم

کنه. یه یه گذشته، با یه حال، و یه آینده ی نامعلوم که به سمت ناکجاآباد هدایتش می

کردم رو تجربه کردم، هر کنم هر چیزی که باید تجربه میامید تموم نشدنی... حس می

دگی، فقط تکرارِ یه دژاووئه که تا دیدم رو دیدم و از این جا به بعدِ زنچیزی که باید می

 آخر عمر باهاش گیر افتادم.
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شاید یه روزی، یه جایی، باالخره بفهمم کی ام و به کجا تعلق دارم. شاید یه روز دیگه 

 انقدر بین من و خودم معلق نباشم، شاید یه روز این دژاوو تموم شه و پیدا شم! 

«"تشنه ی دیدارم، آغوش مهیا شوای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من "  

 

تالش برای درست کردن همه چیز بعد از کامالا خراب کردنش غم انگیزه. غم انگیزترش 

اونجاست که هیچ چیز مثل قبل نمیشه و هر چقدر بیشتر تالش کنی تا درستش کنی 

فقط خراب تر میشه. سپنتا توی این مدت خیلی تالش کرد تا همه چیز رو به حالت 

رگردونه و مرهم بذاره روی دلی که خودش شکستتش اما تالش هاش بی فایده سابق ب

 بود. 

خندید اما بینمون یه گفت و میکرد، میزد، شوخی میزد، ساعت ها حرف میزنگ می

چیزی شکسته بود که درست کردنش کار سختی بود. این بین دل من شکسته بود و 

تا بتونه درستش کنه. خودم هم  دونست از چه راهی باید وارد بشهسپنتا نمی

دونستم نیاز به کمی فاصله گرفتن و با خودم بودن دارم.دونستم، فقط مینمی  

خوند که دیروز برخالف الوندِ همیشگی الوند هم انگار کل احساساتم رو از چشم هام می

بهم پیشنهاد کوه رفتن با بچه ها رو داد. ازش دلگیر بودم، خیلی دلگیر و خودش هم 

ین رو فهمیده بود. ا  

گرفت و سرد بود و بی توجهی جامون برعکس شده بود انگار، کسی که فاصله می

کردم برای کرد من بودم و الوند دنبال دلیل. مثل تمام مدتِ من که سعی میمی

کردم. دلم ازش شکسته بود، رفتارهاش دلیل پیدا کنم و هیچ دلیل منطقی ای پیدا نمی

وی برادرم من رو تحقیر کرد.شاید چون اون روز جل  
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شکست و همه این شکستن رو به چشم جلوی کسی که خودش داشت من رو می

ذاشت برم داخل حال و از دیدن، اون هم کم نذاشت و آزارم داد. شاید اگر اون روز می

اومد اما نذاشت. شاید همه چیز از سپنتا فاصله بگیرم هیچ وقت این جریانات پیش نمی

دونست که سپنتا قراره چطور من رو جلوی جمع بشکنه و خواست ید میعمد بود، شا

 بمونم و بمونه و ببینه و روحش رو آروم کنه. 

اون قدر بخاطر رفتار های نامعقولش ازش دلگیر بودم که ِببُرم و سرد بودن و بی تفاوت 

ا کرد، امبودن رو پیش بگیرم. راهی که همیشه خودش برای رفتار با من انتخاب می

دیروز الوند همیشگی جاش رو به یه آدم مهربون عجیب پر توجه داده بود و این رو 

 حتی سپند و عسل هم متوجه شدن.

بی ازم خواست امروز به کوه رفتن دسته جمعیشون ملحق قبل از رفتنشون از خونه بی

ین شم و من هم قبول کردم. نیاز به فکر کردن و آروم شدن داشتم، به فاصله گرفتن از ا

خونه حتی برای چند ساعت. نیاز داشتم آروم شم و سوال های توی سرم جواب داده 

 بشن.

نفسی عمیق کشیدم و در ماشین رو باز کردم. از موقعی که توی حیاط ایستاده بودم تا 

کرد که بیام سوار شم و اون قدر حرکاتش بامزه خود حاال سپند برام چشم و ابرو کج می

نه بگم. به محض نشستنم توی ماشین جیغ عسل باعث شد بی  بود که دلم نیومد بهش

شد. اختیار خودم رو عقب تر بکشم. لبخند از روی لب هاش محو نمی  

 با یه حرکت من رو توی بغلش کشید و با صدای جیغ مانندی گفت:

وای فرشته باورت نمیشه چند وقت بود خانوادگی کوه نرفته بودیم! دلم برای این  -

تنگ شده بود! همه اینا بخاطر وجود توئه، مرسی مرسی مرسی.جمع صمیمی   
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کرد. خندید و تشکر میحلقه دستش رو تنگ تر کرد و در حین حرف زدن مدام می

کردم که کوه ن فکر میزد، من در سکوت به ایتوی تمام مدتی که اون با ذوق حرف می

بود که انقدر ازم رفتن جمع صمیمی خانواده به من چه ربطی داشت؟ چی بخاطر من 

کرد؟تشکر می  

تو جویید به من ربطی بی خرخرهبسه عسل. چلوندیش پرستارمونو. اون وقت اگه بی -

دونم این چه نحوه ذوق کردنیه که شما دخترا نداره که بیام ازت دفاع کنمااا. من نمی

کنین.زنین و ورجه وورجه میدارین؟ هی جیغ می  

ش جدا کنه سرش رو کمی به سمت سپند خم کرد و عسل بدون این که من رو از خود

 اخم نمایشی ای روی صورتش نشوند:

کنه توی...خوایم ببینیم کی سرشو میدوست داریم و می -  

 سپند با خنده حرفش رو قطع کرد:

شناسمت چه ور وره جادویی هستی و چیا که بی تربیت بی حیا من داداشتم می -

ندیده وحشی.نمیگی، فرشته که هنوز اون روتو   

عسل بلند خندید و به آرومی من رو رها کرد. صورت گرد و تپلش سرخ شده بود و  

شد. طره ای از موهای مشکی فرش رو که از زیر شال لبخند از روی لب هاش محو نمی

 بیرون زده بود به داخل هدایت کرد و چشمکی به من زد. 

به جلو خم کرد.. دست هاش با اومدن الوند لبخندش عمیق تر شد و خودش رو کمی 

 رو محکم به هم زد و سریع گفت:

داداش الوندم اومد، بریم دیگه. -  

 الوند استارت رو زد و با خنده گفت:
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ریم کوچولو. چه ذوقی داریا.می -  

 عسل سرش رو به نشونه ی تایید تکون داد و با همون لبخند گفت:

گذره و...فتیم کوه خیلی میآخه از آخرین باری که همگی با هم انقدر صمیمی ر -  

ادامه حرفش رو با محو شدن لبخند الوند خورد. ذوق خودش هم آروم آروم فروکش 

کرد و لبخند روی لب هاش از بین رفت. دیگه خبری از اون شور و شوق قبل توی 

 صداش نبود، سرش رو پایین انداخت و با انگشت های دستش بازی کرد. 

وی فرمون قرار داد که عسل با صدای آرومی گفت:الوند پوفی کشید و سرش رو ر  

ببخشید. -  

الوند خشک شده بود انگار. سرش رو از روی فرمون بلند کرد و از آینه نیم نگاهی به من 

انداخت، پاش رو روی گاز فشرد و حرکت کرد. انگار از اون عسل چند دقیقه قبل هیچ 

رو باید با ذوق عسل ذوق کنیم، زدم کل راهمون اثری نمونده بود و منی که حدس می

. مگذروندبا ابروهای باال رفته سه تاشون رو از نظر می  

کرد، حرف عسل بیشتر از این که خودش روند و فکر میالوند در سکوت ماشین رو می

رو به فکر فرو ببره انگار الوند رو به فکر فرو برده بود. دوست داشتم بدونم کجای حرفش 

یدم بپرسم و مثل هر بار که سوال پرسیدم دعوا راه بیفته. به یکباره ترسبد بوده اما می

کل اون هیجانی که توی ماشین جریان داشت از بین رفته بود و جاش رو به یه فضای 

 خشک داده بود. انگار این ماشین طلسم شده بود و توش مدام اتفاقات بد میفتاد.

لحن خطاب به سپند گفت: الوند دستش رو روی فرمون مشت کرد و با خشک ترین  

به بردیا و شادمهر زنگ بزن بگو نزدیکیم. -  
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سپند بدون حرف اضافه ای گوشیش رو درآورد و تماس گرفت. به الوند چشم دوختم، 

ال با اخم های کردم و حاآدم عجیبی که دلیلی برای هیچ کدوم از رفتار هاش پیدا نمی

کرده بود. اون الوند بداخالق رو به در هم کشیده شده به مسیر زل زده بود و سکوت 

دادم. ریخت ترجیح میاین آدم ساکت که دردهاش رو توی خودش می  

بی اما بی کردبه چیز دیگه ای فکر مییا  بود دونستم بخاطر ناراحتی سکوت کردهنمی

کنن که یه درد عمیق توی دلشونه. دلم گفت آدما وقتی سکوت میهمیشه می

گفتم ببین من هستم. رفتم سمتش و میبود تا میجا نمی خواست هیچ کس اینمی

 حرفاتو نریز توی خودت، به من بگو.

ذاشت حتی ذره ای نزدیکش شم و مثل همیشه که من رو اما امکانش نبود. الوند نمی

زد، وجود سپند و عسل هم مزید بر علت زد حتماا این دفعه هم من رو پس میپس می

ب هنوز هم بخاطر کاری که کرده بود ازم معذرت نخواسته شده بود. و این آدمِ عجی

 بود. 

تونستم انقدر راحت بی خیال غروری که بخاطر مسخره بازیش هاش شکست بشم. نمی

دست سپند به سمت ضبط ماشین رفت و روشنش کرد تا جو از این خشکی دربیاد. 

رامش انداخت. آهنگ بی کالمی که پخش شد من رو یاد اون شب و بارون و شیراز و آ

ترس و صداش و امنیت کنارش بودن و چشم هایی که تشبیه شده بودن به میوه ی 

 نرسیده!

شکست صدای آهنگ بی کالمی جو ماشین سنگین بود و تنها چیزی که سکوت رو می

شد. بود که از ضبط پخش می  
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غ ربع ساعت بعد الوند ماشین رو گوشه ای نگه داشت و بی حرف پیاده شد. صدای جی

رسید. سپند که پیاده شد سریع خودم رو به می به گوش هم نیوشا از همون فاصله

 سمت عسل کشیدم و دستش رو گرفتم و با لبخند گفتم:

تو حرف بدی نزدی که بخاطرش احساس شرمندگی کنی، خب؟ امروزو اومدیم خوش  -

 بگذرونیم. خودتو اذیت نکن با فکرای الکی.

سمت خودش رو باز کرد. از ماشین که پیاده شدیم نیوشا با  با لبخند جوابم رو داد و در

جیغ به سمتم اومد و من رو قبل از این که بفهمم اطرافم چخبره توی بغلش کشید. 

 بعد از چند لحظه من هم دست هام رو باال آوردم و بغلش کردم. 

 به آرومی خندیدم و گفتم:

چته دختر؟ له کردی منو. -  

ن، بلند بلند خندید و توی چشم هام نگاه کرد. گونه هاش از بی توجه به خنده آروم م

فرط ورجه وورجه کردن و باال پایین پریدن رنگ گرفته بودن و لب هاش بخاطر رژ 

 صورتی ای که زده بود جلوه ی بیشتری داشتن. با صدای جیغ مانندی گفت:

خب ندیدمت چند وقته دلم تنگ شد. -  

رو محکم فشردم: لبخندی روی لب هام نشوندم و دستش  

منم دلم تنگ شده بود. -  

دستم رو کشید و من رو به سمت بچه ها برد. بعد از سالم و احوال پرسی کردن و حرف 

رفتن و من هم کنار عسل، های روتین، حرکت کردیم. نیوشا و شادمهر جلو می

داشتم. پشتشون قدم برمی  
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ف همیشه که همه اعتراض به عسل نگاه کردم که توی خودش فرو رفته بود و برخال

که  رفت. شال آبی رنگمرف داشت راه میشد، االن خودش بی حکردن تا ساکت میمی

در حال افتادن از سرم بود رو روی سرم درست کردم و خواستم حرفی بزنم تا سرش رو 

گرم کنم و ذهنش رو از اتفاقی که توی ماشین افتاد منحرف کنم که الوند سریع به 

و رو به عسل گفت:سمتمون اومد   

میشه پرستار خانومو قرض بگیرم چند دقیقه؟ -  

ذاشتم، من خواستم مخالفت کنم، نباید توی این موقعیت عسل رو با افکارش تنها می 

دونستم چقدر سخته کسی با ذهن خودش تنها بمونه و توی افکارش غرق شه. می

  ...شاید

ند تصنعی به الوند زد و کنار رفت. حاال اما قبل از این که بتونم اعتراضی کنم، عسل لبخ

که الوند خودش اتفاق توی ماشین رو فراموش کرده بود، عسل از بابتش ناراحت بود. 

فهمیدم مگه چی گفت که انقدر همه به یکباره ناراحت شدن؟ باید باهاش حرف نمی

کردم. زدم و فکرش رو از این چیز های مسخره رها میمی  

و هم گام با من، قدم برداشت. جفتمون سکوت کرده بودیم و علی الوند کنارم ایستاد 

رغم این که دوست داشتم باهاش حرف بزنم و بفهمم چشه، بی حرف کنارش راه 

رفتم. مثل تمام مدتی که باهاش سرد بودم و حتی جواب حرف هاش رو هم با می

دادم، این بار هم کنارش سکوت کردم.سکوت می  

فرشته؟ -  
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آوردم و چشمم رو دوختم به چهره ای که حالتی خاص به خودش گرفته سرم رو باال 

بود. بی حرف، بدون جانم، بدون بله، یا حتی دریغ از هومی کوتاه. فهمید که قصد حرف 

 زدن ندارم، فهمید که قرار نیست از موضع سردیم کوتاه بیام. 

خوندن حرف  زدن و داستان چشم ها و دختری که رازچشم هاش انگار باهام حرف می

کردن. صداش آروم بود اما قابل شنیدن:هاشون رو بلند نبود رو تکرار می  

از من ناراحتی؟ -  

سرم رو پایین انداختم و به خرده سنگ های جلوی پام ضربه زدم. هنوز نفهمیده بود 

چقدر ازش دلگیرم و چقدر رفتارهاش عذابم میده؟ آروم چیزی شبیه هوم از بین لب 

فهمیدم چه حسی بود که دوست داشتم باهاش حرف بزنم و دوست هام خارج شد. نمی

 نداشتم. 

دونستم چی ر بین حس هام گم بودم و خودم هم نمیخواستم. انگاخواستم و نمیمی

خواستم کنارش خواستم کنارش باشم و وقتم رو باهاش سپری کنم اما نمیخوام. میمی

 باشم.

چرا؟ -  

دونست سرم رو باال آوردم و به قهوه ای سوخته ی چشم هاش چشم دوختم. واقعا نمی

اش، سردیش، تیکه انداختن فهمید رفتار هاش من رو خسته کرده؟ دعوا هچرا؟ نمی

 های گاه و بیگاهش، و در آخر هم رفتار اون روزش. 

زل زدم توی چشم هاش. دشوار بود غرق نشدن توی دریای نگاهش! نگاهم قفل نگاهش 

بود و سخت ترین کار دنیا بود چشم گرفتن از اون چشم ها اما هر چقدر که من زبون 
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ون باز کردم و ریختم بیرون. خودم رو، همه فهمید. زبفهمیدم، اون میچشم ها رو نمی

 چیز رو!

ذاشتی برم داخل هیچ کدوم از اون اتفاقا نمیفتاد. سپنتا هم اون روز اگر تو می -

کشید. ولی نذاشتی برم تو، مجبورم کردی شد و کار به اینجا نمیرفت. بحثمون نمیمی

 بمونم. باعث شد دعوامون شه. باعث شد همه چی خراب شه!

داشت! تقصیر اون بود که این ت کرد. انگار اون هم حرفی نداشت. نباید هم میسکو

کرد و اگر شد! اگر لج نمیذاشت برم داخل هیچی نمیدعوا ها پیش اومده بود، اگر می

خواست من رو جلوی همه حقیر کنه یا حقارتم رو ببینه و احساس پیروزیش رو نمی

شکستم. جشن بگیره، من انقدر نمی  

خواست با آرامشش ی آرومش رو شنیدم. درست مثل همون وقت هایی بود که میصدا

درست مثل کمکش وقتی که بعد از آهنگ خوندن سپند حالم بد شد و  آرومم کنه.

 آرامشش موقع خریدن آش وسط اون جای درندشت.

خواد از خودت یه شخصیت قوی ریزی توی خودت فرشته، دلت میتو همه درداتو می -

و نشون بدی. یه آدم که هیچ ضعفی نداره. اما هیچ ضعفی نداشتن خودش بسازی 

 ضعفه! قوی بودن این نیست که درداتو نشون ندی...

مکث کرد. سرم رو باال آوردم و بهش چشم دوختم و منتظر شدم تا ادامه حرفش رو 

 بزنه.

. این قوی بودن اینه که به موقع برای دردت سوگواری کنی اما نذاری همیشگی بشه -

که از دردت حرف نزنی، این که گریه نکنی، این که همه رو بریزی توی خودت اینا 
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خواست و چقدر این حس آروم بودنی که االن، توی نداشت. این مرد آرامشم رو می

 همین لحظه کنارش داشتم برام آشنا بود. 

تونستم از چشم هاش بگیرم و اون هم با لبخند بهم خیره بود. بعد از نگاه ماتم رو نمی

ه آرومی گفت:چند لحظه ب  

از این به بعد هروقت ازم ناراحت شدی سرد نشو، باهام حرف بزن. هیچ وقت این  -

 جوری با یکی سرد نشو.

لبخندی به روش پاشیدم و نگاهم رو ازش گرفتم. الوند دوباره مهربون و خوش اخالق 

خواست تا دنیا دنیاست کنارش داد و دلم میشده بود. همون آدمی که بهم آرامش می

کرد و باشم و آروم بگیرم. همون آدم توی شیراز که حضورش ترس رو ازم دور می

صمیمی ای که توی کل این چند وقت توی  همون آدمکرد. آرامش رو مهمون دلم می

 الوند دنبالش گشتم و پیداش نکردم و دلتنگش شدم.

قدمی بهش نزدیک تر شدم و خواستم چیزی بپرسم تا اون هم درد های امروزش رو 

بریزه بیرون. تا شاید اون هم آروم شه و من هم بفهمم چرا انقدر حرف عسل ناراحتش 

رو صدا کرد مانع از حرف زدنم شد.  کرد اما صدای المیرا که الوند  

 الوند نگاهی بهم کرد و لبخندی به روم زد.

با اجازه خانوم پرستار. -  

 آروم خندیدم.

برو. -  

کردم و به حرف لبخندش عمیق تر شد و به سمت المیرا رفت. سر خوشانه حرکت می

از چند لحظه  کردم که چطور به فکرم بوده و خواسته آرومم کنه. بعدهای الوند فکر می
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عسل از پشت سرم، کنارم اومد و کنار هم حرکت کردیم. لبخندی از حرف های آرامش 

بخش الوند روی لب هام نشسته بود که انگار محو نشدنی بود. چقدر حس خوبی بود 

زد. به جلو نگاه کردم و قامت الوندی وقتی آروم بود و این طور با آرامش باهام حرف می

نه و محکم بود.که از پشت هم مردو  

نفسم رو فوت کردم و نگاهم رو ازش گرفتم. سرم رو به سمت عسل چرخوندم که چهره 

مغمومش مثل تیغ، توی قلبم فرو رفت. لبخندی که روی لبم نشسته بود توی یه لحظه 

 محو شد و جاش رو داد به اخم های توی هم فرو رفته. 

پایین بود اما غم از هزار  دست هام رو مشت کردم و قدمی بهش نزدیک شدم. سرش

گفتم. باید فکرش رو از این موضوع زد. باید چیزی میش فریاد میفرسخی چهره

کردم!منحرف می  

عسل... -  

همون طور که سرش پایین بود از گوشه ی چشم نیم نگاهی بهم انداخت و بعد هم 

حرفی بزنم. اون دونستم که باید دونستم باید چی بگم اما مینگاهش رو ازم گرفت. نمی

دفعات زیادی که من ناراحت بودم غمم رو خریده بود و حاال نوبت من بود. آب دهنم رو 

قورت دادم و برای این که ذهنش رو از افکار مزخرف توی سرش رها کنم با طمانینه 

 گفتم:

بی؟چرا هیچ وقت پدر و مادرت نمیان خونه ی بی -  

انداخت. نگاهی بی تفاوت و پر از سرما. چشم  سرش رو به آرومی باال آورد و نگاهی بهم

هاش آروم آروم قرمز شدن و مردمکش لرزید. اشک... یه الیه اشک نشسته بود روی غم 

کرد. هاش و توی چشم هاش جمع شده بود و با چشم های اشک بار نگاهم می  
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ه دوباره سوال اشتباه پرسیده بودم! زیر لب ببخشیدِ آرومی گفتم که سرش رو دوبار

ش رو از الی بغض گلوش شنیدم:پایین انداخت. صدای گرفته و خفه  

با هم مشکل دارن. قراره طالق بگیرن. -  

ساکت شدم. خفه شدم. الل شدم! باز هم سوال اشتباهی پرسیده بودم که مونده بودم 

گشت و چیز باید چی بگم تا جبران شه. هزار بار آرزو کردم کاش زمان به عقب برمی

پرسیدم اما این بی فایده ترین آرزوی دنیا بود. شالم رو کمی جلوتر کشیدم یدیگه ای م

و موهای قهوه ایم رو که از زیرش بیرون زده بود به داخل هدایت کردم. آب دهنم رو به 

 آرومی قورت دادم و نیم نگاهی بهش انداختم.

دونستم که... عسل... قصد نداشتم ناراحتت کنم.من... متاسفم. نمی -  

کردم. نم اشک توی چشم هاش نشسته بود و سعی غضِ توی گلوش رو حس میب

کردم که سوال بیجا کرد کنترلش کنه تا فرو نریزه. خودم رو لعن و نفرین میمی

پرسیدم. اومدم بهترش کنم اما همه چیز رو خراب کردم. خواستم بحث رو عوض کنم و 

 حرفم رو از یادش ببرم که گفت:

. بابام دل مامانمو شکسته. من...با هم مشکل دارن -  

بغض نذاشت ادامه حرفش رو بزنه. سرش رو پایین انداخت و چشم هاش رو بست. 

پرسیدم! سرم رو پایین انداختم و با دونستم چی باید بگم. نباید اون سوال رو مینمی

شنیدمش گفتم:صدایی که خودم هم به زور می  

درست میشه. -  
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و اشک هاش رو دیدم و شکستم. چقدر دردهاش رو  بغضش اشک شد. بغضش اشک شد

کرد؟ اون دختر شاد و سرزنده... چی توی خودش نگه داشته بود که این طور گریه می

 شد که این طور غم روی دلش باد کرد و ترکید؟ 

تونستم برم جلو و بغلش کنم و بگم نترس همه چیز الل شده بودم انگار، حتی فلج! نمی

هق هاش بریده بریده گفت: خوب میشه. میون هق  

خوام!مو میخوان فرشته. من... من خانوادهچی درست میشه؟ مامان بابام همو نمی -  

گرفتم من قدمی نزدیکش شدم و دست سردش رو میون دست هام گرفتم. باید یاد می

ش مرهم بذارم.تونستم روی دل شکستههم مثل الوند آرامش بدم. باید می  

همو دوست داشتن؟ -  

هق هقش شدید تر شد و دستش رو جلوی دهنش قرار داد تا صداش بلند نشه و توجه 

 بچه ها رو جلب نکنه. میون هق هق هاش گفت:

خیلی زیاد. اما... اما... -  

کرد بغضش رو قورت منتظر بودم ادامه ی حرفش رو بزنه. سکوت کرده بود و سعی می

 بده. آروم پرسیدم:

اما چی؟ -  

اخت.سرش رو پایین اند  

هیچی. -  

زد. اون هم نباید غم هاش رو توی گفت. باید حرف میخواست بگه اما باید مینمی

ریخت! گفتم:خودش می  
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بگو عسل. نریز تو خودت. نیاز داری خالی شی. -  

 مکث کرد و چند لحظه ای بعد گفت:

مامان و بابام عاشق همن فرشته. اما... -  

کرد قورتش بده بغضی که سعی می شدن.سیل اشک هاش مانع از ادامه ی حرفش 

  شکست و عسل اشک شد. بعد از اون اما انگار جمله ی خوبی نبود.

اونایی که روحشون به هم متعلق باشه، هرچقدرم »شد: بی توی سرم تکرار میصدای بی

دور بشن، هرچقدرم طعم تلخ جداییو بچشن و سوزش  دنیا بازیشون بده و از هم

دیگه ختم گردن و تهش به هماستخونشون حس کنن، بازم به هم برمیو تا مغز دلتنگی

«میشن.  

کردم بتونه آرامش رو القا کنه گفتم:با صدایی که سعی می  

بی همیشه میگه اونایی که روحشون به هم متعلق باشه هر اتفاقی هم که بیفته به بی -

ا نباش. به زودی همه گردن. عشق یعنی تعلق دوتا روح به هم! نگران این چیزهم برمی

 چی درست میشه.

 خندید.

اینا همه قصه ست. توی داستاناست که عاشق معشوقا تا تهش مال همن. این دنیا  -

بینه خوشحالی باید حتماا دهنتو...روی گوه خوابیده! تا می  

 سکوت کرد. بعد از چند لحظه گفت:

ببخشید. عصبی شدم. -  

فتم:لبخندی به روش پاشیدم و با مهربونی گ  

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
216 

مهم نیست. راحت باش. حتماا دهنتو چی؟ -  

خندید. تلخ! میون گریه خندید و اشک هاش شدید تر ریختن و با خودم فکر کردم مگه 

 میشه یکی میون گریه بتونه بخنده؟

دنیا به کام نیست. اینجا هم قصه های پریزادی نیست که همه چیز خوب شه. دنیا تا  -

کنه. عاشقا هیچ وقت به دنیا رو روی سرت آوار میببینه خوشحالی بزرگ ترین غمای 

گردن.هم برنمی  

 نگاهم رو به نیمرخش دوختم.

بی و بابا احمد بار ها برگشتن. آدم توی لحظه، وقتی که داره توی غم دست و پا اما بی -

تونه هیچ روشنایی ای ببینه. دنیا براش تیره و تار میشه. اما وقتی زمان زنه نمیمی

بینه که همه چیز خوب شده. همه چیز خوب میشه.بگذره می  

 مکث کردم. بعد از چند لحظه گفتم:

بی تمام پیچ و خم عشق رو چرخیده و کشف بی ایمان دارم چون بیمن به حرفای بی -

گردن.گردن، یعنی حتماا برمیکرده. وقتی میگه برمی  

تا احساس نکنه  سکوت کرد و سرش رو پایین انداخت. دست هاش رو محکم تر فشردم

میون این همه غم تنهاست. سکوتش طوالنی شد. چقدر بود؟ ده دقیقه؟ ربع ساعت؟ در 

ش هق هق ریخت و من گذاشتم گریه کنه تا آروم بگیره. گریهاشک می داشت سکوت

 شد و هق هقش سکوت کامل. 

بعد از چند لحظه صدای ضعیفش رو در حالی که دستش رو از توی دست هام بیرون 

کشید شنیدم:می  
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مرسی بابت حرفات. خیلی آروم شدم. اما بازم هر چی که بشه، هرچقدرم یه بچه  -

تونه جدایی پدر مادرشو تحمل کنه. کاش یکم...بزرگ بشه بازم نمی  

هنوز حرفش رو تموم نکرده بود که سنگی از زیر پاش در رفت و با جیغ بلندی کنارم 

اگهانی افتاده بود که فرصت هر اقدامی رو ازم روی زمین افتاد. اون قدر این اتفاق ن

 گرفت و فقط تونستم جیغ بکشم و به عسلِ افتاده کنارم نگاه کنم. 

منِ شوکه، غیر از یه جیغ از ته دل قفل شدم و ناتوان از هر حرکتی و بی حرکت سر 

جام ثابت شده بودم. الناز سریع خودش رو به عسل رسوند و از روی زمین بلندش کرد. 

ختر ها با جیغ جیغ و پسرها با نگرانی دور عسل جمع شده بودن؛ من اما هنوز ذهنم د

 مشغول تحلیل اتفاقی بود که افتاد، سر جام ثابت ایستاده بودم.

داد که چکار کنم. اون قدر غافلگیر کننده بود که مبهوت هنوز انگار مغزم فرمان نمی

زد، من الل بودم. من رد، الوند داد میکزدن، عسل ناله میمونده بودم! بچه ها جیغ می

سکوت کرده بودم و نگاهم رو دوخته بودم به چهره ی ناالنی که اشک هاش بند 

اومد!نمی  

کرد مهارش کنه تا به سمت ما نیاد بیرون الوند با فریاد از دست سپندی که سعی می

دن که انگار اومد و با سرعت به سمتم خیز برداشت. پاهام جوری به زمین قفل شده بو

 هیچ جای دیگه ای غیر از اونجا برای ایستادن وجود نداشت. 

خواستم حرکت کنم و فاصله بگیرم تا این آتش فشان فوران شده در امان بمونم اما می

 قفل بودم. با فریادی که الوند سرم زد انگار از شوک بیرون اومدم:

تم! انداختیش! مگه چکارت کرده دو دقیقه... فقط دو دقیقه خواهرمو باهات تنها گذاش -

 عسل؟! مگه خواهرم چکارت کرده؟!
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داشتم دود شد و جاش رو سرما  بخاطر الوند دود شد. تمام آرامشی که دو دقیقه پیش

پر کرد. یخ بستم. از درون یخ بستم. میون سرمای هوای اول صبح یخ بستم و توی بهت 

 موندم که چطور میشه با فاصله ی دو دقیقه همزمان آرامش و سرما رو چشید؟ 

انداختم؟ انقدر توی ذهنش کرد من انداختمش؟ من چرا باید عسل رو میالوند فکر می

ودم که همه تقصیر ها رو بندازه گردنم و فکر کنه باعث اتفاقات بد منم؟منفور ب  

رسید:اومد اما باید به گوش الوند میصدام از ته چاه در می  

من نکردم. کار من نبود. -  

فریاد زد. فریاد زد و فریادش عرش رو لرزوند و من با خودم فکر کردم این الوند همون 

آدم چند دقیقه پیشه که غیر مستقیم بهم گفت آرامشت برام مهمه و براش تالش 

کنم؟ می  

لرزید:فریادش رعشه به عرش انداخت و بدن من تکه یخی بود که می  

تیشه توی این خونواده از گور تو بلند دونم هر چی آپس کار کی بود؟ من که می -

 میشه! دقت کردی یه سر همه اتفاقات این خانواده تویی خانم پناهی؟!

لرزیدم. خرد شدم. الوند هنوز هم از من متنفر بود و هر وقت اوضاع بینمون یکم خوب 

کرد از عسل کینه شد یه اتفاقی میفتاد که همه چیز رو خراب کنه. الوند فکر میمی

و عمداا انداختمش و حال عسل هم اونقدر ناالن بود که نتونه بگه کار من نبوده.  دارم  

کردم تقصیر ش روی من مات مونده بود. چطور ثابت میرو به سپند کردم که نگاه خیره

گردوندم؟ از چشم های م رو دوباره به آرامشش برمیمن نبوده و مرد آرامش دهنده

امیدوار بودم اون حرفم رو باور کنه.  شد خوند وسپند هیچ چیز رو نمی  

 رو بهش نالیدم:
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بی تقصیر من نبود خودش افتاد.سپند به جون بی -  

 چیزی توی چشم های سپند لرزید و لرزیدم و با فریاد الوند شکستم:

جون اون پیرزن بی گناهو قسم نخور! جون اونو قسم نخور که تا حاالشم هرچی  -

ه همون پیرزن بوده.تحملت کردیم بخاطر احترام ب  

تونستم این الوند متنفر از داشت. من نمیالوند نباید درباره ی من همچین تصوری می

خودم رو تحمل کنم، طاقتش رو نداشتم. طاقت تیکه انداختن ها و بی محلی هاش رو 

 داشتم، حاضر بودم تا ابد بهم تیکه بندازه اما این طور با نفرت من رو خطاب قرار نده. 

سوخت و دیدم تار شد و دست هام رو مشت کردم. دلم رو از توی سینه درآوردم و  گلوم

سرش فریاد کشیدم خفه شو و برگردوندمش سر جاش. گریه بی گریه، بغض بی بغض، 

!بودممیاشک بی اشک! من نباید انقدر احساسی   

آرامشم، کسی که ازم خواست قوی باشم و گریه کنم تا غمامو بیرون بریزم خودش 

دلیل غمم شده بود و این غمگین ترین پارادوکس دنیا بود. توی قهوه ی تیره ی چشم 

 هاش زل زدم و غریبانه حرف هام رو به زبون آوردم:

من کاری نکردم الوند. اون داشت درباره ی طالق پدر مادرتون... -  

کافی بود اسم کلمه طالق رو بیارم که صورتش تغییر رنگ بده و رگ گردنش بیرون 

زنه. صدای بلند فریادش و گره شدن مشتش همزمان شد با جیغ من و پریدن سپند ب

 جلوش تا مانع از خوردن مشتش به من بشه:

پس همه چیو از زیر زبونش کشیدی بیرون؟ االن خوشحالی که بدبختیمونو دیدی؟!  -

م شینیم؟! تو چته؟ انقدر از من و خانوادهآره؟! خوشحالی که داریم به خاک سیاه می
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دارین؟ گمشو بیرون از زندگیمون. کینه به دل داری؟ چرا دست از سرمون برنمی

 گمشو!

 بی اختیار یه قطره اشک از چشمم چکید. گم شم؟ 

گم شدم. از خودم، از من، از باورم، از همتا، از فرشته، از آرامش و از بغض. اشکم رو که 

و قرمزی صورتش آروم آروم  دید مات نگاهم کرد. تقالش بین بازوهای سپند آروم شد

 رنگ باخت. 

 بی اختیار یه قدم به عقب برداشتم و به آرومی نالیدم:

سپند... -  

شکستم. بی دلیل شکستم. من از کسی که چند دقیقه قبل آرامشم بود شکستم و گم 

شدم و دور شدم و رد شدم. قلبم گرفت مثل تمام لحظاتی که سپنتا باورم رو شکسته 

از کسی شکستم که انتظارش رو نداشتم. ازم خواست جلوی دردهام قوی بود و این بار 

 باشم و خودش شد درد.

شد و من سد ساخته بودم برای بقیه اشک هام تا بغض توی گلوم بزرگ و بزرگ تر می

فرو نریزن. همون یه قطره هم کافی بود! من برای از دست دادن سپنتا اشک نریختم که 

کردم آرامشم مختل شده! صدای ناله ی دیگه بریزم. حس میبخوام برای فریاد یه نفر 

عسل سکوت بینمون رو شکست و الوند رو به سمت خودش هدایت کرد، من رو هم به 

 عقب.

نیوشا خواست به سمتم بیاد که دست باال آوردم و مانع از اومدنش شدم. الوند سر عسل 

. سپند به زدشش حرف میدر گورو روی پاش گذاشته بود و عسل هم داشت آروم آروم 

سمتم اومد و دست سردم رو توی دست هاش گرفت و دست اون شد دست های منِ 
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لرزید، از بغض، از سرما، از چند دقیقه پیش و دست من شد دست سرد عسل. صدام می

 هر چی. صدام هم یخ بسته بود!

خواستم... خودش گفت... من...من... من هیچی... تقصیر من نبود. نمی -  

فهمیدم و نه انتظار داشتم سپند از بین صدای لرزونم و نه خودم از حرف هام چیزی می

کردم مبادا حرف های تک کلمه ایم چیزی بفهمه اما تند تند پشت هم ردیفشون می

 حمایت سپند رو هم از دست بدم. 

 هیس آرومی گفت و من رو توی بغلش گرفت.

ی تقصیر تو نیست. تو فقط توی یه فهمم تقصیر تو نبوده. هیچششششش! من می -

 بازی گیر کردی. آروم باش فرشته ی نجات. آروم بگیر.

داد. ش فشردم. بوی سپنتا رو میدستم رو دور کمرش حلقه کردم و سرم رو به سینه

کرد:کشید و مدام تکرار میدست هاش رو نوازش وار روی کمرم می  

میشه.همه چی خوب میشه. همه چی خیلی زود خوب  -  

هق هق کردم. توی آغوشش فقط چند قطره اشک ریختم برای خودی که احساس 

کردم برام اهمیت تحقیر رو چشیده بود و شکستم از کسی که حتی فکرش رو هم نمی

داشته باشه. شکستم و بی صدا هق زدم و سپند هم دستش رو نوازش وار به کمرم 

 کشید تا آروم بگیرم.

خواستم بیشتر از این توی رومی سرم رو بلند کردم. نمیچند لحظه ای که گذشت به آ

بغلش بمونم. بغض توی گلوم بخاطر چند قطره اشکی که ریختم آماده شکستن بود و 

خواستم این بغضِ خوابیده توی گلوم بشکنه. من نمی  
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خواستم مظلوم نمایی کنم و ترحم بخرم. خودم رو از آغوشش بیرون کشیدم و نمی

ش نگاه کردم که با لبخندی به پهنای صورت جوابم رو داد. قدمی به سپاسگزارانه به

 عقب برداشت و رو به جمع بچه ها که دور عسل حلقه زده بودن گفت:

مونم. شما تا هر وقت خواستید بمونید گردونم تو ماشین و کنارش میمن عسلو برمی -

 اینجا، تفریحو خراب نکنید.

و با لبخند به سمت عسل رفت و توی بغلش کشیدش. چند قدمی به جلو رفتم و از 

رِ الوند رو نبینم. آب دهنم رو قورت دادم و قدم جمع فاصله گرفتم تا چشم های متنف

هام رو آهسته آهسته به حرکت درآوردم تا از اون فضای خفقان آور دور شم. عذاب 

 بود. 

تونستم از اون کردم کاش میبود و هر لحظه آرزو میالوند و حضورش کنارم برام عذاب 

جو و اون مکان دور شم و نباشم و نباشه و فقط بریم. کاش کوه رفتن رو قبول 

شد زودتر برگردیم.کردم. کاش مینمی  

کردم و روی قدم بچه ها آروم آروم پشتم به راه افتادن و من فقط تند تند حرکت می

و دور بمونم. تمام فکرم رو داده بودم به زمین زیر پام و  کردم تا دور شمهام تمرکز می

کردم تا فریاد های چند دقیقه پیش الوند از توی حواسم رو به هر چیزی معطوف می

 گوشم محو شه. 

شکست. کرد و دلم رو میهنوز هم فکر کردن به اون فریاد ها بود که حالم رو بد می

تونه آرامشم باشه.کردم میکسی که فکر می باورم دوباره شکسته شده بود این بار از  
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کردم تا شنیدم و قدم هام رو تند تر میصدای قدم های بچه ها رو از پشت سرم می

بوی عطر الوندی که حاال نزدیکم ایستاده بود دور شه. حاال من از هر چیزی که متعلق 

 به الوند بود بیزار بودم و چه حال بدی بود بیزاری ازش. 

ش رو شنیدم اما حرفش خطاب به من نبود، خطاب به همه بود:تهصدای گرف  

بچه ها بهتره برگردیم. هوا ابریه االنه که بارون بزنه. -  

 صدای اعتراض بچه ها بلند شد و نیوشا سریع پیش دستی کرد:

خواد برگردی برو ما نخیر. اتفاقا توی بارون قدم زدم حال میده. تو اگه خیلی دلت می -

ی فرشته رو داریم.اینجا هوا  

تونستم تصور کنم. اخم کمرنگی روی قیافه االنش رو که حاصل از حرف نیوشا بود می

پیشونیش و نفس های عمیق برای کنترل خودش تا چیزی نگه که بعداا پشیمون شه. 

ش مراقب گفت، برای بقیه همهتونست میکرد و هر چی میفقط جلوی من مراعات نمی

 احوالشون بود. 

زد و آرومشون دلم بهشون غبطه خوردم که الوند مواقع ناراحتی باهاشون حرف می توی

شد. کرد و شریکشون میکرد و مواقع خوشحالی هم خوشحالیشون رو خراب نمیمی

کرد اما انگار از من متنفر بود که این طور باهام کرد و به همه کمک میالوند درک می

کرد. رفتار می  

دلیل! یا شاید هم با دلیل که همه دست به دست  هم داده  یه نفرت مسخره ی بی

 بودن تا من دلیلش رو نفهمم.

 شادمهر به تایید حرف نیوشا گفت:

خواد بری، برو. ما بارون دوست داریم.آره داداش تو اگه دلت می -  
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سرم رو برگردوندم تا بچه ها رو ببینم. کنار هم ایستاده بودن و با اخم و غرغر الوند رو 

خواستن که بیشتر بمونن. دادن و ازش میخطاب قرار می  

 الوند اعتراض کرد:

ولی... -  

ذاشتم داد و فریاد هاش بی جواب گفتم، نباید میحرفش رو قطع کردم. باید چیزی می

دونستم چکار خواستم مثل اون باشم و جلوی جمع تحقیرش کنم اما میبمونه. نمی

 کنم تا ناراحت شه. 

ت هیچ وقت با هیچ کس این طور سرد نشو و حاال خودش سزاوار این خودش بهم گف

 سردی بود. با خونسرد ترین چهره و سرد ترین لحن خطاب قرارش دادم:

خوای بری برو.خوایم ادامه بدیم، حتی اگر بارون بگیره. شما اگر میما می -  

هاش هیچ چشم هاش رو به من دوخت و سبزآبی چشم هام رو هدف قرار داد. از چشم 

چیز مشخص نبود. حرف داشتن اما حرف هاش زیر الیه عمیقی پوشیده شده بودن. 

تونستم نگاهم رو ازشون بگیرم.خواستم چشم هاش رو نگاه کنم و نمینمی  

اون تیله های قهوه ای مجذوب کننده به یک باره نگران شدن و الوند با لحن نامطمئنی 

 رو به من گفت:

مطمئنی؟ -  

اخم کمرنگی روی پیشونیم جا خوش کرده بود. سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم و 

داشتم که نیوشا به سرعت خودش رو به من چشم ازش گرفتم. آروم آروم قدم برمی

کرد. نگاهش رو رسوند. لبخند کجی روی لب هاش نشسته بود و زیر چشمی نگاهم می

کرد. گرفت و دوباره کارش رو تکرار میازم می  
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 بی حوصله پرسیدم:

کنی؟چیه نیوشا؟ چرا این جوری نگاه می -  

 خندید.

هیچی. فقط اگه افتادن عسل کار تو بوده... -  

 حرفش رو قطع کردم و با لحن تندی گفتم:

چند بار بگم کار من نبوده تا باور کنین من انجام ندادم؟ خودش داشت دردودل  -

فکر فرو رفت که حواسش نبود و یه سنگ از  کرد من آرومش کردم بعدم انقدر تویمی

زیر پاش در رفت. خودمم نفهمیدم چیشد و اون قدر توی شوک فرو رفتم که حتی 

و تو.گین تو تنتونستم جیغ بزنم، بعد شما هی می  

کرد. نفسم رو فوت کردم و اخمم غلیظ تر شده بود و نیوشا در سکوت به من نگاه می

ه خودش گرفته بود و لب هاش آویزون شده بودن. نگاهش کردم. چهره ی مظلومی ب

 انگار انتظار چنین لحن تندی رو از جانب منِ همیشه آروم نداشت. 

اومد تن کردم با صدای آروم حرف بزنم و خیلی کم پیش میمنی که همیشه سعی می

صدام بره باال یا عصبی شم حاال سر کسی داد زده بودم که این بین هیچ تقصیری 

ا دیدن چهره ی معصومش با اون عینک گرد و مظلومیت نگاهش اخمم آروم نداشت! ب

 و همه چیز رو تقصیر من انداخته ر نیوشا نبود که الوند ازم متنفر بودآروم باز شد. تقصی

.بود  

خواستم سر تو خالیش کنم.رد بود. نمیوببخشید نیوشا. اعصابم خ -  

هاش گرفت:لبخند مهربونی به روم زد و دستم رو بین دست   
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اشکال نداره این... -  

حرفش با صدای رعد و برق و جیغ بی اختیار من توی گلو موند. آب دهنم رو قورت 

اختیار بدنم رو نداشتم و  خواستم از  این صدا فرار کنم.می دادم و چشم هام رو بستم.

کردم یا حالم بد لرزید مثل هر باری که من وحشت میدوباره و دوباره داشت می

شد.یم  

درست مثل همون شب توی تاریکی و سرمای مطلق بین همه اون بارون ها و صدا های 

شد شد و باعث میرعد و برق به صورت وحشتناک تر توی سرم تکرار میعجیب. صدای 

خواستم تفریح بچه ها رو خراب کنم اما حالی بدنم سردتر از چیزی که هست بشه. نمی

 که داشتم دست خودم نبود. 

ن آروم آروم شروع به باریدن کرد و اون صدا همزمان با جیغ دوباره ی من تکرار بارو

کرد و من با شد. اون صدای وحشتناک انگار صدای فریاد کسی رو توی ذهنم تداعی می

گشتیم. باید سریع خواستم برم جایی که تمام صداها قطع شن. باید برمیتمام وجود می

ریخت و به اون صدا انگار چیزی توی دل من فرو می گشتیم. با هر بار شنیدنتر برمی

لرزیدم.خودم می  

چشم هام رو به آرومی باز کردم و آب دهنم رو قورت دادم. بدنم به لرزش افتاده بود و 

 لرزش هام از کنترلم خارج بود. 

بخشید:چهره نگران نیوشا به تپش تند قلبم سرعت می  

ید؟ خوبی؟شدی؟ چرا یهو رنگت پر فرشته جونم چی -  
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کردم جیغم رو همراه با لرزش هام و دوباره صدای گوش خراش رعد و منی که سعی می

کردم کل جون هام از تنم رفته شدن. حس میخفه کنم و لرزش هایی که شدیدتر می

 و دیگه هیچ توانی ندارم. 

خواست این صداها کشید و ازم میگرفت و مغزم جیغ میصدای فریاد توی سرم اوج می

تموم شن. آماده بودم تا هر لحظه چشم هام بسته بشه و هیچ چیز از اطرافم نفهمم. با 

 صدایی ضعیف رو به نیوشا گفتم:

نیوشا... برگردیم... -  

دردی که توی سرم پیچید مانع از ادامه حرفم شد. آب دهنم رو دوباره قورت دادم و 

م گرفتم. صدای فریاد چشم هام رو بستم، آی زیر لبی گفتم و سرم رو توی دست ها

کرد. لرزش بدنم شد و گوش هام رو کر میتوی سرم هر لحظه بلندتر از لحظه پیش می

 از کنترلم خارج بود. 

با همون چشم های بسته قدمی به جلو برداشتم و بوی عطر الوند که شبیه بوی گل 

م بی بود رو نزدیکم استشمام کردم که باعث شد به سرعت چشهای نرگس خونه بی

 هام رو باز کنم و قدمی عقب برم. 

ضعفم رو دیده بود. برای بار دوم من رو بین ترس هام گیر انداخته بود و من این بار 

خواستم این بود که ازم فاصله بگیره. صورتش نه اخم داشت و نه تنها چیزی که می

من خیره اثری از نفرت توی چشم هاش پیدا بود، بلکه اون دوتا گوی قهوه ای نگران به 

 شده بودن.

حالت خوب نیست. بیا بریم. -  
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خواستم تالفی دادهایی که سرم زد رو سرش دربیارم اما لرزش خواستم لج کنم. میمی

م دارن به سمت دهنم هجوم کردم همه ی محتویات معدهشد. حس میبدنم مانع می

 میارن. 

دستم رو روی شکمم گذاشتم و قدمی دیگه به عقب رفتم که دست های الوند مانعم 

شدم. باید از الوند و این فضا و آدم ها و صدای رعد و برق و فریاد شدن. باید دور می

شدم. تقال کردم که خودم رو از دستش خالص کنم اما دست توی سرم و خودم دور می

 هاش محکم تر من رو گرفتن. 

زمزمه کردم: بی جون  

نکن. -  

و جیغ من « گمشو!»زد دوباره صدای رعد. دوباره فریاد توی سرم و کسی که فریاد می

که بی هوا توی آغوش الوند خفه شد. دست هاش دور تا دور بدنم رو احاطه کردن و 

فرصت هر تقالیی رو ازم گرفتن. بدن لرزونم رو توی آغوشش جا داد و حصار آغوشش 

 رو تنگ کرد. 

ثل زندانی ای که هیچ راه فراری نداشت قفل شده بودم توی آغوش گرمی که سعی م

داشت آرومم کنه. دست هام رو مشت کرده بودم تا نلرزم اما توی آغوشش انگار خودم 

گردیم من کرد با حرف هایی مثل چیزی نیست و االن برمیرو رها کرده بودم. سعی می

شدم. رو آروم کنه اما نمی  

پرسیدم اون شد سرم تیر بکشه و من مدام از خودم مید توی سرم باعث میصدای فریا

فریاد متعلق به کیه؟ دوباره صدای رعد و الوندی که گوش هام رو گرفت تا نشنومش و 
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فریادی که هنوز بود اما آروم تر شد. انگار به دست های الوند نیاز بود تا خفه شه و 

 دست از آزار من برداره. 

گوشم شنیدم: صداش رو زیر  

دونم که میگم. همیشه باهام ساز مخالف وقتی بهت میگم بریم حتماا یه چیزی می -

 نزن فرشته.

فرشته... چقدر دلنشین صدام کرد فرشته! یه لحظه انگار همه چیز رو فراموش کردم و 

زمان و مکان برام بی معنی شد و به فرشته ای که صدام زد فکر کردم. یه جوری گفت 

ه من واقعاا یه فرشته بودم! آب دهنم رو قورت دادم و چشم هام رو محکم روی انگار ک

 هم فشار دادم. 

 با صدای آرومی گفتم:

نکن الوند. ولم کن. -  

خواستم دور بشم ازش. اون جلوی همه شدم اما میلج کردم. توی آغوشش اذیت نمی

ه خاطر هیچ و پوچ من غرورم رو شکسته بود، دلم رو. من هیچ کاری نکرده بودم و اون ب

رو شکست. محکم تر من رو به خودش فشار داد و باعث شد تمام صداها قطع شه و چه 

 زود آرزوم برآورده شده بود.

چطور سپند حق داره بغلت کنه اما من حق ندارم؟ -  

لبخند محوی که گوشه لب هام نشست با غرش آسمون از بین رفت و بی اراده چنگی 

دست هاش رو محکم تر دورم حلقه کرد و به آرومی خندید. حق به لباس الوند زدم. 

گفتم ولم کن، خودم لباسش رو چنگ زده بودم. دیگه صدایی توی داشت، منی که می

شد. سرم نبود اما هنوز هم هر بار غرش آسمون باعث لرزه توی وجودم می  
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 سریع گفتم:

ترسم.میفقط بریم الوند. فقط بریم جایی که این صدا نباشه. من  -  

 دوباره به آرومی خندید و نفس عمیقی کشید:

نترس. من پیشتم. تا وقتی من کنارتم از هیچی نترس، خب؟ -  

از هیچی نترسیدم و از زمانی ترسیدم که دیگه کنارم نباشه. آروم شدم. آغوشش آرومم 

ت گرفتم اما دسخواستم و نباید کنارش آروم میکرد. بعد از حرف هایی که بهم زد نمی

شد آروم من نبود که این مرد خود آرامش بود. دست من نبود که مهربونیش باعث می

 بگیرم. 

خواستم از نفس های تندم به حالت عادی برگشت و بدن لرزونم دیگه نلرزید. نمی

آغوشش بیرون بیام، انگار که کل آرامشم اونجا بود و با بیرون اومدن ازش قرار بود همه 

  اون آرامش رو ببازم.

چند لحظه ای همون طور موندیم که من رو از آغوشش بیرون کشید و با صدایی که 

شنیدمش گفت:فقط خودم می  

برگردیم؟ -  

سری به نشونه ی آره تکون دادم و اجازه دادم دستم رو بین دست هاش اسیر کنه. 

فت شون بدون مخالنیوشا که حالم رو دیده بود انگار به بقیه بچه ها گفته بود که همه

حرکت کردن و برگشتن. الوند چهارچشمی حواسش به من بود که سنگی زیر پام گیر 

گفت:نکنه و نیفتم و دو دقیقه یه بار هی می  

مراقب باش. -  
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آروم بودم. انگار همه ترس چند دقیقه پیش فراموشم شده بود و جاش رو یه آرامش 

شد سرم رو بلند کنم  خالص گرفته بود. فشار ریزی به دستم توی دستش داد که باعث

شد که توی اون ها غرق و نگاهش کنم. چشم هاش آبیِ دریایی نبود اما چی باعث می

 شم؟ 

 آروم و زیر لب جوری که فقط خودم بشنوم گفت:

کنم و مجبوری تحملم کنی.ببخشید که همیشه اذیتت می -  

به یه  فراموشم شد. همه ی ناراحتی هام و عصبانیتم ازش فراموشم شد و جاش رو

لبخند از ته دل و آرامشی از تمام روحم داد. جوابی برای حرفش نداشتم و در جوابش 

 مهربون ترین لبخند عمرم رو بهش زدم. 

تمام آرامش و حس خوبی که از مرد کنارم گرفته بودم رو توی یه لبخند جا کردم و 

برداشت. نفسی نشونش دادم. اون هم بهم لبخندی زد و چشم های نافذش رو از روم 

 عمیق کشیدم و به جلوی روم نگاه کردم.

فکر کردم. فکر کردم به مرد کنارم که حاال آرامش بخش تر از هر موقع دیگه ای بود، به 

بی که داشت کل زندگیم رو رفتارهاش که یه لحظه خوب بود و لحظه بعد آتشین. به بی

ره، یه عامل باعث خراب اومد شکل بگیکرد و به دوستی ای که تا میازم مخفی می

شد. شدنش می  

خواست زمان همین حاال متوقف شه و من توی این چقدر آروم بودم و چقدر دلم می

آرامش ابدی شم. اون قدر فکر کردم که رسیدنمون به ماشین رو متوجه نشدم. سپند 

در راننده رو باز گذاشته بود و خودش توی جایگاه راننده نشسته و سرش توی گوشیش 

ود.ب  
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عسل اما توی ماشین نبود. به الوند نگاه کردم که دیدم اون هم با ابروهای باال رفته 

کرد. دستم رو به آرومی رها کرد و رو به سپندی که هنوز داشت سپند رو نگاه می

 سرش تو گوشیش بود و متوجه ما نشده بود گفت:

عسل کجاست؟ -  

آورد و با یه لبخند مرموز گفت: سپند انگار تازه متوجه ما شده بود، سرش رو باال  

عه اومدین؟ چه زود. -  

 الوند در عقب رو برام باز کرد و زیر لب گفت:

خوری.برو تو بشین. داری خیس میشی، سرما می -  

لبخندی بخاطر نگرانیش روی لب هام نشست و به حرفش گوش کردم. در سمت من رو 

ماشین رو روشن کرد.بست و خودش صندلی جلو نشست. سپند هم در رو بست و   

سوالمو جواب ندادی سپند. عسل کو؟ -  

 سپند خندید و بخاری ماشین رو تنظیم کرد.

خوردمش برادر من. خوردمش. توی شکم مبارکمه. همچین میگه عسل کو انگار ملکه  -

 انگلستان نیست.

الوند خندید و شیشه سمت خودش رو یکم پایین داد. بوی نم بارون رو دوست داشتم 

رعد و برق... وحشتناک بود!  اما  

 الوند با همون خنده گفت:

از تو بعیدم نیست آخه. مزه نریز حاال بگو عسل کجاست؟ -  
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خیلی درد داشت، از چند نفر همین اطراف آدرس درمونگاه گرفتم بردمش درمونگاه.  -

گفت کرد، گفت نیاز داره چند ساعتی بمونه بعدم دختر نسرین خانم ظاهراا اونجا کار می

 خودم میارمش.

الوند سرش تکون داد و دیگه حرفی بینشون رد و بدل نشد. نگاهم رو دوختم بهش، 

ش زده بود، گه گاهی از توی تکیه داده بود و دستش رو به چونهآرنجش رو به شیشه 

ش کرد. روی صورتش نه اخم بود، نه پوزخند و نه تمسخر، از چهرهآینه به من نگاه می

بود.هیچ چیز مشخص ن  

به دست هام نگاه کردم. دست هایی که توی اوج سرما، گرمای یه دست دیگه رو 

چشیده بودن و گرم شده بودن. دست هایی که آروم گرفته بودن و شاید همین بود 

 معجزه ی دست ها! 

لبخندی روی لب هام نشست و بیرون رو نگاه کردم. آدم هایی که با چتر و بدون چتر 

کردن تا به مقصد برسن. بعضی هاشون هم از زیر بارون رکت میزیر بارون تند تند ح

خندیدن. نفس عمیقی کشیدم و سرم رو به پشتی صندلی بردن و میبودن لذت می

 تکیه دادم.

آروم بودم. توی ذهنم هیچ خبری نبود، مثل این که یه موزیک بی کالم توی سرم 

توی سرم همزمان شد با پخش  پخش کرده باشن و آرامش برقرار باشه. موزیک بی کالمِ

ملودی ای گوش نواز از ضبط ماشین. با چشم های بسته لبخندی روی لبم نشست که 

 شاید هیچ وقت توی زندگیم لبخندی به اون عمیقی نزده بودم.

بعد از دقایقی توی راه بودن سپند ماشین رو پارک کرد و با صدای رسیدیمش چشم 

کرد و چشم های بازم رو که دید لبخندی روی گاهم میهام رو باز کردم. الوند از آینه ن

 لب هاش نشست. 
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 لب زد:

خوبی؟ -  

بی اختیار خندیدم و چشم هاش رو نگاه کردم که خود آرامش بودن. خنده ی من 

جواب حرفش بود. از ماشین پیاده شدم و برای این که بارون بهم نخوره به سرعت توی 

اومد و وقتی من رسیدم آهنگ عوض ال میخونه رفتم. صدای نوار دلکش از توی ح

 شد. 

دیدم که تکیه داده به پشتی، نشسته بود و با کاموای قرمز بافتنی بی رو از پنجره میبی

بافت. به سرعت خودم رو به داخل حال رسوندم.می  

بی با دیدن سر و وضع من خندید و گفت:بی  

بمب توت ترکیده که انقدر درب و داغون شدی؟ -  

خوند:خندیدم. خنده ی من همزمان شد با صدای خواننده که می  

 

شب به گلستان تنها منتظرت بودم»  

 باده ی ناکامی در هجر تو پیمودم

«منتظرت بودم، منتظرت بودم  

 

بافت. همون طور که سرش پایین کرد و بافتنیش رو میبی همراه باهاش زمزمه میبی

 بود به آرومی خندید و گفت:
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هر شب، هر  بابا احمدته. به این آهنگ داریوش رفیعی ارادت خاصی داشت. یادگاری -

کرد و خوراکش بود. روز، گوشش می  

 خندید. با خودش خندید و گفت:

داد. هر وقت دلم ذاشت برای من و بچه ها انقدر که اینو گوش میشب و روز نمی -

ن آهنگو گذاشته...کنم احمدم کنارمه و دوباره ایکنم. حس میتنگ میشه گوشش می  

 

آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم»  

 وه که شدم پیر از غم، آن شب و فرسودم

«منتظرت بودم، منتظرت بودم  

 

بی ادامه داد:بی  

خوندش. راستی کرد و توی وصالمون برام میهمیشه توی دوری هامون اینو گوش می -

 بچه ها کجان؟

دادنم شد: صدای پر آرامش الوند از پشتم مانع جواب  

بی خاتون. سرتاپا گوش به یه داستان عشق بی تکرار.ما همینجاییم بی -  

 

بودم همه شب دیده به ره تا به سحرگاه»  

 ناگه چو پری خنده زنان آمدی از راه
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 غم ها به سر آمد، زنگ غم دوران، از دل بزودودم

«منتظرت بودم، منتظرت بودم  

 

. عصاش رو که به پشتی تکیه داده بود برداشت بی خندید و بافتنی رو کناری گذاشتبی

 و به کمک عصا از جا بلند شد. سپند از پشت من به کمکش رفت.

پس منِ پیرزن رو فقط بخاطر داستانام دوست دارین آره؟ خوشم باشه. -  

 خندیدم و دست هام رو توی هم قالب کردم و گفتم:

عشقتون اون قدر جذابه که آدم دلش بی جونم. منظور الوند این بود که داستان نه بی -

خواد تا دنیا دنیاست بشینه پاش و بشنوتش.می  

 

خرامید آن قامت موزونتپیش گل ها شاد و شیدا می»  

 فتنه ی دوران دیده ی تو از دل و جان من شده مفتونت

 در آن عشق و جنون مفتون تو بودم، اکنون از دل من بشنو تو سرودم

«م، منتظرت بودم، منتظرت بودممنتظرت بودم، منتظرت بود  

_منتظرت بودم/داریوش رفیعی_   

 

بی نگاه معناداری بهم انداخت و بعد با خنده گفت: بی  

از دست شما جوونا که منظوراتونم خودش منظور داره. -  
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بی رو بوسید و گفت:سپند گونه ی بی  

هامون کاری ندارین.بی گل. البته اگر باگیر نده بهشون خاتون. ما دیگه باید بریم بی -  

بی سرش رو بوسید و گفت:بی  

مراقب خودتون باشین مادر. -  

خواستن برن خواست خداحافظی کنم و این لحظات قشنگ رو کش ندم اما میدلم نمی

 بی خداحافظی کرد وو اصرار بیخود من هم جایز نبود. سپند به سرعت از من و بی

رو بوسید.  شبی رو بغل کرد و گونهرفت، الوند هم بی  

کرد به سمت آشپزخونه بی همون طور که آهنگ منتظرت بودم رو زیر لب زمزمه میبی

رفت. پشت سر الوند خواستم برم بیرون و تا دم در همراهیش کنم که برگشت و نگاهم 

 رو قفل نگاهش کرد.

لبخندی که روی لب هاش نشسته بود پر بود از محبت و برای هزارمین بار آرزو کردم 

 زمان متوقف شه.

خوری. من خودم میرم.نیا بیرون. هوا خیلی سرده، سرما می -  

خواستم بکنم مردد بودم. الوند بدون این که نگاهش رو از چشم هام برای کاری که می

بگیره قدمی عقب رفت که یه قدم فاصله بینمون رو طی کردم و خودم رو در آغوشش 

خواستم این آرامش لحظه ای رو داشت اما میانداختم. انگار انتظار این حرکتم رو ن

خواستم آرامشم رو دیر تر ببازم. دست هاش آروم آروم از هم باز لحظاتی کش بدم. می

 شدن و دورم حلقه شدن. 

 آروم خندید و گفت:
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این برای چی بود؟ -  

 نفسی عمیق کشیدم و بوش رو به ریه هام هدایت کردم:

آرومم کردی و نذاشتی بترسم. مرسی که تا وقتی  برای تشکر بخاطر امروز. مرسی که -

ذاری از چیزی بترسم.کنارتم نمی  

 آروم گفت:

ذارم.هیچ وقت نمی -  

 زیر لب جوری که فقط خودم بشنوم زمزمه کردم:

هیچ وقت نذار... -  

سرم رو به آرومی نوازش کرد و من هم آخرین نفسم رو در آغوشش کشیدم. با لبخند 

لب مراقب خودت باشی گفتم که جوابم تکون دادن سر بود. با ازش جدا شدم و زیر 

چشم هام رفتنش رو بدرقه کردم. در رو که بست، نفسم رو به بیرون فوت کردم و در 

 حال رو بستم. 

داشت، بی توی آشپزخونه مشغول درست کردن آش بود و وقتی سر دیگ رو برمیبی

فاصله رو طی کردم و توی درگاه پیچید. چند قدم عطر خوش آش توی کل خونه می

ایستاد و آشپزخونه ایستادم و به این فکر کردم یه روز یه مرد همینجا سر جای من می

کرد.همسرش رو در حال پختن آش با طعم عشق تماشا می  

بی که من رو توی درگاه دید لبخندی به روم زد و گفت:بی  

رفتن بچه ها؟ -  
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ه گرفتم. آهنگ منتظرت بودم روی تکرار بود و من به م رو از درگاسر تکون دادم و تکیه

بی کردم که چه بد دردیه انتظار! خواستم به سمت اتاقم برم که صدای بیاین فکر می

 باعث شد سر جام باییستم:

تونی از توی کتابخونه ی اتاقم، اون کتاب فریدون مشیری رو بیاری؟مادر می -  

بی رو خیلی دوست داشتم، گفتم. اتاق بیلبخندی به روش زدم و چشم زیر لبی ای 

اومد برام منبع کل لذت جهان بود. به بوی عطر نرگس آشنایی که همیشه ازش می

 سمت کتابخونه ی بزرگ توی اتاق کوچیکش رفتم. 

دیوار سمت راست اتاق رو کالا قفسه های بزرگ پر از کتاب پوشونده بود و دیوار سمت 

گفت بعد از بی مییک که باالی تخت قرار داشت. بیبی و یه میز کوچچپ هم تخت بی

بی هم نخواسته بی روی تخت بخوابه بیعمل کمرش، سپند اصرار کرده تخت بخره و بی

 دلش رو بشکنه.

بی برای خراب دونستم جلدش رو بیتوی کتابخونه دنبال کتاب فریدون مشیری که می

کردم. نفسم رو به بیرون فوت کردم نشدن با کاغذ کادو پوشونده گشتم اما چیزی پیدا ن

کردم. بین کتاب ها و دوباره کتاب ها رو این ور اون ور کردم تا شاید کتاب رو پیدا می

 دفتری رو پیدا کردم که جلدش با کاغذ کادو پوشیده شده بود. 

شاید شعر های فریدون مشیری همین بود. صفحه اولش رو باز کردم که دیدم با 

ه شده بود:دستخط زیبایی نوشت  

خاطرات عزیزم، امروز بهترین روز زندگیم بود چون باالخره بهم گفت که عاشقمه. دلم »

خواد از امروز به بعد همه چیزو ثبت کنم تا شاید یه روز این دفترو بهش بدم بخونه می

و ذوق کنه که دفتر خاطرات من پره از اون. خیلی خوشحالم و از خوشی روی پا بند 
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خواد جیغ بکشم ولی همه خوابن و نویسم دلم مین که دارم اینا رو مینمیشم حتی اال

«.همه این پا و اون پا کردن بهم گفت دوستم دارهنمیشه. بعد از اون  

بی؟ صفحاتش رو یکم ورق زدم تا شاید اسمی آشنا پیدا این دفتر متعلق به کی بود؟ بی

« خاطرات عزیزم»چند تا  کنم و همه چیز واضح تر شه. چند صفحه ای ورق زدم و از

 گذشتم تا برسم به وسط های دفتر.

خاطرات عزیزم، امروز روز عشق ایرانی بود. سپندارمذگان. همه چی به قشنگ ترین »

همیم. از ته قلب شکل ممکن گذشت! اصالا باورم نمیشه که االن یک ساله کنار 

کاش زمان کنارش خواد لحظه های کنارش بودن به ابدیت ختم شه. عاشقشم و دلم می

 ثابت شه کاش عقربه ها حرکت نکنن کاش همه چی همین طور خوب بمونه.

امروز بهم گفت چشات قشنگ ترین چشمای دنیا ان، بهم گفت اون قدری دوستم داره 

کشه. کنارش آرومم، کنارش که هیچ وقت از بودن و دوست داشتنم دست نمی

گفت شبدر چهاربرگ هدیه داد. می خوشحال ترینم. برای روز عشق بهم دستبند شبدر

چهاربرگ نشونه ی شانسه، هر کس یه شبدر چهاربرگ پیدا کنه یعنی طبیعت بهش 

 لطف کرده و خواسته آرزوهاشو برآورده کنه.

گفت شبدر چهاربرگ نادره اما هر کس پیداش کنه یعنی بزرگ ترین شانس بهش می

منی! تا حاال کسی این طور  رو کرده. توی چشمام زل زد و گفت تو شبدر چهاربرگ

تپه. امروز حس کردم چقدر م میصدام نکرده بود. حس کردم قلبم جایی بیرون از سینه

«عاشقم. چقدر این عاشقی رو دوست دارم. چقدر...  

ش شد:بی مانع از خوندن ادامهصدای بی  

فرشته؟ چی شد مادر؟ -  
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تابخونه نگاه کردم. همون هول دفتر رو توی لباسم جا دادم جوری که نیفته و به ک

لحظه نگاهم با کتاب کاغذ کادو پیچ شده ی روی میز باالی تخت برخورد کرد و 

بی لبخندی روی لب هام نشست. به سرعت کتاب رو برداشتم و به آشپزخونه رفتم. بی

کرد. روی صندلی نشسته بود و با گوشه ی دامنش، عینکش رو تمیز می  

وی میز گذاشتم.لبخندی بهش زدم و کتاب رو ر  

رفتم. خمیازه شدم به اتاقم میافتاد و رسوا میباید تا قبل از این که اون دفتر می

بی گفتم:مصنوعی ای کشیدم و رو به بی  

بی جونم لطفاا صدام نزنین، برای ناهار خودم م. بیمن برم بخوابم که واقعاا خسته -

م بشه میام.گرسنه  

زد از گوشه چشم نیم نگاهی به من انداخت و می بی همون طور که کتاب رو ورقبی

 گفت:

باشه مادر جان. خوب بخوابی. -  

فهمیدم این خاطرات متعلق به به سرعت به سمت اتاقم رفتم و در رو بستم. من باید می

زد، انقدر راحت، شاید مال یکی از دختر بی هیچ وقت این طوری حرف نمیکیه. بی

اش با عشق ازدواج کردن؟ هاش باشه اما کدوم از دختر ه  

شناختم و از قصه عشق مریم هم هیچ من غیر از مریم هیچ کدوم از دختر هاش رو نمی

دونستم. شایدم مال نوه هاش، اما چرا دفترچه خاطرات یه نوه باید توی اتاق چیز نمی

ش رو بخونم تا خواستم ادامهدونستم مال کیه، گیج بودم اما میمادربزرگش باشه؟ نمی

 شاید چیزی دستگیرم بشه.
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دفتر رو روی تخت گذاشتم و لباس های بیرونم رو سریع با لباس های خونگی عوض 

خواستم برم جلوتر و کردم. با جهشی خودم رو به تخت رسوندم و دفتر رو ورق زدم. می

خاطرات »ببینم این دفتر مال کیه؟ اسمی از کسی توش برده شده یا نه؟ چند تا 

تا به یه صفحه رسیدم. ورق زدم« عزیزم  

خاطرات عزیزم، میگن عشق یعنی آرامش. میگن یعنی از کسی که دوستش داری »

دونستم که دوستش آرامش بگیری و کنارش آروم باشی. من آرومم کنارش. من می

 دارم، اما شک داشتم که عاشقش هم هستم یا نه.

«یعنی این آرامش به معنی عشق بود؟ من عاشقش شده بودم؟  

زدم. باز و باز ورق زدم. ورق  

خاطرات عزیزم، امروز با هم دعوا کردیم. اون آدمِ آروم که منبع آرامشم بود خشن تر »

تونستم چیزی بگم چون مقصر ترسیدم اما نمید. ازش میاز هر موقع دیگه ای شده بو

 تونمدونه که من واقعاا عاشقشم و واقعاا بدون اون نمیخودم بودم. اما خود خدا می

«کار کنم همه چیز درست شه.ه دونم باید چزندگی کنم. نمی  

ش رو بخونم چند صفحه دیگه ورق زدم و به چند تا خاطره بعدش بدون این که ادامه

تقریبا نصف بیشتر دفتر رو رد کرده بودم. رسیدم.  

خاطرات عزیزم، امروز بدترین روز زندگیمه. ازش جدا شدم و اون عشق توی یه »

خ که جفتمون ازش بیزار بودیم خالصه شد. من هنوز به برگشتنمون امید خداحافظی تل

تونه تلخ ترین کلمه ی زندگی یه آدم باشه. من حال دلم بدون اون خیلی دارم. امید می

خواد که بفهمه.فهمیدن اما هیچ کس نمیبده کاش اینو می  
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یه مدت  خواد برایدلم شکست، بدجور هم شکست. خسته ام از همه چی. دلم می

نویسم ولی مگه قرار نبود این دفترو نویسم با گریه میطوالنی نباشم. االن که اینا رو می

بنویسم و به اون بدم تا خوشحال شه و ذوق کنه؟ پس چی شد که به این جا رسیدیم؟ 

 چی شد که جدا شدیم؟ جدامون کردن یا جدا شدیم؟

«لی بد!شایدم نخواست... خاطرات عزیزم حالم خیلی بده. خی  

این خاطرات مال کی بود؟ کی این درد ها رو کشیده بود؟ چرا هیچ اسمی از کسی توی 

دونستم چرا فهمیدن اسم فهمیدم؟ نمیاین دفتر آورده نشده بود؟ من از کجا باید می

کردم با فهمیدنش به خیلی چیز ها پی صاحب دفترچه برام مهم بود اما حس می

دم و خمیازه ای کشیدم. انگار دروغی که گفته بودم روی برم. کمی چشم هام رو مالیمی

 کائنات تاثیر گذاشته بود و واقعاا خوابم گرفته بود.

ش رو شانسی خوندم.چندتا خاطره ی دیگه ورق زدم و یکی دیگه  

خاطرات عزیزم، باورم نمیشه که سه هفته ست از هم جداییم. امروز داشتم با کسی »

نزدیک تره. حرفاشو، حرفامو، هیچ وقت یادم نمیره! تک زدم که از همه بهش حرف می

مونه. خاطرات تک کلماتی که بینمون رد و بدل شد، جزء به جزئش توی خاطرم می

رد ذارن خُعزیزم من با حرفای اون آدم امروز حسی رو تجربه کردم که آدما اسمشو می

 شدن ولی من میگم مردن. 

کنم. شاید به امید وصال دوباره...ن دفترو پر میدونم چرا هنوز دارم ایمن مردم و نمی  

شو حفظ شدم انقدر که توی حرفای امروزمون... هیچ وقت از ذهنم نمیره. کلمه به کلمه

 ذهنم رو دور تکرار بودن. بهم گفت:

 تون گریه کردم.یه بار برای رابطه -
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 تعجب کردم. گفتم:

 کی؟ -

 لبخندش تلخ بود.

 همه دادمی لو چشاتون ولی بودینا، زده لبخند. نبود واقعی دیگه لبخندتون که اونجا -

 بخندین، و باشین خوشحال کردینمی سعی جفتتون وقتی قرارتون، آخرینغه. درو چی

 بغلش توی چطور که کرد، تعریفش برام. دادمی لو چیو همه غمتون از پر لبخند ولی

 بهش. نشکنی بیشتر تو تا نکنه گریه و بمونه محکم کردمی سعی چطور کردی، گریه

 به و عمیق لبخندِ نبود، دل ته از کدومتونهیچ لبخند. داد نشونم گرفتین؟ عکس گفتم

 توی باشه ریخته عالم غمای کل که نگار. اکردمی نقض چشاتون رو صورتتون پهنای

. پیشش رفتیمی دانشگاه از بعد که دفعاتی اون با کردم شمقایسه. چشاتون و لبخندا

. واقعی خیلی! بود واقعی لبخندت ولی بارید،می تچهره از خستگی بودی، خسته

. چشاتون و لبخندا توی بود شده جمع عالم های خوشی کل انگار خندیدن،می چشات

. باشه عکس اون دیدم عمرم به که عکسی ترین کغمنا شاید... آخرتون عکس ولی

  ...بود مصنوعی جفتتون لبخند. داشت غم دوتاتون چشای

 با حرفش بغض کردم و شکستم و گفتم:

. تره داغون دونیمی وقتی ولی باره، آخرین دونستیممی کاش میگن خیلیا دونیمی -

بچه مثل. قبرستون رفتممی داشتم انگار کرد بغلم جوری بار آخرین نمیره یادم من... من

 از خودمو زور به... بگیرن ازش شوعالقه مورد عروسک خواستنمی انگار که بود ای 
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 لبخند رو هاچشم غم ،توئه با حق شاید. کردمی مخفه وگرنه بیرون، کشوندم بغلش

 «.بپوشونه تونهنمی هم عمیق های

 چند صفحه ی دیگه ورق زدم به امید این که توی این آخری ها اسمی پیدا کنم.

دعوامون شد، خاطرات عزیزم، من دیگه مردم! امروز با هم رفتیم بیرون تا حرف بزنیم. »

خواد ببینتم. گفت از زندگیش گورمو گم کنم. خیلی بد! بهم گفت دیگه هیچ وقت نمی

سرم فریاد کشید و خواست گم شم از زندگیش! بهش گفتم نخواست. گفتم اگر 

 تونستیم همه چیو درست کنیم اما نخواست.خواست میمی

وصال ندارم. دیگه تا وقتی خاطرات عزیزم، من دیگه امیدی ندارم. دیگه هیچ امیدی به 

 «نویسم. کاش درست شه... کاش...همه چیز درست نشده، توی این دفتر هیچی نمی

چند صفحه ی بعد رو ورق زدم اما سفید و خالی بود. هیچ اسمی از هیچ کس برده 

نشده بود! چندین بار دیگه چند تا خاطره ی دیگه رو هم خوندم اما هیچ چیز از این که 

 ن دفتر کیه دستگیرم نشد! نویسنده ای

سوختن و من هم مدام به هم کشید، چشم هام میکرد و تیر میسرم به شدت درد می

فشردمشون تا از سوزششون کم کنم. چقدر همه چیز توی این خونه عجیب بود و می

 چقدر همه سعی داشتن همه چیز رو از من پنهان کنن!

***** 

جفتشون کنار هم، تکیه داده به پشتی های قرمز قهوه ای زیر طاقچه به من نگاه 

شدم اما انگار داشتن. زیر نگاهشون داشتم آب میکردن و نگاهشون رو از روم برنمیمی
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حق اعتراض نداشتم. آب دهنم رو قورت دادم و همون طور که سرم پایین بود به گل 

ه شنیدم به زور سرم رو باال آوردم و توی چشم کردم. صداش رو کهای قالی نگاه می

کرد:م بود اما مثل دشمن خونی باهام رفتار میهای کسی نگاه کردم که ظاهراا خاله  

خب فرشته جان! -  

فرشته جان رو جوری کشید و با تمسخر و تاکید ادا کرد که زیر اون حجم از تحقیر 

م:حس خرد شدگی بهم دست داد. لبخند تصنعی زدم و گفت  

بله خانم فروتن؟ -  

 پوزخندی زد و نگاهی تحقیر آمیز از باال تا پایین بهم انداخت.

ت چخبر؟ خوبن ان شاء اهلل؟از خانواده -  

 خواستم جوابش رو بدم که خودش پیش دستی کرد و جواب خودش رو داد:

البته که خوبن. چرا خوب نباشن؟ مادرت که کیفش کوِک کوکه! -  

تا ببینم آثار الوند مهربون دیروز توی صورتش هست یا نه. انتظار به الوند نگاه کردم 

داشتم امروز هم مثل دیروز حامیم باشه و نذاره کسی این طور تحقیرم کنه اما اون 

سرش رو با نگاه کردن به قاب عکس های روی طاقچه از بابا احمد گرم کرده بود و 

انداخت. حتی نیم نگاهی هم به من نمی  

رم رو پایین انداختم و با انگشت های دستم بازی کردم. مرد آرامش دلم گرفت. س

فهمیدم.کرد و دلیلش رو نمیدهنده ی من امروز توجهش رو ازم دریغ می  

 مهرناز پوزخندی زد و کل نفرتش رو از من توی چشم هاش ریخت:
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مامانت هنوزم... نه مامانتو ول کن. خودت چطوری دختر جون؟ آخه خودتم دست  -

از اون زنیکه نداشتی! کمی  

خواهرتونو با لفظ زنیکه »خواستم بگم  «من؟»یه تای ابروهام باال رفت و خواستم بگم 

که اجازه حرف زدن بهم نداد و گفت: «کنید؟صدا می  

یادت که نرفته روزای آخر هر گهی دلت خواست خوردی و ما هم هیچی نگفتیم.  -

بیه وگرنه کنیم از صدقه سر بییادت باشه دختر جون، این که االن داریم تحملت می

بی هم که انگار هر چی بی انداختیمت بیرون. بیخیلی قبل تر با تی پا از این خونه می

ه!ش راه میدسر و پا هست توی خونه  

 چوزخندش غلیظ تر شد.

فهمه.تم بگو خودش بهتر منظورمو میاینو به اون ننه -  

چشم هام درشت شده بود از حرف هاش. انتظار نداشتم انقدر مستقیم به من و 

م توهین کنه. اون قدری از حرف هایی که از زبون یه بزرگ تر شنیده بودم خانواده

به توهین هاش از توانم خارج شده بود و  هنگ کرده بودم که قدرت تکلم و جواب دادن

مهرنازم با خیال این که من رو خفه کرده لبخند پیروزیش رو روی لب هاش نشونده 

 بود.

چشمم رو دوختم به مرد پر آرامشم که حواسش رو به گل های قالی و حتی ترک های 

رات و خواب کرد. بعد از پریشونی دیروز از خوندن خاطداد اما من رو نگاه نمیسقف می

خواست از کسی که دیشب دلم یکم آرامش می آلودِترسناک و غم های بی سر و تهِ

دونستم چرا آرامشم انقدر به این آدم وابسته کرد. نمیداشت آرامش رو ازم دریغ می

دونستم خوب بلده به وقت پریشون احوالی من رو آروم کنه.شده بود اما می  
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ه اومد و سینی رو روبروی مهرناز و شوهرش بهادر بی با سینی چای از آشپزخونبی

گذاشت. سرم رو باال آوردم و بهادر رو نگاه کردم که از هر لحاظ شبیه الوند بود غیر از 

چشم هاش. چشم های الوند شبیه مادرش بود! ته چشم های بهادر چیزی عجیب بود 

داشت اما دریغ!که منِ نابلد رو به تالش برای فهمیدنش وا می  

شت اون همه تمسخر و نیش کالم، چیزی بود شبیه مهربونی و محبت. محبتی که پ

کرد اما چرا؟ شاید چراش همون چیزی بود که من خوندنش رو بلد نبودم. مخفیش می

بی کنار دخترش نشست و مشغول حرف زدن شدن و من به الوندی نگاه کردم که بی

الوند از زبون مهرناز توجهم بهشون انداخت. با شنیدن اسم حتی نیم نگاه هم بهم نمی

 جلب شد.

واال مامان جان تصمیم گرفتیم طالق رو بذاریم برای بعد از ازدواج الوند. به هر حال  -

خوب نیست توی مراسم خواستگاری مطرح شه پدر و مادر خواستگار از هم طالق 

ستگاری گرفتن. همین آخر هفته قراره گلنوش دختر نسرین خانم رو برای الوند خوا

 کنیم.

تونستم مخفی چشم هام که به یکباره به درشت ترین حد ممکن رسیده بود رو نمی

کنم. دست هام یخ بست و گلوم آتیش گرفت و چشم هام سوخت از چیزی که 

دادش و حاال قرار بود دونستم چیه. آرامشم رفت، همون آرامشی که الوند بهم مینمی

  الوند و آرامشش برای همیشه سهم کس دیگه ای بشن.

کردم دارم بزرگ ترین حامیم رو از دونستم اما حس میبه من چه ربطی داشت نمی

ش بی تفاوت بود انگار که هیچی دست میدم. با بهت چشمم رو بهش دوختم. چهره

نشنیده یا اگر هم شنیده یه مسئله کامالا عادی و روتینه. نه شور و شوقی و نه عصبانیت 

 و خشمی. کامالا بی تفاوت! 
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ش یه سری دری وریه کردم و منتظر بودم بگه همهم های گرد شده نگاهش میبا چش

 اما سکوت کرده بود. دروغ بودن این مسئله به اندازه ی آرامشم برام مهم بود.

چشمم رو روی سپند چرخوندم که زل زده بود توی چشم هام. همون چشم های 

گفت دریا شدن. سپنتا مییسبزآبی ای که ارث علی بودن و موقع غم یا تعجب آبی تر م

گفت اومد که همیشه موقع غم بهم میمیشی. کِی این رو گفت خاطرم نبود اما یادم می

 چشات دریا شده. موقع غم دریا میشی.

خواستم این مرد که مایه حاال من دریا بودم؟ شاید. شاید هم خودخواه بودم و نمی

سهمش بشه. توی دلم غبطه آرامشم هست رو به کسی بدم تا آرامش و مهربونیش 

خوردم به دختری که قرار بود همسر یه مرد پر از آرامش بشه که بلده کی جوری از آدم 

حمایت کنه که اون آدم احساس تنهایی نکنه. غبطه خوردم به اون دختری که قرار بود 

کل مهربونی الوند رو داشته باشه و منی که تازه یه گوشه از اون دریا رو کشف کرده 

ش شده بودم.دم و انقدر وابستهبو  

 بهادر حرف مهرناز رو ادامه داد:

آره خانوم جان. گلنوش هم تحصیل کرده ست، هم خانواده داره، هم دکتره. چی از  -

این بهتر؟ همسایه هم که هستیم و با هم زیاد رفت و آمد داشتیم هم خانواده ها همو 

شناسن هم بچه ها.می  

م کرد. انگار دست انداخته باشن دور گلوم و به قصد هچیزی به گلوم چنگ زد و خف

کشت فشارش رو زیاد کنن. آب دهنم رو قورت دادم و باز به الوند نگاه کردم تا ببینم 

 . کنه اما سکوت کرده بوده رو رد میچطور این حرف مسخر
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عرق سردی روی کمرم نشسته بود و دست هام لرز خیلی خفیفی گرفته بودن. آب 

قورت دادم و با بااجازه ای از جا بلند شدم تا برم. قدم هام رو به زور دهنم رو 

داشتم. انگار وزنه ای هزار تنی روی شونه هام قرار داده شده بود که راه رفتن رو برمی

کرد اما با هر جون کندنی بود داشتم راهم رو به مقصد برام سخت و طاقت فرسا می

 کردم.اتاقم طی می

بی با ارامش و طمانینه. زدن، مهرناز با ذوق و گاهی تمسخر، بیمیاون ها هنوز حرف 

بی رو نشنیدم، یا شاید هم انقدر توی فکر بودم که نفهمیدم اطرافم چی داره حرف بی

 گذره اما جمله ی مهرناز باعث دود شدن تمام آرامشم شد:می

 الوند و گلنوش عاشق همن! -
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 فصل ششم

«دیوانه»  

خاطره! همه چیز خاطره میشه و آدم با خاطراتشه که زنده ست و برای زندگی یعنی »

کنه تا خاطره بسازه و یه روز با غم یا شادی، گریه یا خنده اون خاطرات این زندگی می

رو مرور کنه. خاطرات ساخته میشن، حتی به قیمت این که یه روز با غم مرور شن. 

«.. تکرار نمیشن!شایدم خاصیت خاطرات غمه، چون دیگه هیچ وقت.  

 

سرم رو بین دست هام گرفته بودم و تکیه به در اتاقم، روی زمین نشسته بودم. به یه 

نقطه ی نامعلوم زل زدم و پاهام رو توی بغلم جمع کردم. ذهنم پر از فکر بود و با تمام 

خواستم فکر کنم چیز کردم. نمیزدم و ازشون فرار میتوان داشتم فکر ها رو عقب می

خواستم بدونم چرا این مسئله این قدر برام مهم شده. ی که شنیدم واقعیته و نمیهای

خواستم یه گوشه بشینم و پاهام رو توی بغلم جمع کنم و به یه نقطه نامعلوم فقط می

 زل بزنم و به هیچ چیز فکر نکنم.

گفت، اون جماعت محال بود از من خوششون بیاد. انگار از من و بی راست میبی

فهمیدم. مگه مریم چه کار کرده بود که م کینه داشتن اما دلیلش رو نمیوادهخان

برد؟ مگه من چه کار کرده کرد و اسمش رو میخواهرش این طور با نفرت ازش یاد می

گفت بی سر و پا؟بودم که بهم می  

ر کنه. یه بار باهام خوب رفتاشاید انتظار بیجا بود این که حس کنم الوند ازم دفاع می

کرده بود و انگار من جوگیر شده بودم. اون هنوز همون آدمی بود که از من متنفر بود و 

دونست. من رو مقصر هر اتفاق بد کوچیک و بزرگی می  
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کرد وقتی خودش عاشق یه نفر دیگه بود؟ یعنی واقعاا اصالا چرا باید از من دفاع می

شده بود؟ عاشق گلنوش بود؟ اصالا گلنوش کی بود که الوند عاشقش  

کرد؟ چشم های گلنوش هم میوه ی نرسیده بودن گلنوش رو هم همین طور آروم می

براش که اون قدر خواستنی باشن که بخاطرشون صبر کنه؟ چرا این مسئله برای من 

 انقدر مهم شده بود؟ 

اون هم آدم بود و حق داشت عاشق بشه، به من هیچ ربطی نداشت. شاید تاثیر هورمون 

شاید هم یه وابستگی. انگار فرشته ی تنهای بی پناه به هر کس که از راه ها بود و 

شد. واقعاا این طور بود؟ هر کسی؟ اما کرد وابسته میرسید و کمی بهش محبت میمی

خواست مردِ پر آرامشِ من بمونه...من... دلم می  

سیل تیکه  خواستم برم بیرون و دوباره بابا صدای در، کمی از در فاصله گرفتم. نمی

انداختن های مهرناز و اخم های بهادر و بی توجهی های الوند مواجه شم. کمی روی 

بی رو شنیدم:زمین خودم رو کنار کشیدم که صدای بی  

خوای بیای بیرون؟فرشته مادر، نمی -  

بی رو هم با ناراحتی بیجام ناراحت کنم. این چیزی خواست بیچیزی نگفتم. دلم نمی

کردم و بی دلیل ترین و مزخرف ترین ناراحتی عمرم بود. اید حلش میبود که خودم ب

کردم که اصالا به من ربطی هم نداشت؟ من چرا باید به چیزی فکر می  

بی رو دوباره شنیدم:صدای مغموم بی  

دونم مهرناز چقدر با حرفاش ناراحتت کرد.رفتن دخترم. بیا بیرون می -  

بی برام انتخاب کرده بود تا ن سبز رنگم که بیاز جا بلند شدم و دستی به کت دام

گفت چشم هات رو سبز تر بی میجلوی فروتن ها تنم باشه کشیدم و صافش کردم. بی
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نشون میده و من دریا شده بودم بین اون سرسبزی! سعی کردم لبخندی روی لب هام 

 بنشونم تا این زنِ مهربون قاطی احساسات در هم پیچیده ی مزخرف من نشه. 

 در رو باز کردم و با پهن ترین لبخندم و شاد ترین لحن گفتم:

بی خانوم. فقط حس کردم فضا خانوادگیه و موندن من جایز من که ناراحت نشدم بی -

 نیست.

لبخند کجی گوشه لبش نشست و سری به نشونه ی تاسف تکون داد، انگار که 

دارم. عصازنون به  خواست با چشم هاش بگه خر خودتی و من از همه چیز خبرمی

داخل اومد و روی تختم نشست و دست هاش رو برای در آغوش کشیدنم باز کرد. این 

 زن همیشه همراهم بود حتی توی اوج بی پناهی. 

به سمتش رفتم و خودم رو توی آغوشش جا دادم. این آغوش حتی از آغوش الوند هم 

بی برام امن بود که بخوام با بی برام امن تر بود و نفهمیدم که چرا آغوش الوند اون قدر

ش کنم. موهام رو نوازش کرد و با صدایی گرفته گفت:مقایسه  

من اگر بعد از هشتاد و چند سالی که عمر از خدا گرفتم نتونم بفهمم لبخند کی  -

خندیدن اما خورم؟ آره مادر لبات میواقعیه و لبخند کی مصنوعی پس به چه دردی می

توشون غم بود. چشما زود لو میدن احساسات آدمو. زبونشون  مهم خنده ی چشاته که

ی بفهمی به زبون و حرفا نگاه نکن، به چشما نگاه خوافرق داره با همه چی، هر چیو می

 کن.

کنم. انگار از همه چیز خبر داشت و دونست خوب نیستم و تظاهر میبی میبی

رده بود شاید و حاال خواست هیچ چیز رو نگه تا خودم بگم. من رو زندگی کمی
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دونست باید چی بگم و چه کار کنم و چه حسی داشته باشم، مثل یه نویسنده که از می

ذاره شخصیت ها خودشون اطرافشون رو کشف کنن. داستانش خبر داره اما می  

بی گذاشتم و آروم گفتم:سرم رو روی شونه ی بی  

ولی من خوندن چشما رو بلد نیستم. -  

بی خودِ اون خنده هایی که انگار سال ها تجربه توش بود و بی بی خندید، ازبی

جوونیش رو توی من پیدا کرده بود. خندید انگار براش آخر دنیاست و تنها چیزی که 

خواد اینه که خودِ جوونیش آروم بگیره. یه خنده ی خسته اما پر از حرف!می  

گیری.گیری مادر. یاد مییاد می -  

ند هم بود که واقعاا عاشق گلنوشه یا نه؟ اگر خوندن چشم ها یعنی توی چشم های الو

فهمیدم که چقدر جنگیده برای به دست آوردن عشقش؟ سریع و بی رو بلد بودم می

 اختیار پرسیدم:

بی الوند عاشق شده؟بی -  

انگار انتظار سوالم رو نداشت و خودم هم از سوالی که پرسیدم خجالت کشیدم. به من 

دگی الوند بود و خودش اختیارش رو داشت. اما سوالی بود که بی ربطی نداشت، زن

نهایت ذهنم رو درگیر کرده بود، یعنی اون هم مثل بابا احمد برای به دست آوردن 

 گلنوش جنگیده بود؟

خب هر کسی عاشق میشه دختر، برای چی؟ -  

 م عاشق شده بودم؟ من، همتا هم عاشق شده بود؟ عشق چه شکلیه؟ شیرین یاه من

تلخ؟ یعنی همتا هم پستی و بلندی های عشق رو طی کرده بود؟ اصالا کسی بود که 
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عاشق همتا باشه و بعد از تصادفش تالش کنه دوباره دلش رو به دست بیاره و همه چیز 

 رو یادش بیاره؟ 

کسی بود که برای همتا بجنگه و خسته نشه؟ مثل بابا احمد که برای محبوبه خاتونش 

خواستم همه حرف هام رو توی خودم بریزم اما کی کم نیاورد... می جنگید و هیچ وقت

دونست و کل تالشش توی این ماه بی ای که همه چیز رو میبی محرم تر؟ بیاز بی

ش بودم این بود که من آروم باشم و سختی نکشم، کسی که هایی که توی خونه

بی بهتر برای حرف زدن؟خواست کمکم کنه، کی از بیمی  

... یعنی... الوند عاشق گلنوشه؟خب -  

بی خندید. حرف خنده داری زده بودم یا کنجکاویم براش خنده دار بود؟ شاید هم بی

پرسیدم که به من هیچ ربطی نداشت. تک سرفه ای کرد و بخاطر این بود که سوالی می

 آروم گفت:

چی بگم واال. -  

بی باز سرفه خواستم. بیب میاین جواب من نبود. جواب من یا آره بود یا نه؛ من جوا

اومد. حتماا دوباره قرص هاش رو کرد و این بار انگار سرفه هاش شدیدتر بود که بند نمی

جا خورده بود. سرم رو باال آوردم و نگاهش کردم. صورت قرمزش جواب نخوردن جابه

 قرص های درست نبود! 

وی رگ هام منجمد شد و چشم هام تا آخرین حد گشاد شد و بدنم یخ، انگار که خون ت

 من فقط تونستم با صدایی که خیلی بلندتر از حد معمول بود بگم:

بی!بی -  
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شدم. باید یه کاری کرد و من هر لحظه سردتر از قبل میبی همچنان سرفه میبی

بی رو آروم تکون کردم. آب دهنم رو قورت دادم و بی خیالِ لرزش دست هام بیمی

شدن ریخت و سرفه هایی که متوقف نمیبی درونم فرو میدادم. انگار با هر تکون بی

  پاشوندن.انگار کل وجودم رو از هم می

داد، تنها این زن تنها دارایی من از کل جهان بود، تنها کسی که واقعاا بهم اهمیت می

کرد.کرد، دوستم داشت و پناهم بود و حمایتم میکسی که واقعاا کمکم می  

کرد. انگار کسی دست دور گردنم انداخته حتی فکر از دست دادنش هم حالم رو بد می

ه خس خس افتاده بودم و نفسم به زور باال بود و قصد خفه کردنم رو داشت که ب

بی و دست و پام رو گم کرده بودم. کردم بیاومد. مدام و پشت سر هم تکرار میمی  

سوخت و کردم! چشم هام میبی بود. باید یه کاری میانگار حال من بدتر از حال بی

سوخت. کردم، دیدم تار شده بود و گلوم میجوشش اشک توشون رو به وضوح حس می

 سریع از جا بلند شدم و به سمت موبایلم هجوم بردم.

کرد و من توی گوشیم دنبال شماره ی الوند بودم. بی روی تخت هنوز سرفه میبی

بی روی تخت افتاد و من به الوند زنگ زدم. یه بوق، دو بوق، سه بوق...بی  

لعنتی بردار گوشیو! -  

 چهار بوق، پنج بوق...

الو؟ -  

ند برای شکستن بغض من و لرزش بیشتر بدنم کافی بود. سرفه های مداوم الو گفتن الو

بی به تک سرفه تبدیل شده بود و صورت قرمزش نشونه ی خوبی برای من نبود.بی  

الوند، توروخدا بیا اینجا. -  
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 انگار ترسونده بودمش. سریع پرسید:

فرشته خوبی؟ چی شده؟ -  

م بهم اجازه ی حرف و گریه های بی وقفهکردم و بغض توی گلوم بلند بلند گریه می

بی رو از بی خوب نبود پس منم خوب نبودم. داشتم بیدادن. خوب نبودم. بیزدن نمی

بی داشت بین سرفه دادم. قلبش ضعیف بود و من احمق حواسم بهش نبود. بیدست می

داد و من الل شده بودم.ها جون می  

فرشته آروم باش بگو چیشده؟ -  

شد و همون جا روی زمین افتادم. کل بدنم به رعشه افتاده بود و نفس من پاهام شل 

اومد.هم حاال به زور باال می  

بی... توروخدا... بیا...الوند... بی -  

دونستم در فهمیدم کلمات بی سر و تهم قراره به کجا ختم بشن اما میخودم هم نمی

حال حاضر هیچ پناهی غیر الوند ندارم و هیچ کسی نیست که بتونه توی این اوضاع 

 آرومم کنه و همه چیز رو درست کنه. 

کردم و الوند پشت خط سکوت از تنگی نفسی که بهم دست داده بود من هم سرفه می

ده بود. با هق هقی که با جیغم آمیخته شده بود گفتم:کر  

الوند کجایی؟ بیا! -  

 صداش آروم بود:

با تمام سرعتم دارم میام، تو فقط به من بگو چی باعث شده به این حال بیفتی. -  
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زدم و زل زدن به پیرزن کردم، زار میبی رو صدا میزدم و مدام بیداشتم زار می

وشی از دستم رها شه و با دو دست توی سر خودم بزنم.بیهوش روبروم باعث شد گ  

بی!بی -  

گذشت خودم رو به سمت بی توجه به تلفن و الوند و هر چیزی که پشت خط داشت می

دم، بدتر از هر بی کشیدم و دست هاش رو بین دست هام گرفتم. سرد بود و لرزیبی

ین آدم زندگیم اینجا جلوی شد مهم ترلرزشی که به عمرم تجربه کرده بودم. باورم نمی

اومد.داد و من کاری جز گریه ازم برنمیچشم هام داشت جون می  

کردم بدنم داره از داخل خودش رو پیچید و من عجیب حس میم به هم میدل و روده

بی رو رها کنم خودم رو کمی به سمت گوشه اتاق کنه. بدون این که دست بینابود می

م. الوند هنوز هم پشت خط بود. کنترل لرزش دست هام کشیدم و گوشیم رو چنگ زد

تونستم گوشیم رو درست کنار گوشم نگه دارم برای همین تماس رو رو نداشتم و نمی

 روی اسپیکر گذاشتم. 

 بین هق هق هام گفتم:

الوند... -  

 لحنش جدی تر از همیشه بود:

نترس. نزدیکم. -  

باعث شد از اون ور خط فریاد بزنه:م بلندتر که م شدیدتر شد و صدای گریهگریه  

د انقدر گریه نکن توی این اوضاع انقدر روی مخ من نباش! خودم به اندازه ی کافی  -

کنی و نمیگی چه مرگته. د بگو بی میبی بیبدبختی دارم توام با گریه زنگ زدی بی

بی چی!بی  
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دای هق هقم م بی صدا شد و میونش فقط صحس یه مزاحم بهم دست داده بود. گریه

شکست. صدای نفسش توی گوشی پخش شد و بود که سکوت اتاق و اون ور خط رو می

 آروم گفت:

خواستم ناراحتت کنم. فقط بگو چی شده فرشته.من... نمی -  

کردم نفس هام رو منظم کنم و صداش کالفه بود، خیلی کالفه تر از همیشه! سعی می

همیشه بودم. کلمات رو انگار گم کرده بودم و  لرزش بدنم رو کم، اما گویا ناموفق تر از

 به زور تونستم فقط یه جمله ادا کنم:

خواستم مزاحمت شم.نمی -  

مونم فقط انقدر نترس.مزاحم نیستی. من تا وقتی برسم پشت خط می -  

 آروم گفتم:

اومد، بعد...بی... سرفه هاش بند نمیبی -  

زدم تا از این و رو تختی رو چنگ می زدمش رو بگم. نفس نفس میبغض نذاشت ادامه

 بغض من رو در امان نگه داره. 

 فریاد الوند باعث شد گوشی از روی پام بیفته:

لعنتی! -  

کرد آرامش رو زد و حالش خوب نبود. سعی میاون هم انگار اون سمت نفس نفس می

 توی صداش نگه داره اما ناموفق بود.

درو باز کن، توی کوچه ام. -  
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بی به بیمارستان جا بلند شدم و به سمت آیفون هجوم بردم. باید زودتر بی سریع از

کوبید و تیر کرد. قلبم تند تند میم میرسید. حتی فکر از دست دادنش هم دیوونهمی

کشید! بدجور هم!کشید. قلبم تیر میمی  

بی برگشتم. دست های سردش رو بین دست هام آیفون رو که زدم سریع پیش بی

و سعی کردم بغضم رو قورت بدم و آرامشم رو حفظ کنم تا بتونم به الوند هم  گرفتم

 آرامش بدم.

کردم. باید حسش بی بردم. باید نفس کشیدنش رو حس میدستم رو جلوی بینی بی

کردم. دستم رو جلوی بینیش نگه داشتم و کردم. من باید این زن رو حس میمی

 منتظر موندم. منتظر یه نشونه.

 سوخت و من منتظر یه نشونه بودم. من منتظر یه معجزه بودم. اما هیچی نبود.یگلوم م

من فقط منتظر  کشید. هیچ نشونه ای نبود. نبود...بی نفس نمیهیچی... هیچی نبود. بی

صدای فریاد الوند توی سرم پیچید و فریاد شد روی قلبم: بودم...  

یا خدا! -  

***** 

بیمارستان نشسته بودم و منتظر دکتر بودم تا از اتاق بی حرف روی صندلی فلزی سرد 

کردن و الوند هم یه گوشه بیرون بیاد. عسل و سپند مدام راهروی بیمارستان رو متر می

زد. توی این چند ساعت انگار من روزه ی سکوت گرفته داشت با موبایلش حرف می

س هم تالشی نکرده تونست آرومم کنه و هیچ کبودم و الل شده بودم. هیچ چیز نمی

بی تنها دارایی منه و مهم ترین فرد زندگیمه که اگر از دونستن بیبود. انگار همه می

 دستش بدم داغون میشم.

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
261 

بی رو به بیمارستان آورد اصرار داشت منِ وحشت زده الوند به محض این که من و بی

خت بیمارستان بی رو که با چشم بسته روی تتونستم. بییه آرامبخش بخورم اما نمی

دیدم انگار همه کلمات برام بی معنی شدن و به یکباره همه چیزم رو باختم. خفه شدم، 

 الل شدم و کلمات فرار کردن!

ش رو از دیوار گرفت و به سمت من اومد. به الوند که انگار تماسش تموم شده بود تکیه

هام پوشوندم. الوند جلو خم شدم و آرنجم رو به زانوم تکیه دادم و صورتم رو با دست 

کنارم نشست و بی حرف به اتاق روبرو زل زد. انگار هیچ کدوممون قصد شکستن این 

دونستیم چه کسی توی اون اتاق خوابیده!سکوت رو نداشتیم و هر دو می  

بی همون قدر که برای من مهم بود برای الوند هم مهم بود که موقع دیدنش توی بی

کردم که اتفاق بدی نیفتاده ویدا بود. فقط دعا دعا میاون حال شکستن از چشم هاش ه

بی سالم و سالمت به خونه برگرده. باشه و بی  

سوخت و انگار من قصد نداشتم براش کاری کنم. توی این گلوم هنوز بدجور می

بی بود و بس.موقعیت تنها چیزی که مهم بود حال بی  

خوب میشه، نگران نباش. -  

چرخوندم و نیمرخش رو نگاه کردم. صداش گرفته بود، خیلی گرفته؛ سرم رو به سمتش 

جوری که انگار کل سال های زندگیش رو داشته با یه بغض تموم نشدنی زندگی 

کرده. توی این لحظه الوند و گلنوش و حرف های مهرناز و همه چیز برام بی معنی می

ید لعنتی خوابیده بود. بودن، تنها چیزی که مهم بود آدمی بود که روی اون تخت سف

 آروم گفتم:

تونم حال بدشو تحمل کنم.مهم ترین آدم زندگیمه. نمی -  
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انداخت. هوم زیر روش زل زده بود و حتی نیم نگاهی هم بهم نمیخیلی جدی به روبه

لبی گفت و سکوتش طوالنی شد. سرم رو پایین انداختم و با انگشت های دستم بازی 

تونست آرومم کنه و چقدر این آرامش برام کنارم هم میکردم. حتی حضور این مرد 

عجیب بود. سرش رو چرخوند و به منی که به کاشی های سفید زل زده بودم نگاه کرد. 

خواست چیزی بگه و دو دل بود.انگار می  

وقتی... رسیدم... خیلی حالت بد بود. خیلی پریشون بودی. بهتری؟ -  

کنم. من به نگرانی الوند نیازی نداشتم،  تونستم پیش بینیسوال بعدیش رو می

ش دروغ بود و سوالی بود برای خالی نبودن عریضه. چیزی که نه مخصوصاا وقتی همه

چندان شبیه لبخند بود روی لبم نشوندم و دستی به یقه پالتوی مشکیم کشیدم و با 

 آروم گفتم:

نامزدیتونم پیشاپیش مبارک. -  

نگار عوض کردن بحث اون قدر واضح بود که لبخند محوی گوشه لب هاش نشست، ا

براش مشخص شده بود دوست ندارم به اون سوال جواب بدم. شاید چون دوست 

نداشتم کسی من رو اون قدر ضعیف و ناتوان ببینه. میون سیل اشک هام، لرزش بدنم و 

ش کشید و دوباره بی گفتن. دستی توی موهای قهوه ای تیرهبی بیجیغ هام موقع بی

روش زل زد.روبه به  

نامزدی چیه بابا، یه برنامه الکیه که مامان خودش همین جوری واسه خودش ریخته  -

 و تن من کرده.

چیزی ته دلم آروم گرفت، شاید از این که الوند قرار نیست آرامش و محبتش رو به 

 کسی بده. اسمش خودخواهی بود یا یه چیز دیگه؟
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گفتن عاشق هم هستین.ولی می -  

رو روی اون یکی پاش انداخت و به پشتی صندلی تکیه داد.پاش   

دونم چرا. و توام عجیبی!اهوم. نمی -  

حس کردم شاید ته دلم رو خوند. این که دوست داشتم آرامش من بمونه و متعلق به 

 کس دیگه ای نباشه. نگاهم رو ازش گرفتم و چشم هام رو بستم. 

 ادامه داد:

فهمم کنین. نمیبی دارین عجیب رفتار میت و تو و بیفعالا که بازی، بازیِ شماس -

خوای چیو ثابت کنی با رفتارات؟ حرفات؟ عادی باش واقعاا این کارا برای چیه. می

 همتـ.... ببخشید، فرشته!

چشم هام از شنیدن اسمی که تا نیمه رفت اما گفته نشد سریع باز شد. دسته ی کیفم 

خواست ازش بپرسم تو توی هم فرو رفت. دلم میرو توی دستم فشار دادم و اخم هام 

خوای من رو آزار بدی؟ خوای ثابت کنی با همتا همتا کردنات؟ میچی رو می  

خوای با ت آزارم دادین و حاال میبس نبود این که با تحقیر کردن های خودت و خانواده

اومدن دکتر چی آزارم بدی؟ سرم رو به سمتش چرخوندم تا جوابش رو بدم که با بیرون 

 از توی اتاق، همه چیز فراموشم شد و به سمتش پرواز کردم.

روش رسوندم و روبه مرد سفیدپوشی که از اتاق بیرون اومده بودسریع خودم رو به 

ایستادم. از حرکت ناگهانیم انگار شوکه شده باشه یه قدم به عقب رفت و پرونده ی توی 

فتم:دستش رو محکم تر توی دست گرفت که سریع گ  

من نوه و پرستارشون هستم. حالشون چطوره؟ -  
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سپند و عسل و الوند هم کنار من ایستادن و به دکتر گوش سپردن. دکتر نگاهی به 

کاغذ های توی دستش انداخت و سرش رو باال آورد. آروم دستی به ته ریشش کشید و 

 با صدای بمی گفت:

ا خداروشکر حالشون بهتره. فعالا مادربزرگتون یه حمله قلبی رو رد کردن ظاهراا ام -

کنم یکی از شما تونن مرخص شن. پیشنهاد میامشبو باید بستری بمونن اما فردا می

امشب باالی سرش بمونه تا اگر هر اتفاقی پیش اومد بتونید سریع ما رو خبر کنید. بدن 

کی یلی ضعیف شده، باید خیلی مراقبشون باشید. لطفاا یایشون به دلیل کهولت سن خ

 از آقایون همراه من بیان یه سری تذکرات باید بهشون بدم.

قبل از این که سپند فرصت کنه حرفی بزنه الوند همراه دکتر رفت و گوشه ترین قسمت 

بی حالش خوب بود. همین مهم نفس راحتم رو به بیرون فوت کردم. بی راهرو ایستادن.

بی ش و نه هیچ چیز دیگه. فقط بیبود. دیگه هیچ چیز مهم نبود. نه الوند، نه حرف ها

  مهم بود و بس.

دیگه رو بغل گرفته بودن چرخوندم. اشک توی سرم رو به سمت سپند و عسلی که هم

گفت. سریع چشم های عسل جمع شده بود و به آرومی چیزهایی رو برای سپند می

 گفتم:

آروم بگیرم، بی توی خونه تونم بدون بیمونم. نمیبی میامشب من باالی سر بی -

 خودم باالی سرش بمونم بهتره.

عسل سرش رو از توی سینه ی سپند بیرون آورد و با همون چشم های قهوه ای روشن 

 اشکبار به من زل زد. خواست اعتراض کنه که سپند پیش دستی کرد و سریع گفت:

باشه. اما هر اتفاقی که افتاد ما رو در جریان بذار. -  
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خوشش نیومده بود که با قهر خودش رو از آغوش برادرش  عسل انگار از جواب سپند

بی برم خونه دیوونه شدنم حتمیه؛ باید دونستم که امشب اگر بدون بیبیرون کشید. می

موندم!خودم باالی سرش می  

 سپند به ساعتش نگاه کرد و کالفه سرش رو باال آورد و به الوند زل زد. زیر لب گفت:

ن مهری قراره گوشمونو بیخ تا بیخ ببره!ساعت یازده و نیمه. ماما -  

خواست بگم اون هیوالیی که من عصر دیدم اگر این کار رو نکنه عجیبه، اما دلم می

نگفتم. سردرد و سوزش گلو امانم رو بریده بود. سپند که حال زارم رو دید لبخند 

 مصنوعی ای زد و آروم گفت:

داغونیا دختر. -  

و آروم گفتم:دست هام رو توی هم قالب کردم   

نگرانم. -  

 چشم هاش رو یک بار به نشونه ی اطمینان باز و بسته کرد و گرفته تر از قبل گفت:

بی. الوند شاید کارش طول بکشه.بهتره بری پیش بی -  

از درکش لبخندی روی لبم نشست. لبخندی که توی اوج شرایط واقعاا بهش نیاز 

بی شدم. بی ردم و سریع وارد اتاق بیداشتم. خداحافظی سرسری ای با سپند و عسل ک

حال و با رنگ پریده روی تخت بیمارستان، بین اون همه دم و دستگاه و سرم خوابیده 

 بود. زیر لب گفتم:

کنن و مون این قدر جا باز کردی که همه بخاطرت هر کاری میچجوری تو قلب همه -

میرن و زنده میشن؟با یه ذره بد شدن حالت یه دور می  
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سمت تختش رفتم و زمزمه کردم:به   

بابا احمدو هم همینجوری عاشق کردی خاتون؟ -  

***** 

 فریادش توی اتاق پیچید و پیچید و سیلی زد به صورت احساساتم:

تو؟ تو تنها کسی بودی که توی این خونه بودی! چطور نفهمیدی قرصاشو اشتباه  -

شومی دختر، همه جا رو با خودت خورده؟ چند بار باید گند بزنی به همه چیز؟ تو انگار 

کشی!به گند می  

دونست و شکست. شکست حرمتی که بینمون بود رو! چطور باید من... من رو شوم می

چیز تقصیر من نبوده؟ کنترل نفس دادم هیچ به این مرد عصبانی جلوی روم نشون می

ردم گفتم:کهام دستم نبود. دستم رو به سرم گرفتم و همون طور که اتاق رو متر می  

دونستم قرصاش چی ان؟انقدر منو مقصر ندون! من باید از کجا می -  

مشتی که توی دیوار فرود اومد باعث شد جیغ خفیفی بکشم و قدمی عقب برم. از چشم 

زد.هاش انگار خون بیرون می  

خوره؟ نکنه هنوز بچه ای! نفهمی! بعد این همه مدت هنوز نفهمیدی چه قرصایی می -

واستی به کشتن بدیش؟ آره؟!خخودت می  

تن صدام که فریاد شد و آینه ای که توسط من از روی میز پرت و شکسته شد انگار 

 دست من نبود:
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کنی من مقصر همه اتفاقاتم؟ چرا الوند؟ دونی؟ چرا فکر میچرا انقدر منو مقصر می -

ولی نیستم!  من چکارت کردم که انقدر ازم متنفری؟ د احمق من باید از تو متنفر باشم

 ببین نیستم! من هنوز...

 حرفم رو قطع کرد و مثل خودم فریاد زد:

بینی یا خودتو زدی به کوری؟ وضعیت سپند و عسل، مامان و خفه شو! واقعاا نمی -

گفت، تو دقیقاا مثل مامانتی!بی! مامان مهرناز راست میبابام، من، حاال هم بی  

ش ایستادم. اختالف قدمون به ینه به سینهچند قدم فاصله بینمون رو طی کردم و س

خواستم همه چیز چشم تو چشم، رخ به رخ باشه. مشتی اومد اما میوضوح به چشم می

زدم گفتم:ش زدم و در حالی که نفس نفس میبه سینه  

خواد اونی که... خراب کرد... من نبودم الوند! چشاتو باز کن. من نبودم! دلت می -

بینی.دن یکی دیگه ولی جلوتو نمیتقصیرارو بندازی گر  

 صدام اوج گرفت. خیلی اوج گرفت:

من... کاری... نکردم! -  

دونست! گوشه شالم رو توی مشتش چشم هاش قرمز شده بود. خودش همه چیز رو می

 گرفت و با اخم های در هم غرید:

کنی همتا.خودتو تبرعه می -  

کنی خودتو تبرعه می»تکرار شد. صداش پیچید توی گوشم. پیچید و پیچید و بارها 

«همتا!  
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____ 

کردم. نفس نفس زنان از خواب پریدم. منگ بودم و شرایطم اون لحظه رو درک نمی

کردم همه چیز هنوز یه خوابه و من گیر افتادم بین همه چیز هایی که حس می

کشید، انگار که بد خوابیدم. کش و قوسی به خودم دونستم چی ان. گردنم تیر مینمی

ی تخت بیمارستان خوابیده بود و انگار که بی دوختم. آروم رودادم و نگاهم رو به بی

کشید. حالش بهتر بود. سرم تیر می  

م ه کردم که توی خوابمانقدر این مدت افکارم پریشون شده بود و مدام به الوند فکر می

 اومده بود.

الوند انگار هم کابوس بود و هم رویا. گوشیم رو از جیبم درآوردم و روشنش کردم. 

الوند روی صفحه  تماس از دست رفته یداد و و نشون میساعت سه و نیم شب ر

کرد. بدجور خودنمایی می  

خواست بهش زنگ بزنم و صداش رو بشنوم تا آروم بگیرم و حس و حال دلم می

شد. دیر وقت بود و وقت مناسبی برای زنگ زدن مزخرف اون خواب پاک شه اما نمی

وشی رو کنار گذاشتم.م رو به بیرون فرستادم و گنبود. نفس حبس شده  

حس دلتنگی عجیبی بهم دست داده بود، انگار نه انگار که همین چند ساعت پیش 

خواست، خواست باهاش حرف بزنم، دلم اون الوند مهربون رو میدیده بودمش. دلم می

 نه اونی که توی خوابم دیده بودم. 

ی چندگانه ی سرم رو بین دست هام گرفتم و چشم هام رو بستم تا از این حس ها

کرد و کنارش مزخرف خالص شم. چقدر عجیب همه چیِز این آدم برام واقعی جلوه می

اون تماس از دست رفته که از طرف گرفتم. گوشیم رو درآوردم و دوباره به آروم می

نگاه کردم. الوند بود  
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تونی از شرش گفت دلتنگی درد بی درمونه. هرچقدرم تالش کنی نمیبی همیشه میبی

تونه دِل تنگ و ناآرومتو آروم کنه، همونی که دلتنگیتو الص شی. فقط یه نفره که میخ

ت.به خودش گره زده. برو پِی علت پژاره  

خواستم قطع کنم اما دلم ش و بهش زنگ زدم. میبی اختیار دستم رفت روی شماره

بود و من کردم! دیر وقت اومد خودم رو از شنیدن صداش محروم کنم. باید قطع مینمی

مزاحمش بودم. خواستم گوشی رو بیارم پایین و قطع کنم که صدای خواب آلود الوند 

 توی گوشی پیچید:

چیزی شده فرشته؟ -  

دلم به یکباره آروم گرفت انگار. صدای گرفته ی خواب آلودش برام مثل آرامبخش عمل 

توی  کرد و همه حس مزخرف اون کابوس رو خفه کرد. آب دهنم رو قورت دادم و

زدم!جواب سوالش گیر کردم. نباید زنگ می  

من... نه چیزی... نشده. -  

شدن آرامشم پیچید و همین نفس ها باعث میصدای نفس هاش توی گوشی می

برگرده. انگار همه حال بدم رفته بود. حتی همه هول شدن هام در اثر جواب دادن 

ای نفس هاش گوش خواست ساعت سه و نیم شب به صدبهش. و من عجیب دلم می

 کنم. 

 میگن ساعت دو شب به بعد وقت دیوونگیه، شاید دیوونه شده بودم!

 آروم گفت:

پس دلیل زنگ زدنت این وقت شب چیه؟ -  
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لحنش نه تمسخر داشت، نه طلبکار بود، نه هیچ چیز دیگه. فقط انگار یه سوال عادی 

م چی بگم. بگم دونستخواست. نمیبود که پرسید و یه جواب عادی که از من می

خوام آرومم کنی؟ این که صدات آرومم دلتنگت شدم و زنگ زدم؟ کابوس دیدم و می

کنه حتی اگر خواب آلود و گرفته باشه؟می  

دونم. کابوس دیدم.من... نمی -  

ترسید چیز وحشتناکی باشه و حاال که نفسش رو توی گوشی فوت کرد، انگار که می

خواست قطع کنم هم نیست آروم گرفته بود. دلم نمی فهمیده بود چیز اون قدرها مهمی

زدی و خداحافظ. دلم خوام برم بخوابم و نباید زنگ میدونستم االنه که بگه میو می

شد!خواست. اما نمیخواست باهاش حرف بزنم، تا خود صبح. دلم خیلی چیزها میمی  

چی دیدی؟ -  

ادامه ی خوابش برسه ازم پرسیده نصف شب، به جای این که ازم بخواد قطع کنم تا به 

زد تا من رو آروم خواست آرومم کنه؟ چرا باید از خواب خودش میبود چی دیدی؟ می

« من»کنه؟ لبخندی روی لبم نشست و گوشی رو بیشتر به گوشم چسبوندم. انگار 

زد.نبودم و دیوونه ترین حالِت نیم شبیِ من داشت با الوند حرف می  

خب... -  

زدم اون هم این وقت شب! من زنگ زدن به الوند اشتباه بود. نباید زنگ میمکث کردم. 

 مزاحمش بودم! آروم گفتم:

زدم. من برم...ببخشید. دیر وقته. نباید زنگ می -  

 میون حرفم پرید.

فرشته! سوال پرسیدم! چی دیدی؟ -  
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 نفسم رو به بیرون فوت کردم.

بیدارت کردم. ببخشید. برو به ادامه ی  آخه دیر وقته. نصف شبه. توام خواب بودی من -

 خوابت برس.

 محکم تر از قبل صدام زد:

فرشته! -  

 و دل من لرزید! دل من از شنیدن این اسم از زبون الوند لرزید! بی اراده گفتم:

جانم؟ -  

سکوت کرد. اون هم سکوت کرد و چند لحظه ای جفتمون سکوت کردیم. نه من حرف 

آرامشش رو شنیدم: زدم و نه اون. صدای پر از  

خوام بشنوم. یعنی این مهم تره.وقتی میگم بگو یعنی می -  

کابوس من براش مهم تر از خستگی خودش بود؟ چرا؟ چرا براش مهم بود؟ براش مهم 

 بودم؟ من... فرشته... برای الوند مهم بودم؟ آروم گفتم:

تو بودی. خب... -  

فروتن ساعت سه شب چرا باید به و نفهمیدم الوند  لحنش پر شد از تعجب و خنده

:حرف من گوش کنه و بخنده و روم قطع نکنه  

من؟ بخاطر وجود من کابوس شده بود؟ -  

ش آروم خندیدم.از خنده  

کردی.زدی و دعوام میاهوم. چون تو سرم داد می -  
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خندید. آروم بود، خیلی آروم جوری که از آرامش اون من  به آرومی و مردونه اون هم

شدم. همه افکارم فراموشم شده بود. همه چیز! فقط من بودم و دآگاه آروم میهم ناخو

 اون و ساعت سه و نیم شب و دیوونگی ای بی سر و ته.

کردم.گفتم؟ حتماا کار بدی کرده بودی که دعوات میچی می -  

دید. همیشه پشت تلفن اخم نمایشی ای کردم انگار که اون کنارم بود و این اخم رو می

بی پژاره حس رو بهش داشتم؟ این که تلفنی نیست و کنارمه؟ شاید به قول بی همین

 باعثش شده بود...

انداختی گردن بی حالش بد شده بود و تو داشتی همه تقصیرا رو مینخیر. انگار بی -

ش منو مقصر ندون. حتی توی خوابمم بی من، منم گفتم من مقصر نیستم و همه

ی.کنمنطقی و الکی دعوام می  

 سکوت کرد. چند لحظه ساکت بود و بعد آروم و با خنده گفت:

االن زنگ زدی بخاطر خوابت ازت معذرت خواهی کنم؟ سرکار الیه، بانوی من،  -

خوام.سرورم، من بخاطر خوابی که دیدین و توش اذیتتون کردم از شما معذرت می  

 بلندتر خندید و ادامه داد:

گیری افتادیما! -  

شد الوند، اون الوند جدی و آزار و آروم شدم. هر چیزی که باعث می خندیدم. خندیدم

شد دهنده نباشه و شوخی کنه و آرومم کنه رو دوست داشتم. هر چیزی که باعث می

مهربون باشه رو دوست داشتم، حتی اگر دیوونگی آخر شب بود و اون هم مثل من این 

 وقت شب دیوونه شده باشه.

نکنه دیوونگی قشنگ ترین احساس دنیاست؟   
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من آروم بودم کنارش. من آرامش داشتم! اون هم کنار من آروم بود؟ اون هم کنار من 

این  اسم آرامش داشت؟ یا شاید هم همه ی این ها یه دیوونگی مسخره بود... اما اگر

 دیوونگی بود، من دیوونه بودن رو دوست داشتم.

وند دیوونگی بود من دیوونه بودم. من دیوونه بودم!اگر آرامش داشتن کنار ال  

 با خنده و صدایی آروم تر گفت:

بیه، ما هم دونم. فعالا دور، دور تو و بیدونی، منم میخودتو نزن به اون راه. خودت می -

 که عروسک شما. بگردون جانم. بگردون!

 خندیدم و آروم تر از خودش گفتم:

باشه.هیچی از حرفات نفهمیدم ولی  -  

خندید. خندیدم. آروم بود. آروم شدم. سکوت کردم. سکوت کردم و به صدای نفس 

گفت. آروم بودم کنارش، هاش گوش سپردم. اون هم سکوت کرده بود و چیزی نمی

خواست ساعت سه و نیم شب مثل همه وقت هایی که کنارم بود و کنارش بودم. دلم می

 امشب ابدی شه.

خواست ساعت و تاریخ و همه چیز از جلو شه. دلم می خواست زمان متوقفدلم می

خواستم!رفتن باییسته. من خیلی نشدنی ها رو می  

فرشته... بهتر شدی؟ -  

 نفسم رو فوت کردم و آروم گفتم:

آره. ببخشید نصف شب تو رو هم زا به راه کردم. -  

 خندید.
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از ظهر باشه یا  کنه ساعت دو بعدهر وقت هر چی شد به خودم زنگ بزن. فرقی نمی -

 چهار صبح، فرقی نداره خواب باشم یا بیدار. اما به خودم زنگ بزن، من هستم برات.

زد. چشمِ زیر شیرینی دلم رو پر کرد. انگار که پروانه ی دلم بیرون اومده بود و پر می

 لبی ای گفتم که انگار شنید و با شدت بیشتری خندید. آروم گفتم:

برو بخواب. شبت آروم. -  

 صداش آروم شد و پر از مهربونی:

توام بخواب. دیر وقته. شبت آروم. -  

لبخندی روی لب هام نشست و گوشی رو بیشتر به گوشم فشردم. اون هم انگار قصد 

 گفتن قصد« شبت آروم»قطع کردن نداشت و جفتمون بعد از یه خداحافظی و 

صدای نفس هام رو کردم و یعنی اون هم نداشتیم بریم. صدای نفس هاش رو گوش می

کرد؟گوش می  

کردم و گوش سپرده بودم به کسی که دیوونگی هام کنارش بود! آرامشم گوش می

کردم و عجیب بود که حتی کنارش بود! همه چیزم کنارش بود! نفس هاش رو گوش می

کردن. دیوونگی همین بود، نبود؟صدای نفس هاش ساعت سه شب هم من رو آروم می  

و به آرومی گوشی رو قطع کردم. دلم آروم گرفته بود. گوشی رو نفس عمیقی کشیدم 

بی من رو از جا پروند:برگردوندم داخل جیبم که صدای بی  

الوند بود مادر؟ -  

دونست که الوند بود؟ نکنه همه حرف هامون رو شنیده بود؟ مطمئن بودم که از کجا می

دادم و دست هام رو توی صورتم سرخ شده و گونه هام گر گرفته. آب دهنم رو قورت 

 هم قالب کردم. 
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 سرم رو کمی جلو بردم و گفتم:

بی. نگرانتون بود، زنگ زد.آره بی -  

خواستم بیشتر از این کشش شد خر خودتی اما نمیخندید. خنده ای که معنیش می

بی گذاشتم و چشم هام رو بستم. بعد بدم. خم شدم و سرم رو روی تخت، کنار دست بی

خوند اما انگار بی رو شنیدم که آروم چیزی شبیه الالیی رو میه صدای بیاز چند لحظ

 فارسی نبود. 

بی. لبخندی روی لب هام نشست و گوش سپردم آرام بخش بود، مخصوصاا با صدای بی

حاال من آروم بودم. خیلی آروم! و اجازه دادم خواب من رو با خودش ببره.  

***** 

و با اخم کمرنگی روی پیشونیش گفت:جدی تر از همیشه بهم خیره بود   

تونم بیام، شادمهر و سپند رفت کارای ترخیصشو انجام بده. من یکم کار دارم نمی -

رسوننتون خونه، عسلم هست.سپند می  

لحنش اون قدر خشک بود که سر جا متوقفم کرد و باعث شد لبخند از روی لبم محو 

عت دو واقعاا فقط یه دیوونگی سا شه. همه ی اون مهربونی دیشبش پشت تلفن انگار

یکی اون حرف ها رو بزنه و فرداش جوری تظاهر کنه  شدشب به بعد بود اما مگه می

 انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده؟ 

 یه تای ابروهام رو باال دادم و پرسیدم:

خوبی الوند؟ -  

 اخم هاش رو بیشتر توی هم کشید و سر تکون داد.
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خوبم. -  

بود. یه چیزی شده بود که اون الوند مهربون دیشب دوباره خشک و یه اتفاقی افتاده 

 جدی شده بود. دوباره پرسیدم:

چیزی شده الوند؟ -  

 تند نگاهم کرد انگار که بهش گفته بودم قاتل عزیزترین آدم زندگیت منم.

نه نشده. -  

د همه داد؟ چرا از اون آدم دیشب خبری نبود؟ یعنی واقعاا بایچرا جوابم رو کوتاه می

ذاشتم پای دیوونگی های بعد از ساعت دو شب؟ برای من فقط مهربونی هاش رو می

اومد یا حداقل داشت دیوونگی نبود، بود؟ برای اون چی؟ اون انگار هیچ چیز یادش نمی

کرد که چیزی یادش نمیاد. بی اختیار اخم کرده بودم و بهش خیره بودم. تظاهر می  

:کردم صدام آروم باشهسعی می  

اما دیشب... -  

 جدی تر و بُرنده تر از قبل پرید بین حرفم:

بی باش. دیگه سفارش نکنم.خالصه مراقب بی -  

کرد! انقدر ازم متنفر بود که کرد؟ سرد، جدی، حتی نگاهمم نمیچرا این طور رفتار می

اگر متنفر بود پس چرا باهام مهربون بود؟ اگر اون  ارزش یه نگاه رو هم نداشته باشم؟

کرد وقتی کرد؟ چرا من رو دیوونه میهم کنارم آروم نبود پس چرا من رو آروم می

 خودش دیوونه نبود؟
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یعنی الوند هنوز هم همون الوندی بود که من براش ارزشی نداشتم؟ همونی که همه 

خواست. پس  مهربونِ توی شیراز رو میانداخت؟ اما من دلم الوندِچیز رو تقصیر من می

بی رحم بود، خیلی بی رحم! اخم هام رو بیشتر توی هم کشیدم و  کجا بود اون الوند؟

 دست به سینه جلوش ایستادم. 

 زیر لب گفتم:

حق نداری این کارو باهام بکنی. -  

های باال شنید اما انگار شنید که همه اون اخم و جدیتش از بین رفت و با ابرونباید می

 رفته پرسید:

کدوم کار؟ -  

توی چشم هاش نگاه کردم. قهوه ای هایی که هیچی ازشون پیدا نبود و فقط انعکاس 

شد هر بار انقدر نگاهم بهشون طوالنی دیدم. چی باعث میچهره خودم رو توشون می

بشه؟ قهوه ی سرد شده ای که نگاهش رو بهم دوخته بود و منتظر حرفی از جانب من 

. بود  

من شدم الوندِ پر اخم و اون شد فرشته ی متعجب از رفتار های عجیب طرف مقابلش. 

برام مهم نبود وسط پیاده روییم و دیگران ممکن بود چی فکر کنن، مهم نبود ممکنه 

صدام بره باال و جلوه ی خوبی نداشت، مهم نبود روبروی ورودی بیمارستانیم، من اگر 

م.ترکیدزدم میحرف هام رو نمی  

مگه خودش از من نخواسته بود هیچ چیز رو توی خودم نریزم و همه حرف هام رو 

خواستم همه چیزهایی که این مدت از خودش کشیده بودم و بریزم بیرون؟ حاال می
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کرد رو بریزم بیرون و اون هم حق اعتراض نداشت. با اخم های روی دلم سنگینی می

 در هم و تند ترین لحن ممکن گفتم:

نداری این طور باشی! حق نداری یه لحظه مهربون باشی و لحظه بعد بی تفاوت. حق  -

حق نداری بهم آرامش بدی و بعدش آرامشو ازم بگیری. حق نداری باشی و بعد نباشی. 

 حق نداری مهربون باشی و روز بعد جوری تظاهر کنی انگار هیچی نشده.

 مات مونده بود و من تیز تر و برنده تر ادامه دادم:

من به مهربونی و دلسوزی تو احتیاج ندارم. من به کمک و حمایت تو احتیاج ندارم،  -

فهمی؟ یا باش یا نباش! انقدر موودی نباش الوند! یه لحظه خوب نباش لحظه بعد می

 عصبی...

خواست حرف بزنه که دستم رو باال آوردم و مانعش شدم. حرف های من تموم نشده 

کرد. لیوان هم اگر بود با انقدر هاش داشت من رو نابود میبود. این گرم و سرد کردن 

شکست، چه برسه به منی که آدمم!گرم و سرد شدن می  

فهمی؟ حق نداری!الوند... حق نداری این رفتارو باهام داشته باشی. می -  

 قدمی به جلو برداشتم و بهش نزدیک تر شدم.

ه باشی. یا باش...حق نداری هم باشی هم نباشی. حق نداری نصفه نیم -  

 مکث کردم. یه مکث چند لحظه ای.

یا گمشو! -  

 خواستم از کنارش رد شم که بازوم رو بین دست هاش اسیر کرد و به آرومی گفت:

فرشته... -  
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بی، همراه با سپند و شادمهر که زیر بغلش رو گرفته بودن و عسل که چشمم که به بی

نجاتم رو پیدا کردم. نفسم رو بیرون دادم  چادرش رو به دست داشت افتاد، انگار فرشته

 و بازوم رو از بین دست هاش بیرون کشیدم:

تونم!ببخشید اما... من اینجوری نمی -  
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کرد انگار من براش مهم ترین آدم دنیا ام و آروم بودن و آروم کردنم پیشش حرف می

ه انگار اصالا وجود ندارم یا یه موجود مزاحمم که زنه و لحظه ی بعد جوری کاول رو می

بی ساکنه و اون مجبوره باهاش دمخور شه! فقط توی خونه بی  

نفسم رو با صدا به بیرون دادم و سرم رو باال آوردم. منِ توی آینه چشم هاش قرمز بود 

 و دست هاش مشت.

یازی به با صدای در سرم رو چرخوندم و صدای عسل خیالم رو راحت کرد که ن

 برگردوندن شال روی سرم ندارم.

تونم بیام داخل؟فرشته، می -  

به سمت تخت رفتم و روش نشستم. سرم رو بین دست هام گرفتم و چشم هام رو 

 بستم و اجازه دادم موهای بلند قهوه ایم، دورم رو محاصره کنن.

بیا عزیزم. -  

تاقه. سردرد داشتم و افکار صدای باز و بسته شدن در نشونه ی این بود که عسل داخل ا

تونستم بفهمم چی الوند رو انقدر اذیت زدن. کاش میمزاحم هم به این سردرد دامن می

فهمیدم مشکل خانواده فروتن با من چیه.کنه که باعث آزار من هم میشه. باید میمی  

گفت فرشته حالش بی رو بردیم اتاقش یکم استراحت کنه. دل نگرون تو بود، میبی -

 خوب نیست. منم نگرانت شدم، اومدم ببینم چی شده.

این زن انگار حواسش به همه چیز بود، حتی توی اوج درد و مریضی! عسل بهم اهمیت 

قدر با من بد بود و از شد دختری که اون روز ها انداد؟ اما چی باعث میداد، نمیمی

بارید این طور به من اهمیت بده؟ نگاهش تحقیر می  
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سرم رو از بین دست هام بیرون آوردم و چشم هام رو باز کردم. نگاهم رو به چشم های 

کنجکاوش دوختم. چشم هایی که هر چقدر هم شبیه چشم های الوند بودن، باز هم 

 زمین تا آسمون فرق داشتن. 

:آروم گفتم نفس عمیقی کشیدم و  

آره یکم دلم گرفته. -  

 لبخندی بهم زد و با مهربونی گفت:

خوای حرف بزنی؟چرا؟ می -  

 موهام رو به پشت گوشم هدایت کردم و نگاهم رو توی چشم های عسل دوختم.

یه کنه. دلم از الوند گرفته. تکلیفش با خودش مشخص نیست و منو هم اذیت می -

فهمم. تو و سپند هم اولش لحظه خوبه و لحظه ی بعد متنفر. دلیل این همه تنفرو نمی

ی مامان باباتم از من خوششون نمیاد. هی میگن شبیه مامانتی همینطور بودین. حت

 شبیه مامانتی.

:مصمم توی چشم هاش زل زدم و بی مقدمه و محکم پرسیدم  

چرا؟ مگه مریم چکار کرده؟ -  

نداشت. چند لحظه ای خیره نگاهم کرد و انتظار سوالم رو اون هم این قدر بی مقدمه 

رش رو به چپ و راست تکون داد، درست مثل من بعد انگار که به خودش اومده باشه س

خواستم سرم رو از افکار مزخرف خالی کنم. قدم از قدم برداشت تا روی وقتی که می

 تخت کنارم بشینه. روی تخت با فاصله ازم نشست و نگاهش رو به چشم هام دوخت. 
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بودم  دست هاش رو توی هم قالب کرد و با آروم ترین صدایی که تا حاال ازش شنیده

 گفت:

تونم بگم.من... نمی -  

فهمید.نفسم رو فوت کردم. کاش کسی من رو می  

عسل، لطفاا! من باید بدونم. هیچ کس نیست که جواب سواالمو بده، اما تو دوستمی.  -

تونی به دوستت مگه همینو نگفتیم؟ که دوست باشیم؟ خب پس این چیه که نمی

کنی من...بگی؟ فکر می  

پرید:میون حرف هام   

دونم از کجا شروع کنم.نمی -  

نفسش رو به بیرون فوت کرد. انگار گفتنش براش ساده نبود. نگاهش رو از من گرفت و 

 به گوشه ی قالی دوخت.

خب... اگر مسئله خانوادگی رو بخوای... راستش بیشتر مربوط به خانواده هامون و  -

شونه. من اینا رو از بابا بهادر شنیدم.گذشته  

م اما من باید کردداشتم مجبورش میبگه و من  خواستکرد. حس کردم نمیسکوت 

من شد. فهمیدم قضیه چیه. شاید با دونستن یه سری چیز ها گره از افکارم باز میمی

فهمیدم توی این خانواده چه خبره! من عضوی از این خانواده بودم و هر چقدر باید می

ن با من گره خورده بود.خواستم که همتا باشم، همتا بودهم نمی  

 آروم اما با کنجکاوی گفتم:

خب؟ -  
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بی اینا بود. یعنی خانواده بابام همسایه خانواده بابای من... توی جوونی، همسایه ی بی -

مامانم بودن. و خب بابام... توی همون جوونی، نوزده، بیست سالگی به یکی از دخترا 

 عالقه پیدا کرد.

سی عمیق کشید.آب دهنش رو قورت داد و نف  

به مریم. -  

از شنیدن جمله آخرش چشم هام تا آخرین حد گشاد شد اما جلوی خودم رو گرفتم تا 

«چی؟!»بلند داد نزنم   

اما هیچی از حرفای دلش نمیگه به کسی. مریمم از هیچی خبر نداشته و وقتی بابای  -

کنن. بهادر نامزد میکنه گزینه ی خوبیه و بی فکر میتو، علی میاد خواستگاریش، بی

بی میشه، شکنه و تنها کسی که متوجه کم شدن رفت و آمد های بهادر به خونه بیمی

... خب زیاد اهمیت میده به آدما و حالشون.مهرنازه. مامان من! مامان من  

 مکث کرد. حالش خوب بود؟

م مهو چند مدتی رو خونه ی خانواده بابام سپری کرد، به بهانه درس خوندن با ع -

رفت پیش بهادر تا ببینه چی شده و باالخره از قضیه عشق و عالقه مخفیانه سوگل، می

 بهادر به مریم سر درآورد.

 نفسش رو به بیرون فوت کرد.

فهمه کسی غمگینه تالش این شروع ماجرا بود. مهرناز مثل همیشه که وقتی می -

رو کرد اما دل داد به بهادر. کنه که حال بدشو از بین ببره برای بهادر هم همین کامی

گفت قصه عشق مهرناز و بهادر مثل فیلماست.بابام میگه بابا احمد همیشه می  

 لبخندی روی لبش نشست. توی این دنیا نبود، بود؟ انگار بدجور توی فکر بود...
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بهادر هم عاشق مهرناز میشه و برای این که این یکی رو از دست نده زود پا پیش  -

کنن. اما خب... مامان و بابا دعوا زیاد داشتن. حتی جلوی ما هم زدواج میذاره و امی

کردن.کردن و دعوا میرعایت نمی  

 سرش رو پایین انداخت.

دادن. کردن. همو دوست داشتنا، ولی همو آزار میاز بچگی هر چی یادم میاد دعوا می -

 عاشق هم بودن اما باهم دعوا داشتن.

مهرناز مثل اون جمله ای بودن که روی کتاب نوشته شده بود! مکث کرد. چقدر بهادر و 

« دهد.گاهی کسی که تو را از همه بیشتر دوست دارد، بیش از همه آزارت می »  

سه سال پیش بود که... مامان توی یکی از دعوا ها عصبی شد و گفت من فقط بخاطر  -

کردم.یبچه ها پات موندم و اگر بچه ها نبودن زودتر از اینا ولت م  

لرزه؟ اشکی که از گوشه چشمش کردم که صداش میلرزید یا من فکر میصداش می

پایین اومد حدسم رو به واقعیت تبدیل کرد. انگار خیلی وقت بود که دردهاش رو توی 

ریخت.خودش می  

کنن. یکی مامان گفت یکی بابا. بابا هم گفت من توی دعوا هم که حلوا خیرات نمی -

بودم و بخاطر خواهرت باهات ازدواج کردم. مامان عصبی شد، زنگ زد عاشق خواهرت 

اومد گفت. جلوی چشم ما! من بیست سالم بود، خونه شما هر چی از دهنش در می

 همسن تو.

 آب دهنش رو قورت داد و صداش آروم تر از قبل شد.
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 ومدممن دیگه نفهمیدم چی شد. نفهمیدم چیا بین خانواده ها گذشت فقط به خودم ا -

خانواده ها با هم بد شدن. خیلی بد! و مامان تصمیم به طالق گرفت. بابا  دیدم که و...

...ذاشت امانمی  

صداش لرزید. اشکش ریخت. و من بودم و سوال های زیادی که به وجود اومده بودن و 

خواستم بپرسمشون.نمی  

خوان کرده. می انگار حاال بابا هم از بهونه گیری های زنش خسته شده و موافقت -

خوان...طالق بگیرن... می  

سکوت کرد. سکوت کردم. فقط همین نبود، مطمئن بودم که فقط همین نبود و خیلی 

تونست دالیل همه رفتار هاشون این باشه. یعنی بخاطر ا بود. نمیه هم بیشتر از این

اومد و باهام سر لج بودن؟ همین از من بدشون می  

یز ترین لحن ممکن هر چی تونستن رو بهم نسبت دادن؟ اما بخاطر همین با نفرت انگ

موضوع خانواده ها که تقصیر من نبود! خودم رو روی تخت کشیدم و کمی به عسل 

 نزدیک تر شدم. 

 آروم گفتم:

اومد؟بخاطر همین همه از من بدشون می -  

کرد کاری کنه اشک هاش بند بیان.کرد و سعی میهق هق می  

به تو نداشت زیاد. یه بخششه فقط. پرسیدی مریم چکار کرده و منم  نه. این که ربطی -

 برات گفتم.

یعنی ماجرای خانواده ها هم فقط همین بود؟ همین بود که باعث شده بود دوتا خانواده 

این این طور از هم کینه به دل بگیرن؟ بهادر که دیگه مریم رو دوست نداشت، داشت؟ 
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کنم.  تونستم مهارکنجکاویم رو نمیتار بدی داشتن؟ همون دلیلی بود که همه با من رف

چیه!« من»فهمیدم مشکلشون با باید می  

و دلیلی که از من متنفرن اینه که...؟ -  

 سریع به سمتم برگشت و با همون چشم های اشکبار گفت:

فـ....ت برگشت خودت مینباید بگم. وقتی حافظه -  

پیشونیش زد: ادامه حرفش رو خورد و سریع با کف دست به  

وای! -  

دونست؟ کی بهش گفته دونست! عسل همه چیز رو فهمیده بود! از کجا میعسل می

کرد غیر خودم؟ چی بود که همه اجازه داشتن بی همه رو با خبر میبود؟ چرا بی

 بدوننش اما من نه؟ 

 کمی ازش فاصله گرفتم و سریع گفتم:

از کجا... -  

کدوم قصد نداشتیم جمله هامون رو کامل کنیم. سریع بقیه حرفم رو خوردم. انگار هیچ 

داد و با پاش روی از روی تخت بلند شد و سر پا ایستاد. مدام دست هاش رو تکون می

 زمین ضرب گرفته بود. 

 آب دهنش رو قورت داد و هول تر از قبل گفت:

دونن. نمی بی هم در جریانه. بخدا حواسم نبود. ولی الوند و مامان باباسپند. ولی بی -

گفتم. لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود. وای عجب غلطی کردم!نباید بهت می  
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گفت کرد و یکی درمیون بین جمله هاش میتند تند حرف هاش رو پشت هم ردیف می

گفتم و لعنت به من. نفس عمیقی کشیدم و سرم رو بین دست هام گرفتم. نباید می

کرد و من انگار زمان و د و کارش رو توجیه میزعسل هنوز تند تند داشت حرف می

دونست و این چیزی بود مکان برام گنگ شده بودن و اصوات به گوشم ناآشنا. عسل می

شد کاریش کرد.که دیگه نمی  

در حالی  قضیه چیه دونمبرام مهم نبود که عسل بدونه یا نه، برام مهم بود که من نمی

از خودم مخفی شده بود؟! که عسل خبر داره! و چرا زندگی خودم  

شد و کلمات از بینش بیرون سرم رو باال آوردم و به دهانش که تند تند باز و بسته می

اومدن نگاه کردم.می  

عسل آروم. اشکالی نداره. همه چیز درست میشه. -  

دونستنش غیر از خودم و م شد! چی بود این لعنتی که همه میه آروم نشد، حتی بدتر

فهمیدم؟ با صدای زنگ در گفتوگومون نیمه کاره رها شد. چادر سفید من هم نباید می

بی که روی تختم جامونده بود رو برداشتم و روی سرم انداختم. و گلگلی بی  

 رو به عسل گفتم:

نگران نباش انقدر. من االن میام. -  

نگران تر از هر موقعی بودم.  به اون گفتم نگران نباش و خودم تاق بیرون رفتم.و از ا

کردن چیزی باشه که ترسیدم از این که چیزی که همه داشتن ازم مخفیش میمی

خواستم بدونم و هم از دونستنش دونستنش مساوی بشه با شکستنم! هم می

ترسیدم.می  
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سمت در رفتم. زنگ حیاط دوباره به  نفس عمیقی کشیدم و دمپایی رو پوشیدم و به

تک زنگ مگه مختص کسی غیر خودش هم  صدا در اومد و دست های من مشت شد.

 بود؟ اخم هام ناخودآگاه توی هم کشیده شدن.

تونه بیاد احتماالا اومده بود این جا چی بگه؟ روبروی بیمارستان گفت کار داره و نمی 

 اومده بود در خونه چی بگه؟ گوشه ی چادرم فقط بخاطر این که کنار من نباشه و حاال

 رو توی مشت مچاله کردم. 

برادر ها اصالا شبیه هم نبودن! نه از سپند که صبر نداشت و دستش رو روی زنگ قفل 

کرد. قدم هام رو کرد تا در باز شه و نه از الوند که به یه تک زنگ کوتاه بسنده میمی

بی خوبه و نیازی به نگرانیت نیست و بهش بگم بیتند تر کردم فقط برای این که زودتر 

 برو.

پشت در نفس عمیقی کشیدم که آروم بگیرم و آرامشم ناموفق بود. نتونستم حتی اخم 

، با لبرو از روی پیشونیم حذف کنم. با همون اخم در رو باز کردم و دیدمش، لبخند به 

زل زدم بهش و ه بود. دادن بهم زل زدهمون دو تا گوی قهوه ای که بهم آرامش می

 سعی کردم آروم نشم و دلخوریم از یادم نره.

سعی کردم لبخند به لبم نیاد و دلم کنارش آروم نگیره. سعی کردم از قهوه ی 

 آرامبخش چشم هاش هیچی ننوشم.

 با لحنی تند گفتم:

بله؟! -  
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ش ش گرفت، انگار که انتظارش رو نداشت. دستش رو از پشت سراز تندی کردنم خنده

درآورد و دسته ای پر از گل های نرگس جلوم نمایان شد. الوند و خریدن گل؟ یه تای 

 ابرو هام باال رفت و ناخودآگاه چادرم رو جلوتر کشیدم. 

 خندید و گفت:

دونم نرگس دوست خوام بخورمت که. گل آوردم برای آشتی کنون. میچته بابا؟ نمی -

 داری. گل برای گل.

دونم! با تردید دستم رو برای گرفتن ه رو کجا شنیده بودم؟ نمیگل برای گل! این جمل

گل جلو بردم. نرگس های خوشبو رو که ازش گرفتم لبخندش عمیق تر شد. بی اراده 

م هدایت کردم. انگار این گل ها نفسی عمیق بین نرگس ها کشیدم و بوشون رو به ریه

 جادویی بودن! 

بیشتر از همیشه شد:تن صداش پایین تر اومد و آرامش صداش   

خوشت اومد؟ -  

م خوشم نیاد؟شد از گل مورد عالقهاز کارش یا از نرگس ها؟ مگه می  

ممنون. خیلی قشنگن. -  

سرم رو از روی گل ها بلند نکردم تا صورتش رو ببینم. هر چقدر هم که مهربون شده 

نبود گول رفتار شد و این بار دیگه قرار بود باز هم همونی بود که مدام سرد و گرم می

خوبش رو بخورم! گلوش رو به صورت مصلحتی صاف کرد تا نگاهش کنم اما سرم رو 

 بلند نکردم که صداش رو خیلی نزدیک به خودم شنیدم:

خوای چیزی بگی؟نمی -  
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نزدیک شده بود بهم و بوی ادکلنش که شبیه بوی گل نرگس بود با بوی اصل گل ها 

قاطی شد و رایحه دلپذیری رو به وجود آورد. نترسیدم، عقب نکشیدم، صاف سر جام 

 ایستادم و سرم رو بلند کردم. 

 توی چشم هاش زل زدم و سعی کردم آروم نشم.

؟دم بیمارستان گفتی کار داری. این بود کارت -  

 خندید. مردونه اما دلنشین.

کنه آدم خوبی نیستم.کرد. وقتایی که سرم درد میسرم درد می -  

کشید خواست دروغ بگه دستش رو به گردنش میگفت چون هر وقت که میراست می

بودم؟ این  کرد. من چرا حاالت اون رو انقدر حفظو قبل حرفش سرفه ای مصلحتی می

ا... یه چیز دیگه؟ی هم یه بخش از دیوونگی بود  

کردم نگرانیش رو کنترل کنم تا دیوونگیم آشکار نشه آروم اما با لحنی که سعی می

 گفتم:

خب... االن... سرت بهتره؟ -  

لبخند زد. از همون لبخند هایی که فقط مخصوص خودش بودن و هیچ کس 

 تونست حتی شبیهشون رو تکرار کنه. همون هایی که آرامش من بودن و باعثنمی

شدن هر چی دلخوریه از یاد ببرم. می  

 قدمی بهم نزدیک شد و گفت:

سرِ من پُره از تو. تو خوب باشی، خیالی نیست! -  
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خندیدم، بی اراده. انگار همه دلخوری ها و کینه ها و شکستن هام فراموشم شد و 

خندیدم. من، فرشته پناهی، از شیرین شدن دلم حاصل از حرف الوند فروتن، با چادر 

بی، روبروی الوند، بی اراده لگلی سفید و گل های نرگس توی دستم، توی حیاط بیگ

شد؟ این شیرین شدن بی اختیار دلم و خندیدم. این حرف و این لحظه فراموشم می

شد؟خنده ی بی اراده ی لب هام فراموشم می  

و  دیگه ازش ناراحت نبودم. این همه راه رو اومده بود تا دلخوری من رو رفع کنه

و چه ساده با یه حرکت  نرگسی ها رو بهم بده؟ موفق شده بود! چون حاال آروم بودم.

، نه گل ها و رفتارش. فقط دم! شاید هم بخاطر خود الوند بودکوچیک آروم شده بو

 خودش...

 با تمام دیوونگیم چشمم رو بهش دوختم و از اعماق دلم گفتم:

من خوبم. میشه توام خوب باشی؟ -  

یق تر شد:لبخندش عم  

تو که خوب باشی کل جهان خوبن جانم. حاال... آشتی؟ -  

 خندیدم، از ته دل!

آشتی. -  

ش از ته دل بود یا واقعاا با من از ته دل اون هم خندید. فقط من حس کردم خنده

خندید؟ نفس عمیقی کشید و با لبخند گفت:می  

ردی خیالم راحت شد برو داخل دیگه. منم برم، دیشب نخوابیدم. حاال که آشتی ک -

 دیگه.
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م آویزون شد از شنیدن این که مجبوره انقدر زود بره. آروم گفتم:لب و لوچه  

همین؟ -  

 خندید.

همین چیه دخترک؟ کل راه خونه تا اینجا رو دلم طاقت نیاورد اومدم تا از دلت  -

 درارما.

 با لبخند جذابی دستش رو بین موهاش فرو برد و آروم تر گفت:

دونم چرا.دلمم برات تنگ شده بود. نمیالبته  -  

شد. از دیوونگی مُصری بود؟ اون هم انگار دچارش شده بود! لبخند روی لبم محو نمی

شد این لحظات خوابش زده بود تا بیاد و ناراحتی من رو رفع کنه و بعد بره! یعنی می

 ابدی شه؟

ست بخوابی ببخشید خوای بری. بعدم خسته ای... دیشب من نذاشتم درآخه زود می -

 من...

انگشتی که روی لبم قرار گرفت قلبم رو به تپش انداخت. نفس هام تند شد و بی اراده 

کرد. یعنی الوند هم این ها چادر رو جلوی بدنم گرفتم تا شاید تپش قلبم رو مخفی می

کرد؟رو حس می  

خودم خواستم هیس! دیگه نبینم از این حرفا بزنیا! نیازی به عذرخواهی نیست، من  -

 که به حرفات گوش کنم.

م کوبید. نگاهم رو به چشم هاش دوختم و قلبم تند تر خودش رو به قفسه سینه

انگشتش هنوز روی لبم بود و من بین حرف زدن و حرف نزدن مونده بودم. همون طور 
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ن توجه به همه چیز به چشم هام خیره بود. خیره به چشم هاش بودم و اون هم بدو

مرد برای من منبع آرامش بود! چقدر این  

بعد از چند لحظه انگار به خودش اومد و انگشتش رو از روی لبم برداشت. سرم رو 

پایین انداختم. مطمئن بودم که گونه هام رنگ گرفته. گوشه لبم رو به دندون گرفتم و 

 با صدای آرومی گفتم:

تونی بری بعدش می منظورم این بود که بیا داخل یه چایی بخور خستگیت در بره. -

 خونه.

م قرار داد و مجبورم کرد سرم خندید و انگشتی که روی لبم قرار داده بود رو زیر چونه

 رو باال بگیرم. نگاهم توی چشم هاش قفل شد. دوباره! این چشم ها چی داشتن؟!

من خسته نیستم. همین حاال خستگیم در رفت. -  

 بی اراده پرسیدم:

مگه چی شد؟ -  

ن از این سوال بی فکرم بیشتر سرخ شدم. با صدایی که آرامش توش موج خندید و م

زد گفت:می  

تو رو دیدم. حاال فهمیدی؟ -  

 چشم هام رو به نقطه ای نامعلوم از زمین دوختم و آروم گفتم:

خب باشه برو. مراقب خودت باش. -  
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م و دوباره کردم. نگاهم رو باال آوردخندید. اون هم فهمید که داشتم بحث رو عوض می

چشم هاش رو به حالت اطمینان باز و بسته کرد و روی چشم هاش ثابتشون کردم. 

 عقب گرد کرد تا بره. 

در رو که بستم نفس عمیقی بین نرگس های خوشبو کشیدم و عطر خوش دیوونگی رو 

بی رو جلوتر کشیدم و قدم از قدم برداشتم تا به به ریه هام هدایت کردم. چادر بی

دلم آروم گرفته بود و چقدر عجیب بود که  .برم و گل ها رو توی گلدون بذارم آشپزخونه

شد.بی برای من داشت واقعی میشعر مورد عالقه ی بی  

«و چشمانت راز آتش است.»گفت: همون جایی که شاملو می  

که سپند از  کشیدمداشتم و بین نرگس ها نفس های عمیق میبدون عجله قدم برمی

.در بیرون اومد  

گشت.بی دنبالت میعه اینجایی؟ بی -  

و خواستم برم داخل که سد قدم هام رو تند کردم یی گفتم و «آها»زیر لب با سردی 

دونه بره و به همه بگه.راهم شد. نگاهش نکردم. ازش انتظار نداشتم وقتی چیزی رو می  

بعد الوند خوب  انگار نوبتی بود که یه بار سپند خوب بود و الوند آزار دهنده و دفعه ی

شد و سپند آزار دهنده!می  

خوای نگاهم کنی؟فرشته؟ نمی -  

نگاهش نکردم. فقط سعی کردم کنارش بزنم تا برم داخل که دستم رو گرفت. چقدر 

کردم و نفهمیدم من کی شد و قهر میاخالقش شبیه سپنتا بود وقتی باهاش دعوام می

.با سپنتا قهر کردم؟ مثل یه خاطره ی محو بود  
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بی ازم خواست دونم ازم دلخوری. عسل بهم گفت چی شده. ولی اول این که بیمی -

العمل بدی بهت بهش بگم و بعد هم این که وقتی خواهرم کوچک ترین رفتار و عکس

شدم. شاید تو یادت نباشه، ولی من خوب یادمه چه اتفاقایی داد عصبی مینشون می

دن اون اتفاقاته.ش خوام تکرارافتاد و آخرین چیزی که می  

سرم رو باال آوردم و به قهوه ای چشم هایی که شبیه مال الوند اما روشن تر بودن نگاه 

کردم؟ من دیوونه بودم! کردم. چرا چشم های همه رو با چشم های اون مقایسه می  

 آروم گفتم:

دونن غیر خودم.همه می -  

 خندید.

ین گالی خوشگلو که دوست پسر فهمی خانم محترم. حاال اتوام به موقعش می -

بی. ، مخفیانه آورده برات بده به من بذارمش توی گلدون و تو برو پیش بیسِکرِتت

 شادمهر که رفت، من و عسل هم باید بریم دیگه.

 خندیدم و نرگسی هام رو به دستش دادم.

بفهمه خراب شدن... سکرتممراقب گالم باش پس، که اگر دوست پسر  -  

کشه رو سرم.میخشکتمو  -  

بی بی رفتم. بیخندیدم، دلی خندیدم! چادر رو جمع و جور تر کردم و به سمت اتاق بی

حتی توی اوج مریضیش هم به فکر من بود! با همه این طور بود؟ فکر نکنم. اون زن 

مقتدر و استواری که من جلوی مریم و علی و سپنتا دیدم هیچ شباهتی به این زن 

بی خاصی گفت تو برای بیه فکر من بود نداشت. سپنتا مدام بهم میمهربونی که مدام ب

کردم.اما من باور نمی  

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
297 

بی روی تخت نشسته بود و در حالی که اشک بدون این که در بزنم وارد اتاق شدم. بی

خوند. با شنیدن صدای باز و بسته توی چشم هاش حلقه زده بود، کاغذ هایی رو می

خوند و با گوشه دامنش اشک هاش رو پاک کرد. شدن در سرش رو به سمتم چر  

بی برای هیچ کس غیر بابا مطمئن بودم اون کاغذ ها مربوط به بابا احمد بود چون بی

 اماگفت اشک های زن مقدسه، نباید سر هر چیزی حروم شه، کرد. میاحمد گریه نمی

 عشق هم هر چیزی نیست!

اومدی مادر؟ بیا بشین اینجا. -  

سرش رو دوباره  رش رو نشون داد. قدم از قدم برداشتم و کنارش نشستم.و با دست کنا

شون رو به ترتیب از پاکت همه بین کاغذ ها فرو برد و دونه دونه کاغذ ها رو کنار زد.

کرد.آورد و بازشون میهای نامه در می  

آروم گفتم:   

بی؟ان بیاینا چی -  

به جنگل سرسبز چشم هام دوخت. سرش رو از میون کاغذ ها بلند کرد و نگاهش رو 

بهم زد و گفت: به آرومی لبخندی حاال چشم هام آبیِ دریا نبودن، سبزِ جنگل بودن!  

گذروندیم. پاییز بود، سرد بود، غم بیست و دو سالم بود وقتی آخرین جداییمونو می -

 بود، جدا شدیم.

کرد مد تعریف مینفس عمیقی کشید و باز غرق شد توی دنیایی که هر بار از بابا اح

شد. غرق شد توی دنیای عشق!غرقش می  

فهمیدیم چی سر خودمون و عشقمون آوردیم اولش انگار جفتمون داغ بودیم و نمی -

فهمیدیم چکار چسبید و میگذشت دلتنگی بیشتر بیخ گلومونو میاما هر چی زمان می
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نوشت. یادمه آقاش ه میکردیم. اینا نامه هاشه. اون روزا که خیلی دلتنگ بود برام نام

ش، ولی احمدِ من مغرور نبود. شایدم بخاطر حرف مرده و غرور گفتهمیشه بهش می

های آقاش بود که دلتنگیمون طول کشید. ولی اونایی که روحشون به هم متعلق باشه 

گردن، همیشه! این یه قانونه! وقتی برگشتیم همه ی این نامه ها رو بهم داد تا برمی

و نامه به یاد  دونی مادر، دستخطاحساساتش، از همه چیش گفته بود! میبخونم. از 

موندنی ترین یادگاری های ممکنن. این روزا وقتی میرم سراغ جعبه خاطراتمون، با 

کردی احمدتو انقدر زود به خاک هدیه کنی؟خودم میگم خاتون هیچ وقت فکرشو می  

 آهی کشید و با صدایی آروم تر از قبل گفت:

دونستم هشتاد و چند سالگیم قراره این طور باشه هیچ وقت وقتمو برای د اگر میشای -

دادم.عشق ورزیدن بهش از دست نمی  

لرزید و خودش رو نگه داشته بود اشک نریزه. نامه ها رو دستم صداش از زور بغض می

داد، نامه هایی که با قشنگ ترین دستخط روی کاغذ های کاهی نوشته شده بودن. 

گرفت. نفس عمیقی کشیدم و همون ی اشک های گوشه چشمش رو با دامنش  میببی

 طور که سرم بین کاغذ ها بود گفتم:

رفت و حتماا دوستت گفتن اگه دوستت داشت نمیبی آدما هیچ وقت بهتون نمیبی -

 نداشته که تونسته بره؟

زندگی با یه عشق خندید. خندید اما با بغض و دل گرفته ای که توی چهل سال پیش و 

 جا مونده بود.

گفتن.چرا مادر. می -  
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سرم رو چرخوندم و چشم هام رو به چروک های صورتش که حاصل تجربه های زیاد 

 بودن دوختم.

گفتین؟شما چی می -  

 لبخند زد و نگاهش رو به نامه های توی دست من دوخت.

ولی اینو از من داشته  شون برگردوند.گفتم. آدما رو نمیشه از عقیدهمن چیزی نمی -

باش مادر، رابطه ای که طعم جدایی رو چشیده از رابطه ای که هیچ وقت بدون هم 

تونی چشی تازه میبودنو تجربه نکردن خیلی امن تره. وقتی طعم بدون یار بودنو می

فهمی دنیا توی وقتی دوری تازه می عادت بوده! شهمه بفهمی که واقعاا عاشقی یا

فهمی، بیشتر عاشق میشی. اصالا اصل عاشقی موقع یره و تاره، بیشتر مینبودش چقدر ت

کشی.جداییه. موقعی که اون نیستش و... تو دست از عشق نمی  

داد. بی کشیدم روی کاغذ ها. هنوز انگار بوی اون قدیم ها رو مینگاهم رو از صورت بی

نفس عمیقی کشیدم و شروع  بوی زمانی که عشق، عشق بود، نه شوخی و مسخره بازی.

 کردم به خوندن:

 

محبوبه خاتونم، سالم.»  

عزیزترین، دیگر دوری را تاب ندارم. این روز ها یک لحظه هم فکر شما رهایم 

دانستم که شما هم به اندازه کند. کاش من هم از احوالتان با خبر بودم و اقالً مینمی
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فهمم که چقدر شما را دوست ی من دلتنگ هستید. این روز های دوری بیشتر می

 دارم و چقدر در کنارتان بودن نعمت است.

من مثل مشتی رضا شاعر نیستم تا برایتان از شعر های موالنا و حافظ و درد فراق در 

شعر ها بگویم، مثل اکبر کاغذی هم نویسنده نیستم تا داستان های عاشقانه و 

کنم و کاری کنم زودتر برگردیم، شاعرانه بنویسم تا نظرتان را نسبت به خودم جلب 

فرستم.نویسم و نمیمن فقط هر چه در دل دارم را برایتان می  

ترسم بیایم و شما دیگر عاشقم نباشید یا مثالً ترسم. میراستش من از نرسیدن می

پدرتان شما را به حسین قصاب داده باشد، آخر حسین بدجوری خاطرخواهتان شده. 

بینید؟ محبوبه جانم، محبوب دلم، مرا بی د خاتون، مییک شهر شما را دوست دارن

دهم. من هنوز به با هم شما زندگی نیست اما اگر دیگر مرا نخواهید به شما حق می

گوید تا وقتی کسی را در دانم احمقانه است یا نه اما مادر میبودنمان امید دارم. نمی

 دل داری یعنی خدا تو را برای او خواسته.

مانم و دلم را به کسی غیر از شما بدانید من همیشه عاشقتان میفقط خواستم 

کنم! شاید بگویی سَرَش باد دارد و یک چیز دهم. حتی به هیچ کس فکر هم نمینمی

زنم. زند اما نه، عشق این طور نیست. من زیر عشقم نمیگوید و بعد زیرش میمی

ب به عشقتان تمام شب را بیدار خواهم آخر نامه ام را با شعر شاملو تمام کنم، دیشمی
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نشستم و شعرش را حفظ کردم تا روزی برایتان بخوانم. شما شاملو دوست دارید، 

شود اما گوید دوستت دارم را نباید به زن گفت، پررو میبابا میمن هم شما را. خان

دانید که دوستتان دارم، مگر نه؟شما می  

ی ست هنگامی که به جنگ تقدیر و چشمانت راز آتش است، و عشقت پیروزی آدم"

شتابد.می  

 و آغوشت، اندک جایی برای زیستن، اندک جایی برای مردن

کندو گریز از شهر، که با هزار انگشت، به وقاحت، پاکی آسمان را متهم می  

شود، و انسان با نخستین درد، در من زندانی کوه با نخستین سنگ ها آغاز می

کردش خو نمیستمگری بود که به آواز سنگی ا  

"من، با نخستین نگاه تو آغاز شدم!  

«از طرف احمدِ تو، برای خاتونِ من.  

 

بی این قدر عاشق این شعر بی همیناز این همه عشق زبونم بند اومده بود. پس برای 

کردم این زن چرا این قدر عاشقه و چرا هر خوندش؟ حاال درک میبود و هر بار می

گیره. ته بغضش میدفعه که یاد بابا احمد میف  
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کرد! نامه رو تا کردم حرف های بابا احمد انگار مهره مار داشت، هر دختری رو عاشق می

بی ای که بی برگردوندم، بیو بین بقیه ی نامه ها قرارش دادم. سرم رو به سمت بی

 تمام حواسش پِی قاب عکس شوهرش روی میز باالی تخت بود.

بی لبخندی بهم زد ه ها رو روی میز گذاشتم. بینفس عمیقی کشیدم و خم شدم و نام

کرد انگار دلِ تنگش، تنگ تر از قبل و باز به قاب عکس نگاه کرد. هر بار که نگاه می

شد. آروم گفتم:می  

بی من...بی -  

به سمتم برگشت و نگاهم کرد. انگار خودش هم منتظر بود تا دستی اون رو از خاطرات 

 بکشه بیرون.

...بی راستشبی -  

گفتم یا نه؟ زنی که تمام تالشش رو کرد تا هوام چشم هاش منتظر شدن. باید بهش می

رو داشته باشه و همیشه ناجی من باشه، کسی که حتی توی مریضی هاش هم نگران و 

م رو ازم مخفی نگه داشته بود! به فکر من بود. و همونی که همه زندگی گذشته  

پیریِ من، و من هم خود جوونیش بودم. هر کاری که  بی اما خود من بود انگار. خودِبی

کرد برای این بود که خود جوونیش آروم و راحت و خوشحال زندگی کنه.می  

اون روز که گفتین براتون کتاب فریدون مشیری رو بیارم... -  

 آب دهنم رو قورت دادم و تردید های ذهنم رو پس زدم.

نکردم. ولی یه دفتر خاطرات پیدا کردم.تون پیدا من اولش کتابو توی کتابخونه -  
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کرد و منِ نابلد از خوندن نگاه رو به ترس بی هر لحظه رنگ عوض مینگاه بی

انداخت. دوباره آب دهنم رو قورت دادم.می  

بی اون خاطرات مال شما نیست. پس مال کنجکاو شدم و برداشتم خوندمش. و... بی -

 کیه؟

ی چشم هام زل زد. اون چشم خوندن رو بلد لبخند کجی روی لب هاش نشست و تو

خوند؟ خندید. خندید و خندید و خندید تا وقتی بود. ولی از چشم های من چی رو می

 که از اون خنده ها فقط یه لبخند روی لبش به جا موند.

دختر خوب، نباید بی اجازه به وسایل کسی دست بزنی. حاال هم که زدی تنبیهت  -

همی اون دفتر مال کی بوده.اینه که قرار نیست بف  

 چشم هام تا آخرین حد گشاد شد و بی اراده گفتم:

تنبیه؟! -  

 دوباره خندید و خم شد تا روی تخت بخوابه.

امان از دست شما جوونا. میری بیرون درو هم ببند مادر. -  

برم. رسماا من رو از اتاقش بیرون کرده بود. از جا بلند شدم و قدم تند کردم تا به اتاقم 

بی نبودم؟ مگه خودش بارها این رو بهم نگفته بود؟ تنبیه؟! مگه من خودِ جوونی بی

بی من رو خیلی دوست داشت، نداشت؟ اما خواست من رو تنبیه کنه؟ بیحاال چرا می

فهمیدم؟ اون هم به عنوان فهمیدم. من چرا نباید جواب سوالم رو میحاال تنبیه... نمی

 تنبیه خوندن اون دفتر!

بی که روی شونه هام افتاده بود رو روی نفسم رو به بیرون فوت کردم و چادر گلگلی بی

پشتیِ توی حال، زیر طاقچه ی گلدون های گل نرگس گذاشتم و گلدونِ گل های الوند 
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بودن. چون برای من بودن! فقط من. منِ رو برداشتم. اون گل ها باید توی اتاق من می

 دیوونه.

***** 

بی. بخدا دوستش دارم!دارم بی من دوستش -  

گذشت. آروم شده بود انگار بی و داد و فریاد هاش میربع ساعت از اومدنش به خونه بی

گفت من دوستش دارم. دلم به حالش زد و فقط با التماس میکه دیگه داد نمی

دونم. شاید اگر کمتر از اون نگاه های پر تمسخر و پوزخندش رو به سوخت؟ نمیمی

شد بخوام برم پیشش کرد و باعث میکرد حال بدش بیشتر ناراحتم میپرتاب می سمتم

 و باهاش حرف بزنم.

لرزید:تن صداش پایین اومده بود اما بدنش هنوز می  

خوام ازش جدا شم. من دوستش دارم. چکار کنم باور کنه؟من نمی -  

بود و سرش رو  شد نشستهروی پله ی دوم از پله هایی که به ورودی حال منتهی می

فهمیدمش. کردم و میپنداری می گرفته بود. عجیب با این مرد همذاتبین دست هاش 

بی دستش رو روی شونه های دامادش گذاشت و آروم گفت:بی  

زنیم. یه سری چیزا هست که باید بدونی.گریه نکن پسرم. بیا بریم داخل، حرف می -  

کیش رو دیدم و قلبم به درد اومد. سرش رو که بلند کرد چشم های سرخ و صورت اش

چشم هاش شبیه الوند نبود و من به این فکر کردم اگر یه روز چشم های الوند، مرد پر 

آرامش من، اشکی بشه باید چکار کنم؟ اصالا کاری ازم برمیاد؟ از جا بلند شد و همراه با 

بی به داخل ساختمون رفت.بی  
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کردم به این فکر کردم بی خالی میبِ بیهمون طور که سیب ها رو توی حوض پر از آ

که چرا عشق باید انقدر پیچیده باشه؟ بهادر مهرناز رو دوست داشت و مهرناز هم بهادر 

شد این بال رو سر هم بیارن و هم رو عذاب بدن؟ رو، چی باعث می  

گفت یه بخش از عشق عذاب کشیدنه، یه جا هست معشوق عاشق رو عذاب بی میبی

ا هم عاشق معشوق رو، ولی امان از روزی که عاشق و معشوق همزمان هم میده، یه ج

سوزه.رو آزار بدن! اون وقته که دنیاشون جهنم میشه و قلبشون توی آتیش می  

فهمیدن مرهم این زخم دادن و نمیحاال مهرناز و بهادر جفتشون داشتن هم رو آزار می

میدن درمان زخم های مهرناز فهتونه بذاره. نمیها رو جز خودشون هیچ کس نمی

فهمیدن اگر برای هم دیر کنن هیچ چیز بهادره و آرامش درد های بهادر مهرناز. نمی

بی از دیر کردن راه گریزی نیست.تونه درستش کنه. به قول بینمی  

بی رو که جدیداا دیگه انگار چادر من شده بود جلوتر کشیدم و پایینش رو بین چادر بی

دم تا از روی سرم نیفته. لبه ی حوض نشستم و به سیب هایی که دست هام قفل کر

 توی آب حوض غوطه ور بودن چشم دوختم. 

زدن؟ ربع ساعت؟ نیم ساعت؟ یعنی بهادر راه عشق رو پیدا چند دقیقه بود که حرف می

 کرد تا بتونه مهرنازش رو نگه داره؟ 

به متارکه باشه اما طوری  کردم عاشق مهرناز نباشه و خودش هم مایلفکر میتا حاال 

که یک ساعت پیش با داد و فریاد وارد خونه شد و بعد، داد و فریاد هاش منجر به بغض 

شد دل نداد و گریه کرد؟داد اون هم عاشقه. مگه میو گریه شدن نشون می  

نفس عمیقی کشیدم و دستم رو داخل آب سرد فرو بردم. حس سرماش رو دوست 

 داشتم.
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سردت نیست؟ -  

رم رو چرخوندم و نگاهش کردم. غمی که توی نگاهش بود از بین نرفته بود اما اشک س

 هاش انگار بند اومده بودن چون دیگه خبری از اون آدمِ ویرونِ ساعت پیش نبود. 

 تک سرفه ای کردم و گفتم:

نه. سرما رو دوست دارم. -  

مون قدر استوار، نفس عمیقی کشید و به سمتم اومد. قامتش چقدر شبیه الوند بود! ه

همون قدر محکم. لبه حوض کنارم نشست و اون هم دستش رو توی آب سرد فرو برد. 

کرد نبود. دیگه خبری از اون آدمی که با نگاه هاش تیر پرتاب می  

نه تمسخر، نه پوزخند، نه هیچی! چقدر رفتار های بدش من رو یاد اوایل الوند 

ن!انداخت. پدر و پسر درست شبیه هم بودمی  

 یکی از سیب ها رو از بین آب ها برداشت و نگاهش رو بهش دوخت. آروم گفتم:

سردتون نیست؟ -  

خندید اما تلخ. از آدمی که قرار بود عشقش رو توی روز های آینده از دست بده انتظار 

 شاد بودن نداشتم اما خنده ی تلخش غمگینم کرد.

وی حوض که دیگه برام چیزی نه نیست. من سرمای نگاه رو چشیدم، سرمای آبِ ت -

 نیست.

سکوت کردنم جلوه ی بدی داشت. چادرم رو با دست راستم بیشتر به سمت خودم 

 کشیدم و سعی کردم احساسم رو توی صدام بریزم.

من متاسفم بخاطر همسرتون. -  
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 خندید.

نمرده که! -  

و  خندید اما فقط منی که  یه مدت طوالنی توی خونه ی پدریم تظاهر به خندیدن

همچنان نگاهش رو به سیبِ  فهمیدم اون خنده چقدر دروغه.خوشحال بودن کردم می

روش دوخته بود و من توی این فکر بودم که اون سیب چی داشت؟!روبه  

 آروم گفتم:

منظورم جداییتون بود. -  

 سرش رو از روی سیب بلند کرد و نگاهش رو به من دوخت.

بخشی، مگه نه؟تو منو می -  

روهام باال رفت. مگه کاری کرده بود که بخوام ببخشمش؟ یه عالقه ی ساده یه تای اب

 اونم سال ها پیش که بخشش نداشت!

شما که کاری نکردین. -  

 لب هاش برای لبخند کش اومدن اما لبخندش ناموفق بود.

برای اون روز که با مهرناز اومده بودیم اینجا. مهرناز حرف های خوبی نزد، من هم  -

بی نداشتم.رفتار خو  

 سکوت کردم. ادامه داد:

بی ولی محبوبه خاتون برای من خانم جون همه چیزو برام گفت. شما بهش بگین بی -

مونه. راستش... هیچی تقصیر تو همیشه خانم جون و بابا احمد هم برای من آقاجون می
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ود که ش یه بازی مزخرف بکرد فقط. اون گذشته... انگار همهنبوده، مهرناز شلوغش می

مون توش باختیم.همه  

دونستم! چی بود این رازِ مخوف که دونست و من خودم نمیحتی پدر الوند هم می

خوام یه آدم جدید بی گفته بودم میر از خودم؟ به بیدونستنش برای همه آزاد بود غی

باشم بدون گذشته ی همتا، اما نه این طور که گذشته ی همتا آزارم بده و من هیچ 

ش ندونم. سعی کردم بحث رو عوض کنم و صحبت درباره خودم رو تموم، دربارهچیز 

 دوست نداشتم انقدر از من حرف زده بشه.

چشماتون هنوز قرمزه. -  

 خندید، این بار اما واقعی.

مونه.دونم. همیشه بعد از گریه هام تا چند وقت بعدش قرمز میآره می -  

کنه و مرد اینجوریه مرد مرد که گریه نمی خیلی خوبه که شما این باورای مزخرفِ -

 اونجوریه رو ندارید.

باز هم خندید و سکوت کرد. سکوت کرد و دوباره حواسش رو به سیبِ توی دستش داد. 

انگار حرف من بدجور به فکر فرو بردش. بدون این که نگاهش رو از سیبش بگیره با 

 صدایی که انگار از زور بغض دو رگه شده بود گفت:

 «.هایی که برای معشوق ریخته میشه مقدسهاشک»گفت: آقاجون همیشه می -

 نفسش رو آه مانند به بیرون داد.

دادم و ها بچه بودم زیاد حالیم نبود که معنیش چیه، فقط سر تکون میموقعاون -

یعنی چی؟ چرا آقاجون همیشه این  رفتم؛ بدون اینکه حتی کنجکاوی کنم که اصالامی
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ترسیدم ازم میگه؟! روزی که خودم عاشق شدم نذاشتم کسی بفهمه، میجمله رو 

 ترسیدم بهم بگن حق نداری باهاش باشی! منم نگفتم و ریختم توی خودمبگیرنش، می

 .شناختو خیلی خوب میولی آقاجون تیز بود، چشمای عاشق

 سرش رو باال آورد و نگاهم کرد. بعد از یه مکث طوالنی ادامه داد:

هایی که ببین پسر، عشق شرف داره، حرمت داره. اشک»م زل زد و گفت: تو چشا -

فقط همین. فقط همین یکی دو « ترین اشک هاست.برای معشوق ریخته میشه مقدس

و خیلی به فکر فرو برد. وقتی مریم وازم نپرسیدم یعنی چی اما حرفش منجمله کوتاه! ب

در داغون شده بودم که نتونم و زد و من اونقت دادم آقاجون بازم همون حرفاز دس

ی؟! نپرسیدم. نپرسیدم و سکوت معنیِ پرمفهوم یعنی چبپرسم د آخه این جمله بی

 دم.کر

گشت. یکی سکوت کرد. دوباره توی چشم هام زل زد. انگار توی من دنبال یه همراز می

 که درکش کنه!

فتن فقط گبی مریض شد، خیلی مریض! اونقدری که دکترا میرسید روزی که بی -

بی کرد بیکارش با معجزه حل میشه. آقاجون مثل مرغ سر کنده شده بود، هرکاری می

رفتم کرد. صبح به صبح که میبی رو خوب نمیحالش بهتر بشه اما انگار هیچی بی

و نامعلوم بودنکه خیره به یه نقطه  شبیمارستان، چشای قرمز و به خون نشسته

فرسا خوابیه یا گریه. یکی از همون شبای سخت و طاقتپرسیدم از بیدیدم اما نمیمی

رفتم پیش آقاجون تنها نباشه. توی حال جا انداختیم که بخوابیم اما مگه خوابم 

برد؟! ساعت از دو گذشته بود که دیدم آقاجون پاشد رفت توی اتاقشون، چند دقیقه می
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ق که دیدمش. دیدمش! درنگ و اجازه رفتم توی اتاکه گذشت و نیومد نگرانش شدم، بی

و که باال آورد... قلبم از کار ایستاد. لرزید و سرش پایین بود. سرشت میهاش داششونه

کرد. رفتم گاهِ همه بود داشت گریه میکرد! اون مردِ قوی ای که تکیهداشت گریه می

آقاجون، اشک هایی که برای معشوق ریخته میشه »اختیار گفتم: پیشش نشستم و بی

 «.مقدسه

 خندید. توی این دنیا نبود انگار. خندید و ادامه داد:بهادر 

 دونی؟و میبین گریه خندید. گفت: معنیش -

دونم. رفت توی فکر و زل زد به قاب و به چپ و راست تکون دادم یعنی نمیسرممنم 

کم خودش به حرف اومد، انگار منتظر بود بی که روی تشک بود. کمعکس خودش و بی

ببین پسر، آدم واسه هر کسی اشک »م تا بهم بگه یعنی چی. گفت: من اشاره کن

ریزه. مثال همین خود من، کِی دیدی واسه چیزی گریه کنم؟ من که به همه میگم نمی

گریه نکنید و راه حل پیدا کنید برای مشکلتون، کی دیده بودی گریه کنم؟! ولی 

کنن. اصال مگه میشه و پیدا میت. برای اون... اشکام راه خودشونمحبوبه خاتون استثناس

عاشق کسی بود و براش اشک نریخت؟! اگر اشک ریختی بدون اونقدری مهم هست، 

و بشکنی و گریه کنی. ی که بخاطرش الیه حفاظ قوی بودنتاونقدری عاشقش هست

هایی که برای معشوق ریخته میشه از طرف قلبته، برای همین بینی پسر؟ اشکمی

 «...مقدسه. خیلی مقدسه

. آقاجون همون شب ، حرف های اون مرد قویِ عاشق جواب نداشتسکوت کردممن 

بی. با زور و اصرارِ من به پرسنل اجازه دلش طاقت نیاورد و رفت بیمارستان پیش بی
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دادن آقاجون بدون وقت مالقات، همون نصف شبی بره پیش معشوقش. فرداش دکترا 

 !گفتن معجزه شدهشده، می بی به طرز معجزه آسایی خوبگفتن حال بیمی

بی دمیده بود، صبِح اون عشق معجزه کرده بود! آقاجون از جونِ خودش توی وجود بی

 ...شب آقاجون دیگه بیدار نشد

بهادر سکوت کرد و من ساکت تر شدم. بابا احمد چقدر عاشق بوده! سیب رو توی 

 حوض انداخت و نگاهش رو توی چشم هام قفل کرد.

ق معجزه ست. اینا رو گفتم که بگم اگه دلت لرزید، هم منتظر درد عشق عجیبه. عش -

 باش هم درمون، هم مرگ، هم زندگی.

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 شما که عاشق شدین... عشق چجوریه؟ -

 خندید.

عشقو هر کی بتونه توصیف کنه یا عاشق نشده یا عشقش دروغ بوده. عشق یه چیزیه  -

 نشدنیه!وَرای کلمات، توصیف 

 سرم رو کج کردم تا از افتادن چادرم جلوگیری کنم.

 فهمن که عاشق شدن؟پس آدما چطوری می -
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خب... عاشق که بشی آرامشت وابسته میشه بهش، اذیت که بشه حاضری هر کاری  -

کنی که غمش بره، وقت و بی وقت دلتنگش میشی، باهاش خوشحالی، باهاش آرومی. 

 خودِ دیوونگیه!دلت براش لرزیده. عشق 

کردم. بهادر تک سرفه ای کرد و ادامه چقدر عجیب این احساسات رو نزدیکم حس می

 داد:

فقط نوزده سالم بود که حس کردم گلوم پیش یکی از دخترای حاج احمد گیر کرده.  -

مریم. دو هفته نکشید علی اومد خواستگاریش و شوهرش دادن. منم باالخره َمردم، 

ه به زنی فکر کنم که شوهر داره! گذاشتمش کنار ولی همچین آسونم غیرتم اجازه نمید

ولی برای منِ بی تجربه ی اون زمانا نبود. با این که االن میگم فقط یه عالقه ساده بود 

همینم خیلی بود! مهرناز ولی کسی بود که واقعاا و قلباا دلمو بهش دادم و عاشقش شدم. 

کشید. کشیدم اونم درد میداشت، درد می مهرناز اونی بود که توی سختیا هوامو

م ساده ست، راحت میشه زیر زبونشو کشید، دونم عسل همه چیو برات گفته. بچهمی

چهار تا سوال ازش پرسیدم همه چیو لو داد. ولی به خدای احد و واحد تنها کسی که 

م! کنن، یکی اون گفت یکی من گفتخوام مهرنازه، تو دعوا که حلوا خیرات نمیمی

جفتمونم از ته دل نگفتیم. فرقمون فقط این بود که حرف من خراب کرد و حرف اون 

شدم و تونستم برگردم عقب، همون اول عاشق مهرناز میغرورمو شکست. اگه می

 گشتم به عقب...ذاشتم هیچی بینمونو خراب کنه. اگه برمینمی

 سکوت کرد. سکوت کرد و دست خیسش رو به صورتش کشید.

 م، تو تا حاال دلت برای کسی لرزیده؟ببین -
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شده؟ چه سوال آشنایی! فکر کردم. کردم این سوال قبالا هم ازم پرسیده چرا حس می

به خودم، به دلم، به دلتنگی، به خوشحالی، آرامش و دیوونگی. دلم لرزیده بود؟ 

م دونستم. آرودونستم و در عین حال همه چیز رو میدونم! من انگار هیچی نمینمی

 گفتم:

 دونم.من... نمی -

 خندید.

دونم دونما شروع میشه. اولین بار که عاشق شدی هم گفتی نمیهمه چی از این نمی -

و بعد لیلی ای شدی که کم از مجنون نداشت. االن یادت نمیاد، ولی باالخره که این 

 دوره برات تموم میشه.

 م بهم چیزی نمیگه.گذشته دونستم قبالا عاشق شدم. هیچ کس اینجا ازمن... نمی -

باز هم خندید و چقدر خنده هاش شبیه الوند بود. واقعاا شبیه الوند بود یا من همه رو 

دیدم؟شبیه اون می  

فهمی دختر. عجله کار شیطونه.به وقتش خودت همه چیو می -  

سکوت کردم. سکوت کرد. یه سکوتِ عمیقِ طوالنی. دستش رو به زانوش گرفت و به 

بلند شد. نگاهی به ساعت مچیش انداخت که یه تای ابروش باال رفت و لبخند آهستگی 

کجی گوشه لب هاش نمایان شد. برخالف الوند که ته ریش داشت، پدرش سیبیل و 

کشید.ریش کم پشتی داشت که موقع فکر کردن دستش رو بهشون می  
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هرناز، با اینکه من برم دیگه. ساعت شیشه، کم کم هوا داره تاریک میشه. برم پیش م -

غد و یه دنده ست، اما هنوزم دلواپسم میشه. همینه که منو به زندگیمون امیدوار نگه 

ترسم از روزی که دیگه دلواپسم نشه!داشته. می  

 من هم به احترامش از جا بلند شدم. لبخندی زدم و همراهش تا دم در رفتم.

شما چقدر دوستشون دارین. حیفه من واقعاا از ته قلبم امیدوارم مهرناز خانم بفهمن  -

 این عشق به سادگی تموم شه.

 لبخندی زد و گفت:

عشق شروع میشه دختر، تموم نمیشه. هیچ وقت! -  

در حیاط رو باز کرد تا بره که قامت عسل با دستِ باال رفته برای زنگ زدن توی 

 بی چشم هاش برق زد وچهارچوب در نمایان شد. با دیدن پدرش توی خونه ی بی

 خودش رو به سرعت توی آغوش پدرش انداخت.

بابایی! -  

 بهادر آروم خندید.

جونِ بابا؟ دورت بگردم بابا. -  

 عسل سرش رو از توی آغوش پدرش بلند کرد و به چشم هاش زل زد.

گفت بابات بی اونم دلشوره داشت میخواستم بیام پیش بیبابا، مامان نگرانته. می -

بی و نیومده.رفته پیش بی  
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 پدر بوسه ای به سر دخترش زد و گفت:

دونم بابا. دارم میرم. توام دیر نکن.می -  

عسل چشمی گفت و از آغوش پدرش بیرون اومد. خداحافظی سریعی با بهادر کردم و با 

 نگاهم رفتنش رو بدرقه کردم. در رو که بستم، چادرم رو سفت تر دور خودم پیچیدم تا

رو چرخوندم و نگاهم به عسل افتاد که اون هم سر  از سر خوردنش جلوگیری کنم. سرم

 جای قبلی پدرش، لب حوض نشسته بود و دستش رو توی آب فرو برده بود.

با قدم های آهسته به سمتش رفتم و کنارش نشستم. عسل کسی بود که جواب تمام 

بی این داد. شاید بیدونست و در عین حال به هیچ کدومشون جواب نمیسواالتم رو می

بی ای که کل زندگیم رو با استدالل های خودش ازم مخفی طور ازش خواسته بود، بی

دونست زمان کرد تا توی زمان درستش خودم همه چیز رو بفهمم و خدا میمی

 درستش کِی بود.

عسل؟ -  

دلم برای چشم های الوند  سرش رو باال آورد و نگاهش رو به سبزِ چشم هام دوخت.

سیدم:تنگ شد و بی اراده پر  

چرا الوند این جوریه؟ -  

 خندید.

چطوریه؟ -  

ش رو نفهمیدم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم:دلیل خنده  
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دونه چی یه لحظه خوبه و لحظه بعد عصبی؟ موودیه. ثبات نداره. خودشم نمی -

کنه.خواد و چی میگه و داره چکار میمی  

بیرون فرستاد و گفت:ش رو به ش رو خورد. نفس حبس شدهش گرفت اما خندهخنده  

داستانش طوالنیه. حوصله داری؟ -  

 بی اختیار گفتم:

حوصله هر چیزی که مربوط به الوند باشه رو دارم. -  

 چشم هاش توی یه لحظه گرد شد و با ابرو های باال رفته و مشکوک نگاهم کرد.

یعنی چی اون وقت؟ -  

ش شده بود. لبم رو به داخل م بگیره. روی برادر بزرگ ترش غیرتنوبت من بود که خنده

 دهنم فرستادم تا از خندیدنم جلو گیری کنم. آروم گفتم:

منظورم این بود که خب من که چیزی یادم نمیاد. کنجکاوم بدونم چیا به آدمای این  -

فهمی، گذشته گین خودت میگین، میخونه گذشته. گذشته ی خودمو که بهم نمی

 دیگرانم بدونم بده؟

کرد. آروم گفتم:ده بود چون هنوز مشکوک نگاهم میانگار قانع نش  

خب نگو اصالا. انگار کالا دونستن همه چی برای من قدغنه. -  

 با دلخوری نگاهم رو ازش گرفتم که خندید و گفت:

خب بابا ناراحت نشو حاال بهت میگم. -  
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 آب دهنم رو قورت دادم و گوشه چادرم رو توی دستم مچاله کردم. دست هاش رو توی

 هم قالب کرد و گفت:

الوند یه بار عاشق شد. با دل و جونش! ولی جدا شدن. -  

 سریع گفتم:

چرا؟ -  

ش رو خورد و سعی کرد ش گرفت اما باز هم خندهاز این همه هول بودن من خنده

 قیافه جدی به خودش بگیره.

از اون خورین و مناسب هم نیستین. الوند بعد گفتن به درد هم نمیخانواده ها می -

 دختر خیلی شکست، خیلی!

 سوختم. توی یه لحظه حس کردم قلبم آتیش گرفت.

بعد از جداییش از یه عشق افسانه ای همه انتظار داشتیم مثل آدمای عادی گریه کنه  -

و داد و بیداد کنه، با خانواده قهر کنه که مانعش شدن، بزنه وسایلو بشکنه، از کوره در 

ت سیگار و دود و دم و مشروب و عرق و ورق، یا مثالا رفیق باز بره، یا مثل خیلیا بره سم

بیرون و خوشگذرونی تا یاد اون دختر از سرش بپره، یا دختر باز شه تا  شه، هر روز بره

مثالا بخواد از هم جنسای اون دختر انتقام بگیره مثل این فیلما، یا اصالا توی تنهایی 

اق نیفتاد.خودش غرق شه، ولی هیچ کدوم از اینا اتف  

 شونه ای باال انداخت و ادامه داد:
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. مثل این خوشحالی هیچی عوض نشد. عادی بود، خیلی عادی! اما بدون احساس -

موند که یه سرپوش بذاره روی کل احساسش. سرد نبود اصالا، خودخواه نشد، مغرور می

 کرد و هواشونو داشت، ولینشد، عصبی نشد، برعکس مثل قبل به آدما کمک می

دونی این الوند دیگه اون الوند قبل نبود. دیگه نشد!می  

 آهی کشید و آروم گفت:

این الوند دیگه هیچ وقت خنده هاش از ته دل نبود. -  

 سرم رو پایین انداختم و زیر لب گفتم:

چقدر سخت! -  

 پوزخند زد.

ه چیزو خیلی. داداشم داغون شد و هیچی نشون نداد. با اینکه اونقدر عاشق بود اما هم -

ریخت تو خودش و حتی به سپند که محرم تمام اسرارش بود هیچی نگفت. فقط یه روز 

اومد خونه و گفت تموم شد، همین! دیگه هر چی پرسیدیم چی شده و چرا هیچ جوابی 

شد اون عشق تموم شه؟ داداشم از درون شکست اما نداد و سکوت کرد. اما مگه می

دونی هنوز که هنوزه مامان طر اشتباهشون نشکنن. مینشون نداد تا مامان و بابا به خا

گاهی میگه کاش همون روزا مانع نشده بودیم تا الوند این جوری همه چیو تو خودش 

شده رو درست کرد.  نریزه، اما نه میشه زمانو به عقب برگردوند، نه میشه چیزی که دیر

 گاهی زود دیر میشه.
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و تالش کرد تا  دستم زل زدم. عسل خندیدسرم رو پایین انداختم و به انگشت های 

 بحث رو عوض کنه:

تو بگو. تو کالا هیچی یادت نمیاد از گذشته؟ -  

 سرم رو باال آوردم و نگاهم رو به نگاهش دوختم.

گاهی یه سری چیزا خیلی محو میاد توی ذهنم ولی چیز دقیقی نیست. -  

 لبخندی زد و آروم گفت:

زیاد! مطمئنم هر کس که جای تو بود و این دردا  تو خیلی قوی هستی فرشته. خیلی -

کشید تا حاال خودشو با گریه خفه کرده بود. چیز کمی نیست فراموشی بگیری رو می

 بخاطر یه...

 نفسش رو به بیرون فرستاد.

ت مجبورت کنن همه چیو به یاد بیاری و با محبتای زیادشون یه اتفاق. بعد خانواده -

ز اون خونه بزنی بیرون. بعدم بری خونه ی کسی که یه سریا آزارت بدن و مجبور شی ا

توش رفت و آمد دارن که ازت متنفرن و از تو یه شیطان ساختن توی ذهنشون و هرروز 

سخت! مخصوصاا این که هیچی یادت نیاد، این قسمت  بهت تیکه بندازن. سخته، خیلی

ش بدتره.از همه  

 نگاهش رو به چشم هام دوخت و ادامه داد:
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کرد ولی من تا حاال یه بارم ندیدم که هر کی جای تو بود توی گریه خودشو غرق می -

بی راست میگه. تو اومدی که بخاطر دردات گریه کنی. تو خیلی قوی ای، خیلی! بی

 فرشته نجات باشی.

 جمله آخرش رو نفهمیدم اما لبخندم رو به روش پاشیدم. گفتم:

کنم به جای اینکه نق بزنم و گریه بره. سعی مییفقط به نظرم گریه کاری از پیش نم -

کنه کنم، فکرمو به کار بندازم و یه راهی پیدا کنم تا خودمو از وضعی که ناراحتم می

دربیارم. راستی، دکترم به سپنتا گفته نباید برم دنبال گذشته، گذشته خودش میاد 

 سراغم.

زدن گفت:بشکنی زد و با چشم هایی که برق می  

گفت اگه منم نرم دنبال گذشته، خودش میاد گفت. میم اون زمانا همینو میالوند -

 سراغم.

خواستم بپرسم، دستم رو بردم جلو آب دهنم رو قورت دادم و مردد برای سوالی که می

 و دست عسل رو بین دست هام گرفتم.

عسل میگم الوند بعد اون دختره دیگه هیچ وقت عاشق نشد؟ -  

بیرون داد و گفت:نفسش رو آه مانند   

دونم شده باشه چون الوند و سپند نه واال. اگرم شده به ما چیزی نگفته. ولی بعید می -

جدا از برادر بودن، رفیقای شیش همن، محاله الوند کاری کنه و به سپند نگه، عاشق 
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بشه و سپند خبردار نشه. ولی خب جوری که بعد از اون دختره تودار شد و سکوت کرد 

ده باشه.شایدم ش  

سرم رو به باال و پایین به نشونه فهمیدن تکون دادم. نگاهم رو از چشم هاش گرفتم و 

شدن نگاه بی سبز میبه شکوفه هایی که تازه داشتن روی درخت های خونه ی بی

 کردم.

عسل، دختره بد بود؟ -  

 خندید.

خیلی عصبی فکر نکنم. ولی اون روزی که الوند اومد خونه و گفت همه چی تموم شد  -

 بود و انگار بدجور از دست دختره شکار بود.

خواستم دهن باز کنم و سوال بعدیم رو بپرسم که زنگ در به صدا در اومد. همون تک 

شدم و حس کردم حاال  زنگ! خودش بود، انگار از دونستن حضورش ناخودآگاه آروم

یر خودش! تونه آزارم بده. هیچ چیز غهمه چیز امن شد و هیچ چیز دیگه نمی  

 عسل بلند خندید و گفت:

حالل زاده رو! -  

از لبه حوض بلند شدم و به سمت در رفتم. چادر گلدارم رو صاف کردم و نفس عمیقی 

کردم! در رو باز کردم که قامت الوند کشیدم. چقدر حرف های بهادر رو نزدیک حس می

م انداخت و گفت:با یه لبخند گوشه لبش نمایان شد. نگاهی پر تحسین به سر تا پا  

دونستی چقدر چادر بهت میاد جانم؟گلی! میدختری با چادر سفید گل -  
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فقط مختص من « جانم»م توی آتیش فرو رفت و من سرخ شدم. این حس کردم گونه

گفت و چقدر همین کلمه گفت جانم، فقط به من میبود، نبود؟ به کس دیگه ای نمی

کرد. دلم رو شیرین می  

یدم که گفت:با خجالت خند  

من هارت و  واسهچه خجالتیم شده یهویی! تو همونی نبودی که توی خونه ی شیراز  -

کردی و کله صبح صداتو انداخته بودی رو سرت؟پورت می  

دونستم این از حرف هاش بیشتر گر گرفتم اما لبخندم عریض تر شد. خودم هم نمی

ه میگه سرخ تر میشم. کنار رفتم و دونستم با هر کلمه ای کخجالت از کجا اومده اما می

 آروم گفتم:

بیا تو مزه نریز. تو سپند نیستی! -  

ش به هوا رفت. نترسید کسی ببینه، نترسید همسایه حرف دربیاره، نترسید همه قهقهه

 بگن زشته. قهقهه زد و چقدر این قهقهه از ته دل و دلنشین بود. دلم لرزید!

م مزه بریزم؟پس حتماا باید سپند باشم تا بتون -  

 چشمکی زد و ادامه داد:

منم داداش همون آدمم جانم. -  

خندیدم و از جلوی در کنار رفتم تا بیاد داخل. اون الوندِ جدیِ اخمو انگار رفته بود و 

کرد. حاال الوند سراسر توجه و آرامش بود. وارد که کرد. خوشحالم میهمین آرومم می

 شد در رو بستم و پشتش حرکت کردم. 
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توی همون یه روزی که ندیده بودمش دلم براش تنگ شده بود. طبیعی بود؟ نبود. 

دونم.دیوونگی بود؟ بود! دلدادگی بود؟ نمی  

گلی رفت. چادرِ سفیدِ گل داخل ساختمونعسل با دیدن برادرش از جا بلند شد و به 

زمین کشیده  م افتاده بود و از پایین رویاومد روی شونهای که از نظر الوند به من می

شد. دست انداختم تا بکشمش باال که توی یه لحظه چادر بین زمین و پام گیر کرد می

و لحظه بعد من بودم و زمین و درد دستی که باعث جیغم شد. کل جسمم با خود 

«.درد»زمین یکی شد و من شدم   

م نشست. چشم هام رو بستم و لبم رو روی بدن افتادهالوند سریع به سمتم اومد و روبه

به دندون گرفتم تا ناله نکنم. دست هایی که مشت شد و ناخن هایی که فرو کردم توی 

م خارج بود. نفس هام تند شده بودن تا اشک نریزم و درد هام رو عقب گوشتم از اراده

بودم که برای یه درد ساده اشک بریزم. عطر گل نرگس رو  بزنم. من قوی تر از اونی

 نزدیکم حس کردم، عطر الوند رو. 

 سرم رو روی پاش گذاشت و آروم گفت:

من چی بگم بهت آخه؟ -  

درد، اشکم رو درنیاورد اما همین یه جمله گلوم رو مچاله کرد. دل نازک شده بودم. 

ش نگاه کردم. خیلی زیاد! چشم هام رو باز کردم و توی چشم های قهوه ای سوخته

دونم، اما نذاشتم حتی یه قطره ازشون سرازیر شه. چشم هام اشکی بود؟ نمی  

 آروم گفت:
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درد داری؟ -  

ایید کردم. نفسش رو با کالفگی بیرون داد و به سرسبزیِ باغِ چشم با تکون دادن سر ت

 هام نگاه کرد.

تونی بلند شی؟می -  

 صدام رو خودم هم به زور شنیدم:

دونم.نمی -  

بی از اتاقش بیرون نیومده سرم رو از روی پاش برداشت و خودش از جا بلند شد. بی

حال بیرون نیومد تا ببینه چه  بود، یعنی جیغ من رو نشنیده بود؟ عسل هم از توی

اتفاقی افتاد. الوند زیر بازوم رو گرفت و با یه حرکت بلندم کرد که آخِ بلندی گفتم. 

 اخمش رو توی هم کشید.

وقتی حواست به خودت نیست حقته. -  

حقم نبود. نبود! دستش رو زیر بازوم انداخت و خواست کمکم کنه تا حرکت کنم. پام 

تر به گلوم چنگ زد و من بیشتر جلوی باریدن رو گرفتم. ابر کرد. بغض بیشدرد می

 های توی آسمون چشم هام حق باریدن نداشتن، من از بارون متنفر بودم! 

ی آرومی گفتم که باعث شد نفسش رو با صدا به بیرون بده. بازوم رو « باشه»زیر لب 

 رها کرد و نگاهش رو به منی که سرم رو پایین انداخته بودم دوخت.

نگام کن فرشته. -  
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خواستم دریای پشت سد چشم هام رو ببینه. دل نازکی همین سرم رو بلند نکردم. نمی

گرفت. این روزا بدجور دیوونه شده بودم. انگشت بود دیگه؟ از دیوونگی سر چشمه می

م قرار داد و مجبورم کرد سرم رو باال بگیرم. ش رو زیر چونهاشاره  

چشم هام رو بستم. همون چشم هایی که میوه نرسیده بودن. آب دهنم رو قورت دادم و 

بستن چشم هام همزمان شد با داغ شدن پیشونیم. پیشونیم رو بوسیده بود؟ سریع 

داد، بوی توجه، بوی چشم هام رو باز کردم و نگاهش کردم. نگاهش بوی محبت می

.نگرانی! دوباره سرش رو جلو آورد و دوباره پیشونیم رو به آتش کشید  

ش قفل کرد. لبخند محوی زدم که بی هوا من رو به آغوش کشید و سرم رو روی سینه

م رو به ریه هدایت کردم. بی اراده نفسی عمیق کشیدم و عطر خوش گل موردعالقه

 طبیعی بود که آغوشش انقدر بهم آرامش بده؟ 

م رو باال طبیعی بود آرامشم رو بین بازوهای قدرتمندش پیدا کرده بودم؟ دستِ دردمند

آوردم و دورش حلقه کردم که من رو محکم تر که خودش فشار داد و نفسی عمیق بین 

موهام کشید. چادرم از سرم افتاده بود و من با یه بلوز آستین بلند آبی آسمونی و شلوار 

 گرم و سر بدون حجاب توی آغوشش بودم.

سه ای روی موهام نشوند و برام مهم نبود. اون قبالا هم من رو بدون حجاب دیده بود! بو

ش و آب شدم از شرم. حس کل سر تا پام رو آرامش فراگرفت. داغ شدم از گرمای بوسه

چشم. آروم من رو از آغوشش کردم برای اولین باره که طعم محبت رو از کسی میمی

 جدا کرد و باز مجبورم کرد سرم رو باال بگیرم.

بهتری جانم؟ -  
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م رو به نمایش نذارم.رم و سعی کردم سرخی گونهلبخند زدم. لبخندی پر از ش  

من... میشه... روی پله ها بشینیم؟ یکم درد دارم. -  

داشت.خندید. انگار خجالتم اون رو به خنده وا می  

چشم. فعالا که امر، امر شماست و ما هم خِر مرید شما. -  

 خندیدم.

تقلید کنی.تونی بامزگی اونو سعی نکن مثل سپند باشی، هیچ وقت نمی -  

 اون هم خندید. بلند بلند!

خیلی واضح بود، نه؟ -  

لبخندم رو حفظ کردم و به آرومی و با کمک الوند روی پله های توی حیاط که به حال 

شدن نشستم. الوند هم کنارم نشست و سرش رو، رو به آسمون باال برد. ماه منتهی می

د.ش توی آبِ حوض افتاده بوزد و سایهبهمون چشمک می  

خیلی تغییر کردی. اون همتا کجا و تو ی االن کجا؟ بزرگ شدی. -  

دونست و همین باعث دونست. الوند هیچی رو نمیدونست الوند نمیهر کس هم که می

شد کنارش راحت تر باشم. آروم تر باشم. امن تر! می  

 آروم گفتم:

شناختی همتا بود. من فرشته ام.چون اونی که می -  
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ش رو به ماه دوخت. من هم نگاهم رو به نیمرخ سکوت کرد و نگاه خیرهچیزی نگفت. 

زد مردی دوختم که حاال تمام دیوونگی هام کنار اون بود. توی آسمون ماه چشمک می

کرد و روی زمین الوند نگاهم رو قفل خودش کرده بود. چه و نگاه ها رو خیره می

دادن. آروم گفتم:دوشون آرامش میدونم، اما هر شباهتی بین الوند و ماه بود؟ نمی  

الوند؟ -  

 نگاهش رو از ماه گرفت و چشم های من رو نگاه کرد.

جان دل؟ -  

لرزید؟ به کس دیگه ای غیر من هم این طور نباید دلم برای جان دل گفتن هاش می

گفت جان دل؟ دیوونه بودم. بودم! خیلی هم بودم! بی اختیار پرسیدم:می  

دی؟تو تا حاال عاشق ش -  

انتظار سوالِ ناگهانیم رو نداشت. سکوت کرد و دوباره نگاهش رو به ماه دوخت. سکوتش 

پرسیدم. مثل خواست در این باره حرف بزنه و من هم نباید میطوالنی شد. شاید نمی

پرسیدم اما پرسیدم و با پرسیدنشون همه چیز رو خراب سوال های زیادی که نباید می

یدم.کردم. صدای آرومش رو شن  

آره... شدم. -  

دونستم رو پرسیدم.آب دهنم رو قورت دادم و سوالی که جوابش رو می  

چی شد؟ -  
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 نفس عمیقی کشید و بدون این که نگاهش رو از ماه بگیره گفت:

رفتیم. نشد که بشه. -  

 سرش رو به سمتم چرخوند و با اخم های در هم گفت:

فهمی بدم دونیو نپرس. نمیجوابشو میتوام که معلوم نیست چته! سواالیی که خودت  -

خوای خوای از چی مطمئن شی؟ میکنی که چی؟ میمیاد از این بحث؟ بحثشو باز می

 بگی همتا نیستی و تموم شده؟ خب باشه فهمیدم!

 لحنش تند تر شد، تیز تر، برنده تر!

فهمی؟ به درک! تموم شده. آره منم تمومش به درک که گذشته تموم شده، می -

کنی همتا؟ فرشته؟ هر کی! مهم نیست برام! چته تو؟ هان؟دم. بس میکر  

 صداش باال نرفت اما پر از خشم بود.

خوای؟ اگه تو اون همتای قبل نیستی و فرشته ای خوای چیو ثابت کنی؟ چی میمی -

منم اون الوند قبل نیستم. اسممو عوض نکردم چون به اسم نیست، به فکره! خب؟ منم 

ه چیزم عوض شده. پس دیگه...عوض شدم. هم  

مکث کرد و سکوت کرد. نفسش رو فوت کرد و نگاهش رو از من گرفت. مگه من چی 

گفته بودم که انقدر عصبی و ناراحت شد؟ انقدر حرفم آزارش داده بود؟ من اما... چیز 

دونستم این بار هم مثل دونستم نباید بپرسم و باز پرسیدم. میبدی نگفته بودم. می

فعاتی میشه که سوال کردم و همه چیز خراب شد اما پرسیدم. لعنت!همه د  
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آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم دل نازکیم رو هم باهاش قورت بدم. وقتش نبود. 

 وقت بارون گرفتن نبود! 

 آروم گفتم:

خواستم ناراحتت کنم. به جون بی که انقدر برام عزیزه اصالا نمیببخشید. به جون بی -

پرسیدم.و برام مهمی. نباید میخودم. ت  

سرش رو دوباره به سمتم چرخوند اما این بار رنگ نگاهش متفاوت بود. خشم نداشت، 

فهمیدم چیه. چیزی عجیب! لبخندی گوشه لبش نقش غم نداشت، چیزی بود که نمی

 بست و گفت:

من برات مهمم؟ -  

خودم هم رو شد! برام با صراحت و بی اختیار اعترافش کرده بودم. انگار دستم پیش 

مهم بود، خیلی هم مهم. ماه شاهد حرف هامون بود و من معترف به چیزی که قبلش 

حتی پیش خودم هم اعترافش نکرده بودم و حاال توی دلجویی از الوند بی اختیار گفته 

 بودمش، بی اختیار اما از ته دل.

م و به آرومی بلند شدم و دستم رو به پله ی باالتر از پله ای که روش نشسته بودم گرفت

 بدون این که نگاهش کنم گفتم:

من میرم داخل. توام هر وقت خواستی بیا. -  

و بدون این که منتظر جوابش باشم پا تند کردم و به داخل حال رفتم. پشت در حال، 

بی معطوف شد که از پشت پنجره م رو بیرون دادم و چشم هام به بینفس حبس شده
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ود. انگار تمام مدت حواسش به ما بود. من رو که دید سرش رو به ما رو نگاه کرده ب

 سمتم چرخوند.

لبخند روی لبش پر بود از حرف های نگفته و تنها گفته ای که به زبون اومد، تمامِ 

 واقعیت رو به رخم کشید. با لبخندی عمیق گفت:

دل دادی دختر. دل دادی! -  
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 فصل هشتم

«قهوه قاجار»  

فرهنگ معین به عاشق شدن تعبیر شده، اما من میگم دلدادگی یعنی دلدادگی توی »

سر سپردن، مطیع یه نفر شدن! یعنی تمامِ روحت به تسلیم یه نفر دربیاد. دلدادگی در 

حقیقت از دلباختگی میاد، یا از بسیار شیفته ی کسی بودن، من این تفاسیر رو 

دونم یعنی نور توی  کسی. میدونم دل دادن یعنی مردن توی آغوشِفهمم، اما مینمی

عمق دریای چشم ها، تصویر توی چشمه ی دل، رد نفس هاش روی جاده ی موهام. و 

«دلدادگی بی مقدمه ترین فصل زندگیه!  

 

اما هنوز »روز ها پشت هم گذشتن و زمستون رو به انتها رفت. میگن بهار، بهارِ دله؛ 

«زمستونه، بهار کجا بود آدمِ ساده...  

از توی یخچال بیرون آوردم و به دست الوند دادم. عصرِ بیست و نهم اسفند و سمنو رو 

بی برای فردا و مهمون ها و روز عید، چهار تامون رو بیچاره کرده بود وسواس های بی

بی رو کردیم سفره هفت سین مورد عالقه بیجوری که از یک ساعت پیش تالش می

ذوق داشت و ما به غرغرهاش درباره نحوه  بی برای فردا شب و مهمون هاشبچینیم. بی

کردیم. چیدن سفره هفت سین گوش می  

گفت هر کدوم از سین ها یه نمادن، سیر نماد اهورا مزدا خدای ایران باستان، سبزه می

فرشته ی اردیبهشت و نماد آب های پاک، سیب فرشته ی سپندارمذ فرشته ی زن و 

خورداد و نماد عشق و دلبستگی، سرکه برای  نماد پرستاری و بارداری، سنجد فرشته ی
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و سماغ  فرشته ی امرداد و نماد جاودانگی، سمنو برای فرشته ی شهریور و نماد خواربار

 فرشته ی بهمن و نماد باران! چقدر فلسفه ی سفره هفت سین رو دوست داشتم.

و الوند خواست سمنو رو روی میز بذاره که سپند ظرف رو از دست برادرش قاپید 

ش رو سریع فرو برد توش که باعث جیغ بلند عسل شد.انگشت اشاره  

سپند! این چندش بازیا چیه! -  

سپند قهقهه ای زد و انگشت آغشته به سمنوش رو داخل دهنش فرو کرد و اوم بلندی 

 کشید که صورت عسل جمع شد و با قیافه در هم رفته برادرش رو نگاه کرد. 

 لبخندی به سپند زدم و گفتم:

خوای بگو بهت میدم.راست میگه دیگه. چندش بازیا چیه؟ قاشق می -  

 بلند بلند خندید.

نه دیگه پرستار خانوم. کیفش اینه که با انگشت بری توش. -  

و انگشتش رو دوباره توی سمنو فرو کرد که عسل با مشت به پهلوش کوبید و باعث شد 

 آخش به هوا بره. الوند خندید و گفت:

وقتی بهت میگم زنا وحشی ان و اگر جیغاشون جواب نده عملی دست  حقته داداش. -

کنی دیگه. باید حتماا تجربه کنی تا به حرفم برسی.به کار میشن قبول نمی  

کردم من هم خندیدم و دستم رو به کمرم زدم. با اخم نمایشی و لحنی که سعی می

 طلبکار به نظر بیاد گفتم:

دست شما هم درد نکنه. -  

لند! قهقهه زد.خندید. ب  
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به خودت نگیر جانم. -  

از اون الوندِ آزار دهنده ی موودی خبری نبود. چند وقت بود که دیگه اون الوند رفته 

یه آدمِ بهتر. کنارش آروم تر از همیشه بودم،  بود و جاش رو داده بود به یه آدم جدید.

الوند رو نگاه کرد و عسل دل باخته تر از همیشه، دیوونه تر! سپند با ابروهای باال رفته 

سبزه رو روی سفره ی هفت سینی که روبروی پشتی بزرگ بود، همون پشتی ای که 

 زیر طاقچه ی گل های نرگس گذاشته شده بود، درست کنار تنگ ماهی گلی قرار داد.

بی هم همراه با کتاب قرآن عصازنان وارد حال شد و کتاب رو درست وسط سفره، بی

آینه قرار داد. لبخندی به این سنت و زیبایی زدم. بوی عید و بهار روی رحل و روبروی 

اومد ته دل بی مینارنج قاطی شده با عطر گل های نرگسی که از جای جای خونه ی بی

شد آرامش بیشتری از حضورم توی این کرد و همین باعث میهر آدمی رو شیرین می

 خونه بگیرم.

سین نشست سپند با لبخند مرموزی به  بی که روی پشتیِ کناریِ سفره هفتبی

بی عصاش رو کناری گذاشت و با دست های سمتش رفت و کنارش نشست. بی

ش شروع کرد به مالش زانوش. چروکیده  

 آروم گفت:

دویدن. اینجوری نبینین منو، رفتن و میهمین پاها وقتی جوون بودم کلی راه می -

رفتم.عصر تا گیشا رو پیاده میاالن پاهام از کار افتادن قدیما من از ولی  

ش رو محکم بوسید و با چشم بی انداخت. گونهسپند خندید و دستش رو دور گردن بی

زدن گفت:هایی که برق می  

بی گل. میگم چیزیو یادت نرفته؟دور پاهای قویت بگردم بی -  
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ن داد و از جیب دامنش جعبه ای بیروبی خندید و در حالی که به پشتی تکیه میبی

بی بیشتر از دونستیم منظور سپند چیه و بیمون میآورد و به دست سپند داد. همه

 همه لبش به خنده باز شده بود.

اندازی؟بگیر پدر صلواتی. حاال مِن پیرزن رو دست می -  

مثل بچه  شد جمع کرد و چشم هاش از ذوقسپند در حالی که لبخند عمیقش رو نمی

ده بودن سریع در جعبه رو باز کرد و با دیدن گردنبند به آخرین حدِ باز شدن رسی ها

بی رو محکم بغل کرد.سنگ اصل ماه تولدش بی  

بی گل دمت گرم. الحق که بابااحمد خوب چیزی تور کرده.بی -  

بی خندید و دست های سپند رو از دور خودش جدا کرد و گفت:بی  

حیا کن پسر. حیا کن. -  

امنش برد و سه تا جعبه ی دیگه بیرون آورد. جعبه و بعد دستش رو دوباره توی جیب د

سبز رو به دست من، مشکی رو به دست الوند و قرمز رو به دست عسل داد و همون 

داشت تا به اتاقش بره گفت:طور که عصاش رو برمی  

عیدتونم مبارک عزیزای من. من یکم سردرد دارم، میرم بخوابم. -  

 رو به من کرد و گفت:

حمت پذیرایی میفته به عهده خودت.فرشته مادر ز -  

خواستم وسواس کنه. عصازنان به لبخندی بهش زدم و خیالش رو راحت کردم. نمی

اتاقش رفت و در رو بست. این روز های نزدیک عید بیشتر از همیشه از خودش کار 

کرد. نیاز داشت استراحت کنه.کشیده بود و خودش رو خسته می  
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م دادم. انتظار هدیه رو نداشتم، اونم به این شکل! فکر نگاهم رو به جعبه ی توی دست

فش گذاشت و گفت بعداا باز ش رو توی کیکردم باید جور دیگه ای باشه. عسل جعبهمی

بی رو ببینم. خواستم هدیه ی بیکنم اما من میمی  

این اولین عیدی ای بود که گرفتم، یا حداقل اولین عیدی ای که یادم میاد و یادم 

موند که گرفتم. مال خودم رو باز کردم. یه گردنبند ظریف طالیی رنگ قشنگ با می

 پالک خدا! 

 لبخندی روی لبم نشست و آروم زمزمه کردم:

خدا... -  

گیرم. انگار حاال همه چیز فرق تونستم نگاهم رو از اون پالک و اون اسم مقدس بنمی

کردم تمام این مدت کردم خدا پشتمه، خدا همراهمه! حس میکرده بود و حس می

 حواسش بهم بوده، تمام طول زندگیم! 

دونستم که پر از معجزه های خدا بوده! اومد میحتی اون قسمت هایی رو که یادم نمی

و مطمئن بودم از خرید گردنبندی  کردبی بی علت کاری رو نمیخدا... چقدر عجیب! بی

خواست چی رو یادم بندازه؟ قرار بود با این پالک چی با پالک خدا منظوری داره اما می

 رو بفهمم؟

توی این دنیا نبودم دیگه، صدا های اطرافم برام ناواضح بودن و فقط و فقط حضور خدا 

راموش کرده بودم و کردم. انگار که تمام مدت اون و معجزاتش رو فرو کنارم حس می

 حاال با یه پالک همه چیز رو یادم اومده بود.

خوای کادوتو رونمایی کنی؟خانم پرستار شما نمی -  
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لبخندی گوشه لبم نشست و نگاهم رو از روی پالک به سمت سپند کشیدم. چشم های 

زدن تا شاید بتونه چیزی از چشم هام بخونه. کنجکاوش روی چشم هام دو دو می

رو از توی جعبه درآوردم و به دستش دادم.  گردنبند  

 لبخند عمیقی روی لبش نشست و با خنده گفت:

مال توام که مثل مال الونده. نگاه کن! -  

و دستی که گردنبند الوند توش بود رو به سمتم گرفت. مهره های مشکی دور تا دور 

گردنبند بودن و سمت راستش هم پالک خدا بود. لبخند کمرنگی روی لبم نشست. 

بی بی هم انگار کارش رو خوب بلد بود! اما مطمئن بودم این تمام ماجرا نبود! بیبی

بفهمونه اما چی؟  قصد داشت با این گردنبند چیزی رو بهم  

گردنبندم رو از دست سپند گرفتم و بدون حرف به گردن انداختمش. حس خاصی 

تونست بهم آسیب بزنه. انگار بهش داشتم، انگار که با وجود اون گردنبند هیچ چیز نمی

 خدا پشت و پناهم بود!

حضور فهمیدم. مثل این بود که گیج باشم و هیچ چیز از اطرافم نفهمم. حالم رو نمی

کردم. حضور همه به غیر از... همه برام بی معنی شده بود و هیچ چیز رو حس نمی  

 الوند به آرومی گفت:

فرشته؟ -  

سرم رو باال آوردم و گنگ نگاهش کردم. توی نگاهش چی بود؟ نگرانی؟ نگرانی از چی؟ 

 قدمی بهم نزدیک تر شد و دستم رو گرفت. دست اون گرم بود یا دست من سرد؟ آروم

 تر از قبل گفت:

خوبی؟ -  
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 نفسم رو با صدا به بیرون فرستادم.

خوبم. -  

لبخند زد. از اون لبخند هایی که فقط مختص خودش بود. دستش رو باال آورد و من 

 تازه متوجه پالستیک توی دستش شدم. آروم گفتم:

این چیه؟ -  

 خندید.

خونه دادم، اینم بهش میگن عیدی. برای شماست جانم. مال عسل و سپند رو توی  -

 مال تو.

گنگ بودم، گنگ تر شدم. الوند برای من عیدی گرفته بود؟ چرا؟ چرا باید الوند برام 

؟ چه اتفاقی افتاده بود که اون الوندی که به اون حد با من دشمنی گرفتمیعیدی 

داد حاال برای من عیدی گرفته؟ داشت و همه حرف هام رو با نیش و کنایه جواب می

افته مقصرش منم!کرد هر اتفاقی که توی این خانواده میمی که فکر میهمون آد  

پالستیک رو از دستش گرفتم و داخلش رو نگاه کردم. شالی سرخ رنگ با طرح 

آلبالویی! دلم ریخت. انگار که اون شال قشنگ ترین شال دنیا بود! لبخند ملیحی کنج 

 لبم نشست و سرم رو باال آوردم. 

خواستمش توی یه لحظه ون شالی باشه که توی تمام عمرم میانگار این شال هم

 عاشقش شدم! همه تشکرم رو توی نگاهم ریختم و با لبخندی عمیق گفتم:

میشه االن بپوشمش؟ -  

فهمیدمش نگاهم کرد.از حرفم لبخندش عمیق شد و با نگاهی که نمی  
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عاشق اینم که این شالو روی سرت ببینم! -  

دونستم این ها شد از این همه مهربونی و نمیدلم شیرین می شد. تهلبخندم محو نمی

رو باید پای چی بذارم. با سرعت به آشپزخونه رفتم و شال سبز رنگم رو درآوردم و به 

کردم بوی گل نرگس جاش شال الوند رو روی سرم گذاشتم. عجیب بود که حس می

 میده؟ 

بود که به یکباره انگار دلم کردم بوی الوند رو میده؟ عجیب عجیب بود که حس می

شد کسی کنارت باشه و دلت براش تنگ شه؟ دیوونگی برای الوند تنگ شد؟ مگه می

گفت دل دادم. دلدادگی همون دیوونگی بود؟بی میبود! بی  

تره ای از موهای قهوه ایم که بخاطر سشوار نکشیدنشون بعد از حمام، فر شده بودن از 

پیشونیم قرار گرفتن. این شال انگار بیشتر به کت دامن زیر شال بیرون افتادن و روی 

م اومد! چشم هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم و عطر الوند رو به ریهسفیدم می

 هدایت کردم. این بو... چقدر عاشق این بو بودم!

بهت میاد. -  

سریع چشم هام رو باز کردم و الوند رو توی چهارچوب در آشپزخونه دیدم. دست به 

نه ایستاده بود و نگاهش رو روی من قفل کرده بود. با همون لبخند جذاب گوشه سی

 لبش! 

بی اراده لبخند روی لب هام نشست. این مرد آرامشم بود و دلیل لبخند های بی وقفه و 

م. چند قدمی بهم نزدیک شد و درست روبروم ایستاد. نگاهش رو از چشم هام بی اراده

گرفتم.م هاش نمیگرفت و نگاهم رو از چشنمی  
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م قلبم از این همه نزدیکی هم آروم بود و هم با سرعت خودش رو به قفسه سینه

هم پر از هیجان؟ چشم هاش... چشم  روم باشی وشد کنار یکی هم آکوبید. مگه میمی

کردن و منِ شراب نخورده از شرابِ چشم هاش خمار بودم!هاش من رو مست می  

م م نشست. نوازش وار انگشتش رو روی گونهدست راستش باال اومد و روی گونه

گشت. بوی عطرش نزدیکم، بینیم رو رفت و برمیکشید و دل من با هر نوازش میمی

خواست باز هم اون آغوش رو بچشم. کرد و چقدر دلم مینوازش می  

شده بودم. انگار که توشون  گرفتم، انگار که قفلنگاهم رو از اون دو گوی قهوه ای نمی

 داستانی بود که سعی داشتم بخونمش، داستانی شاید عاشقانه...

فرشته... کی این اسمو برات انتخاب کرده؟ چقدر شبیه فرشته هایی. -  

 مکث کرد. صداش آروم تر شد.

تو انگار... واقعاا خود فرشته ای. -  

به تمام وجودم بارید.گرم شدم. ته دلم گرم شد و دلم آروم گرفت و شیرینیش   

چقدر این شال بهت میاد. تضاد قرمزیش با پوست سفیدت و تشابهش با لب های  -

 سرخت و این کت دامن قشنگ... فرشته...

از تعاریفش قرمز شدم اما نتونستم نگاهم رو از چشم هاش بگیرم. نتونستم با شرم سرم 

 رو پایین بندازم. چشم هاش جادویی بودن انگار! خندید.

حتی همین سرخ و سفید شدن هات! -  
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داشت. دستی رو که داشتم. نگاهش رو از چشم هام برنمینگاهم رو از چشم هاش برنمی

کشید باال برد و موهای بیرون ریخته از زیر شالم رو لمس م میهنوز نوازش وار به گونه

 کرد.

موهات... دوستشون دارم. -  

م رو نوازش کرد. نفس هاش روی صورتم پخش انگشتش رو دوباره پایین آورد و باز گونه

بخشید انگار. انگشتش رو نوازش وار شدن و عطر نفس هاش به وجودم زندگی میمی

شد. م رو توی دستش گرفت. کوبش قلبم متوقف نمیپایین آورد و چونه  

 آروم گفت:

فرشته... -  

به لحظه بیشتر تونستم از قهوه ی خوش رنگش بگیرم. لحظه مسخ بودم. نگاهم رو نمی

شد. شدیم و هر لحظه دل من بیشتر گرم میبه هم نزدیک می  

 بی اراده گفتم:

جانم؟ -  

قفلِ هم بودیم. انگار که زمان و مکان از دستمون در رفته باشه و آدم ها همه محو شده 

باشن. توی این دنیا نبودیم، بودیم؟ توی دنیای خودمون بودیم، جایی که غیر از من و 

کرد، قفِل یچ آدمی وجود نداشت. عطر گل نرگس زیر بینیم قلبم رو آروم میالوند ه

 نگاهِ الوند روی من آروم تر، و نوازش دست هاش آروم ترین.

دیدم که تپید و من زندگی رو توی چشم هایی میقلبم انگار جایی بیرون از بدنم می

ا صدای آروم تر گفت:شدم. دوباره اما بگرفتم انگار گم میاگر نگاهم رو ازشون می  

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
341 

فرشته... -  

 عطر نفس هاش... نزدیک تر... آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:

جانم؟ -  

زد. انگار این اسم ساخته شده بود تا الوند صداش کنه و من غرق چقدر قشنگ صدام می

شم توی طنین خوش آهنگ صداش که مثل شعر های شاملو شیرینی رو به وجودم 

کرد.هدیه می  

ها بیاین دیگه. سپند گیتارو راه انداخته! بچه -  

صدای تقریبا جیغ مانند عسل از توی حال باعث شد جفتمون سریع و ترسیده به عقب 

بود. توی این اوضاع عسل باید یهو م گرفته زدم و همزمان خندهبریم. نفس نفس می

پرید وسط؟ گر گرفته بودم و قطع به یقین گونه هام قرمز شده بودن. می  

لوند دستی به صورتش کشید و آروم گفت:ا  

من میرم پیش بچه ها. زود بیا. -  

چشم زیر لبی ای گفتم و رفتنش رو با چشم بدرقه کردم. نفس عمیقی کشیدم تا درونم 

از این همه آتش، خالی بشه. چشم هام رو بستم که تصویر چشم های الوند پشت پلکم 

 نقش بست. 

آرامش بخش بودن! دوباره نفس عمیقی کشیدم و چشم هاش حتی از پشت پلکم هم 

چشم هام رو باز کردم. دستی به کت دامن سفیدم کشیدم و صافش کردم و سریع از 

 آشپزخونه خارج شدم.
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زد. تا سپند به پشتی بزرگ زیر طاقچه تکیه داده بود و گیتار به دست با الوند حرف می

 چشمش به من خورد سوتی کشید و گفت:

مازل! در خدمت باشیم.اوالال ماد -  

 خندیدم و الوند به برادر کوچک ترش چشم غره رفت که باعث خنده ی سپند شد.

خب بابا نکشمون قیصر خان! بیا بشین فرشته خانوم که خان داداش قراره برامون  -

 گیتار بزنه و بخونه.

ن و خوندن یه تای ابرو های الوند باال پرید و من با خودم فکر کردم الوند مگه گیتار زد

رو کنار نگذاشته بود؟ کنار عسل نشستم و به پشتی تکیه دادم. الوند با همون ابروهای 

 باال رفته گفت:

من؟ -  

 سپند اخم نمایشی ای کرد و با لحنی الت وار گفت:

خان داداش جون شوما راه نداره نخونی. آخه مردَم انقدر ناز داره؟ یه دهن خوندن به  -

داره.جون آبجی فرشته ضرر ن  

 چشمکی به من زد و ادامه داد:

شوما یه چیز بگو آبجی جون! -  

 خندیدم و رو به الوند، آروم گفتم:

خواد خوندنتو بشنوم.راست میگه دیگه. منم دلم می -  
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برقی توی چشم هاش نشست. نشست یا فقط من حس کردم نشست؟ لبخندی که 

باز و باز دل بدم به اون لبخند! گوشه لب هاش پدید اومده بود رو مخفی نکرد و گذاشت 

 با همون لبخند مخصوصش گفت:

خوای بشنوی؟واقعاا می -  

سری تکون دادم و با اشتیاق نگاهش کردم. لبخندش عمیق تر شد و گیتار رو از سپند 

 گرفت که باعث شد سپند زیر لب بگه:

مگر اینکه فرشته ازت بخواد! -  

د زدم. این یعنی الوند به خواسته های من الوند اخم کرد و عسل خندید و من هم لبخن

داد و حرف های من براش مهم تر از خواسته های خواهر و برادرش بود؟ اهمیت می

 الوند هم دل داده بود، مگه نه؟ 

 سپند با گیجی به من و عسل نگاه کرد و سرش رو آروم خاروند:

تون شنیدین؟نکنه همه -  

یق تر شد و اخم الوند هم تبدیل به لبخند قهقهه ی عسل به هوا رفت، لبخند من عم

کوچک ترین »گفت: شد. چقدر لبخندش شیرین بود! مثل همون جایی که شاملو می

« دهد.لبخند تو مرا از همه ی بدبختی ها نجات می  

شود و کافی ست تو همه شادی هایم در یک لبخند تو خالصه می»یا اون جا که میگه: 

مه ی شادی ها و خوشبختی های دنیا را در خطوط درهم قیافه ناشادی بگیری تا من ه

«گم کنم. _دارمداند چقدر دوستش میکه خدا می_فشرده ی آن چهره ای   

دست الوند روی سیم های گیتار لغزید و لرزید و ملودی آشنایی رو به وجود آورد. لب 

 باز کرد. خوند. دل دادم. دوباره!
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توشال اون شال سرخ تو، موج موجِ موی »  

«نرم ترین حادثه، چه زیباست دور روی تو  

 

چشمش رو به من دوخت. این آهنگ برای من بود، مگه نه؟ برای شال سرخی که بهم 

شد بعد که توی آشپزخونه بود. مگه می ش کرده بود و تمام اتفاقات و نزدیکی ایهدیه

باره!از اون همه اتفاق این آهنگ رو انتخاب کنه؟ اونم تصادفی! دل دادم. دو  

 

آفرین به آخرین شاهکار روی تو»  

«توی اوج سادگی، چه زیباست اندوه تو  

 

زل زد به چشم هام. زل زدم به چشم هاش و دوباره غرق شدیم توی دنیایی که غیر از 

من و اون هیچ کسی وجود نداشت. گم شدم توی قهوه ی تیره ی چشم هاش و اون هم 

غرق شده بود؟ نگاهش رو از من به سیم توی دشت سرسبز و آبیِ دریای چشم هام 

های گیتار داد و من نگاهم رو به دست هاش که معجزه گرِ نوازش بودن. و من دل 

 دادم. دوباره!

 

وای که این واژه ها الل اند در پیش تو»  

 آه چه بد زخمیه که فردا کیست هم آغوشِ تو
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 آه که این لعنتی، این قرص های افسردگی

«وز به باد داد آرام زندگیرنگ به رنگ دوز به د  

 

م، لب هام، چشم هاش رو دوباره قفلِ من کرد. روی اجزای صورتم چرخوند، بینیم، گونه

موهام، پیشونیم و چشم هام. قفل چشم های هم شدیم، دوباره و دوباره. قلبم تند تر از 

رده کوبید. از شنیدن صدای خوندنش بود یا از آهنگی که بخاطر من انتخابش کقبل می

 بود؟ 

 یادآوری چند لحظه قبل بود یا چشم هاش که شراب من بودن؟ من دل دادم. دوباره!

 

شال اون شال سرخ تو، موج موجِ موی تو»  

 نرم ترین حادثه چه زیباست دور روی تو

 آفرین به آخرین شاهکار روی تو

«توی اوج سادگی چه زیباست اندوه تو...  

 

غزید و آخرین ملودی ها رو هم نواخت و آهنگ لبخندش محو نشد. دستش روی گیتار ل

تموم شد. خلسه ی من تموم شد. و من دل داده بودم، بارها و بارها و بارها، دوباره! 

 گیتار رو کنار گذاشت و با لبخند روی لب به من خیره شد. 
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گونه هام به یک باره رنگ گرفت و سرم رو پایین انداختم. تمام مدت چشم از چشم 

ته بودم! عسل و سپند هم این موضوع رو فهمیده بودن یا فقط خود الوند هاش برنداش

 بود که حواسش رو جمعِ من کرده بود؟ اون ها مثل من غرق صداش نشدن؟ 

 صداش که حاال با رگه هایی از خنده قاطی شده بود رو شنیدم:

خب چطور بود فرشته خانم؟ -  

 سرم رو باال نیاوردم. آروم گفتم:

ود.خیلی قشنگ ب -  

 خندید.

زنی سرتو باال بگیر و توی چشام نگاه کن. در غیر این صورت وقتی با من حرف می -

فهمم چی میگی.نمی  

تونم چشم ازشون بردارم؟ به زور کنم دیگه نمیفهمید وقتی چشم هاش رو نگاه مینمی

هر جایی غیر از چشم هاش که گفت: سرم رو باال آوردم و نگاهش کردم. نگاهِ  

فرشته؟ -  

فهمید و کاش فهمید حال من رو. نمینگاهم توی نگاهش قفل شد. دوباره! نمی

فهمید تا نذاره بیشتر از این خجالت بکشم. آروم گفتم:می  

خیلی قشنگ بود. -  

 سپند خندید و مشتی به بازوی الوند زد.

توام باالخره طلسمتو شکستیا مرد! سه سال بود ما رو از شنیدن صدای مزخرفت  -

 محروم کرده بودی!
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 الوند هم خندید. بلند! از همون خنده هایی که توش زندگی جریان داشت.

دستت درد نکنه دیگه داداش. صدای من مزخرفه؟ -  

 سپند پوزخندی زد و چشم از برادرش گرفت.

رسی حاجی. زور نزن.حاال از حق نگذریم خوبه. ولی به پای من نمی -  

داد. روح رو ده خندیدم. صدای الوند آرامش میش من هم بی اراخندید. از خنده

کرد! سپند سرش رو چرخوند و به ساعت دیواری لرزوند. روح رو باز و باز عاشق میمی

 آویزون شده روی دیوار نگاهی انداخت.

اوه اوه! ده شد. مامان مهرناز قراره خشتکمونو بکشه رو سرمون. -  

 نگاهش رو به سمت عسل سوق داد.

ی عسل؟مونتو می -  

 قرار بود عسل اینجا بمونه؟ چقدر عجیب!

بیه.دونی که؟ امر، امر بیآره داداش. می -  

بی یه چیزی زیر سر داشت! چرا باید بخواد بی ازش خواسته بود این جا بمونه؟ بیبی

بی چی رو خواهر آدمی که من دوستش دارم شب رو کنار من سپری کنه؟ بی

تونست از رمز و راز این زن کرد؟ فقط خود خدا میدونست و داشت از من مخفی میمی

 سر دربیاره!

بی از عالقه ی من به الوند فهمیده بود و انگار حاال برنامه ها داشت برای من!بی  

همراه الوند و سپند از جا بلند شدم و تا دم در همراهیشون کردم. کاش عسل هم 

موند. سپند زودتر خداحافظی یُبرده ی من اینجا نمرفت. کاش خواهر دلباهاشون می
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کرد تا بره و ماشین رو بیاره. خواستم برم توی حیاط و الوند رو بدرقه کنم که جلوی در 

 حال متوقفم کرد.

خوری.هنوز زمستونه. نیا بیرون سرده، سرما می -  

سرم رو پایین انداختم تا به چشم هاش نگاه نکنم و دوباره قفلشون نشم. چشم هاش 

حاال من باید برای چشم »دو؟ مثل همون جایی که سجاد افشاریان میگه چی بودن؟ جا

هات و ان یکاد بخوانم! و یقولون انه لمجنون. مجنون منم میانِ میان وعده های 

«جنون!  

 من مجنون بودم. به قول بهادر همون لیلی ای که از صد تا مجنون، مجنون تر شد!

کنی جانم؟نگام نمی -  

م نگاهش کنم منی که از هر ستخوادونستم چرا نمیرفت. نمینگاهش نکردم. کاش می

گرفتم. شاید چون اون چشم خوندن رو بلد بود ثانیه زل زدن به چشم هاش آرامش می

 و من نه. 

م تونست از توی چشم هام تمام حسم رو بخونه. دستش رو زیر چونهشاید چون اون می

رصت کنم و چشم هاش رو نگاه کنم گذاشت و سرم رو باال آورد و قبل از این که ف

 پیشونیم داغ شد.

کرد. چقدر این پیشونیم رو بوسیده بود... چقدر این بوسه های ناگهانی من رو آروم می

برد. صداش گوشم رو نوازش کرد:بوسه های ناگهانی دلم رو می  

م رو ازم نگیر جانم. هیچ وقت!هیچ وقت دیگه میوه های نرسیده -  
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وه های نرسیده ی اون معتاد شدن به قهوه ی تلخ چشم هاش؟ مگه دونست میمگه می

دونست؟ دونست گوش هام همیشه در طلب جانم شنیدن از اون لب ها ان؟ میمی

دونست!نمی  

لبخندی روی لب نشوندم و رفتنش رو با چشم بدرقه کردم. در رو که بست نفس 

کشیدم. قرار بود امشب  عمیقی کشیدم و عطر به جا مونده از اون روی شالم رو نفس

شنوم دیوونه بشم!هم دیوونگی باشه. قرار بود هر وقت بوی نرگس رو می  

در حال رو بستم و عقب گرد کردم تا به اتاق برم که دیدم عسل وسط حال دو تا تشک 

 پهن کرده. به سمتش قدم برداشتم و شرمنده گفتم:

پهن کنم.این کارا چیه عسل؟ تو مهمونی! من باید برات جا  -  

 خندید.

مهمون چیه بابا؟ مهمون کسیه که بیست و چهاری اینجا نباشه، ما دیگه انقدر اینجا  -

 لنگر انداختیم شدیم صاب خونه!

آروم خندیدم و عسل چراغ ها رو خاموش کرد. خودش روی یکی از تشک ها دراز 

اومد. دلم کشید و من هم به تبعیت از اون روی تشک کناری دراز کشیدم. خوابم نمی

بی تاب بود انگار نه انگار که همین چند دقیقه قبل بوده که با الوند خداحافظی کرده. 

دلم تنگ بود انگار نه انگار که همین چند دقیقه قبل پیشونیم رو بوسیده. این همه 

 دیوونگی عادی بود؟ دلدادگی همین بود؟

م رو کشید؟ چرا گونهفهمید این حس من رو؟ چرا اون من رو به آغوش میالوند می

کرد؟ چرا این طور بوسید؟ چرا این طور بهم توجه میکرد؟ چرا من رو مینوازش می
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همه ی این ها کرد؟ اون هم دیوونه بود؟ اون هم دل داده بود؟ شایدم هم محبت می

...خیاالت بچگانه ی من بود  

حرف هاش غلتی توی جام زدم و رو به عسل خوابیدم. عسلی که توی این مدت با 

اومد؟ از سپند؟ از گشت از عسل چی یادم میم برمیخیلی کمکم کرده بود. اگه حافظه

اومد؟ اون هم توی زندگی قبلیم پررنگ بوده؟الوند؟ یعنی از الوند هم چیزی یادم می  

نفس عمیقی کشیدم و نگاهم رو به گلدون گلِ نرگس روی طاقچه انداختم. الوندی که 

رگس خریده بود رو به یاد آوردم. بهم گفت برای آشتی برام گل ن  

«سر من پره از تو، تو خوب باشی خیالی نیست...»  

لب پایینم رو به دندون گرفتم. یعنی عسل خواب بود؟ چشم هاش بسته بود. آروم 

 گفتم:

عسل؟ -  

 هوم گفتنش رو شنیدم. آروم تر گفتم:

بیداری؟ -  

 چشم هاش رو باز کرد.

بره.زودیا خوابم نمیآره بابا. به این  -  

 نفسم رو به بیرون فوت کردم و غلت دیگه ای زدم و کمرم رو روی تشک قرار دادم.

کنی؟عسل تو اگه دل بدی به کسی چکار می -  

دیدم اما شوکه شدنش رو ش رو زیاد توی خاموشی نمیسرم رو برگردوندم ولی چهره

تونستم حس کنم. انتظار سوالم رو نداشت.می  
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میگم. من از انتظار بیزارم. از این که بشینم و منتظر بمونم که شاید یه روز  من بهش -

خودش بهم بگه که عاشقمه، شایدم نگه. من اگه عاشق شم خودم تمام جراتم رو 

دارم و میرم توی روش میگم هی فالنی، من عاشقتم.برمی  

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

ستت دارم نیستم فرشته. اگه اونم عاشقم باشه من آدمِ منتظر موندن برای شنیدن دو -

کنیم. اگرم عاشقم نباشه بستگی داره چقدر عاشقش که خب یه عشق رو شروع می

کنم، یا هم فراموش. جنگم و اونو هم عاشق خودم میباشم و چقدر بخوامش. یا می

گفتم یم کل عمرمو به این فکر کنم اگه اگر مخواهمون اول تکلیفمو بدونم بهتره. نمی

شد!چی می  

؟ نفس عمیقی کشید و با شیطنت گفت:گفتممییعنی من هم باید   

پرسی؟ نکنه دل دادی شیطون؟حاال چرا می -  

نخندیدم. اون قدر توی فکر بودم که فرصت خندیدن به شیطنت آدم ها رو نداشتم. دل 

دل داده  داده بودم. قبل از این که خودم بفهمم دل داده بودم. من خیلی وقت بود که

 بودم! 

 آروم گفتم:

دل دادم عسل. دل دادم... -  

 دیگه خبری از شیطنت توی کالمش نبود. جدی شد.

خوای چکار کنی؟می -  

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
352 

از حالت دراز کش بلند شدم و چهار زانو روی تشک نشستم. عسل هم به تبعیت از من 

شکلی باشه.  کرد هشتاد و چند سالگیش اینبی گفته بود فکر نمیو کرد. بیر همین کار

و برای ر دونست قراره اینجوری باشه وقتبدون بابا احمد، بدون عشقش. گفت اگه می

داد... یعنی هشتاد و چند سالگی من چطور بود؟عشق ورزیدن به بابا احمد از دست نمی  

آروم گفتم:   

 ؟ال به هشتاد و چندسالگی فکر کردیتا حا -

 االن به شصت سال دیگه فکر کنم! حرفم انگار براش خنده دار بود. این که از

 .نه -

 مکث کردم و بعد از چند لحظه گفتم:

 .خب من فکر کردم -

 دونست قراره این حرف هام به کجا برسه؟ خندید و گفت:عسل می

 به نتیجه ای هم رسیدی؟ -

گفتم و تا ابد خودم رو از اگر توی هشتاد و چند سالگیم الوند نبود چی؟ اگر بهش نمی

 کردم چی؟ آروم گفتم:دن محروم میکنارش بو

اگه یه صبح از خواب بیدار شم و ببینم اونی که عاشقشم کنارم نیست و به جاش یه  -

 پیرمرد غریبه کنارمه چی؟

 متفکر شد. حرفم براش جالب بود انگار.
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 اگه توام برای اون یه پیرزن غریبه باشی چی؟ -

اون هم مثل من دل داده باشه و  بودم چی؟ اگرم برای اون مرد غریبه میه اگر من

 دیگه دل نده چی؟ گفتم:

اگه عاشقش نباشم و هیچوقت عاشقش نشم و دلم همینجایی که گیر هست، گیر  -

 بمونه چی؟

دیدم. زل زده بود به چشم هام به تاریکی عادت کرده بودن و حاال چهره عسل رو می

 کرد گفت:هم میچشم هام. نفس عمیقی کشید و همون طور که موشکافانه نگا

 اگه عاشقت نشه و دلش گیر عشق جوونیش باشه چی؟ -

شد و همه این حرف ها یه خیال پردازی م واقعاا همین شکلی میدلم ریخت. اگر آینده

 ساعت دو شب نبودن چی؟ اگر الوند توی روز های دورم نبود چی؟ سریع و هول گفتم:

 !بده من واون تلفند بهش بگم دوستش دارم. اینجوری نمیشه. بای -

تا عسل تلفن رو بهم بده، منتظر نبودم عسل کاری کنه، انگار فقط  منتظر نموندم

گفت. خواستم بگم که باید اعتراف کنم. هول شده، از جا بلند شدم. عسل هیچی نمیمی

کرد. کرد. فقط به من و دیوونگی هام نگاه میهیچ کاری نمی  

گفتم دوستش دارم. سریع به سمت تلفنِ روی بهش میکردم. باید باید تلفن رو پیدا می

گفتم! این گفتم که دوستش دارم. باید بهش میمن باید به الوند می .هجوم بردمطاقچه 

عشق یه احساس بعد از ساعت دو شب نبود! این عشق خیلی وقت بود که توی وجودم 

 ریشه دوونده بود و دل من رو از اختیارم خارج کرده بود.
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داد. دیر بود. خیلی دیر! ه ساعتِ روی دیوار افتاد که دو و ربع رو نشون میچشمم ب 

 مگه من قبالا دیر وقت با الوند حرف نزده بودم؟

. سر جام قفل شدم دستی که تا نیمه های راه برای برداشتن تلفن رفته بود برگشت.

ترسیدم. می دونستم چیه و از آینده ی مبهمایستادم. دلم ریخت. از گذشته ای که نمی

داشتم. « حال»من فقط یه   

بدون دونستن گذشته و با ترس از آینده مسخره ست. کاش « حال»زندگی کردن توی 

دونستم که منم یه آدمم با یه دونستم که چیه! میتلخ ترین گذشته رو داشتم، اما می

 سرگذشت!

مات، عقب گرد کردم و برگشتم سر جام. دوباره روی تشک نشستم. عسل هنوز سکوت 

گفت. شاید منتظر بود خودم توضیح بدم اما من خودم هم کرده بود و چیزی نمی

کنم و باید چکار کنم! دونستم دارم چکار مینمی  

 لب باز کرد:

زنگ نزدی. -  

اومد:صدام انگار از ته چاه در می  

دیره! -  

گفت: آروم  

کیه؟ -  

دونست. من دل داده بودم به الوند فروتن! دونست؟ اون بهتر از همه میدونست. نمیمی

 کسی که از همون روز اول شبیه هیچ کس نبود... دوباره آروم تر از قبل پرسید:

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
355 

فرشته؟ کیه؟ -  

 بی رمق و با آروم ترین صدا گفتم:

الوند! -  

صدای خودم توی گوشم پیچید و انگار با اعترافش واقعاا باور کردم که دل دادم. الوند! 

دونست و بهم دونه. عسل خیلی چیز ها رو میدونستم که عسل میسکوت کرد. می

گفت. نمی  

خواست بعد از چند لحظه دوباره دراز کش شد و سرش رو روی بالشت گذاشت. می

دم و پشتم رو بهش کردم که صداش رو شنیدم:بخوابه؟ من هم مثل اون خوابی  

بی همیشه میگه الوند شبیه بابا احمده.بی -  

گفت من جوونیشم.گفت من هم شبیه خودشم! میبی میبی  

شاید باورت نشه اما حتی همین جانم گفتن هاش هم شبیه بابا احمده. فقط بابا احمد  -

گفت گیان، انگار تمام بی مییگفت گیان! گیان به کُردی یعنی جان. وقتی به بمی

احساسات دنیا توی صداش جمع شده بود. من نبودم که اینا رو ببینم ولی مامان مهرناز 

ن دو نفری که توی زمونه ای که عشق تابو بوده عاشق کنه. داستاهمیشه تعریف می

رسن.مونن و به هم میجنگن و پای هم میمیشن و برای هم می  

 آروم گفتم:

د به الوند بگم که دوستش دارم؟عسل بای -  

 مکث کرد و بعد چند لحظه گفت:
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میدم با چه سرعتی به در رسیدم که نیفتادم و زمین در پرواز کردم و خودم هم نفه

 نخوردم.

ند و پشتش سپند نمایان شد. قلب پریشونم آروم گرفت. در رو باز کردم که قامت الو

نفسم رو آروم به بیرون فوت کردم، انگار این چند ساعت انتظار سنگین ترین فشار دنیا 

 رو روی دلم گذاشته بود. 

 شمرده شمرده گفتم:

خیلی... نگران شدیم. -  

همون جا  از جلوی در کنار رفتم تا بیان داخل. سپند سریع به سمت عسل رفت و من

زد، انقدر پشت در ایستادم. قلبم هنوز بخاطر نگرانی ای که بهم وارد شده بود تند می

گشتم. الوند... رفتم و برمیبرام مهم شده بود که بخاطرش تا سر حد مرگ نگرانی می  

واقعاا دل داده بودم! گرمای دستی رو بین دست هام حس کردم. آروم سرم رو باال آوردم 

. لبخندش رو با لبخند جواب دادم که آروم کردند با لبخند بهم نگاه میم الوکه دید

 گفت:

توام نگران شدی؟ -  

شد نگران نشده باشم؟ دیوونه بود؟ من حتی از عسل هم نگران تر بودم و برای مگه می

دادم! من تا مرز سکته رفته نمک نریختن روی زخم خواهرش هیچ چیز رو بروز نمی

و تمام دعام این بود که سالم بیاد!  بودم و برگشته بودم  

خندیدم و چشم هاش رو نگاه کردم. چشم هایی که دلتنگشون شده بودم توی همین 

کشتن و باز زنده چند ساعت دوری! چشم هاش انگار قهوه قاجار بودن! من رو می

کردن. می  
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موقع  کرد که از مادربزرگش شنیده توی دوره قاجار رسم بودهبی برام تعریف میبی

آورد فنجونش، فنجون خواستگاری داماد یکی از فنجون ها رو برداره و اگر شانس می

موند تا با دختر مورد نظرش ازدواج کنه. اون قهوه کشنده قهوه قجر نبود و زنده می

 بود! 

درست مثل چشم های الوند اما همون چشم ها بودن که من رو از هزاران مرگ به 

ون قهوه ی قجری!گردوندن! همزندگی برمی  

به سمت عسل رفتم تا خداحافظی کنم. حرف های سپند باهاش تموم شده بود و انگار 

پدر مادرشون دوباره دعوا کرده بودن. کاش بهادر و مهرناز هم هر چه زودتر آشتی 

کردن! می  

 عسل رو به آغوش کشیدم و آروم گفتم:

مراقب خودت باش. -  

توام همین طور. -  

اومد. حالش مساعد نبود از شنیدن خبر دعوا. عسل تنها کسی بود که  از آغوشم بیرون

شکست. رو به سپند به پدر و مادرش انقدر وابسته بود و با هر دعواشون هزار بار می

 گفت:

من میرم تو ماشین شما هم بیاین. -  

خواست جلوی برادر هاش و سریع بیرون رفت. انگار دنبال جایی بود برای گریه و نمی

ه کنه. به الوندی نگاه کردم که چشمش رو به من دوخته بود. صدای سپند که باهام گری

گفتم؟شنیدم و انگار کل و جزء شده بود الوند! باید بهش میزد رو نمیحرف می  
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خواستم بگم! انداخت اما این تصمیمم بود. میحتی فکر گفتن هم بدنم رو به رعشه می

لرزید. آب دهنم رو مدام قورت ت هام میعرق سردی روی کمرم نشسته بود و دس

کردم تا از حجم نگرانیم کاسته بشه. گفتن دادم و ناخنم رو توی گوشتم فرو میمی

 دوستت دارم انقدر سخت بود؟ 

سپند به سمت الوند رفت و چند کلمه ای باهاش حرف زد اما الوند نگاهش رو از روی 

م محکم داشت خودش رو به سینه شنیدم.داشت. صدای کوبش قلبم رو میمن برنمی

م رو بشکافه و ازش خارج شه.کوبید و چیزی نمونده بود که سینهمی  

تونستم کنترل کنم. آب دهنم رو قورت دادم و آروم گوشه لرزش دست هام رو نمی

م انداختم تا نیفته. همون شالی که الوند بهم هدیه داده بود. نفسی شالم رو روی شونه

آروم شم اما بدتر دلشوره چنگ زد به تمام وجودم. هر کسی وقتی عمیق کشیدم تا 

خواست این جمله رو به زبون بیاره این طور نگران بود؟می  

کردم کسی دهنم رو باز کردم و بدون این که کلمه ای ازش خارج بشه بستم. حس می

ین جمله گیره. فرشته ی مرگم رسیده بود و من باید قبل از مرگ اداره جونم رو ازم می

گفتم. ی لعنتی رو به محبوبم می  

کنه. الوند نگاهش رو کشه و کسی چاقو توی قلبم فرو میم تیر میکردم معدهحس می

 ازم گرفت و خواست بره که بی اراده صداش زدم.

الوند! -  

ایستاد. برگشت. نگاهم کرد. آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم جلوی پس افتادنم 

زدن. سردِ سرد شده بود. چشم های منتظر الوند روی صورتم دو دو میرو بگیرم. بدنم 

م رو باال بیارم. تمام بدنم از حجم فشاری که کردم االنه که تمام محتویات معدهحس می
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شد درد گرفته بود و من دستم رو روی قلبم گذاشتم تا از بیرون داشت بهم وارد می

م جلوگیری کنم.زدنش از قفسه سینه  

کوبید و من مطمئن بودم که دارم م میبید! خودش رو با تمام توان به قفسه سینهکومی

 جون میدم. بی اراده دوباره گفتم:

الوند... -  

گفتم. لرزش دستم بیشتر شده بود و گفتم. باید قبل از این که پشیمون شم میباید می

اکِ عجیبی که واضح! آب دهنم رو قورت دادم و با هزار جون کندن اون جمله ی ترسن

گرفت رو به زبون آوردم:برای اولین بار گفتنش جون از هر کسی می  

دوستت دارم! -  

چشم هاش گرد شد. ابرو هاش باال پرید و با بهت من رو نگاه کرد. یخِ یخ بودم و آرزو 

کردم بگه من هم دوستت دارم اما سکوت کرده بود. سکوتی که باعث شد لرزش از می

 دست هام به کل بدنم انتقال پیدا کنه. 

م. تند شنیدکل حیاط رو سکوت فراگرفته بود و فقط صدای نفس های تند خودم رو می

گرفت کردم اکسیژن ندارم. قلبم یه لحظه هم آروم نمیکشیدم و حس میتند نفس می

کوبید و الوند همچنان سکوت کرده بود. و تند تند می  

 سکوت تلخ!

 سکوت و تپش قلب من...

 سکوت و لرزش بدن من و رعشه هام...

م و تیر کشیدن قلبم... سکوت و سوزش معده  
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بلند گفت: اییبا صد بعد از چند لحظه  

چی؟!! -  
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دم و آروم گوشه تونستم کنترل کنم. آب دهنم رو قورت دالرزش دست هام رو نمی

م انداختم تا نیفته. همون شالی که الوند بهم هدیه داده بود. نفسی شالم رو روی شونه

عمیق کشیدم تا آروم شم اما بدتر دلشوره چنگ زد به تمام وجودم. هر کسی وقتی 

خواست این جمله رو به زبون بیاره این طور نگران بود؟می  

کردم کسی ای ازش خارج بشه بستم. حس می دهنم رو باز کردم و بدون این که کلمه

گیره. فرشته ی مرگم رسیده بود و من باید قبل از مرگ این جمله داره جونم رو ازم می

گفتم. ی لعنتی رو به محبوبم می  

کنه. الوند نگاهش رو کشه و کسی چاقو توی قلبم فرو میم تیر میکردم معدهحس می

صداش زدم. ازم گرفت و خواست بره که بی اراده  

الوند! -  

ایستاد. برگشت. نگاهم کرد. آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم جلوی پس افتادنم 

زدن. سرد شده بود. چشم های منتظر الوند روی صورتم دو دو میرو بگیرم. بدنم سردِ 

م رو باال بیارم. تمام بدنم از حجم فشاری که کردم االنه که تمام محتویات معدهحس می

شد درد گرفته بود و من دستم رو روی قلبم گذاشتم تا از بیرون بهم وارد می داشت

م جلوگیری کنم.زدنش از قفسه سینه  

کوبید و من مطمئن بودم که دارم م میکوبید! خودش رو با تمام توان به قفسه سینهمی

 جون میدم. بی اراده دوباره گفتم:

الوند... -  
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گفتم. لرزش دستم بیشتر شده بود و که پشیمون شم میگفتم. باید قبل از این باید می

واضح! آب دهنم رو قورت دادم و با هزار جون کندن اون جمله ی ترسناکِ عجیبی که 

گرفت رو به زبون آوردم:برای اولین بار گفتنش جون از هر کسی می  

دوستت دارم! -  

چشم هاش گرد شد. ابرو هاش باال پرید و با بهت من رو نگاه کرد. یخِ یخ بودم و آرزو 

ش از کردم بگه من هم دوستت دارم اما سکوت کرده بود. سکوتی که باعث شد لرزمی

 دست هام به کل بدنم انتقال پیدا کنه. 

م. تند شنیدکل حیاط رو سکوت فراگرفته بود و فقط صدای نفس های تند خودم رو می

گرفت کردم اکسیژن ندارم. قلبم یه لحظه هم آروم نمیکشیدم و حس میتند نفس می

کوبید و الوند همچنان سکوت کرده بود. و تند تند می  

 سکوت تلخ!

 سکوت و تپش قلب من...

 سکوت و لرزش بدن من و رعشه هام...

م و تیر کشیدن قلبم... سکوت و سوزش معده  

ایی بلند گفت:بعد از چند لحظه با صد  

چی؟!! -  

ش توی گوشم پیچید، تکرار شد، قلبم رو تکه و پاره کرد. آب دهنم «چی»صدای فریاد 

رو قورت دادم و دستم رو مشت کردم. هنوز امید داشتم! هنوز امید داشتم که بگه اون 

هم من رو دوست داره اما غیر از یه چی هیچی نگفت. گلوم خشک شده بود و عرق 
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بی هم از حال بیرون اومده بود م جاری. از صدای بلند چی گفتنش بیسردی روی کمر

کرد.و به حال زار من و بهت الوند نگاه می  

کوبید. مرگ رو لرزید، یخ بودم و قلبم همچنان محکم میلرزید، بدنم میدست هام می

کردم. کف دست هام عرق کرده بود و چیزی نمونده بود که توی چند قدمیم حس می

م رو به بیرون بریزم. تمام جسارتم رو جمع کردم تا جواب محتویات معده همه ی

ش رو بلند تر از خودش بدم:«چی»  

دوستت دارم! -  

قلبم لرزید. اون هم لبخندی روی لبش نشست. لبخندی عمیق! این لبخند نشونه ی 

خوبی بود؟ اون هم من رو دوست داشت، نداشت؟ ته دلم از این فکر کمی گرم شد اما 

لرزش بدنم هنوز متوقف نشده بود. لبخندش عمیق تر شد و تبدیل به خنده شد. بریده 

ش قهقهه شد و بی وقفه خندید و نوبت من بود که چشم هام گرد بشه. خندهبریده می

 و از ته دل قهقهه زد!

خندید؟ چی انقدر از نظرش خنده دار بود؟ دوست داشتن و عشق من نسبت به چی می

کرد. نگاهش به خندید و به من نگاه میش شده بود؟ بلند بلند میبهش باعث خنده

یکباره یخ شد یا من حس کردم که یخ شده؟ خنده هاش که تموم شد از اون چهره 

 فقط یه پوزخند موند.

قلبم تیر کشید. قلبم مرد! احساسم یخ بست! الوند دوباره همون الوند شده بود، همون 

ارید! همونی که پوزخند های گاه و بی گاهش تیر بآدمی که از صورتش تحقیر می

شد توی قلبم. این الوند، الوند من نبود...می  
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اومد. دستم رو به به خس خس افتاده بودم و نفسم از این همه فشار درست باال نمی

 گلوم گرفتم که سکوتش رو شکست. لحنش پر از تمسخر بود، پر از تحقیر و پر از خنده:

ودت فکر کردی دختره؟ این که به الوند میگم عاشقشم و اونم سریع واقعاا چی با خ -

 میگه منم عاشقتم عزیزم؟ عقل نداری تو سرت؟

شکستم. شکستم! مُردم! با چند جمله ی کوتاه از زبونش من مرگ رو به چشم دیدم. 

. پاهام دیگه توان ایستادن بود حاال من یه آدم مرده بودم با احساساتی که یخ بسته

بودم.بودم. نباید جلوی مردی که من رو شکست ضعیف میاما باید محکم می نداشت  

همون آدمی که ازم خواست قوی باشم و نذارم کسی من رو بشکنه هر بار خودش تیر  

هم  کشیدن، تمام بدنم داشت ازسوخت، چشم هام تیر میشد توی قلبم. گلوم میمی

پاشید! باز قهقهه زد و این بار بلند تر.می  

عشق؟ عشق؟!!! وجود نداره! اونم چه عشقی! -  

 خندید و ادامه داد:

عشق همتا پناهی به الوند فروتن! -  

ش چاقو شد توی قلبم. انگار کسی چاقو دست گرفته بود و توی قلبم قهقهه ی دوباره

چرخوند. اون از خنده منفجر شده بود و حرف من براش شاید خنده دار ترین حرف می

 دنیا بود. 

دوستش داشتم... کاش نداشتم! صدای شکستن قلبم رو بلند شنیدم، صدای من 

کردم و سد ساخته شکستن غرورم رو بلندتر. جوشش اشک رو توی چشم هام حس می

 بودم براشون تا بارون نشم.
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مثل روزی که توی همین حیاط زمین خورده بودم و اشک توی چشم هام جوشیده بود 

لم کرده بود، پیشونیم رو بوسیده بود، آغوشش رو بهم داده و جلوشون رو گرفتم. الوند بغ

 بود. من لعنتی توی این شرایط هم دلم برای گرمای آغوشش تنگ شده بود! 

 صداش فریاد شد توی گوشم و فریادش سیلی شد به صورت احساساتم:

شون همینن. از کوچک ترین حرکت ما هزار تا برداشت احمقی دیگه! دخترا همه -

شنوی؟! من دوستت ندارم. میکنینمی  

شنیدم اما بلندتر فریادش کرد. ضرب دست صداش سنگین بود و خورد توی گوش 

 احساسم و احساسم کر شد!

دوستت ندارم! -  

صداش توی گوشم پیچید. دوستت ندارم هاش! قلبم تیر کشید، گلوم سوخت. من 

داد؟ لرزش بدنم بیشتر شده بود، دادم یا بغض من رو قورت میبغضم رو قورت می

تونستم روی پا باییستم. ناخن هام رو توی گوشتم فرو لرزش پاهام و من واقعاا نمی

بردم که اشک نریزم. می  

ک خدای توی گردنم بردم و زیر لب زمزمه کردم:دستم رو به سمت پال  

خدا... به دادم برس! -  

داد:الوند بی رحمانه ادامه می  

عشق وجود نداره. عشق حرفه، افسانه ست. تو هم زیادی همه چیو بزرگ کردی.  -

 دوست ندارم!

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
368 

خواستم دستم رو تکیه ی جایی بذارم که از افتادنم جلوگیری کنم اما من وسط می

ایستادم جلوی ایستادم. میستم به هیچ جا بند نبود. باید روی پاهای خودم میحیاط د

 مردی که ازم خواست نشکنم و خودش من رو شکست. جلوی عشقم، جلوی احساسم!

و به اندازه کافی  شنیدم انگار گوش هام کر شده بودنشنیدم و نمیصداش رو می

شد ه لحظه به لحظه بزرگ تر میکردم کشنیده بودن. فقط بغضِ توی گلوم رو حس می

بی مثل همیشه ناجیِ من شد! کردم تموم شه این شرایط. صدای بیو دعا می  

صاش رو محکم به زمین کوبید و بلند گفت:ع  

تونی حرمتشو حفظ کنی برو بیرون!الوند این خونه حرمت داره پسر! اگر نمی -  

ره؟ دیوونگی بود و منِ احمق حماقت بود که هنوز امید داشتم بمونه و بگه دوستم دا

بی بلندتر از قبل کشید. الوند سر جاش ایستاده بود که بیدیوونه بودم! قلبم تیر می

 گفت:

الوند! بیرون! -  

قفل شده بودم سر جام و از بین الیه های اشکی که توی چشم هام جمع شده بود هیچ 

لرزید، این بار نه از نگرانی کشید، دست هام یخ بود، بدنم میدیدم. قلبم تیر میچیز نمی

بلکه از غم! صدای بسته شدن در رو شنیدم و شکستم. شکستم و شکست احساسم و 

غرورم و عشقم و زخمی شدم بین اون همه شکستگی. غم شدم، بغض شدم، مرگ 

 شدم.

پاهام دیگه طاقت وزنم رو نداشت و تا اونجا هم به زور تحمل کرده بودم. مغزم انگار 

کرد الوند برگرد. دختری کشید و التماس مید. دختری توی مغزم جیغ میکشیجیغ می
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زد تا عشقش ریخت و خودش رو به در و دیوار میکشید و اشک میتوی مغزم جیغ می

 رو برگردونه. 

زد و اون نبود تا بشنوه. با دو زانو روی زمین فرود زد، قلبم صداش میقلبم فریاد می

این دقایق روی قلبم نشسته بود و دم نزده بودم رو جیغ  اومدم و تمام دردی که توی

 زدم:

خدا!!!! -  

روی زمین افتاده بودم و اجازه دادم بغضم بشکنه. خاکی شدن برام مهم نبود. شال 

لوند من نبود، داد. الوندم... اسرخم رو از سرم کشیدم. هنوز هم بوی عطر الوندم رو می

ا کجا بودی که صدای شکستن قلبم رو بود؟ دستم رو به سمت پالکم بردم. خد

 نشنیدی؟ خدا من شکستم. خدا من خرد شدم، داغون شدم، مردم! 

 زار زدم، با تمام وجودم زار زدم و با تمام قدرتم جیغ زدم:

خدا!!! -  

شنوی؟ خدا شکستم، مگه توی دل های شکسته نیستی؟ عطر گل خدا صدام رو می

کرد. داشتم د و بغض توی گلوم رو بیشتر میپیچینرگسِ حاصل از شال توی بینیم می

سوخت.گرفتم. بند بند وجودم داشت میآتیش می  

 صدای رادیوی همسایه بلند شده بود، احتماالا نوه هاش اومده بودن دیدنش!

آغاز سال یک هزار و... -  

نشنیدم. کر شدم. صدای جیغ نوه های همسایه و تبریک عید گفتن هاشون رو نشنیدم. 

شنیدم. موقع سال تحویل باید آرزو کرد؟ صدای جیغ دخترک توی سرم رو میمن فقط 
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م بلندتر شد و این سال نو وقتی تمام آرزوم رو باختم؟ صدای گریه کردممیچی آرزو 

 زندگی من بود... 

 زیر لب زمزمه کردم:

یا مقلب القلوب و االبصار }ای دگرگون کننده ی قلب ها و چشم ها{ -  

خدایا قرار بود کمکم کنی. فکر کردم اون گردنبند نشونه ست، نشونه  لرزید.بدنم می

کنی... لعنت به من که دلم هوای آغوش الوند رو کرده برای این که بگی کمکمون می

خواست توی آغوش اون بغضم رو بشکنم. بود و دلم می  

 ش تکیه بدم و اشکخواست دست هاش رو دورم حلقه کنه، سرم رو به سینهدلم می

خواست موهام رو نوازش کنه و بگه دوستت دارم. دوستم نداشت... گفت بریزم. دلم می

 دوستت ندارم...

یا مدبر الیل و النهار }ای گرداننده و تنظیم کننده ی روز ها و شب ها{ -  

گفت نبینم کشید و میزار زدم. اگر االن الوند من اینجا بود دستش رو زیر اشک هام می

اشکی بشه! دلم هوای صداش رو کرده بود، مهربونیش، آغوشش! ممیوه ی نرسیده  

یا محول الحول و االحوال }ای تغییر دهنده ی حال انسان و طبیعت{ -  

کرد. دلتنگ بودم، زد و بدن من از دور بودن از آغوش الوند درد میقلبم خدا رو صدا می

بود. مثل اون شبی که  ت و علت پژاره ی من رفتهگفت بگرد دنبال علت پژارهبی میبی

دلتنگش شدم و بهش زنگ زدم و اون قدر بهم توجه کرد. مثل فرداش که بعد از 

دعوامون برام گل نرگس آورد و گفت سر من پره از تو! مگه سرش پر از من نبود پس 

 چی شد؟

حول حالنا الی احسن الحال... }حال ما را به بهترین حال دگرگون فرما{ -  
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بی ای که تمام مدت زار زدنم لب حوض م حس کردم. بیشونهبی رو روی دست بی

کرد. چشم های اشکیم رو به چشم نشسته بود و به خدا خدا کردن های من گوش می

 های قهوه ای روشنش دوختم و با صدایی که بغضش از لرزشش پیدا بود گفتم:

بی؟ دیدی دل دادم و دل نداد؟دیدی بی -  

خت.اشک هام شدت گرفتن و قلبم سو  

بی؟ دیدی عاشق شدم و آتیش گرفتم؟دیدی بی -  

 زار زدم.

دیدی همه عشقا مثل عشق تو و بابا احمد قشنگ نیست؟ -  

 مشتم رو به زمین کوبیدم.

بی دیدی عاشق شدم و آخرش قشنگ نیست؟دیدی الوند مثل بابا احمد نیست؟ بی -  

به پاش تکیه دادم و  سرم رو روی پاش گذاشت و دستش رو بین موهام فرو برد. سرو رو

ذاشت گریه کنم. کرد و میبی موهام رو نوازش میبلند گریه کردم. بی  

 آروم گفت:

چون هنوز آخرش نیست مادر. این آخرش نیست... -  

بی و بابا احمد جدایی معنی نداشت، آخر معنی دونست آخر چیه. برای بیبی نمیبی

شقی بود و من عشق رو با محبوبه خاتون نداشت. عشقِ قدیمیِ اون ها واقعی تر از هر ع

و احمدش شناخته بودم. سخت بود یاد بگیرم عشق امروزی یعنی الوند و فرشته ای که 

 جدا شدن... 

 بین هق هق هام گفتم:
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من هنوزم مثل احمقا امید دارم از این در بیاد داخل و بگه همه حرفام دروغ بود  -

 دوستت دارم.

بی هم از این همه مظلومیت من بغضش گرفته بود:ار بیبی هم لرزید و انگصدای بی  

دور بشن،  اونایی که روحشون به هم متعلق باشه، هرچقدرم دنیا بازیشون بده و از هم -

و تا مغز استخونشون حس کنن، هرچقدرم طعم تلخ جداییو بچشن و سوزش دلتنگی

اش...دیگه ختم میشن دختر. صبور بگردن و تهش به همبازم به هم برمی  

کردم دیگه نفسی برام نمونده. سرم رو باال آوردم و از زدم و حس مینفس نفس می

ش رو نگاه کردم.پشت پرده ی اشک صورت چروکیده  

بی الوند عاشقم نیست.بی -  

 لبخند زد، اما تلخ... تلخیش قلبم رو سوزوند.

م عاشقه، هست دختر. هست. مونده تا بفهمی عشق چقدر پیچیده ست. اما الوند ه -

 خیلی زیاد. صبور باش دختر، صبور باش...

اشک هام تموم شده بودن اما سوزش قلبم هنوز پابرجا بود. من گریه نکرده بودم، من 

اما این بار گریه کردم. برای سپنتا توی کل این مدت و کل این اتفاقات قوی مونده بودم 

ه نکردم، جلوی تمسخرها و گریه نکردم، موقع خودکشی گریه نکردم، برای خانواده گری

م گریه نکردم اما من برای عشقم گریه کردم! شکستن هام گریه نکردم، برای گذشته  

بی گفت. اشک هایی که برای معشوق ریخته میشه مقدسه... بیبابا احمد راست می

گفت. اشک های زن مقدسه و نباید برای هر چیزی حروم شه اما عشق هر راست می

 چیزی نیست.

بی بود. عشق هر چیزی نیست... ه حق با بیهمیش  
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 با صدایی گرفته گفتم:

من صبورم اما... -  

ادامه ندادم. نگفتم من صبورم اما صبوری سخته، صبورم اما انتظار مرگه. من صبورم اما 

داد به روم پاشید، لبخندی که انگار نشون می م از صبر. لبخندیبه خداییِ خدا خسته

 اون هم توی عشق کم درد نکشیده و موهای سفیدش برای عشق روی قلبشه. 

 عصاش رو به زمین تکیه داد و گفت:

خوای توام با زدم. میگرفت با ماه حرف میقدیما که دلم از احمد و عشق و دنیا می -

کنه!ماه حرف بزنی؟ آرومت می  

لب هام رو کش دادم و لبخندم ناموفق بود. نتونستم لبخند بزنم. گلوم هنوز هم تیر 

بی با بی بلند کردم و به نشونه ی مثبت تکون دادم. بیکشید. سرم رو از روی پای بیمی

 کمک عصا از جا بلند شد و گفت:

پس من میرم داخل. هر وقت آروم شدی بیا دخترم. -  

آروم آروم قدم برداشت و به داخل حال رفت. نا نداشتم از جا بلند شم، همون طور که 

درخشید! مثل روی زمین افتاده بودم سرم رو به سمت آسمون بلند کردم. ماه خوش می

بار پیش الوند اعتراف کردم مهمی برام. نفهمید عشق من همون شبی که برای اولین 

سوخت، قلبم بیشتر.دروغ نیست؟ گلوم می  

درخشید و منتظر حرف های من بود و من غیر از سکوت چیزی براش نداشتم. ماه می

ماه یکه تازِ آسمون بود و الوند یکه تاز قلب من. نفهمیدی الوند،  ی کهاون شبمثل 

 نفهمیدی...
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رو قورت دادم و دستم رو روی قلبم گذاشتم. دلی که تنگ بود و زبون نفهم. آب دهنم 

خواست همه ی احساساتم رو ش بهش گفته دوستش نداره. دلم میبردهفهمید دلنمی

زد.عق بزنم. باال بیارم و خالی شم از احساس! ماه چشمک می  

 ماه من الوند بود و حاال من ماهم رو گم کرده بودم. آروم گفتم:

ماه عزیزم... -  

 پلکم روی هم افتاد و چشمم بسته شد.

دست هام رو به سمت آسمون بردم و گفتم:»  

رسه روزی که بهم بگه ماه عزیزم امروز توی بغل الوند گریه کردم. یعنی می -

«عاشقمه؟  

 کشید. سرم هم!قلبم تیر می به سرعت چشم هام رو باز کردم. دست هام یخ بودن و

کشید. دوباره! سرفه کردم و دستم رو به سرم گرفتم. چشم هام همه چیز سرم تیر می

دید.رو تار می  

رقصیدن. پیچیدن و تصاویر مختلف جلوی چشم هام میصداهای مختلف توی سرم می

زد و تصویر منِ هیفده ساله! من برای صدای دختری که از عشقش برای ماه حرف می

ودم؟ دختر هیفده ساله ی گذشته...ماه از الوند حرف زده ب  

. صدای آدم های مختلف و سرم انگار داشت منفجر نپیچیدصداها مدام توی سرم می

شد. حمله ی خاطرات به سلول های مغزم بود؟ عرق سردی روی کمرم نشسته بود می

 و لرزش هام دوباره شروع شده بودن.

«خواهر شما به یه تلنگر احتیاج داره!»  
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کشید! دکتر کرد. سرم تیر مییخ بست و چشم هام سوخت. سرم درد میکف دست هام 

م تلنگر الزمه! صداها مدام گنگ و واضح به سپنتا گفته بود برای برگشتن حافظه

شدن، مثل این که بین یه جمعیت پر از آدم باشم و صدای همهمه بیاد و من گاهی می

 حرف های بغل دستی هام رو بشنوم.

خواهرتون از این خودکشی جون سالم به در برده. از راننده شکایتی شانس آوردید که »

«دارید؟  

کشید و دخترک توی سرم به گریه افتاده بود. بدنم سرد بود. بدنم سرم جیغ می

شل شد و لرزید. دستم رو تکیه ی زمین کردم تا شاید بتونم بلند شم اما دست هام می

؟ انقدر غم داشتم که به خودکشی پناه افتاد و زمین خوردم. من خودکشی کرده بودم

 ببرم؟

خوام همین جا توی این پارک بهت بگم من، الوند، دوستت دوستت دارم همتا. می»

«دارم!  

خواستم اون تصاویر رو خواستم بشنوم. نمیدستم رو روی گوش هام گذاشتم. نمی

وند قبالا عاشق هم ببینم. الوند گفته بود دوستم داره. من و الوند با هم بودیم! من و ال

 بودیم! 

 زیر لب زمزمه کردم:

نه! نه تو رو خدا نه! -  

خاطرات عزیزم، امروز بهترین روز زندگیم بود چون باالخره بهم گفت که عاشقمه.  »

خواد از امروز به بعد همه چیزو ثبت کنم تا شاید یه روز این دفترو بهش بدم دلم می

«ره از اون.بخونه و ذوق کنه که دفتر خاطرات من پ  
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م رو باید به بیرون بریزم. دستم کردم همه محتویات معدهسوخت. حس میم میمعده

رو روی زمین گذاشتم و از اعماق وجودم عق زدم. از ته گلو عق زدم و بین عق زدن ها 

خفه شدم. احساساتم رو عق زدم. افکارم رو عق زدم. خاطراتم رو عق زدم! اون دفتر 

متا بود!خاطرات متعلق به ه  

تو و الوند حق ندارید با هم باشید! همتا اگه مامان بفهمه با بچه ی خاله مهرناز »

«زنه!گردی آتیشت میمی  

عق زدم و بغضم سر باز کرد از گلویی که از غم و بغض آتیش گرفته بود. گریه کردم، 

 هق زدم، عق زدم. سپنتا الوند رو ازم منع کرده بود و باهام سرد شده بود.

زنم. هم تو رو هم اون دختره بی سر و پا یه بار دیگه دور و بر پسرم ببینم آتیشت می»

ننه ی بی سر و پا تر از خودتو! بچمو با خون دل بزرگ نکردم که بدمش دست خانواده 

«شما!  

اومد و گلوم رو گرفته بودم. برای اکسیژن بال بال کشید. نفسم باال نمیسرم تیر می

نبود. مهرناز ازم خواسته بود دور و ور الوند پیدام نشه و باهاش نباشم. زدم و اکسیژن می

 ازم خواسته بود عاشقش نباشم!

تونه همه مغز خواهرتون تصمیم به فراموشی انتخابی گرفته و فقط یه شوک بزرگ می»

«چیو یادش بیاره، ظاهراا خیلی غم دیده که مغزش تصمیم به چنین رخدادی گرفته!  

رفه کردم و عق زدم. سرم رو بین دست هام گرفته بودم و فقط بال بال سرفه کردم. س

خواستم صداها قطع شن، تصاویر از جلوی زدم که این صداها و تصاویر تموم شن. میمی

چشم هام محو شن. دکتر گفته بود اون قدر درد داشتم که مغزم خودش خواسته بود 

 که همه چیز رو فراموش کنه! 
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تم:گفزیر لب مدام می  

نه! نه! -  

شد!اما تموم نمی  

گردی؟ آره دختره خود سر؟! سرتق شدی همتا! دیگه حاال دور از چشم من با الوند می»

«بی باشی!حق نداری خونه بی  

کشید که حق ندارم با علی... بابا... بابام الوند رو از من گرفته بود. بابام سرم فریاد می

 عشق زندگیم باشم! جیغ کشیدم:

!بسه!! -  

شد. انگار حالت سردرد امونم رو بریده بود و و لرزش بدنم هر لحظه بیشتر از قبل می

 تشنج بهم دست داده بود!

فریاد کشیدم:»  

نخواستی! تو نخواستی! -  

 اون هم مثل من فریاد کشید و فریادش آسمون رو خراش داد:

خواستن کافی بود؟! بود؟! -  

 جیغ کشیدم:

بود! بود! -  

دادم:آروم تر ادامه   

«ولی نخواستی... -  
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الوند نخواسته بود. الوند بخاطرم نجنگیده بود. الوند ترسو بود. الوند رفته بود! این اولین 

کردم و سردردم تشدید شده قلبم بیشتر از قبل حس می بارش نبود... سوزش رو توی

نع دونست و من رو از دونستنشون مبی میدونست. بیبی همه این ها رو میبود. بی

کرد تا نفهمم چی به روزم اومده. همه چیز برام واضح تر شده بود. حاال اون نامه رو می

اومد...اومد. همه چیز رو یادم مییادم می  

اومد و شوک بزرگ رفتن الوند بود و تلنگر حرف زدن با ماه. نفسم بریده بریده بیرون می

جا بلند شدم. همتا همتا رفت. دستم رو به لبه حوض تکیه دادم و از سرم گیج می

فهمیدم چرا هر وقت از عشق برای زد. حاال میگفتن های الوند توی گوشم زنگ می

دونست درد من رو!گرفت. اون نمیزدم جبهه میالوند حرف می  

خوردم، درست مثل مست ها. انگار که یه گالن مشروب خورده رفتم و تلو تلو میراه می

باشم. گیج بودم و گم، توی این دنیا نبودم انگار! به سمت باشم و حال خودم رو نداشته 

 حال رفتم و اولین پله رو طی کردم، جایی که الوند من رو در آغوش کشیده بود.

 رفت و دستم رو به میله کنار پله ها گرفتم تا نیفتم. پله دوم رو باال رفتمسرم گیج می

اولین بوسه ی الوند توی روزی از و  پله سوم جایی که به الوند گفته بودم برام مهمی.

. هجده سالگی..  

دید و من همون طور جلو ! چشم هام درست جایی رو نمینپاهام قدرت ایستادن نداشت

بی تکیه داده به پشتی مشغول بافتن بافتنیش رفتم. در حال رو با شدت باز کردم. بیمی

 بود و با صدای در سرش رو با شدت باال آورد.

رو به من دوخت و با صدایی لرزون گفت: چشم های نگرانش  

این چه حالیه دختر؟ چی شد؟ -  
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دونست من رو کشتن و زنده کردن؟ من از دونست چه بالیی سرم اومده؟ نمیبی نمیبی

درد دست به خودکشی زده بودم! من از عمد خودم رو جلوی ماشین پرت کردم تا 

ناآشنا بود. انگار کسی که حرف دونست چی شده؟ صدام برای خودم هم بمیرم. نمی

زد من نبودم و یکی دیگه:می  

بی. یادم اومد!دونم بیمن می -  

***** 

کشید. هنوز حالجی اتفاقات کالفه به دیوار تکیه داده بود و مدام نفس های عمیق می

فهمید چه اتفاقی افتاده. گلویش خشک شده بود. آب دهانش را برایش دشوار بود و نمی

ورت داد و سرِ پایین افتاده اش را باال گرفت. سپند با ابروهای در هم به او به زحمت ق

کرد.نگاه می  

نفسش را با شدت به بیرون فرستاد و اخم هایش را در هم کشید. انتظار نداشت 

 برادرش هم با اخم پاسخش را بدهد. آرام گفت:

چته؟ چرا اخم کردی؟ -  

آمد خیلی خودش را کنترل به نظر میمشت های سپند گره شد و نفسی عمیق کشید. 

کند تا مشت را در صورت برادر بزرگش نکوبد.می  

تو انگار هنوز نفهمیدی چکار کردی! وایسا من عسلو بفرستم، میام االن. -  

دانست چکار و بدون اینکه منتظر جواب باشد پشتش را به او کرد و رفت. الوند می

کرد دخترک او را فشرد. با خود فکر میمیدانست و همین قلبش را کرده، خوب هم می

به تمسخر گرفته و سعی دارد با او بازی کند. الحق هم که خوب بازی ای را شروع کرده 

 بود!
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سپند چند کالمی با عسل حرف زد و او را با تاکسی راهی خانه کرد. الوند انگار هنوز 

وست داشت این گونه دلیل اخم کردن های سپند را نفهمیده بود. زندگی خودش بود، د

بی بلند شده بود و قلبش را تکه و طی کند! صدای ضجه های فرشته از حیاط خانه بی

کرد.پاره می  

تا کنون هیچ گاه این طور گریه ی او را ندیده بود و حتی صدایش را هم نشنیده بود. 

خواست بی توجه به هر چیزی که پیش آمده به داخل برود و دخترک را در دلش می

شد. صدای گریه های دختر، تیغی بود بر روانش! چشم هایش را وش بگیرد اما نمیآغ

 بست و سرش را به دیوار پشتش تکیه داد.

الوند، سوار شو! -  

چشمانش را باز کرد و ابروانش را گره زد. بی میل در جلو را باز کرد و نشست. سپند هم 

آمد. مخصوصاا این که بی حرف حرکت کرد. از این سکوت برادرش هیچ خوشش نمی

کرد و گفت و جو را شاد میکرد و از هر دری میسپند در حالت عادی مدام صحبت می

د!یلنگاین سکوتش یعنی یک جای کار خیلی می  

در سکوت به نیمرخ برادر کوچک ترش خیره شده بود و منتظر حرفی از جانب او بود 

دانست که وت گرفته بود و میاما انگار سپند قصد نداشت سکوت را بشکند. روزه سک

 سکوت از هر تنبیهی برای الوند بدتر است!

الوند نفسش را به بیرون فرستاد و سر چرخاند تا منظره بیرون را تماشا کند. چیزی به 

سال تحویل نمانده بود و هیچ کس در خیابان نبود. همه در این موقع کنار خانواده 

زدند.در خیابان ها چرخ می هایشان بودند و این دو برادر، سرگردان  
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کرد و همین سکوتش الوند را کالفه تر کرده بود. الوند سپند در سکوت رانندگی می

شکست!چرخید و نگاهش را به سپند داد. انگار خودش باید این طلسم را می  

قصد نداری چیزی بگی؟ -  

 پوزخند سپند تا عمق جانش را سوزاند.

دوزی.بُری و میهست؟ تو که خودت میچی بگم؟ حرفای من مگه مهمم  -  

شد. چه بود که این همه مکث کرد. این طور تکه انداختن های برادرش را متوجه نمی

 برای سپند اهمین داشت؟ آرام پرسید:

ریم؟کجا داریم می -  

 سپند پایش را بیشتر روی گاز فشرد.

ی!جایی که جنابعالی بتونی درست و حسابی به تِری که زدی فکر کن -  

از این لحن سپند هیچ خوشش نیامد. اخم هایش را در هم کشید و باز در پوسته ی آن 

 الوند جدی فرو رفت. تند گفت:

بزن کنار! -  

 سپند پوزخند زد و این پوزخند آتشین تَرَش کرد. بلندتر از قبل گفت:

خوام پیاده شم.بهت میگم بزن کنار! می -  

زنم کنار.نمیپیاده شو مگه کسی جلوتو گرفته؟ من  -  

 فریادش ماشین را لرزاند:

سپند! -  
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 سپند هم مانند خودش فریاد کشید:

درد! -  

کردند. هر دو کوره دانستند و هر دو از حرف زدن درباره اش فرار میدردِ یکدیگر را می

ی آتش بودند و هر لحظه ممکن بود فوران کنند. سپند به آرامی ماشین را گوشه ای 

ریع از ماشین پیاده شد که سپند هم همراهش پیاده شد و فریاد زد:پارک کرد. الوند س  

کدوم قبری میری؟ -  

خواست با سپند اعتنایی به صدای فریاد سپند نکرد و قدم هایش را تند تر برداشت. نمی

رفت تنها بماند و سرزنش شود، خودش به اندازه کافی درونش یخ بود. تند تند راه می

کشیده شد و صورت سرخ سپند جلویش نمایان. پوزخند زد.که ناگهان بازویش عقب   

چته وحشی؟ رم کردی؟ -  

 سپند بازوانش را گرفت و داد زد:

فهمی چه غلطی کردی؟!هیچ می -  

کرد که خودش را خونسرد نشان دهد. با بی قیدی خونسرد بود. یا حداقل سعی می

 شانه اش را باال انداخت و گفت:

گرفته بود منم نشونش دادم بازی چجوریه. چکار کردم؟ دختره بازیش -  

چشم های سپند گرد شد و تمام خشمش به یکباره از بین رفت. انگار تازه داشت حرف 

کرد. آرام زمزمه کرد:برادرش را تحلیل می  

دونی؟!یعنی تو نمی -  

خواست.کالفه سر چرخاند. حوصله این بازی های سپند را نداشت. دلش تنهایی می  
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دونم؟ د ولم کن مرد حسابی! من حقیقتو بهش گفتم. من دوستش ندارم. چیو نمی -

خوام گورمو من دیگه حتی کوچک ترین حسی هم به اون آدم ندارم. حاالم ولم کن می

 گم کنم.

اخم های سپند دوباره در هم فرو رفت و تکان محکمی به برادرش داد. دلش 

خواست بگوید:می  

تونی خوای بفهمی این دختر همونیه که نمیی میبس کن دست از لجباز بردار! کِ -

ت! کِی گمشدهخوای بفهمی اون همونه، نیمهبدون اون بگذرونی روزاتو؟ کِی می

خوای دست از خریت برداری؟!می  

توانست آرزو کند فهمید و سپند فقط میاما نگفت. الوند باید همه این ها را خودش می

شود!گفت! در عشق، زود دیر میمیبی راست که دیر به حرفش نرسد. بی  

خواست بزند غرید:به جای همه ی حرف هایی که می  

به خودت بیا مرد! به خودت بیا! -  

 تمام خونسردی الوند به ناگه به هوا رفت و فریادش آسمان را شکافت:

خوای درس اخالق بهم بدی؟ من دوستش به خودم اومدم که اون حرفا رو زدم! می -

!ندارم. گذشتم  

 سپند هم مانند خودش فریاد زد:

سوختم ولی د آخه نگذشتی برادر من! نگذشتی! اگه گذشته بودی من انقدر نمی -

کنی بازیه. لج و لجبازیه! نیست! نگذشتی بفهم! تو هیچ وقت نه نگذشتی! خری فکر می

تونستی و نه خواستی که فراموشش کنی! برا من قیافه نیا که بهتر از هر کسی 

.مت! من نگاهای تو رو به اون دیدمشناسمی  
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چشم هایش را بست و دندان هایش را محکم روی هم فشار داد. سپند او را از کف 

توانست تظاهر کند جلوی سپند دست هم بهتر بلد بود. جلوی هر کس که می

توانست. کشید تا خونسردی اش را بدست بیاورد و نمیتوانست. تند تند نفس مینمی  

ن های به هم فشرده اش غرید:از الی دندا  

اگه بازی نیست پس چیه؟ اگه انتقامش نیست پس چیه؟ -  

شکست صدای کشید و تنها چیزی که سکوت پیاده رو را میهنوز تند تند نفس می

 نفس های تند دو برادر بود. صدای سپند آرام شده بود.

چشاتو باز کن الوند. به من نگاه کن! -  

گشود و به سپند نگاه کرد. چهره برادرش دیگر اخم نداشت، بی میل چشمانش را از هم 

 پر خشم نبود. آرام شده بود. سپند نفس عمیقی کشید و گفت:

به عسل گفته بودم بهت بگه ولی انگار نگفته. -  

 کالفه شد از این صغری کبری چیدن های سپند.

دونم؟ چیه دونین ولی من نمیتون میچیو نگفته؟ د بگین منم بدونم چیه که همه -

کنه و تا من میام بحث عوض میشه؟بی مدام با تو و عسل یواشکی پچ پچ میکه بی  

 سپند آرام و شمرده شمرده گفت:

همتا... خودکشی کرده! -  

چشم های الوند به یکباره گرد شدند و نفسش از دم و بازدم ایستاد. انتظار این یکی را 

شنید؟ واقعی چیزی که شنیده بود. چه مینداشت! انتظار هر جمله ای را داشت به غیر 
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بود یا این هم یکی دیگر از شوخی های مزخرف سپند بود؟ هضم حرف برادرش برایش 

 دشوار بود، خیلی دشوار! به ناگه انگار قلبش از تپش ایستاد!

... چی؟چ -  

سپند سر تکان داد. انگار تمام خشم و غلدر بازی های چند دقیقه پیش الوند دود شده 

ود و جایش را به متعجب ترین آدم جهان داده بود. بی طاقت پرسید:ب  

کِی؟ چرا من خبر ندارم؟ چجوری؟ -  

ترسید و مجبور بود دست های سپند در هم قالب شد. از همین واکنش الوند می

توانست با گندی که زده بود کنار بیاید! خودش همه چیز را حل کند. الوند دیگر نمی

 سپند آرام گفت:

درسته. همتا خودشو پرت کرد جلوی یه ماشین تا بمیره. -  

 مکث کرد و الوندِ بی طاقت را بی طاقت تر کرد. تند و بی طاقت پرسید:

زنی؟خب؟ چرا نسیه حرف می -  

 سپند نفسی عمیق کشید تا بتواند اوضاع را مدیریت کند.

همتا به خونه ی  این اتفاق مال قبل اومدن شو از دست داد.ولی نمرد. به جاش حافظه -

بیه.بی  

شد. به گوش هایش اعتماد نداشت چشم های الوند هر لحظه گرد تر از لحظه پیش می

کرد که این اتفاق رخ داده باشد. این هم شوخی بود، مگر نه؟ سپند ادامه داد:و باور نمی  

ب ذارنش و اونم عذاشون مریم و علی خیلی تحت فشار میبعد از اون اتفاق توی خونه -

بی میده و به همتا کشه. سپنتا که عذاب وجدان کارای قبلشو داشته این خبرو به بیمی
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بی. همتا ولی از همتا بودن متنفر کنه که از خونه بزنه بیرون و بره خونه ی بیکمک می

ته گذشته و آدما و اتفاقاتشو دفن کنه و یه آدم جدید بشه.خواسشده بوده و می  

کرد. فرشته شدن و آن تغییرات بخاطر نشان ش معنی پیدا میحال همه چیز داشت برای

دادن این که الوند را فراموش کرده و از او گذشته نبود، بخاطر فراموشی اش بود! این 

بی تمام حرف از گذشته را منع کرده بود دلیل داشت!که بی  

کشید و  کردند. سپند نفسی عمیقگنگ بود و انگار تازه اتفاقات برایش معنی پیدا می

 ادامه داد:

دونست این فرشته، فرشته ی نجاته! فرشته ی نجات تو! بی گفت فرشته. چون میبی -

کنی، اگرم کرده دونست تو هیچ وقت فراموشش نکردی، هیچ وقتم فراموشش نمیمی

 باشی عشق اون قدر قوی هست که تو رو دوباره عاشق فرشته کنه.

:گنگ بود و گنگ تر هم شد! آرام لب زد  

فرشته ی نجات من... -  

 سپند بدون این که حتی نیم نگاهی به او بیندازد ادامه داد:

ما رو باهاش فرستاد سفر تا صمیمی تر شیم. به من همه چیزو گفت. نفر اولی که  -

خواست خواست تو بدونی، میفهمید من بودم. بعدش عسل و بعدشم بابا بهادر. نمی

خواست یقین پیدا کنه این آدم هر کسی که مطمئن شه دوباره عاشقش میشی. می

 باشه، چه همتا باشه و چه فرشته تو دوباره دل میدی بهش. و دادی!

داد و خواست دیگر چیزی بشنود. سپند همین طور ادامه میکرد و نمیسرش درد می

کرد. گفت و گفت و گفت و همه چیز گفت و او را گُم تر از قبل میهمه نگفته ها را می

 را روی دایره ریخت. الوند سرش را بلند کرد و با نگاهی زار برادرش را نگاه کرد. 
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ی بار دوم! بازی نبوده همه حرف های فرشته، همه اش فهمیده بود که گندی زده! برا

واقعی بوده. بخاطر به تمسخر گرفتن الوند و احساساتش نبوده. چقدر این موضوع او را 

زد اما در خودش ریخته بود. شد از حرف هایی که باید میشکست و او خفه میمی  

 سپند آرام گفت:

هر کسی که باشه، چه همتا باشه، چه دل دادی برادر، دل دادی! نفهمیدی این آدم  -

فرشته، چه صغری چه چنگیز بازم همون آدمه و هر چقدرم عوض بشه عاشقش میشی! 

این بار جفتتون عوض شده بودین؛ تو با دردایی که کشیدی بزرگ شدی و اون با 

ی بازم جفتتون دل دادین!فراموشی ای که داشت هیچ چیزو یادش نبود. ول  

دامه داد:نفس عمیقی کشید و ا  

دفعه قبل نجنگیدی براش، از دستش دادی. این دفعه هم با حرفات از دستش دادی.  -

بی راست میگه، روح شما به هم متعلقه و هرچقدرم دور خوای بفهمی نه؟ بیتو نمی

گردین! هر چقدرم دل بکنین از هم باز دل شین از هم و جدا شین باز به هم برمی

من! هر چقدرم فاصله بگیری ازش و بگی دل کندم، اون دین! الوند، گوش کن به می

 همون آدمیه که بازم بهش دل میدی.

 آرام به شانه ی الوند زد و گفت:

از دستش نده داداش. -  

حرف های سپند برای الوند گران تمام شده بود. تمام حقیقت را کوبانده بود توی 

فرار کند و بگوید دیگر کرد از آن صورتش! تمام حقیقتی که سه سال تمام سعی می

دانست که نه خواسته و نه هیچ حسی در قلبش وجود ندارد و خودش هم خوب می

 توانسته که دلبرش را فراموش کند! 
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 آرام زیر لب زمزمه کرد:

دوباره بهش دل دادم... -  

 سپند نگاهش را به او دوخت. الوند دوباره زمزمه کرد:

گند زدم... -  

شده بود همان سپند قبل. با خنده گفت:سپند خندید. آرام! حاال   

ریدی برادر من. ریدی! آبم قطعه! -  

توانست تفسیرشان کند و الوند اما هنوز گنگ بود. گنگ و مَنگ احساساتی که نمی

کرد باخته، کامالا و تماماا حال، برادرش تمامشان را در صورتش کوبانده بود. حس می

 زندگی اش را باخته. حماقت کرده بود! 

 قدمی به عقب برداشت و آرام گفت:

برو خونه. نیاز دارم تنها باشم. -  

سپند مخالفتی نکرد. حرف هایش را زده بود و حاال وقت آن بود که الوند خودش 

تنهایی با خودش فکر کند و به نتیجه برسد. سوییچ ماشین را به دست الوند داد و با 

 لبخند گفت:

حماقت نکن. فقط همین. -  

خواست صدا های توی فهمید. حال خودش را نداشت، فقط میاطرافش را نمیالوند اما 

سرش خاموش شوند. دستش را توی جیبش فرو کرد و آرام توی پیاده رو قدم برداشت. 

حتی رفتن سپند را هم متوجه نشد. یک هو انگار تمام ناواضحی ها برایش اشکار شده 

دانست.و تمام چیز هایی که نمی بود. تمام گند هایی که خودش به بار آورده بود  
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پیچید:دل داده بود! آن هم دوباره! صدای سپند توی گوشش می  

دونست این فرشته، فرشته ی نجاته! فرشته ی نجات تو! بی گفت فرشته. چون میبی »

کنی، اگرم کرده دونست تو هیچ وقت فراموشش نکردی، هیچ وقتم فراموشش نمیمی

«ت که تو رو دوباره عاشق فرشته کنه.باشی عشق اون قدر قوی هس  

زد و به راستی که فرشته، فرشته ی نجات او بود! هنگامی که در اوج غم دست و پا می

زد تا خودش را آرام کند این دختر باز وارد زندگی اش شده بود به هر طنابی چنگ می

 و همه ی معادالتش را به هم ریخته بود. 

خواست کسی را فراموش کند با سه دگی کند، اگر میاو آدمی نبود که با یاد کسی زن

کرد که انگار هیچ وقت نبوده، اما شماره جوری او را از تک تک خاطراتش پاک می

همتا... برایش فرق داشت! هیچ وقت نخواست که او را فراموش کند. همتا فرشته بود و 

 فرشته بی همتا بود!

هر کسی که باشه، چه همتا باشه، چه  دل دادی برادر، دل دادی! نفهمیدی این آدم »

فرشته، چه صغری چه چنگیز بازم همون آدمه و هر چقدرم عوض بشه عاشقش میشی! 

این بار جفتتون عوض شده بودین؛ تو با دردایی که کشیدی بزرگ شدی و اون با 

«فراموشی ای که داشت هیچ چیزو یادش نبود. ولی بازم جفتتون دل دادین!  

آن دو تقدیرشان به هم گره خورده بود! روحشان به هم متعلق بود. حق با سپند بود، 

 صدای فریاد خودش و دوستت ندارم هایش توی گوشش پیچید.

الوند، گوش کن به من! هر چقدرم فاصله بگیری ازش و بگی دل کندم، اون همون  »

«آدمیه که بازم بهش دل میدی.  
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خودش نفهمیده بود اما برایش جمله ی سپند را زندگی کرده بود! زندگی ای که 

دانست خودش همه گذشته بود و حال روی نقطه ای سیاه ایستاده بود. نقطه ای که می

کرد! بعد از سه سال گشت. باید درستش میچیز را خراب کرده! گند زده بود! باید برمی

ساخت.باید همه چیز را از نو می  

ن بار خیلی با دفعات قبل فرق داشت، جنگید. ایاو نجنگیده بود اما این بار باید می

خیلی! با سرعت دوید و عقبگرد کرد و خودش را به ماشین رساند. باید با فرشته اش 

زد. فرشته ی خودش بود وقتی با آن چهره ی معصوم و چشم های سبز آبی حرف می

زد.اش به او زل می  

ین سرعت حرکت سوار شد و ماشین را روشن کرد. پایش را روی گاز فشرد و با آخر

پیچید، داد، دیگر نه! صدای فرشته در سرش میکرد. نباید فرشته اش را از دست می

گذشت. از همان روز اول عاشقی تا روز انگار تمام این شش سال داشت از ذهنش می

 جدایی و روز های فراق!

 

 وقتی رسیدی که شکسته بودم

 از همه ی آدما خسته بودم

یوقتی رسیدی که نبود امید  

 اما تو مثل معجزه رسیدی

 

شد:صدای فرشته در سرش تکرار می  
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دوستت دارم! -»  

واقعاا چی با خودت فکر کردی دختره؟ این که به الوند میگم عاشقشم و اونم سریع  -

«میگه منم عاشقتم عزیزم؟ عقل نداری تو سرت؟  

ابروهایش بدتر از دانست. گند زده بود! گند زده بود و خودش بهتر از همه این را می

قبل در هم گره خوردند و مشتش دور فرمان سفت شد. اگر فرشته از او قطع امید 

دانست خواست چه؟ اگر این بار برای همیشه رفته بود چه؟ نمیکرد و دیگر او را نمیمی

دانست انگار در آتش خشمگین است یا ناراحت، شاید هم حسی ما بین این دو اما می

زند.میجهنم دست و پا   

شد. کرد از آن بیرون بیاید بیشتر غرقش میانگار باتالقی بود که هر چقدر سعی می

دانست. در این سرمای هوا داشت در آتش آتش گرفته بود و خودش این را خوب می

کرد آتشش گلستان شود.شد و آرزو میغرق می  

 

 وقتی رسیدی که شکسته بودم

 از همه ی آدما خسته بودم

م اشک و بغض و فریادبعد یه عال  

 خدا تو رو برای من فرستاد
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معجزه ی خودش را با دستان خودش پس زده بود. معجزه ی زندگی اش را! نباید این 

ی گاز فشرد و انگار هر چقدر داد... پایش را بیشتر روشد! نباید او را از دست میطور می

شد.گرفت از مقصدش دور تر میکه بیشتر سرعت می  

آمد:شد، فرود میدر سرش پتک می صدای خودش  

«دوستت ندارم!»  

توانست دروغ چه دروغ بزرگی گفته بود! هم به خودش و هم به همه. به دیگران می

شد کسی به خودش دروغ بگوید؟بگوید اما به خودش... مگر می  

توانست صبر کند تا به خانه نفس هایش تند و عصبی شده بودند و صبر نداشت. نمی

مه چیز را به فرشته بگوید. قلبش به تپش افتاده بود و دست هایش سرد شده برسد و ه

 بودند. دیگر غرور برایش معنایی نداشت، همه زندگی اش فرشته بود!

شد و بغض تمام گلویش را گویی دنیا با تمام عظمتش داشت روی سرش خراب می

کرد مرد گریه ار میزد و مدام با خود تکراحاطه کرده بود. اشک در چشمانش دو دو می

دانست این جمله مزخرفی بیش نیست!کنه و خودش هم مینمی  

زد و تلخ ترین پارادوکس دنیا را یک جا گرفت و همزمان از سرما یخ میداشت آتش می

کرد. آرام زمزمه کرد:تجربه می  

کنم.باید درستش کنم. درستش می -  

عرق سردی روی کمرش نشسته بود اما خودش هم به حرفی که زده بود ایمان نداشت. 

لرزیدند، از سرمای درونش! آب دهانش را به آرامی قورت داد و گفت:و دست هایش می  

فرشته ی نجات من... -  
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دونم جای تو رو زمین نیستخوب می  

 خیلیه فرق تو فقط همین نیست

 آدمای قصه های گذشته به کسی مثل تو میگن فرشته

 

کردند.شد و خاطرات دانه دانه خودشان را رو میرار میصدای فرشته مدام در سرش تک  

سرت بهتره؟ -»  

«سر من پره از تو. تو خوب باشی خیالی نیست! -  

کرد و خود خبر نداشت که چه ها با دل فرشته با آن چادر سفید گلدار چقدر دلبری می

دل و مشتش را  کند. به اوج رسیده بود. بی اراده فریاد کشید. فریادی بلند و از تهاو می

خواست خشمش را تخلیه کند. زد و فقط میروی فرمان فرود آورد. بی اختیار مشت می

زد و بغض گلویش را فرو گرفت. از ندانم کاری اش! مشت میاز خودش حرصش می

فشرد.زد و پایش را بیشتر روی گاز میداد و محکم تر مشت میمی  

دانست که هر چه دانست و فقط میدوتا؟ نمیچند تا چراغ قرمز را رد کرده بود؟ یکی؟ 

 بر سرش آمده از خودش رسیده!

 

 فرشته ی نجات فرشته ی نجات

 تو جون ازم بخواه اونم کمه برات
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 رسیدی از یه جا که آشنا بود، شبیه تو فقط تو قصه ها بود

 تو از یه جای خیلی دور اومدی، قفلو شکستی مثل نور اومدی

 

نخواستی! نخواستی! تو نخواستی -»  

خواستن کافی بود؟! بود؟! -  

«بود! بود! ولی نخواستی... -  

کردند. مشت محکمی روی دیوانه شده بود، به یقین افکارش داشتند دیوانه اش می

 فرمان زد و فریاد کشید:

لعنتی! لعنتی! -  

 صدای فریادش بلندتر شد و بغض گلویش را گرفت:

لعنت به من! -  

کرد جلوی ریزش اشک در آتش بودند. سعی می سوخت و چشم هایشگلویش می

شود و هایش را بگیرد همان طور که فرشته گفته بود با اشک ریختن چیزی درست نمی

باید دنبال راه حل بود. دلش هوای فرشته ی نجاتش را کرده بود. هوای چشم های میوه 

کرد صدا می ی نرسیده اش! دلش هوای جانش را داشت و به واقع هر بار که او را جانم

 از ته دلش بود!

 فریادش بلند و بلند و بلندتر شد:

لعنت به من!!! -  
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 و مشتش را محکم تر روی فرمان فرود آورد.

 

 تو همونی که آرزوی من بود، همیشه هر جا روبروی من بود

 شبا تو خوابم تو رو دیده بودم، خیلی شبا بهت رسیده بودم

خیلیه فرق تو فقط همین نیستدونم جای تو رو زمین نیست، خوب می  

 آدمای قصه های گذشته به کسی مثل تو میگن فرشته

 

 فریاد کشید:

فرشته! فرشته! فرشته ی من! -  

یک قطره اشک از چشمش فرود آمد. از همان روز اولی که از دیدن دخترک در درگاه 

ش که تا همین ساعت پی« تو؟!»بی تعجب کرده بود و با تمسخر گفته بود در خانه بی

آورد. فرشته ی نجاتش را را به خاطر می« دوستت ندارم!»سرش فریاد کشیده بود 

باخته بود. دلبرش را، دلبرش با آن چادر گلگلی و گل های نرگس و خنده های با 

 خجالت!

 

 فرشته ی نجات، فرشته ی نجات

 تو جون ازم بخواه اونم کمه برات
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خانه حمله ور شد. دستش را روی زنگ ماشین را به سرعت کناری پارک کرد و به در 

داشت. مانند سپند بی طاقت شده بود، بی طاقتِ جانش! مدام در گذاشته بود و برنمی

آورد. باید به عشقش کشید و مشت های بی امانش را روی در فرود میزد و زنگ میمی

گفت که دوستش دارد. می  

شه به داخل جهید.در با صدای تیکی باز شد و الوند بی طاقت تر از همی  

فرشته؟ فرشته؟ -  

آمد. نبود. نبود... آورد و به بیرون میندیدش. دلبرش را ندید! او اگر بود طاقت نمی

 بلندتر از قبل فریاد کشید:

فرشته! -  

خواست آمد؟ میشد فرشته اش نباشد. با او قهر کرده بود و بیرون نمیباورش نمی

ا بکشد؟ مگر او خودش به اندازه ی کافی مرگ را خواست او رامیدش را ناامید کند؟ می

 نچشیده بود؟ صدای بلند فریادش آسمان را لرزاند، دل خودش را هم!

فرشته! -  

بی اشکبار بود. بی عصازنان به بیرون آمد. فرشته اش نیامد. نیامد... چشم های بیبی

رام اما پر ریخت؟ چه چیزی بود برای اشک ریختن؟ خاتون آبی اشک میچرا؟ چرا بی

 بغض گفت:

نیست مادر. رفت. -  

امیدش پر کشید، باورش پر کشید. همه چیزش را گم کرد! کجا رفته بود؟ فرشته اش 

کجا بود؟ پاهایش دیگر تحمل وزنش را نداشت و افتاد. با دو زانو روی زمین افتاد و زیر 

 لب زمزمه کرد:
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باختمش... -  

رده بود و حاال که طعم ترک شدن را باخته بود. بد هم باخته بود! خودش ترک ک

تواند انقدر دردناک باشد. دانست ترک شدن هم میچشید آتش گرفته بود و نمیمی

دید. آن طور که صدای گریه ی فرشته را از پشت در همه چیز را از دست رفته می

بی آرام آرام قدم برداشت و به سمت دانست همه چیز از دست رفته! بیشنیده بود می

وند آمد. پسرش، دردانه اش، احمد جوانش پریشان و غمزده بود.ال  

کنارش نشست و سر الوند را در آغوشش گرفت. همان طور که سر دخترکش را، خود 

جوانی اش را در آغوش گرفته بود و گذاشته بود در آغوشش گریه کند. و الوندی که 

رش را آغوش یار به کرد حال سرش به روی سینه ی فرشته اش بود و حال زاآرزو می

نشست همان طور که قبل تر ها این گونه بود.تماشا می  

بی آرام آرام سرش را نوازش اشک هایش آرام از گوشه چشمش روان شدند و بی

کرد. دیگر اختیار چشم هایش را باخته بود. سردش بود. خیلی هم! حاال جمله مرد می

کند. مرد برای خوبش هم گریه میکند. کند شده بود مرد گریه میکه گریه نمی

شد مقدس بود!کند و تک تک قطراتی که برای معشوق ریخته میمعشوق گریه می  

بی دیدی از دستش بی دیدی باختمش؟ دیدی نفهمیدم فرشته ی نجاتمه؟ بیبی -

 دادم با مزخرف گوییام؟

کرد که میداد. انگار او هم حس بی سکوت کرده بود و به حرف های الوند گوش میبی

این پسر چقدر بی پناه شده که بعد از سه سال این گونه باران گرفته! و چشم های 

کرد اشک هایش را کنترل کند بارانی اش همان شب بود... الوند در حالی که سعی می  
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 آرام گفت:

بی دیدی همه عشقا پایانشون قشنگ نیست؟بی -  

خندد. عجیب که چرا مادربزرگش میبی به خنده باز شدند و پسر نفهمید لب های بی

بود که این جمله از زبان هر دوشان بیرون آمده بود و هر دو عاشق، اما عشق را تمام 

دیدند. شده می  

بی سر الوند را بوسید و آرام گفت:بی  

آروم بگیر پسر. آروم بگیر! -  

 الوند نفسی عمیق کشید تا بیشتر به خودش مسلط شود.

. غم هجرت کشیدم. سه ساله! و بازم با ندونم کاری باختمش. بیغم عشق کشیدم بی -

دونم مسبب همه این گند کاریا خودمم؟ چجوری توی غم چجوری آروم بگیرم وقتی می

 این هجرت آروم بگیرم؟

کشید. آغوش محبوبه خاتون جایی شده بود برای خالی کردن فریاد بی اراده فریاد می

 هایش!

بی؟ چجوری؟!!!چجوری بی -  

بی باز هم خندید و الوند را از خود جدا کرد. احمد خودش را در آن چشم های بی

دید.عاشق می  

عشق اگر عشق باشه غم هجرت نکشی عجیبه پسر! ولی اینو بدون که غم هجرت تا  -

مونه که براش یه کاری کنی. نه اینکه بشینی یه گوشه و بگی غم هجرت وقتی عشق می

یه کاری کن!کشیدم، از جات بلند شو و   

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
399 

پوزخندی روی لب های الوند نشست و به لحظه نکشیده محو شد. نگاه زارش را به 

 مادربزرگش دوخت.

بی؟اخیلی خراب کردم بی -  

گیری عشق مثل زندگیه مادر. اصالا خود زندگیه! زندگی رو تا خراب نکنی یاد نمی -

فهمی راه درست کدومه.بسازی. تا اشتباه نکنی نمی  

الوند آرام شد.صدای   

بی، نباختم؟اما این خراب کردن به قیمت از دست دادنش تموم شد. باختمش بی -  

نباختی مادر. عشق برد و باخت نیست، عشقای واقعی برده! اگه باختی بدون عشق  -

 نبوده!

 میان اشک، ابرو های الوند باال پرید.

نبوده؟ -  

بی خندید.بی  

برو دنبالش بچه جان. معطل نکن. درباره شما من میگم بوده. هست! -  

***** 

 فرشته

این چه حالیه دختر؟ چی شد؟ -  

دونست من رو کشتن و زنده کردن؟ من از دونست چه بالیی سرم اومده؟ نمیبی نمیبی

درد دست به خودکشی زده بودم! من از عمد خودم رو جلوی ماشین پرت کردم تا 
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هم ناآشنا بود. انگار کسی که حرف دونست چی شده؟ صدام برای خودم بمیرم. نمی

زد من نبودم و یکی دیگه:می  

بی. یادم اومد!دونم بیمن می -  

بی گرد شد و دست هاش از کار ایستادن. بافتنی رو کناری گذاشت و با چشم های بی

 تردید گفت:

چیو؟ -  

ه هیچ چیز برای از دست چند قدم بهش نزدیک شدم. حاال من شده بودم اونی که دیگ

ترسیدم. من مرده بودم! روبروش ! من همونی بودم که از هیچی نمیادن نداشتد

 ایستادم و آروم گفتم:

همه چیو! -  

پاهام طاقت ایستادن نداشت، زمین خوردم! برای بار دوم. افتادم. شکستم. مردم. دیگه 

 هیچ حسی نداشتم. بی حس بودم، خیلی بی حس! بی حال گفتم:

بی؟ دیدی؟ازم گرفتن. اونا نذاشتن باهاش باشم. دیدی بی بی اون نامردا عشقموبی -  

ش رو تر کردن. من رو سریع توی بی شکست و اشک هاش دونه دونه گونهبغض بی

 بغلش کشید و آروم گفت:

بمیرم برای دردت همتام. بمیرم برات مادر. -  

کرد. صدام از شدت گریه ای که ش چسبونده بود و موهام رو نوازش میسرم رو به سینه

کرده بودم دو رگه شده بود. انقدر گریه کرده بودم که چشمه بغض و اشکم خشک شده 
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بود و دیگه هیچ حسی نداشتم. مثل سنگینی ای که بعد از یه گریه ی طوالنی روی دلم 

یه زار زدن بهم دست داده بود.  گذاشته بودن، بی حسی ای که بعد  

 من مرده بودم! من خیلی وقت بود که مرده بودم...

 با التماس گفتم:

خوام...بی من نمینه. همتا نه. همتا نه، تو رو خدا. بی -  

 میون حرفم پرید:

مونی. تو فرشته ای...هیس! تو فرشته ی نجاتی. تو همیشه فرشته می -  

 آروم گفتم:

بی الوند دوباره ترکم کرد!ولین بارش نبود که رفت. بیبی الوند ابی -  

 سرم رو بوسید.

گرده دورت بگردم. الوند عاشقته. من مطمئنم که روح شما به هم متعلقه. صبور برمی -

 باش دختر من.

شد؟ قلبم آتیش گرفته بود از حرف های الوند و شد، میاین حرف ها برای من الوند نمی

بی دستش رو دوباره بین موهام کردم؟ بیگرده. باید صبر میگفت برمیبی هم میبی

 فرو برد و نوازششون کرد و گفت:

فکر نکن عشق من و بابا احمدتم ساده بوده. انقدر از این روزا گذروندیم. انقدر برای  -

هم صبر کردیم و جنگیدیم. عشق واقعی همینه دختر. عشق قدیم و جدید نداره که 

خواد. اگه آدم قعی تر ان، عشق واقعی جنگیدن و صبوری میبگی عشقای قدیمی وا

 عشق هستی پس بمون، اگرم نیستی برو.
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 الل شده بودم انگار. به زور زبونم رو چرخوندم تا بتونم کلمات رو ادا کنم:

یعنی باید منتظرش بمونم؟ -  

م. خندید. خندید و سرم رو بوسید. از این بوسه ی تلخ دلم گرفت و من الل شده بود

تونستم طعم تلخ انتظار رو اون هم بعد از سه سال دوباره بچشم؟ من از من چطور می

 انتظار خسته بودم. خیلی خسته!

انگار که کل زندگیم رو منتظر مونده باشم و حاال دیگه تاب و توان انتظار رو نداشته 

 باشم. من منتظر نبودم، من خودِ انتظار بودم!

ش ش منتظرید ولی خودتون حاضر نیستید یه قدم بردارید! همهشما جوونا همه -

گید اون بیاد جلو، منتظرید اون بیاد، اون بگه. هیچ وقت کسی با خودش نمیگه من می

.برم جلو، من درستش کنم  

کردم؟ کردم؟ چیزی که الوند خراب کرده بود رو من باید درست میمن درستش می

بود که نجنگید و من رو رها کرد، اون بود که نخواست! این بار الوند بود  اولین بار الوند

که به عشقم خندیده بود و محکم سرم فریاد زده بود که دوستم نداره. چرا من باید 

 رفتم جلو؟ می

چی؟ اگه الوند هم مثل من منتظر باشه... که من بیام  بودمیاما اگه الوند هم منتظر من 

 جلو...

 بی؟ چرا همه اینجوری ان؟چرا بی -

خواست بشنوه رو بهش داده بودم. شاید انگار اون جوابی که میلبخندش عمیق تر شد. 

انتظار داشت مخالفت کنم و داد و بیداد راه بندازم اما اگه الوند هم منتظر بود چی؟ اون 
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ه شروع به نوازش بی دوبارچرا؟ الوند منتظر نبود، من یه دیوونه ی رویاپرداز بودم! بی

 موهام کرد.

خوان برن دونم مادر. شاید چون به همه دنیا گفتن عقل مهم تر از دله. وقتی مینمی -

جلو و حرفشونو بزنن، یه چیزی از اون ته دلشون میگه اول به فالن کارت برس، برای 

 عشق وقت زیاده؛ اما دروغه! نیست! عشق تنها چیزیه که اگر توش دیر کنی دیگه دیر

کردی، از دیر رسیدن راه برگشتی نیست. ما آدما اشتباهیم مادر، اونجا که باید بذاریم 

کنیم ولی اونجا که عقلمون باید حرف بزنه دلمون میره دلمون حرف بزنه سرکوبش می

 !جلو. این بزرگ ترین حماقت آدماست

م بهم گفت نرو جلو، دلمن با دلم حرف زده بودم و شکسته بودم. عقلم به من نمی

 خواست که بیشتر از این بشکنم. م نمیگفت! دلِ ترک خوردهمی

 آروم گفتم:

 ...اما من -

 بین حرف هام پرید:

 !ولی و اما نداره. اگه دوستش داری برو جلو -

نفس عمیقی کشیدم و سکوت کردم. من دوستش داشتم، خیلی زیاد... حتی قبل از این 

که بدونم توی گذشته هم عاشقش بودم. اما اون گند زده بود! دوباره! من باید دوباره 

 رفتم جلو؟ با کدوم دل؟ دلی که شکست؟ می

 بعد از دقایقی سکوت آروم گفتم:
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ببین چطور شکستت، زخمایی که روی منه و بی دلم میگه دیگه نگو. دلم میگه بی -

بخاطر اونه رو نگاه کن. میگه من خسته شدم از اینکه هربار برم جلو! یه بار... یه بارم 

 اون مرد باشه و بیاد جلو و مردونه بجنگه. چیز زیادیه؟

 موهام رو بوسید.

 عقلت چی دختر؟ اون چی میگه؟ -

 پوزخندی روی لب هام نشست.

مونه، عشقشو ثابت جنگه. مرد میاگه واقعاا بخوادت، میاد جلو و می عقلم میگه اون -

کنه یا باعث میشه که درست شه خوام اونی که هر بار درستش میکنه. دیگه نمیمی

بی، شکستم انقدر بین خواستن خودم و نخواستن اون گم خوام بیمن باشم. دیگه نمی

 ...بی؟ من درد دارمفهمید بیشدم. دردمو می

 فهمید...بی هم پیریِ خود من بود، مگه نبود؟ اون هم درد من رو مییب

 ...فهممفهمم مادر. میمی -

مامان و بابا... مریم و علی ای که وقتی فهمیدن من عاشق الوند شدم نابودم کردن. باهام 

سرد شدن، ازم رو برگردوندن، پشتم رو خالی کردن! سپنتایی که به حال خودم رهام 

م ه بودگشتم پیششون؟ حاال که همه چیز رو فهمیدرم رو شکست! باید برمیکرد و کم

گشتم پیششون؟باید برمی  

شاید برای این که بفهمم چرا! چرا این کارو باهام کردن؟! چرا نذاشتن برسم؟ مگه پدر و 

خواستن؟ چرا گذاشتن خودکشی کنم؟مادرم نبودن؟ مگه خوشحالیم رو نمی  
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عشقم رو ازم گرفتن براشون کافی نبود؟ خودشون رو هم ازم دریغ کردن؟ مگه چی کار 

 کرده بودم که سزاوار چنین مجازاتی بودم؟ 

خواستم برم پیششون. دلم ازشون شکسته بود و من عاشق شده بودم... جرم بود؟ می

!شکنندلتنگشون بودم. انگار عادت داشتم دلتنگ آدم هایی بشم که دلم رو می  

بی بلند کردم و آروم گفتم:سرم رو از توی بغل بی  

خوام برم پیش مامان بابام.می -  

 چشم هاش گرد شدن و ابروش باال پرید. نامطمئن بهم خیره بود. آروم پرسید:

مطمئنی فرشته؟ -  

 هنوز هم دلم به فرشته گفتن هاش گرم بود! با تردید ادامه داد:

میشه...حالت خوب نیست، یه وقت دعواتون  -  

 بین حرف هاش پریدم:

بی. باید این کارو انجام بدم!من مطمئنم بی -  

خواستم. من حق داشتم مثل هر دختر دیگه ای دلم تنگ بود و آغوش مادرم رو می

خواستم بدونم چرا؟ چرا این شکنم به آغوش مادرم پناه ببرم، مگه نه؟ من میوقتی می

 کار رو باهام کردن؟ چرا... 

ونیم رو بوسید و آروم زمزمه کرد:بی پیشبی  

خدا به همراهت! -  

***** 
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دونستم نفهمیدم با چه سرعتی لباس پوشیدم و توی تاکسی نشستم و رسیدم، فقط می

خواستن بخاطر عشق به یه آدم من رو ازش االن جلوی خونه ای ایستادم که یه روز می

 بیرون کنن.

ش پرت کنم پایین و م خودم رو از پنجرهخواستآپارتمانی که یه روز می سومتوی طبقه 

 سپنتا جلوم رو گرفت.

نفسی عمیق کشیدم و سعی کردم همه ی دلتنگی ها رو پس بزنم. جای دلتنگی نبود! 

شد، مگه دلم ازشون شکسته بود، خیلی... قبل از هر دلتنگی باید دلم باهاشون صاف می

 نه؟

دادم و همه احساساتم رو خفه کردم. دستم رو باال آوردم و در زدم. آب دهنم رو قورت 

تونستم. اون ها عشقم خواست از این حجم ناتوانی فریاد بکشم و نمیالل کردم. دلم می

م متنفر تونستم از خانوادهم بودن! نمیرو از من گرفته بودن و در عین حال خانواده

 باشم...

وش توی درگاه در در که باز شد نفسم توی سینه حبس شد. سپنتا با شلوارک و زیرپ

ظاهر شد. چقدر دلم براش تنگ شده بود. برادر بزرگتری که با وجود تمام دل 

شکستگی هام باز هم دوستش داشتم. همون کسی که وقتی فهمید چقدر من رو 

 شکسته هر کاری کرد تا بینمون رو درست کنه. دلم هوای آغوشش رو کرده بود... 

باال رفت و با تمام تعجبش گفت:چشمش که به من خورد یه تای ابروهاش   

کنی؟!فرشته؟! اینجا چکار می -  

نفسم رو به بیرون فرستادم و سپنتا رو کنار زدم. روی حرف من با سپنتا نبود! 

خواستم اون هایی که مسبب اصلی این دوری خواستم از مامان و بابا بپرسم. میمی
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سوخت و م میندگیم! قلببودن رو ببینم. دوری من از خودشون، دوری من از عشق ز

دادم. من اهمیتی نمی  

 داخل شدم و دوتا سر به سمتم چرخید. مامان و بابا... دلتنگشون بودم؟ شاید...

اما سوزش قلبم از درد فراق بیشتر از دلتنگی بود. سه سال دوری چیز کمی نبود! سه 

م رو از هترسیدم خانوادسال تحمل کرده بودم و خفه خون گرفته بودم. سه سال می

دست بدم و از درد دوری هیچی نگفتم. اما باز هم از دستشون دادم! دیگه 

ترسیدم... نمی  

 مامان با چشم های گرد شده گفت:

همتا؟! -  

 آب دهنم رو قورت دادم و آروم گفتم:

چرا؟ -  

مامان هنوز پر از تعجب بود. هنوز چشم هاش گرد بود و ابروهاش باال پریده بود. هنوز 

دونست همه چیز رو به یاد آوردم، و نه این که چقدر دونست چرا برگشتم، نه مینه می

دونست و من داشتم توی رو نمی چیز م. اون هیچگرفتداشتم از این غم آتیش می

زدم. جهنم دست و پا می  

اما با دهنی که از تعجب باز مونده بود پرسید:آروم   

چی؟ -  

دونم. اما باید زدم؟ نمیصدام بلندتر شد. بلند شد و به گوش خودم ناآشنا. فریاد می

شدم!خالی می  

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
408 

چرا؟!!! -  

بابا با کنترل تلوزیون رو خاموش کرد و از روی مبل بلند شد تا به سمتم بیاد که یه قدم 

ش شدم.عقب رفتم و با دست مانع  

نیا. نیا سمت من! -  

 صدای سپنتا رو از پشت سر شنیدم:

چی شده؟ اینجا چه خبره؟ -  

م دلم خون بود! توی دلم از اون هم پر بود. از اون هم گرفته بودم و من از تمام خانواده

 چشم های مریم زل زدم و گفتم:

به چه جرمی؟ خواستین منو از خونه بیرون کنین؟ چرا عشقمو ازم گرفتین؟ چرا می -

عشق؟ چرا باهام سرد شدین؟ عشقمو ازم گرفتین هیچی، خودتونو هم ازم دریغ 

 کردین؟

اشک توی چشم های مامان حلقه زد. از جا بلند شد تا به سمتم بیاد که عقب رفتن من 

ش دور زد، مثل یه گنجشک که تمام مدت از آشیونهمتوقفش کرد. قلبم تند تند می

لرزید. . صداش میباشه زه برگشتهتا حاال مونده بوده و  

 آروم گفت:

همتا... -  

 فریادم دست خودم نبود. بلند شدن صدام و داد زدنم دست خودم نبود.

همتا مرد! همتا مرد! شما کشتینش! تو کشتیش، بابا کشتش، سپنتا کشتش! همتا  -

ت همتا اگه زنده بود االن جرات نداش وزی که خودکشی کرد مرد! تموم شد!همون ر
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کرد اگه حرف بیاد جلوی پدر مادرش این حرفا رو بزنه. همتا ترسو بود همتا فکر می

ش خیلی وقته اونو از دست فهمید که خانوادهشو هم از دست میده ولی نبزنه خانواده

دادن! همتا مرد! اینی که تو روت ایستاده و میگه زندگیش جهنمه فرشته ست! فرشته 

ش دونه و آتیش گرفته از این همه نامردی که خانوادهیشو مای که حاال تمام گذشته

 بهش روا داشتن!

اشک های مامان روان شد و کمر بابا خم. خم شدن کمرش رو زیر بار سنگین حرف 

دیدن و من رو از هام دیدم و سکوت کردم همون طور که اون ها درد من رو می

روندن. خودشون می  

 مامان آروم تر از قبل گفت:

...دخترم -  

زدم دلم برای دخترم گفتنش تنگ شده بود... دلم برای آغوشش وقتی براش حرف می

سوخت. از بغض؟ شاید. تنگ شده بود. دلم برای همه چیز تنگ شده بود... گلوم می

 آروم گفتم:

مرد. خودت کشتیش... -  

 لب پایینش رو به دندون گرفت.

ونم چکار کنم بتونم برات جبران دنگو. نگو دختر قشنگم. نگو دورت بگردم. من نمی -

کنم. بعد این همه وقت از خونه مامان محبوب اومدی اینا رو به من بگی؟ نمیگی دل 

مامانم برام یه ذره شده؟ من توی این مدت مردم از دلتنگی چرا نیومدی یه سر بهم 

کنه؟بزنی؟ نگفتی مامانم بی من دق می  
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خواست از خونه بیرونش کنه؟ که می دلش تنگ شده بود؟ برای من؟ برای اون دختری

سرم رو چرخوندم و به سپنتا نگاه کردم که با تاسف بهم خیره بود. نگاهم رو که روی 

 خودش دید چند قدم فاصله بینمون رو طی کرد و من رو توی آغوشش گرفت.

سعی کردم سرد باشم. دلم تنگ نشه، آروم باشم اما نشد. نشد... دلتنگیم سر باز کرد. 

روز هایی که دور بودم از آغوششون و تمام روز هایی که من رو محروم کرده بودن  تمام

ازش. دلم برای این آغوش تنگ بود. دلم برای خیلی چیز ها تنگ بود! دستم رو باال 

دونست که چقدر دلم برای برادرانه های سپنتا آوردم و دور سپنتا حلقه کردم. کی می

 تنگ شده؟

 سرم رو بوسید.

ی، فرشته ی مهربونم...خواهر -  

بغض توی گلوم نشست و چشم هام تر شد. من رو از آغوشش بیرون کشید و توی 

 چشم هام نگاه کرد. دلم برای چشم های سبز رنگش تنگ شده بود. 

 لبخندی گوشه لبش نشست و گفت:

چشاشو نگاه آخه. این هندی بازیا رو جلوی من پیاده نکنا، من به کمتر از فیلمای  -

کایی راضی نیستم. حاال اگه ترکیه ایش کنی مامان دوست داره.آمری  

هنوز هم همون آدم بود، با همون لوده بازی های همیشگیش که وقتی کنار سپند 

تونست خودش رو از خنده نجات بده. چند وقت بود این نشستن دیگه هیچ کس نمیمی

ابود کرده بود و روابط کینه طول کشیده بود؟ برای چند وقت این کینه زندگی همه رو ن

 رو از هم پاشونده بود؟ 

 میون گریه خندیدم و مشتم رو توی بازوش فرود آوردم.
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تو آدم نمیشی. -  

برگشتم و به مامان و بابا نگاه کردم که با چشم های خیس به من و سپنتا نگاه 

گ همین لحظات بودن. انگار تمام عمرشون منتظر بوده باشن که کردن. انگار دلتنمی

همه چیز برگرده به حالت سابق اما دیگه هیچ چیز قرار نبود مثل سابق بشه. همه چیز 

 عوض شده بود! 

خواستم، ه آرومی باز کرد تا برم توی آغوشش. اون آغوش رو میمامان دست هاش رو ب

خیلی هم! مهم نبود که من رو اذیت کردن. اون ها هنوز هم پدر و مادرم بودن. و من 

هنوز همون آدم دلتنگ که همه حرف هاش رو زده بود و حاال فقط جایی رو 

خواست تا دلتنگی هاش رو خالی کنه.می  

وی آغوشش جا گرفتم. دست هاش دورم حلقه شد و سیل چند قدم رو طی کردم و ت

 بوسه هاش روی سر و صورتم نشست.

دختر مامان، عزیزکم، دورت بگردم من. -  

 دلم برای دختر مامان گفتن هاش تنگ بود. آروم گفتم:

مامان... -  

چند وقت بود نگفته بودم مامان؟ چند وقت بود غیر از مریم چیزی صداش نکرده بودم؟ 

کرد تنگ شده بود!م برای صدای خودم وقتی کلمه مامان رو ادا میچقدر دل  

کشم؟ به دونی چند ماهه انتظار این مامان گفتن ها رو میجان مامان؟ بگو مامان! می -

جون خودت که عزیزترینمی اشتباه کردم. اشتباه کردم دخترم. پشیمونم. پشیمونم از 

 همه چی. ببخش مادر، ببخش...
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***** 

 الوند

ق! عین، قاف، شین.عش  

کنه. متفاوت از هر احساسی عجیب ترین حسی که هر آدمی توی زندگیش تجربه می

 که قبالا تجربه کرده! 

من تا خرخره عاشق بودم و بین احساساتم گُم! جوری که بخاطر این گم شدگی همه 

چیز رو خراب کردم و زدم زیر تک تک احساساتم. توی یه تصمیم آنی تمام آینده ای 

خواستم رو خراب کردم. دوباره!تونست همون چیزی باشه که همیشه میکه می  

درد این که یه عشق خراب شه یه چیزه، درد این که بدونی خودت خرابش کردی یه 

 چیز دیگه!

کردم این طوری حالم خوب میشه اما کردم درسته. حس میتوی اون  لحظه حس می

! برای من قبلی سه سال طول کشید، این بار انگار باید بگذره تا بفهمی چه گندی زدن

 چند ساعت.

دونستم هیچ چیز قرار نیست جای این عشق رو برام پر کنه همون طور که توی می

ش رو درونم تمام این مدت پر نکرده. تمامش حسرت، تمامش غم! غم هایی که همه

 ریختم تا کسی نفهمه.
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و جلوی خونه ای که فرشته ی من  بی بیرون زدمنفهمیدم با چه سرعتی از خونه بی

کردم پشیمونی بود و تنها چیزی که توش بود متوقف شدم. تمام چیزی که حس می

خواستم یه شروع دوباره!می  

و  به ماشین تکیه دادم و سرم رو باال گرفتم. به پنجره ای زل زدم که روز های بیست

تونستم هیچ باز. نمی سالگیم کنارش سپری شد. چراغ اتاقش روشن بود و پنجره چند

حرکتی بکنم، انگار پاهام به زمین قفل شده بودن و چشم هام به پنجره. تمام روز هایی 

ایستادم تا همتا من رو ببینه و بیاد کردم و منتظر میکه از این جا پنجره رو نگاه می

گذشت.پایین از پیش چشم هام می  

گ اون روز ها بودم. چقدر چشم هام رو بستم و نفسی عمیق کشیدم. چقدر دل تن

دلتنگ سال های کنار عشق بودم. تمام اون هزار و نود و پنج روز، تمام اون سه سالِ با 

 هم بودن و عاشقی که بهترین سال های زندگیم بودن. خرابش کردم...

سه سال وصال و سه سال جدایی. بس نبود جدایی؟ خسته بودم. خیلی خسته. مثل 

آهای غمی »خوند: ! مثل حالی که شجریان داشت وقتی میحال خسته ترین مرد جهان

که مثل یه بختک رو سینه ی من شده ای آوار، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار 

«از گلوی من...  

دستم رو توی موهام فرو بردم، همون موهایی که به وقت پریشونی توسط همتا نوازش 

ذاشت و انگشت های م رو روی پاهاش میشد سرشدن. وقت هایی که دردم زیاد میمی

داد. وقتی فهمیدم چی رو باختم که کامالا باختمش!ظریفش رو بین موهام حرکت می  

خوای؟اینجا چی می -  
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خودش بود! صدای خودش! چشم هام رو باز کردم و سرم رو به سمتش چرخوندم. چادر 

دوباره به تپش افتاده بود و تپید. قلبم گلدار نداشت اما هر طور که بود دل من براش می

کوبید. دست هام یخ زدن م میاین بار با شدت خیلی بیشتری خودش رو به قفسه سینه

دونستم از کجا شروع دونستم چی بگم و نمیدونستم برای چی اینجام. نمیو خودم نمی

 کنم!

خواستم جمله ی دوستت دارم رو بهش بگم! مثل حالی که اولین بار موقعی که می

خوام درستش کنیم. هولِ هول بودم. دونستم اول باید بگم ببخشید یا بگم میمین

 دوباره گفت:

بی تحقیرم کردی اومدی اینجا هم با شمام آقای محترم! بس نبود توی خونه بی -

 تحقیرم کنی؟!

دید؟ که بخوام فقط تحقیرش کنم؟ آب دهنم رو قورت دادم و سریع من رو این طور می

 گفتم:

م بگم منم دوستت دارم.اومد -  

م رو جمع چشم هاش گرد شد. انگار انتظارش رو نداشت که این رو بشنوه. تمام جربزه

 کردم و ادامه دادم:

اومدم بگم ببخشید بخاطر عوضی بازیام. اومدم بگم من... عاشقتم. -  

دونستم قرار نیست تمام عمرم رو با فکر کردن به این دونستم قراره چی بشه اما مینمی

شد. زدم چی میگذاشتم و برای ساختنش باهاش حرف میکه اگر ترسم رو کنار می

دونستم سکوت کرده بود. تمام وقت با سکوت بهم خیره بود و من قبل از این نمی
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تونه انقدر دونستم سکوت هم میشه. نمیتونه این قدر دردناک باسکوت هم می

 وحشتناک باشه تا قبل از این که سکوت رو از دلبرم ببینم!

 آروم آروم پوزخندی گوشه لب های سرخش جا خوش کرد و گفت:

هیچ وقت نبودی. هیچ وقت نیستی. هیچ وقتم نمیشی. -  

 نوبت سکوت من بود. ادامه داد:

نه عاشق همتا بودی، نه فرشته. -  

کردم خودم رو! باید این مه چیز رو یادش اومده بود! فرو ریختم اما باید جمع میپس ه

جنگیدم! اومده بودم که مرد باشم، مردِ فرشته ی نجاتم. غرور برام بار برای یه عشق می

گفتم. کرد اگر احساسم رو بهش میم فکر میمعنی نداشت، برام مهم نبود چی درباره

خوام که همه چیز درست بشه! خوامش و چقدر میچقدر میفهمید که من اون باید می

 سریع گفتم:

مو درست بودم. هستم. فقط اشتباه کردم. اشتباه کردم... فکر کردم غرور شکسته -

کنم. خریت کردم. فرشته...می  

کرد. صدام آروم شده بود و سکوت کرده بود. همچنان سکوت کرده بود و من رو نگاه می

رک بی پناه بیست ساله که از تمام نامردی های دنیا به عشقش شده بودم همون پس

کرد. جلوی همه اولدروم بولدروم داشت و جلوی آورد و عشقش آرومش میپناه می

 عشقش فقط یه پسربچه بود!

بی همیشه میگه اونایی که روحشون به هم متعلق باشه، هرچقدرم از هم دور بشن بی -

هم دیگه ختم میشن. گردن و تهش بهبازم به هم برمی  
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گفت جذاب لبخندی گوشه لب هام نشست. از همون لبخند هایی که همتا همیشه می

کنه و بیشتر بخند. با همون لبخند ادامه دادم:ترت می  

میگم دلبر، تو بهم بگو. راسته؟ -  

همیشه وقت هایی که ازم ناراحت بود کافی بود دلبر صداش کنم تا آشتی کنه. اون هم 

افتاد؟ با تمام اتفاقات، تمام کلمات، ا تک تک کلمات دنیا یاد خودمون میمثل من ب

انداخت. تمام حرف ها و تمام پدیده ها! همه چیز توی این جهان من رو یاد اون می

 پوزخندش آتیش بود به روی روحم!

راسته. فقط... روح من و تو به هم متعلق نیست! -  

م همون ساختمون آتش گرفته که از کلش فرو ریختم. همه ی من فرو ریخت و من شد

فقط خاکستر مونده! یه مردِ فرو ریخته مگه چیزی هم داشت برای از دست دادن؟ فقط 

چند ساعت گذشته بود و من فرشته ی نجاتم رو از دست داده بودم. این آدم سرد 

ش شیشه بودن. شیشه ای و سرد! فرشته ی من بود؟ چشم های میوه ی نرسیده  

د:ادامه دا  

کُشه تا دوباره زنده کُشه، ولی میطول کشید تا یاد بگیرم عشق هزاران بار آدمو می -

کشتت تا بهت زندگی بده و بهت زندگی میده تا کنه و دوباره بکشه. خاصیت عشقه! می

 ازت بگیرتش.

مکث کرد. آروم تر شده بود و دیگه از پوزخند خبری نبود. حرف هاش درد داشت. 

 خیلی درد داشت!

من اینو یادش گرفتم الوند. این آدمی که جلوی روت وایساده یه بار مُرده و دوباره  -

 زنده شده. یه آدم مرده هم نه چیزی برای ترس داره و نه چیزی برای از دست دادن!
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شد این آدم جلوی روم همون آدمی بود که بهم گفت دوستم داره. باورم باورم نمی

گفت ما به هم متعلق نیستیم. تم جلوی روم بود و میشد همتای من، فرشته ی نجانمی

 چشم های ناباورم رو بهش دوختم و آروم گفتم:

یعنی تموم؟ -  

سرش رو پایین انداخت. قرار نبود بگه تموم. مطمئن بودم که اون هم به اندازه من این 

خواد. سرش رو باال آورد و چشم هاش رو به من دوخت و من درست شدن رو می

کنن نه هیچ چیز دیگه! دم که این چشم ها عشق رو فریاد میمطمئن ش  

 آروم گفت:

تموم. -  

خرد شدم. شکستم. پودر شدم و باد من رو برد! به گوش هام اعتماد نداشتم و 

شد! فرشته ی من، همتای من شنیدم رو. باورم نمیتونستم باور کنم چیزی که مینمی

کرد.انقدر زود کسی رو فراموش نمی  

و باال بگیر و تو چشام نگاه کن و بگو دوستم نداری. بعد باورم میشه و میرم.سرت -  

سرش رو باال گرفت و نگاهش رو به چشم هام دوخت. چشم هاش دوباره سرد شده 

شد یخ بزنم و حاال حرف بودن و خبری از عشق نبود. این چشم ها، این سردی باعث می

همیدم. من سرمای نگاه جانم رو چشیده بودم فهای بابا بهادر درباره سرمای نگاه رو می

 و سرما برام بی معنی شده بود!

سوخت. چشم هام... لعنت به سوختم. گلوم میبدنم یخ بود و در عین حال داشتم می

کردم!من اگر توی این شرایط گریه می  

دوستت ندارم. برو! -  
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به شماره افتاده  این یه دروغ بود. دروغ بود! فرشته ی من عاشق من بود! نفس هام

شد! چند قدم فاصله ی بودن و بدنم یه تیکه یخ بود. اما یخی که داشت ذوب می

بینمون رو طی کردم و کامالا جلوی روش قرار گرفتم. بدون فاصله! سرش رو پایین 

بود...انداخت. اون عاشقم بود همون طور که من بودم! باید می  

ال آوردم. مجبورش کردم به چشم هام زل ش گذاشتم و سرش رو بادستم رو زیر چونه

بزنه. چشم هاش... خواستنی ترین! نگاهم قفل لب هاش شد و مسخ شدم. اگر لب هاش 

گشت؟ مثل بوسه های یادگاری سه سال پیش! مثل آهنگ بوسیدم برمیرو دوباره می

 مرا ببوس...

حرکت فاصله  ، اما این بار برای یه شروع جدید! با یه«مرا ببوس برای آخرین بار»

بینمون رو به صفر رسوندم و لب هام رو روی لب هاش گذاشتم. نفسش قطع شد. 

کرد.بوسیدم! آروم، نرم، مثل همون بوسه هایی که اون رو عاشق می  

بوسیدم، بی وقفه، بی مکث، با عشق! تمام عشقم رو توی لب هام ریختم و بوسیدم و 

کردم. به روی لباس هم حس میبوسیدم و بوسیدم. صدای تپش های قلبش رو از 

آرومی لب هام رو از روی لب هاش برداشتم و نفس گرفتم و قبل از این که بتونه کالمی 

 بگه دوباره لب هام رو به جای اصلیشون برگردوندم!

 مگه لب های من خونه ای غیر از لب هاش داشتن؟

پر شور! مثل بوسه بوسیدم. تند، سریع، اما بدون خشونت. بوسیدم، پر حرارت، پر عشق، 

هامون بعد از دلتنگی های طوالنی! نفس که کم آوردم جدا شدم و اجازه دادم جفتمون 

نفس بگیریم. لپ هاش سرخ شده بودن و همون شرمی که من رو عاشق کرده بود 

 پدیدار شد!
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 فصل دهم

«نقطه سر خط، تکرار زندگی!»  

عشق یعنی نرسیدن، اما احتماالا کسی که اولین بار این جمله ی  گفتیکی می»

مضحک رو به کار برده عاشق واقعی نبوده چون عشق های واقعی بن بست ندارن. آدم 

تونه دلش رو کنار تونه جلوی دل رو بگیره؟ کی میعاشق با دلش میره جلو! کی می

. چون عشق قوی ترین تونهبذاره و بدون دل زندگی کنه؟ هیچ کس! هیچ کس نمی

«قدرت جهانه. عشق معجزه ست، یه معجزه ی واقعی!  

 

 فرشته

هام یهو به سرم زد بهت بگم برو. بگم تمومش کن، تموم شه! بگم من بین تمومِ گریه"

 .رفتم، توام برو

 .خورمبه سرم زد بهت بگم برو که بگی نمیرم، من سر جام ایستادم و از جامم تکون نمی

نیست برام که تو رفتی یا نرفتی، هت بگم من رفتم، توام برو که بگی مهم خواد بدلم می

 .گردونمایستم و تو رو هم اگه رفته باشی برمینمیرم! من سر جام می «من»

خوام بسازم نه سرت فریاد بزنم برو، برو لعنتی برو! و تو بلندتر فریاد بزنی نمیرم، من می

 .که خرابش کنم

 !ولی تو فرق داری
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اگه به تو بگم برو برات مهم نیست که توی همین یه کلمه ی دستوری مزخرف من 

فهمی تو این کنم بمون. نمیدروغ، کلی التماس خوابیده که میگه نرو. نرو، خواهش می

 ...خوابیده "احمق نشو، نرو!"برو هزار تا 

انگار کنی و واقعاا میری. میری! جوری که من اگه بهت بگم برو تو دیگه نگاهمم نمی

 .هیچ وقت نبودی

خب رفتی که رفتی، برام »نمیگی  «واقعاا رفتی؟»پرسی ن اگه بهت بگم من رفتم نمیم

 «.گردونممهم نیست من برت می

 .بندی رو بود و نبود جفتمون و میریمن اگه بگم رفتم توام چشماتو می

ون. راهو برام گیری. نمیگی نرو، نمیگی بمخوام برم، تو جلومو نمیمن حتی اگه بگم می

 .کنیباز می

خوای، هیچ وقت ازم بخوای بمونم، ولی هیچ وقت نمی «تو»خوام برم که من میگم می

 .نخواستی

بگی من نمیرم، بگی من سر جام ایستادم و جام بین این عشق  «تو»من میگم برو که 

 .کنممونم و خودم گرمش میگرم و نرمه و حتی اگه این جا سردم بشه من می

بگی غلط کردی رفتی، بگی مگه دست خودته که بخوای بعد  «تو»یگم رفتم که من م

ذارم بری. بگی حتی اگرم رفته باشی آسمون و زمینو به این همه مدت بری؟ بگی نمی

 .دوزم تا برت گردونمهم می

 .ولی تو نمیگی، تو هیچ کدوم از اینا رو نمیگی. منم نمیگم، یعنی جرات ندارم بگم
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 .خواینمی تو نمیگی. تو

 "...خواممنم نمیگم، ولی می

م و روی تخت دراز کشیدم. دلتنگ کاغذ های نوشته رو برگردوندم بین کتاب موردعالقه

گفت خونه جاییه که بی همیشه میکردم. بیبودم. توی این خونه احساس راحتی نمی

کنی زنی بیرون احساس دلتنگی توش آروم باشی، توش خوشحال باشی، وقتی ازش می

 و این جا خونه ی من نبود!

دلم هوای الوند رو کرده بود و دست خودم نبود این بی قراری های اخیرم. یه چیزی کم 

 بود! یه چیزی گُم بود! اما تموم شده بود. همه چیز تموم شده بود...

گفتم مرد ها وقتی میرن، واقعاا نمیرن. این بار خودم تمومش کرده بودم. همیشه می

گردن! اما وقتی یه زن از عشق قطع امید کنه و بره دیگه هیچ وقت یهمیشه برم

خواستم آرامشم به دوتا تیله گرده. من از عشق قطع امید کرده بودم و دیگه نمیبرنمی

 ی قهوه ای سوخته ی الوند متصل باشه.

کرد، اما به مامان و بابا توی این مدت سپنتا طبق خواسته خودم فرشته صدام می

وارد نکرده بودم. چقدر دلم برای فرشته گفتن های الوند تنگ شده بود. وقت اجباری 

کرد انگار واقعاا یه فرشته جلوش ایستاده!هایی که جوری فرشته صدام می  

نفس عمیقی کشیدم که با خوردن تقه ای به در خودم رو جمع و جور کردم و چهار زانو 

 نشستم.

بله؟ -  

رش داده بودین؟ببخشید شما یه برادر جذاب سفا -  
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آروم خندیدم. خندیدم به سپنتای دیوونه ای که صداش رو نازک کرده بود و عشوه ها 

شد خوب هوادار داشت. با خنده گفتم:ریخت! سپنتا اگر دختر میمی  

بیا تو. -  

با سرعت داخل شد و در رو پشت سرش بست. چند قدمی برداشت و روی تخت کنارم 

 نشست.

االن میگه بیا آشپزخونه رو تمیز کن. از صبحه بابا رو به بیگاری  مامان منو نبینه که -

گرفته مجبورش کرده نصف خونه رو دستمال بکشه. بهش میگم مادر من مگه تو دو 

دور قبل از عید خونه رو نسابیدی؟ خونه نیست به خدا، بیمارستانه بس که بوی الکل و 

کنیم یا خونه ی ی زندگی میست داریم تو لباس شویمواد شوینده میاد. معلوم نی

 آدمیزاد. هی میگه نه کثیف میشه.

کردم. مثل زد و من هم با لبخند به غرغر هاش گوش میمدام و پشت سر هم غر می

اومد پیش خواهر کوچک ترش و از کل دنیا خورد میتمام این سال ها وقتی حرص می

چشم هام زل زد و کردم. غرغر هاش که تموم شد توی زد و من هم گوش میغر می

 گفت:

زنم.بینی توروخدا؟ نیم ساعته مثل این پیرزنا دارم غر میمی -  

خواست چیزی کرد یعنی میبه آرومی خندیدم. سکوت کرد. همیشه وقتی سکوت می

رفت. دست هام رو توی هم قالب کردم و گفتم:رو بگه و از گفتنش طفره می  

بگو نترس. قرار نیست بخورمت. -  

کشید و گفت: نفسی عمیق  
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این پسره دست بردار نیست. من و بابا رو کالفه کرده بس که میره و میاد و میگه  -

دونم باید باهاش چکار کنم.فرشته. دیگه نمی  

ته دلم از رفت و آمد های الوند شیرین شد و طولی نکشید که همه ی اون شیرینی 

بستم بهش. ! نباید امید میشدم. الوند برای من تموم شده بودپرید. نباید خوشحال می

کرد. نه االن! دیر بود. این بار دیگه نه! الوند این رفت و آمد ها رو باید سه سال پیش می

 خیلی دیر... با صدای آرومی گفتم:

خوادت.بهش بگو فرشته نمی -  

 کالفه چشم هاش رو ازم گرفت.

بزنم.خوام با خودش حرف کنی نگفتم؟ میگه مید آخه نفهمه. فکر می -  

خواستم؟ منی که صداش تمام خواست با خودش حرف بزنم، نمیمن هم دلم می

آرامشم بود و توی تمام این مدت انگار آرامشم رو باخته بودم و سردرگم بودم. انگار 

شد. دلتنگ بودم اما دلتنگی دلیل زندگی من با سردرگمی گره خورده بود! اما نمی

 خوبی برای برگشتن نبود.

:سریع گفتم  

خوام.من نمی -  

 نفسش رو با صدا به بیرون فرستاد و از روی تخت بلند شد.

زنه. من بهت گفتم خواهری، به نظرم دونم. بهش میگم ولی باز حرف خودشو میمی -

 باید باهاش حرف بزنی.

 بی اراده گفتم:
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تو از الوند بدت میاد؟ -  

 یه تای ابروهاش باال رفت و چشم هاش رو بهم دوخت.

ر؟چطو -  

 خودم رو روی تخت کمی جلو کشیدم تا به سپنتایی که به در تکیه داده نزدیک تر شم.

بی خیلی عصبی شدی و حتی آخه اون روز که منو کنارش دیدی توی خونه ی بی -

 بخاطرش با منی که خواهرت بودم قطع رابطه کردی.

اون روز بحث  اومد در رابطه باسکوت کرد و سرش رو پایین انداخت. انگار خوشش نمی

خواستم به الوند برگردم سپنتا کنارم دونستم اگر حتی یه درصد میکنم اما من باید می

 بود یا مقابلم. 

 بعد از چند لحظه سرش رو باال آورد و آروم گفت:

اینکه کارم اشتباه بودو خودمم قبول دارم. بچه بازی درآوردم اما درک کن منو. اومدم  -

ندیدمش و دلتنگشم سر بزنم که یهو تو رو کنار اون سه تا  به خواهری که چند ماهه

کرد همه چیز یادت اومده و انتخاب کردی با بینم. هر کسی جای من بود فکر میمی

ت.اونا باشی، نه خانواده  

 بین حرفش پریدم:

اما بعدش از حرفام فهمیدی که هیچی یادم نیومده. -  

بیرون داد.دستش رو توی موهاش فرو کرد و نفسش رو   

اد شناسم. ترسیدم باز بخوحقیقتش... ترسیدم. من خودم مردَم، جنس خودمو می -

بهت نزدیک شه و عاشقش بشی و دلت بشکنه. ترسیدم ازت کینه داشته باشه و بخواد 
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ریم که حس کنیم غرور و شخصیتمون تالفی کنه. ما مردا معموالا وقتی دنبال تالفی می

ارتون و دعوایی که کردین بهش گفتی اگر بزدل وی آخرین قررد شده و توتوی رابطه خ

تونستین با هم باشین.جنگید برات مینبود و می  

 مکث کرد و بعد چند لحظه ادامه داد.

کرد غرورش توی رابطه شکسته! منو اینجوری نبین با هر کس جای اون بود حس می -

خیلی حساسم فرشته!  خنده و شوخی همه چی میگم و عین خیالمم نیست، من سر تو

گفتم من خواهر دوست از بچگی همین طور بودم، یادته؟ چون همیشه به مامان می

دارم و وقتی خواهر دار شدم توی همون پنج سالگی به خودم قول دادم تا تهش مراقبت 

تونستم بذارم الوند دوباره آزارت بده.باشم و نذارم کسی اذیتت کنه. من نمی  

دونست از این که الوند بخاطر غروری که نشست. سپنتا چه می لبخند تلخی روی لبم

ازش شکستم دل و غرور و همه چیزم رو یک جا شکست و جواب دوستت دارم گفتنم 

گشتم هیچ کدوم از این اتفاقات رو با خندیدن بهم داد؟ شاید اگر اون روز با سپنتا برمی

شکست. شاید...گشتم دلم نمینمیفتاد. شاید اگر برمی  

 با کنجکاوی توی چشم هاش زل زدم و گفتم:

چی شد که راضی شدی بمونم و دیگه باهام بد خلقی نکردی؟ -  

کنم اما اگر سر یه موضوع کنجکاو شم تا دونست من زیاد کنجکاوی نمیخندید. می

گذرم.نفهممش ازش نمی  

کرده به اون روز که تو حرفاتو زدی من فهمیدم روشم اشتباه بوده، تو رو دور ترت  -

جای نزدیک تر. وقتی رفتی داخل ساختمون خواستم دنبالت بیام ولی سپند جلومو 

بی، جایی که وقتی بچه بودیم همیشه دوتایی اونجا بازی گرفت. منو برد ته حیاط بی
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گفت که خودش مراقبته و قرار نیست اتفاقی کردیم. یه سری چیزا بهم گفت و می

 بیفته.

د و زیر لب گفت:نفسش رو به بیرون فوت کر  

هر اتفاقی هم که بیفته اعتماد من به سپند از بین نمیره. -  

نفس عمیقی کشیدم و به یه نقطه ی نامعلوم زل زدم. سپند و سپنتا قبل از ماجرای 

خانواده هامون بهترین رفیق های هم بودن و همیشه باهم بودن. اما دعوای خانوادگی 

تی رفاقت ها هم خراب شه.ای که پیش اومده بود باعث شده بود ح  

 آروم گفتم:

بی. هم چند تا از لوازمم اونجا مونده و نیاوردمشون خوام برم خونه ی بیمیگم من می -

 اینجا، هم میرم یکم رفع دلتنگی کنم.

رفت گفت:در رو باز کرد و همون طور که از اتاق بیرون می  

مراقب خودت باش پس. -  

خواست از این جا برم نه پشت سرش بست. دلم میلبخندی بهش زدم و اون هم در رو 

بی بودم. بخاطر این که اینجا بهم بخاطر این که وسایلم اونجا بود یا این که دلتنگ بی

رفتم جایی که از وجب به وجبش احساس خونه بودن داد. باید میحس خونه بودن نمی

بی بود.بی آوردم خونه یکنم و تنها جایی رو که با کلمه آرامش به یاد می  

***** 

دستم رو روی زنگ گذاشتم و برنداشتم. این زنگ آخرش یه روز از دست من و سپند 

سوخت! در با صدای تیکی باز شد و من سریع به داخل رفتم. به محض ورود عطر می
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توی بینیم پیچید و من چشم دوختم به درخت های گیالس تازه نرگس و بهار نارنج 

لبخندی روی لبم جا خوش کرد. این حیاط همیشه حس  شکوفه زده ی توی حیاط و

داد!طراوت و سرزندگی بهم می  

چند قدمی به جلو حرکت کردم و چشم دوختم به حوض پر از آب و سیب های قرمز 

شناوری که توش بودن. دلم برای این خونه تنگ شده بود، خیلی زیاد! نفسی عمیق 

ستشمام کردم.کشیدم و این حس خوش رو با تک تک سلول هام ا  

سرم رو به سمت پنجره چرخوندم و پرده های فیروزه ای رنگی که تازه شسته شده 

بودن دلبری خودشون رو داشتن. لبخندی روی لبم جا خوش کرد، از اون لبخند هایی 

شد حس کرد.که واقعی بودنش رو حتی از کیلومتر ها دورتر می  

به سمتش چرخوندم. چادر به سر بی توی حیاط پیچید و من سرم رو صدای عصای بی

اومد. به طرفش پا تند کردم و گفتم:و عصازنان به سمتم می  

بی.سالم بی -  

بی سرم رو خم کرد و به لبش به لبخند باز شد. دستش رو بین دست هام گرفتم. بی

 آرومی بوسه ای روی سرم زد.

سالم مادر جان. خوش اومدی. -  

بی هم دست هاش رو دورم حلقه کرد و رفع شه. بیمحکم بغلش کردم تا تمام دلتنگیم 

آروم بغلم کرد. بعد از چند لحظه ای طوالنی از آغوشش خارج شدم و همون جا روی 

کرد. دلخوریش رو بی هم به تبعیت از من کنارم نشست. نگاهم نمیپله ها نشستم. بی

ال های زندگیم کرد نشون نده اما برای منی که همه سفهمیدم و با این که سعی میمی

 کنار این زن گذشته فهمیدنش راحت بود.
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 سرم رو پایین انداختم و با لحن پشیمونی گفتم:

ببخشید. -  

دونست که محبوبه خاتونِ جوانِ کنارش، خودش رو بهتر از هر خندید. اون هم می

فهمه. آروم گفت:کسی می  

رفت شده دیر به دیر میاد. از وقتی تو رفتی انگار خونه روح نداره مادر. الوندم بی مع -

م سپند که حداقل روزی ربع ساعت پیشمه.بازم به بچه  

نفسی عمیق کشیدم و به حوض نگاه کردم. این خونه درست مثل نقاشی های رنگارنگ 

بچه های پنج شیش ساله ای بود که تمام تصورشون از دنیا به رنگ های توی مداد 

قالب کردم و گفتم:رنگیشون خالصه میشه. دست هام رو توی هم   

دونین من همه چی به هم پیچیده قربونتون برم من وگرنه شما که بهتر از همه می -

 چقدر عاشق این خونه و کنارتون بودنم.

 خندید. آروم، بی صدا.

دونم.دونم دختر. میمی -  

توی این خونه هم یه چیزی کم بود. حتی این خونه هم دیگه بهم احساس آرامش رو 

م نبود! احساس بی خانمانی رو داشتم که همه جا «خونه»اینجا هم دیگه داد. نمی

گرده. یه جایی که واقعاا سرگردونه و هیچ جا جاش نیست و بی محابا دنبال یه خونه می

 احساس خونه بودن بهش بده.

دلتنگ اون روز هایی بودم که اخم و تخم های الوند برام عجیب بود. روز اولی که در رو 

و اتفاقات بعدش که همه چیز رو عوض کرد. دلم برای تمام بودن ها و حمایت  باز کردم

 هاش تنگ شده بود. دل من برای خودم کنار اون تنگ شده بود!
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بی که سکوتم رو دید آروم گفت:بی  

حاال چه خبر شده که بعد از چند وقت اومدی به من سر بزنی؟ -  

م رو داده بودم به عطر خوش لبخندی روی لبم نشوندم و همون طور که کل حواس

 نرگس گفتم:

اون خونه دیگه بهم حس خونه بودن نمیده. اومدم اینجا شاید آروم شم. -  

چقدر این عطر آرامش بخش و چقدر در عین حال مایه دلتنگی بود! عطر یار و غم 

گفت و برام دور از تصور بود و حاال خودم درونش بودم! حتی بی همیشه میدوری. بی

داد چی به سرش نستم اون شالی که الوند برام خریده بود و بوی خودش رو میدونمی

بی خندید.اومده بود. بی  

اینجا میده؟ -  

داد. من آدمِ عشق بودم و برام داد؟ انگار هیچ چیز بدون عشق بوی آرامش نمیمی

 سخت بود حاال بخوام بدون عشق باشم. جهنم بود. جهنم... آروم زیر لب زمزمه کردم:

نه... -  

بی پررنگ تر شد و چیز هایی رو زیر لب آروم زمزمه کرد. نفس عمیقی لبخند بی

کشیدم و چشم هام رو بستم و اجازه دادم عطر نرگس کل وجودم رو پر کنه و خودم رو 

کرد. رها کردم توی این بو تا شاید کمی از دلتنگیم رو رفع می  

بی رو شنیدم:صدای آروم بی  

جا بود.الوند دیشب این -  
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بی اراده و سریع سرم به سمتش چرخید و چشم هام رو ریز کردم برای شنیدن ادامه 

 حرفش.

باید باهاش حرف بزنی مادر. جفتتونو توی عذاب نذار. -  

دونم!زدم؟ نمیباید باهاش حرف می  

***** 

 الوند

مرد روبروم نگاه کردم. گذر زمان  سبزنفسم رو به بیرون فوت کردم و به چشم های 

باعث شده بود گوشه های پلک هاش چروک شن و چند تار موی سفید بین موهای جو 

خورد. دستش رو به ریش هاش کشید و نفسش رو فوت کرد.گندمیش به چشم می  

ببین پسر جان، حرف من عوض نمیشه. یه ماه که سهله یه عمرم بیای و بری بازم  -

تونن با خانواده شما وصلت کنن.نواده ما نمیحرف من یکیه. خا  

گذشت و هر لحظه کالفه تر از از وقتی پام رو توی شرکتش گذاشته بودم دو ساعتی می

اومدم تا شاید نظرش عوض شدم. تقریبا یه ماه بود که هرروز به این شرکت میقبل می

شد. شه اما نمی  

 پوفی کشیدم و با صدایی گرفته گفتم:

خوامش!فهمی؟ من عاشق دخترتم. میج علی، چرا حرف منو نمید آخه حا -  

 اون از من کالفه تر بود انگار.

ش خوشی نیست! زندگیه. پستی بلندی داره...ازدواج شوخی نیست و همه -  
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 بین حرف هاش پریدم:

و من توی این پستی بلندیا قول میدم دست دخترتو بگیرم که نیفته. فقط اجازه بده  -

ودم میشم پناه فرشته.علی آقا. خ  

از پشت میز بلند شد و اخم هاش رو توی هم کشید. قدم قدم اتاق رو طی کرد تا به در 

 رسید.

فهمی؟این قضیه نشدنیه پسر جان. چیزی که بین خانواده هاست ناموسیه، می -  

فهمید من عاشقم؟ مگه عشق این چیز چرا هیچ کس نبود که من رو بفهمه؟ چرا نمی

فهمیدم که سال هاست پشت سر هم دارم خراب ناخت؟ من فقط میشها رو می

خواستم عشق رو از دست بدم. صدام بی اراده بلند شد.کنم و دیگه نمیمی  

م ازدواج کنه؟د آخه مگه قراره با خانواده -  

اخم هاش بیشتر توی هم کشیده شدن و چشم هاش رو بست. چند تا نفس عمیق 

 کشید و آروم گفت:

وصلت بین خانواده ها هم هست. یادت که نرفته مادرت چه آبروریزی ای راه ازدواج  -

اومد بار من و مریم و بچه ها مون و هر چی از دهنش در میانداخت؟ اومد جلوی خونه

تونستم سرمو جلوی اهل محل بلند کنم و تهشم از اون کرد و رفت. تا یک سال نمی

 منطقه اسباب کشی کردیم.

و شمرده شمرده گفت:دست هاش مشت شدن   

مادر تو... برای ما... آبرو نذاشت. االن چرا باید وصلت با چنین خانواده ای رو قبول  -

 کنم؟
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م یکی نیستیم؟ سریع گفتم:فهمید من و خانوادهفهمید؟ واقعاا نمینمی  

چون هیچ کس اندازه ی من توی دنیا عاشق دختر شما نیست. -  

روم گوشه لبش جا باز کرد:اخم هاش باز شد و لبخندی آروم آ  

فهمی که عشق همه چیز نیست پسر. برای یه زندگی خیلی بیشتر از عشق یه روز می -

 الزمه!

نوبت من بود که اخم هام رو توی هم بکشم. شاید عشق کافی نبود برای یه زندگی، اما 

تونم ها اون قدر قدرتمند بود که باعث شه همه نشدنی ها شدنی بشن و همه نمی

تونم بشن! اون قدر بزرگ بود که باعث به وجود اومدن همه چیز هایی که برای یه می

 زندگی کافیه بشه و اون قدر خاص بود که نه از بین بره و نه تکرار شه!

ببین حاجی، بزرگ تری درست، احترامت واجبه درست، اما من یه بار عشق زندگیمو  -

نمیدم. شده با کل جهان بجنگم از دست دادم. تاوانشم دادم. دوباره از دستش 

جنگم.می  

 یه تای ابرو هاش باال رفت و چشم هاش رو بهم دوخت. ادامه دادم:

من اون پسر خام سه سال پیش نیستم که عشق اولشو چشید ولی ترسید از جلو  -

 اومدن. من خیلی عوض شدم! همون قدر که دخترت عوض شده. من عاشقشم!

فته گفت:نفس عمیقی کشید و با صدایی گر  

اون چی؟ اونم عاشقته؟ -  
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دونستم که اون شب توی چشم هاش عشق بود. دونم! فقط میاون هم عاشقم بود؟ نمی

خواست و تنها دلیلی که باعث شد بگه نه این بود که اون شب خودش هم من رو می

 من دلش رو شکسته بودم.

دادم. حتی اگر عاشقم فرشته ی من هم عاشقم بود و این بار من نباید از دستش می

کردم که دوباره بشه! دیگه قرار نبود ببازم. دیگه نه! نبود هم من کاری می  

 مصمم توی چشم هاش زل زدم و با جدیت تمام گفتم:

کنم!خوشبختش می -  

 پوفی کشید و آروم گفت:

حرفی ندارم.اگر خودش قبول کنه من  -  

 لبخندی گوشه ی لب هام نشست و سر تکون دادم که ادامه داد:

راضی کردن مریم هم با من نیست! -  

تونن جلوی من رو دونستم که دیگه هیچ مریم و هیچ مهرناز و هیچ آدمی نمیمی

شده بودم. عشق آدمم کرده بود!« مرد»بگیرن. من اون الوند قبل نبودم. من   

***** 

 فرشته

یمکت همیشگیمون نشسته بود و نگاهش رو به نقطه نامعلومی دوخته بود. روی ن

دونستم چند دقیقه بود این طور بهش خیره بودم، پنج دقیقه؟ ده دقیقه؟ ربع نمی

م از دونستم دلم به اندازه ی تمام این مدتی که ندیدمش تنگه و خستهساعت؟ فقط می

ردم!کاین وضع. باید یه بار برای همیشه تمومش می  

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
435 

ذاشتم چیه. باید یه نقطه پایان می« پایان»گرفتم معنی کلمه فهمیدم و یاد میباید می

برای داستان این عشق! کافی بود هر چی کشیده بودم و کشیده بود و کشیده بودیم. 

 وقتش بود که دست بکشیم!

اقی به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان ب»شاید با گذاشتن نقطه پایان و جمله ی 

شد. شاید...و شروع یه کتاب جدید، داستان برای هر دومون بهتر می« ست  

نفس عمیقی کشیدم و قدم از قدم برداشتم و به سمتش رفتم. صدای تق تق کفش 

م توجهش رو به سمتم جلب کرد و باعث شد از جاش بلند شه. امروز پاشنه دو سانتی

کرده بودم و با شیک ترین وضع برعکس روز های قبل به خودم رسیده بودم. آرایش 

 کنارش نشستم تا فکر نکنه دوری ازش عذابم داده.

خواستم آخرین تصویری که از من هر چند داده بود و همه این ها فقط نقاب بود! می

توی ذهنش ثبت میشه، یه آدم قوی و قدرتمند باشه که سختی ها رو دووم میاره. نباید 

بودم. نباید!ضعیف می  

میشه خلوت بود. مثل همون روز اولی که این پارک رو برای قرارمون پارک مثل ه

دونستیم خلوته و راحت. همین پارکی که شاهد تک تک روز انتخاب کردیم چون می

 های عاشقیمون بود! 

 نیم نگاهی بهش انداختم و سرد تر از همیشه گفتم:

ف بزن.خوای با من حرف بزنی. من اینجام. حربه داداشم گفته بودی می -  

چقدر گرفته بود. چقدر لحن سردم گرفته ترش کرد! چشم هاش سرخ بود. از بی 

زد گوشه لب خوابی؟ شاید. لبخندی که مصنوعی بودنش از هزار فرسخی هم داد می

 هاش نشست و با صدایی گرفته گفت:
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دیگه عاشقم نیستی؟ -  

زدم و سرد می تونستم... هر چقدر هم نقاب بی رحمیتونستم نگاهش کنم. نمینمی

تونست با دست خودش عشقش شدم باز هم از درون همون آدم عاشق بودم که نمیمی

 رو بفرسته بره. 

 آروم گفتم:

از همون لحظه ای که گفتم دوستت دارم و خندیدی عشقت توی دلم مُرد. -  

 بی درنگ و سریع گفت:

دروغه! -  

سوخت. نگاهش نیفته. گلوم می سرم رو پایین انداختم و چشم هام رو بستم تا نگاهم به

تونستم برای بار آخر نیازی نبود توی این خداحافظی بی رحم باشم، بود؟ حداقل می

 درست و حسابی از عشق زندگیم خداحافظی کنم. 

 آروم تر از قبل گفتم:

برای تو دروغ و راست بودنش چه فرقی داره؟ -  

هم آروم شد: دستش مشت شد و اخم هاش توی هم کشیده شدن. صدای اون  

دونم خودم فرق داره. مهمه! مهمی! باید بدونم چه حسی داری فرشته. چون من می -

خوام نه تو رو از دست بدم و نه این احساسو.چه احساسی بهت دارم و نمی  

کشید.آب دهنم رو قورت دادم. گلوم تیر می  

من رفتم الوند. توام برو. -  
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نه من چیزی گفتم و نه اون. فکر کردم و تک سکوت کرد. سکوت بینمون برقرار شد و 

تک لحظات عاشقیمون از جلوی چشم هام گذشت. همه ی روز های خوشمون و همه 

ی روز های بدمون. همه روز هایی که بخاطرش زار زدم و تک تک روز هایی که من رو 

 به خنده وا داشت.

دونستم و می شددلم برای همه اون خاطرات تنگ بود. دلم برای خودمون تنگ می

شد... چشم هام رو دونستم باید تموم شه. باید تموم میموندن دیگه درست نیست. می

باز کردم و سرم رو به سمتش گرفتم. چشم هاش قرمز تر از قبل بود و دست هاش 

 مشت.

به آرومی از توی جیب شلوارش کاغذی رو در آورد و به سمتم گرفت. بازش کردم. 

 بازش کردم...

نوشتی تا روز تولدم دوازده تا نامه بهم نوشتی. هر ماه یه نامه میزا برام نامه میاون رو -

بدی و بشه یادگار عشقمون. این یکی رو فکر کنم اشتباهی بینشون گذاشته بودی. 

ت بود...دلنوشته  

گلوم سوخت. بدنم یخ بست و من آتیش گرفتم. منِ دلتنگ پر شدم از غم و اشک توی 

کرد. . لرزیدم. سردم شد. همون سرمایی که همیشه الوند گرمش میچشم هام دودو زد

سوزوند و حاال من سوخته کرد اما نمیهمون عشق آتشینی که آتیشش گرممون می

 بودم!

 سوخته بودم، بدجور! از عمق، از ریشه، از درون!

 خواست ادامه بده که بین حرفش پریدم:

ردم آخراشه، گذاشتم که نری.کاشتباهی نبود. خودم گذاشته بودم. حس می -  
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 آروم زیر لب زمزمه کردم:

گذاشتم که نری... -  

گذاشته بودم که نره. گذاشته بودم که بمونه کنارم، که سختی ها رو دووم بیاره و دووم 

... تونست جلوی عشقمون رو بگیره. اما رفتبیاریم چون ایمان داشتم هیچ چیز نمی

خواستم اشک ک توی چشم هام نشسته بود. نمیسوخت و نم اشگلوم بدتر از قبل می

خواستم جلوش احساساتم رو بیرون بریزم.بریزم. نمی  

 دستی به صورتش کشید و گرفته تر از قبل گفت:

نوشتی من میگم برو که بمونی و بگی نمیرم. االن من اینجام که بگم نمیرم. بگم هر  -

 چقدرم که ازم بخوای برم نمیرم.

بود برای منی که سه سال منتظر بودم و آخرش مسخره شدم. من دیر بود. دیر کرده 

هنوز عاشق بودم، اما دیر بود... یه قطره اشک بی اراده از چشم هام چکید و با صدایی 

 که توی کنترل لرزشش موفق نبودم گفتم:

گفتی الوند فروتن.این جمله رو باید سه سال پیش به من می -  

و باال آوردم و مانعش شدم. نوبت من بود حرف خواست چیزی بگه که سریع دستم ر

خواستم که حرف بزنم. بزنم. شش سال تمام اون حرف زده بود و یک بار هم من می

خواستم ریختن دست خودم نبود. نمیلرزید و قطراتی که از چشم هام فرو میصدام می

 ولی دست خودم نبود. لرزشم دست خودم نبود. سوزش قلبم دست خودم نبود.

ه سال چیز کمی نبود! سه سال دیر رسیدی الوند...س  
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مونم و نمیرم ولی رفتی. من همتای بیست ساله اینو برات نوشت که نری. که بگی می -

سه سال پیش ازت خواستم بمونی اما رفتنو انتخاب کردی. حاال بعد از سه سال، بعد از 

 این همه وقت اومدی چی بگی؟

م خارج شد.م نبود و فریاد زدنم از ارادهحتی اوج گرفتن صدام هم دست خود  

بعد از سه سال فهمیدی باید بمونی؟! آره؟!!! -  

سرش رو پایین ننداخت و مصمم توی چشم هام نگاه کرد و آتیش شد روی قلب منی 

خواستم. که این مصمم بودن رو سه سال پیش می  

 بلند تر از قبل فریاد زدم:

نموندی. االنم من میرم. تو برگشتی الوند. ولی رفتن ولی سه سال پیش رفتی. رفتی و  -

 من برگشتی نداره.

. جوشش اشک رو توی چشم از روی نیمکت بلند شدم و آخرین نگاهم رو بهش انداختم

سوخت. کردم و نگاهم رو ازش گرفتم که اون این اشک رو نبینه. قلبم میهام حس می

کشید.تیر می  

:آروم تر از قبل گفتم  

عزیزترین. خداحافظ -  

رفتم جایی که بتونم راحت زار بزنم و همه احساساتم رو بیرون رفتم. باید میباید می

اول رو که برداشتم دستم کشیده شد و برخورد کردم به سینه های ستبر بریزم. قدم 

مردی که عاشقش بودم. دست هاش دورم حلقه شد و سرم رو توی آغوشش فشرد و 

ذاشت. مشت کردم از آغوشش بیرون بیام و نمیریدم! تقال میمن بی اراده بارون شدم. با

گرفت. ش اما فاصله نمیزدم به سینهمی  
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 نالیدم:

خوای؟ من سه سال پیش ازت خواستم بمونی و تو االن ولم کن. چی از جونم می -

 یادت اومده؟

ش فرود اومد با صدای بلند فریادم یکی شد:سکوت کرد که مشتم که توی سینه  

ره؟!!!آ -  

کوبید و این هم حاصل اشک هایی بود که از ته دل ریخته بودم و به مدت قلبم تند می

لرزید، من درد بودم. من درد سه سال مهار شده بودن. دست هام یخ بود، بدنم می

کشیدم، من خود درد بودم! نمی  

 محکم تر مشت کوبیدم و فریاد زدم:

منتظر برگشتتم؟ سه سال چیز کمیه؟ سه این سه سال چرا برنگشتی؟ چرا نفهمیدی  -

سال منتظر بودم الوند، سه سال! ولی برنگشتی. برنگشتی. نفهمیدی. برنگشتی چون 

خوشحال بودی، مگه نه؟ بدون من خوشحال بودی، مگه نه؟ بود و نبود من برات فرق 

 نداشت، مگه نه؟

لی که تونست کشنده باشه! مثل همون سه ساسکوت کرده بود. سکوت چقدر می

سکوت کرده بود و با سکوتش من رو، همتا رو کشت. همه دست به دست هم دادن 

برای این مرگ... سه سال منتظر بودم سکوتش رو بشکنه و بگه دوستم داره اما نگفت. 

 اما نیومد. 

 حاال هم سکوت کرده بود و من سکوتش رو فریاد زدم سرش:

بگو. بگو بذار باور کنم من فقط یه احمقم مگه نه الوند؟ خوشحال بودی، آره؟ بگو آره.  -

 که سه سال منتظر آدمی بودم که بدون من خوشحال بود. د بگو!
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لرزید.لرزید. صدای اون هم میصداش می  

معلومه که نه. منم داغون شدم. -  

جیغ کشیدم و مشت هام رو فرود آوردم توی آغوشش و دست هاش رو از دورم باز 

 نکرد.

روغگو! دروغگو! دروغگو! تو یه دروغگوی عوضی ای! من سه سال نگو نه. نگو نه د -

منتظر برگشتنت بودم و برنگشتی. سه سال شب و روزمو با فکر کردن به تویی که 

 نیستی سپری کردم و نیومدی. من احمقم. توام عوضی ای!

صدای فریاد و جیغم مشت شد و بارونِ آسمون چشم هام شدت گرفت. توی آغوشش 

خواستم دردی که سه سال زدم و فقط میریختم و مشت میاشک می لرزیدم ومی

خواستم تموم شم...کشیدم و هنوز هم ادامه داشت تموم شه. می  

عوضی! تو یه عوضی دروغگویی! تو بدون من خوشحال بودی. عاشقم نبودی. اگه  -

 شدی. اگه بدون من خوشحال نبودی میومدی. اگه عاشقم بودیعاشق بودی دلتنگ می

گشتی ولی برنگشتی. ولی نیومدی. عاشق نبودی! فقط دروغ میگی. تو یه برمی

 دروغگویی. دروغگو! دروغگو!

 مشت زدم. محکم تر. زار زدم. شدیدتر. جیغ کشیدم. بلندتر!

دروغگو! دروغگو! ازت متنفرم. ازت متنفرم الوند. ازت متنفرم. ازت متنفرم. -  

زدم و جیغ کردم ازت متنفرم. مشت مییریختم و تکرار مزدم و اشک میزار می

فشرد. عطرش، عطر گل کشیدم ازت متنفرم و اون من رو محکم تر توی آغوشش میمی

کرد و من داشتم نرگسی که زیر بینیم پیچیده بود من رو دیوونه و دیوونه تر می

سوختم! می  
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 آروم گفت:

منم عاشقتم جانم. منم عاشقتم. -  

ای این عاشقتم گفتنی که قلبم رو به آتش کشیده بود. اشک ریختم. اشک ریختم بر

 برای این عاشقتمی که سه سال تمام منتظر بودم برگرده و بگه اما نگفت. اما برنگشت. 

 آروم و با هق هق گفتم:

دوستت دارم. -  

اشک هام شدت گرفت و من شدم همتای بیست ساله ای که شکست موقع رفتن عشق 

هام گفتم: اما منتظر موند. بین هق هق  

دروغ گفتم. به خدا دروغ گفتم. ازت متنفر نیستم الوند. نیستم. الوند... من... -  

ساختم. آروم بافتم و جمله های بی معنی میریختم و کلمات رو به هم میاشک می

 گفت:

شششش. آروم بگیر جانم، آروم بگیر. -  

رش خفه کردم. دست هام رو دور کمرش حلقه کردم و هق هقم رو بین سینه ی ستب

 چقدر دلتنگ بودم. چقدر...

ش دوختم و چشم سرم رو به آرومی باال گرفتم و نگاهم رو به قهوه ای های سوخته

م براش هایی که خیس بود و صورتی که پر از اشک بود. اون هم گریه کرده بود؟ اون ه

 سخت بود؟ اون هم داغون شده بود؟ مثل من؟

 با لحنی مظلومانه گفتم:

شدی؟دلتنگ میتوام  -  
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 لبخند کج و کوله ای زد و گفت:

از تو بدتر. دلتنگی منو کشت جانم. -  

 نگاهم قفل نگاهش بود و بی اراده گفتم:

دیگه نرو. من دوستت دارم. دیگه نرو. -  

شد چیزی که گفته بودم رو. من خواسته بودمش. دوباره! لبش به خودم هم باورم نمی

بودم لبخندش واقعی تر از هر لبخندیه.لبخند باز شد و این بار مطمئن   

نمیرم. دیگه هیچ وقت نمیرم. عاشقتم جانم. عاشق! -  

حاال من بودم و پارک و گرمای آغوشش و بوسه هایی که پی در پی روی موهام فرود 

اومدن. حاال من بودم و عشق. عشق...می  
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 دو ماه بعد
 

 الوند

 فریادم اتاق رو لرزوند:

قولشو بهم دادی! تو نبودی گفتی اگه خودش رضایت بده منم حاج علی تو خودت  -

 مخالف نیستم؟!

تونست انقدر راحت زیر حرفش بزنه؟ دو ماه بود که مدام پیش سپنتا و حاج چطور می

اگر دادن. خودش گفته بود علی سرگردون بودم و هیچ کدوم جواب درستی بهم نمی

بود.دخترش رضایت بده حرفی نداره و حاال زیرش زده   

گرفتم و کل بدنم شده بود کوره آتش از حرارت باال! دست هام رو داشتم آتیش می

کشیدم تا همین مشت رو تخت سینه ی بزرگ ترم مشت کردم و نفس های عمیق می

فرود نیارم و بذارم حرمت ها سر جاش بمونه هر چند که خیلی وقت بود دیگه هیچ 

 حرمتی توی این خانواده نمونده بود.

دونی من چقدر دخترتو...ی آقا، شما که میعل -  

 اون هم مثل من فریاد زد:

دونم دوستش داری ولی بی آبرویی های این خانواده از تحمل من خارجه! این که می -

زنه و مریمو دق میده از توان من خارجه! حتی اگر مادرت شب و نصف شب زنگ می

به ما بچسبه!ذارم این وصله ناجور مریمم بذاره من دیگه نمی  
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شدم که شخصیتش از اگر قرار بود کاریکاتور من رو بکشن از همون کارتون هایی می

دم که صورتم قرمز شد! وصله ناجور من بودم؟ مطمئن بوخشم دود از گوشش بلند می

 شده بود و کم مونده بود همون جا یکی رو به قتل برسونم. 

 تن صدام دیگه دست خودم نبود:

نم؟ آره؟!!وصله ناجور م -  

کشید تا به خودش مسلط شه و بتونه خودش رو آروم کنه. بی نفس های عمیق می

م رو محکم به دیوار کنارم کوبیدم و اخم بین ابرو هام اختیار دست های مشت شده

 غلیظ تر شد. 

کرد آرومم کنه خطاب قرارم داد:با صدایی که سعی می  

واهر زنت، باجناقت، عاشق زنته! بعد پسر جون، تو فکر کن زنگ بزنن بگن شوهر خ -

خواهرزنت زنگ بزنه و هر چی از دهنش درمیاد بار زنت و خودت کنه، بعد تازه پسر 

خوام دخترتو بگیرم. تو خودت حاضری با چنین خانواده ای اون خانواده بیاد بگه می

 وصلت کنی؟

اد:دشد و اون بی توجه به من ادامه میاخمم لحظه به لحظه غلیظ تر می  

د آخه مسلمون ما که با شما مشکلی نداشتیم، گفتیم مادرت عصبانی بوده توی لحظه  -

مون و داد و فریاد و جیغاش کل محلو پر یه چیزی گفته. از این که اومد جلوی در خونه

کرد چطور بگذرم؟ آبرومونو برد، جلوی در و همسایه آبرو نذاشت برای منی که سی 

ی کرده بودم.زندگسال توی اون محل با آبرو   

 یادم بود. اون شب رو خوب یادم بود...
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داد و فریاداش که دخترت پسرمو اغفال کرده رو چجوری یادم بره؟ تا یک سال  -

شدم پچ پچ تونستم سرمو توی محل بین در و همسایه بلند کنم و از هر جا رد مینمی

یم! از اینا چطور بگذرم درباره خانواده ی ما بود! آخرشم مجبور شدیم از اون خونه بر

 پسر؟

شد و حاج علی تیر آخر رو هم زد.گره بین ابرو هام کور تر و کور تر می  

کنید که باهاش خوشبخت بشید!تو جوونی، همتا هم جوونه. جفتتون یکیو پیدا می -  

تونست راحت از کسی کنار من حرف بزنه که عشقم نبود و از کسی کنار چطور می

من نبودم؟ گر گرفتم. داغ شدم. آتش گرفتم و مشتم دوباره بی  فرشته حرف بزنه که

اراده توی دیوار فرود اومد و درد دستم کوچک ترین چیزی بود که بهش حتی فکر هم 

کردم. نمی  

 فریاد زدم:

من عاشقم. عشقمو هم بدست میارم! چه با موافقت شما، چه بی موافقت شما! -  

ر اتاق رو باز کردم و بلندتر از قبل با اخم های خواست دهن باز کنه تا چیزی بگه که د

 در هم گفتم:

عزت زیاد! -  

شد داشت من رو دری که محکم پشتم بسته شد و خشم من که هر لحظه بیشتر می

ف های اومدم تا رضایت بگیرم و هر روز حرخورد! دو ماه هر روز به این شرکت میمی

اومدم و پشت ماشین نشستم. امروز  شنیدم! به سرعت از اون شرکت بیرونتکراری می

 عجیب روز مزخرفی بود!
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نفس عمیقی کشیدم و سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم. از این همه نشدن حالم 

خوام و اون هم میخورد و مدام توی سرم بود چرا حاال که من داشت به هم می

ردی. چند وصاب خخواد؟ سردرد گرفته بودم از این همه اعخواد، زندگی برامون نمیمی

پرسیدم کجای راه رو شد و من از خودم میلحظه ی پیش مدام جلوی چشمم تکرار می

 اشتباه رفتم؟

کجا رو خراب کردم که به این بن بست نشدن رسیدم؟ دیگه باید چکار کنم که نکردم؟ 

تونم بکنم که نکردم؟ گوشی موبایلم رو از داخل جیبم بیرون آوردم و شماره چکار می

 ی مسیح رو گرفتم. اون قدری سردرد داشتم که نتونم به هیچ چیز فکر کنم! 

نش توی گوشم پیچید و من بی مقدمه گفتم:بعد از دو تا بوق طوالنی صدای الو گفت  

تونم بیام، اوکی نیستم...مسیح امروز آموزشگاهو تعطیل کن برای کالس عصر نمی -  

 سریع میون حرفم پرید:

ولی جلسه آخره الوند. مهمه! -  

 نفسم رو با صدا به بیرون فوت کردم و دستی بین موهام کشیدم.

احت ترن، توی گیتارم که حرفه ای هستی.پس خودت جای من باش. بچه ها با تو ر -  

 خندید و با لحن لوتی ای گفت:

شاگردی کردیم اوستا! -  

حتی حال و حوصله ی خندیدن هم نداشتم. خداحافظی سرسری ای کردم و گوشی رو 

قطع کردم. سرم رو روی فرمون گذاشتم و چشم هام رو بستم. سردرد هام دوباره شروع 

خیلی وحشتناک تر از سری قبل بود!شده بودن و این سری انگار   
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کشیدم. یه بار از دستش داده بودم، دیگه از دستش اما من از عشقم دست نمی

دادم! توی این دو ماه بهشت رو با هم تجربه کرده بودیم که دیگه نخوایم برگردیم نمی

 به جهنمِ بدون هم.

توجه به اسم  صدای زنگ گوشی باعث شد اخم هام ناخودآگاه توی هم فرو بره. بی

گرفت گوشی رو جواب دادم:فردی که داشت تماس می  

الو؟ -  

 صدای پر از عصبانیت اما ظریف مامان مهرناز توی گوشی پیچید:

الوند؟! این چه کاریه؟! -  

 حوصله سرزنش شدن نداشتم، به هیچ وجه. پوفی کشیدم و بی حوصله گفتم:

دی به من گیر بدی؟ت سر رفت اومچی چه کاریه مادر من؟ باز حوصله -  

 تن صداش باالتر رفت.

زنی. بهت گفته بودم نباید با چند روزه میری شرکت فروتن و با علی حرف می -

خوامش چیه؟دخترشون بگردی، نگفتم؟ قضیه ی خواستگاری و می  

 نفسم رو توی گوشی فوت کردم.

کی همچین چیزی گفته؟ -  

ود که از دهنش پرید.عسل حواسش نبود حرفمون درباره ی عروسی تو ب -  

شد از زیر گفتم! خواهر ساده ی من راحت میدست هام مشت شد. نباید به عسل می

 زبونش حرف کشید و حاال من گند زده بودم! 
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 آروم گفتم:

جرم کردم مادر من؟ عاشق شدم. -  

 فریادش توی گوشی پیچید:

ا نیست!ولی عاشق آدم اشتباه! الوند بهت گفته بودم اون دختر وصله ی م -  

رفت و من داشتم به الوند عصبی کم کم اخم هام داشت بیشتر و بیشتر توی هم می

رسید یه فتوایی برای این عشق شدم. هر کس از راه میچند دقیقه پیش تبدیل می

داد! سریع گفتم:می  

یه بار گفتی ولش کن، منم گفتم گردن من از مو باریک تر اگر روی حرف شما حرفی  -

گذره. نگذشت! خب؟ ردم هر چی توی دلم بودو خاکش کردم گفتم میبزنم. ول ک

خوام ولش کنم.نگذشت مامان مهری! عاشق تر شدم. دیگه نمی  

رفت.صداش مثل همه ی عصبانیت هاش جیغ مانند شده بود و توی گوشم فرو می  

تونی...ولی اون دختر مریمه! تو نمی -  

نبود. مطمئن بودم که صورتم قرمز بین حرفش پریدم و تن صدام دیگه دست خودم 

شده. گر گرفته بودم! متنفر بودم از این که هر کسی به شیوه ی خودش سنگ جلوی 

انداخت.پام می  

تون همه چیو خراب کرده بسه تونم چی مامان مهری؟ هان؟!! این دعوای احمقانهنمی -

هاش دشمن شدی و تونم با دختر زنی که بخاطر هیچ و پوچ باتونم چی؟ نمیدیگه! نمی

شو به دل گرفتی ازدواج کنم؟ باشه بهت حق میدم ازش دلگیر باشی منم جای کینه

دونی بابا فقط تو ه سال؟ بسه دیگه! خوبه خودت میشدم ولی اینهمشما بودم دلگیر می

خوای و اینا بهانه ست؟گیری. نکنه خودت طالق میرو دوست داره و باز بهانه می  
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ودن و نفس هام تند تر از قبل. با صدای آرومی گفت:دست هام مشت شده ب  

این طوری باهام حرف نزن. من مادرتم! -  

نفس عمیقی کشیدم تا خشمم رو آروم کنم. خسته بودم از بن بست. دلم حداقل یه 

خواست. گرفته تر از قبل گفتم:کورسوی امید می  

شرمنده مامان مهری. فقط خستم. -  

کرد و آروم شده بود.نمیاون هم دیگه داد و فریاد   

گفت هیچی اینجوری که بابات هیچ وقت به من نگفت که منو دوست داره که اگر می -

شد. تو پسر بزرگمی الوند. بیست و شش سال شاهد عشق من و بابات االن هست نمی

بودی! عشق این طور نیست که یه شب بخوابی صبح پاشی ببینی تموم شده، عشق 

خوای من راضی ت منو برای این ازدواج میمونه. اگر رضایروی دلت میموندگاره. تا ابد 

 نیستم پسرم. دادگاه من و باباتم دو هفته ی دیگه ست. زودتر تموم شه بهتره.

 نالیدم:

مامان... -  

 میون حرفم پرید:

اینا حرفای من بودن. جدا از من فکر نکنم خود مریمم رضایت بده. اگر هم رضایت  -

کنم. و دیگه هم پسر من نیستی.یچ کدوم از مراسماتون شرکت نمیبده من توی ه  

خواستم چیزی بگم که صدای بوق ممتد توی گوشی پیچید. انگار توی این کره خاکی 

فهمید و نه من حرف کسی من شده بودم یه آدم فضایی که نه کسی حرف من رو می

 رو. گوشی رو توی مشتم فشردم و زیر لب گفتم:
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دنیا، آهسته چه ها کردی!ای بر پدرت  -  

***** 

 فرشته

کردی. میکنه به آدمی که هیچ وقت فکرش رو هم نعشق عجیبه. گاهی تبدیلت می

گه شده بودم و اون که بخاطر من یه آدم مثل من که بخاطر اون کامالا یه آدم دی

تونه زندگی بده تونه زندگی بگیره میجنگجو شده بود. عشق عجیبه. همون قدر که می

تونه زندگی بگیره و همین قسمت وحشتناکشه.تونه زندگی بده، میهمون قدر که می و  

گذشت و توی دو ماه از روزی که توی اون پارک به هم وعده ی عشق داده بودیم می

این دو ماه من زندگی رو به معنای واقعی کلمه چشیده بودم. خوشحال بودم. عمیق و از 

کردم این الوند همون دیدم و باور نمیودم رو میته دل! جنگیدن های الوند برای خ

 آدمی باشه که جا زد و کشید کنار. اما...

بی توی دل سیاهی همیشه یه نقطه ی سفید پیدا میشه و توی دل سفیدی به قول بی

هم یه نقطه ی سیاه. مشکل از جایی شروع میشه که نقطه ی سفیدِ درون سیاهی 

فیدی بزرگ.کمرنگ شه و نقطه ی سیاِه درون س  

پشت میز توی همون کافه ای که جای همیشگیمون بود نشسته بودم و بی قرار، ساعتم 

کردم که پیداش شد. با دیدنش لبخندی گوشه ی لبم جا خوش کرد. این رو چک می

داشت همون طور که بهم گفته همه دلتنگی طبیعی نبود. قدم هاش رو با قدرت برمی

و « هم قدماتو محکم بردار، نذار بقیه شکستنتو بفهمن.حتی اگر کامل شکستی باز »بود 

فهمیدم.من هیچ وقت فرق بین شکستن و خوب بودنش رو نمی  
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روبروم نشست و من تمام وجودم چشم شد تا کسی که دوستش دارم رو تماشا کنم. از 

تونستم مردَم رو کرد. نمیب خسته میبارید و من رو هم عجیچشم هاش خستگی می

م. خسته ببین  

 آروم گفتم:

خوبی؟ -  

 دستش رو روی میز گذاشت و سرش رو به دستش تکیه داد.

ممنون. -  

دونست من بدم میاد از این جواب. جواب خوبی یا خوبم گفت ممنون. میهیچ وقت نمی

بود و یا خوب نیستم و حاال که گفته بود ممنون یعنی اوضاع خیلی خراب بود. نفس 

رف دستش دراز کردم تا دستش رو بگیرم.عمیقی کشیدم و دستم رو به ط  

چه خبر؟ -  

کرد کرد؟ چند روز بود که داشت ازم دوری میدستش رو کشید. داشت از من دوری می

فهمیدم چه گرفت. اون یکی دستش باند پیچی شده بود و من نمیو توجهش رو ازم می

خواد برای من بگه. صداش گرفته بود.اتفاقی افتاده که الوند نمی  

سالمتی. -  

حتی از من نپرسید چه خبر اون آدمی که همیشه روزمره های من اولویتش بود. چرا 

داد؟زد؟ چرا سوال هام رو جواب نمیباهام حرف نمی  

خوب نیستی الوند؟ -  

شد. این رو وقتی فهمیدم که دستش رو مشت کرد.داشت از سوال هام کالفه می  
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خوبم. -  

کرد؟ سکوت کردم و دست به سینه نگاهم رو دوری میاگر خوب بود چرا داشت از من 

بهش دوختم. اون حق نداشت با من این طور رفتار کنه. چند روز بود که دیگه توجهش 

دونستم چی انقدر مهم تر از منه که باعث ذاشت و نمیبرای من نبود و برام وقت نمی

 شده توجهش رو به اون بده؟

ارسون که پرسید چی میل دارید آروم گفتم دو نفسم رو آروم فوت کردم و در جواب گ

 تا قهوه ترک. هنوز هم همیشگیِ الوند رو یادم بود. با گله مندی گفتم:

بهم گفتی بیایم بیرون که بی توجهیاتو سمتم حواله کنی آقا الوند؟ -  

 بدون این که حتی سرش رو از روی میز بلند کنه و نیم نگاهی بهم بندازه گفت:

ببینمت. حق اینم ندارم؟خواستم می -  

کرد؟ مگه من کاری کرده بودم؟ مگه من اذیتش کرده چرا داشت با من بد رفتاری می

د! چی شده بود که الوند من این طور سرد و بی رحم شده کربودم؟ حتی نگاهمم نمی

بود؟ شاید حق با بابا بود. آدم ها به محض این که خیالشون از به دست آوردنت راحت 

کنن.می بشه رهات  

 آروم گفتم:

من کار بدی کردم الوند؟ -  

سکوت کرد. جوابم رو نداد و من رو حتی الیق یه جواب هم ندونست. من هم سکوت 

کردم و دیگه هیچ حرفی نزدم. سرم رو پایین انداختم و نگاهم رو به یه نقطه ی نامعلوم 

کردم. دوختم. با گوشه ی شالم بازی می  

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
454 

خواست. به دست آوردنم راحت شده بود و دیگه من رو نمی الوند هم انگار خیالش از

شاید حق با بابا بود، شاید الوند دیگه بی خیالم شده بود. بعد از سه سال دلتنگی 

 باالخره به هم برگشته بودیم و به این زودی دلش رو زده بودم.

آدم ها خوادم. خیلی وقت ها خواست با زبون بی زبونی بهم بگه که دیگه نمیشاید می

ا با رفتارشون این رو نشون خوانت، اممستقیم نمیگن که دیگه توی زندگیشون نمی

میدن. با سردی هاشون، با بی توجهی هاشون، با کم محلی ها و وقت نگذاشتن هاشون. 

گاهی رفتار آدم ها واضح تر از « خوامت.دیگه توی زندگیم نمی»حتماا نیاز نیست بگن 

 چیزیه که گفتن بخواد!

خواست و همه این رفتار ها بهانه ای بود برای این که وند هم شاید دیگه من رو نمیال

 من رو طرد کنه.

تو خوبی؟ -  

سرم رو باال آوردم و به الوندی که نگاهش قفل من شده بود چشم دوختم. چشم هاش 

سرد بود، بی روح بود، دیگه اون الوند پر آرامش من که عطر نرگسش همه جا رو پر 

نبود.  کردمی  

 دلخور نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم:

چه عجب فهمیدی منم وجود دارم. -  

 لحنش تند شد و تیز.

تیکه ننداز. -  

ش انداختم و گفتم:دست به سینه نگاهم رو توی چشم های قهوه ای سوخته  
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دروغ میگم مگه؟ نیم ساعته توجهتو به هر چیزی میدی غیر من. اگه دلتو زدم بگو  -

ها چیه!خب این ادا   

خواست. ازش گله داشتم. خیلی هم! اخم هاش توی بهانه گیر شده بودم و دلم گله می

هم فرو رفت و دست هاش مشت شد. با نگاه تیزش من رو هدف گرفته بود و من 

 گستاخ تر از هر موقعی توی چشم هاش زل زده بودم. دیگه از این بازی ها خسته بودم.

ه؟حواست هست چی داری میگی فرشت -  

 من هم مثل خودش اخم هام رو توی هم کشیدم.

کنی و قضیه ی امروزم چرا نباشه؟ از وقتی اومدیم اینجا داری بهم بی توجهی می -

توجه کنم تا یکم مثل قبل بهم م کردی الوند. هر کاری مینیست! یه هفته ست کالفه

بود جنگیدنت؟کنی؟ این فهمی چقدر داری منو اذیت میکنی نیستی انگار! اصالا می  

دونستم حرف هام بی انصافیه اما خیلی دلگیر بودم. جنگیدن برای من وقتی دیگه می

کرد. من این ذاشت و نبود، بی فایده بود. فقط من رو اذیت میهیچ وقتی برام نمی

خواستم!جنگ رو نمی  

شد و این دوری برای من وحشتناک تر از هر به اسم جنگیدن داشت از من دور می

خواست از خودش به تونستم دوریش رو تحمل کنم و دلم میی بود! دیگه نمیچیز

 خودش گله کنم و آیا الوند بود تا گله هام رو بشنوه؟

چشم هاش سرخ شده بودن و مشت دست هاش سفت تر. دندون هاش رو به هم فشار 

ترسیدم. شاید اگر شش ماه پیش بود درید و من نمیداد و با چشم هاش من رو میمی

ترسیدم! از ترس سنکوب کرده بودم اما من دیگه از الوند نمی  

 غرید:
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میتون. میگه دخترمو نمیدم کاش یکم درک داشتی! امروز دوباره رفتم شرکت پدر گرا -

بهت، از اونور مامان خودم زنگ زده میگه اگر با این دختر ازدواج کنی باید دور منو خط 

کنی.زنی و گله میبکشی، از اینور هم اومدم تو رو ببینم آروم شم توام مدام غر می  

دونست با چه تن صدایی کجا حرف بزنه. صداش کمی بلندتر شد اما اون همیشه می

شن شد، پر اخم شد، پر خشم شد.خ  

د آخه من باید چکار کنم دیگه؟ چجوری بجنگم؟ -  

خواست من مادرش اون رو بین انتخاب گذاشته بود؟ انقدر نفرت انگیز بودم که نمی

 عروسش باشم؟ همون طور که دست به سینه نشسته بودم آروم گفتم:

بینم.من هیچ جنگیدنی نمی -  

دیدم! جنگیدن این نبود که فقط با پدر و مادر من و پدر اا نمیدیدم! واقعنمیدیدم؟ نمی

و مادر خودش حرف بزنه و رضایت بگیره برای وصال! جنگیدن این بود که من رو این 

بین از دست نده و توجهش رو از من نگیره. جنگیدن این بود که من رو عذاب نده و 

کرد!می الوند دو هفته بود که داشت این عذاب رو به من تحمیل  

یه تای ابروهاش باال پرید و با چشم هایی درشت شده به من خیره شد. بعد از چند 

لحظه مشتش گره کرده تر از قبل شد و خط اخمش عمیق تر از قبل روی پیشونیش 

 افتاد.

پس شاید بهتر باشه چشاتو باز کنی! چون تمام جنگیدنای من برای توئه! -  

م دستش رو بگیرم که دستش رو پس کشید. حتی خودم رو به جلو خم کردم و خواست

کرد؟از یه تماس هم خودداری می  

جنگم. این چه جنگیدن مسخره ای بود؟گفت دارم برات میدید و میمن رو نمی  

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
457 

خوام. جنگیدنی که باعث بشه تمام خوام الوند بسه. این جنگیدنو نمیخوام. نمینمی -

ام. اول یاد بگیر جنگیدن برای عشق رو از خوتوجهت از روی من برداشته بشه رو نمی

 عشق ورزیدنت جدا کنی بعد بجنگ!

شکستم از آدمی که ترسیدم. من فقط داشتم میفکش منقبض شده بود و من نمی

داد. آروم گفت:گفت عاشقمه اما بهم عشق نمیمی  

من جور دیگه ای بلد نیستم بجنگم. -  

پوزخند آروم آروم روی لب هام جا خوش کرد. چی رو بلد نبود؟ این که یه ذره از 

توجهش رو هم به من اختصاص بده؟ این که برام زمان بذاره؟ بهم محبت کنه؟ اصالا 

 مگه گفتنی بود؟ 

گفتم بهم توجه کن؟ منی که توی این یکی دو هفته هر کاری مگه من باید بهش می

ونی بگم ببین منو! منم وجود دارم! به منم توجه کن! اما من رو کردم تا با زبون بی زب

 ندید.

جنگید در حالی که شد من رو نبینه؟ چجوری برام میاین چه جنگی بود که باعث می

گرفت؟ من هر کاری کردم تا من رو ببینه و ندید، بعضی حرف من رو کامالا نادیده می

فته بشه معنای خودش رو از دست ها هم هست که زدنی نیست، فهمیدنیه. وقتی گ

کرد، اما نفهمید. فهمید که باید بهم توجه میمیده، میشه التماس! الوند هم باید می  

 نفهمید...

 با همون پوزخند گفتم:

تونم عاشق آدمی باشم که میگه برات پس بهتره یاد بگیری آقای فروتن. چون من نمی -

ال خود من!جنگم اما توجهش رو به هر چیزی میده اِمی  
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چشم های قرمزش قرمز تر شد و اخمش غلیظ تر. خودش رو کمی جلوتر کشید که من 

درید! مشتی روی میز کوبید و با صدایی که رفتم عقب. با نگاهش انگار داشت من رو می

 از حد معمول بلندتر بود غرید:

دم!تونم! من بریتونم دیگه. من نمیکشم. نمیمن خستم، خب؟ خسته شدم. نمی -  

صداش توی گوشم پیچید و پیچید و سیلی شد زیر گوشم! این جمالت برام آشنا بودن، 

 خیلی آشنا!

خوام دیگه. بهتره تمومش کنیم، فکر کن کشم. نمیمن بریدم همتا. من دیگه نمی -»

«هیچ وقت توی زندگیت نبودم.  

خواست ه میخواست؟ الوند دوبارالوند از من خسته شده بود؟ الوند دیگه من رو نمی

 بره؟ سرم داغ کرده بود.

فریاد زدم:»  

نخواستی! نخواستی الوند! -  

گرفتیم از این حجم نشدن و نخواستن زد و جفتمون داشتیم آتش میاون هم فریاد می

 و نتونستن:

خواستن کافی بود؟ بود؟!! -  

 جیغ کشیدم:

کنار هم نخواستی!خواستی بود اما نخواستی! تو یه بزدلی که ما رو بود اگر تو می -  

ش رو توی دیوار کناری فرود آورد و بلند تر از قبل فریاد زد:دست های مشت شده  
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کنم. هزار سالم بگذره م رو انتخاب میم، خانوادهآره من یه بزدلم که بین تو و خانواده -

 انتخاب من همینه. تموم شد همتا. همه چی تموم شد!

 صدام لرزید. شکستم و فریاد زدم:

ترسی! دیگه هیچ وقت توی زندگی من پیدات نشه بزدل! بزدل تو از جنگیدن می -

«الوند فروتن چون برای من مُردی!  

خواست من رو خواست بره. دوباره میالوند انتخابش رو کرده بود... دوباره! دوباره می

از  تنها بذاره. سرمای عجیبی توی تنم پیچید و به لرزه افتادم مثل تمام وقت هایی که

افتادم. سرمای درونم به لرزه می  

 از جام بلند شدم و کیفم رو چنگ زدم:

به درک! -  

بدون این که حتی نگاهش کنم با قدم های سریع از کافه خارج شدم و به سمت خونه 

تونست من رو بازی بده. دیگه حق این رو نداشت! خسته بودم قدم برداشتم. دیگه نمی

دن برای کسی که حتی براش کوچک ترین ارزشی از یه گوشه نشستن و گریه کر

زد.نداشتم. خسته بودم از منتظر موندن برای کسی که هر بار جا می  

خواد که برام داد که من براش ارزشی ندارم و نمیالوند هر بار با انتخابش بهم نشون می

یدی کردم تا باشه و شاید این بار اتفاق جدبجنگه و من باز مثل احمق ها قبولش می

دونستم که همیشه همون اتفاق ها تکرار میشه.بیفته اما خودم هم بهتر از همه می  

من از الوند انتظار بیجا داشتم. من انتظار داشتم همون طور که من مثل جوونی های 

بی ام اون هم مثل بابا احمد باشه و بجنگه برام دریغ از این که اون هیچ وقت بابا بی

میشه. بس بود انتظار برای آدم اشتباه.احمد نبوده و نیست و ن  
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زد و این جا زدن زیاد هم طول نکشیده بود. بابا حق با بابا بود. الوند آخرش جا می

ه موانع بخاطرت گذشت حرفی ندارم و گفت اگر برای داشتنت مصمم بود و از هممی

دونست که الوند قراره جا بزنه.مانعتون نمیشم اما انگار بهتر از من می  

ر چی نباشه چهار تا پیرهن بیشتر از دختر عاشق احمقش پاره کرده بود. و من باز ه

 امید واهی بسته بودم به آدمی که اشتباه بود. اشتباه کرده بودم!

نفهمیدم چند دقیقه گذشت و چقدر توی راه بودم که به خونه رسیدم. هوا تاریک شده 

بودم. کلید رو توی در انداختم و در بود و با این که زیاد هم دیر نبود من عجیب خسته 

بارید.رو باز کردم. خستگی از تمام وجودم می  

رفتم پیش الوند. کیفم رو روی مبل پرت کردم و در رو پشتم بستم. کاش امروز نمی

نفس عمیقی کشیدم تا اخم بین پیشونیم باز شه و خواستم به سمت اتاقم برم که 

 صدای بابا سر جا متوقفم کرد:

بابا؟ همتا -  

نفسم رو فوت کردم و به سمت بابا برگشتم. توی این شرایط آخرین کسی که 

خواستم ببینم بابا بود. آروم گفتم:می  

جانم بابا؟ -  

 نگاهش رو به چشم هام دوخت و من سرم رو پایین انداختم.

چی شده دختر؟ -  

رفتم.میکردم و از نگاه کردن مستقیم به بابا طفره با انگشت های دستم بازی می  

دونم. دعوامون شد.نمی -  
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ش روی خودم رو قفل چشم هام سکوت کرد. آروم سرم رو باال آوردم و نگاه موشکافانه

خوند! نفس کردم. بابا بدون این که حتی کلمه ای بهش بگم انگار درون من رو می

نشست گفت:عمیقی کشید و همون طور که روی مبل می  

یاد خواستگاری. شادمهر. گفتم اول از خودت بپرسم، اگر خواد بپسرِ دایی فرهودت می -

 بخوای فردا برین بیرون یکم باهم آشنا تر بشید بعد...

 سریع بین حرفش پریدم و گفتم:

بگو بیاد دنبالم. -  

***** 

همیشه یه روز هایی توی زندگی هست که بدون هیچ حسی از خواب بلند میشی. هیچ 

بهت تزریق کرده باشن، نسبت به کل جهان بی حسی.  حسی! انگار لیتر لیتر لیدوکائین

کنه و نه ناراحت و نه حتی عصبانی!نه چیزی خوشحالت می  

تنها حسی که این میون داری بی تفاوتیه. بی تفاوتی مطلق! این، حسی بود که من 

امروز باهاش از خواب بلند شدم. حسی مثل بی حسی! انگار دیگه عاشق نبودم و هر 

به الوند داشتم از وجودم پر کشیده بود و رفته بود. دیگه غمگین چی عشق نسبت 

 نبودم، دیگه عصبی نبودم، دیگه حتی خوشحال هم نبودم!

 فقط بی حس بودم. همین.

کردم که چه مانتویی بپوشم آرایش ملیحی روی صورتم نشونده بودم و داشتم فکر می

ه با اخم های گره خورده به که سپنتا وارد اتاق شد. در رو محکم بست و همون طور ک

اومد گفت:سمتم می  
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خوای بری سر قرار با شادمهر؟ این بود کنی؟ میفهمی داری چه غلطی میهیچ می -

 عاشقم عاشقم؟

توی کمد لباس هام خم شدم و دنبال مانتوی آبی آسمونیم گشتم. از دیشب که 

انگار حاال که دیده بود  فهمیده بود قراره با شادمهر برم بیرون باهام حرف نزده بود و

جدی جدی دارم میرم اومده بود تا دعوام کنه. مانتو به دست از توی کمد بیرون اومدم 

 و گفتم:

عشق باید دو طرفه باشه داداش بزرگه. -  

 بلند گفت:

کنه تا تو رو به دست بیاره منم!نیست؟!! البد اونی که داره خودشو پاره می -  

تا حق نداشت من رو این طور قضاوت کنه. حق نداشت بی اراده صدام بلند شد. سپن

کردم که الوند برام بجنگه؟ کی قرار بود بفهمم باهام دعوا کنه. تا چقدر باید صبر می

جنگه یعنی واقعا عاشقم نیست؟جنگه و وقتی الوند برای من نمیعاشق واقعی می  

م که واقعاا عاشق تونم تا آخرش با کسی بمونبینم؟ نمیچه جنگیدنیه که من نمی -

دونی اصالا چه نیست سپنتا. تو فقط از بابا شنیدی که باهاش دعوام شده و حتی نمی

 اتفاقی افتاده! تو حق قضاوت کردنمو نداری!

کرد صداش آروم باشه نفس عمیقی کشید و چشم هاش رو روی هم فشار داد. سعی می

صبانیت منطق حالیش شناختم موقع عو منطقی حرف بزنه اما سپنتایی که من می

داد تا خالی شه.زد و فحش میفهمید و فقط داد میدید و نمینبود، هیچی رو نمی  

جنگه، ولی خود احمقتو گیم الوند الشی دو عالمه و برات نمیالوند به کنار، اصالا می -

 ببین! شادمهر برات الوند میشه؟
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 خواستم چیزی بگم که نذاشت و حرفش رو ادامه داد:

لرزونه؟ مثل اون کنارش آرومی؟ عاشقشی؟ آره؟!! دستتو هش مثل الوند دلتو مینگا -

گیره ته دلت خالی میشه؟ عطرش آرامش میده بهت؟ نگاهش تو رو هزار بار عاشق می

کنه و هر بار عاشق تر از قبل؟ حضورش مثل الوند باعث امنیتت میشه؟ آره؟!!! می

 آره؟!!!!!!!

:دستم رو به کمرم زدم و گفتم  

اومد االن چرا داری سنگ الوندو به سینه اصالا ببینم تو که از فروتنا خوشت نمی -

زنی؟می  

 صداش بلند شد و داد زد:

زنم االغ! تویی که نفهمی و یه دعوا با عشقت کردی و دارم سنگ تو رو به سینه می -

ین میری فکر کردی دنیا به آخر رسیده و رابطه تموم شده. ازدواج کنی هم تا دعوا کن

گیری و با بقیه بیرون میری؟ اینه عشق؟طالق می  

 مشتی به در کوبید و غرید:

من الوند نیستم که عصبانیتم و همه احساساتمو بریزم توی خودم. توام االن از اون  -

گیری. منم بی غیرت نیستم که بذارم خواهرم بعد ناراحتی، داری عجوالنه تصمیم می

ی دیگه بشه.این همه سال عشق بره زن یک  

کردم گفتم:کیفم رو از روی میز برداشتم و همون طور که شالم رو روی سرم مرتب می  

با غیرت، الوند واقعاا عاشق نیست. -  

زد.نگاهش پر از خشم بود و بی تفاوتی من به خشمش دامن می  
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شدی! ببین چکار کرده که هست، د هست بفهم! توام اگه جای الوند بودی خسته می -

اومد و به عشقش باور نداشتم االن مطمئن شدم عاشقته و که ازش خوشم نمیمنی 

عشقو جنگه! این داره برات میاون  خوام تویی که از جونمم عزیزتری رو دستش بدم.می

 خراب نکن!

زدم و گفتم:پوزخندی   

زنن تا ابراز کنن دست به هر کاری می باید حرف بزنن و عشقشونومردا عجیبن. وقتی  -

اما یک کلمه هم درباره  عشقشونو به عمل نشون بدنبفهمونن دوستت دارن. تا 

...زنناحساساتشون حرف نمی  

 خندیدم.

. ولی این طوره که تو میگیاگه  البته ،دونم صدق کنه یا نهره الوند نمیهر چند دربا -

خب وقتیم که باید دست از حرف زدن و صرفاا دوستت دارم دوستت دارم گفتن بکشن 

شینن یه کشن، مییو یه کاری کنن تا این عشقو توی عمل ثابت کنن، دست از عمل م

دونی سپنتا، زنا اسمشون بد در رفته، مردا ! میگوشه و فقط میگن من دوستت دارم

ونه کی ددونه کِی باید بجنگه و عمل کنه، نه مینه میالوند  حتی از زنام عجیب ترن!

 ابراز کنه و بگه.

:ادامه دادمنفس عمیقی کشیدم و   

ممنون از نگرانیت.من از پس زندگی خودم برمیام سپنتا.  اما به هر حال -  

 نفس عمیقی کشید و از جلوی در کنار رفت.

دونم که خودت تونم نظرتو برگردونم، ولی میمن نمی اگر انتخابت همین باشه -

 پشیمون میشی.
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ش کردم و از اتاق بیرون رفتم. مامان امروز از صبح رفته بود لبخند زورکی ای حواله

فظی سریعی با بابا بی و فقط من و بابا و سپنتا توی خونه بودیم. بعد از خداحاپیش بی

تیر ماه اما هوا گرم تر از هر موقعی!  از خونه بیرون زدم. ساعت شش عصر اواسط  

با دیدن من بوقی زد و به سمتم  ماشین شادمهر درست سر خیابون پارک شده بود.

 حرکت کرد. شیک تر از همیشه بود، یعنی خیلی جذاب تر از آخرین باری که دیدمش! 

با در جلو رو باز کردم و کنارش نشستم. یه لبخند جذاب روی لب هاش نشونده بود و 

 ژست مخصوص خودش فرمون رو دستش گرفته بود.

بینمت.سالم خانوم. خوشحالم بعد از اینهمه مدت دوباره می -  

 لبخند ملیحی روی لب هام نشوندم و گفتم:

سالم. منم همین طور. -  

دونست باید چکار کنه تا دل هر دختری رو بلرزونه. راه ورود به قلب دختر ها رو بلد می

ر هایی که دلشون از قبل جایی گیر کرده باشه. نیم نگاهی به صورتش بود، اما نه دخت

 انداختم و چشم هایی که قهوه ای بود اما شبیه چشم های الوند نبود. 

دیگه مهم نبود که کی شبیه الونده و کی نیست، الوند تموم شده بود و من تمام امیدم 

 رو ازش بریده بودم.

امید ببرم و زنی که از معشوقش امید ببره و بره الوند من رو به جایی رسوند که ازش 

دیگه برگشتی نداره! نفس عمیقی کشیدم تا سرم از این افکار خالی بشه و چشمم رو به 

 شادمهر دوختم. 

 بی مقدمه پرسیدم:
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چرا من؟ -  

 خندید و دنده رو عوض کرد.

کردم انقدر سریع بری سر اصل مطلب.چه سریع! فکر نمی -  

رو به نیمرخش دوختم. نیمرخی که از لحاظ جذابیت چیزی کم چشم های منتظرم 

دونستم چیه اما نداشت اما توی چشم های من یه چیزی کم بود! یه چیزی که نمی

شد. کمبودش به شدت حس می  

 لبخند همیشگیش رو روی لبش نشوند و گفت:

که خب تو دختر خوبی هستی. بعد از اون باری که توی سفر شیراز و دفعه بعدش  -

توی کوه دیدمت ازت خیلی خوشم اومد، با این که داشتی با مشکالتت دست و پنجه 

ت رو کردی اما خوشحالم که االن دیگه خبری از اون مشکالت نیست و حافظهنرم می

 به دست آوردی.

 خندید و ادامه داد:

و خب تو خوشگلی، بامزه ای، مهربونی، و همچنین قوی. -  

نشست. ته دلم از تعریف هاش شیرین شد و حس خوبی  لبخند کمرنگی روی لب هام

 پیدا کردم. 

شاید هر زنی نیاز داره یکی باشه که بهش یادآوری کنه اون به اندازه ی کافی عالیه، 

شون افتخار کنه. حتی کافیه! کافیه برای خودش بودن، و ویژگی هایی داره که بتونه به

نباشن.اگر اون یادآوری از زبون کسی باشه که عاشقش   

 با همون لبخند روی لبم گفتم:
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از نیوشا چه خبر؟ -  

 خندید.

دونم ... ببخشید من نمی... همتخوای با فرشتدلتنگته. کلی سر من غر زده که چرا می -

 باید کدوم صدات کنم.

م گرفت. این روز ها هر کسی اطراف من به این مشکل از این هول شدنش خنده

خورد.برمی  

فرشته خوبه. -  

بری.آره خالصه کلی سرم غر زد که چرا با فرشته میری بیرون ولی منو نمی -  

 دست هام رو توی هم قالب کردم و نگاهم رو ازش گرفتم.

بینیم دوباره.منم دلتنگشم. حاال به زودی همو می -  

جا کردم و ماشین رو گوشه ای پارک کرد و خودش پیاده شد. کیفم رو روی پام جابه

گیره رو فشار بدم و پیاده شم که در سمت من باز شد. لبخند محوی چرخیدم تا دست

 روی لب هام نشست. شادمهر یه جنتلمن واقعی بود!

اومد که از این کار ها بکنه اما شادمهر... عادی بود که الوند شاید خیلی کم پیش می

تموم کردم؟ الوند تموم شده بود. الوند خودش، خودش رو ش میمدام با الوند مقایسه

 کرده بود!

از ماشین پیاده شدم و شادمهر در ماشین رو بست. شونه به شونه ی هم به داخل کافه 

رفتیم. قدش متناسب بود اما نسبت به الوند کمی کوتاه تر. انگار معیار من برای هر 
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 بهتر از الوند، بدتر از الوند، کوتاه تر از الوند، بلند تر از الوند. مسخره چیزی الوند بود!

 بود!

پشت میز دو نفره ی قسمت انتهایی کافه نشستیم و نگاهم رو دادم به کسی که جواب 

م باشه یا نه! نفس عمیقی کشیدم و دست کرد قراره همسر آیندهامروزم مشخص می

 هام رو توی هم قالب کردم. 

کردم گفتم:همون طور که موشکافانه نگاهش می  

خب، از خودت بگو یکم. -  

شد. من به ضوی از صورتش بود که هیچ وقت از روی لب هاش محو نمیلبخند انگار ع

تونست یه مرد شاد برای شاد تر کردن زندگیم نیاز داشتم، نداشتم؟ یعنی شادمهر می

دونم! من رو آروم کنه و آرامشم باشه؟ نمی  

اما خوب بود که کسی رو داشته باشم که تمام توجهش برای من باشه، حتی اگر اون 

نبود.الوند   

دونی که بیست و هفت سالمه، مهندسی عمران خوندم و شرکت ساختمان خب می -

 سازی دارم...

 میون حرفش پریدم:

از زندگی عشقیت بگو. تا حاال عاشق شدی؟ توی این بیست و هفت سال کسی بوده  -

 که دلتو بلرزونه؟

.لبخندش رو سعی کرد حفظ کنه اما لرزش لب هاش از دید من پنهان نموند  

خب... آره. معلومه! هر کسی عاشق میشه. منم عاشق شدم. -  
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 نفس عمیقی کشیدم و به پشت صندلی تکیه دادم.

خب تعریف کن. -  

دست هاش رو توی هم قالب کرد و نگاه قهوه ای نافذش رو توی چشم هام دوخت. 

بارید.نگاهی که غم ازش می  

نه! من مدت ها پیش دلم رو  داد و دلم روبوی ادکلن فرانسویش بینیم رو قلقلک می

توی عطر گل نرگس الوند جا گذاشته بودم و دیگه هیچ عطر خارجی و ادکلن فرانسوی 

لرزوند.ای دلم رو نمی  

خب چهار سال پیش توی شرکت دیدمش. همکار بود، ازش خوشم اومد، از زرنگیش،  -

با هم باشیم  از مهربونیش، از اهمیت دادنش، از همه چی! بهش پیشنهاد دادم یه مدت

خوریم مسئله ازدواج رو پیش بکشیم. منتها من دل دادم و... اون و اگر دیدیم به هم می

ش رفتن آلمان.د از دو سال با خانوادهنداد. سرتو درد نیارم، آخرش بع  

 آروم گفتم:

گفت زندگی پسرمو اون دختر مهتا بود، مگه نه؟ همون دختری که دایی همیشه می -

 خراب کرده.

دید.خن  

مهتا زندگی منو خراب نکرد، فقط دل نداد. اون گناهی نداشت. عشق ما دو طرفه  -

 نبود، عشقای دو طرفه حقشون رسیدنه، یه طرفه ها فقط شانس و احتماله.

پس اون هم غم عشق کشیده بود. اون هم سختی کشیده بود. اون هم درد کشیده بود! 

گذشت نه سال های سال هم که میدرد عشق همون دردی بود که مرهمی نداشت و 

تونست عشق رو از کار بندازه.تونست دارو بده و نه عملی میدکتری می  

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
470 

حرف زدیم، از هر دری! ساعت ها حرف زدیم و حرف زدیم و حرف زدیم. شادمهر 

تونست بهترین دوست و بهترین همراه برای هر آدمی باشه. همون آدم مهربون و با می

گرفت و انداخت و دستش رو میش رو باالی سر یکی مییهتجربه و حامی که سا

کرد.حمایتش می  

ذاشت من داد. شاید شادمهر همونی بود که نمیداد، محبت میکرد، توجه میتوجه می

ذاشت ازش جدا ذاشت انتظار بکشم، نمیذاشت کمرم بشکنه، نمیخسته بشم. نمی

کرد...کرد. رهام نمیبمونم. رهام نمی  

قی کشیدم و با لبخند بهش زل زدم و آروم گفتم:نفس عمی  

شادمهر؟ -  

نگاهش رو بهم دوخت و تمام حواسش رو به من داد برخالف الوندی که هر چی صداش 

زدم حواسش رو به هر چیزی داد به جز من. برای گفتن حرفم تردید داشتم. 

یلی عجیب...دونستم که عشق عجیبه. خدونستم تهش قراره به کجا ختم شه اما مینمی  

آب دهنم رو قورت دادم و نفس عمیقی کشیدم تا به خودم مسلط شم. با صدایی که 

کردم نلرزه و رسا باشه گفتم:سعی می  

درباره ی قضیه ی خواستگاری... من جوابم مثبته. هر وقت که اومدین، قدمتون روی  -

 چشم.
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 فصل یازدهم

 )آخرین فصل(

«خانه ی پدری»  

قتی فهمیدی راهتو اشتباه رفتی حتی اگر یه قدم مونده بود که به آدما همیشه میگن و»

آخر خط برسی، دور بزن و برگرد. همیشه همه میگن هیچ وقت دیر نیست برای 

برگشتن از یه راه اشتباه و پیدا کردن راه درست. ولی این حقیقت نداره! دروغه! گاهی 

که اشتباه کردی. گاهی وقتا دیر کنی فهمی راهت اشتباهه، یا دیر قبول میوقتا دیر می

«میشه. خیلی دیر...  

 

پشیمونی حس پیچیده ایه، درست وقتی میاد سراغت که یه قدمی رسیدنی و یهو خِرِت 

آهای! این »زنه بینی یه صدا از درونت فریاد میچسبه. یهو به خودت میای و میرو می

یه نة قدرتمند « نه!»میگن و تمام وجودت همزمان « خوای؟واقعاا همون چیزیه که می

که مشت میشه و فرود میاد توی قلبت. یا شایدم سیلی ای که خوابیده میشه توی 

 صورتت. اسمش دست واقعیته!

زنه تا بیدارت کنه، اون هم درست یه قدمی انجامِ کار! دست واقعیت بهت سیلی می

ه، شایدم... شاید به خاطر این قبلش نمیاد که هنوز جدی بودن این اتفاق حس نشد

دونم!نمی  

دست واقعیت وقتی به من سیلی زد که خیلی دیر بود و دیگه هیچ راه برگشتی نبود. یه 

رفتم و هر روز بهش این شد که من هر روزش رو با شادمهر بیرون میهفته ای می
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اطمینان رو دادم که جوابم مثبته و امروز که قرار بود بیاد خواستگاری و همه چیز 

خواستم که جدی بشه. خواستم! نمیخواستم. نمیمیجدی بشه ن  

شاید تمام این مدت برای من بازی ای بوده که بفهمم الوند بهم اهمیت میده یا نه و 

الوند هم هیچ اقدامی انجام نداده بود. حتی دریغ از یه تماس کوتاه! دلم الوند رو 

خواستش. بود و میخواست. با تمام دلخوری هام ازش، باز هم دل احمقم عاشق می  

یه بار خواست بره و بهش گفتم احمق نشو و حاال خودم احمق شده بودم. برای مخالفت 

 دیگه دیر بود. خیلی دیر!

اومد. انگار روح یه آدم یه هفته ای که با شادمهر سپری کرده بودم رو انگار یادم نمی

و انجام داد و اون حرف دیگه درونم رفته بود و اون آدمی که کنار شادمهر اون کار ها ر

ها رو زد من نبودم و حاال روح واقعی خودم بهم برگشته بود. حاال بیشتر از هر موقع 

 دیگه ای عاشق بودم و بیشتر از هر لحظه ای عشق رو نیاز داشتم.

اومد. چشم با صدای در سرم رو بلند کردم و به سپنتایی نگاه کردم که داشت داخل می

نشونه ی خوبی براش نبودن. نزدیکم شد و با لبخندی عمیق م های قرمزِ پف کرده

 گفت:

دارن شوهرت میدنا. باالخره توام داری از ترشیدگی درمیای! -  

نه شوخیش برام خنده دار بود و نه حتی تونستم لبخندی بزنم. از روی تخت بلند شدم 

کتم شوکه و قبل از این که بفهمه چی شد خودم رو توی آغوشش انداختم. انگار از حر

شد که هیچ کاری نکرد اما بعد از چند لحظه به آرومی دستش رو باال آورد و دورم 

 حلقه کرد.
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کردی من دونم داداش دوست داشتنی ای هستم و آرزو میخب بابا وحشی. می -

بودم ولی دست تقدیره دیگه.شوهرت می  

 با بغضِ توی گلوم خندیدم و آروم گفتم:

دیوونه. -  

 سرم رو بوسید.

دونم انداختن یه دختر ترشیده ورپریده بی. من نمیمامان احضارم کرده خونه ی بی -

 به یه پسر جنتل منگ این تشریفاتو داره آخه؟

کرد. آروم گفتم:شد فشار روی من رو بیشتر میهر چیزی که مربوط به خواستگاری می  

اومد خواستگاری.نمیکنه هیچ وقت دونست داره با کی عروسی میاگه الوند می ...آره -  

 من رو از آغوشش بیرون کشید و با ابرو های باال رفته و چشم های درشت شده پرسید:

الوند؟! -  

الوند... من گم شده بودم. اما این بار نه از خودم، من از عشق گم شده بودم و عشق 

نبودم عشق بود! انگار عاشق بودن با من پیوند خورده بود و من بلد « من»بودم و « من»

چجوری عاشق نباشم. مدل عاشقی من از همون مدل های قدیمی بود. از همون هایی 

 که دل کندن رو یادش نداده بودن!

من حاضر بودم سال های سال با جای خالی الوند زندگی کنم اما کسی رو به حریمم 

 راه ندم و حاال اشتباه کرده بودم! یه اشتباه بزرگ که هیچ راه برگشتی نداشت...

 آب دهنم رو قورت دادم و آروم گفتم:

شادمهر! -  
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کرد بروزش نده و با شوخی روش رو بابا خوشحال بود اما سپنتا ناراحت. سعی می

کرد.بپوشونه اما مشخص بود. حمایت هاش رو از من دریغ نمی  

خواستم. خواستم! من شادمهر رو نمیخواستم. من الوند رو میمن حمایت نمی

تونستم که با شادمهر ازدواج کنم.خواستم و نمینمی  

تو هنوز عاشق الوندی و توی این مدت همیشه به خواستگاریای شادمهر جواب مثبت  -

 دادی؟!

نفسم رو فوت کردم و به سمت تخت رفتم. روی تخت نشستم و سرم رو بین دست هام 

ه کردم دیگه نه راه پس دارم و نگرفتم. اشک توی چشم هام جمع شده بود و حس می

 راه پیش. 

خواستم به خاطر گم شدگی خودم چشمم رو به پنجره دوختم. پنجره ای که روزی می

رو ازش پایین پرت کنم و حاال گم شده بودم و با هزار پرت شدن هم هیچی پیدا 

بودم. یه مِن غریب...« من»شد. حاال من دوباره نمی  

د هم فرشته ی عذاب... من دیگه همتا نبودم. من فرشته بودم! فرشته ی نجات! شای

دونستم که به عطر خوش چشم هاش نیاز دارم و ندارمش. انگار توی تمام فقط می

بی بودم اون دورترین نزدیکم بود و من نفهمیدم.مدتی که من توی خونه ی بی  

، خیابونی که تک تک «خیابان تو»شدم توی شدم. گم میرفتم و گم میباید می

انداخت. عشقی که و هر بار من رو یاد یه عشق می خاطرات ما رو به خودش دید

شد و قرار هم نبود بشه. عشقی که سرتاسر دیوونگی بود و من دیوونه فراموش نمی

 بودم. من دیوونه ای بودم که دل داده بود و نفهمیده بود.
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نیاز داشتم به چشم هاش. به آرامش چشم هاش! به قهوه ی قاجارش که من رو 

کرد. من داشتم زندگی ای رو زندگی من رو باز و باز زنده می کشت و عشقش کهمی

کردم که سرتاسر تکرار بود. تکرار و تکرار و تکرار جوری که انگار آخرِ هر صفحه از می

 یه کتاب لعنتی نوشته باشن نقطه سر خط، تکرار زندگی!

من دیر  داد.حاال من توی خونه ی پدری ای بودم که دیگه بهم احساس خونه بودن نمی

فهمیدم اما خونه ی من یه آغوش بود. همون لحظه که بعد از تمام گله کردن هام الوند 

بی نیست. من رو در آغوش کشید فهمیدم که خونه ی من اینجا یا حتی خونه ی بی

 خونه ی من الونده. خود الوند...

 سکوتم سپنتا رو عصبی تر کرده بود. فریاد زد:

آره فرشته؟ آره؟!! -  

زد و من آدمی بودم که قرار بود نخواستنش رو زندگی کنه. لوم رو چنگ میبغض گ

تونستم بعد از یه هفته ی تمام بله گفتن بزنم زیر حرفم...نمی  

تونست اسم یکی از حس هایی باشه دونستم باید چکار کنم. سردرگم! این شاید مینمی

ه تموم شه. که دعوایی دونستم چکار کنم ککردم. نمیکه توی زمان داشتم تجربه می

 پیش نیاد، ناراحتی ای پیش نیاد، دلخوری ای پیش نیاد، فقط تموم شه!

سپنتا کالفه شده بود. چند قدمی حرکت کرد و روی تخت کنارم نشست. سنگینی 

م با نگاه کردم تا نگاهِ شرمندهکردم اما سرم رو بلند نمینگاهش رو روی خودم حس می

.سرزنشگرش تالقی پیدا کنه  

د آخه خواهر من... -  
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نفسش رو فوت کرد و دستی توی موهاش کشید. ازم ناراحت بود، نبود؟ شاید سپنتا هم 

 دیگه دوستم نداشت. نگاهم رو توی چشم هاش دوختم.

شناسمت!من چی بهت بگم آخه؟ دیگه نمی -  

من شناختم! حق با سپنتا بود. سرم رو پایین انداختم. من خودم هم دیگه خودم رو نمی

خواستم برگردم. شناختم و حاال که خودم شده بودم میآدمِ اون یه هفته رو نمی

خواستم درستش کنم. اما...می  

 آروم گفتم:

ذاره این کابوس واقعی شه.بگو الوند نمی -  

از روی تخت بلند شد و سری به نشانه ی تاسف برام تکون داد. من گند زده بودم! 

خواستم همه ی راهی که رفتم رو بلد نبودم! میگندی که دیگه جمع کردنش رو 

شد. راه برگشتی برام نمونده بود. من پل های پشت سرم رو خراب کرده برگردم اما نمی

 بودم...

انگار راستی راستی روح من و الوند به هم متعلق نبود که این بار دیگه قرار نبود به هم 

 برگردیم. آروم گفتم:

م متعلقه.بگو روح من و الوند به ه -  

سکوت کرده بود. انگار نوبت اون بود که سکوت کنه و با سکوتش قلب من رو به آتیش 

 بکشه. بلند تر از حد معمول گفتم:

بگو سپنتا! بگو! -  
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نگفت. توی چشم هام زل زد و نگفت. آب دهنم رو قورت دادم و نگاهم روی دست های 

کشید و گفت:ش ثابت موند. عصبی بود؟ از من؟ نفس عمیقی مشت شده  

بی. مراقب خودت باش.من میرم خونه ی بی -  

سپنتا هم باهام قهر کرده بود! سپنتا هم بخاطر همه ی این جریانات دلش ازم شکسته 

 بود! سریع از جا بلند شدم و گفتم:

سپنتا! -  

اما زودتر از چیزی که من فکرش رو بکنم از اتاق فرار کرد. از کنار من بودن. از کنار 

که گند زده بود به همه چیز! از اتاق بیرون رفت و در رو بست. چند دقیقه بعد  خواهری

 هم صدای به هم خوردن در حال اومد.

حق داشت برادر دلسوز من. من به حرفش گوش نکرده بودم. من گند زده بودم. بهم 

تونست من رو از تونست کمکم کنه؟ کی میهشدار داد و من توجه نکردم! حاال کی می

مردابی که توش گیر کردم نجات بده؟ من ناجی بودم و خودم ناجی نداشتم. کی  این

داد؟!من رو نجات می  

ش دوختم. به سمت میز آرایش رفتم و موبایلم رو از روش برداشتم و نگاهم رو به صفحه

اسی، نه هیچ میس کالی. یعنی اون دلش امعکس دو نفره ی من و الوند! نه هیچ اس

ن به اندازه ای که من روز و شب حتی توی بی حسی هام بهش فکر شد؟ اوتنگ نمی

کرد؟ عشق عجب حس نامردی بود!کردم بهم فکر نمیمی  

جنگی اما اون عاشق گفت عاشق که باشی با همه ی دنیا برای داشتنش میبی میبی

بی زنگ بود؟ من گند زده بودم اما اون چرا گذاشت من گند بزنم؟ شاید باید به بی

بی ای که توی گم شدن قبلیم کمکم کرد و نگذاشت گم شم. نگذاشت زدم. بیمی
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کرد اما خودش خراب شم، نابود شم. به فرشته ای که من رو فرشته ی نجات خطاب می

 ناجی ترین ناجی دنیا بود.

 به این امید که شاید این بار هم ناجیم باشه و نجاتم بده...

دلم کمی گرم شده بود. شاید امیدی بود که  جرقه ی امید توی ذهنم زده شده بود و

حس کنم روح من و الوند هم متعلق به همه. امید ناگهانی و یهویی ته دلم روشن شده 

کردم این امید ناامید نشه. من آدمِ امید بودم. نیاز داشتم که امیدم رو بود و دعا دعا می

امید نداشتم، داشتم مرگ حداقل به یه چیزی ببندم! من با امید زنده بودم و حاال که 

کردم.رو حس می  

بین شماره هام گشتم و گشتم. بار ها. انگار مثل کسی که هول شده باشه شماره پیش 

دیدمش. چشم هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم تا آروم بگیرم. چشمم بود و نمی

بی رو انتخاب کردم و قسمت سبز رو چشم هام رو باز کردم و شماره ی خونه ی بی

شد باز به هم برگردیم؟لمس کردم. یعنی می  

بی توی یه بوق... دو بوق... سه بوق... چهار بوق... بعد از چند لحظه صدای مقتدر بی

 گوشی پیچید:

بله؟! -  

خواست تا توش گریه کنم و اون بی رو میگلوم سوخت و بغضم تازه شد. دلم آغوش بی

مید هنوز زنده ست. آب دهنم رو قورت هم از عشق خودش و بابااحمد حرف بزنه و بگه ا

 دادم و سعی کردم حال زارم رو توی صدام نریزم.

بی.منم بی -  

 مکث کرد. بعد از چند لحظه مهربانانه گفت:
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فرشته مادر تویی؟ -  

بی تنها کرد و بیلبخند کمرنگی روی لبم نشست. مادر گفتن هاش من رو آروم می

فهمید.کسی بود که کامالا من رو می  

بی جانم.خودمم بی -  

اومد و مطمئن بودم مامان در حال تمیز کاریه. صدای جاروبرقی از اون ور خط می

تونست صدامون رو بشنوه.حداقل خوبیش این بود که نمی  

کاری داشتی دخترم؟ -  

 نفس عمیقی کشیدم و آروم گفتم:

بی.خوام بینمی -  

خواستمش. هیچ چیز! من نمی خیلی یهویی رفته بودم سر اصل مطلب. بی مقدمه. بی

بی ناجیم باشه. سکوت کرد. خواستم و گند زده بودم و تمام امیدم این بود که بینمی

سکوت کرد و من فهمیدم سکوت وقتی که نیاز داری یه چیزی بشنوی وحشتناکه. 

 نفس عمیقی کشید و پرسید:

خوای؟چیو نمی -  

خواست بگمش. ده. اما میدونست. مطمئن بودم که منظورم رو فهمیبی میبی

خواست از زبون خودم بشنوه... آب دهنم رو قورت دادم و آروم گفتم:می  

ازدواج با شادمهرو. -  

بی هم از دست من کالفه شده بود! به قول سپنتا صدای نفسش توی گوشی پیچید. بی

وقتی دو تا خر عاشق هم بشن عشقشون میشه خریت! عشق من و الوند خریتی بود که 
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دمون باعثش شده بودیم. نجنگیدن ها و پا پس کشیدن هامون باعثش شده بود. خو

بی تک سرفه ای کرد و گفت:بی  

مطمئنی؟ -  

تونستم با کسی که عاشقش مطمئن بودم؟ آره. شک نداشتم! من آدم عشق بودم و نمی

کم بی درتونستم عاشق کسی غیر الوند باشم... امیدوار بودم بینیستم ازدواج کنم. نمی

کنه. خود جوونیش رو که عاشق احمدشه اما مجبوره بخاطر آبرو به کس دیگه ای 

؟بود بی هم این لحظات رو تجربه کردهجواب مثبت بده. یعنی بی  

رفت بیرون و بهش جواب بی انگار توی این یه هفته اون آدمی که با شادمهر میبی -

تونم. من بی من نمیبود. بی داد من نبودم. انگار روح یکی دیگه توی بدنممثبت می

 عاشق الوندم.

بی هم فهمید الوند هیچ جمله ی آخر رو با بغض گفتم. مظلوم گفتم. جوری که بی

دونستم گند زدم و اشتباه کردم و این عکس العملی نشون نداده. از وقتی بیدار شدم می

ر گریه و خودم خواستم بزنم زیبی میبغض لعنتی توی گلوم بود و حاال انگار جلوی بی

 رو خالی کنم.

جدی شده بود. جدی تر از همیشه. دیگه خبری از اون مادربزرگ مهربون نبود و لحنش 

 مقتدر و استوار شده بود.

ببینیم چی میشه. -  

و صدای بوق ممتدی که توی گوشی پیچید. ببینیم چی میشه برای منی که داشتم 

کردم کافی نبود، بود؟ حال بد رو زندگی می  
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ببینیم چی میشه برای من جواب نبود. برای من تسکین حال نبود. فقط چیزی بود 

خواستم نتیجه ی نمی و من« شینه.خوره پای لرزش هم میهر کی خربزه می»شبیه 

 گندی که زدم رو ببینم. همه ی امیدم دود شد. پر کشید. ناامید شد!

 و من... تموم شدم!

ن خواستگاری شکل بگیره و بعد چیزی از درونم کردم که الوند نذاره ایدعا دعا می

زد اما نزد. بعد که اگر مهم بودم حداقل بهم زنگ می« اصالا تو براش مهمی؟»گفت می

 از اون دعوا دیگه نه الوند رو دیدم و نه صداش رو شنیدم و نه حرفی ازش زده شد.

پیش بذاره و نخواستن  دونستن که الوند قرار نیست پاانگار مامان و بابا و سپنتا هم می

 داغم رو تازه کنن.

صفحه گوشیم رو باز کردم و چشم دوختم به عکس پس زمینه و مِن خندان کنار الوند. 

روزی که از ته دل خندیده بودم و الوند بی هوا عکس گرفته بود. با اون لبخند گوشه ی 

کرد!لبش که از همیشه جذاب ترش می  

ه دلم اجازه دادم تنگ شه. دلتنگی ای مثل اون نگاهم رو توی چشم هاش دوختم و ب

نصف شب توی بیمارستان و علت پژاره ای که الوند بود. مثل اون شبی که بهش زنگ 

 زدم و دل ناآرومم رو آروم کرد و االن دیگه نداشتمش تا بهش زنگ بزنم و آروم بگیرم.

انگار  کردن و این دفعهش که همیشه من رو آروم میدو گوی قهوه ای سوخته

قصدشون تبدیل من به دلتنگ ترین آدم دنیا بود. دستم رفت روی قسمت پیامک تا 

اما ننوشته، « تو از من گم شدی و حاال من دلتنگ ترین آدم دنیام.»براش بنویسم 

 برگشتم روی صفحه ی اصلی.
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فهمیدم درد رو وقتی میشه حس کرد که اون از من گم شده بود و حاال من تازه می

ی کامالا چیزی رو از دست دادی و از این جا به بعد قراره فقط غم و پشیمونی متوجه ش

 باشه. دلم هوای جانم گفتناش رو کرده بود.

خرید خواست که برام گل نرگس رو میخواست. دلم روز هایی رو میدلم عطرش رو می

گل نرگس توی ادبیات نماد چشم های معشوقه. »گفت و پشت بندش همیشه می

خندیدم و و منی که غش غش می« ی برای چشم های سبزآبیِ زیبای معشوقم.یادگار

کردم روزی شنیدن این جمله برام حسرت شه.فکر نمی  

یعنی شادمهر هم بلد بود برام گل نرگس بخره و از ادبیات و شاملو حرف بزنه و برام 

سرش و بعد من « و آغوشت اندک جایی برای زیستن، اندک جایی برای مردن»بخونه 

 رو توی آغوشم بگیرم؟

دستم رو روی موهای عکس الوند کشیدم و صفحه رفت. همون موهایی که عاشقشون 

 بودم و همیشه در حال نوازششون! اشتباه کردم. خیلی زیاد...

آب دهنم رو همراه بغض توی گلوم قورت دادم و صفحه رو قفل کردم. گوشیم رو روی 

گرفتم و گذاشتم موهای بلندم دورم پخش  تخت رها کردم و سرم رو میون دست هام

بافت تنگ شده بود.بشن. دلم برای دست هاش وقتی موهام رو می  

نفسم رو با صدا به بیرون فرستادم که صدای زنگ تلفن خونه توجهم رو به خودش 

جلب کرد. حوصله ی برداشتن تلفن و گفتن این که مامان خونه نیست رو نداشتم. هیچ 

زد تا با من حرف بزنه.زنگ نمیوقت کسی به خونه   

صدای الو گفتن بابا رو شنیدم و دلم برای الو گفتن الوند اون شب توی بیمارستان وقتی 

 بهش زنگ زده بودم تنگ شد.
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سالم مامان محبوبه. ممنون شما خوبید؟ -  

بی به خونه زنگ زده بود؟!توجهم جلب شد. بی  

این حرفا؟گید مامان محبوب؟ یعنی چی چی دارید می -  

بی داشت همه چیز رو براش توضیح سکوت کرد و سکوتش طوالنی شد. حدس زدم بی

شدم. فریاد بابا من رو از جا پروند:داد و من خجالت زده میمی  

مگه از رو نعش من رد بشه! الوند لیاقت همتا رو نداره! -  

عاشق الوند بودم و  کرد معشوق لیاقت عاشق رو داره یا نه؟ منالوندِ من... کی تعیین می

تونست بهم بگه الوند لیاقتم رو نداره. من دل داده بودم! من دلداده هیچ کس نمی

 بودم...

شناخت؟ دلم بدجور هوای کرد لیاقت آدم ها چیه؟ مگه عشق لیاقت میکی تعیین می

بی زمین خوردم و الوند آغوش الوند رو کرده بود مثل روزی که توی حیاط خونه ی بی

در آغوش کشید و پیشونیم رو بوسید. من رو  

دونستم که کفری شده:صدای بابا پر از حرص بود و می  

مامان محبوب با تمام احترامی که براتون قائلم اما الوند توی این مدت هیچ کاری  -

تونم دخترمو بدم دست کسی که براش تالش نکرد! هیچی! هیچ تالشی نکرد. من نمی

کنه.نمی  

یشم زد. خودم همه رو از بر بودم و انگار این بار شنیدنش از زبون حرف های بابا آت

کسی دیگه برام غیر قابل تحمل بود. انگار که تمام مدت این واقعیت رو انگار کنم و 

 واقعیت بهم سیلی بزنه. دوباره!
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 بابا داد زد:

چی؟!!! -  

بی ماا بیزدن تا من هم بفهمم قضیه از چه قراره! حتچی چی؟ کاش واضح تر حرف می

دادم به بابا گفته که من هنوز عاشق الوندم و تمام مدتی که به شادمهر جواب مثبت می

دونستم که بابا قرار نیست این رو به روم بیاره و این رو هم واقعاا خودم نبودم. می

دونستم که االن دلش عجیب از من شکسته بود.می  

من االن باید بفهمم اینو؟ -  

تم که انقدر دختر بدی بودم برات اما بگم بابا شرمنده تونستم بهشکاش می

رفت و اگر شد آبروی بابا جلوی روی دایی میتونستم. اگر خواستگاری برگزار نمینمی

شدم.تونستم جواب منفی بدم و تباه میشد من نمیهم برگزار می  

دیگه چی؟ -  

نیست. ببخش که من رو ببخش بابا، ببخش که عاشق شدم. ببخش که دلم دست خودم 

 با عاشقیم شش ساله خانواده رو به عذاب وادار کردم.

 آروم گفت:

شادمهر؟ -  

شادمهر پسر خیلی خوبیه بابا. َمرده. یه مرد واقعی! اما هزار تا مرد هم بیان من دلم 

 پیش اونیه که اجازه داد من برم.

 صدای بابا خوشحال شد:

واقعاا؟ -  
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ادمهر موافقت کرده بود و بابا رو خوشحال. بابا هم من بی هم با ازدواج من و شانگار بی

تونست یه کرد و من غمگین بودم. غمگین تر از همیشه! شاید شادمهر میرو درک نمی

 همسر خوب برام باشه. شاید...

 بابا با خوشحالی گفت:

باشه پس. من حاال میام، به همتا هم میگم یکی دو ساعت دیگه بیاد. -  

با افکارم تنها باشم و این وحشتناک ترین تنبیه دنیا بود! بی صبر، از  قرار بود توی خونه

روی تخت بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم. من رو که دید نگاه عمیقی بهم کرد و به 

 سمتم اومد.

شد خوام شاید همه چیز بهتر میاگر با بابا اون قدر راحت بودم که بگم شادمهر رو نمی

شد برم توی بغلش گریه کنم و بگم من عاشق الوندم آروم اما راحت نبودم. اگه می

شد.شدم، اما نمیمی  

بابا به آرومی بغلم کرد و من خودم رو کنترل کردم تا توی آغوشش بغضم نترکه. اشک 

 توی چشم هام حلقه زده بود. بابا من رو از خودش جدا کرد و با لبخند گفت:

پدرصلواتی؟ دخترم بزرگ شده. تو کِی انقدر بزرگ شدی -  

 لبخند کج و کوله ای روی لبم نشوندم و بغضم رو مخفی کردم. بابا خندید و گفت:

به همین زودی داری عروس میشی. خدا داییتو خیر بده. -  

و خودش بلند بلند زد زیر خنده و بغض من بیشتر شد. نفس عمیقی کشید و آروم 

 گفت:
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بی خودش برات تو هم بیا. بی بی. یکی دو ساعت دیگهمن االن میرم خونه ی بی -

خواد لباس بیاری.لباس گرفته، نمی  

کرد دیگه عاشق الوند نیستم؟ باید بهادر بی کفنم رو گرفته بود برام. اون هم فکر میبی

شون بگه عشق شروع میشه، تموم نمیشه.بود تا به همهمی  

مشت کردم تا  بابا سرخوش به اتاقشون رفت تا لباسش رو عوض کنه و من دست هام رو

جلوی ریخته شدن اشکم رو بگیرم. بابا شیک تر از همیشه از اتاقشون اومد بیرون و 

پیشونیم رو بوسید و من نفسم رو حبس کردم تا بغضم نترکه. بابا رفت و در رو بست و 

 من افتادم زمین و اجازه دادم اشک من رو غرق کنه.

 من اشتباه بودم...

***** 

بی نشسته بودم و چشمم رو به ساعت روی دیوار ونه ی بیروی تختِ اتاقم توی خ

رسیدن و من ش میدوخته بودم. ساعت پنج بود و دو ساعت دیگه شادمهر و خانواده

تونستم م رو عذاب داده بودم و دیگه نمیتونستم نه بگم. من شش سال خانوادهنمی

 کاری کنم که حس تحقیر شدن بهشون دست بده.

شون با خاله مهرناز خراب بروشون رو ببرم. به اندازه ی کافی رابطهخواستم آدیگه نمی

خواستم مامان مریم حمایت برادرش رو هم از دست بده.شده بود، نمی  

خواست پاهام رو توی بغلم جمع کردم و به یه نقطه ی نامعلوم چشم دوختم. دلم می

ته و تموم شه اما ذارم این اتفاق بیفصدای زنگ گوشیم بلند شه و الوند بگه نمی

شد. الوندِ من...نمی  
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بی توی چهارچوب در خودنمایی در اتاق که بی هوا باز شد سرم رو باال آوردم. قامت بی

بی دردم رو کرد. در رو بست و عصازنان به سمتم اومد و روی تخت نشست. بیمی

دونست؟دونست. نمیمی  

چرا تو خودت جمع شدی دختر؟ -  

، از بغض. چشم هام هم همین طور! بهانه گیر شده بودم و دلم سوخت. از غمگلوم می

خرم، من نازتو می»خواست تا نازم رو بخره. مثل همون روزی که بهم گفت الوند رو می

«. دیوونه!»و من خندیده بودم و گفته بودم « خرم.خرم، عاشقانه عاشقیتو میعشقتو می

بی سرم رو بلند کردم و چشمم رو به بی االن کجا بود که نازم رو بخره؟ عشقم رو بخره؟

 دوختم. آروم گفتم:

خوام.من الوندو می -  

ش رو براش نخریدن و بهش وعده ی عروسک بهتر مثل بچه ای که عروسک مورد عالقه

ش بود. همون قدر دادن اما اون دلش گیر همون عروسک مورد عالقهو قشنگ تر می

م موج خواست. مظلومیت توی جملهرو می مظلوم، همون قدر پر بغض. من دلم الوند

بی آروم سرم رو روی پاهاش گذاشت و موهام رو نوازش کرد.زد. بیمی  

فهمم. هیچی ندارم که بهت بگم.فهمم مادر. میمی -  

بی بی هیچ چیز برای گفتن نداشت یعنی کار تموم بود. بیبغض گلوم رو فشرد. وقتی بی

شناخت حرفی نداشت بود و زیر و بم عشق رو میای که کل زندگیش رو عاشقی کرده 

 بهم بزنه و این یعنی همه چیز تموم شده بود.

خودم رو بیشتر توی آغوشش فشردم و بوی نرگسِ تنش رو به ریه هام هدایت کردم. 

 آروم گفتم:
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بی.بوی الوندمو میدی بی -  

موند. یه قطره می الوندم... هنوز هم الوندم بود. الوند توی تصوراتم تا همیشه مال من

 اشک بی اراده از چشم هام چکید.

دل من عاشقه. -  

کرد.موهام رو ناز می  

دونم.دونم دخترم. میمی -  

خواست خون گریه کنم. بدنم سرد آب دهنم رو قورت دادم و یه قطره دیگه. دلم می

و  کوبید. مثل تمام وقت هایی که گریهم میبود، قلبم مدام خودش رو به قفسه سینه

کشید. عشق داشت به قلبم شد حاال هم قلبم تیر میغصه ی زیاد باعث درد قلبم می

کرد! حمله می  

 آب دهنم رو قورت دادم و آروم تر گفتم:

دل اون نیست ولی. -  

بی بود که این بار لرزید.صدای بی  

هست. -  

من ریختم و ریخته شدن اشک هام دست من نبود. یه قطره ی دیگه. داشتم فرو می

داشتنش گریه اومد و درد هاش به زانو وا میدیگه اون آدمی که آسمون هم به زمین می

کرد نبودم. عشق با همه چیز فرق داشت... عشق من رو نه تنها به گریه، بلکه به زانو نمی

خواستم!وا داشت! من جلوی عشق زانو زده بودم و ازش معجزه می  
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اتفاقات و احتماالت و علم جهان فرق داره، گفت عشق با تمام بی میآخه همیشه بی

کنه، توی دل ناامیدی امید میده. یه عشق پیامبره! عشق معجزه ست! درد رو درمون می

کنی آخراشه همه چیز درست میشه.شب که فکر می  

کردم بغضم رو قورت بدم گفتم:با صدایی لرزون در حالی که سعی می  

بی؟بی -  

صداش مهربون بود. خیلی مهربون.لرزید. حتی نفس هام هم می  

بی؟جانِ بی -  

 آب دهنم رو قورت دادم.

اگه عاشقم بود چرا وقتی خواستم برم نگفت نرو؟ -  

بی هم جوابی برام نداشت. من شب بودم. من عجیب شب بودم! شبی سکوت کرد. بی

شد یا اگر قرار بود صبح شه دیگه اون صبحی نبود که من که دیگه صبح نمی

« صبح میشه این شی، باز میشه این در»تم. برای من جمله ی مسخره ی خواسمی

غصه نخور »گفت معنی نداشت. یا حتی شعر های شاملو که ایمانِ عشقم بودن. می

حاال من شب بودم. شبی به انتظار صبح!« دیوونه، کی دیده شب بمونه؟  

شب سیاه و چشم بیدار»  

 شب سیاه و سایه ی تار

 بهار ما گذشته شاید

 بهار ما گذشته انگار

«نرو بمان...  
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ریختم. من بارون شده بودم! توی اشک هام دیگه دست خودم نبود. بی اختیار اشک می

زدم و منتظر معجزه بودم. مظلومانه گفتم:بی هق میآغوش بی  

اگه عاشقم بود چرا ازم نخواست بمونم؟ -  

رو مثل کف  بی ای که عشقسکوت و سکوت و سکوت. سکوت وحشتناک بود. بی

دستش بلد بود سکوت کرده بود و فاتحه ی زندگی من خونده شده بود. سوال های 

کشتن. اون عاشقم نبود، بود؟ذهنم داشتن من رو می  

بی سخت ترین لحظه ی زندگی اونجاست که...بی -  

داد.بغض امونم نمی  

بودن یا  بی سخته نخوای بری، ولی بگی دارم میرم که نرو بشنوی، ولی ببینیبی -

 نبودنت مهم نیست.

بی قایم کردم و اشک شدم. مثل بچگی! مثل وقت هایی که سرم رو توی آغوش بی

بی و سرم رو اومدم پیش بیکرد. میکردن، یا سپنتا ناراحتم میمامان و بابا دعوام می

ریختم و حاال باز من بچه بودم.کردم و اشک میتوی آغوشش قایم می  

ودیم که رفتنمون واسه کسی جهنم باشه، که تالش کنن برامون. ما بی، ما کسی نببی -

ریم، درو برامون باز کردن.کسی نبودیم که نگهمون دارن. ما گفتیم می  

گرفتم. سکوت کرده بود و من داشتم سکوت کرده بود و من داشتم آتیش می

ام هیچ سوختم. انگار توی آتیش گم شده باشم و هر چی بال بال بزنم و کمک بخومی

کمکی نیاد و فقط بیشتر بسوزم. من هیچ آتش نشانی نداشتم. من هیچ ناجی ای 

 نداشتم. من فرشته ی نجات بودم و هیچ فرشته ی نجاتی نداشتم...

اگه دوستم داشت چرا نگهم نداشت؟ -  
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 صدام بلند تر شد و شدت اشک هام بیشتر.

کنه؟اگه دوستم داره چرا تالشی نمی -  

بی. اشک توی چشم های اون هم حلقه آوردم و زل زدم توی چشم های بیسرم رو باال 

بودم. من درد بودم. من درد بودم...« درد»زده بود و من   

رفته ام گرچه دلم منتظر برگرد است/چقدر »بی االن من اون شعره ام که میگه بی -

«.صبر از این زاویه اش نامرد است  

 خندید.

توام معتاد شعر شدیا مادر. -  

بی لبخند بی جونی زد و گفت:خندیدم. تلخ! کام خودم هم از این تلخی زهر شد. بی  

خندیدی. -  

 خندیدم و اشک ریختم. خندیدم و شکستم. خندیدم و درد کشیدم.

«.خنده ی تلخ من از گریه غم انگیز تر است» -  

خوانی کرد و من بلد نبودم چشم هاش رو بخونم. من هنر چشم با لبخند به من نگاه می

 نداشتم! آروم گفتم:

یعنی هیچ راهی نیست؟ -  

 سرم رو بوسید.

به پالک توی گردنت نگاه کن دختر. -  
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خدا... پالک خدایی که هیچ وقت از خودم جداش نکردم و همیشه باهام بود. خدا میشه 

کنه و واقعاا کمکم دستم رو بگیری؟ میشه بهت امید ببندم؟ میشه بگم خدا کمکم می

ن کسی رو ندارم پناهم باشه، خودت پناهم بده...کنی؟ خدا م  

بی من رو در آغوشش فشرد و من اون قدر اشک ریختم که دیگه هیچ اشکی برای بی

ریختن نداشتم. زمان برام بی معنی شده بود و نفهمیدم چند دقیقه یا چند ساعت اشک 

ال آسمون ریختم. انقدر گله کردم و اشک ریختم که حرف هام ته کشید. حالم مثل ح

 بود بعد از یه بارون شدید.

 پیشونیم رو بوسید و آروم گفت:

رسن.پاشو برو صورتتو بشور بیا لباستو عوض کن. االن می -  

گفت. درست نبود جلوشون با حال زار جلوه کنم. بدون مخالفت خودم رو به راست می

تخت نشسته  بی هنوز رویروشویی رسوندم و صورتم رو شستم و برگشتم توی اتاق. بی

بود و چشم هاش رو به من دوخته بود. غم که دیدن نداشت، داشت؟ من یه توده غم 

 بودم!

لباس هام رو با کت دامن سفید عوض کردم و جوراب شلواری سفیدم رو هم پوشیدم. 

شدم؟ دیگه بی انگار برام یه چادر سفید گلدار جدید گرفته بود. باید خوشحال میبی

کرد.من رو خوشحال نمیهیچ چیز غیر الوند   

آرایشم بکن مادر. صورتت بی روح نباشه. -  

تونستم که روی حرفش حرف بزنم. لوازم آرایشم رو از توی حرفی نداشتم. یعنی نمی

کشوی آینه بیرون آوردم و مشغول آرایش شدم. کاملِ کامل اما ملیح. چشم هام مثل 
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بودم. خط  ید و آبی کشیدههمیشه موقع ناراحتی آبی شده بود و پشتش سایه ی سف

 چشم و ریمل و یه رژ صورتی قشنگ.

خودم رو توی آینه نگاه کردم. زیبا شده بودم! زیبا برای کسی که قرار بود همسرم باشه 

خواستمش اما بخاطر آبروی خانواده ای که بارها بی آبروشون کرده بودم باید و من نمی

شد.م میکرد. کاش امشب تمودادم. قلبم درد میبله می  

زنگ خونه زده شد و دل من فرو ریخت. این کابوسی بود که داشت به واقعیت تبدیل 

شنیدم شد! دلم ریخت. دلم هری ریخت. من کر شدم. کور شدم. دیگه نه چیزی میمی

شنیدم. شنیدم و نمیدیدم. صدای سالم و علیک کردن خانواده ها رو میو نه چیزی می

وشحال بودم که حداقل دیدنشون قرار نیست عذاب غم روی دلم نشسته بود و خ

 وجدانم رو بیشتر کنه.

فرشته؟ -  

بی ای که چادر به دست نگاهش رو به من دوخته بود. خم بی برگشتم. بیبه سمت بی

بی چادر رو سرم کرد. لبخند روی لبش نشست و آروم گفت:شدم و بی  

مادربزرگم شب خواستگاریم  پوشیدیش،چادر سفید گلدار منو، همونی که همیشه می -

برام خریده بود و سرم کرد. منم سفید بخت شدم و با خوشحالی با احمد زندگی کردیم. 

 حاال من برای تو این چادر سفیدو خریدم که سفید بخت بشی.

 لبخند تلخی زدم و زیر لب گفتم:

چیزی که باعث شد سفید بخت بشید چادر نبود، عشق بود. -  

رو قورت دادم و توی چشم هاش زل زدم. اما نشنید. آب دهنم  

بی. آرومم کن.غمگینم بی -  
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بی شکستن خود جوونش رو التماس گونه گفتم آرومم کن و شکستم اما نذاشتم بی

 ببینه. توی این کمکم کن هزاران هزار استیصال بود و من غمگین تر از هر موقعی بودم.

ر. غصه نخور. خدا بزرگه.خیلی از عشقا بعد از ازدواج به وجود میان دخت -  

 خدا...

 پیشونیم رو بوسید و با لبخند گفت:

سفید بخت شی دخترم. -  

نفس عمیقی کشید و کمی ازم فاصله گرفت. چادر رو روی سرم مرتب کردم. چادر 

بی همون طور که به سفید گلگلی، درست همون مدلی که الوند معتقد بود بهم میاد. بی

رفت گفت:سمت در می  

دونی درسته انجام بده دختر. هر چی دلته، چون فقط دلته که درست اری میهر ک -

میگه. هیچ آدمی با عقلش خوشحال زندگی نکرده که تو دومیش باشی، همه دلی 

 دیوونگی کردن!

 مکث کرد.

من میرم بیرون، توام بیا. چایی رو مادرت احتماالا آورده. -  

دونی درسته هر کاری می»ی سر و ته. و بیرون رفت. من موندم و هزاران هزار فکر ب

زد گفت الوند. دلم فریاد میدلم؟ دلم الوند بود. دلم می« انجام بده دختر. هر چی دلته.

خواد. دل بیچاره ی من...گفت که شادمهر رو نمیالوند و می  

هیچ آدمی با عقلش خوشحال زندگی نکرده که تو دومیش »اما آبروی مامان و بابا... 

کردم. عاشقی هام من دیوونگی هام رو کنار الوند می« ه دلی دیوونگی کردن!باشی، هم
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تونستم به شادمهر جواب مثبت بدم در حالی که دلم چیز رو کنار الوند داشتم. نمی

 دیگه ای میگه.

لرزید و سردم بود. دست هام یخ یخ بودن و مدام آروم نبودم. دل آشوب بودم. بدنم می

رفت و شدن و روح از بدن من میادم. نفس هام مدام قطع میدآب دهنم رو قورت می

گشت.برمی  

تونستم این گند رو به من قرار بود یه عمر با آدمی که اون بیرونه زندگی کنم و نمی

م و در رو به م بزنم. حداقل االن خیلی زود بود. چادر رو سفت روی سرم چسبیدآینده

در اتاق نشسته بودن، جوری که من بهشون  رویآرومی باز کردم. خانواده ی من روبه

 دید داشتم و خانواده ی شادمهر پشت به اتاق.

خواستم که به جای اون الوند چقدر شادمهر از پشت جذاب شده بود و چقدر من می

باشه! نیوشا نبود باهاشون. نفس عمیقی کشیدم تا به خودم مسلط شم. دست هام یخ 

دمهر رو ببینم.خواستم چهره ی شاکرده بود و نمی  

لرزیدم. قلبم توی دهنم بدنم مثل یه تیکه یخ شده بود و از سرمای درونم داشتم می

تپید و هر لحظه امکان داشت همه ی احساساتم رو باال بیارم. نگرانی بود یا وحشت می

کردم.دونستم که داشتم سنکوب میدونم، فقط مینمی  

خواستم ادم و از در بیرون رفتم. نمیدوباره نفس عمیقی کشیدم و به خودم جرات د

خواستم شرمنده شم. سریع به سمت بابا حرکت کردم و چهره هاشون رو ببینم. نمی

 چشم بستم تا شادمهر رو نبینم. کاش بتونی من رو ببخشی شادمهر، کاش...

جلوی بابا ایستادم و چشم هام رو باز کردم. حرکتم همه رو متعجب کرده بود و تعجب 

خوندم. بابا اما انگار ذهنم رو خونده بی به وضوح میشم های مامان و سپنتا و بیرو از چ
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دونستم پشت همه این عادی نگاه کرد اما من بهتر از همه میبود و عادی نگاهم می

 کردن ها طوفان خوابیده.

نفس عمیقی کشیدم و دست هام رو پشت چادر مخفی کردم تا لرزششون مشخص 

رت دادم و توی چشم های سبز بابا زل زدم. نفس عمیقی کشیدم نشه. آب دهنم رو قو

 و تمام جسارتم رو ریختم توی صدام:

بابا... -  

 مکث کردم.

خوام ازدواج کنم.من... نمی -  

بابا سکوت کرده بود. انگار منتظر بود ادامه بدم. هنوز آروم بود. آب دهنم رو دوباره 

لرزید گفتم:قورت دادم و با صدایی که می  

خواستگاری منتفیه. جواب من مثبت نیست. -  

ش رو از پشتی گرفت و چشم هاش رو تنگ کرد.تکیه  

مطمئنی دخترم؟ -  

کردم و هم شدم. شادمهر آدمِ من نبود. هم اون رو بدبخت میاز این مطمئن تر نمی

رفتم پیش کسی که دوستش دارم! چشم رفتم پیش الوند. باید میخودم رو. باید می

وی هم فشردم و سرم رو به سمت شادمهر چرخوندم.هام رو ر  

شادمهر من واقعاا متا... -  

چشم هام رو باز کردم و روح از تنم پر کشید. پر کشید و دور زد و برگشت و من آروم 

زریق شده گرفتم. آروم گرفتم! قلبم انگار آروم گرفته بود و آرامش به بند بند وجودم ت
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تعجب نگاه ابرو هام باال پریده بودن اما قلبم آروم. با بود. چشم هام درشت شده بود و 

کرد؟ آروم و با بهت گفتم:م رو توی چشم هاش دوختم. اینجا چکار میخیره  

الوند؟!!! -  

گرفتم و این بار هم آروم گرفتم. دیگه نگران نبودم. مثل همیشه موقع دیدنش آروم می

! لبخند جذابش رو روی لب هاش حفظ دیگه حالم بد نبود. آروم گرفته بودم اما با بهت

کرد. همون چشم هایی که میوه ی نرسیده خونده کرده بود و توی چشم هام نگاه می

بودشون. میوه های نرسیده ای که ارزش صبر کردن تا رسیده شدن رو داشتن! چشم 

 هاش رو نگاه کردم.

رای من مثل دلم آروم شد. بی اراده لبخندی روی لبم نشست. بعد از این مدت که ب

هزاران سال گذشت، دیدنش برام نعمت بود. دیدنش، اون هم توی این جایگاه! با چشم 

زدیم. بی هیچ مانعی! حاال من خوندن چشم ها رو بلد بودم. هامون انگار با هم حرف می

 عشق یادم داده بود! عشق... عجیب ترین حس دنیا. شایدم معجزه!

هدایت کن. حرفاتونو بزنید. ما هم اینجا  دخترم، الوند جان رو به سمت حیاط -

 حرفامونو بزنیم.

سرم رو به سمت مامان برگردوندم و تمام تشکرم رو توی چشم هام ریختم. لبخندی 

شد و هنوز منگِ اتفاقِ بهم زد و با سر به حیاط اشاره کرد. لبخند از روی لبم محو نمی

 لحظه ی پیش بودم.

حیاط قدم برداشتم. الوند هم پشتم راهی شد. قلبم  الوند از جا بلند شد و من به سمت

بود گُم شده بود. حاال خوشحال « درد»کوبید و منی که م میتند تند به قفسه سینه

بود و عشق « عشق»بودم. حاال دلم آروم گرفته بود. دیگه هیچ خبری از غم نبود. من 
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بود خودم رو پیدا  گم شده بود و من گم شده بودم و حاال که عشق به آغوشم برگشته

 کرده بودم.

تپید دیگه یه منِ غریب نبود. حاال من آشناترین آشنا بود! قلبم تند تند می« من»حاال 

زیدن اما دلم آروم شده بود. مثل یه موسیقی بی لرو دست هام از شدت هیجان می

شب به گلستان تنها منتظرت »کرد. بی گوش میکالم. مثل همون آهنگی که بی

و من ناکامی رو توی دوریش از اعماق وجودم « باده ی ناکامی در هجر تو پیمودمبودم/

 حس کردم و منتظر عشق بودم و حاال عشق اینجا بود، درست کنارم!

ذاشت هیچ کدوم رو بپرسم. هزاران سوال توی سرم بود که زبونم الل شده بود و نمی

ارم نشست. نگاهم رو توی چادر رو جلوتر کشیدم و لبه ی حوض نشستم. الوند هم کن

ش دوختم و سعی کردم تمام آرامش گم شده ی این مدتم رو دو گوی قهوه ای سوخته

 برگردونم.

زدیم. چقدر کردیم و با چشم هامون با هم حرف میبی حرف فقط هم دیگه رو نگاه می

دلتنگ بودم! چقدر! نگاهم رو روی تک تک اجزای صورتش چرخوندم تا دلتنگیم رو 

نم. اون هم گردنبند خدا رو توی گردنش انداخته بود. خدایا شکرت!رفع ک  

خوای چیزی بگی جانم؟ منم به اندازه ی تو دلتنگما. مثالا دلتنگ صدات.نمی -  

شد عاشقش نشد وقتی این طور حرف حس کردم دوباره و از اول عاشقش شدم! مگه می

ما دلم انگار باهوش تر بود. آروم زد؟ مغزم هنوز هنگ بود و اتفاقات رو نفهمیده بود امی

 گفتم:

... چطور؟چ -  

لرزوند و فقط مختص خودش بود.خندید. از همون خنده هایی که باهاشون قلبم رو می  
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چی چطور؟ -  

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

فهمم. خانواده ی من... خانواده ی تو... من و تو... شادمهر...من... من نمی -  

ای و بی سر و تهم عادت داشت. دستش رو جلو آورد و دستم به حرف های تک کلمه 

 رو بین دست هاش گرفت. لبخندی گوشه ی لبش نشوند و آروم گفت:

واقعاا فکر کردی من رهات کردم و قرار نیست دیگه بجنگم برات؟ -  

سرم رو پایین انداختم که یکی از دست هاش رو به سمت صورتم آورد و مجبورم کرد 

کشید و من رو آروم م میش رو نوازش وار روی گونهیرم. انگشت اشارهسرم رو باال بگ

کرد.می  

هیچ وقت دیگه این فکرو نکن. -  

 لبخندی زدم و آروم گفتم:

کنی؟ خیلی سوال توی ذهنمه.برام تعریف می -  

سرش رو آورد جلو و طولی نکشید که پیشونیم داغ شد. گرمای لب هاش روی پیشونیم 

م قلبم فرستاد و دلم گرم شد. گرمِ بودنِ عشق! پایین تر اومد و گونهگرمای عشق رو به 

رو به آتش کشید. پایین تر اومد و به آرومی لب هاش رو روی لب هام قرار داد. و 

 بوسید!

بوسید. نرم و پر از احساس، انگار تمام عشق متولد شد. عشق پیامبر قلب من! می

هاش ریخته بود. من هم به آرومی احساسش، تمام عشق و دلتنگیش رو توی لب 

همراهیش کردم. بعد از چند لحظه از هم فاصله گرفتیم. مطمئن بودم که صورتم سرخ 
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کردم. سرم رو پایین انداختم و چادر رو روی سرم مرتب شده و گر گرفتن رو حس می

 کردم که خنده ی الوند دلم رو لرزوند.

بره آخه.! خجالتتم دل میخجالت؟ جانا -  

دی روی لب هام نشست و سرم رو بلند کردم. هنوز منتظر جواب سوالم بودم و لبخن

 الوند هم انگار این رو حس کرد. توی چشم هام نگاه کرد و با آرامش ذاتیش گفت:

وقتی بابات گفت مامانت این بین داره اذیت میشه فهمیدم بابات مخالف نیست، فقط  -

گرفتم و با مادرت حرف زدم و راضیش بی کمک خواد همسرش اذیت شه. از بینمی

بی بود.ش پیش بیکردم. بابات تا خود امروز خبر نداشت، مامانتم که همه  

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

بی راضیشون کرد. تلفنی با بی سپردم و طی یک ساعت بیخانواده خودمو هم به بی -

بح اومد.هم آشتی کردن و امروز صبح هم همو دیدن. باباتم امروز ص  

 خندید.

دیدی! خوراک سپند بود. شانس آوردن که فقط بودی و هندی بازیاشونو میباید می -

 من اینجا بودم.

 لبخندی روی لب هام نشست. آروم گفتم:

شادمهر... -  

دونست که من هم واقعاا هیچ حسی به شادمهر نداشتم.اون هم خندید. انگار می  

و روز اولی که من این قضیه رو فهمیدم رفتم اومد شادمهر فقط از تو خوشش می -

 پیشش و همه چیزو بهش گفتم. خود شادمهرم فهمیده بود اون آدم واقعاا تو نبودی.
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 گیج شده بودم.

پس چرا... -  

 میون حرف هام پرید:

رسیدی من ازش خواستم بیرون رفتن باهاتو ادامه بده. اگر خودت به این نتیجه نمی -

بی و خوای همه جنگیدنای من بی فایده بود. قضیه امروز و بیمیکه واقعاا شادمهرو ن

سپنتا رو هم بذار پای اینکه من ازش خواستم. من و سپنتا خیلی وقته رفیق شدیم. این 

خواستم قدرمو بدونی جانم.ه میکارا هم بخاطر این بود ک  

 چشمکی زد و خندید. خندیدم. مشت آرومی به بازوش زدم و زیر لب گفتم:

نامرد! -  

 خندید. بلند بلند!

خوام برم من نامردم؟ دست شما درد نکنه. من اصالا پشیمون شدم آقا من می -

مون.خونه  

 خندیدم و آروم گفتم:

ده بار بهت گفتم تو سپند نیستی. -  

اون هم خندید و نگاهش رو به نگاهم دوخت. توی نگاهش عشق بود، محبت بود، 

 آرامش بود، من بودم! من!

تونم از فرشته ی نجاتم بگذرم؟تو فرشته ی نجاتمی. مگه میآخه  -  
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لبخند روی لب هام جا خوش کرد و خودم رو توی آغوشش جا کردم. سرم رو بوسید و 

من پر شدم از حس آرامش. مرد من خود آرامش بود! صدای پر از آرامشش رو زیر 

 گوشم شنیدم:

حاال... همتا؟ یا فرشته؟ -  

بود که من کدوم رو دوست دارم!ریز خندیدم. براش مهم   

تو بگو. -  

 دوباره سرم رو بوسید و من هزاران باره پر شدم از عشق! عشق و عشق و عشق!

من که عاشق جفتشونم. تو برام بی همتایی و فرشته ی نجاتم. فرشته ی نجاتی که  -

بازیمون توی اوج غم و درد برگشتی بهم. روح ما به هم متعلقه جانم! هر چقدرم دنیا 

 داد بازم برگشتیم به هم. تو فرشته ی بی همتای منی! حاال خودت بگو، فرشته یا همتا؟

گفت. هر چقدر که دور شدیم برگشتیم به ته دلم از حرف هاش شیرین شد. راست می

 هم! آروم گفتم:

فرشته... -  

 و دلم شیرین شد وقتی زیر گوشم گفت:

فرشته ی نجات... -  

با صدای زنگ در جفتمون از جا پریدیم و از توی آغوشش بیرون اومدم. از جا بلند شدم 

وی حیاط تا در رو باز کنم که از داخل آیفون رو زدن. صدای تق تق پاشنه ی کفش ت

 پیچید و قامت عسل توی درگاه نمایان شد. 
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با ذوق آشکاری افته لبخند عمیقی زده بود و قبل از این که بفهمم چه اتفاقی داره می

 به سمتم دوید و من رو به آغوش کشید.

زن داداش! -  

چقدر دلم از این کلمه شیرین شد! لبخندی روی لب هام نشست و به آرومی از خودم 

جداش کردم. الوند هم کنارم ایستاد و عسل همون طور که دستم رو توی دستش 

 گرفته بود با صدای تقریبا جیغ مانندی گفت:

عروس خانوم.تبریک میگم  -  

 خندید و ادامه داد:

خواهر شوهرت شدما. حواست به خودت باشه. -  

خندیدم و سکوت کردم. خوشحالی انگار زبونم رو بریده بود! دستم رو توی چادرم 

 انداختم و روی سرم مرتبش کردم که الوند رو به عسل پرسید:

سپند کجاست؟ -  

داخل تا بیاد. کنه االن میاد. من میرمداره ماشینو پارک می -  

عسل به سرعت به داخل دوید که صدای سوت سپند باعث شد سرم رو به سمت در 

 بچرخونم.

جوووون زن داداش عجب جیگری شدی! به خدا که اگر این الوند خره نبود خودم  -

گرفتمت. اصالا بیا الوندو همینجا سر به نیست کنیم خودمون باهم فرار کنیم بریم.می  

با اعتراضی که نمایشی بودنش مشخص بود گفت:خندیدم و الوند   

سپند!!! -  
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 سپند هم قهقهه ای زد و در رو پشتش بست.

جون تو. به خدا نگاش کن چه هلو شده. -  

 الوند نزدیکم شد و دستش رو دور کمرم انداخت. خندید و رو به سپند گفت:

چشا درویش بی حیا. -  

های الوند از دور کمرم باز شد و  سپند هم بلند بلند خندید و به سمتم اومد. دست

سپند من رو در آغوش گرفت. مثل همون آغوشی که توی کوه مظلومانه بهش پناه برده 

 بودم و سپندی که برادرانه حمایتم کرده بود! آروم زیر گوشم گفت:

تبریک میگم زن داداش. تبریک میگم به عشقتون! -  

 لبخندم عمیق تر شد و آروم گفتم:

ممنون. -  

مون رو جلب کرد:غوشش جدا شدم که صدای بلند سپنتا توجه همهاز آ  

تونه از خود ناکست بربیاد.به داش سپند! این جار و جنجاال فقط می -  

 سپند هم بلند خندید و گفت:

دستت درد نکنه دیگه سلطان! داشتیم؟ -  

سپند و سپنتا همیشه شیوه ی خودشون رو برای حرف زدن داشتن و همیشه ما رو به 

انداختن. همدیگه رو محکم بغل کردن و سپنتا با خنده گفت:خنده می  

اومد؟بی هم میحاال چی بود موضوع بحث که صداتون تا توی آشپزخونه ی بی -  
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واال داش سپنتا جونم برات بگه که خواهرت همچین جیگر شده چشممو گرفت.  -

نیم.گفتم اگه بشه این الوندو بکشم و با خواهرت فرار کداشتم می  

سپنتا خندید. بلند! این خنده های بلند دسته جمعیمون رو دنیا خیلی وقت بود بهمون 

کرد.بدهکار بود و حاال داشت بدهیش رو بعد از سه سال صاف می  

خواستم خودت دومادمون شی. این الوند اومد زبون ریخت منو خر منم از اول می -

 کرد.

ت:الوند من رو محکم تر به آغوشش فشرد و گف  

داشتیم سپنتا؟ با همه اره با منم آره؟ -  

 سپنتا با همون خنده ی بلند برای الوند ابرویی باال انداخت و رو کرد به سپند.

حاال خواهرم که پرید، ولی چه بهتر. بیا خودم زنت میشم. آپشنامم بیشتره. -  

ی مشتی قهقهه ی الوند به آسمون رفت. من هم خندیدم، از ته دل! سپند با اخم نمایش

تونست کنترلش کنه گفت:به بازوی سپنتا زد و با خنده ای که نمی  

خواد بره پیش خانواده ها.پس برو تو ضعیفه که آقاتون می -  

ش کرد و با هم به داخل رفتن. خوشحال بودم. از ته دل! ی حواله«بمیر»سپنتا با خنده 

رو شدم. سرم رو به سمت الوند چرخوندم که با یه دسته از گل های نرگس روبه  

 چشم هام گرد شد و آروم گفتم:

اینا از کجا اومدن؟ -  

 خندید.

@DONYAIEMAMNOE



 رمان باوان

 

 
506 

جانم.از حال تا اینجا دستم بودن. منتها شما متوجه نشدی  -  

ش بود که همه چیز رو به کل یادم رفته بود. گل ها انقدر حواسم به این عشق و معجزه

یدم و بوش رو به رو از دستش گرفتم و سرم رو میونشون فرو بردم. نفس عمیقی کش

 ریه هام هدایت کردم. من عاشق این گل و این بو بودم! 

 سرم رو بلند کردم و نگاهم رو توی چشم هاش دوختم.

الوند؟ -  

کردم.لبخند زد. همیشه عاشق وقت هایی بود که اسمش رو صدا می  

جان دلم؟ -  

 آروم گفتم:

بی، گم شده بودم. خونه ی پدریم حس خونه بودن بهم وقتی اومدم خونه ی بی -

کردم هیچ خونه ای داد. اینجا هم فقط یه مدت اون حسو داد و دیگه نداد. حس مینمی

دم خونه ی من تویی!ندارم تا اینکه... فهمی  

گردن، اما اگر یه زن بره دیگه گفته بودم مرد ها وقتی میرن واقعاا نمیرن. همیشه برمی

گرده. حاال میگم یه زن اگر عاشق باشه هزاران بار هم بره باز هم هیچ وقت برنمی

گرده درست به آغوش یارش! گرده. برمیبرمی  

 ادامه دادم:

ش فاصله بگیره، ولی همیشه وتاه یا بلند از خونهتونه برای یه مدت کآدمم می -

گرده به خونه. همیشه! تو خونه ی منی الوند. تو... باوان منی!برمی  
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کرد ها یه تعبیر دارن به اسم »گفت بی میبی یاد گرفته بودم. بیاین کلمه رو از بی

د. یعنی ش میشه جگرگوشه ولی خب اصلش از باوان و بابان میاباوان که ترجمه ساده

خانه ی پدری. چیزی فراتر از جگرگوشه! یعنی وقتی کسی بهت میگه باوانِم داره با 

«زبون بی زبونی میگه اونقدر با روحم آمیخته شدی که حاال ریشه ی منی!  

و الوند برای من همین بود! الوند خونه ی من بود! الوند باوان من بود! لبخندی بهم زد و 

کرد گفت:که آغوشش رو برام باز میلب حوض نشست و همون طور   

دونم. منم عاشقتم گیان. منم عاشقتم!معنی اینو می -  

لب حوض نشستم و توی آغوشش فرو رفتم. نرگس های خوشبو رو توی دست هام 

م افتاده بود رو درست گرفتم و دیگه سعی نکردم چادر سفید گلداری که روی شونه

خدامون، حافظ این عشق بود. کنم. حاال گردنبند های توی گردنمون،   

فرستاد و ما زیر نور ماه و توی پناه خدا با بوی نرگس کنار هم ماه نورش رو برامون می

کردیم و چادر گلدار سفید، سفید بختم کرده بود.عاشقی می  

بی که خاطره ی خودش و بابا احمد بود و با صدایی آروم آروم شعر مورد عالقه ی بی

بی و بابا خاطره ی من و الوند رو خوندم. من و الوند جوونی های بیحاال قرار بود بشه 

 احمد بودیم!

و چشمانت راز آتش است» -  

شتابدو عشقت پیروزی آدمی ست هنگامی که به جنگ تقدیر می  

 و آغوشت

 اندک جایی برای زیستن
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«اندک جایی برای مردن...  

 میون شعر خوندنم پرید:

تونه ای ما معنی نداره. ما عاشقیم! پس مرگ هم نمینگو مردن. حاال دیگه مرگ بر -

 جدامون کنه. بگو ماندن!

تونه گفت. اونایی که روحشون به هم متعلق باشه رو حتی مرگ هم نمیبی راست میبی

 جدا کنه. 

 آروم خوندم:

و آغوشت اندک جایی برای زیستن» -  

«اندک جایی برای ماندن!  

بی بود! انگار همیشه حق با بی  

ایی که روحشون به هم متعلق باشه، هرچقدرم دنیا بازیشون بده و از هم دور بشن، کس

هرچقدرم طعم تلخ جداییو بچشن و سوزش دلتنگیو تا مغز استخونشون حس کنن، 

دیگه ختم میشن. گردن و تهش به همبازم به هم برمی  

گردیم!ما به هم برگشتیم. ما همیشه به هم برمی  

 

 ستاشک رازی»

 سترازیلبخند 
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 ستعشق رازی

 .اشِک آن شب لبخنِد عشقم بود

 قصه نيستم که بگویی

 نغمه نيستم که بخوانی

 صدا نيستم که بشنوی

 یا چيزی ُچنان که ببينی

 ...یا چيزی ُچنان که بدانی

 من درِد مشترکم

 .مرا فریاد کن

 گویددرخت با جنگل سخن می

 علف با صحرا

 ستاره با کهکشان
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 گویممیو من با تو سخن 

 نامت را به من بگو

 دستت را به من بده

 حرفت را به من بگو

 قلبت را به من بده

 امهاِی تو را دریافتهمن ریشه

 امها سخن گفتهبا لبانت براِی همه لب

 .هایت با دستاِن من آشناستو دست

 امدر خلوِت روشن با تو گریسته

 برای خاطِر زندگان،

 اماندهو در گورستاِن تاریک با تو خو

 زیباتریِن سرودها را
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 زیرا که مردگاِن این سال

 .اندتریِن زندگان بودهعاشق

 دستت را به من بده

 هاِی تو با من آشناستدست

 گویمای دیریافته با تو سخن می

 ساِن ابر که با توفانبه

 ساِن علف که با صحرابه

 ساِن باران که با دریابه

 ساِن پرنده که با بهاربه

 گویدساِن درخت که با جنگل سخن میبه

 زیرا که من

 امهاِی تو را دریافتهریشه
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 زیرا که صداِی من

 با صداِی تو آشناست

«احمد شاملو -  
 پایان

 به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی ست...

۲۳/۱/۹۹  

۱۷:۳۲ساعت   
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م! با تمام احساسم سخن نویسنده: رمان باوان برای من زندگی بود! باهاش زندگی کرد

نوشتمش و شاید بخاطر همینم هست که یه طور خاصی دوستش دارم چون هر وقت 

بی و عطر گل نرگس کنم حیاط خونه ی بیبندم و به باوان فکر میکه چشم هام رو می

و عشق توی ذهنم تصویر میشه! اول خواستم تشکر کنم از همه ی کسانی که بهم 

خواهر عزیزم شقایق که خیلی زحمت کشید، از تیم  کمک کردن به ویژه از دوست و

کردن. از علی و ش نقد میکردن و هر فصل رو قبل از بستن پروندهنقدی که کمکم می

شون بود و کمکم کردن و از دوستان خوبم سمانه و مائده و مطهره سارای عزیز که رشته

 ی عزیزم.

کنی همه چیز ب که فکر میخوام بگم عشق عجیبه، عشق معجزه ست. یه شدر آخر می

 تموم شده و دیگه هیچی درست نمیشه، یهو همه چیز درست میشه.

 عاشق باشید.

 عاشق بمونید.

 و قسم هاتون رو به عشق بخورید!

 یا حق.
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