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 S.E-79 .HAYAT-رمان اقبال

 

 به نام خالق آب

 

 مقدمه

گاهی وقتا بعضی آدما اونقدر برات مهم ميشن كه حاضری به خاطر اونا زندگيت هم تباه كنی بدون 

 اینکه بفهمی كه اون شخص دوسِت نداشت در حالی كه یکی دیگه به خاطر تو از زندگيش گذشته.

 من عاشق او بودم واو عاشق او                    پایان حکایتم شنيدن دارد         

 

 اِئل آی)تركی:ماه فاميل (

صبح زود،قبل از این كه آفتاب طلوع كنه طبق عادت روزانم بيدار شدم .یه دوش ده دقيقه ای گرفتم 

ویه صبحونه مفصل خوردم بعد هم سوار سانتافای سياه خوشگلم شدم وراه افتادم سمت 

نوز گرگ وميش بود یهو یه چيزی وسط جاده توجهمو جلب كرد.زود زدم رو ترمز بيمارستان.هوا ه

و از ماشين پياده شدم.یاقرآن این كه یه جسدِ اِببخشيد یه آدمِ  صورتشم خونين و مالين.زود 

رسوندمش بيمارستان.حاال بماند با چه مکافاتی سوار ماشين كردمش.المصب هشتاد كيلویی می 

خوشتيپ هم بود.به محض رسيدن به بيمارستان بردنش اتاق عمل.خدارو  شد.بين خودمون بمونه

 شکر چيزیش نبود.وگر نه خر بيار و باقالی بار كن.تازه به هوش اومده بود كه رفتم تو اتاقش.

 به به سالم آقای خوشخواب-

 سسالم.شما؟؟؟-

 می شناختم.خوب حقم دارین منم اگه جای شما بودم كسی روكه جونمو نجات داده بود ن-

 بله؟؟-

 حاال بيخيال اسمتون؟-

 اسمم....اِمم....یادم نمياد.-

دِ بيا حاال مشکل شد دوتا.زیر لب زمزمه كردم:تا االن منو نميشناخت حاال دیگه خودشم نمی -

شناسه.توچشماش نگاه كردم تابهش بگم..)یاخدا این چرا چشاش عين تونل قطار وحشت 

 ن من االن ميام.سياهه؟؟؟؟؟(:شما استراحت ك
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از اتاق رفتم بيرون به احتمال زیاد به خاطر شدت وارد شده به سرش فراموشی گرفته.با آقای پرهام 

جوان)آقا شك نکنيد پرهام فاميليشه دكتر طاها پرهام،جوان هم به خاطراینکه پدرشم دكتره 

در ی دوست صميمی پخودشم وهم اینکه هر دوتا شون تو این بيمارستانن.دست بر قضا پدر این دك

 بندس.(وارد اتاق شدیم.

 دكتر پرهام بهش گفت:حالتون خوبه سرگيجه ندارید؟

 نه فقط هرچی بيشتر فکر می كنم ،بيشتر گيج ميشم.اصال من چرا باید اینجا باشم؟-

شما تصادف كردین و خانم بهادری شما رو رسوندن بيمارستان .به خاطر ضربه ای كه به سرتون -

ظتون رو از دست دادین.متاسفانه چيز خاصی هم همراهتون نبود كه بتونه بهمون كمك خورده،حاف

كنه.یه خبر بد دیگه هم دارم شما باید هرچه سریع تر بيمارستان رو ترك كنيد.در حال حاضربه 

 دليل حجم زیاد بيمارا به تخت ها نياز داریم از طرفی هنوز باید تحت نظر باشيد.

 اِمم...آقای دكتر ایشون می تونن خونه من بمونن؟-رسيدیهو یه چيزی به ذهنم 

 اگه مشکلی پيش نياد نه.منظورموكه می فهميد.؟-

 بله آقای دكتر.-

خب....چی صدات -برگه ترخيصشو امضا كردوبعداز خرید داروها رفتيم خونه.سر راه ازش پرسيدم

 كنم؟

 نمی دونم هرچی صالح می دونی.-

 یخ كردم.ایش.صداش اونقدر سرد بود كه 

 «باربد»من صدات می كنم-

 چرا؟-

 راستشو بخواین از بچگی دوست داشتم یه داداش داشته باشم اسمشو بزاریم باربد.-

 و من شمارو چی صداتون كنم؟-

 اوال شما نه وتو.دوما اسمم ائل آی -

 چی؟؟؟-

 ائل     آی.افتاد؟-

 خارجيه؟؟-

 گرفت. همچين سوالشو بچگانه پرسيد كه خندم

 نه به جان خودم تركيه.آخه مامانم اینا تركن.-
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دیگه چيزی نگفتيم.رسيدیم دم در خونه.خونه كه چی عرض كنم،ویال.آخه پدر من یکی نبود بهت 

بگه ما سه نفری)من،بابا،مامان كه البته االن هردوشونم خارجن ومن تنهای تنهام(خونه هفتصد متری 

صد متری تو جنوب شهر هم واسه ما كافی بود واهلل.باریموت  تو جردن می خوایم چيکار؟یه حياط

دروازه قهوه ای رو باز كردم.حياط سيصد متریمون كال چمن كاری شده با یه سنگ فرش ماشين رو 

تا جلوی ساختمان.برعکس بقيه ویالها ویالی ما استخر سرباز نداره ولی به جاش تو زیر زمين یه 

ف سنگ فرش هم كال درخت كاج كاشتيم.با صدای بسته شدن در استخر داریم كه بيا وببين.دوطر

ماشين به خودم ميام.بابا خجالتی! بزار یه تعارفی كنم بعد پياده شو.بيخيال!خودمم پياده شدم با هم 

به سمت ساختمان حركت كردیم.دوتا پله ميخوره بعد در ورودی ساختمان.درو باز كردم وخودم 

ن كنم یه وقت دوباره سرش به جایی نخورده و وضعش بدتر زودتر وارد شدم تاچراغارو روش

نشه.داخل ساختمان یه سالن بزرگ بود كه با دو دست مبل سلطنتی تزیين شده بودو اون وسط هم 

دست بافت گردویی پهن كرده بودیم.دست چپ هم كه كال سرتاپا شيشه كارشده 8*6یه فرش

ندارن.یه گوشه هم یه كاناپه سه نفری كه روبه  وميشه گفت دیوار نداره.بقيه دیوارا هم كم پنجره

روش تلویزیون ال.ای.دی قرارداره.رو به رو در ورودی راه پله قرار داشت كه ميرفت طبقه باال.طبقه 

باالفقط اتاق بود.یه بيستایی می شه.اتاق من روبه روی پله ها بود واسه باربد هم اتاق اون طرف 

گی های خونه ما اینه كه سقفش بلنده یعنی طبقه دوم فقط دور راهرو رو در نظر گرفتم.یکی از ویژ

 تادور طبقه اول قرار داره.)به قول معروف دوبلکس(باربد صدام كرد:تو اینجا تنها زندگی ميکنی؟

زندگی می كردم.از این به بعد توهم با من زندگی می كنی.پس تنها نيستم.االنم خسته ای بيا تا -

 لباس مناسبی برات ندارم.یه دست از لباسای بابامو ميدم بهت تا فردا اتاقتو بهت نشون بدم.فعال

 بریم خرید.

 قبل از این كه بخواد چيزی بگه به سمت پله ها حركت كردم و اونم دنبالم اومد.

 اوف!!چه روز پر دغدغه ای بود باالخره می تونم بخوابم.

*** 

 ر اتاقو باز كنم كه....بازم یه روز دیگه.دوباره دوش گرفتم. می خواستم د

یه لحظه واستا!یعنی من می خواستم اینجوری از اتاقم خارج شم؟یه تاپ بندی با یه شلوارك 

سفيد.موهامم پخش شده پشتم.كال حضور باربد تو خونمونو فراموش كردم.زود مانتو شلوارمو 

رم.چایی رو ریختم پوشيدم وموهامو جمع كردم یه شالم رها انداختم روسرم.رفتم تا صبحونمو بخو

وبرگشتم كه بشينم سر جام كه چشمم خورد به باربد.با چشم های پف كرده ایستاده بودپشت اپن 

 وبه من نگاه ميکنه.
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 صبح بخير.شب خوب خوابيدی؟-

 صبح بخير نه نتونستم.همش خوابهای آشفته ميدیدم.-

شتت هستش رو به صورت متاسفم.این یکی از عوارض فراموشيه.توچيزهایی روكه مربوط به گذ-

 نامفهوم ميبينی.

 بله متوجهم.-

 حاال بيا صبحونه بخوریم بعد هم بریم خرید.-

چيزی نگفت ونشست پشت ميز.روی صندلی كه هميشه خالی می موند.چه وقتایی كه تنها بودم چه 

 وقتایی كه بابا مامان پيشم بودن.

كردم.دیدم خيلی سکوتِ خواستم فضارو ماشينو از دربيرون آوردم وبه سمت مركز خرید حركت 

 عوض كنم برای همين یه آهنگ از }سعيد شایسته{گذاشتم.

 اسمتو رو برگای گال نوشتم

 تو رو با نور،تو رو با طال نوشتم.........

 هنوز هيچی نخونده بود كه باربد گفت:ميشه خاموشش كنی؟

ژ هيچ حرفی نزدم.ماشينو گذاشتم تو خورد تو ذوقم.بی هيچ حرفی خاموشش كردم.بعد هم تا پاسا

پاركينگ و راه افتادیم سمت پاساژ.یك به یك تمام ویترین هارو دید ميزدیم.تویکيشون یه دست 

لباس توجهمو جلب كرد.یه شلوار جين طوسی با كاپشن چرم قهوه ای كه زیرش پيرهن سفيد 

انم بود غازه.فروشندش یه خبود.به باربد نشون دادم چيزی نگفت.لبه كتشو گرفتم وكشيدمش تو م

با سه كيلو آرایش رو صورتش.از بچگی از زنایی كه زیاد آرایش ميکردن بدم ميومد.ازش خواستم 

لباس مورد نظرمو برای پرو بده.اونم داد.دادمش دست باربدوفرستادمش داخل اتاق پرو.یهو خانمه 

 گفت:چقدر نامزدتون كم حرفن!!

ه بابا!!ولی به خانمه چيزی نگفتم چون می دونم اینجور آدما جنبه با من بود؟؟؟من؟باباربد؟نامزد؟ن

 ندارن.كال ذهنشون منحرفه.رفتم جلوی اتاقك ودر زدم.درو باز كرد.

 وای خدا!!چقدر جيگر شده!!!

 با ذوق گفتم:باربد خيلی بهت مياد.

 ممنون-

 درد!یکم خودمونی باش دیگه.اَه!-

رو حساب كردم.باربد هم اومد.بسته هارو گرفتيم واومدیم راه افتادم سمت خانومه وپول لباسا

 بيرون.نمی دونم چرا ولی از این كه با من رسمی حرف ميزد كالفه بودم.
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 واقعا از این كه باهات رسمی حرف ميزنم ناراحت ميشی؟-

 پ نه پ حال ميکنم.ببين باربد من االن تورو جای داداشم ميبينم وهيچ برادری با خواهرش رسمی-

 حرف نمی زنه افتاد؟

 خيلی خب از این به بعد باهات رسمی حرف نمی زنم.خوب شد؟- 

 ممنون-

 دیدی!خودت داری رسمی حرف ميزنی بعد از من ایراد ميگيری.-

چيزی نگفتم وخندیدم.اونم لبخندزد.بعد از كلی خرید راه افتادیم بریم سمت كافی شاپ كه یه 

.دنبالش گشتم كه دیدم جلوی یه مانتو فروشی ایستاده وداره چيزی بخوریم.یهو دیدم باربد نيست

 به ویترین نگاه ميکنه.

 باربد!داری چيکار ميکنی؟-

 به نظرت اون مانتو سفيده كه رو سينش مليله كاری شده خوشگل نيست؟-

 تو مگه دختری داری مانتو پسندميکنی؟-

 من نه ولی تو كه هستی.-

 من جا نيست.تو اونوقت برام مانتو نشون ميدی؟ بابا تو خونه از دست لباسای-

 خب نميشه این یکی روبه خاطر من بخری؟-

جان؟چرا این حرفو زد؟مهم نيست برای اینکه دلشو نشکنم قبول كردم مانتو رو بخرم.خودمونيما 

توتنم یه چيز دیگه بود.خریدارو گذاشتم رو صندلی عقب و خودم نشستم پشت فرمون.به خونه كه 

یم خریدارو كالفه پرت كردم روی كاناپه و رفتم سمت آشپزخونه.از یخچال بطری آب رو رسيد

 برداشتم وسر كشيدم.وقتی حسابی سير شدم،دیدم باربد با چشمای گرد شده داره منو نگاه ميکنه.

 مگه تو این خونه ليوان پيدا نميشه؟-

 چرا ؛ولی تو دهات مابطری رو سرميکشن.-

ی رو سر ميکشی بایدآب بمکی كه این كار باعث ميشه لوزه هات تحریك دختر خوب وقتی بطر-

 بشن!

 بابا دكتر. شما پرفسور تشریف داشتين وما خبر نداشتيم؟-

 خودمم نمی دونم چون در حال حاظر حافظمو از دست دادم.-

 شزنگ زدم پيتزایی تا برامون پيتزا بيارن.دوتایی مشغول خوردن شدیم.وقتی تموم شد هردو آ

والش افتادیم روی صندلی.رفتم تو اتاقم تا لباسامو عوض كنم.اومدم پایين وباربد رو صدا زدم 
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وبهش گفتم:می رم بيمارستان و اون بایدپنج ساعتی رو تنها باشه.چيزی نگفت ولی از چشماش 

 معلوم بود كه ناراحته تنهاش ميزارم.

عمول خرابه.با سرعت نور خودموازطبقه عين جت ازپله های بيمارستان باال رفتم،آسانسور طبق م

همکف به طبقه سوم رسوندم.داشتم ميرفتم تو اتاق پرستارا كه صدای طاها روشنيدم.تو روحت!االن 

 وقت اومدن بود؟!

 به به خانم بهادری.چه عجب تشریف فرما شدین.!-

 طاهابس كن اصال حوصله چرندیات تورو ندارم.-

 ره؟با اون پسره بهت خوش ميگذره؟اِ حاالحرفای من شد چرندیات آ-

 اصال چرا باید به تو جواب پس بدم؟-

 واسه این كه....-

 باصدای پرهام بزرگ)عمو كوروش(ساكت شد.

 چه خبرتونه؟بيمارستانو گذاشتين رو سرتون!-

 سالم عموجون به این آقادكتربگيدكه تا من ازراه نرسيده شروع كرده به بازجویی از من.-

 لت بکش!طاها خجا-

 ولی آخه......-

 برو سركارت)همچين با حرص گفت منم ترسيدم(-

 ایول ابهت!

 خب دخترم چيکارا كردی؟-

 هيچی عموجون رفتيم براش یه چند دست لباس خریدیم االنم تو خونست.-

توهم برو خونه.از این جور آدما هيچی بعيد نيست دیدی وقتی رسيدی خونه جزاسکلت چيزی -

 ده.باقی نمون

 باشه عموجون.ولی بهش نمياد آدم بدی باشه.-

از االن به مدت دوروزمرخصی داری.برو بشين خونه هم خودت استراحت كن هم این پسره -

 جلوچشت باشه.

چشمی گفتم وبه طرف پله ها حركت كردم.وقتی رسيدم خونه چند بار باربد رو صدا زدم ولی جواب 

خرید برگشتيم خسته بود.رفتم توآشپزخونه تاآب بخورم منم به نداد.به نظرم خوابيده ،آخه وقتی از

 آب اعتياددارما.یاامام هشتم!

 باربد باربدبيدارشو.-
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باربدوسط آشپزخونه پخش زمين شده بود.بهش شوك دادم ولی فایده نداشت)دروغ چرا یکم 

د داشتم وچنضربانش مرتب شد ولی به هوش نيومد.(دیدم اینجوری نميشه پارچ آب روازیخچال بر

 مشت آب پاشيدم رو صورتش كه به هوش اومد.

 باربد بهتری؟-

 ها؟آره خوبم.وایيی داری چيکار ميکنی ؟حواست كجاست؟-

 آخ معذرت ميخوام.-

 حواسم نبود پارچ آبو خالی كردم روش.بيچاره عين موش آب كشيده شده بود.

 پاشو برو لباساتو عوض كن االن سرما ميخوری.-

رفی با گيجی پاشد رفت تو اتاقش وقتی برگشت نشست روكاناپه جلوی تلویزیون.منم بی هيچ ح

رفتم یکی از كوسن هارو برداشتم وجلوش رو زمين نشستم وكوسن گذاشتم روپاهام،آرنجامم تکيه 

 دادم بهش وزل زدم به باربد.

 بگو ببينم قضيه غش كردنت چی بود؟-

 غش چيه خجالت بکش!-

 حاال .بگو دیگه-

 یه چيزی یادم اومد كه در اثرشوك از حال رفتم.-

 اسمتم یادت اومد؟ميشه بگی اسمت چيه؟چه كاره ای؟اصال چند سالته؟ازدواج كردی؟-

 تا خواستم دوباره یه چيزی بگم باربد دستشوبه نشانه سکوت باالبرد.

ه گفتی یادم هوی چه خبرته عين رادیو داری یه ریزحرف ميزنی نخيرم هيچ كدوم از اینایی ك-

 نيومد فقط قيافه مامانم اومد جلوی چشام.

اوووهَه توقيافه مامانت اومده جلوچشات پس افتادی اگه همه چيز یادت بيادكه ماباید یه قبر تو -

 بهشت زهرا رزرو كنيم.

 ممنون از دلداریت.-

 خواهش ميکنم.-

 دن باید یواش یواش بدستاینم بگم از لحاظ پزشکب كسانی كه حافظشونو مثل من از دست مي-

 بيارنش وگرنه دچار شك ميشن كه بعضی وقتا خسارت های جبران نا پذیری رو همراه داره.

 باربد،تو احيانا كتاب های پزشکی نمی خونی؟؟؟واقعا واسم جای سواله.-

 چطور مگه؟-

 این همه اطالعات برای یه فرد معمولی زیاده.نکنه قبال پرفسور بودی؟-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اقبال

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

9  

 

 شاید. نمی دونم-

 خيلی خب ازخودراضی!من خوابم ميادميرم بخوابم.شب بخير.-

 خوب بخوابی.-

*** 

اَه بدم مياد نصفه شب تشنت بشه.خاك تو سرت ال آی بازم یادت رفته پارچو بياری تو اتاقت.برم 

آب بخورم تا از تشنگی نمردم.یعنی شال سركنم؟بيخيال باربداالن خواب هفت پادشاهو می 

جوری بالباس خواب راه افتادم رفتم توآشپزخونه.بطری برداشتم وطبق عادتم سر بينه.همون

 كشيدم.آخيش!حال اومدم.واقعا لعنت بر یزید،نه؟

برگشتم برم كه یهو یه نفر با هيکل گنده جلوم سبز شد.ازترس یه نيمچه جيغی كشيدم 

 ودستموگذاشتم روقلبم.ای باربد ذليل مرده زهرم تركيد تو روحت!

 لت نيمه بيداری كه تو صداش موج ميزد گفت:مگه بهت نگفتم بطری رو سر نکش؟باحا

 تو..تو این وقت شب اینجا چيکار ميکنی؟-

 خودت اینجاچيکار ميکنی؟-

 خو من اومدم آب بخورم.-

 منم اومدم آب بخورم.-

ه همانا.یبی هيچ حرفی با عصبانيت راهی اتاقم شدم.رسيدنم به اتاق هماناو ولوشدنم روی تخت 

لحظه وایستا!عين جت توجام نشستم.ههيييی.خدایا یعنی باربد منواین ریختی دید؟تاپ وشلوارك 

اسپورت؟بال به دور!زودی در اتاقو چك كردم وگرفتم خوابيدم.صبح اول دوش گرفتم وبعد لباسای 

 خاك برسریمو)همون تاپ وشلوارك(با یه تونيك وشلوار جين عوض كردم.بعدم رفتم تو آشپز

 ائل آی؟   ائل آی؟  بيدار شدی؟-خونه.داشتم چایی دم ميکردم كه صدای باربد اومد

 خاك تو سرم شالم كو؟حيا ندارم كه بازم شالمو فراموش كردم.

 باربد نيا توآشپز خونه-

 چرا؟-

 خواست برگرده سمت آشپز خونه كه جيغ كشيدم وپشت اپن سنگر گرفتم.

 گفتم( دِ ميگم نيا اوضاع ناجوره!)چی-

 آها گرفتم االن شال و مانتوتو ميارم.ببينم شلوار پات هست یا نه؟-

 خوشم مياد آی كيوش خوبه وگرنه اعصاب منو نميشناسيد كه قاطی ميکردم.

 آره فقط شالمو بياری كافيه.-
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چيزی نگفت ولی كامال مشخص بود كه داره از پله ها باال ميره.چند دقيقه بعد برگشت ودستشو از 

ال اپن گرفت سمت آشپز خونه خدایی یه نگام نداخت.آفرین پسر خوب!منم شالموسر كردم ودر با

كمال تعجب دیدم اونی نيست كه روی تخت گذاشته بودم.مانتورو نپوشيدم چون تونيکم 

 بلندبود،تقریباتاروی زانوم ميومد.

 ر كنم.گفتم كه فقط شال كافيه در ضمن همون شالی روكه روی تخت بود قراربود س-

 من كه نمی دونستم چی تنته.بد كردم؟بعدشم سبز بهت بيشتر مياد.-

منم چيزی نگفتم.نشستيم صبحونه رو خوردیم بعد باربد نشست جلوی تلویزیون ومشغول فيلم 

دیدن شد.منم نشستم سر تحقيقم كه استادازم خواسته بود.یه ساعت گذشته بود كه صدای باربد در 

 اومد.

 این تلویزیون هم هيچی نداره ائل آی من حوصلم سر رفت. اَااااه لعنتی-

 اِمممم آهان پاشو برو استخر.-

 شوخيت گرفته؟من توخونه كم مونده گم بشم بعد پاشم برم استخر.-

 قرارنيست جای دوری بری فقط دوتاپله ميری پایين .زیر زمين استخر داره.-

 خوبه ولييی.ولی نمی دونم شنا بلدم یا نه.-

 هم نيست یکم تو آب دست وپابزنی یاد ميگيری.م-

 یه چيز دیگه من لباس شناندارم.-

 ای بابا این چرا امروز مثل بچه ها بهونه ميگيره؟

 باشه پاشو بریم بخریم.-

خریدیم وبرگشتيم آقا رفتن آب بازی بنده هم مشغول آشپزی شدم.این اولين باریه كه باربد قراره 

ا كنه بنده خداچيزیش نشه(ولی خدایی دست پختم اون قدرام ضایع از دست پختم بخوره )خد

نيست.بعددرست كردن شام رفتم صداش كردم كه بياد اونم اومدوبا موهای خيس نشست پشت ميز 

هرچی هم گفتم موهاتو خشك كن گفت چيزیم نميشه به من چه اصال بميره)نویسنده:خاك توسرت 

 ه حرفيه(پس به این نتيجه ميرسيم كه نميره.دختر خونش ميوفته گردنت.ائل آی:اینم ی

 ائل آی خودت پختی؟-

 آره چطور؟-

 اونوقت به اورژانس زنگ زدی؟من بدبختم ها!!-

نترس. اوال چيزیت نميشه.دومایادت نره من خودم دكترم سوما بد بخت نيستی.چهارما اگرم باشی -

 یه بدبخت خوشانسی كه من اون شب نجاتت دادم.
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 درحقيقت كم اورد.چيزی نگفت.

 هُمم بد نيست خوشمزست.زنگ بزن به اورژانس بگو الزم نيست بيان.-

 زیر لب گفتم:بی مزه.

 بعد شام رو كردم بهش بایه لبخند مليح نگاش كردم)فکر بدنکنيدها(

 چيزی شده ائل آی؟-

 صورتش شکل عالمت سوال بود.

 نه آقاباربد فقط باید پاشی ظرفارو بشوری!-

 ؟؟نههه!!!جان؟-

بله من وظيفم پخت وپزه شما وظيفتون رفت وروب.از اونجایی كه معلوم نيست شماكی حافظتون -

 برميگرده برای همين من تقسيم كار كردم.فکر خوبيه مگه نه؟

 بله عااليه فقط نمی دونم چرا قسمت سختش مال منه؟!-

 خب بيا جاهامونوعوض كنيم من می شورم توبپز خب؟-

ت همين جوری خوبه.فقط یه چيزی ائل آی پدر مادرت حتما بایدبرای جهيزیت ماشين نه قربان-

 ظرف شویی بخرن وگرنه شوهر بيچارت دوماه بعد عروسی ميميره.

 تونگران اون بيچاره نباش.فعال به فکر خودت باش.-

ر یبعدم تاخواست چيزی بگه راه افتادم سمت پذیرایی وروی كاناپه نشستم وكوسن وگذاشتم ز

دستم وتلویزیون رو روشن كردم.یکم بعد باربدم اومد.آخی! بيچاره باید رو زمين بشينه چون مافقط 

 یه كاناپه سه نفره داریم.

در كمال تعجب دیدم مانتوموگرفت وكشيد این سمت كاناپه وخودش نشست اون سمتش.خجالتم 

 خوب چيزیه.بينمون تقریبا یه متر فاصله وجود داشت.

 شت یا اصال بلد نيستی؟شنا خوش گذ-

 چرا اتفاقا خيلی هم خوب بلدم.فقط تنهایی حال نميده.-

 حتما االن منتظره بگم عيب نداره منم از فرداميام تا بهت خوش بگذره ولی كور خونده.

 باشه به طاها ميگم باهات بياد تاتنها نباشی.-

 طاها كيه؟-

 همون دكتر خوشتيپه كه معاینت كرد.-

 جاش خوشتيپ بود؟اَیييی ك-

 به زور جلوی خندمو گرفتم داشت مثل بچه ها حسودی می كرد.
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*** 

یه هفته دیگه امتحانات ترمم شروع ميشه ولی من هنوز مچل آقام)همون باربد(هيچی از كتابا نمی 

 فهمم.آخرین كالسارم كه نرفتم.كالفه كتابو بستم وگذاشتم روی ميزحصيری توی ترانس.

 ا كالفه ای؟چيه ائل آی چر-

 هيچی یه هفته دیگه امتحانای ترم شروع ميشه ولی من هيچی بلدنيستم.-

 باربدكتاب روازروی ميز برداشت ونگاه كرد.

ایناكه چيزی نيست ببين این كتاب درباره انواع غدد موجود دربدن انسانه. به طور كلی همه غدد -

ه ا ازمغزدستور ميگيره......)ميدونم حوصلزیر نظرغده هيپوفيز كارميکنند.هيپوفيز خودشم مستقيم

توضيحات پزشکی روندارین برای همين بيخيال ميشم وگرنه بلدم بعله(باربدداشت توضيح 

ميدادومنم عين مشنگاداشتم نگاش ميکردم.وقتی تموم شدهمشوفول فول شدم.)غلط نکنم این 

م.وای دكتره حاالببينيدكی بهتون گفتم(به خدااین ترم شاگرداول كالس ميش

باربدعاشقتم!!!!!!!هيييی!!!دختره ی بی چشم وروخجالتم نميکشه.آقاشمابه بزرگی خودتون 

ببخشيد.بچگی كردم.ظهركه شدهردوعين گرگ گرسنه رفتيم توآشپزخونه یه املت)غذای ضروری 

كه هركدبانویی بایدبرای زمان بحران بلدباشه(درست كردم ونوش جان كردیم.باربدم كه به وظيفه 

 ویيش آگاهه.ماشااهلل آدم فهميده ایه.ظرف ش

*** 

امروزقراره برم بيمارستان وباربدتنهابشه هنوزمن ازدرخونه بيرون نيومده بودم پکر بودچه برسه 

راهی بشم.حال خودمم بهترازاون نبود.رسيدم بيمارستان وازبخت بدم اولين آدمی كه دیدم 

حال كردم.ميدونم تالفی ميکنه ولی ارزششو طاهابود.اصال آدم حسابش نکردم اونم ضایع شد.منم 

 داره.

االن سه چهارساعتی ميشه اومدم بيمارستان كال دپرسم.حوصله هيشکی روندارم.یهوچشمم افتاد به 

 یه نفر.یعنی خودشه؟اون چه جوری اومده اینجا؟باید مطمئن بشم.

 باربد؟-

 م باسه كيلو آرایش خریدهپشتش به من بود برگشت سمتم.همون لباسایی تنش بود كه از خان

 بودیم.

 اِ اومدی؟خسته نباشی طاها گفت كارداری یکم باید معطل بشم.-

 كار؟ من كه كاری نداشتم؟!-

 تازه دوهزاریم افتاد.دارم برات دكتر پرهام.)باعمونبودما(
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 باربد چندلحظه وایستا االن ميام.-

 رفتم پيش طاها.

 تيد؟من بایدبرم.دكترپرهام ببخشيدميشه جای من بایس-

 نميشه خانم بهادری...-

 آروم گفتم:نمی خوای كه به عمولوت بدم؟ميخوای؟

 اونم مثل من جواب داد:فعال دور دور توئه دارم برات.

 پوزخندزدم ورفتم لباساموعوض كردم وبرگشتم پيش باربد عجيب زووم كرده بود روی یه نفر.

 باربد اتفاقی افتاده؟-

 ه كه كت وشلوار طوسی پوشيده كيه؟ائل آی اون مرد-

 هستن.چطور؟«ميهن دوست»اوون رئيس بيمارستان آقای-

 قيافش برام خيلی آشناست.-

شونه هامو باال انداختم وراه افتادیم.تاشب خوش گذروندیم شبم ساعت یازده برگشتيم خونه.چه 

 جالب این جا همون جایيه كه باربدوخونين ومالين پيداش كردم.

 و نگهدار.ماشين-

 باربد چنان جيغی زدكه جفت پارفتم روترمز.

 چی شده؟؟!-

 اینجا برام آشناست.-

 بَهَع بيادآشنانباشه اینجاهمون جایيه كه پيدات كردم دیگه.چيزی یادت مياد؟-

 فقط یه اتوبوس كه زدبهم دیگه هيچی.-

 تواتاق خودش.چيزی نگفتم وراه افتادم سمت خونه.به هم شب بخير گفتيم وهركس رفت 

*** 

با صدای فریاد وحشتناكی از خواب پریدم.صدا،صدای باربده.یعنی چی شده؟باسرعت خودمو 

 رسوندم به اتاقش.درو بازكردم وخودموانداختم تواتاق.سرجاش نشسته بودونفس نفس ميزد.

 چی شده حالت خوبه؟-

 من آره ولی تورو نمی دونم!-

 چييی؟؟؟؟؟؟؟؟-

 پام اشاره كرد.یاخدا!بازم آبروم رفت.باچشماش به سرتا 

 اااالن ببرميگردم.-
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دوباره شلوارك وتاپ پوشيده بودم.خدا بکش منو)نویسنده:خره اگه بميری با كله ميری توجهنم.ال 

آی:اصال نخواستم نميميرم(یه لباس پوشيده تنم كردم ویه ليوان آب قندگرفتم ورفتم اتاق باربد.در 

 نویه نفس سركشيد.زدم ورفتم تو اتاق.ليوا

 نترس یه كابوس بود تموم شد.بيا این آرامبخشو بخوروبخواب.-

 سرشوتند تکون دادوقرصو خورد.خواستم از اتاق برم بيرون كه صدام كرد.برگشتم سمتش.

 ائل آی  بيشتر حواستو جمع كن.همه آدمامثل هم نيستن.-

 منظورشوفهميدم.یه}چشم{گفتم ورفتم كپيدم.

*** 

 !این كدوم نفهمه كه سرصبحی به آدم زنگ ميزنه؟!ای مرگ

 گوشيموبه زحمت ازروی ميزكنارتختم برداشتم.

 كيه؟-

 خره پشت تلفن ميگن كيه؟-

 كوفت تينااالن وقت زنگ زدنه؟-

 خرس قطبی ساعت ده صبحه.-

 مثل فنر ازجام پریدم.

 چی؟ده؟وای كالسم دیرشد.!-

 یهوصدای خندش ازپشت تلفن اومد.

 رای چی ميخندی بيشعور؟ب-

 وااای ائل آی االن قيافت دیدن داره.!-

 چی داشت ميگفت.؟به ساعت روی دیوار نگاه كردم.تينای نفهم هنوزساعت هشت صبحه!

 تينادعا كن دستم بهت نرسه وگرنه تيکه پارَت ميکنم.-

 چيه ال آی؟چرا عصبانی ميشی؟خب برات خبردارم.-

 شدم بعد زنگ ميزدی؟ميمُردی ميزاشتی بيدار مي-

خو آره!ببين سينا)دوست پسرش(برام جشن تولد گرفته.اونم توخونه خودش به منم گفته هرچی -

دوست داری دعوت كن.منم از اونجایی كه آدم اجتماعی هستم ازصبح شروع كردم تا بتونم به همه 

 زنگ بزنم. پس فردا از ساعت هشت شب به بعد.ميای دیگه؟

 نه!-

 مرض!چرا؟؟-
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 واسه اینکه جوّمهمونياتون خيلی بده.-

 خب باطاها بيااینجوری هم اون حال ميکنه هم توخيالت راحته.-

 اصال حرفشم نزن پسره چلغوز!-

 وا!پسربه اون خوبی مگه چشه ؟حاالاونو بيخی من نمی دونم بایدبيای.!-

 ببينم چی ميشه فعال.-

م توآشپزخونه.جل الخالق!ازكی تاحاالجناواسه من بدون اینکه بزارم حرف بزنه تلفنوقطع كردم.رفت

 كار ميکنن؟این ميزو كی چيده؟یازهرا!باصدای باربددومترپریدم هوا.

 صبح بخير بيدارشدی؟-

 بميری باربدترسيدم.-

 آخ! معذرت ميخوام.-

 خواهش ميکنم.-

*** 

نمی ی كه(اگه باربدنبودآخيش!امتحانمم دادم.باربدفدات بشم من)نویسنده:بی حيا،ال آی:جنبه ندار

 دونم چطورقراربوداین ترموپاس كنم.حتماگندميزدم.

 احوال دخترگل گالب.!-

 مرگ! تينا من اگه تورونکشتم.-

 خو بکش ولی سينام تورو ميکشه!-

 هيچ غلطی نميتونه بکنه!مگه من گوجم به همين سادگی بيادمنوبکشه؟!-

 همينجوری بزنی بکشی؟ شونه هاشوانداخت باال:نه كه من گوجم تومنو

 خواستم یه چيزی بگم كه سينا صداش كرد اونم دوید رفت.

*** 

وقتی رسيدم خونه ازخوشحالی ميخواستم باربدوبغل كنم.آخه هرچی روكه گفته بودمهمه ومن 

خونده بودم،اومده بود.این ترممون افتضاح بود.سه هفته اول كه استادنيومد.یه ماه بعدشم كه اومد 

هم من نرفتم.سرجمع پنج جلسه سر كالس بودم.باربدوصدا كردم جواب نداد.نکنه یه دوهفته 

 وقت...

الم یکم خي«من تواستخرم نگران نشو»زود دویدم سمت آشپزخونه روی ميز یادداشت گذاشته بود

 راحت شد.حوصله آشپزی نداشتم زنگ زدم برامون كوبيده اوردن.
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خه جوّش ناجوره.نرم؟آخه صميميترین سرشام فکرم درگير تولد تينا بود.برم؟آ

 دوستمه.چيکاركنم؟؟

 ائل آی؟  ائل آی؟-

 ها؟!چيه؟-

 حالت خوبه ؟-

 به نظر ميادبدباشم؟-

 ازسرشب توفکری.-

نمی دونم چيکاركنم؟بهترین دوستم دعوتم كرده جشن تولدش.ازطرفی دوست دارم برم ولی -

 ازطرف دیگه جومهمونيش زیادخوب نيست.

 من باهات بيام؟ميخوای -

 بد فکریم نيست.

 آره خيلی خوب ميشه.!-

عالی شد.هم من به مهمونيم ميرسم،هم دیگه ترسی ازجومهمونی ندارم،هم باربدیکم روحيش عوض 

 ميشه.

*** 

 باربدلطفا اون كت وشلوارمشکی رو باپيرهن سفيدبپوش.-

 چشم ولی یه شرط داره!-

 چه شرطی؟-

 گفتموبپوشی!!! اینکه توهم هرچی كه من-

 چی؟آخه چرا؟-

 دیگه دیگه-

نمی دونم چرااین كاروميکنه ولی خوشم مياد.چنددست ازلباساموبهش نشون دادم.اونم یه پيرهن كه 

تاروی زانوم بودروانتخاب كرد.ازسليقش خوشم اومد.باهم تفاهم داریم.چون خودمم می خواستم 

ه وازكمربه پایين گشادوچين داریه كمربند اونو بپوشم.یه پيرهن كه سبزفسفوریه وتاكمر تنگ

سبزتيره هم به عنوان تزیين روشه.بند نداره ولی یه نيم كت روش ميخوره.پوشيدمش باكفشای 

پاشنه بلند سبزشيشه ای.مانتوهم همونی كه باباربد خریده بودم وپوشيدم ویه شال سياه سركردم كه 

نگ با یکم ریميل.زیاد ازآرایش خوشم باشلوار كتانم هم رنگ بود.برای آرایشمم یه رژكمر

 نمياد.اینم می زنم چون اگه نزنم تينا چشمامودرمياره.
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از پله هااومدم پایين باربد روی مبل منتظر من بود.همون كت وشلوار مشکی كه گفته بودم،با پيرهن 

شونه رسفيد نزاشتم كراوات بزنه.ازكراوات بدم مياد!)شبيه افسار اسبه(پيرهن جذب تنش بودوچها

 بودنش روبه رخ ميکشيد.

 خواستم بشينم پشت فرمون كه باربدگفت:من رانندگی ميکنم.

وقتی دليلشوپرسيدم گفت كفشات پاشنه بلندن ممکنه اذیت بشی.راست ميگفت یه بارتجربه 

 كردم.افتضاح دردناكه.

 وقتی رسيدیم تينا ازخوشحالی بغلم كرد.

 ن هركول كيه باهات؟خيلی خوشگله!سالم عشقم فکرميکردم نميای.راستی ای-

چه خبرته یکی یکی.اوال اگه به من بگی عشقم سينا حسودیش ميشه پس الل شو ونگو.دومااومدم -

تاچشت درآد.سوما هركول چه صيغه ایه؟چهارما خجالت بکش توكه یکی روداری حق نداری به 

 كس دیگه ای نگاه كنی.

 حاال بگواین آقای محترم كيه؟چه خبرته خانم معلم.باشه قبول غلط كردم.-

 ایشون آقاباربد هستن یکی از دوستای خانوادگيمون.!-

 از آشنایتون خوشحالم آقاباربد.-

 منم همين طور خانم شمس-

این فاميلی تينارو از كجاميدونه؟آها یادم اومددیروز داشتم جلوش تيناروفحش ميدادم كه 

 بافاميليش صداش زدم.

 انوادگيتونم؟چرابهش گفتی دوست خ-

 نميشد جلوی اونهمه آدم راستشوبهش ميگفتم بعداكه خلوت شد راستشو بهش ميگم.-

بعدشم حرفی نزد.باهم پشت یه ميزنزدیك پيست رقص نشستيم وبه اونایی كه داشتن ميرقصيدن 

نگاه ميکردیم.یهو یکی چشمامو از پشت گرفت.جاخوردم.ولی یادم افتاد این عادت 

 كه دیدم دستاش ازروی چشمام سرخورددور گردنم. سيماست.صداش كردم

 دلم برات تنگ شده بود ائل آی جونم!-

 منم همين طور عزیز دلم.-

دستشوكشيدم واومدجلوم.همدیگروبغل كردیم دو ماهی ميشد همدیگروندیده بودیم.باربد داشت 

 باتعجب نگاهمون ميکرد.سيمازیرگوشم گفت:شازده رومعرفی نميکنی؟

 یه مراسم ترتيب بدم تا باربدومعرفی كنم.من باید -
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از بغل همدیگه اومدیم بيرون.به باربداشاره كردم وگفتم:ایشون آقا باربد از دوستای خانوادگيمون 

 هستن.

 روكردم به باربد:وایشون سيما جان یکی ازبهترین دوستانم.

نا دن اوناهم با باربد آشباهم كه آشنا شدن سيما رفت بقيه روخبركنه.)ليال،آیدا،آیتك(وقتی اوم

شدن.خاك برسرا همشون دوست پسر داشتن به غير ازسيما.سيما دختری صاف وساده ایه از همون 

اول.نزدیکی های ساعت یازده بود كه برقاروقطع كردن ورقص نورپخش شد همه جفت جفت رفتن 

ندبه رقّاصا شتم با لبخوسط.فقط اونایی كه تنها بودن نمی رقصيدن.البته من وباربد استثنا بودیم.دا

نگاه ميکردم كه یه دست اومد جلوی صورتم وقتی ردشو گرفتم رسيدم به پسر چشم آبی كه 

باشيطنت داشت نگام ميکرد.چقدر چشاش برام آشناست.آهان یادم اومد،برادر سينا،سهيل)یه سال 

ل قبول مي ونيم از سينابزرگتره(پسرخوبيه قبال دیده بودمش.دلم ميخواست برقصم پس باكمال

كردم.یکم رقصيدیم وقتی چرخيدپشت سيهل به باربدبودو من با باربدروبه رو.به وضوح خشم رو 

توچشماش خوندم.خيلی وحشتناك شده بود مخصوصاكه رنگ چشاش سياهه.دوباره 

چرخيدیم.اینباردیگه پشتم بهش بود.سهيل چرخوندم وحدودنيم متر ازش فاصله گرفتم.دركمال 

نفر سرموكه بلند كردم دیدم باربده.دستشو گذاشت روكمرم.یخ كردم.آروم  تعجب خوردم به یه

 ولی باخشم زیر گوشم گفت:یادت رفته بهت گفتم به هركسی اعتمادنکن همه آدما مثل هم نيستن؟

 توچشای عصبانيش نگاه كردم.كم كم عصبانيت جاشو به آرامش داد.

 تم روهيچ وقت نداشتم.امشب شب عجيبی بود.حسی كه موقع رقص با باربد داش

*** 

االن سه هفته ميشه باربدپيشمه وتنها چيزی كه یادش اومده چهره مادشه واینکه بایه اتوبوس 

تصادف كرده.امروز خيلی كالفه بود.ازساعت شيش عصر رفته تو استخر مثل اینکه از اونجا خوشش 

ی من ترسناك بود.یهو یه صدایمياد.منم زیاد حوصله نداشتم نشستم فيلم نگاه كنم اونم از شانس 

اومد مثل افتادن یه چيزی.توجه نکردم.چند دقيقه بعد سنگينی نگاهی رو روی خودم احساس كردم 

اول فکر كردم باربد چشم چرخوندم تو خونه ولی ندیدمش.یهو چشمم افتاد به پنجره.از ترس جيغ 

 ميکرد. كشيدم.یکی با لباسای سرتا پاسياه پشت پنجره بود وداشت منونگاه

*** 

 باربد

داشتم لباس ميپوشيدم برم باال كه صدای فریاد ائل آی اومد.دلم لرزید سریع از پله ها باال رفتم 

 ودیدم وسط پذیرایی ایستاده بودو زل زده بودبه پنجره.
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*** 

 ائل آی

 همونجوری داشت نگام ميکرد كه یهو فرار كرد نميدونم چرا؟

 يا بشين چيزی نيست ترسيدی.ائل آی ائل آی جان خوبی ب-

پاهام خشك شده بود نميتونستم از جام حركت كنم.بادیدن باربد انگار سد فراتو باز كردن.شروع 

كردم به گریه كردن.ناخودآگاه خودمو انداختم توبغلش.اونم محکم بغلم كرد یکم كه آروم 

 شدم،كمکم كرد بشينم.برام آب قند درست كردخوردم یکم حالم جااومدم.

 حاال بگو چی شده؟-

دا..داشتم فيلم ميدم كه یه ..یهو احساس كردم یه نفر دا..داره ننگام ميکنه اَاَولش فکركردم تویی -

 ولی وقتی چشمم افتادبه پنجره....

 دوباره بغضم شکست.

 چی شد؟پشت پنجره چی بود؟-

 یه یه نفرسرتا پا مِش مشکی پوشيده بود داشت منونگاه ميکرد.-

 سمت تلویزیون داشت یه صحنه ترسناك از فيلم رو نشون ميداد.برگشت 

دِهمين فيلمارو نگاه ميکنی كه توهم برت ميداره دیگه.نترس چيزی نيست.حاالهم بيایه فيلم -

 كمدی باهم ببينيم.

سرموبا نشانه مثبت تکون دادم وهمراهش روی كاناپه نشستم.بينمون فاصله ای نبود.تقریبابه هم 

یم.یهودستشو انداخت دور شونه هام.منم دیگه نایی برام نمونده بود فقط یکم وول چسبيده بود

 خوردم تاخودمو آزادكنم.

 نترس! آروم باش.آروم.-

توصداش صميميت موج ميزد.ناخواسته آروم شدم.انگاربه آغوشش احتياج داشتم.سرموگذاشتم 

 روی شونش. كم كم پلکام سنگين شد.

*** 

 باربد

لوم خوابيده!ولی اگه تاصبح اینجوری بخوابه بدنش خشك ميشه.چاره ی دیگه ای آخی!چقدر مظ

نداشتم.بغلش كردم وبردم تواتاقش نميدونم چرا ولی احساس ميکنم ائل آی مال منه ومن نسبت 

بهش مسئولم.وقتی صدای فریادشوشنيدم احساس كردم روحم ازتنم جداشده یا اون روز وقتی بااون 

 ميکردم دارن جونموميگيرن. پسره ميرقصيد احساس
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*** 

 ائل آی 

با نوری كه از پنجره روی صورتم می خورد ازخواب بيدار شدم.چرامن اینقدزیاد خوابيدم؟تاجایی كه 

یادم ميادمن زودتر ازساعت نه ازخواب بيدار ميشدم،ولی امروز،ساعت یازدهه.یادم اومدروی مبل 

 یعنی...خوابم برده بود.پس من روی تخت چيکارميکنم؟

خداكنه فکرم اشتباه باشه وگرنه... باربدتيکه پارت ميکنم.به سرعت ازپله ها پایين رفتم.باربدروی 

 مبل نشسته بود داشت یه چيزی ميخورد.چای یا قهوه نمی دونم.

 صبح بخير.شب تونستی بخوابی؟-

 باربد تومنوبغل كردی بردی تو اتاقم؟-

 ببين ائل آی بهت توضيح ميدم.-

 ربد ميکشمت.با-

اینوگفتم ودویدم سمتش اونم بيکار ننشست وفرار كردورفت حياط دورتادورحياط دنبالش دویدم 

تااینکه خسته شدووایستادمنم وقتی رسيدم بهش تاميتونستم بهش مشت زدم ولی مگه كکش 

 گزید؟اصال انگارنه انگار.

 باربدخيلی نامردی.-

 بيدی گردنت خشك ميشد.چيکارميکردم اگه تاصبح اون مدلی ميخوا-

دیدم راست ميگه چيزی نگفتم.عصركالس داشتم.بعدازاینکه استادكلی فك زدومغزمونو 

خوردوآخرسرم چيزی حاليمون نکردازكالس زدیم بيرون.چاره ای نيست بازم بایددست به دامن 

 باربدبشم.

 ائل آی كجایی دارم یه ساعته صدات ميکنم.-

 باصدای تينابه خودم ميام.

 ها!؟اینجام.!-

 داریم ميبينيم.-سيما

 راستی چه خبرازآقاباربدخوشتيب-ليال

 بی حيای ندیدپدید-من

 خوب راست ميگه دیگه خيلی خوشتيپ بود.-آیتك

 خجالت بکشيد.-من

 حاالراستی راستی دوست خانوادگی بود یااینکه...-آیدا
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 ویه نگاه عاقل اندرصفيه به من كرد.

خانوادگی.البته اون چيزی هم كه به ذهن منحرف شما ميرسه نيست.این  نه باباچی چی رودوست-

بابا یعنی باربد،یه ماه پيش تصادف كرد البته با من نه ها.منم جسد بی جونشو توخيابون پيدا كردم 

 ورسوندمش بيمارستان از بخت بد بنده آقا حافظشو از دست داد االنم یه ماهه خونه منه.

 تویه خونه؟ نميترسی بایه پسر-تينا

مگه تووقتی با سينا روی یه تخت ميخوابی ميترسی؟تازشم اتاقای ما جداست شبام دراتاقمو قفل -

 ميکنم.

حاال از خيراین پسره بگذریم.ائل آی توچطور تونستی ترم گذشته رتبه اول بشی با اینکه -آیتك

 بيشتر ازپنج جلسه سر كالس نبودی؟

 باربدكمکم كرد.-

 نکه ماهرچقدرميخوایم ازخيراین خوشتيپ بگذریم نميشه!نه!مثل ای-ليال

همه خندیدیم.ماشيش تا دوست، یه تيم بودیم كه هميشه پشت هم بودیم وهممونم امتحان پس 

دادیم.هرهفته خونه یه نفرمون جمع ميشدیم.این هفته هم نوبت من بود.از دانشگاه مستقيم رفتيم 

ازپله هاميومد پایين.تامارودیدسرشوانداخت  خونه ما.وقتی از در وارد شدیم باربدداشت

پایين.آخی!خجالت كشيد بچم.یه گرمکن مشکی پاش بود با یه تيشرت سفيد.یه سالم زیر لبی 

 كرد.این پنج نفرم شيطونيشون گل كرد.یه نگاه معناداربه هم كردن ویك صدا گفتن:سالم.

ردم.از لندكرد.باخنده بهش سالم كیه صدایی توخونه پيچيدكه بيا وببين.باربدهم ازتعجب سرشو ب

شوك بيرون اومدوگفت:ائل آی من ميرم پایين بعد راه افتادسمت در كنار پله ها كه به زیر زمين 

 ختم ميشد.

 چه غلطا! ائل آی!چطور با اسم صدات ميکنه؟-آیتك

 دیگه ببخشيد دیگه!انتظارداشتی یه ماه تمام منو خانم بهادری صدا كنه؟-

 اومد پسر باحيائيه دیدید تا مارو دید سرشو انداخت پایين؟نه خوشم -سيما

 آره اون روز تو تولدم منوبا فاميليم صدا كرد.-تينا

 یکم این خول وچل ها دیوونه بازی در اوردن آخرشم ساعت ده شب گذاشتن رفتن.

جالب اینجاست هر شيش نفریمون خونه مجردی داریم.البته پدرمادرآیتك وآیداتهرانن ولی 

خودشون ميخوان تنها زندگی كنن.خانواده ليال هم بعدازبازنشستگی باباش رفتن شمال زندگی 

ميکنن واون برای ادامه تحصيل بایدتهران باشه.سيمای عزیزمم كه ازاولين روز زندگيش تنها بود.از 

وقتی كه پدر ومادرش رو توتصادف از دست داد تنها زندگی ميکنه االن بيست سالی ميشه)خودش 
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يست وسه سالشه(گاهی وقتا دایيش بهش سر ميزنه.تيناهم كه قربونش برم پدر مادر مایه داررفتن ب

آلمان.بعد از رفتن بچه ها باربدوصدا كردم ميدونستم معذبه.وقتی اومدنشستيم شام خوردیم.از 

 موهای خشکش تابلو بودنرفته تو آب.

*** 

قيافه نحس طاها رو تحمل كنم.زشت نيست ها!اتفاقا  امروز دوباره بایدبرم بيمارستان.اَه!دوباره باید

خيلی هم دختر كشه ولی من ازش خوشم نمياد.دوسه ساعتی ميشدكه اومده بودم كه باربد زنگ 

زدوگفت حوصلش سر رفته ميخواست بره بيرون اولش مخالفت كردم،ولی وقتی فکركردم دیدم 

خونه زندانی باشه.بااینکه دلم  بدنيست یکم بره بيرون.قرارنيست كه تا آخرعمرش تو اون

 شورميزد،اجازه دادم بره بيرون)نویسنده: طوری حرف ميزنه انگار مامانشه(

*** 

چند ساعتی ميشه اومدم ولی از باربدخبری نيست كم كم دارم نگران ميشم.هوا هم كه داره تاریك 

 ميشه.

*** 

 باربد

ساله ای كه مامانش بهش اجازه داده فوتبال  وقتی ائل آی بهم اجازه داد برم بيرون عين بچه شيش

بازی كنه ذوق مرگ شدم.)نویسنده:هردوتاتون مختون تاب داره(از خونه كه اومدم بيرون بعد یکم 

پياده روی رسيدم به چهارراه.انگار اولين باری بود كه ميومدم بيرون همه جاروباذوق نگاه 

برگشتم یه پسر تقریبا هم سن وسال خودم  ميکردم.یهو احساس كردم یکی داره صدام ميزنه،وقتی

با مشکی مایل به قهوه ای وچشمای درشت خاكستری وپوست سفيد مایل به گندمی داشت باتعجب 

 منونگاه ميکرد.

 الياس ، وای باورم نميشه الياس داداش خودتی؟-

شتباه م ابعد منوبغل كرد.داشتم شاخ درمياوردم.از بغلش اومدم بيرون وگفتم:ببخشيدآقای محتر

 گرفتين اسم من باربده.

 باربد كيلویی چنده الياس؟خاله بيچاره تواین یه ماه مردوزنده شد بيا ببينم.-

بدون اینکه بزاره حرف بزنم دستمو كشيدومنوسوار یه سوزوكی سفيد كرد قيافه پسره برام 

هيچ حرفی آشنابود.من كه حافظمو از دست دادم شاید این یه نشونه ازگذشتم باشه پس بی 

همراهش رفتم. بعد یه نيم ساعت جلوی یه خونه ویالیی كه تقریبا هم اندازه خونه ائل آی بود نگه 

داشت.گفتم ائل آی،اون منو ميکشه االن حتما رسيده خونه.خدا كنه زیادنگرانم نشه.حياط بزرگی 
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؟خدایا داشت.سرایدار اومدسمتمون.بادیدن من با تعجب وخوشحالی گفت:سالم آقا خودتونين

 شکرت.خوش اومدین بفرمایيد.

 این چی داشت ميگفت؟آقا؟

 وارد خونه كه شدیم اون پسره داد زد:خاله. خاله سپيده.كجایی بيا ببين كی اومده؟

 چه خبرته ميثم؟خونه رو گذاشتی روسرت؟-

پشتم بهش بودولی باصداش دلم لرزید.این این صدا،صدای مادرمه.به سرعت برگشتم سمتش كه 

 م تونگاه پر از اشکش گره خورد .صداش زدم:مامان!نگا

 جانم عزیزدل مادر؟-

چنان باسرعت از پله هااومد پایين كه ترسيدم بخوره زمين منم به سمتش دویدم.مامان خوشگلم 

 بااون پوست تيره وچشمای سبزش ده سال پيرترشده بود.

م؟یتيم اسش ميميره؟نگفتی دق ميکنعزیزدل مادر كجا گذاشتی رفتی؟نگفتی مامان سپيده بدون الي-

 ميشی؟

 خدا نکنه مامان گلم حاال كه اومدم حاالكه پيشتم.-

 بابامام آدميم واسه خودمون ها.-ميثم

 خيلی خب خودتولوس نکن حسود.-مامان

 اِ!خاله جون دست شمادردنکنه بشکنه این دست كه نمك نداره.-

 ومد.صدای ماشين اومد.مامان روبه من گفت:باباتم ا

دربازشدویه مرد ميانسال توچارچوب در وایستاد موهاش سياه بودوتره ای ازاون سياهی كه سفيد 

شده بود نشون ميداد نزدیك پنجاه وپنج سال سن داشته باشه.سرش پایين بود.وقتی بلندكرد 

 چشمم توچشمای سياه متعجبش گره خورد.حاالميفهمم رنگ چشام به كی رفته.

 دتی؟الياس باباجان خو-

 آره باباجون.-

 بيا بغلم اميد پدر.-

بغلم كرد.وقتی دیدارتموم شد ازم خواستن براشون بگم چی شده.منم گفتم البته باسانسور بعضی از 

موارد مربوط به ائل آی.وقتی تموم شد مامان وبابا و ميثم كه حاال فهميدم صميمی ترین دوستم بوده 

نيش كنم.اوناهم شروع كردن به تعریف قضایاودليل من یه نگاه به هم كردن كه من نتونستم مع

برای خروج از خونه واتفاقی كه افتاده.مثل اینکه من بامامان سر موضوع ازدواجم بحثم شده وچون 
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اونا اصراربه ازدواج هرچه سریع تر من داشتن ومن مخالف بودم،با عصبانيت از خونه ميزنم بيرون 

 كل ائل آی رو فراموش كردم.زود بهش زنگ زدم. وباقی ماجرا.وای!بدبخت شدم!به طور

*** 

 ائل آی

 دیگه داشتم از دلشوره ميمردم كه موبایلم زنگ خورد.یه شماره ناشناس بود.باتردید جواب دادم.

 الو...-

 سالم ائل آی منم باربد.-

 خدایا شکرت یکم آروم شدم ولی یهو فوران كردم:

 ربد خيلی بی فرهنگی نگفتی من سکته ميکنم؟بيشعور،نفهم،نامرد،بميری الهی،با-

 اشکام بی اراده جاری شدوبه هق هق افتادم.

 آروم باش ائل آی االن دارم ميام خونه همه چی رو بهت توضيح ميدم.-

 یه باشه گفتم وتلفونو قطع كردم.

*** 

 باربد

با ولی دلم لرزید.وقتی بهش زنگ زدم خيلی عصبانی بود.پشت تلفن زد زیر گریه.نمی دونم چرا

ميثم راه افتادیم سمت خونه.ساعت نه شب بود.وقتی در زدم بدون اینکه آیفونو برداره باز 

 كرد.رفتيم تو خونه.از ميثم خواستم بمونه توحياط چون واكنش ائل آی رونميدونستم.

*** 

 ائل آی

كه  اط شد. عجيبه باربدصدای آیفون اومد.تصویرباربدو دیدم.درو باز كردم.با یه پسردیگه وارد حي

كسی رونميشناسه.هنوز ازدستش عصبانی بودم.در باز شدو اومد توخونه تنهابود.منم برزخی بودم 

بدجور.به سرعت رفتم طرفش ویه كشيده خوابوندم زیر گوشش كه دستم سوخت.دلمم شکست 

 آخه خيلی مظلوم داشت نگام ميکرد.

 خالی شد؟-

 چی؟-

 حرصت.آروم شدی؟-

رفش دوباره گریم گرفت.داشتم گریه ميردم كه احساس كردم توبغلشم.واقعا ازش آرامش بااین ح

ميگيرم.یکم كه آروم شدم شروع كرد به تعریف ماجرا.همه چيزروگفت.پس اسمش الياسه چه 
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خوشگل.هنوز تو بهت بودم كه گفت پدرومادرش ميخوان منوببينن.  منم گفتم االن زشته بمونه واسه 

 ول كردخودشم نرفت.زنگ زد به مادرش اونم ناراحت شد.دوستشم گذاشت رفت.فردا.باربدم قب

*** 

امروز قراره بریم دیدن خانواده باربد اِ ببخشيد الياس خوب چيکار كنم عادت كردم.یه تيپ ساده 

زدم.مانتوی قهوه ای سوخته،شلوار جين قهوه ای وشال قهوه ای تيره آرایشم نکردم.گفتم كه 

.وارد حياط خونشون شدم بابا ایول!حياطوبرم!وقتی وارد ساختمون شدیم یه خانم ازآرایش متنفرم

ميانسال باچشمای خوشرنگ كه معلوم بود این روزاخيلی سختی كشيده یه كت ودامن زرشکی 

پوشيده بوداومد جلو و اول الياس بعد هم منوبغل كردم.فهميدم مادرشه.الياس تك فرزنده.یعنی 

ایی كه با مامانش كردم فهميدم یه خواهر داشته كه تودوسالگيش تشنج تك فرزندشده از صحبت ه

ميکنه وميميره.الياس كه اون موقع هفت ساله بوده عهد ميکنه وقتی بزرگ شد دكتربشه كه 

شد.جالبه چون ایناخانوادگی دكترن.پدرش ریيس یه بيمارستان خصوصی بود ومدركش رو از 

یی بوده ولی خودش بعد از مرگ دخترش دیگه اشتياقی به انگلستان گرفته بود.مادرشم پزشك ماما

كارنداشته.خود شازده هم فوق تخصص قلب وعروقه تازه تودانشگاه هم تدریس ميکنه.همه 

اینارومادر الياس بهم گفت.از قرارمعلوم از امشب دیگه الياس پيش خانوادش ميمونه ومن راحت 

ز كنه.بعد از اینکه برگشت به وضوح رنگش ميشم.صدای آیفون در اومد.سپيده جون رفت درو با

 پریده بود.یعنی چی شده؟

در باز شدویه دخترهم سن وسال من بایه شال بنفش ویه مانتوی جيغ قرمزكوتاه كه اگه بگم بلوز 

بود واشتباهی پوشيده بوددروغ نگفتم،بایه آرایش غليظ واردخونه شد)اَیی بدم اومد از آرایش 

س افتادسرجاش خشکش زد.وقتی به الياس نگاه كردم چهرش كردنش(وقتی چشمش به اليا

ازجهنم یه چيزی اون ورتربود.اون قد كه ترسيدم ونگاهمو ازش گرفتم وبه دختره نگاه 

 كردم.دختره زیرلبی گفت:الياس

 در این حين بابای الياس اومدتو خونه اونم شوكه شده بود.اینجا چه خبره.

 مامان اینجا چه خبره؟-

 زیزم بهت توضيح ميدم.الياس ع-

نمی خوام مادر من یه بار توضيح دادین واسه هفت پشتم بسه شمااز فراموشی من سوءاستفاده -

 كردین.ولی دیگه واقعاحافظم برگشت به یُمن حضور نگين.

 همه حرفاشو باخشم ميزد درآخرهم یه نگاه پرازخشم به نگين كرد.

 نی.الياس حق نداری بامادرت این طوری حرف بز-
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صدای پدرش بود.الياس با عصبانيت جوابشوداد:اِ؟ولی شماحق دارین هرطوری كه ميخواین با من 

 حرف بزنين وبهم دروغ بگين؟آره؟

بعد از این كه حرفش تموم شددستموگرفت و كشيد.منم پشت سرش كشيده شدم.صدای مادرش 

 دراومد:الياس پسرم.

 .اینی كه جلوت وایستاده اسمش باربده.دیگه پسری به اسم الياس نداری.الياس مُرد-

اینو گفت ورفت سمت ماشينم.باعصبانيت گفت سوار شو.بی هيچ حرفی اطاعت كردم.نشست پشت 

فرمون و حركت كرد.به محض رسيدن به خونه رفت تواتاقش.یکم كه گذشت تلفنم زنگ زد.همون 

 شماره ای بود كه الياس قبالباهام تماس گرفته بود.جواب دادم.

 الو-

 الو سالم ائل آی جان منم سپيده-گریه ميکرد

 سالم سپيده جون حالتون خوبه؟-

 دخترم الياس الياسم حالش خوبه مادر؟-

 نمی دونم از وقتی كه اومده رفته تواتاقش.-

تورو جون عزیزت مراقبش باش این الياس بااونی كه ميشناختی فرق داره.فقط ازت خواهش -

 ه.من بدون الياسم ميميرم.ميکنم راضيش كن  برگرد

 چشم تمام تالشمو ميکنم.-

تماسوقطع كردم ورفتم دم در اتاقش.درزدم كه با خشم درو باز كرد.توچارچوب در ایستادویه نگاه 

ترسناك بهم كرد.بعدشم راهشو كشيد ورفت.بازم زیر زمين.نيم ساعت بعد رفتم پایين.تو آب 

 رئتمو جمع كردم تاحرف بزنم.بود.ولی بازم چشماش ترسناك بود.تمامی ج

 باید باهات حرف بزنم الياس.-

 الياس مرد.اسمم باربده-

 خواهش ميکنم گوش كن..مامانت بهم زنگ زد.توباید برگردی اونا حق داشتن كه....-

اوناحق دارن ولی من نه؟حق دارن؟هه! كه چی؟بهم دروغ -بافریادی كه زد حرفم نصفه موند

 بگن؟دِحرف بزن لعنتی.

سر من دادنزن!بهت ميگم حق داشتن بگوخب.اون -جوش اوردم.از اولم آدم زود جوشی بودم

مادرته ميفهمی؟دوست نداره بچش ناراحت باشه.بهت دروغ گفت چون نمی خواست بعد از یه ماه 

دوباره از دستت بده.ببين من نمی دونم چه اتفاقی افتاده ومادرت چه دروغی بهت گفته ولی اینو 
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حق نداری به پدرومادربی احترامی كنی.پس منطقی فکركن وبرگرد حرفاشونو بشنواگه ميدونم تو

 قانع نشدی.اونوقت هركاری خواستی بکن.

 راه افتادم سمت پله ها.

*** 

 الياس

 وقتی چشمم به نگين افتاد،حافظم مثه ساعت شروع به كاركرد.همچی یادم اومد. 

تواستخر.صدای پااومد.وقتی سرموبلند كردم.ائل آی زل باورم نميشه مادرم بهم دروغ گفت؟اومدم 

زده بود بهم.باورم نميشدسر من دادزد؟سرالياس ذاكری؟كسی كه هيچ مردی حق نداشت بهش 

چپ نگاه كنه،چه برسه یه دختر سرش دادبزنه.ولی وقتی بهش فکركردم دیدم حرفاش از روی 

 منطقه.فرداميرم خونه پدریم.

*** 

 ائل آی

گفت ميره خونه پدریش.اميدوارم اوضاع خوب پيش بره.عصربرگشت.بایه نگاه خيلی  الياس بهم

 سرد.بااون سردی توچشام نگاه كردوگفت:خداحافظ برای هميشه 

فقط همين؟خداحافظ برای هميشه؟تموم شد؟هه!چه خوش خيال بودم من.گفتم االن مثل این رمانا 

!!بيخيال خداروشکررابطش باخانوادش مياددستمو ميگيره ميگه ميخوام عروس مادرم بشی.!

 بهترشده.

*** 

 الياس

درسته دليل های مادرم قانع كننده نبودولی نمی تونستم بيشتر از این مزاحم ائل آی بشم.خودم یخ 

كردم ازلحن حرف زدنم چه برسه به ائل آی.وقتی اومدم خونه زنگ زدم به نگين تا بياد باهاش 

قم بودم اومد تو.پشت به درجلوی پنجره بودم كه باورودش برگشتم اتمام حجت كنم.وقتی اومدتواتا

سمتش یه نگاه به سرتاپاش كردم.واقعا نگاهای سردم حق نگين بود نه ائل آی.من نميدونم از چی 

این دخترخوشم اومده بود؟هرچی براندازش كردم چيزی پيدانکردم.دختره نچسب یه شال كه چه 

ه تادودقيقه دیگه ميوفتاد از آرایششم نگم بهتره.مانتوشم مال عرض كنم تور انداخته بودروسرش ك

 پنج سالگيش بود فك كنم.آروم سالم كرد.جواب ندادم.

 جوابمونميدی؟-

 نگفتم بيای برای سالم واحوال پرسی.-
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 واقعاعجيبه!این همون الياسيه كه باهركيم سردبود بامن بامحبت برخوردميکرد؟-

عشق زیادیت دلمو زدخانم نگين -دیگه تموم شد.یه نگاه بهش كردماون الياس مُرد.-پوزخندزدم

 شامی.

 واقعا؟من اومده بودم بهت بگم عاشقتم.-قيافش عجيب دمغ شد

 چه زودیادت افتادكه عاشقمی!-

 تيکه ميندازی؟-

 نه دارم مسخرت ميکنم.-

 دارم جدی حرف ميزنم.الياس من دوست دارم.-

 نفرم.توغرورمنو شکستی.پس حاالنوبت منه تا بشکنمت.ولی من ندارم.به جاش ازت مت-

 انگار حالت زیادخوب نيست.-

نه اتفاقا خيليم خوبم.ضربه ای كه به سرم خوردباعث شدچشماموباز كنم وبشناسمت.ببين خانم -

 كوچولو،دیگه هرچی بين منو توبودتموم شد.از حاالهم فقط دخترِدایيمی افتاد؟حاالبروبيرون.

 قيقه به حرفام....الياس یه د-

 گمشو بيرون.-

 یکم گریه كردولی آخرشم گورشو گم كرد.

*** 

 ائل آی

 دوماه بعد

بازم بيمارستان.از بيمارستان بدم نميادااز این طاهای بيشعوربدم مياد.نفهم برگشته جلوی بقيه به من 

ن آقا دم ميگه مسئوليت شمابامنه.هه!نَکه عموواسه دیدن بابا مامانم رفته آلمان ای

دراورده.امروزقراره یه پزشك جدیدبيادتوبخش به جای مرحوم خسروی راستش قراربودسه ماه 

 چه تشابه اسمی جالبی.صدای«الياس ذاكری»پيش بيادكه مونده واسه امروز.اتاقش اتاق روبه رویيمه.

ی قتپایی روشنيدم.ميدونستم طاهاست.خودموآماده كردم تاهرچی ازدهنم ميادبيرون بهش بگم.و

 ایستادشروع كردم:مرتيکه چال....

 می خواستم بگم چالغوز كه حرف تودهنم ماسيد.یعنی خودشه؟

 الياس؟-

 خانم بهادری بنده ذاكری هستم. الياس ذاكری ممنون ميشم منوبافاميليم صداكنيد.-
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ایناروگفت ورفت تو اتاقش.توصداش هيچ احساسی نبود.نه این باربدنيست باربد احساس 

 شونه هامو باال انداختم.داشت.

*** 

 الياس

وارداتاق كه شدم زود دروبستم وبهش تکيه دادم.خدای من چرا؟چرادوباره دیدمش؟به 

زورذهنموازوجودش پاك كرده بودم.خداميدونه ازدیدنش چه حالی شدم.به زورتونستم خودموبی 

اون  ه ميشم!مخصوصابابودنتفاوت نشون بدم.یعنی از این به بعد قراره ببينمش؟نه!خدایا من دیوون

 طاهای بی همه چيز.

*** 

 ائل آی

 هوی!ائل آی؟ باتوام!های ميمون!-

 چته توتينا؟بازشروع كردی؟-

 بيایه چيزیم بدهکارشدیم.دوساعته دارم صدات ميکنم.-

 كِی؟ یه بارصدام كردین منم جواب دادم.-

 بياسيمامن نگفتم این الیق دلسوزی نيست توهی بگونه!-

سيماوتينایه ماهی ميشه توبيمارستان مشغولن.آیتك وآیداوليال هم باهمن تویه بيمارستان  

دیگه.نشداینجاباشن وگرنه دوست داشتيم باهم باشيم.االن دوروزه الياس اینجاست.ازوقتی اومده یه 

 باربيشتر ندیدمش.سيماوتيناكه اصال ندیدنش.در اتاقش بازشدواومدبيرون.

نگاه كن اونکه باربده.ولی بامتخصص قلب وعروق چيکارداره اون كه مشکلش  اِاِاِاِ !سيما-تينا

 مغزواعصاب بود.

 بهشون گفته بودم ولی منقالفراموش كرده بودن.دركل دربين مافقط حافضه آیتك قویه.

 به به سالم آقاباربد.شما كجا اینجا كجا؟-تينا

ق واالن دوروزه اینجا مشغولم.از سالم خانوم شمس بنده الياس ذاكریم.فوق تخصص قلب وعرو-

 دیدنتون خوشحال شدم.

رفته  اَه!ائل آی گفته بودا ولی منه خریادم-بعدشم راهشوكشيدورفت.تيناباكف دست زدبه پيشونيش

 بود.

*** 
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بازم یه روزه دیگه.حوصله رانندگی نداشتم.زنگ زدم تينااومددنبالم.نمی دونم این دختر امروز چشه 

 ه هرچی ميگم گوش ميده.خيلی سربه راه شد

 تينا خوبی؟-

 بایدبد باشم؟-

 یه جوری شدی.-

 چه جوری؟-

 هيچی بيخيال شو.-

 وقتی رسيدیم داشتم ميرفتم توی اتاقم كه سيماپرید جلوم.اِی بابا! اینا امروز چه شونه؟

 سيما چيکارميکنی؟-

 داری كجاميری؟--

 حموم عمومی!دارم ميرم تو اتاقم دیگه.-

 تم از كنارش رد بشم كه نذاشت.خواس

 چی ميشه امروزو توایستگاه پرستاری لباس عوض كنی؟-

خسته شدم از دستشون رفتم توایستگاه وبعد از عوض كردن لباسام خواستم برم 

 تواتاقم.امروزبيمارستان عجيب ساكت بود.سيماسراسيمه خودشوبه من رسوند.

 ائل آی بدو مریض اتاق چهار وضعش وخيمه.-

ترسيدم ودنبال سيما دویدم.وقتی وارداتاق شدم،خشکم زد.همه دكتراباپرسنل پرستاری 

اونجابودن.وای خدا اینجا چه خبره؟حتی الياسم بود!همه داشتن شعرتولدت مبارك رو 

ميخوندن.یهویادم اومد امروزبيست وهفت مهره.روزتولدم.خيلی خنگم آخه اتاق چهار اصالمریض 

 نداشت.

 ؟اینجا چه خبره-

 همش كاردكتر پرهامه!-یکی ازپرستاراجواب داد

یکم دمغ شدم.بيشتر دوست داشتم ميگفت كار دكتر ذاكریه.یه آه كشيدم وبيخيال 

 ماجراشدم.اینجاروباش سه تاوروجکمونم كه اینجان.آیتك پریدبغلم.

 وای ائل آی جونم تولدت مبارك.-

 اد)دوست پسرش(گزارش ميدم.این كارتو به بهز-ممنون عزیزم.زیرگوشش یواش گفتم-

خندید.نشستم پشت ميزتواتاق كيکو آوردن وبعدازكلی مکافات شمعاروفوت كردم وكيکو 

بریدم.وقتی كيکو خوردیم تموم شد نوبت كادوها شد.آیتك برام یه جعبه موسيقی )ازاوناكه 
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درشوبازميکنی صداميده(داد.تينایه ساعت،ليالیه ماساژوركه شدیدابهش احتياج 

م،سيماگردنبندی كه ده سال پيش خودم بهش داده بودم)بهترین هدیم بود(وآیدایه گوشی داشت

موبایل لمسی )آخه مال خودم ازاون نوكيا كوچيکابود(همکارامم از شال وروسری گرفته تا 

بلوزوتيشرت.الياس برام یه دستبندخریده بود به نظرميومدطالباشه.طاهای خودشيرینم یه پالك كه 

ن روش بودوبهم هدیه دادوخودش انداخت گردنم.دركل خوش گذشت.وقتی برگشتم اسمم به التي

خونه دوباره به كادوهام نگاه كردم.اولين كاریم كه كردم این بودكه گردنبندطاهاروبازكردم.یه نگاه 

 به دستبندالياس كردم توقسمت داخلش نوشته بود

»ILOVE YOU  EL AY« 

م دستم.باخودم عهدبستم هيچ وقت درش نيارم،مگراینکه واقعا ذوق زده شدم.بوسيدمش وانداخت

 خودش بهم بگه هيچ حسی نسبت به من نداره.

*** 

 الياس

ازوقتی از تولدبرگشتم تواتاقمم.وقتی صحنه رفتاراون طاهای حرومزاده ميادجلوی چشمام دلم 

آی  ن ائلميخوادتيکه تيکش كنم.پسره بی چشم ورو جلوی چشمای من،گردنبندميندازه دور گرد

من)نویسنده:ازكی تاحاالمال توشد؟الياس:به توچه؟نویسنده:الياس واسه من جواب سرباالنده ها 

دیدی قاطی كردم طاهاروكردم شوهرائل آی ها!الياس:غلط كردم(تقصيرخودمه.نبایداز ائل آی دور 

م حوصله دارميشدم.نبایداجازه ميدادم غرورمسخرم برگرده.اَه!فردام تودانشگاه تدریس دارم.خيلی 

 اینم شدقوزباالقوز.

*** 

واردكالس كه شدم نگاه های پراز عشوه دختراوپوزخندپسراروحس كردم ولی به خودم زحمت 

ندادم سرموبه سمتشون برگردونم.مستقيم به سمت ميزم حركت كردم.وقتی رسيدم به ميز كيفمو 

 گذاشتم روی ميز.همه نشسته بودن.بالحن سرد هميشگی شروع كردم.

من ذاكری هستم.قراره این ترم من استادشما باشم.لطفاروی این برگه اساميتونویادداشت -

 كنيدتاباهاتون آشنابشم.

 یکی ازدخترابانازوعشوه حال بهم زن به من گفت:ببخشيداستادماقبال اسامی رونوشتيم.

سرموتکون دادم ونشستم پشت ميزوليست وگرفتم دستم.یه لحظه به چيزی كه دیدم شك 

دم.یعنی واقعاخودشه؟اميدوارم اون نباشه!)نویسنده:ازخداتم هست اون باشه.دروغ ميگی عين كر
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وقتی سرموبلندكردم چشمم توی چشمای آشناش «ائل آی بهادری»چی!(باتردیداسمشو صداكردم:

 افتاد ولی طرزنگاهش همون نبودخيلی سردشده بود.

 س ذاكری.خيلی خوشحالم كه استاد این ترممون شمایيد دكتراليا-

باتعجب بهش نگاه كردم.بااین حرفش همه دخترای كالس بانفرت وپسراباحسرت بهش نگاه 

كردن.اگه كالس درسم نبودچشمای همشونوازكاسه در ميووردم.اون روز باهزارمکافات تدریس 

كردم.فکرم درگيرنگاهش بود.چرانگاهش نسبت به من سردشده.بعدازاتمام كالس كمی دیرتر از 

شدم چون داشتم مطالبی رویادداشت ميکردم.ائل آی هم یکم دیر رفت.وقتی داشت  كالس خارج

 وسایلشوجمع ميکرد یه پسر اومدپيشش.

 ببخشيدائل آی خانم.-

 پسره بيشعورحيف استادتم وگرنه باآسفالت خيابون یکيت ميکردم.

 بفرمایيد-

 ميتونم جزوه تونو قرض بگيرم؟-

 بله البته بفرمایيد-

 ادورفت بيرون.پسره ميخواست بره بيرون كه صداش كردم:آقای صيفی.جزوه رود

 بله استادكارم داشتين؟-

 ازاین به بعد اگه جزوه خواستی لطف كن از خودم یایکی از پسرابگيرفهميدی؟-

 ببله استاد.-لحنم اونقدرسردوخشن بودكه خشکش زد

 ميتونی بری.-

 اه منتظربود.ناخواسته جلوش وایستادم.بارفتنش منم راه افتادم.ائل آی جلوی دانشگ

 خانم بهادری تشریف ميبرید  بيمارستان؟-

 بله مشکلی هست؟-

 نه منم دارم ميرم بيمارستان بفرمایيد ميرسونمتون.-

 خيلی ممنون االن خانم شمس ميرسن.مزاحم شمانميشم.-

 ن داد.بيرو وقتی جملش تموم شدتلفنش زنگ زد.پکرشد.وقتی تلفونوقطع كرد،نفسشوعميق

 اتفاقی افتاده؟-

 نه فقط برای دوستم مشکلی پيش اومده مجبورم با آژانس برم.-

 چراباآژانس؟من كه هستم.-

 نه مزاحمتون نميشم.-
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 مزاحم نيستين فقط پوليوكه قراربود بدین به آژانس رو ميدین به من.-

 م شروع كردم:شونهاشوبی تفاوت باالانداخت وسوارشدیکم بعد ازاینکه حركت كرد

 مثل اینکه حرفموفراموش كردی.-

 پوزخندزد.

 جوابمونميدی؟از كی حرفم یادت رفت؟-

 ازوقتی كه تواسم ناجيتو از یاد بردی.-

حقيقت نداره.من سعی كردم ولی اون دوتاچشم قهوه ای كه بهم آرامش ميدادهميشه جلوی چشمم 

 بود.

 ت دستبندت اسمتو نوشتم؟جدی؟اگه اسمتوفراموش كرده بودم،پس چطورپش-

 چيزی نگفت.منم چيزی نگفتم.تابيمارستان توسکوت گذشت.

*** 

 ائل آی

وقتی اومدتوكالس شاخ دراوردم.اولش باورم نميشد.ولی وقتی خودشومعرفی كردمطمئن 

شدم.خدایا!بيمارستان بس نبودحاالبایدتوكالس درسم دلم بلرزه؟تصميموگرفتم باهاش مثل خودش 

م.سردوبی تفاوت.قراربودامروزتينابيادتاباهم بریم بيمارستان)آخه یه روزمن ماشين برخوردميکن

ميارم یه روز تينا(ولی بيشعورزنگ زدگفت ميخوادباسينابره عشق وحال.دختره كله 

پوك.بِالِجبارپيشنهادالياس روواسه رسوندنم قبول كردم.ازحرفی كه زددلم برای هزارمين بار توسط 

د.)بابااونقدركه الياس تودل من لرزه انداخته خداازابتدای خلقت روزمين الياس به لرزه افتا

 ننداخته!(یعنی واقعا اسمم ازیادش نرفته؟خدایا ممنون.

*** 

راه افتادم سمت خونه تينا.امروزنوبت من بودكه ماشين ببرم.وقتی رسيدم بيمارستان،هرچی 

رستاری ودم.وقتی رسيدم به ایستگاه پدكتروپرستاربودبهم تبریك ميگفت.خودمم تودليلش مونده ب

طاهاروبایه جعبه شيرینی دیدم.قيافم شبيه عالمت سوال شده بود.وقتی كارش تموم شدازش قضيه 

 روپرسيدم.

خوب راستش پدرم از بابات توروبرای من خواستگاری كرده اونم جواب مثبت داده.هفته بعدهم -

 ميان ایران تامراسم عقدكنون بگيریم.

 چی؟؟؟؟-

 همونی كه شنيدی!-
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 من اینجابرگ چغندرم؟شایدمن موافق نباشم.-

 دروغ! من كه ميدونم توهم منو دوست داری!-

سرموبه عالمت تاسف تکون دادم ورفتم بيرون.اومددنبالم ومچموگرفت.چندشم 

 شد.دستموازدستش كشيدم بيرون.

 چيکارداری می كنی تومحرم ونامحرم حاليت نيست؟-

 غل الياس جونت ميخوابيدی محرم نامحرم برات معنی نداشت حاالمن شدم نامحرم؟چيه؟وقتی توب-

 خفه شو.-

 اینوگفتم وراه افتادم سمت خونه.اصالحوصله نداشتم توبيمارستان بمونم.

*** 

 الياس

یکی از پرستارابرام شيرینی اورد.وقتی دليلشوپرسيدم گفت تایه هفته دیگه مراسم عقدكنون ائل 

 ت.داشتم ازعصبانيت منفجرميشدم.زنگ زدم به ميثم.آی وطاهاس

 الو ميثم.-

 جونم داداش.-

 زودچندنفروبرداربيار ميخوام یکيو آدم كنم.-

 روچِشَم داداش.-

 ميثم باچندنفرگرفتتش.اوردنش توباغ.وقتی وارد باغ خزان زده شدم،دیدم بستنش به یه درخت.

 شد؟ به به سالم دكترپرهام ازتون خوب پذیرایی-

 برای چی این كارو ميکنی؟-

خفه شو.   این حرفم همراه شد بامشتی كه روانه شکمش كردم.چون بسته بود فقط صورتش -

 ازدردجمع شد.

 به چه جرئت رفتی خواستگاری ائل آی حروم زاده؟  یه مشت دیگه.عصبانی بودم.-

 بازش كنيد.-

تی كردم.یه پوزخندزدوگفت:چيه ناراح وقتی دستاشوبازكردن نشست روزمين.یقشوگرفتم وبلندش

 نميتونی ائل آی روداشته باشی؟

این حرفش مثل یه جرقه بودتاوجودموبه آتيش بکشه.بامشتی كه به صورتش زدم افتادروزمين 

بعدش چندتالگدتوشکمش روانه كردم.نشستم باالی سرش وانگشت اشارموگرفتم سمتش وبا 

 رون.فهميدی؟تهدیدگفتم:پاتو از زندگی ائل آی بکش بي
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 چرا؟اگه توشيش ماهه دوسش داری،من شيش ساله كه دوسش دارم.-

واقعادیگه تحملم تموم شده بود.به ميثم گفتم بزنينش تاجایی كه نميره.تقصيرخودمه.لعنت به 

من!چراحافظم برگشت.شایداگه برنمی گشت این غروربچگانه هم همراهش نميومد.ازخودم 

 خودم باد.بيزارم.خودم كردم كه لعنت بر

*** 

یه هفته گذشت امروز روز عقدكنونشونه.زجرآورترازاون هم اینه كه بایدتومراسم بعد بله ائل آی 

 واسه خوشبختيشون دست بزنم.تواین یه هفته كارم شده بود سيگاروقهوه وگوش دادن به آهنگ.

 شنيدم داری عروس ميشی گلم

 مباركت باشه ولی آتيش گرفته این دلم

 ردم توعشق منی،مال منیخيال ميک

 فکرنمی كردم یه روزی راحت ازم دل بکنی  

دوباره یه نخ دیگه روشن كردم.من كه خودم به بيمارام ميگفتم سيگارنکشيدخودم روزی یه پاكت 

 تموم ميکردم وبدترازاون فنجون قهوه تلخ وغليظی بودكه هر روزتا پنج تاشونوميخوردم.

 دِحسودرفتی سراغ دشمنم یه پستِ نامر

 یکی كه حتی به خدالنگه كفشمم نبود

 به ذهنشم نمی رسيدحتی نگاش كنی یه روز

 دیوونه شده بودم.پدرومادرم كه هيچ،دیگه حتی ميثم هم جرئت نزدیك شدن به من رونداشت.

*** 

 ائل آی

 هاشامروزروزعقدكنونه.همه چی خيلی سریع اتفاق افتاد.من ازطاهابدم ميادچطورميتونم یه عمربا

زندگی كنم؟تصيمموگرفتم.به همراه دخترخاله خودم ودخترخاله طاهاازپله هاپایين رفتم.سالن به 

اون بزرگی پرشده بود.درميان جمعيت چشمم افتادروصورت الياس.چقدرالغرشده!نشستم پشت 

 سفره عقد.تصميمموگرفته بودم.وقتی عاقدبرای بارسوم ازم پرسيد،دركمال خونسردی گفتم:

 !!!نه!!!!!-

بانه گفتن من كل خونه رفت روهوا.زنموكه داشت ازحرص منفجرميشدروبه 

 ما)من،مامان،بابا(گفت:یعنی چی مارومسخره كردین؟

شماخودتون خودتونومسخره كردین.خودتون بریدین ودوختين بدون اینکه -باحرص جوابشودادم

 نظرمن بيچاره رو بپرسين.
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 اورفتم تواتاقم.باتموم شدن حرفام راه افتادم سمت پله ه

سه روزبود توی اتاقم بودم.حالم اصالخوب نبود.سرم داشت گيج ميرفت جلوچشمامم سياهی 

 ميرفت.ازروی تخت بلندشدم برم سمت دستشویی كه زیرپام خالی شدوخوردم زمين.

*** 

باسردردازخواب بيدارشدم.اینجاكجاست؟چرادیواراش سفيده؟دیوارای اتاق من كه 

 وندم.یاخدا!ذهرم تركيد.این همه آدم اینجاچيکارميکنن؟كرميه.سرموبرگرد

 من كجام؟-

 توبيمارستانی دخترم.-عمو

 چشمم افتادبه طاهاكه داشت نگام ميکرد.روبه تيناگفتم:بهش بگو بره بيرون.

 اما ائل آی...-

 بهت گفتم بهش بگو بره بيرون.-دادزدم

 بافریادی كه زدم رفت بيرون.سيمااومدكنارم.

 م باش خواهری!چيزی نيست.آرو-

 بگو همشون برن بيرون نميخوام ببينمشون.بهشون بگو.-

باتموم شدن حرفم هق هقم بلندشد.سيمادستموگرفته بودتودسشتوخودشم بامن اشك ميریخت.یه 

باربهم گفته بودحاضره دنياسرش خراب بشه ولی گریه یکی از بچه های گروه رونبينه.)منم 

ون بازكرد:آخه آبجی خوشگله چرااین كاروكردی؟اگه برات اتفاقی همينطور(یکم بعدسيمازب

 ميافتادمن چی كارميکردم؟

 سيمادركم نميکنی.من  من عاشق الياسم.ميفهمی؟وقتی ميبينمش دلم ميلرزه.دیوونه ميشم.-

 بی خود.اون مرتيکه لياقت عشقتونداره.دو روز بيهوش بودی نيومدحالتوبپرسه.پسره بی لياقت.-

 مهم نيست.برام -

 اصالصبركن ببينم.!چراباید خواهرمنوآزاربده؟االن ميرم حقشو ميزارم كف دستش.-

 اینوگفت واز اتاق رفت بيرون.یعنی چيکارميخوادبکنه؟

*** 

 الياس

االن پنج روزه ازمراسمی كه به لطف ائل آی بهم ریخت ميگذره.ولی حال كردم وقتی پاشدجلوی اون 

ميخوام.از اون روز خبری ازش ندارم.یه جورایی دلم شورميزنه.دراتاقم به همه آدم گفت:من طاهارون

شدت بازشد.سيماباعصبانيت وارداتاق شد.بانفرت توی چشمام نگاه ميکرد.بادوتاقدم 
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بلندخودشورسوندبه ميز.منم ازجام بلندشدم.مریض بيچاره ای كه توی اتاق بود،مثل من ازتعجب 

 شاخ دراورده بود.

 ه خانم نيك خواه؟اتفاقی افتاد-

 نه همه چی خوبه فقط مونده واسه ائل آی كفن تهيه كنيم!-

 چی دارید ميگيد؟بهم بگيدچی شده؟-

 ببخشيدخانم نوبت من بودا!-بيمار

 لطف كنيدتشریف ببرین بيرون!-سيما

 بااین حرفش بيمار بيچاره دوپاداشت،چهارتام قرض گرفت،دِبروكه رفتيم.

 بگيدچی شده؟خانم نيك خواه ميشه -

دیگه چی ميخواستين بشه؟ائل آی بيچاره به خاطرشمادوروزتمام بيهوش بود.اونوقت شمابه -

 خودتون زحمت ندادین بياین حالشو بپرسين.

 بااین حرفش پاهام سست شدوافتادم روصندلی.

 چيه آقای دكتر؟فکركردین باورميکنم نميدونستين؟-

کون داد.برگشت بره بيرون كه ازش پرسيدم توكدوم باتموم شدن حرفش سرشوبه عالمت تاسف ت

اتاقه؟وقتی گفت زودترازاون ازاتاق اومدم بيرون.به سرعت به سمت اتاقش حركت 

كردم.بانزدیکترشدنم به دراتاقش،ضربانم افزایش پيداميکرد.وقتی رسيدم به دراتاق توچارچوب 

 زریق كردن.دروایستادم وبهش نگاه كردم.بادیدنش انگارسِرُم آرامش بهم ت

*** 

 ائل آی

صورتم به سمت پنجره بود ولی از صدای نفس هایی كه ميشنيدم فهميدم یکی اومده.ازروی سایه ای 

 كه افتاده بود كف اتاق حدس زدم یه مرد.با بيحالی گفتم:گمشو بيرون طاها ازت متنفرم.

س كه دیدم،اليا دركمال تعجب دیدم ازجاش تکون نخورد.عصبانی شدم برگشتم بهش چيزی بگم

باچشمای خيس از اشك توچارچوب وایستاده داره منو نگاه ميکنه.الهی ائل آی بميره اون اشکاتو 

نبينه)نویسنده:خوبه خوبه حالم بهم خورد.ائل آی:بی احساس!(بااینکه ازدیدنش خوشحال شدم ولی 

تم.نشست به روی خودم نياوردم.اومدتوودروبست.كم كم بهم نزدیك شدتااینکه رسيدبه تخ

 كنارتخت ودستموگرفت توی دستش.

 ازهمتون متنفرم.-دستمو بيرون كشيدم وروموازش برگردوندم

 حتی ازمنم؟-
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 برخالف ميل باطنيم گفتم:حتی ازتوام.

 پس توچشمام نگاه كن واینو بگو!-

 حتی ازتوام.-برگشتم سمتش وبه صورتش چشم دوختم ولی به چشماش نه

 ولی من به جاش عاشقتم!-

بااین حرفش چشمام اتوماتيك وار رفت سمت چشماش.دستموبوسيدونزدیك صورتم 

 گفت:زودخوب شو ناجیِ من مراسم عروسی درراهه.

شوكه شدم.بابانامرداولش ازم خواستگاری كن من یه نازوعشوه ای بيام بعد.خودش برید خودشم 

 دوخت)نویسنده:از  خداتم هست.ائل آی:خدایی آره(

*** 

ه توآیينه آرایشگاه نگاه كردم.اِی!بدنشدم.یه پيرهن سفيد كه تاچهارانگشت پائين یه باردیگ

زانومه.موهامم ازپشت درست كرده،یه مقدارش هم حالت داده انداخته روی شونه ام.ازاونجایی كه 

وقتی پيشونيم بازه خيلی زشت ميشم.یه مقدار از موهامو یه طرفی ریختم روی صورتم.كفشامم ده 

باز كنارالياس كوچيکم)البته من كوچيك نيستما!اون خيلی بلنده!بله!(بهم زنگ زدگفت  سانتيه ولی

 برم بيرون منم اطاعت كردم.هنوزنرسيده بودن.یهویه پراید جلوم وایستاد.

 برسونمت خوشگله!-

 گمشوعوضی!-

 بهتره سوارشی تایه كاردست خودمو خودت ندادی!-

گرفته سمتم.خيلی ترسيدم.نميدونستم چيکاركنم.بی اراده به سمتش كه نگاه كردم دیدم یه اسلحه 

 سوارشدم.یهویه دستی اومدجلودهنم وبيهوش شدم.

*** 

 الياس

امروز روزعقدكنون من وائل آیه.اونقدرخوشحالم كه توپوست خودم نميگنجم.بهش زنگ زدم 

ت داشتم هم بود.دوسبيادبيرون ازآرایشگاه تقریبایه خيابون با آرایشگاه فاصله داشتيم.ميثم همرا

بهترین دوستم روزنامزدیم هرلحظه همراهم باشه.كت وشلوارمشکی پوشيده بودم كه 

تقریبااسپورت بود.زیادبالباسای رسمی حال نميکنم.به خواسته ائل آی كراوات نزدم.)نویسنده:زن 

ذليل!الياس:اینطورنيست خودمم كراوات دوست ندارم.نویسنده:آره جون عمه 

چراهنوزائل آی نيومده؟یه ربع منتظرموندیم.به موبایلشم زنگ زدم خاموش نداشتت(عجيبه!

 بودداشتم نگران ميشدم كه تلفنم زنگ خورد.
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 الو؟-

 چطوری شازده؟-

 شما؟-

 دزدخانومت.اِببخشيدهنوز خانومت نشده؛دزد ائل آی!-

 خفه شوكثافت..-

 آ آ!عصبانی نشوآقای دكتر واسه قلبت خوب نيست.-

 ی؟چی ميخوا-

 آها!حاالشدی پسرخوب.اگه ميخوای عشقتویه باردیگه ببينی پونصدميليون ناقابل واس بدی.-

 كجابيارم؟-

دِنشد.شماپولتوآماده كن من بهت زنگ ميزنم.تادوساعت وقت داری وگرنه دیدی یه بالیی -

 سرعشقت اومد.

 خيلی پستی.-

 ره؟آخ!بازنفسم گرفت.قطع كرد.خدایایعنی كی بود؟نکنه یه بالیی سر ائل آی بيا

 چی شدداداش؟حالت خوبه؟بيا ازاسپریت بزن.یه نفس عميق بکش.-

 مگه بهت نگفتم این ماس ماسکوباخودت نيار؟-

 آخه برادرمن اَگه نياورده بودم تواالن پيش ننه بابای خدابيامرزمن بودی!-

 خيلی خب حاال.-

ری اسپری پيشم باشه.ولی من از اسپازبچگی تنگی نفس داشتم.دكتربهم گفته بود هميشه باید

 بيزاربودم.برای همين به جای من ميثم بيچاره اونوهمراهش داشت.

*** 

 چی شدآقای دكتر؟پولتون جورشد؟-

 جوره!توفقط بگوكجا؟-

یه آدرس پرت داد.بایدتنهاميرفتم وگرنه جون ائل آی درخطربود.وقتی رسيدم به جنگل بازبهم 

 زنگ زدن.

 شو. ازماشين پياده-

 پياده شدم.

 خب االن بروبه سمت رودخونه.وقتی رسيدی به رودخونه ازش ردشو.-

 رودخونه كم عمق بود.ازش ردشدم.
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 خيلی خب بروبه سمت تخته سنگ بزرگ روبه رویيت.-

وقتی رسيدم به تخته سنگ یه مرداومدجلوم وشروع كردبه تفتيش من.وقتی كارش تموم شد،بهم 

ش منم راه افتادم.رسيدیم به یه خونه چوبی درب وداغون.وقتی واردشدیم یه اشاره كردتابرم دنبال

حال بودبایه در.رفت سمت درمنم دنبالش رفتم.وقتی واردشدم یه اتاق تقریباكوچيك بودبا یه پنجره 

كه یه طرفش شکسته بود.گوشه اتاق یه تخت بودووسط اتاق یه صندلی كه ائل آی روروش بسته 

مشکی كشيده بودن.یه سمت اتاقم تاریك بودومعلوم نبودچی هست.یه  بودن.سرشم یه پارچه

مرددیگه هم تواتاق بود.باورودماپارچه روازسر ائل آی برداشت واومدایستاد پشتم كناردر.چشمای 

ائل آی به خاطرنورجمع شد.كم كم كه عادت كرد،سرشوبلندكردوقتی چشمش به من افتادچشماش 

 یی كه ازقسمت تاریك اتاق اومدهردومون برگشتيم سمتش.تَرشد.زیرلب اسمموصداكرد.باصدا

 به به استاد ذاكری!فکرنميکردم به این زودی بيای.-

 صيفی؟-

 بله استاد.شماخوب هستين؟-

 چرااین كاروكردی؟-

 چرا؟شما عشق سه ساله منوازم گرفتين. منم پَسِش گرفتم.-

 تم.خيلی نامردی سيامك.من توروجای برادرم ميدونس-ائل آی

 ولی من تورو خانوم خونم ميدیدم عزیزم.-

ودستشوكشيدروگونه ائل آی.عوضی!بااین كارش آتيش گرفتم.زیرچشمی یه نگاه بهم انداخت وقتی 

دیدعصبانی شدم بيشترتحریك شد.یه پوزخندزدودستشوبردسمت شال ائل آی وبازش 

كه دوتاقلچماغ  كرد.بابرداشتن شالش كاسه صبرم لبریزشد.خواستم به سمتش حمله كنم

 دستاموگرفتن.

 حرص نخوردكتر حاالمونده تاحرص بخوری.-

باتموم شدن حرفش بایه پوزخندحرص درآرشروع كردبه بازكردن دكمه های پيرهنش.ائل آی هم 

مثل ابربهارفقط اشك ميریخت.خواستم برم سمتش كه بااشاره سرش نوچه هاش بردنم 

 هم بلندشد.باصدای  بيرون.باخروج ماازاتاق صدای جيغ ائل آی

جيغش آتش خشمم شعله ورشد.خودمم نميدونم چطوری اون دوتاروناكاركردم.باسرعت وارداتاق 

شدم.حاالپيرهنشودراورده بودوفقط لباس ركابی تنش بودوائل آی هم باترس چسبيده بودبه 

دیواروگریه ميکرد.باورودم هردوتاشون برگشتن سمتم.رفتم سمتشویه مشت زدم 

فتادروزمين خواستم یقشوبگيرم كه احساس كردم شونم تيركشيد.نامرداسلحه داشت.به توصورتش.ا
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شونه چپم شليك كرده بود.فك كنم یا به شاهرگم خودیایه چيزی تواون مایه ها!تواین 

 گيرودارصدای آژیرپليس اومد.پسره از اتاق رفت بيرون.ائل آی اومدباالسرم نشست.

 ب ميشهالياس. الياس حرف بزن.توحالت خو-

 چشمام تارميدیدولی متوجه شدم مانتوش تنش نيست.مرتيکه عوضی!

 مانتوتوتنت كن دوست ندارم كسی به غيرازخودم زنمواین ریختی ببينه!-

هق هق ميکرد.زودمانتوشوپوشيدوشالشوسركرد.اومدباالسرم وسرمو گذاشت روپاش.دستشوگرفتم 

 ازتنم جداشدوهيچی نفهميدم.تودستم.احساس كردم دستموبوسيد.بابوسش انگارروح 

*** 

 ائل آی

مرتيکه نامرد به شونه الياس شليك كرد.نزدیکی های رگش بود.خونریزی شدیدی داشت.داشتم 

ازدلشوره ميمردم كه پليسااومدن تواتاق فقط گریه ميکردم.الياس روبردن توآمبوالنس منم به 

 ن وایستاده نایستاده پياده شدمزورميثم سوارماشينش شدم.وقتی رسيدیم به بيمارستان،ماشي

 ودویدم داخل.عمواومد سمتم.

 عمو تروخدا الياس ونجات بدین.-گریه ميکردم

آروم باش دخترم الياس االن تواتاق عمله.فقط....خونریزی شدیدی داشته واالن به همين دليل -

 وحاالحاالهاپيدا نميشه.-0جونش درخطره.بدترازاون گروه خونيش

ا روی سرم خراب شد.سرم داشت گيج ميرفت وجلوی چشام سياهی بود.یه لحظه بااین حرفش دني

مادرالياس رودیدم كه گریه كنان ميومدطرفم.روزانونشستم.دست خودم نبودتعادلموازدست 

 دادم.برام آب قندآوردن.یکم كه حالم بهترشد،ذهنمم كاركرد.

باویه عالمه گریه زاری كردم.اون بود.زودزنگ زدم به با-0تازه یادم اومدكه گروه خونی بابا هم

بيچاره هم هيچی ازحرفام سردرنياورد.بعدنيم ساعت بامامان توبيمارستان بود.وقتی قضيه 

روفهميدباكمال ميل خون داد.االن تنهامشکل الياس خونریزی وكمبودخون بود.اگه بهش خون 

 ارم افتاد.به خاطرهمينميرسيدتاچندساعت نهایت یه روزبه هوش ميومد.به خاطرگریه زاری زیاد،فش

 ازهوش رفتم.

*** 

آی سرم!چراسرم اینقدردردميکنه؟اصالچرااینجام؟به اطراف نگاه كردم.اِ!اینجاكه بيمارستانه.ولی 

 چراروی تخت خوابيدم؟زنگوزدم تاپرستاربيادبهم جواب بده.دراتاق بازشدوتينااومدتواتاق.

 سالم آبجی خوش خواب من!خوبی؟-
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 چرابستریم؟الياس خوبه؟به هوش اومد؟ تينامزه نریز.من-

چه خبرته؟اول بيدارشوبعد.شمادوتاچقدبه هم دل وقلوه ميدید.اون به هوش ميادميگه ائل آی -

كجاست؟این به هوش ميادميگه الياس كجاست؟بله به هوش اومدن جناب دكترولی االن كه توبه 

 هوش اومدی ایشون خوابن.....

شتم ادامه بده.ازش شماره اتاق الياسوپرسيدم ودِبدوكه رفتيم.پيش وای این تيناچقدرفك ميزنه!نزا

به سوی شوهرآیندم.وقتی رسيدم به دراتاقش،یکم صبركردم.وقتی دروبازكردم نشسته بودروی 

تخت وپاهاشو آویزون كرده بود.انگارميخواست ازسرجاش بلندشه.سرش پایين بود.وقتی 

لبخندجذاب زدودستاشوبرام بازكرد.منم بدورفتم حضورمواحساس كرد،سرشوبلندكرد.تامنودید،یه 

 توبغلش.محکم بغلم كرده بود انگاریکی ميخوادمنوازش بگيره.

 اِواببخشيد!بدموقع مزاحم شدم-.ميثم 

 كوفت!االن وقت اومدن بود؟-الياس

 بااین حرف الياس ریزخندیدم.

 م پشت درم كسی نميادتو.خب اشکال نداره.من ميرم شمابه كارتون برسيد.نگارنباش داداش خود-

 دِاگه تونيای هيچ خرمگس دیگه ای نميادتواتاق.-

نفرمایيدبرادرمن!من دست پرورده شمام.اینم تالفی اون روزی بودكه اومدی بين من -

 وشيواروزدی.تازه من فقط پارازیت دادم وگرنه ميتونستم بينتونم بزنم.مگه نه زن داداش؟

الياس نثارش كرد.اونم باخنده رفت بيرون.هنوزداشتم ميخندیدم این حرفش همراه شدبادمپایی كه 

كه الياس یه بوس ازگونم چيد.گرگرفته بودم.گرمم شد.باچشمای گشادشده به چشماش نگاه 

 كردم.تانگاه منودید،خندیدودوباره بغلم كرد.

*** 

 الياس

وسش وای خدایا!یعنی ازخداممنونم كه همچين كسی روتوسرنوشتم قرارداد.وقتی ب

كردم،رسماخجالت كشيد.برام جالب بود.آخه تواین دوره زمونه اینجورچيزابرای خيلی ها عادی 

 شده.

امروزقراره مرخص شم.دوباره ائل آی مرخصم ميکنه یاداولين روزای آشنایيمون افتادم.وقتی گفت 

مثل برادرش ميمونم،یاوقتی باهاش محترمانه حرف ميزدم عصبانی ميشد.كالروزای خوبی 

 ودن.قرارشدبرسوندم خونه.توی راه متوجه شدم به سمت خونه نميره.ب

 ائل آی كجاميری؟-
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 خونه!-

 ولی راه خونه ماكه ازاین ورنيست.-

 ميدونم!ميریم خونه ما!-

 چی؟ائل آی زشته!االن پدرمادرت فك ميکنن چه دامادچتربازی دارن!-

ن ليالرفتن شمال منم تنهام.بعدشم تودلت نگران نباش!مامانم اینابرای تجدیددیداربا باباماما-

 ميادمن شب تنهابمونم؟

 یه جوری نگام كردكه دلم ميخواست بگيرم بخورمش.چه ميشه كرد!ائل آیه دیگه!بهش لبخندزدم.

 قبول!پيش به سوی خونه!درضمن اگه یه باردیگه قيافتواینجوری كنی من ميدونم وتو!-

رسيدیم خونه نميدونستم چيکاركنم.تصميم گرفتم لبخندی زدوسرشوگرفت سمت خيابون.وقتی 

 یکم ائل آی رواذیت كنم.وقتی واردسالن شدیم راه افتادبه سمت اتاقش كه صداش كردم.

 ائل آی؟من باید كجابخوابم؟-

 تواتاقت.-

 اگه قراربودتواتاقم بخوابم كه ميرفتم خونه خودمون.-

 یعنی چی؟-

 من ميخوام پيش توبخوابم.-

 پررونشو.بروتواتاقت.شب بخير. نه دیگه-

 ائل آی!-

 چيه؟-كالفه برگشت سمتم

 من خوابم نميبره!-

 قرص بدم بخوابی؟-

 نه من توروميخوام.-

 وای الياس!دیوونم كردی.سرشب اعصابموخردنکن بروبخواب آفرین.-

 نِ   می    خوام.-مثل بچه هالج كرده بودم.

 لوس نشو.-

بود.آخرشم تسليم شد.من كه واقعا نمی خواستم بخوابم.بعدازاینکه ائل آی قيافه ائل آی واقعادیدنی 

خوابش برد،پاميشدم ميرفتم تواتاقم.)نویسنده: اگه ائل آی نخواست بخوابه چی؟الياس:حاال(وقتی 

 وارداتاقش شدیم،لباساشوبرداشت بره دوش بگيره.منم دراز كشيدم روی تخت.
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نکه این خانم نمی خواددل ازحموم بکنه.منم حسابی خوابم االن نيم ساعته گذشته.نه خير مثل ای

 مياد.پاشدم رفتم تواتاق خودم.نرسيده به تخت خوابم برد.

*** 

 ائل آی

بعددوساعت ازحموم اومدم بيرون خودمم نمی دونم چراخوابم برد.دوساعت تمام توی وان خواب 

چم خسته شداینقدرمنتظرمن موند.راه بودم.وقتی به اتاقم نگاه كردم،خبری ازالياس نبود.بيچاره ب

افتادم سمت اتاقش.اوخی!چقدرنازخوابيده!آروم نشستم لبه تختش ونگاش كردم.وقتی به خودم 

اومدم دیدم یه ربعه دارم نگاش ميکنم)نویسنده:خاك توسرت ائل آی نصفه شبی زل زدی به 

؟پسرمردم صورت پسرمردم كه چی بشه؟ائل آی:بازاین خرمگس پيداش شد!آخه به توچه

شوهرمنم هست.نویسنده:به من ميگی خرمگس؟دارم برات.یَك آشی برات بپزم كه سه وجب روش 

روغن داشته باشه!حاالببين.(بعداینکه ازنگاه كردن به الياس سيرشدم،كنارش درازكشيدم تایکم 

 .مخستگيم دربره پاشم برم بخوابم.اما نميدونم كی خوابم بردوشيرینترین خواب عمرموتجربه كرد

صبح وقتی بيدارشدم،اولين چيزی كه دیدم چشمای بسته الياس بود.خاك توسرت ائل آی ناسالمتی 

نميزاشتم بيادتواتاقم االن خودم توبغلش خوابيدم.واقعاتوبغلش بودما!یکم نگاش كردم كه كم كم 

بيدارشد.هنوزخواب آلودبودولی انگارميدونست من شب پيشش خوابيدم.یکم كه سرحال 

 م خانمی صبح بخير!شدگفت:سال

 سالم صبح شمام بخير.شب خوب خوابيدی؟-

 من؟آااره توپ!شيطون كی اومدی پيشم كه من خبردارنشدم؟-

 ميشه ولم كنی؟-درجوابش لبخندزدم.

 نوچ!-

 چرا؟؟؟-

 براچی ولت كنم؟-

 مگه من عروسکم كه بغلم كردی؟-

 ه بگيرتت.آره.توعروسك منی.خانم خونمی ميترسم ولت كنم یکی دیگ-

 نترس.همچين تهفه ای هم نيستم.-

 آ آ!اگه یه باردیگه به خانم من توهين كردی نکردی!گفته باشم.-

 به روی چشم آ قا!-

 حاالپاشوواسه این آقایه صبحونه درست كن ببينم.-خندید
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 عمری باشه؟-

 عرضی نيست.-

 اِی رو رُو برم.-

 خواهش ميکنم.-

 الياس!-

 جانم؟-

 مم شد.یه آن به خودم اومدم.خاك به سرم ماكه هنوزبه هم محرم نشده بودیم.واقعاشر

 الياس خواهش ميکنم ولم كن.گناهه ماهنوزبه هم نامحرميم.-

 ولی تابيست وچهارساعت دیگه محرم ميشيم.-

 لطفاولم كن.-

 باشه بابا.-

ش فراركنی.صبحونه آخيش!باالخره آزادشدم.خودمونيماعجب زوری داره تانخوادنميتونی ازدست

 روكه خوردیم راه افتادیم سمت بيمارستان.

*** 

امروز،روزعقدكنونه.چون دفعه قبل خيلی اذیت شدیم دیگه به خودمون زحمت ندادیم ویه 

عقدمحضری گرفتيم.مهمونامونم كم 

بودن؛آیتك،آیدا،سيما،تينا،ليال،ماهان)برادرليال(ميثم،طاها،عموكوروش،زن عمو)خوشم ميادراحت 

ااین موضوع كناراومده بودن(مامان بابای من والياس.رفتم آرایشگاه تایکم به صورتم برسم.یه ب

مانتووشلوارسفيدپوشيده بودم به همراه یه شال سفيد.حوصله لباس عروس نداشتم.الياسم به 

زورراضی كردم كه ازخيرلباس عروس بگذره قبول كردولی ازم قول گرفت تومراسم عروسی 

بپوشم.اونم همون تيپ دفعه ی قبل روزده بود.وقتی ازآرایشگاه اومدم بيرون به حتمالباس عروس 

ماشينش كه یه سوناتای مشکی بودتکيه داده بودودسته گل عروس دستش بودتامنودیدكه 

 لبخندزدواومدسمتم.دسته گل روگرفت سمتم وگفت:ليدی افتخارميدین همراهيتون كنم ؟

 البته موسيو!-

 ام بازكرد.وقتی ماشين حركت كرد،برگشت سمتم.هردوخندیدیم ودروبر

ببين ائل آی من آدم كم صبریم.بااین اتفاقاتی هم كه افتده دیگه كم حوصله ترهم شدم. پس وقتی -

 عاقدعقدروخوندهمون دفعه اول بله روميگی باشه.

 حاالببينم چی ميشه!-بابااین شازده هم عجله داره ها.بدنيست یکم اذیتش كنم.
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دیم محضرهمه بودن.نشستيم سرجاهامون كه عاقدهم اومد.آیداوآیتك توروگرفتن وقتی رسي

 روسرم وتيناهم قندوسابيد.

بسم اهلل الرحمن الرحيم.الحول والقوةالّاباهلل علی العظيم.به ميمنت ومباركی دوشيزه محترمه -عاقد

هریه یك جلدكالم اهلل خانم ائل آی بهادری،آیابنده وكيلم شمارابه عقددایم آقای الياس ذاكری بام

مجيد،یك جام آیينه وشمعدان وهزاروسيصدسکه تمام بهارآزادی وهفتادشاخه گل 

 رزدربياورم؟آیاوكيلم؟

 عروس رفته گل بچينه.-.سکوت كردم ميخواستم الياس روآزاربدم سيما

 م؟يلعروس خانم وكيلم شمارابه عقددایم آقای الياس ذاكری بامهریه معلوم دربياورم؟آیاوك-عاقد

 عروس رفته گالب بياره.-ليال

 عروس خانم اگه كاراتون تمون بنده رووكيل ميکنيد شمارابه عقدآقای الياس ذاكری دربياورم؟-

 خواستم جواب بدم كه مامان گفت:عروس زیرلفظی ميخواد.

به  شاینوكجای دلم بزارم؟من كی زیرلفظی خواستم آخه؟بيچاره الياس واقعاكالفه بود.اینوازرفتارا 

خوبی ميفهميدم.دستشوكردتوجيبش ویه جعبه مخمل بيرون آورد.درشوكه بازكرد،دیدم یه 

 گردنبنده كه شکل قلب بود.انداخت گردنم.عاقددوباره پرسيد:عروس خانم وكيلم؟

 

 بااجازه پدرومادرم   بله.-

ول الياس نيم اتابله روگفتم،اون پنج تاكَل كشيدن وخوشحالی كردن.حاالبایدحلقه هامونودست هم ك

 دستم كرد.آروم زیرگوشم گفت:حاالبامن لج ميکنی؟شب كه ميشه من برای شمادارم.

 خب شب بشه مگه چی ميشه؟-

حاالميبينيم.  بااین حرفش گونموبوسيد.ازخجالت آب شدم.خب زشت بودجلوی اون همه آدم.منم -

ميخوان عسل بزاریم حلقشودستش كردم.من نميفهمم این همه تشریفات برای چيه؟حاالازمون 

تودهن هم.خب الياس خان آماده باش كه وقت تالفيه!اول من گذاشتم تودهنش.حاالنوبت اونه.یه 

گازجانانه ازانگشتش گرفتم كه رنگش پریدولی چيزی نگفت.ولی آروم زیرگوشم گفت:اینم به 

ربابچه صجرمت اضافه شد.چه شبی بشه امشب! یه لحظه ازحرفش ترسيدم ولی بعدبيخيال شدم.تاع

هاخوش گذروندیم.ساعت هفت ونيم بودكه بچه هاكم كم پراكنده شدن ومن موندم والياس وترس 

ازمجازات.نه بابا!قراره منوببره خونمون پس نميتونه كاری بکنه آره.درعين ناباوری دیدم الياس نه 

 ميره خونه مانه ميره خونه خودشون.برگشتم سمتش.

 الياس داریم كجاميریم؟-
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 خونه!-

 كدوم خونه؟-

 خونه ما؛من وتو-

 توبی من رفتی خونه خریدی؟-چشماموریزكردم

عزیز من اون موقع كه من داشتم این خونه روميخریدم،فکرنمی كردم یه موش -خندید

 كوچولودلموبدزده!حاالهم بریم اگه نپسندیدی،عوضش ميکنيم.

ن نيم ساعت بعدرسيدیم.ازماشيچيزی نگفتم ومشغول تماشای خيابوناشدم.یه آهنگ هم پلی كردم.

متری نماش واقعاعالی بود.رفتيم تووقتی 000پياده شدم.یه ساختمان نه طبقه بازیربنای 

سوارآسانسورشدیم الياس طبقه هفت رو زد.وقتی درآسانسوربازشد،یه درقهوه ای تيره جلوم 

راغ لی وقتی كه چبود.درش كليدنمی خورد،ازاین كارت خورابود.وقتی رفتيم تو،اولش تاریك بود،و

روروشن كردیم،فَکَم چسبيدبه كف سالن.واقعاعالی بود.ازدركه ميومدی تو،چيزی كه ميدیدی یه 

راهروبودكه به دوطرف چپ وراست ميرفت.طرف چپ سه تااتاق خواب بود،طرف راست هم یه 

ه ك آشپزخونه متوسط بایه پذیرایی بزرگ كه بادوتاپله ازراهرو جداشده بودوبامبلمان اسپورت

قرمزوسياه بودن تزیين شده بود.پرده هاشم سفيدوسياه بود.یه تلویزیون ال.ای.دی هم بودكه 

 سمت راست پذیرایی بود.ست آشپزخونه هم قرمزوسفيدبود.

 خوبه؟پسندیدی؟-

 خوب؟الياس اینجافوق العادس-

 خب حاالكه خونه روپسندیدی،بریم سركارمون.-

 استش من خستم بمونه واسه بعد.اِممم!ر-فهميدم منظورش تنبيه بندس

رفتم سمت اتاقاكه اومدطرفم منم دبدوكه رفتيم رفتم طرف دوتادركه نزدیك هم بودن.دردوم 

 روبازكردم ورفتم توودروبستم.خوشبختانه كليدروش بود،قفلش كردم.

 باالخره كه ميای بيرون موش كوچولو.-

 عمرا گربه خان من بيرون بيانيستم.-

 یی داشتی چی؟اِ؟اگه دستشو-

 مگه تواتاق سرویس بهداشتی نيست؟-

 تواین اتاق نه.تواتاق خودمون هست.-

 مگه اینجااتاق كيه؟-

 نی نی آینده.-
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 خجالت بکش هنوزنيومده توبه فکراتاقشم هستی؟-

 دیگه دیگه-

 به هرحال من بيرون نمی یام.شب بخير.-

 منم ميشينم جلوی درتابيای بيرون.-

 ال باش.به همين خي-

برگشتم سمت اتاق.تازه وقت كردم یه نگاه بهش بکنم.باباخوش سليقه!دیوارهاش راه راه صورتی 

وآبی بود.یه گوشش یه تخت كوچولوی نازبودكه تختش آبی بودتشکش صورتی.یه كمدبچگونه هم 

روبه روی تخت بود.كه دوتاقفسه داشت.یه طبقه روعروسك ویه طبقه روماشين پركرده 

روبه روی تخت نصفش پنجره بودباپرده توری سفيدكه ازدوطرفش تورهای بنفش بود.دیوار

 آویزون بود.هركی چيدتش واقعاخوش سليقه بوده.تازه یادم اومدلباس راحتی ندارم.

 الياس من لباس راحتی ندارم.-

 تواتاق خوابمون هست.-

 اِ؟زرنگی من بيرون بيانيستم.-

 پس همون جوری بخواب.-

دادم بيرون.نشستم روی قالی كوچيك وسط اتاق تازه چشمم به كفش های بچگونه نفسموباحرص 

پایين افتاد.یه جفت كفش خرگوشی مخمل سفيد.خدایااین الياس فکركجاهاروكرده.شالموبازكردم 

وبالشت دورنگ آبی وصورتی روی تخت روبرداشتم گذاشتم زیرسرم.خيلی كوچولوبود.ولی 

 جه وورجه كردن خوابم برد.ازهيچی بهتربود.بعدچنددقيقه ور

بادردكمروتشنگی بيدارشدم.لعنت!ازاولشم بدم ميومدشباتشنم بشه.اِ!من چراروی زمين 

خوابيدم.اصالتختم كو؟اینجاكجاست؟رفتم سمت در.قفل بود.این چراقفله؟كليدش روش بود.بازش 

ی برده.تازه همه چكردم ورفتم بيرون.دروكه بازكردم،الياس رودیدم كه به دیوارتکيه داده وخوابش 

یادم اومد.آخی!بميرم براش منتظربودمنوبگيره.حقاكه پليس خوبی نميشه!رفتم تواتاق روبه رویی 

اتاق قبلی.ازروی تختش مالفه روبرداشتم واومدم بيرون.اتاق تاریك بودوخوب نتونستم 

روتواتاق بتوشوببينم.مالفه روكشيدم روش كه نيمه هوشيارشد.وقتی دیدم چشماشوبازكردگفتم:پاشو

 بخواب.

اینقدرخواب آلودبودكه چيزی نگفت وپاشدرفت توهمون اتاق كه من ازتوش مالفه رواوردم.منم 

رفتم توآشپزخونه وآب خوردم ميخواستم برم بخوابم كه چشمم به ساعت افتاد.ساعت شيش 

بود.وقت اذان بود.وضوگرفتم ،چون چادرنداشتم،همون مالفه روانداختم روسرم ونمازمو 
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ندم.دوركعت نمازم نيم ساعت طول كشيد.راستش ده دقيقش به نمازم ختم شدوبيست دقيقش به خو

رازونيازباخدا.ازش تشکركردم به خاطراینکه الياس روتوسرنوشتم قرارداد.ازش خواستم 

هوامونوداشته باشه.خودمم موندم توكارخدا.آخه تاحاالهررمانی روخوندم،یاهرداستانی روكه 

برای رسيدن به هم خيلی دردسركشيدن.)نویسنده:ناراحتی  شنيدم،عاشق ومعشوق

داستانوتغييربدم؟ائل آی:نه نه!قربون دستت همين خوبه.!(خواستم بلندشم كه الياس ازتواتاق خواب 

 اومدبيرون.روبه من كردووقتی مهروجلوم دیدگفت:قبول باشه.

 قبول حق.-

 ازخداخواستی كمکت كنه فراركنی؟-

 چی؟-

ومنظورشونفهميدم.حاالسرپاایستاده بودم.وقتی رسيدبهم دستشوانداخت خندیدواومدجل

 زیرزانوموبلندم كرد.

 الياس داری چيکارميکنی؟-

 برای مجازات آماده باش.-

 الياس خواهش ميکنم بزارم زمين.دیگه تکرار نميشه.لطفا.-تازه گرفتم چی به چيه

زمين،ولی اون به حرفم گوش  همين جورداشتم دست وپاميزدم والتماسش ميکردم بزارتم

 نميداد.رفت تواتاق خواب منوگذاشت روی تخت وخودشم یکمی خم شد روم.

 نميشه ازتنبيهت بگذرم خانم خانما.ولی ميتونم تخفيف قائل بشم.-

هنوزداشتم حرفاشوتجزیه تحليل ميکردم كه لبامو آروم وطوالنی بوسيد.چشمام شداندازه 

 نگام كردوگفت:اینم تنبيه باتخفيف!نلبکی.وقتی رفت كنارباشيطنت 

بعدم رفت بيرون به خودم كه اومدم عصبانی بودم.با سرعت ازاتاق اومدم بيرون ودادزدم:الياس 

 ميکشمت.اگه مردی وایستا.

خانمی حرص نخوربرات خطرناكه.زبونم الل اتفاقی برات ميفته اونوقت الياست چه خاكی توسرش -

 بریزه؟

 الياس خفه شو.-

م سمتش كه رفت بيرون ودروبست من تادروبازكردم دیدم سوارآسانسورشده.دروباحرص دوید

 بستم ورفتم تو.تلفن زنگ خورد.برش داشتم.

 الو؟-

 گلم فراموش نکن چيکارم داشتيا!االن نون ميگيرم برميگردم.-
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 الياس كافيه پات به خونه برسه.من دارم برات.-

 خدافظ مواظب خودت باش.-

 رد.بعدم قطع ك

*** 

امروزیه عمل مهم داریم كه جراحش الياسه،منم وردستشم.تقریبایه هفته ازعقدكنونمون 

ميگزره.حس ميکنم خوشبخت ترین دختردنيام.البته اگه نگاه های سنگين وپرازحسرت 

 طاهاروفاكتوربگيرم.

 تواتاق عمل واقعاجوسنگين بود.

 خانم بهادری چاقوروبدید.-الياس

 تاد.یهونبض بيمارایس

 دكترنبض نداره.-پرستار

 شوك بدین.آماده؟برو-الياس

 برنگشت.-پرستار

 یه باردیگه-الياس

 فایده ای نداره.-پرستار

 پس بهتره تمومش كنيم.-الياس

 نه!اون بایدزنده بمونه.-ائل آی

شُوكِرهاروازپرستارگرفتم ودوبارشوك دادم.امافایده ای نداشت.دیگه داشتم نااميدميشدم.این 

 بارولتاژشوبردم باال.خيلی باالتر ازحدمعمول.

 جواب داد.واقعاجواب داد.اون برگشت.

 الياس داشت ازاتاق ميرفت بيرون كه پرستاره صداش كرد:دكتربيماربرگشت.

الياس بالفاصله برگشت سمتمون.وقتی خط های روی مانيتورودیدیه نگاه تحسين آميزبه من 

رستاره روبه من گفت:خوب خودتوتودل دكتر جاميکنی.ولی بدون انداخت.ازاتاق كه اومدیم بيرون پ

 اون مال منه فهميدی؟

اولش منظورشونفهميدم.ولی یکم بعددوهزاریم افتاد.بيچاره نميدونه الياس مال من شده ودیگه اون 

هيچ فرصتی نداره.آخه توبيمارستان عده كمی نامزدی من والياس روميدونن.خانم شریفی هم 

ه هستش.دیگه حال وحوصله موندن توبيمارستان رونداشتم.حاضرشدم برم كه الياس جزءعده ناآگا

رودیدم دم دروایستاده.بهم لبخندزد.منم جوابشودادم.ميخواستم برم پيشش كه شریفی پيش دستی 
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كردوزودترازمن رفت پيشش.ازقيافه ورفتاراش كامالمشخص بودكه ميخوادمخ الياس روبزنه.منم 

 الياس روبزنه من حوصلم سرميره،زنگ زدم به الياس.دیدم تااین بخوادمخ 

 سالم الياس.من حوصله ندارم این دختره روتحمل كنم من خودم باآژانس ميرم.توهم بيا.-

 نه ائل آی جان بيااینجاباهم ميریم.-

بعدم بادست به من اشاره كردبااین حركتش شریفی برگشت سمتم وبادیدن من هم تعجب كرد،هم 

انی شد.منم دیدم حال گيری ازاین خيلی ميچسبه،راه افتادم سمت الياس.وقتی رسيدم به وضوح عصب

 بهشون یه سالم كوتاه دادم.درجوابم الياس باگرمی ازم استقبال كرد.

 سالم خانمی چرادیركردی؟-

 ودستشوانداخت دورشونم وروبه شریفی گفت:ایشونم همسربنده خانم ائل آی بهادری.

كلمات وحركاتش معلوم بودجواب داد:بله؛آشناهستم باهاشون.ولی شریفی باحرصی كه از

 شماچراحلقه دستتون نميکنيد؟

تودلم گفتم اگه دستمون كنيم كه آدمایی مثل توسوژه خندمون نميشن.ولی به خودش گفتم:آخه 

 سركاربدميشه پيش همکاراكه ماروبه چشم زن وشوهرببينن.سوءتفاهم پيش ميادميدونيدكه؟

 م.بااجازه.بله متوجه-

بعدشم رفت.یکم كه ازمون فاصله گرفت به خندم اجازه خروج دادم.یعنی واقعاتركيدم 

ازخنده.)نویسنده:خاك توسرت!واسه شوهرت تورپهن كرده بود.به جای اینکه عصبانی بشی داری 

 ميخندی؟ائل آی:من به شوهرم اطمينان دارم.(

مت ماشين.مامان وبابادوروزبعدعقدكنون بعداینکه خندم تموم شد،دست تودست الياس رفتيم س

 رفتن ومن دوباره تنهاشدم.البته تنهای تنهاكه نه!خب الياس هست.

وقتی رسيدم خونه،تلفن خونه داشت خودشو ميکشت.خب بابااگه كاردارین زنگ بزنين به موبایلم 

 چراآخه به خونه زنگ ميزنين؟

 الو؟-

 سالم دخترگلم خوبی؟چراتلفن روجواب نميدی؟-

عزیزجون خودتی؟خوبی؟یابه قول خودت نِجَه -صدای عزیزجون بود.باشنيدن صداش ازجاپریدم

 سَن؟)چطوری؟(

هِی ازدست تودختر!دیگه نميتونی دستم بندازی.رامبدبهم فارسی یادداده.دیگه ازاین به -

 بعدحالتوميگيرم.

 ایول عزیزچه خوب هم یادت داده.-
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ت برای چی زنگ زدم.ميخواستم بگم ماه محرم نزدیکه،این خوبه خوبه.اینقدرحرف زدی یادم رف-

 ده روزمحرم روپاشيدبياین این جا.

 اماآخه.....-

 ببين من اماوآخه واِلِه وبِله سرم نميشه.مياین یارامبدروبفرستم دنبالتون؟-

 باشه بزارازالياس هم بپرسم ازبيمارستان هم اجازه بگيریم چشم.-

 ی نداری؟قربونت بشم من دخترم كار-

 خدانکنه.نه كاری ندارم.-

 خدافظ.-

 پوف!اینوچيکاركنم؟زنگ زدم به الياس تاباهاش درميون بزارم.

 الو سالم الياس خوبی؟-

 سالم عشقم.چه زوددلت برام تنگ شد!-

 لوس نشوكارت دارم.-

 اتفاقی افتاده؟-جدی شد

 ز.نه  عزیزجون زنگ زد،گفت ده روز محرم كه وفاته بریم تبری-

 توچی گفتی؟-

 گفتم به توبگم بعد.-

 ميبينم كه ازشوهرت حساب ميبری ضعيفه!-صداشو كلفت كرد

 نه خيرم دوس داشتم شما یکم به خودتون افتخاركنيد آقا-خندم گرفت

الهی الياس فدای حرص خوردنت بشه.باشه ازبيمارستان اجازه ميگيرم -اونم خندید

 ميریم.عمردیگه؟

 ه دیگه كاریت ندارم.خوب بخوابیخدانکنه ممنون ن-

 اِممم ميگم-

 چيه؟-

 اگه خوابم نيومد؟-

 قرص بخورخوابت ميبره.-

 تودلت ميادشوهرت معدشوباقرص پركنه؟-

 آره چراكه نه-

 باشه شبت بخير مواظب خودت باش-
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 توهم همين طورشب بخير-

*** 

اعت طول ميکشه حاضرشيد.االن یه ساعته الياس زودباش دیگه اَه! اونوقتم  ميگيد شما خانوما دوس-

 منتظرتوام.

 اومدم بابا اومدم.چقدرغرميزنی؟خيلی خب بریم.-

بعداینکه الياس حاضرشد،راه افتادیم سمت تبریز.نصف روزطول كشيدتارسيدیم،نه به خاطرفاصله 

حال رزیاد،بلکه به خاطراینکه زودزودماشينونگه ميداشتيم؛آخه من توماشين حالم بدميشه.به ه

رسيدیم.مستقيم رفتيم خونه مامان بزرگم.خونش تومحله های وليعصربود،ولی ساختمانش قدیمی 

بود؛یه خونه سيصدمتری بازیربنای دویست متری وحياط صدمتری،وسطشم یه حوض داشت كه 

هميشه خداپربود.كنارای دیوارم باغچه بود.پدربزرگ پنج سال پيش فوت كرد.ازاون به بعدمامان 

رامبد)پسردایم(زندگی ميکنه.هرسال روزعاشورا مامان بزرگ ناهارميده..هنوزنرسيده بزرگ با 

 بودیم كه تلفنم زنگ خورد.به شماره كه نگاه كردم،دیدم تيناس.جواب دادم.

 سالم تيناجون خوبی؟-

 زهرمار وخوبی.كجا بی من پاشدی رفتی؟-

 عزیزم من االن شوهردارم خوب نيست كه باشمابگردم.-

 !زودبگوكجا رفتی؟كوفت-

 تبریز-

بی شعورچرا به من نگفتی؟توكه ميدونستی من عاشق آب گوشت های مامان -یه جيغ نيلی كشيد

 بزرگتم كه روزعاشورا بارميزاره!

 خيلی خب حاال!دیرنشده كه پاشوبيا.-

 نچ-

 چرا؟-

 تنهانميام.-

 پس باكی ميای؟-

 خودم،سينا،سيما،ماهان،آیدا،ليال،آیتك،بهزاد-

 هوی!چه خبره؟یه دفعه ای بگوباگردان چنگيزخان ميام دیگه!-

 هرطوردوست داری فکر كن خدافظ.-

 الو الووو-
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 بی شعورقطع كرد.

 تينابود؟-الياس

 آره دارن ميان اینجا-

 نمی شد نَيان؟-

 ميبينی كه حریف شون نميشم.-

 حاالواسه چی نيان؟-چشمامو شيطون كردم

 اشم.ميخواستم باتوتنهاب-

-بهش لبخندزدم وازماشين پياده شدم.اونم پياده شد.زنگ خونه روزدم.صدای مامان بزرگ بلندشد

 گاپی دوین؟گَلدیم.)كيه؟اومدم(

خندم گرفت،االن كه همه آیفون تصویری دارن،مامان بزرگ من خودش پاميشه مياد دم 

د.تامارودید یه در.توافکارخودبودم كه دروبازكرد.بازهمون چادرگل گلی گلبهی سرش بو

 لبخندزدولحجش ازتركی،به فارسی تغييركرد.

 ائل آی مادرخودتی؟خوش اومدی بياتو.-

 سالم عزیزجون -

 ازدم دررفتم كناركه متوجه الياس شد.یکم نگاش كردوبه تركی پرسيد:اَریندی؟)شوهرته؟(

 دی پسرم بفرما.ماشاهلل ماشاهلل خوش اوم-چشمامو روهم فشاردادم.عزیزدوباره كانالوعوض كرد

 ازجلوی دررفت كنارورفتيم تو.

 رامبدخونه نيست؟-

 نه مادر رفته واسه شام نون بخره.-

 اِ؟عزیزميخوای بهمون نون پنيربدی؟-

 نه مادر كوفته درست كردم.-خندید

 آخ جون من عاشق كوفتم.-

 رامبدكيه؟-الياس

 سالم ازم بزرگتره منم خيلی دوسش دارمپسردایيم   برای اینکه حرص الياس رودربيارم گفتم:یه -

 وقتی قيافشو دیدم،به زورجلوی خندموگرفتم.آخه رسماعصبی بود.

یه نگاه به دوروبركردم كه دیدم عزیزنيست،گونه الياس روكشيدم وبرای اینکه بيشترعصبانيش 

یه رنکنم گفتم:حرص نخور شوهركوچولو!باهم خواهر،برادرشيری هستيم.)اگه دونفرنامحرم ازشي

نفربخورن،باهم خواهر وبرادرشيری ميشن.(بعدم قبل اون رفتم توخونه.یکم بعد،رامبدهم اومد مثل 
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هميشه شادوشنگول.باالياس هم خوب ارتباط برقراركرد.شام وكه خوردیم،عزیزرختخوابامونوتوی 

اك واتاق سابق آقاجون پهن كرد.ماهم رفتيم تابخوابيم.الياس زودتررفت.منم ظرفاروشستم وبعدمس

رفتم بخوابم.اوخی!الياسم به خاطرخستگی زیادخوابش برده.نشستم كنارش ودستموكشيدم 

روصورتش.چهرش توخوابم پراُبهت بود.ميخواستم دستموبکشم كه مچموگرفت.توچشماش نگاه 

 فك كردم خوابيدی.-كردم توتاریکی داشت برق ميزد.آروم گفتم

 مگه ميشه خانومم پيشم نباشه ومن خوابم ببره؟-

بعدتموم شدن جملش دستموكشيدوافتادم روش.دستشوبردالی موهام وسرموبه سينش 

 چسبوند.صدای قلبش كه زیرگوشم ميزدبهم آرامش ميداد.كم كم بااین ملودی خوابم برد.

صبح باصدای درحياط ازخواب بيدارشدم.الياس پيشم نبود.به ساعت كه نگاه كردم دیدم 

اس به این زودیاازخواب بيدارنميشد.رفتم توآشپزخونه كه دیدم هشته!واقعابرام عجيب بود،آخه الي

 عزیز؟الياس كجاس؟-عزیزجون داره چای دم ميکنه.بهش سالم كردم كه جوابموداد.ازش پرسيدم

 چيه ننه؟ازخواب بيدارنشده دلتنگش شدی؟-

 عزیيز!-

 رفته نون بگيره-

 پس رامبدچی؟-

 ن.مثل اینکه دوستات اومدن،ولی توشهرگم شد-

همه حرفاش روبایه لحجه نازتركی ميزد.چنددقيقه بعدالياس اومد.خيلی كالفه بود.بهش سالم دادم 

كه زیرلبی جوابمودادورفت نشست توحال.وا!این چرااین ریختيه؟رفتم نشستم پيشش وازش 

 الياس؟اتفاقی افتاده؟-پرسيدم

 نه-

 پس چراكالفه ای؟-

 بابااین نونوایی سركوچه دیوونم كرد.-

 چرا؟- 

 چی ميگی؟(«)نَه دِیِرسَن؟»بهش ميگم پنچ تانون بده ميگه-

 خندم گرفت آخه تركيش افتضاح بود.

 باشه خانمی شمام بخند.-الياس

ببخشيد،خب تركيت افتضاحه بعدشم اون بيچاره نمی دونس كه توچی ميگی.باالخره -باخنده گفتم

 آخرش چی شد؟
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 وراه انداخت.هيچی،خداخيرش بده،یه پسری اومدكارم-

 عزیزمن دروبازميکنم.-داشتيم گپ ميزدیم كه صدای دراومد باصدای بلندگفتم

 نه خير،شماميشينی،من دروبازميکنم.-تاخواستم بلندشم الياس صداش دراومد

 چشم-

 آفرین.-

-رفت دروبازكنه كه بعدچنددقيقه صدای گودزیالهاپيچيدتوخونه.اومدن داخل روبه الياس گفتم

 شتم،الياس فك كنم مغوال دوباره حمله كرده بيافراركنيم.یاامام ه

بااین جملم پسراخندیدن ولی اون هشتا عين بزنگام ميکردن كه تينابهم حمله كردوبه شونم مشت 

 زقوم!بروخودتومسخره كن این چه وضع آدرس دادن بود؟دوساعت تمام گم شده بودیم.-زد

 الياس كمك چنگيزميخوادمنوبُکشه!-ناله كردم

 حاالكجاشودیدی پدرتودرميارم.-

 خيلی خب بگوببينم حاالكجارفته بودین كه گم شدین؟-

 نمی دونم یه جایی بودبه اسم زغفران؟زعفرانی؟چایی؟نمی دونم!-

 باچهره توهم به رامبد نگاه كردم كه باخنده گفت:زعفرانيه

مت خوانندگان محترم چراحاالاونجا؟زعفرانيه كجاووليعصركجا؟)نویسنده:بایدخد-خندم گرفت

اینامحله های باالشهره تبریزه ووجودخارجی «البته به غيرازتبریزیا»عرض كنم

 داره.حاالبریدبسوزید.هی شماآدرس محله های تهران بنویسيدماگيج بزنيم،این به اون در! بعله(

 بابادفعه قبل رفته بودیم اونجادیگه-تينا

 زعفرانيه بودن؟ باباونجامحله دایيم ایناس رامبدحاال كجای-

 دوتاكوچه پایين ترازخونه بابا-رامبد

 خاااك توسرت اونجاروهم نتونستين پيداكنين كه!-

 آی جماعت بياین صوبحانه!-عزیزجون

 بعدخوردن صبحونه وچای قندپهلو روبه جمع گفتم:خب،بندوبساطوجمع كنين كه پاشيم بریم.

 كجا؟-بهزاد

 خونه آق شجاع!خب روستادیگه.-

 ائل آی بيخيال.سال پيش یخ زدیم.-اسين

 اگه تونميای نيا.اونایی كه ميرن دستاشونوبلندكنن.-

 همه بلندكردن به غيرازسيناكه باچشم غرش تيناهم دستشو انداخت.
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 خب بارأی اكثریت،رفتن تصویب شد.شمادوتامياین یاميرین هتل؟-دستاموزدم به هم

 خيلی خب تسليم.توبردی.-سينادستاشوبردباال

وسایالروجمع كردیم ونزدیکی های ساعت ده راه افتادیم.خداروشکرزنجيرچرخ داشتيم.یك ساعت 

بعدتوروستابودیم.چون زمستون بودوهواسرد،پرنده هم پرنمی زد.مستقيم رفتيم خونه 

برادرعزیزجون تاهم ازشون كليدخونمونوبگيریم هم یه سالمی بکنيم.بيچاره هاگورخيدن 

وازده تاسياه پوشو كه صورتشونوبه دليل سرماپوشوندن ببينين تامارودیدن.اگه شمام د

ميگورخين!خالصه یه چایی خوردیم وگرم شدیم ودایی بزرگ)همون برادرعزیزجون(رفت تابخاری 

نفتی خونمونو روشن كنه تاشب قندیل نبندیم.یکم بعدهممون به غيرازعزیزجون رفتيم خونه 

مون تنمون بود ودور بخاری نشسته بودیم.یه دفعه خودمون اون قدرسردبودكه تاچنددقيقه لباسا

 جونم داداش؟-گوشی الياس زنگ خورد.كنارم نشسته بود،دیدم شماره ميثم افتاده جواب داد

خييييلی نامردی داداش.چجوری دلت اومدبری دَدَرمنوباخودت نبری ها؟عيب نداره جبران ميکنم -

 داداش این رسمش نبود

داره گریه ميکنه.الياسم به خاطرصدای بلندش گوشی بافاصله جوری حرف ميزدكه فك كردم 

 ازگوشش نگه داشته بود.

 چی داری ميگی ميثم؟ددرچيه؟اومدیم مراسم امام حسين.-

 حاالهرچی.چرابه من نگفتی ها؟توكه می دونی من دیوونه امام حسينم.-

 مگه توتهران هيئت نيست؟-

 زهم باشيم.مگه نذرمون یادت رفته.چراولی تاحاالمگه شده ماتوروزعاشوراجداا-

 نه نه یادم نرفته.نمی خوام یادآوری بکنی خيلی خب پاشوبياتبریز.-

 سرمنو شيره ميمالی؟من كه ميدونم تبریزنيستی.رفتی روستای ائل آی اینا.-

 توكه آمارهمه چی روداری.پاشوبيا.فقط ببين بدون زنجيرچرخ نيای ها نمی تونی.-

 یزم تایه ساعت دیگه اونجام.باشه من االن تبر-

 ای موذی-

 ارادتمندداداش.قطع كن رسيدم.-

 الياس گوشی روقطع كرد.

 فقط اینوكم داشتيم.-الياس

 جمعمون جمع بود......-رامبد

 خرمون كم بود-سينا
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 كه اونم توراهه-بهزاد

 اِاِااا حق ندارین درباره ميثم اینجوری حرف بزنين.-الياس

 آقاميثم طرفدارداره.خووووش به حالش. چقدرم این-تينا

بااین حرف تينازدیم زیرخنده.همه جفت جفت نشسته بودن؛من  

والياس،سيناوتينا،بهزادوآیتك،ماهان وليال،سيماوآیدا.رامبدم طبق معمول تنها.دو ساعت بعدصدای 

 دراومد.رفتم بازش كردم وبادایی بزرگ وميثم قندیل بسته مواجه شدم!

 باباجان اینم مهمونتون.بيا-دایی بزرگ

 ممنون دایی.-

 خدافظ دایی جان.-

 خدافظ.بيان توآقاميثم.-

 ميثم رفت توومن دروبستم.

 این چه سرووضعيه؟-الياس ازجاش بلندشد

 ففعالسردمه بزارگرمم بشه براتون تعریف ميکنم.-ميثم

 .یکم گذشت وميثم هم گرم شد.براش یه استکان چایی دادیم تاحالش جابياد

 دِزبون بازكن ببينم.-الياس

باشه باباچراميزنی؟جونم براتون بگه مااومدیم،ولی چه اومدنی!زنجيرچرخارونبسته بودم برای -

همين یه سرباالیی روتاباالاومدم ولی ماشين سرخوردورفت پای كوه.پياده شدم بایه مکافاتی 

به جای اینجا یه روستاباالترنگه  زنجيرچرخ روبستم برف هم ميباره ها!باالخره راه افتادم وليييی

داشتم.پياده كه شدم یکم كه رفتم صدای سگ به گوشم رسيد.بعدچندلحظه،دیدم آقایه دسته سگ 

دارن به سمتم ميدّواَن منم كم نياوردم ودوویدم.حاالمن بدو،سگابدو.دویدیما!تاباالخره رسيدم به 

نم.برای همين پریدم نشستم روی سقف ماشين.ایناهم بی وجدانا امان نمی دادن من درماشينوبازك

ماشين.حاالسقف داغون شد به كنار،كاریش ندارم.خودمم یخ كردم اون باال.المصب هادس برنمی 

داشتن.تااینکه بعدنيم ساعت یه جوون مردی پيداشدواین سگاروفراری دادمنم اومدم پایين 

وچه م به گشتن تك تك كوسوارماشين شدم.وقتی رسيدم اینجاخب نمی دونستم كجابرم شروع كرد

ها.منتهااین بارجيباموباسنگ پركردم تااگه سگی،گرگی اومدجلوم كم نيارم.خالصه بعداینکه كل دِه 

 روگشتم آخرسرخداخيرش بده این دایی بزرگو،منوپيداكردواورداینجا.

هممون ازخنده پخش زمين شده بودیم.بس كه این ميثم بامزه تعریف ميکرد.یکم نشستيم كه 

 اَهَه!من حوصلم سررفت-ماهان بی سروصدادراومدصدای 
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 منم همين طورچيکار كنيم؟-بهزاد

 بریم آدم برفی درست كنيم؟-آیتك دستاشوزدبه هم

 نه باباهوس كردی سگا دنبالت كنند؟-ميثم

 بااین حرفش خندیدیم.

 خب پس چيکاركنيم؟-سيما

 بياین یه بازی كنيم كه توخونه بشه بازیش كرد.-رامبد

 گل یاپوچ چطوره؟-داآی

 بچه شدی؟یه بازی جالب تر-ليال

 فهميدم جرات یاحقيقت.-تينا

هممون قبول كردیم.رفتم یه بطری پيداكردم و اوردم.ازاون جایی كه سيما كوچکترین عضوجمع 

بود،بطری روچرخوندوافتادبه ماهان وليال.ای دادوبی داد.اینادوباره به هم افتادن.چون پشت بطری به 

 بود،سوال پرسيد. ماهان

 جرات یاحقيقت؟-

 حقيقت.-

 تاحاالچندتادوس پسرداشتی؟-

 این سواله ميپرسی؟چه ميدونم!بيس سی تایی ميشه!یادم نيست دقيق.-

 اینبارليالچرخوند.الياس ورامبد.

 جرات یاحقيقت؟-رامبد

 جرات-

 اُاااه-همه باهم

 هنه بمون بيرون.اممم پاشوبدون لباس برو بيرون ویه ربع پابر-رامبد

 دیوونه شدی؟یخ ميزنم.-

 این چی بودرامبد؟یه چيزدیگه بگو-من

 دیگه گفتم آقاالياس اگه نميری بگم ليوان بيارن تف كنم.-

 اَه حالم بهم خورد.باشه ميرم.-

بيچاره پاشدورفت بيرون ماهم دم دروایستاده بودیم ورامبدهم تایم گرفت.باورم نميشددووم بياره 

 دقيقه پابرهنه تواون برفاوایستاد.ولی ده 

 خيلی خب تموم شد بياتو.-رامبد
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 نه هنوزپنچ دقيقش مونده-

 الياس لج نکن بيادیگه-مم

 مَرده وحرفش-

 اون مرده وقولشِ-

 فرقی نمی كنه!-

 داداش بيادیگه زبونم الل اتفاقی ميوفته ها!-ميثم

 سه دقيقه دیگه-

 لج باز-زیرلب گفتم

 شنيدم-الياس

 چيو؟-

 همون كه گفتی لج باز-

خالصه بعددقيقایه ربع برگشت توخونه.براش چایی ریختم كه تانصفه خوردولی یهویی نفسش 

 گرفت.

 الياس چی شد؟توروخدا حرف بزن توروجون ائل آی حرف بزن-

 بهت گفتم لج نکن.آبجی ازجيبم اسپریشوبيار-ميثم

وردم.یکم بعدحالش اومدسرجاش.گریه ميکردم اونقدرهول بودم كه نفهميدم اسپری چی فقط ا

 ازخوشحالی پریدم بغلش كردم.

 دیگه نبينم جون خانومموقسم بدیا!-الياس

 چشم.-

 باچشم من اونم بغلم كرد.

 اهم مامجردیم ها!-سينا

 شمامثالمجردین!اونهاتيناخانم پيشته.-الياس

 د.تاكورشودهرآن كه نتوان دی-سينادستشوانداخت دورشونه تينا

 به تبعيت ازاون بهزادهم آیتك روبغل كرد.

 منم ميخوام!-ماهان

 توهم خواهرتوبغل كن.-الياس

 نچ فاض نميده!-ماهان ابروهاشودادباال

 بيشعور-ليالزدتوسرش
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 صدباربهت گفتم نزن توسرم خل ميشم!-ماهان

 خل كه هستی!-

 من نوكرخواهرگلم هستم.-ماهان خندیدوليالروبغل كرد

 پس ماچی؟-ميثم به هم نگاه كردنرامبدو

 بااین حرفش خندیدیم.

 شما اذل بمونين بهتره!-سينا

 چرااذل بمونيم؟رامبدعزیزم بيابغلم.-ميثم

 ميثم؛عشقم!-رامبد

 همچين هموبغل كردن كه هركی نمی دونست فك ميکردایناليلی ومجنونن.

 بادیوونه بازیای ایناروزوشب كردیم.حاالچجوری بخوابيم؟

نمون سه تااتاق داشت ویه پذیرایی.اگه ميخواستيم تواتاقابخوابيم بایدفرداميبردنمون موزه!واسه خو

همين تصيم گرفتيم هممون توپذیرایی بخوابيم.هركی دوتاتشك پهن كردزیرش ودوتاپتوانداخت 

روش.ولی بازم به دليل كم بودتشك دوتادوتا روی تشك هاخوابيدیم.همه ازسرماناله ميکردن ولی 

ن گرمم بود.گرمم بودچون الياسم پيشم بود.خدایاازت ممنونم.صبح باصدای درازخواب م

بيدارشدیم.دروكه بازكردیم دیدیم پسردایی بزرگه)اكبر(دعوتمون كردبه صبحانه.ماهم باكمال ميل 

 قبول كردیم.بعدخوردن صبحانه شروع كردن به صحبت.

 عزیز؟امروزقراره مسجدوتميزكنيم.كی ميره كمك -دایی بزرگ

 من.-

 تنهایی نمی تونی دایی جون-

 خب ماهم باهاشون ميریم.-ليال

 همتون؟-

 آره-همه باهم

 خداخيرتون بده.-دایی دستاشوبردسمت آسمون

باهم راه افتادیم سمت مسجد.چون جاروبرقی ندارن باجارودستی افتادیم به جون مسجد.من 

وایتکس تارنگ وروشون بازبشه.آیداهم سماور وسيماجاروميکردیم.ليالهم استکان هارو انداخت تو

روراه انداخت.تيناهم باآیتك پتوهاروتکوندن.واسه عزیزجون كاری نموند.پسراهم پارچه های 

 سياهونصب كردن ودستگاهاروچك كردن.یه ساعت بعد،مسجدعين دسته گل شده بود.
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عزاداری.بااهالی ده امروزروزاول محرمه.یابهتره بگم شب اول محرمه.داریم ميریم مسجدبرای 

صحبت كردیم.قرارشده امسال مامسئول پذیرایی باشيم.رفتيم نشستيم توآشپزخونه.ازشيش 

نفرمون؛سيماقهوه ميبرد،من قهوه دم ميکردم،ليالچایی ميریخت،آیتك چایی ميبرد،تينا 

كاغذدستمالی وظرف آشغال ميچرخوند،آیداهم نذری هاروجمع ميکردواحسان هاروپخش 

مردونه هم خبرنداشتم كه چی به چيه.بعدتموم شدن مراسم،همه خسته وكوفته راه  ميکرد.ازطرف

افتادیم سمت خونه.كوچه هاش توشب وحشتناك ميشد؛تاریك بودوهرازگاهی پارس وسگ وزوزه 

 گرگ به گوش ميرسيد.الياس دستشوانداخته بودروی شونم ومنوبه خودش چسبونده بود.

چه گوساله تازه به دنيااومده.داشتيم چای ميخوردیم كه صبح رفتيم خونه دایی برای دیدن ب

 اكبرسراسيمه اومدتوخونه.

 آجان آجان)آقاجون(-

 هَن؟ناوار اَهبَر نوئولوب؟)چيه؟چی شده اكبر؟(-

آجان گِجه مچدَن گَلَندَه حاج قالمين گيزین گود توتوب!)شب موقع برگشتن ازمسجد،دخترحاج -

 غالموگرگ خورده!(

 شم.یاقمربنی ها-

 چی شده دایی؟-الياس

 گرگااومدن تودِه-

 حاالچی ميشه؟هيئتوتعطيل ميکنين؟-

 نه پسرجان هيئت امام حسينه مگه ميشه تعطيلش كرد؟-

 پس چی كارميکنين؟-بهزاد

 كاری كه سال پيش كردیم.-

 چه كاری؟-تينا

 هركی باخودش لحاف تشك ميبره وبعدمراسم تومسجدميخوابيم.-

 تومسجد؟-همه

 آره باباجان خيلی هم خوش ميگذره.-

چيزی نگفتيم ورفتيم لحاف تشك هامونو جمع كردیم.وقتی رسيدیم مسجدبعداینکه 

وسایلمونوگذاشتيم توش،اومدیم توپادری نشستيم كنارهم.الياس آروم طوری كه فقط خودم بشنوم 

 زیرگوشم گفت:حاالمن چيکاركنم؟

 چيو؟-
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 بی خوابی هامو بدون تو!-

 ج زدم توپهلوش كه دیگه هيچی نگفت.باآرن

*** 

امروز،روزعاشوراست.همه اهل ده توميدون جمع شدن.حتی اونایی كه مهاجرت كرده بودن هم 

اومدن.عاشورای ایناهم جالبه ها!زن ها نشستن نگاه ميکنن.مرداهم دوگروه شدن ووایستادن روبه 

)مخفف:شاه حسين(گروه روبه رویی روی هم.انگارميخوان باهم دعوا كنن!یه گروه ميگه:شاخسِی

 ميگه:واخسِی)مخفف:وای حسين(

 روضه خوان هم وسط بودوهرچنددقيقه كه ایناوایميستادن استراحت كنن،روضه ميگفت.

 تيناجان كيکارواوردی؟-عزیزجون

 وااای عزیزیادم رفت موندتومسجد.-

 آخه تویادداری حاالیادتم بره؟-آیتك

 اشکالی نداره من ميرم بيارم.دیدم ميخوان دعواكنن گفتم:

 مادرتنهاميری-عزیزجون

 آره عزیز جای دوری نيست كه ده دیقه بيشترطول نميکشه.-

راه افتادم سمت مسجد.توی راه حس ميکردم یکی داره نگام ميکنه.چندبارهم برگشتم پشت 

عبه ه جسرمونگاه كردم ولی چيزی نبود.انگارتوهم زدم.رفتم تومسجدوجعبه كيکاروبرداشتم.س

بودولی وزنی نداشت.اومدم بيرون وبندپوتين هامو بستم.هنوزیه قدم برنداشته بودكه سرجام خشکم 

 زد.

یه گرگ كه اندازش دوبرابرسگای روستابود،جلوم وایستاده بودونفس نفس ميزد.تنهاجمله ای كه 

 بودبعداون گرگه به طرف خيزبرداشت.«یاشهيدكربال»ازدهنم خاج شد

*** 

 الياس

اباایول!من عاشق اینجاشدم.ازسال بعدروزعاشوراميام اینجا.خيلی باحاله!همين جورداشتم باخودم ب

ازمراسم تعریف ميکردم كه صدای فریادبه گوشم رسيد.یکم كه توجه كردم فهميدم صدای ائل 

آیه.آره مطمئنم صدای ائل آیه.دسته روول كردم ودویدم به سمت صدا.نزدیکتركه ميرفتم صدابرام 

ح ترميشد.وقتی رسيدم بهش داشتم ازدلشوره ميمردم.یه گرگ اندازه دوتاسگ شکاری روش واض

بودوسعی ميکردگازش بگيره.ائل آی هم دست وپاميزدتاازدستش دربره.به سرعت رفتم طرفشو 

سعی كردم گرگوازروش بردارم.وقتی گرگ متوجه من شد،بيخيال ائل آی شدواومدطرف من.به 
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لی دادم افتادزمين. منم نشستم روش ودستاشوگرفتم.زانوموهم گذاشتم طرفم خيزبرداشت كه جاخا

روی گلوش تانفس كم بياره.ولی مگه كم مياورد؟كم كم روستایی هااومدن.یکی بایه بيل 

زدتوسرگرگه كه نمی دونم مردیاازهوش رفت.زنای دیگه دورائل آی روگرفته بودن زودرفتم 

ت.گرفتمش توبغلم.چشماشوبه زوربازنگه داشته پيشش.سروصورتش زخمی بودوداشت ازحال ميرف

بود.یه ليوان آب قنداوردن كه كمکش كردم خورد.بعد بغلش كردم وبردمش تومسجد. گذاشتمش 

كناربخاری.چشماش سنگين شده بودوخوابش گرفته بود.واقعاحق دارن به این حيوونابگن 

ن مثل ابربهارگریه وحشی.همه رفته بودن بيرون،فقط من ودوستاش توی اتاق بودیم.داشت

 ميکردن.روبه آیداكه حالش ازبقيه بهتربودگفتم:برام یه ظرف آب ودستمال بيار.

رفت وبعدچنددقيقه برگشت.بادستمال خيس خون های روی صورتشوپاك كردم كه صورتش جمع 

شد.كم كم چشماشوبازكرد.وقتی چشمش به من افتاد،اون تيله های قهوه ایش بارونی شد.ازجاش 

نشست.یکم نگام كردوبعددرميان گریه وخنده بغلم كرد.نمی دونست داره بااین كارش بلندشدو

دیوونم ميکنه.نمی دونست من گنجایش ندارم.نمی دونست قلبم تحمل این همه محبت ازطرف 

اونونداره.ازخودم جداش كردم كه دستشوگذاشت روی شونم كه شونم بدجورسوخت.انگارمتوجه 

نمو بازكردم دیدم زخمی شده.خم شدروی شونم تا زخمموببينه.بی شدوچشماش نگران شد.وقتی شو

اختيار گونشوبوسيدم.بادستپاچگی به اطراف نگاه كرد.منم به تبعيت ازاون به اطراف نگاه كردم.ولی 

كسی نبود.پس ایناكجارفتن؟ميثم دست به سينه جلوی درداشت به مانگاه ميکرد.بااخم ازش 

 پرسيدم:پس ایناكجارفتن؟

 دمشون بيرون تاشماراحت باشين.فرستا-

 چراخودت نرفتی؟-

 ماكه غریبه نيستيم داداشِ من!-

 بروبيرون.-

 اِاا داداش تازه داشت به جاهای قشنگ فيلم ميرسيد!-

 ميثم گم شو-

 گم شم نمی تونی پيدام كنيا!-

 دِبروبيرون دیگه-صدامو بردم باال

 رفتم بابا چراپاچه ميگيری؟-

*** 

 ائل آی



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اقبال

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

6 5  

 

بعداینکه حالم بهترشد،راه افتادیم سمت تبریز.انگارتاپانزدهم محرم مرخصی داشتيم.ماهم 

امام زاده »ازفرصت سوءاستفاده كردیم ورفتيم جاهای دیدنی تبریزودیدیم.اول ازهمه رفتيم

تاتورستوران وسط دریاچه مصنوعی شام «ائل گولی»برای زیارت.بعدش رفتيم«سيدحمزه

درسته ازپارك های تهران كوچيکتربودولی یه صفای «باغالرباغی»شهربازیبخوریم.روزبعدش رفتيم 

كه عزیزنزاشت.ماهم سه روز دیگه «آسياب خرابه»دیگه ای داشت.ميخواستيم بریم جلفا برای دیدن

روموندیم خونه ولی روزآخررفتيم بازاربرای خریدن سوغات اینجورچيزا.جاتون خالی بازاروخالی 

 كردیم وبرگشتيم.

قراره برگردیم تهران.چهار تاماشين داریم ویازده نفریم.من والياس تویه ماشين.بقيه هم سه امروز

 تا سه تا توی سه ماشين تقسيم شدن.بعدخدافظی باعزیزورامبد 

راه افتادیم سمت تهران.بازهم جاده وایستادن های پی درپی ما!باالخره رسيدیم.به محض واردشدن 

 به تهران خوابم برد.

دارشدم،اتاق برام ناشناس بود.یه اتاق بزرگ باتركيب سياه وسفيد.دوتادرداشت.یکی وقتی بي

روبازكردم كه سرویس بهداشتی بود.اون یکی روكه بازكردم چشمم افتادبه راه رو.االن فهميدم 

ات عزیزم معذرت ميخوام كه تنه»اینجاخونه الياسه.رفتم توآشپزخونه كه دیدم برام یاداشت گذاشته

م ازبيمارستان زنگ زدن گفتن یه مورد اورژانسی پيش اومده منم رفتم بازم ازت معذرت گذاشتم.به

آخی عزیزم.یاداشت روبوسيدم ویکم صبحونه خوردم.یه نگاه به خونه كردم.چه «ميخوام.

خبره!انگاربمب تركيده!شروع كردم به گردگيری خونه كه تاظهر طول كشيد.بعدتميزشدن 

 خانوم خانوماكجایی.-ی دراومدوپشت سرش صدای الياسخونه،ولوشدم روی مبل كه صدا

 اینجا-بی حال جوابش دادم

 این چه وضعشه؟-اومدتوپذیرایی.وقتی منوآش والش دیدقيافش رفت توهم

 ازخودت بپرس.-

 ازخودم؟-

 بله؛اگه جنابعالی خونه روبه هم نریخته بودی منم مجبورنبودم تميزش كنم.-

آخه كی بهت گفت -مدنشست كنارم ومنوبلندكردنشوندروی پاشاخماش بازشدوخندید.بعدم او

 خونه رومرتب كنی؟

 كسی چيزی نگفت ولی مگه خودم عقل شعورندارم؟-

 اختياردارین.-
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بعدش سرشوبردتوگودی گردنم ونفس كشيد.قلقلکم اومد.گردنموخم 

ندم به كردم.سرشوبلندكردوباچشمای خماربهم نگاه كرد.ازخماریش منم خمارشدم.سرموچسبو

سينش كه روی موهاموبوسيدوسرشوتکيه دادبه مبل.یکم بعدسرشوبلندكردوبهم خيره شد.لباش 

 ائل آی هيچ وقت تنهام نزار.این یه خواهشه.-تکون ميخوردولی صدایی نميشنيدم.تااینکه باالخره

 دیوونه شدی؟من بدون تومی ميرم چطورميتونم تنهات بذارم؟-چشماموریزكردم

ست سرشوبياره جلوولی پشيمون شد.این بارمن پيش دستی كردم ورفتم جلو وطعم یه لبخندزدوخوا

 لبهاشوچشيدم.

*** 

 پنج ماه بعد

االن پنج ماه ازنامزدی من والياس ميگذره.احساس ميکنم خوشبخت ترازمن كسی 

نم اتودنيانيست.)نویسنده:بعدهرسرپایينی یه سرباالیی هم درراهه!ائل آی:الل شی ایشاهلل(دیروزمام

زنگ زدوگفت توهفته آینده ميان ایران تامراسم عروسی ماروراه بندازن.خيلی خوشحالم.باالخره 

بعدیه مدت قراره كامالمال هم بشيم.رفتم بيمارستان.نمی دونم چراتواین چندروزاخالق الياس باهام 

تغييركرده.خيلی سردشده.درست مثل وقتایی كه حافظش برگشت.مهم نيست شایدبه 

یاده.امروزميخوام بعدتموم شدن كارمون برم پيشش تادرباره مراسم باهاش صحبت خاطركارز

 بفرمایيد-كنم.دراتاقشوزدم كه صداش اومد؛گرم وصميمی

 سالم عزیزم خسته نباشی.-دروبازكردموباخنده رفتم تواتاقش

 تواینجاچيکارميکنی؟-تامنودید،اخماش رفت توهم

خب كارت داشتم.اگه كاری -ولی سعی كردم نشون ندمواقعاازلحنش ونوع برخوردش ناراحت شدم 

 داری بعدا بيام.

 نه حرفتوبزن-

 راستش مامانينا فرداپس فرداميان تاواسه مراسم عروسی تدارك ببينن.-نشستم روی مبل

 بی خودعروسی دركارنيست!-

 یَـ یعنی چی؟-دلم لرزید

 یعنی اینکه دیگه نمی خوامت!-

 ی چی داری ميگی؟الياس توحالت خوبه؟ميفهم-

 آره خوبم ميفهمم-ازجاش بلندشدودستاشوستون كردروی ميز
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یه تقاضانامه طالق نوشتم.امروزفردا احضاریه مياد دم -رفت سمت پنجره ودستاشوگذاشت توجيبش

 خونت.

 الياس لطفااین بازی روتموم كن.-

 می خوامت.یگه ناینابازی نيست!د-باعصبانيت برگشت سمتم وباصدایی نسبتابلندبهم تشرزد

 ميدونی چيه؟دیگه برام تکراری شدی-صداشواوردپایين تر

اون حق نداشت اینجوری باهام رفتاركنه.خودش بهم گفت.خودش ازم خواست تنهاش نزارم.ولی 

 حاال...

 حاالبرو.برووتاوقت دادگاه دیگه پيش من نيا.-دوباره صداش بلندشد

اق اومدم بيرون وباگریه به سمت درخروجی حركت دستموگذاشتم روی دهنم تاصدام درنيادازات

 كردم.ازجلوی ایستگاه پرستاری ردشدم كه تيناوسيمامتوجهم شدن.اومدن دنبالم.

 ائل آی وایساكجاداری ميری؟بهت ميگم وایسا-تينا

 گم شيد.واسه چی دارین مياین دنبالم ها؟نمی خوام ریختتونوببينم.برید.-برگشتم طرفشودادزدم

شکشون زد.دوباره راه افتادم.خودمم نمی دونستم كجادارم ميرم.بی هدف توی هردوشون خ

خيابوناقدم ميزدم وگریه ميکردم.دوسه بارگوشيم زنگ خوردكه نفهميدم ازكيه فقط قطع 

ميکردم.آخرش كالفه شدم وپرتش كردم.نمی دونم كجا.فقط انداختمش تاصداش رومخم رژه 

ی ریختن نداشتم.مثل ميت هاراه ميرفتم دیگه پلکم نمی نره.اونقدرراه رفتم كه دیگه اشکی برا

زدم.این حق من نبود.حقم نبودباهام اینجوری رفتاركنه.مگه من چی كارش كردم؟پاهام 

دردميکرد.اونقدردیروقت بودكه دیگه كسی توپياده رونبود.فقط گهگداری یه ماشين 

كردم توشکمم.اوایل تابستون  ردميشد.زانوهام ميلرزید.توپياده رونشستم روی زمين.پاهاموجمع

 بودوهوامالیم.

 اهلل اكبر اهلل اكبر الاله االاهلل-

یعنی اونقدرراه رفتم كه اذان صبح شد؟صدای اذان ازمسجدروبه رویيم ميومد.پاشدم رفتم 

 مسجدونمازموخوندم.بعدنمازاول پاشدم وسرپادعای فرج روخوندم.شنيده بودم

وبرآورده كنه.نه اینکه یه قسمتشوقبول كنه یه قسمتشونکنه.برای خدااونقدركرم داره كه همه دعاهار

 همين زبون بازكردم وبلندبلنددعاكردم.چون كسی تومسجدنبود.

خدایابرمحمدوآل محمددرودفرست.خدایاظهورآقاامام زمانونزدیك كن.خداجون ميخوام ازت -

 گالیه كنم خدایااین رسمشه؟نه انصافی حقه؟حقه كه بدبختم كنی؟
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خدااا خودت می دونی من بی اون می ميرم.چراداری عذابم ميدی؟می دونی -م اشکام دراومدكم ك

بهشت بی اون برام جهنمه؟ميدونی بدون اون جنَّتت هم نمی خوام می دونی؟توكه صدای یه مورچه 

 روميشنوی چراصدای ناله های منونمی شنوی؟چرا؟

 م.دستموبگيرنزارتنهابمونم.نزاربره.اگه بره داغون ميش

اونقدرزارزدم وگریه كردم كه توسجده خوابم برد.وقتی بيدارشدم نزدیکی های ساعت ده 

بود.ازمسجداومدم بيرون.چون پولی نداشتم ازهمون جاتاخودخونه پياده رفتم.ساعت حدودای یك 

بودرسيدم خونه.جلوی دریه نفرخوابيده بود.فکركردم الياسه واسه همين ازسركوچه تادم خونه 

وقتی رسيدم دیدم ميثمه.بادم خالی شد.یکم تکون خوردوبعدبيدارشد.تامنودید،سریع  دویدم.ولی

پاشدایستادوخطاب به من باحرص ونگرانی گفت:معلوم هست توكجایی؟چراگوشی توجواب نمی 

 دی؟می دونی دوستات چقدرنگرانت شدن؟می دونی به همه بيمارستاناوكالنتری هاسرزدیم؟...

م ببخشيد.خودمم نمی دونست-برای همين بابی حوصلگی جوابشودادم حوصله نداشتم سخرانی كنه

 كجام.گوشيمم نمی دونم كجاست.بااجازه.

آخه چی شده آبجی؟واسه چی -ازكنارش ردشدم وخواستم دروبازكنم كه دوباره به حرف اومد

 همچين ميکنی؟

ش ش روبروازدادادليل-دوباره داغ دلم تازه شد.برگشتم به سمتش وباحرص وناراحتی جوابشودادم

 خودت بپرس.

بعدهم دروبستم رفتم توخونه.به زورخودموبه اتاق رسوندم می خواستم فقط بخوابم.برای همين 

خوردم وخوابيدم.می دونستم خيلی دُزباالیی دارن وخوردن «قرص خواب آور»چهارتاقرص كلونازپام

همه كه اگه یه آدم سالم یك اون همه یه جاخطرناكه ولی اهميت ندادم.)نویسنده:خره دیگه !نمی ف

 چهارم ایناروبخوره بيست وچهارساعت می خوابه چه رسدبه چهاتایه جا!(

*** 

 ميثم

ائل آی دروبست ورفت.من موندم ویه عالمه سوال.ایناكه هميشه باهم جروبحث داشتن.خيلی طول 

پيش  دبرمميکشيددوساعت بعدآشتی ميکردن.ولی حاالچی شده كه ائل آی اینقدر آشفقه س؟بای

 الياس.حتمااونم حال خوشی نداره.بهش زنگ زدم.صداش طوری نبودكه آدم بگه حالش بده.

 سالم داداش كجایی؟-

 سالم ميثم خونم.-

 باشه دارم ميام پيشت.-
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 خب بيا-

 خدافظ-

وقتی دروبازكردمثل هميشه بود.انگارنه انگاربا ائل آی دعواش شده.رفتم توخونه وبانگرانی ازش 

 دم:داداش حالت خوبه؟پرسي

 آره مگه قراربودبدباشم؟-

 ولی ائل آی خوب نبود.-

 خب چيکاركنم؟-

 چی؟چيکاركنی؟دارم ميگم ائل آی حالش بدبود.گفت باتوحرفش شده.-چهرم رفت توهم

 نه حرفمون نشده.فقط حرف همونمی فهميم.-

 یعنی چی؟-

ق دادم تاچندروزنامش مياد دم خونت ميگه بهش گفتم تقاضاطال-بابی خيالی شونه هاشوانداخت باال

 من طالق نمی خوام.

 هنگ كردم.این چی داشت می گفت؟طالق؟الياس ميخوادائل آی روطالق بده؟

 ط..طالق؟-

 آره-

می فهمی چی داری ميگی؟مگه چه مسئله ای پيش اومده كه ميخوای طالقش -كنترلموازدست دادم

 نمی كشيد. بدی؟شماكه دعواهاتون یه ساعت بيشترطول

هيچی نشده.فقط دیگه ازش خوشم -خيلی خونسردبود.اونقدركه حالم بدشدازاون همه خونسردیش

 نمی یاد.برام تکراری شده!

 داشتم شاخ درمياوردم.تکراری؟

 الياس خودتی؟همونی كه می گفت من بدون ائل آی نمی تونم بمونم؟-

م.ولی بعدكه نشستم فکركردم دیدم ائل آره.اون موقع سرم باد داشت وهمين جوری یه حرفی زد-

آی مانع پيشرفت منه!ميخوام طالقش بدم وبعدش برم آمریکابرای ادامه تحصيل.ازیکی ازدانشگاه 

 های شهرنيویورك برام دعوت نامه اومده.شایدم همون جاموندم وازدواج كردم!!!!

 بابااین رسماقاطی كرده.

ب نداری؟می دونی داری چه بالیی سرائل آی می الياس نکنه مغزتوشستوشودادی؟حالت خوبه ت-

 یاری؟
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من خودم ميدونم دارم چيکارميکنم توالزم نيست به من درس بدی...همش -صداشوبردباال

 تقصيرخودشه....ميخواست تااین حد وابسته نمی شد....دیگه خوشم   نمی یادازش!

 واقعابرات متاسفم.-سرموبه عالمت تاسف تکون دادم

تی یه چيزدیگه...ازاین به بعددوس-ردم تابرم كه یه چيزی یادم اومدوبرگشتم سمتشپشتمو بهش ك

من وتوهم تموم شد.می دونی راستش ننگ ميدونم بایه نامرددوست باشم.فقط یادت نره كه اگه االن 

زنده ای همش به خاطرهمين ائل آیی هستش كه ميگی برات تکراری شده.حاالم 

 موفق بشی دكترذاكری!بروآمریکاوتحصيل كن.اميدوارم 

 دكترشوباتاكيدگفتم واومدم بيرون اصالباورم نميشه كه الياس همچين كاری بکنه.

*** 

 ائل آی

دیروز نامه دادگاه به دستم رسيد.باورم نميشه كه دارم ازالياس جداميشم.مامانم اینا هم 

تان اهم به بيمارسچندروزپيش برگشتن.اصالحال درست وحسابی ندارم.بيشترتواتاقمم .ازروزدعو

نرفتم.فرداروزدادگاهه.نشستم روی سراميك های كف اتاقوبه آهنگی كه داشت پخش ميشد گوش 

 دادم.

 فرداقراره كه ازهم جدابشيم

 هم دست من بشی،فرداروميکشيم

 ای همه آرزوم،احساس توكجاست؟

 چيزی بگوبه من این لحظه هاطالست

 این باره آخره ماروبه روی هميم

 ضرم بگی تاجونموبدممن حا

 تازه االن كه حرف رفتن رولبته

 قدراون لحظه هاروفهميدم

 هنوزم اگه بخوای

 برای موندنت مثل گذشته جونموميدم

 به جرم نکرده

 محکوم ميکنی

 دستاموازخودت محروم ميکنی

 ماعاشق هميم پس مشکلت كجاست؟
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 ماعاشق هميم این كل ماجراست.

 موگذاشتم روی پام وگریه كردم.اونقدرگریه كردم كه اشکام خشك شد.كم كم اشکام دراومد.سر

*** 

امروز،روزدادگاهه.به زوربردنم دادگاه.چون جونی نداشتم كه برم.درعرض یه هفته سه كيلووزن كم 

كرده بودم.الياس قبل مااونجابود.بازم مثل هميشه،شيك وآراسته.اصالانگارنه انگارداریم ازهم 

ط الياسوميدید.ولی اون حتی یه نيم نگاهم بهم نکرد.خيلی نامرده خيلی.داشت جداميشيم.چشمم فق

اشکام درميومدكه برای حفظ آبرویی كه تواین چندروزچيزی ازش نمونده بود،خودموكنترل 

كردم.بعدازانجام كارهای دادگاه.اومدازكنارم ردشد.یکم مکث كردبعددرحالی كه نگاهش به 

پروازدارم...دارم ميرم آمریکا برای ادامه تحصيل...احتمالش  جلوبودخطاب به من گفت:من االن

 زیاده كه دیگه برنگردم ایران.اميدوارم خوشبخت بشی.

بعدتموم شدن جملش باقدم هایی بلندازكنارم ردشدومن موندم وصدای الياس كه توسرم منعکس 

منده ه ای شرهه!خوشبخت!مسخرس!ميثم باسری افکنده وقياف«اميدوارم كه خوشبخت بشی»ميشد.

 اومدپيشم.

 سالم آبجی.بهتری؟-

چه سالمی؟اومدی نمك به زخمش بپاشی؟داداشت كه -آیتك كه پيشم بودقبل من جوابشوداد

 طالقشوداد.پس دیگه ائل آی باتوهيچ نسبتی نداره بروپيش همون دوسجونِت.

عدمن ین به بآیتك خانم!من تواین قضيه بی تقصيرم چرا دارین منوسرزنش ميکنين؟درضمن ازا-

 ودكترذاكری هيچ نسبتی باهم نداریم.

ميدونم آقاميثم..حداقل برین دنبال دوستتون تاتوی فرودگاه -روبهش بایه لحن بی روح گفتم

 تنهانباشه.

 آدمی كه احساسات یه نفروبه بازی ميگيره بایدهم تنهاباشه.-

آیتك باهمون لحن بهش یه نيمچه لبخندزدم كه پوزخندبه خنده من شرافت داشت.روبه 

 گفتم:منوببریه جای خلوت.

 باشه آبجی االن ميریم.-

بعدهم یه خداحافظ باتحکم به ميثم گفت و زیربازوموگرفت.منوبردیه جای دورازشهر.جای خوبی 

بودبرای خالی كردن دلم.یه جای كویرمانندبودكه احدی درش دیده نمی شد.ازماشين پياده شدم 

م پياده شد.ولی دنبالم نيومدوبه ماشين تکيه داد.می خواستم جيغ وچندقدم رفتم جلوتر.آیتك ه
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بزنم ولی لبام به هم چسبيده بود.چندبارلباموتکون دادم كه صدام دراومد.اولش آروم بودم خيلی 

 آروم جوری كه فقط خودم صدای خودموميشنيدم.

شکایت كنم.ولی نمی  خداميدونی چرااومدم اینجا؟خودتوبه اون راه نزن!خوبم ميدونی.اومدم ازت-

 دونم به كی.

خدااا بگوازدست توبه كی شکایت كنم؟توكه هميشه پشت وپناهم -به اینجاش كه رسيددادزدم

بودی.پس چراتنهام گذاشتی؟چرا؟شنيدی چی گفت؟گفت اميدوارم خوشبخت بشی!توكه ميدونی 

 من بدون اون بدبخت هم نمی شم.پس چراگذاشتی بره؟تواگه ميخواستی ميتونستی

جلوشوبگيری.توئی كه آبوبرای موسی بازكردی.توئی كه عيسی روازاعدام نجات دادی توئی كه 

 آتيشوبرای ابراهيم كردی بهشت.برات خيلی سخت بودنزاری بره؟آره؟

 باهات قهرم.ازاین به بعددیگه-دیگه جون سرپاایستادن نداشتم نشستم روزمين وآروم زمزمه كردم

 يای توقهرم.دیگه هيشکی روصدانمی كنم.صدات نمی كنم.هم باتوهم بادن

ه نبينم شيرگروه گری-اشکام بی اجازه من جاری شدن.آیتك اومدپيشم ودستشوگذاشت روشونم

كنه! ائل آی جونم؟اگه توگریه كنی كه دیگه مابایدبریم بميریم.پاشو.پاشوقربونت برم.بایدبریم 

كردم.چشاش غم آميخته به اشك  خونه داره دیرميشه.خاله اینا حتمانگران شدن.توچشاش نگاه

داشت.بی توجه بهش ازجام بلندشدم وسوارماشين شدم.دیگه نمی خواستم ائل آی سابق 

باشم.تصميم گرفتم باهمه لج كنم.ميشم یه آدم تُخس.وقتی رسيدیم خونه،مامان وبابا بانگرانی 

وعوض اینکه لباساماومدن استقبالم.ولی بهشون توجه نکردم وبدون هيچ حرفی رفتم تواتاقم.بدون 

كنم رفتم سراغ كمدوازتوش آلبوم عکسامواوردم بيرون.دونه دونه تموم عکسایی كه من والياس 

باهم بودیم یاعکس های تنهای الياسو ازتو آلبوم هادراوردم.تقریباآلبوم هاخالی شدن.همشونو زدم 

ن.چون شب به دیوارروبه رویی تختم.یه عکس الياس هم كه بزرگش كرده بودم زدم وسطشو

نمی خوام چشمام "بود،اتاق تاریك بودوهيچی دیده نمی شد.بهتر!نمی خوام دیگه چيزی روببينم

 "دنياروبببينه

مهتابی باالی دیواروروشن كردم.تنهاچيزی كه دیده ميشد،عکس های من والياس بودوخاطراتی كه 

امان اومد توی اتاق توی ذهنم مرورميشد.تاصبح خوابم نبرد.فقط زل زده بودم به دیوار.صبح م

تامثالبرای صبحونه صدام كنه ولی اونقدرسردجوابشودادم كه بيچاره ازكردش پشيمون شد.كی 

فکرشوميکردائل آی ازخيرصبحونه بگذره؟بازم بازانوهای جمع شده نشستم روی تخت.نه گریه 

ی نزنم.هركميکردم،نه زارميزدم.فقط زل زده بودم به دیوار.تصميم گرفته بودم الم تاكام حرفی 

ميومدتواتاق یه نگاه سردبهش ميکردم وبعددوباره زل ميزدم به دیوار.دوستام بهم ميگفتن وقتی 
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اینجوری نگاه ميکنی،آدم فك ميکنه كاراشتباهی كرده!دیگه داشتم كالفه ميشدم.آخه هرده دیقه 

ه؟بهش نگاه يیکی دروبازميکرد.ولی حسش نبودپاشم دروقفل كنم.اُففففف!دوباره اومدن.این دیگه ك

كردم نمی شناختمش.سالم كرد.ولی من فقط نگاش ميکردم.اومدجلوتروشروع كردبه حرف زدن 

 یابهتربگم چرندگفتن.

 ميتونم باهاتون حرف بزنم؟-

-.... 

 من هاتفی هستم سامان هاتفی.روانشناسم.-

 بازم سکوت.

 نمی خواین چيزی بگين؟-

 باسربهش اشاره كردم كه یعنی بره بيرون.

 ولی مابایدباهم حرف بزنيم.لطفا.فقط ده دیقه.-

دوباره بهش اشاره كردم كه بازم نرفت.برگشتم سمت پنجره كه پرده زخيم زده بودم 

تانورنيادتواتاق.خنده داربود.چون اتاقم شبيه اتاق بازجویی شده بود.حتمااین هاتفی هم سروانه منم 

 متهم.اومدنشست روبه روم.عجب كنه ایه!

 ی خواین حرف بزنين؟اینجوری دارین خودتونوآزارميدین.چرانم-

ازجام پاشدم رفتم سمت دروبازش كردم كه یعنی گم شو.ازجاش بلندشدودستاشوگذاشت توجيب 

 نچ تاحرف نزنی نمی رم.-شلوارش وابروهاشودادباال

دمتوسط قحاالكه دروبازكرده بودم،نورراهرومستقيم روهيکل هاتفی بود.یه مردسی سی وپنج ساله با

وموهای نه چندان بلند.صورت كشيده به همراه ریش هایی كه معلوم بوددوسه روزه كوتاه 

نشده.چون فاصلش باهام دوربود،نتونستم رنگ چشماشوتشخيص بدم.منوباش دارم تواین شرایط 

طرفوآناليزميکنم.رفتم جلووآستين كتشوگرفتم تابکشمش بيرون ولی تکون نخورد.دیگه چاره ای 

برام نذاشت.باشه هاتفی خودت خواستی.رفتم سمت ميزعسلی وكِشوروبازكردم وازتوش  دیگه ای

چاقوی ضامن دارموبرداشتم وگذاشتمش روی گلوم.دستاشوازجيبش درآوردوسرشوانداخت پایين 

بعدچندلحظه سرشوبلندكردوخطاب به من گفت:بس كن!هم تو هم من ميدونم كه نمی تونی این 

 يابشين تاحرف بزنيم.كاروبکنی.پس بزارش كناروب

 كه اینطور!نه دكترتومنوهنوزنشناختی.چاقورو روی گلوم فشاردادم كه سوزشش باعث 

شدبفهمم برید.بزارببره دیگه برام هيچی مهم نيست.هاتفی وقتی دیدكه ازاین كاراهم ميتونم بکنم 

 بادستپاچگی گفت:باشه باشه.آروم باش.من ميرم خب؟نمی خوادبه خودت آسيب بزنی.
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 بعدشم رفت بيرون منم دروقفل كردم ودوباره نشستم روی تخت.

*** 

ازشدت گرسنگی چشمام تارميدید.ولی انگاردهنم قفل شده بود.نمی تونستم چيزی بخورم.اون 

بدبخت هاهم اونقدردرزدن وبازنکردم كه دیگه خسته شدن.باامروزميشه پنج روزكه اعتصاب 

يکنه.انگار این گرسنگی نمی خواددست ازسرم كردم.زخم گلوم خوب شده ولی بازم دردم

 برداره.برای اینکه بيشتراذیت نشم گرفتم خوابيدم.

بااحساس اینکه یکی داره نوازشم ميکنه ازخواب بيدارشدم كه دیدم مامانم بایه چهره غم زده 

 باالسرم نشسته.به طوركل كليدِ یدك روفراموش كرده بودم.یکم نگاش كردم كه زبون بازكرد:

آخه قربونت برم.دخترگلم.چرااین جوری ميکنی باخودت؟اون بی لياقت ارزششونداره!اصالبهتركه -

 رفت.ازاولشم نبایدميومد.

درسته الياس درحقم نامردی كرد.ولی اون عشقمه!من هنوزهم عاشقشم.دوس ندارم كسی دربارش 

وی دروبازش اینجوری حرف بزنه.حتی اگه اون شخص مادرم باشه.ازجام بلندشدم ورفتم جل

كردم.مامانم یکم نگام كردوبعدیه نفس عميق كشيد:تاوقتی حرف نزنی بيرون نمی رم.توهم نمی 

 تونی مجبورم كنی.درضمن،چاقوتم برداشتم.

زرشك!مادرمن اگه توكالغی منم بچه كالغم!!جوری بيرونت كنم كه خودتم ندونی چه جوری رفتی 

ه وچراغ مطالعه ام دوران كرد.رفتم سمت ميزمطالعه بيرون.به اطراف نگاه كردم وچشمام بين آیين

 وچراغ روازروش برداشتم.رفتم سمت آیينه.

 اِ ائل آی داری چيکار ميکنی؟-مامان

 یه ضربه به آیينه زدم كه صدای شکستنش گوشمونوازش كرد.

 این چه كاریه؟دیوونه شدی؟-

 ستمو بردید.یه تيکه بزرگ آیينه روگرفتم دستم وفشارش دادم تاجایی كه د

 دختره دیوونه این چه كاریه؟واسه چی داری خودتوميکشی؟-

باسربه دراشاره كردم كه رفت بيرون ولی بایه نگاه تندوجمله ای كه معلوم بودبعداون بخششی 

 دركارنيست.

 واقعاكه خيلی لجبازی ائل آی.اصالميدونی چيه؟من دیگه دختری به نام ائل آی ندارم.-

شت سرش بست.چی ميشه مگه؟شمام منوتردكن.اصال آقم كن.خداولم مامان رفت ودروپ

كرد.عشقم تنهام گذاشت.شمام آقم كن.رفتم جلوی دیواروشروع كردم به حرف زدن 

 باعکسش.دستمواوردم باالوجلوی صورتم گرفتم.
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ميبينی الياس؟این خون به خاطرتوریخته شده.مادرم ميگه ارزششونداری.راست ميگه.ارزش -

 نيست.بلکه جون منه!توخون من 

 دستموكشيدم روی عکسش كه لباس سفيدش گلگون شد.آره قيمت الياس برابرجون منه.

نزدیکی های سحربود.همه داشتن چرت ميزدن.اونقدرنگهبانی منودادن كه خسته شدن.ازاتاقم رفتم 

برم  مبيرون.شلوارورزشی مشکيم باتونيك آبی چهارخونم تنم بودویه شال سياه روسرم.می خواست

 بيرون.راه افتادم سمت دركه ليالصدام كرد.ای بابا!این سيریش هاهنوزنرفتن خونشون؟

 ائل آی الهی قربونت بشم باالخره اومدی بيرون؟عزیزم بيابشين برم برات غذابيارم. -

من فکرچيوميکنم،این فکرچيو!راه افتادم سمت حياط وباریموت دروبازكردم وسوارماشين 

ادكردن های ليالروميشنيدم ولی توجه نمی كردم.وقتی ازدراومدم بيرون،تو شدم.صدای دادوبيد

آیينه دیدم كه باباوسيماهم ازخونه اومدن بيرون.پامو گذاشتم روی گاز.داشتم ميرفتم 

بيمارستان.وقتی رسيدم،بدون پارك كردن ماشين یاقفل كردنش راه افتادم سمت 

تن نگام ميکردن.ميدونستم كليدپشت بوم ساختمون.تندتندراه ميرفتم ومردم یه جوری داش

كجاست،هميشه تواتاق ریيس بيمارستان بود.چندباربرش داشته بودم.پس اینبارهم ميتونستم.رفتم 

توی اتاقش.كليدتوی كِشوبود.برش داشتم ورفتم باالپشت بوم.درم ازبيرون قفل كردم تایه وقت یه 

اف انداختم.یه مریضی روداشتن ازآمبوالنس خروس بی محل نياد.رفتم لبه پشت بام.یه نگاه به اطر

پياده ميکردن وبه سرعت به داخل بيمارستان انتقال ميدادن.چقدرمسخرس!چندین نفربرای زنده 

موندن یه نفرتالش ميکنن.درحالی كه من حتی برای زنده موندن خودمم تالش نمی كنم.فقط نگاهم 

تحمل كنم.تينا،سيما،بابا، آیدا،مامان به زیرپام بود.اَه!حتی موقع مرگمم بایدقيافه اینارو

وليالدوتاماشين بودن كه به محض رسيدن به حياط بيمارستان ازماشين پياده شدن.یه نگاه به اطراف 

كردن كه نگاه سيمابه من افتاد.منوبادستش نشون داد.ميدیدمشون ولی صداشونونميشنيدم.مامانم 

ميکرد.تيناوآیتك سعی داشتن مامانوآروم دودستی زدتوسرش ونشست روی زمين.باباهم دادوبيداد

كنن.بقيه هم به طرف ساختمون دویدن.صدای درميومد.انگاركسی ميخواست 

دروبشکنه.چشماموبستم ویه نفس عميق كشيدم.آخرین نفس زندگيمو.بعدهم 

 خودمورهاكردم.رهااززندگی.رهاازعذاب بی كسی.داشتم به آرزوم ميرسيدم كه...

.یکی زیربازوهاموگرفته بودونمی ذاشت به آرزوم برسم.بخشکی بين زمين وهوامتوقف شدم

شانس!)ائل آی:نویسنده خاااك تواون سرت این چه زندگيه كه من دارم؟ها؟مَردم تومُردنمم دخالت 

ميکنن!نویسنده:وا!مگه چه شه؟ازسرتم زیادیه!(منوكشيدباالوانداخت روپشت بوم.یکم كه 

ه بودنگاه كردم.ميثم بود.عصبانی بودم.پاشدم روبه روش اطرافمودرك كردم به طرفی كه نجاتم داد
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وایستادم وباصدای بلندی سرش دادزدم:واسه چی نجاتم دادی ها؟دوستت زندگيمونابودكردتوهم 

 مرگمو!چرانمی زارین به حال خودم بميرم؟چراتوكارای من دخالت ميکنين؟...

 آبجی خواهش ميکنمآروم باش -بازم ميخواستم دادبزنم كه بازوهاموگرفت ونذاشت

 نمی خوام آروم باشم.می خوام بميرم ميفهمی؟-

ناگهان سوزش چيزی رو روی بازوم احساس كردم وبعداون نگاهم به چهره یکی ازدكترای 

 بيمارستان افتادوبعدش دیگه جلوی چشمام تاریك شد.

*** 

رد.می از نوراذیت كبانوری كه ازپشت پلکام اذیتم ميکردبيدارشدم.خواستم پلکاموبازكنم كه ب

خواستم دستموبزارم روی چشمم ولی هركاری كردم دستم باالنيومد.یکم كه به روشنایی عادت 

كردم،متوجه اتاق خصوصی بيمارستان شدم.یه نگاه به خودم انداختم كه دیدم دستام بستس.اینامگه 

 دزدگرفتن كه دستای منوبستن؟داشتم خفه ميشدم.شروع كردم به دادزدن.

 بياین دستای منوبازكنين.كسی تواین بی صاحاب مونده نيست؟دستای منوبازكنين ميگم.آهای -

یکم دادوبيدادكردم كه چندتاپرستارریختن تواتاق.سعی داشتن آرومم كنن ولی مگه آروم 

 ميشدم؟دوباره یه سوزن توتنم فروكردن وبی هوش كردم.حاالميفهمم 

 کردم چی ميکشيدن!این بيمارایی كه من بدنشونوسوراخ سوراخ مي

*** 

دوباره بانورچراخ باالی سرم بيدارشدم.امااین باراتاق باقبلی فرق ميکرد.به نظرم بيمارستان خودمون 

هم نبود.یکم به اطراف نگاه كردم تاشایدچيزی دستگيرم بشه ولی دریغ ازیك نشونه!همه جای اتاق 

كرخت بودوحال بلندشدن  سفيدبودوچيزی غيرازتختی كه روش بودم توی اتاق نبود.بدنم

نداشتم.یکم گذشت كه یکی دروبازكردواومدتوی اتاق.اِ !اینکه هاتفيه!ولی اون كه بایدتوتيمارستان 

 باشه نه توبيمارستان!نکنه...؟خيلی نامردن.هاتفی بازشروع كردبه چرت وپرت گفتن.

 سالم ائل آی خانم.حالتون خوبه؟-

 مه دادیکم نگام كردكه منم زل زدم توچشاش.ادا

خب ازاونجایی كه ميدونم خيلی قُدّی ونمی خوای حرف بزنی خودم بهت توضيح ميدم.اینجا،یعنی -

 این ساختمون تيمارستانه واین اتاق اتاق توئه ومن هم دكترمعالج تو.

 پس درست فکركردم.هيچ كدومشونونمی بخشم.دوباره حرفاشوادامه داد.

 ببين عزیزم....-
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ل كنم.اصالدوست نداشتم این كلمه روازكسی به غيرالياس بشنوم برای همين دیگه نمی تونستم تحم

 من عزیزتونيستــــم گم شوبيرون-باتمام وجوددادزدم

 باشه عصبانی نشو.ولی بعدابایدحرف بزنيم.-

اینوگفت وازاتاق خارج شد.من موندم وافکارم.دوباره روزموشکسته بودم.ولی این آخرین 

 باربود.دیگه نميشکنمش.

*** 

 خانم بهادری شمابایدغذابخورید.مادیگه خسته شدیم ازبس به شماسِرُم وصل كردیم.-

صدای جيغ جيغوی پرستارهمش رواعصابم بود.بعدگذشت چندماه لب به هيچ چی نزده 

بودم.خودمم داشتم شاخ درمياوردم.گاهی وقتاازشدت گرسنگی  ازحال ميرفتم ولی بازم چيزی نمی 

ازسرلجبازی باهاتفی سرم روازدستم ميکشيدم كه بازم دراثرخونریزی  خوردم.بعضی وقتاهم

وگرسنگی ازحال ميرفتم.روزه سکوتم هم كه ادامه داشت.همه پرسنل تيمارستان ازدستم كالفه شده 

بودن.اونقدری كه مجبورميشدن ببندنم به تخت.مامان وباباهم دیگه برنگشتن آلمان.هرروزميومدن 

کشم روی سرم وحتی نگاهشون هم نمی كنم.امروزهم سرغذاخوردن مالقاتم ولی من پتورومي

اعصاب پرستاره روبهم ریختم.تاجایی كه دست وپاموبست ویکی دیگه 

دهنموبازكردبعدغذاروچپوندن توی دهنم ولی بازم قورتش ندادم وتوفش كردم 

اهم ازمن ربيرون.كمترپرستاری ميومدسراغم.اونقدرموقع عصبانيت جيغ می كشيدم كه حتی خودبيما

 ميترسن.

ميبينی الياس؟معلومه كه نميبينی!اگه ميخواستی ببينی دیگه چه لزومی داشت كه بری؟اگه نمی رفتی 

االن حال و روزمن این نبود.االن اینجانبودم.حتمااالن بهترین شاگردكالسی!موفق ترین دانشجوی 

م.اون نمی ه بار.چرانتونم؟می توندانشگاه  .كاش ميتونستم یه باردیگه ببينمت.آره یه باردیگه!فقط ی

 یادایران من كه می تونم برم آمریکا.

*** 

ازوقتی كه تصميم گرفتم برم آمریکامالیم ترشدم.همه ازتغييرم تعجب كردن.دیگه مثل بچه آدم 

غذاموميخورم.ولی بازم حرف نمی زنم.مامانم حالش بهترشده.امروزاحساس ميکنم حالم بهتره یعنی 

ون!یه هفته بيشتر نيست كه غذاميخورم.ولی دیگه نمی خوام چيزدیگه ای ميتونم برم بير

بخورم.ساعت ده شبه.اینجاهم از نه به بعدخاموشيه!چندروزی ميشه كه دراتاقموقفل 

نميکنن.سرموازدربردم بيرون تاببينم چی به چيه؟سالن تاریك بودوفقط چراغ ایستگاه پرستاری 

ن نيومدم.یعنی اصالنمی دونم درخروجی كجاست!خرامان روشن بود.ازوقتی اومدم ازاتاقم بيرو
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خرامان رفتم سمت ایستگاه.یه نفراونجابودكه اونم خواب بود.رفتم سمت كمداشون تایه دست لباس 

پيداكنم برای خودم بااون لباساكه نمی تونستم برم بيرون.یه مانتوی زرشکی باشلوارجين توسی 

ون شرف داشت.!خالصه باهزارجورمصيبت درخروجی برداشتم.البته مانتوتنگ بودولی به بقيش

روپيداكردم ورفتم بيرون.ای بابا!حاال نگهبانی روچيکاركنم؟یواش یواش رفتم جلو یواشکی ازپنجره 

داخلشونگاه كردم كه دیدم خوابه!من نمی دونم ایناتوخونشون نمی خوابن؟ازجلوی نگهبانی كه 

سم باالنميومد.اول ازهمه بایدميرفتم خونه ردشدم،شروع كردم به دویدن تاجایی كه دیگه نف

تامدارك شناسایی وكارت بانکی موبردارم.یه دربست گرفتم ورفتم خونه.یکم به درخونه نگاه كردم 

كه بعدچنددقيقه دیدم مامان وباباسواربرماشين من باعجله ازخونه خارج شدن.فکركنم بهشون 

.حاالچه جوری برم تو؟آهان یادم اومد.من خبردادن كه من فراركردم.بعدرفتن اونارفتم جلوی در

هميشه یه كليداضافی برای مواقعی كه كليدموجاميذاشتم روی طاق درداشتم.برای همين دستمو 

گرفتم به طاق ومثل بارفيکس خوموكشيدم باال.وقتی دیدمش برش داشتم ورفتم توخونه.اول ازهمه 

آلمان پيش مامان اینابرای همين رفتنم شناسنامه وویزاموبرداشتم.برای اینکه هرازگاهی ميرفتم 

اونقدرهاهم سخت نبود.فوقش بادوتاپروازميرفتم آمریکا.بعدكلی گشتن كارت بانکی موپيداكردم 

وسریع ازخونه خارج شدم.سوارماشينی كه منتظرم بودشدم ورفتم سمت یکی ازآژانس های 

پشيمون شدم گفتم هواپيمایی اول ميخواستم ازآژانس هميشگی مون استفاده كنم كه بعد

شایداونجوری سریع ترپيدام كنن.برای همين ازیه آژانس دیگه بليط گرفتم.بدبختی اینجابودكه 

پروازش واسه فرداعصربودومن بایدیه روزدیگه هم صبرميکردم.برای همين رفتم توی پارك 

زدن  قدموتاصبح همون جاموندم.مثل این چندماه اون شبم خوابم نيومد.صبح كه شد،شروع كردم به 

توی خيابونا.مردم یه جوری نگام ميکردن، جوری كه به خودم شك كردم.توی شيشه یکی ازمغازه 

هابه خودم نگاه كردم.واقعاحق دارن چپ چپ نگام كنن.چشمام گودافتاده وپایينش سياه شده.لبام 

هم پوست پوست وشده رنگش سفيدشده.رنگمم كه زردِزرده.موهامم اززیرشال به طورنامرتب 

يرون زده.خودم از خودم بدم اومد.شبيه ارواح شده بودم.رفتم توی یکی ازسرویس های بهداشتی ب

وموهامومرتب كردم ویه آبی به سروصورتم زدم.یکم بهترشدولی بازم تغييرچندانی 

نکردم.ميدونستم همش به خاطرسوءهاضمه س ولی نمی خوام چيزی بخورم.ميخوام الياس ببينه چه 

زدیکی های ظهربودوصدای اذان به گوش ميرسيد.مردم داشتن ميرفتن به سمت بالیی سرم اورده.ن

مسجدی كه توی ميدون محله قرارداشت.یه قدم برداشتم تامنم برم برای نمازخوندن.ولی 

ایستادم.یادم نبودمن باخداقهرم!آره تازمانی كه الياسوبه من برنگردونه باهاش قهرم!!برای همين 

راه رفتم.ازیکی ساعتوپرسيدم.تازمان پروازچهارساعت وقت راهموكج كردم وآروم آروم 
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داشتم.پروازم ساعت شيش بودنمی دونم تاخيردارن یانه ولی خب،بایدشيش اونجاباشم.یه ماشين 

گرفتم ورفتم فرودگاه.پروازاولم به فرانکفورت آلمان بود.بعداونم بایه پروازدیگه ميرفتم به 

واین یعنی بدشانسی.باالخره بعداینکه ماروسه ساعت  نيویورك.پروازمون نيم ساعت تاخيرداشت

االف كردن سوارهواپيماشدم ودیگه خيالم راحت شد.بایدبه محض رسيدن به فرانکفورت به 

مامانيناخبرميدادم تانگرانم نشن.اولين كاری كه كردم،زنگ زدن به ميثم بود.نمی تونستم بامامان 

 یاباباحرف بزنم.بعدچندتابوق برداشت.

 الو؟-

 سالم آقاميثم خوب هستيد؟-

 بله ممنون شما؟-

 ائل آی هستم می خواستم بگم....-

 آبجی خودتی؟كجایی؟دل ماهزارراه رفت!-دادزد

 االن توفرانکفورت ام.-یه نفس عميق كشيدم

 چيييی؟توواسه چی رفتی اونجا؟-عصبانی شد

 ميخوام برم آمریکا-

 برای چی؟-

 معلوم نيست؟برای دیدن الياس-

 دیوونه شدی؟خواهری جون ميثم برگرد.خودتوكوچيك نکن.الياس ارزششونداره.-

آقاميثم،داری ميگی خواهر.پس درحقم برادری كن.به مامانم ایناخبربده وازنگرانی درشون -

 بيار.بعدشم،مگه نمی دونی من بدون الياس نمی تونم؟حداقل بایدیه باردیگه ببينمش.

 خواهرمن اون تورونمی خواد.-

 منم نمی خوام منوبخوادفقط می خوام ببينمش حتی شده ازدور.-

 خيلی كله شکی ائل آی!-

 ميدونم.خدافظ.-

 خدافظ.مواظب خودت باش.-

بعدقطع كردن تلفن رفتم تایه بليط برای نيویورك بگيرم.من نمی دونم چراهمه دست به دست هم 

شبواینجاتواین شهرغریب بگذرونم.چون  دادن تامن به اونجانرسم!بليط واسه فرداشبه ومن بایدیه

توفرانکفورت غریبه بودم،محض احتياط یه اتاق تویه یکی ازهتل های نزدیك فرودگاه گرفتم 
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تاراحت ترباشم.یه اتاق تك خوابه بادكوراسيون سفيدوآبی.چقدرشاد!برخالف روزگاری كه به من 

 ميگذره!

گرفتم ورفتم فرودگاه.وقتی داشتم ازدر  حدوددوساعت مونده به پروازرفتم بيرون.شناسنامموپس

واردميشدم،عکس خودموروی شيشه دیدم.شبيه گداهاشده بودم.برای همين تصميم گرفتم یه دست 

لباس برای خودم بخرم.باهمين نيت واردپاساژروبه رویی فرودگاه شدم.یکم گشتم 

رمه ياه وشال توری سودرآخرباخریدیه تونيك مشکی كه اززانوم یه وجب كوتاه تربود،بایه شلوارس

ای ازپاساژخارج شدم.نزدیك نيم ساعت تاپروازمونده بود.نشستم روی صندلی های انتظاروبه 

هشت -فکرفرورفتم. یکم بعدباصدایی كه ازكنارم شنيده شدبرگشتم سمتش. یه دختربيست وهفت

ی اساله بایه لبخندوچهره شرقی كه سعی درشباهتش به غربی هاداشت كنارم نشسته بود.موه

زیتونی كه معلوم بودرنگش كرده،چشمای آبی كه ازدومتری دادميزدلنزگذاشته،سفيدپوست بایه 

عينك بزرگ باقاب مشکی.حوصلشونداشتم برای همين باتکون دادن سرجواب سالمشودادم.ولی 

 اون دست بردارنبود.

 ?What´s the matter_مشکلت چيه؟(-)

 اینم یه مشکل جدید.-گفتم نه خيرمثل اینکه این دست بردارنيست!زیرلب

 اِتوفارسی بلدی؟-

بيچاره خيلی ذوق مرگ شد!انگارتاحاالفارسی زبان ندیده بود.برگشتم سمتش وبابی حوصلگی جواب 

 خيلی تعجب داشت؟درضمن به نظرم هركی قيافه منوببينه فوری ميفهمه ایرانيم.-دادم

 تين حرف ميزنه یا  خب چيکاركنم.تواین چندروزهركی رودیدم یاال-بادش خوابيد

 ژرمنی.منم تادیدم یکی فارسی بلده ذوق زده شدم.

آخی دلم براش سوخت!ولی حوصلشونداشتم.تواین حال وهواپيجم كردن منم پاشدم رفتم سمت 

جایگاه.چنددقيقه بعدتوی هواپيمابودم.هنوزدرست وحسابی سرجام ننسشته بودم كه یکی نشست 

س!ای بابااین تانيویورك ميخوادمغزمنوبخوره!بيا!هنوزنيومده بغل دستم برگشتم دیدم همون دختر

 شروع كرد!

 واااای تویی؟نمی دونی چقدرخوشحال شدم اینجادیدمت.-

ولی من دارم به حال وروزم گریه ميکنم!كم فکروخيال دارم اینم ميخواددم گوشم فك -تودلم گفتم

 بزنه!

م دارم ميرم نيویورك تاتوی یکی ازشركت ميگم اسمت چيه؟اسم من پروانس.مترجمی خوندم.االن-

 های بازرگانی مترجم شم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اقبال

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

8 1  

 

 اسم من به چه دردت ميخوره؟یکمم كمترحرف بزن حوصلتوندارم!-

وا؟یعنی چی؟ميخوام باهم دوست بشيم بعداین همه مدت یه ایرانی به پستم خورده.چيزه...بنظرت -

ه ميگی حوصله نداری؟مامان بزرگ كخيلی الغرنيستی؟چندكيلویی؟بعدشم تومگه چندسال داری كه 

 نيستی دوسه سال ازمن بزرگتری دیگه!

مغزم هنگ كرد!زیادحرف ميزنه هيچ.تندتندهم حرف ميزنه.برگشتم طرفش وباسردی نگاهش 

 كردم.

 چندسالته؟-

 بيست وشيش-

 سه سالم كوچيکترم.-خبرنداره من ازش دو

 اسمت چيه؟-

 ائل آی-

 مگه نگفتی ایرانيی؟-

 ه.آر-

 پس چرااسمت خارجيه؟-

 و من شمارو چی صداتون كنم؟ -» بااین حرفش یادخاطره الياس افتادم.

 اوال شما نه وتو.دوما اسمم ائل آی-

 چی؟؟؟-

 ائل     آی.افتاد؟-

 «خارجيه؟؟-

 هووی!كجایی؟-

 چایی نخورده پسرخاله شدی؟)همون دخترخاله!(-

 خيلی خب چرابهت برميخوره؟-

 ادم وبرگشتم سمت پنجره.دوباره شروع كردبه فك زدن.جوابشوند

 ميگم ائل آی،توواسه چی داری ميری آمریکا؟-

داغ دلم تازه شد.یعنی این ميميره دودقيقه حرف نزنه.سعی كردم دوباره به روزه سکوتم ادامه 

 بدم.ولی این دست بردارنيست.

نيه ولی مامانم گيالنی خودمم تورشت ائل آی؟تواهل كدوم شهری؟من شمالی ام.البته بابام كرما-

 بزرگ شدم.
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پس بگوچرااین چقدرحرف ميزنه.شمالی هاهزارماشااهلل زبون دارن قدچنار!)نویسنده:البته تعریف 

بودانه توهين!(یکم خواست چشمام گرم بشه این دوباره دهنش بازشد.من به محض رسيدن به 

 نه.فرودگاه اینوپيش یه تعميركارميبرم تاپيچاشوسفت ك

ائل آی؟خواهربرادرداری؟پدرومادرت كجان؟خودت نگفتی چيکاره ای؟ميخوای برای هميشه -

آمریکابمونی؟یانه برميگردی ایران؟واای ائل آی چراحرف نمی زنی؟راستی شوهرچی ازدواج 

 كردی؟

 ببين-نه دیگه واقعاشورشودرآورد.برگشتم به طرفش ودادزدم البته نه اونقدربلندكه بقيه شاكی بشن

 پروانه تافرودگاه اگه یه كلمه دیگه حرف بزنی موهاتوميزارم تودستت افتاد؟

 بيچاره من!-با..باشه چراعصبانی ميشی؟زیرلب زمزمه كرد-

بعداون تافرودگاه حرف نزد.وقتی رسيدیم،موقع ایست بازرسی،بازرس یه چيزی گفت كه 

 تَركِش؟ نفهميدم.یهویکی ازپشت بهم گفت:ميگه چيزفلزی توتنت نيست؟مثل

سرموبرگردوندم كه دیدم پروانس.به عالمت نه سرموتکون دادم.ازفرودگاه باهم بيرون اومدیم كه 

 توانگليسی بلدنيستی؟-دوباره شروع كردبه حرف زدن

 ژرمنی بلدم ولی اِسالو نمی فهمم.-بی حوصله وباسردی جوابشودادم

 آهان-

 ميشه بگی برای چی اومدی اینجا؟-

 دنبال یه نفر-

 ميشناسيش؟-

 آره-آخه اگه نشناسم چطوراومدم دنبالش؟برگشتم سمتش

 آدرسشوداری؟-

 نه!-

 چجوری ميخوای پيداش كنی؟-

 ازسفارت ميپرسم.-

 آهان-

 خدافظ-

 ميگم ميخوای باهات باشم؟-ازش دورشدم كه دویداومدپيشم

 برای چی؟-

 آخه تو زبونشونو نميفهمی!-
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 وحرف ميزنن؟مگه كارمندای سفارت اسال-

 نه ولی برای رفتن بایدماشين بگيری دیگه.-

 چند ميگيری؟-راست ميگفت.توچشماش نگاه كردم

 بـَ...برای چی؟-تعجب كرد

 برای اینکه مترجم من بشی.-

 دیوونه شدی؟ماباهم دوستيم دوستاهم این حرفاروباهم ندارن.-لبخندزد

 بریم؟-دوباره صداش دراومدیه لبخندمحوبهش زدم كه فکرنکنم حسش كرده باشه.

 سرموتکون دادم.

-باشونه های افتاده كه نشان ازشکستم بودازسفارت بيرون اومدم.پروانه دستشو گذاشت روی شونم

 ناراحت نباش باالخره پيداش ميکنيم.

شایدرفته یه -یه نفس عميق كشيدم كه پروانه هم ازمن تقليدكرد.یکم بعددوباره حرف زد

 شهردیگه.

 ميدونم اومده اینجا.خودش گفته. نه من-

 شایدرفته باشه یه شهردیگه-

 اون همين جاست.من حسش ميکنم.-

 خيلی خب هرچی توبگی.كمکت ميکنم.-ازش جداشدم وراه خودمورفتم.دوباره خودشوبهم رسوند

 برای چی داری بهم كمك ميکنی؟-

نی نسبت بهت مسئولم.دو اممم؟چندتادليل داره.یك توهم وطن منی ومن به عنوان یك ایرا-

 تواولين آشنادرشهرغریبی برای من.سه احساس ميکنم ميتونی دوست خوبی برام باشی وچهار.

 توی چشمات یه غمی هست كه -یکم مکث كرد.به چهرش نگاه كردم كه ادامه داد

 وقتی بهش نگاه ميکنم دلم به دردمياد.

 رای موندن داری؟یکم توفکررفت وبعدبایه لحن شادگفت:راستی توجایی ب

 ميرم هتل-

 عمرااگه بزارم.-

 هتل پروانه درخدمت شماست.-دستشوگذاشت روی سينش وخم شد

بعدازكلی دعواومرافه منوبردخونه خودش.ازقرارمعلوم تنهازندگی ميکنه.خونش نقلی بودولی 

.شب مدكوراسيونش طوری بودكه بزرگ دیده ميشد.تك خوابه بود.نمی دونم چطوری قراره بخوابي
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دیدم دوتالحاف تشك اوردتوی نشيمن پهن كرد تاباهم بخوابيم.به چهرش نمی خوردولی آدم 

 خونگرمی بود.مثل همه شمالی ها)نویسنده:من چاكرشمالی های عزیز هستم.(

فرداش هرچی دانشگاه توی نيویورك بودوگشتيم.ولی نبودكه نبود.خوشبختانه پروانه درباره رابطه 

پرسه وازاین بابت ازش متشکرم ولی زیادی حرف ميزنه.اینقدركه من به  من والياس چيزی نمی

 جای اون فکّم دردميگيره.

 حاالچيکاركنيم؟-پروانه

 ميشه بيمارستاناروهم بگریدم؟-

 همشونو؟!!-

 آره-

 اما آخه...-

 فهميدم معذرت ميخوام توكار داری وهمين جوریشم معطل من شدی.خودم ميگردم-

این نبود.آخه بيمارستانازیادن.بعدشم اگه زمانی درش بستری بوده باشه بعدمرخصی  نه نه منظورم-

 دیگه اطالعاتی دربارش بهمون نمی دن.

 من نخواستم به عنوان مریض دنبالش بگردیم اون دكتره.-

 آهان!باشه ازفرداميریم سروقت بيمارستان.-

*** 

زش نيست.نيویورك كه سهله،شهرهای اطرافشم االن یه ماه دارم دنبال الياس ميگردم.هيچ نشونی ا

گشتم ولی خبری ازش نيست.بيچاره پروانه هم اسيرمنه.هی از این سرشهركشوندمش به اون 

 سرشهر.نزدیکی های عصربودكه پروانه خوشحال وخندان اومد خونه

 ائل آی؟ائل آی؟كجایی؟بيا برات یه خبرتوپ دارم كه اگه بشنوی ازخوشحالی بال درمياری!-

 چيه باز؟بازم خبرای الکی برای دلخوشی من؟-

 نه این بارراستکی راستکی.-

 بگوببينم چيه حاال!-

 نچ نميشه مژدگونی ميخوام.-

 باشه شام مهمون من.-

 امروزداشتم بایکی ازدوستام راجب تو ومشکلت حرف ميزدم.آخه دوستم پرستاره.-

 بله كه آشناست آخه دكتره.گفت نه یه وقتی اسم الياس روشنيد،گفت كه براش آشناست.گفتم

 بيماردارن توبخش مراقبت های ویژه اسمش الياسه.راستی ائل آی فاميلی الياس چی بود؟
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 بابهت گفتم:ذاكری!

 اِ چه جالب چون فاميلی اونم ذاكری بود.-

 را راست ميگی؟-

 دروغم چيه؟خوشحال شدی نه؟-

 خندیدم وبغلش كردم.

 زميخندی!تاحاال ندیده بودم بخندی!واای ائل آی چقدر نا-

 كدوم بيمارستانه؟زودباش حاظرشوبریم.-

چه خبرته نصف شبی؟بزارفرداميریم.درضمن گفتم بخش مراقبت های ویژس.یعنی توروزبه -

 زورميشه دیدش توحاالميخوای شب بری ببينيش؟

 مراقبت های ویژه؟؟!!!!-

 آره-

ين بودم.یعنی الياس من االن توبخش مراقبت های وارفتم.اگه پروانه نگرفته بودتم پخش زم

 ویژس؟یعنی اون مریضه؟شب تاصبح فقط فکرميکردم وخواب به چشمم نيومد.

نيم ساعتی چشمام گرم شده بودكه باصدای افتادن چيزی بيدارشدم.دیدم پروانه وایستاده 

اتاق مثل دكتراكه ازكنارميزناهارخوری ونيمرو وماهی تابه پخش زمينه.لبشوبه دندون گرفته بودو

عمل ميان بيرون دستاش باالبود.تادیدبيدارم یه ببخشيدشمرده گفت:ببخشيد!نمی خواستم بيدارت 

 كنم.

 اشکال نداره.االن حاضرميشم بریم.-

 حاالبياصبحونتوبخوراون بدبختم ازخواب بيداربشه بعد.-

بعدیه ساعت راه افتادیم هيچی نخوردم فقط یه تکه نون گذاشتم توی دهنم تادهنم بوی بدنده.

سمت بيمارستان.پروانه هم كه طبق معمول فك ميزد.وقتی رسيدیم،پروانه بایه دخترخارجی یکم 

حرف زدكه گوش نکردم خيلی ذوق زده بودم.همون لباسایی كه ازفرانکفورت خریده بودم تنم 

م اد.ازقرارمعلوبود.بعدچنددقيقه،دختره راه افتادماهم پشت سرش.یکم بعد،جلوی یه اتاق وایست

اتاق خصوصی بود.اول خودش رفت تواتاق.یه نفرروی تخت خوابيده بودكه نمی تونستم 

چهرشوببينم.چون پروانه جلوم بود.پرستاره رفت سمت بيماروبعدچنددقيقه صحبت ازاتاق رفت 

بيرون.پروانه دوباره شروع كردبه حرف زدن.بالحنی كه ازش بعيدميدونستم.خيلی خانومانه 

 مش!وباآرا

 سالم-پروانه
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 سکوت

 حالت خوبه؟نمی خوای حرف بزنی؟-

 چرامی خواستی منوببينی؟-

 خدایا قلبم داره ازسينم ميزنه بيرون.این .. این صدای الياسه.الياس من.مالك قلبم.

 ميخواستم ببينم همونی هستی كه من ميشناسمش یانه!-

 ولی من تورونمی شناسم پس بروبيرون.-

 سی ولی مطمئنا اینوميشناسی.شایدمنونشنا-

ازجلوم رفت كنارو اون متوجه من شد.به خاطرسوءهاضمم تواین مدت خيلی ریزه ميزه شده 

 بودم.تازه تونستم ببينمش.نه!امکان نداره!این الياس من نيست!این عشق من نيست!

ده ياس من دیجلوم یه مردالغر،باسرتراشيده وابروهاومژه های ریخته!اصالشباهتی بين این فردوال

نميشه.اماچشماش همون بود.همون چشمای سياه نافذ.همونایی كه منوتوخودش حل ميکنه.اول 

 نمی شناسمش!-ازدیدنم تعجب كردبعدیه مدت كم به خودش اومدوباسردی تمام زل زدتوچشمام

 پس بگوعکس من پيش توچيکارميکنه؟-

ه ست راستمو به زیرچونم تکيه دادبه عکسی كه توی بغلش گرفته بوداشاره كردم.عکس من بود.د

بودم،موهامو كج ریخته بودم روی چشم راستم وچپ به دوربين نگاه ميکردم.یه لبخندكوچولوهم 

 ازاینجابرو!دیگه هم برنگرد.-روی لبم بود.دوباره منومخاطب قرارداد

 این همه راه نيومدم كه برم.-اشکی كه ناغافل سرازیرشد،به جای الياس گونموبوسيد

 اخودت ميری،یابه زوربيرونت ميکنم.ی-

 ازاینجابرو-خواستم چيزی بگم كه دادزد

 به سرفه افتاد.به طرزبدی سرفه ميکرد.پراستارااومدن توی اتاق وپروانه به زور ازاتاق 

خارجم كرد.فقط گریه ميکردم.یهویه دسته دكترریختن توی اتاقش.یکم بعدازاتاق اومدن 

رم نميشد.این امکان نداره.باناباوری زبون بازكردم.چندبارلباموبه هم بيرون.چيزی روكه ميدیدم باو

 طاها!-زدم تاصدام دربياد

اونم به من زل زده بود.چندوقت قبل ماجرای ما اومده بودخارج.ولی نميدونستم كجا.اون زودترازمن 

 ائل آی تواینجاچيکارميکنی؟!-به خودش اومد

 حال شدم كه دیدمت.خيلی خوش-هنوزتوبهت بودم.اومدبغلم كرد

-بااكراه ازبغلش اومدم بيرون.بازوهاموگرفت ویه نگاه ازسرتاپام انداخت.اخماش رفت توهم

 توچرااین شکلی شدی؟چه بالیی سرخودت اوردی دختر؟
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 تنهایه كلمه گفتم:الياس

 بازم الياس!توبه خاطراون این همه راه اومدی؟درسته؟-غم روبه راحتی توی چشماش دیدم

من باش فکركردم چون الياس طالقت داده بيخيالش ميشی.چه خوش خيالم من!داشتم -زدپوزخند

 واسه خودم رویاسرهم ميکردم كه وقتی برگشتم ایران بيام سراغت.تادوباره ازت خواستگاری كنم.

 الياس-

 نه!الياس نه.طاها.فقط بگوطاها-

 الياس-

 ؟دِ آخه نامرد الياس چی داره كه من ندارم-عصبانی شد

 فقط بگوالياس چشه؟اون چشه؟-

 باشه.بهت ميگم بيابشين تایکم حالت جابياد.-باغم وبغض معلوم توی صداش جواب داد

*** 

تقریبا یه سال پيش،چندروزقبل ازاینکه بيام خارج،داشتم ميرفتم سمت سرویس بهداشتی -طاها

م یه نفر تی،كه دیدپرسنل بيمارستان كه صدای سرفه شنيدم.یواشکی رفتم سمت سرویس بهداش

بارپوش سفيددكتری،داره هی سرفه ميکنه . خم شده بودوشيرآب بازبود.سرش پایين بود.وقتی 

سرشوبلندكرد،دیدم الياسه.تازه متوجه خون دماغش شدم كه اصال قصدبنداومدن نداشت.چشمش 

نم كتوی آیينه به من افتادبرگشت سمتم.ازش كينه ای بودم،ميدونی كه سرچی؟خواستم مسخرش 

ولی بعدپشيمون شدم.حالشوپرسيدم كه جواب ندادوباخشم ازاونجارفت.فرداش دوباره 

دیدمش.البته صداشوشنيدم.ازتوی اتاقش بی وقفه صدای سرفه ميومد.رفتم توی اتاق كه دیدم جلوی 

پنجره زانوزده وسرفه ميکنه واشك ميریزه!كمکش كردم بشينه روی مبل.اون روزبه هرنحوی 

 سيدم كه گفت سرطان خون داره!بود،دليلش روپر

تااین جمله ازدهن طاهاخارج شد،انگار كل بيمارستان شروع به دوران كرد.یه آه كشيدودوباره ادامه 

اولش باورم نشد،ازش خواستم آزمایش بده.وقتی جواب آزمایش هاشوبررسی كردم دیگه -داد

 ونه.مطمئن شدم واقعا حقيقت تلخی بود.ميگفت چندماه بيشترزنده نمی م

حدودشيش ماه پيش یه پرونده پزشکی دادن دستم گفتن بيمارم ایرانيه ومن -یکم مکث كرد

بهترميتونم كمکش كنم.وقتی اسم الياسودیدم گفتم شایدتشابه اسميه.ولی وقتی 

خودشودیدم.تردیدم ازبين رفت.ماجرای طالقتونوبرام تعریف كردوازم قول گرفت بعدمرگش 

 وشبختت كنم.ميدونی باهات ازوداج كنم.خواست خ
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هروزصبح تاشب باعکست حرف ميزنه!كم كم داره خل ميشه.بی خودی ميخنده بيخودی گریه 

 ميکنه....

طاهاداشت حرف ميزدولی من چيزی نميشنيدم.بی توجه به صحبتاش رفتم سمت اتاق 

 الياس.ميخواستم برم داخل كه یه پرستاری جلوموگرفت.یه جمله مثل

 !You can`t go in the roomوی اتاق. شمانمی تونيدبریدت-

برام عجيب بود.داشتم به دره بسته روبه روم نگاه ميکردم كه دست یه نفرروی شونم نشست.نگاش 

 خودش گفته نزاریم بری توی اتاقش.-كردم كه بانگاه مهربون طاهامواجه شدم

 باشه نميرم.حداقل بزارین نگاش كنم.-

مو گرفت.منوبردتواتاق كناری.سمت راست اتاق یه شيشه سرشوبه عالمت تایيدتکون دادودست

بزرگ بود.روبه روی شيشه ایستادم.كه باچهره غرق درخواب الياس مواجه شدم.طاهاروبه من 

الياس نميتونه توروببينه.چون اونورشيشه آیينه س.هروقت نگاه -كردوبعدازاین دوجمله رفت بيرون

 اشی.كردنت تموم شد،بيابيرون.بایدبه فکرخودتم ب

الياس خيلی نامردی!چرانگفتی سرطان -فقط نگاهش ميکردم واشك ميریختم.باخودم حرف ميزدم

داری؟فکركردی تركت ميکنم؟دیوونه من بدون توميميرم!چطورميتونم تركت كنم؟ميدونی تواین 

 مدت چه زجری كشيدم؟....

 اونقدرازش گِله كردم كه خوابم برد.

*** 

 الياس

كه همون دختری كه همراه ائل آی بود اومدتواتاق.چهره مهربونی داشت.بهش  تازه بيدارشده بودم

نميومددردی داشته باشه!ميتونم قسم بخورم ازائل آی من بزرگتره ولی ازاون 

كوچيکتربنظرمياد)نویسنده:زِرمفت نزن!ائل آی من ائل آی من!دختربيچاره رودق مرگ كرده تازه 

رخودمه!اگه ازاولش ميزاشتم باطاهاازدواج كنه االن واسه من ادعای مالکيت هم ميکنه!تقصي

خوشبخت بود!!!(بالبخندبهم نزدیك شدوكنارم وایستاد.زل زدم به چشماش.چندماهی ميشدكه دیدم 

تارشده بود.برای همين هم بودكه گفتم ائل آی رونميشناسم.عالوه براون خيلی داغون شده 

وردم.یکم نگام كردبعدبه آرومی ازم بود.هرگزخودمونميبخشم كه همچين بالیی سرعشقم ا

 پرسيد:چرانمی خوای ببينيش؟

 من خيلی وقته فراموشش كردم!-ميدونستم منظورش ائل آیه جواب دادم
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شاخ دارترین دروغ عمرموگفته بودم.خودم داشتم به دروغم ميخندیدم.اخماشوبه شوخی توهم 

 جدی؟!ولی من اینجورفکرنمی كنم.-كشيد

اگه فراموشش كرده بودی االن عکسش بغلت -تاشوبه زانوهاش تکيه دادبه طرفم مایل شدودس

 نبود.

انتظارشوداشتم.همه پرستارای بيمارستان فهميده بودن كه من یه عاشق مجنونم.كسی كه باادعای 

 ببينش!-عاشقی،عشقشوزجرداده بود.جوابشوندادم كه خودش زبون بازكرد

ن.اون به خاطر تواین همه راهواومده.به خاطرتویه ائل آی روببي-باتعجب نگاش كردم كه لبخندزد

ماه تموم نيویوركوزیروروكرده.پسش نزن.ميدونی اگه من جای ائل آی بودم چيکارميکردم؟همون 

روزطالق ميرفتم ازدواج ميکردم.حاالباهركی شد،شد.بعدعکسای عروسيموبرات ميفرستادم 

 تاحرست درآد!!!!

ایکی دیگه باشه هم آزارم ميداد.رفت سمت درودرلحظه حتی ازتصوراینکه ائل آی باوجودمن،ب

 به حرفام فکركن.نشکنش.-آخربرگشت سمتم ونگاهم كرد

*** 

 ائل آی

كسی نزدیکی های اتاقش نبود.برای همين آروم آروم رفتم سمت اتاقش.صداش ميومدكه داشت 

ائل -صداشوبشنومبایکی حرف ميزد.دراتاقش بازبود،كناردیواروایستادم وگوش كردم.حداقل بزار

آی منوببخش!ببخش كه زجرت دادم.ميدونم خيلی نامردم.ميبينی؟دارم تقاص نامردی موپس 

ميدم.نامردی كه درحق توكردم.بخدادروغ گفتم.دروغ گفتم برام تکراری شدی.دروغ گفتم ازت 

 سيرشدم.ولی..ولی یه چيزی روراست گفتم اینکه دوست ندارم!آره دوست ندارم من عاشقتم...

ون حرف ميزدومن هق هق ميکردم.دیگه طاقت نياوردم ورفتم تواتاق.باچشمای خيسم نگاش ا

ميکردم.داشت به عکسم نگاه ميکردوباهاش حرف ميزد.روبه عکسم كردوگفت:گلم ميدونی 

 سرطان دارم؟

آره ميدونم ميدونم الياس.الياس چرابهم نگفتی؟چرانگفتی وتوخودت -جوابشوخودم دادم

 این كارت چقدرعذابم دادی؟ریختی؟ميدونی با

 ميدونم خانومم.ميدونم!پشيمونم ازكردم.منوببخش!-اونم شروع كردبه گریه كردن

 برای چی ببخشمت؟-یه قدم به سمتش برداشتم

 برای اینکه زجرت دادم.-
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نه!نمی بخشمت.نمی بخشمت كه -دوباره یه قدم برداشتم وسرموبه عالمت منفی تکون دادم

 خودتوآزاردادی!

 ائل آی..-

 جانم؟-

 به یه شرط ميبخشمت.-دیگه رسيده بودم به تختش

 بایدقول بدی كه بزاری پيشت بمونم.-باپرسش نگاهم كرد

 اصالحرفشم نزن.-

 ازت خواهش ميکنم.-كنارتختش زانوزدم

 ائل آی-

 الياس-

بهم ،سرموگذاشتم روی تخت واشك ریختم.دستشوروی موهام احساس كردم وقتی بهش نگاه كردم

 قبوله.فقط قول بده گریه نکنی؟-لبخندزد

 قبوله.-اشکاموپاك كردم وباهاش دست دادم

سرموروی سينش گذاشتم كه صدای كف زدن شنيدم!به سمت دركه نگاه كردم دیدم 

-پروانه،طاهاوهمون پرستاره كه دوست پروانه بوددارن دست ميزنن.الياس زیرگوشم زمزمه كرد

نياباشيم،یه خرمگس پيداميشه كه خلوتمونوبهم بزنه!توایران ميبينی توروخدا؟ماهرجای د

 ميثم،اینجام اینا!

نم منم ميخوام م-ریزخندیدم.پروانه دوباره رفته بودتوجلدبچه بازیاش.جيغ جيغ كنان اومدتواتاق

 ميخوام!

 چييی؟!-باتعجب ازش پرسيدم

 همون جکی كه الياس گفت خندیدی!-

هووی!چایی نخورده دخترخاله -نم باچشم غره پروانه رونگاه كردمصدای قهقه الياس اتاقوپركرد.م

 شدی؟الياس چيه؟آقاالياس!یاحداقل بگوداداش!

 باشه باباغيرتی!-

الياس دوباره خندید.پرستاره روبه پروانه یه چيزی گفت كه پروانه تعجب كرد.روبهش پرسيدم:چی 

 گفت؟

 لبخندم نزده.ولی امروزداره قهقه ميزنه! گفت الياس.اِواببخشيدداداش جون تواین چندماه یه-

 خب معلومه برای اینکه االن خانومم پيشمه!-الياس دستموفشارداد
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بالبخندنگاهش كردم كه اونم بهم لبخندزد.روموبرگردوندم كه باچشمای غمگين طاهاروبه 

روشدم.دیگه مثل گذشته ازش متنفرنبودم،بلکه ازش ممنونم بودم كه تواین مدت هوای 

اسوداشت.پروانه هم مدام داشت حرف ميزدوجيغ جيغ ميکرد.من نمی دونم من به الياس رسيدم الي

 به این چی رسيده این وسط كه اینقدرخوشحاله؟؟!!!

*** 

یه هفته ای ميشه كه اینجام.رونددرمان الياس به خوبی داره پيش ميره.هنوزنتونستم 

ه اسم های الکی!هفته ای یه بارميرم خوندكترمتخصصش روببينم.رفته لس آنجلس برای یه سری مر

 تایه دوش بگيرم ولباساموعوض كنم.به خاطرالياس دیگه ازرنگای روشن استفاده ميکنم!

 ائل آی زودباش دیگه داداشی چشم به راهه!-

 اومدم.-هرهفته همين بساته!ازتواتاق دادزدم

ك ری زرشکی،شلوارجين یخی باتونيیکم رژ زدم ویه باردیگه توآیينه به خودم نگاه كردم؛یه شال تو

بنفش كه تاباالی زانوم بود.اینجابه حجاب داشتن گيرميدن.درست برعکس ایران كه به بی حجابی 

گيرميدن.دوباره صدای غرغرهای پروانه بلندشد.باخنده ازاتاق خارج شدم.تاچشمش به من افتاد،یه 

 ببينم ائل آی ميخوای داداشمو سکته بدی؟-سوت بامزه زد

 ميگما؛شماهاتواین یه هفته به اندازه این مدت خندیدین!-دیدم كه دوباره حرف زدخن

 تاكورشودچشم حسود!-براش زبون دراوردم

رفتيم بيمارستان.ازدم درتاخوداتاق الياس باهمه خوش وبش ميکردم.تواین یه هفته معروف 

دكتردیگه  شدم!دكتراكه هيچ،بيماراهم ميشناسنم!رفتيم تواتاق كه دیدم طاهابا یه

باالسرالياسن.بهشون سالم كردم وكنارالياس ایستادم ودستشوگرفتم.بعدیه سری معاینه ها،طاهاازم 

خواست تاباهاشون برم بيرون.رفتيم تواتاق دكتره كه اون روبه طاها یه چيزایی روتوضيح داد.قيافه 

 طاهاشبيه افسرده هاشد.

 طاهاچی شده؟-

مه درمان هایی كه ميکنيم،فقط روندپيشرفت بيماری روكم نمی دونم ازكجابگم؟ميدونی این ه-

 ميکنه.یه جورایی مثل دست اندازه!دیریازودممکنه....

اما،دكترش ميگه ازوقتی كه تواومدی خيلی -حرفشوخورد.لباشوبازبونش تركردوادامه داد

 ازنظرروحی بهترشده واین یعنی پيشرفت.

 راهی هست تابيماری رو ازتنش خارج كنيم؟-
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ببين ائل آی،توخودت پزشکی خوندی.هرچندبه رشتت مربوط نيست ولی بایدبدونی كه هيچ -

 درمان اثبات شده ای برای درمان سرطان خون وجودنداره.

 ميفهمم.-سرموبه باالوپایين تکون دادم

ازاتاق خارج شدم ورفتم سمت اتاق الياس.پروانه تو ایستگاه پرستاری بود.وقتی رسيدم به 

روی تخت نشسته بودوازپنجره به بيرون نگاه  اتاق،الياس

کم هوای الياس،ی-ميکرد،تامنودیدسرشوبرگردوندسمتم.برای اینکه ناراحت نشه،به اجبارلبخندزدم

 بيمارستان حالموبدميکنه.ميرم بيرون تانيم ساعت برميگردم.

 باشه.مواظب خودت باش.-پلکاشوگذاشت روهم

هم گفتم تاحواسش به الياس باشه تابرگردم.به  سرموتکون دادم ورفتم بيرون.به پروانه

 زورخودموكنترل كردم كه گریه نکنم.ولی از بيمارستان كه زدم بيرون،اشکام بی امان جاری شد.

*** 

كنارمجسمه آزادی نشسته بودم وزانوهاموبغل كرده بودم وزل زده بودم به دریا.دوباره بغضم  

روكجای دلم بزارم؟بلندشدم وبه آسمون نگاه  خدااااا.چرا؟كم ضربه خوردم؟این یکی-شکست

 كردم.دوروبرم خالی بودوبه راحتی ميتونستم خودموخالی كنم.

گفتم باهات قهرم تانازموبکشی!نه اینکه یه سيلی دیگه بزنی توگوشم.ازدنيات سيرم.من این -

؟ميبينی هدنياروبی اون ميخوام چيکار؟ميبينيش؟عشقموميبينی داره روی تخت بيمارستان جون ميد

كسی كه دخترابراش جون ميدادن شده پوست واستخون؟كسی كه وقتی راه ميرفت 

 سينشوجلوميگرفت االن شونه هاش خميدس؟

 ازشدت ضعف روزمين افتادم.هنوزسوءهاضمه داشتم.به آرومی هق هق ميکردم. دستی 

آبی  روی شونم نشست.نگاهش كردم،یه خانوم مسن باموهایی كه ازپشت بسته وكت ودامن

نفتی.لبخندزدویه دستمال بهم داد.ازش گرفتم وبه انگليسی تشکركردم.دركمال تعجب دیدم به 

خواهش ميکنم.ازخدانااميدنشو!خداهركی رودوست داشته باشه بيشترعذابش -فارسی جوابموداد

 ميده.

 شماایرانی هستين؟به قيافتون نمياد.-

ی،من هستم.این كمترین كاریه كه ميتونم نه دورگم.این آدرس منه.اگه خواستی خودتوخالی كن-

 برای یه هم وطن انجام بدم.

 ازش تشکركردم كه رفت.

*** 
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 حالش هيچ فرقی نکرده،منظورم ازفرق اینکه كه نه بهترشده ،نه بدتر.-

طاهابودكه داشت درباره وضعيت الياس توضيح ميداد.سرموتکون دادم وبه دیواركناریم تکيه 

اومد پيشم.نفس نفس ميزد.بهم گفت الياس حالش بده.نمی دونم چه جوری دادم.یهوپروانه بادو

خودموبه اتاقش رسوندم.حالش خيلی بدبودهی پشت سرهم سرفه ميرد.تنهاجمله ای كه ازش 

بعد دیگه هيچ حرفی نزددستاش افتادكنارش.پرستارابهش "دوست دارم"شنيدم این بود

ردنش،هندزفری ازتوگوشش افتادوآهنگ چندتادستگاه وصل كردن وازاونجابردنش.وقتی ميب

 مازیارفالحی تواتاق پيچيد:

 دیگه دیره واسه موندن

 دارم ازپيش توميرم

 جدایی سهم دستامه

 كه دستا تونميگيرم

 تواین بارون تنهایی

 دارم ميرم خداحافظ

 شده این حس تقدیرم

 چه دلگيرم

 خداحافظ دیگه دیره

 دارم ميرم

 تهچه قد این لحظه هاسخ

 جدایی ازتوكابوسه

 شبيه مرگ بی وقته

 دارم توساحل چشمات

 دیگه آهسته گم ميشم

 انگارداشت حال منو روایت ميکرد.انگاراین این حرفاروالياس بهم ميگفت.

 برام جایی تودنيانيست

 به غيرازاشك تنهایی

 توچشمام چيزی پيدانيست

 بایدباوركنم بی تو

 شبيه مرگ تقدیرم
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 رازبغضهسکوت من پ

 دیگه دیره دارم ميرم

 «مازیارفالحی-دیگه دیره»

*** 

االن نيم ساعته كه رفتن تواون اتاق وبيرون نميان.همش دارم توعرض سالن راه ميرم.پروانه 

 ائل آی جون بيابشين.اینجوری داری خودتوزجرميدی.-اومدكنارم وبازوموگرفت

 نمی تونم بشينم.-

 يرون.منتظرنگاهش كردم.كه سرشوبه عالمت تاسف تکون داد.دراین حين دكترازاتاق اومدب

الياس توكُمابودوكاری ازدست كسی برنميومد.اصوالوقتی چندساعت تازمان مرگ كسی كه سرطان 

داره ميمونه،ميره توكُما)نویسنده:خوانندگان محترم،من این حالت هاروازنزدیك دیدم.خيلی 

م بيرون.هواابری بود.انگاراونم مثل من بغض كرده سخته.مخصوصابرای اطرافيان(ازبيمارستان زد

 بود.رفتم توخيابون.داشتم قدم ميزدم وراه ميرفتم.

رعدوبرق زدوهواتاریك ترشد.تاریك مثل روزگارمن.نه!روزگارمن تاریك ترازاین 

هواست!اینقدرراه رفتم تارسيدم به خونه.رفتم تواتاق.چشمم به چادرنمازی افتادكه دیشب 

تخت.خداخيلی نامرده!وقتی كه باهاش آشتی كردم،ازم انتقام گرفت.ولی من ازش گذاشتمش روی 

دست برنميدارم!چادرموبرداشتم ورفتم بيمارستان.ازطاهاخواستم تادرباالپشت بوم روبازكنه.اولش 

جاخوردولی بعدقبول كرد.رفتم باالپشت بوم وچادرموسركردم.اون باالاحساس ميکردم بيشتربه 

كردم به نمازخوندن.دوركعت نمازحاجت خوندم.ركعت دوم بودم كه بارون  خدانزدیك ترم.شروع

گرفت.دوباره بلندشدم ودوباره نمازخوندم.اینبارنمازتوبه.دوباره كه تموم شد،ازاول اینبارنمازهدیه 

ائل آی -برای چهارده معصوم.بارون شدیدترشده بود.پروانه چتربه دست اومدباالسرم

 بيابریم،سرماميخوری.

جه نکردم.دوباره نيت كردم.اینباربرای شهدای اسالم.بعدتموم شدن نمازروبه آسمون كردم اماتو

 خدایا!كافيه؟یابازم بخونم؟تنبيهم تموم نشد؟باشه توبه!من-ودستاموبه عالمت دعاباالگرفتم وناليدم

ق رغلط كردم كه باهات قهركردم!خدایاانتقام منوازالياس نگير!به سجده افتادم وگریه كردم.رعدوب

خدایا!محرم نزدیکه!توروبه حسينت،به -آسمون روروشن كرد.سرموبلندكردم وعاجزانه ناله كردم

طفل شيرخواره وجوان رشيدحسينت،توروبه سقای حسينت قسم الياسوبه من برگردون.بهت قول 

 ميدم اگه الياسم برگرده،هرعاشورابه یه خانواده فقير كمك كنم.

 ائل آی زودبياالياس به هوش اومد!-روشنيدمداشتم نذرميکردم كه صدای پروانه 
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نمی دونم باچه سرعتی اومدم پایين دویدم سمت اتاقش.ازلباسام آب ميچکيد.وقتی رسيدم،تونستم 

 ازپشت شيشه ببينمش!چشماش بازبودولی هزارتادستگاه بهش وصل بود

م.ولی انميشناختتامنودیدبهم لبخندزدودستشواوردباال.لبخنددندون نمایی زدم.ازخوشحالی سرازپ

 یهویی زیرپاهام خالی شدوافتادم زمين.

*** 

 بااحساس سردردازخواب بيدارشدم.وقتی خواستم دستموتکون بدم،دستم تيركشيد.

 چی كاركردی ائل آی؟دستت زخم شد.-پروانه

 الياس..-دستم چرازخم شد.ناخودآگاه اسم الياس توذهنم نقش بست.بی حال اسمشوصدازدم

 خوبه.فعالتنهامشکل ماتویی. الياس-پروانه

 ميخوام ببينمش.-

 باشه باشه یکم حواست سرجاش بيادبعد.اگه الياس تورواینجوری ببينه منوميکشه!-

 چشماموبستم تاوقت بگزره!

 نه!نه!توروخدانرو!الياس قسَمِت ميدم نرو!اگه بری من ميميرم.

 .الياس هرلحظه داشت ازم دورميشدوبه فریادمن اهميت نميداد

بایه فریادوحشتناك ازخواب پریدم.عرق سردی كرده بودم وداشتم ميلرزیدم.پروانه باوحشت 

 چی شدخواهری؟حالت خوبه؟چيزی نيست خواب دیدی.-اومدپيشم

 الياس-

 الياس خوبه عزیزم-

 ميخوام ببينمش-

 عزیزم االن نميشه-

 من عزیزتونيستم.ميخوام ببينمش-

 اگه تورواینجوری ببينه...-

 ميخوام ببينمش-فریادزدم

 باشه كمکت ميکنم بری پيشش خب؟آروم باش!-

كمکم كردتاازتخت بيام پایين.سرم گيج ميرفت ولنگ ميزدم.چندبارنزدیك بودبيافتم كه پروانه 

زیربازوموگرفت.رسيدم دم اتاقش.نميزاشتن برم داخل وفقط ازپشت پنجره دیدمش.به محض اینکه 

ردوبه محض دیدن من اخم كرد.بااشاره دست ازپروانه پرسيدكه چی رسيدم دم پنجره چشماشوبازك

شده كه پروانه شونه هاشوانداخت باال.بهم اشاره كردبرم داخل كه بعدچندساعت جروبحث 
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بادكتراجازه دادبرای پنج دقيقه برم داخل.وقتی رفتم پيشش اول ازهمه دستمو محکم 

 فشارداد.دستشوفشاردادم.

 چی شده؟-

 ه مدت كوتاهی روخوابيدم.هيچی فقط ی-

 االن وقت خوابه؟االن كه بایدمراقب من باشی؟-

نم نبي-خندیدم ودرميان خنده،قطره اشکی ازچشمم سُرخورد.باانگشت شصتش اشکموپاك كرد

 چشمای اميدم بارونيه!

*** 

ه بواقعابرام مثل یه معجزه بوداینکه الياس شفاپيداكنه،چيزی كمترازمعجزه نيست.ازصدنفرمبتال

سرطان خون،ده نفرشون به زورزنده ميمونن.بعداون روز،یه هفته دیگه توبيمارستان عالف 

شدیم،تادیگه ازسالم بودن الياس مطمئن بشيم.بعدش من ميخواستم برگردم ایران ولی الياس 

 نذاشت ميگفت تابهترنشم،حق برگشتن به ایران روندارم.

 توروخداالياس به خدااصالجاندارم-

یعنی چی جا -داشتم بادهن پرحرف ميزدم ولی گوشش بدهکارنبود همين جوری

 ندارم!؟بایدبخوری!دهنتوبازكن.

 مرگ ائل آی بسه!-

حق نداری جون خودتوقسم بخوری!مگه جونت شفتالوئه؟!؟دم به دیقه قسم -خيلی آروم زدتوسرم

 ميخوری؟

 ه من غذانمی خورن!باشه باباغلط كردم ولی دیگه واقعاجاندارم.فيل های هندی به انداز-

 باشه دیگه نخور.ولی اگه ضعيف بشی من ميدونم وتو!-

 داداش بسه دیگه!اَه!اینقدرنازشوكشيدی كه اینقدرلوس شده!-پروانه

 چيه چشم نداری ببينی؟-ائل آی

 واه واه!شوهرت ارزونی خودت!-

 باشه بابادعوانکنين.من متعلق به همه شمام!-الياس

 م توسرش!بالش بغل دستيموكوبيد

 عجب غلطی كردیما!آقامن بيمارستان روبه این تيمارستان ترجيح ميدم!-

مادرگيردعوابودیم كه طاهاهم اومد.توآمریکاتنهاكسایی كه ميشناختم همينابودن)البته بدون 

 استثناهمشون كم دارن!(
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 سالم سالم براهل دیوونه خونه!-طاها

 يدبه خواب تابهتون آمپول نزنه!اُه اُه!بچه ها دكتراومد.خودتونوبزن-الياس

 قبل همه به خودت ميزنم تااینقدرخوشمزگی نکنی!-

 مگه اینکه ازروی نعش من ردبشی!-ائل آی

 الهی من فدای خانوم فداكارم بشم!-

 بابارعایت كنين،ناسالمتی مسلمونين.درثانی من هنوزمجردما!-بغلم كردكه صدای طاهادراومد

 كه چی؟!!-

 ردن به كل كل كردن كه منم بی صدابه بحثشون نگاه ميکردم..دوباره شروع ك

*** 

بعدیه سال عالف شدنم توی غربت برگشتم ایران.ميخواستم مستقيم برم پيش خانوادم ولی الياس 

پيشنهادداد،چندروزبعدازرسيدن بریم پيششون.مسافرت كسل كننده ای بود!چون كل راهوخواب 

 بودم.

 م.ائل آی؟خانومی؟پاشورسيدی-

باتکون های الياس ازخواب بيدارشدم.قرارشدبریم خونه الياس.یکم ميترسيدم ولی خب چيه 

مگه؟شوهرمه)نویسنده:خوبه خودش طالقت داد!ائل آی:گم شوكه هرچی ميکشم ازدست 

توئه!نویسنده:بشکنه این دست كه نمك نداره،بایدميزاشتم تاآخرعمرتونيویورك دنبال الياس 

!(رفتيم توی خونش.شبيه خانه ارواح بود.تمامی وسایل 5002:مجنونبگردی تاهمه صدات كنن

خونه بامالفه های سفيدپوشيده بودوپرده های كشيده خونه روتاریك كرده بود.شروع كردم به 

 این خونه چرااینقدرسردوبی روحه؟-غرزدن

سمت  ههمين جوری كه داشتم غرغرميکردم،رفتم سمت پنجره وپرده هاروكناركشيدم.نوربه عجله ب

 آهان حاالشد.-سالن هجوم آوردوفضاروروشن كرد

 بعدشروع كردم باحركت های سریع وعصبی،مالفه هاروبرداشتن.

 الياس؟كجایی؟-

 دارم وسایلوميزارم توی اتاق كاری داری؟-

 آره.شام چی ميخوری؟-

 چلوكباب!-

 لوس نشو.درست وحسابی جواب بده.-

 آهان.آبگوشت!-فکركردازاتاق بيرون اومدبه درش تکيه دادو
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 اَیيييی!نه دوست دارم نه بلدم!-صورتم جمع شد

 كاری نداره ميریم بيرون!-

 ميگم من دوست ندارم.-

 خب تویه چيز دیگه بخور.-

 بعدشم رفت.پررو!

*** 

صبح بااحساس اینکه یکی داره بينی موقلقلك ميده بيدارشدم.اولين چيزی كه دیدم،قيافه الياس با یه 

 دختركش بودكه به آرنج ستون شدش تکيه داده بود.لبخند

 سالم خانومی صبح بخير.-

 صبح بخير.ساعت چنده؟-باصدای گرفته ای جواب دادم

 هشت ونيم-

 هنوززوده!نيم ساعت دیگه بيدارميشم.-توهمون حالت به بدنم كش وقوس دادم

،سرجام غلت ميزدم تاخواب دوباره خوابيدم.هميشه عادتم بود.نيم ساعت بعداین كه بيدارميشدم

 ازسرم بپره.برای همين هميشه آالرم هاموبرای نيم ساعت قبل تركوك ميکردم.

باهزارجورزوروزحمت بيدارشدم ورفتم دست وصورتموبشورم.بعداینکه كارم باسرویس بهداشتی 

تموم شد،رفتم سمت آشپزخونه.الياس پشت به من نشسته بود.موهای سياهش دوباره بلندشده 

 سالاام آقامون!-وآدم وسوسه ميکردتابهم بریزتشون!رفتم جلووموهاشوبهم زدمبود

 اِااا ائل آی نکن!اینجوری احساس ميکنم مامانمی!!!-

 چرا؟؟؟-تك خنده ای كردم

 چون وقتی بچه بودم مامانم این كاروميکرد.-

 آهان-

ه توی اتاق.پشت ببعدصبحونه الياس رفت توی اتاق تاحاضربشه.منم بعدجمع كردن ميزرفتم 

درروبه روی آیينه ایستاده بودوبه خودش اخم كرده بودوداشت آستين های پيراهن سرمه 

 زیادی تيپ نزن!-ایشوباالميزد.آروم رفتم وازپشت بغلش كردم

 چرا؟-ازتوی آیينه نگام كرد

 چون دخترا دیگه نگات ميکنن!-

م خانو-ه ووسطيش كشيدبرگشت سمتم.چشماش داشتن ميخندیدن.بينی موباانگشت اشار

 ماحسودتشریف دارن؟!
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 بعله.اگه یکی بخوادبه شوهرم نگاه كنه وباچشماش بخورتش حسودی ميکنم.-

 من فدای خانوم حسودم بشم الهی!حاالهم بروحاضرشوكه بایدیه -محکم بغلم كرد

 عالمه جواب پس بدیم.

 ولی من كه لباسی مناسب اینجاندارم.-ازبغلش اومدم بيرون

 ا،داری!چر-

همون جوری كه توبغلش بودم،منوبردسمت كمدتوی اتاق 

ودرشوبازكرد.بعدآویزلباسوكشيدبيرون.فکم چسبيدبه كف اتاق.انواع واقسام مانتو ولباس مجلسی 

 اینامال كين؟-كه هنوزتوكاوربودن.برگشتم سمتش

 مال خانوم خونم!حاالهم حاضرشوكه قراره برامون حکم صادركنن.-گونموبوسيد

اتاق بيرون رفت.من موندم ویه عالمه لباس رنگارنگ!یه شلوارسرمه ای برداشتم،بامانتوی كالباسی از

دم شماره ب-وشال سرمه ای.رفتم بيرون كه باالياس دست به سينه مواجه شدم.ازسرتاپانگام كرد

 خوشگل خانوم؟

 نه خير؛من خودم شوهردارم!-براش پشت چشم نازك كردم وباعشوه جوابشودادم

 كوپس؟چرانمی بينمش؟-شوبه اطراف تکون دادسر

 بری جلوی آیينه ميبينيش!-

 دستموگرفت وبه سمت بيرون حركت كردیم.

توی پاركينگ ازآسانسورپياده شدیم وبه سمت ماشينش كه ته پاركينگ بودومثل وسایل خونه روش 

 پارچه سفيدبودرفتيم.

*** 

 ائل آی!دخترم.-

باسيلی كه باباتوگوشم زد،سرجاش متوقف شد.دستای الياسودیدم  مامانم داشت به سمتم ميومدكه

اینوزدم تایادت باشه هنوز نمُردم وسایم -كه باخشم مشت شدن.باباانگشتشوبه سمتم گرفت

 باالسرته!حاالهم ميری توی اتاقت وتانگفتم بيرون نميای!

 بابامن كه دختردبيرستانی نيستم دارین منو....-

 بهت ندادم.ازجلوچشمام دورشد! ساكت!حق اعتراض-دادزد

 آقای بهادری....-الياس

واماتو!طالق دخترمودادی،پس گم شوازخونم بيرون!ازاین به بعدحتی اگه -باباروبه الياس غرید

 بشنوم اسمشوبه زبون آوردی زبونتو ميبُرم!
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 ادكشيد!د اشکام روی گونم سرازیرشد.نه به خاطرسيلی كه خوردم.به خاطراینکه بابام سرحاكم قلبم

مگه -الياس باسرافکنده ازخونمون بيرون رفت.بابابرگشت سمت من ودوباره باعصبانيت دستورداد

 نگفتم بروتواتاقت؟

دستموگذاشتم روی دهنم وبا دو ازپله هاباالرفتم.روی تختم افتادم واشك ریختم.گوشيم توی جيبم 

 ویبره رفت.وقتی دیدم الياسه بی معطلی جواب دادم.

 ل آی خوبی؟الو ائ-

 الياس من،من متاسفم.-باهق هق جواب دادم

برای چی عزیزم؟توكه كاری نکردی!اون منم كه بایدمتاسف باشم.اون سيلی حق من بودنه صورت -

 خوشگل تو!

 حاالبایدچيکاركنيم؟-

 نميدونم!تنهاچيزی كه نگرانم ميکنه اینکه دیگه نميتونم ببينمت.-

 منم همين طور!الياس؟-

 لياس؟جان ا-

 دلم برات تنگ شده!-

 من كه چنددقيقه پيش پيشت بودم.-خنده تلخی كرد

 به من چه؟دلم تنگه دیگه!-

 راستشوبخوای دل منم تنگه!-

 ائل آی عزیزم؟ميتونم بيام تو؟-مامان

 اُه اُه الياس مامانم اومد.بعداباهات تماس ميگيرم.-صدای مامان ازپشت دربهم تشرزد

 بفرمایيد.-

 ببخش دخترم.بابات ازوقتی رفتی ازدستت عصبانی بود.-ن اومدتو وكنارم نشستماما

 اشکالی نداره.-دستموگذاشتم جای سيليش.این اولين سيلی بابام بود

 ميبينم حالت خيلی بهترشده.-

 همش به خاطرالياسه!اگه اون نبوداالن مرده بودم.-

 اره برگشت؟خدانکنه.برام تعریف كن ببينم چی شدرفت؟اصالچرادوب-

براش همه ماجراروتعریف كردم.من ميگفتم ومادرم بی صدااشك می ریخت.وقتی حرفام تموم 

الهی بميرم براش.پسرمردم خودشوبدنام كرده تاتومتوجه شکستنش نشی!پس -شدمامانم بغلم كرد

 هردوتایی تون تواین مدت زجركشيدین.
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 مامان من بدون الياس ميميرم.-اشکام جاری شدن

نگران نباش دختركم!امشب با بابات حرف -منوازخودش جداكردواشکاموپاك كرد مامان

 ميزنم.راضيش ميکنم!

بعدش ازاتاقم رفت بيرون.تازه وقت كردم به اتاقم نگاهی بندازم.هنوزهمون شکلی بود.درست مثل 

دوسال پيش.هنوزم عکسای الياس روی دیواربود.هنوزخرده های آیينه كف اتاق بودوخون خشك 

م روی عکس الياس بهم سالم داد!یعنی مامانم اینا اصالسمت این اتاقم نيامدن؟!بااینکه نزدیکی شد

های ظهربود،ولی اتاق مثل شب تاریك بود.آباژورباالی تختوروشن كردم وروی تخت 

فرقی نميکند:بگویم وبدانی!یانگویم وندانی!فاصله »درازكشيدم.شروع كردم به پيام دادن به الياس

براش فرستادم كه سه نشده جواب «ند،وقتی درخوب ترین جای اندیشه ام جاداریدورت نميک

خيال یهوبي«زندگی رااشکی بيش نميبينم،پس بگذاربااشك چشمانم بنویسم:دوستت دارم»داد

نددقيقه چ«توغلط ميکنی گریه كنی!مگه مرداهم گریه ميکنن؟؟؟!!!»فازرمانتيك شدم وبراش نوشتم

 الو؟-بعدزنگ زد.جواب دادم

 واااای ائل آی خدانکشتت!-داشت ميخندید

 چرا؟مگه چی شده؟-

آخ  آخه   وسط   جمالت عا عاشقونه جای مزه پروندنه؟من -صداش به دليل خنده بریده بریده بود

 تازه جوگرفته بودتم!

 به من چه؟من دوست ندارم مردزندگيم سرهراتفاقی زرتی بزنه زیرگریه!-

 به من ميده؟بعدمردم مردم بکن!حاالبزارببينيم بابات تورو-

 مثل اینکه توام بدت نميادبابام منوبهت نده؟-

من غلط بکنم!نميدونی چقدرحالم خرابه ائل آی.همه عکساتوگذاشتم جلوم -صداش بغض آلودشد

 ودارم نگاشون ميکنم.

 كاری كه من دوسال پيش كردم.-بی اراده به دیوارمقابلم چشم دوختم

 چی؟-

 هيچی!كجایی؟-

 توماشين!-

 كجا؟-

 جلودرخونتون،توماشين!-

 چرازودتربهم نگفتی؟ دیوونه من دارم ميگم دلتنگتم بعدتوجلودرخونمونی وهيچی نميگی؟-
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 حاالكه گفتم.توكه نمی تونی بيای ببينيم!-

 راست ميگی.-

 حاالخودتوناراحت نکن.عکس واسه اینجورمواقع هست دیگه!-

 ل اینکه توكالمتوجه نيستی،بابام گفت ائل آی،بی ائل آی!من خودتوميخوام نه عکستو!مث-

 مگه كشکه!توزنمی،اختيارتودارم!-عصبانی شد

 آقای باهوش!خودت طالقم دادی.-

 من غلط كردم باهفت جدوآبادم!دوباره عقدت ميکنم.-

 اونوقت بابام هم ميادميگه خوشبخت بشين،اینم كادوتون!-

 نی!یکم خوشبين باش.وای ائل آی!توچقدرسازمخالف ميز-

 باشه.-

 آقاشمااینجاچيکارميکنيد؟-یه صدایی ازپشت تلفن اومد

 به شماچه ربطی داره؟-الياس

به من چه ربطی داره؟وقتی زنگ زدم به پليس ميفهمی!االن دوساعته داری دراون خونه -

 رودیدميزنی.

 ائل آی بعدا بهت زنگ ميزنم.-

*** 

نموبریده!تواین چندوقته كه الياس بهم رسيده خيلی بدعادت اویييی!صدای قاروقورشکمم اما

شدم!دیگه نتونستم تحمل كنم.پاشدم رفتم توآشپزخونه تایه چيزی پيداكنم.مامان وباباروی كاناپه 

نشسته بودن وداشتن باهم حرف ميزدن.پشتشون به من بود.منم چيزی نگفتم ورفتم توی 

اهویج سرخ شده خوردم وظرفاروشستم ورفتم توی آشپزخونه.یکم ازبرنج كه روی اجاق گازبودب

 داریوش)بابام(چراداری لج ميکنی؟-اتاقم.داشتم ميرفتم سمت پله هاكه صدای مامان به گوشم خورد

 من لج نميکنم.اون پسره بایدبفهمه باكی طرفه.-

 مگه چيکاركرده؟بدكرده نزاشته دخترت ازبيماریش مطلع بشه؟-

 رمو دیوونه خودش كرده بعدگفته شماروبه خيروماروبه سالمت.آره بدكرده.بدكرده كه دخت-

عزیزمن درك كن.اون برای راحتی ائل ای چيزی بهش نگفته.چه ميدونسته ائل آی پاميشه ميره -

 آمریکا؟

 به هرحال بخششی دركارنيست.-

 چرا؟چرابخششی دركارنيست؟-مامان خواست چيزی بگه كه من رفتم جلو
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اینکه سرطان خون داشت؟برای اینکه تامرز مرگ رفت وبرگشت؟برای برای -برگشتن سمت من

 اینکه به خاطرمن خودشوشکنجه داده؟برای چی؟

 هيچ كدوم.برای اینکه من ميگم!-باباكامالخونسردجواب داد

 پدرمن!دوره پدرساالری خيلی وقته تموم شده.-

 وایستی؟ ساكت شو!یعنی اون پسراونقدرارزش داره كه به خاطرش توروی پدرت-

 شماپدرمی درست،ولی اونم شوهرمه!-رفتم جلوش وایستادم

باكدوم صيغه شوهرته؟باصيغه ای كه به خواست خودش -تااینوگفتم،دومين سيلی عمرموازباباخوردم

 باطلش كرد؟ها؟

 چيزی كه تودل ماست باالترازهرصيغه ایه!-

جان خودت قسم اگه بزنيش  داریوش به-خواست دوباره بهم سيلی بزنه كه مامان دستشوگرفت

 دیگه نه من نه تو.

 بابایه نگاه ترسناك به مامان كردورفت باالتواتاقشون.

*** 

امروزالياس اومدتابا باباحرف بزنه.ولی بابا،باكمال بی ادبی بيرونش كرد.بارون خيلی تندی 

دومين ساليه كه مهر!امسال 52ميبارد.كمترازاونم انتظارنداشتم.هرچی كه باشه بارون پایيزدیگه!

 جشن تولدندارم.صدای دراتاقم بلندشدوپشت سرش مامان اومدتوی اتاق.

 سالم مامان.-

 سالم عزیزم-

 مثل من جلوی پنجره وایستادوبه بيرون نگاه كرد.تازگياپرده های زخيمشوبرداشته بودم.

 ائل آی جان بيابرو به اون پسربيچاره بگوپاشه بره سرماميخوره!-

 به كی؟-

 الياس-

 مگه كجاست؟-

 جلوی درنشسته زیربارون!-

 برای چی؟شماازكجافهميدین؟-

 بيرون بودم.دیدمش.ميگه تاپدرت باهاش حرف نزنه نميره!-

به سرعت نوررفتم توسالن وازجاچتری جلوی درچترموبرداشتم.ميخواستم برم بيرون كه بابا 

 توهيچ جانميری!-دستموگرفت
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 چراميرم!-دستموكشيدم بيرون

بعدبه سرعت به سمت بيرون دویدم.جلوی در،الياس شباهت عجيبی به موش آب كشيده 

داشت.انگارداره زیردوش آب،آب تنی ميکنه.وقتی چشمش به من افتاد،یه نيمچه لبخندی 

زدوباهمون لبخند،پخش زمين شد.اگه دیرترميگرفتمش،سرش روی آسفالت بود.به زوركشيدمش 

 م منوفکراینکه چه جوری بایدالياسوسوارماشين كنم.كنارورفتم تاماشينموبيارم.باز

*** 

 وقتی به بيمارستان رسيدم،باحالت دوازماشين پياده شدم وبه سمت پذیرش رفتم.

 خانم زودباشيدیه برانکارت بيارید.مریض بدحال دارم.-

ن دبااین حرفم،یه برانکارت ودوتاپرستارمرد،همراه من اومدن سمت ماشين.باسرعت انتقالش دا

 داخل.

 چه اتفاقی افتاده؟-دكتر

 آقای دكتربه خاطرتب باالبی هوش شده،االن چندساعته زیربارونه!-

 خيلی خب آروم باشيد،به وضعيتش رسيدگی ميشه.-

دكتررفت تواتاق الياس ومن روی صندلی های توی سالن ولوشدم.یکم بعد،صدای خنده 

شيش نفره خودمون روبه روشدم كه بی من  چندنفر،توجهموجلب كرد.سرموكه برگردوندم،باگروه

شده بودن پنج نفر.ببين چه ازته دل ميخندن!مثل اینکه ازخداشون بوده تامن نباشم!یهونگاه 

 سيماروی من ثابت موند.تنهاكسی كه تواون جمع نمی خندید!

اسمموصداكردوبه سرعت به سمتم دوید.اولش باروش نميشد.بعداینکه بهم دست زدومطمئن 

ائل آی جونم.خودتی؟چرابی خبر -شوانداخت توبغلم وگریه كرد.گریه ميکردوحرف ميزدشد،خود

 رفتی؟چرابی خبربرگشتی؟یعنی مااینقدری ارزش نداریم كه یه كلمه بهمون بگی كجاميری؟

 آروم باش سيما.حاالكه اومدم.-

 ائل آی خودتی؟وای باورم نميشه.-تينا

ه دلخوری كه ازشون داشتم وفراموش كنم.همشونوبغل اونم بغلم كرد.اونقدری دلتنگشون بودم ك

كردم.همشون گریه ميکردن.یهوچشمم افتادبه انگشت چپ تيناكه یه انگشترطالیی توش خونه 

 كرده بود.

 تينااون چيه دستت؟-

 حلقه نامزدی!-

 تو تو؟نامزدكردی؟باكی؟-
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 معلوم نيست؟-

 سينا؟-

 اون همه اشك یه لبخندبزنم. سرشوبه عالمت مثبت تکون دادوباعث شد ميان

 حاالكجاشودیدی؟امروزفرداست كه من عمه بشم!-ليال

 یعنی ماهان هم عروسی كرد؟-

 آره.-

 اون دیگه باكی؟-

 اینجانب.-آیدا

 نههههه!-

 بعله؛امروزوفرداهم یه پسركاكل زری ميارن واسه عمش!-ليال

 دیگه كيو دادین رفت؟-

ولی هنوزجواب ندادم.آیتك هم امروزفرداعروسيشه.تنهافردی كه واهلل ازخودم خواستگاری شده -

 كامالمجردمونده سيماست!

 تودیگه ميخوای باكی عروسی كنی؟-

 رامبد!-

 پسردایی من؟-

 یِس!-

 خانم بهادری؟-هنوزتوشوك بودم كه دكتره ازاتاق اومدبيرون

 بله؟-

 نج كنه!واقعا تعجب ميکنم،فردیحال مریضتون بهتره.اگه یکم دیرترميرسيدین ممکن بود تش-

 باسابقه بيماری سرطان،اینقدرمقاوم باشه.به هرحال حالش بهتره.ميتونين ببينينش.

 ممنونم -

 كسی طوریش شده؟حال خاله بده؟عمو؟-تينا

بدون اینکه جوابشوبدم،رفتم توی اتاق.آخی!عزیزم!ببين چقدرنازخوابيده.نشستم روی صندلی 

دستم.داشتم ازصورت غرق درخوابش لذت ميبردم كه قوم عذاب كنارش ودستشوگرفتم توی 

ائل -وارداتاق شدن!تاچشم تينابه الياس افتاد باصدای جيغ جيغویی شروع كردبه دادزدن

 آی!تومعلوم هست چيکارميکنی؟

 این این واقعا الياسه؟-آیدا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اقبال

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0 6  

 

 آره.-

 یعنی چی؟من گيج شدم.-ليال

کاركردی؟یادت كه نرفته این همونيه كه به خاطرش گوربابای گيج شدن!تومعلوم هست چي-تينا

 داشتی خودكشی ميکری؟یادت رفته همين مردباعث تموم غصه هاته؟

 هيس!االن بيدارميشه!بریدبيرون هرچه زودتر.-دستموگذاشتم رولبم

 به زورازاتاق بيرونشون كردم.

سرفه هاش توگوشم برام مهم نيست اونادرباره الياس چی فکرميکنن.برام مهم الياسه.صدای 

پيچيد.ازتوی پارچ روی ميز،یه ليوان آب دادم دستش.یکم كه خورد،حالش بهترشد.چشماش كم 

 كم بازشدوتوچشمای من ثابت موند.

 ائل آی-

 جانم؟-

 منوببخش!-

 واسه چی؟مگه توچيکاركردی كه ببخشمت؟-

 ت عالقمندمن باعث تموم ناراحتی های توام!ای كاش اصالتورونميدیدم.ای كاش به-

 نميشدم.ای كاش نمياومدی آمریکا.ای كاش برنميگشتيم ایران.ای كاش بابات باهام مخالف نبود.

 دوباره به سرفه افتاد.نگرانش بودم.نبایداین همه حرف ميزد.

 هيچ چيزارزش افسوس خوردن نداره.گذشته ها گذشته.ماميتونيم پدرموقانع كنيم.-

دم وسرموكشيدم عقب.لبخندزدوبهم اشاره كردتابرم نزدیك بعداین حرفم،خم شدم وگونشوبوسي

تر.سرموخم كردم،طوری كه بينمون سه انگشت بيشترفاصله نبود.آروم كنارلبموبوسيد.چشماموبستم 

ویه لبخندتحویلش دادم.كمرموراست كردم.ميخواستم بشينم روی صندلی كه دربه شدت 

همراه ميثمی كه دربی خبری به  بازشدوبابای عصبانی،مامان نگران ودوستان متعجب به

ریم بياب-سرميبرد،وارداتاق شدن.نگاهای همشون بين من والياس درچرخش بود.بابادستموگرفت

 ائل آی.

 نه بابا.چرانمی خواین حقيقتوباوركنين؟-ولی من حركت نکردم

 آبجی؛حقيقت اینه كه این آقابه توخيانت كرده.-ميثم

 نين!نه!حقيقت اینی نيست كه شماهاميدو-

 پس چيه؟بگوماهم بدونيم.-آیتك
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حقيقتی دركارنيست.ایناهمش حرفایی كه این پسره تحویلش داده تادوباره دخترساده -بابا

 منوخركنه!

 چرااین حرفوميزنين بابا؟من باچشمای خودم دیدم!طاهاهم شاهده!-

 یاهمين االن ميای بریم،یامن دیگه دختری به اسم ائل آی ندارم.-

 من نميام!-

 كه این طور.خانم بيابریم.-

 داریوش متاسفم؛من پيش ائل آی ميمونم.-مامان

 چيييی؟-

چرانميخوای منطقی فکركنی؟الياس هركاری كرده به خاطرائل ای بوده.اوناهم دیگه رودوست -

 دارن.

 بابایکی به مام بگه اینجاچه خبره!-ليال

 این حرف آخرته؟-بابا بی توجه به ليال،حرفشوزد

 ریوش چراداری لج ميکنی؟ائل آی كه بچه نيست.خوب وبدوميفهمه.اون انتخابشوكرده.دا-

 ميخوام صدسال سياه انتخابشونکنه!ميای یانه؟-

چی شدمریم؟خوبی -یهوسرمامان گيج رفت.بابا باعجله دویدسمت مامان وزیربازوشوگرفت

 خانومم؟باشه من غلط كردم!هرچی توبگی.

 ب جنتلمن تشریف داره.!!این بابای منه؟باباایول!عج

 بعداینکه مامان حالش بهترشد،بابا برای اینکه ازدل مامان دربياره،موافقتشواعالم كرد.

*** 

 ائل آی جون الياس اینبار همون دفعه اول بله روبگو وخالصمون كن.-

 اونوقت نميگن عروس چقدرهوله!؟-

 غلط ميکنن بگن!به كی چه ربطی داره؟-

بحث ميکردیم،تارسيدیم به ویالی لواسون كه واسه بابای الياس بود.آخرش هم همين جورداشتيم 

 منومجبوركرد همون دفعه اول بله روبدم!

 عروس خانوم وكيلم؟-

 بله!-

 ای بابا!عروس خانوم شمانميخوای گل بچينی؟گالب بياری؟-

 !توروخداحاج آقا همون یه بارگل چيدوگالب آورد،واسه جدوآبادمن كافيه-الياس
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 بااین حرف الياس،جمعيت ازخنده زمين روگازگرفتن!!خودحاج آقاهم ميخندید!

دعوت ميکنم ازآبجی نازنينم تا داداش عزیزبنده -یه مدت بعد،صدای ميثم تو بلندگوپيچيد

 روهمراهی كنه!به افتخارشون.

بادست وجيغ رفتيم وسط.چراغاروخاموش كردن وفقط نورهای ال.ای.دی كه اطراف پيست 

دن،روشنایی ضعيفی بوجودآورده بودن.الياس دستش گذاشت روكمرم ومن به خودش بو

چسبوند!هيچ فاصله ای بينمون نبود.باپخش آهنگ،رقصمون شروع شد.یه آهنگ شادولی نسبتا 

آروم تركيه ای.بعدچنددقيقه كم كم بقيه همه اومدن وسط.هركی سرش توكارخودش بود.بعدیه 

بدنم رفت باال و برگشت سرجاش.دوباره همون حالت  مدتی احساس كردم یه لحظه دمای

تکرارشد.سرموبلندكردم ومنشاء تب پيداكردم.الياس بایه لبخندوچشمای شيطون نگام ميکرد.یه 

لبخندبهش زدم كه دوباره بوسيدولی اینبارلبامو.یه بوسه كوتاه ولی آرامش بخش.خجالت كشيدم 

ی اله-ه خجالتم شدچون زیرگوشم زمزمه كردخب زشت بودجلوی اون همه آدم ببوستم.انگارمتوج

 الياس فدای خجالت كشيدنت.نترس خانومی همه سرشون توكارشونه!

 زیرلب طوری كه فقط خودم بشنوم گفتم:خدانکنه.

 چی نشنيدم؟بلندتربگو-

 خدانکنه توبرام بميری!-یکم صداموبلندكردم

بيشتربهش چسبوندم.یه مدت یه خنده كوتاه كردوفشاردستش روی كمرم بيشترشد.منم خودمو

 بعد،آهنگ تموم شدوچراخ هاروروشن كردن.ماهم كامالمتين رفتيم نشستيم.

وقت شام كه شد،همه بيخيال ماشدن ورفتن سرميزغذا.واال تاجایی كه ماميدونيم اول ميارن غذای 

عروس ودامادوميدن بعد.الياس كه دیدكسی نيست به فکرماباشه،ازجاش بلندشدوبه سمت 

 ت.بعدیه مدت نسبتاطوالنی برگشت.یه پرس غذادستش بود.ميزرف

 وای نمی دونی اونجا چه خبره!به زوراین یه پرس پيداكردم.-

 پس بشين بخورمنم ميرم ببينم ميتونم برای خودم چيزی پيداكنم یانه.-

 نمی خوادباهم ميخوریم.-

 سته شد.نشست كنارم وقاشق پر كرد.ارودسمت دهنم.یکم نگاه كردم كه انگارخ

 بخوردیگه.-

تعارف گذاشتم كناروخوردم.وقتی قاشق خالی شد،دوباره پرش كردولی اینبارخودش 

 خورد.چشماشوبست وغذارومزه مزه كرد.

 اهمممم.هيچ غذایی به خوشمزگی این نميشه.-
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 تاآخریه قاشق من خوردم،یه قاشق الياس.درسته كم بود،ولی همونم برای ماكافی بود.

 م مهمونارفتن وماهم آماده رفتن شدیم.به درخواست خودمون كسی دنبالمون نيامد.بعدشام كم ك

*** 

 بفرمایيد بانو-

 یه لبخندزدم ورفتم توخونه.خونه ای كه قراره محل پيدایش زندگی دوتاعاشق بشه.

 من ميرم لباسامو عوض كنم. -الياس هم اومدتو وچراغاروروشن كرد.روكردم بهش

 باشه برو.-

تواتاقمون ولباس عروس درآوردم.یه تاپ آستين حلقه ای به رنگ ليمویی باشلوارك  رفتم

آبی.بعدش شروع كردم به بازكردن موهام.وقتی كارم تموم شد،الياس اومدتواتاق.وایستادپشت سرم 

 چيزی شده؟-وازتوآیينه نگام كرد.ولی یه نگاه خاص.برگشتم سمتش   

 اممم ميخوام تنبيهت كنم!-

 تنبيه؟-

 آره دیگه!چون من توروبوسيدم ولی تومنونبوسيدی!-

بعددستاشو اوردجلوتامنو بگيره ولی من زرنگی كردم واززیردستش فراركردم.دویدم توسالن كه 

 اومددنبالم.

 كجا؟من كه هنوزتنبيهت نکردم.-

 الياس توروخدابيخيال.-

 من خدانيستم بياميخوام تنبيهت كنم!-

 اَه الياس تمومش كن!-اموكوبيدم زمينباحرص سرجام وایستادم وپ

ازفرصت استفاده كردوبایه جهش خودشوبهم رسوندوهلم دادكه افتادم روی مبل.روم خيمه 

زدوباچشمای مست وشيطون نگام كرد.نميدونم برای چی ولی وقتی بااون چشمای سياه بهم زل 

 ميزنه،ناخودآگاه تسليمش ميشم.

 حاالبایدمجازات بشی!-

 چی؟-

 بایدمنوببوسی! توهم-

 اِااا قبول نيست!بایداینجاروببوسی!-آروم گونشوبوسيدم كه اعتراض كرد

 دیگه پررونشو!-ودستشوگذاشت روی لبش.بانوك انگشتم زدروی بينيش

 پاشدم برم سمت اتاق كه ازپشت لباسموكشيدوافتادم توبغلش.آروم زیرگوشم زمزمه 
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 زرنگی؟بایدبوسم كنی!-كرد

هاش ازخود،بی خود ميشم!سرموبرگردوندم عقب ویه بوسه كوچيك روی لبش وای كه بازمزمه 

زدم.چون انتظارشونداشت،شوكه شد.منم ازموقعيت استفاده كردم ورفتم تواتاق.امشب بااینکه 

بهترین شب زندگيم بودولی خيلی خسته بودم.توتخت درازكشيدم.بابرخوردبدنم به تشك 

هنوزچنددقيقه نگذشته بودكه تخت تکون انگارتمامی دردتنم توسط تشك مکيده شد.

خورد.چشماموبازكردم ودیدم الياس زل زده به من.برعکس من اصالخسته نبود.نبایدم باشه.این من 

 بودم كه سه كيلوآرایش روصورتم بود.

 خب خب!حاالنوبت تنبيه اصليه!-

 جون من الياس به خداخيلی خستم بزارواسه فردا.-باصدای خواب آلودناليدم

اِااا مگه من جون خانومم ازسرراه اوردم كه داری براش -یه اخم دلنشين به جملم اعتراض كردبا

 قسم ميخوری؟باشه خانومی بگيربخواب تافردا.

 بعدهم پيشونيم بوسيدوبغلم كرد.هيچ جایی ازدنيابه اندازه آغوش الياس برام آرامش نداره.

.خواستم ازجام بلندشم كه دراتاق وقتی چشماموبازكردم،باجای خالی الياس روبه روشدم

 خانوم خودم چه طوره؟-بازشدوالياس اومدتو.وقتی دیدبيدارم یه لبخندزدواومدكنارم نشست

 مرسی.آقامون خوبن؟-بهش لبخندزدم

 خوووب!بهترازاین نميشه.گشنت نيست خانومی؟-

 یه كم-

 پس بریم صبحونه ای روكه مامان اورده بخوریم.-

 مامانت اینجاست؟-

 نه رفت-

 بد شد ندیدمش.-

 اون كه تورودید.پس حله.-

 بعدمنوبغل كردوبه سمت دراتاق راه افتاد.

 الياس چی كارميکنی؟-

 دارم خانوم خودموميبرم سرسفره.-

 كمرت درميگيره-

 اُهُوكی!توبرام مثل پرقومی مونی!-
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ع دهنم.بعدهم شرومنوگذاشت روصندلی خودشم نشست روصندلی كنارم.یه لقمه گرفت وگذاشت 

 كردبه خوردن.

الياس حاضروآماده ازتواتاق اومدبيرون.داشت ميرفت بيمارستان تابارئيس بيمارستان صحبت كنه 

 خانومی سهميه منوبده برم!-كه برگردیم سركار.اومدروبه روم وایستاد

 سهميه؟-عين خنگانگاش كردم

 آره دیگه اینوميخوام.-یه لبخندزدودستشوگذاشت روی لبش

بدون اینکه به من فرصت بده،لبموبوسيدورفت.این بشرعالقه زیادی به بوسه 

 داره!!!!!!)نویسنده:آقامن هنوزمجردما!ائل آی:خب چشماتوببند!نویسنده:ایش!!!!!(

 همين جوری بيکارنشسته بودم كه تلفن زنگ خورد.

 الو؟-

 سالاااام تازه عروس!-تينا

 سالم عروس ترشيده!-

 بی جنبه!-

 دتیخو-

 شوهرته-

 باالياس چيکارداری؟-

 نچ نچ ببين چه جوری داره سنگشوبه سينه ميزنه!بگوببينم دیشب خوش گذشت؟-

 چه خوشی بایدميگذشت؟-

 بروووووو هرچی خوشی بود،همون دیشب بود!!!-

 بی حيایی هم حدی داره!نه خيرم اصالهم خوش نگذشت.-

 چراااااااااا-

 ذرهاتفاقی نيافتادكه خوش بگ-

 یعنی چی؟-

 یعنی همين.-

 پس من كی خاله ميشم؟-

 سه چهارماه بعد.-

 یعنی تاچندماه نمی خوای الياس بهت دست بزنه؟-

 دست زدن چه ربطی به خاله شدن داره؟-
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 ائل آی ،آی كيوت پایينه ها!خنگ بایدبهت دست بزنه كه بچه عمل بياد!!!-

ه كه دست ميزنه بچه ازآسمون نميافته كه بایدیه خنگ تویی وهفت جدوآبادت!بيشعورهمون لحظ-

 مدت بگذره یانه؟

 راست ميگی!حاالكی ميخواددست بزنه؟-

 شایدامشب-

 عجب شبی بشه امشب....-

 زهرمار-

 باكی داری اینقدرمحترمانه حرف ميزنی؟-الياس

 زهرمارتوحلقت-تينا

 خفه شو-

 بامن بودی؟ -الياس

 نه عزیزم-

 بامن بودی؟-تينا

 نه!-عصبانی شدم

 ائل آی حالت خوبه؟-الياس

 آره-

 فك كنم توقاطی كردی تابعدخدافظ-تينا

كالفه تلفنو ازگوشم جداكردم ودكمه پایان تماسوزدم.داشتم زیرلب بهش فحش ميدادم كه متوجه 

 به چی ميخندی؟-خنده های الياس شدم.باتعجب بهش نگاه كردم

 وردنی ميشی!به اینکه وقتی عصبانی هستی چقدرخ-

ازحرفش خوشم اومدولی به روی خودم نياوردم وروموازش گرفتم.انگارفکركردكه ازدستش 

 ناراحت شدم آخه منت كشی ميکرد.

 ائل آی؟خانومی؟عزیزدلم؟ببخشيد-

 اصالمن غلط....-جوابشوندادم.ازپشت بغلم كرد

 فحش بدی.هيس!حق نداری به خودت -سریع برگشتم سمتش وانگشتموگرفتم جلوی دهنم

یه لبخندزدوگونموبوسيد.حلقه دستاش هرلحظه تنگ ترميشدن ومن احساس امنيتم 

بيشترميشد)نویسنده:بپا دنده هات خورد نشن!آئل آی:زهرمار!پارازیت!(بعدیه مدت طوالنی ولم 

كردورفت تالباساشوعوض كنه.تاالياس بيادبراش یه چای ریختم.اومدنشست روی مبل ومنم مثل یه 
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انو،چایيشوبراش بردم.گذاشتم روی ميزوكنارش نشستم.دستشوانداخت دورشونم وبغلم خانوم كدب

كرد.سرموگرفتم باالتابه صورتش نگاه كنم كه یه دسته ازموهام ریخت روصورتم.توهمون حالت 

 پرسيدم:چی شد؟رئيس قبول كردبریم سركار؟

قبول نکنه!منتهاگفت مگه ميشه دكترای مجربی مثل من وتورو-موهامودادپشت گوشمووجواب داد

 یه چندروزاستراحت كنين،ازپس فرداميریم سركار.

 آخ جون!-

 یعنی سركاررفتن اینقدرخوشحالت ميکنه؟-شکل عالمت سوال نگام كرد

 نه ولی دیدن دوستام خوشحالم ميکنه.-

یعنی من اندازه دوستات ارزش ندارم كه ازدیدن اوناخوشحال ميشی -لب ولوچش آویزون شد

 من نه؟ازدیدن 

 حسودخان شماروهرروزميبينم دیگه!!-لپشوكشيدم

 بایه حركت ناگهانی خوابوندم روی مبل وقلقلکم داد.چيزی كه به نظرم نفرت 

الياس.....تورو....آی...خداولم.....كن....  -انگيزترین كاردنياميومد.بریده بریده التماس كردم

 ال.....یاس....جون....جون....من

مگه بهت نگفته بودم -خشك شدن ویه اخم خوشگل نشست روپيشونيشیهودستاش روهوا

 نبایدجون زن منوقسم بخوری؟پس حاالكه قسم خوردی،دوباره قلقلکت ميدم!

دوباره شروع كردبه قلقلك دادنم.دیگه نفس كم آورده بودم.ازبيچارگی زدم زیرگریه.هميشه همين 

یددارم گریه ميکنم،دست ازكارش طوربودم به جای اینکه بخندم گریه ميکردم.الياس تاد

دیگه گریه نکن حيفه اون -كشيدوازروی مبل بلندم كرد.كمرموگرفت ومنوبه خودش چسبوند

 مرواریدایی كه داری هدرشون ميدی.

 رداشك هردوگونموبوسيدكه گونه هاموپاك كردم.آخه اشکام صورتمومی سوزوندن .

 اِااا پاك نکن دیگه!-

 یدم كه اونم خندید.دوباره بوسيدم.این بارخند

*** 

 ائل آی؟نميخوای به ماشام بدی؟-الياس

 چقدرعجله داری؟بيا شام حاضره.-

 هوممم عجب شامی.-اومدتوآشپزخونه وپشت ميزنشست

 دستشوبردسمت دیس برنج كه زدم رودستش.این كارم باعث شدباتعجب نگام كنه.
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 آقای گرسنه!دستاتونشستی!-

 حاالمهمه؟-

 دت دكتری پاشوببينم.ناسالمتی خو-

به زورپاشدتادستاشوبشوره.تابرگرده،برای خودم وخودش برنج كشيدم.وقتی 

برگشت،دوتاكفگيرهم خودش كشيد!بشقابشوبرداشتم ونصف برنجوخالی كردم.عين بچه های 

 مظلوم نگام ميکرد.

 چيه؟چرانمی خوری؟-

 این كمه.-

 كم نيست بخور-

 آخه من گرسنمه-

 خوری چاق ميشی.مهم نيست زیادب-

 ائل آی؟؟-

 ائل آی،بی ائل آی بخور-

خودم هم مشغول خوردن شدم.الياس هم وقتی دید راهی براش نمونده همون روخورد.بعدشام 

وشستن ظرف هابه كمك الياس،رفتيم تاتلویزیون ببينيم.وسطای فيلم بودكه دستش دوركمرم سفت 

 ه لبخندزدم وپرسيدم:چيزی شده؟ترشد.به صورتش نگاه كردم كه دیدم زل زده بهم.ی

 كی ميتونم برای هميشه داشته باشمت؟-یه آه كشيد

 مگه االن نداری؟-

 نچ االن فقط پنجاه درصدت مال منه.-ابروهاشودادباال

 اممم اگه بگم پنجاه درصددیگه هم مال توئه چی؟-

 یعنی...-

 آره-چشماموآروم بستم

م احساس كردم وبعدش یه حسی مثل معلق بودن بهم دست قبل اینکه چشماموبازكنم،لباشوروی لبا

داد.چشماموكه بازكردم،دیدم توبغلشم وداره منوميبره به اتاق.منوگذاشت روی تخت وصورتموغرق 

 دربوسه كرد)نویسنده:آقامن برم مثل اینکه اینادارن كارای مثبت هيجده سال ميکنن(

*** 

دراتاق،ازخواب بيدارشدم.یه دوش گرفتم ورفتم صبح با باالوپایين شدن تخت وصدای بسته شدن 

توآشپرخونه.داشتم چای دم ميکردم كه الياس هم بایه نون سنگك تودستش اومد.سالم كردم 
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وباروی خوش جوابش روشنيدم.اومدتوآشپزخونه،نون روگذاشت روی ميزوپيشونيموبوسيد.بعدش 

 ازم پرسيد:حالت خوبه؟جایيت دردنمی كنه؟

 خوبم.-

 شمابشين تامن برات صبحونه حاضركنم.-رفت ونشوندم پشت ميزبعددستموگ

 ببخشيداولی فکركنم من زنم وتومرد.-

 چه فرقی ميکنه؟به جاش من امروز رانندگی نمی كنم تو ماشينوميرونی!-شونه هاشوانداخت باال

 اليااس ماكه ازفرداقراره بریم سركار-

 نيم؟آخ راس ميگی حاالامروزچيکارك-اومدنشست پشت ميز

 بریم شهربازی؟-

 بچه شدی ائل آی؟-

 مگه فقط بچه هاميرن شهربازی؟!-لباموآویزون كردم

 خيلی خب اونجوری نکن خوردنی ميشی.ميریم.-

*** 

 یك هفته بعد

امروزهم مثل هرروز،صبح زوداومدیم سركار.البته اومدم،چون الياس شيفت شب بود.ایناهم كه دیگه 

اصالنمياد،چون هم بارداره،هم دیگه ماهان بهش اجازه نميده.ليالهم كه كم پيداشدن.آیداكه دیگه 

بعدازنامزدیش بارامبد،اسباب كشی كردرفت تبریز)نویسنده:خاك عالم بایه نامزدی رفت 

تبریز؟ائل آی:نویسنده تویی ازمن ميپرسی؟بله بایه نامزدی ساده گذاشت رفت(تازه نکته جالبش 

يش عزیزجون زندگی كنن.آیتك هم بيمارستانش بامافرق اینه كه ميخوان بعدعروسی برن پ

ميکنه،ميمونيم من وسيماوتينا.سيمااین روزاخيلی توخودشه،تيناهم قربونش برم تاحدتوان ميپيچونه 

تاباسيناباشه.داشتم خاطراتمومرورميکردم كه موبایلم زنگ خورد.دیدم نوشته الياس.یه لبخندزدم 

 سالم مردخونه-وجواب دادم

 ن كار بيکاری؟سالم ز-

 فعالآره كاری داری؟-

 آره ببينم ماجراروميدونی؟-

 نه-

 ميثم خاطرخواه شده-

 دروووغ-
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 به مرگ خودم!اصالتوحال وهوای خودش نيست.حاالبگوخاطرخواه كی؟-

 كی؟-

 دوست شماسيماخانوم-

 نهههههههههه-

 آرهههههههه-

 اِاااا الياس اذیت نکن-

 ميگم آره!خب چيه ؟توميگی نه من -

 حاالبایدچيکاركنيم؟-

 هيچی تالش ميکنيم تااین دو فالمينگوی عاشق به هم برسن؟-

 الياس!!-

 جان الياس؟-

 من كه عصرنميام خونه-

 آخ ميميرم واسه اون لحظه ای كه توميای خونه!-

 خوبه خوبه خودتولوس نکن تابعد مواظب خودت باش-

 ی؛مواظب قندعسل منم باشتوهم مواظب خودت باش.راستی ائل آ--

 قندعسل دیگه كيه؟-

 ای بابا همونی كه داره توشکمت وول ميخوره روميگم دیگه-

 گمشوبابا بچه كجابود.الياس دعاكن عصرنيام خونه-

ازپشت تلفن صدای خندش،بعدهم بوق آزادبه گوش رسيد.پس بگوچرااین سيماخانوم 

نه كه ازسيماخواستم تاباهم حرف بزنيم.توی توخودشه.كارمون تموم شده وداشتيم ميرفتيم خو

محوطه بيمارستان،روی یه نيمکت نشستيم،تامن تکليفمو باهاش مشخص كنم.نمی دونستم چجوری 

ائل آی من كاردارم نمی -بهش بگم؛اونم ازبس منتظرموندكه آخرش ازروی كالفگی به زبون اومد

 خوای حرفتوبگی؟

 يثمودوست داری یانه؟ببين سيما،نمی خوام مقدمه چينی كنم،م-

 چی؟-جاخورد

 گفتم ميثم،دوست الياسودوست داری یانه؟-

 ازخجالت سرخ وسفيدشدوبعدش،سرشوبه عالمت مثبت تکون داد.
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ازروی خوشحالی یه جيغ نارنجی كشيدم وبعدش زنگ زدم به الياس تا ميثموبکشونه خونه ما،ازاون 

قتی رسيدیم خونه،این دوكاكتوس نوشکفته طرف سيمارومجبوركردم كه یه قوطی شيرینی بخره.و

روتنهاگذاشتيم تاباهم اختالت كنن.البته بماندكه بعدهردوتاشون هرچی تيغ داشتن فروكردن توبدن 

 ماكه چرا یه قوطی شيرینی رودوتایی خوردین وبه ماتعارف هم نکردین!!!!

*** 

حت ميکشم.آیدافارخ شده سه ماهی ميشه كه همه چی روبه راه شده وخداروشکردارم یه نفس را

ویه پسرخوشمزه به دنيااروده كه اسمشوگذاشتن نيما.امروزروزعروسيه.اونم نه یه زوج،بلکه پنج 

زوج؛تيناوسينا؛آیتك وبهزاد،سيماوميثم،ليالورامبد ودرآخرطاهاوپروانه!بله درست شنيدین 

سمت  طاهاباپروانه خل وچل عروسی كرده.عروس ودومادا اومدن وميون دست وجيغ به

جایگاهاشون حركت كردن.نمی دونم چرایهویی سرم گيج رفت.داشتم ميافتادم كه یکی 

زیربغلموگرفت.اصالنفهميدم چجوری منوبردن تویه اتاق.وقتی هوشيارشدم،روی یه تخت خوابيده 

 بودم.چشام بسته بودوصداهای اطراف روميشنيدم.

 چيزی نيست،فقط فشارش افتاده.ولی خيلی مواظبش باش-طاها

 چرا؟-الياس

 چون تاچندماه دیگه من ميشم عمو!-

 چی داری ميگی؟-

 درست شنيدی داری باباميشی!-

 یه ناله ای كردم كه الياس حواسش بهم جمع شد.طاهاهم رفت بيرون كه تنهاباشيم.

 دیدی خانومی؟دیدی قندعسل بابایی هم اومد؟-الياس

 ناراحتم-یه اخم مصنوعی كردم

 چرا؟-نگران شد

 چون بااومدن قندعسل،تودیگه بهم توجه نمی كنی!-

یه لبخندی زدواخماموباانگشتش بازكرد.بعدش پيشونيموبوسيدوگفت:هيشکی نمی تونه جای 

بانوروبرای من بگيره،حتی قندعسل.هركی یاهرچی هم كه بياد،بازتمامی توجه من سمت توئه،بازهم 

 توبایدنازكنی ومن نازتوبکشم.

خوبی بابایی؟جات تنگ -شد روی شکمم وشروع كردبه حرف زدنیه لبخندبهش زدم.خم 

 نيست؟مامانی رواذیت نکنيا!ببينم دخملی یا كاكل زری؟چی دوست داری؟توپ یاعروسك؟

 اون همين جوری داشت حرف ميزدومنم به مسخره بازیاش نگاه ميکردم.
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 چهارسال بعد

 مامانی؟نيمانمی زاره باماشينش بازی كنم.-اليسا

 خاله دروغ ميگه،تااالن داشت بازی ميکرد.-ماني

 مامانی،توكه عروسك داری،ماشين ميخوای چيکار؟-

 نه خيرم من ماشين ميخوام-

 باشه عزیزم اگه قول بدی نيمارواذیت نکنی،عصربه بابایی ميگم برات یه ماشين گنده بخره خوبه؟-

 چشم.-

 دخترههههههه!-م جيغ زدتواین حين تلفن زنگ خورد.برداشتم كه ماهان توگوش

 تلفن روازگوشم دوركردم،بعدچندثانيه گذاشتم دم گوشم وشاكی گفتم:نه خيرم گوشه!

 چی داری ميگی ائل آی؟-

 ميگم اینی كه داری توش دادميزنی گوشه!-

 آخ ببخشيد.حواسم نبود.ازخوشحالی دارم بال درميارم.بچه دومم دختره!-

 خوبه؟ خداروشکر.حالش خوبه؟آیداچی؟اون-

 آره هردوتاشون خوبن.دوروزدیگه مياریمشون خونه.تومواظب اون دوتا عجوبه باش!-

 باشه خدافظ.-

تلفنوقطع كردم.پس بچه دوم آیداهم بدنيااومد.ازخوشحالی توپوست خودم نميگنجيدم كه الياس 

 «سالم خانومی.خوبی؟آماده شو،بچه هامونم حاضركن بریم شهربازی»بهم اس داد

 «بچه هامون؟؟؟؟»م شکل عالمت سوال.جواب دادمشده بود

 «آره دیگه،آیداوماهان كه دیگه نيماروبيخيال شدن،پس اونم ميشه بچه ما»

خندم گرفته بود.ازطرفی هم راست ميگفت.االن دوماه بودكه نيماپيش مابود.بدنيااومدن این 

د.برای الياس دخترخانوم،یکم مکافات داشت.دوماه قبل تولدش،آیدابيمارستان بستری ش

 «قرررربانت»به سه نرسيده جواب داد«مسخره»نوشتم

عکسشوكه افتاده بودروی صفحه گوشی بوسيدم.آخ كه من عاشق الياس،شوهرم واليسا،دخترم 

 هستم.

ن مادونفرای«اقبال»این سرنوشت بوده كه اون شب،الياس روپيداكنم واون بشه همه ی دنيام.شاید

 بوده!

 پایان
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 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنيد رمانسراخارجی به 


