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درجه را از زیر زبانش بیرون کشیدم و نگاه 

 کردم. هر چند

نیازی به درجه نبود. کامال مشخص بود که 
 دوباره تیش باال

رفته است. پرستارش را صدا کردم. آمد و 
 آرام بخش تزریق

 .کرد

دستش را در دستم  کنار تختش نشستم و
 گرفتم. دست الغرش

را. دستانی که عاشقانه دوست داشتم. خم 
 شدم و دستش را

بوسیدم. تکان کوچکی خورد، ولی چشمانش 



 همچنان بسته

بود. روی دستش پر از جای سوزن بود. الغر 
 و شکننده و به

شدت بیمار، روی تخت افتاده بود و همان 
 دیدنش به آن

بود. برخاستم و وضع، برای من درد اور 
 پایین رفتم. بیرون

رفتن از آن اتاق که زمانی اتاق رویایی من 
 بود و حاال تبدیل

به اتاق کابوسم شده بود، حتی برای لحظاتی 
 ارامش بخش

بود. اتاقی که روزگاری پر از گل بود. پر از 
 زیبایی پر از



شگفتی. حاال تبدیل به یک بیمارستان سیار 
 شده بود. در طبقه

، پرستار با تلفن حرف می زد و در پایین
 همان حین چشم و

ابرو هم می آمد. از اتاق کاووس خان هم 
 صدای صحبت می

آمد. صحبتی که می رفت تا کم کم تبدیل به 
 یک جرو بحث

شود. به اشپزخانه رفتم و برای خودم قهوه 
 ریختم. برای بیدار

ماندن به آن نیاز داشتم. وقتی که این بار از 
اتاقمقابل در   

کاووس خان رد شدم، در اتاق نیمه باز بود و 



 صدای آهسته

پرستار هم به آن اضافه شده بود. اهمیت 
 ندادم و باال رفتم. در
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حال حاضر هیچ چیزی برایم اهمیت 

 نداشت، به جز زنی که
آن باال خوابیده بود. به جز فرشته ایی که 

 فرشته بود. وقتی
که به اتاق برگشتم، بیدار شده بود. چشمان 

 آرامش، با همان
آرامش همیشگی، به من نگاه می کرد. 

 .چشمانی آبی و ارام

چشمانی که هیچ وقت طوفانی نمی شد، نه 



 حتی برای بدترین

دشمنش. البته اگر دشمنی وجود داشت. 
 ماگ قهوه ام را روی

میز کنار در گذاشتم و خم شدم و بغلش 
ی باالکردم و کم  

کشیدم. دوست داشتم که خودم تمام 
 .کارهایش را انجام دهم

 آب می خورین؟-
 .لبخندی که زد بی حال بود

 .ممنون عزیز دلم-

همیشه همین بود. همیشه من را عزیز دلم 
 .خطاب می کرد

خم شدم و کنترل تلوزیون را برداشتم و 



 روشن کردم، ولی
 صدایش را کم کردم. بهترین؟ غلتی ارام زد.

 اوهوم موهای
اندکش را نوازش کنان از روی پیشانی اش 

 کنار زدم. سر

 .شب یکم تب کردین. لبخندی زد

 چشمات قرمز شده؟-

 .چشم راستم را مالیدم

 خوبم-

4 

 تقاطع  
لبخندی هم در ادامه زدم تا مطمئن شود که 

 .واقعا خوب هستم

همه می گفتند که من ناخواسته شبیه به او 



. کسانی کهشده ام  

با ما از نزدیک در ارتباط بودند، عقیده 
 داشتند که من رفتاری

مو به مو، شبیه به او را پیدا کرده ام. مثل 
 اینکه ناخواسته او

را به عنوان الگوی بی نقص قرار داده و شبیه 
 سازی کرده

بودم. اظهار نظرهای سخاوتمندانه فرشته، 
 در طی سالها

او از درون هم باعث شده بود که بفهمم که 
 یک فرشته است

 .و سعی کنم که مثل او باشم

حتی گاهی متوجه می شدم که او هم از این 



 جریان ناراضی

نیست. او خوشش می آمد که به من خوب 
 و بد زندگی را یاد

بدهد. خوشش می آمد که من او باشم. 
 .نیمه ایی از خودش
 کاووس خونه است؟

بله... نگاهم را به تلویزیون دادم تا او نپرسد 
 که چه کار می

کند. فرشته مبادی آداب تر از این بود که 
 ببیند کسی مشغول

کاری است و او را به حرف بگیرد. وقتی که 
 مطمئن شدم او

از پرسیدن اینکه کاووس چه کار می کند، 



 منصرف شده

است، دوباره نگاهم را از تلوزیون به او دادم. 
 چشمانش به

جایی روی دیوار، خیره شده بود. بی حالت و 
 .در فکر

 .حالتون خوبه؟ از فکر درامد

 .دلم برای پسرها تنگ شده-
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لبم را گزیدم و دستش را نوازش کردم. من 

 چه کسی بودم که

بخواهم اظهار نظر کنم. این هم یکی دیگر از 
 آموزشهای

و کاووس خان به فرشته بود.. در باز شد 



 داخل آمد. مثل

همیشه نگاهی کوتاه به من کرد و سرش را 
 تکان داد. بعد خم

شد و پیشانی فرشته را بوسید. از سر جایم 
 برخاستم و زن و

شوهر را تنها گذاشتم. پایین پرستار هنوز 
 مشغول صحبت

بود. چند لحظه ایی در هال قدم زدم. می 
 دانستم که پسرها

رشته نمی دانند. فرشته چیزی از بیماری ف
 مطمئن بود که

خوب خواهد شد. سینه کامال برداشته شده 
 بود و مراحل شیمی



درمانی به عقیده پزشک، به خوبی پیش می 
 رفت. در دوره

شیمی درمانی قبل از عمل، دقیقا هر روز با 
 پسرها در تماس

بود و روز قبل از عمل هم، با همه شان 
 حرف زده بود و در

ز بعد از عمل هم تا جایی که این چند رو
 شده بود، جواب

تماسشان را داده بود. اما حاال باز هم دلتنگ 
 .پسرانش بود

عمل و عوارض روحی بعد از آن و شیمی 
 درمانی سنگین و

عوراض وحشتناک آن، باعث شده بود که 



 بیشتر از همیشه
احساساتی شود و من کامال آگاه بودم که به 

 خاطر من به آنها

ی دهد. چون خبر دادن به آنها، خبر نم
 مساوی با برگشتن آنها

بود. فرشته می خواست انقدر خوب شود که 
 بتواند باز هم

خودش به دیدن آنها برود. به اتاق کاووس 
 خان رفتم. پیدا

کردن شماره پسرها، کار سختی نبود. اما من 
 به دنبال یک
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د و قاعدتا نفرشان بودم. کسی که بزرگتر بو



 .مسئول بقیه

کسی که بی تفاوت تر از بقیه بود و شاید 
 حتی به نوعی

خطرناک تر از بقیة روی صندلی چرخان اتاق 
 کاووس خان

 نشستم و به شماره ایی که مقابلم بود،
 .نگاه کردم

نگاهی به ساعت کردم و با احتساب تفاوت 
 ساعت که دو

ساعت و نیم بود، شماره اش را گرفتم. با 
 زنگ سوم جواب

 .داد

 ...سالم بابا



خدا را شکر ظاهرا انقدر از پدرش نبریده بود 
 که شماره اتاق

او را سیو نکند. یک خط مستقیم برای فکس 
 در اتاق کاووس

خان بود که با خط خانه فرق داشت و ظاهرا 
 او این شماره را

که روابطش  داشت. پس این نشان می داد
 با کاووس خان، آن

چنان هم شکراب نیست. اه عمیقی کشیدم 
 و سعی کردم با

 .صدایی محکم صحبت کنم

 سالم

سکوت برقرار شد. مکثی انقدر طوالنی که 



 فکر کردم تماسم
 .قطع شده است

 شما؟ -

 ...سارا-
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 .دوباره مکث کرد

 چی کار داری؟-

بود. هنوز هم هیچ مسالمتی در لحنش ن
 همان پسر بچه بی

تفاوت و سرد و خشک بود. حتی می 
 توانستم او را تجسم کنم

که بزرگ شده و باز هم نسبت به اوضاع 
 اطرافش، بی تفاوت



 .تر از سنگ است
 ...فرشته جون مریضه-

 چی؟ -

 .صدایش بهت زده شد

باید بیاین. به برادر هات هم خبر بده... به -
 میان حرفم آمد و

شونتبا خ  

چی داری می گی؟ من دیروز با بابا حرف -
 ...زدم

 .من به میان حرفش امدم

فرشته جون نخواست چیزی بدونید. حالش 
 .خوب نیست

 .مکثی کوتاه کرد



 چشه؟

سینه رو برداشتن و شیمی درمانی رو _
 .شروع کردن

 چی؟
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آن چنان فریاد کشید که چیزی نمانده بود 

ی از دستمگوش  

 .بیفتاد
چی داری میگی؟ هوار می کشید. کامال 

 مشخص بود که به

حرفم اعتماد ندارد و فکر می کند که من 
 اینها را برای اذیت
 کردن او می گویم



سرطان داره بهمن. خواهش می کنم داد 
 ..نزن. عین واقعیته

یک دفعه ساکت شد. سکوتی طوالنی. صدای 
 نفس نفس

که شنیده میشد.  زدنش، تنها صدایی بود
 صدای فن و هنی تند

و پشت سر هم. مثل کسی که در گریه، 
 .نفس کم اورده است

بابا چرا چیزی نگفت؟ صدایش گرفته شده 
 .بود

خود فرشته جون نخواست. ولی االن دلتنگ 
 شماست. باید

 .بیاید. از دوباره سکوت کرد



گوشی رو بده به بابا. آهی کشیدم. به هیچ 
 وجه مرا باور

اشت. اون خبر نداره که من زنگ زدمند . 

 .به تو ربطی نداشته که بخوای زنگ بزنی
چشمانم را روی هم فشردم. درد داشت. 

 درست مثل کتک

هایی که از برادرش می خوردم، درد داشت. 
 او هیچ وقت

مرا نزده بود، ولی احتماال تنها علت اش این 
 بود که بزرگ

چگانه بود و هیچ بهانه ایی برای کتک کاری ب
 نداشت. ولی

بی تفاوتی که در مقابل رفتار برادرانش 



 داشت، بدتر از
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اعمال مستقیم خشونت بود... نه ربطی 

 نداشت. من به خاطر
فرشته جون زنگ زدم. چون گفت که دلتنگ 

 .شماهاست

دوباره سکوت کرد. کامال مشخص بود که او 
 متشکر نخواهد

 .بود
گوشی را بدون حتی جواب  خداحافظ اما او
 خداحافظی من،

قطع کرد. چند لحظه همان جا پشت میز 
 تحریر کاووس خان



نشستم و سعی کردم تا ارامشم را حفظ 
 کنم. با صدای پرستار

که مرا صدا می کرد، برخاستم و از اتاق 
 بیرون آمدم. با

دیدن من که از اتاق کاووس خان بیرون می 
 آمدم، چپ چپ

نگاهم کرد و گفت که باال مرا صدا زدند. 
 اهمیتی ندادم و باال

دویدم. فرشته جان می خواست که برایش 
 کتاب بخوانم. کنار

تختش نشستم و کتاب بلندی های بادگیر را 
 برداشتم و شروع

 .کردم



سعی کردم که اضطرابم را مخفی کنم و برای 
 فرشته جان که

خوشحال بود، خوشحال باشم. عرق کرده 
 بود. دوباره

خواست تا صورتش را بشورم. اسفنج اوردم 
 و صورت و

گردنش را شستم. نخواست که چیزی سرش 
 کند. قهرمانانه

در برابر ریزش موهایش را مقاومت کرده 
 بود. حاال هم

 .دوست نداشت چیزی که بود را مخفی کند

دوباره به پایین برگشتم. دلم بهم می خورد و 
 .حالم خوب نبود



هندزفری در گوشش گذاشته بود و پرستار 
 موزیک گوش می
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داد. گاهی فکر می کردم که جای من او با 

 هم عوض شده

است. نه اینکه اعتراضی برای نگهداری فرشته 
 .داشته باشم

من عاشق نگهداری از او بودم ولی از کسانی 
 که از زیر کار

خالی در می روند و از انجام وظایفشان شانه 
 می کنند، بدم

می اید. تازه برای خودم چای ریخته بودم که 
 صدای باز شدن



در آمد و متعاقب اش صدای صحبت کردن 
 دو مرد آمد. نفسم

 .را نگه داشتم. آمده بودند

در طی این سالها، ما هیچ کدام عالقه ایی به 
 .دیدن هم نداشتیم

نه آنها و نه من متوجه بودم که فرشته جان 
از عکس هایی  

آنها را به من نشان نمی دهد و من حتی به 
 عکسهایی که در

اتاق خواب فرشته و کاووس خان و اتاق کار 
 کاووس خان

بود هم هرگز دقیق نشده بودم. گاهی که رد 
 می شدم، زیر



چشمی نگاهی می کردم. ولی نه دقیق و با 
 جزییات. همیشه

حالتی به عکس آنها داشتم، مثل اینکه 
شتندعکس ها وزن دا . 

جان داشتند. همین باعث میشد که هیچ 
 وقت تمایلی به دیدنشان

نداشته باشم. نه حتی زمانی که فرشته 
 تماس تصویری برقرار

 .می کرد

آن زمان هم اتاق را ترک می کردم. به بهانه 
 اینکه نمی

خواهم مزاحم صحبت های خصوصی آنها 
 باشم. از اشپز



م می خانه بیرون نرفتم. می ترسیدم. زانوان
 لرزید. تمام بچگی

ام پیش رویم آمد. اولین باری که کتک 
 خوردم. انقدر بچه
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بودم که حتی نتوانستم از خودم دفاع کنم. 

 .او هم کوچک بود
من و دانش فقط یک سال با هم تفاوت 

 سنی داشتیم. او موهایم

را کشید و من حتی جیغ هم نزدم. بعد او 
 .مرا به زمین زد

دردم گرفت. خوب یادم هست، ولی انقدر 
بودم متعجب شده  



 .که حتی گریه نکردم

کمی بعد، صدای قدم هایی امد و من 
 ناخواسته از سر جایم

بلند شدم. مرد درشت هیکلی که به داخل 
 اشپزخانه سرک

کشید و با دیدن من داخل شد، هیچ 
اهتی به پسران نوجوانیشب  

که از انجام هیچ نوع آزار و اذیتی روی من 
 خودداری نمی

کردند، نداشت. قدمی به داخل گذاشت. 
 دقیق نگاهش کردم و

سعی کردم که به خاطر بیاورم که او کدام 
 یکی از آنهاست؟



همه شان همان چشمان روشن فرشته را 
 داشتند. با کم رنگی

ا حالت و فرم و پررنگی بیشتر و كمتر. ام
 چشمانشان، به

فرشته شبیه نبود. آن مالحت و آرامش و 
 محبتی که در نگاه و

چشمان فرشته موج می زد، در نگاه و 
 چشمان هیچ کدام از

آنها نبود. چشمانشان کشیده و بادامی بود. 
 و نوعی شیطنت در

چشمانشان بود که در چشمان آرام فرشته 
 .نبود. جلوتر آمد

ند بود که پشت سرش دم موهایش انقدر بل



 .اسبی کرده بود
موهای سیاه و خوش حالت. هیکل درشت و 

 چهار شانه و

چشمانی که فقط رنگ آبی اش را از مادرش 
 به ارث برده
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بود. کمی وحشی و شریر می زد. به طور 

 غریزی احساس

کردم که دانش است. چون تقریبا هم سن 
 .بودند
 سارا؟

را تنگ کرد و مرا برانداز کرد. چشمانش 
 .خنده ام گرفت



ظاهرا تمایل نداشتن به دیدار همدیگر، 
 کامال دو طرفه بوده

 .است. سرم را به نشانه مثبت تکان دادم
 دانش؟

 .نگاهی به سرتاپایم کرد. چانه اش باال رفت
 آره، چطوری؟

لبخند زدم. عجیب بود. رفتارش شاید گرم 
 نبود، ولی سرد و

 .خشک و بی تفاوت هم نبود

 ممنون

آمد و روی صندلی نشست. وقتی که برایش 
 چای ریختم و

مقابلش گذاشتم، با کمی تعجب به فنجان 



 چای نگاه کرد و بعد

تشکری ارام کرد. روی صندلی کنار دستش 
 نشستم و فنجان

تمام شده چایم را برداشتم. دیدن مامان تو 
 این وضع، واقعا

کشیدم و نگاهش  غیر قابل تحمله آهی
 کردم. مشخص بود که

 .ناراحت است. چایش را نوشید
هنوز اینجا زندگی می کنی؟ سرم را پایین 

 .انداختم
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آره... می دانستم که همیشه به نوعی سربار 

 .این خانواده بودم



نیازی نبود که او با بی رحمی این را جار هم 
 ..بزند

ا بلند کردم و با چی کار می کنی؟ سرم ر 
 حیرت نگاهش

کردم. دانش تنها برادری بود که مرا کتک 
 می زد. شاید هم

حق داشت. فقط یک سال از من بزرگ تر 
 بود و زمانی که

من رسیدم توجه ایی که به او می شد، کمتر 
 .شد

به نوعی من هووی او محسوب میشدم و در 
 ضمن من پسر

زی هم نبودم که شاید از طریق بازی و همبا



 شدن، بشود یک

صمیمیتی نسبی بینمان ایجاد شود. من 
 دختری بودم که نمی

شد همبازی او شود. در نتیجه او مرا می زد. 
 و من هم انقدر

ضعیف بودم که همیشه کتک می خوردم. 
 .درس می خونم

فنجان چایش را خالی کرد و کنار گذاشت. با 
 لحنی بی تفاوت

 :پرسید
 چی می خونی؟

که فقط از روی ادب  کامال مشخص بود
 .پرسیده است



 هنر. عروسک سازی-

پوزخندی روی لبش آمد. اما چیزی نگفت. 
 برخاست و در

 :حالیکه از اشپزخانه بیرون می رفت، گفت

 موفق باشی -
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به رفتنش نگاه کردم. همین یک مکالمه 

 نسبتا ارام و مودبانه
ر به هم در روابط ما، یک پیشرفت چشم گی

 .حساب می آمد

آهسته از اشپزخانه سرک کشیدم. بیرون 
 روی مبلهای راحتی

درون سالن، دو مرد دیگر هم نشسته بودند. 



 یکی از آنها را
به سرعت شناختم. بهمن زمانی که ایران را 

 ترک می کرد،
دیگر مرد شده بود. حاال هم بزرگ ترین در 

 بین آنها نشان
داده می شد. پیراهن سفید مردانه همراه با 

 کراوات به تن

داشت. کتش را روی دسته مبل، کنار 
 .دستش گذاشته بود

کراواتش آبی آسمانی بود و به شدت به رنگ 
 چشمانش می

آمد. موهای سیاه پر کالغی اش، برخالف 
 برادرش، به خوبی



اصالح شده بود. بینی اش که در در زمان 
 نوجوانی شکسته

د را هنوز عمل نکرده بود و چشمانی که بو
 شاید کمی از

برادرانش ارام تر بود و بیشتر شبیه به 
 .چشمان فرشته بود

ولی باز هم آن حالت زیبا و آرامش بخش 
 چشمان فرشته را

نداشت. یک پایش را روی پای دیگرش 
 انداخته بود و با

برادر دیگرش که سعی کردم حدس بزنم 
 کدام است، آهسته

کنار دستش  می کرد. برادرش کهصحبت 



 نشسته بود، مرا
دید. اخم کم رنگی روی پیشانی اش نشست 

 که باعث شد توجه

 .به من هم به طرف من جلب شود
 .بزرگ شدی-

 .خندیدم
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 .شما هم-

لبخندی گوشه لبش امد. رابطه ما پر از 
 پیچیدگی بود. پر از

ه هیچ کدام از ابهام. ابهاماتی که نه من و ن
 ماها آن را درک و

کشف نکرده بودیم. شاید همین باعث شده 



 بود که ما بیشتر و
بیشتر از هم دور شویم. بهمن سرش را بلند 

 کرد و به من و

برنا نگاه کرد. اما چیزی نگفت. برخاست و 
 به طبقه باال

 .رفت

برنا و دانش هم چند دقیقه بعد، یکی یکی 
 برخاستند و به اتاق

قدیمشان رفتند. نگاهی به اطراف های 
 کردم. او نبود. راحتی

خیالی که از بابت نیامدن او پیدا کرده بودم، 
 وصف ناشدنی

 .بود



همیشه این حس در من وجود داشت که 
 فرشته از جریاناتی

که پیش آمده بود، با خبر بود. نمی دانم، 
 ولی حس می کردم

که چیزی که فرشته را وادار کرد که از تمام 
 آنها دل بکند و

آنها را در همان سنین نوجوانی به غربت 
 بفرستد، دلیلی

 .ورای تحصیل داشت

برخاستم و به اتاق فرشته رفتم تا اگر به 
 چیزی نیاز دارد،

اماده کنم. بیدار بود و از شدت خوشحالی، 
 تمام صورتش فلش



که گفت به  می زد. بغلش کردم و وقتی
 چیزی نیاز ندارد،

گذاشتم تا کمی استراحت کند. عصر زمانی 
 که دواهای فرشته

را دادم و نشستم تا بلندی های بادگیر را 
 بخوانیم، ضربه ایی
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به در خورد و بهمن داخل شد. به احترامش 

 ایستادم. نگاهی
سرد و بی تفاوت به من کرد و بدون هیچ 

اشاره حرفی با  

دستش مرا به نشستن دعوت کرد. نشستم 
 و کتاب را عالمت



گذاشتم و زیر لب گفتم که به آشپزخانه می 
 روم و از اتاق

خارج شدم. در لحظه آخر چشمان نگران و 
 ناراحت فرشته را

دیدم که بین من و پسرش در گردش بود. 
 پایین رفتم. دانش

کنار دست پرستار نشسته بود و هنوز هیچی 
با هم نشده  

صمیمیتی کامل پیدا کرده بودند. خنده ام 
 گرفت. وقتی که از

کنارشان رد شدم دانش سرش را بلند کرد و 
 چشمکی دوستانه

به من زد که باعث شد لبخندم وسیع تر 



 شود. به اشپزخانه

رفتم محبوبه خانم در تدارک شام بود. با 
 اینکه همیشه بدش

می آمد که زمان درست کردن غذا کسی در 
 کنارش بماند ولی

همیشه برای من استثنا قایل میشد. از 
 همان بچگی هم وقتی از

دست دانش فرار می کردم و به اشپزخانه 
 پناه می آوردم،

محبوبه خانم تظاهر می کرد که مرا قایم 
 کرده است. اما

احتماال خودش هم به خوبی آگاه بود که 
 هیچ قایم باشکی در



یست. من از بین من و پسران این خانواده ن
 ترس از دست آنها

فرار می کردم نه از سرخوشی و هیجان 
 بازی. مثل آن وقتها

مغز کاهو را پوست گرفت و به من داد. آن 
 زمان هم بیشتر

مواقع، خوشمزه ترین خوراکی ها را برای من 
 نگه می

داشت. دو ساعت بعد زمانی که غذای 
 فرشته را در سینی
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و باال بردم. دانش و پرستار هنوز  گذاشتم

 کنار هم نشسته



بودند و از گوشی هم فیلم می دیدند. باال 
 بهمن هنوز در اتاق

مادرش بود و برنا هم به او اضافه شده بود. 
 غذا را روی میز

گذاشتم ولی برنا گفت که خودش برای غذا 
 خوردن به مادرش

کمک می کند و خیلی مودبانه عذر مرا 
 خواست. باز هم سعی

کردم نگاه نگران و ناراحت فرشته را ندید 
 بگیرم. پایین رفتم

و بعد از شامی که هر کسی در جایی که بود 
 خورد و نه سر

میز غذا خوری و دور هم، به اتاقمرفتم و به 



 کارهای

دانشگاهم رسیدم. صبح بعد از بوسیدن 
را فرشته، وسایلم  

برداشتم و از خانه بیرون زدم. بهمن در 
 حیاط مشغول روشن

کردن ماشین بود. اما حتی سرش را بلند 
 نکرد تا مرا نگاه

 .کند

از خانه بیرون زدم و پیاده تا سر خیابان 
 رفتم. آن جا هم

منتظر تاکسی شدم. بهمن و برنا با ماشین 
 از مقابلم رد شدند و

ی می در حالیکه نگاهشان را جای دیگر



 دادند، گاز دادند و

رفتند. مقابل دانشگاه بارزا و جاوید قرار 
 داشتم. جاوید آمده

بود. طبق معمول موهای فرفریش را زیر 
 کاله مخفی کرده

 .بود، تا حراست گیرش نیاندازد
چطوری تو؟ نگاهی به اطراف کردم و همان 

 جا روی نیمکت

چنبره زدم و با بی حالی تخته شاسی ام را 
لم زدم وزیر بغ  

 .دستم را روی آن حایل کردم
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داغون نیشخندی زد و نگاهی به اطراف کرد و 



 دزدکی گونه

 .ام را کشید
 أه... نکن-

 .جاوید بیشتر خندید

جوون. تو بگو جاوید بمیر. من میگم -
 .خودت زودتر

سرم را بلند کردم و خندیدم. این پسر 
 عجیب و غریب را به

ت داشتم. او و دختر خاله عجیب شدت دوس
 تر از خودش،

بهترین دوستان من بودند. می دانستم که 
 جاوید از آن دختر

بازهای قهار است ولی هیچ وقت و هیچ 



 زمانی، حسش به من
فراتر از یک دوست نرفته بود. همین دوستی 

 بین ما را پایدار
کرده بود. وگرنه جاوید اهل رابطه با هیچ 

 دختری، آن هم در

 .دراز مدت نبود

 .حاال چی شده که این چنین داغانی فرزندم-

 .چپ چپ نگاهش کردم

 کشیش شدی؟-

 .چشمکی بامزه زد

 .آره یه زمانی کشیش بودم -
 .از شدت خنده نفسم برید

 خدا نکشتت جاوید. کشیش چه صیغه اییه؟-
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كمی مرا با باسنش به آن طرف هل داد و 

 کنار من روی

 .نیمکت نشست
از شدت خنده ریسه رفتم و سرم را روی 

 بازویم که روی
تخته شاسی هایل کرده بودم، گذاشتم 

 وخندیدم
این جوری بود که من یه جورهایی مثل -

 کشیش هایی بودم

که اعتراف می گیرن. ولی خب اعتراف داریم 
 !تا اعتراف

میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین 



 تا آسمان است؟
همچنان که می خندیدم، سرم را بلند کردم 

 و صورتش را که
 .با شیطنت مرا نگاه می کرد، نگاه کردم

 !ناکس_
 .چشمک زد

رزا از باغچه ای که مقابل ما بود پرید و به 
 .طرف ما آمد

خاک تو سر جفتتون! االن حراست میاد 
 سراغتون ور دل هم

 .نشستین دل می دین و قلوه می گیرین
د به دختر خاله اش نگاه کرد و جاوید خونسر 

 گفت: بدت اومد



عزیزم؟ من واال بهش گفتم مگه تو خودت 
 خواهر و مادر

نداری افتادی دنبال پسر مردم. ولی این 
 دوره زمونه كو دختر

نجیب؟ افتاده دنبالم همین جوری میگه اقا 
 خوشگله شماره بدم؟

 .رزا خنده اش را مخفی کرد

 !دلقک-
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 :نگاهی به اطرافش کرد و گفت
 صفری نیومده؟-

 .با سرم به جای آن طرف تر اشاره کردم
چرا اومده. اون جا نشسته با دوستاش.  -



 چی کارش داری؟

مرتیکه جزوه من رو گرفته پس نمیده. -
 ...اوسكول

بعد هم با آن قد یک متر و پنجاه سانتی 
 متری اش، آن چنان

ظه ایی به سمت صفری رفت که برای لح
 خنده ام گرفت. رزا

الغر و قد کوتاه و ریز نقش بود، ولی بسیار 
 متکی به خود و

محکم، و با شخصیتی عالی و منحصر به فرد 
 بود. بعد از

کالس به خانه برگشتم. خانه ساکت بود. به 
 اشپزخانه رفتم و



از یخچال آب خوردم. بعد باال رفتم تا سری 
 به فرشته جان

بزنم. از اتاق قدیم دانش، صدای خنده ایی 
 .زنانه می آمد

چشمانم درشت شد و سریع به داخل اتاق 
 فرشته چپیدم. فرشته

خواب بود ولی رنگ و رویش نسبت به 
 روزهای ابتدای

 .عمل، بسیار بهتر شده بود

رویش را پوشاندم و نوک پا از اتاق بیرون 
 امد. هنوز هم

آمد. به اتاق صدای خنده از اتاق دانش می 
 خودم رفتم و لباس



عوض کردم و بیرون رفتم. در پایین کاووس 
 خان که تازه

برگشته بود در اتاقش مشغول صحبت با 
 تلفن بود. وسایلم را

از اتاق کار کوچکی که به نوعی کارگاه من 
 شده بود و در
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زیر راه پله ها بود، بیرون اوردم و مقابل 

کهتلوزیون   

صدایش پایین بود، نشستم و به کارم 
 پرداختم. هنوز یک

ساعت نگذشته بود که در باز شد و برنا و 
 بهمن به خانه



برگشتند. باز هم به راحترامشان برخاستم. 
 برنا با نیم لبخندی

رسمی، تعارف کرد و به من نگاهش را به 
 .گوشی اش داد

دوباره نشستم و به کارم پرداختم. یک 
مانی کهساعت بعد ز   

من غرق در کارم بودم، حضور کسی را باالی 
 سرم احساس

کردم. نیم خیز شدم و متوجه شدم که 
 دانش باالی سرم ایستاده

بود و با کنجکاوی به طرحی که سیاه قلم زده 
 بودم، نگاه می

کرد. عاقبت یک ابرویش را باال برد و با 



 حالتی کمی دلگرم

 :کننده گفت

 .کارت خوبه-

منونلبخند زدم:م . 

 .آمد و مقابلم نشست
 پرتره هم می کشی؟-

سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. چیزی 
و لبخندی که نگفت  

زد فقط یک لبخند مودبانه و نمایشی بود. 
 بعد هم نگاهش را

به تلوزیون داد. یک ساعت بعد زمانی که 
 من از اتاق کارم

بیرون امدم. هر سه برادر کنار هم نشسته 



 بودند و درباره
موضوعی بلند بلند صحبت و شوخی و خنده 

 می کردند. اما با
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بیرون امدن من از اتاق، خنده شان قطع 

 شد. سعی کردم که

این واکنش را نادیده بگیرم. مثل واکنش 
 های زیادی که نادیده

 .گرفته بودم

باال رفتم و بلندی های بادگیر را برداشتم و 
 شروع به خواندن

 .برای فرشته کردم
وقت شام کاووس خان پشت میز نشست و 



 پسرها را صدا
کرد. تازه از غذا دادن به فرشته فارغ شده 

 بودم که مرا هم
صدا کرد. دستانم را شستم و سر میز 

 نشستم. اما پسرها به
سر میز نیامدند. اما پسرها به سر میز 

 نیامدند. خونسرد هر
و به  کدام آمدند و یک ظرف غذا کشیدند

 .اتاق خودشان رفتند
کاووس خان در حالیکه چیزی نمانده بود که 

 منفجر شود از

جا برخاست و بشقابش را روی زمین پرت 
 کرد و شکاند. بعد



هم به اتاقش رفت و لباس پوشید و بیرون 
 زد. من هم غذاها

را جمع کردم و به اشپزخانه بردم و با محبوبه 
 خانم در همان

خوردیم. صبح زود  اشپزخانه شاممان را
 کالس داشتم و باز

هم همان برنامه روز قبل تکرار شد. باز هم 
 برنا و بهمن با

من از خانه بیرون زدند و باز هم تظاهر به 
 ندیدن من کردند

و از کنارم با ماشین رد شدند. دانش هم 
 مثل یک مرغ تخم

گذار، هم چنان در خانه چنبره زده بود که 



 البته من حس
یلی به جز پرستار فرشته نداشت. میکردم دل

 بعد از آموزشگاه
و سرو کله زدن با بچه ها و دستانی رنگی، به 

 سراغ شقایق
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رفتم. پشت دخل نشسته بود و سرش پشت 

 یک دسته بزرگ
 .گل رز و مریم، گم شده بود

 دختر گل فروش نیستی؟-

سرش را بلند کرد و با اشتیاق برایم دست 
ن دادتکا . 

 چطوری تو پیکاسو جان؟-



 .دستان رنگی ام را باال آوردم و نشانش دادم

 :خندید و گفت

 .من به تو افتخار می کنم دخترم-

رفتم و کنارش روی چهار پایه چوبی نشستم 
 و دستانم را

زیر بغلم گذاشتم تا گرم شود. به خاطر گلها 
 نمی توانست حتی

یتر در سرمای زیر صفر درجه هم بخاری یا ه
 روشن کند. با

لذت نگاهی به گلها انداختم. شغل شقایق 
 یکی از شغلهای

رویایی من بود. بودن در کنار این همه گل، 
 حتی مردن در



 .این فضا را هم دوست داشتنی می کرد
 تو چطوری؟-

 :آهی کشیدم و گفتم
 داغون-
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سرش با توجه باال آمد. نوع دوستی من با 

 شقایق، تفاوت

زیادی داشت با دوستی ام بارزا و جاوید 
 شقایق راز هایی را

از زندگی خصوصی من میدانست که آنها 
 .نمی دانستند

 چی شده؟ فرشته جون بدتر شده؟-

نه اون خیلی خیلی خدا رو شکر بهتر -



 …شده

 :مکث کردم و گفتم

 .پسرها برگشتن-
چینی که با آن سیم های نازک  سیم

 مخصوص بستن گلها را

می برید، از دستش افتاد. او کامال به حس 
 من نسبت به آنها،

به من آگاه بود. و حس انها نسبت . 

 چی شد که برگشتن؟-

خودم به بهمن زنگ زدم. فرشته جون -
 دلتنگ بود ولی می

دونستم که به خاطر من چیزی نمی گه. 
 خودم دست به کار



 .شدم

 .چند لحظه تنها نگاهم کرد

بعد خم شد و دستش را روی دستم 
 .گذاشت

 بهت گفته بودم که خیلی دوستت دارم؟-
خندیدم: نه... بیشتر خم شد و مرا بوسید با 

 :احساس گفت
 حاال گفتم-
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دوباره بر سر تقسیم کردن حلقه بزرگ سیم 

 که در کنار پایش

آنها را به قطعاتی که گذاشته بود، برگشت. 
 می خواست می



چید و کنار دستش می گذاشت. به این 
 ترتیب در زمان امدن

مشتری و بستن دسته گل، زمان کمتری 
 مصرف می شد. من

می ترسم. شقایق نگاهش را باال آورد و 
 نگاهم کرد:طبیعیه

 :آهی کشیدم و گفتم
از همه شون می ترسم. از بهمن که -

 بیشترین نفوذ رو روی
بقیه داره بیشتر. روز اول به نظر می رسید 

 که برنا و دانش

یکم روی خوش نشون دادن و از فرداش 
 نمی دونم بهمن چی



تو گوششون خوند که همون یه ذره حرف 
 .زدن هم تعطیل شد

بلند شد و سیم چین را روی میز گذاشت و 
 از فالسکی که

پشت سرش روی میز کوتاهی گذاشته بود، 
 .برایم چای ریخت

مدت زمان زیادی را سکوت کرده بود. می 
 دانستم چه چیزی

ذهنش را مشغول کرده است. می خواست 
 چیزی بپرسد، ولی

 .به شدت دودل بود
 نوشاد اومده؟-

با شنیدن اسمش، نفس از میان دهانم، با 



 حالتی مثل سکسکه

بیرون آمد. شقایق سریع سرش را پایین 
 انداخت و چشمانش

 .را از من گرفت
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زیر چشمی نگاهم کرد اما چیزی نگفت و 

 تقریبا بعد از یک
 :سکوتی طوالنی گفت

 .خب خدا رو شکر-

 .بعد هم دوباره شروع به چیدن سیم ها کرد
 تا کی هستن؟-

 .شانه ام را باال بردم:نمی دونم

 چه کاره هستن؟ تحصیالتشون؟ -



برنا می دونم دکتره. ولی دکتر چی؟ نمی -
. بهمن و اوندونم  

یه شركت دارن. یه جور شرکت کامپیوتر و 
 قطعات

کامپیوتری. دانش هم احتماال درس می 
 خونه

 چه رشته ای و سازی؟-

شانه ام را باال بردم: نمی دونم. ولی هر چی 
 هست هنر

نیست. چون وقتی بهش گفتم هنر می 
 .خونم، پوزخند زد برام

 .شقایق خنده اش گرفت

- ایون رو از نزدیک ببینمخیلی مایلم این اق . 



نباش. از نزدیک چندان آش دهن سوزی -
 .نیستن

غش غش خندید و برای جواب دادن به 
 مشتری که به داخل

آمده بود، برخاست. کمی دیگر هم نشستم 
 و بعد با چند شاخه

رز و مریم که برایم روزنامه پیچ کرد، به خانه 
 برگشتم. در
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خانه تمام برادران باز هم روی مبل در سالن 

 لم داده بودند و
تلویزیون نگاه می کردند. با دیدن من و 

 دسته گلم، نمی دانم



چه برداشتی در ذهنشان کردند که پوزخندی 
 تمسخر آمیز

روی لبانشان امد. تنها بهمن بود که نگاهی 
 سرد و تلخ به من

 .کرد و توجه اش را به تلوزیون داد

پزخانه رفتم و یک گلدان برداشتم و به اش
 گلها را در آن

گذاشتم و به اتاق فرشته بردم. بلند شده و 
 روی تخت نشسته

بود. اگر کسی می گفت که عشق معجزه 
 نمی کند، من با تمام

وجود این نظر را رد می کردم. من معجزه 
 عشق را در



فرشته در همین چند روز اندک که از 
 برگشت پسرانش گذشته

، به وضوح دیده بودم. حالش عالی بود. بود
 خم شدم و او را

بوسیدم. گلها را کنار تختش گذاشتم و اشاره 
 کردم که شقایق

سالم بلند رساند. بعد هم نشستم و با هم 
 از دانشگاه و کالس و

پسرها و همه جا صحبت کردیم. در این چند 
 روز انقدر در

انحصار پسرانش بود که حرفهای من روی 
نده و قلنبهدلم ما  

 .شده بود



بعد از اینکه به نظر می رسید از حرف زدن 
 خسته شده

است، گفت، که برنا را صدا کنم تا دواهایش 
 را بدهد. ظاهرا

امروز پرستارش نیامده بود که البته ضرر 
 .آنچنانی هم نبود

چون در بودنش هم کار خاصی نمی کرد. از 
 اتاق بیرون امدم

آنها که مرا نمی از همان باالی پله ها به 
 .دیدند، نگاه کردم

28 

 تقاطع  
مشغول شوخی با هم بودند. درست مثل 

 آن موقع ها. آن زمان



هم مرا کامال نادیده می گرفتند. بهمن به 
 چیزی که برنامی

گفت، می خندید و دانش بالودگی بشکن 
 می زد و حرکت

زشتی با دستش در می آورد. چند پله پایین 
برنا راامدم و   

 .صدا کردم

برنا... فرشته جون میگه بیای دوا هاش رو -
 .بدی

بدون آنکه نگاه دیگری به آنها بکنم، به اتاقم 
 رفتم و لباس

عوض کردم. وقتی که از اتاق بیرون آمدم، 
 برنا هم از اتاق



 :فرشته بیرون امد. نگاهی به من کرد و گفت

- گلها رو تو براش خریدی؟… ام.  

خنده ام گرفت. آنها فکر کرده بودند گلهایی 
 که من از دوست

 پسرم گرفته ام را برای مادرشان برده ام؟
نه دوستم که گل فروشی داره داد و گفت -

 که سالمش رو به

 .فرشته جون برسونم

چیزی نگفت و از پله پایین رفت. به 
 اشپزخانه رفتم و در

سکوت با محبوبه خانم تدارک شام را دادیم. 
 نزدیک ساعت

هشت بود که صدای خنده های بلند پسرها 



 با به خانه آمدن
کاووس خان قطع شد و دقایقی بعد هر سه 

 نفرشان به
اتاقهایشان رفتند. محبوبه خانم در حالیکه 

 سرش را با تاسف

تکان تکان می داد گفت، که غذا را روی 
 همین میز آشپزخانه
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سرها با پدرشان غذا بخور بچینم. چون این پ

 نیستند. حق با
محبوبه خانم بود. پسرها یکی یکی امدند و 

 غذا کشیدند و به

اتاقشان رفتند و بعد هم کاووس خان طبق 



 معمول بعد از شام

از خانه بیرون زد. بعد از دادن شام فرشته 
 جان، چون مسکن

هایش اثر کرده بود، دیگر به بلندی های 
 بادگیر نرسید و پلک

هایش روی هم افتاد و خوابید. من هم به 
 اتاقم برگشتم و به

کارهای دانشگاهم رسیدم صبح روز بعد 
 چون نه دانشگاه

داشتم و نه کالس، در خانه ماندم و فرشته 
 جان را از تخت

بیرون اوردم و چند قدمی در اتاق زدیم. برنا 
 و بهمن طبق



معمول بیرون رفته بودند و دانش هم ظاهرا 
ود. بعدخواب ب  

از خواباندن دوباره فرشته که همان چند قدم 
 هم او را خسته

کرده بود، پایین رفتم و چون محبوبه خانوم 
 نبود، مشغول تهیه

 .غذا شدم

کمی با ضبط ور رفتم. ضبط صوت قدیمی، 
 که به اشپزخانه

منتقل شده بود. چون محبوبه خانم عادت 
 داشت که زمان غذا

داریوش  درست کردن اهنگ گوش بدهد.
 بود. ترانه مالیم



اجازه بود. صدایش را کمتر کردم و آرام آرام 
 به کارم

پرداختم. تازه در زودپز را بسته بودم که 
 دانش به اشپزخانه

آمد. ژولیده و بامزه، با موهایی بلند و 
 اشفته. دانش را علی

رغم تمام کتک کاری هایمان دوست داشتم. 
 هیچ وقت حس

و او داشتم، نسبت بدی که نسبت به بهمن 
 به دانش و برنا
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نداشتم. او به خاطر بالیی که بر سرم آورد و 

 بهمن به خاطر



 .نادیده گرفتن او
بهمن انقدر بزرگ بود که میتوانست جلوی 

 او را بگیرد، ولی
نگرفت. تنها ایستاد و نگاه کرد. به نوعی گناه 

 بهمن از او هم
بزرگتر بود. لبخندی به رویش زدم. اما با کج 

 خلقی نگاهم

کرد. احتماال از آن مدلهایی بود که تا یک 
 ساعت بعد از بیدار

شدن، نمی شد با انها طرف شد. خندیدم که 
 باعث شد که

بیشتر چپ چپ نگاهم کند. شلوارک کوتاه، 
 با زیرپوش استین



حلقه ایی پوشیده بود و بازوهایش که تاتویی 
زبان چینی به  

نوشته بود را به نمایش گذاشته بود. در 
 یخچال را باز کرد و

همان طور که باسنش را به کابینت تکیه 
 داده بود، درون

یخچال را از نظر گذراند و خمیازه ایی کشید 
 و پاکت شیر را

 .برداشت و با همان پاکت باال رفت
آهی کشیدم ولی چیزی نگفتم. در یخچال را 

 بست و امد و
شت میز نشست و به ضبط نگاه کردپ . 

 این کجا بود؟-



مال محبوبه خانمه. دوست داشت موقع -
 غذا درست کردن

اهنگ گوش بده، بعد از اینکه سیستم 
 سینما خانگی رو

 خریدیم، کاووس خان این رو گذاشت اینجا

یک ابرویش را باال برد و در نهایت  -
 :بدجنسی گفت
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 خریدیم؟-

حس کردم رنگم پرید. اما چیزی نگفتم و تنها 
 .نگاهش کردم

یادم رفته بود که دانش تا چه حد می تواند 
 - .ازار دهنده باشد



 .کاووس خان منظورم بود

پوزخندی زد و سرش را تکان داد و موهایش 
 را از اطراف

گردنش جمع کرد و با کسی که دور مچش 
 انداخته بود، پشت

 .سرش بست

درستهآهان! این  - . 

جوابش را ندادم. در سکوت به اهنگ گوش 
 .داد

خیلی وقت بود که این آهنگ رو گوش -
 .نداده بودم

 .چیزی نگفتم

- خانم نیست؟ محبوبه  



 .نه، روز مرخصیشه -
 پس کی غذا درست میکنه؟-

آن چنان حالت ناامیدی داشت که خنده ام 
 گرفت. جوری به من

نگاه کرد که خنده ام بیشتر شد. اما چیزی 
 نگفت. تنها همان

طور که دستش را زیر چانه اش زده بود، به 
 رفت و آمد من

 .بین یخچال و گاز نگاه میکرد
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 من گشنمه-

 :اه عمیقی کشیدم و گفتم
ناهار تا یک ساعت دیگه حاضره. سرورم -



 ترجیح میدن که
عد ناهار هم بخورن؟! یا صبحانه بخورن و ب

 ترجیح میدن که
 تا یک ساعت دیگه صبر کنن؟

گوشه لبانش باال رفت و همانطور که به 
 عقب تکیه می داد،

دستانش را پشت سرش به هم گره زد و مرا 
 با خنده نگاه

 .کرد

 .نه... بامزه شدی! خوشم اومد-
 .خندیدم و سرم را تکان تکان دادم

- که بری از  هیچ وقت به این فکر نکردی
 اینجا؟



نگاهش کردم. حالت صورتش ستیزه جویانه 
 نبود. مثل اینکه

واقعا می خواست نظر شخصی ام را بداند. 
 نه اینکه متلک

 .بگوید و سربار بودنم را گوشزد کند
چرا... ولی دلم برای فرشته جون تنگ -

 میشه. بدون اون

 زندگی اصال معنی نداره برام
بینت یک جعبه با حیرت نگاهم کرد. از کا

 بیسکوییت در
 :اوردم و با چای مقابلش گذاشتم و گفتم

 .یه ته بندی بكن تا ناهار -
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توجه اش به شکمش جلب شد و عجالتا 
 موضوع را فراموش

کرد. اما با خوردن اولین بیسکوییت صورتش 
 را جمع کرد و

 :گفت

 مزه گند میده؟ -

ش هم به خنده بلند خندیدم. طوری که خود
 .افتاد

 چی جوری این اشغالو می خورین؟-

خنده کنان دو بیسکوییت را با هم باال 
 انداختم و با لذت هومی

 :کشیدم و گفتم

 !به همین راحتی -



 .غش غش خندید و چایش را خالی نوشید

 ...می دونی-

نگاهش کردم. اشاره کرد که کنارش بنشینم. 
 محتاطانه نشستم

و منتظر بقیه حرفش شدم. با دانش چیزی 
 قابل پیش بینی

نبود. آن زمان هم همین جور بود. یک دفعه 
 عشقش می کشید

 .که مرا بزند

 .یه جورهایی بامزه شدی-
سرم را به نشانه تشكر خم کردم. بیشتر 

 .خندید

 .شبیه مامانت شدی. من عکسش رو دیدم -
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نها چند لحظه نگاهش این بار با حیرت ت

 کردم. او عکس مادرم

 را از کجا دیده بود؟

 از کجا دیدی؟-
یک ابرویش را باال برد و باز هم گربه صفتی 

 .اش گل کرد
 ...حاال-

 …بدجنس نشو دانش-

نیشخند بامزه ایی که زد، او را دقیقا مثل 
 بچگی اش کرد. از

جا برخاست و در حالیکه همچنان نیشخند 
 روی صورتش



ده بود، گفتماسی : 

- غذا حاضر شد، صدام کن… ام. .. 

اما من مچش را گرفتم و کشیدم و نگذاشتم 
 که برود. خنده اش

شد پر رنگ تر . 

 کجا؟-

 :با ناز زنانه ایی گفت
 .ولم کن! نمی خوام حرف بزنم-

 .من هم خنده ام گرفت

 مگه دست خودته؟-
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مچش را محکم تر کشیدم، اما او هم 

 خودش را محکم گرفته



بود. در کشمکش بودیم که کسی با صدای 
 محکم گفت: چه

 خبره؟

تقریبا هر دو نفرمان از جا پریدیم. بهمن بود 
 که از روز

امدنش باالخره من صدایش را شنیدم. حتی 
 اگر مرا مستقیم

خطاب قرار نداده بود. مچ دانش را رها 
هم را ازکردم و نگا  

بهمن گرفتم و از آشپزخانه بیرون زدم. پشت 
 سرم متوجه شدم

که با تندی با برادرش حرف زد. مگه بهت 
 نگفتم باهاش



کاری نداشته باش؟ چیزی نگفتم، به اتاقک 
 کوچک زیر پله

رفتم و در حالیکه به نفس نفس افتاده بودم، 
 سعی کردم تا ارام

رام باشم. عاقبت بعد از نیم ساعت انقدر آ
 شدم که بتوانم با هر

کدام از آنها رو به رو شوم. با رفتارهای بهمن 
 و با خود

بهمن. بیرون هیچ کس نبود و خانه در 
 سکوت کامل بود. به

اشپزخانه رفتم و میز غذا را چیدم. تا اگر 
 کسی خواست،

برای غذا بیاید. بعد هم غذای فرشته را در 



 سینی گذاشتم و

برنگشته بود. نمی  باال بردم. پرستار دیگر
 دانم چه کسی او

را زد کرده بود و برای چه؟ ولی همان موقع 
 که بود هم مفید

نبود. احتماال بهمن با شاید هم کاووس 
 خان، با دیدن صمیمیتی

که یک شبه با دانش پیدا کرده بود او را رد 
 .کرده بودند

ضربه ایی به در اتاق زدم و در را باز کردم و 
 با پا هل

بهمن روی مبلی که همیشه می دادم. 
 نشستم و بلندیهای باد
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گیر را می خواندم، نشسته بود و دست 

 مادرش در دستش بود

و راجع به چیزی صبحت می کرد. چشمان 
 فرشته پر از

عشق بود و با لذت به پسر بزرگش نگاه می 
 کرد. آنچنان با

را  اشتیاق که انگار می خواست خم شود و او
 ببلعد. ظرف

غذا را روی میز گذاشتم و همین که خم 
 شدم و تا به فرشته

جان کمک کنم تا برخیزد، بهمن آرام و زیر 
 لب گفت که



خودش به مادرش کمک می کند. عذرم را 
 خواست و من هم

بیرون رفتم. در باال صدای موسیقی از اتاق 
 دانش می آمد و

در اتاق برنا هم نیمه باز بود و صدای 
حبت کردن او بهص  

انگلیسی می آمد. کمی تند و عصبی. برنا را 
 بیخیال شدم ولی

به در اتاق دانش زدم. با تاخیر در را گشود. 
 با دیدن من کمی

اخم کرد. مثل اینکه من مسئول برخورد 
 .بهمن با او بودم

 .ناهار حاضره-



بدون حرف به داخل رفت و در را به هم 
 کوبید. آهی کشیدم

و پایین آمدم و برای خودم غذا کشیدم و 
 شروع کردم. هنوز

مدتی نگذشته بود که برنا از پله ها پایین آمد 
 و با دیدن میز

غذا آمد و سر میز نشست. صورتش گرفته و 
 ناراحت بود

ولی با اشتها شروع به خوردن کرد. بعد هم 
 بلند بلند دانش را

ه صدا کرد. دانش هم از همان باال فریاد زد ک
 .نمی خورد

برنا با تعجب به باالی سرش و سقف نگاه 



 . کرد و بعد به من

مثل اینکه مقصر غذا نخوردن دانش هم من 
 بودم و خبر

37 

 تقاطع  
نداشتم. من هم شانه ام را باال بردم. برنا 

 هم با صدای بلند

 :گفت

 !به جهنم -
خنده ام گرفت، اما از ترسم لیوان آب را 

و تظاهر بهبرداشتم   

آب خوردن کردم. تنها من و برنا ناهار 
 خوردیم و بهمن و

دانش نیامدند. اما یک ساعت بعد، زمانی 



 که من غذا را جمع

کرده بودم و ظرفها را در ماشین گذاشته 
 بودم، دانش به

اشپزخانه آمد و گشتی در اشپزخانه زد. 
 متوجه شدم که

گرسنه است. اما نخواست که جلوی من 
خورد. وقتیچیزی ب  

که بیرون رفتم، برای خودش غذا کشید و دو 
 .لپی مشغول شد

اما بهمن همچنان برای غذا پایین نیامد و 
 زمانی که باال رفتم

تا هم ظرف ناهار فرشته را بردارم و هم کمی 
 پیشش بشینم،



هنوز در اتاق مادرش بود و روی لبه تخت 
 نشسته بود و

ته هم از پاهای فرشته را ماساژ می داد. فرش
 قدیم برایش

تعریف می کرد. ظرف را برداشتم و بی سرو 
 صدا پایین

رفتم. دانش همچنان مشغول بود ولی با 
 دیدن من، سریع تمام

کرد و دیگر نخورد. بعد هم بدون تشکر و 
 هیچ حرفی، ظرف

 .کثیفش را روی سینک گذاشت و رفت

اشپزخانه را مرتب کردم و به اتاق رفتم و 
بهاماده شدم تا   



سراغ رزا بروم. هفته آینده تولد جاوید بود و 
 می خواستیم

سورپرایزش کنیم. وقتی که از خانه بیرون 
 زدم، هوا عالی و
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هنوز روشن بود. قدم زنان تا سر خیابان 

 رفتم و در ایستگاه
نشستم. پنج دقیقه بعد رزا با ماشین به 

 .سراغم آمد

 توهمی. چته؟-
لبخند زدم. با شقایق می توانستم خودم 

 باشم. همان سارایی
که مشکالت زیادی داشت. ولی با رزا نمی 



 توانستم خودم
باشم. رزا دختر خوبی بود از یک خانواده 

 خوب. ولی

موضوع این جا بود که او مشکالت مرا 
 نداشت و نمی

توانست درک کند. ولی شقایق مثل خودم 
 بود. زمانی هر دو

یک گذشته داغان و بد داشتیم. ولی نفرمان 
 حاال هر دو

نفرمان سعی کرده بودیم که روی پای 
 .خودمان باشیم

اما رزا متفاوت بود. زندگی عالی و خوبی 
 داشت، با یک پدر



و مادر عالی و نمونه خواهر و برادر خوب و 
 در کل، یک

خانواده نرمال. او نمی توانست مرا درک 
 کند. من هم هیچ

این مورد نداشتم. یک دوستی بی اصراری در 
 ضرر، بدون

هیچ رمز و رازی، گاهی بد که نیست خوب 
 هم هست. بانه

خوبم. یکم خسته ام. او را راهنما زد و در 
 پارکینگ مجتمع

تجاری رفت. پیاده شدم و قدم زنان کمی 
 گشتیم. رزا نمی

دانست چه می خواهد بخرد ولی من از 



 همان اول می دانستم

. یک کیف چرم خریدم که هم چه می خواهم
 کوله پشتی می

شد و هم می شد که دستش بگیرد. با آن 
 موهای وزوزی و ان

شلوار بگی گشاد و تیپ به قول خودش 
 خسته و روشنفکرانه
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اش، کامال جور بود. عاقبت به مغازه 

 برادرش رفتیم. یک
بوتیک زنانه کفش رزا پایش را می زد و باید 

تما میح  

نشست و چسب زخم می زد. برادرش را یک 



 بار دیگر هم
دیده بودم. نقطه مقابل خودش بود. هر چه 

 رزا ریزه میزه و
قد کوتاه بود. برادرش غولی بود. درشت و 

 قد بلند. اما بسیار
اقا و خوش اخالق. نشستیم و کمی که 

 صحبت کردیم. رفت و

برایمان از کافی شاپ پاساژ، قهوه و کیک 
دی گرفت. یکیز   

ساعت بعد، زمانی که رزا باالخره به یک 
 کاپشن پاییزه

رضایت داد به خانه برگشتیم. سر راه هم 
 کمی وسایل نقاشی



که نیاز داشتم گرفتم و رزا مرا مقابل خانه 
 پیاده کرد. در حال

انداختن کلید در قفل در بودم که در باز شد 
 و به داخل هل

ده بود و خوردم. دانش بود که خوشتیپ کر 
 می خواست

بیرون برود. با دیدن من اول اخم کرد ولی با 
 صدای خداحافظ

رزا به بیرون سرک کشید و با خوش رویی با 
 رزا سالم و

احوال پرسی کرد. بیچاره رزا که تا به حال 
 کسی از خانواده

مرا به جز فرشته ندیده بود و نشنیده بود که 



 من کسی را به

معرفی کنم، با عنوان برادر و یا خواهر 
 حیرت اما خوش

رویی پیاده شد و با دانش سالم و احوال 
 .پرسی کرد

دانش نگاهی به من کرد و منتظر بود که من 
 او را معرفی

کنم. اما من نه اینکه نخواهم، بلکه واقعا 
 نمی دانستم به چه

عنوانی باید او را معرفی می کردم. نگاهش 
 خشمگین شد و
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زیر لب چیزی گفت و خودش جلو رفت و 



 خودش را معرفی

کرد. ولی هیچ چیز دیگری اضافه نکرد. اما رزا 
 با حالتی با

او برخورد کرد مثل اینکه او مستقیم گفته 
 بود که برادرم

است. بعد از خداحافظی و رفتن رزا، دست 
 به سینه به من

 .نگاه کرد
 نگفتی کس و کاری داری؟-

نگ را دست به دست جعبه پاستل و گچ ر 
 کردم و بی حوصله

 گفتم:دارم؟

 .پوزخند زد



یه عمر نون رهنماها رو خوردی. حاال دیگه  -
 بی کس و کار

 شدی؟

آهی کشیدم و چیزی نگفتم. چپ چپ 
 نگاهم کرد. بعد گوشه

 .بازویم را گرفت و به طرف بیرون کشید
 کجا؟-

بریم یه چرخ بزنیم. من حوصله ام سر -
 .رفت

ت. دانش خودمحور ترین آدمی خنده ام گرف
 بود که تا به حال

دیده بودم و از کودکی تا حاال، کوچکترین 
 .تغییری نکرده بود



 من دیگه کجا بیام؟ -

 .باز هم چپ چپ نگاهم کرد
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من جایی رو بلد نیستم. دارم بهت لطف  -

 می کنم و با خودم

 .می برمت

 خنده ام بیشتر شد؛

- مه بار و بندیل کجا بیام اخه؟با این ه  

كیسه و وسایل نقاشی مرا گرفت و خم شد و 
 در را کامال باز

کرد و همه را همان جا کنار در داخل حیاط 
 گذاشت و در را

هم بست و بعد بازوی مرا گرفت و کشان 



 کشان برد. بازویم

را قبل از اینکه کسی ما را ببیند و فکر کند که 
 دانش در حال

ست، از دستش بیرون دزدیدن من ا
 کشیدم. دستانش را در

 .جیب شلوارش کرد و به اطراف نگاه کرد

یادته من با روزبه جواهری بازی می کردم، -
 تو هم می

 اومدی بیرون تا بازیت بدیم؟
 سرم را تکان دادم؛

 .اره. بعد هم تو همیشه کتکم می زدی -
 .خندید

خیلی زرزرو بودی اعصاب خورد کن بودی و -



 مثل کنه می

 .چسبیدی به ادم. روزبه ولی دوستت داشت

 :نگاهی پر از بدجنسی کرد و گفت
شاید هم فکر و خیالی تو سرش بوده. چی --

 می دونم من؟
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 خندیدم و به بازویش زدم؛

 افکار تو كثیفه -
 .نیشخند زد

 چرا ؟-

دمکمی سرخ ش . 

چه می دونم تو هم با این بحث انتخاب -
 کردنت. من انتخاب



نکردم. پیش اومد. ولی بدم هم نمیاد 
 .انتخاب کنم، اما نه با تو

 .با پوزخندی به سرتاپایم نگاه کرد
 ریز و نکبت و قوز دار و جغله و خنگ -

 .با حرکت دستم او را متوقف کردم
 !خجالتم نده تو رو خدا-

 .غش غش خندید

- م خوشگل و دماغ کوچولو و لب و چش
 ...دهن خوردنی

چشمانم را گشاد کردم. خنده اش بیشتر 
 .شد

دردت چیه خب؟ بد میگم نق می زنی، -
 خوب میگم چشم غره



می ری. از همون اول هم غیر قابل تحمل 
 .بودی

بعد برای اینکه احتماال بحث را عوض کند 
 گفت: روزبه

 كجاست؟ هنوز تو این محلن؟

- رفت. ازدواج کرد سال قبل . 
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یعنی تا زمان ازدواجش باکره مقدس بود و -

 پیش ننه و باباش
 مونده بود؟! ا

نقدر خندیدم که اشکم درامد. خیلی وقت 
 بود که اینطور نخندیده

 .بودم



 .این رو دیگه باید از زنش پرسید-
قدم زنان تا چند خیابان رفتیم. هوا تاریک 

 شده بود ولی

 .خوب و خنک بود و آن گرمی روز را نداشت

چند وقت قبل با نوشاد یه نایت کالب -
 رفتیم که توش یه زن

 ....ایرانی بود
بقیه حرفش را نشنیدم و فقط به طور مبهمی 

 فهمیدم که دختر
بخت برگشته را تخلیه اطالعاتی کرده بودند و 

 متوجه شده

بودند که دختر برای ازدواج با مردی به آنجا 
 می رود و مرد



معتاد و کثافت از آب درمی آید و دختر هم 
 که نه تحصیالتی

داشته و نه هنری، کارش به نایت کالب می 
 .رسد

در راه برگشت او هم سکوت کرده بود و 
 .حرفی نمی زد

وقتی که به خانه برگشتیم. برنا امده و روی 
 مبلهای درون

سالن نشسته بود و روزنامه می خواند. بهمن 
سالن قدم هم در  

می زد. با دیدن ما با هم، اخم هایش به 
 شدت در هم رفت و

به دانش اشاره کرد که همراهش باال بیاید. 



 دانش هم دستش را

به نشانه برو بابا تکان داد و به اشپزخانه 
 رفت. بعد بهمن تمام
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ناراحتی اش را متوجه من کرد. با حالتی سرد 

 و بد نگاهم
. نگاهش مثل کسی بود که به یک تکه کرد

 زباله که کنار
خانه اش ریخته شده، نگاه می کند. عصبی و 

 ناراحت باال و
 .به اتاق فرشته رفتم. خواب بود

آهسته در را بستم و به اتاق خودم رفت. تازه 
 لباسم را در



آورده بودم که در اتاق یكدفعه باز شد. 
 آنچنان ناگهانی که

لباسم را مقابل بدنم حتی فرصت نداد من 
 بگیرم. جیغ خفه ایی

کشیدم ولی بهمن خونسرد در را بست و 
 دستش را به نشانه

سکوت روی بینی اش گذاشت و با اخم 
 نگاهم کرد. سرخ و

خجالت زده در حالیکه چیزی نمانده بود پس 
 بیفتم، لباسم را

از روی تخت چنگ زدم و سرما کشیدم. 
 پشت و رو به

رعکس شده بود و خود طوریکه یقه لباس ب



 لباس هم، پشت و
 .رو بود

یعنی اینقدر برات سخته که قبل از وارد -
 شدنت به جایی در

 بزنی؟
جلو امد. چشمان آبی اش حاال همان اندک 

 شباهت به چشمان

مادرش را هم از دست داده بود. خشمگین 
 .بود و طوفانی

 .به دانش کاری نداشته باش-
 ...کاری ندارم. ...فقط-
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به میان حرفم آمد. دستم را گرفت. بازویم 



 را. نه آرام و
محبت آمیز. سخت و خشن. مثال اینکه می 

 خواست اثر

 .حرفش را دو برابر کند

 .با برادرم کاری نداشته باش-
 ...گفتم که کاری ندارم -

 .باز هم به میان حرفم آمد
حالیت نیست چی میگم؟ میگم اصال -

ف هم نزنباهاش حر  . 

 .دهانم باز ماند

 .با هیچ کدوممون حرف نزن-
 .چیزی نمانده بود که پس بیفتم

 ...اصال از این جا برو-



نگاهش نافذ و ارم بود. بی خبر از ضربه ایی 
 که به وجود

من زده بود. این نهایت بی رحمی بود و من 
 قبال هم از این

 .بی رحمی ها از بهمن دیده بودم
- از این جا بری؟ به پول چقدر می گیری که 

 نیاز داری اره؟
یه خونه برات می خرم ولی بی سرو صدا برو. 

 به مامان هم
 .بگو که خودت میخوای بری
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انقدر کلمات و جمالتش بدون هیچ حس 

 ولی برای من به



شدت تاثیر گذار بود که چیزی نمانده بود 
 قلبم از جا کنده

 .شود

- بدت میاد؟اینقدر از من   

دست به سینه مرا نگاه کرد. بدم نمیاد... 
 مکث کرد و

 سرتاپایم را نگاه کرد،

خوشم هم نمیاد. ولی اینکه میگم برو، -
 .دلیل شخصی نیست

زمزمه کردم: پس برای چی می خوای از شرم 
 .خالص بشی

 .چند لحظه آرام و خونسرد نگاهم کرد

االن نمی خوام هیچ کدوم از بردارهام بهت -



 .وابسته بشن

 .چشمانم گشاد شد

 ...من هیچ حسی نسبت-

 .به میان حرفم پرید
اونها هم ندارن. مطمئن باش که زن دور و -

 برشون کم نیست
که بخواد چشمشون تو که اصال معلوم 

 ...نیست
 .مکث کرد و کمی خجالت زده شد

- ، همین. من نمی خوام بهت وابسته بشن
 دیگه هم چیزی

 .نپرس
 .با حیرت نگاهش کردم

47 



 تقاطع  
دیدی که همین جورری اومدم تو اتاقت. -

 می خوام بهت بگم

که با درخت تو حیاط برام یکی هستی. ولی 
 نمی خوام این جا

باشی. برای لحظه ایی خنده ام گرفت. از 
 استداللش و از لحن

تم و او حق به جانب اش. روی تخت نشس
 همچنان با ناراحتی

 .باالی سرم گارد گرفته بود
اما بگرد یه خونه پیدا کن. من پولش رو  -

 میدم و برات به نام

خودت می خرم. ماشین هم اگر بخوای می 



 .تونی داشته باشی
 .فقط از این جا برو

من همیشه دختر مطیعی بودم. زندگی در 
 کنار آدمهایی که

ع و رام کرده بود. مرا نمی خواستند، مرا مطی
 اما حاال و در

آن لحظه، نمی خواستم به حرفش گوش 
 .کنم

 .نه... نمی رم-
یک ابرویش باال رفت و چند لحظه با حیرت 

 .نگاهم کرد
منتظر عکس العملی تند بودم. ولی خونسرد 

 به طرف در



 :خروجی رفت و گفت

پس منتظر هر عکس العملی از طرف من -
 باش. بیرون

 .رفت

زمان طوالنی همانجا نشستم.  برای مدت
 .دستانم می لرزید

انقدر بدحال بودم که حتی نتوانستم پیراهنم 
 را در بیاورم و

پشت و رو کنم و درست به تنم کنم. آن 
 شب انقدر بهت زده
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بودم که حتی برای شام هم بیرون نرفتم. 

 فقط اخر شب به



اتاق فرشته رفتم و با هم حرف زدیم و 
 .برایش کتاب خواندم

فهمیده بود که چیزی شده است، اما حرفی 
 نمی زد. فقط

چشمانش نگران شده بود. اما من همین 
 نگرانی درون

چشمانش را هم نمی خواستم. به همین 
 خاطر خودم را سرحال

نشان دادم ولی او بهتر از هر کسی مرا می 
 شناخت. ولی

حالش انچنان عالی و دور از انتظار  بهبود
 بود که نه تنها از

گفتن این موضوع و امدن پسرها ناراحت 



 نبودم، بلکه
خوشحال هم بودم. برایم فقط فرشته مهم 

 بود. فرشته انقدر
خوب شده بود که دیگر نیازی به کمک 

 نداشت. خودش
کارهایش را می کرد و فقط زمانی که برای 

 شیمی درمانی

ا مدت زیادی دیگر سریا نبود. بی می رفت، ت
 رمق می شد و

تب می کرد. و بعد دوباره بهتر می شد. 
 پسرها به طور

غریبی نرفته بودند. متوجه شده بودم که 
 مشکلی هم بین



خودشان بود. دانش که دایم با بهمن بحث 
 می کرد و برنا که

دایم با کسی به انگلیسی در تلفن صحبت 
 می کرد و بحثی

و بهمن که به نظر می رسید  دایمی داشت
 همیشه در تالش

است که خودش را روبراه نشان دهد ولی 
 .اصال روبراه نبود

مثل کسی بود که همیشه در حال درد 
 کشیدن است. رابطه من

و دانش پیشرفت کرده بود. حاال و بعد از دو 
 هفته، بیشتر با
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ی هم حرف می زدیم و از گذشته تعریف م
 کردیم و حتی

 یکبار هم با هم برای
خرید رفتیم. او جایی را بلد نبود و از من 

 خواست تا با او به

خرید بروم. درست بود که با برگشتن ما به 
 خانه، بهمن باز

هم اخم در هم کرد. ولی دانش هم قدرت و 
 شخصیت خودش

را داشت و ظاهرا برای حرف بهمن، تره هم 
 خورد نمی

ودی محتاط تر بود. گاهی او کرد. برنا تا حد
 هم تک



مضرابی می زد ولی نه انقدر نزدیک، مثل 
 دانش. تازه از

دانشگاه برگشته بودم و می خواستم روی 
 عروسکی که باید

اخر هفته تحویل می دادم، کار کنم. 
 عروسکی بود که درست

کردنش وقت زیادی را می گرفت. این مدل 
 عروسکهای

ایی نبودند. ابری، مثل عروسکهای پارچه 
 برش و رنگ امیز

و لباس دوختن بر تنشان، زمان زیادی را می 
 .گرفت

در اتاقم نشسته بودم. اتاق کار به طور 



 خفقان اوری گرم

بود. ولی این جا پنجره ایی به حیاط داشت و 
 خنک بود. تاپ

باز و گشادی پوشیده بودم و شلوارکم باالی 
 زانوانم بود. باز

هم در بدون هیچ ضربه و درخواست ورودی، 
 باز شد. یک

متر از جا پریدم. توقع دیدن دوباره بهمن را 
 داشتم فکر

میکردم که این دفعه جل و پالس مرا جمع 
 می کند و مرا از

خانه بیرون می کند. اما بهمن نبود. دانش 
 بود. قدم زنان به
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هی به اتاق کرد داخل آمد و در را بست. نگا

 و روی تخت
 .نشست

 چی کار می کنی؟-

بعد به من که معذب دنبال چیزی بودم که 
 لباسم را عوض

 .کنم، خندید

بشین بابا تو هم. کیم کارداشیان که -
 نیستی! قوزی و جغله که

 .دیگه دید زدن نداره

خنده ام گرفت. اذیت های دانش بامزه بود. 
 حس میکردم که



هایش از روی بچگی  مثل آن زمان که کتک
 و نادانی اش

بود، حاال هم حرف های نیش دارش از روی 
 بد قلبی اش

 .نبود. نشستم و به کارم پرداختم
 چی درست می کنی؟ -

 ...عروسک-

 .پوزخند زد
 !چشم و دل خانواده رهنما روشن-

باز هم خندیدم، برای دانشگاهه چانه اش را 
 باال داد و به

 .عروسک با دقت نگاه کرد

 چی هست حاال؟-



 .موش-
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 .ابروانش باال رفت

 .بیشتر شبیه قورباغه زامبی شده-
بلند بلند خندیدم. خودش هم خنده اش 

تخت گرفت. روی  

خوابید و دستانش را زیر سرش گذاشت. 
 نگاهش کردم. در

این حالت کامال صمیمی شده بود. دوست 
 داشتم این صمیمیت

 را
 دانش؟ -

 هوم؟-



رفتم و کنارش روی تخت چهار زانو نشستم. 
 .نگاهش کردم

می خواستم چیزی را بگویم که نمی دانستم 
 گفتنش به دانش

صحیح هست یا نه؟ درست بود که 
 صمیمیتی نسبی بین ما

ایجاد شده بود ولی باز هم با دانش، هیچ 
 چیزی قابل پیش بینی

نبود. اما به شدت دوست داشتم که با کسی 
 .صحبت کنم

 …هیچی-

چشمانش را تنگ کرد و با حالتی بامزه 
 .نگاهم کرد



نه دیگه... صدا کردن و بعد بگی هیچی، -
 نداریم. وقتی میگی

دانش، باید تا ته جمله ات رو کامل کنی. 
 خندیدم:نمی خوام،

 .منصرف شدم

 ...نچ-
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چرخید و مچم را که می خواستم از روی 

 تخت بلند شوم،
منصرف شدن هم نداریم. آهی  گرفت.

 کشیدم و دوباره روی

 .تخت نشستم
گاهی فکر می کنم کاشکی ما وابستگی -



 های بیشتری به هم

 .داشتیم

یک ابرویش را باال برد و چند لحظه دقیق 
 نگاهم کرد: چرا؟

چون اینجوری دیگه بهمن نمی تونه پرتم -
 کنه از خونه

 .بیرون
 آن چنان حیرت زده شد که برخاست؛
 بهمن می خواست پرتت کنه بیرون ؟-

 :شانه ام را باال بردم و گفتم-

نه مستقیم. گفت که اگر از این جا برم، په  -
 خونه برام به نام

 .خودم می خره. فقط من برم



 .نشست چند لحظه فقط نگاهم کرد
 چرا؟-

هیچ ایده ایی ندارم که چی تو ذهن برادرت -
 .می گذره

متوجه شدم که  کامال بهت زده شده بود. اما
 حتی اگر قلبا با

کار برادرش هم موافق نباشد، ولی در مقابل 
 من که بیگانه
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بودم، پشت سر برادرش بد نمی گفت. آنها 

 همیشه پشت هم

 .بودند. چیزی که من هیچ وقت نداشتم
 .البد بهمن دلیل خودش رو داره سارا-



پوزخند زدم و چیزی نگفتم. چند لحظه 
 سکوت کرد. حالت

جدی که پیدا کرده بود به او نمی آمد. مثل 
 کسی شده بود که

 .ادای بهمن را در می آورد
با حالت کسی که برای پرسیدن سوالی دودل 

 است، گفت: اگر
وابستگی بیشتر باعث بشه مامان رو از 

 - دست بدی، چی؟

شهفرشته جون از من دست نمی ک  

چانه اش را باال داد و دستش را دراز کرد و 
 عروسک نیمه

 .کاره را برداشت و نگاه کرد



 چرا اینطوری فکر می کنی؟-

 .برای اینکه مامانت یه فرشته است-
متوجه نشدی تا حاال؟ فرشته ها هم می  -

 تونن یكم لوسیفر
 باشن هوم؟

لحنش کینه توزانه نبود. ارام بود. مثل این 
استبود که می خو  

من را از این بت پرستی که داشتم، نجات 
 .دهد

می خواست که فرشته بت من نباشد. چیزی 
 نگفتم. احتماال

متوجه شد که نمی خواهم چیزی بگویم. 
 مدت زمانی را
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سکوت کردیم و در نهایت گفت: اومدم بهت 

 بگم که شب
 مهمونی دعوتم. میای؟

دم که حد و آنچنان با حیرت نگاهش کر 
 .اندازه نداشت
 مهربون شدی-

 .خندید

نه بابا من اهل این سانتی مانتال شدنها -
 نیستم. تنهام. گفتم تو

 .هم بیای

برخاست و عروسک را روی میز گذاشت و 
 نگاهی به



ساعتش کرد:یک ساعت دیگه حاضر باش. 
 .بیرون رفت

از جا پریدم و سر كمدم رفت. شلوار جین 
 تیره و یک بلوز

ین حلقه ای با یقه گرد و بسته سفید و آست
 بسیار ساده برداشتم

و روی تخت گذاشتم. یک ساعت بعد لباس 
 پوشیده و آماده

بیرون رفتم. فرشته جان آمده و پایین 
 نشسته بود. با دیدن من

 با تعجب گفت: کجا قشنگ خانم؟
به دانش که با اخم های در هم روی مبل 

 نشسته بود اشاره



 .کردم و گفتم: با دانش می ریم مهمونی

 :فرشته صورتش برق زد و گفت

 ..به سالمتی
اما دانش به میان حرف مادرش آمد و 

 گفت: کنسل شد. برو

 لباست رو در پیار
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با حیرت نگاهش کردم. چپ چپ نگاهم 

 کرد و با صدای بلند،

تقریبا داد زد: گفتم کنسل شد. چیه؟ شاخ 
اوردم؟در   

جا خوردم. اما بیشتر از من فرشته جا خورده 
 بود. انقدر



ناراحت شده بودم که پاهایم خشک شده 
 بود و همانجا سیخ

ایستاده بودم. برنا و بهمن لباس پوشیده و 
 شیک و آماده، پایین

آمدند. با دیدن بهمن تازه فهمیدم چه اتفاقی 
 افتاده است. بهمن

رشته نگاه مانع امدن من شده بود. حاال ف
 متعجب اش بین سه

پسرش و من می چرخید. دهانم از شدت 
 ناراحتی خشک شده

 .بود
 شما کجا میرین بهمن جان؟-

بهمن ارام و جدی دکمه سر دستش را مرتب 



 :کرد و گفت

 مهمونی

برنا کراواتش را صاف کرد و سرش را زیر 
 انداخت و

نگاهش را از من گرفت. دانش هم بغ كرده 
تهو ناراحت، نشس  

بود. فرشته نگاهش بین بهمن و دانش 
 چرخید و دهانش را باز

کرد ولی دوباره بست. اما دوباره باز کرد و 
 :گفت

 همون مهمونی که دانش میگه کنسل شده؟-

بهمن سرش را بلند کرد و مادرش را نگاه 
 .کرد



 کنسل نشده-
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دانش از خجالت، یا شاید هم عصبانیت، 

اما باز هم سرخ شد.  

 .سکوت کرد. اخم فرشته در هم رفت

 .پس سارا هم باهاتون میاد -
قاطعیت زمان بچگی مان را پیدا کرده بود. 

 آن زمان هم
گاهی با همین قاطعیت مرا از دست 

 .پسرانش نجات می داد
بهمن نگاهی خسته به مادرش کرد، اما 

 چیزی نگفت. نگاهش

مثل کسی بود که از بحث زیاد و خسته 



 کننده، فرسوده شده

 .است
 ...من نمی رم فرشته جون. کلی کار دارم که-

به میان حرفم آمد. رنگش مخصوصا در .
 گونه هایش سرخ و

 .برافروخته شده بود
 .با من بحث نکن سارا جان -

دهانم را بستم. دوباره نگاهش را به بهمن 
 داد که آرام به

در میان هال بود، تکیه داده بود و ستونی که 
 دستانش را در

 .جیب شلوارش کرده بود

 ...بهمن-



بهمن دستانش را از جیبش در آورد و مثل 
 کسی که تسلیم می

 .شود، باال گرفت و لبخندی ارام زد

باشه مامان. هر چی شما بگی. سارا هم -
 .میاد

گفت بعد نگاهش را به من داد و : 
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 شما حاضری که؟-

تنها تکانی به سرم دادم. دوست نداشتم که 
 با آنها بروم. ولی

وقتی که نگاه مصمم فرشته را دیدم، متوجه 
 شدم که جواب نه

را قبول نمی کند. تا رسیدن به باغی که 



 مهمانی در آن بود،

هیچ کدام حتی یک کلمه ام با من حرف 
 نزدند. بهمن و برنا

یی ردوبدل می گاهی زیر لب چند کلمه ا
 کردند ولی دانش که

کنار من روی صندلی عقب نشسته بود، 
 انقدر اخم کرده بود

که قیافه اش ترسناک شده بود. من هم 
 احتماال چیزی بیشتر از

اجزای ماشین برایشان نبودند. درست مثل 
 شبحی بودم که

وجود خارجی ندارد. باغ کوچک بود. اسم 
 باغچه بیشتر



اغ. یک باغچه تقریبا برازنده اش بود تا ب
 هزار متری با یک

ویالی نقلی در وسطش در ابتدای جاده 
 چالوس، در یک

فرعی تقریبا مال رو. باغ پرت و دورافتاده 
 بود ولیماشین

هایی که مقابل ویال پارک بودند، همه از 
 ماشین های اخرین

 .سیستم تهران بودند

از آن ماشین هایی که نمونه اش را فقط می 
پارکتوان در   

وی و جردن و دید و بس. با وحشت نگاهی 
 به لباس های



ساده ام انداختم. دانش هیچ حرفی از اینکه 
 این مهمانی چگونه

است، نزده بود. وقتی که پیاده شدیم، تقریبا 
 .پاهایم می لرزید

هوای در آنجا به طور دلچسبی خنک بود. به 
 دور از دود و

دم تهران و در جایی که همه باغ بود، هوا 
 .خنک و تمیز بود
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به دانش که دستانش را در جیبش کرده بود 

 و همچنان عصبی
بود، نزدیک شدم و آهسته اسمش را صدا 

 زدم. صدایم انقدر



آرام و کمی لرزان بود که با تعجب نگاهم 
 کرد و احتماال با

من، صورتش مالیم  دیدن ناراحتی و استرس
 .تر شد
 چته؟ -

 .من اصال لباسم مناسب نیست-

 .هر دو ابرویش باال پرید

 !چرا؟ مگه چی پوشیدی؟ -

 .برای لحظه خنده ام گرفت
 .نه... ولی خیلی خیلی ساده است -

لبخندی گوشه لبش امد. احتماال متوجه نوع 
 نگرانی و استرس

 .من شد



- ه بی خیال. این مهمونی اونجورها هم ک
 فکر می کنی تاپ

 .نیست. ادمهای خوبین
 :با دست به ماشین ها اشاره کردم و گفتم

 ...با این ماشینها. من با این لباسها-
 .به میان حرفم آمد

 اهمیت نده-
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بعد در کمال تعجب دستم را گرفت. سرم را 

 چرخاندم و به

 بهمن نگاه کردم. با فاصله از ما می آمد، اما
 نگاهش روی ما

بود. اخم نکرده بود. حالت صورتش سرد و 



 آرام بود. اما هیچ
رضایت و خشنودی هم در نگاهش دیده 

 نمی شد. حق با دانش
بود. ادمهای داخل ساختمان، کامال عادی 

 بودند. مردان کت
شلوار پوش و حتی گاهی تیشرت و تیپ 

 های اسپرت و کامال

ش خود خودمانی، و زنهایی که از شدت آرای
 را خفه کرده

بودند و کسانی که از من هم ساده تر بودند. 
 از همه مدل ادمی

بود. زیاد شلوغ نبود. با یک دید کلی، 
 احتماال تعداد مهمانها



از چهل نفر تجاوز نمی کرد. اما از همه مدلی 
 در بین آنها

بود. کسانی که به نظر تازه به دوران رسیده 
 می آمدند و

کسانی که تیپ ساده و حالت و فرم حرف 
 زدنشان، آنها را

متمایز از طبقه تازه به دوران رسیده کرده 
 بود. میزبان

دوست و همکالسی دانش بود. اما برادر 
 بزرگترش، با بهمن

دوستی حتی به مراتب بیشتر از دانش 
 داشت. برادر بزرگ

میزبان، ایران نبود. ولی او خود را موظف 



هدانسته بود ک  

بهمن را هم به مهمانی اش دعوت کند. 
 احتماال دعوتش بعد از

دعوتش از دانش بوده است که دانش را 
 دچار این سوتفاهم

کرده بود که تنهاست و از من درخواست کرد 
 که با او همراه

شوم. ویال آن چنان که از بیرون نشان می 
 .داد، کوچک نبود

اما ادم همه جا بود. در هال و سالن بزرگ، 
 در اشپزخانه و
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در راهرویی که به اتاق خوابها منتهی می 



 شد. موزیکی که

گذاشته شده بود، ارام بود و بی کالم. هیچ 
 کدام از نشانه های

پارتی هایی که گاهی فیلم هایشان را در 
 فضای مجازی می

دیدم، نبود. یک مشت ادم دور هم جمع 
 شده بودند و حرف

هر کسی کاری می کرد. چند نفر  می زدند و
 پشت میز نشسته

بودند و تخته بازی می کردند و کرکری می 
 خواندند. عده ایی

ورق بازی می کردند و عده ایی هم درباره 
 چیزی حرف می



زدند. مانتو و شالم را در آوردم و روی دستم 
 گرفتم. برادران

رهنما همه مشغول خوش و بش با میزبان 
 بودند و مرا

وش کرده بودندفرام . 

اما زنی که چند سالی از من بزرگتر بود و یک 
 بلوز آبی

آسمانی با یقه باز و آستین های بلند و 
 دامنی ماکسی به تن

داشت و موهای بلوندش را فرو ازاد روی 
 شانه هایش ریخته

بود، آمد و گفت :که مانتو و كیفم را به او 
 بدهم. بعد هم اشاره



جلو حرکت می  کرد که دنبالش بروم. جلو
 کرد و با همه

خوش و بش می کرد. خوش اندام بود و 
 برعکس من، خیلی

صاف و موزون راه می رفت. صندلی که 
 پوشیده بود، بدون

پاشنه بود و همان رنگ آبی فیروزه ایی 
 دامنش را داشت. از

روش شانه اش به من نگاه کرد و با لبخند 
 .گفت: من بهرخم

 ...زن عطا
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بعد با انگشت اش به میزبان اشاره کرد؛ 



 .خوش اومدی

ممنون. در اتاقی را باز کرد و مانتو و کیفم را 
 میان انبوه

وسایلی که در اتاق بود، گذاشت. بعد 
 دستش را به نشانه

آشنایی دراز کرد. دست دادم و گفتم: سارا 
 .رهنما

یک ابرویش باال رفت و گفت: خواهر 
 رهنماها یا دختر

 عموشون؟

لبخندی نگران زدم. واقعا نمیدانستم چه 
 .بگویم

 .هیچ کدوم-



 .لبخند زد
 تشابه اسمی جالبیه-

لبم را گزیدم. اما چیزی نگفتم. دستش را 
 روی شانه ام

 .گذاشت

 .به هر حال خوش اومدی سارا جان-
بعد خودمانی دستم را گرفت و به مهمانی 

 برگشتیم. برادران
ت من ناراحت رهنما بدون آنکه از غیب

 شوند، سرشان به

صحبت با دوستانشان گرم بود. کنار دانش 
 که احتماال بی

خطرتر از برنا و بهمن بود، نشستم اما چند 



 لحظه بعد او هم
برخاست و با کسی که می خواست یک 

 قوطی نوشیدنی
بردارد به کنار بار کوچکی که در سالن بود، 

 رفت. معذب و
ا کردم. امشب تنها، نگاهی به بقیه مهمانه

 می توانست متفاوت
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تر باشد. با یک شام آرام و ساده و یک حمام 

 و بعد هم لباس
خواب عروسکی مورد عالقه ام و درنهایت 

 کتاب خواندن در

تخت و خوابیدن. اما حاال و انجا، با کسانی 



 که هیچ حرفی با

من نداشتند که بزنند، به نظر شب چندان 
ی نمی آمدرویای . 

چند نفری نگاهم کردند، اما هیچ کس 
 سراغم نیامد. دختران

جمع، دو دسته بودند. دخترانی که برای 
 مردها لوندی و

دلبری می کردند و دخترانی که کامال 
 متفاوت، مشغول بحث

هایی کاری و درسی و اجتماعی و سیاسی با 
 مردان بودند. و

من که جز هیچ دسته ایی به حساب نمی 
م بهرخ برایم یکآمد  



 .فنجان قهوه آورد و با مهربانی کنارم نشست

 .سارا رهنما خیلی ساکت و خجالتی هستی-

 .کمی سرخ شدم

 .نه نیستم -
لبخندش پررنگ تر شد و دستش را روی 

 .زانوی من گذاشت

بذار تو رو با یکی اشنا کنم که اخالقش  -
 .شبیه خودته

بعد دستش را باال برد و برای کسی که آن 
 سوی سالن بود،

تکان داد. دختر جوانی که به این حرکت او 
 عکس العمل

نشان داد، تقریبا همسن و سال خودم بود. 



 زیبا بود. برعکس
من که چشم و ابروی مشکی دارم، او رنگ و 

 روی بور
داشت و به طور شگفت آوری شبیه به بهرخ 

 بود. حتی نحوه
63 

 تقاطع  
لباس پوشیدنشان هم شبیه به هم بود. 

 پیراهنی که پوشیده بود،
ماکسی بود، با باال تنه استین حلقه ایی و 

 کامال ساده. اما به

نظر گرانقیمت می آمد. از آن لباسهایی که 
 در فشن شوی شنل

دیده می شود. او هم موهای فر و بلوندش 



 را روی شانه
 .هایش ریخته بود

- پک خواهرمپو … 

بعد مرا معرفی کرد، سارا رهنما. پوپک 
 لبخندی زد و

نگاهش روی بهمن چرخید اما بهرخ با حالتی 
گفت بامزه : 

نه نسبتی ندارن. یا همون نپرس و نگوي -
 .خودمون

 .خنده ام گرفت. بامزه بود

 ...پوپک مثل خودته-
بعد رو به من کرد و با لحنی جدی گفت: 

 .دوست بشین با هم



پک هم کمتر من رو حرص بدهتا پو . 

خندیدم. برخاست و پوپک در حالیکه می 
 خندید، سرجایش و

 کنار من نشست

 .خواهرت خیلی بامزه است-

 .آهی کشید و موهای پرپشت اش را کنار زد
اره... ولی گاهی خیلی غیرقابل تحمل -

 .میشه

64 

 تقاطع  
بعد نگاهی به اطراف کرد و در همان حال 

سارا رهنما گفت:  

 چی کاره است؟

 …دانشجوی عروسک سازی-



نگاهم کرد و چشمانش را درشت کرد و بعد 
 .بغلم کرد

 .متعجب تکانی خوردم و در بغلش افتادم

 منم. تازه درسم تمام شده. سال اخرى؟-

لبخندی زدم. باورم نمیشد. بهرخ بدون آنکه 
 بداند من چه

رشته ایی می خوانم، گفت که ما شبیه به 
 .هم هستیم

 اره. تو چی کار می کنی؟-
 :پایش را روی پای دیگرش انداخت و گفت

یه کاری برام تو صدا و سیما جور شده. ولی -
 با روحیه من

جور نیست. ولی برای اینکه بیکار نباشم و با 



 انگشت به
میزبان که شوهرخواهرش هم میشد، اشاره 

مه داد،کرد و ادا  

 .هم بیژن ناراحت نشه، میرم سرکار

دانش از جایی مقابل ما سبز شد. نیشخندی 
 زد و نگاهی به

 .سرتاپای پوپک کرد

چطوری تو بال مال؟ پارسال دوست، امسال -
 انشاال دوست

 دختر؟

 .پوپک خندید
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پارسال پیشنهادت رو گفتی، من رد کردم، -



 انشاال و ماشاال
اره دیگهند . 

با تعجب نگاهشان کردم و پوپک اهسته 
 :گفت

پارسال با بهرخ و بیژن رفتیم لندن. ایشون -
 اونجا پیشنهاد

 .غیر اخالقی اش رو داد

خندیدم. دانش خودش را بین ما جا کرد. 
 طوریکه تقریبا در

بغل من و پوپک نشسته بود. پوپک با 
 .مشت به بازویش زد

 .خفه شدم. پاشو-

یشتر فشار آورد. از خنده سرخ اما دانش ب



 شده بودم. مشخص

بود که با هم تا حدودی صمیمی هستند. 
 پوپک از کنار سر

 :دانش خم شد و گفت

 فشار بده، پاشه -
بیشتر خندیدم. طوری می گفت مثل اینکه 

 دانش گلدانی است

 .که در جای نادرست قرار گرفته است

من زورم بهش نمی رسه. کوچیک بودم -
سه سوتمن رو تو   

 .فیتیله پیچ می کرد نامرد

پوپک فشار دادن به دانش را فراموش کرد و 
 با کمی تعجب به



 .من و دانش نگاه کرد
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سارا رهنما با اینکه بهرخ گفت که کیس تو -

 نپرس و نگو
هست، ولی من االن به شدت رو مود بپرس 

 و بگو رفتم. چه
 نسبتی با هم دارید؟

دانش دست از فشار دادن به ما دو نفر 
 برداشت و نگاهی به

من کرد و در حالیکه نگاهش همچنان روی 
 :من بود، گفت

دختر خوبی باش و به حرف خواهرت -
 گوش کن. نگو و



 .نپرس
کردم. توقع داشتم که دانش با تیکه  تعجب

 و متلکی مرا
خراب کند، اما این حرف عاقالنه اش کامال 

 مرا شگفت زده

ردک . 

پوپک نگاهش بین من و دانش چرخید و 
 گفت: نگو و نپرس،

گاهی خیلی سخته ... 

خندیدم. ناگهان از جا پرید که باعث شد 
 دانش به یک طرف

ولو شود. در حالیکه چپ چپ به پوپک نگاه 
 می کرد، پوپک



چشمک زد و دستم را گرفت و گفت که خانه 
 و باغ را نشانم

 .می دهد

و میزبان و برنارد  وقتی که از مقابل بهمن
 می شدیم، بهمن

آنچنان نگاه پر از نارضایتی به من کرد که 
 برای لحظه ایی

فکر کردم کار خیلی بدی مرتکب شده ام که 
 سزاوار این نگاه

هستم. قدم زنان گشتی در باغ زدیم. پوپک 
 درباره دانشگاه و
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کارش صحبت می کرد و سفری که سال قبل 



لندن داشتندبه  . 

بعد در حالیکه روی تاب درون بالكن 
 :نشستیم، گفت
 نوشاد نیومده؟ -

برای لحظه ایی جوابش را ندادم و در آخر با 
 اکراه، تنها یک

 .نه خشک و خالی گفتم
فکر می کردم که برنا نمیاد. می دونی با -

 اون اتفاقی که سال
قبل افتاد، خیلی وقته که دیگه کار نمی کنه. 

 فکر می کردم که

با خبر مریضی مادرش، اصال پاش رو هم تو 
 .ایران نمی ذاره



 کدوم اتفاق؟-

حیرت زده چند لحظه نگاهم کرد و بعد 
 نگاهش را دزدید و با

تکان کوچکی به پنجه پایش، تاب را تکان 
 .داد

 نمی دونی؟-
دادم. باز هم سرم را به نشانه نفی تکان 

 سکوت کرد و به

 .آسمان پر از ستاره نگاه کرد
یه زن حامله زیر دستش مرد. گفتن قصور -

 پزشکی از
 ….طرف اون بوده

 .فعال کار نمی کنه، چون خودش نمی خواد-



هر دو نفرمان با صدای بهمن که به میان 
 حرف پوپک آمد و

بقیه جمله اش را تمام کرد، آنچنان از جا 
اب بهپریدیم که ت  

شدت تکان خورد. بیچاره پوپک تا بناگوش 
 سرخ شد. آن

68 

 تقاطع  
چنان خجالت زده شده بود که لب پایین 

 اش مي لرزید. بهمن
نگاه خیره اش را از او گرفت و به من چشم 

 دوخت. با آن

نگاه سرد و نافذش. تا ستون فقرات ادم را 
 می لرزاند. پوپک



حتماال برای تبرئه من که این نگاه را دید. ا
 :گفت

 ...بهمن من بحث رو پیش کشیدم-
بهمن به میان حرف پوپک آمد و دستش را 

 بلند کرد و با
 :لبخندی مودبانه گفت

 .فکر کنم بهرخ جان با شما کار داشت -

کامال مودبانه او را پی نخود سیاه فرستاد. 
 پوپک در حالیکه

دوباره رنگ به رنگ می شد، عذرخواهی 
ی کرد و بهزیرلب  

داخل رفت. دوباره روی تاب نشستم. اما 
 بهمن بر خالف



انتظارم به داخل نرفت و در کمال حیرت و 
 تعجب من آمد و

کنار من روی تاب نشست. چیزی در حدود 
 پنج دقیقه در

سکوت گذشت. عاقبت دست در جیبش 
 کرد و سیگاری در

 .اورد و اتش زد
- ی فکر می کردم که مامان یکم بهت وفادار

 به خانواده رو یاد
 ...داده

چانه اش را باال برد و سرش را با تاسف تکان 
 .تکان داد

االن دیدم که متاسفانه اصل بد نیکو -



 …نگردد
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چیزی نگفتم. یاد گرفته بودم که در مقابل 

 آنها، گاهی سکوت
بهترین جواب است.از همه اینها گذشته، 

 فرشته فقط وفاداری
به خانواده را به من یاد نداده بود. او به من 

 یاد داده بود که
یک خانم متین، هیچ وقت با یک مرد، 

 سروکله بی خود نمی

زند. حاال و در این لحظه، هر بحثی با بهمن، 
 بی خود بود و

من هم ترجیح دادم که سکوت کنم. او هم 



 .دوباره سکوت کرد

 راجع به رفتن فکر کردی؟-

گاهش را به درختان داده نگاهش کردم. ن
 .بود
 اره-

 .نیم نگاهی کرد و دوباره به روبه رو خیره شد
 خب؟-

 ..من جایی نمیرم. جایی ندارم که برم-

 .به میان حرفم آمد
 .برات خونه می خرم-
 :آهی کشیدم و گفتم

 .خیلی سخاوتمندی. ولی نه. متشکرم-

 .خنده ایی خرناس مانند و تولبی کرد



- بدنامی ما هستی؟می دونی تو باعث   

مکث کرد و یک محکمی به سیگارش زد و 
 ادامه داد؛
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واقعا می خوام هر طور که بشه سربه -

 نیستت کنم سارا. اگر
کمکم کنی، واقعا لطف کردی و منم لطفت 

 رو جبران می
 .کنم

چند لحظه نگاهش کردم. او هم چرخید و 
 نگاهم کرد. در

عمیق بود نگاهش باز هم دردی . 

 بدنامی؟-



 .اخم کرد ولی چیزی نگفت
پس تو فکر می کنی که من به وابستگی -

 هایی به شما دارم؟

جوابم را نداد. فقط لحظه به لحظه اخم اش 
 .پر رنگ تر میشد

اما کامال معذب بود. با لحن ارامی گفت: 
 .من فکر نمی کنم

 .من فقط دارم حرف مردم رو می گم

 ...حرف مردم رو من هم شنیدم-

 .مکث کردم و کامال به طرفش چرخیدم

 …ولی از تو می پرسم. جواب بده بهمن-

باز هم چیزی نگفت. خم شدم و اهسته 
 :زمزمه کردم



فکر کردی من وابستگی دارم و چند سال -
 قبل هیچ کاری

 نکردی؟
 .فکش منقبض شد

هیچی نیست. اصال از چی داری حرف -
 میزنی؟
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پوزخند تلخی زدم. انکار کردنش انقدر 

 بچگانه و ابتدایی بود
 که مرا به خنده انداخت

 به نوشاد هم از این حرفهای مردم گفتی؟-
چشمانش را تنگ کرد و جوری فکش 

 منقبض شد که صدای



ساییده شدن دندانهایش به روی هم شنیده 
 .میشد

 …هیچی نیست-

را دویده نفسش مثل کسی که مسافتی 
 است، به بیرون پرتاب

شد و حتی سرشانه هایش هم تابی به جلو 
 .برداشت
 نیست؟-

تقریبا زمزمه کردم. با این حرف او حواسم به 
 کل از اصل

 .موضوع پرت شد. این که او از کجا می داند

 چیه؟ نا امید شدی؟-

نتوانستم انکار کنم و سرم را به نشانه مثبت 



 تکان دادم
- ه نمی تونی دست اویزی ناامید شدی ک

 داشته باشی؟

لحنش بدجنسی لحن دانش را نداشت. آرام 
 و راحت بود. اما

به من بدون آنکه بخواهد، می توانست 
 خیلی بیشتر و عمیق

تر ازدانش لطمه بزند. تنها نگاهش کردم. او 
 هیچ وقت نمی

توانست حال و روز مرا درک کند. او فقط 
 می خواست

دخودش راحت و آرام باش . 
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 ...نه دوست داشتم که-
مکث کردم و دیگر ادامه ندادم. فایده ای 

 نداشت. او که درک
 .نمی کرد. فقط خودم را خسته میکردم

 دوست داشتی چی؟-

لحنش مصرانه بود. می دانستم که به دنبال 
 دالیلی متفاوت از

 .آنچه در ذهن من می چرخید، بود
 ...دوست داشتم که وابستگی پیدا کنم-

دوباره مکث کردم و سعی کردم طوری 
 برایش توضیح بدهم
 .که مسخره ام نکند

می دونی؟ اینکه به یکی وابسته باشی، باید  -



 حس خوبی

داشته باشه. این ریشه داشتن. پیوندها، 
 ...خانواده

دیگر ادامه ندادم. نگاهش با کمی حیرت 
 .روی من بود

از تمسخری که پیش بینی کرده  اما خالی
 بودم. مثل کسی نگاه

می کرد که اصال از حرفهای من سر در 
 .نیاورده است

 .تو همین حاال هم به ما وصلی-
 ...خنده ام گرفت

اره وصلم. ولی برخالف میل همه دوست -
 دارم که این وصل



بودن و وابستگی، از ته دل باشه. نه صرفا به 
 خاطر باری که

مروی دوش هست  
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چیزی نگفت. احتماال با این بند از حرف 

 هایم کامال موافق

بود. باز هم مدت زمان زیادی را سکوت 
 .کردیم

 چه اتفاقی برای برنا افتاده؟-

برخاست و در همان حال گره کراواتش را 
 درست کرد و

 گفت: اگر بخواد، خودش میگه

عملی نگاهم کرد و نمیدانم توقع چه عکس ال



 را داشت، ولی
کمی گارد گرفته به نظر می رسید. تنها سرم 

 را تکان دادم و
نگاهم را از او گرفتم و با پنجه پایم، تکانی 

 اهسته به تاب
 .دادم

 …خنده داره-

نگاهش کردم. دستانش را در جیبش کرده 
 بود و به میله تاب

 .تکیه داده بود
تو دختر فرشته نیستی. ولی از هر کسی که -

اون نزدیک به  

 .تره، بیشتر شبیهش شدی



لبخند بزرگی زدم. من همیشه تمام تالشم را 
 کرده بودم که

خصوصیات اخالقی فرشته را تقلید کنم. حاال 
 این حرف او،

 .شاید از نظر خودش، یک متلک بود

ولی از نظر من، یک تعریف بزرگ و یک 
 امتیاز مثبت برای

من، به حساب می آمد. به داخل رفت و 
 چند دقیقه بعد پوپک
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سرکی به بیرون کشید و با دیدن من که تنها 

 نشسته بودم، آمد
 .و روی تاب کنارم نشست



 بهمن دعوات کرد؟-
 خندیدم:نه

 .پوفی کرد
 ...بهمن خیلی ترسناکه-

بعد یک دفعه سرش را چرخاند و پشت 
کردسرش را نگاه  . 

می ترسید که دوباره مچش گرفته شود. 
 غش غش خندیدم. به

طوریکه او را هم به خنده انداختم بعد هم 
 گوشی موبایلش را

در آورد و شماره مرا سیو کرد و تک زنگی زد 
 تا من هم

شماره اش را سیو داشته باشم. کمی بعد و 



 با صدا کردن
بهرخ به داخل رفتیم. جو مهمانی کمی عوض 

. چونشده بود  

کله ها کمی گرم شده بود. در گوشه ایی 
 دانش با پسری که

چند سالی از خودش کوچک تر بود سیگار 
 دود می کرد. اما

بهمن با آنچنان حالت بد و غضبناکی 
 نگاهش می کرد که

مطمئن شدم که خالفش تنها سیگار نیست. 
 اما دانش بی خیال

مثل همیشه، سیگارش را تا ته کشید و امد و 
من رویکنار   



 .کاناپه ولو شد

 کجا رفته بودی؟-
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انقدر مست شده بود که با کوچکترین جرقه 

 ایی، آتش می
گرفت. بی حوصله سرش را خم کرد و روی 

 شانه ام گذاشت و

گفت: بهمن داره چپ چپ بهت نگاه می 
 کنه

 .خنده ام گرفت

 !به من نگاه نمی کنه. به تو نگاه می کنه-
- ت! همیشه برام رییس بازی در میارهلعن . 

خمیازه کشید و گفت: می ذاری رو پات 



 بخوابم؟
 .واقعا بامزه شده بود

با دهانش صدایی در اورد که ما بین خنده و 
 .تمسخر بود

تو خیرت به من نمی رسه. حقشه دوباره -
 بزنم تو سرت؟

دستم را دراز کردم و اهسته رانش را 
 نیشگون گرفتم. اخ

ضعیفی گفت: هار شدی! کوچیک بودی از 
 این غلطها نمی

 کردی؟

 .زورم بهت نمی رسید-

خمیازه دیگری کشید. به جلو خم شد و 



 سرش را بین دستانش

گرفت. کسی باالی سرمان آمد. بهمن بود که 
 با غضب به

 .برادر کوچکش نگاه می کرد
تو چه مرگته؟ یا مواد می زنی و اینقدر -

 احمقی که با خودت
مل می کنی و پلیس می گیرتت. یا مثل ح

 .خر مست می کنی
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با تعجب نگاهش کردم. خم شد و دستش 

 را روی شانه دانش
 .گذاشت

تو... فقط تو یکی من رو سکته میدی -



 .اخرش
دانش سرش را کج کرد و چپ چپ نگاهش 

 کرد اما چیزی

نگفت. بهمن عصبی تر دستش را روی 
ودهانش کشید   

نگاهی به اطرافش کرد. مثل اینکه به دنبال 
 .کسی می گشت

بعد با حالتی که ناامیدی هم دران مشهود 
 بود، رو به من کرد

و گفت: دستش رو بگیر ببریم تو یه اتاق، 
 .یکم بخوابه

متوجه شدم که احتماال به دنبال برنا گشته 
 بود و او را پیدا



نکرده و حاال مجبور شد که از من تقاضای 
مک بکند با همک  

دانش را به اتاقی که بهرخ نشانمان داد، 
 بردیم. بهرخ ناراحت

بود ولی نه از دست دانش. بیشتر به نظر 
 می رسید که به

خاطر خود دانش ناراحت است. با صورت 
 روی تخت افتاد و

یکی از پاهایش را در شکمش جمع کرد و 
 پای دیگرش همان

بهمن  طور بین هوا و تخت، اویزان ماند. به
 که حاال به نظر

 .خیلی خیلی عصبی می آمد، نگاه کردم



 چیه؟-

لحنش معترض و بد بود. شانه ام را باال 
 :بردم و به نرمی گفتم

 ...هیچی
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بعد هم از اتاق بیرون رفتم. در سالن پوپک 

 به دنبالم می
گشت. به محض دیدنم دستم را گرفت و به 

 اشپزخانه برد. در
روی میز آشپزخانه، ظرف های غذا چیده 

 .شده بود

در لیوانهای کریستالی از ساالد ماکارانی که به 
 زیبایی تزیین



شده بود گرفته، تا فینگر فود هایی به شدت 
 اشتها برانگیز

بودند. کباب کوبیده و جوجه و ظرفهای 
 ژامبون و انواع پنیر

و زیتون. دسرهای عالی از تیرامیسو گرفته تا 
ت هایرول  

ژله ایی. یک لیوان ساالد ماکارانی برداشت و 
 به من داد و

بعد هم پشت میز نشست و با حالتی بامزه 
 اشاره کرد که من

 .هم بشینم

 .بیا... ریز خندید -
عاشق قاچاقی خوردن خوراکی های مهمونی -



 .هستم

ساالد ماکارانی خوشمزه بود ولی فینگر فودی 
 که احتماال

بود. بعد از ناخونک  ناگت مرغ بود، عالی
 زدن به خوراکی

ها از اشپزخانه بیرون آمدیم. پوپک دستم را 
 گرفته بود و مرا

همه جا به دنبال خودش می کشید. از همه 
 برای من تعریف

می کرد. اینکه چه کسی با چه کسی رابطه 
 دارد و چه کسی

از چه کسی خوشش نمی آید. حتی زندگی 
 رختخوابی بعضی



بامزه بود. هر بار خم  ها هم دستش بود.
 می شد و در گوشم

 .با شیطنت رازی را برمال می کرد
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اون پسره رو می بینی اون جا کنار پنجره -

 وایساده؟
اون پارسال خودش رو کشت برای اون  -

 !...دختره

اونهاش. اونجا کنار پیانو نشسته عشوه 
 .قاطری میاد

ه سرخ شده بودمانقدر خنده ام گرفته بود ک . 

شوخی نمی کنم به جون بهرخ. اوه یک -
 محشر کبرایی شد



که بیا و ببین. مادر پسره رفت در خونه 
 دختره که مثال دعوا

کنه ولی دختره آنچنان رسما زن بیچاره رو 
 شست و پهن کرد

تو افتاب خشک بشه که همه خانواده پسره 
 غالف كردن دیگه

رو می بعد در حالیکه برای من چشم و اب
 .آمد، ادامه داد

حاال نفله یه جوری رفته پشت پیانو نشسته، -
 انگار جد اندر

جدش موتزارت بودن. دستم را گرفت و به 
 طرف دختر

کشاند. از او خوشم آمده بود. لطیف بود و 



 مثبت. اما در عین

حال شیطنتی نهفته هم داشت. من هم 
 داشتم. اما همیشه سعی

میکرد که جلویش را بگیرم. دوست نداشتم 
 فرشته فکر کند که

من مسخره و بد هستم. دوست داشتم در 
 نظر فرشته، خانم و

متین جلوه کنم همانطور که خودش بود. با 
 رسیدن به مقابل

دختر، متوجه شدم که حرف پوپک درباره 
 دختر کامال درست

بود. به هر زحمتی که بود جلوی خنده ام را 
 .گرفتم



 سالم مهسا جان. چطوری شما؟ خوبی؟ -
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دختر با محبتی ساختگی شروع به احوال 

 پرسی غلیظ با
پوپک و متعاقبا با من کرد. بعد پوپک خیلی 

 راحت گفت که
اگر نمی خواهد از پیانو استفاده کند، بلند 

 شود تا او اهنگی

بزند. دختر که حسابی دمغ شده بود، بلند 
کنار رفت شد و . 

پوپک پشت پیانو نشست و شروع کرد. عالی 
 بود. هم عالی و

روان می نواخت و هم بسیار عالی می 



 خواند. ترانه گل سنگم

را نواخت و خواند. مشخص بود که به 
 خواندن و نواختن به

عنوان یک کار نگاه نمی کند و برایش به 
 نوعی تفریح و کار

دلی محسوب می شود. به همین خاطر 
رش عالی بودکا . 

بسیار با روح می خواند و صدای صاف و 
 زنگداری هم

داشت. وقتی که از دید یک منتقد گوش می 
 دادم، متوجه می

شدم که صدایش از خیلی کسانی که می 
 شناختم، بهتر بود. دو



اهنگ دیگر هم نواخت. یکی اهنگ بی کالم 
 که فرانسوی بود

که سلین دیون خوانده بود و یکی هم مرا 
وس ویگنبب . 

کمی بعد زمانی که شام سرو شد، من برای 
 خودم کمی از آن

ساالد ماکارانی خوشمزه و فینگر فودی که 
 شبیه به ناگت بود

را برداشتم و به حیاط رفتم و روی تاب 
 نشستم. پوپک سرش

به وظیفه ایی که بهرخ به گردنش گذاشته 
 بود، گرم شده بود و

 .نمی خواستم که مزاحمش شوم



- وبه؟هوا خ  
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مرد جوانی که این حرف را زد، همسن و 

 .سال بهمن بود

شاید هم چند سالی بزرگتر. امد و کنار تاب 
 ایستاد و بعد

مودبانه گفت که ایا اجازه هست تا او هم 
 بشیند؟

انقدر لحنش ارام و مودبانه بود که جایی 
 برای رد کردن نمی

شان دادم گذاشت. کمی جمع تر نشستم و ن
 که برای نشستن در

کنارم منعی ندارم. لیوانش را روی زمین کنار 



 دستش گذاشت

 .و با کمی فاصله از من روی تاب نشست

 ...داخل یکم گرم شده-

 لبخند مودبانه ایی زدم:بله
دستش را دراز کرد و گفت: بهرنگ 

 ..سپاسدار

مکث کوتاهی کرد و بعد اضافه کرده برادر 
 بهرخ

 اهانی گفتم و دست دادم،
 .دیدم پوپک مختون رو کار گرفته بود -

 .خندیدم :دوست شدیم

 .با خنده چانه اش را باال برد
خدا رو شکر. بهرخ از دست پوپک خالص -



 شده از عصر

داره دایم میگه من دوست ندارم، نمیام 
بیشتر ۔مهمونیتا  

 بخندیدم. اسم شریفتون؟
نمی  با کمی شک و تردید نگاهش کردم.

 دانست؟
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 سارا رهنما -

لبخندی که زد، گویای چیزی نبود. چیزی هم 
 نگفت. زیر

چشمی به او که مشغول خوردن شده بود، 
 نگاه کردم. بینی

کمی قوس دار و چانه محکم و یک ته ریش 



 .بلند و کامل
 دختر عموی بهمن؟ -

خواستم تا بگویم نسبتی نداریم که کسی از 
سر صدایم پشت  

 .کرد

 ...سارا-

برای لحظه ایی انقدر از لحن اش جا خوردم 
 که چیزی نمانده

بود، ظرف غذایم از دستم بیفتد. به نظر می 
 رسید تنها من

نبودم که این عکس العمل را نشان دادم. 
 بهرنگ سپاسدار هم

 .از جا پرید



این اولین باری بود که از زمان امدنش، اسم 
 مرا صدا کرده

چیزی متفاوت با هر کسی حتی بود. 
 متفاوت با صدا کردن

 .زمان بچگی مان. تند و با لهجه گفت

 .بهرنگ سپاسدار با دیدن بهمن خندید
 ...این چه طرز صدا کردنه-

لبخندی که بهمن به حرفش زد، کامال 
 نمایشی بود. آمد و کنار

 .تاب، در سمتی که من نشسته بودم، ایستاد
 اینجایی؟-
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سوالش جوری بود مثل اینکه تمام شب را به 



 دنبال من گشته

و حاال تعجب کرده که من اینجا نشسته بوده 
 .ام. چیزی نگفتم

بهرنگ شروع کرد به وراجی درباره لندن. من 
 هم بی تفاوت

غذایم را خوردم و آخر کار هم برخاستم و 
 ظرف غذایم را به

داخل بردم و دیگر به حیاط برنگشتم. برنا با 
 بهرخ و بیژن

حرف می زد و بحثشان کامال جدی بود. به 
 اتاقی که دانش در

آن بود رفتم. اما سر راهم کمی غذا هم 
 برایش بردم. در زدم



و داخل شدم. روی تخت نبود، اما صدای 
 آب از سرویس

بهداشتی اتاق می امد. غذاها را روی میز 
ر تختعسلی کنا  

گذاشتم و به طرف سرویس بهداشتی رفتم و 
 از الی در سرک

و کشیدم. پیراهنش را در آورده بود و سرو 
 گردنش را می

 .شست

 خوبی؟-

از اینه نگاهم کرد. موهای بلندش خیس 
 روی شانه هایش

 .ریخته بود



 ...اوردم باال _
صدایش سرحال تر شده بود. آب در 

 دهانش کرد و بیرون

را بست و در توالت فرنگی  ریخت. شیر آب
 را بست و روی

آن نشست و حوله را برداشت و بدون آنکه 
 صورتش را

 .خشک کند، آن را روی شانه اش انداخت
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 برات غذا اوردم-

سرش را بلند کرد و نگاهم کرد. چشمانش 
 غمگین بود. بعد

ناگهان بدون هیچ حرفی زیر گریه زد. از 



 شدت تعجب آن

چنان خشکم زده بود که حتی پلک هم نمی 
 زدم. های های

گریه می کرد. آن چنان شدید که شانه 
 .هایش می لرزید

ناخوداگاه جلو رفتم و جلوی پایش زانو زدم. 
 خم شد و بیشتر

گریه کرد. آب از روی موهایش روی صورتم 
 .می چکید

 ...دانش-

دستش را گرفتم. خم شد و سرش را روی 
 .شانه ام گذاشت

پیراهنم خیس شده بود، اما اهمیتی ندادم. 



 او همچنان رقت
انگیز و با بیچارگی هر چه تمام تر گریه می 

 کرد. متوجه

صدای باز شدن در اتاق شدم، اما او انقدر 
 در گریه و غم و

اندوه اش غرق شده بود که نشنید. خواستم 
 کمی فاصله بگیرم،

 .اما نگذاشت
 …دانش-

صدایی که از پشت سرم شنیدم، متعلق به 
 بهمن بود. نفس

راحتی کشیدم و سرم را چرخاندم و نگاهش 
 کردم. نگاهش



آرام بود، اما اخمی که میان ابروانش نشسته 
 بود، نشان از

آرامش نداشت. چشمانش تیره تر از 
 همیشه شده بود و بسیار

 بسیار شبیه همان آرامش چشمان فرشته
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 .من نمی دونم چرا یه دفعه اینطوری شد -

می خواستم خودم را تبرئه کنم. وگرنه با 
 تهدیدی که آن روز

کرده بود، امکان داشت انقدر عصبی شود 
 که مقابله به مثل

کند. گفته بود که از برادرانش دور بمانم و 
 حاال با دیدن این



صحنه، امکان اینکه از کوره در برود زیاد بود. 
زیچی  

نگفت. اما جلو آمد و زیر لب گفت ، که 
 کمک کنم تا را به

تخت برگردانیم. با هم کمک کردیم و او را 
 دوباره به تخت

 .برگرداندیم
حوله را در که کش و قوس بردن دانش به 

 تخت، روی زمین
افتاده بود، برداشت و سرو سینه و موهایش 

 .را خشک کرد

دانش در خودش پیچید و خم شد و 
ش را در شکم اشپاهای  



جمع کرد و اهسته ناله کرد. روی تخت 
 کنارش نشست و

موهایش را از روی صورتش کنار زد. حاال 
 صورتش پر از

درد و ناراحتی بود. و حال دانش جوری بود 
 مثل اینکه

شکمش درد می کند. دستانش را روی معده 
 اش به هم پیچیده

بود و آرام ناله می کرد. ناله هایی دلخراش و 
اراحت کنندهن . 

بی اختیار در سمت دیگر دانش نشستم 
 .محتاطانه و ارام

منتظر بودم که به محض اعتراض بهمن 



 بلند شوم. اما چیزی
نگفت. جراتم بیشتر شد و موهای دانش را 

 ..نوازش کردم
 درد داره؟-

 .آهی کشید ولی چیزی نگفت
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- غذا  شاید بهتره یه چیزی بخوره. من براش

 .اوردم
سرش را بلند کرد و نگاهم کرد. بعد نگاهش 

 را به دانش
 .داد

 بذار یکم اروم بشه-
 می خوای برنا رو صدا کنم؟-



 .سرش را به نشانه نفي تكان داد

 مشکلش جسمی نیست، اره؟-

این بار با حالتی عصبانی نگاهم کرد. 
 چشمانش کمی جمع

 .شد و اخم اش غلیظ تر

 مثل بچگی ات وراجی-

 .چیزی نگفتم و تنها نگاهش کردم

- ۔از این جریان چیزی به مامان نمیگی  

 .سرم را به نشانه مثبت تکان دادم

 مشکلش چیه؟-

 .به تو ربطی نداره-
نیم خیز شدم تا از سر جایم بلند شوم، اما 

 دانش چرخید و دستم



را گرفت و نگذاشت. بهمن به محض دیدن 
 این صحنه آهی

نظر ناراحت می  کشید ولی چیزی نگفت. به
 آمد. با بدجنسی
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گفتم: به برادرت بگو دستش رو بکشه کنار. 

 چون به من

 .ربطی نداره که داره می میره

 .چشمانش را برای لحظه ایی روی هم فشرد

 …بسه سارا-

باز هم سارا را جور خاصی گفت. با لهجه 
 .انگلیسی

داخل  ضربه ایی به در خورد و برنا سرش را



 کرد. با دیدن

ما سه نفر به آن وضع، با تعجب خودش را 
 داخل کشید و در

کرد را بست و از داخل قفل . 

 چشه؟-

 . زهرمار خورده-

 .من اضافه کردم، باال هم اورده

 .سر بهمن چرخید و به من نگاه کرد

 تو از کجا می دونی؟-
اومدم براش غذا اوردم، تو توالت داشت  -

 دهنش رو می

فت که باال اوردهشست. گ . 

برنا بهمن را کنار زد و امد و کنار برادرش 



 نشست. دستش
را گرفت و نبضش را چک کرد. بعد پلکش را 

 باال کشید و
مردمکش را چک کرد. با این کارش دانش 

 ناله ایی دیگر
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کرد. اشاره ایی به بهمن کرد و گفت: دستش 

 رو بگیر بلندش
کن. باید یه چیزی بخوره. احتماال فشارش 

 ...پایین اومده
با بهمن کمک کردند و دانش را بلند کردند و 

 نشاندند. سرش
گیج می رفت و نگاهش تمرکز نداشت. برنا 



 کشیده ایی اهسته

به گونه اش زد. تمرکز دانش برای لحظه ایی 
 برگشت. اما

دوباره نگاهش گیج و چرخان و بدون تمركز 
ا چندشد. برن  

 .بشکن در مقابل چشمانش زد
می خوای خودت رو بکشی؟ بهت گفتم با -

 معده خالی

مشروب نخور االغ. یه حرف رو چند بار باید 
 بهت گفت؟

 .معده ات داغونه

برنا به من اشاره کرد تا غذا را بیاورم. ساالد 
 ماکارانی را رد



 .کرد و گفت که فقط گوشت بیاورم

من آرام آرام به کباب و جوجه را اوردم و به
 .خورد دانش داد

دانش ناله می کرد و مثل زن حامله عق می 
 زد. بعد ناگهان

دوباره شروع به گریه کرد. می نالید و گریه 
 می کرد و عق

می زد. دو برادر شروع به صحبت کردن تند 
 و مسلسل وار

انگلیسی کردند. می خواستند که من از 
 حرفشان چیزی متوجه

ب بود ولی نه در آن نشوم. زبان من خو
 حدی که به طور



کامل متوجه حرف های آنها شوم. ظرف ها 
 را برداشتم تا از

اتاق بیرون ببرم. چون به نظر می رسید که 
 .مزاحمشان هستم

 اما با صدای بشکن بهمن، متوقف شدم؛
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 …وایسا -

 .برخاست و دانش را به برنا واگذار کرد
- براش بیار. بعد هم لباست برو به کم آب 

 .رو بپوش، می ریم

سرم را به نشانه مثبت تکان دادم و از اتاق 
 بیرون رفتم. از

اشپزخانه برایش آب بردم و بعد هم به 



 اتاقی که کیف و مانتو
و وسایلم در آن بود رفتم و آماده برگشتم. 

 در این بین برنا و

بهمن دانش را که کمی سرحال تر شده بود، 
ن حملبه بیرو  

کردند و ما خداحافظی کوتاهی با میزبان 
 کردیم و من با

پوپک هم بوسه و خداحافظی کردیم و به 
 خانه برگشتیم. در

راه دانش، تمام مدت در حالتی شبیه به 
 بیهوشی و خواب

گذراند. اما ارامش نداشت. دایم می نالید و 
 سرش را تکان



میداد. گاهی هم پایش می پرید و حالتی 
 مثل تیک عضالنی

 .پیدا می کرد
ما در خانه کاووس خان طبق معمول نبود و 

 فرشته هم
خوابیده بود و محبوبه خانم در اشپزخانه به 

 رادیو گوش می
داد. برنا و بهمن، دانش را به اتاقش بردند و 

 من هم سری به

. این فرشته زدم و به اتاقم رفتم و خوابیدم
 مهمانی، عجیب

ترین مهمانی بود که تا به حال داشتم. حسی 
 که حاال داشتم، نه



مهمانی  مثل هیچ زمان دیگری بعد از یک
 بود. پر از لبخندی

راضی و روحیه شاد. حاال گیج و سردرگم 
 .بودم
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برادران رهنما اصال آن چیزی که من فکرش 

 را می کردم
مشکل داشتند. همه شان. نشده بودند. 

 هیچ کدامشان به نظر

نمی آمد که زندگی شاد و راحتی داشته 
 باشد. برنا دایما با

کسی انگلیسی صحبت می کرد که بیشتر 
 شبیه بحث و جدل



بود. دانش با ان معده وخیم اش آن چنان 
 مست می کرد که

باال می آورد و بهمن که به نظر می رسید 
 همیشه در حال

است. همیشه اخم اش در هم درد کشیدن 
 بود و لبانش به هم

دوخته در فکر بود و در خود فرو رفته. فرشته 
 بیمار و

مریض در اتاقش افتاده بود و اگر هم سالم 
 بود، به نظر می

رسید که پسرها اصال خیال ندارند که از 
 مشکالتشان به او

چیزی بگویند و کاووس خان که کامال توسط 



 پسرها کنار
ده بود. رابطه شان مثل غریبه ها گذاشته ش

 بود. کاووس خان
از آنها فاصله گرفته بود و آنها هم کامال از 

 این فاصله راضی
بودند. در کل خانواده رهنما کامال به هم 

 .ریخته و داغان بود

گوشی تلفن را بین شانه و گوشم نگه داشتم 
 و در همان حال

دستانم را در سینک کثیف و پر از رنگ 
اه شستماموزشگ . 

 چی شد باالخره، میای یا نه؟-

آهی کشیدم و دستانم را با حوله خشک 



 کردم و با همان حوله،

 دماغم را هم خاراندم؛

نمی دونم... امن هست؟ مشکلی پیش  -
 نمیاد؟

 :علیرضا غش غش خندید
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مشکل داریم. خوشگل هم داریم. چی می -

 خوای دیگه؟ مرگ

 !می خوای برو گیالن

به لبه سینک تکیه دادم و ساعتم را به پشت 
 .دستم بستم

نه علی... جدی می گم. از اون اخرین باری -
 که اون افتضاح



پیش اومد، من می ترسم که خانواده ام 
 .بفهمن

اصال درک نمی کنم که چرا خانواده ات -
 .حمایتت نمی کنن

کنی با این صدایی که تو داری، اگر سنتی کار 
 .عالی میشه

اخه خانواده آملی هم نداری که بگم تعصب 
 الکی نشون می

 ...دن

مکث کرد و دیگر ادامه نداد. احتماال می 
 ترسید که من

ناراحت شوم. او نمی دانست که من اصال 
 چیزی راجع به



خواندن به فرشته نگفته ام. فرشته نظر 
 مساعدی نسبت به

خواندن من نداشت. هیچ وقت به طور 
تقیم چیزی نگفتهمس  

بود ولی من متوجه شده بودم و از آنجا که 
 همیشه سعی می

کردم که مطابق میل او رفتار کنم، سعی 
 کرده بودم که حس

خواندن را در خودم سرکوب کنم. اما گاهی 
 شدنی نبود. من

از خواندن خوشم می آمد. و به همین 
 خاطر، مجبور بودم که

قتی که سه این کار را مخفیانه انجام دهم. و



 سال قبل با

علیرضا و گروهش اشنا شدم، اصال فکرش را 
 هم نمی کردم

که خواندن یکی از مشغله های من شود. 
 ولی حاال شده بود و

 من دیگر نمی توانستم آن را متوقف کنم
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 باشه میام-

مجالسی که گاهی با علیرضا و گروهش می 
 رفتیم، همه

همان آغاز هم با میزبان  خصوصی بودند. از
 شرط می شد

که هیچ فیلم برداری صورت نگیرد. بزم هایی 



 که سنتی

بودند. من هیچ وقت تعلیم خواندن سنتی 
 ندیده بودم و همیشه

فکر می کردم که ماحصل کارم انچنان چنگی 
 .به دل نمی زند

ولی به نظر می رسید کسانی که صدای مرا 
 گوش می دادند،

اشتند. این کار بر خالف نظری مخالف من د
 عنوان و اسمش،

درامد خوبی داشت. اما من برای درامدش 
 نمی خواندم. می

 خواندم چون به این کار عالقه داشتم

افرین دختر خوب. ادرس رو برات واتس -



 .اپ می کنم
خداحافظی کردم و گوشی را در جیبم 

 گذاشتم و تكیه ام را از

م را سینک برداشتم و بیرون رفتم و وسایل
 جمع کردم و به

خانه برگشتم. در خانه همه چیز در سکوت و 
 .آرامش بود

کاووس خان نبود. محبوبه خانم در اشپزخانه 
 بود. فرشته

پایین آمده بود و روی کاناپه دراز کشیده بود 
 و یک پتوی

سبک مسافرتی هم روی کمرش کشیده بود 
 و به تلوزیون نگاه



می کرد. خم شدم و شقیقه اش را بوسیدم. 
 کمی بدنش گرم

 .بود
 تب کردین؟-
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 :سرش را بلند کرد و لبخند زد

نه عزیز دلم چیزی نیست. برنا تب بر  -
 .داده خوردم

از باال صدای موزیک می امد و بعد هم به 
 سرعت صدا قطع

شد و دانش پایین امد. لباس خانه تنش بود 
موهایش را بازو   

روی شانه هایش رها کرده بود. امد و فرشته 



 را از روی مبل
بلند کرد و خودش نشست و بعد دوباره 

 فرشته را خواباند و
سرش را روی پای خودش گذاشت. فرشته 

 هم با ذوق روی

پای پسرش لم داد. دانش نگاهی به من کرد 
 و با نیشخند

 :گفت

 چطوری تو قوزی؟-

زانوی دانش زد که باعث  فرشته ضربه ایی به
 شد قهقهه

 ..دانش بلند شود

 .قوزیه خب مامان. نگاهش کن-



 .فرشته با نگرانی نگاهم کرد. خندیدم

سارا جان چقدر بگم قوز نكن. چرا دیگه -
 قوزبندت رو نمی

 بندی؟
 .کمرم درد می گیره-

دانش خمیازه کشید و گفت: خب باید درد 
 بگیره. درد می گیره

. باعث میشه ماهیچه ات که صاف راه بری
 .قوی بشه
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برخاستم و به اتاقم رفتم. لباس سنتی که 

 مخصوص این کار

دوخته بودم را در اوردم و در کیف بزرگی 



 گذاشتم. لباسی که

شبیه لباس زنان گرد بود. با سربند و 
 مخلفات. از روی

لباسهای سنتی سیما بینا در کنسرت هایش 
ته بودمالهام گرف . 

همه چیز را جمع کردم و حمام رفتم و 
 موهایم را حلقه حلقه

کردم و با كیف وسایل بیرون رفتم. پایین 
 برنا هم آمده و به

دانش و فرشته پیوسته بود. برنا و دانش 
 چیزی را با خنده

تعریف می کردند و فرشته هم با اشتیاق به 
 حرفشان گوش می



داد. دانش کامال تغییر کرده بود. مثل اینکه 
 این مردی که این

چنین خندان بود، هیچ ربطی به مردی که 
 چند شب پیش گیج

و ناالن گریه می کرد و عق می زد، نداشت. 
 در این چند

روز انقدر دانش خودش شده بود و نه آن 
 دانش آن شب، که

گاهی فکر می کردم اصال چیزی از آن شب 
ستبه یادش نی . 

خداحافظی کردم و گفتم که شب دیرتر می 
 ایم. فرشته چیزی

نپرسید ولی گفت که مواظب باشم و تاکسی 



 .مطمئن بگیرم

گفتم که دوستم مرا به خانه برمی گرداند. 
 برنا مطلقا حرف

نزد. حتی خداحافظی هم نکرد. اما دانش 
 برخاست و تا مقابل

 .در همراهم آمد

 کجا میری؟-

 غیرتی شدی؟-

ند زدنیشخ . 
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 !نه... می دونم قوزی ها خواهان ندارن-

خندیدم و با مشت به شانه اش زدم. چهره 
 .اش جدی شد



مواظب باش. حواست باشه چیزی از کسی -
 .نگیری بخوری

 .با تعجب نگاهش کردم
 از کجا فهمیدی من می خوام برم مهمونی؟-

 دست به سینه به چهار چوب در تکیه داد.
 موهایش اطراف

صورتش ریخته بود و او را خوش قیافه تر از 
 همیشه کرده

 .بود
وقتی این طوری تیپ زدی، کجا به جز -

 مهمونی می تونی

 بری؟
 .کیفم را روی شانه ام جابه جا کردم



االن پس یادت باشه. هیچ خوراکی، از هیچ -
 آدمی نمی گیری

بخوری. نه زن و نه مرد. فقط چیزی که بقیه 
رنمی خو . 

 سرم را به نشانه مثبت تکان دادم

شماره من رو سیو کن. مشکلی پیش اومد -
 .زنگ بزن

دوبار شماره اش را زیر لب گفت و من در 
 گوشی سیو

کردم. بعد ناخوداگاه روی پنجه پایم بلند 
 شدم و گونه اش را

 " .بوسیدم. بوی افترشیو میداد

 .مرسی
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 لبخند زد؛

مواظب خودت باش قوزی! تا می تونی  -
 قوز کن، کسی

نکنه نگاهت . 

خندیدم و از خانه بیرون زدم. به محض 
 بیرون رفتن از در

حیاط، با بهمن که می خواست کلید بیندازد 
 به داخل بیاید،

سینه به سینه شدم. تقریبا به هم خوردیم و 
 او سریع عقب

کشید و عذرخواهی کرد. سالمی زیر لبی 
و از کنارکردم   



دستش رد شدم و سوار ماشین علیرضا 
 شدم. بهمن همانطور

که کلید در دستش بود، اخم میان ابروانش 
 غلیظ تر شده اما نه

چیزی گفت و نه عکس العملی نشان داد. به 
 داخل رفت و در

را بست. علیرضا مات و مبهوت از عکس 
 العمل بهمن،

 :گفت

 کی بود؟-

ناراحت شده بی اعتنا در حالیکه از درون 
 بودم

 .هیچکی. شما به کارت برس-



علیرضا غش غش خندید: همون مودبانه 
 فوضولی موقوف

 بودها؟
 باران کو؟-

با آرش میاد. من بهش دور بودم. دیگه اگر -
 می خواستم برم

سراغش، نصفه شب هم نمی رسیدیم به 
 کارمون
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 تا رسیدن به مقصدمان، علیرضا از ملودی

 جدیدی که بر

روی غزلی از غزلیات شمس نوشته بود، 
 حرف زد. علیرضا



یکی از هنرمند ترین و در عین حال خاکی 
 ترین ادمی بود که

تا به حال دیده بودم. با باران دختری که هم 
 دف می زد و هم

سنتور، نامزد کرده بودند ولی دو سال بود که 
 نتوانسته بودند

بار یک  سرخانه و زندگیشان بروند. هر
 مشکلی پیش می آمد

که انها را چند ماه از زندگی مشترک، عقب 
 می انداخت. را

خانه ایی که مهمانی آن شب در آن برگزار 
 می شد. یکی از

شیک ترین ویالهای لواسان بود. انقدر 



 باشکوه بود که دهان
من باز مانده بود. کاووس خان از نظر مالی 

 انقدر استطاعت
داشت که من و پسرها همیشه بهترین ها را 

 داشتیم. ولی این

ثروت و این همه شکوه، اصال در ذهنم با 
 هیچ چیزی قابل

قیاس نبود. آهسته به علیرضا که وسایل را 
 از ماشین جابه جا

می کرد، گفتم که مگر میزبان چه کاره است 
 که این همه كیا

و بیا دارد؟ ویال دو طبقه بود و آنقدر در 
اخت و دکور آنس  



اغراق به کار رفته بود که دیگر هیچ نوع 
 احساس اسایش و

راحتی که یک خانه باید داشته باشد را 
 نداشت. چیزی

مصنوعی و پر زرق و برق بود. با راهنمایی 
 خانمی که لباس

رسمی و کت و دامن و مقنعه مهمانداری 
 پوشیده بود و گفت

سم را که مهماندار ماست، به اتاقی رفتم و لبا
 عوض کردم و

لباس سنتی پوشیدم. موهایم را روی شانه 
 هایم ریختم و
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روسری حریر و بعد سربند را بستم. النگو 
 های رنگینی که

شقایق سال قبل برای همین لباس برایم 
 خریده بود را دستم

انداختم و گوشواره های سنتی با طرحی از 
 بته جقه با

وش انداختم. وقتی که از اتاق گالبتون، به گ
 بیرون رفتم،

علیرضا و بقیه بچه های گروه وسایل را چیده 
 بودند و جای

هر کسی هم مشخص شده بود. جای من 
 در کنار علیرضا

بود. چون او هم سه تار می زد و هم در 



 بعضی جاها با من
همخوانی می کرد. النها کمی دیگر هم دست 

 دست کردیم تا

مدند و مراسم جنبه ایی همه مهمان ها آ
 .رسمی به خود گرفت

تقریبا ساعت هشت بود که اولین آهنگ 
 نواخته شد. کاری از

 .پرویز مشکاتیان
من مثل همیشه در حس و حال خواندن 

 رفتم و دیگر از همه
چیز فارغ شدم. عادت به بستن چشمانم، 

 باعث می شد که
تمرکزم بیشتر شود. بعد از چند اجرا، یک 



وتاهاستراحت ک  

داده شد و من تنها یک لیوان آب گرم که 
 علیرضا برایم آورد،

نوشیدم و بعد از دومین اجرا بعد از 
 انتراكت، زنگ در را

زدند و بعد هم خیلی راحت و با حکم 
 قضایی، به داخل خانه

آمدند و همه مان را بازداشت کردند و 
 وسایل و سازها را هم

 شکستند و ما را دست بسته و در یک ون
 مخصوص ارشاد،

به تهران منتقل کردند. آنچنان ترسیده بودم 
 که زبانم بند رفته



بود. رنگ و روی باران بدتر از من پریده بود 
 و به نظر می
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رسید که همه گروه، روحیه شان را باخته اند. 

 اما موضوع
این بود که موقعیت من از همه آنها بدتر 

 بود و این را از نگاه
های پر از همدردی و ترسی که دزدکی به من 

 می انداختند،

متوجه می شدم. من زن بودم و خواننده. 
 همین اوضاع را

برایم سخت تر می کرد. علیرضا چیزی زیر 
 لب راجع به



 اینکه بگویند من نوازنده بودم، گفت
جا بود که من هیچ سازی بلد  اما مسئله این

 نبودم. تا رسیدن
به منکرات قلبم انجان می زد که طپش 

 هایش را در گلویم

حس می کردم. در کالنتری گفتند که با 
 خانواده هایمان تماس

بگیریم. من در حالیکه سعی می کردم تا از 
 ریزش اشکهایم

جلوگیری کنم، با دانش تماس گرفتم. 
 دوست نداشتم با فرشته

ماس بگیرم. از نگرانی سکته می کرد. ت
 تماس انقدر زنگ



خورد که فکر کردم دانش یا خوابیده و یا 
 متوجه زنگ گوشی

اش نشده. اما در آخرین لحظه گوشی را 
 برداشت بله؟

 ...دانش-

صدای لرزانم مثل کسی بود که هر لحظه 
 امکان دارد که

 .بغضش بترکد
 سارا؟ چی شده؟-

ته کردمصدایم را ناخوداگاه اهس . 

 .من رو گرفتن -
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 چی؟-



 .صدایش آهسته، ولی با حالتی عصبی بود

کجایی االن؟ ادرس را دادم و او گفت که -
 خودش را می

رساند. خواهش کردم که فرشته چیزی 
 نفهمد. با خشم گفت

انقدر احمق نیست که به خاطر من احمق، 
 مادر مریضش را

که منتظر آمدن  نگران کند. نیم ساعتی
 دانش ماندم و به هزار

و یک سوال آنها جواب دادم، اخر مقاومت 
 مرا در هم شکست

و مرا به گریه انداخت. مرد دایم می گفت که 
 آیا من خواننده



بودم و من تکذیب می کردم. مرد می گفت 
 من از کدام

قبرستانی آمده ام که با این تیپ و سرو 
 وضع باید میان یک

از بزنم. بعد هم اضافه می مشت غریبه س
 کرد و بخوانم. و

من تأكید می کردم که من نخوانده ام و او 
 در پرونده چیزی

یادداشت می کرد. در راهروی منکرات کز 
 کرده بودم و از

ترس در آن هوای گرم می لرزیدم. موهایم 
 اشفته شده بود و

من به زور آنها را جمع کرده و در یقه ام 



 مخفی کرده بودم تا

بیرون نریزد. سربندم کج شده بود و کمی از 
 ریملم به خاطر

گریه، پایین چشمم را سیاه کرده بود. اول 
 بهمن و بعد پشت

سرش دانش، با قدم های بلند به داخل 
 ساختمان آمدند. حالت

صورت بهمن جوری بود که حس کردم هر 
 لحظه قابلیت این

را دارد که یکی بیخ گوشم بزند. کم مانده بود 
از گوش که  

هایش دود بیرون بزند. اصال به من محل 
 نگذاشت. تنها
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نگاهی پر از خشم کرد که پشتم را لرزاند. 

 بعد هم با سرباز
وظیفه ایی که مقابل در کشیک بود، آهسته 

 صحبتی کوتاه کرد

و من حركت دستش را دیدم که به نرمی 
 پولی را کف دست

از هم او را به داخل سرباز گذاشت و سر ب
 .راهنمایی کرد

 .دانش کنار دست من نشست

 خوبی؟-

سرم را تکان دادم و به کاشی های زشت و 
 شکسته کف سالن



 .نگاه کردم
 .برای چی گرفتنتون-

 لبم را گزیدم،
من می خوندم دانش. اگر بفهمن پوستم -

 .رو می کنن

 .دهانش از شدت تعجب باز ماند

 یعنی چی می خوندی؟-
- بزم خصوصی بود. گاهی می رم تو این یه 

 بزمها و آواز
می خونم. ولی تا حاال این اتفاق برام پیش 

 ...نیومده بود
مکث کردم و به صورتش که بهت زده بود، 

 .نگاه کردم



 .نفسش را محکم بیرون داد
 تو اواز می خونی؟-

 .با ناراحتی سرم را تکان دادم
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- ان؟ عقلت كمه اخه مگه بچه؟این جا؟ تو ایر   

در باز شد و بهمن سرش را بیرون کرد و به 
 من اشاره کرد

که همراهش بروم. بازجو که حاال به شدت 
 نرم شده بود،

مشغول صحبت با بهمن بود و مدارک 
 شناسایی من و

 .پاسپورت بهمن هم روی میزش بود
پس یعنی شما می فرمایید خواهرتون -



 .نخوندن
بهمن به من نگاه کرد و با تعجب ساختگی 

 .گفت: نه قربان

خوندن چیه؟ تازه به کالس دف ثبت نامش 
 کردیم که یه مدته

میره. االن هم با دوستش اومده بوده که 
 ببینه فقط

بازجو به من نگاه کرد و من سرم را تکان 
 دادم. بهمن از

کیسه ایی که دستش بود سندی بیرون آورد 
 و گفت: این هم

ند... اگر نیاز هستس . 

مرد نگاهی به سند كرد. سند باید به نام 



 خودتون باشه. هر

 .سندی قبول نیست

 .بهمن لبخند مودبانه ایی زد
 به نام خودمه-

بازجو سند را برسی کرد و گفت که بیرون 
 .منتظر باشیم

بیرون دانش قدم می زد و نگران بود. بعد از 
 من نوبت

شاره ایی به علیرضا و باران بود. بهمن ا
 سرباز کرد و

سرباز اجازه داد که ما برای لحظاتی با هم 
 .حرف بزنیم
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آهسته به باران و علیرضا رساندم که گفته ام 
 که من دوست

باران هستم و تازه به کالس دف رفته ام و 
 فقط برای تماشا

رفته بودم. برای فرار از دست بهمن رفتم و 
 روی دورترین

صندلی نشستم. اما او بعد از اینکه چند 
 کلمه ایی با دانش

حرف زد، امد و کنار من نشست. سرم را 
 پایین انداختم و باز

هم به کاشی های زشت و شکسته کف خیره 
این آخرین-شدم.   

 .....باریه که من خراب کارت رو جمع می کنم



مکث کرد و مرا صدا کرد. سرم را بلند کردم 
 و نگاهش

 .کردم

به اندازه موهای سرت گند کاری های همه -
 .رو جمع کردم

پس دیگه جایی برای تو ندارم. ظرفیتم فول 
 .شده

لبم را گزیدم. گریه تا پشت پلک هایم آمده 
 بود. فرشته به من

یاد داده بود که دختر نباید برای هر چیزی 
 گریه کند و ضعف

نشان دهد. باید همیشه محکم می بودم و 
 از خودم دفاع می



کردم. اما بعضی مواقع بعضی اتفاقات 
 هست که حتی برای

یک دختر محکم هم مجالی برای گریه می 
 دهد. فشاری که از

سر شب تحمل کرده بودم، تمام مقاوتم را 
 .شسته و برده بود

 .ببخشید-
چشمان روشن اش برای لحظه ایی آن 

چشمان حالتی که  

 .فرشته را داشت از دست داد
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آواز می خونی؟ فکر کردی کجا زندگی می -

 کنی؟ ما رفتیم



لندن، شما خارجکی شدی. االن اگر یه 
 پرونده برات تشکیل

بدن و گند بزنن تو اینده ات، چه غلطی می 
 خوای بکنی؟ وای

 ...خدا

مکث کرد و دستش را میان موهایش کشید 
سرش را عقب و  

 .برد
اصال وقتی یارو گفت تو رو برای خوندن  -

 گرفتن، داشتم پس

 ...می افتادم

 .به گریه افتادم: ببخشید
حرفش را قطع کرد و تنها نگاهم کرد. دانش 



 با چند قدم خودش
 .را به ما رساند. چپ چپ به بهمن نگاه کرد

 ...بسه دیگه. کشتیش-
ی طرف دیگر من نشست و به انگلیسی چیز

 به بهمن گفت و
بهمن هم جوابش را داد. فین فین كنان 

 دستم را پشت دماغم

کشیدم و مظلومانه به آن دو نگاه کردم. 
 کمی بعد دوباره ما را

داخل خواستند. دوباره سوال و جواب و بعد 
 بازجو گفت که

بیرون باشم. اما به بهمن چیزی نگفت. 
 بهمن همچنان روی



یخت. من صندلی نشسته بود و عرق می ر
 اما از شدت

استرس می لرزیدم. نگاهش کردم. نگاهش 
 نگران بود ولی

سری به نشانه اینکه بروم و آرام باشم، تکان 
 داد. از در
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بیرون رفتم و کنار دست دانش نشستم. به 

 نظر می رسید که
استرس دانش از من بیشتر است. مدام 

 پایش را تکان تکان
قریبا ده دقیقه بعد، زمانی که پدر می داد. ت

 و مادر علیرضا و



باران سر رسیدند، بهمن از اتاق بیرون آمد و 
 گفت که داخل

 .بیایم و تهعد نامه امضا کنم
 تعهد چی؟-

تعهد نامه اینکه دیگه پات رو همچین جایی -
 نذاری و اگر یه

بار دیگه تو همچین بزمی بگیرنت، برات 
 پرونده تشکیل می

 .دن

تقریبا مرا به داخل اتاق کشید و محکم روی 
 صندلی نشاند. با

حرکاتش، حس بچه ایی لج باز که باید تنبیه 
 بشود را به من



منتقل می کرد. در حالیکه تعهد نامه را امضا 
 می کردم، به

نصیحت های بازجو هم گوش می دادم که 
 دختر جون آخه این

چه کاریه؟ این جور مجالس لهو و لعب که 
تماشا نیستجای  . 

مخصوصا با خانواده متعهد و خوبی که من 
 دارم. بهتره که

سرم تو زندگیم باشه و از این چیزها دوری 
 کنم. چون آخر و

 ...عاقبت نداره

دلم میخواست خفه اش کنم تا دهانش 
 بسته شود. نمی دانم



بهمن چقدر سیبیلش را چرب کرده بود که 
 این همه از خانواده

گفت. بعد از ما  خوب و متعهد من می
 نوبت بقیه بود که داخل

بروند و تعهد نامه امضا کنند. البته فقط 
 انهایی که بار اولشان
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بود. دو نفر بودند که قبال هم در مجالس 

 مختلف بازداشت شده

بودند و آنها حتی بدون قرار وثیقه، به 
 بازداشتگاه و برای

جاع داده می فردا صبح هم به دادسرا ار 
 شدند. وقتی که درون



ماشین نشستیم. دانش و بهمن هم چنان 
 به انگلیسی صحبت

می کردند و من انقدر از شدت فشار عصبی 
 و اشک هایی که

حبس کرده و نریخته بودم، بهم ریخته و 
 عصبی بودم که می

لرزیدم. خم شدم و دستانم را بغل کردم و 
 سرم را تقریبا روی

صحبتشان یكباره قطع شد. پایم گذاشتم. آن 
 صندلی جلو تکان

 .خورد و صدای دانش از کنار سرم آمد

 خوبی؟-

کمی سرم را بلند کردم و نگاهش کردم. با 



 نگاهی به حال و
روز من، دست برد و كولر ماشین را خاموش 

 کرد. داد بهمن

دارم مثل اسب عرق می ریزم مرد -درامد. 
 حسابی، کولر رو

 چرا خاموش کردی؟

به من اشاره کرد. می لرزه دانش . 

بهمن از ایینه به من نگاه کرد. اما نه چیزی 
 گفت و نه

حرکتی کرد تا کولر را دوباره روشن کند. تا 
 رسیدن به خانه

دیگر هیچ حرفی بین دانش و بهمن ردوبدل 
 نشد. در خانه که



تمام چراغ هایش خاموش بود، آهسته هر 
 کدام به اتاقمان

رفتیم. تازه با همان لباسها روی تخت 
 نشسته بودم که ضربه

 .ایی به در خورد و برنا داخل شد
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 .چراغ را روشن کرد و امد و کنارم نشست

بهمن گفت که حالت خوب نیست. می -
 .لرزی

تنها سرم را تکان دادم. فشارم را گرفت. 
 دستش در برابر

زد و ضربه ایی دست من گرم بود. لبخند 
 آهسته و دوستانه به



 .پشت دستم زد
ترسیدی. فشار عصبیه. ارام بخش می -

 خوری؟

تنها نگاهش کردم. هنوز گیج و منگ و 
 پریشان بودم. آهی

 :کشید و گفت

ببین سارا... به نظرم هنوز تو شوک و  -
 ترسی. لباست رو

عوض کن و بخواب. حتی اگر خوابت نبره. 
 من می تونم بهت

بخش بدم، ولی نیازی نداری. فقط آرام 
 ترسیدی. یکم که بدنت

اروم بشه ذهنت رو هم اروم می کنه... 



 مکث کوتاهی کرد و

 ادامه داد،
اگر بخوای می تونم کمکت کنم لباسهات  -

 رو عوض کنی ؟
سرم را به نشانه نفي تکان دادم. بلند شد و 

 .ایستاد
پس لباسهات و در بیار و اگر می تونی به  -

بگیر ودوش   

 ...دراز بکش

از اتاق بیرون رفت. برخاستم و طبق 
 .دستورش عمل کردم

وقتی که من دوش گرفته و با حوله ایی بر 
 تنم نشسته بودم،



دوباره ضربه ایی به در خورد و باز هم برنا 
 آمد. این بار
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یک لیوان شیر هم دستش بود. همراه با 

 چند دانه بیسکویتی

دانش عقیده داشت مزه گوه می دهد. که 
 همه را روی میز

 .پاتختی من گذاشت
اینها رو بخور. قند خونت که باال بره،  -

 مغزت سریعتر

 .ریکاوری می کنه

 برگشت تا از اتاق بیرون برود؛
اگر مشکلی پیدا کردی، بیا بیدارم کن. من -



 خوابم سبکه

 ممنون -

از  تنها چشمانش را یکبار باز و بسته کرد و
 اتاق بیرون

 .رفت

تن کردم و دندانهایم را مسواک کردم و 
 بدون پتو و لحاف

روی تخت دراز کشیدم. باد خنکی که از 
 پنجره باز می آمد،

باعث شد که آرام شوم و آن تنش از بین 
 برود. صبح وقتی که

بلند شدم، تمام بدنم و عضالتم بسته و 
 منقبض شده بود. انقدر



خشک شده بودم که به سختی از تخت بلند 
 شدم. موهایم اشفته

بود و صورتم رنگ پریده. لباس عوض کردم 
 .و بیرون رفتم

کاووس خان از در اتاق فرشته بیرون آمد و 
 با دیدن من ابتدا

مکثی کرد و بعد از مدتها، مرا خطاب قرار 
 .داد

 دیشب کجا بودین شماها؟-
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باز ماند. او متوجه دیر امدن ما شده  دهانم

 بود. اصال
نمیدانستم چه باید در جوابش بگویم. صدای 



 بهمن از پشت
سرم آمد و باعث شد که از جا بپرم بدون 

 آنکه به من نگاه
کند، نگاه تیز و وحشی اش که اصال و در آن 

 لحظه هیچ
شباهتی به مادرش نداشت را به کاووس 

 خان دوخت و ارام

ا مگه خونه بودی؟گفت: شم  

کاووس خان از متلک موجود در حرف بهمن 
 سرخ و

 .عصبی شد

تو باید به من جواب پس بدی. نه من. -
 یادت نره پسر. من



 .باباتم
بهمن پوزخندی زد و سرش را تکان مختصری 

 داد. اما

چیزی نگفت. کاووس خان از کنار ما گذشت 
 و از پله پایین

ق فرشته رفت و از خانه بیرون زد. از اتا
 صدای ضعیفش

امد. مرا صدا می کرد. کنار تختش ایستادم 
 و دستش را

گرفتم. تب نداشت. اما هنوز هم به شدت 
 الغر و استخوانی

 .بود. کالفه به نظر می رسید
 جانم؟-



 .صورتش را جمع کرد

 برنا رو صدا کن-
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از اتاق بیرون رفتم و بهمن جای من نشست 

با برنا وقتی که  

به اتاق برگشتم. بهمن احتماال به خواست 
 فرشته لحاف را از

روی پاهایش باال کشیده بود فرشته میگفت 
 .که تپش قلب دارد

برنا معاینه ایی سرسری کرد و گفت که باید 
 به دکتر خودش

مراجعه کند. حرفش به نظر منطقی بود، 
 ولی باعث شد که



بهمن با خشم و چپ چپ نگاهش کند. از 
 اتاق بیرون رفتم و

بعد از اینکه قهوه ایی خوردم تا چشمانم باز 
 شود، برای

فرشته صبحانه در سینی گذاشتم و باال بردم. 
 برنا در اتاق

نبود اما بهمن همچنان کنار فرشته نشسته 
 بود و کف پاهایش

 .را با حوله مرطوب می کرد

 تب داره مگه؟ -
را روی میز گذاشتم و باالی سر فرشته  سینی

 که همچنان بی

 .قرار بود، ایستادم



 .نه، ولی میگه تنش داغه-
بهمن در مقابل فرشته نرمش و مالیمتی 

 نشان میداد که در
برابر کاووس خان و حتی برادرانش هم 

 نداشت. مثل شیری
بود که برای فرشته موش کوچک و بی آزاری 

 .می شد

مادر و پسر را تنها گذاشتم. در اتاق نماندم و 
 باید به دانشگاه

می رفتم. ساعت اول را از دست داده بودم. 
 پنجره را بیشتر
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باز کردم. لباس پوشیدم و پایین رفتم. بهمن 



 در اشپزخانه با

 .دانش و برنا صحبت می کرد

از یخچال یک سیب برداشتم و بدون آنکه 
 بخواهم گوش بدهم،

یدم که بهمن به برنا گفت اگر بدتر شد او شن
 را به دکتر

برساند. بعد هم چیزی زیر لب گفت. سیب 
 را در کیفم گذاشتم

و از خانه بیرون زدم. سر کوچه در ایستگاه، 
 منتظر اتوبوس

بودم که بهمن از مقابلم رد شد. طبق 
 معمول مرا نادیده گرفت

و رفت. اما چند متر آن طرف تر، مثل کسی 



اگهان تغییرکه ن  

عقیده می دهد، ترمز کرد و ایستاد. بعد 
 دنده عقب گرفت و

 .امد و مقابلم نگه داشت
 سوار شو-

 .رفتم و سوار شدم

 کجا میری؟-

 …دانشگاه -

ادرس دادم و کمربندم را بستم. در اتوبان 
 انداخت و میان بر

زد. کامال سکوت کرده بود و ادل گوش می 
 داد. مرا مقابل

یاده کرددر دانشگاه پ . 



 .ممنون-
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تنها سرش را تکان داد و وقتی که پیاده 

 شدم، سریع حرکت

کرد و رفت. وقت ناهار با جاوید تنها بودم. 
 رزا کالس

 .نداشت و نیامده بود
از دانشگاه بیرون زدیم و به فست فودی که 

 یک خیابان باالتر
از دانشگاه بود، رفتیم. جایی که به نوعی 

 پاتوق دانشجوها
 .شده بود. برایش از شب قبل تعریف کردم

 .شانس اوردی-



دهانش را پاک کرد و به من که همچنان با 
 همبرگرم مشغول

 .بودم، نگاه کرد
اره... االن که فکر می کنم می بینم واقعا -

 .شانس اوردم

نگاه  یک دستش را زیر چانه اش زد و مرا
 .کرد

 مامان و بابات چی گفتن؟-

سرم را پایین انداختم و زمزمه کردم که 
 مشکلی پیش نیامده

 .است
اما اشتهایم را از دست دادم و بقیه همبرگرم 

 .را نخوردم



جاوید هم با اشتها برداشت و یک لقمه چپ 
 .کرد

نکن این حیف و میل ها رو. همین امثال  -
 تو اینقدر اسراف
گیر نمیاد کردن که گوشت . 

خنده ام گرفت و با مشت به بازویش زدم. 
 بعد از ناهار

دوباره به دانشگاه برگشتیم و تا عصر که 
 جاوید مرا به خانه
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رساند، با هم بودیم. در خانه فقط برنا بود 

 که او هم در اتاقش

مشغول بستن لوازم اش بود. وقتی که از 



 مقابل اتاقش رد

متوجه چمدان و لباسهایش که روی شدم، 
 تخت ریخته شده

 .بود، شدم
 داری می ری؟-

 ...اره-
از کمد کت و شلوراش را بیرون کشید و روی 

 .تخت گذاشت
بی حوصله بود و به نظر رسید که نمی 

 .خواهد حرف بزند

به اتاقم رفتم و وسایلم را جابه جا کردم و 
 لباس عوض کردم

تخت نشسته بود و به اتاق فرشته رفتم. روی 



 و کتاب می
 .خواند. مثل صبح بی قرار نبود

 بهترین؟-
لبخند زد و کتاب را نشانه گذاشت و بست و 

 کنار دستش

 .گذاشت

 تو چطوری عزیز دلم؟ دانشگاه چطور بود؟-
روی مبل کنار تختش نشستم و پیشانی ام 

 را روی دستش
 .گذاشتم

 ...خوب بود-

مکث کردم و سرم را چرخاندم و نگاهش 
 .کردم



 برنا داره می ره؟ -
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اخم فرشته در هم رفت و تنها سرش را تکان 

 داد. ناگهان به

 .گریه افتاد

 چرا؟-

نمی دونم. این بچه ها یه چیزی رو از من -
 قایم می کنن. من

می دونم. من می فهمم. ولی نمی دونم 
 چیه؟

فشردمدستش را  . 

 گریه نکنین تو رو خدا-

برخاستم و دستمال از جعبه در اوردم و  .



 گونه هایش را پاک

کردم. بغلش کردم. او هم محکم مرا بغل 
 .کرد

 …بهمن چیزی بهش گفته-

مکث کرد. بینی اش را گرفت و نگاهش 
 .خیره به دیوار شد

یه چیزی شده. نمی دانستم فرشته از جریان 
 اتفاقی که برای

افتاده بود و پویک از آن حرف می زد، برنا 
 خبری دارد یا

نه؟ یا اصال مشکل برنا واقعا چیست؟ کامال 
 مشخص بود که

نمی تواند و یا نمی خواهد که طبابت کند. 



 مثل کسی بود که

از زیر کاری در می رود. چیزی نگفتم. چون 
 واقعا نمی

دانستم که جریان از چه قرار است. همانطور 
 که فرشته در

غوشم بود، در باز شد و بهمن به داخل آ
 اتاق آمد. چند شاخه

گل مریم برای مادرش خریده بود. با دیدن 
 ما و احتماال

صمیمیت بین ما، قیافه اش در هم رفت و 
 سرد و نفوذناپذیر
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شد. متوجه تغییر حالتش شدم و سریع از 



 جا برخاستم و گفتم

ای گلها بیاورم. پایین که می روم تا گلدان بر 
 دانش هم برگشته

بود و مقابل تلوزیون نشسته بود و یک 
 پاکت پاپ کورن در

دستش بود و فوتبال نگاه می کرد. با دیدن 
 :من با شوق گفت

 .با... رئال مادریده
فرشته هم که سرش به برنا و بهمن گرم 

 بود. به همین خاطر
بدم نیامد که کنار دانش که با ذوق روی 

 مبل باال و پایین می

پرید، همراه باشم. تا اخر نیمه اول، دانش 



 بیشتر از ده بار
مرا از سر جایم بلند کرد. یک بار آب 

 .خواست. یكبار تخمه

یکبار میوه و .... وقتی نیمه اول تمام شد، با 
 حرص از جا

م. برخاستم و گفتم که دیگر تماشا نمی کن
 غش غش خندید و

 .دستم را گرفت و کشید

 بیا... کجا؟-
کنارش پرت شدم و با مشت به زانویش 

 .ضربه زدم

 نمی خوام. كلفت اوردی؟-
بیشتر خندید و با تهدیدی بامزه گفت: می 



 !زنمت ها

اینبار با مشت محکم به باالی سرش زدم. 
 چشمانش گشاد شد

 .و بعد از شدت خنده روی مبل خم شد

- ها؟چه غلط  
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مشغول کلنجار رفتن و شوخی بودیم که با 

 صدای بهمن از

 .جا پریدیم

 !خجالت بکشید -

دانش غرولند کنان برخاست و در حالیکه 
 پایین تیشرت اش

را که بر اثر کش و قوس رفتن با من کج 



 شده را مرتب می

کرد، چیزی به انگلیسی گفت. احتماال ناسزا 
منبود. چون به  

 .چپ چپ نگاهش کرد

از جا پریدم و به اشپزخانه رفتم. غذا حاضر 
 شده بود. این

بار وقتی که میز را چیدم، فرشته هم پایین 
 آمد و چون

کاووس خان هم در منزل نبود، دیگر پسرها 
 هیچ بهانه ایی

برای ننشستن پشت میز پیدا نکردند و همه 
 پشت میز نشستیم

رشته از قدیم و یک شام خانوادگی داشتیم. ف



 .صحبت می کرد

از بچگی ماها. به یاد روزی افتاده بود که من 
 و دانش کتک

کاری کرده بودیم و بعد فردای آن روز، 
 دانش برای اینکه

مرا اذیت کند، مقداری برگ از باغچه کنده 
 بود و برگها را به

بهانه اینکه جادویی است و اگر من بخورم 
 موهایم را که هفته

نها را کوتاه کرده بود، سریع تر قبل فرشته ا
 بلند می کند، به

خورد من داده بود. من هم که از کوتاه شدن 
 موهایم دلخور



بودم، سر صبر تمام برگها را تا ته خورده 
 .بودم

 تو چرا خوردی اخه بچه؟-
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خندیدم:چه می دونستم این بشر می تونه 

 اینقدر پلید باشه
دانش با حالتی بامزه چندبار ابروانش را باال 

 و پایین برد و
چشمک زد. بهمن لبخند ارامی زد و قاشق و 

 چنگالش را کنار

گذاشت و در حالیکه نگاهش به من بود، اما 
 طرف صحبت

اش فرشته بود، گفت: اما می دونی جالب 



 چی بود مامان؟

اینکه سارا بعد از هر برگی که می خورد، 
د بهدست می کشی  

 موهاش ببینه بلند شده یا نه؟

 .دانش غش غش خندید

سارا بچه بود، خیلی ساده بود. سه سوته  -
 می شد سرش رو

 .کاله گذاشت

در میان غذا خوردن ما بود که کاووس خان 
 کلید انداخت و به

داخل آمد. نگاهی به جمع ما کرد که هنوز 
 صورتهایمان از

ود. خندیدن درباره خاطرات گذشته خندان ب



 چهره اش به

سپیدی گچ شد و چند لحظه با نگاهی 
 شماتت بار به فرشته

نگاه کرد. فرشته رنگ به رنگ شد و آنچنان 
 سریع از پشت

میز برخاست که صندلی اش از پشت سر 
 افتاد و خودش هم

سکندری خورد. من از جا پریدم، اما بهمن 
 که دقیقا کنار

مادرش نشسته بود آن چنان از جا پرید که 
 بشقاب نیمه خورده

 .اش برگشت و روی لباسش و فرش ریخت
 ...مامان-
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دانش و برنا هم از جا پریدند. فرشته که 

 سرش گیج رفته بود

به من نگاه کرد و گفت: سارا جان به بشقاب 
 برای کاووس

 ...بیار
اما کاووس خان به میان حرفش امد. تنها 

 دستش را تکان داد

لب گفت که غذا خورده است. بعد هم  و زیر
 به اتاق کارش

رفت. حالت صورت فرشته جوری شده بود 
 مثل اینکه هر

لحظه زیر گریه خواهد زد. قبال هم از این 



 نمایشها در این
خانه دیده بودم. اما هیچ وقت تکراری نمی 

 شد. فرشته ناالن

دست بهمن را که سعی داشت نگذارد 
 مادرش به سراغ پدرش

را کنار زد و به اتاق کاووس خان رفت.  برود
 بهمن هم

آنچنان حالتی داشت که دلم برایش 
 .سوخت. تقریبا می لرزید

از خشم و شاید هم از ناراحتی. خم شد تا 
 بشقاب غذایش را

که در روی فرش افتاده بود بردارد که متوجه 
 شدم دستش



اشکارا می لرزد. میز را دور زدم و کنار پایش 
 .زانو زدم

 من جمع می کنم-

نگاهی که به من کرد، برای اولین بار تشکر 
 در خودش

داشت. سریع از در خانه بیرون زد. برنا هم 
 به دنبالش رفت

و چند لحظه بعد دانش کنارم زانو زد و در 
 جمع کردن کثیف

کاری و تمیز کردن فرش کمکم کرد. بعد از 
 جمع کردن غذا،

دانش هم به حیاط رفت. از پشت پنجره 
 نگاهشان کردم. بهمن
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و دانش سیگار می کشیدند و برنا تنها 

 دستانش را به سینه گره

کرده بود و در سکوت به حرف زدن تند و 
 سریع دانش گوش

می داد. بهمن سرش را بلند کرد تا سیگار 
 دیگری را با

سیگارش اتش بزند که مرا از پشت پنجره 
 دید. سریع پرده را

اختم و به اتاق کارم رفتم اما چند لحظه اند
 بعد صدای بحث از

اتاق کاووس خان بلند شد. الی در اتاقم را 
 باز کردم و نگاه



کردم. در حیاط هم باز شد و پسرها به خانه 
 برگشتند. دانش با

 .دیدن من از الی در، به سراغ من آمد

 کی بحثشون شد؟-

 .همین االن-

. حاال چشمانش را با خشم به هم فشرد
 بحثی خاموش میان

بهمن و برنا در گرفته بود. متوجه شدم که 
 برنا از دخالت

کردن بهمن جلوگیری می کند و بهمن هم 
 مثل اتشفشان،

 .چیزی به انفجارش نمانده بود

 .با ناراحتی گفتم: بهمن نباید کاری بکنه



دانش به من نگاه کرد و برخالف انتظارم، 
 حرفم را تایید کرد

ه... بابا این سری می خورشو گفت: ار  . 

نگران به چهار چوب در تکیه دادم. ذهنم به 
 سالها قبل

برگشت. زمانی که بهمن نوجوان بود. در 
 .روی پدرش ایستاد

کاووس خان هم انچنان کتکی به بهمن زد 
 که دست بهمن مو
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برداشت و تمام صورتش کبود شد. اما در 

 حال حاضر اگر

ی پیش می گرفت، این کاووس خان بود بحث



 که مغلوب می

شد. اما این به قیمت از دست رفتن فرشته 
 بود. برای لحظه

ایی متوجه شدم که بهمن به طرف در اتاق 
 کاووس خان خیز

برداشت، اما برنا دستش را گرفت. آن چنان 
 زیر دست برنا

زد که برنا به عقب پرت شد. دانش از کنار 
 من پرید تا بهمن

را مهار کند. اما بهمن به خاطر خشم زیاد، 
 آنچنان ادرنالینی

پیدا کرده بود که غیر قابل کنترل بود. در 
 حالیکه بحث در



اتاق کاووس خان باالتر می رفت، بهمن هم 
 غیر قابل کنترل

تر میشد. اما دخالت بهمن به هر صورتی، 
 فقط کار را خراب

تر می کرد. جلو رفتم. دانش دست بهمن را 
رفته بود و برناگ  

اهسته چیزی به او می گفت. به انگلیسی 
 متوجه شدم که بهمن

از تمام زورش استفاده نمی کرد. مثل این 
 بود که دلش نمی

آمد که دانش و برنا را بزند. چون می 
 دانست که آنها جواب

نمی دهند. اما این جنگ هم تقریبا مغلوبه 



 بود. فقط به این امید
من روی من دست که چون زن هستم و به

 بلند نمی کند، به
 …خودم اجازه دخالت دادم و گفتم: بهمن

به من نگاه کرد. چشمانش به شدت مجنون 
 .و عصبی بود

ابی چشمانش پررنگ تر از همیشه و کشیده 
 و خوشحالت،

هیچ شباهتی به چشمان آرام مادرش 
 .نداشت

 بیا اتاقم. با هم حرف بزنیم-
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ره نگاهش را به من داد و بعد دوباره به دوبا



 در اتاق کاووس

خان نگاه کرد که در اتاق، با صدای بلند، بر 
 سر فرشته فریاد

می زد. دستم را دراز کردم و دستش را 
 گرفتم. دستش بزرگ

 بود و از شدت خشم سرد شده بود. ب
 ...همن بیا. مگه نگفتی برم؟ می خوام برم-

و بهمن برای دانش با حیرت نگاهم کرد 
 لحظه ایی حواسش

پرت شد و برئا و دانش او را کشان کشان به 
 .اتاق من کشیدند

دانش او را روی صندلی من نشاند و سیگاری 
 روشن کرد و



پک زد و به دستش داد. بعد اشاره ایی 
 نامحسوس به برنا

كرد. برنا از اتاق بیرون رفت. بهمن پک 
 عمیقی به سیگار

ت تمام دلخوری و زد. مثل اینکه میخواس
 ناراحتی هایش را

در آن بریزد و خالی کند و دود کند و به هوا 
 بفرستد. کنارش

روی چهارپایه نشستم. نگاهم نکرد. نگاهش 
 را خیره و مات

 .به پایه های میز تحریرم دوخته بود
 ... من میرم. خونه برام بگیر -

سرش را به سنگینی بلند کرد و مرا نگاه کرد. 



شچند لحظه ک  

دار به من خیره شد. دانش از فرصت 
 استفاده کرد از اتاق

بیرون رفت و بعد صدای چرخش کلید در 
 قفل درامد. محبوس

شده با بهمن در یک اتاق سه در چهار، 
 ترسناک تر از هر

موقعیت دیگری بود که به آن دچار شده 
 بودم. آن هم زمانی

که بهمن خشمگین بود. دوباره سرش را 
 چرخاند و به پایه
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های میز زل زد. مثل کسی که مخاطب 



 :خاصی ندارد، گفت

ازش متنفرم. تمام بچگی و نوجوانی و جوانی 
 ام رو به فنا

 !داد

لحنش عصبی نبود. به شدت غمگین بود. 
 دلم سوخت. دستم

اشتمرا دراز کردم و روی دستش گذ . 

 . می دونم-

واقعا هم می دانستم. من در آن خانه بزرگ 
 شده بودم. در

تمام آن دعواها و بحثها. در کوتاه آمدن 
 همیشگی فرشته و

حق به جانب بودن همیشه کاووس خان. 



 دستش را از زیر

دستم کشید و باال برد و در موهایش کشید. 
 خاکستر سیگارش

ای روی فرش ریخت. اهمیتی ندادم. لحظه 
 بعد در هال

آنچنان به هم کوبیده شد که هر دو نفرمان 
 از جا پریدیم. بهمن

به طرف در خیز برداشت و محکم دستگیره 
 را تکان داد. آن

چنان محکم که چیزی نمانده بود دستگیره 
 .در دستش بماند

 .بیا این در بی صاحاب رو باز کن...دانش-
دانش هن هن كنان امد و قفل در را باز 



بیرون در هالکرد.   

فرشته انقدر گریه کرده بود که صورتش 
 متورم شده بود. برنا

کنار پای مادرش زانو زده بود و فشار او را 
 می گرفت و

رنگ فرشته، مثل مرده از گور در امده شده 
 بود. به

 آشپزخانه دویدم و آب آوردم
122 

 تقاطع  
باالی سر فرشته ایستادم و شانه اش را به 

دم تكیه دادمخو . 

موهای کم پشت اش از عرق خیس شده 
 بود. بهمن مثل مار



زخمی به خودش می پیچید. دانش هم 
 کنارش قدم می زد تا

ارامش کند. برنا به من نگاه کرد و گفت: با 
 ما کمک کن

 .ببریمش باال
اما بهمن از جا پرید و برنا و من را کنار زد و 

 دست زیر

که بعد از عمل  زانوی فرشته انداخت و او را
 به سبکی یک

 . ..بچه شده بود، بلند کرد. فرشته ارام نالید
 کمرت درد می گیره مامان جان-

اما بهمن بی تفاوت او را ارام باال برد و روی 
 .تخت گذاشت



کمی بعد، زمانی که فرشته با مسکن برنا به 
 خواب رفته بود

و پسرها اهسته با هم حرف می زدند، من 
 هم به آشپزخانه

رفتم و ظرفها و بقایای شام را جمع کردم.. 
 برای خودم چای

ریختم و پشت میز آشپزخانه نشستم و سرم 
 را میان دستانم

گرفتم. مدتها بود که از این دست بحثها 
 میان فرشته و کاووس

خان پیش نیامده بود. همین باعث شده 
اموش کنم کهبود که فر   

این بحثها تا چه حد می تواند آزار دهنده 



 باشد. با صدای
قدمهای کسی سرم را بلند کردم و به دانش 

 که به داخل

آشپزخانه آمد، نگاه کردم. کنارم نشست و 
 فنجان چای نیمه

خورده مرا سرکشید. مدتها بود که سرم از 
 این دعواها راحت
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روی دستش گذاشتم. برخالف  بود. دستم را

 .بهمن پس نزد
 دستم را گرفت و فشرده

 تو چی کار می کردی؟-
آهی کشیدم و گفتم: اتفاقا من هم خیلی 



 وقت بود که این مدل
بحثها رو ازشون ندیده بودم. بابات آسه می 

 رفت و آسه می
اومد. فرشته جان هم همیشه وانمود می کنه 

 که همه چی

 .خوش و خرمه

برای لحظه ایی منقبض شد، اما فک دانش 
 چیزی نگفت. در

سکوت کنار هم نشستیم. اخر شب وقتی که 
 به اتاقم می رفتم،

از اتاق بهمن صدای صحبت کردن او و برنا 
 می آمد. به

فرشته سر زدم. ارام خوابیده بود. هنوز کمی 



 رنگ پریده
بود، ولی حالت صورتش ارام و بدون دغدغه 

 .بود
* * * 

شگاه بیرون آمده بودم که علیرضا تازه از دان
 تماس گرفت و

گفت که یک بزم مطمئن هست اگر بخواهم 
 .به دنبالم می اید

ترسیده بودم. من تعهد داده بودم و بعد از 
 انشب، جتی در

حمام هم زمزمه نکرده بودم. رد کردم و 
 جاوید هم انگشت

اش را به نشانه درست بودن کارم، تکان 
 داد. باز هم رزا



بودیم.  نداشت و من و جاوید با هم کالس
 قدم زنان تا جایی که
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ماشین اش پارک بود رفتیم که دوباره تلفنم 

 زنگ خورد. این

بار دانش بود. پرسید که کجا هستم و من 
 هم گفتم که نزدیک

هستم و میخواهم سوار شوم و به  دانشگاه
 خانه برگردم. گفت

که همان جا بمانم تا او خودش را برساند. 
 زمانی که آمد، تنها

نبود. با برنا بود. از قرار معلوم به اژانس 
 هواپیمایی رفته



بودند تا برای برنا بلیط تهیه کنند. برنا بعد از 
 ان جنگولک

بازی کاووس خان، رفتنش را کمی به تعویق 
 .انداخته بود

ان ساکش را باز کرده بود و فقط یک چمد
 بود که دست نزده

ضروری تو در آن بود  بود. احتماال لوازم غیر
 که دیگر

زحمت باز کردن و بستن را به خودش نداده 
 .بود

نگاهی که دانش به جاوید کرد، خیلی بامزه 
 بود. طوری که

خنده ام گرفت. کامال مشکوک و با سوظن 



 .نگاهش کرد
جاوید اما بی خیال، دست تکان داد و سوار 

اش شد وماشین   

 .رفت

 دوست پسرته؟-

برنا هم توجه اش جلب شد و از ایینه نگاهم 
 .کرد

 نه... دوستمه -
دانش با بدجنسی گفت: گفتم اگر دوست 

 پسرته که بگم واقعا بد
 .سلیقه ایی"! خندیدم

 .جاوید خیلی هم خوبه-
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برنا خندید و از ایینه نگاهم کرد و گفت: این 
یکم طرفداری  

 .بو داره
 نه واال! فقط دوستش دارم، چون دوستمه-

دانش همان طور که سیگارش را روشن می 
 کرد، گفت: تو

 این هفته کالس نداری که بشه تعطیل کنی؟
 چطور مگه؟-

خاکستر سیگارش روی مانتویم ریخت و با 
 اعتراض من

 .پنجره را کمی باال داد
برنا داره میره. مامان دوست داشت که چند 

 روزی رو بریم



 ...سفر

مکث کرد و چرخید و نگاهم کرد و با 
 بدجنسی خاص و

همیشگی خودش ادامه داد؛ و ما که نمی 
 خواستیم تو رو

همراهمون ببریم، ولی مامان رو که می 
 شناسی؟ مصره که

 .تو هم باشی
 .ابرویم را باال بردم

ی تو؟خندید و گفت: چی دار  

 .با شیطنت گفتم: مهره ی مار
 حاال هر چی؟ می تونی یا نه؟
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با ذوق گفتم: اره که می تونم. حتی کالس 
 هم داشته باشم، می

 .پیچونم. خیلی وقته سفر نرفتم
دانش چشمک زد و گفت که برای شام هم 

 پایه هستم یا نه؟
برنا چپ چپ نگاهش کرد و دانش غش 

یدغش خند . 

 چی شده؟

برنا که به نظر خجالت زده می امد از ایینه 
 نگاهم کرد و بعد

نگاهش را دزدید. دانش سیگارش را بیرون 
 پرت کرد و

گفت: نه شام رو یادم نبود که بهمن هم 



 هست. پوستت رو

 .میکنه بیای

بعد دوباره غش غش خندید و گفت: شاید 
 هم پوست من رو

 بکنه
شد. دمغ اخم  بیچاره برنا خجالت زده تر

 کردم و کیفم را بغلم

گرفتم. آن زمان هم همین بود. مرا در بازیها 
 و روابط و

 .دوستان و تفریحاتشان راه نمیدادند

موبایلم زنگ خورد. نگاهی به شماره کردم. 
 پوپک بود. بعد

از آن شب مهمانی، هیچ بهانه ایی پیش 



 نیامده بود که با او
ت داشتم تماس بگیرم. با اینکه خیلی دوس

 که با او حرف بزنم،

ولی خجالت فطری ام مانع زنگ زدن و حال 
 و احوال کردن

 شده بود. با ذوق گوشی را برداشتم:سالم

 سالم سارا جان. خوبی عزیز؟-
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 قربانت! شما خوبی؟ بهرخ جان خوبن؟ -

 فدای تو بشم من! همه خوبن؟ -
عد مکث کرد و به کسی چیزی گفت و ب

 :عذرخواهانه گفت

 سارا امشب هستی که؟



شاخک هایم تکان خورد. شام امشب با آنها 
 .بود

 نه. كجا؟-
 به شام دوستانه. برنا داره میره اخه -

 .می دونم-

 .خب پس بیا تو هم. می ریم رستوران-

 نگاهی به سر وضعم کردم
من تا همین االن دانشگاه بودم پوپک. -

 نمیشه که اخه با این
 …سر و وضع

 .به میان حرفم آمد
خب برو خونه لباس عوض کن قربونت -

 برم. چیزی که زیاده



 .وقت. تازه ساعت پنج کو تا شام

نگاهی به برنا که با کنجکاوی از ایینه به من 
 نگاه می کرد،

انداختم و با بدجنسی گفتم: من االن با 
 دانش و برنا هستم. عمرا

س عوض اینها من رو نمی برن خونه تا لبا
 .کنم

 با دانشی؟
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 اوهوم

 ...گوشی رو بده بهش

لحنش بامزه و بدجنس بود. با خنده گوشی 
 را به طرف دانش



 .گرفتم

 . بیا... پوپکه
دانش با ذوق گوشی را گرفت. اما سریع 

 بادش خوابید. از
گوشه چشم متوجه شدم که برنا به خنده 

 افتاده است. من هم به
فتادم. نمی دانم پوپک چه به دانش خنده ا

 گفت که دانش برنارا

وادار کرد و مرا به خانه برد. اما از آنجا که کار 
 داشتند، مرا

گذاشتند و گفتند که ساعت هفت به سراغم 
 می آیند. در خانه،

فرشته از اتاقش بیرون آمده بود در هال 



 روبه روی تلوزیون
نشسته بود و سریال نگاه میکرد. ولی 

اسش جای دیگریحو  

بود. وقتی که با ذوق گفتم شام را با پسرها 
 بیرون هستم. تمام

حواسش را به من داد و حتی برخاست و امد 
 و برایم لباس هم

انتخاب کرد و خودش موهایم را حلقه حلقه 
 کرد و برایم عطر

انتخاب کرد و گفت که چه رژ لبي بزنم. 
 فرشته برای من

همیشه وقت داشت و همیشه سعی می کرد 
 حتی در بدترین



شرایط روحی و جسمی هم، تمام حواسش را 
 .به من بدهد

همین باعث میشد که برایم مثل خدا باشد. 
 عاشقش بودم و اگر

روزی اتفاقی برایش می افتاد، واقعا نمی 
 دانستم چطور باید

 .دوام بیاورم
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شته بود که زنگ خانه را ساعت از هفت گذ

 زدند. دانش بود
که گفت سریع بیایم تا برویم. فرشته را 

 بوسیدم و گفتم که
مواظب خودش باشد. محبوبه خانم هم 



 گفت که خیالم راحت

باشد، خودش حواسش به همه چیز هست. 
 ساعت هشت و نیم

به رستوران رسیدیم. تقریبا همه آمده بودند 
 و چند میز را

بودند و سروصدای زیادی برپا  کنار هم چیده
 شده بود. نگاهی

به صندلی های خالی انداختم. کنار پوپک پر 
 بود. یک طرفش

برادرش نشسته بود و طرف دیگرش یکی از 
 خانم های

فامیلشان. برنا و بهمن با یک صندلی فاصله 
 کنار هم نشسته



بودند. کنار بهمن یک صندلی خالی بود و 
 کنار برنا بیژن

. دانش رفت و کنار بهمن نشسته بود
 نشست و اشاره کرد تا

من هم سمت دیگرش بشینم. کمی دودل 
 بودم، اما بهمن آنچنان

نگاهی کرد که سریع رفتم و صندلی را 
 کشیدم و نشستم. تمام

صحبت ها حول و حوش خارج و سفرهای 
 خارجی شان می

گذشت و برای منی که تا به حال پایم را از 
 شمال انطرف تر

ه بودم، این بحث ها سردرگم کننده نگذاشت



 بود. آخرین
مسافرت من به شمال بود. آن هم سالها 

 قبل. پسرها تازه به
خارج رفته بودند و فرشته افسردگی شدیدی 

 پیدا کرده بود و
دکتر پیشنهاد یک سفر را داد. سفری که من 

 و فرشته به
تنهایی رفتیم و من از هر لحظه اش بیزار 

 .شدم
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فرشته تمام مدت را گریه کرد. آن هم در 

 خفا و دور از چشم

من. بعد از آن هم دیگر جایی نرفته بودم 



 فرشته هر سال به
دیدن پسرها می رفت، ولی من نه. سرم را 

 به خوردن سوپ
گرم کردم. صحبت از پاریس بود و زیبایی 

 هایش. برای

لحظه ایی به پوپک حسادت کردم. خیلی 
بود. با همهراحت   

گرم می گرفت و جاهایی رفته بود که من 
 تنها آنها را در

گوگل مپ دیده بودم. تصاویری مجازی. او 
 .همه چیز داشت

یک خانواده عالی. یک اینده عالی تر و یک 
 .زندگی بی نقص



دستم را زیر چانه ام زدم و به او که از آن 
 سوی میز گرم

صحبت با برنا بود، نگاه کردم. حتی انگلیسی 
 روان و خوبی

هم داشت. سرم را چرخاندم و به برنا نگاه 
 کردم. او هم گرم

صحبت با پوپک بود. هم جنس بودند. از 
 یک فرهنگ و

داشته و دانسته های مشترک. اما من در آن 
 جمع، واقعا هیچ

 .حرفی برای گفتن نداشتم

به بهمن نگاه  سرم را چرخاندم و زیر چشمی
 کردم. وقتی



نگاهش را متوجه خودم دیدم، تا بناگوش 
 سرخ شدم و سرم را

تقریبا در بشقابم فرو کردم. حالت صورت 
 بهمن متفکرانه بود

و نگاهش موشکافانه. مثل اینکه تنها با نگاه 
 کردن به من،

همه آنچه در ذهنم بود را گرفته بود. کسی 
 چیزی از من

کردم و به بهرنگ پرسید. سرم را بلند 
 سپاسدار که با ادب و

 .متانت نگاهم می کرد، نگاه کردم
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 ببخشید چی فرمودید؟-



لبخند مودبانه دیگری زد: عرض کردم بحث 
 ما مورد عالقه

 شما نیست؟

لبم را گزید کمی خم شد و گفت: پوپک 
 گفت که هم رشته

 هستید. درسته؟

 ...سرم را تکان دادم: بله

من به کار براتون پیدا کردم. اگر مایل -
 باشید، کار خوبیه

من هم کمی خم شدم و با ذوق گفتم: االن 
 تو یه آموزشگاه به

بچه ها نقاشی درس میدم. ولی اگر رشته 
 خودم باشه... خب،



 .خیلی بهتره

لبخند ارامی زد: رشته خودتونه. یه گروه 
 هستن که نمایش

ی بچه هایی می کنن برا های عروسکی اجرا
 که تحت پوشش

 .محک هستن. نیروی جدید الزم دارن

 .وای! خیلی خوبه-

بهرنگ کارتی از جیبش در آورد و از آن سوی 
 میز به سمتم

 .سر داد

شماره من. با من تماس بگیرن تا -
 هماهنگی الزم رو انجام

 .بدم



کارت را برداشتم و تشکر کردم. با خوش 
 رویی لبخند زد و

به عقب تكیه داد. باز هم زیر چشمی به 
 .بهمن نگاه کردم
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نگاهش مستقیم به ظرف سوپش بود که 

 بخار کمی از آن بلند
می شد. بعد از شام، قهوه و چای و دسر و 

 شیرینی اوردند و

پوپک از سرجایش بلند شد و امد و کنار من 
 ایستاد و به بهمن

ن رو به من بدین؟ گفت: بهمن میشه جاتو
 یکم پیش سارا



 .بشینم
بهمن لبخند زنان برخاست و مودبانه صندلی 

 را برایش نگه
داشت. از آن رفتارها و آداب و معاشرتی که 

 هیچ وقت خرج

من نمی کرد. پوپک نشست و بغلم کرد. 
 همدیگر را بوسیدم و

 گفتم: برادرت گفت که برام یه کار پیدا کرده

. 

وای اره. بهم گفت. جیغ جیغ کنان گفت: 
 گفتم عالیه. راست

 کار ساراست. با بچه ها که میونه ات خوبه؟

 .عاشقشونم -

 پس حله-



بعد هم شروع کردیم به صحبت کردن 
 درباره کار او و کاری

که بهرنگ برای من پیدا کرده بود. تقریبا 
 ساعت یازده بود

که کم کم برخاستیم و از در رستوران بیرون 
 آمدیم. با پویک

خداحافظی کردم و با کم رویی از بهرنگ 
 تشکر کردم که

 .گفت منتظر تماسم خواهد بود

من با دانش و برنا برگشتم و بهمن هم 
 .خودش تکی برگشت

در خانه، فرشته خوابیده بود و محبوبه خانم 
 تلویزیون نگاه
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می کرد. کاووس خان هم هنوز برنگشته 

و بود. به اتاق رفتم  

لباسم را عوض کردم. مسواک کردم و روی 
 تخت دراز

کشیدم. تازه چشمانم گرم شده بود که با 
 صدایی تقریبا بحث

گونه، از خواب پریدم. همان طور با لباس 
 خواب از تخت

بیرون آمدم و الی در را باز کردم. سر و صدا 
 از اتاق دانش

بود. بهمن بود که داشت عصبی چیزی به 
یبرنا می گفت. ال  



در را بیشتر باز کردم و سرک پر کشیدم. در 
 اتاق باز شد و

قبل از آنکه بتوانم سرم را بدزدم، بهمن از 
 اتاق بیرون آمد. با

دیدن من جا خورد، اما سریع به خودش آمد 
به تشت-و گفت:   

 .و حوله بیار

 هان؟-

 .سرم داد کشید:بجنب

از جا پریدم و با همان تاپ و شلوارک به 
 اشپزخانه دویدم و

یک تشت کهنه و حوله برداشتم و به باال 
 دویدم. دانش روی



تخت نشسته بود و مثل انشب، حالی رو به 
 مرگ داشت. برنا

توانست به موقع تشت را زیر دهانش بگیرد 
 .و او باال آورد

بهمن حوله را به طرف من انداخت و گفت 
ا خیسکه انر   

 .کنم

بیرون دویدم و حوله را خیس کردم و به 
 بهمن دادم. صورت

دانش را عقب برد و دهانش را پاک کرد و 
 اشک هایش را

خشک کرد. از روی شانه اش به من نگاه کرد 
 :و گفت
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 .یه نگاه بنداز، مامان بیدار نشده باشه-

اره به به اتاق فرشته رفتم. خوابیده بود. دوب
 .اتاق دانش برگشتم

او را روی تخت خوابانده بودند و برنا باالی 
 سرش نشسته بود

و فشارش را می گرفت. بهمن تشت را به 
 دستشویی برد و

خالی کرد و دوباره به اتاق برگشت. تا یک 
 ساعت بعد که

دانش بهتر شد، هر سه نفرمان در اتاق 
 ماندیم. معلوم نبود که

را از کجا پیدا کرده بود دانش این کوفتی ها 



 و بعد از مهمانی،

خودش را این چنین خفه کرده بود. باز هم 
 در خود فرو رفته و

ناالن، در تخت پیچ و تاب می خورد و گریه 
 می کرد. اما بعد

از یک ساعت انقدر حالش بهتر شد که دیگر 
 به خودش نپیچد

و گریه نکند. برنا گفت که باالی سرش بیدار 
منمی ماند. به  

ارام از اتاق بیرون رفت. پایین رفت و ناپدید 
 شد. وقتی که

برای آب خوردن به آشپزخانه رفتم، دیدم که 
 پشت میز نشسته



بود و فنجانی قهوه مقابلش بود. پاکت قهوه 
 فوری هنوز روی

میز بود که نشان از این داشت که باز هم 
 .می خواهد بخورد

می خواستم بدون آب خوردن برگردم که 
ون آنکه به دربد  

 :اشپزخانه نگاه کند، گفت
 ...بیا بشین-

یکه خوردم. اما رفتم و از یخچال آب خوردم 
 و بعد هم

محتاطانه پشت میز نشستم. سیگاری روشن 
 کرد و پک

عمیقی زد. بعد دستش را زیر چانه اش 



 گذاشت و با دقت به
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من نگاه کرد. معذب سرم را پایین انداختم. 

 اما او همچنان
 :میخ من شده بود. زمزمه کردم

 .این جوری نگام نکن-
 .باز هم تنها نگاهم کرد

 حواست به بهرنگ باشه-

 .سرم را بلند کردم و با تعجب نگاهش کردم

 .مرد خوبی به نظر میاد -

 .صورتش سرد و خشک بود

د وسط، مرد وقتی پای یه زن خوشگل بیا -
 خوب وجود



 .نداره
 .سرخ شدم

 فقط موضوع کاریه-
 سیگارش را در زیر سیگاری روی میز تکاند

بهرنگ می دونه چی کار کنه و از چه دری -
 .وارد بشه

 :چشمانم را تنگ کردم و گفتم

چرا این نصیحت ها رو چند سال قبل  -
 نکردی؟چرا به

برادرت چیزی نگفتی؟ چرا جلوش رو 
 نگرفتی؟

نش برای لحظه ایی خشمگین شد اما چشما
 به سرعت حالتی



غمگین به خود گرفت. مثل کسی که دیگر نا 
 و توانی برای

136 

 تقاطع  
خشم در وجودش نمانده بود. مدت زمان 

 طوالنی سیگار کشید

و قهوه خورد و به نقطه ایی روی میز خیره 
 .شد

یه مشت نوجوونه کم سن و سال بودن. -
غ شده وتازه بال  

 ...شر

 .مکث کرد و نگاهم کرد

از همه شنیده بودیم که مادرت درستکار -
 بوده. چه توقعی



داشتی؟ فکر کردی مغز یه پسر شونزده ساله 
 کار می کنه؟

فکر کردی با اون زار و زندگی داغونمون؛ ما 
 اخالقیات یاد
 گرفته بودیم؟

 :با بغض گفتم
 ...مامان من درستکار بوده-

آمد: از من چه توقعی  به میان حرفم
 داشتی؟ چند سالم بود؟

 ...نوزده سال. تازه رفته بودم تو بیست سال
اینبار من به میان حرفش امدم: تو نگاه 

 ...کردی

تقریبا فریاد کشید:لعنت بهت! داشتن 



 ازارت میدادن و من نگاه
کردم؟کی همچین چیزی رو تو ذهنت کرده؟ 

 من افتادم تو

 ...جون برادر خودم

 .با انگشت به بینی اش زد
دماغ جفتمون رو اوردم پایین. حاال میگی -

 نگاه می کردم؟
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انقدر خجالت زده شده بودم که حد و اندازه 

 .نداشت
 ...اون روز-

چشمانش را تنگ کرد و با دقت مرا نگاه 
 .کرد



 اون روز چی؟ -
 دستانم را که می لرزید، باال آوردم و موهایم

 را از روی
صورتم کنار زدم. نمی خواستم آن روز را به 

 .خاطر بیاورم

او گفت که بهمن هم می خواهد. او گفت که 
 به من نگاه می

کند. مرا به بهانه کامپیوتر به اتاقش کشاند. 
 یک دختر نوجوان

و کم سن و سال بودم که همه چیز برایش 
 .جاذبه داشت

تا  دوستانش هم در اتاق بودند. کسانی که
 به حال آنها را ندیده



بودم. مرا دوره کردند. و او، هیچ کاری نمی 
 کرد. روی

تخت نشسته بود و نگاه می کرد. مثل کسی 
 بود که از دیدن،

بیشتر لذت می برد. خوب یادم هست که 
 می گفت بهمن هم

نگاه می کند. به در اتاق که نیمه باز بود، 
 .اشاره می کرد

به فرشته می  هق هق گفتم که وقتی که با
 گویم که با من چه

کرده اند خندید و گفت که فرشته مادر 
 اوست و نه من. اگر

صدای آمدن محبوبه خانم به خانه را نشنیده 



 بودند، معلوم نبود
که این جریان به کجا می رسید. بعد زمانی 

 که همه شان از

اتاق بیرون می رفتند. دقیقا در مقابل در 
 بهمن به داخل آمد. او

دیده بود. او ایستاده بود و تماشا کرده  هم
 بود. نه تنها کاری

نکرده بود، بلکه ایستاده و نگاه کرده بود. در 
 هر حال در این
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مورد حق با او بود. بهمن هم برادر او بود، 

 نه من. دستش دور
 .مچم حلقه شد و مرا به زمان حال کشاند



 اون روز چی؟ _
برخاستم. انقدر سریع که نتوانست عکس 

 العمل نشان دهد. از
جا پریدم و باال رفتم. اما پشت سرم آمد و 

 زمانی که می

خواستم در اتاق را ببندم پایش را میان در 
 گذاشت. کاری که

روز بعد برادرش کرد. گریه می کردم. انقدر 
 شدید که چشمانم

 .جایی را نمی دید

 .بهمن تو رو خدا ولم کن-
اما در را هل داد. درست مثل کاری که 

 .برادرش کرده بود



 …بهمن تو رو خدا-

داخل آمد و در را بست. باز هم درست مثل 
 کاری که

 .برادرش کرده بود
 …بهمن-

دستش را روی شانه ام گذاشت. تماس و 
 لمسش، هیچ بار

معنایی کثیفی نداشت. مثل تماس فیزیکی 
 رایجی بود، برای

 .آرام کردن یک شخص
چیزی که نشد؟ هان؟ نگو که نوشاد دروغ -

 گفته؟

سرم را به طرفین تکان دادم. نه، نوشاد 



 دروغ نگفته بود. او

یک بیمار روانی بود که تنها از نگاه کردن 
 .لذت می برد
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تو پشت در بودی... اومدی تو... تو هم -

 داشتی نگاه می

 ...کردی

، نفس کم اورده و به خاطر هق هق گریه ام
 تمام جمالتم،

 .منقطع شده بود

من پشت در نبودم. من هیچ چیز کوفتی -
 .رو ندیدم

 تقریبا داد کشیدم: چی رو نفهمیدی؟



رنگش مثل گچ دیوار شد. در باز شد و برنا 
 به داخل آمد. با

دیدن من و بهمن به آن حال، با حیرت 
 .نگاهش بین ما چرخید

از این جریان پس کسی به جز او و بهمن، 
 خبر نداشت. نمی

دانم بهمن متوجه آمدن برنا شد، یا انقدر 
 عصبی بود که

نفهمیده بود که برنا در چند قدمی اش 
 .ایستاده است

برای همین دماغش رو اوردم پایین. برای -
 همین دماغم

 ...شکست



 به میان حرفش امدم
فرداش اومد سراغم. برادرت به سادیسمی -

 ..دید زنه

 .چشمان برنا تا جا داشت گشاد شده بود

بهمن عاجز و درمانده گفت: اون فقط یه 
 نووجون بود. اون

 …حاال دیگه این جوری نیست

بیشتر سرش داد کشیدم. اشک هایم باعث 
 شده بود که صدایم

 .گرفته شود

140 

 تقاطع  
من چی بودم؟ یه دختر بچه که چون تو -

 خونتون بود، باید



میشد؟اذیت   

 .تقریبا داد کشید
لعنت بهت. دارم میگم من هیچ غلط -

 کوفتی نکردم. مثل اینکه

 .حالیت نیست

 .درمانده تنها تکرار کردم

 …اون گفت که تو نگاه می کنی-

 .به میان حرفم آمد
معلومه که این رو میگه. چه توقعی داشتی؟ -

 من از همه

بزرگتر بودم. معلومه نوشاد برای شریک 
، لنگجرم ساختن  

 من رو می کشه وسط



قدم دیگری به سمتم برداشت. اما من به 
 عقب رفتم. انقدر که

روی تخت افتادم. ناخوداگاه بازوهای برهنه 
 ام را با دستانم

 .پوشاندم
 .نگام نکن-

صورتش حالت خاصی پیدا کرد. ترحم و 
 دلسوزی و درد در

 .چشمانش موج می زد

 .من هیچ نظری بهت ندارم-

کشیدمتقریبا جیغ   
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 ...نگام نکن-



 .دستانش را به نشانه تسلیم باال آورد

 ...باشه باشه-
برنا که احتماال تا االن متوجه شده بود که 

 جریان از چه قرار

است، جلو آمد و تنها یک کلمه به بهمن 
 :گفت

 .برو
بهمن مطیعانه از اتاق بیرون رفت. برنا آمد 

 و با احتیاط کنارم
نشست. وقتی که متوجه شد من واکنش 

 بدی نشان ندادم،
نزدیک تر شد. مدتی را در سکوت فقط 

 نشسته بود. من گریه



 .می کردم و او هیچ حرفی نمی زد

 دوست داری حرف بزنیم؟-

سرم را کج کردم و نگاهش کردم. اشک از 
 گوشه چشمم پایین

ریخت و روی بینی ام راه گرفت و پایین 
یچكید. اخم کم رنگ  

کرد و دستمالی از پاتختی بیرون کشید و با 
 مالیمت اشکم را

 .پاک کرد
 ..سارا-

مکث کرد و با محبتی که هرگز در کالم و 
 صورتش ندیده

 :بودم، ادامه داد



من روانشناس نیستم، ولی یه چند واحد  -
 تو دانشگاه پاس

 کردم. بهمن اذیتت کرده؟
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ي تكان دادم. اخمش سرم را به نشانه نف
 .بیشتر در هم رفت

 .پیدا کردن شخص خاطی کار سختی نبود
دانش اون موقع بچه بود. پس چرا فکر -

 میکنی که به من

 دست داشته؟

با صدایی گرفته گفتم: اون گفت که به من 
 نگاه می کنه. بهمن

 .و ایستاد نگاه کرد و هیچ کاری نکرد



 .اه عمیقی کشید و درمانده نگاهم کرد
تو زمانی که بهمن و نوشاد با دماغ پر خون -

 برگشتن خونه
 رو یادته؟

سرم را تکان مختصری دادم. انقدر خون از 
 بینی جفتشان

رفته بود که لباس هر دو نفرشان را فرشته 
 دور انداخت. به

همه گفتند که با کسی دعوایشان شده است 
 اما ظاهرا جریان

 .چیز دیگری بوده است

م نبود اگر خودش هم تو بهمن اگر براش مه
 این جریان



شریک بود، چرا باید آنچنان دعوا می کرد که 
 دماغ خودش

 ...هم بشکنه

آهسته روی شانه ام زد؛ درباره اش فکر کن، 
 امشب دیگه

حرف نمی زنیم. خسته ایی و تحت فشار. 
 بذار یه زمانی که

 اروم تر شدی. هوم؟
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سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. لبخند 

 ارامی زد و دستش
را برای لحظه ایی روی سرم گذاشت. 

 برخاست و از اتاق



بیرون رفت. تا صبح نتوانستم درست 
 بخوابم. کابوسی که

سالها بود دست از سرم برداشته بود دوباره 
 .برگشته بود

صبح با صورت خسته و ورم کرده بیرون 
 رفتم. از اشپزخانه

صدای خنده فرشته و صحبت کردن محبوبه 
 .خانوم می آمد

تقریبا با دانش در یک زمان از اتاق بیرون 
 امدم. دانش

دوباره مثل همیشه شده بود. همیشه بعد از 
 بد مستی هایش،

مثل اینکه اصال به خاطر نمی اورد که چه 



 .اتفاقی افتاده است
 این چه ریختید؟ -

فشار داد. بی جلو آمد و بینی ام را گرفت و 
 حوصله سرم را

کنار کشیدم در اتاق بهمن باز شد و بیرون 
 .امد

 اوه اوه! چه ورمی کردی؟-
آنچنان سرخ شدم که چیزی نمانده بود، 

 پس بیفتم. با مشت به
 جان بازویش افتادم: بیشعور بی فرهنگ؟

بهمن چپ چپ نگاهش کرد و ناخوداگاه 
 نگاهی به بینی من

را دزدید و پایین کرد و بعد سریع نگاهش 



 .رفت

دانش هم در حالیکه می خندید بازویش را 
 مالید و به من فحش

داد که چرا اینقدر دستم سنگین است. در 
 پایین برنا تقریبا

صبحانه اش را تمام کرده بود. بهمن تنها یک 
 فنجان قهوه
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برای خودش ریخته بود و فرشته در حال 

یشلقمه گرفتن برا  

بود و دانش لقمه ای را که فرشته برای بهمن 
 گرفته بود،

روی هوا زد که باعث شد فرشته قربان صدقه 



 .اش برود
برای خودم یک لیوان شیر ریختم و در 

 سکوت پشت میز

نشستم. دانش طبق معمول سروصدا می 
 کرد و با همه شوخی

می کرد. برنا با گوشی اش مشغول بود و 
 بهمن هم روزنامه

که احتماال مال روز قبل بود را مطالعه ایی 
 می کرد. عینک

اش کمی به جلو سر خورده بود و اخم اش 
 کامال درهم بود و

در حالیکه یک انگشت اش را روی لب پایین 
 اش گذاشته



بود، کامال در بحر روزنامه فرو رفته بود. 
 فرشته گفت که آیا

برای سفر آماده هستم؟ گفتم که امروز عصر 
ومخالص می ش  

و می توانم کالسهای هفته آینده را هم نروم. 
 چون تا به حال

غیبت نداشتم. بعد از صبحانه برخاستم و به 
 اتاق رفتم و لباس

پوشیدم و وسایلم را برداشتم و از خانه 
 بیرون زدم. اصال

وضع روحی خوبی نداشتم و دانشگاه را هم 
 به زور پشت سر

گذاشتم. بعد از دانشگاه مستقیم به سراغ 



 شقایق رفتم. در چنین

مواقعی فقط شقایق می توانست ارامم کند. 
 پشت دخل نشسته

بود و کتابش مقابل صورتش بود. با لذت 
 بوی خاک گلدانها و

 عطر بی نظیر هزاران شاخه گل را در

 .در ریه هایم فرو کردم

 .سالم دختر گل فروش-
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 .کتابش را پایین گذاشت

 !سالم عشق جان

از جا پرید و بغلم کرد. نگاهی به عنوان 
 کتاب کردم. اگاتا



کریستی. شقایق به طور بیمارگونه ایی عاشق 
 رمانهای جنایی

بود. برایم چای ریخت و دستم داد. روی 
 چهار پایه چمباتمه

 .زدم و نگاهش کردم

 .چی شده؟ بریز بیرون ببینم-

بی حوصله ایی زدملبخند  . 

دیشب بعد از این همه سال بهمن با من -
 درباره اون جریان

 .حرف زد

 چشمانش گشاد شد: چی گفت؟

جرعه ایی نوشیدم. گلویم به شدت خشک 
 شده بود. ظرف



تافی های مغزدارش را که می دانست خیلی 
 دوست دارم،

 .مقابلم گذاشت

حرف که نه. اون مثل اورانگوتان داد زد و -
ونده بود باکم م  

کومبا باکومبا کنه بزنه به سینه اش، منم هم 
 .جیغ جیغ کردم

غش غش خندید. آنقدر که اشک اش 
 !درامد: اورانگوتان

 .دوباره دل سیری خندید

 پشمالو هم هست؟
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چشمانم را چرخاندم. همه مردان خانواده 



 .رهنما پر مو بودند

 !مثل خرس

پس باكومبا باكومبا؟ بیشتر خندید. خب  

سرم را تکان دادم و فنجان خالی چایم را 
 روی میز گذاشتم و

 .او همچنان که می خندید دوباره پرش کرد
 چی گفتین؟ -

میگه نگاه نکرده. میگه هیچ دخالتی -
 نداشته. میگه نه خودش

دیده و نه ایستاده که اونها هر کاری بخوان 
 ...بکنن

 .آهی کشیدم و سرم را به دستم تکیه دادم
میگه دماغ خودش و اون برای همین -



 شکسته. چون باهاش

 .دعواش شده

 .اخم کم رنگی میان ابروان شقایق نشست
 حاال واقعا بینی اش شکسته؟-

 .سرم را به نشانه تایید تکان دادم

اگر نبوده و حاال تماشا نمی کرده، از کجا -
 می دونسته که

یقه كیو بگیره؟ باید بره  

 .آهی کشیدم و پیشانی دردناكم را فشردم
نمی دونم شقایق. دیشب اینقدر داغون -

 بودم که مغزم از کار
 .افتاده بود
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با محبت و دلسوزی نگاهم کرد و دستش را 
 روی دستم

 .گذاشت و فشرد

 ...حق داری-

مکث کرد و یک تافی برایم باز کرد و به 
داد دستم . 

ولی به نظرم باهاش حرف بزن. بذار این -
 .عقده باز بشه

 چشمانم را روی هم فشردم

بهمن چشم دیدن من رو نداره. چه حرفی -
 .باهاش بزنم

 اخم کرد و با مالیمت گفت: اخه چرا؟
 .نفسم را محكم داخل دادم



نمی دونم. بچه که بودم این جوری نبود. -
 تنها کسی که واقعا

انش بود. بقیه شون فقط اذیت می کرد، د
 من براشون در

درجه دوم بودم. اذیت خاصی هیچ وقت 
 .ازشون ندیده بودم

بعد یه دفعه وقتی بزرگتر شدیم اون افتاد تو 
 جونم و بهمن هم

 .کم کم فاصله گرفت

ابروانش را به نشانه نفهمیدن موضوع و 
 حیرت کردن باال

 .داد

 .چی بگم واال. قراره بریم سفر-



- ه کهخیلی خوب  . 

 .شانه ام را باال بردم
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برنا داره برمی گرده و فرشته جان گفت که -

 به سفر با هم
 .بریم

 کاووس خان هم میاد؟-

سرم را به نشانه نفی تکان دادم و جریان 
 دعوای آن روز را

برایش تعریف کردم. متفکرانه در حالیکه 
 چایش را می نوشید

 .گفت: بهمن خیلی مامانیه

 .خندیدم



 .خیلی. همه شون هستن ولی بهمن بیشتره-

 حاال کی راه میفتین؟ -

 .فردا. شاید هم شبانه. نمی دونم واال

 خم شد و دستم را گرفت

باز کن اخمات رو قربونش. فقط به سفر -
 فکر کن. خیلی وقته

 .آب و هوا عوض نکردی. همیشه همین بود
مشکالتی که داشت.  شقایق علی رغم تمام

 علی رغم همه غم

و ناراحتی اش، ولی همیشه مرا دلداری می 
 داد. همیشه با

امدن و دیدنش، حسی متفاوت با زمان پا 
 گذاشتن به مغازه اش



را پیدا می کردم. برخاستم و بغلش کردم و 
 بوسیدم

 .مواظب خودت باش-

چشمک زد و گفت: منم این هفته گودبای 
 .پارتی دارم
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 گودبای پارتی کی؟-

 !گودبای پارتی جعفره-

هر دومان از خنده ریسه رفتیم. اشکان 
 جعفری پسرخاله

شقایق بود که زمانی شقایق به او احساساتی 
 .رمانتیک داشت

اما او ازدواج کرد و بعد هم مسیر زندگی 



 شقایق به كل

عوض شد. آن زمان همیشه به شوخی به او 
فرمی گفتیم جع . 

چون از فامیلش متنفر بود و باالخره هم انرا 
 عوض کرده

 .بود
 کجا داره میره؟-

چشمانش را چرخاند و با حالتی بامزه گفت: 
 پیش امانوئل

 ...جان

 .بیشتر خندیدم
بلکه عشق و عاشقی رو از امانوئل جان  _

 یاد بگیره. طرف



رفته زن سی سال از خودش بزرگتر گرفته 
 گذاشته رو سرش

حلوا حلواش می کنه. اونوقت مردهای ایرانی 
 همچین که

زنشون یکم اضافه وزن پیدا می کنه و چین و 
 چروک،

سروگوششون میشه مثل دیشهای گردان. 
 همینجوری می

 .جنبه

حالت صورتش را مثل حالت صورت نگار 
 فروزنده کرد در

سکانسی از فیلم کافه ستاره. از خنده روی 
 .میز خم شدم
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ایییشش! فکر کن یکی از همین ها _

 شوهرت بشه! خدا

 .نکشتت شقایق. همه غمهام یادم رفت
 .تا مقابل در بدرقه ام کرد

برو ببینم چه می کنی. اصال خیالت به اونها -
 نباشه. مثل

 …همیشه با فرشته خوش بگذرون. اونها هم

 :بعد چشمانش را چرخاند
- چاک دهن من  ال اله اال الله ! نمی ذارن

بمونه بسته ! 

باز هم از خنده اشکم در آمد. همدیگر را 
 بوسیدم و من به



خانه برگشتم. در خانه بهمن در حیاط 
 مشغول چک کردن آب

و روغن ماشین بود. کنارش دو چمدان و 
 یک سبد پیک نیک

بزرگ قرار داشت. سالم کردم. همانطور که 
 سرش در

رفتم. ماشین بود، جوابم را داد. به داخل 
 فرشته باحالی بسیار

خوش و سرحال، مشغول بستن وسایل و 
 کمک به محبوبه

خانم بود. از کاووس خان هم خبری نبود. با 
 دیدن من گفت که

باال بروم و وسایلم را جمع کنم. دانش هم 



 دنبالم آمد و روی

تخت نشست و در حالیکه من وسایلم را 
 روی تخت می

شت و گذاشتم، لباس های مرا بر می دا
 .وارسی می کرد

 این چیه آخه؟ دمده چقدر؟-
همانطور که سرم در کشو بود، متوجه نشدم 

 که منظورش چه

 .چیزی است
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 چی دمده؟-

 این لباسها؟-
از جا پریدم. به طرفش خیز برداشتم، اما 



 لباس را باال تر
گرفت. جیغ کشیدم و با مشت به سینه اش 

 کوبیدم. بیشتر

 .خندید و دستش را باالتر گرفت

 !سایزت چنده؟ بیچاره شوهرت -

 .جیغ بنفشی که کشیدم، تمام خانه را لرزاند

 !دانش خیلی بیشعوری-

ابتدا صدای قدمهایی امد و بعد هیكل بهمن 
 در چهارچوب در

ظاهر شد. با دیدن دانش که لباس من را 
 مثل پرچم باالی

 سرش تکان تکان می داد، ابتدا چشمانش
 گشاد شد و بعد



 .آنچنان دادی کشید که من هم غالف کردم
 .خجالت بکش دانش-

اما دانش همچنان می خندید. بهمن جلو 
 آمد و با خشونت لباس

مرا از دستش بیرون کشید. بعد هم 
 بازویش را که از شدت

خنده لمس شده بود را گرفت و با خودش 
 بیرون کشید. دنبالش

عصبی  رفتم. چون انقدر از دست دانش
 شده بود که فراموش

کرد لباس زیر مرا پس بدهد و آن را با 
 .خودش برد

 ...بهمن -
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مقابل در چرخید و نگاهم کرد. با انچنان 

 شرم و خجالتی که

کم مانده بود آب شوم و در زمین فرو بروم، 
 به لباس اشاره

کردم. خجوالنه لباس را به من داد و زیر لب 
واهیعذرخ  

کرد و دانش را که همچنان می خندید، 
 .بیرون برد

بعد از رفتنشان با تمام حرصی که از دست 
 دانش خورده بودم

و خجالتی که کشیده بودم ولی لبخندی 
 .بزرگ روی لبم امد



دانش بامزه بود. بی غل و غش و خودمانی. 
 حالتی داشت که

نمی شد دوستش نداشت. وسایلم را 
م. دربراشتم و بیرون رفت  

هال محبوبه خانم مشغول به زور رد کردن 
 دانش از زیر

قران بود. دانش می خندید و شوخی می کرد 
 .و رد نمی شد

اما بهمن و برنا خیلی آرام و به قول محبوبه 
 خانم، مثل

ادمیزاد از زیر قران رد شدند. محبوبه خانم 
 بعد از اینکه مرا

از زیر قران رد کرد، بوسید. زیر گوشم گفت 



 که مواظب

فرشته خانم باشم و با پسرها هم کل کل 
 نکنم. خانم باشم و

 .احترام خودم را نگه دارم
در ماشین بهمن پشت فرمان نشست و 

 فرشته هم کنار دستش
من هم عقب در کنار دانش و برنا نشستم. 

 از همان اول راه
دانش انقدر کرم ریخت که صدای بهمن را 

 دراورد. کنار زد

و جای من رو برنا را عوض کرد. به این 
 ترتیب من دقیقا

پشت سرش نشستم و برنا وسط و دانش 



 هم سمت شاگرد. بعد

برنا و دانش بحثشان شد. دانش تخمه می 
 شکست و پوستش
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را روی شلوار برنا می ریخت. فرشته هم از 

 آن جلو به
ی حركات ما می خندید و از ته دل ذوق م

 کرد. اما بهمن

همچنان حرص می خورد. از اینه به طور 
 دائم برنا و دانش

را که کل کل می کردند، چک می کرد و 
 گاهی هم نگاه هایی

توام با خشونت به من می کرد که مثال اگر 



 جرات دارم، من

 .هم با آنها همراه شوم

تا رسیدن به ویالیی که متعلق به عمویشان 
 بوده برناو دانش

و گربه به جان هم افتاده بودند و  مثل سگ
 بهمن را حسابی

از کوره به در برده بودند. ویال که آخرین بار 
 همان چند سال

قبل به آن پا گذاشته بودم. خیلی کثیف و 
 تقریبا مخروبه مانند

شده بود. برادر کاووس خان سالها بود که 
 اصال یا در ایران

ان نگذاشته بود. از توده ایی هایی بود که هم



 قبل از انقالب به
شوروی سابق پناهنده شده بود و بعد از 

 جنگ سرد هم به

 .امریکا رفته بود
به خاطر عقاید مارکسیسمی اش با خسرو 

 گلسرخی و به

خاطر توده ایی بودنش با بزرگ علوی 
 دوستی داشت. ادم پر

و گردن کلفتی که خیلی مایل بودم او را از 
 نزدیک ببینم، ولی

از تولد من از ایران رفته بود. خب سالها قبل 
 از آنجا که ویال

به امان خدا رها شده بود و هیچ نگهبانی 



 نداشت که به آن
برسد، مثل خانه اشباح شده بود. تنها آب و 

 برق و گازش
وصل بود که آن هم به مدد و لطف همسایه 

 قدیمی بود که
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در زنگ سالها بود در آن جا ساکن شده بود. 

 زده بود و بهمن
و دانش با لگد و شانه و دست به جان در 

 افتادند، تا آنرا باز
کردند. داخل حیاط اما وضع بهتر بود. 

 گیاهان مثل پیچک و

یک حجم سبز همه را پوشانده بودند و در 



 تاریکی چیز زیادی
دیده نمی شد، ولی به نظر می رسید که در 

 روز باغ بکر و
دست نخورده شده باشد. داخل خانه بوی نا 

 .و ماندگی می داد

روی همه وسایل ملحفه کشیده شده بود و 
 قشر ضخیم خاک،

همه جا دیده می شد. به طوری که با هر 
 حرکت روی فرش،

خاک به هوا بلند میشد و همین مرا به 
 عطسه انداخت. آن قدر

عطسه کردم که بهمن که اوضاع را این چنین 
ه ماندید، هم  



را جمع کرد و به هتل برد تا فردا صبح چند 
 نفر را برای

تمیز کردن و قابل سکونت کردن خانه، به 
 انجا ببرد. در هتل

من و فرشته با هم هم اتاق شدیم. فرشته 
 بسیار خسته بود و

مریض نشان می داد. دواهایش را دادم و 
 همانطور که دوش

تا گرفته بود و سرش را در حوله پیچیده بود 
 موهای کم پشت

اش خشک شود، من هم روی تخت نشستم 
 و سر صبر

پاهایش را که به شدت ورم کرده بود، ماساژ 



 دادم. اما ورم

پاها کامال غیر طبیعی بود. به طوری که 
 فرشته را به گریه

انداخت. درست به بزرگی پای فیل شده 
 بود. چیزی سرم

یم رفتم تا به برنا بگو انداختم و از اتاق بیرون
 که بیاید و
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نگاهی به پای فرشته بیاندازد. در اتاق را زدم 

 و بهمن که

 .ظاهرا تازه دوش گرفته بود در را باز کرد

 چی شده؟-

 برنا هست؟ _



 حمامه. چی شده؟ مامان مشکل داره؟-

 .پاهاش بدجوری ورم کرده-
اخم کم رنگی کرد و از روی شانه اش به 

 دانش که روی

تخت لم داده بود و فوتبال نگاه می کرد و 
 اصال متوجه

مکالمه ما نشده بود، گفت که هر وقت برنا 
 از حمام بیرون

آمد او را به اتاق فرشته بفرستد. بعد هم در 
 را بست و با هم

به اتاق ما رفتیم. روی تخت نشست و با 
 نگرانی و مالیمت

پای فرشته را در بغلش گرفت. بهمن واقعا 



مادرشعاشق   

بود. در صورتش حالتی بود که تنها صورت 
 یک عاشق در

زمان درد کشیدن عشق اش این گونه می 
 شود. تنهایشان

گذاشتم و رفتم و دوش گرفتم. وقتی که از 
 حمام بیرون آمدم،

برنا هم به اتاق آمده بود و گفت که به علت 
 مصرف

داروهایش این وضع برایش پیش آمده. 
 چیزی مثل آب میان

بافتی گفت و یک اصطالح پزشکی. عاقبت 
 گفت که بهتر



است فرشته پاهایش را کمی باالتر از سطح 
 .بدنش قرار بدهد

اما در بیرون اتاق بهمن که مشخص بود 
 اصال دلش نمی آید
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مادرش را رها کند، با نگرانی نگاهی به 

 :فرشته کرد و گفت

 .مواظبش باش

- خودت پیشش بخوابی؟می خوای بیای   

یک ابرویش باال رفت و با پوزخند گفت: 
 اونوقت شما کجا

 می خوابی؟

 . خونسرد گفتم:پیش پسرها



 .پوزخندش عمیق تر شد
که بعد فردا بیای بگی بهمن عالوه بر -

 دیدزدن، من رو با

برادرهاش تنها گذاشت؟ نه عزیزم. ما را به 
 خیر تو امید

 .نیست. شر مرسان
گفتم: تصوری که من از برنا و آهی کشیدم و 

 مخصوصا

دانش داشتم و دارم، فقط به محبت برادرانه 
 .است وال غیر

 .فکر شما مریضه

 .خونسرد چند لحظه مرا برانداز کرد

 .شب بخیر-



بعد هم به اتاقشان رفت. صبح با فرشته که 
 حالش بسیار بهتر

شده بود، گشتی در شهر و اطراف هتل زدیم 
 و در نهایت

ویال که از شدت تمیزی همه جایش  ظهر به
 برق می زد،

رفتیم. ظاهرا بهمن چند نفر نیروی خدماتی 
 اورده بود، تا

تمیز کاری سریع تر تمام شود. نگاهی به 
 .اساسیه خانه کردم

157 

 تقاطع  
به شدت از مد افتاده و قدیمی و قراضه بود. 

 به طوریکه با



بلند می نشستن روی مبلها صدای قیز قیز 
 شد و ادم می ترسید

که زیاد با دستگیره ها کشتی بگیرد، چون 
 امکان اینکه کنده

شوند و در دست بمانند و هر کسی را پشت 
 در قفل شده

محبوس کنند، داشتند. برای ناهار با دانش 
 که به نظر می

رسید بی عالقه نیست، یک نوع غذای من 
 دراوردی اختراع

ت و نودل و مرغ کردیم که ترکیبی از سبزیجا
 رشته رشته

بود. به قول دانش شبیه به غذاهای چینی 



 بود، البته منهای
 .سویا سس

اما چیز بدی هم از آب در نیامد و همه هم 
 خوششان آمد و من

 .دانش هم حسابی شوخی و خنده کردیم

به نظر می رسید که دیگر بهمن به علت 
 گفتن و نشنیدن دانش

راجع به رابطه ما، حساسیتش را از دست 
 داده و یا اینکه

دیگر از تذکر دادن خسته شده بود. بعد از 
 ناهار پسرها به

استخر پشت خانه رفتند و فرشته هم به 
 .اتاقش رفت و خوابید



من هم کتابی برداشتم و همراه با آب 
 پرتقالهایی که در لیوان

ریخته بودم، به کنار استخر رفتم و در 
دلی های زهوارصن  

دررفته و زنگ زده، اما هنوز زیبا و 
 نوستالژیک لم دادم و

کتاب خواندم. اولین کسی که از آب بیرون 
 .آمد، بهمن بود

نگاهی بی تفاوت به او که حوله ای از روی 
 صندلی تاشوی

کنار استخر برداشت و صورت و سینه اش را 
 خشک کرد،

158 

 تقاطع  



راده به یاد صحبتم با شقایق انداختم و بی ا
 .افتادم. اورانگوتان

با اینکه هیچ کدام از آنها را از بعد از 
 نوجوانی دیگر ندیده

بودم، ولی حدسم درست بود. همه شان 
 پرمو بودند. آمد و با

یک صندلی فاصله کنار من نشست و آب 
 پرتقال را برداشت

و زیر لب تشکر کرد. دانش با دیدن آب 
بیرون پرتقال از آب  

پرید و بدون آنکه خودش را خشک کند امد 
 و بین و من بهمن

نشست و با همان دست خیسش، لپم را 



 .کشید

 !مرسی مامان کوچولو-

خودم را کنار کشیدم و چپ چپ نگاهش 
 کردم. غش غش

 .خندید

مطمئنی خوبی؟ خیلی عصبی شدی این -
 .چند روز

اخم کردم و سرم را آن طرف کردم. اما 
همن زیرشنیدم که ب  

لب چیزی به انگلیسی به او گفت. پر از 
 حرص و خشم. برنا

 .آخرین نفر بود که از آب بیرون آمد
سمت دیگرم نشست. آب پرتقالش را 



 دستش دادم و او هم با

 :خوش رویی تشکر کرد و گفت

 شنا نمی کنی سارا؟-

 خجوالنه گفتم که

 .نه -
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دانش با بدجنسی گفت: برو شنا کن بچه. 

 ما چشم و دل

سیریم. نمیاد که چشممون توی قوزی رو 
 .بگیره

خنده ام گرفت و با کتابی که در دستم بود 
 محکم توی سرش

زدم که باعث شد برنا برایم دست بزند و 



 لبخندی محو روی
لب بهمن بشیند. تا شب و تاریک شدن هوا 

 در پشت خانه

و دانش یک سری شوخی های ماندیم. برنا 
 خرکی کردند و

همدیگر را در آب انداختند و من هم یكبار با 
 دمپایی برنا سر

دانش را هدف گرفتم که نتیجه اش این شد 
 که دانش از آب

بیرون پرید تا مرا دنبال کند و بگیرد و در 
 آب بیندازد اما

همان اول کار و روی سنگ مرمر کنار استخر 
 پایش از زیر



ت و سر خورد و با باسن روی زمین ولو در رف
 شد. فرشته

هم با سر و صدای ما در حالیکه به خاطر 
 خنکی سر شب

سال نازکی روی شانه هایش انداخته بود به 
 بالکن امد و با

 .خنده و خوشحالی به ما نگاه کرد

برای شام بهمن و برنا بیرون رفتند و غذاها 
 گرفتند. من هم

کاهو گوجه فرنگی  میز را چیدم و ساالد سبک
 با ذرت و

زیتون درست کردم و به درخواست برنا از 
 سرکه بالزامیکی



که تازه خریده بود هم روی ساالد ریختم. 
 بعد از شام فرشته و

بهمن روی مبلهای انتهای سالن نشستند و 
 بهمن در حالکیه

هنوز پاهای متورم مادرش را ماساژ می داد، 
 با هم ارام

برنا و دانش هم با حرف می زدند. من و 
 دبرنای قدیمی و
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خاک گرفته ایی که در یکی از گنجه های 

 طبقه باال پیدا کرده

بودیم، سر خودمان را گرم کردیم. تمام مهره 
 های دبرنا گم



شده بود و مجبور شدیم که یک مشت نخود 
 .به جایش بگذاریم

جر می زدیم و می خندیدم و بازی می 
م. انقدر جیغ وکردی  

داد کردیم و من با مشت به دانش زدم و 
 دانش موهای مرا

کشید، تا عاقبت بهمن و فرشته هم به ما 
 پیوستند و همه با هم

بازی کردیم. انقدر خندیده بودم که فکم درد 
 گرفته بود. حتی

حالت صورت خسته و همیشه دردمند و 
هم ناراحت بهمن  

نیمه شب ارام و شادتر شده بود. ساعت از 



 گذشته بود که

خوابیدیم. یکی از بهترین شبهایی بود که در 
 چند سال اخیر

داشتم. صبح وقتی که از خواب بیدار شدم، 
 ویال در یک

سکوت مطلق فرو رفته بود. سرکی به در باز 
 اتاق دانش و

برنا کشیدم. اما کسی در اتاق نبود. فرشته 
 هم نبود. فقط در

 اتاق قدیم بهمن و نوشاد بسته بود. به
آشپزخانه رفتم و برای خودم قهوه ریختم. 

 تازه پشت میز
صبحانه نشسته بودم که بهمن هم پایین 



 .آمد
شلوارک و تیشرت پوشیده بود و خیلی ساده 

 و خانگی شده
بود. طوریکه تمام ابهتش از بین رفته بود. 

 نگاهی به اطراف
قهوه ریخت.  کرد و بدون حرف برای خودش

 برخاستم و نان
 .دیگری از سبد نان اوردم و روی میز گذاشتم

 کسی خونه نیست؟-
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شکرپاش را به طرفش گرفتم. گرفت و تشکر 

 .کرد

 .نه. من بیدار شدم، کسی خونه نبود-



جرعه ایی از قوه اش را نوشید و به عقب 
 تكیه داد و مرا

 .نگاه کرد
- من تنهایی؟نترسیدی با   

تنها نگاهش کردم و جوابش را ندادم. او هم 
 چند لحظه به من

خیره شد. چشمانش جذاب بود. دقیقا 
 همان حالت آرام چشمان

فرشته را داشت. اما دهان محکم و سخت 
 اش، شبیه به

کاووس خان بود. بینی شکسته اش او را 
 خشن تر نشان می

داد. و شاید اگر ابروانش این چنین پرپشت 



کشیده نبود، و  

صورتش این همه اخمالود دیده نمی شد. 
 نگاهش را گرفت و

سرش را پایین انداخت و برای خودش لقمه 
 .گرفت

چیزی هست که بتونه تو رو وادار کنه -
 جواب من رو بدی؟

با تعجب نگاهش کردم. دوست داشت که 
 جوابش را بدهم؟

 دوست داری جوابت رو بدم؟_

تمال بیرون کمی خم شد و از روی میز دس
 کشید و دهانش را

 .پاک کرد



می خوام ببینم كجا کم میاری و خودت  -
 میشی؟

 خودم؟-
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 ..پوزخند زد

االن مامانی. دارم می بینیم که تمام -
 تالشت رو می کنی که

 مامان بشی. می خوای مقبولش باشی؟

انقدر حیرت کرده بودم که حد و اندازه 
امالنداشت. حرفش ک  

درست بود. من همیشه می خواستم فرشته 
 باشم. همیشه می

خواستم جوری رفتار کنم که او به من افتخار 



 .کند

 .من مقبولش هستم-

آرام و خونسرد در حالیکه لقمه ایی که در 
 دهانش بود را می

 .جوید، سرش را جنباند

پس دیگه مشکل کجاست؟ چرا خودت -
 نیستی؟

با حرص گفتم: من خودمم. شما نگران 
 .خودت باش

چند لحظه فقط نگاهم کرد و بعد گوشه لبش 
 باال رفت و

دوباره مشغول خوردن شد. بدون خوردن 
 صبحانه ام تا انتها،



برخاستم و فنجان کثیفم را در سینک 
 .گذاشتم. نگاهش کردم

همان طور که لقمه کوچکی نان و پنیر را 
 گرفته بود، به

خیره شده بودبیرون  . 

باید با هم حرف بزنیم. باید نفرتت رو از -
 من کنار بذاری تا

 یه صحبت متمدنانه داشته باشیم
تکان کوچکی که خورد نشان از این داشت که 

 حدسم درست

بود و در فکر بود. لقمه را به جای خوردن 
 روی میز
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گذاشت. از جا برخاست و از یخچال برای 
ودش آب پرتقالخ  

درون لیوان های قدیمی و سنگین عمویش 
 .ریخت

 ...من ازت متنفر نیستم-

 ...به میان حرفش امدم:اره گفتی
او به میان حرفم آمد: . پس باید این رو هم 

 بدونی که من
حرفی رو روی هوا نمی زنم. اگر میگم ازت 

 بدم نمیاد، حتما
 .نمیاد. و گرنه با هیچ احدی تعارف ندارم

ت به سینه به سینک تکه دادم و سعی دس
 کردم تا سریع به



 .سر اصل موضوع بروم

 از کجا می دونستی؟-
سرش را بلند کرد و خونسرد نگاهم کرد: چی 

 رو؟
این که باید یقه کیو بگیری؟چرا سراغ برنا -

 نرفتی که
 بزرگتر هم بود؟

به عقب تکیه داد و چند لحظه نگاهم کرد. 
 صورتش دوباره

 .در هم رفت

وقتی رسیدم خونه، هدفون تو گوشم بود. -
 از اون هدفونهای

قدیمی. می خواستم یه چیزی بردارم و 



 دوباره برم بیرون. من

 …اصال هیچ سرو صدایی نشنیدم

مکث کرد و حالت صورتش مثل کسی شد 
 که از چیزی

چندشش شده است. از سر جایش بلند شد 
 و از روی کانتر،
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پاکت سیگاری برداشت و یکی اتش زد. 

 همانطور که کنار

پنجره باز اشپزخانه ایستاده بود، به بیرون 
 .خیره شد

محبوبه خانم وقتی تو اشپزخونه بودم و می -
 خواستم آب



بخورم، رسید. دیدم داره با دستش می زنه 
 ...تو صورتش

دوباره مکث کرد. مثل اینکه یاداوری این 
 موضوع، به شدت

سخت و دردناک بود. تعجب کرده  برایش
 بودم. فکر نمی

کردم که این طور باشد، ولی کامال و به 
 وضوح مشخص بود

 .که از این جریان در عذاب است

هدفونم رو برداشتم. تازه اون موقع بود که -
 سروصداها رو

شنیدم. بعد من بهش اشاره کردم که 
 سروصدا کنه که اونها



 ...بفهمن کسی اومده تو خونه
گاهم کرد و یک عمیقی به سیگارش زدن . 

 .بعد هم که دیگه در جریانی نگاهش کردم-
 چرا اینها رو اون شب نگفتی؟ -

 .سیگارش را خاموش کرد و پوزخند تلخی زد

 .تو اجازه ندادی اصال-
چشمانم را روی هم فشردم و با حرص و 

 ناراحتی گفتم: فکر
 می کنی برام راحت بوده؟

را تکان داد دست به سینه شد و سرش . 

 .نه... هیچ وقت همچین فکری نکردم -
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 …ولی می خواستی باز هم بندازیم بیرون-



 .با حرکت دستش صحبت مرا متوقف کرد
 .دالیل خودم رو دارم. به صرف تو کار کردم -

 که چی بشه؟-

با صدای در، هر دو نفرمان تقریبا از جا 
 پریدیم مثل کسی

م که فکر می کند در خانه تنهاست شده بودی
 و توقع امدن کس

دیگری را ندارد و از جا می پرد. برنا با یک 
 کیسه خرید،

اولین نفری بود که وارد اشپزخانه شد. با 
 دیدن من بهمن و

حس کردن آن جو بحث بین ما و از حالت 
 صورت و



ایستادنمان، اخمش در هم رفت و کیسه 
 های خریدش را روی

و نگاهش بین من بهمن میز گذاشت 
 چرخید. بهمن سریع از

 .اشپزخانه بیرون زد
 چیزی شده؟-

آهی کشیدم و میز صبحانه را جمع کردم و 
 ...اهسته گفتم: نه

 .نگران نباش
تنها چند لحظه نگاهم کرد. مثل این بود که 

 می خواست ببیند

که آیا من واقعا خوب هستم، یا نه. از اشپز 
 .خانه بیرون زدم



در هال فرشته و دانش روی مبل نشسته 
 بودند و چیزی را با

هیجان برای بهمن تعریف می کردند. گوش 
 ندادم و به طبقه

 .باال به اتاق خودم رفتم
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روی تخت نشستم و سرم را در میان دستم 

 گرفتم. محبوبه

خانم می دانست. دیگر چه کسی می 
 دانست؟ چیزی که فکر

دم راز سیاه نوجوانی من است، ظاهرا می کر 
 آنچنان هم راز

نبوده است. گونه هایم گر گرفت. دیگر نمی 



 خواستم در

صورت محبوبه خانم نگاه کنم. او چه فکری 
 پیش خودش

کرده بود. اگر او می دانست، پس حتما 
 .فرشته هم می دانست

اما نالیدم و روی تخت یک بری افتادم و هر 
 دو دستم را

تم گذاشتم. مثل اینکه می خواستم روی صور 
 شرم و خجالتم

را در زیر دستانم مخفی کنم. احدسم درست 
 بود. دلیل اینکه

فرشته انها را راهی کرده بود، هیچ چیزی جز 
 این نمی



توانست باشد. یک ساعتی را در اتاق مخفی 
 شدم. تا عاقبت

دانش به سراغم آمد. طبق معمول بدون در 
 .زدن داخل شد

ن چنان خودش را روی تخت کنار آمد و آ
 من انداخت، که

تخت به طور بدی تکان خورد و صدای بدتری 
 هم داد و من

هم نصف تنه ام زیر تنه سنگین اش، گیر 
 کرد. با مشت به

پهلویش زدم و بعد از اینکه تکان نخورد، 
 مجبور به قلقلک

دادنش شدم. وقتی که بیرون رفتیم. 



 فهمیدم چیزی که باعث
ش و فرشته شده بود، ویالهایی تعجب دان

 بود که در این چند
سال مثل قارچ از زمین سر در آورده بودند. 

 آنقدر زیاد که
دیگر قابل شمارش نبودند. در جاهایی 

 عجیب و غریب. در

دل کوه و بیخ دریا و در دل جنگل. بعد از 
 ناهار، فرشته

167 

 تقاطع  
یل و یک پیشنهاد بیرون رفتن داد. کمی وسا

 فالسک چای و
کمی خرت و پرت که صبح دانش و برنا و 



 فرشته خریده
بودند را در سبد زهوار در رفته ایی که در 

 کابینت پیدا کردم

 گذاشتم و بیرون زدیم

فرشته دوست داشت که دریا را ببیند. بهمن 
 هم بی چون و

چرا به طرف دریا رفت. باد خنکی از جانب 
 دریا می آمد و

ساحل هم به شدت شلوغ بود. کمی از 
 رهنماها فاصله گرفتم و

قدم زدم. اما انقدر شلوغ بود که دوباره به 
 .جای اولم برگشتم

اما وقتی برگشتم فقط فرشته روی ماسه ها 



 نشسته بود و
پسرها در کنارش نبودند. رفتم و کنارش 

 نشستم. دستم را با
لبخند همیشگی اش گرفت و فشرد. دست 

هم دردر دست   

ساحل نشستیم. فرشته سکوت کرده بود و 
 من هم بی حوصله

 .بودم
این جا همیشه برای من پر از خاطره -

 ...است. می دونی
مکث کرد و نیم نگاهی به من کرد و ادامه 

 .داد

خاطرهای خوب و خاطره هایی که دوست -



 دارم فراموششون

 .کنم، ولی نمیشه

نگاهش کردم. حالت صورتش جور خاصی 
بود. جوریشده   

که تا به حال مانندش را ندیده بودم. آهی 
 که کشید، قفسه سینه

اش را منبسط کرد و حالتی دردمند به 
 صورتش داد. مثل
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کسی که با نفس کشیدن، قلبش تیر کشیده 

 است و نفس کم
 .اورده است

 ...با فیروزه زیاد می اومدیم این جا-



حیرت زده نگاهش نگاهی به اطراف کرد. 
 .کردم

 مامانم؟-

 .سرش را به نشانه مثبت تکان داد

اقا بزرگ بهش گفت اگر بره تو رادیو -
 بخونه، دیگه نباید

 ...پاش رو بذاره تو خونه اش
هیجان زده چرخیدم و چهارزانو مقابلش 

 نشستم. فرشته خیلی
خیلی کم از گذشته حرف می زد. و این برایم 

 جالب بود که

و شهرش، باعث شده بود که به هوای دریا 
 .حرف بیاید



 اقا بزرگ، بابا بزرگتون می شد؟-
 .سرش را با اندوه تکان تکان داد

آقا بزرگ مذهبی بود. معمم بود. اصال -
 هیچ جوری تو کتش

 .نمی رفت که نوه اش بره بخونه
 بعد مامانم چی کار کرد؟-

چند لحظه به دریا خیره شد. باد روسری 
 نازک اش را تکان

 .تکان می داد
فیروزه خیلی خیره سر بود. عاشق خوندن -

 …بود. صداش
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 .مکث کرد و نفس عمیقی گرفت



صداش عالی بود. هر کسی شنیده بود می -
 گفت که این صدا

 .موفق میشه

نگاهش را از دریا گرفت و با دستانش ماسه 
 ها را لمس

 .کرد

- ردیه نفر رو پیدا کرد که کمکش ک … 

باز هم مکث کرد و متفکرانه به دریا خیره 
 ،.شد

 کی کمکش کرد؟-

جوابم را نداد. نه اینکه نخواهد. بلکه بیشتر 
 به نظر می رسید

که اصال نشنیده است. دستش را لمس 



 کردم. کمی جا خورد و

 .به خودش امد. لبخندی به صورتم زد
 کی کمکش کرد؟-

 :آهی کشید و گفت
 ...کاووس-

شد؟ چشمانم گشاد  

 کاووس خان خودمون؟-

خندید. بی حوصله و خسته: مگه چند تا 
 کاووس داریم تو

 فامیل؟
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دهانم باز ماند. چیزهایی که همیشه پشت 

 سر ما بود. تمام



حرف و حدیثها چیزی بود که فرشته هیچ 
 زمانی به هیچ

کدامشان واکنش نشان نداده بود. نه او و نه 
 .کاووس خان

پسرها برگشتند و حرف ما نیمه کاره ماند. 
 .عصبی شده بودم

دوست داشتم حرف می زدیم. حاال که بعد 
 از مدتها فرشته در

حال و هوای حرف زدن از مادرم بود، آمدن 
 پسرها، آن هم

وسط صحبت هایمان، منصفانه نبود. 
 ناراحت برخاستم و قدم

زنان از آنها دور شدم هنوز چند قدم فاصله 



ته بودم کهنگرف  

 .دانش صدایم کرد و با من همقدم شد

 چته؟-

این بار برخالف همیشه، لحن اش کامال 
 جدی بود. و ان

لودگی که همیشه در کالم و رفتارش بود، 
 .دیده نمی شد

 .هیچی-

اخم کم رنگی که کرد او را بیشتر شبیه بهمن 
 کرد. اما مثل

کسی بود که ادای کسی را در می آورد. 
 دستانش را در جیب

 .شلوراش کرد و به روبه رو خیره شد



دو سه روزه که خودت نیستی. خیلی -
 توهمی بهمن چیزی

از؟گفته ب  

نگاهش کردم. نگاهش نگران بود. برای 
 لحظه ایی آن چنان

محبتی در قلبم نسبت به او حس کردم که 
 دستم را دور بازویش
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حلقه کردم و گونه ام را برای لحظه ایی روی 

 شانه اش

 .گذاشتم

 .مرسی که نگرانی-

لبخندی گوشه لبش امد. بعد یکی از 



 دستانش را از جیب

شلوارش در آورد و دور شانه من حلقه کرد و 
 مرا به پهلویش

 .فشرد

باالخره یه سارا که بیشتر نداریم که میشه -
 سربه سرش

تو که توهم باشی، من دیگه سربه گذاشت. 
 سر کی بذارم

 خندیدم و سرم را روی شانه اش گذاشتم .

 نگفتی، بهمن چیزی گفته؟-
یک ابرویش باال رفت و با دقت بیشتری 

 نگاهم کرد: پس
 چته؟



 .هیچی... ولش کن-

باز هم نگاهم کرد، اما دیگر ادامه نداد. 
 نگاهی به اسمان کرد

وب می اورد. ابرهایی که ابرها را با خود از جن
 که به نظر

 .باران زا می آمدند
 کی برمی گردین؟-

حواسش را به من داد و متفکرانه مقابل 
 پاهایش را نگاه کرد

و گفت: برنا که بعد از برگشتنمون، میره. 
 بهمن هم احتماال

 .بعدش میره
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 :با ذوق گفتم
 .تو نمیری؟ نرو-

 .خندید. کمی بی حوصله و تو لبی

 .اگر بهمن بذاره، نه... نمی رم-
می خواستم بگویم مگر اختیار تو دست 

 بهمن است، اما
 :چیزی نگفتم. آهی کشید و گفت

 .دوست دارم به مدت از همه چی دور باشم-

نگاهش ناراحت بود. حلقه دستم را تنگ تر 
 .کردم

 .خب بمون-

بمونم نیم نگاهی به من کرد و گفت: 
 .عروسک فروشی بزنیم



 .هوم؟ تو بساز، من می فروشم

خندیدم و گفتم: می تونیم نمایش های 
 خیابونی بدیم. تو بشو

 .غول چراغ جادو

 .خندید

 بی مقدمه گفتم: نظرت راجع به بهرنگ چیه؟
و سیگاری از جیب مخالف سمت من در 

 آورد و گوشه لبش
گذاشت و با تعجب گفت: بهرنگ؟ کدوم 

پاسدار؟بهرنگ؟س  - 

 اوهوم؟
 سیگارش را آتش زد: چطور مگه؟
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کمی شانه ام را باال بردم و گفتم: بهم 
 پیشنهاد کار داده. نمایش

عروسکی برای بچه های تحت پوشش محک. 
 می خواستم

 ببینم که چطور ادمیه؟
چانه اش را باال برد و گفت: من زیاد نمی 

 شناسمش. از بهمن

ون بهتر می شناستش. ولی یه چیز بپرس. ا
 رو می دونم، اونم

اینکه خانواده راحتی هستن. اصال تو قید بند 
 چیزی نیست. به

برادر دارن که خیلی راحت اعالم کرد که من 
 متفاوت هستم



و خانواده هم خیلی راحت ازش حمایت 
 ...کردن

غش غش خندید و گفت: من اگه همچین 
 اعالمی بکنم، کمترین

نصیبم میشهچیزی که  ... 

مکث کرد و ادامه نداد. بعد لبانش را محکم 
 به هم دوخت. مثل

کسی که به زحمت جلوی خنده اش را گرفته 
 است. با حیرت
 .نگاهش کردم

 ...خب-

 .غش غش خندید

نمی شه بگی. این دیگه خیلی بی ادبیه.  -



 بهمن خونم رو می
 .ریزه، بفهمه

 .خندیدم و با مشت به شانه اش زدم
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خالصه این جوری هستن. خیییلی این -

 مایند هستن. مثال

همین فردا دیدی بهرنگ بهت گفت بیا بریم 
 .تو رختخواب

یعنی می خوام بگم تا این حد براشون همه 
 ...چی عادیه

کمی شانه اش را باال داد و ادامه داد: ولی 
 اگه پیشنهادش

ت رو خوبه، از همون اول به نظرم میخ خود



 بكوب. کامال
خودت رو حرفه ایی و کاری نشون بده. 

 خالصه یه جوری

نشون بده که حد خودش رو از اول بفهمه. 
 .ادم بیشرفی نیست

شاید راحت باشه، ولی اگر از اول حدش رو 
 مشخص کنی،

مطمئنم که اونم اینقدر شعور داره که بفهمه 
 نباید از خطی که

ارهبراش گذاشتی، پاش رو این ور تر بذ ... 

 .پک دیگری به سیگارش زد
اگه دست از پا خطا کرد، بگو خودم دمارش -

 .رو در میارم



 !با محبت نگاهش کردم:مرسی
تنها سرش را تکان داد و راه رفته را برگشتیم. 

 در راه

برگشت، به پسرها و فرشته رسیدیم. برنا و 
 بهمن در طرفین

اش بودند و فرشته هم به چیزی که برنا 
کرد، میتعریف می   

خندید. بهمن دستانش را پشت کمرش به 
 هم گره کرده بود و

به مقابل نگاه می کرد. با دیدن من و دانش 
 که با هم از جلو

می آمدیم، چشمانش را تنگ کرد و ما را 
 برانداز کرد. اما



چیزی نگفت. در خانه شام را خودم درست 
 کردم. دانش هم
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یشتر ناخونک می زد. اما امد کمک. اما ب

 همان بودن و حرف

زدن، هم خوب بود. از زندگی اش در آن 
 جامی گفت. فهمیدم

که درسش تمام شده و هیچ خیالی برای 
 .ادامه آن هم ندارد

ادبیات انگلیسی خوانده بود و گفت که 
 برایش در یک مدرسه

کار پیدا شده است. از برنا گفت. در حالیکه 
 صدایش را



 .آهسته کرده بود، جریان را تعریف کرد
 ...زن حامله بود-

و بعد  مکث کرد و به در اشپزخانه نگاه کرد
 صدایش را

 کامال آهسته کرد

 به مامان چیزی نگو، باشه؟ .-
 .سرم را به نشانه مثبت تکان دادم

برنا داغون شد سر اون جریان. من که -
 نمی دونم چی چی

ش تمام بود مشکل زنه ولی زنه زیر دست
 کرد. نتونست

طبیعی زایمان کنه ظاهرا برنا برای سزارین 
 دیر اقدام کرده



بود. یا یه همچین چیزی. باالخره دختره 
 ...قلبش را ایستاده

گفتن که تقصیر برنا بوده. باید زودتر 
 سزارین رو می

 ...کرده

چشمانم گرد شده بود. مثل خودش پچ پچ 
 کنان گفتم: دكتر چیه

 مگه؟

- ایمان،زنان و ز   
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دهانم به صورت اوه درامد: تو ایران هم نمی 

 .تونه کار کنه
 اخم کم رنگی ناشی از ندانستن کرد:چرا؟



خیلی وقت که دیگه پزشک زنان مرد  -
 نداریم. هر چی هم

 هست قدیمیه

 .جا خورد: واقعا؟ نمی دونستم

با آمدن بهمن به درون آشپزخانه ، به طور 
ه ای از همناشیان  

فاصله گرفتیم و بهمن با حیرت به ما نگاه 
 کرد. برای لحظه

ایی رنگش قرمز شد. دانش که نشانه های 
 خشم بهمن را دید،

سریع از اشپزخانه بیرون رفت و مرا با بهمن 
 که احتماال مرا

به صورت پارچه ای قرمز می دید، تنها 



 گذاشت. تصادفا

باعث بلوزی که پوشیده بودم، قرمز بود و 
 شد که لبخندی بی

اراده روی لبم بیاید. به کابینت تکیه داد و 
 .مرا برانداز کرد

 بی خیال به کارم پرداختم
 چی خنده داره؟-

متوجه شدم که هنوز لبخندی روی لبم 
 است. سرم را تکان
 !تکان دادم: هیچی

نگاهش کردم. موشکافانه نگاهم کرد. باور 
 نکرده بود، ولی

چیزی هم نپرسید. پشت میز نشستم و 



 ساالد درست کردم

برای خودش چای ریخت و صندلی مقابل 
 مرا کشید و نشست

 .و سرصبر چایش را تمام کرد
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 رابطه ات با دانش در چه حده؟-

 .سرم را بلند کردم و نگاهش کردم

نترس... دیگه تو رو مقصر چیزی نمی -
 دونم. بذار رابطه

 .من و دانش همینجوری که هست، بمونه

 .اخم كم رنگی کرد. اما چیزی نگفت
رابطه ام با دانش، تنها چیز خوبیه که تو -

 این چند سال



 .داشتم

فکش منقبض شد. برخاست و فنجان خالی 
 اش را در سینک

 .گذاشت

 ...اگر رابطه اتون عاطفی-
به میان حرفش پریدم و از جایم برخاستم. 

به سینهتقریبا سینه   

 .شدیم

 نیست. هیچ وقت هم نمیشه-
چند لحظه به عمق چشمانم نگاه کرد. بعد 

 سرش را تکان

مختصری داد و از اشپزخانه بیرون زد. صبح 
 زود از خواب



بیدار شدم. انقدر زود که تازه سپیده زده 
 بود. کمی در

رختخواب ماندم و عاقبت از جا برخاستم و 
 با همان تاپ و

شرت، پایین رفتم. کتابی شلوارک و یک سوی
 برداشتم و به

پشت خانه و کنار استخر رفتم. اما وقتی به 
 آنجا رسیدم،

متوجه شدم که ظاهرا تنها من نیستم که بد 
 .خواب شده ام
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بهمن هم کنار استخر نشسته بود. هر دو 

 دستش را از ارنج



 خم کرده بود و باال آورده و مقابل دهانش به
 هم قالب کرده

بود و به جایی در میان درختان، خیره شده 
 .بود

انقدر در فکر بود که حتی متوجه آمدن و 
 نزدیک شدن من هم

نشد. فکر کردم که مرا دیده است و گرنه 
 صبر می کردم، تا

خودش متوجه شود. سالم اهسته ایی که 
 کردم، آنچنان او را

از جا پراند، مثل اینکه زیرش فنر گذاشته 
 باشند. عذرخواهی

زیر لبی کردم و روی صندلی نشستم و 



 پاهایم را زیر بدنم
جمع کردم. نفسش را رها کرد و ریلکس شد 

 و به جلو سر
خورد و دستانش را روی سینه اش به هم 

چرا-گره کرد.   

 زود بیدار شدی؟
 .خوابم نبرد-

 .چیزی نگفت و به اسمان خیره شد

 می ذاری دانش بمونه؟-

 .سرش را کج کرد و به من نگاه کرد

 از کی تا حاال اختیار دانش دست منه؟-
 .منم سرم را کج کردم و نگاهش کردم

 هنوز نفهمیدی که همه از تو پیروی می کنن؟



 .اخم کرد
پس برای همینه که همه چی رو از چشم -

 من می بینی؟
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 . چند لحظه فقط نگاهش کردم

- رف زدن درباره اون روز، واقعا بهمن... ح
 .برای من سخته

اون روز زندگی و دید من رو به زندگی، 
 ...عوض کرد. من

 …به میان حرفم آمد: نمی خواد بگی

چند لحظه چشمانش را روی هم فشرد. 
 چرخیدم و کامال

روبه رویش قرار گرفتم و پاهایم را در شکمم 



 .جمع کردم

- تو  فقط این رو بدون که همون جوری که
 بزرگ شدی، اونم

بزرگ شده . اونم دیگه اون پسر عوضی و 
 شر و پر از

 .هوسی که یادته، نیست

 ...زمزمه کردم: ازش حمایت می کنی

به میان حرفم آمد: نه... هیچ وقت ازش 
 .حمایت نکردم

 .مکث کرد و نفس عمیقی کشید

 ...دلم براش می سوزه-

دوباره مکث کرد. بعد سرش را چرخاند و 
و طوالنیعمیق   



 .مرا نگاه کرد

دلم برای هممون می سوزه اون اوایل فکر -
 می کردم اگر ما

وابستگی های بیشتری به هم داشته باشیم، 
 .اونوقت چی میشه

 …اونوقت نوشاد عذاب وجدان پیدا میکنه

 .به حرف خودم پوزخند زدم و ادامه دادم
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من همیشه خیلی فکر می کنم. می دونی؟ -

 وقتی که تنها باشی
و به گذشته مجهول داشته باشی، فکر و 

 خیال خیلی میاد

سراغ ادم. نمی دونی چقدر اون موقع شبها، 



 قبل از خواب،
 .داستان بافی می کردم پیش خودم

 .به نظر رسید که توجه اش جلب شده است
 کدوم موقع ها؟-

- م. می نشستم و وقتی که بچه تر بود
 فیلمهای احساسی نگاه

می کردم و پا به پای فیلم اشک می ریختم و 
 بعد هم شب تو

 .رختخوابم خیالبافی می کردم

 .خندید. تو لبی و ارام

 هنوز هم خیالبافی می کنی؟-

 …چانه ام را باال بردم:آره

بینی و دهانم را در یقه ام فرو بردم و زمزمه 



 .وار گفتم: اره

از شدت عذاب وجدان،  دوست داشتم
 خودت رو سرزنش

 !کنی

با حالتی متعجب و بامزه هر دو ابرویش باال 
 رفت و بعد چانه

 .اش را باال برد
 خیالبافی هات، زیاد هم بی ضرر نیستن؟-

دوباره نگاهش را به اسمان داده که لحظه به 
 لحظه روشن تر

 .می شد
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- عبارتی، دقیقا وقتی بزرگ شدم. یعنی به 



 روزی که بالغ
شدم. بابا من رو کشید کنار و یکی خوابوند 

 ...تو گوشم
مکث کرد و چشمانش را جمع کرد و 

 همچنان به آسمان نگاه

کرد. مثل کسی که نور زیاد، چشمش را زده 
 .است

گفت هر غلطی که بخوای، با هر کسی، -
 می تونی بکنی. اما

ات رو تو تو خارج از این خونه. كثافت کاریه
 .خونه نمیاری

نگاه می کنی سارا رو به چشم خواهر ... 

دوباره مکث کرد و سرش را چرخاند و به 



 صورت هاج و

 .واج من نگاه کرد. پوزخند زد

ولی احتماال یادش رفت که برای بقیه هم -
 همین عملیات رو

 ...تکرار کنه
 .اه عمیقی کشید

شاید هم فکر می کرد من باید حواسم -
 بهشون باشه. من باید

وظیفه پدری اون رو انجام بدم دلم برایش 
 سوخت. گفتم: اون

 کشیده دیگه برای چی بود؟

 .پوف تمسخر آمیزی کرد
 .احتماال برای دو برابر شدن اثر حرفش -



 .با دلسوزی نگاهش کردم
 …کاووس خان
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یدم و ادامه ندادم. پوزخند زد و لبم را گز

 دوباره نگاهش را

به اسمان داد. برای عوض کردن بحث گفتم: 
 ولش کن

 ...اصال
 ..هنوز هم می خوای من-

با ناراحتی گفتم: چرا؟ من که کاری با تو 
 .ندارم

مثل من روی صندلی چرخید و و صورتش را 
 به طرف من



گرفت و دستانش را زیر بغلش به هم حلقه 
مثل من کرد و  

 .پاهایش را در شکم اش جمع کرد
می خوام این جریان تمام بشه. تو هنوز تو  -

 معرض خطر

هستی. در ضمن، می خوام یكبار برای 
 همیشه، این حرف و

 .حدیثها رو تموم کنم

چه خطری ؟ کسی با من کاری نداره. بهتره -
 به بهانه بهتر

 ...بیاری
به میان حرفم آمد: . ما خودمون خطریم 

ختر جوند . 



 .چند لحظه عمیق نگاهم کرد

همین دانشی که می بینی، خودش مثل یه -
 مار سمی

 …خطرناکه

 ...به میان حرفش امدم:تو فکرت مریضه
از جا پرید. برخاست و امد باالی سرم. 

 چرخیدم و نگاهش

 .کردم
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نمی فهمی چی می گم سارا. اصال منظورم -

 مسائلی که تو

توئه، نیست. دانش می تونه برات فکر 
 خطرناک باشه. بهش



وابسته میشی، بعد یه دفعه می بینی که 
 گذاشت و رفت. پشتت

 ...رو خالی کرد

 دهانش با حالتی تنفرآمیز، جمع شد؛

 ..ما-

 .مکث کرد و نفسش را محکم بیرون داد

دارم به نفع آن کار می کنم سارا. می خوای -
 باور کن، می

 .خوای نکن

به طرف ساختمان رفت. با حیرت به رفتنش 
 .نگاه کردم

* * * 

تازه کالس تمام شده بود و یکی از بچه ها 
 دوان دوان آمده



بود تا مرا بغل کند و بعد به خانه برود. 
 بغلش کردم و گذاشتم

با هر دو دستش روی گونه ی باد کرده ام، 
 بزند. چهار سالش

 با بود و خیلی پر حرف و باهوش بود و کامال
 استعداد و

شیطان. دستانم را شستم و گوشی تلفنم را 
 که زنگ می

خورد، برداشتم. پوپک بود. گفت که کجا 
 هستم و چرا با

بهرنگ تماس نگرفتم؟ شمال رفتن را بهانه 
 کردم و گفتم که

ظرف زمان امروز یا فردا حتما با او تماس 



 ..خواهم گرفت

بعد هم صحبت را به رفتن برنا کشاند و 
ت که هر زمانگف  
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وقت داشته باشم، خوشحال می شود که با 

 .هم بیرون برویم

بعد از تماس پوپک، دانش زنگ زد. می 
 خواست بداند که

کجا هستم. ادرس دادم و یک ساعت بعد، 
 او و در نهایت

حیرت من، بهمن به سراغ من آمدند. دانش 
 اخم هایش درهم

ه بود. سرد و جدی. بود و بهمن مثل همیش



 اما کامال مشخص
بود که بحثی بین شان در گرفته است. 

 چیزی نگفتم و در

سکوت نشستم. بهمن از ایینه به من نگاه 
 :کرد و گفت

 با بهرنگ تماس نگرفتی؟-
توجه دانش هم جلب شد و سرش کمی به 

 طرف عقب، زاویه

 .گرفت

 .اخم کم رنگی کرد
- هر  اگر می خوای یا نمی خوای. خالصه

 تصمیمی که
 .داری، بهش بگو. پا در هوا نگه ندار کسی رو



با ناراحتی گفتم: نمی خواستم پا در هوا نگه 
 .دارم کسی رو

ولی وقتی تو میگی حواست به بهرنگ باشه. 
 دانش هم میگه

بهرنگ خیلی آدم راحتیه و فردا میگه بیا چه 
 می دونم، چیز

 .کنیم! خب منم می ترسم یكم

بهمن با کمی تعجب به دانش که ناگهان 
 شلیک خنده اش به

هوا بلند شد، نگاه کرد و گفت: بهرنگ میگه 
 !چی چیز کنیم؟
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دانش هم چنان که می خندید، به عقب 



 برگشت و مرا نگاه
 .کرد. بعد نگاهش را به بهمن داد

 ...چیز، منظورش سکسه-

نگاه کرد. با  بهمن دوباره از ایینه به من
 حرص به هر دو

کردم نفرشان نگاه . 

 نمی گه؟
 .گوشه لبان بهمن کمی باال رفت

به این راحتی هم که نیست. تا خودت -
 نخوای که مردی جرات

نمی کنه بهت همچین پیشنهادی بده. 
 مطمئن باش که پشت این

پیشنهاد، به چراغ سبز از طرف زن هست. 



 مگه اینکه طرف

ه باشه که تا بگی کامال مخش عیب داشت
 سالم، بگه بیا سکس

 .کنیم

 …تو خودت گفتی-

 .به میان حرفم آمد
یادمه چی گفتم. گفتم حواست به بهرنگ -

 باشه. همین. حاال
 هم همین رو میگم. حواست به بهرنگ باشه

نفسم را محکم بیرون دادم و پشت بازوی 
 دانش را که همچنان

می خندید، نشگانی اهسته گرفتم. بهمن 
اره از ایینه نگاهمدوب  



گفت کرد و با لحنی جدی : 
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ما نهایت تا آخر این ماه ایران هستیم، -

 بعدش خودت می
 .مونی و بهرنگ

چشمانم را درشت کردم: خب همین ها رو 
 میگی من رو می

 .ترسونی دیگه
نمی گم که بترسی. می گم که حواست رو -

 .جمع کنی

به جای جوابش گفتم: چرا نمی ذاری دانش 
 .بمونه

صدایی از طرف دانش آمد که به نظر، پوف 



 تمسخر آمیز
 .می آمد

 .اختیار دانش دست من نیست-
به جلو خم شدم و به دانش که به او چپ 

 چپ نگاه می کرد،

 ...نگاه کردم و گفتم: خب بمون دیگه
لبخندی که روی لبش آمد، با محبت ترین 

ود که دیدهلبخندی ب  

 .بودم
 بمونم؟-

 ...با ذوق گفتم: اااااره
نگاهی به بهمن که با نارضایتی به ما نگاه می 

 کرد، انداخت



و گفت: حرف یه لیدی رو که نمی شه زمین 
 .انداخت

بهمن نفسش را محکم بیرون داد. طوریکه 
 من و دانش را به

خنده انداخت. پشت چراغ خطر ایستاد و 
 سرش را چرخاند و
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به ما دو نفر که سرهایمان بیخ هم بود، 

 نگاهی عاقل اندر
 .سفیه انداخت

 .شما دو نفر من رو پیر می کنید-

 .دانش با خنده چانه اش را باال برد

ترفیع مقام گرفتی سارا. تا حاال فقط من -



 .پیرش می کردم
بهمن جوابش را نداد و با سبز شدن چراغ 

نهراه افتاد. در خا  

اخم های فرشته به شدت در هم بود. 
 احتماال به خاطر رفتن

برنا ناراحت بود. برنا فردا راهی بود و فرشته 
 چند روزی

بود که فرشته همیشگی نبود. کاووس خان 
 هم خانه بود و در

اتاق خودش بود. به همین خاطر فرشته هم 
 در اتاق خودش

بود و برنا هم که اصال خانه نبود. بهمن و 
با دیدن دانش  



کاووس خان که از اتاقش بیرون آمده کامال 
 حال و هوایشان

عوض شد. کاووس خان هم با دیدن ما سه 
 نفر که با هم به

خانه برگشتیم، اخمی غلیظ كرد و نگاهی 
 سرزنش بار به

بهمن کرد و با حرکت انگشتش و با حالتی 
 تحقیر آمیز، به او

اشاره کرد که به اتاقش بیاید. رنگ بهمن 
فید شد و اخمی دوس  

 .برابر غلیظ تر از پدرش، کرد
من سگ و گربه ات نیستم که با انگشت -

 .بهم اشاره می کنی



اما کاووس خان اصال منتظر نماند که حرف 
 .بهمن را بشنود

به اتاقش برگشته بود و اشکارا منتظر بود که 
 دستورش اجرا
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شود. نگاهی بین دو برادر ردوبدل شد که 

 حاکی از تفاهم و

همدردی بود. بهمن اه عمیقی کشید. مثل 
 اینکه از خدا طلب

 .صبر می کرد و به اتاق کاووس خان رفت

 با نگرانی گفتم: دعواشون نشه؟
دانش با انزجار گفت: این بار با کمال میل 

 .می رم کمکش



می دانستم منظورش به زمانی است که 
 بهمن با کاووس خان

درگیر شد. ابتدا به اتاق فرشته رفتم و متوجه 
 شدم که به شدت

درهم است. چیزی نپرسیدم و به اتاق خودم 
 رفتم. تازه لباسم

را در آورده بودم که ضربه ایی به در خورد و 
 بهمن به اتاق

امد. با نگرانی جلو رفتم که باعث تعجبش 
 .شد

 .چی شد؟ دعواتون شد-

رت مرا نگاه کرد. مثل اینکه اصال کمی با حی
 یادش رفته بود،



 .برای چه به سراغ من آمده است
 نفس راحتی کشیدم

 .فکر کردم دعواتون میشه-

اخمش مبهم بود. نه مثل همیشه که ناشی 
 .از دلخوریش بود

نه اومدم بهت بگم اینقدر شاخ تو جیب 
 .دانش نذار که بمونه

 این بار من اخم کردم و دست به سینه
 .شدم
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تو گفتی که اختیار دانش دست خودشه. -

 ازت خواهش کردم
که بذار رابطه ما عوض نشه. التماست می 



 کنم بذار دانش

 …برای من بمونه

 .دستش را به نشانه توقف باال آورد

سارا من احمق نیستم. بیست سالم بود -
 که رفتم غربت، با

تر از خودم. مسئولیت سه تا برادر کوچیک 
 پس فکر نکن من

 .هیچی حالیم نیست

بادم خوابید و زمزمه کردم: من همچین 
 .فکری نکردم

گفتم اختیار دانش دست من نیست، االن -
 هم می گم که دست

من نیست. اگر نمی خوام دانش این جا 



 بمونه، نه به خاطر
رابطه اش با توئه. اینقدر دیدم که بفهمم 

 هیچ حس و میلی به

 …هم ندارید

نفسش را محکم بیرون داد. چشمانش را 
 برای لحظه ایی

روی هم فشرد و در حالیکه سرش را به 
 طرفین تکان تکان

 .می داد، چشمانش را گشود

دانش یه بار دیگه اونجوری که خودت هم -
 دیدی بشه تو از

عهده اش برمی آیی؟ می تونی جمع و 
 جورش کنی؟ می دونی



 چی کار باید بکنی

زی گفت که دهانم را کامل بست. کامال ؟ چی
 .حق با او بود

گفتم اما با دلخوری : 
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 !حق با شماست-

نگاهش نافذ و بدون هیچ حرفی بود. نگاه از 
 من گرفت و چند

 .قدم، در اتاق کوچک من زد

 .مامان میگه عمه ام می خواد بیاد-

وای کوتاهی از میان دهانم درامد. خواهر 
 کاووس خان،

کابوس همه ما بود. این زن بدخلق ترین و 



 بدزبان ترین آدمی
بود که تا به حال دیده بودم. زبانش انقدر 

 تیز بود که همه از
دستش فراری بودند. حتی برادر خودش. 

 حاال متوجه شدم که

چرا فرشته اخم هایش در هم بود و احتماال 
 حتی کاووس خان

سر بهمن هم دق و دلی امدن خواهرش را 
 .خالی کرده بود

پوف محکمی از دهانش درامد و نیم نگاهی 
 .به من کرد

مامان برای تو ناراحته. خنده ام گرفت. من 
 تنها کسی نبودم



که از دست عمه رامش به امان بودم. فرشته 
 باید بیشتر

نگران خودش می بود که هنوز که هنوز بود، 
 عمه رامش او

اشت. هنوز را به عنوان زن برادرش قبول ند
 اسم فرشته را

 .نمی برد و به او عروس می گفت
 من مشکلی ندارم-

قدم زنان تا مقابل قفسه ایی که عروسک  .
 هایم را در آن

گذاشته بودم، رفت و دست برد و عروسکی 
 که اسمش خاله
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قزی بود را برداشت. یک پیرزن تپل شمالی 
 بود، با تمام

مخلفات و لباس شمالی ها و لبهای سرخ و 
 .چشمانی خندان

 ...همه با اون مشکل دارن-

مکث کرد و با خاله قزی در دستش، چرخید 
 و به من نگاه

 کرد: اونوقت شما مشکلی نداری؟

چی بگم؟ خب من حساس بشم، فرشته -
 جون بیشتر حرص

می خوره و حساس میشه، با این مریضیش 
 یک ابرویش را

و با کمی تعجب نگاهم کرد. بعد  باال برد



 لبانش را به طور
فریبنده ایی جلو داد و دوباره نگاهش را به 

 خاله قزی که

هنوز در دستش بود، داد و گفت: به هر 
 حال مامان گفت که

اگر بتونی چند روزی که عمه این جاست، 
 .بری شمال

 :با حیرت گفتم
 تتها؟-

 سرش را باال آورد و نگاهم کرد. بعد گوشه
 :لبش باال رفت

 می ترسی؟

من هیچ وقت تنها نبودم. هیچ زمانی نشده 



 بود که زمان
طوالنی تنها باشم. حتي اگر می خواست 

 مسخره ام کند، باز

 .هم می گفتم که بله، می ترسم

 ...اره-
 .لبخندش بیشتر شد
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مامان گفت که تنها نمیری. حتی اگر -

همجبور باشی که با عم  

 .طرف بشی

چرخید و خاله قزی را قفسه گذاشت و در 
 حالیکه به طرف در

 .می رفت، گفت: دانش همراهت میاد



با ذوق باال پریدم. در حالیکه دستش به 
 :دستگیره در بود، گفت

 ...البته مامان گفت، من باهات بیام
نگاهش بامزه و موذیانه بود. من هم با 

 بدجنسی صورتم را در
 .هم بردم

- ن! ترجیح می دم عمه رامش رو ببینمممنو . 

لبخندش تبدیل به خنده ایی نرم و آهسته 
 .شد

 !بچه پررو-
از اتاق بیرون رفت. به اتاق فرشته رفتم. 

 هنوز به شدت

دلخور و ناراحت بود. بغلش کردم و گفتم که 



 برای چه برای
کسی که اخالق و ذاتش همین است و همه 

 هم می دانند،

ناراحت است. کمی صحبت کردیم و به نظر 
 می رسید که او

 .هم سبک تر شده است

گفتم معلوم نیست که بتوانم همراه دانش 
 به شمال بروم. چون

دانشگاه داشتم و کالس هایم را هم، دیگر 
 نمی توانستم تعطیل

کنم. از اخمی که کرد، مشخص بود که نگران 
 شده است. گفتم

خیالش راحت می  اگر به خانه شقایق بروم،



 شود؟ او هم با
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ذوق گفت که این بهترین کار است. بعد هم 

 خودش گوشی را

برداشت و با شقایق تماس گرفت و گفت که 
 اگر من چند

روزی مزاحمش بشوم، مشکلی ندارد؟ 
 شقایق هم آن چنان با

جیغ خوشحالی کرد، که صدایش می آمد. 
 قرار بر این شد که

نش مرا همان شب، با وسایل، به خانه دا
 شقایق ببرد. به اتاقم

رفتم و وسایلم را جمع کردم، اما وقت رفتن 



 متوجه شدم که به

جای دانش، قرار است خود بهمن مرا به 
 .خانه شقایق برساند

کمی دست دست کردم، تا برنا هم بیاید و 
 بتوانم از او

خداحافظی کنم. فردا قبل از آمدن عمه 
او می رفت ورامش،   

من نمی خواستم که بدون خداحافظی بروم. 
 برنا با کمی خرت

و پرت که خریده بود، برگشت. با دیدن من 
 و بهمن که لباس

 .پوشیده بودیم، کمی حیرت کرد
 کجا می رین؟-



لحنش نگران بود. شاید فکر میکرد که 
 اختالف ما اینقدر

زیاده شده که حاال بهمن من را می برد، تا 
ربه نیستجایی س  

کند. بهمن همان طور که لباس پوشیده روی 
 مبل لم داده بود،

گفت: عمه رامش داره میاد. دارم سارا رو 
 می برم خونه

 .دوستش. موندیم که ازت خداحافظی کنه

 برنا تقریبا با ترس گفت: کی میاد؟
 !فردا. شما رفتی. نگران نباش-
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 .برنا غش غش خندید



- ختید پسبدب . 

دانش که روی مبلی خوابیده بود و توپ 
 تنیسی را به طرف

دیوار روبه رویش پرت می کرد و می گرفت، 
 دهانش را کج

کرد و چیزی به انگلیسی گفت و بعد هم 
 انگشت میانیش را به

برنا حواله داد. برنا هم چنان غش غش می 
 خندید. بهمن هم

غرولند کنان چیزی گفت و کوسنی که کنار 
 دستش بود را

روی صورت دانش، پرت کرد. برنا به اتاقش 
 اشاره کرد و



 .گفت: بیا یکم با هم حرف بزنیم

اخم های بهمن کمی در هم رفت و دانش 
 هم با کنجکاوی نیم

خیز شد و به من و برنا نگاهی مبهم و گیج 
 کرد. وسایلم را

ی درون سالن روی همان میز ناهارخور
 گذاشتم و با برنا به

اتاقش رفتیم. روی تخت نشست و خرت و 
 پرت هایی که

 .خریده بود را درون چمدانش گذاشت

احتماال بهمن و دانش هم تا یکی دو هفته -
 …دیگه برمی گردن

مکث کرد و به من نگاه کرد که باالی سرش 



 .ایستاده بودم
 …بشین-

 .کنارش روی تخت نشستم

- من دلخوری؟هنوز از به  
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چند لحظه جوابش را ندادم. داشتم در 

 اعماق قلبم، دنبال
دلخوری و ناراحتی می گشتم. دست از کار 

 کشید و به من

نگاه کرد. لبخند زنان گفتم: نه... فکر نمی 
 .کنم

 .لبخندی گوشه لبش آمد
 .با شک و تردید گفتی-



 به خاطر اون جریان از دستش ناراحت
 نیستم. چون فکر می

کنم که راست میگه. ولی به خاطر اینکه هنوز 
 هم می خواد

من رو جدا از شما بکنه، ازش ناراحتم. میگه 
 به صرف خود

 .من کار می کنه، ولی من قبول ندارم

آهی کشید و گفت: زندگی هیچ کدوم از 
 ماها راحت نبوده

سارا. تو این جا و ما اونجا، نداره. زندگی تو 
سختی غربت،  

خودش رو داره. ولی اینکه مسئول برادر 
 هات هم باشی،



خیلی سخت تره. می دونی چی می گم؟ 
 بهمن تا االن اصال

زندگی ارومی نداشته. ماها هر کدوم به 
 نوعی بهش ضربه

 ...زدیم

 .مکث کرد و چند لحظه ایی را سکوت کرد

بهمن هم اشتباهات خودش رو داشته. -
 هممون داریم. ولی

هیچ وقت تو ذات بهمن نبوده و نامردی 
 نیست. اگر میگه به

 .خاطر خودته، حتما هست
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دستش را برای لحظه ایی روی دستم 



 گذاشت و لبخند زنان

ادامه داد: زیاد تو فکرش نرو. در هر حال که 
 ما اینجا

موندنی نیستیم. پس به نفع خودته که زیاد 
 به بودن ماها عادت

 .نکنی
 .چیزی نگفتم. برخاست و من هم برخاستم

 .باز هم بیا ایران-
 .لبخندش وسیع تر شد

 .مرسی سارا. تو دختر خوبی شدی -

لبخندی ریز زدم و با احتیاط جلو رفتم تا 
 بغلش کنم. یک

دستش را دور شانه ام انداخت و باالی سرم 



 .را بوسید

مواظب خودت و مامان باش. مامان فقط -
 .تو رو داره

دیت گفتم: من جونم رو برای فرشته باج
 .جون می دم

 .گوشه لبش باال رفت

 .می دونم-

با هم از اتاق بیرون آمدیم. بهمن با دیدن 
 ما برخاست و

 .سوییچش را برداشت و به حیاط رفت

دانش نیم خیز شد و توپ تنیس اش را به 
 طرف من پرت

 .کرد. در هوا گرفتم و به طرفش انداختم



- قوزی خوشگلهمواظب خودت باش  . 
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 زبانم را برایش دراوردم. غش غش خندید

حرومت باشه این در رفتن و ما رو گیر عمه -
 انداختن. به

قول مامان، از گوشت سگ حروم ترت 
 .باشه

 .این بار من غش غش خندیدم
 .با عمه رامش مهربون باش-

با دهانش شیشکی در کرد که باعث شد من 
دمبیشتر بخن . 

با فرشته جان که پایین آمده بود و به دانش 
 غرولند می کرد،



 .خداحافظی کردم و با برنا به حیاط رفتیم

بهمن ماشین را بیرون برده بود و منتظر من 
 بود. برای برنا

دست تکان دادم و سوار ماشین شدم. 
 ناگهان دلم گرفت. با

اینکه روز اول به شدت از آمدن و دیدن آنها 
 می ترسیدم، ولی

حاال بعد از گذشت این مدت طوالنی، به 
 شدت به آنها دلبسته

شده بودم. مخصوصا که روابط ما در این 
 اواخر، کامال تغییر

کرده و صمیمت پیدا کرده بود. حاال رفتن 
 آنها و دوباره تنها



 شدن، برایم سخت بود. سرم را به عقب
 تکیه دادم و به بیرون

نگاه کردم. بغض کرده بودم. می دانستم که 
 این حس بد که

حاال داشتم، با رفتن دانش ده برابر خواهد 
 .بود

 خونه این دوستت امن هست؟-

با حرف بهمن به خودم آمد. احتماال تکان 
 خورده بودم. چون

 .با کمی تعجب نگاهم کرد
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 تو فکری؟-

مم را خاراندم و گفتم: اره... جواب هر چش



 دو تا سوالت، اره

است. هم خونه دوستم امنه و هم تو فکر 
 .بودم

پشت چراغ خطر ایستاد و بدون آنکه به من 
 :نگاه کند، گفت

 برادر مجرد نداره؟
 .نه بیوه زنه و تنها زندگی می کنه-

 .نیم نگاهی به من کرد و اما چیزی نگفت
- ارهفرشته جون قبولش د . 

تنها سرش را تکان مختصری داد، ولی چیزی 
 نگفت. با

شقایق باهم به مقابله خانه او رسیدیم. او 
 هم برای خرید رفته



بود و کلی خرت و پرت خریده بود، تا این 
 چند روز را

حسابی خوش بگذرانیم. بهمن با دیدنش 
 مجبور شد از ماشین

پیاده شود. کامال جدی و سرد برخورد کرد، 
برخورد اما با  

همیشه گرم و با محبت شقایق، یخش باز 
 شد و خداحافظی

 .گرم تری کرد

به محض رفتن بهمن، شقایق جیغ خفه ایی 
 کشید و در

حالیکه صورتش از هیجان سرخ شده بود، 
 گفت: بهمن چه



 !خوشتیپ و جنتلمنه

 !خندیدم و او دوباره گفت: اوه مای گاد
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تا اخر شب صحبت از بیشتر خندیدم. 

 پسرها بود و هر از
چند لحظه، شقایق با به به و چه چه از بهمن 

 .تعریف می کرد
در آن چند روز که در خانه شقایق بودم، به 

 اندازه چند سال
خندیدم و شیطنت کردم. بودن با شقایق، 

 .همیشه دلچسب بود

محبت زیاد و قلب بزرگش، او را خیلی عزیز 
 می کرد. تمام



ان چند روز را با فرشته در تماس بودم و 
 متوجه شدم که تا

چه حد اعصابش خراب است. فقط من که 
 فرشته را کامال می

شناختم، می فهمیدم که روحیه اش را باخته 
 است. غمگین و

عصبی بود و مثل کسی بود که هر لحظه زیر 
 گریه خواهد

زد. در پایان روز چهارم، دانش به سراغم 
از آمد. ادرس را  

بهمن گرفته بود و خودش به سراغم آمد. 
 وقتی که با وسایل ام

پایین رفتم، متوجه شدم که او هم عصبی و 



 .خسته است

صورتش مثل کسی بود که چند روز نخوابیده 
 است. کار

ماشین ایستاده و سیگار می کشید. از در 
 بیرون دویدم و

بغلش کردم. صورتش گشاده شد و 
 سیگارش را کمی فاصله

د تا مرا نسوزاند. یک دستش را سرسری دا
 دور شانه ام حلقه

گفت کرد و با لبخند همیشگی اش : 

 .خوب در رفتی ها. ما دق مرگ شدیم

سرم را بلند کردم و نگاهش کردم. خندیدم 
 و گفتم: چی شد؟



 کی رفت؟

نفسش را محکم بیرون داد. نفسش را 
 .محکم بیرون داد
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0 نمی رفت، جنازه اش از در خونه  اگر امروز

 بیرون می
 .رفت

 .خندیدم

به جان مامان، دیگه داشت به سرم می  -
 زد. آخه مگه یه آدم

چقدر می تونه وراج و حرف مفت زن باشه. 
 …وای

بیشتر خندیدم. آخرین پک به سیگارش را زد 



 و با حرص
 …گفت: همه اش ور ور ور

من با پایین آمدن شقایق برای خداحافظی با 
 حرفش نیمه تمام

ماند. اما با وجود ناراحتی اش، با خوش 
 رویی هر چه تمام

تر از شقایق خداحافظی کرد و از او به خاطر 
 مهمان

نوازیش، تشکر کرد. شقایق که با دیدن 
 اخالق خودمانی

دانش، نیشش باز شده بود. مرا بغل کرد و 
 بیخ گوشم زمزمه

کرد که نظرش عوض شده است و دانش 



 جیگرتر و خوش

اخالق تر است. با دانش به خانه برگشتیم. 
 در طول راه به

غرولندهای دانش گوش دادم و وقتی به 
 خانه رسیدم متوجه

شدم که حال فرشته هم دقیقا مثل دانش 
 است. در مرز انفجار

بود. اوقات تلخ و عصبی. اما مثل همیشه با 
 دیدن من، اخم

ایش گشوده شد و مرا با محبت در بغل ه
 گرفت. بهمن اما

هیچ تغییری نکرده بود. همان که همیشه 
 بود. آرام و



خونسرد. تازه آن لحظه متوجه شدم که 
 بهمن ذاتا صبور

است. ارام و خونسرد و به قول دانش، 
 پوست کلفت دانش با
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را خنده می گفت که بهمن کامال عمه رامش 

 نادیده می گرفته
و در آرامش همه چیز را تحمل می کرده 

 است. زیر لب گفتم
که بهمن کال عادت دارد تا همه چیز را 

 نادیده بگیرد. شنید و
 .چپ چپ نگاهم کرد، اما چیزی نگفت

* * * 



عاقبت با بهرنگ تماس گرفتم. در پشت 
 تلفن کامال جدی و

حرفه ایی صحبت کرد. ادرسی داد که قرار 
بعد از ظهر شد  

به آنجا بروم. عصر بعد از دانشگاه، به آنجا 
 رفتم. یک

شرکت خدمات ما مهندسی بود. نه از آن 
 شرکت های درپیت

و کوچک. یک شرکت عریض و طویل، با 
 تعداد زیادی

کارمند. منشی اش زن جوانی بود که ظاهر و 
 رفتاری کامال

حرفه ایی و کاری داشت و به من که کلی 



یلعروسک و وسا  

در دستم بود، نگاهی کامال معمولی کرد. 
 اسمم را گفتم و

نشستم. عروسک ها را هم روی صندلی، 
 .کنار دستم گذاشتم

شرکت شلوغ بود. یکی از یک در، با مقداری 
 کاغذ در بغلش

می آمد و دیگری از یک در دیگر، در حالیکه 
 با تلفن

همراهش حرف می زد، خارج می شد. زمان 
 زیادی را
شدم و منشی باخوش رویی دری را معطل ن

 که هیچ پالک



مدیر یا رییسی بر سر درش نداشت و فقط 
 درش بسته بود را

نشان داد و گفت که؛ آقای سپاسدار منتظر 
 من هستند. وسایلم

را برداشتم و ضربه ایی به در زدم و داخل 
 شدم. بهرنگ
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پشت میز بزرگی نشسته بود. با امدن من 

 برخاست و با خوش
رویی میز را دور زد و جلو آمد و دستش را 

 برای دست دادن
دراز کرد. خجوالنه دستش را فشردم و حال و 

 .احوال کردیم



احوال پوپک و بهرخ را گرفتم و او هم از 
 بهمن و دانش

پرسید. تعارف کرد و روی صندلی نشستم و 
ویوسایلم را ر   

 .زمین موكت شده، کنار پاهایم گذاشتم

 چیزی میل دارید؟-

 !لبخند زنان گفتم: نه، ممنون
اشاره ایی به وسایلم کرد و گفت: با این همه 

 عروسک، از

 کجا میاین؟

 از دانشگاه -
کمی به جلو خم شد و دستانش را مرتب 

 روی میز به هم جفت



کرد. خوش تیپ بود و بسیار متشخص. 
 کمی از کار و

شركت تعریف کرد و از من هم، از دانشگاه 
 پرسید. بعد هم

زمانی که چای اوردند، امد و کنار من روی 
 مبل لم داد. آخر

کار هم ادرسی را به من داد که همان پشت 
 تلفن هم می

توانست بدهد. گفت که با آنها هماهنگ 
 کرده است و آنها

منتظر من هستند. در آخر مكالمه مان، 
میمتوجه شدم که ک  

هم مغرور است. اما سعی می کرد که 



 خودمانی باشد. اما

بیشترین تالش زیر پوستی اش، مربوط به 
 رابطه من با
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رهنماها بود. می خواست کامال بدون غرض 

 و زیر پوستی،
متوجه شود که من چه نسبتی با رهنماها 

 دارم. از او بدم

مان کامال با نیامده بود، ولی در اخر مكالمه 
 دانش هم عقیده

هیچ  شده بودم که ادم بسیار راحتی بود
 حرف منظور دار و

گوشه کنایه ایی در صحبت هایش نبود ولی 



 از طرز برخورد
و رفتار و حاالتش، مشخص بود که آدمی 

 نیست که زیاد در
قید و بند چیزی باشد. و وقتی در پایان 

 دیدارمان دستم را فشرد

ت یک ناهار یا شام و مودبانه درخواس
 دوستانه را کرد، دلم

ناگهان پایین ریخت که نمی دانستم نشان از 
 چه دارد. اینکه

ترسیده بودم، یا هیجان زده شده بودم. 
 بهرنگ سپاسدار، کم

مردی نبود. و اینکه مردی مثل او چشم اش 
 مرا گرفته بود،



کمی زیر پوستی احساس آدم را قلقلک می 
 داد. حتی اگر می

دانستم که سرانجام این دوستی چه خواهد 
 بود، باز هم حسی

متفاوت و کمی هیجان انگیز داشت. 
 مخصوصا برای دختری

که تا به حال رابطه عاطفی و عاشقانه نداشته 
 است. با حماقتی

که دقیقا بعد از خارج شدن از شرکت بهرنگ 
 به من دست داد،

دعوتش را مستقیم رد نکردم. قبول هم 
ا قاطع نبودمنکردم. ام  

و تنها تشکر کردم. که بعد متوجه شدم که 



 این تشکر خالی، می
 .توانست بار معنایی زیادی داشته باشد

 متشکرم چی؟ متشکرم اره، یا متشکرم خیر؟-
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و دقیقا به محض خارج شدن از شرکت، در 

 همان اسانسور،

با مشت به پیشانی ام کوبیدم و در دل به 
ودم فحش دادم. منخ  

اصال دختر سیاستمداری نبودم و از این به 
 بعد باید بیشتر

مراقب دهانم می بودم آن هم وقتی که 
 بهمن و دانش گفته

بودند که باید از همان ابتدا، رابطه مان را 



 حرفه ایی و کاری

پیش ببرم. مستقیم به خانه رفتم. چون 
 انقدر مشغول حرص

دیگر حوصله  خوردن از دست خودم بودم که
 رفتن به جایی

 .که بهرنگ ادرس داده بود را نداشتم

در خانه اما غوغایی بود. یک جنگ به معنی 
 .واقعی کلمه

چیزی که باعث شد من حواسم به کل از 
 بهرنگ و جواب

خودم، پرت شود. بهمن با کاووس خان 
 .دست به یقه شده بود

یک دست به یقه شدن حسابی. روی گونه 



هبهمن قرمز شد  

بود. قرمزی که می رفت تا به کبودی تبدیل 
 شود و دو دکمه

باالی پیراهن کاووس خان هم کنده شده 
 بود. دانش بین شان

ایستاده بود و فرشته در اطرافشان، بال بال 
 می زد

بهمن مثل اتشفشانی که مدتها خاموش 
 بوده و حاال یکباره

فوران کرده است، چیزی نمانده بود که از 
،شدت عصبانیت  

 .غش کند

حالم ازت بهم می خوره. عارم میاد بهت -



 ...بگم بابا
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کاووس خان محکم به تخت سینه بهمن زد. 

 آنچنان محکم که
قفسه سینه اش صدای بدی داد و به عقب 

 پرت شد و هوا با
صدای خفه ای از دهانش بیرون زد. فرشته 

 .جیغ کشید

 …یا امام هشتم، بچه ام-

دانش بهمن را رها کرد و با نفرت در سینه 
 کاووس خان

 .ایستاد
برو بابا. برو همونجوری که هیچ وقت -



 .نبودی
کاووس خان با کمی تعجب به ته تغاری اش 

 نگاه کرد و بعد
هم بدون هیچ حرفی، تنها نگاهی نفرت بار 

 به بهمن کرد و
بدون کتش از خانه بیرون زد. با بیرون 

 رفتنش، بهمن تظاهر
به خوب بودن را کنار گذاشت و خم شد و 

 دستش را روی

سینه اش گذاشت. اگر یکی از دنده ها یا 
 حتی استخوان جناغ

سینه اش ترک برداشته بود، اصال تعجب اور 
 نبود. رنگش



کمی کبود شده بود و از درد و یا شاید هم 
 مشکلی که برایش

پیش آمده بود، تنفسی سطحی و کوتاه پیدا 
رشتهکرده بود. ف  

اشک می ریخت و محبوبه خانم سعی در 
 .ارام کردنش داشت

دانش خم شد و اهسته چیزی به بهمن که 
 همچنان خم شده

 .مانده بود، گفت
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به اشپزخانه رفتم و با یک لیوان آب برای 

 بهمن، برگشتم
حاال روی مبل نشسته بود و رنگش هنوز 



 کبود و تنفسش

وتاه بودهنوز سطحی و ک . 

 نمی خواد بری دکتر؟-
دانش با نگرانی به من نگاه کرد. خم شدم و 

 آب را مقابل
 .دهان بهمن گرفتم

 .بهمن اگر میتونی یه کم آب بخور-
رد نکرد و جرعه ایی آب خورد. آب بی زحمت 

 از گلویش
پایین رفت. لبش را گزید و لیوان را کنار زد. 

 نمی دانم از
م بود بی اراده درد بود، یا هنوز در خش

 کنارش نشستم و به



دانش که همچنان عصبی و ناراحت باالی 
 سر برادرش

 .ایستاده بود؛ نگاه کردم
 چی شد؟-

آهی کشید و نگاهی به بهمن که به عقب لم 
 داده و با رنگ و

رویی کمی بهتر، به سقف زل زده بود، 
 انداخت و چیزی

نگفت. اما حالت صورتش مشخص بود که 
فتبعدا خواهد گ . 

 .دستم را روی بازوی بهمن گذاشتم

 بهتری؟-
تکان مختصری به سرش داد. فرشته امد و 



 مقابل پاهایش

 .روی زمین چنباتمه زد
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 ...الهی بمیرم برات بچه ام -

بهمن به زور سرش را بلند کرد و حالش را 
 طبیعی نشان داد،

تا فرشته را از نگرانی در بیاورد. اما کامال 
 مشخص بود که

 .روبه راه نیست

یک ساعت بعد، تقریبا جو خانه آرام شد و 
 فرشته هق هق

کردنش را تمام کرد. اما با صورتی غمگین به 
 تلوزیون زل



زد. دانش به اتاق بهمن رفت و دو برادر یک 
 ساعتی را

خلوت کردند. وقتی که برای شام به 
غشان رفتم، بهمنسرا  

روی تخت دراز کشیده بود و دانش هم روی 
 صندلی میز

تحریر نشسته بود و حالتی کامال ناامید 
 .داشت

 .شام حاضره-

بهمن نیم خیز شد و صورتش از درد درهم 
 رفت. با نگرانی

جلو رفتم و دستم را برای کمک کردن، دراز 
 کردم. صورتش



ی کمی گشاده شد و لبخندی به دستم زد. ول
 آن را گرفت و

 .برخاست
 بهتری؟-

 .سرش را تکان داد

 .اره، مرسی -
مکث کرد و ضربه ایی دوستانه به سرشانه ام 

 ..زد

 مامان چطوره؟ -
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 .بهتره. ناراحته-

چیزی نگفت و از در اتاق بیرون رفت. باالی 
 سر دانش که



 .همچنان نشسته بود، رفتم

 چی شده بود دانش؟-

 بابا و بهمن یه دفعه بحثشون شد. س -
 ر چی اخه؟-

سر عمه رامش. بهمن به بابا گفت که  -
 عرضه نداره جلوی

خانواده اش رو بگیره. بابا هم په دفعه قاطی 
 کرد و بحث باال

 ...گرفت

مکث کرد و موهایش را که آشفته روی شانه 
 هایش ریخته

بود، با کسی که همیشه دور مچ دستش می 
 بست، جمع کرد و



 .بست
حاال خود بابا هم دل خوشی از خواهرش -

 نداره ها. ولی فقط
به خاطر اینکه جلوی بهمن کم نیاره، ازش 

 .دفاع کرد

 .برخاست و با هم از اتاق بیرون آمدیم
 .مرده شور این زندگی ما رو ببرن-

نگاهم کرد دستم را دور بازویش حلقه کردم. 
 و آهی کشید و

دیگر چیزی نگفت. در پایین بهمن کنار 
 مادرش نشسته بود و

آهسته و با مالیمت با او صحبت میکرد. 
 نرمشی که بهمن در



مقابل مادرش نشان می داد را دوست 
 داشتم. دانش هم
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کنارشان نشست و من هم به آشپزخانه 

 رفتم و بشقاب های غذا
روی میز چیدم و از کشو، قاشق و چنگال را 

 .بیرون اوردم
محبوبه خانم با خودش حرف می زد و هر از 

 چند لحظه

سرش را با تاسف تکان تکان می داد. بعد از 
 شام که هیچ

کداممان چیز زیادی نخوردیم، بهمن و 
 مادرش به اتاق فرشته



رفتند و من و دانش به هال رفتیم. دانش به 
 شدت در خودش

رفته بود. کنارش نشستم و برای اینکه  فرو
 فکرش را

منحرف کنم، از مالقاتم با بهرنگ تعریف 
 کردم. توجه اش به

حرف های من جلب شد و از آن حالت 
 شوک و ناراحتی

بیرون آمد و شروع به سوال و جواب کرد. 
 اصال متوجه

امدن بهمن نشدم و زمانی که گفتم بهرنگ 
 خواسته که شام و

نه با هم بخوریم، بهمن از ناهاری دوستا



 پشت سرم گفت: خب
 تو چی بهش گفتی؟

 کمی جا خوردم

 .هیچی. گفتم متشکرم-

بهمن چند قدم از تاریکی راه پله ها به سمت 
 روشنایی هال

امد و گفت: متشکرم چی؟ متشکرم اره، یا 
 نه؟

دانش چیزی نگفت. مثل اینکه با حرف 
 .بهمن موافق بود

فتم و بیرون خجوالنه گفتم: وقتی که گ
 اومدم، فهمیدم که حرفم

 .درست نبوده و دو پهلو بوده
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ابروی بهمن باال رفت و دانش به خنده افتاد. 

 نگاهی به بهمن
که جدی و خونسرد مرا نگاه می کرد، انداخت 

 و گفت: حاال
 ...خوبه بچه فهمیده حرفش درست نبوده

لپم را کشید و گفت: قربونش برم با این 
 .حرف زدنش

 .اهي از سر ناراحتی کشیدم
خیلی بد شد؟ بهمن چند قدم دیگر به 

 سمتمان آمد و در حالیکه

دستانش را روی مبلی که من و دانش روی 
 آن نشسته بودیم



می گذاشت، گفت: چی تو ذهنت گذشت 
 که این جواب رو

د؟دادی؟ ته دلت قیلی ویلی نرفته بو  

چشمانم گشاد شد. دانش آن چنان به خنده 
 افتاد که سرفه اش

 .گرفت

 .معلومه که نه-

اما سرخ شدنم همه چیز را لو داد. بهمن 
 چند ثانیه با دقت

براندازم کرد و بعد كمرش را صاف کرد و به 
 طرف

اشپزخانه رفت و خونسرد گفت: خب دیگه، 
 .حرفی نمی مونه



خندید. به از جا پریدم. دانش هم چنان می 
 دنبال بهمن به

اشپزخانه رفتم. برای خودش چای ریخت و 
 پاکت سیگارش

 .را هم کنارش گذاشت و پشت میز نشست

 .اینطوری نیست -
همچنان خونسرد سیگاری از پاکت بیرون 

 .آورد
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 لب کالمتون چی بود؟-

به میز تکیه دادم که اشاره کرد بشینم. 
کشیدم صندلی را کنار  

 .و روبه رویش نشستم



از کار حرف زدیم و اون هم از کارش -
 ...گفت

دستش را به نشانه توقف حرف های من باال 
 .اورد

 قرار تون کجا بود؟-
 .شركتش-

سرش را تکان داد و چیزی نگفت که نشان 
 می داد، منتظر

 بقیه حرف های من است
بعد هم ادرس جایی که باید برم و داد و -

هنگگفت که هما  

 …کرده

دهانش را باز کرد که احتماال بگوید چرا 



 ادرس را پشت تلفن
نداده است که خودم پیش دستی کردم و 

 :گفتم

آره منم تعجب کردم که چرا آدرسی که -
 هماهنگ هم کرده

رو پشت تلفن نداده. بعد هم کامال مشخص 
 بود داره جون میده

 .که سر از رابطه من با شماها در بیاره

 .لبخندی کوچک گوشه لب بهمن آمد
 تو چی بهش گفتی؟-
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ابرویم را باال بردم و با بدجنسی گفتم: چیزی 

 نگفتم. گذاشتم



 .تو خماری بمونه
لبخندش پر رنگ تر شد و سیگارش را آتش 

 زد و بعد جویده
بعد اون  :جویده از میان سیگارش گفت

 گفت که بیا شام بریم

 بیرون؟
رم را تکان دادم. اره... ولی خیلی محترمانه س

 .گفت

صدای دانش از پشت سرم آمد و گفت: اخه 
 قربونت برم، همه

 ..!.این مسایل همیشه با ادب شروع میشه
بعد رو به بهمن که اخم کرده و چپ چپ 

 نگاهش می کرد،



ادامه داد:یکی باید این جوجه ماشینی رو از 
 لونه اش در

آب بندی بشه؟بیاره، تا یکم مغزش   

 .بهمن پک عمیقی به سیگارش زد
سارا یه دختر بزرگه که اگر بخواد، با هر -

 کسی می تونه

رابطه داشته باشه. به من و تو هم ربطی 
 .نداره

با ناراحتی گفتم: مگه خود جنابعالی نبودی 
 که گفتی حواست

 .به بهرنگ باشه
سیگارش را در همان لیوان چایش تکان داد 

همو گفت: هنوز   



میگم. ولی دیگه بقیه اش و تصمیم گیری که 
 به عهده من

 .نیست. خودتی و خودت
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دانش امد و کنار ما نشست و سیگاری از 

 پاکت برادرش در
اورد و گفت: حاال نمی خواد زیاد تو فکر بری. 

 اون دعوت
کرده و تو هم ندید بدید، دست پاچه شدی و 

 نتونستی جواب
بدی. زمین به اسمون نرفتهدرست  . 

با استرس گفتم: تو اسانسور زدم تو سر 
 .خودم



دانش آنچنان به خنده افتاد که چیزی نمانده 
 .بود، خفه شود

 .حتی بهمن هم به خنده افتاد

خود زنی دیگه برای چیه؟ ول کن بابا، -
 !اینقدر أمل نباش

بهمن باز هم چپ چپ نگاهش کرد ولی 
 چیزی نگفت. دستم را

زیر چانه ام زدم و گفتم: ولی خیلی 
 !متشخص و خوش تیپه

دانش غش غش خندید و بهمن با تعجب 
 .نگاهم کرد

خجوالنه گفتم: اینجوری نگام نکن. خب 
 .دانش گفت أمل نباشم



اهي از سر تسلیم کشید و گفت: اینقدر 
 حرف گوش کن بودی و

ما خبر نداشتیم. دانش که هم چنان غش 
 غش می خندید، با

نسی گفت: دلت رفته مامانی؟بدج  

زبانم را برایش در اوردم. بهمن سیگارش را 
 خاموش کرد و

برخاست و گفت: پاشو خانم. ولی خواهشا 
 اتفاقی افتاد، نیا بگو

بیاین من رو از دست بهرنگ نجات بدین. 
 ما گفتنی ها رو

 .گفتیم بهت
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از اشپزخانه بیرون رفت و دانش هم 
است و در حالیکهبرخ  

دستش را دور شانه من حلقه کرده بود و 
 موهایم را به هم می

ریخت گفت: بیا جوجه... اذیتت می کنه. 
 خودم هوات رو

دارم. بهرنگ رو دو شقه اش می کنم، بخواد 
 بهت چپ نگاه

 .کنه

* * * 

به رزا و جاوید که بحث می کردند، نگاه کردم 
 و گفتم، میشود

قه خفه شوند؟ جاوید با که فقط برای دو دقی
 خنده گفت که



بزرگ شده ام و حرف های گنده تر از دهانم 
 می گویم و

رزا، با دلسوزی به من نگاه کرد و به جاوید 
 گفت که خفه

شود، و بحث دوباره باال گرفت. برای جواب 
 دادن به تماس

فرشته از کافه بیرون زدم. می خواست بداند 
 که آیا به موقع

گفتم که تا نیم ساعت دیگر می رسم یا نه؟ 
 خانه هستم. اما

خودم هم می دانستم که در حال به تعویق 
 انداختن زمان رفتنم

به خانه هستم. دانش و بهمن، شب بلیط 



 برگشت داشتند. هرگز
نفهمیدم که بهمن چه زبانی ریخت که دانش 

 را به رفتن
راضی کرد، اما من دلشکسته و ناراحت بودم. 

 با اینکه می
دانستم که حق با بهمن است و من در 

 صورتی که دانش یک

حالت مشابه بارهای قبل داشته باشد، 
 دست و پایم در هم گره

می خورد و همه چیز بهم می ریزد، ولی باز 
 هم ناراحت و

دلتنگ بودم. بدتر از من فرشته بود. کاووس 
 خان به محض

215 



 تقاطع  
جلو به  شنیدن خبر برگشت پسرها، جلو

 مسافرت رفت و

بهمن را از دست خداحافظی کردن، آن هم 
 زمانی که هنوز به

شدت میانشان شکراب بود، خالص کرد. به 
 درون کافه

برگشتم و دیدم که رزا و جاوید بحثشان تمام 
 شده بود و حاال

به چیزی می خندیدند. وسایلم را جمع کردم 
 و با آنها

در خانه  خداحافظی کردم و به خانه برگشتم.
 فرشته بغ كرده



و ناراحت، در اشپزخانه نشسته بود و بعد از 
 سالها سیگار

می کشید. آن چنان حیرت کردم که وسایلم 
افتاد و از دستم  

جعبه ابرنگم شکست. سالها قبل، فرشته 
 مثل دودکش سیگار

می کشید. بعد یکباره ترک کرد و حاال بعد از 
 سالها، دیدن

گرفته بود، مرا  دوباره او که سیگار دست
 .شوکه کرد

 …فرشته جون-

بیچاره با دیدن من، مثل دختری که مچش 
 هنگام کار خالف



توسط مادرش گرفته شده، سراسیمه شد. 
 سیگارش را در زیر

مخصوص خودش بود  سیگاری عتیقه ایی که
 و سالها بود که

 .در کابینت خاک می خورد، خاموش کرد

 برگشتی قشنگ خانم؟-
- ره با این مریضیتون سیگار چرا شما دوبا

 می کشین؟

انگشت اشاره اش را به نشانه سکوت، روی 
 بینی اش

گذاشت. خنده ام گرفت. فرشته به این امید 
 که دو سیگاری در
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خانه است و هیچ کدام متوجه نمی شوند که 
 بوی سیگاری که

در اشپزخانه پیچیده، متعلق به کدام یکی 
ن سیگاراست، اولی  

بعد از سالها تركش را دود کرده بود. با اخم 
 پاکت سیگار را

برداشتم و در زباله انداختم. خندید و بغلم 
 .کرد

شما حالتون خوب نیست. چرا به فکر -
 خودتون نیستین؟

 .گونه ام را بوسید. بغلش کردم

 .من فقط شما رو دارم-

 .حالت صورتش پر از عشق شد



 .قربونت برم قشنگم-

بهمن به اشپزخانه آمد و نگاهی به ما دو نفر 
 کرد. لباس

پوشیده و آماده بود. نگاهش از ما به 
 زیرسیگاری عتیقه افتاد

و اخمش در هم رفت بهمن احمق نبود. 
 مثل دانش گیج هم

نبود. احتماال او هم متوجه شده بود که 
 زیرسیگاری مادرش،

بعد از سالها، همین جوری از قفسه بیرون 
است نیامده . 

اما چیزی نگفت. از یخچال یک قوطی آب 
 میوه در آورد و



بیرون رفت. فرشته هم پشت سرش رفت. 
 من هم وسایلم را

برداشتم و ابرنگ شکسته ام را چک کردم و 
 به اتاق کارم

رفتم. تازه وسایلم را جابه جا کرده بودم که 
 بهمن بدون در

 .زدن به داخل چیید

 مامان سیگار می کشید؟-
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لبم را گزیدم و با ناراحتی گفتم: اره... ولی 

 .نگی که من گفتم
عصبی دستش را چند بار داخل موهایش 

 .کشید



به محض اینکه تونستم براش ویزا جور می -
 کنم، به چند

 .مدتی بیاد اونجا

بدون تعارف روی صندلی گردان من 
 .نشست

حواست بهش باشه. نذار بکشه. براش -
به هر ترفندی سمه.  

که می تونی، ترکش بده. مامان اگر دوباره 
 بیفته رو سیگار

 .کشیدن، خودش رو خفه می کنه

 .آهی کشیدم
 .اره می دونم-

دستش را روی دهانش کشید و برخاست و 



 از اتاق بیرون
رفت. من هم پشت سرش بیرون رفتم. در 

 هال دانش که او هم

 آماده و لباس پوشیده بود، با صورتی به
 شدت گرفته ایستاده

بود و سرش در گوشی اش بود. با دیدن ما 
 :رو به بهمن گفت

 تاکسی گرفتی؟
 بهمن سرش را تکان داد: نه... االن می گیرم
فرشته با قیافه ایی درهم، روی مبل نشسته 

 بود و مثل بچه ها،
ناخن اش را می جوید. بهمن به تاکسی زنگ 

 زد و بعد هم آمد



و اخرین چک های چمدان و پاسپورت ها و 
 بلیط هایشان را

کرد و عاقبت سراغ مادرش رفت. سر صبر، 
 فرشته را بغل
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کرد و بوسید. در آخر مقاومت فرشته در هم 

 شکسته شد و به

گریه دانش با نارحتی به آنها نگاه کرد و بعد 
 رو به من

 :گفت

- شگله؟مواظب خودت باش قوزی خو  

نتوانستم خودم را کنترل کنم و با بغض 
 بغلش کردم. هر دو



دستش را دورم حلقه کرد و پیشانی ام را 
 .بوسید

 .تو هم مواظب خودت باش-
بی حوصله خندید و کنار گوشم گفت: 

 مواظب مامان هم

 !باش
سرم را تکان دادم و از هم فاصله گرفتیم. 

 صدای زنگ در

کسی آمده امد و محبوبه خانم گفت که تا
 است. بهمن و دانش،

با محبوبه خانم خداحافظی کردند و دانش 
 فرشته را بغل کرد

و فرشته یک بار دیگر هم در بغل دانش به 



 گریه افتاد. بهمن

وسایل را برداشت و بیرون رفت. محبوبه 
 خانم از زیر قران

ردشان کرد و این بار، دانش که دیگر حوصله 
 مسخره بازی

یر قران رد شد. در حیاط، نداشت، ارام از ز
 بهمن وسایل را

برداشت و به کوچه رفت و در صندوق 
 ماشین گذاشت و

دوباره به حیاط برگشت و کوله اش را 
 برداشت و بار دیگر

پیشانی مادرش را بوسید و رو به من کرد. 
 چند لحظه مرا



 :نگاه کرد. خجوالنه گفتم
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 !سفر به سالمت

حو روی لبش امد و در کمال لبخندی م
 تعجب، دستش را

برای خداحافظی با من دراز کرد. دست دادم 
 و دستم را چند

 .لحظه در دستش نگه داشت
 !مواظب خودتون باشید-

 !سرم را تکان دادم و گفتم: شما هم

چشمانش را روی هم فشرد و آهسته گفت: 
 جون تو و جون

 !مامان



بعد هم از در بیرون زد. پشت سرش هم 
 دانش دست تکان

داد و سوار ماشین شد. فرشته در حالیکه 
 هنوز فین فین می

کرد به داخل رفت و من چند لحظه ایی را در 
 حیاط، روی

سکوی لب باغچه نشستم به شدت افسرده 
 شده بودم و حس می

کردم که چیزی در این خانه کم شده است. 
 وقتی که به داخل

فتم، متوجه شدم که جای پسرها به شدت ر 
 خالی است. هنوز

چیزی نشده، دلم برای خنده ها و شوخی 



 هایم با دانش تنگ

شده بود. برای اینکه فوتبال نگاه می کرد و 
 مرا هم وادار می

کرد که کنارش نگاه کنم و بعد هم صد هزار 
 بار مرا برای

آوردن خوراکی از سرجایم بلند می کرد. 
اتاقشفرشته به   

رفته بود و من هم خسته و بی حوصله، به 
 اتاق کارم رفتم تا

کار روی عروسکی که باید برای اخر ترم 
 درست می کردم
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را شروع کنم. اما آنچنان فکرم مشغول بود 



 که تنها در همان

اتاق خفه و دلگیر نشستم و کتاب خواندم 
 زنگ زدم و با

و عاقبت زمانی که شقایق كمی حرف زدم 
 بچه ها به فرودگاه

قطر رسیدیند و بعد از یک ساعت، دوباره 
 هواپیما عوض

کردند و به مقصدشان پرواز کردند، من هم 
 بدون شام خوابم

 .برد
با عروسک دستکشی که در دستم داشتم، به 

 سراغ اخرین

تخت رفتم. دختر کوچکی بود که سرم به 



 دستش بود و هنوز

ود و خیلی زیبا و باهوش موهایش نریخته ب
 به نظر می رسید

و موقعی که با صدای عروسک با او حرف می 
 زدم، نگاهش

 .به دهان من بود، نه عروسک
اما جواب سوالهای عروسک را می داد. وقتی 

 که از اتاق

خارج شدم و عروسک را از دستم در اوردم، 
 متوجه بهرنگ

شدم که کمی آن طرف تر ایستاده بود و با 
ز پزشکانیکی ا  

بیمارستان صحبت می کرد. تا به حال 



 نمایش ها و برنامه
های عروسکی زیادی را در دو بیمارستان اجرا 

 کرده بودیم،

ولی هیچ وقت بهرنگ را ندیده بودم. در 
 حقیقت او را بعد از

آن روز در شرکتش، دیگر ندیده بودم و حاال 
 حضورش در

آن بیمارستان، خیلی عجیب بود. در حالیکه 
 لبخندی مودبانه

 .بر لب داشت، به طرفم آمد
 .سالم اقای سپاسدار -
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بهرنگ -لبخندش گشوده تر شد و گفت: 



 لطفا! شما خوبین؟
وسایلم را جمع کردم و از گروه خداحافظی 

 کردم و با هم از

 .در بیمارستان بیرون آمدیم

ممنون! شما خوبین؟ پوپک و بهرخ جان -
 خوبن؟

به طرف ماشین اش که کمی آن طرف تر 
 .پارک بود، رفتیم

 .در را گشود و تعارف کرد تا سوار شوم

 .نه ممنون! مزاحم نمیشم-
 .لبخندی پسرانه زد

 .چه مزاحمتی! سوار شو-

محتاطانه سوار شدم و کمربندم را بستم. 



 روشن کرد و راه
 .افتاد

 چه خبر از بهمن و دانش؟-

- شون حرف می خوبن. دیروز که با مادر 
 زدن، گفتن که

احتماال تا چند هفته دیگه ویزای مادرشون 
 جور میشه که بره

 .یه مدت پیششون
ارنج اش را به کنار شیشه تکیه داد و انگشت 

 اشاره اش را
گوشه لبش گذاشت. همیشه ته ریش 

 داشت. اما به او می آمد و

جذابش می کرد. نوعی حالت مردانه و 



 متشخص به او می

 .داد
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 چند وقته رفتن؟-

 .دو ماهی میشه-

 !سرش را تکان داد و گفت: چه زود گذشته

 .خندیدم

 به شما خوش گذشته-
 :لبخندی نرم گوشه لبش امد

 و چرا به شما خوش نگذشته؟-
 .شانه ام را باال بردم

تنهایی و مریض داری و کار و دانشگاه، که -
 خوش گذرنی



 .نیست
ه من کرد و گفت: خنگاهی عمیق ب  

ب چرا یه شب همه چی رو ول نمی کنی و -
 خوش نمی

 گذرونی؟

 لبم را گزیدم و خجوالنه نگاهم را از او گرفتم
 !ممنون-

 .لبخندش پر رنگ تر شد
 ممنون اره، یا ممنون نه؟ -

دلم می خواست که باز هم بر سر خودم 
 .بکوبم
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 !نه، ممنون-



 .لبخندش تبدیل به خنده ایی آرام شد
چرا به خودت سخت می گیری؟ یه شام  -

 کسی رو نکشته

 .چیزی نگفتم

 خب چی میگی؟-

 .نه باید برم. فرشته جون نگرانم میشه-
نگاهی به ساعت کرد و گفت: امشب که نه. 

 قرارش رو میشه
 .برای فردا گذاشت

 !زمزمه کردم:نه، ممنون

ی بامزه گفت: چی نیم نگاهی کرد و با حالت
 باعث این جواب

 نه غیر قاطعانه است؟



 .با تعجب گفتم: خیلی هم قاطعانه است
 به نرمی خندید: مطمئنی؟

 .سرم را به نشانه مثبت تکان دادم

 ...ولی به نظر من که قاطعانه نبود

مکث کرد و باز هم نیم نگاهی کرد و با 
 :پوزخندی گفت

- واب در هر حال من که اصال عادت ندارم ج
 .نه بشنوم

خندیدم:خب پس برای تنوع بد نیست که یه 
 بار هم جواب رد

 .بشنوین
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یک ابرویش را باال برد و چند لحظه سکوت 



 .کرد

 اگر به پوپک هم بگم بیاد، چی؟-
آهی کشیدم. داشت از تمام اهرم های 

 قدرتش استفاده می
 .کرد. خندیدم

- که به گردشی با هم اتفاقا ما خیال داشتیم 
 ...بریم

 .به میان حرفم آمد
 !خب پس حله-

 .بیشتر خندیدم
اره... یه روز با هم قرارش رو می ذاریم، -

 .می ریم بیرون

مقابل خانه نگه داشت. اصال متوجه نشده 



 بودم که کی
رسیدیم. دستش را به نشانه خداحافظی دراز 

 .کرد

فردا شب با پوپک منتظریم. نه هم قبول -
 نمی کنم. به

 !سالمت

خندیدم و پیاده شدم. دست تکان دادم و به 
 .درون خانه رفتم

حس بدی نسبت به او نداشتم. به نظرم مرد 
 .بدی نمی آمد

خوشتیپ و متشخص بود. چیزی به فرشته 
 نگفتم. ولی وقتی

که پوپک زنگ زد و با هیجان قراره فردا شب 



ذاشت، نهرا گ  

هم نیاوردم. تا وسایلم را در کیفم گذاشتم و 
 بارزا از در

دانشگاه بیرون آمدیم. رزا یک ریز به استاد 
 .فحش می داد

ولی به نظر من که امتحان راحتی بود. 
 حداقل اخرین امتحان
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بود و همین باعث می شد که حس خوبی 

 داشته باشم. یک بار

س یک بار دیگر پوپک پیامک دیگر پوپک پ
 داد که برای

ساعت هفت آماده باشم. از رزا جدا شدم و 



 به خانه رفتم. در
خانه فرشته با محبوبه خانم مشغول پاک 

 .کردن سبزی بود

لباس پوشیدم و گفتم که با دوستم برای 
 .شام بیرون می روم

کمک کرد تا آرایش کردم و موهایم را سشوار 
 کشید. بعد هم

رد و گفت که مواظب خودم باشمبغلم ک . 

پوپک به سراغم آمد و گفت که بهرنگ، در 
 رستوران به ما

ملحق می شود. تا رسیدن به مقصد از همه 
 .جا تعریف کردیم

از پسرها و فرشته که در آینده نزدیک به 



 پیش انها می رود،
تا برادرش که در لندن بود. متوجه شدم که 

 احتماال از همان
ی کند که دانش می گفت. برادری صحبت م
 در رستوران هم،

بهرنگ با تاخیر رسید. تیپ اسپرت زده بود. 
 شلوار جین و

تیشرت آستین کوتاه. کم سن و سال تر به 
 نظر می رسید و

 .بسیار هم خوش خلق بود
سفارش دادیم و در حین اینکه پوپک 

 برخاست و به سرویس
بهداشتی رفت، او هم کمی به طرف من خم 



لحن ارامشد و با   

 :و خودمانی، گفت

 احوال شما چطوره خانم؟-
 خجوالنه لبخند زدم
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 !ممنون-

 راست شد و عمیق و دقیق نگاهم کرد
 .دیدی گفتم من نه قبول نمی کنم-

 با بدجنسی گفتم
اگر پوپک زنگ نزده بود، محال ممکن بود -

 .که بیام

 :یک ابرویش را باال برد و موذیانه گفت
خب دیگه. منم فهمیدم که باید از چه دری -



 .وارد بشم

متعجب فقط نگاهش کردم. خندید و 
 دستش را برای لحظه

گذاشت ایی، روی دستم که روی میز بود، . 

 !مطلقا خوشگل و ملوسی-

گر گرفتم و چشمانم گشاد شد. خنده اش 
 ارام شد. در آخر هم

عمیق، ختم شد به لبخندی . 

 تا حاال دوست پسر هم داشتی؟-
 ...نه -

 .یک ابرویش باال رفت
 چرا؟-

کمی شانه باال بردم و سرم را به مرتب کردن 



 بشقاب و
 .قاشق و چنگال روی میز گرم کردم

 .نمی دونم. پیش نیومده هیچ وقت-
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 و اگر االن پیش بیاد، چی؟ -

نگاهش کردم سرم را بلند کردم و . 

 پیش بیاد؟-
لبخندی گوشه لبش امد. كمرش را صاف کرد 

 و چند لحظه
مرا پایید. بعد هم صاف و پوست کنده 

 گفت: من اهل حاشیه

رفتن و صغری کبری چیدن نیستم. من ازت 
و خوشم اومده  



دوست دارم که باهات باشم. دوست دارم 
 که با تو، فقط دوست

 ..باشم
ود و من آنچنان حالت صورتش کامال جدی ب

 شوکه شده بودم

 که احتماال مثل احمقها به نظر می رسیدم

دستش را روی دستم گذاشت. فکر می کردم 
 که این جریان

تمام شده است. چون به نظر خودم، جوابی 
 که دادم از

قاطعیت کافی برخوردار بود. ولی با حركت 
 گاز انبری

بهرنگ در روز بعد، به شدت غافلگیر شدم. 



 نمی دانم ادرس
اموزشگاهی که من در آن تدریس نقاشی 

 می کردم را از کجا

پیدا کرده بود که وقتی آخر وقت، از 
 آموزشگاه بیرون امدم

بیرون در ماشین اش نشسته بود. شوکه 
 شده، تظاهر به ندیدن

کردم. اما پیاده شد و مرا صدا زد. دیگر کوچه 
لی چپع  

کارساز نبود و مجبور شدم که جلو بروم. 
 برخالف روز قبل،

تیپ رسمی زده بود. کت و شلوار و حتی 
 .کراوات
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دستش را دراز کرد و من دستی کوتاه و 

 .نامهربانانه دادم
انقدر که تنها نوک انگشتانم، دستش را 

 لمس کرد. لبخندش
در ماشین را  تبدیل به خنده ایی آرام شد.

 باز کرد و من هم در
آن شلوغی خیابان، آن هم دقیقا مقابل 

 محل کارم، چاره ایی

 .جز سوار شدن نداشتم

 آدرس این جا رو از کجا پیدا کردین؟-
 .روشن کرد و راه افتاد

 .از پوپک گرفتم-



 .آهی کشیدم که باعث شد بیشتر بخندد
 .گفتم که نه قبول نمی کنم-

از شما خوشم نیاد.  خب شاید من اصال -
 اون وقت تکلیف

 چیه؟

نیم نگاهی کرد و پشت ترافیک قرار گرفت و 
 ماشین را نگه

 .داشت

نه شما از من بدت نمیاد. حتی په نیمچه -
 احساسی هم پیدا

 .کردی

چشمانم را درشت کردم. لبخندش پررنگ تر 
 .شد



 .تو ذهنت حتى یه دودوتا چهارتا هم کردی-
طور نیست معترضانه گفتم: نه این . 
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ترافیک باز شد و او هم ماشین را حرکت 

 .داد

مطمئنی؟ چون من دارم از فرکانس -
 حركاتت، یه چیز دیگه

 .می گیرم

 با حرص گفتم:چی اون وقت؟
 .نگاهم کرد و چشمکی زد

یکم کنجکاوی که شاید در رابطه با جنس -
 مخالف، بدت نمیاد

 ...که با من تجربه اش کنی



سرش را با حالتی بامزه تکان داد و دوباره 
 نیم نگاهی کرد و

گفت: بهت تبریک می گم! من بهترین 
 انتخابم! می تونم خیلی

چیزها رو در رابطه با مردها، بهت یاد بدم 
 که تو اینده ات به

دردت می خوره! در ضمن من ازت چیزی 
 نمی خوام. این

 !مهمه

گفتم: این دانش مهم رو، یه مرد با بدجنسی 
 دیگه هم می تونه

 .یادم بده
 .خندید



بند اخر حرفم رو نگرفتی؟ من این دانش -
 رو بی چشمداشت

 .در اختیارت قرار می دهم

هیچ گربه ایی محض رضای خدا موش نمی -
 !گیره

 .خندید. بلندتر از همیشه
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نشون  نه... خوشم اومد. همچین هم که -

 می دی، ساده و

 .ملوس نیستی

چند لحظه سکوت کرد. با تعجب به او و 
 سکوتش نگاه

 .کردم



اما شاید یه شام؟ هوم؟ چطوره؟ خیلی -
 گرون نیست که

چشمانم را درشت کردم. با خنده پرسید: 
 چیزی دیگه ایی

 ترجیح می دی؟
آهی کشیدم و گفتم: ترجیح می دهم که 

 .دیگه نبینمتون

ی؟خندید: مطمئن  

 .قاطعانه گفتم:بله

 چانه اش را باال داد

اره به نظرم. االن خیلی از روزهای قبل،  -
 قاطعیت بیشتری

 ...تو کالمت بود



 بعد برگشت و مرا نگاه کرد: ترسوندمت؟
 .پوزخندی زد

باالخره یه چیزی باید باشه که باعث این -
 .قاطعیت شده باشه

 .شانه ام را باال بردم: طرز صحبت خودتون

دوباره چانه اش را باال داد: عجب! معموال 
 طرز صحبتم،

 …همیشه روی اکثر خانمها جواب میده
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دوباره چند لحظه سکوت کرد و بعد ادامه 

 داد: این جاست که

آدم پی به تفاوت بین انسانها می بره. هر 
 چقدر هم که تجربه



ا تو هر زمینه ایی داشته باشی، باز هم به ج
 یه رفتار و حرفی

می بینی، که متوجه میشی باز هم ادمها با 
 .هم فرق دارن

لحنش كامال فیلسوفانه بود. خنده افتادم: 
 .دید جالبی بود

من كال ادم واقع گرایی هستم. اهل -
 سوسول بازی و الس

زدن هم نیستم... مکث کوتاهی کرد و ادامه 
 داد: بیشرف هم

ه نیستم. اگر همین االن حس کنم ک
 مزاحمت هستم، دست میدم

 و میگم خداحافظ



 .زیر لب گفتم: اره... دانش گفت

مرا به مقابل خانه رساند. دانش دیگه چی 
 گفته؟

 .خجوالنه گفتم: نه چیز زیادی

تنها نگاهم کرد. روی این موضوع فکر کن 
 ...سارا

دست دراز کرد و انگشت اشاره اش را برای 
 لحظه ایی روی
 .گونه ام کشید

- بر می کنم. هر چند که اصال تو ذاتم من ص
 نیست. ولی

بعضی آدمها و اتفاقات، ارزش صبر کردن رو 
 .دارن



چرخیدم تا از ماشین پیاده شوم که متوجه 
 ماشین کاووس

خان شدم که دقیقا مقابل ما پارک کرده بود 
 و با آن چنان

حالتی به بهرنگ و من نگاه می کرد که هر 
 لحظه امکان

232 

 تقاطع  
داشت از ماشین پیاده شود و یقه بهرنگ را 

 بگیرد و سرش را
 .با دندان، از تنش جدا کند

بهرنگ که ظاهرا متوجه ترس در نگاه من 
 شده بود، خط نگاه

 .مرا گرفت و کاووس خان را دید



 ...اقای رهنما-
جوری گفت مثل اینکه من کاووس خان را 

 نمی شناسم و او
ما، کاووس خان را به دارد با گفتن اقای رهن

 من معرفی می

کند. از شدت ترس، نفسم باال نمی آمد. 
 کاووس خان پیاده شد

و به سمت ماشین امد. در را باز کردم و 
 پیاده شدم و سالمی

لرزان کردم. نگاهی که به من کرد، پر از 
 .دلخوری بود

 ...برو تو-
بی درنگ به داخل رفتم. فرشته در حیاط بود 



 و به باغچه می
رسید. با دیدن من با آن حال و روز، جا 

 خورده، پرسید: چی

 شده سارا جان؟

سریع جریان را برایش تعرف کردم. اخم 
 کرده، الی در را

باز کرد و در حالیکه با بهرنگ سالم و احوال 
 پرسی می

کرد، کاووس خان را تقریبا به داخل خانه 
 کشید. در لحظه

ران اخر که در خانه بسته می شد، صورت نگ
 بهرنگ را

دیدم که از الی در، به من نگاه می کرد. 



 کاووس خان دو قدم
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مانده به من را طوری جلو آمد که من یک 

 قدم به عقب
 .برداشتم

فکر کردی من اجازه می دم که هر غلطی -
 خواستی بکنی؟

 ...نه، من-
زبانم بند رفته بود. فرشته جلو آمد و بین ما 

گرفتقرار  . 

همانطور که همیشه بین کاووس خان و 
 پسرها قرار می

 .گرفت



بسه کاووس. سارا هیچ کاری نکرده. پسره -
 هم فقط أوردتش

 …خونه

 به میان حرف فرشته رفت: تو چی میگی؟
 .به من نگاه کرد

من بی غیرت نیستم. ادای آدمهای بی -
 غیرت رو هم در

نمیارم. این مرتیکه تخم حروم که پاش تو 
دگی تو با اومدنزن  

پسرهای من باز شده روی میدم انچنان 
 ادمش کنن که راه

 ...خونه اش، یادش بره

مکث کرد و دستش را تهدید آمیز تکان تکان 



 داد

شما هم یه بار دیگه از این غلطهای اضافه -
 بکنی، اولین

 خواستگار، شوهر کردی رفتی؟

 .تقریبا به گریه افتادم. فرشته داد کشید
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 .بسه کاووس. خجالت بکش-

به داخل خانه چیدم و بحث فرشته و کاووس 
 خان به شدت

باال گرفت. به اتاقم رفتم و تا صبح روز بعد، 
 دیگر بیرون

نیامدم. به شدت عصبی و ناراحت بودم. تا 
 به آن لحظه



همیشه سعی کرده بودم که وجه خوبی از 
 .خودم نشان بدهم

دوست نداشتم حرفهایی که همیشه پشت 
 سر مادرم بود، پشت

سر من هم در بیاید. حاال و با این اتفاق، 
 همه رشته ها پنبه

شده بود. در اتاقم را باز کردم و سرگی به 
 بیرون کشیدم خانه

کامال ساکت بود. از همان باالی پله ها، به 
 .پایین نگاه کردم

می  در اتاق کاووس خان باز بود که نشان
 .داد، خانه نیست

صدای محبوبه خانم از اشپزخانه می آمد که 



 اهنگی را زمزمه
می کرد. پایین رفتم. محبوبه خانم در تدارک 

 ناهار بود. سالم
کردم و منتظر حرفی درباره بحثهای دیشب 

 از جانب اش
 شدم. اما چیزی نگفت. محبوبه خانم؟

 جانم؟ .

 فرشته جون بیداره؟-

 ...نه عزیزم -
نگاهی به ساعت دیواری اشپزخانه کرد بعد . 

دیشب یکم بد خواب شد. ساعت یک  -
 اومد و قرص خواب

 .خورد
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برایش قهوه ریختم و گفتم: پس برم 

 . بیدارش کنم
چیزی نگفت و من فنجان قهوه به دست، به 

 .اتاق فرشته رفتم
ضربه ایی به در زدم و داخل شدم. فرشته 

ب بودهنوز خوا . 

اما لحاف کامال مچاله شده بود و خود فرشته 
 هم، کمی کج

خوابیده بود. فنجان قهوه را روی پاتختی 
 گذاشتم

 ...فرشته جون-

جوابم را نداد. روی صورتش خم شدم و 



 دوباره صدایش

کردم. باز هم جواب نداد. جیغ کشیدم و با 
 جیغم، محبوبه خانم

 باال دوید و بعد هم در عرض یک ساعت،
 اورژانس و

پزشک قانونی و اخر از همه، کاووس خان 
 آمدند. فرشته را

به سردخانه متنقل كردند و من و کاووس 
 خان که مثل مرده

ها رنگ پریده بودیم و آنچنان بهت زده که 
 هیچ کدام حرفی

نمی زدیم، به خانه برگشتیم. روزهای بعد، 
 کابوسی به معنی



لوطی واقعی کلمه بود. حالتی که داشتم، مخ
 از بهت و حیرت

و پوچی محض بود. حس می کردم که زمان 
 متوقف شده

است. خانه در سکوت نبود. خانه به شدت 
 شلوغ بود. شلوغ

از کسانی که می آمدند و تسلیت می گفتند. 
 من بودم که ساکت

بودم. از لحظه مردن فرشته، دهانم دیگر 
 .گشوده نشده بود

مهمانها می آمدند و مرا بغل می کردند و 
 می بوسیدند و من

درست مثل مجسمه بودم. بار تمام مجلس 



 و تشکر از
مهمانان، به عهده کاووس خان و محبوبه 

 خانم بود. به طور
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مبهمی متوجه نگاه های نگران کاووس خان 

 بودم. اما چیزی
بود. نمی نمی گفت. تنها کمی مهربان شده 

 دانم چه کسی به

پسرها خبر داده بود. ولی وقتی روز دوم بعد 
 از فوت فرشته

امدند، من دوست داشتم که من مرده 
 بودم. دیدن آن حجم از

غم و ناراحتی، برایم کشنده بود. اولین کسی 



 که مرا بغل کرد،

دانش بود. مثل بچه ها در بغلم گریه 
 میکرد. و من همچنان

شده، فقط محکم بغلش بهت زده و شوکه 
 کرده بودم. انقدر

محکم که دنده های خودم درد گرفته بود. 
 حال همه شان

خراب بود. اما قطعا نه به خرابی حال بهمن 
 که حتی گریه هم

نکرده بود و نکرد و نه به بدی حال نوشاد که 
 باعث شد حتی،

کینه و ناراحتی نسبت او را هم از یاد ببرم. 
 او که حتی برای



ن بار نتوانسته بود، مادرش را ببیند. آخری
 .بهمن حق داشت

او هم بزرگ شده بود. کامال متفاوت. آرام و 
 .سربه زیر

بیشتر به بهمن شبیه شده بود، تا برنا و 
 .دانش. چیزی نگفت

حتی به من نگاه هم نکرد. نمی توانستم 
 دیگر آن جو را تحمل

کنم و به اتاقم فرار کردم. در را بستم و 
م را با دستانمگوشهای  

گرفتم. دلم می خواست خانه دوباره به 
 سکوت و آرامش

روزهای قبل برگردد. روزهایی که تنها، من و 



 فرشته بودیم و
من چقدر احمقانه دلم هیاهو و تحرک می 

 خواست دوست

داشتم که زمان دوباره به عقب برگردد و باز 
 هم تنها، من و

فرشته باشیم. من روی تخت نشستم و به 
یرون زل زدم. یکب  
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ساعت بعد، زمانی که من همچنان روی 

 تخت خشکم زده بود،
 .دانش به سراغم آمد

چشمانش همچنان سرخ و اشک آلود بود. 
 امد و مقابل پاهایم



روی زمین نشست. سرش را بلند کرد و مرا 
 نگاه کرد. تنها

نگاهش کردم و باز هم چیزی نگفتم. سرش 
کرد ورا خم   

پیشانی اش را روی پایم گذاشت. لحظه ایی 
 بعد هق هق

گریه، شانه هایش را لرزاند. تحمل دیدن 
 ناراحتی او را

نداشتم. او که همیشه شاد و خندان بود. 
 اهسته موهایش را

نوازش کردم. انقدر گریست که ارام شد. 
 شاید هم دیگر اشکی

برایش باقی نمانده بود. اما همچنان سرش 



 را روی پایم
گذاشته بود. طوری ارام بود که حس کردم، 

 خوابش برده

است. لحظه ایی بعد، در اتاق باز شد و 
 بهمن به داخل اتاق

سرک کشید. دیدن او به تنهایی که صبورانه 
 همه چیز را

تحمل می کرد، قلبم را به درد آورد. 
 چشمانش قرمز، ولی

ک بود. اما صورتش انچنان غمگین بود خش
 که دوست داشتم

بغلش کنم، تا کمی آرام شود. نگاهی به 
 دانش که همچنان سر



در پای من داشت، انداخت و به داخل آمد 
 :و آهسته گفت

 خوبه؟

سرم را تکان دادم و مثل خودش آهسته 
 گفتم: فکر کنم

 .خوابش برده
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عد از تقریبا دو روز، با اولین جمله من ب

 صدایی قارقار مانند

ادا شد. جلو آمد و آهسته شانه دانش را 
 گرفت و بالشی از

روی تخت من برداشت و همان جا روی 
 زمین گذاشت و



دانش را روی آن خواباند. دانش آرام نالید. 
 اما بیدار نشد. تنها

چرخید و پاهایش را در شکم اش جمع کرد و 
 باز هم ناله

ی از دهانش بیرون آمد. پتویم را روی کوچک
 دانش انداختم و

 .از جا برخاستم
 برنا خوبه؟-

هر دو دستش را درون موهایش کشید و 
 تنها سرش را تکان

داد. چند لحظه گیج و منگ به روبه رو خیره 
 شد و بعد بدون

هیچ حرفی به طرف در رفت. دلم میخواست 



 حال خودش را

رفت و در را  بپرسم، اما چیزی نگفتم بیرون
 هم بست. چند

لحظه ایی به دانش که همچنان ناآرام 
 خوابیده بود، نگاه کردم

و بعد از اتاق بیرون رفتم. در بیرون، سکوت 
 بیشتری حکم

فرما بود. تنها چند نفر از فامیلهای درجه 
 .یک، مانده بودند

عمه رامش هم جز مهمانها بود که من 
 بالجبار جلو رفتم و

تاری به مراتب بهتر از همیشه سالم کردم. رف
 نشان داد. نه



نیش و کنایه، و نه حرف اضافه. دست داد و 
 حتی گونه ام را

هم بوسید. برنا همچنان با همان لباسهای 
 بیرونش، روی مبل

نشسته بود و به یک نقطه خیره شده بود. 
 جلو رفتم و کنارش

نشستم و اهسته صدایش کردم. نفس 
 عمیقی کشید و سرش را
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چرخاند و نگاهم کرد. دستم را روی بازویش 

 گذاشتم، اما

چیزی نگفتم. او هم چیزی نگفت. حالتی 
 داشتیم، مثل اینکه



کامال همدیگر را درک می کنیم. دستش را 
 روی دستم گذاشت

و دستم را فشرد. برخاستم و به آشپزخانه 
 رفتم. در اشپزخانه

محبوبه خانم پای گاز بود و بهمن به کانتر 
 تکیه داده بود و

باز هم گیج و منگ، به یک نقطه زل زده بود 
 و نوشاد هم

پشت میز نشسته بود و تنها کتش را در 
 آورده بود و روی

پشت صندلی اش انداخته بود و سیگاری می 
 کشید. با امدن

من به اشپزخانه، از جا برخاست. دیگر نمی 



او راتوانستم   

نادیده بگیرم. چند لحظه براندازش کردم. اما 
 سرش را پایین

انداخت و تنها سالمی زیر زبانی کرد. آب 
 دهانم را به زحمت

فرو دادم و سعی کردم به خاطر فرشته هم 
 که شده، خوب

باشم. سزاوار نبود که مراسم فرشته، با آبرو 
 ریزی برگذار

 .شود

 !تسلیت میگم-
یلی کوتاه نگاهم کرد. سرش را بلند کرد و خ

 همان یک نگاه



کوتاه، کافی بود که طلب بخشش و پشیمانی 
 را در نگاهش

بخوانم. چشمانش شبیه بهمن بود. شبیه به 
 فرشته. دیگر از آن

 .شرارت درون چشمانش، خبری نبود

 .!ممنون-
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دوباره نشست و سرش را پایین انداخت. 

 کمی آب خوردم و

ره به اتاق خودم برگشتم. دانش دوبا
 همچنان خواب بود و من

هم باز گیج و منگ، روی تخت نشستم و 
 سعی کردم به اینکه



چقدر حاال با همیشه متفاوت است، فکر 
 نکنم. اما حس پوچی

وحشتناکی که داشتم، مرا لحظه ایی رها 
 نمیکرد. تمام مراسم

فرشته، مثل یک چیزی خارج از زندگی من 
داشتم بود. حالتی  

مثل اینکه در آن جا هستم، اما نیستم. مثل 
 این بود که فقط جسم

ام انجا بود. فقط حضوری فیزیکی داشتم. 
 نمی توانستم تمرکز

کنم. هوش و حواسم در سر جایش نبود. 
 حتی وقتی شقایق بغلم

کرد و مرا در آغوشش نگه داشت، برای 



 لحظه ایی او را
دنیا نشناختم. حالتی داشتم، مثل اینکه 

 برایم به پایان رسیده
است. تمام لحظه به لحظه مراسم، برایم 

 مبهم بود. تمام

اشنایانی که در طی سالها انها رو دیده و می 
 شناختم، برای

گفتن و عرض تسیلت جلو می آمدند، ولی 
 من گاهی بعضی از

آنها را نمی شناختم. می خواستم به مغزم 
 فشار بیاورم، تا بلکه

اسم کسی که این طور صمیمانه مرا بغل 
 کرده بود و تسلیت



می گفت را به خاطر بیاروم، ولی مغزم 
 .همراهی نمی کرد

حتی اسم نزدیک ترین دوست فرشته را هم 
 .به یاد نیارودم

تمام مدت، شقایق و رزا در دو طرف من 
 ایستاده بودند و

احتماال حواسشان به این بود که من نقش 
ی منزمین نشوم. ول  
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جدا از حس گنگ و مبهمی که داشتم و مثل 

 اینکه همه چیز را
از پشت پرده ایی از وهم و دنیای غیر واقعی 

 می



دیدم، مشکل جسمی نداشتم. گاهی 
 .سرگیجه های خفیفی داشتم

ولی آن هم به علت نخوابیدن و غذا نخوردن 
 بود. گریه

بودیم که  نکردم. من و بهمن، تنها کسانی
 حتی یک قطره

اشک هم نریختیم. ولی واقعا نمی توانم 
 بگویم که حال

کداممان بدتر بود. او که انقدر رنگ پریده 
 بود که هر لحظه

امکان این را داشت که غش کند، یا من که 
 ذهنم انقدر گیج

می زد، که حتی شقایق را هم به سختی 



 شناخته بودم. کسی

احتی او را ببینم، که فکر نمی کردم گریه و نار 
 کاووس خان

بود. ولی کامال مشخص بود که کاووس خان 
 ناراحت است. و

همین باعث شد که بیشتر حالتی از پوچی و 
 بیقراری را

تجربه کنم. . شب در خانه و بدون حضور 
 مهمانها، آنچنان

سکوتی برقرار بود که حتی صدای نفس های 
 خودمان را می

ه میشد، شنیدیم. تنها صدایی که شنید
 صدای گاه و بیگاه تق تق



فندک پسرها بود. از اتاقم بیرون آمدم. 
 هنوز کت و دامن

مشکی مراسم را بر تن داشتم. فرشته 
 همیشه دوست داشت که

من ظاهری برازنده داشته باشم. کت و 
 دامنم ماکسی که برای

تشیع جنازه پوشیده بودم، با پارچه انتخابی 
 خودش دوخته شده

عقیده داشت که یک زن باید بود. همیشه 
 در کمدش، همه نوع

لباسی داشته باشد. حتی یک دست لباس 
 مخصوص عزا در
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اتاقش بسته بود. در را باز کردم و به داخل 
 رفتم. می خواستم

برای چند لحظه روی تختش بخوابم. اما اتاق 
 .خالی نبود

بهمن روی تخت خوابیده بود. با همان کت 
 و شلوار سر

خاک. تنها کراواتش را باز کرده و روی پا 
 .تختی گذاشته بود

دستش را روی پیشانی اش گذاشته بود و 
 چشمانش باز بود و

به سقف خیره شده بود. می خواستم بیرون 
 بروم که دستش را

آنکه  از روی پیشانی اش بلند کرد و بدون



، بهنگاهم کند  

طرفم دراز کرد. مثل اینکه می خواست، تا 
 .دستش را بگیرم

جلو رفتم و روی تخت نشستم و دستش را 
 در دستم گرفتم و

روی دامنم گذاشتم. انگشتانش محکم دور 
 .دستم قفل شد

دستش سرد و کمی لرزان بود. می دانستم 
 که حالش خوش

نیست. در تمام لحظه به لحظه خاک سپاری 
 فرشته، متین و

آرام و موقر بود، اما حالی داشت که دل 
 سنگ را برایش



کباب می کرد. تمام مدت صبور و ارام 
 ایستاده بود و به قبر

فرشته نگاه می کرد. حاال اما، به نظر می 
 رسید که مقاومتش

تمام شده است. دستان سرد و لرزانش، 
 گویای حال درونش

بود. اما باز هم گریه نمی کرد. تنها دستم را 
فشرد و به می  

سقف خیره شده بود. نمی دانم چقدر به آن 
 حال بودیم که در

باز شد و برنا به داخل سرک کشید. با دیدن 
 من و بهمن در

آن حال، کمی جاخورد، اما نه چیزی گفت و 



 .نه حرکتی کرد
عقب گرد کرد و بیرون رفت و در را بست. 

 بهمن که به
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دستم را رها کرد و نیم خودش آمده بود، 
 خیز شد. چهره اش

در هم رفت و پاهایش را روی زمین گذاشت 
 و دستانش را از

آرنج خم کرد و درون موهای آشفته اش 
 کشید. دستم را روی

شانه اش گذاشتم. تکان نخورد. دوباره 
 همانطور به زمین

خیره شده بود. انگرانش بودم. حس می 



 کردم که از درون

نش و برنا، و حتی نوشاد ویران است. دا
 گریسته بودند و با

در آغوش کشیدن هم، به همدیگر تسلی 
 خاطر داده بودند. ولی

بهمن هیچ کدام از این کارها نکرده بود. نه 
 گریسته بود و نه

هیچ کس را در آغوش گرفته بود. همین 
 عزاداری به

تنهاییش، نگران کننده بود. شانه اش را 
 فشردم. تکان کوچکی

خورد و سرش را کج کرد و نگاهم کرد. 
 چشمانش بیشتر از



همیشه، شبیه به فرشته شده بود. انقدر زیاد 
 که دلم می

خواست خم شوم و چشمانش را ببوسم. 
 درد درون نگاهش

کشنده بود. الغر شده بود. در همین چند 
 روز، گونه هایش

فرو رفته و صورتش تکیده تر شده بود. 
 دوباره نگاه از من

ت و به زمین خیره شدگرف . 

 تو پیداش کردی؟-
کمی راست شد و با پشت دستش، پشت 

 لبش کشید. برخاست
و از جیبش پاکت سیگار در اورد و آتش زد و 



 کنار پنجره

 .رفت و سر صبر، سیگارش را کشید

 چطور بود؟-
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لبم را گزیدم. دوست نداشتم آن لحظات را 

 دوباره تکرار کنم،

 .اما او حق داشت که از مرگ مادرش بداند
 ...فکر کردم که خوابیده. تكونش دادم-

 .به دیوار کنار پنجره تکیه داد و به من زل زد
 شب قبلش با بابا بحثش شده بود؟ -

با تعجب سرم را تکان دادم. احتماال از 
 محبوبه خانم شنیده

 .بود



 .سر چی؟ لبم را گزیدم-

 ...سر من-

کرد و نگاهم کرد. چشمانش را تنگ 
 سیگارش را خاموش

 .کرد و امد و کنارم روی تخت، نشست

 برای چی؟-
 .موهایم را از صورتم كنار زدم

بهرنگ من رو رسوند خونه و کاووس خان -
 دید. قیامت کرد

و گفت که یه کاری نکنم که با اولین 
 .خواستگار، شوهرم بده

فرشته جون هم باهاش بحثش شد. ولی 
بوداصال طوالنی ن . 



حالت صورت بهمن جوری بود که هیچ چیزی 
 از آن خوانده

نمی شد. اگر همان لحظه یکی در گوش من 
 می زد، اصال

برایم تعجب اور نبود. شاید هم فقط مثل 
 همیشه، برمی
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خواست می رفت و مرا نادیده می گرفت. 

 نگاه خیره اش نافذ
گناهکار، سرم  بود و مرا وادار کرد تا مثل یک

 را به زیر
 .بیاندازم

روزی که می خواستم برگردم، مامان ازم یه -



 خواهشی

 ...کرد

 .مکث کرد و عضله فكش منقبض شد

گفت که اگر از این مریضی جون سالم به در 
 نبرد، حواسم به

 ...تو باشه
 .سرم را بلند کردم و نگاهش کردم

 نگرانت بود؟-
لبم را گزیدم، تا زیر گریه نزنم. اما چانه ام به 

 شدت می

 .لرزید. نفسش را عمیق، به داخل کشید
ولی حاال که مامان نیست، همه چی -

 .بستگی به خودت داره



دوست داری که حمایت ما رو داشته باشی، 
 یا نه؟

باالخره اشک هایم روان شد. نگاهش به 
 اشک هایم افتاد، اما

با دست اشکهایم را پاک هیچ حرکتی نکرد. 
 .کردم

 شما؟-

خم شد و از پاتختی دستمال بیرون کشید و 
 به دستم داد. اشک

هایم را پاک کردم و بینی ام را گرفتم. من 
 کاری به بقیه

 .ندارم
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من چیزی که مامان ازم خواسته رو ول  -
 نمی کنم. مامان

تم خواست که حواسم بهت باشه، منم حمای
 رو ازت دریغ نمی

کنم. ولی این فقط در صورتی شدنی هست، 
 که خودت هم این

 .حمایت رو بخوای

گریه ام شدید تر شد. فکر نمی کردم که 
 فرشته تا این اندازه

حواسش به من باشد. آنچنان می گریستم 
 که چیزی نمانده بود،

خفه بشوم. و صداهای آنچنان عجیب و 
 غریبی از ته حلقم در



که برای خودم هم تازگی داشت. با  می آمد
 ناراحتی دستش را

روی شانه ام گذاشت. بی اختیار در بغلش 
 افتادم و های های

گریستم. لحظه ایی مکث کرد و بعد دستش 
 را بلند کرد و دور

 .بدنم حلقه کرد. آرام موهایم را نوازش کرد
من دلم می خواد بمیرم. از دو روز پیش -

 حس می کنم که یه

و وجودم کم شدهچیزی ت  

نوازش موهایم را بیشتر کرد، اما چیزی 
 .نگفت

دوست داشتم، من جای فرشته جون مرده -



 .بودم
 :کنار گونه ام زمزمه کرد

 .هیس... هیس... بسه دیگه! آروم باش-

 :هق هق کنان گفتم

 .من که کسی رو جز شماها ندارم-
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فشار دستش را به دور بدنم بیشتر کرد. 

 مثل نوعی تایید کردن

حرفم. نوعی اطمینان، که مرا تنها نمی 
 گذارد. وقتی که کمی

آرام شدم، مرا از خودش فاصله داد و با 
 .دقت نگاهم کرد

 دوست داری بیای او نور پیش ما؟



بینی ام را گرفتم و با تعجب گفتم: مگه 
 میشه؟

- ه! ولی نشدنی هم سخته... خیلی هم سخت
 نیست. زمان می

بره. سرم را زیر انداختم و به زانوانمان که 
 هم چسبیده بود،

 .اره، دوست دارم-
 ...ببین من رو -

 .سرم را بلند کردم و نگاهش کردم

 رابطه ات با بهرنگ چی میشه؟-
 تقریبا نالیدم

هیچ رابطه ایی ندارم. فقط یه شام با پوپک و 
 .اون خوردم



روز هم که کاووس خان ما رو با همین. اون 
 هم دید، اومده

بود در آموزشگاه سراغم. گفت که ادرس از 
 .پوپک گرفته

بعد هم تمام مدت، من داشتم قانع اش 
 میکردم که نمی خوام

باهاش وارد رابطه بشم. همچنان جدی و با 
 چهره و نگاهی

 .ناخوانا، نگاهم کرد
هیچی بین ما نیست. حماقت، ولی از خودم 

د. خودم شلبو  

گرفتم. باز هم چیزی نگفت و تنها نگاهم 
 .کرد
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وقتی که پیشنهادش رو داد، تازه فهمیدم که 

 دانش راست می

گفت و ادم خیلی راحتیه. هیچ جوری، با هم 
 .جور نبودیم

عاقبت سکوتش را شکست و گفت: چی 
 گفت بهت؟

 لبم را گزیدم و گفتم: دوستی
تنگ کرد و نگاهم کرد، ولی چشمانش را 
 .چیزی نگفت

 .برخاست و سیگار دیگری اتش زد
یه مدت باید تنها بمونی. یه مدت خیلی 

 طوالنی. چون اصال



معلوم نیست که چقدر کار اومدنت طول 
 بکشه دوباره به کنار

 .پنجره رفت و به دیوار تکیه داد
چی کار می خوای بکنی؟ اه عمیقی کشیدم. 

 از دو روز قبل که
فرشته رفته بود، به هیچ کدام از اینها فکر 

 نکرده بودم. تنها غم
و ناراحتی بود که داشتم و ذهنی که از کار 

 افتاده بود. ولی
حاال بهمن حقایقی را پیش چشمم کشیده 

 بود، که بود، ولی
همیشه به لطف فرشته، دیده نمی شد. من 

 نه جایی را داشتم و



وجود نه کسی را. چیزی که هیچ وقت، با 
 فرشته آن را حس

نکرده بودم. نمی دونم یک محکمی به 
 سیگارش زد و با همان

دستش که سیگار در آن بود، بینی اش را 
 .خاراند

 ...این جا نمی تونی بمونی
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سرم را بلند کردم و نگاهش کردم، اما چیزی 

 نگفتم. با تلخی
ه زنکی و انزجار ادامه داد: حرفهای کثافت خال

 شون، شروع

 شده؟



کسی چیزی گفته؟ سیگارش را با سیگار 
 .دیگری روشن کرد

اره... سارا دختر کاووس نیست، دیگه نمی 
 تونه تو این خونه

زندگی کنه. درست نیست. مرد بیوه و دختر 
 جوون. چشمانم

را روی هم فشردم، تا دوباره زیر گریه نزنم. 
 او هم سکوت

و پنجره را کرد. سیگارش را تمام کشید 
 بست و امد و باالی

سر من ایستاد. بعد دستش را دراز کرد. 
 دستش را گرفتم. مرا

 .بلند کرد و مقابل خودش نگه داشت



می گردم دنبال یه خونه برات. باید یه مدت 
 .با تنهایی بسازی

می دونم که می ترسی و سختتة. ولی چاره 
 ای نیست. سرم

لحظه  را به نشانه موافقت تکان دادم. چند
 .میخ صورتم شد

خجوالنه زمزمه کردم: فکر کردم که دوست 
 نداری من دور

و بر خودت و برادر هات باشم. آهی کشید و 
 چند لحظه

سکوت کرد. با ناراحتی پرسیدم: به خاطر 
 چیزی که فرشته

جون ازت خواسته، می خوای فداکاری کنی؟ 



 دست به سینه

 .شد و تنها نگاهم کرد

فقط به خاطر حرف  من نمی خوام که تو
 مامانت... به میان

 .حرفم آمد
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من قول دادم و به قولم هم عمل می کنم. 

 تا حاال نشده که بگم
کاری رو می کنم و نکنم. اگر نمی خواستم، 

 باید همون موقع
به مامان می گفتم که من نمی تونم از پس 

 مسئولیت خواهشی

که داره از من، بربیام... به میان حرفش 



 امدم. تو هیچ وقت
به مامانت نه نمی گفتی. ولی من می دونم 

 که از ته قلبت این

کار رو نمی کنی. نمی خوام... دستش را به 
 نشانه توقف باال

آورد و با حالتی جدی و خشک گفت: نزدیک 
 چهل و هشت

 ساعته درست نخوابیدم،

ورت مادرم رو دیدم، امروز برای آخرین بار ص
 غم نوشاد که

نتونست برای بار اخر مادرش رو ببینه هم، 
 رو کوله منه،

پس... مکث کرد و انگشت اشاره اش را 



 تکان تکان داد. تو
رو جون هر کسی دوست داری، با من بحث 

 نکن سارا. من
از تو خوشم نمیاد و نمی خوام دور و بر 

 برادرهام ببینمت،
د که من قول نداده همه اش مال زمانی بو

 بودم. اون هم به
کی؟ به کسی که االن دستش از دنیا 

 کوتاهست. مادرم... پس

خواهش می کنم، سعی نکن که صبر و 
 تحمل من رو امتحان

کنی. چرخید و از اتاق بیرون رفت. من اما، 
 یک ساعتی را



در اتاق ماندم. هنوز گیج حرفهای او و 
 خواهشی که فرشته

دم. بیرون رفتم و بدون جان کرده بود، بو
 شام به اتاقم رفتم و

روی تخت خوابیدم. اما خواب، خیلی دیر به 
 .سراغم آمد

صبح با صدای بحث و دعوا، بیدار شدم. 
 سیخ سرجایم نشستم
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و گوشهایم را تیز کردم. در میان همهمه ایی 

 که بود، صدای

پریدم کاووس خان از همه بلندتر بود. از جا 
 و با همان بلوز



و شلوار خوابم، بیرون رفتم. از باالی پله ها، 
 به پایین سرک

کشیدم. پسرها همه جمع بودند. همه در 
 کنار هم، و در مقابل

کاووس خان. مثل اینکه بحث انچنان 
 ناگهانی پیش آمده بود که

حتی فرصت لباس پوشیدن به دانش و 
 .نوشاد، را هم نداده بود

ا یک شلوارک و باال تنه برهنه و هر دو با تنه
 موهای ژولیده

و صورتی خوابزده، آنجا بودند. تنها بهمن بود 
 که لباس

بیرون به تن داشت. برنا هم لباسی خانگی 



 پوشیده و معلوم
بود که زمان زیادی از بیدار شدنش می 

 گذرد. نانهایی

سنگکی که روی میز ناهارخوری درون هال 
 بود، نشان از
ه احتماال بهمن آنها را خریده این داشت ک

 است. چند پله را
پایین رفتم. اختیار سارا تا حاال دست من 

 بوده و از این به بعد
هم، دست من می مونه. روی همان پله 

 .پنجم متوقف شدم
بحث بر سر من بود. بهمن مثل همیشه 

 خونسرد پوزخند زد و



گفت: شما تا حاال برای کی اختیار داری 
 کردی که سارا

دومیش باشه. شما اصال هستی که بخوای 
 اختیار داری کنی؟

کاووس خان انچنان از جا پرید که پسرها را 
 هم جا پراند. اما

بهمن سرسوزنی تکان نخورد. بعد دهانش را 
 باز کرد و

حالتی به صورتش داد که آدم هر لحظه فکر 
 می کرد که یک

حرف بسیار زشت از دهانش در خواهد آمد. 
یهاما چند ثان  
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چشمانش را روی هم فشرد و بعد با خشم، 
 ولی نه أن حالت

خیلی عصبی و جنون آمیز گفت: فکر نکن 
 بزرگ شدی. بهت

اجازه نمی دم که هر حرف مفتی دلت 
 خواست بزنی. بهمن

باز هم تنها نگاهش کرد. کاووس خان با 
 :حرص اضافه کرد

 !سارا هم هیچ جا نمیره

من خواست که اگر مشکلی براش  مامان از
 پیش اومد، از

 سارا حمایت کنم

برای لحظه ایی، رنگ کاووس خان پرید. 



 فهمیدن آنچه در
ذهن و درونش می گذشت، کار سختی 

 نبود. اینکه همسرش
او را قابل اطمینان نداسته و اختیار مرا به 

 بهمن حواله کرده
است، مثل بدترین فحش، برای کاووس 

ا هیچخان بود. سار   

جا نمیره. شوهر می کنه، بعد از این جا 
 میره. نه در غیر این

صورت. دانش با خشم گفت: بس کن بابا! 
 اینقدر چرت و

پرت نگو! اختیار سارا با ماست. من یکی که 
 نمی ذارم، یه



دقیقه هم تو این خراب شده بمونه از 
 حمایت کاملی که در پس

کالم دانش بود، قلبم از جا کنده شد. 
ووس خان اما، کامالکا  

دانش را نادیده گرفت. مشکل او فقط بهمن 
 بود. خودش هم

می دانست که به من پیش رو است و تمام 
 پسرها، چشمشان

 .به دهان بهمن است
حرف من همین بود. بهمن خونسرد برگشت 

 تا نانها را که
روی میز خشک شده بود بردارد، که مرا دید. 

 جا خورد، ولی
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چیزی نگفت. ناگهان چهار سر همزمان 

 برگشت و به من نگاه
کرد. همه شان به نوعی خشکشان زده بود. 

 دانش زودتر از

همه به خودش امد. دستم را گرفت و باال 
 برد. مرا به اتاق

خودش برد. از کمد یک تیشرت بیرون 
 کشید و به تن کرد و

بعد هم به من که همانطور بهت زده وسط 
 اتاق ایستاده بودم،

نزدیک شد و با مالیمت موهای مرا از روی 
 شانه ام کنار زد



 :و گفت

 . ولش کن. اصال به حرفهاش گوش هم نده

زمزمه کردم و گفتم.: حس می کنم یه بار 
 اضافه شدم... به

میان حرفم آمد و با خشم گفت: این 
ارچرندیات چیه میگی؟ ب  

اضافه چیه؟ دستانم را روی صورتم گذاشتم و 
 از زیر دستانم

 نالیدم،
حقیقته... دستانم را با فشار برداشت و به 

 .صورتم نگاه کرد

ببین منو... یه بار دیگه از این حرفها بزنی، 
 به جون خودت



آنچنان می زنم تو سرت، که قوزت بیشتر 
 بشه. برای اولین

حوصله ایی به  بار بعد از چند روز، لبخند بی
 .روی لبانم آمد

من خیلی دوستت دارم. می دونستی؟ لبخند 
 روی لیش، شادم

کرد. موهایش را جمع کرد و با کش دور مچ 
 .دستش، بست

همه من رو دوست دارن! کار شاقی نمی 
 کنی؟ روی تخت

نشست و از کشو زیر تخت، حوله اش را 
 .بیرون کشید
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زی می دونسته که تو رو حواله مامان یه چی
 ....داده به ما

مکث کرد و در حالیکه با خودش غرولند می 
 کرد، به حمام

رفت. از اتاق بیرون آمدم و نگاهی دوباره به 
 پایین و هال

کردم. ظاهرا کاووس خان درخانه نبود. 
 صدای زمزمه آرامی

از اشپزخانه شنیده می شد. پایین رفتم و 
 .کمی گوش دادم

صحبت برنا و بهمن می آمد. فعال  صدای
 خونه براش می

 گیرم. بعد هم برای اقامتش اقدام می کنم



برنا گفت: اگر می شد یه کاری کرد، سریعتر 
 بهش اقامت

میدادن. صدای بهمن با دهان پر امد که 
 گفت: چی کار؟

عقدش کن! ناگهان کسی به سرفه افتاد. 
 بعد صدای بهمن امد

فارسی به برنا که فحش زشتی، آن هم به 
 .داد

چرا چرت و پرت میگی مرد حسابی؟ صدای 
 خنده ی ارامی

هم در این بین شنیده شد. یک دفعه به 
 داخل رفتم. آن چنان

سریع و ضربتی، که چای پس حلق بهمن 



 پرید. سرفه کنان
یک قلب دیگر هم چای خورد. احتماال 

 فهمیده بود که من شاید
پای گاز حرف هایشان را شنیده بودم. برنا 

 ایستاده بود و
برای خودش تخم مرغ درست می کرد و 

 نوشاد هم هنوز با
باالتنه برهنه، پشت میز کنار بهمن نشسته 

کره و بود و نان و  

مربای بالنگ می خورد. با امدن من، 
 عذرخواهانه برخاست

و از اشپزخانه بیرون رفت و چند لحظه بعد، 
 با یک تیشرت



آبی آسمانی برگشت و دوباره مشغول 
 صبحانه اش شد. چیزی
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نگفتم و برای خودم چای ریختم و پشت میز 

 نشستم. بهمن یک
نان سنگک برشته مقابلم گذاشت و نوشاد 

 هم زیر پوستی،

کمی ظرف کره و مربا را به طرفم هل داد. 
 چایم را شیرین

مدتی رو پیش کردم و گفتم: من می تونم یه 
 ...شقایق بمونم

مکث کردم و نگاهی به هر سه نفرشان 
 کردم. بهمن کمی



سرخ شد، اما چیزی نگفت. برنا هم 
 خونسرد، تابه تخم مرغ

نیمرویش را روی میز گذاشت و در حالیکه 
 برای برای

خودش یک لقمه آنچنانی می گرفت، گفت: 
 نمی شه که تا ابد

کردم، خونه مردم بمونی. ناراحت نگاهش 
 اما خونسرد نگاهم

 را پس داد و گفت: غیر اینه؟
 نه همیشه

بهمن برخاست و فنجان چایش را در سینک 
 گذاشت فعال که

همه مون این جا هستیم. شما هم هستی 



 کنار ما. هر وقت که

ما خواستیم بریم، یه فکری هم برای شما 
 می کنیم. تمام بعد

هم از اشپزخانه بیرون رفت. پشت سرش 
هم برخاست نوشاد  

و بیرون رفت. ناراحت به رفتنش نگاه کردم. 
 حرفی که به

دانش زده بودم، از ته قلبم بود. حس بدی 
 داشتم. سربار بودن

محض. فنجان پر چایم را، در سینک 
 گذاشتم و من هم از

اشپزخانه بیرون زدم. در در هال، بهمن روی 
 مبل نشسته بود



ی و با تلفن، با کسی به انگلیسی صبحت م
 کرد. نوشاد هم
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کنار دستش نشسته بود و با حالتی جدی، 

 مشغول یادداشت

 .برداری بود. احتماال موضوع کاری بود
دانش دوش گرفته، پایین آمد و به اشپزخانه 

 رفت تا صبحانه

بخورد. دوباره به اتاقم برگشتم و روی تخت 
 دراز کشیدم و با

 شقایق تماس گرفتم. پرسیدم

که می توانم مدتی را نزد او باشم؟ با اشتیاق 
 قبول کرد. اما



چون کمی نگران بود، علت اش را توضیح 
 دادم. چند لحظه

سکوت کرد. ام فرشته جون کارش درست 
 بود. خدا رحمتش

 کنه. همیشه به فکرت

اشک در سکوت از چشمانم سرازیر شد. تا 
 هر وقت که

ونی با من باشی. خودت هم بخوای، می ت
 می دونی که اصال

نیازی به پرسیدن نیست آهی کشیدم و 
 گفتم حس سربار بودن

 . دارم شقایق

همه چی درست میشه قربونت برم. یه 



 زمانی می رسه که
کامال مستقل میشی و روی پاهای خودت 

 وایمیستی انگار
 .فرشته که رفت، همه چی هم عوض شد

زندگی شما بود.  طبیعیة. فرشته مثل ستون
 طبیعه که نبودش،

به همتون ضربه بزنه. اما روی من حساب 
 کن و اصال هم تو

فکر اینده نرو. مرسی شقایق جان! همیشه 
 محبت داری به

 !من
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فدای تو بشم من! مواظب خودت باش. 



 قطع کردم و سعی
کردم تا سر خودم را گرم کنم. اما دانشگاه 

شده بود وهم تمام   

رزا به آموزشگاه هم اطالع داده بود و آنها 
 هم من را تا هفتم

فرشته، از رفتن به سر کار، معاف کرده 
 بودند. و این تنهایی

برایم کشنده بود. اگر فرشته زنده بود با هم 
 حرف می زدیم و

ساعات می گذشت. تا شب از اتاق بیرون 
 نیامدم. حتی زمانی

ناهار ببرد هم  که دانش آمد تا مرا برای
 خودم را به خواب



زدم. نزدیک ساعت هشت بود که در باز 
 شد. دوباره خودم

را به خواب زدم. نور درون راهرو برای لحظه 
 ایی روی

صورتم افتاد و بعد دوباره اتاق تاریک شد. 
 چشمانم را گشودم

و با دیدن بهمن که دقیقا باالی سرم ایستاده 
 بود، واق کوتاهی

آمد و از جا پریدماز دهانم در  . 

پاشو... بهرنگ پایینه. می خواد تو رو هم 
 ببینه بعد هم خم شد

و چراغ روی پاتختی کوچک را روشن کرد. 
 دستانم را مقابل



 .چشمانم گرفتم

من نمی خوام ببینمش. با همان لحن سرد 
 و خشک همیشگی

اش گفت: این برای وقتی بود که باید جواب 
 .قاطع می دادی

 .نه االن که برای عرض تسلیت اومده
من... نگذاشت حرفم را تمام کنم. خم شد و 

 لحاف را از رویم
 .کنار کشید. بعد بازویم را گرفت و بلند کرد
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اماده شو. بیا پایین... بعد هم مثل کسی که 

 اتمام حجت کرده
است، از اتاق بیرون رفت. گیج و اشفته، 



ردملباس عوض ک  

و موهایم را شانه کردم و پایین رفتم. بهرنگ 
 و پوپک، تنگ

هم نشسته بودند. به طور مبهمی به یاد 
 داشتم که برای تشییع

جنازه هم آمده بودند. با امدن من هر دو 
 نفرشان از جا

برخاستند. پوپک مرا صمیمانه در آغوش 
 کشید و بهرنگ هم

کرد به تکان دادن سرش، اکتفا . 

ار دانش نشستم. با امدن من، روی مبل، کن
 رشته کالمی که

بین بهمن و بهرنگ قطع شده بود، دوباره از 



 .سر گرفته شد

صحبت درباره بیماری فرشته بود. پوپک 
 گفت: پزشک

قانونی نگفت علت فوتشون چی بوده؟ بهمن 
 نگاهش را به

 .پوپک داد
ایست قلبی. ابروان پوپک با ناراحتی در هم 

 گره خورد. مگه

مشکل قلبی داشتن؟ بهمن تنها سرش  قبال
 را به نشانه نفي

تكان داد. برنا ناراحت و متفکرانه گفت: 
 مریضی طوالنی و

شیمی درمانی، ضعیفش کرده بود. این 



ہاواخر هم یه دفع  

شروع کرد به سیگار کشیدن دوباره. باالخره 
 .بی تاثیر نیست

همانطور سرم پایین بود و به ناخن هایم 
اگر نگاه می کردم.  

فرشته به خاطر بحث آن شب اش با 
 کاووس خان این اتفاق

برایش افتاده باشد، چه؟ اگر این اتفاق تنها 
 به خاطر من باشد،

چه؟ و این چیزی بود که تا آن لحظه خیلی به 
 آن فکر کرده
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بودم و هر بار، سعی کرده بودم که این افکار 



 را در ذهنم خط
می خواست بلند شوم و دوباره به بزنم. دلم 

 اتاقم برگردم. تنها
یک دلیل کوچک و ریز، ولی روشن، در 

 ذهنم بود که کمی

آرامش بخش بود. و آن این بود که، فرشته 
 قبال هم با کاووس

خان بحثهایی به مراتب بدتر از آن شب 
 داشت و هیچ اتفاقی

نیفتاده بود. تا وقتی که دست دانش روی 
 دستم ننشست، متوجه

نشدم که گوشه ناخنم را آن چنان کنده بودم 
 که خون افتاده



 .بود. سرم را بلند کردم و نگاهش کردم
اخم کرده و نگران، نگاهم می کرد. برخاستم. 

 یكباره و
 .سریع

ببخشید... به اشپزخانه رفتم. محبوبه خانم 
 خرما در ظرف می

چید. نگران نگاهم کرد. سارا جان خوبی 
 عزیزم؟ تنها سرم

را تکان دادم. لحظاتی بعد از آنکه محبوبه 
 خانم خرما را به

هال برد، صدای قدمهای کسی امد. من 
 پشتم را به در

اشپزخانه کردم و سعی کردم با دهان چند 



 .نفس عمیق بکشم
بینی ام به علت بغضی که فرو خورده بودم، 

دکیپ شده بو . 

آنها دستی دور شانه ام حلقه شد. دانش 
 .بود

سارا... دستانم را روی صورتم گذاشتم و ارام 
 گریستم. فشار

 .دستش بیشتر شد و مرا به خودش فشرد

بسه دیگه. اروم باش. ده دقیقه ایی در 
 اشپزخانه ماندیم و

دوباره به هال برگشتیم. متنفر بودم که نگاه 
 همه به روی من
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بود. همه به جز بهمن. دست به سینه و 
 ارام، به مقابلش خیره

شده بود. نمی دانم او جریان اینکه شب قبل 
 از این اتفاق،

فرشته با کاووس خان به خاطر من بحث 
 کرده است را به

برادرانش گفته بود یا نه؟ به محض امدن 
 من، بهرنگ

برخاست. پوپک هم به دنبالش برخاست و 
را برداشتكیفش   

 .خب ما دیگه رفع زحمت می کنیم -

با بهمن دست داد و گفت: ما رو تو غم 
 خودتون شریک



بدونید. اگر هر کمکی هم از دست من یا 
 پوپک برمیاد،

مضایقه نمی کنیم. بهمن لبخند زد و دستی 
 .هم به شانه اش زد

شما همیشه لطف داری. پوپک دوباره مرا در 
 آغوش کشید و

م را بوسید. بوی خوش عطر و هر دو گونه ا
 کرم پودر می

داد. سارا جونم هر وقت خواستی با من 
 تماس بگیر. هر وقت

که به شونه برای اروم شدن خواستی، من 
 هستم. آب دهانم را

به زحمت فرو دادم و تنها سرم را تکان دادم. 



 نگاهش پر از
همدردی بود. خم شد و دوباره مرا بوسید. 

 بهرنگ هم مقابلم
تاد و دستش را دراز کرد. نگاهش نکردم. ایس

 به جایی روی
پیراهنش خیره شدم. تسلیت میگم. ممنون. 

 پسرها آنها را تا
بیرون مشایعت کردند و من به اتاقم 

 برگشتم. لباسم را عوض
کردم و دوباره به تخت برگشتم. دیگر بیرون 

 نیامدم و خدا رو
 .شکر، که کسی هم به سراغم نیامد

* * * 
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تمام روزم را بارزا و جاوید گذرانده بودم. انها 

 سعی کرده

بودند که روحیه ام را عوض کنند. حتی 
 جاوید پیشنهاد رفتن

به شهربازی را هم داد، اما من رد کردم. اخم 
 میان ایروان

جاوید، چیزی بود که هرگز نبود. جاوید اصال 
 به خاطر

ولی حاال به  چیزی یا کسی، نگران نمیشد.
 وضوح می دیدم

که نگران من بود. پچ پچ هایشان وقتی برای 
 شستن دستانم به



سرویس بهداشتی رفتم، کامال واضح بود. 
 من حتی نمی

خواستم به سر این قرار دوستانه بروم. اما 
 رزا انقدر اصرار

کرد و جاوید انقدر خط و نشان کشید که 
 .مجبور به رفتن شدم

ج شدن از خانه، روی ساعتها قبل از خار
 تخت در اتاقم

نشستم و فقط به دستانم نگاه کردم. آنها 
 .هم سردرگم بودند

گیج و پریشان از بهمن که به نظر می رسید 
 دایم وزن کم می

کند گرفته، تا دانش که بی قرار، دنبال 



 نوشیدنی بود. برنا و
نوشاد هم ادم خودشان نبودند. هیچ کدام 

 ما بعد از فرشته، ادم

خودمان نبودیم. حتی کاووس خان. می آمد 
 و می رفت. گاهی

ساعتها در خانه بود و از در اتاقش بیرون 
 نمی آمد و گاهی

حتی، شب هم برنمی گشت. اما تمام 
 مدت، حالت غریبی بر

روی صورتش بود. یک جور غم شدید و بی 
 قراری. حتی

یک روز او را دیدم که از اتاق فرشته بیرون 
 آمد. انقدر در



فکر بود که حتی متوجه حضور من هم نشد. 
 زندگی همه ی

ما عوض شده بود. شقایق حق داشت. 
 فرشته مثل یک نخ
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تسبیح بود که همه ما را گرد هم آورده بود. 

 نخ پاره شده بود
و هر کدام، جایی افتاده بودیم. در خود فرو 

 رفته و گمگشته
حواسم به  حواسم اما جای دیگری بود.

 زمانهایی بود که
فرشته مرا برای رفتن به مهمانی و رستوران با 

 دوستانم،



ارایش می کرد. کمک می کرد تا لباس 
 انتخاب کنم و موهایم

را درست می کرد. این رابطه زیبای مادر و 
 دختری که با

فرشته داشتم، رفته بود و مرا از درون ویران 
 کرده بود. از

س فقدان داشتم. روز خاکسپاری دایم ح
 حس میکردم که

چیزی را گم کرده ام. دایم صدای فرشته در 
 گوشم بود. حتی

گاهی انقدر واقعی، که برمی گشتم تا 
 جوابش را بدهم. گاهی

فکر میکردم که آیا این وضع تمام خواهد 



 شد؟ آیا من ارام می

شوم؟ ایا زندگی نرمال می شود؟ اوضاع 
 پسرها هم بهتر از

من نبود. درست بود که آنها سالها از 
 مادرشان دور بودند،

ولی آنها همیشه رابطه عاطفی عمیقی با 
 مادرشان داشتند. که

حاال فقدان و نبود فرشته، کامال آن را نشان 
 می داد. علی

رغم اصرار جاوید و رزا خواهش کردم که مرا 
 جایی پیاده

کنند، تا کمی پیاده روی کنم. با بی میلی 
ل کردند و منقبو  



کمی در خیابان قدم زدم. تازه سر شب بود 
 و هوا کمی از آن

گرما خارج شده بود و نسیم خنکی می آمد. 
 قدم زنان چند

خیابان را طی کردم. سرم درد می کرد و 
 چشمانم می

سوخت. شب قبل خواب فرشته را دیده 
 بودم و حاال آن را با
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ی اوردم. موبایلم زنگ جزییات به خاطر م

 خورد. دانش بود

که میخواست بداند کجا هستم؟ نگاهی به 
 اطرافم کردم و



ادرس دادم. تقریبا نزدیک خانه بودم. گفت 
 که به سراغم می

اید. خودم هم که خسته شده بودم، از این 
 پیشنهادش استقبال

کردم و روی صندلی نزدیک ترین ایستگاه 
 .اتوبوس نشستم

ت بود و به جز من و دو اقای ایستگاه خلو
 دیگر که انطرف

تر بودند، کس دیگری نبود. ساعت تعطیل 
 شدن شرکتها و

برگشت مردم به خانه هایشان گذشته بود و 
 خیابانها خلوت بود

و اوج ترافیک رد شده بود. ماشین خارجی 



 مدل باالیی که

نشناختم امد و مقابل ایستگاه نگه داشت. 
 شیشه را پایین داد و

ه من نگاه کرد. راننده مرد جوانی، همسن و ب
 سال بهمن و

برنابود و کنار دستش هم یک مرد مسن 
 نشسته بود. مرد به

مقابل خیره شده بود و راننده به من نگاهم 
 را به جای دیگری

 .دادم

خانم... احتماال با من بودند. چون من تنها 
 زن در ایستگاه

 بودم. شاید هم فقط می خواستند که آدرس



 ما بپرسند. سرم را

چرخاندم و نگاهشان کردم. راننده مودبانه 
 گفت: خانم

 ...رهنما

چشمانم گشاد شد و با دقت بیشتری به آنها 
 نگاه کردم. قیافه

هایشان یک جورهایی هم نا آشنا بود و هم 
 اشنا. مثل اینکه آنها

 .را نمی شناختم، ولی جایی دیده بودم
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 بله؟

مرد دستی را باال داد و خواست پیاده شود 
 که ماشین دانش



دقیقا پشت سرش قرار گرفت و برای من 
 بوق زد. مرد

نگاهی از ایینه به عقب انداخت و مرد مسن 
 کنار دستش هم

چیزی زمزمه کرد و راننده دوباره دستی را 
 پایین داد و بدون

هیچ حرف و حرکت دیگری، راه افتاد و رفت. 
تآنچنان حیر   

زده شده بودم که تنها به رفتنشان نگاه 
 کردم. دانش دوباره

برایم بوق زد. تنها نبود. همه شان با هم 
 بودند. ماشین فول

بود و تنها در صندلی عقب و کنار دست 



 برنا، یک جای خالی
 .برای من بود

چرا خشکت زده بود بچه؟ بهمن نگاهی از 
 ایینه کنار به من

دن؟ همان کرد و گفت: مزاحمت شده بو
 :طور بهت زده گفتم

نه. من رو می شناخت. به فامیل صدام کرد. 
 داشت پیاده

میشد. بعد که شما رو دید، پا گذاشت رو 
 گاز رو رفت. حرفم

انقدر عجیب بود که چهار کله برگشت و مرا 
 نگاه کرد. دانش

همانطور که رانندگی می کرد گفت: یعنی 



 می خوای بگی از

ن تکان دادم. نه این ما ترسید؟ سرم را تکا
 ...نبود. به نظرم

 .مکث کردم و ادامه ندادم

چون واقعا هیچ ذهنیت دقیق و درستی از 
 .رفتار آنها نداشتم

نمی دانستم چه باید بگویم. بهمن متفکرانه 
 گفت: نمی خواست
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ما رو ببینه؟ چانه ام را باال دادم و من هم 

 متفکرانه گفتم: آره

حتماالا . 

نشناختیشون؟ نه... ولی به نظرم قیافه 



 .هاشون اشنا می اومد

مثل اینکه یه بار یه نفر رو به جا ببینی، ولی 
 نشناسیش. فقط

قیافه اش برات آشنا باشه برنا گفت: تو 
 دانشگاه ات نیستن؟ یا

محل کارت؟ شانه ام را باال بردم مرد کنار 
 دست راننده، سن

و داشت. ولی محل باال بود. تقریبا شصت ر 
 کار هم بعید می

راننده جوون بود؟ سرم  -دونم. دانش گفت: 
 را به نشانه مثبت

ببینم  -تکان دادم. بعد به شوخی گفت: 
 هنوز هم تو ایران از



اون خواستگاری های مادرانه ی تو خیابونی 
 میشه؟ خنده ام

 .گرفت

اره... ولی کم شده. یه بار من یکی داشتم. 
 طرف گیری داده

بود که ول هم نمی کرد. شاید اینها هم 
 خواستگار بودن. منتها

طرف باباش رو به جای مامانش اورده بوده. 
 همه سکوت

 کرده بودند. بهمن گفت: پالکش رو ندیدین؟

 :برنا گفت
اینقدر این شازده بوق زد که طرف اگر کاری 

 هم نداشت،



 .فرار می کرد
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ه آن بار با بهرنگ و پوپک مقابل رستورانی ک

 و بقیه

دوستانشان به مناسبت رفتن برنا رفته 
 بودیم، نگه داشتند. نمی

دانستم که باز هم بهرنگ خواهد بود یا نه؟ 
 .با اکراه پیاده شدم

بهمن... چرخید و کمی سرش را خم کرد و 
 نگاهم کرد. بله؟

کس دیگه ایی هم هست؟ موشکافانه نگاهم 
 کرد و بعد یک

ش را باال برد و گفت: بهرنگ منظورته؟ ابروی



 آهی کشیدم و
 .سرم را تکان دادم. پوزخند زد

نه خودمونیم. گفتم یه تنوعی بشه، هوامون 
 عوض بشه. در

ضمن بهرنگ ادم بیشرفی نیست. اگر بفهمه 
 مزاحمه، میره

دنبال کارش. کمی سرخ شدم و چیزی 
 .نگفتم و به داخل رفتیم

رویس بهداشتی قبل از اینکه بشینم، به س
 رفتم و وقتی برگشتم

تنها یک جای خالی بود که کنار دست نوشاد 
 و برنا بود. اما

من به سر میز کناری رفتم و یک صندلی 



 برداشتم و کنار
دست دانش گذاشتم و نشستم. رنگ 

 صورت نوشاد انچنان

پرید و بعد سرخ و خجالت زده شد که تا به 
 حال این چنین

، در صورت یک مرد تغییری از ناراحتی را
 .ندیده بودم

واکنشی که نشان داده بودم، دست خودم 
 نبود. کامال غیر

ارادی بود. هر چند که در این چند روز 
 متوجه شده بودم که

او کامال عوض شده است. از نظر اخالقی 
 بیشتر شبیه بهمن



شده بود. شاید به این علت که با هم کار 
 می کردند، تمام

من را پیدا کرده بود. خصوصیات اخالقی به
 بعضی از
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حرکات و رفتارها و حتی فرم حرف زدنش. 

 اما من نمی
 .توانستم كنارش راحت باشم

حتی اگر سعی می کردم که او را ببخشم، باز 
 هم در کنارش

راحت نبودم. نه مثل دانش و برنا. حساب 
 بهمن هم که همیشه

جدا بود. با این حرکت من، رنگ بهمن هم 



 پرید، ولی چیزی
نگفت و سرش را پایین انداخت و به منو 

 نگاه کرد. برنا هم
ناراحت در جایش جنبید و نگاهش نگران، 

 بین من و برادرش
چرخید. تنها دانش بود که حیرت زده به من 

 که نشستم نگاه

گفت کرد و : 

- صندلی جابه جا کردی؟ خل شدی؟ چرا  

ولر را بهانه کردم و گفتم: اونجا زیر باد کولر ک
 بود. سردرد

 .می گیرم

چیزی نگفت. چون جوابم به نظرش منطقی 



 بود. برنا سعی
کرد جو را عوض کند و شروع به صحبت 

 درباره دختری به

اسم مرجان کرد. دختری دو رگه، که ظاهرا 
 دوست دخترش

 .بود
 دوست دختر داری؟ -

 :دانش خندید و گفت

- ن آدم از ده سالگی تو فکر زدن مخ ای
 دخترها بوده، اونوقت

 االن دوست دختر نداشته باشه؟
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با هیجان دستم را زیر چانه ام زدم و گفتم: 



 چی کاره است؟

 چند سالشه؟ خوشگله؟

برنا غش غش خندید و بهمن با دهانش 
 صدایی حاکی از

 .نارضایتی بیرون داد
فتم: خب دوست دارم بدونمغرولند کنان گ . 

دانش با بدجنسی گفت: اره خیلی خوشگله. 
 فقط دماغش مثل

 ..خرطوم فیله

برنا از آن سمت میز، دستمال سفره ایی که 
 به شکل پاپیون

درست شده بود را به طرفش پرت کرد و 
 دستمال هم چون



گلوله و حالت دار بود، مستقیم پرواز کرد و 
 صاف به تخته

سینه دانش خورد. بهمن خنده ی خفه ایی 
 :کرد و گفت

مجبورم تو این به مورد با دانش هم عقیده 
 باشم،

برنا شیشکی در کرد و صدایش را آهسته کرد 
 و گفت: نذار

 ...بگم سارا مثل گاو بود
حیرت زده از کشیده شدن بی مورد و بی 

 ادبانه خودم به این
بحثی که هیچ ربطی هم به من نداشت، 

غ خفه ایی کشیدمجی . 



این بار من دستمال سفره ام را به طرف برنا 
 انداختم و برای

اولین بار، نشانه گیری ام دقیق شد و 
 دستمال صاف به بینی

 .اش خورد
 !خیلی بی ادبی
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متوجه شدم که همه شان آنچنان به خنده 

 افتادند که صدای
به جا خنده شان، ستونهای رستوران را جا

 کرد. حتی بهمن هم

 .اشک چشمانش را پاک می کرد
دانش بغلم کرد و خیلی محکم شقیقه ام را 



 بوسید. با دست و
عصبی او را پس زدم، اما محکم تر بغلم کرد 

 و محکم تر
 .یک بوسه دیگر کرد

ای جون دلم... بعد همچنان که می خندید، 
 گفت: بچه چه بهش

برخورده  برخورد. البته اگه منم بودم، بهم
 بود. تو باید به

 خاطر این حرف، خودکشی کنی؟

برنا همچنان می خندید و من حیرت زده به 
 آنها نگاه می

 .کردم

اخه قربونت، تو باید عمل کنی و یه چیزی -



 .هم روش

با مشت انچنان به شکم اش کوبیدم که آخ 
 بلندی گفت. بعد در

حالکیه هنوز می خندید، دستش را روی جای 
شتضربه گذا  

 :و رو به برادرانش گفت

هار شده! روز اول که اومدیم، مثل موش -
 تو اشپزخونه قایم

 .شده بود

بعد هم با انگشت اش ضربه ایی به سر 
 بینی ام زد. برنا که

همچنان می خندید، گفت: عذر می خوام 
 سارا جان! منظورم
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تو نبودی. بهمن یه دوست دختر داشت، 

ارا بوداسمش س . 

 .انگلیسی بود. ما منظورمون به اونه االن
به بهمن نگاه کردم. لبخند مالیمی روی لبش 

 .بود
پس برای همینه که من رو این جوری صدا -

 می کنی؟

 .یک ابرویش باال رفت
 چی جوری؟-

 .خجوالنه گفتم: مثل خارجی ها

چانه اش را با لبخند باال برد. تا حاال دقت 
 نکرده بودم. اره



احتماال. چون عادت کردم که سارا رو 
 .اینجوری تلفظ کنم

دانش گفت: بله ایشون تنها کسی بود که 
 دوست دختر خارجی

داشت. ماها همه وطنی هستیم. عشق اول 
 و اخرش سارا بود

و ایشون بعد از سارا، دیگه کشیش شد. 
 !کاتولیک تر از پاپ

بهمن پوزخند زد و بدون اینکه مثل برنا 
ه رادستمال سفر   

پرت کند، تنها به عقب تیکه داد و گفت: 
 !الوده

از دانش پرسیدم. چرا با هم کات کردن؟ 



 دانش با انگشت

بهمن رو نشان داد و گفت: از من می 
 پرسی؟ از خودش

 ...بپرس
بعد پوزخندی شریرانه زد و ادامه داد: می 

 ترسی ازش؟
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شلیک خنده نگاهم را دزدیدم و گفتم: نخیر! 

 دانش و برنا بلند

 .شد. حتی نوشاد هم می خندید

بفرما شازده، تحویل بگیر. اینقدر عنقی که 
 بچه می ترسه

 ...ازت یه سوال بپرسه



بعد دستم را گرفت و با حالتی بامزه گفت: 
 بگو عمو جون،

بپرس! نترس، گازت نمی گیره! بهمن تنها 
 لبخندی به لب

اندر سفیه،  داشت و همچنان با نگاهی عاقل
 به دانش و خل

بازیهایش نگاه می کرد. صحبتها با آمدن 
 گارسون و اوردن

غذا، قطع شد و بعد هم صحبت به گرفتن 
 اقامت، برای من

کشیده شد. بهمن در حالیکه دهانش را پاک 
 می کرد رو به

نوشاد گفت: یه دوست داشتی که تو این 



 جور کارها بود. ببین

در بیاری؟  می تونی یکم ازش اطالعات
 نوشاد سرش را

 تکان داد و گفت: چه نوع ویزایی مد نظرته؟
ویزا نه. اقامت اگه بشه. نوشاد چانه اش را 

 باال داد. خیلی
سخته. په پروسه سه چهار ساله. اون هم اگر 

 بشه. با حیرت
و ترس، بدون آنکه متوجه باشم، او را 

 .مخاطب قرار دادم

سه چهار سال؟ سرش را بلند کرد و با حیرت 
 از اینکه من او

را مخاطب قرار داده ام، نگاهم کرد و بعد 



 چشمانش مالیم شد

و گفت: اره، طول می کشه. ولی خب راه 
 های دیگه ایی هم

هست... بهمن سرفه محکمی کرد که باعث 
 شد برنا پوزخند

بزند و حتی خودم هم خنده ام بگیرد. نوشاد 
داد: اگرادامه   
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بتونی قاچاقی بیای و پناهنده بشی، میشه 

 زودتر هم کارت راه

 .بیفته
بهمن سرش را تکان داد و گفت: قاچاقی 

 رفتن خیلی



خطرناکه. نوشاد چانه اش را باال داد و گفت: 
 فرامرز رو

یادته؟ اون قاچاقی اومده بود. تازه زنش هم 
 جدا اومده بود و

قاچاقی... بهمن به میان حرفش اون هم 
 .امد

نه اصال. سارا مال این کارها نیست. نفس 
 .راحتی کشیدم

 .نوشاد سرش را تکان کار مختصری داد
شاید یه ویزای تحصیلی هم بد نباشه. بیاد 

 شاید تو مدتی که

داره درس می خونه، از یه انگلیسی خوشش 
 اومد و دیگه



راحت اقامت همسری گرفت. بهمن یک 
ویش را باال داد وابر   

نگاهش را از نوشاد به من داد و چند لحظه 
 .مرا نگاه کرد

بعد دوباره به نوشاد نگاه کرد و گفت:یه 
 پرس و جو براش

بکن. نوشاد سرش را تکان داد و دوباره با 
 غذایش مشغول

شد. اونوقت اگر نخواستم شوهر کنم، چی؟ 
 باید برگردم

ن دوباره؟ نوشاد چون نمی دانست که ای
 سوال را او او کرده

 .ام یا نه، محتاطانه جوابم را داد



فکر می کنم بعدش اگر کاری هم پیدا کرده 
 باشی، می تونی

شامل قانون خاک بشی. من دقیقا نمی 
 دونم، چون قوانین دایم

عوض میشه. نمی دونم هنوز هم قانون 
 گرفتن اقامت، در
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یه خاک، هنوز  صورت توقف چندین ساله تو

 امکان پذیر
 :هست یا نه؟ بهمن کمی آب خورد و گفت

نگران نباش. اون زمان حتی اگر نتونی 
 اقامت بگیری و

برگردی ایران، اینقدر روی پای خودت  بخوای



 بودی که این
حالت وابسته ایی که االن داری رو دیگه از 

 دست دادی. با

ناراحتی گفتم:من وابسته نیستم. گوشه 
 .لبش کمی باال رفت

چرا هستی. مامان تو رو به شدت به خودش 
 وابسته کرده

بود. چیزی نگفتم. شاید چون خودم هم می 
 دانستم که حق با

اوست. من بیش از اندازه به فرشته وابسته 
 بودم و به شدت از

روبه رو شدن با موقعیتهای جدید، واهمه 
ز تنهاییداشتم. ا  



می ترسیدم و با اینکه درس خوانده و کار 
 کرده بودم، باز هم

دختری بودم که از ادی های خارج از خانه ی 
 .کمی داشتم

همین مرا وابسته و کمی ترسو کرده بود. 
 شب وقتی به خانه

رسیدم، کاووس خان نیامده بود و محبوبه 
 خانم هم نبود و تنها

ر یخچال یادداشت گذاشته بود که غذا را د
 .گذاشته است

پسرها به اتاق خودشان رفتند و من بعد از 
 عوض کردن

لباسهایم، به اتاق کارم رفتم. کاری نداشتم و 



 تنها می خواستم
سر خودم را گرم کنم، تا کمتر فکر و خیال به 

 .سراغم بیاید

شروع به کشیدن یک طرح با مداد کردم. 
 تقریبا یک ساعتی

توجه باشم، با گذشته بود و من بی انکه م
 صدایی کمی بلند تر

از حد معمول می خواندم. صدای پسرها و 
 تلوزیون از هال
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می آمد، ولی من حوصله اینکه به آنها ملحق 

 .شوم را نداشتم

ضربه ایی به در خورد و دانش به داخل آمد. 



 تو می خوندی؟
با خنده و خجوالنه گفتم: آره... مگه صدام 

رون می اومد؟بی  

چانه اش را با حیرت باال برد و سرش را تکان 
 ...داد. اره

بعد همان طور که در را باز گذاشته بود، آمد 
 و با زحمت

خودش را روی چهارپایه کوچک درون اتاق جا 
 :کرد و گفت

بخون. از لحن آمرانه اش خنده ام گرفت. 
 این بار بلندتر

خواندم و متوجه شدم که صدای تلوزیون 
 قطع شد. اهنگ



مرغ سحر را خواندم. این آهنگ را دوست 
 داشتم و همه

عقیده داشتند که من این آهنگ را با حالتی 
 نو و عاشقانه می

خوانم. با اینکه این شعر، اصال عاشقانه نبود. 
 برای تمرکز

بیشتر، چشمانم را مثل همیشه بستم و 
 تخته شاسی را کنار

نا هم گذاشتم. وقتی خواندنم تمام شد، بر 
 آمده بود و مقابل در

به چهار چوب در تکیه داده بود و دست به 
 سینه مرا نگاه می

کرد. برایم دست زد. دانش دهانش بسته 



 شده بود و تنها با

حالتی غریب به من زل زده بود. مثل اینکه 
 تا به حال مرا

ندیده بود. اما متوجه شدم که کمی 
 احساساتی شده است و

چشمانش کمی اشک آلود شده بود. دانش 
 برخالف ظاهر غلط

انداز و بی قیدی و لوده بودنش، به شدت 
 ادم احساساتی بود و

این را تنها کسی که او را واقعا می شناخت، 
 می توانست

تشخیص دهد. نفسش را محکم بیرون داد 
 :و برخاست و گفت
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آمد و باالی  خوب می خونی قوزی خوشگله...

 سرم ایستاد و

گونه ام را با انگشت اشاره اش نوازش کرد. 
 !اس خیلی خوب

 .لبخند زدم. دستم را گرفت و مرا بلند کرد
بیا بریم فوتبال داره. جیغ خفه ایی کشیدم و 

 دستم را از دستش

 بیرون کشیدم،
نمیام! تو فقط به کلفت برای زمان فوتبال 

 .!..دیدنت میخوای

م را کامل کنم و با خشونت مرا نگذاشت حرف
 .بیرون کشید



برنا خندید و او هم به هال برگشت. در هال 
 نوشاد و بهمن

کنار هم نشسته بودند. بهمن روزنامه می 
 خواند. ولی با امدن

من سرش را بلند کرد و نگاهی طوالنی به 
 من کرد. نوشاد هم

با تعجبی آمیخته به تحسین، مرا نگاه می 
دمکرد. خجالت کشی . 

حس کردم مثل بچه ایی هستم که یکدفعه 
 یک غریبه به او می

گوید که چقدر بزرگ و زیبا شده است. قبل 
 از آنکه بنشینم،

دانش گفت: سارا یکم پاپ کورن درست 



 کن. برای من فلفل

سیاه هم بزن. با خشم کوسنی را برداشتم و 
 به طرفش پرت

کردم. اما از آنجا که نشانه گیری افتضاحی 
م، کوسن بهداشت  

سر و روزنامه بهمن خورد. از ترس فریاد خفه 
 ایی کشیدم و

دستانم را مقابل دهانم گرفتم. بهمن با 
 بهت و ترس و خشم به

 .من نگاه کرد

ببخشید... کمی چشمانش را تنگ کرد. 
 ...دوباره گفتم:ببخشید

همه غش غش می خندیدند. دانش گفت: 



 بابا بی خیال! گنده
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اش نکن تو رو خدا. این دیگه فردا پس فردا، 

 خدا رو هم بنده

نیست. بهمن بدون آنکه به او نگاه کند، 
 همچنان به من نگاه

 .می کرد

ببخشید بهمن! می خواستم بزنم به دانش 
 ... به میان حرفم آمد

و بدون آنکه نگاهش را از من بردارد، رو به 
 :دانش گفت

شما اقای دانش رهنما، برو پاپ کورن 
 درست کن. برای



خودت هم فلفل بزن. برای من هم ساده... 
 بعد به من اشاره

کرد و کنار دست خودش را نشان داد و 
 گفت: خانم شما هم

بفرما بشین این جا، قبل از اینکه بزنی یکی 
 دیگه امون رو

ناقص کنی. برنا و نوشاد با خنده دست زدند 
 و برنا حتی

سوت هم زد. دانش با بهت به همه نگاه می 
 .کرد

همه تون نامردین! اما بعد همانطور که همه 
 را لعنت می

کرد، به اشپزخانه رفت و آنچنان دیگ و 



 قابلمه و در کابینت

ها را به هم کوبید که همه خنده شان گرفته 
 بود. رفتم و کنار

دست بهمن نشستم و اهسته به او که 
را دوباره روزنامه اش  

صاف کرده بود و می خواند، گفتم: ببخشید! 
 نیم نگاهی کرد و

سرش را تکان مختصری داد و دوباره 
 نگاهش را به روزنامه

داد و گفت: خوب می خونی؟ با ذوق گفتم: 
 واقعا؟ سرش را

 .چرخاند و نگاهی طوالنی به من کرد

مادرت هم خوب می خونده. با ناراحتی آهی 



 کشیدم. دو باره

به روزنامه داد. نوشاد سرفه ایی  نگاهش را
 کرد و محتاطانه
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و با کمی تردید گفت: سارا فکر کنم اگر بیای 

 اون جا و روی
خوندن تمرکز کنی، می تونی به همین 

 .واسطه اقامت بگیری

میتونی بگی که نمی تونی برگردی ایران. 
 بهمن روزنامه اش

خم کوتاهی کرد و را پایین کشید و متفکرانه ا
 بعد چانه اش را

باال داد و گفت: افرین! اره این خوبه . بعد 



 به من نگاه کرد و
گفت: نظرت چیه؟ با ذوق گفتم: من عاشق 

 .خوندن هستم

عالیه! بهمن همانطور متفکرانه به من نگاه 
 کرد. مشخص

بود که حواسش جای دیگری است. از 
 نزدیک، بینی شکسته

آمد. بعد سرش را اش بیشتر در چشم می 
 چند بار تکان داد و

گفت: خوبه... دوباره وقتی که روزنامه اش را 
 صاف کرد

 :گفت

 !خوبه



با شروع شدن فوتبال دانش و نوشاد 
 بیشترین کسی بودند که

شلوغ می کردند. بهمن همچنان روزنامه می 
 خواند و برنا هم

یک چشمش اش به صفحه تلوزیون بود و 
 یک چشم دیگرش

به گوشی اش. مشخص بود که با کسی چت 
 می کند. بین دو

نیمه بهمن برخاست و روزنامه اش را کنار 
 گذاشت و به

اشپزخانه رفت. دانش و نوشاد بحث 
 کارشناسی فوتبالی می

کردند و برنا همچنان چت می کرد. من هم 



 برخاستم و به
آشپزخانه رفتم، تا آب بخورم و بعد هم بروم 

 و بخوابم. بهمن
شت میز نشسته بود و سیگار می کشید. از پ

 یخچال آب
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خوردم و گفتم: خیلی سیگار می کشین 

 شماها! سرش را بلند

 .کرد و نگاهم کرد

سرت به کار خودت باشه بچه! صندلی را 
 کشیدم و کنارش

نشستم. برای لحظه ایی پیشانی ام را به 
 دستم تکیه دادم. به



یی به یاد انروزی که مچ فرشته طور احمقانه ا
 را هنگام

سیگار کشیدن گرفته بودم، افتادم. سرم را 
 کج کردم و از میان

موهای آشفته ام، به بهمن نگاه کردم. به من 
 .زل زده بود

موهایم را کنار زدم و گفتم: دلم براش تنگ 
 شد! بدون آنکه

بخواهم، لحنم به شدت بغض الود شده 
 بود. پک عمیقی به

رش زد. ولی چیزی نگفت. تنها یک سیگا
 دفعه، حالت

 .صورتش عوض شد



تو مامان من رو دیده بودی؟ یک ابرویش را 
 باال داد و

سیگارش را در زیر سیگاری مقابلش تکاند و 
 :گفت

 چی شد یه دفعه؟

صاف نشستم و موهایم را کنار زدم و شانه 
 .ام را باال بردم

 .همینجوری. کمی چانه اش را باال برد

دت یادته؟ تكان خفیفی به سرم دادمخو . 

خیلی کم. بعضی وقتها حالت صورتش یادم 
 می آید، ولی

بعدش فکر می کنم که اشتباه کردم. ولی 
 همیشه یه طرح



ذهنی ازش تو سرم هست. فقط یادمه که 
 .خیلی لوسم می کرد
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چند لحظه مرا نگاه کرد و سیگارش را 

 :خاموش کرد و گفت

 عکسش باید تو البوم مامان باشه

می دونم. ولى فرشته جون.. . دیگر ادامه 
 ندادم. نگفتم که

هیچ کس در این خانه خوشش نمی آمد که 
 از مادر من

صحبت کند. فرشته به محض حرف زدن 
 درباره مادرم،

حالش دگرگون می شد و مثل اینکه غم عالم 



 در دلش می افتاد

و کاووس خان هم داد اش باال می رفت و 
 من حتی یک بار

هم جرات پرسیدن سوالی در رابطه مادرم را 
 از او نداشتم. به

 .عقب تكیه داد و دست به سینه شد

می دونم حرف زدن درباره مادرت تو این 
 خونه یکم سخت

بوده. برخاست و گفت: بیا اگر نمی خوای 
 فوتبال نگاه کنی،

امان رو ببینیم. تقریبا از بریم البوم عکس م
 :جا پریدم و گفتم

نه، فوتبال دوست ندارم. فقط به خاطر 



 .دانش نگاه می کنم

با حالتی غریب نگاهم کرد. مثل اینکه 
 عجیب ترین حرف

ممکن را زده ام. با هم به اتاق فرشته رفتیم. 
 پسرها دوباره و

با شروع شدن نیمه دوم، صدای داد و 
ودفریادشان باال رفته ب . 

کنار كمد زانو زدم و تقریبا تا کمر در کمد فرو 
 رفتم و البوم

را بیرون کشیدم. وقتی بیرون آمدم و کمرم 
 را صاف کردم،

متوجه شدم که بهمن نگاهش را از جایی در 
 پایین تنه ی من



و روی باسنم، برداشت و چند قدم به طرف 
 تخت رفت و

روی تخت نشست. کمی صورتش برافروخته 
 .شده بود
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اگر او بهمن نبود، می توانستم قسم بخورم 

 که در حال دید

زدن باسن باال رفته من، وقتی که در کمد 
 .خم شده بودم، بود

اما او بهمن بود. از من خوشش نمی آمد و 
 به قول خودش،

من با درخت در حیاط، برایش یکی بودم. 
 آمدم و محتاطانه



حالتش مثل  روی تخت کنارش نشستم.
 همیشه شده بود. آرام و

سرد و جدی. البوم را از من گرفت و روی 
 پای خودش باز

کرد. مجبور شدم که کمی نزدیک تر شوم. 
 چیده شدن

عکسها، نظم خاصی نداشت. در صفحه اول 
 البوم عکسی از

پسرها و فرشته جان بود. زمانی که به خارج 
 رفته بود. اما

 .مشخص بود که عکس قدیمی است

از لباس و آرایش موی پسرها، می شد 
 حدس زد که عکس



متعلق به آن اوایل رفتنشان است. دانش 
 بسیار بچه سال بود و

موهایش فرفری و کوتاه، مثل یک گوسفند 
 پشمالو بود و بهمن

در کمال تعجب من، موهایش بلند بود. 
 انقدر بلند که روی

شانه هایش ریخته شده بود. چشمانم تا جا 
اد شدداشت گش . 

چرخیدم و با همان چشمان گشاد نگاهش 
 کردم. خنده اش

 گرفت. وای خدا جونم! این تویی؟

 .خنده اش بیشتر شد

 !وای _



بیشتر خم شدم و با دقت بیشتری نگاه 
 .کردم
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شبیه خواننده های راک بودی. ورق زد. 

 عکسهای بعدی متعلق

به زمان بچگی ما بود. تولد احتماال برنا بود و 
 من که خیلی

بچه سال بودم، در بغل فرشته لم داده 
 بودم. عکس بعدی هم

 متعلق به بچگی ما بود. کنار

دریا بودیم و من که تقریبا پنج ساله بودم، 
 مایو دو تکه ی

صورتی به تن داشتم و یک سطل ماسه هم 



 در دستم بود و

بهمن بود. پسرها در  دست دیگرم در دست
 پشت سر ما در

عکس، در آب دیده می شدند و من حالتی 
 مثل نق نق کردن به

صورتم داده بودم و بهمن، صورتش خندان 
 بود. لبخندی روی

 .لبش نشست
 این عکس رو یادته؟ یکم، چرا نق می زدم؟

 .لبخندش بیشتر شد
په کرمهایی تو ساحل بود، مال این صدفها. 

 تو از اونها می
ترسیدی. دانش هم با این کرمها می افتاد 



 دنبالت. نق نق آت

مال اونه عکس های بعدی باز هم متعلق به 
 فرشته و پسرها

در خارج بود. بعد عکسهای عروسی فرشته و 
 کاووس خان

بود. فرشته بسیار زیبا بود و کاووس خان، با 
 سیبیلهایی

اویخته و مد روز. کت و شلور سفید و 
تیره پیراهن قهوه ای  

و پاپیون بزرگ سفید. عکسهای بعدی چیزی 
 بود که ما به

دنبالش بودیم. عسکهایی از مادرم و فرشته. 
 وقتی که بسیار



 جوان بودند. مادرم زیبا بود. شبیه به فرشته
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شاید به خاطر آرایش موهایشان که بسیار 

 شبیه به هم بود. اما

فرق داشت. رنگ و حالت چشمان مادرم، 
 خم شدم و البوم را

از دستش گرفتم و با دقت نگاه کردم. 
 موهای سشوار کشیده و

خرمایی رنگ. کت و دامن و جلیقه به تن 
 داشتند. هم رنگ و

هم مدل. همراه با كیف بدون بند، که در 
 .دست گرفته بودند

مشخص بود که عکس در اتلیه عکاسی 



 گرفته شده است. از

یک عکس دیگر هم بود. با پیراهن مینی 
 ژوپ و کوتاه

تابستانی در شمال بودند. باد موهایشان را 
 پریشان کرده بود و

مادرم یک دستش را در موهایش کرده بود 
 و از ته دل می

خندید. بقیه عکسها، باز هم متعلق به 
 کودکی ما بود. یک

عکس از من و دانش که هم را بغل کرده 
در بودیم. اما حتی  

عکس هم می شد شیطنت نهفته در 
 .چشمان دانش را دید



خوب یادم هست که بعد از گرفتن عکس، 
 کارمان به کتک

کاری کشید. چون او کله عروسک مرا از بیخ 
 کند و در اورد

و به دستم داد. با خنده این را برای بهمن 
 تعریف کردم. کمی

 .گوشه ی لبش باال رفت

ت که هم تو هووی دانش بودی. می شد گف
 یه جورهایی

دوستت داشت و هم می خواست اذیتت 
 .کنه. حسودی می کرد

شاید اگر پسر بودی، االن بهترین دوستها 
 ...شده بودین



مکث کرد و با کمی اخم گفت: هر چند، االن 
 هم خیلی

 .جورین
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با ناراحتی گفتم: چرا اینقدر از این موضوع 

 دلخوری؟

گاهم کرد. بعد خودش را باال چند لحظه ن
 کشید و روی تخت

 .لم داد و به تاج تخت تکیه داد
تو یه بار از یکی از ما زخم خوردی. نمی خوام 

 دیگه تکرار

بشه. اخم کم رنگی کردم و قبل از آنکه 
 دهانم را باز کنم،



ادامه داد. دانش خیلی خوبه. از ظواهر هم 
 برمیاد که خیلی به

ند شده، ولی دانش اصال تو وابسته و عالقه م
 ثبات نداره. یه

دفعه می بینی گذاشت و رفت. ولت کرد. تا 
 حاال با یه دختر،

بیشتر از چند ماه نبوده. دمدمیه. یه دفعه 
 همه چی زیر دلش

می زنه و می ذاره میره. افسرده میشه و 
 اونقدر نوشیدنی می

 ...خوره که به حد مرگ می افته

 .مکث کرد و نفس عمیقی کشید

 .ماها نرمال نیستیم. هیچ کدوم-



 .شانه ام را باال دادم

منم نیستم. آنرمالها خوب می تونن هم  -
 .رو تحمل کنن

 .پوزخند زد
وقتی که دانش یه دفعه پشتت رو خالی -

 کرد وقتی برنا یه

دفعه همه چی رو ول کرد، وقتی من یه دفعه 
 عصبی شدم و

سرت داد زدم، همه اینها دیگه حرف میشه. 
 حرف هم که باد

 .هواست
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به جلو سر خورد و کامال روی تخت مادرش 



 دراز کشید و

در حالیکه نگاهش را به سقف می داده 
 گفت: به علت دیگه

اش اینه که نمی خوام اونها هم به تو وابسته 
 بشن. ما خیلی کم
دگی داشتیم. مخصوصا محبت زنونه تو زن

 سهم دانش، از همه

 .كمتر بود

بعد تو این جا هستی. مالیمی، ارومی، 
 …زنی

دستانش را در زیر سرش به هم گره زد و در 
 نتیجه سرش

کمی باال آمد و نگاهش به من افتاد. زنی که 



 براشون، فقط
زنیت داری. بی غرض. نه هوس و نه 

 شهوت. همین

نقدر وابسته خطرناکه. نمی خواستم بهت او
 بشن که دوری تو

هم براشون په دغدغه دیگه بشه با دلخوری 
 .نگاهش کردم

 .پوزخند زد
حاال این لب برچیدنت چیه؟ حاال که بیخ 

 .ریش ما بسته شدی

چه بخوایم و چه نخوایم. خنده ام گرفت. 
 برخاستم و البوم را

به کمد برگرداندم. برای لحظه ایی، فکر 



 خبیثانه ایی به ذهنم

طور کرد. کمرم را قوس دادم و کامال خم خ
 شدم و از میان

موهایم که پایین ریخته بود، بهمن را زیر 
 نظر گرفتم. کمی

بیشتر از حد معمول طول دادم و بلند بلند 
 چیزی راجع به بهم

ریختگی درون کمد گفتم. ابتدا اصال متوجه 
 نشد. همان طور

که به روی کمرش دراز کشیده بود، نگاهش 
سقف داده را به  

بود. اما با حرف من سرش را کج کرد و مرا 
 نگاه کرد. بعد
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نیم خیز شد و دوباره دراز کشید. ولی نه 

 کامل. روی تخت لم

داد و ارنجش را ستون کرد و مثل کسی که 
 مشغول تماشای

یک فیلم سینمایی است، به نمایی از پشت 
 باسن من نگاه می

اج شده بودم. انقدر متعجب، کرد. هاج و و
 که همانطور

برخاستم و پشت سرم محکم به قفسه ی 
 .باالیی برخورد کرد

جیغ خفه ایی کشیدم و بعد ناگهان بهمن 
 باالی سرم آمد و



 .تقریبا مرا از داخل کمد بیرون کشید
 حواست کجاست؟

انقدر سرخ شده بودم که حرارت گونه هایم 
 .را حس می کردم

امیدوار بودم که او این سرخی را به پای 
 برخورد سرم با کمد

 .بگذارد
تمام مدت در فکر این بود که ایا شلوارم 

 خیلی تنگ بود و

 تاپ ام خیلی کوتاه؟
وقتی که به اتاق خودم برگشتم، هنوز گونه 

 .هایم سرخ بود

چرخیدم و پشتم را در ایینه نگاه کردم. بعد 



 خم شدم. آه از

دنهادم بلند ش . 

*** 

برنا و نوشاد می خواستند برگردد و بلیط 
 گرفته بودند. اما

دانش می خواست تا آخرین روز ماندن 
 بهمن، دست دست کند

و بماند. هر چند که بهمن تمام مدت غرولند 
 می کرد که او
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باید برود و وردست نوشاد، به او کمک کند. 

 ولی دانش هر
رفتن، شانه خالی می کرد. عصر بار از زیر بار 



 روز پنج
شنبه بود. صبح زود به بهشت زهرا و سر 

 خاک فرشته رفته

بودم و بعد از آن هم به کالس. خسته 
 نبودم و به شدت،

احساس غم و افسردگی می کردم. هر بار که 
 سر خاک فرشته

می رفتم، این حالت تشدید میشد. وسایلم 
 را جمع کردم و خدا

ه دانشگاه تعطیل شده است. را شکر کردم ک
 با این

حال و روز، شاید دانشگاه می توانست یک 
 مفری برای



افسردگی و نارحتى ام باشد، ولی درس 
 خواندن و تمرکز

کردن کامال غیر ممکن بود. وقتی که از در 
 آموزشگاه بیرون

زدم، ساعت از هفت گذشته بود، ولی هوا 
 .هنوز روشن بود

م. اما هنوز چند به طرف ایستگاه مترو رفت
 قدم دور نشده بودم

که ماشینی کنار پایم نگه داشت. همان 
 ماشین خارجی و مدل

باالی آن روز. این بار فقط همان مرد جوان، 
 پشت فرمان
 .نشسته بود



 .خانم رهنما

با تعجب نگاهش کردم. اما هر چه کردم، 
 باز هم نتوانستم به

 خاطر بیاورم که او را کجا دیده ام

اهش کنم چند لحظه وقتتون رو به میشه خو
 من بدین؟

ایستادم و از شیشه به او که کمی خم شده 
 .بود، نگاه کردم
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 من شما رو می شناسم؟

لبخندی گوشه لبش امد. ته ریش انکارد 
 شده ی مرتبی داشت

که ظاهر جذاب و مردانه ایی به او داده بود. 



 پیراهن ساده
سفید مردانه، همراه با جین به تن داشت و 

 یک ساعت گران
قیمت، دقیقا همان مدلی که به من هم به 

 پشت دستش می
 .بست، پشت دستش بود

خیر... اشنا می شیم. امرتون رو بفرمایید. 
 لحظه به لحظه

بیشتر به این نتیجه می رسیدم که شاید 
 حرف دانش درست

ی به این باشد و او واقعا خواستگار باشد. حت
 هم فکر کردم که

شاید او خواستگاری از طرف کاووس خان 



 باشد که کاووس
خان خودش خجالت کشیده آن را عنوان 

 کند. چون زمان

زیادی از فوت فرشته نگذشته است. چون 
 کاووس خان هنوز

هم محکم سر حرفش ایستاده بود که من 
 فقط در صورت

شوهر کردن، از نزد او خواهم رفت. احتمال 
ینکه او برایما  

 .خواستگار پیدا کرده باشد، زیاد بود

 میشه بریم یه جایی راحت صحبت کنیم؟

کمی اخم کردم: خیر... جا خورد، ولی لبخند 
 .ارامی زد



من مزاحم نیستم خانم رهنما. واقعا کارم 
 مهمه. همین بغل یه

کافی شاپ هست. اگر مایل باشین، چند 
 دقیقه بیشتر از وقتتون
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رو نمی گیرم. اصال نمی دانستم چه باید 

 بگویم. نگاهی به
 .ساعتم کردم. هفت و پانزده دقیقه بود

 . ..من نمی تونم دیر برگردم منزل-

 .به میان حرفم آمد
تازه ساعت هفته سرکار خانم. من قول می -

 دم که شما تا نه

 .منزل هستید



نفس عمیقی کشیدم. برای ترغیب کردن 
شد و در من خم  

ماشین را باز کرد. سوار نشدم و گفتم: 
 حداقل اگر بفرمایید در

چه رابطه ایی هست، شاید راغب تر بشم 
 .برای اومدن با شما

 .خندید

 .درباره مادرتونه -

چیزی نمانده بود که وسایل نقاشی ام از 
 .دستم بیفتاد

 چی؟-

خم شد و در را بیشتر باز کرد. هر چند که 
 دیگر نیازی به



رغیب من نبود و من با سرعت سوار ت
 .ماشین اش شدم

 شما از مادرم چی می دونید؟-

راه افتاد و همانطور که می رفت، گفت: من 
 هیچی. پدرم که

 ...اونروز با من بود، ایشون رو می شناسن
 .یا می شناختن البته-
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 .لحنش تغییر کرده بود. ناراحت بود و دلخور

از کجا؟ مقابل کافی شاپ نگاه داشت، اما 
 .من پیاده نشدم

 از کجا؟-
سوالم را دوباره تکرار کردم. مودبانه گفت: 



 ...بفرمایید
به میان حرفش امدم ببخشید اقای... 

 .اسمتون رو هم نمی دونم
ولی من اصال میلی به چیزی ندارم. اگر 

 همین جا صحبت

 .کنید، ممنون می شم

لبش امد لبخند کوتاهی گوشه . 

 . ..ممدوح هستم. محي الدین ممدوح

اسمش بیشتر برازنده یک پیرمرد هفتاد 
 . ساله بود، تا او

هر طور شما مایل هستید. پدر من، مادر -
 شما رو می

شناختن. تو جریان انقالب و بگیر و ببندهای 



 بعدش، پدر بنده
کسی بود که مادر شما رو از دست کمیته 

 چی های اون زمان

اد و برد شمال، تو خونه قدیمی و آبا نجات د
 اجدادیتون مسکن

 .داد

 .دهانم باز ماند

 برای چی مادر من رو نجات داد؟ از چی؟-
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مادر شما دستگیر شده بود. مثل همه  -

 خواننده بعد مکث کرد

و با تردید پرسید: مگه شما سارا رهنما 
 نیستی؟ دختر فیروزه



وهیالهیجانی دره ک . 

سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. گیج شده 
 بودم و با زنگ

تلفنم، از جا پریدم. جوری که تخته شاسی ام 
 کف ماشین او

 .افتاد
از خانه بود. احتماال دانش بود که می 

 خواست بداند، کجا

 . .هستم

الو دانش... من بعدا باهات تماس می -
 .گیرم

 بهمنم. چی شده؟
خواستم، بهمن  اخرین کسی که االن می



 بود. او تیز بود. نه
مثل دانش گیج و سربه هوا. سر او را نمی 

 شد به هیچ وجه

 .کاله گذاشت

 من دستم بنده-

مکث کوتاهی کرد و گفت: ساعت کالست 
 تمام شده. دستت

 بند چیه؟
دوباره یک مکث کوتاه کرد و گفت: با 

 بهرنگی؟
دلم می خواست سرم را به داشبورد ماشین 

 .بکوبم
 .نه بابا بهرنگ کجا بود! دستم بنده دیگه-
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 کجایی سارا؟-

صدایش محکم و سخت شد. اهي از سر 
 تسلیم کشیدم و جریان

 .را به طور خالصه تعریف کردم

 رفتی تو ماشین اش؟ تنها؟-
صدایش مثل جریان آب ارام بود. ولی 

 سخت و سرد مثل

سریع پیاده الماس. په قرار بذار و بعد هم 
 .شو تقریبا نالیدم

 …بهمن-

 .به میان حرفم آمد
لطفا سارا با من بحث نکن. من گوشی 



 دستمه، قرارت رو

بذار. رو به مرد که آرام و با حوصله به مکالمه 
 ما گوش می

داد، کردم و تا خواستم دهانم را باز کنم، 
 لبخند مودبانه ایی

زد و گفت: مانعی نداره... صدا گوشی بلند 
ود، شنیدم! برایب  

فردا ساعت شیش، من تو همین کافی 
 .شاپ، منتظرتونم

 .خجوالنه سرم را پایین انداختم

پیاده شو و با اولین تاکسی، برگرد خونه.  -
 از االن برات تایم

 .گرفتم. یه دقیقه دیر کنی، اومدم سراغت



بعد هم بدون خداحافظی قطع کرد. با مرد 
 خداحافظی کردم و

انه برگشتم. در حالکیه از با تاکسی به خ
 عطش دانستن درباره

مادرم، می سوختم. من تا فردا دوام نمی 
 آوردم. همه اش در

این فکر بودم که چه حماقتی کردم و از مرد، 
 شماره تماس
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نگرفتم. وقتی که رسیدم، ساعت از هشت 

 گذشته بود و پسرها

بودند.  به جز برنا، همه در حیاط جمع شده
 نوشاد و دانش



روی تخت نشسته بودند و تخته نرد بازی می 
 کردند. بهمن

هم به درختها آب می داد. وقتی که کلید 
 انداختم و وارد شدم،

همه شان ساکت شدند. با ناراحتی جلو رفتم 
 و به بهمن که

همچنان خونسرد مشغول آبیاری بود، گفتم: 
 بفرما. اومدم

 ...خونه

بعد با خشم گفتم: خیلی قلدری! اصال نمی 
 .خوام باهاتون باشم

همین جا از تنهایی بمیرم، بهتر از اینه که 
 هر روز اونجا دق



 !مرگ بشم

بدون آنکه نگاهم کند، گفت: دیگه دیره برای 
 تغییر تصمیم

نخیر دیر نیست. هنوز هیچ اقدامی برای -
 .اومدن من نکردی

 .من نمیام

 .دانش خندید

- این بچه هم فهمید تو قلدریبیا  . 

بهمن بدون آنکه تغییری در حالتش بدهد 
 :گفت

 قرار گذاشتی؟-

تقریبا پاهایم را روی زمین کوبیدم. می 
 دانستم که حرکت



بچگانه ایی است. ولی اگر این حرکت را نمی 
 کردم، احتماال
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بهمن را کتک می زدم. و از آنجا که حتی فکر 

بهمن همزدن   

ترسناک بود، پس من به همین پا کوبیدن 
 .اكتفا کردم

 !بله سرورم-
با همان خشم به داخل خانه رفتم. در 

 حالیکه دانش در پشت

سرم، برایم دست می زد. به اتاق رفتم و 
 .لباس عوض کردم

هوا به شدت گرم شده بود. تاپ یقه باز و 



 شلوارک کوتاه

اخر  پوشیدم. چون دیگر تصمیم نداشتم تا
 شب از اتاقم بیرون

بیایم. کولر را زدم و روی تخت دراز کشیدم. 
 تمام فکرم،

اطراف آن مرد بود و پدرش که مادرم را 
 نجات داده بود. دلم

در تب و تاب بود. استرس و فکر و خیال، 
 دست از سرم

برنمی داشت. تا زمان شام، هزار سناریو به 
 ذهنم خطور

ساعت نه و کرد. اما هر کدام لنگی می زد 
 نیم بود که دانش



به سراغم آمد. گفتم که شام نمی خورم. 
 کمی شوخی کرد و

وقتی دید که واقعا سرحال نیستم و در 
 فکرم، مرا به حال

 .خودم رها کرد و پایین رفت

نیم ساعت بعد ضربه ایی به در خورد و من 
 خودم را زیر

لحاف قایم کردم و بهمن به داخل آمد. در 
 سکوت به طرف

نجره رفت و برای لحظاتی به بیرون خیره پ
 شد. بعد به من

نگاه کرد. اخم کردم و پشتم را به او کردم و 
 رو به دیوار



 .دراز کشیدم
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ایران و من که خیلی وقته اینجا نبودم، می -

 دونم چی تو این

مملکت می گذره. اون وقت تو نمی دونی که 
 رفتی سوار

 ماشین به مرد غریبه شدی؟

با صدای خفه ایی گفتم: اون فقط می 
 ...خواست حرف بزنه

به میان حرفم آمد:از کجا می دونی؟ از کجا 
 می دونی که

 خطری برات نداشت؟

می دانستم که حرفش درست است، اما 



 لجوجانه گفتم: گفت از
 .مامانم می خواد بگه. جوابم را نداد

ی تخت حس لحظه ایی بعد نشستنش را رو
 .کردم

می دونم چقدر تشنه این هستی که از مادر -
 .و پدرت بفهمی

 .ولی این راهش نیست

چرخیدم و نگاهش کردم. ارام و خونسرد 
 بود. برخاست و

همانطور که به طرف در می رفت، گفت: 
 فردا می گم دانش

 .باهات بیاد
- چرخید و با اخم نگاهم کرد. ادامه …نه.



 .دادم

می تونی؟ خودت بیا... اگر  

یک ابرویش را باال داد و گفت: فکر کردم با 
 دانش راحت

 .تری
خجوالنه اعتراف کردم: راحت ترم. ولی نه تو 

 ...این مورد
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مکث کردم و کمی شانه ام را باال بردم. 

 خودم هم نمی دانستم

چرا در این مورد و گذشته ام، با او راحت تر 
 از همه آنها

. اینکه او بفهمد که من چه گذشته ایی، بودم



 حتى بد داشته ام

برایم راحت تر و قابل هضم تر بود تا دانش 
 .و برنا بفهمند

شاید چون او از چیزی خبر داشت که دانش 
 نمی دانست و

برنا هم تا همین چند ماه قبل، بی اطالع 
 بود. گذشته ایی که

بهمن از آن مطلع بود، در این مورد مرا با او 
 راحت تر کرده

 .بود. تکان مختصری به سرش داد
 .باشه-

از اتاق بیرون رفت. آن را صبح روز بعد 
 جمعه بود. هوا از



همان اول صبح به شدت گرم شده بود. 
 وقتی بیدار شدم، هیچ

کس خانه نبود. به اشپزخانه رفتم و برای 
 .خودم چای ریختم

محبوبه خانم هم هنوز نیامده بود. در اتاق 
 کاووس خان باز

بود و او هم در اتاقش نبود. مشغول خوردن 
 شدم که نوشاد

پایین آمد. هر دو نفرمان از اینکه با هم تنها 
 هستیم، جا

خوردیم. من ترسیدم و او بیشتر متعجب 
 بود. به محض

امدنش به اشپزخانه، از جا برخاستم. آنچنان 



ودم کهترسیده ب  

می خواستم باال بروم و در اتاق را تا امدن 
 پسرها، روی

خودم قفل کنم. اما انقدر برای رفتن و فرار 
 کردن عجله داشتم

که فنجان را روی لبه کانتر گذاشتم و باعث 
 شد که بیفتد و

بشکند. برگشتم و به فنجان شکسته نگاه 
 کردم. نمی توانستم
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خورده های شیشه را جمع کنم. برگردم و 

 دلم به هم می

خورد. انقدر ترسیده بودم که چیزی نمانده 



 بود، بی هوش
شوم. او هم دست کمی از من نداشت. 

 خجالت زده و مستاصل

و ناراحت بود. خم شد و خورده شیشه ها را 
 جمع کرد. می

دانستم که باید کمک اش کنم، اما نمی 
 توانستم

- اال خوابهتنها نیستیم. دانش ب  

نفس راحتی که کشیدم، انقدر محسوس بود 
 که سرش را بلند

کرد و با ناراحتی مرا نگاه کرد. پشیمانی درون 
 نگاهش از

همیشه بیشتر شده بود. این بار با خیال 



 راحت از مقابل در
اشپزخانه برگشتم و کنارش چمباتمه زدم و 

 خورده شیشه ها

 .را جمع کردم

 !منو ببخش سارا-

ز حرفش که محکم جدی بیان شد، انقدر ا
 حیرت زده شدم که

شیشه دستم را برید. نفس، محکم از دهانم 
 خارج شد و

نگاهش کردم. سرش پایین بود. اما تا گردن 
 و ریشه مو سرخ

شده بود. بعد از چند لحظه سرش را بلند 
 کرد و مرا نگاه



 .کرد

هر چقدر عذرخواهی کنم، نمی تونم رد و -
 اثر کاری که

و پاک کنه. ولی حداقل شاید باعث کردم 
 بشه که خودم یکم

 .اروم تر بشم
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چیزی نگفتم. در حقیقت انقدر تعجب کرده 

 بودم که دهانم بسته
شده بود. چرخید و کف زمین کنار خورده 

 شیشه ها که برق

 .می زدند، نشست و به کابینت تکیه داد

چشمانش را بست و سرش را هم به 



 کابینت تكیه داد. مثل

کسی بود که خسته است. چشمانش را 
 گشود و سرش را کج

 .کرد و مرا نگاه کرد

مامان می دونست. هیچ وقت هم دیگه -
 رابطه اش با من مثل

قدیم نشد. همیشه وقتی می اومد اونجا، تو 
 جمع مثل همیشه

من رفتار  بود. ولی تو تنهاییمون، یه جوری با
 می کرد، مثل

 …اینکه من بچه اش نبودم

مکث کرد و دوباره چشمانش را روی هم 
 گذاشت. زمزمه



کرد: من اینقدر خام و بچه بودم که به خاطر 
 یه حماقت، تمام

 زندگیم رو به هم ریختم

 .زمزمه کردم:زندگی من هم بهم ریخت

 .نگاهم کرد
می دونم... ولی تو رو جون هر کسی که -

اری،دوست د  

 .ببخش
لبم را گزیدم. هیچ وقت فکر نمی کردم که 

 روزی این حرف
را از دهان او بشنوم. اما به نظر می رسید 

 که اثر کار
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خودش، و رابطه با مادرش که هرگز مثل 
 قبل نشده بود، او

 .را از درون ویران کرده بود

من فرشته جون رو از هر کسی بیشتر -
تمدوست داش . 

برای لحظه ایی صورتش به شدت غمگین 
 .شد

 !تو رو خاک مامان من رو ببخش سارا-
قلبم لرزید. او واقعا پشیمان بود. چند لحظه 

 ایی سکوت بینمان
ایجاد شد. آه عمیقی کشیدم و گفتم: سعی 

 ...می کنم ببخشمت

مکث کردم. نگاهش پر از تعجب شد. مثل 



 این که هیچ امیدی
 .به بخشش من نداشت

ولی هیچ وقت فراموش نمی کنم. هیچ -
 وقت هم توقع نداشته

بقیه باشه باش که رابطه ام با تو مثل . 

 .اهي از سر آرامش کشید
 همین هم كافیه-

از جا برخاستم و انگشت خونی ام را در 
 سینک شستم و یک

حوله را هم خیس کردم و سرامیک ها را 
 پاک کردم. دانش

پایین آمد و در حالیکه خواب الود بود، گفت 
 که صدای



شکستنی شنیده است. گفتم که به داخل 
 نیاید و از طبقه باال

جارو برقی را بیاورد. نزدیک ساعت یک ظهر 
 بود که برنا

و بهمن برگشتند. بهمن رنگ پریده و خسته 
 به نظر می رسید

و وقتی که برنا گفت که سرخاک فرشته 
دم کهرفتند، متوجه ش  
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رنگ پریدگی اش برای چیست. عصر لباس 

 پوشیدم و پایین
رفتم. بهمن بدون تذكر من یادش بود و 

 لباس پوشیده بود و در



اشپزخانه قهوه می خورد و سیگار می کشید. 
 ظاهرا منتظر

من بود. پسرها در هال فیلم نگاه می کردند. 
 با دیدن من که

اده به اشپزخانه آمدم، لباس پوشیده و آم
 برخاست و فنجان نیم

خورده قهوه اش را در سینک گذاشت و با 
 هم از خانه بیرون

زدیم. در راه کامال سکوت کرده بود. نمی 
 دانم در فکر بود و

یا هنوز در حال هوای صبح و رفتن به سر 
 خاک مادرش

بود. وقتی که به کافی شاپ رسیدیم، مرد 



 .هنوز نیامده بود

ه داشتم و دایم سر جایم تکان می دلشور 
 خوردم. بی قرار

بودم. بهمن هم متوجه شده بود، ولی چیزی 
 نمی گفت. در

 .آرامش نشسته بود و به بیرون نگاه می کرد
اما کامال مشخص بود که نیمی از حواسش 

 به من است که
سرجایم تکان تکان می خوردم و به اطراف 

 سرک می

گذشته،  کشیدم. عاقبت ده دقیقه از شش
 پدر و پسر پیدایشان

شد. مرد همان بود که انروز هم در ایستگاه 



 دیده بودم. با

دیدن بهمن در کنار من، مرد جا خورد و 
 آهسته و تند تند،

چیزی به پسرش گفت. پسر کمی دلخور به 
 نظر می رسید و

سرسری جوابی داد و سرش را به نگاه کردن 
 میزها گرم

ود که احساس کرد. مرد انقدر جا خورده ب
 کردم اگر ما آنها

را ندیده بودیم، خودش را نشان نمی داد. 
 .سر میز ما امدند
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من و بهمن به احترامشان ایستادیم. بهمن 



 خودش را معرفی

 .کرد و موشکافانه به مرد نگاه کرد

 قبال جایی شما رو دیدم؟ -
ا با تعجب به بهمن نگاه کردم. پس قیافه آنه

 برای او هم اشنا
 .بود. مرد پوزخند زد

تو ختم مادر خدا بیامرزتون. باز هم -
 .تسلیت می گم

بهمن سرش را تکان مختصری داد و تشکر 
 .کرد

 شما می خواستین سارا رو ببینید؟-

 …مرد پوزخندش بیشتر شد: فقط سارا رو

بهمن بدون آنکه تغییری در حالت صورتش 



 :پدید بیاید، گفت
 .ما گوش می دیم

مرد نگاهی به سر تا پای بهمن کرد. بعد 
 تصمیم گرفت که

کامال بهمن را نادیده بگیرد. نگاهش را به 
 من دوخت و ریز

 .و دقیق به من نگاه کرد

 …شبیه فیروزه شدی. ولی نه کامال -

 " .بعد سرش را تکان تکان داد

 …مادرت-

 .مکث کرد و نفسش را محکم بیرون داد

- می خونی تو هم خوب . 
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دهانم باز ماند. او از کجا می دانست؟ زیر 
 چشمی به بهمن

نگاه کردم. هم چنان موشکافانه به او نگاه 
 می کرد. مرد به

عقب تکیه داد و چند لحظه به بیرون نگاه 
 کرد. اما فیروزه

 .بهتر می خوند
شما مادرم رو از کجا می شناختین؟ نگاهم  -

 کرد

هش سرد نبود. اما ناراحت و عصبی بود. نگا
 دوباره نگاهش

 .را به بیرون و خیابان دوخت

قبل از انقالب، من هم مثل خیلی های -



 دیگه طرفدار فیروزه

بودم. فیروزه زیاد تو تلوزیون نمی اومد. 
 خواننده رادیو بود و

 ...فیلم

 .لبخند تلخی زد
 .فیروزه خجالتی بود-

و او مجبور به  کسی برای گرفتن سفارش امد
 .سکوت شد

دقیق تر نگاهش کردم. حالت چهره اش 
 محکم بود. سرد و

سخت. و چیزی از نگاه و صورتش خوانده 
 .نمی شد

چند وقت بعد از انقالب و اعدام هاش، -



 پای خواننده ها و
هنرپیشه ها هم اومد وسط خیلی هاشون 

 توبه کردن و در
رفتن. ولی فیروزه نتونست. معلوم نبود که 

 این شایعه از کجا
پخش شده بود که فیروزه، یکی از خواننده 

 .های دربار بوده

همین باعث شد که فیروزه خیلی افتاد سر 
 زبونها. چند بار
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و ولش کردن.  رفت و اومد. خواستنش

 بازجویی شد. اموالش
یشتر از اینها گیر توقیف شد، ولی پاش ب



 ...بود
کمی از چایش نوشید. به نظر می رسید که 

 نه از سر فیگور
باشد، مثل اینکه گلویش خشک شده بود و 

 واقعا نیاز داشت که
صدایش را باز کند. از این سکوت چند لحظه 

 ایی استفاده
کردم و گفتم: واقعیت داشت؟ چانه اش را 

 .باال داد
- فت تر از نه... خواننده های گردن کل

 فیروزه بودن که
خواننده های طراز اول دربار بودن. واقعا 

 نمی دونم این



شایعه از کجا در اومده بود. ولی بدجوری 
 دامن فیروزه رو

 …گرفت

آهی کشید و چند لحظه به میز خیره شد. 
 مثل این بود که در

 .خاطرات اش، مشغول کند و کاو بود

-  تا مرز اعدام هم رفت. ولی خب طرفدار
 هم کم نداشت. حتی

تو اون اوضاع بلبشویی که ادم به هیچ کس 
 نمی تونست

اعتماد بکنه هم، کسایی بودن که ازش 
 خوششون می اومد. به

 ...بابایی بود به اسم



 .مکث کرد و ادمه داد

اوال حاال به اسمش کاری نداریم. از  -
 اشناهای ما بود. یه

شب اومد و گفت که می خوان فیروزه رو 
کنن. بند دلماعدام   

پاره شد. انگار زمین دهن باز کرد و من 
 افتادم توش. بهش
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گفتم نمی تونه کاری بکنه؟ گفت که دست 

 اون نیست. به کمیته
چی دون پایه بود. دو روز تمام فکر کردم و 

 .نقشه کشیدم
بهش زنگ زدم و گفتم، حاضرم پول بدم که 



 فیروزه رو
ت پول نمی خواد. این کار رو فراری بده. گف

 می کنه، ولی به

 .شرطی که برای خودش خطری نداشته باشه

هر روز یه مشکلی پیش می اومد که نمی 
 شد. هر روز

 ..فیروزه بیشتر تو خطر می رفت

رو به بهمن کرد و گفت: بابات خیلی خرج 
 کرد که فیروزه

رو نجات بده. می خواست به محض فراری 
 دادنش، از راه

ماکو و بازرگان، بفرستش ترکیه و از اونجا 
 هم مستقیم می



رفت پیش برادرش. همون توده اییه... ولی 
 نشد. من و بهمن

دهانمان باز ماند. او از تمام جیک و بوک 
 خانواده ما با خبر

 .بود. حتى توده ایی بودن برادر کاووس خان
تو شیش و بش فراری دادن فیروزه بودیم 

 که بمب گذاری

شصت اتفاق افتاد. همون باعث شد سال 
 که یه کم اوضاع بهم

بریزه و په حفره هایی در بیاد که ما از بین 
 اون حفره ها،

تونستیم فیروزه رو فراری بدیم. به عقب تکیه 
 داد و به من



نگاه کرد. سال شصت؟ چقدر زندان بود؟ 
 صدایم گرفته شده

بود با ناراحتی گفت: تقریبا یک سال و نیم. 
ه نمی دونمگفتم ک  

 .شایعه از کجا سر زبون افتاد
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چون اصال کسی کار آنچنانی به فیروزه 

 نداشت. چون بیشتر
تو رادیو خونده بود و موزیک فیلمها. یه چند 

 باری رفت و
آمد، ولی جدی نبود. بعد، یه دفعه افتاد تو 

 .دردسر

فنجان قهوه ام را کنار زدم و قبل از آنکه 



یزی بپرسم،چ  

 بهمن گفت: بعد از فرار کجا بردینش؟
 تو ویالی عموت-

بهمن به من نگاه کرد و من گفتم: پسرتون 
 دیروز گفت که

 .شما مادرم رو بردین خونه اجدادی مادرم

مرد بدون آنکه به پسرش نگاه کند گفت: نه، 
 خونه اجدادی

 ...در کار نبود

رو به بهمن کرد و گفت: مادرتون پیشنهاد 
د که ببرمشدا  

 .ویالی عموتون

 .دوباره از فنجان چایش نوشید



اگر مادرتون چیزی را جا به جا نکرده باشه،  -
 هنوز تو

موتور خونه اون ویال، تو زیر زمینش، باید 
 وسایل فیروزه

 .باشه
نفسم را حبس کردم. من بارها و بارها در 

 کودکی و

نوجوانی، و یک بار در همین چند وقت 
یالاخیر، به آن و  

رفته بودم. وسایل مادرم در چند قدمی من 
 بود و من بی

اطالع بودم. برای لحظه ایی از دست فرشته 
 .ناراحت شدم
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اما این حسی زودگذر بود. فرشته برایم 

 مادری کرده بود. ادم

به طور خودکار نمی تواند بیشتر از چند 
 لحظه از دست کسی

که عاشقانه دوستش دارد، دلخور باشد. 
 دلخوری من هم از

فرشته به چند ثانیه نکشید و بعد؛ تمام ان 
 اغوش پر از

مهرش، مقابل نظرم آمد. اما بهمن به عقب 
 تیکه داد و دست

 :به سینه چند لحظه او را برانداز کرد و گفت
شما چرا بعد از این همه سال، تازه یادتون -



 افتاده که سراغ
ا رو بگیرید؟سار   

 .مرد پوزخند زد

 .مادرتون مانع بود-

 گفتم: چرا؟

سرش را کج کرد و به من نگاه کرد. در 
 صورتش حالتی از

 .محبت و نرمی به وجود آمد

من دارم می میرم... مریضم. امروز و فردا -
 نشه، یه هفته

 .دیگه. یه ماه دیگه

 .دستش را از روی میز، روی دستم گذاشت

- ی همه بچه هام پیشم می خوام دم اخر



 .باشن
نفس با صدای خفه ایی از دهانم خارج شد. 

 با حالتی غیر
ارادی دستم را از زیر دستش بیرون کشیدم. 

 .سریع و محکم

به بهمن نگاه کردم. شوکه شده بود و با 
 نگرانی مرا نگاه می
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کرد. از جا پریدم. آن چنان سریع، که 

ویصندلی از عقب ر   

زمین پرت شد. گوش هایم صدا می داد و 
 جریان خون، با

سرعت زیادی پشت گوش هایم حرکت می 



 کرد. چشمان و

بینی ام داغ شده بود و قلبم آن چنان می 
 کوبید که اگر همان

لحظه سکته می کردم، اصال بعید نبود. بهمن 
 .هم از جا پرید

مرد هم. کسی که حتی اسمش را هم نمی 
 دانستم. صورتش

نگران بود. نمی دانم حالت صورتم چگونه 
 شده بود که حتی

محی الدین هم از جا پرید و با نگرانی به من 
 .نگاه کرد

 ...سارا-

صدای بهمن بود. بدون توجه به او، یا هر 



 کس دیگری، دو

قدم به عقب رفتم. کیفم که حتی توجه ایی 
 به آن نداشتم، روی

ون زمین افتاد و درش باز شد و وسایلم بیر 
 ریخت. بی توجه

به آن، تلوتلوخوران به سمت در خروجی 
 رفتم. کسی از پشت

سر صدایم کرد. توجه نکردم. از در بیرون 
 زدم و همانطور

 .منگ و گیج، به طرف ماشین رفتم

 سارا... سارا جان-

بهمن خودش را به من رساند. با کیفم در 
 دستش. یک دستش



را روی شانه ام گذاشت و خم شد و با نگرانی 
 .نگاهم کرد

 .من رو از این جا ببر-
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صدایم زمزمه ایی خفیف بود.. می لرزیدم. 

 چیزی نگفت و

در ماشین را باز کرد و با احتیاط مرا سوار 
 کرد. خم شدم و

خودم را بغل کردم. به جلو و عقب تاب می 
 خوردم. ذهنم از

ار افتاده بود. بعد از این همه سال چرا او؟ ک
 چرا حاال؟ پدر و

پسر که نگران حال من شده بودند، به کنار 



 در ماشین آمده

بودند و با بهمن صحبت می کردند. اما 
 بهمن سریع تر از چه

فکر می کردم، آنها را رد کرد و سوار شد و راه 
 .افتاد

سکوت کرده بود و من چقدر بابت این 
از او ممنونسکوتش،   

بودم. حتی متوجه نشدم که مرا به کجا می 
 برد. ما ساعتها در

حرکت بودیم و گاهی جایی کنار خیابان می 
 ایستاد و از

ماشین پیاده می شد و سیگار می کشید و با 
 .تلفن حرف میزد



می دانستم که احتماال دانش است که نگران 
 شده و تماس

کرده  گرفته است. اما مرا به حال خودم رها
 بود. نزدیک

ساعت نه و نیم بود که مقابل رستورانی نگه 
 داشت و پیاده شد

و در سمت مرا باز کرد و مرا با مالیمت از 
 ماشین پیاده

کرد. چیزی نگفتم. گرسنه بودم، ولی هنوز به 
 شدت گیج

بودم. به جای هر دو نفرمان سفارش داد و 
 باز هم تنها

خاست و سکوت کرد. وقتی غذا را آوردند، بر 



 چند لحظه ایی

برای شستن دستانش رفت. همان طور 
 گیجی و منگی عذاب

آور بود. پسرها مرا به حال خودم رها کردند. 
 اما صدای

زمزمه ها و صحبت هایشان می آمد. پایین 
 نرفتم. تنها دوش
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گرفتم و همان کارهای روتین قبل از خوابم 

 را انجام دادم. اما
این بود که من آن کارها را انجام نمی  مثل

 دادم. ذهنم درگیر

بود و من فقط، کارهایی را که ملکه ذهنم 



 .بود، میکردم
مسواک زدم و لباس خواب پوشیدم و 

 موهایم را با صبر و

حوصله خشک کردم. حتی فراموش نکردم که 
 نخ دندان هم

بکشم. اما وقتی که به رختخواب رفتم، آن 
 گیجی و منگی،

جای خودش را به خشم داد. دلم می 
 خواست بلند شوم و فریاد

بزنم. همه چیز را بشکنم و خودم را کتک 
 بزنم. غلت زدم و

غلت زدم. ساعتها در تخت، سرو ته شدم. 
 پسرها هنوز بیدار



بودند و صدای صحبت شان می آمد. 
 برخاستم و در اتاق قدم

زدم. خشم و ناراحتی از تمام منافذ تنم 
ی زدم. مثلبیرون م  

ماری شده بودم که نیاز به پوست اندازی 
 دارد، ولی نمی

تواند. عصبی بودم. مدام چهره او مقابل 
 نظرم می آمد و

حرف اخرش. اینکه می خواهد دم اخری، 
 تمام بچه هایش

پیش آش باشند. لگد محکمی به صندلی 
 درون اتاقم زدم. من

همیشه ادام ارامی بودم. فرشته مرا جوری 



ورده بود کهبار آ  

جواب "های "برای من، "هوى "نباشد. 
 همیشه سعی کرده

بودم تا متین و آرام باشم. همانطور که 
 فرشته بود. فرشته

نمونه یک بانوی متین بود. چیزی که  برایم
 همه به آن ایمان

داشتند. همه اشنایان و فامیلها، همیشه می 
 گفتند که فرشته،

می رسید واقعا یک فرشته است. اما به نظر 
 که دیگر بدنم
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کشش این همه خوب بودن و صبر و متانت 



 را ندارد. لگد
دیگری حواله عروسکی که کف اتاق بود، 

 کردم. عروسک به

باال پرت شد و روی میز سقوط کرد و لیوان 
 سرامیکی مداد

و قلمهایم را شکاند و همه چیز را به هم 
 ریخت. چرخیدم و با

پشت دستم، روی قاب عکسی از  خشم و
 فرشته زدم. او گفت

که فرشته مانع دیدار ما بوده است. اما ازبه 
 ظرف غذا زل

زده بودم. صندلی اش را نزدیک تر کشید و 
 با مالیمتی که



 :هرگز در او ندیده بودم، گفت

 ...سارا-

سرم را بلند کردم و نگاهش کردم. 
 چشمانش شبیه چشمان

زمانی که تب میکردم  نگران فرشته شده بود.
 و مریض می

شدم، فرشته همین نگاه نگران را پیدا می 
 .کرد

 .باید یه چیزی بخوری-
تنها سرم را تکان دادم و قاشق و چنگال را 

 برداشتم. غذا را
خوردم اما هیچ چیزی از مزه و حتی نوع غذا 

 .هم نفهمیدم



فقط معده دردناک و گرسنه ام را پر کردم. 
 در راه بازگشت

 .به خانه هم، باز بهمن سکوت کرده بود
حالم خوب نبود. تمام این سالها که آن قدر 

 در آنها احساس

تنهایی کرده بودم، پیش چشمم می آمد. 
 تمام آن ناراحتی ها و

بالیی که نوشاد به سرم اورده بود. تمام آن 
 حس سربار بودن،
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به من  حتی با وجود تمام محبتی که فرشته

 داشت. حسی که

همیشه خودم را جدا از آنها می دانستم و 



 حاال مردی آمده و

می گوید که پدر من است. همیشه فکر می 
 کردم که او مرده

است. دوست داشتم که مرده باشد. تا اینکه 
 مرا رها کرده

باشد. به محض باز کردن در خانه، دانش به 
 .استقبالمان آمد

ت سر من اشاره ایی اما احتماال بهمن از پش
 .چیزی به او کرد

چون چیزی نگفت و تنها نگران نگاهم کرد. 
 باال رفتم و با

لباس روی تخت افتادم. نه دلم می 
 خواست، گریه کنم و نه



 حتی داد و فریاد کنم. حسی که داشتم، تنها
 گیجی و منگی

عذاب آور بود. پسرها مرا به حال خودم رها 
 کردند. اما

و صحبت هایشان می آمد. صدای زمزمه ها 
 پایین نرفتم. تنها

دوش گرفتم و همان کارهای روتین قبل از 
 خوابم را انجام

دادم. اما مثل این بود که من آن کارها را 
 .انجام نمی دادم

ذهنم درگیر بود و من فقط، کارهایی را که 
 ملکه ذهنم بود،

میکردم. مسواک زدم و لباس خواب 



 پوشیدم و موهایم را با
ر و حوصله خشک کردم. حتی فراموش صب

 نکردم که نخ
دندان هم بکشم. اما وقتی که به رختخواب 

 رفتم، آن گیجی و
منگی، جای خودش را به خشم داد. دلم می 

 خواست بلند شوم

و فریاد بزنم. همه چیز را بشکنم و خودم را 
 کتک بزنم. غلت

زدم و غلت زدم. ساعتها در تخت، سرو ته 
 شدم. پسرها هنوز

بیدار بودند و صدای صحبت شان می آمد. 
 برخاستم و در
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اتاق قدم زدم. خشم و ناراحتی از تمام منافذ 

 تنم بیرون می
زدم. مثل ماری شده بودم که نیاز به پوست 

 اندازی دارد، ولی
نمی تواند. عصبی بودم. مدام چهره او 

 مقابل نظرم می آمد و

حرف اخرش. اینکه می خواهد دم اخری، 
 تمام بچه هایش

پیش آش باشند. لگد محکمی به صندلی 
 درون اتاقم زدم. من

همیشه ادام ارامی بودم. فرشته مرا جوری 
 بار آورده بود که



جواب "های "برای من، "هوى "نباشد. 
 همیشه سعی کرده

بودم تا متین و آرام باشم. همانطور که 
 فرشته بود. فرشته

برایم نمونه یک بانوی متین بود. چیزی که 
 همه به آن ایمان

داشتند. همه اشنایان و فامیلها، همیشه می 
 گفتند که فرشته،

واقعا یک فرشته است. اما به نظر می رسید 
 که دیگر بدنم

کشش این همه خوب بودن و صبر و متانت 
 را ندارد. لگد

دیگری حواله عروسکی که کف اتاق بود، 



وسک بهکردم. عر   

باال پرت شد و روی میز سقوط کرد و لیوان 
 سرامیکی مداد

و قلمهایم را شکاند و همه چیز را به هم 
 ریخت. چرخیدم و با

خشم و پشت دستم، روی قاب عکسی از 
 فرشته زدم. او گفت

که فرشته مانع دیدار ما بوده است. اما 
 ازنظر من احمقانه

ترین و چرند ترین دلیلی بود که او می 
وانست بیاورد. اگرت  

پدرم از ته قلبش مرا می خواست و می 
 خواست که مرا داشته



باشد، هیچ کسی نمی توانست او را از حق 
 قانونی اش محروم

کند. اما موضوع این بود که او به دنبال بهانه 
 بود، و حاال چه
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بهانه ایی بهتر از اینکه لنگ فرشته که نبود را 

کشدوسط ب . 

در اتاق باز شد و بهمن در میان در ظاهر 
 شد. پشت سرش،

دانش و برنا و در پشت همه آنها نوشاد، با 
 چهره هایی نگران

ایستاده بودند. تنها بهمن بود که مثل 
 همیشه آرام بود. نگاهی



به خراب کاری روی میزم کرد. اما چیزی 
 نگفت. نفسم را

 .محکم بیرون دادم

- مشدیگه نمی خوام ببین … 

صدایم بلند بود. با جیغ و بغض. تکان 
 مختصری به سرش

داد. ولی باز هم چیزی نگفت. من این همه 
 آرامش را نمی

خواستم می خواستم که او جلو بیاید و چیزی 
 بگوید. بگوید که

کارم درست است. با جیغ خفه دیگری، یک 
 عروسک دیگر

را از قفسه بیرون انداختم. روی گلدان بلور 



گلدان همافتاد و   

روی شمع های قد و نیم قدی که به عنوان 
 دکور در قفسه

چیده بودم، افتاد و همه چیز را روی زمین 
 ریخت. این بار

جلو آمد و در را هم پشت سرش، روی 
 صورت برادرانش

بست. در لحظه آخر دانش خواست مانع 
 شود. اما نگاهی که

بینشان ردوبدل شد، باعث شد که دانش 
 عقب بکشد و کنترل

اوضاع را به دست برادرش بدهد.دو قدم 
 بین مان را، جلو



امد. دلم می خواست او را هم بزنم. نیم 
 .قدم به عقب برداشتم

دیگه نمی خوام ببینمش... این بار جمله -
 تکراری ام، خفه

 .بود
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یک دستش را روی شانه  سرش را تکان داد.

 ام گذاشت و
مرا به طرف خودش کشید. ممانعت کردم. 

 اما محکم تر کشید
 .و مرا بغل کرد

 .کار خوبی می کنی-

تنها همین یک جمله، بغضم را تركاند. گریه 



 صورتم را خیس

کرد و به هق هق افتادم. به پیراهنش چنگ 
 زدم. حاال دیگر

مرا نمی خواستم او را بزنم. می خواستم 
 همان طور که

همیشه فرشته ارام می کند، ارام کند. یک 
 دست دیگرش را

روی موهایم گذاشت. پشت گردنم. هیچ 
 حرکت دیگری نکرد،

اما همین هم خوب بود. حتی با اینکه مثل 
 فرشته نگفت؛ دختر

گلم، قشنگم، مامانم... باز هم اغوشش، 
 .ارامش بخش بود



در انقدر همانطور سریا و ایستاده مرا 
 آغوشش نگه داشت که

پاهایمان خسته شد. فاصله گرفتم و روی 
 تخت نشستم. حاال

که ان التهاب اولیه از بین رفته بود، من از او 
 خجالت می

کشیدم. از همه شان خجالت می کشیدم. 
 من تمام آنچه که

فرشته به من یاد داده بود را زیر پا گذاشته 
 بودم. دیوانه بازی

ال که خودم شده بودم و در اورده بودم. و حا
 شیاطین از تنم

بیرون رفته بودند، شرم و خجالت به 



 جایشان آمده بود. از

میز کنار تخت دستمال برداشت و به دستم 
 داد. صورتم را

خشک کردم و سرم را همچنان پایین 
 انداختم. امد و کنار من

روی تخت نشست. همچنان سکوت کرده 
 بود. پنج دقیقه ای
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را در همان سکوت گذراندیم. تا عاقبت 

 ضربه کوتاهی به در

خورد و دانش که احتماال صبر و تحملش 
 تمام شده بود، از

الی در سرک کشید. با دیدن وضعیت سفید 



 و آرامشی که
برقرار بود، خودش را به داخل کشید و پشت 

 سرش برنا آمد

و بعد هم نوشاد که داخل نیامد و همان 
در ایستاد. سرم مقابل  

را پایین انداختم. بهمن برخاست و گفت: 
 بخواب سارا. بعد هم

چیزی زیر لب به پسرها گفت و همه را 
 بیرون کرد و خودش

هم بیرون رفت و در را بست. تا صبح 
 نخوابیدم. غلت زدم و

گریه کردم و فکر کردم. اما دیگر آن خشم 
 برنگشت. اما



جایش را نفرت و سردی گرفته بود. نزدیک 
 صبح و ساعت

شش، خوابیدم و خوابی کوتاه و آشفته 
 داشتم و دوباره ساعت

هفت از خواب پریدم. لباس پوشیدم و 
 پایین رفتم. خانه در

سکوت بود. تنها از اشپزخانه سروصدای 
 .خفیفی می آمد

احتماال محبوبه خانم بود. سرکی به اتاق 
مکاووس خان کشید . 

هنوز به خانه برنگشته بود. به اشپزخانه 
 رفتم. بهمن بود که

برای خودش صبحانه آماده می کرد. روی 



 میز، نان سنگک

تازه دیده می شد و خودش هم هنوز لباس 
 .بیرون به تن داشت

با دیدن من، با همان حال و مدل همیشه 
 سالم و صبح بخیر

گفت. بعد هم جای دیگری برای من ریخت 
یزو پشت م  

نشست و مشغول شد. در همان حال 
 روزنامه های صبح را
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هم مطالعه می کرد. کامال آرام و مثل 

 .همیشه برخورد کرد

چایم را شیرین کردم و زیر لب گفتم: 



 !معذرت می خوام

سرش را از روی روزنامه بلند کرد و مرا نگاه 
 کرد. سرش

مرا نگاه کرد. را از روی روزنامه بلند کرد و 
 دوباره سرش

را پایین انداخت و گفت: دلیلی برای 
 .عذرخواهی نیست

لبم را گزیدم. بدم می آمد که کسی برای کار 
 احمقانه ام، دلیل

 .بتراشد
چرا هست. من دیشب خیلی بد رفتار -

 .کردم

این بار روزنامه را تا کرد و کنار گذاشت و 



 متفکرانه نگاهم

 .کرد

- جنازه مامان، من  روز بعد از تشییع
 ماشین رو برداشتم و

رفتم تو بیابون. انقدر روندم و رفتم، تا از 
 .تهران خارج شدم

رفتم وسط بیابون. بعد این قدر هوار 
 کشیدم و این قدر به تایر

و در و صندلی ماشین کوبیدم که تمام دستم 
 و بند انگشتام

داشت می ترکید. انقدر زار زدم و گریه کردم 
و که آب دماغ  

 ....دهنم قاطی شده بود



تو زندگی همه، یه جاهایی هست که دیگه 
 ادم نمی کشه. دیگه

نمی تونه جلو بره. دوست داری داد بزنی. 
 فحش بدی. کتک

 …بزنی. مشت حواله خدا کنی

 مکث کرد و نفسش را محکم بیرون داد
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کار دیشبت بد نبود. عذر خواهی هم نمی -

 .خواد

با تعجب نگاهش کردم. هرگز نفهمیده بودم 
 او چقدر از مرگ

فرشته ضربه خورده بود و از پا درآمده بود. 
 بهمن هرگز



نشان نمی داد که چه در دلش است. اما 
 حاال فهمیده بودم که

در دلش غوغا بوده است. جایش را نوشید و 
 لقمه ایی نان و

خامه و عسل گرفت و خونسرد گفت: برای 
تم،نون که رف  

اومد دنبالم و گفت که می خواد دوباره تو رو 
 ببینه

 از جا پریدم:چی؟
لقمه اش را فرو داد و با آرامش گفت: اروم 

 .باش
 .ناخوداگاه ارام شدم

۲تقاطع :  



گفتم :بهش که اگه یه بار دیگه بیاد در این 
 خونه، ازش

شکایت می کنم. گفت، اونی که شاكیه. 
 گفتم دخترش به سن

و اون هیچ حقی گردنش  قانونی رسیده
 .نداره. به التماس افتاد

 ...گفت که فقط یه بار بری و ببینیش

 .از جا برخاستم:االن نمی خوام بشنوم
به طور اتوماتیک او از جا برخاست. در 

 حالیکه می

لرزیدم، پشت به او کنار سینک ایستادم و 
 سعی کردم با اشک

هایی که از دیشب بند نمی آمد، مقابله کنم. 



ستش را روید  
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شانه ام گذاشت. دستم را روی دهانم 

 گذاشتم و هق هقم را فرو

 .خوردم

وقتی شماها برید، من چی کار کنم؟ اون -
 .دنبالم میاد. همه جا

 ...نمی خوام ببینمش
صدایم شکست و به گریه افتادم. شانه هایم 

 .می لرزید

ذره، من هستم فعال. بذار یه مدت که بگ -
 خسته میشه. شاید

 … هم اصال خود تو، نظرت عوض شد و



 .آنچنان از جا پریدم که او را هم پراندم
 مگه که بمیرم-

 .لبخند محوی گوشه لبش آمد
باشه... من هستم فعال. اروم باش. بیا -

 .صبحانه ات رو بخور

دستم را گرفت و مرا دوباره پشت میز 
 نشاند. دستم را گرفت

و مرا دوباره پشت میز نشاند. دستمالی از 
 روی میز در آورد

و با مالیمت به دستم داد. از یخچال آب 
 ریخت و مقابلم

گذاشت. کمی آب خوردم و احساس بهتری 
 پیدا کردم. برنا به



اشپزخانه آمد. چیزی نگفت و چای برای 
 خودش ریخت و

پشت میز نشست و وقتی نگاهش کردم، 
 لبخند پر از محبتی

زد. بعد هم شروع کرد با بهمن، به صحبت 
 های عادی و

روزمره. از برگشت و بلیط و اوضاع دالر و 
 گرمی هوا و

هر چیزی به جز اشاره ایی حتی کوچک، به 
 شب قبل بعد از
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صبحانه لباس پوشیدم و دوباره پایین 

 برگشتم. باید به دیدن



یق شقایق می رفتم. حرف زدن با شقا
 .همیشه ارامم می کرد

وقتی که پایین آمدم. دانش و نوشاد هم 
 پایین آمده بودند. دانش

با دیدن من جلو آمد و بغلم کرد و از زمین 
 کند. خنده ام

 .گرفت

 چطوری قوزی خوشگله؟-

مرا پایین گذاشت و با دقت نگاهم کرد. 
 :خجوالنه گفتم

 خوبم-

 .با خنده چانه اش را باال داد .
- ی عصبی میشی خیلی خطری ولی وقت



 میشی، من که کال

 !غالف کردم

صدای بهمن از آن سر سالن امد که با خشم 
 .او را صدا کرد

دانش مظلومانه گفت: چیزی نگفتم. فقط 
 گفتم که خیلی هار

 میشه، وقتی عصبی میشه؟

 .بهمن از روی مبل برخاست و جلو امد
 کجا میری؟-

 میرم پیش شقایق-

سرم سوییچ اش را خم شد و از میز پشت 
 برداشت و به

 .دست دانش داد و گفت: برسونش
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مخالفت نکردم. چون می دانستم ممکن 

 است که خانواده
ممدوح بیرون منتظر باشند. دانش هم 

 بدون چون و چرا باال
رفت و سریع لباس پوشید و با هم از خانه 

 بیرون زدیم. در
راه، دانش بحث را به حرف های کامال بی 

 خطر کشاند. مثل

همیشه شوخی و خنده کرد و از گذشته ها و 
 کتک کاری

هایمان و زندگی انجا تعریف کرد. به نظر 
 می رسید که انقدر



مشغول اسمان ریسمان بافتن است تا من 
 را از آن حالت غم

زده خارج کند، که اصال متوجه نبود خودش 
اهم استرس پید  

کرده است. تند و بد رانندگی می کرد و هر 
 زمانی که پشت

چراغ خطر متوقف می شدیم، با انگشتانش 
 روی فرمان

ضرب می گرفت. می خواست تا همان جا 
 منتظرم بماند، اما

من گفتم که کارم طول می کشد و بهتر 
 است که او هم گشتى

ان اطراف بزند و من زمان رفتن با او تماس 



 می گیرم. قبول

کرد و من به مغازه شقایق رفتم و او هم 
 .رفت، تا تابی بخورد

شقایق مشتری داشت. یک مرد جوان که 
 کت و شلوار و

کراوات به تن داشت. قیافه ترگل و ورگلش، 
 شبیه به دامادها

بود. کمی معذب پا به پا می شد و شقایق 
 هم با صورت خندان

همیشه اش، همان طور که مشغول دیزاین 
بود، زیر دسته گلش  

 .پوستی او را سین جیم می کرد
متوجه حضور من شد و سالمی ردوبدل 



 کردیم. روی چهار

پایه نشستم و غمزده به اطراف نگاه کردم. 
 متوجه شدم مثل
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رادیویی که یک دفعه آن را از برق می کشند، 

 ساکت شد و با

نگرانی به من نگاه کرد. متوجه شده بود که 
 .چیزی شده است

لبخندی تحویلش دادم، تا نگران نشود. اما 
 دیگر آن حال و

هوای فضولی که با آن تازه داماد را سوال 
 پیچ میکرد، از بین

رفته بود. انقدر محسوس که حتی تازه داماد 



 هم شگفت زده،

نگاهی زیر چشمی به من کرد. با آن قیافه 
 اویزان و صورتی

بود، شبیه به ورم کرده  که از گریه شبانه
 .عملی ها شده بودم

با رفتن مرد، شقایق سریع امد و کنارم 
 .نشست

 چی شده، فدات شم؟-

همین یک کلمه باعث شد که دوباره بغضم 
 بترکد. منی که

سعی می کردم هیچ وقت گریه های دم 
 دستی و مسخره

نداشته باشم، حاال از شب قبل، یک نفس 



 گریسته بودم. بغلش

برایش تعریف کردم. کردم و جریان را 
 .دهانش باز مانده بود

همان طور متعجب و متفکر به من نگاه می 
 .کرد

 این اقا میگه که تو دخترشی؟-
سرم را تکان دادم. چانه اش را باال برد و با 

 خشمی که هرگز

از او که انقدر نازنین بود، ندیده بودم، گفت: 
 تا حاال کدوم

 قبرستونی بوده؟
 :شانه ام را باال بردم

 .میگه فرشته نذاشته بوده که بیاد سراغم-
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 .ابروانش را با حالتی تمسخر آمیز باال داد

 فرشته؟-
 .پوف خنده داری کرد

به حق چیزهای نشنیده. یعنی این اقا -
 معطل دستور فرشته

 بوده؟
نفسم را محکم به داخل کشیدم که باعث 

ی درشد هق کوتاه  

 .گلویم ایجاد شود. اخمش غلیظ تر شد

 با کاووس خان حرف زدی؟
سرم را به نشانه نفي تکان دادم. دستش را 

 روی دستم



 .گذاشت

خب قربون شكلت برم، به صحبتی با اون -
 .می کردی

چشمم را مالیدم. حس می کردم که ریگی در 
 چشمم گیر

 .افتاده است
-  می خوام برم شمال، ویالی برادر کاووس

 .خان

 برای چی؟-
گفت که وسایل مامانم هنوز تو زیرزمینه.  -

 می خوام برم

 .ببینمشون
 .کف دستش را روی گونه ام گذاشت



اگر دیدن وسایل مامانت بهت آرامش -
 میده، حتما برو
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 دستمال از کیفم در اوردم و فین کردم

 .ولی به نظرم با کاووس خان صحبت کن-

دم و یکی از تافی های که روی آهی کشی
 میزش گذاشته بود

 را باز کردم و خوردم

 .اگر خونه باشه-
 با حالتی تعجب آمیز گفت: نیست مگه؟

 کی بوده که حاال باشه-

یک دستش را زیر چانه اش زد و گفت: 
 .فرشته حیف بود



 .سرم را تکان تکان دادم

اصال از روزی که رفت، انگار یه بمب افتاد -
 وسط زندگی

 .ما

 .دستش را دراز کرد و دستم را نوازش کرد

بس که ماه بود. همچنان که دستم را نوازش 
 :می کرد، گفت

 تنها میری شمال؟
 .پوف خنده داری کردم

 .نه بابا، بهمن نمی ذاره-
 .نیشخند بامزه ایی زد

 گیره مگه؟-

دمشانه ام را باال بر  . 
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بگو بابا شما که اون ور آبی هستی دیگه -

 چرا؟

 .برای اولین بار از شب قبل خنده ام گرفت
 برای نگاه کردن من، اون ور آبی میشه-
 .چشمان شقابق تا جا داشت گشاد شد

 تو رو خدا؟-
بی حوصله سرم را تکان دادم و با کف دستم 

 صورتم را

 .مالیدم

- ندس بعیدهاز آقای مه ! 

 !خنده ام گرفت: آقا

با حالتی جمله اش را گفته بود، مثل اینکه 



 بهمن بدترین کار
ممکن را کرده است. کال این برادرها به 

 چیزیشون میشه. به

جز دانش که مطمئنم عالقه اش بی غل و 
 غشه برای هر دو

نفرمان چای ریخت. شاید هم چیزیش نمی 
 ...شه

دستم داد.  مکث کرد و فنجان چای را به
 فنجان را گرفتم و

 .فوت کردم و جرعه کوچکی خوردم

 .شاید هم گلوش گیر کرده-

چای پس حلقم پرید. خندید و همانطور که 
 من سرفه می



کردم، خم شد و ضربه هایی یک نواخت به 
 پشت کمرم زد و

 .ادامه داد
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اخه کسی که زده دماغ داداش رو شکسته  -

 که نمیاد حاال

 .خودش همون غلطی که اون کرده رو بکنه

بینی ام را باال کشیدم و با حالتی تمسخر 
 آمیز گفتم:بهمن؟

 .پوف خنده داری کردم و ادمه دادم
 .هیچکس نه، اون هم بهمن-

پوزخند شیطنت امیزی زد، ولی چیزی 
 نگفت. کمی بعد،



ا دانش تماس بگیرم، سرو کله بدون آنکه ب
 اش پیدا شد. با

خوش رویی با شقایق سالم و احوال پرسی 
 کرد و حتی چند

دقیقه ایی هم ایستاد و شقایق برایش چای 
 ریخت و از گلها و

وضع بازار گل صحبت کردند و بعد از 
 شقایق خداحافظی

کردیم و به خانه برگشتیم. کسی در خانه 
 نبود. تنها محبوبه

ر اشپزخانه مشغول بود. به آشپزخانه خانم د
 رفتم و خودم را
 .مشغول کردم



ساالد درست کردم و تمام حبوبات درون 
 قفسه ها را پاک

کردم و در شیشه ریختم. محبوبه خانم گفت 
 که پسرها برای

ناهار نمی آیند. دانش هم دوباره سوار 
 ماشین شد و رفت. من

و محبوبه خانم، ناهار سبکی خوردیم و من 
 به اتاق کارم رفتم

 .تا با کار، سر خودم را گرم کنم
نزدیک ساعت هفت بود که از اتاق بیرون 

 امدم. خانه در
سکوت کامل بود. محبوبه خانم هم رفته 

 بود. باال رفتم و کولر
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را خاموش کردم. اما صدای ضعیفی که از 

 اتاق دانش امد،
ت نشسته بود. مرا به اتاقش کشاند. روی تخ

 لخت بود و تنها
یک جین به تن داشت. موهایش باز و 

 پریشان، روی شانه
هایش ریخته بود و سرش را پایین انداخته 

 .بود
 دانش خوبی؟-

سرش را بلند کرد. چشمانش تمرکز نداشت 
 و دهانش کمی کج

شده بود. رنگش مثل مرده، رنگ پریده بود. 



 با دستش به
سریع به طرف دهانش اشاره کرد. انقدر 

 سرویس بهداشتی

طبقه باال رفتم که پایم روی سرامیک ها لیز 
 خورد و چیزی

نمانده بود که از پشت سر، کف توالت ولو 
 شوم. روشویی را

چنگ زدم و توانستم به موقع از افتادن 
 جلوگیری کنم. لگن

کوچکی که محبوبه خانم برای ریختن مایع 
 سفید کننده برای

شستن کف آشپزخانه آن جا گذاشته بود را 
 برداشتم و دوباره



به اتاق برگشتم و زیر دهان دانش گرفتم. 
 .عق زد و باال آورد

می نالید و می گریست. اشک روی صورتش 
 روان شده بود

و چشمانش کامال ورم کرده بود. با دستمال 
 و مالیمت،

دهانش را پاک کردم. کمی آب اوردم تا 
او را بخورد. بعد هم  

خواباندم و یک بر کردم و موهایش را کنار 
 زدم. مثل یک

بچه ی کوچک، اسیب پذیر و ضعیف شده 
 بود. می نالید و

دستش را روی معده اش گذاشته بود. با پتو 



 کامال او را
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پوشاندم. چون دمای بدنش پایین آمده بود 

 و پوستش مثل یخ،
دویدم و شماره  سرد شده بود. به اتاقم

 .بهمن را گرفتم
 سارا؟-

بهمن زود بیا. دانش حالش خوب  -
 نیست... باال آورد. االن

 .هم اصال حالش خوب نیست

سکوتی دو ثانیه ایی برقرار شد و او فحشی 
 :داد و گفت

 .کنارش باش، اومدم



تماس را قطع کردم و به کنار دانش 
 برگشتم. کنارش روی

م. موهایش تخت نشستم و دستش را گرفت
 را نوازش کردم و

برایش زمزمه کردم. خواندن، تنها کاری بود 
 که از دستم بر

می آمد. چشمانش باز بود و به روبه رو خیره 
 شده بود. اما

مشخص بود که هوش و حواس انچنانی 
 ندارد. مردمک اش

نوسان داشت و تمرکز نداشت. اما گاهی 
 اشک، از کنار

ریخت.  چشمش راه می گرفت و پایین می



 اشک هایش که در
حالت بی حالی بود، مثل چاقو به دلم می 

 نشست. کامال
معصومانه و مظلومانه. نیم ساعتی طول 

 کشید تا بهمن پیدایش

شد. تنها بود. نوشاد و برنابا او نبودند. 
 صدای پاهایش که با

سرعت از پله ها باال می دوید، برایم پر از 
 .راحتی خیال شد

ی که با دانش تنها بودم، تمام ان نیم ساعت
 می ترسیدم که او

 .بدتر شود و من هیچ کاری نتوانم بکنم
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 چطوره؟-

 .برخاستم و جایم را به او دادم
نمی دونم اصال کی اومد خونه. من اتاق  -

 .کارم بودم

 .نفهمیدم
کنار برادرش نشست و با مالیمت موهایش 

 را کنار زد و
 .اسمش را صدا کرد

 باال آورد؟-
سرم را تکان دادم. سکوت کرد. من هم 

 سکوت کردم. تقریبا

یک ساعت بعد، حال دانش انقدر بهتر شد 
 که حواسش به سر



جایش برگشت. اطرافش را شناخت و تمرکز 
 چشمانش بهتر

شد و به خواب رفت. از اتاق بیرون آمدیم و 
 او در اتاق را

 .پیش کرد
که تو رو برده پیش دوستت،  احتماال زمانی

 رفته زهرمار پیدا
 …کرده

آهی کشید و دستش را درون موهایش 
 .کشید

من اگه می فهمیدم کدوم حروم لقمه ایی  -
 براش جور میکنه،

 .خوب بود



سیگاری آتش زد و در همان حال به 
 اشپزخانه رفت. پشت

سرش رفتم و برای هر دو نفرمان چای 
 ریختم

- یه روزی اوردوز کنههمه اش می ترسم که   
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با همدردی دستم را روی دستش گذاشتم. 

 پس نزد و دستم را
فشرد. دوباره سکوت کردیم. چشمانش 

 خسته بود و ناراحتی

از تمام صورتش مشخص بود. عضله فکش 
 می جنبید و دایم

 .منقبض می شد



 ..بهمن-
 .سرش را بلند کرد و مرا نگاه کرد

- ام برم شمالمن می خو . 

چند لحظه نگاهم کرد. بعد سیگارش را در 
 زیر سیگاری

 :خاموش کرد و گفت

 .فردا راه می افتیم-

 لبم را گزیدم
 .نمی خوام مزاحم تو بشم-

 می خوای تنها بری؟ -

 کمی شانه ام را باال بردم ؛

مجبورم عادت کنم که تنها به کارهام --
 .برسم



 .گوشه لبش به طور مختصری باال رفت

بذار هر وقت من رفتم، اون وقت تمرین -
 روی پای خودت

 .بودن رو بکن
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خندیدم:پس همه با هم بریم. نه برنا و 

 .نوشاد تهران کار دارن
 نمی تونن بیان. دانش چی؟

اره دانش رو می برم. یه چشمم باید بهش -
 .باشه

به عقب تكیه داد و گفت: برای چی می خوای 
 بری؟

 .می خوام برم وسایل مامانم رو بردارم-



خواست تا چیزی بگوید که با صدای افتادن 
 تاالپ چیزی،

هر دو نفرمان از جا پریدیم. دانش بود که 
 انقدر هنوز گیج

بود که از پله افتاده بود و نقش زمین شده 
 بود. او را بلند

 .کردیم و روی مبل گذاشتیم

گویم بهمن گفت که با برنا تماس بگیرم و ب
 که آب در دستش

است، زمین بگذارد و به خانه برگردد. اما مچ 
 پای دانش که

در همین مدت زمان کوتاه ورم کرده بود، 
 حتی بدون تشخیص



برنا هم نشان از شکستگی یا دررفتگی 
 داشت. دانش می نالید،

اما نه انقدر که باید. احتماال الكل باالیی که 
 در خونش بود، او

ده بود. با امدن برنا و را کمی بی حس کر 
 نوشاد، پسرها دانش

را برداشتند و به بیمارستان بردند. تقریبا 
 ساعت از دوازده

گذشته بود که با دانش که پایش را گچ کرده 
 .بود، برگشتند
که کاووس خان نیامده و یا  بهمن پرسید

 تماس نگرفته است؟
گفتم که نه آمده و نه تماس گرفته است. 



واخمش در هم رفت   

خان در  به طبقه باال و اتاقش رفت. کاووس
 زمان زنده بودن
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فرشته هم انچنان مرد خانواده و شوهری 

 متعهد نبود، اما سعی

می کرد که هر شب در خانه باشد. اما به 
 نظر می رسید که با

فوت فرشته، او هم دیگر کامال از خانه و 
 زندگی و حتی

است پسرهایش هم بریده . 

* * * 

صبح وقتی که از اتاق بیرون آمدم و برای 



 خوردن صبحانه به

آشپزخانه رفتم، فکر کردم که احتماال برنامه 
 سفرمان به هم

خورده است. اما بهمن که طبق معمول 
 همیشه صبح زود رفته

و نان گرفته بود، با یک بطری آب معدنی از 
 حیاط به داخل

آمد و گفت که سریعتر آماده شوم. وقتی 
 پرسیدم که مگر

سفرمان سرجایش است؟ گفت: که برای چه 
 نباشد؟

چیزی که متوجه شده بودم این بود که بهمن 
 به ندرت از زیر



بار قولی که داده بود، شانه خالی می کرد و 
 مگر آسمان به

زمین سقوط می کرد که او تغییری در برنامه 
 اش می داد. در

پزخانه برنا و نوشاد مشغول صحبت با اش
 .خارج و کار بودند

احتماال برنا در نبود بهمن، به کمک نوشاد 
 رفته بود. صبحانه

ایی سریع خوردم و به اتاق رفتم و برای نهایتا 
 یک شب،

کمی وسیله برداشتم. لباس پوشیدم به اتاق 
 دانش رفتم. روی

تخت خوابیده بود و ساعدش را روی پیشانی 



ذاشته بوداش گ . 

وقتی که برای خداحافظی بوسیدمش، با 
 غرولند گفت: نمی

 .خوام بری
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مثل بچه ها بهانه گیری می کرد. خندیدم و 

 جلوی ایینه اش

رفتم و موهایم را دم اسبی کردم و با کش 
 محکم بستم

 !پسر خوبی باش و برنا رو دق نده-
 .پوزخند بامزه ایی زد

- تا می تونی بهمن رو دق بدهولی تو  . 

 .خندیدم



بدجنسی دیگه کی اخه قدر بهمن بهت -
 میرسه؟

در باز شد و بهمن احتماال برای خداحافظی با 
 دانش به اتاق

امد. دانش رو به او کرد و گفت: تحویل بگیر 
 طرفدار دو

 !اتیشه ات رو
بهمن با تعجب به من نگاه کرد و من کمی 

 .خجالت کشیدم

- تو همیشه خوش شانس  دهنت سرویس!
 بودی. من اگه اینقدر

کسی رو دق مرگ کرده بودم، طرف دیگه 
 تف هم تو صورتم



 نمی انداخت، چه برسه به طرفداری؟
بهمن چیزی نگفت و تنها نگاهی به من کرد. 

 شالم را سرم

کردم و خم شدم همانطور که دانش را بغل 
 می کردم،

 .نیشگانی هم از زیر بازویش گرفتم
او هم گونه ام را کشید و بعد کامال جدی شد 

 و گفت: مواظب
خودتون باشید... رو به بهمن گفت: اذیتش 

 نکن! فقط من حق
دارم سارا رو اذیت کنم. بذار سالم برگرده، 

 هر بالیی
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خواستی بگو خودم سرش میارم. ولی تو حق 
 نداری حالش

ف برادرش رو بگیری! بهمن دستش را به طر 
 دراز کرد و

گفت: باال غیرتا راه نیافت دوباره دنبال 
 مشروب. به اون

حرومزاده ایی که مشروب میاره برات بگو، 
 اگه بفهمم كیه،

زنده اش نمی ذارم. دانش نیشخند زد، ولی 
 چیزی نگفت. از

اتاق دانش بیرون آمدیم و من وسایلم را 
 برداشتم و این بار

ن محبوبه خانم و بدون از زیر قران رد کرد



 بدون حضور
فرشته، به سفری رفتیم که تنها چند ماه قبل 

 رفته بودیم. تا
رسیدن به مقصد، یک نفس راند و حتی 

 برای ناهار هم نگه
نداشت. هر دو نفرمان سکوت کرده بودیم و 

 تنها صدایی که
در ماشین بود، صدای ارام و مالیم یک 

 موسیقی بی کالم

 رسیدم. ویال انقدر بود. ساعت چهار به ویال
 گرم و خفه و دم

کرده بود که اصال نمی شد یا در خانه 
 گذاشت. تمام پنجره ها



را باز کردیم و بعد از آنکه آن هوای دم کرده 
 و خفه خارج

 .شد، تمام کولرهای گازی را زدیم

من باال رفتم و دوش گرفتم. موهایم از فرط 
 عرق، به فرق

رفتن سرم چسبیده بود. بعد از دوش گ
 پایین آمدم و چند لحظه

ایی مقابل کولر ایستادم. انقدر که لرزشی در 
 تنم افتاد. بهمن

در اشپزخانه بود و روی میز هم، مواد غذایی 
 که ظاهرا در

زمان دوش گرفتن من رفته و خریده بود، 
 قرار داشت. ما



احتماال فردا برمی گشتیم، ولی خب برای 
 همین زمان کوتاه
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هم هیچ مواد غذایی در ویال موجود نبود. 

 روی میز بسته های
کیک و چیپس و یک بسته ساالد الویه اماده 

 و کالباس و یک
بسته ناگت مرغ بود. در کیسه هایی دیگر 

 هم کمی میوه روی

میز چشمک می زد. بهمن به طور بیمار گونه 
 ایی عاشق

ی میوه بود. به طوری که اگر یک روز میوه نم
 خورد،



مریض می شد. حاال هم کنار سینک 
 ایستاده بود و تند تند و

مثل قحطی زده ها، مشغول خوردن هلو 
 انجیری هایی، به

درشتی یک سی دی بود! چرخید تا از کیسه 
 یک هلوی دیگر

بردارد. موهای او هم از فرط عرق خیس 
 شده بود و روی

پیشانی اش ریخته بود و دکمه های پیراهن 
 مردانه اش را هم

تا سینه باز گذاشته بود. بسته های ساالد و 
 ناگت و کالباس را

برداشتم و در یخچال گذاشتم و به شوخی 



 گفتم: چیزی هست

که بیشتر از میوه دوست داشته؟ هسته هلو 
 را کف دستش تف

کرد و گفت: سرت به کار خودت باشه. 
خم شدم تاخندیدم.   

کیک و بسته چیس را در قفسه بگذارم که از 
 کنار دستم رد

شد و به طبقه باال رفت تا احتماال دوش 
 بگیرد. بعد از جابه

جا کردن وسایل، به حیاط و زیر زمین رفتم. 
 هوای زیر

زمین خفه تر و دم کرده تر از ویال بود. به 
 طوری که اصال



اشتم نمی شد پا در آن گذاشت. در را باز گذ
 و به کنار استخر

برگشتم. یک صندلی تاشو از اتاقک 
 مخصوص تعویض لباس
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که در گوشه ایی از محوطه استخر بود، در 

 اوردم و همان جا
 .کنار استخر گذاشتم و نشستم

آب تمیز و پاکی که چند ماه قبل پسرها در 
 آن شنا کرده

ته و پر از بودند، حاال تبدیل به آبی لجن گرف
 الرو حشرات و

برگ درختان شده بود. کمی بعد بهمن هم 



 آمد. دوش گرفته
بود و هنوز موهایش مرطوب بود. تیشرت 

 راحت خانگی و
یک شلوارک کوتاه پوشیده بود و و بوی 

 پاکیزگی می داد. آمد
و همان جا روی زمین کنار استخر نشست و 

 پاهایش را
نقدر درون استخر آویزان کرد. سطح آب ا

 پایین رفته و تبخیر
شده بود که پای او به آب نمی رسد و الوده 

 .نمی شد
گفتم: ادم باورش نمیشه که این آب کثافت، 

 همون ابیه که چند



 .ماه قبل شماها توش شنا کردید

به آب استخر نگاه کرد و گفت: تو این چند 
 ماه، خیلی چیزها

 .تغییر کرد. این هم روی همه اون تغییرات
ش را از پشت، روی زمین گذاشت و دستان

 ستون کرد و کمی

به عقب خم شد و در حالیکه همچنان 
 نگاهش به روبه رو بود

گفت: دوست داشتی کاووس بابات بود؟ از 
 سوال یكباره اش

جا خوردم، اما صادقانه گفتم: آره... سرش را 
 چرخاند و مرا

نگاه کرد. در نگاهش عالوه بر ناراحتی، کمی 



هتعجب هم دید  

 .می شد
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چرا؟ باز موضوع عذاب وجدان نوشاد و این 

 جریانات

 وسطه؟

سرم را تکان دادم و به اسمان صاف و بدون 
 .ابر نگاه کردم

قبال این را به او گفته بودم، ولی حاال این 
 حرفم به نظرم چقدر

بچگانه می آمد. حاال که حقیقت تلخ اشکار 
 .شده بود

 ...همون روزی که-



می خواستم بگویم همان روزی که پدرم پیدا 
 شد، اما نگفتم و

به جایش گفتم: نوشاد از من معذرت 
 .خواهی کرد

این بار کامال شگفت زده شد. واقعا؟ سرم را 
 به نشانه مثبت

تکان دادم. چی بهش گفتی؟ گفتم که می 
 بخشم، ولی فراموش

رفتارم  نمی کنم و نباید توقع داشته باشه که
 با اون، مثل

رفتارم با بقیه شماها بشه عالوه بر شگفت 
 زدگی از کار و

حرکت برادرش، حاال نوعی احترام و عالقه 



 هم در نگاهش

پیدا شد. برخاست به طرف من آمد. 
 دستش را دراز کرد تا

مرا بلند کند. دستش را گرفتم. مرا بلند کرد، 
 ولی دستم را

و سرش را کمی رها نکرد. دستم را باال برد 
 خم کرد و دستم

 .را بوسید

مرسی که از جهنمی که توش بود، نجاتش 
 .دادی

خجوالنه سرم را پایین انداختم. این احترام 
 خیلی با ارزش

بود. این احترام و بوسیدن دست، از طرف 



 کسی بود که

336 

 تقاطع  
روزی رفتاری متفاوت با من داشت. این 

 احترام از طرف
با ارزش بود. بهمن ادم خرج کردن  بهمن

 احساسات و این
دست از کارها، برای کسی نبود. همین این 

 کارش را با

ارزش تر می کرد. با هم به زیرزمین که حاال 
 هوایش کمی

بهتر شده بود، رفتیم. زیرزمین کل ساختمان 
 .را در برداشت

بزرگ و جادار. در گوشه ایی از آن، شوفاز 



 خانه قدیمی و

دقیانوس بود و در طرف دیگرش، قفسه عهد 
 هایی روی

دیوار تعبیه شده بود و پر بود از انواع خرت 
 و پرت و لوازم

از لباسهای کهنه و قدیمی گرفته، تا ظرف و 
 ظروف و شلنگ

و داس و بیل و طناب و موتور کولر آبی و 
 تلوزیون گفدی

قراضه و یک رادیو ترانزیستوری و چکمه های 
 الستیکی و

ندلی ارج و ... انقدر لوازم و وسیله در چند ص
 آنجا بود که



پیدا کردن لوازم مادرم، مثل پیدا کردن یک 
 سوزن در انبار

کاه به نظر می رسید. آه از نهادم برخاست. 
 احتماال ما حاال

حاالها گیر می افتادیم. شروع به کار کردیم. 
 انقدر چیزهای

متنوع و جالبی انجا بود که گاهی توجه ما را 
 جلب می کرد و

نیم ساعتی از وقتمان را می گرفت. به قول 
 بهمن، یک گنج

زیر ساختمان خوابیده بود. ظروف مسی 
 سنگینی که انجا

روی هم تلنبار شده بود، خودش به تنهایی 



 میلیونها تومان

قیمت داشت. الباقي وسایل هم، بعضی 
زمانهایشان در اثر   

تبدیل به عتیقه های گران قیمتی شده 
 بودند. اما تا شب کار

337 

 تقاطع  
کردیم. عاقبت بهمن مرا که انقدر عطسه 

 کرده بودم که تقریبا

چشمانم ورم کرده بود، به اصرار باال فرستاد. 
 باال رفتم و

دوباره مجبور شدم که دوش بگیرم و یک 
 قرص ضد

ی که دوش گرفته حساسیت هم بخورم. وقت



 پایین آمدم، بهمن
مقابل در ایستاده بود و با چیزی در دستش 

 .ور می رفت

چیزی مثل یک جعبه چوبی منبت کاری 
 شده. با ذوق به

 .طرفش رفتم

 چیه؟-

 .جعبه موسیقی-

 .لب و لوچه ام اویزان شد
 فکر کردم مال مامانمه -

لبخندی مالیم زد و جعبه کوک شده را روی 
نارمیز کنسول ک  

در گذاشت که باعث شد اهنگ ارامی در 



 .خانه پخش شود

همانطور که به طبقه باال می رفت، گفت: از 
 کجا معلوم؟ شاید

 هم مال مامانت باشه

به اشپزخانه رفتم و بساط شام را آماده 
 کردم. وقتی که بهمن

دوش گرفته و آماده پایین آمد، میز شام 
 چیده شده بود. بعد از

رفت تا سیگاری بکشد و  شام، او به حیاط
 من هم تلوزیون را

روشن کردم و روی شبکه سه و سریال مورد 
 عالقه محبوبه

خانم، گذاشتم. تازه تیتراژ سریال تمام شده 



 بود که بهمن به
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داخل آمد و گفت که هوا عالی است و اگر 

 مایل باشم، کمی

 .قدم بزنیم

و یک لباس دم سریع برخاستم و باال رفتم 
 دستی پوشیدم و با

هم از خانه بیرون زدیم. حق با او بود. هوا 
 عالی و خنک

بود. وقتی که از ویال بیرون زدیم، نسیم 
 انجان خنکی آمد که

برای لحظه ایی مرا لرزاند. ویال از دریا دور 
 بود. به



طوریکه حتی بو و صدای دریا هم از آن فاصه 
 حس نمی شد،

اما ما قدم زنان در مسیر دریا به راه افتادیم. 
 بعد از آنکه کمی

از وبال فاصله گرفتیم، بهمن سکوت را 
 شکست و گفت: چرا

 گفتی که دوست داری کاووس بابات باشه؟

نفس عمیقی کشیدم و گفتم: چون می خوام 
 این جوری به خودم

تلقین کنم... کاووس خان من رو بزرگ کرد. 
 ولم نکرد. برام

ه اسم خودش، شناسنامه گرفت. نونم رو ب
 داد. درسته که هیچ



وقت توجهی به من نداشت، ولی این اصال 
 مهم نیست. چون

 ...به بچه های خودش هم بی توجه بود
 مکث کردم و با ناامیدی ادامه دادم؛

راستش ترجیح می دادم هر ادم مرده ی -
 دیگه ایی، به جز یه

قاتل بوده  آدم زنده، پدرم باشه. حتی اگه یه
 که اعدامش کرده

بودن. اینجوری می گفتم که مرده بوده که 
 هیچ وقت سراغم

رو نگرفته. ولی حاال این ادم که ظاهرا خیلی 
 هم موجه هست

 و زنده تمام ذهنیت من رو به هم ریخته
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سنگی زیر پایم رفت و مرا کمی به طرف 

 مخالف او،

ه موقع بازویم را گرفت سکندری داد. اما او ب
 و ثابت نگه

 .داشت

هر چند فکر کنم خیلی وقت بود که خودم -
 هم می دونستم،

کاووس خان بابام نیست. فقط خودم رو 
 .امیدوار می کردم

اگه کاووس خان به هر نوعی به من مربوط 
 بود، فرشته جون

به این راحتی نمی ذاشت اون من رو تو اون 



 خونه بیاره؛

کردم و ادامه دادم: نمی  به بهمن نگاه
 دونم... شاید هم می

ذاشت. فرشته جون زن عجیبی بود. آدم 
 نمی فهمید چی تو
 .ذهنش می گذره

صدای خش خشی آمد و بوته ها تکان خورد. 
 احتماال حیوانی

چیزی، میان بوته ها حرکت کرده بود. بعد 
 هم برق چشمانی

بود در تاریکی دیده شد. گربه . 

- یبی بود. گاهی فکر می اره مامان زن عج
 کردم که چرا



جلوی بابا کوتاه میاد؟ ولی بعدش یه حرکتی 
 می کرد که فکر

میکردم این کوتاه اومدن، ناشی از عالقه 
 زیادش به بابا

 .است
عاقبت به ساحل رسیدیم. بر خالف آنچه که 

 فکر میکردم،
ساحل به شدت شلوغ بود. عده ایی جا به 

 جا آتش روشن کرده

بودند و عده ایی هم با گیتار، در فاز 
 موسیقی و دور همی

340 

 تقاطع  
رفته بودند. جایی خلوت و دورتر از بقیه 



 نشستیم. هوا در
ساحل هم خنک بود و اسمان ستاره باران 

 بود. دریا در شب
 .هم زیبا بود. حتی به نوعی زیبا تر از روز

 نمی خوای ازمایش دی ان ای بدی؟-
هش به دریا بودنگا . 

 ...نه -
 .نیم نگاهی کوتاه کرد

 چرا؟-

آهی کشیدم و گفتم: نمی خوام امید به اینکه 
 شاید اون بابام

نباشه رو تو خودم بکشم. االن تو خودم و 
 قلبم، این امید رو



می دم که شاید اون اصال بابام نباشه. نمی 
 خوام این امید

بمیره. نمی خوام بیشتر از این بهم وصل 
هبش  

حاال تو ازمایش رو بده و بعدش بهش بگو -
 !که بره به درک

حداقل خودت از این بالتکلیفی نجات پیدا 
 می کنی. لبم را

گزیدم و گفتم: نمی خوام بیشتر از این 
 .داغونم کنه

هیچ کس نمی تونه کسی رو داغون کنه. -
 همیشه این خود

ادمه که به اطرافیانش اجازه میده اونقدر 



ارنروش تاثیر بذ  

که به مرز له شدگی برسه و داغون بشه. 
 دست خودته. این

 .اجازه رو بهش نده
چند لحظه نگاهش کردم. او هم نگاهم می 

 .کرد
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 تو به کی اجازه دادی که داغونت کنه؟-

 .نگاهش را گرفت
 .من داغون نیستم-

بی رودربایستی گفتم: چرا هستی. همتون 
 .هستید

نفس عمیقی را به درون ریه هایش کشید و 



 سکوتی طوالنی

کرد. انقدر طوالنی که فکر کردم دیگر چیزی 
 .نخواهد گفت

وقتی که رفتیم اونجا، بعد از چند ماه من -
 .افسردگی گرفتم

تمام انگیزه ام رو از دست داده بودم. دلم 
 برای مامان تنگ

شده بود. برای دوستام، برای ایران. ولی 
توجه شدمبعدش م  

که اوضاع برادرهام وخیم تر از من هست و 
 همین من رو

مجبور کرد تا خودم رو جمع و جور کنم و 
 سوسول بازی رو



کنار بذارم و این وضع رو بهتر کنم. دانش 
 خیلی بچه تر از

اونی بود که بتونه از مامان جدا بشه. دوری 
 برای دانش، زود

اد بود. به همین خاطر تو شونزده سالگی افت
 تو خط هر غلط

اضافه، یعنی حتی زمانی که به سن قانونی 
 .هم نرسیده بود

برنا ولی از اون ور بوم افتاد. فقط درس و 
 .درس

نوشاد هم بعد از اینکه عقلش اومد 
 سرجاش و تازه فهمید که

چه غلطی کرده، اونقدر اوضاع روحیش وخیم 



 شد که مجبور

 ...شدم ببرمش روان پزشک
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مکث کرد و دست در جیبش کرد و سیگاری 

 بیرون آورد و
 آتش زد و ادامه داد؛

تو این اوضاع و احوال بلبشو بود که با سارا -
 .اشنا شدم

دختر خوبی بود. دوستش داشتم، ولی هیچ 
 .وقت عاشقش نشدم

رابطه مون خوب بود. یعنی حداقل من این 
 جوری فکر

که از دستم میکردم. تا یه روز اومد و گفت 



 خسته شد. گفت

که بهتره برم با برادرهام چون تمام وقت و 
 انرژی و عالقه ام

 .رو برای اونها صرف می کنم

حتی از دستش ناراحت هم نشدم. طفلک 
 .حق داشت

 .دیگر ادامه نداد. سیگارش را سر صبر کشید

 هیچ وقت دانش رو بستری کردی؟-

دوباره اره... دوبار. ولی هر بار چند ماه بعد، 
 .رفت سراغش

با ناراحتی سرم را پایین انداختم. به طوریکه 
 موهای

 .پریشانم، میان من و او را سایه انداخت



اگه من نبودم، هیچ کدوم از این اتفاقها -
 نمی افتاد. شما اواره

 ...نمی شدین
 زمزمه کنان ادامه دادم؛

 .حق داری از من بدت بیاد-

م را کنار به طرفم خم شد و با مالیمت موهای
 زد. برای لحظه

 .ایی دستش به گونه ام خورد
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 .من ازت بدم نمیاد-

صدایش بم و مثل خودم زمزمه کنان بود. 
 نگاهش کردم. در

تاریک و روشن ساحل، چشمانش آرام و 



 حتی پر از محبت

 .بود
من اگه ایران می موندم، نمی تونستم -

 تحمل کنم که بابا
اونجوری با مامانم رفتار کنه. همین باعث 

 درگیری های

بیشتر و محیط متشنج تر میشد. یادته که زد 
 دستم رو شکست؟

 .پس بهتر که رفتم
با یک حرکت برخاست و دستش را برای 

 بلند کردن من دراز
کرد. دستش را گرفتم. مرا از جا کند و در 

 حالیکه دستم را



ه برگشتیم. رها نکرده بود، قدم زنان به خان
 صبح وقتی که

پایین رفتم، بهمن صبحانه اش را هم خورده 
 بود و نبود و

احتماال در زیر زمین بود. بهمن کال سحرخیز 
 بود و تعداد

دفعاتی که او را خوابیده تا دیر وقت دیده 
 بودم، به تعداد

انگشتان دستم هم نمی رسید. لباسی که 
 دیروز پوشیده بودم را

ک روسری کهنه از کشویی دوباره پوشیدم و ی
 که هنوز کمی

از لباسهای فرشته را در آن بوده بیرون 



 کشیدم و به صورت

ماسک روی دهانم بستم. نگاهی در ایینه به 
 .خودم انداختم

قیافه احمقانه ایی پیدا کرده بودم. ولی 
 حداقل بهتر از این بود

که از شدت عطسه کردن، خفه بشوم. بهمن 
 نگاهی به قیافه

د، ولی نه مسخره ام كرد و نه حتی من کر 
 چیزی گفت. اگر
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دانش بود تا االن صد و یک متلک آبدار از 

 استینش بیرون
 .کشیده بود و تحویلم داده بود



کار را شروع کردم. در میان آن همه خرت و 
 پرتی که بود،

پیدا کردن عروسک زمان بچگی ام، خالی از 
 .لطف نبود

که احتماال از حمله و شبیخون  عروسکی
 دانش، در امان

مانده و سالم بود. آن را کناری گذاشتم تا 
 سر فرصت بشورم

و تمیز کنم. جعبه ایی که مثل جعبه کفش 
 بود را برداشتم و

تکان تکان دادم. درون جعبه پر بود. بلندتر 
 …بخون

آنچنان از جا پریدم که جعبه از دستم روی 



 زمین افتاد. دستم
روی قلبم گرفتم را . 

 .ترسوندیم-
 .گوشه دهانش باال رفت

 .گفتم یکم بلندتر بخون

احتماال بدون آنکه متوجه شوم، زمزمه کنان 
 .می خواندم

دست دراز کرد و روسری را کمی كنار زد. 
 بعد نگاهش از

دهانم، به سر شانه هایم افتاد. اخم كم رنگی 
 کرد و گفت: این

 ...قدر قوز نكن

لبم را گزیدم و خجوالنه گفتم: دست خودم 



 نیست. چشمانش را
کمی تنگ کرد و متفكرانه نگاهم کرد. چرا قوز 

 می کنی؟

 .کمی شانه ام را باال بردم

345 

 تقاطع  
 ...از بعد از اون جریان-

دیگر ادامه ندادم. شرم و حیا مانع ادامه 
 حرفم شد

 قوز می کنی که بدنت رو بپوشونی؟ _
تا ریشه مو سرخ شدم، اما سرم را به نشانه 

 .مثبت تکان دادم

علت قوز کردنم، چیزی بود که حتی به 
 .شقایق هم نگفته بودم



 .اما حاال او راحت جریان را گرف
با مالیمت گفت: سعی کن به این حالت 

 غلبه کنی. ستون

 .فقراتت اسیب می بینه

چیزی نبود که خودم هم آن را ندادم. اما 
که میهمین   

خواستم صاف بیاستم، ناخوداگاه خم می 
 شدم. برای عوض

کردن جو صحبت، خم شدم تا جعبه کفش 
 که از دستم به زمین

افتاده بود را بردارم. اما همین که جعبه را 
 برعکس کردم،

تمام محتویات آن روی زمین ریخت و باعث 



 شد که در جا

 .خشکم بزند

شد  بهمن هم که این صحنه را دیده بود، خم
 و با دهان باز به

محتویات جعبه نگاه کرد و زیر لب گفت: یا 
 !خدا

جعبه پر بود از عکس. همه قدیمی اما با 
 کیفیت. بهمن

عکسی از میان انبوه عکس ها و کاغذها 
 ریخته روی زمین

برداشت و گفت: مال هر کسی بوده، ادم 
 .اهل دلی بوده
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نده ام را نگه دارم و دیگر نتوانستم جلوی خ
 قهقهه زنان روی

زمین پهن شدم. بهمن هم که خنده مرا 
 دید، او هم قهقهه زد و

روی زمین کنارم نشست. برای چند دقیقه 
 تمام، هر دو

نفرمان انقدر خندیدیم که اشک چشم مان 
 راه افتاد. بهمن

کاغذی را برداشت و وارسی کرد. بعد در 
 حالیکه هنوز می

خندید، آن را به من رد کرد. نگاهی به کاغذ 
 انداختم. یک

جور تخیالت بود. در کل تمام آن جعبه 



 کفش، خالصه شده

 .بود به همین چیزیها
 فکر می کنی مال کیه؟-

آخرین عکس و کاغذ را هم در جعبه 
 گذاشت و در جعبه را

 .بست و متفکرانه چانه اش را باال برد
ه مرده. شاید نمی دونم. ولی قطعا مال ی -

 .هم مال زن باشه

گوشه لبش باال رفت و در حالیکه از روی 
 زمین بر می

خواست، گفت: زنها معموال از این کارها 
 نمی کنن. زنها

فانتزی های ذهنی شون رو، یا حتی 



 خاطراتشون رو این

 .جوری بی مهابا جایی نمی ذارن

من هم برخاستم. کنار جعبه کفش، یک 
 .جعبه دیگر هم بود

یک جعبه فلزی. قفل و زبانه داشت و یک 
 قفل آویز زنگ

زده، ولی ظریف و زیبا روی آن بسته شده 
 بود. جعبه را تکان

تکان دادم. آن هم به نظر پر می آمد. 
 مقداری از عکسها، همان
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هایی بود که در آلبوم فرشته هم بود. اما 

 بعضی از عکسها هم



فرشته ندیده بودمبود که در آلبوم  . 

عکسهایی از مادرم و کاووس خان و عکسی 
 از مادرم و

کاووس خان و فرشته. حتی عکسی چهار 
 نفره هم بود. از

کاووس خان و برادرش و مادرم و فرشته 
 مادرم و فرشته

کنار هم نشسته بودند و کاووس خان و 
 برادرش کنار هم

ایستاده بودند. با شلوار هایی که نیم متر 
داشتند و یقه پاچه  

هایی که برگشته و عریض بودند. موهای 
 فرفری و سبیلهای



آویخته در ته جعبه، عکسهای دیگری هم بود 
 که نامرتب تر

بودند و با بی توجهی، کش پولی به دورشان 
 .بسته شده بود

کش پول هم بر اثر گذشت زمان، پوسیده و 
 .پاره شده بود

ه عکسها را برداشتم، ولی انقدر حیرت زد
 شدم که همه را

رها کردم. عکسها روی زمین ریخت و پخش 
 شد. تمام آن

عکسها متعلق به مادر و پدرم بود. ممدوح 
 کامال جوان بود

ولی از آن تیپهایی بود که تغییر انچنانی 



 نکرده بود. در تمام
عکسها قیافه خندان مادرم و ممدوح، چیزی 

 بود که بیشتر به
انه بودندچشم می خورد. عکسها همه عاشق . 

دلم به هم خورد. از جا پریدم و از زیرزمین 
 بیرون زدم. به

درون خانه برگشتم و پای سینک رفتم و 
 روسری را دور

گردنم انداختم و به صورتم آب زدم. حال 
 خوبی نداشتم. گیج

و منگ و در عین حال ضربه خورده بودم. 
 همان جا با
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صورت خیس، به سینک تکیه دادم و سعی 
 کردم تمام آن

عکسها را از ذهنم بیرون کنم. مادرم در 
 آغوش او. در همین

ویال. بهمن به سراغم نیامد و من چقدر از 
 بابت این کارش،

ممنون و خوشحال شدم. مرا به حال خودم 
 گذاشت، تا کمی

ریکاوری کنم. نزدیک ظهر بود که به خانه 
دآمد. من وانمو  

کردم که در اشپزخانه مشغول چیدن میز 
 هستم. دستانش را

شست و در اشپزخانه به من ملحق شد. اما 



 باز هم چیزی
نگفت. کالباس را در اوردم و با نانهایی که 

 روز قبل گرفته و
کمی بیات شده بود، تند تند ساندویچ 

 درست کردم. او هم سر

یخچال رفت و چند تا هلو قبل از ناهارش 
عاقبت بعدخورد.   

از ناهاری که در سکوت خورده شد. او 
 محتاطانه گفت: به

 .نظرم اون نامه ها و کاغذها رو بخون
نگاهم را به روی میز دوختم و تنها سرم را به 

 نشانه مثبت
 .تکان دادم



 تو خوندی؟ -
 .صدایم زمزمه ضعیفی بود

نه اونها مال مادر توئه. من حق خوندش  -
 رو ندارم، مگه

دت بخوایاینکه خو . 

سرم را بلند کردم و نگاهش کردم. نگاهش 
 مثل همیشه

خونسرد و آرام بود. برخاست و از اشپزخانه 
 .بیرون رفت
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تمام ذوق و شوقم برای پیدا کردن وسایل 

 .مادرم کور شده بود

آن همه عجله و احساسی که داشتم، دود 



 شده و به هوا رفته

ز این ویال زده شده بودم که بود. حتی انقدر ا
 می خواستم به

بهمن بگویم که جمع کند تا برویم. وقتی که 
 از آشپزخانه

بیرون آمدم، جعبه را دیدم که روی میز 
 ناهارخوری بزرگ

درون هال بود. با نفرت به جعبه نگاه کردم. 
 بهمن در خانه

نبود. دلم می خواست همین حاال جعبه را 
 آتش بزنم. اما نیمه

قی وجودم، می گفت که باید نوشته ها منط
 و نامه ها را



بخوانم. با اکراه و پاکشان به طرف میز رفتم 
 و جعبه را

برداشتم. یکی از صندلی ها را بیرون کشیدم 
 و نشستم و

عکسها را کناری گذاشتم و شروع به خواندن 
 .نامه ها کردم

فیروزه عزیزم، سالم. امیدوارم که خوش و "
 .سالمت باشی

اگر از حال من جویا باشی، من هم خوب 
 هستم و همه چیز

بر وفق مراد است. کاووس و بچه ها هم 
 خوب هستند. در کل

تنها نگرانی، دوری شماست. پسرها هم 



 خوب هستند. برنا

دندان در آورده و سینه مرا گاز می گیرد. 
 بهمن این جور

نبود. بهمن از نوزادی هم بچه آرامی بود. 
 کاووس هم هنوز

در گیر و دار دادگاه و اموال بابا نواب الدین 
 است. سینما را

گرفتند. گفتند که در این سینما فیلم های 
 آنچنانی پخش می شده

است. خیالی نیست از این گرفتن و توقیف 
 کردنها. بابا نواب

الدین بیشتر نگران ماست، تا مال و اموال. 
 به کاووس می
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ا کند و اصال پی کار و دادگاه را گفت که ره
 نگیرد. ولی

کاووس هم یک دنده است. خودت که دیگر 
 بهتر او را می

شناسی. از همه اینها و دردسرها که بگذریم، 
 تو چطوری؟ بی

بی زینت چطور است؟ امیدوارم که توانسته 
 باشید، با هم کنار

بیاید. در حقیقت عزیز با هزار سالم و 
 صلوات بی بی زینت

ا به انجا روانه کرد. خودت که می دانی، بی ر 
 بی اخالق



خاصی دارد. ولی خب وجود یک نفر در آن 
 غربت و تنهایی

ویال، آن هم در این فصل از سال که دیگر 
 آن جا پرنده هم پر

نمی زند واجب است. هم تو از تنهایی در 
 میایی و هم خیال

من راحت تر است. هوا این جا هم به 
تشدت سرد شده اس . 

هنوز تازه اول مهر است، اما پاییز خودنمایی 
 می کند. دلم

برایت تنگ شده است. حتما نامه بنویس و 
 مرا از حال خودت

با خبر کن. کاووس می گفت قرار است که 



 به سمت ویال هم
کابل تلفن بکشند و اگر خدا بخواهد، شاید 

 تا
سال آینده تلفن داشته باشی و دیگر از این 

صنامه نگاری خال  

شویم. مواظب خودت باش و زمانهای که 
 اقای ممدوح نیست،

حتما در و پیکر را خوب قفل کنید. به 
 "قربانت فرشته

نامه را در پاکت گذاشتم و یک نامه دیگر 
 .بیرون اوردم

فیروزه جان، سالم. امیدوارم خوش و "
 سالمت باشی. ما همه



خوب هستیم و من هم یک خبر خوب 
هبرایت دارم. من دوبار   

حامله هستم و این بار از ته دل دعا می کنم 
 .که دختر باشد
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درست است که باید دعا کنم که سالم 

 باشد. اما مگر چه می
شود که هم سالم باشد و هم دختر! ویارم 

 تغییر کرده است و
بر خالف برنا، به چیزهای ترش عالقه دارم. 

 دیروز عزیز

چشمانم را بست و مقابلم، چاقو و قیچی 
 گذاشت. من هم قیچی



را برداشتم. وقتی که چشمانم را باز کردم و 
 قیچی را کف

دستم دیدم، کلی ذوق کردم. عزیز هم ذوق 
 زده شده بود. بابا

نواب الدین هم. بابا نواب الدین می گوید 
 اگر دختر باشد،

گوسفند قربانی می کند و خرج می دهد. 
نواده دختراین خا  

ندیده را که می شناسی. دلشان برای یک 
 .دختر غنج می رود

تنها کسی که می گوید باید پسر باشد، 
 رامش است. انگار که

اختیارش دست من است که سفارش کنم 



 .دختر یا پسر شود

البته که اگر دست من بود، سفارش می 
 .کردم تا دختر باشد

 اما نیازی نیست که با گفتن این موضوع،
 رامش را از این

وحشی تر کنم! حتی برایش اسم هم انتخاب 
 .کرده ام. سارا

می دانم که زیاد به بهمن و برنا نمی خورد. 
 مثال باید بگذارم

بهار یا بهاره اما چه کنم که عاشق اسم سارا 
 .هستم

فیروزه جان تو چطوری؟ اوضاع چطور است؟ 
 بی بی زینت



چطور است؟ اقای ممدوح برگشت؟ اگر 
نگشته هم نگرانبر   

نباش. از این مدل دعواهای زن و شوهری 
 .زیاد پیش می آید

مطمئن هستم که او هم قهرش طوالنی 
 نخواهد بود. انشاال تا

زمانی که شکم ام خیلی بزرگ نشده، حتما با 
 کاووس یا بدون
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کاووس می ایم و سری به تو می زنم. دلم 

 برای صورت
ره شده است. آنها دختر خاله ماهت، یک ذ

 .دلتنگ تو، فرشته



* 

پاکت بعدی پاره بود و نصف نامه از پاکت 
 .بیرون زده بود

فیروزه جان، سالم. امیدوارم که حالت "
 خوب باشد و اوضاع

و احوالت مرتب باشد. من هم به سالمتی، 
 ولی نه چندان

راحت، بارم را به زمین گذاشتم. شاید باورت 
 نشود، ولی بچه

بر خالف تمام آن قیچی ها و سفارشات زیر 
 زیرکی من به

خدا، پسر شد! یک پسر چشم ابی دیگر. 
 چیزی نمانده که

صدای کاووس در بیاید. این همه بچه چشم 



 آبی و دریغ از
اندکی شباهت به کاووس بیچاره. اسم بچه 

 .را نوشاد گذاشتیم

اخم الود و بامزه است. سریع تر از بهمن و 
 برنا گردن گرفته

و زرنگ تر است. برنا حسادت می کند. در 
 حالیکه بهمن در

زمان به دنیا آمدن برنا، هیچ نشانه ای از 
 حسادت در وجودش

نداشت. دیروز اگر دیر رسیده بودم، برنا 
 بچه را خفه کرده

بود. رامش محکم پشت دستش زد و اوضاع 
راب تررا خ  



کرد. حاال برنا کامال لج باز شده و تمام مدت 
 منتظر فرصتی

است که بالیی سر بچه بیاورد. بابا نواب 
 الدین در گوشش

اذان گفت و سکه طال در دست چپش 
 گذاشت و قلم در دست

راستش. همانا مراسمی که همیشه بوده. 
 بچه باید هم عالم باشد

 و هم پول دار. عزیز کمی حال ندار است.
 نگرانش هستم ولی
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تو نگران نباش. بلند هم نشو و سرخود به 

 این جا بیا. دیروز



اقای ممدوح امد و برای بابا نواب الدین 
 فرش اورد. از تو

پرسیدم و او زیرلبی جواب داد و مرا نگران 
 کرد. مگر هنوز

اختالفات بر سر جایش است؟ فیروزه جان 
 خواهش می کنم

اه بیا. بخت ما همین است. ما دخترها کوت
 بختمان را با چنان

نخ سیاهی بافته اند که در هیچ آب زمزمی 
 سفید

نمی شود. حاال تو فقط اقای ممدوح را داری 
 که هوایت را

داشته باشد. می دانم سخت است دوری از 



 .تهران و زندگی
چون همان طور که میدانی، من همیشه هم 

 گفتم که زندگی

آن ویالی دور افتاده و جن زده را،  کردن در
 نمی شد زندگی

کردن نامید. می دانم که دلتنگ تهرانی. تو 
 برای همه ما

عزیزي. الخصوص برای عزیز که یادگار 
 خواهر مرحومش

هستی. خدا تمام رفتگان رو بیامرزد و روح 
 خاله عزت هم

در ارامش باشد. اما اخر دختر خوب این 
 همه زعفران و



باردار می خورد برای چه؟ آخر  سمنو را زن
 سمنو آن هم در

این موقع از سال؟ این چه ویاری بوده که تو 
 کردی؟ این همه

گرمی خب معلوم است که بچه را می اندازد. 
 خواهش می کنم

از این به بعد بیشتر دقت کن. مواظب 
 خودت باش و هر وقت

زمانی حس کردی که بارداری حتما به بی بی 
 زینت بگو که

شهر بیاید و تلگراف بزند تا من یا عزیز، به 
 به انجا بیایم. بی

بی زینت زن خوبی است و من واقعا از 



 صمیم قلب ممنونم
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که آمد و پیش تو ماند. دلتنگ زندگی و 

 کارت. ولی تحمل کن

عزیز دلم. تحمل کن. حتما سعی می کنم تا 
 آخر این ماه به

دیدنت بیایم. دلم برایت یک ذره شده و 
 .همیشه نگرانت هستم

تو رو خدا مواظب خودت باش و سعی کن 
 کمی آرام تر با

قضیة برخورد کنی. هر چه نباشد جانت را 
 مدیون اقای

ممدوح هستی. نگذار دامنه این اختالفات 



 گسترده تر شود و

 "دشمن شاد تر. دوستدار تو فرشته

* 

م و از گوشه چشم متوجه نامه را کنار گذاشت
 شدم که به بهمن

به داخل خانه آمد. سرم را چرخاند و نگاهش 
 کردم. چیزی

نگفت و تنها آمد و از روی میز پاکت 
 سیگارش را برداشت و

خواست تا بیرون برود که گفتم: بیا بخون. 
 از توهم تو نامه ها

 .گفته شده

چرخید و همانطور که به ته پاکت سیگارش 
تا ضربه می زد  



 یک نخ بیرون بکشد، گفت: چی نوشته؟
اینکه تو بچه ارومی بودی. ولی ظاهرا برنا -

 می خواسته

 .نوشاد رو خفه کنه
یک ابرویش را باال داد و آمد و صندلی کنار 

 مرا کشید و

 نشست و نامه را از من گرفت
 .نامه ها همه از مامانت به مامانمه-
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نامه ها کرد شروع به خواندن . 

 بی بی زینت کیه؟ -
 .تا حاال اسمش رو نشنیدم -

شانه ام را باال بردم. من می خواستم از او 



 بپرسم. ولی ظاهرا
 .او هم خبری نداشت

همانطور که بهمن نامه ها را می خواند، من 
 نامه دیگری را

بیرون کشیدم "فیروزه جان، سالم. امیدوارم 
 که خوب و خوش

یروز تلگراف بی بی زینت و سالمت باشی. د
 رسید. از شب

قبل انقدر گریه کرده ام که چشمانم کور 
 شده است. چرا

مواظب خودت نیستی؟ حواست هست که 
 دوری و من این جا

دستم زیر سنگ است؟ عزیز همین امروز 



 .روانه شد و امد

می دانم احتماال زمانی که این نامه را می 
 خوانی، عزیز

ظب خودت باش. انجاست. تو رو خدا موا
 عزیز طفلک کم

مانده بود که زبانم الل، سكته کند. دایم 
 تسبیح می چرخاند و

 .دعا می کرد. جگرم اتش گرفت

ولی خب خودت هم بهتر از من می دانی که 
 ادم سربه هوا و

گیجی است. کسی که سمنو درست می کند 
 و به زن حامله

می دهد، آدم باید به عقلش کمی شک کند. 



 حاال گیرم تو نمی

دانستی که سمنو برایت ضرر دارد و ویار 
 کرده بودی. او که

ده شکم زاییده چرا باید ویار تو را بپزد و به 
 تو بدهد. آن هم

356 

 تقاطع  
زمانی که می داند برای تو ضرر دارد. تو باید 

 بیشتر از اینها
دت باشی. مرا از حال خودت مواظب خو

 بیخبر نگذار. دختر
 "خاله نگران تو، فرشته

 .نامه را به طرف بهمن گرفتم
مامانم قبل از من یه سقط جنین داشته.  -



 تو می دونستی؟
با تعجب به من نگاه کرد و سرش را به 

 .نشانه نفي تكان داد
مثل اینکه همین بی بی زینت، سمنو میده 

 .بهش و بچه میفته
بچه می اندازه؟ سمنو مگه  

 .شانه ام را باال بردم

واال نمیدونم. فرشته جون که این جوری -
 نوشته. نامه را

برداشت و شروع به خواندن کرد. از میان 
 آن همه نامه و

عکس، چند تلگراف هم بود. یکی از آنها 
 برداشتم و نگاه



کردم. " قدم نو رسیده مبارک. فرشته" 
 احتماال این تلگراف

به دنیا امدن من فرستاده شده بوده. برای 
 نامه دیگری برداشتم

فیروزه جان، سالم امیدوارم که خوب و "
 خوش باشی. ما هم

خوب هستیم. یک خبر خوش دیگر برایت 
 دارم. من دوباره

باردار هستم. می دانم که مسخره است، 
 ولی احساس می کنم

که این هم پسر خواهد بود. در هر حال، هر 
شاالچه باشد، ان  

که خوش نام شود و قدمش مبارک باشد. تو 



 چطوری؟ بی بی

زینت چطور است؟ هفته قبل اقای ممدوح 
 این جا بود. حرفی
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زد که من خیلی ناراحت شدم؛ ولی جلوی 

 خودم را گرفتم تا

یک تکه درشت بارش نکنم. هر چه نباشد او 
 شوهر توست و

ی که او برای نجات از همه این ها فراتر، کار
 تو کرد،

همیشه در خاطر من می ماند. حتی اگر 
 بدترین بی احترامی

ها را هم بکند. عزیز گفت که احتماال بچه 



 ایی که از دست
رفت پسر بوده است. چون این پسر است 

 که طبع اش گرم

است و زودتر سقط می شود. ممدوح هم 
 نگذاشت و نه

برداشت و گفت، فیروزه فقط حق دارد که 
 پسر بزاید. دختر

که به درد نمی خورد. اسم ادم از بین میرود. 
 پوف و هوف به

این احتجار مغز. اما تو را به خدا قسم، 
 .چیزی به او نگو

اصال این حرف را از من نشنیده بگیر. 
 ممدوح مرد بدی



نیست. ولی خب زیادی سنتی است. اما 
که موضوع این است  

همه مردها در اصل یکی هستند. تو فکر می 
 کنی که کاووس

بهتر است؟ فیروزه جان من تو را خواهر 
 خودم می دانم. نمی

دانم شاید این بخت و اقبال ما بوده که تنها 
 دختران دو خواهر

باشیم. این طور ما همیشه پشت هم می 
 مانیم. هیچ کار خدا

بی حکمت نیست. من هم نمی خواهم که 
را نگران کنم. توتو   

از من دوری و من از تو. نگرانی تو برای من 



 خاری در

چشم می شود و نگرانی من برای تو. اما 
 واقعا و در حقیقت،

زندگی با کاووس هم برای من اصال اسان 
 نیست. تو اخالق

مرا می شناسی. می دانی که اصال عادت به 
 گله گذاری
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ز مردی که شوهر من است. ندارم. آن هم ا

 اما گاهی فکر می
کنم که ایا زندگی من تا آخر عمر به این 

 ترتیب دوام می
آورد؟ من خسته شده ام فیروزه جان. خیلی 



 خسته شده ام. اما

کاووس مردی است که حاال خواسته یا 
 ناخواسته، شوهر من

است و من از او بچه دارم. تو بهتر از هر 
 کسی اخالق

ی شناسی. من تحمل می کنم. کاووس را م
 .چاره ایی نیست

اما موضوع این است که کاووس هیچ زمانی 
 دلش با من نبود

و مسئول تمام این بدبختی ها هم کسی به 
 جز اقا بزرگ نبوده

و نیست. بگذریم. همه چیز تمام شده و من 
 هم دیگر به این



زندگی عادت کرده ام. به قول بابا نواب 
 الدین، زندگی را هر

جور که بگیری با تو تا خواهد کرد. امیدوارم 
 که اقای ممدوح

هم کمی از این طرز فکر کوته بینانه خارج 
 شود و حداقل

زندگی شما که رنگ و بوی دیگری به خودش 
 .بگیرد

 "دوستدار تو فرشته

با حیرت نامه را تا کردم به دست بهمن 
 دادم. دیگر به بقیه

بود و نامه ها دست نزدم. ذهنم قفل کرده 
 نیاز به هضم مسائل



 .داشت

کاووس خان دلش با فرشته نبوده و به این 
 زندگی رضایت

داده؟ چه چیزی کاووس را مجبور به این کار 
 کرده است؟ آقا

 بزرگ مسئول چه چیزی بوده است!؟
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بهمن نامه را خواند و از نگاه او هم می 

 توانستم تشخیص
بدهم که هم متعجب است و هم کمی 

 ناراحت. نامه دیگری
برداشتم. این نامه از همه نامه ها کاغذش 

 .كهنه تر بود



فیروزه جان، سالم حاال که این نامه را "
 برایت می نویسم،

احتماال در امنیت هستی. خدا رو صد هزار 
 مرتبه شکر. چند

ماه بود که من دیگر خواب و خوراک 
نهنداشتم. نه من و   

عزیز. امیدوارم که حالت خوب باشد و آن 
 صدمات روحی که

در زندان متحمل شدی، برطرف شده باشد. 
 نمی خوام به من

بگویی که چه به تو گذشته. من طاقت 
 شنیدن هیچ چیز

ناراحتی را درباره تو ندارم. اینجا هم همه 



 .خوب هستند

کاووس می خواهد هفته دیگر به دیدنت 
 بیاید. احتماال اگر

بتوانم بهمن را برای مدتی پیش عزیز 
 بگذارم، من هم به

دیدنت می آیم. دلم برایت تنگ شده است. 
 وقتی که کاووس با

 آن اقایی که تو را نجات داد
صحبت می کرد که چطور تو را در زمانی که 

 برای حمام
کردن اختصاص داشته فراری داده است، مو 

 به تن من سیخ
زی در میان می شد. معلوم است که یک چی



 است که این ادم
این طور ریسک کرده است. اگر عملیات 

 فرارتان) مرا
مسخره نکن! چون واقعا در نظر من عملیات 

 بوده است( به
هر دلیلی لو می رفت، اولین نفری که سرش 

 باالی دار می
رفت، خود او بود. من که او را ندیدم، ولی 

 کاووس می گفت
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م خوبی است. اگر کاووس کسی را که آد

 تایید می کند، واقعا
طرف باید خوب باشد. چون خودت هم 



 خوب می دانی که

کاووس به این راحتی کسی را تایید نمی کند. 
 من نمی خواهم

بگویم که آدم بدی است، یا چیز دیگری. 
 کمی می ترسم. می

ترسم که قصد و نیت اش خارج از پرداخت 
 ما باشد. مثل

کاووس می خواسته پول به او بدهد، اینکه 
 ولى او قبول
 .نکرده است

ولی تو خودت را نگران نکن. ما از اینجا 
 حواسمان به تو

هست. تو هم مواظب خودت باش. 



 "دوستدار تو، فرشته

نامه را کنار گذاشتم. پس پدرم از همان اول 
 قصدش را بیان

نکرده است. او پول كاووس خان را رد کرده 
 است. چون

نظورش از کمک به مادرم، پول نبوده م
 است. او مادرم را

می خواسته. مادر معروف و دست نیافتنی 
 من، که یکباره و

بعد از انقالب، کامال اسیب پذیر و دست 
 یافتنی شده بوده

 .است
سرم درد گرفته بود. محي الدین تقریبا باید 



 همسن بهمن می

بود. بنابراین او همسر داشته است. آهی 
 کشیدم و با ناراحتی

 :گفتم

اون زن داشته. باز هم از بیچارگی مامانم 
 .سواستفاده کرده

مامانم رو نجات داده که بتونه داشته 
 .باشتش
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بهمن نامه را کنار گذاشت و متفکرانه به من 

 .نگاه کرد
شاید همسر  چرا نمی خوای فکر کنی که

 نداشته؟ شاید فوت



 .شده بوده، یا جدا شده بوده

 سوالش را با سوالی جواب دادم؛

 چرا این همه سال سراغم نیومد؟-

 .چانه اش را باال برد و به جعبه نگاه کرد

پس زن داشته. مامان من خوشگل بوده و -
 جوون. خواننده

ایی بوده که تا قبل از انقالب، شاید این آدم 
رشحتی به فک  

نمی رسیده که یه روزی حتی بتونه از مامان 
 من به امضا

بگیره. بعد مامانم تبدیل به یه طعمه خیلی 
 راحت و قابل

دسترس می شه. بعد از مامانم هم احتماال 



 زنش گفته نمی تونه
 من رو بزرگ كنه

اما بهمن نگاهی پر از تفاهم و ناراحتی به 
 من کرد. دیگر

شدم که  ادامه ندادم. و من أن دختری
 فرشته همیشه حسرت

داشتن اش را داشته است. بعد از مادرم، 
 مشخص است که

فرشته با آن همه عشقی که به مادرم داشته 
 و ذات دختر

دوست اش، مرا به سرپرستی قبول می کند. 
 راضی کردن

کاووس خان هم احتماال سخت نبوده است. 



 چون کاووس خانی

ه، که برای نجات مادرم آن همه تالش کرد
 حتما مخالفتی آن

چنانی هم برای بزرگ کردن من نداشته 
 است. یک تلگراف
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دیگر باز کردم. امروز برای برگرداندن جنازه 

 به آنجا می
ایم. فرشته" تقریبا تلگراف از دستم رها شد. 

 مشخص بود که

این تلگراف برای برگرداندن جنازه مادرم 
 .نوشته شده است

دیگری بیرون اوردمنامه  . 



 .فیروزه عزیزم، سالم"

نمی دانی چقدر دلم برایت تنگ شده است. 
 برای تو و دختر

خوشگلم سارا نمی دانی که این جا چقدر این 
 دختر خواهان

دارد. عزیز از روزی که برگشته، یک نفس از 
 سارا تعریف

می کند. حتی بابا نواب الدین هم عاشق 
 اش است. این خاندان

دختر ندیده، باالخره چشمشان به جمال یک 
 .دختر روشن شد

دیروز اقای ممدوح این جا بود. انقدر عجله 
 داشت که سوار



ماشین شود و به انجا بیاید که اخر هم 
 چیزهایی که برای تو و

سارای عزیز دلم کنار گذاشته بودم را 
 فراموش کرد. وقتی که

رفت، عزیز با خنده گفت که این همان 
بود که می گفتآدمی   

 .دختر به درد نمی خورد

حاال ببین چه برای همین دختر نیم وجبی 
 می کند. در نیم

ساعتی که این جا بود، چند بار عکس تو و 
 سارا را در آورد

و نشان داد. عکس را کوچک کرده و در کیف 
 پولش گذاشته



است. پرسیدم که چند روز پیش شما می 
 ماند؟ گفت که زیاد

اند و باید به تهران بگردد. اگر نمی تواند بم
 اقای ممدوح تا

این حد مرد باشخصیت و اقایی نبود، من به 
 دو زنه بودنش
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شک می کردم! اخر صدای عزیز را هم در 

 آورد که چه
معنی می دهد که این مرد این قدر زن 

 جوان و زیبایش را

تنها می گذارد. اما خب وقتی خوب فکر می 
نم، می بینمک  



طفلک حق دارد که نتواند تمام و کمال بیاید 
 .و انجا بماند

باالخره این آدم کار و زندگی اش در بازار 
 تهران است. آن

جا و در آن ویالی خلوت، چه کار می خواهد 
 بکند. تو هم که

آمدن و برگشتن ات به تهران، صالح نیست. 
 درست است که

گر یک چند سال از آن جریان گذشته ولی ا
 بیشرفي تو را

چه؟ بشناسد و خبر بدهد،  

هر چه که تا به حال رشته اییم، پنبه می 
 .شود



چاره ایی نیست و باید تحمل کرد. هر چند 
 می دانم که حاال تو

با وجود سارا، کمی از آن حالت افسرده و 
 تنهایی که داشتی،

خارج شدی. وجود یک بچه برای زندگی شما، 
 واقعا الزم

بود. مخصوصا دختری به بانمکی سارا که دل 
 هم را برده

است. الخصوص اقای ممحدوح را. فیروزه 
 عزیزم، حواست

به خودت و سارا باشد و ما هم اگر بشود، 
 امسال تابستان چند

روزی را به آنجا می اییم. دلم برای روی 



 ماهت، یک ذره

شده است. سارا و دانش هم می تواند 
لبتهحسابی بازی کنند. ا  

باید حواسم باشد که دانش قورباغه ایی 
 چیزی، به خورد سارا

ندهد. اخر دو روز قبل، چند حلزون را نمی 
 دانم از کجای

باغچه پیدا کرده و با پسر همسایه روی گاز 
 پیک نیک درون
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انبار، کباب کرده بودند و می خواستند 

 بخورند که خدا را
ع رسیده بود و نگذاشته شکر بهمن به موق



 بود. پسر است
دیگر! اگر خدا خواست و این بار پسردار 

 شدی، تازه آن

موقع می فهمی که چه می گویم؟ روی ماه 
 .سارای مرا ببوس

 "دوستدار تو فرشته

پس بعد از تولد من، پدرم به من عالقمند 
 شده بوده است. پس

دردش چه بوده که مرا بعد از مرگ مادرم 
و بهرها کرده   

 .سراغم نیامده است. نامه دیگری برداشتم

فیروزه عزیز، سالم. فیروزه جان امیدوارم  "
 که حالت خوب



باشد. من و کاووس و بچه ها هم خوب 
 هستیم. عزیز و بابا

نواب الدین هم خوب هستند. فیروزه جان 
 دیروز وقتی که

کاووس به خانه آمد، گلوله اتش بود. طوری 
 که گفتم هر لحظه

ه می کند. گفت که اقای ممدوح فیروزه سکت
 .را عقد کرده است

 واقعیت دارد؟

فیروزه جان تو رو خدا از من ناراحت نشو. 
 من نه می خواهم

که بگویم کار خوبی کردی و نه اینکه بگویم، 
 .بدکاری کردی



من که جای تو نیستم که بخواهم به جای تو 
 .تصمیم بگیرم

اده ما نمی ولی اخر اقای ممدوح اصال به خانو
 خورد. درست

است که از لحاظ مالی، کامال تامین است و 
 سری در میان

کسبه بازار و راسته فرش فروشان و حجره 
 داران دارد. ولی

همه چیز که مال و پول نیست. اقای ممدوح 
 از لحاظ عقیده
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ایی، زمین تا آسمان با تو فرق دارد. من نمی 

هخواهم بالیی ک  



اقا بزرگ به سر تو اورد، دوباره تکرار شود. 
 اقای ممدوح

اصال مرد بدی نیست، ولی شما هیچ جوری 
 با هم جور نمی

شوید. من نگرانم. کاش قبل از تصمیم به 
 عقد کردن، یک

صحبتی با هم می کردیم. دخترخاله همیشه 
 نگران تو، فرشته

با برخاستن بهمن از پشت میز، من هم 
 نامه را کنار گذاشتم و

برخاستم هنوز چند نامه دیگری باقی مانده 
 بود. اما به نظر

می رسید که ظرفیت من فول شده است. 



 سرکی به آشپزخانه

کشیدم، اما بهمن انجا نبود. نگاهی به حیاط 
 کردم. روی

صندلی های بالکن نشسته بود و سیگار می 
یرون رفتمکشید. ب  

و کنارش نشستم مدت زمان طوالنی، هیچ 
 کداممان حرفی

نزدیم. بهمن به سکوت کردن عادت داشت. 
 بهمن ذاتا کم

حرف است و برای دانستن عقیده و نظرش، 
 باید حتما از او

سوال پرسید. عاقبت طاقت نیاوردم و 
 پرسیدم: نظرت چیه؟



بدون آنکه به من نگاه کند، گفت: یه چیزی 
سه نفر بین این  

 .بوده. مامان، بابا، مامان تو
 .پس او هم دقیقا برداشت مرا داشته است

پس یعنی تو فکر می کنی که تمام این  -
 شایعاتی که این سالها

 توی خانواده می چرخیده، راسته؟
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باز هم نگاهم نکرد و نگاهش را به اسمان 

 دم غروب دوخت

ت. تو دختر کاووس و گفت: نه... راست نیس
 .نیستی

با این نامه ها کامال مشخصه که دختر 



 ممدوحی. ولی یه

 . چیزی تو گذشته، بین این سه نفر بوده

مکث کرد و سرش را کمی کج کرد و به من 
 .نگاه کرد

این مضخرفاتی تو دختر کاووسی، همه اش -
 یه مشت وراجی

خاله زنکی بوده که احتماال را سرمنشا اش 
مشهم، عمه را  

بوده و بس. ولی چیزی که بین این سه نفر 
 بوده رو نمی تونم
 .تشخیص بدهم

 من نظرم رو بگم؟-

 گوشه لبش کمی باال رفت:بگو



فکر کنم... یعنی احتمال می دم که کاووس 
 خان، مامانم رو

 .می خواسته

هیچ تعجبی در صورتش ننشست. تنها 
 .نگاهش متفکرانه شد

- وسط ، اونها  اره احتماال. ولی یه چیزی این
 رو از هم جدا

 .کرده. قطعا فرشته جون نبوده

کشید و دوباره به  نفسش را عمیق به داخل
 اسمان که حاال

 .کامال رو به تاریکی بود، نگاه کرد

نه احتماال. اقا بزرگ این وسط دخیل  -
 بوده. تو فکر می کنی



 اون از هم جداشون کرده؟
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تکان مختصری به سرش داد. نیم ساعت 

 بعد را در سکوت
نشستیم. عاقبت برخاستم و به داخل رفتم و 

 برای شام، کمی
از ناگت های مرغ را سرخ کردم. مشغول 

 چیدن میز بودم که

بهمن مرا از هال صدا کرد. همانطور که 
 دستانم را با حوله

خشک می کردم، به هال رفتم پشت میز 
لنشسته بود و مشغو  

وارسی محتویات جعبه بود. اشاره کرد که 



 .نزدش بروم
عکسی را به من نشان داد. عکس بسیار 

 قدیمی بود. از دو
دختر بچه که لباسهایی شبیه به هم پوشیده 

 بودند و بر گیسوان
هر دو نفرشان، ربانهای سفید یک شکل زده 

 شده بود. عکس

سیاه و سفید بود و گوشه سمت راست 
 عکس هم کنده شده

بود. دو دختر در دو طرف یک مرد روحانی 
 .نشسته بودند

مرد چهره مهربانی داشت، ولی دو دختر 
 ترسیده و کامال تو



 .سری خورده به نظر می رسیدند

 مامانم و فرشته جون؟-

 .سرش را تکان داد

 .این هم احتماال پدر بزرگشونه-
همان طور که حوله در دستم بود، کنارش 

 روی صندلی
انقدر عجله داشتم که پایم به  نشستم. اما

 لبه صندلی گرفت و
 .تقریبا در بغلش افتادم
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مثل فنر از جا پریدم و دوباره روی صندلی 

 نشستم. دست در
جعبه کرد و یک کاغذ بیرون آورد و به دستم 



 داد. عکس را

به دست دیگرم دادم و به کاغذ نگاه کردم. 
 .یک آدرس بود

بی زینت. نگاهم را باال آوردم و او  ادرس بی
 را که متفکرانه

لب پایین اش را بین دو انگشت شصت و 
 سبابه اش می

 .فشرد، نگاه کردم

 فکر می کنی اون از چیزی خبر داره؟-
 .کمی شانه اش را باال برد

اگه زمان بچگی مادرم و مادرت، اون  -
 بزرگسال بوده که

احتماال االن حتی شاید اصال زنده هم نباشه. 



 مگه اینکه اون

زمان، اون هم همسن و سال اونها بوده. 
 شاید هم اصال اون

 زمان نبوده این ادم
 .دوباره به آدرس نگاه کردم

 تهران نیست ادرس ؟ نه؟-
 چانه اش را باال برد

 .بعید می دونم .-
کاغذ را از دستم گرفت و گفت: فردا معلوم 

همیش  

 یعنی میگی بریم سراغش؟-
همان طور که بر می خواست، دستم را هم 

 گرفت و بلند



 .کرد
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یعنی تو نمی خوای چیز بیشتری بدونی؟ -

 .مامان من که مرده

کاووس هم که لب از لب باز نمی کنه. عزیز 
 و بابا نواب الدین

من هم که مردن. پس تنها کسی که شاید یه 
العاتذره اط  

داشته باشه، این ادمه. این ادم تمام این 
 سال ها کنار مادرت

 .بوده
او حق داشت. احتماال اگر بی بی زینت زنده 

 بود، اطالعاتش



کامل تر از حتی کاووس خان و فرشته می 
 بود. صبح روز

بعد، زیرزمین و همه چیز را رها کردیم و به 
 آدرسی که در

د و ویال کاغذ بود، رفتیم. ادرس در شهر بو
 .خارج از شهر

چیزی در حدود یک ساعت و نیم گشتیم، تا 
 خانه را پیدا

کردیم. یک خانه ی متروکه که تمام شیشه 
 هایش شکسته بود

و چیزی نمانده بود که سقف اش پایین 
 بریزد. این طور که از

ظاهر خانه پیدا بود، کسی در آن ساکن نبود 



 و به نظر می
بل سکونت که مدتها است، غیر قا رسید

 است. بهمن زنگ
خانه دیگری که آن هم به قدمت همان خانه 

 بود را زد و
منتظر ایستاد. زنی که پشت در آمد، بسیار 

 پیر و سالخورده
بود. مشخص بود که محله قدیمی و قدیمی 

 نشین است. سالم و
احوال پرسی کرد و از وضعیت خانه و بی بی 

 .زینت پرسید

زن که به نظر تنها می رسید و احتماال به 
 دنبال هم صحبتی



بود، ما را به اصرار به داخل خانه برد و از 
 قدیم و بی بی

زینت و دختر و پسرهایش صحبت کرد. بی 
 بی زینت هنوز
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زنده بود و دیگر ساکن شمال نبود. در تهران 

 و در خانه
پرسید که آیا پسرش، زندگی می کرد. بهمن 

 او آدرسی هم از
بی بی زینت دارد یا خیر؟ که زن سریع 

 برخاست و از دفتر
تلفن کهنه ایی که در کنار تلفن سیاه رنگ 

 زیمنس اش قرار



داشت، آدرسی را نشان بهمن داد. بهمن از 
 روی آدرس

عکس گرفت و ما از زن که تعارف های بی 
 ریایی برای

حافظی ماندن و صرف ناهار می کرد، خدا
 کردیم و به خانه

برگشتیم. در راه بود که تلفن بهمن زنگ 
 خورد. از فرم

حرف زدنش متوجه شدم که برنا است، اما 
 چیزی که از

مکالمه شان دستگیرم شد این بود که برنا 
 برای چاق سالمتی

تماس نگرفته بود. اتفاقی افتاده بود و این 



 حتی از فرم در

همن هم دست گرفتن فرمان ماشین توسط ب
 .مشخص بود

جوری فرمان را در دستش گرفته بود، مثل 
 اینکه هر لحظه

 .می خواست با آن بجنگد

 چیزی شده؟-

گوشی را قطع کرد و اهسته روی پایش 
 گذاشت. بابا داره

 .میاد

با حیرت آن چنان به طرفش چرخیدم که 
 گردنم صدای بدی

 داد: اینجا؟
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ن مختصری داد. حالت تنها سرش را تکا
 صورتش محکم و

مثل همیشه ارام بود. اما فکش منقبض 
 شده بود و برای کسی

که او را می شناختی همین نشانه ایی بر 
 .خشم زیاد اش بود

 برای چی؟-
 .به مقابل ویال رسید

 .می خواد تو رو از دست من نجات بده -

 پیاده شدم و گفتم: یعنی چی؟
شین را زد و به از روی شانه اش قفل در ما

 درون ویال رفت



 ...بهمن -
کلید انداخت و بازوی مرا گرفت و به داخل 

 .خانه کشید

 .بدو برو سریع جمع کن-
 من با کاووس خان نمی رم-

ایستاد. هم چنان که بازوی من در دستش 
 بود، با انگشت

 .اشاره اش نوازشی سطحی کرد
 .بر می گردیم... با هم

 .لبم را گزیدم
 .هنوز زیر زمین رو درست نگشتیم-

دستش را نوازش گونه باال آورد و روی کتفم 
 گذاشت و کمی



 .به جلو هل داد
372 

 تقاطع  
 برمی گردیم-

دوباره با بی میلی باال رفتم. وسایل را جمع 
 کردم و وقتی که

پایین آمدم، متوجه شدم که بهمن با کسی 
 تلفنی صحبت می

ا جمع کردم و خانه را جمع و کرد. زباله ها ر 
 جور کردم و

شیر گاز را بستم و چراغ ها را هم خاموش 
 کردم. بهمن هم

تلفنش تمام شده بود و کوله پشتی مرا از 
 .دستم گرفت



کاووس خان بیاد ببینه نیستیم، حسابی -
 .دلخور میشه

خونسرد گفت: ما هم داریم می ریم که 
 .دلخور بشه

ور می زد. سوار چیزی نگفتم. اما ته دلم ش
 ماشین شدیم و به

تهران برگشتیم. تقریبا شب بود که رسیدیم 
 و بهمن هم مستقیم

به خانه رفت. نوشاد و برنا، پای تلوزیون 
 بودند و یک برنامه

مستند مجله پزشکی را از شبکه چهار تماشا 
 می کردند و

دانش هم با پای گچ گرفته اش، پشت میز 



 ناهارخوری درون
ود و پایش را روی چهار پایه هال نشسته ب

 کوچکی گذاشته

بود و خودش هم مشغول شکستن تخمه 
 بود و از طریق لپتاپ

فیلم می دید. با دیدن مانیش اش تا 
 بناگوش باز شد و در

حالیکه هر دو دستش را باز کرده بود، گفت: 
 بابا حالتون رو

 گرفت؟ اره؟

بغلش کردم و پیشانی اش را بوسیدم. نه... 
روما حالش   

 .گرفتیم
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نگاهی به برادرش کرد. اما بهمن خونسرد از 

 برنا پرسید: کی
 راه افتاد؟

اون وقع که به تو زنگ زدم، تازه راه افتاده -
 .بود

بهمن سیگاری اتش زد و سرش را تکان تکان 
 .داد

 .پس حاال حاالها گیره-
 :دانش لپتاپش را بست و گفت

 شماها چی کار کردین؟-

بهمن به نظر بی حوصله می امد و من سریع 
 ماوقع جریان



را برایشان تعریف کردم. بهمن رو به برنا 
 :گفت

به سعید بگو ببین می تونه هر چی -
 سریعتر یه خونه برای

سارا جور کنه. به جای جمع و جور که تو یه 
 جای خوب و

 .امن باشه. امنیتش در درجه اول قرار داره
برنا سرش را تکان داد و برای تلفن کردن 

 برخاست. بهمن
با همان لباسهای بیرون، روی مبل و دور از 

 .نوشاد، ولو شد
 :کنارش رفتم و نشستم و گفتم

 می خوای که از این جا برم؟-



نگاهم کرد. عمیق و دقیق. سیگارش را که به 
 فیلتر رسیده

 .بود، خاموش کرد و گفت: اره... بری بهتره
ی نمانده بود که مثل بچه ها بغض کنم چیز

 و لب برچینم
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 برای چی؟ -

دوباره نگاهم کرد. نگاهش جور خاصی بود. 
 جوری که هیچ

وقت از او ندیده بودم. نگاهش را گرفت و به 
 پاکت سیگارش
 .چشم دوخت

بری، راحت ترم. میام بهت سر می زنم. -



 .ولی این جا نباش

که چیز دیگری از او نخواهم  می دانستم
 شنید. بنابراین سرم

را به نشانه مثبت تکان دادم. برنا برگشت و 
 گفت که چند

واحد آپارتمان در همان محدوده هست که 
 برای بازدید فردا

آماده است. نگاهم به نوشاد افتاد. ارام یک 
 گوشه نشسته بود و

نگاهش بین من و برادرش می چرخید. اما 
هبه محض اینک  

فهمید من نگاهش می کنم، سرش را پایین 
 انداخت و خودش



 را مشغول کارش کرد
صبح روز بعد، حالی گنگ و گیج داشتم. نه  .

 خسته بودم و

نه مریض، اما به شدت نافرم بودم. مثل 
 اینکه خودم نبودم و

فقط در پوسته سارا فرو رفته بودم. وقتی که 
 به پایین امدم،

متوجه بحثی خاموش شدم. بهمن در 
 اشپزخانه بود و با کسی

حرف می زد. خبری از دیگر پسرها نبود. با 
 کمی عذاب

 وجدان گوش ایستادم
 .برنامه من به شما هیچ ربطی نداره-



 .صدایش خفه، ولى خشمگین بود
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شما اینقدر متدین بودی و ما خبر -

 نداشتیم؟
تمسخر آمیز شد و من لحن اش کامال 

 متوجه شدم که با تلفن

 .صحبت می کند

باشه اگه شما مشکلت اینه، من عقدش -
 می کنم که دیگه همه

مشکالت حل بشه. من بهش محرم میشم و 
 شما هم که دیگه

پدر شوهرش میشی. اصال همین جا بمونه 
 که کارهای اومدنش



 ردیف بشه. کی از شما بهتر؟

منظورش به من  همان جا پشت در وا رفتم.
 بود؟

مثل اینکه شما هم خودت جفنگیات عمه -
 رامش باورت شده؟

کمی مکث کرد و بعد مثل اینکه کاووس 
 خان تماس را قطع

کرده بود، او چند بار پشت سر هم الو الو 
 کرد. به داخل

اشپزخانه رفتم. لباس بیرون پوشیده بود و 
 روی میز هم، نان

بوبه خانم و وسایل صبحانه دیده می شد. مح
 نبود و او تنها



پشت میز نشسته بود و یک فنجان چای نیم 
 خورده مقابلش

بود. با دیدن من، تلفن اش را کنار گذاشت 
 و تظاهر کرد که

در حال خوردن صبحانه است. سالمی زیرلبی 
 کردم و سعی

کردم تا ارام باشم، اما تمام بدنم از درون 
 می لرزید. چرخیدم

نه می خورد، زیر و همانطور که او صبحا
 چشمی نگاهش

کردم. بهمن همیشه برای من سوای بقیه 
 آنها بود. همیشه

بزرگتر و ترسناک تر و قابل احترام تر بود. 



 اما هیچ وقت به
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دید یک مرد به او نگاه نکرده بودم. او 

 جذابیت رفتاری و

چاپلوسی و کاربلد بودن بهرنگ را نداشت. او 
ساده صاف و  

بود. تیپ اش، سرووضع اش، حرف زدنش، 
 رفتارش. همه

ساده بود. اما بهمن در عین سادگی، حالتی 
 کامال مردانه و

حمایت گر داشت. حالتی که همیشه در 
 برابر فرشته داشت و

من چقدر از این حالتش لذت می بردم و 



 حاال کمی از این

حالت و حمایت اش را هم خرج من کرده 
 بود. اما من اصال

توقع نداشتم که او تا این حد جلو برود. 
 سرش را باال آورد و

نگاهم کرد. چشمان آبی اش بیشتر از 
 همیشه شبیه به فرشته

شده بود. سریع سرم را پایین انداختم، تا از 
 حالت صورتم

متوجه فالگوش ایستادن و فهمیدن حرف 
دهایش نشو . 

برخاست و همانطور که فنجانش را در 
 سینک می گذاشت،



گفت که لباس بپوشم تا برای دیدن خانه ها 
 برویم. همین یک

قوت قلب شد. اینکه تمام آن حرفی که به 
 کاووس خان زده

بود، بلوف بود و ظاهرا پروژه جدا شدن من 
 و تنها زندگی

کردنم، هنوز پابرجاست. وقتی که لباس 
و نوشادپوشیدم، برنا   

هم پایین آمده و آنها هم لباس پوشیده 
 بودند و ظاهرا جایی می

خواستند بروند. دانش هم با کج خلقی، 
 مشغول صرف

صبحانه اش بود. همه با هم از خانه بیرون 



 زدیم. اما در میان
راه برنا و نوشاد از ما جدا شدند و ما هم با 

 ادرسی در دست،
ارتمان به سراغ اولین خانه رفتیم. یک آپ

 جمع و جور یک
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خوابه بود. دسترسی به مترو و بی ار تی اش 

 خوب بود و

محل به نظر ساکت و ارم می آمد. خانه 
 نوساز بود و هنوز

بوی نویی می داد. بوی چسب و کاغذ 
 دیواری و رنگ و

مصالح. چرخی در اشپزخانه یک وجبی اش 



 زدم. بهمن هم به
ی کشید. عاقبت دلم طاقت اتاق خواب سرک

 نیاورد و پشت
 سرش، به اتاق خواب رفتم

 ...بهمن-
همانطور که پنجره کوچک اتاق را باز کرده 

 بود و اطراف را
 از نظر می گذراند، گفت: هوم؟

 .کنارش رفتم

 .من صبح حرفات رو شنیدم-

برای لحظه ایی متوجه شدم که شوکه شد. 
 اما سریع به خودش

 .مسلط شد



 ...خب-

پنجره را بست و پرده را کشید و به دیوار 
 کنار پنجره تکیه

 .داد و دست به سینه مرا نگاه کرد

 چرا اون حرفها رو زدی؟-

همانطور خونسرد نگاهم کرد. چشمان آبی 
 اش دیگر شبیه به

فرشته نبود. حسابگر و کامال سرد بود. برای 
 اینکه دلم

 .خواست. خنده ام گرفت
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نه منظورم اینه که خودت هم می دونی که -

 برای لج بازی با



 ...کاووس خان این حرف رو زدی. میگم که

 .به میان حرفم آمد
 از کجا معلوم برای لجبازی گفتم؟-

هر دو ابرویم باال پرید. برای لحظه ایی گوشه 
 دهانش باال

رفت. با همان بهت و حیرت گفتم: لجبازی 
 نبود؟

حالتی داشت، مثل لبخندش بیشتر شد. 
 اینکه به زور جلوی

خنده اش را گرفته است. تکیه اش را از 
 دیوار جدا کرد و از

اتاق بیرون رفت. با دهان باز به رفتنش نگاه 
 کردم. او بهمن



بود و تا نمی خواست، محال ممکن بود که 
 .چیزی بگوید

همانطور خشک شده، چند لحظه سرجایم 
 ایستادم. مغز و ذهنم

گیر شده بود. از اتاق بیرون به شدت در 
 آمدم. کنار کانتر

اشپزخانه ایستاده بود و چیزی را در گوشی 
 اش تایپ می

کرد. اخم اش در هم رفته بود و یکی از 
 پاهایش را پشت پای

دیگرش ستون کرده بود و دست دیگرش که 
 آزاد بود را در

جیب شلوارش فرو برده بود. متوجه آمدن 



 .من نشد

العملی نشان نداد. خوب  یا اگر شد، عکس
 .براندازش کردم

زمانی که چانه ام ناخوداگاه به نشانه این که 
 بهمن هم جذابیت

های خاصی دارد که تا آن لحظه متوجه شان 
 نشده بودم، باال

رفت، او هم سرش را باال آورد و به من نگاه 
 کرد. چشم در
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 برد و با چشم شدیم و او یک ابرویش را باال

 پوزخند گفت: تو
 شیش و بشی؟



جیغ جیغ کنان، نه بلندی گفتم و سالن را 
 طی کردم و به

طرف در خروج رفتم. از پشت سرم، صدای 
 خنده ارامش

بلند شد. در آسانسور و در ماشین و در تمام 
 دیدار هایمان از

خانه های بعدی، من مطلقا حرفی نزدم و 
 بهمن هم در

وشه لبش می امد و سکوت، لبخندی ریز گ
 می رفت. ظهر

وقتی که رسیدیم، کاووس خانه برگشته بود و 
 صدای جر و

بحث و دعوایش با دانش، از بیرون و حیاط 



 .هم شنیده می شد

با دیدن ما نگاهی پر از سرزنش به بهمن 
 کرد و گفت: اینقدر

برات سخته که به حرف پدرت گوش کنی؟ 
 بهمن آهسته گفت

که به اتاقم بروم. اما کاووس خان جلو آمد و 
 بازوی مرا

 گرفت

 .سارا هیچ جا نمیره-

بعد رو به من کرد و گفت: معلوم هست تو 
 چت شده دختر؟

مادرت ایتی از نجابت و خانمی بود. تو چرا 
 این جوری شدی



 اخه؟
حرفش مثل یک سیلی محکم به صورتم بود. 

 به طوریکه به
وجه شدم که نفس نفس زدن افتادم. مت

 اشاره اش به بهرنگ
 بود. دانش از آن سر سالن هوار کشید
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 .بابا خجالت بکش-

کاووس خان دانش را کامال نادیده گرفت و 
 رو کرد به بهمن

که همچنان خونسرد به او نگاه می کرد و 
 گفت: هر برنامه

ایی تو سرته، بریز بیرون. همین امروز هم 



و برو بلیط بگیر . 

بعد رو به من کرد و گفت: شما هم اختیارت 
 با منه. هیچ جا

 .نمیری، تا تکلیفت مشخص بشه
 شما چه صنمی با مامانم داشتین؟-

كلمات قبل از آنکه بتوانم جلویشان را 
 بگیرم، از دهانم

بیرون ریخت. انقدر از این حرف خودم 
 شوکه شده بودم که

مان دستم را مقابل دهانم گرفتم و با چش
 گشاد شده به کاووس

خان نگاه کردم که او هم حالتی داشت، مثل 
 اینکه من محكم



بیخ گوشش کوبیده ام. دهانش را باز کرد، 
 اما بست و چند

لحظه بعد دوباره باز کرد و گفت: من و 
 مادرت شیرینی

 .خورده هم بودیم

صدایش زمزمه خفیفی از ناراحتی و بغضی 
 .کهنه بود

 پس چرا...؟-
م را کامل نکردم. حالتی در صورتش جمله ا

 بود که مرا
مطمئن کرد، جوابی به سوالم نخواهد داد. 

 .به بهمن نگاه کردم
 .او هم به اندازه من بهت زده بود
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اخمش به شدت در هم رفت. لب باالیی 

 اش با نفرت جمع
شد. چرا تا به حال دقت نکرده بودم، 

 کاووس خان هنوز هم

مرد جذابی بود و پسرها شاید از لحاظ چشم 
 و ابرو کمابیش

شبیه به فرشته بودند، اما جذابیت دهان و 
 بینی و صورت

زاویه دار مردانه شان، کامال به پدرشان شبیه 
 .بود

یه بار و برای همیشه بهت میگم... اگه باز -
 درباره مامانت



 . ..این جوری فکر کنی و حرف بزنی
آنچنان یكباره سکوت کرد دیگر ادامه نداد. 

 که هر سه نفرمان

جا خوردیم. بعد چرخید و رو به بهمن و 
 دانش کرد و با

حالتی تهدید آمیز گفت: یه بار دیگه بدون 
 تایید من یه کاری

 .بکنید، تا اون روی سگم رو نشونتون بدم
بهمن مطلقا چیزی نگفت. اما دانش دستش 

 را جوری حرکت
داد! کاووس خان داد که معنی برو بابا می 

 به طرف اتاقش
رفت، اما در مقابل در رو به من کرد و گفت: 



 شما هم هیچ جا

 .بدون اجازه من نمیری
به اتاق رفت و در را محکم به هم کوبید. 

 دانش لنگ لنگان

امد و روی مبل ولو شد. بدون توجه به صدا 
 زدنش، باال رفتم

و از همان راه پله ها بهمن را هم صدا کردم. 
اتاقم رفتم و به  

کولر را زدم و شالم را باز کردم و مقابل باد 
 .خنک ایستادم

دستانم می لرزید و من حتی چیزی نمانده 
 بود که از شدت

 .هیجان زیاد بی هوش شوم
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 .کولر زدی؟ سرما می خوری-

 .از جلوی باد کنار رفتم و مقابلش ایستادم
- رم خونه میشه همین امروز برم؟ می

 شقایق. بعد که خونه

 .حاضر شد، خبرم کن

متفکرانه و عمیق نگاهم کرد. چشمانش در 
 گردش بود. روی

گیسوانم، ابروان، چشمانم و دهانم می 
 .چرخید

 از چی اینقدر نگران شدی؟ -
هر دو دستم را روی صورتم گذاشتم و 

 نالیدم: اون هنوز



 خاطرخواه مادرمه. نمی بینی؟

ز مچ گرفت و از روی صورتم هر دو دستم را ا
 .کنار کشید

 که چی؟ می ترسی ازش؟-

 .یکه خوردم
 .نه... این نیست-

دستانم را رها نکرد و تنها پایین آورد و یک 
 قدم به من

نزدیک شد. دستانم را رها نکرد و تنها پایین 
 آورد و یک قدم

 .به من نزدیک شد
اره... هنوز عاشق مادرته. خودم هم این رو -

 می دونم. ولی



دلیل من با تو که میخوام این جا نباشی، 
 ...فرق داره.تو شاید

دقت کن! میگم شاید از بابا می ترسی. ولی 
 ...من
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مکث کرد. چشمانش را تنگ کرد و مرا 

 .برانداز کرد
- ا هم دلیل من رو ول كن فعال. از باب

 نترس. اون فقط می
 .خواد تو رو زیر نگین خودش داشته باشه

دستانم هنوز در دستش بود و با مالیمت و 
 انگشت شصتش،

 .مچم را به صورت دورانی نوازش می کرد



امشب هم نمی خواد بری جایی. من -
 ترتیب خونه رو می دم،

 .بعد راحت جابه جا می شی
و از  چیزی نگفتم. عاقبت دستانم را رها کرد

 اتاق بیرون
 .رفت

کمی بعد لباس عوض کردم و پایین رفتم. 
 در اتاق کاووس

خان باز بود و بهمن در اتاق پدرش بود و با 
 صدای خفه ایی

بحث می کردند. دانش هم با کنجکاوی روی 
 مبل سرک می

کشید. کنارش نشستم و گفتم: باز چی 



 شده؟

نگاهی به سر تا پای من انداخت و گفت: 
ه زیرابیحاال دیگ  

 میری؟

خنده ام گرفت. کامال مشخص بود از اینکه 
 جریان را از اول

 .به او نگفته ام، شاکی است
جیک و پوک ات با بهمن شده. بهمن از ما -

 امین تر شده؟
چشمانش را تنگ کرد و ادامه داد و گفت: 

 چه خبره؟

 .بیشتر خندیدم
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- راست تو  بس که تو دروغگویی. یه روده
 .شکمت نیست

کشیده ی آهسته و دوستانه ایی به صورتم زد 
 و با نیشخند

گفت: چه دروغی گفتم؟ من اینقدر راست و 
 دروغ می کنم که

 یادم نمی مونه؟
 گفتی برنا دوست دختر داشته. ولی نداشته-

با تمسخر ابرو باال انداخت. پس مرجان 
 چغندره؟ بهمن می

گفت که برنا همین چند وقته قبل تازه اومده 
 تو خط دختر و

 .عشق و عاشقی



لبش را باال داد و با بدجنسی همیشگی اش 
 ...گفت: اره

 احتماال دروغ گفتم
 .نیشخند دیگری زد

 .هر وقت می خندم. بدون دروغه-

 .چشمانم را چرخاندم

 تو همیشه نیشت بازه -
 .بیشتر خندید

کجا فهمیدی که بابا با  حاال تو بگو ببینم از -
 مامانت نسبتی

 داشته؟

فقط یه حدس. از نامه های فرشته جون. -
 من و بهمن به این



نتیجه رسیدیم که شاید یه چیزی بینشون 
 .بوده
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پوزخندی زد و گفت: اره؟ تو و بهمن دیگه به 

 چه نتیجه ایی

 رسیدین؟
و  با مشت به شانه اش ضربه زدم. نالید

 خنده کنان شانه اش

 .را گرفت

واال این تز من نبود. دیشب نوشاد می -
 .گفت که انگاری، اره

.. 

جیغ جیغ کنان گفتم: خاک تو سر منحرف 



 .همه تون

در اتاق کاووس خان کامل باز شد و کاووس 
 خان با کیف و

یک مشت کاغذ از اتاق بیرون زد. بهمن هم 
 .پشت سرش

ن بیار. من در بابا شما به دلیل برای م -
 .بست قبول می کنم

کاووس خان یكباره ایستاد. آنچنان ناگهانی 
 که بهمن از پشت

 سر به او خورد

واسه چی ردتون کردم رفتین؟ واسه چی -
 دماغت شکست؟

 چی به سر دماغ برادرت اومد؟



پوزخند زنان ادامه داد: فکر کردی من خرم 
 پسر؟

رنگ بهمن مثل مرده رنگ پریده شد و 
ا الل شد وتقریب  

نتوانست جوابی به پدرش بدهد. کاووس 
 خان نگاهی به من که

از خجالت سرخ شده بودم کرد و من سریع 
 سرم را پایین

 .انداختم
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لحظه ایی بعد صدای در امد که نشان از 

 .رفتنش می داد

دانش با تعجب رو به بهمن گفت: جریان 



 دماغ تو و نوشاد

 چی بود این وسط؟

بهمن هنوز بهت زده بود و من هم چیزی 
 زیر لب گفتم و به

کردم اتاقم فرار . 

* * * 

فردای روزی که من صاحب یک خانه و 
 زندگی مستقل شدم،

برنا و نوشاد و دانش که تازه گچ پایش را باز 
 کرده بود،

عازم رفتن شدند. تمام مراحل پسند خانه و 
 خرید وسایل را

دیرت کرد. نه پرسیدم که خانه خود بهمن م
 را خریده و یا



اجاره کرده است و نه پرسیدم که هزینه این 
 همه تیر و تخته

و مبل و وسایل اشپزخانه چقدر شده است. 
 نمی خواستم با

دانستن قیمتی که خودم هم می دانستم 
 سرسام آور است، بیشتر

احساس تحقیر و زیر دین رفتن داشته 
هباشم. در تمام مدتی ک  

این اتفاقات افتاد، خود بهمن یا یکی از 
 پسرها، تا مقابل در

آموزشگاه و یا بیمارستانی که انروز در آن 
 برنامه عروسکی

داشتم، مرا اسکورت می کردند. اما گاهی از 



 دور متوجه

حضور ممدوح یا پسرش می شدم. جلو نمی 
 آمدند و من واقعا

در عجب بودم که آیا پدرم به همین راحتی 
من دست کشیدهاز   

است؟ اما وقتی احساسات را کنار می 
 گذاشتم، متوجه می شدم

که او دقیقا کاری را کرده است که قبال هم 
 .انجام داده است
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نادیده گرفتن من، در تمام این سالها. تنها 

 به این بهانه که
فرشته به او اجازه دیدار نداده است. اما این 



ته بهکه چرا فرش  

 .او اجازه دیدار نداده، خودش جای سوال بود
نامه هایی که خوانده بودم، همه یک چیز را 

 در ذهنم روشن

کرده بود. اینکه پدرم پسر می خواست، و 
 من دختر شده

بودم. شاید در سالهای اولیه، من بانمک و 
 خواستنی بودم و

توانسته بودم، همانطور که فرشته در نامه 
ههایش اشاره کرد  

بود، نظر پدرم را جلب کنم. اما احتماال مرگ 
 مادرم خیلی

چیزها را تغییر داده و شاید هم اصال فرضیه 



 دو زنه بودن

پدرم درست بوده و بعد از فوت مادرم، 
 همسر پدرم راضی به

پذیرفتن من نشده است. فرشته هم که 
 اوضاع را این طور

دیده است، دیدار من و پدرم را برای 
 جلوگیری از هر نوع

وابستگی عاطفی من و ضربه خوردنم، ممنوع 
 کرده است و

سرپرستی مرا تمام و کمال از او گرفته است. 
 اینها چیزهایی

بود که در تنهایی به ذهنم می آمد و مرا برای 
 ساعتها به



خودش مشغول می کرد. کاووس خان هم 
 رویه همیشه را

یش گرفته بود. می آمد و می رفت و آنقدر پ
 در خودش بود که

متوجه نمی شد، بهمن بیخ گوشش مشغول 
 جدا کردن من از

آن خانه است. عصر روزی که به خانه جدید 
 نقل مکان

کردم، باز هم در رستوران و به مناسبت 
 رفتن پسرها،

مهمانی گرفته بودند. پوپک زنگ زد و شخصا 
 مرا دعوت
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کرد. دعوتش جوری بود که احساس کردم، 
 مهمانی از طرف

خانواده اوست. را در حالیکه رزا و جاوید 
 مبلها را جابه جا

می کردند و مثل سگ و گربه به هم می 
 پریدند، من هم گوشه

ایی نشستم و با پوپک صحبت کردم. گلگی 
 می کرد که چرا

ی این چند وقت با او تماس نگرفته ام و ب
 معرفت شده ام. گفتم

که درگیر بودم و کمی هم بی حوصله. 
 عاقبت گفت که شب

مرا می بیند و جواب نه را هم قبول نمی 



 کند. گفتم که چشم،

حتما می آیم و تماس را قطع کردم. حوصله 
 نداشتم و پوپک

بیچاره هم، بد موقع به پست من خورده 
 بود. همانطور که

می کردم، به  تلفن را در دستم باال و پایین
 مشاجره رزا و

جاوید نگاه کردم. اما حواسم جای دیگری 
 بود. رزا اردنگی

جانانه ایی به جاوید زد که با امدن بهمن از 
 خجالت رنگ به

 .رنگ شد و نیش جاوید تا ته باز شد

یک الو برداشت و زیر شیر آب شست و 



 شروع به خوردن

 .کرد

 .امشب تکلیف بهرنگ یه سره میشه -
رت گفتم: هان؟با حی ! 

لبخندی گوشه لبش آمد و با سرش به هال 
 :اشاره کرد و گفت

 دوستت داره صدات می کنه
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جاوید به آشپزخانه آمد و گفت: سارا ما دیگه 

 بریم. تو کاری
 .نداری

از جا پریدم و گفتم: نه کجا؟ تازه میوه دار 
 شدم. بذارید میوه



 .بیارم بخورید
 .خندید و گونه ام را نیشگان گرفت

بهمن اما با لبخند و خوش رویی سالم و 
 احوال پرسی کرد و

مواد غذایی که خریده بود و در چند کیسه 
 بزرگ در دستش

بود، به اشپزخانه برد. از روی زمین بلند 
 شدم و به اشپزخانه

رفتم. در یخچال را باز کرده بود و مواد را 
 .جابه جا می کرد

تر تکیه دادم و نگاهش کردم. به کان
 موهایش کمی بلند شده

بود و در کنار گوش هایش و پشت گردنش، 



 تاب بامزه ایی
خورده بود. یک کیسه را خالی کرد و سراغ 

 کیسه بعدی رفت

که پر از میوه بود. مگر او می خواست این 
 جا بماند؟ بهمن

خودش هم می دانست که من زیاد اهل 
نمیوه نیستم. آن هم، ای  

همه پوپک بود سرش را بلند کرد و نگاهم 
 .کرد

 .گفت که شب بیام-

 .باز هم تنها نگاهم کرد
 می تونم بیام؟-

 .اخم کم رنگی کرد



 چرا نتونی؟-
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لبم را گزیدم. به خاطر بهرنگ یک ابرویش را 

 باال داد و با
لحنی سرد گفت: مگه چیزی بوده بینتون که 

 نمی خوای
نیش؟ معترضانه گفتم:نهببی ... 

 .میوه ها را در جامیوه ایی ریخت

 !کشتی منو با این خونه داریت، بال سوخته-

خندیدم. رزا که به دنبال کیفش می گشت، 
 گفت: این جا خیلی

خوبه سارا هم به من نزدیکه، هم به جاوید. 
 دانشگاه که



 .شروع بشه، می تونیم بیایم سراغت

من هزار تا دختر جاوید خیلی خونسرد گفت: 
 هست که برم

سراغشون. بیام سراغ این تحفه برای چی 
 اخه؟

رزا چپ چپ نگاهش کرد. اما احتماال به 
 احترام بهمن،

چیزی نگفت. بهمن لبخند زنان تشکر کرد و 
 ...گفت: مرسی

خیلی لطف کردید. تمام زحمت گردن شما 
 .افتاد

جاوید اما این بار خیلی مردانه دست داد و 
 گفت که اصال



حرفش را هم نزد. چون این تحفه، یعنی 
 من، برایش با ارزش

تر این حرف هاست. وقتی که بهمن برای 
 بدرقه انها به مقابل

در رفت، به اشپزخانه برگشتم و در یخچال را 
 باز کردم و

نگاه کردم. از آب میوه مورد عالقه اش 
ا میوه وگرفته، ت  

کمپوت آناناس و حتی سس مورد عالقه 
 اش، یخچال را فول

 .کرده بود
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نفسم را محکم بیرون دادم. دوباره به 



 آشپزخانه برگشت و
همان طور که دستانش را زیر شیر آب می 

 :شست، گفت

اماده شو تا قبل از شام یه سر با دانش -
 بری بیرون. می خواد

بكنه. الزمت دارهیکم خرید  . 

دستانش را با دستمال خشک کرد و سرش 
 را تکان تکان داد

 .و ادامه داد

مثل یه خرس تازه از خواب زمستونی بیدار -
 .شده، کج خلقه

 !حواست به خودت باشه

 خندیدم و گفتم: دلش برای من تنگ میشه



 !نگاه سردی کرد و گفت: متاسفانه
و با انقدر لجم گرفت که از کنارش رد شدم 

 شانه ام به شانه

اش کوبیدم. اما شانه ی خودم کج شد و او 
 .خنده اش گرفت

دستم را روی کتفم گذاشتم و با حرص گفتم: 
 تو حسودی می

 کنی بهمن رهنما

به کانتر تکیه داد و دست به سینه مرا نگاه 
 .کرد

 به چی باید حسودی کنم؟
 .به چیزی که بین من و دانش هست-

را باال برد لبخند زنان چانه اش . 
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اگه تو زمانی بتونی دانش رو تو مشتت -

 بگیری که درست
 بشه، من دستت رو هم می بوسم

شانه ام را باال بردم و با بدجنسی گفتم: 
 خودت گفتی با

 .برادرت کاری نداشته باشم
چشمان آبی اش را تنگ کرد و مرا برانداز 

 کرد: چقدر هم که

 !تو گوش دادی
نیشخند زدم و با صدای زنگ به طرف در 

 رفتم و از چشمی
نگاه کردم. دانش بود که با کج خلقی به در 



 زل زده بود. در
 :را باز کردم و با خنده گفتم

 چطوری اقا خرسه؟-

 چپ چپ نگاهم کرد:لقب جدیده؟

به طرف اتاق رفتم تا آماده شوم. برادرت می 
 گه تو مثل

 خرس تازه از خواب زمستونی بیدار شده،
 .بدخلقي

فحش ابداری به بهمن حواله داد که باعث 
 شد خنده ام بیشتر

شود. اماده شدیم و با هم به خرید رفتیم. 
 چیزهایی که الزم

داشت را خرید و بعد هم مرا به خانه رساند 



 تا برای شب
آماده شوم. بهمن خانه نبود و دانش هم 

ستآمد و روی مبل نش  

و روی کانال ورزش زد و با صبر و حوصله ایی 
 که فکر

نمی کردم در وجودش باشد، منتظر ماند تا 
 .من آماده شوم

وقتی که به رستوران رسیدیم، همه آمده 
 .بودند به جز بهرنگ

393 

 تقاطع  
دانش سریع مرا رها کرد و رفت و كنار پوپک 

 نشست. خنده
خ نشستم. حال ام گرفت و من هم کنار بهر



 و احوال کرد و
بار دیگر فوت فرشته را تسلیت گفت. از 

 زندگی و کار پرسید
و من هم بار دیگر به خاطر کاری که برادرش 

 برایم جور
کرده بود، تشکر کردم. وقتی که برای شستن 

 دستانم

برخاستم، بهمن و یکی از دوستانش هم 
 برای کشیدن سیگار

جواب دادن  به حیاط رستوران رفتند. من با
 به تماس شقایق،

کمی بیشتر معطل شدم و زمانی به سالن 
 برگشتم که تقریبا



همه سرجایشان نشسته بودند. بهرنگ امده 
 بود و یک صندلی

خالی کنارش مانده بود. و در طرف دیگر 
 صندلی خالی هم،

پوپک نشسته بود. جاها کمی عوض شده 
 بود و من احساس

شیطنت  کردم که در این کار پوپک کمی
 کرده بود. این از

نیشخند زدن اش به من، قابل حدس بود. 
 خودم را جمع و

جور کردم. برایم سخت بود که کنار بهرنگ 
 بشینم. مرد بدی

نبود. ولی من از آخرین مالقاتمان خاطره 



 .خوبی نداشتم

آخرین مالقاتمان با دعوای فرشته جان و 
 کاووس خان تمام

را سردار شد و فردای آن روز من فرشته 
 شده در اتاقش پیدا

کردم. همین باعث می شد که هر کسی 
 کمی از طرف

مقابلش، دلزده شود. اگر اینکه صندلی کنار 
 او را رد کنم و

بروم و یک صندلی برای خودم بیاورم، بی 
 ادبانه نبود، حتما

این کار را می کردم. اما متوجه شدم که 
 بهمن زیرلب به
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نوشاد که کنار دستش نشسته بود چیزی 

 گفت و نوشاد

 :برخاست و گفت
سارا... بیا این جا سر جای من بشین. من  -

 زیر باد کولر،
 .سردرد می گیرم

بعد میز را دور زد و رفت و کنار بهرنگ 
 نشست. بهرنگ

نگاهی بین بهمن و من و نوشاد ردوبدل کرد 
 و لبخند کوچکی

را روی دسته  گوشه لبش امد. رفتم و کیفم
 صندلی آویزان



کردم و نشستم و متوجه شدم که نگاهی زیر 
 پوستی، بین

پوپک و بهرنگ ردوبدل شد. سرخ شدم و 
 سرم را زیر

انداختم. اما بهرنگ خیلی سریع خودش را 
 معمولی نشان داد

و به بحث و صحبت با نوشاد پرداخت. وقتی 
 که سوپ اورده

م که شد، من هم انقدر خودم را پیدا کرد
 توانستم با همسر یکی

از دوستان بهمن که کنار دستم نشسته بود، 
 چند کلمه ایی

صحبت کنم. دست دراز کردم تا نمک 



 بردارم، اما دستم
 .نرسید

بهمن خم شد و نمکدان را به من داد. 
 نگاهش کردم. نگاهی

سرسری و خشک و سرد کرد. زیر لب گفتم: 
 خجالت آور

 .بود
کند، یک قاشق سوپ بدون آنکه به من نگاه 

 خورد و با

دستمال دهانش را پاک کرد و آرام زمزمه 
 کرد: گفتم که

 تکلیفش یه سره میشه
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زیر چشمی نگاهش کردم. خونسرد به ظرف 
 غذایش نگاه

 .میکرد و با اشتها می خورد

 در هر حال کارت زشت بود؟-

باز هم بدون اینکه نگاهم بکند، گفت: زشت 
ونه که این اقاا  

 ...اویزونت بشه
مکث کرد و سرش را از ظرف غذایش بلند 

 کرد و نیم نگاهی

کوتاه به من کرد. نگاهش در آن لحظه هیچ 
 شباهتی به نگاه

فرشته نداشت. سرد و حسابگر و نافذ بود. 
 دوباره نگاهش را



به غذایش داد و گفت: حواست هست 
 خانم؟ می خوای تنها

 .زندگی کنی

یک قاشق با عجله خوردم تا نشان دهم که 
 در حال خوردن

 .هستم

 اون براش این چیزها مهم نیست؟-
پوزخند کم رنگی زد و با عجله دستمالش را 

 روی دهانش
 .کشید تا کسی پوزخند زدنش را نبیند

از دانش بپرس بهت میگه که مردها چیزی -
 به اسم مهم

 .نیست، ندارن



خجالت من،  چشمانم گشاد شد. بی توجه به
 راحت سوپش را

تمام کرد. با سرو غذای اصلی، بحثها جنبه 
 سیاسی و

اجتماعی به خودش گرفته بود و بهمن هم با 
 خوش رویی
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مشغول بحث با بهرنگ شد که دقیقا 

 مقابلش نشسته بود. من

ترجیح دادم که سکوت کنم. پوپک هم در 
 کنار دانش و نوشاد

و هر از چند لحظه با یک  نشسته بود
 کدامشان صحبت می



کرد. پوپک دختر خوش مشربی بود که من 
 عمرا در حرافی

و اجتماعی بودن، به پای او نمی رسیدم. اما 
 او را دوست

داشتم و همیشه از دیدنش حس خوبی به 
 .من دست می داد

برخالف ظاهر کمی غلط اندازش، دختر بی 
 شیله پیله و

صرف دسر بهرنگ رو  خوش قلبی بود. زمان
 به بهمن

پرسید: چطور شما نمی ری با بچه ها؟ بهمن 
 نیم نگاهی به

 :من کرد و گفت



موندم تا تکلیف سارا مشخص بشه. داریم -
 روی اومدنش پیش

خودمون کار می کنیم. طول میکشه و من 
 هم فعال این جا

 پیش سارا هستم
بیشتر توجه های آدم های سر میز، به من 

 جلب شد. حس

کردم که هر لحظه آب می شوم و به زمین 
 .فرو می روم

بهرنگ لبخند مودبانه ایی زد و گفت: پس 
 سارا خانم هم اون

ور آبی میشه؟ نگاهش به طرف من چرخید و 
 لبخندش بیشتر



 ..کش امد

 هیجان زده هستی سارا خانم؟ -

 .لبخند لرزانی زدم
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 باید باشم؟-

 .لبخندش بیشتر کش امد
تحت لوای چهار تا بادیگارد داری میری اون -

 !ور... پس نه

به نظرم زیاد هیجان زده نباش! این 
 پسرهایی که من می بینم،

 .اجازه ازادی اون اور ابی به شما نمی دن
اشاره کامال زیر پوستی اش به حرکت بهمن 

 بود که باعث شد



شد و  خنده ام بگیرد. دانش کمی به جلو خم
 به بهرنگ نگاه

کرد و گفت: سارا خودش عاقله. نیازی به 
 اجازه ما برای انجام

 .کاری نداره

بهرنگ کمی خم شد و به دانش نگاه کرد و با 
 خوش رویی

 !گفت: صد البته

برنا سریع بحث را عوض کرد و صحبت را به 
 سخت شدن

قوانین مهاجرت کشاند و اینکه هنوز درگیر 
 این هستند که مرا

ه چه روشی به آن طرف برسانند که هم ب



 سریع تر باشد و هم

 . امن ترین راه
اخر شب وقتی که همه از سر میز 

 برخاستیم، برای لحظه ایی
من و بهرنگ در مسیر خارج شدن از 

 رستوران، هم قدم
شدیم. در حالیکه سرش را پایین انداخته و 

 به مقابل پاهایش
 نگاه می کرد، گفت: کار و بار چطوره؟

 مرسی. خیلی خوبه-
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نیم نگاهی کوتاه کرد و گفت: هیچ وقت 

 ...نشد بپرسم



اونروز که آقای رهنما مشکلی براتون پیش 
 نیاورد؟

اه عمیقی کشیدم. می خواستم بگویم که چرا 
 باعث بحث

شدیدی بین زن و شوهر شد و بعد هم 
 اتفاقی افتاد که همه

ا چیزی نگفتم و تنها زندگی مرا عوض کرد. ام
 سرم را تکان

 .دادم

 .نه... مشکلی نبود-
به بیرون رستوران رسیدیم. سرم را چرخاندم 

 تا پسرها را
پیدا کنم. بهمن دستانش را کاسه کرده بود و 



 سیگارش را

روشن می کرد. صورتش در نور آتش 
 فندکش، روشن شده

بود و چشمانش سرد و کمی ناراحت به من 
 .خیره شده بود

فندکش را در جیب گذاشت و یک عمیقی به 
 سیگارش زد و با

 .دستش اشاره کرد که به کنارش بروم

 .سارا جان بیا... باید بریم-

خنده ام گرفت. در جمع، من همیشه برای 
 او سارا جان می

شدم. خداحافظی کوتاهی با بهرنگ کردم و 
 پوپک را بغل



کردم و با بهرخ و کسانی که می شناختم، 
ی کردم وخداحافظ  

سوار ماشین شدم. آن شب به خانه جدیدم 
 نرفتم. پسرها صبح

فردا بلیط داشتند و من می خواستم که شب 
 آخر را با آنها

باشم. وقتی که به خانه رسیدیم، به نظر می 
 رسید که هیچ
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کدام خیال خوابیدن نداریم. پسرها ورق 

 اوردند و بازی کردند
لد نبودم، کنار دانش نشسته و من چون ب

 بودم و برایش تقلب



می رساندم. آنچنان مشغول خنده و شوخی 
 بودیم که متوجه

آمدن کاووس خان نشدیم. من روی شانه 
 برنا خم شده بودم و

بی توجه به پس زدن او، سعی می کردم که 
 از باالی سرش،

دستش را ببینم با بهت و حیرتی که نمی 
 توانست آن را پنهان

د، گفت: سارا خیلی نامردی. منو به بهمن کن
 فروختی؟ خندیدم

و گفتم: نخیر ... این اسمش احساس 
 !مسئولیته

بهمن از اتاق بیرون آمد و به سر بازی 



 برگشت. از جایش
برخاستم، ولی کنار نرفتم و همانجا کنارش 

 نشستم. و از
باالی سرش به دستی که حتی تا آن لحظه 

 نگاهی هم به آن
دم، نگاه کردم و زیر لب به دانش نکرده بو

 تقلب رساندم بهمن
دستش را پایین انداخت و آن چنان نگاهی 

 به من کرد که
برای لحظه ایی از ترس غالب تهی کردم. اما 

 به سرعت
متوجه شدم که نگاهش آن خشونتی که باید 

 را نداشت. با امدن



کاووس خان، همه یكباره ساکت شدیم. اما 
 او بی اعتنا به

ت ما به اتاقش رفت و بهمن را صدا سکو
 کرد. بهمن

کارتهایش را روی زمین، پشت و رو گذاشت 
 و همانطور که

برمی خواست، گفت: سارا حواست به 
 دست من باشه. مثل

فنر از جا برخاستم و سر جای بهمن نشستم 
 و ورقها را

برداشتم و به سینه ام چسباندم. دانش خیز 
 برداشت تا ورق ها
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را از من بگیرد اما آنچنان لگدی حواله اش 
 کردم که برنا و

نوشاد خنده کنان خودشان را کنار کشیدند و 
 تا از حرکت

نینجا وار من در امان باشند. با آنکه کشاله 
 رانم درد گرفته

بود، اما با چنگ و دندان ورق را از دست 
 .دانش حفظ کردم

فقط یک نمایشی از قدرت نمایی بود. 
 نیشخند زدم و دوباره به

دانش تقلب رساندم. آن شب یکی از 
 .بهترین شبهای عمرم شد

تا خود صبح با پسرها فیلم نگاه کردیم و 



 خندیدم و خوراکی

خوردیم. من دانش در سر و کله هم زدیم و 
 بهمن هم دایم

تذكر داد. صبح با طلوع آفتاب، پسرها حاضر 
ند و من وشد  

بهمن هم لباس پوشیدم تا آنها را به فرودگاه 
 برسانیم. بر

خالف انتظار همه مان، کاووس خان از اتاق 
 بیرون آمد و با

پسرهایش خداحافظی کرد. نپرسید که 
 پسرهایش با چه وسیله

ایی به فرودگاه می روند و نه پیشنهاد داد که 
 .آنها را برساند



از پسرها از  تنها کیفش را برداشت و زودتر
 در بیرون زد و

رفت. من متوجه شدم که کاووس خان با 
 بهمن هم خداحافظی

کرد. اما چیزی نگفتم. به نظر پسرها هم 
 .تعجب کرده بودند

چون متوجه شدم که برناچیزی زیرلبی از 
 بهمن پرسید و به

من هم همان طور پچ پچ کنان جوابش را 
 داد. در فرودگاه

ند و هیچ کدام با پسرها آنچنان ساکت بود
 دیگری هیچ حرفی

نمی زد که هیچ شباهتی به یک خانواده 



 نداشتیم. آن هم
خانواده ی شادی که شب قبل انقدر به آنها 

 .خوش گذشته بود
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درست بود که آنچنان را خداحافظی پر 

 احساس و پدرانه ایی
نبود، اما این خداحافظی از طرف کاووس 

یکخان مثل   

آغوش گرم و محبت آمیز به نظر می رسید. 
 کامال مشخص

بود که هر کسی در فكر و ذهن خودش، 
 درگیر است. در

لحظه آخر، وقتی که کارت پروازشان را 



 گرفتند، دانش مرا

محکم بغل کرد. با برنا صمیمانه و با نوشاد 
 محتاطانه

 .خداحافظی کردم

اما اغوش پر از عشقم، متعلق به دانش 
سی که بیشترینبود. ک  

 .کتک کاری را در بچگی کرده بودیم

 ...مواظب خودت باش قوزی خوشگله-

روی پنجه پاهایم بلند شدم و گونه اش را 
 .بوسیدم

 زیاد هم با بهمن یکه به دو نکن. بهمن دیگه-

. 

 خندیدم

 .تو هم زیاد نخور-



 .چشمانش حالتی از عالقه به خودش گرفت

 منتظرتیم جغله-

وقتی که به طرف کانتر چک کردن پاسپورت 
 می رفت،

آنچنان صورتش غمگین شده بود که 
 ناخوداگاه اشکم را در

آورد. برای اینکه نارحتی ام را نبیند، دست 
 تکان دادم و

چرخیدم و به طرف در خروج رفتم. امامی 
 دانستم که خودش
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اشین هم متوجه ناراحتی ام شده است. در م

 و در راه برگشت،



بهمن کامال سکوت کرده بود. به خانه جدید 
 رفتیم. اما

برخالف انتظارم، مرا پیاده نکرد که برود. با 
 ریموت در

پارکینگ را باز کرد و ماشین را پارک کرد. 
 کامال حیرت

زده بودم، اما چیزی نپرسیدم. ما وقتی که از 
 صندوق عقب؛

ی زمین چمدان خودش را هم در آورد و رو
 گذاشت، تازه آن

زمان بود که دو ریالی من افتاد. بهمن جوری 
 وانمود کرده

بود که کاووس خان فکر کند که او هم با 



 برادرانش راهی
است. در حالیکه تصمیم داشت که در خانه 

 من بماند. یا شاید

 .باید می گفتم که خانه خودش
چون حتی یک چوب کبریت آن خانه هم 

 .متعلق به من نبود

دهانم کامال باز مانده بود و با حیرت به او 
 .زل زده بودم

خونسرد چمدان اش را سروته کرد و روی 
 زمین کشید و

بازوی مرا هم گرفت و به طرف اسانسور 
 کشاند. دیگر

نتوانستم ساکت بمانم و گفتم: تو میخوای 



 این جا بمونی؟ لبخند
محوی گوشه لبش امد. اما حالت صورتش را 

 کامال حفظ

 .کرد

 مشکلی داری؟-

 .نفسم را محکم بیرون دادم
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می خواستم بگویم که خانه خودت است، اما 

 چیزی نگفتم. به

اتاقم رفتم و متوجه شدم که او هم به اتاق 
 کناری رفت. اتاقی

که فکر میکردم که برای مهمان درست کرده 
 است. دوست



آن داشتم که شقایق می امد و گاهی در 
 ساکن می شد. اما حاال

ظاهرا اشغال شده بود. خوابم می آمد، اما 
 به رختخواب نرفتم

و شروع به چیدن وسایلم در کشوها کردم. 
 از آن اتاق هم

مطلقا هیچ صدایی نمی آمد. با دسته ایی 
 لباس روی زمین ولو

شدم و به فکر فرو رفتم. درک بهمن از بقیه 
 ی پسر ها،

سخت تر بود. حتی نوشادی که کمترین 
 شناخت را از او

داشتم و هیچ عالقه ایی هم به شناخت 



 بیشتر نداشتم را بیشتر
درک می کردم. بهمن ساکت بود و همیشه 

 ذهنیاتش را در

 .نزد خودش نگه می داشت
حاال هم واقعا نمی توانستم او را درک کنم 

 اینکه چرا خانه و
مده و این جا کاووس خان را ول کرده و آ

 .ساکن شده است

این حرکتش هم مرا می ترساند و در عین 
 حال، هیجان زده

هم می کرد. همیشه همین بود. نا آشنا 
 بودن بهمن و مبهم

بودنش، همیشه ترسناک و در عین حال 



 .هیجان انگیز بود

زمانی که بچه بودم هم خوب به خاطر دارم 
 که آن زمان هم

ور و دست بهمن حتی بیشتر از حاال د
 نیافتنی بود. شاید یکی

از علتهای هیجان انگیز بودن شناخت بهمن 
 همین بود. بعد از

مرتب کردن لباس ها به اشپزخانه رفتم و 
 .غذا درست کردم
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اشپزی همیشه حس خوبی به من می داد. 

 آرامشی که از
درست کردن با صبر و حوصله یک غذا 



 نصیبم می شد،
ت ترین راه خالص شدن از استرس بود. راح

 ساعت از چهار

گذشته بود که بهمن از اتاق بیرون آمد. 
 مشخص بود که تا آن

لحظه خوابیده بوده است. با اسودگی چرخی 
 در اشپزخانه زد

و روی صندلی های کنار کانتر نشست. 
 غذایش را در

 .ماكروویو گذاشتم تا گرم شود

- گاه قطردانش پیام داد که رسیدن فرود  

مقابلش گذاشتم. تشکر کرد و  بشقاب را
 گفت: تو نمی خوری؟



 خوردم-

یک قاشق خورد و سرش را بلند کرد و نگاهم 
 کرده :اصال

 خوابیدی؟

سرم را به نشانه نفی تکان دادم و از یخچال 
 برایش ماءالشعیر

 .بیرون اوردم و کنار بشقابش گذاشتم
 ...سارا-

وقتی اسمم را این طور صدا می کرد، خوشم 
 نمی آمد. دوست

 داشتم که معمولی صدا کند. مثل همه

 .من رو این جوری صدا نکن-

 .یک ابرویش باال رفت



 چی جوری؟-
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این جوری که دوست دخترت رو صدا می -

 .کردی

هر دو ابرویش با حیرت باال رفت. بعد هم 
 گوشه دهانش و

دیدخن . 

 حسودی می کنی؟-

 .جیغ خفه ایی کشیدم. لجم گرفته بود

 به چی باید حسودی کنم؟ -
با بدجنسی از دهانم در رفت و ادامه دادم: 

 اون کسی که ادعا
می کرد که من با درخت تو حیاط یکی هستم 



 براش و بعد همه
 .حواسش به من بود، من نبودم

یکه خورد و کمی اخمش در هم رفت. اما 
شه چیزیمثل همی  

نشان نداد و سریع به خودش امد و شروع 
 .به خوردن کرد

 کی حواسش به تو بود؟ -

 .این بار خنده ام گرفت
او خیلی زرنگ بود. رودربایستی را کنار 

 گذاشتم و خونسرد

 ...گفتم: شما

نیم نگاهی کوتاه کرد و دوباره به بشقاب 
 غذایش نگاه کرد و



 .شروع به خوردن کرد

- دید زدن بودهخب البد قابل  . 
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چیزی نمانده بود که مثل بچه ها از این همه 

 وقاحتش، پا به
 .زمین بکوبم

می خوای بگی من از قصد خودم رو قابل -
 !دید زدن کردم؟

صدایم یک اکتاو باال رفته بود و رو به جیغ 
 بود. متوجه شدم

همانطور که سرش در بشقابش بود، لبخند 
 .نرمی زد

 من این رو گفتم؟-



دست به کمرم زدم و حق به جانب گفتم: 
 !تلویحا، بله

بشقابش را کنار زد و کمی از ماءالشعیرش 
 خورد و بعد به

عقب تکیه داد و در حالیکه با دستمال 
 دهانش را پاک می

 …کرد، مرا برانداز کرد و گفت: خوبه

 .برخاست و مقابلم قرار گرفت
می بینیم که داری کم کم از اون پوسته -

 خانم بزرگی در میای

 !و خودت میشی

جا خوردم و کمی آن آتش خشمم، فروکش 
 کرد. من دوست



نداشتم که از آن پوسته به قول او، خانم 
 .بزرگی، در بیایم

ان پوسته چیزی بود که فرشته می خواست و 
 آن همه سال

سعی کرده بود که آن را در مغز من فرو 
 کند. دستش را

برای لحظه ایی پشت کمرم و بین دو کتفم 
 گذاشت و با

 .مالیمت فشار داد

 !قوز نکن -
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ناخوداگاه کمرم را راست کردم و سر و چانه 

 .ام را باال دادم



با باال آمدن سر و چانه ام، چشمانش به 
 نرمی و مالیمت

 .چشمان فرشته شد

دهانم بیرون نفس مثل یک سکسکه از 
 پرید. چشمانم گشاد

شد و تنها به او زل زدم. او هم خونسرد 
 چرخید و از

آشپزخانه بیرون رفت. نیم ساعت بعد، 
 زمانی که من گیج و

منگ و سرخ و شرم زده، با نوسان قلبی 
 وحشتناک و کف

دستانی عرق کرده و معده ایی که از شدت 
 هیجان و استرس،



دم می زدم. متالطم شده بود، در اتاقم ق
 صدای آرام حرف

زدن او را با دانش شنیدم. احتماال پسرها 
 هنوز در فرودگاه

قطر بودند و تماس تصویری برقرار کرده 
 بودند. آن شب

حتی برای شام هم از اتاق بیرون ها نیامدم. 
 در اتاق سنگر

گرفته بودم و خودم هم نمی دانستم به چه 
 دلیلی، توقع داشتم

اید. اما او در سکوتی که که او به سراغم بی
 نمی توانستم آن

را تحمل کنم، در اتاق خودش مشغول بود. 



 ساعت از یازده

گذشته بود که محبوبه خانم با موبایلم تماس 
 گرفت. از آنجا که

نمی دانستم چه باید بگویم، جواب ندادم و 
 گوشی را خاموش

کردم. باید می رفتم و از بهمن کسب تکلیف 
 می کردم، اما

اینکه او را ببینم، آن چنان ضعف اور حس 
 بود که حتی

فکرش هم دست و پاهایم را شل می کرد. 
 اما با اینکه شب

قبل نخوابیده بودم و در تمام روز هم مثل 
 یک گورکن،
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فعالیت کرده بودم، اما با کاری که او کرده 

 بود، آن شب هم
نتوانستم درست بخوابم. تا نیمه شب بیدار 

 بودم و فکر می
کردم. گاهی یک جرقه در مغزم می زد و 

 گاهی حس نفرت

پیدا می کردم. پر از حواس ضد و نقیض 
 بودم. گاهی مثل

احمقها دستم را روی گوشه لبم می گذاشتم 
 و چشمان آبی

فرشته وارش را به نظر می اوردم و ته دلم 
 خالی میشد. و



ی هم دستم را جلوی دهانم می گذاشتم گاه
 و از جا می پریدم

و ضربان قلبم باال می رفت و فکر می کردم 
 که اگر او هم

 مثل نوشاد باشد، چه؟

روز بعد جمعه بود و من هم که نزدیک صبح 
 خوابیده بودم،

تا دیروقت بیدار نشدم. اما متوجه صداهای 
 مبهمی که از

یک با بیرون اتاق می آمد، بودم. ساعت 
 حالتی گیج و منگ

بلند شدم و به بیرون سرک کشیدم. یک 
 ساعتی بود که



سکوتی کامل در خانه ایجاد شده بود. فکر 
 کردم که شاید

بهمن بیرون رفته باشد. اما وقتی الی در را 
 باز کردم و

سرک کشیدم، او را دیدم که دقیقا مقابل در 
 اتاق روی کاناپه

باالی دسته لم داده بود و هر دو پایش را 
 مبل گذاشته بود و با

گوشی اش مشغول بود. احتماال از گوشه 
 چشم، مرا دید. چون

سرش چرخید و به من نگاه کرد. سرخ و 
 خجالت زده در را

بستم و دوباره به اتاق برگشتم بهمن نباید 



 .این کار را می کرد
نمی توانستم هیچ ذهنیتی پیدا کنم که چرا 

 این کار را کرده
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است. یک لحظه می ترسیدم و یک لحظه 

 .ناراحت می شدم
یک لحظه هم ته دلم را قرص می کردم که 

 شاید همه چیز

آنقدر که من فکر میکنم، منفی نباشد. اما 
 دوباره و چند دقیقه

بعد، اضطراب به سراغم می آمد. کف 
 دستانم عرق می کرد

و قلبم محکم می کوبید. حالی داشتم که 



 سالها بود، تجربه

نکرده بودم. نیم ساعت بعد، ضربه ایی به 
 .در اتاق خورد

انقدر در استرسی دوباره و آئی فرو رفته 
 بودم که از جا

پریدم. لباس پوشیده و خونسرد قدمی به 
اتاق گذاشت داخل . 

احتماال متوجه اضطراب من شد، ولی 
 معقوالنه نادیده گرفت و

 .چیزی نگفت

 .لباس بپوش، بریم یه چرخی بزنیم-
از اتاق بیرون رفت و بلند بلند گفت: دانش 

 می گه چرا جواب



پیامش رو نمی دی؟ می خواست تماس 
 تصویری باهات

 .بگیره
 .لبم را گزیدم

بمیرم برایش! حتما دلخور شده بود. از شب 
 قبل که گوشی را

خاموش کرده بودم، هنوز روشن نکرده 
و بودم. لباس پوشیدم  

با صدای در، نگاهی به بیرون انداختم. بهمن 
 نبود. احتماال

جلوتر رفته بود تا ماشین را روشن کند. 
 گوشی را روشن

نکردم و در کیفم گذاشتم و در را قفل کردم 



 و از پله ها پایین
رفتم. در ماشین و راه جایی که نمی دانستم 

 کجاست، هر دو
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ده بودیم. عاقبت جلوی نفرمان سکوت کر 
 یک رستوران نگه

داشت و برای ناهار رفتیم. سرا رستوران 
 شلوغ نبود و بیشتر

بیرون بری داشت. می آمدند و غذا می 
 گرفتند، تا روز جمعه

را در خانه و در کنار هم، غذا بخورند. کنار 
 یک آکواریوم

بزرگ نشستیم و زمانی که بهمن برای 



 شستن دستانش رفت،

ح دادم که سرجایم بشینم و به من ترجی
 ماهی ها نگاه کنم. بعد

از غذا که هیچ حرفی، حتی یک کلمه کوچک 
 هم بین ما ردو

بدل نشد، باز هم سوار ماشین شدیم و او 
 به طرف جایی رفت

که در مرکز شهر بود. چند باری ایستاد تا 
 گوگل مپ اش را

چک کند. وقتی که عاقبت مقابل خانه ایی 
ا صفاقدیمی، اما ب  

در بهارستان نگه داشت، متوجه شدم که 
 احتماال خانه بی بی



زینت است. با کنجکاوی به ابشاری از گل 
 های کاغذی

صورتی اتشینی که از دیوار پایین ریخته بود، 
 نگاه کردم و
 .زمزمه کردم

 این جا كجاست؟-
نگاهی دوباره به گوگل مپ و ادرسش 

 انداخت و پیاده شد. من
نگاهی اجمالی به خانه  هم پیاده شدم و

 کردم. دیوارهای خیلی

بلند، همراه با نمای آجر بهمنی سرخ 
 داشت. و یک ابشار گل

کاغذی، که ادم را به وسوسه می انداخت که 



 یک دسته بچیند
و به گیسوانش بزند. پنجره هایی کوچک، با 

 شیشه های دوده

گرفته، همراه با میله های دزدگیر پیچ در پیچ 
 و یک در
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کوچک زنگ زده، با یک زنگ ساده و بدون 

 زرق و برق
ایفونهای تصویری داشت. یک زنگ قدیمی و 

 ساده. زنگ در

را زد و امد و کنار من ایستاد. ناخوداگاه 
 دوباره استرسم با

شدت بیشتری برگشت و باعث شد که 



 نفس از میان دهانم، با
من کرد و کندی بیرون بیاید. نیم نگاهی به 

 دستم را در دست

گرفت. بعد با ارامش شروع به نوازش مچ 
 دستم کرد. گرما

مثل موجی از مچ دستم باال آمد و به قلبم 
 رسید. یک پسر بچه

شش هفت ساله در را باز کرد. شلوارش 
 کمی پایین آمده بود

و نافش معلوم بود و یک استین لباسش 
 هم از آن دیگر بلندتر

ایش علی رغم اینکه و اویزان بود. موه
 تابستان بود، از ته



تراشیده شده بود و پوست سرش که چند جا 
 گل به گل سفیدی

داشت، نشان از شیطنت و شکستگی های 
 مکرر سرش می

داد. بهمن با لحن ارامی گفت: بابا یا مامان 
 خونه هستن؟

پسر جوری به ما زل زده بود، مثل اینکه 
 همین االن از

شده بودیم. برای لحظه سفینه هایمان پیاده 
 .ایی خنده ام گرفت

نیم نگاهی به بهمن کردم و متوجه شدم که 
 او هم رد کم رنگی

از لبخند، روی لبش امده است. ثانیه ایی 



 بعد، زن جوانی که
چادر سفید گلدار پوشیده بود امد و با 

 عذرخواهی پسربچه را

کنار زد و سالم کرد و پرسید که با چه کسی 
ما-کار داریم.   

با خانمی به اسم بی بی زینت کار داریم. 
 منزل شون این

 جاست؟
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زن با تعجب نگاهش از من به بهمن چرخید 

 و گفت: بله
 بفرمایید. مادر شوهرم هستن. امرتون؟
بهمن نگاهی به من کرد که احتماال این 



 معنی را می داد که

من شروع کنم. بعد هم فشار مختصری به 
ستم داد و دستم راد  

 .رها کرد

من سارا رهنما هستم. دختر فیروزه -
 الهیجانی. مادر

شوهرتون خیلی سال قبل، تقریبا بعد از 
 انقالب، یه مدتی رو

 ...با مادرم بودن. تو شمال. تو ویالشون
دیگر ادمه ندادم. کامال مشخص بود که زن 

 جوان از همه

چیز بی خبر است. بهمن با لحنی آرام و 
ین در ادامه حرفمت  



من، گفت: میشه مایه چند لحظه مزاحمتون 
 بشیم و ایشون رو

ببینیم؟ یه چند تا سوال هست که باید از 
 ایشون بپرسیم. زن

جوان با خوش رویی گفت: چه مزاحمتی؟ 
 .خونه خودتونه

ولی مادر شوهرم یکم مریض احواله. ممکنه 
 نتونه خیلی

 .خوب جوابتون رو بده

 .زیاد مزاحمشون نمی شیم -

از مقابل در کنار رفت و راه را نشان داد و در 
 همان حال

تعارف هم می کرد که خوش امدیم و منزل 



 .خودمان است

کفش مان را در آوردیم و به داخل رفتیم. 
 یک راهروی

باریک که با فرشهای کناره دست بافت 
 قدیمی پوشانده شده
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نهی شد به یک هال کوچک و نقلی بود، مت

 که یک ردیف

پشتی در آن بود و پتوهایی که با دقت 
 ملحفه شده بودند و

برای نشستن، کیپ تا کیپ کنار پشتی ها 
 روی زمین، پهن

شده بودند. وسط هال چند اسباب بازی 



 افتاده بود. یک اردک
حمام و یک عروسک باربی، که یک دست 

 نداشت و موهایش
دكلوره می کند و می سوزد، روی مثل زنی که 
 سرش سیخ

ایستاده بود. زن عذرخواهی زیرلبی کرد و 
 اسباب بازی ها

را جمع کرد و راه را باز کرد و ما را به یک 
 سالن پذیرایی

کمی بزرگتر، هدایت کرد. یک دست مبل 
 قدیمی در آن جا

بود و چند دکوری ساده و گلدان های سبز 
 زیبا، آنجا را



کرده بود. روی همه گل  مکانی دلنشین
 میزها، دستمالهای

قالب دوزی توری انداخته شده بود و یک 
 ظرف میوه که

لبریز از میوه ها و انگورهای درشت مصنوعی 
 بود، وسط

میز چشمک می زد. تعارف کرد که بشینیم و 
 خودش هم از

سالن بیرون رفت. روی مبلی دو نفره تنگ 
 هم نشستیم. خودم

قدر به بهمن نزدیک هم متوجه نشدم که چ
 نشسته ام. انقدر

زیاد که گرمای بدنش کامال از روی 



 .لباسهایمان حس می شد
نگاهی به اطراف کردم و عاقبت نگاهم به او 

 ختم شد. با

چشمان آرام و خونسردش، به من نگاه می 
 کرد. کمی سرخ

شدم و سرم را برگرداندم. اما او دستم را در 
 دستش گرفت و

را نوازش کرد. کمی بعد،  دوباره ارام مچم
 زن جوان دوباره
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برگشت و در یک سینی، یک ظرف پر از 

 هندوانه سرخ و به

شدت هوس انگیزی را آورد و روی میز 



 وسط، کنار ظرف
میوه مصنوعی گذاشت. بعد هم رفت و مادر 

 شوهرش را

اورد. بی بی زینت با آنچه که فکر می کردم، 
 زمین تا آسمان

فرق می کرد. آن جور که در نظرم تصور می 
 کردم، ریز

نقش و چروكیده نبود. قد بلندی داشت و 
 استخوان بندی که

حتی برای آن سن هم، بسیار سریا و درشت 
 بود. یک پیراهن

گل منگلی آبی رنگ پوشیده بود و یک 
 روسری هم رنگ هم،



مثل زنان کولی و روستایی، پشت گردنش 
 گره زده و بعد باال

آورده و در باالی سرش هم یک گره کوچک 
 .دیگر زده بود

چشمانش نافذ بود. تیره، با ابراوانی پرپشت 
 .و اصالح نشده

بینی عقابی و دهانی گشاد و صورتی کشیده 
 .و درشت داشت

به احترامش برخاستیم. چند لحظه مرا 
. بعدبرانداز کرد  

نگاهش را به بهمن داد. نگاهش روی او، 
 .بیشتر ثابت ماند

 تو بچه فرشته خانمی؟-



صدایش گرفته و کلفت بود. مثل کسی که 
 سالهاست، سیگار

یا حتی تریاک می کشد. از آن دست پیر 
 زنهای دوست

داشتنی و ریز و میز که ادم دلش می خواهد 
 بغلشان کند و

حم انگیز و فشارشان بدهد، نبود. در کل تر 
 دوست داشتی

نبود. حتی تا حدودی ترسناک هم بود. بهمن 
 سرش را تکان
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داد و گفت: بهمنم. پسر بزرگش! لبانش به 

 پوزخند غلیظی باز



 .شد

وقتی تو رو دنیا اورد، آقا بزرگ گوسفند زد -
 …زمین

مکث کرد و با کمک عروسش روی مبل 
 .نشست

- ریه می کرد. فیروزه خودش اما، خون گ
 …بدتر از اون

داد نگاهش را به من . 

 چی شده که این جایی دختر فیروزه؟-

بعد با حرکت دستش تعارف کرد که ما هم 
 بشینیم. عروسش

تند و فرز، هندوانه را تعارف کرد و بعد هم 
 مودبانه از اتاق



 .بیرون رفت
 اسمم ساراست؟

 .پوزخند دیگری زد
می دونم اسمت چیه دختر. خودم بند -

 نافت رو بریدم و
 .گذاشتمت تو بغل مادرت

نگاهی به دست بهمن که هنوز دست مرا در 
 دست داشت کرد

و بعد نگاهش را باال آورد و گفت: پس 
 گذشته تکرار میشه؟

 هان؟

بهمن اخم کم رنگی کرد، اما دستم را رها 
 .نکرد



 چه گذشته ایی؟-
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بدون اعتنا به حرف بهمن، ظرف هندوانه 
 اش را برداشت و

 .خورد

 فرشته چطوره؟-
نفس بهمن با صدا بیرون زد. نگذاشتم که او 

 .حرفی بزند

 .فرشته جون فوت شدن-

فشار دستش را بیشتر کرد و دستم را گرم تر 
 فشرد. بی بی

زینت سرش را با شدت باال آورد و ما را نگاه 
 کرد. کامال



بود که شوکه شده است. چند  مشخص
 لحظه ایی سکوت

برقرار شد. ظرف هندوانه اش را کنار 
 گذاشت و عروسش را

صدا کرد. خواست که برایش پاکت سیگارش 
 .را بیاورد

عروس با بی میلی رفت و پاکت سیگار و 
 .زیرسیگاری اورد

 .سیگاری آتش زد و کشید

 کی فوت شد؟ -

 .خیلی وقت نیست-

شصت اش، به گوشه  با انگشت اشاره و
 های دهانش دست



کشید. مثل اینکه می خواست، اثر آب 
 .دهانش را خشک کند

 چرا فوت شد؟-

 .سکته کرد-

 .سیگارش را کشید و خاموش کرد
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 شما برای چی این جا هستین؟-

 .می خواستیم یه چند تا سوال از شما بکنیم-

داد.  چند لحظه نگاهش را از من به بهمن
 فکر کردم می

خواهد بگوید که من چیزی نمی دانم، اما 
 خونسرد گفت: اوایل

 .کاووس فکر می کرد که تو از کمرش نیستی



تکان خوردن بهمن آن چنان محسوس بود 
 که مرا هم از جا

پراند. رنگش مثل مرده رنگ پریده شد. 
 فکش لرزش اندکی

پیدا کرد. اما به سرعت خودش را پیدا کرد و 
 دوباره به عقب

تكیه داد. حاال به طور ناخوداگاه آنچنان 
 دست مرا می فشرد

 .که نفسم را بند آورده بود

 تو گذشته چی بوده؟-
نگاهش هنوز روی بهمن بود. مثل دو 

 دشمن به هم نگاه می

کردند. با نگاهی که هنوز روی بهمن بود، به 



همن گفت: ی  

افتٹمشت ک . 

 .ما میخوایم بدونیم-

نگاهش را به من داد. سفیدی چشمانش، 
 زرد و بیمارگونه

 .بود
 کثافت هم دونستن داره؟-

 .مکث کرد و نگاهی به سرتاپای من کرد
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تو عین مامانت شدی. اون هم فوضول -

 بود. هر چی فرشته
ي خانم بود، اون فوضول بود. با همین لوند

 هاش، دل کاووس



 .رو برده بود

 چرا اون حرف رو درباره من زدی؟-

صدای بهمن، سرد و با حالتی بود که هرگز 
 ندیده بودم. پر از

نفرت. نگاهی تمسخر آمیز به بهمن کرد و 
 نیشخند زد. واقعا

پیرزن نفرت انگیزی بود. من عزیز را که مادر 
 فرشته و

 مادر بزرگ پسرها بود، خیلی کم به خاطر
 می اوردم. اما

همان خاطرات اندک هم، پر از آرامش و 
 محبت و حس خوب

 .بود



واس خاطر اینکه فرشته و عمو هرمزت -
 صیغه محرمیت

 ...خونده بودن

سیگار دیگری روشن کرد و چشمکی زد و 
 :سرفه کنان گفت

 ...کارشون رو هم کرده بودن

سرفه اش بیشتر شد و رنگ بهمن پریده تر. 
 دوست داشتم که

 .خفه میشد و دیگر ادامه نمی داد

 .چه عروسی هم نصیب کاووس شد-

دهانم را باز کردم تا چیزی بگویم، اما متوجه 
 شدم که دست

بهمن درون دستم می لرزید. چانه اش جلو 



 آمده بود و
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منخرین اش میلرزید. سنگین نفس می 

 کشید و در یک کالم،

 .چیزی نمانده بود که سکته کند

دیدی دختر؟ گذشته هیچ چیز قشنگی -
 نداره. اگه فرشته چیزی

 نگفته، پس چرا من باید بگم؟
برخاست و با دستش با حالتی توهین آمیز، 

 اشاره کرد که ما
هم بلند شویم. برخاستیم. اما او باید به یک 

 سوالم، جواب می

 .داد



 چرا هرمز و فرشته جدا شدن؟-

کشید و با حالتی خنده دار نگاهم کرد آهی . 

فرشته و کاووس بچه های مورد عالقه آقا -
 .بزرگ بودن

هرمز و فیروزه، دور انداختنی ها. هرمز چون 
 توده ایی شده

بود و چه می دونم، بی دین و ایمون. فیروزه 
 هم می خوند و

 …بی آبرو گری در می آورد. اقا بزرگ

ین بار از لحظه به دیوار تکیه داد و برای اول
 مالقاتمان،

 .حالتی کمی مهربان به خودش گرفت

بگم خدا ازش بگذره، نگذره؟ گفت باید -



 .خوبها با هم باشن

نمی خواست مثال فرشته رو بده به هرمز که 
 حیف بشه. یا

کاووس نصیب فیروزه بشه که اونم حیف 
 بشه. صیغه هرمز

و فرشته رو باطل کرد و گفت که کاووس و 
اید بافرشته، ب  
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هم عقد کنن. هرمز هم مجبور شد بره از 

 ایران. دنبالش
 .بودن

 با حیرت گفتم: به همین راحتی؟
خندید. دندانهای مصنوعی اش، زیادی 



 مصنوعی بود. اما

 .همان ها را هم با نیکوتین سیاه کرده بود

نه دختر... معلومه که به این راحتی نبود. -
یادهرمز شاید ز  

تو قید و بند زن و زندگی نبود و چه می دونم 
 عقاید کوفتیش،

به همه چی ارجحیت داشت. ولی فرشته 
 مرد. فرشته دیگه بعد

از اون جریان، فرشته قدیم نشد. اما اقا 
 .بزرگ بود دیگه

چیزی می گفت کسی جرات نداشت رو 
 .حرفش حرف بیاره

اون موقع که مثل حاال نبود. هر کی ساز 



بزنه خودش رو . 

اون موقع حرف پدر بزرگ و مادربزرگ ها، 
 .حجت بود

 .مخصوصا اقا بزرگ

 .بهمن همچنان سکوت کرده بود
 مامانم هم کاووس خان رو می خواست؟-

 .نگاهی دقیق به من کرد
اره... ولی نه اندازه کاووس. کاووس برای -

 فیروزه همه

 .چیزش رو گذاشت

بعد از سالن بیرون رفت. همان طور که جلو 
 جلو می رفت،

 :بدون آنکه به شخص خاصی نگاه کند، گفت
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تو پسر جون... زیاد تو فکرش نرو. کاووس -

 مطمئنه که تو

بچه اشی. کاووس هفت خط تر از این 
 .حرفهاست

بهمن برای لحظه چشمانش را روی هم 
 فشرد. حس کردم که

نسیل کشتن بی بی زینت را هم دارد. پتا
 قبل از اینکه چیزی

بگوید، گفتم: شما واقعا همونطور که فرشته 
 تو نامه اش به

 .مامانم گفته بود، عجیب و غریب هستین

چرخید و طوری به من نگاه کرد که از ترس 



 یک قدم به
عقب برداشتم و بهمن ناخوداگاه یک قدم 

 جلو آمد و جلوی من

اهش را از من به بهمن که با گارد گرفت. نگ
 حالتی حمایت

گرانه جلوی من ایستاده بود، داد و دوباره به 
 .من نگاه کرد

 .بعد چرخید و دوباره راهش را گرفت و رفت
 .اره... قطعا گذشته داره تکرار میشه -

 .مقابل در خروج ایستاد

شما بچه ها خوش شانسین که تو این -
 دوره زمونه به دنیا

 .اومدین



رو به بهمن کرد و گفت بعد : 

اگه می خوایش، دستش رو بگیر و ببرش. -
 یادمه اخرین بار

فرشته گفت که شما رو فرستاده رفتین از 
 .ایران

بعد هم در را بست و رفت. مات و متحیر، 
 به معنی واقعی

کلمه، هر دو نفرمان بیرون خانه ایستاده 
 بودیم و به در نگاه
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یم. بهمن با خشمی که تا به آن می کرد

 لحظه به یاد نداشتم که
از او دیده باشم، سوار ماشین شد و من هم 



 دویدم و سوار

شدم. ترسیدم که مرا آنجا ول کند و برود. تا 
 رسیدن به خانه،

هیچ حرفی نزد. انقدر ناراحت بود که دو بار 
 راه را اشتباه

رفت و یک خروجی را رد کرد و ما مجبور 
 شدیم که از

خروجی بعدی خارج شویم و راهمان را گم 
 کردیم و یک

ساعت، دور خودمان چرخیدیم. وقتی که به 
 خانه رسیدیم،

مستقیم به اتاقش رفت و من وامانده و 
 درمانده، در هال



ایستادم و بی بی زینت را لعن و نفرین 
 کردم. به اتاقم رفتم و

س عوض کردم و به اشپزخانه رفتم. لبا
 شربت خنک درست

کردم و به بهانه بردن شربت، به اتاقش 
 رفتم. ضربه ایی به

در زدم و دستگیره را چرخاندم. اما در را قفل 
 .کرده بود

ناراحت همان جا روی مبل نشستم. نمی 
 دانستم چه کار باید

بکنم. بهمن از آن تیپ هایی بود که وقتی از 
تچیزی ناراح  

می شد، تمام راه های ارتباط با خودش را به 



 روی هر کسی
می بست. درست مثل زمانی که فرشته 

 فوت شده بود. او
چیزی فراتر از ویران بود، اما یک لحظه هم 

 نگذاشته بود که
حتی برادرانش، به او نزدیک شوند و دلداری 

 اش بدهند. شام
درست کردم و تلوزیون نگاه کردم. بارها و 

به دربارها   

اتاقش رفتم و خواهش کردم که در را باز 
 کند. اما مثل اینکه

اصال نمی شنید. دلم برایش ضعف می 
 رفت. وقتی که این
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طور خودش را از همه قایم می کرد و در 

 تنهایی زخم هایش
را می لیسید تا درمان شوند، به شدت آن 

 پوسته سنگین و
بین می رفت و  ترسناک همیشگی اش از

 بسیار آسیب پذیر
می شد. چیزی که ادم دلش می خواست 

 بغلش کند، تا آرام
شود و به زندگی برگردد. نزدیک ساعت ده 

 شب بود که در

اتاق نیکی کرد و باز شد و او بیرون آمد. 
 لباس خانگی مرتبی



پوشیده بود و مثل همیشه حالتی ارام 
 داشت. اما بهمن اخالق

ه فقط تحمل کمی غم و خود خوری داشت ک
 ناراحتی، باعث

می شد که او از نظر ظاهری تحلیل برود. 
 الغر شود و یا

رنگش پریده و محزون شود. به اشپزخانه 
 رفت و در قابلمه

را برداشت. من هم به آشپزخانه رفتم و برای 
 هر دو نفرمان

غذا کشیدم و روی کانتر گذاشتم. بدون هیچ 
 حرفی نشست و

ذایش را خورد. بعد هم خم سر صبر، تمام غ



 شد و از روی

کانتر پاکت سیگارش را برداشت و یک 
 سیگار هم با آرامش

کشید. نگاهش را به من داد و مدت زمان 
 طوالنی عمیق و

 دقیق نگاهم کرد

به اشپزخانه رفت و در قابلمه را برداشت. 
 من هم به

اشپزخانه رفتم و برای هر دو نفرمان غذا 
 کشیدم و روی

کانتر گذاشتم. بدون هیچ حرفی نشست و 
 سر صبر، تمام

غذایش را خورد. بعد هم خم شد و از روی 



 کانتر پاکت

سیگارش را برداشت و یک سیگار هم با 
 .ارامش کشید
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نگاهش را به من داد و مدت زمان طوالنی 

 عمیق و دقیق

نگاهم کرد. خواستم تا چیزی بگویم، اما 
نمی دانستم چه واقعا  

باید بگویم. حاال و با آن حال و روزی که 
 بهمن داشت و

اتفاقی که پیش آمده بود، چقدر خودخوری و 
 ناراحتی های

دیشب من، دور و حقیر به نظر می آمد. 



 شاید اگر اتفاق

امروز عصر نمی افتاد، االن من هنوز هم 
 مشغول قایم باشک

نبود.  بازی با بهمن بودم. اما حاال دیگر مهم
 بعضی چیزها،

حتی از خجالت و اخالقیات و دختر خوب 
 بودن هم، باالتر

است. حالی که او امروز پیدا کرده بود. تنها 
 یک همدردی

می خواست و بس. حاال زمان دور بودن و 
 ژست گرفتن

نبود. من درکش می کردم. منی که تمام 
 مدت حس سربار



بودن را با گوشت و خونم تجربه کرده بودم، 
 می توانستم او

را درک کنم. اینکه تمام زندگی آدم در یک 
 روز بهم بریزد،

کشنده است. اما موضوع این جا بود که نمی 
 دانستم تا

چطور، باید این همدردی ام را بیان کنم. 
 برخاست و پای

تلوزیون رفت و روی شبکه بی بی سی زد تا 
 اخبار را نگاه

کند. میوه برداشتم و به هال بردم و 
خوداگاه کنار دستشنا  

نشستم. برایش میوه در بشقاب گذاشتم و 



 به دستش دادم. بدون
آنکه نگاهش را از تلوزیون بردارد، لبخند 

 مودبانه ای زد و

تشکر کرد. نفس عمیقی کشیدم. همین 
 بود. او هنوز آمادگی

بهمن همیشه شدن را نداشت. در خودش 
 بود و من هم احتماال
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باید به حال خودش، رهایش می کردم. اما 

 دلم برایش می

سوخت و دست خودم نبود. می خواستم 
 کمی از آن رنج و

دردش را کم کنم. یک ساعتی را تلوزیون 



 نگاه کردیم. او
نگاه کرد و من هم تمام حواسم به او بود. با 

 صدای زنگ

موبایلش از جا برخاست و با کسی در اتاق 
 حرف زد و بعد

برقرار شد و دوباره و بعد از چند سکوت 
 دقیقه شروع به

صحبت کرد و گوشی به دست، به سراغ من 
 .امد

 …دانشه-

 .گوشی را گرفتم. تماس تصویری گرفته بود

نفهم قوزی... تو چرا گوشی ات رو جواب  -
 نمی دی؟



خنده ام گرفت. کامال مشخص بود که دلش 
 .تنگ شده است

دانش بود دیگر. دلتنگی اش هم با 
 .عصبانیت و فحش بود

سالم. من خوبم. ممنون. منم دلم برات -
 ! تنگ شده

نیشخند زد و گفت: اون چشه؟ دعواتون 
 شده؟

بهمن نگاهی سنگین کرد و من خنده ام را 
 .خوردم

 اون! داره صدات رو می شنوه؟-
 .نیشخند اش بیشتر شد

- . االن تو اره می دونم. ولی من ازش دورم



 .پیششی
 آهی کشیدم و گفتم: کجایی؟
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از جایی صحبت می کرد که اتاق کامال تاریک 

 بود و فقط
 .صورت او دیده می شد

 .از صبح گل در کف و چی در بر هستم-
 غش غش خندیدم

گل در بر و می در کف و معشوق به کام -
 .است

 .خندید و دماغش را گرفت

- نش هم به چنین روز، دوباره داماد اره... دا
 .است



 .بیشتر خندیدم
متوجه شدم که بهمن هم لبخند محوی روی 

 .لبش نشست
 شما چی کار کردین؟ دعواتون نشد؟-

ناخوداگاه لبم را گزیدم و گفتم: نه... همه 
 .چی خوبه

اما دانش یا من را خیلی خوب می شناختی 
 یا من دروغ گوی

را تنگ کرد افتضاحی بودم. چون چشمانش 
 و گفت: چی

 شده؟ بابا مشکل ایجاد کرده؟

دستم را جلوی دهانم گرفتم و رو به بهمن 
 ...گفتم: وای بهمن



اصال یادم رفت بگم. االن دانش گفت، یادم 
 افتاد. دیشب

محبوبه خانم زنگ زد و من هم چون نمی 
 دونستم چی باید

 .بهش بگم، گوشی رو خاموش کردم
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دانش از آن طرف غرولند کنان گفت: اره. 

 دهن من سرویس

 .شد از بس زنگ زدم

بهمن چشمانش را تنگ کرد و چند ثانیه 
 نگاهم کرد و بعد

خونسرد نگاهش را به تلوزیون داد و تنها 
 تكان مختصری به



سرش داد. کمی با دانش که مشکوک شده 
 بود و هر از چند

حثمان ثانیه می پرسید که آیا من و بهمن ب
 شده است، حرف

زدم و بعد با بغض و دلتنگی خداحافظی 
 کردم دوست داشتم

که حاال پیشم بود و با هم فوتبال نگاه می 
 کردیم. حتی اگر

مجبور می شدم که صد بار برای آوردن 
 خوراکی، به

اشپزخانه بروم. ناراحت و غمزده کوسن روی 
 مبل را بغل

 .کردم و چانه ام را رویش گذاشتم



 چته؟-

 .نگاهش کردم. نگاهش با دقت روی من بود
 .دلم براش تنگ شده-

حالت صورتش مالیم شد. بدون آنکه نزدیک 
 شود، دستش را

پشت سرم، و برای لحظه ایی کوتاه، روی 
 .موهایم گذاشت

زمانی به خودم آمدم که دیدم مشغول دیدن 
 یک فیلم احساسی

بودیم و او با موهایم بازی می کرد و من 
جه نبودماصال متو . 

چند روز بعد را بر طبق خواست بهمن، 
 گوشی را خاموش



کردم و تنها از طریق تلفن منزل، با شقایق و 
 رزا و جاوید در
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ارتباط بودم. او می آمد و می رفت و من هم 

 به کالسم می
رسیدم و برنامه بیمارستان. او سر زمان مرا 

 می رساند و سر

دنبالم می آمد. زندگی مان روی زمان هم به 
 یک روال ارام

افتاده بود، اما هیچ حرفی از جریانات آن روز 
 عصر جمعه و

خانه بی بی زینت بین ما ردو بدل نمیشد. 
 آن روز عصر و



بیان چیزهایی که شنیده شد، مثل یک تابو 
 بود. یک "نباید را

گفت "بزرگ. اما موضوع این بود که این 
 "نباید گفت "به

ت روی او تاثیر گذاشته بود. غذایش کم شد
 شده بود و دوباره

الغر شده بود و بسیار کم حرف. این مرا 
 نگران می کرد. اما

به نظر می رسید که کاری از دستم بر نمی 
 .آمد

وقتی که کنار هم برای دیدن تلوزیون می 
 نشستیم، با موهایم

بازی می کرد و گاهی هم با گردنم ور می 



بدرفت. چیزی که   

نبود. حتی خوب هم بود. ارامم می کرد و 
 حسی عجیب را در

قلبم به جریان می انداخت. سرا متوجه شده 
 بودم که چند

روزی بود که نه ممدوح و نه محي الدین دیگر 
 به سراغم

نمی آمدند. شاید باید ارامم می کرد، اما 
 برعکس ناراحت تر

شده بودم. اینکه دوباره چقدر سریع و راحت 
 توسط پدرم کنار

گذاشته شده بودم. اما حاال این موضوع 
 برایم در درجه دوم



اهمیت قرار گرفته بود. حاال چند روزی بود 
 که برنا هم به

دانش پیوسته بود و زنگ می زد و می پرسید 
 که بهمن چه

مشکلی دارد؟ آیا ما با هم بحثمان شده 
من واقعا نمیاست؟ و   
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دانستم که به برادرهای نگران او چه باید 

 بگویم. حتی یک
روز عزمم را جزم کردم تا به دیدن کاووس 

 خان بروم. أما

فکر اینکه اگر بهمن بفهمد، حتما دلخور می 
 شود، مرا از



انجام این کار منصرف کرد. بنابراین با گفتن 
 دروغ های شاخ

می کردم که اوضاع را معمولی  دار، سعی
 جلوه بدهم. تازه

از آموزشگاه بیرون آمده بودم که کسی 
 صدایم کرد. بهمن

تماس گرفته و گفته بود که در ترافیک گیر 
 کرده و چند دقیقه

ایی دیر می رسد. سرم را چرخاندم و پوپک را 
 دیدم که با

 .بهرنگ به طرفم می آمدند
- چرا گوشی کجایی تو؟ دلم هزار راه رفت. 

 ات رو جواب



 نمی دی؟
ناراحتی اش واقعی بود. بغلش کردم و 

 .همدیگر را بوسیدم

 .گوشیم شکسته. باید بخرم و وقت نکردم-

شکلکی دراورد و گفت: می دونم. آخر سر 
 مجبور شدم تا

 دست به دامن بهمن بشم. دلم شور می زد

 .دستش را دور بازوی من حلقه کرد

 تو چطوری؟ -
ر زیر مقنعه فرو بردم و سعی موهایم را د

 کردم تا نگاهم را

 .از بهرنگ بدزدم
 فدات شم. خوبم. تو چطوری؟-
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 .اومدیم که به زور شام ببریمت بیرون -
نگاهی به بهرنگ كردم. دستانش را در 

 جیبش فرو برده بود

و کامال خونسرد مرا برانداز می کرد. با دیدن 
 نگاه من، یک

ویش را باال برد و گفت: برنامه ریز ایشونهابر   

 . خندیدم. اما کامال معذب و ناراحت

 .بهمن االن میاد سراغم -
پوپک ناامید نگاهی به برادرش کرد و بعد به 

 اطراف نگاه
 .کرد. مثل اینکه دنبال بهمن می گشت

 .خب بهمن هم بیاد-



لبخند معذب دیگری زدم و گفتم: آخه من 
 که از طرف اون

 .نمی تونم بله بدم
نگاهم به آن طرف خیابان افتاد. بهمن 

 ماشین را پارک کرد و

پیاده شد و به این دست خیابان امد. نفس 
 راحتی کشیدم و

 .گفتم: خودش اومد

جلو امد و سالم و احوال پرسی گرمی با 
 بهرنگ و پوپک

کرد و وقتی که پوپک گفت که برای بردن 
 من، برای صرف

گاهش را به من داد و شام، آمده است، ن



 نگاه عمیقی به من
کرد. بعد رو به پوپک کرد و گفت: هر جور 

 خودش می

 ...دونه

 .دوباره نگاهش را به من داد
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اگه دوست داری، برو سارا جان. من می -

 رم خونه. هر
 .زمان گفتی، میام سراغت

پوپک ذوق کنان گفت: نه... نیازی نیست. 
یمشما میار  

 .خونه

 لبخند ریزی روی لب بهمن آمد و گفت: ما؟



 .بعد نگاهش را به بهرنگ داد
 !اقا شما هم رفتی قاطی گرل نایت اینها؟-

بهرنگ خندید و گفت: چی بگم واال؟ پوپک 
 گفت من هم که

می دونی؛ دست رد به سینه خواهرم نمی 
 .زنم

بهمن پوزخندی زد و گفت: خب به سالمتی 
 کجا می

وان ارایش کنن و الک بزنن، رین؟ می خ
 شما چی کار می

 کنی؟

پوپک انقدر خندید که به سرفه افتاد. حتی 
 خود بهرنگ هم از



 متلک بهمن، خنده اش گرفته بود

نه گرل نایتشون تو خونه نیست. به الک  .-
 زدن و آرایش

 !کردن نمی رسه، شکر خدا

سعی کردم که این قابله را ختم کنم. بنابر 
ن خباین گفتم: بهم  

تو هم بیا دیگه. اقا بهرنگ که هستن. تو هم 
 .بیا

 :بهرنگ لبخندی زد و گفت
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پیشنهاد خوبیة. این جوری دیگه نمی تونی -

 .متلک بندازی

حالت صورت بهرنگ، کامال آرام و خونسرد 



 بود و من واقعا
نمی توانستم تشخیص بدهم که چرا او 

 بهمن را هم دعوت
کرد. اما هر چه بود بهمن قبول کرد و ما 

 راهی شدیم. چون
کمی زود بود، پوپک پیشنهاد داد که اول به 

 یک کافی شاپ
برویم و کمی چای به قول او، قند پهلو 

 بخوریم و بعد برای
شام برویم. من می خواستم که بروم و 

 مقنعه ام را عوض

کنم، اما همه شان با هم گفتند که همین 
ب است وتییم هم خو  



نیازی به تعویض نیست. کافی شاپ و 
 رستورانی که رفتیم،

هر جفتشان سنتی بودند. با دکوری از گلیم 
 و گبه و تخت و

پشتی و مخده گرفته، تا حتی اویزهای کوچ 
 نشینان قشقایی،

که بر دیوار زده شده بود. روی تخت 
 نشستیم و من که خسته

بدنم بودم، چهار زانو نشستم و پاهایم را زیر 
 .جمع کردم

بهمن و بهرنگ از کار صحبت می کردند و 
 پوپک هم خودش

را به من نزدیک کرد و گفت: چه خبر از 



 پسرها؟
خوبن. تقریبا هر روز با دانش تماس می -

 .گیرن

ابرویش را باال برد و گفت: دانش خیلی تو 
 .رو دوست داره

نشون نمی ده. ولی خب کامال مشخصه که 
 برات حاضره هر

بکنه لبخند زدم. خودم می دانستم.  کاری
 دانش عالقه اش

 .خرکی بود. اما بود

تو چه خبر؟ کار بیمارستان چطور پیش -
 میره؟
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خوبه. دوست دارم. کار کردن با بچه ها رو -
 .دوست دارم

نیشخند بامزه ایی زد و گفت: خب وقتی که 
 بهرنگ گفت این

، من واقعا تعجب کار رو برای تو جور کرده
 کردم. بهرخ هم

بهرنگ نمی گم ادم دست به خیری نیست، 
 ولی معموال از این

کارها نمی کنه. اینکه بره و برای کسی کار 
 ...پیدا کنه

 .لبخندش این بار مهر امیز بود
خب البته اون اصال چیزی به من نگفته. -

 ولی من می فهمم



 ...که یه جورهایی به تو سمپاتی پیدا کرده

دستش را روی دستم گذاشت و نوازش کنان 
 .ادامه داد

این خیلی خوبه. چون ما واقعا فکر می  -
 کردیم که دیگه

 .عروسی بهرنگ رو نمی بینیم

لبخند زدم. چه چیزی باعث شده بود که او 
 فکر کند که

برادرش خیال ازدواج دارد؟ آن هم با من؟ 
 اگر او فکر می

کرد که بهرنگ نمی تواند با من باشد و بعد 
 هم مرا دور

بیاندازد، فقط برای اینکه اشنا هستم، سخت 



 .در اشتباه بود

چیزی نگفتم. چون نمی خواستم ذهنیت او 
 را راجع به

 .برادرش خراب کنم
 .نه... چیزی نیست. زیاد بزرگش نکن-

ریز خندید: چرا هست. من خوب می فهمم. 
 می زنه و زیر

تی میگه که قرار شام بذارم. یعنی یه پوس
 چیزی هست دیگه
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چیزی نگفتم و متوجه شدم که نصف حواس 

 بهمن، روی
حرف های ما بود و حتی کمی هم به طرف 



 .من خم شده بود

 بعد از شام، پویک باز هم گفت
که کمی قدم بزنیم. اما من خسته بودم و رد 

 کردم. از صبح

بودم و بعد از آن هم مستقیم به  اموزشگاه
 بیمارستان رفته

بودم و دیگر حوصله قدم زدن نداشتم. موقع 
 خداحافظی بغلم

خانه  کرد و قول گرفت که یک روز ناهار را
 شان مهمان

باشم. از زیر بار قول دادن شانه خالی کردم 
 و گفتم که اگر

فرصت کردم، فقط به دیدنش می ایم. کمی 



 دلخور شد، ولی نه

انقدری که نشان دهد. در راه خانه، بهمن باز 
 هم کامال سکوت

کرده بود. اما وقتی که نزدیک خانه رسدیم، 
 مقابل پاک

کوچکی که چند کوچه پایین تر از خانه بود 
 :نگه داشت و گفت

واقعا خسته اته، یا برای اینکه با اونها نرى 
 بهانه آوردی؟
 چطور مگه؟ -

رک قدم اگر خسته نیستی، یکم تو پا -
 بزنیم. هوا خوبه

 نه خوبم-



پیاده شدیم و از دکه درون پارک، بستنی 
 قیفی گرفتیم و قدم

زنان خوردیم و از هوای خنک اخر شب لذت 
 بردیم. پارک

خلوت شده بود و قسمت بازی هم خالی از 
 بچه بود و فقط چند

دختر و پسر جوان، روی نیمکت ها نشسته 
 بودند و سیگار
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می کشیدند. روی یک تاب زنجیری نشستم 

 و با پایم خودم را
 .تاب دادم

یادته با دانش کوچیک بودیم، همیشه سر -



 اینکه فرشته جون
 .کدوممون رو تاب بده، دعوا می کردیم

دستانش را روی دستانم که زنجیر تاب را 
 گرفته بودم، قرار

گرفت و مرا تاب داد. مالیم و با تکانی ارام 
 دستانش گرم بود

 .و کامال پنجه مرا پوشانده بود

دانش حسود بود. اگه دختر میشد، از اونها -
 بود که شوهرش

 .رو بیچاره می کرد

 .خندیدم و گفتم: دانش هنوز هم حسوده

هنوز دستانش را از روی دستم برنداشته بود 
 و ارام مرا تاب



حس کردم که باید حتما چیزی می داد. 
 .بگویم

االن یادته یه بار کم مونده بود خونه رو -
 آتیش بزنیم؟ اگر

نرسیده بودی، تمام موهای من سوخته بود. 
 خنده ایی خرناس

مانند از دهانش خارج شد. احتماال آن 
 خاطره را به وضوح به

یاد آورده بود. من و دانش که تقریبا شش و 
 هفت سالمان بود،

کرده بودیم که در اتاق دانش، ترقه  سعی
 های دستی درست

کنیم. خیلی شانس اوردیم که بهمن به موقع 



 رسید. چون امکان
اینکه چشم و دستمان را از دست بدهیم، 

 زیاد بود. بعد هم
دانش نامرد، همه تقصیرها را به گردن من 

 انداخت. که البته
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خواهان ساخت  کسی باور نمی کرد که من

 ترقه باشم و نه
دانش. بعد از اینکه فرشته کتک جانانه ایی 

 به دانش زد،
بعدش من هم یک کتک جانانه دیگر از خود 

 .دانش خوردم

 .چون عقیده داشت که من او را لو داده ام



هنوز هم خوب به یاد دارم که جلوی -
 موهایم سوخت و از

بین رفت و فرشته مجبور شد که جلوی 
م را چتریموهای  

 .کوتاه کند

پسرها و دخترهایی که روی نیمکت آن طرف 
 تر نشسته

بودند، برخاستند و پر سروصدا رفتند. حاال 
 فقط ما در پارک

بودیم. برای لحظه ایی فشاری به روی 
 دستانم اورد و مرا

نگه داشت. کامال به طرفم خم شد و کنار 
 .گوشم زمزمه کرد



- نش دوست داشتی االن به جای من دا
 باهات بود؟

سرم را چرخاندم و نگاهش کردم. چشمانش 
 در تاریکی آرام

 .و سرد بود. او هم حسودی می کرد

 .دانش رو دوست دارم-

 .پوزخندی کم رنگ زد
 جواب سوالم راحته. اره یا نه؟-

همانقدر که او از جواب من شوکه شد، 
 .خودم هم شوکه شدم

مثل این بود که اصال این من نبودم که این 
 نه قاطع را گفته

بودم. چند لحظه با تعجب مرا برانداز کرد، 



 بعد گوشه دهانش
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باال رفت. دستم را گرفت و از روی تاب بلند 

 کرد. قدم زنان

به مقابل ماشین برگشتیم. مقابل ماشین و 
 زمانی که ایستاده

ماشین را باز کند، از روی سقف بودم تا قفل 
 نگاهم کرد و

گفت: دروغ شیرینی بود! قفل در را زد و 
 سوار شد. نمی

دانستم چه باید بگویم. چون جوابی که آن 
 لحظه داده بودم،

کمی احساسی بود و نمی خواستم با گفتن 



 دوباره اش، محکم

کاری کرده باشم. در خانه وقتی که دوش 
 گرفتم و با موهای

تاپ و شلوار بلند راحتی بیرون خیس و 
 رفتم، تا آب خنک

اخر شبم را بخورم. بهمن هم یک ظرف میوه 
 مقابلش گذاشته

بود و مشغول خوردن بود. با دیدن من، یک 
 آلو از ظرف

برداشت و به طرفم انداخت که در هوا 
 گرفتم. اما آن را

 .دوباره در ظرفش گذاشتم

 .نمی خورم. دندونهام رو مسواک زدم -



ز یخچال آب برداشتم و خوردم بعد هم ا
 چند لحظه ایی، با

 .همان موهای خیس روبه روی کولر ایستادم

 سرما می خوری-

دستم را زیر موهایم کشیدم و با لذت 
 چشمانم را بستم و

 .گردنم را به عقب دادم

 خیلی حال میده؟-
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اصال متوجه نشدم که چه زمانی او برخاسته و 

 به طرفم آمده
بود. فقط بوی مالیم صابون و افترشیو 

 همیشگی اش بود که



مرا از وجودش باخبر کرد. چشمانم را باز 
 کردم کامال مقابلم

ایستاده بود و با حالتی خاص نگاهم می 
 کرد. هنوز آلوی که

رد کرده بودم را در دست داشت. گاز 
 کوچکی زد و بدون

ان آنکه نگاهش را از من بگیرد، از هم
 قسمت گاز زده، آلو

را مقابل دهانم گرفت. حس می کردم آن 
 چیزی که همیشه در

فیلمها دیده بودم و در کتابها خوانده بودم، 
 آن فضای سنگین

اطرافمان موج می زد. مثل افسون شده ها، 



 درست مثل

حیوان کوچکی که افسون نگاه مار می شود، 
 نمی توانستم

نگاهم را از او بگیرم. بی اختیار، دهانم را باز 
 کردم و گاز

کوچکی به آلو زدم لبخند کوچکی که گوشه 
 لبش امد، حالتی

به نوعی پیروزمندانه داشت. باید خنده ام 
 می گرفت، اما

همچنان افسون شده، نگاهش کردم. گاز 
 دیگری به آلو زد

مثل اینکه آن لحظه جادویی و آن فضای 
ثلسنگین که م  



مغناطیس اطرافمان را گرفته بود، محو شد و 
 از بین رفت و

خجالت با شدت هر چه تمام تر به تمام 
 .وجودم حمله کرد

دستم را مقابل دهانم گرفتم و شوکه شده او 
 .را نگاه کردم

گرمای خجالت و گرمایی هوسناک، با هم در 
 تن و قلب و

روحم پدید آمده بود که به نظر می رسید، 
ن از همتفکیک شا  

کمی دشوار است. تقریبا به اتاق فرار کردم. 
 باز هم نه چیزی
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گفت و نه به سراغم آمد. اما او هم تا 
 دیروقت بیدار بود و از

اتاقش صدای موزیک مالیمی می آمد. صبح 
 انقدر زود از

خواب بیدار شدم که تازه سپیده زده بود. 
 برای او صبحانه

م، اما خودم چیزی نخوردم و به آماده کرد
 محض روشن شدن

هوا، از خانه بیرون زدم. باید شقایق را می 
 دیدم. وقتی که

رسیدم، تازه کرکره را باال داده بود و با دیدن 
 من در آن

 .زمان از روز، تقریبا سکته کرد



 چی شده؟-

 .دستش را گرفتم: هیچی... همه چی خوبه

پس  چی خوبه؟ ساعت هشته این جایی. -
 چرت نگو. خوب

 .نیست
 !بهمن من رو میخواد -

دو پسر دبیرستانی رد شدند و احتماال من 
 آنچنان بلند گفتم که

آنها هم شنیدند و برایم سوت کشیدند. 
 شقایق آنچنان دهانش باز

مانده بود که به هیچ وجه بسته نمی شد. 
 کلیدها را از دستش

و  گرفتم و در مغازه را باز کردم و برق را زدم



 تهویه را
روشن کردم. او همچنان بهت زده، به من 

 .نگاه می کرد
دستش را گرفتم و روی صندلی نشاندم و 

 رفتم و آب آوردم و
 .گذاشتم تا جوش بیاید

 !اون هم نه یه بار. دو بار-
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چشمانش گشاد تر شد. همچنان که در 

 مغازه این طرف و آن

طرف می رفتم و استرس و یک حس دیگر 
 داشتم که نمی

توانستم آن را درک کنم، گفتم: آره آره... می 



 دونم چی تو

سرته. به من گفت که با درخت تو حیاط، 
 .براش یکی هستم

همیشه هم با قوز من با یه دید تردید نگاه 
 می کنه

فالسک را رها کردم و دستانم را روی گونه 
 .هایم گذاشتم

دم. از شب قبل دایما داغ می شدمداغ بو . 

 ...من اون چیزی نیستم که بپسنده-

 .به میان حرفم آمد
 از کجا می دونی؟-

لبم را گزیدم و دوباره به شستن فالسک در 
 سینک کوچک



کنار مغازه پرداختم. تفاله های چای روز قبل 
 را در سطل

اشغال ریختم و از قفسه، قوطی چای هل و 
 دارچین را در

و یک پیمانه در فالسک ریختم و گفتم: اوردم 
 دوست دخترش

 .مثل من نبوده

شقایق آن چنان خندید که چیزی نمانده 
 .بود، خفه شود

خدا نکشتت! تو از کجا آمار دوست دختر -
 اون رو داری؟

خنده کنان به سینک تکیه دادم و با همان 
 دست خیسم، طره



ایی از موهایم که روی پیشانی ام ریخته بود 
ه زیر شالرا ب  

 .فرستادم
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برنا می گفت. یه بار شوخی شوخی به هم -

 متلک می

انداختن، که برنا هم پته بهمن رو روی آب 
 .ریخت

خب چه ربطی داره؟ بدن هر کس یه -
 .جوریه

با جوش آمدن آب، کتری را برداشتم و 
 .فالسک را پر کردم

 .اون من رو نمی خواد -



کنار پایش، کیک یزدی هایی  از قفسه کوچک
 که اگر چه تازه

نبودند اما خوشمزه بودند در اورد و فنجان 
 هم روی میز

گذاشت و پرسید: کله سحری که صبحانه 
 نخوردی؟

سرم را به نشانه نفی تکان دادم. شکر در 
 فنجان ریخت و

 .نشست تا چای درون فالسک، دم بکشد
 از کجا می دونی که نمی خواد؟ -

- تخودش گف . 

 کی گفت؟-

 .زمانی که تازه اومده بود ایران-



مگه رابطه ات... حاال بهمن رو می پرسم و -
 کاری به بقیه

شون ندارم. با بهمن، رابطه ات مثل روز 
 اوله؟

 نه بابا! اصال-
 .کمی شانه اش را باال داد
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خب پس شاید نظر اون هم عوض شده -

 باشه. حاال از تو
 .خوشش بیاد

گوشه ناخنم را جویدم و با تردید به او نگاه 
 .کردم

 !نمیاد-



 .خندید و چای را در فنجانها ریخت

خب تو چی کار کردی؟ نگو که مثل چوب  _
 ایستادی و

 نگاش کردی؟
خندیدم:نه... خوب نه. داشتم غش می 

 .کردم

 چشمانش را چرخاند: چی گفت؟

 !هیچی-

 تو چی گفتی؟ -
 !هیچی-

بیرون داد و از خنده نفسش  نفسش را
 .برید

 حاال تو صفر کیلومتری. اون دیگه چرا؟-



چایم را هول هولکی با یک کیک خوردم که 
 باعث شد زبانم

 .بسوزد
گویا خیلی ساله که به قول دانش، کشیش  -

 .شده

هر دو ابرویش باال رفت و لبخند موذیانه ایی 
 روی لبش
 .نشست
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 اره؟-
 !اره-

چانه اش را باال داد و متفکرانه چند لحظه ایی 
 به من نگاه



 .کرد

اگه این بار خواست کاری بکنه، دیگه مثل -
 چوب چنار

 !واینستا نگاش کن! یه چیزی بگو

 چی بگم؟-

 :لبخند موذیانه اش دوباره برگشت
بهش بگو اجازه نمی دی که این طوری -

 .باهات رفتار کنه
 ببین جوابش چیه؟

 ریز خندیدم و گفتم: می ترسم
 .پوف خنده داری کرد

نترس. االن دیگه تو اگه تو سرش هم  -
 بزنی، کاریت نمی



 !کنه

بعد هم با حالتی پلیدانه، چند بار ابروانش 
 .را باال و پایین داد

یادمه آخرین باری که دیدمش، اورد -
 رسوندت که چند روزی

رو پیش من بودی. اون زمان که خیلی باد و 
رم داشتو . 

آنچنان خندیدم که چای از بینی ام بیرون 
 .زد. حق داشت
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بهمن آن روز، خیلی خشک و مغرورانه با 

 شقایق برخورد

 .کرده بود



می دونی... عاشق شدن همچین -
 مردهایی، دیدن داره! می

خواد یه جوری وانمود کنه که طرف براش 
 مهم نیست، ولی

هست در اصل خیلی هم . 

وقتی بهش گفتم که چرا من رو نگاه -
 یواشکی میکرد؟ گفت که

 !حتما قابل دید زدن بوده

چشمان شقایق چهار تا شد و جیغ جیغ کنان 
 گفت: مگه تو رو

 دید میزد؟

 .به هیجان بیش از اندازه اش خندیدم
اره... خیلی وقت قبل. تازه فرشته جون -



 .فوت شده بود

ادبه صورتش د حالت بامزه ایی . 

چه ناکس! قابل دید زدن بوده! چه حرفها! -
 !چه غلطها

تا ظهر انجا ماندم و تصمیم داشتم که ناهار 
 هم انجا باشم. اما

نزدیک ساعت یک، در مغازه باز شد و بهمن 
 با چنان

عصبانیت و هیبتی وارد شد، که حتی شقایق 
 .هم غالف كرد

سالم و احوال پرسی نسبتا خوبی با شقایق 
نگاهی کرد و بعد  

مثل زمانی که رابطه مان خوب نشده بود، به 



 من کرد. درست

مثل بچگی هایم که کار خطا می کردم. او 
 داد می زد و بعد

 .هم چپ چپ نگاهم می کرد
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تلفن که نداری. از صبح زود هم که زدی -

 بیرون. نمی گی
 ادم نگران میشه؟

 .زمزمه کردم

 .فکر نمی کردم بیدار بشی-

از کجا فهمیدی من  -بعد با تردید پرسیدم: 
 این جا هستم؟
 ...حدس زدم-



مشتری امد و ما به کنار مغازه رفتیم، تا جا 
 برای مشتری باز

شود. سرش را خم کرد و چند ثانیه مرا نگاه 
 کرد. کنار گوشم

 :زمزمه کرد

در ضمن، یه بهونه بهتر بیار. تو می دونی -
من صبح دیرکه   

 .بلند نمیشم
 .نگاهش نکردم

 ... ببین منو-
 .لبم را گزیدم. باز هم نگاهش نکردم

 ...سارا -

این بار سارا را مثل همیشه اش نگفت. 



 .ساده و صحیح گفت

نگاهش کردم. نگاهش نرم بود و کمی 
 .سرزنش درش بود

نگرانت شدم لبم را بیشتر گزیدم. برای 
 لحظه ایی کوتاه
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نگاهش روی لبانم رفت و گوشه چشمانش، 

 .کمی چین خورد

 .لبخندش را با سرفه ایی پوشاند
 .بیا بریم که خیلی از دستت ناراحتم-
 .می خواستم ناهار با دوستم باشم-

یک ابرویش باال رفت و با سردی و کمی 
 خشونت در



 .نگاهش، مرا برانداز کرد
 ...بعد-

اما او دستم را  لب و لوچه ام اویزان شد.
 گرفت و گفت: من

 غذا ندارم. دلت میاد من گرسنه بمونم؟

چشمانم را تنگ کردم و چپ چپ نگاهش 
 .کردم

یه روز تخم مرغ خوردن، کسی رو نمی -
 کشه؟

 .دستم را کشید و فشار اندکی داد

 ..گفتم که بعد-

آهی کشیدم و با شقایق که با خوش رویی با 
 مشتری صحبت



می کرد، خداحافظی کردم و گفتم که یک روز 
 دیگر ناهار را

با هم خواهیم بود. لبخند زنان مرا بغل کرد 
 و در گوشم گفت،

 حواسم باشد که چه گفته است

بعد با بهمن هم خداحافظی پر از لفت و 
 لعابی کرد و ما از

مغازه بیرون آمدیم. در خانه او حتی منتظر 
 نماند که من غذا
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درست کنم. زنگ زد و گفت که غذا اوردند. 

 کامال مشخص

بود که فقط می خواستی مرا به خانه بکشاند. 



 اما برای لحظه
ایی، زمانی که پای سینک مشغول بودم، امد 

 و کنار دستم
ایستاد. نگاهش کردم. نگاه او اما، بین کتف 

 .هایم بود

ناخوداگاه صاف شدم. گوشه دهانش باال 
و سرش را رفت  

تصدیق امیز تکان داد. دستش را روی کمرم 
 .گذاشت

تقریبا از جا پریدم. دست دیگرش را روی 
 شانه ام گذاشت و

پشت سرم قرار گرفت. بیشتر از جا پریدم و 
 لیوانی که می



شستم، از دستم سر خورد و درون سینک 
 افتاد. نشکست، اما

صدای بدی داد. با دستش که روی شانه ام 
بود،گذاشته   

موهایم را کنار زد و کامال صورتم را در 
 معرض دید خودش

قرار داد. سرم را چرخاندم و نگاهش کردم. 
 انقدر نزدیکش

بودم که می توانستم سیاهی ته ریش اش را 
 روی گونه ها و

چانه اش، ببینم. این بار هم حتی نتوانستم 
 .پلک بزنم

تنها، چیزی درون معده ام جابه جا شد و 



اره پایینقلبم دوب  

ریخت. بینی اش را روی گونه ام گذاشت و 
 بویید. قلبم انچنان

می کوبید که احتماال اگر او می خواست، می 
 توانست

صدایش را هم بشنود. بینی اش را روی خط 
 فک و بناگوش،

و بعد گردنم کشید. برای لحظه ایی، کمی 
 عقب کشید تا مرا

نگاه کند. نفس زنان گفتم: تو... حق 
.. با مننداری. … 

سرش را خم کرد و در حالیکه لبانش از 
 لبخند کش آمده بود
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 ...این جوری رفتار کنی-

چشمانش آن چنان مالیم و آرام و پر از 
 لطف بود که نفسم را

بند آورد. دستش را از روی کمرم برنداشت و 
 فقط به سینک

تکیه داد و گفت: دوست داری چی جوری 
رفتار کنم؟باهات   

خودم را پیدا کرده بودم و حاال می توانستم 
 حرف بزنم

نه این جوری که دلت یه چیزه و په کار  .-
 دیگه می کنی

یک ابرویش را باال داد و گفت: اون وقت 



 شما از کجا دل

 من رو می خونی؟

موهایم را کنار زدم و با ناراحتی گفتم: من 
 .بچه نیستم بهمن

می دونم که این کارها تهش به کجا می رسه 
 منم نمی خوام

 ...که

اخمهایش به طور وحشتناکی در هم رفت. 
 یک دستش را باال

 .آورد و روی گردنم و زیر موهایم گذاشت
 من هیچ وقت نگفتم که مامانت چی جوریه -

با بغض گفتم: اون بار گفتی از همه شنیده 
 بودین که مامانم با



ی داشته و برای همین کاووس خان نسبت
 ..نوشاد

نتوانستم ادامه دهم و خفه شدم. با اشفتگی 
 نگاهم کرد. متوجه

شدم که ناخوداگاه قوز کرده بودم. بیشتر از 
 همیشه. دستش را

میان کتف هایم گذاشت و با مالیمت فشار 
 داد. خودم را عقب
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کشیدم و نگذاشتم که قوزم را صاف کند. 

ی که کشید، حالتیاه  

 .کمی کالفه شده داشت

زمزمه کنان گفت: دختری به این زیبایی، 



 این قدر قوز
 !نمیکنه

قلبم که نه... احتماال تمام اجزای درون سینه 
 ام، با سرعت

پایین ریخت. آن چنان شوکه شده بودم که 
 حتی جرات نفس

کشیدن هم نداشتم. مرا فاصله داد. اما من 
 صورتم را در شانه

ش مخفی کردم. دلم می خواست تا ابد أن ا
 جا بمانم و اجازه

ندهم که او صورتم را ببیند و من از شرم آب 
 شوم. زمزمه

 کردم: چرا این حرف رو زدی؟



 .لبخندش ارام بود و تمام صورتم را کاوید
 ...تو خیلی -

 مکث کرد و با دقت به چشمانم نگاه کرد،

 …زیبا هستی. کامال ناآگاهانه. ولی -

گذاشتم حرفش را ادامه بدهد و با بیچارگی ن
 گفتم: تو اون

 روز من رو دیدی؟
نمی دانم چرا این را گفتم اما واقعا در ذهنم 

 بود. به معنی
واقعی کلمه، جا خورد. کامال مشخص بود که 

 متوجه منظور

من شده است. برای لحظه ایی چشمانش پر 
 از خشم شد. مرا



نفسش را رها کرد و چند قدم فاصله گرفت. 
 محکم بیرون داد
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و چند لحظه همدیگر را نگاه کردیم. حس 

 کردم که در جدال

با خودش است که چیزی نگوید که بعد 
 پشیمان شود. لبهایش

محکم به هم دوخته شده بود و صورتش از 
 ناراحتی، سفید

 .شده بود

نه سارا... من نه اونروز تو رو دیدم و نه -
 هیچ روز دیگه

 .ایی



به کانتر تکیه داد و دستش را برای لحظه ایی 
 درون موهایش

 .کشید

اون زمانی که ایران بودم، تو خیلی کم سن -
 بودی و من هم

فقط بیست سالم بود. هیچ وقت هم بچه 
 ها رو اذیت نکردم و

بهخدا رو شکر این ننگ به من نمی چس ... 

چشمانش را روی هم فشرد. کامال مشخص 
 بود که در تالش

 .برای ارام کردن خودش است
 .فردا می رم بلیط می گیرم-

تقریبا از جا پریدم. به میان حرفم آمد و 



 دستش را به نشانه

برد سکوت من، باال  

نترس! تنهات نمی ذارم. به مامانم یه قولی -
 دادم که تا دم

من می رم، مرگ هم، پاش می مونم. 
 .دانش میاد پیشت

 …نه بهمن-
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اما منتظر نماند تا حرف من تمام شود و از 

 اشپزخانه بیرون
زد و بعد هم سریع لباس پوشید و زمانی که 

 صدای در را

شنیدم، نالیدم و ناراحت و عصبانی پشت 



 سرش رفتم. اما در

را بست و رفت. گند زده بودم. من که می 
نستم او روی ایندا  

جریان چقدر حساس است، نباید این حرف 
 .را به او می زدم

اصال نمی دانستم چه کار باید بکنم. می 
 خواستم به شقایق

تماس بگیرم و از او کمک فکری بخواهم، اما 
 خجالت کشیدم

که زنگ بزنم و بگویم که چنین دست گل 
 بزرگی را به آب

شتهایم را داده ام. غذا را آوردند و من چون ا
 از دست داده



بودم، آن را همان طور در بسته، در یخچال 
 گذاشتم. تا شب

مثل مرغ سر کنده در خانه جابه جا شدم. 
 عروسک درست

کردم، تلوزیون دیدم، بارزا حرف زدم، کیک 
 پختم... اما هیچ

کاری نتوانست فکرم را از کاری که کرده بودم 
 و حرفی که

زده بودم، حتی برای لحظه ایی منحرف کند. 
 بهمن این مدت

خیلی مرا حمایت کرده بود و بارها گفته بود 
 که در آن جریان

بی تقصیر است و من هم می دانستم که 



 چقدر بدش می اید که

من به او بگویم که او هم با نوشاد همدست 
 بوده است. حاال

من دقیقا موضوعی را عنوان کرده بودم که 
دانستم بهمنمی   

از آن متنفر است. خودم از خودم بدم آمده 
 بود. دلم میخواست

از دلش بیرون می اوردم، اما می دانستم که 
 بهمن سرسخت

تر از اینها است که فراموش کند. احتماال تا 
 االن بلیط هم

452 

 تقاطع  
خریده بود. باالخره ساعت یازده و نیم به 



 خانه آمد. ارام شده

ود. یعنی باید می گفتم که بیش از حد آرام ب
 شده بود. جواب

سالمم را زیرلبی داد و بدون حتی کوچکترین 
 نگاهی به

اتاقش رفت. مثل قبل شده بود. زمانی که 
 مرا نادیده می

گرفت و سرسنگین بود. زمانی که تازه به 
 .ایران آمده بود

ضربه ایی به در اتاقش زدم و از ترس اینکه 
داجازه ورو  

 ندهد، بدون اجازه ورود به داخل اتاق رفتم
میخواست تا احتماال دوش آخر شب اش را 



 بگیرد. کمی جا
خورد. اما دوباره سرسنگین و سرد، به کارش 

 پرداخت. سرم
را پایین انداختم و در حالیکه به ناخن های 

 پایم نگاه میکردم،
گفتم: معذرت می خوام! جوابم را نداد. سرم 

ورا بلند کردم   

زیر چشمی نگاهش کردم. حوله اش را از 
 کمد در اورد و به

طرف حمام رفت. دوباره بعد از چند لحظه 
 برگشت و از

درون کمد، چمدان بزرگش را بیرون آورد و 
 روی زمین



کنار تختش گذاشت. دلم پایین ریخت. 
 حدسم درست بود. می

 .خواست برگردد

احتماال همین حاال، بلیط اش هم در جیبش 
 .بود

 ...بهمن-
صدایم کامال ناراحت و غمگین بود. بر خالف 

 تصورم، این
داد بار جوابم را . 
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 بله؟-

 !کمی جان گرفتم و گفتم: معذرت می خوام

نگاهش کردم. شانه هایش پهن و سر شانه 



 .هایش قوی بود

ساعد ها و بازویش کشیده و عضالنی و 
 شکمش، شاید سیکس

پک نبود، اما ورزیده و صاف بود. در کل 
 .خوش اندام بود

نه از آن هیکل هایی که عکسشان مدل 
 مجالت می شود، اما

قطعا چشم هر دختری را می گرفت. بی 
 توجه کارش را می

کرد. دسته دسته لباس برمی داشت و تا می 
 کرد و در چمدان

می گذاشت. جلو رفتم و روی تختش 
 نشستم. باز هم اهمیت



داد و به کارش ادامه داد. دستش را گرفتم. ن
 سرش را بلند

 کرد و نگاهی سرد و تلخ کرد

 ...خواهش می کنم-

یک ابرویش را باال داد و گفت: باشه... عذر 
 .خواهیت قبوله

 .دستش را از دستم بیرون کشید

 ...نرو-
نیم نگاهی کرد و پوزخند زنان گفت: که باز 

 فردا همین اش و

 همین کاسه بشه؟

لبم را گزیدم و گفتم: اگه می خواستی بری، 
 چرا با من



 اونطوری رفتار کردی؟
 .سرش شالقی باال آمد و نگاه تندی کرد
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حالل کن. فکر می کردم که بزرگ شدی و  -

 یه چیزهایی
بینمون تغییر کرده. اما االن دیدم که هنوز 

 ...بچه ایی
بار دیگه هم  مکث کرد و با پوزخند گفت: یه

 بهت گفتم. من
مشکل روحی روانی ندارم. زمانی که اون 

 اتفاق برای تو
افتاد، من شاید کم سن و سال بودم، اما 

 ادم بزرگسال محسوب



می شدم و جوری رفتار کردم که ازم انتظار 
 می رفت. با

برادر خودم درگیر شدم و تا جایی که 
 تونستم، موضوع رو

نی که من هم دید حل کردم. حاال تو فکر میک
 زدم؟ من هم

پشت در بودم و کثافت کاری نوشاد رو دیدم 
 و چیزی نگفتم؟

خب این دیگه برمی گرده به خودت و 
 وجدانت. چرخید و

بدون هیچ حرف دیگری، به حمام رفت. 
 اشکم درامد. من گند

زده بودم و او هم به هیچ وجه خیال کوتاه 



 .آمدن را نداشت
ن جا منتظرش نشستم. بیرون نرفتم و هما
 پنج دقیقه بعد در

حالیکه یک حوله به دورکمرش بسته بود و از 
 سر و سینه

اش آب می چکید، از حمام بیرون آمد. با 
 دیدن من که هنوز

همانجا روی تختش نشسته بودم، تعجب 
 کرد، ولی چیزی

نگفت. از کمد ریش تراشش را در آورد و 
 دوباره به حمام

آب آمد. باز هم  برگشت و دوباره صدای
 صبر کردم. عاقبت



بیرون آمد و خونسرد برای خودش لباس 
 دراورد و در اینه به

صورتش افترشیو زد و مرا کامال نادیده 
 گرفت. برخاستم و

رفتم و کنارش ایستادم. بدون توجه به من 
 سشوار را روشن
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کرد و موهایش را خشک کرد. وقتی که 

اموشسشوار را خ  

کرد. دستم را روی بازویش گذاشتم و 
 :عذرخواهانه گفتم

 ...نرو
چرخید و در حالیکه به میز آرایش تکیه داده 



 بود مرا نگاه
-کرد و گفت: به دلیل بیار که چرا نباید برم؟ 

 چون اگر می

بودی خواستی بری، تا حاال رفته . 

یک ابرویش باال رفت و پوزخند زد. البته این 
 ...دلیل نیست

 ولی چرا نرفتم؟

لب پایینم را داخل دهانم کشیدم و گفتم: 
 برای اینکه به فرشته

 .جون قول دادی که مواظبم باشی

چانه اش را باال داد و پوزخند پررنگ تری زد: 
 جوابت اشتباه

 ...بود



با بدجنسی نگاهی پر از شیطنت، به من 
 .کرد

من دلم بودن تورو میخواست. حاال که -
 خبری نیست، من هم

 .میرم

می دانستم که تمام اینها را فقط برای 
 ناراحت کردن من می

گوید. سرم را خم کردم و پیشانی ام را روی 
 .شانه اش گذاشتم

 .اذیتم نکن. من که عذرخواهی کردم-
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متوجه شدم که عضالتش برای لحظه ایی 

 منقبض شدند. آهی



کشید و گفت: تو که باید خوشحال باشی... 
 دانش می خواد

 .بیاد
همانطور که پیشانی ام روی شانه اش بود، 

 :گفتم

 ...نه، نیستم ببین منو-
 .سرم را بلند کردم و نگاهش کردم

خودت هم فهمیدی که چقدر حرفت بد و -
 تلخ بود؟

لبم را گزیدم و سرم را به نشانه مثبت تکان 
 دادم. چند لحظه

ط نگاهم کرد. بعد گفت: برو بیرون. می فق
 .خوام بخوابم



 :با امیدواری پرسیدم
 نمیری؟-

 .حس کردم که لبخندی محو روی لبش امد

 .بلیط گرفتم-
 .چشمانم را تنگ کردم و نگاهش کردم

 .نخیر! نگرفتی-
لبخندش کمی پررنگ تر شد. اما به 

 .چشمانش نرسید

 از کجا می دونی که نگرفتم؟ تو جیبمه-
اهی به لباسش که سر چوب لباسی بود نگ

 کردم و خیز

برداشتم تا بروم و جیبش را نگاه کنم. اما او 
 زرنگتر از این
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حرفها بود و سریع کمرم را قاپید و مرا همان 

 جا ساکن نگه

 .داشت

 کجا؟ .-

 :با پررویی گفتم
 تو جیبت رو نگاه کنم-

لحنی تند که یک ابرویش را باال داد و با 
 کامال ساختگی بود،

 گفت: باریکال! دیگه چی؟

با شیطنت گفتم: چی داری تو جیبت که می 
 ترسی رو بشه؟

پوزخند زد و چشمانش را تنگ کرد و گفت: 



 یه چیز خاص
 . خریدم. همین امروز عصر

فكم پایین افتاد و احتماال حرارت صورتم 
 آنچنان باال رفت که

دود بیرون می  اگر همان لحظه از گوشهایم
 زد، اصال تعجب

اور نبود. با مشت به شانه اش زدم. محکم 
 زدم و از ته دل،

 .دعا کردم که در دش گرفته باشد

 ....بی تربیت! بیشعور-
موجی از ناسزا از دهانم در آمد و او به نرمی 

 شروع به

خندیدن کرد. تقریبا از اتاق فرار کردم. صبح 



 با صدای زنگ
در، از خواب پریدم. ابتدا فکر کردم که زنگ 

 تلفن است، اما
وقتی که کمی چشمانم باز شد و هوش و 

 حواسم به جای

خودش امد، متوجه شدم که زنگ در است. 
 از جا برخاستم و
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با همان لباس خوابم از اتاق بیرون امدم. 

 احتماال بهمن که
لیدش را جا برای خرید نان رفته بود، ک

 گذاشته بود. نگاهی

از چشمی به بیرون کردم چشمانم گرد شد. 



 .محي الدین بود

از جا پریدم و به سراغ بهمن رفتم. به روی 
 شکم اش خوابیده

بود و نصف سر و صورتش را هم زیر لحاف 
 کرده بود. ارام

تکانش دادم. خوابش سبک بود و می 
 دانستم که نیازی به

دنش نیست. از جا تکان محکم و سکته دا
 پرید و سریع

 .برخاست و نشست
 چی شده؟-

 .صدایش خوابزده و بم و گرفته بود

 محی الدین دم دره -



گیج و منگ نگاهم کرد. بسیار خوردنی و  .
 .بامزه شده بود

هیچ وقت او را در رختخواب و تازه بیدار 
 .شده، ندیده بودم

بهمن را همیشه کامال بیدار شده و لباس 
یده بودم، نهپوشیده د  

این طور تازه از خواب بیدار شده و بامزه. 
 درست مثل دانش

شده بود. کم سن و سال تر و با موهای 
 آشفته و صورتی

 پسرانه
 کی؟-

 پسر ممدوح-
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نگفتم برادرم. دوست نداشتم به هیچ وجه، 

 به از جا پرید و
زه لحاف را کنار زد. با یک شورت پاچه دار بام

 .خوابیده بود

دست کرد و از کشو، یک تیشرت و شلوار در 
 .اورد و پوشید
 .در رو باز کن-

وقتی که می خواستم از اتاق بیرون بروم، 
 .صدایم کرد

 سارا؟-

 بله؟-
به شلوراک کوتاه و تایم اشاره کرد و گفت: 



 یه لباس درست
 بپوش؟

خنده ام گرفت. از موقعیتمان و روابطمان و 
 حساسیت او. از

رخت اویز مانتو برداشتم و روی شانه ام 
 انداختم. اما هنوز

پاهای برهنه ام از آن زیر معلوم بود. الی در 
 .را باز کردم

 هنوز آنجا بود. به دیوار کنار در تکیه داده

بود و صبورانه منتظر بود. تنها چند لحظه به 
کردیم هم نگاه  

و هیچ کدام حرفی نزدیم. در ذهنم شروع به 
 یافتن شباهتی بین



 خودمان گشتم

شاید او هم در همین فکر بود. در کمی 
 کشیده شد و بهمن

دستم را گرفت و کنار کشید و به محي الدین 
 .نگاه کرد

 میشه بیام داخل؟-
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ز بهمن نگاهی بدبینانه به او کرد و در را با

 کرد و کنار

رفت. به اتاق برگشتم و لباس مناسبی 
 پوشیدم و موهایم را

شانه کردم و به هال برگشتم نشسته بودند و 
 مقابل هم ایستاده



 .بودند
 …پدرم دنبالتونه-

 .برگشت و به من نگاه کرد
آدرس رو پیدا کرده. دیشب هم با آقای -

 رهنما هماهنگ کردن
 .و امروز، با مامور میاد این جا

 ....ناخوداگاه نالیدم: وای
به بهمن نگاه کردم. نگاهش هنوز هم 

 بدبینانه روی محی الدین
بود. بعد خونسرد از روی کانتر، پاکت 

 سیگارش را در آورد

و به محی الدین تعارف کرد. محی الدین 
 :پوزخند زد و گفت



 !نمی کشم
بهمن همچنان خونسرد سیگاری در اورد و 

 .آتش زد
- وشحال میشیمتشریف بیارن. خ .!.. 

بعد رو به من کرد و خونسرد گفت: سارا 
 جان ببین اگر میوه

 !نداریم، برم بخرم. مهمون داره میاد باالخره
دهانم باز مانده بود. چه در ذهن بهمن بود؟ 

 گاهی اوقات که

او این طور خونسرد عمل می کرد و من در 
 آتش جلز و ولز

می کردم و نمی دانستم که چه در ذهنش 
ت که این طوراس  

461 



 تقاطع  
خونسرد است، دلم می خواست خفه اش 

 کنم. محی الدین

نگاهی پر از سوظن به من کرد. سعی کردم 
 ارام باشم. اما

احتماال حالت صورتم، کمی گیج و احمقانه 
 .شده بود

چی فکر کردین؟ بابا شکایت کرده. حالیتون -
 هست؟ پدر شما

هم به هر دلیلی که من نمی دونم و نمی 
 خوام هم بدونم، پشت

 و طرف پدر منه
بهمن پک عمیقی به سیگارش زد و روی مبل 



 نشست و با
حرکت دستش، او را هم به نشستن دعوت 

 .کرد

بفرمایید خواهش می کنم... عرضم به -
 حضورتون... شکایت

رو که هر کسی می تونه بکنه. مهم اینکه اون 
 شکایت به

نتیجه برسه. که اگر نرسه، فکر کنم بر طبق 
 قانون، من می

 .تونم اعاده حیثیت بکنم
لبخند مودبانه ایی زد و رو به من گفت: سارا 

 جان، پذیرایی

 نمی کنی؟



همانطور خشکم زده بود. دلم می خواست 
 جیغ بکشم و بگویم

از آن نقشه کوفتی که در مغزت است، به 
 من هم بگو که این

استرس رو به سکته نروم. طور از شدت 
 دوباره رو به محي

الدین کرد و گفت: در هر حال تشریف 
 بیارن، صحبت می

 .کنیم. نیازی به مامور و مامور کشی هم نبود

 .محی الدین دوباره به من نگاه کرد
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 یعنی می خواین بگین که مشکلی ندارین؟-

ری بهمن خم شد و سیگار را در زیر سیگا



 روی میز،
 .خاموش کرد

 چرا باید مشکل داشته باشیم؟-

به نظر می رسید که محى الدین با دیدن آن 
 همه قاطعیت و

 .آرامش بهمن، گیج شده است
پدرم روي قضیه نامحرم بودن شما انگشت -

 .گذاشتن

بهمن لبخند ارامی زد و پایش را روی پای 
 .دیگرش انداخت

 کی گفته نامحرم هستیم؟ -

گرد شد. محي الدین هم بیشتر چشمانم 
 گیج شده بود. لبخند



بهمن پر رنگ تر شد. حتی به نوعی مقتدارنه 
 .و پیروزمندانه

مثل اینکه این گیج شدن محی الدین، 
 .برایش لذت بخش بود

نگاهی به در و دیوار خانه کرد و گفت: خونه 
 مهریه سار

 …است. به نامشه و می تونید ببینید

د ادامه دادمکث کوتاهی کرد و بع . 

البته هنوز به نام نشده. ولی وکالت نقل و  -
 .انتقال داده شده

آنچنان جا خورده و حیرت زده شده بودم که 
 دهانم باز مانده

بود. شکر خدا محی الدین هم انقدر شوکه 



 شده بود که فقط

روی بهمن که کامال خونسرد بود، زوم کرده 
 بود و به من

نگاه نکرد. برای اینکه بتوانم لحظه ایی خودم 
 را پیدا کنم،
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سریع به اشپزخانه چپیدم. دستم را روی 

 قلبم گذاشتم و به
یخچال تکیه دادم. تمام تنم خیس عرق 

 شده بود. چه در فکر

بهمن بود؟ چه کار کرده بود؟ انقدر در 
 اشپزخانه ماندم که
 بهمن صدایم کرد



سارا جان... بیا. اقای ممدوح می خوان  .-
 .برن اقای ممدوح

نه هیچ چیز دیگری. لبخند ریزی روی لبم 
 امد. بهمن بلد بود

که با هر کسی چطور رفتار کند. برای لحظه 
 ایی انقدر از

این که او را کنار خودم داشتم، خوشحال 
 شدم و ته دلم قرص

و محکم شد که تمام دلنگرانی ها از بین 
یک ارامش رفت و  

و اطمینان قوی و محکم جایش را گرفت. این 
 بار با آرامش و

حالتی که خودم را پیدا کرده بودم و یک 



 اعتماد به نفس
بیشتر، بیرون رفتم. محي الدین اما، هنوز به 

 .شدت گیج بود

 .بهمن دستش را دراز کرد و دست داد
 .در هر حال ممنون که خبر دادین-

رد. امدم و کنار محی الدین به من نگاه ک
 بهمن ایستادم و

ناخوداگاه به او تکیه کردم و او هم خیلی 
 راحت، مثل اینکه

کار همیشه اش است، دستش را بلند کرد و 
 دور شانه ام حلقه

کرد و مرا بیشتر به خودش فشرده محي 
 الدین تنها سرش را



تکان مختصری داد و بدون خداحافظی، از در 
 .بیرون رفت

ن در بهمن مرا رها کرد و به محض بسته شد
 با عجله، اما

کامال محکم و جدی، به طرف اتاقش رفت و 
 تلفنش اش را
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برداشت و با کسی تماس گرفت. کسی به 

 - اسم خانم رحمتی
سالم خانم رحمتی. صبحتون بخیر... رهنما 

 هستم، شرمنده

صبح به این زودی مزاحمتون شدم. راستش 
پیشیه مشکلی   



اومده. االن یه نفر اومد و گفت که پدر 
 همون موردی که

عرض کردم خدمتتون، رفته و شکایت 
 ...کرده

چند لحظه ایی به مکالمه طرف پشت خط 
 .گوش داد

خیر... طرف پسر اون ادمه. بله، بله.. -
 برادرش میشه، نه

من گفتم که محرم هستیم. خونه هم مهریه 
 .خانمه

 .لبخند کوچکی گوشه دهانش امد
 .ظاهرا که باور کرد-

همانطور که گوشی را در دست داشت و به 



 با دقت به
مکالمه طرف پشت خط گوش می داد، از 

 کنار دست من رد

شد و به هال رفت و سیگار دیگری آتش زد. 
 هنوز طرف

پشت خطی حرف می زد. یعنی صیغه 
 محرمیت نیازی به این

؟ کمی اخمش در هم محکم کاری ها نداره
 :رفت و گفت

متوجه منظورتون نشدم. چانه اش به نشانه 
 تعجب باال رفت و

گفت: یعنی می خواین بگین که هر کسی 
 می تونه صیغه



محرمیت رو بخونه؟ حتی خود مرد یا 
 زن؟پس چی؟

یک محکمی به سیگارش زد و گفت: پس 
 صیغه محضری و

قرص و محکم هم داریم؟ ولی در حال حاضر 
می تونیمما   
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بگیم که همینطوری و توسط یه روحانی یا 

 حتی خود من

 صیغه کردیم؟

سرش را بلند کرد و به من که مقابلش 
 ایستاده بودم و با

استرس گوشه ناخنم را می جویدم نگاهی 



 کرد و گفت: بله،

باکره هستن! تا بناگوش سرخ شدم که 
 باعث شد لبخند آرامی

بیاید. باشه، مرسی! پس من اگه  روی البش
 تا ظهر اومدن در

 …منزل، همین رو بهشون می گم

طرف پشت خط به میان حرفش امد و او 
 مکث کرد و به او

داد گوش . 

باشه، حتما! من عصر می رسم خدمتون. -
 االن دادگاه هستین؟

 اره؟ بله... حتما. ممنون و عذر میخوام شدم
ظه به مزاحم تماس را قطع کرد و چند لح



 .مقابلش خیره شد

 .کامال در فکر فرو رفته بود

 بهمن؟-
 از فکر بیرون آمد و با سردرگمی گفت: بله؟

 .چی تو فکرته؟ من دارم سکته میکنم-

 .لبخند کوتاهی گوشه لبش امد
االن ممدوح یا بابام، فکر می کنن که من -

 چون تازه از خارج

 …اومدم، هیچی حالیم نیست
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همانطور که صبحت می کرد، به آشپزخانه 

 رفت و خونسرد
کتری را آب کرد و سر گاز گذاشت. دنبالش 



 رفتم و بدون
هیچ انرژیی، روی صندلی های کنار كانتر، 

 .ولو شدم

با این خانم وکیل که بیژن معرفی کرده -
 بود، صحبت کردم و

مشکلمون رو بهش گفتم. اون پیشنهاد داد 
التیکه خونه رو وك  

به تو منتقل کنم و تو وکالت نامه هم ذكر 
 بشه که خونه به

 ... عنوان مهریه در نظر گرفته شده

دوباره مکث کرد و در یخچال را باز کرد و 
 همانطور که

پنیر و کره و مربا را روی میز میگذاشت، 



 .ادامه داد
خب من زیاد به قوانین صیغه و این چیزها -

 وارد نبودم. یعنی

نبودم اصال وارد ... 

چرخید و به من نگاه کرد و با اکراه و تنفری 
 در صورتش،

گفت: مسخره ترین چیز صیغه است. تا حاال 
 این قدر قوانین

ضد و نقیض، نشنیده بودم. خانم رحمتی 
 میگه که صیغه باید

محضری و قرص و محکم باشه، ولی اگه 
 کسی بیاد و بگه که

 که یه روحانی صیغه خونده و یا خود مرد بگه



 صیغه خونده،

قبوله. مثل اینکه فقط کسی که صیغه رو می 
 خونه، باید عاقل

و بالغ و قاصد باشه. البته باز این هم ظاهرا 
 برمیگرده به زن

که ظاهرا برای دخترها، یکم مورد داره،مگه 
 اینکه پدر

نداشته باشه و یا بتونه ثابت کنه که پدرش 
 .کاره ایی نیست
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نفسش را محکم بیرون داد و چای را آماده 

 .کرد

خالصه اینجور که من فهمیدم، صیغه یه -



 .جور مجوزه

ارام آمد و کنار من نشست و برای هر دو 
 نفرمان چای

 .ریخت

 خونه به نام منه؟-

بهت و حیرت درون صدایم، غیر قابل انکار 
 بود. بهمن فکر

همه چیز را کرده بود. برای لحظه ایی، بغض 
 گلویم را

گرفت و به گریه افتادم. آنچنان زار می زدم 
 که به سکسکه

 .افتاده بودم
 !!سارا-



بیچاره بهمن، کامال جا خورده بود و حتی 
 ترسیده بود. دستش

را حمایت گرانه روی شانه ام گذاشت. ولی 
 جلوتر نیامد و

ماال این دیگر هیچ حرکتی نکرد که احت
 خودداری و کناره

گیری اش، محصول رفتار روز قبل خود من، 
 بود. برای

لحظه ایی، کامال خشک و مسخ شده اند. اما 
 به خودش امد

سرم را کج کردم و روی شانه اش گذاشتم و 
 .همچنان گریستم

 .دستش را نوازش گرانه، روی کمرم کشید



 این گریه برای چیه؟-
وخ بود. فین صدایش مهربان و حتی کمی ش

 :فین كنان گفتم

 !مرسی که اینقدر به فکرمی-

468 

 تقاطع  
سینه اش تکان ارامی خورد و نشان داد که 

 .بی صدا می خندد
تلفنش زنگ خورد. همانطور که مرا در بغل 

 داشت، خم شد و

تلفن را برداشت. اسم خانم رحمتی، روی 
 صفحه نمایش

نه. مکث  چشمک می زد: بله خانم رحمتی؟
 کرد و بعد با



کمی دو دلی گفت: فکر نکنم مرا کمی از 
 بدنش فاصله داد، تا

 .بتواند صورتم را ببیند
تو شناسنامه ات که اسمی از کاووس برده -

 نشده؟
 .سرم را به نشانه نفي تکان دادم

اسم فامیلم رهنما است. ولی اسم پدر  -
 کاووس نیست. اسم

 .مادرم فیروزه است

- متی. فقط به اسم فامیل پدر نه خانم رح
 بنده، براشون

شناسنامه گرفته شده. نه به اسم خود 
 ...پدرم.جدا؟ چه جالب



ممنون که تماس گرفتین. بله، بله... حتما. 
 من عصر می رسم

 خدمتتون

تماس را قطع کرد. موهایم را کنار زد و چند 
 لحظه نگاهم

 .کرد

ظاهرا اگه اسم بابا تو شناسنامه ات می -
یکم اوضاعبود،   

سخت میشد. باید مراحل قانونی بیشتری 
 طی میشد. ازمایش

 دی ان ای و این چیزها

469 

 تقاطع  
با پشت دستم اشکم را پاک کردم و گفتم: 



 اما االن هم ممدوح
 می تونه ادعا کنه که بابامه و دردسر بشه

به بهانه کنار زدن دوباره موهایم، گردنم را 
 .نوازش کرد

- موضوع اینه  ادعا که نه... اون باباته. ولی
 که تو هم میتونی

بگی که این همه سال کجا بوده که تو بخوای 
 برای عقد

 ...موقتت، ازش اجازه بگیری

دستش را پایین آورد و روی کمرم گذاشت و 
 چایش را

 .برداشت و جرعه ایی نوشید
مهم اینه که زمانی که ما صیغه موقت -



 کردیم، شما بابا

داشتی، یا بابات معلوم الهویت نبودهن . 

ریز خندیدم. سرش را بلند کرد و نگاهم کرد. 
 :با شیطنت گفتم
 ما صیغه کردیم؟

لبخندی کوچک گوشه لبش امد و نگاهش 
 تمام صورتم را

 .کاوید

اره... پس فکر کردی اون بسته ایی که تو -
 جیبمه، برای چی

 گرفتم؟

چشمانم را گشاد کردم. لبخندش بیشتر 
 شد. اما سرش را تکان



تکان داد و لقمه ایی نان و پنیر گرفت و به 
 طرف دهان من

گرفت. بی اراده دهانم را باز کردم. لقمه را 
 .در دهانم گذاشت
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ناخوداگاه بیشتر به او لم دادم و در کمال 

 تعجب، متوجه شدم
 .که جایم راحت بود

- یان؟ یا محي تو فکر می کنی که با مامور ب
 الدین دروغ می

 گفت؟

 .لقمه دیگری گرفت و خودش خورد
دروغ گفت! از طرف پدرش اومده بود. می -



 خواست مزه

بدونه دهن مارو  

 کاووس خان چی؟-

نیم نگاهی کرد و کمی از چایش نوشید و 
 دوباره لقمه کوچکی

 برایم گرفت؛
به نظرت كاووس اگه تا حاال جای ما رو -

 فهمیده بود، اهل
اینکه بخواد با ممدوح دست به یکی کنه و 

 این قرتی بازیها
 بود؟

سرم را به نشانه نفى تکان دادم. یک 
 ابرویش را باال داد و



گفت: کاووس اگه این جا رو پیدا کرده بود، 
 تا حاال اومده بود

سرمون. تعارف هم با کسی نداره. از روی 
 پایش بلند شدم. او

انده هم برخاست و همانطور که باقی م
 جایش را می نوشید،

گفت: عصر می خوام برم سراغ خانم 
 رحمتی، اگه می خوای

و می تونی بیا. صبح باید به آموزشگاه می 
 رفتم و عصر هم

یک قرار برنامه عروسکی برای ساعت مالقات 
 بیمارستان
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داشتم. اما از ساعت چهار به بعد بیکار 
 بودم. خم شدم و

به ساعت را دیواری درون هال کردم نگاهی 
 و وای وای

کنان به طرف اتاق دویدم و اماده شدم تا به 
 .کالسم برسم

زمانی که من آماده شدم و از اتاق بیرون 
 آمدم، او هم آماده

شده بود و در حال صحبت کردن با تلفن و 
 کشیدن سیگار

بود. مرا به آموزشگاه رساند و گفت که باید 
 جایی برود. آن

وز اصال خودم نبودم. دایم در حالتی گوش ر 



 به زنگ به سر
بردم. هر لحظه توقع داشتم که ممدوح یا 

 کاووس خان، به

سراغم بیایند. به همین خاطر تمرکز درستی 
 نداشتم و نمی

توانستم درست ارتباط بگیرم. وقتی که 
 ساعت مالقات تمام شد

و من عروسک را از دستم دراوردم و کارم 
کتمام شد، ی  

نفس را راحت کشیدم. بهمن بیرون در 
 بیمارستانی که برایش

ادرسش را فرستاده بودم، ایستاده بود و با 
 کسی که پشتش به



من بود، حرف می زد. اما با گرفته شدن یقه 
 اش توسط مرد،

متوجه شدم که حرف زدن نبود؛ بلکه دعوا 
 بود. مرد یقه اش

را گرفت و او را به ماشین اش کوبید. اما 
همن هیچ حرکتیب  

نکرد. دستانش همان طور آویخته، در 
 کنارش مانده بود و او

حتی تالش نکرد که دستانش را باال بیاورد و 
 یقه اش را از

دست آن مرد آزاد کند. آن چنان سراسیمه 
 به آن دست خیابان

پریدم که چیزی نمانده بود، ماشین مرا زیر 



 بگیرد. شانه مرد
ت گرفتم و به را که مطمئن بودم پدرم اس

 عقب کشیدم. اجازه
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نمی دادم که او با بهمن، چنین رفتاری بکند. 

 آن هم زمانی که
نداشت هیچ نقشی در زندگی من . 

مرد که توقع این حرکت را از پشت سرش 
 نداشت، به عقب

کشیده شد. با حیرت متوجه شدم که پدرم 
 نبود. کاووس خان

بود. به نظر می رسید که او هم به اندازه 
 من، از دیدن من،



شوکه شده است. دستانش سست شد و 
 .یقه پسرش را رها کرد

 ...سارا-

صدایش ارام بود. آرام و دلتنگ. بهمن 
 پوزخند غلیظی، به

 .این حرکت پدرش زد
دیدی بابا؟ دیدی سالمه؟ هیچ بالیی -

 ...سرشار نیاوردم

ش کامل شود و کاووس خان نگذاشت حرف
 با حرکت سریعی

که از ادم به سن او بعید به نظر می رسید، 
 چرخید و محکم

تخت سینه بهمن کوبید. به طوری که بهمن 



 به عقب پرت شد
و باز هم محکم به بدنه ماشین کوبیده شد و 

 تقریبا برای چند
لحظه، کمی خم شد. احتماال از درد، یا شوک 

 حاصل از آن

کردم سنگین هم ضربه، که احساس می 
 بود، همان طور خم

ماند. جیغ خفه ایی کشیدم و بی اراده خودم 
 را بین کاووس

 خان و بهمن انداختم

 …بسه تو رو خدا-
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مشخص بود که کاووس خان از این حرکت 



 من جا خورده و

متعجب شده است. بهمن سریع به خودش 
 امد و خودش را
 .جمع و جور کرد

- کسی که به تو خبر رسونده، حتما گفته  اون
 که ما عقد موقت

 کردیم، اره؟

با این حرف بهمن، رنگ کاووس تقریبا 
 .خاکستری شد

جوری که حس کردم هر لحظه سکته می 
 کند. چشمانش آن

چنان بیرون زده بود و به نفس نفس زدن 
 افتاده بود که نگران



گفتم: وای بهمن بسه... کاووس خان؟ 
 خوبین؟

را دور بازویش گرفتم. اما او توجهی به  دستم
 .من نکرد

همچنان با چشمانی وق زده، به پسرش نگاه 
 .می کرد

 چه غلطی کردی؟-

صدایش زمزمه ایی مریض و کوتاه بود. مثل 
 کسی که اصال

هیچ نفسی، حتی برای بیان یک جمله کوتاه 
 هم، ندارد. متوجه

شدم که بهمن هم نگران، او را نگاه می کرد. 
 اما مغرور تر



از اینها بود که نگرانی اش را نشان دهد. اما 
 من هیچ

غروری نداشتم. آن هم برای مردی که مرا 
 .بزرگ کرده بود

با اینکه هیچ وقت، هیچ پدری در حق من 
 نکرده بود، اما مرا

بزرگ کرده بود. این مهم بود. کاری که پدر 
از زیر خودم،  

 .بار آن، شانه خالی کرده بود
474 

 تقاطع  
 !کاووس خان... تو رو خدا-

مرا کنار زد. بعد با انرژی که به نظر می 
 رسید برگشته و



حتی صدهزار برابر شده است، هوار کشید: 
 چه غلطی کردی؟

بی توجه به من که هنوز بینشان بودم، به 
 طرف بهمن پرید و

و دوباره و دوباره و دوباره،  یقه اش را گرفت
 او را به

ماشین کوبید. بین آنها گیر افتاده بودم و 
 من هم از آن ضربه

ها، بی نصیب نماندم. بهمن که بر خالف 
 پدرش، که مجنون

وار هنوز مشغول کوبیدن بود، متوجه من 
 بود، با حرکتی که

از جوان به سن او بعید نبود، پدرش را به 



 .عقب پرت کرد

خان تلو تلو خورد و به عقب پرت  کاووس
 شد. مردم جمع

شده بودند و حتی با اینکه اصال نمی دانستند 
 جریان از چه

قرار است، سر بهمن داد و هوار می کردند 
 که چرا رعایت

سن و سال این پیرمرد را نمی کند. متوجه 
 شدم که بهمن در

حال انفجار است. بلند بلند گفتم که موضوع 
 .خانوادگی است

بعد هم با حالی که هنوز خراب بود، به طرف 
 کاووس خان



 رفتم
تو رو خدا کاووس خان... تو رو خاک  -

 فرشته جون، بس
 .کنید

برای ثانیه ایی، آن حالت مجنون وارش کم 
 رنگ شد. مرا

نگاه کرد. بعد در حالیکه دستش را روی 
 قفسه سینه اش
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اش رفت و رو  گذاشته بود، به طرف ماشین

 :به بهمن گفت
 ...سوار شو، دنبالم بیا

 ...بعد رو به من کرد و گفت: سارا سوار شو



کامال مشخص بود، منظورش این است که 
 من سوار ماشین

 .او شوم
اما بهمن با خشونت و جدیت، گفت: سارا با 

 شما هیچ جا

 .نمیاد
بعد دستم را گرفت و در جلو را باز کرد و مرا 

 تقریبا به
درون ماشین هل داد. کاووس خان با وجود 

 اینکه احتماال اگر
روی زمین تف می کرد، به جای آب دهان، 

 آتش از دهانش
خارج می شد. اما به خاطر جمعیت بیکاری 



 که از اطرافمان

جمع شده بودند، چیزی نگفت و سوار شد و 
 راه افتاد. بهمن

روشن کرد و دنبال پدرش راه افتاد. کمی که 
به منرفتیم،   

 نگاه کرد و گفت: خوبی؟
تنها سرم را تکان دادم. زبانم بند رفته بود. 

 دستش را از روی

 دنده برداشت و روی زانویم گذاشت

 ...سارا-

 .نگاهش کردم. نگران بود
 !خوبم-

اما از صدایم کامال مشخص بود که اصال 



 خوب نیستم
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- ؟تو که ضربه به سر و صورتت نخورد  

سرم را به نشانه نفی تکان دادم. دروغ گفتم. 
 باالی سرم درد

گرفته بود و پوست سرم می سوخت و حتی 
 حس میکردم که

کمی هم ورم کرده است. اما نیازی نداشت 
نگران که او را  

تر و جنگی تر از آنچه که بود، بکنم. تا 
 رسیدن به خانه،

سکوت کردیم. با دیدن خانه تمام خاطراتم 
احساس برگشت و  



کردم که چقدر دلم برای فرشته تنگ شده و 
 با رفتن او، چقدر

زندگی همه ما بهم ریخته شده بود. خانه 
 .مثل همیشه بود

مرتب و تمیز. اما از حضور محبوبه خانم، 
 .خبری نبود

کاووس خان کتش را در آورد و روی دسته 
 .مبلمان انداخت

بعد بدون هیچ معطلی گفت: چه غلطی 
 کردی؟

بهمن که آرامش و خونسردی همیشه اش را 
 پیدا کرده بود،

سیگاری از جیبش دراورد و آتش زد و جوابی 



 .به پدرش نداد
کاووس خان در حالیکه از شدت خشم، رگ 

 گردنش قلیی

 .بیرون زده بود، هوار کشید
من پدرتم... اون سیگار لعنتی ات رو -

 خاموش کن و جواب

 .من رو بده

گاهش کرد و چیزی بهمن باز هم تنها ن
 نگفت. دهانم را باز

کردم که بگویم ما هیچ کاری نکرده ایم و 
 بهمن تنها اینها را

برای خاطر ممدوح، از خودش در آورده 
 است. اما بهمن آن



چنان نگاه خشنی به من کرد، که در جا خفه 
 شدم و تنها جمله
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شد. ی "کاووس خان، ما.".. از دهانم خارج 

 یک محکمی به
سیگارش زد و در حالیکه هنوز نگاهش روی 

 من بود و

مواظب بود که احتماال سوتی ندهم، به 
 :کاووس خان گفت

 چرا؟ مشکلش كجاست؟

 .نگاهش را از من گرفت و به پدرش نگاه کرد
شما برنامه ایی، چیزی، داشتی که االن بهم -

 خورده؟



 .کاووس خان با نفرت به او نگاه کرد

- شو... فقط خفه شو خفه ... 

بهمن سیگارش را حتی خاموش هم نکرد. 
 روی زمین انداخت

و با کفش اش که هنوز به پایش بود، روی 
 سیگار پا گذاشت

و آن را روی قالی، خاموش کرد. احتماال می 
 خواست به

نوعی بی اهمیت بودن آن خانه و زندگی را 
 برای پدرش
 .معلوم کند

- من بچه ات چرا؟ یادت افتاد که شاید 
 نباشم؟ خیالی، چیزی،



داشتی که حاال فهمیدی کسی که حتی شاید 
 بچه ات هم نباشه،
زده؟ برنامه ات رو به هم  

چشمانش را تنگ کرد و کاووس خان را 
 .برانداز کرد

گفت پوزخند تلخی زد و : 

 حسادت می کنی؟-
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چیزی که اتفاق افتاد، انقدر سریع بود که 

 حتی مجالی برای به

میان پریدن دوباره ی من هم نداد. کاووس 
 خان روی بهمن

پرید و این بار دیگر کارشان به تنها هول 



 دادن و کوبیدن ختم

نشد. شروع به دعوا و کتک کاری کردند. یک 
 کتک کاری

درست و حسابی. انقدر کتک زدند و فحش 
خسته و دادند که  

از نفس افتاده، هر کدام گوشه ایی افتادند. 
 .هیچ کاری نکردم

انقدر عصبی بودم که می لرزیدم. گوشه لب 
 بهمن پاره شده

بود و دکمه های لباسش کنده شده بود و 
 یقه اش، تا جناغ سینه

اش باز مانده بود. قرمزی روی گونه اش، رو 
 به کبودی بود



سرفه و آن چنان نفس نفس میزد که به 
 افتاده بود. در کل

کاووس خان سرحال تر بود و این نشان از 
 این داشت که

بهمن با اینکه توان این را داشت که پدرش 
 را بکوبد و حتی

بکشد، اما کاری نکرده بود و هر کاری هم که 
 کرده بود، در

جهت دفاع از خودش بوده، نه کوبیدن و 
 .کتک زدن

م را روی زمین نشستم و آرام گریستم. سر 
 بلند کردم و متوجه

شدم که کاووس خان با ناراحتی نگاهم می 



 کرد. با نفرت

گفتم: چرا اینقدر مغرور هستین؟ چرا نمی 
 فهمید که

پسرهاتون اگه اجازه می دادین عاشقتون می 
 شدن. چرا هیچ

وقت اون جوری که باید، فرشته جون رو 
 نخواستین؟

گریه کنان و بی توجه به بهت و حیرت 
خان از کاووس  

حرف هایم، برخاستم و در حالیکه با پشت 
 دستم اشک هایم را
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پاک می کردم، با بی رحمی که اصال از 



 وجودش در خودم
خبر نداشتم گفتم: شما خیلی بد هستین 

 کاووس خان. فرشته

جون هیچ وقت کنار شما خوشبخت نشد. 
 همه اش هم مقصر

ته زندگی می کردی شمایی که اینقدر تو گذش
 که ندیدی چه

 ...زن فرشته ایی کنارته

دهانش باز مانده بود. اما چند لحظه بعد ان 
 بهت و حیرت از

بین رفت و غم و ناراحتی زیادی جایش را 
 گرفت. احتماال

حرفهایم که کامال درست بود، مثل تیری به 



 قلبش خورده بود
و او را دلشکسته و مجروح کرده بود. بی 

 توجه به صدمه ایی
که زده بودم، کیفم را برداشتم و از در بیرون 

 زدم به ثانیه
نکشیده بهمن به دنبالم امد. در تمام طول 

 مسیر خانه، یک

نفس گریه کردم. بهمن چیزی نگفت. 
 احتماال خودش بهم

ریخته تر و عصبی تر از من بود که بتواند مرا 
ام کند. بهآر   

محض رسیدن به خانه، لباس هایم را کندم 
 .و به حمام رفتم



انقدر عرق کرده بودم که تمام بدنم 
 چسبناک شده بود. زیر

دوش، باز هم گریستم. مثل این بود که 
 هیچ کنترلی روی

احساس و چشمانم نداشتم. دستانم را روی 
 صورتم گذاشته

بودم و در زیر جریان آب، های های می 
تم. انقدر زیادگریس  

در حمام ماندم که ضربه ایی به در خورد و 
 بهمن صدایم

کرد. سریع آب را بستم و حوله را تن کردم و 
 .بیرون آمدم

پشت در ایستاده بود و حالت صورتش ارام، 



 .ولی نگران بود
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لبش را شسته بود و خون خشک شده را 

 پاک کرده بود. اما
که ایجاد شده بود، سرجایش شکاف کوچکی 
 بود. لب پایین

اش به شدت ورم کرده بود و کمی کج شده 
 بود. گونه اش هم

کبودی کم رنگی پیدا کرده بود. با همان حوله 
 روی تخت

نشستم و تقریبا در خودم فرو رفتم. امد و 
 کنارم روی تخت

نشست. پاهایم را دراز کردم و به انگشتان 



 الک زده پایم،

 .نگاه کردم
باورم نمیشه که اون حرفها رو به کاووس -

 !خان زدم

صدای ارام خنده اش بلند شد. دستش را 
 دراز کرد و کاله

حوله را از روی صورتم کنار زد. نگاهش پر از 
 .محبت بود

 .احتماال خودش هم باورش نمی شد-
 :لبم را گزیدم و گفتم

 .از دستم ناراحت شد-
سرم  آهی کشید و با مالیمت کاله را روی

 حرکت داد و



موهایم را خشک کرد. یکی باید این حرفها رو 
 .بهش می زد

برخاست و از اتاق بیرون رفت. لباس 
 پوشیدم و من هم از

اتاق بیرون رفتم. غذاهای دیروز را از یخچال 
 در آورده بود

و در ظرف مخصوص ماکروویو ریخته بود، تا 
 .گرم کند

 روی صندلی نشستم و پوست سرم را ماساز
 دادم. هنوز از

ضربه های عصر می سوخت و درد میکرد و 
 حساس شده
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بود. قرارمون با خانم رحمتی هم بهم خورد. 
 تنها سرش را

تکان داد و به کانتر تکیه داد و در مدت 
 زمانی که منتظر بود

تا غذا گرم شود، سیگاری اتش زد و در 
 حالیکه حواسش جای

 .دیگری بود و به میز خیره شده بود، کشید

 ...بهمن-
به آن جا برگشت و به من نگاه کرد. یه 

 چیزی بپرسم؟ اخمش

ناخوداگاه کمی درهم رفت. سرم را پایین 
 انداختم و به ناخن

انگشت شصتم که نمی دانم چطور در گیر و 



 دار و دعوای

عصر شکسته بود، نگاه کردم و گفتم: تو که 
 فکر نمی کنی

 حرفهای بی بی زینت راست بود؟

زیر چشمی نگاهش کردم. حالت صورتش 
 کامال آرام و

خونسرد بود. پی بردن به روح و درون بهمن، 
 با نگاه کردن

 .به صورتش، گاهی کامال غیر ممکن می شد
 چطور مگه؟-

 .گوشه لبم را جویدم

 ...حرفهای امروزت به کاووس خان-

کمی  ادامه ندادم. با بی قراری که حاال



 مشخص بود، سیگار

دیگری اتش زد و محکم کام گرفت. مدت 
 زمان طوالنی چیزی

نگفت. غذا گرم شد و ماکروویو صدا کرد و 
 خاموش شد و او

همچنان سیگار می کشید. برخاستم و غذا را 
 روی کانتر
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گذاشتم و بقیه وسایل را هم چیدم. 

 نشستیم و شروع به خوردن
. حس کردم که دیگر جوابی نخواهد کردیم

 داد. من هم چیزی

نپرسیدم. بعد از شام، روی مبل نشستیم و 



 ظاهرا تلوزیون نگاه

کردیم. اما او کامال مشخص بود که حواسش 
 آن جا نبود. از

نیم رخ، لب پاره شده و ورم کرده اش، 
 .بیشتر در چشم بود

ناخوداگاه دستم را جلو بردم و با انگشت 
گوشه لبش اشاره ام  

را لمس کردم. سرش را عقب کشید و مرا 
 .نگاه کرد

 درد می کنه؟-

چیزی نگفت. خواستم تا دستم را بکشم، اما 
 دستش را باال آورد

و مچ دستم را گرفت و دوباره باال برد و روی 



 - .لبش گذاشت
 آره... درد می کنه

 می خوای چیزی بیارم که بهش بزنی؟-

کمی چرخید و کامال روبه روی من قرار 
 .گرفت

 چی مثال؟-

 ...پمادی، چیزی-
هنوز مچ دستم را رها نکرده بود. دستش را 

 .روی دستم کشید

 .پشت دستم، تا سر انگشتانم
انگشتم را کشیدم و سعی کردم دستم را هم 

 که هنوز در

دستش بود، خارج کنم. لبخندی گوشه لبش 



 امد و دستم را رها
ورتم گر گرفته بود و کم مانده بود که کرد. ص

 از شدت
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هیجان، همانجا بیهوش شوم. چرخید و 

 خیلی راحت به

تلوزیون چشم دوخت و گفت: پماد نمی 
 خوام. بلند شو موهات

 رو خشک کن، سرما نخوری
تقریبا از جا پریدم که باعث شد، پشت سرم 

 خنده او بلند

 .شود

* * * 



ز آموزشگاه بیرون آمده بودم که ممدوح تازه ا
 و محي الدین

مقابلم سبز شدند. نگاهی به دور و برم 
 کردم. بهمن گفته بود

که مقابل اموزشگاه پارک کرده است، ولی 
 اصال در آن

 .اطراف دیده نمی شد
دختر جون تو چرا از دست من فرار می -

 کنی؟ مگه می

 ...خوام بکشمت؟ من باباتم

اقعا ناراحت و غمگین بود. نگاهش کردم. و
 همین مرا کمی

 .از آن گاردی که گرفته بودم، پایین اورد



 .من فرار نمی کنم لبخند بی رمقی زد -

 پس این اسمش چیه؟-
 من فقط نمی خوام شما رو ببینم -

فکر نمی کردم که حرفم، تا این اندازه او را 
 ناراحت کند. اما

واکنشی که نشان داده کامال مشخص و 
ح بود. موجی ازواض  

ناراحتی صورتش را گرفت و در هم برد. لبم 
 را گزیدم و با
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صدای آهسته ایی گفتم: من نمی خوام 

 ناراحتتون کنم. ولی
 .واقعا هم نمی خوام ببینمتون



 .اخم کم رنگی کرد
اینها رو اون پسره تو مغزت کرده؟ همون  -

 پسر فرشته؟
رو به محیى الدین کرد و گفت: چی گفته 

 بهت؟ عقدش کرده؟
محي الدین بی حوصله تنها تکان کوچکی به 

 سرش داد و

 .نگاهش را از من دزدید
من درک می کنم که بعد از فرشته خانم، -

 موندنت تو اون

خونه، مشکل دار بود. ولی اخه چرا رفتی 
 پیش این پسره؟ چه

پدری  نسبتی مگه باهاش داری؟ من برات



 نکردم. خب حاال
که می خواستم بکنم، چرا نذاشتی؟ چرا رفتی 

 جایی که نباید

بری؟ فردا مردم پشت سرت چی میگن؟ 
 پشت سر من چی

 میگن؟

دهانم را باز کردم تا بگویم، مردم این همه 
 سال پشت سرت

نگفتند که دخترت را سربه نیست کردی؟حاال 
 می خواهد

شت سرم حرف بزنند؟ ولی صدای بهمن از پ
 :آمد و گفت

مردم پشت سر شما می تونن بگن که این 



 همه سال دخترت

 .رو ول کردی

 .ممدوح نگاهی جدی و خونسرد به بهمن کرد
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من این همه سال دخترم رو ول کردم، -

 چون مادر و پدر

 ...شما نذاشتن. چون مادرت گفت که

 ادامه نداد. مثل اینکه کم اورد. بهمن
 خونسرد گفت: مادرم

گفت که شما حق نداری سارا رو داشته 
 باشی، چون شما قبال

ازدواج کرده بودی؟ همسرت سارا رو قبول 
 نکرد؟



رنگ ممدوح سرخ شد. بهمن دقیقا به هدف 
 .زده بود

من فقط خوشبختی سارا رو می خواستم. -
 توی اون زمان،

توی خونه ی من، خوشبختی برای سارا نبود. 
ت وولی مادر   

پدرت، خیلی خواهان گرفتن سرپرستی سارا 
 .بودن

 ...مخصوصا مادرت

 .و مکث کوتاهی کرد و به من نگاه کرد

من فقط دوست داشتم که تو ارامش  -
 .بزرگ بشی

همیشه تو این سالها حواسم بهت بود. حتی 



 تمام این مدت،
نذاشتم هیچ خرجی فرشته خانم و كاووس 

 .خان برای تو بکنن

خانم قبول نمی کرد. ولی من اولش فرشته 
 گفتم اگه قبول

 …نکنه، من تو رو می گیرم

 .بیچارگی زیادی در صورتش دیده می شد
 ...من دارم می میرم دختر-

لبم را گزیدم. نمی خواستم گریه کنم. نه 
 اینجا، و نه در مقابل

 .او
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فرشته جون نباید پول شما رو قبول می -



 .کرد

ناراحتی اش بیشتر شد: چرا؟ تو بچه ی من 
 بودی. چرا نباید
 قبول می کرد؟

حس کردم که چیزی از بینی ام راه گرفته 
 است. اول فکر

کردم که آب بینی ام است. دستم را پشت 
 لبم کشیدم و

همزمان، نگاهم به صورت محی الدین افتاد 
 که اول با تعجب،

 .و بعد با نگرانی نگاهم کرد

- میاد بینیت خون . 

به دستم نگاه کردم. حق داشت. دستم 



 خونی شده بود. بهمن

شانه ام را عقب داد و صورتم را نگاه کرد. 
 بعد سریع گردن

را عقب داد و با انگشت اشاره و شصت 
 اش، بینی ام را

 .گرفت

 ...بسه دیگه. این بحث تمومه-
ممدوح برای لحظه ایی حواسش از صورت 

 من، به بهمن که

ین حرف را زد، پرت شد و اصال با قاطعیت ا
 مثل اینکه

 .فراموش کرد که من خون دماغ شده ام

لقمه گنده تر از دهنت برندار، پسر فرشته. -



 تو هیچ خرى
نیستی که برای من و دختر من، تعیین 

 .تکلیف بکنی
بهمن یک ابرویش را باال داد و با حالتی 

 :مغرورانه گفت

 سارا از بچگی با من بزرگ شده. مطمئن
 باش این قدر که من
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می شناسمش، تو حتی په سر سوزن هم 

 نمی دونی چی تو
 ....ذهنشه

دست دیگرش را دور کمرم حلقه کرد و در 
 حالیکه تقریبا



مرا می کشید، محکم و قاطع ادامه داد: ام... 
 سارا نمی خواد

تو رو ببینه. پدرشي؟ درست... ولی اگه یه بار 
حمدیگه مزا  

زندگی ما بشی، ازت شکایت می کنم. 
 ممدوح محکم بازوی

بهمن را گرفت و کشید. طوریکه من هم 
 .کشیده شدم

من می دونم چی تو مغزته؛ می خوای یه -
 دونه دختر من رو

 ...برداری و ببری اون سر دنیا. من نمی ذارم
 .محکم به سینه اش زد و به سرفه افتاد

من نمی ذارم جوجه قرتی! من میدم پدرت -



 .رو در بیارن

 ..من

به سرفه بیشتری افتاد. بهمن هم چنان 
 خونسرد نگاهش می

کرد. محي الدین محکم بازوی پدرش را 
 .گرفت

 .بسه بابا... سارا داره از حال میره-
واقعا هم این طور بود. من داشتم غش می 

 کردم. با این

هم او،  حرف محي الدین، هم بهمن و
 متوجه رنگ پریده من

شدند. بهمن با خشم رو به محي الدین کرد 
 و گفت: اگر بالیی



 .سرش بیاد، از تون شکایت می کنم
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بعد به نرمی، مرا تقریبا بغل کرد و به 

 ماشین بود. در

ماشین، سرم را به عقب تكیه دادم. اما 
 خونی که از بینی ام

ن گلویم ریخته شده بود و می آمد، به درو
 من نمی خواستم آن

را قورت بدهم. در فاصله زمانی که بهمن 
 ماشین را روشن

کرد، من سریع در را باز کردم و خم شدم و 
 در جوی آب

 .کنار ماشین، خون را به بیرون تف کردم



 سارا حالت بده؟ -

در ماشین را بستم و به صورت نگرانش نگاه 
 کردم و دوباره

ه عقب دادمسرم را ب . 

 .نه... خون تو دهنم اومده بود -
روشن کرد و دقیقا از مقابل ممدوح و محى 

 الدین رد شد و
کمی آن طرف تر پیاده شد و از یک 

 فروشگاه، آب معدنی که
بعضی از قسمت هایش هنوز یخ داشت را 

 .گرفت و اورد

جعبه دستمال روی داشبورد را تقریبا پاره 
 کرد و مقدار خیلی



دستمال بیرون کشید و با آب خیس زیادی 
 کرد و بعد صورتم

را با مالیمت به طرف خودش کشید و خون 
 های خشک شده

 .را از روی بینی و باالی لبم، پاک کرد

 چرا این جوری شده؟-

عصبی شده بود و عرق از تمام صورتش 
 .سرازیر بود

وقتی خیلی گرمم میشه، خون دماغ میشم. -
 .نگران نباش
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دستمال دیگری خیس کرد و به دستم داد، 

 تا زیر بینی ام



بگیرم. بعد هم بطری آب خنک را داد، تا 
 روی پیشانی ام

 .بگذارم
تو کجا بودی؟ فکر کردم که دم دری، وگرنه  -

 بیرون نمی
 .اومدم

 .رفتم یه بسته سیگار بگیرم-

پشت چراغ خطر ایستاد و خم شد و دستم 
ستمال خیسرا که د  

 .در آن بود، از روی بینی ام جدا کرد

 ...ببینمت-
سرم را به طرفش چرخاندم. اخم کم رنگی 

 کرده بود و



 .صورتش نگران بود

 می خوای ببرمت بیمارستان؟-

لبخند زدم: نه... بیمارستان برای چی؟ قبال 
 هم خون دماغ

 .شدم. امروز خیلی گرم بود

قطع  سرت رو تو حالت عادی بگیر ببینم -
 شده

سرم را در حالت عادی گرفتم، اما بطری آب 
 را همچنان

روی پیشانی ام گذاشته بودم. چراغ سبز شد 
 و راه افتاد. اما

خوشبختانه بینی من هم خون نیامد و من 
 توانستم قانع اش کنم



که حالم خوب است و به خانه برگشتیم در 
 خانه بهمن با خانم

ت که رحمتی تماس گرفت و خانم رحمتی گف
 اگر بخواهد، می
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تواند شاکی باشد که پدر همسرش در زندگی 

 .ما دخالت میکند

ولى ابتدا باید ثابت کند که او همسر من 
 است و بعد هم

معموال چنین پرونده های خانوادگی، راه به 
 جایی نمی برد و

تنها به شورای حل اختالف ارجاع داده 
 میشود که به صورت



سالمت آمیز موضوع حل شود، نه قانونی م
 بهمن تماس را

قطع کرد و چند قدم در هال زد. در فکر بود. 
 دستانش را در

 پشت کمرش گره کرده بود و سرش پایین
 مانده بود و به فرش

 .نگاه می کرد. نگاهی به ساعت کردم
قرار بود که با دانش تماس تصویری داشته 

 باشم و تقریبا
دیر کرده بودم. هراسان  پانزده دقیقه ایی

 گوشی را برداشتم و

کانکت شدم. چند لحظه بعد، دانش تماس 
 گرفت. اخم کرده



بود. خنده ام گرفت. دانش همین بود. اگر 
 چیزی برخالف

میلش می شد، سریع مثل افتاب پشت ابر 
 .می شد

 می گم... وقت کردی یه کم کالس بذار! ب-

عد هم کمی از لیوان کنار دستش خورد. 
 .نگاهی دقیق کردم

 !با حرص اضافه کرد: قوزی
 خندیدم و گفتم: بهت بد نگذره؟

نیشخند زد و خلق خوشش برگشت و 
 چشمک زد: نه... همه

چی عالیه! بعد نگاه دقیقی کرد و گفت: الغر 
 شدی؟



 .نه، نشدم-
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 .اخم کم رنگی کرد

بهمن چی کار می کنه؟ اذیتت می اون  -
 کنه؟

 خندیدم

 . اون بهمن، داره صدات رو می شنوه-
نگاهی به بهمن کردم. اما ظاهرا اصال نمی 

 شنید و هنوز در

فکر، قدم رو می زد. حواسم را به دانش 
 دادم. موهایش را

باز گذاشته بود و او هم کمی پای چشمانش، 
 .گود افتاده بود



- افتاده خودت پای چشمات، گود . 

 نیشخند زد و گفت: از دوری توئه، عزیز دلم
خندیدم و متوجه شدم که توجه بهمن جلب 

 شد. امد و پشت

سرم قرار گرفت و هر دو دستش را روی 
 شانه هایم گذاشت

و صورتش را نزدیک گونه و گردنم اورد و 
 :خونسرد گفت

چی کار کردی باز؟خراب کاری کنی، به خاک 
 مامان بیام

برمت کلینک،راحت بشماونجا می  ! 

خجوالنه، خنده ام را فرو خوردم. دانش اما 
 مثل همیشه با



حاضر جوابی و متلک، جواب بهمن را نداد. 
 به نظر می

رسید که متعجب و بهت زده شده است. اما 
 نه از حرفهای

بهمن. پسرها بدتر از اینها هم به هم گفته 
 بودند. به نظر می

ن بهمن در رسید که از موقعیت قرار گرفت
 کنار من، تعجب

 .کرده است
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 ...من -

مکث کرد و ابروانش را باال برد و پلک زد و 
 :گفت



 .من مست نیستم-

به نظر می رسید که گیج شده است. دوباره 
 نگاهش روی

دست بهمن که صمیمانه روی شانه های من 
 بود، چرخید. بعد

با حالتی کامال جدی گفت: از دستت رو 
 بردار از روی شونه

سارا! توقع داشتم که بهمن یک تکه درشت 
 بگوید. اما تنها

خندید. بلند و شدید. شدیدترین خنده ایی 
 که تا به حال از او

دیده بودم. با حیرت برگشتم و نگاهش 
 کردم. در نگاهش



 .تفریح و عالقه، نسبت به برادر کوچکش بود
- به کار خودت باشه، بچه سرت  

اما دانش ول کن نبود. با خشم گفت: 
 دستت رو برنداری،

 ...میام

بهمن همچنان که می خندید، به میان 
 حرفش پرید: میای چه

 غلطی می کنی؟

 .دانش نگاهش را به من داد

محلش نذار عزیزم. بهش رو نده. این ادم -
 ...نیست

بهمن خنده اش بیشتر شد. دانش فحشی 
بعد خنده اشداد و   



گرفت. اما کامال مشخص بود که خنده اش 
 از روی دلخوری

است. کمی باهم حرف زدند و بهمن از کار و 
 برنا و نوشاد
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پرسید. اما دانش با بی حوصلگی جوابش را 

 می داد و دایم

نگاهش میان دست بهمن و گردن من، در 
 گردش بود. عاقبت

ت که می خواهد با هم خیلی خونسرد گف
 من خصوصی

صحبت کند. بهمن اخم کرد، ولی چیزی 
 .نگفت



گوشی را برداشتم و به اتاقم رفتم. با ما 
 صراحت همیشگی

اش و بدون هیچ کوچه ی علی چپ رفتنی، 
 گفت: فکر می

 کردم همه چی شوخی شوخیه

نفس عمیقی کشیدم و گفتم: هیچی جدی 
 نیست دانش. من اصال

ورمبه درد بهمن نمی خ . 

ابروانش باال رفت و خنده ایی تمسخر آمیز 
 .کرد

 !اره بابا... از سرش زیادی-
خندیدم و بی ربط به بحثمان، و برای عوض 

 کردن حال او،



 .گفتم: دلم برات تنگ شده

چند ثانیه به دوربین زل زد و بعد خونسرد 
 جرعه ایی ابجو

خورد. بعد فین فین کرد. مطمئن بودم که 
مااحساساتی شده، ا  

نشان نمی داد. سرش همچنان پایین مانده 
 بود. چند لحظه بعد

سرش را بلند کرد و موهایش را کنار زد و 
 جدی گفت: اگه

 .اذیتت کرد، خبرم کن. خنده ام بیشتر شد
 نه اصال... خیلی حمایت کرده این مدت-
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لبانش را جلو داد و متفکرانه نگاه کرد: 



 حمایت؟... پس گلوش

 . بیشتر از اینها گیر کرده
 ریز خندیدم

 .این جوری نیست -
خونسرد جرعه ایی دیگر خورد: باور کن 

 هست. من رفتارش

رو با سارا دیده بودم. بهمن اهل حمایت و 
 این جنگولک

 .بازیها نیست
لخی گفتم: شانه ام را باال بردم و با اوقات ت

 برای اینکه
احتماال اون یه زن مستقل و محکم بوده و 

 نیازی به حمایت



 .نداشته
لبخندی زد و گفت: نه... رفتارش جدای از 

 حمایت، اون

چیزی که باید رو نداشت. بهمن برادرمه. من 
 .می شناسمش

شاید تو زیاد زیر و بمش دستت نباشه، ولی 
 من اگه چیزی

 .میگم، بدون درسته

شیدم و تنها نگاهش کردم. برای آهی ک
 لحظه ایی دوباره به

 .شدت دلتنگش شدم

 !مواظب خودت باش-

 .چشمانش نرم شد. برایش بوسه فرستادم



 !تو هم مواظب خودت باش، قوزی-
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وقتی که قطع کردیم، حس کردم که چیزی را 

 از دست داده ام
که جای خالی اش، به شدت حس می شد. 

و دانش از من  

بچگی رابطه عجیبی داشتیم. دایم با هم در 
 نبرد بودیم. کتک

کاری می کردیم، که البته همیشه این من 
 .بودم که مغلوب بود

اما دانش هیچ زمانی سردی بهمن، نادیده 
 گرفتن برنا، و بی

شرفي نوشاد را نداشت. حتی همان زمان 



 هم در اوج

دعواهایمان، باز هم یک وابستگی حس 
شدمی . 

چیزی که با رفتن او قطع شد و با برگشتن 
 اش، گرچه مدتی

مسکوت بود، ولی باز هم برگشته بود. وقتی 
 که بیرون رفتم،

بهمن با کسی تلفنی حرف می زد. چیزی 
 برای شام ردیف

کردم و وقتی که او تماسش را قطع کرد و به 
 اشپزخانه آمد،

 .من میز را چیده بودم

 دانش چی گفت؟-



لبخند زدم. جان می داد که سر از حرفهای 
 درگوشی من و

 .دانش در بیاورد

 .چیز خاصی نبود-

یک ابرویش را باال داد و هومی کشید. اما 
 .حرفی نزد

 بابا بود-
 .آنچنان چرخیدم که کمرم تاب برداشت

 چی می گفت؟-
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اگر او این چنین ارام بود، پس احتماال 

چنان جدیبحثشان آن  

نبوده است. سیگاری آتش زد. شاکی گفتم: 



 !بسه اینقدر نکش
چیزی نگفت و تنها دست به سینه نگاهم 

 کرد. بعد درحالیکه

خاکستر سیگارش را می تکاند، گفت: ممدوح 
 .رفته سراغش

گفته که کمکش کنه، تا تو راضی بشی 
 ببینش. خالصه یه

 .جورهایی دست به دامن بابا شده

- ون روز ممدوح بوده که به فکر کردم، ا
 کاووس خان جریان

 رو گفته؟
نه بابام اون روز تصادفی من رو جلوی در  -

 بیمارستانی که



 .توش برنامه داشتی، دید
 چیزی نگفت؟ _

آهی کشیدم و گفتم: اون روز خیلی عصبی 
 .شده بود

شروع به خوردن کرد و جوابم را نداد. مثل 
 اینکه خودش هم

خان چه مرگش نمی دانست که کاووس 
 .است

باید یه کاری کنم که پاش رو از زندگیت  -
 .ببرم

 پای کی؟
 سرش را بلند کرد و رک گفت: ممدوح

پاش رو از زندگیم ببری؟ اون بابامه. چی -



 کار می تونی

 بکنی؟
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یک تکه نان خالی کند و خورد. نگاهش آرام 

 و بدون استرس
 .بود

این جوری ها هم نیست که یه بچه به دنیا -
 بیاری و بری و

چند سال بعد برگردی و با ادعای پدری، 
 مزاحم زندگیش

 .بشی
دست از خوردن کشیدم و به عقب تکیه 

 دادم. چند روز بود



که عصبی بودم. حال خودم را نداشتم. 
 بهمن هم حرفی نمی

زد. حتی دیگر دور و برم هم نمی گشت. 
د وعقب کشیده بو  

سرد شده بود. در خودش بود و او هم 
 .عصبی و بی قرار بود

مثل اینکه هر دو نفرمان، در یک حباب 
 .زندگی می کردیم

هر دو نفرمان حس میکردم که با کوچک 
 ترین تلنگری،

حباب می ترکد و حقیقت روحمان عریان می 
 شود. مثل این

بود که هر دو نفرمان، از این عریانی می 



نمی ترسیدیم. تکان  

خوردیم، حرکت نمی کردیم، حتی نفس هم 
 نمی کشیدیم که

مبادا حباب بترکد. پیشانی ام را به دستم 
 .تکیه دادم

دلم میخواد برم یه جایی که هیچ کس رو -
 نبینم. دلم می خواد

 ...برم
ادامه ندادم. هي حس کردم بی انصافی 

 است که بگویم، حتی
نمی خواهم او را ببینم. او هم دست از 

وردن کشیدخ . 

 ...همه چی درست میشه سارا-
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 .لبم را گزیدم

نمی بینی؟ بعد از  .هیچی درست نمیشه-
 فرشته جون همه چی

 .بهم ریخت
دستش را دراز کرد و روی دستم گذاشت. 

 اما از جا پریدم و
از اشپزخانه بیرون زدم و به اتاق رفتم. به 

 .سراغم نیامد

را چند برابر کرد. اخر شب،  همین عصبانیتم
 وقتی که برای

لحظه ایی بیرون رفتم، هنوز در هال روی 
 مبل لم داده بود و



کتاب می خواند. عینک مطالعه اش را پایین 
 داد و مرا نگاه

کرد. اما باز هم نه چیزی گفت، و نه حرکتی 
 کرد صبح وقتی

که از خواب بیدار شدم، بهمن خانه نبود. آن 
مروز تعطیل بود  

و چند روزی هم هم تعطیلی مذهبی و 
 رسمی بود که پشت هم

قطار شده بود و اموزشگاه هم روز بین 
 تعطیالت را تعطیل

کرده بود، تا بچه ها به مسافرت بروند. با 
 یک حساب

سرانگشتی، متوجه شدم که با روز جمعه، 



 تقریبا چهار روز
تعطیل بودم. خانه در سکوت عجیبی بود. 

 سرکی به اتاق

من کشیدم و با دیدن ساکی که وسط اتاق به
 گذاشته بود، دلم

 .پایین ریخت
می خواست برود. واقعا و به راستی. بلیطی 

 که فکر می

کردم نگرفته، ظاهرا گرفته بود و حاال هم 
 .ساک بسته بود

قلبم انچنان میزد که حس کردم هر لحظه 
 سکته می کنم. من

از تنهایی می ترسیدم. از تنهایی متنفر بودم. 



 چیزی نمانده بود
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به گریه بیفتم که در هال باز شد و بهمن با 

 نان و خرید به
 .خانه آمد

چرا میخوای بری؟ فکر کردم که شوخی -
 کردی گفتی بلیط

 .گرفتی. من که عذرخواهی کردم

. حاال عاقبت صدایم شکست. اما گریه نکردم
 نه. اگر او می

خواست برود، نمی خواستم مانع اش 
 بشوم. چشمانش گشاد

شد. با همان کیسه ی میوه و خرید و نان، 



 وسط هال خشک
 .شده، مانده بود

 کجا می خوام برم؟ -

 . من چه می دونم، ساک بستی-

چند لحظه در سکوت نگاهم کرد. بعد لبخند 
 نرمی روی لبش

ال رفت و بعد شکل گرفت. گوشه دهانش با
 لبخند وسیع شد و

به چشمانش رسید. همان طور لبخند زنان 
 به اشپزخانه رفت

و خریدهایش را روی میز گذاشت. بعد به 
 اتاقش رفت و مرا

هم صدا کرد. نه جوابش را دادم و نه به 



 سراغش رفتم. بلندتر

صدایم کرد. باز هم جوابش را ندادم. به 
 جلوی در اتاق آمد و

وعی و تحکم گفت: سرکار با اخمی مصن
 خانم... با شما هستم

با سردی ظاهری، در حالیکه از درون مثل 
 یک کشتی اژ در

خورده، در حال انفجار و غرق شدن بودم، 
 .گفتم: بفرمایید
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لبخند روی لبش وسیع تر شد و به نرمی 

 خندید. با انگشت

اشاره اش، مرا به نزد خودش دعوت کرد. 



 جلو رفتم. دست

انداخت زیر بازویم و مرا به درون اتاق 
 .کشید

 چی می بینی؟-

عصبی و با مشت به شانه اش کوبیدم. جا 
 خورد، ولی به

 سرعت خنده اش گرفت

- می اندازی؟ من رو دست  

با چهار تا چمدون اومدم، بعد دارم با یه -
 ساک برمی گردم؟

سرم سریع چرخید و به ساک کوچکی که 
 روی زمین گذاشته

بود، نگاه کردم. حق داشت. من انقدر بهم 



 ریخته شده بودم که
متوجه این موضوع نشده بودم. یک دستش 

 را روی شانه ام
 .گذاشت

مگه نگفتی دوست داری چند روزی بری یه -
 جا، که

 ریکاوری کنی؟
 سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. لبخند

 ارامی زد. دستش را
از روی شانه ام، پشت گردن و زیر موهایم 

 .برد
گفتم چند روز تعطیلی رو، بریم یه سر ویال. -

 هم یه



ریکاوری کنی و هم دوباره زیر زمین رو 
 .بگردیم
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چشمانم گشاد شد. تلو تلو خورد، اما خودش 

 را نگه داشت که
گوشم گفت: فکر  نیفتاد. با کمی تردید، زیر

 می کردم فقط

 دانش رو انقدر دوست داری

 توی گردنش، ریز خندیدم
دوست داشتنم مال هر کسیه که پسر  -

 !خوبی باشه

مرا فاصله داد و یک ابرویش را باال برد و با 
 سردی و



خشونت ظاهری، چپ چپ نگاهم کرد:دیگه 
 چی؟

با شیطنت بینی ام را چین دادم . بوی 
دادافترشیو وهلو می  . 

احتماال قبل از رفتن برای خرید نان، هلو 
 خورده بود. سرش

چرخید و با حیرت نگاهم کرد. نگاه خیره اش 
 را نادیده گرفتم

 و گفتم: کی راه می افتیم؟
 . مرا برانداز کرد و گفت: بعد از صبحانه

من وسایل را جمع کردم و میوه هم برای 
 بین راه برای او

شین را پر کند و شستم و او هم رفت تا با ما



 تقریبا نزدیک
ساعت ده بود که راه افتادیم. ویال از بار قبل 

 هم پخته تر و دم

کرده تر شده بود. انقدر زیاد که به من می 
 خواست شب را به

هتل برویم. اما وقتی کولرها شروع به کار 
 کردند، هوا خنک

شد. من هم زیر دوش آب سرد رفتم و با 
 انکه لرزیدم، اما آب

داغ نکردم وقتی که بیرون آمدم، فضای را 
 خانه خنک شده

بود و بهمن هم که دوش گرفته بود، با تنها 
 یک شلوارک، در
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اشپزخانه مشغول درست کردن شربت برای 

 هر دو نفرمان

بود. لیوان شربت مرا به دستم داد و به 
 .کانتر تکیه داد

 استخر رو بدم تمیز کنن؟-
شانه ام را باال بردم و چیزی نگفتم و شربتم 

 .را خوردم

همچنان که شربتش را با یک نفس باال می 
 رفت، مرا برانداز

 :کرد و گفت

دوست داری این چند روز تفریح کنی، یا -
 نه؟



سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. لبانش را 
 جلو داد و اخم کم

رنگی کرد و لیوانش را روی میز گذاشت و 
: پس هرگفت  

 .کاری که من می گم، می کنی

 .خنده ام گرفت و هر دو ابرویم باال رفت

 .شاید تو خیلی کارها بگی-

 .پوزخند مکارانه ایی زد
مطمئن باش که همه اش همه منحصر به -

 .فرده

 .بیشتر خندیدم
 .از خود متشکر-

همانطور که از کنار دستم رد می شد، گونه 



 ام را کشید و به
هم لباس پوشید و بدون  هال رفت. بعد

 .حرف بیرون رفت

یک ساعت بعد، با چند نفر برگشت و 
 سرکی به داخل کشید و
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گفت که شربت درست کنم. کسی را برای 

 تمیز کردن حیاط و
استخر، اورده بود. شربت درست کردم و 

 وقتی که او پیش
کارکنان خدماتی برگشت، من هم گشتی در 

م. به امیدخانه زد  

اینکه شاید چیزی مربوط به مادرم را پیدا 



 کنم. از اتاقی که

متعلق به فرشته و کاووس خان بود، شروع 
 کردم. هنوز هم

بعضی از کشوهاء پر از وسایل فرشته بود. 
 پیراهن هایش و

روسری های از مد افتاده. عطرهایی که 
 تغییر رنگ و بو

را  داده بودند. روی زمین نشستم و همه چیز
 .وارسی کردم

زیر لباسها و گیره های سرش، یک کیسه 
 سیاه رنگ پیدا

کردم. پر از عکس بود. عکسهای قدیمی. 
 عکسهایی که تنها



متعلق به مادرم و من که قنداقی بودم و در 
 بغلش بودم و بی

بی زینت بود. به تخت تکیه دادم و سر صبر، 
 عکسها را نگاه

کردم. عکسهایی هم که متعلق به نوجوانی 
 مادرم و فرشته

بود، زیاد بود. و عکسهایی که متعلق به 
 مادرم و كاووس خان

بود، از همه بیشتر بود. عکسهایی از توچال. 
 در تله کابین و

در میان برفها و با فنجان های چای و لبهای 
 خندان. کاووس

خان با چنان عشقی به مادرم نگاه می کرد، 



ثل اینکه میم  

خواست هر لحظه به پاهایش بیفتاد و او را 
 .پرستش کند

عکسهایی در مهمانی های تولد، عکسهایی در 
 کاباره. مادرم

پشت میکروفون بود و گروه ارکسترش پشت 
 سرش. عکس

از فاصله دور بود و میزهایی که مردم پشت 
 انها نشسته
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از کاووس خان  بودند، دیده می شد. عکسی

 و مادرم. مادرم
با آرایش و لباس مجلسی دکلته و كاووس 



 خان هم با کت و

شلوار و پاپیون و لبهای خندان، در حالیکه 
 دستش دور کمر

مادرم بود و حلقه نامزدی اش در انگشت 
 مادرم. پر از

عشق، پر از زندگی، پر از خواستن، پر از 
 خنده. خنده هایی

سالها، بر لبهای که هیچ وقت و در این 
 کاووس خان ندیده

بودم. مثل اینکه بعد از مادرم، خنده از 
 زندگی کاووس خان

حذف شده بود. نمی دانم چقدر با عكسها 
 مشغول بودم که



 .بهمن به سراغم آمد
 چرا جواب نمی دی؟-

به در تکیه داد و مرا که عکسها را دور خودم 
 پخش کرده

 .بودم، نگاه کرد
نگاه کن. اینها رو تو کشوی نشیندم... بیا  -

 فرشته جون پیدا
 .کردم

 جلو آمد و کنارم روی زمین نشست

 ..باباته-
عکسی را برداشت و نگاه کرد. بعد او هم 

 کنجکاو شد و

شروع به دیدن همه شان کرد. اخرین 



 عکسی که دیدیم و یک

عکس دسته جمعی خانوادگی بود را داد و 
 من درون کیسه

و مامانم، عاشق هم  گذاشتم و گفتم: بابات
 …بودن

505 

 تقاطع  
نگفت. حالت صورتش ارام و سرد  چیزی

 بود. از آن
زمانهایی بود که نمی شد از صورتش چیزی 

 خواند. برخاست

و در حالیکه گفت استخر تمیز شده است، از 
 اتاق بیرون

رفت. حس کردم که دیدن عسکها، او را 



 .ناراحت کرده است
بیرون رفتم و او هم با مایو و حوله از اتاقش 

 بیرون آمد و
بدون حرف و حتی نگاهی، از خانه بیرون زد. 

 هوا تاریک

شده بود و رو به غروب بود. شربت درست 
 کردم و برایش

بیرون بردم. در آب نبود. روی صندلی های 
 کنار استخر

نشسته بود و سرش را میان دستانش گرفته 
 بود. آب موهایش،

روی سنگ ها می ریخت و به خاطر نسیم 
 خنکی که می آمد،



موهای بدنش سیخ شده بود. شربت را کنار 
 دستش گذاشتم. اما

چیزی نگفتم. با صدای امدنم، برگشت و 
 نگاهم کرد و به

عقب تكیه داد. دستانش را روی شکم اش به 
 .هم قالب کرد

کنارش نشستم. حس کردم که کامال اوقات 
 .اش تلخ شده است

 خوبی؟-

تنها سرش را تکان مختصری داد. مدتی در 
 سکوت، هر دو

نفرمان به آسمان نزدیک غروب، خیره 
 .شدیم



همیشه فکر میکردم که چرا ما به خانواده -
 ...نرمال نیستیم

نگاهش کردم. همچنان به آسمان نگاه می 
 کرد. حاال ستاره ها

بیرون آمده بودند و ماه هم، یک مهتاب 
 .کامل بود
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تمام مدت پشت سرمون حرف بود. بابا تو -

 خودش بود و

مامان، با ما خوش بود. زندگی زناشوییشون، 
 خیلی سال بود

که متوقف شده بود. عشقي که هیچ وقت به 
 هم نداشتن و فقط



 .برای محکم کردن زندگیشون، بچه دار شدن
مامان به امید اینکه دختر بشه تا بعدها، 

بشه و باباهمدمش   

هم مثل اینکه اصال براش اهمیت نداشته و 
 فقط، انجام وظیفه

 ...همسری می کرده

با حیرت و ناراحتی نگاهش کردم. هیچ وقت 
 ندیده بودم که او

اینقدر تلخ باشد. نفسش محکم بیرون داده 
 .شد

 سارا ما خیلی بدبخت بودیم. نه؟-

آنچنان دلم سوخت که دستم را روی دستش 
 گذاشتم و نوازش



کنان گفتم: نه... این جوری نیست. ما هم 
 لحظه های خوش،

 .زیاد داشتیم

خنده تمسخر آمیزی کرد:کدوم لحظه خوش؟ 
 دعواهای تو و

دانش که همه اش از سر حسادت داشتن 
 بود؟ بالیی که نوشاد

؟  سرت اورد؟ سردی بابا، یا گریه های مامان
 یا عشقی که

هیچ وقت به هم نداشتن؟ کدومش دقیقا 
 خوش بوده؟

لبم را گزیدم. حق داشت. زندگی همه ماها 
 به هم وصل بود و



همه با تصمیمی که یک نفر برای همه گرفته 
 بود، آن هم در

پنجاه سال قبل، به هم ریخته بود. از هم 
 پاشیده بود و داغان
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جلو خم شد و صورتش را در  شده بود. به

 میان دستانش گرفت

 .و ارام نالید

چی درسته؟ هیچ چی زندگی کوفتی ما -
 درست نیست. من

دائم از این می ترسم که کبد دانش از کار 
 ...بیفته

آهی کشید و ادامه داد: دلم می خواد زندگی 



 .کنم. برای خودم

 ...برای دلم. ولی
مرا نگاه ادامه نداد. سرش را کمی کج کرد و 

 کرد. چشمانش

غمگین بود. غمی که از بعد از فوت فرشته، 
 دیگر در

چشمانش ندیده بودم. برخاستم و مقابلش 
 ایستادم. دستم را

روی موهای نم دارش گذاشتم و نوازش 
 کردم و هیچ کاری

نکرد. من هم همچنان به نوازش موهایش 
 ادامه دادم و تظاهر

حد بهم کردم که متوجه نیستم که او تا چه 



 ریخته است. یک
ساعت بعد، زمانی که من برای درست کردن 

 شام به داخل

 رفتم، او همچنان شنا می کرد
عاقبت وقتی که به خانه برگشت، چشمانش 

 سرخ بود و من

باز هم تظاهر کردم که به خاطر کلر آب، 
 چشمانش قرمز شده

و برایش قطره چشمی روی کانتر گذاشتم 
 صبح وقتی که از

رون آمدم، او خود همیشه اش شده اتاق بی
 بود. چیزی که در

وجود بهمن بود و من آن را ستایش می 



 کردم، همین قوی

بودن و محکم بودنش بود. اگر کامال می 
 شکست هم، سریع

خودش را جمع و جور می کرد و دوباره روی 
 پاهایش می
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ایستاد. صبحانه خورده بود و مشغول 

 مطالعه بود. گفت که

آماده شوم، تا گشتی در اطراف بزنیم. 
 صبحانه ام را خوردم

و لباس پوشیدم و از ویال بیرون زدیم. هوا 
 ابر بود و به شدت

دم کرده و مرطوب به شهر رفتیم و گشتی در 



 خیابان ها و

بازار زدیم. زمانی به خودم آمدم که دست در 
ست هم، مثلد  

یک زوج، مثل یک زن و شوهر واقعی، قدم 
 می زدیم. حرف

می زدیم و میوه هایی که از بازار خریده 
 بودیم را می

خوردیم. حالتی که بینمان بود، خیلی راحت 
 بود. خیلی

خودمانی و پر از حس خوب. برای ناهار به 
 رستورانی سنتی

رفتیم و غذای محلی سفارش دادیم. هیچ 
قبل حرفی از شب  



نزدیم و به جایش او از خارج گفت و من هم 
 از فرشته و

زمانی که آنها نبودند. از خاطرات مشترک 
 بچگی مان گفتیم

و از بالهایی که پسرها بر سر عمه رامش می 
 اوردند،

تعریف می کرد و می خندیدم. انقدر خوش 
 گذاشت که به

سختی متوجه گذشت زمان شدم. زمانی به 
 خودم آمدم که دیدم

به کنار دریا رسیدیم و افتاب هم در حال 
 پایین رفتن بود. روز

آنچنان خاصی نبود، اما به شدت خوش 



 گذشته بود. کامال

عادی و بدون هیچ هیجانی. ولی یک روز 
 .آرامش بخش بود

یک روز درخشان و عالی. روی ماسه ها 
 نشستیم و به

غروب آفتاب نگاه کردیم. ساحل شلوغ بود و 
نما هم در میا  
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جمعیت بودیم. اما حتی این شلوغی هم، 

 چندان ناراحت کننده

 .نبود
این مدت چه با خانم رحمتی، چه با یه -

 وكیل دیگه تو لندن،



 ...روی رفتنت خیلی کار کردیم

چرخیدم و نگاهش کردم. نگاهش به دریا 
 .بود. عجیب بود

امروز هیچ حرف جدی بین ما ردوبدل نشده 
ود، اما ظاهراب  

قرار بود که با یک بحث جدی، به پایان 
 .برسد

 ...خب-

سیگاری در اورد و آتش زد. متوجه شدم که 
 امروز تنها یک

نخ کشیده بود و حاال که دوباره پای بحث 
 جدی به میان آمده

 .بود، پاکتش را در دست گرفته بود



 !االن سخته سارا... خیلی سخته-
 .سرش را کج کرد و نگاهم کرد

من نمی تونم تا یک سال و حتی دو سال -
 پیش تو بمونم و

دقیقا همین مقدار زمان می بره. شاید هم 
 .بیشتر

نفسم را بیرون دادم و سعی کردم واقع 
 بینانه به جریان نگاه

کنم. معلوم بود که او نمی توانست این همه 
 مدت را این جا،

ن حاال هم، خیلی وردل من، بماند. تا همی
 .لطف کرده بود

 ...می دونم-



کامی از سیگارش گرفت و دوباره نگاهش را 
 .به دریا داد
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یه راهی هست که میشه سریعتر کارت -

 ...بشه و بیای
مکث کرد. اما من بی رودربایستی گفتم: 

 عقدم کنی؟

جا خورد و با تعجب سرش را چرخاند و 
 .نگاهم کرد

 ...اره -
می دونم. اون روز شنیدم که برنا بهت -

 .گفت

لبخندی گوشه لبش آمد، اما چیزی نگفت. 



 گفتم: نظر خودت

 چیه؟

سیگارش را درون ماسه ها فرو کرد و 
کرد خاموش . 

 درباره چی؟-

 عقد کردن، یا اینکه این کار درسته، یا نه؟-

زانوانم را باال آوردم و دستانم را دور انها 
چانه حلقه کردم و  

 .ام را روی پایم گذاشتم
 .در كل -

هومی کرد و گفت: اگه عقد کنیم، پروسه 
 اومدنت خیلی کوتاه

تر میشه. من برای یه زمان کوتاهی می رم و 



 حتی می تونم

نرم و وكیل بگیرم و وكیل اونجا کارها رو می 
 کنه. می گه

که نمی تونم از همسرم جدا بمونم. همون 
 لحظه اقامت رو

لی ویزایی بهت میدن که بتونی تا نداری، و
 اومدن و جا گیر

 .شدنت، کارهای اقامتت رو هم انجام بدی
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بدون آنکه نگاهش کنم، گفتم: فکر کردم که 

 قراره شوهر
 .انگلیسی بکنم

سرم را چرخاندم و نگاهش کردم. حالت 



 صورت و نگاهش،

به سرعت تغییر کرد. آن گرمی و آن همه 
 اشتیاقی که از

صبح در نگاهش بود، سرد و خاموش شد. 
 انقدر، که برای

 .لحظه از او ترسیدم
 دوست داری شوهر انگلیسی کنی؟-

جوابش را ندادم و تنها نگاهش کردم. 
 ناراحت بود، اما

سردی و خشکی صورتش را همچنان حفظ 
 .کرده بود

- زیادی طول میکشه.  خب این طوری زمان
 من شوهر



انگلیسی تو جیبم ندارم که در بیارم برات! 
 باید برسی اونجا و

بعد یکی رو پیدا کنی. خودت رو آماده 
 کردی؟

باز هم جوابش را ندادم. اخمش غلیظ تر 
 شد. دستش را روی

 .دهانش کشید

 چی تو سرته سارا؟-

لحنش پرخاشگر و عصبی شده بود. نفس 
 عمیقی کشیدم و

تم: تو چی تو سرته؟ چی تو دلته؟ چی می گف
 خوای؟ حالت

صورتش، یک باره عوض شد. نرم شد و پر 



 از اشتیاق. محو
صورتم شد و بعد دستش را بلند کرد و روی 

 .گونه ام گذاشت

برای لحظه ایی کوتاه. زمزمه کنان گفت: تو 
 ...رو
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لحن ارامش، پر از محبت و عالقه و هوس 

 بود. قلبم پایین
ریخت. چند لحظه به هم خیره شدیم و بعد 

 او برخاست و
دستش را به طرف من دراز کرد و مرا هم 

 بلند کرد و به
 .ویال برگشتیم



از او فاصله گرفتم. خودم هم متوجه شده 
 بودم که دیگر به

لمسهای او، واکنش های انفجاری نشان نمی 
 دادم. آرام تر

تر. مثل اینکه می برخورد می کردم و منتظر 
 دانستم که این

اتفاق می افتاد و برایش آماده می بودم حتی 
 اگر نمی خواستم

به خودم دروغ بگویم، کمی لذت هم می 
 بردم. لذتی پر از

ترس. اما فکر مقبول مردی مثل بهمن 
 بودن، در عین هراس

انگیز بودن، جالب و هوس انگیز هم بود. از 



 ترس از اینکه
و اینده ای هم نداشته باشم، شاید در کنار ا

 .مرا رها نمی کرد

 چی میخوای؟-

دوباره سوالم را تکرار کردم. حاال که آماده تر 
 بودم، بهتر

می توانستم بپرسم و بدانم. این حق من 
 بود. شاید جمله شقایق

که گفت بگویم او حق ندارد با من این گونه 
 رفتار کند،

درست نبود. چون او مختار بود که هر 
 رفتاری بکند. اما من

باید می دانستم که چرا این رفتار را می کند 



 و اجازه بدهم که
به رفتارش ادامه بدهد، یا جلویش را بگریم. 

 فهمیدن اینکه ایا
مرا هم میخواست تا مثل سارا باشم؟ یا چیز 

 دیگری در ذهنش

و مرموز بود، به عهده من بود. بهمن تودار 
 بود. اما این دلیل
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نمی شد تا راجع به چیزی که من مربوط 

 است هم، خودداری
کند و حرفی نزند. فاصله گرفت و دستش را 

 روی گردنم
گذاشت. با چشمانش، تمام صورتم را کاوید. 



 جز به جز. ذره

 .به ذره. چشمانش مشتاق و شیفته بود
 …تو رو-

واب. آهی کشیدم و گفتم: دوباره همان ج
 برای چی؟

سریع عقب کشید. سریع در الكش فرو 
 رفت. سریع

سرسخت و نفوذناپذیر شد. آن نگاه مشتاق 
 و شیفته، دود شد و

به هوا رفت. اما دوباره گردنم را جلو کشید، 
 تا بوسه ایی

دیگر بگیرد. مقاومت کردم و با تندی گفتم: 
 برای چی بهمن؟



ه چشمانم نگاه کرد. شگفت زده و حیران، ب
 طوالنی و کاووش

گر. آهی کشید و پیشانی اش را به پیشانی 
 .ام تكیه داد

 نمی دونی چرا؟-
 زمزمه کنان گفتم: باید بدونم؟

 .کمی فاصله گرفت

وقتی مردی که این همه سال با کسی -
 نبوده، کشیده میشه

 سمت یه نفر... این چه معنی داره؟

 !نمی دونم. تو بگو-
ها کرد و نوک بینی ام را بوسیدنفسش را ر  . 

 .معنی اش اینکه که اون زن رو می خواد-
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 با سرسختی پرسیدم: اما برای چی؟

کالفه شده بود. این سوال و جوابها، كالفه 
 اش کرده بود. اما

 .من دست بردار نبودم

 می خوای منم مثل سارا بشم برات؟-

آنچنان تکان خورد که تمام عضالتش پرید. 
 سرش عقب رفت

و با بهت و حیرت نگاهم کرد. جوری نگاهم 
 می کرد، مثل

 .اینکه بدترین حرف دنیا را به او زده ام
 چی میگی؟-

دهانش باز مانده بود و خشمی پنهان در 



 حال شکل گیری در

 .صورتش بود

 .سارا برای من، هیچی نبود-

 من چی هستم؟ -

ش را باز کرد، اما دوباره بست. نفسش دهان
 را محکم و فوت

کشان، بیرون داد. حس کردم که در نقطه 
 جوش است. اما

 .هنوز هم سعی می کرد که خوددار باشد

 دوست داری چی باشی؟ -

باز هم به جاده خاکی زد و سوال را با سوال 
 .جواب داد

چشمانم را برای لحظه ایی به هم فشردم. 



 من هم عصبی شده

 .بودم. من هم در مرز انفجار بودم
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 .نمی خوام سارا باشم-

چشمانش نرم شد. با انگشت شصت اش، 
 گردنم را نوازش

 .کرد

 ...نیستی-
لبم را گزیدم و گفتم: وقتی این جوری می 

 کنی، حس می کنم

 .که هستم

 اخم کم رنگی کرد:چی جوری؟
 ...با بی قرای گفتم: این جوری که



مکث کردم. آهی کشیدم و هر دو دستم را 
 روی صورتم

گذاشتم. پنهان کردن خودم، گاهی مرا آرام 
 می کرد. دیده

 .نشدن و ندیدنم... بهتر بود
این جوری که با من رفتار میکنی، ولی -

 هیچی بینمون

 ...نیست
دستانش را روی دستانم گذاشت و با 

 مالیمت آن ها را از

یچارگی نگاهش روی صورتم برداشت. با ب
 کردم

این برام سنگینه، بهمن، حس می کنم که -



 دوباره مورد

 .سواستفاده قرار می گیرم

چشمانش گشاد شد و نفسش برای لحظه 
 ایی بند رفت. ادامه

دادم و گفتم: نمی گم تو دیدی... تو بودی. 
 نمی گم که کاری

گمنکردی. من فقط از حسم می  . 

516 

 تقاطع  
 .لبم را گزیدم و نفس عمیقی گرفتم

تو نمی دونی چی به من گذشت. بد بود. -
 خیلی بد. از خودم

بدم اومده بود. از بدنم، از جنسیتم، از تمام 
 وجودم... بدنم



رشد می کرد و تغییر می کرد و من روزبه 
 روز، بیشتر از

خودم بدم می اومد. این جریان تا مدتها 
 بود. تا زمانی که با

اشنا شدم. دختری که مثل خودم شقایق 
 بود. با همون

 .مشکالت

با همون گیر و گره ها. بعد همه چی بهتر 
 شد. قابل تحمل تر،

راحت تر... دیگه از بدن و جنسیتم، بدم 
 نمی اومد، اما قوز

می کردم و هنوز هم می کنم. چون عادت 
 کردم. عادت کردم



به اینکه خودم رو بپوشونم. عادت کردم که 
شمدیده ن ... 

مکث کردم و نگاهش کردم. نگاهش پر از 
 حس های متفاوت

بود. از ترحم و همدردی گرفته، تا شیفتگی و 
 عالقه. اما در

آن عمق نگاهش، یک افرین و احسنت هم 
 دیده می شد و

 :دوباره گفت

 .سارا برای من هیچی نبود-

مکث کرد. اخم کرد. من من کرد. ناگهان 
 متوجه شدم که

ای احساسات بهمن مشکل کجاست. پ



 رهنما، لنگ می زد. به
شدت هم لنگ می زد. انقدر که حتی با 

 چوب زیر بغل هم،

قادر به راه رفتن نبود. خنده ام گرفت. اما 
 همزمان، چیزی
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درونم را گرم کرد. این حقیقت که، حرف او 

 .درست است

من واقعا با سارا برایش فرق داشتم. اما 
این جا بود که مسئله  

او نمی توانست بگوید که این فرق در 
 کجاست. فقط این فرق

 .را حس می کرد. اما قادر به بیانش نبود



من حاضرم هر کاری بکنم که اون خاطرات -
 از بین برن،

پاک بشن. تو زنی بشی که به خودت افتخار 
 کنی. به اندام و

صورت قشنگت. به ذهنت، به روحت، به 
مقلبت. دوست دار   

که دیده بشی. خودت رو قایم نکنی، قوز 
 نکنی، کوچیک نشی

 .که بخوای خودت رو مخفی کنی

با جدیت نگاهم کرد. حس کردم که قلبم از 
 سینه ام پر می

 .گیرد و پرواز می کند

من هیچ تقصیری تو اون جریان نداشتم، -



 اما می خوام که
 .جبران کنم

به دیوار تکیه داد و پابه پا شد. متوجه شدم 
 .که معذب است

عریان کردن روحش، حتی اگر یک بخش 
 کوچک هم باشد،

باز برایش سخت بود. دستش را گرفتم. 
 خاص و متفاوت. تا

همین جا هم کلی حرف زده بود. آن هم 
 کسی که اینقدر بیان

کردن درونش، برایش سخت بود. 
هدستهایمان را که در هم گر   

شده بود، باال آورد و پشت دستم را بوسید. 



 دست دیگرش را

پشت کمرم برد و مرا به خودش چسباند و 
 خم شد و پیشانی ام

 .را بوسید
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 !تو هیچ وقت مثل سارا نمیشی-

لبخند زدم و با راحتی که برای خودم هم 
 عجیب بود، به او

 .تکیه دادم
- ی نمی خواماالن، منم شوهر انگلیس . 

لبانش که روی پیشانی ام نشسته بود، به 
 .لبخندی کش امد

 شوهر ایرانی چطور؟-



شانه ام را باال برده و با شیطنت گفتم: باید 
 ببینم كیس خوبی

 هست، یا نه؟

دستش را که روی کمرم گذاشته بود، نوازش 
 کنان حرکت

 .داد و بوسه های ریزی به روی پیشانی ام زد

- ره که یه شرکت طراحی و مهندس کامپیوت
 ساخت برنامه

 ...های کامپیوتری داره

صدایش زمزمه ایی آرام شد و ادامه داد: سه 
 تا برادر دیونه

 .هم داره که وصلن بهش

 !معترضانه گفتم: دو تاشون دیونه هستن



 اخري پسره خوبیه
 .بی صدا و آرام خندید

 .فکر نمی کردم که اشنا شده باشین-
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سرم را بلند کردم و نگاهش کردم. محبت و 
 کمی هم تفریح،

 .در نگاهش موج می زد

وضع مالی اش بد نیست. ولی تو باید  -
 بتونی بعضی از

رو تحمل کنی. چون بعضی هاش  اخالقهاش
 دست خودش

نیست. مثل اینکه خسته شده بود، به طرف 
 مبلمان درون هال



رفت و مرا هم با خودش برد. نشست و مرا 
 .کنارش نشاند

کشید موهایم را کنار زد و شالم را از سرم . 

اون هم باید بعضی از اخالقهای من رو -
 .تحمل کنه

لبخند بامزه ایی زد. مثل اینکه از این سیاه 
 بازی خوشش آمده

 .بود
 شما چه اخالق بدی داری؟-

اون بگهشانه ام را باال بردم و گفتم: اول  . 

 .چانه اش را باال برد

یکم پر توقعه. کم خوابه. عاشق غذا -
 خوردنه. مسافرت



دوست داره، ولی کارش به همه چی 
 ارجحیت داره. مکث

کرد و نفس عمیقی کشید. متوجه شدم که 
 به جاهای سخت

 .رسیدیم

برادرهاش تنها چیزی هستن که تو زندگی -
 .براش مهم هستن

ب هم خرج می پول خوبی در میاره و خو
 کنه. حتى یكم

 ...ولخرجه
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لبخند کجی زد و یک ابرویش را باال داد و با 

 پوزخندی



روی لبانش ادامه داد: بعد از سارا، واقعا با 
 کسی نبوده. چون

فکر میکنه که بدنش با ارزش تر از اینه که 
 بخواد او رو در

ار اختیار کسی که هیچ حسی بهش نداره، قر 
 .بده

خجوالنه نگاهش کردم و گفتم: یکم هم تو 
 .داره

 .چانه اش را باال داد

 اره؟-
 .چشمانم را چرخاندم

 .حتی یکم بیشتر از یکم-

خندید و همچنان دستش را نوازش کنان 



 .روی کمرم کشید

 .خب... شما بفرمایید

نفس عمیقی کشیدم. من ایراد خیلی 
 داشتم. اصال نمی دانستم

از کجا باید شروع کنم. احتماال متوجه 
 .ناراحتی و هیجانم شد

فشار مالیمی به کمرم داد و مرا به خودش 
 تكیه داد و دوباره

پیشانی ام را بوسید. این بوسه هایش را 
 دوست داشتم. حس

می کردم که خالی از هر هوسی است. پر از 
 محبت و عشقی

 .بود که هرگز نداشتم



- اون قبول می  هر چی هست، مطمئنم که
 کنه

لبم را گزیدم و پیشانی ام را به گردنش تکیه 
 دادم و ناخوداگاه

 .کمی ولو شدم
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من کسی رو ندارم. پدری دارم که نمی -

 .خوام داشته باشم

گذشته ایی که نمی خوام یادم بیاد. تجربه 
 هایی که نمیخوام

 .تکرار بشن
ماه عمیقی کشیدم و زمزمه کرد : 

 .یکمی هم از بعضی چیزا می ترسم -



فشار دستش را محکم تر کرد و روی سر و 
 موهایم را، بوسه

 .ایی محکم تر و اطمینان بخش تر زد
 اون درک می کنه-

 .مکث کرد و نفس عمیقی کشید

هر چی که هست با هم درستش می کنن. -
 اونم زندگی همچین

 .گل و بلبلی نداشته. اونم مصیبت زیاد دیده

زنگ تلفنش، کمی نیم خیز شد تا گوشی  با
 را که کمی آنطرف

تر روی کاناپه انداخته بود، بردارد. اما من 
 برخاستم و باال

رفتم و لباس عوض کردم. هیجان زده بودم 



 و دوست داشتم
 .که کمی از او دور شوم

قلبم همچنان می زد و گونه هایم سرخ شده 
 مانده بود و از

ه بی اراده روی حرارت می سوخت. لبخندی ک
 لبم بود،

دوست داشتنی بود. حال دلم خیلی بهتر از 
 همیشه بود. یک

آرامش و یک راحتی بیشتر حس اینکه برای 
 کسی مهم و

عزیز هستم، عالی بود. آن هم نه هر کسی، 
 بهمن. بعد از

522 

 تقاطع  



اینکه کمی آرام شدم، به اشپزخانه رفتم تا 
 برای شام چیزی

کنم. چند لحظه بعد، او هم به ردیف 
 اشپزخانه آمد. تلفن اش

را روی میز انداخت و گفت: بیژن بود. گفت 
 که برای

 .تعطیالت می خوان بیان شمال
از یخچال میوه برداشت و خورد. با اوقات 

 تلخی زمزمه
 :کردم

 نه-
در حالیکه لبخند کوچکی گوشه لبش بود، 

 سرش را نزدیک



 :اورد و گفت
 چی؟-

 .شانه ام را باال دادم

 .هیچی-

لبخندش بیشتر کش امد. کنارم آمد و تكیه 
 اش را در جهت

مخالف من، به کانترداد و دست به سینه 
 .ایستاد

 .یه چیزی گفتی-
با اخم نگاهش کردم و گفتم: دوست ندارم 

 که این چند روز

 .باهاشون وقت بگذرونیم
در حالیکه با حالتی مفرحانه به من نگاه می 



د و لبانشکر   

خندان بود، گفت: چرا؟ فکر میکردم که 
 پوپک دوستته؟
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چشمانم را برایش گشاد کردم و با بدجنسی 

 گفتم: بهرنگ هم

 دوستمه؟

 .خنده اش بیشتر شد

 پس دوست نداری مزاحممون بشن؟-
 .با ناز سرم را چرخاندم
 .من این حرف رو نزدم-

 جلو آمد

 .بی سرخر -



دم و با اعتراض اسمش را گفتمخندی . 

 سارا چی دوست داره؟-

 :کمی شانه ام را باال برد

 .نمی دونم-
هومی کشید و گفت: دوست داری این چند 

 روز؛ همه چی رو
 بذاریم کنار و فقط خودمون باشیم؟

 با کنجکاوی پرسیدم: چی رو بذاریم کنار؟
پیدا کردن عکس و گشتن زیر زمین و فكر -

 بابات و بابامو
 خالصه همه رو؟ ...

سرم را چرخاندم و نگاهش کردم. متوجه 
 شدم که درست



حدس زده بودم و دیدن عکسها در روز اول، 
 او را آشفته
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کرده بود. با دقت به چشمانش نگاه کردم. تا 

 به حال اینقدر از
نزدیک به او نگاه نکرده بودم. چشمانش 

 رنگ فوق العاده
ی با رگه هایی از سبز و حتی زرد و داشت. اب

 خاکستری در

نزدیک مردمک. باز و بسته شدن مردمک 
 چشمانش، خیلی

راحت دیده میشد و این واقعا منصفانه نبود، 
 که یک مرد



چنین چشمان زیبا و مژه های پرپشتی 
 داشته باشد. پلک های

عریض و پف دارش، کمی او را بیشتر از 
 بقیه برادرانش،

ته نشان می داد. اما در ضمن، شبیه به فرش
 خماری و کشیده

بودن چشمانش، او را به نوعی جذاب تر هم 
 کرده بود. هنوز

هم بینی شکسته اش، تنها نقص صورت 
 اش بود که بسیار هم

در چشم بود. اما این بینی شکسته، نشان از 
 کاری که کرده

بود، داشت. کاری که حاال برای من، با ارزش 



 بود. بی اراده
گشت اشاره ام را باال برده و روی تیغه بینی ان

 اش کشیدم
نفس محكم از دهانش بیرون آمد. مردمک 

 چشمانش به

سرعت گشاد شد و چشمانش کمی باز تر. با 
 شیطنتی که

اصال از وجودش در درون خودم اگاه نبودم، 
 امتداد انگشتم را

روی باالی لبش کشیدم و دور دهانش. 
 زخمی که به خاطر

رش برداشته بود، هنوز خوب دعوای پد
 نشده بود. کم رنگ



شده بود، اما هنوز التیام نیافته بود. این بار 
 احتماال چشمان

من بود که گشاد شد. حلقه دستانش را تنگ 
 تر کرد و مرا

 .بیشتر به خودش فشرد
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این کارها رو بکن، تا منم حرفم رو درباره -

 درک کردنت ،

سطل اشغال بریزم تو ! 

خندیدم. با شادمانی و سرزندگی. به نظر می 
 رسید که

متعجب شده است. کمی عقب کشید و به 
 .خنده من نگاه کرد



بعد حالت صورتش پر از شیفتگی شد. خم 
 شد و شقیقه ام را

 .بوسید
این خنده های زنگ دار رو کجا قایم کرده -

 بودی؟
 شانه ام را باال بردم و ریز خندیدم. دوباره

 تلفنش زنگ
 .خورد که باعث شد فحش ارامی بدهد

مرا که همچنان می خندیدم، رها کرد و به 
 هال رفت، تا

جواب تلفن اش را بدهد. در حین اینکه او با 
 تلفن، و با یکی

دیگر از دوستانش حرف می زد و میگفت که 



 شمال است،

ولی با خانواده اش است و نمی تواند به 
 جمع آنها بپیوندد، من

هم غذا را آماده کردم. دوستش خیلی اصرار 
 کرد، اما او

قاطع رد کرد و بعد هم با تعارف و کمی چاق 
 سالمتی تماس

را قطع کرد. اولها بعد از شام، روی مبل 
 نشستیم و همچنان

که تلوزیون نگاه می کردیم، او دستش را 
 روی شانه ام

انداخت و با موهایم بازی کرد که باعث شد 
 حس خواب



دگی وحشتناکی به من دست بدهدالو . 

 خوابی؟-
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آهسته کنار گوشم زمزمه کرد که باعث شد 

 .از جا بیرم
 نه-

 .به نرمی خندید
یادمه یه بار خیلی کوچیک بودی و تازه -

 .اومده بودی پیش ما
سر میز شام داشتی چرت می زدی. سرت 

 می رفت تو

داشت با بشقاب و در می اومد. مامان هم 
 نوشاد که مریض



بود و تب کرده بود، سروکله میزد و متوجه 
 نبود که تو داری

چرت می زنی. بعد دانش نامردی کرد و یکی 
 محکم زد پس

 سرت. با صورت رفتی تو بشقاب

خنده ام گرفت. اصال این خاطره را به یاد 
 .نمی اوردم

مامان هم جیغش در اومد و یکی زد پس -
 سر دانش. دانش هم

کی زد تو کمر تو. تو هم که موهات پر غذا ی
 شده بود، جیغ

زدی موهای دانش رو کشیدی. بعد من 
 مجبور شدم که بغلت



کنم و به اردنگی هم به دانش بزنم و تو رو 
 بردم حمام و دادم

محبوبه خانم سرت رو شست و بعد مامان 
 اومد خودش

 .تحویلت گرفت
چرخیدم و نگاهش کردم. از همان ابتدا هم 

همن ردایب  

مسئولیت برادرانش را بر دوش داشت. با 
 اینکه شاید فاصله

سنی آنچنانی هم با هم نداشتند. اما بهمن 
 به نوعی اینکه

بزرگتر است، ولو حتی چند سال را پذیرفته 
 بود. پاهایم را
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بلند کرد و روی پاهای خودش گذاشت. 

 حس خوبی پیدا کردم

و به دسته مبل لم دادم و گفتم: اصال یادم 
 نیست. تو چند سالت

 :بود؟ کمی شانه اش را باال برد
فکر کنم یازده دوازده سالم بود. زمانی که -

 تو برای اولین بار
اومدی پیش ما، تابستون بود. بعد من اول 

 مهرش رفتم اول

راهنمایی. تو خیلی کوچولو بودی. فکر کنم 
 چهار پنج سالت

شاید هم کمتر بود.  . 



شروع به ماساژ دادن کف پاهایم کرد. با 
 لذت چشمانم را بستم

و هومی کشیدم. خندید. سرش را به عقب 
 برد و بلند بلند

 .خندید

این جوری هوم هوم نکن سارا. بد میشه -
 !برات

چشمانم گشاد شد و سریع پاهایم را از زیر 
 دستش بیرون

کشیدم. احتماال برای عوض کردن بحث 
فت: یادته ابلهگ  

 مرغون گرفتین؟

بلند بلند خندیدم. این را کامال به خاطر 



 داشتم. چون خودم

ویروس را در خانه منتشر کردم. اول من 
 گرفتم، بعد برنا و

بعد دانش، و اخر از همه نوشاد. تنها بهمن 
 که قبال مبتال شده

بود و ایمن مانده بود. خانه تبدیل به یک 
 بیمارستان سیار شده

د. بیچاره فرشته انقدر مریض داری کرد که بو
 .از پا درامد

من از همه سبک تر گرفته بودم و بیچاره 
 دانش از هم سنگین

528 

 تقاطع  
تر. آن چنان دانه های ابداری روی سطح 



 پوستش پیدا شده
بود که هیچ شباهتی به آبله مرغان نداشت. 

 بیشتر شبیه
چشم اش هم بیماری ابله بود. حتی درون 

 .دانه زده بود

 .بیچاره فرشته جون چقدر مریض داری کرد-
 .لبخند محو و غمگینی روی لبش امد

مامان برای ما خیلی زحمت کشید. بزرگ -
 کردن پنج تا بچه

قد و نیم قد، کار هر کسی نیست. اون هم 
 چهار تا پسر

 !شیطون

غش غش خندیدم. برای همین بود که هیچ 



 میلی به دیدن پدرم

داشتم. تمام مدت، این فرشته بود که مرا ن
 .بزرگ کرده بود

در بچگی، در نوجوانی و در جوانی، کنارم 
 بود. برای لحظه

ایی آنچنان دلم برایش تنگ شد که زیر گریه 
 .زدم

 چی شد؟-

 .دلم برای فرشته جون تنگ شد-

چیزی نگفت. احتماال او هم دلتنگ مادرش 
 بود. تنها به نرمی

 .موهایم را نوازش کرد

 .برای همینه که نمی خوام بابام رو ببینم-



سرم را بلند کردم و به صورت بهمن نگاه 
 کردم. آرام و

 .متفكرانه نگاهم می کرد
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اون هیچ کاری برام نکرده. تمام مدت این -

 فرشته جون بود
 .که پشتم بود

ا راحتی سرش را با همدردی تکان تکان داد. ب
 به سینه اش

تکیه دادم و فین فین كنان گفتم: تو فکر می 
 کنی که مامانم از

 ازدواج اول بابام خبر داشته؟
در حالیکه چانه اش روی سرم بود گفت: 



 زمان از دواج؟ اره
معموال به زن اگه بفهمه دومی هست، عقب 

 می کشه. مگه

اینکه اینقدر درمونده باشه که راه به جایی 
اشهنداشته ب . 

مامانت شاید در مونده بوده، ولی نه 
 اونقدری که بخواد زیر

 بار همچین ازدواجی بره
یعنی می خوای بگی که بابام بهش نگفته  .-

 بوده؟
دستم را در دست گرفت و انگشتانش را در 

 انگشتانم حلقه
 .کرد. دستم را باال برد و بوسید



نمی دونم سارا. چیزیه که گذشته و من یا -
یچ کستو، یا ه  

نمی تونیم به طور دقیق بگیم که واقعا 
 فیروزه از ازدواج اول

 .بابات خبر داشته، یابی خبر افتاده تو هچل
مکث کرد و همچنان بوسه های ریز به پشت 

 .دستم زد

 .احتماال شاید بی بی زینت می دونسته-
مامانم که قطعا نمی دونسته. اگه می -

 دونست، تو نامه هاش

ره می کردبه یه چیزهای اشا . 
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 .آهی کشیدم



 اره،_
 .احتماال اون عجوزه می دونست-

حالت صورتش، خشک و تلخ شد. احتماال 
 خاطرات آن روز،

به یادش آمده بود. این بار موبایل من بود 
 .که زنگ خورد

کمی نیم خیز شدم و با دیدن اسم شقایق، 
 با خوشحالی از جا

 پریدم و گوشی به دست به اتاقم رفتم
 !سالم دختر گل فروش-

سالمی چو بوی خوش اشنایی، بر فریدای -
 .عزیز

 .بلند بلند خندیدم



اوه مای گاد.. ترفیع مقام گرفتم. قبال -
 .پیکاسو بودم

 :خندید و گفت

 کبکت چه قوقولی قوقو می کنه-

بیشتر خندیدم. موذیانه گفت: چی شده؟ 
،سیبیلهات رو زدی  

 اخالقت خوب شده؟
 .آن قدر خندیدم که دلم درد گرفته بود

خدا نکشتت شقایق! تن و بدن فریدا رو تو -
 گور انداختی رو

 ویبره!؟

چه کاریه اخه... خوب باید سیبیلهاش رو -
 .می زد
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کمی دیگر درباره سیبیلهای فریدا خندیدیم و 

 بعد شقایق خیلی
چه خبر؟ چه خبرها از جدی شد و پرسید: 
 آقای مهندس ؟ ریز

 .و شیطنت آمیز خندیدم. جیغ بلندی کشید

می کشمت سارا. همین حاال پا میشی -
 میای خونه ی من و

 .سیر تا پیاز رو تعریف می کنی

 .بیشتر خندیدم
 .تهران که نیستم-

 .جیغش بلند تر شد

 !کجایی؟ می کشمت-



 !شمالیم-

 جان؟ -

 شمالیم؟-

ی کشید: رفتی پی الواتی؟جیغ بلند دیگر  

 .غش غش خندیدم. او هم بلند بلند خندید

بگو ببینم چی کار داری میکنی؟ از دست  -
 .در رفتی ها

نیشخند زدم و آهسته گفتم: یه جورهایی 
 .خواستگاری کرد

چند لحظه سکوت کرد. مثل اینکه کامال 
 شوکه شده بود. بعد

 .جیغ، پشت جیغ کشید

- م. خیلیوای سارا. خیلی خوشحال . 
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بعد به گریه افتاد. های های گریه میکرد. اما 

 من ناراحت

نشدم. میدانستم که شقایق، عادت داشت 
 که شادی اش را با

 .اشک ریختن بروز می داد
 !الهی قربونت برم-

 .خندیدم

 .همه چی رو تعریف کن-

آهسته همه چیز را برایش تعریف کردم. 
 لحظه ای به خودم

آمدم و متوجه شدم که او هم مثل من، پچ 
 پچ می کند. طفلک



تحت تاثیر پچ پچ کردن آهسته ی من، او 
 هم آهسته حرف

 .میزد

عاقبت نیم ساعت بعد، رضایت دادیم و از 
 هم خداحافظی

کردیم. وقتی پایین برگشتم، بهمن روی مبل 
ود ولم داده ب  

کتاب می خواند. از باالی عینک اش به من 
 :نگاه کرد و گفت

گفتی همه چی رو؟ چیزی رو از قلم ننداختی 
 که؟

نیشخند زدم و اما با پررویی گفتم: نخیر 
 .چیزی نگفتم



رفتم و کنارش نشستم. کتابش را بستم و 
 کنار گذاشت و

عینکش را هم روی کتابش گذاشت و مرا 
 برانداز کرد و

چی می گفتی نیم ساعت؟ گفت: پس  

 :شانه باال انداختم

 صحبتهای خانمانه-
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یک ابرویش باال رفت و با لحنی جدی 

 گفت:چه صحبت های

 خانمانه ایی؟

چشمانم گشاد شد و جیغ جیغ کنان با 
 مشت به شانه اش زدم



لبخند کوچکی گوشه لبش آمد و در یک 
 .حرکت مرا گرفت

د و بعد زمزمه کنان و با محکم فشارم دا
 :لحنی کش دار، گفت

 .هر چی می خوای بدونی، از خودم بپرس

 :بینی ام را چین انداختم و گفتم
 .الزم نیست بهش افتخار کنی-

سرش را عقب داد و با تعجب نگاهم کرد و 
 بعد با همان

تعجب بامزه در صورتش، چانه باال داد و 
باریکال-گفت:  . 

 .همچنان نگاهم کرد

 .بزرگ شدی-



 .با شیطنت خندیدم
 .این سارا رو، دوست دارم-

با این حرفش، قلبم پایین ریخت. یک 
 دستش را پشت مبل

انداخت و تلوزیون را خاموش کرد و گفت: از 
 .دوستت بگو

 یادمه یه بار گفتی مطلقه است، اره؟
سرم را تکان دادم. گفتن از دردهای شقایق، 

 .سخت بود

های خودم _پاشودرست مثل گفتن از درد . 
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با حیرت نگاهش کردم. یک دفعه از جا پرید 

 و دستش را به



طرف من هم گرفت. فکر کردم که می 
 .خواهد از شقایق بداند

اما چیزی نگفتم و برخاستم. باال و به اتاق 
 فرشته و کاووس

خان رفت. آباژور را روشن کرد و رو تختی را 
 کنار زد و

و کنار رفت. دهانم از تعجب باز  خوابید
 .مانده بود

 .خسته ام یكم-

 .بعد چرخید و به من نگاه کرد
 . حاال بگو-

خندیدم و گفتم: خب بخواب. فردا حرف می 
 .زنیم



 .اخم کم رنگی کرد
 .بگو-

آهی کشیدم و چرخیدم و برای اینکه او را 
 نگاه نکنم، به سقف

سقف، تماما ترک  نگاه کردم. گوش های
ه بود و درخورد  

 .جاهایی هم رنگ نم کشیده و کپک زده بود

با شقایق تو بهزیستی اشنا شدم. من رفته -
 بودم که یه مشاور

روانشناس رو ببینم و اونهم اونجا بود. 
 همین طور که نشسته

بودیم تا نوبتمون بشه، با هم حرف زدیم و 
 خیلی عجیب بود



که من برای اولین بار، با کسی این جوری 
شدم. من صمیمی  

ادم سردی نیستم، ولی دیر با کسی ارتباط 
 می گیرم. ولی با

 شقایق همه چی راحت بود،
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به میان حرفم آمد و گفت: انا برای چی رفته 

 بودی پیش
 روانشناس؟

سرم را چرخاندم و نگاهش کردم. نگاهش 
 سخت و سرد شده

 .بود
یکم افسرده بودم. تقریبا هفده سالم بود. -



 فرشته جون نمی
دونست و من خودم سرخود رفتم و البته 

 هیچ وقت هم نشد که

به بار دوم کشیده بشه. فقط یه بار رفتم و 
 بعد حس کردم که

 .نمی تونم دیگه برم
 چرا؟-

 .شانه ام را باال بردم

با صحبت کردن درباره اون جریان، برام -
نسخت بود. م ... 

 ب

رخاستم و روی تخت، چهار زانو باالی سر او 
 نشستم



من نمی تونم درباره اون جریان بگم و اون -
 یه جلسه هم فقط

به اشنایی و چاق سالمتی گذشت. وقتی 
 دیدم که باید جلسه

 .بعدش همه چی رو بگم، دیگه نرفتم
متفکرانه نگاهم کرد. از آن زمانهای بود که از 

 نگاهش نمی
اند. به جز سردی و سختی شد چیزی خو

 هیچ چیز دیگری در

 .نگاهش نبود
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اما به جاش با شقایق اشنا شدم که یکی  -

 از بهترین اتفاقهای



 زندگیم بود. اون مشکلش چی بود؟
دستم را دراز کردم و با نخ کوچکی که گوشه 

 استین تیشرت
 .اش بود، ور رفتم و آن را کشیدم

- من بود. خیلی راحت می اون برعکس 
 تونست از مشکالتش

 .بگه و به همین خاطر، خیلی بهتر شده بود
 .هنوز هم بهتره

 .با پشتکار نخ را کشیدم، اما کنده نشد
وضع مالی خانواده اش بد نبود. خیلی هم -

 خوب بود. اما

باباش معتاد بود. از اون عملی های بد، که 
 اصال هیچی



به لب  حالیشون نیست. مادرش که جون
 شده بوده، می داره و

میره و ظاهرا یه روز، یکی از ساقی های 
 باباهه، اذیتش

 ....میکنه

نخ را ول کردم و دستانم را روی صورتم 
 گذاشتم. گفتن از

هر موضوعی که اخرش به مسایل خشونت 
 زنان و تجاوزات

جنسی منجر می شد، مرا از درون نابود می 
 کرد. خوب یادم

که شقایق تعریف می هست، آن زمان هم 
 کرد، این من بودم



 .که زار زار گریه میکردم

شقایق به باباش میگه. ولی باباش میگه که -
 دروغ میگه و

داره از خودش در میاره. شقایق هم شبانه و 
 وقتی باباهه نعشه
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بوده، از خونه فرار می کنه و میره پیش 

 مادرش. باباهه

شکایت می کنه. اما چون معتاد بوده، ظاهرا 
 راه به جایی نمی

بره و شقایق میره و با مامانش زندگی می 
 کنه. چند سال بعد،

وقتی هجده سالش میشه، به یکی از خانواده 



 مادرش، شوهر

می کنه همون روز اول و قبل از عقد، به 
 شوهرش همه چی

رو میگه و مرد هم قبول می کنه. ولی یکسال 
، مچ مرد بابعد  

 .یه زن دیگه می گیره
 .اخم پر رنگی کرد و گوشه لبش را جویید
شکایت و شکایت کشی می کنن و مرد -

 مهریه که خیلی هم

کم بوده رو می ده و شقایق رو طالق میده. 
 تو همین گیر و

و اموال خوبی که  دار پدرش می میره و مال
 داشته، به شقایق



و  می رسه و اون هم مغازه گل فروشی
 کاسبی رو راه می

 اندازه و حاال هم خیلی بهتر از همیشه اشه
متفکرانه مرا نگاه میکرد. نگاهم را دزدیدم و 

 دوباره به سر

 .عملیات کشیدن نخ، برگشتم

 !زن محکمیه -

 .اره-
نگذاشت حرفم تمام شود و دستم را گرفت و 

 کشید و خواباند و

با اخمی در میان ابروانش گفت: اینقدر با 
من، بازی دست  

 نکن
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 من کی باتو بازی کردم؟ -

 دارم این نخ رو می کنم. خیلی رو مخه

به طرفم چرخید و دستش را زیر سرش 
 ستون کرد و با

انگشت اشاره اش، آهسته روی بازویم 
 .کشید

 این بازی کردن نیست؟-
چشمانم گشاد شد. من این طور دستش را 

 لمس کرده بودم؟
خنده ام گرفت. احتماال اره. ناخواسته و در 

 حین اینکه نخ را

می گرفتم، دستم به بازویش کشیده می 



 شد. انگشتش را از

روی بازویم برداشت و باال آورد و درون 
 موهایم کشید. در

حالكیه با موهایم باز می کرد گفت: االن 
 دوست نداری که بری

 پیش یه روانشناس؟
موهایم در خلسه ایی  دوباره با بازی کردن با

 دلپذیر فرو

 .رفتم

 .اوهوم -
به نرمی خندید و همچنان که با موهایم بازی 

 می کرد، خم شد

و پیشانی ام را بوسید. نیم ساعت بعد، در 



 سکوت و جوابهای

تک کلمه ایی من گذاشت و بعد انقدر با 
 موهایم بازی کرد، که

به خواب رفتم. ساعت شش صبح بود که 
توجهبیدار شدم. م  

شدم که بهمن ، در خواب بود. روی شکم 
 خوابیده بود و

دستش کنار تخت اویزان مانده بود. تکانی 
 خورد، ولی بیدار

539 

 تقاطع  
نشد. به نرمی از تخت بیرون آمدم و کولر را 

 .خاموش کردم

دندانهایم را مسواک کردم و موهایم را شانه 



 زدم و صبحانه
ی که باال رفتم، احتمال را آماده کردم. وقت

 میدادم که بیدار شده

باشد. تازه ساعت شش و نیم بود، ولی 
 .بهمن سحر خیز بود

الی در را باز کردم. روی تخت نشسته بود و 
 با موهای آشفته

و آن صورت خوابزده و پسرانه اش، سیگار 
 می کشید. از

کنار تخت رد شدم و به طرف پنجره رفتم، تا 
 پرده را کنار

 .بزنم
 !کنار زدی، نزدی سارا-



لحنش تهدید آمیز بود. نگاهش کردم و با 
 شیطنت پرده را یک

دفعه کنار زدم. داد بلندی زد و تیشرت اش 
 را که روی پایش

بود، روی صورتش انداخت. بیشتر خندیدم. 
 همچنان تی شرت

را روی چشمانش گذاشته بود، فقط دهانش 
 بیرون مانده بود و
 .سیگار می کشید

- ه رو کشیدی؟پرد  

 !همچنان که می خندیدم، گفتم: بلی

آخرین پک را به سیگارش زد و در حالیکه 
 دود غلیظی از



 دهانش بیرون می داد، گفت: که کشیدی؟

آهسته تیشرت را از روی چشمانش 
 برداشت، اما هنوز

چشمانش را بسته بود و اخم پررنگی میان 
 .ابروانش بود
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دستش را دراز کرد. با تردید گرفتم محکم 

 کشید. سکندری

خوردم و روی تخت افتادم. در حالیکه 
 چشمانش همچنان بسته

بود، روی گردنم هومی کشید و زمزمه کنان، 
 گفت: کی بهت

 اجازه داد که بدون من بیدار بشی ؟



 :خندیدم

 خودم. سارا رهنما-

دوباره گردنم را بوید. سرش را باال آورد و 
شمانش را بازچ  

کرد. بر اثر تابش نور، مردمک چشمانش 
 .یکباره تنگ شد

چشمانش کمی قرمز شده بود. اما نیم خفته 
 تر و خمارتر از

 .همیشه شده بود

 بار اخرت باشه-
همچنان با شادی می خندیدم. دستم را باال 

 بردم که به بازویش
ضربه بزنم. اما سریع دستم را مهار کرد و 



تقبل از آنکه دس  

چپم را باال ببرم، آن را هم مهار کرد و روی 
 تخت صلیب

وار میخکوب شدم. جیغ خفه ایی کشیدم و 
 .پایم را باال آوردم

چشمانش گشاد شد. مثل اینکه باورش نمی 
 شد، من تا این حد

 .وحشی باشم. سریع خودش را کنار کشید

 بچه تو چت شده؟ چی خوردی اول صبح؟-
خنده بیش از آن چنان خندیدم که از شدت 

 اندازه، بی حس
 .شدم و اشک از چشمانم راه افتاد
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 .خودش هم خنده اش گرفت

 .با اخم گفتم: دهنت بو سیگار میده
یک ابرویش باال رفت و با حالتی بامزه نگاهم 

 کرد. از روی

من برخاست و تیشرت اش را سرش کشید 
 و تن کرد و دستم

حرکت بلند کرد.  را هم گرفت و با یک
 همچنان که از مقابلش

رد می شدم تا از اتاق خارج شوم، متوجه 
 شدم که با حالتی

 :بامزه، مرا را نگاه میکند. با حرص گفتم
 !تو خیلی بدجنسی، بهمن رهنما-

 .به نرمی خندید



 !نه خانم... زیبا پسندم -
بعد چند قدم فاصله اش با من را طی کرد 

 خنده ی نرمش،

تبدیل به قهقهه ایی بلند شد. سرش عقب 
 .رفت و خندید

 .این جوری نگاه نکن -
دستش را دور کمرم حلقه کرد و مرا به 

 .خودش نزدیک کرد

 .شقیقه ام را بوسید. اما همچنان می خندید

 !تو خطرناکی -
 .بیشتر خندید
 نه نیستم... ؟-

 !با بدجنسی گفتم: پس بدجنسی
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ابرویش را باال برد و جوری نشان داد که یک 

 مشغول فکر

 .کردن است

 .شاید-

به شانه اش مشت زدم. مشتم را گرفت و 
 بوسید و موذیانه

گفت: تو جنگی که نمی تونی برنده بشی، 
 شرکت نکن دختر

 !جون

مکث کرد و کمی سرش را عقب برد و نگاهی 
 .به من کرد

 نگاهی که کامال در پشتش، می شد شوخی را



 دید. حالت

دهانش که از دیدن چشمان بهت زده ی من 
 به هم دوخته شده

بود، که بیشتر نخندد، او را خنده دار کرده 
 بود. بامزه شده

 .بود
 .تمام این پکیج کامل-

فکر می کنم هر دو نفرمان از گوشه چشم، 
 متوجه حرکتی

در روی راه پله ها شدیم. چون همزمان، 
 سرمان برگشت و

گاه کردیم. کاووس خان با رنگی به راه پله ن
 که مثل گچ



دیوار شده بود، روی پله ایستاده بود. انقدر 
 حالش وحشتناک

بود که برای لحظه ایی ترسیدم که سکته کند. 
 دست بهمن از

دور کمر من باز شد و سریع امد و مقابل 
 من ایستاد. شاید می

ترسید که کاووس خان، به من صدمه بزند. 
 اما من می دانستم

که این طور نیست. کاووس خان همیشه مرا 
 .نادیده گرفته بود
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کاری که در حق بچه های خودش هم کرده 

 بود. اما کتک



هایی که پسرها از پدرشان خورده بودند، 
 نصیب من، حتی

یک پشت دستی هم از کاووس خان، نشده 
 بود. مطمئن بودم

من کاری ندارد. که بهمن را له می کند، اما با 
 خودم را از

کنار هیکل بزرگ بهمن و چهارچوب در، 
 بیرون کشیدم و

 .مقابل بهمن ایستادم

 .کاووس خان تو رو خدا-

 .مکث کردم. زبانم بند رفته بود

 کاووس خان تو رو خدا چی؟-

نگاهش بین من و بهمن در گردش بود. 



 حالش مثل پدری بود

که مچ دختری که فکر میکرده بسیار عفیفه 
 هست را در خانه

خودش گرفته است. قفسه سینه اش به 
 شدت و تندی، باال و

پایین می رفت و پیشانی اش خیس از عرق 
 بود. عاقبت نفس

عمیقی گرفت و نگاهش را از بهمن، به من 
 داد و گفت: سارا

 .یه لیوان چایی به من بده
. بهمن از پشت به اما از جایم تکان نخوردم

 من سیخونک

زد، اما اهمیتی ندادم. حالت صورت کاووس 



 خان با دیدن

نگرانی من، ارام تر شد. با دستش اشاره کرد 
 .که جلو بروم

این بار تقریبا بهمن از پشت سر، مرا به جلو 
 .هل داد

 .یه لیوان چایی یا آب-
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 .از کنارش رد شدم

 .دعواش نکنید-

چشمانش کمی نرم شد. اما حالت صورتش 
 همچنان سخت و

سرد بود. در این لحظه، بسیار شبیه به 
 .بهمن شده بود



از پله ها پایین رفتم و آنچنان سریع چای 
 ریختم که روی

دستم ریخت و مرا به شدت سوزاند. اما 
 اهمیتی ندادم و حتی

زیر جریان آب سرد هم نگرفتم و تقریبا به 
دمباال پرواز کر  . 

حاال هر دو نفرشان داخل اتاق بودند. در 
 نیمه باز بود و

 .صدای حرفشان شنیده می شد

صدایی که آمد، احتماال متعلق به کاووس 
 خان بود. صدای

پوفی از نارضایتی و خشم. دلم می خواست 
 کله بهمن را



بکنم. او چه غلطی می کرد؟ میخواست از 
 قصد پدرش را

ظر بودم که تحریک به کتک کاری کند؟ منت
 کاووس خان داد

و هوار کند. اما سکوتی که برقرار شد، مرا 
 شوکه کرد. مثل

این بود که دیگر نا و توان دعوا کردن با 
 .پسرش را نداشت

برو بیرون و به سارا بگو بیاد. می خوام -
 .باهاش حرف بزنم

 .هر چی می خوای بگین، جلوی من میگین-

 .داد کاووس خان باال رفت

پسر تو چرا این قدر خیره سری؟ از بچگی -



 هم همین طوری

 .بودی. حرف گوش نمیدی
545 

 تقاطع  
صدای خنده تمسخیر امیز بهمن آمد. دیگر 

 نتوانستم تحمل کنم
و قبل از آنکه بهمن با این به قول کاووس 

 خان، خیره سری

اش، کار دست هر دو نفرشان بدهد، به 
 داخل اتاق رفتم. اما

به نظر می رسید که انقدر هر دو نفرشان 
 گیر و گرفتار هم

بودند که اصال متوجه حضور من نشدند. 
 چانه به چانه هم



ایستاده بودند و خشم و عصبانیت در نگاه 
 .هر دو نفرشان بود

می پرسی که پسر منی؟ آره، پسر منی. -
 وقتی که اینقدر

خیره سر بودی و رفتارهات عین عموت شده 
نانبود، آنچ  

اتیشی تو جون من انداخت که حتی حرف 
 مادرت رو هم قبول

 .نکردم و بردم ازت ازمایش دی ان ای گرفتم
رنگ بهمن پرید و چشمانش گشاد شد. 

 شانه هایش به جلو خم

 .شد و سکندری کوچکی خورد

بچه ی منی. ولی اخالقهای نحست، به -



 عموت برده. عجیب

ی نیست که به بچه شبیه به عموش بشه، ول
 این نفرین خانواده

 .ی ماست

نالید و روی تخت ولو شد و سرش را میان 
 دستانش گرفت

نفرین ماست که من باید بچه ی خودم رو -
 ببرم ازمایش،

 .چون فقط اخالقش شبیه عموش شده

انقدر صدایش گرفته بود که حس کردم گریه 
 می کند. بهمن

اما، حالی به مراتب بدتر از پدرش داشت. 
مروی پدرش خ  
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شد. حس کردم که توان این را داشت که در 

 آن لحظه، حتی
 .او را بکشد

 تو من رو بردی ازمایش؟-
صدایش پر از نفرت بود. کاووس سرش را 

 بلند کرد و با
 .نارحتى و پشیمانی، پسر بزرگش را نگاه کرد

 حرف مادرم رو قبول نکردی؟

پراند. حس آنچنان هوار کشید که مرا از جا 
 کردم که هر

لحظه مشت اشک خواهد کرد و به زیر چانه 
 پدرش خواهد



 کوبید. ف

 کر کردی مادر نجیب من، مثل تو بوده؟-

کاووس خان مطلقا حرفی نمی زد. تنها با 
 حالتی پر از

ناراحتی و ندامت، به پسرش نگاه می کرد. 
 منخرین بهمن

گشاد شده بود و دهانش با تنفر جمع شده 
 بود. دستش در کنار

بدنش، مشت شده بود. انقدر شدید، که 
 تمام رگ و تاندونهای

دستش، بیرون زده بود. کاووس خان سرش 
 را پایین انداخت

و به زیر پاهایش نگاه کرد. دلم برایش 



 سوخت. قطعا کاری

که کرده بود، برای خودش هم راحت نبوده 
ا با ایناست. ام  

 .کار، بهمن را کشته بود

 .جواب من رو بده-
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حتی سرش را هم بلند نکرد، تا به پسرش 

 نگاه کند. تنها یک
 :بار دیگر گفت

برو بیرون... می خوام با سارا حرف بزنم. -
 ب

همن باز هم هوار کشید. هرگز ندیده بودم 
 که تا این حد، از



 .دست کسی عصبانی شود

شما هیچی به سارا نمیگی. یعنی هیچی -
 نداری که بگی. چی

می خوای بگی؟ میخوای باز هم یکی دیگه از 
 شیرین

کاریهات رو تعریف کنی و گند بزنی تو 
 زندگیش؟ تو

 .باورش؟ تو ذهنش؟
با انگشت اش، به قفسه سینه ی خودش 

 .کوبید

من نمی ذارم. من نمی ذارم که گند بزنی -
 .به سارا

ن سرش را بلند کرد و با کاووس خا



 درماندگی به بهمن نگاه

کرد. بهمن یک دفعه از جا پرید. رنگش مثل 
 مرده پریده و

سفید شد. لرزش دستانش، انقدر زیاد بود 
 که حتی از فاصله

 .ایی که من ایستاده بودم هم، پیدا بود
 . بابا... یا خدا-

مکث کرد و سرش را رو به سقف گرفت و 
 دستانش را در

موهایش کشید. خشن و پر از خشم.  میان
 جوری مثلی اینکه

می خواست، تمام موهایش را از ریشه در 
 بیاورد و روی



زمین بریزد. اصال نمی دانستم چه شده 
 است که او را اینقدر
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بهم ریخته است. اما تحمل دیدن ناراحتی 

 اش را نداشتم. جلو
رفتم و بازویش را گرفتم. حتی به من نگاه 

 .هم نکرد

همانطور که دستانش درون موهایش بود و 
 سرش را می

فشرد، با صدای خفه ایی گفت: بابا تو رو 
 ...خاک مامان

 نمیخوای بگی که سارا دخترته؟
دستم مثل یک تکه گوشت اضافه، دقیقا 



 مثل شیئی که هیچ

وی بازوی اختیاری روی آن ندارم، تاالپی از ر 
 بهمن پایین

افتاد و حس کردم که زیر پاهایم خالی شد. 
 کسی با چیزی مثل

چاقوی تیز و بران، به هوار قلبم افتاده بود و 
 تکه تکه آن را

می برید و دور می انداخت. کاووس خان 
 .اما، از جا پرید

چرا چرت و پرت میگی؟ سارا دختر من -
 نیست. ولی من

. همیشه داشتم. اندازه بچه ام دوستش دارم
 هر چقدر که شما



رو دوست داشتم... کم یا زیاد. من ظرفیت 
 دوست داشتن رو

ندارم. ازم گرفته شد. ولی اگه هر چی بوده، 
 به اندازه بوده و
 .فرقی نذاشتم

نفس راحتی که من و بهمن از سینه بیرون 
 دادیم، انقدر

محسوس بود که کاووس خان با نگاه بدی، 
 به جفتمان نگاه

د. عضالت فکش منقبض شد و گفتکر  : 

فکر کردی من احمقم پسر؟ اگه یه درصد -
 شک داشتم که

سارا دختر منه، می ذاشتم که رابطه شما به 



 این جا بکشه؟
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سرخ شدم و چیزی نمانده بود که آب شوم و 

 به زمین فرو
روم. بهمن هم ظاهرا خیال نداشت که او را 

 از این اشتباه
خارج کند. تنها همانطور به پدرش زل زده 

 .بود
گفتم می خوام با سارا تنها  ...برو بیرون-

 .حرف بزنم

دستم را دوباره روی بازویش گذاشتم و 
 خواهش گونه نگاهش

کردم. با خشم از اتاق بیرون رفت. اما در را 



 نیست. لیوان
چای را که سرد شده بود و همانطور در 

 دستم مانده بود،

تختی گذاشتم. کاووس خان به در روی پا
 :اشاره کرد و گفت

 در رو ببند-

در را بستم و امدم و روی صندلی میز ارایش 
 .فرشته نشستم

اصال نمی دانستم چه می خواهد بگوید. اگر 
 او اینطور قاطع

گفت که من دخترش نیستم، دیگر چه حرفی 
 می توانست با

من داشته باشد؟ جرعه ایی از چایش را، 



یچ چیزیبدون ه  

خورد. چون من نه چای را شیرین کرده بودم 
 و نه حتی یک

دانه قند با خودم آورده بودم. اما به نظر می 
 رسید که کاووس

خان فقط برای اینکه گلویش تازه شود، چای 
 را خورد. برای

اینکه بتواند حرف بزند. چند لحظه ای 
 همچنان در سکوت

نشستیم. انقدر در فکر فرو رفته بود که دلم 
 .برایش سوخت

برای اینکه سر بحث را باز کنم، گفتم: من یه 
 سری عکس از



 .شما و مامانم این جا پیدا کردم
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سرش را بلند کرد و نگاهم کرد. تمام اجزای 

 .صورتم را

 بیار ببینم-
که برخاستم و از کشوی میز آرایش، جایی 

 عینکها را گذاشته

بودم، اوردم و به دستش دادم. شروع کرد با 
 دقت و تامل،

تمام عکس ها را تماشا کرد. کنارش نشستم 
 و گفتم: شما با هم
 نامزد بودین، اره؟

 .سرش را تکان داد و نیم نگاهی به من کرد



اره... نامزد، همبازی، دوست، دختر خاله -
 .پسرخاله

د. هرگز نمی مکث کرد و نفس عمیقی کشی
 دانستم که کاووس

خان و فرشته و مادرم، دختر خاله پسرخاله 
 بودند. اخر

کاووس خان هیچ وقت به عزیز خدا بیامرز، 
 .خاله نمی گفت

 .می گفت، عزیز

 شما کمکش کردین که بره تو کار خوندن؟ -

عکس ها را کنار گذاشت و دستانش را روی 
 رانهایش گذاشت

و مستقیم به و بعد کف دستانش را صاف 



 هم چسباند و کمی

 .خم شد و به جلو خیره شد

فیروزه صداش عالی بود. عاشق خوندن  -
 بود. اگه نمی

خوند، حیف بود. خودم افتادم دنبال کارش. 
 دور از چشم اقا

بزرگ. سرش را کج کرد و نیم نگاهی به من 
 .کرد
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- و وقتي از بچگی ات، فقط رویای یه نفر ت

 ذهنت باشه. برای

 .اون یه نفر، هر کاری می کنی
 چی شد که این جوری شد؟-



 .سرش را با تاسف تکان تکان داد

اقا بزرگ از فیروزه خوشش نمی اومد. -
 .فیروزه لجباز بود

وقتی لج می کرد، دیگه هر کاری می کرد. می 
 خوند و

همین، برای مردی که معمم بود، خیلی 
 .گرون تموم شد

مردی که فکر می کرد، فیروزه با خوندن، 
 باعث بی آبروییش

شده. بعد، اتفاق هرمز افتاد. اصال مثل 
 اینکه بمب تو خانواده

منفجر شد. نوه حاج اقا کمال، توده ایی بود. 
 هرمز رو گرفتن



و من به هر دری زدم که درش بیارم. 
 اسمش جز لیست

اعدامی ها بود. کلی این در و اون در زدیم. 
ی آدم گردنکل  

کلفت دیدم. از سناتور گرفته، تا تیمسار. 
 هرمز رو در

اوردیم. دوباره از جایی که احتماال حاال ایس 
 تی شده بود،
 .کمی نوشید

بعد اون اتفاق افتاد. همه زندگی ما زیر و -
 .رو شد

مکث کرد و سرش را خم کرد و دستانش را 
 درون موهایش



زل  کشید و همان جا نگه داشت و به زمین
فرشته-زد. من   

رو دوست داشتم. دختر خاله ام بود. اصال 
 نمی شد که فرشته
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رو دوست نداشت، ولی عاشقش نبودم. 

 .فرشته، فیروزه نبود

 اصال هم نمی شد
صدایش خفه و خراب بود. سرش را بلند کرد 

 و مرا نگاه
 .کرد

اون روز گفتی که من زندگی همه رو خراب -
دمکر  . 



لبم را گزیدم و به میان حرفش 
 امدم:ببخشید تو رو خدا! من

 .اصال منظوری نداشتم. معذرت می خوام
 .لبخند کوچکی گوشه لبش امد
 .نه... فکر کنم، درست گفتی-

 .از خجالت سرخ شدم
 .نه، درست نگفتم. خیلی حرف بدی زدم-

 .نفسش را محکم بیرون داد
- و  من نمیخواستم زندگی رو برای فرشته

 .بچه هام زهر کنم
ولی دست خودم نبود. من اصال، من نبودم. 

 مثل اینکه ظرفیت

قلب من، بعد از اون جریان اصال تمام شده 



 .بود. پر شده بود
نمی تونستم کسی رو دوست داشته باشم. 

 .عشقم کم شده بود

 .با ناراحتی نگاهش کردم
همیشه سعی کردم برای فرشته شوهر -

 خوبی باشم. ولی

نبودم. برخاست و چند قدم در اتاق زد. بی 
 قرار بود. دلم به
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شدت برایش سوخت. فکر می کردم اینکه 

 خواسته های مادی

اش رو براورده کنم و بهش بچه بدم كافیه. 
 ولی نبود. می



فهمیدم که اون هم به من عشقی نداره. می 
 فهمیدم که اون هم

کنه. با پسرها خوش فقط، انجام وظیفه می 
 بود. با تو. حتی

صمیمیتی که فرشته با تو داشت، با من که 
 شوهرش بودم،

نداشت. می فهمیدم، ولی نمی تونستم 
 اعتراض کنم. چون

خودم مقصر بودم. می فهمیدم که پسرها در 
 درجه اول

اهمیت، براش قرار داشتن. می دونستم که 
 وقتی من نیستم، تو

وش می گذشت و خونه خیلی بیشتر بهش خ



 .راحت تر بود

بارها که سرزده اومده بودم خونه، دیده بودم 
 که وقتی من

نیستم، فرشته با شماها می گفت و می 
 خندید ولی وقتی من

بودم، کامال اوضاع عوض می شد. مثل اینکه 
 تو خونه

 .حکومت نظامی می شد

با ناراحتی متوجه شدم که او درست می 
 گفت. دقیقا همین

در نبود او، رفتار فرشته کامال  طور بود.
 عوض می شد. به

یاد آن روز افتادم که ما همه سر میز نشسته 



 بودیم و می گفتیم
و می خندیدم و با امدن او، فرشته مثل 

 اینکه از این رو به آن
رو شد. خجالت کشید و گفت که برایش 

 بشقاب بیاورم و
خواست تا جریان را رفع و رجوع کند، ولی 

ایندر حقیقت   

چیزی نبود که کاووس خان از آن بیخبر 
 باشد. سرش را با

 .ناراحتی تکان تکان داد
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من این رو نمی خواستم، ولی شده بود. -

 بین من و فرشته،



فاصله افتاده بود. ما حتی از زمانی که زن و 
 شوهر نبودیم و

فقط دخترخاله پسرخاله بودیم هم، دور تر 
. چیزیشده بودیم  

که من رو خیلی اذیت می کرد، خوبی فرشته 
 بود. فرشته

همیشه سعی می کرد که تقصیر همه چیز رو 
 .گردن بگیره

در صورتیکه اصال تقصیر اون نبود. همین من 
 رو بیشتر

عذاب می داد. با هم بحث می کردیم. 
 دوست داشتم که من رو

سرزنش کنه. دوست داشتم که بگه اره، من 



یشتربا پسر هام ب  

 .خوش هستم، تا تو

چیزی نگفتم. او خودش بهتر از هر کسی می 
 دانست که

زندگی خودش و همه را تباه کرده است. 
 کامال ناخواسته. ولی

شده بود. نیازی نبود که من نمک روی روی 
 .زخمش شوم

 برنامه ات برای اینده ات چیه؟-
 .شانه باال انداختم. اخم کم رنگی کرد

این جوری جواب نده. یادمه اون مرتیکه -
 بابات، تازه فیروزه

رو از زندان فراری داده بود که من و عزیز، یه 



 سر رفتیم

دیدنش. ازش پرسیدم که برنامه اش برای 
 اینده چیه؟ همین

جوری شونه باال انداخت. یه ماه بعد، با اون 
 مرتیکه عقد

 .کرد

 .شوکه شده، نگاهش کردم
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 من شبیه اش شدم؟ -

 .چرخید و مرا نگاه کرد. با دقت کامل

اره. ولی تو خیلی چیزها متفاوتی می  -
 خونی؟ آره؟

 .سرم را تکان دادم. لبخند محوی زد



فرشته گفت. گفت که صدای خوبی هم -
 داری. خیلی نگرانت

بود. گفت با یه پسر و دختر دوست شدی که 
 تو کار آواز و

 .خوندن هستن

ا حیرت تنها نگاهش کردم. فرشته در ب
 جریان رابطه من و

علیرضا و باران و سرا خواندن های من بود؟ 
 دیگر چه

چیزی بود که من فکر می کردم فرشته از آن 
 بیخبر است و

او اتفاقا خیلی هم باخبر بوده است. فکر 
 نمی کردم بدونه؟



 .لبخندش گشوده تر شد
- باره من و فرشته زیاد حرف نمی زدیم. در 

 پسرها اون
خودش به تنهای تصمیم می گرفت. چون 

 فکر می کرد که
نیازی به همفکری من نداره. ولی درباره تو، 

 همیشه با من

مشورت می کرد. هر کالسی که می خواست 
 تو رو ثبت نام

 کنه و هر کاری که می خواست بکنه

 .آهی کشید
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- من و  میشه گفت که تو نقطه ی اتصال



 فرشته بودی. به
خاطر تو، یه وقت هایی می شد که ما هم 

 می نشستیم و چند

 .کلمه حرف می زدیم

 چرا از بابام پول گرفتین؟-

اخم هایش در هم رفت و با خشم گفت: 
 خاک تو سر نره

 خرش! به روت زد؟

با ناراحتی سرم را تکان دادم. با نفرت 
 .دهانش را جمع کرد

برای اینکه گفت اگه پول نگیریم، تو رو می -
 بره. فرشته

 .دوست نداشت که اذیت بشی



مکث کرد و چشمانش را بست. مثل اینکه 
 می خواست

خاطراتی را که دوست نداشت، از ذهنش 
 بیرون بزند. زندگی

ما خیلی بد بود. کمی تلو تلو خورد و امد و 
 .کنار من نشست

کهبهمن خیره سره. ولی می دونم  - ... 

دوباره مکث کرد. مشخص بود که حرف زدن 
 برایش سخت

است. بهمن همیشه اون چیزی که باید 
 باشم و نیستم رو، تو

روی من زده. حمایتی که باید از مادرش می 
 .کردم و نکردم



حمایتی که باید از تو می کردم و نکردم. 
 مردمک چشمانش

می لرزید. دلم سوخت و دستم را روی 
یندستش گذاشتم. ا  

جوری نیست لب پایین اش را گزید و سرش 
 را چند بار تکان

 .تکان داد
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من دق و دلی خیلی چیزها رو سر فرشته -

 دراوردم. در

حالیکه اون هم مثل من، بی تقصیر ترین 
 .آدم این جریان بود

بعد هم این وظیفه من بود تا جلوی پسرم 



 رو بگیرم تا به
ونه ی منه، چپ نگاه نکنه. نه دختری که تو خ

 .بهمن
قلبم پایین ریخت. سرخ شدم و با ناراحتی 

 سرجایم تکان تکان

خوردم و جابه جا شدم و سرم را پایین 
 انداختم. نفسش را

 .محکم بیرون داد

من همیشه فکر می کردم که اگه خطری -
 هم برای تو باشه،

از جانب بهمن میشه. برای همین، به محض 
 بالغ شدنش،

چهار چشمی مواظبش بودم. بهش گفتم که 



 به تو، به چشم
 .خواهر نگاه کنه

 با ناراحتی گفتم: چرا با بهمن اینقدر بدین؟
سرش را بلند کرد و او هم با ناراحتی نگاهم 

 .کرد

من باهاش بد نیستم. بچه مه. پسر  -
 بزرگمه. ولی گفتم که،

بهمن دقیقا همیشه چیزی بوده که من باید 
 باشم. اون

مبودهای منه. من باید پشت فرشته می ک
 بودم، نه پسرش. من

باید هوای بچه ایی که به فرزندی قبول کردم 
 رو داشته باشم،



 .نه پسرم
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نفسش بریده بریده از دهانش بیرون آمد و 

 من نگران نگاهش

کردم. شانه اش را باال برد و سعی کرد با بی 
 اعتنایی،

 .اشفتگی اش را مخفی کند
شاید هم عقده ادیپ دارم، خودم خبر -

 .ندارم
چند لحظه سکوت کردم و در حالیکه 

 همچنان سرم پایین بود

و به انگشتانم نگاه می کردم، گفتم: شما 
 ناراحت بودین که من



 تو خونه تون بودم؟
 .با حیرت نگاهم کرد

 !نه-
 کی پیشنهاد نگهداری من رو داد؟-

 .عزیز -

رت زده گفتم: واقعا؟حی  

 .لبخند محوی زد
فرشته دوست داشت، ولی چیزی نمی -

 گفت. اصال این زن

هیچ وقت نشد تو این چند سیه بار هم که 
 شده، حرف دلش رو

بزنه. ولی من می دونستم که دوست داشت 
 .تو رو داشته باشه



دختری که هیچ وقت نداشت و فیروزه هم 
 اسمی که اون

و گذاشته بوددوست داشت رو، روی ت . 

 .مکث کرد و با دقت نگاهم کرد
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 فرشته خیلی دوستت داشت. می دونستی؟-
بغض گلویم را گرفت. دستش را محتاطانه 

 دراز کرد و دستم

را فشرد. هیچ وقت نشده بود که ما با هم 
 تماس بدنی داشته

باشیم. این اولین تماس بدنی بود که حالتی 
حتی دوستانه، و  

 .پدرانه داشت



شما چی؟ شما با اومدن من مشکلی -
 نداشتین؟

مشكل نه. ولی دوست نداشتم که چیزی،  -
 من رو یاد فیروزه

 .بندازه
مکث کرد و دستش را از روی دست من 

 برداشت و سرش را
خم کرد و درون موهایش کشید و زمزمه وار 

 گفت: من خیلی

ر کرد پستم. وقتی که فیروزه تازه از زندان فرا
 و رفت ویالی

هرمز، رفتم سراغش. می دونستم که دست 
 رد به سینه ام می



زنه. اون هم نه به خاطر من، یا خودش. به 
 . خاطر فرشته

مکث کرد و دوباره برخاست و بیقرار در اتاق 
 .قدم زد

این دو زن، نمی دونم چه عشقی به هم -
 داشتن. مثل دو تا

خواهر بودن. حتی از خواهر هم به هم 
 نزدیک تر بودن. می

دونستم که باهام راه نمیاد، حتی با اینکه 
 هنوز دلش با من

بود. می خواستم برم سراغش، می خواستم 
 به پاهاش بیفتم

 .مقابل پنجره رفت و به بیرون نگاه کرد
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 وسوسه اش به جونم افتاده بود. رفتم. ولی

 وقتی دید تنها
هستم، در روم بست و حتی نذاشت برم 

 داخل

 .خنده ی تلخی زد

پشت در همین ویال، شب رو تو ماشین -
 خوابیدم. هیچ کس تا

حاال از این جریان خبر نداره. تو اولین نفری 
 هستی که می

فهمی. نمی دونم، شاید فرشته هم فهمیده 
 بود و به هیچ وقت به

داد عجیبی تو روم نیاورد. اون زن استع



 فهمیدن چیزهای که
 .نباید می فهمید، داشت

نیم چرخی زد و مرا که بهت زده نگاهش می 
 کردم، نگاه

 .کرد

روز بعدش، برگشتم تهران. دیگه هم هیچ -
 وقت تنها، پا تو

 .این ویال نذاشتم
انقدر تعجب کرده بودم که من هم مثل 

 .خودش سکوت کردم

رد. کمی دوباره چرخید و به بیرون نگاه ک
 بعد، برای ترغیب

کردن او به دوباره حرف زدن، گفتم: همیشه 



 حرف این بود

که من دختر شما هستم. همیشه همه به 
 چشم دیگه ای به من

 .نگاه می کردن
 .اخم کرد
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این حرفهای خاله زنکی، همه اش مال اینکه -

 من و فیروزه با

می  هم نامزد بودیم و بعدش هم همه
 دونستن که ما هنوز هم

 .خاطر هم رو می خوایم

زمزمه کنان گفتم: اگه بابام من رو نگه داشته 
 بود، این



 .حرفها نبود

دیگر ادامه ندادم که اگر این حرفها نبود، 
 نوشاد به خودش

اجازه آن کار را نمی داد. نوجوانی من تباه 
 نمی شد و رابطه

او به قول خودش، انقدر با مادرش شکراب 
 نمی شد و این حس

عذاب وجدان دایمی که در این چند سال 
 داشته، دیگر وجود

 .نداشت
تو نمی تونستی زندگی نرمالی با بابات -

 داشته باشی. زندگی

با ما، بهترین گزینه بود. نمی گم خوب بود. 



 ولی توی اون
دمقطع زمانی، بهترین انتخاب برای تو بو . 

چیزی نگفتم. چون احتماال خودم هم در 
 درون خودم، می

دانستم که حق با اوست. پدرم انقدر دلش 
 می خواسته تا از

دست من راحت شود که فقط به دادن پول 
 رضایت داده و مرا

مثل باری، روی دوش آنها گذاشته و در رفته 
 است. برای

عوض کردن بحث گفتم: چرا هرمز با مامانم 
؟ازدواج نکرد  

 .کمی شانه اش را باال برد
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هرمز اصال موندش تو ایران، دیگه جایز -

 نبود. می موند
احتمال اینکه دوباره بگیرنش، زیاد بود. بعد 

 از انقالب می
خواست بیاد. چون شنیده بود که از ادی 

 احزاب اعالم شده،
اما بعدش دوباره توده ایی ها رو اعدام 

ه هیچکردن و دیگ  

وقت نشد که برگرده. بابات هم ادمی شد 
 که از آب گل الود

 .خانواده ی ما، ماهی گرفت

با ناراحتی گفتم: یعنی می خواین بگین که 



 مامانم دوستش

 نداشت؟
 .نه، نداشت-

 !عکس هاشون که خوب و شاد بودن-

 .پوزخند تلخی زد
عکسها گولت می زنن. تو عکس میشه هر -

 چیزی رو

داد. بیا من صد تا عکس از وارونه نشون 
 خودم و فرشته

نشونت می دم که هر کسی می دید، فکر 
 می کرد که ما

رومئو و ژولیت عصر حاضر بودیم. هر چی 
 می بینی رو



باور نکن دختر. مدت زمانی به سکوت 
 .گذشت

 نگفتی برنامه ات برای اینده چیه؟-
 .خجوالنه گفتم: می خوایم عقد کنیم

 .نفس با صدا از دهانش بیرون آمد
 چرا اینقدر با بودن ما با هم مخالفین؟-
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یعنی او فکر می کرد که من برای پسرش کم 

 هستم؟ با

کرد درماندگی، نگاهم . 

من عاشق مادرت بودم. عشقی که از -
 بچگی داشتم. رویای

من، مادرت بود. زندگیم، اینده ام، گذشته 



م دلخوشیام، تما  

من... ولی نتونستم ازش مواظبت کنم. نه 
 اون زمان که شوهر

نداشت و نه بعدش. چشمانش را روی هم 
 فشرد. بعد با

بیچارگی ناب و خالص گفت: من ادم بی 
 .مصرفی هستم

ضعیفم! اینقدر جربزه نداشتم که بتونم 
 جلوی یه پیرمرد وایستم

و اختیار زندگیم رو دستم بگپرم و بگم من 
وزه رو دوستفیر   

دارم و از دستش ندم. اون زمان نتونستم که 
 مواظب فیروزه



 .باشم. فیروزه از دستم رفت
بعد هم باز نتونستم کاری کنم تا کمبودی 

 نداشته باشه که
مجبور بشه با اون مردک زندگی کنه. وقتی 

 که در روی من

بست من هم گذاشتم و اومدم و دیگه ازش 
 .خبر نگرفتم

ایت، فقط به بودن باهاش نفهمیدم که حم
 نیست. باید می موندم

و بدون اینکه برای به رابطه اون رو تحت 
 فشار بذارم، ازش

حمایت می کردم. چی کار کردم؟ باز هم 
 فرار کردم. باز هم



بهش پشت کردم. نتیجه اش چی شد؟ 
 .مجبور شد شوهر کنه

ما  اون هم به کسی که هیچ جوری با خانواده
 ..جور نبود

تلخی زدلبخند  . 
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فرشته دوستش داشت. می گفت که مرد -

 خوبیه. ولی بعد از

مرگ مادرت و فهمیدن اینکه قبال زن داشته، 
 فرشته زد تو

 .گوشش. خندید

 بی حوصله و خسته
فکرش رو بکن! من این همه این زن رو دق 



 دادم، حتی یه

بار هم صداش رو روی من بلند نکرد. اون 
 وقت تو قبرستون

زد تو گوش بابات! آنچنان زد که بابات دو 
 دور چرخید دور

خودش. بعد مثل گربه وحشی پرید روش و 
 تمام صورتش رو

 .با ناخن، زخم کرد
 .نگاهم کرد

من نتونستم مواظب مامانت باشم. در -
 حق توهم که

خیلی. خودم یادگارشی، خیلی کوتاهی کردم. 
 می دونم. می



 .خوام جبران کنم

 .با رضایت دادن به عقد ما جبران می کنید-
اخم مالیمی کرد. امد و مقابلم روی زانوانش 

 نشست و با دقت
 .مرا نگاه کرد

 شما به درد هم نمی خورین سارا-

 با درماندگی گفتم: چرا؟
تنها نگاهم کرد. مثل اینکه نمی دانست 

 .چطور توضیح دهد

- برای بهمن کم هستم؟ من  
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 .اخم کرد

 من این رو گفتم؟ -



 پس چیه؟-
 .آهی کشید

دوست ندارم که دیگه این عشق و عاشقی -
 های خانوادگی

 .ادامه پیدا کنه می ترسم
 .دیگر ادامه نداد

 از چی؟-
چشمانش را روی هم فشرد. برای لحظه ایی 

 کوتاه

- . می ترسم می ترسم که زندگیت خوب نشه
 بهمن اون چیزی

که فکر می کنی، نشه. نمی خوام بار خراب 
 شدن زندگی تو



هم، بیفته رو دوش من. به اندازه کافی 
 خرابی زندگی همه

روی دوش من هست. در ثانی، وقتی اومدی 
 تو خونه ی ما

 . ..من

مکث کرد و برخاست. بی قرار بود. انقدر بی 
 قرار، که تا به

حال ندیده بودم مردی را به این سن، که 
 فقط منتظر یک

تلنگر، برای گریستن باشد. یک تلنگر، یا یک 
 شانه برای

 .گذاشتن سرش روی آن، و خالی شدن

روزی که اومدی تو خونه ی من. من مادرت -



 رو از دست
داده بودم. کسی که تمام زندگی و رویایی 

 همیشه من بود. بعد
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طعتقا    

تو اومدی. یه دختر کوچولو که از فیروزه بود. 
 یه تیکه از

فیروزه بود. یه تیکه از روح فیروزه. همون 
 لحظه که

دیدمت، پاد حماقت های خودم افتادم. یاد 
 اینکه چقدر راحت با

ضعفم، فیروزه رو از دست داده بودم. 
 زندگی فرشته رو

داغون کرده بودم. همون موقع گفتم که 



دممثل بچه خو  

بزرگش می کنم. کم و یا زیاد. هر چی برای 
 بچه هام می

 .ذارم، برای اون هم می ذارم. ولی نشد

 .چرخید و مرا نگاه کرد

گاهی دوست داشتم که بیشتر بهت -
 برسم، ولی نمی شد. نمی

تونستم. حاال نمی خوام دوباره خراب کنم. 
 اصال نمی دانستم

رای چه باید بگویم. او فکر می کرد که بهمن ب
 .من کم است

شما فکر می کنید که بهمن برای من خوب -
 نیست؟



 .سرش را تکان داد

نمی خوام این فکر رو بکنم. بهمن پسر -
 منه، ولی من می

ترسم که بختتون خوب نشه. بار این یکی، 
 دیگه نمی خوام

روی دوش من باشه. به خدا کمرم دیگه می 
 شکنه

دلم به شدت برایش سوخت. انقدر زیاد که 
 برخاستم و دستم را

روی شانه اش گذاشتم. عذاب وجدان، 
 .داشت خفه اش می کرد

من متوجه ام که چه کوتاهی در حق -
 پسرهام کردم. می دونم



که هیچ کدوم زندگی نرمالی اون طرف 
 نداشتن. می دونم،
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همه چی رو می دونم. اعتیاد دانش رو می 

 دونم. جریان

دونم نوشاد رو می . 

مکث کرد و کامال مقابلم قرار گرفت. برای 
 لحظه ایی فکر

کردم که مرا بغل می کند، اما تنها نگاهم 
 کرد. مثل اینکه

واقعا راست می گفت. او ظرفیت قلبش پر 
 بود. عشق و

محبت را، جایی در درونش دفن کرده بود و 



 حتی خودش هم

راه دسترسی به آن را گم کرده بود. یا شاید 
 هم، نمی خواست

که دسترسی داشته باشد. شاید از عشق می 
 ترسید. نمی

توانستم درست درکش کنم، اما هر چه بود، 
 او را یک ادم

بیچاره و ترحم انگیز کرده بود. کسی که 
 زندگی چند نفر را

به هم ریخته بود؛ اما با این حال، خودش 
گیز بود،هم ترحم ان  

 .نه یک شیطان مجسم
بهمن، نرمال ترین پسر منه. اخالق های -



 خوبی داره که فقط

خدا می دونه از کجا اومده تو این پسر. ولی 
 می دونم که

قطعا همین ادم نرمال هم، چون تو این 
 خونه بزرگ شده و تو

فضای خونه ای رشد کرده که هیچ عشقی از 
 پدر و مادرش

برعکس بوده،  ندیده و همیشه همه چی
 قطعا عاشقی رو هم

یاد نگرفته. می ترسم که نتونه اون شوهری 
 که باید، برات

بشه. از همه اینها گذشته، یکی از رویاهای 
 فرشته همیشه این



بود که تو به خانواده پر و پیمونی شوهر 
 کنی. خانواده ایی که

بتونه جای خالی و کمبودهای خانواده کم و 
 خالی ما رو پر
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کنه برات. نمی خوام از چاله در بیای و بیفتی 

 تو چاه. به
کسی شوهر کنی که باز هم چیزی نداره تا 

 بهت بده. بری و با
مالج بیفتی تو مشکالت بهمن. می دونی چی 

 می گم؟ سر و

کله زدن با دانش و روبه رو شدن با نوشاد، 
 که می دونم



رو به  برات سخته. با بهمن، این چیزها
 دست میاری سارا می

 فهمی چی می گم؟
معلوم بود که می فهمیدم. متوجه شدم که 

 .او نگران بود
نگران اینکه شکست زندگی زناشویی من، آن 

 هم با پسرش،

یک بار دیگر، روی بارهای عذاب، که روی 
 شانه اش بود،

گذاشته شود. به قول خودش، دیگر تا می 
 .شد

 .این جوری نیست کاووس خان-
تنها نگاهم کرد. آهی کشیدم و سعی کردم تا 



 .متقاعدش کنم

من حتی اگه با بهمن ازدواج هم نکنم، باز -
 هم مشکالت اون،

 .مشکالت من هست

باز هم تنها نگاهم کرد. مثل اینکه به هیچ 
 وجه مرا درک نمی

 .کرد

تا قبل از مریضی فرشته جون، من رابطه -
 ام با پسرها کامال

قطع بود. جدا و دور بودیم. هیچ کدوممون 
 تمایلی برای

نزدیکی نداشتیم. من به خاطر اون مسایلی 
 که خودتون هم می



دونید و اونها هم قطعا من رو مسئول رفتن 
 و دور شدن از
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مادرشون می دونستن. من اینجا پیش 

 مادرشون بودم. ولی

ن رو به چشم اونها دور شده بودن. اونها م
 مزاحم نگاه می

کردن و من هم خودم رو به چشم سرباری 
 که دوست داشتم

از همه چی فرار کنم. ولی بعد از اومدن اونها 
 و موندن

طوالنی مدتشون اینجا، یه رابطه بین ما 
 شکل گرفت. رابطه



ای که شاید شما متوجه اش نشدین، ولی به 
 .رابطه واقعی شد

م رنگ تر شد و من اون حس سربار بودنم ک
 اونها هم

نفرتشون از من کم شد. مکث کردم و با 
 .دقت نگاهش کردم

همچنان با حالتی گنگ و نامفهوم نگاهم می 
 .کرد

رابطه ما جوری شد که حاال مشکالت بهمن 
 حتی اگه من رو

نخواد و ما نتونیم و نخوایم ازدواج کنیم، 
 .مشکالت من شده

ی فکر می کنین که من دانش رو مشکل م



 دونم؟ فکر می

کنین اگه دانش نیاز به من داشته باشه، من 
 اذیت میشم؟

نفسش را بیرون داد. چشمانش همچنان 
 .سخت و گنگ بود

دانش برای من مثل برادرمه. مشکل -
 نیست. یا حداقل فقط

مشکل بهمن نیست. حتی اگه ما با هم 
 .نباشیم

سکوت کرده بود و همچنان مرا نگاه می کرد. 
 نمی دانم

توجه حرف هایم نشده بود، یا مشغول م
 سبک سنگین کردن



حرف هایم بود. چند لحظه ایی به سکوت 
 گذشت و بعد سرش

 :را پایین انداخت و با حالتی ارام گفت
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برو به بهمن بگو بیاد. خودت هم برو په -

 چیزی برای ناهار

 .درست کن. من دیشب شام هم نخوردم

اهش کردم. احتماال ترس را با اضطراب نگ
 .در نگاهم دید

لبخند محوی گوشه لبش امد. برو بچه، من 
 چی کار می تونم

بکنم؟ بچه خودم رو بکشم؟ در اتاق را باز 
 کردم. بهمن پشت



در اتاق، به دیوار راهرو تکیه داده بود و هر 
 دو دستش را

پشت کمرش گذاشته بود و یک پایش را 
 پشت پای دیگرش

بود. حالت صورت او هم، گنگ و قالب کرده 
 .نامفهموم بود

نمی دانستم ایا چیزی از صحبت های ما 
 شنیده است، یا نه؟

اما اینکه نگذاشت من چیزی بگویم و از کنار 
 من رد شد و به

اتاق رفت و در را هم بسته نشان از این 
 داشت که احتماال

حرفهای ما را شنیده بود. پایین رفتم. نمی 



 دانم چرا، ولی

دیگر آن دل نگرانی اول صبح را نداشت. آرام 
 شده بودم. می

دانستم که شاید بحث کنند، ولی دیگر از 
 .بحثشان نمی ترسیدم

همانطور که کاووس خان خواسته بود، ناهار 
 .درست کردم

نزدیک ظهر بود که پایین امدند. این که توقع 
 داشته باشم یک

باره اسمان به زمین آمده باشد و هر دو 
رشان متحول شدهنف  

باشند و حاال مثل پدر و پسری نرمال رفتار 
 کنند، قطعا یک



توقع محال بود و خودم هم می دانستم که 
 حتی معجزه هم نمی

تواند این حالت را ایجاد کند. اما متوجه 
 شدم که حالتی ارام

تر بینشان بود. کم حرف می زدند، اما دیگر 
 ان تهاجم و آن
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حالتی که می خواستند خرخره هم را بجوند، 

 وجود نداشت. ها
حتی زمانی که کاووس خان سیگار بر لب 

 گذاشت، بهمن خم

شد و سیگار پدرش را آتش زد. از آشپزخانه 
 نگاهشان می



کردم، این اولین باری بود که می دیدم، 
 کاووس خان کنار

یکی از پسرانش نشسته بود. کاری نمی 
 کردند. حتی حرف

هم نمی زدند. اما همین همنشینی هم، 
 انقدر عجیب و در عین

حال خوشایند بود که باعث شد برای لحظه 
 ایی دست از کار

بکشم و تنها آنها را نگاه کنم. کمی بعد، 
 دانش زنگ زد و

گفت که آنالین شوم، تا تماس تصویری 
 بگیرد. دستانم را

شستم و خشک کردم و آمدم و کنار بهمن 



مینشستم. با ک  

فاصله و عادی. او هم هیچ حرکتی مبنی بر 
 نزدیک شدن،

نکرد. وقتی که دانش تماس گرفت، من 
 تماس را برقرار کردم

و برای لحظه ایی، دستم را روی موهایم 
 .کشیدم خندید

 !خوشگلی، بسه-

خندیدم و با دقت نگاهش کردم. دلم 
 برایش به شدت تنگ شده

بود. موهایش را پشت سرش بسته بود و 
ت و شلوار وک  

 .کراوات پوشیده بود



 .خوشتیپ کردی-

 خندید

 .رفتم شرکت اون کناریت-
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بهمن سرش را کمی به سر من نزدیک کرد و 

 چپ چپ

 .نگاهش کرد. دانش نیشخند زد
سارا من همیشه گفتم که تو خیلی پوست  -

 کلفتی! می دونی

چی می گم؟ اول که از کتک های من جون 
 سالم به در بردی،

 .حاال هم افتادی گیر بهمن

انگشت اشاره اش را به نشانه توقف باال آورد 



 و از سیگارش
پک کوتاهی زد و گفت: دقت کن که بهمن 

 .ادم نرمالی نیست
 .نیشخندش بیشتر شد

 !بهمن اصال آدم نیست-
ا با دقت خنده ام را فرو خوردم. اما بهمن تنه

 او را نگاه می
کرد. اخم کرده و کامال موشکافانه بعد یكباره 

 گوشی را از

 من قاپید و گفت: هوشیاری؟

چشمانم گشاد شد. اما دانش غش غش 
 .خندید

 اره-



بهمن عصبی داد زد: دروغ نگو. کدوم 
 قبرستونی هستی ؟ تو

شرکت من؟ با اعتبار من داری بازی می 
 کنی؟

اما چیزی نگفتدانش دوباره خندید،  . 

 اون نوشاد احمق کجاست؟-
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دانش شانه باال انداخت و دقیقه ایی بعد 

 نوشاد نفس نفس زنان
آمد و پشت سر دانش ایستاد. سیگار را از 

 دست دانش قاپید و

 !گفت: همه چی تحت کنترله

بهمن با اوقات تلخی گفت: اره ارواح عمه 



 !ات
نگاهش کرد و احتماال نوشاد با پشیمانی 

 برای تمام کردن
 :بحث گفت

 سالم سارا. خوبی؟-

لبخند کم رنگی زدم و سعی کردم عادی 
 .باشم

 سالم. مرسی؟-

زیر چشمی به کاووس خان نگاه کردم. به 
 مقابلش و تلوزیون

خاموش زل زده بود، اما رنگش کمی پریده 
 بود. دانش هم

چنان می خندید. بهمن عصبی گفت: تو رو 



ا جلوی چاک وخد  

دهن این رو بگیر که اینقدر مثل مشنگها، 
 .نیشش رو باز نکنه

ببرش خونه. نذار رانندگی کنه. اگه چیزی 
 .داره، بگیر ازش

اگه مقاومت کرد، بزن تو دهنش. اگه از 
 پسش برنمیای،

 .زنگ بزن به برنا، تا بیاد کمکت

دانش نیشخند دیگری زد و به میان حرف 
 های بهمن آمد و با

 :لحن بامزه ایی، گفت
هی گایز .. من این جام. دارم حرفاتون رو -

 .می شنوم



 !بهمن با خشونت گفت: خفه شو
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اما دانش، باز هم نیشخند زد. برای لحظه 

 ایی من هم خنده ام
گرفت. دانش که احتماال خنده ی مرا دیده 

 ...بود، گفت: ام بیا
بغلم عمو جوناین دختر خودمه. بیا تو  ! 

سر کاووس خان چرخید و چپ چپ به 
 .گوشی تلفن نگاه کرد

اما من بدتر از اینها هم، از پسرها دیده 
 بودم و او اگر فکر

می کرد که چند پسر جوانش، کامال مودبانه 
 با هم برخورد



می کنند. یا اصال هیچ شناختی از پسرهای 
 جوان نداشت و یا

هر چه  نمی خواست تا بداند که پسرهایش
 داشتند، با هم بودند

و طبیعی بود آنها که همیشه با هم بودند، 
 فحش هایی هم حتی

با صمیمیت، بین شان ردوبدل شود. بهمن 
 .نگاهی به من کرد

نگاهی که سرزنش آمیز بود. مثل اینکه می 
 خواست بگوید که

من نباید جلوی دانش بخندم. چون پررو می 
 شود. خودم می

صت طلب و یک دانستم که دانش فر 



 پدرسوخته تمام عیار
است، اما انقدر دوستش داشتم که دلم نمی 

 .آمد او را اذیت کنم
در ضمن اینکه، او خیلی بامزه شده بود. زیر 

 نگاه سرزنش
آمیز بهمن، سریع خنده ام را جمع کردم. 

 دانش نچ نچی کرد و

گفت: بهمن خیلی گیری. ببین دخترم رو 
 .اذیت کردی

اینکه تنها من حرف هایش  بعد اهسته، مثل
 را می شنوم،

گفت: با ولش کن. زنش نشیا. این بیچاره 
 ات می کنه. اینقدر



برات رییس بازی در میاره، که دمارت در 
 میاد. بیا پیش

 .خودم، به فرزندی قبولت می کنم
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لبم را گزیدم تا خنده ام را مخفی کنم. نوشاد 

 رو به من و
ت: من فعال برم بچه هابهمن گف . 

بعد لبخندی زد و تماس را قطع کرد. بهمن 
 گوشی را روی

مبل انداخت و برخاست و با عصبانیت چند 
 .قدم در هال زد

پاکت سیگارش را برداشت و سیگاری آتش 
 زد. من همچنان



خاموش نشسته بودم و احساس می کردم 
 که این آرامش قبل

از طوفان است. حس می کردم که بهمن، 
 هر لحظه منفجر

خواهد شد. می دانستم که کارش برایش تا 
 چه اندازه مهم

است. با اعتبار و شرکتش. حاال دور افتاده 
 بود و دستش زیر

سنگ بود و دانش هم هر غلطی که می 
 .خواست می کرد

برخاستم و زیر برنج را کم کردم و دمکنی را 
 گذاشتم. زمانی

ه بشقاب ها را از کابینت در اوردم، متوجه ک



 شدم که طوفان

شروع شد. صدای بحث و بگو مگوی کاووس 
 خان و بهمن

از هال می آمد. به جلوی در اشپزخانه رفتم. 
 بهمن در روی

کاووس خان براق شده بود. دستش را که 
 سیگار در آن بود،

تکان تکان می داد و با شدت حرف می زد، و 
 اصال متوجه

ود که خاکستر سیگارش، همه جا پراکنده نب
 .می شود

 .این اون پدری که تو برای ما کردی-
مکث کرد و کاووس خان همچنان در سکوت 



 و دست به
 .سینه، نگاهش کرد

من دیگه بریدم بابا. دیگه نمی دونم -
 باهاش چی کار کنم؟
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 .دستش را درون موهایش کشید

- همه چی رو می دونی؟ به فکر می کنی که 
 .خدا اگه بدونی

می دونی چند سالش بود که این کارها رو رو 
 شروع کرد؟

بابا دانش فاسد شده. میفهمی چی می گم؟ 
 می دونی چرا؟

چون دنبال یه ذره آرامشه. دنبال تمام 



 ارامشی که نداره، تو
 .کثافت دنبالش میگرده

کاووس خان با خشم گفت: برای اینکه یکی 
ند زد و ماتون گ  

مجبور شدیم، همتون رو بفرستیم برین، 
 من رو سرزنش

 .نکن
 :بهمن یک دفعه منفجر شد

چی میگی بابا؟ تو رو خدا بفهم چی می -
 گی؟ توجیه نکن

 . خودت رو

با مشت روی میز کوبید که باعث شد، الله 
 ها و شمعدان



 .های ناصری و عتیقه ی روی میز، بیفتند

- این خزعبالت رو فکر کردی با بچه طرفی؟ 
 شاید بتونی

تحویل سارا بدی تا دلش برات بسوزه، که 
 آره، تو تمام

تالشت رو کردی. ولی تو رو جان عزیزت، 
 این چرندیات رو
 .تحویل من نده

پوزخند زد و ادامه داد: من، بچه های تو رو 
 بزرگ کردم

بابا! من زود پدر شدم. پس خواهشا من رو 
 .احمق فرض نکن
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می خوای چند تا پدر و مادر رو بهت معرفی 
 کنم که بچه

هاشون اون جا با ما بودن و هیچ کدوم هم 
 این بالیی که دانش

سرش اومد، سرشون نیومد؟ هیچ کدوم این 
 طوری تا مغز

استخون، فاسد نشد. چرا؟ چون باباهاشون 
 با وجود دوری،

که حواسشون بهشون بود. از کاووس خان 
 حاال رنگش پریده

بود و تیک خفیفی در چشمانش پیدا کرده 
 بود، فاصله گرفت و

مثل مجنونها تابی خورد. مثل یک ادم گیج، 



 .که تعادل ندارد

 .متوجه شدم که حال خوبی نداشت

 .با نگرانی جلو رفتم
باباهاشون ولشون نکردن به امید پسر -

 بیست ساله شون. بابا
ماس نمی گرفتی تو سال تا سال هم با ما ت

 که ببینی چه دردی

داریم. اصال دردی داریم، یا مردیم؟ تمام 
 ارتباط ما با ایران،

دلم می اومد  مامان بود. فکر می کنی من
 همه چی رو به

 مادرم بگم؟ اینقدر اشغال بودم؟

هوار کشید. مثل اینکه دیگر تمام خودداری 



 .اش تمام شده بود
- و باید لعنت بهت! تو بابای ما بودی. ت

 .حواست به ما می بود

دستانش را روی صورتش کشید و در زیر 
 .دستانش، نالید

 بابا تو گند زدی! هیچی هم درستش نمیکنه-
چرخید و از خانه بیرون زد. متوجه شدم که 

 کاووس خان به

لبه میز تکیه داده بود و رنگش مثل مرده 
 شده بود. بعد دست
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ماشین را برداشت و او هم از  کرد و سوییچ
 .در بیرون زد



پشت سرش دویدم. بهمن در حیاط ایستاده 
 .بود. گیج و مات

مثل کسی که اصال نمی داند چطور، به این 
 .جا رسیده است

مثل کسی که در خواب راه رفته و حاال که 
 بیدار شده، مات و

مبهوت است که چطور، از تختخوابش به آن 
 .جا امده است

خان شانه اش را کشید و عقب داد کاووس 
 و بهمن که اصال

آن جا نبود، از جا کنده شد و و شانه اش با 
 شدت، به عقب

 .پرتاب شد



دفعه دیگه که خواستی برای من باال منبر -
 بری، یادت باشه

که شاید سراغتون رو نمی گرفتم، ولی احمق 
 هم نیستم. همین

خانواده ها و باباهایی که ازشون دم می زنی، 
 یکیش

سپاسداره. نگو که نمی دونی پسر بزرگش 
 چی کاره است؟

 ..نگو که نمی دونی پسره
ناگهان مکث کرد و متوجه من شد. صدایش 

 را آهسته کرد و
چیزی در گردن بهمن زمزمه کرد. بهمن 

 .پوزخند زد



 می دونم. که چی بابا؟-

رد و به پدرش نگاه چشمانش را کمی تنگ ک
 .کرد

یکی از موفق ترین تاجرهایی هست که می -
 شناسم. مولتی

میلیونره. یه ادم متواضع و خیر، که همه چی 
 تمامه. بله، همه
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چی رو هم می دونم. خب که چی؟ این 

 احتماال دست خودش
نیست. هست؟ ولی کارهای تو دست 

 خودت بوده بابا

از جا پریدکاووس خان  . 



 اون مشکل نداره؟ ولی دانش مشکل داره؟-
 :بهمن هوار کشید

بابا مثل اینکه حالیت نیست؟ مواد زدن و -
 کارهای دانش،

 دست خودشه. گند کاریهای تو، دست خودته

مکث کرد و با نفرت به صورت پدرش نگاه 
 .کرد

تقصیره تو كاووس خان. قبول کن که پدری -
 نکردی. قبول

هممون، کم کاری کردی. حاال  کن که در حق
 اومدی جبران؟

 "اون هم با مخالفت با رابطه من و سارا؟

 .پوزخند زد



اینقدر دلسوز شدی؟ فکر می کنی تو دلت -
 بیشتر از من برای

سارا می سوزه؟ یا برای خودم؟ بسه بابا. 
 تمومش کن این سیاه

بازی رو. تو فقط میخوای که وجدان خودت 
 اروم بشه. می

زندگی سارا خوب نشه، نه به خاطر  ترسی که
 .خود سارا

فقط به خاطر اینکه نمی خوای بار دیگه ایی، 
 روی گناهان
 .اضافه بشه

با انگشت اشاره اش، روی شانه پدرش زد. 
 با حالتی کامال



 :توهین آمیز
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همونی که خودت گفتی، درست بود. بی -

 !جربزه و ضعیفی

می خوام. می بینی که دارم  ببین من سارا رو
 براش می

جنگم. با تو که سهله، با گنده تر از تو هم در 
 میفتم و به

دستش میارم. چون یاد گرفتم، وقتی که 
 چیزی رو می خوام،

دست دراز کنم و بدستش بیارم. ولی تو 
 چی؟ منتظر بودی

 فیروزه رو بیارن دو دستی تقدیمت کنن؟



کاووس خان به میان حرفش پرید و هوار 
 .کشید

تو چی می دونی بچه؟ اون زمان مثل االن -
 نبود که بشه این

بی احترامی ها رو در حق بزرگتر کرد. بزرگتر 
 حرف میزد

 .و کوچیک تر خفه می شد

 .بهمن از جا پرید
نه، کوچیک تر خفه نمی شد. هرمز خفه  -

 نشد. ول کرد و
ذاشتی تا همه گند رفت. تو خفه شدی. تو گ

 بزنن، تو
 .زندگیمون



کاووس خان مثل مار گزیده ایی از جا پرید و 
 با حالتی، مثل

یک آدم سکته زده، پسرش را نگاه کرد. مثل 
 کسی که نفس

کم اورده و در حال خفه شدن است. با 
 صدای گرفته ایی

 :گفت

هرمز هم خفه شد. اگه خفه نشده بود، -
 فرشته رو ول نمی

م وقتیکرد. اون ه … 
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دیگر ادامه نداد. چند لحظه، هر دو نفرشان 

 همدیگر را نگاه



کردند. درست مثل دو بوکسوری که در 
 رینگ برای هم رجز

می خوانند و بعد هم همدیگر را ارزیابی می 
 .کنند

 تو هیچی نمی دونی بچه-
از در بیرون زد و در حیاط را به شدت به هم 

 کوبید. لحظه

ایی بعد صدای روشن شدن ماشین آمد و 
 رفت. بهمن چند قدم

در حیاط زد. هوا به شدت گرم بود و افتاب 
 کامال روی

سرمان می تابید. اما او بی قرار تر از آن بود 
 که حتی متوجه



گرمای هوا شود. یک دفعه پیراهش را در 
 آورد و به پشت

سر ساختمان و استخر رفت و در همان حال 
راشلوارک اش   

 .هم در آورد و در آب شیرجه زد

آب با شدت به اطراف پاشید و من دعا 
 کردم که او سرش به

کف استخر نخورده باشد. اما وقتی که ثانیه 
 ایی بعد، باال آمد

و با شدت شروع کرد به شنا کردن، نفس 
 .راحتی کشیدم

تنهایش گذاشتم، تا با شنا کردن خودش را 
 خالی کند. به خانه



یر برنج را خاموش کردم. اصال برگشتم و ز
 نمی دانستم چه

کار باید بکنم. این خانواده بهم ریخته تر از 
 اینها بود که بشود

با یک ساعت مکالمه، همه چیز را حل کرد و 
 سوتفاهمات را

برطرف کرد. این است خانواده پر از زخم 
 .بود

پر از درد بود و این زخم ها، هر بار سرباز 
 می کرد و

خونریزی می کرد. باال رفتم و از اتاقش حوله 
 برداشتم و با
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لباس پایین بردم. متوجه شدم بی آنکه 
 دست خودم باشد،

همانطور بی صدا اشک می ریختم. این بار 
 .برای خودم نبود

برای همه بود. برای بیچارگی و بار آنچنان 
 سنگینی که تا به

د. برای حماقت ها حال روی دوش بهمن بو
 و ضعفهای

کاووس خان که تا به حال زندگی همه مان را 
 به هم ریخته

بود. برای فرشته که هیچ چیزی از زندگیش 
 .نفهمیده بود

لحظه ایی روی مبل نشستم و نفس گرفتم، 



 تا آرام شوم. اشک
هایم را پاک کردم و حوله و لباس هایش را 

 بیرون بردم و
ان شنا می کرد. روی صندلی گذاشتم. همچن

 محکم و نفس

گیر. به داخل ساختمان برگشتم و بدون آنکه 
 چیزی بخورم، تا

عصر همانطور نشستم و به یک نقطه زل 
 زدم. نمی دانم

بهمن چقدر در آب بود که نزدیک ساعت 
 چهار، به داخل

خانه آمد. به آشپزخانه رفت و آب خورد و 
 بعد هم همچنان بی



ند لحظه بعد باال صدا، باال رفت. وقتی که چ
 رفتم، متوجه شدم

که خوابیده است. اما نه کامال اسوده و آرام 
 چند لحظه باالی

سرش ایستادم و تماشایش کردم. بی قرار 
 بود و دائم بدنش

تکان می خورد و اخم می کرد. درجه کولر را 
 کم کردم و در

اتاق را بستم و پایین رفتم. نمی دانستم 
 کاووس خان کجا رفته

کار می کرد، اما دیگر برنگشت. نزدیک  و چه
 ساعت یازده

شب بود که بهمن صدایم کرد. باال رفتم و در 



 اتاق را باز
کردم و به داخل اتاق سرک کشیدم. هنوز 

 در تخت بود. با
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دیدن من، دستش را دراز کرد و اشاره کرد 

 که به نزدش

به  بروم. دستم را در دستش گذاشتم. مرا
 نرمی کشید

 خوبی؟-

چیزی نگفت. دستم را درون موهایش 
 کشیدم. نرم و

ابریشمین بود. با پیچ و تاب هایی طبیعی و 
 کم



 بهمن خوبی؟-
 .زمزمه کرد:نه، خوب نیستم

سرش را بلند کرد و در چشمانم نگاه کرد. 
 چشمانش قرمز

 بود. غمگین و خسته
 . کمکم کن-

 .و دوباره زمزمه کرد

 .دوست دارم سارا-

*** 

صبح آفتاب همه جا را گرفته بود که از خواب 
 بیدار شدم. نیم

خیز شدم. گیج نبودم، اما ذهنم کمی راکد و 
 خمود بود. در

اتاق باز شد و بهمن در حالیکه سینی 



 صبحانه در دست

داشت، با پایش در را باز کرد. سریع زیر 
 لحاف چپیدم و

. صدای حتی سرم را هم زیر لحاف کردم
 .خنده ی آرامش امد

لحاف را کنار نزد. احتماال می دانست که من 
 آن زیر، در
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حال آب شدن هستم. تنها روی تخت 

 نشست و دستش را روی
موهایم که از لحاف بیرون مانده بود، 

 .گذاشت

 . بلند شو صبحانه بخور-



کمی لحاف را کنار زد و یک چشمم، بیرون 
. لبخندافتاد  

آرامی روی صورتش بود. حالت صورتش، 
 همان بهمن

همیشه شده بود. اما مثل همیشه و بعد از 
 تحمل هر ناراحتی،

صورتش تکیده شده بود. بهمن همین طور 
 بود. ناراحتی ها و

فشارها، سریع او را در عرض حتی یک شبانه 
 روز، الغر

تر و تکیده تر می کرد. حاال هم پای 
دچشمانش هنوز گو  

افتاده و چشمانش خسته بود. مثل کسی که 



 یک ماه است،
خواب درستی نداشته و مدام کار کرده و 

 حتی وقت غذا

خوردن هم نداشته است. با مالیمت موهایم 
 را لمس کرد و به

 .نرمی و کمی بی حوصله خندید
من باید خجالت بکشم تو رفتی اون زیر -

 قایم شدی؟
خورداز سینی صبحانه، میوه برداشت و  . 

- خوب  اگه خوبی، پاشو صبحانه بخور. اگه
 نیستی، تا یه

 زنگ بزنم به برنا، ببینم چی می گه
تقریبا از جا پریدم. اگر او به برناچیزی می 



 گفت، من دیگر

هرگز و تا ابد، نمی توانستم در صورت برنا 
 .نگاه کنم

 !وأي؟ نه، تو رو خدا-
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لحاف را دورم گرفتم. نگاهش را از صورتم 

 پایین تر نیاورد
و تنها لبخند کوچکی زد. نه اشتباه کرده 

 بودم. او هنوز بهمن
همیشه نشده بود. از سینی، فنجان قهوه 

 برداشت و به طرفم
گرفت. جرعه ایی نوشیدم و بدون آنکه به 

 چشمانش نگاه کنم،



 گفتم: خوبی؟

که مربا زده  لبخند زد و تکه ایی نان تست
 بود، برداشت و

 .گاز زد

 عالی، مگه میشه بد باشم؟-

دروغ می گفت. هنوز خوب نبود. متوجه 
 .تردیدم شد

 تو خوبی؟-
خجوالنه سر تکان دادم. گونه ام را نوازش 

 کرد و از جا

برخاست و در حالیکه از اتاق بیرون می 
 رفت، به سینی

 :صبحانه اشاره کرد و گفت



- ی. من می رم شنا همه اش رو می خور
 .کنم

از اتاق بیرون رفت و در را هم بست. از 
 تخت بیرون آمدم و

صبحانه خوردم و دوش گرفتم و موهایم را 
 خشک کردم و

پایین رفتم. امروز باید به تهران برمی 
 گشتیم. اما دوست

 .نداشتم که برگردم
دوست داشتم که چند روز دیگر هم بمانم. 

 هر چند که این

ریکاوری که باید، برای هیچ  تعطیالت، آن
 .کداممان نداشت
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اما به نظر می رسید که هنوز آمادگی 

 .برگشتن را نداشتم
غذاهای روز قبل را از یخچال در اوردم و 

 بیرون گذاشتم. به
شقایق زنگ زدم، اما نتوانست صحبت کند. 

 جایی مهمانی

ی دعوت بود و تنها به سالم و احوال پرس
 اکتفا کردیم

ساعت نزدیک یازده بود که با حوله ایی روی 
 دوشش، به

داخل خانه برگشت. خسته به نظر می 
 رسید. مثل اینکه انقدر



نفس گیر شنا کرده بود که تمام انرژی اش 
 .تمام شده بود

حوله اش را روی مبل پرت کرد و همانطور با 
 اسودگی، مثل

ه اینکه صد سال است که با هم زندگی کرد
 ایم، به اشپزخانه

رفت و آب خورد و نگاهی هم به ظرف غذاها 
 .کرد

 !جمع کن بریم پیک نیک-

با حیرت نگاهش کردم. دستمالی از روی 
 میز برداشت و

صورتش را خشک کرد. به خاطر شنا کردن 
 در این دو



روز، کمی برنزه شده بود. اما به نظرم جذاب 
 .تر شده بود

خم شد و از کابینت، سبد پیک نیک و 
 بشقاب برداشت. جلو

 .رفتم و کمک کردم

 چطور شد یه دفعه هوس پیک نیک کردی؟-

چرخید و نگاهم کرد. بعد یک دفعه كمرم را 
 با مالیمت گرفت

 .و مرا به میز تکیه داد

 خوبی؟-
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 خجالت کشیدم

پرسمن خوبم بهمن. تو رو خدا اینقدر ن - . 



 .سرخ تر شدم

 !من آب میشم هر بار، میرم تو زمین-

گوشه لبش باال رفت. دستش را روی گردنم 
 .گذاشت

مکث کرد و اخم کم رنگی کرد. متوجه شدم. 
 موهایم را

 .آهسته از روی صورتم کنار زد
همه اش نگران بودی. سخت گرفتی به -

 .خودت

لبم را گزیدم. او فهمیده بود و متوجه تمام 
تی های منناراح  

 .شده بود

سارا تو خوشگلی! خواهش می کنم دیگه -



 .اینقدر قوز نكن
 .زیر پتو قایم نشو

حس کردم که گونه هایم، نه از خجالت، از 
 شادی و

خوشحالی گر گرفت و داغ شد. چانه ام را 
 میان انگشتانش

 .گرفت

 مرسی-

نگاهش کردم. ناراحت بود. عذاب وجدان 
 .داشت

- ادته خودت گفتی، نه اینطوری نیست. ی
 هیچی یه زن رو نمی

 .تونه وادار کنه. تا خود اون زن نخواد
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یک ابرویش باال رفت و با حالتی بامزه نگاهم 

 .کرد

 یعنی می خوای بگی خودت خواستی؟-
 نگاهم را برگرداندم

 .اره _
زیر چشمی نگاهش کردم. لبخند محوی روی 

 لبش بود. خم
 .شد و پیشانی ام را بوسید

 عصر راه بیفتیم؟ -

 میشه نریم؟-

 اره.ولی تو کاری نداری؟ -
 .سرم را تکان دادم



چرا کالس دارم. ولی زنگ می زنم -
 .هماهنگ می کنم

دیگه باشم میخوام چند روز  

 .نگاهش کردم
 ...یکم-

ادامه ندادم. چون خودم هم نمی دانستم، 
 چه مرگی دارم. فقط

ید که اتفاقات دیروز، اثری به نظر می رس
 عمیق روی من

گذاشته بود. تمام آن بحثها و تمام حرف 
 .هایم با کاووس خان

این حجم از مشکالتی که خانواده مان با آن 
 دست به گریبان



بود که دیگر یک تیر خالص کامل بود. 
 درست مثل یک
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 افتاده بود وزنه صد تنی، روی تمام مشکالت

 و وزن همه را

بیشتر کرده بود. از اینکه با او بودم، ناراحت 
 نبودم. اما حسی

که داشتم، یک جور گیجی و بالتکلیفی بود. 
 شاید هم یک جور

ترس. شاید هم این ترسها و گیج بودن های 
 عوارض فشار

شدیدی بود که این چند ماه تحمل کرده 
 .بودم



 .باشه. نمی ریم-
شتبه سر برداشتن وسایل برگ . 

 بهمن؟ -
 جانم؟-

لبخند زدم. جانم گفتنش، مثل زمانی بود که 
 با احساس كامل،

به فرشته جانم می گفت. نمی خوای یه زنگ 
 بزنی به کاووس

خان، ببینی کجا رفته؟ چند لحظه فقط نگاهم 
 کرد. نگاهش

سرد و سخت شده بود. مثل اینکه تمام آن 
 گرمی و عشق

اشته و درون نگاهش، اصال از اول وجود ند



 فقط یک وهم و
خیال بوده است. جوابم را نداد و دوباره به 

 جمع کردن وسایل

پرداخت. پشت سرش رفتم و با نا امیدی 
 پیشانی ام را روی

پشت اش گذاشتم. بین دو کتفش. بدنش 
 .به سرعت منقبض شد

 .اگه فرشته جون بود، حتما زنگ می زد-
بدنش بیشتر منقبض شد و دستانش از کار 

 افتاد. پوستش را
بوسیدم. بوی کلر آب می داد و کمی هم 

 .عطر تن خودش را
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صابون، یا شاید هم شامپو. شاید هم عطری 
 که همیشه می زد

 .و من حتی اسمش را هم نمی دانستم

دوباره حرکت دستانش شروع شد. بعد از 
کوت،چند لحظه س  

 :با صدایی کامال عادی، گفت
برو بهش زنگ بزن. ببین اگه هنوز این -

 جاست، بیاد تا با هم

 .بریم
از جا پریدم و با ذوق كمرش را بوسیدم. یک 

 بار دیگر
منقبض شد، اما سریع چرخید و مرا گیر 

 انداخت. به یه شرط



هان؟ چی؟ لبخند کوچک، ولی شریرانه ایی 
 گوشه لبش آمده

ث شد تا احساس خطر کنم. بود که باع
 خواستم از زیر دستش

فرار کنم، اما نگذاشت و دستم را محکم تر 
 گرفت. دقیقا مثل

بچه ی خطاکاری که میخواهد فرار کند، اما 
 مادرش دستش را

 .ول نمی کند

 .قلقلکم امد و خندیدم

جیغ کوتاهی کشیدم. خندید و قبل از اینکه 
 .....به خودم بیایم

*** 

حمام بود و من هم مقابل ایینه وقتی که او 



 اتاق فرشته، سعی
کردم موهایم را که مثل النه پرنده شده بود، 

 شانه کنم. باید

قبل از آنکه به حمام بروم و باز کردن گره ها 
 سخت تر شود

آنها را صاف می کردم. با کاووس خان تماس 
 گرفتم. اما
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برس به جان گوشی را برنداشت. دوباره با 

 موهایم افتادم و

یکبار دیگر تماس گرفتم و تلفن را بین شانه 
 .و سرم گرفتم

بهمن از حمام در آمد و در حالیکه موهایش 



 را خشک می
کرد، در ایینه مرا نگاه کرد و لبخند مکارانه 

 ایی زد. چشمانم
را گشاد کردم و اخم کردم. خندید و حوله را 

 روی لبه تخت
انداخت و جلو آمد و برس را از دستم گرفت 

 و موهایم را
شانه زد. تماس را قطع کردم و گوشی را روی 

 میز ارایش

گذاشتم و با اوقات تلخی گفتم: نگاه کن چه 
 بالیی سر موهام

 .اوردی. گره خورده تو هم
با لحن شریرانه ایی که اصال فکر نمی کردم 



 درون او باشد،

برات شونه می گفت: گفتم که بیا خودم 
 .کردم

 .سرخ شدم و با لج بازی گفتم: نمی خوام

یک ابرویش را باال داد و چپ چپ نگاهم 
 .کرد

 با بابا تماس گرفتی؟-
 .با نگرانی گفتم: برنداشت

گوشه ناخنم را جویدم و از ایینه به او نگاه 
 کردم که تمام توجه

اش را به موهای من داده بود و با دقت انها 
یدرا برس می کش . 

آنچنان جدی و با دقت، مثل اینکه مشغول 



 حل کردن مسئله

 .ریاضی بود. خنده ام گرفت

 .نگران نباش. شاید پشت فرمون-
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از کشو لباس برداشت و پوشید. می 

 خواستم به حمام بروم که

تلفن زنگ خورد. کاووس خان بود. گوشی را 
 .برداشتم

 .سالم کاووس خان-

 .سالم-

 .صدایش به شدت گرفته بود

 خوبین؟-

 .آه ناراحتی کشید



 .اره. ممنون-
لبخندی روی لبم آمد. کامال مشخص بود که 

 از حرف زدن با
 .من معذب است

شما کجایین؟ هنوز شمالین؟ ما میخوایم -
 بریم پیک نیک. اگه

 .شما هم بیاین، خیلی خوب میشه

 .مکث کرد. معلوم بود که جا خورده است

 کجا؟-

به بهمن پرسیدم: بهمن کجا می ریم؟ رو  

اما بهمن دستش را برای گرفتن گوشی دراز 
 کرد. با لبخند،

گوشی را به دستش دادم و قبل از آنکه به 



 حمام بروم و او را

تنها بگذارم، بوسه ی نرم و بی صدایی روی 
 .گونه اش زدم

لبخند زیبایی روی لبش امد. وقتی که از 
 حمام بیرون آمدم،
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پنجره را باز کرده بود و سیگار می کشید. 

 کامال مشخص بود

که اصال انجا نیست. موهایم را در حوله 
 پیچیدم و جلو رفتم

 .جا خورد و با تکانی، به خودش امد

 مرسی. کار خوبی کردی؟-

لبخند ارامی زد و دستش را دور کمرم حلقه 



 .کرد

 میاد؟-

گذاشت و بوسید لبانش را روی پیشانی ام . 

 .آره-
 .با ذوق گفتم: خوبه! گناه داره

 یاد گرفتی چطور خرم کنی، اره؟-
 .خندیدم

 .بی ادب! نخیر -
لباس پوشیدم و وسایل را برداشتیم و بیرون 

 زدیم. تقریبا
ساعت دو شده بود. در طول راه، هندزفری 

 اش را در گوش
گذاشت و با دانش تماس گرفت. بعد از 



و کلی دعوا و جر  

 .بحث، چیزی گفت که مرا شوکه کرد
ما هفته دیگه عقد می کنیم. بعدش وکیلی -

 که برنا گرفته، می

افته دنبال کار سارا و احتماال نود درصد، 
 خودم هم یه سر

میام. دانش وای به روزگارته! زرزر نکن! تو 
 دهن من رو
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سرویس کردی این چند وقت! تا دلت 

ازوندی. هرخواست ت  

غلطی خواستی کردی. همیشه این جوری 
 .نمی مونه اقا دانش



 .دارم میام

 .از جا پرید و داد کشید
به تو ربطی نداره. نمی دونم چرا همه می -

 خوان برای من

بزرگتري کنن! تو بزرگتر سارا نیستی. سارا 
 نیست. نمی

 .خواد هم با تو حرف بزنه

حرص دانش چیزی گفت که او خندید. نه از 
 .و ناراحتی

کامال مشخص بود که از حرف دانش، خنده 
 .اش گرفته است

 نه بابا؟! مثال چی می خوای بهش بگی؟-
 .بیشتر خندید



 !زارت-

 .همچنان می خندید

بدی ندارم که بهش بگی. خودت هم می -
 دونی؟ مثل چی؟

جوراب هام بو می ده، یا خروپف می کنم؟! 
 این وصله ها به

من نمی چسبه برادر. سالهاست که بکر و 
 !باکره موندم

بیشتر خندید. چشمانش کامال شاد شده 
 بود. مشخص بود که از

 .مکالمه اش لذت می برد

بعدا... شاید بعدا گذاشتم نامزدم باهات -
 .حرف بزنه
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 .خندیدم. نگاهم کرد و با شادی چشمک زد

- امزد منه. گفتم که بله این صدای خنده ی ن
 از این وصله ها به

 .من نمی چسبه

با بدجنسی خاصی گفت: میام دانش رهنما. 
 میام و دارم

 !برات
بعد از کمی دیگر تکه انداختن به هم، تماس 

 را قطع کرد. اما
همچنان لبخند کوچکی گوشه لبش بود. 

 مشخص بود که علی

رغم تمام مشکالت دانش، او را از همه 



تربرادرانش بیش  

 .دوست داشت

 بهمن-
 بله؟-

 .اخم کردم
 !جانم! باید بگی جانم-

 .لبخندش پر رنگ تر شد
 !جانم-

 راست گفتی برای عقد؟-
 .سرش را تکان داد

 …اره-

 .مکث کرد و نیم نگاهی کرد
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 مشکلی داری؟-

 .سرم را به نشانه نفي تكان دادم

- با یه عقد محضری کوچیک می کنیم و اگه 
 پول و رشوه

شدنی باشه این کار... میدم تاریخ عقد رو، 
 قبل تر بزنه که

باشیم. من  برای گرفتن ویزا مشکل نداشته
 باید یه بار برم و

برگردم و بگم که من مشکل دارم و زنم ازم 
 ...دوره

صحبتش را قطع کرد و بوق زد. اما کاووس 
 خان متوجه نشد

و ما را رد کرد. فالشر را زد، و دوباره بوق زد 



 و این بار،
کاووس خان متوجه شد و دور زد و برگشت 

 و پشت سر ما
افتاد. به یکی از جنگلها و مناطق محافظت 

 شده، رفتیم. شلوغ

بود و به خاطر تابستان، گله به گله، مسافران 
 آتش روشن

کرده بودند و تاب به درختان بسته بودند. با 
یی خلوت ترجا  

پیدا کردیم و از ماشین پیاده شدیم. کاووس 
 خان پیاده شد و

بهمن به سراغش رفت. من اما با تکان سرم 
 سالم کردم و



جلو نرفتم و پدر و پسر را تنها گذاشتم بعد 
 از پهن کردن

وسایل و زیر انداز، دوباره بهمن و کاووس 
 خان از من

فاصله گرفتند و آن طرف تر رفتند و قدم 
نان دور شدند. منز   

هم مقدمات غذا را حاضر کردم. میدانستم 
 که زیاد دور نمی

شوند. چون ساعت از دو گذشته بود و همه 
 در اطراف ما،

مشغول صرف غذا بودند. نیم ساعت بعد 
 برگشتند. نگاهشان

کردم. صحبت نمی کردند. اما حالت 



 صورتشان هم عصبی و
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ارام قدم می زدند. بعد از  پر تشنج نبود.

 غذا، دوباره

برخاستند و به بهانه سیگار کشیدن دور 
 شدند. من هم لم دادم

و با موبایلم کتاب خواندم و میوه خوردم. 
 روز خوبی بود، اما

تقریبا اواخر روز، ابر شد و هوا به طور 
 ناراحت کننده ایی

مرطوب تر و دم کرده تر شد. جوری که آدم 
 حس میکرد در

سونا نفس می کشد. بعد از برگشت دوباره 



 آنها، بهمن گفت که
بلند شوم تا کمی با هم قدم بزنیم. زیر 

 چشمی به کاووس خان

نگاه کردم. نه چیزی گفت، و نه حتی نگاه 
 کرد. مثل یک

غریبه کامل آمد و روی زیر انداز نشست و 
 میوه از سبد

 .برداشت و شروع به خوردن کرد
جنگل رفتیم. جایی که قدم زنان تا اواسط 

 خلوت تر شده بود و

تراکم درختان بیشتر شده بود. دستم را 
 گرفت و انگشانش را

 .در انگشتانم قالب کرد



یه چیزی می خوام بهت بگم. دوست دارم -
 که خوب درباره

 .اش فکر کنی
 .با نگرانی نگاهش کردم

 چیزی شده؟-

ایستاد و مرا نگاه کرد. تمام صورتم را. بعد 
 دستش را پشت

 .کمرم برد و ارام قوزم را صاف کرد

 .صاف و ایستا-

598 

 تقاطع  
صاف شدم و گفتم: کاووس خان چیزی 

 گفت؟

دوباره تمام صورتم را نگاه کرد. برای لحظه 



 ایی خجالت
کشیدم. خودم را عقب کشیدم و دوباره قوز 

ین دیگهکردم. ا  

برای چی بود؟ چیزی نگفتم و کف جنگل که 
 را پر از برگ و

سرخس و ریشه درختان بود، نگاه کردم. 
 .خاکی غنی و تیره

از دیروز همه اش فکر می کنم که تو -
 بهمنی؟ همون بهمنی

 که از بچگی می شناختم؟

دستش را روی شانه ام گذاشت. شالم را 
 کمی عقب زد و سر

نم گذاشتانگشتانش را روی گرد . 



 چی باعث شده که این فکرها بکنی؟-

 .سرم را به نشانه مثبت تکان دادم

من همون بهمنم. یه فرق هایی تو رابطه -
 مون پیش اومده. نه

 . شخص من، یا تو

سرم را بلند کردم و نگاهش کردم. نگاهش 
 پر از آرامش و

عشق بود. مثل همان زمانهایی که با عشقی 
 اشکارا در

رشته نگاه می کردچشمانش، به ف . 

جفت شدن دو تا ادم که از نظر احساسی -
 به هم وابسته

 …هستن، مثل یه كاتالیزور عمل میکنه



سر انگشانش را به نرمی روی گردنم کشید. 
 نوازش گونه و

 .مالیم
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این کاتالیزور باعث شده تو فکر کنی من -

 عوض شدم، با

 . خودت

م و گفتم: تو هیچ وقت کمی شانه باال برد
 نظر مساعدی به

 .من نداشتی

لبخند کوچکی زد. من هیچ وقت ازت بدم 
 ...نمی اومد

 .مکث کرد و نفس عمیقی کشید



خیلی چیزها بود که تو متوجه اش نمی -
 شدی. شاید چون کم

سن بودی، یا شاید هم چون مامان نمی 
 ذاشت که در جریانش

قرار بگیری. تمام اون حرفها و حدیثها رو فقط 
 من می

شنیدم. من که از همه بزرگ تر بودم. اینکه 
 تو دختر

کاووسی. می دونستم که نیستی، ولی فکر 
 می کنی شنیدنش

 …راحت بود؟ دوست داشتم که نباشی

آهی کشید و سرش را برای لحظه ایی رو به 
 .آسمان گرفت



- من زندگی ما سخت بود سارا. ولی 
 مطمئنم که ما می تونیم

راحت با هم کنار بیایم. چون خاطرات 
 .مشترک زیادی داریم

 گرفتار

ی های مشترک، دردهای مشترک، مشکالت 
 مشترک، و

 .آدمهای مورد عالقه مشترک
 .نگاهم کرد
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حاال تو فکر می کنی که من عوض شدم یا -

 خودت. خب

م به خودم می طبیعیه. منم از دیشب مدا



 گم، تو همون همبازی

بچگی ها و دختری که همیشه دیدمش و 
 حسی هم بهش

 .نداشتم، بودی
 .انگشتش را روی گونه ام کشید

مکث کرد. مثل اینکه نمی دانست چطور 
 .بیان کند

من خیلی وقت بود که همچین حسی -
 نداشتم. حس سرزندگی

و آرامش، حس زنده بودن. می دونم که 
بود برای تو سخت . 

دیگه هم قول می دم چیزی ازت نخوام که 
 .اذیت بشی



با ناراحتی نگاهش کردم. او هنوز درباره 
 رابطه مان عذاب

وجدان داشت. هنوز فکر می کرد که من 
 برایش فداکاری

 .کرده ام. زمزمه کرد

تعلق خاطر خیلی خوبه. می دونی یه نفر -
 هست که باهاته و

براش مهمی. این حس رو هیچ وقت 
داشتم. ولی االن دارمن . 

 .با محبت نگاهش کردم
 .برای منم همینه-

مکث کردم و به سینه اش تکیه دادم و 
 .گفتم: من اذیت نشدم



 .دیگه هم درباره این موضوع خودخوری نکن

 .لبخند نرمی زد
 چیزی که می خوام بگم درباره باباته-
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اخم کم رنگی کردم. با انگشت اشاره اش، 

 اخم ام را نوازش
 .کرد. این جاست

 دیشب با بابا تماس گرفته چی کار داره؟ -

 .شانه باال انداخت

مهم نیست. اگه تو نخوای، نمی ذارم حتی -
 دیگه چشمش به

تو بیفته. ولی مهم اینه که تو این رو می 
 خوای، یا نه؟



ال منطقی از سوالش جا خوردم. سوالش کام
 بود، اما

موضوع این بود که من هیچ وقت به این 
 سوال منطقی او،

فکر نکرده بودم. نخواسته بودم که فکر کنم. 
 همیشه می گفتم

دوست ندارم که او را ببینم و از دستش فرار 
 می کردم. ولی

واقعا خواسته قلبی ام این بود؟ یا فقط هنوز 
 نخواسته بودم او

صبی و ناراحت بودم را بپذیرم و هنوز هم ع
 که او پدرم بوده

و این همه سال مرا رها کرده است. دقیق و 



 با ارامش نگاهم
 .می کرد و من کامال گیج و اشفته بودم

 بهش فکر نکردی، هوم؟-
سرم را به نشانه نفي تکان دادم. دستم را 

 گرفت و دوباره قدم

 .زدیم

هفته دیگه عقدمونه. از نظر قانونی اون -
ستهیچ کاره ا . 

ولی همه چی که قانون نیست. مهم خودتی. 
 مهم اینه که می

 ...خوای اون تو عقدمون باشه، یا
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 .جوابش را ندادم و همچنان سکوت کردم



االن نمی خواد جواب بدی. خوب راجع -
 .بهش فکر کن

او هم سکوت کرد و نیم ساعتی را در سکوت 
 قدم زدیم. فقط
رفته بودم و او با مالیمت و با دستان هم را گ

 انگشت
شصتش، پشت دستم را نوازش می کرد. 

 وقتی که پیش
کاووس خان برگشتیم، هنوز میوه می خورد 

 و نمی دانم از
کجا، یک پاکت تخمه آفتاب گردان هم پیدا 

 کرده بود و مشغول

شکستن تخمه بود. بهمن هم کفش هایش 



 را در آورد و کنارش
خوردند و تخمه نشست و با هم میوه 

 شکستند. کمی بعد

سکوت شکسته شد و صحبت شان راجع به 
 کار بهمن شروع

شد. کامال محتاطانه با هم حرف می زدند. 
 مثل دو غریبه

کمی اشنا. اما همین هم خوب بود. همین 
 صحبتهای معمولی

هم نشان از این می داد که اتش خوابیده و 
 حال جفتشان بهتر

شده است. بهمن خیلی مالیم تر شده بود و 
 حس می کردم



چیزی که راجع به رابطه شب قبلمان و 
 ارامش و حس خوبش

گفته بود، غلو نبود و او واقعا آرام شده و از 
 این رو به آن رو

شده بود. چشمانش بیش از همیشه شبیه 
 به فرشته شده بود و

دیگر مثل همیشه لبانش فشرده و فکش 
لبخند منقبض نبود.  

گشاده ایی روی لبم آمد. من باعث همه این 
 تغیرات بودم. نگاه

 .کوتاهی به من، و لبخند روی لبم کرد
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گوشه لبش باال رفت و نگاهش چند لحظه 



 روی صورتم توقف

کرد و باعث شد که کاووس خان هم مرا نگاه 
 کند. سریع

لبخندم را جمع کردم و اما حالت صورت 
 کاووس خان بهت

زده و متعجب شده بود. مثل اینکه تا آن 
 لحظه هم باور نکرده

بود که ما از لحاظ احساسی به هم وابسته 
 شدیم و حاال با دیدن

حالت صورت من و بهمن، حقیقت کامال 
 برایش مشخص شده

بود و او حیرت زده، از عمق این رابطه شده 
 بود. یک ساعت



ی تر شدن دیگر هم ماندیم و بعد با ابر
 آسمان برخاستیم و جمع

کردیم و به ویال برگشتیم. در ویال كاووس 
 .خان داخل نیامد

گفت که باید برود و فردا تهران باشد. چون 
 .کار واجبی دارد

بعد با حالتی معذب نگاهمان کرد و رو به 
 بهمن گفت: عقد که

 نکردین؟
بهمن سرش را به نشانه نفی تکان داد. 

 کاووس خان اخم کرد

 .و گفت: سریع تر اقدام کن

بهمن تنها سرش را تکان داد. بعد کاووس 



 خان بدون هیچ

حرفی از در بیرون زد. وقتی ماشین را روشن 
 کرد، سرش

 .را خم کرد و از شیشه به بهمن نگاه کرد

مواظبش باش. من امانت دار خوبی -
 !نبودم. تو باش

بهمن چیزی نگفت. اما حالت صورتش، 
 کامال سورپرایز

شده بود. به محض رفتن کاووس خان، 
 اولین قطره باران هم

آمد و باران ریزی شروع شد. وسایل را به 
 داخل بردیم و
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بهمن جواب تلفنش را داد و من هم ظرف 
 های کثیف را شستم

و باقی مانده میوه ها را در یخچال گذاشتم. 
 تازه دستانم را

خشک کرده بودم که بهمن به اشپزخانه آمد 
 و با قیافه ایی

 :کمی بی حوصله و گرفته گفت

 .مهمون داره میاد-

 با تعجب گفتم: این جا؟ کی؟
تلفن اش را روی لبه کانتر گذاشت و سرش 

 را تکان داد

 .خانواده سپاسدار-

مکث کوتاهی کرد و نگاهی به تاپ یقه باز و 



 شلوار كم

نگ هم همراشونهانداخت و گفت: بهر  . 

خنده ام گرفت. اما چیزی نگفتم. باال رفتم تا 
 لباس مناسب

بپوشم. پشت سرم مثل جوجه ایی که به 
 دنبال مادرش است،

باال آمد. شلوار جین و یک پیراهن آستین 
 کوتاه برداشتم. آمد

و روی تخت لم داد. لباس ها را روی تخت 
 .کنارش انداختم

کردم و دوباره موهایم را باز کردم و شانه 
 بستم. همچنان

 .روی تخت لم داده و مرا نگاه می کرد



 .تلفنت داره زنگ می خوره-
پوزخند زد و تلفن را از پشت سرش در آورد 

 .و نشانم داد

لبانم را با خنده به هم دوختم و شانه باال 
 انداختم و معصومانه

 .گفتم: فکر کردم زنگ خورد
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لیظ تر شد. با انگشت اشاره پوزخندش غ

 اش به سرتاپای من
 .اشاره کرد و گفت: لباست رو عوض کن

خندیدم و دستانم را مقابل صورتم گرفتم و 
 از زیر انگشتانم

 .به او که لبخند می زد، نگاه کردم



 برو بری بیرون-
 باید برم؟-

جیغ خفه ایی کشیدم و برسم را به طرفش 
 انداختم. جاخالی داد

تشک سقوط کرد. خنده کنان  و برس روی
 :برخاست و گفت

 .دوست دارم ببینم چی قراره نصیبم بشه

 .با بدجنسی گفتم: یه فرشته زمینی
خنده ارامی کرد و باالی سرم آمد و فرق 

 سرم را بوسید و

بیرون رفت. به محض پوشیدن پیراهنم، 
 زنگ ویال هم زده

شد. امده بودند. آخرین نگاه را در ایینه 



 .کردم و بیرون رفتم

بهمن به حیاط و استقبالشان رفته بود. همه 
 شان بودند. بهرخ

و شوهرش. پوپک و بهرنگ و چند دختر و 
 پسر جوان دیگر

که در مهمانی ها، آنها را بارها دیده بودم. 
 می دانستم که

فامیل زیاد و شلوغی داشتند. همان چیزی 
ه به قول کاووسک  

خان، فرشته برای من ارزو داشت. در را باز 
 کردم و پوپک

که با دیدن من کامال سورپرایز شده بود را 
 .در آغوش کشیدم



 .ای جانم! تو هم که هستی-
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 .کمی عقب کشید و مرا نگاه کرد

 .بهمن نگفت که تو هم هستی -
ا بهرخ لبخند زدم و چیزی نگفتم و فقط ب

 سالم و احوال پرسی

کردم. نفر دوم که از دیدن من شوکه شده 
 .بود، بهرنگ بود

این تعجب ها زمانی که آنها به داخل امدند 
 و فهمیدند که به

جز من و بهمن کس دیگری در ویال نیست، 
 بیشتر شد. برای

ریختن چای و پذیرایی به آشپزخانه رفتم و 



 بهمن توضیح داد
ه و پیش پای آنها رفته که بابا اینجا بود
 است. اما کامال

مشخص بود که آنها باور نکرده بودند. وقتی 
 که با ظرف

میوهای با ارزش بهمن به سالن برگشتم، 
 بهمن برخاست و

-جلو آمد و کمک کرد. بهرنگ با خنده گفت: 
 دیگه وقتشه اقا

 .بهمن. مرد خونه و خانواده شدی
نده بهمن خندید و گفت: اره دیگه! هفته آی

 انشاال میرم قاطی
 .مرغها



همه خندیدند و هیچ کس چیزی نگفت. 
 متوجه شدم که آنها

فکر کردند، بهمن شوخی می کند. آمدم و 
 کنار پوپک و بهرخ

که روی کاناپه نشسته بودند، نشستم. بهرخ 
 نگاهی به در و

دیوار ویال کرد و گفت: این جا چه قدیمیه. 
 فکر کنم از

باشه، اره؟ ویالهای قبل از انقالب  

 .بهمن سرش را به نشانه مثبت تکان داد
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اره... مال عمومه که امریکاست. توده ایی -

 بود از ترس در



 رفت و رفت شوروی، بعد هم رفت امریکا

بیژن خندید و گفت: پس خانوادگی الئیک 
 هستین. ای

 کافرهای ملحد؟

بهمن خندید و گفت: دیگه میراث خور عمو 
 .شدیم

خودش هم نگاهی به در و دیوار کرد و 
 :گفت

خیلی وقت بود که این جا کسی نمی اومد. -
 سرایدار هم که

نداره و تقریبا مخروبه شده بود. بار اخر که 
 اومدیم، سارا

اینقدر عطسه کرد از گرد و خاک این جا، که 



 شب رفتیم هتل

اومد تمیز کاری کرد و بعد دادم کسی . 

نگاهی به من کرد. لبخند زنان نگاهش 
 کردم. به یاد آن سفر

دست جمعی افتادم. چقدر آن شب که دبرنا 
 بازی کردیم،

خوش گذشته بود. بهرنگ سرفه ایی کرد و از 
 :من پرسید

 پسرها چطورن؟
لبخند زدم و گفتم: خوبن. دیروز با دانش 

 حرف زدم. خوب

 .بود
ی پرسید: سارا جان شما بهرخ با کنجکاو



 همسن دانشی؟

 .نه. دانش یه سال از من بزرگتره-
اهانی گفت و بهمن بحث را به برادر 

 بزرگترشان کشاند. یک
ساعت بعد، صحبت ها حول و حوش 

 سیاست و مسافرت و
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اینده چرخید و عاقبت ساعت هفت آنها 

 برخاستند و عزم رفتن
فت، شام باشند. اما کردند که بهمن گ

 تعدادی از فامیل هایشان
گفتند که باید جایی بروند و نمی توانند 

 بمانند و بعد دو گروه



شدند و تعدادی که کار داشتند رفتند و بیژن 
 و بهرخ و پوپک

و بهرنگ، ماندند. بهمن به من اشاره کرد که 
 به آشپزخانه

 .بروم
 چیزی تو یخچال هست یا برم خرید؟-

فریز کردم و اهسته گفتم: چیزی نگاهی به 
 نداریم. ولی به

 .نظرم غذا سفارش بدیم
 .سرش را تکان داد

چی بگیریم؟ بپرسم یا از هر چی یه ذره -
 ...سفارش بدم

مکث کرد و گفت: باز هم باید برم بیرون. نه 



 شماره غذا

خوری داریم و نه کسی این همه راه می کوبه 
 از شهر غذا

 .برامون میاره این جا
 سختته؟-

نگاهی به لبانم کرد و گفت: من نه تو چی؟ 
 سختت نیست تنها

 پیششون بمونی؟
با شیطنت گفتم: بهرنگ رو نبری، مشکل 

 !حله

یک ابرویش را باال داد و خواست تا جواب 
 دندان شکنی بدهد

که کسی سرفه کرد و ما از هم فاصله گرفتیم. 



 بهرنگ بود که
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کمی گیج شده است. سراغ مشخص بود 

 سرویس بهداشتی را

گرفت. کمی بعد بهمن و بیژن بعد از 
 سفارش گرفتن از همه،

برای غذا رفتند و بهرخ هم که از حیاط و 
 استخر خوشش آمده

بود گفت که می شود نگاه کند و من هم 
 گفتم که اگر بخواهد

شنا کند، آب تمیز است و هیچ دیدی از 
 هیچ جا، به استخر

د. آنها که فرصت شنا در یک استخر ندار 



 روباز را غنیمت
دانسته بودند، گفتند که اگر مشکلی نباشد، 

 تا امدن بهمن، شنا
می کنند. به باال رفتم و چند حوله اوردم و به 

 پوپک دادم و
برای بهرنگ که روی تاب نشسته بود، میوه 

 بردم. کمی کنار
کشید و من هم به اجبار کنارش نشستم. 

شتم که چیزیتوقع دا  

بگوید و تیک بزند، اما هیچ اشاره ایی، حتی 
 کوچک هم

نکرد. از کارم در بیمارستان پرسید و بعد هم 
 راجع به هوا و



ویال و سفرشان حرف زدیم. صدای خنده 
 بهرخ و پویک می

 .آمد که مثل بچه ها جیغ جیغ می کردند
 شما شنا نمی کنین؟-

 .خندیدم

 !نه ممنون-
فت: من این جا کشیک می با حالتی بامزه گ

 .دم

بیشتر خندیدم. نگاهش را به درختان داد و 
 بعد از چند لحظه

سکوت گفت: پس بهمن هم افتاد تو دام 
 ازدواج؟
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نگاهش کردم. اما همچنان نگاهش را به 
 .درختان داده بود

 کسی باور نکرد. شما چطور باور کردین؟-

زد نیم نگاهی کرد و لبخند . 

وقتی که گفت، به شما نگاه کرد. شما هم -
 از اول که ما

اومدیم، نگاهت روی بهمن بود. انگار که می 
 ترسیدی، کسی
 .اون رو بدزده

با حیرت نگاهش کردم. دهانم باز مانده 
 .بود

 .شما خیلی دقیقین-

 .خندید



 .نه معموال-
 .با پایش تکانی به تاب داد

 میشه بپرسم شما چه نسبتی با هم دارید؟-

 .مکث کرد و نگاهم کرد

واقعا روابط شما یکم گیج کننده است. به -
 من حق بدین حاال

که می دونم دیگه مرغ از قفس پریده، 
 حداقل برای این مورد

 .کنجکاوی کنم

مکث طوالنی کرد. بعد دست برد و از 
 جیبش سیگار در اورد

 .و آتش زد
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یه زمانی امید داشتم که وقتی یه چیزی -
 بینمون شکل گرفت،

خودت بهم بگی. ولی االن دیگه فقط یه 
 ...کنجکاوی صرفه

نگاهم کرد و خندید. چشمانش هیچ چیزی 
 نداشت. با حالتی

کامال دوستانه نگاه می کرد. دانش حق 
 داشت، بهرنگ

سپاسدار بیشرف نبود. کامال این موضوع را 
فته بود وپذیر   

مثل یک جنتلمن عقب کشیده بود و حتی 
 دیگر در آن عمق

 .نگاهش هم، چیزی نبود



مادر هامون دختر خاله بودن. از خواهر -
 صمیمی تر. بعد از

فوت مادرم، من اومدم و با خانواده رهنما 
 زندگی کردم و

چون فرشته جون من رو خیلی دوست 
 داشت، شناسنامه به

 .اسم رهنما برام گرفتن
مکث کردم و گفتم: از چهار پنج سالگی تو 

 خونه رهنماها

 .بزرگ شدم
 .حالت صورتش ارام بود. چانه اش را باال داد

پس بیخود نیست که بهمن به طرفت 
 کشیده شده. مکث کرد و



 .یک عمیقی به سیگارش زد
بهمن عادت های عجیبی داره. یه جورهایی -

 .سفت و سخته

. خندید. ولی ظاهرا با شما خیلی جور شده
 خب این جا فکر

 .کنم من باید حسادت کنم

 .خنده ام گرفت
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 اما واقعا تبریک می گم-

برخاست و چند قدم از من دور شد و 
 سیگارش را لبه باغچه

خاموش کرد و دیگر چیزی نگفت. نیم 
 ساعت بعد، بهمن و



بیژن امدند و من که به پشت ساختمان و 
 استخر رفته بودم و

با دخترها حرف می زدیم، با صدا زدن بهمن 
 به داخل بر

گشتم و میز شام را آماده کردم. بعد از 
 شام، همه گفتند که

جمع کنیم و به کنار دریا برویم و پویک 
 نگذاشت که من با

ماشین بهمن بروم. دستم را گرفت و گفت 
ها بیایمکه با آن . 

بهمن چیزی نگفت، اما نگاهش سرد و جدی 
 شد و مشخص

بود که خودش با خودش در جنگ است که 



 چیزی بگوید، یا

نه. اما بهرنگ با رفتن به طرف ماشین بهمن 
 گفت، پس او با

بهمن می اید که به من تنها نباشد و گپی 
 .هم با هم بزنند

عوض شدن حالت صورت بهمن، انقدر 
خندهمحسوس بود که   

ام گرفت. اما پویک که خیالی دیگر داشت، 
 به برادرش چپ

چپ نگاه کرد. اما بهرنگ لبخند مالیمی زد و 
 سرش را تکان

داد و سوار ماشین بهمن شد. من هم همراه 
 با پوپک، عقب



نشستم. مسیر انقدر کوتاه بود که به یک 
 صحبت منسجم و

هدف دار نرسید. اما در ساحل که از همیشه 
بود، شلوغ تر  

پوپک دستم را گرفت و گفت: بیا قدم بزنیم. 
 خب چه خبر؟

 سالمتی! شما چه خبر؟-

 :با ذوق گفت
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من یه کار پیدا کردم. به نمایش عروسکی -

 که قراره تو تمام

 .ایران، تور اجرا داشته باشه
 !واقعا؟ چه عالی-



 .دستش را دور بازویم حلقه کرد

- فش دوزکی که خال هایش اره... اسمش ك
 .را گم کرد

 .با خنده ادامه داد
من كفش دوزک هستم. صدا و بازی با  -

 .هم

 !خندیدم و گفتم: ای جان

 .خودش هم خنده اش گرفت

تو چه می کنی؟ نمایش های بیمارستانی -
 چطور پیش میرن؟

نفس عمیقی کشیدم. بوی دریا شبها بیشتر 
 می شد. نمک و

دمرطوبت، که من عاشقش بو . 



خوبه. من رو از لحاظ روحی، خیلی ارضا -
 .می کنه

 .حالتی با محبت به صورتش داد

 .تو خیلی لطیف و حساسی-
 خندیدم

 !نیستما-
 :با لحن موذیانه ایی گفت
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حاال خانم لطیف و حساس، چه جوابی می -

 خواد به داداش من

بده. می دونی بهرنگ سالها است که اصال 
 اهل سفر خانوادگی

نبود. وقتی که زنگ زد و گفت اون هم میاد، 



 همه سورپرایز

 .شده بودیم

ایستادم و در تاریک و روشن ساحل گفتم: 
 پوپک من هفته

 .دیگه عقد می کنم

آنچنان جا خورد که برای چند دقیقه، كامال 
 .الل شد

 داری شوخی می کنی؟-

را تکان دادمسرم   

بهمن گفت. ولی نمی دونم چرا هیچ کس  -
 به جز خود اقای

 .بهرنگ، باورش نشد
 .چشمانش تا جا داشت گشاد شد



 با بهمن؟-
سرم را تکان دادم. بیچاره باز الل شد. 

 عاقبت خندیدم و

بغلش کردم. بهت و حیرتش، به طور بامزه 
 ایی بچگانه و

دخنده دار بود. با مشت به بازویم کوبی . 

 ..توی آب زیرکاه، ناکس، موذی-
داشت در ذهنش دنبال لغت مناسب 

 دیگری می گشت. خندیدم

 و گفتم: زیر زیرکار؟
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با انگشت اشاره اش به نشانه درست بودن 

 .حرفم، اشاره زد



 .اره! خودشه-
 .خندیدم

وای خدا جون! توقع هر کسی رو داشتم، -
 .اال بهمن

زده به من نگاه می کردهمچنان بهت  . 

 !هوف! پوف-

بیشتر خندیدم. آنقدر که تقریبا از شدت 
 خنده، خم شده بودم. با

مشت به کتفم کوبید و با حالتی شکوه آمیز 
خنده دار-گفت:   

 .نیست
اما خودش هم خنده اش گرفت و گفت: 

 .حس حماقت دارم



نداشته باش! به این فکر کن که من چقدر -
 موذی هستم. این

 .طوری حس بهتری بهت دست میده

 .با دست روی شکم اش کشید
 !اره االن حسم بهتر شد. موذی ناکس-

با حالتی شکایت امیز چشمانش را درشت 
 .کرد

وای خدا! با این پیشنهاد ماشین سواری، -
 اگه تا حاال بهمن

ترورم نکرده، باید بگم که صبر و تحملش 
 واقعا ایول داره؟

زنان به راه  همچنان می خندیدم. قدم
 افتادیم. سرم را برای



لحظه ایی چرخاندم و متوجه شدم که بهمن 
 و بهرنگ، با
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فاصله از ما در حرکت بودند و از بیژن و 

 بهرخ هم، خبری
 .نبود

 . ولی تو واقعا خیلی آب زیرکاهی سارا-

 .دوباره جیغ جیغ اش درامد

- اره شوخی اما واقعا فکر کردیم که بهمن د
 .می کنه

چانه اش را باال داد و گفت: پسرها برای 
 عقدتون میان؟

 سرم را تکان دادم



نه، فکر نمی کنم. تازه رفتن و بهمن هم  .-
 .بعد از عقد میره

کار داره و همین حاال هم، برنا رفته به نوشاد 
 .کمک می کنه

دانش هم که قربونش برم، هیچ کاری نمی 
 کنه

 .خندید

- اصل زندگی رو رعایت می کنه. دانش تمام 
 بخور و بنوش

 !و حاال به کارهایی هم این وسط بکن

 .بلند خندیدم. او هم به خنده افتاد
 عروسی کیه؟ این جا می گیرین دیگه اره؟-

 شانه ام را باال بردم



 نمی دونم. زیاد تمایلی به عروسی ندارم-
با ناراحتی گفت: دیونه! چرا؟ این بهترین 

 شب زندگی هر

 .دختریه
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وقتی که فرشته جون نیست، چه اهمیتی  -

 .داره

 .با همدردی دستم را گرفت و فشرد
درک می کنم. ولی مطمئنم که اگه خانم  -

 رهنما هم زنده بود،
دوست داشت که این عروسی و مراسم سر 

 بگیره
 .آهی کشیدم



دوست داشتنی ترین ادمی بود که تو تمام  -
یدمعمرم د . 

خب پس همچین ادم دوست داشتنی  -
 قطعا دوست داره که

 .پسرش عروسی بگیره
نمی دونم اگه بهمن بخواد و مایل باشه، -

 باز هم عروسی میره
 برای بعد از سال فرشته

چیزی نگفت و با همدردی و محبت نگاهم 
 کرد. کمی دیگر

هم درباره عروسی احتمالی من صحبت 
 کردیم و او گفت که

ام تمام مراسم، او اشنا دارد و می برای انج



 تواند همراهی ام
کند. متوجه شدم که آنها خانوادگی با اخالق 

 .و شریف بودند

او کامال از پوسته پوپک، خواهر بهرنگ، 
 خارج شده بود و

تبدیل به همان پوپک، دوست من، شده 
 بود. با ذوق می گفت

که اگر موهایم را بلند دودی کنم، عالی می 
هم تنهاشوم. من   

گوش می دادم و در ذوقش او را همراهی 
 می کردم. عاقبت

ساعت دوازده از هم جدا شدیم و به ویال 
 برگشتیم. تا ویال تمام



اتفاقات را برای بهمن تعریف کردم. شوکه 
 شدن پوپک و
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حرف هایش را. وقتی درباره عروسی گفتم. 

 چیزی نگفت و

شد. وقتی به جلوی  به طور مبهمی، ساکت
 ویال رسیدیم و او

پیاده شد تا در را باز کند و ماشین را به 
 داخل ببرد، کسی از

تاریکی بیرون آمد و به سمتش رفت. محی 
 الدین بود. بهمن

که از دیدن او تعجب کرده بود، اما با خوش 
 رویی با او دست



داد. از ماشین پیاده شدم. با دیدن من جلو 
 آمد. نگاهی به

راف کردم. خبری از پدرم نبوداط . 

سعی کردم لبخند بزنم و خوش رو باشم. 
 هر چه نبود، او

 .برادرم بود
 سالم -

با دیدن لبخند من، لبخند محوی روی لب او 
 هم امد. بهمن در

 :را باز کرد و گفت

 اقای ممدوح كجا هستن؟-
 !نگاه از من گرفت و به بهمن گفت: تهران

با تعجب گفتم: پس کاووس خان گفت که 



 این جا ما هستین؟
 .کمی پا به پا شد

 .بودیم-
ادامه نداد. نگاهی با بهمن ردوبدل کردم. 

 بهمن گفت: حاال
تشریف بیارید داخل، صحبت می کنیم. 

 ...سارا جان
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اشاره کرد که یعنی او را به داخل راهنمایی 

 کنم. جلو جلو

و در را باز کردم و چراغ ها را روشن  رفتم
 کردم. پشت سر

من وارد شد و کفش هایش را در آورد و 



 نگاهی به در و
دیوار دمده و قدیمی ویال کرد. به اشپزخانه 

 رفتم و شربت
درست کردم و کولرها را زدم و شالم را باز 

 کرد و مانتویم

را در اوردم و روی دسته صندلی انداختم و 
 شربت را در

ینی گذاشتم و به هال برگشتم. همچنان س
 سرگردان در هال

ایستاده بود. تعارف کردم و نشست. بهمن 
 هم که ماشین را

پارک کرده بود، به داخل آمد. شربت را 
 تعارفش کردم و



شربت بهمن را هم روی عسلی دیگری 
 گذاشتم و دوباره به

اشپزخانه برگشتم و سینی را گذاشتم. از 
 هال صدای حرف

و تعارف انها می آمد. دوباره به هال زدن 
 برگشتم و رفتم و

کنار بهمن نشستم. نصف شربت اش را 
 خورده بود و بقیه را

 .به من داد
 .خب پس بابا برگشتن تهران-

 چطور؟-

لیوان شربت اش را روی عسلی گذاشت و 
 گفت: بحثمون شد



 .و بابا برگشت تهران

با حیرت نگاهش کردم. اما بهمن کامال 
بود. مثل همیشهعادی   

 :اش. گفتم
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 چرا؟-

مکث کردم و دقیق نگاهش کردم. مشخص 
 بود که کامال به

 .هم ریخته و خسته و عصبی است

 سر من بحثتون شد؟-

 .سرش را تکان داد

سر تو و یه سری اختالف نظرهایی که خیلی -
 ساله داریم و



 حاال سرباز کرده

اه عمیقی کشید و دستش را درون موهایش 
 کشید. نمی دانم

چرا، ولی دلم برایش سوخت. احتماال 
 ممدوح، حتی یک پدر

حاضر خوب هم نبود. این حالت در محی 
 الدین باعث شد از

اینکه او برای من یک پدر غایب بود، نفس 
 .راحتی بکشم

بهمن نگاهی به او کرد و بعد نگاهی به 
گفت ساعت کرد و : 

 شما کجا اقامت داری؟-

محی الدین که ظاهرا اصال حواسش نبود و 



 به قولی، اصال
 :آنجا نبود، گفت

 .هتل-

بهمن تکانی به سرش داد و برخاست و 
 گفت: سارا جان اتاق

دانش و نوشاد و برای برادرت ردیف کن، تا 
 من در رو باز

 کنم، ماشین رو بیاره داخل
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گفت: نه من می رم هتل.  محي الدین .

 فقط اومدم سارا رو

 .ببینم
بهمن به طرفش رفت و دستش را به طرف 



 او گرفت. به نشانه
 اینکه می خواهد او را از سر جایش بلند کند

مگه نیومدی سارا رو ببینی؟ تنها هم که -
 هستی. خب دیگه

حرفی نمی مونه. االن هم که دیروقته. بمون 
 که سارا رو هم

یدرست ببین . 

لبخندی هم زد که حرفش را امضا کند. محی 
 الدین نگاهش از

بهمن به من چرخید. تعجب از رفتار 
 دوستانه بهمن در

نگاهش موج می زد. دست بهمن را گرفت و 
 برخاست و



رفتند تا ماشین اش را به حیاط بیاورند. باال 
 رفتم و ملحفه

های تخت دانش را عوض کردم و یک پتو و 
 بالش اضافه هم

ذاشتم و بعد پایین آمدم و آب یخ درست گ
 کردم و بردم و

باالی سرش گذاشتم. بعضی ها عادت به 
 خوردن آب در طول

شب داشتند و من نمی دانستم که آیا او هم 
 این طور بود، یا

نه. فرشته همیشه برای مهمان، آب خنک و 
 آماده می گذاشت

و این عادت از آن زمان، در من باقی مانده 



 بود. وقتی که به
داخل امدند، من وسایل حمام هم برایش 

 آماده کرده بودم و
روی مبلی کهنه ایی که در اتاق بود، گذاشته 

 بودم. به نظر
می رسید که خسته است و بهمن هم که 

 احتماال حالت گیج و
وامانده او را دیده بود، گفت، که بهتر است 

 دوش بگیرد و
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استراحت کند و صحبت ها و دیدار، بماند 

 برای فردا دست
مرا هم گرفت و به اتاق فرشته رفتیم. 



 پیراهنش را از تن در
 .اورد و دستی روی صورتش کشید

 فکر می کنی برای چی بحثشون شده؟-
 .چانه اش را باال داد

- دم از همون روز اولی که دیدمشون، فهمی
 که رابطه پدر و

 .پسری خوبی ندارن
 از کجا فهمیدی؟-

شلوارش را در آورد و حوله اش را برداشت و 
 گفت: مشکل

دارها، بهتر حال و روز مشکل دارهایی مثل 
 خودشون رو

 .حس می کنن



 به حمام اشاره کرد و جدی گفت: نمیای؟
 .خندیدم

 !فرصت طلب-

یک ابرویش را باال داد و گفت: سارا خانم 
ادت باشه که گهیی  

 !هم زین به پشت میشه ها

در جواب تهدید اش، فقط چشمانم را 
 درشت کردم و او به

حمام رفت و من به زیر لحاف خزیدم و 
 انقدر عمیق و راحت

خوابیدم که تا صبح حس کردم، اصال 
 نخوابیده ام و خوابم

کوتاه بوده است. بهمن طبق معمول، زود 



 بلند شده بود و وقتی
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که من برخاستم، صدای صحبت او و محی 

 الدین از بیرون
می آمد و ظاهرا تنها تنبل جمع، من بودم. 

 صبحانه شان را

خورده بودند و مشغول صبحت بودند. از کار 
 و زندگی در

خارج صحبت می کردند. وقتی که من به 
 آشپزخانه رفتم،

بهمن برخاست و با انکه نیاز به چیز خاصی 
 نداشتیم، اما

گفت که برای خرید می رود. می خواست تا 



 مرا با محی

الدین تنها بگذارد. برای خودم چای ریختم و 
 برای اینکه

چیزی گفته باشم، از او هم پرسیدم که چای 
 میخورد و یا

قهوه. گفت که قهوه، اما من انقدر استرس 
 داشتم که برایش

چای ریختم. خنده اش گرفت و من ناشیانه 
 خواستم آن را

عوض کنم، اما نگذاشت و گفت که همین 
 .هم خوب است

سکوتی که برقرار شده بود، کامال مشخص 
 می کرد که ما به



هم نزدیک نیستیم. این را دوست نداشتم. 
 او برادرم بود و

احتماال بی تقصیر ترین آدمها در این رابطه، 
 همان برادر و

احتماال خواهرانم بودند. اما موضوع این بود 
 که این فاصله

بود، و با یک کالم و دو کالم و یک شب و دو 
 شب، این

فاصله کم نمی شد. زمان الزم بود تا من آنها 
 را بپذیرم و آنها

مرا. اما همین که او آمده بود، یعنی یک گام 
 بزرگ. او یک

 قدم برداشته بود و این انصاف نبود اگر من



 هم یک قدم

 .برنمی داشتم
 چند سالته-
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؟ سرش با تعجب باال آمد و نگاهم کرد. 

 گوشه دهانش باال

 .رفت

 . سی-

 .سرم را تکان دادم

 به جز شما، برادر دیگه هم دارم؟-
نگاهش حالت غریبی پیدا کرد. حالتی از 

 .تعجب و تشکر
- رگتر سه تا بودیم. وهاب الدین که از من بز 



 بود. چهار سال
قبل تصادف کرد و فوت شد. شهاب الدین 

 که از من کوچیکتر

مکث کرد و کمی چانه اش را باال داد و گفت: 
 از شما به چند
 .سالی بزرگتره

پس آنها هم طعم مرگ عزیز را چشیده بود. 
 .آنها و پدرم

شوکه شده نگاهش کردم. مرگ یک جوان 
 برای خانواده، کمر

ا مادرش. با ناراحتی شکن است. مخصوص
 !گفتم: متاسفم

تنها سرش را تکان داد. با انکه پدرم گفته بود 



 من تک

دخترش هستم، اما باز هم پرسیدم: دختر 
 چی؟

 .خواهر نداریم-

مکث کرد و کمی خجوالنه تصحیح کرد و 
 :گفت

 . به جز شما-
 .لبخند زدم
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 ...مادرتون-

نمی دانستم چطور باید عنوان کنم. اینکه 
 زنده است، یا از

این جریان خبر دارد، یا هر چیز دیگری، 



 کمی توهین آمیز

می شد. احتماال خودش تا ته جمله ام را 
 خواند که گفت: دو

 .سال قبل فوت کرد

 .زمزمه کردم

 .متاسفم-

 .باز هم تنها سرش را تکان داد
 از این جریان با خبر بود؟-

را به نشانه منفی تکان داد سرش . 

نه. روزی که بابا ما رو جمع کرد و جریان رو -
 .گفت

باز مکث کرد و نفسش را آهسته بیرون داد. 
 مثل کسی که دود



 .سیگارش را، کم کم بیرون می دهد

نمی تونی تصور کنی که چقدر شوکه -
 شدیم. بعد بابا گفت که

مریضه و می خواد که این دم آخری، تو هم 
ش باشیپیش . 

 بیماریش چیه؟-
تشخیص سرطان پروستات دادن. یک بار -

 .هم عمل کرده

 .لبم را گزیدم و به فنجانم خیره شدم
 خیلی سخته-
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سرم را بلند کردم و نگاهش کردم. نگاهش 

 پر از همدردی



 .بود
من هیچی حسی بهش ندارم. حتی ازش -

 بدم هم میاد. ولی
کنم، می بینم که چی؟  بعدش که فکر می

 اخرش چی؟ اون
داره می میره، ولی من هنوز زنده هستم. 

 وقتی که اون دیگه
نباشه، این حجم از نفرتی که من کنار 

 نذاشتم و اجازه ندادم
که من رو داشته باشه و به نفرتم اجازه دادم 

 که تصمیم

بگیره، اخرش دامن خودم رو هم می گیره. 
 ولی از یه طرف



که بهش ندارم، خب ندارم دیگه، حسی 
 دیگه. چی کار می

 .تونم بکنم؟ نمی تونم که عشق رو تولید کنم
آهی کشیدم و نگاهش کردم. دستش را از 

 روی میز برای
لحظه ایی روی دستم گذاشت. دوباره به 

 فنجانم خیره شدم
من زندگی سختی داشتم. نه از لحاظ -

 مادی. هر چی می

خواستم برام مهیا بود. ولی من تو خونه 
 .غریبه بزرگ شدم

خونه ایی که دوست نداشتن من از مادرم 
 بپرسم. از مادرم



بگم. دوست نداشتن که من اواز بخونم. اون 
 زمان شاید نمی

فهمیدم که علت این رفتارها چیه. ولی االن 
 فهمیدم. اما این

چیزی رو حل نمی کنه و نوجوانی من که تباه 
ه رو، به منشد  

 برنمی گردونه
مکث کردم و ادامه ندادم. اینها چیزهایی بود 

 که حتی عنوان

کردنش هم دیگر سودی نداشت. آن هم 
 زمانی که فهمیده بودم
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چرا این همه سال نباید از مادرم و پدرم می 



 پرسیدم. چون
فرشته را به یاد زنی می انداخت که فرقی با 

برایشخواهر   

نداشت. چون کاووس خان نمی خواست که 
 حتی اسم و یادی

از عشق قدیم اش او را باز هم عزادار کند. 
 چون فرشته می

دانست که پدرم چه موجودی است و نمی 
 خواست این درد

مرا از پا در بیاورد. نمی خواست من بخوانم، 
 چون دیده بود

که خواندن چه بالیی بر سر مادرم اورده بود. 
م اینهاتما  



چیزهایی بود که خوره نوجوانی من بود. حاال 
 تمام دلیل ها را

فهمیده بودم که دیگر سودی نداشت. حاال 
 فهمیده بودم که چرا

فرشته خانمانه در مقابل تمام آن شایعات و 
 وراجی های خاله

زنکی سکوت می کرد، چون فکر میکرد که 
 خودش دلیل

بودن من و هویت را می داند، دیگر چه 
 اهمیتی دارد که به

طور مثال، خاله ی عمه ی دایی بابای 
 همسایه اش، چه

فکری درباره ما می کند. اما چیزی که فرشته 



 فکرش را
نکرده بود، رنجی بود که من می کشیدم. 

 رنجی که هنوز با
من بود. آن حس سربار بودن و آن حسی 

 که همیشه فکر می

کردم، من دختر کاووس هستم و فرشته 
ند و مرانمی دا  

بزرگ می کند. اینها چیز هایی بودند که مرا 
 مثل خوره می

خوردند. فراموش نمی شدند و از یاد نمی 
 .رفتند

من دوست دارم که خیلی چیزها رو -
 فراموش کنم و ببخشم،



 ولی واقعا شدنیه؟

628 

 تقاطع  
نگاهش کردم. نگاهش کامال آرام و جدی 

 .بود
واقعا میشه تمام اتفاقاتی که مسبیش، -

 فقط بابات بوده رو
 فراموش کنم؟

جوابش به سادگی بود، اما بهترین جوابی 
 بود که می توانست

 .آن لحظه بدهد و مرا کمی آرام کند
اما از دید دیگه هم می شه به قضیه نگاه -

 کرد... مادر من

زن بدی نبود، ولی قطعا نمی تونست تو رو 



 .بپذیره
میان حرفش آمدم و گفتم: صحبت اصال به 

 از مادر شما
نیست. ایشون از نظر من کامال دور از این 

 جریان و قابل

احترام هستن. خدا رحمتشون کنه. ایشون 
 هم یکی از بیگناه

ترین آدمها این وسط بودن. صحبت من از 
 .اصل این جریانه

اینکه چرا اصال این اتفاق افتاده که حاال 
نصحبت پذیرفتن م  

پیش بیاد و غیره. اصل این جریان درست 
 .نبوده



 :نگاهش کردم و با اشفتگی گفتم
اگه مادر من هم می دونسته که داره جفت -

 پا میاد وسط زار
و زندگی به زن دیگه، اون هم کارش از غلط 

 .هم بدتر بوده

چند لحظه در سکوت مرا نگاه کرد. من نمی 
 دونم که مادرت

کث کرد و پوزخند می دونسته یا نه. ولی. م
 :تلخی زد و گفت

به عنوان یه مرد می گم که اگه مردی خودش 
 نخواد، چیزی

نمی تونه اون رو مجبور به انجام کاری بکنه. 
 اگه این وسط
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اشتباهی صورت گرفته از هر دو طرف بوده. 

 بابا خودش
اختیار دلش رو نگه نداشته. حتی اگه فرضا، 

هم چراغ سبزی  

 .از مادر شما دیده بوده
حیرت زده نگاهش کردم. فکر نمی کردم که 

 تا این حد
 .منصفانه به قضیه نگاه کند

هفته دیگه من میخوام عقد کنم. ولی اصال -
 نمی دونم که باید به

اون هم بگم، یا نه؟ اصال دوست دارم که اون 
 هم باشه، یا نه؟



االن دلم میگه، نه. االن دوست ندارم که 
چ وقت چشمم بهشهی  

بیفته. ولی وقتی فکر می کنم که چند سال 
 دیگه، چند سال بعد

از اینکه اون رفت و نبود، باز هم من همین 
 فکر رو دارم؟

اون زمان فکر نمی کنم کاش بهش یه 
 فرصت داده بودم؟ اون

زمان نمی گم مگه میخواست چی کار کنه؟ 
 پیش خودم نمی گم

که می اومد و تو عروسی تنها دخترش می 
 نشست و می

رفت، ولی من همین رو هم ازش دریغ 



 .کردم

آهی کشیدم و پیشانی ام را به دستم تکیه 
 دادم و به میز خیره

 .شدم

من خیلی کوچیک بودم که اومدم تو خونه -
 فرشته جون و

کاووس خان. تربیت من رو فرشته جون 
 کامل کرد، نه مادرم

تصویر محو ازش دارم که فقط به . 
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سرم را بلند کردم و به او نگاه کردم. گریه ام 

 گرفته بود. چند

 .بار پلک زدم، تا اشک هایم را پس بزنم



فرشته خیلی مهربون بود. مطمئنم که اگه -
 زنده بود، اون هم

 .این جوری فکر می کرد
 بینی ام را باال کشیدم. ولی موضوع اینه که

 من با همه

تالشی که می کنم، باز هم نتونستم که مثل 
 فرشته بشم. هنوز

هنوز دلم نسبت بهش سرد و -هم دو دلم. 
 .چركینه

چیزی نگفت و تنها مرا در سکوت نگاه کرد. 
 همین که

شنونده بود و اظهار نظر نمی کرد، خوب 
 بود. سرم را پایین



انداختم و گفتم: خیلی حرف زدم. سر شما 
د اوردمرو هم در  . 

لبخند زد و گفت: نه فقط به کم تعجب 
 .کردم

 از چی؟-
لبخندش بیشتر شد و به شوخی و برای ما 

 عوض کردن حال

و هوای هر دو نفرمان، گفت: فکر کردم که 
 عقد کردین. ولی

 .داری میگی که هفته دیگه است

 من هم خنده ام گرفت

 .برای محکم کاریه-
فنجان خنده اش پر رنگ تر شد. برخاستم و 



 ها را در سینک

 گذاشتم و گفتم: اختالفاتتون سر چی بود؟
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آهی کشید و به عقب تیکه داد. صدای در 

 آمد و بهمن از خرید
نمایشی اش به خانه برگشت. اما به 

 آشپزخانه نیامد و باز هم ما
 .را تنها گذاشت

 .همه چی و هیچ چی-

مکث کرد و سرش را با ناراحتی تکان تکان 
 .داد

بابا یه پدر نمونه نبود. البته بستگی داره به  -
 اینکه با چه



معیاری این بد بودن یا خوب بودن، 
 سنجیده بشه اگه اینکه

بچه اش از ترس اون همه چیز رو ازش 
 مخفی کنه، حتی

عاشق شدنش رو. اگه بچه اش اونقدر زیر 
 بار فشار بره که

بیاره به مواد و مشروب و بعد جونش رو رو 
 باالی یه

تصادف بده، یا اینکه بچه اش ندونه که باید 
 مشکالتش رو با

کی مطرح کنه رو در نظر بگیری، بابا به حد 
 نصاب پدر

خوب بودن که نمی رسه هیچ، کم هم میاره. 



 ولی اگه مسائل
مالی رو در نظر بگیری، اون زمان از حد 

 نصاب هم رد می
و باال می زنهکنه   

من به سینک تکیه دادم و دست به سینه 
 شدم و با ناراحتی به

او نگاه کردم. بهمن حق داشت. او هم 
 .مشکل دار بود

مشکالتی مشترک و مشابه پسران کاووس 
 .خان

ما یه سال با هم فاصله سنی داشتیم. اون -
 خیلی حساس و

هنرمند بود. ساز می زد و اواز می خوند. بابا 



میخوشش ن  
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اومد از خوندن. اون زمان ما نمی فهمیدم که 

 دلیل این همه

مخالفت بابا با خوندن وهاب چیه. نمی 
 دونستیم که احتماال به

خاطر مادرت، دید خوبی به خوندن نداشت 
 و می ترسید

همون بالیی که سر مادرت اومد، سر وهاب 
 .هم بیاد

تمام ساز و ناسازگاری می کرد. می زد و 
 وسایلش رو می

شکست و کتک کاری می کرد. مکث کرد و 



 به جلو خم شد و
دستانش را درون موهایش کشید و امتداد 

 آنها را روی
 .صورتش گذاشت

بابا تو اعمال خشونت، یکم مبتکر و نواوره. -
 پدرانی که فقط

تربیت و بزرگ کردن یک بچه را در ریختن 
 پول در دست و

ردانی که تربیت را یکسره بالش می دیدند. م
 به گردن مادر

انداخته و خود را کنار کشیده بودند.. . اما 
 اگه تو چیزی با هم

به تفاهم نظر برسیم خیلی عجیبه. و گرنه تا 



 دلت بخواد،

تفاوت نظر داریم که هیچ وقت خدا هم حل 
 .نشده

نگاهش را از پنجره به بیرون دوخت و چند 
 لحظه در سکوت

 .فرو رفت

- ب الدین خیلی پسر حساسی بودوها . 

مکث کرد و اهی عمیق کشید. سرش را بلند 
 کرد و پوزخند

زد. نگاهش آنچنان پر از رنج و ناراحتی بود 
 که قلبم را به

 .درد آورد
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وهاب الدین یه دفعه نمرد. کم کم نابود -
 شد. با اولین خسارتی

که به سازش وارد شد، با شکستن و دست و 
 .پا بسته شدنش

برای یه آدم حساسی مثل اون، مثل افتادن 
 .تو یه قفس بود

 .نفس عمیقی کشید
دیگه مهم نیست. حاال مطمئنم بابا هم -

 اونقدر دلشکسته هست
که دیگه حتی سرزنش کردنش هم، روا 

 نیست. ولی چیزی که
بابا،  هست، اینه که دلشکستگی و ناراحتی

 وهاب رو برمی



 گردونه؟

بهمن به اشپزخانه آمد. حالت صورتش 
 نشان میداد که تمام

حرف های ما را شنیده است. دستش را سر 
 شانه محي الدین

گذاشت و گفت: اقا شما پایه شنا هستی؟ 
 اگه هستی یا على

محی الدین کمی تعجب کرد ولی اشکارا از 
 این عوض شدن

رخاستند و به جر و بحث، استقبال کرد. ب
 پشت خانه و استخر

رفتند. یک ساعت بعد، زمانی که برایشان 
 حوله بردم، به



چیزی می خندیدند و محی الدین کامال 
 عوض شده بود

سرحال شده بود. برای ناهار بهمن گفت که 
 بیرون برویم و

غذای سنتی بخوریم. بعد از ناهار گشتی در 
 شهر زدیم و به

به هتل رفت و خانه برگشتیم. محی الدین 
 کلیدش را تحویل داد

و وسایلش را برداشت و وقتی که ویال 
 برگشتیم، انقدر

صمیمی شده بودیم که دیگر نیازی به گشتن 
 موضوعی، برای

گرم کردن بحث باشد. برای شام، بسته های 



 جوجه کباب اماده
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که خریده بودیم را روی منقل قدیمی کباب 

حىکردیم و م  

الدین از وهاب گفت و شهاب. زمانی به 
 خودم آمدم که من هم

خیلی راحت، اسم انها را می بردم. نه 
 برادرت و نه حتی

خجوالنه، برادرم. از شهاب گفت. اینکه در 
 تبریز دانشجوی

ارشد زبان بود و بعد از فوت مادرشان، حتی 
 تعطیالت را هم

به خانه برنمی گشت. از خودش می گفت. 



بعد ازاینکه   

گرفتن لیسانس اقتصاد، کاری گیر نیاورده و 
 به اجبار برای

پدرش کار می کند. این نارضایتی از کار 
 کردن با پدرش،

انقدر محسوس بود که نیازی حتی به حدس 
 زدن و رمز

گشایی هم نداشت. می گفت که حاال به 
 رفتار پدرش عادت

کرده است، اما مشخص بود که زخم ها 
 همچنان سر جایشان

بودند و گشوده و آماده خونریزی. صبح روز 
 بعد، محی الدین



گفت که راهی می شود. تعارف کردیم که باز 
 هم باشد، اما

گفت که دیگر ماندن جایز نیست و کار دارد. 
 وقتی که

گذاشت، برای لحظه  وسایلش را در ماشین
 ایی برگشت و من

ا نگاه کرد. لبخندی گوشه لبش آمد و ر 
 دستش را روی شانه ام

 .گذاشت. لبخند خجوالنه ایی زدم

 .نظر من هم همینه-
 .جدی شد و گفت: بابا واقعا مریضه سارا

 .مکث کرد و چند لحظه با دقت مرا نگاه کرد
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حرف هایی که راجع به آینده و اینکه تو -
 اینده می تونی با

تصمیمی که االن می گیری کنار بیای، همه 
 درسته. منم به

اندازه موهای سرت، دلیل دارم که بذارم و 
 برم و نخوام تو

صورتش رو نگاه کنم. ولی احتماال من هم 
 همین فکرها رو

 .می کنم

 .آهی کشید
یه سری قفل و بندها هستن که نامریی -

 .هستن. دیده نمیشن

ت بسته می ولی آنچنان ادم رو اسیر و دس



 کنن که هیچ

 .گریزی ازشون نیست

 .لبخند محزونی زد
 .هر چی دلت می گه، همون کار رو بکن-

 .سرم را تکان دادم

 .مرسی برای پذیراییتون-

 .نگاهش را از من به بهمن داد
 .خیلی خوش گذشت-

بهمن دستش را دراز کرد و دست دادند و 
 گفت: هفته آینده

 .برای عقد خبرتون می کنیم
را تکان داد. قدمی به جلو برداشتم و  سرش

 محتاطانه بغلش



کردم. چون قدم کوتاه تر از او بود، بغل 
 کردن اجباری اش
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راحت تر بود. برای لحظه ایی کامال متعجب 

 شد. اما بعد

 .دستانش را پیش آورد و مرا در برگرفت

 .مواظب خودت باش-

صدایش دو رگه و کمی احساساتی شده بود. 
 بعد هم سوار

 .ماشین شد و رفت

به نظرت چی کار کنم؟ می دونم که تا -
 حدودی حرف هامون

 .رو شنیدی



به داخل برگشتیم. بهمن کامال سکوت کرده 
 بود و به نظر می

رسید که سوال من، فکرش را به خود 
 .مشغول کرده است

- چیه؟ خودت چی می خوای؟ اون ته دلت  

 .کمی شانه ام را باال دادم

 .نمی دونم-
آهی کشیدم و با درماندگی گفتم: تو نظرت 

 چیه؟

 .لبخند کوچکی گوشه لبش امد
من چی بگم اخه؟ اصال این جریان ربطی به -

 .من نداره

اینکه تو می خوای بابات رو ببینی یا نه، 



 چیزی نیست که من

 بتونم درباره اش اظهار نظر کنم
- دی چی کار می کردی؟اگه تو بو  

 .کمی چانه اش را باال داد
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سخته. بخشیدن و، حاال نه بخشیدن و  -

 حتی فراموش کردن

هم، سخته. ولی می دونی چیه؟ بعضی وقتها 
 چاره ایی هم

 نیست. من حرف هات رو شنیدم
 .مکث کرد و با محبت لبخند زد

- آینده اصال فکر نمی کردم این قدر عاقل و 
 نگر باشی. چیزی



که من درباره اش کمتر فکر کرده بودم 
 همین چیزی بود که

به برادرت گفتی. اینکه چند سال بعد چی 
 میشه. اینکه من با

تو یا هر کسی، االن با ناراحتی به تصمیم 
 بگیریم و بعدش

زمانی که اون ادم دیگه نباشه که بشه حتی 
 جبران کرد، این

صمیمی که داره می هر کسی رو یه ذره تو ت
 گیره، محتاط تر

 می کنه

تا شب وقت گذارندیم و کمی گردش کردیم 
 و در استخر شنا



کردیم و عاقبت صبح روز بعد، به تهران 
 برگشتیم. تازه

رسیده بودیم و من تازه گوشی ام را چک 
 کرده بودم که

متوجه شدم دانش پیام داده تا اگر بتوانم، 
 ساعت دو انالین

شوم. نگاهی به ساعت کردم. فقط چند 
 .دقیقه تا دو مانده بود

همینکه مانتو و شالم را برداشتم، دانش 
 تماس گرفت. از

آخرین بار، خیلی سرحال تر بود. کامال 
 هوشیار. همان دانش

همیشه بود. یک تیشرت یقه هفت پوشیده 



 بود و موهایش را
پشت سرش بسته بود و یک سیب درشت و 

میسرخ را گاز   
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زد. با سیبش را کنار گذاشت و بدون سالم و 

 احوال پرسی
 .گفت: ببین برات چی خریدم

کمی خم شد و از جایی در زیر پاهایش، 
 بسته ایی را باال

آورد و روی پاهایش گذاشت. کامال دیده 
 نمی شد و فقط

بندهای بگ شاپ دیده میشد. با خنده 
 :گفتم



 !علیک سالم-

شخند زد و گاز دیگری به سیب اش زدنی . 

 عقد کردین؟-

 .خنده ام گرفت

 .نه هنوز -
 .خدا را شکر-

بهمن با ساک من و خودش باال آمد و در 
 حالیکه متوجه شده

بود با دانش صحبت می کنم، اما جلو نیامد 
 و به جای آن کولر

 .را زد و رفت و از یخچال آب خورد

- نشون  اخرین بار یادمه برای بهمن خط و
 کشیدی



 .با تمسخر خندید
فکر می کردم که سلیقه ات بهتر از اینها -

 باشه سارا. بدون
رودربایستی بگم که واقعا ناامیدم کردی! اخه 

 بهمن؟ بعد رو
به دوربین لب زد که آیا بهمن صدایش را 

 می شوند؟
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با خنده سرم را به نشانه مثبت تکان دادم 

ازبهمن حاال   

اشپزخانه بیرون آمده و به این تکیه داده بود 
 و با بسته

سیگارش ور می رفت. دانش این بار با 



 صدای بلند تری

 گفت: نه واقعا اخه بهمن؟

خندیدم. اما بهمن حتی سرش را هم بلند 
 نکرد. احتماال او بهتر

از هر کس دیگری ذات برادر خودش را می 
 :شناخت. گفتم

 .سرت به کار خودت باشه

بهمن با حرف من سرش را بلند کرد و لبخند 
 زد و میز را

دور زد و امد و پشت سر من قرار گرفت و 
 رو به دانش

 !گفت: خوردی؟ هسته اش رو تف کن

دانش که همچنان می خندید، بگ شاپ را 



 باال آورد و تکان
 .تکان داد

حاال که بهمن خان هم اومد، بذار از هدیه -
 .ام رونمایی کنم

شدم و دانش هم چیزی که در  خوب دقیق
 بگ شاپ بود را در

آورد. ست لباس ، از برند ویکتوریا سیکرت. 
 آنچنان جیغ

کشیدم که پاکت سیگار از دست بهمن افتاد 
 و حتی خود دانش

 .هم، از جا پرید

 وای خدا جون! ویكتوریا سیكرته؟-
دوباره جیغ کشیدم و بهمن این بار فحش 



 داد و دانش غش

 .غش خندید
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 مرتیکه تو خجالت نمی کشی؟-

دانش در حالیکه از شدت خنده سرخ شده 
 بود و به سرفه

افتاده بود گفت: چیه خب مگه؟ لباسه دیگه. 
 گفتم یه چیزی

بخرم که به درد هر جفتتون بخوره! بد 
 کردم؟

 .دوباره جیغ کشیدم

 !وای خدا بهمن، ویكتوریا سیكرت اصله-

که خنده اش را مخفی کرده بهمن در حالی



 بود، سرش را تکان
 .داد

 .بله عزیزم! دارم می بینم-
 !بعد رو به دانش گفت: بدبختت میکنم

دانش از شدت خنده کادو را انداخت. داد 
 ...کشیدم: هوی

 .مواظب ویكتوریا سیكرت من باش

 بعد با نگرانی گفتم: اگه اندازه نباشه؟
. دانش نیشخند زد و گفت: نترس عزیزم

 من خودم استاد اندازه

 .گیری چشمی هستم

 بهمن با غرولند گفت: بس که عوضی
دانش کادو را جمع کرد و با بدجنسی به 



 بهمن گفت: حاال
دیگه مطمئنم تو هر چی براش بخری، رو 

 .دست این نمیاد

 .همن نگاهی عاقل اندر سفیه به او کرد
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 نه واقعا خجالت نمی کشی؟-

دانش چانه اش را باال برد. بعد دوباره داخل 
 بگ شاپ را

 :نگاه کرد و گفت
 . یه چی دیگه هم جا مونده-

بعد آن را با حرکت نمایشی در اورد. ذره ذره 
 .و ریزه ریزه

دانش باید بازاریاب می شد. قطعا کامال آن 



 حالت داللی را در

ذاتش داشت. یک دست لباس خواب فوق 
 العاده بود که وقتی

آن را از جعبه اش بیرون آورد، نفس حتی 
 .بهمن هم بند اورد

ساده بود. رنگ فیروزه ایی خوش رنگی 
 داشت، با یک دامن

کوتاه و کلی تور و روبان. چشمک زد و با 
 محبت گفت: اینها

این جا می مونه، تا وقتی بیای. بعد رو به 
 بهمن با لحنی کامال

جدی گفت: هر وقت که ما خواستیم دو 
ه خصوصی حرفکلم  



بزنیم، تو سر خر هم بودی. هر دو ابروی 
 بهمن باال رفت و

من به سختی خنده ام را مهار کردم. اما در 
 همان لحظه،

کسی به انگلیسی صدایش کرد و دانش 
 سرش چرخید و

نگاهی به دری که پشت سرش بود، کرد و 
 بعد هم نگاهی به

ساعت مچی اش کرد و گفت: استثنا کار 
تونمدارم و نمی   

 خصوصی باهاش حرف بزنم

 .به من نگاه کرد
 !مواظب خودت باش بچه-
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 .برایش بوسه فرستادم

 . تو هم-
متوجه ناراحتیم شد و خودش هم با 

 حالگیری خداحافظی

کرد. بهمن در حالیکه لبخندی روی لبش بود، 
 گفت: پس

 ویكتوریا سیكرت؟ اره؟
کن چیزی که این  با ذوق گفتم: یه درصد فکر

 جا گیرت

میاد، اصل باشه و باز هم به درصد فکر کن 
 که من اصال

 .بتونم بخرمش



لبخندش وسیع تر شد و دستش را دور 
 کمرم حلقه کرد و مرا

 .به طرف خودش کشید و موهایم را بوسید
 .... اون لباس-

 مکث کرد و با صدای خفه ایی آه کشید

 خندیدم. کمی فاصله گرفت و مرا نگاه کرد

اوایل نمی خواستم هیچ کدوم از برادرهام  _
 بهت وابسته

بشن. نمی خواستم یه دلبستگی دیگه هم 
 پیدا کنن که وقتی

ازش دور میشن، فکر و ذکرشون بشه. می 
 ترسیدم که لطمه

بخورن. دیده بودم که دوری از مامان، چی 



 .کار با ما کرد

ین دلبستگی تکرار بشهنمی خواستم ا . 

 .اه عمیقی کشید
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حاال نمیدونم خدا رو با چه زبونی شکر کنم -

 که دانش اینقدر

بهت وابسته شده. می دونم که بیای اونجا، 
 با هم می تونیم

 .راحت تر مهارش کنیم

با ناراحتی گفتم: تو نتونستی این همه سال 
 اون رو مهار کنی،

ن می تونم؟اون وقت م  

 .چشمانش نرم و مالیم شد



هنوز نفهمیدی؟ دانش برات هر کاری می 
 .کنه

* * * * 

برنامه ایی که برای عقد داشتیم و در هفته 
 ایی که فکر می

نشد کردیم، اجرا . 

ازمایشگاه و گرفتن برگه از دادگاه و گرفتن 
 وقت از محضر

و همه اینها، بیشتر از آنچه که ما فکر می 
 کردیم،

ن برد. به همین خاطر، ما هم تصمیم زما
 گرفتیم که خرید

حلقه را در آرامش بیشتری انجام دهیم. 
 چیزی که واضح بود



این بود که ما اصال و ابدا خیال نداشتیم تا 
 جشن بگیریم. اما

دقیقا پنج روز بعد از برگشتن از شمال، یک 
 روز صبح و

قبل از رفتنم به کالس، پوپک پیدایش شد و 
رایگفت که ب  

خرید امده است. وقتی که پرسیدم کدام 
 خرید؟ با حالتی نگاهم

کرد که یعنی اگر جرات دارم، اعتراض کنم. 
 بعد هم گفت که

 .خرید برای مراسم عقد
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وقتی که من گفتم اصال مراسمی نداریم، 



 آنچنان قشقرشی به پا
کرد که بهمن را هم به خنده انداخت و 

 جالب اینجا بود که هر

از چند لحظه به بهمن نگاه می کرد و می 
 گفت، بهمن نباید

چیزی بگوید. در حالیکه بهمن بیچاره، اصال 
 ..حرفی نمی زد

عاقبت هم مرا برداشت و به کالس برد و 
 سه ساعت تمام هم

پشت در کالس منتظر ماند و بعد هم با هم 
خرید رفتیمبه  . 

نتیجه کار این بود که خرید های او از من 
 بیشتر بود. او یک



جفت کفش و یک پیراهن مجلسی و سه 
 شال و مقداری لوازم

ارایش خرید و من فقط یک پیراهن. آن هم 
 به اصرار او. بعد

هم مرا کشان کشان به ارایشگاه برد و چون 
 هنوز، وقتی را

هر زمان  معین نکرده بودیم، گفت که اگر ما
 و حداقل دو

روز قبل خبر دهیم، مشکلی نخواهد داشت؟ 
 و آرایشگر هم

گفت، چون من عروس نیستم و میکاپ 
 عروس را هم نمی

خواهم، هر زمانی، حتی همان روز هم، 



 مشکلی نخواهد

داشت. بعد از آرایشگاه برای ناهار رفتیم و 
 تقریبا نزدیک

غروب بود که پوپک مرا به خانه رساند و 
دش رفتخو . 

بهمن خانه نبود و تقریبا ده دقیقه بعد، تلفن 
 زنگ خورد و

محی الدین گفت که حال پدرم بد شده و 
 حاال در بیمارستان

هستند. گیج شده بودم و اصال نمی دانستم 
 چه کار باید بکنم. با

بهمن تماس گرفتم. جایی که بود، شلوغ بود 
 و پر از بگو و



فت آماده بخند. جریان را گفتم و او هم گ
 .باشم تا به دنبالم بیاید
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احتماال به خانه نزدیک بود، چون سریعتر از 

 آنچه که فکر
می کردم، رسید. خودش زنگ زده بود و 

 آدرس را از محی
الدین پرسیده بود. وقتی که ما به بیمارستان 

 رسیدیم، پدرم
هنوز بیهوش بود. ظاهرا تشخیص یک 

فیف دادهایست قلبی خ  

شده بود. بارها بهوش آمد و دوباره از هوش 
 رفت. دکترها



می گفتند، چیزی نیست و نمی دانم واقعا 
 چیزی نبود، یا نمی

خواستند که استرس همراهان بیمار را 
 بیشتر کنند. عاقبت

ساعت دوازده شب بود که محی الدین گفت 
 ماندن ما بیهوده

است. حق داشت. ساعت مالقات نبود و 
یک همراه می فقط  

توانست با بیمار باشد که همان هم، به 
 علت اینکه پدرم در

بخش مراقبت های ویژه بود، امکان پذیر 
 نبود. و حتی

حضور خود محی الدین هم بیهوده بود. اما 



 او می خواست
باشد و انجا بماند. به قول خودش، شاید به 

 او نیاز می شد. ما
به خانه برگشتیم و صبح روز بعد، دوباره به 

 بیمارستان
رفتیم. محی الدین گفت که بهتر شده است 

 و قرار است که تا
شب او را به بخش منتقل کنند. اما فعال 

 .اجازه مالقات ندارد
به همین خاطر، بهمن مرا به کالس رساند و 

 خودش هم به

دنبال کاری رفت. بعد از کالس، به 
دکان رفتم وبیمارستان کو  



بعد از برنامه عروسکی آن روز، تاکسی گرفتم 
 و به

بیمارستان برگشتم. از ایستگاه پرستاری 
 پرسیدم و گفتند که

پدرم به بخش منتقل شده، ولی مالقاتی 
 ندارد. چون هنوز در
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وضعی نیست که بتواند مالقاتی داشته 

 باشد. یعنی اصال
اهد کسی را ببیند. بهوش نیست که بخو
 گفتم که من دخترش

هستم و خواستم فقط کمی او را ببینم. محی 
 الدین نبود و به



جای او یک مرد جوان، روی مبل راحتی 
 درون اتاق با

نشسته بود. اتاق خصوصی بود و یک تخت و 
 دو مبل راحتی

هم در اتاق بود. به اضافه یخچال و سرویس 
 .بهداشتی مستقل

مراه در این اتاق خصوصی و احتماال ماندن ه
 قطعا گران

قیمت، مانعی هم نداشت. این را از 
 زمانهایی که فرشته را به

بیمارستان می بردیم، می دانستم. برای اتاق 
 های خصوصی،

سهل گیری های بیشتری بود. حتی با وجود 



 غرولند

پرستارها. از روی شباهتش به محی الدین، 
 حدس زدم که باید

. مثال سیبی بودند که از شهاب الدین باشد
 وسط به دو نیم شده

است. تنها او کمی درشت تر وقد بلند تر 
 بود. به نظرم او هم

شاید حدس زد که من چه کسی هستم. 
 چون برخاست و دو

قدم جلو امد. من سارام . چشمانش کامال 
 مرا برانداز کردند،

اما نگاهش دوستانه بود و نه بدخواهانه و 
 مغرضانه. دستش



دراز کرد. دست دادم و تعارف کرد که روی  را
 مبلی که

 نزدیک به تخت بود، بشینم
 حالش چطوره؟-

 .کمی چانه اش را باال داد
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نمی دونم... میگن که بهتره. ولی خب تا  -

 االن که یه ساعته
 .این جاست، چشماش بسته است

 محی الدین کجاست؟-

 .رفت خونه یکم استراحت کنه-

سرم را تکان دادم و به او که شکننده و 
 کوچک، در میان



ملحفه ها و لوله ها و سیمهایی که به بدنش 
 وصل شده بود،

 .نگاه کردم
 .فکر کنم شما رو ببینه، خوشحال میشه-

نگاهش کردم. حالتی ارام داشت. مثل اینکه 
 حضور و وجود

النه ایی زدممرا، پذیرفته بود. لبخند خجو . 

راستش اگه این اتفاق نیفتاده بود، من -
 هنوز درگیر این بودم

که اصال می خوام یه بار دیگه اون رو ببینم، 
 . یا نه

 .چیزی نگفت و تنها نگاهم کرد

با محی الدین خیلی صحبت کردم. من -



 واقعا نمی دونستم چی
کار باید بکنم. دوست نداشتم دیگه 

 ببینمش، ولی از طرفی به
فکر و خیالهایی هم پیش خودم می کردم. 

 مکث کردم و

دوباره به پدرم نگاه کردم. سینه اش تند و 
 سریع باال و پایین

می شد. شاید اگه این اتفاق نیفتاده بود، 
 من هنوز تو پله اول

کرده بودم رابطه ام با اون گیر . 
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ا مطلقا حرف نمی زد و من نمی فهمیدم که ای

 مرا سرزنش



می کند؟ حرفم را قبول دارد؟ یا اصال از من 
 متنفر است. چند

 لحظه ایی در
 .سکوت سپری شد

بعضی اشتباهات جبران ناپذیره و زخم و -
 ضربه اش رو،

 .سالهای بعد و چند نفر دیگه می خورن

نگاهش کردم. چشمانش روی پدرش بود و 
 متفكرانه نگاهش

او از جا می کرد. هر دو نفرمان با ناله 
 پریدیم. او هم تخت

 .را دور زد و امد و طرف دیگر پدرش ایستاد

 بابا؟ خوبی؟-



دوباره نالید. حتی چشمانش را هم باز نمی 
 کرد و فقط ارام

 .می نالید

بابا جان؟ اگه جاییت درد می کنه، تا بگم -
 .پرستار بیاد. بابا

چشمانش برای لحظه ایی باز شد و به 
 .شهاب الدین نگاه کرد

لب زد و چیزی گفت. اما هیچ کدام از ما 
 متوجه نشدیم که چه

می خواهد. دوباره نالید و بلندتر زمزمه کرد. 
 شهاب الدین

رفت تا پرستار را صدا کند. نگاهی به 
 دستانش کردم که



پوست استخوان بود و بیرون از لحاف مانده 
 بود. برای لحظه

ای دلم می خواست دستانش را بگیرم. اما 
تم. حتی دستمنتواس  
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را هم تا چند سانتی متری دستش بردم، اما 

 پس کشیدم. چند
 .لحظه بعد شهاب الدین برگشت

 .میگن آب نخوره فعال. االن دکترش میاد-

دوباره آمد و سمت دیگر تخت ایستاد. 
 چشمان پدرم دوباره

باز شد. این بار مستقیم به من نگاه کرد. 
بسته شدبعد دوباره   



و از ته دل نالید. دستش برای لحظه ایی از 
 روی تخت بلند

شد، اما تاالبی افتاد. دوباره چشمانش را باز 
 کرد. چشمانش

 .حالتی گیج داشت و تمرکز نداشت

 .فیروزه-

صدایش انقدر بلند بود که کامال شنیده شود 
 .و مرا شوکه کند

حتی به نظر می رسید که شهاب الدین هم 
استشوکه شده  . 

دوباره چشم گشود و مرا نگاه کرد. همان 
 عدم تمركز را

داشت. دوباره با صدایی ضعیف و ناله 



 مانند، اسم مادرم را

 .برد
 .فیروزه-

دستش را بلند کرد و کورکورانه تکان داد. 
 این بار با

دلسوزی دستش را گرفتم. احتماال با تمام 
 نیرویش دستم را

گر گرفت. که همان هم اندک بود و دی
 .چشمانش را باز نکرد

وقتی که دکترش آمد و معاینه کرد و رفت و 
 دوباره به او

دارو تزریق کردند، او احتماال هنوز در رویای 
 .مادرم بود
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دو ساعت بعد که من و شهاب الدین به 

 نوبت در اتاق بودیم و
بیرون میرفتیم. کامال خودش بود و بحث 

. نهاضافه نمی کرد  

این طرف و نه آن طرف. کمی بعد محى 
 الدین امد و شهاب

الدین خداحافظی کرد و گفت که برای 
 استراحت به خانه می

رود. حتی خداحافظی اش هم جالب بود. 
 کامال راحت و ساده

و بدون هیچ تعارفی. با آمدن محی الدین، 
 بهمن هم با تذکر



پرستار بیرون رفت و گفت که منتظرم می 
 ماند. چند لحظه

ایی کنار تخت ایستادم دو ساعتی بود که 
 دیگر در خوابی

عمیق رفته بود و بیدار نشده بود. محی 
 الدین اهسته زمزمه

اصال فکرش رو هم نمی کردم که این -کرد. 
 .جوری بشه

جدای از بیماریش، بابا اصال مشکل قلبی 
 .نداشت هیچ وقت

با همدردی دستم را روی شانه اش گذاشتم. 
 روی مبل کنار

 .تخت نشست و به پدرش زل زد



تو حجره بودیم که یه دفعه قلبش رو گرفت -
 .و پس افتاد

دوباره و بعد از دو ساعت ناله ارامی کرد و 
 چشمانش را باز

 .کرد. دوباره مرا نگاه کرد

 .فیروزه -

 این بار اشک از گوشه چشمانش راه گرفت و
 روی بالش

ریخت. خشکم زده بود. محی الدین هم بدتر 
 از من، مات و

مبهوت شده بود. دستش را گرفتم. چیزی 
 نمانده بود که من هم
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گریه ام بگیرد. او واقعا عاشق مادرم بوده 
 است. با صدای

ضعیفی که برای شنیدنش مجبور به خم 
 شدن روی دهانش

الل کنشدم، گفت: من رو ح ! 

 .دستش را فشردم

 .من فیروزه نیستم. من سارا هستم-

دوباره چشمانش را بست و به خواب رفت. 
 محی الدین هم

بدتر از من گیج شده بود و سکوت کرده 
 بود. نیم ساعت بعد

دوباره بهوش شد. باز به من نگاه کرد. 
 دستش را که می



لرزید کمی از روی تشک جدا کرد و به طرفم 
 گرفت. دستش

را گرفتم و قبل از آنکه باز اسم مادرم را صدا 
 بزند، خودم

 .خودم را دوباره معرفی کردم

 .من سارام-

دو ثانیه نگاهم کرد. بعد به محی الدین نگاه 
 کرد. محی الدین

 .خم شد و دستش را روی پیشانی اش کشید

 .خوبی بابا؟ سارا اومده دیدنت-

اما نگاهش را از محی الدین گرفت و به 
ی پشت سرجای  

محی الدین نگاه کرد. چند لحظه طوالنی و 



 کش دار. نگاهش

مثل کسی شده بود که جای دیگری را می 
 بیند. مثل اینکه از

پشت سر محی الدین، دری به دنیای دیگری 
 باز شده بود که

 .ما آن را نمی دیدیم
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چشمانش تمرکز نداشت و پلکش دایم می 

 .لرزید
 . ..من کشتمت... من-

دوباره نگاهش را از پشت سر محی الدین 
 گرفت و به من

نگاه کرد. چشمانش جور خاصی بود. یک 



 جورهایی خالی از

زندگی. بی فروغ و کم نور. برای لحظه ایی 
 پشتم لرزید. به

محی الدین نگاه کرد و همزمان با بسته 
 شدن پلک هایش،

ات می دوباره اسم مادرم را صدا زد. به جر 
 توانستم بگویم که

 .محي الدین، از من هم گیج تر شده بود

قبل از اومدن من، باز هم از این حالتها -
 شده بود؟

 .سرم را تکان دادم

اره... همه اش من رو جای مامانم می -
 .گرفت



محی الدین پوفی کشید و روی مبل ولو شد. 
 بی قرار چند قدم

. در اتاق زدم و بعد به بیرون سرک کشیدم
 راهروی

 .بیمارستان کامال خلوت شده بود
برو خونه سارا. موندنت این جا فایده -

 نداره. می بینی که همه
 .اش تو رو با مادرت اشتباه می گیره

هیچ اشاره ایی به حرفهای بیمار گونه پدرش 
 نکرد و من هم

چیزی نگفتم. چون واقع انمی دونستم که 
 .منظورش چه بود

بودن او پی برده و  این که مادرم به متاهل



 همین روح زندگی

و درون مادرم را کشته بود؟ یا چیز دیگری 
 بود؟ خداحافظی
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کوتاهی کردم و از در بیمارستان بیرون زدم. 

 اما کامال
بیرون نرفتم. به کافی شاپ بیمارستان رفتم 

 که حتی در آن

وقت شب هم، شلوغ بود. همانطور که 
ام بودم، منتظر قهوه  

 .فکر کردم. فکر کردم و فکر کردم

به نظر می رسید که من هم تمرکزم را از 
 دست داده بودم و



مغزم کار نمی کرد. نیم ساعتی را فکر کردم 
 و قهوه ام را

خوردم. عاقبت برخاستم و از بیمارستان 
 بیرون رفتم و به

پارکینگ رفتم بهمن موزیک گذاشته بود و با 
 گوشی اش

. سوار شدم و صدای موزیک را مشغول بود
 کم کردم. کمی

عصبی بودم و دوست داشتم که فضا، کمی 
 .آرام باشد

 چی شد؟ بابات بهتر شد؟-

چیزی نگفتم و به چراغ های پارکینگ زل 
 .زدم



 .سارا-

دستم را گرفت و پشت دستم را بوسید. 
 .نگاهش کردم
 خوبی عزیزم؟-

 .نگاهی به ساعت داشبورد کردم
 .میشه یه سری بری خونه کاووس خان-

 چشمانش گشاد شد و با تعجب گفت: االن؟

 اره-
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 چرا؟ چی شده مگه؟-

 لبم را گزیدم
 ..بذار یکم-

مکث کردم و دستم را روی پیشانی ام 



 .کشیدم

چیزی نیست. من فقط می خوام درباره -
 مرگ مادرم یکم

 . بدونم
ما چیزی نگفت. روشن کامال گیج شده بود. ا

 کرد و به راه

افتاد و به خانه کاووس خان رفت. وقتی که 
 کاووس خان در

را باز کرد، آن چنان از دیدن ما تعجب کرده 
 بود که حد و

 .اندازه نداشت
 چی شده؟-

بهمن شانه باال انداخت و کاووس خان از 



 جلوی در کنار رفت

تا داخل شویم. نگاهی با بهمن ردوبدل 
اما چیزیکردند،   

نگفتند. روی یکی از صندلی های میز 
 ناهارخوری هال

 .نشستم
بابام دیروز سکته کرد. االن هم ما از -

 .بیمارستان میایم
 .یک ابروی کاووس خان باال رفت

اخرین باری که دیدمش شمال بود. یکم -
 .حالش نامساعد بود

 .ولی در این حد
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می مونه؟ مکث کرد و گفت: زنده  

شانه ام را باال بردم. بهمن به اشپزخانه رفت 
 و برای همه

جای درست کرد. کاووس خان امد و صندلی 
 کناری مرا

 .کشید و نشست

 چی شده این موقع شب؟-

مادرم هیچ نشونه ایی از اینکه فهمیده بابام -
 متاهله، تو

داد؟ رفتارش نشون نمی  

 کاووس خان چانه اش را باال داد

 نه-
 .مکث کرد و نگاهی دقیق به من کرد



 چطور مگه؟ چیزی شده؟-

 .نفسم را ارام ارام بیرون دادم
امشب وقتی که از بخش مراقبت ویژه -

 اوردنش بیرون، خیلی
بهوش اومد و از هوش رفت. چند بار. هر 

 بار هم، من رو
جای مامانم گرفت. به من نگاه می کرد، ولی 

 می گفت

 .فیروزه

گشاد شد و صورتش  منخرین کاووس خان
 آن چنان حالتی شد

که از پیش کشیدن و مطرح کردن این بحث 
 با او، پشیمان



شدم. حالت صورتش، درست مثل روزی 
 شد که من جنازه

فرشته را پیدا کردم و با هم مراحل پزشک 
 قانونی و سرد
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خانه را طی کردیم. آن روز هم حالتش مثل 

 کسی بود که هر

 .لحظه دارد، غش می کند
 .در هر حال زیاد مهم نیست-

بهمن چای آورد و آن طرف میز، رو به روی 
 .ما نشست

 .کاووس خان اخم کم رنگی کرد

اگه مهم نیست، چرا این موقع شب اومدی -



 .اینجا؟ پس مهمه
 چیز دیگه ایی هم می گفت؟

به جای نگاه کردن به صورتش، به گیره 
 .دستبندم ور رفتم

- ال خودش نبود. اصال مثل اینکه اون تو ح
 .جا نبود

مکث کردم و نیم نگاهی به بهمن کردم. 
 کامال جدی بود و

 .حتی به چایش هم دست نزده بود

لحظه آخری که داشتم می رفتم، دوباره -
 اسم مادرم رو صدا

کرد و بعد اشک ریخت و بعد نگاهش به 
 .جور خاصی شد



 .گفت که من کشتمت

ادامه ندادم و زیر چشمی به کاووس خان 
 نگاه کرد. دهانش

 .باز مانده بود
 گفت من کشتمت؟ کی رو کشته؟-

نمی دونم. من فکر کردم شاید منظورش -
 به اینه که روح

زندگی رو، تو مادرم کشته. می خواستم 
 بدونم مامانم می

 دونست که اون متاهله و مامانم زن دومشه؟
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کاووس خان دهانش را باز کرد، ولی دوباره 

 بست. به جای



آن به بهمن نگاه کرد. من هم به هر دو 
 .نفرشان نگاه کردم

من خیلی وقت بود که با فیروزه مستقیم -
 رابطه نداشتم واقعا

از جیک و بوک زندگیش، خبر نداشتم. یعني 
 اصال دوست

نداشتم که با خبر بشم دوست داشتم کبکی 
رم زیرباشم که س  

برفه. ولی فرشته تا آخرین لحظه، با فیروزه 
 در تماس بود و

اون دو تا آن چنان با هم صمیمی و دو تا 
 جان تو یه غالب

بودن که مطمئنم اگه فیروزه از تاهل بابات 



 بو برده بود، به
 .فرشته می گفت

چیزی نگفتم و سرم را تکان دادم. اما فکری 
 مثل خوره به

. فکری که نمی دانستم جان مغزم افتاده بود
 چطور باید عنوان

کنم. آن هم با مردی که هنوز در عشق 
 مادرم گیر و گرفتار

 .بود
 !خب پس هیچی-

 :کاووس خان با خشم گفت

چی چی خب پس هیچی؟ چی تو کلته؟ -
 .بریز بیرون ببینم



شاید اینقدر تو تربیتت نقش نداشتم. ولی 
 اینقدر هست که بدونم

قت شب کشونده این یه چیزی تو رو این و
 جا که باالتر از

 خب پس هیچه
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حرف نمی زد. فقط با دقت به  بهمن مطلقا

 من چشم دوخته

بود. مثل اینکه میخواست تمام وجود مرا 
 .بخواند و بفهمد

چایمان یخ کرده بود و من هم چیزی نمانده 
 بود که زیر گریه

ر کردم که اگر بزنم. دوباره و دوباره به این فک



 فرشته زنده
بود، زندگی چقدر متفاوت بود. فرشته همه 

 چیز را دریف می

کرد. همه چیز را سامان می داد و درست 
 می کرد. این

قدرت فرشته بود. قدرتی که تنها در دستان 
 .خودش داشت

هیچ کس دیگری به جز فرشته نمی توانست 
 همه چیزهای

خراب را درست کند و همه اتفاقات را 
 سروسامان دهد. من

فکری تو ذهنم بود که... ادامه ندادم. بهمن 
 شروع به صحبت



 .کرد و حرفم را تمام کرد

سارا فکر کرده امکان داره که مادرش با -
 فهمیدن اینکه زن

دوم باباشه، خودکشی کرده باشه و منظور 
 باباش از من

 کشتمت، این باشه؟

ان آن چنان حیرت کرده بود که کاووس خ
 قیافه اش خنده دار

شده بود. چند لحظه ایی طول کشید تا 
 کاووس خان به خودش

امد. آن حالت بهت و حیرت، جای خودش را 
 به غم و اندوه

 .داد و چیزی نگفت



نمی دونم. شاید این نظریه درست باشه. -
 شاید هم نه. که البته

رست با توجه به مرگ فیروزه می گم که د
 نیست. ولی اگه هم
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این طور باشه، دیگه هیچ چیزی نمی تونه 

 گذشته رو درست

 .کنه

 :مکث کرد و به من نگاه کرد و گفت

 گفتی ممدوح گریه می کرد؟-

 .سرم را تکان دادم

 .دیگه فایده نداره-

حالت غمزده اش نشان از این داشت که 



 خودش هم گاهی به

ودخوری برای گذشته فایده ایی اینکه دیگر خ
 ندارد، بارها

فکر کرده است. احتماال تمام این حرفها، 
 نتیجه تفکرات خودش

 .هم بود

 مادرم چطور فوت کرد؟-

غرق شد... گاهی می رفت کنار دریا و -
 چون به مدت قبل از

انقالب دوره نجات غریقی دیده بود، می 
 رفت و گاهی لب

می افتاد و  دریا قدم می زد و اگه اتفاقی
 کسی به آب می زد و



خطری بود، به آب می زد و طرف رو می 
 .کشید بیرون

آهی کشید و گفت: تنها بود. برای رفع 
 تنهایی زیاد می رفت

لب دریا. ظاهرا هوا مساعد نبود و موج 
 خیلی باال بوده که

میره یه بچه رو نجات بده، اما خودش هم 
 گرفتار میشه
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مکث کرد و چشمانش حالتی پیدا کرد که مرا 

 برای ادامه هر
بحثی منصرف کرد. مثل کسی بود که هر 

 لحظه امکان دارد



 .که بشکند و پودر شود و زمین بریزد

فرشته برای دیدن جسد رفت. می گفت -
 ورم کرده بود. دو

روز بعد، تونستن به بیچارگی جسد رو پیدا 
 کنن. اون هم چند

تر کیلومتر اون ور  

 .دستانش را روی صورتش کشید و نالید

طفلك فرشته وقتی از پزشک قانونی اومد -
 بیرون، دقیقا روی

پیاده روی جلوی پزشک قانونی، غش کرد و 
 بیهوش شد. تا

یک سال هم دایم کابوس اون لحظه رو می 
 دید. جیغ می کشید



 .و بیدارش که میکردم، مثل بید میلرزید

نی بود که آنها هنوز احتماال این متعلق به زما
 با هم همخوابی

داشتند. سالهای خیلی قبل از زمانی که من 
 به یاد آوردم، آنها

در اتاق های جدا می خوابیدند. دلم برای 
 فرشته سوخت. یقینا

شناسایی جسد ورم کرده کسی که مثل 
 خواهرش بود، اصال

راحت نبوده است. به طور مبهمی حس می 
 کردم که قبال این

ا جایی شنیده ام. شاید زمانی که روایت ر 
 خیلی کوچک بودم،



فرشته برای کسی تعریف می کرده و من 
 شنیده بودم و حاال

 .در ذهنم زنده شده بود

 ...پس یعنی امکان اینکه-
661 

 تقاطع  
 .دوباره مکث کردم و به بهمن نگاه کردم

امکان اینکه خودش رو به آب زده باشه،  -
 نیست؟ یعنی با

 غرق شدن خودکشی کرده باشه؟

 .سرم را تکان دادم

غریزه زندگی، خیلی قویه سارا. کسی که -
 شنا بلده. اون هم

مثل فیروزه، حرفه ایی، وقتی تو آب می 



 افته، ناخوداگاه و به
علت همون غریزه حیات، از تواناییش تو 

 شنا کردن استفاده

می کنه. اصال برو برگرد هم نداره. کسی که 
ه، نمیشنا بلد  

تونه خودش رو تو دریا غرق کنه. مگه اینکه 
 خودش به پای

خودش سنگ ببنده که بره پایین. وقتی 
 جسد فیروزه رو پیدا

 .کردن، سنگی به پاهاش نبود

نفسم را محکم بیرون دادم. برای لحظه ایی 
 دستش را روی

 .دستم گذاشت



اتفاقی که افتاده و اگه ممدوح هم ناراحته، -
 نه به این خاطره

که مامانت خودکشی کرده؛ به این علته که 
 احتماال تازه فهمیده
 . چه اشتباهی کرده

 .لبخندی زدم
 .اره احتماال-

برخاستم و نگاهی به چایی های سرد شده 
 کردم اما دلم می

خواست به خانه بروم. بهمن هم برخاست و 
ز خانهبا هم ا  
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بیرون زدیم. تا خانه سکوت کرده بود و 



 چیزی نمی گفت. من

هم چیزی نگفتم. وقتی که به خانه رسیدیم 
 بدون مقدمه و از

همان مقابل در مرا بغل کرد. شالم را از 
 سرم کشید و موهایم

 .را بوسید. آغوشش پر از آرامش بود

- قتی خسته بیا بخوابیم. خسته ایی و ادم و
 است، ذهنش درست

کار نمی کنه اما تا خود صبح درست 
 نخوابیدم. هیچ کابوسی

در کار نبود. هیچ خواب آن وحشتناکی. اما 
 بسیار نا آرام

خوابیدم. صبح وقتی که بیدار شدم بهمن 



 بیدار بود و در
حالیکه صبحانه اش را می خورد روزنامه می 

 خواند. قبل از

نم پیامک محی آنکه سر میز صبحانه بشی
 .الدین را باز کردم

بابا حالش بهتر شده. " گوشی را کنار  "
 گذاشتم و در سکوت

صبحانه ام را خوردم. بهمن مطلقا چیزی 
 نمی گفت اما تمام

مدت نگاهش روی من بود. نگاه کمی 
 نگرانش. بعد از

صبحانه سریع لباس پوشیدم و به بیمارستان 
 رفتیم. بهمن



پارک کرد و گفت که ماشین را در پارکینگ 
 همان جا منتظرم

می ماند. نزدیک اتاق که رسیدم سرو 
 صداهایی از اتاق می

آمد. صدای صحبت کردن یک زن. داخل 
 نرفتم و تنها سرکی

کشیدم. یک زن جوان در اتاق بود و با محی 
 الدین حرف می

زد. عقب گرد کردم و اما صاف در شکم 
 .شهاب الدین رفتم

مپوت و مخلفات، دقیقا با یک کیسه خرید، ک
 .پشت سر من بود
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هیچ حرفی نزد و تنها او هم عقب کشید و 
 اشاره کرد که به
 .دنبالش بروم

 چرا نرفتی داخل؟ د-

 ر جوابش گفتم: حالش بهتر شده، اره؟
 .تنها سرش را تکان مختصری داد

 اون زنه کیه؟ -
 .دختر عمه ام -

 .مکث کرد و متفکرانه مرا نگاه کرد

 .باالخره که باید اشنا بشین-
 اون از من می دونه؟-

سرش را به نشانه نفى تکان داد. پوزخند 
 زدم. قلبم درد گرفته



بود. پدرم مرا از همه مخفی کرده بود. دوباره 
 همان حس پس

زده شدگی در قلبم پدید آمد. حسی که 
 میگفت، همین حاال

. دستش را با فاصله پشت برگردم و بروم
 کمرم گذاشت و مرا

 .به طرف اتاق هدایت کرد
 .با هم وارد بشیم، زهرش گرفته میشه-

لبخندی هم زد. اما من انقدر به هم ریخته 
 بودم که نتوانستم

جواب لبخندش را بدهم. تنها سرم را با 
 ناراحتی تکان تکان

 دادم
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- بشمنمی خوام فعال اشنا  . 

چند ثانیه متفکرانه مرا نگاه کرد. بعد خیلی 
 راحت پذیرفت

 باشه... هر جور راحتی-
به اتاق رفتیم. زن همچنان حرف می زد و 

 محی الدین هم

کامال بی حوصله بود. بابا هم چشمانش 
 بسته بود و احتماال

خواب بود. محي الدین با دیدن من از جا 
 برخاست. زن نگاهش

ه کرد. بعد هم به شهاب چرخید و به من نگا
 .الدین چشم دوخت



حسی زنانه به من می گفت که زن دلبسته 
 .شهاب الدین است

شهاب الدین خیلی راحت گفت: منیژه شما 
 صبحانه خوردی؟

زن با حیرت سرش را به نشانه نفي تكان 
 .داد

 .پس بریم با هم صبحانه بخوریم-
بعد هم خیلی راحت بیرون رفت و منتظر 

بیچارهزن شد. زن   

هم دیگر چاره ای نداشت و اجبارا کیفش را 
 برداشت و از

کنار من رد شد و به طرف در رفت. اما مکث 
 .کرد



 کنجکاوی زنانه اش، باالخره بر ادب غلبه

 .کرد

 معرفی نمی کنین؟-

چیزی نگفتم، ولی شهاب الدین خیلی راحت 
 گفت: نه... حاال

شما تشریف بیارید. من االن شکمم خالیه. 
 .مغزم کار نمی کنه

 .بابام رو هم نمی شناسم
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از جوابش که خیلی راحت و محترمانه و با 

 شوخی، زن را

به بیرون کشاند، خنده ام گرفت. متوجه 
 شدم که محی الدین



هم خنده اش گرفته و سرش را به آن طرف 
 خم کرد. بعد از

بیرون رفتن آنها، محی الدین برخاست و در 
 را بست و امد و

 .حال و احوال کرد

 تو چطوری؟-
 بعد با دقت نگاهم کر

 . د پای چشمات گود افتاده-

 .دیشب درست نخوابیدم-

همانطور که حرف می زدیم، باالی تخت بابا 
 رفتیم

 .بابا... پاشو سارا اومده -
قع چشمانش برای لحظه ایی باز شد و من تو



 داشتم که باز هم

مرا فیروزه صدا بزند. اما او چند لحظه ایی، 
 تنها مرا نگاه

کرد. مثل کسی که می خواهد یک نفر را 
 .بشناسد

 سارا؟ -

صدای ضعیفش پرسشی بود. سرم را تکان 
 دادم و با بدجنسی

که اصال فکر نمی کردم در وجودم باشد، 
 - ...گفتم: اره سارا

 .نه فیروزه
شد و در دم، ضربان قلبش چشمانش گشاد 
 باال رفت. خوبی



این دستگاه هایی که به بدن بیمار وصل می 
 .شود، همین بود
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این طپش ها دیده می شوند. کاش ادم 

 شنوایی فرا طبیعی

داشت و می شد به این ترتیب، مچ هر 
 .کسی را گرفت

صدایی حاکی از نارضایتی از طرف محی 
شد. اماالدین بلند   

 .چیزی نگفت

بابا دستش را بلند کرد. مکث کردم و این 
 بار با اکراه بیشتری

 .نسبت به شب قبل، دستش را گرفتم



 ...سارا بابا-

زبانم را گاز گرفتم تا چیزی نگویم. نگویم که 
 هیچ کس از

خانواده ات مرا نمی شناسد. من چطور 
 ."سارا بابایی" هستم
 .دستش را رها کردم

 .امیدوارم بهتر بشین-
یک قدم از تخت فاصله گرفتم. محی الدین 

 ناراحت بود اما
چیزی نمی گفت. نگاهی اشفته و مثل کسی 

 که نمیداند چه می

خواهد، به اطرافم کردم و بعد گفتم: من 
 .باید برم. کالس دارم



از تخت کامال فاصله گرفتم و تقریبا به بیرون 
 دویدم. محی

ن آمدالدین پشت سرم بیرو . 

 .سارا-

 .ایستادم و نفس گرفتم
 چی شده؟-
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سعی کردم عصبی نباشم. در هر حال او 

 تقصیری نداشت و
 نمی خواستم خشم ام را متوجه او کنم

هیچ کس من رو نمی شناسه. من چی -
 هستم؟ واقعا من براش

چی بودم تا االن؟ دختری که حتی از اون، به 



 کسی هم نگفته

ه مبادا قضاوت نشه. حاال چرا اومده سراغ ک
 من؟

 .با ناراحتی مرا نگاه کرد. اما چیزی نگفت
ببخشید. من نمی خواستم سر شما داد -

 بزنم ولی از دیشب
 خیلی فشار روی منه

دستش را دراز کرد و بازویم را با مالیمت 
 .لمس کرد

دیشب، حتی اون موقع شب، رفتم خونه -
 کاووس خان. می

ز مرگ مادرم بدونمخواستم ا  

مکث کردم. چشمانش سرگشته و متعجب 



 .شده بود

فکر کردم که مادرم از دست اون خودش -
 ... رو کشته. اگه

اون همین مخفی کاری ها و پنهان کاری ها 
 و توسری زدن

ها و قایم بمون تا کسی نفهمه من دو زنه 
 هستم، رو روی

مادرم هم اجرا کرده باشه، احتمال اینکه 
خودش رومادرم   

کشته باشه، زیاده. من بودم، قطعا کاسه 
 .صبرم لبریز می شد

باز هم محي الدین تنها نگاهم کرد. دیگر 
 نتوانستم صحبت



 .کنم

 .ببخشید... من باید برم-
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سرش را تکان داد. مثل اینکه می خواست 

 بگوید که درک
می کند. آن چنان با عجله از بیمارستان 

 خارج شدم، مثل کسی

که از دست ارواح سیاه فرار می کند و حتی 
 پشت سرش را

 .هم نگاه نمی کند

* * * 

بعد از آن روز در بیمارستان، دیگر به دیدن 
 .پدرم نرفتم



محي الدین چند بار تماس گرفت و من هر 
 بار، جواب هایی

عی دست به سر سرسری دادم و او را به نو
 کردم. هر بار

تنها به احوال پرسی اکتفا کردم و یک بهانه 
 اوردم که نمی

توانم به بیمارستان بروم. برای جلوگیری از 
 ناراحتی که با آن

به دست به گریبان شده بودم، سر خودم را 
 به مراسم کوچک

عقدی که از اول خواهان آن نبودم، گرم 
 کردم. حاال با

پویک برای خرید همراه  پشتکار بیشتری با



 می شدم. خودم

را شاد نشان می دادم و در حالیکه خودم هم 
 می دانستم که

این اصال شادی نیست. این تظاهر کامل 
 بود. شاید اگر پوپک

مرا به اندازه شقایق و حتی رزا می شناختی 
 متوجه این

تظاهر و فیلم بازی کردن من می شد. ولی 
 بیچاره پوپک،

من واقعا شاد هستم. تازه از فکر می کرد که 
 کالس به خانه

آمده بودم که تو متوجه شدم بهمن با نوشاد 
 .حرف می زند



اصال جلو نرفتم و به اتاق رفتم به اتاق رفتم و 
 لباس عوض

کردم و بعد هم زمانی که او شروع به 
 صبحت کردن با کسی
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تم و به انگلیسی کرد، من هم به اشپزخانه رف

 در حالیکه از

یخچال آب می خوردم به لهجه و تن صدای 
 .او گوش دادم

صحبتش که تمام شد، به اشپزخانه آمد. 
 مقابل باد کولر ایستاده

 .بودم و موهایم را باال گرفته بودم
 . سالم-



دستش را به طرفم دراز کرد. دستش را 
 .گرفتم

 سرما می خوری-

 !نچ -
این تابستون نالیدم و با غرولند گفتم: کی 

 .تمام میشه
 شهریوریم ولی گرما ول نمی می کنه

 .دستش را نوازش کنان روی کمرم کشید .

 .برادرت زنگ زد-
 کدومشون؟-

 .محي الدین -

 .چون من چیزی نگفتم، حرفش را ادامه داد

می خواست بدونه، چرا نمی ری بیمارستان -



 و چرا حس می
 .کنه که داری می پیچونیش

پیشانی ام را به شانه اش تکیه دادم و به 
 زمین و فضای بین

 .پاهایمان، نگاه کردم
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وقتی تو کاری رو نمی خوای انجام بدی، -

 ولی فکر می کنی
اگه انجام ندی ممکنه برات بعدها تولید 

 اشکال کنه؛ چی کار
می کنی؟ دستش را زیر چانه من برد و 

دصورتم را باال دا . 

سارا تو داری خودت رو داغون می کنی. -



 این چیزی نیست
که این قدر به خاطرش، خودخوری کنی. 

 یعنی ارزشی نداره
اون باباته. این کامال درست. ولی اون تا حاال 

 برای تو
ارزشی قائل نشده. تو اگه می تونی اون رو 

 ببخشی، که خب
این نشون از روح بزرگت داره. ولی اگه می 

لت بازبینی ته د  

یه لکه تیره و تار می مونه اصال نیازی به 
 .خودخوری نیست

اگه بچه در قبال پدر و مادر مسئوله، پدر و 
 مادر هم په سری



مسئولیتها دارن که پدر تو اونها رو انجام 
 نداده و نباید توقع

داشته باشه که تو هم انجام بدی. حرفش 
 کامال درست بود،

دم. هنوز از ولی من هنوز با خودم درگیر بو
 دست پدرم به

شدت دلخور بودم. اینکه مرا از همه قایم 
 کرده بود. این دقیقا

چیزی بود که حس می کردم، برای مادرم 
 هم اتفاق افتاده بوده

 .است
 .نه... من روح بزرگی ندارم-

لبخند مالیمی، گوشه لبش امد. با دو 



 دستش فکم را در

شت برگرفت و صورتم را قاب کرد. بعد با انگ
 اشاره اش،

 .لب پایینم را نوازش کرد
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پس دیگه خودخوری نکن. اگه تو نمی -

 تونی، خودم بهش
 میگم که دیگه زنگ نزنه

 .چیزی نگفتم و جواب قاطعی ندادم

 سارا؟-

 .منتظر تایید من بود. زمزمه کردم

 .نمی دونم-
آهی کشید و پیشانی اش را به پیشانی ام 



 .تكیه داد
این خودخوری بدتره، می دونستی؟ می -

 تونم درک کنم که تو
بعد از جریان اون دختره، چه می دونم عمه 

 ات، که اصال از
وجود تو بی خبر بود، بهم ریختی. خب این 

 می تونه یه چراغ

خطر باشه تا تو این سوال رو از خودت بکنی 
میکه اصال   

تونی وارد این خانواده بشی، یا نه؟ امادگی 
 اینکه وارد به

محیط غریبه و پر از پیش داوری بشی رو 
 داری، یا نه؟



اتفاقا این به نظرم بهترین چیزی بود که می 
 تونست اتفاق

بیفته و تو رو یکم تو تصمیم ات، اروم تر جلو 
 ببره. تو

خودت گفتی که اگه بابام تو عقدم نباشه، 
عذاب وجدانبعدها   

 نخواهم داشت؟
 .لبخند زد

 .االن هم میگم. هنوز هم می گم-
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سارا این اصال به من ربطی نداره. چون این -

 من نیستم که

باید در این مورد تصمیم بگیرم. خودت حرف 



 آخر رو می
زنی. ممکنه بعدها از اینکه بابات رو رد 

 کردی، عذاب

کن هم هست فکر کنی وجدان پیدا کنی. مم
 که حماقت کردی

که بخشیدیش. زمانی که وارد خانواده ایی 
 بشی که نه تو اونها

رو میشناسی و نه اونها تو رو، یکم اوضاع 
 .متفاوت تر میشه

من اگه چیزی گفتم، می خواستم همه 
 جوانب رو در نظر

 .بگیری. همین
لبم را گاز گرفتم. انگشتش را روی لبم 



متگذاشت و با مالی  

 .آن را از زیر دندانم در اورد
باید به چند روزی برم تركیه. په شركته تو -

 ترکیه که باهاش
کار می کنیم و یه مشکلی پیش اومده، و حاال 

 باید حضوری
برم سراغشون. می خوام قبل از اینکه برم 

 تکلیف این جریان
 .روشن بشه

بی اراده لب برچیدم. می خواست برود؟ 
 قلبم پایین ریخته

 .بود
 می خوای بری؟-



چشمانش مهربان ترین حالتی که دیده بودم 
 را به خودش

 .گرفت

 دوست داری بیای؟-
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دوست داشتم. معلوم بود که دوست 

 .داشتم. از خدایم بود

 .ولی پاسپورت نداشتم پاسپورت ندارم-

 .با تعجب نگاهم کرد
 نداری؟ -

 .از تعجب زیادش، خنده ام گرفته بود
من جایی نرفته بودم که نیازی به پاسپورت -

 .داشته باشم



 .برای چی باید داشته باشم
وای سارا... چرا نگفتی؟ ما اقدام کردیم -

 برای اومدنت. اون
 .وقت تو هنوز پاسپورت نداری

دوباره لبم را گزیدم و گناهکارانه نگاهش 
 .کردم

- مدارکت رو سریع آماده کجا باید بگیری؟ 
 کن، تا همین فردا

 .بریم سراغش
فاصله گرفت و سیگاری روشن کرد و چند 

 قدم در اشپزخانه
 .زد

می خوای ببرمت خونه بابا؟ یا دوست -



 داری پیش دوستت

 بری؟
 .با غصه نگاهش کردم

 چند روز طول می کشه؟-

لبخند زد. بعد با دو گام بلند خودش را به 
 .من رساند
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 فکر نمی کنی زیادی به من وابسته شدی؟-

 .موهایم را مشت کرد و سرم را باال داد

 بده؟-
 .گوشه لبش بیشتر باال رفت

 !نه... خوبه-
 .نگاهش تمام صورتم را کاوید



درباره پدرت فکر کن و به تصمیم درست -
 ...بگیر

مکث کرد و موهایم را رها کرد و سیگارش را 
 در زیر

ری تکاندسیگا . 

اما هر تصمیمی درباره بابات گرفتی به -
 نظرم یکم نرمش

 ..برای برادرات در نظر بگیر
 .چانه اش را باال داد

باز هم تصمیم گیرنده نهایی، خودت -
 هستی. ولی به نظرم

اگه رابطه تون درست و سالم داره جلو میره، 
 دلیلی نداره که



کاتش کنی. بابات همیشه نیست، ولی 
 برادرهات می تونن

سالها باشن و رابطه باهاشون، می تونه از 
 لحاظ روحی تو

 .رو ارضا کنه

675 

 تقاطع  
مثل همیشه، حرف هایش درست بود. سرم 

 را به نشانه مثبت
تکان دادم و دوباره گوشی او زنگ خورد و 

 برای برداشتنش
به کانتر تکیه دادمرفت. با ناراحتی   

بیشتر از آنچه که فکر میکردم، به بهمن 
 وابسته شده بودم. از



حاال، غم دنیا مرا گرفته بود که چند روزی را 
 نبود. صبح

روز بعد، با مدارک من، به پلیس به عالوه 
 ده رفتیم و تا ظهر

گیر کردیم و من حتی به کالس هم نرسیدم 
 و به هنرجوهایم

م و بعد هم با زنگ زدم و کنسل کرد
 آموزشگاه هماهنگ

کردم. گفتند که برای گرفتن پاسپورت، نیازی 
 به آمدن دوباره

نیست و آن را پست می کنند. بعد از ناهار، 
 بهمن یک جور

به قول خودش ویدئو کنفرانس کوچک 



 گذاشت. ظاهرا کاری

 .پیش آمده بود که به حضور او نیاز بود
انگلیسی همان طور که او با صورتی جدی، به 

 صحبت می

کرد، من هم گوشه ایی نشستم و زمانی به 
 خودم آمدم که دیدم،

صورت او را می کشم. با عینک و موهایش 
 که کمی روی

پیشانی اش ریخته بود. دستی که زیر چانه 
 اش گذاشته بود و

خودکاری هم الی انگشتش بود و به مانیتور 
 خیره شده بود. با

مانی که او طرح اولیه را کشیده بودم و ز 



 کارش تمام شد و

لپ تاپش را بست و کش و قوس آمد و 
 خواست بلند شود،

گفتم که چند لحظه دیگر هم، در همان حال 
 بماند. با تعجب

نگاهم کرد، اما صبورانه نشست و حالتش را 
 حفظ کرد. نیم
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ساعت دیگر او هم چنان نشسته بود و من 

 هم روی طرح کار

کردم و زیر لب زمزمه می کردم. زمانی می 
 که آن دادم و او

برخاست و آمد و باالی سرم قرار گرفت، 



 ابتدا چیزی نگفت
و من واقعا نمی دانستم که آیا او از این کار 

 خوشش آمده

است، یا نه؟ بعضی آدمها بودند، از این که 
 مدل نقاشی شوند،

خوششان نمی آمد و من نمی دانستم ایا او 
دسته است،جز آن   

یا نه؟ فرشته این جور نبود. فرشته همیشه از 
 مدل شدن

استقبال می کرد و حتی خودش، فیگورش را 
 انتخاب می

کرد. من کلی طرح اولیه و خام و بد و 
 ابتدایی، از فرشته



داشتم. آن اوایل، فرشته و محبوبه خانم، 
 تنها مدل های فداکار

من بودند. فرشته هم مثل او صبور بود. می 
 نشست و یا حتی

می ایستاد. آن هم زمانی که هنوز دستم فرز 
 نشده بود و تازه

کار بودم. چند ساعت یک فیگور خاص می 
 گرفت و حتی

گردنش را هم تکان نمی داد، تا من دستم را 
 بیفتاد و کار

پرتره ام بهتر شود. محبوبه خانم هم به 
ستش بندشرط اینکه د  

چیزی باشد و سرش گرم باشد، مدل می 



 .شد

بیشتر در زمانی که سبزی پاک می کرد، 
 بهترین فرصت

برای کشیدن اش بود. می نشست و من 
 میخواندم و او هم با

لذت گوش می داد و سبزی پاک می کرد و 
 من هم طرحش را

 .می زدم

 بده؟-
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د و بدون انکه خم شد و روی موهایم را بوسی

 چیزی بگوید،

 .دوباره به طرح خیره شد



 .کلی طرح از فرشته جون هم دارم-

 .تکان خورد
 واقعا؟-

سرم را تکان دادم و تخته شاسی را روی میز 
 گذاشتم و به

اتاقم رفتم. پشت سرم آمد. روی زمین 
 نشستم و پوشه کارهایم

را باز کردم و طرح ها را نشانش دادم. اما در 
اخم کمحالیکه   

رنگی کرده بود و حالت صورتش جوری بود 
 که نمی شد

تشخیص داد که ایا ناراحت است یا 
 خوشحال، به طرح ها



نگاه می کرد. از بین آن همه طرح، از طرحی 
 که خودم هم

خیلی دوستش داشتم، بیشتر خوشش آمد. 
 طرحی از فرشته بود

که روی مبل لم داده بود و موهایش را باالی 
ودسرش بسته ب  

و ابشاری از طره ها، اطراف گردن و گوش 
 هایش پایین

ریخته بود. عینک اش را روی موهایش 
 گذاشته بود و نیم

رخش را رو به پنجره گرفته بود و نور، گردن 
 و صورتش

را روشن کرده بود. پیراهنی رنگانگ پوشیده 



 بود و لبانش
سرخ بود. بیشتر شبیه نقاشی های دیجیتالی 

 شده بود. عالی و

جان دار. مداد رنگ، کار کرده بودم ولی باز 
 هم جان دار و

 .پرمایه شده بود
678 

 تقاطع  
 میشه این مال من باشه؟ -

انقدر مظلومانه این را پرسید که قلبم برایش 
 .پایین ریخت

 .پوشه را به طرفش گرفتم
بهمن این ها همه اش مال تو و برادرهاته. -

 اون مادرتون



بود. هیچ کس بیشتر از شماها، الیق 
 داشتن این طرح ها

 .نیست
چشمانش را روی هم فشرد. فکش منقبض 

 .شده بود

 .مرسی، من این رو می خوام-

سرم را تکان تکان دادم. طرح را برداشت و 
 همانطور که از

اتاق بیرون می رفت، گفت که فردا جایی را 
 پیدا می کند که آن

هم پیدا کردم. آن را قاب کند. طرح دیگری 
 خیلی ابتدایی و

ضعیف بود. اصال یادم نبود که آن را چه 



 زمانی کشیده بودم،

ولی احتماال جز اولین کارهایم بوده است. از 
 روی عکس

کشیده بودم. عکسی مشترک، از جوانی 
 .فرشته و کاووس خان

برداشتم و بیرون رفتم. طرح را روی میز 
 گذاشته بود و خم

قت آن را نگاه می کرد. شده بود و با د
 چشمانش خشک بود،

بود اما غم سنگینی در نگاهش . 

 ببین این رو؟-
 .سرش را بلند کرد و نگاهم کرد
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به نظرت اگه دوباره از روی این عکس -
 بکشم و به کاووس

 خان بدم، بدش میاد؟

چند لحظه مطلقا حرف نزد و تنها نگاهم کرد. 
 عاقبت لبخند

لخی زدت . 

 .نه، خوبه -
گوشه مغزم یادداشت کردم که در اولین 

 فرصت و رفتن به
خانه کاووس خان، این عکس را بردارم و 

 دوباره از رویش

بکشم. شاید اگر من این کار را می کردم، 
 فرشته خوشحال



می شد. گذاشتن آنها در کنار هم، حتی در 
 یک عکس و

نقاشی هم، خوب بود. بهمن برای دو روز 
 بعد بلیط گرفت و

بیشتر آن دو روز را هم، مشغول صحبت با 
 .نوشاد بود

متوجه شده بودم که در کارش پیچ افتاده 
 .بود و کالفه شده بود

انقدر كالفه که حتی صحبتی هم راجع به 
 برنامه عقد نمی

کرد. حس می کردم که همه چیز به هم 
 ریخته است. از

طرفی محي الدین تحت فشار بودم. زنگ 



 می زد و می

خواست که به دیدن پدرم بروم. احتماال او 
 هم از طرف خود

پدرم، تحت فشار بود. شهاب الدین اما، 
 همه چیز را وانهاده

بود و رها کرده بود. هیچ دخالتی نمی کرد و 
 .حرفی نمی زد

اما یكبار خیلی اتفاقی، تنها زنگ زد و گفت 
استهکه می خو  

احوالم را بپرسد. هر چه منتظر شدم تا 
 چیزی مثل همه حرف

هایی محی الدین می زد را بگوید، ولی او 
 هیچ چیزی نگفت
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و فقط یک احوال پرسی ساده کرد. همه اینها 

 باعث شده بود
که من بسیار حساس شوم. انقدر زیاد که 

 سعی کنم خودم را

از درون در حال فروپاشی  سرپا نگه دارم، اما
 باشم. عاقبت

روزی که بهمن بلیط داشت، این سد 
 خودداری فرو ریخت و

من در اشپزخانه به گریه افتادم. او دوش 
 گرفته بود و کمی

لباس و خورده ریز برای چند روز برداشته 
 بود و من هم یک



ساک کوچک بسته بودم و قرار بود که خانه 
 .شقایق بروم

تم به نزد کاووس خان بروم ابتدا می خواس
 ولی او هم سفر

بود و در تهران نبود و من هم پیش شقایق 
 .می رفتم

وقتی با کت و شلوار و کراوات به اشپزخانه 
 آمد تا کمی آب

بخورد، من همان جا کنار یخچال وا رفته، 
 ایستاده بودم

 ...سارا-

 .صدایش نگران و کمی حیرت زده بود

 چته؟-



 .زمزمه کردم

 . هیچی-

 .اخم کم رنگی کرد و مرا بغل کرد
 برای رفتنم ناراحتی؟-

کمی فاصله گرفتم و گفتم: تو دوست نداری 
 عقد کنیم؟

 .جا خورد
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 این چه حرفیه؟-

 .بغضم ترکید
 .من نمی خوام جشن بگیرم، اگه تو نخوای-

 موهایم را نوازش کرد

 چرا نباید بخوام؟-



 .فین فین كنان گفتم: تو هیچی نمی گی

 .لبخند کم رنگی زد
واقعا هیچی نمی دونم. اصال از این مراسم -

 .سر در نمیارم

اما قطعا دوست دارم که به جشن داشته 
 باشیم. بعدش اونور

هم می تونیم یه جشن بگیریم که پسرها هم 
 .باشن

 .لبم را گزیدم
 تو من رو می خوای؟-

به شوخی گفت:  چشمانش گشاد شد. اما
 تازگی ها فیلمی

 چیزی دیدی؟



با اخم گفتم: من احمق نیستم. من رو می 
 خوای یا فقط چون

فرشته جون من رو انداخت سر کولت، می 
 خوای ازدواج

 .کنیم
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برای لحظه ایی دهانش باز ماند. بعد نگاه 

 متفکرانه ایی به

رای سرتا پای من کرد. عاقبت دستش را ب
 لحظه ایی، روی

 .شکم من گذاشت

 .یادم نبود -
خجوالنه سر به زیر انداختم. موهایم را 



 .بوسید
منم احمق نیستم که فقط برای درخواست -

 مامانم، بخوام تمام

 .اینده و زندگیم رو به خطر بندازم
زیر چشمی نگاهش کردم. شقیقه ام را 

 .بوسید
من اونقدر می خوامت سارا، که تا حاال -

چ زنی رو اینقدرهی  

نخواستم. چه از لحاظ احساسی و چه از هر 
 لحاظی فکرش

 .رو بکنی. صددرصد برای من جاذبه داری

 .دستش را درون موهایم کشید

این فکرها رو بریز دور. چند روز دیگه تمام -



 این فکرها به
نظرت مسخره میاد. این ماه هم روت زیاد 

 فشار بوده، یکم از

 .کوره در رفتی

لبم را گزیدم. نگاهی به ساعتش کرد و 
 سریع آب خورد و

وسایلش را برداشت و تاکسی گرفت و هر 
 چه اصرار کردم

که همراهی اش کنم، مخالفت کرد و گفت 
 که من هم هر چه

 .زودتر، به خانه شقایق بروم
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انقدر زیاد که خنده اش گرفت و گفت که 



 همین احساسات را

بم نگه دارم، تا او برگردد. رفتن بهمن در قل
 متفاوت ترین

حسی را در من ایجاد کرد که فکر می کردم 
 اصال در قلبم

وجود ندارد. دلتنگی محض و تشنه شدن 
 برای دیدارش، حتی

برای یک لحظه در تمام ان چند روز، مثل 
 مرغ سرکنده شده

بودم. آرام و قرار نداشتم. به طور اتوماتیک 
مواری کارهای  

را انجام می دادم، اما حس میکردم که 
 چیزی کم دارم. آن



چیز قطعا بهمن بود. بابا مرخص شده بود و 
 به خانه رفته

بود، اما ظاهرا بیماریش شدت گرفته بود و 
 دکتر، شیمی

درمانی را با دوزهای باال شروع کرده بود. به 
 پیشنهاد پوپک

عمل کردم و موهایم را رنگ کردم. امیدوار 
که خوببودم   

شود و بهمن بعد از برگشتن، با دیدن من 
 سكته نکند. تنها یک

بار موهایم را رنگ کرده بودم. آن هم به 
 رنگی یک درجه

روشن تر از موهای خودم که قهوه ایی 



 .خرمایی رنگ بود

سالها قبل عروسی یکی از دوستان کاووس 
 خان و فرشته بود

 و فرشته پیشنهاد داد که موهایم را رنگ کنم
 و خودم هم خیلی

ذوق نشان دادم. اما بعد، کمی پوست سرم 
 را دچار التهاب و

خارش کرد که مرا دیگر از رنگ کردن، 
 .منصرف کرد

هر چه فرشته گفت، این به خاطر این است 
 که بار اول بوده

رنگ کرده بودم و بعد از چند بار، پوست 
 سرم عادت خواهد



ی که کرد. اما من دیگر رنگ نکردم. حاال رنگ
 پوپک برای
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من انتخاب کرده بود، بلوند نمی دانم چی 

 چی بود که موهایم

باید دكلوره هم می شد و احتماال این بار، 
 پوست سرم ور می

 .آمد
و وقتی که خودم را در ایینه دیدم، جا 

 خوردم. مثل اینکه کس

دیگری در ایینه به من نگاه می کرد. کمی 
 سنم باال رفته بود،

اما ارایشگر گفت که با ارایش کردن خوب 



 .میشود

عاقبت هم موهایم را خشک کرد و آرایشی 
 مالیم هم کرد که

باعث شد کمی به خودم امیدوار شوم. پوپک 
 اما دایم جیغ جیغ

می کرد و ذوق می زد و عقیده داشت که 
امخیلی خوب شده  . 

در خانه شقایق هم همین عقیده را داشت و 
 من دیگر مطمئن

شدم که خوب شده ام. روز برگشت بهمن، 
 صبح زود به خانه

رفتم و چیزی درست کردم و موهایم را 
 سشوار کشیدم و



آرایش کردم و منتظرش شدم. نزدیک امدن 
 بهمن، دانش

تماس گرفت و گفت تازه فهمیده که من 
 چند روز است، تنها

تم. واکنش اش به دیدن موهایم، انقدر هس
 خنده دار بود که مرا

به شدت به خنده انداخت. برای لحظه ایی 
 بهت زده به دوربین

 .نگاه کرد
 .وای خدا-

 .پلک زد و دوباره نگاهم کرد
 چی کار کردی؟-
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 با نگرانی گفتم: بد شدم؟
 .حالت صورتش مهربان شد

 .نه دیونه -
به سیگارش زد و آن را کنار گذاشتیکی  . 

 .می ترسم داداشم ببینتت، سکته کنه-

 .خندیدم

چرا برای ما خودت رو خوشگل نمی کردی؟ -
 مگه ما دل

 نداریم؟ فقط بهمن خان داره؟
در جوابش صادقانه گفتم: دلم برات تنگ 

 شده

 .لبخند بی حوصله ایی زد
ما هم بچه مکث کرد و گفت: عقدتون چی 



 شده؟

ام را باال بردم چانه . 

این چند روز قبل از رفتن، بهمن خیلی -
 سرش شلوغ بود. بعد

اصال نشد که درست حرف بزنیم و من نمی 
 دونم... من بد

 حرف زدم... من نباید می گفتم

مکث کردم و دیگر ادامه ندادم. چون متوجه 
 شدم که در حال

تحویل دادن اراجیف، به دانش هستم. 
 انقدر زیاد که او هم اخم

 .کرده بود

 چیزی شده؟-
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 .سرم را تکان دادم

 ناراحتت کرد؟ -
 .نه من یكم ناراحتش کردم-

بعد خودم هم چند لحظه بدون حرف زدن، 
 .مرا نگاه کرد

نگاهش انقدر نافذ بود که سرم را پایین 
 .انداختم

- ي... ببین من روه . 

 .سرم را بلند کردم و نگاهش کردم

اینها فقط خودخوری های قبل از ازدواجه. -
 بهمن می

خوادنت. شک نکن. فکر نکن چون برادرمه 



 می گم. چون تو

هم برام مهمی می گم. هیچ کسی اینقدر که 
 بهمن مناسبته

توئه، مناسبت نیست بچه. پس خفه شو و 
 بگیر بشین زندگیت

 .رو بکن

 .خنده ام گرفت

زودتر هم بیا، چون حس می کنم دارم کم  -
 کم نفوذم رو

دمروت از دست می  

بیشتر خندیدم. آخرین پک به سیگارش را زد 
 و گفت: جفتک

 ننداز. جفنگ هم نگو



چشمک زد و گفت: ام... خوشگل شدی.  .
 حواست به خودت

 ! باشه
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به )) کسی از آن سمت اتاق، چیزی را 

 طرفش پرت کرد که

من ندیدم. اما او را به خنده انداخت. 
 احتماال یکی از پسرها

 .بود
من برم که این بار نوشاد، لپ تاپش رو -

 .حواله ام میده

وقتی که قطع کردم، هنوز روی لبم، لبخند 
 بود. حالم بهتر شده



بود. اما هنوز هم ته دلم چیزی بود که 
 درست نبود. می

دانستم همه اش مربوط به این بود که در 
 این مدت، استرس

زیادی را تحمل کرده بودم. برخاستم و پشت 
 پنجره رفتم

و پرده را کنار زدم و به پایین و خیابان، نگاه 
 کردم. ده دقیقه

بعد تاکسی فرودگاه امد و نگه داشت و او 
 پیاده شد و در

 حالیکه کرایه را می داد، سرش را باال آورد و
 مستقیم به

پنجره نگاه کرد. نمی دانم مرا دید، یا نور و 



 انعکاس نور بر
روی شیشه، مانع دیدن بود. در را باز کردم و 

 به محض
اینکه داخل آمد و ساکش را روی زمین 

 گذاشت، به بغلش

پریدم و پاهایم را دور کمرش حلقه کردم. 
 قبل از آنکه حتی

بتواند بهت و حیرت اش را نشان دهد. 
دید و مرا محکمخن  

 .بغل کرد
وای خدا. کمی فاصله گرفت و مرا با دقت 

 نگاه کرد. بعد
دوباره مرا به خودش فشرد وزیر موهایم 



 .زمزمه کرد

 .هی بیبی! دلم برات تنگ شده بود-
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 .دوباره مرا فاصله داد و نگاه کرد

 .چقدر عوض شدی-

خندیدم. حس درون نگاهش را دوست 
اشتم. یک شیفتگید  

کامل، با هوسی که همراهش بود. 
 چشمانش می گشت و

 .جستجو می کرد

 خوب شده؟-

دستش را دور شانه ام حلقه کرد و به اتاق 
 .رفتیم



 عالیه؟-

با ناز خندیدم. دوباره نگاهم کرد. مثل کسی 
 بود که نمی تواند

 .از چیزی، چشم بردارد
 .خوردنی شدی-

ت و مرا روی بیشتر خندیدم. روی مبل نشس
 .پاهایش نشاند

 .دستش را زیر موهایم کرد و تکان تکان داد

اصال فکر نمی کردم اینقدر دلتنگت بشم -
 ولی واقعا دلم برات

 .تنگ شده بود
دوباره مکث کرد و تمام صورتم را از نظر 

 گذراند و خنده



کنان چانه اش را باال داد: نمی دونستم 
 اینقدر خوشکل شدی و

یخیال می شدمگرنه کار رو ب . 

به شانه اش تکیه دادم و سرم را به گردنش 
 .فشردم
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 داری حواسم رو پرت میکنی؟ -

شانه اش تکان ارامی خورد که نشان از خنده 
 .اش داد

 !آره، شک نکن-
دستش را باال آورد و موهایم را از روی 

 پیشانی ام کنار زد و
 .پیشانی ام را بوسید



خندیدم. سر یخچال رفت و همانطور که 
 میوه برداشت تا

بخورد، کراواتش را شل کرد و دکمه های 
 پیراهنش را هم

 باز کرد
 کی رنگ کردی؟ -

 خوب شده؟-

 .لبخند زنان، باز هم نگاهم کرد
 . اره عزیزم. گفتم سورپرایز بشی-

 .لبخندش گشاده تر شد
 .شدم. باور کن داشتم شاخ در میاوردم-

. گازی به هلوی درون دستش زد و خندیدم
 به طرف دهان من



 .گرفت. من هم گازی زدم

 بابات چطوره؟-
 شیمی درمانی اذیتش می کنه ظاهرا -

هسته هلو را کف دستش تف کرد و گفت: 
 نرفتی دیدنش؟
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سرم را به نشانه نفي تكان دادم و گفتم: بد 

 کردم؟

- حرف زدم؟ من گفتم بد کردی؟ اصال من  

خودم را لوس کردم و گونه ام را به شانه اش 
 ساییدم. تو لبی

خندید. اما چیزی نگفت. یک ساعت بعد را 
 به باز کردن



سوغاتی هایی که برای من گرفته بود، 
 .گذراندم

همه شان کیسه های مخصوص فری شاپ 
 فرودگاه را داشتند

و نشان میداد که تنها در آخرین لحظات، 
دافرصت خرید پی  

کرده است. تقریبا غروب بود که نوشاد 
 تماس تصویری

گرفت و نیم ساعتی را درباره کار صحبت 
 کردند. او دوباره

کمی عصبی شده بود و حتی بر سر نوشاد 
 فریاد کشید که چرا

کاری که او می گوید را انجام نمی دهد. من 



 چیزی نگفتم و

به حال خودش گذاشتم تا ارام شود. نیم 
 ساعت بعدی را هم به

سیگار کشیدن و قدم زدن گذراند. عاقبت او 
 را در بالکن پیدا

کردم. خم شده بود و ارنج هایش را روی 
 نرده بالکن گذاشته

بود و به بازی بچه های ساختمان کناری، در 
 حیاط شان نگاه

 .می کرد

 درگیری، اره؟-

گفت: هوم؟ از فکر در آمد و  

 می گم درگیر کارت شدی. اره؟-
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اه عمیقی کشید. اره. یکم کارها گره خورده 

 تو هم. دستم را
 .زیر بازویش حلقه کردم

باید بری. این جا موندن، کارت رو عقب -
 می اندازه و

 .عصبی ات میکنه

 .فقط نگاهم کرد و چیزی نگفت

- فقط داری  کار داری و این جا موندی و
 حرص می خوری

باز هم تنها نگاهم کرد. دستم را گرفت و به 
 .داخل برگشتیم

 تو چی کار می کنی؟-



متوجه شدم که اراده اش برای ماندن، کمی 
 .سست شده است

علت اش هم فقط کارهایش بود که روی 
 .هم انباشته شده بود

باید تنهایی عادت کنم بهمن. معلوم -
 نیست که کارمون چقدر

ل می کشه. شاید یه سال. شاید بیشتر. طو
 غیر از اینه؟

سرش را به نشانه نفى تکان داد. خواست تا 
 چیزی بگوید که

تلفنش زنگ خورد. برای برداشتن گوشی 
 رفت و من هم

چشمانم را بستم تا تمرکزم را برای بحثی که 



 می دانستم

خواهیم داشت، جمع کنم. نمی توانستم 
 خودم را قانع کنم که او

ا این جا نگه دارم، در حالیکه کار و زندگی ر 
 اش روی هوا

مانده بود. انصاف نبود. کسی که تماس 
 گرفته بود، چیزی

گفته بود که صورت بهمن حالتی بسیار 
 جدی، ولی کمی گیج
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و سردرگم پیدا کرده بود. مثل اینکه طرف 

 پشت خط چیزی
ان از چه می گفت که او سر نمی اوردی جری



 .قرار است

شما شماره من رو از کجا پیدا کردین؟ بله -
 اون جا منزل

پدرمه که البته ایشون هم نیستن و مسافرت 
 هستن... حاال در

 هر حال امرتون؟

اخم پر رنگی کرد. به کانتر تکیه داد و دستش 
 را روی لبانش

 .کشید

ایشون خودشون عذر ما رو خواست و -
 گفت چیزی نداره

 بگه. شما دامادشون هستی؟
سرش را تکان تکان داد و هر دو ابرویش را 



 .باال رفت
 .عجب-

با نگرانی جلو رفتم. اما هیچ حرکتی نکرد و 
 تنها با دقت به

 .حرف های طرف پشت خط، گوش می داد

 .باشه، ما فردا میام-
مکث کرد و دوباره گوش داد و در همان 

 حال مچش را

کرد چرخاند و به ساعتش نگاه . 

اخه من تا از این سر شهر برسونم خودم -
 رو اون ور، که

 .شب شده

 .دوباره مکث کرد
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ببینید... فقط من نیستم که ایشون می -

 خواد ببینه. نامزد من

هم هست که اون هم باید راضی به اومدن 
 بشه. پس من قول

 .الکی نمی دم. اگه تونستم، حتما میام
وباره تکان دادسرش را د . 

 . حتما-

 .گوشی را قطع کرد

 چی شده؟-

 .با اکراه دهانش جمع شد
داماد بی بی زینت بود. میگه می خواد ما -

 .رو ببینه



 با حیرت گفتم: چرا؟ چه خبره؟
با لحنی که تا به حال از او ندیده بودم، 

 :گفت

- میره چه می دونم داره می  

 غرولند كنان فاصله گرفت و سیگارش را با
 حرص روشن

 .کرد

نمی دونم چرا اینها دم مرگ، یادشون می -
 افته که تمام گند

 !کاری هاشون رو سرو سامون بدن

آن چنان تعجب کردم که ایستادم و به او 
 خیره شدم. تا به

حال چنین لحنی از او ندیده بودم. با این 



 حجم از نفرت، در

تمام کلمه به کلمه ی جمله اش. آن روز به 
 بهمن خیلی سخت
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گذشته بود. آن زن روح او را، بی آنکه حتی 

 مطمئن باشد که

 .حرفش سندیت دارد یا نه، ازرده بود

 .ولش کن... نمی ریم-

 کمی اخمش باز شد

 بیا این جا-
 ...بهش گفتم که می ریم-

را بوسید آهی کشید و روی موهایم . 

 .خب زنگ بزن و بگو که من راضی نشدم-



چند لحظه نگاهم کرد. نگاهش آرام تر شد. 
 می دیدم که آن

نفرت، کم کم در حال خارج شدن از بدنش 
 بود. دستش را باال

آورد و روی گردنم گذاشت. نفس عمیقی 
 .کشید

ولش کن. می ریم و زود برمی گردیم. برو -
 اماده شو سریع
راه افتادیم آماده شدیم و . 

اوج ترافیک بود و وقتی که رسیدیم، ساعت 
 از ده شب گذشته

بود. با دیدن آن خانه، ناخوداگاه موهای تنم 
 سیخ شد. به بهمن



نگاه کردم. کامال عصبی و کالفه بود. مثل 
 کسی که با

کوچکترین جرقه، آتش می گیرد. در باز بود 
 و خانه کمی

مثل شلوغ بود و کفش زیادی، مقابل در، 
 مسجد ردیف شده

بود. زنگ زدیم. اما کسی نیامد. دوباره زنگ 
 زدیم و این بار

بهمن کمی در را هم باز کرد و به داخل 
 سرک کشید و به در
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هم چند ضربه زد. عاقبت مرد جوانی جلو 

 آمد و تعارف کنان



خودش را معرفی کرد و دست بهمن را 
 گرفت و تلمبه زنان،

را به داخل خانه کشاند. من هم که دست  او
 دیگر بهمن را

گرفته بودم، همراهشان به داخل کشیده 
 شدم. داخل خانه شلوغ

و گرم بود. وقتی علت این همه شلوغی را 
گفت پرسیدم، مرد : 

بی بی مرخص شد امروز از بیمارستان. -
 اینه که همه اومدن

 عیادت

همان طور که تعارف تکه پاره می کرد، 
 پرسیدم: مگه



 بیمارستان بودن؟
 .بله همشیره. امروز تازه مرخص شد-

یاالله گفت و داخل پذیرایی که آن مرتبه هم 
 .رفته بودیم، رفت

گوش تا گوش آدم نشسته بود و همه حرف 
 می زدند و می

خندیدند. نگاهی گیج و سردرگم به بهمن 
 کردم و متوجه شدم

ه او هم بدتر از خودم استک . 

جایی را برای ما خالی کردند و نشستیم و 
 بعد از انکه پذیرایی

کردند، مرد دیگری آمد و گفت که پسر بی 
 بی زینت است و



اگه زحمت بکشیم و بیایم به اتاق خود بی 
 .بی، عالی می شود

چون بی بی، توان بلند شدن ندارد. وقتی به 
 اتاقی که در کنار

بود رفتیم، من متوجه شدم که اشپزخانه 
 منظورش از بی بی

توان بلند شدن ندارد، چیست. او به معنی 
 واقعی کلمه توان بلند
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شدن را نداشت. نیم از بدنش در سمت 

 راست، سوا فلج شده

بود. فک و دهان، کامال به همان سمت رفته 
 بود و حالتی رقت



آنچنان جا خوردم صورتش داده بود.  انگیز به
 که یک قدم به

عقب رفتم و به بهمن که پشت سرم بود، 
 خوردم. دستش را

برای آرام کردنم، دور کمرم گذاشت و فشرد. 
 اما مشخص

بود که خودش هم به اندازه من، جا خورده 
 .است

ایشون کی این اتفاق براش افتاد؟ ما -
 همین ماه قبل دیدیم

 .شون

 .پسرش سرش را تکان تکان داد
اره خوب بود. یه دفعه افتاد و این جوری -



 شد. سکته مغزی

کرد. االن هم راستا این حال و روزشه. به 
 بدبختی به ما

فهموند که چطور پی شما بیایم. اومدم 
 اومدم خونه باباتون، که

نبود و سفر بود و همسایه اش، شماره شما 
 رو داد. خدایی بود

 .که شما گوشی رو برداشتی

ر تشک اش نشستم. روی زمین کنا
 چشمانش چرخید و مرا

نگاه کرد. حالت چشمانش جوری بود که 
 برای لحظه ایی

پشتم را لرزاند. مثل کسی بود که التماس 



 می کند. محکوم به

مرگی که به تیره چوبی بسته شده و قرار 
 است، زنده زنده

سوزانده شود. موهای تنم سیخ شد، اما 
 سعی کردم تا ارام

 .باشم
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نگاهش از من به بهمن گشت. بعد -

 دهانش با حالتی

 .وحشتناک، کج و کوله شد و چیزی گفت

 چی؟

چشمانش را روی هم فشرد. مثل کسی که 
 می خواهد صبوری



اش را افزایش دهد. دوباره دهانش کج شد 
 .و تکرار کرد

 .فقط تو-

سرم را بلند کردم و به بهمن نگاه کردم. اخم 
اما از سر کرد،  

جایش تکان نخورد. همانطور دست به سینه 
 ایستاد. بعد با

لحنی جدی و حتی تا حدودی بیرحمانه، 
 گفت: یا هر دو

 نفرمون، یا هیچ کدوممون
نگاه بی بی زینت جوری بود که می گفت اگر 

 توان داشتم،
 .برمی خواستم و ادبت می کرد



اما بعد از چند لحظه طوالنی و کش دار که 
زهر نگاهی  

الودی به بهمن کرده تصمیم گرفت که کامال 
 او را نادیده

بگیرد. به من نگاه کرد. دوباره دهانش را کج 
 .و کوله کرد

 زنگ زدم-
 زنگ چی رو زدین؟-

آب دهانش به خاطر تقالیی که می کرد، راه 
 گرفته و بی

 .اختیار می ریخت
 نزدی؟-
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نه مثبت تکان سرش را به سختی و به نشا
 داد. مثل کسی که

 .پارکینسون دارد، می لرزید
 خب چی رو نزدی؟-

 می خواستین ما رو ببینید؟ -

کالفه شده بود و چیزی نمانده بود که به 
 گریه بیفتاد. مرد

گفت که بگذارم نوه اش را بیاورد. چون او 
 بهتر حرف هایش

را می فهمد. رفت و بانوه اش که یک دختر 
 زیبا و ناز تقریبا

شانزده هفده ساله بود، برگشت. دختر هم 
 سمت دیگر تشک



نشست و از مادر بزرگش پرسید که چه می 
 گوید. بی زینت

دوباره همان جمله را شکسته و بسته تکرار 
 کرد. بی بی

چیزی گفت که دختر کمی اخم کرد و فکر 
 کرد و گفت: فکر

 .کنم منظورش تلفنه اهان، اره احتماال

 .دست مادربزرگش را گرفت

 .به کی زنگ زدی؟ نه. آهان! نزدی -
 .دختر به من نگاه کرد

 به شما قرار بوده زنگ بزنه؟-
سرم را به نشانه نفي تكان دادم. بی بی حاال 

 كالفه تر شده



 .بود
 ...فیروز-

 فیروزه؟ مامانم؟ چی شده بود؟-
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سیخ سر جایم نشستم و حتی متوجه شدم 

 که بهمن هم کمی به

 .طرفمان خم شد

 فیروز... مرد. ب-
ادم خالی شد. احتماال ذهنش، با سکته 

 .مشکل پیدا کرده بود

 .می دونم مامانم مرده-

سرش را تکان داد و دستش، دست نوه اش 
 را فشرد. دختر



جوان گفت: نه... احتماال منظورش این 
 .نیست

بعد رو به مادر بزرگش گفت: مادرش مرده، 
 آره؟

 .چشمانش را یک بار باز و بسته کرد

این رو نمی خوای بگی؟ چیز دیگه ایی -
 هست؟

 .دوباره چشمانش را باز و بسته کرد

 چیزی گفته که باید به دخترش بگی؟-

 .اما بی بی این بار تایید نکرد
 .مرد. آهی کشیدم و گفتم: می دونم مرد

گهان روی کمر من خم شد و سرش بهمن نا
 را پایین آورد و



با لحنی تحكم آمیزی که خیلی وقت بود در 
 برابر من به کار

 .نمی برد، رو به بی بی گفت: ببین من رو
بی بی چشمانش را باال آورد و به بهمن نگاه 

 .کرد

 نمرده؟ آره؟-
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برگشتم و با حیرت به بهمن نگاه کردم. قلبم 

 آن چنان می
کوبید که چیزی نمانده بود، بیهوش شوم. 

 بی بی حرف بهمن
 .را تایید کرد

دستم را روی دهانم گرفتم، تا فریادم را خفه 



 کنم. مادرم نمرده

بود؟ پس آن جنازه ایی که فرشته آن را تایید 
 هویت کرده بود

کرد چه بوده؟ بهمن بیشتر اخم . 

 خود کشی کرد؟-

بی بی این بار، نه تایید کرد و نه رد. تنها با 
 نگاهی عمیق، به

بهمن نگاه کرد. آب دهانش کامال راه گرفته 
 بود و قطره

قطره، روی بالش می ریخت. واقعا دیگر 
 چیزی نمانده بود

که بیهوش شوم. حس میکردم که آنچنان 
 فشاری روی روانم



شکنم و پودر است که چیزی نمانده بود ب
 .شوم و فرو بریزم

 اره؟-
باز هم بی بی تنها نگاهش کرد. ناگهان 

 بهمن از کوره در
 .رفت

محض رضای خدا زن... حرف بزن. نمی -
 بینی داری

 دخترش رو هم می کشی؟

ناگهان چشمان بی بی پر از اشک شد و بعد 
 شروع کرد و به

طور رقت انگیزی، گریه کرد. با صدای که از 
هته حلقش ب  



عنوان صدای های های گریه خارج می شد، 
 مثل یک حیوان
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زخم خورده، زوزه می کشید. دستانم می 

 لرزید و معده ام
انقدر متالطم بود که چیزی نمانده بود، 

 .همان جا باال بیاورم

ناگهان بهمن دستم را گرفت و کشید و بلند 
 کرد. بی اراده و

دم. مرا می کشید و با لرزان در بغلش افتا
 خودش می برد و

من اشک آن چنان چشمانم را پر کرده و 
 دیدم را محو کرده



بود که فقط گوسفند وار و مطیعانه، توسط او 
 .کشیده می شدم

می دانستم که با او امن هستم. با خوردن 
 باد خنک به

صورتم، کنار جوی آب باال آوردم و هق هق 
 از دهانم خارج

 .شد

خم شد و کمرم را گرفت و کنار من روی 
 .زانوانش نشست

 .دستمال در اورد و دهانم را پاک کرد

 .جانم-

دوباره عق زدم. دستم را روی شکم ام 
 .گذاشتم و بلند گریستم



 .موهایم را کنار زد و دوباره دهانم را پاک کرد

جانم عزیزم... چیزی نیست تو شکم ات.  -
 .زور نزن

ماشین نشاند. تا خانه، مرا بلند کرد و در 
 اصال متوجه گذر

زمان نشدم. تنها یک فکر در سرم بود. 
 مادرم خودش را

کشته بود. آن از دست پدرم. ذهنم درست 
 کار نمی کرد و

نمی توانستم افکارم را سروسامان بدهم. در 
 خانه، بعد از

آنکه دهانم را بارها شستم و مسواک زدم، 
 متوجه شدم که
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بهمن به بالکن رفته بود و با کسی تلفنی 

 حرف می زد. وقتی

که گوش دادم، متوجه شدم که با پدرش 
 حرف می زد. سرخی

آتش سیگارش در بالکن سوسو می زد و 
 خودش در تاریکی

فرو رفته بود. به تخت رفتم. اما خوابم نبرد. 
 نیم ساعت بعد،

آمد و روی تخت نشست و موهایم را نوازش 
. چشمانم راکرد  

باز کردم و نگاهش کردم. حالت صورتش 
 ارام بود و اما در



 .عمق نگاهش، نگرانی دیده می شد

 خوبی؟-

 .سرم را به نشانه مثبت تکان دادم

 .با بابا حرف زدم-
چیزی نگفتم و نشان دادم که منتظر بقیه 

 .حرف هایش هستم

بابا میگه حرف های بی بی زینت رو جدی -
 نگیریم. میگه

درستی نداره عقل . 

 .دوباره موهایم را نوازش کرد

 .نباید این جوری خودت رو داغون کنی سارا-
 .چشمانم را روی هم گذاشتم

 .سارا-



همانطور که چشمانم بسته بود، گفتم: من 
 .رو درک نمی کنی

 .چرا درک نمی کنم؟ ببین من رو
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 .چشمانم را باز کردم و نگاهش کردم

- به کسی داری میگی من رو درک نمی تو 
 کنی که خودش

بیچاره و تا خرخره تو مشكله. کسی که 
 خودش، هنوز که

 هنوزه، مشکوکه که بچه ی کیه؟

 .مکث کرد و با ناراحتی اضافه کرد

پس خواهشا نگو من رو درک نمی کنی، که -
 خیلی ناراحتم



 .می کنه

 .بغضم ترکید و دوباره به گریه افتادم
 .بهمن من خیلی بیچاره ام-

چشمانش لبریز از محبت شد و مرا بلند کرد 
 و در آغوش

 .کشید

 .نگو این رو-
 .موهایم را نوازش کرد و بوسید

فکر کن این زنیکه که همه می دونن، عقده -
 ایی و مشکل

روحی داره، حاال که سکته کرده، مغزش هم 
 از کار افتاده و

 .به خزعبالتی گفته



م را تکان دادمگریه کنان سر  . 

704 

 تقاطع  
بهمن این نیست. خودت هم می دونی. -

 امشب خودت بودی که
این فکر افتاد تو سرت. تو رو خدا نگو نه. من 

 رو احمق

 .فرض نکن

چیزی نگفت. می دانستم که او بیشتر از من 
 .مشکوک است

اما همه اش می خواست جوری وانمود کند 
 که اینها، همه

ت ذهن سكته زده بی بی زینت بوده هذیانا
 .است



یادته که گفتم اون روز بابام تو بیمارستان 3
 چی گفت؟ بهمن

یه چیزی هست. من همون شب هم 
 مطمئن بودم که بابام از

چیزی ناراحته. نه یه ناراحتی معمولی. مثال 
 اینکه مادرم رو

از دست داده. نه... چیزی که اون شب من 
 تو بیمارستان

ناراحتی معمولی نبود. یه عذاب دیدم، به 
 وجدان بود. مثل

عذابی که کاووس خان، بعد از فوت فرشته 
 کشید. اینکه بیشتر

از اونچه که باید، بهش نرسید. تازه کاووس 



 خان باعث نشد

که فرشته خودش رو بکشه، ولی هنوز داره 
 .عذاب می کشه

 .جنس ناراحتی با بام، از این جنس بود

. عمیق و دقیق. اما چند لحظه نگاهم کرد
 مشخص بود که

نیمی از ذهنش، در جایی دیگری مشغول 
 .است

 .برو با خودش حرف بزن -
 با نفرت گفتم: با کی؟ با بابام؟

 .سرش را به نشانه مثبت تکان داد
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 .دیگه نمی خوام ببینمش-



نفسش را ارام بیرون داد. مثل اینکه نمی 
 .دانست چه بگوید

راستش رو بخوای، مثل اینکه اصال منتظر  -
 این بودم که یه

دفعه دل بکنم. حاال این بهانه دستم اومد و 
 دیگه نمی خوام

 .ببینمش
دوباره به گریه افتادم و این بار بیشتر گریه 

 .کردم

من خیلی بدم بهمن، می دونم. ولی نمی -
 تونم ببخشمش. من

 هیچ روح بزرگی ندارم که بخوام بهش تقدیم
 کنم. ازش بدم



 .میاد

صورتش نرم شد و لبخند کم رنگی روی لبش 
 امد و مرا به

کشید شدت در آغوش . 

باشه نبخشش. اصال دیگه تو صورتش نگاه -
 هم نکن. ولی

خواهشا دیگه این جوری اشک نریز. کمرم را 
 .نوازش داد

من یه نقطه ضعف دارم و اونم اینه که -
 گریه زنها من رو

 خلع صالح می

ین كنان گفتم: نمی خوام برادرهام رو فین ف
 هم ببینم. بدون



مکث گفت: باشه... اون ها هم رفتن تو 
 بلک لیست دیگه گریه

نکن. احتماال متوجه شده بود، من در 
 موقعیتی نیستم که

بخواهد با من بحث کند و یک مکالمه 
 منطقی داشته باشیم. در
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تم همه چیز، از آن لحظه، من فقط می خواس

 ذهنم بیرون ریخته

 .شود. حتی برادرانم

صبح وقتی که از خواب بیدار شدم، بهمن 
 خانه نبود. آن روز

نه کالس داشتم و نه برنامه ایی در 



 بیمارستان. چند وقت
دیگر دانشگاه ها باز می شد و من سرم گرم 

 می شد و همه

چیز را فراموش می کرد و بعد هم از این جا 
شهبرای همی  

می رفتم و دیگر پشت سرم را هم، نگاه نمی 
 کردم. این جا

دیگر برای من هیچ چیزی نداشت. نه ریشه 
 ایی و نه تعلق

خاطری. می خواستم در کنار بهمن و پسرها، 
 زندگی تازه

ایی را شروع کنم و دیگر هرگز، به این جا 
 فکر هم نکنم. با



بهمن تماس گرفتم، اما ریجکت کرد. احتماال 
 جایی بود که

نمی توانست صحبت کند. برای پرت کردن 
 حواسم از اتفاقات

شب قبل، تمام خانه را به هم ریختم و تمیز 
 .کاری کردم

مبلمان را جابه جا کردم و لباس های کثیف 
 را شستم و لباس

های بهمن را اتو زدم و غذا درست کردم. اما 
رایبهمن ب  

ناهار نیامد و تا شب هم تماسی نگرفت. کم 
 کم نگران می شدم

 .که در باز شد و با کاووس خان به خانه آمد



آنچنان غرق صحبت بودند که حتی برای 
 لحظه ایی، کاووس

 .خان مرا ندید

 سالم کاووس خان-

مکث کرد و مرا نگاه کرد و لبخند کم رنگی 
 .زد
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 .سالم-

دستش را دراز کرد. جلو رفتم و دست  بعد
 دادم. اما با مکثی

چند ثانیه ایی، دستم را كمی کشید و مرا 
 بغلی سرسری و

کوتاه مهمان کرد. چیزی که به نظر می رسید 



 بیشتر از من،
 .خودش را خجالت زده کرده است

زیر چشمی به بهمن نگاه کردم. لبخند ارامی 
 .روی لبش بود

کشید و دوباره به  کاووس خان سریع کنار
 صحبت با بهمن

ادامه داد. متوجه شدم که این حرکتش، 
 احتماال خیلی سنگین

بوده است. کاووس خان ادم احساساتی 
 نبود و این حرکتش،

نشان از اوج محبت اش بود. مثل اینکه مرا 
 ساعتها، مهمان

آغوش گرم و پدرانه اش کرده است و نه یک 



 اغوش سرسری
انه رفتم و غذا را آماده و خجوالنه به اشپزخ

 کردم. کمی بعد،

بهمن به اشپزخانه آمد و دستم را گرفت. اما 
 هیچ حرکت

دیگری نکرد و تا زمانی که پدرش سراغ 
 سرویس بهداشتی

را گرفت، تنها در اشپزخانه اطراف من می 
 پلکید. به محض

 رفتن کاووس خان به توالت، پرسید
 بهتری؟ -

دادمسرم را به نشانه مثبت تکان  . 

 اره خیلی-



 مکث کردم و گفتم: کاووس خان کی اومد؟
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صبح رسید. زنگ زد و رفتم فرودگاه -

 سراغش. از صبح با

 .هم هستیم

مکث کرد و دستش را نوازش گونه روی شانه 
 .ام کشید

حاال به نظر می رسه که نظرش عوض -
 شده. وقتی که

حرفهای دیشب تو رو بهش گفتم و تمام 
 حرفهای بی بی زینت

رو. اینقدر بهم ریخت که اگه اونجا نبودم 
 میرفت و بابات رو



 .تیکه تیکه میکرد
ولی کاووس خان گفت که مادرم غرق -

 شده. با اطمینان گفت

 .که خودکشی در کار نبوده

 ...هنوز هم همین رو میگه-

گردنم کنار  مکث کرد و به نرمی موهایم را از
 زد

 .ولش کن فعال-

مرا رها کرد و بشقاب ها را برداشت و روی 
 .میز گذاشت

متوجه شدم که چیزی را نگفت. مثل اینکه 
 کسی بخواهد

قسمتی از حرف هایش را خودسانسوری 



 .کند

 چیزی شده؟-

 .چشمکی زد

بعد هم سرش را به کار گرم کرد و وقتی 
 پدرش از دستشویی

و تا زمانی که من  بیرون آمد بیرون رفت
 شام را کامل

نکشیده بودم، سیگاری دود کردند. بعد از 
 شام باز هم به
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بالکن رفتند و پچ پچ هایشان شروع شد. 

 مشخص بود که

چیزی را از من مخفی می کنند. عصبی و 



 ناراحت به بالكن
رفتم. در تاریکی ایستاده بودند. بهمن باز 

کشیدهم سیگار می   

و کاووس خان هم چیزی را آهسته تعریف 
 می کرد. کمی

 .گوش ایستادم

مرتیکه خاطر فیروزه رو بیشتر از اینها می -
 خواست که این

کار رو بکنه. اما زنش اگه فهمیده باشه، هیچ 
 بعید نیست. اما

 .بی بی
 .مکث کرد و اهي عمیق كشید

این زنی که از اول هم تعادل روحی -



زینداشت. یادمه رو  

که عزیزت و فرشته تصمیم گرفتن که اون رو 
 بفرستن پیش

فیروزه تا پیشش باشه، من مخالفت کردم. 
 ولی کسی به حرفم

 .گوش نداد

بهمن زمزمه کنان گفت: فکر می کنی چی 
 می خواسته بگه؟

اگه خودش شخصا فیروزه رو خفه هم  -
 کرده باشه، من شک

 .نمی کنم
 .بهمن به میان حرفش آمد

 بابا فیروزه تو آب غرق شده. خودت گفتی -



می دونم... در کل میگم که یعنی این قدر -
 این آدم خل وضعه

که اگه این کار رو هم کرده باشه، من شک 
 نمی کنم. راستش
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رو بخوای، من به ممدوح بیشتر اطمینان 

 .دارم تا بی بی

ی ممدوح اگه هیچ چی نداشت، فیروزه رو م
 خواست. این رو

دیگه هر احمقی می تونست تشخیص بده 
 که فیروزه می گفت

بمیر، ممدوح مرده بود. ولی بی بی، کال 
 .مخش تاب داشت



بهمن آهی کشید و گفت: هنوز هم داره. 
 تازگی ها دیدیش؟

نه... ولی فرشته تا همین اواخر هم، -
 باهاش در تماس بود و

بهش کمک می کرد. مامانت رو که می 
ناختی؟ برای همهش  

 .دلسوزی می کرد

بهمن چیزی نگفت. من در نیمه باز بالکن را 
 باز کردم و

بیرون رفتم. هر دو نفرشان خودشان را جمع 
 .و جور کردند

بهمن سیگارش را روی لبه بالکن خاموش 
 :کرد و گفت



 چیزی می خواستی سارا جان؟

اره... می خوام که بحث هاتون پیش من -
به باشه. این حرفها  

 .من مربوطه و می خوام که بشنومشون

در نوری که از داخل می آمد، حالت صورت 
 کاووس خان را

 .دیدم

با حیرت مرا نگاه می کرد. بهمن لبخندش را 
 فرو خورد و

نگاهش بین من که عصبی ایستاده بودم و 
 پدرش که همچنان

بهت زده مرا نگاه می کرد، چرخید و گفت: 
 عزیزم چیزی



نش برات واجب باشه. اینها نیست که شنید
 همه حدس و
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گمانهای من و باباست و اصال نیازی نیست 

 که با این حدس

اذیت بشی ها، بیخود . 

 .به میان حرفش امدم
ترجیح می دم که ناراحت بشم تا مثل -

 احمقها، یه دفعه همه
 چی که به من مربوطه رو بفهمم

کاووس خان بهت و حیرتش از بین رفت و 
 حاال نگاهش

 .حالتی از محبت به خودش گرفته بود



هیچ وقت فکر نمی کردم، اینقدر مثل -
 فیروزه بشی. همیشه

فکر میکردم تمام رفتارت مثل فرشته شده. 
 االن یه لحظه فکر

 .کردم که دارم با مامانت حرف می زنم

د. آهی کشید و گفت: فیروزه خیلى قاطع بو
 چیزی که فرشته

نداشت. فرشته دلش نمی اومد قاطع باشه. 
 می ترسید که اگه

قاطع باشه، کسی رو ناراحت بکنه. ولی 
 فیروزه نه

 .به میان حرفش پریدم
مامانم هم قاطع نبوده. اگه قاطع بود، -



 .زندگیش این نمی شد

 .اگه قاطع بود، جلوی اقا بزرگ می ایستاد
 .چشمانش را روی هم فشرد

- ه من پشت فیروزه مونده بودم، این اگ
 اتفاق می افتاد. ولی من

پشتش نموندم. من جاخالی کردم و فیروزه 
 دیگه امیدی برای

ایستادگی نداشت. اصال برای کی باید می 
 جنگید؟ برای کی
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باید قاطع تو شکم اقا بزرگ می رفت؟ برای 

 من؟ کسی که

باید به عنوان جرات نکرد حرف بزنه؟ من 



 نامزدش، مقاومت
می کردم. من ترسیدم. من در رفتم و 

 فیروزه، دیگه چی کار

 می خواست بکنه؟

 .دستش را روی صورتش کشید

زندگی ماها مثل یه تقاطع بود. همه به -
 نوعی به هم وصل

بودیم. ولی در عین حال، همه را همون از 
 هم سوا بود. با

ان داد سردرگمی گفتم: تقاطع؟ سرش را تک
 اره... تقاطع ها

رو دیدی؟ همه به نوعی به هم وصلن. ولی 
 جدا از هم، هر



 .کدوم به یه راهی می دن

بهمن متفکرانه جوری که به نظر می رسید 
 میخواهد پدرش

را از گذشته بیرون بکشد، گفت: می خوای با 
 ممدوح حرف

 بزنی؟
کاووس خان حواسش را به بهمن داد و 

 :گفت

 ...اره-
 :من گفتم

 .من باید باهاش حرف بزنم-

بهمن به طرفم آمد و در حالیکه دستم را می 
 گرفت و از



 :بالکن به داخل خانه می کشاند، گفت
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سارا بذار این کار آروم پیش بره. بذار من -

 و بابا، حلش می
 .کنیم

 این مشکل منه-
 .دستش را دور شانه ام حلقه کرد

- عزیزم. ولی بذار ما حلش می می دونم 
 .کنیم

 .سرم را چرخاندم و نگاهش کردم

 .من قوی هستم. نگران من نباش-

 .لبخند ضعیفی گوشه لبش امد
 .می دونم-



صبح روز بعد، وقتی بیدار شدم، باز هم 
 بهمن نبود. دیگر

طاقت ماندن در خانه را نداشتم. اول به 
 کالسم رفتم و بعد با

و خواستم تا خبری محی الدین تماس گرفتم 
 بگیرم، اما گوشی

را جواب نداد. عصبی بودم و بارها و بارها با 
 بهمن تماس

گرفتم، اما او هم جواب نمی داد. عاقبت در 
 گرما، به خانه

برگشتم. بعد دوباره و نیم ساعت دیگر، 
 تاکسی گرفتم و به

خانه بی بی زینت رفتم. وقتی که رسیدم و 



 ماشین بهمن یا

ا ندیدم، کمی عقب نشینی کاووس خان ر 
 کردم. رغبت اینکه

بخواهم دوباره با آن پیرزن نفرت انگیز 
 صحبت کنم را

نداشتم. چند لحظه ایی همان جا بیرون خانه 
 اش، قدم زدم. اما

هوا به شدت گرم بود و مغزم را از کار 
 انداخته بود. عاقبت
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ه بود زنگ در را زدم. مردی که آن شب گفت

 داماد بی بی

است، در را باز کرد و به محض دیدن من، 



 صورتش پر از

خشم شد و من فهمیدم که احتماال کاووس 
 خان و بهمن به دیدن

 .آنها رفته اند
چی می خواین؟ صبح به اندازه کافی این  -

 جا فیلم سینمایی

 .داشتیم

آقا ما بگیم غلط کردیم، راحت می شین؟ 
 بگیم گوه خوردیم،

تمومش می کنین؟ ننه ی ما یه زمانی، 
 كلفت خونه شما بوده،

تموم شده رفته پی کارش. حاال اومدین این 
 جا لشکر کشی



 .کردین و همه تهمتی زدین

 .تقریبا داد کشیدم
ننه ی شما په غلطی کرده که شبانه پی من -

 فرستاد و اون
جوری زار می زد. پس ادای مقدس ها در 

 . نیار برای من
و سریع غالف كرد. بیشتر داد  جا خورد
 .کشیدم

مادر من مرده. اون هم زمانی که با ننه ی -
 جنابعالی، توی یه

ویالی خارج از شهر، تک و تنها بوده. همین 
 حاال هم می

تونم بیام و ننه ات رو گیس کشون بردارم و 



 ببرم دادگاه، ببینم
چه مرگشه که وقت مردن، پادش افتاده که 

 بره سراغ دختر
وزه. چه غلطی کرده که حاال تازه یادش فیر 

 افتاده؟
همچنان در سکوت و بهت زده، مرا نگاه می 

 .کرد
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پس اون در صاحب مرده رو باز کن، بذار -

 من ننه ات رو

 .ببینم
احتماال تا به حال زنی اینقدر عصبی، سرش 

 این طور فریاد



لت نکشیده بود. برای لحظه ای از خودم خجا
 کشیدم. اگر

فرشته زنده بود و این رفتار و سلیطه گری 
 من را می دیدم،

احتماال سکته می کرد. آهی کشیدم و سعی 
 کردم تا با یاد

فرشته، خشم ام فروکش نکند و جایش را 
 غم نگیرد. من به

این خشم نیاز داشتم. اگر فرشته بود، دیگر 
 این هیچ کدام از

 .این اتفاقات نمی افتاد
- حالش خوب نیست. بعد از رفتن واال 

 نامزدت و باباش،



حالش بد شد و بردنش بیمارستان. االن هم 
 .نیست

متوجه شدم که احتماال راست می گوید. 
 دیگر وقتم را با او

تلف نکردم و با همان خشم به سر خیابان 
 رفتم و در ایستگاه

 نشستم و تاکسی گرفتم و در
دوباره  فاصله زمانی که منتظر بودم، دوباره و

 با محی الدین
تماس گرفتم. باز هم بی پاسخ بود. این بار 

 با شهاب الدین
تماس گرفتم بازنگ دوم، گوشی را برداشت. 

 جایی که بود،



بود شلوغ و پر سر و صدا . 

 .سالم سارا جان-
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صدایش مثل همیشه بود و احوال پرسی 

 اش هم مثل همیشه
شهاب الدین. مکث کردم تا سوار تاکسی 

 .شوم

 جانم؟-

 .ناخواسته، لبخندی روی لبم آمد
جانت بی بال. من امروز نتونستم با محی -

 الدین تماس بگیرم،
 …می خواستم ببینم

به میان حرفم آمد و گفت: محی الدین پیش 



 منه. بهمن خان و

باباش هم این جا هستن. مشکلی نیست. 
 محى الدین حرف می

د، نتونست گوشی اش رو جواب بده. ز 
 .نگران نباش

 بهمن هم اونجاست؟-
 .اره-

 .چشمانم را روی هم فشردم، تا داد نکشم

 میشه گوشی را بهش بدی؟-

 ...بله-
گوشی رو داشته باش بعد از چند لحظه، 

 .بهمن پشت خط امد
 .سارا-



تقریبا داد کشیدم. آنچنان که راننده بیچاره، 
 از جا پرید و چپ

از ایینه به من نگاه کردچپ  .. 
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بهمن من بچه نیستم که این رفتار رو با -

 من می کنی. من دارم

منفجر می شم. تو رو خاک مامانت، یكم من 
 .رو درک کن

نفس عمیقی کشید و گفت: اوال عزیز دلم! 
 . من نگفتم بچه ایی

مکث کرد و رو به شهاب الدین گفت: اقا 
یه لحظهشهاب، من   

 با اجازه ات بیرون صحبت کنم



متوجه تعارف شهاب الدین شدم و بعد 
 بهمن جایی رفت که

 .سکوت بود

 االن ارومی؟ _
 نه نیستم-

رک و راست گفت: پس قطع می کنم. چون 
 نمی تونم وقتی

این طوری داری جلز و ولز می کنی، باهات 
 به صحبت

 .منطقی داشته باشم

جلز و ولز؟ من دارم آتیش می گیرم. بهمن -
 .این زندگی منه

یه چیزی هست که من می دونم هست. 



 ولی اون زنیکه که
صبح رفتین سراغش غش کرده و بردنش 

 بیمارستان و من
 .دستم ازش کوتاه شد

رفتی سراغ بی  :با حیرتی در صدایش گفت
 بی زینت؟

 .معلومه که رفتم_

ر من درستش با تندی گفت: سارا گفتم بذا
 .می کنم
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 .به میان حرفش امدم

من نمی خوام تو درستش کنی. میخوام -
 بدونم جریان از چه



 .قراره

 .این بار او هم داغ کرد
از کی تو اینقدر لجوج شدی؟ بابات تو -

 وضعی نیست که
بتونه حرف بزنه و ما االن از صبح کف باال 

 اوردیم که ببینیم
یه؟جریان چ  

اون کف باال آوردن رو من باید داشته  -
 باشم. مادرم من

مرده. مادرم من معلوم نیست که چه طور 
 مرده. اون وقت من

 . ..از همه بیخبر ترم
 .نفس عمیقی که کشید، کامال محسوس بود



خواهش میکنم برو خونه عزیزم. من االن -
 میام پیشت. قول

 .می دم

عینک مکث کرد. به گریه افتادم و سریع 
 آفتابی ام را به چشم

 .زدم

 یه چیزی هست؟ اره؟-
اره عزیزم، یه چیزی هست. خواهش -

 میکنم برو خونه. میام

 .پیشت
گوشی را قطع کردم و چند لحظه همان طور 

 در سکوت

اشک ریختم. متوجه بودم که راننده حالتی 



 گوش به زنگ پیدا
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کرده بود و منتظر بود که احتماال من مسیرم 

 را عوض کنم،
اما من چیزی نگفتم و به خانه رفتم. وقتی 

 رسیدم، انقدر بی
حال بودم که همان جا مقابل در وا رفتم و 

 افتادم. بعد به
سختی خودم را به اشپزخانه رساندم و آب 

 خوردم. گلویم به

خاطر گریه ها و بغض های این چند روز، 
ی کرددرد م . 

لباسم را در نیاوردم و فقط شالم را باز کردم 



 و با مانتو، همان
طور قدم زدم. بهمن به قولش عمل کرد و 

 یک ساعت بعد، به
خانه برگشت. آن چنان عصبی جلو رفتم که 

 قدمی به عقب
 .برداشت

 .سارا-

نگاهی به چشمان و صورت ورم کرده از گریه 
 .ام کرد

 چرا این جوری؟-

انه اش زدمبا مشت به ش . 

چرا به من چیزی نمی گی؟ من دارم می -
 میرم. می فهمی؟



مشتم را گرفت و چند لحظه نگاهم کرد. بعد 
 دست مشت شده

ام را بوسید. همان بوسه، مثل یک آب برای 
 روی آتشم ریخته

 .شد. شل شدم و در بغلش به گریه افتادم

 جانم! عزیزم همه چی درست میشه-

 :هق هق کنان گفتم

- درست نمیشه هیچی . 
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دستش را جلو اورد و مانتو را از تنم در اورد 

 و بعد هم دکمه
 .های پیراهنم را باز کرد و مرا برهنه کرد

بیا به دوش بگیر. خسته ایی، عرق کردی و -



 .عصبی هستی

 .په دوش آب خنک بگیر
مرا به طرف حمام کشاند و وادارم که دوش 

 بگیرم. حق
وقتی بیرون آمدم، خیلی بهتر بودم.  داشت.

 متوجه شدم انقدر

عصبی بودم که در آن یک ساعتی که در 
 خانه بودم، حتی

کولر را هم نزده بودم و حاال هوای خانه، 
 کامال خنک شده

 بود
در اشپزخانه، او روی صندلی نشسته بود و 

 در حالیکه سیگار



می کشید، شربتش را هم مزه مزه می کرد. 
 به لیوان دیگری

که کنار دستش بود اشاره کرد و گفت که آن 
 را بخورم. کنار

دستش نشستم و شربت را یک نفس سر 
 کشیدم. چند لحظه ایی

 .در سکوت سیگار کشید

 تو کی رفتی خونه بی بی زینت؟ _
 بعد از کالسم-

حرف چانه اش را باال داد و گفت: نتونستی 
 بزنی باهاش؟

نه... دامادش گفت بعد از اومدن شما، -
 .حالش بد شده



آهی کشید و صورتش پر از نفرت شد. اما 
 چیزی نگفت و

دوباره سکوت کرد. وقتی که سیگارش را 
 کامل کشید و آن را
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در زیر سیگاری خاموش کرد، گفت: بی بی 

 کاری باید می

د یه تماسی با یه نفر می کرده که نکرده. بای
 .گرفته که نگرفته

از یه طرف هم احتمال میدم که مادرت هم 
 خودکشی نکرده و

به مرگ طبیعی هم نمرده... دهانم باز ماند 
 .و چیزی نگفتم



 .کشته شده-

آن چنان جا خوردم که و تکان خوردم. با 
 نگرانی صندلی اش

را جلوتر کشید و دستش را روی دست من 
 .گذاشت

- ته شده؟کش  

صدایم انقدر بهت زده بود که حتی خودم 
 هم صدای خودم را

 .نشناختم. تنها سرش را تکان داد
 کی کشته؟-

 .دستم را نوازش کرد

خود بی بی، یا شخص ثالث. شاید مثال -
 کسی که مادرت رو



شناخته... که البته به نظر من، یکم دور از 
 ذهنه. مادرت

دلیلی  سالها بوده که حتی دیده هم نشده و
 نداره، په مثال

افراطی مذهبی، بکشتش. اون هم زمانی که 
 می تونسته خیلی

راحت تحویلش بده و دستش رو كثیف نکنه. 
 تازه اون زمان

هم مادرت تو خطر اعدام نبوده قطعا. زمانی 
 که مادرت

مرده، دیگه تب و تاب اعدامهای بعد از 
 انقالب افتاده بوده و

ن می خورد و مادرت احتماال فقط به زندا



 .تمام
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 پس چی؟ -

چند لحظه نگاهم کرد. مثل اینکه می 
 خواست ببیند ایا صالح

 هست که بحث را ادامه دهد، یا نه

یا همسر بابات خبر شده و خب من میگم -
 که حسادت، خیلی

کارها میتونه بکنه. من احتمال این رو از 
 .همه بیشتر میدم

اینکه همسر بابات با همدستی بی بی زینت 
 کاری کرده، یا

حتی خودش تنها. و بعد بی بی فهمیده و ... 



 .نمی دونم واال
 .دیگر ادامه نداد و سیگار دیگری اتش زد

دوباره مکث کرد و به تخم چشمان من نگاه 
 کرد. عمیق و

 موشکافانه

دود سیگار را همراه با باز دم عمیقش، 
با بیرون داد و بعد  

 لحنی خونسرد گفت: کار باباته
دهانم باز ماند. برای لحظه ایی قلبم از کار 

 ایستاد. بعد
همانطور شوکه شده او را نگاه کردم. سرش 

 را پایین انداخت
 .و با پاکت سیگارش مشغول شد



البته بابام با این نظریه من مخالفة. چون -
 میگه که ممدوح

ما من عالقه خیلی زیادی به مامانت داشته ا
 میگم که شاید

همین عالقه، باعث شده. اگه مامانت جریان 
 همسر اول بابات

 .رو فهمیده بوده و می خواسته جدا بشه
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ادامه نداد و به من چشم دوخت. مشخصا 

 منتظر تحلیل نهایی

 .من بود

بابام که نمی خواسته مامانم رو از دست -
 بده، کشتتش؟



ال داد ولی چیزی نگفت. گوشه چانه اش را با
 .ناخنم را جویدم

 با خودش حرف زدین؟-
نه... ما اصال نتونستیم باهاش حرف بزنیم. -

 محی الدین

نذاشت. گفت که اگه به فشار دیگه بهش 
 بیاد، می میره. که

 .البته احتماال راست می گفت
مکث کرد و سیگارش را در زیر سیگاری 

 .تکاند
- دعواشون شدبعد بابا و محى الدین   

 .سرش را با ناراحتی و تاسف تکان تکان داد

نمی دونستم بابام اینقدر دعواییه. کم -



 مونده بود پسره رو

 .بکشه
 سرم را به دستم تکیه دادم و تقریبا نالیدم

اخه چرا بابام باید مادرم رو بکشه؟ فقط -
 چون می خواسته

 ازش جدا بشه؟ اینقدر عوضیه؟
 .موهایم را نوازش کرد

اما سارا جان این ها همه احتماالت بود. تو -
 هم چسبیدی به

 اخری که از همه احتمالش کمتر بود؟
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 .سرم را بلند کردم و نگاهش کردم

 چرا باید بی بی مادرم رو بکشه؟-



 .یک ابرویش را باال داد
به نظرم این محتمل تره. دیدیش که کامال -

 رفتارش غیر
مثال احتمال اینکه با مادرت سر  طبیعی بود.

 حاال یه

موضوعی بحثش شده و بعد کار به جای 
 باریک کشیده شده،

 .زیاده

 به میان حرفش امدم
بهمن مادرم تو دریا غرق شده. کسی که -

 .نجات غریق بوده
یا چه می دونم، چاقو یا تابه و قابلمه که 

 کشته نشده، که بگیم



 .بی بی زده ناکارش کرده
ت. شاید چون حرف هایم به چیزی نگف

 .نظرش منطقی بود
کس دیگه چه جوری اون رو کشته؟ حاال -

 اصال بابات رو می
گم. غیر محتمل ترین گزینه. چه طوری 

 کشته؟ وادارش کرده

 که تو دریا غرق بشه؟

این بار من تنها نگاهش کردم. سرش را 
 .تکان تکان داد

نه سارا. یه چیزی این وسط هست. اصال -
. برایشک نکن  

من قبول اینکه کسی گزارش پزشک قانونی 



 را تغییر داده،
راحت تره تا بگم که مادرت غرق شده، با 

 .خودش رو کشته

باز هم من میگم که محتمل ترین گزینه، 
 همسر باباته که شاید
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احتماال بابات هم باخبره. باخبره که اونشب 

 تو خواب و
شتمت. چون خودش می بیداری گفته، من ک

 دونه که اگه زنش

مادرت رو کشته باشه، گناه این کار مستقیم 
 برمی گرده به

تو امروز  .بابات. سیگارش را خاموش کرد



 .بی بی رو ندیدی
چیزی که من دیدم، من رو مطمئن کرد که 

 مادرت به مرگ

 ...طبیعی نمرده و خودکشی هم نکرده

 .برخاست و قهوه ساز را روشن کرد
 .این زنیکه یه چیزی می دونه-

ماگی از کابینت در آورد و چرخید و به من 
 .نگاه کرد

یه چیزی که من فکر می کنم، می خواسته -
 زنگ بزنه و به

مامان من بگه. ولی نزده. حاال چرا؟ خدا 
 داند. پول گرفته؟

تهدید شده؟ کار خودش بوده؟ نمی دونم... 



 ولی مطمئنم که یه

رو یادته؟چیزی هست. نامه ها   

 .سرش را تکان داد

یادته تو نامه ایی فرشته به مامانم نوشته -
 بود، چرا بی بی که

زن سرد و گرم چشیده ایی، گذاشته مامانم 
 یه چیزی بخوره که

 بچه ی قبل از من، سقط بشه
 .برای خودش قهوه ریخت و گفت: سمنو

 .اهان اره سمنو -
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مانطور که قهوه اش را سکوت کرده بود و ه

 می نوشید،



مشغول سبک و سنگین کردن حرف های 
 .من بود

 .باید با بابات حرف بزنیم-
ماگ اش را روی میز گذاشت و مچش را 

 چرخاند و ساعتش

 .را نگاه کرد

مهم نیست که محی الدین چی میگه. اون -
 باالخره از

 چیزهایی خبر داره که باید بگه

ا نفرت گفت: قبل مکث کرد و نگاهم کرد و ب
 .از اینکه بمیره

صبح روز بعد من زودتر از او برخاستم 
 طوریکه وقتی از



اتاق بیرون آمد و من را حاضر و آماده دید 
 .خنده اش گرفت

صبحانه نخورد و تنها قهوه نوشید. مشخص 
 بود که او هم

ناارام است. با هم از خانه بیرون زدیم. در 
 راه کاووس خان

گفت که او هم خودش را هم تماس گرفت و 
 می رساند. نمی

دانستم که قرار است کجا برویم و چیزی هم 
 نپرسیدم. ریش و

قیچی را به دست بهمن سپردم و سعی 
 کردم تا انرژیم را

برای دیدن پدرم ذخیره کنم. دلم أن چنان به 



 هم می خورد که

حس می کردم تمام روده و معده و اندرونم، 
 آن داخل، به جان

شاید هم به جان من افتاده اند.  هم و یا
 وقتی که او در مسیر

چهار راه مولوی و بعد بازار افتاد، متوجه 
 شدم که احتماال به

727 

 تقاطع  
حجره فرش فروشی آنها می رود. ماشین را 

 جایی گذاشتیم و

مقداری از راه را هم پیاده طی کردیم و 
 .عاقبت رسیدیم

حجره بزرگی بود، با فرشهای زیادی که روی 



 هم گذاشته شده

بود. همه به نظر دستباف و گران قیمت می 
 رسید. چند تایی

هم تابلو فرش به دیوار بود و چند طاقه 
 فرش ابریشم هم، به

صورت دکوری و ویترین گذاشته بودند. وقتی 
 که ما رسیدیم،

محی الدین نبود و مرد جوانی که به نظر 
می رسید، شاگرد  

مشغول سروکله زدن با یک خانواده بود. با 
 بهمن سالم و

احوال پرسی گرمی کرد که نشان می داد 
 بهمن، دیروز را



این جا گذرانده است. روی تنها صندلی که 
 کنار میز و دخل

بود، نشستم و شاگرد محی الدین سریع 
 برایم چای ریخت و با

پولکی مقابلم گذاشت. نیم ساعت بعد، 
الدین آمد. از جامحی   

برخاستم. به بهمن نگاه سردی کرد، اما مرا 
 بغل کرد و

پیشانی ام را بوسید. بعد هم رو به شاگرد 
 اش کرد و گفت که

برود و چکی را از کسی تحویل بگیرد. بعد از 
 رفتن او، در

را بست و تابلوی تعطیل است را اویزان کرد. 



 چای مقابل من

خالی  را که سرد شده بود، برداشت و
 سرکشید. عصبی بود و

کامال مشخص بود که روی او هم، فشار 
 .زیادی است

 .محی الدین-

 .چهره اش نرم شد

 جانم؟-
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 .من باید بابا رو ببینم-

 .نفسش را بیرون داد
سارا بابا حالش خوب نیست. اگه فقط یه -

 لحظه ببینیش، می



 .فهمی من چی میگم

- چی می گم؟ محی الدین تو می فهمی من 
 زندگی من پا در

هواست. من باید بفهمم مامانم چی شده. 
 تو اب غرق شده؟

کسی که نجات غریق بوده. خودکشی کرده؟ 
 چطور؟ کشته

شده؟ چطور؟ کی کشته؟ مرده، یا اصال جایی 
 زنده است و

 داره به ریش من می خنده؟

محی الدین تنها نگاهم کرد. مثل اینکه 
نستخودش هم می دا  

که حرف من حق است و جوابی برایش 



 نداشت. فکر می کنی
 .بابا جواب اینها رو داره؟ پوزخند زدم

محی الدین تو رو خدا کوتاه بیا په بهانه -
 بهتر بیار. اگه یه

نفر اون شب با من تو بیمارستان بود و دید 
 که بابا چطور

رفت تو هپروت و گفت من کشمت، اون تو 
 بودی. پس یه

جوری رفتار نکن که انگار از چیزی خبر 
 نداری. چون واقعا

 .ازت توقع ندارم که این رو بگی
 .جا خورد و خجوالنه سرش را پایین انداخت

 .من درک می کنم به میان حرفش پریدم-
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نه... واقعا درک نمی کنی. همتون می گین -

 که من درک می

نیستکنید، ولی واقعا این طور  . 

بهمن مطلقا سکوت کرده بود و چیزی نمی 
 گفت. در همین

زمان ضربه ایی به در شیشه ایی خورد و 
 كاووس خان

دستگیره را باال و پایین کرد. محی الدین اهي 
 از سر

نارضایتی کشید و برخاست و در را باز کرد. 
 کاووس خان و

او، بدون سالم کردن، نگاهی خصمانه به هم 



 کردند. محی

ن دوباره در را قفل کرد و اما تا خواست الدی
 بشیند، کس

دیگری به در ضربه زد. این بار شهاب الدین 
 .بود

محی الدین این بار غرولند اش باال رفت و 
 .در را باز کرد

شهاب الدین بر خالف او، با همه خوش و 
 بش کرد. حتی با

کاووس خان و بهمن دست هم داد و به من 
 هم لبخند زد و

سرشانه ام کشیددستی هم  . 

 چطوری سارا جان؟-



لبخند زدم. نمی توانستم در برابرش بی 
 .اعتنا و سرد باشم

 !ممنون-

شهاب الدین برای همه چای ریخت و خواه 
 ناخواه، جو كامال

عوض شد. محي الدین گفت: می خوای چی 
 ازش بپرسی؟
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چایم را روی میز گذاشتم و رک گفتم: باید 

گه. باید بگه کهب  

مامانم چی شده. اون زنیکه عوضی که داره 
 می میره و جون

 کنده و



چیزی ازش در نیومده. این حق منه که 
 بفهمم چی به چیه؟

اگه این فهمیدن به قیمت مردن بابا باشه، -
 چی؟

نگاهش کردم. یک ابرویش را باال داد و 
 .منتظر جوابم شد

 چشمانم را لحظه ایی روی هم فشردم

- ی می خوای محى الدین؟ می خوای ول چ
 کنم و پی جریان

 رو نگیرم؟ این رو میخوای؟
 .اخم کرد

 .نه سارا جان. می خوام که مراعات کنی-
 .به میان حرفش امدم



چه طوری مراعات کنم؟ مراعات کردن، -
 یعنی که خفه شم و

چیزی نپرسم. اون هم زمانی که این شک و 
 تردید رفته زیر

 .پوستم
 .دستم را روی صورتم کشید و نالیدم

ای خدا... هیچ کدومتون جای من  -
 نیستین. جای کسی نبودن
 .و حرف زدن، خیلی راحته

 .بهمن به صدا در آمد
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یا می ذاری سارا باباش رو ببینه و همه چی -

 رو بفهمه،



 ...یا
محي الدین با الجبازی گفت: یا چی؟ شکایت 

 می کنی؟

 .بهمن خونسرد گفت: شک نکن
محی الدین گفت: چی رو می خوای ثابت 

 کنی؟ با چه واسطه

 ایی می خوای شکایت کنی؟
بهمن دست به سینه شد و ارام و جدی 

 گفت: من با اون

 .زنیکه رو به حرف میارم، یا بابات رو

مکث کرد و به من اشاره کرد و گفت: خط 
 قرمز من

رای ساراست، نه هیچ کس دیگه ایی. ب



 آرامش خاطر این
دختر، من حاضرم بابات و اون زنیکه رو به 

 سیخ بکشم و

 ازشون حرف بیرون بکشم. پس االن
 .یک ابرویش را باال داد

خواهشا سنگ جلوی پای خواهرت ننداز که -
 ذهنیت من رو

 راجع به خودت، به گند می کشی

شهاب الدین جلو آمد و گفت: اجازه بدین 
 .اقا بهمن

کرد و به او نگاه کرد. شهاب بهمن سکوت 
 الدین رو به

 :برادرش کرد و گفت



حرف حق، جواب نداره محی. دخترشه و -
 حق داره بدونه که

 مادرش چی
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محي الدین به میان حرفش آمد، اما -

 شهاب مجال نداد و با

 .لحنی جدی گفت: جمع کن بریم
 .محی الدین چپ چپ نگاهش کرد

 اگه بابا دوباره سکته کنه-
شهاب خونسرد جایش را سر کشید و گفت: 

 اگه بابا این وسط،
نمیگم مقصر، حتی چیزی رو می دونه که این 

 همه سال از



این دختر مخفی کرده، باید حاال پای کار و 
 تصمیمی که

 .گرفته، و ایسته

با تعجب به شهاب الدین نگاه کردم. 
 همیشه فکر میکردم که

ی ورای محى الدین و بابا دارد. ولی او اخالق
 حاال متوجه شدم

که او واقعا تافته جدا از هم بافته است. بعد 
 هم بدون انکه

منتظر تصمیم گیری محی الدین باشد، 
 سوییچ اش را در آورد

 :و رو به من گفت

 .بیا بریم-



 :رو به بهمن و کاووس خان کرد و گفت

- بیارید شما هم تشریف . 

ت و با تندی گفت: محي الدین برخاس
 شهاب می فهمی داری

 چی کار می کنی؟

اما شهاب نیم نگاهی بی اعتنا به محي الدین 
 .کرد

 .کاری که باید بشه. بابا سکته می کنه-
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شهاب الدین برای لحظه ایی حالت صورتش 

 عوض شد. اما

باز هم با لحن محکمی گفت: ایشاال که 
 .خیره



را گرفت و تقریبا به بیرون بعد بازوی م
 کشید. من با ماشین

بهمن آمدم و شهاب و محی الدین، در 
 حالیکه محي الدین

هوار هوار می کرد و شهاب کامال آرام بود، با 
 ماشین

خودشان جلو جلو رفتند. برای اولین بار می 
 خواستم که به

خانه پدریم بروم. آن هم با چه حالی و برای 
 چه کاری بار

ر کردم که اگر فرشته زنده بود، حاال دیگر فک
 هیچ کدام از

این اتفاقها نمی افتاد. كف دستانم به شدت 



 عرق کرده بود و

خودم هم چیزی نمانده بود که از شدت 
 استرس، قلبم از گلویم

بیرون بیرد. بهمن اما آرام رانندگی می کرد و 
 کامال بهمن

 .همیشه بود

 .بهمن. نیم نگاهی کرد
 جانم؟-

 !لبم را تر کردم و گفتم: می ترسم
 .لبخند دلگرم کننده ایی زد
 !هر چی بشه، من پیشتم-

حرفش با اینکه انقدر مالیم و حمایت کننده 
 بود، ولی باز هم



نتوانست مرا زنده کند. دستش را از روی 
 فرمان برداشت و

 .روی دستم گذاشت و فشرد
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- ی من بچه هیچ وقت بهت نگفتم، ول

 دوست دارم. دوست دارم

 .بعد از ازدواج، بچه دار بشیم
حیرت زده نگاهش کردم. نیم لبخندی گوشه 

 لبش امد. متوجه
شدم که می خواست ذهنم را از آن همه 

 .فکر، منحرف کند

 چی دوست داری؟-

 چه فرقی می کنه -



 .اما باید به فرقی بكنه باالخره -
بردخنده کنان کمی شانه اش را باال  . 

 !اگه دختر بده، خب... بیشتر میگم شکرت-
برای اولین بار بعد از چند روز، لبخندی روی 

 لبم آمد. به
 .قول فرشته، این خانواده دختر ندیده

 .اسمش رو می ذاریم فرشته-
نگاهم کرد. نگاهش پر از عشق و شیفتگی و 

 .تشکر بود
 .واقعا نیازی نیست -

 .به میان حرفش امدم
- من هم بود. نه فقط مامان  فرشته مامان

 تو. من واقعا عاشق



فرشته بودم. چون هیچ ذهنیت دیگه از هیچ 
 مامان دیگه ایی،

 .به جز فرشته نداشتم
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متوجه شدم که به شدت احساساتی شده 

 .بود. اما نشان نمی داد
عاقبت پشت سر ماشین محى الدین و 

 شهاب الدین، و مقابل

خانه ایی بزرگ و قدیمی، پارک کرد. خانه به 
 نظر خوب و

سریا می آمد. حیاطی بزرگ و پر از گل و 
 گلدان داشت. اما

من انقدر عصبی بودم که نتوانستم درست 



 .به چیزی توجه کنم
شهاب الدین جلو جلو رفت و تعارف کنان، 

 .در را باز کرد

محي الدین هم به نظر ارام تر می رسید. 
شهاب چهنمی دانم   

وردی در گوشش خوانده بود که کامال سکوت 
 .کرده بود

داخل خانه هم بزرگ بود و با وسایل قدیمی 
 .مبله شده بود

چیزی که نمی شد نادیده گرفت، فرش های 
 عالی و گران

خوابیده بود و  قیمتی بود که طبق طبق روی
 ذره ایی را هم



خالی نگذاشته بود. بابا روی مبل نشسته بود 
ب می خواندو کتا  

و موزیکی هم گذاشته بود. اهنگی قدیمی از 
 آن آهنگ های

کوچه بازاری قدیمی. مدل آهنگ های داوود 
 .مقامی و ایرج

فیروزه چه بالیی قشنگی دلربایی دلم خون -
 زدستت نمی دونم

کجایی اهای فیروزه قشنگه. بیا فیروزه 
 ...قشنگه

من و بهمن و کاووس خان، با حیرت نگاهی 
دل کردیمرد و ب . 

اما محی الدین و شهاب ال کامال آرام بودند و 



 مثل اینکه بارها

بابا این آهنگ را گذاشته بود و آنها انقدر 
 شنیده بودند که

 .برایشان عادی شده بود
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کنارش کپسول اکسیژن بود و خودش هم از 

 آنچه اخرین بار
ود. دیده بودم، زمین تا آسمان فرق کرده ب

 انقدر زیاد که برای
لحظه ایی از امدن، پشیمان شدم. اگر واقعا 

 سکته می کرد و

این بار دیگر جان سالم به در نمی برد، چه؟ 
 آیا می توانستم تا



آخر عمرم با این بار گناه زندگی کنم. با 
 دیدن ما همه با هم،

ابتدا نیم خیز شد ولی اخمش از بین رفت. 
 اما با دیدن کاووس

بخندش محو شد و رنگش پرید. اما خان، ل
 برخاست و تعارف

کنان گفت: چه خبره؟ سارا جان، بابا؟ اقای 
 رهنما دستش را

دراز کرد و کاووس خان با اکراه دست داد. 
 خیز برداشت تا

مرا بغل کند، اما من خودم را به طور کامال 
 محسوسی کنار

کشیدم. چیزی نگفت، ولی رنگ به رنگ شد. 



 شهاب الدین

رفت و وسایل پذیرایی اورد. ما هم نشستیم 
 و برای لحظه ای

فقط به هم نگاه کردیم. بابا نگاهی به من 
 کرد و گفت: چیزی

شده؟ آب دهانم را قورت دادم. بهمن 
 خواست شروع کند، اما

من دستم را به نشانه توقف باال آوردم. 
 .خودم باید می گفتم

 .این به من مربوط بود و بس
- ینت رو یادتونه؟ آره؟شما بی بی ز  

جا خورد. آنقدر زیاد که روی مبلی که نشسته 
 بود، یک دفعه



 .ول خورد

 .اره -
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چند شب قبل فرستاد پی من. وقتی رفتم -

 اونجا، دیدم که سکته
کرده و نمی تونه حرف بزنه. ولی مشخص 

 بود که یه چیزی
گ می رو می خواد بگه. اینکه به کسی باید زن

 زده و تماسی

می گرفته، که نگرفته. و یه چیزهایی راجع به 
 مامانم

مکث کردم و با دقت نگاهش کردم. نگاهش 
 .همچنان آرام بود



اون شبی که شما تو بیمارستان بودین یه -
 لحظه رفتین تو

هپروت. بعد به من گفتین، من کشتمت. 
 من رو جای مامانم

 .گرفته بودین

داشتم که داغ کند  دوباره مکث کردم. توقع
 و از جا بپرد. من

غیر مستقیم به او تهمت می زدم. اما او 
 همچنان سکوت کرده

بود. همین سکوتش، من را خلع صالح کرد. 
 من من کنان

 گفتم: جریان چیه؟ مامانم چطور مرد؟

 .آهی کشید و چشمانش پر از رنج و درد شد



 .غرق شد-

بعد به کاووس خان اشاره کرد و گفت: مگه 
 اقای رهنما بهت

نگفته. باید به ایشون که اعتماد داشته 
 باشی. فرشته خانم

 .خودش جسد رو شناسایی کرد

اون چی می خواسته بگه؟ بی بی زینت رو  _
 می گم. قبل از

تمام این جریانات و زمانی که کامال سالم 
 بود، من و بهمن یه

بار رفتیم سراغش. گفت که تو گذشته دنبال 
 چی هستم؟ تو
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گذشته، فقط یه مشت كثافته که گفتن 
 نداره. چه کثافتی تو

گذشته بوده که االن اون رو به اعتراف 
 انداخته. االن که داره

 .می میره

چشمانش را برای لحظه ایی بست و مدت 
 زمان طوالنی

سکوت کرد. سکوتی که نمی دانستم ناشی از 
 چیست. فکر

کردن، یا سرهم بندی کردن چیزی برای 
 گفتن. من دیگر به

 .هیچ کس اعتمادی نداشتم. مخصوصا او

 من دارم می میرم-



 .دوباره مکث کرد و لبخند بی رمقی زد

این رو نمی گم که دلسوزیت رو بخرم. این 
 رو میگم که بدونی

چیزی برای از دست دادن ندارم. دکترم گفته 
 که در نهایت و

، من تا په ماه دیگه زنده امخوش بینانه . 

 .یوان آب روی میز را برداشت و کمی نوشید
بی بی زینت باید به فرشته خانم و آقای -

 رهنما زنگ می زد

که نزد. چون من خودم رو بهش رسوندم و 
 .نذاشتم زنگ بزنه

نیازی هم به تهدید نبود. من بهش پول 
 دادم و اون هم دهنش



 .رو بست

که مات و مبهوت نگاهی به کاووس خان 
 شده بود کرد و

گفت: از بچگی برای خانواده شما کار می 
 کرد، اره؟

 .کاووس خان تنها سرش را تکان داد
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کینه عجیبی از خانواده شما داشت. به -

 قول خودش، از تمام
این خانواده متمولی که بعد از انقالب هم، 

 توپ تو زندگیشون
د. احتماال تمام عقده هایی که نخورد، بیزار بو

 از بچگی



داشت، تو دلش ریشه کرده بود. نپرس از 
 من چرا. چون من

واقعا نتونستم درکش کنم. ولی فقط فهمیدم 
 که از همه تون

بیزاره. مخصوصا فیروزه. من هم از این 
 بیزاری به نفع

 .خودم استفاده کردم

کاووس خان گفت: برای چی بهش پول 
د بهدادی؟ چی رو بای  

 ما می گفت؟

 .بابا دوباره لیوان را برداشت و آب خورد
 .حاال به اون جا هم می رسیم-

لیوان خالی را به محي الدین داد تا باز هم 



 .برایش آب بیاورد
من کسی بودم که فیروزه رو از زندان -

 نجات دادم و بردمش
تو اون ویال. من بودم که این خطر رو به 

 جون خریدم که تو

فیروزه رو نجات بدم. من بودم  اون بلبشو،
 که جونم رو

گذاشتم کف دستم و این کار رو کردم. با 
 اینکه زن داشتم و

بچه، ولی عاشق فیروزه بودم. از همون اولی 
 که می خوند،

دلم براش رفته بود. البته دل کی نرفته بود. 
 ولی من می



دونستم که صد سال سیاه هم دستم به 
 .فیروزه نمی رسید

فیروزه اون باال بود و من اون پایین. وقتی 
 انقالب شد و اون

740 

 تقاطع  
جریان پیش اومدی من و فیروزه دیگه هم 

 سطح شده بودیم و

فیروزه دیگه باال نبود. من نجاتش دادم. نمی 
 تونستم حتی

 فکرش رو بکنم که اون بمیره و نباشه
لش دوباره اب خورد. حاال مشخص بود که حا

 اصال خوب
نیست. دستانش می لرزید و رنگش پریده 



 .تر شده بود
به همین خاطر با مکث کرد و ناگهان مثل 

 کسی که می شکند

و فرو می ریزد، لرزید. خم شد و دستانش را 
 روی صورتش

گرفت. شهاب الدین جلو رفت و صدایش 
 کرد. اما تنها دستش

را تکان داد و گفت که خوب است. چند 
طور فرو لحظه همان  

 .پاشیده و خم شده، ماند
با برادرم، فیروزه رو فراری دادیم. برادر  -

 کوچیکم. یه سال

 .کوچیک تر از من بود



 .لبش را زبان زد و خیس کرد
کاووس خان متفكرانه گفت: همون که 

 مجاهد شد؟ بابا تنها

کاووس خان را نگاه کرد و جوابش را نداد. 
 حالتش مثل کسی

داند چه جوابی باید بدهدبود که اصال نمی  . 

وقتی که فیروزه رو نجات دادیم و بردیم -
 ویال، متوجه شدم

که اشتباه کرده بودم و فیروزه هنوز هم باال 
 بود و من هنوز

هم دستم ازش کوتاه بود. از نظر اون، من 
 فقط برادر نجات

 .بودم
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مکث کرد و به من نگاه کرد. چشمانش کامال 

 مرده بود. مثل

اینکه او فقط یک عروسک از ممدوح بود، نه 
 .خود او

 .اسم برادرم نجات بود-
 .آهی کشید و چشمانش را روی هم فشرد

برای فیروزه، من فقط برادر نجات بودم. یه -
 مرد زن دار که

فیروزه هیچ کدوم از نخ هایی که می دادم، 
 رو نمی گرفت و

خودش رو به اون راه می زد. من تهران 
 زندگی داشتم و نمی



تونستم تمام وقتم رو اونجا و با اون باشم. 
 ولی نجات زن

نداشت و اونقدر عاشق فیروزه بود که اگه 
 فیروزه می گفت

 .بره بمیره، می رفت و خودش رو می کشت
نفسش را بیرون داد و باز هم به من نگاه 

 کرد. دهانم باز

و دلم آنچنان به هم می خورد که  مانده بود
 چیزی نمانده بود،

دوباره عق بزنم و چیزی که در معده ام نبود 
 .را باال بیاورم

خیلی سعی کردم اونها را از هم جدا کنم. -
 خیلی. نجات رو تو



تهران نگه می داشتم و دستش رو به کار بند 
 می کردم، تا اگه

خودم نمی تونستم برم اونجا پیش فیروزه، 
جات هم نتونهن . 

ولی نمی دونم چطور اونها عاشق هم شدن. 
 نجات می دونست

که چشمم دنبال فیروزه است، اما مردی می 
 کرد و به روم

نمی اورد. وقتی که بدون خبر دادن به من، 
 عقد کردن. من

اونقدر بهم ریختم که یک ماه رفتم سفر و 
 نجات رو مجبور
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ونش رو ول کنه و بیاد کردم که زن جو
 تهران، جای من تو

 .حجره

دستم را مقابل دهانم گرفته بودم و چیزی 
 نمانده بود که بیهوش

شوم. بهت و حیرت بهمن و کاووس خان و 
 حتی پسران

 خودش هم، دست کمی از من نداشت

از خانواده کسی نفهمیده بود که نجات -
 .فیروزه رو عقد کرده

یروزه رو به خانواده اصال نمی تونست ف
 عنوان عروس قبول

کنه و نجات هم میدونست که نمی تونه به 



 کسی از خانواده،

چیزی درباره فیروزه بگه. منم از این جریان 
 به نفع خودم

استفاده می کردم. ولی دیگه کار انچنانی هم 
 .نمی تونستم بکنم

دستم رفته بود زیر سنگ. تمام رویای من که 
 شاید به روزی

ه رو راضی کنم که زنم بشه و یا بتونم فیروز 
 زنم رو طالق

بدم و فیروزه رو بگیرم، با این عقد از بین 
 رفته بود. فیروزه

از دستم سر خورده بود و رفته بود. اونقدر 
 کینه داشتم که



داشتم می مردم وقتی می دیدم که نجات از 
 هر فرصتی

استفاده می کنه تا فقط برای دو روز هم که 
 شده، بره و

 .فیروزه رو ببینه، دلم می شد یه کاسه خون

نفس را بیرون داد. دستانش انچنان می 
 لرزید که آب روی

 .تمام صورت و لباسش ریخت
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وقتی تو به دنیا اومدی، نجات دیگه روی -

 .پاهاش بند نبود
عکس تو رو گذاشته بود تو کیف پولشو، به 

 همه با نشون می



توانست تحمل کند و به گریه داد. دیگر ن
 .افتاد

تو باید بچه من می شدی. من باید بابای -
 تو می شدم، نه

 نجات
 .های های گریه می کرد

 .کشتمش-

 .به معنی واقعی کلمه وا رفتم
من بابات رو کشتم. من شغادم. من -

 برادرکشم. قابلم. من
 .نفرین خدا، روی زمین هستم

کرد روی پیشانی اش زد و های های گریه . 

کی همخون خودش رو می کشه؟ کی -



 اینقدر پست میشه؟
تنها من نبودم که خشک شده و منجمد، 

 مانده بودم. بدتر از

 .من، پسرهای خودش بودند

ما خیلی شبیه هم بودیم. اونقدر که گاهی -
 مادرمون هم ما رو

با هم اشتباه می گرفت. خودم رو جای 
 نجات جا زدم و رفتم

خان و گفتم که  دیدن فرشته و کاووس
 فیروزه حالش خوب

نیست و افسرده شده و می خوام یه چند 
 مدتی، ببرمش

مسافرت. می خواستم که نیان و مزاحم 



 نشن. رفتم سراغ
فیروزه. به این امید که اون هم نفهمه، من 

 .شوهرش نیستم
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 .با دست روی پیشانی اش زد

- زه من رو احمق بودم. فکر کردم که فیرو
 نمی شناسه. می

خواستم اگه حتی شده، تا آخر عمر هم 
 نقش نجات رو بازی

 .کنم، ولی فیروزه رو داشته باشم

 .به من نگاه کرد
همون لحظه اول مامانت من رو شناخت. -

 با اینکه زیاد من



رو ندیده بود و دو سالی بود که اصال من رو 
 .ندیده بود

 .بیشتر به گریه افتاد
ید، به بی بی زینت گفت که بره وقتی فهم -

 و با فرشته خانم
تماس بگیره و جریان رو بگه هنوز می ترسید 

 که خودش بره

پلیس و جریان رو بگه. یا حتی بره تلفن 
 خونه راه دور و

زنگ بزنه. زینت رو خریدم. رفت شهر و 
 اومد و گفت که

زنگ زده. من اون جا موندم و سعی کردم به 
 فیروزه نزدیک



 .بشم و برای تو پدری کنم، تا شاید نرم بشه
 .خنده تلخی کرد

اینقدر عشق کورم کرده بود که نمی -
 فهمیدم دارم طلب محبت

از کسی می کنم که شوهرش رو کشتم. چی 
 می خواستم؟ یه

 کار غیر ممکن؟

 .گریه اش شدیدتر شد
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روز بعدش، فیروزه رفت ساحل و دیگه  -

. دو روزبرنگشت  

بعدهم جسدش رو کشیدن بیرون. فرشته 
 خانم اومد و جنازه



رو گرفت و بردیم تهران. من باید فکری به 
 حال تو می

کردم. نمی تونستم تو رو ببرم خونه. نمی 
 تونستم هم بگم چرا

نمی تونم دخترم رو نگه دارم. مجبور شدم 
 که برای فرشته

خانم و كاووس خان باز هم نجات بمونم. 
تی که به ظاهرنجا  

زن داشته. تمام کارهای کفن و دفن فیروزه 
 رو خودم کردم. با

شناسنامه نجات و به عنوان نجات. بعد هم 
 به فرشته گفتم که

زن دارم و اونها هم که تو رو می خواستن، 



 گفتن که تو رو

به سرپرستی قبول می کنن. به آشناها و 
 خانواده خودم هم

وهک گفتم که نجات رفته و عضو گر 
 مجاهدها شده و فرار

کرده و رفته عراق. خانواده، هنوز منتظرن که 
 نجات یه روز

بیاد. مادرم از دوری نجات دق کرد و بابام 
 روزی نبود که

 .نفرینش نکنه
خودم هم نفهمیدم که چه زمانی از روی مبل 

 پریدم و روی او
افتادم. با مشت به چانه اش زدم. جیغ می 



 کشیدم و او را می

به هر جایی چنگ می زدم. داد می  زدم.
 زدم. هوار می

کشیدم. عاقبت کسی مرا از روی او بلند 
 کرد. دو دست

قدرمند، مرا گرفت. من از شدت درد و غم و 
 اندوه، بی حس

شده بودم. حس خفگی داشتم. تهوع و گرما. 
 جنون و خشم. و

چند لحظه بعد درد آمد. دردی آن چنان 
 شدید که نفس کشیدن
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را برایم دشوار کرد. درد از دست چپم شروع 



 شد و به قفسه

 .سینه ام رسید

حس میکردم که همه چیز را از میان غبار 
 می بینم. ناله

کردم. شاید هم نکردم و فقط خیال کردم که 
 .دارم ناله می کنم

کسی فریاد می زد. کسی گریه می کرد. کسی 
 هم قفسه سینه

ام را محکم می کوبید. سرفه می کردم. شاید 
 هم کسی مرا

وادار به سرفه کردن می کرد. به طور مبهمی 
 چهره هایی نا

اشنا را می دیدم و دوباره از هوش می رفتم. 



 درد دستم کمتر

شده بود و اما حس می کردم که دستم را از 
 .دست داده ام

مثل این بود که دستم از کتف نبود. بعد 
اضطراب درد رفت.  

 .رفت. نگرانی رفت و من خوابیدم

چشمانم را باز کردم و اطرافم را نگاه کردم. 
 در بیمارستان

بودم. تعجب نکردم. چون تمام جز به جز 
 همه چیز را به

خاطر داشتم. کسی در اتاق نبود و در اتاق 
 هم باز بود. یک

اتاق دلباز بود که رو به حیاط بیمارستان 



 پنجره داشت. لحظه
به باغچه و درختان نگاه کردم. تمام آن  ایی

 چه را که به من

گذشته بود، به خاطر داشتم. فراموشی 
 نعمتی بود که ظاهرا

قرار نبود نصیب من شود. اما عجیب بود که 
 آن حس خشم از

بین رفته بود. تنها بهت و حیرت ناشی از 
 فهمیدن حقیقت بود

که در ذهنم سایه انداخته بود. غم و ناراحتی 
حسی بد. امانه و  

خشم و آن جنونی که باعث شده بود خودم 
 را روی سر او
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بیاندازم، تا او را بکشم. کسی که خیلی وقت 

 بود مرده بود و
خودش خبر نداشت. پنج دقیقه بعد، زمانی 

 که توانستم کمی

خودم را به دست بیاورم، زنگ پرستاری را 
 زدم. زن مسنی

مد. چهره اش مهربان بود و کامال به سراغم آ
 - .پر انرژی

 ...سالم

لبخند زد و نگاهی به مانیتور کرد و عالیم 
 حیاتی ام را چک

 .کرد



 چه مریض ارومی!کی بیدار شدی؟-

 .پنج دقیقه ایی میشه -
 چانه اش را باال داد و سرمم را عوض کرد

 برای چی بستری شدم؟ -
ان و درجه زیر زبانم گذاشت و گفت: میگم بی

 سوند ادرارت

رو بردارن. خودت باید بلند بشی دستشویی 
 .کنی

 دوباره پرسیدم : برای چی بستری شدم؟

 .دستش را مادرانه روی پیشانی ام گذاشت

به انفارکتوس خفیف داشتی عزیزم. ولی -
 اصال نترس. به

 .خیر گذشت



بعد همان طور که چیزی را در پرونده پزشکی 
 ام یادداشت

می کرد، زیر لب گفت که چقدر سکته در 
 بین جوانان زیاد
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شده است. تنها سرم را تکان دادم. نمی 

 ترسیدم. چون خودم
به طور مبهم حس کرده بودم که چه بالیی 

 .سرم آمده است

فشار خونت باالست و ظاهرا هیچ وقت -
 نمی دونستی و تحت

 .نظر هم نرفتی
را از روی پرونده پزشکی اخم کتان سرش 



 بلند کرد و نگاهم
کرد و ادامه داد: هیچ وقت فکر نکردی که 

 ممکنه فشارت باال

باشه؟ عالیم رو دیدی و ول کردی، یا اصال 
 اهمیت ندادی؟

باالخره باید یه زنگی و عالمتی داشته بودی. 
 گر گرفتگی و

تهوع تو عصبانیت و خون اومدن از بینی و 
 .چه می دونم

ره یه چیزی باید بوده باشه که ولش باالخ
 کردی به تا این جا

 .رسیدی

پرونده را پایین تختم، سرجایش اویزان کرد 



 و گفت: از حاال
به بعد باید تحت نظر باشی، غذای شور و پر 

 .نمک، اصال
فست فود، تعطیل. ورزش و خوردن 

 سبزیجات و آب و میوه

و غذاهای سالم، بله. استرس و نگرانی، 
آرامش و خداحافظ  

 .یوگا، خوش اومدی؟ لبخند زدم
خوشم اومد. مریض راست کار، به تو می -

 .گن

کسی از کنار در سرک کشید. دلم با دیدنش 
 آرام گرفت. مثل

این بود که تا قبل از آمدن او، ترسی درونم 



 بود که خودم خبر
نداشتم و حاال و با دیدن او، آن ترس رفته 

 بود و ارامش
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جایش را گرفته بود. پرستار چرخید و به 

 بهمن نگاه کرد و
گفت: فقط پنج دقیقه... عصبانیش نمی 

 کنی، هیجان زده

نمیشه، حرصش نمی دی، فقط ماچش می 
 کنی؟

بهمن لبخند ارامی زد و سرش را تکان داد. 
 جلو آمد و روی

صندلی کنار تخت نشست و دستم را در 



 دست گرفت. پیشانی

ای لحظاتی روی دستم گذاشت. اش را بر 
 وقتی سرش را باال

آورد، چشمانش خشک بود، اما حس غریبی 
 .در نگاهش بود

 .ترس و در عین حال، ارامش
 .دیگه هیچ وقت همچین بالیی سر من نیار-

 .نفسش را بیرون داد
 .من واقعا دیگه تحملش رو ندارم-

دستم را از دستش در اوردم و روی گونه اش 
 گذاشتم. چانه

اش را لمس کردم و انگشتم را روی لبانش 
 .کشیدم



 چند روزی بیهوش بودم؟-

تا وقتی استیبل شدی، نصف روز تقریبا. -
 ولی بعدش دایم

 .بهت مسکن می زدن و کامال خواب بودی
به عقب تكیه داد و آهی کشید و سرش را 

 میان دستانش

گرفت. متوجه شدم که آن چند مدت، خیلی 
 به او سخت گذشته

. چشمانش نخوابیده بود و صورتش است
 .خسته و غمگین

گوشی اش را در آورد و چیزی تایپ کرد. در 
 همان حال
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گفت: دانش احتماال بلیط هم گرفته تو این 
 دو روز هم به

بیچارگی تونستم راضیش کنم که نیاد. ولی 
 امروز انچنان

 .سرم داد کشید که گفتم بره بلیط بگیره

وشی را در جیبش گذاشتگ . 

 به بابا هم خبر دادم-
 .آهی کشید

سارا فشارت خیلی باالست. چرا هیچ وقت  -
 نفهمیدی؟

 .چانه ام را باال بردم

نمی دونم. همیشه فکر میکردم فشارم -
 پایینه. همیشه احساس



 ضعف داشتم و دستام یخه

 .نفسش را محکم بیرون داد
- کم اینها عالیم کم فشاری نیست. عالیم 

 .خونیه

یه بار هم فشارم خیلی پایین بود. سرم -
 .زدم

اونم دلیل نمیشه. هر کسی حتی کسی که -
 فشار خون باال داره

 .هم، ممکنه به زمانی فشارش افت کنه

چند لحظه ایی سکوت بینمان ایجاد شد. 
 بعد او محتاطانه

 ...گفت: نمی خوای چیزی بدونی؟ نمی خوای

 . .به میان حرفش امدم



 نه-
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انقدر قاطع گفتم که خودم هم تعجب کردم. 

 .لبخند کوچکی زد
پرستار به اتاق سرک کشید و گفت که وقت 

 .تمام است
برخاست و خم شد و كف دستش را روی 

 موهایم گذاشت و

نوازش کرد. پر از محبت زمزمه کرد: 
 .دوستت دارم

دلم پایین ریخت. هرگز با چنین حالتی، ابراز 
 عالقه نکرده

بود. با این شیفتگی و عشق ناب. لبخند 



 .بزرگی زدم
 .منم-

 .خم شد و دوباره نوک بینی ام را بوسید

صدای خنده پرستار امد که گفت: بیا فرهاد 
 خان! بیا ضربان

 .قلبش رفت

بهمن خنده ی نرمی کرد و بیرون رفت. بقیه 
رهاروز را با  

خوابیدم و بیدار شدم و هر بار بهمن می 
 .آمد و می رفت

فهمیده بودم که دست چپم کمی لمس شده 
 بود. می گفتند که

مشکلی نیست و با فیزیوتراپی حل می شود. 



 دستم بی حس

بود. اما نه انقدر که در چشم بیاید. اما به 
 طور واضح و

مشخصی نمی توانستم از آن به درستی 
ا در ایناستفاده کنم. ب  

خوابیدن و بیدار شدنها، کاووس خان هم به 
 دیدنم آمد. یک

لحظه که چشمانم را باز کردم و او کنار تختم 
 نشسته بود. اما

با دیدن من آنچنان معذب از جا پرید که 
 من ترجیح دادم که

دوباره چشمانم را ببندم. بعد او برخاست و 
 رفت. شب بهمن
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ر کنارم، روی تختی که برای همراه آمد و د

 بود، خوابید. اما
هر زمان که برای رفتن به دستشویی از 

 خواب بیدار شدم، او

هم بیدار بود و در نور دیوارکوب، کتاب می 
 خواند. به خاطر

سرمی که در دستم بود، چند بار به 
 دستشویی رفتم و هر بار

هم بهمن مثل یک مادر مرا تر و خشک کرد. 
د، بهروز بع  

مالقاتی های بیشتر نکشید و من نزدیک ظهر 
 مرخص شدم و



آن زمان بود که بیشتر پی به وضعیت دستم 
 بردم. عمال حتی

یک دکمه را هم نمی توانستم ببندم. بهمن 
 مرا راست و ریست

کرد و حتی موهایم را شانه زد و بست و ایینه 
 اورد و من

خودم را در آن دیدم و حتی روی لبانم رژلب 
م زد، تا بهه  

قول خودش، روحیه ام بشاش تر شود. 
 مستقیم به خانه کاووس

خان رفتیم. چون به قول بهمن، محبوبه 
 خانم آن جا بود و می

توانست کمک باشد. آن جا مالقاتی های 



 .دیگری هم آمدند

اولین کسی که آمد، شقایق بود. با یک 
 دست گل بزرگ از

ه و رزهای قرمز و مخملی بیچاره انقدر شوک
 ناراحت بود که

حد و اندازه نداشت. اما از طرفی هم می 
 خواست خودش را

کامال عادی نشان دهد که باعث شده بود 
 اضطراب داشته

باشد و مدام حالتی داشت، مثل اینکه هر 
 لحظه زیر گریه

خواهد زد. وقتی که خم شد تا مرا ببوسد، 
 فین فین اش بلند شد



و بعد به بهانه اینکه در کیفش دنبال چیزی 
 است، سریع هایش

 .را پاک کرد
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وقتی که بهمن خان زنگ زد و گفت چی  -

 شده، باورت میشه

انقدر شوکه شدم که کم مونده بود خودم 
 هم سکته کنم

مکث کرد و با نگرانی به تمام صورتم نگاه 
 .کرد

- کردسارا خدا خیلی بهت رحم  . 

 .لبخند زدم
 .اره می دونم-



 .دستم را گرفت و پشت دستم را بوسید

نمی دونم چی بگم. فکر کنم خودت هم -
 دوست نداری که

 .چیزی بگم

آهی کشیدم و نگاهی به در کردم. الی در باز 
 بود. شقایق

سریع موضوع را گرفت و برخاست و در را 
 بست و دوباره

 .امد و کنارم نشست
- شد؟فقط بگو که چی   

 .سرش را تکان تکان داد

نمی خوام اصال وارد جزییات بشم. چون -
 خودم هم چیز



زیادی نمی دونم سارا جان؛ هر چی شنیدم 
 .از بهمن بوده

مکث کرد و موهانم را نوازش کنان از صورتم 
 .کنار زد

 جنازه-

754 

 تقاطع  
زبانش گرفت و توپوق زد و گفت: منظورم 

 استخونهای بابات
رو کشیدن بیرون. تو زیر زمین خونه 

 پدریشون دفنش کرده
 .بوده. االن هم هنوز بازداشته ظاهرا

اه عمیقی کشیدم و تمام جز به جز حرف 
 هایش را به خاطر



اوردم. چشمانم را برای لحظه ایی روی هم 
 .فشردم

 .فکر کردم مرده-

 .با ناراحتی نگاهم کرد
- ه با مرده فرق نداره قربونت برم. کسی ک

 برادرش رو کشته،
مطمئن باش که همون لحظه مرده و 

 .خودش خبر نداشته

دیگر ادامه نداد. من هم نخواستم چیز 
 بیشتری بگوید. دوباره

موهایم را نوازش کرد. ضربه ایی به در خورد 
 و بهمن به

 .داخل آمد. گوشی تلفن در دستش بود



عذرخواهانه به شقایق نگاه کرد و گفت: 
 دانشه. می تونی

 باهاش حرف بزنی. هنوز بلیط نگرفته
شقایق برخاست و گفت که به اشپزخانه می 

 رود تا آب
بخورد و به ما فضایی خصوصی تری داد. 

 بهمن آمد روی
تخت، کنار من نشست و تماس را برقرار 

 کرد. دانش پشت

میز رستورانی نشسته بود. وقتی خوب دقت 
 کردم، متوجه

س بود. شدم که رستوران نبود و استارباک
 موهایش را پشت



سرش بسته بود و یک پیراهن مردانه آبی 
 روشن، بدون
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کراوات پوشیده بود که به شدت به رنگ 

 چشمانش می آمد و

آن را آبی تر نشان داده بود. چند لحظه فقط 
 نگاهم کرد. حالت

صورت او هم جوری بود که حس کردم او 
 هم زیر گریه

بخندم را که دید، آن نگرانی که خواهد زد. ل
 در نگاهش موج

می زد، کمتر شد. آهی کشید و دستش را 
 روی صورتش



 .گذاشت

 بچه تو آخرش من رو می کشی؟-
خندیدم. خودش هم لبخند بی حوصله ایی 

 .زد

 .داشتم می اومدم-

 .به میان حرفش امدم. به میان حرفش امدم
 .دیگه نیازی نیست. بهترم-

نگاهش را به برادرش داد  کمی اخم کرد بعد
 و دوباره به من

 .نگاه کرد
 . اره انگار.بهتری-

 .جرعه ایی از قهوه اش نوشید

کی فکرش رو می کرد که تو جوجه ی قوزی، -



 فشار خون
 .داشته باشی

خندیدم. این بار خودش هم خندید. از آن 
 خنده های همیشه

 .اش
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- یشنیدم که بروس لی هم شد . 

از گوشه چشم دیدم که بهمن اخم کرد و 
 اشاره کرد که چیزی

نگوید و دانش هم سریع خودش را جمع و 
 جور کرد. اما من

 .لبخند زنان گفتم
 اره. این بار ببینمت، دیگه کتک می خوری-



خندید و با عالقه ایی آشکار در صورتش به  .
 من نگاه کرد

هی بچه... متنفرم که به زن نقطه ضعفم  .-
 رو بفهمه. اون هم

 .نه هر زنی. یه جقله ی قوزی
مکث کرد و بقیه قهوه اش را سر کشید و 

 خنده کنان ادامه

داد: اما ولى به حد مرگ، دلم برات تنگ 
 .شده

خندیدم. متوجه شدم که بهمن هم خنده 
 .اش گرفت

نی. بخواب... زیاد نباید خودت رو خسته ک -
 ب



همن برخاست و در حالیکه همچنان با او 
 حرف می زد، از

 .اتاق بیرون رفت
 .چند لحظه بعد شقایق دوباره برگشت

 .همه خیلی نگرانت بودن-

کنارم روی تخت نشست و دستم را در 
 دستش گرفت و

 .نوازش کرد
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تو خوب میشی عشقم. تو قوی هستی و -

هکلی ادم دور و برت  

که دوست دارن و کمک می کنن که خوب 
 .بشی. لبخند زدم



 .می دونم. من خوبم شقایق-

نگاهش تمام صورتم را کاوید. بعد خم شد و 
 پیشانی ام را

 .بوسید
 .اره فکر کنم خوبی-

شقایق تا شب آن جا ماند. من بارها 
 خوابیدم و بیدار شدم،

ولی او هر بار آن جا بود. گاهی بهمن هم در 
د و بااتاق بو  

هم آهسته حرف می زدند و گاهی خودش 
 تنها نشسته بود و

فقط به من نگاه می کرد. وقتی برای آخرین 
 بار در آن روز



بیدار شدم، شب شده بود و چراق اتاق 
 خاموش بود و تنها

دیوار کوب روشن بود. در اتاق کامال باز بود 
 ولی کسی در

اتاق نبود. بهمن را صدا کردم و به صدای 
که تقریبا به پایش  

 .طرف اتاق می دوید، گوش دادم

 جانم بیدار شدی؟-

خیز برداشتم تا کمی جا به جا شوم، اما به 
 خاطر دست چپم

نتوانستم و کج شدم. خم شد و زیر بغلم را 
 گرفت و مرا جا به

 .جا کرد



 شقایق رفت؟-

 .اره عزیزم -
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مکث کرد و گفت: باید یه چیزی بخوری. 

 محبوبه خانم یه

جور سوپ درست کرده که خودش میگه 
 .بمب انرژیه

 .خندیدم

از این بمب های انرژی برای فرشته هم -
 .درست می کرد

رفت و کمی سوپ و یک لیوان آب و 
 داروهایم را برایم

آورد. سوپ به شدت بیمزه بود. طوری که با 



 قاشق اول دلم
هم زدرا به  . 

 این چیه؟-
اخم کرد و گفت: نمک نداره. اصال دیگه 

 فکرش رو هم نکن
 .که بخوای نمک زیاد بخوری

چشمانم را چرخاندم. روی مبل کنار تخت 
 نشست و یک پایش

 .را روی پای دیگرش انداخت

پوپک به گوشیت زد. همین یه ساعت -
 قبل. وقتی جریان رو

بهش گفتم، بیچاره آن چنان شوکه شد که 
 دو بار صداش کردم



تا جواب داد. فکر می کرد دارم شوخی می 
 کنم. گفت فردا

 .میاد دیدنت

سرم را تکان دادم و دیگر از بمب انرژی 
 محبوبه خانم

 .نخوردم. بهمن داروهایم را داد
 چی هستن اینها؟-
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داروی فشار خون که باید دایم بخوری فعال -

 تا فشارت کنترل
. یه دونه هم قرصه که برنا گفت رقیق بشه

 کننده خون و

 اکسیژن رسانه



همه را با هم باال انداختم و بلعیدم. بهمن 
 چراغ اتاق را روشن

 کرد و آمد کنارم

 .دلم برایت تنگ شده بود-

 .سینه اش تکان مالیمی خورد و خندید

 منم-

 .مکث کرد و لبهایش را روی موهایم گذاشت

- های زندگیم بودیکی از سخت ترین روز  . 

موهایم را بوسید و گونه اش را روی سرم 
 .سایید

نمی تونی تصور کنی که به من چی -
 گذشت. هر لحظه من

 .مرگ رو پیش چشمم دیدم



 بهم بگو چی شد ؟-
چند لحظه طوالنی سکوت کرد. مثل اینکه 

 نمی دانست از کجا
 .شروع کند

وقتی تو خودت رو انداختی روش و بعد -
 .من بلندت کردم

همه اونقدر بهت زده و ترسیده بودیم که 
 اصال مغزمون کار
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نمی کرد. تو داشتی جلوی چشمام می 

 مردی. اورژانس اومد

 ... و

 .مکث کرد و نفس عمیقی کشید



سارا خیلی بد بود. وادارم نکن، دوباره یادم -
 .بیاد

 .با دستش بازویم را نوازش کرد
می دونی تو این جریان، نمی دونم حال -

 کی بدتر بود. حال

تو که اینقدر عصبی شدی و این بال سرت 
 اومد؟ حال بابا که

هنوز که هنوزه گیج و تو خودشه؟ یا حال 
 محي الدین و

 شهاب الدین؟

 هنوز بازداشته؟-

 .اره-
 چی میشه؟-



- ولی چیزی که  اعتراف به قتل واضح داره.
 من دیدم، فکر

نکنم دوام بیاره که به محاکمه و این چیزها 
 .برسه

 زمزمه کردم: شقایق گفت که
مکث کردم و نمی دانستم چه بگویم. زبانم 

 نمی چرخید. عقلم
کار نمی کرد. مردی که تمام عمر فکر میکردم 

 نیست، و بعد
فکر کردم که او را پیدا کرده ام و از او متنفر 

دربودم،   

حقیقت خودش قربانی بود که باید دل 
 سنگ برایش می



سوخت. ناگهان از میان تمام این اتفاقات، 
 حس کردم که پدرم
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چقدر غریب و غمگینانه از دنیا رفته است. 

 نه عزاداری و نه
گریه ایی. نه حتی دلسوزی و نه غمی. پدر و 

 مادرش که از

ها دخترش، از دستش ناراحت بودند و تن
 وجود او بیخبر. در

حالیکه او غریب تر از هر کسی، در زیر خاک 
 خانه پدریش

بوده و مادرش چشم انتظار و فرزندش، بی 
 خبر. ناگهان حس



کردم که چقدر در حق او نامردی شده است 
 و برای او حتی،

چشمی هم گریان نشده است. زیر گریه 
 زدم. بهمن دستپاچه

ا کردشد و مرا از بغلش جد . 

 .گریه نکن سارا. دوباره فشارت میره باال-

هق هق کنان گفتم: برای بابام گریه می 
 کنم. چقدر بیچاره

بوده. تنها دخترش ازش متنفر بوده. زیر 
 خاک خونه پدریش

بوده و هر روز، نفرین باباش پشت اش 
 …بوده. بهمن

هق هق کردم. با ناراحتی دستمال بیرون 



 کشید و با مالیمت

 .اشک هایم را پاک کرد
 .دلم براش می سوزه-

دوباره اشک های جدید و جایگزین قبلی ها 
 شدند و او دوباره

 .با مالیمت اشک هایم را پاک کرد
دوست دارم براش گریه کنم. چون می -

 خوام بدون عزاداری

 .نمونه
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مرا بغل کرد و به سینه اش فشرد. اما غمی 

بود، بهکه در دلم   

این راحتی ها از بین نمی رفت. پاک نمی 



 شد و با این اشکها

شسته نمی شد. روز بعد، برخاستم و کمی 
 .در اتاقم راه رفتم

دستم همچنان مسئله ساز بود و من واقعا 
 ترسیده بودم که

همیشه همین طور بماند. قبل از آمدن 
 پوپک، با برنا حرف

را زدم و حتی نوشاد هم جلو آمد و حالم 
 پرسید و آرزوی

بهبود کرد. برنا بیشتر از دید دکتری به این 
 جریان نگاه کرد

و گفت که احتماال فشار خون در خانواده 
 .پدریم ارتی است



بعد هم گفت که دستم را باال ببرم و نشان 
 اش بدهم. گفت که

نگران نباشم. بهتر می شود و این بی حسی 
 .از بین می رود

ا و نوشاد، پوپک آمد. بعد از حرف زدن با برن
 بیچاره او مثل

کسی بود که هنوز باورش نمی شد، این 
 اتفاق برای من افتاده

است و تا لحظه ایی که مرا در بستر ندید، به 
 گفته خودش

فکر می کرد که بهمن با او شوخی کرده 
 است. برایم گل

 .اورده بود و یک خرس عروسکی



- ت به جان مامانم تا االن که دیدمت روز تخ
 خوابیدی، فکر

کردم بهمن شوخی کرده. االن دیدم که به 
 جریان کامال

 ...جدید

جیغ جیغ کنان ادامه داد: وای سارا. اخه 
 سکته؟ اونم تو این

 سن؟
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محبوبه خانم شربت آورد و گفت: از بس از 

 این اشغال
پاشغال ها می خورین شما جوونها. چه 

 میدونم، سوسیس،



کالباس و پیتزا.... اینها همه اش سمه برای 
 .این رگ و پی ها

بعد هم همانطور غرولند کنان بیرون رفت. 
 پوپک ریز ریز

 خندید و گفت: این رو راست میگه

بعد دستش را روی سینه چپ اش گذاشت 
 و گفت: من دیگه

غلط بکنم فست فود بخورم. نون پنیر مگه 
 چه کم دارد از

 پیتزا
 .خندیدم

- جورها هم نیست که بابا جان. من این 
 ظاهرا فشار خون



 داشتم و خودم خبر نداشتم

آهی کشیدم و یاد آن شبی که در خانه زینت 
 ملوک از فشار و

ناراحتی حس گرگرفتگی و بعد تهوع و باال 
 .آوردن داشتم

احتماال أن شب هم فشارم باال رفته بوده و 
 .خودم خبر نداشتم

دم. فکر میکردم به یاد خون دماغ هایم افتا
 که در اثر گرما

است. اما شاید همان موقع هم فشارم باال 
 بوده است. بعد از

رفتن پوپک، برخاستم و اهسته، آهسته 
 جوریکه صد سال



طول کشید، از اتاق بیرون آمدم و به پایین و 
 .هال رفتم

وقتی که پایین رسیدم، رسما روی مبلمان 
 ولو شدم. صدای به

ان می داد که محبوبه هم خوردن ظرفها نش
 خانم هنوز در
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اشپزخانه است. بهمن هم ظاهرا در خانه 

 نبود. تلوزیون را
روشن کردم و محبوبه خانم که صدا را 

 شنیده بود، بیرون

آمد. اما گفتم که خوب هستم و تنها باال در 
 اتاق، حوصله ام



سر رفته بود. یک ساعت بعد، بهمن و 
ان با هم بهکاووس خ  

خانه برگشتند. این اولین باری بود که بعد از 
 بهوش آمدنم، با

کاووس خان روبه رو می شدم. حالت 
 صورتش، مثل زمانی

شده بود که فرشته تازه از دنیا رفته بود. 
 کمی تکیده و الغر

شده بود. قبل از آنکه بهمن بخواهد بگوید 
 که چرا پایین آمده

ی محبوبه خانم ام. همان حرف هایی که برا
 گفته بودم را

تکرار کردم. کمی چشمانش را تنگ کرد و مرا 



 برانداز کرد،
اما احتماال به این نتیجه رسید که بهتر است 

 .چیزی نگوید

کاووس خان آمد و روی مبل کناری من 
 نشست. بهمن مارا

 .تنها گذاشت و به آشپزخانه رفت
 بهتری؟-

 اره مرسی-
 .سرش را تکان تکان داد

همه رو ترسوندی. پسر من رو بدتر. من رو -
 از اون هم

 .بیشتر
 گفتم



حاال باید اون دنیا، جواب فیروزه رو هم -
 .بدم
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 .لبخندی روی لبم شکل گرفت

بهمن گفته بهت جریان جابه جایی بابات -
 رو؟

 .سرم را تکان دادم

فقط می دونم که تو زیر زمین خونه -
کرده پدریش، خاکش  

 .بوده
 .نفسش را محکم بیرون داد

اره خدا نشناس! پلیس زیر زمین رو -
 شکافت. هر چی مونده



بود، کشیدن بیرون و بردن بهشت زهرا 
 .خاک کردن

 .لبم را گزیدم تا اشکم دوباره سرازیر نشود
االن از پلیس آگاهی میایم. گفتن به -

 محض خوب شدن و هر

. یه سری چه سریعتر، باید بری اداره اگاهی
 از کارهای

 .اداری هست که تو باید باشی و امضا کنی
سرم را تکان دادم و هر دو نفرمان چند 

 لحظه ایی سکوت
 .کردیم

چطور شما هیچ وقت متوجه نشدین که -
 اون بابام نیست؟



خیلی شبیه بودن. خیلی... قابل تشخیص -
 نبود

مکث کرد و متفکرانه ادامه داد: یادمه تازه 
شدهفیروزه فوت   

بود و ما درگیر کارهای گرفتن سرپرستی تو 
 بودیم که یه

روز رفتم سراغش تو حجره اش. االن یادم 
 نیست که برای
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چی رفتم. اون جا فهمیدم که برادرش 

 نیست. در حالیکه فکر
می کردم اون نجات ممدوحه. اون شوهر 

 فیروزه است. گفت



و ازش دست تنها شدم و سرم شلوغه 
 پرسیدم پس برادرت

کو؟ گفت که رفته عراق. فرار کرده. گفتم 
 چرا؟ گفت که

 ...مجاهد شده و رفته عراق

مکث کرد و دستش را روی صورتش کشید و 
 .اه بلندی کشید

وای االن که فکرش رو می کنم، موهای تنم -
 .سیخ میشه

 .به عقب تکیه داد و به من نگاه کرد
عوضی تمام مدت که خرج تو رو می داد، -

 پول نقد می
فرستاد در خونه یا محل کار من. چون 



 خودش می دونست که

یا قبل ترها اگه بخواد کارت به کارت کنه
 چک بده یا حواله

بانکی بکنه، می فهمیم که اون نجات ممدوح 
 نیست... م

 .کث کرد و چانه اش را باال داد

- تا این اواخر، با اما نمی دونم... شاید هم 
 شناسنامه بابات کار

می کرده . در هر حال از نظر قانونی نجات 
 ممدوح نمرده

بوده، تا شناسنامه اش باطل بشه. این 
 بیشرف هم که اینقدر

شبیه نجات بوده که بتونه با شناسنامه اش 



 .هر کاری بکنه

البته هر کاری که به تو مربوط میشده. چون 
 خانواده خودش

کردن، نجات فرار کرده و رفته که فکر می ... 
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سیگاری آتش زد و با نفرتی در صورتش 

 گفت: نمی دونم

چطور یه ادم تونسته این همه سال، خودش 
 رو جای دو نفر

جا بزنه. به یه عده بگه که نجات ممدوح و 
 برادرش مجاهد

شده و رفته عراق. به عده دیگه و خانواده 
ودشهاش بگه که خ  



 …و نجات رفته عراق

را سیگارش را در زیر سیگاری تکاند. ادم 
 خودش رو نمی

تونه تحمل کنه. چه برسه به اینکه دو نفر 
 باشی. به یکی بگی

 خودتی و به یکی دیگه بگی برادرتی

زمزمه کردم: خانواده اش چی ندیدمشون 
 …که

 .ولی پسرهاش خیلی شوکه شدن -

ی خودش، بهمن با یک پیش دستی میوه برا
 از اشپز خانه
 .بیرون آمد

امروز با محی الدین حرف زدم. گفت که -



 شناسنامه و مدارک

نجات رو پیدا کردن. ظاهرا تو گاو صندوق 
 خودش بود که

کلیدش هم، فقط دست خودش بوده. که رو 
 اوردن و در

 ...صندوق رو باز کردن

 .مکث کرد و به من نگاه کرد

- مال  به مقدار عکس هم ظاهرا بوده.
 ...مادرت

کمی شانه اش را باال داد. احتماال از ویال با 
 خودش آورده

بوده. آهی کشید و گفت: نمی تونم بگم که 
 این آدم مجنون بوده،
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یا بعد از ازدواج فیروزه با برادرش اینطور 

 شده. اصال نمی

تونم درکش کنم. این حجم از دیوانگی، اصال 
 قابل درک

 .نیست
کاووس خان گفت: من این ادم رو سر جمع 

 یکی دو بار دیده
بودم... به عنوان خودش البته، نه نجات 

 ممدوح به نظرم ادم

معقولی می اومد. من هر کسی رو می 
 تونستم به هر عنوانی

 .تصور کنم، به جز این آدم رو



 .دستش را روی دهانش کشید

رابطه اش با نجات هم خیلی خوب بود. با -
م کار می کردنه  

و حتی اختالف کاری هم نشنیده بودم که 
 داشته باشن. بعد یه

دفعه این طوری. اون هم به خاطر هیچ و 
 . پوچ

بهمن یک گیالس به طرفم انداخت. اما 
 نتوانستم بگیرم و

 :گیالس قل خورد و رفت زیر مبل. گفتم

هیچ و پوچ که نبوده. اون عاشق مادرم -
 بوده و بابام هم

و داشته. اون هیچ کدوم از شرایط مادرم ر 



 بابام رو نداشته و
از همه مهم تر، مامانم رو هم نداشته 

 همین، اینقدر آتیشش زده

که این کار رو کرده. کاووس خان سرش را به 
 نشانه رد

کردن حرف من تكان داد. زمانی که فیروزه 
 رو از من جدا

کردن و فرشته از هرمز جدا شد. با اینکه فکر 
کهمیکردم   

شاید هرمز ایران بمونه و تکلیفش با فیروزه 
 یکسره بشه، ولی
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حتی یه لحظه هم به این فکر نکردم که باید 



 هرمز رو خفه

کنم و تو زیر زمین خونه آقا بزرگ چالش 
 کنم. این اتفاقی بود

که با افتاده بود. من یا هرمز، یا حتی فیروزه 
 و فرشته، می

لوی آقا بزرگ در بیایم و نذاریم تونستیم ج
 که این اتفاق بیفته

ولی وقتی که یک نفر، یا دو نفر، تصمیم -
 خودشون رو

گرفتن، دیگه اینکه بخوای کسی رو به خاطر 
 تصمیمی که

گرفته بکشی، جنونه نه عشق. آهی کشید و 
 گفت: عشق اون



که، بد معشوقت رو نخوای... برخاست و 
 همانطور که به

فت، گفت: این مرتیکه زده برادر اتاقش می ر 
 خودش رو

کشته، چون فیروزه اون رو انتخاب نکرده. 
 این رسما
 دیوانگیه

به اتاقش رفت و در را بست. بهمن ظرف 
 میوه اش را روی

میز گذاشت و مبل را بلند کرد و گیالس گم 
 شده را پیدا کرد و

 .در ظرف انداخت

 بابا گفت که باید بری پلیس؟-



 .سرم را تکان دادم

 اره... ولی برای چی؟ -
 .یه سری از کارهاست که نیاز به تو داره -

همانطور که کمک می کرد تا به اتاق برگردم 
 گفتم: تو

 دیدیش؟
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 نه-

 .روی سومین پله بلندم کرد. خندیدم

 .دیونه، کمرت درد می گیره-

شیبه شوخی گفت: کمتر بخور که الغرتر ب . 

سرم به خاطر حرکت گهواره ایی که داشت، 
 .گیج می رفت



اما حس خوبی که با کارش و در آغوشش 
 داشتم، بر همه چیز

غلبه می کرد. مرا روی تخت گذاشت و 
 خودش هم کنارم

نشست و گفت: می دونی سارا... اصال تو 
 این چند روز حالی

دارم مثل اینکه خودم نیستم. مثل اینکه 
خودم اصال این زندگی  

نیست که داره این اتفاقها توش می افته 
 آهی کشید و سرش را
 .به تاج تخت تکیه داد

اصال نمی تونم تصور کنم که یه ادم، این -
 همه سال، با



همچین رازی زندگی کرده باشه و خیلی 
 راحت هم زندگی

 کرده باشه و از درون، منفجر نشده باشه

 .سرم را کج کردم و به شانه اش تکیه دادم

فکر نکنم خیلی هم راحت بوده باشه. اون -
 شب که تو

بیمارستان بود. یه لحظه رفت تو هپروت و 
 .گفت من کشتمت

احتماال داشته خواب بابام رو می دیده. پس 
 همچین هم راحت

 .نبوده
 .دستش را گرفتم و با انگشتانش باز کردم

771 

 تقاطع  



دلم برای بابام خیلی می سوزه. حتی از -
 .مامانم هم بیشتر

مامانم شاید اگه نرفته بود دریا، زنده بود. 
 نمی دونم... شاید هم

اونقدر دلشکسته بوده که نتونسته خودش رو 
 .نجات بده

 .سرم را بلند کردم و به بهمن نگاه کردم

 .دلشکستگی خیلی بده-

لبریز اخم کم رنگی کرده بود. اما چشمانش 
 از ارامش و

محبت بود. با انگشت اشاره اش، گونه ام را 
 .نوازش کرد

ولی بابام خیلی گناهی بوده. وقتی یادش -



 می افتم، دلم آتیش

 .می گیره

 دوباره سرم را روی شانه اش گذاشتم

بابا می گه ممدوح احتماال می خواسته مالی -
 چیزی به نامت

 کنه که سراغت اومده. حاال که داشته می
 مرده، می خواسته با

 دادن پول بهت، جبران کنه

حسی که بهش دارم تنفره. ولی گاهی تو این 
 چند روز، آنچنان

مغزم قفل میکنه که اصال فکر می کنم چرا 
 باید این کار رو

بکنه؟ یه ادم چقدر باید دیوانه باشه یا از 



 ادمیت دور باشه که
 اینکار رو بکنه. فارغ از حتی جریان اینکه

ر خودش روبراد  

کشته، اون فکر این رو نکرده که مادرم اون 
 رو نمی خواد؟

یا فقط می خواسته بابام فیروزه رو نداشته 
 باشه، حتی اگه

 خودش هم نتونه مامانم رو داشته باشه؟
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اره. احتماال این بوده. چون خودش هم می -

 دونسته که

ی کنه. می فیروزه در نهایت، اون رو قبول نم
 خواسته حاال



که فیروزه مال اون نشده، مال برادرش هم 
 . نباشه

 .نفسش را محکم بیرون داد
میگم اصال تو این چند روز، گاهی فکر می -

 کنم که این

 .زندگی من نیست، برای همه این فکرهاست

تلفنم زنگ خورد. جاوید بود که نمی دانم از 
 کجا فهمیده بود

افتاده است. انقدر که این اتفاق برای من 
 نگران بود که

مجبور شدم چند بار قسم بخورم که حالم 
 خوب است و نمرده

ام. وقتی که خیالش راحت شد، فهمیدم که 



 ظاهرا یکی از بچه

های دانشگاه، زمانی که مرا به بیمارستان 
 رسانده بودند، انجا

بوده است و او جریان سکته کردن مرا به 
 .جاوید گفته است

در روزهای بعد، من مجبور شدم که به 
 پلیس آگاهی تهران

بزرگ و دادگاه و پزشک قانونی و چند جای 
 دیگر بروم. در

دادسرا، زمانی که من با بازپرس پرونده 
 صحبت کردم و او

تمام چیزی که من می دانستم را پرسید و 
 یادداشت کرد و از



بی بی زینت و همه این جریانات پرسید و 
رستانگزارش بیما  

را هم خواند و درباره مادرم و گذشته اش 
 هم صحبت کرد،

برای لحظه ایی، من او را دیدم او را با پابند و 
 زنجیر، به

دادسرا اورده بودند و ما برای لحظه ایی، در 
 مقابل در، چشم

در چشم شدیم. آن چنان از دیدنش جا 
 خوردم که تلوتلو خوردم
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به افسری که پشت سرم بود، و تقریبا 

 برخوردم. دوست داشتم



او را بزنم. دوست داشتم او را بکشم. به 
 خاطر تمام کودکی و

نوجوانی و جوانی که از من دزدیده بود. به 
 خاطر کار او،

من خانواده نداشتم. به خاطر کار او، من بابا 
 نداشتم و تمام

وجودم، تهی از عشق خانواده بود. چیزی که 
و با هیچ نداشتم  

چیزی هم درست نمی شد، چیزی بود که او 
 از من دزدیده

 .بود
حاال دوست داشتم که او را انقدر کتک بزنم، 

 تا بمیرد. اما



متوجه شدم که او کامال مرده است. ادم 
 چیزی که مرده است

را نمی تواند بکشد. او هم سالها بود که مرده 
 بود. از زمانی

زمین خانه که برادرش را کشته و در زیر 
 پدریش چال کرده

بود. از زمانی که به مادر چشم انتظارش 
 گفته بود که نجات

رفته و برنمی گردد. از زمانی که زندگی مرا از 
 من دزدید،

او قطعا مرده بود. بازپرس با دقت و نگاهی 
 کامال زیرک و

هوشیار، به برخورد بین ما نگاه کرد. یک 



 قدم به عقب
شدم و گفتم: پدر  برداشتم و از کنارش رد

 .من رو کشتی

زندگی و بچگی من رو گرفتی. ولی می دونی 
 از همه بدتر

 کدومه؟

سرش را بلند کرد و نگاهم کرد. نگاهش هم 
 .مرده بود

صورتش کامال تحلیل رفته بود و انقدر پیر 
 شده بود که به

 .نظر، صد ساله می رسید
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- ر خودت، دروغ اینکه به مادر چشم انتظا



 .گفتی

از کنارش رد شدم. اما متوجه شدم که تلوتلو 
 .خورد و افتاد

اهمیتی ندادم و بیرون رفتم. در بیرون 
 راهرو، محی الدین و

شهاب الدین و دو زن سالمند و همان زن 
 جوانی که آن روز

در بیمارستان بود، به ردیف نشسته بودند. 
 با دیدن من محی

الدین برخاست، اما من از کنارشان رد شدم 
 و بدون توجه،

راهم را گرفتم و رفتم. به طور غریزی حدس 
 می زدم که آنها



عمه هایم هستند. اولیا دم دیگر. اما اصال 
 .اهمیتی نداشت

حاال دیگر بی اهمیت بود. حاال دیگر هیچ 
 میل و رغبتی به

ر دیدن آنها نداشتم. با اینکه اصال انها را مقص
 نمی دانستم و

عقیده داشتم که آنها هم به اندازه من ضرر 
 کرده اند، اما میلی

هم به دیدن آنها نداشتم. آنها هم برادرشان 
 را از دست داده

بودند. آن هم به بدترین شکل ممکن. اما 
 نمی توانستم خودم را

راضی کنم که به محفل و جمع شان وارد 



 شوم. حسی که به

حس وابستگی نبود.  آنها داشتم، هیچ نوع
 مثل این بود که

وابستگی من به خانواده ممدوح، با برداشتن 
 استخوانهای پدرم

و بردن آنها به بهشت زهرا و دفنشان، از 
 بین رفته و دفن

شده بود. من هیچ وقت ممدوح نبودم. 
 .همیشه رهنما بودم

حاال هم با اینکه قطعا حسی که به پدرم 
 داشتم، عوض شده

فر محو شده بود و جای آن را بود و آن تن
 ناراحتی و محبت



گرفته بود، اما نمی توانستم با خانواده اش، 
 هیچ پیوندی
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بگیرم. محی الدین با دیدن بی اعتنایی من 

 جا خورد و سر

جایش برگشت، اما شهاب الدین جلو آمد. 
 در مقابل او، مثل

مقبل، باز هم نتوانستم بی اعتنا باش . 

 .سارا-

صورتش برعکس همیشه آرام نبود. جدی و 
 .گرفته بود

نگاهی به عمه هایم کردم که سر در گوش 
 هم کرده بودند و



پچ پچ می کردند. هر لحظه بیشتر حس می 
 کردم که چقدر از

 آنها دور هستم
 اینها عمه هات هستن؟-

 .سرش را به نشانه مثبت تكان داد

 نظرشون چیه؟-
کرد و به دیوار تکیه  دستانش را در جیبش

 .داد

 درباره چی؟ درباره بابا؟-

سرم را تکان دادم. نفسش را لرزان، بیرون 
 .داد

 نمی دونم... فکر نکنم بگذرن -
دو تکنسین اورژانس، با برانکار به طرف اتاق 



 بازپرس
دویدند. چیزی نگفتم. شهاب به آنها نگاه کرد 

 و نگاهش با
د. اما چیزی نگرانی، به طرف من چرخی

 .نپرسید
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از طرفی بابا حالش خوب نیست. اصال فکر -

 نمی کنم بتونه
 محاکمه رو تحمل کنه

درون دلم را کمی آرام  با بدجنسی که آتش
 کرد، گفتم: نه

 .حالش خوب نیست

أما تكیه ام را از دیوار کندم و یک قدم فاصله 



 گرفتم. شهاب

دوباره بین اتاق باز الدین نگاه نگرانش، 
 پرس و من گشت. اما
 .باز هم چیزی نپرسید

دوست داری باهاشون اشنا بشی؟ اونها -
 خیلی دوست دارن تو

 .رو ببینن. باالخره تو دختر برادرشون هستی

 به میان حرفش امدم
من برات احترام زیادی قائل هستم شهاب -

 .الدین
 .سعی کردم لبخند بزنم

- خوری ندارم. از دست عمه هام هم دل
 همونطور که از دست



تو یا محی الدین، دلخوری ندارم. چون شما 
 و عمه هام هم به

 …اندازه من تو این جریان بی گناه بودین

دهانم خشک شده بود. لبم را با زبانم تر 
 .کردم و ادلمه دادم

می تونم درک کنم که خواهرهاش چقدر -
 چشم انتظار دیدن

می خوام هیچ برادرشون بودن. ولی واقعا ن
 ربطی به شما

داشته باشم. اصال هم ربطی به این جریان 
 نداره. موضوع
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اینه که من خودم رو اصال ممدوح نمی دونم. 



 اخم کم رنگی
 .کرده بود

دستم را به طرفش دراز کردم. نمی دانستم 
 که با نامحرم

دست می دهد، یا نه. کمی با تعجب نگاهم 
دستم را کرد. اما  

 فشرده
از قول من به عمه هام بگو که نه از -

 دستشون ناراحتم و نه

هیچ چیز دیگه. چون احتماال اونها هم به 
 اندازه من شوکه

شدن و حتی شاید بیشتر از من عزادار 
 باشن. چون من هیچ



وقت پدرم رو نشناختم، ولی اونها سالها با 
 برادرشون زندگی

کردن و االن قطعا، حالشون از من بدتره. 
 بهشون بگو که این

دوری، از نفرت نیست. فقط من اصال نمی 
 تونم خودم رو

 .قانع کنم که بیام تو خانواده ممدوح ها

برانکار از کنارمان رد شد. برای لحظه ایی 
 حواس شهاب

الدین پرت شد و من اخرین تیر ترکش را 
 .رها کرد

- ه نیاز نیست. خدا فکر کنم دیگه محاکم
 خودش رای رو



 .صادر کرد

دهان شهاب الدین باز مانده بود و نگاهش 
 از من، به برانکار

که از در دادسرا خارج می شد، در گردش 
 بود. سرم را تکان

دادم و پشت سر برانکار از در بیرون زدم و 
 به بهمن که در

ماشین منتظرم بود، پیوستم. گل خریدیم و 
 به بهشت زهرا
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رفتیم. از قبر فرشته شروع کردیم. بعد به 

 ترتیب سرخاک
مادرم و پدرم که هنوز سنگ نشده بود، 



 رفتیم. در راه
بازگشت به خانه بودیم که تلفن بهمن زنگ 

 خورد و کاووس

خان گفت که سراج ممدوح مرده است. 
 بهمن گوشی را قطع

نه و کرد و خبر را به من داد. کامال محتاطا
 ارام. اما من از

او ارام تر بودم. همانطور که نگاهم به بیرون 
 و خیابان بود،

 :گفتم

می دونم... وقتی که دادسرا بودم، سکته -
 کرد. جنازه اش رو

 .از کنار خودم بردن بیرون



بهمن چیزی نگفت. سکوتی که انقدر دلپذیر 
 بود که باعث شد

من هم کمی آرام شوم. اینکه مرا قضاوت 
کرد و به نمی  

خودش اجازه نمی داد که نظر بدهد که بهتر 
 است من فالن

کار را بکنم، برایم با ارزش بود. او مرا 
 همینطور پذیرفته

بود. با هر تصمیمی که می گرفتم و هر 
 واکنشی که به این

جریان نشان می دادم. اما در راه بازگشت، 
 حس خوبی

نداشتم. ولی آن حس غم و اندوهی که در 



ند روز، مثلاین چ  

یک غذای فاسد، سر دلم مانده بود هم از 
 بین رفته بود. یک

جور حس سبکباری داشتم. اینکه از همه 
 چیز بریده بودم و

همه چیز را پشت سر گذاشته بودم، 
 خوشایند بود. اینکه نمی

خواستم نگران این باشم که ایا توسط 
 خانواده ممدوح پذیرفته

ن راجع به خواهم شد، یا نه؟ اینکه نظرشا
 من چه خواهد بود؟
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و خیلی چیزهای دیگر. همه اینها کامال طاقت 



 فرسا بود. من
از آنها بریده بودم و می خواستم همچنان 

 رهنما باشم. می
خواستم با بهمن زندگی جدیدی را شروع 

 کنم. زندگی که

دیگر نمی خواستم درباره آن به گذشته رجوع 
 کنم و ناراحت

باشم. حاال دیگر هیچ کدام از آنها، برایم مهم 
 نبودند. نه

خانواده ممدوح و نه عمه هایم. حتی با وجود 
 اینکه درکشان

می کردم، اما نمی خواستم که این حس، از 
 درک کردن فراتر



رود. من از آنها جدا بودم و نمی خواستم که 
 این جدایی را از

بین بدنم هم احتماال دیگر توان و کشش 
 هیجانات بیشتر را

نداشت. با فشار خون باال و یک قلب سکته 
 زده، من باید

بیشتر از اینها نگران سالمتم می بودم. 
 دانش چیزی به

انگلیسی به من گفت. اما انقدر هیجان زده 
 بودم که متوجه

ند نشدم. همانطور که دسته چمدان را بل
 کرده بودم چرخیدم و

 :گفتم



 وات؟-
چمدان صاف و مستقیم روی پایش افتاد. از 

 شدت درد خم شد

 !و گفت: تو روحت سارا

خندیدم. به مدت نه ماه تمام، کالس فشرده 
 مکالمه زبان

انگلیسی رفته بودم و هر شب و روز هم، 
 دانش با من

سروکله زده بود. اما به نظر می رسید که من 
 با دستپاچه

شدن، کامال به زبان فارسی برمی گشتم. 
 کامال ناخواسته و
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غیر ارادی. هر جایی هول می شدم، 
 ناخوداگاه کلمات و

جمالت، به فارسی از دهانم بیرون می 
 ریخت. حاال هم انقدر

به خاطر رد شدن از گیت اخر و مهر شدن 
 پاسپورتم

 خوشحال بودم که از حرف دانش چیزی
 نفهمم. باالخره از

گیت پاسپورت رد شده بودیم و من سعی 
 کرده بودم تا ارام

باشم و به سواالت پلیس فرودگاه راجع به 
 سفرم درست جواب

بدهم و توپوق نزنم و فارسی هم حرف نزنم 



 حتی با اینکه

پلیس مجبور شد، دو سوال آخر را که راجع 
 به ازدواجم و

جا بود را تاریخ آن و بهمن و زندگی در آن 
 دوبار بپرسد، تا

متوجه شوم. اما باز هم به نظر می رسید که 
 خوب از پس

همه چیز برآمده ام. وقتی که پاسپورتم را 
 مهر کرد و به دستم

داد و لبخندی هم زد، حس کردم گره بزرگی 
 که در زندگیم

بوده باز شده و همه چیز روی یک موج ارام 
 .افتاده است



موجی که مرا با خودش همراه کرده بود و 
 ارام ارام راهش

را به طرف دریا طی می کرد. و حاال، بعد از 
 تقریبا ده ماه،

می خواستم بهمن را ببینم. انقدر دلم 
 برایش تنگ شده بود که

هر شب خوابش را می دیدم. انقدر که حاال 
 چمدان به آن

سنگینی را روی پای دانش بیاندازم و حتی 
واهی همعذرخ  

 .نکنم
 چی گفتی اصال؟-

 .همچنان فحش می داد
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گفتم پاسپورتت شاید باز الزم بشه. تو -

 .دستت باشه

دسته چمدان را رها کردم و این بار، چمدان 
 برعکس شد و

دسته چمدان قبل از آنکه دانش به خودش 
 بجنبد و دستانش را

د. مقابلش سپر کند، محکم به شکمش خور 
 خودش را گرفت و

از درد خم شد. نفس نفس زنان گفت: سارا 
 .می کشتمت

خنده ام هیستری نبود. واقعا خنده ام گرفته 
 بود. هیچ چیز به



اندازه دیدن دانش که از درد خم شده بود و 
 فحش می داد،

خنده دار نبود. اما حداقل برای خنده ام، تند 
 تند عذر خواهی

که از درد کردم. چیزی نگفت و همچنان 
 کبود شده بود، با

 .خشم نگاهم می کرد

من تو رو بدم دست بهمن، از هفت دولت -
 .ازاد میشم

دسته چمدان را گرفتم و چمدان را قبل از 
 اینکه صدمه

دیگری به دانش بزند، روی زمین خواباندم و 
 دوباره از کیف



 .دستی ام، پاسپورتم را در اوردم

- فتار و نه که حاال این مدت هم خیلی گر 
 .زندانی بودی

نفسش را محکم بیرون داد و کمرش را صاف 
 کرد و با

پررویی دم و دستگاهش را صاف و راست و 
 .ریست کرد

 .خنده ام را خوردم و نگاهم را گرفتم

اگه با این ضربه شما بدبخت نشده باشم، -
 می خوام یه دل

سیر تفریح کنم... ایران که قربونش برم، 
 .هیچی
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چشمانم را درشت کردم. نیشخند زد و 
 دستش را دور کمرم

حلقه کرد و همچنان که در میان موج 
 جمعیت جلو می رفتیم

 .چشمانم را چرخاندم

 …تو رو هم بدم دست شوهرت-

بدجنسی چشمک زد و ادامه داد: امانت 
 .داری خیلی سخته

 .جیگرم کباب شد برات-

نیشخندش بیشتر شد. روزی که بهمن دیگر 
 نتوانست بیشتر

از آنچه مانده بود، در ایران بماند و مرا به 
 اجبار تنها گذاشت



و رفت. موج دیگری از نارحتی و غم و ترس، 
 مرا در

خودش غرق کرد. چیزی که فکر میکردم از 
 آن جان سالم به

در نمی برم. اما تقریبا یک ماه بعد، یک روز 
نش باصبح، دا  

دو چمدان مقابل خانه ام سبز شد. گفت که 
 امده تا این مدت

کنار من بماند. با اینکه از امدنش به حد  را،
 مرگ خوشحال

بودم، اما از اینکه اوکاری کند و من نتوانم او 
 را جمع و جور

کنم هم ترسیده بودم. اما او گفت قسم روح 



 مادرش را خورده

ولش عمل که این مدت، کاری نکند. او به ق
 کرد و عمال دانش

همه چیز را ترک کرد. درست بود که در این 
 مدت، روزی

حداقل دو پاکت سیگار کشید . دانش علی 
 رغم الابالی بودنش،

اما با این کارش نشان داد که کامال قابل 
 اطمینان است. یا

حداقل درباره کسانی که دوستشان دارد، 
 قابل اطمینان است و
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من یکی از کسانی بودم که او دوستش 



 داشت. با وجود دانش

و با بودنش، این یکسال خیلی راحت تر 
 گذشته بود. قطعا

راحت تر از زمانی که اگر می خواستم خودم 
 تنها آن را

سپری کنم. بهمن بیرون از گیت، منتظر 
 .مان ایستاده بود

کمی آنطرف تر نوشاد و برنا هم ایستاده 
دان و کیفبودند. چم  

لپ تاپم را همانجا کنار دانش رها کردم و به 
 معنی واقعی

کلمه، به طرف بهمن پرواز کردم. از گوشه 
 چشم دیدم که



نوشاد به کمک دانش رفت. بهمن شقیقه ام 
 .را بوسید

اصال فکر نمی کردم اینقدر دلم برات تنگ -
 .بشه

صدایش گرفته و خشن شده بود. مثل کسی 
 که از خوشحالی

کرده و بغضش را فرو خورده است.  بغض
 مرا فاصله داد و

صورتم را با دقت نگاه کرد. حسی که داشتم، 
 قابل وصف

نبود. یک جور ارامش و امنیت خاطر. مثل 
 کسی که می داند

حاال دیگر، همه چیز درست خواهد شد و 



 دیگر ناراحتی در

زندگی نخواهد داشت. سرم را به سینه اش 
 فشردم و به

ضربان قلبش گوش دادم. این آرامش حق 
 من بود. ها این

آرامش حق من بود. می دانستم... می 
 دانستم که پایان کار

زندگی سخت و پر از کمبود من، باالخره 
 روشن است. افق

روشنی که حاال در اغوش مردی که دوستم 
 داشت و دوستش

داشتم، می دیدم، افقی انچنان روشن بود 
 که باعث می شد مثل



لذت بردن از یک ظهر زمستانی در کنار دریا، 
 چشمانم را
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ببندم و تنها از افتاب لذت ببرم و مطمئن 

 باشم که افتاب، حاال
حاالها غروب نخواهد کرد. می دانستم و 

 مطمئن بودم که

افتاب زندگی من هم، حاال حاالها روشن 
 خواهد ماند. زندگی،

ا به من نشان داده باالخره روی خوشش ر 
 ..بود


