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  سقوط عاشقانه
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  :مقدمه

  

  ...يه روزهايی تو زندگی هست که فکر ميکنيم ديگه هيچوقت هيچ چيز درست نميشه

  ...ديگه حال دل خوب نميشه

  ...و سرمای زمستون تا هميشه باقی ميمونهديگه بهار از راه نميرسه 

  ...سرمای سوزناکش

  ديگه هيچ درختی شکوفه نميده،

  ...ديگه عطر هيچ گلی به مشام نميرسه

  همه دنيات پر ميشه از سر و صدای کالغهای سياه،

  ...تنهايی خودتخودت ميمونی ودنيای شادی واسه هميشه باهات قهر ميکنه و

م در تالشن که از پا در بيارنت و تو هزار بار تا مرز تسليم شدن روزهای نااميد کننده مدا
  !پيش ميری و اما تسليم نميشی

  ...بگيره تسليم نميشی چون اونی که تموم اين مدت حواسش بهت بوده ميدونه کی دستت و

  ...ميرسه به دادت بهتر از خودت ميدونه وحال دلت و

  نشون ميده،اون به هر طريقی که هست معجزه اش و بهت 

  ....معجزه ای که ميتونه هرچيزی يا هرکسی باشه

  ...بودیو چه خوب شد که اين معجزه برای من تو

 تو!

 

 

 

 بابا هنوز هم مردد بود،

 مامان دلواپس و من مصمم،
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 من به اين انتخاب شک نداشتم،

 !شهريار تموم اون چيزی بود که من از اين دنيا ميخواستم

اعث لبخند بی اختيار روی لب هام شده بود که صدای بابا مرتضی حتی فکر به شهريار هم ب
 :من و به خودم آورد

 تو خوب فکرات و کردی؟_

 مطمئنی شهريار همون آدميه که تو باهاش خوشبخت ميشی؟

 فقط نگاه بابا روم خيره نبود،

برکه و مامان هم خيره تو چشم هام منتظر جواب بودن و تنها کسی که تو حال و هوای 
 .خودش بود ماهاِن مشغول چيدن پازلش بود

 نگرانی های بابا رو درک ميکردم اما بايد جوابی ميدادم تا خيالش راحت بشه،

 :بايد جوابی ميدادم تا مامان آروم بگيره و باالخره صدايی تو گلو صاف کردم

  من با شهريار خوشبخت ميشم،انقدر نگران نباشيد_

 ...شايد شهريار

 اما با شنيدن صدای زنگ آيفون همه چی نصفه نيمه موند، حرفم ادامه داشت

زنگ آيفون بی امون زده ميشد که ماهان به سمت آيفون دوييد و به محض رسيدن به آيفون 
 :هينی کشيد

 قباد_

 دستم لرزيد،

 :نگاهم بی هيچ پلک زدنی به يه نقطه نامعلوم خيره شده بود که بابا با عصبانيت بلند شد

 برو کنار_

 باز کرد و بی هيچ صبر و حوصله ای راه افتاد، در و

مامان پشت سر بابا از خونه بيرون زد و من نميتونستم همينجا بشينم و نفر بعدی که از خونه 
قصد بيرون رفتن داشت من بودم که همزمان با خروج از در صدای برکه رو پشت سرم 

 :شنيدم

 کجا؟_
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 ميخوای بری داغ دلش و تازه کنی؟

 :به سمتش چرخيد پوزخندی زدنگاهم که 

 دلم واسه قباد ميسوزه،_

دلم واسش ميسوزه که بعد از اون همه ماجرا هنوز عاشق تو مونده هنوز مياد اينجا و تنها 
 خواستش ديدن توعه

 تا چند ثانيه نگاهش کردم،

 برکه چی ميدونست از من؟

 از دل من؟

 از قلبی که تمومش متعلق به يک نفر بود،

 !شهريار

 دم تا حرفش و ادامه بده و از خونه زدم بيرون،نمون

 تموم مسير حياط تا جلو در خونه رو با استرس بی نهايتی شالم و رو سرم مرتب کردم،

صداشون و ميشنيدم صدای بابا که قباد و تهديد ميکرد به خبر کردن پليس و صدای قباد که 
 فقط يه چيز ميخواست،

 ...ديدن من

 نم سکوت حاکم شد،جلوی در که رسيدم با ديد

 قفسه سينش باال و پايين ميشد و فقط داشت نگاهم ميکرد،

 :هيچکس هيچ چيز نميگفت که لب زدم

 ميخواستی من و ببينی،_

 خيلی خب حاال حرفهات و بگو

 :قبل از اينکه قباد بخواد چيزی بگه بابا گفت

 برو زنگ بزن به پليس نميخواد اينجا وايسی_

 :نگاهم به سمت بابا چرخيد

 !فقط چند لحظه،لطفا_
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عصبانيت چشم های بابا همچنان باقی بود اما باالخره مامان موفق شد تا بابارو راضی کنه و 
 ...حاال فقط من بودم و قباد

 :تو هوای سرد آذر ماه روبه روی هم ايستاده بوديم اما هنوز حرفی زده نشده بود که گفتم

 چرا اومدی اينجا؟_

 :که جواب داديه کمی آروم گرفته بود 

 بيا بشين تو ماشين ميخوام باهات حرف بزنم_

 و سوار ماشينش شد،

 .نفس عميقی کشيدم و سوار ماشين شدم

 .هوای داخل ماشين گرم بود اما من تموم تنم يخ کرده بود

 خسته بودم از اين ماجرای ناتمام،

 ...از عشق قباد

 !عشق اشتباهش

 :نفس عميقی کشيد

 پناه؟نميخوای تمومش کنی _

 نميخوای دست برداری از اين لجبازی؟

 :لبخند تلخی زدم

 من دست بردارم از لجبازی؟_

اونی که با خودش و با همه دنيا لج کرده تويی...تويی که بعد از گذشت دو سال هنوز مزاحم 
 منی تويی که هنوز باور نکردی همه چی بين من و تو تموم شده

 :جفت دستهاش و توی صورتش کشيد

 بين من و تو عوض نشده،هيچی _

 ...من همون آدمم من قبادم

 ...کسی که تو

 :نزاشتم ادامه بده
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 ميدونی که دارم ازدواج ميکنم،_

 پس ديگه اينجا نيا،

 ...ديگه سراغم و نگير بزار طعم خوشبختی و بچشم...کنار کسی که

 کسی که دوستش دارم

 نگاهش لرزيد،

 رگ گردنش برجسته شد

 :،مشکی سايه بون چشم های قهوه ايش شدابرو های همرنگ موهاش

 تو نميتونی کسی و بيشتر از من دوست داشته باشی_

 به تالفی اعتمادی که اون روزها اين مرد شکسته بود،

 :قاطع جواب دادم

 تنها مردی که دوستش دارم،_

 ..شهريارِ 

 ...کسی که دارم باهاش ازدواج ميکنم پس اين بازيارو بس کن

 پياده شدم،گفتم و از ماشين 

 :هنوز وارد خونه نشده بودم که از ماشين پياده شد و صدام زد

 ...پناه_

 ايستادم،

 ...خنديد

 .خنده هايی که تلخ تر از هر اشکی بود

 :صدای خنده هاش که قطع شد ادامه داد

 قبل از ديدنت،_

 ...قبل از اينکه بيای تو زندگيم من کسی بودم که عشق و مضحک و مسخره ميدونست

 کسی بودم که ميگفت عشق کشکه، 
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 ...وجود نداره

 ...ولی بعد از ديدنت شدم آدمی که بخاطر تو بخاطر عشق به تو بازيچه تموم دنيا شد

 :پوزخندی زد

 حاال ميگم لعنت به اين حس؛_

 لعنت به منی که بازيچه دست تو شد

 :با چند ثانيه سکوت ادامه داد

 !ش کردلعنت به تويی که من و بازيچه دست خود_

 دستم انقدر محکم مشت شده بود که ناخن هام توی پوست کف دستم فرو رفته بود،

 اگه بازيچه ای اين وسط بود،

 .قباد نبود

 !من بودم

 صدای کوبيده شدن در ماشينش من و به خودم آورد، 

 :ماشين و روشن کرد اما قبل از رفتن شيشه پنجره سمت شاگرد و پايين داد و گفت

 بينيمبازم همو مي_

  ..گفت و با سرعت هرچه تموم تر رد شد و رفت

 اومدم تو خونه و در و پشت سرم بستم،

 خسته بودم،

 های بی پايان، از اين دغدغه

 از اين روزها و شب های کالفه کننده،

 .خسته بودم

 :وارد خونه که شدم مامان عاطفه به سمتم اومد

 چيشد؟_

 چی ميگفت؟
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 :کوتاه جواب دادم

 هميشگی، همون حرفهای_

  نگران نباش

 گفتم و راهی اتاق شدم،

 .اتاقی که طبقه باال بود

 روی تختم نشستم،

صفحه گوشی و روشن کردم ديدن عکسم با شهريار رو بک گراند گوشی باعث شد تا بی 
 اختيار لبخندی روی لبهام بشينه،

به گوشم  ديدن لبخندش توی عکس حالم و بهتر کرد و همزمان صدای تق تق در و بعد برکه
 :خورد

 بيداری پناه؟_

 :گوشی و کنار گذاشتم و جواب  دادم

 بيدارم_

 :در اتاق که باز شد نگاهم تو نگاه برکه قفل شد و خيلی طول نکشيد که اومد و کنارم نشست

 باهات بد حرف زدم،_

 ببخشيد

من و برکه خواهری که دوسالی از من کوچيکتر بود مخالف ترين آدم اين خونه واسه ازدواج 
 :شهريار و البته موافق ترين واسه برگشتن قباد بود که لبخندی تحويلش  دادم

 باالخره مهر شهريار به دل خواهر زن عزيزش ميشينه عيبی نداره_

 :سری تکون داد

 ميدونی شهريار مقصر چيزی نيست،_

مياره ولی همه حرف من و مامان و بابا اينه که قباد مرديه که برای تو آسمون رو هم به زمين 
 ...شهريار

 :ميدونستم ميخواد چی بگه که ادامه دادم
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 درسته که شهريار هيچوقت هيچ خانواده ای نداشته،_

 درسته که شهريار تو بهزيستی بزرگ شده اما اون تو سرنوشتش تقصيری نداشته،

 برکه من شهريار و ميشناسم،

 ..رو هم باهم ميسازيم يک ساله که ميشناسم و ميدونم چه قلب مهربونی داره،بقيه اش

 با بيرون رفتن برکه دراز کشيدم روی تخت،

 رسيدن فردا قشنگ تر از هرچيزی بود،

 فردايی که قرار بود با شهريار برم خريد،

بريم اون حلقه هارو بخريم که تو همه روزهايی که گذشت پشت ويترين اون طالفروشی با 
 ...ذوق نگاهش کرده بوديم

.... 

 ی آجری طوسيم و تنم کردم، پالتوی چهارخونه

 شال آجری رنگم و روی سرم مرتب کردم،

 نگاهم بيشتر از هروقتی ميدرخشيد،

 امروز حتی خودم و تو آينه زيبا ميديدم،

 !زيبا تر از هروقتی

با شنيدن صدای زنگ گوشيم و نقش بستن اسم و عکس شهريار روی صفحه گوشيم چشم از 
 :خودم گرفتم و جواب دادم

 بله؟_

 :ل از سالم دادن صدايی که از قبل آماده کرده بود و به رخم کشيد و برام خوندقب

 ...ميدونم اين و بی تو ميميرم_

 اين يه تيکه از همون آهنگی بود که داشت مينوشت،

 !آهنگی که خيلی دوستش داشت و حسابی بهش اميد داشت

 :صداش تو گوشم پيچيده بود اما با دلخوری جواب دادم

 !دوما قرار نيست بی من بمونی اوال سالم_
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 :صدای خنده هاش تو گوشی پيچيد

 االن بی تو موندم اين پايين و فعال خبری ازت نيست_

 :با شيطنت جواب دادم

 !اين رژ قرمزه رو بزنم بدو بدو ميام پايين_

 :صدای خنده هاش قطع شد

 اِ...دوباره ميخوای من و بهم بريزی؟ميخوای ديوونم کنی؟_

 !لبای غنچت که دلم نميخواد کسی به جز خودم حتی يه ثانيه نگاهش کنهديوونه اون 

 قند تو دلم آب شد  با اين حرفش که حاال هميشگی شده بود،

اصال اين رژ قرمز شده بود يه رمز واسه وقتايی که دلم ميخواست شهريار اينطوری حرف 
 !بزنه

 :با خنده گفتم

 ميخوام ديوونت کنم،_

 حرفيه؟

باهاش حرف ميزدم کيف رو دوشی مشکيم و از رو تخت برداشتم و از اتاق همينطور که 
 .بيرون زدم

 .مامان و بابا که سرکار بودن و ماهان و برکه هم مدرسه و دانشگاه

 :مسير و طی کردم و همزمان با رسيدن به حياط البه الی صدای خنده هاش گفتم

 تا رسيدن بهت فقط چند قدم مونده_

 به در گوشی و قطع کردم و بيرون رفتم، و همزمان با رسيدن

نقره ای رنگش روبه روی خونه ايستاده بود و از باالی عينک دوديش داشت نگاهم  206تو 
 ميکرد،

 ...لبخندی به اين خل بازيش زدم و به سمتش رفتم و سوار ماشين شدم

.... 

 .تا رسيدن به اون طالفروشی، خيلی طول نکشيد
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ط ميخواستم زودتر اون دوتا حلقه رو تو دستهامون ببينم و باالخره انقدر ذوق زده بودم که فق
 هم زمانص رسيد،

حلقه های سفيد رنگی که يک رديف نگين داشت و توی دست خودم و شهريار نگاه کردم، 
 لبخند من دندون نما بود اما لبخند شهريار متفکرانه،

 :انگار فکرش مشغول بود که زل زدم بهش و گفتم

 وشت نيومد؟چيه نکنه خ_

 :با همون لبخند سری تکون داد

من دلم ميخواست بهترين حلقه رو واسه تو بخرم اما حاال دارم ذوق نگاهت و به ارزون _
 ترين حلقه اينجا ميبينم، غمگين نيست؟

 لبخند رو لبم ماسيد،

 دلخور نگاهش کردم،

 :ادامه داد

خوشبختت کنم، قول بدم که يه  ولی ميخوام همينجا بهت قول بدم، ميخوام بهت قول بدم که_
 ...روزی سر تا پات و طال بگيرم تو بيشتر از اينا ميارزی پناه مو مشکی من

 حرفهاش دو پهلو بود،

 من هيچوقت ناراحت خيلی خوب نبودن اوضاع شهريار نبودم،

و در عين حال اشاره اش به موهای مشکی رنگم باعث شد تا با خجالت بی اختياری يه کمی 
 !جلو بکشم و حتم داشتم که لپ هامم سرخ شده بودشالم و 

 :صدای فروشنده باعث شد تا از فکر بيرون بيام

 چطور شد؟_

 :شهريار لب زد

 همينا؟_

 :چشم هام به نشونه تاييد واسه لحظه ای بسته شد و شهريار اين بار خطاب به فروشنده گفت

 خانمم همينارو پسنديدن_

 :و فروشنده با لبخند جواب داد
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 ...مبارکتون باشه_

 ...بعد از خريد حلقه ها، راه افتاديم تو خيابون

 :چند قدمی با ماشين فاصله داشتيم که صدای شهريار گوشم و پر کرد

 لباسام که قراره فردا تحويل بگيريم، دسته گلم که سفارش داديم،_

 ديگه چيکار مونده که نکرديم؟

 چشمی تو کاسه چرخوندم،

 :نکار و ميکردم چه شکلی ميشد اما باعث قهقهه شهريار شدنميدونم قيافم وقتی اي

قربون اون چشمای همرنگ شبت برم،هزار بار گفتم وسط خيابون اينجوری من و شيفته _
 !چشمات نکن

 :با خنده نگاهش کردم

 !ولی من هربار جلوی آينه اينکارو انجام دادم چيز خاصی نديدما_

 :صاف کردشونه ای باال انداخت و صدايی تو گلو 

 !خب هرکسی که نميفهمه، بايد عاشق باشی تا بفهمی_

 :ابرويی باال انداختم اما هنوز چيزی نگفته بودم که شهريار سريع ادامه داد

 !سوييچ و بگير سوار ماشين شو تا من واست لبو بخرم جون بگيری_

 ...اسم لبو که اومد، تنم يخ زد

 تر از اين بود؟شايد هوا اونقدرها سخت نبود اما چه حسی به

 ...چه حسی قشنگ تر از عشق

 ...چه حسی قشنگ تر از خوردن لبو کنار مردی که همه خواسته من از اين زندگی بود

 تو ماشين منتظر اومدن شهريار نشستم،

 فکر به فردايی که ما رسما مال هم ميشديم باعث لبخندهای متعددم ميشد،

 خل شده بودم يا شايد هم ديوونه،

 ...ما حال االنم رو با هيچ چيز ديگه ای عوض نميکردمنميدونم ا
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 بودن بعضی از آدمها توی زندگی هامون ميارزيد به هرچيزی،

 ...ميارزيد حتی اگه کلی سختی در انتظار بود

 صدای تق تقی که به شيشه ميخورد من و به خودن آورد،

 و سوار ماشين شه،دوتا طرف لبو تو دستش بود و منتظر بود تا من اونهارو ازش بگيرم 

 ماشين که خاموش بود،

 :پس در و باز کردم و ظرفهای لبو رو از دستش گرفتم

 دست شما درد نکنه_

 :جوابش يه چشمک بود و بعد سريع سوار ماشين شد

 در و ببند که يخ کردم_

 :به تب سردش خنديدم

 !مردم انقدر نازک نارنجی؟_

 :قيافش وا رفت

بودم که واسه شما لبو بخرم که اون زبونتم همرنگ لبات  عزيزم، دوساعت تو سرما منتظر_
 قرمز و سرخ شه،

 نازک نارنجی؟

 :در و بستم و گفتم

 !يه مرد واقعی هيچوقت سردش نميشه_

 :خنده هاش فضای ماشين و پر کرد

اين مردی که تو ميگی فقط تو خرسای قطبی و ديگر موجودات ساکن در دو قطب شمالی و _
 !رنه انسان ممکن نيست اينطوری باشهجنوبی يافت ميشه وگ

 با خنده هام همراهيش کردم، 

 چقدر ميچسبيد،

 ...سرما و لبو و خنده
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ناهار و هم باهم خورديم و حاال ديگه کاری نداشتيم و قصد داشتم برگردم خونه اما به محض 
 :اينکه ماشين به حرکت دراومد شهريار گفت

 يه نگاه به خونه نندازيم؟_

 :ه دادبا خنده ادام

 متری و ميگم که يه به زور يه دست مبل توش جا داديم 60خونه که نه همون لونه _

 :غر زدم

 شهريار چرا انقدر امروز نق ميزنی؟_

 :خنده هاش ساکت شد

 !چون شرمندم_

 :نفس پر حرصی کشيدم

 ...تو اگه يه کم من و ميشناختی ميفهميدی که اين چيزها حتی يه درصد برام مهم نيست_

 :ناراحت بود که صداش آهسته و آروم به گوشم خورد هنوز

 يه لونه که تازه آقا مرتضی پول رهنش و داده_

 داشت کالفم ميکرد،

 من شهريار و ميخواستم،

 ...خوِد شهريار

 :اين بار کالفه گفتم

 ميشه بس کنی؟_

 ميشه نزنی تو ذوقم واسه فردايی که بعد از عقد مال هم ميشيم؟

 :دستی تو صورتش کشيد

ولی من حتی نتونستم واسه تو يه عروسی درست و حسابی بگيرم، همه چی شد يه عقد جمع _
 و جور و بعد هم يه مسافرت

 :اسمش و صدا زدم

 ...شهريار_
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 :نگاه گذرايی بهم انداخت و من ادامه دادم

 من خودم همه اينارو خواستم،_

 اينا همه انتخاب من بوده،

 !ری و دوستدارم بقيش همه حواشيهواسه من مهم فقط تويی که دوستم دا

 حاال ميزاری زندگيمون و کنيم يا نه؟

نفس عميقی کشيد و همزمان با رسيدن به خونمون ماشين و جلوی در پارک کرد و باهم وارد 
 ساختمون شديم،

 .ساختمون چهار طبقه ای که ما ساکن يکی از سه واحد طبقه اولش بوديم

 جلوتر از شهريار وارد خونه شدم،

 مه چيز نو بود،ه

 متری ای که وسط سالن بود و حتی اون پرده های نباتی، 6مبلهای کرم قهوه ای و فرش 

 .همه چی بوی يه زندگی تازه رو ميداد

 :با ذوق مشغول بررسی خونه بودم که صدای شهريار به گوشم خورد

 بيا يه چرخی تو خونه بزن، اونجا واينسا_

 قدم برداشتم تو خونه،سری به نشونه تاييد تکون دادم و 

 :شهريار خودش و رو مبل انداخت و خميازه کشون گفت

 خوب دقت کن از فردا اين سکانس و زياد ميبينی_

 !مردی که له و خسته روی مبل ولو شده و تلويزيون ميبينه، البته االن تلويزيون وصل نيست

 گفت و خنديد،

 :با خنده رفتم باال سرش وايسادم و گفتم

 انس دلت يه چای داغ نميخواد؟تو اين سک_

 :چشم تو چشم بوديم که خنده هاش خاموش شد و لب زد

  ...ولی بيشتر از چای دلم تورو ميخواد_
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 ميدونستم ازم چی ميخواد،

حاال نگاهش و به لبهام دوخته بود و بينمون فقط سکوت بود که از چا پريد و روبه روم 
 ايستاد،

 دستهاش که پشت کمرم گذاشته شد،

 تنم به تنش چسبيد،

نگاه خمارش لحظه ای از رو لبهام برداشته نشد و باالخره لب های داغش روی لبهام فرود 
 ...اومد

 سرش و عقب کشيد،

 :چشمهای روشنش سرخ شده بود بااين وجود لبخند کجی زد

 !بمونه تا فردا_

 :با تعجب که نگاهش کردم ادامه داد

 ميشهفردا مال من ميشی و اين همه جا ثبت _

 :ابرويی باال انداختم

 خوبی داشتن شوهر اهل شعر و موسيقی همينه،_

 !همين قشنگ حرف زدنها

 صدای خنده هاش گوشم و پر کرد،

 :جلوی آينه قدی کنار جاکفشی ايستاد و زل زد به خودش

 يعنی من بااين تيپ و هيکل بااين قيافه هيچيم به چشمت نيومد اال همين که گفتی؟_

 :ی دست به سينه نگاهش کردمتکيه به جاکفش

 !اعتماد به نفستم دوست دارم_

 :مردمک چشماش به سمتم چرخيد

 کاذبه؟_

 خنده ام گرفته بود،

 :تند تند سری به نشونه رد حرفش تکون دادم
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 !تا يه حدوديش درسته_

 :منتظر بود که ادامه دادم

 مثال دلم ميخواد چشمای دخترمون جفت چشمای تو باشه،_

 ...سبز باشه

 !من و ياد طبيعت بندازه حتی اگه صبح تا شب تو خونه بمونيم

 :با چشمهای ريز شده نگاهم کرد

 اونوقت چشمهای بابای اين بچه شمارو ياد چی ميندازه؟_

 :حالت متفکرانه ای به خودم گرفتم

 !خدايا ديگه چی سبز بود؟_

 به طور عجيبی داشت حرص ميخورد،

 :ميفهميدم که با ناراحتی لب زد اين و از  لب و لوچه آويزونش داشتم

  !هيچی_

 :يه کمی جلوتر رفتم و با دقت چشماش و نگاه کردم

 صبرکن صبرکن_

 نميدونست ميخوام چی بگم اما من مصمم بودم واسه گفتن چيزی مه تو دلم بود،

 :لبهام و با زبون تر کردم و ادامه دادم

 تختيمون ميندازه،رنگ سبز روشن چشمات من و ياد گل های ريز ريز رو _

 تا حاال بهش دقت کردی؟

ميگفتم و ميخنديدم اما شهريار عين برج زهرمار فقط داشت نگاهم ميکرد که خنده هام ساکت 
 :شد و صدايی تو گلو صاف کردم

 .خب ديگه بهتره بريم_

 :نگاه معناداری بهم انداخت

ليت ميکنم که ياد آره بهتره بريم وگرنه رو همون تخت که گل هاش رنگ چشمای منه حا_
 !چی بيفتی
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 :قيافه مظلومی به خودم گرفتم

 !انقدر خشن بودی و من نميدونستم؟_

 :سری به نشونه تاييد تکون داد

 اگه پشيمونی بدون که هيچ راهی واسه برگشتن نيست،_

 !بايد بمونی و بسوزی و بسازی

 :بهش نزديک تر شدم و مشت آرومی به سينش کوبيدم

باهم دنيامون و بسازيم که يه روز تو بزرگترين کنسرت کل کشور تو رو ميخوام بمونم که _
 !روی سن ببينم و مثل هميشه بهت افتخار کنم

 :نفس عميقی کشيد

 ...چه رويايی_

 :نوچی گفتم

 .مطمئنم که يه روزی همه چی به واقعيت تبديل ميشه_

 قبل از اينکه حرفهامون ادامه پيدا کنه زنگ گوشيم به صدا دراومد،

 به سمت کيفم رفتم و گوشی و برداشتم،

 :مامات بود که قبل از جواب دادن گفتم

 .حسابی دير شد_

 ...و گوشی و جواب دادم

...  

 همه چی به سرعت ميگذشت،

 روزمون شب شد و با به پايان رسيدن مهتاب، صبح ديگه ای رقم خورد،

 .صبحی که متفاوت تر از هميشه بود

 هی به خودم انداختم،تو آينه چراغی آرايشگاه نگا

 آرايش ملويی که روی صورتم نشسته بود باعث شد تا لبخندی بزنم،
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رژ کالباسی رنگ و دودی کمرنگ چشم هام همه قشنگ بودن و دلچسب که صدای برکه رو 
 :شنيدم

 ماه شدی پناه،_

 فقط عجله کن بريم که شهريار خيلی وقته پايين منتظرته

 بعد از اتمام کار توی سالن همراه برکه بيرون رفتيم، سری به نشونه تاييد تکون دادم و

تو کت و شلوار طوسی رنگ همراه با کراوات زرشکيش حسابی خوشتيپ شده بود و البته 
اون دسته گل جمع و جور و خوشگِل رزهای سرخ به جذابيتش اضافه هم کرده بودن که به 

 :سمتمون اومد و درست روبه رومون ايستاد

 !گل برای گل_

 :که ابرويی باال انداختبر

 همين؟_

 !يه نگاه دقيق تر بنداز ببين چقدر خوشگل شده يه کم تعريف کن از خواهرم

آروم خنديدم و نگاهم و بين برمه و شهريار رد و بدل کردم که شهريار صدايی تو گلو صاف 
 :کرد و جواب داد

 ازش تعريفم ميکنم،_

 !جذاب تره منتها وقتی دوتايی باشيم اين تعريف کردنه هم

 :لبام و به دندون گرفتم

 بی حيا بازی در نيار_

 :گفتم و خنديدم که برکه با چشمای گرد شده لب زد

 اينطور که پيداست من مزاحمم،_

 !حتی مزاحم تعريف کردن آقای دوماد

 :و نگاه طلبکارش و از شهريار گرفت که شهريار قهقهه ای زد

 !چقد تيزی_

 :رد که باالخره دسته گل و ازش گرفتم و روبه برکه گفتمحسابی داشت برکه رو اذيت ميک

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

20 
 

 اين از اون دسته دومادی خل و چله، دلخور نشو_

 :لپای برکه گل انداخت و معنادار به شهريار نگاه گذرايی انداخت

 پس زودتر راه بيفتيد منم بوق زنان ميام دنبالتون_

 :و با صدای آروم تری روبه من ادامه داد

 !ت باشه، باالخره شوهرت خل و چلهحسابی هم حواس_

 ...گفت و بين خنده هردومون و البته نفس های عميق شهريار به سمت ماشينش رفت

 خيلی طول نکشيد که رسيديم محضر، 

  .مهمونها خالصه بودن

 و پوريا شهاب و همسرش سحر

که اين دوستان دعوت شده شهريار بودن و تنها مهمون  من به جز خانوادم، عمه ياسمن بود 
  .روزها از اصفهان به تهران اومده بود

چشمهام خيره بود به سفره عقد و گوش هام منتظر شنيدن صدای عاقد اين محضر که قبل از 
 :اون صدای شهريار و تو گوشم شنيدم

 من عجله دارم،_

 !هموت دفعه اول بله رو بگو که تموم شه

ن دادم که منظورم و فهميد و زير چشمی نگاهش کردن و سری به نشونه تاسف براش تکو
 :ادامه داد

 عجله دارم که زودتر مال من شی،_

 !اين کجاش بده؟

حرفهاش احساساتم و قلقلک ميداد و باعث لبخند روی لبهام شده بود که ما بين همين حال 
 :خوب قاضی شروع به خوندن خطبه عقد کرد و ادامه داد

 دوشيزه محترمه مکرمه سرکار خانم پناه ..._

طاهريان  آيا بنده وکيلم شمارو به عقد دائمی و هميشگی آقای شهريار کاميابی با مهريه 
 مشخص شده درآورم

  بنده وکيلم؟
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عاقد که واسه بار سوم خطبه رو خوند، ديگه هم گالرو چيده بودم هم گالب آورده بودم و هم 
ه چيز مهيا بود واسه زير لفظی که يه دستبند جمع و جور بود و از شهريار گرفته بودم و هم

 :گفتن بله که لب از لب باز کردم و گفتم

 ...با اجازه بزرگترا، بله_

بله رو گفتم و ما بين هياهوی کم و کوچک توی محضر که به خاطر ازدواج و محرميت ما 
 بود،

 شهريار حلقه مو به دستم انداخت و من هم متقابال همين کار و کردم،

 همين حاال شروع شد،روزهای نو و زندگی نو ما از 

تا شاخه گل رز به عقد مردی دراومدم که دوستش  100تا سکه و يک جلد قرآن و  114من با 
 ...داشتم

 لبخند از رو لبهامون ثانيه ای رفتنی نبود،

 :مامان گونم و بوسيد و همزمان با گرفتن دست شهريار گفت

 دخترم و بعد از خدا به تو ميسپارم،_

 !ن بخوره شهريار خاننزاری آب تو دلش تکو

 :نظاره گر شهريار و مامان بودم که شهريار جواب داد

 قرار نيست آب تو دلش تکون بخوره_

 :گفت و پشت بند اين حرف بابا به جمعمون اضافه شد

 تو جاده حسابی مواظب باشيد، به محض رسيدنتون هم به ما خبر بديد_

 :دادشهريار زير لب چشمی گفت و بابا کليد ويالرو بهش 

 بهتون خوش بگذره_

 با تبريک های بعدی از محضر خارج شديم،

 حاال همه چيز مهيا بود برای رفتن به ماه عسل،

 !چمدون لباسهامون تو  صندوق ماشين بود و ويالی بابا تو شمال منتظر ما

 همزمان با راهی شدنمون، صدای ضبط و باز کردم و با خيال راحت تکيه دادم به صندلی،
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 :ر از رويا بود که لبخند کجی گوشه لبهام نشست و گفتمتو سرم پ

 آن دو سرانجام بهم رسيدند_

 :نيم نگاه گذرايی بهم انداخت و با خنده گفت

 ...پسرک دل ربود و دختر ساده لوح گول خورد غافل از اينکه پسر نقشه ها داشت_

 :با چشمای گرد شده زل زدم بهش

 بله بله؟_

 نقشه ها؟

 :ادامه دادمفقط ميخنديد که 

 !کم کم دارم ميترسم_

 صدای خنده هاش قطع شد،

يه تای ابروی خوش فرم و مردونش که همرنگ موهای حناييش بود و باال انداخت و جواب 
 :داد

 جدا؟_

 ...پس خوبه

 !گربه رو دم حجله کشتم

 :نگاهم هنوز روش ثابت مونده بود که نگاه تهديدوارانه ای بهم انداخت

 هرچی گفتم فقط يه کلمه جواب ميشنوم،از اين به بعد _

 چشم،

 !نه بيشتر نه کمتر

 :ديگه صبرم داشت سر ميومد که با صدای بلند و ناهنجاری گفتم

  !زرشک_

 :چشماش چهارتا شد اما حاال حاالها باهاش کار داشتم که ادامه دادم

 يه زن زليلی ازت بسازم که بشی درس عبرت ساير آقايون، _
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  !از گل جرئت نکنی بهم بگیيه کاری کنم کمتر 

با جديت کامل داشتم حرفامو ميگفتم اما شهريار قهقهه ميزد که يهو ساکت شدم و نگاه 
 :معناداری بهش انداختم که شهريار با صدايی که به زور درميومد گفت

 خب ديگه چی؟_

...  

 .باالخره رسيديم

خستگی کوچيک در کنيم و بعد  هوا مطلوب بود و با وجود سرما ميارزيد به اينکه بخوايم يه
 .به دريا بريم

 وارد اتاقی که همين طبقه پايين بود  شدم،

 ميخواستم لباسهام و عوض کنم و آماده رفتن شم اما قبلش توی آينه نگاهی به خودم انداختم

موهای فر شده بيرون افتاده از کاله همرنگ کت و شلوار سفيدم و اين آرايش که از رو 
رده بود همگی به حال خوبم اضافه ميکردن که يهو فکرم رفت پی صورتم تکون نخو

 عکسهايی که تو محضر گرفته بوديم

اميدوار بودم تو عکس هامم اين لباس ها و اين آرايش به همون خوبی ثبت شده باشه که حاال 
 !داشتم تو آينه ميديدم

 :با شنيدن صدای شهريار از ديد زدن خودم دست برداشتم

 يه کم گرم شی، بيا چای بخور_

 ..شومينه رو هم روشن کردم

 .مرد بود

 تکيه گاه بود،

 ...عاشقی باهاش ميارزيد به همه چيز

 ...ميارزيد به اون شب به گفتن اون حرفها به قباد

 !ميارزيد حتی به اينکهبرکه فکر کنه بی رحممو سنگدل

جه ورودش به اتاق غرق فکر شده بودم و يادم رفته بود جوابی به شهريار بدم که يهو متو
 شدم،

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

24 
 

 :با چشم های روشنش متعجب نگاهم کرد

 حواست کجاست پناه خانم؟_

 :سری به اطراف تکون دادم تا هوش و حواسم برگرده سرجاش و گفتم

 همينجا،_

 !پيش تو

 :يه تای ابروش باال پريد

 اگه فکرت پيش منه،_

 !من دعوتت کردم به نوشيدن چای البته اين چای يه کم متفاوته

 :اين بار نوبت من بود که نگاهم رنگ تعجب گرفت

 چه تفاوتی؟_

 :تک خنده ای کرد و دستش و به سمتم گرفت

 !ميتونی با من بيای بيرون و خودت بفهمی_

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 لباسم و عوض کنم و بيام_

 :با يه اخم ساختگی نگاهم کرد

 درآورده که تو دوميش باشی؟کدوم عروسی خودش لباس عروسش و از تنش _

 :يه قدم بهش نزديک شدم و با خنده گفتم

 به نکته خوبی اشاره کردی ولی الزمه که به دوتا مورد توجه کنی_

 :دست به سينه جواب دادم

 !خيلی خب بفرماييد_

 :موی فر افتاده روی صورتم و پيچيدم دور انگشتم و گفتم 

 اول اينکه ما قراره بريم دريا_

 اينکه لباس عروسه که کمک الزمه واسه درآوردنشو دوم 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

25 
 

 :اولش قيافه متفکرانه ای به خودش گرفت اما دووم اين حالت خيلی زياد نبود که زد زير خنده

االن خيلی غير مستقيم ازم خواهش کردی که دست به لباست نزنم که يه وقت اتفاقی بيفته و _
 دريا رفتنمون کنسل شه؟

 :که پيچ موهام به دور انگشتم و باز کردم و لب زدمحرفش درست و منطقی بود 

 اوهوم،_

 !درسته

 :صدای خنده هاش باالتر رفت و در نهايت با نفس عميقی گفت

 الزمه که توهم به اين نکته توجه کنی_

 مکث کرد و خودش و بهم نزديک تر کرد،

 :چشم ازم گرفت و سرش و نزديک گوشم برد و با صدای آرومی ادامه داد

 ..تمومت ماِل منه ديگه_

 ديگه هروقت که بخوام ميبوسمت،

  هروقت که بخوام دست ميکشم تو موهات

 و آروم ميشم با بوسيدن لبهات،

 ...آروم ميگيرم با لمس تنت طوری  که انگار دنيا خالصست توی تو

 !تو وجود تو

 تنم يخ کرد با شنيدن حرفهاش،

 بزاق دهنم و به سختی پايين فرستادم،

 واسه ثانيه ای بستم و دوباره بازشون کردمچشم هام و 

 دوباره روبه روم ايستاد،

 اين بار تک تک اجزای صورتم و از نظر گذروند

 :و بعد صدايی تو گلو صاف کرد

 شيرفهم شد؟_
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مردمک چشم هام دوخته شد بهش و تند تند سرم و به نشونه تاييد تکون دادم که بيکار واينساد 
 غوش خودش کشوند،و دستم و گرفت و من و تو آ

 دستش و رو کمرم نوازشوار کشيد و نفس عميقی سر داد،

 خودم و بيشتر بهش چسبوندم ،

 طوريکه هيچ فاصله ای بينمون نباشه،

 سرم روی سينش بود ،

 رو همون پيرهن سفيد که اهميتی نداشت اگه با آرايش صورتم شسته ميشد،

 :آوردملبخندی از اعماق وجودم زدم و اسمش و به زبون 

 ...شهريار_

 صداش نه فقط گوشم،

 :روحم و نوازش کرد

 جاِن شهريار_

 سر بلند کردم،

 :دستهام و روی شونه های محکم و مردونش گذاشتم و خيره تو چشمهای نافذش زير لب گفتم

 ...دوستدارم_

 دستهاش از نوازش کمرم افتاد،

 !قفل شد

 دور کمرم قفل شد،

بود و بوسه عميقی که روی لبهام کاشته شد ختم اين درست مثل نگاهش که قفل چشم هام 
 غائله بود،

دست برداشتيم از اين همه آشوب عاشقانه که نفوذ ميکرد تا ته دل و کار و سخت ميکرد برای 
 !هردومون

 لبهاش داغِ داغ بود،

 !انقدر که دلم راضی بود به اينکه دريا رفتن به تاخير بيفته
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 دستش رو گردنم کشيده ميشد،

 يش با لبهام ماهرانه تر ميشد،باز

 ...خوب به دندون گرفته بودشون

 بعد از گذشت چند ثانيه مسير بوسه هاش به سمت گردنم تغيير پيدا کرد؛

 گردنم و بوسيد و نفس نفس زنان سرش و عقب کشيدم،

 حالم با حالش مو نميزد که لبخندی بهم زد،

 !يه لبخند با چاشنی چشم های خماِر سرخ

 :روی سرم برداشت و گفت کالهم و از

 حاال افتخار ميديد يه چای يخ زده با من بخوريد؟_

 :گيج کارهاش بودم که انگار خودش هم متوجه شد و ادامه داد

 !لباس هاتم ميتونی عوض کنی تا شب_

 :رو ازش گرفتم

 !پررو_

 خنديد و دستم و گرفت و من و دنبال خودش راهی بيرون کرد،

عسلی مبلهای راحتی طوسی رنگ  جاخوش کرده بود اما اين دوتا ليوان چای روی ميز 
 چيزی نبود که توجهم و جلب ميکرد،

 نگاهم پی گيتار شهريار بود،

گيتاری که از کيفش بيرون اومده بود و فعال چيزی ازش نميفهميدم که شهريار دستم و ول 
 :کرد و نيمرخ صورتش و به سمتم چرخوند

 !همينجا بشين_

 پشت سرم اشاره کرد که نشستم و شهريار گيتار به دست کنارم نشست، و به مبل سه نفره

 گيتار و توی دستهاش تنظيم کرد و نگاه مهربونش و بهم دوخت و باالخره شروع کرد،

 ...شروع کرد به زدن آهنگی که باهم ساخته بوديمش

 :...آهنگآهنگی که ناتموم بود اما انگار شهريار تمومش کرده بود که شروع کرد به خوندن 
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 کجای دلم بذارم اين خاطره هاتو

 چجوری ميشه پاک بکنم رد پاهاتو

 بگو به کجا برم که رو به روم نباشی

 کی و آرزو کنم که آرزوم نباشی

 کجای دلم بذارمت دلم آتيشه

 اين دل ديوونه بی چشات آدم نميشه

 بگو به کجا برم کجای اين خيابون

 که بی قراری نکنم واسه دوتامون

 سالمتيت که غمت قشنگه

 سالمتی دلت که تيکه سنگه

 خرابتم قشنگ ترين گناهم

 سالمتيت رفيق نيمه راهم

 سالمتی دردی که از تو يادگاره

 درختی که شکسته تبر زدن نداره

 هميشه يکی ميره يکی ميمونه تا تهش

 اين عشق و عاشقی رو سخته بگيری سادش

 سالمتيت که غمت قشنگه

 سنگه سالمتی دلت که تيکه

 خرابتم قشنگ ترين گناهم

 ...سالمتيت رفيق نيمه راهم

 تموم مدتی که داشت گيتار ميزد و اين آهنگ و واسم ميخوند نگاهم محوش بود،

 لبخند روی لبهام نقش بسته بود و مات شده بودم،

 مات آهنگی که تمومش کرده بود،
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 !مات صداش

 :نفسی گرفت و با لبخند گفت

 چطور بود؟_

 کشيدمنفس عميقی 

 به تالفی نفس هايی که با شنيدن صداش بند اومده بود،

 :نفس کشيدم و جواب دادم

 !چقدر خوب تمومش کردی_

 :لبخندش عميق تر شد

 !تموم مدتی که ميساختمش تو، توی ذهنم بودی عجيب نيست اين که نتيجه خوب بوده_

 :انداخت و ادامه دادو قبل از اينکه من بخوام چيزی بگم نگاهی به ميز عسلی و سينی چای 

 فقط اگه يه ليوان چای داغ برام بياری ممنون ميشم،_

 !گلوم گرفته

 :سريع بلند شدم

 !چای هم برات ميارم_

 گفتم و سينی به دست رفتم تو آشپزخونه نسبتا بزرگ ويال،

 دوتا چای خوشرنگ ريختم و برگشتم کنار شهريار،

 :و روی ميز گذاشتم و نشستم روی مبلداشت گيتار و توی کيفش جا ميداد که سينی چای 

 خب سوپرايز بعدی چيه؟_

 :گيتار و جمع و جور کرد و سر چرخوند سمتم

 تنها سوپرايزی که برات داشتم همين بود،_

 بقيش هموناست که باهم چيديم،

 !مثال االن زودتر چايت و بخور که بريم دريا

 ليوان چای و توی دستم گرفتم،سری به نشونه تاييد تکون دادم و يکی از اون دوتا 
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 اين بار از البه الی بخار چای نگاهش ميکردم،

 :هنوز ذوق زده آهنگی بودم که برام خونده بود که دوباره لبخند زدم و گفتم

 دلم ميخواد صدبار ديگه اين آهنگ و واسم بخونی_

 :نگاهش که به سمتم کشيده شد با يه کم مکث ادامه دادم

ز رفيق نيمه راه ميگه و من و تو هيچوقت قرار نيست وسط راه همو هرچند شعرش داره ا _
ول کنيم اما انقدر قشنگ خونديش که کلمه به کلمه ی شعر و آهنگی که براش ساختی تو ذهن 

 !و دلم حک شد

 :چشمهاش از ذوق درخشيد و صدايی تو گلو صاف کرد

 پس باهم کار ميکنيم،_

 خونم،اين دفعه تو گيتار ميزنی و من برات مي

 !بزار به منم يه کم خوش بگذره

 :آروم خنديدم

 ديوونه،_

 ...چايت و بخور يخ کرد

 لباس های گرم تنم کردم،

  .های پالتوی بلند عسلی رنگم و بستم و شال مشکيم و روی سرم مرتب کردم دکمه

 !هوا زمستونی سرد بود

 از توی آينه نگاهی به شهريار انداختم،

 :و همزمان متوجه نگاهم شدکاپشن چرم مشکيش و پوشيد 

 خب خانم خانما، بريم؟_

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

فقط خوب خودت و بپوشون که هرچقدرم هوا سرد باشه من ميخوام تا خود شب بيرون _
 !باشيم

 :آروم خنديد
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 ...هرچی تو بگی_

 از ويال بيرون زديم،

 اهی بشيم،فاصله ويال تا دريا کم بود و همين باعث شد تا پياده ر

 !هوا با تموم سرديش، دلچسب بود

شايد هم چون اولين باری بود که با شهريار قدم ميزدم و مقصد ساحل و دريا بود اين حس و 
 !داشتم

 :با رسيدنمون،قبل از ذوق زدگی از سرما به خودم لرزيدم و همين باعث خنده شهريار شد

 !که من خودم و خوب بپوشونم؟_

 اما اين باعث نميشد که شهريار بی جواب بمونه،چونم داشت ميلرزيد 

 :واسه همين طلبکار زل زدم به چشمای براقش

 !فکر کنم طبيعی باشه که آدم يه کم لرزش بگيره_

 :خنده هاش ادامه داشت

 خيلی هم طبيعيه،_

 !اصال بر منکرش لعنت

دريا کشيده از شدت طلبکاری چشمهام کم شد و نگاهم به سمت موج های پی در پی و سنگين 
 شد،

 ..چقدر دلم لک زده بود واسه بودن تو همچين جايی

 :لبخند که روی لبهام نقش بست شهريار ساکت نموند

 چی باعث اين لبخند شده؟_

 قدم برداشتم،

 :ميخواستم جلو تر برم

 يه لحظه با خودم فکر کردم ديدم همه چی جوره،_

 !همه چی همونطوره که ميخواستيم

 :ادامه دادم سر چرخوندم سمتش و
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 به نظرت لبخند نداشت؟_

 اين بار نوبت شهريار بود که لرزش گرفت،

 :موهای خرمايی تيرش تو هوا تکون خورد و صداش لرزيد

 !چرا داشت_

 :انقدر يخ زده گفت که هم خنده ام گرفت و هم دلم به حالش سوخت

 !چيه؟ انگاری خيلی سردته_

 :دستاش و تو جيباش فرو برد

 خوای فردا صبح دوباره بيايم؟خيلی سرده،مي_

دلم موندن ميخواست اما نميتونستم بی تفاوت از دماغ سرخ شده و ژست سرما ديده شهريار 
 :هم بگذرم که گفتم

 !اگه ميتونی امروز و جبران کنی مشکلی نيست_

 :چشماش و واسه لحظه ای بست و دوباره بازشون کرد

 !چشم، فقط بريم_

کرده بود که جلوتر از من راه افتاد و من عين يه جوجه اردک سرما انقدر تو وجودش رخنه 
 :دنبالش راه افتاده بودم

 !يادم ميمونه که تا سردت شد فراموش کردی يه خانم خوشگل هم همراهته_

 :تند تند راه ميرفت که يهو با شنيدن اين حرفم وايساد و برگشت به سمتم

 !ه بياخيلی سرده پناه، دستت و بده بهم و تند تند را_

 مطابق حرفش دست توی دستاش راه افتاديم،

 هوا کم کم داشت تاريک ميشد که رسيديم به ويال،

وياليی که برای شهريار حکم يه پناهگاه گرم داشت که به محض ورودمون بدو بدو به سمت 
 ...شومينه رفت تا دوباره جون بگيره

 لباسام و عوض کردم و برگشتم،
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مينه بود که لبخندی بهش زدم و موهام و با کش مو دم اسبی هنوز با همون کاپشن چسب شو
 :بستم

 اينطور که بوش مياد خودم تنها بايد به فکر شام باشم_

 :ابرويی باال انداخت

 !عزيزم کال هميشه همين بو رو استشمام خواهی کرد_

 :نفس عميقی کشيدم

 !فکر کنم سرم کاله رفته، اين ازدواج اشتباه بود_

 :خورد اخماش توهم گره

 چی گفتی؟_

 :يه قدم رفتم عقب و با صدای آرومی گفتم

 پرسيدم چی دوست داری واست درست کنم؟_

 :کم کم اون اخم از سايه بونی چشم هاش  دست کشيد و شهريار تکيه به ديوار جواب داد

 هرچی که باشه فرقی نداره_

 :دسه به سينه، قيافه متفکرانه ای به خودم گرفتم

زندگی مشترکمونه، پس دقت کن ببين از اين ليست غذايی که ميگم کدوم و اين اولين شام  _
 !بيشتر دوست داری

 :چشماش گرد شد

 چشم_

 :صدام و تو گلو صاف کردم

 :اين ليست غذايی شامل_

 نيمرو_

 املت

 نيمرو+سيب زمينی سرخ کرده

 نيمرو و تن ماهی
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 ...نيمرو و

زمين بلند شدنش مهلتی برای معرفيشون نداد هنوز از ليست باقی بود اما شهريار با از روی 
 :و به سمتم اومد

 اينا اون ليست رويايی اولين شام زندگی مشترکمونه؟_

 :تند تند سرم و به نشونه تاييد تکون دادم

 .چند تا ديگه هم بود که نزاشتی بگم_

 :پوفی کشيد

 جمله ای که گفتی و بايد با طال نوشت،_

 !اين ازدواج اشتباه بود

 :خنديد که اين بار من دلخور شدم گفت و

 من و باش به فکر شکم توأم،_

 !اصال از بيرون غذا ميگيريم

 :خنده هاش تمومی نداشت

 آره اينطوری خيلی بهتره_

 :پر معنی که نگاهش کردم خنده هاش ساکت شد و ادامه داد

تون و تا من ميرم لباسام و عوض کنم يه زنگ به برکه بزن شماره اون رستوران هميشگي_
 ..بگير که غذا سفارش بديم

 .گفت و از کنارم رد شد و رفت توی همون اتاقی که چمدونا توش جا خوش کرده بودن

 خودم و انداختم روی مبل راحتی سه نفره و با گوشی شماره خونه رو گرفتم،

 ...هنوز هيچی نشده دلم واسه همه تنگ هم شده بود

 آخر شب بود،

 داشتيم باهم فيلم ميديديم که خميازه ای کشيدم،شام و خورده بوديم و حاال 

 :خسته امروز بودم و کم کم داشت خوابم ميبرد که نگاه شهريار به سمتم کشيده شد

 خوابت مياد؟_
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 :سرم و روی شونش گذاشتم و جواب دادم

 !خيلی_

 :صورتش روبه روی صورتم قرار گرفت و آروم خنديد

 باورکنم که تمارض نيست؟_

 :کردم صدای خنده هاش باالتر رفت و همزمان تلويزيون و خاموش کردگيج که نگاهش 

 !بخوای يا نخوای امشب از خواب خبری نيست_

 :سرم و از روی شونش برداشتم و جواب دادم

 فکر نميکنی يه کم زيادی داری زور ميگی؟_

 :سری به نشونه تاييد تکون داد

 !ممکنه همين باشه_

خواستم فحشم و علنی کنم که با يکدفعه بوسيده شدن لبهام زير لب فحش ريزی نثارش کردم و 
 !هم اون فحش تو دلم موند و هم شرمنده شدم

بی ادبيم با بوسه جواب داده شده بود و اين هم من و به خنده مينداخت و هم بهم عذاب وجدان 
 : تقديم ميکرد که شهريار سرش و عقب کشيد

 !اره من ميخوام همين آدم ظالم باقی بمونماگه اين کارام  زوريه و من ظالم،عيبی ند_

 :لبام و به دندون گرفتم و با حالت خاصی نگاهش کردم

ولی هنوزم ميگم،تو بايد شاعر ميشدی يه شاعر که عشق نامش به دست همه ميرسيد و همه _
 !کيف ميکردن از خوندنش

 :لبخندی زد

 اشی اونم تا آخر عمربرا من همين کفايت ميکنه همين که تو تنها مخاطب حرفهام ب_

 :خودم و بهش نزديک تر کردم

باور کنم که اين حرفهات واسه اين نيست که خونم برات قل قل بجوشه و خودم و بندازم تو _
 بغلت؟

 لبخندش دندون نما شد،
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 چشم هاش هم ميخنديد،

 همين حاال وقتش بود،

 ...آروم بوسيدشفاصله بيمون و کم کردم و دستهام و دور گردنش حلقه کردم و نرم و 

 همراه با بوسيدن و بوسيده شدن،

 دستهاش روی نقطه نقطه بدنم حرکت ميکرد،اين بار همه چی فرق داشت

 اين بار قرار بود اين بوسه ها به اولين رابطمون ختم بشه،

قرار بود باهم يکی بشيم و حاال حسابی تحريک شده بودم که همزمان با برخورد نفس های 
شم ناله ريزی سر دادم و تشديد اين کارش باعث ناله های خفيف بعدی و داغ شهريار به گو

خماری بيش از حد چشمهای هردومون شد که دستش و برد سمت تاپ بنديم و از تنم بيرون 
 کشيدش،

بيکار نموندم و تيشرتش و از تنش درآوردم، باال تنه مردونه و عضله ايش نگاهم و خمار تر 
ن هم دقيقا همين حال و به شهريار ميداد که بی طاقت بغلم کرد ميکرد و انگار هيکل نحيف م
 :و با صدای گرفته ای لب زد

 !بريم تو اتاق_

 و قبل از اينکه بهم مهلت جواب دادن بده بلندم کرد،

 انگار نه انگار که وزن يه آدم بالغ و تحمل ميکرد،

پله های رسيدن به طبقه و چند کيلو وزن تو بغلشم و  50حتی عين خيالش هم نبود که من با 
 :باال رو طی ميکرد که با صدای آرومی گفتم

 سنگينما_

 :خنديد

 نصف وزن منو داری و دم از سنگين بودن ميزنی؟_

 به جواب نکشيد،

 رسيديم به اتاق و من روی تخت فرود اومدم،

 تخت دو نفره ای که به سبب روشن بودن سيستم گرمايشی حسابی گرم و نرم بود،
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اال سرم ايستاد و نگاهی بهم انداخت و دست برد سمت کمر شلوارکم  و با يه حرکت با لذت  ب
 سريع من و آماده امشب کرد و بع روی تخت اومد؛

 :نگاهش گير تنم بود و صداش دوباره گرفته شده بود که لب زد

 حتی نگاه کردن بهت ديوونم ميکنه_

 ...پناه

 ....و دوباره همه چيز از نو شروع شدهمراه با نفس عميقی سنگينش و روی من انداخت 

........... 

 بوسه ای روی شکمم زد،

 :هنوز قيافم گرفته بود اما اين کارش يه کم حالم و جا آورد که لبخندی تحويلش دادم

 ...خوبم_

کنارم دراز کشيد و سرم و روی سينه اش گذاشت و دست برد توی موهام و شروع کرد به 
 :ناز و نوازش

 چند تا خوبی؟ از يک تا صد_

 :دستم و روی شکمم گذاشتم و آروم خنديديم

 !ديوونه ای تو_

 :سر چرخوند سمتم و جدی نگاهم کرد

 چندتا؟_

 :رفته رفته حالم داشت بهتر ميشد که گفتم

 االن نودتا ولی خيلی طول نميکشه که برسم به صد_

 :با خنده سرم و بوسيد

 خيالم راحت شد_

 :نفس عميقی کشيدم

 داره سردم ميشه کاش لباسام و بپوشم فقط کم کم_

 :نشست روی تخت و نگاهی به اطراف انداخت
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 متاسفانه بايد بهت بگم که تاپتون پايين جا مونده و االنم کسی اينجا جون تا پايين رفتن نداره_

 :نگاهم و بهش دوختم

 مثل اينکه تو از من بيشتر اذيت شدی،_

 بگو ببينم تو از يک تا صد چند تا خوبی؟

 :دستی توی موهای بهم ريختش کشيد و دوباره دراز کشيد

 من له لهم؛_

 !عمليات سختی بود

 :با مشت به بازوش کوبيدم

 حداقل اون پتو رو بکش رومون که بخوابيم_

 :دو دل نگاهم کرد

 بخوابی؟_

 :متعجب نگاهش کردم

 داره صبح ميشه نخوابم؟_

 :مردمک چشمهاش توی کاسه چرخيد

 ...لم خوبه پس تواناييش و داری کهعزيزم خودت گفتی ا_

 :اين بار مشتم به بازوش انقدر محکم بود که ادامه حرفش شد "آخ" بلندی که سر  داد و گفتم

 چشم ميبندم رو اين عشق و عاشقی ميزن ميکشمتا_

 :خيلی زود حالش عوض شد و خنديد

 !تو همين جوريشم منو کشتی_

رو خودم و پشت بهش دراز کشيدم که نفس نگاه طلبکارم و ازش گرفتم وپتو رو کشيدم 
 :عميقی کشيد

 ...يه زن خوب بايد هميشه هوای شوهرش و داشته باشه که اگه نداشته باشه_

 :حرفش و که ادامه نداد بی اينکه برگردم سمتش پرسيدم
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 که اگه نداشته باشه؟_

 :صدش آروم شد اما جواب داد

 ميدونی که گرگ بازاره،_

 ...اشته باشی چون باالخره کم نيستن دخترايی که دلشون بخواد با منبهتره هوای شوهرت و د

 طوفانی به سمتش چرخيدم،

 :انقدر اخمم غليظ بود که جرئت نکرد ادامه بده و من با صدای نسبتا بلندی گفتم

 دخترايی که دلشون بخواد با تو چی؟_

کنترل کرد و به اينکه خندش گرفته بود خيلی خوب توی چهرش مشهود بود اما خودش و 
 :پشت دراز کشيد

 !خالصه ميخواستم بگم تو اين اوضاع بد حواست به شوهرت باشه همين_

 :نفس عميقی کشيدم 

اوال شوهرم غلط کرده که بخواد تو اين اوضاع بد پاش يه کوچولو بلرزه دوما قيمه قيمه _
 !ميکنم هر زنی رو که بخواد حتی يه لحظه نگاهت کنه

 :تنش بلند شدصدای "اوه اوه" گف

 هرلحظه بيشتر از قبل خطرناک ميشی_

 :هنوز نگاهم بهش طلبکارانه بود که ادامه دادم

و سوما و مهم تر از همه اينکه تو خوشگل ترين زن اين کره خاکی و داری و ببخشيد که _
 !اين و ميگم اما خاک برسرت اگه دست و دلت بلرزه

 :صدای خنده هاش فضای اتاق و پر کرد

 !ترين و با اعتماد به نفس ترينخوشگل _

 :پوفی کشيدم

 هرچی بيشتر ميگذره بيشتر دلم ميخواد که با يه لگد شوتت کنم پايين_

 :چشمهاش از تعجب گرد شد

 ..خطرناک تر از قبل_
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 ... اصال من غلط کردم

 بابت نيم ساعت پيش هم توروخدا ببخشيد اگه يه وقتی اذيت شديد بانو

 :قهقهه زدم

 بخشيدمت_

 مزمان دستم و روی سينش گذاشتم و سرم و روی بازوش جا دادم،و ه

 :پاهام و قفل کردم تو پاهاش و با لوندی گفتم

 ...ديگه خوابم نمياد_

 ...و اين حرفم جرقه ای شد واسه يه شروع دوباره

 بعد از گذشت ده روز برگشتيم تهران و رفتيم سر خونه زندگی ای که سقف مشترکمون بود،

 و محل عاشقيمون بود،پناهگاه امن 

 ...اين خونه رو با همه کوچيک بودنش عجيب دوست داشتم

 :با شنيدن صدای مامان به خودم اومدم

 تو که نشستی، شام به مهمونات قراره خورشت گشنگی بدی؟_

 :با قيافه زارم نگاهش کردم

اصال باهاش قربونت برم تو که ميدونی من از خانم بودن هيچی کم ندارم جز همين آشپزی، _
 !ارتباط برقرار نميکنم

 :صدای خنده های برکه تو خونه پيچيد

 درصد زنونگی همون آشپزيه که تو بلد نيستی 50خسته نباشی خواهرم، _

 :تااومدم جوابش و بدم مامان پيشدستی کرد و نگاه چپ چپی به برکه انداخت

 !و قشنگِ مامانيکی اين حرفارو ميزنه که خودش يه کاری از دستش بر بياد نه ت_

 :به برکه کارد ميزدی خونش درنميومد که با حرص گفت

 منکه هنوز شوهر نکردم که بلد نبودِن آشپزی واسم افت داشته باشه_

 :مامان موهای به رنگ زيتونيش و با کليپس صورتيش جمع کرد و از روی مبل بلند شد
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 از االن ياد بگير که فردا به حال خواهرت دچار نشی_

 :ور که ميرفت به سمت آشپزخونه ادامه دادو همينط

 هميشه حواستون به شکم شوهرتون باشه، _

هيچی اندازه يه ناهار يا شام خوشمزه يه مرد که خسته و کوفته از سرکار اومده رو خوشحال 
 !نميکنه

 :با برکه بهم نگاهی انداختيم و هردو زديم زير خنده و من گفتم

 !خوشبحال بابا بااين زنش_

 :اره خنديديم که مامان جواب دادو دوب

پاشو بيا اينجا مو به مو کارايی که ميگم و انجام بده و شام امشب و با نظارت من درست کن _
 ...تا توهم کم کم بشی از اون خانما که خوشبحال شوهرشه

با کمک مامان يه زرشک پلو با مرغ خيلی خوشمزه درست کرديم و همگی دور هم شام 
 خورديم،

بود که بابا بعد از اتمام تعريف هاش با شهريار نفسی گرفت و روبه مامان  1ودای ساعت حد
 :گفت

 کم کم رفع زحمت کنيم خانم_

 :با لبخند نگاهش کردم

 !کجا به اين زودی؟ تازه سر شبه_

 :متقابال لبخندی تحويلم داده شد

 ممنون بابا جون، شماهم زود به زود بيايد پيش ما_

 ...بعد مهمونها راهی شدنزير لب چشمی گفتم و 

 با رفتن مامان اينا رفتم تو آشپزخونه،

هنوز آشپزخونه يه کمی بهم ريخته بود که مشغول جمع و جور کردنش شدم و همزمان 
 :صدای شهريار و پشت سرم شنيدم

 !ميخواستم يه چيزی بهت بگم، نميدونم گفتنش درسته يا نه_
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 :با تعجب و نگرانی نگاهش کردم

 چيزی شده؟_

 :دستی توی موهاش کشيد و همزمان سرش و به نشونه تاييد حرفم تکون داد

 ...ميخواستم بگم که_

 :کالفه شدم

 ميخواستی بگی چی؟_

 :چند قدمی جلو اومد

 ميخواستم بگم شام امشب خيلی چسبيد_

 :گفت و لبخندی تحويلم داد اما من هنوز گيج بودم که ادامه داد

 !ميکرد کاش مامانت اينجا با ما زندگی_

گفت و هرهر خنديد که صندلم و از پام دراوردم و همين واسه دور شدن سريع شهريار کافی 
 :بود

 که مامانم بياد باهامون زندگی کنه؟_

 با عجله از آشپزخونه بيرون زد،

 :دنبالش رفتم و حين نشونه گيری ادامه دادم

 ...ميکشمت شهريار_

 ...و صندل و پرت کردم به سمتش

 :د و در حالی که نفس نفس ميزد به حالم خنديدجا خالی دا

 يه کم رو نشونه گيريت کار کن عزيزم_

 :چپ چپ نگاهش کردم

 !نشونه گيريم خوب بشه که کار خودت ساختست_

 :نزديکتر اومد

 از يار هرچه رسد نيکوست_
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 :روبه روم ايستاد و ادامه داد

 !حتی لنگه دمپايی_

 :آروم خنديدم

 !گاهی هم حرص درارگاهی وقتا انقدر خوب _

 :سر کج کرد و چشم ريز کرد و خيره بهم  جواب داد

 !باالخره زندگی يه نواخت خسته کنندست، خوبه همه جوری سرگرمت کنم_

 :نفس عميقی کشيدم

 فعال من برم با ظرفها سرگرم شم تا بعد_

جور  و راهی شدم که شهريار دنبالم اومد و روی يکی از صندلی های ميز غذا خوری جمع و
 :تو آشپزخونه نشست

 اصل کاری و هنوز بهت نگفتم_

 :مشغول جمع و جور کردن بودم و بی اينکه کارم و متوقف کنم پرسيدم

 اين دفعه ديگه چه برنامه ای تو سرته؟_

 :نوچ نوچی راه انداخت

 موضوع کامال جديه_

 :نيمرخ صورتم به سمتش چرخيد و شهريار ادامه داد

 عقد واست خوندم و يادته؟اون آهنگی که بعد از _

 :اين بار کامل چرخيدم به سمتش

 مگه ميشه يادم بره؟_

 :لبخند رضايت بخشی رو لبهاش نقش بست

انگاری خيلی قابل قبول بوده نه فقط واسه تو واسه همه و فکر ميکنم قراره بخاطرش مجوز _
 !هم بگيرم

 حرفش توی ذهنم تکرار شد،

 چند بار و چندين بار تکرار شد،
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 !وز؟مج

 :آب دهنم و سخت قورت دادم و سريع  رفتم و روبه روش نشستم

 مجوز؟_

 :سری به نشونه تاييد تکون داد

 !فکر کنم جدی جدی دارم خواننده ميشم_

 دهن باز مونده بودم،

 :رويايی که تو سر داشتيم، رنگ و بوی واقعيت گرفته بود

 باورم نميشه_

 گفتم و نفس عميقی کشيدم،

 :ليشتکيه داد به صند

 خودمم باورم نميشد ولی انگار خدا خوب حواسش بهمون هست_

 :قبل از اينکه چيزی بگم ادامه داد

فردا باهم ميريم استوديو، قراره واسه اولين بار آهنگ و بخونم دلم ميخواد اونجا ببينمت، _
 ...اينجوری حس و حال خوندنم هم بيشتر ميشه و همه چی زودتر پيش ميره

 

 شهريار#

 .به سرعت برق و باد گذشت و فردايی که منتظرش بوديم رسيدزمان 

 صدايی تو گلو صاف کردم،

 قرار بود واسه اولين بار اين آهنگ با صدای من ضبط بشه،

همه نگاه ها به سمتم بود.بيرون اين اتاق  لبخند قشنگ پناه از پشت ديوار شيشه ای دلم و 
 قرص ميکرد،

 مش،باور داشتم که ميتونستم عالی بخون

 ...معشوقه ای که اين آهنگ براش ساخته شده بود درست روبه روم بود
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با شروع شدن موسيقی چشمهام و واسه لحظه ای باز و بسته کردم و درست به موقع شروع 
 به خوندن کردم،

 ...بی عيب و نقص

 !بهتر از هروقتی

د رضايت بخش ضبط که تموم شد نگاهم بين آدمهايی که  داشتن نگاهم ميکردن چرخيد لبخن
روی لبهاشون حالم و جا آورد و باال اومدن دستهای آقای تابش و تشويق کردنم باعث شد تا با 

 :خنده سری تکون بدم و بعد آقای تابش و توی اتاق و کنار خودم ببينم

 عالی بود پسر،_

 !انقدر خوب بود که فکرش روهم نميکردم

 قبل از اينکه بخوام چيزی بگم دستش و جلو آورد،

 :همزمان با فشردن دستش گفتم

 خوشحالم که نظرتون جلب شده_

دست آزادش و روی ريشهای پروفسوريش کشيد و نيمرخ صورتش و به سمت عقب چرخوند 
 و بعد از نگاه گذرايی به پناه،

 :با دقت نگاهم کرد

 فکر ميکنم بخش مهميش بخاطر اون خانم جوونه،_

 !ديروز انقدر با حس نميخوندی

 :دادن سرم حرفش و تاييد کردم و با صدای آرومی گفتمبا تکون 

 ميخواستم بعد از تموم شدن ضبط معرفيش کنم،_

 ايشون همسرمنه

 :ابرويی باال انداخت

 خيلی خب،_

 پس بريم بيرون خانمت هم تنهاست

 جلوتر از من راهی شد،
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 پناه هنوز لبخند به لب داشت،

به اون اتاق بيرونی به سمتمون اومد و با چهره اش حسابی ذوق زده بود و به محض ورودم 
 :خوشحالی گفت

 !کيف کردم از شنيدن صدات شهريار_

 آقای تابش تک خنده ای کرد؛

 ميزد، 50تک خنده ای که به موجب سن و سالش که حدودای 

 :باعث نمايان شدن خط خنده و چروک دور چشمهاش شد و خطاب به من گفت

 حال بخونی پس حق داشتی امروز انقدر با حس و_

 :و روبه پناه ادامه داد

 از آشناييتون خوشبختم خانم_

 :پناه لبخند جمع و جور تری زد

 منم همينطور،_

 فکر ميکنم شما آقای تابش هستين

 :تابش سری به نشونه تاييد تکون داد و پناه نگاهش و بين هردومون چرخوند

 ديشب شهريار کلی از شما تعريف کرد،_

 مايت ميکنيدممنون که شهريار و ح

 :تابش دستی روی شونم کشيد

 من تا به حال خواننده های زيادی و حمايت کردم،_

از ساختن اولين آلبومشون گرفته تا مجوز و اجرای کنسرتشون اما حقيقتا شهريار جان يه چيز 
 ديگست،

جنس و آهنگ صداش عجيب دلنشينه و من به هر دوتون قول ميدم تو مدت کوتاهی همه 
 ...ه راه ميشه و آوازه شهريار دهن به دهن بين مردم شنيده ميشهکارها روب

حرفهاش انقدر اميدبخش بود که نگاهم به نگاه خيره مونده پناه قفل شد و به سختی بزاق دهنم 
 و پايين فرستادم،
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 ...چه حالی داشت پشت سر هم رسيدن به بزرگترين آرزوهات

 ...ديل شدن رويای خوانندگيمرسيدن به پناه و حاال در انتظار به حقيقت تب

 عصر بود که کارهای تو استوديو تموم شد،

 به جرئت ميتونستم بگم اين قشنگ ترين غروب ديماه من و پناه بود،

 به محض رسيدن به بيرون نفس عميقی کشيدم،

 :پناه روبه روم ايستاد

 خب خب،_

 شهريار صدای کشور قراره شيرينی به من چی بده؟

 :آروم خنديدم

 شهريار صدای ايران؟_

 :سرش و به نشونه تاييد تکون داد

 خودت که شنيدی آقای تابش چی گفت،_

 پس نميتونی از زير اين شيرينی که بهم بدهکاری در بری

 :خنده هام ادامه داشت اما پناه کامال جدی ادامه داد

 امشب ميريم رستوران،_

 ...اونم نه هر رستورانی

 !پذيرامون باشه من تعين ميکنم که کدومرستوران

 :نوک بينيش و کشيدم

 چشم،_

فعال بريم تو ماشين اونجا اين تکليفات و ادامه بده که منم خنده ام نگيره با ديدن اون دماغ 
 !قرمز يخ زدت

 :دستش و رو بينيش کشيد

 !به خودت بخند_
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 ...با خنده راه افتاديم سمت ماشين

 سوار ماشين شديم و راه افتاديم،

اريک شد و ما البه الی حرفهامون که از هر دری بود و باعث خنده های خيلی زود هوا ت
 مداممون بود گشتيم دنبال يه رستوران خوب،

  ...رستورانی که سهم بزرگی تو ثبت شدن امشب داشت

 

 پناه#

 از خواب که بيدار شدم خبری از شهريار نبود،

 ...هنوز نيومده بود

 ...شت خوابيدم و نفس عميقی کشيدمدلتنگی همه وجودم و پر کرده بود که به پ

 ...اين سومين روزی بود که شهريار رفته بود کرج ومن تو خونه تنها بودم

دلتنگ بودم اما فکر به اينکه شهريار توی تمرينهای پرفشار هرروز آماده تر ميشد واسه 
ساختن آهنگهاش روزم و ميساخت که قبل از هرکاری گوشيم و از روی ميز کنار تخت 

 :شتم و شروع کردم به تايپ کردن يه پيام واسه شهرياربردا

 سالم عزيزم،"     

  صبحت بخير

 مواظب خودت باش و نگران من هم نباش

   بازهم ميگم تو از پسش برميای

 "...دوستدارم

 صبح بود، 10پيام و که فرستادم از روی تخت بلند شدم ساعت 

راهی دستشويی شدم و آبی به دست و شونه ای به موهای ژوليدم زدم و خميازه کشون 
 صورتم زدم بايد زنگ ميزدم و به برکه ميگفتم که بعد از امتحانش دوباره بياد پيشم،

 ...مثل پريشب

تو همين فکر و خيال با شنيدن صدای زنگ گوشيم از دستشويی بيرون اومدم و با عجله رفتم 
 تو اتاق،
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 :شهريار پشت خط بود که پر انرژی جواب دادم

  المس_

 :صداش تو گوشی پيچيد

 سالم خانم خانما،_

 حالت چطوره؟

 نشستم رو لبه تخت،

 :دلم ميخواست با خيال راحت باهاش حرف بزنم

 خوبم،_

 تو خوبی؟

 کارها خوب پيش ميره؟

 :با يه کم مکث جواب داد

 همه چی خوبه،_

 نگران نباش

 تو مراقب خودت هستی؟

 :زير لب اوهومی گفتم

 خوبه،اينورم همه چی _

 امشب دوباره برکه مياد پيشم،

 توهمه فکرت و متمرکز کن روی اون آهنگا و اون آلبوم

 :صدای "چشم" گفتنش به گوشم رسيد

 احتماال هفته بعد برميگردم،_

 تو خونه تنها نمون يا برو خونه بابات يا برکه رو دائما نگهدار پيش خودت

 فعال کاری نداری؟

 بعد کشيده شده قيافم و گرفته کرده بود،اينکه فهميدم اومدنش به هفته 
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عادت نداشتم به اينکه انقدر طوالنی نبينمش اما بااين وجود تغييری تو لحنم ايجاد نکردم و 
 :جواب دادم

 ...مواظب خودت باش_

 خداحافظ

 ...گوشی و قطع کردم و دوباره ولو شدم روی تخت

 !عين بچه ها بهونه گير شده بودم و حتی بغضمم گرفته بود

 ...چقدر سخت بود دوری از مردی که دوستش داشتم

 اين بار زنگ خونه بود که ريشه افکار و از دستم گرفت و باعث شد برم بيرون،

با ديدن برکه تو قاب صفحه آيفون تصويری در و باز کردم و به انتظارش ايستادم و خيلی 
 طول نکشيد که رسيد باال و با لبخند گله گشادی اومد تو خونه،

 :ر و که بستم نطقش باز شدد

 ضمن عرض سالم و خسته نباشيد بايد بگم که امتحانم عالی بود_

 :لم داد رو مبل و ادامه داد

 عالی تر از عالی_

 :زير چشمی نگاهش کردم

 پس ديشب حسابی آب هويج ميل کردی؟_

 :گفت اولش گيج نگاهم کرد اما چند ثانيه بيشتر طول نکشيد که متوجه منظورم شد و طلبکار

 نخيرم،_

 زحمت کشيدم کتاب و شخم زدم و با آمادگی کامل رفتم سر جلسه

 :آهانی گفتم

 ايشاال که همينطوره_

 :پوفی کشيد و مقنعش و از روی موهای مشکيش برداشت

 اگه تيکه هات تموم شد يه صبحونه رديف کن باهم بخوريم_

 :با خنده گفتم
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 چشم؛_

 باشهفقط من فکر ميکردم امتحانت االنها 

 :نوچی گفت

 هشت صبح بود،_

 خواهر گلتم ناشتا رفت سرجلسه

 :نگاه گذرايی بهش انداختم و راه افتادم سمت آشپزخونه

 !خواهری يه کم کمتر جلو آينه واميسادی به جاش صبحونه نوش جون ميکردی_

 :اذيت کردنام داشت کالفش ميکرد که "هيش" کشيده ای گفت

 !يا نيش ماره نميدونم اين زبونه که تو داری_

 :همزمان با گذاشتن کتری روی اجاق جواب دادم

 ..هرچی که هست حواست باشه من از تو بزرگترم و احترامم واجبه_

  ...نفس عميقی کشيد و چيزی نگفت و من آروم خنديدم

 ..با گذشت چند روز، امروز باالخره قرار بود شهريار برگرده

 دم،جلوی آينه شونه ای به موهای لخت مشکيم ز

 :برکه رو لبه تخت نشسته بود و توی آينه زل زده بود بهم که سری تکون دادم

 چيه؟خوشگل نديدی؟_

 :پوزخندی زد

 !خوشگل تر از خودم؟_

 :ابرويی باال انداختم

 چقدر اغراق آميز_

 :سرش و کرد تو گوشيش و جواب داد

ر رسيد وحشت نميخواد درگير آرايه های ادبی بشی، موهای وز وزت و شونه کن شهريا_
 !نکنه
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 :گفت و هرهر خنديد که نفس عميقی کشيدم و همزمان با شونه کردن موهام گفتم

 دلم واسش يه ذره شده_

 :سر بلند کرد

 آخی، اين تازه اول راهه از اين به بعد سال به سال نميبينيش_

 :با اخم ساختگی نگاهش کردم

 زبونت و گاز بگير_

 زنگ آيفون باعث سکوت هردومون شد،خنديد و خواست جوابی بده که صدای 

 !باالخره اومده بود

 :با عجله از روی صندلی ميز آرايش بلند شدم

 ..شهرياره_

 من خوبم برکه؟

 :خنده هاش از سر گرفته شد

 !خوبی برو در و باز کن_

 از اتاق بيرون زدم،

انتظارش ديدن چهرش توی قاب آيفون لبخند عميقی به لبهام آورد و در و باز کردم  و به 
 جلوی در ايستادم،

 !دلم انقدر براش تنگ بود که حتی پلک نميزدم مبادا لحظه اومدنش خوب نبينمش

 نفس عميقی کشيدم،

 ...اگه ميفهميد انقدر بی طاقت و دلتنگشم حتما خنده اش ميگرفت

 تو همين درگيری های فکری بودم که يهو جلو چشمام ظاهر شد،

ل بزرگ رز سرخ که باعث شد تا با ذوق هينی بکشم و قبل البته جلوتر از خودش يه دسته گ
 :از اينکه چيزی بگم صدای شهريار و بشنوم

 تقديم به خوشگل ترين دختر دنيا_

 :دسته گل و ازش گرفتم و کنار در وايسادم تا بره تو اما با اخم نگاهم کرد
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 خانما مقدم ترن_

 و با چشم بهم اشاره کرد که برم تو،

 :خونه و در و بست و خيز برداشت به سمتم پشت سرم اومد تو

 ...دلم واست يه ذره شده بود_

 :اما همينکه رسيد بهم و خواست بغلم کنه صدای سرفه برکه تو خونه پيچيد

 !سالم_

 :شهريار عينهو برق گرفته ها تکونی خورد و بعد سرجاش خشک شد و برکه جلوتر اومد

 !رسيدن بخير_

و به خنده مينداخت اما اگه هردومون ميخنديديم شهريار ديگه  خنده به زور کنترل شده اش من
 :هرگز اون آدم سابق نميشد که خودم و نگهداشتم و گفتم

 يادم رفت بگم برکه اينجاست_

شهريار يه کمی به خودش اومد و با لبخندی که رنگ پريده اش و ماست مالی نميکرد خطاب 
 :به برکه گفت

 به به سالم، تو خوبی؟_

 :وتر اومد و همزمان باهم روی مبل ها نشستيم و جواب دادبرکه جل

 منم خوبم_

و گرم گفتوگو شدن و نوشيدن يه چای داغ جمع و صميمی تر هم کرد و باالخره يکساعت بعد 
 ...برکه رفت خونه و حاال من بودم و شهرياری که رفته بود دوش بگيره

 بودم،با عشق تر از هميشه مشغول درست کردن قرمه سبزی 

قرمه سبزی ای که دستور پختش و از مامان گرفته بودم و اميد داشتم به اينکه خوب از آب 
 ...در بياد

مواد و توی قابلمه ريختم و واسه گرفتن نفسی روی صندلی توی آشپزخونه نشستم که شهريار 
 :حوله به تن و درحال خشک کردن موهاش وارد آشپزخونه شد

 فکر شامی؟ يعنی باور کنم از االن به_

 :چشم و ابرويی اومدم
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 !قرمه سبزی_

 :اوف بلندی گفت

 !تو نبودم يه پا کدبانو شدی_

 :لبخندی زدم

  ...يه کدبانوی دلتنگ_

 :نفس عميقی کشيد

 نميدونی دل من چقدر برات تنگ شده بود_

 :دستم و گرفت و ادامه داد

  يه کم تحمل کنيم همه چی درست ميشه_

 :اوهومی گفتم

  هيچی نيستمنگران _

 :يه کمی عقب رفت و تکيه داد به صندلی

 راستی بايد ماشين و بفروشم، _

  بدجوری به پولش نياز دارم

 :با تعجب گفتم

  به پولش نياز داری؟_

 :سری به نشونه تاييد تکون داد

ميليون پول الزم دارم پناه، ماشين يه بخشيش و جور ميکنه واسه بقيه اش هم يه فکری  200_
  ميکنم

 :هنوز گيج بودم که ادامه داد

  بخاطر بيرون اومدن اولين آلبومم بايد يه پولی تو دست و بالم باشه_

 :با صدای آرومی گفتم

  ...خب از بابام_
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 :نزاشت ادامه بدم

 بابات به اندازه کافی پشتمون بوده، ديگه نميخوام زحمتش بدم_

 :لبام و با زبون تر کردم

  پس بايد چيکار کنيم؟_

 :ای باال انداخت و بعد لبخندی زد شونه

 ...فعال ميخوام فقط به قرمه سبزی فکر کنم_

 روبه روم نشسته بود و مشغول خوردن شام بود،

 شامی که خوشمزه شده بود اما از گلوی من پايين رفتنی نبود،

 از همون لحظه که شهريار حرف کمبود پول و زد حسابی فکرم درگير شده بود،

ل قرار بود چطور جور بشه و همين نگرانم ميکرد که شهريار همزمان با نميدونستم اين پو
 :تکون دادن سرش نگاهم کرد

 !انقدر خوشمزست که انگار دارم خواب ميبينم_

 :با تک خنده ای گفتم

 خواب نيستی بخور_

قبل از اينکه بخواد دوباره مشغول بشه نگاهش افتاد به غذای دست نخورده من و متعجب 
 :گفت

 را هيچی نخوردی؟تو چ_

 :قاشق و چنگال و توی دستم گرفتم

 االن شروع ميکنم_

 :شروع کردم به بازی کردن با غذام که صدای شهريار به گوشم خورد

 پناه_

 :چيی که نگفتم ادامه داد

 فکرت هنوز درگير حرفای بعداز ظهره؟_

 :صاف زل زدم تو چشمهای سبز روشنش
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 از کجا ميخوای پول جور کنی؟_

 :لبخندش سعی داشت آرومم کنه اما نگرانيم به اين سادگيا رفع نميشد که ادامه دادمبا 

 بعد از اين همه جون کندن،_

 ...اين همه انتظار

 باالخره داری به آرزوت ميرسی،

 ...ميرسيم و من نميخوام بی پولی گند بزنه توش داريم به آرزومون

 بزار از بابا کمک بگيريم

 :بشقاب گذ اشت و جواب دادقاشق و چنگال و توی 

 ...من چيزی و يادم نرفته اما انگار تو خيلی چيزهارو به ياد نداری_

 انگار فراموش کردی هيچکس موافق ازدواج تو با من نبود چرا؟

 ...چون من هيچی نداشتم

  نه خانواده ای

 ...نه پولی

 ...من هيچی واسه از دست دادن نداشتم پناه

 ...اصرارهای تو نبود االن باهم  قرمه سبزی نميخورديمخودم بودم و خودم و اگه 

 بفهم پناه،

اين و بفهم که من نميتونم دوباره دست دراز کنم جلوی بابات بفهم که همين حاالش بخاطر 
 ...پول رهن خونه که لطف پدرته سرم پايينه

 ...خواهش ميکنم بفهم و همه چی و بسپار به خودم

 انداخته بود،حرفهاش بغض بدی توی گلوم راه 

تداعی روزهايی که گذشت و تداعی گذشته ای که خوب برای شهريار رقم نخورده بود 
 هردومون و بهم ريخته بود،

 ...و شهريار انگار بهم ريخته تر هم بود که کالفه بلند شد و از آشپزخونه زد بيرون

 ...سرم سنگينی ميکرد
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 ...نفس عميقی کشيدم و بين دوتا دستام گرفتمش

ميکردم آقای تابش همه جوره به داد شهريار ميرسه و حاال که نياز بود بخشی از پول و فکر 
 ...خودمون تامين کنيم ذهنم آشوب شده بود

 بی حوصله مشغول جمع و جور کردن ميز شدم و بعد با دوتا چای رفتم بيرون،

ميز گذاشتم  تو هال خبر از شهريار نبود اما صداش از توی اتاق ميومد که سينی چای و روی
 و رفتم به سمت اتاق،

از حرفهاش ميتونستم بفهمم که آقای تابش پشت خطه که راجع به جور شدن يا نشدن پول 
 ...باهاش حرف ميزد

 متوجهم نبود و من داشتم نگاهش ميکردم،

 :دستی توی موهاش کشيد و خطاب به مخاطب پشت تلفن گفت

 هرجور شده جورش ميکنم...شب شما بخير_

 :و قطع کرد که سريع برگشتم توی هال و صدايی توی گلو صاف کردم و گوشی

 چای بعد از شام فراموشت نشه_

نميخواستم بدونه که حرفهاش و شنيدم و زردی رنگ صورت نگرانش و ديدم ميخواستم فکر 
 !کنه آرامشش و باور دارم

 طولی نکشيد که از اتاق بيرون اومد،

 :وی مبل ننشست و گفتچند قدمی بهم نزديک شد اما کنارم ر

 ...ميل ندارم_

 ...ميرم بخوابم

 شب بخير

هم نشده بود و شهريار اينطوری داشت فرار ميکرد که با  10نگاهی به ساعت انداختم هنوز 
 :تعجب جواب دادم

 از االن ميخوای بخوابی؟_

 :نگاهش و ازم گرفت و همزمان با راه افتادن به سمت اتاق گفت

 ...خستم_
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 بلند شدم،از روی مبل 

 :پوزخندی روی لبام نشست

 چند روزه که خونه نبودی،_

 چند روزه که منتظر اومدنتم اونوقت داری ميری بخوابی؟

 داری فرار ميکنی؟

 از حرکت ايستاد ،

 :نيمرخ صورتش به سمتم چرخيد

 حوصله ندارم پناه_

 ...فردا حرف ميزنيم

 :دنبالش رفتم و روبه روش ايستادم

سخت پابرجا بود و باعث لرزش واضح صدام شده بود بااين وجود  بغض تو گلوم سفت و
 :ساکت نموندم و با صدای نسبتا بلندی گفتم

 ...اين همه روز دلتنگيت و تحمل نکردم که حاال بيای و بی حوصله باشی_

 ...گوش کن شهريار

 :نفسی گرفتم تا خفه نشم و ادامه دادم

 تم يعنی شريکتم،اگه  باهات ازدواج کردم اگه االن توی خون_

 شريک همه چيزت،

 شريک خوشحاليا و شريک همين بی حوصلگی کوفتيت

 !توهم اين و بفهم

 سرم داغ شده بود و پشت سرهم بلند بلند نفس ميکشيدم،

دلم داشت ميترکيد و هزار تا حرف ديگه  هم داشتم که يه قدم ديگه جلوتر رفتم و خواستم 
تا دستهاش دور کمرم و سفت چسبوندنم به خود هخمه حرفم و ادامه بدم که با حلقه شدن دو

 :چيز يادم رفت و صدای آروم شهريار گوشم و پر کرد

 ...برکه اينجا بود نشد بغلت کنم_
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 ...چقدر دلم واسه بوی موهات تنگ شده بود

 ...موهام و که نفس کشيد چشمهای گرد و متعجبم و بستم

 ...خوب داشت آرومم ميکرد

 :توی موهام کشيد و بعد من و از خودش جدا کرددستش و نوازشوار 

 ...بريم چای بخوريم_

 دستم و گرفت و پشت سرش راهيم کرد،

 کنارهم نشستيم،

 :هنوز گيج اين آغوش يهويی بودم واين گيج بودن توی قيافم بيداد ميکرد که آروم خنديد

 ...تو بگو هزار تا مشکل داشته باشم_

 ...همرنگ شبت همش و يادم ميره وقتی نگاهم ميفته به اون چشمهای

 ...اونوقته که هرچی تو بگی همونه

 !هرچی تو بخوای همونه

 ...حاال داد بزن

 ..حتی ميتونی با مشت بکوبی رو سينم و من با جون و دل پذيرای هرچيزيم از سمت تو

 :حرفهاش نم نم لبخندی به لبهام آورد

 !الحق که شاعرهم هستی_

 :وم گذاشت و جواب داديکی از ليوانهای چای و جل

 حاال چايت و بخور_

 :دستی به ليوان چای زدم هنوز داغ بود و فرصت برای حرف زدن بود که گفتم

 ...من يه فکری دارم_

 :منتظر چشم دوخت بهم که ادامه دادم

 ...تو اين روزها که توهم کم پيدايی توی خونه فرصت خوبيه که من از مدرکم استفاده کنم_

 :م بود که با کمی مکث ادامه دادمحرفم براش مبه

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

60 
 

 ...ميخوام گيتار تدريس کنم_

هنوزهم دوستای برکه و چند نفر ديگه هستن که دلشون ميخواد گيتار زدن و از من ياد 
 ...بگيرن

 !من ميتونم خصوصی تدريس کنم و کمکت کنم

د و اما طره ای از موهام و که روی صورتم افتاده بود و با دقت به نرمی پشت گوشم فرستا
 :قاطع گفت

حتی فکرش هم نکن که من قبول کنم تو بخاطر کمک به من بری خونه اين و اون واسه _
 ...تدريس

 !فکرش هم نکن

 :فاصله بينمون و کم کردم و شمرده شمرده گفتم

 پس مدرک من به چه دردی ميخوره؟_

 االن که الزمه من بايد ازش استفاده کنم،

 ...نه نيار

حاال چايم و با خيال نسبتا راحتی بخورم که با گرفتن چونم بين دوتا رو ازش گرفتم تا 
 :انگشتاش و چرخوندن سرم  به سمت خودش مانعم شد

 ميدونم که نگرانمی، _

  ...اما الزم نيست اين کار و بکنی

 من خودم به فکر هستم، 

 تايم استراحتم و ميرم دنبال يه کار ديگه و دو شيفت که سهله، 

  ...کار ميکنم تا اوضاع و بهتر کنمشده سه شيفت 

 :سرم و عقب کشيدم اما قبل از اينکه چيزی بگم شهريار با نفس عميقی گفت

 !بازم ما خواستيم چای بخوريم و يخ کرد_

 زحمت عوض کردنش و ميکشی؟

 :دوتا ليوان چای و تو سينی جا دادم و همزمان با بلند شدنم از روی مبل گفتم
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 تا من ميرم چای هارو عوض کنم توهم با خودت کنار بيا، _

 ...بخوای نخوای من هوس تدريس به سرم زده

 ...يه برنامه ريزی خوب همه چی و درست ميکنه

 ...حاال هم هيچی نگو که اصال دلم نميخواد اين بارم چايم يخ کنه

 شهريار قبل از من بيرون رفته بود و توی ماشين منتظرم بود،

 .به سرتا سر خونه انداختم و بعد در و بستم و راهی شدمنگاهی 

 ديشب باهمه مخالفتهای شهريار،

 پای تصميمم موندم،

تا شاگرد داشته باشم کمک بزرگی به شهريار ميکردم و من نميخواستم هيچ  15اگه ميتونستم 
 جوره وقتی ميتونستم براش کاری بکنم،

اين موضوع رو باهاشون مطرح کنم و همه جوره  دريغ کنم و حاال ميخواستم برم خونه بابا و
  ...آماده باشم واسه تدريس به دوستای برکه و بقيه

 :تو ماشين که نشستم ابرويی باال انداخت

بااين برفی که شروع شده، بعيد ميدونم خودت بتونی برگردی خونه، بمون خونه بابا تا خودم _
 ...بيام دنبالت

 نگاهی به بيرون کردم،

ريزی که روی زمين و ماشين فرود ميومد باعث لبخند روی لبهام شد و همزمان برفهای 
 ...ماشين به حرکت دراومد

 

 شهريار#

 پناه و رسوندم،

 ...حاال بايد ميرفتم واسه سپردن ماشين به يه نمايشگاه

 با ذهن شلوغم تو مسير بودم که شنيدن صدای گوشيم باعث شد تا موقتا از فکر بيرون بيام،

 :دن شماره تابش صدايی تو گلو صاف کردم و جواب دادمبا دي
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 سالم آقای تابش_

 :صدای هميشع بلند و رساش توی گوشی پيچيد

 سالم شهريار جان،_

 آب دستته بزار زمين و بيا استوديو

 :متعجب پرسيدم

 اتفاقی افتاده؟_

 :سوالم و رد کرد

 ...چيزی نشده، فقط خودت و برسون اينجا_

و عوض کردم و فقط راه رسيدن به استوديو رو طی کردم و بعد از نيم  نفهميدم چطور مسير
 .ساعت باالخره رسيدم

 ...ماشين و گوشه ای پارک کردم و رفتم داخل استوديو

 تموم فکرم پی اين بود که آقای تابش باهام چيکار داره که يهو متوجه حضورش شدم،

خند نظاره گرم بود که لبخندی زدم و تنها نبود و کنار يه دختر جوون ايستاده بود و با لب
 :سراسيمه به سمتش رفتم

 ...سالم_

 :با ديدنم لبخند دندون نمايی زد و دستم و به گرمی فشرد

 سالم، به موقع خودت و رسوندی_

 :و رو کرد به همون دختر که کنارش ايستاده بود

 ...معرفی ميکنم_

 ...دخترم سارا که همين ديشب برگشته به ايران

 :باال انداختم ابرويی

 ...خيلی خوشبختم_

 :لبخندی تحويلم داد

 خوشحالم از آشناييتون_
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آقای تابش که انگار حرفهای زيادی برای گفتن داشت به صندلی های پشت سرمون اشاره 
 :کرد

 ...بشينيد بچه ها که حسابی باهم کار داريم_

 :آقای تابش ما بين من و دخترش نشست و شروع کرد به حرف زدن

 ...سارا  يه شعر خيلی قشنگ نوشته_

 شعری که مطمئنن قوی ترين ترک آلبوم تو ميشه

و نيم نگاهی به دخترش که با چشم های آبی درشتش زل زده بود به من انداخت و چند ثانيه 
 :بعد سارا شروع به توضيح دادن کرد

 من خيلی رو اين شعر وقت گذاشتم،_

 دچند ماه تموم همه فکرم روی اين شعر بو

 اميدوارم بتونيم يه کار خوب ازش بيرون بياريم

 حرفهاش و با لبخند ملويی به پايان رسوند،

 :متقابال لبخندی تحويلش دادم

 حاال من بايد چيکار کنم؟_

 :قبل از اينکه آقای تابش بخواد چيزی بگه سارا گفت

 ...بايد حسابی تمرين کنيم_

 بسازهاين آهنگ ميتونه از شما يه خواننده پرطرفدار 

 :تو سکوت چشم چرخوندم بين هردوشون که اين بار آقای تابش ادامه داد

 ...فردا صبح دوباره ميريم کرج، بايد همه تايمت و بزاری واسه کار_

 :و انگار چيزی يادش اومد که کمی مکث کرد و بعد گفت

 راستی واسه هزينه های آلبوم تونستی کاری بکنی؟_

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 داشتم ميرفتم ماشين و بفروشم که شما زنگ زديد_

 :ابرويی باال انداخت
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 يعنی هيچ راه ديگه ای نبود؟_

 :شونه ای باال انداختم

  ...انگار نه_

 :دستی روی شونم گذاشت

 تا زير و رو شدن زندگيت راهی نمونده_

  ...نگران هيچی نباش

 

 پناه#

 :برکه تلفن و قطع کرد و با نا نفس عميقی گفت

 نفر 11شد _

 :مامان با يه ظرف ميوه به سمتمون اومد

 اينجوری کل هفته رو بايد وقت بزاری واسه تدريس گيتار، _

  خب چرا از بابات کمک نميخوايد؟

 :يه کمی صاف تر از قبل نشستم سرجام و گفتم

 بابا تا جايی که ميتونسته پشت ما بوده،_

 بايد يه کمی هم به فکر برکه و ماهان باشه

 :دای خنده های برکه خونه رو پر کردص

  !قربون آدم چيز فهم_

 :مامان نگاه چپ چپش و به برکه دوخت

  تا االن چی خواستی و واست فراهم نبوده چشم سفيد؟_

 :برکه چشمک زنون جواب داد

  !ميخوام بابت آينده هم خاطر جمع باشم_

 گفت و خنديد، 
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  ...اينجا نبودتو خنديدن همراهيش کردم اما فکرم خيلی 

  ...خوشحال جور شدن کاری بودم که کمک حال شهريار بود

 هوا تاريک شده بود که شهريار اومد دنبالم، 

  ...اومدنی که باعث شد تا بابا نزاره برگرديم و حاال شام و دور هم بوديم

تو آشپزخونه مشغول درست کردن ساالد بودم که صدای سرفه شهريار توجهم و به خودش 
 :کرد جلب

  اجازه هست؟_

 :نگاهی به اطراف انداختم نه مامان تو آشپزخونه بود و نه برکه که ابرويی باال انداختم

  از من داری اجازه ميگيری؟_

 :سری به نشونه تاييد تکون داد

همچين با دقت داشتی ساالد درست ميکردی يه لحظه فکرکردم وسط کالس درسی مزاحمت _
  !شدم

 :دست پيشونيم و خاروندمخنديدم و با پشت 

 بيا بشين_

روبه روم نشست و اول از همه دست برد سمت ظرف ساالد و يه تيکه خيار برداشت و 
 :گذاشت تو دهنش

  امروز خوش گذشت؟_

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 خوب بود،_

 تو چيکارا کردی؟

 :با يه کمی مکث جواب داد

درآوردم ولی فعال وقتی ندارم برای فروشش  يه سر تا نمايشگاه رفتم، قيمت ماشين و_
 ميسپارمش به بابا

 :سوالی نگاهش کردم
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 وقت نداری؟_

 :خيره تو چشمام جواب داد

 ...بايد برم_

 ...فردا بايد برم و دوباره يک هفته ای طول ميکشه تا برگردم

 تموم حال خوبم يک آن فراموشم شد،

 .رفتن دوبارش دلتنگم ميکرد

 :چندان مساعد به خوبی توی چهرم مشهود بود که ادامه دادانگار اين حال نه 

 قول ميدم همه اين روزايی که مجبورم ازت دور باشم و جبران کنم،ناراحت نباش_

 :يه لبخند مصنوعی تحويلش دادم

 همينکه کارت بگيره واسه هردومون جبرانه_

 :قبل از اينکه بخواد چيزی بگه از روی صندلی بلند شدم

 يکنی که ميز و بچينيم يا برکه رو صدا بزنم؟حاال کمکم م_

 :سريع بلند شد

 ...چيکار کنم؟_

 ميز شام و به کمک شهريار و برکه چيديم و حاال همگی مشغول خوردن شام بوديم،

خودم و به اين باور رسونده بودم که گرفتگی قيافم و پکر بودنم روحيه شهريار و خراب 
 ...راه داشتم غذام و ميخوردمميکنه و حاال با ظاهری آروم و روبه 

 ...من تموم اين سختی هارو تحمل ميکردم تا روزی که شهريار به آرزوش برسه

 ...من رو در روی اين دلتنگی می ايستادم

 ...من حق اين و نداشتم که کم بيارم

  !...بخاطر شهريار

 :نگاهم کردغرق همين افکار داشتم شامم و ميخوردم که بابا يه کم آب نوشيد و با دقت 

باباجون حاال که تصميم گرفتی کار کنی من فکر ميکنم چند نفر ديگه هم بايد به ليستت _
 اضافه کنی
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زياد شدن تعداد هنرجوهايی که قرار بود بهشون آموزش بدم باعث حال خوبم بود که لبخندی 
 :زدم و سری به نشونه تاييد تکون دادم

  چی از اين بهتر؟_

ار کشيده شد اون برخالف من نه ذوق زده بود و نه لبخندی به لب نگاهم که به سمت شهري
 داشت،

 !فقط مشغول بازی با غذاش بود بی اينکه چيزی بخوره

 :قبل از هرچيز ديگه ای دوباره صدای بابا به گوشم رسيد

 حاالشامت و بخور بعد درباره اش مفصل حرف ميزنيم_

 بی هيچ حرفی شروع کردم به خوردن غذا،

 ...فتگی حال شهريار،اشتهام و کور کرده بودهرچند گر

  ...آخر شب بود که راهی خونه شديم

 همه چيز خوب بود، 

 حتی هوای برفی امشب  که باعث طوالنی تر شدن مسير هم شده بود، 

 :نفس عميقی کشيدم و گفتم

 صبح زود بايد بری؟_

 :نيم نگاهی بهم انداخت

 آره چطور؟_

 :ست يه کمی پاک کردم و گفتمشيشه بخار گرفته کنارم و با د

 تو فکر اينم که زودتر برسيم بتونی چند ساعتی بخوابی بعد راهی بشی_

 :آروم خنديد

 ...انقدر مهربونی که بعضی وقتا نميدونم بايد چه جوابی بهت بدم_

 :نگاهش کردم

 ...من فقط با تو انقدر مهربونم_

 :جواب داد
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 خيال خوابيدن ندارم،مهربون بايد بهت بگم هرچقدرم دير برسيم _

 !تا خود صبح ميخوام نگاهت کنم

 :با تعجب که نگاهش کردم ادامه داد

 باالخره بايد يه جوری بتونم سر کنم چد روز نديدنت و يا نه؟_

 :پوفی کشيدم

 !ديوونه ای_

 :سری به نشونه تاييد تکون داد

 اينم ميتونه باشه،_

 !به هرحال ميخوام امشب حسابی واسم خوشگل کنی

 :دستام و زدم زير چونم و عين يه گربه ملوس نگاهش کردم

 خوشگل تر از اين؟_

 !ميترسم رو دل کنيا

 :گفتم و خنديدم که يه دستش و روی دست و صورتم کشيد و با نفس عميقی گفت

 !هوس رو دل به سرم زده_

 حرفهامون تا رسيدن به خونه ادامه داشت،

 .و نيم بود که رسيديم خونه 1حوالی ساعت 

 تو اتاق مشغول عوض کردن لباس هام بودم که متوجه حضور شهريار شدم،

قبل از من لباس هاش و عوض کرده بود و حاال زل زده بود به منی که نصفه نيمه لباس 
 :عوض کرده بودم که ابرويی باال انداختم

 جانم؟_

 :لبخند خبيثش گويای همه چيز بود که گفت

 اينارو نپوش،_

 !رو بپوش اون لباس خواب مشکی
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 :حالت متفکرانه ای به خودم گرفتم

 !فکر ميکردم قرمزه رو بيشتر دوست داشته باشی_

 :با اين حرفم از خنده منفجر شد

 هر کدوم و که دوست داری بپوش_

 :و با همون حالت خندونش رو تخت دراز کشيد

  !فقط بپوش_

 آوردم،کمد لباس هام و باز کردم و همون لباس خواب حرير مشکی و بيرون 

با دقت زل زده بود بهم و براندازم ميکرد که با لوندی تموم لباس خواب و تنم کردم و کش و 
 :قوسی به گردنم دادم و همزمان با دست کشيدن به گردنم گفتم

 همينی که گفتی و پوشيدم،_

 خوبه؟

 :نفس پر سر و صدايی کشيد

 انقدر خوبه که دارم ديوونه ميشم_

 قهقهه آرومی زدم،

 :تاب تر شده بودبی 

 ...بيا پيشم که دل تو دلم نيست واسه لمس کردنت_

 آروم به سمتش قدم برداشتم،

اما حالش حال آرامش نبود که بی طاقت از جا پريد و دستم و گرفت و من و روی تخت 
 ...انداخت و با يه حرکت سريع رکابيش و از تنش کند و سنگينی بدنش روی بدن ظريفم افتاد

 هم قفل شده بود،لبهامون تو 

 بيشتر از هميشه عطش وجودش و داشتم،

 دستام و دور کمرش حلقه کردم،

 ...دلم ميخواست تنمون چسب هم باشه
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 شهريار#

 حريصانه لبهاش و به دندون گرفته بودم و همزمان تنش و لمس ميکردم،

 ...دست ميکشيدم روی گردنش روی تر قوه اش و س*ينه هاش

فردا دوباره بايد ميزاشتمش و ميرفتم اما دلم همينجا کنارش جا  سير نميشدم از دختری که
 ...ميموند

 دست از لبهاش کشيدم وبعد از بوسه آرومی به گردنش لباس خواب و از تنش بيرون کشيدم،

 نگاهی به هيکل ظريفش انداختم،

دم و انقدر باب ميلم بود که چشمهام خمار تر از قبل شد و بی طاقت دستی به پايين تنش کشي
خودم و بهش نزديکتر کردم وهمزمان شنيدن صدای ناله های خفيفش تير خالصی بود برای 

  ...ديوونگی بيشتر من که با چشم های سنگينم نيم نگاهی به صورتش انداختم و ادامه دادم

......  

 صدای آالرم گوشی باعث شد تا به سختی چشم باز کنم،

 .راهی ميشدم فقط سه ساعت خوابيده بودم و حاال بايد

 گيج خواب نشستم سرجام؛

 پناه کنارم خوابيده بود،

 .انقدر خسته که دلم نيومد بيدارش کنم

پتوی کنار رفته رو تا روی شونه های برهنه اش کشيدم و خواستم از روی تخت بلند شم که 
 :صدای گرفته و خوابالوش و شنيدم

 داری ميری؟_

 :سرم به سمتش چرخيد

 آره عزيزم،_

 بخواب من صبحونه رو هم بعد از رسيدنم ميخورم االن فقط لباس ميپوشم و ميرم تو بگير

 :به حرفم گوش نداد و پتو رو کنار زد

 خوابم پريد،_
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 تو آماده شو منم واست صبحونه آماده ميکنم

 :گفت و قبل  از من از اتاق بيرون زد که دنبالش رفتم

 پناه ميل به صبحونه ندارم بيا برو بگير بخواب_

 :يستاد و به سمتم چرخيدا

 پس واست يه لقمه ميگيرم،_

 با خودت ببر

 :با خنده سری تکون دادم

 ...خيالم راحته که تو مامان خوبی واسه بچه هام ميشی_

 .لقمه رو بگير

آماده شدنم بيشتر از يک ربع طول نکشيد و حاال پناه با لقمه نون و پنير گردوی توی دستش 
 :ه رو از دستش گرفتم و توی کيف گذاشتم و کفش هام و پوشيدممنتظر بدرقه ام بود که لقم

 يادت باشه،_

 شب تنها تو خونه نمونی

 مراقب خودت باش

 :لقمه رو توی کيف سر و سامون داد و همزمان با کشيدن زيپش گفت

 من اينجا حسابی مشغولم تو به فکر کارای خودت باش،_

 رسيدی هم خبر بده

 :نشونه چشم باز و بست کردم صاف يستادم وم چشم هام و به

 ...خداحافظ_

 اين بار فرصت کمتری داشتم،

 ...بايد سخت تر تمرين ميکردم و هرچی زود تر آماده ميشدم واسه بيرون دادن  اولين آلبومم

نفره کاريمون مشغول خوردن چای بوديم که آقای تابش فنجون خاليش و روی ميز  6جمع 
 :گذاشت و با انرژی گفت

 دقيقه ديگه توی اتاق کار تمرين و شروع ميکنيمتا چند _
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 .گفت و با لبخند از جمع خارج شد

اين بار عالوه بر حامد که تنظيم کننده بود و شهاب که آهنگسازی ميکرد و شايان که مسئول 
 .ضبط بود، سارا دختر آقای تابش هم همراهمون بود

بيشتر ابن حس و بهم القا  دختری که به نظر آروم ميرسيد و لبخندهای گاه و بی گاهش
 ...ميکرد

جمع شدنمون توی اتاق تمرين بيشتر از چند دقيقه طول نکشيد و حاال داشتم نگاهی به متن 
 :شعری که قرار بود بخونم مينداختم که صدای سارا رو کنارم شنيدم

اين قسمت های اوج و بايد با تحريرای ظريف و دقيق به گوش مخاطب برسونيم طوری که _
 ...و متن و باهم حس کنه صدا

 نگاهش کردم حرفهاش ادامه داشت،

مو به مو همه چيز و برام توضيح داد تا کامال آماده باشم و از همين بار اول بتونم نظر بقيه 
رو جلب کنم و من ففط به نشونه تاييد حرفهاش سر تکون ميدادم که يهو با دراومدن صدای 

 ه صفحه گوشی من که روی ميز بود،زنگ گوشيم سارا ساکت شد و چشم دوخت ب

 :زير لب معذرت خواهی کردم و به سمت گوشی رفتم که متوجه صدای سارا شدم 

 پا تو مسير سختی گذاشتيد،_

 !پس بهتره همه تمرکزتون رو کار باشه نه هيچ چيز ديگه ای

 و به نحوی بهم گوشزد کرد که نبايد وسط کار جواب تلفنم و بدم،

 بود و من فکرم پی حرف سارا بود که تماس قطع شد، پناه همچنان پشت خط

ميخواستم بهش زنگ بزنم اما دوباره شنيدن صدای سارا حواسم و به سمت ديگه ای پرت 
 :کرد

  منتظر عالمتمونن تا شروع کنيم_

سری به نشونه تاييد تکون دادم و برگشتم و هدست و روی گوشم گذاشتم و سعی کردم تموم 
 ...و همزمان با شروع آهنگ صدام و تو گلو صاف کردمفکرم و متمرکز کنم 

 بعداز ظهر بود که تمرينمون تموم شد، 3ساعت حدودای 

از شدت خستگی و بيخوابی رو پا بند نبودم که خودم و انداختم روی مبل تو اتاق و چشمام و 
 :واسه چند ثانيه بستم و همزمان صدای آقای تابش به گوشم خورد
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 خسته نباشی شهريار_

 چشم باز کردم،

 :لبخند روی لبش گويای رضايتش بود که بلند شدم و جواب دادم

 شماهم همينطور_

 :با همون لبخند ادامه داد

 بزنيد بريم ناهار_

 :قبل از بيرون رفتنمون سارا گفت

 ناهار امروز و همگی مهمون منيد_

 :و با نيم نگاهی به من ادامه داد

 همه تصورات من بود، اين شعر با صدای شما حتی فراتر از_

 خوشحالم از اين همکاری

 :جلوتر رفتم و جواب دادم

 شماهم مثل پدرتون خيلی به من لطف داريد اميدوارم اليق اين همه محبت باشم_

 :تابش دستی روی شونم گذاشت

 !تو لياقتش و داری پسر_

 حاال بريم بيرون يه نفسی بکشيم و سارا خانم هم برامون غذا سفارش بده

 ...جلوتر از ما بيرون رفتو 

 

 پناه#

 کالفه گوشی و انداختم رو ميز،

کارم از امروز شروع ميشد و بايد ميرفتم خونه صميمی ترين دوست برکه و به عنوان اولين 
 شاگردم تدريس و شروع ميکردم اما هيچ انرژی ای نداشتم،

داشت نگرانم ميکرد که اينکه شهريار نه جواب تماسم و داده بود و نه حتی جواب پيامهام و 
 گوشيم زنگ خورد،
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با ذوق دست بردم سمت گوشيم اما با ديدن شماره برکه دوباره به همون حال قبل برگشتم و 
 :جواب دادم

 جانم برکه_

 :صداش تو گوشی پيچيد

 سالم خانم معلم،_

 .گفتم بهتون خبر بدم که راننده شخصيتون اين پايين تو ماشين منتظرتونه

 :ه و با ديدن ماشينش با يه کمی مکث جواب دادمرفتم لب پنجر

 مگه تو کار و زندگی نداری که اومدی دنبال من؟_

 :نفس عميقی کشيد

چيکار کنم مهربونم و دلم نيومد تو اين سرما دوتا ماشين عوض کنی واسه رسيدن به خونه _
 مهسا

 برگشتم به سمت آينه و نگاهی به خودم انداختم،

 :دمآماده بودم که جواب دا

 ...مهربون دو دقيقه ديگه پايينم_

 ...و گوشی و قطع کردم و از خونه زدم بيرون

 با تموم فکر مشغوليم کالس يک ساعت و نيمه ی اولين شاگردم تموم شد،

خوبی امروز اين بود که تو اين شرايط فقط يه شاگرد داشتم و اصل کارم از فردا شروع 
 .ميشد

 :مبا شنيدن صدای مهسا به خودم اومد

 از همين اول کاری کلی انرژی دارم پناه جون،_

 اميدوارم با آموزش خوب تو خيلی زود راه بيفتم

 :لبخندی بهش زدم و از روی مبل بلند شدم

 من مطمئنم تو موفق ميشی،_

 تا جلسه بعد خداحافظ
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 ...و به برکه ای که به سبب دوستی صميميش با مهسا اينجا بود اشاره زدم تا بلند بشه و بريم

تو ماشين که نشستيم سريع گوشی و گرفتم دستم و واسه چندمين بار به شهريار زنگ زدم اما 
 !دريغ از جواب دادنی

 :حال نامساعدم حسابی تو چهرم مشهود بود که برکه پرسيد

 تو چرا امروز انقدر بی حوصله ای؟ چيزی شده؟_

 :نفس عميقی کشيدم

 نگران شهريارم،_

 خبرماز صبح که رفته ازش بی 

 بهش گفتم رسيدی با خبرم کن ولی حاال نه بهم خبری داده و نه جواب زنگ زدنام و ميده،

 ..حتی جوابی هم به پيامام نداده

 نکنه اتفاقی واسش افتاده باشه؟

 :با يه اخم ساختگی نگاهم کرد

 اين چه حرفيه ديوونه،_

 حتما گوشيش و تو ماشينی چيزی جا گذاشته

ونيم و زدم پشت گوشم و زير لب 'نميدونم' پر استرسی گفتم و موهای ريخته شده رو پيش
 :همزمان برکه ماشين و به حرکت درآورد

 نظرت چيه شام و بريم بيرون؟_

 مجردی عشق و حال کنيم؟

 :تکيه دادم به صندليم

 حوصله ندارم برکه،_

 ...بريم خونه

 بی هيچ حرفی ماشين و به سمت خونه روند،

صفحه گوشی خشک شده بود و دل نگرونی داشت کالفه و کالفه ترم تو تموم مسير چشمم به 
 ...ميکرد
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 شهريار#

خسته از تمرين های پرفشار امروز حتی نفهميدم چطوری شام خوردم و حاال ديگه واقعا نايی 
واسه بيدار موندن نداشتم که از رو مبل بلند شدم و خطاب به آقای تابش و حامد و شهاب و 

 :شايان گفتم

 گپ بزنيد من ميرم استراحت کنم،شما _

 شب بخير

 و راهی پله های مارپيچی شدم که به طبقه باال منتهی ميشد،

مثل دفعه قبل يکی از اتاق های اين طبقه برای خواب و استراحت من بود که راهی شدم به 
سمت همون اتاق اما همزمان با باز کردن در متوجه حضور سارا شدم که از ترس هينی 

 :ه سمتم برگشتکشيد و ب

 چيزی شده؟_

 :با لباس خواب روی تخت نشسته بود که خيلی زود چشم ازش گرفتم و گفتم

 معذرت ميخوام،_

 ...فکر ميکردم کسی تو اتاق نيست

 شب بخير

 :و خواستم در و ببندم که صداش و شنيدم

 خواهش ميکنم،_

 اما اگه حوصله داريد ممکنه راجع به يه مسئله ای باهم حرف بزنيم؟

 خوابم ميومد،

 :خسته تر از هر وقتی بودم اما ادامه حرفش مانع از اين شد که بتونم جواب رد بهش بدم

 مسئله مهميه، راجع به کارمون_

 :سری به نشونه باشه تکون دادم

 اين بيرون منتظرتون ميمونم_
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م ياد پناه گفتم و راه افتادم به سمت دورهمی ای که ته سالن بود و نشستم اما همزمان با نشستن
 افتادم و با عجله از جا پريدم،

 !از صبح ازم بی خبر بود و حتما فکرش هزار جا رفته بود

راه افتادم سمت پله ها بايد بهش زنگ ميزدم و از درگيری بيش از حد امروزم ميگفتم ولی تا 
 :به پله ها رسيدم با شنيدن صدای سارا متوقف شدم

 من اومدم،_

 شما داريد ميريد؟

 که به سمتش چرخيد با لبخند نظاره گرم بود، نگاهم

 :صدايی تو گلو صاف کردم و جواب دادم

 برميگردم_

 :خيلی زود دوباره صداش به گوشم خورد

 من خيلی خستم اگه ممکنه باهم صحبت کنيم بعد به کارهای ديگمون برسيم_

 :دستم رو نرده ها سست شد و ناچار گفتم

 خيلی خب_

 ...و راه افتادم به سمتش

 :روبه روم نشست و قبل از هر چيزی يه کمی آب خورد

 من ميخوام زودتر از موعد اولين آهنگ شمارو پخش کنيم_

 :متعجب که نگاهش کردم ادامه داد

 کمتر از يک ماه ديگه اين آهنگ بايد پخش بشه_

 :سر از حرفهاش درنمياوردم که جواب دادم

 چطوری ممکنه؟_

 :لبخندی که به صورت سفيدش گرمی ميبخشيددر کمال آرامش لبخندی زد، 

اولين آهنگ هر خواننده ای ريسک باالی خودش و داره من ميدونم که بابا تامين يه بخش از _
 هزينه هارو به عهده خود شما گذاشته و شما فعال نتونستيد اين مبلغ و جور کنيد،
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نوان اولين کار شما اما من حاضرم تموم هزينه ها و مخارج الزم و واسه اين آهنگ به ع
 بپردازم

 :تو سکوت فقط نگاهش کردم و حرف های اون همچنان ادامه داشت

 !چون نه شکی به صدای شما دارم و نه شکی به شعری که نوشتم_

 :ابرويی باال انداختم

 اما اين زمان کوتاه ممکنه باعث بشه همه چی برخالف انتظار از آب دربياد_

 :ادسری به نشونه رد حرفم تکون د

 ما تموم اين يک ماه و تمرين ميکنيم،_

فقط کافيه به خودمون ايمان داشته باشيم اونوقته که کل کشور پر ميشه از صدای شما، 
پوسترای شما و طبيعتا طرفدارايی که مشتاقانه منتظر کارهای بعدی و نهايتا کنسرت شما 

 هستن

 :لبخندی تحويلش دادمحرفهاش انقدر انرژی بخش و اميددهنده بودن که بی اختيار 

 اگه خواست شما اينه،_

 .منم تموم تالشم و ميکنم تا موفق باشيم

 :از روی مبل بلند شد

 خوشحالم که امشب فرصت شد تا اين حرفهارو بهتون بگم،_

 شب بخير

زير لب جواب شب بخيرش و دادم و از روی مبل بلند شدم که قبل از ورود به اتاقش به سمتم 
 :چرخيد

 ون اتاق سمت چپتون فکر ميکنم خيلی مناسب و راحت باشه برای شماراستی هم_

سری به نشونه تاييد تکون دادم و به انتظار رفتنش به داخل اتاق ايستادم و وقتی رفت، در 
 حالی که سر از پا نميشناختم رفتم تو همون اتاق،

 ...خودم و روی تخت انداختم و لبخند عميقی زدم

 ...نداشتم و نفهميدم کی اما تو همون حالت خوابم بردلبخندی که عمقش و سراغ 

 با حس برخورد آفتاب مستقيم توی صورتم از خواب بيدار شدم،
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 .صبح شده بود

 تا چند ثانيه فقط پلک زدم و خميازه کشون نشستم روی تخت،

صبحه و پاشدم  8نگاهم که به ساعت ديواری مربعی قهوه ای رنگ اتاق افتاد فهميدم ساعت 
 ...سه زدن آبی به دست و صورتم از اتاق بيرون رفتمو وا

دو ساعتی طول کشيد تا همه بيدار شدن و صبحونه خورديم و حاال روز از نو و روزی از 
 نو،

ميخواستيم تمرين و شروع کنيم که وارد اتاقک مخصوص شدم اما با ورود به اون اتاق و 
خالی شد و سريع گوشی و از روی ميز  ديدن گوشيم که از ديروز همينجا جامونده بود ته دلم

 برداشتم،

 تعداد تماسای پناه،

پيام هايی که حتی يکيشون رو هم نديده بودم بهم ميفهموند که چقدر نگرانمه و من کامال 
فراموش کرده بودم از حالم بهش خبر بدم که بی وقفه شمارش و گرفتم و طولی نکشيد که 

 :صدای ضعيفش توی گوشی پيچيد

 ...الو_

 ...شهريار

 تو... تو خوبی؟

 گرفتگی صداش باعث سکوت چند ثانيه ايم شد،

 :ادامه داد

 ...يه چيزی بگو_

 تو حالت خوبه؟

 دستم مشت شده بود از بی فکری خودم،

 :بااين حال جواب دادم

 سالم پناه،-

 ...من خوبم

 تو خوبی؟
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 :توی گوشی پيچيدصدای نفس کشيدنش و شنيدم امل ديگه حرفی نزد و اين بار صدای برکه 

 الو شهريار،_

 معلوم هست تو کجايی؟

 پناه و دق دادی تا جواب بدی،

 تا يه خبر از خودت بدی،

 معلوم هست داری چيکار ميکنی؟

 چشمام و بستم،

از دست خودم کالفه بودم و نميدونستم بايد چی بگم و چيکار کنم که دوباره گوشی به دست 
 :پناه افتاد

 ميگه،برکه داره مزخرف _

 حال من خوبه فقط يه کمی نگران بودم که حاال از نگرانی بيرون اومدم،

  اوضاعت روبه راهه؟

 داشت تلقين ميکرد به خوب بودن،

حقيقت همون چيزی بود که برکه ميگفت همون چيزی بود که صدای گرفتش ميگفت و باعث 
سعی کردم خودم و  کالفگيم از دست خودم ميشد بااين حال نگاهم که متوجه حضور سارا شد

 :کنترل کنم و با اشاره سارا به ساعت مچيش، خطاب به پناهی که پشت خط بود گفتم

 همه چی خوبه،_

 باهات تماس ميگيرم،

 فعال خداحافظ

 .و گوشی رو قطع کردم

 :سارا به سمتم اومد و دوباره تکرار کرد

 مجددا ميگم،_

 همه تمرکزتون و بزاريد پای اين کار
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هرکسی ميدونيد که تنها در صورتی به هدفمون ميرسيم که روش متمرکز  خودتون بهتر از
 ...باشيم

 :و هدست و برداشت و به سمتم گرفت

 شروع ميکنيم_

 ...و با دست به بقيه عالمت داد

 

 پناه#

 از اينکه باالخره جواب داده بود خوشحال بودم،

شنيدن صدای برکه رو لبم حاال خيالم راحت بود که حال شهريار روبه راهه اما لبخندم با 
 :ماسيد

 چقدر يه آدم ميتونه بی فکر باشه؟_

 ...کم مونده بود بريم کالنتری بريم

 :بين حرفش پريدم

 حتما يه مشکلی بوده که نميتونسته جوابم و بده_

 :پوزخندی زد و قبل از خروج از اتاق گفت

 !خودت و به خريت نزن، حواستم جمع کن_

 دراز کشيدم روی تخت و تو گوشيم عکسامون و مرور کردم،از اتاق که بيرون رفت 

 ...اين سختی ها و دلتنگی ها باعث نميشد که بخوام جا بزنم

يه کمی تو همين حال موندم و بعد پاشدم بايد آماده ميشدم و ميرفتم به کالس گيتار و واسه اون 
 ...سفارش ميدادمچند تا شاگردی که خريد گيتار مناسب و به خودم سپرده بودن گيتار 

پالتوی مشکيم و تنم کردم و شال زرشکيم و روی سرم مرتب کردم و همينطور که چشمم تو 
 :آينه به خودم بود گفتم

 برکه اگه دانشگاهت دير شده برو من با آژانس ميرم_

 :تو چهار چوب در ايستاد و جواب داد
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 ديرم نيست،_

 آماده ای بريم؟

 :کمد برداشتم و راه افتادم به سمت خروج از اتاق کيف رو دوشی مشکی چرمم و از توی

 ...بريم که کلی کار دارم_

 نيم ساعتی طول کشيد تا رسيديم،

قدم زدن تو راهرويی که به کالس منتهی ميشد و شنيدن نصفه نيمه صدای گيتاری که ميومد 
 برام کلی خاطره زنده کرد،

 رفتم، خاطره هايی که باعث نفس عميقی شد و بعد به سمت منشی

 منشی ای که سالها بود اينجا کار ميکرد،

 ...خانم مهدوی

 :به سمتش که رفتم لبخند روی لب هاش نقش بست

 سالم خانم، از اينورا؟_

 روبه روش ايستادم،

 :دلتنگی انقدر زياد بود که دست هم و به گرمی فشرديم و اين بار من گفتم

 سالم،_

 ته کار داشتماومدم هم شمارو ببينم و هم با استاد شايس

 :به مبل دونفره ای که جلوی ميز بود اشاره کرد

 بشين عزيزم،_

 ...آقای شايسته امروز حسابی با قديميا مشغوله

 ايشون که اومد بيرون شما برو داخل

سری به نشونه تاييد تکون دادم و نشستم روی مبل و پا روی پا انداختم که همزمان در اتاق 
خنده و بگو بخندش با مردی که صداش آشنا بود به گوشم آقای شايسته باز شد و صدای 

 رسيد،

 ...هنوز نميدونستم حدسم درسته يا نه اما سرم که به اون سمت چرخيد همه چيز قطعی شد
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 صدا،

 ...صدای قباد بود

با ديدن من صداش قطع شد و آقای شايسته که همون سالها در جريان همه چيز بود نگاهش و 
 :بدل کرد و به سمتم اومدبين من و قباد رد و 

 !سالم، خانم پناه_

 چشم از قباد گرفتم،

 :هرچند اون هنوز روی من زوم بود و روبه روی استاد ايستادم

 سالم استاد_

 :لبخند دندون نمايی زد و از باالی عينکش نگاهم کرد

 حتما کار مهمی باهام داری،_

 من تو اتاق منتظرم

  ...اتاق چند تا پرونده رو الزم دارم و نميدونم کجاستخانم مهدوی شماهم يه لحظه بيا تو 

 با رفتن استاد شايسته و خانم مهدوی،

اونجا نموندم و راه افتادم يه سمت اتاق اما درست وقتی که ميخواستم از کنار قباد رد بشم با 
 :شنيدن صداش متوقف شدم

 ...فرصت نشد بهت بگم_

 نيمرخ صورتم به سمتش چرخيد،

 :د و خيره تو چشمام ادامه دادلبخند تلخی ز

 !عروس شدنت مبارک_

اينکه کسی غير از ما اينجا نبود و شنيدن اين جمله که برای قباد فقط تلخی بود باعث شد تا بی 
 ...معطلی و بدون هيچ جوابی برم تو اتاق

تو خودم بودم و حواسم هنوز پرت بيرون و شوِک ديدن قباد بود که صدای استاد شايسته من و 
 :به خودم آورد

 بفرما بشين_
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 با صداش تازه به خودم اومدم،

 .خانم مهدوی لبخند زنان از اتاق بيرون رفت

 :روی همون صندلی روبه روی استاد شايسته نشستم

 ...راستش با مدرکی که گرفتم، ميخوام تدريس خصوصی بکنم_

 :ابرويی باال انداخت و منتظر نگاهم کرد که ادامه دادم

 ه چندتايی هم شاگرد گرفتم و حاال سفارش گيتار دارم واسه همون شاگرداواسه شروع ي_

 :استاد لبخندی زد

 پس توهم بيکار نموندی و عين همکالسيای اونموقعت دست به کار شدی_

 :متقابال لبخندی تحويلش دادم و حرفی نزدم که ادامه داد

 از قباد يه آلبوم داره مياد بيرون، _

 رسيده،به نظر اون به آرزوش 

 امروز اومده بود خبر رسيدن به اين آرزوش و بهم بده،

 ...تو يه بخش از يکی از آهنگاش صداش و شنيدم

 خوب بود انقدر خوب که بتونه قباد و به يه خواننده معروف و محبوب تبديل کنه

 تموم اين مدت با تعجب نظاره گر استاد بودم،

ودم اما خيلی وقت بود که در جريان کارهاش نبودم بااينکه قباد و قبل از عقد با شهريار ديده ب
 و همين باعث تعجبم شده بود،

 انگار فقط شهريار نبود که به آرزوی ديرينه اش رسيده بود،

 ...قباد هم بود

 :نفسی سر دادم و گفتم

 ...نميدونستم_

 :با کمی مکث جواب داد

 بود، و آقا شهريار شما هم که آخرين بار که ديدمش حسابی روبه راه_
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 کارهاش روبه راه شد؟

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 ...داره روبه راه ميشه_

 صحبت با استاد شايسته تا چند دقيقه بعد طول کشيد و حاال بعد از اتمام صحبت هامون،

 ...راهی شدم

 ...يه کالس يک ساعت و نيمه داشتم و بايد ميرفتم به آدرسی که برام فرستاده شده بود

 ...خونه به اون خونهاز اين 

 ...از اين سر شهر به اون سر شهر

 .امروزم اينطوری سر شد

ما بين کالسهام يه ساندويچ خوردم و حاال لب خيابون ايستاده بودم به انتظار رسيدن يه تاکسی 
 ...واسه رفتن به خونه

 بی خوابی ديشب،

 پرکاری امروز و گشنگی همگی يه طرف،

 بود که باعث افتادن لرزه به تنم شده بود،حاال اين سرمای تيز زمستون 

چند دقيقه ای بود که به انتظار ماشين ايستاده بودم و سرما تو جونم رخنه کرده بود که دستام 
 ...و تو جيبهای پالتوم مشت کردم و چشم دوختم به خيابون

لی که با همه اين سختی ها دلم گرم بود به اينکه تونسته بودم يه بخش هرچند کوچيک از پو
 ...نياز بود و برای شهريار جور کنم

 گوشيم و از تو کيفم بيرون آوردم و شماره شهريار و گرفتم،

دلم ميخواست همين حاال خبر جور کردن پول و بهش بدم و سر صبح برم بانک و همه رو به 
حسابش واريز کنم اما هرچی منتظر موندم صداش توی گوشی نپيچيد و همزمان سر و کله يه 

 تاکسی پيدا شد،

 ...تاکسی ای که تو هجوم ماشين های در رفت و اومد نرسيده بهم ايستاد و من سوار شدم

 

 شهريار#
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صدای پيانوی دلنواز توی رستوران باعث شد تا همراه با ريتم سری به اطراف تکون بدم و 
 :همزمان صدای شايان و شنيدم

 داز که ميخوايم سفارش بديمهمينطور که داری فيض ميبری، يه نگاهی به منو بن_

 :آروم خنديدم و گفتم

 هرچی بقيه ميخورن منم همونو ميخورم_

 :سارا که روبه روم نشسته بود ابرويی باال انداخت

ولی من هرچقدر فکر ميکنم اينطوری نميتونيد انتخاب کنيد، چون هرکدوم از ما يه غذای _
 !مختلف سفارش داده

 :د و اين بار آقای تابش گفتخنده آرومش باعث خنده بقيه هم ش

 !پس زودتر انتخاب کن_

 :نگاه گذرايی به منو انداختم و گفتم

 ...من کباب لقمه ميخورم_

 :شايان چشم ريز کرد

 !حدس ميزنم همچين بی خبرم نبوده باشی از سفارشای ما_

 :متعجب که نگاهش کردم ادامه داد

 ...خانم تابش هم کباب لقمه سفارش داده بود_

 زدم،حرفی ن

 نگاهم به سمت سارا کشيده شد،

لبخند مليحی زد و موهای روشنش و پشت گوشش فرستاد و همزمان گارسون واسه گرفتن 
 ...سفارش اومد سر ميز

 بعد از خوردن شام از رستوران بيرون زديم،

 با دوتا ماشين اومده بوديم و حاال به مثل رفت،

 ...ه ماشين بودمموقع برگشت هم من با آقای تابش و دخترش تو ي
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صدای موزيک ملويی که سارا پلی کرده بود باعث شد تا لحظه ای چشم ببندم و همزمان 
 متوجه لرزش گوشيم که توی جيبم بود بشم،

 چشم باز کردم و گوشی و از تو جيب کاپشنم بيرون آوردم،

گوشيم زنگ تماس بی پاسخی که از پناه داشتم بهم فهموند که تو شلوغی رستوران نفهميدم 
 خورده و حاال پيامی از پناه برام فرستاده شده بود،

 متن پيام و که خوندم بيشتر از اينکه خوشحال بشم،

 چهرم گرفته شد،

 ...بی پولی من آسايش و از پناه گرفته بود

 :متن پيامش و دوباره مرور کردم

 البه الی کارت خواستم بهت يه خبر خوب بدم،'

 ' ...فردا صبح همه رو به حسابت واريز ميکنميه کمی پول جور کردم 

 :صدای آقای تابش باعث شد تا صفحه گوشی و خاموش کنم

فکر ميکنم يه چند روز ديگه هم فشرده تمرين کنيم بعدش ميتونيم کار و ضبط کنيم و _
 ...بفرستيمش واسه ارشاد و همگی يه نفس راحت بکشيم

 :قبل از من سارا گفت

 منم موافقم،_

 شاد هم اصال الزم نيست نگران باشيم،واسه ار

 خيلی سريع کار پخش ميشه

 عقب نشسته بودم که از تو آينه متوجه  نگاه سارا شدم،

 :منتظر بود تا چيزی بگم و گفتم

 ...اميدوارم بتونم جوابگوی اين همه لطف و زحمت شما باشم_

 :صدای خنده های آقای تابش فضای ماشين و پر کرد

 ...ینگران نباش ميتون_

  ...کاپشنم و از تنم درآوردم و رو لبه تخت نشستم
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فعال قصد خوابيدن نداشتم که شماره پناه و گرفتم و بعد از چند تا بوق باالخره صدای پناه تو 
 :گوشی پيچيد

  ...سالم عزيزم_

 :بی مکث جواب دادم

 سالم خانم، _

  حالت خوبه؟

 :حال و احوالپرسی ها که تموم شد گفتم

 وندم، پيامت و خ_

  فعال الزم نيست برام پولی واريز کنی يه چند روز ديگه ميام تهران راجع بهش حرف ميزنيم

 :صدای چشم گفتنش گوشم و پر کرد

  کی ميای؟_

 :نفسی گرفتم

 نميدونم اما ميام، _

  تنها که نميمونی تو خونه؟

 :نوچی گفت

 ...برکه تموم وقت در خدمتمه_

 تو چی؟

 نميگذره؟تو که اونجا بهت سخت 

قبل از اينکه بخوام چيزی بگم صدای تق تق در حواسم و به اون سمت پرت کرد و شايان در 
 :اتاق و باز کرد

 پاشو بيا پايين،_

 امشب کسی قصد خواب نداره

 يه کم دور هم باشيم

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم و بعد از رفتن شايان جواب دادم
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 همه چی خوبه عزيزم،_

 باهات تماس ميگيرم،من دوباره 

 فعال کاری نداری؟

تماس که قطع شد از اتاق بيرون زدم صدای خنده هايی که از پايين ميومد گويای اين بود که 
 ...بساط شب نشينی حسابی به راهه

 از پله ها پايين رفتم،

 :آقای تابش با ديدنم گفت 

 بيا اينجا کنار خودم_

انداختم و به سمت آقای تابش رفتم و روی مبل نگاهی به نوشيدنی های چيده شده روی ميز 
 ...سه نفره کنارش نشستم

خيلی اهل نوشيدن نبودم اما دست حامد و پس نزدم و يه نفس سر کشيدم و اين بار شهاب 
 :گفت

 همه اينجارو نگاه کنيد،_

 ...يه عکس يادگاری از اين اکيپ داشته باشيم

 :به جمع اضافه شد و گفتاما هنوز عکس و نگرفته بود که سارا با عجله 

 صبر کنيد منم بيام_

 ...و بين من و پدرش نشست و عکس سلفی گرفته شد

 بعد از چند روز،

 .باالخره آهنگ و ضبط کرديم و با اتمام کار راهی تهران شدم

 ...قبل از اينکه برم خونه يه کيلو شيرينی تر و يه دسته گل واسه پناه گرفتم و بعد راهی شدم

 قبل از اينکه از ماشين پياده شم تو آينه به خودم نگاهی انداختم، وقتی رسيدم،

 انرژی خوب اين روزها و برگشتن به تهران همگی باعث لبخند روی لبم شده بود،

 ...دستی تو موهام کشيدم و با ظاهر مرتب وارد خونه شدم
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 پناه#

 عطر خوش قرمه سبزيم رو بو کردم و زير قابلمه رو خاموش کردم،

 بودم تا شهريار از حموم بياد و ناهار بخوريم که کم کم شروع کردم به چيدن ميز، منتظر

 :همه چيز و با سليقه روی ميز چيدم و همزمان سر و کله شهريار پيدا شد

 به به،_

 !پناه خانم چه کرده

 :موهاش خيس بود که گفتم

 اون موهات و خشک ميکردی سرما نخوری_

 :دادپشت ميز غذا خوری نشست و جواب 

 لباسامم به زور تنم کردم،_

 !دلم ديگه تاب انتظار اين قرمه سبزی و نداشت

 :با خنده آرومی روبه روش نشستم و همينطور که براش غذا ميکشيدم گفتم

 نکنه تو کرج گشنگی ميکشی؟_

 :از تو ظرف ساالد يه قارچ خيار برداشت و انداخت تو دهنش

 گشنگی که نه،_

 !غذای خونگی و ميگيره؟ولی غذای بيرون کی جای 

 :ابرويی باال انداختم و ظرف برنج و تحويلش دادم

 بفرماييد نوش جان کنيد_

 قاشق و چنگال و تو دستش گرفت و شروع کرد به خوردن غذا،

برخالف شهريار من خيلی هم گشنه نبودم که آروم آروم با غذام مشغول بودم و همين بين 
 :پرسيدم

 دوباره بايد بری کرج؟_

 :ه ای باال انداختشون
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 فعال که نه،_

 آهنگ اولم و ضبط کرديم بعد از تموم شدن کارای اون ميريم سراغ باقی آهنگا

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 حاال اونجا خوش ميگذره؟_

 همون چند نفريد که دفعه قبل بوديد؟

 :جواب داددهنش پر بود که سری به نشونه تاييد تکون داد و بعد از قورت دادن غذاش 

 همونا به عالوه دختر آقای تابش_

 :متعجب که نگاهش کردم ادامه داد

 مگه نگفتم بهت؟_

 ...شاعر اين آهنگی که آماده پخشه دختر آقای تابشه

 اسمش ساراست

 ...بی هيچ حرفی سری به نشونه تاييد تکون دادم و به خوردن ادامه غذام مشغول شدم

 عصر بود که برگشتم خونه،

 مروز و طوری تنظيم کرده بودم که زودتر برگردم،کالسای ا

قرار بود امشب واسه آخرين بار از ماشين استفاده کنيم و فردا ماشين و تحويل يه نمايشگاه 
 .ماشين بديم

 در خونه رو که باز کردم صدای شير آب بهم فهموند شهريار حمومه ،

 کفشام و تو جا کفشی گذاشتم و راه افتادم سمت حموم،

 :ر حموم ايستادم و صداش زدمپشت د

 ...شهريار من اومدم_

 :صدای نه چندان واضحش به گوشم رسيد

 خسته نباشی_

حرفی نزدم و راه افتادم سمت اتاق تا لباسام و عوض کنم که همزمان صدای پيام گوشی 
 شهريار حواسم و به خودش پرت کرد،
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که بخوام کاری بکنم صدای گوشيش روی ميز آرايش بود و صفحش روشن بود اما قبل از اين
 :شهريار که انگار از حموم در اومده بود به گوشم خورد

 کجايی خانم_

 :جواب دادم

 تو اتاقم،بيا اينجا برات يه پيام اومد_

 :بی مکث گفت

 خودت نگاه کن ببين کيه،_

 من برم يه چيزی بخورم خيلی گشنمه

 و برداشتم، قبل از عوض کردن لباسام به سمت ميز رفتم و گوشی شهريار

 از يه گروه تلگرامی پيام داشت که رمز گوشيش و زدم و توی گروه رفتم،

 گروهی که تازه توش ادد شده بود و از اسمش پيدا بود مربوط به گروه کاريشونه،

نگاهم از اسم گروه به عکس هايی که فرستاده شده بود جلب شد و پيام زيرش از طرف 
 :شايان

 فرستادم،عکس های اونشب و '

 '..بمونه يادگاری

 عکس هارو که باز کردم،

 قبل از هرچيزی نگاهم زوم شد روی دختر جوونی که کنار شهريار نشسته بود،

 انقدر صميمی که دستم لرزيد و خيره به صفحه موندم،

اين دختر حتما همون دختر آقای تابش بود اما نميدونم چرا تنم گر گرفته بود با ديدنش کنار 
 شهريار،

 ...نميدونم چرا انقدر حساس شده بودم

 :همچنان رو عکسها زوم بودم که شهريار کنارم ظاهر شد

 پناه؟_

 کجايی؟
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 :گوشی و روی ميز گذاشتم و نگاهش کردم که ادامه داد

 ده بار ازت پرسيدم کی بود؟_

 :ابرويی باال انداختم

 حواسم نبود،_

 دعوت شدی يه گروه تلگرامی،

 فرستادنعکسهای يادگاريتون و 

 گفتم و از کنارش رد شدم،

 :نگاهش گيج بود که گوشی و تو دستش گرفت و آروم خنديد

 چه عکسهاييم شده،_

 ديديشون؟

 :لباسهای تو خونم و پوشيدم و گفتم

 ...ديدم_

 اون دختر آقای تابشه؟

 :نشست رو لبه تخت و جواب داد

 آره خودشه_

 شعر اين آهنگ جديده هم کار همين دخترست،

 باشه آخر شب واست بخونمشيادم 

 تموم انرژيم تحليل رفته بود،

 سر از اين حساسيتم در نمياوردم،

 اما هوش و حواسم و تو اون عکس ها جا گذاشته بودم،

اون دختر با موهای بلوند و صورت سفيدش از تو فکرم بيرون نميرفت که حرف های 
 :شهريار بی جواب موند و دوباره گفت

 چيزی شده پناه؟_
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 ون که بودی اتفاقی افتاد؟بير

 :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

 نه،_

 ...فقط يه کمی خستم

 :به سمتم اومد و گونم و بوسيد

 ميدونم که بخاطر من تو زحمت افتادی،_

 ولی اين اوضاع خيلی طول نميکشه

 :لبخندی به روش پاشيدم

 من خوبم،_

 ...يه کمی دراز ميکشم بعد آماده ميشم که بريم بيرون

 :حرفم و تاييد کرد

 يه آبی به دست و روت بزن بعدشم راحت استراحت کن،_

 ...منم بی سر و صدا تلويزيون ميبينم

 .گفت و از اتاق بيرون رفت

 با رفتن شهريار نفس عميقی کشيدم،

اصال دلم نميخواست حس بدی که ناخوداگاه با ديدن اون عکسها گرفته بودم همراهم بمونه که 
 شويی، رفتم تو دست

 ...تو آينه دستشويی لبخندی به خودم زدم و بعد يه مشت آب تو صورتم پاشيدم

 صبحمون با شنيدن صدای گوشی شهريار آغاز شد،

زودتر از من چشم باز کرده بود و تو خواب و بيداری دنبال گوشيش ميگشت و باالخره هم 
 :پيداش کرد و با صدای گرفته جواب داد

 جانم_

 :ين يه خبرايی شده بود که صاف نشست رو تخت و ادامه دادو انگار واسه ماش

 تا يه ساعت ديگه نمايشگاهم، خيالتون راحت_
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 .و بعد از خداحافظی گوشی و قطع کرد

 :نگاهش که متوجه من شد آروم خنديد

 تک چشمی زل زدی بهم اذيت ميشی،_

 اون چشمتم ببند و راحت بخواب

 :خميازه ای کشيدم

 ساعت چنده؟_

 :به ساعت ديواری توی اتاق انداخت و گفتنگاهی 

 صبح 10ساعت به وقت تهران _

 :هيچ جوره جون بيدار شدن نداشتم که چشمام و بستم

 ميری دنبال کارای ماشين؟_

 :جواب داد

 آره، براش مشتری پيدا شده ميرم ميفروشمش و ميام_

 زير لب باشه ای گفتم و جز صدای پاهاش ديگه چيزی نشنيدم،

از بيرون برگشته بوديم و دم دم های صبح تازه فرصت خواب پيدا کرده بوديم که ديشب دير 
 ...از شدت خستگی دوباره خوابم برد

.... 

 

 شهريار#

 ...چند ساعت بيشتر تا پخش آهنگ باقی نمونده بود

از سر صبح تا االن فقط داشتم شبکه های مجازی و برنامه هام و چک ميکردم و پناه که ذوق 
ين برابر من بود هرازگاهی با يه نوشيدنی يا يه ظرف ميوه پوست کنده به دادم زدگيش چند

 ..ميرسيد

 همه چيز مثل يه رويا بود،

 ...باورم نميشد که با برآورده شدن اولين گام از آرزوم فقط چند ساعت فاصله داشتم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

96 
 

 با شنيدن صدای پناه به خودم اومدم،

 :بودروبه روم نشسته بود و فنجون چای تو دستش 

 بهت گفتم؟_

 مامان فرداشب واسه شام دعوتمون کرده

 !مناسبت اين شام هم پخش اولين آهنگ دوماد عزيزشه

 :لبخندی بهش زدم و گوشی و روی ميز گذاشتم

 دستشون درد نکنه_

 :لبخندی به روم پاشيد

 پرتقالت و بخور_

گوشيم بلند  زير لب چشمی گفتم و ظرف ميوه رو تو دستم گرفتم که همزمان صدای زنگ 
 شد،

 :نگاهم که به سمت گوشی کشيده شد متوجه تماسی از طرف سارا شدم و جواب دادم

 سالم_

 :صدای شادش توی گوشی پيچيد

 سالم جناب شهريار،_

 حالتون خوبه؟

 :نگاه پناه روم زوم بود که خيره بهش جواب احوالپرسی سارا رو دادم

 خيلی ممنون،_

 م خوب نباشهبا حمايتای شما چطور ممکنه حال

 :صدای خنده هاش تو گوشی پيچيد

 شما مستحق همه اين حمايتا بوديد و هستيد،_

  بابا ميخواد تو استوديو ببينتتون اين شد که زنگ زدم تا بهتون خبر بدم بيايد اينجا

 :با کمی مکث جواب دادم
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  ...خودم و ميرسونم_

 :وی مبل بلند شدم و گفتمگوشی و که قطع کردم پناه همچنان نظاره گرم بود که از ر

 من بايد برم استوديو، _

 مثل اينکه تابش باهام کار داره

 :پناه سری به نشونه تاييد تکون داد

 زود برگرد که به جشن دو نفرمونم برسيم_

 :همينطور که به سمت اتاق ميرفتم جواب دادم

 خيالت راحت،_

 ...يه سر ميرم تا استوديو و برميگردم

 قی خودم و گوش دادم،تو تموم مسير موسي

 ...هربار بيشتر از قبل دوستش داشتم

 خوندن اين کار رويايی بود،

 ...انقدر رويايی که دل نميکندم ازش

 با رسيدن به استوديو، ماشين و يه گوشه پارک کردم و وارد شدم،

اما هرچی چشم چرخوندم خبری از آقای تابش نبود و فقط شايان بود که به محض ديدنم به 
 :اومد سمتم

 !سالم آقای خواننده_

 :دستش و به گرمی فشردم و بعد از سالم و احوالپرسی گفتم

 خانم تابش باهام تماس گرفت و ازم خواست که بيام اينجا،_

 ...اما خبری از پدرش و خودش نيست

 :ابرويی باال انداخت

 تا چند دقيقه پيش اينجا بودن،_

 بيرون فکرکنم براشون کاری پيش اومد که سريع زدن
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 :سری به نشونه تاييد تکون دادم که ادامه داد

  بيا بريم تو اتاق باهم يه چای بخوريم،شايد تا اونموقع برگشتن_

 حرفی نزدم و هم قدم باهاش راهی شدم، 

 ...راهی اتاقی که ته سالن بود و درش بسته بود

 :کنار در ايستاد و با لبخند سر برگردوند به سمتم

 بفرماييد_

 باز کرد،و در و 

 اتاق غرق در تاريکی بود اما همينکه قدم اول و برداشتم داخل اتاق بزرگ کار،

صدای دست زدنا و جيغ کشيدنها و بعد هم روشن شدن فشفه ها باعث جا خوردنم شد که 
 شايان چراغ اتاق و روشن کرد و من متوجه حضور همه تو اين اتاق شدم،

 ...همه بودن

 همه کارکنای استوديو،

 :بی گيج شده بودم که آقای تابش قهقهه بلندی زدحسا

گفتم به مناسبت اوليت آهنگت که مطمئن بودم تو کل کشور مثل بمب صدا ميکنه يه جشن _
 کوچيک راه بندازم،

 !خوش اومدی

 ...باورم نميشد

لبخند های متعددی که رو لبهای همه نقش بسته بود و اين سوپرايز همه و همه باعث اين شد 
ورانه نفس عميقی بکشم و قبل از هرچيز ديگه ای به سمت آقای تابش رفتم و دستش و تا نابا

 گرفتم،

 :همه چيز و مديون اين مرد بودم که دست آزادش و رو شونم گذاشت و گفت

 بهت تبريک ميگم پسر_

 :دستش و سفت تر گرفتم

 ممنونم،_
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 ...بابت همه چی ممنونم

گوش ميرسيد سارا جلوتر اومد و درست کنار من و البه الی حرف های ريز و درشتی که به 
 :پدرش ايستاد

 خيلی خب،_

 بهتره بريم سراغ کيک بعدشم تدارک يه شام مفصل ديديم

 !امشب شب شماست جناب شهريار

 نگاهم به سمتش کشيده شد،

 ...چشمای براقش دوخته شده بود بهم که لبخندی تحويلش دادم

 

 پناه#

 نگاهی به ساعت انداختم،

 .شب ميگذشت اما هنوز خبری از شهريار نبود 10از 

 هرچی بهش زنگ زده بودم جوابی نداده

بود و حاال من مونده بودم با قابلمه های غذايی که زيرشون خاموش شده بود و داشتن يخ 
 ميکردن،

من مونده بودم با کيکی که با ذوق واسه اين جشن دونفره خريده بودمش اما توی يخچال 
 !به نظر هم نميرسيد تو امشب جايی داشته باشهجاخوش کرده و 

 کالفه از همه چيز،

 از بی فکری شهرياری که نميدونستم چرا جواب تماس هام و نداده و چرا هنوز نيومده خونه،

 .تو آينه لبخند تلخی به خودم زدم و چراغ اتاق و خاموش کردم

 خودم و روی تخت انداختم،

 ...بغضم گرفته بود

 ...ه بودحالم خيلی گرفت

 ...دلم بيشتر
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 گلوم سنگين شده بود،

 !قلبم انقدر پر از غصه و گاليه بود که اضافش داشت از چشمام چکه ميکرد

 !به پهلو دراز کشيدم و چشمام و بستم اما محال بود وقتی حالم ناخوشه بتونم لحظه ای بخوابم

 دوباره داشتم خودخوری ميکردم،

مردم و زنده شدم و ته جواب شهريار اين بود که عين همين چند وقت پيش که دو روز 
 ...درگيری کاراش باعث غافل شدنش از من شده

 ...دوباره خودخوری ميکردم و خودم و قانع ميکردم که حتما کاری پيش اومده

 گند بزنن هرچی عشق و دوستداشتنه،

 ...که همچين آدمی ازم ساخته بود

 !تنهايی غم خوردناصال گند بزنن منی و که محکوم بودم به 

 غرق همين افکار  بودم و صورتم خيس از اشک شده بود،

 نميدونستم زمان چقدر پيش رفته،

 ...يه ساعت يا شايد هم دو ساعت اما باالخره کليد توی قفل چرخيد و در خونه باز شد

 چشمام و محکم روی هم فشار دادم،

 :صدای شهريار توی خونه پيچيد

 ...پناه جان_

 :زم نشنيد ادامه دادصدايی که ا

 عزيزم کجايی؟_

 چشمام و محکم تر از قبل روی هم فشار دادم،

 ...دلم ميخواست کر هم باشم اما نبودم

 ...ميشنيدم و چقدر نياز داشتم به نشنيدن

 با حس روشن شدن چراغ اتاق، بدنم تکون آرومی خورد اما چشم باز نکردم،

 صدای قدم هاش و ميشنيدم،
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 :تاد پتو رو تا روی سرم کشيدم و گفتمباالی سرم که ايس

 ...چراغ و خاموش کن ميخوام بخوابم_

 پتو رو از روم کنار زد،

 چشمام و که باز کردم جاخورد، دليلشم مشخص بود،

احتماال گريه گند زده بود به اون ريمل و اون خط چشم گربه ای که بخشی از آرايش دلبرونم 
 ...واسه امشب بود

 :چيزی بگه ادامه دادم قبل از اينکه بخواد

 برو چراغ و خاموش کن_

 :از جاش تکون نخورد و با قيافه گرفته ای زل زد بهم

 تو چت شده؟_

 چرا گريه کردی؟

 حاال که اون رفتنی نبود من ميتونستم از اتاق بزنم بيرون،

 :از روی تخت بلند شدم و با پوزخند جواب دادم

 !خوشی زده زير دلم_

 :شدم اما هنوز از اتاق بيرون نرفته بودم که صداش و پشت سرم شنيدمگفتم و از کنارش رد 

 گوش کن پناه،_

 من بی خبر از همه چی بودم تا رسيدم استوديو ديدم واسم برنامه چيدن تا سوپرايزم کنن،

 انقدر شوکه شده بودم که فراموشم شد بايد زود برگردم،

 گوشی هم تو ماشين جامونده بود،

 و پاک کن بشينيم باهم شام بخوريمحاالهم برو صورتت 

 :تو چهارچوب در ايستاده بودم که نيمرخ صورتم و به سمتش چرخوندم و گفتم

 تو که شام خوردی،_

 جشنتم که گرفتی،
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 الزم نيست واسه دل من يه بار ديگه غذا بخوری،

 ..الزم نيست هيچ کاری بکنی

 کامال چرخيدم به سمتش،

 :دلم خيلی ازش پر بود

 تابش و دخترش و بقيه هستن،مگه اهميتی داره که من تو خونه چشم انتظار توعم؟تا وقتی _

 شهريار سرش و انداخت پايين و حرفی نزد، 

 اما من با چشمايی که توش اشک ميجوشيد زل زده بودم بهش، 

 ...چه بد شکسته بودم

 ...چقدر راحت با يه سوپرايز فراموش شده بودم

 از اتاق بيرون رفتم، 

 اغای هال و خاموش کردم و خودم و روی مبل سه نفره انداختم، چشمام و بستم،تموم چر

 مخم داشت سوت ميکشيد و نميدونستم چطور بايد خودم و آروم کنم، 

 ...ای کاش هرچی زودتر صبح ميشد

 ..نفهميدم چطوری خوابم برد اما صبح شده بود که چشم باز کردم

 رسيد خبر از بيدار بودن شهريار ميداد،ش ميسر و صداهايی که از آشپزخونه به گو

 بااين وجود بی اينکه چيزی بگم رفتم تو دستشويی و آبی به دست و صورتم  زدم،

 چشم هام از گريه ديشب،

 ..پف کرده بود و رنگ به رخسار نداشتم

 چند بار مشتم و پر آب کردم و تو صورتم پاشيدم و باالخره بيرون اومدم،

 :افتاد خيلی زود چشم ازش گرفتم و همزمان صداش و شنيدمنگاهم که به شهريار 

 صبح بخير_

 :زير لب جواب صبح بخيرش و دادم و راهی اتاق شدم که دوباره صداش به گوشم خورد

 پناه بيا بشينيم باهم صبحونه بخوريم،_
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 ..بعد مفصل راجع به ديشب حرف ميزنيم

 تو دلم پوزخندی به اين حرفهاش زدم،

 !بازهم نميتونست کار ديشبش و توجيح کنههرچی که ميگفت 

 وارد اتاق شدم و دستی به سر و روم کشيدم،

 ميخواستم برم خونه بابا،

 ...اينجوری هم تا شب که واسه مهمونی ميومد نميديدمش و هم يه کم ذهنم آروم ميشد

م با تموم فکر مشغوليم موهام و شونه کردم و دم اسبی بستم و اين بار دست بردم سمت کر
 :پودر که شهريار تو چهارچوب در اتاق ايستاد

 مگه با تو نيستم؟_

 :از تو آينه زل زدم بهش

 من نه ميل به صبحونه دارم،_

 ...نه دلم ميخواد حرفی بزنم

 :قيافش کالفه بود که نفس عميقی سر داد

 نميخوای دست از اين بچه بازيت برداری؟_

 گند بزنم به سوپرايزشون،من فقط نتونستم به همکارام جواب رد بدم و 

 چرا متوجه نيستی؟

 :ابرويی باال انداختم

 خيلی خب،منکه چيزی نگفتم_

 قدم برداشت به سمتم و پشت سرم ايستاد،

 :از تو آينا نگاهم کرد و با لبخند گفت

 ...تو واسه من از هرچيزی مهم تری_

 ...بهت قول ميدم کار ديشبم و جبران کنم

 :نگاهم و ازش گرفتم و گفتم
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 من ميرم خونه بابا،_

 ...شب اومدنی حتما ماشين و بيار ممکنه بابا الزمش داشته باشه

 :تکرار کرد

 گفتم جبران ميکنم،_

 دست از اين قهر و لجبازی بچگونت بردار

 :مردمک چشم هام به سمتش چرخيد

 ...ميخوام آماده شم_

 و اينطوری بهش فهموندم که بره،

 :دستاش و دور کمرم حلقه کرد و سرش و تو گوشم خم کرداما نه تنها هيچ جا نرفت بلکه 

 فکر کردی اينجوری تا کنی من بيخيال ميشم؟_

 فکر کردی ميگم باشه و ميرم بيرون؟

 ...از اين خبرا نيست

 ..اصال حق نداری تا وقتی آشتی نکردی بری خونه بابات

 چشمام گرد شد،

 !ودانگار همه چيز داشت يادم ميرفت که خنده ام گرفته ب

 :با تعجب گفتم

 حق ندارم؟_

 :چشماش و به نشونه تاييد بست و دوباره باز کرد

 حاال تصميم با خودته_

 رفته رفته لبخند گشادی روی لبهام نشست

 نميتونستم بيشتر از اين مقاومت کنم،

 ...جلوی لحن مهربون حرف زدنش

 ...جلوی نگاه گيراش
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 !جلوی اين مرد

 :مرخ صورتم و به سمتش چرخوندمدستم و روی دستاش گذاشتم و ني

 قهر نيستم،_

 حاال ميزاری آماده شم؟

 :قهقهه آرومی زد و بعد از بوسيدن گونم عقب رفت

 !اول بيا صبحونه بخوريم بعد_

 ...و جلو تر از من راهی شد

 بعد از خوردن صبحونه، 

  ...سريع آماده شدم تا شهريار من و برسونه خونه بابا

 انقدر تو مسير برام گفت، 

 برام خوند و برام خنديد که يادم رفت ديشب و با چه حالی گذروندم، 

 شايد بايد کمی بهش حق ميدادم، 

  !بايد باهاش بهتر رفتار ميکردم

 :غرق همين افکار بودم که صدای شهريار گوشم و پر کرد

 !ونماالن ميخوام اين آهنگ جديده رو واست بزارم، خودمم باهاش بخ_

 :نگاهم که به سمتش چرخيد ادامه داد

 البته ميدونم که گوشت از صدای من پره،_

 !ولی يه بار ديگه هم گوش کن

 :با لبخند جواب مثبت و بهش دادم که آهنگ و پلی کرد و شروع به خوندن کرد

 به دلم،  '  

 به دلم افتاده که برميگردی يه روز

 آخه قلبای ما بهم حس داره هنوز

 پيدا شه هرکی بهتر ازت اگه حتی
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 دل من ميمونه رو قولش با تو فقط

 با توعم با تويی که  پر شده  عکسات دور و برم

 که نميرن خاطره هات از توی سرم

 تو که انداختی به دلم وابستگی و

 تو بگو  غير از تو بگيرم دست کی و

 توی قلب من بدون اين و فقط هميشه جای توعه

 گه فقط برای توعهکل زندگيم بدون اين و دي

 آرزوی من خيلی وقته که فقط ديدن تو و خنده های توعه

 عشق من تويی

 تو که يه نفره دلت حريف منه

 ...من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه

 ' ...من که پای تو وايسادم همه جوره تا تهش با دلم يه تنه

 :نفسی گرفت با لحن آرومی گفتآهنگ که تموم شد صدای ضبط و بست و بعد از اينکه 

 !با اينکه شاعر يکی ديگست ولی انگار تموم حرفاش، حرفای من به توعه_

 :لبخند رو لبم گشاد تر شد و دندونام نمايان شد

دلم ميخواد شبی که اولين کنسرتت و اجرا کردی زل بزنی تو چشمام و اين آهنگ و برای _
 !اولين بار تو اولين اجرات واسه من بخونی

 :نفسش و عميق بيرون فرستاد

 !اون شب و اون اجرا ميشه به يادموندنی ترين شب عمر هردوی ما_

 آروم خنديدم،

 :مطمئن بودم که چشمامم از ذوق ميدرخشن اما شهريار نخنديد و ادامه داد

 اصال تا اونموقع حق داری من و از ته دل نبخشی،_

 اونشب تموم اين مدت و يه جا برات جبران ميکنم،
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 خوبه؟

 :چپ چپ نگاهش کردم

 من هيچی از تو به دل نگرفتم،_

 !هيچی

 :کم کم داشتيم ميرسيديم جلوی در خونه بابا اينا که شهريار سری خاروند و جواب داد

 به هرحال تااونموقع ميتونی ازم يه نمه دلخور باشی_

 :و رو کرد به سمتم

 !خيلی کم_

 :دادمماشين و که نگهداشت با خنده سری واسش تکون 

 ديوونه،_

 !عصر زود بيا

 :زير لب چشمی گفت

ميدونم زود به زود دلت برام تنگ ميشه و طاقت دوريم و نداری ولی يه چند ساعتی دندون _
 رو جيگر بزار،

 !ميام

 اين بار شهريار بود که داشت ميخنديد

اش و نگاه چپ چپی بهش انداختم و از ماشين پياده شدم اما قبل از بستن در ادای خنده ه
 :درآوردم

اعتماد به نفست و دوست داشتم ولی ميخوام زود بيای چون طاقت ندارم بخاطر دير اومدن _
 !جنابعالی وعده شامم و دير بخورم

خم شد به سمت صندلی سمت شاگرد که از خنده پوکيدم و عقب عقب رفتم و همزمان در 
 خونه باز شد و مامان جلوی در نمايان شد،

 :شهريار متعجب نگاهی بهمون انداخت و گفتبا ديدن من و 

 شما دوتا داريد چيکار ميکنيد؟_
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 :در ماشين و بستم و به سمت مامان رفتم

 !دومادت داشت سربه سرم ميذاشت همين_

نگاه مامان به سمت شهريار کشيده شد و همزمان شهريار از ماشين پياده شد و به سمت ما 
 ...اومد

اهان هم هنوز از خواب ناز بيدار نشده بود و همين باعث شده مامان و بابا خونه نبودن و م
بود تا من و برکه با خيال راحت خونه رو زير و رو کنيم و تو آشپزخونه باهم سرگرم بوديم 

 :که برکه گفت

 بيا کيک و طبق دستور اين پيج درست کنيم،_

 !يه بار مامان درست کرد عالی شد

 :دستور پخت انداختم و سری به نشونه تاييد تکون دادمگوشيش و که به سمتم گرفت نگاهی به 

 خيلی خب،_

 ...بيا شروع کنيم

و رفتم دنبال وسايل پخت کيک که برکه يکی از صندليای ميز غذاخوری و بيرون کشيد و 
 :همينطور که مينشست گفت

 ماشاهللا اين آهنگ شهريار حسابی ترکونده ها،_

 باورم نميشه يه روزه اين همه دنبال

 !ننده و اليک جمع کردهک

 :و با کمی مکث ادامه داد

 پستيم که گذاشته خيلی خوبه،_

 !همکارای خوبی هم داره

 :گفت و ريز ريز خنديد که دست به سينه رو به روش ايستادم و گفتم

 کدومش و چشمت گرفته؟_

 !بگم شهريار مخش و بزنه بياد خواستگاريت بلکه از ترشيدگی رهايی پيدا کنی

که شروع شد برکه ساکت شد و نگاه معنادارش و بهم دوخت اما اين نگاه پرمعنی خنديدنم 
 :خيلی به درازا نکشيد که يهو از خنده ترکيد و گوشی و چرخوند به سمتم
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 اين چطوره؟_

 :و اشاره کرد به مرد جوونی که کنار شهريار بود

 واقعا فکر ميکنم مرد آيندمه،_

 !هم خوشتيپه هم صورتش به دلم نشسته

ابرويی باال انداختم و به عکس خيره شدم اما بيشتر از اون مرد جوون، دختری توجهم و جلب 
 ...کرد که قبال هم عکسش و ديده بودم

 !دختر آقای تابش

 .اين بار هم کنار شهريار ايستاده بود

 !صميمی تر از بقيه

خودش خوش بود که اين بار هم ديدنش باعث گرفته شدن قيافم شد اما برکه حسابی تو عالم 
 :داشت حرفاش و ادامه ميداد

 اينطوری نه تنها باهم خواهريم و شوهرامون باهم باجناق ميشن،_

 بلکه همکارم هستن،

 چی از اين رويايی تر؟

 :تازه هوش و حواسم جمع برکه شد که اوهومی گفتم

 !از شهريار ميپرسم ببينم اين دوماد احتمالی مجرده يا متاهل_

 :سمت موادی که از يخچال بيرون آورده بودمو راه افتادم 

 !حاال فعال بيا کمک ببينم چقدر آماده عروس شدنی_

 :صدای خنده هاش گوشم و پر کرد

يه جوری ميگی که هرکی ندونه فکر ميکنه کدبانو فرستاديمت خونه شهريار و مامان _
 !بيچاره پدرش درنيومده واسه اينکه دوتا غذا بهت ياد بده

 :خودم بگيرم ظرف تخم مرغ و همزن و سر دادم به سمتش بی اينکه به

 !اين تخم مرغارو با شکر هم بزن تا مرحله بعد_

 تا قبل از اينکه ناهار و بخوريم تدارک همه چی و ديديم،
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 ...تدارک کيک و ژله و باقی دسرا و فقط زحمت يه شام خوشمزه واسه مامان باقی مونده بود

 ه بود اما حاال حس خوبی داشتم،بااينکه ديشب همه چی خراب شد

 حس خوبم به قدری بود که کمکم ميکرد آروم باشم،

بعد از اين همه سال باالخره شهريار به آرزوش رسيده بود و من بايد تموم ديشب و فراموش 
 ميکردم،

 !فراموش ميکردم تا مبادا شادی بی نهايتش به دلگيری تبديل بشه

 :بيرون اومدم با شنيدن صدای برکه از فکر و خيال

 چرا نميخوری؟_

 :و پشت بندش مامان ادامه داد

 ...تو که عاشق ماکارونی های من بودی نکنه_

 :نزاشتم حرف مامان تموم شه و آروم خنديدم

 معلومه که هنوزم عاشقشم،_

 !فکرم جای ديگه بود

 :و شروع کردم به خوردن ناهار که اين بار بابا گفت

 بيادميگفتی شهريارم واسه ناهار _

 :غذای تو دهنم و قورت دادم و جواب دادم

 گفت کار داره نميرسه بياد_

 :برکه که کنارم نشسته بود زل زد بهم و ابرويی باال انداخت

 !خب غذات و بخور بعدش باهم واسه شهريار غذا ميبريم-

از برق چشماش ميخوندم که چه هدفی پشت اين برنامه ريزيه که لبخند ريزی بهش زدم و با 
 :صدای آرومی گفتم

 از کی تا حاال تو نگران خورد و خوراک شهريار شدی؟_

 :خورد تو حالش که عقب رفت و متقابال با صدای آرومی گفت

 !من فقط ميگم شوهرت گشنه نمونه_
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 :نگاه معناداری بهش انداختم و سری به نشونه تاييد تکون دادم

 !گم حتما غذا بخورهممنون بابت نگرانيت بعد ناهار بهش زنگ ميزنم و مي_

 :پچ پچامون بين خودمون دوتا بود که زير لب 'غلط کردی' ای نثارم کرد و ادامه داد

 ناهار و براش ميبريم،_

 گفتی رفته استوديو ديگه؟

 :نگاهم و ازش گرفتم و به خوردن غذام مشغول شدم

 !باشه ميريم_

 :و لوچه آويزون گفت ماهان که تموم مدت پچ پچ دوتا خواهرش و زير نظر داشت با لب

 !يه کم بلند تر حرف بزنيد ماهم بشنويم_

 :برکه با اخم ساختگی نگاهش کرد

 !حتما به سن و سالت نميخورد که آروم حرف زديم_

 !و بعد زد زير خنده که ماهان نفس عميقی کشيد و يه چنگال پر ماکارونی خورد

  .به هر ترتيبی که بود ناهارو خورديم

 واسه شهريار غذا ببرم سريع آماده شدم و رفتم تو آشپزخونه،  حاال که قرار بود

 قابلمه کوچولو ماکارونی رو بسته بندی کردم و از آشپزخونه اومدم بيرون،

 :برکه جلوی آينه داشت خودش و مرتب ميکرد که رفتم سمتش و گفتم

 خواهر من،_

آرايشيا ماليدن به صورتت تو ديگه کارت از جلو آينه وايسادن و دوساعت از اين لوازم 
 گذشته،

 !بااين چيزا خوشگل نميشی

 :سر چرخوند سمتم و در حالی که سوراخای دماغش از حرص گشاد شده بود نگاهم کرد

 !چای شيرين_

 :پوفی کشيدم
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 !حاال من هی بگم و تو هی بزار به پای شوخی_

 :تو آينه زل زد به خودش و گفت

 کور که نيستم دارم خودم و ميبينم،_

 !چشم حسود جماعتم کور،مونده تا بهم برسی

 :و پوزخندی زد که با خنده راه افتادم سمت در

 خيلی خب زيبای خفته،_

 حاال ميای بريم؟

 :لبخند آخری رو هم تو آينه به خودش زد و به سمتم اومد

 ...بريم_

 خيلی طول نکشيد که رسيديم، 

الم راحت شد که شهريار همينجاست و با ديدن ماشين بابا که همين حوالی پارک شده بود خي
 :رو کردم به برکه

 ...پاشو بريم_

 :دو دل نگاهم کرد

 منم بيام؟_

 :مرموز نگاهش کردم

 يعنی تو اين همه راه منو آوردی اينجا که بشينی تو ماشين و من واسه شوهرم غذا ببرم؟-

 :رو ازم گرفت و شونه ای باال انداخت

 !انگار کار بدی کردم_

 :رو شونش ضربه زدمبا دستم 

 خودتی خواهر کوچيکه،_

 !خودتی

 :صدای خنده هاش تو ماشين پيچيد
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 منم ميام ولی فکر نکن بخاطر اون پسرست که تو عکس ديدم،_

 !فقط ميخوام با محل کار شوهر خواهرم آشنا بشم

زده بود به سرم که دوسه بار پشت سرهم صدای 'عرعر' خر درآوردم و همين برای غش 
 :برکه از خنده کافی بود که سرش و گذاشت رو فرمون و گفتکردن 

 ...بس کن االغ مهربون_

 !بس کن

 :با شنيدن اين حرف لب و لوچم آويزون شد و زدم پس کلش

 خوب حرمتا از بين رفته،_

 االغ مهربون؟

 به خواهر بزرگترت ميگی االغ؟

 :ع شدانقدر جدی بودم که همزمان با بلند کردن سرش صدای خنده هاش قط

 اشتباه شنيداری بود،_

 !دارم ميگم پناِه مهربون

 :نفسم و فوت کردم تو صورتش

 !تو که راست ميگی_

 حاال پياده شو که غذای شوهر عزيزم يخ کرد

 و از ماشين پياده شدم و جلوتر از برکه راهی استوديو شدم،

 وارد که شديم چشمم خورد به مرد جوونی که آشنا بود،

 ...ر اينجا ديده بودمش و اونی که توی عکس با شهريار بودهمون کسی که يک با

 !مرد مورد عالقه برکه

 :تو دلم به اين حرفم خنديدم و با مشت آروم به پهلوی برکه کوبيدم

 !خودشه ها_

 قيافه برکه ديدنی بود،
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 :چند باری پشت سرهم پلک زد و با صدای آرومی جواب داد

 خب که چی؟_

ل از اينکه بخوام بخندم رسيديم بهش و من صدايی تو گلو صاف خنده ام گرفته بود اما قب
 :کردم

 سالم، وقتتون بخير_

 :هنوز گيج بود و من و نشناخته بود که با لحن سردی گفت

 سالم،_

 ميتونم کمکتون کنم؟

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 فکر کنم به جا نياورديد من، همسر شهريارم_

 :لبخندی رو لبهاش نمايان شد

 خيلی ببخشيد نشناختم،_

 خوبيد شما؟

 ميخوايد شهريار جان و ببينيد؟

 احوالپرسی گرمی بينمون رد و بدل شد،

اون مرد جوون هم با من و هم با برکه برخورد خيلی خوبی داشت و اين نشون ميداد که انگار 
 !شهريار حسابی با همکاراش صميمی شده بود

 :گفتمبا پايان احوالپرسی و خوش و بش ها 

 ميخوام شهريار و ببينم،_

 اينجاست؟

 :زير لب 'بله' ای گفت

 ...طبقه باال، تو تراسه_

  چند دقيقه پيش رفت که يه کم استراحت کنه

 :نگاهم به سمت برکه چرخيد
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 پس بريم_

 :برکه که انگار دلش نميخواست باهام بياد نگاهی به صندليای پشت سرمون انداخت و گفت

 عزيزم تو برو،_

 ينجا منتظرت ميمونممن هم

 ...و به اين ترتيب من تنها راهی شدم

 انقدر ذوق داشتم که نفهميدم چطور پله هارو طی کردم،

 به محض اينکه به طبقه باال رسيدم سری چرخوندم تا تراس و پيدا کنم و موفق هم شدم،

 اونجا رسيدم،دستی به شالم کشيدم تا مرتب تر باشم و راه افتادم به سمت تراس اما همينکه به 

 پاهام سست شد و از حرکت ايستادم،

مو به تنم سيخ شد با شنيدن صدای قهقهه های پر عشوه زنی که کنار شهريار ايستاده بود و 
 خيره بهش گرم گفتوگوی صميمانه ای بود،

 ميشناختمش،

 ...همون دختر بود

 ....سارا

هاش و با نفس عميقی به متوجه حضورم نبودن و همچنان گرم صحبت بودن که سارا خنده 
 :پايان برد و گفت

فکرشم نميکردم من از داستان زندگيم بگم و تو اين تيکه پر غصه زندگی من و تبديل به _
 !همچين جوکی کنی و باعث خنده ام شی

شهريار قهقهه آرومی زد و قبل از اينکه بخواد چيزی بگه سر چرخوند و همين 
 !ا بخوره و لبخند رو لبش محو بشهسرچرخوندنش باعث شد تا با ديدن من ج

 فقط زل زده بوديم بهم که سارا هم انگار متوجه سکوت يهويی شهريار شد و برگشت،

برخالف من و شهريار که ساکت بوديم سارا نگاهش و بين هردوی ما چرخوند و خطاب به 
 :شهريار گفت

 ...ايشون_

 :قبل از اينکه حرفش تموم بشه شهريار جواب داد
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 ...همسرمه_

 :و قدم برداشت به سمتم

 پناه، تو چرا اومدی اينجا عزيزم؟_

 چشمام سوسو ميزد،

 :اين صميميت حس بدی و بهم القا کرده بود که بزاق دهنم و پايين فرستادم و گفتم

 ...برات_

 .برات غذا آوردم

ز شهريار هنوز چيزی نگفته بود که سارا کنارش ايستاد و آروم خنديد و دستش و به سمتم درا
 :کرد

 من سارام، _

  ...سارا تابش

 از آشناييتون خوشبختم،

 اما الزم نيست نگران باشی اينجا حسابی به آقا شهريار خوش ميگذره

 :و چشمکی تحويلم داد

 !گشنه نميمونه_

 باهاش دست دادم،

 هرچقدر اون گرم بود دست من يخ زده بود،

 !هرچقدر اون آروم بود من بهم ريخته بودم

 :خيلی زود از دستش بيرون کشيدم و گفتمدستم و  

 ...منم از آشنايی با شما خوشبختم_

 :و رو کردم به شهريار

 فکر کردم شايد شهريار ناهار نخورده باشه،_

 اما بااين حرف شما خيالم راحت شد،
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 .من ديگه ميرم

 :شهريار سری به نشونه رد حرفم تکون داد

 ...من گشنمه_

 بخورم هوس کردم امروز دوبار ناهار

 :و دست دراز کرد به سمتم تا غذا رو تحويلش بدم که سارا با لبخند گفت

 ...آقای شهريار_

 حواستون باشه فقط صدا کافی نيست،

 !بايد حواستون به استايلتون هم باشه

 دست آزادم مشت شد، 

  !چقدر رفتار اين دختر عصبيم ميکرد

 :شهريار سری به نشونه رد حرف سارا تکون داد

  !ه بار هيچی نميشهبا ي_

 :و اين بار غذا رو از دستم گرفت

  هوا خيلی خوبه ميخوای همينجا باهم غذا بخوريم؟_

 مردمک چشمام به سمت سارا که چرخيد، 

 :يه تای ابروش و باال انداخت

 من ميرم پايين، _

  !تا بعد

 ...و دستی تکون داد و راهی شد

 با رفتن سارا،

 :يه کم اونطرف تر بود اشاره کرد شهريار به ميز و صندلی ای که

 بيا بريم اينجا_

 و جلوتر از من راه افتاد،
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 آروم آروم دنبالش رفتم و با نشستنش روبه روش نشستم،

 :خيلی زود قابلمه غذارو روی ميز گذاشت و عطر غذارو بو کرد

 چقدر دلم ميخواست امروز دستپختت و بخورم و نميشد_

 :و خواست مشغول بشه که خيره بهش گفتم و قاشق و چنگال و تو دستش گرفت

 دستپخت من نيست،_

 !دستپخت مامانه

 :ابرويی باال انداخت

 !حاال فرقش چيه، تو يا مامان_

 آروم خنديد و مشغول شد، 

 :تو سکوت نگاهش کردم که متوجه سنگينی نگاهم شد و سر بلند کرد

 چيزی شده پناه؟_

 :چشم ازش گرفتم

انقدر صميمی شدی که تايمای بيکاريت ميای اين باال و باهم گپ  نگفته بودی با اين دختره_
 ميزنيد

 :اول با تعجب نگاهم کرد و بعد لبخندی زد

 ميخوای بگی حسوديت شده؟_

 :جدی نگاهش کردم

 االن اصال وقت شوخی نيست شهريار_

 :نفس عميقی کشيد

 عزيزم،_

 راحت شدی؟تو که نميخوای بگی جدی جدی بخاطر حرف زدن من با همکارم نا

 :سری به نشونه رد حرفهای خودش تکون داد

 !بعيد ميدونم که تو انقدر بی فکر باشی و بخوای مثل اين زنای بيسواد شکاک رفتار کنی_
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 :صبر کردم تا حرفاش تموم بشه و بعد جواب دادم

 من بی فکر نيستم،_

 من فقط همون چيزی و گفتم که ديدم،

ه خيلی راحت داشت باتو خودمونی حرف ميزد و غش اون دختره قبل از اينکه من و ببين
 کرده بود از خنده اما همينکه من و ديد رفتارش عوض شد،

 رفتار توهم عوض شد،

 پس سعی نکن من و آدم بده نشون بدی

 !سعی نکن بگی من يه زن املم و رفتار تو هيچ اشکالی نداشته

 :حرفهام و زدم و از روی صندلی بلند شدم

 من ديگه ميرم،_

 ...برکه پايين منتظره

 :و قدم برداشتم واسه خروج از تراس که صداش و شنيدم

 ...صبر کن_

 :تو همون قدم ايستادم که اومد و روبه روم ايستاد

 من اصال درک نميکنم که تو چت شده،_

 اون از ديشب که ذوق اين همه سال انتظارم و کور کردی اينم از حاال

 يه کم رو خودت کار کن،

روز ديگه ميخوام کنسرت بزارم حتما اونموقع هم هيچ زنی حق نداره نزديکم شه چون من دو 
 !خانم بهش برميخوره؟

 با حرفهاش تنم داشت گر ميگرفت،

 !شده بودم کوره آتيش

 :نگاه سردش و بهم دوخت و حرف آخرش و زد

 ...حاال برو_
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ای جلوم و مهمونی امشب فقط اينو بدون که اصال حوصله ندارم دوباره شب با همين قيافه بي
 رو هم کوفتم کنی

 لبام و گاز گرفتم تا حرفی نزنم،

 نميخواستم بيشتر از اين رومون تو روی هم باز بشه،

 ...نميدونستم اين ماجرا تقصير کيه

تقصير من و حس زنونه من که داشت ديوونم ميکرد يا تقصير شهرياری که حاال انقدر 
 ...عصبی داشت باهام حرف ميزد

 رق همين افکار بودم که همزمان با رفتن شهريار به سمت ميز، غ  

مزه خون و به خوبی تو دهنم چشيدم انقدر محکم لبامو به دندون گرفته بودم که حاال پاره شده 
 ...بود

 هرچی با انرژی اومده بودم باال،

 حاال عين لشکر شکست

 :برخورد کردمخورده ها داشتم از پله ها پايين ميرفتم که دوباره با سارا 

 عزيزم به اين زودی داری ميری؟_

 :سعی کردم خودم و عادی نشون بدم که متقابال لبخندی تحويلش دادم

 آره،_

 !برم که به کارهای مهمونی امشبی که واسه شهريار عزيزم تدارک ديدم برسم

 .گفتم و از کنارش رد شدم

يار بو ببره که برخالف چند اصال دلم نميخواست که اين غريبه از بحث پيش اومده با شهر
لحظه قبل اين بار قدم هام رو هم مصمم تر برداشتم و همزمان با رسيدن به طبقه پايين برکه 

 :از روی صندلی بلند شد و به سمتم اومد

 چقدر سريع برگشتی_

 :بی اينکه جواب اين حرفش و بدم گفتم

 ...بريم برکه_

  ...بريم
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 .و جلو تر از برکه راهی شدم

 :راه افتاد و همينکه از ساختمون زديم بيرون خودش و بهم رسوند و پرسيد دنبالم

 چيزی شده پناه؟_

 چرا رنگت مثل گچ شده؟

 ...نکنه با شهريار

 :نزاشتم حرفش تموم بشه و گفتم

 چيزی نشده در و بازکن سرده_

 ....نگاهش همچنان پر از سوال بود بااين حال در ماشين و زد و هر دو سوار ماشين شديم

 

 شهريار#

حوالی عصر بود و بعد از اتمام کارهای امروز داشتيم چای ميخورديم تا خستگی ای در کنيم 
 :که سارا نگاهی به ساعت مچيش انداخت و گفت

 ...اينطور که پيداست بابا حاالحاال ها قصد نداره بياد دنبال من و منم عجله دارم_

 شايان لطف ميکنی واسه من يه آژانس بگيری؟

 :ان سری به نشونه تاييد تکون دادشاي

 آره حتما_

 :بين حرفشون پريدم و گفتم

 من دارم ميرم،_

 اگه ميخوايد من ميرسونمتون

 :ابرويی باال انداخت

 !باز که من و جمع بستی_

 :و آروم خنديد که صدايی تو گلو صاف کردم

 خيلی خب،_
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 !اگه ميخوای من ميرسونمت

 :و صورتش جمع کرد و گفتو لبخندی تحويلش دادم که لباش و ت

 ديرت نميشه؟_

 آخه از خانمت شنيدم که امشب مهمونی برات گرفته

 :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

 ديرم نميشه_

 :بی هيچ حرفی از روی صندليش بلند شد

 ...پس بريم_

 ....بلند شدم و راهی شديم

 تو تموم مسير سارا گفت و خنديد،

 از خاطره هاش،

 ...از ايرانشاز زندگی خارج 

 انقدر گرم و صميمی حرف ميزد که هرلحظه بيشتر از قبل مشتاق شنيدن حرفهاش بودم،

 !بی حد و مرز بهم انرژی مثبت ميداد

 :تکيه داد به صندلی و نفس عميقی کشيد

 !با همه اينا خوشحالم که برگشتم ايران و خوشحالترم که با تو آشنا شدم_

 يره موندنش شدم،نگاهم که به سمتش چرخيد متوجه خ

 .زل زده بود بهم و لبخند ملويی روی لبهاش نقش بسته بود

 ...نميدونم چرا اما حس کردم نگاه اين بارش مثل هميشه نيست

 !شايد صميمی تر از هربار بود

 :رو ازش گرفتم و همينطور که چشم دوخته بودم به مسير روبه رومون گفتم

 منم همينطور،_

 ...تابش و بعد با شماخوشحالم که اول با آقای 
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 :پريد وسط حرفم

 شما؟_

 :سری به اطراف تکون دادم

 ...تو_

 خوبه که برگشتی ايران،

  خوبه که به صدای من اعتماد  کردی و شعری که نوشته بودی و بهم دادی

 :آروم خنديد

 ...هيچکس نميتونست اون شعر و اونطوری که من ميخواستم بخونه اال تو_

 گيج شدم،بااين حرفش يه کم 

 امروز عجيب شده بود،

 :متوجه تعجبم که شد صاف نشست و گفت

 همين فرعی و بپيچ_

 .سری به نشونه تاييد تکون دادم و مسيری رو رفتم که گفته بود و باالخره رسيديم

 :ماشين و کنار خيابون نگهداشتم که کيفش و توی دستش گرفت و گفت

 خيلی به زحمت افتادی_

 ممنونم

 :جواب دادم

 ...اين چه حرفيه_

 :از ماشين پياده شد و قبل از بستن در با صدای آرومی گفت

 فردا ميبينمت...خداافظ_

 با رفتن سارا،

 راهی خونه بابا اينا شدم،
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هوا تاريک شده بود و شايد هم يه کم دير شده بود که پام و رو پدال گاز فشار دادم سعی کردم 
 ...خودم و زودتر برسونم

 

 پناه#

 خودم انداختم، نگاهی به

چهره جديدم باعث تعريف و تمجيد همه شده بود که برکه پشت سرم ايستاد و توی آينه برزگ 
 :سالن زيبايی نگاهم کردی

 ماه شدی پناه،_

 !چقدر اين رنگ مو بهت مياد

 :لبخندی بهش زدم که خانمی که موهام و رنگ کرده بود حرفای برکه رو تاييد کرد

 !گل خانمحواست باشه ندزدنت خوش_

 :لبخند رو لبهام باقی موند

 خيلی ممنون از اين همه لطف_

خنديد و چيزی نگفت که از روی صندلی بلند شدم و مانتوم و تنم کردم و همراه برکه از سالن 
 .بيرون زديم

 جلوی در سالن ايستادم و هوارو نفس کشيدم،

 !ارديبهشت،نبودهيچ چيز قشنگ تر از حس هوای تازه بهار اون هم درست وسط 

 :برکه بااينطور ديدنم خنده اش گرفت

 يه مو رنگ کردی چرا انقدر رمانتيک شدی؟_

 :با خنده جواب دادم

 وقتی شعورت نميکشه چی بايد بهت بگم؟_

 :پوفی کشيد

 وقت بزار،_

 !به فکر خواهرت باش که ميخواد بره اولين کنسرت شوهر معروفش اونوقت جوابتم بشه اين
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 !مرسیمرسی ديگه 

 با حرفهاش به خنده افتاده بودم،

 ...هرچند خنده هام خيلی طوالنی نشد

 !اين روزا چيزی ته دلم سنگينی ميکرد

 .با اين حال سوار ماشين شديم و راهی شديم

 اولين کنسرت شهريار بود، 9امشب ساعت 

راه  بعد از بيرون اومدن اون آهنگ و بعد هم آلبوم کامل شهريار روزهای خيلی خوبی از
 رسيدن،

 !شهريار هرروز بيشتر از قبل تو دل مردم جا شد و امروز اسمش سر زبون خيلی ها بود

 بود که رسيدم خونه، 5ساعت 

 .برکه فقط من و رسوند و خودش رفت خونه

 ميخواستم امشب حسابی به خودم برسم،

 !ميخواستم شهريار و سوپرايز کنم و مدل جديدی از خودم و نشونش بدم

 دوش گرفتم و بعد جلوی آينه ايستادم، سريع يه

 به پوستم رسيدم و شروع کردم به آرايش کردن،

صورتم و با کرم پودر پوشوندم و پشت پلکم و ماهرانه سايه زدم و خط چشم ظريف و 
 خوشگلی کشيدم،

 !هرچی بيشتر پيش ميرفتم بيشتر هم از آرايشم احساس رضايت ميکردم

 تمه دادم و تو آينه چشم دوختم به خودم،با زدن رژ لب قرمزم به کارم خا

 .غليظ تر از هروقتی آرايش کرده بودم

 لبخندی به خودم زدم و مرتب کردن موهام و شروع کردم،

 موهام و اتو کشيدم و لباس هام و تنم کردم،

 مانتوی سفيد و بژ خوشگلم بلند و جلوبازم و تنم کردم،
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شال بژ رنگ با وسواس خريده بودمش و استايل مانتويی که با شلوار سفيد و کيف و کفش و 
 !امشبم و رقم ميزد

 بود که آماده رفتن شدم، 8حدودای ساعت يک ربع 

ماشين بابا دوباره چند روزی بود که دست ما بود که از پارکينگ بيرون آوردمش و راهی 
 ...شدم

 هنوز تا شروع شدن کنسرت زمان باقی بود که رفتم پيش شهريار،

 !آماده ميشد و از قيافش ميشد فهميد که يه کمی هم استرس داره کم کم داشت

 لباسای سفيدش و مدل موی جديدش همه و همه باعث شد تا لبخندی روی لبهام نقش ببنده،

هنوز متوجه حضورم نشده بود که قدم برداشتم به سمتش و بعد از سالم و احوالپرسی 
 باهمکاراش باالخره باالخره رسيدم بهش،

 :م لبخندی زد شايد يه کم هم جا خورد که پشت بندش ابرويی باال انداختبا ديدن

 ...پناه_

 :به صندلی های کنارمون اشاره کرد و گفت

 بگير بشين_

کنارش که نشستم متوجه لرزش خفيف دستش شدم و همين باعث شد تا دستش و توی دستام 
 :بگيرم

 من مطمئنم تو امشب ميترکونی_

 :نفس عميقی کشيد

 اميدوارم_

قبل از اينکه چيزی بگم با پيچيدن صدای آشنای سارا توی فضا حواس هردومون به اون 
 :سمت جلب شد

 فقط يک ربع ديگه تا شروع کنسرت مونده،_

 همه چی خوبه؟

و نگاهش و روی من و شهريار ثـابت نگهداشت که شهريار دستش و از توی دستام بيرون 
 :کشيد و به سمتش رفت
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 ،همه چی خوبه_

 بابت کمک تو انتخاب اين لباساهم ممنون،

 با لباس قبلی هيچ جوره ارتباط برقرار نميکردم

 :سارا خنديد

  با اجرای فوق العاده امشبت ميتونی ازم تشکر کنی_

 .و خنده هاش به لبخند تبديل شد

 :شهريار جواب داد

 پس هرطور شده امشب و سربلند بيرون ميام_

 ...شدو باعث خنده خودشون و بقيه 

 ...اين همون چيزی بود که ته دلم سنگينی ميکرد

 ...همون چيزی که باعث شده بود توی سالن زيبايی چشمام برق نزنه

 ...همون چيزی که صدای خنده هام و کم کرده بود و خنده های از ته دل و ازم گرفته بود 

 !سارا

 شک نداشتم،دختری که احساسات زنونم و جريحه دار ميکرد و من به اين احساس 

شک نداشتم که نگاهش به شهريار نگاه معمولی يه همکار نيست و اما شهريار پذيرای اين 
 ...نبود

 بااينکه باعث خيلی از بحثامون شده بود اما نهايتا تموم کاسه کوزه ها سر من شکسته ميشد،

ثابت  بعد از هربحث شهريار کم و شکاک ميدونست و باهام سرد ميشد و من عاجز بودم واسه
 !کردن اين قضيه

 غرق همين افکار بودم که با تکون خوردن دست شهريار جلوی چشمام،

 :به خودم اومدم

 کجا سير ميکنی؟_

 :چندباری پشت سرهم پلک زدم و از روی صندلی بلند شدم که سارا به سمتمون اومد

 کنسرت داره شروع ميشه عزيزم کم کم بايد شهريار و تنها بزاری_
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 بدم ميومد،

ز اينکه همش سر و کلش پيدا ميشد از اينکه شهريار هيچی بهش نميگفت بدم ميومد و هيچ ا
جوره نميتونستم قبول کنم که چون همه چيز و مديون پدرشيم بايد انقدر گستاخ بودن دخترش 

 !و تحمل کنم

 :حتی نگاهشم نکردم و خطاب به شهريار گفتم

 !ميبينمت عشقم_

 ...ز کنار شهريار رد شدم و رفتمو بی توجه به سارا با لبخند ا

 ...تو سالن غوغايی به پا بود که حتی تصورش رو هم نميکردم

  همه منتظر اومدن شهريار روی سن بودن،

هرچند دقيقه قبل با ديدن سارا حالم گرفته شده بود اما سعی کردم انرژی منفی که با ديدنش 
و نگاهی به اطراف انداختم و ميگرفتم و از خودم دور کنم و روی صندليم جاخوش کردم 

 :همزمان صدای ماهان و شنيدم

 !آبجی پناه_

 با ديدنش لبخندی بهش زدم و از روی صندلی بلند شدم،

 .حاال مامان اينا هم رسيده بودن و ديگه چيزی تا شروع کنسرت باقی نمونده بود

 :برکه کنارم نشست و ضربه ای رو شونم زد

 ساکت نشين،_

 داری که اين همه آدم واسه شنيدن صدا و آهنگای شوهر تو اومدن اينجا؟بگو ببينم چه حسی 

 :آروم خنديدم

 باز خل شدی؟_

 :نفسش و فوت کرد تو صورتم

 هرکی بود خل ميشد،_

 دوتا عاشق پيشه داشتی يکيشون شد شهريار و يکی ديگش قباد،

 دوتا خواننده معروف و مشهور،
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 اونوقت من بدبخت چی؟

 يکی داغون تر،خواستگارام يکی از 

 !خدا شانس بده

 :حرفهاش به قهقهه انداخته بودم که نيشگونی از بازوش گرفتم و گفتم

 !خفه شو برکه االن اشکم درمياد از خنده و آرايشم بهم ميريزه_

 :يا قيافه گرفته ای جای نيشگونم و ماساژ داد و گفت

 !ببخشيد حواسم نبود ليدی_

 :صدا زدهمچنان داشتم ميخنديدم که اسمم و 

 ...ميگم پناه_

 :صدای خنده هام ساکت شد و گفتم

 جونم؟_

 :نگاهش و ملتمس بهم دوخت

 دست راستت و رو سرم ميکشی؟_

قبل از اينکه هرعکس العملی نشون بدم درحالی که داشت خودش و کنترل ميکرد تا از خنده 
 :نترکه ادامه داد

 البته از دست کشيدن گذشته،_

 ميشينی رو سرم؟

ده های هردومون باهم قاطی شده بود و مامان و بابا و ماهان به رسم هميشگی با صدای خن
 :تعجب نگاهمون ميکردن که بين خنده لب زدم

 ...تو ديوونه ای_

و همزمان صدای دست زدنها و سوت و جيغ ها بلند شد و شهريار و گروهش روی سن 
 ...اومدن

 غوغای سالن بی حد و مرز بود،

 بل به شهريار افتخار ميکردم،هر لحظه بيشتر از ق
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 هر لحظه بيشتر از قبل برای به اينجا رسيدنش خوشحال ميشدم،

 رسيدن شهريار به آرزوی ديرينه و هميشگيش ،

 ...رسيدن به تموم آرزوهام بود

 امشب خيلی راحت توی چشم های بابا و مامان ميديدم که راضين از هرچی که اتفاق افتاده،

 ...شهرياری که حاال اسمش به گوش همه رسيده بودراضين از اعتماد به 

 شروع کرد به خوندن

اولين آهنگی که باعث محبوبيتش هم بود و همزمان چشم چرخوند بين جمعيت و نهايتا نگاهش 
 :و روی منی که رديف اول و نزديک بهش بودم ثابت نگهداشت و خيره بهم خوند

 به دلم،

  به دلم افتاده که برميگردی يه روز

  آخه قلبای ما بهم حس داره هنوز

 اگه حتی پيداشه هرکی بهتر ازت

 دل من ميمونه رو قولش با تو فقط

  با توعم با تويی که پر شده عکسات دور و برم

 که نميرن خاطره هات از توی سرم

 تو که انداختی به دلم وابستگی و

 تو بگو غير از تو بگيرم دست کيو

 ه جای توعهتوی قلب من بدون اين و فقط هميش

 کل زندگيم بدون اين و ديگه فقط برای توعه

 آرزوی من خيلی وقته که ديدن تو و خنده های توعه

  عشق من تويی

 تو که يه نفره دلت حريف منه

 ...من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه
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 ...من که پای تو وايسادم همه جوره تا تهش با دلم يه تنه

 ن اصال برام عجيب نبود،بغضم گرفته بود و اي

 دوستش داشتم،

 ...شهريار و بيشتر از هروقتی دوستش داشتم

 دوساعت کنسرت خيلی زود گذشت،

 همه چيز عالی بود،

 !اجرای شهريار فرا تر از تصور بود و يقينا  رضايت همه رو جلب کرده بود

 :با کم کم خلوت شدن سالن بابا از روی صندليش بلند شد و گفت

 االن سر شهريار حسابی شلوغ باشه،فکر کنم _

 ما ديگه ميريم باباجون،

 تو با شهريار برميگردی؟

 :از روی صندلی بلند شدم و جواب دادم

 ممنون که اومدين،_

 ...آره من با شهريار ميام

 با رفتن بابا اينا خودم و به شهرياری رسوندم که مشغول عکس گرفتن با طرفداراش بود،

 از دور نگاهش کردم،

 !ماش ميدرخشيد و با لبخند پذيرای همه بودچش

حسابی سرش شلوغ بود که توی راهرو روی صندلی نشستم و منتظر موندم تا کارش تموم 
بشه و باالخره بعد از گذشت حدود يک ساعت عکاسی تونست نفسی بکشه و با ديدنم به سمتم 

 :اومد

 عزيزم،_

 !امشب حسابی بخاطر من خسته شدی

 :و سری به نشونه رد حرفش تکون دادمروبه روش ايستادم 

 روز رسيدن به آرزومون بود،_
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 خستگی؟

 لبخندی زد،

 :چشماش برق ميزد و حالش خوب خوب بود

 ...برم لباسام و عوض کنم بزنيم بيرون_

 ..شب گذشته بود که از سالن کنسرت زديم بيرون 12ساعت از 

 :جلوتر از شهريار راه افتادم به سمت ماشين و گفتم

 خسته ای خودم رانندگی ميکنم تو_

 :نگاهی به کفشای پاشنه بلندم انداخت و جواب داد

 اوال که خسته نيستم،_

 دوما تو بااين کفشا چجوری امشب رانندگی کردی و تا اينجا اومدی؟

 :نگاهم و به کفشام دوختم و جواب دادم

 واسه اولين کنسرت همسرم بايد به خودم ميرسيدم يا نه؟_

تا خواست حرفی بزنه با صدای رعد و برق بلندی که به گوشمون رسيد نگاهی  آروم خنديد و
 :به آسمون انداخت و گفت

 ..سوييچ و بده من که االن بارون ميگيره و موش آب کشيده ميشيم_

 :تو ماشين کنارش نشستم و راه افتاديم که گفت

 يه کم ديگه تحمل کنی،_

 !هم بياديه ماشين خوب ميخريم که به اون خونه جديد 

 :دلخور نگاهش کردم

 من که از تو چيزی نخواستم،_

 ..خونه رو هم خودت اصرار داشتی که عوض کنيم

حاال ديگه صدای برخورد قطره های بارون روی سقف و شيشه های ماشين هم به گفتوگوی 
 :دونفرمون اضافه شده بود که شهريار همزمان با زدن برف پاککن جواب داد

 !چی نميخوایبه تو باشه که هي_
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 :و وقتی ديد برف پاککن خيلی کند عمل ميکنه ادامه داد

 بابا هنوز اين برف پاککن و درست نکرده؟_

 :بااين حرفش خنده ام گرفت

 !يادم رفت بهش بگم  درستش کنه و بعد تقديممون کنه_

 صدای خنده هامون بلند تر از صدای بارون شد و فضای ماشين و پر کرد،

د تر ميشد و شب روياييمون و داشت کامل تر ميکرد که چرخيدم به سمت بارون شديد و شدي
 :شهريار و گفتم

وقتی زل زدی بهم و اون آهنگ و واسم خوندی انقدر قلبم پر سر و صدا تو سينم ميکوبيد که _
 !فکر ميکردم بقيه هم صداش و ميشنون

 :نگاه گذرايی بهم انداخت

 پای قولمم موندم،بهت قول داده بودم که اينکار و کنم و _

 !اگه به تو نگاه نميکردم شايد نميتونستم امشب و انقدر خوب پشت سر بزارم

 :لبخند غليظی روی لبهام نشست و دستم و روی دستش گذاشتم

 ...ممنون که پای قولت موندی و امشب و برام به يادموندنی کردی_

اهش و به مسير روبه رو دوباره سرچرخوند به سمتم و لبخندی تحويلم داد و خيلی زود نگ
چرخوند که نميدونم چيشد اما با شنيدن صدای مهيب برخورد ماشين با چيزی محکم ترمز 

 ...گرفت و همين باعث شد تا با وحشت جيغ بلندی بکشم

 :هنوز نميدونستم چه اتفاقی افتاده که صدای شهريار و شنيدم

 پناه خوبی؟_

 سرم روی داشبورد بود که سر بلند کردم ،

 :شت نفس نفس ميزد که گفتمدا

 ...خوبم_

 تو خوبی؟

 :سری به نشونه تاييد تکون داد که ادامه دادم
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 فکر کنم خورديم به يه چيزی_

و نگاهم و به بيرونی دوختم که به سبب بارون شديدی که ميباريد هيچی ازش معلوم نبود و 
 :و گفتخواستم در ماشين  و باز کنم و پياده بشم که شهريار پيش دستی کرد 

 نميخواد تو پياده بشی،_

 خودم ميرم ببينم چه خبره

 ...و از ماشين پياده شد

  

 شهريار#

در ماشين و بستم و قدم هام و رو به جلو برداشتم هنوز نميدونستم با چی تصادف کرده بودم و 
 داشتم اطراف و نگاه ميکردم،

شده بود که حتی متوجه اين خرابی برف پاککن و بارونی بودن هوا باعث ديد نصفه و نيمه ام 
 مصالح ساختمونی هم نشده بودم،

هرچی نگاه ميکردم چيزی نميديدم که بخاطر برخورد باهاش اون صدای مهيب ايجاد شده 
 باشه که يه دفعه متوجه خون روی ماشين شدم،

 وحشت زده به اطراف نگاه کردم،

 با کفش زنونه ای که يه کم اونطرف تر افتاده بود،

 شد پاهام سست

اما جلوتر رفتم و با ديدن زن جوونی که پخش برروی زمين شده بود و غرق در خون بود  
 نفسم گرفت،

 نشستم کنارش،

 چشماش بسته بود تکون نميخورد،

 :شوکه شده بودم و کاری نميکردم که صدای پناه و شنيدم

 شهريار کجا رفتی؟_

 سريع بلند شدم و مسيری که اومده بودم و برگشتم،

 :ه سمتم ميومد که پاش پيچ خورد و آخی گفتداشت ب
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 چيشده؟_

 به چی خورديم؟

 نميدونستم بايد چی بگم،

نميدونستم بايد چيکار کنم و نميتونستم درست و از غلط تشخيص بدم که نگاهم به سمت بشکه 
 بزرگی که  تو جاده خلوت و خيس امشب افتاده بود؛

 :کشيده شد و گفتم

 خورديم به اين،_

 ...چيزی نيست

 تو خوبی؟

 :از درد پاش قيافش گرفته شده بود که دستش و گرفتم و گفتم

  بيا بريم_

 :سری به نشونه تاييد تکون داد اما قدمی برنداشت و گفت

 بيا اون بشکه رو جابه جا کنيم،_

 ممکنه بقيه هم متوجهش نشن

 :موهای خيسم و که روی صورتم ريخته شده بود و باال دادم و گفتم

 ماشين ، تو برو تو_

 ...من هولش ميدم کنار

 با هول و هراس بشکه رو کنار فرستادم،

 ...هرآن ممکن بود کسی برسه که سريع نشستم تو ماشين و حرکت کرديم

 تا رسيدن به خونه،

 پناه از همه جا بی خبر حالش خوب بود و شاد بود،

 م،امشب و بهترين شب زندگيش ميدونست اما من تو حال و هوای ديگه ای بود

تصوير زنی که کنار جاده افتاده بود و من حتی نميدونستم زندست يا مرده باعث خشکی گلوم 
 ...ميشد
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 ...تنها خواستم از خدا اين بود که زنده بمونه

 اين بود که بعد از رفتن ما از اون جاده فرعی خلوت نيمه شب،

 کسی رسيده باشه و نجاتش داده باشه،

 يکی که ترسو نباشه،

مثل من وحشت نکنه از اينکه ناخواسته بيفته تو مخمصه ای که شايد باعث نابودی يکی که 
 ...تموم زحمتهای اين مدت بشه

سرم داشت ميترکيد و حتی حاال که رسيده بوديم خونه هم حواسم پرت اون تصادف لعنتی 
 بود،

 تصادفی که همه چيز دست به دست هم داد تا اتفاق بيفته،

 ميومد و سرعت باالش ، کاميونی که از روبه رو

 بارونی بودن هوا و لغزندگی جاده،

 ...خرابی برف پاککن

 :نفس عميقی کشيدم و همزمان متوجه حضور پناه که کنارم نشسته بود شدم

 برکه ميگفت اين رنگ مو حتی بيشتر از سياهی موهای خودم بهم مياد_

شت گوشش گذاشت که و با چشمای نافذش زل زد بهم و دلبرونه طره ای از موهاش و پ
 :لبخندی تحويلش دادم

 خيلی خوشگله_

 لبخندی رو لبهاش نمايان شد و خودش و بهم نزديکتر کرد،

 از چشماش ميخوندم که ازم چی ميخواد،

 ميخوندم که دلش ميخواد اين شب به ظاهر خوب و با يه برنامه معاشقه و هم آغوشی؛

 ...فوق العاده تر کنه 

 !هم تاييدی واسه خواسته چشماش بودلباس خواب حرير بنفشش 

 :دوباره صداش و شنيدم

 خوشحالم که خوشت اومده_
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 و دستش و روی پام گذاشت و زل زد بهم،

 فکر درگيرم،

 توان انجام هرکار ديگه ای و ازم گرفته بود و نميدونستم بايد چيکار کنم،

و به اتفاقی که افتاده بود  نميدونستم چجوری بايد امشب و فقط بخوابم يا نه فقط چشمام و ببندم
 فکر کنم،

 نميدونستم چجوری بايد فرار کنم،

 ...اول از پناه و بعد از خودم

 :صداش از فاصله نزديکتری تو گوشم نجوا شد

 کجا داری سير ميکنی ؟_

سر چرخوندم به سمتش که با لوندی تموم پيچ و تابی به سر و گردنش داد و همزمان با کشيدن 
 :دامه داددستش رو گردنش ا

 لباس خوابی و پوشيدم که خودت انتخابش کردی،_

 ...موهامم که از نظرت خيلی خوشگله ولی با اين وجود

قبل از اينکه حرفش بخواد تموم بشه نگاه سرسری بهش انداختم و يه دستم و پشت گردنش 
 گذاشتم و با دست ديگم چونش و گرفتم و لبهام و روی لبهاش گذاشتم،

 اما لبهاش و با بازی گرفتم،سرم درد ميکرد 

 دست کشيدم رو پاهای لختش و تو گوشش نفس کشيدم،

 شايد اين هم آغوشی برخالف تصورم،

 ...ميتونست مسکن موقتی باشه

 

 پناه#

دراز کشيده بودم رو تخت و نگاهم به شهرياری بود که باال سرم ايستاده بود و داشت لباساش 
 و درمياورد،

 نگاهش عين هميشه نبود،
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 اون لبخند خبيثانه هميشگيش هم روی لباش نبود،

 !شايد ميخواست امشب و متفاوت باشه

بند لباس خوابم و از رو شونم سر دادم رو بازوم و لبام و با زبون تر کردم که کمربندش و باز 
کرد و بی طاقت به سمتم اومد و دستم و گرفت تا روی لبه تخت بشينم و بعد خم شد و کامی 

گرفت و همزمان بند ديگه لباس خوابم و از رو شونم کنار زد و بوسه ای روی تن از لبهام 
داغم کاشت و صاف روبه روم ايستاد که دست بردم سمت شلوارش و کم کم همه چيز مهيا 

 ...شد واسه هم آغوشی امشب

 هولم داد روی تخت و کنارم دراز کشيد و خيلی زود دست برد سمت پاهام،

هم نميزد و انگار فقط سعی داشت تا کارش و زودتر انجام بده که قبل از اين بار باهام حرف 
 :پيشرويش لب زدم

 تو خوبی شهريار؟_

 ...انگار ناراحتی يا چيزی داره اذيتت ميکنه

 حرفی نزد و فقط سرش و به نشونه رد حرفم تکون داد و خودش و چسبوند بهم،

 نفسی توی گردنم کشيد و لباسم و باال زد، 

پايين تنم بی اختيار ناله ريزی سر دادم که من و روی خودش کشوند و دستاش و روی با لمس 
 ...کمرم تنظيم کرد

صبح ميگذشت و هنوز نخوابيده بودم که شهريار از حموم بيرون اومد و با ديدن  5ساعت از 
 :منی که هنوز بيدار بودم گفت

 چرا نميخوابی؟_

 :تو جام نشستم و جواب دادم

 ،خوابم نميبره_

 گفتم تو بيای شايد خوابم برد

 :همينطور که موهاش و خشک ميکرد رو لبه تخت نشست و گفت

 ...پناه_

 :منظر نگاهش کردم مکث طوالنی ای کرد و جواب داد
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 ماشين و فعال به بابات برنگردون،_

يه کمی تو تصادف خط و خش افتاده بزار بمونه تو پارکينگ تا درستش کنيم و بعد تحويلش 
 ..ميديم

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 ولی فکر نميکنم خيلی هم چيز مهمی باشه،_

 ...ما که با بابا اين حرفارو نداريم و

 :نزاشت حرفم تموم بشه و گفت

 بعد از اينکه  تعميرش کرديم،برش ميگردونيم باشه؟_

تصادف برام عجيب بود که شهريار انقدر بهم ريخته به نظر ميرسيد شايد اون هنوز شوکه 
بود و شايد هم من خيلی زود اون تصادف و فراموش کرده بودم به هرحال حرفی نزدم که بلند 

 :شد و لباس تنش کرد و به سمت کليد برق رفت

 ...حاال بخوابيم_

 .و روی تخت دراز کشيد

 

 صبح با شنيدن صدای زنگ گوشيم از خواب بيدار شدم،

حاال اين تماس که نميدونستم از طرف کيه باعث بعد از رفتن شهريار دوباره خوابيده بودم و 
 ...شد تا يه چشمم و باز کنم و دست بچرخونم واسه پيدا کردن  گوشيم

 :گوشی و تو دستم گرفتم و با ديدن اسم و شماره برکه جواب دادم

 !االن چه وقت زنگ زدنه مزاحم هميشگی_

 :صدای خنده هاش تو گوشی پيچيد

 زيم اين منم که بايد بگم االن چه وقت خوابيدنه؟اگه يه نگاهی به ساعت بندا_

 رد نگاهم به سمت ساعت ديواری کشيده شد،

 :بود و من هنوز خواب بودم که اونيکی چشمم باز کردم و گفتم 11ساعت 

 11کی ساعت شد _
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 :صدای خنده هاش همچنان به گوش ميرسيد

 بابا برم دانشگاه پاشو يه آبی به دست و روت بزن که دارم ميام اونجا با ماشين_

 :خواب آلود خميازه ای کشيدم

 ماشين خودت کجاست؟_

 :جواب داد

 بابا صبح زود رفته خارج از شهر ماشين منم برده،_

 من تا يه ساعت ديگه خونتونم،

 ...فعال

گوشی و که قطع کرد از تخت دل کندم و رفتم تو دستشويی بااينکه هنوز گيج و منگ خواب 
 صورتم پاشيدم و همزمان با نگاه کردن به خودم،بودم اما مشتی آب به 

 توی آينه فکری تو سرم جرقه زد،

 فکری که باعث شد تا لبخند رضايت بخشی روی لب هام نقش ببنده،

حاال که شهريار گرفتار کارش بود و از طرفی هم ميخواست ماشين بابا رو سالم و بی نقص 
 تحويل بده،

 ...ببرم تعميرگاه و باری از روی دوشش بردارممن ميتونستم  همراه برکه ماشين و 

 خوشحال از فکر خوبی که تو سرم بود، از دستشويی بيرون اومدم و رفتم تو آشپزخونه،

 ...اول بايد فکری به حال شکم گشنم ميکردم و بعد حاضر ميشدم

 حاال که خيالم از بابت تعمير ماشين راحت شده بود،

 آسوده خاطر برگشتم خونه،

برکه وقتی که فهميد نميتونه با ماشين بره دانشگاه باعث خنده های کوتاهم شد و  غرغرهای
 بعد خودم و انداختم رو کاناپه جلوی تلويزيون،

 !حاال تنها درگيری فکريم فقط اين بود که واسه ناهار چی درست کنم

 چشمام و بستم تا راحت تر فکر کنم و باالخره هم به نتيجه رسيدم،
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خيلی وقت نداشتم تصميم گرفتم امروز و با يه غذای راحت پشت سر بزاريم و از جايی که 
 چی از اين بهتر؟

 پاشدم و به سمت تلفن رفتم و شماره شهريار و گرفتم؛

 :چند تا بوق که خورد صداش توی گوشی پيچيد

 جانم عزيزم؟_

ون صدايی تو گلو صاف کردم و تلفن به دست نشستم روی مبل های راحتی فيلی رنگ ا
 :قسمت خونه و گفتم

 سالم،_

 جونت بی بال

 يه سری خريد داشتم که بخری و بياری خونه

 :جواب سالمم و داد و گفت

 چی بخرم؟_

وسايلی که الزم بود واسه ساندويچ ژامبون و ليست کردم براش و بعد از قطع کردن تلفن 
 ...باالخره نوبت رسيد به عوض کردن لباس هام

 ه باالخره شهريار اومد خونه،ظهر ميگدشت ک 2ساعت از 

 سريع وسايالرو از دستش گرفتم و راه افتادم سمت آشپزخونه،

انقدر گشنه بودم که بخوام تند تند وسايلهارو آماده کنم و مشغول درست کردن دوتا ساندويچ 
 :بشم.کارم که تموم شد ميز و چيدم و شهريار و صدا زدم

 ناهار آمادست_

 نه پيدا شدلبخندی تحويلش دادم و همزمان با نشستنش،سر و کله اش که تو آشپزخو

نفره ای که ست همون مبل های فيلی رنگ بود نشستم و يکی از  6پشت ميز غذاخوری 
 ساندويچ هارو هول دادم سمتش که متوجه نگاهش شدم،

 :به دقت زل زده بود بهم که ابرويی باال انداختم

 چيزی ميخوای بگی؟_

 :ايش داشت کرد و لب زداشاره ای به صورتم که آر
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 ...آرايش کردی_

 جايی رفته بودی؟

 :موهام و پشت گوشم فرستادم و گفتم

 ...آره_

 :دست برد سمت ساندويچش و پرسيد

 خب کجا رفته بودی؟_

 :نفسی گرفتم و خوشحال گفتم

 رفتم ماشين و دادم تعميرگاه،_

 ...ديدم تو سرت شلوغه و ممکنه وقت نکنی بخاطر همين

 :بلندش حرفم نصفه موندبا صدای 

 تو چيکار کردی؟_

 تو چيکار کردی پناه؟؟؟

 لبخند از رو لبام محو شد،

 :صداش و حالت نگاهش برام عجيب و ترسناک بود که صدام گرفته شد و گفتم

 نبايد اينکار و ميکردم؟_

 :دستاش و تو صورتش کشيد و تکيه داد به صندليش

 تو چيکار کردی پناه_

 :و عميقش بيشتر از قبل ميترسوندمنفس های پی در پی 

 چيشده_

 :دست مشت شدش و روی ميزگذاشت

 من که گفتم خودم ماشين و تعمير ميکنم،_

 تو نبايد اينکار و ميکردی پناه،

 بيچاره شديم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

143 
 

 رنگ و روش پريده بود،

 :از نگرانی بدنم يخ کرده بود که با صدای آروم تری ادامه داد

 ...ما_

 ...ما ديشب

 :ه لبم ميرسيد که باالخره حرفش و تموم کردجونم داشت ب

 اونی که باهاش تصادف کرديم،_

 يه آدم بود

 ...يه زن جوون که فکر نميکنم زنده مونده باشه

 دهنم از تعجب باز موند،

 ميخواستم حرفی بزنم اما زبونم ياری نميکرد،

 :دهنم باز و بسته ميشد اما دريغ از حرفی که شهريار ادامه داد

 شين و نبريم بيرون که يه فکری کنم،گفتم ما_

که يه خاکی به سرم کنم ماشين و بديم اوراق کنن يا هرچيز ديگه ای و فقط از اين مخمصه 
 ...دربياريم اما حاال ديگه

هنوز حرفش ادامه داشت اما با به صدا دراومدن زنگ آيفون جمله اش کامل نشد و هراس 
 ...بدی به جون هردومون افتاد

کی پشت دره و حاال دوباره شوکه شده بودم که شهريار بلند شد و به سمت پنجره نميدونستم 
 :رفت نگاهی به پايين انداخت و درحالی که دست ميکشيد توی موهاش لب زد

 پليسه پناه،کارم ساختست نه راه پيش دارم و نه راه پس_

که روی  داشت ديوونه ميشد و دوباره به صدا دراومدن زنگ آيفون هم به حجم فشاری
 :هردومون بود اضافه ميکرد که از رو صندلی بلند شدم و گفتم

 شايد اصال موضوع اين نباشه،_

 شايد اون زن زنده باشه،

 ...شايد
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 دستش و به نشونه سکوت باال آورد،

 :نگاهش رنگ غم گرفته بود

 چه فرقی داره پناه؟_

پرونده ساخته ميشه و اين ته من مقصر اون تصادفم چه اون زن زنده باشه چه مرده باشه برام 
 دنيای منه،

 ...ته اين مشهور شدن

 ميشم تيتر يک اخبار و روزنامه و بعد هم فراموش ميشم

 اصال کی طرفدار هنرمندی ميمونه که تصادف کرده و عين ترسوها فرار کرده؟

 قلبم داشت ميلرزيد با حرفهاش،

الم و بد ميکرد بااين وجود اگه در حتی فکر به خراب شدن هرچيزی که تا االن ساخته بوديم ح
 :و باز نميکرديم شايد همه چيز بدتر ميشد که صدای گرفتم و به سختی بيرون فرستادم و گفتم

 کی ديده تو پشت فرمون نشسته باشی؟_

 ...اين من بودم که پشت فرمون بودم

 من بودم که بااون زن تصادف کردم

 :اشکم رو گونه ام جاری شد

 ...کردم من بودم که فرار_

 :حيرت زده نگاهش و بهم دوخت

 چی داری ميگی ؟_

 ديوونه شدی؟

 :با پشت دست اشکام و پاک کردم و گفتم

 من اميد دارم به اينکه اون زن هنوز زندست،_

 خودم همه چی و گردن ميگيرم،

 ...تو نبايد بری تو حاشيه

 ...تو کلی زحمت کشيدی که به اينجا برسی
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 ...تو

 :پريد وسط حرفم

 محاله بهت اجازه همچين ديوونگی رو بدم_

 :و راه افتاد سمت بيرون که دنبالش رفتم و دستش و گرفتم

 گوش کن شهريار،_

 اگه من اينکار و کرده باشم تو ميتونی به من کمک کنی ولی اگه پای تو گير ب

 اشه من چه کمکی ميتونم به تو بکنم؟

 چه کمکی ميتونم بکنم که آرزوهات به باد نره؟

 منفور نشی بين مردمی که تازه هوادارت  شدن؟ که

 :چشماش سوسو ميزد و فقط نگاهم ميکرد که به زور لبخندی تحويلش دادم

 جون پناه ديگه حرف رو حرفم نيار،_

 !اين قضيه بين خودمون ميمونه و تو با حمايتات خيلی زود من و از اين گرفتاری نجات ميدی

 گفتم و به سمت آيفون رفتم،

 :امون زده ميشد که جواب دادمزنگ بی 

 بفرماييد_

 :صدای ماموری که پايين ايستاده بود به گوشم رسيد

 خانم پناه طاهريان؟_

 :با بله گفتنم حرفش و تاييد کردم که ادامه داد

 ...لطفا تشريف بياريد پايين _

 گوشی آيفون و گذاشتم و لباس تنم کردم،

 شهريار مچ دستم و سفت چسبيد،شالم و روی سرم انداختم به سمت در رفتم و 

 :نگاهش پر از غصه و نگرانی بود حاال داشتم ميفهميدم ديشب و تو چه برزخی گذرونده

 ولی اين ته نامرديه پناه،_
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 غيرتم کجا رفته که تو بخوای اينجوری جور منو بکشی؟

 :دستم و از دستش بيرون کشيدم و گفتم

 مونو همه زحمتامونو به باد بده،نامردی اينه که يه اتفاق لعنتی همه آرزوها_

االن دنبالم نيا اينجوری ممکنه مردم ببيننت و کلی دردسر درست بشه اگه پليس منو با خودش 
 برد بعد باهات تماس ميگيرم که بيای

 ديگه منتظر نموندم و در و باز کردم،

و بعد صدا زدن اسمم با صدای گرفته و بغض آلودش آخرين چيزی بود که سعی کردم بشنوم 
تند تند دکمه آسانسور و فشار دادم و با چپيدن تو آسانسور سعی کردم از شهريار و هرچيز 

 ...ديگه ای که بخواد مانعم بشه فرار کنم

 قدم هام سست و آروم بود،

بااين حال رفتم جلوی در و نگاه گذرايی به افسر پليسی که روبه روم ايستاده بود انداختم که 
 :گفت

 ريانخانم پناه طاه_

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم که پالک ماشين و خوند و ادامه داد

 سوناتای سفيد رنگ، متعلق به شماست؟_

 :دوباره حرفش و تاييد کردم

 درسته_

 :ادامه داد

نصفه شب با ماشينتون تو جاده خارج از شهر تردد داشتيد و تو  2شما ديشب حوالی ساعت _
 همون جاده يه تصادف شده، 

  ماشينتون االن کجاست؟

 :جواب دادم

 ماشين خونه نيست_

 :به دقت زل زد بهم و سری تکون داد

 خيلی خب،_
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 الزمه که واسه چندتا سوال ديگه با ما بيايد اداره آگاهی

 ...و به ماشين پليسی که يه کم اونطرف تر بود اشاره کرد

 

 شهريار#

 حالم خراب تر از حد تصور بود،

 من بی عرضه،

 و،من ترس

 من احمق وحشت کردم از اينکه نکنه يک شبه همه چيز به باد بره،

ترسيدم از اينکه همه چيز خراب بشه و حاال پناه بخاطر منی که انقدر بی دل و جرئت بود 
 داشت بازجويی ميشد،

 حاال همه چيز آوار شده بود روی سرم،

سرش يه وکيل کارکشته نبودن پناه ناخوش احوالی خانوادش و زن جوونی که مرده بود و هم
 بود

 کالفه سرم و تکيه دادم به صندلی پشت سرم،

اين روزها تنها کاری که ازم برميومد همين بود که خودم و با عينک دودی  کمی ناشناس کنم 
 !و واسه پيگيری کارهای پناه بيام آگاهی

بيرون اومده  با باز شدن در اتاق از رو صندلی بلند شدم و به سمت جناب سروانی که از اتاق
 :بود رفتم

 ميتونم ببينمش؟_

 :سری به نشونه تاييد تکون داد

ميتونيد بريد داخل و چند دقيقه ای با ايشون صحبت کنيد فقط هرچی زودتر صحبتاتون و _
 تموم کنيد اينطوری واسه خودتون هم بهتره و از حاشيه در امونيد

 رفتم تو اتاق،

 سم،پناه و صورت گرفتش چنگ ميزدن به احسا

 آب سردی بودن روی تموم وجودم،
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 :جلوتر رفتم و روبه روش نشستم که شروع کرد به حرف زدن

 سالم_

 

هردومون خيلی خوب ميدونستيم که حرفايی که بينمون رد و بدل ميشد شنونده ها و بيننده های 
 ديگه ای هم داره،

 ميدونستيم تحت نظريم و لعنت به من،

موم حسرت و نگرانيم و ميريختم تو چشمام و زل ميزدم به لعنت به همه چی که حاال بايد ت
 پناه،

 !زل ميزدم بهش تا بلکه بفهمه چقدر داغونم تا بفهمه من تو برزخ واقعی گير کردم

 :سالمش که بی جواب موند لبخندی زد

 ميدونم بخاطر من داره بهت سخت ميگذره ولی اتفاقيه که افتاده_

اونشب جاده لغزنده بود گفتم که يه کاميون از روبه رو نگران من نباش من بهشون گفتم که 
 ميومد  و همه چيز دست به دست هم داده بود تا من نتونم ماشين و کنترل کنم

 :از چشماش اشک ميجوشيد

 گفتم که نفهميدم با يه آدم تصادف کردم،_

 گفتم که متوجه  مصالح ساختمونی و وسايل شهرداری و بشکه  بزرگ وسط جاده نشدم

 شک روی گونه هاش جاری شد،ا

 داشت اين حرفارو ميزد تا به من بفهمونه که همه چيز و گفته،

 همه اون چيزی که اونشب ديده بود و گفته بود،

دستاش تو گرو دستبند بود بااين حال با پشت دست اشکاش و پاک کرد و با صدای گرفته ای 
 :ادامه داد

 من خوبم شهريار،_

 نيا اينطوری بهترهپاشو برو واسه دادگاهمم 

 :سرم و بين دوتا دستام گرفتم و گفتم
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 ميگی فقط وايسم و از دور تماشا کنم؟_

 ...تماشا کنم که

 :حرفم و بريد

 همه اين روزا ميگذره،_

 من تحمل ميکنم توهم تحمل کن

 با چشماش ازم ميخواست که سر کنم بااين پريشون حالی،

ميبينمش نميدونست که چند شبه پلک روهم نزاشتم اما نميدونست دارم آتيش ميگيرم که اينجا 
 نميدونست که دارم خفه ميشم از تحمل اين وضع،

 از حمل اين راز لعنتی ،

 !از اينکه اون به جای من اينجا بود

 ديگه وقتی باقی نمونده بود و بايد ميرفتم بيرون که از روی صندلی بلند شدم،

 تا آخرين لحظه نگاهم بهش بود،

 :از اتاق لب زدم قبل از خروج

 ميارمت بيرون پناه،_

 ...هرطور شده ميارمت بيرون

 حرفی نزد،

آخرين تصويرم ازش صورت نمدار و چشم های اشکيش بود که رفتم بيرون و در اون اتاق 
 ...لعنتی بسته شد

 داشتم راهی خونه ميشدم که گوشيم زنگ خورد،

 بی حوصله نگاهی به صفحه گوشی انداختم،

 بود،سارا پشت خط 

اين چند روز به قدری درگير بودم که اصال دست و دلم به کار نميرفت و فقط دنبال راهی 
 بودم برای خالصی پناه،

 :بااين حال جواب دادم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

150 
 

 سالم_

 :صداش تو گوشی پيچيد

 سالم،_

 معلوم هست کجايی؟

 ...اينجا همه نگرانتن

 ...کلی کار عقب افتاده داری و

 :نزاشتم حرفش و ادامه بده

 کمی درگيرم يه_

 :بالفاصله جواب د اد

 اتفاقی افتاده؟_

 :دردی که داشتم حتی گفتنی نبود که نفس عميقی کشيدم

 چند روزی نميتونم بيام استوديو،_

 بايد کار جديد و يه مدت بندازيم عقب

 :از همه جا بی خبر بود که گفت

 تو اصال متوجه موقعيتت نيستی،_

 سخت کار کردنته،اصال متوجه اين نيستی که حاال وقت 

 ..حاال وقت اثبات موقعيتته

 :سوار ماشين شدم و جواب دادم

 تو نميتونی من و درک کنی،_

 ..هيچکس نميتونه

 :گفتم و خواستم گوشی رو قطع کنم که صداش تو لحظه آخر به گوشم رسيد

 کجايی؟_

 ميخوام ببينمت،
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 ...من بايد ببينمت

 ميخواستم فرار کنم؟چند لحظه ای سکوت کردم اما تا کی 

 تا کی ميخواستم دور خودم بچرخم و دنبال بهونه بگردم واسه سرکار نرفتن؟

 ...شايد اينکه سارا از درگيريم ميفهميد حداقل باعث ميشد تا دغدغه کاری نداشته باشم

 واسه ناهار باهاش قرار گذاشتم و راهی شدم،

 ...راهی رستورانی که يک ساعتی طول کشيد تا بهش رسيدم

تو روزهايی که بايد شوق و ذوق اين شهرت و داشته باشم و با مردمی که به سمتم ميومدن با 
 روی خوش برخورد کنم،

با عبوس ترين حال ممکن رفتار ميکردم و فقط زل زده بودم به اون ميزی که سارا پشتش 
 .نشسته بود و منتظرم بود

 :روبه روش که نشستم به دقت زل زد بهم

 د خشک و خالی هم به طرفدارات نميزنی؟چرا يه لبخن_

 :خيره تو چشماش جواب دادم

 ...من تو شرايط بديم_

 !خيلی بد

 :تکيه داده بود به صندليش اما بااين حرف من جلوتر اومد و دستاش و روی ميز گذاشت

 به من بگو چيشده_

 :لب زدم

 ...پناه و گرفتن_

 ...پناه و به جرم کشتن يه آدم تو تصادف گرفتن

 چشماش از تعجب گرد شد،

 :دهنش باز مونده بود و انگار نميدونست بايد چی بگه که ادامه دادم

ميگن اگه از صحنه تصادف فرار نميکرد و اون زن و ميرسوند  بيمارستان حاال شايد زنده _
 بود
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 ...اونا فکر ميکنن پناه کسيه که اين کارارو کرده و فردادادگاهشه

 :اين بار پلکش پريد و گفت

 فکر ميکنن؟_

 چی داری ميگی؟

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم و با صدايی که پر از غم بود جواب دادم

 همه چی شب کنسرت اتفاق افتاد،_

 همون شب که بارون گرفت،

 من پشت فرمون بودم،

 اين من بودم که زدم به اون زن،

 اين من بودم که ترسيدم و فرار کردم،

 ...اطر من همه چی و گردن گرفتهپناه روحشم خبر نداشت و بخ

 :با هر کلمه که ازم ميشنيد بيشتر غافگير و سردرگم ميشد

 ...تو_

 تو چيکار کردی؟

 اين کابوس هنوز برای خودمم هضم نشده بود،

 سارا که جای خود داشت،

 ...من گند زده بودم

 به زندگيم

 !گند زدمبه همسرم که تازه داشت تو زندگی با من به خوشی و رفاه ميرسيد 

 :سکوتم که طوالنی شد دوباره صدای سارا به گوشم رسيد

 پناه اعتراف کرده به اينکه خودش پشت فرمون بوده؟_

 کسی از خبرنگارا يا مردم متوجه اين قضيه شدن؟

 :جواب دادم
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اونشب باهم بوديم اما پناه اعتراف کرده که اون شب تنها بوده و فردا تو دادگاه حکمش _
 معلوم ميشه،

  سی هم چيزی نميدونه پناه ازم خواسته فردا دادگاهشم نرمک

 اون همه جوره پای من ترسو وايساده

 :حرفام و با پوزخند تلخی تموم کردم که لبخندی زد

 اون عاقالنه ترين کار و کرده،_

اگه مردم بفهمن که تو زدی و فرار کردی تبديل ميشی به يه شخصيت منفور که هيچکس 
 نميکنهبراش تره هم خورد 

 :همچنان پوزخند به لب داشتم

 زنم داره ميره زندان،_

 اون باعث مرگ زنی شده که همسرش يه وکيل آدم حسابيه،

 اونوقت تو از اين شهرت کوفتی حرف ميزنی؟

 :دستش و به نشونه سکوت باال آورد

 ...گوش کن_

 من کمکت ميکنم يه وکيل خوب واسه پناه ميگيريم

 همه چی درست ميشه

 وی اميد ميداد اما من چطور بايد تحمل ميکردم،حرفاش ب

 نبودن پناه و خالی بودن خونه از حضورش و چطور بايد تحمل ميکردم؟

 چطور بايد چشم تو چشم ميشدم با خانوادش،

 با پدرش که اين چند روزه آروم و قرار نداشت،

 ...با مادرش که دلتنگ بود و چشمهای خيسش خبر از نگرانی بی نهايتش ميداد

 من بايد چيکار ميکردم؟

 :غرق همين افکار بودم که سارا ادامه داد

 بيا ناهار بخوريم،_
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 بعد باهم ميريم دفتر وکيل بابا،

 يه وکيل حرفه ايه که ميتونيم همه چی و بسپاريم بهش

ناچارا سری به نشونه تاييد تکون دادم که سارا به گارسون سفارش غذا داد و ديگه حرفی 
 ...نشد بينمون رد و بدل

 تا عصر دنبال کارهای پناه بودم،

وکيلی که سارا معرفيش کرد  بدون اينکه از حقيقت ماجرا باخبر بشه قبول کرد که از پناه 
دفاع کنه  و حاال حوالی عصر بود که برکه باهام تماس گرفت و ازم خواست واسه شام برم 

 اونجا،

اونا که از هيچی خبر نداشتن انقدر با  خجالت زدگی از خانواده پناه باری روی دوشم بود اما
 ...من خوب بودن که اين بار سنگين و سنگين تر ميشد

از صبح با ماشين برکه اينور و اونور بودم که وقتی رسيدم ماشين و تو پارکينگ پارک کردم 
 و هم زمان با پياده شدنم متوجه حضورش،

 ..درست  پشت سرم شدم

 :منتظر که نگاهش کردم جلوتر اومد

 سالم_

 :جواب سالمش و دادم که ادامه داد

 پناه و ديدی؟_

 حالش خوب بود؟

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 خوب بود،_

 نگرانش نباش

 :صداش بغض داشت

 چجوری نگرانش نباشم؟_

 مامانم داره دق ميکنه بابام حالش بده چجوری نگرانش نباشم؟

 :داد سرش و باال گرفت تا اشکی از چشماش نچکه و ادامه
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 ميفته زندان نه؟_

 :به سختی بزاق دهنم و پايين فرستادم

 ...نميدونم_

براش يه وکيل خوب گرفتم از همين امروز پيگير کاراش شد و فردا تو دادگاه از پناه دفاع 
 ميکنه

تالشش واسه گريه نکردن بی فايده بود که باالخره قطره اشکی از گوشه چشمهاش سرازير 
 :شد

 ن،پناه ميفته زندا_

 شوخی که نيست زده به يه آدم و فرار کرده،

  جون يه آدم و گرفته

 اصال بگو چرا اونشب تو با پناه برنگشتی؟

 چرااون شب پناه تو اون جاده بود؟

 ...چرا

حرف زدن با بغضی که تو گلوش بود براش سخت شده بود که نفس عميقی کشيد و همزمان 
 :صدای مامان عاطفه به گوشمون رسيد

 جان، شهريار_

 برکه،

 کجا مونديد؟

 :سوييچ ماشين و تحويل برکه دادم و قبل از اينکه از پارکينگ برم بيرون گفتم

 بابت ماشين ممنون،_

 !حاال هم اشکات و پاک کن و آروم باش بخاطر بقيه

 جلوتر از برکه راه افتادم و رفتم تو خونه،

 جای خالی پناه قلبم و به درد مياورد،

 ناه سوت و کور بود،چقدر اين خونه بی پ
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 !حتی سوت و کور تر از خونه خودمون

فکر به اينکه دوباره امشب بايد تنها ميخوابيدم و خبری از پناه نبود که سرش و روی سينم 
بزاره و قبل خواب باهام حرف بزنه کالفم ميکرد که لحظه ای چشمام و بستم و دوباره 

ل تک نفره ای رفتم که درست روبه روی بازشون کردم و  با سالم و احوالپرسی به سمت مب
 ..بابا بود

 شام امشب از گلوی هيچکس راحت پايين نرفت،

پناه انقدر عزيز بود که خونه بخاطر نبودش غرق در سکوت شده بود و فقط هرازگاهی 
 :عاطفه خانم ميپرسيد

 وکيلی که براش گرفتی خوبه؟"

 "بچم که نميره زندون؟

 اشتم،و من هيچ جواب قاطعانه ای ند

 من تنم ميلرزيد من ميترسيدم از حرفهای امروز وکيل پناه،

 ...من ميترسيدم ازاجرای قوانينی که نقطه مقابل جرم پناه بود

 وقتی برگشتم خونه فقط سعی کردم بخوابم و منتظر باشم،

 منتظر رسيدن فردايی که نميتونستم به دادگاه برم،

 ...منتظر رسيدن خبری از پناه

 اناپه انداختم و چشمام و بستم،خودم و روی ک

 چشمام غرق در سياهی مطلق شد و حتی نفهميدم کی،

 ...اما خوابم برد

 

 پناه#

 دوباره اعتراف کردم،

 اين بار جلوی آدمای بيشتری،

 اين بار مامان و باباهم بودن،
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 خانواده اون زن و همسرش که وکالت اين پرونده رو هم به عهده گرفته بود،

 ...حضور داشتن

 همه چی و گفتم،

 وکيلی که شهريار برام گرفته بود ازم دفاع کرد و باالخره وقت صدور حکم رسيد،

 :قاضی تو سکوت خفقان آور دادگاه حکم و خوند

 با توجه به شواهد و مدارک،_

خانم پناه طاهريان شما با همه اظهاراتتون متوجه اون تصادف شديد که اگر خالف اين بود 
 اشينتون و به تعميرگاه نميبريد،فردای اين تصادف م

 شما از صحنه تصادف فرار کرديد،

خودتون هم اشاره کرديد که ترسيده بوديد و اين ترس حتما بخاطر تصادف با وسايل 
 شهرداری نبوده،

شما با خانم ندا ياری  تصادف کرديد و فرارتون از صحنه تصادف متاسفانه باعث فوت 
 ...ايشون شده

ر اون زن باعث شد تا ناخنام و محکم توی پوست کف دستم فشار بدم و صدای گريه های ماد
 ...برای هزارمين بار لعنت بفرستم به اون شب منحوس

 :بااين وجود قاضی ادامه داد

 طبق مقررات و با توجه به عدم رضايت خانواده مرحومه ياری، _

 ...سال حبس و پرداخت ديعه به خانواده ايشون 2شما محکوميد به 

 :ا کمی مکث ادامه دادو ب

 .ختم جلسه_

 چشمام پر شده بود،

 ...دوسال زندانی بودن کم نبود

 ...دوسال دوری از خانوادم و دوری از شهريار کم نبود

صدای گريه های آشنای مامان باعث شد تا لبام و گاز بگيرم و خودم و کنترل کنم تا مبادا 
 ببارم،
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 من بايد خودم و قوی نشون ميدادم،

 ...يد کم مياوردممن نبا

 از رو صندلی بلند شدم،

 حاال ديگه دادگاه تموم شده بود و بايد راهی زندان ميشدم که مامان و بابا جلو راهم و گرفتن،

 ...آخ که چه آتيشی به دلم ميزد نگاه خيس مامان و چشم های پر درد و غصه بابا

 :زد سرم و انداختم پايين تا نبينمشون که بابا با صدای ضعيفی لب

 چيکار کردی با ما پناه؟_

 چيکار کردی با زندگی ما و زندگی خودت؟

انقدر بغض تو گلوم سنگين بود که حتی صدام درنميومد بااين حال خواستم چيزی بگم که اين 
 :بار صدای شوهر اون زن و شنيدم

 خيال کردی بزنی و بری تمومه؟_

يشه و توی بی وجدان راحت به خيال کردی ماشينت و ميدی تعميرگاه آثار تصادف پاک م
 زندگيت ميرسی نه؟

 :پوزخندی زد

 خدا جای حق نشسته خانم و حاال من نميزارم خون همسرم پايمال بشه،_

 ...تو بايد تو زندون روزی هزار بار پشيمون کاری بشی که کردی

 ...پشيمون فرار کردنت

 ...نابود ميشيم از دلتنگی نداتو بايد دق کنی تو دلتنگی واسه خانوادت همونطور که ما داريم 

 صدای مردونه گرفتش تنم و به لرزه درمياورد و مو به تنم سيخ ميکرد،

 ...چقدر ترسناک بود اين اوضاع

 روی صندلی نشست و سرش و بين دوتا دستاش گرفت،

 :حالش حتی از پدر مادر اون زن هم بدتر بود

 کاش اونشب ماشين خراب نميشد،_

 رون لب جاده راه نميفتاد واسه پيدا کردن کمککاش اون شب ندا تو با
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 کاش توی نامرد بعد از تصادف باهاش ميرسونديش بيمارستان

 گفت و همزمان با پايان حرفهاش، فضای دادگاه پر شد از صدای هق هق های مردونش،

 :سرم افتاده بود پايين و بی اختيار اشک ميريختم که مامور مسئولم گفت

 ...ديگه بايد بريم_

 راهی شديم، و

 ...راهی زندان

 ...راهی تاريکی

 صدای مامان و بابا پشت سرم،

حالم و از اون چه که بود بدتر ميکرد و چقدر خوب بود اينکه شهريار اينجا نبود و اين صحنه 
 ...هارو نميديد

 

 لباس های جديد تنم کردم،

 آماده شدم واسه زندونی بودن،

 واسه نديدن ماه و ستاره های شب،

 ...غريبه شدن با خورشيد واسه

 !واسه دو سال زندگی تو زندون آماده شدم

همراه ماموری که کنارم بود راه افتادم تو راهروی نمور و باريکی که سلول های زيادی و تو 
 خودش جا داده بود ،

 :کنار يکی از همون سلولها ايستاد و خطاب بهم گفت

  برو تو_

ث شد تا بزاق دهنم و به سختی قورت بدم و آروم وارد نگاه خيره آدمايی که اون تو بودن باع
 ...شم

با رفتن نگهبان به سمت تختی که خالی بود رفتم و وسايالم و يه گوشه گذاشتم و نشستم رو 
تخت انقدر دلم پر بود که نفس عميقی کشيدم و خواستم دراز بکشم رو تختم اما متوجه بلند 

 اشون شدم،شدن همگی اون هم سلولی ها از روی تخت ه
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نگاهشون ترسناک بود که يکيشون خودشو رسوند بهم و محکم چونم و بين دوتا انگشتش 
 :گرفت که جيغم دراومد

 چيکار داری ميکنی؟_

يکی ديگشون که زن ميانسالی هم بود جلوی دهنم و گرفت تا صدام بيرون نره و اونيکی که 
 :گفتداشت فک و چونم و خورد ميکرد با صدای کلفت و ترسناکش 

 گوش کن خوشگله،_

 اينجا حرف حرف منه،

 بخوای پات و از گليمت بيشتر دراز کنی با من طرفی

 و چونم و بيشتر از قبل فشار داد،

 :بغضم گرفته بود و صدام به جايی نميرسيد که ادامه داد

 !عين بچه آدم ميتمرکی سرجات و هرچی که گفتم فقط ميگی چشم_

 شيرفهم شد؟

 رو دهنم برداشته شد تازه تونستم نفسی بکشم ،دست اون يکی که از 

 ترسيده بودم،

 وحشت کرده بودم از اينجا بودن،

 از اينکه بين آدمايی بودم که نميدونستم چيکارن و چرااينجان،

 :هنوز نفسم جا نيومده بود که تکرار کرد

 شيرفهم شد؟_

 :سرم و چند باری به نشونه آره تکون دادم که پوزخندی زد

 نميشهاينطوری _

و تو يه حرکت سريع جورابش و درآورد و با زور و خشونت کرد تو دهنم؛و خطاب به اون 
 :چند نفر دورش گفت

 انقد بزنيدش تا آدم بشه_

 زير بار مشت و لگدايی که ميخوردم فقط دستم و جلو صورتم گرفته بودم،
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 دهنم حتی واسه جيغ زدن هم پر بود و کاری جز گريه ازم برنميومد،

 باليی داشت سرم ميومد؟چه 

 از کجا به اينجا رسيده بودم؟

 تنم درد ميکرد و حال روحم بدتر از اينها بود

 دلم ميخواست از خواب بپرم و ببينم همه اينا يه کابوس بوده،

 دلم ميخواست برگردم به قبال،

 به چند ساعت قبل از اون تصادف،

 ...چند دقيقه قبل از بارونی شدن هوا

 ...به عقب برگردمدلم ميخواست 

چشمام سنگين شده بود و نفسم داشت ميرفت که دست از سرم برداشتن و يکيشون اون 
 :جوراب حال بهم زن و از دهنم بيرون کشيد

 فکر کنم ديگه حساب کار دستت اومده باشه،_

 هرچی مونا خانم گفت فقط ميگی چشم

 :لب زدم

 ...خيلی خب_

 :اسمش موناست پرسيدهمون زن ترسناک که حاال فهميده بودم 

 چه غلطی کردی که افتادی اين تو؟_

 :خودم و جمع و جور کردم و جواب دادم

 تصادف کردم و فرار کردم،_

 ...اونی که

 ...اونی که بهش زدم فوت شد

 :ابرويی باال انداخت

 پس تو يه قاتلی،_
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 !يه آدمکش

 ...چقدر دلم ميگرفت بااين حرفش

 ...يده بود چه حرفهايی گفته ميشدبه منی که آزارم به يه مورچه نرس

 ..سرم و انداختم پايين که خودش و دار و دستش ازم دور شدن

 تو آينه ای که از تخت بااليی آويزون بود نگاهی به خودم انداختم؛

موهايی که با عشق رنگشون کرده بودم پخش شده بودن تو صورتم و روسريم از سرم افتاده 
 بود،

تنم باعث شد تا دستی تو صورتم بکشم و تو دلم به خودم رنگ پريدگی صورتم و لرز 
 اميدواری بدم،

 من بايد تحمل ميکردم،

 من بايد يه پناه قوی از خودم ميساختم،

 من تموم اين روزارو تحمل ميکردم تا شهريار اين روزارو نبينه،

 ...من طاقت مياوردم به هر قيمتی که شده طاقت مياوردم

 اونشب به سختی صبح شد،

 ا خود صبح تنم درد ميکرد و ميترسيدم از خوابيدن،ت

 ميترسيدم که يکی از اينا يهو نياد و باليی سرم بياره،

 از اين پهلو به اون پهلو ميشدم و چقد رو مخی بود صدای جير جير فنر تشک تخت ،

 ...تشکی که انقدر سفت و خراب بود که مطمئن بودم تا چند روز ديگه کمر درد بهم هديه ميده

 بااين حال تو صف ورزش صبحگاهی ايستادم،

 بايد ورزش ميکردم بااينکه هيچ جونی نداشتم،

با هر سوتی که زده ميشد يه حرکت کششی انجام ميداديم که يهو نميدونم چيشد اما چشمام 
 ...سياهی رفت و روی زمين افتادم

 با شنيدن صدای زنی چشم باز کردم،
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د تا نگاه گيجم و به اطراف بچرخونم و با ديدن زنی که سقف غريبی که باال سرم بود باعث ش
 :روپوش پزشکی پوشيده بود و سرم باالسرم که به دستم وصل بود لب زدم

 چيشده؟من کجام؟_

 :سری تکون داد

 پس به هوش اومدی،_

 اينجا درمونگاهه،

 !توهم چيزيت نيست فقط داری مامان ميشی

 :سرهم پلک زدم که ادامه داد حرفش و تو ذهنم مرور کردم و چند باری پشت

 اين ماه،_

 ماهانه نشدی درسته؟

 دهن باز کردم تا چيزی بگم،

 سخت بود حرف زدن،

 :انگار زبونم بند اومده بود نفسی کشيدم

 دارم مامان ميشم؟_

 :نگاهی به سرمم انداخت و جواب داد

 بله...حدودا دوماهه که بارداری،_

 حالت تهوع و سرگيجه نداشتی؟

 نميشنيدم داره چی ميگه،ديگه 

 فقط داشتم به يه چيز فکر ميکردم اينکه اين بچه قرار بود به چه سرنوشتی دچار بشه؟

 ...اينکه چطوری بايد ازش مراقبت ميکردم وسط يه مشت آدم الابالی

هميشه فکر ميکردم وقتی خبر مادر شدنم و بشنوم با کلی ذوق يه جشن ميگيرم و شهريار و 
اما حاال نه تنها ذوقی نداشتم بلکه حتی نميدونستم چجوری بايد اين خبر و به سوپرايز ميکنم 

 بقيه بدم؟

 سرنوشت داشت با من چيکار ميکرد؟
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 ...نميدونستم

 ...نميدونستم بايد چيکار کنم

با سر خوردن قطره اشکی از گوشه چشمام و بعد هم شنيدن صدای مجدد دکتر از فکر و 
 :خيال بيرون اومدم

 ؟اشک شوقه_

 :چونم ميلرزيد

 ...آره_

 ...خوشحالم

 لبخندی تحويلم داد اون چه ميدونست من چه حالی دارم؟

 اون از من چی ميدونست؟

 حالم که بهتر شد از درمونگاه مرخص شدم،

 قبل از اينکه به سلولم برم ميتونستم از تلفن عمومی استفاده کنم،

 فکری به حال اين بچه ميکردم، من بايد اين خبر و به گوش بقيه ميرسوندم من بايد يه

 شماره خونه رو گرفتم اما يه بوق که خورد سريع قطع کردم،

 ...اگه مامان ميفهميد حتما دق ميکرد

 شماره شهريار و گرفتم اين بار قبل از اينکه بوق بخوره قطع کردم،

 با شنيدن اين خبر حتما داغون تر ميشد،

ون کردم فرصتم داشت تموم ميشد و هنوز کاری چشمام و واسه لحظه ای بستم و دوباره بازش
 نکرده بودم که شماره برکه رو گرفتم،

 ...شايد اين بهترين راه بود

 صداش که تو گوشی پيچيد لبخندی به لبام اومد،

 :چقدر دلتنگش بودم

 ...سالم_

 :طول کشيد تا جواب دادم
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 سالم برکه خوبی؟_

 اين بار اون بود که سکوت کرد،

 :سکوت گذشت تا باالخره صداش و شنيدمچند ثانيه به 

 ...پناه_

 من خوبم تو خوبی؟

حال و احوالپرسی ها که تموم شد چشمام خيس خيس بود شک نداشتم که برکه هم تو همين 
 وضعه،

 صدای لرزونش اين و بهم ميفهموند،

 :ديگه وقتی نمونده بود که رفتم سر اصل مطلب

 ...گوش کن برکه زنگ زدم بگم که_

 :نيمه تموم موند گفت حرفم که

 بگی که؟_

 :ادامه دادم

 ...من_

 من امروز فهميدم که حاملم

 :هينی کشيد

 چی ميگی زده به سرت؟_

 شنيدن صدای سوت نگهبانا خبر از تموم شدن تايم بيرون بودن ميداد،

 :ديگه بايد برميگشتم تو اون سلول لعنتی که خيلی سريع گفتم

 نتونستم به شهريار يا مامان بگم،_

 ...تو بهشون بگو

 ...بگو که من حالم خوبه و نيازی نيست نگرانم باشن

 من ديگه بايد برم خداحافظ
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 .فقط فرصت خداحافظی بهش دادم و بعد گوشی تلفن و سرجاش گذاشتم و برگشتم

 روزها ميگذشت و  کم کم داشتم عادت ميکردم به اين شرايط،

  !...به اينجا بودن

 :داشتم پهنشون ميکردم که هانيه اومد و روبه روم ايستادلباسام و شستم و حاال 

 يه کم صبر ميکردی من ميومدم،_

  .انقدر به خودت فشار نيار با اين بچه

 :ماهش بود و هانيه  انقدر شلوغش ميکرد 5دستی به شکمم کشيدم اين تو راهی فقط 

 پسرم،_

 پسر آروميه اذيتم نميکنه

 :م روی بند شدم که هانيه نفس عميقی کشيدبا لبخند مشغول مرتب کردن لباس ها

 ميخوای با اين بچه چيکار کنی؟_

 ميخوای همينجا به دنيا بياريش و همينجا بزرگش کنی؟

 بين اين آدما؟

 :کارم و تموم کردم و هم قدم باهاش راهی شدم

 ماه ديگه، 21ماه که گذشت فقط مونده 3_

 ...حاال بچم يه کمم اينجا بگذرونه من خودم مواظبشم

 :سری تکون داد

 ...ماه و بايد اينجا بگذرونه 17ماه ديگه اين بچه به دنيا مياد و  4_

 از ته دلم برات اميدوارم که يه راهی پيدا بشه که زودتر از اينجا خالص شی

 :لبخند دندون نمايی تحويلش دادم

 منم آرزو ميکنم که زودتر بتونی بدهيات و بدی و برگردی به زندگيت، _

 ...پيش مامانت برگردی

 :پوفی کشيد
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 مامان بيچاره من يه روز خوش نديد،_

داداش بی غيرتم با چک و سفته هايی که به اسم من داد دست اين و اون من و اينطور اسير 
کرد و حاال خودشم معلوم نيست تو کدوم خرابه ای داره زهرماری تزريق ميکنه تا خودش و 

  !به کشتن بده

 :با يه اخم ساختگی نگاهش کردمچشماش که رنگ غم گرفت 

 بازم غرغراتو شروع کردی_

 :لب زد

 ...تنها کاری که ازم برمياد همينه_

  ...کار ديگه ای که نميتونم بکنم

 :وارد سلول که شديم کنارم روی تخت نشست و تو گوشم ادامه داد

 حاال من و بيخيال،_

 اين شوهر بيخيال تو چرا حتی يه بارم نيومده ديدنت؟

 :با هانيه بود و نگاهم به مونا که مرموزانه زل زده بود بهم گوشم

 چی تو گوشش ور ور ميکنی؟_

 ديگه ازش نميترسيدم،

 :اونم کمتر به پر و پام ميپيچيد که جوابش و دادم

 راجع به مادرش داره باهام حرف ميزنه،_

 ميخواست بقيه اذيت نشن

 :ابرويی باال انداخت

 !با شعور شدين_

 ،رو ازش گرفتم

 ...هانيه هم سرش و عقب کشيد و ديگه حرفی نزد

 :بالشتم و رو تختم مرتب کردم و خطاب به هانيه گفتم

 تا فرصت هست من يه چرتی بزنم_
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 :از رو تخت بلند شد

 !خوب بخوابيد_

 :با لبخند ازش تشکر کردم که بازهم صدای مونا دراومد

 يی چيزی داره يا يه حروم زادست؟راستی نگفتی اين توله سگی که ميخوای پس بندازی بابا_

 ...گفت و با دست راستش پريسا هرهر خنديد

 از وقتی اينجا بودم شهريار يکبار هم نتونسته بود بياد مالقاتم و من خوب درکش ميکردم،

 چطور ميخواست بياد مالقات بدون اينکه حاشيه ای درست بشه؟

 همه جا پر ميشد از اين خبر،کافی بود يکبار پاش با اينجا باز ميشد اونوقت ديگه 

 !از اينکه همسر شهريار کاميابی به جرم گرفتن جون يه آدم زندانه

 بی توجه به هرهر و کرکرشون چشمام و بستم،

 ...بايد کمی استراحت ميدادم هم به خودم هم به اين بچه

 

 شهريار#

 :ليوان خالی شربت آلبالوم و روی ميز گذاشتم و نفسی کشيدم

 !کالفه کنندستگرمای هوا _

 :شايان حرفم و تاييد کرد

 تابستونه و گرمای وحشتناکش_

 :تکيه دادم به صندلی تا خستگی تنم و بگيرم که سر و کله شهاب پيدا شد

 پاشيد تمرين آخرم بکنيم و بريم پی کارمون_

 :حامد که خسته تر از همه بود خميازه ای کشيد

 من که اصال حال ندارم_

 :که همراه با پدرش به جمع محلق شد توجهمون به اون سمت جلب شدبا شنيدن صدای سارا 

 همش چند روز مونده تا دومين کنسرتمون،_

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

169 
 

 !خستگی بی معنيه پاشيد بريد سر تمرين

آقای تابش با تشويق و دست زدنش سعی در ترغيب بيشترمون داشت که از روی صندليم بلند 
 شدم ،

 :به سمتم اومدداشتم ميرفتم سمت اتاقک تمرين که سارا 

 صبر کن_

 :منتظرش که ايستادم خودش و بهم رسوند و گفت

 تو حالت خوبه؟_

 :سوال تکراری اين روزهاش و با لبخند جواب دادم

 خوبم نگران نباش_

 :متقابال لبخندی زد

 ديدی بهت گفتم همه اين روزا ميگذره،_

تا همه چيز درست گفتم که تا ميتونی خودت و سرگرم کارت کن و منتظر گذر زمان باش 
 بشه،

 ..حاال ببين که چقدر بهتری

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 ...بااين وجود هنوزم يه خواب راحت ندارم_

 پناه بخاطر من اون توعه،

 پناه بارداره و اين روزا نميدونم چطور خودش از پس خودش برمياد

 :لبخند از رو لباش محو شد و ابرويی باال انداخت

 نباش،دلواپسش _

 اونم حتما به اين شرايط عادت کرده،

تو همه کار برای پناه کردی ديعه اون زن و دادی و حاال کاری جز صبر کردن ازت 
 ...برنمياد

 :حرفی که نزدم ادامه داد
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 فقط يادت نره که بهت چی گفتم،_

و برگ برنده تو اينه که تو بيوگرافيت و مصاحبه هات خبری از متاهل بودنت نيست حواست 
جمع کن که يهو اين خواب راحت نداشتنات باعث نشه پاشی بری مالقات پناه و گند بزنی به 

 !همه چی

 نگاه خيره و جديش و بهم دوخته بود،

 :اينکه اين همه به فکر من و کارم بود باعث شد تا نفس عميقی بکشم

 ...نميدونم اگه تو نبودی االن اينجا بودم يا نه_

 مرسی که حواست بهم هست

 :رفته رفته نگاهش مهربون شد و آروم لب زد

 !توهم حواست و به من جمع کن_

 :حرفش برام گيج کننده بود که نگاهم رنگ تعجب گرفت و سارا قهقهه آرومی زد

 ...بريم سرکار_

 .و جلوتر از من راهی شد

 شب بود که تمرين و تموم کرديم، 10حوالی ساعت 

 بح بخوابم،باالخره ميتونستم برم خونه و تا خود ص

 :از حامد و شايان و بقيه خداحافظی کردم و راهی شدم که تو راهرو سارارو ديدم

 من دارم ميرم،_

 ...خداحافظ تا فردا

 :متفکرانه نگاهم کرد

 واسه شام ميری خونه پدر پناه؟_

 :گيج از اين سوالش چيزی نگفتم که ادامه داد

 ستميخوام مطمئن بشم که حواست به اون رژيم غذايی ه_

 :جواب دادم

 ...ميرم خونه يه چيزی ميخورم_
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 :سری به نشونه تاييد تکون داد

 خيلی خب،_

 ...شب خوبی داشته باشی

 ..زدم بيرون و سوار ماشين شدم

يادآوری روزهايی که فکر ميکردم رسيدن به يه خونه زندگی درست حسابی و يه ماشين 
گذشته تلخم باشه باعث پوزخند تلخی لوکس ميتونه باعث خوشحاليم و فراموشی تموم اون 

 شد،

 ....پشت فرمون نشستم و يک راست رفتم خونه

 با رسيدن به خونه ماشين و تو پارکينگ پارک کردم و بی معطلی رفتم تو خونه،

 چراغای خاموش رو روشن کردم و نگاهی به سر تا سر خونه انداختم،

 ...چقد آشفته بود

 !مرد تنها بيشتر از اين نميشد چراغ خونم خاموش بود و خونه ی يه

 بی حوصله تيشرتم و از تنم درآوردم و راهی حموم شدم،

 ...شايد يه دوش ميتونست حالم و جا بياره

 زير دوش آب ايستادم و چشمام و بستم،

 ...به اندازه تموم عمرم از اين اوضاع خسته بودم

ااين مسکن ضعيف خوب شدنی دست بردم تو موهام و حسابی سرم و ماساژ دادم اما اين درد ب
 نبود که  خيلی زود از حموم بيرون اومدم،

حوله تن پوشم و تنم کردم و همينطور که يکی از آهنگای جديدم و زير لب واسه خودم 
 ميخوندم راهی آشپزخونه شدم،

 آشپزخونه ای که انگار بمب توش ترکيده بود،

ی کثيفی که داشت به سقف جعبه پيتزاهايی که نصفه نيمه خورده بودمشون و ظرفها
 آشپزخونه ميرسيد باعث سکوتم شد،

نگاهی به اطراف انداختم در به در دنبال يه تابه بودم تا بتونم امشب و با نيمرو سر کنم و  
 تالشمم بی فايده بود،
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 ...نبود

 ..ديگه هيچ ظرف تميزی تو اين آشپزخونه نبود

 کالفه در کابينت و بهم کوبيدم ،

 !نداشتم و بايد يکی از اين ظرفهای کثيف و ميشستمانگار چاره ای 

 شير آب و باز کردم و خواستم مشغول بشم اما صدای زنگ آيفون مانعم شد،

 منتظر کسی نبودم و نميدونستم کی پشت دره که آب و بستم و به سمت آيفون رفتم،

ن و با ديدن سارا که پشت در بود چشمام گرد شد و با همون حالت متعجب گوشی آيفو
 :برداشتم

 بله_

 :لبخندش تو قاب صفحه آيفون نقش بست و پالستيک بزرگی که دستش بود و باال آورد

 ...اومدم که امشب باهم شام بخوريم_

 کنار در به انتظارش ايستادم،

 :هنوز تو شوک اومدنش بودم که از آسانسور بيرون اومد و راه افتاد به سمتم

 ...سالم_

 :سالمش و دادم روبه روم که ايستاد جواب

 سالم،_

 ...تو

 ...اينجا

 :چشمی تو کاسه چرخوند

 گفتم که اومدم باهم شام بخوريم_

 و سرک کشيد تو خونه که کمی کنار تر رفتم و سارا وارد خونه شد،

 رفتم تو و در و پشت سرم بستم،

 :نگاهش که به آشفتگی خونه افتاد دهن باز موند
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 اينجا بمب ترکيده؟_

 :آشفته روی کاناپه رفتم و چندتاشون و برداشتم که خنده اش گرفتبه سمت لباسهای 

 !اين خونه اينجوری جمع و جور نميشه جناب_

 :نيم نگاهی بهش انداختم

 بايد يه خدمتکار بگيرم اينطوری نميشه_

 :خنده هاش ادامه داشت و اين بار گفت

 يه خدمتکار که حتی موهای خيستم سشوار بکشه_

 کرد، و اشاره ای به موهام

تو اين فرصت که داشت ميومد باال فقط تونستم لباس تن کنم و موهام همچنان خيس بود که 
 :دستی بهشون کشيدم و گفتم

 اين يکی و خودم از پسش برميام،_

 ..بشين من برميگردم

 !سری به نشونه تاييد تکون داد که راهی اتاق خواب شدم و لباسهارو منتقل کردم روی تخت

 :به گوشم ميرسيدصداش از بيرون 

تقريبا مطمئن بودم که تو اين آشفته بازار داری زندگی ميکنی واسه همين دلم نيومد خودم _
 ...تنهايی شام بخورم و واسه توهم غذا گرفتم

 باز داشت با حرفهاش گيجم ميکرد،

چند وقتی ميشد که سر از حرفهاش درنمياوردم و مقصر هم خودش بود حرفهاش پيچيدگی 
 ...داشت

ز اتاق که بيرون رفتم مانتوش و درآورده بود و حاال داشت شالش و از سرش برميداشت که ا
 متوجهم شد،

 :روی مبل روبه روش نشستم

 من گشنه نميمونم_

 :نگاه گذرايی به آشپزخونه که سمت چپش بود انداخت
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 بله جعبه های پيتزا رو ديدم،_

 آشغاالاما تو نبايد خودت و ببندی به فست فود و اين 

 ابرويی باال انداختم،

 :شالش و مرتب کرد و من جواب دادم

 حاال اين شام چی هست؟_

 لبخندی زد و خم شد رو ميز عسلی،

 خم شدنی که باعث شد تا سی*نه هاش نمايان بشه

 مشغول بيرون آوردن ظرفهای غذا از تو اون پالستيک شد که نگاهم و ازش گرفتم،

و خارج از ايران گذرونده بود و خيلی تو قيد و بند اين حرفها هرچند سارا اين چند سال اخير 
 نبود اما من معذب بودم،

 ...معذب بودم وقتی تو اين وضعش نگاهم بهش ميفتاد

 :ظرفهای غذا رو روی ميز عسلی گذاشت و گفت

 هوس چنجه کرده بودم،_

 فکر کنم توهم دوست داشته باشی،

هارو بيار رو ميز غذاخوری تا منم چند تا ظرف فقط اينجوری نميشه شام خورد تو اين غذا
 پيدا کنم

 :از رو مبل که بلند شد گفتم

  اميدوارم بتونی دوتا ظرف پيدا کنی_

 صدای خنده هاش تو خونه طنين انداز شد،

 :خونه ای که مدت ها بود هيچ صدای خنده ای توش نپيچيده بود

 يا ظرفی خواهم يافت يا دوتا ظرف خواهم شست_

نفره گوشه هال رفتم تنها جايی که مرتب بود همين ميز  8و به سمت ميز غذاخوری خنديدم 
 !بود
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پشت ميز که نشستم سارا دست پر از آشپزخونه بيرون اومد و روبه روم نشست و همينطور 
 :که غذاهارو تو بشقاب ميريخت گفت

 يمتو اين خونه واقعا بمب ترکيده،بيا بعد از شام يه دستی به سر و روش بکش_

 :تند تند سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

 بيشتر از اين خجالتم نده_

 :سر کج کرد و زل زد تو چشمام

 اين چه حرفيه،_

 من دوست دارم کمکت کنم

 يکی از بشقابهارو سر داد به طرفم،

  قبل از شروع به غذا خوردن ،

 :سوالی که مدت ها بود توی ذهنم بود و به زبون آوردم

 ...تو اين وضع تو انقدر به فکر منی ولی خيلی خوبه که_

 ولی يه چيزی اين وسط بدجوری ذهنم و درگير خودش کرده يه سوال که نميدونم جوابش چيه

 :غذای تو دهنش و با صبر و حوصله خورد و گفت

 چه سوالی_

 :نگاهم  و واسه لحظه ای به اطراف پرت کردم و دوباره رو خودش نگهش داشتم

 ميکنه،کارات داره گيجم _

 ...سر درنميارم از اين که اين همه هوامو داری

 :لبخندی چاشنی قيافه خونسردش کرد و قاشق بعدی از غذاش و خورد

 هوات و دارم ديگه،_

 مگه بده اينکه کسی هوای آدمو داشته باشه؟

 :يه تای ابروم باال پريد

 ...نه_
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 :با قاشق تو دستش به غذام اشاره کرد

 دهن نيفتاده پس غذات و بخور تا از_

 حرفی نزدم،

 ...جوابی که داد مبهم بود بااين حال ادامش ندادم و شروع کردم به غذا خوردن

 :بعد از خوردن شام زودتر از من بلند شد

 کمکت ميکنم که آشپزخونت و از اين وضع در بياری،_

  نميتونی مخالفت کنی اما ميتونی کمکم کنی

 ه بعد رفتم تو آشپزخونه،چاره ای برام نذاشته بود که چند دقيق

 :مشغول چيدن ظرفها تو ماشين بود که گفتم

 اينطوری فکر نميکنم هيچوقت بتونم کارات و جبران کنم_

 نيمرخ صورتش به سمتم چرخيد و فقط نگاهم کرد،

 !يه نگاه مهربون از همونا که ميشد فرقش و از يه نگاه معمولی تشخيص داد

 :تحويلش دادم که پوفی کشيدظرفهای روی ميز و جمع کردم و 

 همشم نميشه سپرد به اين ماشين بيچاره،_

 الزمه خودمونم دست به کار بشيم

 ...و به شير ظرفشويی اشاره کرد

 باور کردنی نبود اما حاال کنار هم داشتيم ظرف ميشستيم،

 !ظرفهايی که تمومی نداشتن

 :تو سکوت مشغول بوديم که سارا باالخره اين سکوت و شکست

 کاش يکی از اين آهنگ قشنگات و بخونی که حوصلمون سر نره_

زير لب باشه ای گفتم و صدايی تو گلو صاف کردم که سارا بی هوا دستای کفيش و ماليد رو 
 :صورتم و زد زير خنده

 چقدرم زود ژست ميگيره_
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قهقهه هاش داشت گوشم و پر ميکرد و کف روی صورتم باعث بسته شدن يکی از چشمام 
د که اين کارش و بيجواب نزاشتم و دستای کف آلودم و روی موهاش ماليدم که از شده بو

 شدت تعجب صدای خنده هاش ساکت شد و زل زد بهم،

 قيافه هردومون ديدنی شده بود ،

من داشتم موهای کفی اونو ميديدم و اون هم زل زده بود به صورت من که اين بار همزمان 
 :الی خنده هاش لب زد باهم زديم زير خنده و سارا البه

 ...ديوونه_

 شستن ظرفها که تموم شد نشستم رو صندلی؛

 :سر و گردنم و ماساژ ميدادم که سارا خميازه کشون روبه روم ايستاد

 ديگه نزار همه چی اينطوری جمع بشه_

 :آروم خنديدم

 گفتم که ميخوام خدمتکار بگيرم،_

 تو کسی و سراغ نداری؟

 :نوچی گفت

 نه متاسفانه_

 :ين خنده هايی که حاال صداش آرومتر هم شده بود ادامه دادمب

 ...اين خونه صاحبش و ميخواد که نيست و_

 :نزاشت بيشتر بگم

 صاحب اين خونه تويی_

لحن جديش باعث به کل خشکيده شدن لبخند روی لبم شد که نموند تو آشپزخونه و بيرون 
 :رفت

 خونه خوشگلی داری،_

 معماريش قشنگههم ساختمون خلوتيه هم 

 زير لب ازش تشکر کردم و رفتم بيرون،
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کنار ميزی که تموم عکس های دونفرمون با پناه روش چيده شده بود ايستاد و نگاهش و رو 
 :عکسا چرخوند

 شما که تازه ازدواج کرديد اين عکسا يه کم قديمين_

 :که جواب دادمو به چند تا از عکسهايی که مربوط به قبل از ازدواجمون بود اشاره کرد 

 ما از قبل همديگه رو دوست داشتيم،_

 اين عکسها مربوط به دوران قبل از ازدواجمونه

ابرويی باال انداخت و خواست کامال به سمتم بچرخه که يهو دستش به يکی از قاب عکسها 
گير کرد و همين باعث شد تا اون قاب عکس روی زمين بيفته و صدای مهيب شکستنش تو 

 ،خونه پر بشه

 سارا چشماش و بسته بود که بازشون کرد و نگاهی  به جلوی پاش انداخت،

 :قاب عکس شيشه ای ريز ريز شده بود که رد نگاهش و به سمت من کشوند و لب زد

 من واقعا متاسفم نميخواستم که اينطوری بشه_

 :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

  عيبی نداره_

کس و از الی شيشه خورده ها بيرون کشيدم که سارا هم نشستم و قبل از هر کار ديگه ای ع
 :نشست و شيشه های نسبتا درشت و با دست برداشت که ادامه دادم

 الزم نيست اينکار و کنی،خودم جمعش ميکنم_

 :حرفم رو رد کرد

  گنديه که خودم زدم_

با قيافه و دست برد واسه برداشتن يه تيکه ديگه که يهو صدای جيغش باعث جا خوردنم شد و 
 :گرفته گفت

 آخ دستم_

 :به حرفم گوش نکرده بود و حاال دستش و بريده بود که سريع بتادين و دستمال براش آوردم

 گفتم که دست نزن_

 انقدر نازک نارنجی بود که با يه بريدگی رنگ و روش پريده بود،
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 :اينطوری ديدنش باعث به خنده افتادنم شده بود که دستمال و زير دستش گرفتم

 مگه زخم شمشير خوردی که همچين قيافه ای به خودت گرفتی؟_

 :بی اينکه تو حالت قيافش تغييری ايجاد کنه جواب داد

 ميسوزه_

بيشتر از قبل خنديدم زخمش کوچولو بود و سارا زيادی ناز داشت که با همون دستمال دستش 
 :و تو دستم گرفتم و يه کمی بتادين رو زخمش ريختم

 ميبندمش خوب ميشهاالن واست _

 مشغول بستن دستش شدم که متوجه نگاه خيره موندش به خودم شدم،

 :زل زده بود بهم

 !توهم کم حواست به من نيستا_

 :فقط داشتم نگاهش ميکردم که دست ديگش و روی دستم گذاشت و لب زد

 ...ميخوام حواست بيشتر از اينا بهم باشه_

 بزاق دهنم و پر سر و صدا قورت دادم،

با چشمهای نفوذ کنندش سعی در فهموندن چيزی بهم داشت و اين حرف هم ضميمش بود که 
 :چشم ازش گرفتم

 حواسم بهت هست_

 :با يه کمی مکث گفت

 شهريار،_

 ...من

 ...من

 :حدس ميزدم چی ميخواد بگه که بلند شدم

 سارا تو ميدونی که پناه بخاطر من تو زندونه،_

 ميدونی که اون حاملست،

 ...کهميدونی 
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 :پريد وسط حرفم و روبه روم ايستاد

 ميدونی که من چقدر دوستدارم؟_

 ...از همون اول

  از همون لحظه ای که ديدمت و مطمئنم

 !مطمئنم که توهم به من بی ميل نيستی

 دستی تو صورتم کشيدم،

 :تنم گر گرفته بود با حرفهاش

 چی داری ميگی؟_

 :خودش و بهم نزديکتر کرد

 اشتنی که ازش باخبری،از همون دوست د_

 از همون اولم با خبر بودی مگه نه؟

  ...دارم از همون حس دو طرفه ميگم

 نفس عميقی کشيدم،

دلم ميخواست از جواب دادن بهش طفره برم اما هيچ جوره بيخيال شدنی نبود که خودش و 
 :بهم نزديکتر کرد

 نگاهم کن_

 چرخوندم به سمتش، برای چندمين بار بزاق دهنم و پايين فرستادم و چشم

 :شمرده شمرده ادامه داد

 من و تو ميتونيم کارای خيلی بزرگی بکنيم_

 !من و تو بهم عالقمنديم و نميشه منکرش بود

 :سری تکون دادم

 حتی اگه اين عالقه ای که ازش دم ميزنی وجود داشته باشه،_

 من متاهلم،
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 ...من يه زن دارم و يه بچه تو راهی من يه زن دارم که

 :تش و به نشونه سکوت باال آورددس

 الزم نيست احساسی بشی يا احساس گناه کنی،_

 منطقی باش و اين و بفهم که پناه ديگه کنار تو جايی نداره،

هيچ به اين فکر کردی که بعد دوسال وقتی پناه با يه بچه از زندان بياد بيرون ميخوای جواب 
 رسانه هارو چی بدی؟

 کجای بيوگرافی و زندگی تو جا نداشته يهو از کجا پيداش شده؟اين زن که تا حاال تو هيچ 

 :ابرويی باال انداخت

 همسر شهريار کاميابی يه زنه که دوسال تو حبس بوده؟_

 اونم به جرم گرفتن جون يه آدم؟

 :چشمام و بستم و محکم روی هم فشارشون دادم

 ...بس کن سارا_

 بس نکرد،

 :ادامه داد

 تو بس کن،_

 گند بزنی به حس جفتمون؟ تا کی ميخوای

 چند ماه گذشت تو اين چند ماه فقط نگاهم کردی فقط نگاهت کردم ولی تا کی؟

 چقدر ديگه ميخوای جفتمون و ناديده بگيری؟

 پناه ديگه نيست تا دو سال نيست،

 دوسال ميخوای جلوی چشم هم باشيم و به روی خودمون نياريم که همديگه رو دوست داريم؟

 ميشد با حرفهاش، مو به تنم سيخ

 چرا عالقه ای که سارا ازش حرف ميزد و نميتونستم کتمان کنم؟

 چرا نميتونستم بگم که هيچ عالقه ای بهش ندارم؟
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 چرا ته دلم يه حس لعنتی بهش داشتم؟

سکوتم و که ديد فاصله بينمون و کمتر از قبل کرد چشمهاش داشت کار و يه سره ميکرد که 
 :عقب رفتم

 ش و برو،لباسات و بپو_

 نميخوام اين عالقه کوفتی همينی که ازش حرف ميزنی ادامه پيدا کنه

 ناباورانه نگاهم کرد و بعد به سمت لباساش رفت،

عصبی مانتوش و تنش کرد و همزمان با پوشيدن شالش با صدايی که از بغض گرفته بود لب 
 :زد

 ميرم ولی پشيمونيت و هيچ جوره قبول نميکنم_

 :ه دادنفسی گرفت و ادام

 از اين در که برم بيرون واسه هميشه برام ميميری،_

 حتی اسمتم فراموش ميکنم و ديگه هيچوقت من و نميبينی

  گفت و کيفش و برداشت و از کنارم رد شد،

  :داشت ميرفت و رفتنش داشت قلبم و ميلرزوند که بی اختيار لب زدم

  صبر کن سارا،_

  ...نرو

  صدام و که شنيد ايستاد،

  دنبالش،رفتم 

  : چونش ميلرزيد و فاصله ای تا بارونی شدن چشماش نداشت

  باالخره من و ديدی؟_

  :رو ازش گرفتم

  تو جای من نيستی،_

  ...تو نميتونی درک کنی که

  :نزاشت ادامه بدم و گفت
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  !تو نميتونی درک کنی ناديده گرفته شدن از سمت مردی که عاشقشی يعنی چی_

  بيشتر از قبل دلم لرزيد،

بد مخمصه ای گير کرده بودم و سکوت نميتونست جواب سارا باشه که باالخره حرفی تو 
  :زدم

  ميگی چيکار کنم سارا؟_

  چه کاری ازم ساختست؟

  :دستم و تو دستش گرفت و خيره بهم جواب داد

  بسه تا االن هرچی از هم دور بوديم،_

  از حاال ميتونيم باهم باشيم

  ...چشمام شد تصوير پناه توی ذهنم باعث بسته شدن

  :سارا ادامه داد

  ميدونم که االن نميتونی از پناه جدا شی،_

  ميدونم که اون بچه تورو بارداره ولی من مشکلی ندارم بااينکه اين مدت و مخفيانه باهم باشيم

نميزاريم هيچکس بفهمه حتی بابام حتی خانواده پناه و بعد از به دنيا اومدن اون بچه همه چی 
  ...و علنی ميکنيم

  چشمام و که باز کردم حالش کمی بهتر بود،

  ديگه خبری از جلد اشک روی چشماش نبود،

  :ديگه چونش نميلرزيد

  من بخاطرت صبر ميکنم شهريار،_

  !مهم فقط بودنته

  :چشمام سوسو ميزد

  بايد چيکار کنيم؟_

  :رفته رفته لبخندی روی لباش نشست

  امشب که نميتونيم کاری کنيم،_
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  حرف ميزنيمفردا راجع بهش 

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم که دستم و محکم تر از قبل فشرد

  امشب بهترين شب عمرم بود،_

  شبی که باالخره اعتراف کردم به دوست داشتنت شبی که مطمئن شدم توهم دوستم داری

  لبخندش و با لبخند جواب دادم،

وبی داشتم حسی که عذاب وجدان به اندازه لبخند سارا شيرينی نداشت اما انگار ته دلم حس خ
  ...روش سايه انداخته بود

  با رفتن سارا خودم و روی مبل انداختم،

هر طرف و که نگاه ميکردم اثری از پناه وجودم و به درد مياورد که عصبی از جا پريدم و 
  تموم اون قاب عکسهارو برعکس کردم،

  سارا راست ميگفت،

  شايد عمر عشق من و پناه سر اومده بود،

  شايد اينطوری واسه هردوی ما بهتر بود،

  ...من

من نميخواستم موقعيت االنم به خطر بيفته و پناه و سابقه زندانش همه چيز و به خطر 
  مينداختن،

  از شدت عصبانيت به نفس نفس افتاده بودم ،

  هوای خونه داشت خفم ميکرد که سريع شماره سارا رو گرفتم،

  :صدای نازک  زنونش گوشم و پر کردهنوز به بوق سوم نرسيده بود که 

  جونم؟_

  :بين نفس نفس زدنام به سختی جمله ای که ميخواستم و تحويلش داد

  نرو خونه،_

  ...ميخوام بيام پيشت نميخوام امشب و اينجا بمونم

  :حتی به حرفم فکر هم نکرد که خيلی سريع جواب داد
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  ...االن دور ميزنم و ميام دنبالت_

  ه زدم بيرون،نفهميدم چطور از خون

  اما مطمئن بودم امشب و بايد ميرفتم،

  حالم داشت بهم ميخورد از اين حجم مظلوميت پناه،

  ...از اينکه انقدر بهم خوبی کرده بود که حاال هيچ بدی واسه بيزاری ازش به ياد نداشتم

  !حالم از تموم خوبی های بی حدش بهم ميخورد

  :تو ماشين که نشستم سارا با نگرانی گفت

  تو خوبی؟_

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم

  نميخوام امشب و تو اين خونه سر کنم_

  :ابرويی باال انداخت

  ميخوای بريم خونه باغ کرج؟_

  ...فردارو هم همونجا ميگذرونيم بعد برميگرديم

  :با ترديد نگاهش کردم که ادامه داد

  کليدشم همراهمه،_

  بريم؟

  :با صدای آرومی جواب دادم

  ...بريم_

  :کليد برق و زد و در ورودی به داخل خونه رو باز کرد

  بفرماييد_

  :لبخندی بهش زدم

  خانما مقدم ترن،_

  !شما بفرماييد
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  راه گرفت تو خونه،

  :پشت سرش داخل شدم و در و بستم که کيفش و انداخت رو يکی از مبلها و گفت

  اين خونه آرامش عجيبی داره،_

  ...با خيال راحت ميتونی اينجا سر کنی

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم و ولو شدم رو مبل

  دلم ميخواد چند روز و اينجا استراحت کنم_

  :صدای خنده هاش خونه رو پر کرد و کنارم نشست

  بعد از کنسرت حتما اينکار و ميکنيم،_

  شايدم رفتيم خارج از کشور يه حال و هوايی عوض کرديم،

  نظرت چيه راجع اين مسافرت دوتايی؟

  نگاهم که به چشمهای همرنگ درياش افتاد،

  فهميدم تموم حسی که ازش گفته بود درسته،

  اين مدت فقط حواس خودم و پرت کرده بودم اما پام لغزيده بود،

  :دلم پيشش گير بود که لب زدم

  يعنی بعد از اين کنسرت ميخوای باهام ازدواج کنی؟_

  :يه تای ابروی روشنش و باال انداخت

  نخير،_

صال همچين ريسکی نميکنم که االن باهات ازدواج کنم درحالی که نصفه و نيمه مال من ا
  منی،

  !هروقت اون دختر و طالق دادی شرعی و قانونی زنت ميشم

  :با انگشت اشاره ابروهامو مرتب کرد که گفتم

  يعنی ميخوای دوسال صبر کنيم؟_

  : دست از رسيدن به سر و وضع من برداشت
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  ...نه_

اون بچه به دنيا بياد صبر ميکنيم بعد از به دنيااومدن بچه ميتونی خيلی راحت  فقط تا وقتی
  ...طالقش بدی

  :يادآوری دوباره اون سمت قضيه باعث بلند شدن صدای نفسام شد

  ...ولی اين ته نامرديه_

  :ناباورانه نگاهم کرد

  از کدوم نامردی حرف ميزنی؟_

  واسه پناه جبران کردی،تو همه اين اتفاقاتی که افتاده رو پيش پيش 

  واسش وکيل گرفتی ديعه اون زن و دادی و حاال هم بچه رو ميبخشی بهش

  ...تازه فقط اينا نيست تو تموم خرج اون بچه رو به عالوه مهريش و تمام و کمال بهش ميدی

  حرفهاش گول زننده بود اما وجدان من به اين راحتيا رام نميشد،

به همه چيز گند زده بود که نميتونستم از حاال واينجا بودنم همين وجدان لعنتی گند زده بود 
  لذت ببرم،

  :سکوت کردم و حرفی نزدم که سارا نفس عميقی کشيد و از روی مبل بلند شد

  بس کن فکر به اون دخترو،_

  ...يه کم حرفه ای رفتار کن يه کم به فکر آينده باش

ين بار روبه روم نشست که سکوتم و مانتو و شالش و درآورد و موهای بستش و باز کرد و ا
  :شکستم

  تو چی؟_

  تو به پدرت فکر کردی؟

  اصال ميدونی اون موافقه يا مخالف؟

  :لبخند که زد رديف دندونهای سفيدش نمايان شد

  بابا که عاشق توعه،_

  چی از اين بهتر که تو همسر دختر يکی يه دونش باشی؟
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  :و قبل از اينکه من بخوام چيزی بگم ادامه داد

  ...البته همه اينا واسه بعد از جدايی از پناهه وگرنه بعيد ميدونم قبول کنه_

  داشت با موهاش بازی ميکرد که حواسم پرتش شد،

  چقدر موهای بلند بلوندش و دوست داشتم،

  درست مثل چشمهاش،

  هر لحظه بيشتر از قبل برام جذاب ميشد،

خيلی عجله کرده بودم شايد بهتر بود که  شايد پناه انتخاب غلطی بود شايد من تو انتخاب پناه
  !وايميسادم و حاال با خيال راحت به سارا ميرسيدم

  :از فکر بيرون اومدم و با صدای آرومی لب زدم

  ...موهات_

  !موهات خيلی خوشگلن

  :چشماش درخشيد که ادامه دادم

  ...بيا اينجا_

  با يه کم وقت تلف کردن باالخره اومد و کنارم نشست،

  وی موهاش کشيدم،دستم و ت

  فقط نگاهم کرد و حرفی نزد،

دلم هوسش و کرده بود حاال که همه چيز برمال شده بود ميتونستم تموم حسم بهش و بروز 
  بدم،

  دستم از روی موهاش به سمت گردنش رفت،

  پوست سفيد بی نقصش حسابی دگرگون کننده بود که اين بار گردنش و نوازش کردم،

  ميد که تمنای بودنش و دارم،شايد از رنگ نگاهم ميفه

  بعد از اين همه مدت تنهايی،

  .بهش نياز داشتم که چشماش و بست و خودش و آماده بوسيده شدن نشون داد
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سرم و جلوتر بردم لبهای خوش فرم و برجستش بدجوری هوس برانگيز بود که مهلت فکر 
  ...کردن هم به خودم ندادم و بوسيدمش

  تم و رو گردنش کشيدم،لبهاش و به بازی گرفتم و دس

  دست آزادم به سمت پاهاش رفت،

  پاهای کشيده و پرش لبريز تر از قبلم ميکرد،

دلم ميخواست کامال حسش کنم با خشونت لبهاش و به دندون گرفتم و حرکت دستهام رو 
  پاهاش پيشروی ميکرد که صداش دراومد،

  صدای ناله خفيف زنونش که منقلب کننده بود و شنيدنی،

به سمت تيشرتش رفت ديگه راضی نبودم به لمسش از روی لباس و دلم لمس پوست دستم 
  :نرمش و ميخواست که سارا سرش و عقب کشيد

  ..کافيه شهريار_

  :چشمام خمار بود پلک سنگينی زدم و با صدای گرفتم گفتم

  ...به کم داشتنت قانع نيستم_

  :کنارم بلند شد چشمهاش سرخ شده بود هم حالم بود اما گونم و بوسيد و از

  ...حاال وقتش نيست_

  ...ما هنوز خيلی باهم غريبه ايم

  :تو حال خودم نبودم تنها چيزی که تو اين لحظه ها به چشمم ميومد همين دختر بود

  چجوری از اين غريبگی درميايم؟_

  ..تو فقط بگو

  :خنده هاش حالم و بدتر ميکرد قهقهه ای زد

  صبر کن،_

  !بعدش من متعلق به توعم فقط چند ماه ديگه صبر کن

  :دستی تو صورتم کشيدم و از روی مبل بلند شدم

  !خيلی سخته که من باشم تو باشی ولی از صبر کردن حرف بزنی_
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  راهی حياط شدم،

  :ميخواستم بزنم بيرون تا حال و هواش از سرم بپره که صداش و پشت سرم شنيدم

  ...به وقتش ميفهمی که اينطوری واسه هرجفتمون بهتره_

  ...تا يه هوايی تازه کنی با يه نوشيدنی خنک ميام پيشت

  بی هيچ حرفی رفتم تو حياط،

نفسی تو هوای گرم اين شب تابستونی کشيدم و روی تاب نشستم و چند باری پشت سرهم نفس 
  عميق کشيدم که سر و کله سارا پيدا شد،

  ....با دوتا ليوان شربت به سمتم می اومد

  

  پناه#

شده بودم که حتی راه رفتن به سمت اتاق مالقات هم باعث نفس های بلند و پی حسابی سنگين 
  در پی ام شده بود،

  با ديدن مامان روی صندلی نشستم،

  ...برکه هم کنارش بود

  :لبخندی به جفتشون زدم و گوشی و برداشتم

  ..سالم_

  :گوشی دست مامان بود

  سالم به روی ماهت،_

  خوبی قربونت برم؟

  :تاييد تکون دادمسری به نشونه 

  خوب خوبم فقط اين نوه ات يه کم داره اذيتم ميکنه،_

  تو خوبی؟

  :جواب داد

  الهی من فدای جفتتون بشم،_
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روز مونده تا به دنيااومدن اين  12خيلی نميتونم نازت و بکشم اما يه کم ديگه تحمل کن فقط 
  وروجک

  :آروم خنديدم

  روزارو ميشمری مامان؟_

  :آره" بی جونی گفت"

  !از وقتی اينجايی روزارو ميشمرم و نميدونی چقدر اين روزا دير ميگذره_

قيافش که گرفته شد بی اختيار لبخند از رو لبام محو شد که برکه گوشی و از دست مامان 
  :گرفت

  ای بابا شما دوتاهم که استاد کور کردن ذوقيد،_

  ضمن سالم و خسته نباشيد بگو ببينم اون توله سگ چطوره؟

  زنه؟لگد مي

  :خنده های برکه باعث دوباره جون گرفتنم شد

  آره خالش،_

  انقدر ورجه ورجه ميکنه که پدرم و درآورده

  :و با نفس عميقی ادامه دادم

  !عين باباش شيطونه_

با يادآوری شهريار و اينکه مدتها بود نديده بودمش و فقط هرازگاهی پشت تلفن صداش و 
  شنيده بودم،

  تو گلوم،دلتنگی بغض سنگينی شد 

دلتنگيم براش حد و مرزی نداشت که حتی نفهميدم برکه چی گفت و بحث و به کلی عوض 
  :کردم

  شهريار خوبه؟_

  :لب زد

  ...خوبه_
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  آهنگاش بيشتر شده،

  تعداد کنسرتاش باالتر رفته و سرش حسابی شلوغه 

  شنيدن اين حرفها از برکه باعث خوشحالی ته دلم شد،

  و اين تصميم احساس رضايت ميکردم، وقتی ميديدم موفقه از خودم

  ...خوشحال بودم که اون به جای من اينجا نيست

  :لبخند رو لبم و جلد اشکی که چشمام و پوشونده بود باعث شد تا برکه بگه

  خوبی پناه؟_

  :با صدايی که ميلرزيد گفتم

  ...خوبم_

  بابا و ماهان خوبن؟

  از احوال بابا و ماهان باخبرم کرد،

  :ادامه دادم

  شهريار،_

  مياد ديدنتون؟

  :سری به اطراف تکون داد

  ...گفتم که سرش شلوغ شده کمتر مياد خونه_

  :نگاهش و پرسشگرانه بهم دوخت

  مگه تو هرروز باهاش حرف نميزنی؟_

  مدت ها بود که بيشتر تماس های روزانم بی حاصل قطع ميشد،

  به تماس هام جواب ميداد، مدت ها بود که فقط هفته ای يه بار يا چند روز يکبار شهريار

  ...انگار سرش حسابی شلوغ بود حتی شلوغ تر از اونی که برکه ميگفت

  :با يه سکوت طوالنی گفتم

  چرا حرف ميزنم،_
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  !خواستم از توهم بپرسم ببينم تو نبودنم هوای همسرم و داريد يا نه

  :خنديد

  نگران نباش پاندا،_

  ...لحظه شماری ميکنه برای ديدنشتو فقط از اون تو راهی مواظبت کن که خالش 

حرفهام با مامان و برکه تا پايان تايم مالقات ادامه پيدا کرد با رفتنشون راهی برگشتن از اتاق 
  مالقات شدم،

  دوباره دلتنگ شهريار شده بود ،

اين بار بيشتر از هردفعه چقدر دلم مخواست ببينمش چقدر هرشب دعا ميکردم واسه پيدا شدن 
  مالقات اختصاصی جور بشه و من بتونم شهريار و ببينم،راهی که يه 

  تو اين روزهای پايانی بارداريم نياز داشتم به بودنش،

   نياز داشتم به اينکه ناز و نوازشم کنه و لعنت به

  ...اين قسمت از تقدير که حاال از هم دور بوديم

هجوم مياره که به سمت ميدونستم اگه همينطور راهی سلولم بشم دلتنگی بيشتر از قبل بهم 
  تلفن رفتم،

  شمارش و گرفتم و به انتظار ايستادم،

از ته دلم آرزو کردم ای کاش امروز سرش يه کم خلوت باشه و فرصت جواب دادن به تماسم 
و داشته باشه اما انگار اين آرزو برآورده شدنی نبود که هرچی منتظر موندم جز صدای بوق 

  ...نشنيدم

  ی نشنيدن صداش بيشتر از گذشته شده بود،اين بار شمار روزها

  ...روز بود که به هيچکدوم از تماسهام جواب نداده بود 10اين بار 

  نفس عميقی کشيدم و گوشی رو سرجاش گذاشتم و راهی سلولم شدم ،

  :هانيه با ديدنم از رو تختش پايين اومد

  ...بيا بگير بشين_

  و تختم و مرتب کرد،

  :نشستم روی تختزير لب ازش تشکر کردم و 
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  اگه تو نبودی تو اين روزا کی ميخواست مراقب من باشه؟_

  :خنديد

  من تورو مثل خواهر نداشتم دوست دارم،_

  !تموم اينکارا دليه

  نگاهم بهش خيره بود که بی هوا چشمام خيس شد و قطره اشکی از گوشه چشمام سر خورد،

  :هانيه که متعجب شده بود با چشمای گرد شده نگاهم کرد

  پناه؟_

  من چيز بدی گفتم؟

  کنارم که نشست سرم و روی شونش گذاشتم و آروم باريدم،

  :دلم داشت ميترکيد و هانيه سعی در آروم کردنم داشت

  چرا گريه ميکنی دختر؟_

  ...ببينمت

  و خواست سرم و بلند کنه اما با سماجت من موفق نشد،

  ...دلم شونه هاش و برای گريه کردن ميخواست

  :صدای قهقهه های مونا دلم بيشتر از قبل گرفت با شنيدن

  چيه خوشگله؟_

  چرا هرچی به پس انداختن اون توله سگ نزديکتر ميشی دلنازک تر ميشی؟

  سرم و از روی شونه هانيه برداشتم،

  :فکم ميلرزيد و نميتونستم چيزی بگم که هانيه بلند شد و گفت

  بسه اينکارا،_

  ...بزار به حال خودش باشه

  مونا تبديل به پوزخندی شد ،قهقهه 

  :خيره شد تو چشمام و گفت
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فکر کنم هرچی که ميگذره بيشتر از قبل به اين فکر ميکنی که بايد با اين حرومزاده بی بابا _
  !چيکار کنی

  :تموم تنم ميلرزيد بااين وجود رو پاهام ايستادم و با همون صدای لرزون و گرفته گفتم

  ...بچه من پدر داره_

  :اال انداختابرويی ب

  پس کو؟_

  چرا ما نديديم که حتی يه بار بياد مالقات تو و اين تحفه؟

  بغضم و قورت دادم،

  مردمک چشمام تو کاسه تکون ميخورد،

  :دنبال جواب بودم اما هيچ جوابی واسش نداشتم که الل موندم و دوباره هانيه به دادم رسيد

  بس کنيد_

  :و رو کرد به من

  تو بايد استراحت کنی،_

  ..يه کمی به فکر خودت و اين بچه باش

  دوباره نشستم رو تخت،

  اين روزهارو حروم کرده بودم،

  ...هم به خودم و هم به اين بچه

  موقع شام بود که چشم باز کردم،

  :صورتم از گريه خيس بود که خوابم برد و حاال هانيه بيدارم کرده بود

  !صبح بخير_

  :چشم ريز کردم

  گم کردم؟ فکر کردی شب و روزم و_

  :آروم خنديد
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  فشار حاملگيه ديگه،_

  !هرچيزی ممکنه

  نفس عميقی کشيدم و از تخت پايين رفتم،

  :بايد ميرفتيم غذاخوری اما خيلی برام سخت بود راه رفتن تا اونجا که هانيه ادامه داد

  االن ميرم غذات و ميگيرم برات ميارم،_

  شما معافی از رفتن به غذاخوری

  .کشيد و دستش و رو شونم

  با رفتن هانيه تو آينه نگاهی به خودم انداختم،

صورتم هم درست مثل دست و پام وحشتناک ورم کرده بود و حسابی ترسناک شده بودم 
  مطمئن بودم اگه شهريار اين قيافه رو ميديد کلی اذيتم ميکرد و رگباری ازم عکس ميگرفت،

  تو دلم به افکارم خنديدم و دستی توی موهام کشيدم،

نگ موی نصفه و نيمم باعث چند رنگ شدن موهام شده بود اولين کاری که بعد از خالصی ر
  از اينجا بايد انجام ميدادم،

  ...رنگ کردن مجدد اين موها بود همونطوری که شهريار دوست داشت

  لبخندی به خودم زدم،

  اميدواری به آينده حالم و خوب ميکرد ،

  يکسال و چند ماه ديگه باقی مونده، حالم خوب بود که چند ماه گذشته و فقط

حالم خوب بود که اين قضيه داشت ختم به خير ميشد حالم خوب بود که همه چيز دست به 
  دست هم داد تا من خيلی راحت بتونم اين تصادف و اين جرم و گردن بگيرم،

  ...از پالک ماشين بابا که به اسم من بود گرفته تا بودنم تو اون تصادف و ديدن همه چيز

  هنوز هانيه نيومده بود که تو تقويمم امروز و هم تيک زدم ،

  ...يه روز ديگه از ديماه هم رفت قاطی گذشته ها

  :سرم تو تقويم بود که صدای هانيه به گوشم خورد

  :غذا رسيد...ظرفهای غذارو تو سفره کوچيکی که رو زمين پهن بود گذاشت  که گفتم_
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  خودتم اينجا غذا ميخوری؟_

  :نشونه تاييد تکون داد سری به

  اصال اين قيمه بی تو از گلوم پايين نميره_

  :با خنده رو به روش نشستم که ادامه داد

  !بهتره بگم بی شما_

  ...و اشاره ای به شکمم کرد

  :قاشق و چنگال و تو دستم گرفتم و همينجور که نگاهم به غذام بود گفتم

   ماهم همينطور_

  :گفتدوباره خنديد و بين خنده هاش 

  راستی پس کی قراره واسه اين بچه اسم انتخاب کنی؟_

  چند روز ديگه به دنيا مياد اما تو هنوز واسش اسم انتخاب نکردی

  :سرم و باال گرفتم

  منتظرم همسرم واسش يه اسم انتخاب کنه_

  :چشماش گرد شد

  يعنی انقدر سخته که هنوز انتخاب نکرديد؟_

  شونه ای باال انداختم و حرفی نزدم،

  سوال هانيه سوال خودمم بود ،

  تو همين تماسهای دير و دور حرفش و با شهريار زده بودم،

  ازش پرسيده بودم که چه اسمی واسه پسرمون بزارم اما اون هربار طفره رفته بود،

  ...به خودم سپرده بود و  انگار خيلی خوشحال اين ماجرا نبود

گه اسمی انتخاب نميکرد خودم دست به تصميمم و گرفتم دوباره فردا بهش زنگ ميزدم و ا
  ...کار ميشدم

  بعد از خوردن شام يه کمی با هانيه حرف زديم و بعد خوابيديم
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  چشمام تازه داشت گرم ميشد که با پيچيدن درد بدی تو وجودم از خواب پريدم،

  تموم تنم درد ميکرد،

  شايد حتی کلمه درد برای حالی که داشتم کم بود،

  و به خودم ميپيچيدم که بی اختيار جيغ زدم،تو جام بند نبودم 

  :جيغی که باعث شد تا همه از خواب بپرن و هانيه با نگرانی به سمتم بياد

  چت شده پناه؟_

  :دستام مشت شده بود و صدام به زور درميومد که لب زدم

  فکر کنم،_

  ...فکر کنم بچه داره به دنيا مياد

.....  

  با همون حال رسيدم بيمارستان،

  ...آشنايی کنارم نبود که دلداريم بده و فقط همون مامور همراهم بهم ميگفت که آروم باشمهيچ 

  به بخش زايمان که انتقال داده شدم ديگه هيچی نفهميدم اال درد ،

  درد بی نهايتی که تسکينی براش نبود اال شنيدن صدای گريه ی بچه،

  باالخره به دنيا اومد،

و پوشونده بود نفس نفس ميزدم و اونکه تازه پا به دنيا  من خيس از عرق سردی که پيشونيم
  !گذاشته بود گريه ميکرد

  :چشمام و لحظه ای بستم تا ديد تارم بهتر بشه و همزمان صدای دکتر و شنيدم

  نگاهش کن مامانش،_

  ببين چه پسری به دنيا آوردی

  نايی برام نمونده بود،

  م باعث شد تا لبخندی بزنم،بااين حال چشم باز کردم صدای گريه هاش تو گوش

  دستای کوچولوش و تو دستم گرفتم انگار ديوونه شده بودم که داشتم انگشتاش و ميشمردم،
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  :همه جای تنش و نگاه کردم که دکتر لبخندی زد

  بچت سالمه سالمه_

  و پايين تر آردش که اولين بوسم و به سرش زدم،

  حس و حال عجيبی بود،

  مادر شدن وسط اين همه درد ،

  ...عجيب خوب بود و جای شهريار خالی

  بعد از زايمان تو يکی از اتاقهای بيمارستان با يه آرامبخش به خواب رفته بودم ،

  چشم که باز کردم صبح شده بود،

  دستم که با دستبند به تخت بسته شده بود،

و خشک شده بود که با دست آزادم کمی ماساژش دادم و همزمان پرستار واسه سرکشی اومد ت
  :اتاق

  بيدار شدی عزيزم؟_

  پاشو يه چيزی بخور که بايد به بچه شير بدی

  حرفی که نزدم کمکم کرد تا بشينم،

  :آروم نشستم و با صدای گرفته ای گفتم

  ميشه يه زنگ بزنم به مامانم؟_

  :سری به اطراف تکون داد

  نميدونم،_

  بايد بااون خانم که همراهته حرف بزنی،

  ...االن صداش ميکنم

  ...اومدن اون زن مامور باالخره تونستم خبر به دنيا اومدن بچه رو به مامان بدم با

  واسه اولين بار داشتم به بچه شير ميدادم،

با ترس و لرز تو بغلم گرفته بودمش و اون با دهن کوچولوش داشت شير ميخورد و من چقدر 
  :مامان به گوشم خوردذوق زده بودم واسه ديدن اين صحنه و ديدن صورت ماهش که صدای 
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  ...پناه_

  سرم و که بلند کردم همه بودن،

  ...بابا برکه ماهان و مامان

  مامان که اشک شوق تو چشماش جمع شده بود جلوتر اومد و کنار تخت ايستاد،

  :لباسم و کمی پايين کشيدم تا جلوی بابا معذب نباشم و بعد جواب مامان و دادم

  باالخره نوه ات به دنيااومد_

مان دستش و آروم رو سر بچه کشيد و همزمان با سر خوردن قطره اشکی از گوشه ما
  :چشماش لب زد

  چرا االن بهم گفتی؟_

  چرا همون ديشب خبرم نکردی؟

  مگه من مرده بودم؟

  با جلوتر اومدن بقيه همه حواسا به بچه پرت شد ،

  :لبخند روی لب های همه نقش بسته بود که ماهان گفت

  نقدر تپله؟آبجی چرا اين ا_

  :برکه قهقهه ای زد

  تو خودت که به دنيا اومدی دوبرابر اين بودی_

ماهان که گيج شده بود با حالت با مزه ای يه نگاه به بچه انداخت و يه نگاه به خودش که 
  ...باعث خنده هممون شد

  :اين بار نوبت بابا بود که بچه رو نوازش کرد

  خوش اومدی مرد کوچولو_

  :يدو بعد سرم و بوس

  تو حالت خوبه بابا جون؟_

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم

  ...خوبم_
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  :ادامه داد

  به شهريار زنگ زدی؟_

  :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

  اگه شماهم بهش خبر نداديد،_

  اون بی خبره

  :بابا حرفی نزد و برکه گفت

  االن بهش زنگ ميزنم خبر بابا شدنش و بهش ميدم،_

  !به جيب مژدگونيشم ميزنم

  چشمکی تحويلم داد و گوشيش و تو دستش گرفت و راه گرفت تو اتاق،

صدای گوشی رو روی آيفون گذاشته بود تا همه شنوای عکس العمل شهريار باشيم اما هرچی 
  ...که بوق خورد صدايی از شهريار تو گوشی نپيچيد

  :برکه پوفی کشيد و گوشی و قطع کرد

  !ژدگونی بهم نرسهاينم از شانس گند منه که يه م_

  اين حرفش باعث خنده همه شد اال من،

  فکرم مشغول شده بود ،

  :شايد هم نگران بودم از اين بی خبری که گفتم

  دوباره بهش زنگ بزن_

  سری به نشونه تاييد تکون داد و دوباره شماره شهريار و گرفت،

م که صدای زنونه اين بار هم گوشی رو آيفون بود و همه منتظر شنيدن صدای شهريار بودي
  :ای تو گوشی پيچيد

  بله_

  بی اختيار چشم هام گرد شد ،

برکه که با خودش فکر ميکرد شايد شماره رو اشتباهی گرفته نگاهی به صفحه گوشيش 
  :انداخت اما انگار همه چيز درست بود که جواب داد
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  ...من_

  من با شهريار تماس گرفتم،

  شما؟

  :پيچيدبی هيچ مکثی صداش دوباره تو گوشی 

  ...االن گوشی و بهش ميدم_

  :و چند لحظه بعد صدای شهريار تو گوشی پخش شد

   سالم_

برکه حتی يادش رفته بود واسه چی زنگ زده که سکوت طوالنی ای کرد و همزمان بابا 
  :گفت

  گوشی و بده به من_

بهش داد دلم گوشی که دست بابا افتاد از رو اسپيکر دراومد و بابا خبر به دنيا اومدن بچه رو 
ميخواست باهاش حرف بزنم که گوشی و از بابا گرفتم و با بيرون رفتن مامان اينا شروع 

  :کردم به حرف زدن با شهريار

  سالم،_

  خوبی؟

  :صداش به گوشم خورد

  سالم پناه،_

  تو خوبی؟

  بچه خوبه؟

  :نگاهی به بچه که حاال کنارم خواب بود انداختم و گفتم

  خوبه،_

  ...وقتی که داشت به دنيا ميومد کنارم باشی خيلی دلم ميخواست

  :خيلی عادی جواب داد

  توهم به چيزايی فکر ميکنی،_
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  خوشحالم که سالمت به دنيا اومده

صدای اون زن که حدس ميزدم صدای سارا باشه تو ذهنم مرور ميشد بااين حال دلم 
  نميخواست حاال حرفی از اون زن بزنم ،

  ه داشتم صداش و ميشنيدم، اون هم بعد از اين همه روز ک 

  صدام و تو گلوم صاف کردم،

  :حرفش هم به دلم ننشسته بود و حاال دوتا دليل واسه بغض داشتم

  من هنوز واسش اسم انتخاب نکردم،_

  نميخوای واسش اسم انتخاب کنی؟

  وای نميدونی چقدر خوشگله، 

   !يه پسر تپل با چشمهای روشن

  :نفس عميقی کشيد

  چه ميدونم،_

  سمی براش بزار هرچی که خودت دوست داریيه ا

  بغضم سنگين تر شد

  انگار حرفهام و نصفه و نيمه ميشنيد، 

  :به روی خودم نياوردم 

  نميای اينجا؟_

  االن فرصت خوبيه که هم يه ديداری تازه کنيم هم پسرت و ببينی

  :سريع جواب داد

  نه نميتونم،_

  از طرف من بچه رو ببوس ،

  ...ازش هم خوب مراقبت کن

نميدونم تحت تاثير زايمان بودم و انقدر دلنازک شده بودم يا اين وسط حسی که بهم ميگفت 
  شهريار مدتهاست عوض شده درست بود؟
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اين بار هرچقدر سعی کردم خودم و قانع کنم که سرش شلوغه نتونستم و بی اختيار قطره 
  :اشکی از گوشه چشمام افتاد و مسير گونم و طی کرد

  ...مراقبشم_

  :بی معطلی گفت

  خيلی خب،_

  من خيلی درگيرم کاری نداری؟

  تموم حال بدم جمع شده بود تو گرفتگی صدام و من اميد داشتم به اينکه شهريار بفهمه،

  بفهمه که حالم خوش نيست،

  اميد داشتم که غم و از صدام بخونه،

  :لب زدم

  نه،_

  خداحافظ

  !شی و قطع کردو چقدر تلخ بود اينکه نفهميد و با يه خداحافظی گو

  نفس عميقی کشيدم،

  درد روحم حتی از درد جسمم پيشی گرفته بود،

  باورم نميشد شهرياری که من ميشناختم انقدر عوض شده باشه،

  ...باورم نميشد که اون حتی واسه بچمون يه اسم انتخاب نکرده بود

  ...همه چيز غير قابل باور بود

  دوباره دراز کشيدم رو تخت،

  ه دوختم و وسط بغض و اشک های پراکنده ام لبخندی بهش زدم،نگاهم و به بچ

اميد من بود تو اين روزهايی که دلم پرميکشيد واسه شهريار و شهريار اونی نبود که 
  ...ميشناختم

  :با شنيدن صدای برکه از فکر بيرون اومدم

  تماس عاشقونتون به پايان رسيد؟_
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  :لبخندی تحويلش دادم

  آره تموم شد_

  :کاسه چرخوندچشمی تو 

  خب،_

  قبل از هرچيزی بگو ببينم اون زنه کی بود که جواب داد؟

  :ابرويی باال انداختم

  ..اون_

  اون همکارشه

  :آهانی گفت

  حتما همون دخترست که شبيه اروپايياست؟_

  :متعجب که نگاهش کردم ادامه داد

  چند تا عکس ازشون ديدم،_

  ...همون دختره رو ميگم که خودتم ديديش همونکه

  :پريدم وسط حرفش

  سارا تابش_

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  آره خودشه فکر کنم اسپانسر کارهای جديد شهريار همين دخترست،_

  ...چند تا مصاحبه از شهريار خوندم که اينو تاييد کرده بود

  :حرفی که نزدم تخت و دور زد و باال سر بچه ايستاد

  ...قربونش برم چقدر ناز خوابيده_

  تی شهريار واسش اسم انتخاب کرد؟راس

  زبونم کوتاه بود،

  :دلم نميخواست موقعيت شهريار تو دل خانوادم به خطر بيفته که جواب دادم
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  آره،_

گفت که خيلی دلش ميخواد بياد بيمارستان اما تهران نبود و اسم بچه رو هم پشت گوشی 
  ...انتخاب کرد

  برکه منتظر چشم دوخت بهم،

  بچه خيره موند،دوباره نگاهم به 

  اون همه چيز من بود تو اين روزهايی که تنهايی داشت جونم و به لبم ميرسوند،

  تو اين روزهايی که حسابی بهم ريخته بودم و دلخور از شهريار،

  ...اون اميد من بود

  :لب زدم

  ...اميد_

  گفت اسم بچه رو بزارم اميد

  :لبخندی زد

  خاله صدا بزنم؟پس از اين به بعد بايد ايشون و اميد _

  :آروم خنديدم

  ...تو هرچی که دوست داری ميتونی صداش بزنی_

  :ژستی به خودش گرفت و بعد آروم خم شد و سر اميد و بوسيد

  هيچ بويی تو دنيا خوشبو تر از بوی نوزاد نيست_

  :و همزمان صدای گريه اميد بلند شد که با همون خنده هايی که همچنان باقی بود گفتم

  ی هم دلنواز تر از صدای گريه بچه نيست،هيچ صداي_

  !پس حاال که کرم ريختی و بيدارش کردی خودتم آرومش کن

  ...اين بار برکه هم خنديد و صدای گريه های اميد تو صدای خنده های ما گم شد

  

  شهريار#
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  تلويزيون و خاموش کردم،

دراز کشيدم رو  حتی حوصله شنيدن موزيکی که از خودم داشت پخش ميشد رو هم نداشتم که
  :کاناپه و چشمام و بستم و همزمان صدای سارا رو شنيدم

  تو که دو ساعتم نيست بيدار شدی،_

  دوباره داری ميخوابی؟

  :بی اينکه چشم باز کنم جواب دادم

  حوصله ندارم_

  :صدای پوزخندش به گوشم رسيد

  حتما بخاطر پناه؟_

  چيه نکنه صداش و شنيدی همه چی و يادت رفته؟

  :باز کردم و عصبی نشستمچشم 

  حوصله ندارم سارا،_

  ..سر به سرم نزار

  :قصد بيخيال شدن نداشت که ادامه داد

  تکليفت و با خودت روشن کن،_

چند ماهه دارم بهت ميگم حق نداری جواب تلفناش و بدی و باز قايمکی از من جوابش و 
  ميدی،

  !حاال هم که با شنيدن صداش حالت دگرگون شده

  :کشيدمنفس بلندی 

  چرا گوشيم و جواب دادی؟_

  تو که اسم برکه رو روی صفحه گوشی ديدی چرا جواب دادی؟

  :شونه ای باال انداخت

  دلم خواست جواب بدم،_

  چون ديگه چيزی نمونده تا طالق  دادنش،

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

208 
 

  !چون کم کم بايد همه چيز و علنی کنيم

  :رو ازش گرفتم

  بده ولی اون زنگ زده بود که به من خبر پدر شدنم و_

  :پوزخندی زدم

  ...زنگ زده بود که من واسه بچه اسم انتخاب کنم_

  :کنارم نشست

  نميخوای بگی که بخاطر به دنيا اومدن يه بچه انقدر احساساتی شدی؟_

  :تيز به سمتش برگشتم

  اون بچه،_

  ...بچه منم هست

  ...اون پسر منم هست

  :نگاهش سرد شد

  ...يه ساعت ديگه همه چی و يادت ميره_

  :رو کاناپه بلند شد و همينطور که به سمت اتاق ميرفت ادامه داداز 

  من ميرم آماده شم،_

  !از همين امروز بايد پيگير کارهای طالق پناه باشيم

  با رفتن سارا چند باری تو موهام دست کشيدم ،

  :فکرم آشفته بود و آروم و قرار نداشتم که دوباره صدای سارا رو شنيدم

  ...شهريار يه لحظه بيا_

  بلند شدم و راهی اتاق شدم،

  ...با ديدنش در حالی که با باال تنه لخت جلوی آينه ايستاده بود خشکم زد

  :تا به حال اينطوری نديده بودمش که از تو آينه زل زد بهم

  بند لباسم و برام ميبندی؟_
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  ...ميخوام آماده بشم

  نگاه نافذش و بهم دوخته بود،

  هاش کشيد ، با عشوه گری دستش و زير سی*نه

سی*نه های درشت به رنگ بلور سفيدش باعث شد تا بزاق دهنم و سخت پايين بفرستم و به 
  سمتش رفتم،

  :لباس زير آبی نفتيش و رو شونه هاش مرتب کرد و گردنش و کج کرد که نفسی کشيدم

   ...نکن_

  !اينطوری با من بازی نکن

  نيمرخ صورتش و به سمتم چرخوند

و به دندون گرفته بود و با نگاهی که در برابرش هيچ مقاومتی نداشتم حاال لبای خوش فرمش 
  زل زده بود بهم که سری تکون دادم و دستام و دور کمرش حلقه کردم، 

  :نفس های پی در پی ام و تو گوشش کشيدم

  ....خودت خواستی که اينطوری ديوونه بشم_

  :و چسبيدم بهش که دستش و رو گردنم کشيد و لب زد

  ...تو ديوونه ترممن از _

  دستم رو تنش تکون خورد و باال تر رفت،

با لمس باال تنش صدای نفس هام بلند تر شد و بی طاقت سارا رو چرخوندم به طرف خودم و 
  هولش دادم سمت ديوار،

حاال چسب ديوار بود که نگاهم و به هيکل بی نقصش دوختم و اين بار گردنش و تو دستم 
  لبهاش و به دندون گرفتم و با دست آزادم پايين تنش و لمس کردم،گرفتم و بی هيچ ماليمتی 

دستش و که رو دستم گذاشت واسه ثانيه ای از خير لبهاش گذشتم و با صدايی که دو رگه شده 
  :بود تو گوشش نجوا کردم

  اين بار و نميتونم بيخيالت بشم،_

  !بايد اينطوری آرومم کنی

   !بايد اينطوری از آشفتگی نجاتم بدی
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و چنگی به پايين تنش زدم که آخ آرومی گفت و دستش و از رو دستم برداشت و همين برای 
شروع کافی بود که تيشرتم و از تنم درآوردم و دکمه شلوار سارا رو باز کردم و همزمان 

  :صداش و شنيدم

  ...دلم نميخواد خيلی پيش بريم_

  :با همون صدای گرفته جواب دادم

  ...هيس_

  خودم حواسم هست

  ...و  با پايين کشيدن شلوارش نگاهم و به پايين تنش دوختم

....  

  پيشونيش و بوسيدم و خسته و داغون کنارش دراز کشيدم،

نفس هام و پشت سرهم بيرون فرستادم و عرق رو پيشونيم و پاک کردم که صدای سارا به 
  :گوشم خورد

  حاال چرا انقدر خشن؟_

  :که زل زدم بهش و بازوی کبودش و با دست ديگش ماساژ داد

  قاطی کرده بودم،_

  ولی تو خوب آرومم کردی

  :دستی تو موهاش کشيدم و همزمان با بوسيدن سرش ادامه دادم

  خيلی خوب_

  :خودش و جا کرد تو بغلم و با صدای آرومی گفت

  ولی من هنوز نگرانتم،_

  ..نگران احساسی شدنت

  ...نگران

  :حرفش و بريدم

  الزم نيست نگران چيزی باشی،_
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  ...من همين فردا همه چی و رسمی ميکنم و ما باهم ازدواج ميکنيم

  :لب زد

  ولی تو هنوز از پناه جدا نشدی_

  :جدی نگاهش کردم

  جدا ميشم سارا،_

  اما ديگه طاقت دوری از تورو ندارم،

  دلم ميخواد دائم کنارم باشی،

  دلم ميخواد بيشتر حست کنم و تمومت مال من بشه

  :کشيد و شروع کرد به پوشيدن لباس هاش خودش و از آغوشم بيرون

  خيلی خب ولی من فقط چند روز بهت وقت ميدم تا از پناه جدا بشی_

  :چشمهام و بستم و دوباره بازشون کردم

  چشم،_

  يکی دو روز که بگذره همين کار و ميکنم االن نميتونم،

  ...بهش اضافه کنماالن دلم براش ميسوزه اون حتما خيلی درد داره نميخوام درد روحی هم 

  :و لبخندی بهش زدم

  حاال بگو ببينم،_

  من کی بيام خواستگاری رسمی؟

  :متقابال لبخندی تحويلم داد

  !همين امشب_

   من ميرم خونه و آماده ميشم توهم ميتونی با بابا حرف بزنی و بيای

  :نيمخيز شدم و آرنجم و تکيه دادم رو تخت

  ميام که جواب بله رو بگيرما،_

  ودت هم از خانوادتهم از خ
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  :قيافش کمی نگران شد

  شهريار من هنوز به خانوادم نگفتم که تو يه بچه هم داری،_

  ميدونم اگه بفهمن برامون مشکل ساز ميشه،

  پس توهم از اون بچه حرفی نزن

  تو سکوت نگاهش کردم،

  انگار بخت اون بچه شوم تر از من بود که گير افتاده بود تو اين سرنوشت،

  :طوالنی شد از روی تخت بلند شد سکوتم که

   پاشو من و برسون_

  ...بلند شدم و شروع کردم به حاضر شدن و بعد از خونه زديم بيرون

  :تو مسير بوديم که سارا نگاهش و تو ماشين چرخوند

  اين ماشين و خيلی دوست دارم،_

  خيلی بيشتر از ماشين خودم

  شايد يکی جفتش و خريدم

  :نگاه گذرايی بهش انداختم

  حاال که دوستش داری مال تو_

  !اصال بشه اولين هديه من به تو

  :با چشمای گرد شده نگاهم کرد

  ديوونه شدی؟_

  تو که همش چند ماهه اين ماشين و خريدی

  :اين بار خيره به مسير پيش رو گفتم

  فدای يه تار موت_

  :چشماش از ذوق درخشيد

  اونوقت خود ت چيکار ميکنی؟_
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  :کردملبام و با زبون تر 

  يه ماشين ديگه واسه خودم ميخرم_

  :دستاش و با شوق کوبيد بهم

  ميشه ماشين توهم من انتخاب کنم؟_

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم که ادامه داد

   ...مشکی زير پات باشه،خيلی بيشتر از اين ماشين بهت ميادBMW دلم ميخواد يه_

  :ابرويی باال انداختم

  و واست بگيرم؟مگه نميخواستی يه خونه ن_

  اينطوری يه چند وقتی بايد واسه خونه صبر کنی

  :بيخيال شونه ای باال انداخت

  اين خونه  رو دوست دارم،_

  فعال الزم نيست عوضش کنيم،

  !شايد فقط دکور و عوض کردم شايد هم نه

  :جواب دادم

  ديگه شما مختاری هر تصميمی که بگيری فقط ميگم چشم_

  :پر کردصدای خنده هاش ماشين و 

تو جدا انقدر به من احترام ميزاری و اصطالحا زن ذليلی يا چون فعال خرت از پل نگذشته _
  انقدر خوبی؟

  :خنده ام گرفت با حرفهاش

 نميدونم،_

  بايد صبر کنيم و ببينيم

  :با مشت به بازوم کوبيد

  !بدجنس_

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

214 
 

  با رسيدن به خونه پدری سارا،

  :گرمی فشردمماشين و جلوی در نگه داشتم و دستش و به 

  شب ميبينمت_

  لبخندی تحويلم داد و از ماشين پياده شد،

  :قبل از بستن در صدام زد

  شهريار_

  :منتظر که نگاهش کردم ادامه داد

  شب اون بافت سرمه ای رو بپوش،_

  !ميخوام ست باشيم

  :آروم خنديدم

  اينم چشم،_

  ديگه چی؟

  : قيافه متفکرانه ای به خودش گرفت

  ديگه هيچی،_

  خودت باش مراقب

  در و که بست منتظر موندم تا وقتی که رفت تو خونه و ماشين و به حرکت درآوردم،

امشب شب مهمی بود و من تا شب کلی کار داشتم از صحبت با وحيد که مدير برنامه های 
  ...کنسرت ها بود گرفته تا سر زدن به استوديو و چک کردن وضعيت پخش آهنگ جديدم

....  

  بزرگ رز سرخی که با سليقه پيچيده شده بود انداختم، نگاهی به دسته گل

  :انقدر زيبا بود که لبخند رضايت بخشی زدم

  ممنونم_

  :ساله ای بود جواب داد 40فروشنده که مرد حدودا 
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  خوشحالم که مورد پسندتونه،_

  اميدوارم دوباره تشريف بياريد اينجا آقای کاميابی

  ز گل فروشی بيرون زدم،لبخندم رو لبام باقی موند تا وقتی که ا

  حاال همه چيز مهيا بود واسه اين خواستگاری،

  قبل از به حرکت درآوردن ماشين تو آينه نگاهی به خودم انداختم،

ظاهرمم مرتب بود که دست به موهام نزدم و خيلی زود چشم از خودم گرفتم و راهی 
   .شدم

  نزديک بودم که خيلی زود رسيدم،

  کرد تو حياط بزرگ خونه راه افتادم،خدمتکار که در و باز 

  سرمای زمستون تا خود استخونام نفوذ ميکرد که دستام و مشت کردم و بی هوا ياد پناه افتادم،

  انگار همينجا بود که انقدر شديد حسش کردم،

  صداش تموم سرم و پر کرد،

  صدای خنده هاش وقتی که داشت مسخرم ميکرد که از سرما به خودم ميلرزيدم،

  خوردنش و سرخ شدن لب و زبونش، لبو

  همه و همه جلوی چشمام بودن،

  همه اون روِز خريد حلقه ها مثل يه فيلم داشت از جلو چشمام رد ميشد،

  از حرکت ايستاده بودم و غرق شده بودم تو خاطرات ،

   بيشتر از قبل سردم شده بود

تابش من و به خودم  سرم رو تنم سنگينی ميکرد و هاج و واج مونده بودم که صدای آقای
  :آورد

  شهريار؟_

  پس چرا اونجا وايسادی؟

  به خودم اومدم،

  :جلوی در منتظرم ايستاده بود که قدم برداشتم به سمتش
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  سالم_

  :همزمان با رسيدن بهش جواب سالمم و به گرمی داد

 سالم؛_

  خوش اومدی

  و کنار ايستاد تا وارد بشم،

  جلو تر از آقای تابش وارد خونه شدم،

سارا کنار مادرش ايستاده بود و با لبخند نظاره گرم بود که با سالم و احوالپرسی به سمتش 
  رفتم و دسته گل و تحويلش دادم،

  :نگاهش و بين من و رزهای سرخ چرخوند و لبخند دندون نمايی زد

  مرسی که امشبم حواست به سليقه من بوده_

  :امه دادو با صدای آرومتری که فقط خودم و خودش بشنويم اد

  !مرسی که هم واسم رز قرمز خريدی و هم لباس ست باهام پوشيدی_

  :هنوز چيزی نگفته بودم که صدای آقای تابش باعث شد تا حواسمون به اون سمت پرت بشه

  وقت واسه پچ پچ کردن زياده،_

  ...فعال بفرماييد

  و به مبل های سلطنتی کنارمون اشاره کرد...

  :سوی ازدواج من و سارا کشيده شد که مادرش پرسيدحرفها رفته رفته به سمت و 

  من از سارا شنيدم که شما قبال يکبار ازدواج کرديد و به داليلی اين ازدواج نا موفق بوده،_

  از همسر اولت جدا شدی؟

  :قبل از اينکه من بخوام چيزی بگم سارا گفت

  ...شهريار همين ديروز رفت دنبال کارهای طالق_

قت روهم پنهان ميکرد بااين وجود فقط سری به نشونه تاييد تکون دادم که سارا داشت اين حقي
  :مامان سارا ادامه داد

  حاال که سارا انقدر مصممه واسه اين ازدواج من حرفی ندارم_
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  :و نگاهش و دوخت به آقای تابش

  باقيش و ميسپارم به شما_

  :آقای تابش لبخندی زد

  منم که هوادار توعم،_

  ...پس مبارکه

  نگاهم که به سارا افتاد چشماش ميدرخشيد،

  خوشحال بود از اينکه همه چی به خوبی و خوشی پيش رفته،

  ...حال منم خوب بود

  :تو سکوت داشتم سارا رو تماشا ميکردم که آقای تابش ادامه داد

البته من ميدونم که شما دو نفر همه حرفاتونو زديد اما اگه دوست داريد به رسم همه _
  ...يای ايرانی ميتونيد بريد يه گوشه و باهم حرف بزنيدخواستگار

  :و روبه سارا ادامه داد

  ...شهريار و ببر باال عزيزم_

  سارا که از روی مبل بلند شد دنبالش راه افتادم،

پشت سرش پله های مارپيچ خونه رو طی کردم و باالخره رسيديم به طبقه باال که چرخيد 
  :سمتم و لب زد

  !م شهريار...خيلیمن خيلی خوشحال_

  خنده ام گرفته بود،

  :تا حاال اينطوری نديده بودمش که جلوتر رفتم و گونه سرخ شدش و بوسيدم

  ...دوستدارم_

  :سرم و که عقب کشيدم چشماش گرد شده بود و مات مونده بود که ادامه دادم

  ...خيلی دوستدارم سارا_

  :دستش و رو قلبش گذاشت و تازه به خودش اومد

  اين حرفهارو بهم نزده بودی هيچوقت_
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  :سری به اطراف تکون دادم

  نگهشون داشته بودم واسه امشب_

  :آروم خنديد و حرفی نزد که گفتم

ميخوای تا تهش همينجا وايسيم؟سر چرخوند و  به اتاقی که کمی باهامون فاصله داشت _
  :اشاره کرد

  بريم تو اتاقم_

  وارد اتاق سارا شديم،

  و سارا با يه کم فاصله کنارم نشست،روی تخت دونفرش نشستم 

  :خسته امروز بودم که خوابيدم رو تخت و گفتم

  اگه حرفی داری بگو،_

  منم گوش ميکنم

  :با اينطور ديدنم لبخندی زد

  وسطش خوابت نبره؟_

  :نوچی گفتم

  گوشم باتوعه بفرماييد_

  :نفس عميقی کشيد

خيلی عالی بگيريم که مثل بمب خب بايد بهت بگم که دلم ميخواد يه مراسم ازدواج خيلی _
  صدا کنه،

  ...بعدش دلم ميخواد ماه عسلمون و بريم فرانسه دلم ميخواد

  :از جا پريدم و گفتم

  صبر کن صبر کن،_

  عزيزم ميخوايم ازدواج کنيم يا تور تفريحيه؟

  :گفتم و صدای خنده هام بلند شد که با مشت کوبيد به بازوم

  ت دارم و واسم بکنی؟يعنی تو نميخوای کارهايی که دوس_
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  :شونه ای باال انداختم

  !هرچی که تو بخوای همون ميشه فقط کافيه لب تر کنی_

  :لبخند گله گشادی زد

  پس دوباره دراز بکش و گوش کن_

  :دراز کشيد و گفتم

  ميشنوم_

  :نيمرخ صورتش و به سمتم چرخوند و با چشمای روشن درياييش زل زد بهم

  باشی،ميخوام هميشه دوستم داشته _

  ميخوام تموم فکر و ذکرت من باشم

  ميخوام هيچ اثری از پناه تو قلبت نباشه

  :اين بار تمام رخ نگاهم کرد

  اهميتی نداره اگه اون دوتا مورد اول و عملی نکنی،_

  اما برام مهمه که قول بدی،

  ...قول بدی که من بشم تنها زن همه زندگيت

  :خيره شدم بهش

  و حواسم و بردی، تو که خبر داری چطوری هوش_

  پس اين حرفا چيه سارا؟

  :لب زد

  فقط قول بده_

  :دستم و رو دستش گذاشتم و با صدای آرومی گفتم

  بهت قول ميدم که از امشب تا ته تهش فقط تو دلم جای تو باشه و بس_

  :اين بار چشمهاشم خنديد

  ...حاال ديگه بريم پايين تا بابا تاريخ همه چی و مشخص کنه_

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

220 
 

  

  پناه#

  :د و توبغلم تکون ميدادم اما گريه هاش بند اومدنی نبود که مونا نفس عميقی کشيدامي

  ...د خفش کن ميخوايم بخوابيم_

  حرفی نزدم ،

دور خودم ميچرخيدم و اميد و تو بغلم تکون ميدادم اميدی که نه شير ميخورد و نه گريه هاش 
  ساکت ميشد،

نگرانيم بخاطر گريه های اميد بايد راهی پيدا نميدونستم چرا آروم نميگيره و حاال عالوه بر 
  :ميکردم تا موناهم صداش درنياد که هانيه اميد و از بغلم بيرون کشيد

  ...بدش من شايد تو بغل من آروم شد_

بچه رو گرفت سعی کرد آرومش کنه اما بی فايده بود که مونا از تختش بيرون پريد و اومد 
  :سمت من و هانيه

  بده به من،_

  خفش ميکنمخودم 

و وحشيانه دست برد سمت اميد که صدای گريه های اميد چند برابر باال رفت و همين باعث 
  :شد تا خودم و بندازم جلوی مونا

  االن ميخوابونمش،_

  :نگاه سردش و بهم دوخت

  چند وقته که کارم شده تحمل تو و ونگ ونگای اين بچت،_

  داری صبرم و سر مياری،

  پس خفش کن

  تاييد تکون دادم و اميد و تو بغلم گرفتم و رو لبه تخت نشستم، سری به نشونه

  :لباسم و باال زدم چشم دوختم به اميد و آروم لب زدم

  مامانی شيرت و بخور و بخواب_
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  دستم و که رو پيشونيش کشيدم يه کم آرومتر شد،

 چشمای سبز همرنگ شهريارش دست از گريه برداشت و اميد شروع کرد به شير خوردن که
  :هانيه ابرويی باال انداخت

  !فکر کنم منتظر بود همينقدر محترمانه ازش درخواست کنی شير بخوره_

آروم خنديدم و حرفی نزدم که کنارم نشست و نگاهی به اطراف انداخت و وقتی ديد مونا 
  :خوابيده با صدای آرومی گفت

  ميدونی اون به چه جرمی تو زندانه؟_

  :ادمنتظر که نگاهش کردم ادامه د

  من شنيدم اون و شوهرش قاچاقچی دارو بودن،_

  داروهای تاريخ مصرف گذشته رو رونه بازار ميکردن و خيلی هارو بيچاره کردن

  :چشمام پر شد از نگرانی

  تو مطمئنی؟_

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  آره،_

  از اين به بعد بيشتر مراقب اميد باش،

  من از مونا خيلی ميترسم،

  يه باليی سر تو و اميد بيارهميترسم که 

  اميد و سفت تر بغل کردم،

  :حتی فکر به اينکه مونا بخواد به اميد نزديک بشه تنم و ميلرزوند که گفتم

  حواسم هست_

  :خيره مونده بود بهم

  ميگم پناه،_

  ...تو

  تو چرا اميد و نميفرستی بيرون؟
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  اين طفل معصوم باشن چرا نميفرسيش پيش شوهرت و خانوادت اونا بهتر ميتونن مواظب

  اميد وصل بود به جونم ،

ماه بود که گذشتن اين روزارو برام راحت تر کرده بود و حاال هانيه از بيرون فرستادنش  6
ميگفت و برای يه مادر هيچ چيز سخت تر از جدايی از بچش نبود که سری به نشونه رد 

  :حرفش تکون دادم

  من نميتونم دوری اين بچه رو تحمل کنم_

  :ستی روی شونم گذاشتد

  مگه فکرش و ميکردی بی شوهرت و خانوادت يه سال و بتونی بگذرونی؟_

  مردمک چشمام تو کاسه ميچرخيد،

  :هانيه ادامه داد

  همش يه سال ديگه مونده،_

اگه اينکارو کنی ميتونی شبارو با خيال راحت بخوابی و وحشت اينو نداشته باشی که مبادا 
  باال سر بچت يا تو طول روز بچت و مصموم کنه، اين روانی نصفه شب بياد

  !خوب فکر کن پناه اينجا زندونه ها

  سکوت کردم،

  نميدونستم بايد چيکار کنم و چی بگم،

  هانيه راست ميگفت اما تکليف من چی ميشد؟

  تکليف من که اندازه تموم دنيا وابسته اين بچه بودم چی ميشد؟

م هانيه کی رفت به تخت خودش و حاال که ديدم غرق همين افکار بودم که حتی متوجه نشد
  اميد به خواب رفته تازه به خودم اومدم و آروم روی تخت گذاشتمش،

روش و پوشوندم و بالشتم و گذاشتم رو لبه تخت و سرم  و گذاشتم رو بالشت اينطوری خيالم 
  ...راحت بود که اميد جاش خوبه

  دم ،صبحم و با شنيدن صدای گريه های اميد شروع کر

  با هول و هراس چشم باز کردم،

  :مونا خم شده بود رو اميد و با همون نگاه تيزش زل زده بود به بچه که با نفس نفس گفتم
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  تو اينجا چيکار ميکنی؟_

  نگاهش به سمت من چرخيد و بعد راهش و کشيد و با لوچه هاش بيرون رفت،

دوباره بازشون کردم و شروع کردم قلبم هنوز تو دهنم بود که چشمامو واسه لحظه ای بستم و 
  به ناز و نوازش اميد،

  با هر نوازش بيشتر از قبل به حرفهای هانيه فکر ميکردم،

  من ميترسيدم،

  ...من از اين زن ميترسيدم

  ...من بايد از اميد مراقبت ميکردم و شايد تنها راهم بيرون فرستادن اميد بود

  ...آروم بوسيدمشچشمام تر شد از فکر به دوری از اين بچه و 

  امروز روز مالقات بود که منتظر بودم واسه اومدن مامان،

تموم اين يکسال و هر هفته به ديدنم اومده بود و اين بار هم مستثنا نبود که فهميدم مالقاتی 
  دارم و راهی اتاق مالقات شدم،

  با ديدن مامان نشستم رو صندلی و گوشی و برداشتم،

  :رسی های هميشگی بود و حاال من حرف مهم تری داشتم که گفتماحوالپرسی ها همون احوالپ

  مامان من يه تصميمی گرفتم_

  :با لحن مهربونی جواب داد

  جونم مامان،_

  بگو

  :لبام و با زبون تر کردم و گفتم

  من ميخوام اميد و بفرستم بيرون،_

  يه سال تحملش ميکنی تا من بيام بيرون؟

  :چشماش از تعجب گرد شده بود

  ای بفرستيش بيرون؟ميخو_

  چيشده که تو همچين تصميمی گرفتی؟
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  :با کمی مکث گفتم

  هرچی نباشه اينجا زندونه،_

  جای اميد اينجا نيست،

  حاال قبولش ميکنی؟

  :لبخندی تحويلم داد

  منکه از خدامه،_

  !اينجوری دلم فقط واسه يه نفر تنگ ميشه نه دونفر

  :آروم خنديدم

  اومدنم،ديگه چيزی نمونده تا بيرون _

  فقط به بابا يا شهريار بگو که اين موضوع و با وکيل پرونده درميون بزارن

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  همينکار و ميکنم_

  :ادامه دادم

  راستی شهريار و زود به زود ميبينی؟_

  :نفس عميقی کشيدم

نيست  من که دارم از دلتنگيش ميميرم و انگار يه مالقات اختصاصی هيچ جوره قرار_
  برامون درست بشه

  :نگاهش رنگ غم گرفت

  شهريار بنده خداهم درگير کاراشه،_

  اينطور که برکه ميگفت ايران نيست،

  چند ماهه که ايران نيست و اونور آب کنسرت داره

  اوهومی گفتم،

  مدت ها بود از شهريار بی خبر بودم و به روی خودم نمياوردم،
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ش تا مبادا فکرش درگير بشه و حاال داشتم ميفهميدم که از مامان خيلی سوال نميپرسيدم راجعب
  ...اون ايران نيست

  :مامان ادامه داد

  تو که قبل از برکه ميدونستی شهريار رفته،_

  پس چرا به من نگفتی؟

  :لبخند کوتاه و مصنوعی ای زدم

  فکر کردم با وجود برکه شما همه اخبار و داريد و الزم نيست من چيزی بگم_

  :آروم خنديد

  ...تو که بيای بيرون شهريارم دوباره سر و سامون ميگيره_

  :جواب دادم

  ميام بيرون هم به نوه ات ميرسم هم به دومادت،_

  يه مدت تحملشون کن تا خودم و برسونم

  :خنده هاش ادامه پيدا کرد

  !تحملشون ميکنم تا اصل ماجرا بياد بيرون_

  مالقات برگشتم به سلولم،اين بار منم خنديدم و با به پايان رسيدن وقت 

  :هانيه با اميد مشغول بود که با ديدنم گفت

  همونجا وايسا،_

  بريم هوا خوری

  و بلند شد و به سمتم اومد،

   هوا هوای خرداد بود و گرم گرم بود که با خيال راحت اميد و بيرون بردم

  :يه گوشه نشستيم و شروع کرديم به حرف زدن

  با مامانم حرف زدم،_

  اميد و بفرستم بيرونميخوام 
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  :هانيه متعجب گفت

  جدی ميگی؟_

  يعنی عاقل شدی؟

  :نفس عميقی کشيدم

  چاره ای ندارم،_

  مجبورم

  :نگاهی به سر تا سر محوطه انداخت

  دور نيست روزی که توهم از اين خراب مونده خالص شی_

  :دوباره سر چرخوند سمتم

  راستی پناه،_

  چرا شوهر تو هيچوقت نيومد مالقات تو؟

  چرا حتی نيومد اين بچه رو ببينه؟

  نگاهش پر از سوال بود،

مدتها بود که کلی سوال بی جواب تو ذهنش بود و من چيزی نگفته بودم اما اين بار فرق 
  ميکرد،

  حاال من خيالم راحت بود از هانيه،

  :حاال اون صميمی ترين آدم اين روزهای من بود که گفتم

  اون نميتونه بياد همچين جايی_

  :باری پشت سرهم پلک زد چند

  آخه چرا؟_

  چرا نميتونه بياد

  :لبام و به دندون گرفتم و بعد جواب دادم

  اگه بگم باور ميکنی؟_
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  :گيج شده بود

  مگه چی ميخوای بگی؟_

  :نگاهم و بين اميد و هانيه چرخوندم و گفتم

  شوهر من،_

  شوهر من شهريارِ 

  !آهنگاشو ميخونیشهريار کاميابی همون خواننده معروفی که گاهی 

  :چشماش گرد شد و دهنش باز موند

  چی؟_

  چی داری ميگی؟

  توهم زدی پناه؟

  :خيره شدم تو چشماش

  اين بچه هم بچه من و شهرياِر و همه اينا يه رازه،_

  يه راز که هيچکس جز خانوادم ازش مطلع نيستن،

  حاال توهم اضافه شدی

  :دستاش و تو صورتش کشيد

  نیبگو که داری اذيتم ميک_

  :آروم خنديدم

  به جون اميدم راست ميگم،_

  دليل تموم اين نيومدنا همون شهرت و محبوبيت شهرياِر،

  همون چيزی که باعث شده تا من اين يکسال و تو دلتنگی بگذرونم

  :نفس عميقی کشيد

  ...خدای من_

  ...باورم نميشه

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

228 
 

  تويی که اين همه مدت کنار من بودی زن شهريار بودی؟

  :رو پام و با مشت کوبيد

  چرا اين همه مدت ازم مخفيش کرده بودی؟_

  خيلی نامردی پناه،

  !خيلی

  :لب و لوچش آويزون شد و رو ازم گرفت که گفتم

  ...حاال ديگه قهر نکن_

  ديگه همه چيز و فهميدی

  :نگاه چپ چپی بهم انداخت

  !بهش فکر ميکنم_

  :و به ثانيه نکشيده از جا پريد و روبه روم ايستاد

  اينطوره که تو ميگی بايد بعد از آزاديم يه دعوتنامه برام بفرستی،اگه _

  !يه دعوتنامه واسه کنسرتش

  :چشمام و واسه لحظه ای روهم گذاشتم

  ...چشم_

  اصال قول ميدم تو همه کنسرتای تهران يه صندلی مال تو باشه

  :خنديد

  ...من و اين همه خوشبختی محاله_

  : ميد کردو  از ذوق خم شد و ماچ محکمی از ا

  اين همه مدت پسر شهريار کاميابی کنارم بود و من خر نفهميدم،_

  !ببخش منو اميد

  :خنده هام تبديل به قهقهه شده بود

  ...تو خل تر از اونی هستی که تصورش و ميکردم_
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کارهايی که الزم بود واسه بيرون فرستادن اميد انجام شده بود و حاال من بايد با تيکه ای از 
احافظی ميکردم و به مامان ميسپردمش که نفس عميقی کشيدم و همزمان صدای وجودم خد

  :ماموری که برای بردن اميد اومده بود و شنيدم

  ديگه بيشتر از اين وقت نيست،_

  بايد بچه رو ببرم

  حرفی نزدم،

  زيپ کيف وسايل اميد و بستم و بوسه ای به پيشونی اميد زدم،

   با چشمای روشنش زل زده بود بهم

  لبخندی زد و بعد دستش و کرد تو دهنش، 

مو به تنم سيخ شده بود از تصور اين دوری که دوباره بوسيدمش و دستبندی که خودم براش 
  :درست کرده بودم و رو مچش تکون دادم

  مواظب خودت و اين دستبند که اولين هديه من به توعه باش،_

  وقتی اومدم بيرون همه اين روزهارو برات جبران ميکنم

  :چشمام پر شده بود و ديدم تار بود که هانيه به سمتم اومد

  آروم باش پناه_

  چيزی نگفتم و اميد و تو بغل گرفتم،

محکم تر از هميشه عطر تنش و نفس کشيدم و همراه با وسايلش به اون زن مامور تحويلش 
وايسم و دور و دادم بی معطلی راه افتاد و چه درناک بود اينکه فقط ميتونستم جلوی در سلول 

  ...دور تر شدن اميدم و تماشا کنم

تکيه داده بودم به ميله های آهنی پشت سرم و همچنان با چشم هام داشتم تعقيبشون ميکردم که 
  بيرون رفتن و در بسته شد،

  حاال ديگه اميد و نميديدم ،

ان دستای حاال موندن تو اين زندون لعنتی سخت تر از قبل بود که نفس عميقی کشيدم و همزم
  :هانيه دو طرف شونه هام نشست

  به اين فکر کن که ديگه خيالت راحته،_
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  ...ديگه نگران نيستی که مبادا باليی سر بچت بياد

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم

  ولی دلم براش تنگ ميشه،_

  دلم خيلی براش تنگ ميشه

  با به آغوش کشيده شدن توسط هانيه عين بچه ها بغض کردم، 

  :ميلرزيدچونم 

  کاش اين روزا زودتر تموم شه_

  :دستش و نوازشوار پشتم کشيد

  

  يه کم ديگه تحمل کنی تمومه_

  :و با صدای آروم تری ادامه داد

  ...خيلی زود ميری بيرون_

  :از آغوشش جدا شدم و بين بغض و گريه آروم خنديدم

  تورو هم ديوونه کردم از بس نق زدم_

  :خنديد

  رزه به اون بليط های کنسرت مفتی که قولش و دادیعب نداره همه اينا ميا_

  ...و چشمکی بهم زد

  :حاال صدای خنده هامونم باالتر رفته بود که نگاه هانيه به ساعت افتاد

  بريم که کلی لباس چرک شستنی دارم_

  پوفی کشيدم و همراه هانيه راهی شدم،

  :گفت تو محوطه مشغول شست و شو بوديم که عرق پيشونيش و پاک کرد و 

  قبل از اون تصادف و اين زندان تا حاال با دست لباس شسته بودی؟_

  :و خودش جواب خودش و داد
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  عمرا اگه شما پولدارا از اين کارا کرده باشين_

  :نگاهم به سمتش چرخيد

  کی گفته ما پولدار بوديم؟_

  :چشماش گرد شد

  ديگه همه ميدونن که سوپر استارا چقدر وضع ماليشون توپه_

  :لبخندی بهش زدم

  هنوز دوسالم نشده که شهريار تبديل به يه خواننده محبوب شده،_

  قبل از اينا همه چی فرق ميکرد،

ما حتی يه عروسی جمع و جور هم نگرفتيم فقط يه عقد محضری کرديم و بعد هم رفتيم 
  شمال،

  خونمون هم يه آپارتمان نقلی بود،

   ...شده بود انقدر کوچيک که با يه دست مبل کل هال پر

  :چشماش گرد شد

  داری چرت و پرت ميگی؟_

  :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

  ...اگه کمکای اسپانسر شهريار نبود اون االن انقدر محبوب نشده بود_

  :همچنان متعجب بود که ادامه دادم

ی واسه اولين آلبوم شهريار تنها کاری که ازمون برميومد فروختن ماشينمون بود و کالسا_
   ...خصوصی من

  :ياد آوری اون روزها باعث شد تا با لبخند نفس عميقی بکشم

من گيتار تدريس ميکردم تا اينجوری يه کم بتونم به شهريار کمک کنم هرچند خيلی ناچيز _
   ...بود

  نگاه متعجب و منتظرش و دوخته بود بهم، 

  :من هم همچنان گفتنی ها داشتم
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  که اين اتفاق افتاد،تازه خونه رو عوض کرده بوديم _

  درست شبی که اولين کنسرت شهريار برگزار شد

  :لبخند تلخی زدم

  ما هنوز طعم خوشی و نچشيده بوديم و من اينطور گير افتادم_

  :پوفی کشيد

  حتی فکرشم نميکردم تو همچين داستانی داشته باشی_

  :حواسم و جمع لباسا کردم و جواب دادم

  زندگيه ديگه،_

  داره باال پايين زياد

  :حرفم و تاييد کرد

  دائما يکسان نباشد حال دوران ،_

  غم مخور

  :لب زدم

  يه روزی مياد که ياد اين روزا باعث خندمون ميشه،_

   !البته اون روز تو کنارمی و اميد هم وسط خونه داره با اسباب بازياش بازی ميکنه

مون شده بود  که حتی تصور رسيدن روزهای خوب هم باعث لبخند عميق روی لبهای هرجفت
  :شير آب و باز کردم

  !تا اون روز بيا لباسامون و بشوريم_

  :هانيه قهقهه ای زد و مشت محکمی روی پام کوبيد

  بزار من اول لباسام و آب بکشم_

  :عقب کشيدم

  بفرماييد،_

  حتی اگه بخوای ميتونی لباسای منم آب کشی کنی
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  :قهقهه هاش قطع شد و چپ چپ نگاهم کرد

  ای باشه؟امر ديگه _

  :نوچی گفتم

  فعال فقط همين_

  :ادام و درآورد

  !بچه پررو_

  

  شهريار#

  نشستيم تو ماشين و راننده حرکت کرد،

  :سارا عينک دوديش و درآورد و خطاب بهم گفت

  بريم خونه،_

  من خيلی خستم

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم و با صدايی که راننده هم بشنوه گفتم

  خونهآقای صالحی ميريم _

  :آقای صالحی از تو آينه نگاهم کرد

  چشم آقا_

  :خسته پرواز بودم که تکيه دادم به پشتی صندلی و دوباره صدای سارا رو شنيدم

  اگه باهات نميومدم و اين سفر انقدر طول ميکشيد،_

  تو دلتنگيت بايد چيکار ميکردم؟

  :دستم و رو دستش گذاشتم و لبخندی تحويلش دادم

  اين همه نميموندم، اگه تو نبودی که_

  هرجور که شده برميگشتم ايران

  ...متقابال لبخندی تحويلم داد و تا خونه ديگه حرفی بينمون رد و بدل نشد
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  در خونه رو باز کردم و کنار در ايستادم تا سارا وارد خونه بشه و پشت سرش رفتم

  تو خونه،

دم به آشپزخونه تا يه ليوان آب چمدون و کنار در گذاشتم و راه گرفتم تو خونه و خودم و رسون
  بخورم،

  :داشتم آب ميخوردم که سارا اومد تو آشپزخونه

  يه ليوان هم به من بده_

بی هيچ حرفی يه ليوان آب تحويلش دادم که نشست رو صندلی و همينطور که قلپ قلپ از 
  :ليوان آب مينوشيد گفت

  ر و از اين ازدواج باخبر کنيمحاال ديگه وقتشه به فکر مراسم ازدواجمون باشيم و همه شه_

  :سری تکون دادم

  آره،_

  حاال که وقت استراحت دارم همينکارو ميکنيم

  :گفتم و خواستم از آشپزخونه بيرون بزنم که مجددا گفت

  البته دلم ميخواد قبل از اين مراسم ،_

نيست واسه پناه و طالق داده باشی حاال ديگه چند ماه هم گذشته حال اونم خوب شده و مشکلی 
  اين موضوع

قبل از اينکه بخوام جوابی بدم با بلند شدن صدای زنگ گوشيم بحثمون موقتا نصفه و نيمه 
  موند و گوشی و از جيبم بيرون آوردم،

  :با ديدن شماره خونه پدری پناه کمی مکث کردم که سارا پرسيد

  چرا جواب نميدی؟_

  :لب زدم

  از خونه پدر پناهه_

  :از رو صندلی بلند شد

  جواب بده،_
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  حاال بهترين موقعست که اين موضوع رو بهشون بگی

  و دست به سينه روبه روم ايستاد،

  :هنوز دو دل بودم بين جواب دادن يا جواب ندادن که تکرار کرد

  ...جواب بده شهريار_

  :ناچار گوشی و جواب دادم

  بله_

  :صدای عاطفه خانم گوشم و پر کرد

  سالم شهريار جان،_

  خوبی عزيزم؟

  نميدونستم چطور بايد بهشون بگم،

چطور بايد چشم ميبستم رو اين مهربونيها و خوبی هاشون و ميگفتم من با يه دختر ديگه 
  !ازدواج کردم و حاال ميخوام دخترتون و طالق بدم

  نميدونستم و چقدر نفس گير بود گيرافتادن تو همچين شرايطی

  :ی خنده هاش تو گوشی پيچيدفقط تونستم جواب سالم عاطفه خانم و بدم که صدا

  نميدونی پسرت چقدر شيطونه_

  بااين حرفش متعجب شدم،

  :چشمام تو کاسه ميچرخيد که گفتم

  چيزی شده؟_

  :خنده هاش ساکت شد اما لحنش همچنان مهربون بود

  پناه اميد و فرستاده بيرون_

  اون نميخواست اميد بيشتر از اين تو زندان باشه و حاال اميد اينجاست، 

  !پيش ما

  گلوم سنگين شد با حرفهاش،
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مات و مبهوت مونده بودم و حتی پلک هم نميزدم که اين بار صدای گريه های بچه تو گوشی 
  پخش شد،

  باورم نميشد اما انگار پسرم اميد نزديکم بود،

  ..خيلی نزديک

  :عاطفه خانم ادامه داد

  ميدونم که دل تو دلت نيست واسه ديدنش،_

  ...ين شام هم پيش ما بمونپاشو بيا بچه رو بب

تموم هوش و حواسم پی اون بچه بود که حتی نميفهميدم سارا با اشاره داره بهم چی ميگه که 
  :جواب دادم

  ميام،_

  ...همين االن راه ميفتم و ميام

  :گوشی و که قطع کردم سارا اخماش و توهم کشيده بود

  چی ميگفت؟_

  کجا ميخوای بری؟

  دنبال سوييچ،نگاهم و ازش گرفتم و رفتم 

  برميگردم و بهت ميگم

  :سوييچ و برداشتم و راه خروج از خونه رو در پيش گرفتم که سارا جلوی در ايستاد

  همين االن بگو،_

  چی ميگفت؟

  :کالفه دستی تو صورتم کشيدم

  ميخوای بدونی؟_

  :سرش و تند تند به نشونه تاييد به باال و پايين تکون داد که ادامه دادم

  و فرستاده بيرون،پناه بچه ر_

  حاال پسر من خونه پدر پناهه و من ميخوام برم اون بچه رو ببينم
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  :از عصبانيت سرخ شد

  ميخوای بری بچه رو ببينی؟_

  پس قول و قرارامون چی ميشه؟

من بااين شرط زن تو شدم که تو چند روز بعد از عقدمون اون زنيکه رو طالق بدی اما حاال 
  ميری بچه ای که پس انداخته رو ببينی؟طالقش که ندادی هيچ داری 

  :و نوچی گفت

  نميتونی بری_

  :کنترلی رو خودم نداشتم که صدام باال رفت

  سارا برو کنار_

  تن صدام انقدر باال بود که تنش لرزيد،

  ....هيچوقت من و اينطوری نديده بود که ناباورانه نگاهم کرد و کنار رفت

  :اين بار با صدای آرومی گفتمنميتونستم همينجوری بزارمش و برم که 

  گوش کن سارا،_

  اون بچه،

  بچه منم هست اون از خون منه و من حق دارم که حتی شده واسه يکبار ببينمش

نگاهم نميکرد که روبه روش ايستادم و چونش و بين دوتا انگشتام گرفتم تا سرش و بگيره باال 
  :و لب زدم

  بزار برم بچه رو ببينم،_

  ه که من قول و قرارام با تورو از ياد ببرمهيچ چيز باعث نميش

  :لبخندی بهش زدم

  من عاشقتما،_

  !شوخی که نيست

  :دوباره رو ازم گرفت

  خيلی خب،_
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  ...برو

  :سرم و جلوتر بردم و پيشونيش و بوسيدم

  زود برميگردم عزيزم_

  با عجله از خونه بيرون زدم،

  ...ابل درک نبودانقدر هيجان زده و احساسی شده بودم که برای خودم هم ق

زود تر از هروقتی مسير بين دو خونه رو طی کردم و حاال درحالی که از شدت هيجان قفسه 
  سينم باال و پايين ميشد و عميق نفس ميکشيدم ،

  ...ماشين و جلوی در پارک کردم و پياده شدم

ه بی همش چند ثانيه طول کشيد تا در باز شد اما انگار ساعت ها پشت در ايستاده بودم ک
  معطلی رفتم داخل ،

  :با ديدن برکه که جلوی در ايستاده بود و با لبخند نظاره گرم بود پرسيدم

  بچه کو؟_

  :با تعجب ابرويی باال انداخت

  عليک سالم_

  :جواب سالمش و دادم و تکرار کردم

  بچه کجاست برکه_

  :به داخل خونه اشاره کرد

  آقا پسرت همينجاست تازه خوابش برده_

  رد شدم و رفتم تو،از کنارش 

سرسری از سالم و احوالپرسی با عاطفه خانم گذشتم تموم حواسم پی بچه ای بود که يه گوشه  
  ...رو زمين خواب بود

  !حتی تصورش رو هم نميکردم که انقدر بی تاب ديدنش بشم

  جلوتر رفتم و باال سرش ايستادم،

  ندی روی لبهام بشينه،پسر بچه سفيد و تپلی که غرق در خواب بود باعث شد تا لبخ
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  آروم نشستم کنارش،

موهای روشنش درست شبيه کودکی های من بود و لبهای جمع و جورش عجيب يادآور پناه 
  ...بود

  :خواستم دست ببرم واسه نوازشش که صدای عاطفه خانم مانعم شد

  شهريار جان،_

  ...به زور خوابوندمش بيدارش نکن خوابش بهم ميريزه

  :چشماش و ببينم که سری به نشونه تاييد تکون دادم و بلند شدم پس فعال نميتونستم

  کی بيدار ميشه؟_

  :برکه شونه ای باال انداخت

  بستگی داره،_

  اگه از اين لحاظ به مامانش کشيده باشه،

  رفت تا خود صبح که بيدار شه 

  :گفت و باعث خنده عاطفه خانم هم شد

  هنوزم دست از اذيت کردن خواهرت برنميداری؟_

  :برکه زير لب غری زد و روی مبل نشست

  من فقط پيش بينيم و گفتم_

  :عاطفه خانم بحث و به کلی عوض کرد

  بگير بشين عزيزم،_

  من ميرم واست يه ليوان شربت بيارم

  :بی هيچ حرفی روبه روی برکه نشستم که گفت

  رنگ چشماش جفت چشمای خودته،_

  ميخوای عکسش و ببينی؟

  :با کمی مکث گفتم
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  ميخواد واسه اولين بار خودم چشماش و ببينمدلم _

  :يه تای ابروش و باال انداخت

  اينم حرفيه_

  :لبخندی بهش زدم که ادامه داد

  ميدونم که االن از ته دل خوشحال نيستی چون  پناه هنوز تو زندونه،_

  اما به نظرم اين بچه ميتونه حال همه مارو خوب کنه علی الخصوص تو

  ميکرد، حرفهاش مو به تنم سيخ

  برکه هم مثل بقيه از همه چيز بی خبر بود که هنوز من و پناه و کنار هم ميديد،

  غرق همين افکار،

  :سکوت کرده بودم که عاطفه خانم با سينی شربت بهمون اضافه شد

  خب تعريف کن،_

  کنسرتای اونور آب خوب بود؟

  :سری تکون دادم

   ...خوب بود_

  :لبخند به لب داشت

  وست داری برات درست کنم؟واسه شام چی د_

  ميخوام يه شام خوشمزه درست کنم

  :قبل از اينکه من چيزی بگم برکه با سرخوشی کف دستاشو بهم کوبيد

  ...شهريار لطفا بمون که  باالخره ماهم يه شام خوشمزه بخوريم_

  :بااين حرف برکه خندم گرفت و عاطفه خانم با تاسف به برکه نگاه کرد

  کنه صبح تا شب از هوای تو خونه داری تغذيه ميکنیهرکی ندونه فکر مي_

برکه چشمی تو کاسه چرخوند و چيزی نگفت که اين بار عاطفه خانم هم خنديد و روبه من 
  :ادامه داد
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  چی درست کنم؟_

  نگاهی به ساعت انداختم،

  دم عصر بود اما نميتونستم واسه شام بمونم،

امشب تنفر اونها نسبت به من بيشتر بشه و دلم نميخواست بعد از طالق پناه با يادآوری 
  !همينطور خجالت زدگی من

  :صدايی تو گلو صاف کردم و لب زدم

  نميتونم بمونم،_

  بايد برم

  :چشمای عاطفه خانم گرد شد

  نرسيده چه کاری داری؟_

  بايد بمونی شهريار

  :و اشاره ای به اميد کرد

  مگه نميخوای اميد و ببينی؟_

  نم،ميخواستم اميد و بغل ک

  ميخواستم چشماش و ببينم اما نميتونستم اينجا بمونم،

  به سارا قول داده بودم و بايد برميگشتم،

  :جرقه زدن فکری تو سرم باعث شد تا بگم

  من اميد و با خودم ميبرم_

  :چشمهای عاطفه خانم گرد موند و ابروهای برکه باال پريد

  ماهه رو کجا ميخوای ببری؟ 6بچه _

  :ردن اميد که جواب دادممصمم بودم واسه ب

  امشب مهمون دارم،_

دوستم و خانمش مهمونمن اگه خودمم از پسش برنيومدم اون خانم حتما برمياد اگه هم نشد 
  ميارمش اينجا و تحويلش ميدم
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  :يه لبخند چاشنی حرفام کردم تا تاثيرگذار تر باشم و ادامه دادم

  !نپرهفقط نميدونم چطور تا ماشين بغلش کنم که از خواب _

  عاطفه خانم که پا فشاريم واسه رفتن و ديد،

  :ديگه اصراری نکرد و خطاب به برکه گفت

  پس تو وسايالی اميد و بزار تو کيفش،_

  منم بچه رو ميارم تا جلوی در

بلند که شدم همزمان با من بلند شد و حاال همه چيز فراهم بود واسه بردن اميد که بچه رو بی 
  :صندلی جلو گذاشت و لب زداينکه از خواب بپره رو 

   آروم برون شهريار جان_

  زير لب چشمی گفتم و بعد از خداحافظی باهاشون سوار ماشين شدم،

  برخالف اومدن،

اين بار آهسته ميروندم و يه چشمم به مسير پيش رو بود و چشم ديگم به پسر کوچولوم که 
  ...کنارم خواب بود

چی ميتونه باشه که همزمان با پياده شدن از  نميدونستم عکس العمل سارا با ديدن اميد
آسانسور نفس عميقی کشيدم و با قدمای آهسته ای به سمت در رفتم و زنگ و زدم و منتظر 

  ...ايستادم

چند ثانيه بيشتر طول نکشيد تا در باز شد و سارايی که حتما از چشمی در من و بچه رو ديده 
  :همبود با چشمای گرد شده از شدت تعجب زل زد ب

  ...اين_

  ...اين بچه

حتی نميدونست بايد چی بگه و حاال با بلند شدن صدای گريه بچه من هم نتونستم بهش جوابی 
  بدم و فقط وارد خونه شدم،

اميد باالخره بيدار شده بود و حاال صدای گريه هاش خونه رو پر کرده بود که کيفش و گذاشتم 
  :رو مبل و خطاب به سارا گفتم

  از تو اين کيف در بيارشيشه شيرش و _
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  :سارا هاج و واج مونده بود که با باالتر رفتن صدای گريه های اميد تکرار کردم

  شيشه شيرش و بده به من_

  با همون حال به سمتم اومد و شيشه شير بچه رو از تو کيف درآورد،

با به انقدر ناشی بودم که با ترس و لرز شيشه شير و به لبای اميد نزديک کردم و همزمان 
  :دهن گرفتن شيشه شير توسط اميد نفس آسوده ای کشيدم که سارا گفت

  ميشه منم بدونم اينجا چه خبره_

  :زير لب اوهومی گفتم

  مجبور شدم اميد و با خودم بيارم_

  :کالفه بود

  مجبور شدی؟_

  يعنی چی که مجبور شدی؟

  :مهلت نداد حرفی بزنم و بهم نزديک تر شد

  ميدونم بايد چی کار کنم،شهريار من واقعا ديگه ن_

  ...نميدونم بايد بهت چی بگم

  تو فقط رفتی اين بچه رو ببينی حاال با خودش و وسايلش برگشتی؟

  : و پوزخندی زد

حتما دو روز ديگه هم ميخوای مامانش و بياری و همه باهم خوش و خرم زير اين سقف _
  زندگی کنيم؟

  :تند تند سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

  فقط همين امشبه،_

  ...آخر شب هم برش ميگردونم

  :نگاهش نااميد بود که ادامه دادم

  بگير بشين واست توضيح ميدم_

  :مطابق حرفم روی مبل تک نفره روبه روم نشست و پا روی پا انداخت و منتظر زل زد بهم
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  ...توضيح بده_

  :آرومی گفتم نگاهم و بين بچه که حاال آروم گرفته بود و سارا چرخوندم و با لحن

  من فقط ميخوام چند ساعت اين بچه کنارم باشه،_

  همين

  :عميق نفس کشيد

  بعدش چی_

  :شونه ای باال انداختم

  گفتم که،_

  ...ميبرم ميزارمش خونه پدری پناه

  :بلند شد

  !خيلی خب پس من ميرم خونه بابا آخر شب که برگشتم نميخوام از اين بچه اثری باشه_

  راه افتاد سمت اتاق،

  :نميخواستم بره که صداش زدم

  کجا ميخوای بری؟_

  فردا باهم ميريم

  :بی اينکه بايسته جواب داد

  نميتونم بمونم،_

  ...نميتونم اين بچه رو تحمل کنم

  :با کمی مکث گفتم

  عزيزم از تو بعيده شنيدن همچين حرفايی،_

  بيا ببينش ،

  !ببين چقدر شبيه منه

  :و آروم خنديدم
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  ...منهچشماش فتوکپی چشمای _

  چيزی که نگفت و رفت تو اتاق که بچه رو گذاشتم رو زمين و راهی اتاق شدم،

  :داشت از تو کمد لباس انتخاب ميکرد که پشت سرش ايستادم

  ميخوای تنها بری اونجا که چی؟_

  اونم بعد از اين همه مدت که برگشتيم خونه

  :پوزخندی زد

  ا آوردن اين بچه گند زدی به همه چیدرسته بعد از اين همه مدت برگشتيم خونه و تو ب_

  :سر کج کردم

  سارا عزيزم،_

  لطفا همين امشب و با من مدارا کن

  :ميخواست مانتوش و تنش کنه که دستش و گرفتم و تکرار کردم

  لطفا_

  :انگار ديگه نميدونست چی بگه که نفسش و فوت کرد تو صورتم

  من االن بايد چيکار کنم؟_

  :آروم خنديدم

نی کنارم و يه نيم ساعت ديگه هم غذايی که دوست داری و سفارش بدی که باهم ميتونی بشي_
  شام بخوريم بعدش هم ميبريم اميد و تحويل ميديم

  :با تکونای سرش حرفم و تاييد کرد

  !فرداهم طالق پناه و يه سره ميکنی_

ب باشه حاال دستشم باال بود و با انگشت اشاره اش داشت واسم خط و نشون ميکشيد که زير ل
  : ای گفتم و همزمان صدای گريه های اميد به گوش جفتمون رسيد

  کمکم کن آرومش کنيم_

  :چشم و ابرويی برام اومد و جلوتر از من از اتاق بيرون زد

  من هيچی از بچه داری بلد نيستم_
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  :کنار اميد نشست و نگاهی به سرتا پاش انداخت که بهشون اضافه شدم و گفتم

  منه ميبينی چقدر شبيه_

  :بچه رو تکون ميداد تا ساکت شه

  آره خيلی شبيهته،_

  هرچی نباشه پسرته

  :لبخندی زدم

  ولی فکر کنم پسرمم عين خودم اينجوری آروم نگيره،_

  !حتما بايد بغلش کنی

  :ابرويی باال انداخت

  يعنی بايد بغلش کنم؟_

  بلند شد،جوابی ندادم و فقط نگاهش کردم که اميد و به آغوش کشيد و از رو زمين 

  :آروم آروم تکون ميداد و با حرف زدن باهاش سعی داشت آرومش کنه که براش کف زدم

  !به نظر در آينده مادر خوبی ميشی_

  :نگاه گذرايی بهم انداخت

  االن اصال وقت شوخی نيست_

  :و دوباره به بچه رسيد که رفتم سمت تلفن و گفتم

  وقت خوردن شام چی؟_

  هست؟

  :ميد صداش به گوشم خوردالبه الی صدای گريه ا

  اينطوری که پسرت داره من و از پا در مياره،_

  !بايد دو پرس غذا برام سفارش بدی

  :همينطور که شماره ميگرفتم جواب دادم

  اينطوری هيکل معرکت بهم ميريزه عزيزم_
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  ...و چشمکی تحويلش دادم که آروم خنديد و حرفی نزد

  نيم ساعتی ميگذشت،

بود و تالشهاش واسه چهار دست و پا رفتن بيهوده بود که آروم خنديدم  اميد رو شکم خوابيده
  :و لپش و کشيدم

  کم کم راه ميفتی مرد کوچولو_

  :سارا که مشغول چيدن ميز شام بود گفت

  من تو نت خوندم،_

  ماهگی ميتونن کنار شير يه کم غذاهم بخورن 6بچه ها از 

  به نظرت بهش غذا بديم بخوره؟

  :انداختمشونه ای باال 

  منم يه چيزايی شنيدم،_

  ميخوای يه کم برنج له کن تو آب مرغ بديم بخوره

  :زير لب باشه گفت

  پس پاشو بيارش،_

  هم خودمون شام بخوريم هم به اين بچه غذا بديم

  اميد و بغل کردم و پشت ميز نشستم،

وجودش تو بغلم از بااينکه امروز اولين باری بود که ميديدمش اما باهاش غريبه نبودم و حس 
  !بهترين حسای تجربه کرده عمرم بود

سارا مطابق حرفم برنج و تو آب مرغ له کرد و رو صندلی کنارم نشست و شروع کرد به 
  دادن غذا به بچه،

حتی نگاه کردن به اميد هم لذت بخش بود که هر دومون با لبخند نظاره گر غذا خوردنش با 
  :يادمون رفته بود که سارا گفتقيافه گرفتش بوديم و شام خوردن و 

  فکر کنم بسشه،_

  مگه يه بچه چقدر ميخوره؟
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  :و ظرف غذارو روی ميز گذاشت که جواب دادم

  حاال ميتونيم شام خودمون و بخوريم_

  :شروع کرد به خوردن غذاش

  سختت نيست با بچه؟_

  :با يه دست مشغول شدم

  نه مشکلی نيست_

 11سکوت غذامون و خورديم و حاال حوالی ساعت ديگه حرفی بينمون رد و بدل نشد و تو 
شب بود و با اينکه برام سخت بود اما کم کم بايد وسايالش و جمع ميکردم و برش 

  ميگردوندم،

  :تو اتاق لباس هام و پوشيدم و شونه ای به موهام زدم و همزمان صدای سارا رو شنيدم

  شهريار فکر کنم اين بچه يه چيزيش هست،_

  نه وضعيت دل و شيکمش خوبه نه آروم ميگيره

  :شونه رو رو ميز گذاشتم و رفتم بيرون

  يعنی چی؟_

  :با تموم ناسازگاری های امشبش انگار نگران بود که قيافش گرفته و مضطرب شده بود

  کاش ببريمش دکتر_

  :و با اشاره به بسته مای بيبی ادامه داد

  !کردم تو همين يکی دو ساعت اين سومين مای بيبيه که براش عوض_

  :صدای گريه های بی امون اميد و حرفهای سارا باعث شد تا بی معطلی جواب بدم

  پاشو لباسات و بپوش،_

  ...ميبريمش دکتر

  سارايی که زودتر از دوساعت آماده نميشد،

  :هول هولکی مانتويی تنش کرد و همزمان با انداختن شالی رو سرش گفت

  ببريمش پيش دکتری که من ميگم،_
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  نيازی نيست بريم تو شلوغیآشناست و 

  با عجله از خونه بيرون زديم،

تو مسير سارا با دکتری که ازش ميگفت تماس گرفت و حاال راهی خونه اون دکتر بوديم که 
  و بعد از گذشت يک ساعت باالخره رسيديم،

  بچه رو که به اون دکتر نسبتا جوون سپرديم کمی آروم گرفتيم،

  :که دکتر بعد از معاينه بچه گفت روی مبل کنار سارا نشسته بودم

  چی به خورد اين بچه داديد؟_

  :سارا شونه ای باال انداخت

  چيزی شده؟_

  :دکتر سری به نشونه رد حرفش تکون داد

  يه چيزی خورده که خيلی باهاش سازگار نبوده_

  :لبام و با زبون تر کردم

  ...يه کمی آب مرغ و_

  :دکتر لبخندی زد

  همين،_

  !آب مرغ

  :ه رو پايين دادلباس بچ

  براش دارو مينويسم،_

   چيزی نيست که بخواد نگرانتون کنه

  :و روبه سارا ادامه داد

  ...سارا جان نگفته بودی ازدواج کردی و حاال اين بچه_

  :سارا پريد وسط حرفش

  نه اينطور نيست_
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  :دکتر با همون چاشنی لبخند سری تکون داد

  زودتر جا بياد،يه آمپول براش تزريق ميکنم که حالش _

  چند تا داروهم نوشتم که حتما براش بگيريد

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم و دکتر ادامه داد

  حاال يکيتون بياد اين بچه رو نگهداره تا من آمپولش و بزنم_

  سارا زودتر از من رفت و بچه رو آماده کرد،

  ...درست مثل يه مادر

ديگه خبری از گريه های بی امونش هم نبود که از خونه دلدرد اميد بهتر شده بود که و حاال 
  دکتر بيرون زديم،

  :سارا بچه رو تو بغلش گرفته بود و نوازشش ميکرد که گفتم

  ممنون بابت امشب،_

  ميدونم خيلی اذيت شدی اما حاال ديگه تحويلش ميديم و ميتونی با خيال راحت استراحت کنی

  :دو دل نگاهم کرد

  دمون بمونهکاش امشب و پيش خو_

  :و با کمی مکث ادامه داد

  اينجوری خيالمون راحت تره_

  :ابروم باال پريد

  جدا؟_

  :سری به نشونه تاييد تکون داد و اين بار من ادامه دادم

  نه به اون غر زدنات نه به االن_

  :نفس عميقی کشيد و با لبخند زل زد به اميد

  اين بچه که گناهی نداره،_

  اال انقدری پاک هست که من در برابرش تسليمماون قبل از من بوده و ح
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  :آروم خنديدم

  و البته شباهت بی اندازش به من،_

  !چون تو بدجور عاشق منی

  :با شيطنت بهش چشمکی زدم که سارا با مشت به بازوم کوبيد

  !تو خيلی بيشتر عاشق منی_

  :نگاه گذرايی بهش انداختم

  بر منکرش لعنت_

  :دوباره گفتمهنوز چيزی نگفته بود که 

  مگه ميشه عاشق اين يه جفت چشم درياييت نبود؟_

  :آروم خنديد

  االن من بايد چی بگم؟_

  :قاطعانه جواب دادم

  !فقط بايد تاييد کنی_

  ...خنده هاش ادامه پيدا کرد و تا رسيدن به خونه ديگه حرفی بينمون رد و بدل نشد

  بود تا باخبرش کنم از موندن اميد، وقتی رسيديم اولين کاری که کردم تماس گرفتن با برکه

  :بهش خبر دادم و تلفن و قطع کردم که صدای سارا از تو اتاق به گوشم رسيد

  باالخره خوابيد_

  راهی اتاق شدم،

حتی لباساش و هم عوض نکرده بود فقط به اميد رسيده بود که تو چهار چوب در ايستادم و 
  :گفتم

  امشب کال خودت و فراموش کردی_

  :خت بلند شد و همزمان با درآوردن مانتوش گفتاز رو ت

  شب متفاوتی بود_
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  :و با خنده ادامه داد

  !فکر کنم عالقه شديدی به مادر شدن داشته باشم_

  :تو خنديدن همراهيش کردم

  تازه داری فکر ميکنی؟_

  ...و نزديکتر رفتم

کردم و از پشت جلوی آينه ايستاده بود و موهاش و باز ميکرد که دستام و دور کمرش حلقه 
  :بهش چسبيدم

  تو بهترينی،_

  !تو از همه لحاظ بهترينی

و دستام و باال تر بردم و از روی تاپ مشکيش باال تنش و لمس کردم که از تو آينه نگاهم 
  :کرد

  بهترين تو مهار کردن تو_

  :بيشتر از قبل لمسش کردم

اصلی ترين قسمت ماجرا نميدونم چرا بعد از گذشت اين همه مدت هنوزم اصرار داری که _
  تو شب ازدواجمون اتفاق بيفته

  :لب زد

  خب اينم خواسته منه از تو_

  چرخوندمش سمت خودم ،

  :پيشونيم و چسبوندم به پيشونيش و با صدايی که حاال دو رگه هم شده بود گفتم

  تو برزخم،_

بودم و ديگه همه اين مدت که کنارم بودی و نتونستم اونطور که ميخوام لمست کنم تو برزخ 
  طاقتم سر اومده

  :انگشت اشاره اش و رو لبام گذاشت

  تو که نميخوای منو دلخور کنی؟_
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  :سرم و عقب کشيدم

  نه اصال،_

  ميخوام تو همين روزا ترتيب مراسم ازدواجمون و بدم

  همونطوری که دلت ميخواد، 

  !ولی اون شب بد باهات تالفی ميکنم

  دوباره به آغوش کشيدمش،انقدر قشنگ خنديد که تاب نياوردم و 

لبهای صورتيش مثل هميشه بوسيدنی بود که به بازی گرفتمشون و چشمام و بستم نظير 
  آرامشی که با سارا داشتم و سراغ نداشتم،

انقدر گير لبهاش بودم که حتی به نفس کشيدن فکر هم نميکردم و فقط ميبوسيدمش که دستش و 
  گذاشت رو سينم و عقب کشيد،

د که اين بار بوسه ای نثار الله گوشش کردم و همزمان دستم و رو تنش به نفس نفس ميز
  ...حرکت درآوردم

  

  پناه#

  :صدای نگهبان باعث شد تا از عالم خودم بيرون بيام

  پناه طاهريان بيا بيرون_

  :نميدونستم چيشده و چرا صدام زده که با ترديد بلند شدم و به سمتش رفتم

  اتفاقی افتاده؟_

  :نشونه رد حرفم تکون دادسری به 

  مسئول زندان ميخواد ببينتت_

  هنوز متعجب بودم بااين وجود باهاش راهی شدم،

  همراهش وارد اتاقی که متعلق به مسئول زندان بود شدم،

  :مرد ميانسالی که پشت ميزش نشسته بود خطاب به نگهبانی که کنارم ايستاده بود گفت

  ميتونی بری_
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  :ی هايی که جلوی ميزش بود اشاره کردبا رفتن اون زن به صندل

  بفرماييد بشينيد_

  :اين بار از اين مرد پرسيدم

  اتفاقی افتاده_

  !لبخندش آرومم نکرد اما شايد گواه اين بود که اتفاق بدی نيفتاده

  :رو صندلی که نشستم ميزش و دور زد و روبه روم روی صندلی نشست

  مسئول عفو زندانيها معرفی کرده بوديم،شما از زندانی های بوديد که ما به انجمن _

  درسته؟

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم

  درسته_

  :دستهاش و توهم گره زد

  تو جلسه انجمن از نگرانيت واسه پسرت گفتی،_

از اينکه متاسفی بابت اون تصادف و از اينکه دلت ميخواد مادر اون زن و ببينی و هرکاری 
  براش انجام بدیکه ميتونی برای تسکين اين درد 

  :حرفهاش موبه مو درست بود که دوباره سر تکون دادم

  ...نتونستم پسرم و پيش خودم نگهدارم_

  :دلتنگی برای اميدم باعث شد تا کمی صدام بلرزه

  مجبور شدم بفرستمش بيرون تا خانوادم ازش مواظبت کنن_

  :حرفم و تاييد کرد

  بله،_

   اما ديگه الزم نيست نگران پسرت باشی

  !و عفو خوردیت

  ناباورانه نگاهش کردم،
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  :چند باری پشت سرهم پلک زدم

  ...ولی من_

  ماه و چند روز از حبسم مونده 10من هنوز 

  :تکرار کرد

  !عفو خوردی_

  تا چند روز ديگه آزادی و از اينجا ميری بيرون،

  برو و کم کم وسايلت و جمع کن

  و دستم و روی قلبم گذاشتم، همزمان با بلند شدنش از روی صندلی نفس عميقی کشيدم

  !انقدر محکم تو سينم ميکوبيد که هيچ بعيد نبود صداش کل اتاق و پر کرده باشه

  :دوباره پشت ميزش نشست

  وقتی رفتی بيرون با دقت بيشتری رانندگی کن_

  :بلند شدم و روبه روش ايستادم

  ممنونم،_

  خيلی ممنونم

  :لبخند آرامش بخشی تحويلم داد

   بيرون رفتنت باش برو و به فکر_

  ...پسرت منتظرته

  ذوق زدگی يا شايدهم ناباوری،

دلتنگی و خوشحالی همه و همه باعث شد تا با چشمايی برگردم به سلول که جلدی از اشک 
  !پوشونده بودشون

با ديدن هانيه قبل از اينکه اون بخواد چيزی بگه لبخندی تحويلش دادم و دستام و برای به 
  ردم ،آغوش کشيدنش باز ک

  گيج شده بود بااين حال خودش و تو آغوشم جا داد،

  :سرم و که رو شونش گذاشتم طاقت نياورد و لب زد
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  چيشده پناه؟_

  چشمام و لحظه ای بستم و همين برای جاری شدن اشکام کافی بود ،

  :صدام هنوز ميلرزيد

  ...آزاد شدم_

  عفو خوردم هانيه،

  باورت ميشه؟

دستی از شونه هام گرفت و من و عقب کشيد تا روبه روی هم صدای نفس هاش بلند شد و دو 
  :و چشم تو چشم باشيم

  !آره باورم ميشه_

لبخندی که به روم پاشيد ميون بغض و گريه آروم خنديدم و دوباره همو بغل کرديم و هانيه 
  :ادامه داد

  باش، من که بهت گفتم اميد داشته_

  من که گفتم اگه کسی بخواد بخشيده بشه تويی،

  ...من که گفتم همه چی درست ميشه

  :هنوز جوابی نداده بودم که صدای مونا باعث شد تا از هم جدا بشيم

  اين هندی بازيا چيه؟_

  چه مرگتونه؟

  :بينيم و باال کشيدم و لب زدم

  داری از شرم خالص ميشی_

  :ابرويی باال انداخت و بهم نزديکتر شد

  !درست بنال ببينم چی ميگی_

  :جواب داداين بار هانيه 

  داره آزاد ميشه_

  :زل زد تو چشمام
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  راست ميگه؟_

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم

  !راست ميگه_

  راهش و کشيد و رفت و اين برام عجيب بود،

  اينکه مثل هربار رفتار نکرده بود،

  !اينکه دوباره شروع نکرده بود به تحقير کردنم

  :لبه تختش نشست و گفت

  نقوت پس ميری پيش اون بچه نق_

  فقط نگاهش کردم و کنار هانيه رو زمين نشستم،

  :انگار مونا حرفها داشت واسه گفتن

  ...و همينطور بابای _

  :سکوت کرد و دوباره ادامه داد

  البته اگه بابايی واسه اون بچه وجود داشته باشه_

  نگاهش کردم،

  :حاال آروم شده بودم که با صدای واضحی جواب دادم

  اميد پدر داره_

  :تکون داد سری

  ...مردی که هيچوقت به ديدنت نيومد_

  :دستام و توهم گره زده بودم که ادامه داد

  حاال که داری ميری،_

  نميخوای بگی چرا هيچوقت نيومد ديدنت؟

  :صدايی تو گلو صاف کردم

  بخاطر شغلش،_
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  اون نميتونست بياد مالقات من و من درکش ميکنم

  پوزخندی زد،

  داشت،پوزخندش با هميشه فرق  

  :تلخ بود

  بيشتر اوقاتم نميتونست جواب تلفنات و بده_

  !خوب از همه چی خبر داشت

  از روی تختش بلند شد و به سمتم اومد،

  نگاهی به اطراف انداخت،

  :چند نفری تو سلول بودن که چشم غره ای بهشون رفت

  ...شماها به کار خودتون برسيد_

  ..انقدر ابهت داشت که حرفش زمين نيفته

  :کنارم نشست و نيم نگاه گذرايی بهم انداخت

  من همه اين مدتی که اينجا بودی حواسم بهت بود،_

  درسته ازت خوشم نمياد ولی حواسم بهت بود،

  هزار بار اشکاتو ديدم،

  !دو هزار بار ديگه هم تلفنای بی جوابتو

  :با صدای ضعيفی گفتم

  چی ميخوای بگی؟_

  :مشغول کردخودش و با نخ آويزون شده از لباسش 

  مطمئنی اون مرد بيرون از اينجا منتظرته؟_

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم

  معلومه که هست_

  :چند باری پشت سرهم پلک زد
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  اميدوارم مرد تو،_

  از جنس مردايی نباشه که من ميشناسم

  :و خواست بلند شه که دستش و سفت چسبيدم

  چه جور مردايی؟_

  :جواب داددستش و از دستم بيرون کشيد و 

  !منم يکی از اين مردای پر مشغله رو داشتم_

نگاهم پر از سواب بود و اون خيلی خوب ميتونست همه چيز و از چشمام بخونه که بی جوابم 
  :نذاشت

  سال پيش وقتی واسه اولين بار افتادم زندان، 8_

  ماه طول کشيد تا از اينجا رفتم بيرون، 6فقط 

  من نبود،ماه هيچ خبری از مرد  6تو اين 

  ...مردی که بخاطرش آسمون و به زمين مياوردم

  :نفس عميقی کشيد

وقتی رفتم بيرون يه زن پا به ماه بودم که هرجارو ميگشت خبری از اون مرد روياهاش _
  !نبود

  :باورم نميشد اما صدای مونا داشت ميلرزيد

  نتونستم اون بچه رو سالم به دنيا بيارم، _

  بعدش يه پاکت لعنتی به دستم رسيد،اون بچه مرد و چند وقت 

  اون منو طالق داده بود ،

  اون همه اين مدت منو نگاه کرده بود ،

  اون من و مسموم کرده بود تا از شر اين بچه خالص بشه،

  تا منی که با يه پاپوش افتاده بودم زندان،

  !واسه هميشه از زندگيش برم بيرون

  :سرش و باال گرفت و دستی رو شونه هام کشيد
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  اونجا بود که فهميدم راست ميگن،_

  !از ياد برود هر آنکه از ديده برفت

  من از ياد رفته بودم و باور اين برام سخت بود،

  ...خيلی سخت

  !انقدر که تبديل به هيواليی شدم که حاال داری ميبينی

  باورم نميشد که زندگی مونا اينی باشه که برام تعريف کرده بود،

که حاال داشتم ميديدم يه روزی يه زن عاشق بوده يا بهتره بگم يه زن باورم نميشد زن خشنی 
  !عاشق شکست خورده

  :دستم و گذاشتم رو دستش که روی شونم بود و لب زدم

  متاسفم،_

  واسه همه اين اتفاقای بدی که تو زندگيت افتادن متاسفم

  :سری به نشونه رد حرفم تکون داد

  نگفتم که برام دلسوزی کنی،_

  ...ميخواستم بگمفقط 

  :نزاشتم ادامه بده

  شوهر من ،_

  انقدر دوستم داره که مطمئنم اگه ده سال ديگه هم اين حبس طول ميکشيد منتظرم ميموند،

  اون فقط پر مشغلست

  :خيره شد تو چشمام

  !اميدوارم زندگی خوبی داشته باشی کنار اين مردی که ازش ميگی و پسرت_

  فت بيرون،حرفاش و که زد واسه هوا خوری ر

  حرفهاش باعث شده بود تا تصويرش تو ذهنم متفاوت از قبل باشه،

  :غرق فکر مونا بودم که صدای هانيه من و به خودم آورد
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  باورم نميشه مونا و همچين زندگی ای_

  :زير لب اوهومی گفتم

  هيچ آدمی بد به دنيا نمياد،_

  يه سری اتفاقا باعث بد شدن آدما ميشه

  :کردلباش و با زبون تر 

  انقدر بد که حاال اون زن تبديل به يه قاچاقچی دارو بشه_

  :و کمی با خودش فکر کرد

اصال شايد همين که بچه اش و بخاطر مسموميت از دست داده باعث شده که با شوهر _
  فعليش ازدواج کنه و حاال بخاطر اين جرم وحشتناک اينجا باشه

  :شونه ای باال انداختم

  ...نميدونم_

  :م زدلبخندی به

  بيخيال،_

  تا فرصت هست بزار يه کم باهات حرف بزنم،

  راجع به خودت راجع به خودم

  :متقابال لبخندی تحويلش دادم

  مگه تو چقدر بدهی داری؟_

  :تو ذهنش درحال حساب و کتاب بود که ادامه دادم

  برم بيرون ،_

  !چند روز بعدش توهم بيرونی

  :چشماش از شدت تعجب گرد شده بود

  چی ميگی؟_

  ديوونه شدی؟
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  :تکرار کردم

  کم کم وسايلت و جمع کن ،_

  قراره بيای بيرون

  ميارمت بيرون هانيه

  لبای درشتش و به دندون گرفت،

  چشمای قهوه ای تيره، همرنگ موهاش ميدرخشيد،

  از دلتنگيش هم ميگفت،

  !دلتنگی برای مادرش

  :دستش و به گرمی فشردم و ادامه دادم

  پاشو بريم بيرون،_

  ...هوايی بخوريميه 

   !حاال که منتظر بيرون رفتن بودم هر ساعت يک سال طول ميکشيد

  هر ثانيه منتظر آزاد شدنم بودم،

  همه کارام و کرده بودم،

همه وسايالم و جمع کرده بودم و فقط در انتظار بيرون رفتن بودم که باالخره ماموری به 
  :سلول اومد

  ن،طاهريان وسايالت و جمع کن و بيا بيرو_

  !آزادی

  انگار بهترين خبر همه عمرم و شنيده بودم که بی وقت تلف کردن وسايالم و جمع کردم،

يه دل سير هانيه رو بغل کردم و بوسه ای به صورت سبزش زدم و با بقيه هم خداحافظی 
  کردم،

  ...حاال وقتش بود

  وقت برگشتن به بيرون،

  وقت دوباره ديدن ستاره ها،
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  !وقت زندگی کردن بود

  :هنوز از سلول بيرون نرفته بودم که مونا جواب خداحافظيم و با صدای نسبتا بلندی داد

  !خداحافظ دختر خوب_

نيمرخ صورتم که به سمتش چرخيد لبخندی تحويلش دادم و همراه اون مامور و تو بدرقه 
  ...هانيه و بقيه از اون سلول دور و دور تر شدم

  همه چيز آماده برگشتنم بود،

نا با خبر از اومدنم بودن و حتما تا االن خودشون و رسونده بودن جلوی در زندان که مامان اي
  با عجله لباس هام و پوشيدم،

  حلقم و که تو دستم انداختم لبخند سرخوشانه ای زدم،

  !چقدر جاش تو دستم خالی بود

  کارم که تموم شد تو آينه نگاهی به خودم انداختم،

  ماه پيش به اينجا اومده بودم،پناهی نبودم که يکسال و يک 

  حاال موهام مشکی بود و چهرم کمی با اون روزها فرق داشت،

  صورتم مثل صورت يه مادر بود،

  !يه مادر که شوق ديدن پسرش تو چشماش به خوبی پيدا بود

تا جلوی در با ماموری که کنارم بود راهی شدم و باالخره دری که اونطرفش آزادی بود باز 
  شد،

  قی کشيدم و بيرون رفتم،نفس عمي

صبح آفتابی امروز باعث شد تا چشمام کمی ريز بشه و به اطراف نگاه کنم که يهو متوجه 
  دست تکون دادن های برکه شدم،

  با ديدن بابا و برکه لبخند رو لبم عميق تر شد و قدم هام و با عجله به سمتشون برداشتم،

  !دلم لک زده بود واسه به آغوش گرفتن هردوشون

  ..تو تموم مسير انقدر حرف واسه گفتن داشتيم که حتی نفهميدم چطوری رسيديم خونه

  :برکه ماشين و جلوی در پارک کرد و هر سه مون پياده شديم
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  باباجون سريع تر در و باز کن بريم تو که مامان بيشتر از اين دلتنگ پناه جونش نباشه_

  :کنار در ايستاد و تعظيم کرد بابا با خنده در و باز کرد و برکه عين پيش خدمتا

  !بفرماييد مای ليدی_

  :خنده ام گرفت

  يه سال گذشته،_

  يه کم بزرگ شو

صدای خنده هامون قاطی شد بابا جلوتر راه ميرفت و من و برکه هم پشت سرش داشتيم مسير 
  حياط سرسبز تابستونی خونه رو طی ميکرديم که مامان و ماهان بيرون اومدن،

  ديدنم آروم اشک ريخت و بی طاقت به سمتم اومد و محکم بغلم کرد،مامانی که با 

  :يه دل سير عطر تنش و نفس کشيدم که سرم و نوازش کرد و لب زد

  !خوش اومدی عزيز دلم_

  باالخره رفتيم تو خونه،

خونه ای که دلم براش تنگ بود بااين وجود قبل از اينکه بخوام بشينم تا نفسی بگيرم روبه 
  :ممامان پرسيد

  اميد خوابه؟_

  :مامان از تو آشپزخونه جواب داد

  نميدونم_

  :از شدت تعجب ابروهام باال پريد که برکه گفت

  آقااميد مردی شدن واسه خودشون،_

  ايشون ترجيح ميدن يه شبايی و خونه پدرشون باشن،

  !ديشب از همون شبا بود

  :هنوز گيج اين حرفا بودم که مامان بيرون اومد

  اومد بردش،شهريار ديشب _
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باالخره اونم پدر اميد و وقتی اينجا راحت نيست مجبوره بچه رو با خودش ببره و خودشم از 
  !پسش بربياد

  :تازه متوجه حرفاشون شدم و لبخندی زدم

  پس پدر و پسر االن تو خونه تنهان؟_

  :برکه چشمکی بهم زد

  گفتم که مردی شده واسه خودش_

  :و گوشيش و تو دستش گرفت

  بهش زنگ زدم که خبر آزاد شدنت و بهش بدم ولی جواب نداد ،سر صبح _

  !فکر کنم حاال ديگه بيدار شده باشه

  :و خواست شماره شهريار و بگيره که گفتم

  ...زنگ نزن_

  :لب زد

  چرا؟_

  :دستش و گرفتم و گفتم

  بيا بريم باال کارت دارم_

  :نسبتا بلندی گفتو برکه رو پشت سر خودم کشوندم سمت پله ها که مامان با صدای 

  ميخواستم يه چيزی بيارم بخوری جون بگيری_

  :رو پله ها بودم که جواب دادم

  ...فعال ميل ندارم مامان جون_

  و همراه برکه رفتيم طبقه باال

  :در اتاقش و که باز کردم با خنده گفت

  کم کم داری ميترسونيم،_

  ميشه همينجا بگی چيکارم داری؟
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  اختم و جلوتر از برکه رفتم تو اتاق ،با شيطنت ابرويی باال اند

  :پشت سرم اومد تو و نشست روی صندلی ميز آرايشش

  خب بگو_

  :نشستم رو تخت و گفتم

  ميخوام برم خونه،_

  ميخوام قبل از اينکه شهريار بفهمه آزاد شدم خودم برم خونه و غافلگيرش کنم

  :برکه با شيطنت نگاهم کرد

  خيلی خوبه،_

  پس نيفته؟فقط يه موقع از ذوق 

  :بالشتش و پرت کردم سمتش که جا خالی داد

  تو نگران نباش،_

  فقط امروز لوازم آرايشيات و بهترين لباسات و تقديمم کن

  :و با کمی مکث ادامه دادم

  و البته برو دنبال کليد خونه بگرد،_

  من يه کليد اينجا داشتم

  :غر زدم هنوز نشسته بود که

  پاشو برکه پاشو_

  :لند شدپوفی کشيد و ب

  تا تو يه دوش بگيری منم کليد و پيدا ميکنم_

  از اتاق که رفت بيرون ،

  راهی حموم شدم و يه دوش عجله ای گرفتم،

  نميخواستم وقت تلف کنم،
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بايد قبل از ظهر خودم و ميرسوندم خونه و اين روز رويايی و رويايی تر ميکردم که سريع 
  انداختم،جلوی آينه ايستادم و نگاهی به صورتم 

دلم لک زده بود واسه يه آرايش خوشگل و يه رژ قرمز که دست به کار شدم و تموم هنرم تو 
  آرايش کردن و به کار گرفتم،

پوستم و با کرم پودر پوشوندم و بعد از کشيدن خط چشم مژه های پر پشت و بلندم و به ريمل 
ه دادم و همزمان برکه وارد اتاق آغشته کردم و نهايتا با زدن رژ قرمز روی لبام به کارم خاتم

  :شد

  پيداش کردم_

با ديدنم در حالی که آرايشمم کرده بودم و مشغول خشک کردن موهام بودم دهن باز نگاهم 
  :کرد

  کاش هميشه پای شهريار درميون باشه،_

  !تو انقدر تيز بشی

  :چپ چپ نگاهش کردم

  گمشو_

  :آه پر افسوسی کشيد

   هميشه واست يه وسيله بودم_

  :کليد و روی ميز گذاشت و خيلی جدی ادامه دادم

  !اين بارم يه وسيله واسه پيدا کردن کليد خونت_

  :قهقهه بلندی زدم و حرف نيم ساعت پيشم و تکرار کردم

  يه کم بزرگ شو،_

  باور کن ديگه وقتشه

  :چشم و ابرويی باال انداخت

  ش کنم چشم،هروقت اون رفيق شهريار اومد و ازم خواست که به غالمی قبول_

  اونموقع خانم ميشم
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موهام و با اتو خشک و صاف کردم و همزمان با جدا کردن موهای جلو از موهای پشت سرم 
  :جواب دادم

  پس تا بی نهايت ها بايد همينجوری تحملت کنم_

  :طلبکار شد

  اگه تحمل کردنی باشه،_

  منم که دارم تورو تحمل ميکنم

پا کرده بودم اشاره کرد که مانتوی آجری رنگ و شال و به آشفته بازاری که جلوی آينش به 
  :و شلوار سفيدش و از کمدش بيرون آوردم و جواب دادم

  به جون برکه شب برميگردم همه رو جمع و جور ميکنم_

  :با شيطنت خنديد

   آره بعد از اين همه مدت حتما شهريار شب ميارتت اينجا_

  :چشم غره ای بهش رفتم

  ای باهام بيای؟اگه خيلی نگرانی ميخو_

  :دستش و به نشونه رد حرفم باال آورد

قربونت حوصله ندارم بيام بچپم تو يه اتاق و بچت و نگهدارم و تو و شهريار تو اتاق _
  ...خوابتون

  :کشيده اسمش و صدا زدم

  برکه،_

  !ديوونم کردی

  :از خنده وا رفت

  يه سال نبودی،_

  بايد اندازه يه سال اذيتت کنم يا نه؟

  :پشت به برکه لباسارو تنم کردم و گفتم يه گوشه

  برم بيام،_
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  !چشم

  برکه تا آخرين لحظه بيخيال نميشد اما من باالخره تونستم فرار کنم،

  تو آينه هال نگاهی به خودم انداختم؛

  مرتب و زيبا،

  !همونطوری که ميخواستم

سوار ماشين برکه چشم از خودم گرفتم و با خداحافظی از مامان و بقيه از خونه بيرون زدم و 
  شدم،

با همه دلواپسی های بابا و سفارش هاش پشت فرمون نشستم و ماشين و به سمت خونه به 
  ...حرکت درآوردم

  .خيلی طول نکشيد که رسيدم

  ماشين و پارک کردم و نفس عميقی کشيدم،

  !انقدر هيجان زده بودم که شايد هيجان اولين ديدار با شهريار در مقابلش هيچ بود

و رو قلبم گذاشتم و نگاهی به ساختمون انداختم و سعی کردم با آرامش وارد ساختمون  دستم
  بشم،

  اما نشد که نشد،

  قلبم به شدت تو سينم ميکوبيد و دستام يخ کرده بود،

مطمئن بودم وقتی در و باز کنم و بعد از اين همه مدت ببينمش اشکام مثل يه سيل جاری ميشه 
  از اين؟ و چه اشک ريختنی شيرين تر

  چه حسی ناب تر از ديدن مردی که عاشقش بودم اونم بعد از اين همه مدت؟

  آسانسور که ايستاد بيرون رفتم،

پاهامم ميلرزيد و صدای نفس هام بلند شده بود با اين حال جلوتر رفتم و در خونه رو آروم و 
  بی سر و صدا باز کردم،

  نگاهم و تو خونه چرخوندم،

وسايال جلوتر رفتم هنوز شهريار و نديده بودم و حدس ميزدم تموم شب همون خونه و همون 
  !و گرفتار اميد بوده و حاال خسته و کوفته خوابيده
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  تو خونه قدم برداشتم،

   !همه چيز مرتب بود شهريار خونه رو مثل همون روزا نگهداشته بود

اينکه به در اتاق  ديگه طاقت نياوردم و مسيرم و به سمت اتاق خواب کج کردم اما قبل از
  :برسم صدای گرفته و خوابالوی زنی گوشم و پر کرد

  پاشو،_

  !انگار يکی در و باز کرد

  :و پشت بندش صدای دو رگه شهريار و شنيدم

  خل شدی؟_

  من که چيزی نشنيدم

  دستام يخ بود،

  يخ تر شد

  پاهام سست بود،

  سست تر شد

دم جلوی در اتاق و با ديدن زنی که پشت چيزی که شنيده بودم و باور نداشتم که خودم و رسون
  ...به در دراز کشيده بود و سرش رو بازوی شهريار بود نفسم گرفت

لبام تکون ميخورد اما هيچ صدايی از حنجرم بيرون نميومد که شهريار متوجه حضورم شد و 
  :از جا پريد

  ...پناه_

  چشمام سوسو ميزد بااين حال بستمشون و دوباره بازشون کردم،

  چی تغيير نکرد همه چيز درست بود،هي

   ...خطای ديد و توهمی درکار نبود

شهريار و اميد تو اين خونه و رو اين تخت تنها نبودن و اين زن که حاال به سمتم چرخيده بود 
  کنارشون حضور داشت،

  !سارا
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  جلوتر رفتم هنوز چيزی و باور نکرده بودم ،

  :منجر به صدای ضعيفی شددلم ميخواست داد بزنم اما تموم تالشم فقط 

  ...تو_

  تو،

  تو خونه من چيکار ميکنی؟ 

  :شهريار با باال تنه لخت از تخت بيرون اومدو روبه روم ايستاد

  ...گوش کن پناه_

  زل زدم بهش،

  :هرچند ثانيه يکبار به واسطه اشک هام ديدم تار ميشد که به در اشاره کرد

  بريم بيرون باهم حرف ميزنيم_

  :تو دستام جمع کردم و هولش دادمتموم زورم و 

  من اول بايد بدونم اين هرزه عوضی اينجا چيکار ميکنه_

  :و دو دستی از شونه های لخت سارا گرفتم و با صدای گرفتم پرسيدم

  تو اينجا چيکار ميکنی؟_

  تو اينجا چيکار ميکنی کثافت؟

  :روش و ازم گرفت و دستام و پس زد و بلند شد سرپا

  ،اينجا خونه منه_

  تو اينجا چه غلطی ميکنی؟

  :ناباورانه نگاهش کردم داشت مزخرف ميگفت و من فقط داشتم نگاهش ميکردم که ادامه داد

  ...من زن شهريارم_

  :دستای لرزونم باال اومد و سيلی محکمی تو گوشش زدم

  خفه شو عوضی_
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هريار تو و خواستم سيلی جانانه بعدی و تو گوشش بزنم که بی هوا با فرود اومدن دست ش
  صورتم

  :برق از چشمام پريد و هاج و واج به شهريار نگاه کردم

  !اون زن منه و تو حق نداری بهش دست بزنی

  بی معرفت انقدر محکم زده بود که مزه خون تو دهنم پيچيد،

  :لب زدم

  زنته؟_

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  شرعی و قانونی_

  چونم واسه چندمين بار لرزيد ،

  :بين سارا و شهريار چرخوندم و داد زدمنگاهم و 

  زنته؟_

  :صداش هم پای صدام باال اومد

   !آره زنمه، عقدی و دائمی_

  خواستم چيزی بگم اما با بلند شدن صدای گريه های اميد موقتا منصرف شدم،

سارا با وقاحت تمام به سمت اميد رفت واسه آروم کردنش اما بايد تو خواب ميديد که بزارم 
  :بچه من بخوره که زودتر از اون خودم و به اميد رسوندم و بغلش کردم دستش به

  !دست کثيفت و به بچه من نزن_

اميد و محکم تو بغلم گرفتم و نگاه آخر و به شهرياری که تبديل به مرد عوضی که اصال 
  نميشناختمش شده بود،

  :انداختم

  خيلی نمک به حرومی_

  :سری تکون دادم 

  !خيلی پستی_
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  :شمام داشت بارونی ميشد که نموندم و راه خروج و در پيش گرفتم که دنبالم اومددوباره چ

  بچم و کجا ميبری؟_

  :پوزخندی بهش زدم

  !ميبرمش که با هربار ديدنش شرمنده نشی_

  :و تلخ تر از قبل ادامه دادم

  ...البته بعيده که تو چيزی از شرمندگی حاليت باشه_

  ،گفتم و با عجله از خونه بيرون زدم

خونه ای که آوار شده بود رو سر من و تموم آرزوهام و انگار سارا رو اين ويرونه کاخ 
  ..روياهاش و ساخته بود

  نفهميدم چطور خودم و به آسانسور رسوندم،

  سوار شدم و تو آينه زل زدم به خودم،

  ...به اميدی که بغلم بود و به صورت نااميدم

  ...اشک بود که از چشمام جاری بود

   ...ريمل و خط چشم زير چشمام قيافم و درعين بی پناهی ترسناک هم کرده بود سياهی

  همزمان با رسيدن آسانسور به طبقه همکف دستم و پشت اميد کشيدم و پياده شدم،

  صحنه ايه ديده بودم مدام جلوی چشمام بود،

  ...مدام تکرار ميشد و تکرار

  در ماشين و باز کردم و نشستم تو ماشين،

  گذاشتم رو صندلی کناريم و سرم و گذاشتم رو فرمون،اميد و 

  چجوری بايد کنار ميومدم با چيزی که ديده بودم؟

  چجوری بايد باور ميکردم حرفهايی که شنيده بودم؟

  ...چجوری بايد به خودم، به قلبی که شکسته بود ميفهموندم که شهريار، شهرياِر من نيست

  اون وسايال اون تخت با زنی غير از من پر شده؟چجوری بايد قبول ميکردم که اون خونه 
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  گريه هام تبديل به هق هق های بلندی شده بود،

  !هق هقايی که ميدونستم حاال حاالها بند اومدنی نيست

  انگار اميد نميخواست مامانش تنهايی اشک بريزه که با صدای بلندی زد زير گريه،

  :وجودم ميلرزيد سعی کردم آرومش کنم سرم و از رو فرمون بلند کردم و در حالی که تموم

  ببخش منو،_

  ببخش منو که مادر خوبی نبودم

  ببخش که از وقتی دنيا اومدی هرروز از روز قبل برات سخت تر گذشت

  :دوباره بغضم گرفته بود

  ...ببخش منو اميد که انقدر بد بودم که بابات حتی يه سال بهم وفا نکرد_

  دم،دوباره داشتم خودم و کالفه ميکر

  داشتم کار خودمو تموم ميکردم و ديگه منتظر هيچ چيز نبودم،

  ...حس ميکردم ديگه هيچی تو دنيا خوشحالم نميکنه

  حس ميکردم دنيام به تهش رسيده،

  ...ته ته

  با بلند شدن صدای زنگ گوشيم چشم از اميد گرفتم و گوشی و از کيفم بيرون آوردم،

  :برکه پشت خط بود که جواب دادم

  جانم_

  مردم و زنده شدم تا قبل از ترکيدن از گريه، اين کلمه رو بگم،

  :صداش تو گوشی پيچيد

  سالم سالم،_

  رسيدی؟

  خوش ميگذره؟

  :و بی امون ادامه داد
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غرض از مزاحمت خواستم به اطالعتون برسونم که مامان دستور دادن که همين االن راه _
  بيفتيد بيايد اينجا،

  بی شما از گلو پايين نميرهمثل اينکه ناهار فسنجونه و 

  ...گفت و خنديد

  سعيم واسه سکوت کردن بی فايده بود که آروم باريدم،

  :منتظر جواب بود که بين خنده گفت برکه

  الو پناه؟_

  ميشنوی يا شهريار و ديدی عالوه بر کور شدن کر هم شدی؟

  ...کاش ميشد

  کاش ميشد حرفهای برکه به حقيقت تبديل بشه،

  ...کور بودم و هم کرکاش امروز هم 

  کاش سارارو تو بغل شهريار نميديدم،

  !کاش خبر ازدواجشون و نميشنيدم

  گريه های آرومم بلند و بلند تر شد،

  :فقط اشک ميريختم و چيزی نميگفتم که برکه تکرار کرد

  الو پناه؟_

  تو داری گريه ميکنی؟

  ...پناه

  :بين گريه با صدايی که به زور درميومد لب زدم

  ...ارشهري_

  ...شهريار

  حتی روی گفتن نداشتم،

  شرم داشتم از گفتن اين ماجرا،
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شرم داشتم حتی از برکه وقتی يادم ميومد چطوری پای شهريار ايستاده بودم از همون ابتدا که 
  !کسی تو خونه موافق اين ازدواج نبود تا همين حاال

  اشين و روشن کردم،با عصبانيت گوشی و قطع کردم و پرتش کردم رو صندليای عقب و م

  ...بايد ميرفتم

  بايد دور ميشدم از اين خونه،

  ...بايد از خودمم فرار ميکردم

  خونه رفتن برام سخت بود اما چيکار بايد ميکردم؟

  خودم به درک ،

  تا کی ميخواستم اين بچه رو تشنه و گشنه تو خيابونا بچرخونم؟

  نگاهی بهش انداختم،

  خوابش برده بودانقدر گريه کرده بود که حاال 

  واسه چندمين بار نم صورتم و گرفتم و مسير خونه رو در پيش گرفتم،

سکوت ماشين خفقان آور بود که ضبط و با صدای کمی باز کردم و از شانس بدم بعد از به 
  ...اتمام رسيدن يه آهنگ نصفه و نيمه يه آهنگ با صدای لعنتی شهريار پلی شد

  زد تو چشمام و خوندش،همون آهنگی که تو شب کنسرت زل 

  …يه آهنگ از همون اولين آلبوم

   تو اين شهر به هرکی شبيه توئه

  بهش بی اراده نگاه ميکنم

  ميدونم که نزديک من نيستی

  ميدونم دارم اشتباه ميکنم

   تو نيستی و من مثل ديوونه ها دارم زير بارون قدم ميزنم

  تو رو اونقدر از خدا خواستم حواس خدارو  بهم ميزنم

  مثل يه ديوونم دلتنگ و بارونی اشکام سر ميره تو هر خيابونی

   قلبم ترک خورده حال بدی دارم
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  ...هيچوقت نفهميدی من دوستدارم

   هر بار باريدم هم بغض بارونا

  دستات و کم دارم تو اين خيابونا

  هر گوشه ی اين شهر تو هر پياده رو

  هربار حس کردم اين جای خالی رو

  تنگ و بارونی اشکام سر ميره تو هر خيابونیمثل يه ديوونم دل

   قلبم ترک خورده حال بدی دارم

  ...هيچوقت نفهميدی چقدر دوستدارم

  

  راست ميگفت،

  !هيچوقت نفهميد چقدر دوستش دارم

  ...هيچوقت نفهميد که تموم قلبم متعلق بهش بود

  ...هيچوقت نفهميده بود

  ...هيچوقت هيچ چيز و نفهميده بود

شنيدن صداش و آهنگاش و نداشتم که ضبط و خاموش کردم و همزمان با قرمز دل دوباره 
  شدن چراغ سر چهار راه ماشين و متوقف کردم،

بازهم تالشهام برای خشک کردن چشمام و گونه هام بی فايده بود که تا ازشون غافل شده بودم 
  دوباره خيس شده بودن،

  ...خيس خيس

چراغ به مسير رسيدن به خونه ادامه دادم و باالخره بين گريه نفسی گرفتم و با سبز شدن 
  ...رسيدم

  ...ماشين و بردم تو حياط و اميد و بغل کردم و پياده شدم

  :برکه از خونه بيرون اومده بود و جلوی در ايستاده بود

  چرا گوشيت و قطع کردی؟_
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  چرا بعدش هرچی زنگ زدم جواب ندادی؟

  :راش ادامه داد و راه افتاد سمتمهنوز صورتم و خوب نديده بود که به غرغ

  فکر کردم اتفاقی واسه اميد افتاده_

  :و اومد روبه روم ايستاد تا اميد و بغل کنه که متوجه صورتم شد و هينی کشيد

  چيشده پناه؟_

  اميد هنوز تو بغلم بود،

  :فقط تونستم چندثانيه سکوت کنم و بعد در حالی که صدام ميلرزيد جواب دادم

  ده برکهحالم خيلی ب_

  :سرم و رو شونش گذاشتم و ادامه دادم

  دلم ميخواد بميرم برکه_

  سرم و از رو شونش برداشت،

  چشماش پر از سوال بود،

  ...چشمام زير اشک پنهون بود

  :دوباره پرسيد

  چيشده پناه؟_

  :شونه هام زير بار گريه لرزيد

  شهريار بهم خيانت کرده_

  چشماش سوسو ميزد،

  :ادامه دادم

  ...ديدم خونم با يه زن ديگه پر شدهرفتم _

  ...تختم با يه زن ديگه پر شده

  !با سارا

  اميد و از بغلم گرفت،
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  دستام و جلو دهنم گذاشتم تا صدای گريه هام به گوش آسمون نرسه،

  :چشمای برکه تر شد

  چی داری ميگی پناه؟_

  ...شهريار با تو همچين کاری نميکنه

  ...من

  !من مطمئنم که اون دوستداره

  چشمام و بستم،

  ...اون دوستم نداشتش

  شک کرده بودم به همه اون عالقه ای که از وقتی شناخته بودم ازش دم زده بود،

  ...شک کرده بودم به تموم دوستدارمايی که هرشب تو گوشم خونده بود

  به همه چيز شک کرده بودم،

  به خودم بيشتر،

  وفا نکرد؟من انقدر دوست نداشتنی و نااليق بودم که که بهم 

  داشتم ديوونه ميشدم که دوباره صدای برکه رو شنيدم،

  :صداش بخاطر گريه هاش واضح نبود اما ازم ميخواست که اشک نريزم

  ...گريه نکن_

  ...گريه نکن پناه

  گريه ميکرد و ازم ميخواست گريه نکنم،

دبختيم خواهرم برای تلخی روزهام گريه ميکرد و ازم ميخواست منی که صاحب تموم اين ب
  !اشک نريزم و چقدر غير ممکن بود

  :شنيدن صدای بابا باعث شد تا نفسم تو سينم حبس شه

  دخترا چرا اونجا وايسادين؟_

  :و ادامه داد
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  پس شهريار کو بابا جون؟_

  قفسه سينم باال و پايين ميشد،

  نفس نفس مسزدم اما چرخيدم سمت بابا و جلو رفتم،

  لبخند از رو لباش محو ميشد، با هر قدمی که به سمتش برميداشتم

  :صورتم که جلو چشماش نمايان شد قيافش گرفته شد

  چرا داری گريه ميکنی؟_

  :آروم لب زدم

  ..بريم تو ميگم باباجون_

  خدا ميدونه به بابا چی گذشت،

  خدا ميدونه چه فکرايی از سرش گذشت،

  خدا ميدونه چقدر نگران بود که  چند ساعت از آزاديم نگذشته،

  ...بدی افتاده باشه اتفاق

  ...فقط خدا حال من و حال آدمای اين خونه رو ميفهميد

  حرفام و زدم،

  هرچی که ديده بودم و گفتم،

  همه فهميدن که چه جفايی در حقم شده،

  :مامان که چشماش پر شده بود چنگی به صورتش زد

  ...کاش من ميمردم تورو اينجوری نميديدم_

  :ه بود که برکه يه ليوان آب واسش آوردصدای نفس های بلندش نگرانم کرد

  يه کمی آب بخور مامان، داری سکته ميکنی_

دست برکه رو پس زد و تکيه داد به مبل و سرش و تو دستاش گرفت که بابا سکوتش و 
  :شکست و بلند شد

  ...ميرم سراغش_
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  ...ميرم که حقش و بزارم کف دستش

  !عوضی بی لياقت

  بودم، تا حاال خونه رو اينجوری نديده

  مامان و اينجوری نديده بودم،

  بابارو اينجوری نديده بودم و حاال داشتم غمگين ترين حالت ممکنشون و ميديدم،

  من باعث و بانی تموم اين تلخی بودم،

  ...من و بخت سياه نفرين شده ام

  :برکه جلوی بابارو گرفت

  نبايد بری بابا،_

  ...تو االن حالت خوب نيست

  که به کار خودش ادامه داد و پيرهنش و تنش کرد،بابا حتی نميشنيد 

  کاری از برکه ساخته نبود که خودم دست به کار شدم،

  :حاال گريه هامم تموم شده بود شايدم اشکام خشک شدم بود

  نرو بابا،_

  ميخوای بری که چی؟

  که سنگ رو يخ بشی؟

  ...نرو

  :دادمنفسی گرفتم و خيره به بابا که روبه روم ايستاده بود ادامه 

  من رفتم و سنگ رو يخ شدم،_

  ...تو نرو

  نميخوام غرورت بشکنه

  :بابا داد زد

  اون بی همه چيز دل دختر من و شکسته،_
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  بی غيرتم اگه بشينم و خورد شدنت و تماشا کنم

  ...ميرم حاليش ميکنم که

  :بلند شدم سر پا و پريدم بين حرفاش

  من نميخوام حرمتت شکسته بشه،_

  ...تار مو از سرت کم شه من نميخوام که يه

  نفس بلند و عميقی کشيد ،

  دستاش و تو ريشاش برد،

  انقدر عصبی بود که نميدونست بايد چيکار کنه،

  :ادامه دادم

  ...خودم درستش ميکنم_

  حرفام و تموم کردم و تن له و خستم و تا پای پله ها کشوندم ،

  :ماهان دنبالم اومد

  :داری ميلرزينگاه مهربونی بهش انداختمآبجی پناه بزار من دستت و بگيرم _

  بزرگ که شدی مرد خوبی باش_

  :اخم چهره کودکانه و هميشه مهربونش و پوشوند

  بهت قول ميدم_

  برادر کوچولوم حسابی بهش برخورده بود،

  :عين يه مرد پای خواهرش ايستاده بود که دستم و گرفت و کمکم کرد تا باال و گفت

  نيمست،وسايالی اتاق خودت نصفه _

  ميخوای تو اتاق من استراحت کنی يا اتاق آبجی برکه؟

  :لب زدم

  ...ميرم اتاق خودم_

  چيزی نگفت و تا اتاق همراهيم کرد،
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  :وارد اتاق شدم و با همون لباسا خودم و روی تخت انداختم که ماهان گفت

  يه کم بخواب که خوب شی_

  .و لبخندی تحويلم داد و در و پشت سرش بست و رفت

  رفتن ماهان زل زدم به سقف اتاق،با  

   "حتی پلک زدن رو هم يادم رفته بود فقط از خودم ميپرسيدم"چرا؟

  چرا شهريار بايد اين بالرو سرم مياورد؟

  چرا شهريار انقدر عوض شده بود؟

  چرا انقدر عوضی شده بود؟

  چرا به منی که هميشه عاشقش بودم،

  به منی که مادر بچه اش بودم خيانت کرد؟

  ؟چرا

   ...هرچقدر که فکر ميکردم جوابی پيدا نميشد

  من هيچوقت بد نبودم،

  من هيچوقت واسه شهريار زن بدی نبودم،

  منی که پناه شهريار بودم حاال چه بی پناه شده بودم،

  ...چقدر شکسته بودم

  ...چقدر سير بودم از دنيا

  ...زندانچقدر دلگير بودم از خودم واسه روزشماری هايی بيرون اومدنم از 

  کاش همونجا ميموندم،

  ...کاش شهريار تو ذهنم همونی ميموند که ميشناختم

  !کاش

غرق همين افکار حتی نفهميدم کی خوابم برده بود و حاال با شنيدن صدای مامان چشم باز 
  :کردم
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  پاشو پناه،_

  ...اميد گشنشه

  چشم باز کردم،

  :مامان ادامه داداميد تو بغل مامان  زل زده بود بهم که نشستم و 

  شيرخشکش و پس ميزنه، _

  ...خودت بهش شير بده

  مانتوم و از تنم بيرون کشيدم و اميد و بغل کردم،

  :لباسم و که باال زدم بی معطلی شروع کرد به شير خوردن و همين باعث شد تا لبخندی بزنم

  !پس دلتنگ من بودی_

  يه پاش و باال آورد و تو دستش گرفت،

  ه خنده های آرومی شد،لبخندم تبديل ب

  :خنده هايی که دل مامان و ميسوزوند

  ناهار که نخوردی،_

  هچکدوممون نخورديم،

  ميرم واست غذا گرم کنم که حداقل شام بخوری

  :و از رو تخت بلند شد که صداش زدم

  مامان_

  :صورتش چرخيد به سمتم

  جانم؟_

  :لبای خشک شدم و با زبون تر کردم و گفتم

  ...بخاطرم اذيت شدی ببخشيد که انقدر_

  ...نفس عميقی کشيد و بی هيچ حرفی از اتاق بيرون زد

  ...هيچوقت اينجوری نديده بودمش
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  ...هيچوقت انقدر پريشون نبود

  ...هيچوقت انقدر نگاهش پر غصه نبود حتی اونروز تو دادگاه

مامان و تو حتی وقتايی که ميومد مالقاتم و حاال به لطف شهريار غم رخنه کرده بود تو دل 
  ...کل اين خونه

  بی ميل بودم اما به اصرار مامان چند قاشقی غذا خوردم،

  هر قاشق انگار زهر بود که ميخوردم،

  انگار ديگه هيچ چيز قشنگی وجود نداشت،

  ...انگار دنيای من به آخر رسيده بود

  :با شنيدن صدای برکه مامان قبل از من جواب داد

  چيه برکه؟_

  :باز کرد و من من کنان گفتبرکه در اتاق و 

  شه...شهريار اومده اينجا_

  :مامان اخماش و توهم کشيد و برکه ادامه داد

  اومده_

  که با پناه حرف بزنه ولی بابا در و باز کرد و رفت بيرون

  مامان که از جا پريد اميد و به برکه سپردم و بدو بدو دنبالش رفتم،

ه بدجوری با شهريار تالفی کنه اما اينو ميدونستم بابا تو عصبانيت بی مرزش ميتون
  ...نميخواستم

  ...نميخواستم اتفاقی بيفته

  از پله ها که رفتم پايين صدای بابا و شهريار از تو حياط به گوشم ميرسيد،

  جلوتر از مامان خودم و رسوندم  به حياط ،

ی تموم زل زده بابا يقه شهريار و گرفته بود ناسزا بود که بارش ميکرد و شهريار با گستاخ
  :بود به بابا و حاال خودش و از شر دستای بابا خالص کرد و کمی عقب رفت

  !احترام خودتو نگهدار آقا مرتضی_
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  بابا درحالی که قفسه سينش از شدت حرص و عصبانيت باال و پايين ميشد،

  :پوزخند معناداری زد

  احترام؟_

  از چيزی حرف نزن که بويی ازش نبردی آشغال

ابی نداد و سر چوند و همين برای اينکه متوجه من بشه کافی بود که راه افتاد شهريار جو
  :سمتم

  من اومدم که با تو حرف بزنم_

  :بابا مرتضی داد زد

  توی بی شرف غلط ميکنی با دختر من حرفی بزنی_

  :و جلوش ايستاد که شهريار نفس عميقی کشيد

  من و پناه يه بچه داريم ،_

  :روشن کنيمقبل از اينکه چيزی بگم بابا جواب دادما بايد تکليف اميد و 

  تکليف اميد روشنه ،_

  عمرا با پدر کثيفی مثل تو زندگی نميکنه

  :شهريار کمی جاش و عوض کرد و خيره تو چشمام گفت

  ...خودت خوب ميدونی که بايد راجع به اون بچه و خيلی چيزای ديگه باهم حرف بزنيم_

  :چيزی بگه و جلوتر رفتماين بار مهلت ندادم تا بابا 

  ...آره_

  ما بايد باهم حرف بزنيم

  ...نگاهم و دوختم به بابا که عقب رفت  و حرفی نزد

  قدم برداشتم تو خونه،

  شهريار پشت سرم راه افتاد،

  :از پله ها باال رفتم برکه اميد و تو بغلش گرفته بود و جلوی در اتاق ايستاده بود که گفتم
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  تو برو پايين_

نشونه تاييد حرفم تکون داد و خواست از کنارمون رد بشه که شهريار لبخندی به اميد سری به 
  ...زد و لپش و بوسيد

  :نگاه سردی بهش انداختم و خطاب به برکه تکرار کردم

  برو_

  ...با رفتن برکه به سمت اتاق رفتم و جلوی در ايستادم که وارد شد

  ...ونه بازی درآورده بوديموارد همون اتاقی که شب خواستگاری توش کلی ديو

  ...همون جايی که پيشونيم و بوسيد و قول خوشبختی بهم داد

  نميخواستم شاهد گريه هام باشه،

  نميخواستم بيشتر از اين خورد بشم،

  ...له بشم

  !...نميخواستم بيشتر از اين بشکنم

  رفتم تو و در و پشت سرم بستم،

  چرخی تو اتاق زد و برگشت سمتم،

  :بودم به در و فقط داشتم نگاهش ميکردم که صدايی تو گلو صاف کردتکيه داده 

  خيلی وقت بود که اين تصميم و گرفته بودم،_

خيلی وقت بود که ميخواستم واسه طالق اقدام کنم اما هر سری يه مشکلی پيش اومد و رسيد 
  ...به امروز

  :جلوتر اومد

  ...من نميخواستم تو امروز اينجوری_

  :حرفش و بريدم

  فکر نکن با حرف زدن درستش ميکنی،_

  !بيشتر عذابم ميدی

  چند ثانيه ای سکوت کرد،
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  :ادامه دادم

  تويی که االن روبه روم وايسادی ديگه برام هيچ اهميتی نداری،_

  ديگه حتی اليق فکر کردن،

  اليق اشک ريختن هم نيستی

  ديگه تموم شدی برام

  ولی فقط يه سوال ازت دارم،

  هش جواب بدیيه سوال که ميخوام ب

  :منتظر نگاهم کرد

  بپرس_

  :صدام و تو گلو صاف کردم

  تموم مدتی که من اون تو بودم،_

  وقتی بچمون و باردار بودم و هرروز سنگين تر ميشدم و نياز داشتم به ناز و نوازش ،

  تموم مدتی که مواظب بچمون بودم،

  بچمون آسيبی برسونه،تموم مدتی که ميترسيدم بخوابم مبادا يکی بياد باال سرم و به 

  تموم مدتی که به فکر تو بودم،

  ...تو بااون دختره ی

  :با پوزخند تلخی حرفم و قطع کردم و دوباره ادامه دادم

  چجوری تونستی با من اينکار و کنی؟_

  جلوتر رفتم و لباسم و باال زدم،

  :ترکهای پوستی رو شکمم و نشونش دادم

  اينا يادگار بچمونه،_

  خوب ميفهمونه روزايی و که برات شمردم،اينا بهت خيلی 

  حاال بگو چجوری تونستی؟

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

289 
 

  :روبه روی هم ايستاده بوديم که دست آورد واسه لمس شکمم يه قدم عقب رفتم

  دست نزن به من،_

  ديگه هيچوقت حق نداری به من دست بزنی

  !فقط جواب سوالم و بده

  :دستش و انداخت و رو ازم گرفت

  همديگه نبوديم و من اين و فهميدم،من و تو آدم زندگی _

  هرچند دير شده بود

  :قهقهه ای زدم

  بعد از اين که شدی شهريار کاميابی فهميدی ما آدم هم نبوديم؟_

  :کالفه نگاهم کرد

  جواب سوالت و دادم،_

  حاال ميخوام راجع به اميد حرف بزنيم

  :با ترديد زل زدم بهش

  حرفی باقی نميمونه،_

  !ه تو تنهايی به دنيا آوردتش و نيازی به تو ندارهاميد يه مادر داره ک

  :لب زد

  ...اون پسر منم هست_

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم

بعد از بالهايی که سرم آوردی اگه يه ذره وجدان برات مونده باشه ميفهمی که اون بچه _
  متعلق به منه نه تويی که حتی واسش يه اسم انتخاب نکردی

  :نفس عميقی کشيد

  و حالت خوب نيست،ت_

  مثل يه زن بی سواد و امل رفتار ميکنی و من اصال نميفهممت
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  :لبخندی زدم

  چقدر اين حرفات آشناست،_

ياد شبايی افتادم که ميگفتم اون دختره هرزه  هرجايی چشم داره به زندگيمون و انکارش 
  ميکردی

  : با اخم شديدش گام بلندی به سمتم برداشت

  !حد خودتو بدون_

انقدرترسناک شده بود که عقب عقب رفتم و با برخورد به ديوار پشت سرم متوقف شدم و 
  :شهريار با صدای عصبی و جدی ای تو گوشم خوند

  تو حق نداری راجع به زنی که من  عاشقشم اينطوری حرف بزنی_

  :و سرش و کشيد عقب

  اينطوری فقط بيشتر تحريکم ميکنی که داغ اميد و به دلت بزارم_

  رغم همه تالشهام چشمام خيس شد، علی

  نميدونم بخاطر کدوم حرفش بود؟

  جمله آخرش؟

  يا جمله قبلی؟

  ...شايد هم هردو

  :اشک تو چشمام جوشيد و لب زدم

  چقدر بی وجود بودی و نميدونستم_

  :نفسش و فوت کرد تو صورتم

  خفه شو پناه_

  ...خفه شو

  :ادامه دادم

   تحتی تو خوابم اميد و بهت نميدم کثاف_

  :دندوناش و روهم فشار داد
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  انقدر زر زر کن که ازت بگيرمش اونوقت حاليت ميشه_

  :و خواست به سمت در بره که اشکام و با پشت دست پاک کردم و گفتم

اگه حتی فکر گرفتن اميد و تو سرت داشته باشی کاری ميکنم که تموم اين  يه سال جبران _
  شه، 

   ...کاری ميکنم دودمانت به باد بره

  :سرچرخوندم سمتش و خيره تو چشماش ادامه دادم

  ميرم و به خانواده اون زن ،_

  به پليس ميگم که تو پشت فرمون نشسته بودی،

  ميگم که تو اون زن و ديده بودی و فرار کردی،

  !ميگم تو قاتل اون زنی

  :واسه لحظه ای اخم چهرش و پوشوند اما يهو زد زير خنده و به سمتم اومد

  ميتونی ثابتش کنی؟فکر کردی _

  :مصمم جواب دادم

  ثابتش ميکنم_

  :ادامه داد

حتی اگه ثابتم بشه انقدری پول دارم که بتونم خون اون زن و بخرم و خانواده اش به جای _
  !تنفر ازم تشکر کنن

  : تف انداختم تو صورتش

   ...گمشو  از اين اتاق و خونه ما برو بيرون_

و باال آورد و بی هوا سيلی محکمی تو صورتم  ناباورانه صورتش و پاک کرد و دستش
  خوابوند،

   ...اين بار سمت ديگه صورتمو نوازش کرده بود

   ...چشمام خيس بود اما بايد کاری ميکردم

  تموم زورم و تو دستم جمع کردم و باهاش تالفی کردم،
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  !...بهش سيلی زدم

  :ندم تو سينشهنوز تو شوک اون سيلی بود که حلقم و از دستم درآوردم و کوبو

  شرمنده ی خودمم بخاطر تموم روزايی که با آدمی مثل تو گذروندم،_

  !بخاطر تموم کارايی که برات کردم شرمنده خودمم

  :فرصت ندادم که بخواد حرفی بزنه و به سمت در رفتم و بازش کردم

  ...برو بيرون_

  ت،حلقه ای که تحويلش داده بودم و برداشت و به سرعت از اتاق بيرون رف

  با رفتنش سبک شدم،

  چند باری پشت سر هم نفس کشيدم و سرم و تکيه دادم به ديوار و چشمام و بستم،

  از الی پلک هام اشک بود که روونه ميشد،

  دوباره نفس کشيدم،

  !انگار اکسيژن برام کم بود که هرچی نفس ميکشيدم باز برام کافی نبود

  :با شنيدن صدای برکه چشم باز کردم

  ميگفت؟چی _

  :صورتم و پاک کردم و جواب دادم

  چيز مهمی نميگفت،_

  رفت؟

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  آره رفت_

  :نشستم رو تخت

  ميخوام بخوابم،_

  چراغ و خاموش کن

  :به سمتم اومد و کنارم نشست
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  با خوابيدن چيزی درست نميشه پناه،خودت اين و خوب ميدونی_

  :بينيم و باال کشيدم و جواب دادم

  واسه يه زن هيچ حسی بدتر از اين حس نيست،_

  حس کم بودن،

  حس کامل نبودن،

  ...حس بی ارزش بودن

  !واسه يه زن هيچ دردی بی درمون تر از خيانت ديدن نيست برکه

  :دستش و نوازشوار پشتم کشيد

  ميدونم،_

  ميفهمم که چقدر سخته برات

  من همه چی و يادمه پناه،

  ...روی همه وايسادی چون فکر ميکردی عاشقته و عاشقشیيادمه که بخاطر شهريار تو 

  همه چی و ميدونم ولی با همه اينا تو هنوز همون پناهی هنوز همونقدر برای ما ارزشمندی،

  نميدونی وقتی اينجوری ميبينمت چقدر بهم ميريزم،

  من اصال طاقت ندارم بعد از اين همه دلتنگی حاال اينجوری ببينمت

  نفسی گرفت،

  :رو شونم ثابت نگهداشت و ادامه داد دستش و

  به خودت بيا پناه،_

تو دختر ضعيفی نيستی به خودت بيا و زندگی خودت و اميد و طوری بساز که بعدا اونی که 
  ...حسرت ميخوره اون بی لياقت باشه

  :لبخند تلخی زدم

  کاش عمل کردن به اين حرفا،_

  !آسون بود
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  :ميشديه جوری حرف ميزد که دلم داشت قرص 

  نگفتم آسونه_

  فقط بهت يادآوری کردم که تو کی هستی

با خودت روشن کن ببين ميخوای يه آدم ضعيف محتاج ترحم باشی يا کسی که  حاال تکليف و
  پاميشه و همه اتفاقای خوب و دوباره رقم ميزنه

  :لب زدم

  شهريار ديگه برام مرده،_

   فراموشش ميکنمفردا بعد از طالق فراموشش ميکنم واسه هميشه 

  :سريع سرش و جلو آورد و گونم و بوسيد

  خب خيالم راحت شد که تو پناه خودمونی،_

  حاال ميتونی بخوابی

  :و قبل از اينکه من چيزی بگم ادامه داد

  اميدم پايين پيش مامان خوابش برده،_

  ...راحت استراحت کن

  با رفتن برکه دراز کشيدم رو تخت،

  ...کم پلکام سنگين شد و تا خود صبح خوابيدمانقدر امروزم سخت بود که 

ونيم بود که چشم باز کردم و همزمان صدای پيامک گوشيم باعث شد تا با  8حوالی ساعت 
  خستگی که هنوز از تنم بيرون نرفته  بود به سمت ميز برم،

  با ديدن اسم شهريار روی گوشی پوزخندی زدم و پيامش و باز کردم،

  ...خودم و برسونم 10بود و خواسته بود که واسه ساعت  برام آدرس محضر فرستاده

  گوشی و دوباره رو ميز گذاشتم و از اتاق زدم بيرون،

انگار فعال فقط بابا بيدار شده بود  که رو پله ها ديدمش و با سالم و صبح بخير به سمتش رفتم 
  :که گفت

  صبحت بخير عزيزم،_
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  چراانقدر زود بيدار شدی؟

  :جواب دادم

  حضر داريم،قرار م_

  امروز همه چی تموم ميشه

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  آماده شو باهم ميريم تا اسم اون گوه و از شناسنامت خط بزنيم_

  :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

  الزم نيست شما بياين،_

  با برکه ميرم

  :عصبی اسمم و صدا زد

  پناه من همه جوره پشتتم،_

  ...باور کن

  :لب زدم

  ميدونم،_

  ولی بهتره با برکه برم چشم تو چشم شدن با اون فقط باعث اذيت شدن شما ميشه

  با يه لبخند از کنار بابا رد شدم و خودم و به دستشويی رسوندم،

  ...آبی به دست و صورتم زدم و بعد از بيدار کردن برکه برگشتم تو اتاق و آماده شدم

  ا و رنگ پريدگی هام باقی نمونه،طوری به خودم رسيدم که حتی ردی از گريه ه

حاال که شهريار برام مرده بود بايد شروع ميکردم بايد از همين حاال زندگی جديدمو شروع 
  ...ميکردم

آرايشم که تموم شد نگاه سرسری به خودم انداختم و شروع کردم به لباس پوشيدن البته دوباره 
  !تم وسايلم کجانمجبور بودم از لباسای برکه تنم کنم و حتی خبر نداش

به موقع از خونه زديم بيرون و حاال راهی محضری بوديم که شهريار آدرسش و فرستاده بود 
  :که شيشه پنجره سمت خودم و دادم پايين و تو هوای آزاد بيرون نفسی کشيدم
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  گاز بده زودتر برسيم_

  :آروم خنديد

  عجله داری؟_

  :سرم و آوردم تو و جواب دادم

  روزای خوبم برگردمميخوام زودتر به _

  :نيم نگاه گذرايی بهم انداخت و من ادامه دادم

  به قبل از روزهايی که ديده بودمش،_

  ...به قبل از شهريار

  :سرم و که به صندلی تکيه دادم برکه دستش و روی دستم گذاشت

  ...قوی باش_

  ...زير لب اوهومی گفتم و تا رسيدن به محضر حرف ديگه ای بينمون رد و بدل نشد

  

  با رسيدن به محضر،

  ...برکه ماشين و لب خيابون پارک کرد و پياده شديم

دستی به مانتوی مشکی ای که پوشيده بودم کشيدم و شال آبی نفتيم و روی سرم مرتب کردم و 
  جلوتر از برکه وارد محضر شدم،

  ...محضری که تا طبقه ی باال پله ميخورد

  :حالی که نفس نفس ميزديم باالخره رسيديمهمه پله هارو يکی يکی باال رفتيم و در 

  فهميدم چرا اينجا آسانسور نداره_

  متعجب به برکه نگاه کردم،

  :نفسی تازه کرد و ادامه داد

  اين پله هارو گذاشتن که هرکی هوس طالق و جدايی کرد از وسط راه پشيمون شه و برگرده_

  :آروم خنديدم
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  مسخره_

  ...ر و زدم و به يک دقيقه نکشيد که در باز شديه کم نفسمون جااومده بود که زنگ د

  قدم برداشتيم داخل محضر و همزمان با چندمين قدم قبل از هرچيزی چشمم افتاد به شهريار،

  ...شهرياری که دست به سينه و منتظر،کنار سارا ايستاده بود

  باهمه تالشهام واسه فراموشی و قوی بودن،

  وقتی کنار هم ديدمشون قلبم لرزيد،

باره خورد شدم اما نبايد به روی خودم مياوردم که جلوتر رفتم و بعد از سالم و عليک با دو
حاج آقايی که عاقد اين محضر بود به سمت صندلی های چيده شده جلوی ميزش رفتم تا بشينم 

  ...که همزمان سارا و شهريار اومدن و باهم روبرو شديم

  :ا لب زدميخواستم سريع تر نگاهم و ازشون بگير که سار

  !سالم_

  نگاهم روش موند و فقط جوا سالمش و دادم و کنار برکه نشستم،

  يه جوری لباس پوشيده بود که انگار روز عروسيشه،

يه مانتوی صورتی روشن با شال و شلوار سفيد و تا جايی که جا داشت خودش و با آرايش 
  !کشته بود

  پاهام داشت ميلرزيد،

د که حتی صدای حاج آقارو هم نشنيده بودم و حاال با ضربه انگار قلبم هنوز باور نکرده بو
  :ای که برکه به دستم زد به خودم اومدم

  پناه حاج آقا با توئه_

  

لبخند سارا انقدر زجرآور بود که آب دهنم و به سختی قورت دادم و نگاهم و به سمت حاج آقا 
  :چرخوندم

  معذرت ميخوام_

  :جواب داد

  به طالقيد تشريف بياريد واسه امضای اين برگه هاحاال که هر دو طرف مايل _
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بی هيچ حرفی بلند شدم و به سمتش رفتم شهريار قبل از من رفت و حاال هردو کنار هم 
  :ايستاده بوديم که شهريار قبل از هر امضايی پرسيد

  من يه سوالی داشتم_

  :و صدايی تو گلو صاف کرد و ادامه داد

  من ميخوام حضانت اون بچه رو بگيرم،من و اين خانم يه بچه داريم و _

  چيکار بايد بکنم؟

  :کنترلم و از دست دادم و با چشمای گرد شده نگاهش کردم

  قرار نيست اميد و بهت بدم_

  :پوزخندی تحويلم داد

  !منم قرار نيست پسرم و بسپرم به دستای يه زن قاتل و حبس ديده_

  مام خيس شد،انگار قلبم مچاله شد بااين حرفاش که بی اختيار چش

انقدر بی اختيار که حتی نميتونستم چيزی بگم و به جای من برکه از روی صندليش پاشد و 
  :جواب داد

   بفهم چی ميگی_

  :شهريار بی اينکه نگاهش کنه روبه حاج آقا ادامه داد

  بايد چيکار کنم؟_

  :حاج آقا عينکش و رو بينيش جابه جا کرد و جواب داد

  پيگيری کنيد از طريق دادگاه ميتونيد_

  :شهريار سری به نشونه تاييد تکون داد و خواست برگه هارو امضا کنه که تکار کردم

  اميد و بهت نميدم_

  :نفس عميقی کشيد و صاف ايستاد

  اميد و بهم نميدی؟_

  :مصمم جواب دادم

  نه...نميدمش_
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  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  خيلی خب،_

  !منم طالقت نميدم

  مردد نگاهش کردم،

  :سر از حرفاش درنمی آوردم که لب زدم

  طالقم نميدی؟_

  :حرفم و تاييد کرد

  اگه ميخوای طالقت بدم اميد و ميدی به من و اگه نه،_

  ...من طالقت نميدم

  تو اين گرمای تابستون،

  خون تو رگهام يخ بست،

  :گلوم خشک شد و با صدای گرفته ای گفتم

  ميفهمی داری چی ميگی؟_

  :صورتم و خطاب به حاج آقا گفتنفسش و فوت کرد تو 

  فکر کنم الزم باشه خانم يه کم فکر کنه حاج آقا_

  :حاج آقا جواب داد

  من قرار عقد با يه خانواده ديگه دارم،_

  !شما و خانم هم تصميمتون و بگيريد و بعد تشريف بياريد

  :شهريار در کمال خونسردی چرخيد سمت سارا و گفت

  بريم عزيزم_

  :روی صندلی بلند شد و منتظرش ايستاد که راه افتادم دنبال شهريار سارا بی معطلی از

  تو خوب ميدونی من از اميد نميگذرم_

  :سر چرخوند سمتم
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  !منم از اميد نميگذرم_

  :تند تند پشت سرهم پلک زدم

  ميفهمی داری چی ميگی؟_

  :خونسرد تر از قبل جواب داد

  !خيلی خوب ميفهمم_

  ...دگيت يايا اميد و ميديش و ميری پی زن

  :پريدم وسط حرفش

از نظر قانونی اميد تا دو سالگی پيش من ميمونه و بعد ميتونی از طريق دادگاه دنبال _
  گرفتنش باشی

  :نوچی گفت

   !ماه صبر کنم 14نميتونم واسه به دست آوردنش _

  :داشت کالفم ميکرد که نفس عميقی کشيدم

  چطور ميتونی؟_

  :نيشخندی زد

  گفتم رو مخم نرو،_

  ...بهت گفتم حرف مفت تحويلم نده

  !ديشب همه اينارو بهت گفتم

  :سکوت کرده بودم و حرفی نميزدم که ادامه داد

  اگه بچه رو دادی بهم که طالقت ميدم،_

  اگه نه متاسفم،

  ماه از پسرم دور باشم پس طالقت نميدم 14من طاقت ندارم 

  :آروم گفتم

  يعنی چی؟_
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  :شونه ای باال انداخت

  به اون خونه دوباره باهم زندگی ميکنيم،برميگردی _

  !البته من با سارا زندگی ميکنم و توهم ميتونی پرستار اميد باشی

  دستام از عصبانيت مشت شد،

  :با مشت کوبيدم تو سينش

  !عوضی_

  :خودش و نکشيد عقب و سارا با نگاه سردش مچ دستم و گرفت پرت کرد

  !مودب باش_

  :تا بلندی گفتو پشت بندش حاج آقا با صدای نسب

   ...اينجا جای دعوا کردن نيست، بفرماييد بيرون_

  :برکه دستاش و دو طرف شونم گذاشت و گفت

  بيا بريم پناه،_

  !مملکت قانون داره شهر هرت نيست که اين مزخرفات بخواد عملی بشه

  نگاه نفرت بارم و از شهريار گرفتم و پاهای بی جونم و به حرکت درآوردم،

  ...درد بود که ميکشيدمحاال هر نفس 

  نشستم تو ماشين و نفس هام و پی در پی بيرون فرستادم،

  داشتم ديوونه ميشدم از دستش داشتم دق ميکردم از تصور حرفهاش،

داشتم ميمردم از ترس از دست دادن اميد و ميترسيدم از عملی شدن حرفش از اينکه شرط 
  ل عوضی مطابق حرفش عمل کنه،طالق گرفتن اميد باشه و من قبول نکنم و اون آشغا

منو ببره تو خونه لعنتيش تا شاهد زندگيش بااون دختره هرزه باشم و يه گوشه اميد و بزرگ 
  ! کنم

هرچی افکارم بيشتر ميشد صدای نفس هامم بلند تر ميشد که برکه با يه بطری آب برگشت تو 
  :ماشين

  بيا آب بخور،_
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  اينجوری داری خودت و از پا در مياری

  بطری و باز کرد و هرجوری که بود يه کم آب به خوردم داد ،در 

  :از گلوم چيزی پايين نميرفت که دستش و پس زدم

  شنيدی چی گفت؟_

  ..اون ميخواد من و ديوونه کنه

  ميخواد نابودم کنه برکه

  :سرم و گذاشتم رو داشبورد و زدم زير گريه

  ...من مستحق هيچکدوم از اين بدبختيا نيستم برکه_

  ...به شهريار بدی نکرده بودم برکهمن 

  :به هق هق افتاده بودم

  ...نميدونم_

  ...نميدونم اون داره تالفی کدوم کار نکرده ام و باهام درمياره

  دستش و نوازشوار پشتم کشيد،

  :اين تنها کاری بود که از دستش برميومد

  گريه نکن پناه،_

  ...آروم باش تا برسيم خونه

اين اتفاقا نميفته و تو ميتونی با خيال راحت اميد و پيش خودت من مطمئنم هيچکدوم از  
  نگهداری

  :سرم و بلند کردم و تکيه دادم به صندليم

  ...خداکنه اينطور که تو ميگی بشه_

  :چشمام و بستم و لب زدم

  ...من ديگه طاقت ندارم که اميد و از دست بدم_

  برکه حرفی نزد و ماشين و به حرکت درآورد،
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  ...نميتونست بايد چی بگهشايد 

  ...اوضاع بدجوری بهم ريخته بود

  تا خود خونه از پنجره کنارم زل زدم به بيرون و آروم اشک ريختم،

  ...اين روزهای زندگيم و باور نميکردم

  ...باور نميکردم يهو انقدر همه چی آوار شده باشه رو سرم

  ميگرفتم، حتی به ذهنم خطور ميکرد که من نبايد اون تصادف و گردن

  حتی با خودم ميگفتم کاش ميذاشتم شهريار خودش و معرفی کنه،

  اصال گور بابای محبوبيت،

  گور بابای شهرت،

  ...من بايد دست برميداشتم از اين فداکاری که باعث نابودی زندگيم شده بود

  ای کاش ميشد به عقب برگشت،

  و حاال برميگشت خونه،ای کاش جای من شهريار اين يکسال و تو زندان گذرونده بود 

  برميگشت و ميديد که من چراغ خونش و روشن نگهداشتم،

  ...برميگشت و ميديد که من و پسرمون منتظر اومدنش بوديم

  اشک ميريختم و افسوس ميخوردم،

  دلم خون بود ،

  ...بخاطر خودم بخاطر اميد و بخاطر خانوادم که پا به پای من نابود ميشدن

  :هنوز تو ماشين نشسته بودم که برکه در ماشين و باز کردغرق تو افکار پريشونم 

  پياده شو_

  از ماشين پياده شدم و هم قدم با برکه مسير حياط و طی کردم و وارد خونه شدم،

بابا و مامان منتظر جلوی در ايستاده بودن که فقط يه سالم بهشون دادم و بی هيچ حرف ديگه 
  ای وارد خونه شدم،

  :فتاد و پرسيدمامان دنبالم راه ا
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  تموم شد؟_

  :نيمرخ صورتم به سمتش چرخيد

  ...نه_

  :لحنش سوالی تر شد

  يعنی چی نه؟_

سرم انقدر پر درد بود که نای هيچ توضيحی نداشتم و انگار برکه اين و از قيافم ميخوند که به 
  :جای من جواب داد

  بزار پناه بره يه کم استراحت کنه،_

  ...من براتون همه چی و ميگم

  نموندم و راهی طبقه باال شدم ،

  چپيدم تو اتاق وتند تند لباسام و از تنم درآوردم و خودم و انداختم رو تخت،

  !حتی با بستن چشمامم آروم نميشدم که دست بردم تو موهام و با تموم وجود سرم و خاروندم

  ...دنبال هر راهی بودم واسه آروم شدن اما هيچ راهی نبود

  ...من ميترسيدم

  ...از شهرياری که ديگه نميشناختمش ميترسيدممن 

  ...من از اين مرد ميترسيدم

سرم و تو بالشت فشار دادم و چشمام و محکم تر از قبل فشار دادم و وقتی ديدم کارم بی 
  فايدست بلند شدم و از اتاق زدم بيرون،

  اميد پايين تو بغل مامان بود که از پله ها پايين رفتم و تو بغل گرفتمش،

  :قيافه مامان و بابا پيدا بود که همه چی و فهميدن که بابا گفت از

  بگير بشين ميخوام باهات حرف بزنم_

  :رو مبل روبه روش نشستم و بعد از بوسيدن سر اميد جواب دادم

  بفرماييد بابا جون_

  :بابا عميق نفس کشيد
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  ميخوای چيکار کنی؟_

  فقط نگاهش کردم،

  :اين سوال بابا بی جواب بود که خودش ادامه داد هنوز نميدونستم بايد چيکار کنم و

  اگه اون مرتيکه بخواد اميد و ازت بگيره ميتونه اين کار و بکنه پناه_

  چشمام لرزيد،

  :بابا هنوز حرفها واسه گفتن داشت

  چون تو زندان رفتی و اون ميتونه از اين قضيه سو استفاده بکنه_

  :اميد و سفت تر بغل کردم

  ...نميزارم_

  نميزارم اين کار و بکنه

  :بابا جدی تر از قبل شد

  پس ميخوای چيکار کنی؟_

  ميخوای بری شاهد زندگی اون بی شرف با زن جديدش باشی؟

  چشمام دوخته شد به زمين،

  ديگه روی نگاه کردن تو چشمای بابارو نداشتم،

  ...شهريار بد سر افکندم کرده بود

  !خيلی بد

  :با صدای گرفتم گفتم

  وصله به جون اميد،من جونم _

  چجوری بايد راضی بشم که بچم و دو دستی تحويل اون زن آشغال بدم؟

  :صدای بابا به گوشم خورد

  ماهشه ، 6اين بچه فعال فقط _

  ...بگذر ازش پناه
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  بگذر که من طاقت اينجوری ديدنت و ندارم

  ...بگذر که نميخوام آب شدنت و جلوی چشمام ببينم دختر

  حرفهای بابا، قلبم به درد اومد با

  نگاهش کردم،

  چشماش لبريز از غم بود،

  :رد حرفش تکون دادم سری به نشونه

  ...اميد پسر منه_

  !نميخوام ببازمش

  :از رو مبل بلند شدم و ادامه دادم

  ديگه نگران من نباش بابا،_

  من دختر رنج کشيده ايم

  :لبخند تلخی زدم

  من زندان رفتم،_

  از پس اين يکی هم برميام،

  ...مطمئن باش بابا

  داشتم بابا رو دلخوش ميکردم اما خوب ميدونستم اينا فقط يه مشت حرف پوچه،

  ...خوب ميدونستم از پس اين يکی برنميام

  ...خوب ميدونستم که اگه اميد نباشه از پا درميام و اگه به اون خونه برگردم ديوونه ميشم

  اونروز به سختی تموم شد،

  زمان نميگذشت،

  ...خياالم تمومی نداشتفکر و 

  ...ترس تو جونم رخنه کرده بود و من هيچ چاره ای نداشتم جز صبر کردن

  بايد منتظر ميموندم،
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  ...منتظر گذشت زمان

  ...منتظر باز شدن راهی واسه سفت نگهداشتن اميد

  ...واسه از دست ندادن اميد

دن ظرفها که سر و صبحونم و تنها تو آشپزخونه خوردم و شروع کردم به جمع و جور کر
  :کله برکه تو آشپزخونه پيدا شد

  سالم به اهالی آشپزخونه_

  :خميازه که کشيد خندم گرفت

  !برو يه کم ديگه بخواب انگار هنوز خوابت مياد_

  :نوچ نوچی راه انداخت و رفت سمت يخچال

  کافيه يه ليوان شير بخورم خواب از سرم ميپره_

  :ه واسه خودش يه ليوان آب ميريخت گفتبطری شير و بيرون آورد و همينطور ک

  شير کوچولون شيرش و خورده؟_

  :همينطور که ظرفهارو ميشستم جواب دادم

  آره،_

  خورده که االن ساکت و آروم ور دل مامان بزرگشه

  :صدای خنده های برکه بلند شد

  ...مامان بزرگ_

  چقدر سن مامان و ميبره باال يه بچه فسقلی

  وهمزمان با تموم شدن ظرفها،تو دلم به حرفش خنديدم 

  :شير آب و بستم و برگشتم سمتش

  اگه شهريار اميد و ازم بگيره چی؟_

  :ليوان شيرش و گذاشت رو ميز و با يه اخم ساختگی نگاهم کرد

  ديوونه شدی؟_
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  بيخود کرده اميد و ازت بگيره

  :نفس عميقی کشيدم

  ...نميدونم_

  بدجوری کالفم برکه

گوشيم حرفم با برکه نصفه نيمه موند و از جايی که گوشيم رو ميز با بلند شدن صدای زنگ 
  بود،

  :برکه قبل از من نگاهی به صفحه گوشی انداخت

  !شهريار داره بهت زنگ ميزنه_

  اسمش که اومد هول شدم،

  :دوباره ترسيدم و بااين وجود خودم و به گوشيم رسوندم و جواب دادم

  ...بله_

  :صداش تو گوشی پيچيد

  سالم ،_

  زنگ زدم بگم که من رفتم بخاطر اميد تشکيل پرونده دادم،

  امروز فردا يه احضاريه ميرسه دستت که بيای دادگاه،

  !خواستم بهت بگم از اين چند روز و تهران باشی اصال دلم نميخواد اين ماجرا به تعويق بيفته

  ضربان قلبم بيشتر و بيشتر ميشد ،

  !ه چی بگمهنوز حرفی نزده بودم شايد نميدونستم ک

  :متوجه سکوتم که شد ادامه داد

  الو شنيدی؟_

  :آروم لب زدم

  ...آره_

  شنيدم
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  :بالفاصله جواب داد

  خيلی خب،_

  خداحافظ

  ...و گوشی و قطع کرد

  :انگار حرفاش رنگ و از رخسارم گرفته بود که برکه گفت

  چی ميگفت پناه؟_

  چرا رنگ و روت پريده؟

  :نگاهم به سمتش چرخيد

  و ازم بگيره، ميخواد اميد_

  ...بهم گفت منتظر احضاريه باشم

  :از روی صندليش بلند شد

  اينطوری نميشه،_

  ....تو بايد يه وکيل بگيری

  يه وکيل خوب گرفتم،

  ..نميتونستم دست رو دست بزارم و به تماشای از دست دادن اميد بشينم 

  :با شنيدن صدای مامان به خودم اومدم

  پاشو نوبت ماست_

  اومدم و بلند شدم سرپا، از فکر بيرون

مامان و بابا و آقای کريمی همراه من بودن و شهريار اين بار حيا کرده بود که فقط با وکيلش 
  ...اومده بود و اون زنيکه رو با خودش نياورده بود

تو لحظه آخر نگاه سردم و بهش دوختم و بعد وارد اتاق شدم و کنار بابا و آقای کريمی نشستم 
  :ز نگاهی به پرونده صدايی تو گلو صاف کرد و گفتکه قاضی بعد ا

  آقای کاميابی،_

  خانموتون شکايت کرديد و سرپرستی فرزندتون و ميخوايد درسته؟ شما از
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  چشمام به سمت شهريار چرخيد،

  :سری به نشونه تاييد تکون داد که قاضی ادامه داد

  خيلی خب ميتونيد بگيد که چرا همچين درخواستی داريد؟_

  :از روی صندليش بلند شد و جواب داد شهريار

  آقای قاضی اين خانم زندان بوده،_

  اونم به جرم فرار از صحنه تصادفی که منجر به مردن يه آدم شده،

  حاال من ميخوام پسرم و ازش بگيرم و خودم بزرگش کنم،

 من نميخوام اين زن که حتی تو زندان نتونست مواظب بچه باشه و فرستادش بيرون باال سر
  ...پسرم باشه

  دستام مشت شده بود و چيزی نميگفتم،

اما بابا سرخ شده بود از عصبانيت و مامان که رو صندليای پشت سرم نشسته بود حتما به 
  !همون اندازه کالفه و عصبی بود

  :قاضی گفت

  اوال مطابق قانون بچه تا دو سالگی با مادر زندگی ميکنه،_

شوهريد و اما شما دنبال گرفتن بچه از همسر قانونيتون ثانيا شما و اين خانم هنوز زن و 
  هستيد؟

  شهريار گفته های قاضی و با تکون دادن سر،

  :تاييد کرد

  خانم ميخواد از من جدا شه،_

  ماهه رو بسپرم به ايشون، 6ولی من نميتونم يه بچه 

  اگه ميخواد جدا شه ميتونه بچه رو به من بده و بعد جدا شه،

  چم و دوست دارم و راضی نميشم به طالق،اگه نه من زن و ب

  !خانمم هم بايد برگرده خونه

  پوزخندی به حرفاش زدم،
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  زن و بچه ش و دوست داشت؟

  ...لعنت به ذات خرابش

  :بابا که تا حاال سکوت کرده بود تاب نياورد و از جا پريد

  مرتيکه دروغگو،_

  تو زن و بچت و دوست داشتی که رو دخترم زن گرفتی؟

  :با انقدر بلند بود که قاضی کوبيد روی ميزصدای با

  ساکت،_

  نظم جلسه رو بهم نريز آقا

  :قفسه سينه بابا از شدت حرص باال و پايين ميشد که نشست و اين بار قاضی رو به من گفت

  حاال شما ميتونيد حرف بزنيد_

  بلند شدم،

  :صدام ميلرزيد اما خودم و کنترل کردم و گفتم

  !همش دروغه_

  تعجب نگاهم کرد،قاضی با 

  :چرخش صورت شهريار و به سمتم حس ميکردم اما بی توجه بهش ادامه دادم

  من مادر بدی نيستم آقای قاضی،_

من هميشه مواظب پسرم بودم واسه همينم فرستادمش بيرون چون نگرانش بودم نگران اينکه 
  ...تو زندان بهش آسيب برسه

  ...ولی اين آقامن فرستادمش بيرون چون عاشق بچه ام بودم 

  :پوزخندی زدم و ادامه دادم

اين آقا تو تموم روزهايی که من مواظب بچه مون بودم مشغول خيانت به من بود و حاال _
  ...داره دم از دوست داشتن ميزنه

  !باور نکنيد آقای قاضی هيچی از حرفهاش و باور نکنيد

  :نگاه قاضی که به سمت شهريار برگشت وکيلش بلند شد و گفت
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  همه چی تو پرونده ذکر شده جناب قاضی_

  :قاضی تاييد کرد و شهريار هم ساکت نموند

  من خيانتی نکردم،_

  من ازدواج مجدد کردم و اين نه از نظر شرع نه از نظر قانون هيچ مشکلی نداره

  :و با وقاحت تموم ادامه داد

  ،باالخره من يه مرد جوون بودم که همسرش محکوم شده بود به دو سال حبس_

  ...من ترجيح دادم به جای رفتن به راه کج از راهی که دين گفته خواسته هام و برآورده کنم

  حالم داشت ازش بهم ميخورد،

  !از آدم خائن دروغگويی که عمرم کنارش تباه شده بود متنفر بودم

  :حرفهاش هنوز ادامه داشت

  حاال هم هيچی فرق نکرده،_

  ه روش بازه،من هنوز زنم و دوست دارم و در خونم ب

ميتونه برگرده و دوباره با من زندگی کنه و اگه خيال طالق به سرش زده فقط وقتی طالقش 
  !ميدم که بچه رو بهم بده

  :مامان بلند شد و تقريبا داد زد

  برگرده و باهات زندگی کنه؟_

  تو همون خونه ای که آوار کردی سرش؟

  تو همون خونه ای که يکی ديگه شده خانمش؟

  ...کثيفیخيلی 

  :قاضی دوباره کوبيد روی ميزش

  خانم محترم لطفا بشينيد و نظم دادگاه رو بهم نزنيد_

  :مامان هم نشست و اين بار آقای کريمی بلند شد

  با اجازه_
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  :قاضی که سر تکون داد آقای کريمی کمی جلوتر رفت و گفت

  همونطور که موکل بنده گفتن،_

فکر فرزندشون نبودن تا جايی که حتی يه اسم هم واسه اين آقا ازدواج کرده و اصال هم به 
  !بچه انتخاب نکردن و حاال  جالبه که نگران بچه هستن

  :شهريار سريع جواب داد

اينکه مشغله های کاری من باعث شد تا تو اون زمان اونطور که به فکر نباشم دليل نميشه _
  !که من مهر پدری نسبت به اون بچه ندارم

  :هرکسی قاضی گفت اين دفعه قبل از

  واسه امروز کافيه،_

  تو دادگاه بعدی حکم و اعالم ميکنم،

تا اون روز ميتونيد باهم توافق کنيد که به زندگی مشترکتون ادامه بديد يا نه و تو دادگاه بعد 
  ...فقط در مورد فرزندتون حق صحبت کردن داريد

  ...ختم جلسه

  از فضای خفه کننده ی اتاق بيرون اومدم،

  هرجايی که شهريار وجود اصال

  ...داشت خفقان آور بود 

  !فراری بودم از هرجايی که اون آشغال حضور داشت

  :پشت سر مامان اينا قدم برميداشتم واسه خروج که صدای شهريار و پشت سرم شنيدم

  صبر کن_

  :فقط ايستادم و چيزی نگفتم که اومد روبه روم

  ميخوام باهات حرف بزنم_

ه نبودنم شده بودن که برگشتن واسه پيدا کردنم و من با اشاره دست بهشون مامان و بابا متوج
  ...گفتم که منتظرم بمونن

  نگاهم و به شهريار دوختم،
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  :شهرياری که بااون کاله و عينک دودی سعی در ناشناس کردن خودش داشت

  ...ميشنوم_

  :جواب داد

   ميخوای چيکار کنی؟_

  ...زندون رفته نميدنهيچ جای دنيا حق و به مادری که 

ادامه بدی يا مثل يه دختر خوب اميد و ميدی  حاال بگو ميخوای به اين بازی که تهش بازندشی
به من و ميری پی زندگيت، منم  وسط اين همه کار و گرفتاری پا نميشم با هزار تا دردسر 

   !بيام اينجا

  :پوزخندی تحويلش دادم

  !طالق ميگيرم هم اميد و پيش خودم نگه ميدارم هم ازت_

  :قهقهه ای زد

  فکر کردی اگه اميد و بهم ندی طالقت ميدم؟_

  :ابرويی باال انداخت

  !نوچ_

   !از اين خبرا نيست

  اگه خواستی اميد و داشته باشی همونطور که گفتم برميگردی خونه

  :و با پوزخند ادامه داد

  هنوز لباساتو نريختم دور،_

  که وسايل آشغال و اضافی و جمع کرده بوديمهمشون تو يه کارتونن تو همون اتاقی 

  :و نفس عميقی کشيد

  !همون اتاقی که اگه برگردی ميشه خونه تو_

  با نفرت نگاهش کردم،

  !چه جونوری شده بود

  :با چونه ای که ميلرزيد گفتم
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  !ازت متنفرم عوضی_

  ...و بی هيچ حرف ديگه ای از کنارش رد شدم

  

  شهريار#

   ...من بودم که تو اين بازی باختمباورم نميشد اما نهايتا 

من بودم که بازنده شدم و دادگاه تو دومين و آخرين جلسه ش حق و به پناه داد تا اون بتونه تا 
  سالگی اميد،  2

   ...بچه رو پيش خودش نگهداره

غرق همين افکار از آسانسور پياده شدم و به سمت در ورود به خونه رفتم اما قبل از اينکه با 
  ر و باز کنم ،کليد د

  :سارا در و باز کرد و قبل از هرچيزی پرسيد

  چيشد؟_

  کالفه بودم از اينکه نتونسته بودم اميد و پس بگيرم،

  :از اينکه رای دادگاه به ضررم تموم شده بود ناراحت بودم که گفتم

   بزار بيام تو_

  نفس عميقی کشيد و کنار در ايستاد ،

دستشويی تا آبی به دست و روم بزنم که سارا بيخيال نشد وارد خونه شدم و بالفاصله رفتم تو 
  :و پشت سرم اومد و روبه روی دستشويی ايستاد

  داگاه به نفع تو رای نداد نه؟_

  اميد و داد به پناه نه؟

  :مشتی آب تو صورتم ريختم و گفتم

  ...آره_

  فکر ميکردم امروز حکم به نفع من صادر ميشه ولی نشد،

  دو سالگی پيش پناه بمونهنشد و قراره اميد تا 
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  :سارا نموند و راه گرفت تو خونه

  !پس تو که ميگفتی مطمئنم که قانون اميد و به پناه نميده_

  :عصبی رفتم بيرون و گفتم

  حاال که همه چيز به نفع اون تموم شده،_

  ميگی چيکار کنم؟

  برم قاضی و تهديد کنم؟

  يا برم دوباره شکايت کنم؟

  :شونه ای باال انداختنشست روی کاناپه و 

  من نميدونم،_

من فقط اين و ميدونم که بيشتر از اين نميتونم صبر کنم ديگه جوابی هم برای بابا و مامانم 
  !ندارم بايد هرچی زودتر مراسم ازدواجمون و برگزار کنيم شهريار

  :امه دادتو اين روزها به هرچيزی فکر ميکردم اال مراسم ازدواج که جوابی ندادم اما سارا اد

  يه قرار محضر با پناه بزار کار و تموم کن که با خيال راحت مراسممون و بگيريم_

برای خوردن يه ليوان آب رفته بودم آشپزخونه ولی بااين حرف برکه بی اينکه گلوم و تر کنم 
  :با صدای ضعيفی گفتم

  !نميتونم طالقش بدم_

  :صداش فضای خونه رو پر کرد

  نميتونی طالقش بدی؟_

  نی چی که نميتونی طالقش بدی؟يع

  :وقتی برگشتم پشت سرم بود

  چی داری ميگی شهريار؟_

  :بهش نزديک شدم و گفتم

  دارم ميگم نميتونم طالقش بدم،_

  !تا وقتی که اميد و ازش نگيرم طالقش نميدم
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  :ناباورانه نگاهم کرد و پوزخندی زد

  اونوقت اگه راضی نشه اميد و به تو بده،_

  کنی؟ميخوای چيکار 

خواستم از کنارش رد شم و برم بيرون که دوباره شنيدن صداش باعث شد تا تو همين قدم 
  :بايستم

  نکنه ميخوای به اون مزخرفاتی که باهم ساختيم عمل کنی؟_

  نکنه ميخوای برش داری بياری تو اين خونه؟

  ...نکنه

  :نزاشتم ادامه بده و حرفش و بريدم

  !آره_

ميکنم بياد تو اين خونه و طوری ديوونش ميکنم که به چند روز  اگه پسرم و بهم نده مجبورش
  !نرسيده اميد و بزاره و بره

  :چشم های سارا گرد شد و بی هيچ پلک زدنی نگاهم کرد

  تو اصال ميفهمی داری چی ميگی؟_

  ميخوای دستش و بگيری بياری تو اين خونه؟

  فکر ميکنی بهت اجازه اين کار و ميدم؟

  :و سری تکون داد

  بخوای بياريش اينجا،_

  من ميرم ،

  !ميرم و ديگه هيچوقت برنميگردم

  :کالفه دست کشيدم تو صورتم

  سارا تو چت شده؟_

  تو که ميدونی همه اينکارا بخاطر گرفتنه اميده،
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همون اميدی که مهرش به دلت افتاده همون اميدی که گفتی دلت ميخواد بزرگ شدن و قد 
  !کشيدنش و ببينی

  :ودنگاهش سرد شده ب

  ولی تو نگفته بودی قراره اون مزخرفات و جدی بگيری،_

نگفته بودی مصممی رو حرفت و اگه پناه راضی نشه ميخوای برش گردنی اينجا و اينطوری 
  !مجبورش کنی که اميد و بهت پس بده

  :عصبی بودم و ديگه نميتونستم خودم و کنترل کنم بااين حال تالش کردم تا صدام باال نره

  ...سارا جان_

  ...عشق من

  ...گوش کن

  من فقط ميخوام به اميد برسم،

  حتی يه سر سوزن به پناه عالقه ندارم،

  اگه ميگم برگرده بخاطر اينه که ميدونم طاقت ديدن من و تورو کنار هم نداره،

بخاطر اينه که ميدونم به دو روز نکشيده اميد و ميزاره و خودشم بند و بساطش و جمع ميکنه 
  ...و ميره

  !واسه هميشه ميره

  :دستم و پشت کمرش گذاشتم و ادامه دادم

  اونوقت ميمونيم من و تو و اميد،_

  !پسرمون

  :رو ازم گرفت

  ...بسه شهريار_

  من خسته شدم،

  من از همه چيز خستم،

  از جشن عروسی ای که هی موکول ميشه به امروز و فردا،
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  از زندگی ای که رو هواست،

  قرارامون و فراموش کردی خستماز تويی که همه قول و 

  اين بار ديگه صبر نکرد تا حرفی بزنم و از آشپزخونه زد بيرون،

  :دنبالش رفتم و گفتم

  سارا ،_

  من به عشق تو شک ندارم،

  تو چی؟

  تو به عشق من نسبت به خودت شک داری؟

  :هنوز به اتاق نرسيده بود که ايستاد و نيمرخ صورتش به سمتم چرخيد

  !فا آروم نميشم شهريارمن با اين حر_

  :راه افتادم به سمتش و روبه روش ايستادم

  فقط يه کم ديگه تحمل کن،_

  قول ميدم بعدش بشم غالم حلقه به گوشت،

  خوبه؟

  :قيافم و که مظلوم کردم خنده اش گرفت

  غالم حلقه به گوش نميخوام،_

  !يه مرد عاشق ميخوام که حواسش به دلم باشه

  :ابرويی باال انداختم

  يعنی ميخوای بگی حواس من به دل تو نيست؟_

  :با صدای آرومی لب زد

  ...آره نيست_

  !نيست که داری حسرت اون عروسی ای که ميخواستم و رو دلم ميزاری

  :صورت نازش که گرفته شد اين بار من بودم که خنده ام گرفت
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  بخاطر يه عروسی قيافت و اين شکلی کردی؟_

  :حرفم و تاييد کرد

  برخالف تو،_

  :واسه من خيلی مهم بود پرسيدم

  مهم بود؟_

  يعنی ديگه مهم نيست؟

  :لبخند تلخی زد

  من که نميتونم تنهايی عروسی بگيرم،_

  !پس مهم نيست

  :چوونش و بين دوتا انگشتام گرفتم و سرش و باال آوردم و خيره تو چشماش گفتم

  برو آماده شو_

  :مه دادمگيج نگاهم کرد که نفسم و فوت کردم تو صورتش و ادا

  قراره بريم واسه انتخاب يه باغ خفن و البته يه لباس عروس در شان زيباترين عروس شهر_

  :رفته رفته لبخند رو لبهاش مينشست و حرفهای من همچنان ادامه داشت

  !و البته اگه وقتی موند کت و شلوار منم با سليقه عروس ميخريم_

  :بريده بريده خنديد

  راست ميگی شهريار؟_

  :اخم ساختگی نگاهش کردم با يه

   پس عالوه بر يه سنگدل بی احساس، يه دروغگوهم هستم و بی خبرم، هوم؟_

  :صدای خنده هاش خونه رو پر کرد

  من ميرم حاضر شم، _

فقط گفته باشم تا ظهر شايد فقط به نصف کارامون برسيم بعد باهم ميريم ناهار ميخوريم و 
  دوباره به کارامون ادامه ميديم، 
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   قبوله؟

  

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم

  امروز امر امر شماست بانو_

  : وسط حال خوبش يهو قيافش گرفته شد

  اينطوری داری راضيم ميکنی که اگه پاش افتاد بزارم پناه و بياری تو خونه؟_

  :سرم و کج کردم و مهربون تر از هميشه اسمش و صدا زدم

  ...سارا_

  :و عميق نفس کشيد که ادامه دادممردمک چشماش تو کاسه چرخيد 

  بهت قول ميدم اگه اون بياد اينجا دو روزم طاقت نمياره و جمع ميکنه و ميره،  _

  ...تو فقط به من اعتماد کن

  ؟باشه

  :فقط نگاهم کرد و حرفی نزد که لبخندی تحويلش دادم

  !سکوت نشانه رضايته ديگه؟_

  :شونه ای باال انداخت

  ...اميدوارم اون روز نرسه_

  ...اميدوارم همه چی يه جور ديگه ای حل بشه

دو ساعتی ميشد که از خونه بيرون زده بوديم و حاال سارا تو اتاق پرو به کمک دوستش که 
  صاحب اين مزون بود ،

  داشت لباس عروسش و تن ميکرد که در اتاق باز شد و قبل از سارا ،

  :دوستش نگين بيرون اومد

  !جناب کاميابی که قراره جذاب ترين عروس شهر و ببنيد چشم از اتاق پررو برنداريد_

  لبخندی تحويلش دادم که کنار رفت و همزمان سارا بيرون اومد،
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  ديدنش تو لباس عروس مرواريد دوز دنباله داری که تنش بود باعث باز موندن دهنم شد،

  !درست مثل عروس های اروپايی

  :رويايی شده بود که جلوتر رفتم

  ميادچقدر بهت _

  :با ناز نگاهم کرد و بعد زل زد به نگين

  نگين ميگه اين مدل و مخصوص من دوخته،_

  !فقط بخاطر من

  :و بهش چشمکی زد که نگين لبخندی زد

  البته که به هيکل بی نقص تو همه چی مياد عروسک،_

 ولی خب به نظرم اين لباس عروس مدل ماهی با يقه قايقيش به نسبت بقيه فوق العاده تر از
  !بقيه ست

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم

   درسته_

  :و رو کردم به سارا

  !يه چرخ بزن ببينمت_

نگين که ديد ما حسابی مشغوليم ازمون جدا شد و رفت طبقه پايين و حاال فقط من و سارا اينجا 
  :بوديم که به سارا نزديک تر شدم و پشت سرش ايستادم و تو آينه زل زدم بهش

تو لباس عروس انقدر ناز تر ميشی خيلی زودتر از اينا ترتيب مراسم  اگه ميدونستم_
  !ازدواجمون و ميدادم

  :لبخند دندون نمايی زد

  فکرش و کن تو با يه دست کت و شلوار مشکی کنارم وايسی،_

  !اونوقته که من ميفهمم به نصف آرزوهام رسيدم

  :دستم و دور کمرش قفل کردم

  اون نصف ديگه چيه؟_
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  ...ت برآوردش کنمبگو که واس

  :لبخند از روی لبهاش محو شد

  ...آرامش_

دلم ميخواد يه روز چشم باز کنم و ببينم که ديگه نه خبری از پناه هست و نه حتی اسمش تو 
  زندگيمونه

  :چرخيد سمتم و ادامه داد

  دلم ميخواد واسه هميشه مطمئن بشم،_

  !بشم از اينکه فقط مال منی و تورو با کسی شريک نيستم مطمئن

  :صداش پايين تر اومد

  شهريار ميدونم که اميد و دوست داری،_

  منم دوستش دارم،

  منم دلم ميخواد يه پسر کوچولو که دقيقا شبيه توعه تو خونمون باشه ولی به چه قيمتی؟

  به قيمت خراب شدن روزای خوبمون؟

  ...بيا

  ...بيا بگذر از اون بچه

  تموم ميشه و اميد واسه هميشه مال تو ميشه ،چشم روهم بزاريم اين يکسال و چند ماه 

  ...بيا

  :نزاشتم ادامه بده و يه قدم رفتم عقب

   ...بسه سارا_

  !لطفا ادامه نده

  :نگاهش رنگ غم گرفت بااين وجود گفتم

  من اميد و ميخوام و از پناه ميگيرمش،_

  ...هرجور که شده ميگيرمش و حاال ظاهرا تنها راهش همينه
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  ...همينکه مجبورش کنم بياد خونه همينکه طالقش ندم

  فقط يه کم تحمل کن،

  ...مطمئن باش روزهای قشنگی و برات ميسازم

  ...مطمئن باش همه اين روزهارو برات جبران ميکنم

  :نفس عميقی کشيد و پشت بهم ايستاد

  نگين و صدا بزن بياد کمکم کنه واسه درآوردن لباس عروس_

  بی هيچ حرفی به سمت پله ها رفتم ،

شايد اينطوری بهتر هم بود اينکه کمتر راجع به پناه حرف بزنيم و همه چيز و به زمان 
   ...بسپريم

  باالخره تهش يه چيزی ميشد،

  ...يا پناه بی دردسر اميد و تحويلم ميداد يا نه

  مجبورم ميکرد به اذيت کردنش،

بچه رو بزاره و به اينکه بيارمش خونه و از سارا واسش يه آينه دق درست کنم تا نهايتا 
  !...بره

  ...غرق همين افکار رسيدم پايين و نگين و صدا زدم و ديگه هم برنگشتم باال

  ...همينجا رو يه صندلی نشستم و منتظر اومدن سارا موندم

  چند دقيقه ای طول کشيد تا باالخره سارا اومد  و راهی شديم،

  :هاش گذاشتم و گفتمسوار ماشين که شديم همچنان تو خودش بود که دستم و رو پا

  نگفتی دوست داری کدوم رستوران ناهار بخوريم؟_

  هميشه وقتی دستم و روی پاهاش ميزاشتم،

  :دستش مينشست روی دستم اما اين بار بی هيچ عکس العملی فقط جواب داد

  نميدونم،_

  اگه ميخوای بريم خونه ،

  عصر يا فردا ميريم واسه باقی کارا
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  :ابرويی باال انداختم

  ...عمرا_

  کلی به خودت رسيدی اومديم مزون ،

  بعدش هم تو اون لباس عروس باعث شدی هوش از سرم بپره،

  اونوقت من همچين دختر نازی و واسه ناهار نبرم بهترين رستوران شهر؟

  نيم نگاهی بهش انداختم،

  :دلش پر بود که لبخند نزد اما من ادامه دادم

  خب حاال بگو کدوم رستوران؟_

  :به بيرون و جواب داد چشم دوخت

  ...همونجايی که دفعه قبل رفتيم_

  ناهار و باهم خورديم،

  هرچند سارا بی ميل بود و حسابی هم باهام سر سنگين شده بود،

  ...بااين وجود تموم سعيم و کردم واسه به دست آوردن دلش

  من مصمم بودم،

  ...من واسه پس گرفتن اميد مصمم بود

و روبه سارايی که تکيه داده بود به صندليش و منتظر تموم شدن ليوان دلسترم و سر کشيدم 
  : غذای من بود گفتم

  چرا هيچی نميخوری؟_

  نکنه ميترسی چاق شی؟

  :و قبل از اينکه بخواد چيزی بگه ادامه دادم

  !اگه نگران اينی که چاق بشی و من ديگه مثل قبل جذبت نميشم سخت در اشتباهی_

  !من همون مجنون هميشگيم خانم حتی اگه حجمتم زياد بشه باز

  :جدی نگاهم کرد
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  شهريار من االن اصال حوصله اين حرفهارو ندارم،_

  ..غذات و بخور بريم

  ساکت شدم و فقط نگاهش کردم،

  هرچی داشتم صبوری ميکردم هرچی داشتم لی لی به الالش ميزاشتم بی فايده بود،

  :گفتماون هيچ جوره نميخواست منو بفهمه که بلند شدم و 

  ...خيلی خب بريم_

  

  پناه#

  متن پيام شهريار دوباره ته دلم و خالی کرد،

  ...درست مثل چند روز گذشته

از وقتی احضاريه دادگاه به دستش رسيده بود با پيام هاش داشت خيالم و راحت ميکرد که 
  ...طالقم نميده

  صفحه گوشی و خاموش کردم و چشم دوختم به اميد،

  :دست و پا رفتن باعث لبخند روی لبم شدتالش هاش واسه چهار 

  ...الهی دورت بگردم پسرم_

  انقدر با ذوق گفتم که نگاهش به سمتم چرخيد و آروم خنديد،

  ...دلم ضعف ميکرد واسه خنده هاش

از رو تخت پايين رفتم وچهار دست و پا روبه روش قرار گرفتمو همزمان با نوازش نوک 
  :بينيش لب زدم

  ...تو جات پيش خودمه_

  ..نميزارم کسی تورو ازم بگيره عزيز دلم

  اين بار موهاش ونوازش کردم و يه دفعه متوجه راه افتادنش شدم،

  برای اولين بار داشت چهار دست و پا ميرفت و تالش هاش به نتيجه رسيده بود،
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ذوقم چندين برابر شد و باهاش همراه شدم هرچی جلوتر ميرفت لبخندم عميق تر ميشد انگار 
  ...هيچ غصه ای تو دلم نيستکه 

  ...انگار که خوشبخت ترينم و بودم

  ...من با داشتن اميد خوشبخت ترين بودم

جدا از تموم دنيا غرق اميد بودم که يهو در باز شد و برکه با ديدن من و اميد اول چشماش 
  :گرد شد و بعد زد زير خنده

  مسابقست؟_

  :نشستم و قهقهه ای زدم

  و پا ميره،پسرم داره چهار دست _

  داشتم ساپورتش ميکردم خب

با همون خنده هاش وارد اتاق شد و قبل از هرچيزی با يه کم فاصله روبه روی اميد نشست و 
  درست مثل من،

  :ذوق زده برای اميد دست تکون داد

  ...بيا اينجا خاله_

  ...بيا اينجا قربونت برم من

اميد هم دست رد به سينش نزد و خودش و و داشت اميد و تشويق ميکرد واسه ادامه دادن که 
  رسوند به برکه و همين باعث شد تا برکه بغلش کنه و دراز کش،

  :اميد و تو دستاش نگهداره

  باالخره راه افتادی بچه زرنگ؟_

  :ميگفت و سرش و فرو ميکرد تو شکم اميد و بچه رو به قهقهه مينداخت که بلند شدم و گفتم

  خشکش و آماده کنم، حواست بهش باشه من برم شير_

  :برکه البه الی بازی بااميد جواب داد

  برو_

  ...برو واسه قهرمان کوچولومون يه شير خشک درست حسابی بيار
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  با شير خشک برگشتم تو اتاق،

  :برکه همچنان با اميد مشغول بود که شيشه شير و کنارش گذاشتم و گفتم

  شيرشم بهش بده_

  ی نزد،سری به نشونه تاييد تکون داد و حرف

  نشستم جلوی ميز آرايش و نگاهی به خودم انداختم،

  گودی زير چشمام کمتر شده بود،

  ...اما خوب نه

  ...لبام از اون خشکی در اومده بود اما برق چشمام هنوز برنگشته بود

  هنوز هم با يادآوری اون صبح کابوس وار،

و مدام از خودم ميپرسيدم که تنم ميلرزيد هنوز هم با يادآوری اون روز مو به تنم سيخ ميشد 
  چيشد؟

  ...چيشد به شهرياری که عمری تو گوشم از عشق و دوست داشتن خونده بود

  ...چيشد که تصميم گرفت اينطوری رهام کنه

  ...اينطوری تحقيرم کنه

  قلبم به درد ميومد با به يادآوردن صحنه ای که سارا رو به آغوش کشيده بود،

  ميدونستم،مردی که تمومش و برای خودم 

  ...مردی که حتی يه لحظه طاقت غمش و نداشتم چه راحت پا گذاشته بود روی همه چی

   !روی من

  :با شنيدن صدای برکه به خودم اومدم

  ديگه نميخوره،_

  فکر کنم خيلی گشنش نيست،

  ...ديگه نميخوره

  :تو آينه متوجه چشمای خيسم شدم و با پشت دست صورتم و پاک کردم و جواب دادم
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  ...آره شايد_

  صدام و که گرفته شنيد،

  :رو کرد به سمتم

  داری گريه ميکنی؟_

  :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

  ...چيزی نيست_

  :لبخندی روی لبهاش نشست

  دادگاه که حق و به تو داد ديگه چرا ناراحتی؟_

  !اون بی لياقت ارزش اشکات و نداره به خدا

  :نيمرخ صورتم به سمتش چرخيد

  لياقت گفته که طالقم نميده، همون بی_

  همون بی لياقت ميخواد يه کاری کنه که اميد و دو دستی تحويلش بدم

  :اخماش توهم گره خورد

  خيلی بيجا کرده،_

  ...هيچکس نميتونه اميد و از تو بگيره

  :اين بار کامال به سمتش چرخيدم

  من بايد برگردم خونه شهريار ،_

  م،فقط اينطوری ميتونم کنار اميد باش

  ...فقط اينطوری ميتونم مواظب بچه ام باشم و نزارم سايه اون زن باال سرش باشه

  سکوت کرد،

  ...نگاهش ترسيده بود

  :ادامه دادم

  ...از تصور اينکه بشينم تو اون خونه و شهريار و کنار زن جديدش ببينم نفسم ميگيره برکه_
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  ...شهريار و زندگی جديدشمن نه طاقت از دست دادن اميد و دارم و نه توان ديدن 

  تو فکر فرو رفت،

  ...سکوتش ادامه دار شد

  اصال چی ميخواست بگه؟

  چيکار ميخواست بکنه؟

  مگه کاری از دست کسی برميومد؟

  ...من يا بايد بی اميد طالق ميگرفتم يا بااميد برميگشتم به اون خونه

  ...شهريار خالف شرع نکرده بود

  !کرده بوداون فقط شرعی و قانونی ازدواج 

  :با پوزخند تلخی به افکارم پايان دادم و بلند شدم

  پاشو برو بخواب،_

  صبح ميخوای با دوستات بری کوه

  :شب بود 11نگاهی به ساعت انداخت حوالی 

  پس توهم بگير بخواب،_

  انقدر به اون کثافت فکر نکنه،

  !باالخره يه خدايی هم هست که داره همه چی و ميبينه

  :دادن سرم تاييد کردم که لپ اميد و بوسيد و بلند شدحرفش و با تکون 

  ...شب بخير_

با رفتن برکه اميد و خوابوندم و بعد چراغ اتاق و خاموش کردم و کنار اميد روی تخت دراز 
  ...کشيدم

  روزها هرچند سخت اما ميگذشت و حاال دادگاه طالق من و شهريار به پايان رسيده بود،

  رفتم، که جلوتر از شهريار بيرون

  اين بار تنها اومده بودم و کسی کنارم نبود،
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نتونسته بودم قاضی رو متقاعد کنم واسه جدايی  و شهريار که خوب بلد بود نقش بازی کنه 
  ...همه چی و به سود خودش تموم کرده بود

با سری که داشت منفجر ميشد راه خروج و در پيش گرفته بودم که شهريار خودش و بهم 
  :رسوند

  ...کنصبر _

  :چرخيدم به سمتش و ادامه داد

  ...دنبالم بيا_

  :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

  حرفی داری همينجا بزن_

  نيش خندی تحويلم داد،

  :چشماش و پشت عينک نميديدم اما حتما اون دوتا چشم سبز منفور هم داشتن ميدرخشيدن

  نکنه به همين زودی يادت رفت که قاضی چی گفت؟_

  روز ديگه بايد برگردی خونه من،تو تا دو 

  اونوقت حتی نميخوای باهام حرف بزنی؟

  دستام مشت شد از عصبانيت،

  :ناخنام و انقدر محکم تو کف دستم فشار دادم که هرآن ممکن بود پوست دستم پاره بشه

  چرا طالقم نميدی؟_

  چرا اين بازی و تموم نميکنی؟

  :تکرار کرد

  دنبالم بيا_

  ...فتادو بی هيچ حرفی راه ا

  ناچارا پشت سرش رفتم،

  سوار ماشين لوکسش شد و منتظر نگاهم کرد،

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

332 
 

در ماشين و باز کردم و کنارش نشستم که بالفاصله ماشين و روشن کرد و به حرکت 
  ....درآورد

  چند دقيقه ای ميشد که به سکوت داشت ميگذشت،

ش سکوت بينمون و نه حرفی ميزد و نه دلم ميخواست باهاش همکالم بشم اما باالخره خود
  :شکست

  اميد االن کجاست؟_

  :نگاهم به سمتش چرخيد

  خونه_

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  !ميريم خونه،اميد و بيار_

  :با تعجب نگاهش کردم که ادامه داد

  برو اميد و بيار فرداهم بيا محضر که بی دردسر طالق بگيريم_

  :چشم ريز کردم  

  اميد و بيارم؟_

  تاييد تکون داد،سری به نشونه 

  :پوزخندی زدم

  من اميد و به کسی نميدم_

  :نيم نگاهی بهم انداخت

  اميد و نميدی بهم نه؟_

  :مصمم بودم که تاييد کردم

  آره نميدمش_

  :نفس بلندی کشيد و دوباره پرسيد

  اميد و نميدی به من؟_

  :تکرار کردم
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  ...آره_

  !اميد پيش من ميمونه

نگهداشت و با برگشت به سمت صندليای عقب و با چندتا عصبی ماشين و گوشه خيابون 
  :پاکت برگشت سمتم وهمرو پرت کرد روم

  يکيش و باز کن ببين_

  از نوشته روی پاکت خوب ميفهميدم که ماجرا از چه قراره،

  اينا کارتهای دعوت مراسم ازدواج شهريار و سارا بود،

  :کردم و تحويلش دادم از درون فرو ريختم اما حفظ ظاهر کردم و پاکتارو جمع

  خب؟_

  :عينکش و درآورد و کالفه گفت

  خوب نگاه کردی؟_

  ...کارت دعوت مراسم ازدواجم با ساراست 

  :مردم تا تونستم لبخندی تحويلش بدم

   آره...ميدونم_

  :ادامه داد

  به تاريخشم نگاه کردی؟_

  :و يکی از پاکت هارو پاره کرد تا فقط تاريخ مراسم و نشونم بده

  ببين،_

  دقيقا سه روز ديگست،

  ميفهمی؟

  سکوت کردم،

  :صداش باال تر رفت

  ميفهمی وقتی من بعد از مراسم دستش و بگيرم و بيارم تو خونه،_
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  تو اونجايی؟

  تو قراره ببينيش؟

   تو قراره سارا رو تو لباس عروس کنار من ببينی؟

   ميفهمی تو قراره شاهد زندگی من و سارا باشی؟

و ميکرد که اميد و بهش بدم اما فقط باعث شد تا يهو بغضم بترکه و  داشت تموم تالشش
  چشمام خيس خيس بشه و دستم بره سمت در،

  بايد ميرفتم،

  اصال از همون اول هم اشتباه کرده بودم ،

  اصال نبايد دنبالش راه ميفتادم، 

  ...اصال نبايد عاشقش ميشدم

  !هيچوقت

  !هيچوقت

  :شم  که مچ دستم و محکم گرفتدر و باز کردم و خواستم پياده ب

  هنوز حرفام تموم نشده_

  تموم زورم و جمع کردم تو دستم و پسش زدم اما بی فايده بود،

  :سفت تر از اين حرفا نگهم داشته بود

  تو حتی طاقت شنيدن اين حرفارو نداری،_

  پس اين لجبازياتو تموم کن،

  خودتم خوب ميدونی که من ميتونم آينده اميد و بسازم،

  يدونی که ميتونم تو ناز و نعمت بزرگش کنم،م

  ...ميدونی که

  :صدام ميلرزيد اما پريدم وسط حرفش

  !تا وقتی آدم نباشه هيچ کدوم از اينا باعث نميشه که چيزی بهش اضافه بشه_
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  و با همون صورت خيس،

  :پوزخندی بهش زدم

  تويی که بويی از انسانيت نبردی،_

   !برسونینميتونی پسرم و به خوشبختی 

  دستش دور دستم شل شد،

  حاال ميتونستم برم که حتی يه ثانيه هم وقت تلف نکردم و از ماشينش پياده شدم،

  :هنوز در و نبسته بودم که صداش و شنيدم

  برو وسايالتون و جمع کن،_

  هم وسايالی خودت هم اميد،

  ...دلم ميخواد فردا قبل از غروب تو خونم باشی

  افتادم،جوابش و ندادم و راه 

  حتی يه ثانيه ديگه هم نميتونستم تحملش کنم،

  !نميتونستم تن صداش و بشنوم

چشمام و محکم روی هم فشار دادم تا باقی مونده اشکهامم سرازير بشه و بعد با چونه ای که 
  !ميلرزيد کنار خيابون ايستادم تا يه تاکسی گيرم بياد و دربست برم تا خونه

  ...يده ميشدحرفهاش مثل پتک تو سرم کوب

  هيچوقت حتی تصورش روهم نميکردم که شهريار بخواد عوض بشه،

  !بخواد انقدر عوضی بشه

با همون حال واسه اولين تاکسی ای که به سمتم ميومد دست تکون دادم تا بايسته و بالفاصله 
  ...سوار شدم

  :انگار مقصد روهم يادم رفته بود که راننده سکوت حاکم بر فضای ماشين و شکست

  خانم کجا تشريف ميبريد؟_

  :صدام و تو گلوم صاف کردم هرچند بی فايده بود

  فعال مستقيم،_
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  ...خودم بهتون ميگم که کجا بريد

  ...از تو آينه نگاه گذرايی بهم انداخت و دوباره چشم دوخت به مسير پيش رو

  بی اختيار تو فکر فرو ميرفتم،

  ...ی بدتر از حبس و زندون و برام داشتتو فکر اينکه بايد برگردم به اون خونه که حکم

  تو فکر اينکه بايد جايی نفس بکشم که هواش مسمومه،

آدماش نفرت انگيز ترين آدمای زندگيمن و مردی که ظاهرا شوهرمه  رو دائما کنار زن 
  !جديدش ببينم

  ...از ته دل آهی کشيدم

  ..شايد من بيچاره ترين زن اين کره خاکی بودم

  بودم،شايد من گناهکار 

  ...يه گناهکار که حاال داره اينجوری تقاص کارهاشو پس ميده

  البه الی افکارم آدرس خونه رو به راننده دادم و يک راست به خونه رفتم،

  خونه ای که به خاطر من مدتها بود صدای خنده های از ته دل ،

  ...اهالی و تو خودش نشنيده بود

مشغول بودن و مامان هم بيکار روی مبل نشسته بود وارد خونه که شدم برکه و ماهان با اميد 
که سرسری سالمی کردم و بعد از بوسيدن گونه اميد تو بغلم گرفتمش و همين باعث شد 

  :تاصدای گريه هاش تو خونه بپيچه و مامان بگه

  چيکار بچه داری؟_

  :بی حوصله گفتم

  ميخوام بخوابونمش_

  :برکه با تعجب گفت

  چته پناه؟_

  دار شده و ميخوای بخوابونيش؟اميد تازه بي

  :و به سمتم اومد
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  دادگاهتون چيشد؟_

  :عصبانيتم و نتونستم کنترل کنم و عين ديوونه ها داد زدم

  چی ميخواستی بشه؟_

  ...اون بی شرف طالقم نداد و قاضی هم حق و بهش داد

   ...تا دو روز ديگه بايد برگردم به اون خراب مونده

  :رومتری ادامه دادمبه گريه افتادم و با صدای آ

  بايد وسايلم و جمع کنم،_

  ...هم وسايل خودم و هم وسايل اميد

  ...بايد برم و شاهد زندگی شهريار و اون هرزه باشم

  به هق هق افتاده بودم،

  ...اميد وحشت کرده بود که صدای گريه هاش باالتر رفت

گرفت و برکه کمکم کرد  ازمشونه هام ميلرزيد وگريه هام ادامه پيدا ميکرد که مامان اميد و 
  :تا بشينم روی مبلی که پشت سرم بود

  ماهان يه ليوان آب واسه آبجی پناه بيار_

  نوازش هاش بی تاثير بود و همچنان ميلرزيدم،

  ...نفسم به سختی بيرون ميومد و حس ميکردم ديگه هيچوقت خوب نميشم

گاهی واسه دل خودش گيتار ديگه هيچوقت اون دختر شيطون که خنده از لبهاش نميرفت و 
  ...ميزد نميشدم

  :به زور برکه يه کمی آب خوردم و همزمان صداش و شنيدم

  ...داری خودت و از پا در مياری پناه_

  :نگاه خيسم به سمتش چرخيد

  ...ديگه نميدونم بايد چيکار کنم_

  :قبل از اينکه برکه بخواد چيزی بگه مامان با کالفگی گفت

  ...ت و خالص کناميد و بهش بده خود_
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  اون از خدا بی خبر ميخواد زجرت بده و توی احمق هم ميخوای اون و به خواستش برسونی؟

  :اميد با پستونک تو دهنش ساکت شده بود که مامان جلوتر اومد و ادامه داد

  منم عاشق اميدم،_

  ...همه ما اميد و دوست داريم اما تورو بيشتر

  ...ت و ببينمپناه من طاقت ندارم اينجوری آب شدن

  ...بخاطر من که مادرتم از خير اميد بگذر

مطمئن باش اين بچه بزرگ که بشه و بفهمه باباش چه جونوريه تورو انتخاب ميکنه و به تو 
  ...برميگرده

  :نفس عميقی کشيدم

  ...مامان منم مثل توئم_

  ...منم نميتونم از خير بچم بگذرم

  !نميتونم بسپرمش به يه زن ديگه

  :که بلند شدم مامان پرسيد از رو مبل

  يعنی ميخوای بری خونه شهريار؟_

  :حرفش و تاييد کردم

  ...ميخوام بخاطر پسرم بجنگم_

   ...اميد و از مامان گرفتم و راه افتادم سمت پله ها

....  

تموم ديشب و نخوابيدم و حاال داشتم از بی خوابی گيج ميزدم و بااين وجود وقتی برای 
  ...که لباسای اميد و تنش کردم و کيفش رو هم بستمخوابيدن نمونده بود 

  ...نگاه سرسری به اتاق انداختم و همراه اميد بيرون اومدم

بابا روی پله ها نشسته بود و سرش و تو دستاش گرفته بود که متوجه حضورم شد و سر 
  :چرخوند سمتم

  نميزارم بری پناه_
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  :کيف وسايالی اميد و محکم تر از قبل تو دستم گرفتم

  ما ديشب حرفامون و زديم بابا_

  حاالهم کاری نکنيد که رفتن برام سخت بشه

  :پا شد و روبه روم ايستاد

  اين رفتن برات سخته،_

  ...خيلی هم سخته

  :چشمامو دوختم به زمين و همزمان برکه با صدای بلندی گفت

  ماشين و از پارکينگ بيارم بيرون؟_

  آروم سر بلند کردم،

  :ن بابا، مچاله ميشد بااين وجود جواب دادمقلبم با اينطور ديد

  ...آره_

  رفتن به اون خونه سخت بود،

  ...خيلی سخت تر از اونی که بابا ميگفت

  اما من يه زن بودم،

  يه مادر که تو سختی زندون،

اين بچه رو به دنيا آورده بودم و تا شيش ماهگی چشم ازش برنداشته بودم و حاال نميتونستم 
  ...ازش بگذرم

  ...شتن از اميد سخت تر از مرگ بودگذ

ديدن قيافه ماتم زده مامان برام به قدری ناراحت کننده بود که سريع رو ازش گرفتم و سعی 
  ...کردم خودم و زودتر به حياط برسونم

  :کفشام و پوشيدم و با لبخند واسه ماهان دست تکون دادم که يهو صدای بابا تو خونه پيچيد

  هم تو،_

  ...يگردونمهم اميد و برم

  ...شده زمين و آسمون و بهم بدوزم از خونه اون عوضی برميگردونمتون
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  سری به نشونه تاييد تکون دادم و با گفتن يه خداحافظی زير لب،

  از خونه خارج شدم،

  ...برکه ماشين و برده بود بيرون که مسير حياط و طی کردم و سوار ماشين شدم

  هراز گاهی اميد يه صدايی از خودش درمياورد، تو تموم مسير فقط سکوت بينمون بود و

هر لحظه داشتيم به اون خونه منحوس نزديک و نزديکتر ميشديم که باالخره برکه سکوت 
  :بينمون و شکست

  مواظب خودتون باش،_

  ما که نميايم اونجا اما تو زود به زود بيا خونه،

  .هرجاهم خواستی بری بگو بيام دنبالت

  :جواب دادم

  باشه...توهم مواظب مامان اينا باش_

  نزار نگرانی من باعث آشفتگيشون بشه

  :نفس عميقی کشيد

  ...باشه_

  ماشين و که جلوی در نگهداشت،

   در و باز کردم و پياده شدم

  نگاهی به ساختمون انداختم سعی کردم قدم های محکمی به سمت خونه بردارم،

  کليد داشتم اما ترجيح دادم زنگ بزنم،

  ...ميخواست دوباره شاهد اون تخت و تو آغوش همديگه بودنشون باشمدلم ن

  زنگ آيفون و زدم و بالفاصله در باز شد،

  .نگاه آخر و به برکه ای که هنوز نرفته بود انداختم و بعد وارد خونه شدم

  از آسانسور که پياده شدم ،

  گوشه در باز بود،
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تموم نشه اما به چشم بهم زدنی رسيدم و  دلم ميخواست مسير رسيدن تا اون در لعنتی هيچوقت
  :همزمان شهريار جلوی در ايستاد

  !خوبه به موقع اومدی_

  :زل زده بود به اميد و داشت با من حرف ميزد که ادامه داد

  ..بيا تو_

  ...و اميد و ازم گرفت

  رفتم  تو خونه،

  اولين چيزی که نگاهم بهش افتاد اون ميز گوشه خونه بود، 

روزی پر بود از تموم عکسهای اين چند سال باهم بودنمون و حاال عکسهای ميزی که يه 
   !دونفره سارا و شهريار روش چيده شده بود

  به روی خودم نياوردم، 

   ...من به اندازه تموم چيزهايی که داشتم ميديدم شکسته بودم و حاال هيچ چيز جديد نبود

   نگاهم و از اون سمت خونه گرفتم و به اميد دوختم،

   ...اميدی که تو آغوش پدرش بود و شهريار هم با لبخند و نوازش باهاش مشغول بود

  متوجه نگاه سارا که شدم، 

  سر چرخوندم، 

  رو کاناپه نشسته بود و حاال بااون چشم های آبی شيطانيش داشت نگاهم ميکرد، 

   ...که نگاهم و روش ثابت نگهداشتم و هيچ جوره کم نياوردم

   !خيلی خوب گويای ذات پليدش بودنگاه مغرورانش 

  :ثانيه ها داشت به سکوت ميگذشت که شهريار روبه من گفت

  سالم دادن بلد نيستی؟_

  :ابرويی باال انداختم

  به کی بايد سالم بدم؟_

  :جلوتر اومد
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  ...به سارا_

  !به خانم اين خونه

  بزاق دهنم و قورت دادم و چيزی نگفتم،

  :تم کنه و خودم و واسه همه چی آماده کرده بودمخوب ميدونستم شهريار ميخواد اذي

  اميد و بده ،_

  موقع شير خوردنشه

  :نگاهش به ظاهر گرفته شد

  فکر ميکنم بهتره به فکر سر و سامون دادن اتاقت و وسايلت باشی،_

  !پسرمم اگه گشنش شد خبرت ميکنم

  پلکم پريد،

  ...اون نرسيده داشت اميد و از من ميگرفت

  :ه بود که ادامه دادسکوتم طوالنی شد

  چرا وايسادی؟_

  ...برو

  !برو که شب يه جا واسه خوابيدن داشته باشی

  نميتونستم چيزی بگم،

  ...اون هم اندازه من از اميد سهم داشت

  !اون هم پدر اين بچه بود

سری به نشونه تاييد تکون دادم و خواستم راهی اتاق بشم که اين بار صدای سارا به گوشم 
  :رسيد

  لباسات تو همون کارتناست،_

  اوناييم که واسشون جا پيدا نکردم همرو انداختم دور

  :و با پوزخند ادامه داد
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البته با همون چند دستی که مونده کارت راه ميفته چون قراره صبح تا شب تو همون اتاق _
  !باشی و خيلی به لباس و اين چيزا نياز نداری

  ه نگاه خيره مونده و جدی شهريار شدم،تا سر چرخوندم که حرفی بهش بزنم متوج

  !نگاهش از همونا بود که ميگفت اگه بخوای به سارا حرفی بزنی با من طرفی

  ...و من مجبور بودم

  !مجبور بودم که تحمل کنم

  بی هيچ حرفی رفتم به سمت اتاقی که حکم انباری و داشت،

  ...بود اتاقی که روبه روی اتاق خواب سابق من و حاال اتاق خواب سارا

  در اتاق خواب و که باز ديدم بی اختيار نگاهی به داخلش انداختم،

  هيچ خبری از عکسهای دو نفره من و شهريار نبود،

  اين اتاق هم پر شده بود از عکسهای سارا و شهريار،

  ...درست مثل اون ميز تو هال

  رو تخت دو نفره ای که هنوز حتی رو تختيش هم عوض نشده بود، 

ا و لباس زير های شه.وت انگيز سارا پخش بود و من خوب ميدونستم همه اينا لباس خوابه
  !واسه ديوونه کردن منه

بااين وجود نفس عميقی کشيدم و برای فرار از هر فکر و خيال ويرون کننده ی ديگه ای رفتم 
  ...تو اتاقی که قرار بود توش زندگی کنم

  ...در اتاق و که باز کردم جا خوردم

  م پخش بود رو زمين،تموم وسايل

  لباس هام از تو دوتا کارتنی که وسط اتاق بود سرازير بود و عکسهای دو نفرم با شهريار،

  همه و همه پاره شده بودن و بی شهريار،

  ..روی زمين ريخته بودن

  تا اينجارو بی بغض اومده بودم اما حاال دلم گرفته بود ،

  به سختی تو اتاق قدم برداشتم،انقدر که بغض سنگينی تو مسير گلوم سد زد و 
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  ...بی معرفت حتی به خاطره هامونم رحم نکرده بود

  نشستم رو زمين و شروع کردم به جمع کردن عکسها،

  با هر عکسی که توش لبخند زده بودم،

  باريدم و روی هم چيدمشون،

که هرچند که داشتم کف اتاق و از عکسهام پاک ميگردم اما سيل اشکام جانشين خوبی بود 
  ...قطره قطره روی پارکت ميريخت

نميدونم چقدر گذشته بود اما داشتم لباس هام و تو کمد ميچيدم که صدای گريه های اميد به 
  :گوشم رسيد و بالفاصله شهريار صدام زد

  بيا بچه رو ببر_

  !از اتاق بيرون زدم و با عجله به سمت اميدی رفتم که حاال تو بغل سارا بود

  :و خواستم اميد و ازش بگيرم که چشماش گرد شد و با تعجب گفت روبه روش ايستادم

  ...عزيزم_

  گريه کردی؟

انقدر با هول و هراس بيرون اومده بودم که حتی يادم رفته بود صورتم و پاک کنم و حاال 
مورد تمسخر اين عتيقه قرار گرفته بودم که بينيم و باال کشيدم و اميد و از تو دستای کثيفش 

  :مبيرون کشيد

  !به تو ربطی نداره_

  :اين دفعه يه تای ابروش باال پريد

  چيزی گفتی؟_

  :با صدای بلند تری تکرار کردم

  ...آره_

  !گفتم به تو ربطی نداره

  نگاهش و به شهريار دوخت،

  :از خداش بود که يه کاری کنه و شهريار و به جون من بندازه و همينطورهم شد
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  ميشنوی؟_

  ميشنوی داره به من،

  زندگيت چی ميگه؟ به عشق

  :نيشخندی بهش زدم

  ...عشق_

  :و با تمسخر تکرار کردم

  عشق زندگيش؟_

سارا با حرص لبش و به دندون گرفت و قبل از اينکه اون بخواد چيزی بگه شهريار به سمتم 
  :اومد

  نميشنوی بچه داره گريه ميکنه؟_

  !برو آرومش کن

بهش جمع کردم و بعد راه اتاق و در پيش تموم نفرتی که ازش داشتم تو نگاه چند ثانيه ايم 
  گرفتم،

  ...دلم ميخواست تموم امشب و تو همون اتاق سرکنم و روی هيچکدومشون و نبينم

  اميد و روی پاهام خوابوندم و بعد آروم گذاشتمش روی همون پتويی که کنارم پهن کرده بودم،

م شد و آروم ديدن صورت معصومش حاال که غرق خواب بود باعث لبخند روی لبها
  :پيشونيش و بوسيدم که يهو در اتاق باز شد و شهريار تو چهارچوب در قرار گرفت

  خوابونديش؟_

  :بی اينکه نگاهش کنم با صدای آرومی گفتم

  آره...تازه خوابيده_

  :قدم برداشت تو اتاق

  خيلی خب،_

  بغلش کن بيارش اتاقش

  :جواب دادم
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  من عادت ندارم بی اميد بخوابم،_

  د نصفه شب از خواب بپره و گشنش بشهتازه شاي

  :وايساد تا حرفام تموم بشه و بعد گفت

  توقع نداری که بزارم بچه اينجا روی زمين بخوابه؟_

  :و ادامه داد

  ...صدای گريه هاش و که شنيدی ميتونی بری پيشش اگه هم خواب بودی سارا هست_

  :با شنيدن اسم سارا قيافم گرفته شد

  بيدارم_

  ردم و راهی بيرون شدم،اميد و بغل ک

  سارا پشت ميز غذاخوری نشسته بود و جعبه های پيتزا،

  گويای اين بود که شامشون پيتزاست،

  بااين حال نگاهم و ازش گرفتم رفتم تو اتاقی که با يه کم فاصله از اتاق من قرار داشت،

  اولين بار بود که وسايل تازه اين اتاق و ميديدم،

  هايی که اتاق و پر کرده بود باعث شد تا  لحظه تو جام وايسم،تخت و کمد و اسباب بازی 

  چقدر دلم ميخواست اين وسايل و با سليقه خودم بخرم و با ذوق بچينمشون،

  !اما حاال فقط نظاره گر بودم

با سر دادن نفس عميقی از افکارم بيرون اومدم و اميد و روی تخت سفيدش گذاشتم و روش و 
  :اتاق برم بيرون که شهريار روبه روم ايستادکشيدم و چرخيدم تا از 

  شامت و بخور بعد برو_

  :حرفش و رد کردم

  !نه گشنمه نه دلم ميخواد مزاحم شام خوردنتون بشم_

  :از کنارش رد شدم و خواستم بزنم بيرون که دوباره صداش و شنيدم

  قرار نيست مزاحم ما بشی،_
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  تو آشپزخونه شامت و بخور

  :تکرار کردم

  نيستگشنم _

  :صداش باال رفت

  !برام اهميتی نداره که گشنه ای يا سيری،فقط برام مهمه که بتونی به اميد شير بدی_

حرفهاش عين سطل آب سردی بود که روی پيکره ام ريخته ميشد بااين وجود قبل از 
  :هرچيزی گفتم

  ميخوای از خواب بيدارش کنی؟_

  :جلوتر اومد

  !کاری که گفتم و بکن_

له جر و بحث باهاش و نداشتم که مستقيم رفتم تو آشپزخونه و جعبه ی هيچ جوره حوص
  پيتزايی که روی ميزغذاخوری بود و باز کردم و نشستم رو صندلی،

  خوردن هر غذايی تو اين خونه،

  از خوردن زهر هم بدتر بود ،

  انقدر داشت بهم سخت ميگذشت که مطمئن بودم هيچ جهنمی ،

  !جهنم تر از اينجا نيست

  :يکه از پيتزارو تو دستم گرفتم و خواستم بخورم که صدای سارا گوشم و پر کرديه ت

  شهريار بهش گفتی؟_

  :و با صدای بلند تری ادامه داد

  بهش گفتی از اين خبرا نيست که ناهار و شامش آماده باشه؟_

  بهش گفتی که بايد به خودش زحمت بده و واسه خودش غذا درست کنه؟

  :اين بار شهريار گفت

  !سارا راست ميگه از فردا به فکر خودت باش_
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صدای قهقهه های سارا باعث شد تا دستم بلرزه و اون تيکه ی پيتزارو دوباره به جعبش 
  :برگردونم

  البته، _

  پس فرداشب که مراسم ازدواج من و شهريار برگزار ميشه،

  حتما واست شام عروسی و ميارم،

  !ولی کال به فکر خودت باش که گشنه نمونی

  بيشتر از اون حالم داشت از خودم بهم ميخورد،

  از اينکه انقدر ضعيف بودم،احساس حقارت و بدبختی ميکردم،

  ...از خودم متنفر بودم که با اين حرفها بغضم گرفته بود

که فکر ميکردم اين حرفها تازگی داره و قلبم انگار نميخواست بفهمه که شهريار برای من 
  تموم شده ،

  !م شده و حاال ماتم حرفهای سارا رو گرفته بودبرای هميشه تمو

  بی اينکه چيزی بخورم پاشدم و از آشپزخونه بيرون اومدم،

  :سارا با ديدنم ابرويی باال انداخت و به خنده هاش پايان داد

  به اين سرعت پيتزات و خوردی؟_

  :جوابش و ندادم و دوباره راه افتادم که اين بار شهريار گفت

  !اميد بايد به خودت برسی ولی انگار نميفهمی بهت گفتم بخاطر_

  :وايسادم و چرخيدم به سمتش

  من به فکر اميد هستم،_

  !الزم نيست تو انقدر جوش بزنی

  ...و رو ازش گرفتم و خودم و رسوندم به اون اتاق که حکم پناهگاه من و داشت

دمای صبح خوابم برد و  انقدر فکر و خيال کردم و از اين پهلو به اون پهلو شدم که باالخره دم
  حاال که با شنيدن صدای گريه های اميد چشم باز کرده بودم،

  ...صبح شده بود
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  سريع از جام بلند شدم و در اتاق و باز کردم،

صدای گريه های اميد تموم خونه رو پر کرده بود که با عجله رفتم سمت اتاقش اما همينکه به 
  در اتاق رسيدم متوجه حضور سارا شدم،

ار تخت اميد وايساده بود و سعی در آروم کردنش داشت که با عصبانيت رفتم اتاق و اميد و کن
  :از روی تخت برداشتم و همين باعث شد تا سارا ابرويی باال بندازه

  چرا انقدر عصبی با بچه رفتار ميکنی؟_

  :نگاه سردم و بهش دوختم

  دلم نميخواد به بچم دست بزنی،_

  !اميدوارم اينو بفهمی

  :لبخند حرص دراری تحويلم داد

  اين بچه بايد به منم عادت کنه،_

  !حتی بيشتر از تو

  :همچنان داشتم نگاهش ميکردم که ادامه داد

ميدونی که فقط يکسال و چندماه ديگه تو مامان اين بچه ای و بعد اميد ميشه پسر من و _
  !شهريار

  :دندونام چفت شد روی هم و جواب دادم

  !تو نميشهاميد هيچوقت پسر _

  :سری به نشونه رد حرفم تکون داد

  اشتباه نکن،_

  بعد از اين چند وقت

  ممکنه من و شهريار واسه زندگيمون بريم کانادا؛

  شايدم هلند و اونجا زندگی کنيم

  :و قيافه شو مظلوم کرد

  ميدونی که اونور از همه لحاظ بهتره و آينده اميد رو هم تضمين ميکنه،_
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  خاطرات اين روزها،اونوقت تو ميمونی و 

  !پس انقدر خودت و اذيت نکن  و عصبی نباش

  :صدای نفس کشيدنم بلند شد و گفتم

  ...تو نميتونی اميد و از من بگيری_

  ....هيچکس نميتونه

  با يه لبخند از کنارم رد شد و بی اينکه چيزی بگه از اتاق زد بيرون،

  با رفتنش روی زمين فرود اومدم،

  ميکوبيد و کم کم داشت از جا کنده ميشد، قلبم با شدت توی سينم

  من نميخواستم اميد و از دست بدم،

  من از،

  ...از دست دادن اميد ميترسيدم

  بااين حال واسه آروم گرفتن اميد بهش شير دادم و دوبار غرق افکار وحشتناکم شدم،

  ...فکرهايی که تنم و ميلرزوند و بی اختيار هوای چشمام و بارونی ميکرد

تصور از دست دادن اميد هم من و از پا در مياورد و بی شک من، بدبخت ترين مادر حتی 
دنيا بودم که حاال اينطوری بخاطر ترس از دست دادن، پسری که خودم تو شکمم پرورشش 

  ...داده بودم و پاره ای از وجودم بود، بهم ريخته بودم

روز سر شد و امشب مراسم هرچند تو اين خونه زمان به سختی ميگذشت اما باالخره دو 
  !ازدواج شهريار و سارا برگزار ميشد

  جلوی آينه وايسادم و نگاهی به خودم انداختم،

  اشکام خشک شده بود که ديگه گريمم نميگرفت،

جلوی آينه ای ايستاده بودم که روزی ادکلنا و لوازم آرايشيام روی ميزش چيده شده بود و حاال 
  نه اين ادکلنها،

  !ی مورد عالقه من  و نه متعلق به من بود مارک و رايحه

  تموم اينها،
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الک های رنگی رنگی و رژهای جيغ قرمز همه و همه مال سارا بود و وسايل من که يا 
  تاريخ انقضاشون گذشته بود يا درب و داغون شده بودن، 

   ...ته همون کارتنها تلمبار شده بود 

که حاال رو تختيش عوض  و با گلهای  از آينه فاصله گرفتم و چرخيدم سمت تخت خوابی
  سرخ تزيين تزيين شده بود،

  !حجله امشب شوهرم قرار بود همينجا و روی همين تخت به پا شه

  ...تنم لرزيد و دستهام بيشتر از هر جای ديگه

  !کاش اين کابوس پايانی داشت

  چشم از تخت گرفتم،

  کمد ديواری که درش باز بود،

  ا،پر شده بود از لباسهای سار

  هرچی فکر ميکردم ميديدم من هم داشتم،

  من از همه اين لباس ها و از همه اين رنگها داشتم،

   ...حتی از اون لباس خوابهای حرير

من هيچوقت خودم و فراموش نکرده بودم و بخاطر شهريار به خودم رسيده بودم اما اون بهم 
  !خيانت کرده بود و حاال ميفهميدم همه چيز الکيه

  شم برای اينکه وقتی ميومد خونه بوی قرمه سبزی ندم،سعی و تال

  اون همه به خودم رسيدن،

  آرايش کردن و رنگ موهام و عوض کردن،

  ...همه و همه کشک بود

  دلی که ميخواست بلرزه،

  ...عاقبت ميلرزيد

  کسی که قصد رفتن داشت،

  ...باالخره ميرفت
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  و بيهوده بود،

  !ود و نهايتا مرد من به دنبال زن ديگه ای رفته بودتموم کارهايی که کرده بودم بی فايده ب

  با وجود هوای گرم و تابستونی ساکن بر خونه، 

  اما امروز واسه چندمين بار يخ کردم و مو به تنم سيخ شد،

  !شايد من واسه تحمل اين حجم از غم و غصه خيلی ضعيف بودم

  بااحساس درد معدم،

  دستم و روی اطراف شکمم کشيدم ،

  اومده بودم اينجا اعصابم به قدری بهم ريخته بود که تاثيرش و روی معدم ميديدم،از وقتی 

  ديگه حتی حوصله خودم رو هم نداشتم،

  استخون گونه هام بيرون زده بود و زير چشمام حسابی گود افتاده بودم،

   !انقدر الغر شده بودم که دستام بااون مچ های الغر، شبيه به پای مرغ شده بود

  ...ت شده بودم که اطمينان داشتم ديگه به چشم هيچکس زيبا به نظر نميامانقدر زش

  ديگه خبری از اون صورت شاد و چشمهای براق نبود، 

   ...تموم وجودم رو به فرسايش رفته بود

  اصال ديگه چه اهميتی داشت

زشت يا زيبا بودن وقتی از چشم های مردی افتاده بودم که هميشه تو گوشم ميخوند "تو 
   شگل ترين زن دنيايی"؟خو

  با يادآوری اون روزها بی اختيار لبخند تلخی زدم،

  حتما االن اون حرفهارو به سارا ميزد،

حتما االن تغيير عقيده داده بود و برخالف روزهايی که چشمام و به سياهی شب نسبت ميداد و 
  قربون صدقش ميرفت، 

  معتقد بود که زيباترين چشم ها،

   ...راستچشم های آبی رنگ سا

  چشمهام و بستم،
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   ...از جفت چشمهام متنفر بودم که انقدر مجذوب کننده نبودن که  بتونن شهريار و نگهدارن

  چشمهام مقصر بودن

  !که شهريار اين بالرو سرم آورده بود

  نشستم روی زمين و سرم و بين دوتا دستهام گرفتم و دوباره از ته دل آرزو کردم،

  ...ه پايان ميرسيدکاش اين کابوس وحشتناک ب

  ...هرچی زودتر

  !هرچی زوتر

غرق شده بودم تو افکارم تو اين اتاق لعنتی و حتی فراموش کرده بودم که اميد و بيرون توی 
  ... روروکش به حال خودش رهاش کرده بودم که از جام بلند شدم و از اتاق زدم بيرون

رفت که با ديدنم خنديد و همين تو عالم خودش با روروکش از اين سمت خونه به اون سمت مي
  باعث نمايان شدن اون چندتا دندون ريزش شد ،

  تنها دلخوشيم،

  :باعث نشستن لبخندی روی لبهام شد که به سمتش رفتم و جلوی روروکش نشستم

  ...قربون اون دندونات برم قند عسلم_

  خنده هاش ادامه پيدا کرد،

يه کم از اين غم و غصه ها دور شم و بتونم شايد خدا اميد و مامور کرده بود تا با ديدنش 
  دوباره نفس بکشم،

  ...بتونم ادامه بدم و واسه اين بچه مادری کنم

  عقربه های ساعت از اين عدد به عدد بعدی جابه جا ميشدن و  زمان در حال گذشتن بود ،

ايين اميد تازه خوابيده بود و حاال حوالی ساعت دو شب بود که صدای بوق ماشينی که از پ
  ميومد باعث شد  تا بلند شم و به سمت پنجره آشپزخونه برم،

  ...خودشون بودن

شهريار به افتخار عروسش ماشين و دور زد و در و براش باز کرد و سارا دست تو دستش 
  پياده شد،
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لباس عروس سفيدش زير نور مهتاب حسابی به چشم ميومد که  با خنده و شادی به سمت پدر 
  ن و بعد از خداحافظی بااونا، و مادر سارا رفت

   ...سارا جلوتر از شهريار وارد ساختمون شد و کمی بعد شهريار با ماشين اومد تو خونه

  سريع از پنجره فاصله گرفتم،

  ...اميد و بغل کردم و روی تختش گذاشتم و خودم و رسوندم به اتاقم و در رو هم بستم

  به گوشم رسيد،خيلی طول نکشيد که در خونه باز شد و صداشون 

  :خنده هاشون هنوز پا برجا بود که شهريار گفت

  ديدی به قولم عمل کردم؟_

  اين مراسم، 

  همونی بود که ميخواستی عزيزم؟

  :سارا که عشوه حتی تو حرف زدنش هم پابرجا بود جواب دادم

  ...انقدر خوب بود که تا هميشه تو ذهنم ميمونه_

  !تو بهترين مرد دنيايی شهريار

  خر سارا باعث خدشه دار شدن ته مونده احساسم شد،جمله آ

  مردی که واسه اون بهترين دنيا بود،

  ...واسه من درد بود

  !فقط درد

  دراز کشيدم و سرم و روی بالشتم گذاشتم،

دلم نميخواست بيشتر از اين صداشون و بشنوم اما مگه اين دل دست از لجبازی با خودش 
بم موفق نميشدم و انگار امشب خواب به چشمام برميداشت که هرچی سعی ميکردم بخوا

  ...حروم شده بود

  صدای سارا و شهريار و از فاصله نزديکتری ميشنيدم،

  :انگار داشتن به سمت اتاقشون ميرفتن

  فقط دلم ميخواد هرچی زودتر اين تاج و سرويس زيور آالتم و دربيارم،_
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  !خيلی سنگينی ميکنن

  :شهريار جواب داد

  قربونت برم،_

  خودم واست درشون ميارم

  :و آروم خنديد

  !به عالوه درآوردن لباس عروست_

  :سارا همراهيش کرد توی خنديدن

  پس از االن شروع کن ،_

  !ميدونی که باز کردن اين دکمه های ظريف خيلی سخته

  صدای باز شدن در اتاق،

  :خبر از ورودشون به اتاق ميداد

  دن همشون و باز ميکنمانقدر منتظرم گذاشتی که تو يه چشم بهم ز_

  :سارا هينی کشيد

  نکنه ميخوای تالفی همه اين مدت و يه جا در بياری_

  :لحن شهريار خبيثانه شد

  ...بهت که گفته بودم شب ازدواجمون همه چی و جبران ميکنم_

  چند ثانيه ای صداشون و نشنيدم،

  ميتونستم حدس بزنم چرا موقتا سر و صداشون قطع شده،

  ...های عاشقانشون رسيده بود حتما موقع بوسه

  دوباره صداشون به گوشم رسيد،

  :سارا نفس نفس نفس ميزد

  ...حداقل بزار رژم و پاک کنم_

  ...بازهم صداشون قطع شد و همه چيز عيان تر از قبل بود
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  سرم و محکم فشار دادم تو بالشتم؛

  ...کردم نفسم و تو سينم حبس کردم و با تموم وجود واسه چند لحظه مرگ و تجربه

  ...هرچند موقت

  ...هرچند گذرا

  حاال صدای هردوشون گرفته شده بود،

  ...لبريز از هوس بود و هيچ ابايی نداشتن از اينکه ممکنه صداشون به گوش من برسه

  ...اصال شايد همين و ميخواستن

  ...ميخواستن من و بيشتر از اينها تحقير کنن

   ...اش بود و اينجوری از پا در بيارنميخواستن يه زن که تنها خواستش، حفظ بچه 

  صدای ناله سارا که به گوشم خورد شونه هام لرزيد،

  من بخاطر کی از خير لباس عروس گذشته بودم و با همون عقد ساده به خونش اومده بودم؟

من بخاطر کی يکسال از عمرم و پشت ميله های زندون گذرونده بودم و باعث غم خانوادم 
  شده بودم؟

  طر کی انقدر از خودم گذشته بودم؟من بخا

  بخاطر مردی که سر و صدای معاشقه و هم آغوشيش با عروسش داشت گوشم و کر ميکرد؟

   ...لعنت به من

  گلوم انقدر سنگين شده بود که حتی نفسم درنميومد بااين وجود،

  ...حال سارا خيلی خوب بود

  ...حال شهريار هم بهتر

صدقه رفتن های شهريار هم ضميمه ماجرا بود که با  سر و صداشون بيشتر ميشد و قربون
  صدای بلند سارا،

   ... تموم وجودم فرو ريخت

  بی اختيار تنم و چنگ زدم،
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زورم به کسی نميرسيد و داشتم به خودم آسيب ميرسوندم و خراش های دردناک روی پوستم 
  ...اصال برام مهم نبود که باالخره از گريه سر رفتم

  دم دمای صبح بود،

خونه هنوز ساکت نشده بود و اون دوتا قصد نداشتن اين شب به ياد موندنيشون و با خوابيدن 
  ...هدر بدن که صدای خنده هاشون به گوشم ميرسيد

  يکی از قرصهای خوابآوری که تو کيفم بود و خوردم و به پهلو دراز کشيدم،

  جای چنگهايی که به صورتم زده بودم،

  و بستم، ميسوخت بااين وجود چشم هام

  ...پلک هام داشت سنگين ميشد که ديگه چيزی نفهميدم و به خواب رفتم

....  

  نگاهم و از اميد که تو روروکش بود گرفتم و به گوشی دوختم،

برکه بهم پيام داده بود و جويای احوالم بود که جوابش و دادم و تا خواستم گوشی و کنار 
  بزارم، 

  صدای زنگ گوشيم بلند شد،

  :خط بود که جواب دادمبرکه پشت 

  !سالم عزيزم_

  :صداش تو گوشی پيچيد

  سالم از ماست،_

  چطوری آبجی خانم،

  آقا اميد چطورن؟

  :ابرويی باال انداختم

  آقا اميد؟_

  !حاال کو تا اين فسقلی آقا بشه

  :صدای خنده هاش گوشم و پر کرد
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  چشم به هم بزنی واسه خودش مردی ميشه،_

  !حتما روی سرش ميزاره و تا آخرعمر مواظبش ميشهيه مرد که مادری مثل تورو 

  با شنيدن اين حرفش لبخندی روی لبم نشست،

  :هرچند شيرينی نداشت

  ...آره زود بزرگ ميشه_

  ...خيلی زود

  :برکه ادامه داد

  مامان ميگفت ديشب بهت زنگ زده و جواب ندادی،_

  خواب بودی؟

  :تمبا يادآوری شب سختی که گذشته بود نفسی گرفتم و گف

  آره خواب بودم، _

  خيلی خسته بودم خوابم برد

  برکه آهانی گفت و دوباره حرفهامون از سر گرفته شد؛

  بهش چيزی نگفتم،

  ...نگفتم که شنوای چه اتفاقاتی بودم

  نگفتم تا فقط خودم شکسته باشم،

  که غرور خدشه دار شده برکه،

  ...از اين نابود تر نشه

متوجه حرفهای برکه نبودم که يهو با افتادن اميد و بلند شدن غرق فکر بودم و حتی خيلی هم 
  صدای گريه هاش به خودم اومدم ،

با روروکش چپ کرده بود و با صدای بلند داشت گريه ميکرد که بدو بدو رفتم سمتش  اما 
  :همينکه بهش رسيدم در اتاق باز شد و شهريار اومد تو اتاق و با ديدن اميد داد زد

  بچه آوردی؟چه باليی سر _

  :ناباورانه نگاهش کردم و بعد اميد و بغل کردم
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  خودش افتاد زمين_

  :واسه آروم کردن اميد بلند شدم سرپا که نگاه شهريار به گوشيم افتاد و داد زد

  وسط گوشی بازيت يه کم مواظب بچه ام باشی بد نيست_

  :رو ازش گرفتم

  من حواسم به اميد هست،_

  ...حاال برو

  صفحه گوشی افتاد،نگاهم که به 

برکه هنوز پشت خط بود و همه چی  داشت ميشنيد که سريع گوشی و باال آوردم تا تماس و 
  :قطع کنم و همزمان شهريار گام برداشت به سمتم

  بده من اون گوشيو_

  :عقب رفتم

  ...برو بيرون_

  :ابروهاش باال پريد

   چی؟_

  تو خونه خودم به من دستور ميدی که کجا برم يا نرم؟

  :با دوباره نزديک شدنش داد زدم

  ..آره_

  ...گفتم برو بيرون

  :و کالفه از بحث با شهريار و گريه های اميد داد زدم

  برو_

  با سيلی ای که تو صورتم زد نفسم تو سينم حبس شد،

  ...دستام رو تن اميد شل

  ...دوباره بهم سيلی زده بود

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

360 
 

  با چشمهايی که پر شده بود نگاهش کردم ،

  :گرفتن گوشی جلو آورد دستش و واسه

  !حاال اون آشغال و بده به من و چهار چشمی مواظب بچه ام باش_

کاری که نکردم قيافش عصبی شد و گوشی و از دستم بيرون کشيد و وقتی متوجه شد برکه 
  :پشت خطه تماس و قطع کرد

  مثل ماست من و نگاه نکن،_

  ...اميد و ساکت کن تا سارا از خواب نپريده

  زد و راه خروج از اتاق و در پيش گرفت،حرفهاش و 

  با رفتنش صورتم و به صورت اميد چسبوندم،

  حاال که دستی برای نوازش نبود شايد حداقل،

  صورت خيس اميد نوازشم ميکرد،

هرچند صدای گريه هاش گوشم و کر ميکرد و حتی ممکن بود که سارا خانم و از خواب 
  !بپرونه

  اميد باالخره آروم شد،

  ...نهاما من 

  سيلی ای که خورده بودم مهم نبود،

  ...توهينای شهريار مهم نبود اما يک چيز هنوز اهميت داشت

  ...خانوادم

برکه ای که همه چيز و شنيده بود و ميدونستم تموم امروز و بخاطرم به کام خودش زهر 
  ...ميکنه

  تا به حال برای شهريار بد نخواسته بودم،

  ...ه بودبا تموم بالهايی که سرم آورد

  ...با تموم بديهايی که در جواب خوبيهام تقديمم کرده بود

  اما حاال ديگه طاقت نداشتم،
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  :طاقت تصور بد حالی برکه رو نداشتم که چشمام و بستم و لب زدم

  "...خدايا ميدونم که خودت شاهد همه چی هستی"

  چشمام و که باز کردم،

  :ميخوردش که خنديدم اميد انگشتش و کرده بود تو دهنش و داشت حسابی

  خوشمزست؟_

  :ميدونستم که فعال زبون جواب دادن نداره اما هم صحبتی نداشتم که ادامه دادم

  چه مزه ای داره؟_

  نشستم روی زمين و حرف زدن باهاش و ادامه دادم،

  ...شايد ديوونه شده بودم

  !شايد هم اينطوری سعی در گول زدن خودم داشتم

آب نخورده بودم و ضعف باعث سر گيجم شده بود که بلند شدم و از ديشب تا حاال چيزی جز 
  راهی آشپزخونه شدم،

تو خونه خبری از سارا نبود و انگار هنوز خواب بود اما شهريار جلوی تلويزيون نشسته بود 
  و داشت با صدای آروم تلويزيون ميديد که با ديدنم،

  :گفت

  اگه کار داری ميتونی اميد و بزاری همينجا،_

  ...حواسم بهش هستمن 

  جوابش و ندادم،

  دلم حتی همکالم شدن باهاش و نميخواست که رفتم تو آشپزخونه و يخچال و باز کردم ،

  !يخچالی که واسه نو عروس پر بود از همه چيز و هيچی برای خوردن من نبود

تم توی سينی گذاشتم و نشس در يخچال و بستم و يه ليوان آب تو ليوان ريختم و يه کمی نون
  روی صندلی و شروع کردم به نون خالی خوردن،

  از گلوم پايين نميرفت اما چی بايد ميخوردم؟
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هرچی تو اون يخچال بود واسه سارا بود و من تو اين خونه جايی نداشتم و نميخواستم که 
  !داشته باشم

  :با شنيدن صدای شهريار به خودم اومدم

  تو آشپزخونه چيکار ميکنی؟_

  جوابش و ندادم، 

  ...حتی اگه ميخواست سيلی محکم تری بهم بزنه مهم نبود

  ...من دلم راضی نميشد که باهاش همکالم بشم

  :سکوتم که طوالنی شد اومد تو آشپزخونه

  نميشنوی؟_

  يه کمی آب خوردم و باز چيزی نگفتم،

  :روبه روم ايستاد

  پاشو واسه سارا يه چيزی درست کن،_

  !حتما خيلی گشنشه

  :الخره گفتمپوزخندی زدم و با

  چيکار کنم؟_

  :دست به سينه جواب داد

  ...ناهار درست کن_

  !يه ناهار خوشمزه

  :خيره تو چشماش خواستم چيزی بگم که ادامه داد

  پاشو زودتر دست به کار شو_

  :از روی صندليم بلند شدم

  من واسه هيچکس غذا درست نميکنم_

  :صورتش و کج کرد
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  چرا درست ميکنی،_

  !همين االن

  :کردمتکرار 

  درست نميکنم_

  :نفس عميقی کشيد

  دلم نميخواد دوباره صورتت و لمس کنم پس بدو شروع کن که ميخوام امروز ،_

  !روز خوبی باشه

  جلوتر که اومد ترسيدم،

  :انگار وحشت کرده بودم ازش که پلکم پريد و شهريار اميد و از بغلم بيرون کشيد

  يه زرشک پلوی خوشمزه درست کن،_

   !ساالدم که بلدی کنارش بزار و يه ميز خوشگل بچينهرچی دسر و 

  :و لبخندی تحويلم داد

  باالخره نميشه مفت مفت بخوری و بخوابی و گاهی ام به بچه شير بدی،_

  از امروز به عالوه پرستاری بچه،

  !به من و سارا هم ميرسی

  :صدام به زور از گلوم بيرون ميومد

   ...تو_

   !نیتو نميتونی با من اينکار و بک

  :سر اميد و نوازش کرد

   !ميبينی که ميتونم_

  :و چشم ريز کرد و به دقت به صورتم نگاه کرد

  صورتت چيشده؟_

  :چشمام و ازش گرفتم و حرفی نزدم که ادامه داد
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  من که فقط يه سيلی بهت زدم_

  :و به لبام که هنوز توی آينه نديده بودمشون اما  حس ميکردم يه طرفش ورم کرده اشاره کرد

  فقط اين يادگاری منه ولی بقيش چی؟_

  :چشم چرخوندم سمتش

  هيچی_

  :خنديد

  نکنه ديوونه شدی خود زنی ميکنی؟_

  سکوت کردم و چيزی نگفتم،

  ...خود عوضيش خوب ميدونست که ديوونه شدم

  !که ديوونم کرده

  :بااين حال وقتی ديد چيزی نميگم گفت

  !مهم نيست_

  :گرفت و قبل از خروج سر چرخوند سمتم و واسه خروج از آشپزخونه ازم فاصله

  اگه غذات خوشمزه بشه،_

  !شايد گوشيت و بهت برگردونم

  بی اختيار نفس نفس زدم،

قفسه سينم باال و پايين ميشد اما نتونستم بهش چيزی بگم و چند ثانيه بيشتر طول نکشيد که 
  ...شهريار و اميد از ديدم خارج شدن و من موندم و حرفهای شهريار

  ...هايی که تو سرم تکرار ميشدحرف

  تهديداش به دوباره دست روم بلند کردن و البته،

  دوباره پس دادن گوشيم در ازای درست کردن يه ناهار خوشمزه واسه عروسش،

  ...همه و همه دست به دست هم داده بودن که زندگی تو اين خونه لعنتی سخت و سخت تر بشه

  شتم و دوباره به کارم ادامه ميدادم،هر چند دقيقه يکبار چشم روی هم ميزا
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حوصله شهريار و رو در رو شدن باهاش و نداشتم اما کالفه بودم از ندايی که تو سرم تکرار 
  ميشد،

  من داشتم تبديل ميشدم به نوکر اين خونه،

  !کلفت سارا خانم و پرستار بچه شهريار خان

  باورم نميشد بعد از عمری تو ناز و نعمت خونه بابا ،

  ...بزرگ شدن اينجوری از عرش به فرش اومده بودم

  برنج و آبکش کردم و تو قابلمه ريختم و درش و گذاشتم،

  حاال ديگه غذای نو عروس درحال آماده شدن بود که از آشپزخونه رفتم بيرون،

  سارا که بيدار شده بود،

و از روی زمين لم داده بود تو بغل شهريار و اميد هم رو زمين مشغول بود که رفتم سمتش 
  :بلندش کردم و همزمان صدای شهريار و شنيدم

  ناهار چيشد؟_

  :سرسری جواب دادم

  يه ساعت ديگه حاضره_

سری به نشونه تاييد تکون داد و با عشق سر چرخوند سمت سارايی که بااون لبخند تحقير 
  آميزش،

  :سرش و گذاشته بود روی شونه های شهريار

  کنم عزيزم؟اگه گشنته واست ميوه پوست ب_

  :سارا نوچی گفت

  ...گشنم نيست قربونت برم_

  با شنيدن حرفهاشون برای چند صدمين بار از درون فرو ريختم ،

  :بااين وجود راه اتاق و در پيش گرفتم که سارا با صدای بلند تری ادامه داد

  ولی دلم زرشک پلو نميخواد،_

  !هوس   فست فود کردم
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  :لحن شهريار مهربون تر از قبل شد

  هرچی که ميخوای سفارش بده_

  :و با صدای رسايی خطاب به من ادامه داد

  ميتونی غذايی که درست کردی و خودت بخوری_

سری به نشونه تاييد تکون دادم و خواستم دوباره برم توی اتاق اما با به صدا دراومدن زنگ 
با ديدن بابا تو  آيفون تو همون قدم ايستادم و سر چرخوندم سمت آيفونی که پشت سرم بود و

  :قاب آيفون جا خوردم و با تعجب زل زدم به صفحش که شهريار  گفت

  ببين کيه_

  :نگاه گذرايی بهش انداختم و جواب دادم

  !بابامه_

  :با شنيدن اسم بابا مرتضی با قيافه گرفته از بلند شد و به سمت آيفون اومد

  بابات اينجا چيکار ميکنه؟_

  با دوباره به صدا دراومدن زنگ،قبل از اينکه من چيزی بگم 

  :حواسش دوباره پرت بابا شد و ناچار جواب داد

  بفرماييد_

صدای بابا انقدر بلند بود که به گوشم ميرسيد بااين وجود شهريار چيزی بيشتر از اين نتونست 
  :بگه

  بيايد باال صحبت ميکنيم_

  :گوشی و که سرجاش گذاشت نگاهش به سمت من کشيده شد

  گفتی بياد؟تو بهش _

  :و گام بلندی به سمتم برداشت که عقب عقب رفتم

  نه من نگفتم_

سری به نشونه تاييد تکون داد و به سمت در رفت و چند دقيقه بيشتر طول نکشيد که صدای 
  ...بلند بابا از بيرون به خونه رسيد و بابا وارد شد
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  :صدای بلندش با ديدن من فروکش کرد و جلو تر اومد

  ...پناه_

  رتم و به دقت نگاه کرد،صو

  :قيافش گرفته و گرفته تر شد و صداش ضعيف

  اين کثافت چه باليی سرت آورده؟_

  قبل از اينکه بخوام چيزی بگم ،

  بغض مسير گلوم و بست،

الل شدم و فقط به بابا نگاه کردم که نفس بلندی کشيد و چرخيد سمت شهريار و طوری هولش 
  :داد که چسبيد به ديوار

  ...عوضیميکشمت _

  :يقش و تو دستش گرفت و داد زد

  دختر دسته گلم و به چه روزی انداختی حرومزاده؟_

  :دستش رو يقه ش سفت تر شد

  دست رو دختر من بلند ميکنی؟_

  :و خواست سيلی محکمی تو گوشش بزنه که شهريار دستش و رو هوا گرفت

  من نزدمش،_

  خودش اين بالرو سر خودش آورده

  زيد،دست بابا داشت ميلر

  :بااين وجود نيم نگاهی بهم انداخت و دوباره زل زد به شهريار

  برکه شنيده بود،_

  همه چی و شنيده بود،

  شنيده بود که توی حيوون چه حرفايی به پناه زدی
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و با دست آزادش باالخره اون سيلی و تو گوش شهريار خوابوند و همين باعث حاکم شدن يه 
باالخره سارا با همون وضع نه چندان جالبش بين بابا و  سکوت چند ثانيه ای تو خونه شد که

  :شهريار ايستاد

  !آقای محترم از خونه من بريد بيرون تا پليس و خبر نکردم_

  :بابا پوزخندی زد و عقب رفت

  دختر نجيب من و به اين فروختی؟_

  :پوزخندش که عميق تر شد سارا طلبکار زل زد به شهريار که شهريار گفت

  ريد راجع به همسر من اينطوری حرف بزنيدشما حق ندا_

  :بابا جوابش و نداد و به سمت من اومد اميد و تو بغلم تکون ميدادم و آروم اشک ميريختم

  ...برو حاضر شو_

  ...برميگرديم خونه

  :با ترديد نگاهش کردم که ادامه داد

  !اميد رو هم ميبريم_

ببره و پذيرای اميد هم بود بااين وجود  دلم يه کم قرص شد که حداقل بابا نميخواست فقط من و
  :شهريار جلو اومد

  اگه ميخوايد ميتونيد دخترتون و ببريد ولی من اجازه نميدم پسرم جايی بياد_

  :بابا عصبی نگاهش کرد

  اگه اين بچه بمونه اينجا اونوقت تو چطور ميخوای به عياشی و هرزگيت برسی؟_

  :و روبه من ادامه داد

  کن، برو بچه رو آماده_

  ...خودتم لباسات و بپوش

  انقدر مصمم بود که مطمئن بودم پا پس نميکشه و من و اميد و از اين خونه ميبره،

بخاطر همين بی هيچ حرفی رفتم تو اتاق و سريع همه چيز و فراهم کردم و از اتاق اومدم 
  :بيرون که شهريار به سمتم اومد
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  اميد و بده به من بعدش هرجا رفتی برو_

  :ز پشت سر زد رو شونش و برش گردوند سمت خودشبابا ا

  !من و پناه ازت شکايت ميکنيم و تو منتظر ميمونی که ببينيم اين بار رای دادگاه چيه_

  :شهريار ابرويی باال انداخت

  رای دادگاه واضحه،_

  !پناه يااينجا ميمونه يا اگه ميخواد طالقش بدم اميد و  به من ميده

  :بابا حرفش و تکرار کرد

  !تا روز دادگاه تو منتظر ميمونی_

  :و روبه من گفت

  ...بريم بابا جون_

  به سمت جا کفشی رفتم و کفشام و پوشيدم تموم مدت،

  :نگاه سارا روم سنگينی ميکرد که باالخره سکوتش و شکست و گفت

  من جای تو بودم حتی اگه بچمم ازم ميگرفتن،_

  !ديگه به اين خونه برنميگشتم

  :ری که فقط خودمون بشنويم ادامه دادو با صدای ضعيف ت

آخه ميدونی هيچ تضمينی نيست اين بار که برگشتی شهريار بزاره زنده از اين در بيرون _
  !بری

  :پلکم پريد و تا خواستم حرفی بزنم بابا کنارم ظاهر شد

  ...بريم پناه_

  ...و منتظر موند تا بعد از من از خونه خارج بشه

  :شتيم شهريار جلوی در ايستادهمينکه پامون و بيرون گذا

  بابت دزديدن بچه ازتون شکايت ميکنم_

  :بابا همزمان با فشار دادن دکمه آسانسور جواب داد
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  ...هر غلطی دلت ميخواد بکن_

  .با رسيدن آسانسور ديگه حرفی بينمون رد و بدل نشد و سوار آسانسور شديم

  تا برسيم پايين خودم و با اميد مشغول کردم،

های بابارو نداشتم و دلم ميخواست ازش فرار کنم که باالخره آسانسور رسيد پايين و  تاب نگاه
  ...پياده شديم

  :سوار ماشين که شديم بابا باالخره سکوت بينمون و شکست

  بهت گفتم نيا تو اين خراب مونده ولی گوش نکردی،_

  حاال ببين اون بی شرف چه باليی سر صورت قشنگت آورده

  :ماشين و روشن کرد که گفتمو با عصبانيت 

  اينا کار شهريار نيست،_

  خودم به صورتم چنگ زدم

  :هنوز ماشين و به حرکت درنياورده بود که ناباورانه نگاهم کرد

  خودت؟_

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم

  ديشب حالم خوب نبود همين_

  :بابا دستی تو صورتش کشيد

   پناه االن خوبی؟_

  :نشونه تاييد تکون دادمتند تند سرم و به 

  خوبم ،_

  فقط اگه شهريار اميد و ازم بگيره چی؟

  :مشت محکمی رو فرمون کوبيد

  حتی اگه اون بچه روهم ازت بگيره من ديگه نميزارم تو به اين خونه برگردی_

  :ترسيدم از حرفهاش
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  ...ولی_

  :حرفم و قطع کرد

  ...رو جنازه من رد شی پناه اگه خواستی واسه حفظ بچت برگردی به اين خونه بايد از_

  ...و باالخره ماشين و به حرکت درآورد

  تموم مدتی که تو راه رسيدن به خونه بوديم فکرم پی حرفهای بابا بود،

  ...حرفهايی که انقدر محکم بود که ميدونستم ممکن نيست حتی يه ذره هم تغييرشون بده

  ...جرا اميد برای من بمونهواسه هزارمين بار تو دلم آرزو کردم که کاش ته اين ما

  ...برای منی که جز اين ديگه آرزويی نداشتم

  با رسيدن به خونه از ماشين پياده شدم،

  :بابا کيف لباس های من و اميد و برداشت و در خونه رو باز کرد

  برو تو عزيزدلم_

  لبخندی بهش زدم و وارد خونه شدم،

  :ورودی ماهان به سمتمون اومدمسير حياط و طی کرديم و همزمان با رسيدن به در 

  اميد باالخره اومدی_

  مامان از آشپزخونه بيرون اومد و برکه بدوبدو از پله ها پايين،

  بيشتر از اينکه خوشحال باشن که برگشتم،

نگران بودن و اين و خيلی خوب از نگاهشون ميفهميدم که برکه بغلم کرد و با صدای بلند زد 
  :زير گريه

  خوبی؟_

  جداش کردم،از خودم 

  :انقدر اشک ريخته بود که رنگ و روش پريده بود

  من خوبم ولی تو چی؟_

  :اشکاش و با پشت دست پاک کرد و با صدايی که درنميومد گفت
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  ...اشک شوقه_

  ...دلم برات تنگ شده بود

اين چند روزه مامان انواع و اقسام خوردنی و نوشيدنی و به خيکم بسته بود و حاال هم ول کن 
  :که در اتاق باز شد و مامان با يه ليوان آب هويج اومد تو اتاق نبود

  تا اين و نخوردی هيچ جا نميری_

  :نگاهی به ساعت انداختم

  مامان چيزی نمونده تا دادگاه،_

  ديرم شده

  :سری به نشونه رد حرفم تکون داد

  هنوز بابات ماشين و نبرده بيرون،_

  آب هويجت و بخور و برو

  :گرفتم و يه نفس سرکشيدم و دوباره تحويل مامان دادمش ناچار ليوان و ازش

  مواظب اميد باش_

  :لبخندی بهم زد

  حاال که خوابه بيدار که شد چشم_

  نگاه آخر و تو آينه به خودم انداختم،

  پارگی لبم،

زخمهای صورتم و گودی زير چشمام همه به لطف مامان بهبود پيدا کرده بود و حاال با 
  ..خودم بود داشتم راهی دادگاه ميشدمصورتی که شبيه به 

  کيفم رو دوشيم و برداشتم و بعد از خداحافظی با مامان از اتاق زدم بيرون،

گذشته بود که با عجله از پله ها رفتم  7دادگاهمون شروع ميشد و حاال ساعت از  9ساعت 
  :پايين و با ديدن بابا گفتم

  بريم که دير نشه_

  ...تر از من بيرون رفتبابا ساعت مچيش و بست و جلو 
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  ...تو تموم مسير تموم فکر و ذکرم دادگاه بود

دادگاهی که نميدونستم نتيجش چيه اما مطمئن بودم هر تصميمی که قاضی بگيره اينور تنها 
  يک اتفاق ميفته،

  !جدايی من از شهريار چه بااميد و چه بی اميد

شهريار باقی نمونده و من نميتونستم رو بابا خيالم و راحت کرده بود که راهی جز طالق از 
  حرفش حرف بزنم،

  !ديگه نميتونستم چون اون به اندازه کافی بخاطر من غرورش شکسته بود

  !با رسيدنمون از فکر بيرون اومدم و کنار بابا قدم برداشتم تو دادگاهی که ديگه واسم آشنا بود

  الم و احوالپرسی،با ديدن آقای کريمی مسيرمون به سمتش کج شد و بعد از س

  حرف زدن راجع به موضوع شروع شد و تا آغاز دادگاه هم ادامه پيدا کرد،

  همزمان با ورود به دادگاهمون؛

  نگاهم به شهريار و وکيلش افتاد ،

زل زده بود بهم که خيلی زود چشم ازش گرفتم و کنار بابا و آقای کريمی رو صندلی های 
  ..رديف اول نشستم و دادگاه شروع شد

  روند دادگاه با تموم مستنداتی که آقای کريمی ارائه داد،

  به نفع من نبود و همه اينا يک دليل داشت،

  !سابقه من و زندان رفتنم

  :با هرجمله ای که ميشنيدم قيافم گرفته تر ميشد که اين بار شهريار گفت

  جناب قاضی اين خانم حتی تعادل روانی هم نداره،_

  ن بود من متوجه زخم هايی روی صورت و دستاش شدم،آخرين روزی که توی خونه م

  !من بهش آسيبی نرسونده بودم و خودش اين بالرو سر خودش آورده بود

  :نيم نگاهی به من انداخت و ادامه داد

  

  من چطور بايد پسرم و تا يکسال و چند ماه ديگه دست زنی بسپرم که خودزنی ميکنه؟_
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  :نگاه قاضی به سمتم چرخيد

  قای کاميابی درسته؟اظهارات آ_

  :از روی صندليم بلند شدم و جواب دادم

  ...من اونشب حالم خوب نبود_

  اونشب ،

  ...شب ازدواج اين آقا و همسر جديدش بود و من شاهد ماجرا بودم

  :شهريار پوزخندی زد

  !اينکه تو تعادل روانی نداری هيچ ربطی به من نداره_

  :گفت با باال رفتن صدای شهريار قاضی خطاب بهش

   شما بشينيد_

  :با نشستن شهريار روبه من ادامه داد

پس شما از سر عصبانيت به خودتون آسيب رسونديد و حتی ممکنه دفعه بعدی که عصبی _
  باشيد به اون بچه صدمه بزنيد

  :حرفش و با تکون دادن سرم به اطراف رد کردم

  اينطور نيست_

  :شمرده شمرده گفتم

  خانم طاهريان،_

  سابقه داريد بلکه خودآزاری هم ميکنيد، شما نه تنها

  پس بهتر نيست بااين موضوع کنار بيايد و پسرتون و به پدرش بسپاريد؟

  :قلبم لرزيد

  من واسه پسرم مادر بدی نيستم آقای قاضی_

  :به صندليم اشاره کرد

  بفرماييد بشينيد_
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ی ميزش و با بدحالی روی صندليم نشستم و چشم دوختم به دهن قاضی که برگه های رو
  :مرتب کرد و گفت

  با توجه به همه اين اظهارات،_

رای دادگاه موافق با آقای شهريار کاميابی هستش و شما خانم طاهريان تنها در صورتی 
  ...ميتونيد با فرزندتون زندگی کنيد که از آقای کاميابی جدا نشيد

  :و با کمی مکث ادامه داد

  ...ار با پسرتون مالقات داشته باشيددر صورت جدايی شما ميتونيد هفته ای يکب_

  نگاه مغرور از سر برنده بودن،

  ...شهريار غم و بهم تقديم کرد و تو ذهنم حرفهای قاضی و مرور کردم

  ...من

من داشتم اميد و از دست ميدادم و همين باعث با شدت کوبيدن قلبم توی سينم شده بود که 
  :صدای بابا رو شنيدم

  پاشو عزيزم_

  :چرخوندم به طرفشآروم سر 

  ...اميد_

  دارن اميد و ازم ميگيرن

  :بابا تکرار کرد

  پاشو پناه،_

  ...ميريم بيرون باهم حرف ميزنيم

  ناچار از روی صندليم بلند شدم،

  ديگه خبری از شهريار و وکيلش نبود ،

بابا دستم اون پيروز از اين دادگاه بيرون رفته بود و من بازنده نايی واسه راه رفتن نداشتم که 
  و گرفت و بعد از خداحافظی با آقای کريمی ،

  :رو کرد به سمتم
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  پناه خوبی؟_

  :نگاهش کردم

  خوب نيستم بابا_

  :نفس عميقی کشيد

  بيااز اينجا بريم بيرون،_

  حالت بهتر ميشه

  ...و من و دنبال خودش راه انداخت و باهم برگشتيم خونه

بگم صدای تلفن توجهمون و به خودش جلب کرد با رسيدن به خونه قبل از اينکه بخوام چيزی 
  :و مامان به سمت گوشی رفت و با ديدن شماره ای که روی گوشی افتاده بود گفت

  شهريارِ _

  :کيفم و روی ميز گذاشتم و به سمت تلفن رفتم و جواب دادم

  بله_

  :صداش گوشم و پر کرد

  اميد و آماده کن ميام دنبالش_

  :با صدای گرفته ام گفتم

  ...من_

  ...من بدون اميد نميتونم

  :صداش جدی تر شد

  من کاری به اين چيزا ندارم،_

  بچه رو آماده کن،

  ...فردا هم بيا همون محضری که دفعه قبل اومدی تا همه چيز و تموم کنيم

  هنوز جوابی نداده بودم که پيچيدن بوق اشغال توی گوشی،

  :شتم و مامان پرسيدفهميدم تلفن و قطع کرده و ناگزير تلفن و سرجاش گذا
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  چيشده؟_

  :لب زدم

  بايد اميد و بدم بهش،_

  ...داره مياد دنبال اميد

  :نگاه مامان گرفته شد بااين حال دستش و روی شونم گذاشت

  صبور باش عزيزم،_

  ...صبور باش

  سری به نشونه تاييد تکون دادم،

  ...ديگه فايده نداشت

  هرچقدر گريه ميکردم،

  بقيه ميشدم چيزی عوض نميشد،هرچقدر باعث ناراحتی 

  من بايد از اميد ميگذشتم و راضی ميشدم به کمتر داشتنش،

  :گلوم از بغض سنگين شده بود بااين حال پرسيدم

  اميد کجاست؟_

  :مامان جواب داد

  ...باال پيش برکه_

  بی هيچ حرفی راهی باال شدم،

  ...از کردمتو سکوت سنگين خونه از پله ها باال رفتم و در اتاق برکه رو ب

بااميد مشغول بود و با لمس گونه ها و چونش باعث خنده اش ميشد که يهو سرچرخوند سمتم 
  :و گفت

  چقدر اين پسر تو خوش خنده است_

  :و سرش و فرو کرد تو شکمش

  ...خاله قربونش بشه_
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انقدر ناراحت بودم که حتی خنده های اميد هم نتونست لبخند به روی لبهام بياره و من با 
  :همون بغض نهفته تو گلوم لب زدم

  ...بايد اميد و تحويل شهريار بدم_

  :جلوتر رفتم و ادامه دادم

  داره مياد دنبالش،_

  ...بايد آماده اش کنم

  ...در و بستم و اومدم تو

  با رفتن اميد انگار تموم جونم هم رفته بود،

  بااين وجود مسير حياط و طی کردم و خودم و وارد خونه شدم،

  :روی مبل لم داده بود که با ديدنم از جا پريد و گفتبرکه 

  پناه ناهار و که خورديم ميريم بيرونا،_

  حوصلم سررفته

  :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

  حوصله ندارم_

  :به سمتم اومد

  يعنی چی حوصله ندارم؟_

  ! بعد از اين همه مدت فرصت شده بريم بيرون پس واسه من ناز نکن

  :بگم لپم و کشيد تا خواستم چيزی

  !تازه بايد يه شام خوشمزه هم مهمونم کنی_

  :با تعجب گفتم

  به چه مناسبت؟_

  :چشم ريز کرد

  به چه مناسبت؟_
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  :و يهو عين ديوونه ها زد زير خنده

  !به مناسبت رهايی از دست اون غول بی شاخ و دم_

ميکردن که حال من و برام عجيب بود اما مامان هم خنديد شايد داشتن به خوشحالی تلقين 
  :خوب کنن که برکه ادامه داد

  حاال بگو قراره چی مهمونم کنی؟_

  :سری به اطراف تکون دادم

  سربه سرم نزار برکه،_

  اميد رفته اونوقت من به فکر شام باشم؟

  :دستاش و دو طرف شونه هام گذاشت

  تو توی زندان وقتی که ديدی ممکنه به اميد سخت بگذره ،_

بيرون و خودت اون تو مونديتازه اونموقع نميدونسی قراره عفو بخوری ولی  اون و فرستادی
  ...دوری از پسرت و به جون خريده بودی

  :نفسی گرفت

  االنم مثل همون موقع،_

  ...دوريش و تحمل کن اينطوری به نفع هر دوتونه

  هم تو،

  ...هم اميد

  حرفهاش و تو ذهنم مرور کردم،

  :احساسم نميرسيد بااين وجود لبخند مصنوعی ای تحويلش دادممنطقی بود اما زورش به زور 

  ...حاال کو تا شب_

  :يه کمی ازم فاصله گرفت

  !پس مهمونم ميکنی_

  :و حالت متفکرانه ای به خودم گرفت

  اصال چرا فقط منو؟_
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  ...بايد به هممون يه شام درست و حسابی بدی

  :مداشت هندونه زير بغلم ميداد که اسمش و کشيده صدا زد

  برکه ديوونه بازی درنيار_

  :دويد سمت مامان

  مامان شام درست نکنيا،_

  !همه مهمون پناهيم

  ...حرفهای برکه باعث واقعی شدن لبخندم شد

  ...زندگی هنوز جريان داشت و من بايد با خودم و بااين شرايط کنار ميومدم

  يا بهتر بود بگم ،

  ...من چاره ای جز کنار اومدن بااين شرايط نداشتم

  اين چند روز و حسابی مشغول بودم،

  با برکه بيرون ميرفتم،

خريد ميرفتم و مامان و باباهم از هيچ چيز واسه خوشحاليم دريغ نميکردن و حاال با امضايی 
  که پای اين برگه های روی ميز حاج آقای محضر نشسته بود ،

  .من و شهريار واسه هميشه از هم جدا شديم

که بی معطلی رفتم بيرون اما قبل از اينکه راهی بشيم بايد از چيزی  برکه بيرون منتظرم بود
  ...خيالم راحت ميشد که وايسادم تا شهريار هم بياد بيرون

  :خيلی طول نکشيد که اومد و بااومدنش به سمتش رفتم

  کی بيام اميد و ببرم؟_

  :با کمی مکث جواب داد

  چهرشنبه ها ميتونی اميد و ببينی،_

  ودت و دوباره صبح پنجشنبه برش گردونیيا ببريش پيش خ

  سری به نشونه تاييد تکون دادم،

  بی خداحافظی راهش و کشيد و رفت،
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  :با رفتنش برکه با لحن سردی گفت

  چقدر حال بهم زن شده،_

  کاش خدا قبل از اينکه ميخواست بهش محبوبيت و شهرت بده،

  !لياقتش و ميداد

  :نگاهم به سمت برکه چرخيد

  ولش کن،حاال ديگه _

  مبايد بريم واسه اميد چند تا لباس خوشگل بخريم،

  دوست دارم چهارشنبه که مياد پيشم لباسای نو تنش کنم

  :چشماش درخشيد

  ...منم که عاشق لباس بچگونم_

  ...همراه برکه از محضر بيرون زديم و راهی شديم

لباس خريديم و از پاساژی که لباس های نوزاد شيک و خوشگلی داشت چند دست واسه اميد 
تو گرمای تابستون باهم بستنی خورديم و دوباره به ماشين برگشتيم که برکه همزمان با کشيدن 

  :نفس عميقی گفت

  پناه يه سوال_

  :منتظر که نگاهش کردم ادامه داد

  يادته يه چند وقتی،_

  معلم خصوصی گيتار شده بودی؟

  :سوالش گيج کننده بود که قيافم متعجب شد

  يادمهمعلومه که _

  :با ذوق ادامه داد

  خب حاال که وقت داری چرا دوباره شروع نميکنی؟_

  با يادآوری سختی رفت و اومد تو اون روزها،

  :دستم و آوردم باال تا برکه ديگه ادامه نده و گفتم
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  ...اصال حوصله ندارم از اين خونه برم خونه يکی ديگه_

  خيلی خسته کنندست

  د و انگار که فعل و انفعالتی تو مخش جرقه زده باشه ،چند ثانيه ای تو سکوت نگاهم کر

  :کف دوتا دستاش و بهم کوبيد

  خب چرا بری خونه اين و اون،_

  برو همون کالسی که ميرفتی،

  !تو اونجا خيلی عزيز بودی حتما قبول ميکنن که تو يکی از معلماشون باشی

  دقيق که به حرفهاش فکر کردم چشمام ريز شد،

  :فکر فرو برده بودم که آروم زد رو پام حرفهاش حسابی تو

  گوشت با منه؟_

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم

  ...پيشنهاد خوبيه ولی من بااين حالم اعصاب خودمم ندارم چه برسه به شاگردای مبتدی_

  :حرفم و رد کرد

  تو عاشق گيتاری،_

  صدای گيتار و که بشنوی حالت هم بهتر ميشه

  رو ازش گرفتم،

  :ر بيشتر از هرچيزی يادآور شهريا ر بود که پوزخندی زدمصدای گيتا

  االن ديگه،_

  فقط روحم و آزار ميده

  :با يه اخم ساختگی نگاهم کرد

  چند روزه دارم تو مخت ميخونم که زندگی تو تازه شروع شده،_

  اون آشغال گورش و گم کرده و تو بايد زندگی روياييتو بسازی ،

  اول؟ اونوقت داری برميگردی سر خونه
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  :نفس عميقی کشيدم

  ...دست خودم نيست برکه_

  ...من هنوز فکر ميکنم همه اينا يه کابوسه

  ...هنوز باور نکردم

  ... هنوز فکر ميکنم شهريار همون پسريه که من ميشناختم و

  :نزاشت ادامه بدم

  بسه ،_

  من گوشم از اين حرفها پره،

  ولی بايد بهت بگم که هيچکدوم از اينا کابوس نيست،

همه اش اتفاق افتاده و تو ميتونی يه زن افسرده باشی که ميشينه کنج خونه و خودش و از پا 
  در مياره،

يا يه زن قوی که يه روز اون شهريار نامرد خودش و لعنت کنه که چرا همچين زنی رو از 
  ...دست داده

  ...حاال انتخاب با خودته

  :با صدای آرومی لب زدم

  ...اهميتی ندارهشهريار ديگه واسه من _

  :ادامه داد

  خب همين،_

  ...حاال که اهميت نداره با خيال راحت برو دنبال يه زندگی جديد

  دوباره با صدای گيتار جون بگير و ه خودت برس،

  !درست مثل همون موقع ها

  :اگه برکه نبود حتما کم مياوردم و حاال که داشتم با حرفهاش جون تازه ميگرفتم گفتم

  نم؟ميگی چيکار ک_

  :ماشين و روشن کرد
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  ...باهم ميريم همون کالس گيتار_

  !همين االن

  حرف،

  حرف برکه بود که حاال تو همون خيابونی بوديم که کالس گستار استاد شايسته قرار داشت،

  خيلی طول نکشيد که رسيديم به همون ساختمون خاطره انگيز سالهای متعددی از زندگی من،

  کرد و هردومون پياده شديم اما همينکه وارد ساختمون شديم،برکه ماشين و يه گوشه پارک 

  متوجه تغييراتی شدم،

  !نه اسم کالس اون اسم هميشگی بود و نه خانم مهدوی پشت ميز منشی نشسته بود

  :هنوز هيچ چيز برام هضم نشده بود که برکه زير لب اسم جديد اينجارو تلفظ کرد

  ...آوای صدای سعادت_

  :اينکه بخوام حرفی بزنم منشی متوجه حضور من و برکه شد که پرسيدبااين حال قبل از 

  کاری داشتيد خانما؟_

دختر جوون و خوش و بر و رويی بود و لبخندش باعث لبخند متقابلم شد و قدم برداشتم به 
  :سمتش و همراه با برکه روبه روش ايستاديم

  شما تازه اومديد اينجا؟_

  :سری به اطراف تکون داد

  هستم،رحيمی  _

  ماهی ميشه 7_6

  :ابرويی باال انداختم

  پس خانم مهدوی ديگه اينجا کار نميکنن و شما منشی جديد اينجاييد_

  :حرفم و که تاييد کرد ادامه دادم

  راستی استاد که خيلی اسم اينجارو دوست داشتن چرا عوضش کردن؟_

  تا خواست حرفی بزنه در اتاق استاد شايسته باز شد ،

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

385 
 

  اون اتاق بيرون اومد ، اما کسی که از

  ...استاد شايسته نبود

  !قباد بود

تو سکوتی که به سبب شوکه شدنم بود فقط زل زده بودم بهش که اون دختر با همون زبون 
  :نرمش گفت

  آقای قباد سعادت که نياز به معرفی ندارن؟_

  صدای آب دهن قورت دادن برکه رو ،

  اينجا،دم گوشم ميشنيدم که قباد تو خلوت ظهرگاهی 

  :جلوتر اومد و لب زد

  ...پناه_

  ...تو

  ...اينجا

  :هنوز حرفی نزده بودم که روبه روم ايستاد و نگاهش و بين من و برکه چرخوند

  شما اينجا چيکار ميکنيد؟_

  :باالخره زبون باز کردم

  اومده بودم استاد شايسته رو ببينم_

  :لبخند کجی گوشه لبهاش نشست

  ه باشه،فکر ميکردم شوهرت بهت گفت_

  ...آخرين باری که اومد اينجا اونم مثل تو واسه ديدن استاد اومده بود

  :وقتی بی خبريم و ديد با تعجب ادامه داد

  مگه بهت نگفته بود؟_

  :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

  !نه_
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  :تعجب چهرش بيشتر شد بااين وجود گفت

  خيلی خب،_

  ...چند ماهی ميشه که استاد شايسته رفته

  باهاش کاری داشتی؟

  :کيفم و رو شونم مرتب کردم و گفتم

  ...ميخواستم_

  ميخواستم اگه استاد تمايل داشت،

  !يکی از معلماف اينجا بشم

  :دوباره تعجبش فوران کرد

  همسر شهريار کاميابی ميخواد معلم گيتار بشه؟_

  چرا؟

  ديگه طاقت نياوردم،

  :مياورد کالفم ميکرد که لب زدماينکه يک جمله در ميون اسم شهريار و به زبون 

   !ما از هم جدا شديم_

  :ناباورانه نگاهم کرد

   چی داری ميگی؟_

  شما از هم جدا شدين؟

  :اين بار قبل از اينکه من بخوام حرفی بزنم برکه گفت

  !پناه و شهريار از هم طالق گرفتن_

باالخره بعد از يه  انگار قباد هنوز باور نکرده بود که رد ناباوری تو چشماش باقی موند و
  :سکوت طوالنی گفت

  خيلی متاسفم_

  :زير لب ازش تشکر کردم و سر چوندم روبه برکه
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  ديگه بريم_

  :برکه  هنوز حرفی نزده بود که قباد گفت

  ...کجا_

  مگه نميخواسی به عنوان معلم گيتار اينجا مشغول بشی؟

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم

  ...آره ولی_

  :ادامه پيدا کنهنزاشت حرفم 

  خيلی خب،_

  !از همين حاال تو يکی از معلمای اينجايی

  انقدر اين حرفش غيرمنتظره بود که نه تنها من و برکه،

  :بلکه منشيش هم هاج و واج مونده بود که جواب دادم

  ممنون،_

  فقط آدرس کالس جديد استاد شايسته رو بهم بده

  :خيره تو چشمام شمرده شمرده گفت

  ...شايسته از ايران رفتهاستاد _

  اگه ميخوای اينجا استخدام شی بايد نبود استاد شايسته و گاهی بودن من و تحمل کنی

  :و ابرويی باال انداخت

  البته من خيلی اينجا نميام،_

  شايد ماهی يه بار بيام و سر بزنم،

  !پس بخاطر وجود من از چيزی که ميخوای دست نکش

اغذ از روی ميز منشيش برداشت و همينطور که شارش و سکوتم که طوالنی شد يه تيکه ک
  :روش مينوشت گفت

تا هر زمانی که دوست داشتی فکر کن و بعد بهم خبر بده که ميای يا من دنبال يه مربی جديد _
  ...باشم
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کاغذ و که به سمتم گرفت دستم و جلوبردم تا ازش بگيرمش اما انقدر کاغذ و تو دستش سفت 
بهم زل زده بود که مجبور شدم کاغذ و محکم از دستش بکشم و همين  گرفته بود و همزمان

  :باعث شد تا يه قدم عقب برم

  خداحافظ_

  ...با صدای رسايی جواب خداحافظيمو داد و با لبخند بدرقمون کرد

همينکه پامون و از ساختمون بيرون گذاشتيم برکه که حاال شرايط براش فراهم شده بود هين 
  :بلندی کشيد

  م نميشه،باور_

  !قباد اونم اينجا

  :کاغذ تو دستم و مچاله کردم و جواب دادم

  ...کاش استاد شايسته از ايران نرفته بود_

و خواستم اون کاغذ مچاله شده رو توی سطل آشغالی که لب خيابون بود بندازم که برکه روبه 
  :روم ايستاد و مانعم شد

  چيکار ميکنی؟_

  ديوونه شدی؟

  :نگاهم به سمتش چرخيد

  !تو بهتر از هرکسی ميدونی که من نميتونم اينجا کار کنم_

  :چشم ريز کرد

  اونوقت چرا؟_

  :ادامه دادم

  برکه تو از همه چی با خبری،_

  پس چرا ميپرسی؟

  :نفسش و فوت کرد تو صورتم

  يعنی چون چند سال پيش يه چيزی بين تو و قباد بوده،_
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  ديگه نبايد هيچوقت ببينيش؟

  :جواب دادم

  ...برکهآره _

  چون يه زمانی يه چيزی بينمون بوده چون من با شهريار ازدواج کردم و حاال جدا شدم،

  !نبايد هيچوقت قباد و ببينم

  :پوزخندی زد

  تو با کی لج کردی پناه؟_

  قباد که گفت ماهی يه بار مياد اينجا سر ميزنه،

  پس چت شده؟

  !ا غصه شهريار خودت و پير کنیفکر کنم خودتم همچين بدت نمياد که بشينی کنج خونه و ب

  تا االن مصمم بودم واسه دور انداختن شماره قباد اما بااين حرفای برکه،

  :دستم شل شد و کاغذ و تو مشتم نگهداشتم

  ...شهريار ديگه واسه من اهميتی نداره_

  !هيچ اهميتی

  :از اون حالت کالفگيش دراومد

  خيلی خب،_

  ی،پس همون کاری و بکن که قرار بود بکن

  !خودتم خوب ميدونی قباد آدمی نيست که بخواد برای تو مزاحمتی ايجاد کنه

  :و نفس عميقی کشيد

  حاالهم که ديگه شده قباد سعادت،_

يه خواننده معروف که همه دخترای جوون آرزوشون اينه که عکس سلفی يا يه امضا ازش 
  !بگيرن

  :شمارش و تو کيفم انداختم
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  !بريم برکه خيلی گشنمه_

  :خنديد آروم

  منم خيلی گشنمه،_

  مخصوصا که همه انرژيم و صرف حرف زدن با تو ميکنم

  :و صداش و کمی پايين آورد

  !و ميدونی که حرف زدن با تو مثل کوبيدن ميخ تو سنگه_

  :حرفاش و زد جلوتر از من به سمت ماشين رفت که دنبالش رفتم

  !قديما به بزرگتر از خودشون احترام ميزاشتن_

  :هاش بلند شد صدای خنده

  ...قديما بزرگترا عاقل بودن نه مثل االن که_

پا به سمتش تند کردم و همين باعث شد تا سريع سوار ماشين شه و واسه خودش سپر دفاعی 
  درست کنه،

  با ديدنش در حالی که از پشت شيشه واسم زبون درازی ميکرد خنده لم گرفت،

ل سير خنديدم و همزمان صدای آشنای مردونه انقدر خل بازی در آورد که بعد از مدتها يه د
  :ای و پشت سرم شنيدم

  حاال که نرفتی،_

  ...ميخوام چند کلمه ای باهات حرف بزنم

  برگشتم،

  ...صدا صدای قباد بود

  ...قبادی که پشت سرم ايستاده بود و انگار حرف ها برای گفتن داشت

  :صدام و تو گلوم صاف کردم و گفتم

  چه حرفی؟_

  :راف چرخوندچشمی به اط

  ميدونی که اينجا نميشه حرف زد،_
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  ...اگه برات ممکنه ميخوام توی دفتر باهات حرف بزنم

  با ترديد نگاهش کردم،

  نگاهش بهم،

  ...نگاه همون قبادی بود که ميشناختم

  ...همون مردی که روزی دوستش داشتم و يه دروغ همه چيز و بين ما تموم کرده بود

  :جواب دادم

  ...قبولهخيلی خب، _

  :لبخند دندون نمايی زد

  پس بفرماييد_

  ...و کنار ايستاد و با دست به ساختمون اشاره کرد

با نگاهم موقتا از برکه ای که چهار چشمی زل زده بود به ما خداحافظی کردم و مسير ماشين 
  ...تا ساختمون و جلو تر از قباد طی کردم

نشستم و کيفم و رو پاهام گذاشتم که  رو يکی از صندلی هايی که جلوی ميزش قرار داشت
  :روبه روم نشست و سر صحبت و باز کرد

  از آخرين باری که ديدمت خيلی نگذشته،_

  شايد دوسال يا يه خورده بيشتر و کمتر،

  !ولی تو خيلی عوض شدی

  :لبام و با زبون تر کردم

  آدما عوض ميشن،_

  ...هرچند تو اصال تکون نخوردی

  :نگاهش بهم دقيق تر شد

  نميخوام فضولی کنم ولی يادمه چشمات هميشه برق ميزد،_

  حتی اونشب که واسه آخرين بار اومدم باهات حرف بزنم،

  هرچقدر حال من بد بود تو خوب بودی،
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  تو چشمات برق ميزد و خوشحال بودی از  شروع زندگيت با شهريار کاميابی،

  ...پس

  پس يه دفعه چيشد؟

  سکوت کردم،

  ...راست ميگفت

خودمم نفهميده بودم چطوری يه دفعه اين همه اتفاق افتاده بود و حاال هيچی برای  من حتی
  ...گفتن نداشتم که فقط سکوتم طوالنی تر ميشد

  :قباد وقتی ديد ساکتم و چيزی نميگم دست به کار شد

  البته قصد فضولی نداشتم و توهم مجبور نيستی که جواب بدی،_

  ...فقط يه کمی شوکه شدم

  :آرومی گفتمبا صدای 

  ...ما آدم زندگی همديگه نبوديم و اين و دير فهميديم همين_

  :قيافه متفکرانه ای به خودش گرفت

  زندگيه ديگه،_

  ...هر روزش، با روز قبل متفاوته

  :و لبخندی به روم پاشيد

بگذريم، گفتم بيای اينجا باهم حرف بزنيم چون ميدونستم اگه برسی خونه هيچوقت با من _
  ...نميگيری و برنميگردی اينجاتماس 

  درسته؟

  :کيفم و رو پاهام کمی جابه جا کردم

  همه چی عوض شده،_

   ...ديگه نه من اون دختريم که تو ميشناختی و نه تو اون آدمی هستی که من به ياد دارم

  خودتم خوب ميدونی که بودن من اينجا برای هر دومون باعث معذب بودنه،

  ...لم ديگه باشی منم يه جای ديگه رو واسه کار کردن انتخاب ميکنمپس بهتره تو دنبال يه مع
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  :انقدر مصمم بود روی حرفهاش که بی درنگ گفت

  تو همينجا بمون، _

  من قول ميدم معذبت نکنم، 

  شايدم اصال همديگه رو نديديم، 

   مگه چقدر ميخوای اينجا باشی؟

  :و خودش جواب خودش و داد

  روز،  3نهايتا هفته ای _

   !ساعتدو

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم

   ...حرف من چيز ديگه ايه_

  :دستش و به نشونه سکوت باال آورد

  من تحت هيچ شرايطی نميخوام يه معلم عالی گيتار و از دست بدم، _

   ...پس لطفا قبول کن که تو اين آموزشگاه استخدام بشی

  ديگه نميدونستم بايد چی بگم، 

  :هتری همه چيز و به نفع خودش تغيير ميداد که تير خالص و زدهرچی ميگفتم با جمله ب

  حاال که ديگه بهونه ای نداری واسه رد پيشنهادم، _

   ...ميخوام باهات قرارداد ببندم

  :و بلند شد و به سمت ميزش رفت

  !همين حاال_

  نميدونم چرا اما وقتی ازاون اتاق اومدم بيرون ،

  آينده باشم،بيشتر از اينکه دلواپس روزهای 

  ...سرخوش بودم و سبک بال

  انگار که بعد از مدتها احساس مفيد بودن ميکردم،
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  احساس همون پناه سابق بودن،

و احساس اينکه بعد از رفتن شهريار  من همچنان ميتونستم ادامه بدم،حتی با وجود دوری از 
  ...اميد ميتونستم روی پاهای خودم وايسم و زندگيم و بسازم

  ه برکه ميگفت،همونطور ک

  !همونطور که ندای توی دلم سعی در فهموندنش به من داشت

  شايد دوباره داشتم برميگشتم به زندگی، 

شايد هنوز خيلی زود بود واسه تسليم شدن در برابر سرنوشتی که تا به اينجا خيلی خوب رقم 
  نخورده بود، 

   ...در مقابل مردی که تو اوج عشق و دوست داشتن رهام کرده بود

   .نفس عميقی کشيدم و به سمت ماشين برکه رفتم

  :سوار ماشين که شدم برکه با ذوق پرسيد

  چيشد؟_

  قباد چی ميگفت؟

  :شيشه پنجره ام و کمی پايين دادم

  هيچی انقدر رفت رو مخم که چاره ای نموند جز قرارداد بستن باهاش،_

  !از فردا هم بايد تشريف بيارم اينجا

  :يه نکشيد که زد زير خندهچشماش گرد شد و به ثان

  !خب اينکه خيلی خوبه_

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم

  آره خوبه،_

   حاال اگه زحمتی نيست روشن کن بريم خونه مردم از گشنگی

   ...ماشين و روشن کرد و مطابق حرفم راهی شديم

حاال داشتم تموم ديروز و ديشب با فکر به امروزی که قرار بود کارم و شروع کنم گذشت و 
  :از خونه بيرون ميرفتم که برکه دنبالم اومد
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  من که ماشين و الزم ندارم،_

  !خب ببرش ديگه

  :پيشنهادش و رد کردم

  هوس کردم روز اولی پياده برم_

  :و نگاهی به ساعت انداختم

  حاالهم که وقت دارم،_

  چی از اين بهتر؟

  ميموند و خبری از مامان اينا نبود، با خداحافظی از برکه ای که بعد از رفتنم تنها تو خونه

  ...از خونه بيرون زدم و راهی شدم

  ...تا يه مسيری پياده رفتم و بعد با تاکسی خودم و به محل کارم رسوندم

  وارد که شدم حس خوبی داشتم،

  درست مثل اون روزايی که يه شاگرد مبتدی بودم با سن و سال کمتر،

  !با شور و هيجان بيشتر

  :ا ديدنم به سمتم اومدخانم رحيمی ب

  سالم پناه جون،_

  يه کم ديگه کالست شروع ميشه ميتونی همينجا استراحت کنی تا اومدن بچه ها،

  يا بری باال تو اتاق اساتيد

  :لبخندی تحويلش دادم

  همه عوض شدن،_

  هيچکس و نميشناسم

  :ابرويی باال انداخت

  آقای سعادت باالست،_

  ....ايشون و که
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  :مسوالی نگاهش کرد

  اينجاست؟_

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  فکر کنم ميخواد تورو به بقيه معرفی کنه، _

  اصال همين حاال برو باال

  با دو دلی نگاهش کردم؛

   !قرار بود قباد و نهايتا ماهی يکبار ببينم و حاال اون واسه معارفم شخصااينجا بود

  :رسيدهنوز بين رفتن و نرفتن گير بودم که صداش بهن گوشم 

  خانم رحيمی،_

  خانم طاهريان نيومدن؟

پشت به پله ها ايستاده بودم و تو ديدش نبودم که خانم رحيمی نگاهش و بين من و قباد 
  :چرخوند

  ...پناه جون که اينجان_

  :برگشتم و با برگشتنم با قبادی روبه رو شدم که رو پله ها ايستاده بود

  سالم_

  :ی کرد و اومد پايينواسه جواب سالم پله هارو يکی يکی ط

  !سالم رسيدن به خير_

  :زير لب ازش تشکر کردم که جلوتر اومد

  ميخوام به بقيه معرفيت کنم تا با همکارات آشنا بشی_

  لبخندش باعث لبخند مجددم شد و همراه باهاش به طبقه باال رفتم،

  جايی که اتاق اساتيد قرار داشت ،

  نيم نگاهی به داخل اتاق انداختم، 

معلم خانم و سه تا معلم آقا توی دفتر مشغول گپ و گفت بودن که قباد جلوی در ايستاد و دوتا 
  :صدايی تو گلو صاف کرد
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  ...دوستان معرفی ميکنم_

توجه همه که به سمت من جلب شد کنار ايستاد تا وارد بشم و خودش هم دنبالم اومد و نهايتا با 
  رسيدن به ميز باالی اتاق،

  :ايستاد و ادامه داد با کمی فاصله کنارم

  سرکار خانم پناه طاهريان،_

  ...از بهترين معلم های گيتار

  اين حرفش باعث خنده ام شد،

من به جز اون مدت کوتاه معلم خصوصی بودن ديگه از مدرکم استفاده نکرده بودم و قباد 
  !داشت اينجوری معرفيم ميکرد

  :فتمحال و احوالپرسی ها که تموم شد خنده هام و از سر گر

  آقای سعادت باهاتون شوخی کردن،_

  ...من اولين بارمه که ميخوام به عنوان يه معلم شروع به آموزش گيتار کنم

  :صدای خنده های قباد اتاق و پر کرد

  گفتم چون باهم گيتار زدن و ياد گرفتيم و اون موقع شما از من خيلی بهتر بودی،_

  !پس قطعا از بهترينايی

  :ساله ميزد گفت 40ميشد ديد که باالخره يکی از آقايون که حدودا  تعجب و تو چهره همشون

  !پس قباد جان شما يکی از رفقای قديميت و استخدام کردی که واسش مراسم معارفه گرفتی_

  ...و باعث به خنده افتادن بقيه شد

  نگاهم که به قباد افتاد ،

  :ر بلند کرد و جواب دادلبخند روی لبش بود و سرش و انداخته بود پايين که يه دفعه س

  !به هرحال خانم طاهريان از رفقای عزيز منه_

  چشم ريز کردم ،

  ....سر از کارهاش درنمياوردم

  نميدونستم تو فکرش چی ميگذره اما حال اون خوب خوب بود،
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  !انقدر خوب که انگار ديگه هيچ غمی توی اين دنيا واسش وجود نداشت

کر ميکردم امروز ميتونه به عنوان اولين روز اخرای کالس بود، برخالف تصورم که ف
  ...کاريم، بهترين هم باشه فقط و فقط ذهنم درگير کارهای قباد بود

  اون معارفه،

  اون تعريف ها و بعد هم اون پذيرايی با شيرينی های رولتی مورد عالقم،

  !بدمباعث شده بود تا هيچ تمرکزی نداشته باشم و حتی سرسری جواب خداحافظی بچه هارو 

  با خالی شدن کالس،

گيتارم و جمع و جور کردم و آماده خروج از کالس شدم که همزمان قباد توی چهار چوب در 
  :کالس ايستاد

  جلسه اول خوب بود؟_

  :نگاه گذرايی بهش انداختم

  ...خوب بود_

  :جلوتر اومد

  معارفه چی؟_

  از همکارات خوشت اومد؟

  :با جديت زل زدم بهش

  !عارفه بود و نه دليلی داره که از همکارام بدم بيادنه نيازی به اون م_

  :لحن حرف زدنم يه طوری بود که سرجاش ايستاد

  من کار اشتباهی کردم؟_

  :تغييری تو لحنم ايجاد نکردم

  ...آره_

  اينکه من و رفيق عزيزت ميدونی،

  اينکه بخاطرم امروز و اينجايی در حالی که هيچوقت روزات و اينجا نميگذرونی،

  اشتباهه،همش 
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  !يه اشتباه بزرگ که تو چشمات و روش بستی

  :لبخند پر معنايی گوشه لبهاش نشست

  حتما کارايی که تو کردی درسته؟_

  :و ابرويی باال انداخت

  ...مثال ازدواجت با اون پسره شهريار_

  ...مثال ول کردن من اونم وقتی که ميدونستی چقدر عاشقتم

  :نفس عميقی کشيد

  کسی اشتباه کرده، بين من و تو اگه _

   ...تويی نه من

  من ازت پنهون کاری کردم، 

يه دروغ گفتم که کاش نميگفتم اما بعدش همه کار کردم واسه جبرانش و در عوض تو چيکار 
   کردی؟

  :صداش ضعيف تر شد

   ...تو رفتی با شهريار_

  !حاالهم عصبانيتت بخاطر زندگی از هم پاشيده شدت و داری سر من خالی ميکنی

  ند باری پشت سر هم پلک زدم،چ

  صدای نفس کشيدنام بلند شده بود،

من هيچ جوره طاقت شنيدن اين حرفها که شايد هم درست بودن رو نداشتم که کيفم و برداشتم 
  ...و بی خداحافظی و سريع از کنارش رد شدم و از کالس زدم بيرون

  قلبم تند تند ميزد،

  !مونده غرورم رو هم ازم ميگرفتبغضم گرفته بود از شنيدن حرفايی که ته 

بااين حال خودم و کنترل کردم و با عجله از پله ها پايين رفتم و حتی با خانم رحيمی هم 
  ...خداحافظی نکردم

  ... فقط فرار کردم
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  !فقط رفتم

  کمی از ساختمون آموزشگاه دور شدم و لب خيابون منتظر تاکسی ايستادم،

  ديگه نميخواستم برگردم،

  از همون اول هم اشتباه کرده بودم که اومده بودم اينجا،اصال شايد 

  !جايی که قباد بود

غرق  افکارم چشم دوخه بودم به خيابون و خودم و لعنت ميکردم که چرا با ماشين برکه 
  نيومدم که يهو با توقف سانتافه مشکی رنگی،

  قباد توی ماشين،جلوی پام از فکر بيرون اومدم و همزمان شيشه دودی ماشين پايين اومد و 

  :نمايان شد

  !سوار شو_

  :با حرص نفس بلندی کشيدم

   برو_

  :تکرار کرد

  !سوار شو من هنوز باهات حرف دارم_

  :نگاهم و که ازش گرفتم ادامه داد

  مجبورم نکن امشب پاشم بيام خونتون و اونجا حرفام و بزنم_

  :دوباره نگاهم به سمتش چرخيد

  تو چی از جون من ميخوای؟_

ماش که به در اشاره کرد ناچار سوار ماشينش شدم و قباد قبل از هر حرفی ماشين و به با چش
  ...حرکت درآورد

چند دقيقه ای ميشد که بی مقصد تو ماشين درحال حرکت بوديم که سکوت بينمون و شکستم و 
  :گفتم

  گفتی ميخوای باهام حرف بزنی_

  :سری به نشونه تاييد تکون داد
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  ،باهات خيلی حرف دارم_

  !انقدر که ميخوام امشب با من شام بخوری

  :با تعجب نگاهش کردم

   شام؟_

  :لب زد

  درسته_

  :و صداش باال تر رفت

  حرفای مهمی باهات دارم_

  نگاهی به ساعت انداختم،

  :گذشته بود که گفتم 7از 

  هنوز فرصت زيادی مونده تا شب،_

  پس ميتونی همين حاال حرفات و بزنی

  :حرفم و رد کرد

  !تو فکر کن من ميخوام با تو شام بخورم به عنوان يه دوست قديمیاصال _

  نگاهش کردم و چيزی نگفتم،

  ...ميدونستم قباد آدميه که خوب بلده قانعت کنه

اون هميشه من و متقاعد کرده بود به غير از اون يکبار و اون دروغ که باعث خراب شدن 
  !همه چی شد

  :با صدای آرومی جواب دادم

  خيلی خب،_

  ...بولهق

  :لبخندی از سر رضايت زد

  ...واسه اين شام دو نفره دعوتت ميکنم به خونه ام_
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  :چشم که ريز کردم ادامه داد

  نگران نباش،_

  من اون خونه تنها زندگی نميکنم و يه زن و شوهر به عنوان مستخدم تو خونه کار ميکنن

  :و با خنده ادامه داد

  !که اگه نبودن من حتما از گشنگی ميمردم_

  :وايسادم تا خنده هاش فروکش کرد و بعد پرسيدم

  چرا با خانوادت زندگی نميکنی؟_

  :شونه ای باال انداخت

   اينطوری راحت ترم باالخره شرايط من عوض شده ميدونی که_

  :زير لب اوهومی گفتم که ادامه داد

  راستی تو تاحاال از  موزيکای من شنيدی؟_

  :شنيده بودم که جواب دادم

  آره،_

  برکه زياد گوش ميده

  :نگاه گذرايی بهم اداخت

  جديدا يه آلبوم خيلی خوب ازم منتشر شده،_

  يعنی تو نشنيدی؟

  تو خودم رفتم،

  ...قباد از هيچ چيز خبر نداشت

  از اينکه بيشتر از يکسالم و تو زندان گذرونده بودم،

  بودم،از اينکه تو همون دوران باردار بودم و اميد و همونجا به دنيا آورده 

  از تصادف و قتلی که پام نوشته شده بود،

  !از هيچ چيز خبر نداشت
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  بااين حال چيزی راجع به اتفاقای تلخ زندگيم نگفتم،

  :نميدونم چرا اما نميخواستم حال خوب االنش و بد کنم

  من خيلی اهل گوش کردن آهنگ نيستم_

  :يه تای ابروش باال پريد

  اهل موسيقی باشی و موزيک گوش ندی؟_

  :قبل از اينکه من بخوام جوابش و بدم خودش گفت

  خيلی خب،_

  پس االن يکی از اون موزيکارو واست ميزارم،

  !موزيک مورد عالقمه

  مثل چشامی مثل نفس کشيدن شدی برام هوامی

  برو به هرکی پرسيد ازت چرا باهامی بگو خدامی

  تن تو داغه تو توی هر پلکی که ميزنی اتفاقه

  اين جهان به چشمم همين اتاقهتو که تو خونمی کل 

  مثل قلبم مثل رويام مثل جونم مثل چشمام

  ميدونم باورش سخته من اينجوری تورو ميخوام

  من اينجوری تورو ميخوام تو همه لحظه هام

  من از وقتی تو رو ديدم زمان يک ثانيه ام نگذشت

  مگه ميشه تو رو ديد و به قبل ديدنت برگشت

  اين رويا گذشتمگه ميشه تورو ديد و از 

  تو يه پناهی تو مثل فرصت آخری تو ته راهی

  واسه ی من که شب دنيامو گرفته ماهی

  ...سقف رويای من قلب دنيای من فردای من
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موزيکش انقدر قشنگ بود که عميقا تا اتمامش بهش گوش کردم و حاال با تموم شدنش لبخندی 
  :تحويلش دادم

  خيلی قشنگ بود_

  :با شوخ طبعی گفت

  اونيکيارو هم گوش بدی بهت قول ميدم يکی از طرفدارای پر و پا قرصم بشی اگه_

  :آروم خنديدم و قباد ادامه داد

  ...ميدونی_

  :حرفش و که ادامه نداد پرسيدم

  چی و؟_

  :تکميلش کرد

  ميدونی شعر اين آهنگو خودم نوشتم_

  !يا بهتره بگم اين موزيکی که شنيدی تنها کار منه که شاعرش هم خودمم

  ...نها کاريه با خوندنش و حتی با شنيدنش روحم آروم ميگيرهت

  :حرفهاش گيچ کننده بود و من فقط داشتم نگاهش ميکردم که با يه لبخند قضيه رو جمع کرد

راستی يادم رفت ازت بپرسم شام چی دوست داری زنگ بزنم خونه تا مهری خانم واست _
  درست کنه

  :جواب دادم

  شين و تو همين تايم حرفاتو بزنیمطمئنی نميشه تو همين ما_

  :نگاه دقيقی به بيرونی که گويای  غروب خورشيد بود انداخت و گفت

  داره شب ميشه و منم از اينکه بی مقصد تو خيابونا بچرخم همچين خوشم نمياد_

  :و چشم چرخوند به سمتم

  !به عالوه اينکه برحسب عادت خيلی زود شام ميخورم_

شب شام و با همکارا قراره بيرون باشيم و همزمان با گذاشتن گوشيم به مامان خبر دادم که ام
  ...توی کيفم قباد با ريموت در و باز کرد و ماشين و توی پارکينگ برد
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  يعد از اينکه پياده شد،

  از ماشين پياده شدم و نگاهی به اطراف انداختم،

  تو پارکينگی که انتهای حياط قرار داشت ،

  :بود که نگاهی بهش انداختم و همزمان قباد به سمتم اومدماشين قبليش هم پارک 

  ..بريم_

  پشت سرش راه افتادم،

خونه بزرگ و ويالييش حسابی دلباز بود و حياطش پر از باغچه و درخت های پير و جوون 
  که با ظاهر شدن مرد ميانسالی،

  :که گفتروبه رومون از ديد زدن اطرافم دست کشيدم و جواب سالم اون مرد رو دادم 

  خيلی خوش اومديد خانم_

  :لبخندی بهش زدم و قباد پرسيد

  مهری خانم تدارک شام ديده؟_

  :حرفش و تاييد کرد

  بله آقا،_

فقط چون وقت کم بود و نميرسيد همه اون غذاهايی که گفتيد و درست کنه چندتاش و از 
  ..رستوران سر خيابون گرفتيم

  که لهجه شماليش، قباد تشکری کردی و با کنار رفتن اون مرد

  عجيب برام دلنشين بود،

   .وارد خونه شدم

  :قباد پشت سرم اومد تو خونه

  ميتونی هرجايی که دوست داری بشينی_

  نگاهی به سرتا سر خونه بزرگش انداختم،

به جرئت ميتونستم بگم دو برابر خونه باباست و حاال مونده بودم که بايد کجارو واسه نشستن 
  ان شدن،خانمی که حتما مهری خانم بود،انتخاب کنم که نماي
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  :افکارم و موقتا پس زدم و جواب سالمش و دادم که قباد گفت

  مهری خانم واسه ما، دوتا ليوان شربت خنک بيار لطفا_

  مهری خانم با مهربونی چشمی گفت و دوباره رفت تو آشپزخونه،

  :با رفتنش قباد اينبار سوالی گفت

  کجا بشينيم؟_

  :نداختمشونه ای باال ا

  خونه توئه، پس خودت بگو_

  :لبخندی زد و به مبل های راحتی سفيد مشکی ای که کمی باهامون فاصله داشت اشاره کرد

  !فکرکنم اون مبلها راحت تر از بقيه باشن_

حرفی نزدم و روی مبل تک نفره ی سفيد رنگی نشستم که قباد روبه روم نشست و همزمان 
سمتمون اومد و همزمان با گذاشتن سينی شربت روی ميز با مهری خانم با سينی شربت به 

  لبخند دندون نمايی،

  :نگاهش و بين من و قباد چرخوند و با همون لهجه قشنگش گفت

  فضولی نباشه آقا،_

  اين اولين باريه که شما يه خانم و آوردين خونه

  :و لهجش شديد تر شد و زل زد بهم

  ...ماشاهللا ماشاهللا چقدرم خوشگلن_

  :با نگاه و تعريفش داشتم معذب ميشدم امااون هيچ جوره بيخيال شدنی نبود که ادامه داد

  قراره اين خونه، خانم دار بشه آقا قباد؟_

  :سرم و که انداختم پايين قباد صدايی تو گلو صاف کرد

  !مهری خانم غذات نسوزه_

  باالخره مهری خانم،

  :زبون به دهن گرفت و دست روی دست کوبيد

  ...کنه آقاخدان_
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  و به سرعت راهی آشپزخونه شد،

  :با رفتنش هنوز سرم پايين بود که قباد صدايی تو گلو صاف کرد

  شربتت و بخور_

يکی از ليوانای شربت آلبالويی که توی سينی بود و برداشتم و آروم آروم نوشيدم و با تموم 
  شدنش،

  :ميز گذاشتدوباره توی سينی گذاشتمش که همزمان قباد هم ليوانش و روی 

  حس ميکنم بعد از حرف مهری خانم، يه کم صورتت گرفته شده_

  :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

  من خوبم_

  :نفس عميقی کشيد

  به هرحال،_

مهری خانم فقط تعجب کرده بود بخاطر اينکه تا حاال هيچ زنی جز مامان و مهتاب پاشون و 
  تو اين خونه نذاشتن

  :لبخندی بهش زدم

  هنوز ازدواج نکرده؟مهتاب _

  :حرفم و رد کرد

  همچنان منتظِر درس بهنام تموم شه و برگرده ايران و باهم ازدواج کنن_

  :و آروم خنديد

  !ما خانوادگی سفت و سخت پای عشقمون ميمونيم_

  :ميدونستم مخصوصااين جمله رو گفت اما من هم جواب خوبی براش داشتم که گفتم

  !عشقت بمونی که نامزديت با اون دختره رو بهم نميزدی اگه ميخواستی سفت و سخت پای_

  :نگاه معنادارم و که بهش دوختم لباش و با زبون تر کرد

صدبار بهت گفتم اگه الزم باشه هزار بار ديگه هم بهت ميگم من اونموقع نميخواستم اون _
  اتفاق بيفته،
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  بود من هيچوقت نميخواستم با دنيا ازدواج کنم و همه چی زير سر بابا

  :کمی مکث کرد و ادامه داد

  حاالهم که داری ميبينی،_

  !چون تو روش ايستادم دارم اينجا تنهايی زندگی ميکنم

  :هنوز حرفی نزده بودم و فقط چشم دوخته بودم بهش که بريده بريده گفت

  ...من_

  ...من

  ...من از اول عمرم تا حاال فقط عاشق يه دختر شدم

  ...اونم

  !اونم تويی

  :لند شدماز جام ب

  فکرکنم حرفات و شنيدم، پس ديگه ميرم_

  :و خواستم راه بيفتم که مانعم شد

  ولی من هنوز باهات حرف دارم_

  :سريع گفتم

  !ميتونم حدس بزنم که چی ميخوای بگی ولی هيچ عالقه ای به شنيدنش ندارم_

  :بلند شد و روبه روم ايستاد

  چرا؟_

  چرا باز داری من و ناديده ميگيری؟

  دوباره داری از من فرار ميکنی؟چرا 

  مگه من از تو چی ميخوام غير از بودنت؟

  ...مگه من

  :پريدم وسط حرفاش
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  ...بس کن قباد_

  من اگه ميدونستم دوباره ميخوای اين حرفارو پيش بکشی مطمئن باش باهات نميومدم،

  ...حاالهم راحتم بزار

  :قدم برداشت به سمتم

  نميزارم بری پناه،_

  ديگه نميزارم بری،اين دفعه 

  !اين دفعه بايد به حرفام گوش کنی تا آخرش

تا خواستم چيزی بگم دوباره سر و کله مهری خانم که انگار از همه جا بی خبر بود پيدا شد و 
  :گفت

  ...آقا ميز شام و_

با ديدن من و قباد که روبه روی هم ايستاده بوديم جمله اش و نصفه رها کرد و قباد کاملش 
  :کرد

  !چينب_

  :با صدای آرومی گفتم

  نميمونم_

  :دستش و از کيفم گرفت و تکرار کرد

  !مهری خانم ميز و بچين_

اون زن بيچاره که چيزی از ماجرا نميدونست دستپاچه برگشت تو آشپزخونه و من با حرص 
  :کيفم و از دست قباد بيرون کشيدم

  ميفهمی داری چيکار ميکنی؟_

  :چشم ريز کرد

  تو چی؟_

  ...من تو ميفهمی

  من هنوز دوستدارم؟
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  :بزاق دهنم و به سختی قورت دادم

  چی؟_

  تو هنوز من و دوست داری؟

  :لب زد

  ...من هميشه دوستداشتم_

  ...هميشه عاشقت بودم

  ..حتی وقتی انتخابت نبودم

  :و با افسوس نفسی کشيد

چشم داشتی  البته بايد اين و هم بدونی از وقتی با شهريار ازدواج کردی من ديگه به تو هيچ_
  نداشتم،

فقط يه گوشه قلبم داشتمت و حاال از وقتی که دوباره ديدمت از همون لحظه که گفتی از 
  شهريار جدا شدی،

  ...دوباره حس دوست داشتنت وجودم و شعله ور کرده

  :با مکث کوتاهی ادامه داد

  اون موزيکی که تو ماشين شنيدی،_

  هر کلمه اش به ياد تو بود،

  بودمش، بخاطر تو نوشته

  حتی اسمتم آورده بودم،

  ميفهمی پناه؟

  ميفهمی که ديگه نميتونم از خيرت بگذرم؟

  که ديگه نميتونم وايسم و از دست دادنت و تماشا کنم؟

  :عقب رفتم

  ...تو_

  ...تو از هيچی خبر نداری
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  !تو حق نداری من و دوست داشته باشی

  :با صدای بلندی پرسيد

  چرا؟_

  ...شتن زنی و نداشته باشم که همه دنيامهچرا من نبايد حق دوست دا

  ...که چشمام کسی و جز اون نميبينه

  :پوزخندی زد

  ...واسه يه بارم که شده من و ببين پناه_

  :و تن صداش دوباره پايين اومد

  ...هرچند اگه نبينی هم تو قلب من چيزی عوض نميشه_

  !مطمئن باش تو صاحب ابدی قلب منی، بعد تو هيچکس نمياد تو زندگيم اين و

  :بی هوا چشمام پشت جلدی از اشک قايم شدن

  اين حرفارو شهريار هم تو گوشم خونده بود ولی ميدونی چيکار کرد؟_

  :قطره اشکی از گوشه چشمام سر خورد و ادامه دادم

  بهم خيانت کرد،_

   ...من و با يه زن که موهاش روشن بود و چشماش آبی رنگ بود عوض کرد

  !مثل هميدشما مردا همتون 

واسه اينکه صورتم بيشتر از اين خيس نشه سرم و باال گرفتم و همزمان با باال کشيدن بينيم 
  :گفتم

  ...هيچوقت واسه من از عشق نگو که ديگه باورش ندارم_

  بی اختيار دستام داشت ميلرزيد،

  يزد،داغ شهريار هنوز خيلی تازه بود و قباد داشت حرفهايی شبيه به حرفهای اون نامرد م

  ...همون مردی که ديگه برام اهميتی نداشت اما با يادآوريش قلبم مچاله ميشد

  هرچی من مصمم بودم واسه رفتن،

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

412 
 

  :قباد دو برابر تالش ميکرد تا نرم و آخر سر جلوی در ايستاد

  نميزارم بری حاال اگه ميخوای زنگ بزن به پليس،_

  فوقش به اوناهم ميگم که ميخوامت،

  ردن،شايد اونا باور ک

  شايد اونا فهميدن

تموم اين مدت مهری خانم و شوهرش يه گوشه به تماشای ما ايستاده بودن که مهری خانم به 
  :سمتم اومد و با لحن مهربونی گفت

  خانم جان بزار من ميز شام و بچينم،_

  با آقا شام بخوريد شايد اوضاع بهتر شد

ين چشمای رنگی نهايتا کار خودش و با نگاهش ازم ميخواست که بمونم و نميدونم چرا اما ا
  :کرد که کيفم و از روی شونم پايين آوردم و گفتم

  ...باشه ميمونم_

  :چشم های قباد درخشيد

  منتظر چی هستی مهری خانم،_

   ..برو شام و آماده کن

  نه تنها مهری خانم،

  ...که همسرش هم همراهش به آشپزخونه رفت و دوباره من موندم و قباد

اينکه بخواد چيزی بگه داشتم به سمت مبال ميرفتم که يهو صداش و پشت سرم اين بار بی 
  :شنيدم

  شام و که خورديم باهام بيا طبقه باال،_

   يه چيزايی هست که بايد بهت نشون بدم

  همزمان با نشستنم،

  :روبه روم نشست و ادامه داد

  !شايد با ديدنشون نظرت عوض شد_
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  :لبخند تلخی زدم

  !هست که قطعا وقتی تو بفهميشون کال اين عشق و عاشقی از سرت ميفتهيه چيزايی هم _

  :نگاهش پريشون بود نميدونست قراره چی بشنوه که پرسيد

  چيشده؟_

  نگاهم به سمت ديگه ای از خونه کشيده شد،

مهری خانم و شوهرش داشتن ميز و ميچيدن و از گذاشتن غذاها روی ميز ميشد فهميد که 
  :ده که گفتمديگه کارشون تموم ش

  خيلی مفصله،_

  فکر نميکنم االن بتونم همش و بهت بگم

  به دنبال نگاهم،

  :چشماش به سمت ميز کشيده شد

  !پس بفرماييد شام_

  و از روی مبل بلند شد و منتظر من ايستاد،

بلند شدم و جلوتر از قباد به سمت اون ميز غذاخوری هشت نفره رفتم و رو يکی از صندلی 
  :د درست روبه روم نشست و خطاب به مهری خانم گفتها نشستم و قبا

  دستتون دردنکنه،_

  شماهم بريد شامتون و ميل کنيد

  مهری خانم زير لب چشمی گفت و خيلی طول نکشيد که همراه شوهرش رفتن بيرون،

  انگار خونشون،

يه سوييت توی حياط بزرگ اين خونه بود که قباد قبل از اينکه شروع به غذا خوردن کنيم 
  :ادامه داد

  صفايی که سووييت توی حياط داره،_

  اين خونه و اين وسايال نداره

  :و همراه با نفس عميقی حرفهاش و از سر گرفت
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  چون توی اون سوييت عشق زندست،_

  !برخالف اينجا

  :تو سکوت فقط نگاهش کردم که بلند شد و ظرفهای غذا رو بهم نزديکتر کرد

  !شروع کن_

  ،نگاهی به غذاها انداختم

  !چند جور غذای مختلف اون هم برای دو نفر

  قباد امشب همه چيزش عجيب بود،

  !دوست داشتنش و حتی اين ميز شام مفصل

يه بشقاب غذا واسه خودم ريختم و منتظر موندم تا با قباد غذام و شروع کنم که همينطور هم 
  شد و همزمان باهاش،

  ...شروع به خوردن غذا کردم

  ميشد،شام تو سکوت داشت صرف 

  سکوتی که مطمئنا فقط ظاهری بود،

من باافکار پريشون خودم درگير بودم و حتم داشتم ذهن قباد هم لبريز از کلی حرف عاشقانه 
  !بهم ريختست

نميدونستم بايد چيکار کنم فقط از بابت يه چيز مطمئن بودم و اون هم اين بود که من به عشق 
  ...اعتقادی نداشتم

  !ديگه اعتقادی نداشتم

  و حق و کامال به خودم ميدادم،

  اصال کدوم زنی بود که بعد از شکسته شدن قلبش،

  توسط مردی که عمری تو گوشش دوستدارم خونده بود،

  دوباره به عشق ايمان مياورد؟

  ...هيچکس

  !هيچکس
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  اين باليی بود که شهريار سر من آورده بود،

ته بود که فقط زنده بود و محکوم باليی که تموم جون و روحم و برده بود و از من آدمی ساخ
  بود به زندگی کردن،

  !هرچند سعی در قايم کردن همه چيز پشت قيافه به ظاهر آرومش داشت

  ديگه هيچ چيز خوب نميشد،

  ...ديگه هيچ اتفاقی عميقا خوشحالم نميکرد

  ديگه حتی دلخوش داشتن اميد هم نبودم،

  ديگه حتی شاهد دونه دونه دراومدن دندوناش،

  ...چهار دست و پا رفتنش و کم کم راه رفتنش نبودم شاهد

  ديگه حتی وقتی موقع حرف زدنش ميرسيد،

  ...من نبودم که از مامان گفتنش خونم به جوش بياد و هزار بار قربونش برم

  چی مونده بود از من؟

  از منی که قاضی و دادگاه بخاطر جرمی که مرتکب نشده بودم ،

  ...د و حتی بچه ام و تا دو سالگی بهم نداده بودحق مادر بودن و ازم گرفته بو

  اصال دنيا هيچوقت و هيچ جوره با من ميونه خوبی نداشت که قانونهاشم تماما به ضررم بود،

من کسی بودم که خيانت ديده بود و صالحيت نگهداری بچه ام و نداشتم و اون عوضی که 
  بود،واسه اذيت کردن من از هيچ آزار و اذيتی دريغ نکرده 

  !اليق پدر بودن بود و محبوب دل مردم

غرق همين افکارم اصال نفهميدم غذايی که خوردم چه طعمی داشت و کجا رفت که حاال با 
  :صدای قباد به خودم اومدم

  تعارف نکن پناه،_

  دوباره واسه خودت غذا بکش

  :و با خنده آرومی ادامه داد

  !ما دوتا چيده شده و بايد تا تهش و بخوريممن کاری ندارم اين غذاها و اين ميز فقط واسه _
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  :چشمام گرد شد

  اين همه غذارو اگه بخوايم دوتايی بخوريم که آخر شب بايد راهی بيمارستان بشيم_

  :صدای خنده هاش باالتر رفت

  خب تا نصفشم بخوريم کافيه_

  :بشقاب خاليم و سر دادم جلو

  من واقعا سير شدم_

  :با يه اخم ساختگی نگاهم کرد

  به همين زودی؟_

  !تو که چيزی نخوردی

از رو صندليش بلند شد و ميز و دور زد و کنارم ايستاد و شروع کرد به ريختن غذا توی 
  :بشقابم

  از آخرين باری که ديدمت،_

  خيلی الغرتر شدی،

  بايد حسابی غذا بخوری دلم ميخواد دوباره وقتی ميخندی گونه هات به همون تپلی قبل باشه

  از هرچيزی يه کم ميريخت ، ميگفت و واسم

  حرفهاش و مهربونياش تموما از روی عشق بود،

  ...اما بی فايده

  قلب من پذيرای چيزی به نام عشق نبود،

  !ديگه نبود

  :دستم و رو بشقاب گرفتم

  نميتونم بخورم،_

  بيخودی زحمت نکش

  :دست از کارش کشيد و اين بار روی صندلی کناريم نشست و زل زد بهم
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  خودت برس پناه خانم يه کم به_

  ...باالخره قراره که

  :حرفش و نصفه نيمه ول کرد وبحث و به کلی عوض

  حداقل نوشيدنی بخور_

  و يه ليوان از دلستر انگور،

  ...برام پر کرد

  يه قلپ از ليوان دلسترم خوردم و همزمان متوجه نگاه خيره مونده قباد شدم،

  !لهاست دلتنگمهجوری نگاهم ميکرد و لبخند ميزد که انگار سا

ليوان و روی ميز گذاشتم و چند تا سرفه الکی کردم که باالخره به خودش اومد و صاف 
  ...نشست رو صندليش

  :دور لبام و با دستمال پاک کردم و گفتم

  ممنون بابت شام_

  :لبخندی تحويلم داد و بلند شد

  نوش جونت،_

  حاال بريم باال؟

  شت سرم بود انداختم،سرم و چرخوندم و نگاهی به پله ها که پ

  با قباد تنها بودم و کمی دو دل بودم واسه رفتن باهاش اما يه چيز و خوب ميدونستم،

  !اينکه قباد آدمی نبود که بخواد حد و مرزی رو بشکنه

  :بلند شدم و جواب دادم

  ...بريم_

  :جلوتر از من راه افتاد

  دنبالم بيا_

  پشت سرش از پله ها باال رفتم،
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درست عين پايين حسابی لوکس و قشنگ بود که به سمت يه در بسته رفت و در طبقه باال هم 
  ..و باز کرد و کنار در ايستاد تا وارد بشم

  رفتم تو و قباد پشت سرم اومد،

  همه چيز معمولی بود،

درست مثل يه اتاق خواب و نميدونستم ميخواد چه چيزی بهم نشون بده که به سمت کمد رفت 
  رون آورد،و از توش يه جعبه بي

  !جعبه ای که هنوز نميدونستم ماجراش از چی قراره

  :رو لبه تخت دو نفره تو اتاق نشست و نگاه گذرايی بهم انداخت

  بيا بشين_

  کنارش روی تخت نشستم،

  :جعبه رو جلوم گذاشت

  بازش کن_

  :با ترديد که نگاهش کردم خنده اش گرفت

  بمب ساعتی که نيست،_

  !نترس

  :دادمبا خنده جوابش و 

  نميترسم،_

  فقط موندم اين تو چی هست

  :لب زد

  ..بازش کن_

  اين بار ديگه صبر نکردم و سريع جعبه رو باز کردم،

  باورم نميشد ،

چيزهايی که تو اين جعبه بود باور کردنی نبود که سريع سر بلند کردم و با تعجب بی نهايتی 
  :زل زدم به قباد
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  ...تو_

  تو هنوز اينارو نگهداشتی؟

  برد تو جعبه ای که پر بود از يادگاری های قديمی،دست 

  از گلهای رز سرخ خشک شده،

از نامه های قديمی و اون عروسک کوچولو که آخرين چيزی بود که به عنوان هديه بهش 
  ...داده بودم

  تصورشم نميکردم که بعد از اين همه سال،

  برده بود تو اون روزها، هنوز اينارو نگهداشته باشه و حاال اين ديدار تازه کردن من و

  :يکی از گلهای خشک شده رو بيرون آورد و گفت

  حتی يدونه از اون شاخه گلهايی که تو بهم دادی روهم دور ننداختم،_

  !همرو خشک کردم همرو نگهداشتم و تا هميشه مراقب اين يادگاريا هستم

  :نگاهم  و از شاخه گل به سمت قباد و چشم های تيرش کشوندم

  نگهشون داشتی؟چرا _

  همه اينا مال گذشتن،

  ...مال روزايی که رفته

  :شونه ای باال انداخت

  نميدونم،_

  !يه حسی بهم ميگفت اينا ارزشمند ترين های دنيان واسه من و من بايد مراقبشون باشم

  :لبخند کجی کنج لبهام نشست

   تو ديوونه ای_

  :با تکون دادن سرش حرفم و تاييد کرد

  ئم،من ديوونه ی تو_

  اگه بهم فرصت بدی،
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  !بهت ثابتش ميکنم

  شاخه گل و که تو جعبه گذاشت،

  :در جعبه فلزی و گذاشتم و سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

  جواب من منفيه قباد،_

  ...حتی اگه هزار بار ديگه من و ياد اون روزا بندازی بازم جوابم عوض نميشه

  حاال ميتونم برم؟

  :دی زدنگاهش به غم نشست و پوزخن

  چرا؟_

  چون هنوز عاشق شهرياری؟

  :پوزخندش شديد تر شد

  بااينکه بهت خيانت کرده بازم عاشقشی؟_

  :لب زدم

  !نه_

  منتظر چشم دوخت بهم،

  :بلند شدم و با صدای بلند تری ادامه دادم

  من از اون متنفرم اما جواب ردم به تو بخاطراون نيست،_

  بخاطر چيزاييه که نميدونی

  :و روبه روم ايستاد کالفه بلند شد

  ...خب بگو که بدونم_

  ميگی عشق و باور نداری؟

  به شرافتم قسم کاری ميکنم که باورش کنی،

  ...که فراموش کنی روز تلخی هم داشتی که

  :بين حرفش پريدم
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من از شهريار يه بچه دارم و بخاطر اونم که شده هيچوقت اسم شهريار از زندگی من پاک _
  !نميشه

  ود،حيرون مونده ب

  :هاج و واج داشت نگاهم ميکرد و دهنش باز مونده بود که ادامه دادم

  يه پسر که هفته ای يه بار ميتونم ببينمش ميدونی چرا؟_

  ...هنوز حيرون بود

  :حرفام و از سر گرفتم

  چون من سابقه دارم،_

  چون يکسال و خورده ای رو تو زندون بودم،

  ...قتل غيرعمد اونم به جرم قتل هرچند يه تصادف بود و يه

  :به زور صدايی از حنجرش بيرون فرستاد

  ...چی_

  ...تو

  تو چی داری ميگی پناه؟

  :شمرده شمرده براش تکرار کردم

  پناهی که ميشناختی ديگه وجود نداره،_

زنی که روبه روت ايستاده روزهای زيادی و تو زندان گذرونده و حتی پسرشم همونجا به 
  ...دنيا آورده

  :صورتش کشيد ادامه دادمدستش و که تو 

  ...راستی پسرم_

  ... اسمش اميدِ 

  ماتش برده بود،

  حق هم داشت،

  شايد مدت ها الزم بود تا حرفهام و باور کنه،
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  !تا به يقين برسه که من دسگه اون دختر چند سال پيش نيستم

  :از سکوتش استفاده کردم

  من ديگه نميام آموزشگاه،_

  ...واسه امروز و امشب هم ممنون

  :حرفهام و زدم و خواستم از اتاق خارج شم که باالخره صداش و شنيدم

  تو با من و اون آموزشگاه قرارداد داری و نميتونی اينجوری فسخش کنی_

  :و  ادامه داد

  همه چی مثل قبل،_

   !حداقل در اين خصوص

  جوابش و ندادم و از اتاق بيرون رفتم،

  نميخواستم االن به اين موضوع فکر کنم،

  ميخواستم برگردم خونه،فقط 

خودم و به طبقه پايين رسوندم و کيفم و برداشتم و آماده خروج از خونه شدم که صدای قدم 
  :هاش روی پله رو شنيدم

  صبرکن،

  خودم ميرسونمت

  :حرفش و رد کردم

  خودم ميرم_

  :بالفاصله جواب داد

  اين وقت شب؟_

  ميدونی از اينجا تا خونتون چقدر راهه؟

  پايين اومد،سکوت که کردم 

  سوييچش و از روی ميز برداشت و راه افتاد سمت در،
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  ...ناچار دنبالش رفتم و همراهش از خونه خارج شديم

  تو ماشين فضا حسابی سنگين بود،

اين بار حتی ضبط روهم روشن نکرد حتی موزيکای خودشم نذاشت و عين يه راننده داشت 
  ...من و ميرسوند

  به ساعت انداختم،جمع و جور تر نشستم و نگاهی 

ميگذشت و بااين وجود انقدر خسته بودم که خميازه ای کشيدم و همين باعث  10ساعت از 
  :شکستن سکوت بينمون شد

  امروز حسابی خسته شدی_

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم

  ...خيلی_

  :همزمان با کشيدن نفس عميقی اسمم و صدا زد

  ...پناه_

  :ادامه دادنگاهم که به سمتش کشيده شد 

  اون حرفا راست بود؟_

  :گوشيم و از تو کيفم بيرون آوردم

  ميخوای پسرم و ببينی؟_

  :لبهاش و به دندون گرفت

  ...اينکه تو يه بچه از شهريار داری انقدر برام عجيب نيست که ماجرای زندان رفتنت عجيبه_

  ..آخه تو

  ...تويی که آزارت به يه مورچه نميرسيد چطوری تونستی

  :و نصفه قطع کردمحرفش 

  بعد از تصادف از اونجا فرار  کردم،_

  شايد اگه فرار نميکردم اون زن زنده ميموند

  :ناباورانه سرش و به اطراف تکون داد
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  ...باورم نميشه_

  :ادامه دادم

  به دوسال حبس محکوم شدم ،_

  همون روزای اول فهميدم حاملم،

  بين يه مشت دزد و قاتل و خالفکار سخته،اميد و به دنيا آوردم و وقتی ديدم محافظت ازش 

  شش ماهه فرستادمش بيرون و وقتی بخاطر شرايطم عفو خوردم و اومدم بيرون،

  فهميدم شهريار چند وقته که با يه دختر ديگه عقد کرده

  :زل زدم بهش

  شايد بشناسيش،_

  ...سارا تابش

  !اسپانسر و شاعر موزيکای شهريار

  :قيافش گرفته شد

  ...ميشناسمشآره _

  ...ولی فکرشم نميکردم اين اتفاقا افتاده باشه

  :مشغول بازی کردن با دکمه مانتوم شدم

  منم باورم نميشد،_

  ولی اين اتفاق افتاده بود،

  بعد از اون تنها خواستم اين بود که اميد و نگهدارم،

حق و به که پسرم زير دست نامادری بزرگ نشه ولی قانون بخاطر سابقه دار بودنم تموم 
  شهريار داد و من موندم و حالی که داری ميبينی

  :چند باری پشت سرهم عميق نفس کشيد

  ...کثافت عوضی_

  چطور تونسته همچين کاری با تو بکنه
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  ...دستش و که تو ريشاش کشيد

  ...دلم گرفت

  اوضاعم خيلی بد بود،

  !ه بودانقدر بد که قباد بعد از اين همه مدت  با شنيدنش به اين حال افتاد

بازی با دکمه مانتوم نه تنها آرومم نکرد بلکه داشت کالفم ميکرد که رهاش کردم و نگاهی به 
  اطراف انداختم،

نزديک خونه بوديم و امشب باالخره داشت تموم ميشد که قباد همزمان با پيچيدن تو کوچه 
  :گفت

  وقتی تصادف کردی،_

  سعی نکرد بيارتت بيرون؟

  :شونه ای باال انداختم

  نميدونم_

  :پوزخندی زد

  هميشه برام جالب بود که چرا بين آدمای معروف،_

هيچ چيزی از تو به عنوان همسر شهريار تو بيوگرافيش نيست و حاال خيلی خوب دارم دليلش 
  و ميفهمم،

  اون نميخواسته بخاطر سابقه دار شدن تو،

  !يه آدم شده خودش و تو دردسر و حواشی بندازه به خصوص که تصادف تو منجر به مرگ

  :و  لحظه ای خيره شد تو چشمام

  اينکه تو نبودت ازدواج کرده و حاالهم طالقت داده،_

  ...همش با برنامه ريزی قبلی بوده پناه

  !اون تورو حذف کرده تا شهرتش آسيبی نبينه

  گلوم سنگين شد با حرفاش،

  ...نميدونستم بايد چی بگم
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  به حرفهاش که فکر ميکردم تماما درست بود،

  ...بی کم و کاست

  !حقيقت محض بود

  و من بازيچه شهريار بودم،

  ...نه عشقش

  ...نه زنش

  فقط يه بازيچه احمق که حاال همه چيش و از دست داده بود،

  !حتی غرورش

  :ماشين و که جلوی در متوقف کرد به خودم اومدم

  ببخشيد که باعث شدم ياد گذشتت بيفتی_

  :لبخند بی جونی بهش زدم

  ...هميشه دنبالمهگذشته من _

  نگران نباش،

  ...خوبم

  ...متقابال لبخندی تحويلم داد

  زير لب ازش خداحافظی کردم و از ماشين پياده شدم اما قبل از بستن در ،

  :صدای قباد به گوشم خورد

  يادت نره بهت چی گفتم،_

  ...تو نميتونی اون قرارداد و يه طرفه فسخ کنی

  !حتما بيا سرکار

  :تر کردملبام و با زبون 

اگه قرار باشه دوباره حرفهای امشب و پيش بکشی حاضرم خسارت بدم و قرارداد و فسخ _
  کنم
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  :ابرويی باال انداخت

  برگرد و با خيال راحت به شاگردات آموزش بده،_

  ...من ديگه اذيتت نميکنم

  ...منتظر موند تا وارد خونه بشم و بعد رفت

  ورودی خونه،با رفتن فباد قدم برداشتم به سمت در 

  تموم فکرم مشغول امشب بود،

  !مشغول حرفهايی که بينمون رد و بدل شده بود

وارد خونه که شدم همه پايين بودن و تلويزيون ميديدن که سالمی کردم و به جمعشون اصافه 
  شدم،

  کنار بابا که نشستم،

  :صدای تلويزيون و کم کرد و روبهم پرسيد

  چه خبر بابا جون،_

  !رات بگواز کار و همکا

  :برکه آروم خنديد

  حاال که چيزی نشده،_

  چی بگه؟

  !همکاراشم که فقط در حد يه شام دوستانه ميشناسه

  :خنده های برکه باعث نشستن لبخندی روی لبهای بابا شد

  باالخره؛

  همه شناختها و آشناييا کم کم پيش مياد

  :سری به نشونه تاييد حرف بابا تکون دادم

  وب بود،فضای کارم که خيلی خ_

  نسبت به همه بچه ها احساس خوبی داشتم و دلم ميخواد هرچی بلدم بهشون ياد بدم
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  :اين بار نوبت مامان بود

  ...خب_

  همکارات چی؟

  تحويلت گرفتن؟

  :بابا چشم ريز کرد

  کسی ميتونه دختر من و تحويل نگيره خانم؟_

  :قبل از اينکه مامان جوابی بده با خنده گفتم

  همه چی خوب بود،_

  نگران نباشيد

  :برکه دوباره بلبل زبونيش گل کرد

  خب حاال که الحمد همه چی خوب بوده،_

  اگه بابا لطف کنه صدای تلويزيون و باز کنه سريال مورد عالقمون و ببينيم،

  !من واقعا ممنون ميشم

  :بابا کنترل و انداخت رو پاهای برکه که روی مبل کناريش نشسته بود

  !دست شما باشه خانم زبون دراز اختيار تلويزيون هم_

  ...دوباره همه گرم ديدن سريال شده بودن که بلند شدم و واسه عوض کردن لباسام رفتم باال

  لباسام و عوض کردم و جلوی آينه نشستم،

  نگاهی به صورتم انداختم،

  ...قباد راست ميگفت

  بدجوری الغر شده بودم و صورتم بيشتر از هرجای ديگه ای،

  ...دتو ذوق ميز

  دستی رو گونه هام کشيدم و لبخند زدم،

  ...دور چشمام چين افتاد اما گونه هام به پری قبل نبود
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  لبامم خشک بود و حتی با وجود ته مونده رژی که روش بود،

  !ترکهاش تو ذوق ميزد

نفسی گرفتم و آرايشم و پاک کردم و حاال مشغول شونه زدن موهام بودم که صداس تق تق در 
  :سيدبه گوشم ر

  اجازه هست؟_

  :از تو آينه خيره به در موندم و جواب دادم

  بيا تو_

  :با يه لبخند گله گشاد وارد اتاق شد و رو لبه ی تخت نشست

  با قباد شام بيرون بودی؟_

  :انگشت اشارم و جلو بينيم گذاشتم

  هيس، ديوونه چی ميگی_

  :ولوم صداش پايين اومد و عين ديوونه ها تکرار کرد

  شام بيرون بودی؟با قباد _

  

  :چرخيدم و روبه روش نشستم

  نه کی گفته؟_

  :صدای آرومش دوام چندانی نداشت که زد زير خنده

  الزم نيست کسی بگه،_

  !خودم فهميدم

  :بينيم و باال کشيدم

  اشتباه فهميدی،_

  يه شام دوستانه با همکارا بود

  :چشم ريز کرد
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  شد تو نبودی نه؟يعنی اونی که لب خيابون سوار ماشين خفن قباد _

  :ابرويی باال انداختم

  چی؟_

  نکنه تو منو تعقيب ميکنی؟

  :شونه ای باال انداخت

  باالخره همه اين کارا بخاطر خودته،_

  !منم بابتش دستمزد ناچيزی ميگيرم

  :تا پاشدم به سمتش برم از خنده وا رفت و پخش شد رو تخت

  !شوخی کردم ديوونه شوخی کردم_

  :انگشت اشارم و تهديدوار تو هوا تکون دادمباال سرش وايسادم و 

  به من يه دستی ميزنی؟_

  :صاف نشست و گفت

  يه دستی چيه قضيه رو جنايی ميکنی،_

  بيرون بودم گفتم بيام اونجا چون ميدونستم کالست اون ساعتا تموم ميشه گفتم بيام دنبالت

  :آه عميقی کشيد و ادامه داد

ی بلند الکچری زد زير پات که از قضا جناب قباد ولی از شانس بدم تا ديدمت، يه شاس_
  !بودن، توئم ديگه من و اين ماشين داغون و نديدی و رفتی که رفتی

  :انقدر با سوز تعريف کرد که خنده ام گرفت و کنارش نشستم

  ...خيلی خلی_

  :رو کرد به سمتم

  خب نميخوای به اين خل ديوونه بگی امشب خوش گذشته يا نه؟_

  :تکون دادم سری به اطراف

  رفتم خونه قباد_
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  :چشماش گرد شد

  يعنی انقدر باهاش اوکی شدی که رفتی خونش؟_

  :با يه اخم ساختگی زل زدم بهش

  تو خونه تنها نبوديم،_

  ...خدمتکار داره

  :ابرويی باال انداخت

  خب خيالم راحت شد،_

  ديگه چه خبر؟

  :دوباره لبخند روی لبهام نشست

  !من و رسوند تا خونه همينهيچی، باهم شام خورديم و _

  :زيرکانه نگاهم کرد

  !همين؟_

  :طلبکار گفتم

  پس چی؟_

  توقع داشتی چه اتفاق خاصی افتاده باشه؟

  :چشمی تو کاسه چرخوند

  !باالخره بعد از مدتها عشق قديميش و ديده، ميتونه يه پيشنهاد ازدواجی چيزی بده_

  :چپ چپ نگاهش کردم

  !خوابت گذشنه داری هزيون ميگیپاشو... پاشو برو که وقت _

  :کش و قوسی به بدنش داد و از رو تخت بلند شد

  من ميرم ولی بدون اين رسمش نبود_

  :چشمام و بستم و محکم روهم فشار دادم

  ميری بيرون يا نه؟_
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  :نفس عميقی کشيد

  !ميرم اما تا صبح فکرم درگير ميمونه_

  :پاشدم و روبه روش وايسادم

  ميخوای؟تو چی از جون من _

  :با شيطنت جواب داد

  قباد حرفی از خودتون نزد؟_

  :لبام و تر کردم و با صدای آرومی گفتم

  اگه ام ميخواست چيزی بگه من آب پاکی و ريختم رو دستاش تا فکری به سرش نزنه_

  :لباش عينهو يه خط صاف شد

  زده به سرت پناه؟_

  :شونه ای باال انداختم

  ...نميدونم_

  ل و آخر بايد بهش ميگفتم،فقط ميدونم که او

  !همه چی و بايد بهش ميگفتم

  :چشم ريز کرد

  همه چيو؟_

  :حرفش و تاييد کردم

  ...آره_

  همه چی و بهش گفتم،

  ...خودش يه کاری کرد که مجبور شدم

  :نفسش و فوت کرد تو صورتم

  توئم که کشتی مارو بااين صداقتت_

  :آروم خنديدم
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  !برو بخوابتا بيشتر از اين بهت آسيب نزدم _

  :نگاهی به ساعت روی ديوار انداخت

  !کی از االن ميخوابه خواهر من_

  :خميازه ای کشيدم

  من_

  :تازه داشت دو هزاريش ميفتاد

  پس تو داری من و بيرون ميکنی که خودت بخوابی_

  :با تمسخر واسش دست زدم

  !باهوش بودی و رو نميکرديا_

  :لب زدنگاه چپ چپش و چند ثانيه ای بهم دوخت و 

  !شب بخير_

  جواب شب بخيرش و که دادم،

  .از اتاق بيرون رفت

  با خستگی خودم و انداختم رو تخت و خيره به سقف اتاق چند باری پلک زدم و نفهميدم کی،

  ...اما خوابم برد

.....  

  جلوی در منتظر بودم تا شهريار اميد و بياره پايين،

  !اميد و ببينم و کل امروز و امشب و باهاش باشمخوشحال بودم که بعد از چند روز، قرار بود 

  غرق همين افکار متوجه باز شدن در و بيرون اومدن شهريار شدم،

  ...اميد و کيف وسايلش هم همراهش بودن که از ماشين پياده شدم و به سمتش رفتم

  :روبه روش که ايستادم قبل از من گفت

  سالم_
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اميد جلو بردم و بعد از اين چند روز باالخره جواب سالمش و دادم و دستام و واسه گرفتن 
  بغلش کردم و رو سرش کشيدم،

به آغوش کشيدنش باعث لبخند بزرگی روی لبهام شده بود که شهريار کيف روهم تحويلم داد 
  :و گفت

  ،ميام دنبالش10فردا صبح ساعت _

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم

  لش بگيرمن فردا صبح نيستم، اومدی از مامانم تحوي_

  ...با بستن و باز کردن مجدد چشم هاش جوابم و داد

  اميد و سفت تر بغل کردم و برگشتم تو ماشين،

پستونک توی دهنش حسابی مشغولش کرده بود که آروم بود، روی صندلی کناريم 
خوابوندمش و خواستم ماشين و روشن کنم که شهريار اومد کنار ماشين و اشاره کرد که 

  ...يينشيشه رو بدم پا

  :شيشه رو که دادم پايين نگاهی به اميد انداخت

  اينطوری خطرناکه، از دفعه بعد تنها نيا_

  :جواب دادم

  حواسم هست_

  ...و بی توجه بهش شيشه رو باال دادم و ماشين و به حرکت درآوردم

تا وقتی رسيدم خونه، مامان اينا بيشتر از اينکه منتظر اومدن من باشن، منتظر اميد بودن که 
  رسيدم خونه ازم گرفتنش و از جايی که بابا نبود،

  !سه تايی ريختن رو سر بچه

حسابی مشغول بودن که رفتم تو آشپزخونه و يه ليوان آب واسه خودم ريختم و قبل از 
  :نوشيدنش گفتم

  خيالم راحت باشه که عصرم همينطوری مراقبشيد؟_

  :قبل از همه برکه جواب داد

  خيالت راحت استاد،_
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  !با خيال راحت به کارت برس خودم مثل شير مواظبشمتو 

  :قبل از اينکه چيزی بگم مامان قهقهه ای زد

  همش دروغه پناه،_

کافيه اميد جاش و خيس کنه اونوقت اين خاله خانمش کال يادش ميره که خواهر زاده ای 
  !داشته

  حرفای مامان باعث خنده های بلندم شد،

  :ما ميچرخوند که با کالفگی گفتما ميخنديم و برکه نگاهش و بين 

  مامان خانم اونوقتا که گريه ميکنه ميگی آرومش کن و يادت نمياد نه؟_

حرفهای خنده دار مامان و برکه همچنان ادامه داشت و همين باعث طوالنی تر شدن خنده 
  ...هامون شده بود

  ...بااومدن اميد خونه جون تازه ای گرفته بود

  ...باز داشتيم ميخنديديم اوضاع بهتر از قبل بود و

مانتوی فيليم و با شلوار جين تيرم پوشيدم و حاال داشتم مقنعم و روی سرم مرتب ميکردم که 
  صدای گريه اميد بلند شد،

  سرسری،

  :مقنعم و مرتب کردم و با قربون صدقه به سمتش رفتم

  چرا گريه ميکنی قند عسلم؟_

  ، کنارش روی تخت نشستم و آروم آروم تکونش دادم

  از چشماش ميخوندم که خوابش مياد و همين باعث شد تا نگاهی به ساعت بندازم،

  ...کم کم داشت ديرم ميشد و از طرفی هم اگه اميد و نميخوابوندم نميتونستم برم

  تا دست از نوازش و تکون دادنش برداشتم دوباره گريش گرفت،

  ناچار گرفتمش تو آغوشم و شيشه شيرش و تو دهنش گذاشتم ،

چشماش رفته رفته کوچولوتر ميشد که باالخره پلک هاش و روی هم گذاشت و به خواب 
  ...رفت
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  .با خوابيدنش آروم روی تخت گذاشتمش و کيفم و برداشتم و بی سرو صدا از اتاق بيرون زدم

  :در اتاق برکه باز بود که تو چهارچوب در ايستادم و گفتم

  تو اتاق من؟ برکه ميشه لپ تاپت و برداری و بری بشينی_

  :منتظر که نگاهم کرد ادامه دادم

  اميد رو تخت خوابيده_

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  آره،_

  !اتفاقا فيلم ديدن تو اتاق تو بيشتر ميچسبه

براش بوس پرت کردم و بعد از خداحافظی از برکه و مامانی که پايين مشغول ديدن تلويزيون 
  ...بود از خونه بيرون زدم

  با ماشيت برکه رفتم آموزشگاه، اين بار

  ماشين و تو پارکينگ ساختمون پارک کردم و سريع وارد آموزشگاه شدم،

  :خانم رحيمی با ديدنم از روی صندليش بلند شد

  سالم خانم طاهريان_

  :جواب سالمش و دادم

  بچه ها اومدن؟_

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  آره_

  اومدن

  :تا خواستم برم ادامه داد

  فقط يه چيزی پناه جون_

  :منتظر که نگاهش کردم از تو کشوی ميزش يه برگه درآورد و گرفت سمتم

  اين مال شماست_
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  :همزمان با نگاه کردنم به اون کاغذ صدايی تو گلو صاف کرد

آقای سعادت شمارو به عنوان مهمون اختصاصی کنسرت فرداشبشون تو برج ميالد دعوت _
  !کردن

  نداختم،نگاه دقيقی به برگه ا

  !قباد واقعا کله شق بود

  :ديرم شده بود بااين وجود گفتم

  !من نميتونم دعوت ايشون و قبول کنم،به اطالعشون برسون_

  ابرويی باال انداخت و چيزی نگفت که دستی واسش تکون دادم و راهی کالس شدم،

کت شدن و کالس حسابی شلوغ بود اما با ورودم چند ثانيه بيشتر طول نکشيد که بچه ها سا
  ...کالس امروزمون شروع شد

  دوساعت کالس با انرژی فوق العاده ای که بين من و بچه ها رد و بدل ميشد گذشت،

  همه انرژی خوب امروزم و مديون اميد بودم،

  !اميدی که ای کاش دائما کنارم بود

گيتارم و توی کيف مخصوصش گذاشتم و همزمان جواب خداحافظی بچه هارو ميدادم که 
  متوجه صدای زنگ گوشيم شدم،

  :شماره مامان رو که ديدم جواب دادم

  جونم مامان؟_

برخالف لحن مهربون من مامان اصال خوشحال يا مهربون نبود و لحنش نگران به نظر 
  :ميرسيد

  کی ميای پناه؟_

  :با کمی مکث گفتم

  کالسم تموم شده ميخوام بيام چطور؟_

  :بالفاصله صداش تو گوشی پيچيد

  يه کوچولو تب کرده ما داريم ميبريمش دکتر،اميد _
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  ...تو برو خونه

  :حرفش و قطع کردم

  تب کرده؟_

  ...من که اومدم خوب بود

  :شمرده شمرده گفت

مامان جان بچه هم عين آدم بزرگا سرما ميخوره کسالت پيدا ميکنه نگران نباش،ما داريم _
  ميبريمش دکتر تو برو خونه زود برميگرديم

  :قبول نکردم

  آدرس درمونگاه رو برام بفرست ميام اونجا،_

  اينطوری خيالم راحت تره

  با خداحافظی از مامان،

گوشی و قطع کردم و با عجله از کالس و بعد هم آموزشگاه بيرون زدم و با ماشين راهی 
  ...درمانگاهی شدم که مامان آدرسش و برام فرستاده بود

  بيش از حد نگران اميد بودم،

ت کسالت و مريض بودنش و نداشتم که استرس همه وجودم و گرفته بود و من هيچ جوره طاق
  سعی داشتم هرچی زودتر خودم و برسونم که دوباره صدای زنگ گوشيم بلند شد،

  فکر ميکردم مامان پشت خط باشه اما کسی که پشت خط بود،

  :قباد بود که نفس عميقی کشيدم و گوشی رو جواب دادم و گذاشتم رو اسپيکر

  بله_

  :صداش فضای ماشين و پر کرد

   سالم خوبی؟_

  :جواب سالم و احوالپرسيش وکه دادم ادامه داد

  از خانم رحيمی شنيدم که دعوتم و رد کردی_

  :لب زدم
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  آره،_

  نميتونم بيام،

  آمادگيش و ندارم

  :سعی در راضی کردنم داشت

  تو مهمون اختصاصی منی و دارس دعوتم  و رد ميکنی،_

  !نميکشه لطفا بيا دو ساعت بيشتر طول

  اگه هم يه درصد امکان داشت برم،

  :حاال با مريض شدن اميد ديگه هيچ جوره ممکن نبود که گفتم

  نميتونم قباد،_

  ...هيچ جوره نميتونم

  :و قبل از اينکه بخواد دليلش و بپرسه ادامه دادم

  پسرم تب کرده،_

  ...دارم ميرم درمونگاه پيشش

  :ادامه دادچند ثانيه ای سکوت کرد و بعد 

  نگران نباش،_

  !وقتی رسيدی به من يه مسيج بده و از حالش با خبرم کن

  :باشه ای گفتم

  اميدوارم کنسرت امشبت خوب پيش بره_

  تشکر که کرد،

  ...با خداحافظی گوشی و قطع کردم و خودم و رسوندم به مامان اينا

  ان آدرسش و فرستاده بود،از ماشين پياده شدم و خودم و رسوندم به داخل درمانگاهی که مام

  درمونگاه خصوصی خلوتی که چندتا مراجعه کننده بيشتر نداشت،
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با ديدن مامان که اميد و بغل کرده بود و برکه که کنارش نشسته بود به سمتشون رفتم و روبه 
  :روشون ايستادم

  سالم_

اميد و همزمان مامان و برکه جواب سالمم و دادن که خم شدم و دستم و گذاشتم رو پيشونی 
  :بااحساس داغ بودنش گفتم

  چرا تب کرده يهو_

  :مامان با آرامش جواب داد

  شماهم بچه بوديد تب ميکرديد،_

  دلدرد ميگرفتيد و هزارتا چيز ديگه،

   نگران نباش عزيزم بگير بشين

  کنار برکه روی صندبس نشستم و نگاهم و به اميد دوختم،

پستونکش و ميخورد که نفس عميقی کشيدم و همزمان کسل و ساکت تو بغل مامان بود و فقط 
  صدای زنگ گوشی برکه بلند شد ،

برکه واسه اينکه آرامش اينجارو بهم نريزه سريع گوشيش و سايلنت کرد و خيره به صفحه 
  :گوشی گفت

  !شهريار_

  :چشم ريز کردم

  جواب بده_

  :سری به نشونه تاييد تکون داد و گوشيش و جواب داد

  ...بله_

  :ر زل زده بودم بهش و نميدونستم شهريار داره بهش چی ميگه اما برکه گفتمنتظ

  ...پناه االن پيش منه_

  نميدونم حتما گوشيش و تو ماشين جا گذاشته

  :و گوشی و به سمت من گرفت
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  باهات کار داره_

  :بی هيچ حرفی گوشی و ازش گرفتم و جواب دادم

  سالم_

  :جواب سالمم و داد و گفت

  جواب ندادی ميخواستم بگم اميد و آماده کنی ميخوام بيام دنبالشزنگ زدم بهت _

  :با يه کم مکث گفتم

  ...ولی امروز_

  :حرفم و بريد

صبح که اومدی دنبالش سارا خونه نبود و منم نميدونستم ولی واسه اميد تدارک آتليه ديده _
  و نيم، 7واسه ساعت 

  ...ميبرمش آتليه و برش ميگردونم

  :چشم دوختمدوباره به اميد 

  امروز نميشه_

  :دوباره صداش تو گوشی پيچيد

  چرا؟_

  گفتم که بعد از آتليه برميگردونمش

  :نميخواستم بگم اما انگار چاره ای نبود که گفتم

  اميد يه کمی تب کرده،_

  آوردمش دکتر

  :صداش باال رفت

  چی؟_

  تب کرده؟

  اميد که صبح حالش خوب بود چيکار کردی با بچه؟
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  :ازعصبانيت مشت شددستم 

  چيکارش کردم؟_

  فقط يه کمی تب داره همين

  :و همزمان با خوندن اسم اميد توسط منشی از رو صندليم بلند شدم و ادامه دادم

  دارم ميبرمش پيش دکتر_

  :با همون لحن عصبيش جواب داد

  آدرس درمونگاه رو برام بفرست ميخوام بيام ببينمش_

م و قبل از اينکه همراه مامان برم داخل اتاق از برکه باشه ای گفتم و گوشی و قطع کرد
  ...خواستم آدرس اينجارو واسه شهريار بفرسته

  با ويزيت اميد توسط دکتر،

خيال هممون راحت شد و فقط نياز به گرفتن چندتا دونه دارو بود که از اتاق دکتر بيرون 
  اومديم،

  :برکه با ديدنمون از روی صندليش بلند شد

  چيشد؟_

  :ميد و از مامان گرفت که گفتمو ا

  دکتر گفت چيزی نيست فقط بايد داروهاش و بگيرم تا تبش بياد پايين_

  :زير لب باشه ای گفت و ادامه داد

  پس به شهريار بگو بياد خونه واسه ديدن اميد_

  .سری به نشونه تاييد تکون دادم و راهی شديم

  و اميد هم عقب نشستيم،اين بار برکه پشت فرمون نشست و مامان کنارش و من 

 به شهريار پيام خونه رفتنمون و دادم و با دست موهای بور نه چندان زياد اميد و مرتب کردم
....  

  با رسيدن به خونه ،
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نه لباس عوض کردم و نه رفتم باال و تو هال منتظر اومدن شهريار موندم که باالخره زنگ 
  آيفون به صدا دراومد،

  !از همه به سمت آيفون رفتم اما ديدن قباد چشمام از تعجب گرد شدحتما شهريار بود که قبل 

  :نميدونستم اينجا چيکار ميکنه که گوشی آيفون و برداشتم و جواب دادم

  تو اينجا چيکار ميکنی_

  :لبخندش تو صفحه آيفون نقش بست و صداش تو گوشی پيچيد

  هرچی منتظر موندم تا از نگرانی بيرونم بياری فايده نداشت،_

  !اين شد که اومدم اينجا تا ببينم همه چی مرتبه و با خيال راحت به کنسرت امشب برسم

  باورم نميشد،

  اون بخاطر بچه من،

  :تا اينجا اومده بود و نميدونستم بايد چی بگم که مامان گفت

   کيه پناه؟_

  :بزاق دهنم و به سختی پايين فرستادم و گفتم

  !ق...قباد_

  :پوشوندتعجب شديدی صورت مامان و 

  قباد؟_

  :نگا گذرايی بهش انداختم و دستم و رو گوشی گذاشتم

  !بعدا واستون توضيح ميدم_

  :و دوباره گوشی و رو گوشم گذاشتم

  حال اميد خوبه_

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  !پس ميتونم ببينمش_

  ...ديگه نميدونستم بايد چيکار کنم که در و باز کردم و گوشيو گذاشتم
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  در رفتم بيرون،وقتی از 

  قباد تو چهار چوب در ايستاده بود و با لبخند نظاره گر بود،

  !نظاره گر من و اميد

  :به سمتش که رفتم جلوتر اومد

  سالم_

زير لب جواب سالمش و دادم که نگاهش به سمت اميد کشيده شد و لبخند عميقی روی لب 
  :هاش نشست

  چه پسر خوشگلی _

  :که يهو صداش شهريار به گوش جفتمون رسيد و دست برد واسه نوازش سر اميد

  !به به جناب سعادت_

  سر چرخوندم و نگاهی بهش انداختم،

تو چهارچوبه در ايستاده بود که قباد هم به سمتش چرخيد و همزمان شهريار عينک طبيش و 
  :درآورد

  !سالم عرض ميکنم_

  :تمقباد به سردی جواب سالمش و داد که صدام و تو گلو صاف کردم و گف

  اميد حالش خوبه ولی بعيد ميدونم امروز بتونی ببريش آتليه_

و دستم و رو پيشونی اميد که هنوز داغ بود گذاشتم که شهريار دستاش و تو جيبای شلوار 
  :جينش جا داد و قدم برداشت به سمتمون

  بااين حالش چرا آورديش اينجا؟_

  :و با پوزخند نيم نگاهی به قباد انداخت

  کسی نشونش بدی؟ ميخواستی به_

  :برام هيچ اهميتی نداشت که مصمم جواب دادم

  !فکر کنم يادت رفته اميد پسر منم هست پس دليلی نميبينم بهت جواب پس بدم_

  :پوزخندش همچنان روی لبش باقی موند بااين وجود دستاش و واسه گرفتن اميد جلو آورد
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  بده بچه رو_

  :يه قدم رفتم عقب

  ليه نيست يه وقت ديگه ای ببرشگفتم که حالش مناسب آت_

  :يه تای ابروش و باال انداخت

  نميبرمش آتليه،_

  ميبرمش خونه خودم،

اينطور که پيداست تو فعال وقتت با چيزای ديگه پره و حتی يه روزم نميتونی به بچت 
  !رسيدگی کنی

  :چشم ريز کردم

  منظورت چيه؟_

  :دوباره به قباد نگاه انداخت

  !منظورم مشخصه_

  دوباره واسه گرفتن اميد خودش و بهم نزديک کرد که يهو قباد از پشت سر،و 

  :مچ دستش و سفت چسبيد

  ...اوال بفهم داری چی ميگی دوما_

  :نزاشت حرف قباد تموم بشه

  بااين سن و سال هنوز نميدونی تو مسائل شخصی ديگران نبايد دخالت کنی؟_

ی احمقانه شهريار و ميخوندم بااين وجود از چشمای قباد عصبانيت و کالفگيش بخاطر رفتارا
  :قهقهه بلندی زد

  مسائل شخصی ديگران؟_

  :و همزمان با پايان قهقهه هاش ادامه داد

  هرچيزی راجع به پناه به منم مربوطه،_

  !پس مودب باش

  بااين حرف قباد ،
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  مو به تنم سيخ شد،

خالص کرد و با چشمايی  دوباره زده بود به سرش که شهريار با کالفگی دستش و از شر قباد
  :که سوسو ميزد پرسيد

  از کی تا حاال؟_

  :و قباد که قصد سربه راه شدن نداشت در کمال آرامش جواب داد

  !اونش ديگه به تو ربطی نداره_

  اين بار نوبت شهريار بود که نيشخند بزنه،

  :بااين حال بيخيال نشد و دوباره اميد و ازم خواست

  بچه رو بده من برم،_

  به عشق و حال دو نفرت برس توئم

  :و با صدای نسبتا بلندی داد زد

  ...با توئم اميد و بده بهم_

و وحشيانه خواست اميد و از دستم در بياره که با ترس هين بلندی کشيدم و صدای گريه های 
  :اميد بلند شد اما اين پايان ماجرا نبود که قباد يقه شهريار و گرفت و چسبوندش به در

  مودب باشبهت ميگم _

  :و يقش و سفت تر چسبيد

  ساعت پيش خودش نگهداره، 24طبق قانون امروز روزيه که پناه حق داره پسرش و تا _

  !پس بيشتر از اين مزاحم نشو و برو رد کارت

شهريار که قباد و هول داد بيشتر از قبل ترسيدم نميدونستم بايد چيکار کنم اما خيلی نگران 
  :يقه قباد و گرفت و جاشون عوض شدبودم که اين بار شهريار 

  محترمانه بهت ميگم تو زندگی من و زن سابقم دخالت نکن،_

  ...وگرنه چشم ميبندم رو حرمت همکار بودن

  :قباد تحقير بار جواب داد

  حرمت؟_
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  تو مگه معنی اين کلمه رو ميدونی؟

  :شهريار با عصبانيت دندونهاش و روی هم فشار داد و يقه قباد و ول کرد

  صال تو چيکاره پناهی؟ا_

  باباشی داداششی؟

  چه نسبتی باهاش داری؟

قباد لباسش و مرتب کرد و نگاهش و به منی که از ترس حتی زبونمم بند اومده بود و نتونسته 
  :بودم مامان اينارو خبر کنم چشم دوخت

  هيچکدوم،_

  ...من

  ...من عاشق پناهم و اگه قبول کنه ميخوام تا آخر کنارش نفس بکشم

  :شمرده شمرده ادامه داد و

  !آرزويی که تو باعث نابوديش شدی و قراره دوباره پس بگيرم_

  بااين حرفش،

  !گلوم خشک شد

  قباد اگه ديوونه نبود،

  پس چی بود؟

  کدوم آدم عاقلی اينجوری رفتار ميکرد؟

ن کدوم آدم عاقلی انقدر مجنون يه زن مطلقه با يه بچه شيش ماهه که تازه سابقه دار و زندا
  رفته هم بود،

  ميشد؟

  ...اون

  !اون حتما ديوونه بود

  :چشمهای شهريار سوسو ميزد

  !پس اينطوريه_
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  :قباد سری به نشونه تاييد تکون داد

  ...حاال برو بيرون_

فقط قبل از اينکه بری بايد بهت بگم اگه يکبار ديگه بخوای خدايی نکرده صدات و واسه پناه 
  و قانون بهش داده اذيتش کنی، بلند کنی يا بخاطر حقی که دادگاه

  بهم ميريزم،

  جوری بهم ميريزم که پشيمونت کنم ،

  ...از هرکاری که کردی

  !از هر باليی که سرش آوردی و دم نزد

شهريار تو سکوت نگاهش و بين من و قباد چرخوند و با رنگ و روی پريده و بی هيچ حرفی 
  ...از حياط بيرون رفت

  با رفتن شهريار،

  بست و تکيه به در نفس عميقی کشيد،قباد در و 

  ...حاال يه کم جون گرفته بودم

  ...حاال که شهريار نتونسته بود اميد و ببره حاال که يه مرد اينطوری پشتم ايستاده بود

  :خون دوباره تو رگهام جريان گرفت و به زور صدام و از گلوم بيرون فرستادم

  ..مم_

  !ممنونم

  لبخند کجی،

  :کنج لبهاش نشست

  ...هيچکس حق نداره تورو اذيت کنه پناه_

  !هيچکس

شوک چند دقيقه پيش هنوز کامال برطرف نشده بود که پلکم پريد و تا خواستم حرفی بزنم 
  :صدای مامان به گوشمون رسيد

  پناه،_
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  کجا موندی پس؟

سر که چرخوندم داشت به سمتمون ميومد و انگار از همه چيز بی خبر بود که قباد دستی تو 
  ...ش کشيد و بعد لباس هاش و مرتب کرد و راه افتاد به سمت مامانموها

قباد روبه روی مامان ايستاد و شروع کرد به سالم و احوالپرسی  که به سمتشون رفتم و کنار 
  :مامان ايستادم

  مامان از خيلی چيزا بی خبره_

  :قباد چشم ريز کرد و مامان پرسيد

  من از چی بی خبرم پناه؟_

  :اميد که دوباره آروم گرفته بود انداختم و گفتمنگاهم و به 

  همه چيز و با جزييات براتون نگفتم،_

  بعدا ميگم

  :ابرويی باال انداخت

  پس من مشتاقانه منتظر شنيدنشم_

و با يه اخم ظاهری زل زد بهم که باعث خنده هر سه مون شد و اين بار قباد نگاهی به ساعت 
  :مچيش انداخت و دستپاچه گفت

  ديگه بايد برم،من _

  دو سه ساعت ديگه کنسرت شروع ميشه

  :و با لبخند ادامه داد

از برکه خانم هم تشکر کن که به من کمک کرد تا واسه ديدن اميد و البته جويای احوالش _
  !شدن، بيام اينجا

  قبل از اينکه من يا مامان چيزی بگيم،

بهش خداحافظ گفت و من هنوز  پيشونی اميد و بوسيد و چند قدمی عقب رفت که مامان زيرلب
  :ساکت بودم که مامان اميد و ازم گرفت

  !برو بدرقه اش کن_

  :تعجب کردم با حرفش اما تا جلوی در با قباد رفتم و قبل از اينکه سوار ماشينش بشه گفتم
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  اميدوارم امشب حسابی بترکونی_

  :در ماشينش و باز کرد اما قبل از اينکه سوار بشه جواب داد

  ومدی خيالم از اين بابت راحت بود ولی حاال که نيستی،اگه مي_

  سعيم و ميکنم

  :کمی مکث کردم

  تو که ديدی اميد تب داره، نميتونم تنهاش بزارم_

  :سری تکون داد

  ميدونم،_

  برو بهش برس، خداحافظ

  ...زير لب جوابش و دادم و قباد سوار ماشينش شد و رفت

  :متوجه نگاه خيره مونده مامان شدمبا رفتنش برگشتم و در و بستم و همزمان 

  بگو ببينم بين تو و قباد چه خبره مارمولک؟_

  :لبام و با زبون تر کردم و گفتم

  خب راستش،_

  ...من

  من تو آموزشگاه قباد کار ميکنم،

  !نه استاد شايسته

  :چشمای مامان گرد شد

  االن داری به من ميگی؟_

  :به سمتش رفتم

  درگيری فکری ايجاد نکنم، فقط ميخواستم واسه تو و بابا_

  چون بين من و قباد هيچی نيست،

  اون فقط مدير آموزشگاهيه که من اونجا مشغولم
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  :نگاهش مرموز شد

  مطمئنی چيز ديگه ای بينتون نيست؟_

  :چشمی تو کاسه چرخوندم

  معلومه که نيست_

  :يه تای ابروش و باال انداخت

  ولی من بعيد ميدونم،_

  وز نگاهش به تو،اين قبادی که من ديدم هن

  همون نگاه عاشقانه قبله

  :و شونه ای باال انداخت

  حتی عاشقانه تر از قبل_

  :راه افتادم سمت خونه

  از اين خبرا نيست،_

  قباد ديگه اون پسری نيست که شما ميشناختين،

  اون حاال يکی از خواننده های معروف کشوره

  :صدای قدم هاش و پشت سرم ميشنيدم

  ...شک ندارم اين پسر همونه من_

  :و همراه با نفس عميقی ادامه داد

  همه که مثل اون شهريار از خدا بی خبر،_

  !تا به جايی ميرسن همه چی و يادشون نميره که

  واسه چند لحظه تو فکر فرو رفتم،

  تو فکر حرفای شهريار که اگه تنها بودم مثل هميشه جلوش الل ميموندم و اما با وجود قباد،

  !شده بود و دمش و گذاشته بود رو کولش و رفته بودبا خاک يکسان 

  .فکر به قباد بی اختيار باعث لبخند روی لبم شدم و بی هيچ حرفی وارد خونه شدم
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  :برکه لم داده بود رو مبل و داشت تلويزيون ميديد که بيخيال پرسيد

  کی بود؟_

که دمپايی محکم خورد به لنگه دمپاييم و درآوردم و پرت کردم به سمتش و البته با جا خالی بر
  :مبل

  تو نميدونی کی بود نه؟_

  :با ترس هينی کشيد

  چته پناه چرا انقدر وحشی شدی؟_

  :دمپايی ديگم و درآوردم و تهديد وار به سمتش رفتم

  کی بود آره؟_

  :آب دهنش و با سر و صدا قورت داد و سر کج کرد واسه ديدن مامان

  !ست دادهمامان، اينو از پشت بگير عقلش و از د_

و عين ديوونه ها دستاش و جلو صورتش گرفت تا آسيب احتمالی ای به صورتش نرسه که 
  :صدای خنده های مامان عاطفه فضای خونه رو پر کرد و باعث خنده های آروم منم شد

  قباد و خبر کردی که پاشه بياد اينجا اونوقت خودت و زدی به موش مردگی؟_

  :شتآروم دستش و از روی صورتش بردا

  ...نامرد_

  به من ميگه به پناه نگو اونوقت خودش اومد گفت؟

  :و با حرص ادامه داد

  !حقشه چهار خط فحش واسش سند کنم_

  :تا خواست گوشيش و از روی ميز برداره زدم رو دستش و گفتم

  خل نشی_

  :نفسش و فوت کرد تو صورتم

  بياد و بره راحت شيم؟حاال بعدا به حسابش ميرسم، اين شهريار چيشد پس نميخواد _

  :دست به سينه ايستادم
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  اومد،_

  !قباد ردش کرد رفت

  :چشمای برکه گرد شد

  اوهوع،_

  قباد ردش کرد رفت؟

  :چشمام و بستم و دوباره بازشون کردم

  بله،_

  !هرچی که اليقش بود بارش کرد، شهريارم دمش و گذاشت رو کولش و رفت

  :مامان به جمعمون اضافه شد

  شهريار اومد؟_

  پس چرا ما نفهميديم؟

  :شونه ای باال انداختم

  تازه باهم دست به يقه ام شدن،_

  صداشونم باال رفت ولی انگار صداس بلند تلويزيون نذاشته چيزی بشنوين

  :مامان دندونهاش و روی هم فشار داد

  خير نبينی شهريار که هرروز فقط آزار و اذيتت بيشتر ميشه_

  :دستم و روی شونش گذاشتم

  نباش مامان، نگران_

  ...قباد خوب جوابش و داد

  :چشماش درخشيد

  نميدونم چرا ولی حسم به قباد خوبه،_

  !فکر ميکنم روزای خوبی تو راه باشه

  :لبخند تلخی زدم
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  دل خوش نکن مامان،_

  !تو سرنوشت من هيچ روز خوب و خوشی وجود نداره، من ديگه مطمئنم

  

  شهريار#

  :و همين باعث شد تا صدای سارا از اتاق به گوشم برسهوارد خونه شدم و در و بهم کوبيدم 

  شهريار اومدی؟_

  حوصله نداشتم که فقط يه آره گفتم و خودم و انداختم رو کاناپه،

  قفسه سينم از شدت حرص و عصبانيت باال و پايين ميشد،

  .مرتيکه حروم لقمه بدجوری رفته بود رو مخم که سردرد گرفته بودم و تمرکزی نداشتم

  :نمايان شدن سارا، جلوی چشمام از فکر بيرون اومدم و سارا با تعجب نگاهی بهم انداختبا 

  پس اميد کو؟_

  :تلويزيون و روشن کردم و گفتم

  پيش مامانشه، حالش خوب نبود که بخوام بيارمش_

  :دوباره غر زدن و شروع کرد

  يعنی چی؟_

  مگه من واسش وقت آتليه نگرفته بودم؟

  بياريش؟ مگه قرار نبود بری و

  سکوت کردم،

اصال حوصله اين حرفارو نداشتم اما انگار سارا بدجوری دلش ميخواست رو اعصابم پياده 
  :روی کنه که جلوتر اومد و روبه روم ايستاد

  مگه با تو نيستم؟_

تن صداش که باال رفت بی اختيار دندونام رو هم چفت شد و کنترل تلويزيون و به ديوار 
  :کوبيدم

  چيه؟_
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  گی؟چی مي

  :چشماش گرد شد و عقب عقب رفت

  ديوونه شدی؟_

  چيکار ميکنی؟

  :پاشدم و جواب دادم

  آره ديوونه شدم، تو ديوونم کردی_

تويی که صبح تا شب فقط داری به من دستور ميدی و اگه از دستورات اطاعت نشه صدات و 
  ميبری باال

  :روبه روش وايسادم و انگشت اشارم و محکم رو سرش فشار دادم

  اين و تو اون مخت فرو کن، من بابات نيستم که راه به راه بخوام نازت و بکشم_

  :دستم و محکم تر فشار دادم انقدر که رنگش سرخ شد و ادامه دادم

  من غالم حلقه به گوش تو نيستم،_

  !بفهم

   !بفهم که من شوهرتم کسی که تو بايد بهش بگی چشم ولی همه چی بين ما برعکسه

  :کرد و دستم و از سرش جدا کرد ناباورانه نگاهم

  چيه؟_

  نکنه رفتی زن قبليت و ديدی فيلت ياد هندوستون کرده؟

  :و پوزخندی زد

  نکنه دل آقا دوباره لرزيده؟_

  :پوزخندش انقدر رو مخم بود که دندونام رو هم چفت شد

  برو تو اتاق سر به سرم نزار_

  :سری به نشونه رد حرفم تکون داد

  خانم و ديدی که به اين حال افتادی؟همينه نه؟ پناه _
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  :بلند بلند نفس ميکشيدم و حرفی نميزدم و سارا يک ريز داشت ادامه ميداد

  لياقت تو همون دختره احمقه، نه من که باعث به عرش رسيدنت بشم_

  :و به تالفی حرفايی که بهش زده بودم داد زد

  ولی بدون تو بدون من هيچی نيستی شهريار خان،_

من و پول من همون شهرياری که تو بهزيستی بزرگ شده و معلوم نيست نطفه تو بدون 
  ...حروم کدوم زن و مرديه و

نزاشتم حرفش تموم شه و بی اختيار سيلی محکمی تو صورتش زدم انقدر محکم که صداش 
  ...خفه شد و دست لرزونش و روی صورتش گذاشت

يشتر از اين حرفها بود که چشماش پر لب باز کرد تا حرفی بزنه اما انگار شوک اين سيلی ب
  ...شد و به سرعت از ديدم خارج شد و صدای کوبيدن در، خبر از چپيدنش تو اتاق رو بهم داد

  مشت محکمی تو سر خودم زدم و نشستم روی زمين،

  نميخواستم همچين کاری کنم اما اون باعث شده بود تا نفهمم دارم چيکار ميکنم،

  اخته بود که انتخابم نبودن،اون من و ياد روزايی اند

  ياد پدر و مادری انداخته بود که نميدونستم کين و حتی نميدونستم من زاده ی چيم،

  !يه ازدواج شرعی و قانونی يا به قول سارا يه رابطه نامشروع

تکيه دادم به ديوارو سرم و رو زانوهام گذاشتم، اما اينطوری چيزی درست نميشد که بلند شدم 
  اق رفتم،و به سمت ات

هرچی تقال کردم واسه باز کردن در بيهوده بود و سارا در و قفل کرده بود که پشت در 
  :ايستادم و گفتم

  ...من نميخواستم دست روت بلند کنم_

  ...من

  :صدای گرفتش باعث قطع شدن حرفم شد

  ...راحتم بزار_

  چشمام و بستم و محکم روی هم فشارشون دادم،

  ...چه روز گندی بود،امروز

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

457 
 

راهی آشپزخونه شدم و شيشه مشروبی که توی کابينت بود و بيرون آوردم و تا نصف ليوان 
  واسه خودم ريختم و يه نفس سرکشيدم،

  شايد فقط با مست بودن ميتونستم از اوضاع آشفته امروز کمی فاصله بگيرم که دوباره ريختم،

  ...باز ليوان و سر کشيدماين بار بيشتر و روی يکی از صندليای ميز غذا خوری نشستم و 

آرامشی که به دنبالش بودم از من فراری بود و هرچی من ميدويدم به سمتش، ازم دور و 
  ...دورتر ميشد

  !اين زندگی اونی نبود که فکرش و ميکردم

غرق همين افکار پلکام سنگين تر ميشد که با صدای باز شدن در به خودم اومدم و از 
  آشپزخونه بيرون رفتم،

  :آماده شده بود و با قيافه زار داشت کفشاش و ميپوشيد که به سمتش رفتمسارا 

  کجا؟_

لب پاره شدش و صورت سرخ شدش داشت بهم ميفهموند چه غلطی کردم که بينيش و باال 
  :کشيد و با صدای بغض آلودی گفت

  دارم ميرم،_

  !من تو خونه يه روانی بی لياقت نميمونم که تهش بشه اين

صورتش کرد و بعد از پوشيدن کفشاش دستش به سمت دستگيره در رفت که و اشاره ای به 
  :جلوش ايستادم

  اين بچه بازيا چيه؟_

  !برو بشين سرجات

  :تو چشماش اشک جوشيد، بااين وجود هنوز مغرور بود

خيال کردی من اون پناه بی دست و پای اللم که هرباليی سرم بياری ساکت بمونم و دم _
  نزنم؟

  :کاش و پاک کرد و ادامه دادبا پشت دست اش

  !کور خوندی، به غلط کردن ميندازمت حاال برو کنار_

  :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم
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  تو هيچ جا نميری،من نميزارم که بری_

  :و با صدايی که پايين اومده بود گفتم

  من عصبی شدم بخاطر اون حرفا، _

  خب بهم حق بده، 

  گذشته ای که هيچيش دست من نبودهتو گذشته من و کوبيدی تو سرم، 

  :نگاهش و ازم گرفت بااين وجود نميخواستم بره که کيفش و از دستش گرفتم

  حاالهم معذرت ميخوام بابت اون سيلی، من و ببخش واقعا دست خودم نبود عزيزم_

  ...شونه هاش لرزيد و با صورت گريون از کنارم رد شد و دوباره برگشت تو اتاق

آوری که به فضای خونه حاکم شده بود متوجه صدای زنگ گوشيم شدم تو سکوت سرسام 
  خودم و به ميز عسلی رسوندم و نگاهی به صفحه گوشی انداختم،

  :شهاب پشت خط بود که جواب دادم

  بله شهاب_

  :حسابی شارژ بود که با انرژی گفت

  کجايی؟_

  شب با بچه ها دور هميم پاشو بيا خونه من

  :ميرفت که گفتمهوا داشت روبه تاريکی 

  فقط بچه ها؟_

  :با خنده گفت

يه جوری ميپرسی انگار اولين باره که ميخوای بيای، مثل هميشه يه مشت در و دافم توپم _
  هستن که البته دهنشون چفت و بست داره خيالت راحت

  :و قبل از اينکه من چيزی بگم ادامه داد

  واسه شام برسون خودتو، فعال_

و گوشی فهميدم قطع کرده و گوشی و روی ميز گذاشتم و رفتم تو با پخش شدن صدای بوق ت
  اتاق،
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  سارا رو تخت دراز کشيده بود و پتو رو روی سرش کشيده بود که کنارش نشستم،

  پشتش به من بود،

  :پتو رو از رو سرش پايين کشيدم و گفتم

  هنوز از من دلخوری؟_

  :دستم و روی دستش گذاشتمجواب نداد و سعی کرد دوباره پتو رو روی سرش بکشه که 

  پس دلخوری_

  :بی اينکه بهم نگاه کنه گفت

  ميخوام بخوابم حتما اجازه خوابيدنم ندارم؟_

  :اسمش و با لحن مهربونی صدا زدم

  سارا،_

  تو که ميدونی من طاقت قهرتو ندارم،

  اصال تو باهام سرسنگين باشی انگار غم دنيا رو سرم آواره

  :باالخره سر چرخوند سمتم

  من که با تو دعوا نداشتم داشتم؟_

  خودتی که عصبانيتت و از جای ديگه سر من خالی ميکنی،

  بد کردم واسه بچت وقت آتليه گرفتم؟

  بد کردم عمر و جوونيم و گذاشتم پای بچه تو فقط بخاطر اينکه دوستدارم؟

  منتظر چشم دوخت بهم،

  :صورتش کشيدمرد گريه هاش هنوز روی صورتش پيدا بود که دستم و آروم تو 

  رفتم دنبال اميد، اونجا قباد و ديدم ميشناسيش که؟_

  :زير لب اوهومی گفت و من ادامه دادم

  همکالم شدن باهاش عصبيم کرد_

  :و با پوزخند گفتم
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اينطور که پيدا بود پناه خانم درگير يه عشق و عاشقی تازست و معلوم نيست چه غلطی _
بود،همه اينا به عالوه حرفات باعث شد تا کنترلم و از کرده بودن که بچه به اون حال افتاده 

  دست بدم

انگار خبری که راجع به پناه بهش داده بودم باعث شده بود تا يه کم حال و هواش بهتر شه که 
  :نشست تو جاش و پرسيد

  يعنی پناه داره ازدواج ميکنه_

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم

  !فکر کنم_

  لبخند کجی،

  :نشست گوشه لب هاش

  چقدر خوب_

  :آروم خنديدم

  ميدونستم باعث لبخندت ميشه، زودتر بهت ميگفتم_

  :نگاه چپ چپش و بهم دوخت

  همه اينا از رو دوستداشتنه،_

  تو که ميدونی من چقدر دوستدارم؟

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم و سارا ادامه داد

  انقدر که دلم نميخواد هيچ زنی حتی بهت نگاه کنه،_

  ...خيلی حسودم شهريارمن 

  !خيلی

  :خودم و بهش نزديکتر کردم و جواب دادم

  من دوبرابر بيشتر دوستدارم، حاال آشتی؟_

  :خنديد

  آره اين بار و ميبخشمت_
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  :ابرويی باال انداختم

  واقعا لطف بزرگی در حقم کردی، حاال اجازه هست من برم؟_

  :سوالی نگاهم کرد

  کجا؟_

  :ادامه دادم

  شام دعوتم کرده،شهاب واسه _

  !يه دور همی دوستانست تورو هم ميرسونم خونه پدرت آخرشب ميام دنبالت

  :لب و لوچش آويزون شد

  ولی من دلم ميخواست شام بريم بيرون_

  :سرم و کج کردم و دقيق تر نگاهش کردم

  قول ميدم فرداشب تمام و کمال در اختيار تو باشم، خوبه؟_

  :عقب برد و گفتو نوک بينيش و کشيدم که سرش و 

  خيلی خب، پس بزار آماده شم_

  ...و از روی تخت پايين رفت

  

  قباد#

متن آهنگ و يه بار ديگه مرور کردم و همزمان به فرزين عالمت دادم که که آهنگ و پلی 
  کنه و پشت ميکروفونم ايستادم و تمرکز کردم واسه خوندن آهنگ جديد،

  :شته بودمدومين آهنگی که با فکر به پناه شعرش و نو

  رفتنت نزديکه چون دلم آشوبه

   چون درست چند وقته

  خيلی حالت خوبه

    دستمو نميگيری
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   يعنی قلبت اينجا نيست

   عشق من خانومم درد تو اينا نيست

  بری چی ميمونه برای من

  آخه من غير خنده های تو

  مگه چی دارم تو بگو

   آخه کی پای اين يکی شدن

   همه دنياشو داده مثل من

  بگو تو بگوتو 

   تو بری خاطرهات يک شب آبم ميکنه

   خونمون وقتی بری خونه خرابم ميکنه

   ميترسم از اين همه تنهايی

  از اينکه هرجا باشی اينجايی ميترسم

  بری چی ميمونه برای من

  آخه من غير خنده های تو

  مگه چی دارم تو بگو

   آخه کی پای اين يکی شدن

   همه دنياشو داده مثل من

  تو بگوتو بگو 

حس ميکردم بعد از  آهنگ 'اتفاق' اين تنها آهنگی بود که با همون حس و حال ناب داشتم 
  ميخوندمش،

  پناه و نزديک به خودم ميديدم،

هرچند اون همه چيز و انکار ميکرد و تموم تالشش و واسه ناديده گرفتن من و عشق من 
  ميکرد،

  بااين وجود باز هم دوستش داشتم،
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نی بود که قلبم و ميلرزوند و حتی وقتی نبود خاطراتش انقدر عزيز بود که اصال اون تنها ز
هيچوقت تن به اون ازدواج ناخواسته ندادم و زندگی با يادش و به هر زن ديگه ای ترجيح 

  !دادم و تهش از خونه بيرون زدم و محکوم شدم به تنهايی زندگی کردن

  :دست زدنآهنگ که تموم شد عليرضا و مهرداد شروع کردن به 

  اوه چه کردی قباد،_

  !همه آهنگات و بزار يه طرف، اين يه دونه رو بزار يه طرف ديگه

  :قبل از اينکه جواب مهرداد و بدم اين بار عليرضا گفت

  اين شاهکار و ميخوای کی بدی بيرون؟_

  کاراش و واسه هفته آينده اوکی کنم؟

  :ابرويی باال انداختم و رفتم کنارشون

  !مهر اوکی کن 10 کاراش و واسه_

  :عليرضا چشم ريز کرد

  روز ميندازيش عقب؟ 20چرا؟ ما که ميتونيم يه هفته ای پخشش کنيم چرا _

  :لبخندی زدم و شمرده شمرده گفتم

  !چون اون روز، روز خيلی مهميه_

  کارم تو استوديو که تموم شد،

  :کردن در گفتراه خروج و در پيش گرفتم مهرداد هم همراهيم ميکرد که قبل از باز 

  آماده عکس و امضا با هودارا هستی؟_

  :نگاه معناداری بهش انداختم

  !به لطف تو و اطالع رسانی هات من هميشه بايد آماده رد شدن از اين تونل باشم_

  :خنده هاش گوشم و پر کرد

  همچين ميگی تونل انگار تونل وحشته،_

  کاش چهارتا از اين دختر خوشگالهم بخاطر من ميومدن

  :قيافه مظلومی به خودش گرفت که گفتم و
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  برو خودت و سياه کن، هرکی ندونه من که ميدونم تو زندگی تو چه خبره_

  :و به در اشاره کردم

  بازش کن_

  :همزمان با باز کردن در جواب داد

  تو زندگيم عشق نيست قباد خان،_

  !من فقط عشق ميخوام

ه جواب دادن به مهرداد باقی نموند و در که باز شد، بين ازدحام جمعيت ديگه فرصتی واس
  ...جلوتر از مهرداد قدم برداشتم و طبق معمول، عکس های سلفی با هوادارا شروع شد

طول کشيد تا تونستم خودم و از بينشون بيرون بکشم و با رسيدن به بيرون داشتم نفس تازه 
  :ميکردم که مهرداد ماشين و جلو پام نگهداشت

  سوار شو بريم_

  :حرفی سوار ماشين شدم و مهرداد ماشين و به حرکت درآوردبی هيچ 

  نگفتی چرا ميخوای بری آموزشگاه،_

  !قديما کمتر ميرفتيا

  :نگاه چپ چپم و بهش دوختم

  !تعارف نکن مهرداد، اگه ميخوای آمار خواب و بيداريمم در بياری بپرس_

  :لبش و به دندون گرفت

  بود باالخره اخبار به گوش ماهم ميرسهمن غلط بکنم قباد خان، فقط محض کنجکاوی _

  :چشم ريز کردم

  چه اخباری؟_

  :سرش و به اطراف تکون داد

  هيچی، از همين دور برگردون بايد دور بزنم؟_

  :داشت به نحو احمقانه ای بحث و عوض ميکرد که گفتم

  من و نپيچون، چی ميخوای بگی_
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  :سر چرخوند سمتم

ديگه اومده آموزشگاه و از قضا بدجوری دل شمارو يه بنده خدايی ميگفت، يه بنده خدای _
  برده

  :لبام و با زبون تر کردم

  احيانا اين بنده خدا خانم رحيمی که نبوده؟_

  :چشماش گرد شد

  معلومه که نه، مگه من اسم خانم رحيمی و آوردم؟_

  :تو سکوت که نگاهش کردم با اصرار بيشتری ادامه داد

  خانم رحيمی چيزی نگفته قباد،_

  يديم آموزشگاه نزنی تو برجکشرس

  :شونه ای باال انداختم

  تو که ميگی اون چيزی نگفته، پس بهش حرفيم بزنم برا تو مشکلی ايجاد نميشه_

  :لب زد

  ای بابا،_

  !واقعا خيلی دل سنگی که انقدر يه دختر بيچاره رو اذيت ميکنی

  :نيشخندی زدم

  از کی تا حاال تو انجمن حمايت از زنان زدی؟_

  :قهقهه بلندی زد

  اختيار داری، من که هميشه حواسم به بانوان کشورم بوده_

  تو خنديدن همراهيش کردم،

ميدونستم خانم رحيمی اخبار و بهش رسونده بااين وجود وقتی نزديک آموزشگاه شديم، ديگه 
  :حرفی نزدم و مهرداد ماشين و يه گوشه پارک کرد و پياده شديم

  م رحيمی نگیجون مهرداد، چيزی به خان_

  :به راهم ادامه دادم
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  سعيم و ميکنم_

  :و با تک خنده خنده ای گفتم

  !خانم رحيمی چقدر سادست که به دهن لقی مثل تو اعتماد کرده و همچين چيزی و بهت گفته_

  :روبه روم ايستاد

  دمت گرم ديگه، حاال شديم دهن لق چيز ديگه ای هم ميخوای بارمون کن_

بدم، نگاهم افتاد به در ساختمون، پناه و برکه داشتن وارد اموزشگاه تا خواستم جوابش و 
ميشدن و ديدن پناه باعث شده بود تا تموم هوش و حواسم و از دست بدم که مهرداد چند باری 

  :دستش و جلوی چشمام تکون داد

  کجايی قباد؟_

  !دارم با تو حرف ميزنم

  :به خودم اومدم

  چی... چی ميگی؟_

  :رد شدچشماش از تعجب گ

  تو چی ديدی که به اين حال افتادی؟_

  :رد نگاهم و گرفت و چرخيد به سمت پناه و برکه و با خنده های مختص خودش گفت 

  يعنی باور کنم دوتا دختر ديدی آب از لب و لوچت آويزون شده؟_

  ...زير لب فحش جانانه ای نثارش کردم و از کنارش رد شدم و به سمت ساختمون رفتم

  :منتهی به آموزشگاه، خودم و برکه و پناه رسوندم و صدايی تو گلو صاف کردم تو راهروی

  !سالم_

قبل از پناه، برکه به سمتم برگشت و نگاهش و بين من و مهرداد که پشت سرم ايستاده بود 
  :چرخوند

  سالم_
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مهرداد جلو اومد و با نيش باز جواب سالم برکه رو داد و يه جوری زل زد به برکه که هرآن 
ممکن بود با نگاهش، دختر طفِل معصوم و بخوره که با ارنج زدم تو شکمش تا عقب بره و 

  :همزمان پناه با صدای آرومش جواب سالممون و داد که به در اشاره کردم

  بفرماييد_

  :برکه و پناه که داخل شدن، مهرداد دستم و گرفت

  با اينکه بد زدی تو شکمم، ولی طرف خودشه نه؟_

  :پوفی کشيدم

  چقدر امروز رو مخی_

  :نوک انگشتش و تو موهای مشکيش برد و مغز نخوديش و خاروند

  ميتونی جواب بدی و خودت و خالص کنی_

  :و چشمکی زد

  کدومش بود؟_

  :چشمام و بستم و محکم روی هم فشارشون دادم که خودش شروع کرد به حدس زدن

   اونی که با صدای آروم جواب سالمت و داد، هوم؟_

  :ديدم بيخيال لب زدموقتی 

   !آره خودشه_

سر از کارش در نمياوردم که دستم و ول کرد و همزمان با قدمی که به عقب برداشت نفس 
  :عميقی کشيد

  !خدايا شکرت_

  :داشت از سرم دود بلند ميشد

  چتی مستی چيزی هستی؟_

  :تند تند سرش و به نشونه رد حرفم تکون داد

  کاش چت بودم،_

  !کاش مست بودم
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  :دوباره به سمتم اومدو 

  !يه چيزی فراتر از اينهاست قباد_

  تو به عشق در يک نگاه اعتقاد داری؟

  :زل زد به زمين و آه عميقی کشيد

  !فکر کنم عاشق شدم_

  :کم مونده بود از خنده منفجر بشم که جلوی خودم و گرفتم

  يعنی ميخوای بگی تو عاشق شدی؟_

  عاشِق برکه؟

  :سرش و باال گرفت

  اسمش برکست،پس _

  خدای من،

  !چه اسم زيبايی

  :پاک خل شده بود که گفتم

  من تو دفترم کار دارم، اگه چرت و پرتات تموم شده ميخوام برم داخل_

  :صاف ايستاد و گفت

  ببين من خوبم؟_

  :و دستی تو موهاش کشيد

  منم ميخوام بيام، خوبم؟_

کرد و جلوتر از من وارد  ناچار سرم و به باال و پايين تکون دادم که لباسش و مرتب
  !آموزشگاه شد

مهرداد حسابی رفته بود تو نخ برکه و حلال تکيه به ميز خانم رحيمی روبه روش ايستاده بود 
و لبخندای احمقانه ای تحويلش ميداد که برکه موذب شد و سرش و انداخت پايين، کنار مهرداد 

  :ايستادم و طوری که فقط خودش بشنوه گفتم

  ی که فراريش ميدیاحمق اينجور_
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  :نگاه گيجش به سمتم چرخيد و خودش و جمع و جور کرد

  !خودم ميدونم چيکار کنم_

  :قبل از اينکه بخوام جوابش و بدم پناه صدايی تو گلو صاف کرد

  ميخواستم باهاتون حرف بزنم آقای سعادت_

  :ابرويی باال انداخت

  در خدمتم_

  .تا پناه قبل از من وارد اتاق شدو راه افتادم سمت اتاقم و جلوی در ايستادم 

  :رو يکی از صندلی های جلوی ميز نشستم و دستام و توهم قفل کردم

  چيزی شده؟_

  :شمرده شمرده گفت

  نه، راستش ميخوام درباره برکه حرف بزنم_

  :و با کمی مکث ادامه داد

ميخوام اگه  برکه هم دست و پا شکسته يه کمی گيتار بلده، تعداد بچه های کالس هم که زياده_
  !ممکن باشه برکه يه کمی کمکم کنه

  :قبل از اينکه بخوام چيزی بگم دستش و باال آورد

  البته برکه هيچ قرارداد و حقوقی نميخواد، فقط ميخواد به من کمک کنه_

  :با رضايت نگاهی بهش انداختم

  خيلی هم خوبه،_

  !بدون حقوق نه من هيچ مخالفتی ندارم ميتونه از همين حاال بهت کمک کنه، ولی

  :تا خواست چيزی بگه ادامه دادم

  !اين تنها شرط منه_

  :آروم خنديد

  بعدا راجع بهش با خود برکه حرف بزن من ديگه بايد برم سرکالس_
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  :از روی صندليش بلند شد

  الزمه االن با برکه حرف بزنی يا بعد از کالس؟_

  :روبه روش ايستادم و گفتم

مهرداد، خارج از اين محيط يه شام يا ناهار باهم باشيم  فکرکنم بخاطر برکه و دوست من_
  همون موقع هرچی که الزم بود و ميشنوم

  :چشماش گرد شد

  برکه و مهرداد؟_

به سمت در رفتم و بازش کردم و قبل از اينکه بخوام چيزی بگم نگاهم افتاد به مهردادی که 
ودن که سرچرخوندم سمت پناه حاال کنار برکه رو صندلی نشسته بود و حسابی باهم مشغول ب

  :و گفتم

  !بيا خودت ببين_

با همون صورت متعجبش اومد و پشت سرم ايستاد و سر کج کرد واسه ديدن برکه و مهرداد 
  :و با تعجب دستش و جلوی دهنش گرفت

  !برکه بی حيا_

  :و خواست بره بيرون که جلوش و گرفتم

  بسپر به خودش، مهرداد پسر بدی نيست_

  :نشونه رد حرفم تکون دادسری به 

  من نميزارم باليی که سرم اومد، سر برکه هم بياد_

  :و با صدای آرومی ادامه داد

  !شما آقايون مهارت بااليی تو قشنگ حرف زدن داريد و گوش ما خانم هام که زود باور_

  :چشم ريز کردم

  !واسه صدمين بار بهت ميگم، همه مردا شبيه هم نيستن_

  :باال انداختبا خنده شونه ای 

  شايد يه روزی بهم ثابت شد_
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  ...و از کنارم رد شد و رفت بيرون

  

  پناه#

بی صبرانه منتظر تموم شدن کالس بودم تا بتونم از برکه حرف بکشم و ببينم اون پسره تو 
شد و کالس به اتمام رسيد برکه که سعی داشت  7گوشش چی ميخونده که باالخره، ساعت 

ا کنه با همه به گرمی خداحافظی ميکرد که البه الی خداحافظی خودش و تو دل بچه ها ج
  :کردناش دستم و رو شونش گذاشتم و گفتم

  بسه يه خداحافظی همگانی هم بکنی کفايت ميکنه_

  :نيمرخ صورتش به سمتم چرخيد

  ؟چرا_

  :دست به سينه روبه روش وايسادم

  چون باهات کار دارم_

  :ه دادممنتظر که نگاهم کرد، تهديد وار ادام

  اون پسره پايين داشت بهت چی ميگفت که از خنده ريسه ميرفتی؟_

  :دستش و کرد تو مقنعش و موهاش و تو فرستاد

  هيچی_

  :سری تکون دادم

  !از هول شدنت معلومه، زود باش بگو_

  :طلبکار شد

  !اصال هرچی فضوليش به تو نيومده، هروقت به نتيجه رسيديم خبرش و بهت ميدم_

  :چشمام گرد شد

  نتيجه؟ اونوقت چه نتيجه ای؟_

  :نفس عميق و آسوده ای کشيد

  به نظرم پسر بدی نيست_
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  :و چشمی تو کاسه چرخوند

اسمش مهرداده، تنظيم کننده قباِد مثل اينکه از منم خوشش اومده و پيشنهاد آشنايی بيشتر و _
  !داده

  :با قيافه وا رفتم زل زده بودم بهش

  اونوقت تو بهش چی گفتی؟_

  :انه جواب دادسرخوش

خب معلومه قبول کردم که بهش فرصت  بدم تا خودی نشون بده، خدارو چه ديدی شايد _
  !ازش خوشم اومد

برکه عينهو پسر نديده ها تا خود خونه داشت از مهردادی ميگفت که فقط باهاش چهارتا کلمه 
  حرف زده بود و انگار خيلی هم دلش و برده بود،

وهای مشکی پر پشتش و ابروهای مردونش و قد و باالی بلدش انقدر که با آب و تاب از م
ميگفت و من واسه همراهی باهاش فقط سرم و تکون ميدادم که باالخره ساکت شد و فرصتی 

  :پيش اومد تا منم حرف بزنم

اگه توصيف و تشبيه اين عشق يه روزت تموم شده، بايد بهت بگم که قباد ميخواد با توهم _
هش گفتم که تو فقط ميخوای به من کمک کنی اما قبول نکرد گفت بايد قرارداد ببنده من ب
  باهات حرف بزنه

  :لبخند گله گشادی زد و خيره به مسير پيش رو گفت

  مهردادم هرروز مياد آموزشگاه؟_

  :تهديد وار پشت دستم و نشونش دادم

  !ميزنم تو دهنتا_

  :سوراخای دماغش از شدت حرص گشاد شد

  ارو گرفتی؟ باز يادت رفت فقط يه ذره از من بزرگتری؟باز فاز مامان بزرگ_

  :در کمال آرامش جواب دادم

  خودت جواب خودت و دادی، هرچی نباشه من ازت بزرگترم انقدر جلف بازی در نيار_

  :ابرويی باال انداخت
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  !برو بابا_

  :نفس عميقی کشيدم

  احتراما واقعا از بين رفته_

  :زد زير خنده

  بزرگا رفتار کنی همينهتا وقتی عين مامان _

  :شيشه پنجرم و يه کم دادم پايين و گفتم

  فعال ترجيح ميدم هوای آزاد بخوره به سرم بلکه بيشعوريت و يادم بره_

  :با دست ضربه آرومی رو پام زد

  به جای اين ديوونه بازيا بگو ببينم اين پسره هميشه تو آموزشگاهه يا نه؟_

  !بخرم چون هيچی ندارم دست لباس 10�8�7اگه هست بايد برم 

  :دستی تو صورتم کشيدم

  !مثل اينکه کاری از من برنمياد، از ايتجا به بعدش و ميسپارم به بابا_

  :اين بار که خنديد تو خنديدن همراهيش کردم و بين خنده ادامه دادم

  !خيلی احمقی_

زدن با حال و هوای اين روزهای برکه، روحيه منم عوض کرده بود وقتی شوقش و تو حرف 
  مهرداد ميديدم و شاهد قرارهای چند روز يک بارشون ميشدم ياد خودم ميفتادم،

  ياد روزهايی که گذشته بود،

  ياد خاطره هايی قبل تر از خاطرات شهريار،

  !ياد قباد

  :غرق قديما بودم که با صدای برکه به خودم اومدم

  من خوبم؟_

بود، مانتوی سبزش حسابی به پوست نگاهی به سرتا پاش انداختم،حسابی به خودش رسيده 
  :گندميش ميومد و شال و شلوار مشکيش هم تيپش و کامل کرده بود که گفتم

  عالی شدی_
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  :يه لبخند گذرا زد

  تو چی نميخوای يه دستی به صورتت بکشی؟_

  :با تعجب گفتم

  من که حاضرم_

  :با انگشت زد رو لباش

زرشکی ای چيزی بزن، با دوتا رنگ رژت خيلی تو ذوق ميزنه، پاشو يه رژ قرمزی _
  !جنتلمن قرار داريما

  از رو تخت بلند شدم و تو آينه نگاهی به خودم انداختم،

  :آرايش کمرنگ صورتم به نظرم مناسب بود که جواب دادم

  ديگه از من گذشته اين قرتی بازيا_

  :پشت سرم وايساد

  تو خودت و چه شکلی ميبينی که من نميبينم؟_

  :زل زدم به خودم

  !يه زن شکست خورده که لياقت وفاداری و نداشته و بهش خيانت شده_

  :دستم و رو صورتم کشيدم و ادامه دادم

  !من از خودم متنفرم برکه_

  :از تو آينه نگاهش و دوخته بود بهم که ناباورانه ابرويی باال انداخت

  ارارو کرد؟تو واقعا انقدر خل شدی که فکر ميکنی مشکل از تو بوده که اون عوضی اون ک_

  :روبه روم ايستاد و لحنش جدی تر شد

  ...تو هيچی کم نداری پناه شهريار آدمی بود که_

  :حرفش و قطع کرد و دوباره ادامه داد

  !حيفه آدم خطاب کردنش_
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شهريار يه تازه به دوران رسيده بود که سود خودش و تو ازدواج با کسی ديد که همه اون 
بود، اصال فکر نکن که شهريار عاشق اون زنه من معروف شدن و مديون اون و پدرش 

  !مطمئنم اون انقدر بی ذات و کثيفه که از اون دختره هم داره استفادش و ميکنه

  :نفس عميقی کشيدم

  چرا من يهو ياد اون افتادم؟_

  :و دستپاچه ادامه دادم

  بريم داره دير ميشه_

  :و خواستم از کنارش رد شم و برم که مانعم شد

  رژ قرمزه رو نزنی جايی نميريمتا اون _

  :و با يه لبخند گوشه لبی ادامه داد

  !حاال درسته قباد ديوونته ولی گناه داره، بزار يه بار خوشگل تر ببينتت_

  :چشم غره ای بهش رفتم

  قباد به من چه ربطی داره؟_

  من بخاطر تو دارم ميام و اينکه مهرداد واسه شام دعوتم کرده

  :ابرويی باال انداخت

  يعنی هيچ اهميتی نداره که قباد هم هست نه؟_

  :شونه ای باال انداختم

  !هست که هست، بريم داره ميشه_

  :رژ لب قرمز رنگش و از روی ميز آرايش برداشت و چرخيد سمتم

  تا اين و نزنی هيچ جا نميريم، حاال انتخاب با خودته من واست بزنم يا خودت؟_

  :زديک شه که دستش و گرفتمو در رژ لب و باز کرد و خواست بهم ن

  !بده خودم ميزنم، به تو باشه ميخوای عين خودت دور تا دور لبام و رژ مالی کنی_

  :آروم خنديد و رژ و تحويلم داد

  !باالخره هرکسی يه سبک آرايشی ای داره_
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  :همزمان با زدن رژ جواب دادم

  !آره، سبک توئم از ناب تريناشه_

  :خنده هام و درآورد و با خنده برگشتم سمتش که ادای

  بريم که مهرداد اصال دوست نداره عالفش کنم_

  :کيفم و از رو تخت برداشتم

  خدا آخر عاقبت مارو با اين مهرداد به خير کنه_

  :و رفتم سمت در

  !بفرماييد عروس خانم_

  ...شالش و مرتب کرد و آسه آسه قدم برداشت به سمت بيرون

  رستوران،يکساعتی طول کشيد تا رسيديم به اون 

رستورانی که تا حاال نرفته بودم ولی تو بهترين جای تهران بود و هرچی بهش نزديک تر 
  !ميشديم گل از گل برکه ميشکفت و کيف ميکرد از پيدا کردن مرد روياهاش

  :ماشين و پارک کرد و قبل از پياده شدن گفت

  !تخاب ميکنيماگه از منوش چيزی نفهميدی صبر کن اونا سفارش بدن ماهم همونو ان_

  :با مشت کوبيدم به بازوش

خوبه هفته ای سه بار با دوستات از اين رستوران به اون رستوران درحال رفت و اومدی _
  !آبرو بر

  :نفس عميقش و فوت کرد تو صورتم

  !من غلط کرده باشم تا حاال همچين رستورانی رفته باشم_

ان همچنان ادامه داشت که چرت و پرت گفتنهای برکه تا رسيدن به در ورودی رستور
  ...باالخره رسيديم

با کنجکاوی نگاهی به داخل انداختم، خلوت بودن يه همچين رستورانی باعث تعجب بی حد و 
  :مرزم شده بود که نگاه گيجم به سمت برکه چرخيد

  اينجا که يه نفرم نيست نکنه اشتباه اومديم؟_
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  :شونه ای باال انداخت

  نميدونم_

  :در رستوران باز شد و برکه سر چرخوند به سمتمو جلوتر رفت که 

  !بيا بريم تو ببينيم چه خبره_

  پشت سرش رفتم و هر دو باهم وارد شديم،

هرچی چشم ميچرخوندم هيچ خبری نبود حتی انگار صاحب رستوران هم اينجا حضور 
ستم نداشت و دور تا دور اين رستوران خالی از هر آدمی بود که يه کمی ترسيدم و تا خوا

  حرفی بزنم با پخش شدن موزيکی خشکم زد،

صدای آشنای قباد تو اون موزيک باعث باز موندن دهنم شد  نميدونستم داره چه اتفاقی ميفته 
  که از پله های روبه روم قباد و پشت سرش مهرداد پايين اومدن،

  ...کيک تو دستهای قباد تو فکر فرو بردم فردا

  !کرده بودم فردا تولدم بود و من کال فراموش

  :با شنيدن صدای برکه به خودم اومدم

  يه جيغی چيزی نميخوای بزنی؟_

  !مثال سوپرايزت کرديم

تنم يخ کرده بود که چند باری نفس نفس زدم و با دست سردم دست برکه رو گرفتم و همزمان 
  :قباد و مهرداد روبه روم ايستادن و قباد با لبخند عميقی گفت

  !تولدت مبارک_

  آزادم و جلوی دهنم گذاشتم و نگاهم و بين قباد و مهرداد و برکه چرخوندم،دست 

باورم نميشد اونا واسم يه همچين برنامه ای چيده بودن که همه احساسم جمع شد تو چشمام و 
  :با صدای آرومی گفتم

  !نميدونم چی بگم_

  :مهرداد خنديد

  االن نبايد چيزی بگيد بايد شمع هارو فوت کنيد_
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شکالتی و شمع های رنگی رنگی چيده شده روش اشاره کرد و قباد يه قدم بهم  و به کيک
  :نزديک تر شد

  !شمع هارو فوت کن تا صد سال زنده باشی_

دستم و از جلوی دهنم برداشتم و با همون حالت شوکه شدم مطابق حرفش شمعارو فوت کردم 
  :که صداش دراومد

  مگه آرزو کردی؟_

  :رد حرفش تکون دادو سرش و تند تند به نشونه 

  !دوباره بايد شمع فوت کنی_

و کيک و سمت مهرداد گرفت و مهرداد با فندک شروع کرد به دوباره روشن کردن شمعها و 
  :البته اون وسطا متوجه نگاه سنگين برکه هم شد که زير چشمی نگاهش کرد و گفت

  !من سيگاری نيستما، فندک مال رستورانه_

  :دادبرکه دست به سينه جواب 

  !معلوم ميشه_

  ...و باعث پيچيدن صدای خنده هامون تو رستوران خالی امشب شد

اين بار آرزو کردم و بعد از باز کردن چشمام شمع هارو فوت کردم که مهرداد با شيطنت 
  :گفت

  !واسه برکه هم آرزو ميکرديد_

  :و يقه لباسش و مرتب کرد

  !باالخره اينکه به من برسه بزرگترين آرزوشه_

  :اه معناداری بهش انداختم و برکه جواب دادنگ

  !يه کاری نکن پيامات و با صدای بلند بخونم_

  :مهرداد صداش و تو گلو صاف کرد

  !عزيزم، بعدا صحبت ميکنيم_
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ديوونه بازياش باعث خنده های دوبارمون شد که قباد به ميز چهار نفره ای که کمی باهامون 
  :فاصله داشت اشاره کرد

  امشب رزروه هرجا که دوست داريد بشينيدکل رستوران _

  :به سمت همون ميز رفتم

  !همينجا خوبه_

پشت ميز که نشستم، برکه و مهردادم صندلی های ديگه رو پر کردن و قباد کيک به دست 
  ...رفت باال تا کيک و تحويل يکی از گارسونا بده

انگشتاش روی ميز  موزيکش واسه چندمين بار داشت پخش ميشد و برکه هم ريتم باهاش با
  :ضربه ميزد

  آهنگه جديده؟_

  :مهرداد سری به نشونه تاييد تکون داد

  مهر پخش نشه 10دو سه هفته ای ميشه که آماده پخش بود ولی قباد اصرار داشت تا _

  :و با صدای آروم تری روبه من ادامه داد

  !بين خودمون بمونه، فکر کنم ميخواست تقديم شما کنه_

  :تبرکه با خنده گف

  واقعا ممنون که انقدر هوای رفيقت و داری_

  :مهرداد تکيه داد به صندليش و قيافه حق به جانبی به خودش گرفت

  اول تا آخر که قرار بود پناه خانم بدونه،_

  حاال از زبون من بشنوه يا قباد چه فرقی ميکنه؟

  :ابرويی باال انداختم

  !واقعا قانع شدم_

  :نمايان شدرديف دندونای سفيد و مرتبش 

  !قابلی نداشت_

  ...و همزمان قباد به سمتمون اومد
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روبه روم که نشست خيلی نتونست نگاهش و روم متمرکز کنه و چند باری پشت سرهم پلک 
  :زد

  شام چی ميخوريد؟_

  :و نگاهی به منو انداخت که برکه گفت

  کادوهامون و بعدا بديم؟_

  :مردمک چشمهای قباد به سمت برکه چرخيد

  !نميدونم_

  :برکه دست برد سمت کيفش و جواب داد

  !من که ميخوام همين حاال هديم و بدم ديگه طاقت پنهون کاری ندارم_

  :مهرداد حرفهای برکه رو ادامه داد

حاال اميدوارم خوشتون بياد ولی اگه خوشتون نيومد بدونيد سليقه برکست و من شديدا مخالف _
  !برعکس ميشهبودم اگه هم خوشتون اومد که ماجرا 

هرچی بيشتر ميگذشت بيشتر مطمئن ميشدم که ب که کنار مهرداد غم تو دلش نميمونه و 
  :حداقل نصف شبانه روز و با خل و چل بازياش ميخنده که گفتم

  !دندون اسب پيشکش و نميشمارن_

  :نگاهش رضايت بخش شد

  !واقعا که شما خانم عاقلی هستيد، درست برعکس برکه_

  :ت حرص ميخورد که قباد صدايی تو گلو صاف کردبرکه حسابی داش

  !تا شما دعواتونو ميکنيد من ميخوام هديه مو بدم_

  :برکه نگاه معناداری به مهرداد انداخت

  !يکی از هديه ها که به لطف آقا مهرداد لو رفته_

  :چشمای مهرداد خيره شد به سقف رستوران

  !من هيچی نگفتم قباد، همه رو تکذيب ميکنم_

  :نفس عميقی کشيدقباد 
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  !موندم تنظيم کننده قحط بود که تو شدی همکار من_

صداف خنده هاف برکه بلند شد، انگار حسابی کيف کرده بود از ضايع شدن مهرداد که 
  :اينجوری قهقهه ميزد

  !واقعا بهتر از اين نميشد جوابش و داد_

  :مهرداد نگاهش و بين برکه و قباد چرخوند و گفت

  !تولد پناه خانمه نميخوام خرابش کنم وگرنه حال جفتتون و ميگرفتمحيف که امشب _

  بعد از اتمام تهديدای مهرداد،

  :قباد صاف نشست و گفت

  اين موزيکی که پخش شد، _

   !شعرش و خودم نوشته بودم، بخاطر تو

  :لبخندی بهش زدم

   ...ولی_

  :دستش و به نشونه سکوت باال آورد

  !ميتونی تصميم بگيریبزار همه حرفام و بزنم بعدش _

  :منتظر چشم دوختم بهش و قباد تو سکوتی که فضای رستوران و پر کرده بود ادامه داد

  مخصوصا واسه تولد تو خوندمش،_

  !وقتی داشتم شعرش و مينوشتم فقط تو توی ذهنم بودی

  :مهرداد تک سرفه ای کرد

  !آقا خانواده اينجا نشسته_

  :و به برکه اشاره کرد

  !ه ور ديگه بشينيم قباد بتونه حرفاش و ادامه بدهپاشو بريم ي_

  :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

  الزم نيست بريد_
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  :برکه با خوشحالی دستش و زير چونش زد قباد نفسی گرفت و دوباره ادامه داد

  ميخوام امشب واسه آخرين بار شانسم و امتحان کنم،_

  من تا االن خيلی خواستمت،

  ی خواستن تو گذشت، ميدونی که؟چند سال از عمرم پا

  :نگاهش بهم دقيق تر از قبل شد

اون روزی که اومدی و فهميدم از شهريار جدا شدی ناراحت شدم که زندگيت خراب شده، _
ولی نميدونی تو دلم چه اوضاعی بود، هم عذاب وجدان گرفته بودم که حتما خدا تورو بهم 

  !فرصت پيش اومده تا من خودم و بهت ثابت کنمبرگردونده و هم خوشحال بودم که دوباره يه 

  :مکث طوالنی تری کرد

  همون روز رفتم يه حلقه خريدم، باور ميکنی اگه بگم حتی نگاه نکردم ببينم چه شکليه؟_

  باور ميکنی اگه بگم از همون روز دارم به اون حلقه نگاه ميکنم و به تو فکر ميکنم؟

  !به گذشتست برام مهم باشهفقط به تو بی اينکه چيزايی که مربوط 

دستش و کرد تو جيب کتش و جعبه کوچولوی کرم رنگيو روی ميز گذاشت و همزمان با باز 
  :کردنش گفت

  ...حتی اگه قبول نکنی هم، تولد امشبت همچنان با همين جمع ادامه پيدا ميکنه_

  :حلقه رو به سمتم هول داد

  ...حاال ميخوام بدونم، با من ازدواج ميکنی؟_

  س کشيدن و يادم رفت،نف

  !حرفهاش تو ذهنم تکرار ميشد و نگاه منتظرش ازم جواب ميخواست

  ...نميدونستم بايد چی بگم

به مردی که يکبار بهم دروغ گفته بود و هزار تا کار واسه جبران اون دروغ کرده بود 
  نميدونستم بايد چی بگم،

  اما يه چيز کامال روشن بود،

  عشق قباد عشق بود،
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  دوست داشتنی که شهريار ازش دم ميزد نبود،از جنس 

اين و حاال داشتم ميفهميدم حاال که شهريار با رسيدن به اون شهرت کوفتيش قيد زنی و زده 
بود که مادر بچه اش بود و فقط به اين فکر کرده بود که لطمه ای به اون محبوبيت نخوره و 

وجود داشت که هيچی براش  عين آب خوردن من و فراموش کرده بود و در مقابل قبادی
  تغيير نکرده بود،

  اون هنوز من و پناه چند سال پيش ميدونست،

  همون دختری که ميشناخت،

اون حتی انقدر ديوونه بود که از خونه پدريش بيرون زده بود و تموم يادگاری های اون 
  ...روزهای باهم بودن و نگهداشته بود

  موی الی درز اين عشق محال بود بره،

  ...ش دروغ نميگفتچشما

  :سکوتم که درازا کشيد برکه چندتا ضربه زد رو شونم

  عروس رفته گل بچينه؟_

  ابروهام باال پريد،

  :برکه لبخندی زد و قباد تکرار کرد

  با من ازدواج ميکنی پناه؟_

  ...من

  من قول ميدم نزارم آب تو دلت تکون بخوره،

  !قول ميدم قولم قول باشه

  :اما لبهام و با زبونم تر کردم و با صدای آرومی گفتم هرچند گلوم خشک شده بود

  شايد يه روزی اميد تصميم بگيره واسه ادامه زندگيش من و انتخاب کنه_

  :مصمم جواب داد

  من ميخوامت پناه،_

  دوست داشتنم انقدر عميق هست که اميد تورو پسر خودم بدونم،
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  !تو فقط بهم يه جواب بده ديگه به چيزی فکر نکن

  ازش گرفتم،چشم 

  تو سرم هزار تا سوال بی جواب يود،

  هزارتا فکر و خيال،

  هزار جور ترس و هراس اما بايد به قباد جواب ميدادم،

  ...اون خيلی وقت بود که منتظر اين جواب بود

  بين قبول کردن و رد کردنش،

ه خودم هرچند خيلی مطمئن نبودم اما بودنش و خيلی بيشتر از نبودنش ميخواستم به قول برک
  خبر نداشتم اما از روزی که پام و تو اون آموزشگاه گذاشته بودم حال و روزم بهتر بود،

  غمگين بودم اما نه اونقدرها ،

   ...دوباره ميخنديدم و اميد تو دلم جوونه زده بود

  :صدام و تو گلوم صاف کردم و زل زدم تو چشماش

  ...من_

   !من باهات ازدواج ميکنم

  ده بودم،نظير لبخندش و ندي

  :تو اوج سردرگمی لبخند ميزد و نگاهم ميکرد که مهرداد شروع کرد به دست زدن

  آقا مبارکه،_

  !خيلی خيلی مبارکه

  :برکه تو دست زدن همراهيش کرد و همزمان گونم و بوسيد

  ...از ته دلم برات خوشحالم پناه_

روی صندليش بلند صدای لرزونش خبر از احساساتی شدنش ميداد که بوسيدمش و مهرداد از 
  :شد

  پاشو آقا قباد،_

  پاشو يه بغل کردونه ای يه ماچی چيزی به ما بده،
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  !باالخره پس از سالها دوماد شدی

  :قباد قهقهه ای زد و نگاهش و از من گرفت و به مهرداد دوخت

  !ولی همچنان تو بزرگترين حماقت تموم عمر منی_

صندليش بلند شد و با مهرداد ديوونه روبوسی و بين قهقهه ای که به راه افتاده بود از روی 
  :کرد

  خيلی مبارک باشه،_

  هرچند تو انتخاب من اشتباه کردی ولی تو انتخاب پناه خانم اصال شک نکن

  :و زير چشمی نگاهی به برکه انداخت

  هرچی نباشه من خواهرش و خوب ميشناسم_

  و بعد از جدا شدن از قباد،

  :د اومد سمتش و ادامه دادوقتی متوجه چشم ريز کردن برکه ش

  چيه عزيزم ناراحتی که صميمانه به تو تبريک نگفتم؟_

  :و با دست اشاره کرد که بلند شه

  پاشو يه جوری بهت تبريک بگم که تبريکی که به قباد گفتم جلوش هيچ باشه_

  :قبل از برکه قباد بهش توپيد

  !فکر کنم کم کم وقتشه که بری خونه و استراحت کنی_

  :می که روبه جلو برداشته بود اين بار روبه عقب برداشتهمون قد

  !خالصه که مبارکه_

  دوباره صدای خندمون بلند شد،

  :قباد نگاه پر زرق و برقش و بهم دوخت و وقتی خنده هامون تموم شد گفت

  !ممنونم که قبول کردی_

  :و جعبه حلقه رو برداشت و ميز و دور زد و به سمتم اومد

  باشهاميدوارم اندازه _
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  حلقه نقره ای رگ تک نگين و که تو دستش گرفت،

  :نگاهم و بين قباد و حلقه چرخوندم و دست چپم و جلو بردم

  !خيلی خوشگله_

  با آرامش حلقه رو دستم کرد،

  :اندازه اندازه بود که با تعجب گفت

  !اندازست_

  نگاه دقيقی به دستم انداختم،

  :چقدر اين حلقه به دلم نشسته بود

  !انگار واسه من ساختنشآره _

  :و آروم خنديدم که برکه گفت

  خب به سالمتی حلقه ام که اندازه و مورد پسند بود،_

  حاال اگه ميشه شام بخوريم، 

  !فشارم افتاد انقدر پشت سرهم صحنه رمانتيک ديدم

  :قباد دستپاچه جواب داد

  کال يادم رفته بود،_

  هرکی هرچی ميخوره سفارش بده،

   جور غذاهم خواستيد سفارش بديدحتی اگه چند 

  :قبل از همه مهرداد گفت

  !اون منو رو بديد من که معلوم نيست قباد دوباره کی انقدر دست و دلباز بشه_

  ...و جلوتر از همه سفارش غذاهاش و ثبت کرد

  ...بعد از خوردن شام، دورهم کيک خورديم

ال قبل و تو اون فضای خفه کننده تولد امسالم حسابی رويايی بود و اصال قابل مقايسه با س
  زندان نبود و من همه اينهارو مديون قباد بودم،
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  !قبادی که اميد داشتم تا آخر عمر کنارش طعم خوشبختی رو بچشم

  :غرق همين افکار صداش به گوشم خورد

  کاش من تا خونه برسونمت، ميخوام تکليف يه سری چيزارو مشخص کنيم_

  دم،سری به نشونه تاييد تکون دا

  :برکه با کمی فاصله از ما با مهرداد مشغول گپ و گفت بود که گفتم

  ميتونيم باهم بريم،_

  مهرداد هم با برکه مياد و با تو برميگرده خوبه؟

  ...لبخندی از سر رضايت زد و به سمت برکه و مهرداد رفت

  هيچ جوره خوابم نميبرد،

تم دنبال اميد حتی يه لحظه نتونستم چشم هی از اين پهلو به اون شدم و بااينکه صبح بايد ميرف
   روی هم بزارم

  همه فکرم پی امشب بود،

  پی اون سوپرايز و اين حلقه که توی دستم بود،

  !پی قباد

  نفس عميقی کشيدم و اين بار به پشت خوابيدم،

بااينکه قباد هنوز نيومده بود واسه يه خواستگاری رسمی و منم خيلی خوب ميدونستم 
هيچوقت راضی به ازدوا قباد با من نميشن اما نگران بابا نبودم چون قباد همونطور خانوادش 

  که دوست داشتنش و به من ثابت کرده بود ميتونست به باباهم خودش و نشون بده،

غرق همين افکار با شنيدن صدای پيامک گوشيم گوشی رو از زير بالشتم بيرون آوردم و با 
  :لبهام نشست و پيامش و باز کردمديدن اسم قباد لبخندی روی 

  "اينستات و چک کن"

  پيامش گيجم کرده بود که سريع نت گوشيم و روشن کردم و سريع اينستاگرامم و باز کردم،

  قباد دوباره سوپرايزم کرده بود،

  اين بار عکس دستم که تو ماشين،
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تاهل شدنش و به توی دستش گرفته بود و پست کرده بود و با به رخ کشيدن حلقه علنا خبر م
  :گوش همه رسونده بود که سريع بهش پيام دادم

  "قصد نداری امشب و تموم کنی نه؟"

  اين بار به جای پيام دادن،

  بهم زنگ زد،

  :سرجام نشستم و صدام و تو گلوم صاف کردم و بعد جواب دادم

  بله_

  :صدای گرفتش به گوشم رسيد

  دارم از بيخوابی ميميرم ولی خوابم نميبره_

  !ميترسم بخوابم و وقتی بيدار ميشم ببينم همه اينا يه رويا بوده همش

  :آروم خنديدم

امشب که رويا نبود ولی خب اگه ميبينی انقدر حالت بده که داری هزيون ميگی حتما يه _
  !دکتر برو

  صدای خنده هام که بلند تر شد ،

  :نفس بلندش گوشم و پر کرد

  تو چی از دل يه مرد عاشق ميدونی؟_

  !پناه خانم بخند بخند

  :لبام و به دندون گرفتم تا ديگه نخندم و قباد ادامه داد

  امشب بهترين شب عمرم بود پناه،_

  امشب اسمت معنی شد،

  شدی پناه من پناهگاه دلم ،

  !بعد از اين همه مدت حالم خوب بود و اگه ميخنديدم از ته دل بود

  :وحرفهاش دلم و ميلرزوند که گفتم

  منم همينطور،_
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  ...امشب شب خيلی خوبی بود

  :دوباره عميق نفس کشيد

  دلم ميخواد تموم فردارو باهم باشيم،_

  ميخوام باهام بيای استوديو با همکارام آشنا بشی،

  بعد باهم ناهار بخوريم،

  !عصر هم واسم از آرزوهات بگی و من بهت قول رسيدن به تک تکشون و بدم

  :لب زدم

  !هرچی زودتر آفتاب بزنه اينطور که تو ميگی  دلم ميخواد_

  :خنديد

  ميخوای صبح باهم بريم کوه؟_

  :يادآوری اميد باعث شد تا نوچی بگم

  فردا بايد برم دنبال اميد،_

  فکر کنم فقط ناهار و بتونيم باهم باشيم

  :صداش رساتر از قبل شد

  پس وجود اميدم به قشنگی های فردا اضافه ميکنم_

  :با کمی مکث گفتم

  يد چيکار کنيم؟بعد از فردا با_

  تو اوج خوش بودن باهم يه جای کارمون لنگ ميزنه قباد،

  تو از خانوادت دوری و من از پسرم،

  کاش همه چی سرجاش بود

  !اين همه آرزوی منه

  :طول کشيد اما مصمم جواب داد

  همه چی کم کم درست ميشه پناه،_
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  فقط کافيه يه کم صبوری کنی،

  آرزوت برآورده شد خدارو چه ديدی شايد به همين زوديا

  :لبخند اميدوارانه ای روی لبهام نشست

  حاال که باهم حرف زديم فکر کنم راحت تر بتونيم بخوابيم_

  :حرفم و تاييد کرد

  بخوابم که صبح زودتر ببينمت،_

  راستی صبح ميام دنبالت باهم ميريم دنبال اميد

  :قيافم گرفته شد

  ...خودم برم بهتره_

  :نزاشت حرفم تموم شه

  اصال دوست ندارم بااون مرتيکه تنهايی روبه رو بشی،_

  همين که گفتم رو حرفمم حرف نزن

  ...ولی_

  :اسمم و کشيده صدا زد

  !پناه_

  به جای بحث کردن با من به فکر فردا باش،

  عالوه بر همه اونايی که گفتيم بايد با آقا مرتضی و عاطفه خانم هم حرف بزنی،

  يادت که نرفته؟

  :اوهومی گفتم

  پس شب بخير_

  شب بخيرش و که گفت،

  گوشی و قطع کردم و دوباره سرم و رو بالشت گذاشتم،

  حاال سبک تر از قبل شده بودم،
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  ...حجم افکارم کمتر شده بود و پلک هام سنگين که باالخره خوابم برد

دير خوابيدنم باعث شد تا حاال قباد جلوی در باشه و من هنوز آماده نباشم که سرسری آماده 
دم و هرچند بايد واسه اين روزای اول به خودم ميرسيدم و خوشگل و مرتب ميرفتم پيش ش

قباد اما با همون قيافه پف کرده فقط لباس پوشيدم و بعد از خداحافظی با مامانی که بعد از 
  سرکار رفتن بابا تنها عضو بيدار خانواده بود،

  ...خداحافظی کردم و از خونه زدم بيرون

  تر از خونه ماشين و نگهداشته بود که قدم برداشتم به سمتش،قباد کمی باال

با يه لبخند ژکوند که معذبم ميکرد زل زده بود بهم و حسابی هولم کرده بود که قدم هام و تند 
  :تر برداشتم و باالخره بهش رسيدم و همزمان با سوار شدن صداش و شنيدم

  چه عجب،_

  یبعد از يکساعت معطلی باالخره تشريف آورد

  :نگاه مظلومی بهش انداختم

  خواب مونده بودم به روم نيار_

  :ماشين و روشن کرد و به حرکت درآورد

  حداقل تعارف ميکردی بيام باال،_

  !قول ميدادم يه گوشه ساکت بشينم بی هيچ مزاحمتی

  :قهقهه آرومی زدم

  !بزار اول آقا مرتضی رو در جريان بزارم بعدش چشم حتما_

  :انداختنگاه گذرايی بهم 

  باشه ولی قول نميدم اونموقع بی مزاحمت يه گوشه بشينم_

  :صدای خنده هام باالتر گرفت

  تو مگه مزاحم تم بلدی؟_

  :سری به اطراف تکون داد

  ممکنه،_
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  چون قراره خود واقعيم و بعدا نشونت بدم،

  !االن ميترسم ولم کنی بری بی پناه بشم

  :نميزاشت خنده ها آروم بگيره

  !بی پناه نميشی نگران نباشتو هيچوقت _

  :سوالی نگاهم کرد

  من دچار سو تفاهم شدم، _

  منظور از بی پناهی بی جا و مکانی بنده بود،

  يا بی شخص شما شدن؟

  :لبخندی به روش پاشيدم و با لحن آروم و مهربونی گفتم

  ...تو تا هميشه من و کنار خودت داری_

  !تو بی من نميمونی

  :لبخند دندون نمايی زد

  ...دوستدارم پناه_

  !خيلی دوستدارم

  با رسيدن به خونه شهريار،

  .حرفهای عاشقانمون هم باالخره به اتمام رسيد

  :قباد ماشين و جلوی در نگهداشت و گفت

  تو ميری يا من برم؟_

  :چشمام گرد شد

  معلومه که من بايد برم_

  :ابرويی باال انداخت

  نکنه تو  از اين مرتيکه ميترسی؟_

  :نشونه رد حرفش تکون دادمسری به 
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  من فقط نميخوام همين هفته ای يه بار ديدن اميد و از دست بدم همين_

  :لبخند تمسخرباری زد

انقدر ساده نباش پناه، شهريار هيچ غلطی نميتونه بکنه االنم ميشينی تو ماشين خودم ميرم _
  دنبال بچه

  :تا خواست بره دستش و گرفتم

  نه... نرو لطفا، خودم ميرم_

  :با کالفگی نفس عميقی کشيد

  پس برو_

بی هيچ حرفی از ماشين پياده شدم و بعد از زدن زنگ آيفون منتظر اومدن شهريار و اميد 
موندم که باالخره بعد از چند دقيقه در باز شد و شهريار مطابق هميشه در حالی که اميد و تو 

  :آغوشش داشت بيرون اومد

  سالم_

ه زل زده بودم به اميد، آروم نبود و داشت گريه ميکرد که جواب سالمش و درحالی دادم ک
  :شهريار ادامه داد

  بچه بهونه گيری ميکنه وقتی يه روز ميبريش و مياريش،_

تا مياد به ما عادت کنه تو ميای و تا مياد به تو عادت کنه بايد برگرده به اين خونه، اينجوری 
  !فقط داره اذيت ميشه

  :با تعجب نگاهش کردم

  ميخوای چيکار کنيم؟خب _

  :متوجه حضور قباد شده بود که نيم نگاهی به ماشين انداخت و گفت

  هيچی، تو برو به زندگی جديدت برس اين بچه رو هم انقدر اذيت نکن_

  :و قبل از اينکه بخوام چيزی بگم ادامه داد

  راستی عده ت تموم شده که رفتی با قباد؟_

  :و ابرويی باال انداخت

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

494 
 

  !نميکنممن که فکر _

  :دست بردم واسه گرفتن اميدی که آروم و قرار نداشت

  !هنوز عقد نکرديم_

  :لبخند کجی زد و همزمان با تحويل دادن اميد گفت

  پستش و که ديدم برام سوال شد گفتم ازت بپرسم ببينم چطوری باهميد_

  :اميد و سفت بغل کردم

  همينطوری که گفتم_

  :بار قبل از هر حرف ديگه ای قباد از ماشين پياده شدسری به نشونه تاييد تکون داد و اين 

  چيزی شده عزيزم؟_

  :شهريار آروم خنديد و قدم برداشت به سمت قباد

  چيزی که نه، داشتم باهم بودنتون و تبريک ميگفتم که خودتم پياده شدی_

  :روبه روش ايستاد و ادامه داد

ماه نشده که  3دواج کنی ميدونی که هنوز مبارکه، فقط بايد يه کمی وايسی تا بتونی با پناه از_
  !طالقش دادم

  :عوضی فقط ميخواست به نحوی زهر خودش و بريزه که قباد با خونسردی جواب داد

اوال پناه نه و پناه خانم دوما خودمون خواستيم عقدمون و بزاريم شب يلدا تا حسابی خاطره _
  !انگيز بشه

  :و چشم چرخوند سمت من

  پناه جان بريم؟_

  :اب دندون شکنش به شهريار باعث شد تا حال خوبتری به سمتش برمجو

  !آره... بريم_

  :و بی خداحافظی با شهريار کنار ماشين ايستادم و قباد در و برام باز کرد

  بشين عزيزم_

  :سوار ماشين که شدم، سر چرخوند سمت شهريار و همزمان با بستن در گفت
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  کاری نداری؟_

داشت اما به وضوح ميشد از چشماش خوند که تا چه حد از بودن  شهريار هرچند لبخند به لب
  و من و قباد کنار هم بهم ريختست،

  !نميدونم شايد از نظر اون من هيچوقت نبايد طعم خوشبختی رو ميچشيدم

  :جواب داد

  نه، واسه اينکه بهتون بگم کی اميد و بياريد که خونه باشيم تماس ميگيرم_

  :قباد مصمم گفت

  !اس بگير، خداحافظبا من تم_

  ...و ماشين و دور زد و پشت فرمون نشست

  اينکه انقدر بوی اعتماد و اطمينان ميداد،

  اينکه انقدر تکيه گاه محکم و استواری بود باعث لبخند بی اختياری روی لبهام شده بود،

لبخندی که انگار داشت اميد روهم آروم ميکرد که ديگه خبری از اون گريه های چند لحظه 
  !يکبارش نبود و فقط چشماش تو کاسه ميچرخيد

  :سکوت بينمون با صدای قباد شکست

  ميخوام همين فرداشب بيام خواستگاری پناه،_

  ...امشب همه چی و به آقا مرتضی و عاطفه خانم بگو

  :با تعجب گفتم

  به همين زودی؟_

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  آره ميخوام خيالم راحت شه_

  :اميد و نگاه کردو با خنده 

  راستی چقدر خوبه که قراره هفته ای يه بار اين فندق پيش ما باشه،_

  !من عاشق بچم

  :پشت دستم و رو گونه اميد کشيدم
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  تو واقعا اميد و دوست داری؟_

  :چپ چپ نگاهم کرد

  !بيشتر از مامانش دوستش نداشته باشم، کمتر ندارم_

  :آروم خنديدم

  باش فرق بينمون نزاراندازه هم دوستمون داشته _

  :خنده های قباد بلند تر از خنده های من بود

حسودی نکن خانم، فقط بعد از اينکه رفتيم اميد و بزاريم پيش عاطفه خانم، حسابی به خودت _
  برس که ميخوايم بريم استوديو بعد برميگرديم و تموم روز و با اميديم، خوبه؟

  :زير لب اوهومی گفتم

  !خوبه_

  ل مامان دادم و از خونه بيرون زدم،اميد و تحوي

  با يه تيپ خوشگل و آرايش کمرنگ اما شيکی که حسابی به چشم ميومد،

  :سوار ماشين که شدم قباد نگاه رضايت بخشی بهم انداخت

  !چی رفتی تو چی اومدی بيرون_

  :گفت و هرهر خنديد که نگاه معناداری بهش انداختم

  يعنی ميخوای بگی من زشتم؟_

  :ش و به دندون گرفتلب پايين

  !نه عزيزم، فقط ميگم که با آرايش زيباتری_

  و با از نو سر گرفتن خنده هاش ماشين و به حرکت درآورد،

  :تو آينه بغل نگاهی به خودم انداختم

  حاال اين خانم زيبارو ميخوای به کيا معرفی کنی؟_

  :نفس عميقی کشيد

اين آهنگ آخريه ديوونشون کردم تا بهترين به همه دوستان و آشنايان،همه اونايی که بخاطر _
  !ريتم و تنظيم و داشته باشه
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  :سر چرخوندم سمتش

  به خانوادت چی؟ نميخوای چيزی بگی؟_

  :شونه ای باال انداخت

  نميدونم،_

دلم ميخواد دستت و بگيرم ببرمت خونه بگم که باالخره دارم با کسی که دوستش دارم ازدواج 
  غير معقول باعث دلخوری جفتمون بشه، ميکنم اما ميترسم يه رفتار

  !پس اونارو ميزاريم مرحله بعدی االن ميخوام به چهارتا خل و چل مثل مهرداد معرفيت کنم

  :و دوباره خنديد

راستی مهرداد واسه خواستن برکه خيلی جديه ها، فقط منتظره تکليف ما روشن بشه تا بياد _
  !خواستگاری

  :ابرويی باال انداختم

  قراره يهو دوتا دوماد به جمع خانواده اضافه کنه پس بابام_

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  البته حساب من از مهرداد جداست، بايد من و بيشتر دوت داشته باشن_

  :تک خنده ای کردم

  !از سن و سالت خجالت نميکشی از اون هيکل گندت خجالت بکش_

  :همزمان با رسيدن به حوالی استوديو جواب داد

  !گاه به هيکل گندم نکن، دلم عين دل يه گنجشکه پس حسابی هوام و داشته باشن_

  :ماشين و لب خيابون پارک کرد و قبل از خاموش کردنش ادامه داد

  !مثال االن دست تو دستم هم قدم باهام راه ميفتی و با لبخند نظاره گر معرفيت به بقيه ميشی_

  :چشمام و بستم و باز کردم

  ديگه چی؟_

  :و خاموش کرد ماشين

  برگشتنی هم همينطور،_
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اين دفعه دستم و سفت تر ميچسبی چون حتما مهرداد طرفدارارو با خبر حضورمون ميکنه و 
  !بايد يه ديداری هم بااونا داشته باشيم

  کنارش قدم برداشتن بهم حس خوبی ميداد،

  حس اينکه داشتم کنار يه مرد واقعی قدم برميداشتم،

  !گفتن دوستدارم صادق بودمردی که چشماش تو 

  سالم و احوالپرسی کنان با همه کسايی که تو استوديو بودن،

خوش و بشی کرديم و البته قباد بعد از هر سالم و عليک من و همکاراش و بهم معرفی 
  :ميکرد که باالخره سر و کله مهرداد پيدا شد

  سالم خيلی خوش اومديد_

  :با لحن مهربونی جوابش و دادم

  کرم،سالم مچ_

  شما خوبيد؟

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  منم خوبم اگه آقا قباد لطف کنه سريع بياد و يه بار ديگه آهنگ و گوش کنه که منتشرش کنيم_

  :قباد ابرويی باال انداخت

  پس بريم_

  .و همراه هم وارد اتاقی شديم که مهرداد راهنماييمون کرد

همزمان به همون آهنگی که ديشب شنيده بودم گوش رو صندلی نشستم و پا روی پا انداختم و 
  کردم،

  !آهنگی که حسابی برام دلنشين و شنيدنی بود

  نگاهم و به قباد دوختم،

  پشت اون چهره جدی و مردونش،

  قلب مهربونی وجود داشت،

  قلبی که دلم ميخواست تموم عمر صدای تپش هاش و بشنوم،
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  ...نميدونم شايد دوباره داشتم عاشقش ميشدم

عاشق مردی که يکبار ازش خداحافظی کرده بودم و انگار اون خداحافظی پايان ماجرا نبود 
  !که حاال به اين شروع تازه رسيده بوديم

غرق همين افکار حتی نفهميدم که موزيک تموم شد اما قباد داشت جلو روم دست تکون ميداد 
  :که به خودم اومدم

  جونم_

  :به دقت نگاهم کرد

  يزم؟حواست کجاست عز_

  :و قبل از اينکه من جوابی بدم بهم نزديک تر شد و با صدای آرومی ادامه داد

  نکنه به فکر اينی که واسه شب خواستگاری چی بپوشی؟_

  :و پررو ادامه داد

  !واسه من فرقی نميکنه ها_

  !شما در هرصورت زيبايی پس اصال به اين فکر نکن که چی بپوشی واسه دلبری

  :طوری آروم شد که محال بود غير از خودمون دوتا کسی بشنوه خم شد و اين بار صداش

  !شما خيلی وقته دل منو بردی_

  !معلومم نيست کجا بردی و چقدر دوره که دلم اصال راه برگشت و پيدا نميکنه

  : با يه اخم ساختگی زل زدم بهش

  چرا بايد بدونی؟_

  چرا بايد برگرده؟

  :باال آوردصاف ايستاد و دستاش و به نشونه تسليم 

  من معذرت ميخوام پناه خانم،_

  !فقط سوال بود فقط هم محض کنجکاوی بود

  ريز ريز خنديدم،

  :خنده هام لبهاش و به لبخند باز کرد و صدای مهرداد به گوشمون رسيد
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  اينم از موزيک جديدت،_

   !انشاهللا که بترکونه

  و با صندلی چرخ دارش،

  :چرخ زد به سمتمون

  ی اين قباد چه پدری از ما درآورد واسه آماده شدن اين موزيک،پناه خانم نميدون_

  !عليرضا شاهده

و به مرد جوونی که رو صندلی کناريش نشسته بود اشاره کرد و اون هم سری به نشونه تاييد 
  :تکون داد

من که شبا تو خوابم اين آهنگ و از حفظ ميخوندم هرچی هم خانمم ميگفت،گردن نميگرفتم _
  و ميزدم زيرش

  :خنده های ريزم همچنان باقی بود که مهرداد ادامه داد

  !اگه اونشب جواب مثبت بهش نميداديد معلوم نبود چه باليی سر ما مياورد_

گفت و با صدای بلند زد زير خنده و عليرضا هم تو خنديدن همراهيش کرد که قباد گام بلندی 
  :به سمت جفتشون برداشت

   نون ميشم که پاشيد بريد پی کارتونمزه هاتونو ريختيد حاال ديگه مم_

  :مهرداد پوفی کشيد و بلند شد

  پاشو عليرضا پاشو که آقا قباد رفاقتارو يادش رفته و داره مارو دور ميندازه_

  :عليرضا که کمتر از مهرداد شوخ نبود بلند شد و با قيافه گرفته ای گفت

  ...مارو دور ننداز آقا قباد_

  !مارو دور ننداز

گرفته بودم جلوی دهنم و فقط به اين حرکاتشون ميخنديدم که باالخره از اتاق بيرون دستم و 
  رفتن،

  :با رفتنشون قباد نگاه تيزی بهم انداخت

  !هرهرهر_

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

501 
 

  :صدای خنده هام ساکت شد و با تعجب نگاهش کردم

  ناراحت شدی؟_

  :تا چند ثانيه جدی نگاهم کرد و بعد زد زير خنده

  ديوونه شدی؟_

  شنيدن صدا خنده های عشقش ناراحت ميشه؟کی از 

  :عادت داشت به غافلگير کردن های وقت و بی وقت که چپ چپ نگاهش کردم

  !ديوونه نشدم ولی انگار تو بدجوری قصد ديوونه کردنم و داری جناب_

روی صندلی کناريم شست و يه ليوان آب از پارچی که روی ميز بود واسه خودش ريخت و 
  :لوش گفتبعد از تر کردن گ

  قصد دارم هميشه خوشحال باشی،_

  فقط همين و ميخوام

  ليوان و که روی ميز گذاشت ،

  :بی هوا دستم و توی دستش گرفت

  ...ميخوام دلتم مثل دستات گرم باشه و آب تو دلت تکون نخوره_

  !جز اينا ديگه هيچی نميخوام

  :دستش ومحکم فشار دادم

  دلم گرمه به بودنت،_

  انقدر نگران نباش

  :لبخندی از روی خاطر جمعی زد و بلند شد

  !پس يه کم اينجا بشين تا من يه سری چيزارو چک کنم و بعد باهم بريم_

  سری به نشونه تاييد تکون دادم و قباد پشت سيستم نشست،

  صدای آروم موزيکش گوشم و پر کرده بود،

ميرفت که  موزيکاش و پشت سرهم گوش ميدادم و هربار بيشتر از قبل دلم برای صداش
  .باالخره بعد از يکی دوساعت کارش تموم شد و آماده رفتن شديم
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  لباسام و مرتب کردم و تو آينه ای که تو اتاق بود نگاهی به خودم انداختم،

آرايشم تکون نخورده بود و همه چيز آماده روبه رويی با هودارايی بود که مهرداد چند لحظه 
  !يه بار ميومد و خبر حضورشون و ميداد

  :قباد که پشت سرم ايستاد، از تو آينه نگاهش کردم و صداش و شنيدم

  بريم؟_

  :چرخيدم سمتش

  بريم_

  و دستم و تو دستش گذاشتم و راه افتاديم،

  نفسی کشيدم و همزمان با باز شدن در استوديو نگاهی به جمعيتی که کم هم نبود انداختم،

  قباد دستم و سفت چسبيد و بين جمعيت راه افتاديم،

سر و صداها و درخواستها واسه عکس گرفتن با قباد بدجوری هولم کرده بود اما قباد 
برخالف من در کمال خونسردی پذيرای همه بود و حتی واسه گرفتن سلفی هم دستم و ول 
نميکرد و من هم تو عکسهاش با هوداراش حضور داشتم و چقدر اين کارش واسم باارزش 

  بود،

به کل دنبا نشون بده و خبر باهم بودنمون و به گوش همه اينکه دلش ميخواست من و 
  ...برسونه

  باالخره شبی که هردومون منتظرش بوديم رسيد،

  !شب خواستگاری

البته اين خواستگاری خيلی شبيه خواستگاری های ديگه نبود که قباد تنها اومده بود و بابا و 
  .جرا بودنمامان هنوز اين موضوع رو هضم نکرده بودن و شوکه اين ما

  صندل های کرم رنگ همرنگ شالم و پوشيدم و تکاه سرسری به اين به خودم انداختم،

تو شوميز و دامن زيتونی رنگم مرتب و آماده مراسم امشب بودم که برکه در اتاق و باز کرد 
  :و اومد تو

  حاضری عروس خانم؟_

  :چرخيدم به سمتش

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

503 
 

  ببين چطورم؟_

  :لبخند دندون نمايی زد

  ه خوب و عالیمثل هميش_

  :و با نفس عميقی ادامه داد

کاش شب خواستگاری منم زودتر برسه خسته شدم انقدر لباسای خوشگل و واسه تو انتخاب _
  !کردم

  :و با مسخره بازی چپ چپ نگاهم کرد که آروم خنديدم

  نترس امسال شر توهم از اين خونه کم ميشه_

  :نگاه معناداری بهم انداخت

  م؟يعنی من شر اين خون_

  :شونه ای باال انداختم

  خودت چی فکر ميکنی_

  :طلبکار گفت

  !واال من جز خير و خوبی از خودم چيزی نديدم_

  :ابرويی باال انداختم

  !يه کم خودتو تحويل بگير_

  :رفت جلوی آينه و روی صندلی ميز آرايش نشست

  از چی برات بگم؟_

  از اين دماغ و دهن قشنگم يا چشم و ابروی نابم؟

  !دوست داری از گيسوهای کمندم بشنویشايدم 

  :صدای خنده هام باال و باالتر ميرفت که يکی زدم پس کلش

  پاشو،_

  پاشو برو پايين يه سر و گوشی آب بده بعدا راجع به تو و رموز زيباييت صحبت ميکنی
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  :با غرغر بلند شد

  پايين خبری نيست،_

کرده نشسته داره ماهان و نگاه ميکنه من و  بابا داره اخبار ميبينه تا قباد بياد مامانم کاراش و
  ...توهم که

هنوز حرفش تموم نشده بود که صدای زنگ آيفون به گوشمون رسيد و مسير صحبتای برکه 
  :عوض شد

  !!که حاال ديگه برنامه تغيير کرده و بايد برن استقبال قباد_

  ...و با عجله و عين هميشه فضول از اتاق زد بيرون

  مام و بستم و چندباری نفس عميق کشيدم،با رفتن برکه چش

تو دلم آرزو کردم اگه اين رسيدن خوشبختی در پی داره امشب اين وصلت سربگيره و اگه نه 
  ...همه چی برای هميشه تموم بشه چون م هيچ جوره طاقت دوباره شکستن رو نداشتم

ميرفتم بيرون که از  چشمام و که باز کردم ديگه وقتی برای تو اتاق موندن باقی نبود و بايد
  اتاق خارج شدم،

هنوز پايين سر و صدايی نبود و انگار قباد فعال وارد خونه نشده بود که از پله ها رفتم پايين و 
همزمان قباد با کت و شلوار طوسی رنگ راه راه و دست گل و جعبه شيرينی وارد خونه شد 

  !و نگاهمون بهم قفل شد

  د که چقدر منتظر اين لحظه بوده،ذوق چشماش خيلی خوب بهم ميفهمون

قدم هام و تند تر به سمتش برداشتم و دسته گل خوشگلی که به سمتم گرفته بود و از دستش 
  :گرفتم

  !سالم_

  :جعبه شيرينی رو داد دست برکه و جواب داد

  ..سالم_

  :و قبل از هر حرف ديگه ای بابا پشت سرش ايستاد

  بفرماييد بشينيد_

  .ها هدايت کردو قباد و به سمت مبل 
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چند دقيقه ای به احوالپرسی گذشت و حاال خونه در سکوت سنگينی بود که بابا تک سرفه ای 
  :کرد و به دقت خيره شد به قباد

  چرا تنها اومدی؟_

  :قباد نيم نگاهی به من انداخت

  قبال به پناه خانم گفتم،_

  گفتم که خانوادم مخالفن و من حتی ديگه باهاشون زندگی هم نميکنم

  :بابا سری به نشونه تاييد تکون داد

  اونوقت بااين اوصاف بازم ميخوای با پناه ازدواج کنی؟_

  :حرف بابا رو تاييد کرد

  !نميخوام با کسی غير از پناه ازدواج کنم آقا مرتضی_

  :بابا قيافه متفرانه ای به خودش گرفت

  تو ميدونی که پناه يه بار زندگيش خراب شده،

  کنم دخترم واسه بار دوم بااين شرايط ازدواج کنه؟ من چجوری بايد قبول

  :قباد لبخندی زد

  آقا مرتضی نه من ديگه اون پسر جوونيم که ميشناختيد،_

  !نه پناه دختر چندسال قبل

اگه اومدم خواستگاری اگه جسارت کردم و تنهااومدم خواستگاری فقط يه دليل داشته اونم اينه 
  که من از خودم مطمئنم،

  ميتونم ميتونم پناه و خوشبخت کنم، مطمئنم که

  !هم به خودم قول دادم هم به خودش

  ...رو حرفم حساب کنيد

  دوباره سکوت حاکم بر فضا شد،

  استرس بدی گرفته بودم،
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هيچ جوره نميخواستم رو حرف بابا حرفی بيارم و دل تو دلم نبود واسه فهميدن نظر بابا که 
  :باالخره سکوتش و شکست

  خيلی خب،_

  عزيزم پاشو يه سينی چای بيار گلومون خشک شد، پناه

  !باقی حرفاهم بمونه واسه بعد از نوشيدن چای

  اين حرفش باعث دلگرميم شد و انگار اين فقط حال من نبود،

که چشم های قباد که روبه روم نشسته بود هم برق ميزد و البته نيش برکه تا گوشش باز شده 
  !بود

مبل بلند شدم و همزمان با رسيدن به آشپزخونه چندباری پشت زير لب چشمی گفتم و از روی 
   ..سرهم نفس عميق کشيدم

  !دلم ميخواست امشب هرچی زودتر به پايان برسه البته با نظر مثبت بابا

  با سليقه فنجون های چای رو کنار هم چيدم،

  رنگ چای درست همونی بود که بايد ،

محمديش حالم و بهتر ميکرد که صدای مامان و نه غليظ بود و نه کمرنگ و عطر خوش گل 
  :شنيدم

  پناه جان،_

  چيشد اين چای؟

سينی و تو دستم گرفتم و باالخره از آشپزخونه بيرون زدم و بعد از گرفتن چای برای بابا و 
  مامان به سمت قباد رفتم،

  قبادی که پيشونی خيس و نمدارش خبر از استرس و فشاری که روش بود ميداد،

  :جود آروم لب زدمبااين و

   بفرماييد_

  :و قباد هرچند هول بود اما به سالمت يه فنجون و نعلبکی برای خودش برداشت و جواب داد

  ممنونم_
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بعد از اينکه چای و برای همه گرفتم دوباره رو مبل روبه رويی قباد و کنار مامان نشستم که 
  :بابا گفت

  ه خودت و سالهاست ميشناسم،تنها نگرانی من از بابت خانواده توئه وگرنه ک_

  ...حاالهم همه چی وميسپرم به پناه

  :و رو کرد به سمتم

به نظرت دختری هستی که بتونی مخافت خانواده شوهرت و بپذيری و واسه به دست آوردن _
  دلشون سعی کنی؟

  :بابا همه چيز و سپرده بود به خودم و نگاه همه خيره بود به من که با صدای آرومی گفتم

  !سعيم و ميکنممن _

  :بابا خنديد

  !پس جوابت مثبته_

  :با خجالت سرم و انداختم پايين که بابا ادامه داد

خب آقا قباد حاال که جواب پناه مثبته منم حرفی ندارم فقط دلم ميخواد قبل از تعيين روز _
  عقد، 

  !نسعی و تالش پناه جواب بده و به اميد خدا با رضايت خانواده شما بريد سر زندگيتو

  سر که بلند کردم،

  قباد هنوز چيزی نگفته بود،

  :يا شايد هم مطمئن بود که خانوادش هيچوقت راضی نميشن که گفت

  ولی اگه راضی نشدن چی_

  :بابا فنجون چايش و تو دستش گرفت و جواب داد

  !انشاهللا راضی ميشن...فعال چايمون و ميل کنيم تا سرد نشده_

  بعد از صرف چای،

  های دو نفرمون رسيد که حاال دوتايی تو حياط  در حال قدم زدن بوديم،نوبت به صحبت 

  :جز صدای پاهامون صدای ديگه ای به گوش نميرسيد که قباد سکوت بينمون و شکست
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  خب تعريف کن_

  :سر چرخوندم سمتش

  از چی بگم؟_

  :ابرويی باال انداخت

  از نظرت راجع به حرفهای بابات،_

  ...سه رضايت خانوادمپناه من هيچ اميدی ندارم وا

  فکر ميکنی بااين وجود آقا مرتضی کوتاه بياد؟

  :نميدونستم چی پيش مياد که نفس عميقی کشيدم

  ميخوای يه بار باهم بريم خونتون؟_

  :تند تند سرش و به نشونه رد حرفم تکون داد

  اصال فکرشم نکن،_

ناراحتی چيزی برامون دلم نميخواد يه لحظه ام ناراحتيت و ببينم رفتن به اون خونه جز 
  نداره،

  من خانواده خودم و خوب ميشناسم اونا کوتاه نميان ،

  هيچ جوره کوتاه نميان

  سکوت کردم و حرفی نزدم،

  :نگرانی و از چشمای مشکيش ميخوندم که سعی کرد بحث و عوض کنه

  بگذريم از اينا،_

  بگو ببينم چه رنگی دوست داری؟

  :پر کرد صدای قهقهه هام گوش حياط و قباد و

  !از اون حرفا بودا_

  :آروم خنديد

  ديگه نميدونم بايد چی بگم ولی فکرکنم تو خواستگاری از همين حرفا ميزنن ديگه؟_
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  :خنده هام همچنان باقی بود

  خب پس منم بايد بگم صورتی يا بنفش،_

   البته من همه رنگارو دوست دارم

  :قيافه متفکرانه ای به خودش گرفت

  صحيح، _

  !رنگارو دوست دارم ولی همه غذاهارو نهمنم همه 

  :چشم ريز کردم

  اسم اون خانمه که با همسرش تو خونت بودن چی بود؟_

  :لب زد

  مهری خانم،_

  چرا؟

  :چشمی تو کاسه چرخوندم

  مهری خانم هست ديگه،_

  !هرچی که دوست داشته باشی و برامون درست ميکنه

  روبه روم که وايساد،

  :قدم هام متوقف شد

طور غيرمستقيم داری ميگی که بعد از ازدواجمونم بايد مهری خانم کارای شمارو  آها به_
  انجام بده؟

  :قيافم و مظلوم کردم

  يعنی ميخوای بگی ميخوای بفرسيشون برن؟_

  گناه ندارن؟

  :مرموز نگاهم کرد

  بخاطر اونا داری ميگی ديگه؟_
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  :تاييد کردم

  !خب معلومه_

  :لبخندی تحويلم داد

  مهربونت برم،قربون اون دل _

  اصال نگران نباش ،

يکی از آشناها بهم سپرده بود يه زن و مرد مورد اطمينان پيدا کنم و کی بهتر از مهری خانم 
  !و شوهرش

  لبخندش که که عميق تر شد،

  :حالم گرفت

  پس رفتنين؟_

  :جواب داد

  آره ديگه با وجود خانمی مثل تو بهشون نيازی نيست_

  :نگاه چپ چپی بهش انداختم

  يه وقت واسه راحتی من کاری نکنی؟_

  :چشماش گرد شد و زد زير خنده

  !تا االن که داشتی چيز ديگه ای ميگفتی_

  :بی تفاوت گفتم

  !ديگه مهم نيست بفرستشون همونجايی که به طرف قولشو دادی_

  و از کنارش رد شدم و رفتم،

  :صدای خنده هاش بدجوری حرص درار بود که خودش و بهم رسوند

  کن پناه کوچولو،قهر ن_

  ...حتی اگه توهم بخوای من نميزارم دست به سياه و سفيد بزنی

  !مهری خانمم قرار نيست جايی بره
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  :ذوق زدن برگشتم سمتش

  جدی؟_

  :چشماش و واسه لحظه ای بست و دوباره بازشون کرد

  بله،_

  ديگه از من چی ميخوای؟

  :گفتملبام و با زبون تر کردم و همزمان با کشيدن نفس عميقی 

  ميخوام هميشه همينقدر دوستم داشته باشی_

  :يه قدم بهم نزديک تر شد و دستم و تو دستش گرفت

  بهت قول ميدم اگه بيشتر از اين دوستنداشته باشم،_

  !کمتر از اينم نميشه

  نگاهم بهش جون گرفت،

  شک به دلم راه نداشت،

  ...قباد دروغگو نبود

  قباد نقش بازی نميکرد،

  از چشماش ميخوندم، اين و خيلی خوب

  چشمايی که ردشون و گرفتم و متوجه شدم،

  روی لب هام خيره موندن،

  گرمای دستاش بيشتر شد،

نگاهش به لب هام بی تاب تر و آخر سر هم فاصله بين صورت هامون پر شد و لب های پر 
  حرارتش روی لبهام نشست،

  واسه حس کردن عمق اين بوسه،

  ...چشمام و بستم

  و دوستداشتن که بالفاصله بعد از جدا شدن لب هامون از هم،همش عشق بود 
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قطره اشکی مسير گونم و طی کرد و همين باعث تعجب قبادی شد که هنوز سرخ از خجالت 
  :اين بوسه بود

  ناراحت شدی؟_

  دستم و واسه پاک کردن صورتم که باال آوردم،

  :مانعم شد و با نوک انگشتاش اشکم و گرفت

  ...من_

  تم ناراحتت کنم پناه،من نميخواس

  !ببخشيد

  :با همون چشمای خيس زل زدم بهش و خنديدم

  اشک شوقه،_

  باورم نميشه بعد از اين همه مشکل و تلخی و بدبختی دارم رنگ و روی آرامش و ميبينم،

  !دارم تورو ميبينم

  :تازه فهميده بود ماجرا ا ز چه قراره که صداش انرژی گرفت

  شدی، من و باش فکر کردم ناراحت_

  چه وقت اشک شوق ريختن بود؟

اول بزار يه چند وقت باهم زندگی کنيم ببين من همون تحفه ايم که االن داری بهش فکر 
  ميکنی بعد احساسی شو

  :مشت محکمی به سينش کوبيدم

  انقدر سر به سرم نزار_

  :زير لب چشمی گفت

  برگرديم تو خونه؟_

  !االنه که آقا مرتضی پاشه بياد دنبالمون

  :تکون دادن سرم حرفش و تاييد کردمبا 

  بريم_
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  تا خود در ورودی دستم و توی دستاش گرفته بود و چه بی اندازه خوب بود،

  حس حضورش کنارم،

  ...حس داشتن تکيه گاهی به اين امنيت

  

  شهريار#

  :غرق تو گوشی بودم که صدای سارا باعث شد به خودم بيام

  اينجا فکرکنم شوفاژ اتاق اميد خرابه پاشو بيا_

  گوشی و روی ميز گذاشتم و رفتم اتاق،

  :اتاقی که تو هوای سرد اوايل آذر داشت يخ ميکرد

  اوه اوه چقدر اينجا سرده_

  :موهای تازه هاياليت شدش و پشت گوشش فرستاد

  خيلی،_

خوبی خونه قبلی اين بود که اتاق بچه جمع و جور بود شوفاژشم درست بود ولی از وقتی 
  اين شوفاژ درست و حسابی کار کرده نه يه شب تونستم اميد و بزارم اينجا،اومديم اينجا نه 

  به مدير ساختمون بگه يه فکری کنه

  :زير لب چشمی گفتم

  ميگم عزيزم،_

  امشبم اميد و تو اتاق خودمون بخوابون

  :از سرما به خودش لرزيد

  باشه_

  ...فعال بريم بيرون تا يخ نکرديم

  و در و بستم،پشت سرش از اتاق بيرون اومدم 

اميد رو زمين خواب بود و هنوز چرت عصرگاهيش به پايان نرسيده بود که سارا نگاهی 
  :بهش انداخت و همزمان با نشستن روی مبل گفت
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  راستی با پناه حرف زدی؟_

  گفتی قراره بريم سفر و چند روزی بايد اميد و نگهداره؟

  :نشستم کنارش

   فردا که اومد دنبال اميد بهش ميگم_

  :گوشی و تو دستم گرفتم و

  خوب شد گفتی هنوز آدرس و براش نفرستادم_

  :نگاهش که سرد شد ادامه دادم

  واسه شوهرش ميفرستم_

  :نگاهش و ازم گرفت

  هنوز ازدواج نکردن؟_

  :شونه ای باال انداختم

  فقط ميدونم باهمن،_

  باقيش و نميدونم اونوقت که به قباد تبريک گفتم يه حرفايی زد که ميخوان شب يلدا عقد کنن

  :لباش تو صورتش جمع شد

  خوبه،_

  !حاال اميدوارم وسط اين نامزد بازياش بتونه بچش و نگهداره

  :آدرس و برای قباد فرستادم و تلويزيون و روشن کردم

  تو نگران نباش،_

  فقط به سفرمون فکر کن،

  ميخوايم بريم سوئيس همونطور که خودت خواسته بودی

  :باالخره لبخند زد

  لم واسه اميد تنگ ميشه ولی ميدونم بردنش هم باعث اذيت شدنش ميشهد_

  :خودم و بهش نزديک تر کردم
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  اين مسافرتمون عين يه ماه عسل دونفرست،_

  ...تو ماه عسل که بچه نميبرن

  توهم بيخودی نگران نباش باالخره پناه هم مامان اميده،

  !مثل چشماش ازش محافظت ميکنه خيالت راحت

  :م شده بود که کنترل و برداشت و زد رو شبکه مورد عالقش و بلند شددلش کمی گر

  !برم دوتا قهوه بيارم که تو يه عصر سرد پاييزی حسابی ميچسبه_

  با لبخند بدرقش کردم و همزمان متوجه اومدن پيامی به گوشيم شدم،

مزخرف سر با فکر به اينکه قباد باشه گوشی و برداشتم اما با ديدن شماره اون دختره 
  :برگردوندم و وقتی خيالم راحت شد که سارا رفته تو آشپزخونه پيامش و باز کردم

  عکسا خيلی خوب شده،"

  "...تو واتساپ برات فرستادمشون

  صدای نفس کشيدنهام بلند شد،

  هرچی ميکشيدم از بی فکری های خودم بود که سريع پيامش و پا کردم و رفتم تو واتساپ،

م و اون دخترا توی اون مهمونی رنگ و روم پريد و فقط تونستم همه با ديدن عکسای خود
  :چی و تا قبل از اومدن سارا پاک کنم که همزمان صدای سارا رو شنيدم

  همچنان قهوه ات و با شکر ميخوری؟_

  !تلخ يه چيز ديگستا

  :گوشی و گذاشتم رو ميز و هول هولی جواب دادم

  ..تلخ_

  !تلخ ميخورم

  :گوشم رسيد و از آشپزخونه بيرون اومدصدای خنده هاش به 

  !پس باالخره تسليم شدی_

  :با لبخند جوابش و دادم که کنارم نشست

  !يه بار که بی شکر بخوری تازه ميفهمی طعم واقعی قهوه چيه_
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  و يه فنجون قهوه جلوم گذاشت اما من فکرم هرجايی بود به غير از اينجا،

  نی ها، نگرانی از عکسهای گرفته شد تو اون مهمو

اعصابم و بهم ميريخت و کالفم ميکرد مهمونی هايی که مثال از آدماش مطمئن بوديم و حاال 
  ...اينجوری داشتن گند ميزدن به احوالم

  :با دوباره شنيدن صدای سارا به خودم اومدم

  بخور تا سرد نشده،_

  بعدشم يه تماس با مدير ساختمون بگير پشت گوش ننداز

  م گرفتم و آروم آروم نوشيدم،فنجون قهوه رو تو دست

تلخی بی نهايتش باعث گرفتگی قبافم شده بود بااين وجود اصال برام فرقی نداشت و حتی اگه 
  با کلی شکر هم مينوشيدمش،

  !کامم تلخ بود

  :فنجون و خالی روی ميز گذاشتم

  خيلی خوب بود_

  :به دقت نگاهم کرد

  !قيافت که اين و نميگه_

  :دادم يه لبخند مصنوعی تحويلش

  واسه شروع خوب بود ديگه،_

  !راضی باش

  :فنجونش و سر کشيد و جواب داد

  ...کم کم راه ميفتی و تموم حواسش و دوخت به تلويزيون و برنامه مورد عالقش_

  :بايد با شهاب تماس ميگرفتم که بلند شدم و گفتم

ابه جا کنيم من يه سر ميرم تا خونه شهاب، واسه کنسرت بعدی بايد يه سری تاريخارو ج_
  نميخوام تو مسافرت همش دغدغه کار و داشته باشم

  :با تعجب گفت
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  االن؟_

  ...خب فردا صبح که ميبينيش همون موقع بهش بگو

  :راه اتاق و در پيش گرفتم

  ...نميشه همين االن بايد ببينمش_

  ...انقدر عصبی بودم که نفهميدم چی پوشيدم فقط سريع آماده شدم و از خونه زدم بيرون

دقيقه طی کردم و باالخره رسيدم به خونش، قفسه  20مسير نيم ساعته تا خونه شهاب و تو 
سينم از شدت حرص و کالفگی باالرو پايين ميشد که  زنگ خونش و زدم و بعد از چند بار 

  :باالخره آيفون و جواب داد

  بله_

  :زل زدم تو صفحه آيفون

  ...بيا پايين شهاب، سريع بيا_

  در خونش باز شد و اومد پايين،طولی نکشيد که 

  :صورتش پر از تعجب بود که يقش و تو دستام گرفتم و چسبوندمش به ديوار

  همش بخاطر توئه،_

  !همش تقصير توی لعنتيه

  :چشماش از تعجب گشاد شده بود

  چيکار ميکنی شهريار؟_

  حالت خوبه؟

  :دستم رو يقش سفت تر شد

  ...زندگيم شهابمعلومه که حالم خوب نيست، گند زدی به _

  !گند زدی

  :تقال کرد واسه خالص شدن از دستم

  من نميفهمم داری چی ميگی_

  :ولش کردم و شماره اون دختره شيوا رو آوردم
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  اين چی ميگه ها؟_

  اون عکسا که واسم فرستاده و تو مهمونيای خونه توئه چيه؟

  اگه اين عکسا پخش شه چی ميشه؟ ميدونی

  بيچاره ميشم؟ميدونی اگه سارا بفهمه 

  :دستپاچه جواب داد

  ...بيا بريم باال باهم حرف ميزنيم، من از هيچی خبر نداشتم_

  ...نگاه طلبکارم و بهش دوختم و شهاب قبل از من وارد خونه شد و من دنبالش رفتم

  :واسه طفره رفتن هرکاری ميکرد که حاال داشت چای بهم تعارف ميکرد

  بشين من دوتا چای بريزم_

  :ال رفتصدام با

  من چای نميخوام ،_

  !من فقط ميخوام شر اين عوضی کم بشه

  :شونه ای باال انداخت

  هزار بار گفتم شهريار خان وقتی ميای مهمونی کم بخور،_

  ...ولی هميشه انقدر تا خرخره ميخوری که نتيجش ميشه اين

  ...ميشه اون عکسايی که ميگی برات فرستاده

  من چيکار کنم؟

  :پوزخندی زدم

  چيکار کنی؟ تو_

  کی بود ميگفت مهمونی گرفتم،

  ...هرکی هست خوديه

  ...قابل اعتماده

  کی بود؟
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  نکنه تو نبودی؟

  :سری به نشونه رد حرفم تکون داد

حرف من اين نيست ولی شهريار اگه اين دختره سيريشت شده بخاطر سهل انگاريای _
  خودته،

  !خودت اين دردسر و واسه خودت درست کردی نه هيچکس ديگه

  :کالفه خودم و انداختم روی مبل سه نفره وسط خونش

  حاال ميگی چيکار کنم؟_

  !اگه سارا بو ببره زندگيم از هم ميپاشه

  :روی مبل روبه روييم نشست

  حرف حساب چيه؟_

  :دستی تو صورتم کشيدم

  حرف حساب کجا بوده،_

  !باشمدختره خراب ميگه من عاشقتم و ميخوام بدون اينکه کسی بويی ببره باهات 

  :ابرويی باال انداخت

  !پس قضيه عشق و عاشقيه_

  :هيچ جوره حوصله اين چرت و پرتارو نداشتم که ادامه دادم

  !بعدشم تهديدم کرد که اگه قبول نکنم عکسارو به اشتراک ميزاره_

  :دست از مسخره بازی برداشت و رنگ و روش پريد

  اگه بخواد همچين کاری کنه بيچاره ای شهريار،_

  !ميری تو حاشيه که اگه هنر کنی فقط ميتونی چمدونت و ببندی و از ايران فرار کنیانقدر 

  :سرم و بين دوتا دستام گرفتم

  ميگی چيکار کنم؟_

  بگم باشه بيا باهم عاشقی کنيم؟

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

520 
 

  :سری به نشونه رد حرفم تکون داد

  من ميدونم که تو سارارو دوست داری_

  :بی حوصله گفتم

  !لعنت به من که با دوبار مهمونی رفتن خودم و خراب کردم معلومه که دوستش دارم ولی_

  :قيافه متفکرانه ای به خودش گرفت

  سيمکارتت و عوض کن شايد اينجوری بيخيال شه_

  :نگاه معنا داری بهش انداختم

  ميگم تهديدم کرده واسه پخش کردن عکسا اونوقت سيمکارت عوض کنم؟_

  :لباش و با زبون تر کرد

  ...ذهنم نميرسههيچ فکری به _

  :نگاهی به ميز عسلی که شيشه بزرگ مشروبش روش بود انداختم و گفتم

   معلومه انقدر الکل خوردی مخت پوکيده_

  :خنديد

  خب حاال بگو چای يا مشروب؟_

  :پوفی کشيدم

  !حالم حال مست کردن نيست_

  :بلند شد سرپا

  ...پس دوتا چای دبش ميارم_

  با رفتن شهاب تو فکر فرو رفتم،

  ...کر اينکه بايد چيکار کنمف

  حاال ديگه از سفری که پيش رو داشتيمم ميترسيدم،

  ...از خاموش بودن سيمکارتم

  !از همه چی
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  :شهاب که برگشت از فکر و خيال بيرون اومدم

  خب،_

  کجا بوديم؟

  :سينی چای و رو ميز گذاشت و گفتم

  چند روز ديگه با سارا ميريم سوئيس،_

  !برگردم و پاشه بياد دم خونهميترسم از وقتی که 

  :نوچی گفت

  من شيوار و ميشناسم،_

  اينطورام نيست که تو فکر ميکنی اتفاقا به نظرم همينکه چند وقتی ايران نباشی خيلی خوبه،

من با شيوا در ارتباطم بهش ميگم که رفتی مسافرت اونم انقدری خر نيست که بخواد کاری 
  !تالشاش بی ثمره بکنه وقتی مطمئنه تو ايران نيستی و

  :به دقت نگاهش کردم

  بااين اوصاف بهتره يکی دوماهی اونور بمونم_

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  بهترين کار همينه ،_

  تو برو من ميدونم با شيوا چيکار کنم

  :يادآوری کنسرتها و برنامه هايی که داشتم باعث شد تا بگم

   پس تکليف کارم چی ميشه؟_

  :با خونسردی گفت

  نگران اون نباش،_

  !االن فقط دنبال يه راهی باش که پيش سارا و بعدهم مردم لو نری که اگه بری بيچاره ای

  :حرفش درست بود

  ...آره بايد برم_
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  حاال که خيالم کمی راحت شده بود،

  ...تونستم چای سرد شدم و سر بکشم و راه بيفتم سمت خونه

  

  پناه#

  :قباد تکرار کرد

  بارم که شده حرف گوش کن،پناه خانم يه _

  ميخوای دوباره بريم خونه که سنگ رو يخ شيم؟

  چند بار شديم بس نبود؟

  !تو که خانواده من و ميشناسی

  :مصمم بودم رو حرفم

  چند روز ديگه عقدمونه قباد،_

  من اصال دلم نميخواد مامانت خيال کنه دارم پسرش و ميدزدم،

  !م تالشمون و بکنيم همونطور که بابام قول داديمميخوام راضی باشن قباد بزار اين يه بار

  :نفس عميقی کشيد

   باشه پياده شو_

  بعد از قباد از ماشين پياده شدم،

حتی ديدن نمای بيرون خونه ويالييشون هم باعث استرس بی نهايتم ميشد که سعی کردم خودم 
  .و کنترل کنم و هم قدم با قباد راهی شدم

ر قباد کمی باهامون خوب بود و اما پدر و مادرش طوری تو اين خونه فقط مهتاب خواه
  باهامون رفتار ميکردن که حتی قابل تصور نبود،

  !جوری که انگار نه انگار قباد تنها پسرشونه

  :زنگ در و که زد مهتاب آيفون و جواب داد و شنيدن صداش باعث شد تا از فکر بيرون بيام

  قباد شما اينجا چيکار ميکنين؟_

  :اينکه قباد بخواد چيزی بگه خيره تو آيفون گفتمقبل از 
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  مهتاب جون در و باز کن،_

  !ميخوام خانم و آقای سعادت و ببينم

  با باز شدن در نگاهی به قباد انداختم،

  :پکر و بی حوصله بود

  دلم نميخواد بهت توهين کنن پناه، _

  چرا انقدر لجبازی ميکنی؟

  :چشم ريز کردم

  !بريم تو_

اد وارد خونه شدم و هم قدم باهاش مسير حياط تا خونه رو طی کردم و باالخره و جلوتر از قب
  ...داخل خونه شديم

  ...خونه بزرگی که خانم سعادت و مهتاب طبقه پايين و به انتظار ما بودن

  :با ديدنشون سالمی کردم و راه افتادم سمتشون که مادر قباد از روی مبل بلند شد

  عليک سالم،_

  اينجا که چی؟باز اومديد 

  :و نگاهش و به قباد دوخت

  دست اينو ميگيری مياری اينجا که چی بشه؟_

  منتظر معجزه ای؟

  :و چشم چرخوند سمت من

  خبری از معجزه نيست،_

صدبارم که بری و برگردی نه من نه پدر قباد راضی نيستيم به اين ازدواج همون موقع هاهم 
  ...راضی نبوديم

  :و پوزخندی زد

  !ه االن که يه بار ازدواج کردی و يه بچه ام داریچه برسه ب_

  حرفش واسه چندمين بار قلبم و مچاله کرد بااين وجود لبخندی بهش زدم،
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  :هرچند قباد صداش و باال برد و قدم برداشت به سمتمون

  مامان حواست هست داری چی ميگی؟_

  :صدای مادرش باالتر از صدای قباد بود

  مگه دارم دروغ ميگم؟_

  ..باانتخاب اين زن داری تيشه به ريشمون ميزنیتو 

  ...دنيا چش بود که گند زدی به زندگيت و

  :قباد نزاشت حرفش ادامه پيدا کنه

  !اون دختر هيچ ربطی به من نداشت و نداره پس اسمشو نياريد_

  :نيشخند مادرش روبه من بود که لبای خشک شدم و با زبون تر کردم و گفتم

  بگم انتخاب من درسته يا غلط، من نيومدم اينجا که_

  فقط ميخوام بدونيد که من قباد و دوست دارم هرچی اون دوستم داره من بيشتر دوستش دارم،

  ...هرچی به پام بمونه من بيشتر به پاش ميمونم

  حاال درسته همه حرفای شما درسته من يه بار ازدواج کردم،

ن آرزومه که ای کاش هميشه پيش من يه پسرم دارم که هفته ای يه بار پيش منه ولی خب م
  !بود

  :نيشخند روی لبهاش همچنان باقی بود که ادامه دادم

  من از پسرم دورم،_

  دوری ازش خيلی سخته،

حتما شماهم همين حال و داريد اين همه مدت دوری از تنها پسرتون سخت بوده ميدونم که 
  ...نديدنهارو تموم کنيدسخت بوده ولی از اين به بعد ميتونيد اين دوری ها و 

  :قهقهه ای از سر حرص زد

  واقعا تحت تاثير قرار گرفتم_

  :و به ثانيه نکشيد که خنده هاش و جمع کرد

  ...بريد از خونه من بيرون_
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  :مهتاب دستش و کشيد

  !مامان آروم باش_

  :دست مهتاب و پس زد و اين بار روبه قباد تکرار کرد

بيرون اصال دلم نميخواد بابات سر برسه و دوباره  دستش و بگير و ببرش از اين خونه_
  !اوقاتش تلخ بشه

  سرم که به سمت قباد چرخيد،

  :صورتش حتی از دفعات قبل هم گرفته تر بود که دوباره چرخيدم سمت مادرش

  ...ولی خانم سعادت من_

  :با تلفظ اسمم توسط قباد حرفم نصفه موند

  !پناه بس کن_

  :قيافم از درد گرفته شد و تموم حرفهام يادم رفت و سفت دستم و چسبيد طوری که

  ...ديگه نميخواد چيزی بگی_

  ...بريم

  ...و بين نگاه های غمگين مهتاب و سرد مادرش من و پشت سر خودش راه انداخت

صدای نفس هاش تا بيرون رفتن از خونه گوشم و پر کرده بود که همزمان با رسيدن به 
  :کشيدم و گفتم ماشين دستم و از تو دستش بيرون

  !چرا همچين ميکنی دستم شکست_

  :تکيه داد به ماشين و دستی تو صورتش کشيد

  ...هی بهت ميگم نه_

  هی بهت ميگم خانواده من اون آدمايی نيستن که تو فکر ميکنی قبول نميکنی حاال خوب شد؟

  همينارو ميخواستی بشنوی؟

  ...ميخواد برگردی به اين خونههربار يه توهين مياد رو توهيناشون و تو باز دلت 

  !بس کن پناه

  !يه کم به فکر من باش
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  :قفسه سينش باال و پايين ميشد و صورتش سرخ شده بود که روبه روش ايستادم

  ...خيلی خب آروم باش_

  ...صدام گرفته و بغض دار بود

اضی دلم ميخواست مراسم عقدمون طور ديگه ای باشه حتی با وجود اينکه بابا يه جورايی ر
شده بود به ازدواجمون باز هم دلم ميخواست پدر و مادر قباد هم رضايت بدن به اين ازدواج و 

حاال چيزی جز عصبانيت قباد و دل گرفتگی برای خودم، نصيبمون نشده بود که صدای قباد 
  :کمی پايين اومد

ازم نخوا پناه ما ديگه برنميگرديم اينجا، اگه من و دوست داری اگه برات مهمم هيچوقت _
  !برگرديم به اين خونه که برگشتن به اين خونه واسه من جز اذيت و آزار چيزی نداره

  :و بعد از کشيدن نفسی ادامه داد

دلم نميخواد يه لحظه ناراحتيت و ببينم و به ناحق اين حرفارو ميشنوی و من تا مرز ديوونه _
  !شدن ميرم

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم

  ...حق با توئه_

  !من ديگه حرفی ندارم

  نصف مسير به سکوت گذشت،

عصبانيتش انقدر زياد بود که جرئت نکنم حرفی بزنم و ترجيح دادم بهش مهلت آروم شدن بدم 
  :که باالخره خودش سکوت بينمون و شکست

  کار کابينتا تموم شده، ميخوای بريم خونه رو ببينی؟_

  :با ذوق گفتم

  باالخره تموم شد؟_

  :تاييد تکون دادسری به نشونه 

  آره امروز صبح،_

  !االنم دارن کاغذ ديواريارو ميزنن، تا عقدمون اون خونه همونجوری ميشه که بايد

  :نفسم و بيرون فرستادم
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  اون خونه مشکلی نداشت خودت دلت ميخواست يه تغيير کلی بهش بدی_

  :لباش و به دندون گرفت

  نفرما خانم،_

  !مثل شما نبوداون خونه هيچ جوره در شان عروسی 

  :ريز ريز خنديدم و قباد بين خنده کوتاهش انگار چيز ديگه ای يادش اومد که ادامه داد

  راستی يادم رفت بهت بگم شهريار ديشب بهم پيام داده بود_

  :ابرويی باال انداختم

  شهريار؟ چی ميگفت؟_

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  !فکر کنم قراره يه ماهی خوشبحالت بشه_

  :م ريز کردمچش

  ميشه واضح تر بگی؟_

  :جواب داد

داره ميره مسافرت خارج از کشور بهم پيام داده بود که نميتونن اميد و با خودشون ببرن و _
  يه چند هفته ای بايد اميد پيش تو

  !بمونه

  :لبخند عميقی روی لبهام نشست

  جدی؟_

  !اينکه عاليه کاش بهش ميگفتی به اندازه چند سال همونجا بمونه

  :خنديد

  خدارو چه ديدی شايدم موند شايد اميدم نصيب من و تو شد_

  :آهی از ته دل کشيدم

  ...کاش همينطور بشه_
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  :نگاه گذرايی بهم انداخت

  االن خوشحالی دوتا خبر خوب بهت دادم؟_

  :تند تند سرم و به نشونه تاييد تکون دادم

  !توِپ توپم_

  :لبخند خبيثانه ای زد

  !مهمون تو پس بريم خونه، ناهارم_

  :چشمی گفتم

  چی ميخوری سر راه بخريم؟_

  :صدای خنده هاش باال رفت

  !خانم زرنگ، غذای بيرون نه خودت بايد واسم غذا درست کنی_

  :چشم ريز کردم

  نکنه از اونايی هستی که ميخوای گربه رو دم حجله بکشی؟_

  :شونه ای باال انداخت

  اسیبه هرحال هرچی بيشتر بگذره بيشتر من و ميشن_

  :و با يه پوزخند ساختگی ادامه داد

  اگه خيال کردی من يه مرد رمانتيک و مهربونم سخت در اشتباهی خانم،_

  !من فقط منتظرم خرم از پل رد بشه

  :با صدای بلند زدم زير خنده

  !يه چيزی بگو که بهت بخوره_

  :سری تکون داد

  !حاال ميبينی_

ده دار تا رسيدن به خونه قباد ادامه داشت که خنده هام همچنان باقی بود و اين گفتوگوی خن
  .باالخره رسيديم و قباد ماشين و جلوی در پارک کرد
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  همرامش وارد خونه شدم،

دو سه نفری تو طبقه پايين مشغول کاغذ ديواری ها بودن و مهری خانم هم تو آشپزخونه که 
سی دقيق تر به محض ورودمون سالم و عليکی بين هممون شکل گرفت و قباد واسه برر

  کاغذ ديواری ها جلوتر رفت،

  :با رفتنش مهری خانم صدام زد

  پناه خانم بيا ٱشپزخونت و ببين که آقا قباد چه کرده_

لبخندی تحويلش دادم و وارد آشپزخونه شدم با ديدن کابينت های نباتی رنگی که حسابی 
  :ميدرخشيدن و طراحی بی نظيرشون،با رضايت گفتم

  ی خانم؟خيلی قشنگن نه مهر_

  :با همون مهربونيه ديرينه شده تو وجودش جواب داد

  آره خانم حقا که برازنده شماست_

  :و بالفاصله ادامه داد

  بفرماييد بشينيد براتون يه چای بريزم_

  :حرفش و رد کردم

  زحمت نکش ميل ندارم_

  :تا خواست چيزی بگه صدای قباد تو آشپزخونه پيچيد

  پسند شد خانم؟_

  :چرخيد نگاهم به سمتش

  !دست شما درد نکنه_

  :با گشاده رويی به سمتم اومد

  !پاشو بريم باالرو هم نشونت بدم، يکی از اتاقاهم آمادست_

  :چشم ريز کردم

  واسه اتاقا چه برنامه ای داشتی و من بی خبرم؟_

  :مهری خانم با خنده گفت
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  او خانم جان، آقا قباد اين خونه رو کال عوض کرده_

  :دمبا اشتياق بلند ش

   ...پس واجب شد باالرو ببينم_

  با رسيدن به طبقه باال، قباد به اتاقی اشاره کرد که درش نصفه و نيمه باز بود،

همون اتاقی که وقتی واسه اولين بار اومده بودم به اينجا من و برد داخلش و اون يادگاری 
  !هارو نشونم داد

وسايالش انتخاب خودم بوده حق اين اتاق، اتتق خوابمونه تخت و کاغذ ديواری و همه _
  !اعتراض هم نداری

  :چپ چپ نگاهش کردم

  هنوز خرت از پل رد نشده ها_

  :حتی چشم هاشم خنديد

  چيزی نمونده که رد بشه،_

  !خالصه حتی اگه خوشت نيومد هم بخاطر دل من بگو قشنگه

  :و دوتا قدم مونده ه اتاق و برداشت و در و کامل باز کرد

  ...بفرماييد_

  همزمان با باز شدن در نگاه کلی ای به داخل اتاق انداختم،

يه اتاق با کاغذ ديواری های طوسی روشن که طرح گل های صورتی خوشگلی و تو خودش 
  !جا داده بود و وسايل چيده شده توش تماما سفيد و طوسی بود

  :انقدر حيرت انگيز که تا چند ثانيه دهن باز موندم و قباد راه افتاد تو اتاق

  خوبه؟_

  :رفتم تو اتاق

  !يه چيزی از خوب اونور تره_

  :خودشو انداخت رو تخت فنری دو نفره وسط اتاق

  !نميدونی تختش چقدر نرم و گرمه_
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  ...و با دست به کنارش اشاره کرد که کيفم و گذاشتم رو ميز و کنارش نشستم

  کنارش که نشستم کم کم دستاش و جلو آورد و روی دست هام گذاشت،

  :ی دست هاش تنم و گرم ميکرد که لباش و با زبون تر کردگرما

شوخی کردم که گفتم اگه خوشت نيومد حق اعتراض نداری، از هرچی که خوشت نيومده _
  بگو که عوضش کنيم

  :دوباره نگاهم و تو اتاق چرخوندم

  همشون و دوست دارم خيالت راحت_

  :و خيره بهش ادامه دادم

   !تو سليقت عاليه_

  :واب دادخيره بهم ج

   ...از انتخاب تو معلومه_

  :و فاصله بينمون و کم کرد

  مثال من به عمرم نظير چشمات و نديدم_

  :و از چشمام به لب هام رسيد

  !يا مثال اين لبات که دائم حالم و زير و رو ميکنه_

  :و انگشتش و روی لبام کشيد که سرم و کشيدم عقب

  گفتی ناهار واست چی درست کنم؟_

  :روی لب هام برنميداشت نگاهش و از

  !هيچی جز خودت نميتونه من و سير کنه_

تنها کاری که ازم برميومد پرت کردن حواسم به اينطرف و اونطرف بود که فاصله بينمون و 
  :کمتر از قبل کرد و سرش و برد تو گوشم

  !همين االن ميخوامت پناه_

  :سرش و که عقب کشيد با ترديد گفتم

  !م قباد، االن وقتش نيستما که هنوز عقد نکردي_
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  :جاخورد

  تو به اينکه مال منی شک داری؟_

سری به نشونه رد حرفش تکون دادم که از رو تخت بلند شد و به سمت در رفت و در و بست 
  و دوباره به سمتم برگشت،

  ...روبه روم ايستاد و دستش و به سمتم گرفت تا بلند شم

  شدنم تو بغلش جا گرفتم،دست توی دستش گذاشتم و همزمان با بلند 

قبل از هرکاری شالم و از روی موهام برداشت و تو موهام نفس کشيد و بعد بوسه ای روی 
  ...پيشونيم کاشت و کمکم کرد واسه درآوردن پالتوم

  از بار لباس هام که کم شد دوباره من و سفت بغل کرد و لب هام و به بازی گرفت،

  ...ست اين بوسه هيچوقت انتهايی نداشته باشهانقدر داغ و پر حرارت که دلم ميخوا

  ...با ولع همديگه رو ميبوسيديم که مسير بوسه هاش از لب هام، به گردنم کشيده شد

آتيش لبهاش که روی گردنم خورد ناله خفيفی از الی لبام بيرون اومد و همين واسه جری 
  کشيدش،شدن قباد کافی بود که سريع دست برد سمت بافتم و از تنم بيرون 

نگاه خمارش رو پوست سفيد تنم ميچرخيد که اين بار استخون ترقوه ام و بوسيد و آروم هولم 
  ...داد رو تخت و شروع کرد به درآوردن لباس هاش و با باالتنه لخت کنارم دراز کشيد

گردش دستش رو جای جای تنم هرلحظه حس و حالم و به سمت و سوی شهو*ت ميکشوند که 
  ...شيد و دست برد سمت دکمه ی شلوار جينمنفسی تو گوشم ک

چند دقيقه ای ميشد که سرم روی بازوی مردونش بود و قباد واسه يه استراحت چند دقيقه ای 
  :چشماش و بسته بود که يه کم تو بغلش جابه جا شدم و همين باعث دراومدن صداش شد

  انقدر تکون نخور_

  :سرجام موندم اما غر زدم

  سردمه ،_

  !گشنمه

  :از چشماش و باز کرد يکی

  تو بغلمی ديگه سرما چه معنی ميده؟_
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  :خنديدم

  !با اينکه خيلی رمانتيک بود ولی واقعا سردمه_

  :و واسه اثبات حرفمم که شده تنم لرزيد که قباد دوتا چشماشم باز کرد

  !ببين نميزاری دو دقيقه رمانتيک باشيم_

  :نگاه معناداری بهش انداختم

  رمانتيک عمل ميکردی نکردیاونجايی که بايد _

  :ابرويی باال انداخت

  يعنی ميخوای بگی دوست نداشتی؟_

  :نشستم تو جام و همزمان با پوشيدن بافتم گفتم

  معلومه که دوست داشتم_

  :نشست روبه روم

  خب؟_

  :از رو تخت پايين رفتم و بليزش و پرت کردم تو بغلش

  

  گشنگیخب که سريع لباس بپوش بريم پايين مردم از _

  :نگاهی به سرتا پام انداخت

  چقد همه چيت و دوست دارم،_

  صورتت به کنار حتی اين قد و باال و هيکل ظريفتم دوست دارم

  :لبخند رضايت بخشی رو لبهام نشست

  !غير از اينم نبايد باشه_

  :سوالی نگاهم کرد

  تو چی؟_

  حالت خوبه با من؟
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  :و جواب دادمدست بردم تو موهام واسه مرتب کردن و بستنشون 

  معلومه که حالم با تو عاليه_

حاال که خيالش راحت شده بود بليزش و تنش کرد و باقی لباس هاش رو هم پوشيد و پشت سر 
  :منی ايستاد که جلوی آينه درحال مرتب کردن خودم بودم

  يکی از اتاقاروهم گذاشتم واسه اميد،_

  همين دکوراسيونيه؟ دوست داری وسايلش و خودت انتخاب کنی يا بسپارمش به

  :از تو آينه نگاهش کردم

  الزم نيست_

  :اخم ساختگی ای چهرش و پوشوند

  ميخوای بگی پسرمون وقتی مياد اينجا نبايد يه اتاق خوب و آروم داشته باشه؟_

  :چرخيدم سمتش

  من  هيچ توقعی از تو ندارم قباد_

  :دستی به صورتش کشيد و بحث و به کلی عوض کرد

  ر پريدهرنگ و روم چقد_

  :با دستم موهای نامرتبش و کمی سر و سامون دادم

  بحث و عوض نکن،_

  ميگم الزم نيست همچين کاری بکنی

  :هيس آرومی گفت

  ...خودت انتخاب ميکنی يا بسپارمش به همين_

  :حرفش و نصفه گذاشتم

  پس خودت انتخاب کن،_

  !مثل همين اتاق ميخوام به سليقه تو باشه

  :لبخندی زد
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  چشم،_

  از اين بهتر؟چی 

  ..لبخندش و با لبخند جواب دادم و دوباره به سمت آينه برگشتم و باالخره رفتيم پايين

  :حاال ديگه تو خونه جز ما و مهری خانم کسی نبود که مهری خانم با ديدنمون گفت

  ميز و بچينم؟

  :قباد حرفش و رد کرد

  شما برو استراحت کن خودمون هستيم

  :ادامه دادممردد که نگاهمون کرد من 

  قباد هوس کرده من ميز و واسش بچينم_

  :لب های نازکش به لبخند باز شد

  باالخره آقا عروس دار شده خوشحاله_

  :حرفش باعث خنده من و چرخيدن مردمک چشمای قباد تو کاسه شد

  بفرماييد مهری خانم بفرماييد_

با رفتنش قباد لم داد رو مهری خانم لباش و گاز گرفت و با گفتن چشم آرومی تنهامون گذاشت 
  :کاناپه

  ميز و چيدی صدام کن_

  :دست به سينه جلوش وايسادم

  اونوقت تو چيکار ميکنی؟_

  :کنترل تلويزيون و تو دستش گرفت

  مرد خونه هم تلويزيون ميبينه_

  :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

  شتر در خواب بيند پنبه دانه،_

   پاشو
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  !زن و مرد عجيب معتقدمپاشو که من به برابری حقوق 

  :چشماش چهارتا شد

  !يه ميز فقط ميخوای بچينی_

  :شونه ای باال انداختم

   باهم ميچينيم_

  :با لبخند و در کمال احترام حرفم و رد کرد

  شرمندتم عزيزم،_

متاسفانه يا خوشبختانه اخالق منم عين زمان پدر بزرگته دلم ميخواد لم بدم و همسر عزيزم 
  !بهم برسه

  :سر گذاشتتن باهاش حسابی ميچسبيد که بهش نزديکتر شدم سربه

  منم متاسفم_

  !چون مامان بزرگمم از اين خدمات به آقاجون خدابيامرزم نداده

  :لب و لوچش آويزون شد

   تو به مامان بزرگت کاريت نباشه به مامانت نگاه کن هنر و کدبانويی ازش ميباره_

  :خم شدم و تو صورتش لب زدم

  ...آقا مرتضی از اين خدمت رسانيا نميکننايشونم به _

  :نفس عميقش و فوت کرد تو صورتم و بلند شد

  چيکار بايد بکنم؟_

  صاف ايستادم،

قيافه و حال گرفتش خنده دار تر از هر فيلم و سريال کمدی داخلی و خارجی بود که قهقهه 
  :بلندی زدم

   بگير بشين بگير بشين_

  :خنده هام حرصی ترش ميکرد

  سخره ميکنی؟من و م_
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  :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم که چشم ريز کرد

  !منو مسخره ميکنی_

  :و گام بلندی به سمتم برداشت که خنده هام پابرجا موندو تو خونه دويدم

  ...باور کن مسخرت نکرد_

حرفم هنوز کامل نشده بود که با احساس درد سرم همه چيز و يادم رفت و آخی از درد 
  کشيدم،

از موهای دم اسبی بسته شدم گرفته بود و اينجوری متوقفم کرده بود که صورتم به نامرد 
  :سمتش چرخيد و با صدای اعتراض باری گفتم

  موهام و کندی_

  :هرچند لبخند خبيثانه ای به لب داشت اما متوجه اذيت شدنم که شد سريع دستش و انداخت

  !فقط ميخواستم نگهت دارم_

  :غره ای بهش رفتمهمزمان با ماساژ سرم چشم 

  ممنون که با چنين لطوفتی متوقفم کردی_

  :از خنده وا رفت

   خواهش ميکنم_

  :و سريع خنده هاش و جمع و جور کرد

  حاال ميری واسم غذام و آماده کنی يا يه دور ديگه موهات و بپيچم دور دستم؟_

  :تک خنده ای کردم

  !ترسيدم_

  ...وگرنه همين يه بارم اتفاقی بود که بهت چيزی نگفتم

  :دوباره به خنده افتاد

  اوه اوه چه جدی جديم داره جواب ميده،_

  !ميخوای يکی بزن تو گوشم اينجوری شايد آروم شی

  :ازش فاصله گرفتم
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  همينکه برم تو آشپزخونه و تو اينجا بشينی و به کار زشتت فکر کنی کفايت ميکنه_

  :خنده هاش قند تو دلم آب ميکرد

  پناه،_

  آشپزخونه؟يعنی نيام تو 

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم

  !به هيچ وجه_

  :چشمی گفت

  پس برو خانم، _

  برو که منم بشينم به کار زشتم فکر کنم

  :بی هيچ حرفی راهی آشپزخونه شدم اما هنوز نرفته بودم داخل که دوباره صدام زد

  ...پناه_

  :سر چرخوندم سمتش و ادامه داد

   فقط زود ميز و بچين_

  :بهش نگاه کردممعنادار 

  فرمايش ديگه ای باشه؟_

  :لباش و با زبون تر کرد

  بخاطر اين نميگم که گشنمه،_

  !بخاطر اين ميگم که ورودم و به آشپزخونه منع کردی و منم که يه مرد داعما دلتنگ

  :هرچی ژست قهر و دلخوری به خودم گرفته بودم بااين جملش نابود شد و لحنم مهربون شد

  !آشپزخونه آزاده...زودم ميز و ميچينمورودت به _

  ...گفتم و سريع رفتم تو آشپزخونه و مشغول شدم

  همه اون وساياليی که مهری خانم آماده کرده بود و بردم بيرون و روی ميز غذاخوری چيدم،
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با ذوق بی نهايتی واسه مردی که دوست داشتنش به نظرم درست ترين کار تموم زندگيم بود 
  ميز ميچيدم،

  وم تالشم و ميکردم که با سليقه تموم ظرفهارو کنار هم بزارم،تم

ژله رو کنار ظرف ساالد جا بدم و مرتب تر از هروقتی مرغ شکم پری که مهری خانم بار 
گذاشته بود و قيافش هر لحظه گشنه ترم ميکرد و تو ظرف گذاشتم و همزمان با آوردن ديس 

  :برنج صدايی تو گلوم صاف کردم

  !غذا آمادست_

  حسابی تو تلويزيون غرق بود که با صدام به خودش اومد و سر چرخوند به سمتم،

عين يه سرآشپز داشتم بهش لبخند مغرورانه تحويل ميدادم که بلند شد و همزمان با رسيدن به 
  ميز،

  :نگاه گذرايی به ميز انداخت

  ...دست شما درد نکنه_

  :لبخندی بهش زدم

  !خواهش ميکنم کاری نکردم که_

  :کمال تعجبم سری به نشونه تاييد تکون داد و نشست روی صندلی در

قرار بود واسم غذا درست کنی ولی خب فعال همينکه ميز و با سليقه چيدی همچين بدم _
  نيست،

  !دفعه ديگه غذارو هم خودت درست کن

  :سوراخای دماغم از شدت حرص گشاد شده بود که سر بلند کرد و ادامه داد

  ...وريش دو ساعت لفتش دادی غذا يخ کرده ديگه بيشتر از اينبشين ديگه همينج_

  :اسمش و کشيده صدا زدم

  !قباد_

  !يه کاری نکن سرتو بکنم تو ظرف ژله

  :چشماش گرد شد

  خوبه خوبه داری قبل عقد قشنگ خودت و مهربونيات و نشونم ميدی_
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  :و عين ديوونه ها کفگير و از روی ديس برنج برداشت

  برنامه ای نداری؟بااين واسم _

  :لب زدم

  چرا دارم،_

  !اون جون ميده واسه پس گردنی

  :و به سمتش رفتم که دستاش و به نشونه تسليم باال آورد

  من شکر خوردم،_

   اگه خشونتی هم هست بزار بعد خوردن ناهار

  :و با آه عميقی ادامه داد

  گوسفندم که ميخوان قربونی کنن قبلش بهش آب ميدن،_

  !خلوقاتممن که اشرف م

مسيرم و به سمت صندلی روبه روييش کج کردم و هرچند خندم گرفته بود اما لبام و گاز 
  :گرفتم تا نخندم و روبه روش نشستم

  بخور اشرف جون،_

  !بخور که بعدش واست برنامه دارم

مسخره دستی تو صورتش کشيد و با غم و اندوه ساختگی اما فراوان دست برد سمت م و به 
وبه روييش کج کردم و هرچند خندم گرفته بود اما لبام و گاز گرفتم تا نخندم و سمت صندلی ر

  :روبه روش نشستم

  بخور اشرف جون،_

  !بخور که بعدش واست برنامه دارم

  :مسخره دستی تو صورتش کشيد و با غم و اندوه ساختگی اما فراوان دست برد سمت غذاها

  پس ببخشيد که اول واسه خودم غذا ميکشم،_

  !آخرين باره چون

  :دستم و زدم زير چونم
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  ...هيچ اشکالی نداره، هر انسانی تقديری داره_

  !تقدير توئم همين بوده

  :زل زد تو چشمام

  !يه وقت يه دور از جونی خدانکنه ای چيزی نگيا_

  :لب زدم

  ...چشم_

  !هرچی شما بگيد

  ...بخورهديگه کاری ازش برنميومد که ترجيح داد همراه با نفس عميقی ناهارش و 

  روزهای پيش رومون به قشنگی ميگذشت،

  قباد هرروز بيشتر از قبل اين باور و بهم ميداد که هنوز جوونم،

  هنوز احساس دارم،

  !هنوز قلبم ميزنه و هنوز يه زنم

  تموم شکسته های قلبم و دوباره بهم چسبونده بود،

ی کم کار هم شده بود يا تموم تالشش واسه نرفتن لبخند از روی لب هام بود و بخاطر من حت
  !به قول خودش رسيدگی به من واجب تر از هرکار ديگه ای بود

  امروز قرار بود اميد هم واسه يه مدت به من سپرده بشه و حالم حسابی خوب بود،

هرچند يهو مخالفت شديد خانواده قباد يادم ميومد و باعث نفس عميقم ميشد اما حال دلم خوب 
  ...بود

  !قبل خيلی خوب تر از

  :با شنيدن صداش به خودم اومدم

  خانم شهريار پياده شده فکرکنم بهتره خودت بری بچه رو ازش بگيری_

  نگاهم به روبه رو کشيده شد،

سارا دختری که زندگيم و زير و رو کرده بود کنار ماشين شهريار ايستاده بود و اميد و تو 
  بغلش گرفته بود،
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بود بااين وجود قباد شيرينی بزرگتری بود که رو  ديدنش تداعی تموم تلخی های روزگارم
  :ازش گرفتم و به قباد لبخندی زدم

  !برم دنبال پسرمون که دلم براش يه ذره شده_

  ...نگاه مهربونش بدرقه ام کرد

از ماشين پياده شدم و قدم های محکمم و به سما سارايی برداشتم که فاصله ای تا رسيدن بهش 
  نداشتم

  :ادم لبخند مرموزانه ای زدروبه روش که ايست

  !سالم_

  :ديگه برام هيچ اهميتی نداشت که لبخندش و با لبخند جواب داد

  سالم_

  و گونه اميد و نوازش کردم،

لپ های بيرون زدش از بين شال و کالهش قند تو دلم آب ميکرد که لبخندم عميق تر شد و 
  :گرفتمش تو آغوشم که سارا گفت

اميد و به دنيا آورده تو مادرشی ولی بدون که من اگه بيشتر از  ميدونم که تو کسی هستی که_
  ...تو اين بچه رو دوست نداشته باشم کمتر هم دوست ندارم

  :نگاهم که به سمتش کشيده شد با صدای آروم تری ادامه داد

  خيلی مواظبش باش_

ش نداشتم و خم شد و بوسه ای به سر اميد زد، هرچند بدم ميومد از اين حرفهاش و اصال خو
  :اينجوری خودش و مادر اميد بدونه، با خونسردی جواب دادم

  !اميد از گوشت و خون منه معلومه که مراقبشم_

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  صبر کن وسايالش و از تو ماشين بيارم_

  ...و به سمت ماشينی که شهريار پشت فرمونش بود رفت

يد و تحويل قباد بدم و واسه گرفتن وسايلها دوباره سرمای هوا باعث شد تا تو همين فاصله ام
  ...به سمت سارا برم
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اين بار شهريار هم واسه کمک بهش پياده شده بود و چن تا کيف از لباسها و اسباب بازی 
  :هاش تو دستشون بود که گفتم

  فقط وسايالی ضروريش کافيه، باقی چيزا رو واسش خريدم_

  :شهريار چشم ريز کرد

  يگرديمما زود برم_

  :نگاهم بهش گذرا و در حد چند ثانيه بود که سارا يکی از کيف هارو بهم داد

  اين لباسهاش و چيزاييه که دوست داره، فکرکنم اينا الزمت بشه_

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم و کيف و تو دستم جابه جا کردم

  خداحافظ_

اطر وجود پسرم بود برگشتم تو واسه گرفتن جواب خداحافظيم نموندم و با حال خوبی که بخ
  ماشين،

  :قباد با لبخند اميد و تماشا ميکرد که گفتم

  با بچه نميتونی رانندگی کنی، بدش من_

  :آروم خنديد

  !بچه نگو بگو يه عالمه لپ_

  :و با انگشتش زد رو لپ اميد و همين باعث لرزش بامزه لپاش شد

  فقط نگاهش کن_

  :اميد و تحويلم داد و ماشين و به حرکت درآورد و صدای خنده هاش بلند شد و باالخره

فقط اين چند روزم بگذره عقد کنيم بريم سر خونه زندگيمون دلم ميخواد مدام مامان اين بچه _
  !و خود اين بچه رو ببينم

  :نگاهم به سمتش کشيده شد

  اين واقعا چيزيه که تو ميخوای؟_

  :مصمم جواب داد

  ...معلومه_
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  ...هممون خوب باشهمن دلم ميخواد حال 

  من،

  تو،

  ...اميد

  !ما کنار هم حالمون خوبه

  :سرخوش از اين حرفش لب زدم

اينطور که تو ميگی دلم ميخواد تاريخ عقد و يه کم بندازيم جلوتر، حاال مراسمش بمونه برا _
  !همون موقع

  :با تعجب نگاهی بهم انداخت

  جدی؟_

  :جواب دادم

  !آره اگه بابا قبول کنه _

  رفتيم خونه،يک راست 

  تو تموم مسير حرفمون راجع به جلو افتادن عقد بود،

  .هرچند مراسم تو همون تاريخی که مشخص شده بود برگزار ميشد

  با رسيدن به خونه حاال همگی دور هم جمع بوديم و اميد گل سر سبد ،

   ...دست به دست چرخيده ميشد

  ...م زدنی مردی ميشه واسه خودشپسرم حاال بزرگتر هم شده بود و مطمئن بودم با چشم به

  مردی برخالف پدرش،

  !مردی که باعث افتخارم باشه

  :فکر به آينده اميد باعث لبخند روی لبم شده بود که برکه دستش و جلو چشمام تکون داد

  کجايی پناه؟_

  !بابا با توئه
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  :تازه به خودم اومدم و روبه باباب گفتم

  جونم؟_

  :بابا جواب داد

  حرفی ندارمگفتم که من _

   اگه خودتون ميخوايد بريد کارای عقد و انجام بديد

  :من سری به نشونه تاييد تکون دادم و قباد گفت

  ممنون بابت موافقتتون_

  :چهره بابا واسه لحظه ای گرفته شد

  دلم ميخواست پدر و مادر توهم موافق اين ازدواج باشن_

  :قباد نفس عميقی کشيد

  ولی ديگه کاری ازم برنمياد آقا مرتضیمن هرکاری ميتونستم کردم  _

  :بابا تاييد کرد

  ميدونم_

  :و واسه عوض کردن جو هم که شده اميد و بغل کرد و با خنده آرومی ادامه داد

  !پسرم و ببين چه ساکت داره پستونکش و ميخوره و حرف بزرگترارو گوش ميده_

  :اين حرف بابا باعث خنده ی هممون شد و برکه گفت

  ساکت مونده که بی احترامی نکنه بچه مودبه_

خنده هامون همچنان باقی بود و با وجود اميد و موافقت بابا امروز از بهترين روزهای زندگيم 
  بود و مثل تموم روزهای خوبی که گذشته بود،

  ...سريع رد شد و رفت

  نگاهم به قبادی بود که داشت واسه عقدمون با صاحب اين دفتر خونه صحبت ميکرد،

شوقی که واسه شروع اين زندگی داشت من و به وجد مياورد که باالخره حرفاشون  شور و
  :تموم شد و رو کرد به من

  ...بريم عزيزم_
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  همراهش راهی شدم و بعد از خروج از محضر سوار ماشين شديم،

امروز کلی کار داشتيم از گرفتن حلقه ها تا خريد لباس های مناسب برای فردا همه و همه رو 
  :و يه نصفه روز انجانم ميداديم که قباد گفتبايد ت

  اول بريم سراغ حلقه ها يا لباس؟_

  :شونه ای باال انداختم

  هرکدوم که نزديکتره_

  :قيافه متفکرانه ای به خودش گرفت

  ...پس اول ميريم سراغ حلقه ها_

بود حلقه هايی که از قبل انتخاب کرده بوديم، پشت ويترين جواهرفروشی ای که آشنای قباد 
  :بهمون چشمک ميزد که با ذوق گفتم

  باالخره اومدم ببرمت_

  :قباد با خنده نگاهم کرد

  يادت نره منم ببری؟_

  :تند تند سرم و به نشونه رد حرفش تکون دادم

  يادم نميره_

با همون حال خوش وارد شديم و خريدن حلقه های ساده بدون نگينمون چند دقيقه بيشتر طول 
  :خريد کت و شلوار قباد و البته پيراهن سفيد من بوديم که قباد گفت نکشيد و حاال در مسير

  دوباره حلقه رو بنداز تو دستت_

  :ابرويی باال انداختم

  چرا؟_

  :با بيخيالی جواب داد

  دليل خاصی نداره ميخوام دوباره تو دستت ببينمش_

  :و نگاه گذرايی بهم انداخت

  آخه خيلی به دستت ميومد_
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  :لبخندی زدم

ری که داری ازم تعريف و تمجيد ميکنی دو روز ديگه يه بحث کوچولو بينمون پيش اينجو_
  !بياد من افسرده ميشما

  :صدای خنده هاش ماشين و پر کرد

  يعنی ميگی ديگه باهات مهربون نباشم؟_

  :چپ چپ نگاهش کردم

  تموم برداشتت از حرفم همين بود؟_

  :چشم ريز کرد

  پس بايد چی ميگفتم؟_

  :ساختگی گفتمبا دلخوری 

نميتونستی بگی هيچوقت قرار نيست بين ما بحثی پيش بياد و تا آخر عمر هرچی شما بگيد _
  همونه بانو؟

  :نيشخندی زد

  !خب فکر کنم االن قراره اولين دعوای زندگيمون و بکنيم_

  :با تعجب که نگاهش کردم ادامه داد

  ...هرچی من بگم همونه_

  !وشات کننه هرچی که تو بگی اين و آويزه گ

  :چشم غره ای بهش رفتم

  نشنيدم بلند تر بگو؟_

  :صداش و تو گلوش صاف کرد و با لحن کامال جدی ای جواب داد

  !گفتم از اين به بعد هرچی من بگم مهم نيست، هرچی شما بگيد همونه_

  :لب زدم

  !بانو_

  :سری به نشونه تاييد تکون داد
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  !بانو_

ادامه پيدا کرد و حاال خسته و کوفته باالخره رسيديم خل بازيامون تا پايان خريدای امروز 
  ...خونه

  خوشحالی خريدا يه طرف،

ديدن اميد که سعی داشت با گرفتن پايه مبل بلند شه از طرف ديگه حالم و زير و رو ميکرد 
  که بعد از سالم و احوالپرسی خودم و بهش رسوندم،

  :ماهان مثل شير مواظبش بود که گفت

  !يفتهحواسم هست که ن_

  :لپش و کشيدم

  ميدونم داييش مواظبشه_

و رو کردم به سمت اميدی که از تالش دست برنميداشت و محکم ترين بوسه دنيارو به لپش 
  :زدم

  بايد به فکر چند جفت کفش خوشگل واسه پسرم باشم،_

  هوم؟

  همزمان با خنديدنش دستم و گرفت و قدم اول و با کمکم برداشت،

آروم آروم عقب ميرفتم تا اميد قدم های بيشتری برداره که صدای ذوق قند تو دلم آب ميشد و 
  :زدگی برکه تو خونه پيچيد

  الهی قربونت برم مرد کوچولو،_

  داری راه ميری؟

صدای بلند برکه و خنده های من باعث از دست رفتن تمرکز اميد شد و نشست رو زمين که 
  :خنده هام قطع شد

  زدگی و نداشت ،مرد کوچولو توقع اين همه ذوق _

  !نشست

  خنده هامون خونه رو پر کرد و قباد اومد کنارم و دستش و به سمت اميد گرفت،
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نگاه سبز اميد به قباد و روی خوش قباد دلم و واسه زندگی سه نفره هرچند موقتمون گرم تر 
  ميکرد که اميد اين بار دست تو دست قباد ،

  !تاتی تاتی راه افتاد

  !...برکه رو راه قدم های اميد بودالبته اين صدا گذاری 

حاال که اميد با قباد مشغول بود وقت پيدا کردم واسه عوض کردن لباسام و راهی اتاقم شدم و 
  هنوز در و نبسته بودم که برکه اومد تو اتاق،

  :قيافه مرموزش باعث شد تا سوالی نگاهش کنم

  باز چيشده؟_

کسی باال نيست در و بست و لبخند گشادی  نگاهی به بيرون انداخت و وقتی خيالش راحت شد
  :زد

  چيزی نشده_

  :يه تای ابروم باال پريد

  پس نيشت بخاطر راه رفتن اميد تا بناگوشت بازه؟_

  :سری به اطراف تکون داد

  نصفش مربوط به اميد_

  :چشم ريز کردم

  اونوقت نصف ديگش چی؟_

  :نفس عميقی کشيد و جواب داد

  !فکرکنم وقتشه_

  :چشمام گرد شد

  وقت چی؟_

  :و نگاهی به شکمش انداختم

  ..نکنه_

  :حرفم و قطع کرد
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  !وقت اينکه همه چی و راجع به مهرداد به مامان اينا بگيم_

  :نفسم و فوت کردم تو صورتش

  خيالم راحت شد،_

  !فکر کردم ميخوای بگی مهرداد و بابا کردی

  :و آروم خنديدم که چپ چپ نگاهم کرد

  ر زبونم حرف بکشی ولی بايد بگم سخت در اشتباهی خانم،هرچند ميدونم ميخوای از زي_

  ..من خودم حد و حدودارو ميدونم

  !تا عقد شرعی و قانونيمونم هيچ خبری نيست

  :نگاهی از سر رضايت بهش انداختم

  حقا که خواهر خودمی_

  :تک خنده ای کرد

  آره همينطوره،_

  !عمه منم هرروز خوبه قباده

  جوشالم و از رو سرم برداشتم و 

  :اب دادم

  حاال ديگه پررو نشو ،_

  ..پای عمه رو هم وسط نکش بگو

  بگو از من چی ميخوای؟

پالتوم و که درآوردم نشست رو صندلی چرخ دار  ميز تحرير و همينطور که چرخ ميزد 
  :گفت

  مهرداد ميخواد بعد از عقد شما بياد خواستگاری،_

  ميخوام يه کاری کنی قباد اين و به بابا بگه، 

  تم به مامان بگوخود
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  :دست به سينه روبه روش ايستادم

   حداقل بزاريد بعد از مراسم ما_

  :شونه ای باال انداخت

  منم بهش گفتم ولی اصرار داره تا خواهرش ايرانه بيان خواستگاری_

  :و لب و لوچش آويزون شد

  !انگار حتما بايد خواهر جونش من و ببينه و بپسنده_

  :خنديدنم شداين جملش باعث بلند بلند 

  هنوز هيچی نشده داری به چشم خواهر شوهر نگاهش ميکنی؟_

  خواهر جونش؟

  :خودشم تازه متوجه حرفاش شده بود که از رو صندلی بلند شد

  راست ميگيا،_

  !چه فازی گرفتم

  ...و تو خنديدن همراهيم کرد

  :صدای خنده هامون که افتاد همزمان با مرتب کردن خودم جلوی آينه گفتم

  ارش به من،بسپ_

  به مهردادم بگو فردا واسه عقد من و قباد بياد،

  !يه رخی نشون بده که بعدا بابا نگه از کجا پيداش شده

  :از پشت بغلم کرد

  عاشقتم پناه،_

  حتما بهش ميگم

  :و گونم و بوسيد که سعی کردم واسه جدا کردنش از خودم

اينجوری بغلم کرده باشی  چرخيدم تو اين بيست و چند سال که باهم خواهريم يادم نمياد _
  :سمتش
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  !و بوسمم کنی_

  :خودش و جمع و جور کرد

  خب بعد از اين مدام ازت آويزون ميشم_

  :و چشمکی زد

  !تو فعال کار مار و راه بنداز_

  :سری به نشونه تاسف براش تکون  دادم

  !متاسفم بابت اين همه سو استفاده_

  :افتاد با ديدن قيافه به ظاهر ناراحتم به خنده

  آدم از خواهرش سو استفاده نکنه از کی بکنه؟_

  :و به در اشاره کرد

  حاالهم ديگه بفرماييد که آقا قباد واسه ديدن من تو اين خونه نيستن،_

  !به عشق شماست که اينجان

  ...به اين ترتيب همراه برکه راهی طبقه پايين شدم

  تا آخرشب مشغول بوديم،

  نصف شب بود که باالخره قباد رفت، 2يم و ساعت حوالی مشغول اينکه چيکارا بايد بکن

با رفتنش تو اتاق مشغول خوابوندن اميد لودم و رو پام تکونش ميدادم تا خوابش ببره و 
قربونش برم نه تنها نميخوابيد بکه داشت من و ميخوابوند که سرم و تکيه داده بودم به تاج 

  !ودتخت و چرت ميزدم و اين فسقلی همچنان بيدار ب

با شنيدن صدای پيام گوشيم چرتم پاره شد و گوشی و از کنارم برداشتم و پيامی که از قباد 
  :اومده بود و باز کردم

  آخرين شبی که غير حضوری بهت ميگم شب بخير،"

  "!بخير

  :متن پيامش واسم خنده دار بود که براش نوشتم

  "بخير"
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  ک های اميد شدم،و گوشی و گذاشتم کنار و همزمان متوجه سنگين شدن پل

انگار اونم منتظر شب بخير قباد بود و حاال آروم آروم داشت ميخوابيد که به تکون دادن پام 
  ...ادامه دادم و باالخره اميد غرق خواب شد و منم فرصت کردم چشم روی هم بزارم

  :خواب مونده بودم و داشتم تند تند حاضر ميشدم که برکه از بيرون داد زد

  پناه ديوونه شدم از دست منشی اين سالنهبيا بريم _

  :با غر جواب دادم

  من نميدونم يه عقد ساده آرايشگاه رفتنش چيه؟_

  و شالم و رو سرم انداختم و بعد از مرتب کردن پتوی اميد از اتاق رفتم بيرون،

  :مامان و برکه هردو به انتظارم ايستاده بودن که مامان جواب داد

  وقتی قباد سر سفره عقد با خيال راحت به چشم زنش نگاهت کرد، ميری آرايشگاه که امروز_

  !خوشگلتر از وقتای ديگه به نظر بيای

  :هنوز حرفی نزده بودم که برکه ادامه داد

  !و همينطور عکساتونم خوب بشه و کنار قباد يه کم به چشم بيای_

  نه تنها من بهش چشم غره رفتم،

  :که مامان هم طلبکار نگاهش کرد

  از اينکه هوای شوهرخواهرت و داشته باشی،قبل _

  !هوای خواهرت و داشته باش برکه خانم

  :برکه چشمی تو کاسه چرخوند

   به نکته ظريفی اشاره کرديد_

  :و دستم و گرفت

  ولی االن اصال نصيحت تايم نيست،_

  !بايد تا بيست دقيقه ديگه عروس خانم و برسونم آرايشگاه

  ،و من و دنبال خودش راه انداخت

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

554 
 

  ...انقدر با عجله که حين راه رفتن اميد و به مامان سپردم و باالخره از خونه بيرون زديم

ميکاپ خوشگلی که داشت روی صورتم پياده ميشد مرحله به مرحله بيشتر به دلم مينشست که 
درآخر لبخندی از سر رضايت زدم و روبه زن جوونی که همچين ميکاپی و واسم انجام داده 

  :بود گفتم

  بهتر از اونی شده که ميخواستم_

  :سر چرخوند و تو آينه نگاهم کرد

  هزار ماشاهللا خودت ماهی ،_

  !اين ميکاپ ماه ترت کرد

برکه از رو صندلی ای که روش لم داده بود بلند شد و به سمتم اومد و با نگاهی به من لباش و 
  :با زبون تر کرد و روبه اون زن که اسمش نهال بود گفت

  يه چند وقت ديگه منم مزاحمت ميشم ميخوام همين ميکاپ و برام انجام بدی، نهال جون_

  به نظرت منم انقدر خفن ميشم؟

  :نهال خنديد

   معلومه شما دوتا خواهر جفتتون خوشگليد_

  :و چشم ريز کرد

  خبريه برکه؟_

  :لپای برکه گل انداخت

  نميدونم واال تا خدا چی بخواد_

  :نهال ابرويی باال انداخت

  !توهم عروس خودمیپس _

برکه ريز ريز خنديد و من که ديگه کارم تموم شده بود از روی صندليم بلند شدم و البه الی 
  حرفهای برکه و نهال،

شال سفيدم و برداشتم و آروم طوری که موهای بابليس کشيدم و بهم نزنه روی سرم انداختمش 
  ...و همزمان متوجه صدای زنگ گوشيم شدم
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فم درآوردم و با ديدن شماره قباد صدايی تو گلو صاف کردم و متفاوت تر از تو کي گوشيم و از
  :هميشه جواب دادم

  جونم؟_

  :لحن قباد هم به نظرم مهربون تر از قبل بود

  عروس ما حاضره؟_

  :صدام و نازکتر از اون چيزی که بود کردم

  !آمادست و منتظر شما_

  :صدای خنده هاش گوشم و پر کرد

يه دوماد عاشق تو ماشين نشسته و زل زده به در اين آرايشگاه به انتظار اگه بيای پايين _
  !بيرون اومدن شما

  خونم براش به جوش ميومد،

  !امروز بيشتر از هروقتی

  :لب زدم

  ...اومدم_

  :و گوشی و قطع کردم و چرخيدم سمت نهال و برکه

  ...ديگه بايد بريم_

  دل کندن برکه از نهال ،

سخت بود اما دل کند و با بدرقه پرسنل سالن سرانجام از سالن بيرون  حاال که دم ازدواج بود
  ...زديم

  قباد تو کوچه خلوت سالن،

از ماشين پياده شده بود و يه دستش تو جيبش بود و با دست ديگش دسته گلی که گذاشته بودم 
  به سليقه خودش انتخابش کنه رو گرفته بود و قابی که ازش داشتم ميديدم،

  جذاب ترين بود، 

  تو اون کت و شلوار نوک مدادی خوش دوختش ،
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  .حسابی خوشتيپ شده بود که قدم برداشت به سمتم و بعد از چند قدم بهم رسيديم

روبه روم که ايستاد نگاهی به صورتم انداخت و انگار فقط به همين نگاه راضی نبود که 
  :دستش و روی موهای فرفريم کشيد

  !ادموی فر چقدر بهت مي_

  :دستش همچنان رو موهام بود که برکه با نوک انگشت زد رو دستش

  آره اگه خرابش نکنی_

  ...و قيافه طلبکارش باعث خنده های از ته دل من و قباد شد

  ...خنده هايی که ريشه در عمق دلم داشت

  !دلی که حاال خوش بود

  ...همه منتظر شنيدن جواب بله من بودن که نگاهم و بين همه چرخوندم

  مهمونای مختصر قباد،

خواهرش که قايمکی اومده بود و مهرداد و دوتا ديگه از دوستاش بودن و جر خانواده من 
  :کسی تو خونه نبود که آب دهنم و قورت دادم

  ...با اجازه پدر و مادرم بله_

  صدای دست زدن ها که بلند شد نگاهم به سمت قباد چرخيد،

  برخالف من ، لبخندی از سر رضايت رو لبهاش بود و

  !اون خيلی زود جواب بله رو به عاقد داد و اين ازدواج شرعی و قانونی ثبت شد

برکه با ديدن مهرداد سر از پا نميشناخت و اون نيش بازش که مامان و بابا خيال ميکردن 
  بخاطر ازدواج ما اينجوری باز شده،

مهمونا پذيرايی ميکرد که تو  من يقين داشتم بخاطر مهرداده و خانم حاال داشت با شيرينی از
  :گوش قباد گفتم

  اين دوتاهم بهم برسن آروم ميگيرن_

  :قباد با خنده آرومی جواب داد

  !عين من و تو_
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  :شونه ای باال انداختم

  من که انقدر عجله نداشتم،_

  !تو بودی که پاشنه خونه مارو از جادرآورده بودی

  :چشم ريز کرد

  که عجله نداشتی؟_

  :تاييد تکون دادم و قباد ادامه دادسری به نشونه 

  ظاهرا ميلی هم به اين ازدواج نداشتی؟_

  :لب و بوچه ای آويزون کردم

  !ميشه گفت_

  :و آروم خنديدم که نفس و فوت کرد تو صورتم

  !اين حرفات يادت باشه تا بريم خونه خودمون_

  :با تعجب گفتم

  خب بريم،_

  قراره زندگيمون و شروع کنيم ديگه

  :داری بهم انداختنگاه معنا

  مهم اينه که چجوری شروعش کنيم_

  : و خبيثانه خنديد

  !يه جوری شروعش کنم که هروقت نگاهت کردم به طور خودکار بگی دوستدارم آقا قباد_

  :لبخند رو لبم باقی بود

  پس قراره من و يه جوری عاشق خودت کنی که هر لحظه از دوستداشتنت لبريز باشم؟_

  : ی به نشونه رد حرفم تکون داددر کمال خونسردی سر

  !قراره يه جوری حساب کار دستت بياد که جرئت نکنی جز دوستدارم حرفی بزنی_

  :و بينيش و باال کشيد که رو ازش گرفتم
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  !من که سر درنميارم تو چی ميگی_

  :آسوده خاطر جواب داد

  !بريم خونه ميفهمی_

نفس عميقی صحبتامون و پايان دادم که داشت شيطنت ميکرد که خودم و به نفهميدن زدم و با 
  :برکه با ظرف شيرينی روبه رومون ايستاد

  و اما شما دوتا کفتر عاشق،_

  بفرماييد

  :قباد همزمان با برداشتن شيرينی جواب داد

  بچه جون من حداقل ده دوازده سال ازت بزرگترم اونوقت بهم ميگی کفتر؟_

  :خنديد

  ا دوماد چجوری رفتار ميکنيم،من دم آرايشگاه زدمت که بدونی ما ب_

  !کفتر که چيزی نيست قباد خان

  :لبام و به دندون گرفتم و خيره به برکه گفتم

  شوخی ميکنه،_

  برکه دختر خوبيه،

  !فقط امروز عقل و شعورش و از دست داده

  :قباد جواب داد

   ميدونم_

  :و تن صداش و آورد پايين

  ...اگه نه که ولی اگه دختر خوبی باشی ميگم مهرداد بگيرتت_

  :برکه با پررويی تموم حرفش و قطع کرد

  با عرض پوزش گفتن يا نگفتن شما چيزی و عوض نميکنه،_

  !ما حرفامون و زديم
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  :و نگاه تحقير بارش و بين من و قباد چرخوند که هاج و واج گفتم

  خب ديگه برو ،_

  !بدجوری پذيرايی کردی

  :صاف ايستاد

  !قابلی هم نداشت_

  ...دراز باالخره رفتو خانم زبون 

  :با رفتنش قباد همچنان تو شوک بود

  !نميدونم آقا مرتضی و عاطفه خانم کجای تربيت اين خواهر تو کم گذاشتن_

  ...لحنش طوری بود که نميشد نخندم

  :آروم آروم خنديدم و جواب دادم

  حاال تو غصه تربيت برکه رو نخور_

  :ه از شيرينيش گفتنيم نگاهی بهم انداخت و بعد از خوردن يه تيک

  من نگران تربيت برکه نيستم،_

  !نگران سرنوشت مهردادم

  :اسمش و کشيده صدا زدم

  ...قباد_

  انقدر من و نخندون

  :و يهو چشمم افتاد به خواهرش که بعد از گفتن تبريک ساکت و معذب نشسته بود و ادامه دادم

  ...به جای اين مسخره بازيا پاشو بريم يه گپی با مهتاب بزنيم_

  ...بی هيچ حرفی بلند شد و هردومون به سمت مهتابی رفتيم که داشت نگاهمون ميکرد

  :رو مبل های کناريش نشستيم و مهتاب شروع کرد به تبريک دوباره

  اميدوارم خوشبخت بشيد،_

  ...بازم ببخشيد بابت مامان و
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  :قباد حرفش و بريد

  الزم نيست تو معذرت خواهی کنی،_

  اسه من و پناه به اندازه يه دنيا ميارزههمين که تو اومدی و

  :لبخند عميقی زد

  خالصه که خيلی بهم ميايد_

  :دستش و تو دستم گرفتم و لب زدم

  قول ميدم حال خان داداشت کنارم خوب باشه،_

  ...قول اينم ميدم که باالخره پدر و مادرتو با پسرشون آشتی بدم

  گرمای دستاش و لبخندش ،

  :قباد صدايی تو گلو صاف کرددلم و گرم ميکرد که 

ما هرچی شنيده بوديم از جنگ و ستيز عروس و خواهر شوهر بود،شماها داريد سنتارو از _
  بين ميبريد

  :مهتاب با زدن چشمکی جواب داد

  حاال اولشه_

  بعدا همچين خواهر شوهر بازی درارم

   که اونسرش ناپيدا

ی صميمانه مون تا موقع شام ادامه پيدا با اين حرفش هر سه تامون به خنده افتاديم و حرفها
  ...کرد

مامان و برکه با سليقه تموم ميز شام و واسه مهمونای انگشت شمارمون چيده بودن که همراه 
  قباد و البته اميد،

  ...سر ميز شام حاضر شدم و خوردن شام عقدمون شروع شد

روی ميز چيده شده شامی که مفصل بود و چند جور غذا و دسر واسه پذيرايی از مهمونا 
  ...بود

  شام امشب،
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  تو بهترين حس و حال،

با کلی انرِژی و بگو بخند صرف شد و حاال قبل از همه داشتيم با مهتاب خداحافظی ميکرديم 
  :که با مهربونی گفت

  يه هديه کوچيک واست دارم،_

  انقدر کوچيکه که جلوی بقيه نتونستم تقديمت کنم

  :کردقباد با يه اخم ساختگی نگاهش 

  همينکه اومدی واسه من و پناه کافيه،_

  ديگه اين حرفا چيه؟

سری به نشونه تاييد حرفای قباد تکون دادم و مهتاب جعبه سفيد رنگ کوچيکی و از کيفش 
  :بيرون آورد و توی دستم گذاشت

   اميدوارم هميشه کنارهم باشيد و هرروز بيشتر از قبل طعم خوشبختی و بچشيد_

  :اب دادمبا لحن مهربونی جو

  ممنون بابت همه چی_

  و تا خواستم جعبه رو باز کنم،

  : قباد از دستم قاپيدش

  ...بزار ببينم اين تو چيه_

  و بين نگاه های متعجب ما،

جعبه رو باز کرد نگاهم که به گردنبند ظريف توی جعبه افتاد رنگ نگاهم از تعجب به شوق 
  :و خوشحالی تغيير کرد

  ...چقدر نازه_

  گردنبند و از جعبش بيرون آورد و به سمتم گرفت،قباد 

  يه گردنی شيک و ساده که خودش طاليی رنگ بود و حلقه های آويزش،

  :يکی در ميون سفيد و طاليی بودن

  اينم هديه خواهر شوهر_
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  :گردنبند و از دستش گرفتم و روبه مهتاب جواب دادم

  اين خوشگل ترين هديه ايه که تااالن گرفتم_

  :عث برق چشماش شده بودرضايتم با

  !بايد يه هديه بهتر برات ميگرفتم ولی هم هول هولکی شد هم از بودجه خودمه_

  :و ريز ريز خنديد که قباد گفت

  ...بله_

  !مهتاب خانم به طور شديدی وابستگی مالی به آقای سعادت بزرگ دارن

  خنده هامون باهم قاطی شد و بعد از تشکر دوباره ای،

  ...مهتاب رفت

  رفتن مهتاب، با

  حاال بقيه هم داشتن ميرفتن که خداحافظی ها ادامه پيدا کرد و چند دقيقه بعد خونه بابا،

  .خالی از مهمون شد

حاال ميتونستم نفسی بکشم که با خيال راحت نشستم رو مبل و به تالفی تموم امروز که 
  نتونسته بودم خيلی به اميد برسم،

  :ت و صدايی تو گلو صاف کردمشغول اميد شدم که برکه کنارم نشس

  به نظرت مهرداد امشب خوب بود؟_

  :نگاهم که به سمتش چرخيد ادامه داد

  از لحاظ ظاهری که ميدونم درجه يکه،_

  از لحاظ رفتاری ميگم،

  سنگين بود که بابا خوشش بياد؟

  :نفسم و فوت کردم تو صورتش

  مهردادم خوب بود،_

  خوب و مناسب رفتار ميکردهرچی تو دست و پات و گم کرده بودی اون 
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  :چشماش گرد شد

  من چيکار کردم که رفتارم شد نامناسب؟_

  :شونه ای باال انداختم

  !حافظتم کوتاه مدته_

  :رو ازم گرفت

  خانواده مهرداد که اينجا نبودن بخوان من و ببينن،_

  !امشب مهم رفتار مهرداد بوده که خداروشکر سنگ تموم گذاشت

  :جواب دادم اميد و نشوندم رو پام و

  يکی دو روز ديگه قباد همه چی و به بابا ميگه،_

  ...خوشحال باش

  :با لبخند دندون نمايی سرچرخوند سمتم و همزمان صدای قباد و شنيدم

  ...کم کم ديگه بريم_

  نگاهم به ساعت افتاد،

  :از يک شب ميگذشت و قباد همچين بی راهم نميگفت که برکه بلند شد

  بيارم،من ميرم کيف اميد و _

  ..چمدون توهم که تو همين اتاق پايينه

  زيرلب اوهومی گفتم،

  :مامان که روبه رومون نشسته بود با نگاه گرفته ای گفت

  ...زود به زود بيا خونه_

  :و رو کرد به قباد

  ...روزی يه بار دخترم و بيار پيشم_

  :قباد با خنده ابرويی باال انداخت

  ...سته ميشيدروزی يه بار که خودتون از ديدنش خ_
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  :نگاه طلبکارانه ای بهش دوختم

  نکنه قراره تو از اينکه قراره همش منو ببينی،_

  !خسته ميشی

  :سريع حرفم و رد کرد

  ...نه من که نه_

  ولی ممکنه آقا مرتضی و عاطفه خانم خسته بشن

  :و مستانه خنديد که بابا با لبخند سری تکون داد

  ...امان از  دست شماها_

  برکه حواسمون به سمتش پرت شد،با برگشتن 

کيف اميد تو يه دستش بود و شال و کاله و کاپشنش تو دست ديگش که ماهان دويد و لباساش 
  :و از برکه گرفت

  من لباسای اميد و ميپوشونم_

حسابی هم مصمم بود واسه اينکار که خودش و کنارم جا داد و به کمک من شروع کرد به 
هرچند ثانيه يک بار استارت گريه کردن و ميزد و البته دوباره پوشوندن لباس های اميدی که 

  ...ساکت ميشد

  حاال همه چيز مهيا بود واسه رفتنمون،

  مامان از زير قرآن ردمون کرد و همراه بابا و برکه و ماهان ،

  :برای بدرقمون جلوی در ايستادن

  ديگه نگم؛_

  دخترم و بعد خدا به تو ميسپارم آقا قباد

  :مان و به گرمی فشردقباد دست ما

  مواظبشم_

  :و بابارو بغل کرد

  ...با اجازتون_
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  و بعد از دست خداحافظی با برکه و ماهان به سمت من و اميد اومد،

گلوم سنگين شده بود و بی اختيار بغضم گرفته بود بااين حال به روی خودم نياوردم و دستی 
  ...به نشونه خداحافظی تکون دادم و راهی شديم

  ماشين که نشستيم،تو 

  :قباد متوجه گرفتگی احوالم شد و همزمان با به حرکت درآوردن ماشين زد زير خنده

  بغض شوقه؟_

  شوق رسيدن به من؟

اين حرفش واسه ترکيدنم کافی بود که يه قطره اشک از گوشه چشمام سر خورد و مسير گونم 
  :و طی کرد

  اوال بغض شوق نه و اشک شوق،_

  !و مامان اينا تنگ ميشه دوما دلم واسه خونه

  :شروع کرد به درآوردن ادای من و ادامه داد

  ...دلش تنگ ميشه_

  !آخی

  :و دوباره هرهر خنديد که رو ازش گرفتم

  مسخره_

از صدای خنده هاش اميد هم انگار که متوجه حرفهامون شده باشه داشت ميخنديد که حالم با 
انگشتم حلقه کرد و همزمان با توقف خنده هاش عوض شد و اميد دستای کوچولوش و دور 

  ماشين پشت چراغ قرمز،

  :قباد دست ديگم و گرفت

  !اين دفعه رو کار ندارم ولی ديگه نبينم حتی از سر ذوق و شوقم گريه کنيا_

  :چشمام و بستم و دوباره بازشون کردم

  ديوونه ای چيزی هستی؟_

  يه لحظه ادام و درمياری يه لحظه ام تعيين تکليف ميکنی؟
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  :نفس عميقی کشيد و در کمال پررويی گفت

  ادات و که خوب درآوردم دقيقا جفت خودت بود،_

  !اين حرفای االنمم برای اين بود که روحيت عوض شه

  :با حرص دستم و از دستش بيرون کشيدم و مشت کردمش

  !ميکوبمش تو سرتا_

  :چشماش چهارتا شد

  خوبه واال،_

  !عاطفه خانم نگفته بود دست بزن داری

  :تهديد وار نگاهش کردم

  حاال دختر عاطفه خانم داره ميگه،_

  مشکلی هست؟

  :چراغ سبز شد و قباد دوباره ماشين و به حرکت درآورد و همزمان سری تکون داد

  نه مشکلی که نيست_

  ...فقط

  :نگاه گذرايی به اميد انداخت و ادامه داد

  !خشونت اونم جلوی بچه اصال خوب نيست_

  :خنديدم

  بخاطر اين فندقه؟ يعنی همش_

  :و با همون ذوق و شوق مادرونه محکم لپ اميد و بوسيدم که قباد تک سرفه ای کرد

  ببخشيدا ولی اميد شايد گردو باشه ولی هيچ جوره فندق نميتونه باشه_

  :و نگاه سرسری بهش انداخت

  !به ابعادم توجه کن عزيزم_

  :و بلند بلند خنديد که با نوک انگشت زدم تو سرش
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  !نم به تختهبز_

  :نفس بلندی کشيد

  آها، پس اين تو چوب و تختست نه عقل و مغز؟_

  :زير لب اوهومی گفتم

  !کامال درسته_

  :و دوباره خودم و مشغول اميد کردم که قباد جواب داد

  حيف که االن شبه نميخوام کاری کنم که هم خودت هم اين بچه وحشت کنيد،_

  ت حتی رو حرف شوهر عزيزش حرفم نميزنه،فردا حاليت ميکنم که يه زن خوب هيچوق

  !چه برسه به اين بی احتراميا

  :هيچ شبی به اندازه امشب حالم خوب نبود که قهقهه هام به گوش آسمون رسيد

  !تعارف و بزار کنار دوتا نوشابه ديگه ام برا خودت باز کن_

  :ديگه نگاهم نکرد و جدی زل زد به مسير پيش رومون

  ...حاال نشونت ميدم_

قباد ماشين و تو حياط خاموش کرد و بعد از اينکه خودش پياده شد در و واسه من و اميد هم 
  باز کرد،

همزمان با پياده شدنمون با لبخند زل زدم به عزيز آقا و مهری خانمی که تو اين شب سرد با 
  !اسفند دود کردن به استقبالمون اومده بودن

  که داشت چمدون و از ماشين پياده ميکرد،اميد و محکم بغل کردم و جلوتر از قبادی 

  ...به سمتشون رفتم

  :مهری خانم سکوت بينمون و شکست

  ،_سالم خانم

  خوش اومديد

  و بعد از سالم و احوابپرسی هامون،

  اسفند و دور سر من و اميد چرخوند و قباد کنارمون ايستاد،
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  ...اسفند دور سر قباد هم چرخونده شد و باالخره وارد خونه شديم

  ...خونه ای که برق تازگيش حال آدمو جا مياورد

عزيز آقا چمدون و برد باال و مهری خانم بساط اسفندش و جمع و جور ميکرد که قباد اميد و 
  :ازم گرفت

  بدش من خسته ميشی_

  :و يه کم دلقک بازی واسه اميد درآورد که نشستم رو مبلی که کنارم بود و گفتم

  شال و کالهش و درار،_

  يشهسردش م

  چشمی گفت و رو مبل روبه روييم نشست،

  !انقدر مهربون بااميد رفتار ميکرد که انگار واقعا پسرشه و کاش بود

  ...کاش خون شهريار تو رگهای اميدم جاری نبود

شال و کالهش و باز کرد و بين نق نقهای اميد کاپشن زردش رو هم درآورد و لباساش و 
رد باال و با دوباره گرفتنش سرش و تو شکمش فرو کنارش گذاشت و با ذوق بچه رو پرت ک

  !برد و خالصه واسه خندوندنش از هيچ کاری دريغ نکرد

  :با شنيدن صدای عزی آقا از فکر اميد و قباد بيرون اومدم

  چمدون و گذاشتم باال آقا،_

  امری نيست؟

  :قباد جواب داد

  دستت درد نکنه،_

  ...شب بخير

  با رفتن مهری خانم و عزيزآقا،

  :حاال سه تايی تنها شده بوديم که قباد ،اميد و بغل کرد و بلند شد

  نوبتی هم باشه نوبت ديدن اتاق اميد_

  !آماده باش که قراره حسابی سوپرايز شی
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  :ابرويی باال انداختم

  انقدر خوش سليقگی کردی؟_

  :زير لب بله ای گفت

  !هروقت به سليقه من شک کردی کافيه خودت و تو آينه نگاه کنی_

  :با خنده بلند شدم

  خوشم اومد،_

  !اين حرفت از دوستدارمم قشنگتره

  :نفس عميقی کشيد

  شما خانما رو فقط با همين چيزا ميشه رام کرد_

  :صدای خنده هاش خونه رو پر کرد که لبخند رو لبام خشکيد

  يعنی ميخوای بگی الکی ازم تعريف کردی؟_

  ميخوای بگی من زشتم؟

  :رص اداش و درآوردم و آقا باالخره بين خنده هاش جواب دادبی امون ميخنديد که با ح

  تو زشت نيستی،_

  !فقط تعريفم ازت يه کم اغراق داره 

  :هرچی بيشتر حرف ميزد بيشتر هم گند ميزد که نفس عميقی کشيدم

تا اولين شب زندگی مشترکمون بااولين دعوای زندگی مشترکمون همزمان نشده بريم اتاق _
  !اميد و ببينيم

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  !به نظر منم پيشنهاد خوبيه_

  :و با دست آزادش به پله هايی که به طبقه باال منتهی ميشد اشاره کرد

   بفرماييد_

  رو ازش گرفتم و جلو جلو راه افتادم،
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با رسيدن به طبقه باال اين بار قباد جلو افتاد و  يه سمت اتاقی رفت که واسه اميد آمادش کرده 
  بود،

  :اتاقی که کنار اتاق خواب خودمون قرار داشت و درش و باز کرد

  اينم از اتاق آقا اميد_

  ...و کنار در ايستاد

  :نگاهم که به داخل اتاق افتاد بی توجه به جزئيات با ذوق گفتم

  چيکار کردی_

  :راه گرفت تو اتاق

  چيکار کردی آره يا چيکار کردی نه؟_

  رفتم تو اتاق،

  :آبی آسمونی چيده شده تو اتاق بيشتر از قبل باعث رضايتم شدوسايل سفيد و 

  !معلومه که چيکار کردی آره_

  : دستش و رو پرده آبی رنگ اتاق کشيد

  از باقی چيزا مطمونم چون انتخاب خودمن،_

  فقط اين پرده رو من انتخاب نکردم و

  سپردم به خودشون،

  اگه دوستش نداری ميتونيم عوضش کنيم؟

  :دم و با شيطنت گفتمحرفش و رد کر

اتفاقا ممکنه از بقيه چيزا زياد خوشم نيومده باشه و تو تعارف با تو ازشون تعريف کرده _
  باشم ولی از اين پرده حسابی خوشم اومده،

  !ميشه گفت قشنگ ترين قسمت اين اتاق همين پنجره و پردست

  :لبهاش عينهو يه خط صاف شد

  پسنديدی؟که باقی چيزارو تو تعارف با من _

  :شونه ای باال انداختم
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  !تقريبا_

  :نفسش و فوت کرد تو صورتم

  !که اينطور_

  :داشت از سرش دود ميزد بيرون که خنديدم

  من و اذيت ميکردی آره؟_

  :جواب نداد و فقط نگاهم کرد که ادامه دادم

  !زدی ضربتی ضربتی هم نوش کن عزيزم_

  :سوراخای بينيش گشاد شد

  !نوش کردم_

  :که ديگه حرفای من براش اهميت نداشته باشه اميد و تو تختش گذاشتو انگار 

  !مهم اينه که تو اين اتاق و دوست داشته باشی مرد کوچولو_

اميد از محافظ تخت گرفته بود و سرپا رو تخت ايستاده بود و با پا ميکوبيد به تشک تخت که 
  :قباد با نيشخند رو کرد بهم

  نگاهش کن،_

  بزنه ولی اينجوری داره ميگه عجب تخت گرم و نرمی، درسته نميتونه حرف

  !عجب اتاقی

  :لبخندی زدم

  اشتباه نکن عزيزم،_

   به نشونه اعتراض داره پاش و ميکوبه

  :و با ادامه دار شدن اين حرکت اميد نفس عميقی کشيدم

  !واقع بين باش_

  :ديگه نميخواست کم بياره که جواب داد

  !حرفای پايين داره اذيتت ميکنه خانممن واقع بينم تويی که سوزش _

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

572 
 

  :و با صدای بلند زد زير خنده

  حاال که انقدر داری اذيت ميشی،_

  !من معذرت ميخوام

  :نگاه معنادارم و بهش دوختم

  به همين خيال باش_

  :و از اتاق رفتم بيرون که صدام زد

  کجا ؟_

  کی ميخواد به بچه شير بده کی ميخواد بخوابونتش؟

  :سمتشجلو در چرخيدم 

  تو که شير کوچولو رو خيلی دوست داری،_

  !بهش شير بده و بخوابونش ديگه

  :اشاره ای به هيکل گنده خود کرد

  تعارف نکنيا،_

  ميخوای با همين هيکل مای بيبيشم عوض کنم؟

  :شونه ای باال انداختم

  اگه انقدر عالقمندی چرا که نه؟_

  :بگيرم و ريز ريز خنديدم و برگشتم تو اتاققيافش ديدنی شده بود که نتونستم جلو خودم و 

  انقدر جوش نزن ،_

  پوستت خراب ميشه

  :و همزمان با برداشتن اميد از رو تخت ادامه دادم

  !يه خواننده عالوه بر داشتن صدای خوب بايد ظاهر خوبی هم داشته باشه_

  :هنوز همونجا ايستاده بودم که سريع جواب داد

  زن خوب چی؟_
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  ده ای زن خوب نبايد داشته باشه؟يه همچين خوانن

  :يه قدم بهش نزديکتر شدم و خيلی جدی گفتم

  !داری_

  !روبه روت وايساده

  :انقدر جدی بودم که سرش و به نشونه تاييد به باال و پايين تکون داد

  !معلومه که دارم_

  :بينيم و باال کشيدم

  خوشحالم که ميدونی_

  :گفتزير لب با صدای آرومی که مثال من نشنوم 

  ...خدا آخر عاقبت مارو بخير کنه_

  به خيال خودش من نشنيده بودم،

  :اما شنيده بودم که بلند گفتم

  !الهی آمين_

  :چشماش چهارتا شد

  شنيدی؟_

  :اوهومی گفتم

  گوشام تيزه جناب خيلی تيز_

  :و باالخره تصميم به خروج از اتاق گرفتم و قباد دنبالم اومد

  قط تو دلم حرف بزنمپس حواسم باشه از اين بعد ف_

  :رو دور همی بيرون اتاق نشستم و گفتم

  شايد تونستم حرفای درونتم بشنوم_

  :روبه روم ايستاد

  آدما چه قابليتايی پيدا کردن،_
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  قديما قادر به اين کارا نبودن

  :لبخندی بهش زدم

  زن تو فرشتست،_

  يه آدم عادی نيست

  :خنديد

  !بازم خدا بخير کنه_

نکرده بودم و همين باعث احساس گرمای شديدی تو تنم شده بود که هنوز لباسام و عوض 
  :گفتم

  ...حواست به بچه باشه فرشته بره لباساش و عوض کنه_

  :باهم جابه جا شديم و راهی اتاقمون شدم که صداش به گوشم خورد

  فرشته خانم زود برگرد ،_

  ...اين بچه چشماش خمار شده فکر کنم ميخواد بخوابه کم کم

  ...گفتم و وارد اتاق خواب شدمچشمی 

  ...چراغ اتاق و روشن کردم و چرخی دور خودم زدم

  رسيدن به قباد و پيدا کردن آرامشی که به هيچ قيمتی نميخواستم از دستش بدم ،

  ...اين روزها من و تبديل به خوشبخت ترين آدم روی اين کره خاکی کرده بود

  راست ميگفتن خدا حواسش بود،

  چيز بود و اگه دری و ميبست،حواسش به همه 

  !راه بهتری و واسه بنده هاش سراغ داشت

  بهترين راه من،

  ...بهترين انتخابم قباد بود

جوری پام موند که بعضی شبا موقع خواب با خودم خيال ميکردم همه اينا يه روياست اما 
  !نبود

  ...قباد رويا نبود
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  اون يه مرد بود،

  زندگی برگردوند،يه مرد واقعی که دوباره من و به 

  ...يه مرد که همه ديوونه بازياش واسه خندوندنم بود

  يه مرد که ميتونستم عمری با خيال راحت بهش تکيه کنم،

  ...قباد نامرد نبود

  !شهريار نبود

  :غرق همين افکار ،زمان از دستم خارج شده بود که صدای قباد و از بيرون شنيدم

  نکنه تو اتاق خوابت برده خانم؟_

  :خودم اومدم و صدايی تو گلو صاف کردمبه 

  ...االن ميام_

  به لباسای تو چمدونم دست نزدم و کمد و باز کردم،

  از البه الی لباس خواب های رنگی رنگيم،

  اونکه سفيد بود و انتخاب کردم،

  هيکلم هيکل دخترونه اون روزهام نبود،

  اما برام اهميتی نداشت،رد يادگاری های اميد رو شکمم و رو چندجای ديگه باقی بود 

  ...قباد آدمی نبود که از يه زن توقع يه عروسک که فقط نگاهش کنه رو داشته باشه

  ...اون من و ميخواست

  !خود من

  اين ويژگی مردهای واقعی بود،

  اينکه تورو به خاطر خودت ميخوان،

  !حاال هرچی که باشی

  دوباره تموم باورام برگشته بود،

  ر اينکه بابام اسپانسرش نبود،اگه شهريار من و بخاط
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  بخاطر اينکه سابقه دار شده بودم ،

بخاطر دوری و نبودن موقتم و هزار تا دليل ديگه رها کرده بود و اونقدر وقيحانه بااون دختر 
  روی هم ريخته بود،

  ...قباد پای همه اينها ايستاده بود

  !ی داشتمپای سابقه دار بودنم و حتی پای اينکه من يه بچه از اون عوض

  لباس خواب و روی تخت انداختم و بعد از درآوردن شال و پالتو کتی روی پيراهنم،

  زيپ پيراهنم که از بغل بود و باز کردم و لباسام و عوض کردم،

  لباس خواب و تنم کردم و تو آينه نگاهی به خودم انداختم،

بود که يه کمی رژ آرايشم هنوز روی صورتم باقی بود و جز رژ لبم باقيش تکون نخورده 
زدم و از ادکلن هميشگيم رو پوست گردنم زدم و بعد از پوشيدن اون صندلهای پولکی سفيد 

  از اتاق بيرون رفتم،

قباد حواسش به من نبود و آروم آروم داشت اميد و تو بغلش تکون ميداد که صدايی تو گلو 
  :صاف کردم

  ...من_

  :منزاشت حرفم ادامه پيدا کنه و سر چرخوند سمت

  ...هيس_

  !اميد خوابه

لبام و به دندون گرفتم و چشمام و به نشونه باشه بستم و باز کردم که دوباره مشغول اميد شد و 
آروم آروم تکونش داد و يهو انگار که متوجه من و اون لباس هوس انگيز شده باشه گردنش 

که تو خودم خنديدم چرخيد به سمتم و نگاهی به سرتا پام انداخت و با رضايت سری تکون داد 
  :و با صدای آرومی گفتم

  اگه خوابش سنگين شده پاشو بزارش تو تخت_

  يه نگاه به اميد انداخت و بعد آروم بلند شد و  اميد و برد تو اتاق،

  رو پنجه پا دنبالش رفتم،
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با احتياط اميد و گذاشت رو تخت و حسابی هم روش و پوشوند و اين کارش باعث لبخند 
  :شد که يهو چرخيد سمتمعميق لبهام 

  !ميبينم که حسابی خوشگل کردی_

  :انگشت اشارم و جلو بينيم گذاشتم

  ...بيدار ميشه_

  :با در اتاق اشاره کرد

  ...پس بفرماييد_

  با رسيدن به بيرون،

  :آروم در و بست ودوباره تکرار کرد

  !ميبينم که حسابی خوشگل کردی_

  :موهام و پشت گوش فرستادم و گفتم

  خوبم؟_

  نگاهش گير تنم بود،

  :تو اون لباس خواب حرير بدن نما حسابی نگاهش و جذب خودم کرده بودم که لب زد

  يه چرخ بزن ببينمت_

  چند قدمی عقب رفتم و کاری و که گفت کردم و همزمان با متوقف شدنم،

  :قباد من و سفت به آغوش گرفت و حسابی تنم و به تنش فشرد و تو گوشم لب زد

  !و که ميبينم داغ ميکنمپوست سفيدت _

  :دستم و به گردنش رسوندم و آروم نوازشش کردم

  !منم همين و ميخوام_

  سرش و که کشيد عقب،

  سنگين پلک ميزد بااين وجود چند ثانيه بيشتر بهم نگاه نکرد و سريع سراغ لبهام رفت،

  حرارت باالی تنش،
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ميکردم و با ناله های خفيف آتيشيم ميکرد و من حسابی تو اين معاشقه داشتم همراهميش 
مدامم بيشتر از قبل غرايضش و تحريک ميکردم که بوسه ای به باال تنم زد و همينطور که 

  :نفس نفس ميزد کمربندش و باز کرد

  دوست داری کجا باشه؟_

  :و با چشمای خمارش به دور همی پشت سرمون اشاره کرد

  اينجا يا تو اتاق؟_

  :دادمرو پا بند نبودم که آروم جواب 

  ...هرجا که تو بگی_

  ...دستم و گرفت و من و پشت سر خودش راه انداخت و باهم وارد اتاق خوابمون شديم

پستونک اميد و گذاشتم تو دهنش و از شدت بی خوابی بی اختيار چشمام بسته شد که البته به 
  :لطف قباد و با صدای بلند خنده هاش از خواب پريدم

  مامانم مامانای قديم_

  :ار گفتمطلبک

  خستم،_

  !خوابم مياد

  :شونه ای باال انداخت

  منم با تو خوابيدم عزيزم ولی االن دارم ميرم استوديو،_

  توهم پاشو به جای چرت زدن حواست و به اميد جمع کن

  :ساعت بند چرمی قهوه ايش و بست و ادامه دادم

  غذا درست کناگه هم دوست داشتی به عنوان اولين روز زندگی مشترکمون خودت واسم _

  :و با لحن مظلومی ادامه داد

  !ميترسم آخرش آرزو به دل بمونم و دستپخت تورو نخورم_

  :اسباب بازی اميد و پرت کردم سمتش و البته قباد جاخالی داد

  چرت و پرت نگو،_
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  درست حرف بزن

  :چشمی گفت

  بدون خشونت هم متوجه ميشدم_

  :سرم که قباد ادامه داددست بردم تو موهام و شروع کردم به خاروندن 

  حمومم برو،_

  حيف اون موهات نيست زير اون همه تافت و هزار تا چيز ديگه دارن خراب ميشن

  :و غر زد

  ...همون ديشب بايد ميرفتی_

  :خميازه ای کشيدم و گفتم

  تو برو خودم ميدونم چيکار کنم_

  :گوشيش و از رو ميز برداشت

  پس خداحافظ_

و موقتا به دست فراموشی سپردم و بعد از نوازش موهای روشن و با رفتن قباد همه حرفهاش 
  البته کم پشت اميد،

  ...چشمام و بستم و نيم ساعتی چرت زدم و باالخره بيدار شدم

ساعت خوابيده بودم که  که از اتاق  5صبح بود و من از تموم ديشب تا االن فقط  10ساعت 
  ...زدم بيرون

ز عوض کردن اون لباس خواب اميد و بغل کردم و رفتيم آبی به دست و صورتم زدم و بعد ا
  ...پايين

  سر و صدای مهری خانم از تو آشپزخونه به گوش ميرسيد که وارد آشپزخونه شدم،

  :داشت ميز صبحونه قباد و جمع ميکرد که با ديدن من و اميد کارش و متوقف کرد

  صبح بخير خانم_

  :م ادامه دادجواب صبح بخيرش و به گرمی دادم و مهری خان

  بفرماييد بشينيد تا من صبحونتون و آماده کنم_
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  :همزمان با نشستنم پشت ميز غذاخوری گفتم

  ممنون،_

من هنوز به اين آشپزخونه آشنايی ندارم نميدونم چی کجاست قبادم که نذاشت حتی يه کمی از 
  وسايل و خودم بخرم يا خودم بچينم اينه که همه زحمتا موقتا با شماست

  وبم بهش ،حس خ

  باعث شده بود تا اين زن مهربون و بيشتر از اينکه خدمتکار خونه بدونم،

  ...يه همسايه خوب بدونم

  ...يه همسايه که کنج حياط خونه داشت و تو طول شب و روز به ما سر ميزد

  !همينقدر صميمی

  :شروع کردن به چيدن وسايل صبحونه و جواب داد

  انم،کم کم جای همه چيو ياد ميگيری خ_

  آقا انقدر ذوق زده ازدواج با شما بود که ميخواست همه چی بهترينش واسه شما فراهم باشه،

  !به قول خودش ميخواست آب تو دل شما تکون نخوره

  با خنديدن من،

  :دستش و جلوی دهنش گرفت

  خانم شما که اينارو به آقا نميگيد؟_

  :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

  ...خانمخيالت راحت مهری _

  دوباره چيدن ميز و از سر گرفت،

  :اميد و تو بغلم جابه جا کردم و گفتم

  راستی ميخوام امروز ناهار و خودم درست کنم،_

  فقط بعد از صبحونه شما جای وسايبها و خوراکيارو بهم نشون بده

  :صاف ايستاد
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  چرا خانم؟_

  نکنه شما دستپخت من و دوست نداريد؟

  درست کردم مزش خوب نبوده؟غذاهايی که قبال براتون 

  :با لبخند گفتم

  معلومه دستپخت شما عاليه،_

  فقط دوست دارم امروز خودم دست به کار شم

  :آهانی گفت

  پس از اون خانمای با سليقه ای_

  خوش به حال آقا قباد

  :يه کمی از ليوان آب پرتقالم خوردم و جواب دادم

  نه انقدر که شما ميگيد_

  :خنديد

  ...قا اميدم شماهم به کاراتون برسيدپس من مواظب آ_

  ...و اينطوری برنامه امروز چيده شد

تا آماده شدن غذا سريع يه دوش گرفتم و حاال مشغول خشک کردن موهام بودم که متوجه 
  زنگ گوشيم شدم،

  اسم و عکس برکه رو که رو گوشی ديدم،

  :گوشی و جواب دادم و گذاشتمش رو اسپيکر

  سالم جونم_

  :تو گوشی پيچيدصدای برکه 

  سالم خواهر خانم صبح دل انگيزتون بخير_

  :ماسک مو رو ريختم کف دستم و همزمان با زدنش به موهام گفتم

  اينجا که ظهره اونجارو نميدونم_
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  :با خنده گفت

  پس آپديت شدی،_

   صبح بيدار شدی

  :جواب دادم

  آره ديگه،_

  چه خبر تو خوبی؟

  داشت،هم خوب بود هم کلی حرف برای گفتن 

  !از اصرارهای مهرداد برای رسمی کردن رابطشون تا دست به کار شدن هرچی زودتر قباد

تا حرفای برکه تموم بشه منم هرکاری که بعد از حموم برای پوست و موهام انجام ميدادم 
  :انجام دادم و باالخره با ساکت شدن برکه گفتم

  ظهر که قباد اومد بهش ميگم،_

  ...م بيايد اينجا که موضوع و با بابا اينا درميون بزاريمفرداشبم پاشيد واسه شا

  :صداش پر ذوق شد

  مهردادم دعوته؟_

  :نفس عميقی کشيدم

  !انقدرا هم خنگ نبوديا_

  :سکوت که کرد ادامه دادم

  ميخوايم موضوع خواستگاری مهرداد و بگيم ،_

  اونوقت خود مهردادم دعوت باشه؟

  عقل از سرت پريده دختر

  :گفت هيش کشيده ای

  چه ميدونم گفتم شايد قراره يه خواستگاری مدرن راه بندازيم_

  :با خنده گفتم
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  قبل از اين فکرات يادت باشه تو دختر آقا مرتضايی،_

  آقا مرتضی هم در مبحث ازدواج بسيار سخت گيرن

  :تک خنده ای کرد

  اگه شانس من بدبخته که نشنيده مهرداد و رد ميکنه_

  :حرفش و رد کردم

  اينجوريام نيست،ديگه _

  هرچی نباشه مهرداد دوست صميمی دوماد مورد عالقه باباست

  :صدای خنده هاش اتاق و پر کرد

  آها يعنی مهرداد هيچ ويژگی خوبی نداره اال رفاقت با قباد؟_

  :حسابی داشتم سربه سرش ميزاشتم که گفتم

  حاال شايدم داشته باشه ولی بزرگتين حسنش ،_

  رفاقت با قباد،

  که بابا چقدر قباد و دوست داره ميدونی

  :خنده هاش ساکت شد و با لحن بامزه ای گفت

  ...حاال ميبينی بابا در آينده کی و بيشتر دوست خواهد داشت_

  لحنش يه طوری بود که جفتمون و به خنده وادار کرد،

  ...خنده های بلند بلندی که کل اتاق و پر کرده بود

  روزها درحال گذر بودن،

  ن خونه داشت يک ساله ميشد،اميد تو اي

  !بودنش حسابی وابستم کرده بود و دلم نميخواست به نبودنش حتی فکر کنم

حاال کمتر از قبل کمکش ميکرديم و خودش سعی ميکرد واسه تنهايی قدم برداشتن و چه قندها 
  !که تو دلم آب نميکرد

  زندگی رو مدار خوشبختی برامون درحال گذر بود،
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  فت و اومدای برکه و مهرداد هم شروع شده بود،تو اين چند وقت  ر

  !اون هم محض آشنايی بيشتر حاال بماند که اون دوتا حسابی باهم آشنا بودن

  حال بقيه هم خوب بود،

آرامش گمشده خانواده دوباره برگشته بود و همه اينها از وقتی شروع شده بود که من دوباره 
  ...قباد و ديدم

موزشگاه گيتار هرچند حاال بخاطر اميد نميتونستم برم و به قول قباد که من پا گذاشتم به اون آ
  !بازنشسته شده بودم

  :با شنيدن صدای قباد از افکار رنگی رنگيم بيرون اومدم

  ...پناه بيا_

  يه جوری داشت صدام ميکرد که انگار اتفاقی افتاده،

  :بيخيال همزدن مواد کيک شدم و پرسيدم

  چيزی شده؟_

  :خنديد و گفت

  پسرت داره صدات ميکنه،_

  !داره ميگه مامان

  چشمام از تعجب گرد شد و سريع خودم و رسوندم بيرون،

  اميد غرق تو اسباب بازياش مشغول بود که رفتم سمتش و روبه روش نشستم،

  :قباد هم کنارم بود که با مهربونی و لحن بچگونه ای گفت

  اميد بگو مامان_

و دهنش کرده بودم و داشت ميخوردش و از دهنش بيرون اميد اسباب بازی که با جون و دل ت
  :کشيد و لب زد

  !بابا_

چشمای جفتمون چهارتا شد اما آقا اميد در کمال آرامش لبخند تحويلمون ميداد که رو کردم به 
  :قباد
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  مطمئنی ميگفت مامان؟_

  اينکه داره بابا بابا ميکنه،

  !توروهم نگاه ميکنه

  :ميد گفتسرش و خاروند و دوباره روبه ا

  اميد بابا نه،_

  ...بگو مامان

  :و اميد خيره تو چشماش تکرار کرد

  !بابا_

  :اين بار قباد خنديد

  باور کن تا همين دو دقيقه پيش داشت مامان مامان ميکرد ولی خب بچه ها خيلی باهوشن،_

ديده من هميشه براش وقت ميزارم و خيلی بهتر از مامان غرغروشم تصميم گرفته اول اسم 
  ن و صدا بزنهم

  :و با غرور ادامه داد

  آفرين پسرم،_

  دوباره بگو بابا

  :اميد يه اسباب بازی ديگه از رو زمين برداشت و جواب  داد

  !مامان_

  :همين برای خنده های ناباورانمون کافی بود که قباد نفس عميقی کشيد

  معلومه از اون بچه های لجباز و يه دندست،_

کوپال به آقا ميگم بگو مامان ميگه بابا حاال که ميگم بگو بابا ميگه دوساعته دارم بااين يال و 
  !مامان

  :و اميد و تو بغلش گرفت و با يه اخم الکی ادامه داد

  !اينجوری کالهمون بد ميره توهم اميد خان_

  داشتم به ديوونه بازيش ميخنديدم که با شنيدن صدای زنگ موبايل قباد ،
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که اميد تو بغلش بود بلند شد و به سمت گوشيش که رو  برنامه عوض شد و قباد همينطور
  عسلی مبل های راحتی اون سمت خونه بود رفت،

نميدونستم کی پشت خطه اما هرکی که بود قباد با ديدن شمارش لبخندش از روی لبهاش محو 
  :شد و باالخره جواب داد

  بله_

  زل زده بودم بهش و داشتم به حرفهاش گوش ميکردم،

م و احوالپرسی ساده بود و نهايتا چندتا باشه که گوشی و قطع کرد و من تمومش يه سال
  :پرسيدم

  کی بود؟_

  :سر چرخوند سمتم

   شهريار_

  :شنيدن اسمش هم عجيب انرژی منفی داشت که گفتم

  خب چی ميگفت؟_

  :قدم برداشت و روبه روم ايستاد

  ...گفت_

  گفت امروز صبح برگشته ايران

  :دادمکثی کرد و دوباره ادامه 

  ...گفت فردا مياد دنبال اميد_

  از همين حاال دلتنگ اميد شدم،

  اومدن شهريار و بردن اميد سطل آبی يخ شد رو همه تنم،

  دوباره بايد عادت ميکردم به همون هفته ای يکبار داشتن اميد،

  ...اون هم حاال

که ميديدمش هنوز حاال که واسه اولين بار مامان صدام زده بود و اصال معلوم نبود دفعه بعد 
  !من و مامان خودش ميدونست يا ميخواست سارارو مامان صدا کنه

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

587 
 

  :نفس عميقی که سر دادم قباد روبه روم رو زمين نشست و گفت

  حاال ناراحت نباش پاشو برو اون کيک و درست کن،_

  کيکش مناسبت دارم هست به مناسبت اولين مامان و بابا گفتن پسرمون

  : رفته بودتموم انرژيم تحليل 

  ديگه حوصلش و ندارم قباد،_

  قراره اميد بره اونوقت من کيک درست کنم؟

  :با يه اخم ساختگی نگاهم کرد

  بچه نشو پناه،_

  همش يه ماهه که اميد بااين شرايط کنارته قبال هم همين بوده،

  تحمل کن خانم ميرسه روزی که اميد واسه هميشه بياد کنار خودمون من بهت قول ميدم،

الهم پاشو از اون کيک شکالتی خوشمزه هات درست کن که از صبح حرفش و زدی و به حا
  هوس انداختيمون

  :بی حوصله که بلند شدم به تشويقم ادامه داد

  کمکم خواستی صدام کن_

زير لب باشه ای گفتم و با حالی که اصال شبيه چند دقيقه قبلم نبود راه آشپزخونه رو در پيش 
  ...ل درست کردن کيک کردمگرفتم و خودم و مشغو

  ...هرچند  از همين حاال به پيشواز فردا و سختی تحمل دوری اميد رفته بودم

  بااين حال مواد کيک و آماده کردم و بعد از توی فر گذاشتنش از آشپزخونه بيرون رفتم،

  دلم ميخواست حداقل تا فردا از لحظه به لحظه بودن اميد لذت ببرم،

  جوری دلتنگ ترهم ميشدمبااينکه ميدونستم اين

  تو ماشين موندم،

همينجوريش برام سخت بود و نميخواستم با روبه رو شدن بااون کثافت که اليق نگهداری اميد 
  ...نبود همه چی برام سخت تر بشه که اميد و به قباد سپردم تا به شهريار تحويلش بده

  صدای گريه های آروم اميد تو گوشم بود،

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

588 
 

  همه جابه جايی، خسته شده بود از اين

از رد و بدل شدن بين من و شهريار و من هيچ کاری از دستم برنميومد جز همين بغض 
  کردنا،

  ...جز همين شمارش روزها واسه همون يک روز در هفته داشتنش

  :غرق همين افکار قباد سوار ماشين شد

   خب بريم_

  :چيزی که نگفتم ماشين و به حرکت درآورد

  نداريم؟ چيزی واسه شب احتياج_

  نگاهش کردم،

  :اينجوری سعی در عوض کردن حالم داشت که سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

  مهری خانم شام و گذاشته بود،_

  عزيز آقاهم اگه چيزی الزم باشه خودش ميگيره

  :اوهومی گفت

  اينم حرفيه،_

  ...پس بريم خونه

  سکوت بينمون حاکم شده بود که به صدا دراومدن زنگ گوشيم ،

  :گوشی و از کيفم بيرون آوردم و با ديدن اسم برکه جواب دادم

  جونم برکه_

  :با انرژی گفت

  جونت بی بال پس کجايين؟_

  خودتون مهمون دعوت ميکنيد خودتونم خونه نيستيد؟

  :صدای خنده های مهردادم به گوشم ميرسيد که گفتم

  شما کجايين؟_
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  :و برکه در کمال آرامش جواب داد

  منزل شما،_

  بته اگه ميدونستيم تشريف نداريد ديرتر مزاحم ميشديم،ال

  نگاهی به ساعت انداختم،

  بود و برکه و مهرداد زودتر از چيزی که فکر ميکردم اومده بودن خونه، 6نزديک 

  :بااين وجود لب زدم

  داريم ميايم عزيزم،_

  ...نزديک خونه ايم

   ...شما از خودتون پذيرايی کنيد ماهم االن ميرسيم

  :و که قطع کردم قباد با تعجب گفت گوشی

  خونن؟_

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم

  بله،_

  اومدن پيشواز

  ...با صدای آرومی خنديد و سرعت ماشين و بيش از پيش کرد و باالخره رسيديم

با ديدن برکه و مهرداد که با خيال آسوده نشسته بودن کنار هم و اون البه ال يه خياری هم گاز 
  :انگار اصال متوجه من نبودن صدايی تو گلو صاف کردمميزدن و 

  !ببخشيد که خلوتتون و بهم ميزنم ولی سالم_

  :برکه قبل از مهرداد سر بلند کرد

  اومديد_

  :و از روی مبل بلند شد

  خوش اومديد_

  :و مهرداد نگاهی به اطراف چرخوند
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  سالم پناه خانم ولی قباد کو؟_

  :به سمتشون رفتم و جواب دادم

  حياطه االن مياد، تو_

  شما خوبيد؟

  ...و روبه روشون نشسنتم و مبااومدن قباد مهری خانم دوباره پذيرايی و از سر گرفت

  امشب با برکه و مهرداد دور هم جمع بوديم،

کمتر از يک هفته به  مراسم ازدواجی که قباد اصرار برگرفتنش داشت و من خيلی تو گيرش 
  ع به اون مراسم بود،نبودم مونده بود و حرفها هم راج

راجع به مهمونهايی که مهرداد به قباد يادآوری ميکرد تا مبادا جا انداخته بشن و برنامه هايی 
که برای اون شب در نظر داشت و اين سمت من و برکه مشغول ديدن لباس عروس های 

  !مختلف و حتی دسته گل هايی که انتخاب از ميونشون سخت بود

  با آماده شدن شام،

  : سر ميز شام و مشغول خوردن بوديم که قباد بعد از نوشيدن کمی از نوشابش گفتحاال

  قبل شام که همش حرف ما بود ولی بعد از شام بايد شما از خودتون برامون بگيد_

  :و چشم ريز کرد

  باالخره چيشد اين تاريخ عقد؟_

  :مهرداد شونه ای باال انداخت

  واال ما که حرفی نداريم،_

آقا مرتضی مونديم و ايشون هم که دوست دارن بعد از ازدواج پناه خانم تکليف منتظر دستور 
  دختر دومی و مشخص کنن

  :و نگاه پر مهر و عالقه ای به برکه انداخت

  هرچند تکليف برکه خانم خيلی وقته مشخصه_

  :نيش برکه تا جايی که جا داشت باز شد

  !معلومه_
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  :امشب خوردم و گفتميه قاشق از فسنجون خوش عطر و طعم شام 

  !به نظرم تا ميتونيد از اين دوران نهايت استفاده رو بکنيد بعدش همه چی تکراريه_

  :بااين حرفم لب و لوچه قباد آويزون شد و مهرداد خنديد

  يعنی اين قباد انقدر زود دل ميزنه؟_

  :و ادامه داد

فکر نميکردم شمارو يه البته ميدونستم مدت طوالنی باهاش بودن خسته کنندست ولی ديگه _
  !ماهه خسته کنه

  و خنده هاش بلند تر شد،

حاال برکه هم ميخنديد و من هم خنده ام گرفته بود و فقط اين قباد بود که صدای نفس هاش بلند 
  :شده بود

  دست شما در نکنه پناه جون، _

  حداقب تو خلوت به خودم ميگفتی اينجوری آبرومو نميبردی

  :کرکر برکه و اميد کرد که تند تند سرم و به اطراف تکون دادمو اشاره ای به هرهر و 

  من که منظورم اين نبود،_

  من فقط ميخواستم بگم دوران نامزدی قشنگ ترين بخش زندگی متاهليه،

  هرچی بخوای فراهمه،

    ...همه چی عاشقانه تره و

  :قباد حرفم و بريد

  آها يعنی االن هرچی ميخوای فراهم نيست نه؟_

  :داشت از شدت خنده خفه ميشد بين خنده گفت برکه که

  پناه به نظرم بهتره ديگه حرف نزنی،_

  !حداقل تا پايان اين شام

  :و مهرداد تو تاييد حرفش ادامه داد

  !با هر کلمه همه چی بدتر ميشه_
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  :نگاه معنادارش و به قباد دوخت که با حرص گفتم

  شماها همگی يه تختتون کمه، _

  ی نداره هروقت دلتون خواست عقد و عروسی بگيريد،اصال ديگه به من ربط

  به من چه

  :و تند تند غذا خوردنم و از سر گرفتم که برکه زير چشمی نگاهم کرد

  !باشه حاال خودت و اينجوری نترکون که لباس عروس سايزت پيدا کنيم_

  :و اين بار ريز ريز خنديد که با دست به  ظرف غذاش اشاره کردم

  !بخور کم فضولی کنتوهم شامت و _

  :مهرداد که به نظر ميرسيد شام خوردنش به اتمام رسيده تکيه داد به صندلی

  اوه اوه،_

  !اينطور که به نظر ميرسه از اين به بعد بااين دو نفر داستانها خواهيم داشت رفيق

  :و قباد پررو پررو تاييد کرد

  ...من که بهت گفتم اين کار و نکن_

  نيست،گفتم دختر واسه تو کم 

  نگفتم؟

  !گفتی خر شدم کر شدم همين يکی و ميخوام بی اينکه دليلی داشته باشه

  :چشمای برکه گرد شد

  که خريت کردی من و گرفتی؟_

  :مهرداد زل زد به قباد

  چرا داری مزخرف ميگی؟_

  تو اين حرفارو به من زدی؟

  من اون جواب و دادم؟
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بود توسط نگاه برکه خورده بشه روبه برکه قباد ابرويی باال انداخت و مهرداد که کم مونده 
  :گفت

  به خدا داره دروغ ميگه،_

  !تو باور نکن عزيزم

  :و وقتی ديد اينجوری آروم نميگيره چشم چرخوند به سمت

  اصال حاال که اينطوره،_

  همين قباد روزی نبود که نگه يعنی ازدواج با پناه کار درستيه؟

  خودش مونده بود پناه خانم،

  هر دقيق مطمئنش ميکردم که اين ازدواج بهترين انتخابه من بودم که

  دهنم از تعحجب باز موند،

  :باورم نميشد قباد همچين کاری کرده باشه که صداش زدم

  قباد؟_

  تو همچين کاری کردی؟

  :رنگ از رخسار قباد پريده بود

  به پير به پيغمبر داره چرت و پرت ميگه،_

  مرتيکه خالی بند

  :شده بود نفس عميقی کشيدمهرداد که دلش خنک 

  !حقت بود_

  :و رو کرد به برکه

  ...عزيزم_

  :و البته برکه نزاشت حرفش تموم بشه

  من عزيز تو نيستم_

و اين ری اکشن خنده دار و بچگونش ختمی بر اين قائله مسخره که قباد و مهرداد راه انداخته 
  بودن و باور داشتم سراسرش دروغه بود،
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  ...ای خونه رو پر کردکه صدای خنده هامون فض

  برکه و مهرداد تا آخر شب مهمونمون بودن و حقا که وقتی باهم بوديم،

  !صدايی جز خنده بينمون رد و بدل نميشد

  آخرشب بود،

خسته از تا اين موقع شب بيدار بودن همزمان با کشيدن خميازه ای آبرسان به پوست صورتم 
  شدم،زدم و تا سربرگردوندم متوجه خواب عميق قباد 

اگه من صبح يه کمی استراحت کرده بودم اون حتی صبح زودهم از خونه بيرون زده بود و 
  !حاال شدت خستگيش و ميشد تو اين خواب عميقش ديد

بی سر و صدا چراغ اتاق و خاموش کردم و خودم و رو تخت کنارش جا دادم و سرم و رو 
  ....بالشت نزاشته خوابم برد

....  

  :بی داشت اذيتم ميکرد که غر زدمکفش پاشنه بلندم حسا

  حاال نميشد اون کفشی که خودم انتخاب کردم و ميخريديم؟_

  :امروز قيافش جذابيت خاصی داشت که يه تای ابروش و باال انداخت

  !اگه يه نگاه به تفاوت قدمون بندازی ميفهمی که نميشد_

  :نگاه معناداری بهش انداختم

  يزه ميزه؟آها پس پشيمونی از انتخاب يه زن ر_

  :اين بار نفس عميقی کشيد

  چه فرقی ميکنه؟_

  !پشيمون باشم يا نباشم کار از کار گذشته

  :دستم دور بازوش حلقه شده بود که با حرص کشيدمش و گفتم

  کی گفته کار از کار گذشته؟_

  !هنوزم دير نيست قبادخان

  :نوچی گفت
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  مهمونا مونده،اگه يه کم دقيق نگاه کنی فقط چند قدم  تا رسيدن به _

خدارو خوش نمياد اين همه آدم که به ذوق و شوق مراسم ازدواجمون اومدن اينجارو دست 
  !خالی بفرستيم خونه هاشون

  :صدای نفس کشيدنم بلند شد هرچی من حرص ميخوردم اين آقا بيخيال بود که ادامه داد

ضبط ميشه اونوقت از  خب ديگه رسيديم، قيافت و اونجوری نکن که همه اينا تو فيلم مراسم_
  !فيلمبرداری ميخوای ايراد بگيری

  و ريز ريز خنديد،

حتی امشب که مراسم ازدواجمون برگزار ميشد هم دست از اين اذيت کردنهاش برنميداشت 
  که به عنوان اولين استقبال کننده ها مامان و بابا و برکه و مهتاب به سمتمون اومدن،

بلند شدن صدای موزيک باغ، به زور صدا به صدا ميرسيد مراسم حسابی شلوغ بود و حاال با 
  :که مامان بغلم کرد

  ...خوشبخت بشی عزيزم_

و بعد از من دست قباد و گرفت و يه تبريک جانانه هم به دومادش گفت و کم کم سالم و 
احوالپرسيها باهمه شروع شد که همراه قباد تا رديف آخر مهمونها رفتيم و با لبخند پاسخگوی 

يک هاشون شديم و باالخره تو جايگاه ويژه عروس و دوماد نشستيم و من تونستم نفسی تبر
  بکشم،

اين کفش واقعا امونم و بريده بود که از پام درش آوردم و البته به لطف لباس عروس پفيم 
  :چيزی معلوم نبود که گفتم

  بعيد ميدونم با اين کفشا دووم بيارم_

مچنان مشغول بود که البه الی درگيريش با بقيه جواب با تکون دادن سرش با اين و اون ه
  :داد

  !غر نزن، يه شب هزار شب نميشه خانم_

هم نشده بود و اين آقا معتقد بود  9نگاهی به ساعت مچی ظريف استيلم انداختم هنوز ساعت 
  !چيزی نيست

  هرجوری که بود بايد بااين کفش ها همراه قباد ميرقصيدم،
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به ما هرچند پدر و مادر قباد پسرشون و رها کرده بودن اما مهمون يه سالن زل زده بودن 
  ...های صميمی زيادی داشتيم اين مراسم رويايی بود، همونطور که بهم قولش و داده بود

ذوقم حاال که داشتم دست تو دست باهاش ميرقصيدم حتی از لحظه پوشيدن اين لباس عروس 
  :ندی تحويلش دادمآستين سرب دامن پفی هم بيشتر بود که لبخ

  !خوشحالم که عروس توئم_

  :غرق اين رقص دو نفره بود که چشماش گرد شد

  چه وقت گفتن بود حاال؟_

  :لبخندم عميق تر شد

اين لحظه از قشنگترين لحظه های زندگيمه، مطمئنم تا آخر عمر هم از قشنگ ترين شبهای _
  !عمرم باقی ميمونه

  :من چرخ بزنم جواب داد همزمان با باال بردن دستش واسه اينکه

  پس بچرخ و بچرخ،_

  ميخوام امشب تا هميشه تو يادت بمونه،

  !اين عروسی بايد به دل تو بشينه

  لبخند رو لبهام باقی موند،

  چرخيدم و تموم اين لحظه ها ثبت دوربين اون فيلمبردار شد،

عروس قباد منی که بخاطر شرايط شهريار از يه مراسم عروسی ساده گذشته بودم حاال با 
شدن به رويای مراسم ازدواج و لباس عروس هم رسيده بودم و تموم اينهارو مديون قلب 

  عاشقش بودم،

  !قلبی که انقدر مملو از دوستداشتن من بود که تموم تالشش و ميکرد تا حال من خوب باشه

ی همزمان با تموم شدن موزيک، دست تو دست با قباد و بين تشويق و شادباش مهمونا نفس
  :تازه کردم

  !فکر نميکردم انقدر قشنگ برقصيم_

  :فارغ از تموم اين جمع تو عالم خودمون بوديم که جواب داد
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باالخره دو هزار تا فيلم رقص عروس دوماد باهم ديديم شبی يه ساعت ديوونم کردی تا ياد _
  گرفتم،

  !حرفه ای شديم

  :آروم خنديدم

  !ه چيزايی ياد گرفتیپس اونقدراهم که فکر ميکردم خنگ نيستی، ي_

  :حرص الکيش و پشت لبخند پنهون کرد

  !عزيزم اين خنگی که ميگی تورو انتخاب کرده،بااين اوصاف اينم از نادونيش بوده_

  :و چشمکی تحويلم داد که نفسم و فوت کردم تو صورتش

  کفشم داره پام و داغون ميکنه يه کاری نکن با پاشنش مخت و سوراخ کنم_

  :ی ادامه دادمو با مکث کوتاه

  !ازدواجمونم رويايی تر ميشه اينطوری مراسم_

  :نگاهی به اطراف چرخوند

  قربونت برم،_

من نميخوام اين همه آدم و درگير يه رويای دو نفره کنيم بعد از مراسم راجع به روياهامون 
  !حرف ميزنيم

  :و کنار ايستاد

  !بفرماييد بفرماييد بشينيد تا وحشی نشديد_

همه حال اذيت کردنهاش ادامه داشت که نگاه معنادا کوتاهی بهش انداختم و تا و خالصه در 
  :خواستم برم بشينم برکه خودش و بهمون رسوند

  !کجا، من تازه گرم کردم باهم برقصيم_

و با شروع يه موزيک جديد همه چيز از سر گرفته شد و چندنفر از مهمونها باهامون قاطی 
  ...يدا کردشدن و بزن و برقصمون ادامه پ

  اواخر مراسم بود،

کم کم مهمونها ميرفتن و حاال تقريبا فقط خانواده من و مهرداد و مهتاب تنها بازمونده های اين 
  :عروسی به ياد موندنی بودن که مهرداد به سمتمون اومد
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  برسونيمتون تا خونه؟_

  :قباد بلند شد و جواب داد

  شما فعال برکه خانم و برسون منزل ،_

  اندازه کافی واسه ما زحمت کشيدیبه 

  :مهرداد سری به نشونه تاييد تکون داد

  راست ميگی،_

  !اين کارايی که من برای تو کردم برادر واسه برادر نميکنه قباد خان

  صحبتاشون خنده دار بود که با اومدن مامان به سمتم،

روبه روی هم  گوش از شنيدن حرفهاشون گرفتم و چند قدمی هم من به سمت مامان رفتم و
  :ايستاديم

  عزيزم،_

  !بااينکه حرف تازه ای نيست ولی مراقب خودت و زندگيت باش

  :لبخندی تحويلش دادم و بغلش کردم

  ...چشم_

  ممنون که همه اين مدت اذيت کردنام و تحمل کرديد،

  ...اون مدتی که زندان بودم اميد و نگهداشتيد و

  :و خيره تو چشمام گفتحرفهام ادامه داشت که از آغوشش جدام کرد 

  همه اونها وظيفه هر پدر و مادريه،_

  ...الزم نيست تشکر کنی االن فقط به خودت فکر کن به شوهرت و به زندگيتون

  من از تموم اين دنيا فقط خوشبختی شماهارو ميخوام

  ....اين بار گونش و بوسيدم و بعد از يه کمی صحبت با بابا آماده خروج از اينجا شديم

اينا منتظر موندن تا اول ما بريم و ماهم سوار بر ماشين عروس شيک امشبمون سوار  مامان
  ...شديم و با خداحافظی راهی خونه شديم
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تو تموم مسير با آهنگ های شای که پلی ميشد ميخوندم و حسابی شارژ بودم که يهو قباد 
  :صدای ضبط و بست و همين باعث دراومدن صدام شد

  چرا ضد حال ميزنی؟_

  :يم نگاه معناداری بهم انداختن

  !کاش يکی از آهنگای منم حفظ بودی_

  :ابرويی باال انداختم

  !چقدر حسودی_

نفس عميقی کشيد و موزيکای خودش و پلی کرد و صداش و هم تا آخر باال برد و شروع کرد 
  :به خوندن باهاش که يه دستمال کاغذی گرفتم جلو صورتم و شروع کردم به گريه های الکی

  !جيگر ميسوزنه اين آهنگات_

  :و بيشتر از قبل تو نقشم فرو رفتم که قهقهه ای زد

  ببخشيد ديگه،_

  !اونموقع که نبودی نميتونستم برات بندری بخونم

  :آروم خنديدم

  يعنی تو همه اين آهنگارو واسه من خوندی؟_

  :سری به اطراف تکون داد

  !اگه ام واسه تو نخونده باشم خيلی به يادت بودم_

  :شت حکمی به بازوش کوبوندمم

  !نامرد پس واسه من نخوندی_

  :همراه درد ميخنديد

واسه کسی که يکی از آهنگای شوهر خوانندش و حفظ نيست همين که به يادش بودمم _
  !زياديه

  :دست از کتک و پرخاش برداشتم و موهاش و نوازش کردم

  آخی قباد کوچولو ناراحته  که خانمش آهنگاش و حفظ نيست_
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  :صدام و بچگونه کردمو 

  !شده باشه سی بار گوششون بدم باالخره يکيش و حفظ ميکنم همسرم_

  : دستم و از رو سرش انداخت

  اوال تو خنگ تر از اين حرفايی که با سی بار بتونی آهنگهای من و حفظ کنی قول الکی نده،_

  دوما قباد کوچولو؟

  :و با پوزخند ادامه داد

  !سانت پاشنه کفشته 20قباد کوچولو برسی واسه اينکه تا شونه همين _

  :ميگفت و ميخنديد که با غرور گفتم

عزيزم خنگ خودتی بعدشم من مشکلی با قد و قواره م ندارم تو بودی که اصرار داشتی اين _
  کفش و بخريم

  :هرچی ميگفتم دوتا ميگفت

  اصرار داشتم چون دلم به حال فيلمبردار ميسوخت،_

که يه دقيقه بايد از زمين فيلم ميگرفت يه دقيقه از آسمون و اصال قاب اگه اين کفشا پات نبود 
  مشترکی از من و تو تو فيلمش ثبت نميشد

  :داشتم از حرص ميترکيدم و همچنان حرفهاش ادامه داشت

البته يه راه ديگه ام داشت اينکه تو ميرفتی رو صندلی بعد ميگفتيم فيلم بگيره که اونم جلو _
  !مهمونا ضايع بود

  :حسابی داشت بهم ميخنديد که ادای خنديدنش و درآوردم

  !شايدم يهو ژانرش يه چيزی شد تو مايه های کليد اسرار که چند سال پيش نشون ميداد_

  :خنده هاش ساکت شد

  نميفهمم_

  :لبخندی تحويلش دادم

  هيچی ديگه،_

  !خنده خنده آخرش گنده
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  :آهانی گفت

  حاال يادم اومد،_

  ...ی که ديدم اونی که اولش حالش خوب بوذ تهش به غلط کردن و گوته همه کليد اسراراي

  :هيس کشيده ای گفتم

  !خب حاال مهم اينه که يادت اومد حاال الزم نيست با جزييات تعريفش کنی_

  :لب زد

  بله درسته،_

  من از همين تريبون از شما معذرت ميخوام پناه خانم،

  ...تو سکوت نگذرونيمبنده فقط ميخواستم مسير رسيدن به خونه رو 

  :سری به نشونه تاييد تکون دارم

  کال واسه اذيت کردن من هميشه يه عالمه بهونه داری_

  :نگاهش کوتاه مدت به سمتم کشيده شد

  زرنگم ديگه تو که ميدونی،_

  اصال فهميدی چجوری شد تا به خودت اومدی زنم شدی،

  !داِئمی و هميشگی

  :نفس عميقی کشيدم

  وصف شما زبونم کوتاهه در_

  :چشم و ابرويی اومد

  کوتاه نباشه،_

  !دقيق نگاهم کن هرچی ميبينی بگو

  :چشم ريز کردم

  خيلی چيزا دارم ميبينم واقعا حوصلم نميگيره بخوام يکی يکی بگم_

  :به وجد اومد
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  چی ميبينی؟_

  جون من بگو

  :با کالفگی ساختگی گفتم

  چرا قسم ميدی؟_

  :سر خم کرد

  بگو ديگه_

  :روش و با شيطنت جواب دادمچشم چرخوندم 

  از سر شب ميخواستم بهت بگم هی يادم ميرفت،_

  عزيزم راستش اين آرايشگره گند زده به ريش و سبيالت

  :و خودم و بهش نزديک تر کردم و دستم و زير گوشش و رو گردنش کشيدم

  مثال اينجارو کال يادش رفته بزنه_

  :چشماش  گرد شد

  بزار ببينم_

  !تو آينه کمی جابه جاشد که همزمان سرم و بردم جلو و گونش و بوسيدم و واسه ديدن خودش

  :خودش و تو آينه نگاه نکرد و فقط هاج و واج حرکت من موند

  تو االن يهويی منو بوسيدی؟_

  :عقب کشيدم

بله،خودت هرچی ميبينی و بگو منم نگاهت کردم ديدم امشب سراسر همه خوبی ای اين شد _
  بوس غافلگير کننده پيش اومدکه خونم جوشيد و اون 

مطمئن بودم اگه تو ماشين نبوديم چشم ازم برنميداشت و باهام تالفی ميکرد اما حاال مجبور 
  :بود چشمش به مسير روبه رو باشه که خيره به خيابون جواب داد

  فقط امشب؟_

  بقيه شبا بدم؟

  :بود از پنجره کنارم بيرون و تماشا کردم چيزی تا رسيدن به خونه نمونده
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  باالخره تو اين کت و شلوار خوش دوخت و خوشرنگ طوسی که انتخاب شخص خودمه،_

  !فوق العاده تر از هروقت ديگه ای

  :سرش و به اطراف تکون داد تا حرفام و هضم کنه

  قشنگ بود، _

  ولی از تو بعيد بود

  :چپ چپ نگاهش کردم

  مگه من چمه؟_

  :بالفاصله گفت

  هيچی خانم،_

  قيافه ناز و مهربون يه خشونت خفته ای وجود دارهفقط پشت اين 

  :و با خنده ادامه داد

  !البته خيلی هم خفته نيست بعضی شبا مثل االن حسابی بيداره_

  :اين بار باهم خنديديم و البه الی خنده هامون گفتم

امروز انقدر سربه سرم گذاشتی که اگه تا نيم ساعت ديگه با خوابيدنت خوشحالم نکنی و _
  !دوباره بخوام صدات و بشنوم حتما يه باليی سر تو يا خودم ميارم

  :همزمان با رسيدن به کوچه و خونه جواب داد

  تا نيم ساعت ديگه که بعيد ميدونم بتونيم بخوابيم،_

  دو ساعت فقط باز کردن موهات و اين لباس پر دردسرت طول ميکشه

  :معنادار که نگاهش کردم صداش يه کوچولو باال رفت

  چيه؟_

  بده ميخوام کمکت کنم؟

  :با ريموت در و باز کرد و ادامه داد

  !اصال خودت اون لباس و دربيار ببينم ميتونی_
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  :و ماشين و برد داخل که جواب دادم

  !منم گوشام مخمليه باور کردم نخوابيدن امشبت واسه اين کمک رسانی و نيت خيرته_

شدن رو کرد به سمتم و با يه لبخند کنج لبی  ماشين و تو پارکينگ خاموش کرد و قبل از پياده
  :گفت

  يعنی ميگی کمکت کنم اون تاج ظريف و از رو موهات برداری،_

  تو درآوردن اين لباس عروس خوشگله هم کمکت کنم و بعدش دلم نخواد نگاهت کنم؟

  دسته گل خوشگلمو چسبوندم به صورتش،

  :حاال ديگه صورتش پيدا نبود که ريز ريز خنديدم

  ل خوردم حاال پياده شيم؟گو_

دسته گل و که برداشتم قيافش ديدنی بود که صدای خنده هام باال رفت و قباد نفس عميقی 
  :کشيد

  واقعا هم مراسم ازدواج به ياد موندنی ای بود،_

   !هم مسير رسيدن به خونه و اين حرکت االنت فوق العاده بود

  دوباره تو خنديدن همراه هم شديم،

که از ماشين پياده شديم و وارد خونه ای شديم که چند روزی ميشد بخاطر سفر بااين تفاوت 
  مهری خانم و عزيز آقا به روستاشون،

  ...دوتايی توش تنها بوديم

وارد خونه که شديم اولين کاری که کردم درآوردن اين کفش های آزاردهنده بود و بعد هم 
  ايش نگاهی به خودم انداختم، راهی ميز کنسول اون سمت خونه شدم و تو آينه دايره

ميکاپ بی نظير روی صورتم و موهای پيچيده شده به سبک مکزيکيم همه و همه باب دلم 
  :بودن که لبخند دندون نمايی تحويل خودم دادم و خطاب به قبادی که تو آشپزخونه بود گفتم

  دلم ميخواد عکسای آتليه زودتر حاضر شه،_

  ...فکرکنم خيلی قشنگ شدن

  :دقيقه بعد از آشپزخونه بيرون اومدچند 

  هم عکسهای آتليه زودتر آماده شه،_
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  ...هم کارامون رديف شه بتونيم يه ماه عسل درست و حسابی برم

  :رو کردم به سمتش

  کلی اتفاق خوب تو راهه،_

  ماه عسلمون ،

  ...تولد اميد و ازدواج برکه و مهرداد

  :ره زل زدم به آينه و همزمان صداش و شنيدمپشت سرم وايساد و تو آينه نگاهم کرد که دوبا

  قراره همه زندگيمون همينجوری خوب پيش بره،_

  !دلت شور هيچی و نزنه

لبخند دلنشين تو آينش دلگرمم کرد و دستهای قباد دور کمرم حلقه شد و از پشت بغلم کرد و 
  بوسه ای به گردنم زد که تو آغوشش چرخيدم و اين بار من سفت بغلش کردم،

  ...وشش آرامش بی نظيری داشتآغ

  :حالم و بهتر و بهتر ميکرد که سرم و گذاشتم رو شونش

  ...دلم ميخواد همين شکلی بمونيم_

  :صداش به زور در ميومد

  !يه کمی زيادی سفت گرفتی ولی_

  :دستام کمی شل شد و سر از رو شونش برداشتم

  االن خوبه؟_

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  خوبه_

  :شدم و دوباره تو آينه به خودم نگاه کردمازش جدا 

  ولی من ديگه نميتونم اين حجم از گيره سر و تاج و تور و تحمل کنم،_

  قول دادی کمکم کنی پس شروع کنيم؟

  :و تو آينه چشمکی بهش زدم که زيرلب چشمی گفت
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  ...بسپرش به من_

  نشستم رو مبل و قباد باالسرم ايستاد،

  :و باز ميکرد که با خنده گفت با صبر و حوصله داشت موهام

  نوشيدنی ای چيزی ميخوايد در خدمتم؟_

  :از خستگی نفس عميقی کشيدم

  همينکه از شر اينا خالص شم کافيه_

  :برعکس من اصال خسته نبود

  يه کم صبر و حوصله داشته باش،_

  همه اينا قراره بشه خاطره

  :گردنم به سمتش چرخيد

  باز کردن موهام قراره خاطره بشه؟_

  :مصمم سری به نشونه تاييد تکون داد

  زندگی هرلحظش خاطرست،_

  حتی اون روزهای بدش که اميدی به دوباره خوب شدنش نداری

  نفس عميقی کشيدم،

  راست ميگفت هيچ چيز موندگار نبود و از همه زندگی فقط خاطراتش باقی ميموند،

  مثل روزهای سخت زندان بودن،

  !اون نامرد کرده بودم و خيلی چيزای ديگهمثل همه اون حماقتايی که بخاطر 

تو مرور خاطراتم يه دفعه ياد قول و قرارايی افتادم که روزای آخر زندان با هانيه و با خودم 
  گذاشته بودم،

  !همون چيزهايی که باعث شد يهو از جا بپرم و قباد با تعجب نگاهم کنه

  :چشمام گرد شده بود که قباد با همون نگاه متعجب گفت

  يشد؟چ_
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  :لب زدم

  من دوتا کار بايد انجام ميدادم که کال فراموششون کردم_

  :رنگ تعجب از چشماش کنار نرفت

  اين وقت شب چيکار؟_

  :سری تکون دادم

من به دختری که تو زندان باهاش آشنا شدم و بخاطر يه مبلغ ناچيز اون تو گير بود قول داده _
و از  اون تو بيارمش بيرون و کال فراموشش بودم وقتی اومدم بيرون بدهيش و پرداخت کنم 

  !کردم

  :اين بار ابروهاش باال پريد

   ...آها_

  خب اشکالی نداره؛

  خودم پيگيريش ميکنم اگه هنوز اون تو بود بدهيش و پرداخت ميکنيم،

  ديگه؟

  :نفسی گرفتم

از قول داده بودم هرازگاهی برم ديدن خانواده اون زنی که تو تصادف فوت شد و هرکاری _
  ...دستم برمياد براشون انجام بدم ولی نشد

  : يه قدم بهم نزديک شد

  واسه اين کارهم هنوز دير نيست ولی ديدن تو فقط داغ دل اونهارو تازه ميکنه،_

  دلم نميخواد بهت توهين بشه اونم بخاطر يه تصادف  که ناخواسته باعث مرگ يه نفر شده،

احت شدن وجدان خودت هرچند به نظرم بااون يه راه ديگه پيدا کن واسه کمک بهشون و ر
يک سال تو زندان سر کردن و به دنيا آوردن اميد تو اون محيط به اندازه کافی تنبيه شده 

  باشی

  بااين حرفاش گلوم سنگين شد،

  من هيچ کاری نکرده بودم که مجازاتش يک سال زندان باشه،

  يک سالی که از بهترين سالهای عمرم بود،
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ميد تو شکمم بود و با دنيا اومدنش يک شب هم نتونسته بودم با خيال راحت سر يک سالی که ا
  ...روی بالشت بزارم

  ...من

من فقط بخاطر شهريار همچين حماقتی کرده بودم و حاال قباد بی اينکه از چيزی اطالع داشته 
  !باشه از کافی بودن تنبيهم ميگفت

  :حسابی غرق گذشته شده بودم که صداش و شنيدم

  جايی؟ک_

  :تازه به خودم اومدم

  همينجام_

  :به مبل اشاره کرد

  بگير بشين نگران چيزی هم نباش،_

  من هرکاری بتونم واسه تو ميکنم

  بزاق دهنم و پايين فرستادم،

  !به نظرم ديگه وقتش بود که قباد حقيقت و بدونه اصال شايد ديرهم شده بود

  !نگفته بودمشايد خيلی قبل تر از اينها بايد بهش ميگفتم و 

  :همينطور که روبه روش ايستاده بودم اسمش و لب زدم

  قباد_

  :لبخندی رو لبش نشست

  جانم؟_

  :سخت بود اما بايد ميگفتم که با صدای آرومی جوابش و دادم

  ...من_

  !اون تصادف تقصير من نبود

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  ميدونم،_

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

609 
 

  ...بيفته اما يه وقتايیتصادفه ديگه هيچکس دلش نميخواد اتفاق 

  :نزاشتم حرفش تموم شه

  !اونشب من پشت فرمون نبودم_

  :سکوت کرده بود و منتظر ادامه حرفم بود که ادامه دادم

  اون تصادف درست تو شبی اتفاق افتاد که اولين کنسرت شهريار برگزار شد،_

  بارون ميومد ،

  برف پاککن خراب بود  و ديدمون تو شب اصال خوب نبود ،

  ...اون شب شهريار

  !شهريار پشت فرمون بود

  :ناباورانه نگاهم کرد

  تو چی داری ميگی؟_

  :لبام و با زبون تر کردم

  من نميخواستم اون محبوبيتی که به اون سختی به دست آورده بود يه شبيه به باد بره،_

  من همه چی و گردن گرفتم ،

  ...من به جاش محاکمه شدم من به جاش

  :بلند شده بودصدای نفس هاش 

  يعنی داری ميگی تو بخاطر اون کثافت انگ قاتل بودن و به خودت چسبوندی،_

بچت و تو اونجا به دنيا آوردی و اون حرومی اين بيرون داشت بااون دختره زندگی جديدش 
  و شروع ميکرد؟

  از نگاهش خون ميباريد،

  :رفهاش ادامه داشتانقدر سرخ شده بود که پشيمون شدم از گفتن حقيقت بااين وجود ح

  چيکار کردی پناه؟_

واسه يه آدم عوضی که بخاطر سابقه دار بودنت بچه تو ازت گرفت و نزاشت حتی تا دو 
  سالگی بزرگش کنی چيکار کردی؟
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  :راست ميگفت و من حتی نميتونستم خودم و قانع کنم چه برسه به قباد

  من نميدونستم که قراره همچين اتفاقايی بيفته_

از شدت حرص باال و پايين ميشد که بی هيچ ماليمتی کراواتش و باز کرد و با  قفسه سينش
  :عصبانيت پرتش کرد روی مبل

  متاسفم که عمرو جوونيت و واسه اون عوضی اينجوری حروم کردی_

  :گفت و بی معطلی راهی طبقه باال شد که صداش زدم

   قباد کجا؟_

  :د که ايستاد و سرچرخوند سمتمهنوز به پله های منتهی به طبقه باال نرسيده بو

  ميخوام برم بخوابم_

  :اشاره ای به موهام کردم

  پس تکليف من چيه؟_

  من که تنهايی نميتونم از پس اين لباس عروس بربيام

  :صداش پايين اومده بود

  حوصله ندارم پناه،_

  ميخوام بخوابم بلکه بتونم واسه چند ساعتم که شده از شر افکار لعنتيم خالص بشم

  :سمتش رفتم به

  من اينارو نگفتم که تورو بهم بريزم_

  :دوباره تن صداش باال رفت

  ولی بهمم ريختی پناه،_

  غرورم و شکستی پناه،

  آخه چرا؟

  چرا تويی که آزارت به يه مورچه نرسيده بايد به جرم قتل غيرعمد بيفتی تو هلفدونی ؟

  چرا؟
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  پله هارو طی کرد،گفت و با افسوس فراوون رو ازم گرفت و به سرعت مسير 

  با رفتنش دلم گرفت،

نميخواستم امشبی که تا به االن انقدر قشنگ و خوب گذشته بود يهو زير و رو بشه که بغض 
  ...سنگين تو گلوم و قورت دادم و رفتم باال

با همون لباس ها رو تخت دراز کشيده بود که رو لبه تخت نشستم و دستش و که روی 
  :زدم و گفتمچشماش گذاشته بود و کنار 

  من که ميدونم تو به اين زودی نخوابيدی،_

  اونم با اين لباسا

  :چشمای بستش و باز کرد

  خواب نيستم،_

  ولی حوصله بيدار بودنم ندارم

  :خودم و بهش نزديک تر کردم

  هرچی که بوده گذشته،_

  من نميخوام خودت و بخاطر من ناراحت کنی قباد

  :نفس عميقی کشيد

  ...بخاطر يه همچين بی لياقتی انقدر سختی کشيدی قلبم تيکه تيکه ميشه وقتی فکر ميکنم تو_

  :تو سکوت شنوای حرفهاش بودم که ادامه داد

  من خوشبختم که االن تورو دارم_

  !که قسمتم شدی ولی سرم درد ميکنه از تصور اون حجم از نامردی اون عوضی

  :خيره تو چشماش گفتم

ين قضيه باعث شد من اون و بشناسم و پير نشم به پای من حماقت کردم خودمم ميدونم ولی ا_
  ...آدمی که

  حرفم ادامه داشت اما با باال اومدن سرش و قرار گرفتن لب هاش روی لب هام ،

  :نصفه نيمه موند و چند ثانيه بعد سرش و عقب کشيد
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  ديگه نميخوام چيزی راجع به گذشتت بشنوم،_

  !حداقل امشب

  :چشمام حرفش و تاييد کردمبا بستن و دوباره باز کردن 

  چشم_

  : لبخندش و که ديدم حالم بهتر شد و صداش و شنيدم

  حاال بزار اون چند تا دونه گيره ای که رو موهات مونده رو هم باز کنم_

  :و تو جاش نشست و مشغول شد که گفتم

  امشب ناراحت نبودن بابا و مامانت نبودی؟_

  :نوچی گفت

  فيلما لحظه آخر همه چی گل و بلبل بشه،هميشه که قرار نيست عين تو _

  بعضی وقتاهم اينجوريه ديگه منم ميخوام نيمه پر ليوان و ببينم

  :گردنم که به سمتش چرخيد ادامه داد

  !شما نيمه پر ليوانمی_

  :ابرويی باال انداختم

  چه شاعرانه_

  :گردنم و بوسيد

  !تموم امشب قراره شاعرانه باشه_

  :و دست از موهام کشيد

  !موهاتم تمومه البته تا نری حموم گيسو کمند خودم نميشی کار_

  :آروم خنديدم

  !تو درآوردن لباسمم کمک کنی ميرم واسه گيسوکمند شدن_

  :تو خنديدن همراهيم کرد

  بعد از درآوردنش کار داريم خانم،_
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  !عيبی نداره که امشب با تاخير دست بکشم تو موهات

  :وبه روی صورتم بودنفسم و فوت کردم تو صورتش که دقيقا ر

  !بله صحيح_

  نگاهش بند لبهام بود که دوباره شروع کرد به بوسيدنم، 

بی وقته من و ميبوسيد و من هم حسابی همراهيش ميکردم که دست بردم سمت دکمه های 
  پيرهنش و قبل از اينکه قباد بخواد به من کمک کنه واسه درآوردن اين لباس عروس، 

ش شدم و با کشيدن ناخنام رو تنش باعث جری شدنش شدم که من باعث لخت شدن باال تن
سريع لباسم و از تنم درآورديم و حاال من رو تخت دراز کشيده بودم و قباد روبه روم ايستاده 
بود و نظاره گرم بود که با لوندی لب پايينم و گاز گرفتم و همين واسه سريع به تخت اومدنش 

  ...ع کرد به لمس نقاط حساس تنمکافی بود که کنارم دراز کشيد و شرو

روزهای خوش با قباد بودن يکی پس از ديگری در حال گذشتن بود و امروز تولد اميد رو هم 
  راه انداخته بوديم،

برام عجيب بود اما شهريار اميد و تو روز تولدش به من سپرد بی اينکه از برنامه خودش 
حال بودم و اين خوشحالی حتی همين واسه تولد گرفتن حرفی بزنه و من از اين بابت خوش

االن که داشتم عکس های اونشب و نگاه ميکردم هم همچنان باقی بود که تک تک عکسهاش 
  .و ميبوسيدم و حسرت اينکه حاال کنارم نبود و ميخوردم که قباد برگشت خونه

  :با يه لحظه باز شدن در تو خودم جمع شدم و لب زدم

  !سريع بيا تو در و ببند_

  :ده جواب دادبا خن

  !يخ نزنی_

  :يه لرز الکی به تنم دادم

  !چيزی تا افتادن اين اتفاق نمونده_

  :در و بست و به سمتم اومد

  ديگه تمارض نکن انقدراهم هوا سرد نيست_

  :بلند شدم و کت چرميش و که از تنش درآورده بود و از دستش گرفتم
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  شما بيرونی به هوای سرد عادت کردی من همش نشستم_

بخاطر اون تصادف خيلی سختی کشيدی تو به بهونه اون تصادف حتی نتونستی اميد و تا دو 
  سالگی پيش خودت نگهداری و باعث و بانی اين قضيه و خيلی چيزای ديگه فقط يه نفره ،

  !شهريار

  :با تکون دادن سرم حرفش و تاييد کردم و قباد ادامه داد

  وده و خودتم اين و خوب ميدونیحتی يه روز از اون روزهای تلخ حق تو نب_

  :همچنان سکوت کرده بودم

  ته همه اين حرفهام ميخوام بهت بگم زنش همچين بدم نميگفته،_

  شهريار از سر عوضی بودنشه که زنش اين حرفهارو به تو که ازش زخم خوردی زده،

صادف تو اون آدم ذات خرابی داره پس اگه راهی پيدا شد واسه اثبات اينکه اون شب تو اون ت
  پشت فرمون نبودی دريغ نکن،

زمين گرده و آدما چوب کاراشون و ميخورن بزار شهريار هم چوب تموم نامردياش و 
  !بخوره

  :با صدای ضعيفی گفتم

  ميدونم ولی من چطوری ميتونم ثابت کنم؟_

  اصال ثابت هم بشه مگه اون روزا برميگرده؟

  پاک ميشه؟ مگه اون يکسالی که تو زندون گذروندم از زندگيم

  :و سری به نشونه رد حرفای خودم تکون دادم

  !نميشه_

  :تاييد کرد

  گذشته برنميگرده ولی اون عوضی حقشه که تقاص کارش و بفهمه،_

  !حقشه که روزهای سختی که تو گذروندی و دوبرابر سخت ترش و بکشه

  :بلند شدم

  نميدونم قباد،_
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و ميسپارم به خدا اگه حقيقت اونشب معلوم شد تنها چيزی که االن برام مهمه فقط اميده باقيش 
  !که چه بهتر و اگه نه اميدوارم بتونم به اميد برسم و تموم بشه همه اين دلتنگيا

  :لبخندی بهم زد

  !به اميد هم ميرسی فقط من نگرانم اين وسط بنده رو از ياد ببری_

  :آروم خنديدم

  !سعيم و ميکنم که همچين اتفاقی نيفته_

  :چشم ريز کرد

  تازه سعی ميکنی؟_

  :صدای خنده هام باال تر رفت

  خيلی دلم ميخواد بيشتر از اين سربه سرت بزارم ولی خمارم،_

  !خمار يه چای داغ که به لطف اين تماس تلفنی يخ کرد

  :و سينی و از روی ميز عسلی برداشتم

  برم اينارو عوض کنم و بيام_

  :شنيدمهمزمان با راه افتادنم به سمت آشپزخونه صداش و 

  پناه خانم به جای اون دوتا فنجون،_

  !دوتا ليوان چای بيار که فنجون افاقه نميکنه

  هی چشمام و بستم و نفس عميق کشيدم،

  خوابم نميبرد،

تموم فکر و ذکرم تو اون تماس و پيش اميد جا مونده بود و برخالف من که با وجود يک 
  مچنان بيدار بودم،ساعت از اينکه به تخت اومده بوديم گذشته بود و ه

چشمهای قباد بسته بود و غرق خواب بود که چشم ازش گرفتم و تو جام نشستم و گوشيم و تو 
  دستم گرفتم،

  صبح بود اما مگه اين شب به اين راحتی ها صبح ميشد؟ 3حوالی 

  چرخ زدم تو شبکه های مجازی،
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قتی به خودم اومدم ساعت با برکه ای که شب زنده دار بود چت کردم اما فايده ای نداشت که و
  !صبح بود و اتاق داشت روشن ميشد 6حوالی 

  روی تخت دراز کشيدم و همين تکون خوردنهام باعث باز شدن چشمهای خوابالوی قباد شد،

  :تا چند ثانيه گيج نگاهم کرد و با صدای  گرفته گفت

  تو هنوز بيداری؟_

  :صورتهامون روبه روی هم بود که جواب دادم

  نميبره آره خوابم_

  :صداش ببشتر از هروقتی به دل مينشست

  چرا؟_

  :با خنده گفتم

  بين خواب و بيداری ازم دليل ميخوای؟_

  اونم دليلی که خودت ميدونی چيه؟

مطمئن بودم هنوز از خواب سير نشده بااين وجود دستش و جلو آورد و نوازشوار رو موهام 
  :کشيد

  ميدم ته اين ماجرا خوشه،ميدونم فکرت ناآرومه، ولی من بهت قول _

  !يه پايان خوش عين ته همه فيلمای ايرانی

  :قباد دست روی موهام ميکشيد و من همچنان ميخنديدم

  داری سينمای کشور و ميبری زير سوال_

  :خميازه ای کشيد

  فقط خواستم بگم که خيالت راحت باشه،_

  !ته داستان ماهم گل و بلبله

  :شيدمخنده هام که ساکت شد نفس عميقی ک

  خداکنه همينطور که تو ميگی باشه_

  :سنگين پلک ميزد
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  همينطوره،_

  فقط االن بگير بخواب حيف اون چشمات نيست که تا االن بيدار نگهشون داشتی؟

  :و با صدای آرومتری ادامه داد

  ...قربون اون چشمات برم_

اش بسته شد و و انگار اين حرف ته همه زورش واسه بيدار موندن بود که بعد از گفتنش چشم
  ...دستاش همچنان رو سرم تکون خورد

  اين بار من قربونش رفتم،

  قربون چشمهاش، 

  !قربون مژه های پرپشت مشکيش و همه خوبی هاش هرچند قباد سراسر خوبی بود

  اين بار تموم فکرم پر شده بود از اون،

  از حرفهايی که بهم گفته بود تا آروم بگيرم،

همينطور هم شد که با نگاه کردن بهش و مرور حرفهاش توی ذهنم، تا خوابم ببره و باالخره 
  ....چشمهام بسته شد و به خواب عميقی فرو رفتم

  

  شهريار#

  :با دستبندی که دستام و بهم گره زده بود روبه روی بازپرس نشسته بودم

همه اون مواد و مشروبات الکلی تو ويالی شما ضبط شده آقای کاميابی و شما همچنان _
  اظهار بی اطالعی ميکنيد؟

  همه اون شب و تو ذهنم مرور کردم و به خودم لعنت فرستادم،

  :به سختی بزاق دهنم و پايين فرستادم و جواب دادم

  هيچکدوم از اونا مال من نيست جناب سرهنگ_

  نگاهش انقدر جدی بود که نتونم دروغی بگم،

حاال سرهنگ مجد بخواد باور  همه حرفهام راست بود تک به تکش اما کی باور ميکرد که
  :کنه
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  فکر ميکنم سوالم و درست متوجه نشديد،_

  همه چيز تو ويالی شما ضبط شده،

حتما ميخوايد از اون مهمونی و مهمونهاييم که دعوت کرديد و فيلمهاش همه صفحه های 
  مجازی و پر کرده شونه خالی کنيد؟

  :و لبخند معنا داری زد

  از اين خبرها نيست،_

ز واسه ما محرِز، شما با اعترافتون به کمتر مجازات شدن خودتون کمک ميکنيد نه همه چي
  !هيچ چيز ديگه ای

  صدام گرفته بود،

  دستهام مشت شده بود بخاطر بی گناهيم،

  :بخاطر کار نکرده ای که داشتم چوبش و ميخوردم که کوبيدمشون روی ميز

  !شت، باور کنيدمن روحمم از وجود اون مواد مخدر تو ويالم خبر ندا_

  :به برگه خالی ای که روبه روم بود اشاره کرد

  همه چيز و بنويس،_

  ريز و درشت اتفاقات اون شب،

  مهمونهايی که دعوت بودن،

  !همه چيز و اينجا بنويس تا من برميگردم

  ...گفت و بی معطلی از روی صندليش بلند شد و از اتاق بيرون رفت

  ختم،نگاهم و به اون برگه های سفيد دو

  بايد چی مينوشتم؟

  چجوری بايد اين کاغذهارو پر ميکردم وقتی خودمم نميدونستم چه باليی سرم اومده؟

  همه چيز از همون اولين مهمونی شروع شده بود از دعوت شهاب ،

  از اون دختر که ناغافل تو اوج مستی نفهميده بودم و کار دست جفتمون داده بودم،

  !و دست اوناز اون عکسای لعنتی که شد ات
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  خودکار و تو دستم گرفتم نوشتن سخت بود اما بايد مينوشتم بايد اعتراف ميکردم به همه چی، 

  !به چيزايی که تو خونم پيدا شده بود به اون بچه

  دستم از عصبانيت مشت شد و خودکار از دست ديگم افتاد،

  :چندباری پشت سرهم نفس عميق کشيدم و همزمان سرهنگ به اتاق برگشت

  هنوز که اين برگه ها خاليه_

  :نگاهش کردم

من يه کارهای نادرست ديگه ای کردم اگه ميخوايد از اونها بگم ولی در مورد اين مواد _
  مخدری که شما ميگيد و اون مشروبات الکلی من واقعا اطالعی ندارم،

  پاپوشه جناب سرهنگ

  :روبه روم نشست

   بگو_

  :صدايی تو گلوم صاف کردم

  شهاب،من به واسطه _

  دوستم که اونشب هم توی مهمونی بود با يه خانمی آشنا شدم به اسم شيوا،

  ....نميخواستم ارتباطی شکل بگيره اما رابطم باهاش پيش رفت و پيش رفت

  :با سکوتم سرهنگ سری تکون داد

  آقای کاميابی شما الگوی جوونای مملکت ماييد،_

  يد؟اونوقت با وجود تاهل داريد همچين حرفهايی ميزن

  :جواب دادم

  نميخواستم اينطوری بشه ولی تو حال خودم نبودم ،_

  بعد از اون مهمونی بازهم همه چی نصفه و نيمه ادامه پيدا کرد،

هرچی من ميخواستم اين رابطه به اتمام برسه شيوا مخالف بود و آخر سر با چندتا عکس که 
هام واسه خانمم و به انتشارشون  باهم بوديم تهديدم کرد به بهم زدن زندگيم به فرستادن عکس

  تو شبکه های مجازی
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  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  بعدش چيشد؟_

  :لبام و با زبون تر کردم

  هرچی بهش گفتم تموم کنه اين ماجرا و اين قضيه رو فايده ای نداشت،_

اموشم کنه تصميم گرفتم با خانمم يه مسافرت خارجی برم تا يه کم آبا از آسياب بيفته و شيوا فر
  ...ولی نشد

نشد و من اونشب تو مهمونی ای که برای تولد شهاب ترتيب داده بوديم دوباره شيوارو ديدم و 
ادعاهاش شروع شد و آخر سر قبل از رسيدن همکارای شما از مهمونی بيرون زد و يک 

  ...ساعت بيشتر طول نکشيد که مهمونی لو رفت

  :چشم ريز کرد

  ممکنه يه دختر ترتيب همه اين کارهارو داده باشه؟يعنی شما ميخوای بگی _

  :شونه ای باال انداختم

  نميدونم،_

  فقط ميدونم هيچ کدوم از اونا مال من نيست

  :ادامه داد

  اگه نتونی ثابت کنی همه چيز بر عليهته،_

  جدا از جرمهای ديگه ای که مرتکب شدی،

 10تا  5يا کم باشه اما دادگاه بين  بخاطر همين مقدار مخدر که شايد از نظر شما چيزی نباشه
  سال واست حبس ميبره،

  !اميدوارم متوجه باشی و به خودت کمک کنی

  گلوم سنگين شد بااين حرفش،

  سال حبس واسه گناه ناکرده؟ 10

  من کاری نکرده بودم که مستحق اين بدبختی باشم و بخاطرش همه عمرم به باد بره،

  :نگاه گرفتم و بهش دوختم
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  ه خواهشی کنم؟ميتونم ي_

  :منتظر که نگاهم کرد ادامه دادم

  ميخوام خانمم و ببينم_

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

البته ميتونم ترتيب همچين مالقاتی رو بدم ولی همسر شما تو اين دو روزه حتی يک بار هم _
  اينجا نيومده

  ميدونستم به سارا بد کردم،

  :ش که گفتمميدونستم دل شکستش کردم اما بايد ميديدم

  ميشه باهاش تماس بگيرم و خودم ازش بخوام بياد ديدنم،_

  !خواهش ميکنم جناب سرهنگ

  :چند ثانيه ای تو سکوت نگاهم کرد و آخر سر جواب داد

  خيلی خب فقط يه تماس کوتاه_

  :و خطاب به ماموری که جلوی در ايستاده بود ادامه داد

  ...ستوان محمدی متهم و بيار بيرون_

  ...زوتر اينجارو ترک کردو خودش 

  خيلی طول نکشيد که وارد اتاقش شدم،

شماره خونه رو گرفتم و منتظر شنيدن صدای سارا سکوت کردم اما هرچی انتظار کشيدم 
  صداش و نشنيدم  که گوشی و قطع کردم و اين بار شماره موبايلش و گرفتم،

با سارا و داشتن يه فرصت تو اين لحظه ها تنها خواستم از زندگی فقط دوباره حرف زدن 
  :دوباره بود که باالخره صداش و شنيدم

  بله_

  :اسمش و به زبون آوردم

  سارا_

  :صدام و که شنيد سکوت کرد اما من باهاش حرف داشتم
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  سارا خوبی؟_

  بايد ببينمت،

  بيا ديدنم باهات خيلی حرف دارم

  :خنده تلخی کرد

  ن من و کردی؟اين همه مدت بودنم و نديدی حاال چيشده هوس ديد_

  :وقتی واسه اين حرفها نداشتم که گفتم

  بيا ديدنم برات توضيح ميدم از اول تا آخر،_

  هرچی که پيش اومده رو برات ميگم فقط بيا

  :جواب داد

  هرچی که الزم بوده رو شنيدم،_

هرچی که الزم بوده رو ديدم ديگه دلم نميخواد چيز بيشتری بفهمم و بيشتر از اين از خودم که 
  !اشق تو بودم متنفر بشمع

  :بايد ميديدمش هر طور شده بايد ميديدمش

  ازت خواهش ميکنم سارا،_

  ميدونم اميد و خيلی دوست داری،

  تو رو جون اميد بيا بعدش ميتونی هر تصميمی که خواستی بگيری

  :با يه مکث طوالنی گفت

  بيام که چی بشه؟_

  واقعا روی روبه رو شدن با من و داری؟

  :رهنگ بهم ميفهموند که بايد قطع کنمو من فقط تونستم دوباره تکرار کنمنگاه های س

  بيا اينجا،_

  فقط همين يه بار اين کار و کن بعدش هر تصميمی که گرفتی من مانعت نميشم

  :صدای آرومش و شنيدم
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  ...خيلی خب_

  ....و صدای بوق اشغال گوشم و پر کرد

  :گوشی و گذاشتم و زير لب تشکری از سرهنگ کردم

  ممنونم_

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  ستوان،_

  متهم و برگردون

  به بازداشتگاه برگردونده شدم،

  !يه بازداشت انفرادی در انتظار رسيدن روز دادگاه

  حسابی تو خودم بودم،

  سرم و بين دوتا دستام گرفتم و چشمام و بستم،

م بقيه که جای خود داشتن و اين حتی وکيلمم باور نميکرد که من از اون مواد بيخبر بوده باش
  وسط چيزی که بيشتر از هرچيزی اذيتم ميکرد،

  روانيم ميکرد و باعث بلند شدن صدای نفس های عميقم ميشد سارا بود،

سارايی که سخت به دستش آورده بودم و مفت داشتم از دستش ميدادم و مقصر همه چيز خودم 
  بودم،

  دم و درگير شيوا کردم،نميدونم چه باليی سرم اومده بود که خو

  دليل کارام و نميدونستم،

  مگه سارا چی کم داشت؟

  مگه تو تموم عمرم زنی فوق العاده تر از اون ديده بودم؟

مگه اون همونی نبود که ميخواستم؟ همونی که ديوونش شده بودم و حاال بخاطر يه دختر 
   !عوضی هرجايی تيشه به ريشش زده بودم

بود و من انگار جادو شده بودم که به خاطر اون داشتم سارا و تموم شيوا در قبال سارا هيچ 
  ...زندگيم و از دست ميدادم
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  عميق تر از قبل نفس کشيدم،

  تموم روزهايی که با سارا بودم تو ذهنم مرور ميشد،

  ...بخاطرش از پناه گذشته بودم تا فقط داشته باشمش

  اغ شد،افکارم ادامه داشت اما ياد پناه که افتادم سرم د

  !...پناه

  من،

  من چه باليی سر اون آورده بودم؟

  من قبل از خودم،

  يکی ديگه بد کرده بودم، قبل از سارا به

  !به پناه

  يادآوريش باعث تير کشيدن قلبم شد،

  من چيکار کرده بودم؟

  سر زنی که دوستم داشت چه باليی آورده بودم؟

بهزيستی بودم باهام بود و باهمون با پناهی که از وقتی يه پسر بی سرپرست بزرگ شده 
  شرايط تو روی خانوادش ايستاد تا با من ازدواج کنه چيکار کرده بودم؟

  حتی دلم نميخواست يادآوری بشه اما داشت ميشد،

  تموم کارهايی که باهاش کرده بودم عين يه فيلم از جلوی چشمهام داشت عبور ميکرد؛

من با سه روز تو بازداشتش بودن کالفه شده  اون بخاطر من زندانی رو تحمل کرده بود که
  بودم و از دنيا سير،

اون به جای من حبس کشيده بود و من بخاطر سابقه دار بودنش تونستم با زرنگی اميد و ازش 
  بگيرم،

اون تو زندان زجر کشيده بود و من اين بيرون با سارا ازدواج کرده بودم و ديگه حتی جواب 
  ...ادمتماسهای پناه رو هم نميد

  من حتی وقتی اون درد ميکشيد واسه به دنيا آوردن پسرم کنارش نبودم،
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من حتی وقتی با ذوق ازم خواسته بود يه اسم واسه پسرمون انتخاب کنم شونه خالی کرده 
  بودم،

  من بيشتر از هرکسی به پناه بد کرده بودم،

  !من خيلی پست بودم

  وحشت کرده بودم که با هين بلندی،

  ين دستام بيرون کشيدم،سرم و از ب

  بلند بلند نفس ميکشيدم

  تا حاال يکجا به همه اينها فکر نکرده بودم،

  !تا حاال به پناه فکر نکرده بودم

  ...شايد

  شايد حاال داشتم تقاص پس ميدادم،

شايد گرفتاری االنم تاوان دل شکسته پناهی بود که خوبيهاش دلم و زده بود و همچين کاری 
  !باهاش کرده بودم

داشتم تو افکارم ميسوختم که با باز شدن در توجهم به اون سمت و سربازی که تو چهارچوبه 
  :در ايستاده بود جلب شد

  مالقاتی داريد_

  بلند شدم،

  پاهام ميلرزيد،

  ترسيده بودم،

  اگه زندگی بدتر از اينها باهام تالفی ميکرد چی؟

  اگه سارا رو ازم ميگرفت چی؟

  ...من نميخواستم

  !نميخواستم همچين اتفاقی بيفتهمن 

  همراه بااون سرباز  راهی شدم،
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  !راهی اتاق سرهنگی که بهم فرصت اين مالقات و داده بود

  در اتاقش که باز شد سارارو ديدم،

  بعد از چند روز دوباره داشتم ميديدمش،

ه نشسته بود رو صندلی ای جلوی ميز سرهنگ بود و با وجود اينکه متوجه باز شدن در شد
  :بود سر نچرخونده بود واسه ديدنم که وارد اتاق شدم و سرهنگ گفت

   فقط ده دقيقه فرصت داريد_

سری به نشونه تاييد تکون دادم و خيلی طول نکشيد که با رفتن سرهنگ من موندم و سارا و 
  ....البته سربازی که جلوی در ايستاده بود

  روبه روش نشستم،

  چ آرايشی روی صورتش نبود،رنگ به رخسار نداشت و ردی از هي

  :زير چشماش گود بود و لبهاش بی رنگ که با صدای آرومی گفتم

  سالم_

  باالخره سر بلند کرد،

  چشمای بيش از حد غمگين و عصبيش باعث جاخوردنم شد،

  :تا حاال اينجوری نديده بودمش

  !اگه حرفی داری بگو من ميخوام برم_

  :ر دفعه هم ناموفق بودم که ادامه دادچند باری دهن باز کردم تا چيزی بگم و ه

  من و کشوندی تا اينجا که نگاهم کنی؟_

  :سری به نشونه رد حرفش تکون داد

  ...نه_

  ...ولی تو

  !تو زن منی

  :پوزخندی زد

  حرفای خنده دار تحويلم نده،_
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  تو من و به يه هرزه دو هزاری فروختی و حاال تازه يادت افتاده زن و زندگی ای هم داشتی؟

  :صداش زدم

  ...سارا_

  من اشتباه کردم،

  ...من مست بودم من نفهميدم دارم چيکار ميکنم و

  :دستش و به نشونه سکوت باال آورد

وقتی واسه اولين بار داشتی ميرفتی خونه شهاب و ميدونستی هم که اونجا يه دورهمی ساده _
  نيست و پر دختره،

  مست بودی؟

  :و سرش و به اطراف تکون داد

  !نبودی_

  با پای خودت رفتی مهمونی مختلط و من همراهت نبودم،

  اونجا مست بودی و نفهميدی چيکار کردی باشه،

مقصر تو نيستی مقصر منم که رفتم خونه بابام و به تو و دورهمی دوستانه ای که ازش گفته 
  بودی اعتماد کردم غافل از اينکه قراره اونجا دلی از عزا در بياری،

  !درست کنی و حتی يه بچه هم بکاری تو شکم اون دختره قراره يه رابطه جديد

  :چونش داشت ميلرزيد بااين وجود مصمم ادامه داد

  حاال چی ميخوای بگی؟ _

خودم همه چی و ميدونم مو به مو ميدونم و حرف اون عوضی هفت پشت غريبه رو خيلی 
  !بيشتر از تويی که وقتم باهاش تلف شد و زندگيم باهاش حروم باور دارم

  چند باری پشت سرهم پلک زدم،

  :وقت نبود و هرچند سخت اما بايد باهاش حرف ميزدم که گفتم

  حق با توئه سارا ولی من اشتباه کردم،_
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من با تو هيچی کم نداشتم من از خودم مطمئن بودم که حتی اگه تو همچين مهمونی ای تنها 
دختره آويزون زندگيمون شده بود باشم کاری نميکنم ولی نميدونم چيشد تا به خودم اومدم اون 

  ...و

  :بازم پريد وسط حرفم

  اون دختره نه،_

   !بگو همسر جديدم باالخره هرچی نباشه اون االن بچه تورو بارداره و بايد عقدش کنی

  :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

ه من اون و ميفرستم پی کارش انقدر بهش پول ميدم که از خير اون بچه بگذره  و واس _
  !هميشه گورش و گم کنه تو فقط يه فرصت دوباره به من بده

  :نگاهش و تو چشمام چرخوند

   فرصت؟_

  فرصت به تويی که شنيدم حاال حاالها بايد آب خنک بخوری؟

يعنی ميگی بمونم پای تويی که وقتی کنارت بودم وقتی صبحم کنارت شب ميشد و بالعکس پام 
  نموندی؟

  همرنگ دندونام بشه تا آزاد شی؟يعنی صبر کنم تا موهام 

  اينجوری بمونم پای يه مرد خائن؟

  همه حرفاش راست بود

  :من بی ارزش تر از اين حرفها بودم بااين وجود جواب دادم

  خواهش ميکنم سارا تو که ميدونی من عاشقتم،_

  تو که ميدونی نباشی دو روزم دووم نميارم

  :خنديد

  دوست داشتنت الکيه، __

  دارم،ديگه باورت ن

  !حاالهم اگه حرفی نيست ميخوام برم خونه اميد پيش مامانمه و حتما تااالن کالفش کرده
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  :قبل از اينکه بلند شه گفتم

  ...اميد_

  بخاطر اميدم که شده پام بمون ،

  من پدر اون بچم تو نميتونی اميد و نگهداری اگه از من جدا شی،

  پناه اميد و ازت ميگيره،

  !ميکنهدير يا زود اين کار و 

  :زير لب اوهومی گفت

  گفتی پناه،_

  بهش حسوديم شد

  :چشم که ريز کردم ادامه داد

اون با چشمای خودش ديد که تو بهش خيانت کردی و خيلی زود خودش و جمع و جور کرد _
  و رفت با مردی که حرمت عشق و ميدونست ولی من چی؟

  من خام دوست داشتن يه مرد متاهل شدم،

  !شم خوند انتخاب پناه اشتباه بوده و ای کاش من و زودتر ميديدشمردی که مدام تو گو

من گول حرفات و خوردم و انقدر غرق شدم تو دوست داشتنت و با حرفای اون دختره خراب 
   !تازه فهميدم همه اين مدت کی و دوست داشتم

  :نيشخندش تکرار شد

   اصال ميدونی؟_

  من نبايد رو خرابه های زندگی پناه،

  آرزوهام و ميساختم فقط بخاطر اينکه دوستداشتم،کاخ 

  عاشقت بودم و فکر ميکردم توهم هستی،

  ولی يادم نبود که تو اگه وفا سرت ميشد به پای اونی ميموندی که بخاطرت حبس کشيده بود،

  !که مادر بچت بود

  !تو پای اون هم نموندی ديگه چه برسه به من 
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  من اشتباه کردم شهريار،

  ...شناختمتمن خيلی دير 

  !لعنت به من

  گفت و همزمان با مرتب کردن شالش روی سرش ،

قطره اشکی از گوشه چشماش سر خورد و مسير گونش و طی کرد و بلند شد که روبه روش 
  :ايستادم

  يعنی ميخوای بری؟_

   يعنی ميخوای بگذری ازم؟

  دستام و که جلو بردم واسه پاک کردن اشکش از روی صورتش،

  :عقب کشيد

  !هآر_

  بغضم گرفته بود،

  :اگه گريه هم ميکردم برام عجيب نبود

  خواهش ميکنم سارا،_

  بزار دلم خوش باشه که تو هستی،

  قول ميدم ثابت کنم که اون مواد مخدر مال من نيست،

  قول ميدم اثری از شيوا نمونه تو زندگيم،

  فقط همين يکبار و بهم فرصت بده،

  !آسمون و به زمين ميارم برات

  :باال کشيد و بعد از چند ثانيه سکوت گفت بينيش و

  ميخوای باورت کنم؟_

  ميخوای بهت فرصت بدم؟

  :تند تند سری به نشونه تاييد تکون دادم
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  آره،_

  !هرکاری بگی ميکنم تو فقط باهام بمون

  :لب زد

  هرکاری؟_

  :تاييد کردم

  !هرکاری_

  :لباش و با زبون تر  کرد

  اگه ميخوای باور کنم که دوستم داری،_

  اگه ميخوای باور کنم که حرفات دروغ نيست به اون تصادف اعتراف کن،

  !اعتراف کن که تو پشت فرمون بودی و پناه بخاطر گناه ناکرده افتاد زندون

  باترديد نگاهش کردم،

  :مطمئن بودم سارا هيچوقت چشم ديدن پناه و نداشته و نداره و حاال داشت اين حرف و ميزد

  اعتراف کنم؟_

  :شونه تاييد تکون دادسری به ن

  آره،_

  اعتراف کن مگه نميگی ميخوای خودت و ثابت کنی؟

  خب ثابت کن ،

  ميخوام ببينم واقعا سرت به سنگ خورده يا نه

  :جواب دادم

با اعتراف من چيزی درست نميشه فقط من بايد چند سال بيشتر حبس بکشم و از تو و اميد _
  دور باشم،

   اين چيزيه که تو ميخوای؟

  :ای باال انداخت شونه
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  من حرفام و زدم،_

  اگه خواستی باورت کنم به جرمت اعتراف کن،

  !خداحافظ

  گفت و بی اينکه منتظر جوابم بمونه راه خروج و در پيش گرفت،

  :هنوز بيرون نرفته بود که صداش زدم

  سارا_

  فقط ايستاد و به سمتم برنگشت، 

  :ادامه دادم

  مواظب اميد باش_

  :سمتم چرخيدنيمرخ صورتش به 

  مواظبشم ولی پناه حسابی پيگيره واسه پس گرفتنش_

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم

  نميزارم اين کار و بکنه_

  ...چشم ازم گرفت و باالخره رفت

  با رفتنش چند باری پشت سرهم نفسم و عميق بيرون فرستادم، 

  نميدونستم بايد چيکار کنم، 

  سر درنمياوردم، 

   به من فرصت دوباره بده چرا؟ اگه سارا ميخواست

   چرا ميخواست حقی که از پناه ضايع شده بهش برگرده؟

  نميفهميدمش، 

   !نميتونستم بفهمم توسرش چی ميگذره

  و چند دقيقه بعد به اون بازداشتگاه نمور برگشتم،

  !همونجايی که احساس خفگی ميکردم همونجايی که فکر و خياالم به سمتم هجوم مياوردن
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….  

  

  اهپن#

  منتظر موندن جلوی خونه شهريار بی فايده بود،

  !سارا اينجا نبود و چراغ اين خونه خاموش بود

  :با شنيدن صدای قباد به خودم اومدم

  برگرديم خونه؟_

  :يه زور چشم از ساختمون گرفتم

  اگه ما بريم و سارا بياد چی؟_

  :نفس عميقی کشيد

  عزيزم مگه درخواست ننوشتی،_

  دادگاه نداری؟مگه چند روز ديگه 

  پس اين کارا واسه چيه؟

  :شونه ای باال انداختم

  نميدونم قباد،_

  فقط ميدونم اميد پسر منه و االن بايد پيش من باشه نه کنار اون زنيکه عوضی،

  اون هيچ نسبتی بااميد نداره

  :چشماش و بست و دوباره باز کرد

  من همه اينارو ميفهمم،_

  برم اينجوری فقط داری خودت و اذيت ميکنی،ميدونم نگران اميدی ولی قربونت 

  تو که اين همه مدت تحمل کردی چند روزم روش،

بهت قول ميدم به همين زوديا اميد و ازشون پس ميگيريم و سه تايی يه زندگی قشنگ و 
  شروع ميکنيم
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  !يه شروع دوباره

  :لب زدم

  راست ميگی،_

  ...بريم

  .و هرچند دلم اينجا بود اما راهی شديم

  سيدن به خونه يک راست و قبل از قباد رفتم باال،با ر

بی صبرانه منتظر گذر روزها بودم که پالتوم و باقی لباسام و درآوردم و بی هيچ کار ديگه 
  :ای روی تخت ولو شدم و همزمان قباد وارد اتاق شد

  از االن ميخوای بخوابی؟_

  :نگاهش کردم

  اينجوری زودتر ميگذره_

  :با اخم گفت

  بيخود،_

  ر کردی من ميزارم تو بی شام بخوابی؟فک

  :و تند تند سرش و به نشونه رد حرف خودش تکون داد

  ممکن نيست،_

  پاشو ببينم

  :بی حوصله نشستم تو جام

   هيچی از گلوم پايين نميره_

  :به سمتم اومد و روبه روم ايستاد

فقط به خودت ده روزه که من هرروز و هرشب دارم باهات حرف ميزنم دارم ميگم اينکارا _
  آسيب ميزنه و اعصاب من و بهم ميريزه بازم داری تکرارش ميکنی،

  حواست هست؟

  راست ميگفت،
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  تموم اين ده روزی که خبر گرفتن شهريار و شنيده بودم لحظه ای آروم و قرار نداشتم،

  دلم ميخواست زودتر به اميد برسم اون بچه حق من بود نه حق سارا،

  !سختيايی بود که کشيده بودم و قدر دونسته نشده بوداون بچه پاداش تموم 

  :قباد ادامه داد

  دادگاه شهريار که برگزار شد و خبرشم عين بمب ترکيد تو اخبار و همه جا،_

سال حبس بکشه و بعيدم هست بتونه از زندون خالصی پيدا کنه با اين  10اون کمه کم بايد 
  حساب اميد با کی بايد زندگی کنه؟

  زن باباش؟با تو يا 

  :و خودش جواب داد

  با تو،_

  پس دليل اين همه بی تابيت چيه؟

  دليل رنگ و روی پريدت چيه؟

  کالفم نکن پناه،

  کالفم نکن دورت بگردم تو که ميدونی من نميتونم ناراحتيت و ببينم

  نگاهش که کردم وسط اين حجم از ناراحتی قند تو دلم آب شد،

مرده بودم و حاال داشتم اينجوری آشفتش ميکردم و اين حقش اگه قباد و نداشتم تا االن صدبار 
  :نبود که از تخت پايين رفتم

  چشم،_

  !ولی به يه نکته توجه نکردی

  :با تعجب نگاهم کرد

  چی؟_

  :جواب دادم

  !اينکه شام نداريم و شما داری اصرار ميکنی که من بی شام نخوابم_

  :ابرويی باال انداخت و بعد خنديد
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  يادم نبود،_

  !گير بخواب عزيزم خودمم بايد بخوابم چون شام هيچی پلوعهب

  :با خنده گفتم

نه ديگه وقتی حرفهای عاشقونه ميزنی و ميگی تو نبايد بدون شام بخوابی به فکر اينجاشم _
  !باش و حاال مثل يه مرد خوب غذا سفارش بده که يهو گشنم شد

  :نفسش و فوت کرد تو صورتم

  از گلوت پايين نميرفت؟تا دو دقيقه پيش که چيزی _

  :جواب دادم

  اون دو دقيقه پيش بود،_

  حاال سفارش ميدی يا خودم زنگ بزنم؟

  :دستاش و به نشونه تسليم باال آورد

  حق با شماست خانم،_

  بنده تسليمم فقط بفرماييد چی ميل داريد؟

  :قيافه متفکرانه ای به خودم گرفتم

  پيتزا چطوره؟_

  :لبخندی از سر رضايت زد

  به،به _

  چه انتخاب درجه يکی فقط اگه ممکنه جزيياتش و من انتخاب کنم؟

  :سر کج کردم

  !مشکلی نيست_

  فقط نوشابه مشکی فراموشتون نشه،

  !ترجيحا هم پيتزای من مکزيکی باشه

  :نوک بينيم و کشيد

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

637 
 

  االن کجای جزييات با من بود؟_

  :چشمی تو کاسه چرخوندم

  زا ازش سفارش بديم و انتخاب کنی،تو ميتونی اون فست فودی که قراره پيت_

  !چند تا اشتراک داريم ديگه انتخابش با خودت

  :گفتم و ريز ريز خنديدم که خم شد و تو همين حين پيشونيم و بوسيد

  !شما فقط بخند من حاضرم دلقک اختصاصيت بشم_

  :خيره تو چشماش جواب دادم

  شماهم همين بودنت بسه،_

  !دلقک شدن و ال و بل بگینميخواد شکسته نفسی کنی و از 

  :و چشمکی تحويلش دادم

حاال لطف کن سفارش بده که تو اين ترافيک شب جمعه ای حداقل تا يه ساعت ديگه بتونيم _
  !شام بخوريم

و از کنارش رد شدم و رفتم جلوی آينه ايستادم و شونه ای به موهای نه چندان مرتبم زدم و 
  ...چشمی گفت و از اتاق بيرون رفتنهايتا با کش مو جمعشون کردم که قباد 

  باالخره روزی که منتظرش بودم رسيد،

  !روز دادگاه

  شهريار بايد تو اين دادگاه حاضر ميشد و همينطور سارا،

  من امروز از ته دل آرزو کرده بودم،

رسيدن به اميد و آرزو کرده بودم و هيچ جوره دلم نميخواست انرژی منفی به دلم راه بدم که 
  :لبخندی به خودم زدم و همزمان صدای قباد و شنيدمتو آينه 

  ولی اينطوری نميشه پناه،_

  من بايد باهات بيام

  :از تو آينه نگاهش کردم

  کجا بيای؟_
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   دنبال دردسری؟

شهريار همينجوريش کل فضای مجازی و پر کرده اونوقت توهم بيای تو اين دادگاه فردا 
  ميشيم تيتر يک اخبار مجازی

  :دنفس عميقی کشي

  دلم نميخواست تنها بری_

  :شونه ای به موهام زدم و گفتم

  تنها که نميرم،_

  با بابا ميرم نگران نباش عزيزم

  :تو آينه ميديدمش که گفت

پس توروخدا با آرامش برو وکيلمون خودش ميدونه بايد چيکار کنه نری اونجا گريه زاری _
  راه بندازی پناه

  :چرخيدم به سمتش

  !نه عزيزم نه_

  و با يه خبر خوب برميگردم،ميرم 

  شايدهم با اميد برگشتم

  :لبخندی زد

  به اميد خدا ،_

  دلم واسش يه ذره شده به نظرت هنوزم من و بابا صدا ميزنه؟

  :آروم خنديدم

  چرا که نه،_

  اون دفعه که بابا بابا از دهنش نميفتاد

  :رو لبه تخت نشست

  پس برو و بااميد برگرد_

  شدم، زير لب چشمی گفتم و آماده
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دوساعت ديگه دادگاه شروع ميشد و چيزی تا اومدن بابا نمونده بود که لباسام و عوض کردم 
  و در آخر شالم و روی سرم انداختم و بعد از چند بار کشيدن نفس عميق،

روی سرم مرتبش کردم و همزمان زنگ آيفون به صدا دراومد و قباد از اتاق بيرون زد و 
  :چند لحظه بعد صداش و شنيدم

  آقا مرتضاست،_

  بيا منتظرش نزار

  کيفم و برداشتم و از اتاق بيرون زدم،

  :قباد تکيه به ديوار همچنان داشت بهم گوشزد ميکرد

  ديگه نسپارم،_

  مراقب خودت باش

  :سر کج کردم

  چشم،_

   حاال اجازه هست برم؟

  :با دست به پله ها اشاره کرد

  البته،_

  !هم از در ورودی خروج ميکنيد از اون پله ها تشريف ميبريد پايين بعد

خنده های آرومش باعث دوباره خنديدنم شد و با خداحافظی ازش از خونه بيرون زدم و سوار 
  .ماشين بابا شدم

  تو تموم مسير حرفهامون با بابا راجع به اميد بود،

  راجع به رسيدن بهش،

هنوز باور نميکردم راجع به نتيجه صبوريهام دلتنگی هام و زجرهايی که کشيده بودم و من 
  !که قرار بود پسرم که حقم بود بهم برگرده

  با ورود به دادگاه هرچی چشم چرخوندم سارارو نديدم ،

فعال هم خبری از شهريار نبود و من بودم و بابا و وکيلم که دادگاه شروع شد و هرسه مون 
  .وارد اتاقی شديم که جلسه دادگاه برگزار ميشد
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م و چند ثانيه بعد شهريار دستبند به دست به همراه وکيلش و سربازی کنار وکيلم و بابا نشست
  .که مراقبش بود وارد شد

  با ديدنش دلم براش نسوخت،

قيافش گرفته شده بود ديگه اون غروری که باهاش آشنا بودم تو چشماش پيدا نبود اما حقش 
  !بود

با من با قلب من کرده اون داشت چوب اشتباهاتش و ميخورد شايد هم داشت تقاص کاری که 
بود و پس ميداد هرچند چند سال حبس و زندان هيچ جوره تاوان کاری که با من کرده بود 

  !نبود و اون فراتر از اينها بايد مجازات ميشد

وقتی متوجه باال رفتن صدای نفس هام شدم رو ازش گرفتم و گوش سپردم به صحبت های 
  !ساراآغازين قاضی و سوالش راجع به عدم حضور 

اون هنوز نيومده بود و من داشتم دلواپس ميشدم که نگاهم و دوباره به شهريار دوختم و تو 
  :سکوت دادگاه پرسيدم

  چرا سارا نيومده؟_

  :نگاهم کرد و با تعجب ابرويی باال انداخت

  من نميدونم_

ديوونم گلوم سنگين شده بود حتی فکر ديرتر رسيدن به اميد و منتظر موندن تا دادگاه بعدی 
  :ميکرد که با شنيدن صدای قاضی سر چرخوندم به سمتش

  !اينطور که پيداست خانم سارا تابش ايران نيستن_

  کم مونده بود چشمام از حدقه بزنه بيرون،

  ايران نيست؟

  مگه ميشد؟

  اگه اون ايران نبود پس االن اميد و به کی سپرده بود؟

  پس من بايد اميد و از کی تحويل ميگرفتم؟

  داشت يخ ميکرد،تنم 
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انگار هروقت دادگاهی تشکيل ميشد من از پيش بازنده بودم که صدامم در نميومد و زل زده 
  :بودم به قاضی که شهريار گفت

  ايران نيست؟_

  :قاضی سری به نشونه تاييد تکون داد

  !ايشون چند روز پيش ايران و به مقصد ترکيه ترک کردن_

  :بابا پرسيد

  زه بااين خانم بوده،ولی نوه من اين چند رو_

  تو خونه اين خانم زندگی کرده حاال ما از کجا بايد بچه رو پيدا کنيم؟

  :قاضی جواب داد

  نوه شما از مرز خارج نشده_

  حداقل به طور قانونی چون اين امکان وجود نداره که اون خانم بتونه بچه رو با خودش ببره،

  !د اداره آگاهیمن پايان جلسه رو اعالم ميکنم شماهم تشريف ببري

  داشتم ديوونه ميشدم،

  حرفهاش برام هضم شدنی نبود و من اصال نميفهميدم،

  مگه ميشد؟

  ...مگه اون ميتونست اميد و رها کرده باشه تو جايی که نميدونم کجاست يا با خودش

  با  اون و با خودش برده باشه...؟

نبودم که بابا رو به روم حتی از فکر بهش تنم ميلرزيد و ديگه متوجه شرايط و اوضاع 
  :ايستاد

  پاشو بريم آگاهی_

  :نگاهش کردم

  اگه اميد وبا خودش برده باشه چی؟_

  :سصری به نشونه رد حرفم تکون داد

  ...مملکت قانون داره  و_
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  :حرفش و بريدم

  اگه غيرقانونی اين کار و کرده باشه چی؟_

  :بابا نفس عميقی کشيد

  بد به دلت راه نده بابا جون،_

  ميريم آگاهی متوجه همه چی ميشيم

بی اينکه جوابی بهش بدم از روی صندليم بلند شدم و به سمت شهرياری که داشت از اتاق 
  :خارج ميشد رفتم و روبه روش ايستادم

  اميد کجاست؟_

  صدام در نميومد،

  :بغض گلوم و گرفته بود اما بايد ميفهميدم پسرم االن کجاست که تن صدام باالتر رفت

  ميدونی پس بهم بگوتو _

  :خيره تو چشمام جواب داد

  !من نميدونم باور کن نميدونم_

  :پوزخندی زدم

  باور کنم؟_

  چجوری؟

  من مطمئنم که تو ميدونی اون عوضی اميد و کجا برده

  :نفسش و فوت کرد تو صورتم

  تو اين چند هفته که گير افتادم من فقط يه بار سارارو ديدم و از همه چی بی خبرم،_

  !نگران اميدم به خدا من نميدونم کجاست منم

  :دستم و تو صورتم کشيدم

  اگه اميد و پيدا نکنم،_

  اگه اون کثافت بچم و با خودش گم و گور کرده باشه ازت نميگذرم شهريار،
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  !ازت نميگذرم

  :گفتم و بی اختيار قطره اشکی مسير گونم و طی کرد

  اميد سهم منه،_

  !خودتم اين و خوب ميدونی

  :باال و پايين تکون داد سری به

  ميدونم،_

  ...خوب ميدونم ولی منم مثل تو هم از سارا هم از اميد بی خبرم

  قبل از اينکه جوابی بهش بدم،

  همراه اون سرباز از کنارم رد شد و رفت،

  رفت و من موندم با يه دنيا غم و دلواپسی،

  جونی برام نمونده بود،

  ...اميد

  :تو دوری و دلتنگيش داشتم آب ميشدم که بابا کنارم ايستاد پسرم معلوم نبود کجا بود و من

  بريم پناه_

  صورتم و با پشت دست پاک کردم و همراه با بابا راهی شدم،

  ....اين بار ترس تو همه جونم رخنه کرده بود و اميدواريم هر لحظه داشت کم و کمتر ميشد

  م خواستن صبر کنم،تو اداره آگاهی کلی ازمون سوال و جواب کردن و نهايتا از

  صبر واسه پيدا شدن اميد،

  !صبر واسه خبری از جگر گوشه ام

  کم آورده بودم ،

زندگی دست از امتحان من برنميداشت و حاال تو ماشين بابا نشسته بودم و سرم و به شيشه 
  :پنجره تکيه داده بودم که بابا پاکت آبميوه رو به سمتم گرفت

  ياداين آبميوه رو بخور حالت جا ب_
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  :دستش و رد کردم

  خوبم باباجون_

  :نوچی گفت

  تا اين آبميوه رو نخوری باور نميکنم_

  ناچار پاکت آبميوه رو از دستش گرفتم و يه کمی ازش نوشيدم،

  !هرچند چيزی از گلو پايين نميرفت هرچند داشتم ديوونه ميشدم از فکر به اينکه اميد کجاست

  تو همين حين متوجه رسيدن قباد شدم،

بابا از همه چيز با خبرش کرده بود و اون هم طاقت نياورده بود و خودش و رسونده بود 
  اينجا،

  !روبه روی اداره آگاهی

  :از ماشينش پياده شد و به سمتمون اومد و در سمت من و باز کرد

  سالم_

  چيشده؟

  :جواب سالمش و با صدای آرومی دادم

  هم با خودش برده،اون عوضی از ايران رفته و احتماال اميد رو _

  !بچم و برده قباد

  :چشمام واسه چندمين بار پر شد و قباد نفس عميقی کشيد

  پليس پيداش ميکنه،_

  مملکت قانون داره چی فکر کردی

  :خيره بهش با همون چشمهای گريون ادامه دادم

  کی؟_

  کی پيداش ميکنن؟

  ...اصال اگه
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  اگه پيداش نکنن چی؟

  من بايد چيکار کنم؟

  يد بايد چيکار کنم قباد؟من بدون ام

  :خم شد و با سرانگشت اشکام و پاک کرد

  خودت و ناراحت نکن پناه،_

  يه کوچولو ديگه صبر کن

  :بينيم و باال کشيدم و با حرص گفتم

  هميشه همين و ميگی،_

  !هی صبر کن صبر کن صبر کن

  ..ايران رفتانقدر صبر کردم انقدر دست دست کردم که اين شد که اون سارای کثافت از 

  :بااين که باهاش بد حرف زده بودم اما لبخندی تحويلم داد

  فکر کنم امشب و بهتر باشه مزاحم بابا مرتضی اينا بشيم_

  :و نگاهش و به بابا دوخت که بابا جواب داد

  البته،_

  همين االن ميريم خونه باالخره باهم باشيم بهتره،

  !اشه پناهم کمتر خودش و اذيت کنهمهردادم دعوت ميکنيم که جمعمون حسابی جمع ب

  :از سرما به خودم لرزيدم و حرفی نزدم که قباد سريع صاف ايستاد

  پس شما بريد منم زود ميام_

  ...گفت و در و بست

  با رفتن قباد راهی خونه شديم،

دلم ميخواست فقط بخوابم و غرق در تاريکی باشم اما اينجوری فقط کالفه تر ميشدم که قبول 
  خونه پيش مامان و برکه، کردم برم

  ...تا بلکه دلم کمی آروم بگيره
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  با رسيدن به خونه بابا،

  مامان که از همه چيز با خبر بود واسه استقبالم جلوی در ايستاده بود،

  نگرانم بود مثل تموم اين مدت که زندگيم پر از گره شده شده بود،

دستش و نوازشوار پشتم کشيد  خودم و تو آغوشش جا دادم و چند باری نفس عميق کشيدم که
  :و گفت

  بد به دلت راه نده مادر،_

  من دلم روشنه که اميد به زودی به تو برميگرده

  :سرم و از رو شونش برداشتم و مامان ادامه داد

  رنگ و روش و ببين،_

  باز شده مثل گچ

ست کنيم بيا بريم تو دو لقمه ناهار بخور جون بگيری که بعدش بايد حسابی کمکم کنی دسر در
  !و شب دورهم کلی خوش بگذرونيم

  فعال از اميد دور بودم ،

  غم نبودنش ذره ذره آبم ميکرد اما من خوش شانس بودم که حداقل تو اين حال نابه سامون،

  :قباد و داشتم خانوادم و داشتم و اونها مثل هميشه پشتيبانم بودن که جواب دادم

  معلومه که کمکت ميکنم_

  :گونم و بوسيد

  قربون دختر مهربونم برم_

  :و بابا به جمعمون اضافه شد

اوه اوه اينطور که شما داريد همو ماچ و بغل ميکنيد هرکی ندونه فکر ميکنه قباد نميزاره _
  پناه بياد خونه باباش يا مثال چند ساله همو نديديد

  :مامان جواب داد

  ....اوال قباد و همه آقايون_

  :اشت و چند ثانيه بعد ادامه دادو با نفس عميقی حرفش و نيمه گذ
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دوما حس بين من و دخترم انقدر زياده که هربار همديگه رو ببينيم بايد همو درآغوش _
  بگيريم و همينطور همديگه رو ببوسيم،

  !نميدونستی بدون آقای طاهريان

  :بابا ابرويی باال انداخت

  طاهريان؟تا همين ديشب مرتضی جان بودم يهو دخترتو ديدی شدم آقای _

و با افسوس سری تکون داد که موجب خنده های ريز ريزمون شد و باالخره هرسه مون 
  وارد خونه شديم،

برکه که چندين سايز اومده بود روش و همچين تپل مپل شده بود رو مبل لم داده بود و سيب 
که گاز ميزد که با ديدنم همينطور که داشت سيبش و ميجوييد سالمی عرض کرد و ماهانم 

  .هنوز از مدرسه برنگشته بود

  به سمت برکه رفتم و همزمان با دادن جواب سالمش روبه روش نشستم،

  :صورتش انقدر تپل شده بود که نتونستم جلوی خودم و بگيرم و با خنده گفتم

  تابالوگای من چطوره؟_

  :سيبش و نصفه نيمه تو بشقاب گذاشت و گفت

  تابالوگا و کوفت،_

  تا سيب ميخورم که الغر کنمميبينی که دارم ناش

  :اشاره ای بهش کردم

  قربونت برم اين وزنی که تو اضافه کردی با سه ماه رژيم سخت شايد اوکی شه شايدم نه، _

اونوقت با اعتماد به نفس کلی ميخوری تا لنگ ظهر ميخوابی و بعد با يه سيب ناشتا خيال 
   الغر شدنم تو سرت داری؟

  :ه شدش و داد توبلند شد و به زور شکم قلمب

  !نگاه به صورتم نکن هيکلم عاليه_

  :خنده از الی لبام بيرون ريخت که برکه حرصی شد

  اصال ميدونی مهرداد عاشق همين هيکلمه،_

  ميگه همينجوريتو دوست دارم
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  :سر خم کردم و با صدای آرومی که به گوش مامان و بابا توی آشپزخونه نرسه گفتم

  نداشته باشه؟ البته کار خودشه چرا دوست_

  :و صدام پايين تر اومد

  !ماشاا...خوب بهت ساخته_

  :چشم غره ای بهم اومد

  بيشعور بی ادب،_

  اين چرت و پرتا چيه؟

  :دوباره تکيه دادم

  اين چرت و پرتا بخشی از زندگی متاهليه عزيزم_

  :چند باری پشت سرهم پلک زد

  حاال هرچی_

  و دوباره گرفت نشست

هرچند تالش ميکردم خودم و مشغول کنم تا کمتر اذيت بشم اما يه جای نفس عميقی سر دادم 
  ...کار ميلنگيد جای اميدم خالی بود

  تو آشپزخونه مشغول کمک به مامان شدم،

ساالد درست ميکردم و البه الی کارم نفس عميق ميکشيدم که مامان نشست رو صندلی روبه 
  :روم و گفت

  و درست کنهاگه خسته ای بگم برکه بياد باقيش _

  :حرفش و رد کردم

  نه،_

  برکه فعال مشغوله داره با آقا مهردادش حرف ميزنه

  :مامان آروم خنديد

  صبح تا شب کارش همينه،_

  يا تلفنی دارن ور ميزنن يا بيرونن
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  :لحنش باعث خندم شد

  پشت سر منم اينجوری حرف ميزنی مامان؟_

  :خنده هاش ادامه پيدا کرد

  خوام راجع بهتون حرف ميزنمدخترای خودميد هرجور ب_

  :ابرويی باال انداختم

  البته،_

  حق با شماست

  :نفس عميقی کشيد

عروسی برکه و مهردادم راه بندازيم ديگه تا بزرگ شدن ماهان استرس مراسم و ازدواج _
  !بچه ندارم

  :نگاه گذرايی بهش انداختم و دوباره مشغول رنده زدن هويج ها شدم

  مراسم و عيد ميگيريم؟_

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  عيد برکه رو هم ميفرستم سر خونه زندگيش_

  :لب زدم

  به سالمتی،_

  اون دوتا کفتر عاشقم برن يه گوشه زندگيشون و شروع کنن خيالمون راحت شه

  :قبل از اينکه مامان چيزی بگه برکه وارد آشپزخونه شد

  کفتر و با ما بودی؟_

  :با خنده گفتم

  عرض کردم،اون و که مثال _

  !در وصف شما بايد از اسم پاندا استفاده کنم

  :نگاه طلبکارانه ای بهم انداخت
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اون بيرون کلی برات از هيکلم گفتم ولی باز داری اين حرفارو ميزنی و من ترجيح ميدم _
   بيشتر از اين چيزی نگم

  :چشمام گرد شد

  حرفهای فلسفی ميزنی_

  :لبخندی تحويلم داد

  بزرگتر ميشه عاقل تر هم ميشهباالخره ادم هرچی _

  :مامان خنديد

  اصال از اين حرفها نزن که در مورد تو يکی هيچ جوره صدق نميکنه،_

  من اميد داشتم شوهرت بدم عاقل شی ولی نشدی،

  !حاال شايد بعد از مامان شدنت آدم شی عاقل شی که البته به اونم خيلی خوشبين نيستم

ه انداخت و اين وسط فقط لب و بوچه برکه آويزون بود مامان گفت و خنديد من و هم به خند
  :که گفت

  آها االن پناه مامان شده عاقل شده؟_

  ما فعال مونده تا عاقل شدنمون؟

  دوباره ياد اميد افتادم،

  ياد نلودنش که آه از نهادم بلند شد و صدای خنده های مامان ساکت شد،

  :اومد سمتم و خم شد تو صورتمنميدونم قيافم چقدر گرفته شده بود اما برکه 

  ناراحت شدی پناه؟_

  !من منظوری نداشتما

  :حرفش و رد کردم

  نه،_

  ...فقط دلم برای اميد تنگ شد

سرش و جلوتر آورد و گونم و بوسيد و همزمان مامان دستش و روی دست آزاد و تميزم 
  :گذاشت
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  همه ما اميد و دوست داريم،_

  اون اگه پسر توئه،

  دلتنگشم ولی فعال بايد دندون رو جيگر بزاريم تا پليس اميد و پيدا کنه، نوه منم هست منم

  من دلم روشنه که اميد به زودی مياد اينجا،

   مياد و صدای خنده هاش صدای گريه هاش تو اين خونه ميپيچه

  :حرفهاش کمی دلگرمم کرد که قيافم از اون گرفتگی دراومد

  ...خداکنه_

  :شمون رسيد و چند ثانيه بعد ماهان با صدای بلندی گفتهمزمان صدای زنگ آيفون به گو

  ...آقا قبادِ _

  طولی نکشيد که قباد وارد خونه شد،

سالم و احوالپرسی هاش با مامان اينا که تموم شد يکی از صندلی های ميز غذا خوری و 
  :عقب کشيد و روش نشست

  تو خوبی؟_

  :بود که قباد مهربون تر ادامه دادبرکه بيرون رفته بود و مامان پای اجاق گاز ايستاده 

  ميزونی؟_

   سرحالی؟

  دماغت چاقه؟

  :بينيم و باال کشيدم و جواب دادم

  خوانندگی واست نون و آب نشد،_

  مجری برنامه کودک شدی؟

  :خنديد

  پس حالت خوبه که زبونت همچنان درازه_

  :شونه ای باال انداختم
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  ندمخوبم نباشم دليلی واسه اين نيست که جواب تورو _

  :جفت دستاش و باال آورد

  من تسليمم پناه خانم،_

  فقط من و نخور

چپ چپ که نگاهش کردم واسه ادامه مسخره بازيشم که شده تظاهر کرد به سخت پايين 
  :فرستادن آب دهنش

  خب بخور،_

  !ولی يواش بخور آروم

  :لبام و گاز گرفتم

  چرت و پرتا چيه داری ميگی،_

  !مامان ميشنوه ها

  :و چرخوند سمت مامان و ولوم کمی جواب داد آروم گردنش

  اوال که نشنيده دوما شنيده باشه ام براش توضيح ميدم که سو تفاهم نشه_

  :بی اختيار خنديدم

  پررو_

  :تکيه داد به صندلی

  يادته شب ازدواجمون ياد دوست جون جونيت تو زندان افتادی؟_

  :چشم ريز کردم

  خب؟_

  :سری به اطراف تکون داد

  باالخره پيگيری هام واسه صاف کردن بدهيش و آزاد شدنش جواب داد،خب که _

  !هانيه خانم چند روز ديگه آزاد ميشن و اگه دوست داشته باشی ميتونی بری دنبالش

  ميون اين حجم از ناراحتی ،
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  :باالخره دلم خوشحال شد که زل زدم به قباد

  راست ميگی؟_

  هانيه چند روز ديگه آزاد ميشه؟

  :ه تاييد تکون دادسری به نشون

  !همينطوره عزيزم_

اين بار نفس عميقم و از سر شادی و شگفت زدگی بيرون فرستادم و بعد يه نصفه خيار کردم 
  :تو حلق قباد

  !مرسی بخاطر اين کارت قباد مرسی_

  :به سختی داشت اون خيار و تو دهنش جفت و جور ميکرد که مامان چرخيد سمتمون

  چيشده؟_

  :قباد چشم هاش گرد شد که من گفتمو با ديدن قيافه 

  هانيه داره آزاد ميشه مامان،_

  !باالخره تونستم به قولم عمل کنم

حرفهامون راجع به هانيه و خيلی چيزهای ديگه تا رسيدن مهرداد ادامه پيدا کرد و بااومدن 
  رفيق و باجناق عزيز قباد،

ه جای همه با دوتا دوماد و مهمونای دوباره تو آشپزخونه با مامان تنها شدم و اون بيرون پناه ب
خونه مشغول بود و البته بابا و ماهان هم حضور داشتن که مامان سينی چای و دستم داد و 

  :گفت

  چای و ببر خودتم برو بشين تا شام_

  :زير لب چشمی گفتم

  پس خودتم بيا مامان_

  باشه ای گفت و من راهی بيرون شدم،

ی خونه رو پر کرده بود که چای و واسه همه گرفتم و صدای گفتوگوی بين بابا و بقيه فضا
  ...نهايتا کنار قباد نشستم و نوشيدن يه چای داغ خستگی امروز و از تنم در کردم
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مرغ و قرمه سبزی ای که مامان بار گذاشته بود و دور هم خورديم و اين باهم بودنمون مانع 
  شب بود بهش عادت کرده بودم، از اين شد که امشبم به غصه خوردن و گوشه گيری که چند

  بگذره

  :حاال تو مسير خونه بوديم که قباد صدای ضبط و بست و گفت 

  ميخوای نريم خونه؟_

  :با تعجب نگاهش کردم

  نريم خونه بريم کجا؟_

  :شونه ای باال انداخت

  بريم شمال_

  نگاهی به ساعت انداختم،

  :مشب گذشته بود و قباد زده بود به سرش که جواب داد 12از 

  ساعت يک نصفه شب هوس_

  شمال کردی؟

  :نيم نگاهی بهم انداخت

  آره،_

  !فقط کافيه موافق باشی

  :نوچی گفتم

  نميشه من بايد تهران باشم که پيگير کارهای اميد باشم،_

  بعدشم نه لباس جمع کرديم نه هيچی،

  ...خونه هم که به حال خودش رها کرديم

  :جواب داد

  يه چمدون لباس آوردم،_

  هم که کم بود و جا مونده بود همونجا تهيه ميکنيم،هرچی 
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  خونه هم سپردم به عزيز آقا و مهری خانم،

  از بابت اميد هم نگران نباش هر زمان که الزم بود گازش و ميگيريم برميگرديم تهران، 

  ديگه؟

  :چشمام داشت از حدقه بيرون ميزد

  خوبه،_

  فکر همه جاشم کردی،

  ولی چرا انقد بی خبر؟

  يزی بهم نگفتی؟چرا چ

  :لبخندی زد

  خواستم سوپرايزت کنم،_

  حاال بريم؟

  :نفسم و فوت کردم تو صورتش

  صبح فرداهم پيدا کنه بايد من و برگردونی تهران 8ولی اگه پليس اميد و ساعت _

  :زير لب چشمی گفت

  بريم؟_

  :چشمام و به نشونه تاييد بستم و دوباره بازشون کردم

  !بريم_

ما خيال خوابيدن و تنها گذاشتن قباد و نداشتم که به نحوی خودم و مشغول پلکم سنگين ميشد ا
  ميکردم وبا قباد حرف ميزدم که باالخره رسيديم،

  مقصد ويالی بابا نبود و قرار بود اين چند روز و تو ويالی نوساز خودمون بگذرونيم،

  !وياليی که برای اولين بار بود ميديدمش

  :پارک کرد و گفتقباد ماشين و تو حياط بزرگش 

  پياده شو سريع بريم داخل که حسابی سرده_
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بی هيچ حرفی از ماشين پياده شدم و تا قباد چمدون و از ماشين بيرون بياره نگاهی به سرتا 
  سر حياط انداختم،

زمستون بود و حياط سرسبز نبود اما زيبا بود که لبخندی زدم و نفسی گرفتم تا سرم پر شه از 
  !تا کمی از بار اندوهم کم بشهاين هوای تازه 

  :قباد همراه با چمدون به سمتم اومد

  چرا وايسادی،_

  راه بيفت عزيزم

  قدم برداشتم،

از اون چند تا پله ای که به بالکن و بعد هم در ورودی منتهی ميشد باال رفتيم و باالخره وارد 
  شديم،

خوام نگاهی به وسايال و هوای اين داخل حتی از بيرون هم سردتر بود که قبل از اينکه ب
  :اطرافم بندازم از سرما به خودم لرزيدم و قباد گفت

  چند دقيقه تحمل کنی شوفاژا رو روشن ميکنم_

  ...و چمدون و گذاشت و رفت

  با رفتنش رو مبل نشستم،

مبل چرمی شيری رنگی که باعث يخ زدگی بيشترم ميشد و بااين وجود بايد صبر ميکردم که  
  !فرار از سرما پاهام و روی هم گذاشتم و کف دستام و بهم ماليدم واسه جذب گرما و

  چند دقيقه که گذشت قباد برگشت،

  :اون هم با لب خندون و باافتخار گفت

  تمومه،_

  االن ديگه گرم ميشه

  :از جا بلند شدم و دست به سينه روبه روش وايسادم

  نميخوای بگی چيشد که هوس شمال کردی؟_

  :شونه ای باال انداخت

  ديدم چند روز بيکارم گفتم از دود و دم تهران بريم بيرون يه کمی نفس بکشيم،_
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  بد کردم؟

  :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

  سابقه نداشت از اين کارا بکنی شگفت زده شدم_

  :کاپشنش و از تنش درآورد و اومد سمتم

  از خواب نيست، حاال جا داری واسه شگفت زده شدن مثال بايد بهت بگم که امشب خبری_

  اين اولين مسافرتمون با همديگست و قراره حسابی خوش بگذرونيم

  :چشم ريز کردم

  مثال قراره چيکار کنيم؟_

  :جلوتر اومد

  مثال حتی اگه سيرم باشی بايد تو بالکن بشينی،_

البته خودت و پتو پيچ کن که سرما نخوری و همينطور که نشستی من واست جيگر سيخ بزنم 
  چيزای ديگه  و باهم بخوريم،و يه سری 

خالصه يه شب رمانتيک که فکر همه جاش و کردم و قراره تا خود صبح و روشنی آفتاب 
  !پلک روهم نزاريم

  :غر زدم

  قباد،_

  االن؟

  !صبحه 4ساعت نزديک 

  :نفسش و فوت کرد تو صورتم

  چرا يه کم ذوق نداری؟_

  !هی دارم ميگم اين اولين سفرمونه

  :خميازه ای کشيدم

  اگه نخوابيم ممکنه تبديل بشه به آخرين سفرمون_

  :چپ چپ نگاهم کرد
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  نخواستم  نخواستم،_

  !حيف اون همه کلمه که کنار هم چيدم حيف اون جمالت پر محبت

  :و عين بچه ها با دلخوری ادامه داد

  برو بگير بخواب،_

  ...االن ديگه اتاق باالهم گرم شده برو

  :با تعجب گفتم

  ای؟يعنی تو نميخوا بي_

  :چشمی تو کاسه چرخوند

  حاال شايدم اومدم،_

  فعال برو

  :دستش و گرفتم و لوس گفتم

  ولی من تنهايی ميترسم_

  :و نگاهی به باال انداختم

  خيلی تاريکه_

  :لب و لوچش آويزون شد

  من المپم؟_

  :نتونستم جلوی خودم و بگيرم و از خنده وا رفتم

  حاال هرچی،_

  !فقط بياد که نترسم

  :نشونه تاسف واسم تکون دادسری به 

  خجالتم خوب چيزيه_

  :و دستم و گرفت و من و دنبال خودش راه انداخت

  بيا،_
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  !بيا تا بيشتر از اين بارمون نکردی

  و باعث باالتر رفتن صدای خنده هام شد،

  اصال انگار قباد يه آدم معمولی نبود،

بود که اينجوری برای  انگار خدا يه فرشته مخصوص واسه من و دلم روی زمين فرستاده
  !...خوب شدن احوالم هرکاری ميکرد و تالشهاش بی نهايت بود

  

  شهريار#

  :حرفهاش و تو ذهنم مرور کردم

  چی؟_

  متوجه نميشم

  :سرهنگ تکيه داد به صندليش

  همسرتون خانم سارا تابش،_

  از ايران خارج شده و پسرتونم با خودش برده،

   يعنی شما بی اطالع بوديد؟

  قی کشيدم،نفس عمي

  سارا رفته بود و اميد و هم با خودش برده بود؟

سارايی که گفته بود اگه به جرمم به اون تصادف اعتراف کنم بهم يه فرصت دوباره ميده رفته 
  بود؟

  :بزاق دهنم و به سختی پايين فرستادم

  من هيچ خبری نداشتم،_

  ولی اون چطور تونسته پسر من و با خودش ببره؟

  :جوب داد

  داريم با جزييات پيگيری ميکنيم اما قانونی اينکار و نکرده،ما _
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پسرتون غيرقانونی از کشور خارج شده ما دنبال اون بچه ايم اما به نفعتونه اگه چيزی 
  ميدونيد اگه ميدونيد همسرتون دقيقا کجاست به ما بگيد

  :تمحرفش و رد کردم و درحالی که از شدت شوک وارده به نفس نفس افتاده بودم گف

  !نميدونم من هيچی نميدونم_

  

  

  :برگه های الی اون پوشه رو مرتب کرد و همزمان با بستن پرونده گفت

  اگه ثابت بشه تو اين کار هم مداخله ای داشتيد براتون گرون تموم ميشه_

  :پوزخندی زدم

  گرون تر از اين؟_

  ...د واين همه سال واسم حبس بريده شد بخاطر اون مواد کوفتی که مال من نبو

  :سرهنگ حرفم و قطع کرد

  همش همين نيست،_

  دادگاه فردا حکم اون تصادف و هم مشخص ميکنه،

پس خوب فکراتونو بکنيد و اگه چيزی واسه گفتن داشتيد بخاطر کمک به خودتم که شده بهم 
  ...بگيد

  گفت و سرباز جلوی در و صدا زد و من دستبند به دست راهی شدم،

  ...اين بار راهی زندون

  وارد سلولم که شدم حس ميکردم دنيا رو سرم آوار شده،

سارا نه تنها بهم فرصتی نداده بود که اميد و هم با خودش برده بود و من حتی نميدونستم پسرم 
  !حاال کجاست

  رو تخت سفتم دراز کشيدم،

  دستم و گذاشتم رو پيشونيم و عميقا به فکر فرو رفتم،
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حاال فهميده سارا اميد و با خودش برده و تداعی صورتش  اين بار به فکر پناهی که حتم داشتم
  جلوی چشمهام دست انداخته بود دور گلوم و داشت خفم ميکرد،

من خيلی به پناه بد کرده بودم و انگار اين ماجرا ته نداشت که پناه هنوز دستش به اميد به 
  !بچش که حقش بود و سهمش نرسيده بود

  چشمهام و بستم،

سرم پيچيد صدای خنده هاش که هميشه دلم و ميبرد و باعث لبخندم ميشد و صدای سارا تو 
  حاال باعث مشت شدن دستام،

  نميخواستم قبول کنم نميخواستم خودمو ببازم،

بيشتر از اين ببازم ولی اون من و غال گذاشته بود بهم وعده موندن داده بود و من به اون 
و رفته بودم فقط بخاطر بودنش و اون رفته تصادف اعتراف کرده بودم و بيشتر از قبل فر

  !بود

اولش فکر ميکردم واسه عوض شدن حالش رفته سفر اما حاال که اميد و هم از کشور خارج 
  کرده بود همچين فکری مزخرف بود،

پوچ بود که دست مشت شدم و محکم روی تخت کوبيدم و همزمان صدای نعره يکی از هم 
  :بنديهام بلند شد

  !حت ميکنيم جناب آرتيستداريم استرا_

ديگه مشتم و به جايی نکوبيدم اما لفظ آرتيست برام غريب و خنده دار شده بود من ديگه 
  هيچی نبودم ،

از اون شهريار کاميابی که سالن کنسرتش جای سوزن انداختن نبود چيزی نمونده بود جز يه 
پسرش و هم با  مرد تنها که بعد از طالق همسر اولش همسر دومش رهاش کرده بود و

  خودش برده بود و البته گير يه زن ديگه افتاده بود،

يه زن که حتم داشتم اگه فاحشه نبود حتما کثيف تر بود و ادعا ميکرد يه بچه از من تو شکمش 
داره رشد ميکنه و هيچ جوره هم راضی به گم و گور شدن نميشد و من تو همين روزها بايد 

  ...عقدش ميکردم

  ،از خواب پريدم

کابوسهای هرشبم امشب هم برام تکرار شده بود و به نفس نفس افتاده بودم و همين باعث 
  ...نارضايتی دوباره هم بنديهام شده بود
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چشمهام و بستم و دوباره باز کردم نفهميدم کی خوابم برده بود اما حاال حالم پريشون بود که با 
  :صدای ماموری که وارد بند شده بود به خودم اومدم

  ...شهريار کاميابی بيا بيرون_

  هنوز به خودم نيومده بودم و حاال نميدونستم بايد برم کجا که بلند شدم و همراهش راهی شدم،

  .راهی دفتر رييس زندان

  همزمان با ورودم متوجه حضور شيوا شدم،ديدن اون شيطان باعث مشت شدن دستم شد،

  !اون کسی بود که زندگيم و خراب کرده بود

  !عوضی اون     

نگاهم به اون صورت پر از ژل و عملش انقدر خشک و خشن بود که رو ازم گرفت و 
  :همزمان رييس زندان گفت

  بشينيد_

  و به صندلی روبه روی اون هرزه اشاره کرد،

  روبه روش که نشستم دوباره نگاهش کردم هيچ اثری از براومدگی شکمش نبود ،

رد و داشت وادارم ميکرد به ازدواج بااونی که همون چيزی که بيشتر از هرچيزی اذيتم ميک
  !معلوم نبود ديگه با کيا خوابيده و من چندميش بودم

  :رييس ادامه داد

خانم ميخوان با شما صحبت کنن با پيگيری های وکيلتون دستور صادر شده که چند دقيقه _
  .باهم صحبت کنيد

  .مون گذاشتسری به نشونه تاييد تکون دادم که با مامور جلوی در تنها

  :با رفتنش لب زدم

  واسه چی اومدی اينجا؟_

  :دقيق نگاهم کرد

  !اومدم که تکليفم و روشن کنی_

  :صداش که باال رفت هيس کشيده ای گفتم 
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  چته؟_

  !آروم

  :نفس عميقی کشيد

  خسته شدم،_

  کی قراره عقد  کنيم؟

  چند روز پيش گفتی چند روز ديگه ،

  من تا کی بايد صبر کنم؟

  :وار ادامه دادو تهديد 

  ميخوای از اين بچه بگم؟_

  به همه شهر بگم؟

  به قاضيو قانون بگم؟

  که اونا اين عقدو جلو بندازن؟

  :دوباره هيس کشيدم

  خفه شو من به زور اين ماجرارو جمع کردم_

  :تکرار کرد

  الزم باشه من همه رو خبر ميکنم_

  :لبام و با زبون تر کردم

  ور شی؟چرا راضی نميشی که بری گم و گ_

من که هرچی بخوای بهت ميدم فقط برو فقط من و از شر خودت و اين توله سگی که ميگی 
  !وجود داره و مال منه خالص کن

  :پوزخندی زد

   !فکر کنم فقط با دنيا اومدنش باورت ميشه_

  :سرم و به نشونه رد حرفش تکون دادم
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  !نه_

  !اون نبايد به دنيا بياد

  :پوزخندش تبديل به لبخند شد

  عقدم کن چشم_

  :چشم ريز کردم

  من که اين توئم،_

  ديگه ام کسی برام تره خورد نميکنه محبوبيتی هم که ديگه ندارم،پس چرا؟

  چرا ميخوای با من ازدواج کنی؟

  :هرچی مظلوم نمايی بلد بود  ريخت تو چشماش

  چون نگاه بقيه داره اذيتم ميکنه،_

  اونم معلوم نيست از کی، چون نميخوام بگن دختره خرابه آويزونه حاملست

  ديگه نميخوام هيچکدوم از اين حرفهارو بشنوم،

  !ميخوام اسمت تو شناسنامم باشه

  :با تن صدای آرومی گفتم

  يعنی ميخوای بگی نيستی؟_

  يعنی ادعای پاک بودنم داری؟

  :سرخ شد

  بفهم داری چی ميگی،_

  !بفهم که من ميتونم از اين بيچاره ترت کنم

  :نثارش کردم زير لب خفه شو ای

  تو که هر کاری ميتونستی واسه بيچاره شدن من کردی،_

  ديگه چه غلطی ميخوای بکنی؟

  :بينيش و باال کشيد
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  بايد من و عقد کنی ،_

  !باال بری پايين بيای بايد اين کار و بکنی حاال يا با زبون خوش يا مجبورت ميکنم

  نفس عميقی کشيدم،

  :ش ميکردم اما نبود و نميتونستماگه دستم باز بود با همين دستهام خف

  انقدری بهت پول ميدم که بری ،_

  از ايران بری،

  !اونموقع ديگه حرفی هم دنبالت نيست

  :نوچی گفت

  عقدم ميکنی،_

به تعداد سال تولدمم سکه مهرم ميکنی يه خونه هم به اسمم ميزنی که زندگيم و کنم وگرنه هم 
  ...بچه رو به دنيا ميارم از طريق قانون کارارو دنبال ميکنم هم اين

  قفسه سينم از عصبانيت باال و پايين ميشد،

من ميخواستم اين بچه به دنيا نياد که سارارو برگردونم و با حرفهای شيوا فقط نااميد تر 
  ميشدم،

  اون دنبال چيزی بود که نميدونستم چيه،

  ! اين زن عوضی تر از هرکسی بود که تا به حال ديدم حتی عوضی تر از من

  :خودش و جمع و جور کرد و بلند شد

  پس فردا عقد ميکنيم،_

  !يادت نره

  من و تو عاشق هميم و من حاضرم اين چند سال و منتظرت بمونم

  :و نيشخندی زد

  ما عقد ميکنيم،_

  !هرکاری الزم باشه واسه اينکه اين اتفاق بيفته ميکنم

  باالخره روزی که ميخواستم نرسه رسيد،
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  رضايتی هام،با باال گرفتن نا 

شيوا هم پيشروی کرد و از هيچ کاری واسه اين ازدواج دريغ نکرد و حاال قبل از زدن امضا 
  :پای اون برگه ها نگاهی بهش انداختم و لب زدم

  کارت و کردی؟_

  :لبخندی بهم زد و چشمی به اطراف چرخوند

  فکر نميکنی اينجا جای مناسبی واسه اين حرفها نيست؟_

  :اشتيم باهم ازدواج ميکرديم که پوزخندی زدمتو اداره آگاهی د

ديگه اهميتی نداره فقط خيلی دلم ميخواد بدونم اون صيغه نامه شيش ماهه رو چجوری جور _
  کردی؟

  من کی تو رو صيغه کردم و بی خبرم؟

  :نفس عميقی کشيد

  تو زياد مست ميکردی،_

  !شايد يکی از همون دفعات مستی

  دستم از عصبانيت مشت شد

مزخرف ميگفت اون اين صيغه نامه رو جور کرده بود تا همه موانع و از سرراه داشت 
  برداره

  !تا من و مجبور کنه و موفق هم شد

  :با شنيدن صدای حاج آقا به خودم اومدم

  تشريف بياريد واسه امضا پای سند_

  بلند شدم،

  تلخ تر از اين صحنه رو به ياد نداشتم،

  معلوم نبود کجا،سارا گذاشته بود رفته بود و 

خبری از اميد نداشتم و به ناحق تو حبس سر ميکردم و حاال ازدواج بااين هرزه که رو 
هزرگيش قسم ميخوردم شده بود غوز باالی غوز که با کالفگی پای اون سند ازدواج لعنتی و 

  امضا کردم،
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  سر که بلند کردم باهاش چشم تو چشم شدم،

بود که بعد از اتمام کارمون سريع چشم ازش گرفتم و لبخند موذيانش حسابی حال بهم زن 
  :دوباره به اون صندلی برگشتم و با کمی مکث دنبالم اومد و کنارم نشست

  قول ميدم حواسم به خونمون باشه،_

  !به بچمونم همينطور از امروز هم تموم تالشم و ميکنم واسه بيرون آوردنت

  : شد که فقط عميق نفس کشيدمدلم ميخواست بزنم فکش و بيارم پايين ولی نمي

  !من اون بچه رو نميخوام بندازش_

  :بينيش و باال کشيد

  جدا؟_

  :و با صدای آرومتری ادامه داد

  بندازمش؟_

  :تاکيد کردم

  معلومه،_

  من يه پسر دارم بچه ديگه ای هم نميخوام،

  !بايد بچه رو بندازی

  :رو ازم گرفت و  لب زد

  !ميندازمش_

  حالم بد بود،

ه چيز بد از اتفاق هايی که حتی يه روز فکرش رو هم نميکردم که بيفته و حاال افتاده بد از هم
  !بود

ديگه کاری نمونده بود و تا چند دقيقه ديگه به زندان منتقل ميشدم که با ورود ماموری به 
داخل اتاق و بعد هم صحبت با صدای آرومش با سرهنگ نگاه گذرايی به اونها انداختم و تو 

  :ظر رفتن موندم که سرهنگ به سمتم اومدسکوت منت

  مالقاتی داريد_
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  شما همينجا بمونيد

  :و روبه شيوا ادامه داد

  شما ميتونيد بريد_

  :شيوا با ترديد نگاهم کرد

  کی اومده ديدنت؟_

  اونم اينجا؟

  :شونه ای باال انداختم و خطاب به جناب سرهنگ پرسيدم

  مالقاتيم کيه؟_

  :جواب داد

  همسر سابقتون_

  !همسر اولتون

  داشت از پناه ميگفت که قيافم متعجب شد،

بعد از اين همه مدت بعد از گذشت اين روزها حتما ميدونست سارا اميد و با خودش برده و 
  :حاال من دليل اومدنش و نميدونستم که شيوا بلند شد

  خيلی خب من ميرم ولی دوباره ميام مالقاتت،_

  !فعال خداحافظ

  دادم گورش و گم کرد و بعد از خروج حاج آقا پناه وارد اتاق شد، جواب خداحافظيش و که

  با ديدنش يک آن تموم گذشته تو ذهنم مرور شد،

  شايد بخاطر بودن تو اين فضا و عقد مختصری بود که بين من و شيوا جاری شد،

  مختصر مثل عقد و ازدواج با پناه،

  ..درست همون وقتی که هيچی نبودم که کسی من و نميشناخت

  !که هيچی نداشتم اال همين زن

  ...همين زن که شکسته بودمش و داشت به سمتم قدم برميداشت
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  روبه روم که رسيد،

ايستاد و نگاه گذرايی بهم انداخت و بعد روی صندلی روبه روييم نشست که سالمی کردم و 
  منتظر نگاهش کردم،

  :سرهنگ باهامون فاصله داشت که پناه شروع کرد به حرف زدن

  ميد کجاست؟ا_

  صداش به قدری گرفته بود که جا خوردم،

  يعنی اون فکر ميکرد من از اميد با خبرم؟

  يعنی فکر ميکرد من ميدونم سارا و اميد کجان؟

  ميدونم و انقدر آشوبم؟

  :جواب دادم

  من نميدونم،_

  من هيچ خبری از سارا و اميد ندارم

  :کمی تن صداش باال رفت

  نگرانی واسه بچه ای که حقمه چيه؟تو اصال ميفهمی دلتنگی و _

  تو اصال آدمی؟

  اصال حسی داری؟

  :و پوزخندی زد

  !بعيد ميدونم_

  انقدر عوض شده بود که حتی حرف زدنش شبيه به اون دختر معصومی نبود که ميشناختم،

  دختر معصومی که بهش بد کردم و حاال جامون باهم عوض شده بود،

حرف ميزدم حاال اون داشت تحقيرم ميکرد و نميدونم همونقدر که من حق به جانب باهاش 
  چرا اما حوصله جر و بحث باهاش رو نداشتم،

  شايد هم نميتونستم يا حقی به خودم نميدادم،
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بعد از اين همه مدت انگار تازه عذاب وجدان گرفته بودم تازه داشتم با خودم فکر ميکردم 
  ... نکنه

  که داره پی در پی سرم مياد تقاص شکست دل اين زنه؟نکنه همه اين اتفاقا همه اين بالهايی 

  ...نميدونستم

  :تکرار کردم

  من نه از سارا و نه از اميد خبر ندارم،_

  من تموم اين مدت گير بودم،

  چرا فکر ميکنی من با سارا دست به يکی کردم؟

  :چشم ريز کرد

  از هفت خطی مثل تو هرچيزی برمياد،_

  نم پيدا کردن بچمه،من فقط از تو يه چيز ميخوام او

  فقط يه بار عاقالنه فکر کن،

  فکر کن به اينکه سارايی که نشست زير پات و زندگی ای که داشتيم و خراب کرد

زنی که فکر ميکردی عاشقته و همون شب که گرفتنت زنگ زد به من و گفت تو گير افتادی 
صادف تو پشت فرمون گف بهترين فرصته که ازت انتقام بگيرم و به پليس بگم که تو اون ت

  بودی،بازم ميتونه فريبت داده باشه،

بازم ميتونه خيال تورو از دوست داشتن راحت کرده باشه و بخاطر انتقام از تو يه باليی سر 
  پسرم ،

  !پسرت بياره

  !فکر کن شهريار

  چشمام گرد شد،

  سارا همچين کاری کرده بود؟

  سارا به تو گفت که حقيقت و به پليس بگی؟_

  :نشونه تاييد تکون داد سری به
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همينطوره البته تا من بخوام کاری کنم تو خودت اعتراف کردی و ديگه اين قضيه برام هيچ _
  اهميتی نداره،

  من فقط اميد و ميخوام،

  يه حرفی بزن،

  يه چيزی بگو که بتونم برم دنبالش،

  !که بدونم کجارو دنبالش بگردم

  ...رفتمصدای نفس هام بلند شد و عميقا به فکر فرو 

  ..سارا بد بازيم داده بود

  :بعد از چند دقيقه سکوت سنگين در  حالی که پلکم ميپريد نگاهش کردم و گفتم

  نميدونم سارا و اميد کجان ولی يه جايی هست که ممکنه اونجا بتونی پيداشون کنی_

  :منتظر زل زد بهم

   کجا؟_

  :کردم و جواب دادمهنوز شوکه حرفهاش بودم بااين وجود لبهام و با زبونم تر 

  سوئيس،_

  سارا اونجا يه خونه خريده بود بعيد نيست اميد و برده باشه اونجا

  :نفس عميقی کشيد و همزمان با جوشيدن اشک توی چشماش لب زد

  دعا کن بتونم پيداش کنم،_

  !دعا کن

  :بينيش و باال کشيد تا از چشم هاش اشکی سرازير نشه و با مکث ادامه داد

   و برام بنويس هرچی که ميدونی و برام بنويس آدرس دقيقش__

  و کاغذ و خودکاری تحويلم داد،

عين احمقا هنوز باور نميکردم که سارا اينجوری قالم گذاشته و دلم باهام راه نميومد تا آدرس 
  :و بنويسم که دوباره صدای پناه و شنيدم

  !بنويس من عجله دارم_

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

672 
 

  تازه به خودم اومدم،

داشت و رنگ صورتش انقدر پريده بود که شک نداشتم داره از دوری اميد نگاهش انقدر غم 
  ديوونه ميشه،

سری به نشونه تاييد تکون دادم و اين بار سعی کردم بی فکر به سارايی که ارزون فروخته 
  !بودم آدرس و بنويسم و نوشتم

  :برگه رو تحويلش دادم و با صدای گرفتم گفتم

و جو کن ولی به هيچ وجه واسه آدرس دقيق تر سمت اگه پيداش نکردی همونجا پرس _
  خانوادش نرو که اگه بری و سارا تو سوئيس باشه از اونجا ميره

سری به نشونه تاييد تکون داد و بی هيچ حرفی راه خروج و در پيش گرفت که بی اختيار 
  :اسمش و به زبون آوردم

  پناه_

  از حرکت ايستاد و سر چرخوند به سمتم،

  بود و چيزی نميگفت که صدام و تو گلوم صاف کردم و چند قدمی جلو رفتم، نگاهش منتظر

  ...غرورم و نا ديده گرفتم

  ...من که همه چيم و باخته بودم

  منکه ديگه چيزی ازم باقی نمونده بود ديگه غرور ميخواستم چيکار؟

  ...يا نه

  مگه اصال غروری هم مونده بود؟

  ...شايد فقط يه ته مونده بود

  ...خاطر همين غرور باخته بودم شايد من همه چی و بهاصال 

  ...زندگيم و باخته بودم

  ...هوای خواننده شدن هوای معروف شدن حالم و عوض کرد يادم رفت کيم

  ...يادم رفت چيم

  همه چی و يادم رفت،
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  ...پناه و يادم رفت

  ...سختی هايی که بخاطرم کشيد و يادم رفت

و به جون خريد فراموش کردم اون پسر من و همون بچه  فراموش کردم اون بخاطر من حبس
  ای که حاال معلوم نبود سارا کجا قايمش کرده رو تو زندون به دنيا آورد،

  ...فراموش کردم اون مادر پسرمه و بدترين باليی که ممکن بود و سرش آوردم

  ...من بهش خيانت کردم

  من با وجود تاهل دلم واسه سارا لرزيد،

  !کردم من بهش خيانت

  :غرق همين افکار متوجه گذر زمان نبودم که صداش و شنيدم

  چيز ديگه ای هم مونده؟_

سری به نشونه تاييد تکون دادم و بااينکه زل زدن تو چشماش و گفتن جمله ای که تو سرم بود 
  :سخت بود اما گفتم

  ...من و ببخش_

  ...چشم ريز کرد

  :برگشت به طرفم و لبخند تلخی زد

  ببخشمت؟_

  :لبام تو دهنم جمع شد

ميدونم بخاطر من خيلی عذاب کشيدی هنوزهم اين عذابا تموم نشده ولی من بابت همه چی _
  متاسفم

  :لبخندش تکرار شد

  متاسفی همين؟_

  تو اصال ميدونی من چی کشيدم؟

  :چشمام و بستم و بازشون کردم و تا خواستم چيزی بگم پناه ادامه داد

  من هيچوقت تورو نميبخشم،_
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  !يچوقته

حتی اگه اميد و تو سوئيس پيدا کنم فکر نکن به من لطفی کردی تو اين کار و واسه خودت 
  کردی،

  !شايد بخاطر اينکه سارا رو شناختی شايدهم هرچند غير ممکنه اما عذاب وجدان گرفتی

  :اسمش و به زبون آوردم

  ...پناه_

  :هيس کشيده ای گفت

  اسمم و به زبون نيار،_

  !نداره هيچ مرد ديگه ای جز خودش اسمم و صدا بزنهقباد اصال دوست 

  ...گفت و بعد از چندثانيه نگاه جدی و بی هيچ رحمی به من اتاق و ترک کرد

اون من و نبخشيد اون گفت هيچوقت من و نميبخشه و من حاالحاالها بايد شبها کابوس 
  ...ميديدم

  ...بايد زجر ميکشيدم

  ...مبايد روزی هزار با احساس خفگی ميکرد

  ...من باعث و بانی همه چيز بودم

  

  پناه#

  :نشستم تو ماشين و همزمان صدای قباد و شنيدم

  چيشد؟_

  :نگاهم به سمتش چرخيد

  ...يه آدرس بهم داد تو سوئيس_

  گفت حدس ميزنه بچه سارا و اميد اونجا باشن

  :لبخندی زد

  خدارو شکر پس پيداش ميکنيم_
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  :شونه ای باال انداختم

  ...نميدونم_

هروقت دلخوش کردم به اينکه دارم به دستش ميارم به اينکه پسرم باالخره مال من ميشه يه 
  جوری همه چی بهم ميريزه  ،

  ...يه جوری اميد ازم دور ميشه که کم کم دارم شک ميکنم که نکنه قسمت اينه

  !نکنه من اليق مادر بودن و مادری کردن واسه پسرم نيستم

  :که با يه اخم ساختگی نگاهم کردبی اختيار بغضم گرفته بود 

  ديوونه شدی پناه؟_

  تو بهترين مادری ميشی که زمين به خودش ديده،

  من مطمئنم

  :و صداش و پايين آورد و تاثير گذار تر از قبل ادامه داد

  حتی کيف ميکنم وقتی يادم ميفته چجوری اميد و بغل ميکردی،_

  چطوری پابه پاش چهار دست و پا ميرفتی،

  سه راه رفتنش واسه مامان و بابا گفتنش،ذوقت وا

  همه و همه حالم و بی نهايت خوب ميکنه،

اصال تو کنار اميد يه چيز ديگه ای و منکه دلم ميخواد هرچی زودتر دوباره تورو تو اون 
  قاب ببينم،

  !به عنوان يه مامان فوق العاده

  ...بازهم دلگرمم کرد

  :م و رو دستش گذاشتم و لب زدمبازهم ناجی آشفتگی احوالم شده بود که دست

  يعنی ما اميد و پيدا ميکنيم؟_

  :سر کج کرد

  !معلومه_
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هم با پليس هماهنگ ميکنيم هم بليط ميگيرم که اگه شد فردا اگه نشد هم تو چند روز آينده بريم 
  !ترکيه از اونجاهم ميريم سوئيس و بااميد برميگرديم

  سرم و به باال و پايين تکون دادم،

  ...ميخواست تو حرفهاش زندگی کنمدلم 

  ...دلم ميخواست همه چی همونجوری پيش بره که قباد ميگفت

  ...تنها خواستم از خدا فقط و فقط دوباره به آغوش کشيدن اميد بود

  :قباد ماشين وروشن کرد

  واسه ناهار بريم کجا؟_

  :دستم و از رو دستش برداشتم

شدن دور و برمون و ندارم به توهم کنار  حال و روزم و که ميبينی اصال حوصله شلوغ_
  طرفدارات خوش نميگذره

  :ماشين و به حرکت درآورد و گفت

  خيلی خب پس غذا ميگيريم ميريم خونه_

  البته نه خونه خودمون ميريم خونه مامانت اينا

  :چپ چپ نگاهش کردم

دی خبر آخرين باری که خودمون و دعوت کردی خونه بابا اينا و بعدشم نقشه شمال کشي_
  ايران نبودن اميد و بهم دادی،

  نکنه اين بارم قراره يه خبر بد بهم بدی

  :آروم خنديد

  اصال هم همچين چيزی نيست فقط اگه اونجا باشی خيالم راحت تره_

  :و نگاه گذرايی بهم انداخت

  اينجوری ميتونم با خيال راحت موزيک امروزم و ضبط کنم_

  :و قيافش و مظلوم کرد

  يه آهنگ انقدر طول نکشيده بود، تا حاال ضبط_
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  !ولی انقدر درگير فکر توئم که به چيزی جز تو فکر هم نميتونم بکنم

  :دستم و زير چونم زدم و گفتم

  خيلی خب دلم سوخت ،_

  غذا بگيريم بريم خونه مامان اينا بعدشم با خيال راحت برو به کارت برس نگران منم نباش

  :لبخندی تحويلم داد

  م حرف گوش کن خودم،آفرين به خان_

واسه بليط هم پرس و جو ميکنم آگاهی ام ميرم شما فقط اين چند روز رو هم دندون رو جيگر 
  !بزار که خوشبختی نزديکه

زير لب چشمی گفتم و تا رسيدن به رستورانی که گاهی ازش غذا ميگرفتيم ديگه حرفی     
  ...بينمون رد و بدل نشد و يک ساعت بعد رسيديم خونه مامان

  :با کمک قباد و تو غرغرای مامان غذاهارو تو آشپزخونه گذاشتيم که اين بار بابا گفت

  ...چه کاری بود آخه_

  غذا که رو گازه

  :جواب دادم

  عيبی نداره اون و ميزاريم شام ميخوريم_

  :قباد با خنده گفت

  اين يعنی شام هم خودمون و دعوت کرديم_

  :مامان نفس عميقی کشيد

  چشمام ولی الزم نلود غذا بگيريدقدمتون رو _

  :با ورود برکه به آشپزخونه نگاهم و بهش دوختم که بعد از گفتن سالم همگانی ای ادامه داد

  حاال چی خريديد؟_

و مستقيم به سمت ظرفهای غذا رفت و شروع کرد به انگولک کردنشون که مامان نفس 
  :عميقی کشيد

  دختر بيست و چند ساله مارو ببين_
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  ..و عليک عين گا بی سالم

  :برکه نزاشت حرفش تموم شه

  ...مامان_

  قباد اينجاست

  :مامان خنديد

  پس يعنی به هوشی که قباد اينجاست و باز اين وضعته؟_

  و نگاه معنادارش و بهش دوخت

که برکه يه تيکه از کبابی که واسه ناهار گرفته بوديم کند و تو دهنش گذاشت و همزمان 
  :جواب داد

  مت کشيده يکی بايد ازش استقبال ميکرد،باالخره زح_

  شما که فقط غر زديد

  :و روبه ما لبخندی زد

  !از کجا گرفتيد عاليه_

  :حرفها و کارهاش باعث خنده هممون شد که بابا گفت

  بيا برو زنگ بزن مهرداد پاشه بياد اينجا_

  ...چشمی گفت و سريع از آشپزخونه بيرون زد

  :جمع و جور کردبا رفتنش مامان ظرفهای غذا رو 

  ...بريد بشينيد يه سينی چای بردارم بيارم مشغول شيم تا مهرداد بياد_

  .و ما همراه بابا راهی بيرون شديم

  :رو مبل کنار قباد نشسته بودم که بابا پرسيد

  چه خبر؟_

   هنوز اميد پيدا نشده؟

  :قبل از من قباد با صدايی که به گوش مامان و برکه هم برسه گفت
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  اين ناهار مناسبت داره،اتفاقا _

  مناسبتش هم پيدا شدن اميده

  :مامان از آشپزخونه بيرون اومد

  چی؟_

  اميد پيدا شده؟

  :نگاهم و بين بابا و مامان چرخوندم و گفتم

  ...احتماال_

  امروز از شهريار يه آدرس گرفتم حدس ميزد سارا و اميد اونجا باشن

  :شد و مامان گفت با شنيدن اسم شهريار دندونای بابا رو هم چفت

  ...کثافت_

  پس باالخره گفت کجان

  :قباد جواب داد

  ...به اميد خدا همونجان_

  فردا پس فردا من و پناه ميريم و با اميد برميگرديم

  :برکه نفس عميقی کشيد

  يعنی فندوقم به من برميگرده؟_

  :نگاهم که بهش افتاد با خنده گفت

  که ديدمش گردويی بود واسه خودش البته فندوق خيلی مناسبش نيست آخرين بار_

  ...دوباره دلتنگش شدم

  :مثل هر لحظه مثل هر دقيقه و چشمام پر شد

  دعا کنيد پيداش کنيم،_

  ديگه طاقت دوريش و ندارم

  :بابا لبخند مهربونی زد
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  گل پسرمون و پيداش ميکنی بابا جون،_

  !توکلت به اون بااليی باشه

چای به جمعمون اضافه شد و همزمان با گذاشتن سينی سری تکون دادم و مامان با يه سينی 
  :روی ميز عسلی خطاب به برکه گفت

  مهرداد چيشد؟_

  :برکه گوشی به دست به سمتمون اومد

  گفت مياد،_

  همين طرفا بود زود ميرسه

  :و تا خواست بشينه با شنيدن زنگ آيفون مسرش به سمت آيفون کج شد

  البته نه انقدر زود_

  :و به آيفون رسوند و ادامه دادو با خنده خودش 

  !ماهانه_

  ...بعد از باز کردن در اومد و کنار مامان نشست

  .آخر شب بود

  .صبح راهی ترکيه ميشديم11قباد تونسته بود بليط گير بياره و فردا ساعت 

  پهلوی خوابم و عوض کردم،

که صدای قباد  فکر به اميد که ازم دور بود باعث پر شدن چشمام ميشد و عميق نفس ميکشيدم
  :و پشت سرم شنيدم

  بگير بخواب صبح بتونی بيدار شی_

  :بينيم و باال کشيدم و جواب دادم

  خودت چرا نميخوابی_

  :نفس عميقی کشيد

  چون تو هنوز بيداری_

  :چرخيدم سمتش
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   ...اگه اميد و پيدا نکنيم اگه سوئيس نباشه و_

  :حرفم و بريد

  دوباره شروع نکن، _

  انرژی منفی ندهانقدر به خودت 

  انقدر فکر و خيال نکن

  :لب زدم

کاش زودتر بليط پيدا ميکردی و ميرفتيم، نکنه شهريار پشيمون شده باشه از دادن اون _
  آدرس احتمالی و بهش خبر داده باشه؟

  :چشم ريز کرد

  اون چرا بايد همچين کاری کنه وقتی فهميده سارا چطور بازيش داده_

  :قورت دادمآب دهنم و با سر و صدا 

  ...آخه_

  آخه اون روز ازم خواست که ببخشمش ولی من گفتم نميبخشمش،

  !گفتم هيچوقت نميتونم ببخشمش

  :دقيق نگاهم کرد

  عوضی، بعد از اون همه کثافت کاری چطور ميتونه ابن حرفارو بزنه_

  :باال و پايين شدن قفسه سينش خبر از عصبانيتش ميداد که تو جاش نشست و ادامه داد

  ديگه چی گفت؟_

  :تو تاريکی اتاق خشم چشم هاش و ميديدم که روبه روش نشستم

  هيچی، من فقط نگرانم همه چی و باهم قاطی کردم_

  :دوباره صداش پايين اومد

عزيزم ما اميد و پيدا ميکنيم توهم االن با خيال راحت بگير بخواب بزار منم اعصابم آروم _
  باشه

  موند که دراز بکشم و من هم همينکار و کردم،و بااشاره چشم به بالشتم بهم فه
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  :دوباره که کنارم دراز کشيد لب زد

  ...پناه_

  :چشم دوختم بهش و قباد ادامه داد

  تو که به بخشيدن اون عوضی فکر نميکنی؟_

  :پلک سنگينی زدم

  ...نه معلومه که نه_

  :سوال بعديش و پرسيد

  تو اين مدت،_

کرديم هيچوقت به اين فکر کردی که کاش به جای من از آشناييمون تا االن که ازدواج 
  ...شهريار

  :حرفش و تا ته خوندم و نزاشتم ادامه بده

  هيچوقت دلم نخواسته کسی به جای تو باشه_

  :و دستم و تو موهای پر مشکيش بردم

  !تو همه چيز منی آقا_

گذاشته بودم رفته رفته لبخندی رو لبش نشست و من که اين چند وقت حسابی واسه قباد کم 
  :ادامه دادم

  !تو جون منی_

  :ديگه ساکت نموند

  اينجوری حرف ميزنی بی جنبه بازيم گل ميکنه ها_

  :چشم ريز کردم

  مثال بی جنبه شی چيکار ميکنی؟_

دستم و از رو موهاش برداشت و يک آن سنگينيش و رو تنم انداخت و بی هوا بوسه عميقی 
  :رو لبهام کاشت

  کی دوساعتی به تعويق ميفتهمثال خوابيدنمون و ي_
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  :دستم و دور گردنش حلقه کردم

  عيبی نداره_

  :سرش و تو گردنم فرو برد و اين بار بوسه ای به گردنم زد

  مگه ميتونه عيبی هم داشته باشه؟_

  ...و سر بلند کرد و تيشرتم و از تنم درآورد

بهم دوخت خمارش و ميکرد که چشم هایرو زير وپيشروی هاش رو تنم حسابی داشت حالم و
  :لبخند خبيثانه ای زد و

  چرا انقدر وول ميخوری؟_

  :قفسه سينم باال و پايين ميشد دهنم خشک شده بود و

  از خودت بپرس_

  بعد از چند ثانيه ای به دندون گرفتن لبهام،همون حال لبريز از شه.وت قهقهه ای زد وتو

  تخت دراز کشيد،از تنم بيرون کشيد و صاف رو کامال لباس هام و

و چند ثانيه بعد  با نگاهش بهم ميفهموند که ميخواد من ادامه دهنده ماجرا باشم که بلند شدم 
  :شنيدمصداش و

  ببينم چيکار ميکنيا_

  :با خنده گفتم

  هولم نکن_

  :و  همزمان با روبه رو شدن باهاش قباد جواب داد

  بعد از اين همه مدت تازه هولت نکنم؟-

  :ادامه داد کرد و لمسباالتنم و

  !يه لحظه فکر کردم اولين بارمونه_

  :سينه عضالنيش کشيدم و لب زدمرودستم و

  نه جناب خواننده_

  اولين بار نيست
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  اينجوری ميبينم دست و پام و گم ميکنمفقط هربار که چشمای شمارو

  :خنديد

  کم زبون بريز_

م کم دستش از کمرم پايين و پايين تر دوباره لبهام گير لبهاش افتاد و کبلند کرد وسرش وو
  ...اومد و معاشقمون ختم به رابطه شد

  :با دوباره شنيدن صدای قباد از آينه دل کندم

  بريم پناه؟_

  :برميداشتم جواب دادم سرم  مرتب ميکردم و کيفم و روهمينطور که شالم و

   آره من آمادم_

  ار اتاق بيرون زدم،و

  :به سمت چمدونها رفت شد و با ديدنم از روی مبل بلند

  چيزی جا نمونه_

  :رد کردمحرفش و

  برداشتمهمه چی و_

بعد هم عزيزآقا به گوشمون و تا خواستم واسه حمل چمدون ها کمکش کنم صدای تق تق در و
  :رسيد

  آقا اجازه هست؟_

  :اومد توباز کرد وقباد که جواب داد در و

  ميارموسايالرواومدم کمک،شما بفرماييد بريد من _

  :رو دوتا چمدونی که قرار بود ببريم نگهداشتو چشمهاش و

  همين دوتا چمدونه؟_

  :به من گفتومد که قباد روو جلوتر ا

  سوار ماشين شو عزيزمبروحاال که عزيزآقا محبت ميکنه کمکمون ميکنه تو_

  ه بيرون زدم،و بعد از لبخندی به عزيزآقا از خون سری به نشونه تاييد تکون دادم
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حياطش ايستاده بود که جلوی در خونه نقلی توبساط اسفند مهری خانم مثل هميشه به راه بود 
  :همزمان با اينکه روبه روش ايستادم گفتمبه سمتش رفتم و

  دعام کن مهری خانم،_

  قباد برگردمبا پسرم ودعا کن با قباد برم و

  :دور سرم چرخونداسفندش ولبخندی زد و

  توکلت به خدا باشه مادر،_

  انشاهللا با گل پسرت برميگردی من دلم روشنه

کلشون پيدا شد و  مهری قباد هم سر وزدم که عزيزآقا و با بغض لبخنددوباره بغض کردم و
تو دست گرفت  و جلوتر از ما خانم بعد از چرخوندن اسفند دور سر قباد،قرآن قديميش و

  :سمت در خروجی رفت

  پناهتون، خدا پشت و_

  که پيدا کردين يه زنگ به منم بزنيد از اين دل نگرونی بيرون بيامآقااميد و

بيرون رفتم و پشت سر من قباد هم قبل از قباد از زير قرآن تو دستش رد شدم وچشمی گفتم و
  ...بيرون اومداز زير سايه قرآن رد شد و

  با رسيدن به فرودگاه،

  ...هواپيما شديم و راهی ترکيه حدود يک ساعتی طول کشيد تا سوار

  هرچی بيشتر ميگذشت،

دلواپسيم هم بيشتر ميشد قر ار شده بود يک روزی و تو استانبول بمونيم و فردا راهی سوئيس 
  و برن بشيم،

  !جايی که شهريار آدرسش و داده بود که اميد آخرم بود واسه پيدا کردن پسرم

با پليس هماهنگ بود و قرار بود بعد از مطمئن  تو اين چند روز بيکار نمونده بوديم همه چيز
  شدن از پيدا کردن سارا و اميد با پليس سوئيس هماهنگی هايی انجام بشه،

اونها ميگفتن بی دخالت ماهم ميتونن سارا رو دستگير کنن اما من نميتونستم بشينم تو خونه و 
  !منتظر باشم که شايد پسرم و بهم برگردونن

  من بايد ميرفتم،
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  ...بايد هرچی زودتر اميد و تو بغلم ميگرفتم بايد صداش و ميشنيدممن 

  صدای خنده هاش صدای گريه هاش و اگه هنوز من و يادش بود،

  !صدای مامان گفتن هاش

  :حسابی غرق فکر اميد بودم که با تکون های دست قباد به خودم اومدم

  حواست کجاست؟_

  :نگاهم که به کاله و عينکش افتاد لبخندی زدم

  استتار کردی؟_

  :خنديد

  ناموفق بود ،_

  همين چند دقيقه پيش حضورم از بلندگوها اعالم شد

  :و چشم ريز کرد

  يعنی نشنيدی؟_

  :سری به اطراف تکون دادم

  همش تو فکر اميدم_

  :ابرويی باال انداخت

  !که اينطور پس گردو خان به کل باعث فراموشی ما شده_

  :آروم خنديدم

  فراموش نميشی فقط يه کم ديگه اين ننه غرغرو رو تحمل کنشما که هيچوقت _

  :لبش و گاز گرفت

  تحمل چيه،_

  !من آرزومه همه عمرم و بااين ننه غرغرو زندگی کنم

  :نگاهم و تو چشماش ثابت نگهداشتم

  ...زندگی ميکنيم_
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  ...تا تهش

  ...کنار هم

حرف زدن با قباد کمکم ميکرد تا رسيدنمون دلشورم همراهم باقی موند و هرچند دقيقه يه بار 
  ...تا از دلواپسی نميرم و حاال باالخره رسيديم

  تو هوای آزاد چشم بستم و نفسی کشيدم که و بعد از باز کردن چشمام ،

شنونده مکالمه قباد با همون دوستش که قرار بود امشب و تو يکی از خونه هاش بگذرونيم 
  .شدم

  :گوشی و که قطع کرد گفت

  دقيقه ديگه ميرسه،علی يه چند _

  ..تو راه بود

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم و همزمان با کشيدن خميازه ای قباد ادامه داد

  نميخوام فقط منتظر رسيدن فردا و رفتن به سوئيس باشيم،_

  ميخوام امروز هم حسابی بهت خوش بگذره،

  !يگرديمبعد از يه استراحت کوتاه از خونه ميزنيم بيرون و تا  خود شب برنم

  :سر کج کردم

  قبوله،_

  !شامم مهمون تو

  :نوک بينيم و کشيد

  آخه تو کی مهمونمون کردی  که اينجوری حرف ميزنی؟_

  :با نوک انگشت دماغم و ماليدم و گفتم

  خيلی وقتا،_

  مثال همه اون دفعاتی که غذای لذيذ گذاشتم جلوت

  :و نگاه معناداری بهش انداختم

  نيومدهو ظاهرا هيچکدوم به چشمت _
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  :دست به سينه ايستاد

  اونارو که خودم خريده بودم تو فقط ريخته بوديشون تو قابلمه زيرشم روشن کرده بودی_

  :نفسم و فوت کردم تو صورتش

  بزار برگرديم،_

  !وقتی مواد غذايی و خام خام گذاشتم جلوت و مجورت کردم بخوريشون ميفهمی

  :پوزخندی زد

  !خداحفظ کنه مهری خانمو_

سوراخای دماغم از شدت حرص گشاد شد و البته با شنيدن صدای مردونه ناآشنايی نتونستم از 
  :خجالتش در بيام

  !سالم قباد_

صدا از پشت سرم بود که کنار قباد ايستادم و با ديدن مردی که همسن و سال قباد ميزد سالم 
  .و احوالپرسی ها شروع شد

  ..اون علی بود همون دوست قباد

  اهی شديم،همراهمش ر

از قباد شنيده بودم که از دوستان قديميشه که چند سالی هست به ترکيه مهاجرت کرده و به 
  تنهايی اينجا زندگی ميکرد،

  ...مرد قند بلند و خنده رويی که موهای کم پشت و بوری داشت

سوار ماشينش که شديم حرفهاش راجع به خونه ای که قرار بود امشب و اونجا بگذرونيم 
  شد،شروع 

البته اون اصرار داشت مارو ببره به خونه خودش يعنی همونجايی که زندگی ميکرد و قباد 
  ...دست رد زد به سينه تموم اصرار هاش چون ميخواست من معذب نباشم

  :با رسيدن به خونه ماشين و پارک کرد و قبل از ما پياده شد

  رسيديم همينجاست، _

  اگه در شانتون نيست من واقعا متاسفم

  :قباد نگاهی به ساختمون انداخت و پياده شد
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   ای بابا کلی بهت زحمت داديم_

  ...و در و برای من باز کرد

  وسايل هارو تو اتاق گذاشتيم و بعد از آشنايی با همه جای اين خونه وياليی و سفارش غذا ،

  .علی رفت

  :ناهار دير هنگاممون و که خورديم قباد از خستگی خميازه ای کشيد

  ميخوابم،من _

  يکی دو ساعت ديگه بيدارم کن که بزنيم بيرون

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم و پتويی که رو کاناپه بود و کشيدم روش

  بخواب_

و با بسته شدن چشم های قباد خودم و با گوشی مشغول کرم و تماس تصويری با برکه شدم و 
  ...اينجوری خودم و تا بيدار شدن قباد مشغول کردم

  از گشت و گذار توی شهر برگشتيم خونه، خسته

  .چند ساعت بيشتر تا رفتن به سوئيس باقی نمونده بود

  ...چند ساعت بيشتر تا رسيدن به اميد يا

  نميخواستم به چيز ديگه ای فکر کنم،

  .ما چند ساعت ديگه راهی ميشديم و من بايد فقط به خودم انرِژی مثبت ميدادم

بيرون نشسته بودم و انگار قصد تعويضشون هم نداشتم که قباد غرق همين افکار با لباس های 
  :با خنده گفت

   ميخوای صبح يه چند دقيقه بيشتر بخوابی واسه همين لباسات و عوض نميکنی؟_

  :خندم گرفت

  ديوونه،_

  ..فقط يه کمی نگرانم

  :چشم ريز کرد

  دوباره؟_
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  :اوهومی گفتم

  تا اميد و پيدا نکنم آروم نميشم_

  :يستادروبه روم ا

  فردا پايان انتظارته،_

  !بزار برسيم

و با لبخند چشم دوخت بهم و اما تا من خواستم جوابی بهش بدم متوجه صدای زنگ گوشی 
  .قباد شديم

  :قباد به سمت گوشيش که روی تخت بود رفت و با ديدن صفحه گوشيش ادامه داد

  از ايرانه،_

  !خونه بابات

  ...و گوشی و جواب داد

  :احوالپرسی اوليه که انجام شد رفته رفته چشم های قباد گرد شد و لب زدسالم و 

  جدی؟_

  جدی ميگی آقا مرتضی؟

  از روی صندلی بلند شدم،

شنيدن اين سوال و چشم های گرد شدش نگرانم ميکرد که قدم برداشتم به سمتش و تا خواستم 
  بپرسم چيشده،

  :قباد زد زير خنده و چند باری پشت سرهم تکرار کرد

  ...خدايا شکرت_

  !خدايا شکر

  :ديگه دل تو دلم نبود که پرسيدم

  چيشده؟_

  چيشده قباد؟

  :صدای خنده  هاش قطع نشد باال تر رفت
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  ميخواستی چی بشه؟_

  !اميدمون پيدا شده

  :صدای نفس هام بلند شد

  چ...چی؟_

  :خطاب به بابا که پشت خط بود گفت

  ميزارم رو اسپيکر خودتون بهش بگيد،_

  !نميکنهباور 

  :همزمان با گذاشتن گوشی روی حالت اسپيکر از دستش کشيدمش و صدای بابارو شنيدم

  الو پناه خوبی بابا جون؟_

  :صدام در نميومد

  خوبم بابا،_

  چيشده؟

  :خنده هاش گوشم و پر کرد

  ...پسرت پيدا شده_

  پليس زنگ زد،

  اون زن و اميد تو سوئيسن همونجايی که شهريار آدرسش و داده،

  همکاری پليس سوئيس اون خونه تحت نظره، با

  !فردا به اميدت ميرسی باباجون

  بغض سنگينی گلوم و گرفت از خوشحالی  دستم ميلرزيد و حتی نميتونستم حرفی بزنم،

  بعد از اين همه مدت رسيدن به پسرم،

  به زندگيم،

  م گرفت،سلول به سلول تنم و غرق در اين خوشحالی عجيب کرده بود که قباد گوشی و از

  صداش و نشنيدم،
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  نه صدای قباد و نه صدای بابا،

  فقط تونستم رو لبه تخت بشينم و از خوشی،

   !از ذوق زدگی اشک بريزم و تو دلم هزار مرتبه خداروشکر کنم

  قباد گوشی و قطع کرد و کنارم نشست،

  :چشمهاش ميدرخشيد و لبهاش ميخنديد

  اشک شوقه؟_

  :با صدای گرفته گقتم

  پيداش کرديمباالخره _

  :و تند تند اشکام و با پشت دست پاک کردم

  نکنه سارا دوباره فراری شه؟_

  نکنه فردا که ما ميرسيم برن ،از اونجا رفته باشه؟

  :سری به اطراف تکون داد

  ممکن نيست_

  پليس تحت نظر دارتش،

  !خودت که شنيدی

  رد،و فاصله بينمون و کمتر کرد و نهايتا تو همين حالت نشسته بغلم ک

  سرم و روی شونش گذاشتم و اشک ريختم،

  ...دستهاش نوازشگر موهام بود

هر چند ثانيه يه بار دماغم و باال ميکشيدم و عين بچه ها دوباره گريه هام و از سر ميگرفتم 
که قباد از آغوشش جدام کرد و واسه عوض کردن حال و هوای من هم که شده زد تو خط 

  :ديوونه بازی

  د د د_

  که اومدم خواستگاری همچين حالی داشتی نه؟اون شبم 

  راستش و بگو اون شب بيشتر ذوق زده شده بودی يا االن؟
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  :و شونه ای باال انداخت

  !به نظر من که اونشب_

  باالخره پای مردی مثل من در ميون بود،

  !شوخی که نبود

  گريه کردن يادم رفت و با صدای بلند بين اشک ريختن هام،

  :خنديدم

  شتر خودت و تحويل بگيريه کم بي_

  :چشم ريز کرد

  بيشتر از اين؟_

  صدای خنده هامون که باهم تلفيق شد و به گوش آسمون رسيد با خودم فکر کردم،

  ...به حرفهای قباد

  ...به اينکه اونشب هم خيلی خوشحال بودم

  !به اينکه رسيدن به قباد هم بهترين اتفاق زندگيم بود

  نفهميدم شب و چطور صبح کردم،

  ...چشم روهم نذاشتم

  ...هی از اين پهلو به اون پهلو شدم و منتظر رسيدن فردا موندم و باالخره هم رسيد

  نفهميدم شب و چطور صبح کردم،

  ...چشم روهم نذاشتم

  ...هی از اين پهلو به اون پهلو شدم و منتظر رسيدن فردا موندم و باالخره هم رسيد

  .نده بود که راهی فرودگاه شديمحاال فقط سه ساعت به پروازمون باقی مو

  .علی مارو رسوند و بعد از يه خداحافظی مفصل رفت

  رو صندلی کنار قباد به انتظار نشستم،

  مئام پاهام و تکون ميدادم و زل زده بودم به بليطم که تو دستم بود،
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  ...دبم ميخواست هرچی زودتر سوار هواپيما بشيم و بريم

  !ه آغوش کشيدن اميدبريم که دلم لک زده بود واسه ب

با کشيده شدن کالهم به روی چشمهام از فکر بيرون اومدم و کالهم و باال دادم و با قيافه پوکر 
  :به قيافه از خنده وا رفته قباد نگاه کردم

  االن اين چه کاری بود؟_

  :تو همون حال ابرويی باال انداخت

  همينکه کالهتو کشيدم رو چشمات؟_

  :تکون دادم و قباد ادامه دادسری به نشونه تاييد 

  هيچی ديگه،_

  !کالهت و کشيدم تو چشمات

  :لب زدم

  مرض  داری احيانا؟_

  :اين بار چشماش گرد شد

  جانم؟_

  با منی؟

  :اوهومی گفتم که نفس عميقی کشيد

  !آره ديگه اميد مياد به بازار قباد ميشه دل آزار_

انفجارم از شدت خنده نشن و تا ميتونستم دستم و جلوی دهنم گرفتم تا همه فرودگاه متوجه 
  :خنديدم

  زده به سرت؟_

  :شونه ای باال انداخت

  بخند تو که جای من نيستی،_

  تو که کمبود محبت نداری،

  من بدبختم که حسابی تنهام،
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  اون از خانوادم که سايم و با تير ميزنن اينم از زنم

  :صدای خنده هام ساکت شد

  کالهم و کشيدی و منم بهت گفتم مرض داری؟ آها همه اينا بخاطر اينه که_

  :و سرم و بردم جلو

  ...بيا_

  !بيا دوباره کالهم و بکن تو چشمام قول ميدم نگم مرض داری

  :کف دستش و رو صورتم گذاشت و سرم و هول داد عقب

  !برو خودت و مسخره کن_

  :تکيه دادم به صندلی و بعد از کشيدن  نفس عميقی گفتم

  بااميد برگرديم،بزار بريم و _

  قول ميدم از تنهايی در بيای،

  !ما ديگه ميشيم خوشبخت ترين و خوشحال ترين خانواده سه نفره روی زمين

  :لبخندی زد

  !خداکنه_

  با لبخند دلش و از اين بابت قرص کردم و همزمان متوجه رسيدن زمان پروازمون شديم،

  ...شديم از روی صندلی ها بلند شديم و همراه با چمدونها راهی

  ...هرلحظه بيشتر از قبل به پسرم نزديک ميشدم

  با رسيدن به زوريخ  شدت طپيدن قلبم تو سينم افزايش يافت،

باورم  نميشد حاال فقط کافی بود از اين شهر به پايتخت يعنی برن بريم و بعد هم همه چيز 
  !تموم ميشد

گيرمون نيومد و اين يعنی انتظار شب بود و دنبال بليط قطار بوديم تا به برن بريم اما بليط 
  ...دوباره

بی تابی بيش از حدم باعث شده بود تا زيبايی های سوئيسی که هميشه دوست داشتم بهش سفر 
  !کنم به چشمم نياد و ناراحت پيدا نکردن بليط باشم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

696 
 

  :تو خيابون در حال قدم زدن بوديم و من حسابی تو خودم بودم که قباد روبه روم ايستاد

  !شنهاد دارميه پي_

  :سريع گفتم

  يعنی راهی هست که همين االن بريم برن؟_

  :سری به نشونه رد حرفم تکون داد

واسه رفتن که بايد تا فردا صبر کنيم ولی مبتونيم امشب و بريم خريد اونم تو معروف ترين _
  خيابون اينجا

bahnhofstrasse 

  ،ميتونی هرچی دوست داری بخری هم واسه خودت هم واسه اميد

  !روحيتم عوض ميشه

  :تا خواستم چيزی بگم پيش دستی کرد و ادامه داد

  !تو يه رستوران خوب هم شام ميخوريم_

تازه سر شب بود و نه موقع خواب بود که بخوام باهاش مخافت کنم و بگم بريم هتل و نه دلم 
  :ميخواست دوباره به انتظار بشينم که زير لب باشه ای گفتم

  اين خيابونی که ميگی بهترين جواهر فروشيارو تو خودش جا داده،  بريم ولی يادت باشه_

  !اگه بااين قضيه مشکلی نداری بريم

  :هينی کشيد

  !بيا بريم ببينم يه دربستی چيزی پيدا ميکنم زودتر بريم برن_

  :و عين ديوونه ها راه افتاد و به زبون فارسی و با صدای رسايی پشت سرهم تکرار کرد

  ...دربست برن_

  !دربست برن

  :از خنده خم و راست ميشدم و قباد همينطور  داشت به مسيرش ادامه ميداد که صداش زدم

  مهندس اسنجا کسی زبون تورو نميفهمه_

  بين رفت و اومد مردم،
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  :چرخيد سمتم

  خدارو چه ديدی شايد يه راننده تاکسی ايرانی پيدا کرديم_

  :خودم و بهش رسوندمو دوباره راه افتاد که بدو بدو دنبالش رفتم و 

  انقدر دلقک بازی در نيار،_

  !جواهر نخواستم

  :نفس عميقش و فوت کرد تو صورتم

  جدا؟_

  :اوهومی گفتم که لبخند دندون نمايی زد

  خب خداروشکر پس همون فردا ميريم برن،_

  االن بريم بازار گردی

  :نگاه متاسفم و بهش دوختم

  خساستم حدی داره بريم_

  :شد صدای خنده هاش بلند

  عزيزم من که بااين حرفها تحت تاثير قرار نميگيرم،_

  !حاال تو هرچی دوست داری بگو

  :دستم و که تو دستش گرفت غر زدم

اونطور که باد انداختی تو گلوت که بريم خريد من خيال کردم قراره يه عالمه جواهر و _
  ساعت اصل رولکس واسم بخری

  :بی پروا ميخنديد

  تنخير از اين خبرا نيس_

  :لبام تو صورتم جمع شد و تا چند دقيقه چيزی نگفتم که دوباره صدای قباد و شنيدم

  خب حاال نميخواد قهر کنی،_

  !ميخرم برات
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  نگاهی به ساعت تو دستم انداختم

  :ساعت بند استيل نقره ای رنگی که ستش تو دست قباد بود و حسابی هم باهاش قيافه ميگرفت

  مبارکه؟_

  :تکون دادمسری به نشونه تاييد 

  !همينا خوبه_

  .زير لب چشمی گفت و به زبون انگليسی روبه فروشنده کرد و ساعت هارو خريد

  تو جعبه و بسته بندی شکيلش،

  .ست ساعتها تحويل من داده شد وبيرون زديم

  :هوای سرد امشب باعث شد تا يه دستم و تو جيبم فرو کنم و از سرما به خودم بلرزم

  چقدر سرد شد_

  :خنده جواب داد قباد با

  از اولشم سرد بود منتها شما داغ خريدن ساعت بودی متوجه نشدی_

  :ادای خنده هاش و درآوردم

  خودت و مسخره کن_

  :به خنده هاش ادامه داد

  اونم چشم،_

فقط حاال که سردته بيا سريع تر يه چيزی هم واسه پسر کوچولومون بخريم و بريم غذا 
    بخوريم

  دم،دوباره از سرما لرزي

  واسه اميد خريد کنيم بريم تو هتل غذا ميخوريم

  :سری تکون داد

  پيشنهاد خوبيه حاال واسه اميد چی بخريم؟_

  :شونه ای باال انداختم
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  دلم ميخواد از اين اسباب بازی سنتی ها واسش بخريم،_

  از همين چوبيا که يه کم پايين تر ديديم

  :ابرويی باال انداخت

  ...پس بريم_

  ...ت و راهی شديمو دستم و گرف

  با خستگی خودم و روی تخت انداختم،

  بی اختيار پلک هام سنگين شده بود؛

  ...تو اين دو روز به اندازه ده سال خسته شده بودم

به اندازه ده سال دلشوره گرفته بودم و حاال بی تاب رسيدن صبح حسابی خوابم ميومد که قباد 
  :زودتر از من با گفتن يه شب بخير چشم بست

  ...بخواب که صبح زود بايد بيدار شيم_

  !جواب شب بخيرش و دادم و از خستگی خيلی زود خوابم برد

  صبحم با شنيدن صدای قباد چشم باز کردم،

  :باال سرم نشسته بود و پشت سرهم اسمم و صدا ميزد که گفتم

  !بيدار شدم، بسه_

  :دستش و تو موهام کشيد

  و باز کردی يه ساعته دارم صدات ميزنم تازه چشمات_

  :با همون منگی و خوابآلودگی خنديدم

  !يه ساعت ديگه هم صدام بزن بلکه بلند شم_

  :نوچ نوچی گفت

  شرمندم عزيزم،_

  يه ساعت ديگه قطار حرکت ميکنه و اگه بهش نرسيم بايد فردا بريم پيش اميد

  :بااين حرفش از جام پريدم و هراسون ازتخت پايين رفتم
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  دی؟چرا زودتر بيدارم نکر_

  :و نگاهی به اطراف انداختم واسه پيدا کردن لباس هام

  پاشو حاضر شو_

  :صدای خنده های بلندش فضای اتاق و پر کرد

  شوخی کردم ديوونه،_

  !آروم باش

  : با صدای بلند نفس نفس زدم

  !خيلی شوخی مسخره ای بود_

  :رو لبه تخت نشسته بود که ايستاد

  عيب نداره،_

هم صبحونه ميخوريم هم به وقتش به قطار ميرسيم و جلوی آينه  به جاش زودتر آماده ميشی
   .تو اتاق دستی به موهاش و ته ريشش کشيد و کم کم شروع به آماده شدن کرد

قطار تو حرکت بود و چيزی به رسيدنمون نمونده بود که با خيال آسوده نفس عميقی کشيدم و 
  :روبه قباد که تو خودش بود گفتم

  گرفتيم برميگرديم ايران؟اميد و که تحويل _

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  بعد از پيدا کردنش ميرم دنبال بليط،_

  بليط امارات يا ترکيه هرکدوم که زودتر بود،

  کارام حسابی عقب افتاده

  :لبخندی زدم

  مرسی که اين مدت واسه پيدا کردن اميد از کار و زندگيت زدی_

  :جواب دادقهوه ش و تو دستش جابه جا کرد و 

  زندگی من تويی عزيزم،_

  !هيچ کاری هم مهم تر از تو ندارم
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  :لبخندم عميق تر شد

  !پس قهوه ات و بخور_

  :لبهاش عينهو يه خط صاف شد

  همين؟_

  :ابرويی باال انداختم

  پس چی؟_

  چيز ديگه ای که نميخوری،

  همين ليوان قهوه دستته فقط

  :تفس عميقش و فوت کرد تو صورتم

  درسته،_

  !من قهوم و ميخورمپس 

و با ديوونه بازی يه نفس قهوه رو سرکشيد و همزمان با پايين آوردن ليوان خاليش قطار هم 
  !از حرکت ايستاد و اينجا همون ايستگاهی بود که من و به اميد ميرسوند

بی تاب بودم واسه پياده شدن و سراز پا نميشناختم که سريع خودم و جمع و جور کردم و 
  :گفتمروبه قباد 

  رسيديم_

  !باالخره رسيديم

  با حال خوش از قطار پياده شديم،

  !انقدر ذوق زده بودم که حتی ميتونستم واسه ديدن اميد پرواز کنم

  :سر از پا نميشناختم و فقط زل زده بودم له آأرسی که حاال تو دستم گرفته بودم که قباد گفت

  خودمون نميريم اونجا،_

  اونها اميد و پس ميگيريمميريم اداره پليس از طريق 

  همونطور که  اداره آگاهی خودمون گفته

  ...حرفی نزدم و سوار ماشينی شديم که مارو به اداره پليسی تو نزديکی همون ادرس ميبرد
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  با رسيدنمون من که خلی زبانم خوب نبود،

  تو راهرو نشستم و قباد واسه انجام کارها تنهايی راهی شد،

پ کاپشنم و مدام باال و پايين ميکردم که سر و کله قباد پيدا شد با از شدت ذوق و اضطراب زي
  :ديدنش از روی صندلی بلند شدم و دلواپس پرسيدم

  چيشد؟_

  !گفتن ما همينجا بمونيم تا خودشون سارا رو دستگير کنن

  :لب زدم

  قباد تو که ميدونی من ديگه طاقت ندارم_

  !من بايد برم

  :سر کج کرد

  اميد تو بغلته، فوقش يه ساعت ديگه_

  ...بشين نگران نباش

  همين االن ميخوان برن دنبالش

  :عميق نفس کشيدم و رو صندلی فرود اومدم

  چرا نميزارن ما باهاشون بريم؟_

  :روبه روم ايستاد و جواب داد

  اونا کار خودشون و بلدن،_

  پليسی که باهاش حرف زدم گفت همين االن يه تيم و واسه دستگيری سارا ميفرستن،

  !سارا با مدارک جعلی اميد و آورده تو اين کشور و حاال حاالها باهاش کار دارن

  :سرم و بين دوتا دستام گرفتم

  واسم مهم نيست،_

  !مهم فقط اميده

  :با لبخندش سعی کرد آرومم کنه
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  ميخوای بريم بيرون يه هوايی بخوريم تا پليس کارش و انجام ميده؟_

  :سری به نشونه رد حرفش تکون داد

  رو پاهام نميتونم وايسم_

  :کنارم نشست

  ...پس همينجا منتظر ميونيم_

  ...و سرم و هدايت کرد روی شونش

سر که رو شونش گذاشتم کمی دلم آروم گرفت و لمس دستهام توسط دستهای مردونش بيشتر 
  از قبل بهم دلگرمی داد،

  ...بودبهم کمک کرد تا يک ساعت ديگه هم دووم بيارم و چقدر اين کمکش موثر 

  اصال اگه قباد نبود من چند روز بعد از جداييم از شهريار که منجربه  دوريم از اميد شده بود،

  ...دق ميکردم

  دق ميکردم و هيچوقت اين روزهارو نميديدم،

  !هيچوقت دوباره سرپا نميشدم

  ...هيچوقت معنی خوشبختی و نميفهميدم

  قباد بود که خوشبخت بودم،

  ...م و شروع يه زندگی نو بودمکه منتظر رسيدن به پسر

  ! که نفس ميکشيدم

پاهام از استرسی که رخنه کرده بود تو جونم ميلرزيد و هيچ کنترلی رو خودم نداشتم و به 
جای جفتمون قباد آروم بود که نگاهی به صورتم انداخت و قبل از اينکه اون بخواد چيزی 

  :بگه من با نگرانی گفتم

  پس چرا نميان؟_

  که رفتنخيلی وقته 

  :نگاهی به ساعت مچيش انداخت

  همش يه ساعته که رفتن،_
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  ...يه کم ديگه منتظر بمونيم برميگردن

  تا خواستم چيزی بگم با شنيدن صدای گريه های بلند بلند بچه ای،

  ...پلکم پريد و قفسه سينم از شدت هيجان و اضطراب شروع کرد به باال و پايين شدن

  ...ز فاصله بيشتری ميشنيدمش آشنا بودصدای گريه هايی که هرلحظه ا

  ...صدای پسرم بود

حتم داشتم و اما جرئت سر چرخوندن نداشتم که قباد از روی صندلی بلند شد و خيره به همون 
  :سمت گفت

  ..اومدن_

  !اميد و آوردن پناه

  ...ميترسيدم که همه اينا يه رويا باشه

به پشت سرم نگاهی بندازم که قباد دستم  ميترسيدم که نکنه خواب باشه و هنوز نتونسته بودم
  :و گرفت و کمکم کرد بلند شم

  ...نگاه کن_

  !اميد و ببين

  باالخره برگشتم،

  بغضی که گلوم و گرفته بود و حتی مانع از حرف زدنم شده بود با ديدن اميد در حال گريه،

  ...شکست و اشکهام پشت هم سرازير شد

تم همينجا بايستم که دويدم سمت پليسی که اميد و تو بغل شونه هام از گريه ميلرزيد و نميتونس
گرفته بود با حال ناميزونم سعی کردم واسه به آغوش کشيدن اميد اما مگه ميشد بااين دستهای 

  لرزون که کنترلی روش نداشتم همچين کاری کرد؟

ميگه که قباد نميتونستم و تالشم بی فايده بود و حتی نميفهميدم اون پليس به انگليسی داره چی 
  کنارم ايستاد و بعد از جواب دادن به پليس،

  :اميد و بغل کرد و چرخيد به سمتم

  !اينم پسرمون_

  دستهام و تو صورت گريون اميد کشيدم،
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  :سر و صداش اينجارو برداشته بود و من هم پای اون گريه ميکردم که قباد با خنده گفت

   اختيداون اوه مادر پسری چه فيلم هندی ای راه اند_

بين گريه خنديدم و شروع کردم به بوسيدن سر و صورت اميد و همزمان با عقب کشيدن سرم 
  ...متوجه دوباره باز شدن اون در انتهای راهرو و ورود سارا به همراه دوتا مامور شدم

دستبند به دست با هر قدم بهم نزديک تر ميشد که اشکام و با پشت دست پاک کردم و صدای 
  :دمقباد و شني

  !پناه آروم باش_

  :لب زدم

  ...آرومم _

  ...اما نبودم

اما به اندازه صدسال تو اين مدت زجر کشيده بودم و نميتونستم ساکت بمونم و چيزی نگم که 
  ...يه سمت سارا گام بلندی برداشتم

با ديدنم عصبی رو ازم گرفت و خواست به قدم برداشتنش ادامه بده که با مقابلش ايستادن 
  :ين کار و بهش ندادم و نگاهم و تو چشمهای حال بهم زنش چرخوندماجازه ا

  چرا با من اين کار و کردی؟_

  :از پليسی که بهش دستبند زده بود خواست ببرتش اما من نزاشتم و با گرفتن دستش ادامه دادم

  پسرم و ازم دزديدی حاالهم داری راهت و ميکشی و ميری؟_

  :با صدای بلند داد زد

  اندازه تو از اين بچه سهم دارم،منم به _

  ...اميد بيشتر از اينکه پسر تو باشه پسر منه

  ..من بودم که همه اين مدت مواظبش بودم

  من بودم که بيشتر از تو تر و خشکش کردم

  :و تو صورتم لب زد

  !پس به من نگو دزد_
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  !من اميد و بيشتر از هرچيزی تو اين دنيا ميخوام

  :پوزخندی زدم

  و قانع ميکنی؟داری خودت _

  توی عوضی بااين کارت باعث شدی من هزار بار بميرم و زنده شم و حاال ميگی دزد نيستی؟

  :و سری به نشونه رد حرفهاش تکون دادم

  ...تو يه دزد کثيفی که من قرار نيست ازش بگذرم_

  :و چشم ريز کردم

  اينجا که حاال حاال ها باهات کار دارن خانم زرنگ ،_

  مه چی باشی شکايت من و پيگيری های پليس ايرانم که هستبايد جوابگوی ه

  :و لبخند حرص دراری تحويلش دادم

  !اميدوارم  روزهای خوبی و بگذرونی_

و دستش و که محکم گرفته بودم پس زدم که همزمان با همراهی شدنش با دوتا پليسی که دو 
  :طرفش بودن گفت

  من اميد و ندزديدم،_

  ...من باشهمن فقط ميخواستم اون مال 

  ...فقط ميخواستم به تالفی کاری که شهريار کرد حداقل اميد و داشته باشم

  !تو نميفهمی

  ...صدای لرزونش چيزی و عوض نکرد

  ...دلم نسوخت

  هيچ حسی نداشتم جز خوشحالی ،

  ...جز لبريز بودن از شادی بخاطر پيدا کردن پسرم

محو تماشای قبادی بودم که با ديدن اميد صورتم هنوز خيس بود اما حال چشم هام بهتر بود و 
انگار من و فراموش کرده بود که همه تمرکزش و گذاشته بود پای آروم کردن اميد و شايد 

  !اصال متوجه درگيری لفظی من و سارهم نشده بود
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  :به سمتشون که رفتم همينطور که اميد و تو بغلش تکون ميداد گفت

  د بچرخونمش تا گريه نکنهواسه خودش مردی شده ولی همچنان باي_

  ...و واسه اميدی که ديگه گريه نميکرد عين دلقکا ادا درآورد و اميد باالخره خنديد

  و خنده هاش که مرواريد های کوچولوی توی دهنش و نمايان ميکرد،

  ...شيرين تر از هرچيزی بود

  !اين شيرين ترين لحظه ای بود که تو تموم عمرم تجربه کرده بودم

  ...از عسلشيرين تر 

چند ساعتی طول کشيد تا کارمون اينجا تموم شد و حاال بعد از اتمام همه کارهامون تو هتلی 
که امشب و فرداشب و قرار بود توش بگذرونيم ودو روز ديگه با پروازی که به مقصد 

  ...امارات بود برميگشتيم

  !بااميد برميگشتيم  و تموم بی قراری هام همينجا جا ميموند

  ا ايران و با خداحافظی از مامان قطع کردم و نگاتماس ب 

  هی به اميد انداختم،

نميدونم قباد چی به خوردش داده بود که قيافش اين شکلی شده بود که همزمان با نشستن پشت 
  :ميز غذاخوری هتل گفتم

  چی خورده اين شکلی شده؟_

  :شونه ای باال انداخت

  !ادمنميدونم از هرچی که رو ميزه يه ذره بهش د_

نگاهی به غذاهای روی ميز که حتی بلد نبودم اسمشون و درست تلفظ کنم و طعم های عجيب 
  :و غريبی هم داشتن انداختم و گفتم

  از همش؟_

  :يه تيکه از استيکش و خورد و جواب داد

  !همش_

  :نفس عميقی کشيدم
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باشم که اگه يه دقيقه تا االن همه نگرانيم پيدا کردن اميد بود از االن به بعد بايد نگران اين _
  !ازتون غافل شم قراره چه دسته گلی به آب بديد

  !قباد هنوز جوابی بهم نداده بود که اميد شروع کرد به پشت سرهم گفتن آب

  :انگار تشنش بود که قباد چشمی گرد کرد

  چشم آبم ميدم خدمتتون_

  :و همزمان با برداشتن ليوان آب گفت

  اجازه هست؟_

  :قهقهه آرومی زدم

  !اجازه ماهم دست شماست_

خنديد و همينطور که اميد و رو پاهاش نشونده بود يه کمی بهش آب داد و دوباره به خوردن 
  ...غذا مشغول شديم

  ...چه شبی بود امشب

  انقدر خوب بود که راضی بودم زمان تو همين لحظه ها،

  !سر همين ميز شام متوقف بشه

....  

  ...ميگذشتچند روزی از برگشتنمون به ايران 

تو اين روزها مامان اينا بااينکه درگير کارهای مربوط به مراسم ازدواج برکه و مهرداد بودن 
  ...اما هر طوری که بود يک بار درروز ميومدن خونه تا آقا اميد و ببينن

  ...همه خوشحال بودن بخاطر پيدا شدن اميد

  ...خودش بود واسه اينکه بااومدنش من ديگه اون پناهی نبودم که مدام تو

  ...شده بودم پناهی که سالها قبل ميشناختمش

  !پناهی که خوشحال بود و پر انرژی و حسابی شوق زندگی داشت

  :پا روی پا انداخته بودم و غرق همين افکار بودم که برکه همزمان با کشيدن لپ اميد گفت

  !آدم اين فسقلی و نگاه ميکنه هوس بچه ميکنه_
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  که بااين حرف برکه چای پريد تو گلوش و به سرفه افتاد،  مهرداد داشت چای ميخورد

صورتش از خجالت سرخ شده بود که فنجونش و گذاشت رو ميز عسلی و بابا که ميدونست 
  :اين حرف برکه باعث اين حال مهرداد شده با خنده سری تکون داد

  !ايشاهللا بچه شماهم ميبينيم برکه خانم_

  :اد که نگاهی به مهرداد انداخت و دستپاچه گفتبرکه انگار تازه دو هزاريش افت

  من کلی گفتم_

  :و بااينکه سرفه های مهرداد قطع شده بود از روی مبل بلند شد و گفت

  من برم يه ليوان آب بيارم_

و اينجوری خودش و چپوند تو آشپزخونه و من و مامان که متوجه همه چی بوديم با خنده 
  :صدای ماهان بلند شدنگاهی به هم انداختيم و اين بار 

  !آبجی پناه اين ماشين شارژی که برام از سوئيس آوردی خيلی خفنه_

  :و دوباره تموم حواسش و به ماشينش دوخت که قباد کنار مهرداد نشست

  !پس حاال که راهش انداختيم حسابی باهاش بازی کن_

  ...و يه فنجون چای از تو سينی واسه خودش برداشت

  

   ...سال بعد5

  

  شهريار#

  در که باز شد با برخورد مستقيم نور آفتاب تو چشمام،

  ...دستم و جلوی صورتم گرفتم و آروم به سمت بيرون قدم برداشتم

  .هيچکس دنبالم نيومده بود

هيچکس اين بيرون منتظرم نبود و من اصال نميدونستم بعد از گذشت اين چند سال اصال کسی 
  من و يادش بود؟

  رسيدن به ماشين هايی که کمی پايين تر بودن و با رسيدن بهشون،قدم برداشتم تا 
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  :قبل از اينکه من چيزی بگم راننده يکی از ماشين ها ابرويی باال انداخت

  شما ،_

  شما همون خواننده معروفه نيستی که تو خونش با مواد مخدر گرفتنش؟

  ...بااين حرفش توجه بقيه هم به سمت من جلب شد

  ...ن کشيدم تا شناخته نشم اما هيچکس پنج سال قبل و از ياد نبرده بودکالهم و کمی پايي

  هيچکس تيتر اون روزنامه،

هيچکس اخبار منتشر شده تو فضای مجازی و از ياد نبرده بود که صدايی تو گلو صاف کردم 
  :و گفتم

  يه ماشين ميخوام واسه اقدسيه_

  :مرد جوون تری که کنارش بود پوزخندی زد

  ..خودشه_

  :روبه من ادامه دادو 

  با پارتی بازی آزادتون کردن نه؟_

  :و شونه ای باال انداخت

  !واال هرکسی و با مواد بگيرن به اين زوديا آزاد نميکنن_

  :روبه راننده با جديت گفتم

  ميخوام برم اقدسيه،_

  ميری؟

  :سری تکون داد

  ...ميرم_

  ولی شما بگو چيشد که آزادت کردن؟

  !خودمون ميمونه آقای کاميابیاين تن بميره بين 

  ...کالفه نفس عميقی کشيدم  و راه افتادم سمت ماشينی که جلوتر بود و سوار شدم
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  :قفسه سينم از فشار عصبی باال و پايين ميشد که راننده سرش و کرد تو ماشين

  کجا ميخوايد بريد؟_

  :حوصله دوباره شناخته شدن نداشتم که بی اينکه نگاهش کنم جواب دادم

  ...اقدسيه_

  !دربست من و تااونجا ببر

  ...و طولی نکشيد که راننده سوار شد و راه افتاديم

يه جوری به خيابون ها نگاه ميکردم که انگار سی سال اون تو بودم و البته اين پنج سال واسه 
  !من يک عمر گذشته بود

  ...شايد خيابونا

  ...ماشينا

  ...عوض شده بودم خونه و ساختمونا تغييری نکرده بودن اما من

از اسم و آوازه شهريار کاميابی هيچی نمونده بود و حتی حاال که بعد از اين همه مدت با رفع 
  اتهام باالخره بيرون اومده بودم،

  …مردم اينطوری شروع به قضاوتم کرده بودن

  ...با رسيدن به خونه از فکر بيرون اومدم

  ...جابه جا کردم و نگاهی به ساختمون انداختمهمزمان با پياده شدنم کيف وسايالم و تو دستم 

  همون خونه ای که به انتخاب سارا خريده بودمش تا زندگی رويايی ای و توش بگذرونيم،

  ...حاال آينه دق شده بود

  ...کليد و از تو جيب کيفم بيرون آوردم و وارد شدم

  ... قفل در ساختمون همون بود

  شين خاک خوردم بندازم،قبل از اينکه تو پارکينگ نگاهی به ما

  تصميم گرفتم برم باال،

  .سوار آسانسور شدم و نفس عميقی کشيدم که هيچکدوم از در و همسايه رو نديده بودم

  روی چشم تو چشم شدن با هرکسی که من و ميشناخت و نداشتم،
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  دلم ميخواست خودم و تو خونه حبس کنم و با خودم فکر ميکردم زندونی که اين بيرون بود،

حتی به مراتب سخت تر و عذاب آور تر از زندانی بود که چند ساعت پيش ازش رها شده 
  !بودم

  با رسيدن آسانسور به طبقه مورد نظرم،

  ...پياده شدم و به سمت خونه رفتم

  !خونه تنهايی هام

  کليد و انداختم و تا در باز شد با ديدن شيوا چشمام گرد شد،

  :ريد و لب زداونم با ديدن من شوکه شده از جا پ

  ...تو_

  ...تو اينجا

  همزمان با بستن در بين حرفش پريدم

  :و با صدای بلندی گفتم 

  تو تو خونه من چيکار ميکنی؟_

  ما که دوسال پيش از هم جدا شديم حاال اينجا چه غلطی ميکنی؟

  عقب عقب رفت و قبل از اينکه اون بخواد چيزی بگه صدای آشنايی به گوشم خورد،

  :تو حموم به گوش ميرسيد صدايی که از

  عزيزم با کسی حرف ميزنی؟_

  با مرور صدا پلکم پريد ،

  اون اينجا چيکار ميکرد؟

شيوا دست و پاش و گم کرده بود و نميدونست بايد چی بگه که اين بار صدای باز شدن در 
  :حموم توجهم و به اون سمت جلب کرد و صدارو واضح تر شنيدم

  شيوا؟_

  کجايی؟

  !مئن بودم خودشهحاال ديگه مط
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  صدايی که ميشنيدم،

صدای کسی نبود جز شهاب که نفس های بلند و پی در پی ای کشيدم و قبل از اينکه بخوام به 
  سمت حموم برم،

  :دوباره شهاب گفت

  ...شيوا_

  ...و يک آن صداش قطع شد

  صداش و از پشت سرم شنيده بودم که چرخيدم سمتش،

بود و من اصال نميدونستم تو اين خونه چه خبره که شهاب با حوله تن پوش روبه روم ايستاده 
  :لب زد

  ...تو_

  ...تو کی آزاد شدی

  :گام بلندی به سمتش برداشتم

  کثافت تو تو خونه من چه گوهی ميخوری؟_

  :و يقش و تو دستم گرفتم که شيوا با جيغ گفت

  ولش کن_

  ...قلبم نامنظم ميکوبيد

  اينجا تو خونم ببينمش،شهاب رفيق من بود و دليلی نداشت 

  !دليلی نداشت شيوا رو عزيزم صدا کنه

  :داد زدم

  چرا خفه خون گرفتی؟_

  دارم ميگم تو خونه من چه گوهی ميخوری؟

  :هرجوری که بود دستم و پس زد و عقب رفت و با قيافه حق به جانب گفت

  !اينجا ديگه خونه تو نيست_

  :پوزخندی زدم
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  مزخرف نگو،_

  چيکار ميکنی؟فقط بگو اينجا 

  تو خونه من بااين کثافت چيکار ميکنی؟

  :با اخم غليظی زل زد بهم

  !حرف دهنت و بفهم_

  :چشم ريز کردم و شهاب با اشاره به شيوايی که با فاصله بين جفتمون ايستاده بود ادامه داد

  شيوا زن منه،_

  اينجاهم خونه ماست،

  !حاال برو بيرون

  :لب زدم

  ...خفه شو_

  :گفت اين بار شيوا

  !يا همين االن ميری بيرون يا زنگ ميزنم پليس_

  قفسه سينم از شدت حرص باال و پايين ميشد ،

  زل زده بودم به شهاب ،

  :حرفهايی که ازش شنيده بودم و باور نميکردم که شيوا در خونه رو باز کرد

  !به سالمت_

  ...نرفتم

  !اينجا خونه من بود

اينجان که دوباره به شهاب حمله کردم و چسبوندمش به من بايد ميفهميدم اين دوتا کثافت چرا
  :ديوار

  بگو،_

  ...بگو چه غلطی کردی کثافت
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  !حرف بزن

  :هولم داد عقب و داد زد

   !گفتم_

  همه چی و گفتم،

  من و شيوا باهم ازدواج کرديم اينجاهم خونه ايه که تو قبل از طالق ،

  :به اسم شيوا زدی و با پوزخند ادامه داد

  اينجا نيست،فقط _

  يه ويال تو شمال،

  ماشينت و يه آپارتمان ديگه،

  درصد حساب بانکيت، 80

  !همه و همه حاال متعلق به شيواست

  :به سختی صدام و از حنجرم بيرون فرستادم

  !مزخرفه_

  :دوباره داد زد

  !نيست_

  :و چند قدمی جلو اومد

  خيال کردی چطور مهريه سنگين شيوا رو صاف کردی؟_

  چطوری راضی شد به طالق؟خيال کردی 

  :و با صدای آرومتری ادامه داد

  تو همه اينارو به اسم شيوا زدی ،_

  تو همه چی و با يه وکالت نامه به شيوا دادی و از هم جدا شديد ،

  اگه باور نداری برو از وکيلت بپرس،

  !برو و ببين که تو اون وکالتنامه که به شيوا دادی چيا ذکر شده
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  !برو

  بانيت مشت شد،دستام از عص

  گيج شده بودم،

  يعنی من ته مونده زندگيمم باخته بودم؟

  :حرفهای شهاب هنوز ادامه داشت

  واسه باقی مونده پولی که تو حسابته هم بايد بری پيش همون وکيلت_

  :و با پوزخند ادامه داد

  اون ترجيح داد بعد از بيرون اومدنت همه چی و بهت بگه،_

  !کنیچون ميترسيد تو زندان دق 

  :و سر کج کرد

  !اگه چيز ديگه ای هم مونده بپرس_

  چند باری پشت سرهم پلک زدم،

  :ده بار تالش کردم واسه حرف زدن و دفعه يازدهم باالخره موفق شدم و بريده بريده گفتم

  ...تو_

  ...تو با شيوا

  :بين حرفم پريد

  گفتم که،_

  من و شيوا بعد از جدايی شما باهم ازدواج کرديم

  :رگه شد صدام دو

  حروم لقمه،_

  چطور تونستی با زنی که من و به خاک سياه نشوند ازدواج کنی؟

  تو که شاهد بودی تموم بدبختيام از گور شيوا بلند ميشد،

  تو که خوب ميدونی بخاطر اين عوضی من افتادم گوشه زندون ،
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  حاال چطور باهم ازدواج کرديد؟

  :پوزخندش تکرار شد

  !داريمما همديگه رو دوست _

  :سری به اطراف تکون دادم

  يعنی باور کنم بعد از باليی که شيوا سر من آورد تو عاشقش شدی؟_

  :ابرويی باال انداخت

  !نه_

  ما از قبل همديگه رو دوست داشتيم،

  فقط بايد به وقتش بهم ميرسيديم،

  !وقتشم دو سال پيش بود

  :بهش نزديکتر شدم

  چرا؟_

  چرا عوضی؟

  :کردلبهاش و با زبون تر 

  !چون من بايد حسابم و با تو صاف ميکردم_

  :لب زدم

  چه حسابی؟_

  من و تو چه حسابی باهم داشتيم؟

  :نيم نگاهی به شيوا انداخت

  برو تو اتاق عزيزم،_

  !اينجا نمون

  :شيوا با تعلل باالخره رفت و من تکرار کردم

  ما باهم چه حسابی داشتيم؟_
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  با رفتن شيوا ؛

  :انداختشهاب ابرويی باال 

  ميرم لباس بپوشم بعد حرف ميزنيم_

  ...با رفتنش چيزی عوض نشد

  حالم همچنان بد موند ،

  ...هی از اينور خونه به اونور رفتم

  همه وسايال عوض شده بود،

  هيچی شبيه اون سالها نبود،

  ..اونا واقعا صاحب اين خونه شده بودن ديگه هيچ اثری از عکسهای سارا نبود

  ...اميد هم همينطوراز عکسهای من و 

  بيشتر از اينکه ناراحت دوباره از دست دادن چيزی باشم،

  ناراحت ضربه ای بودم که شهاب بهم زده بود،

  که هنوز شوکش باقی مونده بود،

  ...که هنوز  دستم بخاطرش مشت شده بود

  غرق همين فکر و خيال بودم که سر و کله شهاب پيدا شد،

  :دراری گفترو مبل نشست و با لبخند حرص 

  !بشين_

  :نفسم و عميق بيرون فرستادم

  انقدر من و بازی نده،_

   بهم بگو تو اينجا چيکار ميکنی؟

  بگو چيکار کردی؟

  :شمرده شمرده گفت

  اينارو که بهت گفتم،_
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  !فقط مونده  دليلش

حتی پلک هم نميزدم فقط ميخواستم بدونم چی باعث شده که اون انقدر با گستاخی زل بزنه بهم 
  :اين حرفهارو تحويلم بده که نفسی گرفت و ادامه دادو 

  تو بدترين بالی ممکن و سر من آوردی و نفهميدی_

  :پوزخند زد

  !شايدهم فهميدی و خودت و به نفهمی زدی_

  :کالفه داد زدم

  طفره نرو حرفت و بزن_

  :بلند شد و روبه روم ايستاد

  ...تو_

  !توی لعنتی باعث شدی من سارا رو از دست بدم

  نگاهم تو چشمهاش چرخيد،

  :صدای نفس کشيدنم دوباره بلند شد

  مزخرف نگو_

  :سری به اطراف تکون داد

  تو چه ميفهمی چند سال عاشق يه نفر بودن يعنی چی،_

  چه ميفهمی خودت و به در و ديوار زدن واسه اينکه به چشمش بيای يعنی چی؟

  :تن صداش پايين بود اما از چشمهاش خون ميباريد

  ی چقدر منتظر بودم برگرده ايران؟ميدون_

  ميدونی چقدر خوشحال بودم که از عشق بچگياش اون پسره نويد دل کنده و برگشته؟

  من قرار بود عاشقش کنم،

  من بخاطرش حتی کفش های تابش هم جفت ميکردم ولی تو چيکار کردی؟

گوشه زندون افتادی توی چشم چرون بااينکه زن داشتی بااينکه زن بدبختت حامله افتاده بود 
  !دنبال سارا و باهاش ازدواج کردی
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  :پلکش پريد

  من چيشدم؟_

  منی که عاشقش بودم چيشدم؟

  :و خودش جواب داد

  هيچی،_

  !دودمانم به باد رفت

  ...شدم شاهد هرروز زندگی توی کثافت با زنی که عاشقش بودم و

  :نزاشتم حرفش تموم شه و يقش و سفت چسبيدم

  خفه شو حروم لقمه،_

  !خفه شو

  :دستم و پس زد

  چيه؟_

  واسه زنی که از دستت درآوردمش و حاال چند ساله ازت طالق گرفته غيرتی شدی؟

  مشت دستم سفت تر از قبل شد،

  :کارد بهم ميزدی خونم در نميومد و داشتم ميمردم از شنيدن حرفهای شهاب

  ...عوضی_

نخواستت همچين کاری با من عوضی تو بخاطر يه عشق احمقانه بخاطر اينکه سارا هيچوقت 
  کردی؟

  :داد زد

  ميخواست،_

  !تو نزاشتی

  من داشتم خودم و بهش نزديک ميکردم،

  !تو نزاشتی
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  :دستم و چند باری تو ريشهام کشيدم و شهاب ادامه داد

  تو اصال ميفهمی انجام دادن کاری که حتی يه ذره بهش عالقه نداری يعنی چی؟_

  من بخاطر سارا شغلم و عوض کردم،

  بخاطرش اومدم تو گروه موزيک،

  چون اون شعر ميگفت،

  چون هيچی اندازه موزيک حالش و خوب نميکرد،

  تو اينارو ميدونستی؟

  صداش دو رگه شده بود اما من بهش هيچ حقی نميدادم،

  داد زدم،

  :صدام بلند تر از صداش بود

  بخاطر عشق يه طرفت تو خونه من مواد جا ساز کردی؟_

  طرفت اين دختره که ميگی االن زنته رو زير خواب من کردی؟بخاطر عشق يه 

  :خفه شو بلندی گفت

  ....شيوا االن زن منه_

  شيوا کسيه که دوستم داشت  کسيه که کمکم کرد از توی کثافت و سارايی که بين من و تو،

  !توی بی همه چيز و انتخاب کرد انتقام بگيرم

  :از شدت حرص خنديد

  !و گرفتم_

  ...خوب ببين

اينجا همون خونه ايه که يه روزی تو و سارا زندگی ميکردين و حاال متعلق به من و 
  شيواست،

  خوب نگاه کن،

اون روزها من زندگی تو و سارا رو ميديدم و ميسوختم و حاال تو باديدن من و شيوايی که 
  بيچارت کرد داری ميسوزی،
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  !درست مثل من

  عادالنست نه؟

  ر خوابوندمش رو زمين و تا ميخورد زدمش،دوباره هجوم بردم سمتش اين با

مشت بود که به صورتش ميزدم و حاال جابه جا شده بوديم و اون داشت من و ميزد که شيوا با 
  :گريه و جيغ هولش داد کنار

  بسه شهاب،_

  !بسه

  :و روبه من جيغ بلند تری زد

  ...پاشو برو بيرون_

  ...حاال که همه چی و فهميدی پاشو برو

  !پليس زنگ نزدمبرو تا به 

  بلند شدم،

  :نفس نفس ميزدم و دستم و رو لب سوزناکم که پاره شده بود ميکشيدم

  ..شنيدی چی گفت_

  ...گفت عاشق سارا بوده و تو

  :بين حرفم پريد

  من همه چی و ميدونم_

  تو نميتونی چيزی و بين ما خراب کنی

  :و بين گريه خنديد

  تو حتی نميتونی واسه خودت يه کاری کنی،_

  حاال برو بيرون ،

  !برو و کاری نکن که بعد از پنج سال زندان و بدبختی دوباره روزهای تلخت تکرار شه

  :حتی نميتونستم صاف بايستم بااين وجود پوزخندی زدم
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  داری من و تهديد ميکنی؟_

  :شهاب نشسته بود و حالش بهتر از من نبود که عربده زد

  برو بيرون و ديگه هيچوقت اين سمتا نيا،_

اگه هوس پس گرفتن اموالتم داری برو پيش وکيلت اون بهت ميگه همه چی قانونيه اون بهت 
  ميگه هيچ کاری ازت برنمياد و تو تموم زندگيت و باختی،

  !برو

  :به سرفه افتادم

  حقم و ازت پس ميگيرم شهاب؛_

  نميزارم اينجوری بمونه

کننده بود لبخند تمسخر بار و با حال زارم عقب عقب از خونه بيرون رفتم و چقدر عصبی 
  ...روی لبهاش

  

  پناه#

  :نشستم روبه روش و بند کفشش و پاپيون زدم

  حاال برو عزيزم_

  :نگاه دقيقی به کفش هاش انداخت

  مامان چرا بهم ياد نميدی که چطوری بايد بند کفشام و ببندم؟_

چايش و گرفته بود لپش و کشيدم و قبل از اينکه من بخوام چيزی بگم قباد درحالی که فنجون 
  :دستش و هنوز هم موفق به نوشيدنش نشده بود گفت

  چون مامانت عاشق بستن بند کفشه جنابعاليه_

  :و کمی از چايش و نوشيد که بلند شدم سرپا و گفتم

  اگه حسوديت ميشه بند کفشهای جنابعاليم ببندم؟_

  :م جواب دادفنجون چايش و روی ميز گذاشت و به سمتم اومد و همزمان با لمس شکم

  الزم نکرده،_
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  شما اگه خيلی من و دوست داری مواظب خودت و اين تو راهی باش،

  !انقدرم خم و راست نشو اين ماهای آخرم رعايت کن عزيزم

  :چشمی گفتم

  هنوز فقط شيش ماهشه،_

  !انقدر نگران نباش

  :اميد کيف مدرسش و رو شونش جابه جا کرد و با لب و لوچه آويزون گفت

  از تو شکمت مياد بيرون؟پس کی _

  !خسته شدم انقدر براش نقاشی کشيدم که بعد از به دنيا اومدنش نشونش بدم

  :لبخندی تحويلش دادم و قباد اميد و بغل کرد

  همين زوديا از تو شکمش بيرون مياد،_

  فقط بهم بگو هنوز اسم انتخاب نکردی واسه خواهر کوچولوت؟

  :داد و با همون لحن شيرينش جواب دادسرش و به نشونه رد حرف قباد تکون 

  نه هنوز،_

  !ولی خاله برکه بهم گفت به من ربطی نداره و نبايد دخالت کنم

  :دوباره آويزون شدن لب و لوچش باعث خنده های بلند بلندم شد و قباد با اخم ساختگی گفت

  ...خاله برکه خيلی_

  :پريدم وسط حرفش

  !قباد_

  :نفسش و فوت کرد تو صورت اميد

  شما به خاله برکت گوش نکن،_

  اون نگرانه که اسم دختر کوچولوی ما از اسم دخترش قشنگ تر باشه

  :اميد قيافه متفکرانه ای به خودش گرفت

  !ولی اسم نهال که خيلی قشنگه_
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  :چشم و ابرويی واسه قباد اومدم

  ...تحويل بگير_

  ! بچم با معرفته نه خالش و فروخت نه دخترخالش

  :روی زمين گذاشتقباد اميد و 

  من کی شانس داشتم که اين بار داشته باشم؟_

  !حتی پسر خودمم طرف خالشه

  :دوباره خنديدم و با افتادن نگاهم به ساعت گفتم

  اوه اوه مدرسه اميد دير شد،_

 عجله کنيد!

  با راهی شدن اميد و قباد در و بستم و برگشتم تو خونه،

  ...خوابم ميومد

و با ذوق لباسهای دخترمون که هنوز دوماه و چند روز تا به دنيا  تموم ديشب و بيدار بودم
  اومدنش باقی مونده بود و مرتب کرده بودم و  نياز به استراحت داشتم که رفتم تو اتاق،

حاال ديگه هم اتاق ما اومده بود پايين و هم اتاق اميد و همه اينا بخاطر فندوق جديد خانواده 
  !بود

  با ذوق نگاهی به شکم براومدم کردم،رو تخت  دراز کشيدم و 

  قرار بود اميد از تنهايی در بياد و حال قباد هم که ديگه گفتن نداشت،

  حسابی ذوق زده بود،

  بعد از پنج سال،

  بعد از اون همه سختی حاال چند سالی ميشد که طعم خوشبختی و چشيده بوديم،

اطر آرامش االنم خداروشکر حال خوبی که داشتيم يه روزی آرزوم بود و من هر لحظه بخ
  ...ميکردم

  ...خدايی که بود

  ...خدايی که به حکمتش عجيب معتقد بودم
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  ...خدايی که تو اون سالها بهم سختی داد اما خودش هم خوب وقتی به دادم رسيد

  !خودش هم قباد و واسم فرستاد

  ياد آوری اون روزها باعث نفس عميقم شد،

  ...ر گذشته بودچند سال از اون روزهای کابوس وا

  روزهايی که جونم و به لبم ميرسوند،

  يکسال زندان،

خيانت بزرگ شهريار و بعد هم دزديده شدن اميد کابوس هايی بودن که باالخره از شرشون 
  ...رهايی پيدا کرده بودم

  ...اون روزها رفته بودن اما خيلی چيزها رو فهميده بودم

  ...مثال اينکه دوست داشتن قباد حرف نبود

دوست داشتنش و بهم ثابت کرد پا به پام واسه روبه راه شدن همه چی جنگيد و حاال حتی اميد 
  !و بيشتر از من دوست داشت

  قباد به من فهموند همه آدمها يکی نيستن،

  بهم فهموند اگه يکی نامرده دليلی بر نامرديه همه نيست،

  بهم فهموند عشق يعنی چی،

  !بهم دوست داشتن واقعی و فهموند

  !برعکس همسر اولم که دلم نميخواست حتی يک ثانيه بهش فکر کنم

  !آدمها باهم فرق داشتن و اين ريشه در ذات اونها داشت

  !ذات خوب و ذات بد

  و بين اين همه آدم قباد ناب ترين بود که از خوش شانسيم سهم من و قلب من شده بود،

  ...تو دنيا عوضش نميکردم مردی که فکر بهش باعث جوشيدن خونم ميشد و با هيچ چيز

  !هيچ چيز

  با شنيدن صدای زنگ گوشيم از فکر بيرون اومدم و بلند شدم،
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گوشی و که از روی ميز آرايش برداشتم با ديدن شماره برکه چند تا فحش جانانه نثارش کردم 
  :و جواب دادم

  !بازم که تويی خروس بی محل_

  انگار که نشنيده باشه چی گفتم،

  :جواب داد

  خسته شدم پناه،_

  واسه شيشمين بار نهال و از شير گرفتم و بازم داره گريه ميکنه،

  چيکار کنم؟

  :صدای گريه های نهال به گوشم ميرسيد که خنديدم و برکه زهرماری گفت

  من دارم از بی خوابی ميميرم نهالم داره از شير نخوردن تلف ميشه اونوقت تو ميخندی؟_

  :مصدای خنده هام قطع شد و گفت

  اينطور که نهال گريه ميکنه فکرکنم واسه بار هفتمم بايد از شير بگيريش_

  :پوفی کشيد

  يعنی االن بهش شير بدم؟_

تو آينه نگاهی به صورت ورم کردن انداختم و همزمان با کشيدن دستی به موهای مشکی و 
  :لختم جواب دادم

  چاره ای نيست،_

  کمکت کنهبده تا مامان اينا از سفر برگردن مامان 

  :زيرلب باشه ای گفت

  شب منتظرما،_

  زود بيايد

  :موهام و پشت گوشم فرستادم و گفتم

  حاال نميخواد به فکر مهمونات باشی برو به بچه برس،_

  شامم نميخواد درست کنی قباد و مهرداد يه کاريش ميکنن
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  :صدای گريه های نهال بلند تر از قبل شد و برکه سراسيمه گفت

  ه اين توله سگ برسم،حاال من برم ب_

  واسه شب يه خاکی به سرم ميکنم

  خداحافظ

  !و بی اعصاب بی اينکه منتظر جوابم بمونه گوشی و قطع کرد

  :گوشی و رو ميز گذاشتم و تو آينه گفتم

  نترسی خوشگلم،_

  من مثل خالت بی اعصاب نيستم،

  قرارم نيست توله سگ صدات کنم،

  از شير ميگيرمت،هرچند بارم که الزم باشه تو دوسالگی 

  !حاال راحت تو شکمم استراحت کن خانم

  با وول خوردنش حس عجيبی بهم دست داد،

انگار صدام و شنيده بود و اينجوری داشت بهم جواب ميداد که لبخند عميقی روی لبهام نشست 
  و حاال که برکه بی خوابم کرده بود قيد خواب و زدم و از اتاق بيرون رفتم،

  نداشتم و ميتونستم آشپزی کنم که با خودم فکر کردم و دست به کار شدم، وياری به بوی غذا

  دلم هوس فسنجون کرده بود،

  ...غذايی که دکتر منعش نکرده بود و ميتونستم بخورم

  شروع کردم به آشپزی و حسابی مشغول شدم،

بی خواب بودم اما دلم ميخواست بعد از چن روز بوی غذايی که دستپخت خودمه تو خونه 
  بپيچه و همسايه اون سمت حياط که مهری خانم باشه رو به زحمت نندازم،

  ميخواستم امروز من واسه مهری خانم و عزيز آقايی که بودنشون،

مهربونيشون و خونگرنيشون نعمتی بود ناهار بفرستم و حسابی شارژ بودم که حتی گذر 
  خونه، زمان و نفهميدم و با باز شدن در خونه و پيچيدن صدای قباد تو

  :به خودم اومدم
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  پناه،_

  کجايی؟

  :موهام و مرتب کردن و بعد از کشيدن دستی به ابروهام جواب دادم

  !آشپزخونم_

  :صدای بو کشيدنش باعث به خنده افتادنم شد و قباد تو ورودی آشپزخونه قرار گرفت

  داری آشپزی ميکنی؟_

  :و جلوتر اومد و در قابلمه رو برداشت و دوباره نگاهم کرد

  اونم فسنجون؟_

  تا سرم و به نشونه تاييد با باال و پايين تکون دادم،

  :صدای دلنشين اميد از بيرون گوشم و پر کرد

  من از اين غذا خوشم نمياد،_

  ناهار و ميرم خونه مامان مهری

  :قباد ابرويی باال انداخت و با صدای آرومی که من بشنوم لب زد

  !مثل اينکه آقا از االن دم درآورده_

  :با مشت ضربه آرومی به سينش زدم

  !مسخره اينجوری حرف نزن_

  :و با صدای رسايی خطاب به اميد ادامه دادم

  مامان مهری هم امروز از غذای ما ميخوره_

  :تن صدای اميد پايين اومدو با لحن مثال ناراحتی جواب داد

  پس عيب نداره،_

  !ديگه نميرم

  :اومدم ريز ريز خنديدم و چشم و ابرويی واسه قباد

  دم در نياورده،_
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  داره ادای تورو در مياره،

  همه کارهاش شده شبيه کارهای تو

  !يه کم خودت و اصالح کن عزيزم

  : دستی تو صورتش کشيد

  ای بابا من که همين ديروز ريشام و زدم_

  :مشتم به سينش تکرار شد

  برو بيرون تا ديوونم نکردی_

  :نوک بينيم و کشيد

  ديوونه بشی،مشکلی نيست اگه _

  !من يه عمره ديوونتم و نميدونی اين ديوونگی چه عالمی داره

  :اسمش و به زبون آوردم

  ...قباد_

  :ازم فاصله گرفت و دستاش و به نشونه تسليم باال برد

  الزم نيست از الفاظ رکيک استفاده کنی،_

  !چشم دارم ميرم

 ون دادم و بعد خيره تو چشماو عقب عقب راه افتاد که با خنده سری به نشونه رد حرفش تک
  :لب زدم

  دوستدارم_

  :جوابم و با لبخند داد

  !منم دوستدارم خانم_

  گفت و رفت بيرون،

با رفتنش نفس عميق و آسوده ای کشيدم و شروع کردم به آماده کردن ظرفها و همزمان 
  :صداش و شنيدم

  راستی واسه کنسرت آخر هفته ،_
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  به مامان ايناهم بگو حتما بيان

  :جواب دادم

  باشه،_

  ولی کاش خانواده خودتم بودن

  :دوباره تو ورودی آشپزخونه ايستاد

  عزيزم،_

  تو که شاهد بودی ما تو اين پنج شيش سال هزار بار رفتيم سراغشون،

  هزار بار خواستيم آشتی کنيم ولی نشد،

  !نخواستن

  اونا حتی من و واسه عروسی خواهرم دعوت نکردن،

  دست از پا کوتاه تر برم بگم چی؟اونوقت من دوباره 

  بگم فالن روز فالن ساعت تشريف بياريد برج ميالد و باز ضايعم کنن؟

  :و سری به نشونه رد حرفهای خودش تکون داد

  من ديگه اين کار و نميکنم،_

  حاال که اونا اين همه ساله بيخيال تنها پسرشون شدن،

  واده ای داشتممنم واسه تموم عمر فراموش ميکنم که يه روزی خان

  :و جلوتر اومد

  ديگه خانواده من تويی_

  تو و اميد و دخترمون

  پس به اين چيزا فکر نکن

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم

  ناراحتم از اينکه من باعث و بانی فاصله افتادن بين تو و پدر و مادرت شدم_

  :با يه اخم ساختگی نگاهم کرد
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  تو باعث هيچی نيستی_

  اال خوشبختی من

  افتاد؟

  :ابرويی باال انداختم

  افتاد_

  :لبخند دندون نمايی زد

  پس ميز و بچين که تلف شدم از گرسنگی_

  :لب زدم

  قباد_

  :منتظر که نگاهم کرد ادامه دادم

  فردا سالگرد اوت زنيه که تو تصادف فوت شد_

  :قيافش گرفته شد

  ميدونم ولی الزم نکرده بری، _

  ر شرايطت باهاشون تماس بگيرهمه اين سالها رفتی اين بار بخاط

  :و دوباره لبخند زد

  هرچند تو اصال نقشی تو اون اتفاق نداشتی و اينکارا بخاطر مهربونی خودته_

  :نگاهم که گرفته شد ادامه داد

  ففط زنگ بزن باشه؟_

  يه جوری حرف ميزد که من نتونم باهاش مخالفت کنم، 

  :جواب دادم 

  چشم_

  :دوباره تکرار کرد

  واقعا ميز و بچينديگه _
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  چشم گفتنم تکرار شد و با رفتن قباد،

  ...ميز و چيدم

  با سليقه غذا کشيدم و بعد از تکميل چيدمان ميز، 

  ...قباد و اميد و صدا زدم و مشغول خوردن ناهار شديم

  

  شهريار#

  از دفتر وکيلم که بيرون اومدم مخم داشت سوت ميکشيد،

  اين چند روز رفت و اومدم بی فايده بود، 

  همه چيز قانونی بود،

  من بخاطر يه اشتباه احمقانه سارا رو باخته بودم و واسه پاک کردن که نه،

  !کمرنگ کردن اين اشتباه تموم داراييم

متری پول مونده بود باعث  60يادآوری اينکه ته کارتم فقط در حد اجاره کردن يه خونه 
  پوزخندم شد،

  ااين حال سوار تاکسی شدم،ب

  ميخواستم برم به ديدن سارا،

  مدت ها بود ازش بی خبر بودم،

  درست از بعد از اون طالق غيابی،

ميدونستم اون هم مثل من سختی کشيده و بخاطر بردن اميد دو سه سالی حبس و تحمل کرده و 
  بعد از اون ديگه هيچ خبری ازش نداشتم ،

  ..اما راهی خونه پدريش شدمحتی نميدونستم ايرانه يانه 

  زندگی کابوس وارم لحظه ای روی خوش بهم نشون نميداد،

  ...هرروزم بدتر از ديروز بود که بهتر نه

  حسرت خوردن کار هرروز که نه،

  هر لحظم بود ،
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  حسرت خيلی چيزها به دلم مونده بود،

  حسرت يه زندگی خوب،

  حسرت پسرم که حاال حتی نميدونستم چه شکلی شده،

  ...حتی نميدونستم چيزی از من يادشه يا نه

  دوباره به فکر فرو رفتم،

  من داشتم تقاص پس ميدادم،

  ...يه تقاص بی پايان

  من داشتم تقاص کاری که با پناه کرده بودم و پس ميدادم،

  منی که روزی جز خودم کسی و نميديدم منی که پناه و فراموش کردم،

  کسی و که بخاطرم هرکاری کرده بود،

  هر خطری و به جون خريده بود و من فقط خودم و ديده بودم،

  من انقدر غرق شدم تو دنيای شهرت که ديگه پناه،

  کسی که گناه من و گردن گرفته بود و گرفتار شده بود و  در حد خودم ندونستم،

  من حتی واسه پسرم اسم انتخاب نکردم ،

  ...من رفتم دنبال سارا

  ن دلها به پناه دادم،دنبال زندگی با سارا و چه خو

من کاری کردم اون شاهد مراسم ازدواجم با سارا باشه و توقع داشتم تا آخر عمر خوشحال و 
  خوشبخت کنار سارا زندگی کنم،

  من زيادی خوش خيال بودم،

  زيادی اين دنيا رو به شوخی گرفته بودم،

  زيادی از ياد برده بودم که اين کره خاکی مالکی داره،

  ...حواست هستمالکی که 

  !حواسش به همه چيز هست
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  ...من

  من پشيمون بودم،

  ...بخاطر همه کارهام

  بخاطر کاری که با پناه کردم،

  ...من زندگيش و خراب کردم و دودمانم به باد رفت

   ...من داشتم تقاص پس ميدادم

  :با شنيدن صدای راننده به خودم اومدم

  رسيديم،_

  ...همونجاست که گفتيد

  اطراف انداختم،نگاهی به 

  ماشين با چند تا خونه فاصله،

  ...تو کوچه خونه پدری سارا متوقف شده بود که سری تکون دادم و پياده شدم

با رفتن راننده قدم های سستم و به سمت اون خونه برداشتم و بعد از کشيدن نفس عميقی زنگ 
  خونه رو زدم،

  :صدای ناآشنايی جواب داد 

  بله_

  :کردم و گفتم صدام و تو گلوم صاف

  منزل آقای تابش؟_

  :تاييد کرد

  بله بفرماييد_

  : تو ديد دوربين آيفون قرار گرفتم

  شهريارم لطفا در و باز کنيد_

  .چند ثانيه ای طول کشيد اما باالخره در باز شد
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  وارد حياط که شدم،

  آقای تابش داشت به سمتم ميومد،

  هرچی نزديک تر ميشد،

ی سفيدش ميشدم که همزمان با اينکه روبه روم ايستاد عصبی متوجه چندين برابر شدن موها
  :گفت

  تو کی آزاد شدی؟_

  چرا اومدی اينجا؟

  :جواب دادم

  ...دوسه روزِی آزاد شدم_

  اومدم سارا رو ببينم

  :با حرص نفسش و بيرون فرستاد

   ...برو بيرون_

  !برو

  :تکرار کردم

  ولی من ميخوام سارارو ببينم_

  :دندونهاش روهم چفت شد

  سارا؟_

  ديگه سارايی وجود نداره،

  !تو نابودش کردی

  !برو بيرون شهريار که خيلی دارم خودم و کنترل ميکنم

  :دستم و به نشونه تسليم باال آوردم

  حق با شماست ولی من ديگه عوض شدم،_

  من پشيمونم من اومدم واسه معذرت خواهی اومدم که بگم غلط کردم،
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  اومدم که سارا من و ببخشه

  :ش تو چشمهام چرخيدنگاه

  من ديگه جنازه سارا روهم رو دوش تو نميزارم_

  :و با تن صدای پايين تری ادامه داد

  ...هرچند حاالهم_

  حرفش و که نصفه رها کرد ،

  :پرسيدم

  چيزی شده؟_

  :ابرويی باال انداخت

  تازه ميپرسی چيزی شده؟_

  :و نفسش و فوت کرد تو صورتم

  تو گند زدی به زندگی دختر من،_

  ...ديگه هيچ خبری از اون سارايی که ميشناختی نيست

  حاال برو بيرون

  :حتی يه قدمم عقب نرفتم

  ميخوام ببينمش،_

  ...خواهش ميکنم

  :با چند ثانيه مکث جواب داد

  پس دنبالم بيا_

  پشت سرش رفتم

خبری از مادر سارا نبود و زن جوونی که حدس ميزدم همون کسی باشه که آيفون و جواب 
  :گوشه ايستاده بود که آقای تابش خطاب بهش گفت داد يه

  سارا بيداره؟_
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  :جواب داد 

  بله آقا،_

  تازه بيدار شده

  :آقای تابش چرخيد سمتم

  برو باال،_

  ...برو ببينش

  !تو اتاق خودشه

  لحن آروم و اما عصبيش نگرانم ميکرد،

ه سمت اتاق سارا مسير پله هارو سريع طی کردم و با رسيدن به طبقه باال نفسی گرفتم و ب
  رفتم،

  ...اتاقی که درش بسته بود

  :پشت در ايستادم و صداش زدم

  ...سارا_

  !شهريارم

  ...جوابی ازش نشنيدم

  ...دوباره صداش زدم و بازهم بی جواب موندم که اين بار در و باز کردم ورفتم تو

  :پشت بهم روی تخت دراز کشيده بود که باز صداش زدم

  ...سارا_

  برنگشت سمتم،

  شايد خودش و  به نشنيدن زده بود،

  اما من دلم ميخواست ببينمش،

  دلم شنيدن صداش و هم ميخواست که جلوتر رفتم و روبه روش ايستادم،

  زل زده بود به بيرون و آروم پلک ميزد، 
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   !صورتش بی رنگ بود انگار صد سال گذشته بود

  :سرم و جلوتر بردم

  سارا،_

  چرا جوابم و نميدی؟

  :گذرايی بهم انداخت و يه دفعه زد زير گريهنگاه 

   تو اومدی من و ببری؟_

   باز ميخوايد من و ببريد؟

  ...من نميام

  !من هيچ جا نميام

  گفت و پتوش و رو سرش کشيد،

  صدای بلند گريه هاش باعث وحشتم شده بود،

  نميفهميدم معنی رفتارهاش و نميفهميدم،

  :حسابی گيج بودمنميدونستم چرا همچين جوابی بهم داده و 

  من نيومدم ببرمت جايی،_

  من اومدم ببينت،

  بعد از پنج سال اومدم که تو رو ببينم،

  !سارا باهام حرف بزن

همچنان گريه ميکرد و صدای گريه هاش بيشتر و بيشتر ميشد و من هاج و واج مونده بودم 
  :که در باز شد و همون زن وارد اتاق شد

  ...سارا آروم باش_

کشوی کمدی که کنار تخت بود و باز کرد و يه سرنگ بيرون آورد و پتوی و سراسيمه 
  :سارارو کنار زد و روبه من گفت

  لطفا دستش و بگيريد_

  نميدونستم اينجا چه خبره اما دست سارارو گرفتم،
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  کنترل کردنش اصال کار ساده ای نبود که همزمان با خالی شدن سرنگ تو دستش ،

  :ناله ای کرد و اون زن گفت

  هيچی نيست عزيزم،_

  ...آروم باش

  چشمات و ببند و بخواب،

  ...آروم

  :صدای گريه هاش کم کم آروم شد و من که نميدونستم اينجا چه خبره حيرون مونده بودم

  سارا چش شده؟_

  :نگاهش و از سارا گرفت و سرچوند به سمتم

  سارا نبايد کسی و ببينه،_

  بيايد اينجانميدونم چرا آقای تابش اجازه دادن شما 

  :و پتو رو دوباره روی سارايی که حاال سنگين پلک ميزد کشيد که گفتم

  چرا نبايد کسی و ببينه؟_

  چرا؟

  :ابرويی اال انداخت

  مگه شما نميدونيد؟_

  :دلواپس تر از قبل شدم

  چی و نميدونم؟_

  لطفا بهم بگيد؟

  :سری به نشونه تاييد تکون داد

  حاال که بی خبريد بهتره بدونيد ،_

سارا  از يکسال پيش حالش اينطور شد و االنم وحشت زدست از اينکه مبادا دوباره بستری 
  بشه
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  :چشم ريز کردم

  بستری بشه؟_

  دوباره بستری بشه؟

  :زير لب بله ای گفت و من ادامه دادم

  کجا؟_

  :لب زد

  !آسايشگاه روانی_

  :ناباورانه سری تکون دادم

  نميفهمم اين حرفها يعنی چی؟_

  :با زبون تر کردلب هاش و 

  من ميدونم که شما همسر اول ساراييد،_

  يه چيزايی راجع بهتون شنيدم،

نقش شماهم تو بيماری سارا کم نيست اما بخش اعظم اين ماجرا مربوط به همسر دوم 
  !ساراست

  :چشمهام گرد شد

  همسر دوم؟_

  چی داريد ميگيد؟

  :ادامه داد

  کرد،سارا دو ماه بعد از بيرون اومدنش ازدواج _

  ...يه ازدواج ناموفق

  :و چشم دوخت به سارا

  زندگيش چند ماهی بيشتر دووم نياورد،_

  شوهر سارا آدم درستی نبود،
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  سارا چند بار مچش و گرفت،

   دفعه آخرهم تو خونه خودش با يه زن ديگه ديدش

  :و دوباره رو کرد به من

يش از اين قضيه نهايت استفاده به عالوه سارا فهميده بود که بچه دار نميشه و شوهر ال ابال_
  رو ميکرد واسه اذيت کردنش،

  اين شد که کم کم حال سارا بد شد،

  اون هم از شما ضربه خورده بود،

  ...هم شوهر دومش نامردی و در حقش تموم کرده بود

  :چشم هام و بستم و دوباره باز کردم

  ...يعنی سارا_

  سارا هم ازدواج کرده و هم حاال ديوونه شده؟

  :ابرويی باال انداخت

  اينطوری حرف زدن درست نيست،_

  زودتر خوب بشه، سارا بيماِر و اميدوارم حالش

  ...حاالهم بفرماييد بزاريد راحت بخوابه

  ...گلوم سنگين شد از بغض

  ...اين سارا هيچ شباهتی به زنی که من ميشناختم نداشت

  ...باورم نميشد

  عوض شده باشه،باور نميکردم که تو اين چند سال انقدر 

  ...اينجوری از پا دراومده باشه

  !درست مثل من

  :از اتاق که بيرون رفتم آقای تابش تو همين طبقه بود

  ديديش؟_
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  ..حاال برو

  برو که اصال دلم نميخواد مادرش از راه برسه و عامل تموم بدبختی های دخترش و ببينه،

  ...برو

  :نفس عميقی کشيدم

  ...سارا_

  :ی حرفم از يادم رفتبا دادی که زد باق

  برو بيرون،_

  !برو بيرون که ديگه نميتونم وجودت و تحمل کنم

  صداش انقدر بلند بود که چيز ديگه ای نگم و فقط سرم و به نشونه تاييد تکون بدم،

  :آقای تابش ادامه داد

  ديگه هيچوقت نميخوام ببينمت،_

  من همه زندگيم و گذاشتم پای خوب شدن سارا،

  طول ميکشه،نميدونم چقدر 

يه سال دو سال ده سال يا شايد هم هيچوقت اصال حالش خوب نشه ولی ديگه نميخوام تو رو 
  ببينم،

  ديدن تو حالم و بد ميکنه،

  تموم گذشته رو به يادم مياره،

  يادم ميفته که با دخترم چيکار کردی،

  ...يادم ميفته که اون و به يه زن دو هزاری فروختی و آتيش ميگيرم

  خيلی آشنا بود،حرفهاش 

  ...شبيه اين حرفهارو يه روزی آقا مرتضی بهم زده بود

  يه روزی که پای پناه درميون بود،

  ...يه روزی که من باعث شکسته شدن غرور يه پدر ديگه شده بودم
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   !...شايد من پست ترين آدمی بودم که زمين به خودش ديده بود

  از خونه بيرون زدم،

  ...حالم بدتر از قبل شد

  ...بغضم سنگين تر شد

  دلم نميخواست هيچوقت سارا رو اينطوری ببينم،

  ...همه چی عوض شده بود

  چند تا خيابون و پياده رفتم،

  بی مقصد و بی جا و مکان،

فقط کالهم و کشيده بودم رو صورتم و قدم برميداشتم که يهو با ديدن پوستر بزرگی که هنوز 
  ...ن اومدمتا رسيدن بهش فاصله داشتم از فکر بيرو

  !پوستر بزرگ تبليغ کنسرت قباد

  ...خيره به عکسش لبخند تلخی زدم

  ...قباد کجا بود و من کجا

  همکالسی روزهای نوجوونی و جوونی گيتار،

  ...حاال يه خواننده موفق بود

  !برعکس من

  ...برعکس منی که همه چيزم و باخته بودم

  دقيق تر به عکسش نگاه کردم،

  ...پير نشده بود

  ار گذر اين سالها جوون ترش هم کرده بود،انگ

  انگار اين فقط لبهاش نبود که توی عکس ميخنديد،

  ...چشمهاشم پر از شوق بود

  !من اين و به وضوح ميديدم
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  نگاه از صورتش گرفتم و به اطالع رسانی پايين پوسترش دوختم،

  ...امشب کنسرت داشت

  امشب تو برج ميالد، 8ساعت 

  !من هم روی سن ميرفتم همونجايی که يه زمانی

  ...دوباره قدم برداشتم

  ...هرروز نااميد تر از روز قبل ميشدم

  اول که فهميدم اموالم و باختم،

  امروز هم که فهميده بودم سارا به چه حالی افتاده و آخرين گزينم،

  !ديدن اميد بود

  ...اميد پسرم

  !پسری که نميدونستم از وجود من با خبِر يانه

  ...کردمبا خودم فکر 

  دلم ميخواست ببينمش اما روی رفتن به خونه پدری پناه و نداشتم،

  ...هيچ جوره نداشتم که به سرم زد برم به کنسرت امشب قباد

هنوز چند ساعتی باقی مونده بود و حتی اگه بليت هم گيرم نميومد ميتونستم به يه نحوی قباد و 
بعد از انداختن نگاهی به ساعتم راهی  ببينم و از اميد سراغ بگيرم که تصميمم و گرفتم و

  شدم،

  ...هنوز وقت داشتم

  به موقع خودم و رسوندم،

بخاطر کنسرتش اينجا حسابی شلوغ بود اما نه تنها خبری از بليت نبود که  اين شلوغ بودن 
  باعث دردسر من هم شده بود که محتاطانه جلو ميرفتم،

ی تو ذهنم با خودم درگير بودم که يهو با شنيدن بايد راهی پيدا ميکردم واسه ديدن قباد و حساب
  :صدای مردی که کمی جلوتر بود از فکر بيرون اومدم

  ای بابا من بليت گرفتم،_
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  اگه تو نيای من تنهايی ميخوام چيکار کنم؟

  ...و نفس عميقی کشيد

و عصبی گوشی و قطع کرد و نگاهی به ساعتش انداخت که جلوتر رفتم و روبه روش 
  :ايستادم

  اگه ميخوای بليت هات و بفروشی من يکيش و ميخوام_

  ابرويی باال انداخت،

  رو ازش گرفتم تا نتونه خوب صورتم و ببينه،

  :جواب داد

  ميخواستم با نامزدم باشم حاال که اون نمياد منم تنهايی بهم خوش نميگذره_

  :و بليت و به سمتم گرفت

  !ميفروشم_

سريعا بليت و ازش خريدم و خودم و به داخل سالن سری به نشونه تاييد تکون دادم و 
  ...رسوندم

  ...سالنی پر از هياهو

  !پر از هيجان

  بليت مال رديفهای آخر بود که صندليم و پيدا کردم و نشستم،

  هنوز کنسرت شروع نشده بود،

  ...هنوز چراغها خاموش نشده بود و من با قرار گرفتن تو اين فضا به نغس نفس افتاده بودم

  ...همه چيم و باخته بودم من

  ...من از عرش به فرش رسيده بودم

  ...صدای نفس های بلندم تو هياهوی سالن گم بود

  همه خوشحال بودن،

آوازه اسم قباد حسابی پيچيده بود که يهو صدای دست زدن ها و جيغ کشيدن ها بلند شد و 
  ...مردی که ميشناختمش روی سن اومد
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  !قباد

  د،ديدنش چيزی و عوض نکر

  حالم بد موند،

  ...قباد دقيقا نقطه مقابل من بود

  ما هر دو به شهرت رسيديم،

  ...من زدم تو جاده خاکی و قباد راه درست و انتخاب کرد

من شدم يه خواننده بد نام که حاال ميترسيد از اينکه کسی بشناستش و قباد شد خواننده ای که 
  !همه بخاطرش ايستاده کف ميزدن

هر پلک تموم روزهای گذشته رو به ياد می آوردم که قباد لبخندی تحويل پلک ميزدم و با 
  :طرفداراش داد و قبل از شروع دستی به نشونه سکوت باال آورد

  امشب مهمون زياد داريم_

  شناختمشون،و شروع کرد به معرفی آدمهايی که می

  اشون و نداشتم،کسايی که روزی همکارها و آشناهام بودن و حاال روی چشم تو چشم شدن باه

  :بعد از اتمام صدای دست و جيغ ها قباد سری تکون داد

  کنسرت امشب مهمون ويژه هميشگيش و هم داره_

  :و زل زد به رديف اول صندلی ها و پر انرژی گفت

  !اميد پسرم_

  ...ديگه چيزی از هياهوی سالن نشنيدم

  ...اميد شده بود پسر قباد

  ...اميدی که من پدرش بودم

رفتن پسر بچه ای که بدو بدو خودش و به قباد رسوند و البته قباد بغلش کرد و با باال 
  بوسيدش،

  ...پلک زدن يادم رفت

  پسرم بود،
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  بزرگ شده بود،

  :حسابی بزرگ شده بود که قباد روی زمين گذاشتش و ادامه داد

  !و همسرم_

  ديدن پناه ضربه آخر و بهم زد،

  ...پناهی که زيبا بود

  به لبخند باز بود و حاال تو يک قاب داشتم ميديدمشون،پناهی که لبهاش 

  !پناه اميد و قباد

  تنم يخ کرد با ديدنشون،

  ...اونا حاال يه خانواده بودن

  !اميد حاال پسر اونها بود و من هيچ سهمی ازش نداشتم

   !...من فقط بيننده خوشبختی اونها بودم و خودم غرق در بدبختی

ال با پايين اومدن پناه و اميد غوغای سالن با پخش شدن صدای تو بدحاليم جون ميدادم و حا
  :اولين موزيک قباد چندين برابر شد

   جوری عاشق منی

  که خودم حس ميکنم

  با من از زمين جدايی

   وقتی که دورم ازت

  تا نگيری دستمو

  حال دريا زده هايی

   جوری عاشِق توام

  که واسه من صورتت

  به يه آيينه شبيهه

   م ازتوقتی که دور
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  اين اتاقا واسه من

  به قرنطينه شبيهه

  حسی که دارم بهت،حِس تشنگی

  حِس بارونه به ابرا

  حِس فانوسيه که روشنه تماِم عمر

  تا يه شب نترسه دريا

  وقتی با هميم  قلبم ميکوبه

  قحطی هم بياد حاِل من خوبه

  فرقی نداره کجاِی دنيايی

  وقتی با هميم  شکِل يه باغم

  جنگل اتاقمدريا خونمه ، 

  فرقی نداره کجاِی دنياييم

  حسی که دارم بهت حِس تشنگی

  حِس بارونه به ابرا

  حِس فانوسيه که روشنه تماِم عمر

  تا يه شب نترسه دريا

  وقتی با هميم  قلبم ميکوبه

  قحطی هم بياد حاِل من خوبه

  فرقی نداره کجاِی دنيايی

  وقتی با هميم شکِل يه باغم

  دريا خونمه جنگل اتاقم

  فرقی نداره کجاِی دنياييم

  فرقی نداره کجاِی دنياييم
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  ...فرقی نداره کجاِی دنياييم

  )روزبه بمانی_عاشقی(

   ...اونا حالشون باهم خوب بود

   ...هيچ چيز اين آهنگ دروغ نبود

   ...اونا عاشق هم بودن و اميد هم عاشق اين پدر و مادر

   ...تداعی خنده هاش روی سن همه چی و صدق ميکرد

   ...الشون باهم خوب بودح

  اميد يه خانواده خوب داشت، 

  يه مادر که همه جوره پاش ايستاده بود و واسه پيدا کردنش به هر دری زده بود، 

  زنی که پای من هم ايستاد و من نفهميدم، 

   ...من خودم و گم کردم و حاال حقم بود

  حقم بود که با ديدنشون، 

   !بچم شده بود هزار بار از درون بميرمبا ديدن مردی که به جای من پدر 

   ...من ديگه هيچ سهمی از اميد نداشتم

  من بايد تا آخر عمر حسرت بوسيدن و نوازش پسرم و ميکشيدم، 

   ...من حقی از اميد نداشتم

   ...هيچ حقی

  من حتی ديگه جرئت نزديک شدن بهش روهم نداشتم، 

   ...نميخواستم

   ...نميخواستم از وجود من باخبر بشه

   !ديگه نميخواستم

   ...من باعث سرافکندگی بودم
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من باعث خراب شدن زندگيش ميشدم و ديگه نميخواستم خرابی به بار بيارم که تصميم گرفتم 
   ...ازش دور بمونم

   !واسه هميشه

  نموندم واسه شنيدن باقی آهنگها، 

  حس ميکردم نميتونم نفس بکشم، 

   ...اينجا اکسيژنی برای من نبود

   ...جا جای من نبوداين

   ...بايد ميرفتم

  ...بايد ميرفتم که هرجوری شده از سالن بيرون زدم و بعد هم از اين برج

  با رسيدن به بيرون،

  ...بی اختيار هوای چشم هام بارونی شد

  ...ترکيد اين بغض خفه کننده

  ...اشک بود که از چشم هام روونه صورتم ميشد

راموشم شده بود که ميگفتن مرد گريه نميکنه و حاال مردی چشمهام مدام پر و خالی ميشد و ف
  ...بودم که گريه ميکرد

  !گريه ميکرد به حال خودش به حال زندگي نابه سامونش و ديگه هيچ دری براش باز نبود

تنها اشک ريختن برام کافی نبود که نشستم رو صندلی که همون نزديکی ها بود و سيگاری 
  روشن کردم،

  ...درست سيگار بکشم و مدام به گريه و سرفه ميفتادم حتی نميتونستم

  ...اين ته ماجرا بود

   ...ته زندگی من

  !منی که  دوباره محکوم شده بودم به تنهايی

  دوباره از سيگارم کام گرفتم و با پشت همون دستی که سيگار توش بود صورتم و پاک کردم،

  ...من بازنده ای بودم که ديگه هيچ وقت برنده نميشد
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  ...اين ته ماجرای من بود

  

  پايان#

  سقوط_عاشقانه#

  #محياداودی

6/12/1399 

  .اميدوارم از خوندن اين رمان لذت برده باشيد
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