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یاحق
آرزو طھماسبی

بوی نارنگی

یکی از دستانم را کشان کشان بھ نرده گرفتم. آن قدر سر و صدا و 
ھیاھو زیاد بود کھ میشا را کال گم کردم. عقم گرفتھ بود و ھر لحظھ 

آماده باال آوردن بودم. سرم بھ شدت گیج می خورد. روی ھر پلھ مدت 
طوالنی می ایستادم و نفس نفس می زدم. دی جی تند تند مشغول عوض 
کردن، ریتمش بود. گاھی آن قدر صدای بوم بوم در فضا می پیچاند کھ 

ھمھ با لذت و سر خوشی خودشان را باال و پایین می انداختن و جیغ 
می کشیدن. 

کسی بھ شانھ سمت چپم خورد. در حال افتادن بودم کھ خودش من را 
گرفت. پسر جوانی بود با دود ھای رنگی در دستش! از دیدن حالتم با 
شیطنت چند بار ابروھایش را باال انداخت و دود را در صورتم تکان 

داد. 
دیگر تحمل نکردم و ھمان جا باال آوردم. پسر جوان سریع چند پلھ پایین 

دوید تا روی او نریزد. 
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- چندش! 

کسی پشت کمرم را گرفت و چند بار برایم مالید. ھنوز می خواستم باال 
بیاورم اما دیگر چیزی در شکمم برای باال آوردن، وجود نداشت. سرم 
را کھ کمی چرخاندم، قیافھ نگران میشا را دیدم. خودش ھم دست کمی 

از من نداشت اما دوست پسرش حسابی ھوایش را داشت. 

- اثر قرص ھاست! گفتم نخور. حداقل یدونھ می خوردی! حاال 
می خوای چجوری بری خونھ؟ از قیافت مشخصھ چیزی مصرف 

کردی! 

دستی بھ نشانھ ی برو بابا برایش تکان دادم و چند پلھ آخر را ھم بالخره 
طی کردم. دستم ھنوز بھ در زیر زمینی کھ توش پارتی گرفتھ بودیم، بند 
بود کھ یک تاکسی برایم بوق زد. دستی برایش تکان دادم و ھر جور کھ 

بود، خودم را بھ درش رساندم. مسیرم را کھ گفتم، گفت باال بروم. 
زمانی کھ خودم را در ماشین انداختم، تقریبا بیھوش بودم اما می دانستم 

کھ باید بھ خانھ برسم. تا ھمین االنم قطعا برایم قبری کنده و آماده دفن 
کردنم، کرده بود. اگر شب را ھم خانھ نمی رفتم، قطعا قبل کشتنم زجر 

کش یا سنگ سارم می کرد! 
خم شدم تا ساعت ماشین را ببینم حتی از یک ھم گذشتھ بود! دستم را 

جلوی سرم گرفتم و چشمانم را برای مدتی کمی بستم تا حداقل در ماشین 
آن بیچاره باال نیاورم.

بوی نارنگی 

ھنوز ماشین کامال توقف نکرده بود کھ کسی دروازه بزرگ آھنی حیاط 
را با شدت باز کرد. قطعا خیلی عصبانی بوده است کھ دروازه بھ آن 

سنگینی را آن گونھ با شدت، بھ عقب پرت کرده بود. احتمال می دادم، 
صدای ماشین را شنیده بود کھ بیرون آمده بود. پیاده شدم. می دانستم 
آبرویش بیش از ھر چیزی برایش ارزش دارد و تا وقتی کھ راننده 

تاکسی نرود، کاری با من ندارد. خیلی پرو بودم کھ بھ تاکسی اشاره 
کردم و بی حال لب زدم. 
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- پولش رو ندادم! 

زمانی کھ او جلو آمد، تازه نگاھم بھ عمھ و ارشیا افتاد. عمھ سریع 
بیرون آمد و دستم را گرفت. آن قدر تند من را بھ داخل می کشاند کھ 

گاھی نزدیک بود با کلھ فرود بیایم. ھنوز نصف حیاط را نرفتھ بودیم کھ 
در با ضرب و پر سر و صدا کوبیده شد. حتی برنگشتم کھ نگاھش کنم. 
خودم را کامال بھ عمھ سپرده بودم تا شاید بتواند از دستش نجاتم بدھد. 

- ناریال!

آن قدر صدایش محکم بود کھ بی اختیار و با ترس ایستادم. ھمیشھ از او 
می ترسیدم. تمام زندگیم را با وجود دوست داشتنش با ترسش گذرانده 

بودم. عمھ اما بیشتر من را کشاند. می دانستم چھ قدر عصبانی است کھ 
اسم کاملم را صدا زده است! قطعا این بار من را نمی بخشید. صدای 

ارشیا را نا واضح می شنیدم. بالخره ھر طور کھ بود، عمھ من را طبقھ 
باال کشاند. جالب بود کھ خانھ خالی بود. حتی ساختمان آن طرف حیاط 
ھم کھ مال عمو حسام بود، آن ھم خالی بود. ھیچکس خانھ نبود. عمھ 

درون اتاق ھولم داد و با ناراحتی مشتش را روی سینھ اش کوبید. 

- آخر من رو می کشی دختر! 

جوابش را ندادم. روی تخت ولو شدم کھ در را بست و بیرون رفت. 
صدای او می آمد کھ سعی می کرد، عمھ و ارشیا را قانع کند کھ با من 
کاری ندارد. فقط می خواھد با من حرف بزند اما عمھ اصرار داشت، 

امشب عصبی است. فردا حرف بزنیم.

بوی نارنگی

اصال دلم نمی خواست، داخل بیاید. چون خودم ھم می دانستم حتی یک 
نگاھش چطور من را تا مرز سکتھ می برد! نمی دانم کی با فکر 

مشغول و آن حالت بد، بیھوش شدم. با حس حالت تھوع شدیدی از 
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خواب بیدار شدم. زیر دلم بھ شدت درد می کرد. مثل مار بھ خودم 
می پیچیدم و شکمم را فشار می دادم. سعی کردم بلند شوم کھ کسی پشتم 
را گرفت و کمک کرد، بلند شوم. می دانستم خودش است. چون بھ ھیچ 

احدی اجازه نمی داد، شب ھا آن ھم با آن پوشش من داخل اتاق بیاید. 
عقی کھ زدم، خم شد و سطل آشغال کنار پا تختی را برداشت. خودم را 
سمت سطل خم کردم و بیشتر عق زدم. موھای فر و نارنجی مانندم را 
از پشت، برایم گرفت. دلم می خواست حتی روده و خود معده ام را ھم 

باال بیاورم. کمی کھ بھتر شدم، دستمالی برداشت و دور دھنم را پاک 
کرد. برایم این سکوت و آرامشش، عجیب بود. ھر لحظھ انتظار یک 

کتک یا یک دعوای حسابی را داشتم. خودم را کنارش رھا کردم و 
روی تخت خوابیدم اما او ھنوز نشستھ بود. 

- عصبانی ھستی؟ 

مدت طوالنی جوابم را نداد تا این کھ سرش را کج کرد و باعث شد نیم 
رخ مردانھ اش را ببینم. 

- نھ! دیگھ عصبانیت فایده ای نداره! 

بازم عقم گرفت کھ سریع بلند شدم و نشستم. نیم نگاھی با چھره 
گرفتھ اش بھ صورتم انداخت. 

- چی مصرف کردی؟ 

سعی کردم با نفس ھای عمیق خودم را آرام کنم. شانھ ھایم را باال 
انداختم. 

- فقط یک ذره الکل! 

طوالنی نگاھش را بھ چشمانم دوخت. می دانستم در حد مرگ از دروغ 
بدش می آید! حاظر بود بشنود من با تمام مردان آن مھمانی خوابیده ام 

اما دروغ نگوییم! 
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- فکر می کردم خیلی آدم عاقل و با درکی ھستم اما حاال فھمیدم تو 
خیلی از من عاقل تری! باید ھمون روزی کھ می خواستی از این جا 

بری، ولت می کردم بری! 

- امیر...

با شدت و تندی انگشت اشاره اش را روی دھانش گذاشت و ھیس کرد. 

- ھمین فردا میریم توافقی طالق می گیریم! بعدش ھر غلطی دلت 
می خواد بکن!

بوی نارنگی

وحشت زده از حرفش، سرم گیج رفت. حالم داشت بد تر می شد. 
خودش خوب می دانست چھ قدر بھ او وابستھ ھستم و بدترین مجازات 

را برایم در نظر گرفتھ بود! قطعا می خواست من را بکشد! 

- من نمی تونم، این کار رو نکن! 

خودم را بھ دستش بند کردم کھ دستش را تند کشید و بلند شد. 

- تھ دوست داشتناتم دیدیم، ناریال خانم! انقدر بچھ ای کھ بخاطر این من 
مربی خصوصی یک زن شدم، بلند شدی رفتی این جور تالفی کنی! 

از فھمیدن دلیل کارم و این کھ بھ رویم آورده بود، کلی خجالت کشیدم. 
قطعا ارشیا بھ او گفتھ بود. چون زمانی کھ آن زن داشت ثبت نام 

می کرد، تنھا من و ارشیا پشت سرشان بودیم. زن اصرار داشت امیر 
بھ خانھ شان برود و در باشگاه  خانھ گی خودشان، آموزشش بدھد. ھر 
لحظھ منتظر بودم امیر نھ بگویید اما با پرسیدن آدرس، تھ دلم خالی شده 

بود و از آن جا بیرون زده بودم. 
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- صد بار گفتم وقتی از چیزی ناراحت میشی، بھ من بگو! تو حتی صبر 
نمی کنی تا آخر ماجرا رو گوش بدی، در این حد بچھ ای! فکر کردی 
من بلند میشم تنھا میرم خونھ یک زن؟ من می خواستم آدرس بگیرم تا 

بھ خانم صبوری بدم! 

از قضاوت زود ھنگامم، احساس شرم کردم. اما ھمین یک مسئلھ کھ 
فقط باعث رنجش من نشده بود! ھمھ چیز این زندگی باعث درد و 

ناراحتی من بود! طلبکار دستم ھایم را باز کردم. 

- وقتی با من مثل زنت رفتار نمی کنی! مثل کسی کھ با تو ازدواج 
کرده، اسمش تو شناسنامتھ! ھمیشھ فکر می کنم بچھ تم! ھر جا میریم 

انقد میگی بپوش سردت نشھ، بخور از صبح چیزی نخوردی، قرصات 
کو؟ چرا نمیای تو جمع؟ ھمھ فکر می کنن بچھ تم تا زنت! قبل ھر 

حرفی میگن وای نمی دونستیم بچھ داری! انتظار داری من چھ جوری 
رفتار کنم؟ 

با حالت برافروختھ ای جلویم دست بھ سینھ ایستاده بود و با پوزخند 
نگاھم می کرد. 

- چون رفتارات بچھ  گونھ س کھ مثل بچھ ھا باھات رفتار می کنن! سر 
یک لج ساده بلند میشی میری با اون رفیق نفھمت ھزار جور کوفت و 
زھرماری می کشی! خدا می دونھ کی اون جا بوده و ابروی من رو 

جلوی کیا بردی! 

با پوزخند مسخره ای دستم را برایش تکان دادم و بالشتم را تنظیم کردم. 

- آبرو! آبرو! تو بخاطر آبرو با زن خودتم نمی خوابی! 

آن قدر تند جلو آمد کھ باعث شد قلبم تکان بخورد. دستم را جوری محکم 
گرفتھ بود کھ مطمئن بودم کبودی اش تا مدت ھا خواھد ماند. در 

صورتم خم شده بود. ترسیده، سکوت کرده بودم. صدایش بخاطر خواب 
بودن بقیھ آھستھ بود اما لحنش بسیار تند و عصبانی بود. 
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- تمام درد تو خوشگذرانی و حال کردنھ! تو اصال می دونی روابط 
زناشویی چطوریھ؟ یا صرفا فقط می خوای انجامش بدی؟ 

رھایم کرد و بلند شد. در حالی کھ از اتاق بیرون می رفت، زمزمھ 
کرد. 

- در ھر حال خودت رو برای فردا آماده کن، چون من دیگھ ھیچ 
اعتمادی بھ تو ندارم!

بوی نارنگی

صبح با کرختی و حال بد بیدار شدم. سرم بھ شدت از جریانت دیشب 
درد می کرد. با ھمان وضع بیرون رفتم. یکی از بند ھای تاپم روی 

شانھ ام افتاده بود و پاچھ ھای  شلوارم کامال باال رفتھ بود. ھنوز پایم را 
روی پلھ اول نگذاشتھ بودم کھ کسی بازویم را محکم گرفت. 

- چند بار بگم با این وضع تو خونھ نگرد؟ 

با شنیدن صدایش و این کھ خانھ مانده بود، سر خوش بھ سمتش برگشتم 
و دست ھایم را بھ سر شانھ اش گرفتم. قدم خیلی از او کوتاه تر بود. 

می دانست اگر پشت کمرم را نگیرد، از پلھ ھا پایین می افتم. با اجبار و 
اخم پشتم را گرفت و بلندم کرد. تا اتاق بھش آویزان بودم. در اتاق من 

را پایین گذاشت و در را بست. 

- تو کھ انقد رو من حساسی، چجوری می تونی طالقم بدی؟ 

پوزخندی زد و سمت کمدش رفت. دنبالش رفتم و روی تخت نشستم. 

- تو االن ناراحت چی ھستی؟ کی بود تا یک ھفتھ پیش با جیغ و داد 
می گفت بیا طالقم بده از دستت راحت بشم، دیوونم کردی؟! 
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بلند شدم و از پشت بغلش کردم. ھمھ ی آن حرف ھا را محض جلب 
توجھ اش زده بودم. حتی یک روز دور بودن از او دیوانھ ام می کرد 

اما اگر او این مسئلھ را بھ زبان آورده بود، واقعا ترسناک می شد. 
ھرگز نشده بود حرفی را بی جھت، بھ زبان بیاورد. قطعا تمام مدتی کھ 

من در پارتی بوده ام، بھ این موضوع فکر کرده است کھ مطرحش کرده 
بود. 

- من امروز خونھ موندم کھ بریم برای درخواست طالق! 

بھ سمتم برگشت. ھنوز اخم غلیظش میان ابروھایش بود. دلم گرفت 
انگار واقعا جدی بود. نمی توانستم باور کنم! عقب رفتم و بغ کرده 

نگاھش کردم. نمی توانستم حرفی بزنم با یک کلمھ قطعا اشکم 
می ریخت. لباس رسمی اش را بیرون کشید. بلند شدم و از دستش 

کشیدم. 

- این چھ مسخره بازیھ؟

- ھمھ چیز از نظر تو مسخره بازیھ! دارم بھ آرزوت می رسونمت! 
یادمھ می گفتی بھ زور عقدت کردم! تو بچھ بودی و ھیچی نفھمیدی! 

کاور لباسش را از دستم کشید. 

- االنم کھ اتفاقی نیفتاده، میریم با یک طالق توافقي حلش می کنیم! چون 
دختری خیلی راحت شناسنامھ تم عوض می کنن!

بوی نارنگی

بغضم گرفتھ بود. واقعا تصمیمش جدی بود! خیلی راحت ھم در موردش 
حرف می زد. شاید فکر می کرد، برایم مھم نیست. جوابش را ندادم و 
بھ طرف تختم رفتم. ھندزفری را در گوش ھایم گذاشتم و چشم ھایم را 

بستم. اگر او می خواست طالق بگیرد، می توانست تنھا برود و 
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درخواست بدھد! محال بود من آن جا بروم! یکی از سیم ھای متصل بھ 
گوشم را پرت کرد. روی تخت با عصبانیت خم شده بود. 

- این مسئلھ یکی دیگھ از اون بچھ بازی ھات نیس، مجبور بشم با کتک 
می برمت! 

از تخت پایین رفت. بالخره اشک ھایم پایین ریخت. از حرص زیاد 
عروسک پشمی ام را برداشتم و از پشت بر سرش کوبیدم اما حتی 

برنگشت. تمام حرکات و رفتارھای من را یک بھ یک می شناخت. تنھا 
یک راه مانده بود، تنھا راھی کھ می توانست او را تا سر حد مرگ 

عصبانی کند. 

- طالقم بدی یک لحظھ م این جا نمی مونم! 

مشغول بستن کراواتش بود، ھمان جور بھ عقب برگشت. نگاھش بسیار 
ترسناک بود اما خودم را نباختم و حرفم را ادامھ دادم. 

- میرم خونھ مامان! 

قدم ھایش را بھ سمت تخت چرخاند. ھنگامی کھ نزدیکم رسید، چانھ ام 
را محکم باال کشید تا نگاھش کنم. بعد بدون آن کھ لب بزند با سر و 

چشم ھایش اشاره کرد، چھ گفتھ ام؟! می دانستم چھ قدر روی این مسئلھ 
حساس است اما باید تالش خودم را می کردم! جوابش را کھ ندادم، با 

ھمان دستش روی تخت پرتم کرد. 

- سھ سال خودمو مضحکھ خاص و عام نکردم، تو ھمچین زری بزنی! 
بار دیگھ چنین حرفی از دھنت دربیاد، چنان بزنم تو دھنت تا یک ماه 

نتونی حرف بزنی! 

صورتش سرخ شده بود از عصبانیت! کراواتش را پرت کرد و روی 
صندلی کنار تخت، نشست. من ھم ھمان مدلی کھ روی تخت افتاده بودم، 

فین فین می کردم. 
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- من ھمیشھ فکر می کردم، می دونم چی می خوای! خواستت چیھ! از 
ھمھ بیشتر می شناسمت! اما انگار جدیدا کال یک آدم دیگھ شدی! ھرچی 

ھم باھات کنار میام، بیشتر لج می کنی! 

سرش را بھ سمتم چرخاند. صدایش بم و گرفتھ بود. 

- تو نبودی تا ماه قبل می گفتی من زوری عقدت کردم؟ خودت اصال 
نمی دونستی عقد چیھ! خب باشھ، منِ بی ناموس کھ بھت دست نزدم! بیا 
بریم تمومش کنیم. االن دیگھ ھجده سالتھ، ھیچ احدی نمی تونھ از این جا 

ببرتت. خودتم راحت می شی. من فقط خواستم این چند سال حضانتت 
دست من باشھ، مادرت نتونھ از این جا ببرتت! 

نمی دانست! نمی دانست، کنارش را بھ بھشت ترجیح می دادم! آخر من 
چھ گونھ برایش توضیح می دادم، این کارھا و حرف ھایم تنھا یک 

حسادت دخترانھ بوده؟ مگر او می فھمید؟!

بوی نارنگی

تمام آن روز را در اتاقم گذرانده بودم و فکر کرده بودم. ھرگز 
نمی توانستم از او جدا شوم حتی اگر خودش می خواست! از زمانی کھ 

یادم می آمد، او ھم پدرم شده بود! ھم مادرم! تمام بھانھ ھایم، گریھ 
کردن ھایم، ھمھ اش برای او بود. نازم را می کشید. بھ دقیقھ نمی کشید 
کھ خواستھ ام را اجابت می کرد. خوب و بد را او بود کھ یادم داده بود. 
با وجود شرم خودش می نشست و در مورد عادت ھای ماھیانھ ی یک 

دختر با من حرف می زد. آن قدر دقیق و ریز توضیح می داد کھ ھرگز 
فکر نکرده بودم، چھ ترسناک است! او توانستھ بود بھ دختر نوجوانی با 

آن تخیالت و فانتزی ھا حتی بیشتر از یک مادر عادت ماھیانھ اش را 
یک ترشح ساده بدن، نشان دھد. ھرگز راجب بھ آن موضوع نترسیده 
بودم. من را از خیلی وقت قبل آماده کرده بود. ھمیشھ شخصی ترین 

چیزھایم با او بود. حتی بھ عمھ ھم اجازه دخالت نمی داد. اما بھ ھمان 
اندازه بھ زیبای ھای من، بی تفاوت بود. آن قدر بی تفاوت کھ باعث شده 
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بود برای جلب توجھ اش، ھرکاری بکنم. مثال میشا یادم داده بود با 
استفاده از یک نوع گِن بلندی باسنم را بیشتر کنم و جلویش جوالن بدھم. 

لباس ھای باز تر بپوشم و ھر بار مدل ابرو ھایم را عوض کنم. تنھا 
یک بار واکنش نشان داد! آن ھم برای رنگ موھایم بود! ھرگز فکر 

نمی کردم نارنجی موھایم آن قدر برایش مھم باشد! زمانی کھ موھایم را 
سیاه کرده بودم و بھ خانھ برگشتم. محشر بھ پا شد! تا جای کھ حتی قصد 

حملھ بھ من را داشت. اگر عمو حسام و ارشیا نبودند، قطعا تا سر حد 
مرگ کتکم می زد. تا یک ماه تمام با من حرف نزده بود. رنگ مو ھم 

پر کالغی بود و آن قدر غلیظ شده بود کھ موھایم ھیچ رنگی، 
نمی گرفت. بالخره بعد یک سال رنگ موی خودم کھ باال آمد، آن تکھ 
ھای پایینش کھ سیاه بود را قیچی کرده بودم. بعد از فوت بابا و رفتن 

مامان، ھرگز در زندگیمان از خودش دورم نکرده بود. یادم است حتی 
روزھای کھ بھ دانشگاه می رفت و درس داشت، تمام مدت من روی 

کولش بودم. نمی دانم چطور با آن ھمھ مشغلھ ھمیشھ در ھمھ چیز موفق 
بود و این موفق بودنش! جذاب بودنش! در معرض دید بودنش! برای من 

عذاب محض بود! ھر سال کھ جلوتر می رفت و بزرگ تر می شدیم، 
احساس می کردم نسبت بھ من بی توجھ تر می شود. گاھی کھ دیر 

می آمد یا مشغول گوشی اش می شد، حس می کردم با کسی است! سھ 
سال پیش کھ یھو سر و کلھ مامان با ھمسر جدیدش پیدا شد و قصد بردن 
من را داشت، تا سر حد دیوانگی با او جنگید. ھرکاری می کرد، مامان 
کوتاه نمی آمد. تا این کھ مجبور بھ عقد کردن با من شد! می دانستم عقد 

کردن یعنی چھ! محال بود رویای کھ سال ھا در موردش فکر کرده 
بودم، معنی اش را ندانم! ھربار دعا می کردم، مامان بیشتر گیر بدھد تا 

مصمم تر شود!

بوی نارنگی

بالخره کھ مجبور بھ عقد شد، در دل من غوغا بھ پا شد. فکر می کردم 
دیگر تا ابد مال ھم ھستیم! صاحب او شده ام! می توانیم باھم باشیم! 

می توانم بھ او ابراز عالقھ کنم! دقیقا یک ساعت بعد از عقدمان بھ مدت 
یک ھفتھ، ناپدید شد. تمام آن روزھا را من با گریھ و بی خوابی گذرانده 

بودم. عمو حسام گفتھ بود باید فرصت بدھیم تا با شرایط کنار بیاید. 
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چون امیر ھرگز تصور انجام چنین کاری را نداشتھ است. تنھا عمھ بود 
کھ درد من را می دانست و دلداریم می داد. زمانی کھ برگشت، روز 

بود و من خواب بودم. از نوازش دستش روی گونھ ام، بیدار شدم. قھر 
کرده بودم. با لج پتویم را روی سرم را کشیده بودم. با ھمان پتو در 

آغوشم گرفتھ بود و از روی پتو گونھ ام را بوسیده بود. فکر می کردم 
این بار با برگشتش، واقعا ھمھ چیز درست شده است! اتاقش را با من 
تقسیم کرد و اجازه داد، آن جا بخوابم. دو سال می گذشت و من آن جا 
می خوابیدم. اما حتی آن آغوش بچھ گی ھایم را ھم از من دریغ کرده 

بود! ھمیشھ بعد من بھ تخت می آمد یا اگر می دید نخوابیده ام، مشغول 
مطالعھ می شد. دیگر مطمئن شده بودم ھرگز آن چیزی کھ من 

می خواھم، اتفاق نخواھد افتاد! 
ھوا تاریک شده بود و من ھمان جور بغ کرده بیرون را نگاه می کردم. 
در کھ باز شد، خیال کردم خودش است. برنگشتم. تخت تکانی خورد و 

سر ارشیا جلویم نمایان شد. یک عادت بسیار بد داشتم. زمانی کھ با یک 
نفر قھر می کردم، دیگر با ھیچ کس حرف نمی زدم. ھمین باعث شد از 

ارشیا ھم رو برگردانم. 

- قبول کن کارت اشتباه بود! بعدم مجبور شدم بھش بگم. خودت 
می دونی کھ نمی تونم بھش دروغ بگم! 

فکر کرده بود بھ دلیل لو دادنم کھ بھ پارتی رفتھ ام با او قھر ھستم. بھ 
سمتش برگشتم. او ھم امروز کت و شلوار پوشیده بود و بسیار خوشتیپ 

شده بود. 

- نکنھ قرار بود تو ھم بیای شاھدش بشی! 

متعجب چشمانش را گشاد کرد. 

- شاھد چی؟ 

- طالق ما دیگھ! پس چرا تو ھم کت و شلوار پوشیدی؟
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بوی نارنگی

چند لحظھ مات ماند و پلکش ایستاد. بعد با صدا زیر خنده زد. انگشتش 
را زیر نوک بینی ام زد با حالت مھربانی نگاھم کرد. 

- داره اذیتت می کنھ! البتھ در برابر کارھای کھ تو باھاش کردی، من 
بھش حق میدم؛ بخواد تالفی کنھ! 

سر از حرف ھایش در نیاوردم. کامال بھ سمتش برگشتم و نگاھش 
کردم. 

- امروز رفتیم با یک تیم ملی قرار داد ببندیم! قراره باشگاه رو تا شروع 
مسابقات، بدیم دستشون برای تمریناتشون! 

اشاره ای بھ کت و شلوارش کرد. 

- بخاطر ھمین باید جنتلمن می رفتیم! 

عصبی از حرصی کھ از صبح بابتش خودم را در اتاق حبس کرده 
بودم، چشم غره ای بھ ارشیا رفتم. از تخت پایین رفتم و جلو تر از او بھ 

سمت پایین راه افتادم. ارشیا ھم دنبالم آمد. 

- ببین نگی من گفتما! شاید بخواد حاال حاالھا حرصت بده! 

با اخم بھ سمتش برگشتم. در حالی کھ سعی می کرد خنده اش را کنترل 
کند، دست ھایش را از ھم جدا کرد. زمانی کھ برگشتم، از پنجره باال 
نگاھم بھ آن طرف حیاط افتاد. با دیدن چراغ خاموش ساختمان عمو 

حسام، ھمان جور کھ پایین می رفتم بھ حرف آمدم. 

- بابات اینا کجان؟ 

چند پلھ آخر را تند تر پایین آمد و خودش را با من ھم قدم کرد. 
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- خونھ عمو حسین! ظاھرن ناخوش احوالھ! 

یک ابرویم را باال انداختم و بھ سمت امیر کھ آخر سالن مجلھ بھ دست 
نشستھ بود، برگشتم. متوجھ شدم ارشیا جدا شد و از در بیرون رفت. رو 

بھ رویش ایستادم. برای مدت طوالنی ھیچ توجھ ای نکرد. زمانی کھ 
فھمید قصد نشستن ندارم، سرش را با اکراه بلند کرد و نگاه تلخی بھ سر 

تا پایم انداخت. سرش را بھ نشانھ چیھ تکان داد. 

- کجا بودی؟ 

مجلھ را روی میز انداخت و پاھایش را کنار ھم جفت کرد. با نگاه 
مسخره ای لبش را کج کرد. 

- چی؟ نشنیدم!

بوی نارنگی

ھمیشھ از باز خواست شدن، بدش می آمد. من ھم از این کھ آن ھمھ در 
مقابلش ناتوان بودم، بدم می آمد. با لج دست ھایم را در سینھ ام چفت 

کردم. 

- گفتی کھ خونھ موندی بریم برای طالق! نگفتی جلسھ داری! داری منو 
می ترسونی؟ 

با بلند شدنش، ترسیده چند قدم عقب رفتم. قدم ھایم را جبران کرد و 
جلویم ایستاد. 

- برای ترسوندنت، خیلی کارھای دیگھ ھست کھ می تونم بکنم! اگر مثل 
آدم راه می اومدی، کارھای امروزم رو کنسل می کردم! 
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می دانستم بلوف نمی زند اگر می رفتم، تمامش می کرد. بھ ناچار 
سکوت کردم. عمھ کھ از آشپزخانھ بیرون آمد. عقب رفت اما من ھمان 

گونھ ایستاده بودم و نگاھش می کردم. بی توجھ کت و کراواتش را 
روی دستھ مبل انداخت و آستین ھای تنگ لباسش را بھ سختی باال زد. 
از کنارم رد شد و روی صندلی میزی کھ عمھ چیده بود، نشست. عمھ 
ھم فھمیده بود، باز بحث کرده ایم بھ ھمین دلیل سکوت کرده بود. بھ 
سختی خودم را آرام کردم و پایین ترین قسمت میز، نشستم. ارشیا ھم 
برگشت و کنار من نشست. تمام مدت صرف شام ارشیا از فوتبالی کھ 

قرار بود با امیر ببینند، حرف می زد و بقیھ سکوت کرده بودیم. در آخر 
از عمھ تشکر کردم و زیر نگاه تیز امیر ظرف ھایم را بھ آشپزخانھ 
بردم. می دانستم چھ قدر روی این کھ کارھای خودم را خودم انجام 

بدھم، حساس است. برای این کھ بھانھ دیگری دستش ندھم، ظرف ھا در 
ماشین گذاشتم و بقیھ میز را ھم جمع کردم. دلم نمی خواست باال بروم 
اگر پایین ھم می ماندم باید نگاه ھای امیر و پر حرفی ھای ارشیا را 

تحمل می کردم. ارشیا چشم ھایش را ریز کرد و نگاھم کرد. 

- ناری یکم تخمھ بیار، خدای نمی ریزم. 

زیر چشمی بھ امیر نگاه کرد. زمانی کھ فھمید امیر نگاھش نمی کند، 
سرخوش این بار حرفش را دستوری تر گفت. با نگاه چپ چپی، بلند 

شدم. زمانی کھ بھ آشپزخانھ رفتم، صدای آرام امیر را شنیدم. 

- مگھ خودت چالقی؟ 

لبخندی زدم. جواب ارشیا را نشنیدم. از عمھ جای تخمھ را پرسیدم و 
خوشحال با ظرف پر بیرون رفتم. ارشیا کمی دمغ شده بود. زبانم را کھ 
برایش بیرون آوردم، ادایم را در آورد. فھمیده بود، شنیده ام امیر از من 

حمایت کرده است. جرعت حرف زدن را نداشت، سعی داشت با ادا 
ھایش جوابم را بدھد.

بوی نارنگی
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بی توجھ نزدیک بھ امیر نشستم. اھل فوتبال نبودم اما ھمین کھ باعث 
می شد چند ساعت کنار ھم آرام و بدون بحث بشینیم، شادم می کرد. 

عمھ کھ کارھایش تمام شد، برق ھا را خاموش کرد تا صفحھ تلویزیون 
واضح تر باشد. بعد از شب بخیری، خستھ رفت کھ بخوابد. تمام مدت 

ارشیا با فحش ھای عجیب و غریبی کھ خودش از بار قبل کشفشان کرده 
بود، بازیکنان را مورد لطف قرار می داد. بار قبل کھ جلوی من فحش 
آبداری داده بود. امیر تلویزیون را خاموش کرده و بیرونش کرده بود. 

از آن روز فحش ھای راز آلودی کھ فقط خودش معنی شان را 
می دانست، درست کرده بود. سرم را بھ مبل تکیھ دادم و پاھایم را ھم 
در خودم جمع کردم. امیر ھم یک دستش روی مبل بود، دست دیگرش 

وسطمان افتاده بود. نوک انگشتانم را نزدیک دستش بردم و آرام لمسش 
کردم. زمانی کھ دیدم واکنشی نشان نداد  این بار دستم را کامل جلو 

بردم و میان دستش پیچیدم. باز ھم واکنشی نشان نداد. چند لحظھ بعد کھ 
داشتم نا امید می شدم، بدون آن کھ برگردد بھ آرامی شصتم را فشار داد. 

ذوق کرده دستش را محکم گرفتم. تمام مدت کھ او نگاھش بھ صفحھ 
تلویزیون بود، من بھ دست ھای گره خورده مان و نیم رخ مردانھ اش 

نگاھش می کردنم و فقط خدا می داند چھ قدر قربان صدقھ اش رفتھ 
بودم. فوتبال کھ تمام شد، لباس ھایش را برداشت و بلند شد. خیال کردم 
االن است کھ دستم را رھا کند اما دستم را محکم تر گرفت و من را ھم 

بلند کرد. 

- ارشیا ھمین طرف بخواب! در رو ھم قفل کن، شب خوش. 

ھمیشھ در ھر شرایطی بھ فکر ھمھ چیز بود. می دانست ارشیا تنھا شود 
تا صبح نخ بھ نخ پشت ھم سیگار دود می کند. دستوری گفتھ بود کھ حق 

ندارد آن طرف برود. بعد از شب بخیر ارشیا، من را دنبال خودش 
کشاند. جلوی اتاق ایستاد تا من داخل بروم. اولین بار بود کھ ھم زمان با 
ھم برای خواب رفتھ بودیم. خیال می کردم ھر لحظھ برای مطالعھ برود 

و الکی خودش را سرگرم کند.

بوی نارنگی
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برخالف تصورم بعد از تعویض لباس ھایش بھ تخت آمد. بالشتی کھ 
ھمیشھ میانمان می گذاشتیم را برداشت و پایین انداخت. جلوتر کھ آمد، 
قلبم شروع کرد بھ تند تپیدن، استرس گرفتھ بودم. صدایش شبیھ بھ پچ 

پچ بود. 

- میای بغلم؟ 

دلم لرزید. چیزی میانش فرو ریخت. دستش را باز کرد، آرام جلو 
خزیدم و بغلش رفتم. دستش را دور تنم پیچید. چون فقط تاپ شبانھ ام 

تنم بود و دستش با پوستم برخورد داشت. حالم دگرگون شده بود. با 
ھمان لحن صدایش شروع کرد بھ صحبت کردن. 

- حاال کھ نمی خوای جدا بشیم، باشھ منم حرفی ندارم. فقط باید تک بھ 
تک این سوال ھای کھ می خوام بپرسم رو جواب بدی! دیشب گفتم خودم 
رو بھ بی خیالی بزنم. شاید طالقت بدم، تمومش کنی! اما فھمیدم در ھر 

حال من نمی تونم بھ راحتی از این چیزھا بگذرم! 

ترسیده بودم. از این کھ در آغوشش ھم بودم و محکم گرفتھ بودم، بیشتر 
می ترسیدم. چون ھیج راه فراری نداشتم. 

- چی مصرف کردی دیشب؟ 

زبانم بند رفتھ بود. کافی بود فقط اسم قرص را بیاورم. خدا می داند چھ 
بالی سرم می آورد! لرزش تنم و امتناع کردنم از جوابم را کھ دید، باز 

بھ حرف آمد. 

- فقط دارم سوال می پرسم و تو ھم قراره بھ من چند تا جواب بدی، 
ھمین! الزم نیست بترسی! 

بغض کرده بودم. در شرایط بسیار بدی بودم. من را ھم مانند گروگانی 
محکم گرفتھ بود. 
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- نمی خوام جواب بدم! 

از جام کھ بلند شدم. او ھم ھمزمان بلند شد و شانھ ھایم را محکم فشار 
داد. 

- اما من می خوام! تو ھم باید جواب بدی! فھمیدی؟ باید!

بوی نارنگی

خودم را کالفھ تکان دادم تا دست ھایش را از شانھ ھایم بردارد اما 
برعکس محکم تر شانھ ھایم را گرفت. این بار عصبی شده بود. تند 

تکانم داد. 

- ناریال بھ علی قسم می خورم! نگی اون جا چھ گندی زدی، شده 
ببندمت تو خونھ دیگھ نمی زارم بیرون بری! 

می دانستم الکی قسم نمی خورد. اگر داشت بھ علی اش قسم می خورد، 
یعنی تمام است! نگوییم، از فردا زندانی ام می کرد! گریھ ام گرفت. 

مانند بچھ ای کھ کار بدی می کرد و ھم زمان با توضیح کارش، گریھ 
می کرد. سرم را پایین انداختم و دستم را بھ بازویش بند کردم. 

- من تو رو می خوام امیر! 
اخھ چرا انقد اذیتم می کنی کھ باعث بشھ دست بھ ھرکاری بزنم؟! 

- این کھ گذاشتم یکم بزرگ شی، عقلت بھ خوب و بد برسھ، خودت 
انتخاب کنی می خوای با من باشی یا نھ! اسمش رو می زاری اذیت؟! 

گریھ ام بند نمی آمد. در حالی کھ با چشم ھای گریان، نگاھش می کردم. 
آب بینی ام را با آستینم پاک کردم. بغض، صدایم را لرزان کرده بود. 

- من ھمیشھ تو رو خواستم از روزی کھ یادمھ! 
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خودش را عقب کشید و ازم جدا شد. بلند شد و چند بار عصبی اتاق را 
سر و تھ کرد. انگار داشت بھ چیزی فکر می کرد و بسیار ذھنش درگیر 

شده بود. کنارم کھ ایستاد، نگاھش کردم. اخم کرده بود. 

- بعدا در این مورد حرف می زنیم! االن فقط بگو چی مصرف کردی؟ 

خواستم کھ عقب برم، دستم را گرفت و اجازه نداد. لکنت گرفتھ بودم. 
چند بار آب دھانم را قورت دادم. عاقبت با ھر ترس و اضطرابی بود، 

آرام بھ حرف آمدم. بھ طوری کھ حتی خودم ھم بھ زور صدایم را 
شنیدم. 

- قرص! 

ھر لحظھ انتظار داشتم، صدای دادش بلند شود یا منتظر یک سیلی 
محکم بودم. برخالف تصورم تنھا دستم را رھا کرد و روی تخت 

نشست. آن قدر بھ زمین زل زد کھ خودم ھر چند با ترس نزدیکش شدم. 
چشمانم ھنوز گریان بود. دستم ھنوز کامال بازویش را نگرفتھ بود کھ 

محکم بھ عقب پرتم کرد.
نگاھش...

اخ نگاھش!
تا بھ حال در زندگیمان، ھمچین نگاه تلخی از طرف او نداشتھ بودم. 

حتی وقتی کھ گفتھ بودم قصد ندارم بھ دانشگاه بروم این نگاه را نداشت. 
انگار واقعا ازم نا امید شده بود!

بوی نارنگی

کال امید از چشمانش رفتھ بود. طوری بی حس نگاھم می کرد انگار کھ 
دیگر ھرگز حتی ھمان یک ذره حس قبل را ھم بھ من، نخواھد داشت. 

قبل از این کھ چیزی بگوییم، خودش با لحن سرد و دورش بھ حرف 
آمد. 

- چند بار تا حاال مصرف کردی؟ 
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لب ھایم از ھم ھنوز باز نشده بود کھ داد زد. انگار دیگر مراعات بقیھ 
ھم برایش مھم نبود! 

- فقط دلم می خواد مثل آدم جواب ندی! بعد انجام دادن اون کاری رو 
کھ االن خیلی دلم می خواد انجام بدم رو برام راحت می کنی! 

داشتم لرز می کردم. عالئم مریضی ام داشت کم کم خودش را نشان 
می داد. حتی نفسم ھم تنگ شده بود. زمان ھای کھ می ترسیدم، سیستم 

ایمنی بدنم خود بھ خود فعالیتش باال می رفت و کنترلش برایم سخت 
می شد. 

- دو بار! 

ھمراه با نفس عمیقش چشم ھایش را محکم بھ ھم فشار داد. دیگر 
نمی توانستم تحمل کنم، بھ شدت می ترسیدم. عقب رفتم و پتو را محکم 

دور خودم پیچیدم. کاری کھ از بچھ گی انجام می دادم. ھمیشھ زمان 
ھای کھ می ترسیدم یا امیر دعوایم می کرد، خودم را میان پتویم 

می پیچاندم تا کمی احساس امنیت کنم. منی کھ ھرگز آغوش مادری 
برای امنیت نداشتم! دلم نمی خواست ببینمش! حالت نگاھش بیشتر 

می ترساندم. بعد از کمی کھ صدای پایش آمد. ناخودآگاه صدای گریھ ام 
باال رفت. رسما داشتم ھق ھق می کردم. دستش را از روی پتو دورم 

پیچید و سرم را از الی پتو بیرون آورد. با شصتش اشک ھایم را پاک 
کرد. با بغض غلیظم بھ حرف آمدم. 

- کاش مامانم بود...دلم مامان می خواد!

نگاھش غمگین شد! بسیار غمگین!
بھ اندازه یک پیرمرد تنھا نشستھ بر روی یک نیمکت رنگ و رو رفتھ 
غمگین شد! انگار تازه فھمیده بود با آن ھمھ تالش و کاری کھ برای من 

کرده بود، باز من واقعا بھ مادر نیاز داشتم. او برای من ھمھ چیز بود 
اما من در آن زمان بھ یک مادر، یک خواھر یا حداقل یک زن، نیاز 
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داشتم! دلم یک ھم راز می خواست. در آن شرایط خیلی تنھا و ترسیده 
بودم اما باز مانند ھمیشھ، تنھا بھ خودش پناه بردم. تنھا کسی کھ برایم 

مانده بود! 

- بھش عادت کردی؟!

بوی نارنگی

چون بینی ام را عمل کرده بودم، صدایم تو دماغی و لرزان شده بود. 

- نھ، ھمون دو بار بود. قسم می خورم! 

بیشتر نزدیکم شد و ھمراه با پتو کامال احاطھ ام کرد. او ھم می دانست 
در آن شرایط نباید پتو را از من جدا کند. چند لحظھ بھ چشمانم زل زد. 

عاقبت خم شد و گونھ  باالیم را دو بار پشت ھم بوسید. صدایش شبیھ پچ 
پچ شده بود. 

- خودت خوب می دونی دلم نمی خواد باھات دعوا کنم! فقط یک 
خواھش ازت دارم کھ کارھای بچھ گونھ ت رو کنار بزاری! 

یک دستم را باال آوردم و بھ صورتش کشیدم. دستم را گرفت و ناخون 
ھای الک زده ام را لمس کرد. 

- من ھم دل دارم و دوست دارم خیلی کارھا بکنم اما ھمھ چی بھ 
موقعش! 

با انگشت زیر چانھ ام زد تا نگاھش کنم. 

- باشھ نارنگی خانم؟ 

در جوابش تنھا لبخندی زدم. 
***
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ناراحت و بی حوصلھ از این کھ تمام باشگاه را دست یک تیم مردانھ 
سپرده بودند در خانھ سرگردان راه می رفتم. عاقبت خودم را روی مبل 

انداختم و چانھ ام را روی دستھ مبل گذاشتم. 

- ارشیا؟

بدون آن کھ نگاھش را از موبایلش بگیرد، ھومی کرد. کالفھ باز 
صدایش زدم. فھمید تا نگاھم نکند، دست بردار نیستم. زیر چشمی در 

حالی کھ یک چشمش ھنوز بھ موبایلش بود، نگاھی بھ من انداخت.

- حاال تا کی دستشونھ؟

خنده ای کرد و شانھ ھایش را بھ نشانھ ندانستن باال انداخت.

- چتھ تو؟ االن باید از خوشحالی بال دربیاری! تمام روز تو باشگاه غر 
می زدی چرا امیر باید مربی زن ھا بشھ!

بوی نارنگی

از حرفش حرصم گرفت و کنترل را با نشانھ گرفتن سرش بھ سمتش 
پرت کردم. خیلی فرز جاخالی داد و اجازه نداد، نشانھ گیری ام بھ ھدف 

بخورد. بیشتر از این کھ او من را ھمیشھ بھ امیر لو می داد، حرصم 
گرفتھ بود. 

- ھمین ھارو بھ امیرم گفتی، نھ؟ 

حالت صورتش در عین بامزه گی بسیار روی مخم بود. دوست داشتم تا 
جا دارد، کتکش بزنم. 

- خب خودت بگو ھمھ اون غُرات برای چی بود؟!

حالت صورتش خبیثانھ و متکبر شد. 
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- بعدم ھمین کھ من بھش گفتم تو خوشت نمیاد، رفت مردونھ ش کرد! 
باید االن بیای بوسم کنی. 

- بیخود! 

با صدای امیر ھر دو از جا پریدیم. با خوشحالی بلند شدم. داشت کتش 
را آویزان می کرد. در ھمان حال تھدیدش را رو بھ ارشیا ادامھ داد. 

- ھروقت من نیستم چرا مجبورش می کنی بوست کنھ؟! 

پشتش ایستادم و دور از چشمش زبانی برای ارشیا درآوردم. ھم زمان با 
ادای کھ ارشیا برای من درآورد، امیر ھم بلند شد و آن صحنھ را دید. با 

تأسف سرش را تکان تکان داد. 

- من نیستم دیگھ چیا یادش میدی؟ 

بھ دست امیر مانند ھمیشھ آویزان شدم و خودم را برایش لوس کرد. 

- زود برگشتی عزیزم؟ 

موھایم را بھم ریخت. کاری کھ ھمیشھ دوست داشت بکند. معتقد بود 
موھای مرتب و صاف بھ من نمی آید. زمانی کھ خیالش راحت شد، 

دستش را از موھایم کشید. 

- کاری نداشتم اون جا، خودشون مربی دارن. من فقط مکان دادم 
بھشون.

بوی نارنگی

زمانی کھ نشست، من را ھم ھمراه خودش نشاند و دستش را دور 
شانھ ام انداخت. عمھ کھ از آشپزخانھ بیرون آمد با دیدن ما در آن حالت 
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گل از گلش شگفت و این بار با لبخند شیرینی قدم ھایش را بلند تر 
برداشت. 

- امیر جان صبح حسام زنگ زد. 

امیر سری تکان داد تا عمھ حرفش را ادامھ بدھد و خم شد کنترل را 
برداشت. مانند ھمیشھ شبکھ مورد نظرش اخبار ورزشی بود اما تا پایان 

حرف ھای عمھ صدایش را زیاد نکرد. 

- گفت با حسین اینا دارن میان این جا! یکم حال و ھواشون عوض بشھ! 

امیر ھم زمان با باال انداختن یک تای ابرویش، پوزخندی زد و نگاھش 
را بھ صفحھ تلویزیون داد. 

- از لواسانات با اون حالش بلند میشھ میاد وسط این ھمھ آلودگی حالش 
عوض بشھ؟! 

پوزخندش این بار بھ کج خندی تلخ تبدیل شد و نفسش کشیده از گلویش 
بیرون آمد. 

 
- یا می خواد حال و ھوای زمین ھا رو مشخص کنھ؟! 

عمھ سرش را پایین انداخت حتی ارشیا ھم اخم کرده بود. کسی رویِ 
حرف زدن یا جواب دادن نداشت. زمانی کھ عمو حسین ھمھ ما را 

بیرون کرده بود و گفتھ بود، تمام میراث توسط خود بابابزرگ بھ او 
تعلق گرفتھ است! این امیر بود کھ پناه ھمھ ما شد و کمک کرد تا عمو 

حسام بعد مدت ھا باز روی پای خودش بایستد! ارشیا را کال شریک 
خودش کرده بود، بدون ھیچ چشم داشتی! در ھمان حال پیگیر میراث 

ھمھ ی ما بود. بعد از سال ھا توانست ثابت کند کھ میراث فقط لفظی بھ 
عمو حسین رسیده است، زمانی کھ قانون تایید کرد کھ ھمھ سھمی در 
این میراث دارند. عمو حسین کھ دیگر کاری ازش بر نمی آمد، دنبال 
حق پدری من افتاد. این کھ پدرم زودتر از بابابزرگ فوت کرده بود، 
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باعث شده بود قانون من را از حق پدری محروم کند و عمو دنبال زمین 
ھای من بیافتد. بھ ھمین جھت امیر اصال میانھ خوبی با او نداشت اما 
عمو حسام از وقتی مریضی عمو حسین را فھمیده بود، او را بخشیده 

بود. معتقد بود آدم ھا در زمان عصبانیت خودشان را گم می کنند.

بوی نارنگی

عمھ بدون حرف دیگری بلند شد و بھ آشپزخانھ رفت. ارشیا ھم باز 
مشغول موبایلش شد. نگاه جلب شده امیر را کھ بھ تلویزیون دیدم، من 

ھم بلند شدم و بھ آشپزخانھ رفتم. عمھ مشغول خورد کردن بیبار دلمھ ای 
بود. جلو رفتم و کنارش ایستادم. 

- می شھ من خوردش کنم؟ صداش بھم آرامش میده! 

عمھ بدون آن کھ برگردد، بینی اش را باال کشید و چاقو را روی کابینت 
گذاشت. زمانی کھ داشت دور می شد، گفت: آره عزیزم بیا خورد کن. 

دنبالش رفتم و یکی از شانھ ھایش را گرفتم. با چشمان تر و غم انگیزش 
بھ سمتم برگشت. چون قدش از من کوتاه تر بود، مجبور شدم خم بشم. 

دستم را دور گردنش پیچیدم و بغلش کردم. 

- چرا ھمیشھ سر این مسئلھ انقد ناراحت می شی؟ 

از من کھ جدا شد، صندلی میز نھار خوری را عقب کشید و نشست. 
گوشھ روسریش را بھ انتھای چشم چپش کشید و باز بینی اش را باال 

کشید. 

- از این بچھ شرمندم! چند سالھ بخاطر ھمھ ی ما ھرکاری کرده! بعد ما 
ھی حسین رو این جا دعوت می کنیم، بچھ م یک بار نشد اعتراض کنھ. 

این بارم فقط بخاطر حق تو بود کھ این حرف رو زد. 
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سرش را بھ تاسف تکان داد. عمھ برخالف برادرھایش موھایش ھنوز 
یک دست و سیاه مانده بود اما خب چین و چروک ھای صورتش اجازه 

جوان ماندن بھ قیافھ اش را نداده بود. 

- دارم فکر می کنم اگر حسن ھم قبل پدرمون، فوت شده بود و تو اون 
تصادف با ھم نبودن حتما حسین حق امیر رو ھم ازش می گرفت! اخھ 

من چی بگم... 

باز بغضش شکست و اشک ھایش بی صدا پایین آمدند. نمی دانستم چھ 
گونھ دلداریش بدھم چون جای او نبودم. من واقعا نھ آن زمین ھا نھ ھیچ 

چیز دیگر برایم اھمیت نداشت! تنھا دلیل ماندنم امیر بود و بس! شاید 
عمھ ھم این انتظار ھا را از برادرش نداشت. بالخره آن ھا زمانی با ھم 

زندگی کرده بودند.

بوی نارنگی

شب کھ برای خواب باال رفتم، طبق رفتارھای قبال فکر می کردم امیر 
باز دیر بھ اتاق بیاید. جلوی آیینھ نشستم و موھایم را باز کردم. آن قدر 

موھایم را کراتین کرده بودم تا بالخره از آن حالت فر و تاب دار بیرون 
آمده بود. اوایل امیر مخالفت می کرد اما ھمین کھ رنگ موھایم را دیگر 

تغییر نمی دادم و بھ سلیقھ او ھمان رنگ نارنجی مانده بود، دیگر 
اعتراضی نکرد. بلند شدم، لباس ھایم را ھم عوض کردم و تاپ و 

شلوارک کوتاھم را پوشیدم. باز روی صندلی نرمم برگشتم و این بار 
مشغول کرم زدن شدم. مریضیم باعث می شد پوستم زود بھ زود خشک 
شود و ترک بردارد. مجبور بودم ھر شب کرم بزنم. در اتاق باز شد و 

امیر داخل آمد. امشب ھم زود باال آمده بود! بدون آن کھ لباسش را 
عوض کند، روی زانوھایش ایستاد و کرم را از دستم گرفت. 

- پاتو باال بگیر. 

پایم را کھ باال گرفتم، مچم را گرفت و کمی از کرم را بھ کف پایم زد. 
کامال کھ کف پاھایم چرب و گرم شد، آرام پاھایم را روی زمین گذاشت. 
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دستش را کھ کرمی شده بود را گرفتم و آرام بوسیدمش. سرم را بلند 
کردم و با محبت نگاھش کردم. 

- مرسی. 

چشمک شیرینی زد و بلند شد. مشغول عوض کردن لباس ھایش شد. 
باید یک ساعت صبر می کردم تا پاھایم کامال خشک شود. ھمان جور 

روی صندلی نشستھ بودم و دستم را دور ران ھایم حلقھ کرده بودم. امیر 
بعد از تعویض لباس ھایش باز نزدیکم شد، خم شد و دستش را زیر 

زانویم انداخت. خودم ھم کمکش کردم و دستم را دور گردنش انداختم. 
بلندم کرد و آرام روی تخت گذاشتم. 

- عمھ خیلی ناراحتھ، لطفا با عمو حسین بد خلقی نکن تا میرن! 

اخمی میان ابروھایش نشست. بدون آن کھ جوابم را بدھد، چراغ را 
خاموش کرد. پتو را کنار زد و دراز کشید. خواست کھ پشت کند کھ 

سریع شانھ اش را گرفتم. 

- بھ این طرف بخواب، لطفا!

بوی نارنگی

ھمراه با نفس عمیقش جھت خوابیدنش را تغییر داد و بھ سمت من 
چرخید. در تاریکی نگاه کوتاھی بھ صورتم انداخت. 

- الزم نیست دیگھ بشینی، بخواب. 

اھومی کردم و موبایلم را روی میز گذاشتم. بھ سمتش کھ برگشتم، 
چشمانش را بستھ بود. آھی کشیدم و در فکر رفتم. نفس ھایش کنار 

گوشم ریتم منظمی گرفت و آرام بھ خواب رفت. من اما بیدار ماندم تا 
مدت طوالنی در فکر رفتم و غمگین بھ این روزھای کھ می توانستیم با 
کلی عشق کنار ھم زندگی کنیم و راحت ھدر می دادیم، فکر می کردم. 
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او نمی خواست جلو بیاید و من ھم نمی توانستم با گریھ و زاری 
مجبورش کنم. آن گونھ خودم ھم عذاب وجدان می گرفتم. 

***
ھنوز ھوا کامال روشن نشده بود کھ صدای در آھنی حیاط آمد. صدای 
خش دارش باعث شد از خواب بپرم. امیر ھنوز در خواب بود. تند کھ 

بلند شدم، باعث شد برای مدت کوتاھی سرم گیج برود و جلوی چشم 
ھایم سیاه شود. بالخره خودم را کنار پنجره رساندم و پرنده نازک سفید 
را کنار زدم. دو ماشین داخل حیاط آمده بودند و پشت ماشین ھای کھ از 
قبل در حیاط بود، پارک کرده بودند. متوجھ عمو حسام و زن عمو شدم. 
آریسا بغل زن عمو خواب بود. چون ھوای صبح ھم سرد بود، زن عمو 
تند تر سمت ساختمان خودشان رفت تا آریسا سردش نشود. با پایین آمدن 

عمو حسین در حالی کھ عمو حسام کمکش می کرد، نفسم تند از گلویم 
باال آمد. نگاھم بھ طرف دیگر ماشین افتاد، با پایین آمدن پسر بزرگ 

عمو حسین ھمان نفس تند شده ام در سینھ ام حبس شد. پرده را انداختم و 
ترسیده عقب آمدم. حواسم بھ پشت سرم نبود بھ یکی از کاکتوس ھای 

رنگی ام خوردم و افتاد. صدایش باعث شد امیر اخم آلود چشم ھایش را 
باز کند. ھنوز نیم خیز نشده بود کھ خودم را بھش رساندم. سریع زیر 

پتو خریدم و یکی از پاھایم را روی بدنش انداختم. ھنوز نیم خیز بود و 
بھ من نگاه می کرد. 

- چی شده؟ 

- عمو حسام اینا اومدن! میشھ بغلم کنی؟ 

چند لحظھ نگاھم کرد. انگار بھ چیزی مشکوکی نگاه می کرد یا شاید 
فکر می کرد یک چیزی شده است! عاقبت جلو آمد و اجازه داد، بیشتر 

بغلش کنم.

بوی نارنگی

مدت کوتاھی طول کشید تا باز خوابم ببرد.آن قدر وول خوردم تا بالخره 
امیر دست ھایش را ھم دورم پیچاند و قشنگ قنداق پیچم کرد. کم کم کھ 
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چشم ھایم گرم شد، تصویر ھای نا واضحی جلوی چشم ھایم می آمد. 
حس می کردم در حیاط پشتی خانھ تنھا گیر افتاده ام و کسی آن جا در 

کمینم نشستھ است. ھر چھ قدر تالش می کردم، امیر را صدا بزنم انگار 
کسی جلویم را می گرفت یا گلویم را گرفتھ بود. حتی نمی توانستم خودم 
را تکان بدھم. دلم می خواست ھر طور کھ ھست از آن حس رھایی پیدا 
کنم. با تکان شدیدی از خواب پریدم. امیر پر اخم و موھای ژولیده باالی 

سرم نگران نگاھم می کرد. کمی طول کشید تا موقعیت را درک کنم. 

- چی شده؟ 

امیر کامال بلند شد و نشست. خم شد و کمی آب در لیوانی ریخت. لیوان 
را کھ بھ طرف من گرفت، بلند شدم و نشستم. 

- نیم ساعتم نشد کھ خوابت برده! تو بگو چی شده؟ مدام داشتی نالھ 
می کردی! 

ھیچ چیز یادم نمی آمد. آب را کھ خوردم، خنکی اش حس خوبی بھ 
گلوی خشکم داد. نفسم را طوالنی کشیدم و بھ بالشتم تکیھ دادم. در فکر 

رفتھ بودم. 

- شب قرصات رو خوردی؟ 

در ھمان حال سرم را بھ نشانھ تایید، تکان دادم. نگاھی بھ تقویم کوچکی 
روی پاتختی بود، انداخت. 

- عادت ماھانھ ت داره شروع می شھ، ھورمونات دارن واکنش نشون 
میدن! 

چشم ھایم را بستم و در دل دعا کردم کھ کاش ھمھ چیز بھ عادت 
ماھانھ م رابط داشتھ باشد و آن ترسی کھ سال ھا برای خودم در عمق 
ترین احساساتم فقط برای خودم، پنھان کرده بودم؛ نباشد! رازھای بود 
کھ ھمیشھ مختص بھ خودت بود. شاید ھم خیلی راز نبود. فقط شرمت 
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اجازه نمی داد آن را بیان کنی. شاید ھم ھنوز کسی را نداشتم کھ قبل از 
قضاوت کردنم، قبل از بھ تمسخر گرفتن حرف ھایم یا ھر ری  اکشن 

دیگری، فقط کمی درکم کند. بھ ھمین خاطر ترجیح داده بودم، اسمش را 
راز بگذارم. 

سر و صدا ھا از پایین زیاد شده بود. امیر ھم بلند شد بعد پوشیدن لباسی 
و شانھ زدن موھایش گفت کھ پایین می رود. بعد از رفتن او بلند شدم و 

باز سمت پنجره رفتم.

بوی نارنگی

باز نگاھم بھ ماشین ھا افتاد و تصاویر یک ساعت پیش برایم تداعی شد. 
پس ھیچ کدام تصور یا خواب نبود. حولھ ام را برداشتم و با فکر 

داغونی بھ حمام رفتم. تمام مدت داشتم فکر می کردم چھ لباسی بپوشم؟ 
نھ این کھ بخواھم زیبا بھ نظر برسم، فقط می ترسیدم از نگاھی کھ 

ھمیشھ دنبال بدنم بود! از این کھ جای از بدنم جلب توجھ کند و باز نگاه 
کثیف او خیره برجستھ گی ھایم شود، نگرانم کرده بود. با فکر مشغولی 
بالخره پوشیده ترین لباس ھایم را برداشتم. حتی یک بار دستم بھ طرف 
شالم ھم رفت اما برای این کھ امیر شک نکند از پوشیدن آن صرفھ نظر 
کردم. از اتاق بیرون رفتم و راه پایین را در پیش گرفتم. ھمان پلھ ھای 

اول زن عمو حسین را دیدم. کنار آشپزخانھ با عمھ حرف می زد. 
نگاھش بھ کھ من افتاد، ھیکل چاق و گوشتی اش را بھ سختی تکان داد 

و لبخند کش آمده مصنوعی اش را روی لب ھایش آورد. ھمھ 
می دانستن چھ قدر از من بدش می آید! با وجود او عمو حسین خیلی 

بھتر بھ نظر می رسید. حداقل او تظاھر بھ دوست داشتنم نمی کرد. پلھ 
آخر کھ رسیدم، خودش را با ھمان فاصلھ تقریبا بغلم انداخت و تمام 

صورتم را با آب دھانش کھ بھ معنای بوسھ بود؛ تف مالی کرد. 

- وای دخترم، چقد دلم برات تنگ شده بود! 

فیکور زشتی بھ معنای خوشحال بودن بھ خودش گرفت و بھ عمو حسین 
اشاره کرد. 
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- حسین بیا اینم ناریال خانم! ھی راه بھ راه تو خونھ میگی دلم تنگ شده! 
دلم تنگ شده! 

ھمھ می دانستیم چھ قدر حرفش مسخره و چرند است. محال بود عمو 
برای کسی ابراز دلتنگی کند. عمو با ھمان احوال پرسی ساده سر و تھ 

ماجرا را آورد اما انگار زنش قصد تمام کردن این بحث را نداشت و از 
دلتنگی ھایش رو بھ عمھ ادامھ داد. من تمام مدت دنبال یک نفر بودم کھ 

با ندیدنش در ھال خداراشکر کردم و با نفس راحتی کنار امیر نشستم. 
امیر با دیدن حالم و این کھ ھنوز سرگردان بودم، کمی بھ طرفم خم شد 

و پچ پچ کنان بھ حرف آمد. 

- بھتری؟ 

لبخندی زدم و خم شدم موزی برداشتم. گرسنھ ام بود اما با صبحانھ 
اصال میانھ خوبی نداشتم. با ھمان اولین گازم بھ موز در ورودی باز شد 

و منحوس ترین آدم زندگی ام وارد شد.

بوی نارنگی

آب دھانم در گلویم پرید و بھ سرفھ افتادم. سعی می کردم خودم را نگھ 
دارم اما می دانستم کامال قرمز شده ام. با ھمھ خوش و بش کرد تا بھ 

من و امیر رسید. 

- احوال داداش؟ 

ھم دیگر را بغل کردند. نگاھش اما روی صورت من بود. چشمکی زد 
و با لبخندی کھ بھ شدت من را آزار می داد، رویم زوم کرده بود. فقط 
توانستم سرم را کوتاه در جوابش تکان بدھم. از این کھ ھنوز مقابلش 

ضعیف بودم، متنفر بودم. با امیر کمی مشغول احوال پرسی شدند تا این 
کھ باز زن عمو بحث دلتنگی را این بار رو بھ پسرش باز کرد. 
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- الھی، شاھین بچھ م اونم کلی دلتنگ شده بود. بخصوص برا امیر، 
رفیق و یار بچگی  ھاش. 

دلم می خواست فریاد بزنم، کدام رفیق و یار؟ ھمانی کھ بھ راحتی از 
خانھ تان پرت کرده بودید بیرون؟! اما جلوی خودم را گرفتم و سعی 
کردم با فشار دادن کنار ران پایم، خشمم را کنترل کنم. امیر ھرگز 

حرمت بزرگ تر را نمی شکست. بخصوص اگر مھمان ھم باشند. من 
ھم می بایست رفتارم مقوالنھ باشد. ھمان گونھ کھ در شأن ھمسر امیر 

بود. 
شاھین و ارشیا کامال امیر را دوره کرده بودند و در مورد باشگاه حرف 

می زدند. بی حوصلھ سمت آشپزخانھ رفتم. واقعا حوصلھ ام سر رفتھ 
بود وگرنھ اصال طاقت پر حرفی ھای زن عمو را نداشتم. برگی از 

کاھوی کھ عمھ برای نھار درست کرده بود برداشتم و مشغول جویدن 
شدم. 

- عمو حسام اینا نیومدن چرا؟ 

عمھ در حالی کھ داشت گوجھ ھا را خورد می کرد، نیم نگاھی سمت 
من انداخت. با مھربانی لب زد. 

- رفتن حموم، خبر دادم برا نھار بیان این طرف. 

آھانی گفتم و اجازه خواستم بگذارد من سُس را درست کنم. عاشق خردل 
بودم و ھمیشھ آن را معرکھ در می آوردم. در حال ھم زدن بودم کھ زن 

عمو کنارم ایستاد و لبخند کش داری زد. 

- رابطھ ت با امیر چطوره؟ ھنوزم مثل قبل سرده باھات؟!

بوی نارنگی

دلم می خواست کلھ اش را از جا بکنم. 
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تا کی این آدم ھا نمی خواستند بفھمند نباید از ھم دیگر سوال شخصی 
بپرسیم؟رابطھ ام با امیر نھ، با ھر شخص دیگری حتی با دوستانم ھم 

فقط بھ خودم مربوط بود! دلیل نمی شد بخاطر سالیق اشخاص دیگر ما 
رابطھ مان را با شخصی نزدیک و گرم کنیم! ھرکسی حق انتخاب 

خودش را دارد و اگر آدمی با کسی نمی خواھد گرم بگیرد، دلیل بر بد 
آمدنش از آن شخص نیست.شاید فقط ترجیحش این است. ما ھرگز 
نمی خواستیم این ھا را بفھمیم! مانند ھمان سوال ھای چرا ازدواج 

نمی کنی؟ چرا درس نمی خونی؟ چرا بچھ دار نمی شی؟
اصال چھ کسی گفتھ است ھمھ باید مدرک بگیرند و ازدواج کنند و بعدش 

ھم بچھ دار شوند؟! من دلم می خواست بی مدرک ترین آدم تنھای دنیا 
باشم! بھ کسی چھ مربوط است؟!

عمھ اما اشاره می کرد حرف بدی نزنم و عاقالنھ رفتار کنم. سُس را تند 
تر ھم زدم.

- امیر کال تو جمع و جلوی غریبھ با من گرم نمی گیره وگرنھ رابطھ ما 
ھیج وقت سرد نبوده! 

پوزخندی زد و ھمراھش ابرویش را باال انداخت. انگار می خواست 
بگویید خودتی ناریال خانم، من از ھمھ چیز خبر دارم! انتظارش را ھم 
داشتم کھ بگویید اما نمی دانم چھ چیزی مانعش می شد، این بار بخواھد 
فقط بھ من محبت کند. خداراشکر کردم عمو حسام و ھمسر و دخترش 
ھم آمدند و مجلس کمی شلوغ شد. تا می توانستم خودم را از دسترس 
زن عمو و سوال ھای بی مربوطش نجات می دادم و دور می گرفتم. 

اما از ھر چھ می توانستم فرار کنم، از زیر نگاه تیز شاھین 
نمی توانستم! حتی صحبت ھایش با امیر و ارشیا را ھم قطع نمی کرد و 
حواسش بھ بحث آن ھا ھم بود. تمام مدت حس بدی نسبت بھ بدنم داشتم. 

حس می کردم لباس ھایم مناسب نیست یا سینھ ھایم بیش از اندازه 
بزرگ است. سعی می کردم با گره زدن دستم ھایم روی ھم جلوی 

برجستگی ھای بدنم را بگیرم اما مگر دست خودم بود کھ جاھایی از 
بدنم بزرگ تر شده بود؟! مگر دست خودم بود کھ این ھا یک 

خصوصیات زنانھ بود؟ از این کھ باعث شده بود آن حس بد را بھ بدنم 
پیدا کنم، بھ شدت از او و ھر نگاه ھرز دیگری متنفر بودم.
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بوی نارنگی

نزدیک بھ عصر بود کھ ارشیا پیشنھاد داد بھ حیاط برویم. ھمھ با 
تصمیمش موافقت کردند. ھوا اصال سرد نبود حتی نور آفتاب ھم در 

حیاط افتاده بود. از پلھ ھا پایین رفتم و آن طرف باغچھ روی تاب 
نشستم. دقیقا رو بھ روی ھمھ بودم و نگاھشان می کردم. امیر ھرگز 

اجازه نداده بود کھ آن جا احساس غریبگی کنم اما خودم ھمیشھ در 
مجلس ھای خانواده گی دلم می گرفت. تا زمانی کھ بچھ بودم، ھمیشھ 
حسرت این را داشتم کھ چرا ھمھ مامان و باباھایشان کنار ھم زندگی 
می کنند اما من ھربار باید جداگانھ آن ھا ببینم! بزرگ تر ھم کھ شدم 

مامان ازدواج کرد و بابا ھم کھ فوت شد. در یک برھھ بسیار کم، 
ھردویشان را از دست داده بودم. می دانستم مامان بسیار تالش کرد من 
را ھم ببرد. اما محال بود امیر اجازه بدھد، من خانھ یک غریبھ زندگی 
کنم. مامان ھم این را خوب می دانست اما انگار خوش خیال بود. حتی 
بھ ذھنش ھم نمی رسید امیر من را عقد کند. او می توانست یک خانھ 
بگیرد و با ھم زندگی کنیم. نھ من را میان یک مشت غریبھ ببرد. تاب 
کھ ھول داده شد از فکر بیرون آمدم و بھ عقب نگاه کردم. شاھین بود. 
دلم لرزید اما نمی خواستم او بفھمد کھ ترسیده ام. زیر چشمی آن طرف 

را نگاه کردم. خداراشکر امیر ھم روی پلھ ھا بود و داشت طرف ما 
می آمد. 

- شوھرت نمی زاره تنھا بشیم، مثل قدیمیا یکم خلوت و حال کنیم! 

زنجیر تاب را محکم تر در مشتم فشار دادم. عصبی و ناآرام شده بودم. 
باز دمای بدنم داشت باال می رفت. امیر کھ کنارمان رسید، سریع بلند 
شدم بھ طوری بیشتر شبیھ از جا پریدن بود. انگار امیر ھم فھمیده بود 
چیزی شده است اما چیزی نگفت. تنھا نگاھم کرد. فقط دستش را دور 

شانھ ام انداخت. ارشیا ھم پایین آمد. نزدیک نیامد از ھمان جا صدایمان 
زد تا با ھم کمی قدم بزنیم. شاھین جلوتر راه افتاد. امیر بیشتر بغلم کرد 

و سرش را پایین آورد. 
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- باز داری داغ میشی! 

سرم را با آرامش تکان دادم. اگر می فھمید حالم بد است تا تھ ماجرا را 
در نمی آورد، ولکن نبود. 

- نھ خوبم، ھوا ھم خوبھ. قدم بزنیم.

بوی نارنگی

چشمکی زد و مھربان نگاھم کرد. 

- بزنیم. 

شاھین سمت امیر برگشت. ارشیا ھم دیگر کنار ما رسیده بود. شاھین بھ 
حیاط پشتی اشاره کرد کھ در کوتاھش را بستھ بودیم. 

- ھنوز درختای گردو ھستن اون پشت؟ 

- نھ جاش نارنگی کاشتیم! 

شاھین خبیثانھ نگاه کوتاھی بھ من کرد. لحنش آن قدر عجیب و منظور 
دار بود کھ حتی ارشیا ھم برای مدت کوتاھی روی صورتش زوم کرد. 

- حیف شد، پشت اون درختا کلی خاطره خفن داشتم!

دیگر تاب نیاوردم. واقعا حالم بد شده بود. دستم را بھ سرم گرفتم و 
ایستادم. شاھین و ارشیا متوجھ ایستادن ما نشده بودند و راھشان را 

می رفتند. امیر دستم را از صورتم جدا کرد و نگران و با اخم نگاھم 
کرد.

- امروز چت شده؟ از صبح حالت خوب نیست! 
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تا آمدم لب باز کنم کھ حالم خوب است، دستش را باال آورد و تبم را 
چک کرد. یا دست او بسیار خنک بود یا من واقعا داغ بودم. 

- یک چیزیت ھست ناریال خانم، خودت می دونی رفتارم وقتی خودم 
بفھمم با اونی کھ خودت برام تعریف کردی چھ قدر فرق داره! 

نمی توانستم توضیح بدھم. آن ھم برای امیر! محال بود! من آن لحظات 
نحس را از حافظھ و بدنم پاک کرده بودم. قطعا اگر می فھمید، 

ھردویمان را می کشت. خودم را بی حال تر کردم تا حداقل آن یک 
روز پیگیر نشود. اگر زمانی ھم می آمد کھ برای توضیح آن لحظات 

جرعت پیدا می کردم، آن زمان االن نبود. 

- من میرم باال یکم بخوابم، احتماال بخاطر اختالل خوابمھ. تو برو 
باھاشون. 

جلوتر از من بھ سمت ساختمان راه افتاد و دست من را ھم ھمراھش 
کشید. 

- امیر خودم می تونم، الزم نیست بیای. 

صدای سوتی آمد بھ عقب برگشتیم. ارشیا بود کھ دستش را چرخاند. 
یعنی چی شده؟ امیر دستی تکان داد و اشاره کرد، آن ھا بروند. خودش 

ھم ھمراه من بھ خانھ برگشت.

بوی نارنگی

در باشگاه کنار استخر نشستھ بودم. سالن خالی بود. فقط من بودم کھ 
تنھا در فکر فرو رفتھ بودم. امیر و ارشیا مشغول آموزش دادن 

ورزشکارھا و آماده سازی آن ھا بودند. چند عده خانوم ھم امروز 
ورودی داشتند کھ امیر گفت کارشان با خانم صبوری است. 

دو روز بود کھ باز باشگاه را باز کرده بودیم. حال جسمانی ام بسیار 
بھتر بود اما ھنوز میان ورزش ھایم باید استراحات طوالنی مدت 
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می کردم. از زمانی کھ شاھین باز از زندگیم گم شده بود، بھتر بودم. 
یک ھفتھ پیش کھ امیر با عمو حسین بحثش شد و عمو حسین دو روز 
آخر را بھ ساختمان عمو حسام رفتھ بود. آخرش ھم جم کرده و رفتھ 

بودند. امیر برای ھیچ کس توضیح نداد، سر چھ چیزی بحث شده است! 
اما برای ھمھ کامال مشخص بود، موضوع بحث چھ بوده است.

- ناری؟

با صدای طناز، رعنا از فکر بیرون آمدم و نگاھش کردم. چند ماه بود 
بھ باشگاه می آمد اما از آن ھای بود کھ فردا روز آشنای دیگر ولکنت 
نمی شد. ھیکلش بسیار پُر و عالی بود. صورتش بد نبود. البتھ نچرال 
بود و ھمین سادگی اش باعث شده بود، سنش پایین بیاید. تنھا موھایش 

را طالیی رنگ کرده بود. ھرگز نشده بود حتی ریشھ موھای خودش را 
ھم ببینم. آن قدر کھ رنگ می زد. 

- جیگرم چرا این جا تنھا نشستی؟ پاشو بدو کھ یکم قرش بدیم. 

لبخند کج و کولھ ای زدم و بلند شدم. سریع دستم را کشید و طرف 
تردمیل ھا برد کھ جلویش کامال پوشیده از آیینھ بود. پشتمان امیر و 

ورزشکار ھا مشغول تمرین بودند. رعنا سرخوش شروع کرد بھ آرام 
راه رفتن اما نگاھش کامال معطوف پشتمان بود. 

- من یک چیزی فھمیدم! 

نگاھم را از امیر گرفتم و سرم را سمت او کج کردم. 

- چی؟ 

خندید. انگار واقعا امروز حالش خوب بود. از آن روزھای بود کھ 
بیخود و بی جھت بھ ھر چیزی می خندید. 

- این کھ امیر پسر عموتھ! 
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برای مدت کوتاھی مکث کردم کھ باعث شد، تردمیل من را عقب 
بکشاند. سریع حرکت کردم تا پایین نیفتم. 

- الزم نبود بری تحقیق کنی اگھ آن قدر برات مھم بود، می تونستی از 
خودم بپرسی! 

نگاھش این بار کامال روی امیر بود بھ طوری انگار محو او شده بود. 

- آره راستش خیلی برام مھم بود…

بوی نارنگی

خشک شدم. باید از اول ھم می دانستم! آن ھمھ بھ من نزدیک شدنش، 
خودمانی بودنش، قربان صدقھ رفتن ھای من، ھیچ کدام بی دلیل نبود! 

اما فقط نگاھش می کردم. چھ باید می گفتم؟ 
این کھ من زن امیر ھستم؟ چیزی کھ امیر گفتنش را بھ ھر غریبھ ای، 
قدغن کرده بود! دلم می خواست می توانستم ھمان جا موھای طالیی  
زیبایش را با مشت چنگ می زدم و آن قدر سرش را بھ دستھ تردمیل 

می کوبیدم تا کور شود و آن گونھ بھ امیر من زل نزند. یک باره 
برگشت و نگاه اخم آلود من را کھ دید، اول کمی دست و پایش را گم 
کرد اما سریع باز آن لبخند احمقانھ اش را روی لب ھایش کش آورد. 

- راستش خیلیا می گفتن کھ تو بچھ شی! اما من اصال باور نکردم. چون 
تاریخ تولدھاتون رو تو لیست دیدم. 

بدتر عصبی شدم. شاید اگر مانند ھمھ فکر می کرد بچھ امیر ھستم، 
برایم قابل تحمل تر بود. این بار دیگر تحمل نکردم و صدایم را باال 

بردم. 

- خانم شما بھ چھ حقی توی دفتر لیست رو گشتی؟ 
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صدایم آن قدر بلند بود کھ توجھ ھمھ بھ سمت ما جلب شود. حتی امیر 
ھم دست از آموزش کشید و ما را نگاه می کرد. رعنا بیشتر از قبل 

ھول کرد. حس کردم کمی سرخ شده است، جلوی بقیھ! لب ھایش را 
بارھا تکان داد اما چیزی بر زبان نیاورد. آدم خبیث و بدی نبودم، خیلی 

ھم مھربان و حساس بودم. اما قدرت عشق این شجاعت را در درونم 
شعلھ ور می کرد کھ واکنش نشان بدھم. نمی توانستم نسبت بھ کسی کھ 
از شوھرم خوشش می آمد، بی خیال باشم. بھ پسر جوانی کھ پشت میز 

جلوی در ورودی می نشست و لیست ھا در دست او بود، حال او ھم 
داخل آمده بود و نظاره گر ما بود؛ اشاره کردم جلو بیاید. ھنوز نزدیک 

نرسیده بود کھ باز عصبی بھ رعنا اشاره کردم. 

- لیست اسم ھا دست ایشون چیکار می کرده؟! 

پسرک سرجایش خشک شد و دیگر جلوتر نیامد. انگار او ھم ترسیده 
بود. شاید ھم اصال خبر نداشت. ارشیا وزنھ کوچک را پایین گذاشت و 

کنار من آمد. دستم را آرام فشار داد. 

- آروم تر ھم حل میشھ. 

خواستم چیزی بگوییم کھ امیر با صدای بلند مرا مورد خطاب قرار داد. 

- بستھ! 

باورم نمی شد جلوی ھمھ سر من داد کشیده بود. چند ثانیھ مات نگاھش 
کردم. عاقبت حولھ روی میلھ را وسط سالن پرت کردم و بیرون رفتم.

بوی نارنگی

حتی برای دلجویی ھم دنبالم نیامد. کسی کھ خوب می دانست داد زدن 
سر من و ترساندنم، چھ گونھ بدنم را بھ رعشھ می انداخت اما نیامد! بعد 

از تعویض لباس ھایم کھ بیرون رفتم، تنھا ارشیا پشت در رختکن 
منتظرم بود. او ھم تقریبا آماده بود. انگار می دانست آن جا نمی مانم. 
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بی توجھ بھ او کفش ھایم را برداشتم. دنبالم کھ آمد پر حرص و خشم بھ 
سمتش برگشتم و خشمم را سر او خالی کردم. 

- اگھ بخوای دنبال من بیای، ھمین جا یک جیغی می کشم کھ آبروی 
امیرخانت بره! 

باز راه افتادم. اسمم را کھ صدا زد. خواستم برگردم و دعوایش کنم کھ 
از الی شیشھ چشمم بھ امیر افتاد. کنار رعنا با آن تاپ بازش و ھیکل 
چشم گیرش نشستھ بود و حرف می زدند. برای لحظھ ای جلوی چشم 
ھایم تار شد اما خودم را کنترل کردم. ھم چنان اصرار داشتم از پشت 
شیشھ آن ھا را نگاه کنم. ارشیا مسیر نگاھم را کھ دنبال کرد، نزدیکم 

آمد. 

- داره در مورد اتفاقی کھ افتاد ازش سوال می پرسھ! 

اما مگر من این چیزھا حالیم بود؟ 
امیر من، عزیز من، زندگی من، کنار یک حوری بھ تمام معنا نشستھ 
بود! استغفرهللا، مگر پیغمبر بود کھ خام آن ھمھ دلبری نشود؟ بیرون 
زدم. حتی با دادھای ارشیا ھم برنگشتم. حالم بد بود. خودم ھم خوب 

می دانستم ھر لحظھ ممکن بود میان یکی از این کوچھ و خیابان ھای 
غریبھ بیافتم و بیھوش شوم. اما میل عجیبی داشتم بھ راه رفتن داشتم و 
تنھا یک چیز در مغزم رژه می رفت، امیر کھ می دانست من حالم بد 

است اما باز حرف زدن با رعنا را بھ من ترجیح داده بود!
جلوی یک مغازه لوازم الکترونیکی ایستادم و از کنار برچسپ ھای 

تبلیغاتی اش سعی کردم بھ خودم در شیشھ اش زل بزنم.
کم بودم برایش؟

ساده کھ بودم حس می کردم در نگاھش بچھ ھستم. صورت زیبای 
نداشتم. بخاطر زیبا شدنم برای او دماغم را ھم عمل کرده بودم.

رنگ موھایم نارنجی و زشت بود.
بخاطر جلب نظر او رنگ ھم زده بود. خودم را برای او تغییر داده بودم 

اما دریغ از تغییر یک حس کوچک نسبت بھ من، در چشم ھایش!
در آخر ھربار می گفت خود ساده ام را قبول دارد. 
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و من در میدان ایستاده بودم تا با ھر سازی کھ او دوست دارد، خودم را 
بچرخانم و برقصم. 

مغازه دار بیرون آمد. حس کردم خواست سوالی بپرسد اما با دیدن حالم 
سکوت کرد. انگار خودش فھمیده بود خریدار نیستم. شاید ھم فکر کرده 

بود دیوانھ ھستم. یک دیوانھ گم شده!

بوی نارنگی

چند بار آیفون را زدم اما انگار قصد باز کردن نداشت. در گم و گور 
ترین قسمت شھر میان یک آپارتمان بسیار تاریک ایستاده بودم و منتظر 

بودم، میشا در را برایم باز کند. مرد میانسالی با چشم ھای ھیزش کھ 
روی من زوم کرده بود، بسیار آھستھ از کنارم رد شد و پایین رفت. 
دیگر داشتم می ترسیدم و ضربان قلبم باال رفتھ بود. این بار محکم با 

مشت پشت سر ھم بھ در کوبیدم. میان مشت ھایم بالخره در باز شد و 
صورت سیاه و عصبانی میشا نمایان شد. تشخیص دادم کھ حتما شب 
قبل مست بوده است. دستش را باال آورده بود و بدون توجھ داد زد. 

- چتھ سر آوردی؟! 

با دیدن من چشم ھایش آرام تر شد. بدون این کھ جوابش را بدھم بھ 
عقب ھلش دادم و داخل رفتم. حالم برای سرپا ایستادن خوب نبود. خودم 

را روی تک کاناپھ ی رنگ و رو رفتھ ی میشا انداختم. از کثیف 
بودنش چندشم می شد اما با آن حالم مجبور بودم کھ تحمل کنم. در را 

بست و زنجیر کوچک پشتش را ھم انداخت. باالی سرم آمد. حال او از 
من ھم زار تر بود اما چون چشم ھایم رو بھ خواب بود و حالم را فھمیده 

بود، چیزی نمی گفت و فقط نگاھم می کرد. بی حال لب زدم. 

- زیر چشات چرا سیاه شده؟ 

بھ آشپزخانھ کوچکش کھ ھمان رو بھ رو بود، رفت و در یخچالش را 
باز کرد. آب معدنی بیرون آورد و یک لیوان آب ریخت. 
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- با این یکیم بھ ھم زدم. شاید دیشب گریھ کردم، یادم نیست. 

اما من یادم بود!
از ھمان لحظھ ای کھ کسی کھ دوستش داشت ولش کرده بود و رفتھ 

بود، ھرگز خودش نشده بود. ھربار با یک نفر می پرید و سعی داشت 
خودش را آدم بده ی ماجرا نشان بدھد. ھرگز قبول نمی کرد کھ آن 

مردک ولش کرده بود و او را فقط بخاطر خوش گذرانی خواستھ بود. 
ھمیشھ اعتقاد داشت خودش در آن رابطھ کم گذاشتھ است. تمام شب ھای 
بعد آن رابطھ من کنارش بودم. ھر لحظھ رابطھ را کھ بھ یاد می آورد با 

حسرت می گفت کاش طور دیگھ ای رفتار کرده بودم! کاش آن حرف 
لعنتی را نزده بودم! و در آن رابطھ ای کھ ھرگز نمی توانستی خودت 

باشی، چھ ارزشی داشت بمانی؟! 

- امیر جلوی ھمھ سرم داد کشید!

بوی نارنگی

برای یک لحظھ حرکت دست ھایش متوقف شد و نگاھش باال آمد. کمی 
بعد سمتم آمد. یک ظرف پر از میوه ھای پوست گرفتھ ھمراه با یک 
لیوان آب جلویم گذاشت. بھ آب بسیار نیاز داشتم. پیاده رویی طوالنی 

تشنھ ام کرده بود. یک نخ سیگار از پاکت مارلبروی قرمزش از روی 
میز برداشت و آتش زد. لیوان آب را برداشتم و یک نفس سر کشیدم. 

این بار کامال روی کاناپھ دراز کشیدم و خوابیدم. 

- چی شده؟ 

سرم را کوتاه تکان دادم اما جواب ندادم. خستھ بودم بسیار زیاد، دلم 
نمی خواست بھ چیزی فکر کنم. طولی نکشید کھ خوابم برد. 

***

برای بار ھزارم موبایلم زنگ خورد اما باز تا قطع شدنش فقط بھ 
صفحھ نمایش زل زدم. 
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- جواب نمیدی؟ 

بھ میشا نگاه کردم. خودم ھم نمی دانستم کار درست چیست؟ بالخره بعد 
از چند ھشدار کوتاه، موبایل خاموش شد. میشا بھ حمام رفتھ بود و حال 

با حولھ  و قھوه اش رو بھ روی من لش کرده بود. نگاھی بھ ساعت 
انداخت. 

- یازده شد، قطعا االن امیر زمین و زمان رو بھم دوختھ! احتماال جلوی 
خونھ قدیمی منم رفتھ، البتھ این جا رو ھم پیدا کنھ ازش بعید نیست! 

بعد شانھ ھایش را باال انداخت و لب ھایش را جلو داد. 

- امروز تو باشگاه جلوی خاطرخواه خوشگلش سر من داد کشید! من 
حتی اگر زنش ھم نبودم بھ عنوان دخترعموش کھ سال ھا باھاش زندگی 

کردم، حق این رفتار رو با من نداشت! 

انگار قضیھ حتی برای میشای ھمیشھ بی خیال ھم جدی شده بود. 
قھوه اش را روی میز گذاشت و خودش کمی بھ سمت من متمایل کرد. 

- جریان چی بود؟ 

در چند جملھ ساده برایش توضیح دادم. او ھم می دانست من چھ قدر 
نسبت بھ حرکات امیر حساس ھستم و ھر کلمھ یا حرکتش چھ قدر تأثیر 
بد روی من می گذارد و تا مدت ھا حالم را بد می کرد. این بار موبایل 

میشا زنگ خورد، ھول کردم و سرجایم نشستم.

بوی نارنگی

دستش را باال گرفت تا آرام باشم و رد تماس داد. 

DONYAIEMAMNOEDONYAIEMAMNOE



- این پسره  الدنگھ! فکر کرده ھمھ مثل خودش ٱسکلن، لب تو لب با اون 
دختره عنکبوت گرفتمش! برا من شعر میگھ اون طور کھ تو فکر 

می کنی، نیست! 

خیالم کھ راحت شد امیر نیست، باز تکیھ دادم. دستم را بھ پیشانی ام 
گرفتم. قطعا االن در خیابان ھا و خانھ ی دوست و آشنا دنبال من 

می گشت. البتھ بھ طوری کسی متوجھ نشود. آبرویش حتی از من ھم 
برایش مھم تر بود! شاید اگر ھمین آبروداری نبود، خیلی وقت بود کھ 
کال ولم کرده بود یا حتی عقدم ھم نمی کرد و برایش اصال مھم نبود، 
خانھ یک غریبھ زندگی بکنم. اشکم کھ چکید، میشا نزدیکم آمد و با 

ھمان حولھ خیسش بغلم کرد. 

- عزیزم خودت رو ناراحت نکن! من نمی تونم چیزی بگم. چون تجربھ 
ثابت کرده تو کھ عاشق امیری، نھ حرف ھای من رو قبول داری، نھ 

بھشون عمل می کنی! 

ازش جدا شدم و با غم نگاھش کردم. 

- تو میگی چیکار کنم؟ 

- خب امیر یک آدم غیرتیھ و مخصوصا روی تو! ما االن تو یک سن 
حساسیم، نمی تونیم این چیزھارو درک کنیم. درک تو ھم از این 

موضوع این کھ امیر دوستت نداره، ھردوتون اذیت می شین البتھ بیشتر 
تو! بھ نظر من...

بھ چشم ھایش زل زدم انگار از گفتن حرفش بسیار پشیمان شد. سریع 
قطعش کرد. بلند شد و سمت اتاق کوچکش راه افتاد. دنبالش رفتم و میان 

چھارچوب در ایستادم. 

- چرا حرفت رو قطع کردی؟ 

لباس ھایش را بیرون کشید و حولھ اش را در آورد. 
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- ھیچی دیگھ، ھمین؛ باید ھم رو درک کنین! 

جلو رفتم و قبل از این کھ تیشرتش را بپوشد از دستش گرفتم و فقط 
نگاھش کردم. کالفھ پوفی کشید و سرش را چرخاند. 

- حاال بعدا آقا امیرت میاد یقھ من رو می گیره، بی خیال ناری!

بوی نارنگی

بی حوصلھ و عجول سرم را تند تند تکان دادم. 

- نمیگم، بگو! 

حال دست ھای او ھم توقف کرده بود و ھردو از دو طرف تیشرت را 
گرفتھ بودیم. نگاھی بھ چشمانم کرد. بعد از مکث کوتاھی، بالخره بھ 

حرف آمد. 

- بھ نظر من بھتره بری پیش مادرت! این جوری ھم اون راحت 
می شھ، ھم تو! درضمن این دوری شاید باعث بشھ تو از این عشق 

آتشینت دست بکشی! 

تیشرتش را رھا کردم. در حالی کھ چشمانم ثباتش را از دست داده بود 
و در فکر رفتھ بودم، عقب رفتم و زمزمھ کردم. 

- نکھ خودت دست کشیدی! 

تند نزدیکم آمد و شانھ ام را بھ عقب کشید تا بھ سمتش برگردم. 

- حداقلش اینھ کھ من دیگھ ولش کردم! ھرروز و ھرشب نمیرم با 
دخترھای دورش دعوا بگیرم و آبروی طرف رو ببرم! 
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پشتم بھ چھارچوب خورد. خودم را آھستھ با غم رھا کردم و میان در 
روی زانوھایم نشستم. باز بھ گریھ افتاده بودم. دوست داشتم در 

زندگی ام دور گرفتن از او، آخرین انتخابی باشد کھ بھ خودم می دھم! 
میشا ھم رو بھ رویم نشست. او ھم دستش را بھ زانوھایش بند کرد. 

چشم ھایش پر از غم و درد و تنھایی بود. ھمیشھ در نارحتی ھایم سراغ 
او می آمدم. کاری کھ خودم را بعدش بسیار ناراحت می کرد. نھ بخاطر 
این کھ آن زمان یادش می افتم، بھ این خاطر کھ او خودش پر از دلتنگی 

بود و من ھمیشھ بدتر غم ھایش را یادآوریش می کردم. میان بغض و 
اشک ھایم لب زدم. 

- بنظرت من آبروش رو بردم؟ 

چشم ھایش حالت کشیده و خماری داشت. حتی زمان ھای ھم کھ شاد 
بود باز آدم حس می کرد، بغض دارد. اما تنھا کسانی کھ سال ھا با او 

زندگی کرده بودند، می فھمیدن در کدام لحظھ واقعا ناراحت است و االن 
واقعا ناراحت بود. شاید این بار برای منی کھ واقعا حالم را درک 

می کرد. 

- از نظر اون آره! چون ھمھ می دونن شما یک رابطھ مشترک باھم 
دارید. حاال از ھر لحاظ کھ اونا فکر می کنن، فرقی نداره. دخترش، 

دخترعمو یا زنش! خودتم ھمیشھ میگی امیر دوست داره خانومانھ رفتار 
کنی حتما ناراحت شده.

بوی نارنگی

بلند شدم. نگاھی بھ ساعت انداختم. دوازده را نشان می داد. کیف و شالم 
را برداشتم و پوشیدم. 

- کجا؟ نصفھ شبھ! 

بی توجھ راه افتادم. جلوی در آیینھ ی کوچکی بود، از ھمان جا شالم را 
درست کردم و خم شدم بند کفش ھایم را محکم کردم. 
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- حداقل بزار برات یک آژانس بگیرم سرتق! 

ایستادم و سری تکان دادم. سریع سمت تلفنش رفت و تماس گرفت با ھر 
کلمھ ای کھ از آدرس می داد، چشم غره ای ھم بھ من می رفت. تماس 

کھ قطع شد، من ھمان جا ایستادم و او روی کاناپھ رو بھ روی من 
نشست. 

- تو کھ نمی تونی دلش رو بشکنی یا ازش دور بشی، پس چرا این ھمھ 
داری باھاش لج می کنی؟ 

جوابش را ندادم. تنھا شانھ ھایم را کوتاه باال انداختم و نگاھم را بھ ترک 
ھای میان سرامیک ھا دوختھ بودم. قطعا با برگشتم چیز خوبی در 
انتظارم نبود اما در ھر حال من کنار او را با ھر درد و رنجی بھ 

ھرجایی ترجیح می دادم. 

- ولی من ھنوز ھم میگم بری پیش مادرت، زندگیت کال عوض می شھ! 
شاید بتونی حداقل یک مدت کوتاه بھ خودت اھمیت بدی! 

مادرم؟ 
مثال من بعد این ھمھ سال می توانستم بھ او بگوییم من برخالف تمام 

مردمان سرزمینم از قورمھ سبزی متنفر ھستم؟
یا باید مانند مھمانی یک غریبھ در خانھ اش با ھر زوری کھ بود قورتش 

بدھم؟! 
یا می توانستم بگوییم من صبح ھا تا دم ھای ظھر از ھمھ بدم می آید؟

یا باید رفتارم را در خانھ اش تغییر بدھم؟! 
اصال باید چھ چیزھای را برایش می گفتم؟

این کھ در اتاق تاریک خوابم نمی برد؟ مگر این کھ کسی پشتم خوابیده 
باشد! 

یا این کھ من ھرگز رفتارھایم طبیعی نیست؟! 
اصال من را با این رفتارھا قبول می کرد؟ شاید آره. چون یک جا 

خوانده بودم مادرھا تنھا کسانی ھستند کھ شما را ھر طور کھ ھستید، 
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دوست دارند. اما من باورم نمی شد. آخر تنھا کسی کھ با آن ھمھ بدخلقی 
من را قبول کرده بود، تنھا امیر بود. تنھا کسی کھ با آن موھای زشتم، 
طوری رنگ موھایم را بھ رنگ نارنگی تشبیھ می کرد کھ خودم ھم با 

توصیفاتش بھ وجد می آمدم.
و ساعت ھا جلوی آیینھ چرخ می زدم و خودم را یک آدم بخصوص و 

خوشگل می دیدم.

بوی نارنگی

آژانس کھ آمد با بوسھ ای از میشا خداحافظی کردم و بھ سمت خانھ راه 
افتادم. تمام مسیر فکر می کردم چھ باید بگوییم؟ مانند ھمیشھ بھ حرف 
امیر گوش نداده بودم و قبل از حرف زدن با خودش، قضاوتش کرده 

بودم. قطعا دیوانھ شده بود. مخصوصاً از این کھ شب ھا را بیرون از 
خانھ باشم. یادم است یک بار اوایل دبیرستان بودم و تازه داشتم با محیط 

ھای اطرافم آشنایت پیدا می کردم، تولد یکی از دوستانم دعوت شده 
بودم. متوجھ شدم کھ پارتی است و مراسم مختلط است. بھ ھمین دلیل 

چیزی بھ ھیچکس نگفتھ بودم و بھ تولد رفتھ بودم. فکر می کردم حداقل 
تا ساعت ھفت طول بکشد و زود بھ خانھ برمی گردم. اما زمانی کھ 

فھمیدم مھمانی تمام طول شب برگزار می شود، تصمیم بھ برگشتن بھ 
خانھ گرفتم کھ با اصرار و خواھش دوستانم مجبور بھ ماندن شدم. 

مخصوصاً با نگاه ھای تمسخر مانند یکی از دوستانم کھ ھمیشھ عالقھ ی 
خاصی بھ خار کردن من جلوی دیگران داشت. از حرص او بیشتر آن 

جا ماندم. ساعت ده بھ خانھ برگشتھ بودم. دقیق یادم بود امیر آن قدر 
سیگار دود کرده بود کھ تمامی فضای خانھ را پر کرده بود. امیری کھ 

در تمامی طول زندگی اش ورزش کرده بود و حتی روی رژیم ھای 
غذایش بسیار حساس بود! ھمھ از آن ھمھ سیگاری کھ دود کرده بود، 
حیرت کرده بودند. زمانی کھ رسیده بودم، ھمان جا جلوی در خشکم 
زده بود. یادم است آن قدر ترسناک نزدیکم شده بود کھ حتی بھ خودم 

لرزیدم و شلوارم را کمی خیس کرده بودم. چھ قدر آن لحظھ خداراشکر 
کرده بودم کھ مانتو داشتم و شلوارم مشخص نبود. تا خود اتاق موھایم 

را کشیده بود و یک ھفتھ تمام در ھمان جا زندانی ام کرده بود. اگر 
بخاطر مدرسھ ھم نبود، ھرگز اجازه بیرون آمدن را نمی داد. بعد ھا کھ 
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متوجھ شد بھ تولد رفتھ ام، کلی با من صحبت کرده بود و گفتھ بود اگر 
بھ خودش گفتھ بودم؛ خودش من را می برد. اما من چھ گونھ می گفتم 

کھ مھمانی مختلط بوده است؟! 
حال ھم می دانستم چیزی خوبی در انتظارم نیست. بخصوص آن کھ 

می دانست حالم ھم خوب نبود. بھ در کھ رسیدیم، مدت طوالنی ھمان 
گونھ در ماشین بھ در خانھ زل زده بودم. 

- خانوم ببخشیدا ولی من یکم عجلھ دارم. 

تشکری از راننده کردم و پیاده شدم. حال و حوصلھ کلید پیدا کردن 
نداشتم، تنھا توانستم زنگ را فشار بدھم. عمھ آیفون را برداشتھ بود، 

صدایش در کوچھ خلوت طنین انداخت. 

- آی دختر آخرش من رو خون بھ جگر می کنی!

بوی نارنگی

پیشانی ام بھ در آھنی خنک تکیھ دادم و بی حال لب زدم. 

- بازش کن. 

می دانستم صدایم را نمی شنود اما تالشم را کرده بودم. بالخره در با 
تیکی باز شد. داخل کھ رفتم. برای بستن در چون سنگین بود، مجبور 

شدم یک دور بھ عقب بیایم و محکم ببندمش. ھنوز وسط حیاط بودم کھ 
در ورودی باز شد و عمو حسام بیرون آمد. تنھا چیزی کھ االن واقعا 
حوصلھ اش را نداشتم، نصیحت کردن ھای عمو حسام بود. سرم را 

پایین انداختھ بودم و بھ موزاییک ھای کھ از آن ھا رد می شدم، چشم 
دوختھ بودم. کنار ھم کھ رسیدیم، سرم را کمی بلند کردم او ھم سکوت 

کرده بود. انگار او ھم از من ناامید شده بود. تنھا پشت دستش باال آمد و 
تبم را چک کرد. در آخر با آه سنگینی آرام زمزمھ کرد. 

- مواظب خودت باش! 
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و بدون ھیچ حرف دیگری بھ سمت ساختمان خودشان راه افتاد. شاید 
فکر می کرد چیزی مصرف می کنم کھ ھشدار داده بود. باال رفتم و در 
را باز کردم. عمھ ھمان جا منتظرم بود. بالفاصلھ بغلم کرد و شروع بھ 

غُر زدن کرد. ارشیا ھم کھ روی دستھ مبل نشستھ بود، پایین آمد و بھ 
من چشم دوخت. برگشتم تا کتم را آویزان کنم کھ چشمم بھ امیر افتاد. 

روی تک مبلی نشستھ بود و پاھایش را تا انتھا از ھم جدا کرده بود و تا 
جای کھ توانستھ بود سرش را بھ پایین خم کرده بود. دست ھایش را بھ 
ھم چنگ زده بود. ھر یک ثانیھ یک بار پایش را کمی بلند می کرد و 

باز با ضرب بھ زمین می کوبید. صدای ضربھ ھایش در سکوت خانھ، 
مدام اکو می شد. کتم را کھ آویزان کردم، ارشیا سری برایم تکان داد. 

- کجا بودی؟ 

زیر چشمی بھ امیر نگاه کردم. ھنوز در آن حالت بود. شانھ ھایم را باال 
انداختم و جواب ارشیا را دادم. 

- بیرون. 

آن چنان امیر تند و با خشم بلند شد کھ ھمان چند قدم داخل آمده را ھم 
عقب برگشتم.

بوی نارنگی

- غلط کردی بیرون رفتی! با اجازه کی رفتی؟ 

عمھ قبل از این کھ امیر بھ من برسد، خودش را جلوی امیر انداخت و 
سعی داشت از من دور نگھ اش دارد. اما امیر عصبانی تر شد و عمھ 

را کنار زد. قبل از این کھ سراغ من بیاید با تندی رو بھ عمھ کرد و 
دستش را تکان داد. 

- ھمین شما انقد ازش دفاع کردین کھ انقدر پررو شده! 
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دلم نمی خواست بخاطر من سر عمھ داد بکشد. ھر چھ بود عمھ تمام این 
سال ھا زحمت نگھ داری من را کشیده بود. حتی اگر این کار را ھم 

نمی کرد، باز من دوستش داشتم. 

- عمھ خبر نداشت! 

انگار با حرف زدن من بیشتر گُر می گرفت و جری تر می شد. این بار 
کامال نزدیکم شد. از ھمان یقھ لباسم گرفت و مستقیم سمت باال راه افتاد. 
ارشیا سعی کرد جلو بیاید اما امیر قسم خورد ھرکس دنبالمان باال بیاید، 

کاری می کند کھ پشیمان شود. بھ اتاق کھ رسیدیم، تقریبا من را داخل 
پرت کرد و در را بست. موھایم را باال زدم و با ھمراه غم و درد با 

خندیدم. 

- قرص ھام کو؟ 

از عصبانیت سرخ شده بود. با ھمان حال در کشویی کمد را با شدت باز 
کرد و دنبال قرص ھایم گشت. یک ورق را جدا کرد و روی تخت پرت 

کرد. 

- داری میمیری! باز بیرون چھ غلطي کردی کھ این حالتھ؟! 

یک قرص جدا کردم و بدون آب قورتش دادم. ورق قرص را ھمان 
جای کھ او ایستاده بود، پرت کردم و پوزخندی کردم. 

- اشتباه می کنی، بیرون ھیچ غلطی نکردم. وقتی تو رو می بینم حالم بد 
می شھ! 

نگاھش نکردم تا حالتش را ببینم. روی تخت پشت بھ او نشستم. قرص 
داشت اثر خودش را می کرد و خوابم گرفتھ بود. جلویم آمد و باالی 

سرم ایستاد.
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بوی نارنگی

- ارشیا کھ می گفت من این قد برات مھمم کھ سر این کھ کنار اون 
دختر نشستم، قھر کردی! بیچاره نمی دونست حالت از دیدن من بد 

می شھ! 

دلم می خواست ارشیا را خفھ کنم. از این کھ ھمیشھ من را بھ او 
می فروخت و تمام رازم را کف دست او می گذاشت. خودم را روی 

تخت انداختم و بی توجھ چشم ھایم را بستم تا شاید او ھم تمامش کند. اما 
انگار او اصال ھمچین قصدی نداشت. 

- وقتی دارن باھات حرف می زنن مثل آدم بشین تا حرف طرف تموم 
می شھ. این رفتارھاتھ! بعد انتظار داری طرف مقابل، ھمیشھ بھ تو 

احترام بزاره! 

با خشم بلند شدم و زیر گریھ زدم. 

- نھ آقا امیر، ھیشکی از شما ھیچ انتظاری نداره! لطفا دست از سر من 
بردار، من دیگھ دارم از این جا میرم! 

با سیلی کھ بھم زد، تکان شدیدی خوردم. برای مدت طوالني فقط بھ 
چراغ خواب زل زده بودم. بدون ھیچ اشکی! 

ھرگز ھمچین کاری نکرده بود. دیگر ھیچ حرمت و احترامی بین ما 
نمانده بود. شاید حق با میشا بود. تالش برای ماندن در این زندگی کھ 
خیلی وقت پیش نابود شده بود، بی فایده بود. تخت تکان خورد. فھمیدم 

کنارم نشستھ است. برنگشتم. خودش خم شد و چانھ ام را کشید تا 
نگاھش کنم اما من امتناع کردم. 

- ناریال چند ساعت بیرون موندن تو، من رو دیوونھ می کنھ! اینا چیھ 
داری میگی؟ باز رفتی پیش اون دوست بیخود و بی عقل تر از خودت؟! 

زیر دستش زدم و دور گرفتم. با بغض، آب بینی ام را پاک کردم. 
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- بنده خدا حق داشت، گفت بھت نگم. می دونست ھمھ تقصیرات رو 
گردن اون بدبخت می ندازی، تو من رو جلوی غریبھ و آشنا خار و 

خفیف کردی! چیکار بھ اون داری؟

بوی نارنگی

خواست دستم را بگیرد کھ عقب تر رفتم و بلند شدم. سراغ کمد رفتم و 
درش را باز کردم. ھر چھ لباس داشتم از چوب لباسی ھا تند تند جدا 
می کردم و پایین می انداختم. حس کردم پشت سرم آمد و ایستاد. بی 

توجھ بھ کار خودم ادامھ می دادم. 

- چیکار می کنی؟ 

جوابش را ندادم. این بار وسایل آرایشی  و زیورآالت ھایم را پایین 
انداختم کھ دستم را محکم کشید و از کمد دورم کرد. 

- چیھ؟ ولم کن! دیگھ می خوای باھام چیکار کنی؟ سرم کھ داد می زنی! 
خداروشکر کتک زدن ھم کھ بلدی! بیا بریم اصال طالقم بده! حق با تو 

بود، من و تو بھ درد ھم نمی خوریم. 

تمام مدت با اخم عمیقی بھ من زل زده بود. در آخر حرف ھایم کتش را 
در آورد و کالفھ و با ناراحتی روی تخت نشست. جلویش رفتم و دستم 
را جلو بردم. فقط یک لحظھ قبلم برای این کھ در موھایش دست بکشم 

بھ شدت تپید اما خودم را کنترل کردم. 

- امیر من بچھ ام، مدام تو رو اذیت می کنم! ھمیشھ از ھم ناراحتیم! 

با گریھ و ھق زدن جلویش نشستم و سرم را روی زانوھایش گذاشتم. 
بغض بھم اجازه حرف زدن نمی داد اما ھر طور کھ بود با ھمان صدای 

خفھ ام، لب زدم. 
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- می خوام برم پیش مامانم، تو نمی تونی دیگھ با بچھ گی ھای من کنار 
بیای! شاید واقعا من احتیاج بھ یک مادر دارم. یا یک مدت دور بودن ما 

از ھم بتونھ، یکم از مشکالتمون رو حل کنھ. 

سرم را بلند کرد و دست ھایش را روی گونھ ھای خیسم کشید. 

- میشھ بگی مشکالت ما چیھ نارنگی من؟

با نارنگی گفتنش بیشتر زیر گریھ زدم. 
من نارنگی اش بودم. تنھا نارنگی امیرم! جلوی چشم ھایم خیس و تار 

شده بود. خدایا من چھ طور ازش جدا می شدم؟ 
ای کاش می دونستم چرا با بزرگ شدنمون، این جوری ھم چیز خراب 
شد؟! شاید ھم من خیلی تخیالتی بودم کھ فکر می کردم زندگی ما قرار 

است خیلی رویای شود! کی زندگی ما بھ این جا رسید؟ دلم نمی خواست 
باز پشیمان شوم و بھ قلبم امید دوباره بدھم باید خودم را کنترل 

می کردم.

بوی نارنگی

- دیگھ مھم نیست وقتی ھردومون این ھمھ تالش می کنیم و نمی شھ، 
پس واقعا مھم نیست! فقط بزار من برم پیش مادرم. 

سرش را کج کرد و بھ بیرون خیره شد. دلم می خواست تمام صورتش 
را بوسھ باران کنم و تا می توانستم دست بھ لب ھایش بکشم اما این 

حسرت ھا تا ھمیشھ در قلب من خواھد ماند. یادم است حتی در بچھ گی 
ھم بھ ندرت اجازه بوسیدنش را بھ من می داد. آن قدر با غم و حسرت 

بھ نیم رخش زل زده بودم کھ بی اختیار اشک ھایم پایین می ریخت. 
دلم برای خودم و این ھمھ حسرتم می سوخت. 

وای اگر کسی بھ جزء من می بوسیدش! 
وای من دیوانھ می شدم! چھ کسی معنی دیوانگی را می فھمد؟! 

وای خدایا چرا اشک ھایم تمامی نداشت؟ 
چرا حسرت ھایم تمامی نداشت؟ 
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انگار من از ھمان روز اول زندگی ام با حسرت بھ دنیا آمده بودم! 
حسرت یک زندگی عادی مانند خانواده ھای دیگران! 

حسرت یک پدر! 
حسرت یک مادر! 

شاید ھم توقع من از زندگی زیادی بود. 

- نمی دونم کجاست! 

ورق قرصم را برداشتم و یکی دیگر را بیرون کشیدم. این بار یک 
لیوان آب برداشتم و با آب خوردمش. 

- می دونی! خودم شنیدم باھاش حرفم می زنی! 

ھرچھ نگاھش کردم نھ جوابم را داد نھ نگاھم کرد. 
لباسم را درآوردم و جلوی لباس ھای ریختھ ام رفتم. تنھا لباس زیرم تنم 
بود. خم شده بودم تا یک تاپ پیدا کنم، دستش کھ بھ کمر برھنھ ام خورد 

بھ خودم لرزیدم و خشک شدم. دستش را بیشتر دورم حلقھ کرد و تمام 
کمرم را گرفت. ھیچ حرکتی نمی کردم. ھرگز نشده بود این گونھ بدون 

لباس بغلم کند. 
با بوسھ اش کھ میان گودی کمرم نشست. چشم ھایم را بستم و نفسم را 

حبس کردم.
حس عجیبی در زیر دلم داشت غلغلھ بھ پا می کرد.

بوی نارنگی

- داره بھار می شھ چرا تو ھنوز بوی نارنگی میدی؟ 

حس ھایم قابل وصف نبودند. احساس می کردم تمام مرزھای تنم او را 
تمنا می کرد. آرام و با نوازش بلندم کرد. بدون آن کھ برمگرداند، ھم 

پای ھم جلو رفتیم. آرام کلید برق را زد و اتاق را در تاریکی فرو برد. 
پشت انگشتانش را تا میان دست ھایم با نوازش کشید و آرام الی انگشت 
ھایم را لمس کرد. در آخر دستم را بلند کرد و با حالت یک رقص، من 
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را بھ طرف خودش چرخاند. چون قدش از من بلند تر بود او کامال در 
تاریکی فرو رفتھ بود اما من زیر نوری بودم کھ از پنجره بھ داخل اتاق 

نفوذ کرده بود. 

- حتی چشم ھات ھم انگار قطره ھای آب نارنگی توش چکیده شده کھ 
انقد خوش رنگھ! 

دستش کھ از زیر چانھ ام رد شد و دور گردنم پیچیده شد. نفسم رفت. 
سرم را بھ ھمان طرف دستش خم کردم و چشم ھایم را بستم. 

بوسیدم! 
خدایا من را بوسید! 

چھ اندازه برای شکر کردنت بس بود؟! 
راضی ھستی من ھم مانند زلیخا شب و روز بھ عبادت بنشینم؟ 

من دیگر تا ابد شکر گذارت بودم. حتی اگر این اولین بوسھ آخرین 
بوسھ مان ھم بود، باز من راضی بودم. حال حتی می توانستم بمیرم. 
دیگر آرزوی نداشتم. تمام آرزو ھایم در این لحظھ برآورده شده بود.

لب ھایش گرم بود. آن قدر گرم کھ انگار داشت از جانش بھ من 
می بخشید.

این حالمان، این بوسھ، چیزی ماورای رویاھایم بود کھ بعد از سال ھا بھ 
حقیقت پیوستھ بود.

کمی عقب رفت و با نفس ھای تندش سرش را خم کھ و بھ پیشانی ام 
تکیھ داد.

- چرا نمی بوسیم نکنھ واقعا...

نگذاشتم حرفش را تمام کند. ھیچ احتمالی برای نبوسیدن او وجود 
نداشت. این بار خودم پیش قدم شدم و دست ھایم را دور گردنش حلقھ 

کردم و بوسیدمش. آن قدر قدش از من بلند تر بود کھ پاھایم کال از 
زمین جدا شده بود. خودش بیشتر بلندم کرد و اجازه داد بیشتر رویش 

تسلط پیدا کنم. آرام سمت تخت رفت و اول من را رویش گذاشت. عقب 
کھ رفت، خیال کردم تمام است. فقط قصد یک بوسھ داشتھ است. شاید 
ھم قصد گول زدنم. ھر چھ بود من دوستش داشتم. با درآوردن لباسش 
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کمی حیرت کردم. چشمکی ھمراه با لبخندی زد و جلویم زانو زد و 
نشست. دستم را بھ آرامی گرفت و بوسھ ای رویش زد.

بوی نارنگی

- من فقط می خواستم یکم بزرگ تر بشی اما انگار تو خیلی عجول تر 
از اونی ھستی کھ فکرش رو می کردم! امیدوارم عجلھ کردنت بخاطر 
بودن با من باشھ، نھ این کھ بخوای از من جدا بشی. چون حتی در اون 
صورت ھم مجبوری تا آخر عمرت تنھا باشی! کسی کھ بخواد بھ زن و 

ناموس من دست بزنھ... 

بلند شد و با تندی رویم خم شد. طوری کھ باعث شد من ھم خم شوم و 
کامال روی تخت بخوابم. دستش را کنار سرم گذاشت. لحنش کامال تھدید 

آمیز و تند بود. 

- دستش رو از وسط قطع می کنم! پس فکر دور شدن از من رو با 
خودت بھ گور ببر! 

چیزی نگفتم. با سکوت من این بار کامال رویم خم شد. تن ھای 
برھنھ مان بھ ھم خورد. نفس ھایم بھ شمارش افتاده بود. از زیر گردنم 
شروع کرد بھ بوسیدنم! زیر ھیکلش داغ کرده بودم. ھیجان و استرسم 

باال رفتھ بود و باعث شده بودن بدنم بھ لرزش عمیقی بیافتد. بازوھایم را 
آرام گرفت و کمی عقب رفت. 

- نترس، نمی زارم درد بکشی! فقط آروم با من پیش برو. 

بوسھ ی دیگری میان شقیقھ ام زد و باز نگاھم کرد. 

- حس کردی درد داری فقط کافیھ یا من رو فشار بدی یا پتو رو تو 
دستات محکم فشار بدی. 
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سرم را تکان دادم و خودم را بھ او سپردم. اجازه دادم بھ تمام مرزھای 
تنم ھم مانند قلبم نفوذ کند. گاھی درد داشتم. گاھی لرز می کردم و گاھی 
غرق در لذت می شدم. تمام حس ھایم چھ خوب و چھ بد ھمھ اش ھمراه 

با او بود. مانند تمام دوران زندگی ام. دیگر تمام وجودم متعلق بھ او 
بود. 

دستش را دور کمرم پیچید و من را بیشتر بھ خودش فشار داد. سرش را 
میان موھایم خم کرد و با لذت و کشیده بو کشید. 

- دیگھ ھیچوقت از من دور نشو!

بوی نارنگی

معلوم بود کھ دیگر ھیچوقت از او دور نمی شدم! کجای دنیا می توانست 
این حس امنیت وجودش را بھ من بدھد؟ 

حس لمس بازوھای عضلھ ای و بزرگش کھ دورم پیچیده بود. 
یا حس بوسھ ھای نابش میان موھایم! 

ھرگز خیال نمی کردم امیر بخواھد این اتفاق میان ما بیافتد. فکر 
می کردم اصال من را مانند یک زن نمی بیند. تنھا برایش یک دختر 

بچھ ھستم. 
این شب را باید میان بھترین خاطراتم ثبت می کردم. 

شبی کھ او من را خواستھ بود. 
شب یک نفره شدنمان. 

نفس عمیقی کشید کھ گرمی اش بھ گردنم خورد. حس کردم نفسش از 
سر غم و ناراحتی است. 

- می تونی از فردا بھ مادرت زنگ بزنی اما دیدنش قدغنھ! 

نمی دانستم چرا این ھمھ با مادرم مشکل داشت؟ یا از چھ چیزیش بدش 
می آمد! دلم می خواست ھر طور کھ ھست سر از این قضیھ در بیاورم 
اما او ھمیشھ از من یک قدم جلو تر بود. بھ ھمھ اھل خانھ سپرده بود، 

ھرگز جواب سوال ھایم را در مورد مادرم ندھند. 
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- کی شماره ش رو بھم میدی؟ 

محکم تر بغلم کرد. این بار چانھ اش را روی شانھ ام گذاشت. کنارم 
گوشم زمزمھ وار بھ حرف آمد. 

- بھ تو نمیدم! با موبایلم خودم زنگ می زنی. اونم فقط وقت ھای کھ من 
کنارتم، می تونی باھاش حرف بزنی! 

دیگر چیزی نگفتم. فقط دوست داشتم ھمین فردا با مادرم تماس بگیرم. 
شاید رفتھ بود یا مانند دیگر مادر و فرزند ھا نبودیم اما ھر چھ بود 

مادرم بود. قلبم برایش می تپید و دوست داشتم کمی بھ او نزدیک تر 
شوم. 

***

با صدای زنگ موبایلی از خواب پریدم. موبایل امیر بود. خودش اما در 
اتاق نبود. تازه حس می کردم درد دارد در بدنم می پیچید و حالم بھ ھم 
می خورد. زنگ موبایل قطع شد. چون دور بود، حوصلھ برداشتنش را 
نداشتم. با درد شدیدی کھ در کمرم پیچید، ناخودآگاه از جا پریدم و دستم 

را بھ زیر دلم گرفتم. کم کم خودم را بھ آن طرف تخت کشیدم تا پایین 
بروم کھ چراغ موبایل امیر باز روشن شد. این بار خودم را کمی کشیدم 

و بازش کردم. 
با دیدن اسم رعنا، تمام وجودم بھ لرزش افتاد. 

دردم را کال فراموش کرده بودم. 
تمام وجودم چشم شده بود. 

من رمز امیر را داشتم اما آن قدر حالم بد شده بود و ھول شده بودم کھ 
یادم رفتھ بود. 

با فشار آوردن بھ مغزم ھر طور کھ بود، رمز را زدم. 
با دیدن متن پیام، حالم بیشتر بھم خورد و موبایل از دستم رھا شد.

بوی نارنگی
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(آقای سرمد چرا جواب نمی دین؟ من نمی خواستم تو پیام بھتون خبر 
بدم اما مجبور شدم. آقا ارشیا نزدیکای باشگاه تصادف کردن! لطفا 

زودتر خودتون رو برسونید)
دستم را بھ سرم گرفتم و با گیجی عمیقی خودم را بھ در اتاق رساندم. 
دلم نمی خواست بھ این فکر کنم رعنا چھ طور شماره امیر را دارد؟! 
تنھا چیزی کھ بھ آن فکر می کردم، ارشیا بود. ترسیده بودم تا بھ حال 
در زندگی ام ھمچین خبری نشنیده بودم. از باال پایین را نگاه کردم اما 

کسی در ھال ھم نبود. تند تند پلھ ھا را با سر و صدا پایین رفتم کھ امیر 
با لیوان آب میوه اش در قاب آشپزخانھ نمایان شد. بھ پاھای برھنھ ام کھ 
نگاه کرد، اخم غلیظی کرد. قبل از این کھ او چیزی بگویید، من زودتر 

بھ حرف آمدم. 

- امیر باید بری بیمارستان! 

با جملھ و لحن نگران من حواسش از پاھایم پرت شد و این بار با گنگی 
نگاھش را بھم دوخت. نمی دانستم بخاطر ترشحات ھورمون ھایم بود یا 

خبر بدی کھ شنیده بودم، ھرچھ بود ترسانده بودم و اشکم چکید. 

- ارشیا... 

نتوانستم حرفم را ادامھ بدھم. نزدکیش رفتم و پیامکی کھ آمده بود را 
نشانش دادم. مانند برق گرفتھ ھا ھول کرده بود. لیوانش را روی ٱپن 
گذاشت و یا خدا گویان سمت باال دوید تا لباسش ھایش را بردارد. با 

وجود دردم ھم باز نمی توانستم نروم. تا ارشیا را سالم نمی دیدم، دق 
می کردم. من ھم دنبالش رفتم و ھم زمان با او شروع بھ جمع کردن 

خودم کردم. در آخرین لحظھ نگاھم بھ لکھ ھای کثیف روی تخت افتاد. 
وقت برداشتنش را نداشتم، تنھا کلید اتاق را برداشتم و در را قفل کردم. 

دنبال امیر بیرون رفتم. عمھ و زن عمو در حیاط بودند و آریسا ھم 
روی تاب داشت برای خودش بازی می کرد. عمھ با آب پاش سمت من 

برگشت و نگران نگاھم کرد. 

- چی شده عزیزم؟ رنگت پریده! امیرم کھ ھول زده بیرون رفت. 
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لبخندی در روی ھردویشان زدم. نمی توانستم نگرانشان کنم. بخصوص 
زن عمو کھ برای ارشیا حتی می مرد! سال ھای طوالنی ارشیا تنھا 

بچھ شان بود و دکتر ھا حاملھ گی دوباره را برایش قدغن کرده بودند. 
بھ ھمین دلیل ھم عمو حسام ھم زن عمو عاشق ارشیا بودند. بعد از سال 

ھا کھ باز زن عمو ناخواستھ حاملھ شده بود، ھمھ ترسیده بودیم اتفاق 
بدی برایش بیافتد. اما خودش معتقد بود کھ این بچھ حکمت خداست و 

می گذارد تا بھ دنیا بیاید. خداراشکر ھمان گونھ بود و ھیچ اتفاقی برای 
ھیچ کدامشان نیافتاده بود. حال ھم نمی توانستم یک مادر را نگران کنم. 

- ظاھرا یکی تو باشگاه حالش بد شده، ما بریم ببینیم چھ خبر شده. 

عمھ گفت کھ زودتر برویم و بھ داد آن بیچاره برسیم. زن عمو ھم 
بسالمتی گفت، سری برای ھردو تکان دادم و بیرون رفتم. امیر اشاره 

کرد کھ زودتر سوار شوم.

بوی نارنگی

- نگفت کدوم بیمارستان بردنش؟ 

موبایلش را برداشتم و با رعنا تماس گرفتم. مدتی طول کشید تا جواب 
بدھد. دورش بسیار شلوغ بود. متوجھ شدم او ھم در آمبوالنس کنار 

ارشیا است. اما ھر طور کھ بود من را حالی کرد کھ بھ بیمارستانی کھ 
در آن نزدیکی است، می روند. امیر با شنیدن آدرس تندتر گاز داد اما 
من تمام نگاھم روی شماره ای بود کھ رویش یک رعنای خالی نوشتھ 

شده بود. بدون ھیچ پیشوندی! می دانستم کار زشتی است اما دست خودم 
نبود، داخل پیامک ھایش رفتم. متوجھ شدم تنھا پیامی کھ داده بود، ھمان 

خبرش بود. آھی کشیدم و بیرون آمدم اما با دیدن برنامھ تلگرام امیر 
پشیمان شدم و روی آن ھم زدم. میان مکالمھ ھایش کھ گشتم، یک چت 
ھم با رعنا آنجا دیدم. با زدن امیر روی دست انداز بلندی، ھول شدم و 

ترسیده دستم را بھ داشبورد گرفتم. امیر نگران سمت من برگشت. 
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- کمربندت رو چرا نبستی؟! 

سرعتش را یواش کرد. اول موبایلش را از دستم کشید بعد خودش خم 
شد و کمربندم را برایم بست. نگاھم دنبال موبایل رفت اما چیزی نگفتم. 

بعد از کمی کھ رسیدیم، با پیدا کردن جای پارک ھردویمان تقریبا بھ 
سمت بیمارستان دویدیم. بعد از پرسیدن تصادفی ھای تازه و دادن اسم 

ارشیا بھ پرستارھا، بالخره گفتند کھ در اورژانس است. اتاق ھا را دانھ 
بھ دانھ دنبالش گشتیم. با دیدن دختر موطالیی رنگی کھ ھمھ موھایش را 

باز کرده بود، فھمیدم رعنا است. خودم جلوتر سمت اتاق راه افتادم. با 
دیدن ما کمی انگار حالش آرام تر شد و بھ اتاق اشاره کرد. ھنوز داخل 
نرفتھ بودم کھ با دیدن پای گچ گرفتھ ارشیا ھین بلندی کشیدم و خشکم 

زد. خودش ھم بیدار بود. امیر از کنار من رد شد و داخل رفت. ارشیا 
با ھمان حالش ھم شروع بھ مزه پرانی کرده بود. 

- ای بابا چیزی نشده ھمتون راه افتادین اومدین! باشگاه دست کیھ؟ 

- آش و الش شدی! 

ارشیا با حرف من خنده ای کرد. امیر اخم غلیظی کھ کرد، بالخره آرام 
گرفت. سکوت کرد و مجبور شد بھ تمام سوال ھای امیر در مورد 

تصادف جواب بدھد. امیر ھم مدام بھ تأسف برایش سر تکان می داد و 
سرزنشش می کرد. 

تا سر آن ھا با ھم گرم بودند بھ سمت رعنا برگشتم و نگاھی بھ 
سرتاپایش کھ انگار بھ عروسی آمده بود، انداختم. لبخندی از ھمان کش 

آمدن لب ھای مسخره اش زد و سعی کرد مثل ھمیشھ دلبری کند. 

- چطوری ناری جان؟ 

بھ چشم ھایم حالت سرد و بی روح بخشیدم تا بفھمد ھنوز از اشتباھش 
نگذشتھ ام. لبخندش کھ کم کم جمع شد، بھ حرف آمدم. 

- مرسی از کمکت، حاال می تونی بری!
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بوی نارنگی

لب ھایش را کمی از ھم جدا کرد انگار برای گفتن چیزی دو دل بود. 
سپس سری تکان داد تا خواست برود، ارشیا صدایش کرد با حرص 
نفس عمیقی کشیدم و داخل اتاق رفتم. مستقیم کنار امیر رفتم و ھردو 

دستم بھ را بھ بازویش وصل کردم. رعنا ھم با ھمان لبخند فیک و کش 
آمده اش عقب آمده بود و چشمش را بھ ارشیا دوختھ بود. 

- خانم رعنا، شرمنده مزاحم شما ھم شدم. امروز خیلی زحمت دادم بازم 
ممنون. 

بعد ارشیا بھ سمت من و امیر برگشت. متوجھ شدم نگاه رعنا روی 
دست ھای ما مکث کرده بود. ارشیا اشاره ای بھ رعنا کرد. 

- امیر من شماره ت رو دادم بھ ایشون! خودم خیلی حالم بد بود، نتونستم 
زنگ بزنم. 

امیر در جوابش فقط سری کوتاه تکان داد. نوک زبانم بود کھ بگوییم 
امیر خودش شماره اش را داشت و مشکلی نیست اما جلوی خودم را 

گرفتم و سکوت کردم. رعنا کھ رفت، کمی راحت تر شدیم. من ھم کھ 
کنار ارشیا تقریبا خوابیدم، امیر در اتاق را ھم بست. مدام از حسی کھ 

ارشیا زمان تصادف داشتھ است می پرسیدم و او ھم با آب و تاب برای 
من توضیح می داد. امیر باالی سرمان ایستاده بود، اخم کرده بود و 

ھنوز از ارشیا کھ حواسش بھ جاده نبوده است عصبانی بود. اما گاھی 
بھ حرف ھا و شوخی ھای بی ربط ما با ھمان اخمش می خندید. بعد از 
کمی امیر بیرون رفت تا اوضاع ارشیا را از پرستاران بپرسد و ببیند تا 

کی باید بماند. کمی بعد باز داخل آمد. 

- یک ھفتھ باید این جا باشی، حتما باید بھ عمو ھم خبر بدیم! 
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ارشیا ای بابای گفت اما امیر بی توجھ رفت بیرون تا تماس بگیرد. با 
این کھ می دانستم مثل ھمیشھ ارشیا من را بھ امیر می فروشد اما باز 

مثل ھمیشھ رازم را برایش گفتم. تنھا کسی بود کھ داشتم و می توانستم 
باھاش درد و دل کنم. با عمھ ھم گاھی حرف می زدم اما تنھا از 

عالقھ ام برایش می گفتم. با ارشیا کمی راحت تر بودم. نفسم را شبیھ بھ 
آه کشیدم و بھ سقف زل زدم. 

- امیر شماره رعنا رو داشت! 
یعنی وقتی کھ زنگ زد، اسمش ثبت شده افتاد روی صفحھ موبایل!

بوی نارنگی

حتی ارشیا ھم کمی تعجب کرده بود. متوجھ شدم او ھم خبر ندارد. بعد 
از چند لحظھ بھ سمت من برگشت و نگاھم کرد. 

- فکر نمی کنی زیادی حساس شدی؟ 

خواستم چیزی بگوییم و اجازه نداد و دستش را بھ معنای سکوت باال 
گرفت. 

- یک بار حرفی رو قبول کن ناری! اصال ناراحت شدن امیر رو بی 
خیال، خودت چی؟ تموم زندگیت رو درگیر این حرفا کردی! ھر روز 

داری افسرده تر می شی. مدام میری یھ گوشھ میری تو فکر! تا کی 
می خوای ادامھ بدی؟ یک مدت بھ ھیچی فکر نکن، حداقل بخاطر 

خودت! 

چیزی نگفتم، سکوت تنھا جوابم بود. شاید ھم حق با او بود. من خیلی 
حساس شده بودم. تمام فکر و ذکرم شده بود امیر و کارھایش! ھر آدمی 

کھ بھش نزدیک می شد با تمام وجودم حسود می شدم و دوست داشتم 
ھمھ را از او دور نگھ دارم. خودم ھم دیگر خستھ شده بودم. 

نمی توانستم کھ تا ابد امیر را کنترل کنم. بالخره یک روز ھم او خستھ 
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می شد از کارھایم پس بھتر بود تمامش کنم. ارشیا راست می گفت باید 
یک مدت بی خیال می شدم تا شاید کمی از این حساسیت ھایم کم شود. 

***

یک ھفتھ کامل ارشیا در بیمارستان بود و تقریبا ھمھ فھمیده بودند 
تصادف کرده است. از زمانی ھم کھ بھ خانھ برگشتھ بود، دوست و آشنا 

مدام بھ عیادت می آمدند. بھ ھمین دلیل بسیار سرمان شلوغ شده بود. 
کارھای باشگاه ھم ھمھ اش را امیر انجام می داد حتی من ھم دیگر 

نمی رفتم. بھ ھمین دلیل زمان ھای کھ بر می گشت، بسیار خستھ بود و 
ھمان لحظھ ای کھ بھ تخت می رسید؛ خوابش می برد. سعی می کردم 
بھ فکر ھای کھ مدام سراغم می آید کھ حسی برای رابطھ ی دوباره ای 

کھ بینمان بھ وجود بیاید ندارد، اھمیت ندھم و فکرم را بھ چیزھای 
دیگری مشغول کنم. حتی یادش ھم رفتھ بود کھ با مادرم تماس بگیرد اما 

من ھنوز در ذھنم بود. ھر روز می خواستم در این مورد با او حرف 
بزنم ولی انگار او کال میلی بھ حرف زدن نداشت. شاید ھم می ترسید 

من درخواست دیگری داشتھ باشم. تا بھ اتاق می رفتیم، چراغ را 
خاموش می کرد و می خوابید.

بوی نارنگی

روی مبل رو بھ روی ارشیا نشستھ بودم. او سخت مشغول دیدن فوتبال 
و سرگرم تخمھ ھایش بود. دیگر نمی توانستم نگران نباشم. با استرس 

باز بھ ساعت کھ یازده را نشان می داد، نگاه کردم. ساعت ھشت ھمیشھ 
باشگاه تعطیل می شد. البتھ بھ جزء شب ھای جمعھ کھ شبش ھم باشگاه 
باز بود. اما امروز سھ شنبھ بود و امیر بی دلیل دیر کرده بود. دیگر با 

آن ھمھ استرس، کنترل ذھنم را نداشتم. فکرم داشت بھ جاھای بد 
می کشید. نگاھی بھ ارشیا کردم کھ پای گچ گرفتھ اش را روی دستھ 
مبل گذاشتھ بود. اصال حواسش بھ من نبود. بلند شدم و دم اتاق عمھ 

رفتم. مشغول آب دادن بھ چند گلدان اتاقش بود. خواست کھ آب پاش را 
سر جایش بگذارد کھ نگاھش بھ من افتاد. 

- جانم عمھ جان؟ صدام کردی؟ نشنیدم. 
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آمده بودم تا از نگرانی ام بگوییم اما با دیدن حالت خستھ نگاھش، دلم 
نیامد. او فقط عمھ ما بود نھ پاسوز ما! صبح تا شب مشغول پختن و 

کارھای ما بود. تا ھمین جایش ھم بسیار بھ ما لطف کرده بود. چرا باید 
نگرانش ھم می کردم و بیشتر بھ دردھایش اضافھ می کردم؟! لبخند بی 

حوصلھ ای زدم و بھ چراغ اتاق اشاره کردم. 

- نھ صدا نزدم. گفتم شاید خوابیدین برق رو خاموش کنم. 

سری با مھربانی تکان داد و روی تختش نشست. 

- اگھ این کار رو بکنی، ممنون می شم. 

چراغ را خاموش کردم و با شب بخیری بیرون آمدم. بھ نظر واقعا امیر 
فعال قصد آمدن نداشت. خیلی جلوی خودم را ھم گرفتھ بودم کھ زنگ 

نزنم. ھمیشھ از این کھ سرکار الکی باھاش تماس بگیرم، دلخور 
می شد. می گفت تا واقعا کار ضروری ندارم، زنگ نزنم. نیم ساعت 

دیگر ھم با ارشیا نشستم و فوتبال دیدم. البتھ من تنھا نگاه می کردم اما 
در ذھن و مغزم خدا می داند تا کجاھا رفتھ بودم. کاش تصوراتم 

تصادف یا درگیری بود. تمام فکرھایم این بود کھ االن با کسی در 
بیرون خلوت کرده است و این بیشتر دیوانھ ام می کرد! آن قدر فکر 

کردم تا بالخره چشم ھایم گرم شد. 
***

دستی زیر تنم کشیده شد و بلندم کرد. ھمھ جا تاریک بود اما می دانستم 
کیست. از پلھ ھا کھ باال رفت سرم کج شد و بھ سینھ اش خورد. 

بوی عطرش...
بوی عطرش چرا تغییر کرده بود؟!

بوی نارنگی
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نمی توانستم بگوییم بوی عطر زنانھ است یا مردانھ! من ھیچ مھارتی در 
تشخیص بوی عطر نداشتم. تنھا این را می دانستم کھ عطر خودش 

نیست و کسی کھ کنارش بوده است یا آن قدر عطر زده است کھ امیر ھم 
بویش را گرفتھ بود یا آن قدر بھ امیر نزدیک شده بود کھ... 

در اتاق را بھ آرامی باز کرد و داخل رفتیم. برق اتاق را روشن نکرد. 
شاید خیال می کرد، من خواب ھستم. من را بھ آرامی روی تخت 

گذاشت و خودش عقب رفت. در کمدش را کھ باز کرد، بلند شدم و روی 
تخت نشستم. مشغول تعویض لباس ھایش شد. لباسش کھ افتاده بود را 

خواست بردارد و با دیدن من مکث کرد. بعد خم شد و لباسش را 
برداشت. 

- بیدارت کردم؟ 

نمی دانم حرص بود یا ھر چھ باعث شده بود، تلخ شوم. 

- آره، خوابم رو پروندی! 

در کمد را بست و آن طرف تخت رفت. پتویش را کنار زد و باالی 
تخت آمد. بعد از درآوردن ساعتش، دست ھایش را بھ نشانھ بغل برایم 

باز کرد. 

- بوی گند میدی! 

حتی در ھمان تاریکی ھم می توانستم تعجب را در چشم ھایش بیینم. 
دست ھایش افتاد و کم کم اخم کرد. یک بالشت بینمان گذاشتم تا نزدیکم 

نشود. برای این کھ حرفم را توھین نگیرد و دست از آن اخم و نگاه 
ترسناکش بردارد، حرفم را ادامھ دادم. 

- عطره کیھ؟ بوش خیلی بده! 

جوابم را کھ نداد. بھش پشت کردم و خوابیدم اما او ھمان جور بی 
حرکت آن طرف تخت نشستھ بود. صدای نفس ھای کش دارش کھ آمد، 
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فھمیدم دارد خودش را بو می کند. پوزخندی زدم حتما یادش رفتھ بود 
قبل از داخل آمدن، عطرش را تمدید کند و یک جورھای خودش را لو 
داده بود. اما من ھنوز ھم نمی توانستم تشخیص دھم، واقعا عطر یک 

زن است!
بالشت را از میانمان پرت کرد. دستش را آرام تا نزدیک شکمم آورد. 

- آره بوش خیلی تنده! 

دلم می خواست بگوییم، معلوم است ھوس و آتیشش ھم تند است! اما باز 
مانند ھمیشھ سکوت کردم. خواست کھ بغلم کند، خودم را دور کردم. 

دلخور و عصبی بودم. شاید بھ قول ارشیا حساس بودم یا بھ قول خودش 
بچھ اما محال بود زن باشی و متوجھ این چیزھا نشوی. متوجھ شدم، باز 

بلند شد و باالی سرم نشست. ھیچ توجھ ای نشان ندادم.

بوی نارنگی

- فردا می خوام بھ مامانم زنگ بزنم! 

نمی دانم این حرف از کجا برایم آمد. یا شاید فقط فرار از آن وضعیت 
پیش آمده بود.

- زنگ می زنیم. 

جالب بود کھ امشب داشت با ساز دل من می رقصید و ھمراھیم 
می کرد. بینی ام را باال کشیدم. حس می کردم نفس کم دارم. امیر 

خودش فھمیده بود بلند شد و کمی الی پنجره را باز کرد. این بار کنار 
من آمد و لبھ تخت نشست. تقریبا در بغل من بود. نگاه من بھ الی پرده 

بود و نگاه امیر بھ نیم رخ من! 

- می دونستی تو باعث شدی ورزشکار بشم؟! 
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حتی شنیدنش االن ھم باعث تعجبم شده بود، چھ برسد بدانم! ھمیشھ فکر 
می کردم امیر عاشق ورزش و باشگاه است. اوایل خیلی حرفھ ای 
خودش بھ باشگاه ھای مختلفی رفت و بعد از گرفتن مدرک، کم کم 

ارشیا و من را ھم پیش خودش برد. با نیم نگاه من خم شد و دستش را 
بھ گونھ ام کشید. 

- دکترت دود سیگار رو در جاھای سر بستھ برات قدغن کرده بود! من 
تو نوجوانی خیلی بھ این کار عالقھ داشتم حتی بعدش ھم گھ گداری 

می کشیدم اما دکترت این رو کھ گفت، برای ھمیشھ ترکش کردم! برای 
این کھ باز وسوسھ این کھ باز بکشم سراغم نیاد، رفتم دنبال کار و 

حرفھ ی کھ برای ھمیشھ دستم بستھ بشھ! 

بھ جزء آن یک بار کھ از من عصبانی شده بود، ھرگز ندیده بودم 
سیگار بکشد. برای اولین بار بود کھ ھمچین چیزی می شنیدم خم شد و 
الی موھایم را کنار زد. چند بار پشت سر ھم نوازشم کرد اما من ھنوز 
ھم قھر بودم و ترجیح می دادم، محلش ندھم. الی گونھ و لب ھایم را کھ 
بوسید، قلبم زیر و رو شد. دلم می خواست دستم را دور گردنش بیندازم 
و بی شمار ببوسمش! اما باز خودم را کنترل کردم. فھمیده بود کھ قصد 

ھمراھی ندارم. نرمی گوشم را میان دندان ھایش گرفت و بعد از گاز 
ریزی، زمزمھ کرد. 

- بوی سیگار شکالتیھ، امشب دو نخ کشیدم! 

با بھت و حیرت نگاھش کردم. امیر چرا باید ھمچین کاری بکند؟ باورم 
نمی شد. ھنوز لب ھایم تکان نخورده بود کھ این بار کامال بوسیدم. 

راست می گفت دھانش کامال بوی دود و آن عطر تند و تلخ سیگار را 
می داد!

بوی نارنگی

کمی بھ عقب ھلش دادم اما انگار این بار او بود کھ دوست نداشت از من 
جدا شود. بھ جان گردنم افتاد و سخت مشغول بوسیدنم شد. ذھنم آن قدر 
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درگیر بود کھ این بوسھ ھا حسی برایم بھ وجود نمی آورد. بعد از کمی 
کھ فھمید من ھیچ حرکت و واکنشی از خودم نشان نمی دھم، ایستاد و 

سرش را باال آورد. نگاھش را کھ بھ چشمانم دوخت  ھر دو طرف 
صورتش را گرفتم و آرام پرسیدم. 

- امیر تو چرا باید سیگار بکشی؟! 

می دانستم از این کھ در مورد کارھایش بپرسم، خوشش نمی آید. ھمیشھ 
می گفت ھر چھ باشد خودم می گوییم ھمھ اش را و تمام! سوالی باقی 

نمی ماند. اما این کارش واقعا برایم سوال شده بود. نمی توانستم بھ 
راحتی از آن بگذرم. 

- چون تو رو می خوام! 

گنگ و سرگردان نگاھم را در صورتش چرخاندم. متوجھ منظورش 
نشده بودم. فھمید کھ حرفش را نفھمیده ام. سرش را بیشتر جلو آورد و 

با انگشتانش مشغول نوازش موھایم شد. 

- من ھمیشھ دوست داشتم مال من باشی اما با خواست خودت! 
می خواستم بزارم یکم بزرگ تر بشی، بعد این تصمیم رو بگیری کھ با 

من باشی یا نھ! می ترسیدم اگر خودم ازت این درخواست رو بکنم، 
چون پیش من زندگی می کنی تو رودربایستی بھم جواب مثبت بدی...

آه غلیظ و پر دردی کشید و بھ لب ھایم زل زد. 

- از کار اون شبم پشیمونم، ھمش فکر می کنم اگر چند سال دیگھ 
نظرت عوض بشھ و نخوای با من باشی؛ چی بھ سر آینده ت میاد؟! 

معطل نکردم. نمی توانستم اجازه بدھم ھمچین فکری بکند. این بار 
خودم محکم لب ھایش را بوسیدم. در زمان عشق بازیمان جایمان عوض 

شد و من این بار روی شکمم او تقریبا نشستھ بودم. کمی از صورتش 
دور گرفتم و نگاه مھربانی بھ قیافھ مردانھ اش انداختم. حتی با آن 

DONYAIEMAMNOEDONYAIEMAMNOE



موھای ژولیده ھم باز جذاب بھ نظر می رسید. دلم می خواست تا روز 
می شود، قربانش بروم. 

- امیر مطمئن باش من ھیچ وقت از بودن با تو پشیمون نمی شم!

بوی نارنگی

لبخندش بعد از آن ھمھ مدت دلخوری و از ھم دور بودنمان، مانند یک 
گل آفتاب گردان میان یک دشت سبز بود!

ھمان قدر زیبا و دل فریب!
من برای دیدن این لبخند چھ کارھا کھ نکرده بودم! ھر بار کھ لبخند 
می زد، برای دیدن لبخند بعدی اش؛ بی قرار تر می شدم. خم شدم و 

لبخندش را بوسیدم. 
***

صبح دیرتر از ھر روزی بیدار شدیم. زمانی کھ دست ھای امیر را دور 
خودم لمس کردم و فھمیدم سرکار نرفتھ است، حس شیرینی میان دلم 

پیچید و بیشتر خودم را در بغلش جا کردم. بعد از چند دقیقھ ای 
بوسھ ای از پشت روی گردنم زد و عمیق میان موھایم را بویید. 

- نارنگیِ خوشمزه! 

سمتش کھ برگشتم با لذت لب ھایم را بوسید. زمانی کھ عقب رفت، ھنوز 
نگاھش روی لب ھایم بود. 

- مثل نارنگی ھمش آدم تحریک می شھ بیشتر مزه ت کنھ! 

تقریبا یک ساعت تمام در تخت ماندیم و شیطونی کرده بودیم. آن روز 
یکی از زیباترین روزھای زندگی ام بود. روزی کھ او فقط برای من 

بود. در کنار من! در فکر من! ھمھ چیز فوق العاده بود. دوست نداشتم 
حتی یک لحظھ ھم از آن زمان را از دست بدھم اما عمھ چند بار کھ 

صدایمان کرد، مجبور شدیم کھ پایین برویم. بعد از خوردن نھار کھ بھ 
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ھال رفتیم، خودم اصال در خاطر مادرم نبودم اما امیر کھ یادم انداخت؛ 
بی تاب تر شدم. دلم می خواست ھر چھ زودتر با او حرف بزنم. متوجھ 
شدم امیر از ھیجان و بی تابی من اخم کرد. انگار فکر نمی کرد کھ بھ 
آن قدر بھ این ماجرا اھمیت بدھم. وقتی کھ من عجلھ کردم برای تماس 
گرفتن، بی توجھ و کمی دلخور بھ اخبارش گوش داد و گفت کھ بعد از 

ظھر زنگ می زنیم. اما من باز ھم در فکر مادرم بودم. کنار امیر 
نشستم و بھش زل زدم. 

- بنظرت می فھمھ منم؟ اصال صدام رو یادشھ؟

بوی نارنگی

امیر بالخره رویش را از تلویزیون گرفت و کنترل را روی میز 
گذاشت. بھ سمت من برگشت و عمیق  نگاھم کرد. 

- ببین ناریال، تو ھمیشھ خیلی زود بھ آدما عادت می کنی و وابستھ 
می شی! بھ ھمین خاطر من ھنوز فکر می کنم ھمین کھ می خوای با 

منم باشی، سر ھمین عادتھ کھ از بچھ گی پیش من بودی! ولی اگر 
بخوای از ھمین االن بھ این چیزھا فکر کنی و بخوای بھ این زن عادت 

کنی، من بد عصبانی می شما! 

باورم نمی شد امیر این قدر از مادرم بدش بیاید. ھمیشھ فکر می کردم 
تنھا دلیل ناراحتیش از مادر من رھا کردن و بی مادر کردن من باشد. 

اما انگار دلیلش برای این ھمھ دور نگھ داشتن من از او بسیار محکم تر 
از این حرف ھا بود. اما واقعا حق نداشت این حس ھای کھ من با تمام 

وجودم آن ھا را از میان قلبم حس می کردم را یک عادت ساده بخواند! 

- من تو رو دوست دارم. نمی تونی بدون خبر از حس ھای من، بگی 
اینا یک عادتھ! 
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از آن اخم ھای عمیق و ترسناک خودش کرد. باز داشت عصبانی 
می شد. انگار خیال می کرد من بیشتر می خواھم از حسم نسبت بھ 

مادرم دفاع کنم تا حسم بھ او! ھمین بیشتر عصبانیش می کرد. 

- من کاری بھ رابطھ بین خودمون ندارم اما با شناختی کھ من از تو 
دارم و این کھ خیلی راحت بھ ھمھ عادت می کنی و راحت حرف 
ھاشون رو باور می کنی، گفتم از ھمین االن بھت اخطار بدم. حق 

نداری ھیچ تعلق خاطری نسبت بھش پیدا کنی! 

با حرص بلند شدم. خواستم باال بروم اما یادم افتاد شماره دست امیر 
است و باید با موبایل او تماس بگیریم. لعنتی زیر لب فرستادم و سمتش 
برگشتم. دست ھایش را چفت ھم کرده بود و با اخم حرکات من را نگاه 

می کرد. خواستم از جلویش رد شوم و سرجایم برگردم کھ دستم را 
محکم کشید و روی پایش نشاندم. زمانی کھ کامال من را میان بغلش 
کشید و خودش رویم خم شد، دستش را با حالتی خشن و کمی محکم 

روی گلویم گذاشت و فشار داد. حتی لحن صدایش ھم خش دار و بم شده 
بود. 

- بھ جزء من بھ ھرکسی بخوای عالقھ نشون بدی؛ در ھمین حالت، 
خفھ ت می کنم!

بوی نارنگی

بعد ھم در ھمان حالت خم شد و لب ھایم را خشن بوسید. آن قدر طولش 
داد کھ صدای برخورد در با دیوار باعث شد بھ خودش بیاید و از من 

جدا شود. با دیدن ارشیا در آن حالت خشک شده و نگاھش روی ما آن 
قدر خجالت کشیدم کھ نزدیک بود از روی پای امیر پایین بیافتم. خودش 
محکم کمرم را گرفت و من را کنارش گذاشت. در زندگی ام ھرگز در 
این حد از ارشیا خجالت نکشیده بودم. امیر اما انگار عصبانیتش ھنوز 

نخوابیده بود و با یھوی وارد شدن ارشیا، بیشتر ھم شده بود. اخم غلیظی 
کرد و بھ ارشیا اشاره کرد. 
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- چتھ وسط در خشکت زده؟! 

ارشیا چند بار ناباور چشم ھایش را چرخاند و سرش را تند تند تکان داد 
انگار باورش نمی شد، رابطھ میان ما آن قدر نزدیک باشد. بعد از بستن 

کامل در ورودی داخل آمد و بھ آشپزخانھ اشاره ای کرد. 

- من برم نھار بخورم! 

بعد از رفتن او امیر بھ سمت من برگشت. اخمی کردم و چپ چپ 
نگاھش کردم. خواست دستم را بگیرد کھ از جا پریدم و رو بھ رویش 

رفتم. انگشت اشاره ام را برایش تکان دادم. 

- بھ من دست نزن، آبروم رفت! 

بعد با ناراحتی دستم را بھ صورتم کشیدم و بھ آشپزخانھ نگاه کردم. 
صدای بلند امیر کھ آمد، بیشتر خجالت کشیدم و از جا پریدم. دست ھایم 

را تند تند باال پایین می کردم تا صدایش را پایین بیاورد. 

- زنمی! مگھ چیھ؟

امیر با لذت و خبثات بھ بال بال زدن من نگاه می کرد. لبخندی زد و بھ 
مبل تکیھ داد. عاقبت موبایلش را کھ بیرون آورد، ھر لحظھ منتظر بودم 
تا بگویید بیا با مادرت تماس بگیر اما انگار قصدش فقط منتظر گذاشتن 
من بود. یک ربع کامل فقط نگاھش می کردم تا صدایم بزند اما او واقعا 

بی خیال بود. ارشیا ھمراه با عمھ از آشپزخانھ بیرون آمد. عمھ سینی 
چایی را روی میز گذاشت و رو بھ ارشیا بھ حرف آمد. 

- خب عزیز عمھ، منم کھ نمی گم گشنھ ای! می دونم خونھ خودتون 
نھار خوردی، گفتم مزه کنی یکم ببینی چطور شده. ناری کھ خیلی دوس 

داشت. 
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امیر نگاه عمیقی بھ ارشیا کرد. پس ارشیا برای نھار نیامده بود. فقط 
خواستھ بود از ما فرار کند. ھنوز ھم بھ من نگاه نمی کرد. خنده ام 

گرفتھ بود. عمھ کنارم نشست و یک استکان چایی برای خودش 
برداشت. 

- صد بار گفتم بھش بزار برات گرم کنم، نذاشت.

بوی نارنگی

یک ساعت بعد در حالی کھ عمھ بھ اتاقش رفت، ارشیا ھم رفت تا بھ 
باشگاه برگردد. بالخره امیر بعد از کش مکشی با خودش و کلی اخم و 

ناراحتی بھ گفت می توانم با مادرم تماس بگیرم. خودش شماره را 
گرفت و دستم داد. خیال می کردم کھ بیرون برود و بگذارد تنھا حرف 
بزنیم اما برعکس نشستھ بود و کامال بھ من زل زده بود. جلویش کمی 
معذب بودم و حس می کردم آن طور کھ باید نمی توانم با مادرم حرف 
بزنم. بعد از چند بوق بالخره صدای نازک و جوان مامان در موبایل 

پیچید. 

- بھ بھ آقا امیر! چی شده نکنھ اشتباه گرفتی؟ نسترنم مطمئنی درست 
گرفتی؟!

سکوت کرده بودم. فکر نمی کردم مادرم ھم ھمان حس تنفر را نسبت بھ 
امیر داشتھ باشد اما از لحنش کامال مشخص بود چھ قدر از امیر بدش 

می آید! 

- چرا حرف نمی زنی؟ نکنھ بالخره آھم گرفتت، بالی سرت اومده! اگر 
ھم نیومده، مطمئن باش یک روز دعاھای من در انتظارتھ! حق نیست 
نمی زاری من با پاره تنم حرف بزنم. ببین کجا زمین می خوری از آه 

ھای کھ من تا االن کشیدم! 

دلم را غم گرفت. حتی بغض ھم کرده بودم. چرا من خیال می کردم 
مادرم من را فراموش کرده است؟! چرا فکر می کردم دوستم ندارد و بھ 
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من ھیچ حسی ندارد؟! امیر انگار فھمیده بود مادرم از آن طرف 
چیزھای می گویید کھ من حالم این گونھ شده است. با نگرانی خودش را 

جلو کشید و بھ من نگاه کرد. 

- سالم. 

آن قدر سکوت آن طرف خط طوالنی و عمیق شد کھ حس کردم قطع 
شده است. با نفس عمیق من بالخره صدای گرفتھ و پر ھیجان مادرم در 

موبایل پیچید. 

- ناریال؟ مادر؟ عزیزدلم. خودتی عزیزمامان؟! 

اشک در چشم ھایم جمع شد. بغضم خیلی عمیق شده بود. حتی با وجود 
مادر گفتن ھای عمھ ھم ھرگز در زندگی ام چنین حس خوبی نداشتم. 

شاید چون او واقعا مادرم بود و من حسش می کردم کھ این مادر گفتن 
ھایش تا چھ حد واقعی است!

بوی نارنگی

- بلھ. 

ھمان یک بلھ را ھم بھ زور گفتھ بودم. انگار او ھم گریھ اش گرفتھ بود 
چون مدت طوالنی سکوت کرده بود. بعد از چند لحظھ کھ آرام شد با 

فین فین کوتاھی باز صدایش در موبایل پیچید. 

- چطور اون مردک گذاشت با من حرف بزنی؟ اگر بدونی چھ قدر جلو 
مدرسھ و کوچھ تون وایمیستادم تا فقط یک لحظھ ببینمت! ھمیشھ دعا 

می کردم برگردی و با یک اشاره کوتاه بھت بفھمونم من ھستم! ھمیشھ، 
ھمھ جا منتظرتم! 

صدایش این بار کامال با بغض ادغام شده بود و گاھی میان کلماتش وقفھ 
ایجاد می شد. 
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- اما ھمیشھ امیر سرت رو گرم می کرد. جوری پیش اون می دویدی 
کھ ھمیشھ با خودم می گفتم وقتی با اون خوشھ چرا من باید مزاحمش 
بشم؟! شاید دیگھ بھ اون زندگی عادت کرده ولی خدا اول شاھده دوم 
ھمین امیر خان کھ من روز و شب احوالت رو از خودش می گرفتم! 

ھمیشھ ھم تھدید بھ شکایت می شدم اگر از دھنم در می رفت کھ 
می خوام ببینمت! 

دلم بسیار از امیر گرفت. فکر نمی کردم این کارھا را با مادرم کرده 
باشد. اشکم پایین چکید و دلم برای مادرم و خودم می سوخت. در تمام 
طول دوران مدرسھ ام حسرت یک بار آمدن مادرم در دلم ماند. ھمیشھ 

می گفتند باید فردا مادر ھا برای گرفتن کارنامھ ھایتان بیایند، جواب من 
تنھا سکوت بود. زمان ھای کھ ھم کالسی ھایمان می پرسیدند پس 

مادرت کجاست؟ چرا عمھ ات می آید فقط بھ مدرسھ می آید؟ بغض 
می کردم. دلم نمی خواست جواب بدھم اما آن ھا ھم رفیقم بودند. خیال 

می کردم اگر جواب سوال ھایشان را ندھم، رابطھ مان خراب می شود. 
چھ قدر دلم می گرفت آن روز ھا و با ھیچ کدام از نوازش ھای امیر 

حالم خوب نمی شد. ھرگز نمی دانستم کھ مادرم شاید جای رو بھ روی 
مدرسھ باشد! 

صدای آه مامان پر درد و غم در موبایل پیچید. 

- البتھ می دونم باور این چیزھا چھ قدر برات سختھ! من واقعا انتظار 
ھم ندارم کھ باورش کنی، فقط ھمیشھ دلم می خواست این ھارو برات 

بگم. حرف ھای دلمھ ھمش. 

دلم می خواست بگوییم باور می کنم اما وجود امیر ھنوز ھم معذبم 
می کرد. فکر می کردم اگر حرف یا واکنشی از من ببیند، دیگر اجازه 

این تماس گرفتن را ھم بھم نخواھد داد. 

- می دونم، ممنون. لطفا خودتون رو ناراحت نکنید! 
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- می زاره ھم رو ببینیم؟ شنیدم خیلی دوست داره البتھ از حرف ھاش 
ھم مشخص بود! شاید با چند بار حرف زدن بتونی راضیش کنی!

بوی نارنگی

آن ھای کھ بھ گوشش رسانده بودند کھ دوستم دارد، نگفتھ بودند امیر چھ 
قدر غُد و یک دنده است؟! حتی اگر خواھش و التماسش ھم می کردم، 

محال بود اجازه بدھد. برای این تماس گرفتن ھم نمی دانم چھ گونھ دلش 
راضی شده بود! آن ھم با قوانین خودش بود! شاید می ترسید کھ مامان 
پشت سر او حرف بزند یا ما پنھانی از او بیرون قرار بگذاریم. ھر چھ 

بود از قبل خودش بھ ھمھ اش فکر کرده بود و اجازه تنھا حرف زدن را 
بھ ما نمی داد.

تا خواستم کھ جواب مامان را بدھم، ارشیا و مادرش با عجلھ داخل 
آمدند. ھر دویشان رنگ پریده و ترسیده بودند. متعجب شدم. ارشیا مگر 

سرکار نرفتھ بود؟ امیر کھ بلند شد و یک قدم جلو رفت، نمی دانم چھ 
گونھ بھ مغزم خطور کرد و برای چند ثانیھ کوتاه موبایل را جلو آوردم 
و بھ شماره زل زدم. ھنوز چند عدد آخرش را حفظ نکرده بودم کھ با 

یک قدم دیگر امیر ترسیدم و کنار گوشم گرفتمش. مامان در حال صدا 
کردنم بود. 

- چی شده؟ 

امیر بود کھ رو بھ ارشیا گفت. زن عمو نگاه کوتاھی بھ حیاط انداخت و 
قبل از ارشیا جواب امیر را داد. 

- حسین آقا با پسرشون اومدن! بیرون پیش حسامن اما آتیششون خیلی 
تنده! شنیدن زمین ھارو برای فروش گذاشتی، یک نفس تا تھران اومدن! 

امیر با اخم و عصبی سری تکان داد. خیال می کردم بیرون برود اما با 
آرامش بھ سمت من برگشت و جلویم آمد. 

- قطع کن! 
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نگاھش کھ کردم، سرش را تندی تکان داد کھ بھ حرفش عمل کنم. نفسم 
را محکم کشیدم و با حالت قھر سرم را چرخاندم. اما او بی توجھ ھمان 
جور باالی سرم ایستاده بود و منتظر بود کھ قطع کنم. بھ مامان توضیح 
مختصری دادم کھ کسی آمده است و حتما باز با او تماس می گیرم. بعد 

از خدافظی موبایل را پایین آوردم تا قطع کنم، نگاه بسیار کوتاھی بھ 
رقم ھای آخر شماره انداختم اما امیر سریع از دستم کشیدش. مطمئن 

بودم کھ ھمھ اش را جا بھ جا حفظ کرده ام. سرم داشت کم کم درد 
می گرفت و از زمین و زمان دلخور شده بودم. عمھ ھم حاال بیرون آمده 

بود تا فھمید عمو حسین چرا آمده است، قبل از امیر بھ حیاط رفت. 
عاقبت امیر و ارشیا ھم بیرون رفتند. من و زن عمو ھم پشتشان تا 

جلوی در رفتیم. عمو حسین آن قدر عصبی و سرخ بود کھ حس 
می کردم االن است امیر را زیر بار کتک بگیرد!

بوی نارنگی

عمو حسین کھ بھ سمت امیر ھوجم برد، عمھ و عمو حسام جلویش را 
گرفتند.

ھمھ متعجب شده بودیم. بارھا شده بود دعوایشان شود اما ھرگز کتک 
کاری نکرده بودند! امیر سرجایش ایستاده بود و حتی تکان ھم 

نمی خورد. بھ نحوی داشت بھ عمو حسین نشان می داد کھ منتظرش 
است و اصال ترسی از او ندارد. ارشیا اما بی قرار بود. گاھی کنار 
امیر می رفت و چیزھای می گفت. ولی امیر بی توجھ و ھیچ حرفی 

ایستاده بود. شاھین دست پدرش را کشید و او را عقب برد. عمو حسین 
اما عصایش را بھ سمت امیر گرفت و تقریبا داشت، داد می زد.

- دست بھ زمین ھای من بزنی کشتمت!

آرامش و بی خیالی امیر انگار او را بیشتر عصبانی می کرد. امیر 
دست ھایش را در جیبش کرد و سرش را کوتاه تکانی داد و تأکید کرد. 

- زمین ھای ناریال!
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عمو حسین باز انگار گُر گرفت و قصد حملھ بھ سمت امیر را داشت اما 
شاھین او را محکم گرفتھ بود. صدای گریھ بلند آریسا در حیاط پیچید. 
ارشیا نگاھی بھ مادرش کھ کنار من بود، انداخت. زن عمو ھینی کشید 

و تند تند مشغول پوشیدن کفش ھایش شد. 

- یادم رفت بچھ م خونھ تنھاست! 

عمو حسام چیزھای آرامی میان عمو حسین و امیر می گفت اما مشخص 
بود امیر فقط حرف خودش را می زند و قصد ھیچ کوتاه آمدنی را 

نداشت. این بار عمو حسین عصایش را سمت من گرفت و باز صدایش 
را باال برد. 

- من بھ دختر اون زنیکھ حروم خور، یک پاپاسی ھم نمیدم! 

امیر کم کم داشت عصبی می شد. تکان تندی خورد و انگشت اشاره اش 
را با تندی بھ سمت عمو حسین تکان داد. 

- من کاری بھ مادرش ندارم اما اگر بخوای بھ ناریال توھین کنی، تموم 
زمین ھای لواسون رو ھم ازت می گیرم! 

عمو پوزخندی زد و با لودگی خنده ی بلندی کرد. عمھ جلوتر رفت و 
مدام از عمو حسین خواھش می کرد از آن جا برود. اما عمو حسین او 

را ھم کنار زد. 

- بزار خواھر من، بفھمھ! ھیچی نمی تونھ بین یک خواھر و برادر رو 
بھ ھم بزنھ! 

بعد ھم با تندی بھ عمھ اشاره کرد تا بھ امیر چیزی را بگویید اما عمھ 
تنھا سرش را پایین انداخت. انگار خجالت می کشید از گفتن آن 

موضوع! عمو سرش را تکان داد و خودش رو بھ امیر کرد. 
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- پس بزار خودم بھش بگم کھ خواھرم اومد لواسون و تموم زمین ھاش 
رو بھ اسم من زد! حاال برو ببینم از کدوم قانون می تونی ازم 

بگیریشون! 

امیر برای چند لحظھ بھ عمھ نگاه کرد اما سریع نگاھش را گرفت. ھمھ 
می دانستیم امیر آدمی نیست کھ کسی را بھ زور وادار بھ کاری کند، 

البتھ بھ جزء من! 
انگاری کال من در زندگی و اجبار کردن ھای او مستثنا بودم! مطمئنا 

حتی بھ روی عمھ ھم نمی آورد اما می دانستم االن چھ قدر دلش شکستھ 
و ناباور است! ھمھ ی ما شوکھ شده بودیم. ھیچکس باور نمی کرد عمھ 

بخواھد ھمچین کاری بکند!

بوی نارنگی

- پسر جان با من کل ننداز! اول برو ببین واقعا کیا پشتتن بعد تو روی 
این و اون در بیا! 

خداراشکر کردم کھ امیر آدم خود متکی بود و با این حرف ھا دلزده و 
ناراحت نمی شد. تا یادم می آمد ھمیشھ از اطرافیانش حرف و طعنھ 

ھای بی ربط شنیده بود و از ھمھ شان ضربھ خورده بود!
ھمین ھا او را بسیار در مقابل مشکالت محکم کرده بود. از این بابت 

ھمھ گی خیالمان راحت بود کھ با این حرف ھا کوتاه نمی آید. 
عمو حسین کاغذ بلندی را باال گرفت و بھ سمت امیر گرفتش. 

- بگو دختره بیاد اینو امضاء ش کنھ! تو رو بھ خیر رو ما رو بھ 
سالمت! 

امیر کاغذ را آن چنان محکم از دست عمو حسین کشید کھ سمت راست 
کاغذ کامال پاره شد. عمو حسین دیگر طاقت نیاورد و  با عصبانیت ھر 

فحش و حرف بدی کھ بھ زبانش می آمد را بھ امیر می داد.
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در عصبانیت آن قدر قدرتش بیشتر شده بود کھ حتی عمو حسام و 
شاھین ھم نمی توانستند جلویش را بگیرند و عمو حسین بالخره 

توانست، چند ضربھ بھ امیر برساند.

- سر چی داری خودت رو بد می کنی؟ امیر تو مثل پسرم بودی! سر 
دختری کھ مثل مادرشھ، خودت رو از چشمم ننداز! 

امیر ھم دیگر طاقت نیاورد و عمو حسین را بھ عقب ھول داد. یک قدم 
جلوتر رفتم و ناباور با چشم ھای گشاد شده، نگاھشان می کردم. 

- گفتم اسم ناریال رو نیار! 

شاھین کھ از ھول دادن پدرش عصبانی شده بود، بھ سمت امیر حملھ 
کرد. این بار ارشیا محکم خودش را جلویش انداخت و اجازه نداد، 

شاھین نزدیک امیر شود. 
اما شاھین بدون نزدیک شدن ھم تیر آخر را زد! 

- می خوای خون ما رو بریزی سر این دختره ھرزه کھ جفت مادرشھ؟!
از چی دفاع می کنی؟ بگو خودش بیاد بھت بگھ، پشت درختای گردوی 

قدیمی با خود من؛ چھ کارھا کھ نکرده! 

دیگر ھیچکس بھ محکم بودن امیر امیدوار نبود! 
در یک کالم شکست! 

نھ ضربھ ھا نھ فحش ھا او را نشکستھ بودند! 
من او را شکستھ بودم! 

من او را از پا درآورده بودم! 
آن قدر کھ با آن ھیکل ورزشکار و تنومندش، دستش را برای نیفتادن بھ 

ارشیا بند کرده بود! 
ھمھ مات مانده بودند. آن قدر حرف شاھین زشت و وقیحانھ بود کھ حتی 
عمو حسام ھم یک سیلی محکم بھ او زد. عمھ نفرینش می کرد و ارشیا 

قصد کشت او را داشت! 
اما امیر... 
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آن قدر ساکت و بی حرکت بود کھ ھمھ فکر می کردند، سکتھ کرده 
است! 

پاھایم بھ لرزش افتاده بودند. آن قدر شدید بود کھ حس می کردم اصال 
کنترل خودم را ندارم. 

ھر چھ عمو حسام سعی در بیرون کردن شاھین داشت، شاھین بیشتر 
خودش را سمت امیر می کشید و قسم ھای مختلف را می خورد تا او 

باور کند. می گفت کھ امیر اگر باورش ندارد باید از من بپرسد! 
امیر اما قبال از من پرسیده بود! 

حتی گفتھ بود آن چیزی کھ خودم بھ او اعتماد می کنم و برایش 
می گویم، خیلی با آن کھ خودش موضوع را بفھمد؛ فرق دارد!

بوی نارنگی

حال من مُفلک ترین آدم سرتاسر جھان بودم! 
چرا کھ با آن ھمھ لرزش ھای بدنم و سنگینی کردن ھای سرم، دلم برای 
امیر بیشتر از خودم می سوخت کھ بخاطر من رسوای خاص و عام شده 

بود! 
آبرویش را برده بودم! 

امیری کھ تمام طول زندگی اش حتی بخاطر آبرو داری ھم من را کنار 
خودش نگھ داشتھ بود تا غریبھ ھا نگویند دختره را فرستادن زیر دست 

ناپدری! 
امیری کھ شب ھای کھ دیر می آمدم حتی اجازه نمی داد عمو حسام ھم 

خبردار شود! 
امیری کھ ھمیشھ از دست کارھای من آتیش می گرفت اما بخاطر 

آبروداری ھرگز مقابل کسی صدایش را بلند نکرده بود! 
صدای شاھین مدام بلند تر می شد و بیشتر در مورد کارھای کھ با من 

کرده بود، جار می زد! 
لعنتی آرام تر ضربھ بزن! 

امیرم سال ھا جلوی این ھمسایھ ھا آبرو خریده بود! 
حق نبود در مورد ناموسش فریاد بزنی!

 امیر اما در یک لحظھ دیوانھ شد. 
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آن قدر شدید کھ حتی ارشیا را ھم گوشھ باغچھ پرت کرد و بھ سمت 
شاھین یورش برد. یقھ شاھین را گرفت و آن قدر محکم او را روی 

موزاییک ھا کوبید کھ حتی صدای جیغ زن عمو ھم از آن سمت 
ساختمان بلند شد. 

انگار ھیچ چیز نمی شنید. تنھا ھدفش مشت کوبیدن بھ سر و صورت 
شاھین بود! 

آن قدر زده بودش کھ زمان ھای کھ مشتش باال می آمد، کامال غرق در 
خون شده بود. 

ھرکس کھ جلو می رفت او را ھم پرت می کرد. زمانی کھ عمو حسین 
برای جدایشان رفت، آن قدر او را با حرص و عصبانیت پرت کرد کھ 

کامال روی زمین افتاد. 
زمانی کھ ارشیا و عمو حسام با زور او را عقب کشیدند. لگد محکمی 

در شکم شاھین کوبید و باالی سرش ایستاد. 

- جرعت داری یک بار دیگھ گوه اضافی بخور! 

تا خواست لگد دیگری بزند، ارشیا خودش را جلویش انداخت و لگد بھ 
او خورد. با این وجود باز جلوی امیر را گرفت و عقب کشیدش. 

- داداش داره می میره، ولش کن! 

با ھر فحش و دعوای بود، بالخره آن ھا را بیرون انداختند. 
نمی توانستم بھ ھیچ وجھ در چشم ھای امیر نگاه کنم البتھ اگر نگاھم 

می کرد! 
دلم می خواست ھر طور کھ ھست دردش را تسکین دھم حتی اگر شده 

با مرگم! 
نرده لقی را کھ ھمیشھ از باال رفتن از آن می ترسیدم را گرفتم و یک 

قدم باال رفتم. 
ھنوز ھم می ترسیدم!

ھمیشھ امیر باید پشت سرم باال می آمد و دو طرفم را می گرفت، وگرنھ 
محال بود باال بروم. دست ھایم بھ شدت می لرزید و ھر آن ممکن بود 
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پایین بیافتم اما یاد نگاھی کھ از آن لحظھ بھ بعد امیر بھ من داشت، 
باعث شد تا با ھر جان کندنی است؛ خودم را بھ پشت بام برسانم!

بوی نارنگی

با صدای جیغ و یا خدای زن عمو از آن سمت ساختمان، ھمھ گی سمت 
من برگشتند. بی توجھ باال تر رفتم. ارشیا سریع سمتم دوید تا خواست 
باال بیاید، نرده را میان حیاط پرت کردم. نفس نفس می زدم. باال آمدن 

از آن جا اصال سخت نبود اما برای آدم ھای با بیماری من، ترس و 
ھیجان عجیبی داشت. انگار کسی گلویت را گرفتھ باشد و بخواھد آرام 

آرام خفھ ات کند. 
صدای داد ارشیا و خواھش ھای عمھ می آمد. عمو حسام ھم می گفت 

دیوانھ گی نکنم، بعدا پشیمان می شوم! 
اما او... 

بالخره نگاھش کردم. 
آن قدر مات و مبھوت بود کھ نگاھش کامال رویم زوم شده بود. انگار 

تصور ھمچین دیوانھ گی را از من نداشت! 
قدمی کھ سمت لبھ ساختمان برداشتم، باز صدای جیغ زن عمو در 

ساختمان پیچید. 
و خواھش ھای عمھ حتی ارشیا ھم دیگر داشت التماس می کرد! 

اما من فقط یک صدا آرامم می کرد. صدای را می خواستم تا بگویید، 
پایین بروم.

بگویید، حرف ھای شاھین را باور نکرده است. 
بگویید، جزء حال من ھیچ چیز برایش مھم نیست. 

اما انتظار این حرف ھا از امیر خیال خامی بیش نبود! 
کدام مرد بھ راحتی ننگ ناموسش را قبول می کرد تا او قبولش کند؟! 

کاش حداقل فقط دختر عمویش بودم. 
برای اولین بار دعا کردم کاش زنش نبودم. 

تا آن قدر راحت نمی شکست. 
شاید آن گونھ راحت تر با این موضوع کنار می آمد. 

جلوتر رفتم. ترسناک بود. حتی تصور افتادنم ھم میان آن موزاییک ھای 
سفت و سرد ھم ترسناک بود. 
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ھمیشھ خیال می کردم اگر یک روز بخواھم خودکشی بکنم، بھ راحتی 
باالی یک ساختمان می ایستم و دست ھایم را بھ حالت پرواز باز 

می کردم. 
و آرام خودم را رھا می کنم و خیلی راحت با این دنیا خداحافظی 

می کردم. 
اما باز مانند ھمیشھ کھ پای عمل وسط آمده بود، می لرزیدم. بسیار 

ترسناک بود. 
مردن ھمیشھ ترسناک بود. 

حتی برای آن ھای ھم کھ خودکشی می کردند! 
حاضر بودم قسم بخورم حتی آن ھا ھم اگر اجباری کھ مجبورشان کرده 

بود بھ آن کار دست بزنند، نبود. ھرگز جرعت خودکشی کردن را 
نداشتند. 

ھمھ جایم داشت می لرزید. 
من ھم مجبور بودم این کار را بکنم. باید بھ امیر فکر می کردم. 

بھ این کھ دیگر نمی تواند جلوی آشنایان سرش را باال بگیرد. 
چشم ھایم را بستم و تقریباً میان ھوا رفتم. جیغ و داد ھا بھ حدی زیاد 

شد کھ مجبور شدم چشم ھایم را باز کنم. 
باورم نمی شد. 

امیرم میان حیاط روی زانو ھایش افتاده بود. 
ھمھ دوره اش کرده بودند. 

عقب دویدم. نرده افتاده بود. لعنتی فرستادم. دنبال راھی برای پایین 
رفتن می گشتم تا زودتر خودم را بھ امیر برسانم. آن قدر ھول شده و 

ترسیده بودم کھ یادم رفتھ بود چھ قدر از ارتفاع می ترسم. 
خودم را بھ درخت بند کردم. ھنوز نصفش را ھم پایین نیامده بودم کھ 

پایین افتادم. 
با جیغ من، ارشیا تند بلند شد و سمتم آمد. 

دردم بسیار زیاد بود اما بھش توجھ نکردم و خودم را بھ ارشیا بند 
کردم. اشک دیدم را تار کرده بود اما باز مي دیدم امیر دارد قلبش را 

فشار می دھد و عمو حسام پشتش را گرفتھ بود. 

- امیرم!
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بوی نارنگی

ارشیا جلویم ایستاد و اجازه نداد جلو بروم. با التماس نگاھش کردم. 
بغضم آن قدر زیاد بود کھ زبانم را برای حرف زدن بند آورده بود. 

ارشیا ھم ناراحت و گرفتھ بود. شانھ ھایم را آرام گرفت و سمت خانھ 
ھدایتم کرد. 

- بزار یک مدت تنھا باشھ. تو رو ببینھ حالش بدتر می شھ! 

حق داشت! 
من بھش حق می دادم با دیدن من حالش بد شود! 

من خودم ھم حالم از خودم بھ ھم می خورد! 
خیال می کردند زمان ھای کھ آن کثافات بھ من دست درازی می کرد، 

من حالم خوش بود؟! 
آن ھا چھ می دانستند آن شب ھای کھ تا صبح در تب می سوختم و تشنج 

می کردم، بخاطر دست درازی ھای آن عوضی بود! 
تمام طول شب تا صبح صد بار از خواب می پریدم. 

انگار کسی تند تند تکانم می داد و نمی گذاشت خوابم ببرد. 
آن قدر حالم وخیم و ترسناک بود بھ جای خواب ترجیح می دادم تا صبح 

روی تخت بشینم. 
دراز ھم نمی کشیدم، مبادا باز خوابم ببرد و با آن حس و درد از خواب 

بپرم. 
چھ کسی خبر داشت زمانی کھ امیر عقدم کرد من تا مدت ھا خودم را 

از او قایم می کردم تا مبادا بخواھد بھ من دست بزند؟! 
دیگر بزرگ شده بودم و از اینترنت و دوستانم فھمیده بودم کسی کھ 

رابطھ داشتھ باشد از دخترانھ گی در می آید! 
خدا می داند تا چھ حد ترسیده بودم. 

آن زمان بود کھ بالخره میشا خودش را در دلم جا کرد. فھمیده بود 
بسیار با خودم درگیر ھستم. از من یک سال بزرگ تر بود اما گاھی در 

حیاط مدرسھ کنارم می نشست حتی یک بار ھم نشد از من سوالی 
بپرسد. تمام مدت از خودش و مردی کھ دوستش داشت، برایم می گفت. 

گاھی ھم می گفت، قصد دارد تنھا زندگی کند و مستقل شود. 
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بالخره بعد از پنج ماه عادت کردن بھ او رازم را برایش گفتم. 
گفتم کھ ترسیده ام دختر نباشم! گفتم کھ اگر امیر بفھمد خون راه می افتد! 
ھر چھ از نوع رابطھ پرسیده بود، تنھا می گفتم یادم نمی آید. حاضر ھم 

نبودم، یادم بیاید. می پرسید آیا درد داشتھ ام؟ باز ھم می گفتم یادم 
نمی آید. 

بالخره یک روز از مدرسھ فرار کرده بودیم و من را پیش یک دکتر 
زنان برده بود. آن جا بود کھ فھمیدم آن حیوان کاری بھ دخترانھ گی ام 

نداشتھ است.
من تمام طول آن مدت طوری رفتار کرده بودم انگار از نزدیک شدن 

امیر بھ خودم خوشم نمی آید. این شد کھ او ھم تصمیم گرفتھ بود تا خودم 
نخواھم، بھ من نزدیک نشود. 

ارشیا من را در اتاقم تنھا گذاشت و خودش باز بیرون رفت. طولی 
نکشید کھ زن عمو با آریسا داخل آمدند. 

انگار می ترسیدند تنھایم بگذارند. دست ھایم را دور زانوھایم حلقھ کرده 
بودم و اجازه می دادم اشک ھایم پایین بریزند.

بوی نارنگی

زن عمو قرص ھایم را درآورد و مدام مشغول خواندن پشت ورق ھا 
بود. صدای جا بھ جا کردنشان روی مخم بود. 

آریسا ھم خودش را بھ تخت رسانده بود و قصد داشت ھر طور کھ 
ھست باال بیاید اما تالشش بی فایده بود. خم شدم و دستانم را بھ سمتش 
گرفتم. با ذوق این بار خودش محکم تر باال کشید. شاید اگر من ھم در 

این چالھ عمیقی کھ زندگی برایم کنده بود، کسی دستش را بھ سمتم دراز 
می کرد. زودتر خودم را باال کشیده بودم. 

زن عمو بالخره قرص مورد نظرش را پیدا کرد و ھمراه با یک لیوان 
آب سمتم گرفتش. حتی سرم را بلند ھم نکردم، ھمان گونھ قرص را باال 
انداختم. بی قرار خبر داشتن از حال امیر بودم. بلند شدم و سمت پنجره 

رفتم. کسی در حیاط نبود. قبل از این کھ سوالی بپرسم، زن عمو خودش 
با آه عمیقی بھ حرف آمد. 

- بردنش دکتر کھ خدای نکرده سکتھ نکرده باشھ! 
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اشک ھایم بیشتر شدند و مدام پشت ھم پایین می ریختند. ھمان گونھ 
جلوی پنجره ایستاده بودم و اتفاقاتی کھ افتاده بود، فکر می کردم. 

باورم نمی شد شاھین ھمچین کاری کرده باشد! با وجود این کھ او را 
ھمیشھ یک آدم عوضی می دانستم اما ھرگز خیال نمی کردم، بخواھد 

ھمچین غلطی بکند! 
اگر امیر او را می کشت چھ؟! 

نگران حال امیر بودم. بھ عقب برگشتم و روی تخت نشستم. آریسا 
داشت برای خودش باال و پایین می پرید. چھ قدر بھ بی خیالی اش غبطھ 
خوردم. با دیدن من و اشک ھایم ناگھان ایستاد و کنار مادرش نشست. با 
غم و بغض بھ من زل زد. انگار او بیشتر از ھرکسی برایم ناراحت شده 

بود حتی با وجود این کھ اصال درک ھم نمی کرد! شاید ھم در دنیای 
خیالی خودش فکر می کرد، کسی عروسکم را برداشتھ است. 

زن عمو ھم نگران مدام نگاھم می کرد. می دانستم آدمی نیست کھ سوال 
بپرسد. ھرگز تا خودت چیزی را برایش نمی گفتی حتی سعی نمی کرد، 

نصیحت ھم کند. شاید بھ ھمین دلیل بود، اجازه داده بودم داخل اتاق 
بماند. چون اگر عمھ بود ھمان لحظھ اول می گفتم کھ تنھایم بگذارد. 

- زنگ می زنی بھشون؟ 

زن عمو سریع بلند و گفت می رود موبایل را بیاورد. 

- گریھ نکن! 

از لحن دستوری آریسا در آن روز نحس و پر استرس بالخره لبخند 
کوتاھی روی لب ھایم شکل گرفت. حتی اخم ھایش ھم شیرین بود. بھ 
طوری می خواست بفھماند واقعا عصبانی است تا من دیگر بھ گریھ ام 
ادامھ ندھم. بخاطر دل او ھم کھ بود، سعی کردم خودم را کنترل کنم. 

متوجھ شدم صدای زن عمو از پشت در می آید و از آن جا دارد آرام با 
کسی صحبت می کند.

بوی نارنگی
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پشت در رفتم و آرام الی در را باز کردم. فھمیدم دارد با عمو حسام 
صحبت می کند. 

- پس زود بیاین خونھ اگر حالش خوبھ! ناری دل تو دلش نیست، خیلی 
نگرانھ. 

سکوت طوالنی کرد. متوجھ شدم لحنش کمی گرفتھ و با غم ادغام شد. 

- ای بابا خب بیاد باھم حرف بزنن، این جوری کھ حال دوتاشون بدتر 
می شھ! 

عقب آمدم و لب تخت نشستم. آیینھ روی میزم رو بھ رویم بود. بھ خودم 
زل زدم. گاھی حس می کردم زمان ھای کھ بھ خودم زل می زنم، خدا 
را ھم می بینم. حس می کردم در وجود و درونم است. انگار بیشتر از 

خودم، داشتم بھ خدای وجودم زل می زدم. یک قطره اشک روی 
گونھ ام افتاد. زیر لب زمزمھ کردم. 

- خدایا من ھنوز خیلی بچھ  تر از این حرف ھام، این ھمھ اتفاق را چھ 
گونھ ھضم کنم؟! 

زن عمو داخل آمد. در دستش چند نوع میوه داشت حتما پایین رفتھ بود. 
ظرف میوه را روی میز گذاشت. سعی داشت بھ من نگاه نکند. آریسا را 
صدا کرد تا کنار ما بیاید و با ھم میوه بخوریم. زمانی کھ خودم را عقب 

کشیدم، مجبور شد سرش را بلند کند و نگاھم کند. 
 

- عزیزم یکم بخور، قطعا ویتامین زیاد از دست دادی. مدام ھم داری 
گریھ می کنی. باید چند قرص دیگھ ھم بخوری، حالت بد می شھ! 

بھ چشم ھایش زل زدم. پایین پلکم پر اشک شده بود و لب ھایم بھ شدت 
می لرزید. 
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- برنمی گرده؟ 

زن عمو عاجز و ناتوان سرش را کج کرد. انگار مانده بود چھ بگویید؟! 
اما خودم جوابم را گرفتھ بودم. 

بھ خانھ نمی آمد! 
نمی خواست دیگر من را ببیند! 

البتھ من کامال بھ او حق می دادم بخواھد تا مدت ھا من را شکنجھ دھد 
یا حتی دست رویم بلند کند! 

اما این دوری کردن و رفتن بخدا کھ من را می کشت! 
من عادت کرده بودم، ھر صبح او را ببینم. عادت کرده بودم، آن قدر 
خودم را برایش لوس کنم تا بالخره یک لبخند کوتاه روی لب ھایش 

ببینم. 
اگر من را رھا می کرد چھ؟ 

اگر می خواست از من جدا شود...
نھ خدایا حتی فکر کردن بھ این موضوع ھم امانم را می برید! 

آن شب من تمام مدت پشت پنجره بھ امید برگشتنش، ایستاده بودم. 
اما نیامده بود! 

متوجھ شده بودم حتی ارشیا ھم بھ نحوی با من قھر بود. حق داشت! 
او ھم حق داشت! 

البتھ کھ ھمھ حق داشتند، بھ جزء من! 
من بودم کھ ھمیشھ در ھمھ جا باید کوتاه می آمدم. شاید اگر من ھم مادر 

یا پدر داشتم، آن قدر پشتوانھ و حمایت می دیدم کھ مقابل ھر بالی کھ 
سرم می آمد؛ سکوت نمی کردم.

بوی نارنگی

یک ھفتھ بود کھ خانھ نمی آمد. تمام یک ھفتھ را من ھم در اتاقم گذرانده 
بود. تمام مدت عمھ و زن عمو بودند کھ برایم غذا می آوردند و بیشتر 

اوقات ھمان طور دست نخورده غذا را باز پایین می بردند. 
متوجھ شدم حتی عمو حسام و بقیھ ھم از جای کھ امیر رفتھ است، خبر 

ندارند. تنھا ارشیا خبر داشت کھ متعھد پای عھدش ایستاده بود و بھ 
ھیچکس جواب نمی داد. 
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این عھد قوی را تنھا بھ امیر داشت! کافی بود کھ فقط من جای می رفتم 
تا راحت کف دست امیر بگذارد. 

بالخره بعد از چند روز پایین رفتم. ھمھ مشغول خوردن نھار بودند. 
با ورود من ھیاھوی جمع در سکوت فرو رفت. کامال تابلو بود دارند 

جوری رفتار می کنند کھ انگار ھیچ اتفاقی نیافتاده است. 
عمھ سریع بلند شد تا برای من ھم ظرف بیاورد کھ بی توجھ سمت در 

رفتم و آرام و سرد، لب زدم. 

- میرم بیرون! 

کسی چیزی نگفت اما صدای بلند ارشیا در خانھ اکو شد. انگار کھ حاال 
نوبت او شده بود کھ رفت و آمدم را کنترل کند. 

- کجا؟ خودم می برمت! 

تنھا یک نگاه بی تفاوت بھش انداختم و سریع بیرون رفتم. متوجھ شدم 
دنبالم آمد و مدام صدایم می زد اما صبر نکردم و قدم ھایم را تند تر 

کردم. زمانی کھ از مسیر خانھ در آمدم، خیالم راحت شد کھ دیگر دنبالم 
نمی آید. تاکسی گرفتم و بی ھدف در خیابان ھا چرخ می خوردم. 

آخرش با سوال ھای مکرر راننده، مجبور شدم آدرس خانھ ی میشا را 
بدھم. 

باران تند و شدید شروع بھ بارش کرده بود. رعد و برق ھای تندی مدام 
می زد و خیابان ھا تاریک و ترسناک شده بودند. 

باز جلوی خانھ میشا بسیار ترسناک بود اما این بار بسیار شلوغ شده 
بود. ھمین کمی خیالم را راحت کرد. 

موکت جلوی درش کامال جای رد و پا بود. حس می کردم صداھای 
بلندی می آید. 

برای بار ھزارم در را محکم تر کوبیدم تا بالخره یک پسر تقریبا کم 
سن، در را باز کرد. 

فضای خانھ آن قدر پر از دود و رنگ ھای مختلف بود کھ حتی 
نمی توانستم دو قدم آن طرف تر را ببینم. تنھا پسر رو بھ رویم را 

می دیدم. 
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کنارش زدم و داخل رفتم. متوجھ شدم آن جا مھمانی داده است. نفسم 
داشت تنگ می شد. مدام بینی ام را می گرفتم. 

بھ سرفھ افتادم و با دست سعی می کردم دود ھا را کنار بزنم. 
بالخره میشا را دیدم با تاپ کوتاه اما گشادی در بغل مرد تقریبا میان 

سالی داشت می خندید و سیگارش را دود می کرد. کمی خودم را جلو 
کشیدم و دو نفر را کنار زدم. 

- میشا؟ 

صدایم را نشنید اما مرد بغل دستش متوجھ من شد. کمی رویم زوم کرد. 
فھمید کھ با میشا کار دارم. دستش را بھ سمت من کشید و چیزی رو بھ 

میشا گفت.

بوی نارنگی

میشا کھ بھ سمتم برگشت، انگار اول دود جلوی دیدش را گرفتھ بود. 
چشم ھایش را کھ ریز و تیز کرد، بالخره من را تشخیص داد. با تعجب 

لیوان دستش را روی میز گذاشت و سیگارش را در وسط محتویات 
ھمان لیوان خاموش کرد. چیزی در گوش مرد کناریش گفت و سمت من 

راه افتاد. 
حس کردم سعی در کنترل راه رفتنش دارد و تعادل ندارد. زمانی کھ بھ 

من رسید بدون این کھ حرفی بزند، شانھ ھایم را گرفت و بھ سمت 
آشپزخانھ کشید. 

چند جوان کم سن آن جا بودند کھ مشغول کشیدن مواد بودند. با ورود ما 
حسشان پرید و با اخم و غُر بیرون رفتند. 

میشا تا بیرون رفتنشان با نگاھش دنبالشان کرد. سپس بھ کابینت تکیھ 
داد و با اخم بھ من زل زد. 

- این جا چھ غلطی می کنی؟! 

قطعا باز داشت گندی باال می آورد کھ از بودن من در آن جا نگران 
بود! 
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من کھ از او عصبی تر بودم و دنبال کسی بودم حرصم را سرش خالی 
کنم با عصبانیت بھ مرد میان سالی کھ کمی قبل کنارش نشستھ بود؛ 

اشاره کردم. 

- باز با یکی دیگھ ریختی رو ھم؟ اونم کسی کھ ھمسن پدرتھ؟! 

بدون جواب دستی برایم تکان داد و تند از جیب شلوارش سیگاری 
بیرون کشید. با تأسف بھش نگاه کردم. 

ما چھار سال قبل کجا بودیم؟ 
و حاال کجای این زندگی بودیم؟! 

بغض کردم و حس کردم چھ قدر در این لحظھ شبیھ بھ میشا ھستم! 
او ھم چند سال پیش از آزار ھای جنسی دایی اش فرار کرده بود! 

مادرش مجبور شده بود بعد از طالق بھ خانھ ی پدر ی اش برگردد و 
میشا را ھم با خودش برده بود. 

میشا دختر زیبای بود. بھ راحتی نمی شد از آن چشم ھای مشکی گرد، 
گذشت. 

اما خودش دیگر از آن چشم ھا متنفر بود. چرا کھ حتی در خواب ھم 
لنزھایش را در نمی آورد تا یاد تعریف ھای دایی اش از چشم ھایش 

نیافتد. 
دایی میشا از آن تازه بھ دوران رسیده ھای روزگار بود کھ خیال 

می کرد چون پولدار شده است، می تواند حتی شرف و ناموسش را 
راحت بفروشد و شروع بھ الرژ بودن و آزادی تفکر بکند. 

این آزادی ھا بالخره آن قدر پیش رفت تا خودش ھم بھ ناموسش چشم 
داشتھ باشد! 

ھرگز نشده بود میشا را سرزنش کنم. چون کامال حسش کرده بودم. آن 
لحظاتی را کھ بخاطر یک غریزه، مجبور بھ رھا کردن ھمھ ی 

آرزوھایت می شدی! 
من فقط از این می ترسیدم کھ کسی باز آن بال را سرش بیاورد! 

پُک دوم را کھ بھ سیگار زد، چشمکی برای دوست پسر جدیدش زد و 
لب زد. 

- نگفتی این جا چیکار داری؟ 
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کیفم را روی کابینت گذاشتم و نگاھم را رویش زوم کردم. 

- تو خیال کن بیرونم کردن!

بوی نارنگی

- تا آقا امیرت باشھ، این رو خیال نمی کنم! شب بیرون بمونی، بنده خدا 
سکتھ می کنھ! 

با آوردن کلمھ سکتھ، دلم لرزید. 
دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم و زیر گریھ زدم. 

میشا کھ تازه فھمیده بود قضیھ جدی است، اول با بھت فقط نگاھم 
می کرد بعد سریع خودش را سمتم کشاند و سرم را بلند کرد تا واقعا 

اشک ھایم را ببیند. فکر کرده بود واقعا بیرونم کرده اند و نگران شده 
بود. 

- کی بیرونت کرده؟ مگھ امیر می زاره؟! 

امیر کجا بود تا بفھمد من را بیرون کرده اند یا نھ؟! 
تا بفھمد من االن کجا ھستم! 

کاش بود تا از ترس بودنش بھ خودم اجازه نمی دادم میان این ھمھ مرد 
و غریبھ ھای مختلف، بمانم. 

بالخره نبودنش کار خودش را کرد و باعث شد بیشتر گند بزنم بھ ھمھ 
چی! 

- قرص می خوام! 

میشا ترسیده و مات ماند. می دانستم محال است قبول کند، او از 
مریضی ام خبر داشت. ھروقت قرص می خواستم آن قدر لفتش می داد 
تا بالخره از یادم برود اما باز خودم پنھانی از کسی می گرفتم. باید یک 
طور دیگر این بار قانعش می کردم تا نتواند نھ بگویید! خواست چیزی 
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بگویید کھ اجازه ندادم. روی ھمان کاشی ھای سرد آشپزخانھ نشستم و 
نالیدم. 

- نیاری میرم بیرون و از ھر خری کھ پیدا کنم، می گیرم و می خورم! 

چشم ھایش را ناتوان و عاجز از لجبازی من بست. می دانست اگر 
نیاورد واقعا می روم و از شخص دیگری می خرم. جلویم روی 

زانوھایش نشست و بھ چشمانم زل زد. 

- میارم ولی قبلش باید بگی جریان چیھ! 

جریان چھ بود؟ 
جریان این بود کھ من می خواستم فقط یک امشب او را فراموش کنم! 

دردی کھ داشت مثال جذام ذره ذره ی وجودم را می مکید و در خودش 
فرو می برد! 

من دیگر طاقتش را نداشتم. 
داشت تھ قلبم را با تیغ ھایش می خراشید. 

این درد چھ بود کھ ھیچ نوع بشریتی در ھیچ کجای جھان نتوانست 
دوایش را پیدا کند؟! 

دوا و درمان ھرنوع بیماری پیدا شد. 
یکی مرگ و میر سرطان را کم کرد. 

یکی ترس و مرگ از ایدز را! 
کسی نیست این دردی کھ با بغض تا گلویم باال می آمد را یک نسخھ 

دھد؟! 
مثال مانند ھمین قرص آرامش بخش، اما از نوع ماندگارش! 

ھمھ چیز را برای میشا تعریف کردم. 
تعریف کردم و اشک ریختم... 
اشک ریختم و اشک ریخت…

بوی نارنگی
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یک ساعت بعد در حالی کھ میان ازدحامی کھ ھمھ مست و سر خوش 
بودند، تنھا روی یک مبل تکی لم داده بودم. قرص ھا باالخره اثر 

خودشان را کرده بودند. بھ ھمین علت بسیار آرام و ریلکس شده بودم. 
این حالم را بسیار دوست داشتم. ھر بار کھ از این قرص ھا استفاده 

می کردم، تمام درد و غم ھایم می پرید و تا دو ساعت آرامش مطلق 
داشتم. 

آن قدر نسبت بھ ھمھ چیز بی تفاوت می شدم کھ اصال برایم مھم نبود 
ھوا تاریک شده بود یا دختر کناری ام بخاطر توجھ دوست پسرش بھ 
من، با لج از مھمانی بیرون زده بود! ولی دوست پسرش مانده بود و 

ھنوز داشت با تمام توانش بھ من نخ می داد. 
یکی از سوراخ ھای بینی ام را گرفتم و آن یکی را بھ آرامی باال کشیدم. 

ھنوز ھم با وجود این کھ مدت ھا از عملم می گذشت، باز سوراخ ھایم 
بھ ھم می چسپید و نفس کشیدنم را سخت می کرد. 

با حس جسمی کنار دستم، بھ سمتش برگشتم. متوجھ شدم ھمان مردی 
است کھ جدیدا با میشا دوست شده بود. 

لبخندش گرم و مردانھ بود. حس می کردم حالم را می فھمد و می داند 
اصال در این دنیا نیستم. 

نگاھم را بھ دنبال میشا چرخاندم اما پیدایش نکردم. 

- فکر کنم با یکی رفت تو اتاق خوابش! 

بعد ھم بدون ھیچ تعلق خاطر یا حساسیتی، با لیوان پر از مشروبش بھ 
موھایم اشاره کرد. 

- تا حاال کسی بھت گفتھ چھ قدر رنگ موھات خوشگلھ؟! 

پوزخندی زدم و نگاه کاملی بھش انداختم. 
با خودم فکر کردم کسی کھ ھمیشھ از رنگ موھایم تعریف می کرد اگر 
می دانست شخص دیگری ھم تعریف کرده است، قطعا از وسط گردنش 

را می شکست! اما نخواستم تعریفش را بی جواب بگذارم. تنھا تشکر 
کوتاھی کردم. 
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متوجھ شدم بسیار قصد دارد با من سر صحبت را باز کند اما انگار 
چیزی برای حرف زدن، پیدا نمی کرد. 

پسری از در داخل آمد و داد زد کھ صدای آھنگ ھمسایھ ھا را اذیت 
کرده است، بھتر است کمش کنند. 

صدای آھنگ کھ کم شد، دوست پسر میشا این بار کامال رو بھ رویم 
نشست و بھ من زل زد. یک ابرویم را بھ نشانھ تعجب باال انداختم با 

انگشت شصت اش بھ پشت سرش اشاره کرد. 

- این پسره کال رو تو زوم کرده، گفتم شاید معذب باشی! 

متوجھ شدم منظورش ھمان پسری بود کھ دوست دخترش قھر کرده بود. 
سری تکان دادم اما چیزی نگفتم. 

- ھمیشھ این قدر کم حرفی یا اثر قرص ھای کھ خوردی؟!

بوی نارنگی

پس می دانست کھ چیزی مصرف کرده ام! شاید ھم میشا بھ او گفتھ بود. 
کمی خودم را بھ گوشھ مبل تکیھ دادم و دستم را زیر چانھ ام گذاشتم. 

- من و شما چھ حرفی می تونیم با ھم داشتھ باشیم؟! 

نمی دانم کجای جملھ ام برایش خنده دار بود اما با صدای بلند زیر خنده 
زد. حتی سرش را ھم بھ عقب برده بود اما من بدون ھیچ حسی، بھش 

زل زده بودم. بعد از چند لحظھ سرش را تند تند بھ نشانھ تایید تکان داد. 

- میشا درست می گفت، واقعا بامزه ای اما اصال روابط اجتماعی خوبی 
نداری! 

یک طرف لبم را با تمسخر باال کشیدم و نگاھش کردم. 

DONYAIEMAMNOEDONYAIEMAMNOE



- اگر الس زدن با این و اون، روابط اجتماعی محسوب می شھ؛ نھ 
واقعا، من اصال روابط اجتماعی خوبی ندارم! 

انگار از حرفم شوکھ شد. چون این بار کامال لبخندش محو شد و تا مدت 
طوالنی سکوت کرد. زمانی کھ میشا از اتاقش بیرون آمد، سمت ما آمد. 
دوست پسرش کھ حال فھمیده بودم اسمش احمد است را صدا زد. احمد 

اما از جایش تکان نخورد. میشا دستش را دور شانھ ھایش انداخت و بعد 
از چند جملھ بھ او و چشمکی بھ من، باز ما را تنھا گذاشت. این بار 

دیگر احمد انگار طاقت لفت دادن و تلف کردن وقتش را نداشت، بالخره 
بلند شد و دقیقا کنارم ایستاد. خوش پوش بود و موھای جوگندمی اش در 

جذابیتش، بی تأثیر نبود. خودش را خم کرد و لیوانش را بھ گونھ ام 
کشید و با لذت بھ موھایم زل زد. 

- راستش رو بخوای من خیلی ارادت خاصی بھ زن ھای متأھل دارم! 
حس می کنم تو رابطھ خیلی حرفھ ای ترن! 

انگشتش را سمت لب ھایم آورد و آرام لبم را کشید. 

- این طور نیست؟

چند ثانیھ طول کشید تا مغزم ھشدارش را بدھد و فعال شود. درثانی زیر 
دستش زدم و بلند شدم. حتی یک ثانیھ ھم طول نکشید کھ زیر گوشش 

زدم. آن قدر محکم زدم کھ حس می کردم بھ جزء رفتار زشت خودش، 
تمام درد این روزھایم را ھم سرش خالی کرده ام! 

طولی نکشید کھ سکوت ھمھ جا را گرفت. تنھا صدای آھنگ می آمد و 
ھمھ نگاھشان روی ما بود. مشخص بود احمد فکر نکرده بود، من 

بخواھم این گونھ رفتار کنم! چون خشکش زده بود حتی بھ نحوی رنگش 
ھم پریده بود. میشا کھ خودش را کنارم رساند، بدون ھیچ شرمی جلوی 

ھمھ گفتم کھ احمد چھ نظری بھ من داشتھ است! 
احمد بعد از حرف من درثانی بیرون زد. می شنیدم کھ ھمھ پچ پچ 

می کردند اما میشا دیگر اجازه بھ کش دادن ماجرا نداد و ھمھ را بیرون 
کرد. 
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بعد از بستن در، خودش را روی مبل رو بھ روی انداخت و بی حال 
چشم ھایش را با دستش فشار داد. با صدای کھ از داخل اتاق آمد، باز از 

جا پرید و سمت اتاق رفت. 
سھ پسر تقریبا بی تعادل در اتاق بودند کھ با بدبختی بیرونشان کرد. 

چون ھیچ کدام حتی حوصلھ راه رفتن ھم نداشتند.

بوی نارنگی

سھ روز تمام خانھ میشا ماندم. بدون ھیچ تماسی با اھل خانھ! 
تماس می گرفتم کھ چھ شود؟ 

نگران نشوند؟! 
آن زمان کھ شاھین راحت من را گول می زد و بھ مدت یک ساعت 

پشت ساختمان می برد، باید نگرانم می شدند! 
االن نگرانی شان ھیچ بھ درد من نمی خورد! 

در این سھ روز آن قدر از آن قرص ھا مصرف کرده بودم کھ کال زمان 
و مکان از دستم در رفتھ بود. 

ھیچ چیز در این دنیا برایم مھم نبود. 
و چھ خوب بود این حال! 

زیاد ھم بد نبودند این قرص ھا!
مثال می توانست کارگری را کھ صبح با کمر درد بلند می شود و نگران 

پیدا کردن کار است را راحت بی خیال دنیا کند! 
جان من شما بگویید، قشنگ نبود فقط یک روز در این دنیا آن کارگر 

بی خیال این زندگی لعنتی شود؟! 
مگر چھ قدر این زندگی با ارزش ھست کھ باید تمام روزھایش را 

نگرانش باشد کھ مبادا برای بچھ ھایش بد بگذرد؟! 
آن قدر ھا ھم کھ فکر می کردند این قرص بد نبود! گاھی می توانست 

بھت یادآوری کند گور بابای ھمھ! بیا دو روز نگران حرف مردم نباش! 
بیا دو روز از زندگی ات را جوکر مانند زندگی کن! 

بھ قول ھارلی ما کھ در ھر حال آدم بده ای این ماجرایم، پس بزارین 
اون جور کھ خودمونیم رفتار کنیم! 

میشا کنارم نشست و برای بار ھزارم تبم را چک کرد. ھمش منتظر بود 
تبم باال برود و حالم بد شود. دستش را کنار زدم و بلند شدم. 
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- نترس، بخوام بمیرم این جا نمی مونم! خونم گردنت نمی افتھ! 

اُسکلی زیر لب گفت و بلند شد. بھ آشپزخانھ رفت. زمانی کھ برگشت 
یک موز برای خودش پوست کند و یکی را سمت من پرت کرد. 

- بھتره قبل برگشتت یک زنگ بزنی خونھ تون، اگر امیر فھمیده باشھ 
سھ روز خونھ نرفتی؛ بھتره دیگھ ھیچوقت خونھ نری! 

موز را در ھوا قاپیدم و مشغول جدا کردن پوستش شدم. 

- اوال کھ اُسکل اون احمد دوست پسرتھ! 
دوما مثال داری من رو می ترسونی؟ خب بفھمھ، اونی کھ اول باید بگھ 

کدوم گورستانی بوده اونھ نھ من! 

روی کاناپھ لم داد و بلند بلند خندید. 
انگار حرفم در نظرش مسخره آمده بود. 

- تصور کن امیر بگھ ناریال جان ببخشید این یک ھفتھ رو رفتم ددر 
دودور، شرمنده نشد تو رو ببرم! دیگھ تکرار نمی شھ! 

بعد ھم خودش باز بلند زیر خنده زد. 
چپ چپی کھ نگاھش کردم. این بار بلند شد و کمی جدی تر شد. 

موبایلش را از روی اُپن آورد و سمتم گرفت. با تعجب اول بھ موبایل 
بعد بھ خودش نگاه کردم. 

- یا بھش زنگ بزن بگو اینجای، یا بھتره برگردی خونھ ناریال!

بوی نارنگی

- داری بیرونم می کنی؟! 
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چشم ھایش خمار و قرمز شده بود. با کالفھ گی سرش را تند تکان داد. 

- نھ ناریال، دارم می گم فقط بھش بگو! بعد تا دلت می خواد این جا 
بمون! 

نگاھم روی موکت ھای رنگ و رو رفتھ اش زوم بود. سری تکان دادم 
و درثانی بلند شدم. بدون آن کھ نگاھش کنم، سمت اتاق رفتم و تند تند 

مشغول پوشیدن لباس ھایم شدم. داخل آمد و سعی داشت لباس ھایم را از 
دستم بگیرد. متوجھ شد کھ قصد ماندن ندارم، این بار با التماس خواھش 
می کرد کھ حالم خوب نیست؛ بگذارم حداقل برایم آژانسی بگیرد اما من 

حتی برنگشتم نگاھش کنم. با تندی بیرون زدم و با چشم ھای سرخ و 
سری باد کرده، مشغول قدم زدن در خیابان ھا شدم. 

تقریبا دو ساعت تمام قدم زدم تا بھ پارک نزدیک خانھ رسیدم. 
روی نیمکتی خودم را رھا کردم و بھ چند معتاد کھ داشتن چیزی را رد 

و بدل می کردند، نگاه کردم. 
شاید جنس ھایمان فرق داشت یا مال من کمی با کالس تر بود و حفظ 

آبرو می کرد اما ھر دو در یک حال و ھوا بودیم! 
کمی طول کشید تا از آن جا ھم بلند شدم و خانھ رفتم. 

چند بار زنگ زدم اما در باز نشد. 
این بار محکم با دست بھ در کوبیدم. 

بالخره باز کردن! 
خود امیر در را باز کرد! 

پاھایم را انگار کسی بھ زمین میخ کرد. 
کسی ھم راه نفسم را در گلویم محکم گرفت. 

ھیچ نوع ری اکشن زنده بودن را نداشتم. 
اما حالت صورت امیر اصال قابل توصیف نبود!

بھ قدری ترسناک بود کھ دلم می خواست تا می توانم بدوم و از آن جا 
دور شوم!

ریش ھایش بلند شده بودند و چشم ھایش...
خدایا چشم ھایش آن قدر قرمز بودند کھ حس می کردم چند روز را 

اصال نخوابیده بود!
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با وجود این کھ اصال نگاھش روی من نبود اما ھمان یک تکان سرش 
کھ اشاره کرد داخل بروم، برایم بس بود تا مسخ شده و با ترس داخل 

بروم.
در مقابل امیر کھ ایستادم حتی آن قرص یک ساعت پیش ھم اثرش را 

از دست داده بود!
حال دیگر نمی توانستم بی خیال باشم. 

ترسیده بودم. 
ھنوز دو سھ قدم داخل رفتھ بودم کھ در را محکم بھم کوبید و آن چنان 

محکم در موھایم چنگ انداخت کھ بی اراده از تھ دل جیغ کشیدم. 
اصال حرف نمی زد. تنھا من را با کشیدن موھایم، سمت خانھ می کشید. 

مچ دستش را گرفتم و خواھش کردم. 

- امیر خواھش می کنم! 

اما او انگار دیگر ھیچ چیز برایش مھم نبود. مثال یادش رفتھ بود زمانی 
کھ فیلم ملی و راه ھای نرفتھ اش را با ھم دیده بودیم، بھ مرد قصھ بی 

شرف گفتھ بود و کلی او را فحش داده بود کھ روی زنش دست بلند 
می کرد! 

اما من ھم در این بی رحمی اش بی تقصیر نبودم! قطعا بیشترین تقصیر 
گردن من بود کھ باعث شده بودم آن قدر عذاب بکشد کھ پا روی 

اعتقاداتش بگذارد! 
زمانی کھ من را بھ داخل ھال پرت کرد و در را بست، آن قدر تند و 

سریع سمتم آمد کھ بی اراده عمھ را صدا زدم. 
اما انگار ھیچکس قرار نبود آن روز بھ داد من برسد. 

- لباس ھات رو در بیار! 

با وحشت نگاھش کردم. بینی اش را باال کشید و این بار با عصبانیت 
جملھ اش را داد زد.

بوی نارنگی
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نمی دانستم واقعا قصدش چیست؟! 
دستم را کھ سمت دکمھ لباسم بردم، از پاکت سیگاری کھ در دستش بود؛ 

یکی بیرون کشید و آتش زد. 
خیال می کردم منظورش فقط بھ لباس ھای بیرونم است اما تأکید کھ کرد 

ھمھ اش را در بیاورم! این بار از ترس نالیدم. 
اھمیتی نداد. باالی سرم ایستاد و منتظر بود حرفش را عملی کنم. 

ھنوز شلوارم را کامل پایین نکشیده بودم. فقط قسمتی از رانم مشخص 
شده بود کھ فیلتر سیگارش را از باال روی رانم تکاند. 

آن چنان جیغی کشیدم کھ مطمئن بودم صدایش را ھرکس کھ از کوچھ 
رد می شد، شنیده بود 
واکنشم عجیب تر بود.

بھ جای فرار کردن، دستم را بند شلوارش کرده بودم و اشک ھایم روانھ 
پایین شده بودند.

ھر چھ قدر رانم بیشتر می سوخت، بیشتر پاھایش را فشار می دادم.
بدون این کھ حتی نگاھم کند، پُک دیگری بھ سیگارش زد.

- کدوم گوری بود؟

صدایم لرزان و ترسیده بود اما برای این کھ عصبانی نشود، سریع 
جوابش را دادم.

- خونھ میشا. 

اما انگار جوابم بیشتر عصبی اش کرد. یک پایش را با تندی از زیر 
دستم بیرون کشید و تکرار کرد کھ زودتر بقیھ لباس ھایم را ھم در 

بیاورم. 
داغی سیگارش این بار کھ از کنار رانم گذشت، زود خودم را عقب 

کشیدم. 
موھایم را گرفت و اجازه نداد عقب تر بروم. 

- لعنت بھت ناریال! 
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سرم را با گریھ بلند کردم. چشم ھایش را بستھ بود. حس می کردم 
دردی کھ او می کشد، صد برابر درد من است. 

این بار خم شد و گردنم را محکم گرفت. 

- ببین با من چیکار کردی! دلم می خواد جفتمون رو بکشم ولی روت 
دست بلند نکنم! تو چرا انقد باعث عذاب منی؟! 

گردنم را محکم تر فشار داد و خودش ھر چی ھم در تنم مانده بود را 
درآورد. 

- خونھ میشا کی بود؟ پارتی گرفتھ بود؟! چی مصرف کردی؟ 

گریھ ام اجازه نمی داد، حرف بزنم. بغض گلویم را گرفتھ بود. سیگار 
را کھ نزدیک بدنم کرد، سریع دستم را باال گرفتم. 

- باشھ...باشھ می گم...
آره پارتی بود...

چند تا قرص خوردم... 

آن چنان سیگار را الی رانم فشار داد کھ از جا پریدم اما شانھ ھایم را 
گرفتھ بود و اجازه نمی داد، دور شوم. مدام جیغ می زدم و خواھش 

می کردم اما عصبانی تر از آن بود کھ رھایم کند. 
حالت صورتش آن قدر سرخ و سخت بود کھ حس می کردم االن است 

کھ منفجر شود. 
بینی اش را باز باال کشید و بلند داد زد. 

- غلط زیادی کردی کھ قرص خوردی! 
یک کاری باھات می کنم کھ از امشب بھ بعد ھر جای اسم پارتی و 

عشق و حال شنیدی حتی با شنیدن اسمش ھم، از اون جمع فرار کنی!

بوی نارنگی

DONYAIEMAMNOEDONYAIEMAMNOE



می خواستم مدام چیزی بگوییم اما آن قدر پایم سوزش وحشتناکی داشت 
کھ نفسم کامال قطع شده بود. 

سیگار را کھ از رانم جدا کرد، ھمان جا کف ھال پرتش کرد. دل این را 
نداشتم کھ بھ جای زخم نگاه کنم. گریھ ھایم بلند و از تھ دل بود. واقعا 

دردم عمیق و سوزناک بود. 
بلند شد و روی مبل باالی سرم نشست. 

ھر کدام از پاھایش را یک طرفم گذاشت و کمی من را بھ طرف خودش 
چرخاند. 

نگاھم کھ بھ چشم ھایش افتاد، بیشتر گریھ ام گرفت. انگار او ھم بغض 
داشت اما آن قدر نگھ اش داشتھ بود کھ سفیدی چشم ھایش کال رفتھ بود 

و ھمھ اش سرخ شده بود. 
نگاه کوتاھی بھ بدن برھنھ ام انداخت و با کالفھ گی و عصبانیت با ھر 

دو دستش سرش را گرفت و فشار می داد. 
انگار چیزی در درون مغزش داشت دیوانھ اش می کرد! 

آن قدر شدید کھ حتی یکی محکم بھ کنار سر خودش کوبید! 
با دیدن این حالش حتی آن سوختھ گی عمیقم را فراموش کرد و با بغض 

صدایش زدم. 

- امیر؟ 

انگشت اشاره اش را محکم روی لب ھایش کوبید و ھیس کرد. 
بعد از سکوت کوتاه دیگری این بار خودش بھ حرف آمد. صدایش کامال 

دو رگھ و کلفت شده بود. 

- بھ کجاھات دست می زد؟! 

خودم را جلو تر کشاندم و کامال در بغلش فرو رفتم. دست ھایم را ھم بھ 
پایین لباسش گرفتم اما او اصال قصد نداشت نگاھم کند. 

- دست نمی زد! فقط کارش رو می کرد و رفت! 
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انگار با جملھ ام گُر گرفت. محکم زیر گلدان کنار دستش زد و آن را 
میان ھال پرت کرد. 

می خواست ھر طور کھ ھست حرص و غم ھایش را روی وسایل 
اطراف خالی کند اما بھ من دست نزند. 

- چرا باھاش می رفتی؟! 

سرفھ ام گرفتھ بود. بغضم مدام داشت در گلویم باال و پایین می شد. 
گریھ ھایم جلوی دیدم را می گرفت اما محال بود نبینم با تکرار 

جملھ اش، اشک ریخت! 
باورم نمی شد! 

باور نمی کردم امیرم آن قدر شکستھ باشد کھ اشک بریزد! 
دلم می خواست خودم را خفھ کنم. 
این بار درد تمام وجودم را گرفت. 

چھ قدر با او بد کرده بودم و نفھمیده بودم! 
برای کمتر زجر کشیدنش با ھر بغض و دردی بود، سعی کردم حرف 

بزنم تا شاید بتوانم کمی از دردش را کم کنم. 

- زمان ھای کھ تو نبودی می اومد! 
ھمیشھ از ساختمان عمو اینا می فھمید کھ تو میری، می اومد بھ زور 

می بردم! 
بار اول با گردو آوردن گولم زد! 

از اون دفعھ بھ بعد با تھدید این کھ بھ تو می گھ! 
ھربار کلی زجر می کشیدم تا کارش رو تموم می کرد! 

نمی تونستم بھ تو بگم! بارھا اومدم بھ عمھ بگم اما باز ترس تموم 
وجودم رو می گرفت! 
نمی تونستم...نمی شد!

بخاطر ھمین بعد ازدواج ھم ازت دور می گرفتم، چون حس می کردم 
من یک آدم کثیفم!

بوی نارنگی
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حالِ امیر صد برابر من بد بود! چرا کھ دیگر خودش را مقصر 
می دانست! مدام می گفت تقصیر اوست! 

می گفت شاید اگر من را بھ مادرم می داد، این گونھ نمی شد! 
می گفت کھ با نگھ داشتن من، بھ زندگی  ام گند زده است! 

ھر چھ قدر اصرار می کردم آرام باشد، بیشتر عصبی می شد. کلکسیون 
کامل ظرف ھای قدیمی را پایین آورده بود و داشت ھمھ خانھ را بھ ھم 

می ریخت. 
با پوشیدن شلوار و تیشرتم، لنگ لنگان دنبالش راه افتاده بودم اما اصال 

آرام نمی شد. 
آخر سر آن قدر محکم دستش را میان گلدان شیشھ ای زد کھ خون تا 

کنار کاشی ھای آشپزخانھ فوران کرد! 
جیغ بلندی کشیدم و این بار تند تر جلو رفتم. برای این کھ جلویش را 

بگیرم جزء این کھ بغلش کنم، ھیچ چیز دیگر در ذھنم نمی آمد. 
محکم بغلش کردم و اجازه نمی دادم دیگر تکان بخورد. 

برخالف انتظارم سرم را محکم بھ سینھ اش تکیھ داد و چانھ اش را 
روی سرم گذاشت. 

- من باھات چیکار کردم؟! 
منِ خاک بر سر خیال می کردم ھمین کھ خودم ازت دور باشم و با نظر 

نگاھت نکنم، برای راحتیت بستھ! برای این کھ این جا معذب نشی! 
نمی دونستم با دور گرفتنم... 

فحش آبدار و بسیار زشتی بھ شاھین داد و مشتش را محکم بھ دیوار 
کناریش زد کھ باعث شد رد خون، رویش بیافتد. 

- کاری می کنم خودش برای خودش چال بکنھ و بره توش بخوابھ! 

کنار بازوھایم را محکم گرفت و من را از خودش دور کرد. ھنوز وقتی 
نگاھم می کرد، حالت صورتش بسیار عصبی و خشمگین بود. 

- ولی با تو کار دارم ناریال! 
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فکر نکن بھ این راحتی می بخشمت! از این لحظھ بھ بعد، ھر کاری رو 
داشتم و دارم می زارم ھمون رو ھوا بمونھ؛ فقط دنبال آدم کردن تو 

می افتم! 

می دانستم بلوف نمی زند و قطعا بدترین شکنجھ ھا را برایم در نظر 
گرفتھ بود اما ھمین کھ کنارم بماند، برایم کافی بود. با کشیده شدن 

شلوارم روی جای زخمم، بی اراده خم شدم گرفتمش و آخ بلند و پر 
دردی گفتم! 

امیر ھم با من خم شد. ھر چھ کرد نتوانست پاچھ شلوار را باال بزند، 
آخرش عصبی شد. 

- مجبوری انقد تنگ می پوشی؟ این چیھ؟ برو باال درش بیار! پماد بزن 
بھ زخمت. 

بی جواب و با اشک ھای کھ از چشم ھایم می ریختند، سری کوتاه تکان 
دادم و لنگان دستم را بھ وسایل گرفتم تا باال بروم. چند ثانیھ طوالنی 

نگاھم کرد اما انگار دلش برایم سوخت. چون با ھر تکانم جای زخمم، 
امانم را می برید. 

جلو آمد از زیر پاھایم گرفت و بلندم کرد. 
زمانی کھ در بغلش رفتم، نفسم در سینھ ام حبس شد اما انگار او اصال 
قصد کنار آمدن با من را نداشت. اخم آلود بھ رو بھ رو زل زده بود و 

تند تند پلھ ھا را باال می رفت. 

- بقیھ کجان؟!

بوی نارنگی

بدون جواب در اتاق را باز کرد و من را روی تخت گذاشت. خواست 
کھ عقب برود، دستش را گرفتم بھ سمتم برنگشت. می دانستم تا مدت ھا 
من را نمی بخشد و شاید اصال نخواھد با من ھم صحبت شود اما دلم کھ 

این را نمی فھمید. 
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- دستت ھنوز داره خون میاد! 

انگار خودش ھم تازه یادش افتاد کھ دستش زخمی شده است. نگاھی بھ 
خون خشک و خونی کھ تازه جاری شده بود، انداخت. بھ سمتم برگشت 

و بھ شلوارم اشاره کرد. 

- عوضش کن! 

بعد ھم سریع از اتاق بیرون رفت. 
ھمراه با پایین کشیدن شلوارم، تمام مدت گریھ می کردم. خودم ھم 

نمی دانستم از درد زخمم است یا درد قلبم؟! 
جای زخمم در حدی ترسناک بود کھ کرم را با چشم ھای بستھ زدم. 

ھمان جا خودم را برعکس و بدون بالشت روی تخت انداختم. نمی دانم 
چھ قدر طول کشید کھ میان گریھ و درد بیھوش شدم. 

***

با سوزش عمیق و گز گز کردن کنار پایم ناخودآگاه و در خواب بلند 
شدم و نشستم. 

ناالن و دردمند زخم را گرفتم کھ صدای آرامی از پشت سرم آمد. 

- بھش دست نزن! 

امیر جلو آمد و یک چسپ زخم کوچک ھم روی زخم زد. ھنوز ھم 
اخمو و قھر بود. لب ھایم را با بغض برچیدم تا شاید نگاھم کند اما حتی 
چشم ھایش را ھم باال نیاورد. مستقیم سمت در رفت و زیر لب زمزمھ 

کرد. 

- ارشیا می خواد بیاد پیشت، شلوارت رو بپوش! 

بعد از بیرون رفتن او، خودم را بھ سمت کمد خم کردم و یک شلوار 
راحتی تقریبا کوتاه کھ تا باالی زخمم بود؛ پوشیدم. یک ربع بعد، بعد از 

تقھ ای ارشیا داخل آمد. 
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باالی سرم ایستاد. روی نگاه کردن نداشتم. می دانستم با نیامدن من بھ 
خانھ، امیر او را بیشتر از ھمھ مورد شماتت قرار داده است! 

دستش را جلو آورد و با دو انگشتش بینی ام را گرفت و باال کشید. آن 
قدر باال کھ مجبور بھ نگاه کردنش شدم. 

اخم ھایش مصنوعی بود اما دلخور! 

- شیطونھ می گھ انقد دماغت رو بکشم از جا بخیھ ھات جدا بشھ! 

ناخودآگاه لبخند ریز و خستھ ای زدم. کنارم نشست. برخالفِ انتظارم 
دست ھایش را دور شانھ ام انداخت و سرم را بھ خودش تکیھ داد. بعد 

از مدت کوتاھی سرش را آرام روی سرم گذاشت. 

- ھمیشھ فکر می کردم اون حرف ھای کھ برات خیلی مھم و رازن 
حداقل بھ من یکی می گی!

بوی نارنگی

حرکت گلویش را زمانی کھ طوالنی و عمیق نفسش را کشید، حس 
کردم. 

- راستش رو بخوای این یکی از افتخاراتم جلوی امیر بود! ھمیشھ پُز 
می دادم با من راحت تری! ھمھ چیز رو بھ من می گی!

کمی از من جدا شد. حال رو بھ روی ھم بودیم. دست ھایم را گرفت و 
سمت خودش کشید.

- اما فھمیدم کھ اینجور نبوده حتی این سھ روز آخر رو ھم دیگھ ترجیح 
ندادی بھ من ھم بگی کھ کجا میری! 

چیزی برای گفتن نداشتم. چون خودم ھم ھمیشھ او را محرم رازم 
می دانستم. 
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شاید آن زمان ھای کھ آن خاطرات کثیف را فراموش کرده بودم و داشتم 
کمی آرام زندگی ام را پیش می بردم. 

بلند شد. چند بار کوتاه در اتاق قدم زد. در آخر جلویم ایستاد. سرم را کھ 
بلند کردم، بھ حرف آمد. 

- این چند روز کلی دنبالت گشتیم تا ھمین چند لحظھ پیش ھم با عمھ 
برای شناسایی یک جسد رفتھ بودیم! ھمھ انقد نگرانت بودیم کھ ھمین 

زنده بودنت، برامون بھترین خبر بود! 
ھمھ چیز درست شد یا می شھ! 

اما ناریال... 

انگار خودش ھم می دانست، حرفش تا چھ حد کاری و دردناک است کھ 
آن قدر برای گفتنش مردد بود. خودش ھم حتی داشت برای گفتنش زجر 

می کشید اما بالخره گفت! 

- بین تو و امیر ھیچوقت درست نمی شھ! 

حس کردم تمام دنیایم را بھ یک باره از من گرفتند! 
تمام دنیایم می دانید چیست؟! 

امیدم! آرزوھایم! عشقم! رویاھای کھ داشتم! چیزی کھ بخاطرش با ھر 
زجر و دردی بود، باز زنده می ماندم و بھ سمتش برمی گشتم! 

ناباور و با بغض پرسیدم. 

- امیر گفتھ بھت؟! 

دست ھایش را سریع باال برد و تند تند تکان داد. 

- نھ اون ھیچوقت ھمچین چیزی نمی گھ! من خودم می گم ناریال! نھ 
بخاطر این ماجرا یا ھر چیز دیگھ ای، من فقط دارم می گم شما دو تا 

باھم نمی تونید! می فھمی منظورم چیھ؟! 
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نھ االن نھ ھیچوقت دیگر نمی خواستم منظورش را بفھمم! حتی اگر 
می فھمیدم ھم باز برایم بی معنی بود! 

من یک کاری می کردم کھ بھ قول شادمھر فرق این بود و نبود، برام 
مثل فرق مرگ و زندگی بشھ! 

اما نمی دانستم کھ زندگی خواب ھای دیگری برایم دیده است! 
خواب ھای با رنگ موھای طالیی و دلبر! 

خواب ھای کھ بھ من ثابت کرد حق با ارشیا بود! 
خواب ھای کھ…

بوی نارنگی

ده روز تمام بود کھ امیر نھ با من حرف می زد، نھ حتی نگاھم 
می کرد! 

کال اتاقش را از من جدا کرده بود و در سالن پایین می خوابید. 
بارھا شده بود کھ برای حرف زدن با او تالش کرده بودم اما او اصال 

الم تا کام حرف نمی زد. بھ نحوی حتی داشت من را پس می زد! 
تمام روز را در سرکار می گذراند و شب ھا ھم تا غذایش را می خورد 

بھ اتاقش می رفت. 
من ھم ھر روز بیشتر در غم و ناراحتی فرو می رفتم. در حدی کھ در 

ھمان مدت کوتاه، چند کیلو کم کرده بودم و بسیار الغر شده بودم. 
برخالفِ امیر، بقیھ خانواده ھمھ سعی می کردند@ بیشتر از قبل با من 

مھربان باشند و بیشتر بھ من اھمیت می دادند.
ارشیا حتی چند بار من و آریسا را ھم بیرون برده بود.

تمام مدت سعی در شاد کردن من داشت اما من انگار داشتم کم کم بھ 
اختالل دو قطبی مبتال می شدم!

با آن ھا می خندیدم. شاید خیلی ھم بلند و از تھ دل! اما بھ ثانیھ 
نمی کشید کھ آن قدر با غم و گرفتھ روی یک نقطھ زوم می کردم، 

انگار نھ انگار من بوده ام کھ چند ثانیھ قبل با صدای بلند می خندیدم! 
باالی تاب پاھایم را بیشتر باال بردم تا حرکت تاب بیشتر شود و بھ 

آریسا زل زدم. 
زیر ھمان چند چراغ در حیاط با آن تاریکی شب، چند کرم پیدا کرده 

بود و خودش را حسابی میانشان در خاک انداختھ بود. 
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امیر و ارشیا ھنوز برنگشتھ بودند و ھمھ منتظرشان بودیم. 
زن عمو در ساختمانشان را باز کرد و من و آریسا را صدا زد. 

آریسا با خوشحالی کرمش را کھ اصال مشخص نبود، باال گرفت تا 
مادرش ببینیدش. 

من ھم زنجیر تاب را گرفتم و خودم را جلو کشیدم. 

- من گشنھ ام نیست، شما بخورید. 

بعد از چند اصرار دیگر او داخل رفت و باز من و آریسا تنھا شدیم. 
ده دقیقھ بعد در حالی کھ در حیاط باز شد، ماشین امیر داخل آمد. 

دلم برای زمان ھای کھ با شوق آمدنش، بیرون می پریدم و حتی با 
وجود بد خلقی ھایش، محکم بغلش می کردم؛ تنگ شده بود. 

بھ جای آن پاھایم را باال آوردم و محکم زانو ھایم را بغل کردم تا مبادا 
دلم ھوس بغل او را بکند. 

آریسا اما لھ لھ کنان خودش را بھشان رساند. ارشیا ھم برای بستن در 
رفتھ بود. 

امیر خم شد و آریسا را کھ داشت کرمش را نشانش می داد، بغل گرفت 
و آرام بوسیدش. 

بی اختیار سرم را عقب بردم و بھ آسمان زل زدم. 
آن صحنھ ھا برایم حکم مرگ را داشت! 

چیزھای کھ خیلی وقت بود برای من قدغن شده بود و حق اعتراض 
نداشتم. 

متوجھ من ھم شده بود اما حتی نگاھم نکرد! 
پس بھتر بود خودم را با شمردن ستاره ھا گول می زدم!

بوی نارنگی

دستی جلوی چشمانم آمد و بشکنی زد. سرم را پایین آوردم و بھ ارشیا 
زل زدم. چشمکی برایم زد و دو تا پاستیل از جیبش بیرون آورد. قطعا 

اگر قبال بود من با جیغ دنبالش می کردم و او نیم ساعت تمام دقم می داد 
تا بستھ پاستیل را دستم بدھد اما حال نھ حس و حالش را داشتم! نھ حتی 

اشتھایش را! 
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یکی از بستھ ھا را کھ دستم داد. لب ھایم را کش دادم و تشکری کردم. 
بھ آرامی کنارم نشست و او ھم مانند من بھ امیر و آریسا کھ مشغول 

خاک و کرم ھای آریسا بودند، زل زد. 

- امروز چند نفر سر تمرین حالت رو پرسیدن. فکر کنم از رفیقات 
بودن. 

این بار سمت من چرخید و نگاھش را بھ نیم رخم داد. 

- نمی خوای بیای باشگاه؟! 

سرم را بھ طرفین تکان دادم و کالفھ نفسم را کشیدم. 

- نھ حداقل اون جا جلو چشمش نباشم کھ راحت باشھ! 

قبل از این کھ چیز دیگری بگویید بھ ساختمانشان اشاره کردم. 

- منتظرتونن! عمھ ھم خونھ شماست. بھ امیر ھم بگو بیاد اون طرف 
شام بخوره. 

فھمید کھ بحث را عوض کرده ام تا کش پیدا نکند. با نفس عمیقی کھ پر 
از ناراحتی بود، بلند شد و امیر را ھم صدا زد. آریسا قبل از ھردویشان 
داخل رفت. باز سرم را بھ عقب بردم و بھ سیاھی شب زل زدم. تاب کھ 
ایستاد، خیال کردم باز ارشیا است. خواستم بگوییم راحتم بگذارد. سرم 

را کھ بلند کردم، امیر بود. دھانم باز ماند. 
ھنوز حالت صورتش خشک و اخم کرده بود و لحنش ھم دور و سرد. 

- بیا شامت رو بخور! 

تا خواست برود، دستش را گرفتم و بلند شدم. ایستاد و با اخم بھ دستم کھ 
او را گرفتھ بود، نگاه کرد. انگار امشب پر رو شده بودم یا خدا جرعتی 
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را در دلم انداختھ بود یا دیگر تحمل این اوضاع را نداشتم! ھر چھ بود، 
مجبورم کرد تا خودم را بھ او نزدیک کنم. 

نمی توانستم این دوری را تحمل کنم. 
شب ھایم را گریان و روزھایم را غیر قابل تحمل کرده بود! 

از خودم و از ھر کسی کھ قصد داشت باھام حرف بزند، متنفر شده 
بودم! 

نمی خواستم ھیچ کس نزدیکم شود. 
دوست داشتم تمام مدت تنھا با فکر او، دور خودم بچرخم و گریھ کنم! 

دستم را باال بردم و بھ لب ھایش کشیدم. 

- امیر…

بوی نارنگی

حتی مھلت ھم نداد کھ حرفم را بزنم. مچ دستم را محکم گرفت و از لب 
ھایش جدا کرد. عصبی در حالی کھ مچم دستم را فشار می داد، خودش 

را روی صورتم خم کرد و با خشم اما آرام بھ حرف آمد. 

- خیال نکن با عشوه و این کارھات می بخشمت! 

دستم را با تندی رھا کرد و در حالی کھ سمت ساختمان عمو حسام 
می رفت، غُرید. 

- ھنوز انقد خر نشدم! 

از این کھ احساسم را عشوه می دانست، حالم بد شد. 
شاید من بلد نبودم کھ احساسم را واضح نشان بدھم. 

حتما کم کاری از من بود کھ ھنوز بھ او ثابت نشده بود من تا چھ حد 
عاشقش ھستم! وگرنھ ھرگز عشقم را با عشوه یکی نمی دانست! 

تا زمانی کھ داخل رفت، ھمان گونھ ایستاده با نگاه دنبالش کردم انگار 
خشکم زده بود. 

تنھا می دانستم حال و احوالم خوش نیست. 
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زمانی کھ او بھ من کم محلی می کرد انگار تمام دنیا برایم بھم 
می ریخت. 

ھمھ چیز برایم بھ تنگا می آمد انگار کھ آخر دنیا آمده بود. 
چرا باید یک آدم آن قدر روی من تأثیر بگذارد؟! شاید ھم حق با ھمھ 

بود. من فقط بھ امیر عادت کرده بودم! 
عادت کرده بودم کھ نگرانم باشد! 

عادت کرده بودم ھمیشھ حواسش فقط بھ من باشد! 
عادت کرده بودم تنھا برای من وقت بگذارد! با من بخوابد! با من کار 

کند! با من زندگی کند! 
اما انگار ھمھ ی این ھا تنھا یک عادت بود! حتی خود او ھم از این 

عادت، خستھ شده بود! حق داشت کھ پسم بزند. عادت ھا بالخره یک 
زمانی تکراری می شدند و زیر دل آدم می زدند. 

داخل رفتم. ھمھ شام خورده بودند. فقط امیر و آریسا سر سفره بودند. 
زن عمو ھر چھ اصرار کرد شام بخورم، گفتم کھ میل ندارم و کنار 

ارشیا نشستم. 
عمو حسام و عمھ داشتند در مورد اخبار حرف می زدند و کامال 

بحثشان گرم بود. بھ نحوی ھمھ سرگرم بودند. 
دستم را آرام نزدیک انگشتان ارشیا بردم و تکان دادم. نگاھش را باال 

آورد و ھمراه با چشمکی بھ معنای چیھ سرش را تکان داد. 
نگاھم را زیر چشمی بھ امیر دادم. با آریسا خوش بود و داشتند با خنده 
غذایشان را می خورد. انگار فقط من بودم حالش را بد می کردم! فقط 

دیدن من بود کھ ناراحت و عصبی اش می کرد! 
آھم کامال بلند از گلویم بیرون آمد. بھ طوری کھ ارشیا این بار کامال بھ 

سمتم برگشت. من ھم نگاھش کرد و لب زدم. 

- ازت یک کمک می خوام!

بوی نارنگی

چشم ھایش را ریز کرد و سرش را کنجکاو جلو آورد. 

- جانم، بگو؟ 
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نگاه دیگری بھ امیر انداختم، این بار مصمم تر چشم ھایم را محکم باز 
و بستھ کردم و بھ ارشیا چشم دوختم. 

- شماره مادرم رو می خوام! 
***

تا صبح در حدی پریشان بودم کھ مدام از خواب می پریدم انگار باز این 
بیماری لعنتی راه ورود بھ مغزم را پیدا کرده بود و داشت دیوانھ ام 

می کرد. 
بھ جای خالی امیر زل زدم و با ناراحتی آھی کشیدم. اگر او کنارم بود، 

قطعا نالھ می کردم و آن قدر خودم را برایش لوس می کردم تا مدام 
نوازش و بغلم کند. 

کالفھ و دلزده خودم را بھ لب تخت کشاندم و قرصی بیرون کشیدم. 
صداھای از پایین می آمد حتما امیر و ارشیا داشتند سرکار می رفتند. 

پنجره اتاق را باز کردم و سرم را بیرون کشیدم تا تنفس کمی برایم 
راحت تر شود. 

چون دم صبح بود و ھوا ھنوز سرد بود، باد تنم را لرزاند. دستم را دور 
خودم پیچیدم. 

ارشیا سوتی برایم زد کھ من را متوجھ خودش کرد. دستی برایش تکان 
دادم. 

در حالی کھ کفش ھایش را باال می کشید، باال و پایین می پرید. صدایش 
را باال برد تا من بشنوم. 

- زود بیدار شدی، میای باشگاه؟! 

سرم را بھ نشانھ نھ باال بردم و ھم زمان بینی ام را باال کشیدم. 

- شاید برم یکم قدم بزنم. تو خونھ پوسیدم! 

امیر از زیر ساختمان بیرون آمد و سمت ماشینش رفت. صدایم را شنیده 
بود اما حتی سرش را باال نیاورد. 
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چند وزنھ کھ دیروز ارشیا خریده بود را برداشت و پشت ماشین گذاشت 
و رفت تا در را باز کند. 

- آره برو یکم آدم ببینی، دلت وا شھ! 

با حرف ارشیا خنده ام گرفت. برایش زبانی درآوردم. بھ امیر اشاره 
کرد کھ حیف آن جا است، وگرنھ بھ حسابم می رسید. سرم را با تمسخر 

برایش کج کردم. 
سھ روز بود کھ از زمانی کھ از ارشیا شماره مادرم را خواستھ بودم، 

می گذشت و ھنوز ھیچ خبری از پیدا کردنش نداده بود. من ھم ھرروز 
نگران و پریشان تر از دیروز می شدم. 

استرس داشت باز بھ ھمم می ریخت. 
امیر کھ سوار ماشین شد، خودم را کمی بیشتر خم کردم و صدایم را 

پایین آوردم. 

- شماره چی شد؟ 

اخمی کرد و در حالی کھ سمت ماشین می رفت بدون این کھ جوابم را 
بدھد، سری تکان داد و سوار شد. 

قسمش داده بودم، برای یک بار ھم کھ شده رازم را بھ امیر نگویید! 
گفتھ بودم حق با او است من و امیر با ھم نمی توانیم! بھتر است کھ تمام 

شود! 
گفتھ بودم این یک بار را کمکم کند تا کمی آرامش بگیریم!

بوی نارنگی

آن روز را تمام مدت در پارک نزدیک خانھ قدم زده بودم.
آن قدر دور میدان را زده بودم کھ دیگر رفتگر با دیدن دوباره ام برایم 

لبخند می زد. انگار او ھم فھمیده بود تا چھ حد پریشان خاطر ھستم! 
شاید ھم می دانست واقعا محتاج آن لبخند ھستم! 

تمام مدت بھ مادرم فکر می کردم! 
تصویر خاصی از او در ذھنم نبود اما عکسش را بارھا دیده بودم. 
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زمانی عکسش برایم مھم شد کھ برای پس گرفتن من آمده بود!
چون تا آن زمان احساس می کردم من را نخواستھ است کھ با خودش 
نبرده بود! اما وقتی تا آن حد برای داشتنم با امیر جنگید، فھمیدم این 

پدرم بوده است کھ اجازه نداده من را با خودش ببرد! 
نمی دانستم باید برخوردم با او چھ گونھ باشد؟! 

ھمیشھ سخت ترین دیدارھا را مادر و فرزندانی داشتند کھ ھرگز ھم را 
ندیده بودند! 

نمی دانی باید بغلش کنی یا اول حرف بزنی؟! 
با خودت فکر می کنی آیا او ھم این قدر دلش برای من می تپد یا تنھا 

من ھستم کھ این دیدار برایم مھم است؟! 
در آن دیدار اول باید خودت را ثابت می کردی کھ اگر من تو را رھا 
کرده ام یا اگر من تو را ھرگز ندیده ام، باز ھیج کدام نمی تواند حس 

مادر و فرزندی ما را بگیرد! 
یک چیز برایم خیلی سوال بود و مدام در سرم می چرخید! 

آیا مادرم باز بچھ دار شده بود؟! 
اگر شده بود با او چھ گونھ باید رفتار می کردم؟ حس او چھ گونھ بود؟ 

آیا راضی می شد مادرش را یھوی با یک غریبھ شریک شود؟! 
آھی کشیدم و سرم را بھ سمت آسمان گرفتم. 

چرا من ھر چیزی را کھ دوست داشتم ھرگز نتوانستم آن ھا را راحت 
داشتھ باشم؟! 

***

عمھ کھ از آشپزخانھ بیرون آمد با خودش یک ظرف پفیال آورد و بھ 
دست من داد. 

خودش اما کنار امیر نشست. نگاھم تا میانشان رفت اما سریع گرفتمش. 
امشب ھر چھ بود امیر ترجیح داده بود سریع نخوابد و بھ اتاقش فرار 

نکند! ھمراه با من و عمھ و ارشیای کھ مدام با زنگ تلفنش بیرون 
می رفت، فیلم ببیند. 

ارشیا برای بار ھزارم داخل آمد و دستش را بھ معنای ببخشید باال 
گرفت. 

من و عمھ خنده مان گرفتھ بود اما امیر با اخم چپ چپ نگاھش کرد. 
ارشیا خودش را کنارم انداخت و پفیال تقریبا از دستم قاپید. 
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با حرص ظرف را پس گرفتم و انگشت اشاره ام را باال گرفتم.

بوی نارنگی

- اگر می خوای بخوری باید مساوی باشھ! نھ چھل تا بندازی کف مشتت 
یھو قورت بدی! 

ادایم را آن چنان با حالت لوسی درآورد کھ متوجھ شدم حتی امیر ھم 
گوشھ لبش باال رفت اما اصال بھ سمت ما برنگشت و خودش را بی 

خیال نشان داد. 
از ذوق دیدن ھمان خط لبخندش انگار یک کارخانھ پفیال بھ نام کردند، 
آن قدر برایم زیبا بود کھ بخشنده شدم و تمام ظرف را بھ ارشیا سپردم. 

ارشیا باز بینی ام را با دو انگشتش کشید. 

- کل معده ت اندازه دو تا پفیالس! خودت رو با من مقایسھ نکن. 
نمی تونی پا بھ پای من بخوری. 

لب ھایم را با زبانم خیس کردم و خم شدم. سرم را کنار گوش ارشیا 
بردم. 

- تونستی برام بیاریش؟ 

نمی دانم چرا ارشیا بدتر از امیر از مادرم بدش می آمد! او ھم ھر زمان 
کھ اسمش را می آوردم، کامال با ارشیای ھمیشھ فرق می کرد. جدی و 

سخت می شد! 
اخم کرده نگاه کوتاھی بھ امیر انداخت. 

- ببین ناریال این کار برای من خیلی راحتھ اما اگر بعدا امیر بفھمھ من 
بھت دادم، اون وقت ممکنھ حتی بیشتر از تو از من دلخور بشھ! 
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می دانستم! خودم ھمھ اش را می دانستم! کھ چھ قدر ارشیا برای امیر 
مھم است! چون ھرگز بھ او دروغ نگفتھ بود. ھمیشھ ھمھ ی کار و 

زندگیشان با ھم بود. 
ھرگز نشده بود یک بار باھم بحث کنند. خودم ھم دوست نداشتم تنھا آدم 

مورد اعتمادش را ھم از دست بدھد!
آن موقع دیگر واقعا خودش را بی پشتوانھ و تنھا می دید!

از ھمھ ما دلزده شده بود. حداقل ارشیا برایش می ماند. اما تنھا کسی کھ 
بھ امیر و کارھایش نزدیک بود، ارشیا بود. 

فقط او بود کھ می توانست کمکم کند. مجبور شده بودم از او کمک 
بخواھم. 

- ارشیا قرار نیست اون بفھمھ! من بھش می گم اون باری کھ زنگ 
زدیم بھش شماره ش رو حفظ کردم! 

ھنوزم نگاھش اخم آلود و سخت بود. اصال دلش نمی خواست این کار 
را بکند. دستش را آرام گرفتم. 

- خواھش می کنم، من واقعا حالم خوب نیست!

بوی نارنگی

امروز نمی دانم چرا دوست داشتم کمی بھ خودم برسم. اول از ھمھ اتاقم 
را تمیز کردم و بعد از دوش سریعی، موھایم را اتو کردم. گرم کھ شد، 
پنجره را کمی باز کردم. بھ نظر ھوای خوبی می آمد. شاید کمی خرید 

کردن می توانست حال این روزھایم را عوض کند! 
اھل آرایش کردن نبودم. تنھا رژ نارنجی ام را کھ بھ صورتم بسیار 

می آمد، زدم و از اتاق بیرون رفتم. 
امروز جمعھ بود و جزء معدود جمعھ ھای بود کھ امیر خواستھ بود 

باشگاه تعطیل باشد. با ارشیا خانھ مانده بودن و قصد داشتن جوجھ کباب 
درست کنند. 

میان پلھ ھا کھ رسیدم. فھمیدم امیر تنھا روی تک مبلی دارد، مطالعھ 
می کند. عمھ ھم نبود. نمی دانستم برگردم یا پایین بروم؟! 
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بالخره بعد از چند ثانیھ از پلھ ھا با استرس پایین رفتم. 
متوجھ شدم یک نگاه کوتاه از زیر عینکش بھ من انداخت اما سریع 

نگاھش را گرفت و بھ کتابش داد. 
تقریبا کمی دور تر از او نشستم. ده دقیقھ کھ گذشت، ھنوز ھر دو 

سکوت کرده بودیم. طوری رفتار می کرد انگار کھ من اصال در آن 
مکان وجود ندارم! 

با این نگاه نکردنش و بی محلی اش حال خوب چند لحظھ پیشم را پرانده 
بود. 

ھمراه با آھی کھ از گلویم باال آمد، خم شدم تا کنترل را بردارم. 
ھمین کھ خواستم دکمھ قرمز کنترل را لمس کنم، صدای آرام و دو 

رگھ اش در گوشم پیچید. 

- دارم مطالعھ می کنم! 

با تندی بھ سمتش برگشتم اما او سرش پایین بود. خواستم بگوییم در 
اتاقت ھم می توانی مطالعھ کنی اما جلوی خودم را گرفتم و تنھا کنترل 

را روی میز پرت کردم. با صدای پرت کردنش، سرش بلند کرد و 
نگاھش را بھ من داد. می دانستم حواسش را پرت کرده ام اما اھمیتی 

ندادم و سمت چوب لباسی رفتم. 
کیفم ھمیشھ آن جا آویزان بود. مانتویم ھم بود. تنھا روسری نداشتم کھ 

شال سبز عمھ را برداشتم. ھنوز ھم نگاھش بھ من بود. 
تا مانتو و روسری را پوشیدم، فھمید کھ می خواھم بیرون بروم. 

کتابش را بست و روی میز گذاشت. عینکش را ھم رویش گذاشت. 

- کجا؟ 

حرص و اذیت این چند روز کھ بھ من بی توجھ بود و در دلم مانده بود، 
ھمھ باعث شد؛ نخواھم جوابش را بدھم. تا او ھم درک کند تا چھ حد این 

حال بد است اما او امیر بود. با جواب ندادن مانند من کوتاه نمی آمد، 
بدتر پیگیر می شد! 

بلند شد. تا فھمیدم نزدیک رسیده است، در را باز کردم. سریع دستش را 
روی در گذاشت و بستش. 
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کیفم را از دستم کشید و با ھمان کیف چانھ ام را باال آورد. 

- با تو نیستم مگھ؟ ھمیشھ باید حرف زور باال سرت باشھ؟! 

دلتنگی و دور بودنش آن قدر برایم زیاد شده بود کھ آن نزدیکی اش 
باعث شد، غرورم را کنار بگذارم و بغلش کنم. 

اول سفت خودش را گرفت. شاید شوکھ شده بود اما بعد ھم کھ عضالتش 
شُل شدند، باز ھمان جور ایستاد و دست ھایش را کنارش انداختھ بود 

حتی نخواست کھ دستش را پشتم بگذارد.

بوی نارنگی

کمی بعد کھ ازش جدا شدم، با پوف کالفھ ای دستش را در موھایش 
کشید. چند ثانیھ سکوت کرد و باز سوالش را تکرار کرد. 

از این کھ حتی با آن بغل کردن ھم باز با من سرد برخورد می کرد، دلم 
گرفت و واقعا بھم برخورده بود. محکم کیفم را از دستش کشیدم و 

دستگیره را گرفتم اما چون دستش روی در بود، زور باز کردنش را 
نداشتم. با حرص بھ سمتش برگشتم و در صورتش زل زدم. 

- می خوام برم پیش دوست پسرم! دلت می خواد تو ھم بیا بھ عنوان 
پسرعموم معرفیت کنم! 

حالت صورتش سخت شد و چشم ھایش تیز شد. اما می دانست دارم 
لجش را در می آورم. محال بود من و کارھایم را نشناسد. بھ ھمین دلیل 
خودش را کنترل کرد تا عصبی نشود. تنھا دستم را بھ عقب کشید و از 

در جدایم کرد. 

- یا مثل آدم می گی با این ریخت و قیافھ ت می خوای کجا بری یا حق 
بیرون رفتن نداری! 

دستم را کشیدم و باز نگاھم را در صورتش انداختم. من ھم تلخ شده 
بودم! مانند خودش! 
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دست ھایم را باز کردم و جوابش را دادم. 

- دارم می گم کھ میرم پیش بوی فرندم! راستش خیلی دوست دارم در 
نظرش خوشگل بیام شاید موھامم براش رنگ کردم! 

در را رھا کرد و آن چنان محکم در رویم برگشت و انگشت اشاره اش 
را باال گرفت کھ ترسم گرفت و سکوت کردم. دیگر آن شجاعت چند 

لحظھ قبل را نداشتم. 
چند بار فقط انگشتش را بھ نشانھ تھدید برایم تکان داد و بعد با ابرو و 

چشم ھایش بھ راه پلھ اشاره کرد. 

- برو باال! 

از این کھ آن قدر مقابلش ناتوان و ترسو بودم از خودم بدم می آمد. 
این ترس انگار در ناخودآگاھم از بچھ  گی با من مانده بود. 

نمی دانم کی آن قدر از او ترسیده بودم اما مغزم انگار یادش بود. 
بھ ھمین خاطر ھیچوقت نتوانستم از گندھای کھ می زدم یا رازھایم با او 

بگوییم. 
شاھین ھم از این ترس بھ خوبی خبر داشت کھ ھمیشھ با گفتن کارمان بھ 

امیر تھدیدم می کرد! 
لباس ھایم را درآوردم و روی چوب لباسی پرت کردم. بھ جای باال 

رفتن، سمت حیاط رفتم. 
ھمین کھ بھ حیاط رسیدم، ارشیا با منقل و سیخ ھایش آمد. وسایلش را 
برای امیر باال گرفت و اشاره کرد بیرون بیاید تا بساط جوجھ را آماده 
کنند. جلویم کھ ایستاد حس کردم کمی حالش عجیب شد. طوالنی نگاھم 

کرد. آرام لب ھایش تکان خورد. 

- شماره رو پیدا کردم! 

و بعد ھردویمان بھ امیر کھ پشت در شیشھ ای ورودی ما را نگاه 
می کرد، نگاه کردیم.
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بوی نارنگی

عصر ارشیا بعد از کلی التماس و تھدید و کلی سفارشات دیگھ کھ حق 
ندارم سریع انتخاب کنم پیش مادرم بروم و این کھ باید مدت طوالنی با 

او آشنا شوم تا اعتماد کامل پیدا کنم، بالخره شماره را بھم داد. البتھ 
کامال مطمئن نبود کھ مال خود مادرم است یا نھ! 

خواستھ بود زمانی کھ تماس می گیرم اول سوال بپرسم، بدانم خودش 
است بعد خودم را معرفی کنم! 

حال نزدیک بھ نیم ساعت بود در اتاق راه می رفتم و ھنوز تماس 
نگرفتھ بودم. 

صدای حرف زدن ھمھ از حیاط می آمد. من بھ بھانھ خستھ گی و این 
کھ خوابم می آید با یک شب بخیر باال آمده بودم.

تا آخرین لحظھ ارشیا نگران نگاھم کرده بود. فقط او می دانست کھ 
می خواھم تماس بگیرم!

روی تخت نشستم و روی شماره مکث کردم. درست بود این دومین بار 
بود کھ با مادرم حرف می زدم اما انگار این بار بیشتر از قبل استرس 

داشتم. چون ھم تنھا بودم ھم قصد این بارم یک چیز دیگر بود!
بعد از سھ بوق، بالخره صدای جوان و آرام مامان باز در موبایل پیچید.

محال بود صدایش یادم رفتھ باشد اما با این وجود باز اول سوال کردم.
او ھم انگار صدای من را شناختھ بود چون حتی جواب سوالم را نداد، 

آن قدر ھول شده بود تنھا صدایم زد. بی مکث جوابش را دادم.

- جانم؟

زمانی کھ فھمید واقعا خودم ھستم. تنھا قربان صدقھ ام می رفت و 
می گفت امیر گفتھ است تا چند مدت دیگر نمی گذارد با من تماس 

بگیری، چھ گونھ اجازه داده است؟!
دستم را بھ چشم ھایم محکم گرفتم. نمی دانستم بگوییم یا نھ؟ اما بالخره 

کھ باید می فھمید. پس دلم را بھ دریا زدم.

- من قایمکی زنگ زدم، امیر خبر نداره!
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مدت طوالنی سکوت کرد انگار باورش نمی شد، این کار را کرده باشم. 
اما چون دل پری از امیر داشت، حق را بھ من داد و گفت کھ کار خوبی 

کرده ام. امیر حق نداشتھ است ما را از ھم جدا کند. مدت طوالنی از 
جداییمان و درد و رنجی کھ در نبود من کشیده بود، گفت. بعد از کمی 

یاد حرف ارشیا افتادم کھ باید با او اول آشنا شوم.

- می شھ یک روز بیرون ھم رو ببینیم؟

ذوق و خوشحالی در صدایش ھویدا بود انگار مدت ھا منتظر این لحظھ 
بوده است.

- حتما! حتما! ھمین فردا میام یا ھروقت کھ خودت بخوای!

بوی نارنگی

امروز سومین بار بود کھ مامان را می دیدم!
با این تفاوت کھ این بار تنھا نبودیم، ھمسرش ھم حضور داشت!

بھ نظر می آمد مامان بسیار از او جوان تر است البتھ مامان از آن دستھ 
از آدم ھای بود کھ صورتش بسیار جوان تر از سنش نشان می داد. 

تشخیص داده بودم کھ زیر موھای طالیی اش، رگھ ھای نارنجی دارد. 
تازه فھمیده بودم کھ رنگ موھایم بھ کی رفتھ است اما در ظاھر ھیچ 

تشابھی نداشتیم!
کسی کھ ما را نمی شناخت اصال نمی توانست تشخیص دھد ما مادر و 

فرزند ھستیم.
آقا سعید ھمسر مامان اما تقریبا حالت بابابزرگ ھای خوش پوش را 

داشت. بسیار خوشتیپ و خوش اخالق بود. حتی حالت چھره اش از آن 
مھربان ھای ھمیشھ لبخند بھ لب بود. زمانی کھ فھمیدم معلم ادبیات 

است، فھمیدم چرا آن قدر رفتارش متکبرانھ و با شخصیت است!
بسیار از او خوشم آمد حتی زودتر با او اُنس گرفتم تا با مامان! شاید ھم 

دلیلش این بود جلوی مامان کمی معذب بودم و نمی دانستم رفتارم باید 
چھ گونھ باشد؟! 
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اوایل حتی مامان گفتن ھم برایم سخت بود. زمانی کھ فھمیدم بچھ دار 
نشده است و من تنھا بچھ اش ھستم، کمی برایم آسان تر شد.

گفتھ بود کھ آقا سعید ھم بچھ دار نمی شود. بھ ھمین دلیل دیگر خیلی 
تالش برای این کار نکرده اند.

تقریبا ھردو کامل با روحیات ھم آشنا شده بودیم اما ھنوز خیلی از 
اوقات پیش می آمد کھ از ھم تعارف می کردیم و کمی معذب بودیم.

مامان دیگر فھمیده بود قصدم از نزدیکی بھ او چیست!
کم کم برای آقا سعید ھم تعریف کرد. تمام مدت واکنش ھای آقا سعید را 
زیر نظر گرفتھ بودم. برخالفِ انتظار نھ ناراحت شد! نھ حتی خوشحال! 

تمام مدت با حالت جدی بھ حرف ھای مامان گوش می داد.
با آوردن فنجان ھای نسکافھ و کیک ھا توسط گارسون، مامان ساکت 
شد. بعد از رفتن او، مامان نگاه کوتاھی بین من و آقا سعید رد و بدل 
کرد. بعد از تنفس کوتاھی با نگاھی کھ بھ فنجانش بود بھ حرف آمد. 

- اگر واقعا قصد موندنت پیش من جدی ھست، تنھا یک راه حل برای 
این کار وجود داره! 

نگاھش کردم. سرش را بلند نکرد انگار از گفتن حرفش تردید داشت و 
از واکنش من می ترسید. ھمان جور آرام حرفش را زد. 

- باید از امیر جدا بشی! 

واقعا ھم باید از واکنش من می ترسید! 
این حرف نقطھ ضعف من بود! 

با شنیدنش از زبان ھرکسی برایم فرقی نمی کرد، ھرکسی؛ دیوانھ 
می شدم! 

درست بود من می خواستم از امیر دور شوم اما جدا شدنم از او من را 
قطع بھ یقین می کشت! 

حتی نمی خواستم بھش فکر کنم.
ترجیح می دادم بھ کشتن خودم فکر کنم تا این موضوع!

بوی نارنگی
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- نھ، نھ اصال! حتی حرفشم نزن! 

مامان نگاھش را بھ آقا سعید دوخت. انگار می خواست او کمکش کند تا 
من را راضی کند اما او ترجیح داد کھ سکوت کند و دخالت نکند.

تنھا سرش را کوتاه تکان داد کھ فقط مامان خودش منظورش را گرفت 
و باز خودش بھ تالش کردن، افتاد.

خم شد و دستم را از میان فنجان ھا گرفت و فشرد.

- ببین عزیزم این کار شدنی نیست! تو ھمسر قانونی امیری! راحت 
می تونھ بیاد شکایت کنھ کھ ما زوری تو رو بردیم یا از ھم جداتون 

کردیم! فرقی نداره، در ھر حال قانون طرف اونھ!

بھ این جای مسئلھ فکر نکرده بودم. شاید حق با مامان بود اما من ترجیح 
می دادم او از ما شکایت کند تا از ھم جدا شویم! 

دستم را عقب کشیدم و با افسوس و آه با صورتم کشیدم. حالم خوش 
نبود. نمی دانم مامان چھ گونھ از مریضی من خبر داشت، مدام 

می پرسید دکتر می روم؟ قرص مصرف می کنم؟ تشنج کھ نکرده ام؟! 
وضعیتم چھ گونھ است؟

حال ھم با دیدن این حالم، مدام می پرسید آیا تب دارم؟! 
آقا سعید کھ انگار دلش بھ حالم سوختھ بود، بالخره ترجیح داد کمکم کند 

تا فقط نظاره گر ماجرا باشد.
فنجانش را روی میز گذاشت و بھ من و مامان نگاھی انداخت.

- یک راه دیگھ ھم ھست!

نگاه من و مامان این بار آقا سعید را نشانھ گرفت. در نگاه من غم بود و 
در نگاه مامان خواھش!

آقا سعید اما آرامش خودش را حفظ کرده بود. دستش را دور فنجانش 
پیچید و با آرامش مشغول توضیح دادن شد.

- این جور کھ من از این آقا امیر شنیدم، قطعا شکایت می کنھ!
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دست راستش را باال گرفت و مانند این کھ یک برگھ کنار بگذارد، آن را 
تکان داد.

- این کھ ھیچ! بعد شکایت آقا امیر، نوبت ناریال خانم می شھ کھ بھ 
دادگاه برن! ایشون باید بگن کھ مشکل بینشون پیش اومده و فعال ترجیح 

دادن پیش مادرشون باشن! این طور درخواست طالقی ھم الزم نداره! 
دادگاه زمانی کھ بفھمھ یک بحث ساده خانوادگی ھستش، خودش بھ 

راحتی پرونده رو می زاره کنار! اونا پرونده ھای مھم تری در اولویت 
دارن! 

مامان باز خوشحال شده بود و خیالش باز کمی از داشتن من در کنارش 
آسوده شده بود اما من ھنوز گرفتھ و ناراحت بودم.

از واکنش ھای امیر می ترسیدم. محال بود امیر با کنار گذاشتن پرونده 
توسط دادگاه، کوتاه بیاید. قطعا یک راه دیگر پیدا می کرد شاید حتی 

دزدیدنم اما آرام نمی نشست تا مامان پیروز این میدان شود! ھمان طور 
کھ بار قبل ھم آرام ننشستھ بود! 

و من خودم ھم در ھنوز در این میان مردد بودم از خیلی چیزھا! 
آیا آقا سعید با بودن من مشکلی ندارد؟! 

آیا زندگی کردن با آدم ھای کھ تازه چند روز با آن ھا آشنا شده بودم، 
راحت بود؟! 

آیا می توانستم بدون دیدن امیر زندگی کنم؟! 
و خیلی از آیاھای دیگر!

بوی نارنگی

شب یکی از ھمسایھ گان قدیمی کھ مشخص بود کلی با عمھ دوست 
است، مھمانمان بود. 

خانم بسیار خوش مشربی بود. 
ھمیشھ حس می کردم آن ھای کھ رنگ موھای شرابی دارند، آدم ھای 

بسیار خبیث و مرموزی ھستند اما خانم جاھد بسیار شناختھ شده بود.
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چون تقریبا از زمانی کھ رسیده بود تمام شجره نامھ خانوادگی شان را 
برایمان روی میز چیده بود!

ارشیا بدون ظرف و چاقو ھمان جور کھ محو حرف ھای خانم جاھد 
بود، خم شد و یک خیار برداشت. ھمان گونھ مات مانده، گازی بھ خیار 
زد و تقریبا خودش را سمت من کج کرد. در حالی ھنوز نگاھش بھ خانم 

جاھد بود، زیر لب آرام بھ حرف آمد. 

- فکر کنم رو پدربزرگ اجدادیشون کراش زدم! بس کھ خوشتیپ و پر 
دل و جرعت بوده المصب! تو چی؟ کسی نبود نظرتو بگیره؟! 

برای این کھ صدای خنده ام بلند نشود، دستم را گوشھ دھانم گرفتھ بودم 
و چپ مانند نگاھش کردم. نگاه کوتاھی بھم انداخت و صورتش را کج 

کرد. 

- البتھ می دونم تو بھ جزء این امیر مغز خراب، کسی دلت رو نمی بره! 

بعد ھم نگاھش را بھ طرف امیر کج کرد و سرش را تکان داد. 

- نگاش کن توروخدا! چجوری جدی داره بھ حرفای این گردآلو گوش 
میده! عاشق چیھ این شدی؟ 

نگاھم سمت امیر رفت. ارشیا حق داشت، خیلی جدی داشت بھ اتفاقاتی 
کھ برای پدربزرگ اجدادی خانم جاھد افتاده بود؛ گوش می داد. لب ھایم 

بھ خنده کش آمدند. 
چند ساعت بعد کھ متوجھ شدم خانم جاھد قرار است دو روز این جا 
بماند، شب بخیری گفتم و تنھایشان گذاشتم. چون قرار بود فردا باز 

ببینمش، پس بی ادبی نبود کھ باال بروم. 
در اتاق اول بھ حمام رفتم و تمام مدت بھ حرف ھای مامان و آقا سعید 

فکر کردم.
ھنوز ھم برای این کار مردد بودم اما انگار خدا من و امیر را تنھا برای 

ھمین نگران ھم بودن، ساختھ بود! نھ عاشق شدن و کنار ھم زندگی 
کردن!
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نمی دانم شاید ھم من زیادی احساساتی بودم کھ تنھا فکرم زندگی و 
تشکیل خانواده با او بود!

شاید او فکرھای دیگری برای آینده خودش داشت. نمی توانستم کھ با 
ماندنم ھمیشھ در دست و پایش باشم!

با حولھ کوتاھم بیرون آمدم. حوصلھ روشن کردن المپ را نداشتم. نور 
بیرون کمی در اتاق آمده بود و کمی روشن بود. با حس این کھ این تنھا 
خوابیدن و تاریکی چھ قدر آزارم می داد، کمی دلم گرفت اما سعی کردم 

مانند شب ھای قبل ذھنم را بھ جای دیگری بکشانم و منحرفش کنم. 
جلوی نور نشستم و کرم پایم را بیرون کشیدم. کمی کھ زدم، ھمان جور 

مانند تمام شب ھا منتظر ماندم تا خشک شود.

بوی نارنگی

کمی کھ گذشت، حس خشکی را کھ احساس کردم؛ بلند شدم تا موھایم را 
سشوار بکشم کھ در اتاق باز شد.

ھرکس بود، متوجھ من نشد. چون بھ آرامی داخل آمد و قصد روشن 
کردن المپ را نداشت.

شاید خیال می کرد من خواب ھستم اما در یک لحظھ کھ سایھ اش 
بزرگ شد، ترسیدم و جیغ کوتاھی زدم. درثانی کلید را زد و اتاق 

روشن شد.
امیر بود!

با تعجب ایستاده، نگاھش می کردم. اصال یادم نبود تنھا یک حولھ کوتاه 
تنم است. او ھم انگار از بیدار بودنم کمی تعجب کرد اما سریع نگاھش 

را گرفت و سراغ کمدش رفت. متوجھ شدم آمده است تا لباسش را ببرد. 
سشوار را برداشتم اما از آیینھ ھنوز تمام نگاھم محو او بود.

در حال گشتن دنبال چیزی بود.
با خیال این کھ امشب خانم جاھد بھ احتمال زیاد در اتاق پایین 

می خوابید، بالخره نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و دلسوزانھ پرسیدم.

- کجا می خوابی؟
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جوابم را کھ نداد، بی خیال شدم. ھمراه با آه عمیقی، سشوار را روشن 
کردم تا کمی موھایم خشک شود. بعد از کمی خاموشش کردم و مشغول 

شانھ کردن موھایم شدم. متوجھ شدم لباس نمی خواھد، چیزی را گم 
کرده بود کھ آن گونھ مشغول گشتن بود. 

جلوی میز آرایش نشستم و آرام مشغول شانھ کردن بودم، طولی نکشید 
کھ بلند شد و در کمد ھا را بست. ھنوز ھم از آیینھ حواسم بھش بود. 

شانھ ھای ورزیده اش در لباس تنگ امشبش حتی با وجود دکمھ ھای کھ 
ھمین چند لحظھ پیش باز کرده بود، کامال داشت خودنمایی می کرد و 

دلربای می کرد. 
دلم تنگ بغل و موھایش بود. دست ھایم داشت با تمام وجود مورفین 

ھایش را درخواست می کرد. 
سمت در کھ رفت، مثل ھمیشھ سکوت کردم و بلند شدم تا لباس ھایم را 

بپوشم. کلید برق را کھ زد، اتاق بھ تاریکی برگشت.
تا خواستم برگردم از پشت محکم یک دستش را دورم پیچید. ضربان 
قلبم کامال باال رفت. ھم از حرکت یھوی اش ترسیده بودم، ھم ھیجان 

داشتم. دست دیگرش را باال آورد و دور گردنم پیچاند. 
صدایش بسیار بم و خواستنی بود. بھ طوری کھ چیزی انگار میان دلم 

لرزید و پایین افتاد. 

- این بوی لعنتیت، ھمیشھ من رو سُست عنصر می کنھ! 

ھمان گونھ از پشت، سرم را عقب کشید و صورتش را مقابل صورتم 
گرفت. دستش را باال آورد و محکم دور لب ھایم گرفت. بھ طوری کھ 

غنچھ شود. مھلت نداد حتی تکان بخورم، درثانی نرمی لب ھایش را 
دور غنچھ لب ھایم پیچاند.

بوی نارنگی

حس ھایم داشت از شکمم تا گلویم باال می آمدند. مانند آب قندی بود کھ 
انگار راه معده ام را گم کرده بود! 

برای چند لحظھ نفسم گرفتھ و لرزیدم. ناچار از کنترل واکنش بدنم بھ 
عقب ھولش دادم. 
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بھ سمتش کھ برگشتم، دست ھایش را دور صورتم قاب کرد. ھنوز ھم 
اخم ھایش را داشت و بسیار جدی بھ صورتم زل زده بود. لب ھایم را 

بھ سختی جدا کردم و لب زدم. 

 - قرص ھام رو نخورم! 

دستش را باز دور کمرم پیچاند و با پاھایش بھ سمت تخت راھنمایی ام 
کرد. زمانی کھ زانوھایم بھ تخت خورد، سرش را خم کرد و میان گردن 

و موھایم فرو برد. 

- امشب خودم آرومت می کنم! 

چشم ھایم را بستم و لبخندی زدم. 
حسی بھ دائمی یا ماندگار بودن این رابطھ نداشتم! 

نمی خواستم ھم بھش فکر کنم! 
من تنھا این لحظات را دوست داشتم. 

اصال شاید فردا بمبی در نزدیکی خانھ مان می ترکید و ھمھ ما را نفلھ 
می کرد. 

یا ماشینی با سرعت وسط جاده زیرم می گرفت. 
یا چھ می دانم شاید فردا آخرالزمان باشد! 

در ھر حال من این لحظھ و بودنمان با ھم را دوست داشتم. 
دلم نمی خواست بھ بار اول یا آخرش فکر کنم یا بھ این کھ چھ نقشھ 

ھای برای چند روز آینده در ذھنم است! 
دلم می خواست از این زمان لذت ببرم و پاھایم را دورش بپیچم. 

بھ زمزمھ ھای عاشقانھ اش گوش بدھم. 
بھ تھدیدھای کھ قند در دلم آب می کرد. 

این کھ ھیچکس جزء خودش حق دست زدن بھ من را ندارد! 
این کھ من با تمام وجودم مال او ھستم! اگر بخواھم بھ شخص دیگری 

فکر کنم با دستان خودش خفھ ام می کند! 
و خیلی از تھدیدھای کھ انگار این مدت در گلویش مانده بود. 

با آن حرف ھایش انگار بیشتر از من داشت بھ خودش اثبات می کرد کھ 
من واقعا مال او ھستم! 
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مشخص بود آن مسئلھ نزدیکی شاھین بھ من، ھنوز نیمی از ذھنش را 
گرفتھ بود و با این راحتی ھا نمی توانست فراموشش کند! آن قدر با 

خشم می گفت کھ من مال او ھستم انگار کھ شاھین آن جا حضور 
داشت!

سرش را باال آورد و نگاھی بھ چشمانم انداخت. خودش ھم دوست 
نداشت این کار را بکند اما انگار اگر نمی پرسید، مغزش منفجر 

می شد. تنھا می خواست خیالش راحت شود. 

- ھمھ جات رو لمس کرد اون آشغال؟! 

ھمین کھ سرم را بھ نشانھ نھ تکان دادم، کمی آرام گرفت و باز نزدیکم 
شد. 

حق با او بود امشب بودنش خیلی بیشتر از قرص ھا رویم اثر گذاشت 
انگار تمام تنم بودنش را حس می کرد. 

سرش را از گودی گردنم کھ بیرون آورد، گازی بھ زیر چانھ ام زد و 
صورتش را باال آورد. 

- کجا باید قایمت کنم کھ فقط واسھ خودم باشی؟ 

لبخندم، دندانم ھایم را نمایان کرد. خودش را بیشتر رویم کشید. تقریبا 
در حصار دستانش، گم شده بودم. بعد از نگاه کوتاھی بھ لبخندم، نگاھش 

باال آمد و در چشم ھایم غرق شد. 

- نخند، جدی ام! 

نمی دانم چرا با این جملھ اش بیشتر خنده ام گرفت تا لبخندم را دید، 
سری تکان داد و باز پتوی رویمان را پرت کرد. دھانم کھ برای جیغ 

زدن، آماده شده بود را با یک دستش محکم گرفت و باز شروع کرد بھ 
خوردن گردنم! دست و پا زدنم، بی فایده بود چون خودم ھم مایل بودم. 

پس خیلی سریع ھمراھش شدم.

بوی نارنگی
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صبح کھ بیدار شدم، حالم خوب بود. 
خوب و آرام!

حس آرامشی کھ مدت ھا از آن دور شده بودم. بھ آرامی اسپیکر 
صورتی ام را لمس کردم و روی اھنگ بیلی ایلیش کلیک کردم. 

امروز حس ھایم شبیھ بھ اھنگ ھای او بود. در یک خالء روحی گم 
شده بودم! گاھی می خواستم ھمین جا باشم و گاھی می خواستم پرواز 

کنم بھ جاھای کھ می توانست در فراموش کردن، کمکم کند! 
دست ھایم را بھ حالت رقص بالھ باز کردم و با جملھ ی بیلی کھ اعتقاد 
داشت تنھای ھم زیبا بود؛ یک پایم را باال بردم و دور خودم چرخیدم. 

پنجره ھا را باز کردم و با یاد رقص سیندرال در اول فیلم، تمام حرکاتش 
را با خودم تکرار کردم.

یک امروز را می خواستم دیوانھ وار زندگی کنم تا شاید کمی آماده شوم 
برای روزھای سختی کھ در انتظارم بود!

قطرات اشکم ھمراه با زمزمھ کردن با بیلی، پایین آمدند و باھاش تکرار 
کردم.

می خوام قایم بشم ولی جای نزدیک پیدا نمی کنم! 
با خوش آمدگویی بیلی، چمدانم را بیرون کشیدم و بازش کردم. 

دیگر وقتش بود! 
***

شب کھ ھمھ دور ھم جمع شدیم، عمھ گفتھ بود کھ خانم جاھد با 
خواھرش بھ مسافرت رفتھ اند و ھمان صبح بارش را بستھ بود و رفتھ 

بود. چند ساعت بعد امیر و ارشیا برگشتند. امیر زودتر با چند شاخھ 
ارکیده بھ خانھ آمد، ھمھ با خوشحالی نگاھمان می کردند. نتوانستم خودم 

را کنترل کنم، اشک ھایم پایین ریختند. تنھا لبخندی زدم تا فکر کند از 
خوشحالی است. 

ھرگز نشده بود جلوی دیگران حتی بھم محبت کند!
چرا در این شب لعنتی خم شد و گونھ ام را بوسید؟! 

کم نمانده بود زیر گریھ بزنم و از آن جا فرار کنم. تنھا چشم ھایم را بھ 
ھم فشار دادم تا کمی آرام شوم. 

خدایا چرا این شب آخر داشت با من این گونھ رفتار می کرد؟
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مگر نمی دانست من چھ قدر کم تحمل ھستم! مگر نمی دانست من جنبھ 
این ھمھ محبتش را بھ خودم ندارم! 

ھمھ چیز زمانی باید اتفاق می افتاد کھ تو دیگر ناامید شده بودی و 
چمدانت را از قبل بستھ بودی؟! 

این پیشنھاد رقص مسخره ارشیا چھ بود کھ چشم ھای امیر را بھ برق 
انداخت؟! 

در دل خواھش کردم مانند ھمیشھ بگویید کھ اھل این سوسول بازی ھا 
نیست اما انگار امشب خدا قصد ایست دادن قلب من را داشت! 

بلند شد و از ارشیا خواست اھنگی کھ خود امیر قبولش دارد را پخش 
کند. 

دستش را کھ سمتم گرفت ھمھ خیال می کردند، امتناع کردنم از ناز 
است. اصرار داشتند بلند شوم اما مغزم از درون داشت روحم را ذره 
ذره می خورد. بغضم آن قدر شدید بود کھ ھر چند لحظھ یک بار آب 

دھانم را بھ سختی قورت می دادم. 
عمھ برایمان اسپند دود می کرد و از نظرش خوشی داشت بھ خانھ چشم 

خورده مان برمی گشت!
عمو حسام ھم در تالش راضی کردن ارشیا برای زن گرفتن بود. زن 

عمو و آریسا ھم برای ما کف می زدند. 
و امیر…

بوی نارنگی

دستم را کشید و کامال من را وسط سالن برد. ھرگز او را این گونھ شاد 
ندیده بودم. انگار از دیشب چند سال جوان تر شده بود. صورتش باز و 

شاداب شده بود
و لبخندش آن قدر دلربا بود کھ در دل بھ خودم گفتم ھمین یک بار! 

دستم سمت تھ ریشش رفت و آرام تا لبخندش کشیدم. 
صدای خسرو شکیبایی اول اھنگ آرامش بخش بود. آن صدای ھمیشھ 

بغض دارش انگار با حال من جور بود. 
چشم ھاش یادم نمی ره! 

با اون چشاش! 
اخ! 
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امیر بھ آرامی دستم را باال گرفت و ھدایتم کرد تا بچرخم. زمانی کھ بھ 
سمتش برگشتم، کمرم را گرفت و بلند با آن صدای بمش با آھنگ لب 

خوانی کرد. 

- انقدِ نازه نگات، نازه نگات، می خوام برات بمیرم! 

لبخندی کھ زده بودم، پر از درد بود. چشم ھایم را بستم تا این درد و 
بغض رسوایم نکند. سرم را بھ آرامی روی شانھ اش گذاشتم کھ لب 

ھایش را پایین آورد و این بار در گوشم زمزمھ کرد. 

- رنگ چشمات عجیبن! 
یھ جوری عاشقتم با ھمھ دنیا غریبم! 

نفسم با جملھ آخرش بھ وضوح قطع شد! 
ھرگز این گونھ واضح ابراز عالقمھ نکرده بود! 

بدنم داشت بی حس می شد و چھ قدر خدا را شکر کردم کھ بغلم کرده 
بود و خودم را تقریبا بھ او وصل کرده بودم. 

قطره اشکم را ھمان گونھ با شانھ اش پاک کردم. 
چانھ ام را کھ بلند کرد، نگاھم را بھ پشت سرش دادم. ھنوز خیسی مژه 

ھایم را حس می کردم، دلم نمی خواست بفھمد اشک ریختھ ام اما 
نگاھش کھ کردم؛ اخم کرده بود. 

حس کردم فھمیده است. انگشت شصت اش را بھ گونھ ام کشید. 

- امشب حس می کنم اصال این جا نیستی! ازم دوری! 

قلب او ھم حس کرده بود پس! می دانست دارم دور می شوم! 
پس راست می گفتند کھ عاشق ھا درد ھم را می فھمیدند البتھ اگر عشقی 

وجود داشت! 
انگار کھ فقط بھ یک دروغ خوب نیاز داشتم! 
آن قدر خوب و واقعی کھ بتواند نگھ ام دارد! 
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من آدمی نبودم کھ بھ راحتی رفتن را قبول کنم. از آن دستھ بودم کھ 
ھزاران دلیل برای ماندنم و بودنم جلویم می چیدم تا ھوس رفتن بھ سرم 

نزند. 
در این لحظھ ھم شاید فقط بھ یک دروغ بسیار زیبا، نیاز داشتم. زیبا و 

رویای! ھمین قدر کھ باورم را تا ماندنم بچیند اما جزء حقیقت چیزی 
جلویم نبود! 

حقیقت این بود کھ ما ھمیشھ حرف ھای ھم را برعکس می فھمیدیم و تا 
ابد از ھم دلخور بودیم! 

سرم را تکان دادم و لبخند زدم. یک لبخند واقعی! 

- نھ ھستم، با توام! 

با حرفم لبش بھ سمت راست کج شد. ھنوز نگاھم بھ کنج لب ھایش بود 
کھ ارشیا با آریسا وسطمان پریدند و شروع کردند بھ رقص و دیوانھ 

بازی. 
عقب رفتم اما ھنوز ھم نگاھم در حوالی لب ھایش گم شده بود. 

دست آریسا را گرفت و با سر خوشی تکانش داد. یک قدم دیگر عقب 
رفتم، چھ قدر ھمھ چیز عالی بھ نظر می رسید. 

برگشتم...
نباید نگاه می کردم! نباید باز دل می باختم!

بوی نارنگی

امشب آخرین شب با او بودن، بود! 
آخرین شبی کھ باھم در این اتاق پر از خاطره بودیم! 

ھمھ جای اتاق پر از عکس ھایمان بود. 
زمان بچھ گی ام کھ پستانک را در دھان من نگھ داشتھ است و برایم ادا 

درآورده بود تا لبخند بزنم. 
عکس ھای شمال کھ ھردو داشتیم از دست ارشیا در می رفتیم تا 

خیسمان نکند. 
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زمان ھای کھ خیلی ساده کنار ھم می نشستیم و او دستش را دورم 
می انداخت تا عکس بگیریم و ھر دو با ساده ترین لباس ھای ھا و یک 

لبخند ساده تر، غرق در نگاه ھم می شدیم. 
از خودم می پرسیدم ما با این ھمھ سادگی، چھ چیز گران بھایی از خدا 

خواستھ بودیم کھ قسمتمان نبود؟ 
ما کھ ھمیشھ با ھمھ چیز ھم ساختھ بودیم. 

روزھای کھ وسایلمان و خودمان آواره ھتل ھای کوچک و پر از چرک 
شده بود. 

روزھای کھ ھمھ گی از ھمھ چیزمان گذشتیم تا آشیانھ ای پیدا کنیم برای 
خوابیدن. 

ما کھ در آن شرایط سخت کنار ھم طاقت آورده بودیم. چرا االن ھیچ 
چیز درست پیش نمی رفت؟! 

داخل کھ آمد، پشتم بھ در بود. 
تاپ کوتاه نارنجی ام تنم بود. لباسی کھ از نظر او خیلی بھ من می آمد. 

حس کردم کھ روی تخت نشست اما بھ سمتش برنگشتم. 
دستش ھای گرمش را بھ آرامی دور شکمم پیچید و از پشت تقریبا بغلم 

کرد. 
موھایم را کنار زد خم شد و بوسھ ای پشت گردنم زد. 

چشم ھایم پر از اشک شد اما صدایم در نیامد. 
تنھا نفعی کھ تاریکی داشت این بود کھ ھمیشھ از رسوا شدنت جلوگیري 

می کرد! 
می توانستی در تاریکی دزدی کنی! 

می توانستی در تاریکی اشک بریزی! 
شاید ھم می توانستی در تاریکی کسی را حتی بی خبر خودش، ببوسی! 

بوسھ ھایش از پشت گردنم تا ترقوه ام ادامھ داشت. سرم را کھ عقب 
برد، خودم را رھا کردم و در بغلش افتادم. 

- مثل نارنگی دوست دارم مدت زیادی فقط بوت کنم، بعد کم کم با لذت 
بخورمت! 

دستم را باال بردم و بھ گونھ اش گرفتم. 
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- پس معطل نکن! امشب قراره بھترین شبمون بشھ! 

خنده اش حتی در آن تاریکی ھم دلفریب بود. یعنی ھمھ چیزش دلربا و 
دلفریب بود. ھمین بودنش، ھمین بغلش، ھمین حس کردنش! دستش را 

در موھایم انداخت و آرام تا پایین کشید. 

- با این کھ ھمون نارنگی لجباز و شیطون خودم رو دوست دارم اما 
خب آروم بودن امشبتم برام یک چیز نابھ؛ خوشم میاد! 

حق با او بود. امشب بھ شدت آرام بودم. شاید حس می کردم این گونھ 
زمان آرام تر خواھد گذشت و فردا دیرتر خواھد آمد.

دوست داشتم از این بودن ھایش تا می توانم نھایت استفاده را ببرم و 
ذخیره کنم برای روزھای کھ قرار بود بھ تاریکی و تنھایی خوابیدنم، 

عادت کنم!
دست ھایم را کشید. دیگر مھلت فکر کردن را بھم نداد و آرام ھردو بھ 

زیر پتو خزیدیم.

بوی نارنگی

بعد از یک ساعت بودنمان در تخت، ھنوز ھردو بیدار بودیم. بازوھای 
تنومندش را دور بدن برھنھ ام پیچیده بود و من دست ھایم را رویش 

گذاشتھ بودم. 
ھردو بھ ماه زل زده بودیم. 

من امشب خواب بھ چشم ھایم نمی آمد. او ھم اما پا بھ پای من بیدار 
مانده بود و مدام نوازشم می کرد. شاید داشت این مدت دوریمان را 

جبران می کرد. 

- ناریال؟ 

ھروقت کھ اسم کاملم را صدا می زد، مشخص بود حرف جدی دارد. 
شاید اگر مدتی قبل بود، خیال می کردم کار بدی کرده ام و تمام کارھای 
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کھ تا بھ آن روز کرده بودم از جلوی چشمانم می گذشت اما امشب بی 
خیال تر از آن بودم کھ بھ کارھای گذشتھ ام اھمیت بدھم! 

بینی ام از فشار بغض کیپ شده بود. بھ ھمین دلیل گلویم خشک و گرفتھ 
بود. 

- جانم؟ 

با جانمی کھ گفتم، محکم تر بغلم کرد و برای چند لحظھ سرش را در 
موھایم فرو برد. انگشتانش را باال گرفت و در انگشتانم قفلش کرد. 

- ھمیشھ بھ این موضوع فکر می کردم. یعنی خیلی وقت بود. فقط 
منتظر بودم کھ یکم تو بزرگ بشی و خودت تایید کنی کھ با من 

می مونی. حاال کھ ھردو ھمین رو می خوایم، می خواستم یک چیزی 
رو بھت بگم! 

سعی کرد کھ سرم را برگرداند، امتناع کردم و زمزمھ کردم آن گونھ 
راحتم. نفس عمیقی کھ کشید، باز صدای بمش در گوشم پیچید. 

- می خوام برات عروسی بگیرم! چیزی کھ الیقش ھستی! 

آن قدر محکم بالشت را فشار دادم تا صدای گریھ ام بلند نشود کھ 
انگشتانم از درد تیر کشیدند. بغض تمام وجودم را گرفتھ بود. دلم 

می خواست فریاد بزنم بگوییم، نمی روم! نمی خواھم بروم! 
چھ گونھ بعد از امشب دلم می آمد کھ ترکش کنم؟

مگر من ھم دختر نبودم؟ چھ طور می شد از عشقت بشنوی کھ 
می خواھد عروست کند و تو جمع کنی بروی؟ مگر می شد؟! 

داشتم دق می کردم. برای یک لحظھ آن قدر سریع سمت در حمام رفتم 
کھ ترسیده، پشتم بلند شد و صدایم زد. 

داخل کھ شدم، دست ھایم را محکم جلوی دھانم گرفتم و تا توانستم گریھ 
کردم. با فشار چشم ھایم اشک ھایم را پشت ھم پایین می ریختند. 
بھ در زد صدایم زد اما جواب ندادم. نمی توانستم. صدایم رسوایم 

می کرد. 
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بعد از پنج دقیقھ، صورتم را شستم اما چشم ھایم قرمز شده بودند. یعنی 
دیگر ردی از سفیدی نداشت. خداراشکر اتاق تاریک بود و من را 

نمی دید. بیرون کھ رفتم، ھمان جا پشت در نگران ایستاده بود. 

- چی شد؟ خوبی؟ 

بغلش کردم. بعد از خوبم من، دست ھایش را دورم پیچید. سمت تخت 
کھ رفتیم، موھایم را کنار زد و کمی بینی ام را کشید. 

- برات بھار نارنجی بگیرم؟ بعد میشی عروس نارنگی! 

خودش بھ حرف خودش خندید اما من فقط دعا می کردم، تمامش کند. 
چون دیگر مغز لعنتی ام تاب نمی آورد و بالخره یک جا می ترکید!

بوی نارنگی

تا صبح بیدار ماندم و تمام شب را نگاھش کرده بودم. گاھی کھ دست بھ 
صورتش می کشیدم، پلک ھایش کھ تکان می خورد از ترس بیدار 

شدنش و دیدن گریھ ھایم؛ سرم را در بالشت فرو می بردم. زمانی کھ 
ساعت موبایلش بھ صدا درآمد، تظاھر کردم کھ با زنگ بیدار شده ام و 

از خواب است کھ چشمانم سرخ شده است. بیدار کھ شد، دستی در 
موھایم کشید و بیشتر بھ ھمش زد. رعد و برق تندی زد و درثانی باران 

با شدت شروع بھ باریدن کرد. نگاھی از پنجره بھ بیرون انداخت و با 
آن صدا و لحن بم خواب آلود بعد از بیدار شدنش کھ برایش حاظر بودم 

جان ھم بدھم بھ حرف آمد. 

- می خواستم بگم امروز بیای باشگاه ولی خیلی شدید می باره، بھتره 
کھ نیای. 

نگاھی بھ آسمان انداختم. 
او از دستھ کھ دلگیر بود کھ این چنین با بغض می بارید؟! نکند او ھم 

قصد ترک معشوقھ اش را داشت کھ یک لحظھ آرام و قرار نداشت! 
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آن چنان شدید می بارید کھ آدم را واقعا بھ ترس می انداخت. صدای شُر 
شُر آب از ھمھ جا می آمد. بلند کھ شدم، رعد و برق پر نوری جریان 

گرفت از ترس باز سرجایم برگشتم. ھر لحظھ منتظر آمدن صدایش بودم 
کھ امیر دستش را دور پیچید. 

- بعد رفتن من، ھندزفری بزار. ترسیدن برات خوب نیست. استرست 
رو زیاد می کنھ! 

سرم را تکان دادم و بھ این فکر کردم بعد از او چھ کسی این گونھ 
نگران ترسیدنم خواھد بود؟! یک ساعت بعد کھ با مادرم زیر ھمین 
باران قرار داشتیم آیا می دانست کھ من از رعد و برق می ترسم؟ 

او کھ بلند شد در تخت تمام مدت بھ کارھایش و این طرف و آن طرف 
رفتنش، نگاه کردم. بعد از آماده شدنش، نگاه دیگری بھ آسمان انداخت و 

سمتم آمد. 

- بیرون نرو. 

سرش را کھ خم کرد تا ببوستم، گردنش را گرفتم و در چشم ھایش زل 
زدم. 

- امیر؟ 

قبل از جواب لبخندی برایم زد. لبخندش را در قلبم ثبت کردم تا ماندگار 
شود تا ابد. 

- جان دلم؟ 

این گونھ چرا داشت با دلم بازی می کرد؟ او کھ می دانست با این جان 
دلش تا کجاھا دلم می رود! نفسم را آه مانند با ناراحتی کشیدم. 

- من رو بخشیدی؟! 
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حالت صورتش جدی شد و کنارم نشست. این بار انگار او ھم بھ ھمان 
اندازه من گرفتھ و ناراحت بود. مدتی بھ چشم ھایم زل زد. انگار در 

گفتن حرف ھایش مردد بود یا کھ نمی خواست باز حرف ھایش میانمان 
تفرقھ بیندازد. در ذھنش داشت کمی حرف ھایش را سبک و سنگین 

می کرد.

بوی نارنگی

- راستش نھ اما چون بیشتر از تو خودم مقصر این ماجراھام؛ می خوام 
کھ این بار جور دیگھ ای شروع کنیم! شاید از ھمون اول ھم حق با تو 

بود. باید من بھ جای بزرگ کردن این مسئلھ برای خودم و جای بچھ 
دونستن تو، حداقل ھمسر داریم رو خوب پیش می بردم! اما خب من 

اون قدر بھ راحتی و بچھ گی کردن تو فکر می کردم کھ خیلی چیزھای 
دیگھ رو فراموش کرده بودم! 

دستش را در موھایم کشید و آرام گونھ ام را بوسید. در حالی بلند 
می شد، زمزمھ کرد. 

- بھتره دیگھ بھش فکر نکنی! من خودم ھمھ چی رو حل می کنم. قراره 
باھم از نو شروع کنیم! 

بعد از رفتنش تا مدت طوالنی فقط گریھ کردم. حتی بھ تماس ھای پی 
در پی مامان ھم رد تماس می دادم. این بار اولی بود کھ می خواستم از 

امیر جدا شوم. برایم در حد مرگ سخت و زجرآور بود. نمی دانستم 
بدون او باید چھ می کردم؟! اوی کھ خواستھ بود از نو شروع کنیم! 

برای اولین بار با من عاشقانھ و مردانھ رفتار کرده بود! تازه خواستھ 
بود کھ من را بھ چشم ھمسرش ببیند! 

اما یک چیز جلوی ماندنم را می گرفت، آن ھم چیزی بود کھ ارشیا گفتھ 
بود. حرف ھایش مانند خوره بھ جان مغزم افتاده بود. من و امیر بھ درد 

ھم نمی خوردیم حتی اگر ھردو خودمان را عوض می کردیم! چون 
بالخره یک زمانی گند این عوض شدنمان ھم از جای دیگر باال می آمد! 

***
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مامان در زیر سنگینی آن باران شدید از ماشین آقا سعید پایین آمد و 
نزدیکم دوید. آقا سعید ھم پیاده شد و در صندوق عقب را باز کرد. 

مامان یکی از چمدان ھا را از دستم گرفت و قبل از ھرچیزی دست بھ 
صورتم کشید. 

- تمام شب رو گریھ کردی نھ؟! 

ھمھ ی آن چیزھای کھ تا بھ این مدت در مورد مادرھا خوانده بودم، 
واقعیت داشت! نھ امیر نھ ھیچکس نفھمیده بودند من چشم ھایم از گریھ 

سرخ شده و صورتم بی رنگ شده است اما مادرم حتی در زیر آن 
باران ھم دردم را فھمیده بود! 

با جواب ندانم، چشم ھایش رنگ غم گرفت و ھردو چمدان را خودش تا 
کنار ماشین کشید. تنھا یک سالم کوتاه بھ آقا سعید کردم کھ مانند ھمیشھ 

کامال خوش رو جوابم را داد. داخل ماشین ھمھ گی تا مقصد سکوت 
کرده بودیم و تنھا صدای آرام جواد یساری در سکوت ماشین گاھی 

طنین می انداخت. 
ھمھ چیز جور بود برای یک گریھ حسابی! 

ھوای ابری و غم انگیز! 
صدای سوزناک جواد یساری! 

و منی کھ عجیب دلم گریھ می خواست! 
آن چنان با صدای بلند زیر گریھ زدم کھ مامان سریع بھ سمتم برگشت. 

متوجھ شدم او ھم در حال گریھ بوده است. 
آقا سعید از آیینھ نگاه کوتاھی بھم انداخت، او ھم ناراحت و گرفتھ بود 

اما ترجیحش مثل ھمیشھ دخالت نکردن بود. شاید فکر می کرد با دخالت 
کردنش من خیال می کنم کھ از رفتنم بھ آن خانھ شان ناراحت است. 

مامان دست ھایم را گرفت. صدای گریھ او ھم حال باال رفتھ بود. 

- ھمش تقصیر منھ! نباید می رفتم! ھیچوقت خودم رو نمی بخشم!

بوی نارنگی
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زمانی کھ جلوی درشان رسیدیم، آقا سعید سریع ریموت در را زد و 
داخل شدیم. حیاطشان سقف داشت و از بیرون، چیزی مشخص نبود.
زمانی کھ وارد حیاط شدیم از دیدن آن ھمھ گلدان، شگفت زده شدم. 

ھنوز ھم مژه ھایم خیس بود. با چشم ھای گشاد شده بھ گلدان ھا زل زده 
بودم. آقا سعید کھ انگار از آیینھ متوجھ شگفتی من شده بود، آرام بھ 

حرف آمد.

- این سال ھای آخر کھ دیگھ کمتر تدریس می کنم، ترجیح دادم یک 
شغل دیگھ برای خودم دست و پا کنم. یک شغل آرامش بخش! مثل این 

کھ تو ھم خوشت آمده باشھ.

ھیچوقت حس خاصی در مورد باغبانی یا کاشتن گل و گیاه نداشتم. 
ھمیشھ ھم حس می کردم غرق در خاک و گِل می شوم و لباس ھایم 

کثیف می شود. پس ترجیح می دادم از دور نظاره گر باشم اما احتماال 
آریسا عاشقش می شد. چون شبانھ روز میان باغچھ و گل ھای حیاط 

بود. با یادآوری خانھ، دلم حتی برای بقیھ ھم بھ یک باره تنگ شده بود. 
حتما ارشیا اگر می فھمید بھ این زودی دست بھ ھمچین کاری زده ام، 

دیوانھ می شد! 
از آن طرف ماشین، پیاده شدم کھ نزدیک گلدان ھا بود. صدای تیز 

باران کھ بھ سقف آھنی حیاط می زد بھ شدت می آمد. انگار کسی یک 
شلنگ آب را روی سقف گرفتھ بود. آن قدر شدید بود ! با پایین آمدن 

من، آقا سعید ھم پایین آمد. 

- نھ عالقھ ندارم. فقط این ھمھ گل ھای متنوع، یک جا ندیده بودم! 

دستی بھ سمت گل ھا دراز کرد و اشاره کرد من ھم جلو بروم. با 
حساسیت و ترسیده، چندتایشان را لمس کردم اما یک بنفشھ بزرگ 

چشمم را گرفتھ بود. خم شدم و بویش کردم. از ھمھ شان زیبا تر بود. 
مامان مشغول در آوردن چمدان ھا شده بود. بھ سمتش رفتم و کمکش 
کردم. یکی را از دستش گرفتم. تازه متوجھ شدم دو تا در ورودی در 

حیاط است. یک در باز بود کھ ظاھراً خانھ آقا سعید بود. 
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- دو طبقھ س؟ 

مامان با چشم ھای پُف کرده اش بھ سمتم برگشت و لبخند مھربانی زد. 

- آره عزیزم. اون طرف خونھ سامره البتھ اصال خونھ نیست. رفتھ 
جھانگردی! 

سری تکان دادم و درحالی کھ دنبالش از چھار پلھ باال می رفتم، 
پرسیدم. 

- سامر کیھ؟! 

در خانھ را برایم باز کرد و اجازه داد، من اول داخل شوم. 

- برادر سعیده! 

آھانی گفتم و داخل شدم. فضای خانھ کامال درخور یک دبیر ادبیات بود. 
ھمھ جا پر از گل و شعر بود و تقریبا عرفانی شده بود. آن قدر نگاھم 

روی آن ھا زوم شده بود کھ نمی دانستم کی آن قدر جلو رفتھ بودم!
زمانی بھ خودم آمد کھ آقا سعید آن گل بنفشھ ای کھ پایین دیده بودم را 

مقابل صورتم گرفت. لبخندی زدم و گل را گرفتم. 

- چرا کندینش؟ ھمون جا خوشگل تر بود!

بوی نارنگی

چیزی نگفت و بھ آشپزخانھ رفت. متوجھ شدم کھ چای ساز را بھ برق 
زد.

خانھ آرام و کوچکی داشتند. البتھ برای دو نفر ھمین مقدار کافی بود. بھ 
اتاق ھا کھ نگاه کردم، در ھمھ شان باز بود. نمی دانستم مامان کجا رفتھ 

است؟! صدای آرام آقا سعید در گوشم پیچید.
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- رفتھ تو سمت چپیھ!

لبخندی بھ معنای تشکر زدم و سمت اتاق رفتم. در باز بود اما با این 
وجود تقھ ای زدم کھ مامان بھ سمتم برگشت. لبخندی زد و اشاره کرد 
داخل بروم. داشت چمدان ھا را کنار کمد می گذاشت و چند تا چیز جا 

بھ جا کرد. بھ فضای اتاق اشاره کرد.

- نمی دونستم چھ رنگی دوست داری ولی خب گفتم مثل ھمھ دخترھا 
برات یک تم بنفش و صورتی بزنن، شاید دوست داشتھ باشی!

تشکری کردم و گفتم کھ دوستش دارم. سمت در رفت و در حالی کھ در 
را می بست، گفت کھ می رود نھار آماده کند. من ھم بعد از تعویض 

لباس، پیشش بروم. سری تکان دادم.
بعد از رفتن او، روی تخت تک نفره نشستم و بھ گل ھای صورتی اش 

زل زدم. با خودم فکر کردم اگر امیر شب برگردد و بفھمد من خانھ 
نیستم چھ خواھد کرد؟!

احتماال دیوانھ می شد! شاید ھم فکر می کرد باز بھ سرم زده است و بھ 
پارتی رفتھ ام!

اگر آن قدر ناراحت و عصبی می شد کھ طالقم می داد، چھ می کردم؟!
سریع بلند شدم و قرص ھایم را بیرون کشیدم. با این ھمھ فکر و خیال 

چیزی تا دیوانھ شدنم نمانده بود. 
بیرون کھ رفتم، متوجھ شدم مامان و آقا سعید آرام مشغول حرف زدن 

بودند. با دیدن من، مامان عقب رفت و آقا سعید با استکان ھای چای بھ 
استقبالم آمد. سینی را باال گرفت و بھ پنجره اشاره کرد. 

- تو این ھوا فقط چای و فیلم حال میده! نظر تو چیھ؟ 

نخواستم دلش را بشکنم. قرص ھا را در جیبم انداختم و ھمراھیش 
کردم.

- فکر خوبیھ. 
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با کمی نظرخواھی من، یک فیلم دانلود کرد و روی فلش زد. ھرچند کھ 
من تمام مدت فیلم در یک دنیای دیگر بودم اما دلم برای دختر قصھ کھ 
ھرگز نتوانست بخاطر خواھرش بھ عشقش، عالقھ اش را اعتراف کند؛ 

سوخت. اجازه داد تا خواھرش بھ عشقش برسد و او فقط نظاره گر 
رابطھ خوبشان بود.

زمانی کھ دختر قصھ با گریھ یک نامھ نوشت و قصد یک سفر 
ھمیشھ گی کرد، من ھم ھمراھش گریھ کردم و آقا سعید غمگین نگاھم 

کرده بود.
مامان کھ برای نھار صدایمان زد. حس کردم در این خانھ بسیار غریبھ 

ھستم اگر خانھ خودمان بود تمام مدت غذاھای عمھ را تا درست شدن 
نوک می زدم اما این جا معذب، صبر کرده بودم تا آقا سعید اول بھ 

آشپزخانھ برود.
سر میز ھم بسیار تعارف کردم و اصال نتوانستم کامل غذایم را بخورم. 
شاید اگر فقط مامان بود، کمتر معذب می شدم. آقا سعید اما فھمیده بود، 
بدون تعارف کردن ھر چیزی کھ برای خودش می کشید؛ برای من ھم 

می کشید. بعد از تشکری، تنھایشان گذاشتم و بھ اتاق رفتم. طولی نکشید 
کھ خستھ از نخوابیدن دیشب و گریھ ھای مکررم، چشمانم خستھ بستھ 

شد و بھ خواب رفتم.

بوی نارنگی

با حس بلند شدن سرم و فرو رفتنش در یک چیز نرم و پشمالو چشم 
ھایم را باز کردم. برای چند لحظھ موقعیت را نشناختم. خواستم کھ بلند 

شوم، مامان شانھ ام را گرفت و بھ آرامی بھ جایم برمگرداند. کنارم 
نشست. ھنوز صدای باران کھ بھ شیشھ ھای پنجره خودش را 

می کوبید، می آمد. دستش را کھ بھ گونھ ام کشید، دقیق نگاھش کردم. 
جوان مانده بود. جوان تر از آن چیزی کھ حتی فکرش را می کردم! 

دستی بھ پایین موھای طالیی اش کشیدم. جلوتر آمد و آرام زمزمھ کرد. 

- برات غذا گرم کنم یا ھنوز خوابت میاد؟ 
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چشم ھایش زیادی مھربان بود. چیزی کھ باعث شده بود صورتش با آن 
لبخند نابش محبت آمیز و گرم بھ نظر برسد. بھ نظر می رسید ھرگز در 

زندگی اش با ھیچکس مشکلی نداشتھ است حتی بھش نمی آمد از کسی 
ھم ناراحت شود! 

- چرا با امیر مشکل داری؟ 

حالت صورتش بھ شدت غم انگیز شد. انگار بدترین قسمت زندگی اش 
را یادآوریش کرده بودم. حس می کردم ھر آن زیر گریھ بزند و برایم 

تعریف کند اما چیزی نگفت. سکوت کرد. متوجھ شدم نمی خواھد 
توضیح دھد. روز اولی بود کھ کنارش بودم. برای بازجویی موقع خوبی 
نبود اما من با این سوال ھا زندگیم را گذارنده بودم! سوال ھای کھ ھیچ 
کس بھ خودش اجازه جواب دادنش بھ من را نمی داد! بلند شدم و روی 
تخت نشستم. بھ رو بھ رو زل زده بود. حالت صورتش آن قدر گرفتھ 

بود کھ انگار در ذھنش بھ یک زمان دیگر سفر کرده بود. 

- چرا از بابا جدا شدی؟ 

با سوال دومم سرش را کج کرد و چشم ھایش را بھ ھم فشار داد. ناتوان 
دستانش را باال آورد و بھ سرش کشید. حس کردم نمی خواھد جواب این 
سوالم را ھم بدھم. نمی دانم فشار دلتنگی بود یا این سواالتی کھ این ھمھ 

سال روی دلم تلنبار شده بود! سوالم را این بار داد کشیدم! بالخره 
اشکش چکید. دست ھایش را باال گرفت و بھ سمتم چرخید. خواست کھ 

آرام باشم. 

- آروم باش. می گم! 

منتظر فقط نگاھش می کردم. دستان یخ زده ام را گرفت و میان دستانش 
گرم کرد. 

- خودش خواست! 
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نگاه منتظرم را برای ادامھ جملھ اش کھ دید، لب ھایش را تر کرد. 
جوری بود کھ انگار ھر آن فشارش می افتد. انگار داشت در مورد 

بدترین لحظات زندگی اش صبحت می کرد. بسیار برایش دردآور بود. 

- قسم می خورم کھ خودش خواست! ازم خستھ شده بود. گفت کھ دیگھ 
نمی خواد من رو ببینھ! در حالی کھ من تو رو حاملھ بودم. تازه امیدم بھ 
زندگی بیشتر شده بود. تازه حس می کردم کھ داریم خوشبخت می شیم! 

تا خواستم بپرسم مگر می شود بی دلیل ھمچین چیزی بخواھد؟ بابای 
ھمیشھ مھربانم کھ ھمیشھ در فکر بی مادری ام بود، باورم نمی شد 

ھمچین کاری کرده باشد! صدای موبایلم بسیار ضعیف در اتاق پیچید. 
موبایل را از جیبش بیرون کشید و نگاھی بھ صفحھ اش انداخت. 

- میشا کیھ؟ با امیر یکی در میون بھت زنگ می زنھ انگار کھ کارش 
خیلی ضروریھ! 

صدای زنگ کھ قطع شد. موبایل را از دستش گرفتم و نگاھی بھ تماس 
ھای از دست رفتھ ام کردم. خودم ھم دیگر از دست رفتھ بودم چھ برسد 

بھ تماس ھای کھ داشت ھزار را رد می کرد! 

- دوستمھ حتما بعد کلی مستی یادش افتاده کھ باھم قھریم، می خواد 
آشتی کنھ. 

مچ دستم را کھ گرفت. نگاھم باال رفت. صورتش چیزی میان بھت و 
تعجب بود. مشخص بود، مسائل چند لحظھ پیش را کامال فراموش کرده 

بود. 

- دوستت مست می کنھ؟ یعنی الکل مصرف می کنھ؟ 

صدای زنگ از پاسخ دادنم جلوگیری کرد تا نگوییم خودم ھم مصرف 
کرده ام! نگاھی بھ صفحھ کردم. باز میشا بود. تا تماس را وصل کردم، 
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صدای دادش از جا پراندم. چشم ھایم از صدایش کھ ادغام در جیغ و 
گریھ بود، گرد شد. 

- لعنت بھت ناریال! فاک بھ خودت و خانواده ت! معلوم ھست تو گور 
کدوم قبرستون کپیدی کھ جواب نمیدی؟! 

صدایش آن قدر مظلوم و گریھ دار بود کھ دلم نیامد جواب فحش ھایش 
را بدھم. باز صدایش باال رفت. چون ھنوز در شوک حرف ھای اولش 

بودم، یادم رفتھ بود حرف بزنم. 

- چی شده؟ 

جیغش این بار مھار نشدنی بود انگار از این کھ من از ماجرا بی خبرم، 
بیشتر گُر گرفتھ بود. 

- چی شده؟ این رو توی بیشعور باید بھ من بگی! جنگ جھانی سوم 
شده! شوھر احمقت معلوم نیست از کجا آدرسم رو پیدا کرده، فکر 

می کرد تو این جای! وقتی بھش گفتم نیستی، من رو پرت کرد! 
می فھمی؟ من رو پرت کرد! در رو از لوال شکست. تمام خونھ رو بھم 
ریخت. زمانی کھ فھمید واقعا اون جا نیستی، عسلی رو تو دیوار پرت 
کرد. تیکھ شیشھ اش رو گذاشت رو گلوم تا بھش بگم کجا رفتی! حاال 
می شھ تو بھ من بگی چی شده؟ چون من رسما زدم بھ سیم آخر! اگھ 

بخواد برگرده، می کشمش! بخدا قسم می کشمش ناریال!

با حیرت دستم را جلوی دھانم گذاشتم تا جیغ نکشم. باورم نمی شد 
امیری کھ آن قدر آبروداری برایش مھم بود، ھمچین کاری کرده باشد. 

رسما دیوانھ شده بود! حتی جوابی ھم برای میشای بیچاره نداشتم. او را 
واقعا ترسانده بود! حق داشت کھ آن قدر شاکی باشد. اشکم کھ پایین 

ریخت، مامان متوجھ شد چیزی شده است. با نگرانی نگاھم کرد.

بوی نارنگی
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- میشا واقعا معذرت می خوام. لطفا برو پیش یک دوستت تا از اومدن 
بھ اونجا خستھ بشھ! 

صدای بلند و بغض دار میشا باز در موبایل پیچید. 

- خستھ بشھ؟ لعنتی کجای تو؟ اون کھ قبال اگر نمی رفتی خونھ ھم 
ھمچین کاری نمی کرد! چرا این بار مثل دیونھ ھا شده بود؟! اون چیزی 

کھ من امروز دیدم اصال خستھ نمی شھ! جلو چشم خودم بھ ھرکی کھ 
می شناخت، بھ پلیس برای پیگیری زنگ زد! 

اما من می دانستم چرا تا این حد دیوانھ شده بود! چون قبال اگر می رفتم 
چیزی ھمراھم نمی بردم! قطعا با دیدن کمد ھای خالی ام دیوانھ شده 

بود! ھمھ اتاقم را خالی کرده بودم! 

- من گم و گور می شم تا یک مدت ولی بدون ھر غلطی کھ کردی 
پیدات می کنھ و می کشتت! روانی شده بود رسما! اون پسر عمھ ت ھم 

بود. بھش گفت احتماال پیش مادرت رفتی! اون جا ھم میرن! ھمھ جا 
میرن! مطمئن باش. 

ارشیا بالخره مثل ھمیشھ رازم را لو داده بود! ترسیده بھ مامان کھ نگاه 
کردم. دستانم را بھ آرامی فشرد. تماس کھ قطع شد، تمام ماجرا را برای 
مامان تعریف کردم. مامان برای این کھ آرامم کند، قرصم را برایم آورد 

و پشتم را بھ آرامی فشرد. 

- عزیزم انقد نگران نباش. آدرس این جا رو از کجا می خواد پیدا کنھ؟ 
فقط شماره من رو داره! اونم چون زنگ می زدم احوال تو رو ازش 

بگیرم. 

اما دیگر برای دلداری دادن دیر شده بود! کسی تا آخرین حد توانش بھ 
در کوبید. آن قدر محکم می زد کھ من و مامان از جا پریدیم. مامان 

سریع بیرون دوید. دنبالش رفتم و میان چھارچوب ایستادم. آقا سعید کھ 
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داشت بھ سمت آیفون می رفت را مامان بھ شدت از پشت کشید. آقا سعید 
متعجب بھ سمت مامان برگشت و بھ صورت ترسیده و نگرانش زل زد. 

- باز نکن امیره! 

صدای کوبیدنش بھ در ھر لحظھ داشت شدت می گرفت. آقا سعید نگاھی 
بھ من انداخت و شانھ ھای مامان را گرفت. 

- اینجوری می خوای جلوش وایستی و دخترت رو ازش بگیری؟ خودت 
کھ بیشتر از ناریال می ترسی! االن باید اون قدر محکم باشی دخترت ھم 

نترسھ، چون تو پیششی! 

آقا سعید تا خواست مامان را رھا کند و بھ سمت در برود. مامان بیشتر 
کشیدش و با گریھ جلوی پایش افتاد. 

- نمی تونم! من قوی نیستم! خواھش می کنم، بازش نکن! اگر مثل بار 
قبل ناریال رو ببره، من می میرم! خواھش می کنم ازت! 

آن قدر غم انگیز و دردناک زیر گریھ زد کھ من ھم جلو رفتم و بغلش 
کردم. آقا سعید ناراحت بھ ھردویمان زل زده بود. عاقبت جلوی پای 

مامان نشست و دستش را گرفت. 

- از این جا نمیره تا بازش نکنیم! فھمیده خونمون اینجاست! قبال ھم بھت 
گفتم فقط یک راه داره این ماجرا، این کھ خود ناریال بھش بگھ می خواد 

این جا بمونھ! 

صدای در زدنش از ھر زمانی بیشتر شد حتی حس کردم داد ھم می زند 
اما صدایش واضح نبود. دست روی آیفون می گذاشت و تا یک دقیقھ 

کامل رھایش نمی کرد. آقا سعید دست من را ھم گرفت. 

- باید با ھم بریم پیشش! 
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نگاھی بھ چشم ھای مامان کردم و سرم را تکان دادم. زمانی کھ مامان 
فھمید می خواھم پایین بروم، او ھم اجباراً بلند شد و با ما بھ حیاط آمد. 
مامان تقریبا من را بغل کرده بود. انگار کھ داشت قایمم می کرد. کنار 

سرم را بوسید.

- نترس عزیزم!

آقا سعید جلو رفت و در را بھ آرامی باز کرد. کسی کھ پشت در بود بھ 
شدت در را عقب زد و سریع داخل آمد. 

یک مرد بود با یک کاله تیغھ دار و یک چمدان! 
دست مامان کمی از دورم شل شد. تعجب در لحن مامان موج می زد. 

- سامر! 

مرد در را بست و کالھش را برداشت. موھایش کھ دورش را کامال 
خالی کرده بود، بیشتر از ھرچیزی جلب توجھ می کرد. با تندی چشم 

غره ای بھ آقا سعید و مامان رفت. دست ھایش را ھمراه با کالھش باال 
گرفت. آب از ھمھ جایش چکھ می کرد. 

- کلیدم رو گم کردم. نیم ساعتھ دارم زیر بارون در می زنم!

بوی نارنگی

یک ساعت بعد تقریبا رو بھ روی مردی کھ حاال فھمیده بودم برادر آقا 
سعید ھست، نشستھ بودم.

لباس ھایش را عوض کرده بود و با یک لیوان قھوه گرم، کنار پکیج 
داشت خودش را گرم می کرد. حال صورتش بدون آن کاله بیشتر 

مشخص بود. کنار سرش انگار کھ ضربھ خورده بود و بھ اندازه یک 
خط کامل خالی شده بود. چھره جذابی نداشت اما ساده ھم نبود.

از آن دستھ آدم ھای بود کھ بدون ھیچ چیز خاصی در صورتش 
ناخودآگاه آدم را مجذوب خودش می کرد.
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شخصیتش آن قدر برایم جالب بود کھ ماجرا ھای یک ساعت پیش را 
کامال فراموش کرده بودم. آقا سعید کمی پایین تر از او و تقریبا رو بھ 

روی من نشست. لبخندی بھ رویم زد و اشاره ای بھ لیوانم کرد. لب ھایم 
کمی بھ نشانھ لبخند تکان دادم.

- نگفتی چطور شد کھ تصمیم گرفتی برگردی؟

نگاه سامر بھ برادرش ھنوز ھم بابت یک ساعت قبل کھ ھمھ بیدار بودیم 
و او را زیر باران معطل کرده بودیم؛ کمی تلخ بود. یا شاید ھم من آن 
جور حس می کردم! چون برخالف آقا سعید ھیچ ردی از مھربانی در 

صورتش نبود! کامال عادی بود بدون ھیچ احساسی! 

- دلم خواست در این زمان این جا باشم! 

از جواب مشخص بود کامال ھم آدم رکی است و بھ ھر کسی اجازه 
دخالت در زندگی اش را نخواھد داد.

آقا سعید اما برخالفِ من انگار کھ برادرش را خوب می شناخت، 
لبخندی زد و خوش آمدگویی کرد.

مامان با سینی پر و کامل از غذایش بھ سمت ما آمد. سینی را کامل 
جلوی سامر گذاشت و برای من ھم یک بشقاب جدا کرد.

- ھر چیزی خواستی بگو بھت بدم مامان.

حس کردم با کلمھ مامان، دست سامر و نگاھش ھم زمان ایستاد اما 
اصال سرش را بلند نکرد.

بھ جزء آن سالم کوتاھی کھ پایین کرده بودیم، ھیچ حرف دیگری با من 
نزده بود. حتی نپرسیده بود من آن جا چھ کاری دارم؟!

انگار ھمان گونھ کھ دلش نمی خواست کسی در زندگی اش دخالت کند؛ 
خودش ھم در زندگی کسی دخالت نمی کرد!

اصال میلی بھ غذا خوردن نداشتم اما چون مامان گفتھ بود بخاطر من 
درستش کرده است، سعی کردم کمی بخورم.
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- ھمین جا بخواب پایین پکیجا رو خاموش کردم. فردا درستش می کنم.

سامر بدون این کھ نگاه کند، تنھا سرش را تکان داد کھ فقط خودش 
منظورش را فھمید. معلوم نبود جوابش آره بود یا نھ؟! انگار کھ آقا سعید 

نگاه کنجکاو من را دیده بود این بار بھ سمت من برگشت. 

 - می دونی سامر یعنی چی ناریال؟ 

نگاھی بھ سامر انداختم کھ بی توجھ ھمان گونھ مشغول خوردن بود. 
اول کھ ساکت بود، خیال می کردم شاید از من خجالت می کشد اما با 
ولع خوردن غذایش متوجھ م کرد اصال این گونھ نیست و با ھیچکس 
رودربایستی ندارد! سرم را بھ نشانھ نھ بھ سمت آقا سعید تکان دادم.

بوی نارنگی

- یعنی قصھ گو! کسی کھ داستان خوب بلده! اما این داداش ما برخالف 
اسمش، اصال میانھ خوبی با صحبت کردن نداره! 

آن قدر آقا سعید بامزه تعریف کرد کھ ناخودآگاه خنده ام گرفت و صدای 
خنده ام کمی بلند شد. چون حرفش واقعا درست بود و خودم ھم متوجھ 

شده بودم.
مامان با مھربانی نگاھم کرد و خوشحال بود از این کمی داشتم لحظات 

قبل را فراموش می کردم. نگاھم کھ چرخید، فھمیدم سامر سرش را بلند 
کرده است و کامال عادی دارد بھ من نگاه می کند. نگاھش حس بدی بھ 

آدم نمی داد انگار کھ فراغ از ھر جنسیتی بھ آدم ھا نگاه می کرد و 
برایش مھم نبود دختر بودی یا پسر! بزرگ بودی یا کوچک! نگاھش بھ 

ھمھ یک مدل بود!
حس کردم بیشتر نگاھش بھ موھایم است و کمی رنگش توجھ اش را 
جلب کرده است حتی با نگاه من ھم خجالت نکشید و بھ نگاه کردنش 

ادامھ داد.
آقا سعید بھ سمتش برگشت و با خنده بھ حرف آمد.
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- ببین حتی ناریال ھم با یک ساعت دیدنت فھمیده کھ چھ اخالقی داری!

سامر اما باز ھم چیزی نگفت و مشغول خوردن شد. بعد از کمی با شب 
بخیر کوتاھی، بلند شدم تا بھ اتاق بروم. خوابم نمی آمد، زیاد خوابیده 

بودم اما چون حیران بودم طاقت جمع را نداشتم. تنھایشان گذاشتم و بھ 
اتاق رفتم تا اگر سامر ھم سوالی داشت و در روی من نپرسیده بود، 

ازشان بپرسد.
اول از ھرچیزی موبایلم را چک کردم. این بار برخالفِ قبل لیست 
تماس ھایم خالی بود و لیست پیامک ھایم پر شده بود! ھمھ شان از 

طرف امیر بود. اول می ترسیدم کھ بازشان کنم اما بالخره دلم را بھ 
دریا زدم.

. ناریال جواب بده تا این دنیا رو سرت خراب نکردم!1
. می خواستی بری، ھمون ھفتھ قبل گورتو گم می کردی! چرا باز دل 2

من رو بھ این زندگی لعنتی خوش کردی؟!
بغضم باز سر باز کرد و اشک دیدم را تار کرده بود. یک دستم بھ 

موبایل بود و یکم دستم بھ اشک چشم ھایم. 
. اون خراب شده ای کھ توش قایم شدی رو پیدا می کنم و اون وقتھ کھ 3

پشیمون بشی! پشیمونت می کنم ناریال! 
. لعنت بھ من کھ باز بھ تو بچھ اعتماد کردم! باید می دونستم تو ھمون 4

دختر بچھ لوسی! 
موبایل را پرت کردم و فریاد زدم کھ نیستم. مامان بھ شدت در اتاق را 

باز کرد و کنارم دوید. بغلم کرد و سعی کرد آرامم کنند. 

- چی شده عزیزم؟ 

گریھ و سکسکھ امان بھ حرف زدنم نمی داد و مدام راه گلویم را 
می بست اما با این وجود ھنوز فریاد می زدم. 

- بھ من می گھ بچھ...خودش پس چیھ کھ سر ھر مسئلھ...با من مثل بچھ 
ھا لجبازی می کرد...من اگر بچھ بودم، اون کھ بزرگ بود از من بدتر 

بود!
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بوی نارنگی

مامان محکم بغلم کرد و پشت ھم حرف ھای من را تایید می کرد تا 
کمی آرام بگیرم.

اما انگار حرف ھای امیر بھ جای حساسی از قلبم خورده بود کھ 
نمی توانستم آرام بگیرم! دلم می خواست حتی از آن جا ھم فرار کنم تا 

فقط تنھا شوم. حداقل بھ مدت چند روز!
روزھای بود کھ آدم دوست داشت داد بزند، گریھ کند اما تنھا باشد! 

آن قدر تنھا کھ کسی دنبالش نیاید! 
آن قدر کھ از کسی شرم نکند و خودش را راحت خالی کند!

کاش می شد چند روز بروم و در خودم گم شوم.
داشتم از زندگی کھ برای خودم ساختھ بودم متنفر می شدم!

باید بالخره می ایستادم میان این زندگی، میان گذشتھ و آینده ام تا کمی 
بھش سامان بدھم اما انگار کھ دیگر از دستم در رفتھ بود و ترجیح 

می دادم ھر طور کھ می خواھد جلو برود!
از این کھ آقا سعید جلوی در آمد و حالم را پرسید، خجالت کشیدم. 

برادرش کھ تا چند لحظھ پیش آدم عجیبی بھ نظر می رسید، حال در 
مقابل حرکتی کھ من کرده بودم؛ بسیار انسان عادی بود.

شاید با خودش فکر می کرد دختری کھ تا دو دقیقھ قبل صدای خنده اش 
باال رفتھ بود و حال با گریھ جیغ می کشید، یک دیوانھ بھ تمام معنا 

است! 
چشم ھایم را درمانده با دست ھایم پوشاندم. کاش مامان تنھایم 

می گذاشت. شاید کمی بیشتر خودم را خالی می کردم. خودم را روی 
تخت رھا کردم. مامان ھنوز باالی سرم بود و یکی از دستانم را گرفتھ 

بود. بینی ام را باال کشیدم و سعی کردم جلوی دیدم را باز کنم.

- حاال حتما برادر شوھرت برا زنش تعریف می کنھ کھ جاریت یک 
دختر روانی داره!

مامان اخمی ریزی کرد و لپم را کشید.

- سامر آدمی نیست پشت دیگران حرف بزنھ! ھمچنین چیزی نمی گھ! 
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بھ گل ھای دور سقف چشم دوختم و در حالی سعی می کردم بفھمم چند 
تا ھستن، زیر لب بھ حرف آمدم. 

- زنش محرم اصرارشھ بھ ھرکی نگھ بھ اون می گھ! 

این بار مامان خندید و کنارم خوابید. دستش را در موھایم انداخت. انگار 
کھ دوست داشت کارھای کھ ھرگز نتوانستھ بود با من انجام بدھد، االن 

انجام بدھد. حتی گاھی حس می کردم من را ھمان بچھ دو سالھ یا 
کوچک تر می دید. آن قدر کھ رفتارھایش باھام کودکانھ و محتاطانھ 

بود. 

- گفتم نمی گھ، چون اصال زن نداره! 

ابروی باال انداختم. فکر نمی کردم زن نداشتھ باشد! پس بھ ھمین دلیل 
مدت ھا بھ مسافرت می رفت. واقعا آدم عجیب و غریبی بود اما بھ 

نظرم زندگی داشت کھ خودش دوست داشت و بھ حرف دیگران اھمیتی 
نداده بود. انگار کھ ھمین خودش بودنش بود کھ او را متمایز می کرد و 

متفاوت نشانش می داد! 

- می خوای امشب این جا بخوابم؟ خیلی رعد و برق شدیده! 

نگاھی بھ بیرون انداختم، ترسناک بود. 
اما دیگر زمان بزرگ شدن و تنھایی بود. 

باید دیگر خودم با مشکالتم رقابت می کردم. اگر می خواستم ھمان 
ناریال قبل و متکی بھ امیر را ادامھ بدھم، قطعا جای در ھمین نزدیکی 

ھا کم می آوردم. 
باید دیگر برای تنھا جلو رفتن تالش می کردم! 

بھ مامان نھ نگفتھ بودم با وجود این کھ ھنوز ناریالی درونم داشت مغزم 
را می خورد و می ترسید اما نھ گفتھ بودم. دیگر می خواستم بھ ھمھ نھ 

بگوییم!
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بوی نارنگی

دیگر طاقت ماندن در خانھ و قایم شدن را نداشتم. چند روز بود کھ بھ 
ھمین روال گذارنده بودم. تا تقھ ای یا صدای زنگی می آمد، خیال 

می کردم امیر است و استرس می گرفتم. 
در این چند روز دیگر سامر را ندیده بودم. یعنی از ھمان شب اول 

دیگر باال نیامده بود. تقریبا حس می کردم اصال خانھ نیست. چون حتی 
بھ حیاط ھم می رفتم، ھیچ صدای از خانھ اش نمی آمد. 

بالخره بعد از کلی استرس و دو دلی آماده بیرون رفتن از اتاق بیرون 
رفتم. مامان ھم این مدت پا بھ پای من خانھ مانده بود. حتی برای خرید 

ھم بیرون نمی رفت.
تا من را دید متعجب ایستاد و بھ سرتاپام نگاه کرد. زمانی کھ گفتم 

بیرون می روم، ترسیده بود و می گفت کھ مطمئن است امیر ھمین 
اطراف است! بدون خبر او من را برمی دارد و با خودش می برد!

من دیگر تصمیم را گرفتھ بودم، اگر بیرون نمی رفتم روانی می شدم. با 
وجود این کھ خواستم با حرف ھایم خیالش را راحت کنم اما مشخص 
بود ھیچ چیز خیالش را راحت نمی کند. پس دست از تالش بی فایده 

کشیدم و بیرون رفتم. 
ھوا داشت رو بھ تاریکی می رفت. نمی خواستم جای دوری بروم. 

قصدم ھمین اطراف خانھ بود. 
در حیاط را کھ باز کردم، سامر با ھمان کاله روز اولش، جلویم ظاھر 

شد. انگار کھ قصد داشت در را باز کند. با سالم من دست از دنبال کلید 
گشتن کشید و جوابم را بھ آرامی داد. 

در را رھا کردم و بیرون رفتم تا جلوی راھش را نگیرم. برخالفِ 
انتظارم داخل نرفت و نگاه کوتاھی بھ من انداخت. 

- ھوا تاریک شد! 

انگار داشت خبر می داد. آن قدر جملھ اش را جالب گفتھ بود کھ 
ناخودآگاه بھ آسمان نگاھی انداختم. عاقبت دست ھایم را در جیبم فرو 

بردم و نفس عمیقی کشیدم. 
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- نکنھ شما ھم ھنوز با این ھمھ کشوری کھ رفتین، فکر می کنید شب 
بیرون رفتن دخترا کار درستی نیست؟! 

این بار سرش را کامال باال آورد و بھ چشم ھایم زل زد. انگار کھ 
بخواھد چیزی را از من بفھمد یا شخصیتم را بشناسد! نگاھش ھیچ حسی 
بھ آدم منتقل نمی کرد. کامال شبیھ بھ یک آدم عادی بود کھ در خیابان از 

کنارت می گذشت. ھمان قدر عادی! 

- دقیقا! دیدن فرھنگ ھای مختلف کامال متقاعدم کرد کھ ھنوز بیرون 
رفتن شبانھ دخترھا یکی از خطرناک ترین کارھای کھ برای خودشون 

ایجاب می کنن! 

دلم نمی خواست بھ او ھم حساب پس بدھم اما جملھ ھایش دستوری یا با 
لحن بدی نبود، بیشتر خبری بود و اجازه داده بود خودم تأیین کنم کھ 

خبرش راست است یا دروغ! 
آدم بی ادبی ھم نبودم کھ برای حرفش احترامی قائل نشوم و بی اھمیت 

رد شوم و بروم. چشم ھایم غمگین شد و بھ خانھ اشاره کردم. 

- چند روزه بیرون نیومدم، دلم تو خونھ گرفتھ بود. 

فھمیده بود قصد برگشتن بھ خانھ را ندارم اما حرفش ھم برایم اھمیت 
داشتھ است. چند ثانیھ نگاھم کرد و بعد بھ آرامی در را بست و بھ راه 

اشاره کرد. چند قدم کھ رفتم، او ھم با کمی فاصلھ کنارم راه افتاد.

بوی نارنگی

تمام مدتی کھ قدم زده بودیم، تقریبا چند قدم آن طرف تر از من در 
سکوت ھمراھم آمده بود. زمانی کھ خستھ شدم و کنار یک نیمکت 

ایستادم، او ھم رو بھ رویم ایستاد.
دیگر ھوا کامال تاریک شده بود. بھ صندلی اشاره کوچکی کردم تا او 

ھم بنشیند. زمانی کھ نشست، نگاھش کردم. انگار کھ توجھ من را 
فھمیده بود بھ سمتم برگشت.
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- فقط دو برادرین؟

کالھش را کھ برداشت. باز نگاھم بھ قسمت بریدگی سرش جلب شد. 
کاله را کنارش گذاشت و نگاھم کرد.

- یک خواھر داشتیم کھ فوت شد!

با متأسفم من، سری بھ نشانھ تشکر تکان داد. با خودم فکر کردم حتما 
سامر خیلی برای آقا سعید عزیز است. چون خواھرشان را از دست داده 

بودند و آقا سعید ھیچ بچھ ای ھم نداشت، پس قطعا تنھا اشخاص 
زندگی اش کھ برایش مانده بودن را بسیار دوست داشت. 

- یکم غم انگیزه! 

ابروی باال انداخت. می دانستم منتظر ادامھ حرفم است اما تصمیم گرفتھ 
بودم تا او حرفی نزند، من ھم سکوت کنم. مانند خودش! انگار کلکم را 
فھمیده بود چرا کھ طور خاصی نگاھم کرد. چون مجبورش کرده بودم 

بھ حرف بیاید. 

- چی غم انگیزه؟ 

بھ خیابان و آدم ھای کھ در رفت و آمد بودند، نگاه کردم. 

- نحوه زندگیتون! 

از حرفم بسیار تعجب کرد. اصال ندیده بودم در صورتش ھرگز حسی 
باشد اما این بار با یک نگاه متعجب بھ من زل زده بود. حتی ترغیبشم 

کرده بودم بیشتر حرف بزند. آن ھم با منی کھ شاید کلی برایش غریبھ و 
دور بودم.

- چرا؟ 
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سرم را بھ سمتش کج کردم. آن لحظھ یک خانواده با دو بچھ کوچک کھ 
یکی شان ھنوز در کالسکھ بود و پدرشان شاید ھم سن ھای سامر بود، 
از دور داشتند می آمدند تا از آن جا رد شوند. تقریبا با ابرو بھ آن ھا 

اشاره کردم. نگاھشان کرد. 

- درکل زندگی غم انگیزه ولی حس می کنم آدم با داشتن ھمچین 
خانواده ی راحت تر می تونھ با سختی ھا کنار بیاد اما این کھ بخوای 
تمام زندگیت رو ھر بار رھا کنی و بھ کشورھای بری کھ ھیچ کسی 

منتظرت نیست؛ واقعا غم انگیزه! 

نگاھش را از آن خانواده گرفت و بھ من زل زد. شاید ھم داشت در 
مورد حرفم فکر می کرد اما ھر چھ بود، جوابم را نداد. باز مانند ھمیشھ 

سکوت را در پیش گرفت. 
ده دقیقھ بعد ھر دو مقابل خانھ بودیم. زمانی کھ باھم داخل رفتیم، متوجھ 

شدم مامان روی پلکان ھا دل نگران نشستھ است و آقا سعید ھم دستش 
را دور شانھ اش انداختھ بود. با دیدن ما بلند شدند. مامان از این کھ 

سامر ھم با من بود، خوشحال شد و کمی آرام گرفت. بغلم کرد و ابراز 
نگرانی کرد.

با این ھمھ مھربانی من ھنوز ھیچ انسی با این خانواده نگرفتھ بودم. با 
وجود این کھ ھر لحظھ احساسم بھ مامان بیشتر می شد اما باز دلتنگی 
برای خانواده خودم، خانواده ای کھ با آن ھا زندگی کرده بودم؛ ھنوز 

میان قلبم می جوشید!

بوی نارنگی

تمام آن روزھا را با التماس ھای ارشیا مبنی بر برگشتنم! 
تھدید ھای امیر! 

نگرانی ھای مامان! 
مھربانی ھای آقا سعید! 

دلتنگی ھای خودم! 
و حرف نزدن ھای سامر؛ می گذراندم. 
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دلم می خواست حداقل برای یک بار ھم کھ شده تصمیم ھای درست 
بگیرم. یک بار ھم بھ زندگی خودم اھمیت بدھم و بھ فکر خودم باشم.
مامان دوست داشت کھ باز ادامھ تحصیل بدھم اما با این ھمھ مشغلھ 

فکری تنھا چیزی کھ نمی توانستم بھ آن فکر کنم، درس خواندن بود. 
ترجیحم رفتن بھ کتاب خانھ ھا و خواندن ھزاران نوع زندگی دیگر بود. 
چند روزی بود کھ این تصمیم را گرفتھ بودم و مدام بھ کتاب خانھ ای کھ 

ھمان نزدیکی بود، می رفتم.
غرق شدن در کتاب ھای متنوع، کمی آرامم می کرد. مخصوصا زمان 

ھای کھ با شخصیت ھا ھمزاد پنداری می کردم و خودم را جایشان 
تصور می کردم. آن لحظات بھترین ساعات عمرم بود. حداقل کمی از 

این دنیا و آدم ھایش فاصلھ می گرفتم.
امروز مشغول خواندن چشم ھایش از بزرگ علوی بودم. ھر زمان کھ 
اسم این رمان بھ گوشم می خورد، خیال می کردم در مورد یک عشق 
بسیار آتشین باشد اما ھر چھ جلو تر می رفتم؛ بیشتر شوکھ می شدم از 

موضوع جالبش! بسیار برایم ھیجان انگیز و غیر قابل تصور بود. 
زمانی کھ صاحب مدرسھ ای کھ در آن تابلوی ھای نقاشی را گذاشتھ 

بودند برای عموم، تشخیص داد کھ آن تابلوی چشم ھایش متعلق بھ زنی 
است کھ چند روز پیش بھ آن جا آمده بود و داستان بھ بخش ھیجانی اش 

رسیده بود؛ کسی صندلی مقابلم را کشید. 
حواسم از کتاب پرت شد و با تلخی سرم را باال آوردم. اگر در میان 

مطالعھ، آن ھم لحظھ ای کھ جای حساسش بودم حواسم را پرت 
می کردند؛ بھ شدت عصبی می شدم.

او اما مانند ھمیشھ ساکت بود. رو بھ رویم نشست. کتاب را از زیر 
دستم کشید و نگاھی بھ اسمش انداخت. زمانی کھ کتاب را سرجایش 

گذاشت، این بار بھ خودم چشم دوخت. 

- ولی حیف شد باید عاشق ھم می شدند! 

چشم ھایم را چرخاندم و چپ چپ نگاھش کردم. 

- ھنوز کامل نخوندمش آقای سامرِ قصھ گو، لطفا اسپویل نکن! 
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حس کردم کنج لبش کمی تکان خورد و باال رفت. سری تکان داد و بھ 
کتاب ھا چشم دوخت. پرسیدم. 

- مطالعھ می کنی؟ 

سرش را بھ نشانھ نھ تکان داد. شانھ ھایم را باال انداختم تا خواستم کتاب 
را ادامھ بدھم، دستش را روی صفحاتش گذاشت. 

- چرا قرض نمی گیرش شب بخونیش؟ شب ھا کتاب خوندن یک مزه ی 
دیگھ ی داره، بھت پیشنھاد می کنم امتحانش کنی! 

اما او نمی دانست کھ من قصدم این است در روز ھر طور کھ ھست 
خودم را خستھ کنم و زمان ھایم را پر کنم تا شب ھا بیدار نمانم. قطعا 

شب زنده داری من را می کشت! 
کتاب را خودش برایم قرض گرفت. متوجھ شدم دو تا کتاب دیگر ھم کھ 

نزدیک بھ روانشناسی و امید بھ زندگی بودند بھ انتخاب خودش، برایم 
قرض گرفت. زمانی کھ بیرون رفتیم، گفت کھ قدم بزنیم. مدت طوالنی 

در سکوت قدم زدیم. این کھ سعی نمی کرد توجھ ام را جلب کند یا با 
مسخره گی من را بخنداند، برایم آرامش بخش بود. بھ ھمین دلیل راحت 

می توانستم بھش اعتماد کنم. 
برای ھردویمان بستنی خرید. با این تفاوت کھ مال من قیفی بود و مال 

خودش لیوانی! برای من حتی چند نوع چیز رنگی رویش ریختھ بود. با 
دیدنش خنده ام گرفت و با خودم فکر کردم تصورش از من چیست؟! 

یک دختر بچھ؟!

بوی نارنگی

امروز بھ اصرار من و آقا سعید، مامان باالجبار بیرون رفتھ بود. تمام 
مدت در خانھ در حال مراقبت از من بود. زمان ھای ھم کھ من بیرون 
می رفتم با استرس و نگرانی منتظر برگشتن من بھ خانھ بود. اگر بیش 
از این خودش را اذیت می کرد، قطعا مریض می شد. متوجھ شده بودم 
مامان از آن دستھ از آدم ھای بود کھ ھر مسئلھ ای را برای خودش بھ 
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دیو دو سری تبدیل می کرد و تمام روز در ذھنش بھ فکر کردن بھ آن 
دیو می پرداخت. امروز بعد از کلی توصیھ و آماده کردن نھار من و 
سامر بالخره بیرون رفت. تا بھ آرایشگاه و چند جای دیگر برود. آقا 
سعید ھم طبق معمول بعد از کارش بھ نمایشگاه نقاشی دوستش برای 
کمک رفتھ بود. تنھا من و سامر در خانھ بودیم. او مانند ھمیشھ در 

سکوت کھ نمی دانم چھ گونھ دوام می آورد حتی با پرده ھای کشیده در 
آن تاریکی در طبقھ پایین بود و من باال بودم. 

چند کتاب دیگر ھم تمام کردم و نیاز داشتم کمی بھ خودم زمان بدھم 
برای خواندن کتاب بعدی! چون ھنوز ذھنم درگیر کتاب قبلی بود و 

خیال می کردم دیگر چیزی بھ آن خوبی نخواھم خواند. حتی دیگر کتاب 
ھای خود نویسنده ھم شبیھ بھ آن یکی نمی شد! 

بی حوصلھ سری بھ پایین کشیدم. واقعا آن خانھ ھم دلگیر بود، ھم 
ساکت!

و منی کھ تمام عمرم در سر و صدا و ھیاھو بزرگ شده بودم را خیلی 
بی حوصلھ ام می کرد. پایین رفتم تا حداقل با گل ھا خودم را سرگرم 

کنم. آب پاش را بلند کردم بھ جزء دستھ کاکتوس ھا بقیھ را ھمھ گی آب 
پاشی کردم. 

- سعید بفھمھ اینجوری بھ بچھ ھاش آب می پاشی ؛ امشب باید پیش 
ھمین گل ھا بخوابی! 

با خنده برگشتم و درثانی آب پاش را سمتش گرفتم و فشار دادم. با ھمان 
فشار اول سریع واکنش نشان داد و سرش را داخل برد. پنجره را محکم 

بست. بیشتر خندیدم و پشت پنجره رفتم و چند تقھ بھش زدم. 

- نری آب بیاریا! 

این کاری بود کھ ھمیشھ ارشیا می کرد. کافی بود کمی آب رویش 
می ریختم حتی شده در خواب ھم یک پارچ در جواب کارم، رویم 

می ریخت. با جواب ندادن سامر باز سمت گل ھا رفتم تا کمی 
بررسی شان کنم کھ ھمان لحظھ در زدند. ھم زمان در خانھ سامر ھم 
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باز شد. نگاھش کردم، رفتھ بود لباس بپوشد. ھمان گونھ کھ می خندیدم، 
سمت در رفتم. 

- فکر کنم خودشون اومدن! 

ھنوز نگاھم بھ سامر بود کھ در را باز کردم با چرخیدنم بھ سمت در 
لبخندم بھ یک باره خشک شد و دستم از در رھا شد. احتماال سامر ھم 

واکنشم را دیده بود کھ سکوت کرده بود. یک قدم عقب آمدم. انتظار 
داشتم ھر لحظھ واکنشی نشان بدھد اما انگار این بار تصمیم گرفتھ بود 

تنھا با نگاھش توبیخم کند! قدم بعدی ام ھماھنگ شد با داخل آمدن امیر! 
دیگر راھی برای فرار وجود نداشت. من را دیده بود. شاید ھم حق با آقا 

سعید بود، باید خودم در رویش می ایستادم و می گفتم کھ نمی خواھم 
برگردم! 

سامر با دیدن امیر کمی جلو آمد کھ توجھ امیر را بھ خودش جلب کرد. 
فقط بھ این جای ماجرا ھرگز فکر نکرده بودم! دیدن سامر توسط امیر 
آن ھم کنار من! ھم قد بودند و تقریبا در یک اندازه با ریش ھای بلنده 

شده امیر شاید حتی ھمسن ھم بھ نظر می آمدند. امیر بھ سمتم برگشت و 
با انگشت سامر را نشانھ گرفت. 

- داشتی برای این می خندیدی؟! 

نفسم را سنگین چند بار کشیدم. چرا باز مانند ھمیشھ الل شده بودم؟ 
آن ھمھ حرفی کھ آماده کرده بودم کھ بگوییم، کجا بود؟ 

تنھا سعی داشتم بھ چشم ھایش نگاه نکنم تا بیشتر از این دستپاچھ و ھول 
نشوم. سامر کھ اما مانند من از امیر نمی ترسید تا او ھم حرفی نزند. 

جلو تر آمد و سعی کرد نگاه امیر را بھ سمتش خودش بکشد. 

- لطفا درست حرف بزنید! با کی کار دارید؟ چی می گید؟ 

امیر با تمسخر و کج مانند نگاھش کرد. دوست نداشتم جلوی سامر این 
اتفاق بیافتد حتی خجالت ھم می کشیدم! او برای من احترام خاصی قائل 
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بود. دوست نداشتم حرمت ھایمان از بین برود اما امیر کھ اصال این 
چیزھا برایش مھم نبود در رویش ایستاد. 

- برای من لفظ قلم نیا! شوھرشم دور بگیر تا نزدم ھمین جا پھن حیاط 
بشی! 

قطعا ھم این کار را می کرد. برایش مانند آب خوردن بود. بھ سامر 
نمی آمد کھ ورزشکار باشد اما امیر زمین زدن حریف را بھ خوبی بلد 
بود. ولی تنھا نگاه سامر در این میان برایم جالب بود. باور نداشت کھ 

امیر ھمسرم باشد و من ھم باور نداشتم کھ او خبر ندارد من ازدواج 
کرده ام! انگار امیر از این کھ سامر خبر نداشت من ھمسر دارم، بیشتر 

عصبی شد. با تندی این بار سمت من آمد کھ ترسیده عقب رفتم.

بوی نارنگی

- مادرت و اون شوھر جنتلمنش کجان کھ نشستی با این کِرکِر خنده راه 
انداختی؟! 

انگار سامر دیگر تقریبا ماجرا را گرفتھ بود و حدس زده بود مامان از 
آمدن امیر بھ این جا ھمیشھ آن قدر نگران بوده است و ترسیده شدن من 
را ھم کھ دیده بود؛ جلو آمد. ھنوز کامل دست بھ شانھ امیر نزده بود کھ 

امیر محکم زیر دستش زد و ھولش داد. سامر کھ خودش را برای 
ایستادن کنترل کرد، کت امیر را کشیدم تا سمتش نرود. می دانستم کھ 

سامر اھل دعوا نیست و این برایم عادالنھ نبود. 

- امیر بیا برو، شر بھ پا نکن! 

آن قدر از حرفم عصبی شد کھ حتی من را ھم ھول داد. آن قدر شدید کھ 
پشتم بھ دیوار خورد و صدای آخ و جیغم در ھم ادغام شد. باز امیر آمده 

بود تا قیام کند! تا بفھماند حرف، حرف خودش است و تمام! 
سامر اما انگار بیشتر از ھول خودش از ھول دادن من عصبی شد. جلو 
آمد و با قدرت دست و شانھ امیر را گرفت تا از خانھ بیرون بیندازتش. 
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امیر کھ در دفاع از خود سریع تر بود و دوره اش را دیده بود از زیر 
دستش در رفت و این بار چنان سامر را ھول داد کھ میان گلخانھ آقا 
سعید افتاد. با حیرت و بھت زده دستم را جلوی دھانم گرفتم. باورم 

نمی شد امیر ھمچین کاری بکند و با کسی را کھ تا بھ حال ندیده بود، آن 
گونھ رفتار کند. با گریھ سمتش رفتم و جیغ کشیده بودم. 

- بیا گمشو از زندگیم برو بیرون! چی می خوای از جونم؟ چرا راحتم 
نمی زاری؟ ولم کن دیگھ! ھمین کھ خودم رو بدبخت کردی برام بسھ! 

دیگھ کاری بھ خانواده م نداشتھ باش! 

با چشم ھای ناباور و قرمز شده بھ سمتم برگشت. جلو کھ آمد، ساکت 
شدم. رگ ھایش از عصبانیت دیگر کامال مشھود بودند. با انگشت 

اشاره اش بھ سامر کھ باز بلند شده بود. تند تند اشاره کرد. 

- بھ این می گی خانواده ام؟! 

جواب کھ ندادم، فریاد کشید. 

- با توأم ناریال! کاری نکن بزنم ھمین جا بکشمش! ناریال منو دیوونھ 
نکن! نکن! 

آن چنان داد می زد کھ آقا سعید و مامانی کھ تازه برگشتھ بودند از میان 
کوچھ تا خانھ دویده بودند. مامان ھمین کھ داخل آمد، تمام وسایل در 

دستش را با دیدن امیر میان حیاط رھا کرد و کنار من دوید. آقا سعید ھم 
در را بست و با نگرانی داخل آمد. سمت سامر کھ رفت، نگاھم دنبالش 

رفت با دیدن وضع گلخانھ اش؛ کلی خجالت کشیدم و نگاھم را سریع 
گرفتم. امیر با دیدن مامان یک ابرویش را باال انداخت و محکم مقابلش 

ایستاد. 

- امیر از این جا برو! محالھ دخترم رو بھت بدم! 

DONYAIEMAMNOEDONYAIEMAMNOE



امیر اما تمام مدت با نگاه مسخره مانندی نگاھش می کرد. بھ این معنی 
کھ خودت تمامش کن! وگرنھ جوری تمامش می کنم کھ ھرگز فراموش 

نکنی! اما مامان انگار این بار ترسش را کنار گذاشتھ بود و تصمیم 
گرفتھ بود بھ ھیچ وجھ کوتاه نیاید. محکم تر کھ بغلم کرد، امیر 

پوزخندی زد. 

- تمومش کن این بازی مسخره رو! نزار با آوردن پلیس جوری تمومش 
کنم کھ حتی رد شدنت از جلوی خونھ م ھم جرم محسوب بشھ!

بوی نارنگی

قبل از جواب دادن مامان، آقا سعید جلو آمد. امیر اما او را ھم بھ سخره 
گرفتھ بود و جوری نگاھش می کرد کھ یعنی تو دیگھ دخالت نکن کھ 

من اصال تو را بھ حساب نمی آورم!
آقا سعید اما خیلی محترمانھ بھ باال اشاره کرد. 

- بھتره بریم باال، با آرامش حرف بزنیم. 

امیر اما اصال بھ حرفش توجھ ای نکرد و نگاھش بھ سمت من برگشت. 
نگاھش بسیار سرد و تلخ بود اما عصبانیش را ھم حفظ کرده بود ؛ چون 

می دانست تا عصبی شود من رام می شوم و بھ راحتی کنار می آیم. 

- راه بیافت بریم! اومدی بھ اصطالح مادرتم دیدی، خداروشکر ناکام از 
دنیا نمیری! 

دلم نمی خواست بیشتر از این جلوی کسی بد باھام حرف بزند. از بغل 
مامان جدا شدم و بی توجھ بھ ھمھ گی باال رفتم.

ھنوز چند ثانیھ نگذشتھ بود کھ ھمھ شان دنبالم باال آمدند؛ مامان دست 
امیر را کشید تا جلویش را بگیرد و دنبالم نیاید. 

- ناریال با من خوشحالھ! با من راحتھ! من مادرشم! نمی خواد برگرده! 
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ایستادم و بھ سمتشان برگشتم. امیر با تندی بھ سمت مامان برگشت و بھ 
طبقھ پایین اشاره کرد. 

- تو مواظبشی؟ تا چند لحظھ پیش با یک لندھور تو خونھ تنھاش گذاشتھ 
بودی! فکر می کنی می زارم این جا بمونھ؟! 

آقا سعید خواست میانھ گری کند تا کمی امیر آرام شود. مامان را کمی 
عقب کشید و رو بھ امیر بھ حرف آمد. 

- سامر داداش منھ...

امیر حتی نذاشت حرفش را تمام کند. با پوزخندی صاف ایستاد و دستش 
را بھ سمت مامان کشید. 

- بلھ یادمھ کھ شما ھم معلم ایشون بودی! برام مھم نیست کی ھست؛ با 
زن من تنھا بوده! 

تنھا من بودم کھ می دانستم امیر با این موضوع کنار نمی آید اما چون 
آن گونھ تند رفتار کرده بود؛ بسیار از او دلخور بودم و دلم نمی خواست 

باھاش راه بیایم. مامان کنارم آمد و دستم را گرفت. 

- ناریال عزیزم، خودت بھش بگو کھ نمی خوای برگردی! 

امیر جلوتر آمد و با اخم و نگاه ھای پر تنش بھ مامان زل زد. انگار کھ 
بخواھد چیزی را یادآوری او کند اما مامان سعی داشت کھ نگاھش نکند. 

- ناریال با ھر محبت کوچکی رام می شھ چون صدقھ سر مادرش 
اینجور شده اما تا من اینجام کسی نمی تونھ حرف دھن زن من بزاره! 

من اگر نظر ناریال رو می خواستم فقط یک زنگ زدن برام کافی بود! 
من اینجام چون خودم نمی خوام ناریال اینجا باشھ! زمانی می تونھ بگھ 

اینجا می مونھ کھ ھمھ چیز رو در مورد مادرش بدونھ! اگر باز خواست 
اینجا باشھ، من حرفی ندارم! 
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تا خواست عقب برود، نگاھش بھ آقا سعید افتاد و باز سمت مامان 
برگشت. این بار انگشتش را ھم تکان داد. 

- البتھ بھ شرطی حرف ندارم کھ داداش این آقا تو این خونھ نباشھ! 

می دانستم کھ مامان چیزھای را از من پنھان کرده بود. چیزھای شبیھ 
بھ دلیل بیرون کردنش توسط بابا! 

یا مثال این کھ آن قدر دلیل بابا محکم بوده است کھ حتی اجازه نداده 
است دیگر من را ببیند!

امیر ھم سختگیرانھ پشت این امر عمویش، ایستاده بود. 
مامان کھ دیگر داشت کم می آورد و انتظار نداشت امیر این گونھ نقطھ 

ضعف ھایش را بکوبد؛ دست ھایش را بھ صورتش گرفت و ناتوان 
روی مبل وا رفت.

بوی نارنگی

- یکی لطفا بھ من بگھ این جا چھ خبره؟ من چھ چیزی رو درباره مادرم 
نمی دونم؟! 

مامان کھ اصال سرش را بلند نکرد؛ برخالفش زیر گریھ زد. انگار 
می دانست کھ بالخره این روز می رسد و بسیار از یادآوری این 

موضوع ناراحت بود. امیر با دیدن وضعیتش انگار کھ دلش سوختھ 
باشد؛ کوتاه آمده بود و کوتاه گفت. 

- ناریال بیا بریم. 

اما با واکنش مامان کھ سریع از جا پرید و دستم را گرفت؛ باز امیر 
جری تر شد و با اخم جلو آمد. آقا سعید ھم ھم زمان کنارش آمد و سمت 
مامان رفت. امیر کالفھ یک دستش را بھ صورتش کشید و چند تا چیز 
شبیھ بھ فحش زیر لب داد. می دانستم تا چھ حد صبرش کم است و تا 
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ھمین االن ھم داشت خودش را کنترل می کرد تا یک دعوای حسابی راه 
نیندازد؛ بھ مامان نگاه تلخی انداخت. 

- ناریال رو می خوای؟ خب باشھ! 

بھ سمت من برگشت و بھ مامان اشاره کرد. 

- از مامانت بپرس چرا انقد ترسید کھ کال ولت کرد و رفت؟ بپرس 
بابات چی دید کھ جوری بیرونش کرد حتی نتونست لباس ھاش رو جمع 

کنھ؟ یا بھتره بپرسی این مریضی لعنتی کھ تا آخر عمر قراره زجرت 
بده ؛ دلیلش چیھ؟! 

مامان تنھا گریھ می کرد حتی با وجود کم آوردنش ھم دلش نمی آمد 
دستم را رھا کند. با جواب ندادن مامان، امیر بھ آقا سعید اشاره کرد. 

- مادرت جواب نمیده از ھم دستش بپرس! 

مات و متحیر فقط نگاھشان می کردم. مانند یک توریست خارجی شده 
بودم کھ ناگھان میان یک خیابان با چھارراه گیر افتاده بود و ھر چھ 

مسیر را می پرسید نھ کسی زبانش را می فھمید کھ جوابش را بدھد، نھ 
او زبان آن ھا می فھمید!

تنھا گیج مانند داشت دور خودش می چرخید. حال دقیقا من ھم ھمان 
حال را داشتم؛ نھ کسی مسیر درست را نشانم می داد، نھ حتی کسی 

برایم توضیح می داد کھ جریان از چھ قرار است! 
با سکوت ممتد مامان و آقا سعید، امیر سری تکان داد. آقا سعید تنھا 

نگاھش بھ مامان بود و نمی خواست خودش حرفی بزند. سامر ھم دیگر 
باال آمده بود و تقریبا کمی آن طرف تر بھ ما زل زده بود. امیر کھ 

فھمید کسی حرفی برای زدن ندارد، باز خودش بھ حرف آمد. 

- مامانت عاشق این آقا بوده حتی قبل ازدواج با پدرت... 
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مامان دستش را باال گرفت تا امیر ادامھ ندھد حتی با لکنت و گریھ ھم 
سعی کرد، حرف بزند. 

- اینطور نبود! بابات اشتباه برداشت کرد حتی نذاشت من براش توضیح 
بدم! 

بھ ستون تکیھ دادم تا از این ھمھ کلک و دروغی کھ بھم زده بودند از پا 
نیافتم.

امیر اما تصمیم گرفتھ بود دیگر ھمھ چیز را برایم بگویید تا بفھمم کجا 
آمده ام و چرا آن قدر از آن جا بودنم ناراحت و عصبی است. 

- خانواده مادرت نذاشتھ بودن با ایشون ازدواج کنھ چون ھمسن پدرش 
بود و از قضا این آقای عاشق پیشھ، معلم مادرت ھم بوده! بابات ھم 

زمانی فھمید کھ نامھ نگاری ھاشون بھم رو پیدا کرد! اونم زمانی کھ تو 
رو حاملھ بود! عمھ ھم کھ فھمیده بود قبل از این کھ بابات برگرده خونھ 

بھ مامانت گفت تا خودش رو آماده کنھ و براش توضیح بده جریان از 
قراره! عمھ بیچاره نمی دونست کھ این خانم بھ جای توضیح، قصد فرار 

می کنھ! انقد ھولم بوده کھ پاش لیز می خوره و شکمش دقیقا جای کھ 
سر تو اون طرفش بوده بھ لبھ پلھ ھا می خوره و مغزت آسیب می بینھ!

بوی نارنگی

باورم نمی شد با من ھمچین کاری کرده باشند! نھ کار مامان را باور 
می کردم، نھ حتی پنھان کاری امیر تا بھ االن! دوست نداشتم ھیچ 

کدامشان را حتی یک ثانیھ دیگر ببینم. دلم می خواست از آن جا فرار 
کنم و خودم را در یک دخمھ بیندازم تا مدت ھا از ھمھ چیز بی خبر 

باشم اما این مغز لعنتی ام باز امانم نداد و این بار وحشتناک تر از ھر 
زمانی بھ بدنم حملھ کرد. واکنش ھایم آن قدر شدید بود کھ بھ یک باره 
امیر سکوت کرد. نفسم کامال رفتھ بود و ھر چھ می کردم لرزش ھای 
دستم کنترل نمی شد تا راه گلویم را برای کمی نفس کشیدن تکان بدھم. 

امیر درثانی خودش را بھ من رساند. آرام شروع کرد بھ ماساژ دادن 
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پشتم تا کمی راه نفسم باال بیاید. رو بھ مامان داد زد تا قرص ھایم را 
بیاورد. آخرین چیزی کھ دیدم، دویدن مامان بھ سمت اتاق خواب بود. 

***

بھ شدت خستھ بودم. طوری کھ احساس می کردم یک کامیون آجر را 
جا بھ جا کرده ام. دلم می خواست مدت دیگری چشم ھایم را ببندم و 

بخوابم اما کسی در حال صدا کردنم بود و تالش می کرد تا بیدارم کند. 
دستم را کھ باال آوردم بھ شدت سوخت، باالجبار باز سرجایش گذاشتم. 

پلک ھایم را کمی تکان کھ دادم، چند آدم را ناواضح را دیدم. آخرین 
تصویھ دکتر را کھ داشت از اتاق بیرون می رفت، شنیدم. 

- نباید دیگھ بخوابھ، بیدارش کن! 

دکتر کھ بیرون رفت، ھیکل امیر جلویم نمایان شدم حتی حس نداشتم 
نگاھم را باال ببرم. خودش خم شد و کنارم نشست. دستم را بھ آرامی در 

دستش گرفت. 

- بسھ دیگھ، نارنگی خوشگلم باید بیدار بشی! 

تا خواستم کمی بلند شوم، خودش کمکم کرد و باال کشیدم. بھ تخت کھ 
تکیھ دادم، از خستھ گی زیاد سرم گیج می رفت. سرم را بھ تخت تکیھ 

دادم تا کمی آرام شوم ؛ نالیدم. 

- چم شده؟ 

او ھم باالی تخت آمد و تقریبا خودش را رویم خم کرد. موھایم را بھ 
آرامی کنار زد و مرتب پشت گوش ھایم زد. بعد از بوسیدن گونھ ام، 

طوالنی نگاھم کرد. حس کردم خواست چیزی بگویید اما سریع پشیمان 
شد. 

- ھیچی دختر قشنگ من قراره چش بشھ؟ یکم رنگش پریده کھ خوشگل 
تر شده! 
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حرف ھایش را دوست داشتم اما خودم حس خوبی نداشتم. حس گیجی 
مطلق داشتم. نگاھم را کھ در اتاق چرخاندم، تشخیص داد کھ دنبال کسی 

ھستم. بلند شد و در حالی کھ سمت در می رفت بھ حرف آمد. 

- مامانت ھم اینجاست ولی اول بزار ارشیا بیاد کھ ھمھ ما رو کشت 
بخاطرت! 

ھنوز چند لحظھ از بیرون رفتن امیر نگذشتھ بود کھ ارشیا با حالتی بھم 
ریختھ و موھای نامرتب داخل آمد. برایم تعجب آور بود ارشیای کھ در 
ھر حالت نگران نگاه ھای دختران روی خودش بود؛ بسیار عجیب بود 

این گونھ اینجا آمده بود. تا بھ تخت رسید، شانھ ام را کشید و سرم را 
بغل کشید. حس کردم بھ جزء عصبانیت، بغض ھم در صدایش ادغام 

بود! 

- دختره بیشعور! 
زود باش خوب شو، ببرمت خونھ باھات کار دارم! باید مثل زمان ھای 

قدیم وسط حیاط ببندمت، فلکھ ت کنم! 

لبخندم ھر چند خستھ بود اما از تھ دل بود. من ھم دست ھایم را دورش 
حلقھ کردم و بغلش کردم. دلم بھ شدت برایش تنگ شده بود. بعد از او 

عمو حسام و عمھ ھم آمدند. گفتھ بودند زن عمو ھم آمده است اما بخاطر 
آریسا مجبور شده است، پایین بماند چون بچھ بود راھش نداده بودند. 
چندی بعد مامان و آقا سعید ھم داخل آمدند. با وجود این کھ مامان از 
ھمھ خجالت می کشید اما آن قدر نگران بود کھ نتوانست تحمل کند و 

کنارم آمد.

بوی نارنگی

- نگرانت شدم مامان، االن خوبی؟ 
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سرم را بھ نشانھ مثبت تکان دادم و نگاھش کردم. حس کردم از منتظر 
ری اکشن یا واکنشی تندی از سمت من است اما من آن قدر بی حس و 
گیج بودم کھ حتی مسائل چند ساعت پیش ھم برایم بی اھمیت شده بود.

عمھ مدام سعی می کرد از آب میوه ھای کھ خودش ھمیشھ می گرفت بھ 
خوردم بدھد و مامان نیز برای خوردنش، ترغیبم می کرد. متوجھ شده 

بودم رابطھ مامان و عمھ ھنوز مانند گذشتھ است و اصال رفتار بدی 
باھم نداشتند.

امیر دورتر نظاره گر ھردویشان بود و اجازه داده بود این بار خانم ھا 
بھ وضعم رسیدگی کنند. ارشیا ھم ھر چند دقیقھ یک بار خودش را 

کنارم می کشاند و قایمکی عکس دوست دختر جدید مو طالیی اش را 
نشانم می داد؛ من بسیار گیج بودم یا واقعا عکس ھا شبیھ بھ رعنا 

بودند؟!
بار آخر تنھا لبخندی زدم چون بھ شک افتاده بودم. امیر کھ فھمیده بود 
از دستش کالفھ شده ام؛ ارشیا را کنار خودش کشید و ارشیا مانند بچھ 
ھا رو بھ من لب برچید. امیر کھ با تأسف سرش را تکان داد، این بار 

دیگر با صدا خندیدم. 
مامان دستش را بھ سرم کشید و قربان صدقھ ام رفت. 

- عزیزدلم، ھمیشھ بھ خنده!

ھرچند ھنوز کلی ابھامات در ذھنم بود اما در رویش لبخند زدم. االن 
برای لج کردن ، زمان خوبی نبود. زمانی کھ باز دکتر داخل آمد، امیر 
تقریبا جلویش پرید و چند نکتھ را آرام یادآوری اش کرد کھ حواس من 

را جلب کرد اما اصال حرف ھایشان را تشخیص ندادم. دکتر باالی سرم 
کھ آمد، گفت کھ بقیھ کمی دور بگیرند. بعد از چک کردن تبم یکی از 
چشم ھایم را ھم پایین کشید؛ خم کھ شد متوجھ شدم بھ چیزی زل زده 

است اما برای پرت کردن حواس من یک ابرویش را باال انداخت. 

- رنگ چشماتم کھ نارنجیھ، کال انگار نارنج بودی بعد دست و پا 
درآوردی! آره؟
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لبخندی در جواب نگاھش زدم کھ سرش را کوتاه تکان داد. این بار 
انگشت شصت اش را با انگشت اشاره اش را دو طرف پیشانی ام 

گذاشت و محکم سرم را بھ چپ و راست تکان داد. 

- سرت گیج کھ رفت بگو بھم! 

درثانی حس کردم چیزی در سرم تکان خورد و تصویر ھای جلوی 
چشم ھایم چرخید. دستش را محکم کھ گرفتم، کمی حرکتش را آرام کرد 
و کم کم عقب رفت. با یادداشت کردن چند تا چیز کمی از تخت فاصلھ 

گرفت. 

- شانس رو می بینی حتی یکی از قرص ھای جدیدتم رنگش نارنجیھ! 

نگران و ترسیده با آوردن اسم قرص ھای جدید بھ امیر زل زدم. حس 
کردم او ھم نگران است اما چشم ھایش را با آرامش روی ھم گذاشت و 

کنار دکتر رفت. باھم کھ قصد بیرون رفتن کردند؛ بلند جوری کھ صدایم 
بی شباھت بھ داد نبود بھ حرف آمدم. 

- من قرص بیشتری نمی خورم! 

دکتر آخرین یادداشتش را ھم کھ نوشت ھمھ اش را زیر بغلش گذاشت و 
با مھربانی سمت من برگشت. 

- نگفتم کھ قرص بیشتر دخترخوب! گفتم قرص جدید؛ اون قرصات 
دیگھ قدیمی شدن، اینا تازه تولید شدن. 

بعد از بیرون رفتن آن ھا ھنوز ھم آرام نشده بودم و حس خیلی بدی 
داشتم. مدام نگرانم بود و استرسم باعث سرگیجھ ھای دوباره می شد. 

ارشیا مدام می خواست حواسم را پرت کند اما ھیچ کدام از حرف ھایش 
دیگر برایم جالب نبود. تکیھ دادم و گفتم دوست دارم کمی بخوابم اما 

اصال نمی توانستم آن قدر بھ مریضی ام فکر می کردم کھ حس 
می کردم حتی با چشم ھای بستھ ھم سرم گیج می رود.
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بوی نارنگی

فردایش کھ ترخیص شدم از ھمھ گی خواستم چند لحظھ با امیر تنھایم 
بگذارند؛ امیر ھم با لباس ھای من در دستش منتظر ایستاد تا بقیھ بیرون 

بروند.
زمانی کھ ھمھ بیرون رفتند، کنارم نشست حتی اجازه بھ حرف زدنم ھم 
نداد؛ تند و سریع لب ھایم را بوسید. انگار کھ بخواھد فشار این مدت را 

خالی کند یا کمی از دلتنگی اش کم کند. از دیروز خیلی بھتر بودم اما 
ھنوز کمی احساس معلق بودن داشتم. ولی با این حال ھم نتوانستم خودم 
را کنترل کنم و محکم یکی از دستانم را دور گردنش انداختم. زمانی کھ 
کمی از ھم جدا شدیم؛ چند بوسھ ریز زیر گردنم زد کھ سریع خودم را 

عقب کشیدم.

- بوی بیمارستان گرفتم!

دستم را کشید کھ باز در بغلش افتادم. یک بوسھ دیگر زیر گلویم زد و 
زمزمھ کرد.

- تو فقط بوی نارنگی میدی!

لبخندی زدم و دستش را گرفتم. در گفتن حرفم کمی مردد بودم اما دلم 
نمی خواست باز استرس بگیرم؛ خودم را کمی ریلکس کردم تا با 

آرامش و بدون ترس حرفم را بزنم. در چشم ھایش زل زدم و کمی جدی 
شدم.

- امیر یک چیزی می خوام بھت بگم!

دستم را فشاری داد و بھ آرامی دست دیگرش را بھ زیر چانھ ام کشید.

- جانم بگو؟
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- می خوام کھ برگردم پیش مامانم!

دستم را باال گرفتم تا میان حرفم نپرد؛ چھره اش مغموم شد اما ساکت 
ماند.

- خواھش می کنم چند لحظھ گوش بده، نمی خوام برای ھمیشھ برم؛ فقط 
یک مدت کوتاه یا شاید چند روز ولی احتیاج دارم بشینم و با خودش در 

مورد خیلی چیزھا حرف بزنم! می دونم کھ می خوای بگی تو خونھ 
خودمون ھم می تونم باھاش حرف بزنم اما امیر من...

جرعت نگاه کرد بھ چشم ھایش را نداشتم؛ حس می کردم باز گرفتھ شده 
است و بسیار از دستم دلخور است. 

- من می خوام کھ یک مدت ما دوتا ھم از ھم دور باشیم شاید کمی از 
تنش ھای بینمون از بین رفت! 

بالخره نگاھش کردم؛ نگاھش را گرفتھ بود و بھ رو بھ رویش دوختھ 
بود حتی از نیم رخش ھم می توانستم حدس بزنم تا چھ حد بھ او 

برخورده است کھ با این ھمھ کنار آمدن با من، ھنوز ھم می خواستم با 
مامانم برگردم!

دستم را روی شانھ اش گذاشتم اما باز ھم بھ سمتم برنگشت. کم کم داشتم 
از تصمیمم پشیمان می شدم دلم نمی خواست از من دلخور باشد. یک 

باره بھ سمتم برگشت و سرش را سخت و کوتاه تکان داد. 

- باشھ اگھ این تصمیمتھ من حرفی ندارم اما داداش اون یارو اونجاست، 
من نمی تونم این رو تحمل کنم!

بوی نارنگی

فکر اینجایش را نکرده بودم. امیر بھ شدت روی این موضوع حساس 
بود و من می دانستم بھ این راحتی ھا با این یکی کنار نمی آید. تنھا یک 

راه پیش رو داشتم آن ھم جلب کردن اعتمادش بود؛ پس دستش را بھ 
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آرامی گرفتم و کمی انگشتانش را لمس کردم. زمانی کھ بھ حرف آمدم، 
سرم را پایین انداختم. 

- می دونم من ھر چھ قدر بگم کھ اون آدم خوبیھ، می گی من آدم ھا رو 
نمی شناسم! ولی بھت این قول رو میدم کھ اصال نزدیکش نشم البتھ 

درھرحال اون اصال خونھ نیست اگر ھم باشھ حتی با آقا سعید ھم بھ 
زور حرف می زنھ؛ چھ برسھ با ما! 

می دانستم ھیچ کدام از حرف ھایم غیرتش را قانع نمی  کند و او 
تعصب و آبرویش برایش بیش از ھرچیزی اھمیت دارد. خودش سرم را 

بلند کرد و در چشم ھایم زل زد  برای جلب اعتمادش مظلومانھ تر 
نگاھش کردم و کمی حس در چشم ھایم ریختم. 

- بھت قول میدم! 

چیزی نگفت؛ تنھا بلند شد تا کمکم کند کھ لباس ھایم را عوض کنم. تمام 
مدت سکوت کرده بود و من ھم جرعت حرف دیگری را نداشتم. زمانی 
کھ بیرون رفت تا بھ حسابداری برود؛ مامان با شوق و شاید حتی گریھ 

داخل آمد و محکم بغلم کرد. در صدایش بغض ھویدا بود. 

- باورم نمی شھ خواستی پیش من باشی! باید خداروشکر کنم! 

پس امیر راضی شده بود! مامان گفت کھ خود امیر بھ او گفتھ است و 
خودش برای تسویھ حساب رفتھ است. زمانی کھ بیرون رفتیم ارشیا و 

بقیھ ھم تعجب کرده بودند کھ امیر اجازه داده است با مامان بروم. ارشیا 
تا کنار ماشین آقا سعید باھام اومد؛ زمانی کھ من نشستم، خودش را 

روی در خم کرد. 

- پس کی برمی گردی؟ 

حس کردم دلتنگم است اما آن قدر غُد بود کھ دوست نداشت اعتراف کند 
و با تند کردن لحنش، سعی می کرد دلتنگی اش را مخفی کند. 
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- بھ زودی زود! 

پوفی کشید و بھ عقب برگشت. من ھم نگاھم آن سمت رفت. امیر و 
مامان در حال بحث بودند؛ امیر ھنوز با مامان کنار نیامده بود و مامان 

ھم از او دلخوشی نداشت! حس می کردم اگر عمھ و آقا سعید آن جا 
نبودند حتی ھم را ھم می زدند. تنھا صدای مامان را شنیدم زمانی کھ 

امیر سمت داروخانھ می رفت؛ داد زد. 

- یعنی می خوای بگی تو بیشتر از من مراقبشی؟! 

امیر اما حتی برنگشت نگاھش ھم کند. مامان زمانی کھ دید نگاھم روی 
آن ھا است؛ بخاطر من سکوت کرد و سمت ما آمد. ھمھ گی تقریبا 

سوار ماشین ھایشان شده بودند؛ تنھا امیر بھ داروخانھ رفتھ بود تا قرص 
ھای من را بگیرد. آقا سعید می گفت کھ اجازه نداده است او قرص ھا 
را بخرد. ارشیا ھم کنار من ھنوز ایستاده بود؛ عاقبت زمانی کھ فھمید 

فعال بھ خانھ نمی روم، باالجبار مجبورم کرد بوسش کنم. امیر ھم ھمان 
موقع از داروخانھ بیرون آمد. می دانست ارشیا باز مجبورم کرده است 

بوسش کنم؛ چشم غره ای بھ ارشیا رفت کھ ارشیا بی خیال و بدون توجھ 
بھ او عقب رفت. زمانی کھ داروھایم را دستم داد، تنھا گونھ ام را 

فشاری داد. 

- مواظب خودت باش! 

بعد از خداحافظی کوتاھی آقا سعید راه افتاد. بھ عقب برگشتم امیر دقیقا 
ھمان گونھ سرجایش ایستاده بود؛ تا آخرین لحظھ کھ ماشین از در خارج 

شد، ھردو بھ ھم زل زده بودیم.

بوی نارنگی
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زمانی کھ بھ خانھ آقا سعید رسیدیم ھم زمان سامر ھم بھ خانھ برگشتھ 
بود! مشغول باز کردن در بود کھ با دیدن ما سریع تر کارش را انجام 

داد. 
اول متوجھ من نشد اما بعد از دیدنم نگاھش کامال رویم زوم کرد؛ مثل 

کسی کھ تعجب کرده باشد یا شاید باور نکرده باشد من بھ آن جا برگشتھ  
باشم!

داخل کھ رفتیم با دیدن گلخانھ آقا سعید شرمنده شدم؛ دلم نمی خواست 
اصال آن سمت را نگاه کنم.

سامر ھم دقیقا آن سمت ایستاده بود و نظاره گر ما بود. مامان تا خواست 
کمکم کند، یک دستم را بھ ماشین بند کردم و دست دیگرم را باال گرفتم.

- شما برید، االن میام!

آقا سعید نگاھش بین و من سامر را گرداند و جلوتر از مامان باال رفت.
درست بود بھ امیر قول داده بودم با سامر حرف نزنم اما حداقل یک 

عذرخواھی بھ او بدھکار بودم!
بعد از باال رفتن آن ھا سامر انگار کھ خجالت من را تشخیص داده 

باشد، زودتر از من بھ حرف آمد.

- خوبی؟

از تواضع اش لبخندی روی لب ھایم نشست. برخالفِ نظر آقا سعید از 
نظر من او بسیار مھربان بود. تنھا دوست نداشت زیاد حرف بزند، 

ھمین!

- آره، بھترم.

نفس عمیقی کشیدم و چشم ھایم را برای جلوگیری از سرگیجھ ھای 
مکرر بھ ھم فشار دادم.

- من بابت کارھای امیر خیلی متاسفم! ھنوز ھم باورم نمی شھ ھمیچین 
کاری کرده باشھ!
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سرش را کوتاه تکان داد. چند لحظھ سکوت کرد و عاقبت با صدای کھ 
ھالھ ای از غم درش بود، زمزمھ کرد.

- درکش می کنم! منم آخرین باری کھ دنبال دختر مورد عالقھ م رفتم، 
نزدیک بود نصف سرم رو با جای شیشھ مشروب ببرن!

سرش را کھ خم کرد باز متوجھ بریدگی سرش شدم؛ ھمیشھ کنجکاو 
بودم کھ بدانم چھ بالی سرش آمده بود؟ خیال می کردم در بچھ گی بالی 

سرش آمده باشد!

- اون وقت ھا تازه کاباره رفتن رو یاد گرفتھ بودم و خب جوان بودم 
طبیعی بود کھ یکی از اون دخترھای زیبا دلم رو ببره! درخیال خودم 
فکر می کردم اگر بھش ابراز عالقھ کنم دیگھ تا ابد مال من می شھ؛ 

غافل از این کھ اون شغلش ھمین بود! سرگرم کردن مردھا!

با متاسفم من، لبخند کوچکی زد.

- پس کار شوھرت خیلی بی راه ھم نبود! من سر دختری کھ یک ھفتھ 
می شناختمش، نزدیک بود خودم رو بھ کشتن بدم! اون ھم حق داشت 

بدونھ کھ زنش کھ تا این حد دوستش داره، کجاست! اگر یک درصد ھم 
احتمال می دادم حق با اون نیست، مطمئن باش اون قدر راحت جلوش 

نمی ایستادم! 

بھ باال ھم اشاره کوتاھی کرد و ادامھ داد. 

- اما کار خوبی کردی کھ با مادرت برگشتی، من نمی گم اون آدم 
خوبیھ! فقط تا جای کھ می شناسمش فکر نمی کنم اون قدرھا ھم مقصر 

باشھ باید از خودش بشنوی کھ جریان چی بوده!

بوی نارنگی
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- ھمینطوره! 

حرفش را تایید کردم و یک بار دیگر بابت کار امیر عذرخواھی کردم تا 
خواستم باال بروم، صدایم زد.

نام کاملم را! ھرگز نشده بود کھ صدایم بزند! بھ سمتش برگشتم و بھ 
چشم ھایش زل زدم.

- رازم رو بھ کسی نگو! بزار سعید ھنوز فکر کنھ کھ عقیمم!

خنده ام گرفت و سرم را کوتاه تکان دادم. می دانستم شوخی را ادغام 
جملھ اش کرده بود تا دلخور نشوم اما خب حق داشت تاکید کند کھ بھ 

کسی نگوییم؛ موضوعی نبود کھ ھمھ در موردش دید خوبی داشتھ 
باشند.

باال کھ رفتم، مامان جلوی تلویزیون یک جای گرم و نرم و کلی بساط 
دیگر برایم درست کرده بود. نمی دانم چرا جلوی آقا سعید خجالت 

کشیدم! با خودم فکر کردم االن حس می کند با آمدن من، مامان کال او 
را فراموش کرده است اما خود آقا سعید با مھربانی برایم قھوه درست 
کرده بود و حتی چند فیلم جالب ھم با خالصھ ھایشان نشانم داد تا ھر 

کدام را کھ دوست دارم، برایم پخش کند.
دستم را بھ آرامی کھ روی دستش گذاشتم. نگاھش باال آمد لب ھایم را 

کمی بھ ھم فشار دادم و زمزمھ کرد. 

- بابت گلخانھ متاسفم می دونم کھ چھ قدر دوستش داشتین! تقصیر من 
شد. 

بینی ام را بھ آرامی کشید. نمی دانستم فلسفھ این بینی چھ بود کھ بعد از 
عملم ھمھ میل عجیبی بھ کشیدنش داشتن! شاید دلیلش باال رفتن نوکش 

بود. 

- غصھ این چیزھا رو نخور دخترخوب! از اینا آدم تا دلش بخواد 
می تونھ روزی صدتا بخره و بسازه! 
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انگشت اشاره اش را باال برد و یکی روی نوک بینی ام زد. 

- اما خب بھ یک شرط می بخشمت! 

با چشم ھای گشاده شده منتظر ادامھ حرفش ماندم چشمک ریزی زد و 
خبیثانھ بھ حرف آمد. 

- این کھ خودت تو دوباره ساختنش کمکم کنی! 

با این کھ ھیج از این کار خوشم نمی آمد و بھ نظرم فقط آدم را شلوغ و 
نامرتب می کرد اما برای جبرانش الزم دانستم کھ قبول کنم.

تمام مدت دیدن فیلم مامان در حال پختن غذا بود. گاھی ھم با خوراکی و 
تخمھ سراغ ما می آمد. در آخر ھم با زور و اصرارھای مکرر مامان 

سامر را ھم مجبور کرد کھ باال بیاید و با ما فیلم ببیند.
متوجھ شده بودم چھ عالقھ خاصی میان آقا سعید و سامر بود. تمام مدت 
دیدن فیلم سر بھ سر ھم گذاشتھ بودند و گاھی حتی سر شخصیت ھا کھ 
کدامشان منفور تر و ریاکار تر ھستند، دعوا می کردند. مامان انگار بھ 

این کارھایشان عادت داشت. من ھم تمام مدت می خندیدم و بیشتر از 
فیلم آن ھا را نگاه می کردم. متوجھ شده بودم سامر بیشتر قصدش 

خنداندن من بود تا سر بھ سر گذاشتن آقا سعید!

بوی نارنگی

آخرھای شب کھ با مامان بھ اتاق رفتیم؛ حس کردم ھنوز از من خجالت 
می کشد و کمی معذب بود. تمام مدت سرش را پایین گرفتھ بود تا 

نگاھش بھ من نیفتد. زمانی کھ پتو را رویم کشید، مچ دستش را گرفتم. 
نگاه کوتاھش ھم پر از غم بود. با کمی کشیدن دستش، کنارم جای 

گرفت و نشست.
ھردو طوالنی مدت سکوت کرده بودیم. او داشت بھ چیزھای کھ 

می خواست بگویید فکر می کرد و من ھم فرصت داده بودم تا آن جای 
کھ دوست دارد، روی حرف ھایش تمرکز کند. نگاھم را بھ تاریکی شب 
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دوختھ بودم. امشب در آسمان حتی ستاره ھم پیدا نمی شد، کامال سیاه 
بود.

- من حتی بھش فکر ھم نمی کردم! زمانی کھ برای اولین بار اومد 
خواستگاریم، تازه فھمیدم کھ سعید بھ من چشم داشتھ! انگار کھ ھمین 

ممنوعھ بودن ازدواجمان، من رو بیشتر بھ سمتش ترغیب می کرد.

نگاھش روی کاغذ دیواری زوم شده بود و انگار کامال برگشتھ بود بھ 
آن زمان و مکان!

- ذاتھ آدمھ دیگھ ھرچیزی براش ممنوعھ تر باشھ، بیشتر تشنھ بھ دست 
آوردنش می شھ!

بعد از چند لحظھ سکوت باز حرفش را ادامھ داد.

- آقاجون مي گفت دختر یکی یھ دونم رو بھ ھمسن خودم نمیدم! مامان 
ھم کھ کال محال بود رو حرف آقاجون حرف بیاره! اما یک اشتباھی کھ 

این وسط شد این بود کھ چون مدرسھ م بھ خونھ نزدیک بود، حاضر 
نشدن عوضش کنن و این شد کھ من ھرروز سعید رو می دیدم. اون 
وقت ھا معلم مرد و زن نداشت، ھرکی رو پیدا می کردن کھ درس 

می داد؛ می فرستادن فقط مدرسھ بی معلم نمونھ! تازه کم کم داشتم بھ 
چشم یک مرد بھش نگاه می کردم دیگھ ھیچوقت بھ چشمم معلم نیومد! 

ھرروز داشتم شیفتھ ترش می شدم و سعید ھم مدام از اون طرف بیشتر 
پافشاری می کرد، این کھ اون قدر من رو می خواست برام حس خوبی 

داشت.

بھ سمتم برگشت و دست ھام رو گرفت. حس کردم این جای ماجرا 
بسیار برایش تلخ و دردآور است.

- من ھیچوقت از بابات بدم نیومد فقط اوایل ازش خوشم نمی اومد. اونم 
تنھا دلیلش اجباری بودن ازدواجمون بود، نھ ھیچ چیز دیگھ! اوایل 

خواستگاری بابات، من ھنوز تو فکر سعید بودم. فکر می کردم ھنوز 
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جای امید ھست. می تونم آقاجون رو پشیمون کنم. این شد اون اوایل 
شروع کرده بودیم بھ نامھ نوشتن! با رسمی شدن ماجرا دیگھ بی خیال 
شدم. کال سعید رو فراموش کردم. قسم می خورم کھ کردم حتی شنیدم 

کھ اونم ازدواج کرده دیگھ ھمھ چی برام تموم شده بود! با این کھ خیلی 
با بابات خوشحال نبودم اما حتی یک ثانیھ ھم نذاشتم فکر سعید بیاد تو 

زندگیمون تا این کھ اون ماجرا پیش اومد!

آن قدر در صورتش غم و ناراحتی احساس می شد کھ دلم برایش 
سوخت. بلند شدم و بغلش کردم. من بابا را دوست داشتم و حق می دادم 
از این کھ بعد از سال ھا فھمیده باشد ھمسرش کس دیگھ ای رو دوست 

داشتھ، دیوانھ شود اما بھ مامان ھم حق می دادم چون این مسائل پیش 
آمده تقصیر او ھم نبود. دستش را پشتم کشید و آرام نوازشم کرد.

بوی نارنگی

- یکی از نامھ ھای کھ سعید برام نوشتھ بود، دست بچھ ھا جا مونده 
بود!

بعد از سال ھا باھام تماس گرفت و گفت کھ با دیدن نامھ یاد من افتاده 
است؛ گفت دوست داره من رو ببینھ، منم گفتم حاملھ ام و االن نمی تونم 

راحت مسافرت کنم بمونھ برای بعد. نمی دونم چی شد کھ گفت باشھ 
نامھ رو برات پست می کنم تا خواستم بگم نھ، زبانم گرفت و دلم گفت 

بزار بیاد. یک نامھ ست دیگھ، برای من نوشتھ شده! یک نامھ قدیمی بعد 
این ھمھ سال چیکار می تونھ بکنھ مگھ؟! 

بالخره اشک ھایش پایین ریخت و بی امان گریھ می کرد. بھ شدت دلش 
می خواست برگردد بھ آن روزھا و اشتباھاتش را جبران کند. بینی اش 

را باال کشید. 

- نمی دونستم ھمین یک نامھ دودمانم رو بھ باد میده! بھ عمھ ت گفتھ 
بودم. گفتم اگر خودم پایین نبودم، اون نامھ رو برام از پستچی بگیره اما 

روزی کھ اومد خودم بودم. تنھا چیزی کھ ھرگز بھش فکر نمی کردم 
این بود کھ سعید آدرس خانھ و شماره اش را در نامھ نوشتھ باشد! گفتھ 
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بود ھر زمان کھ بخواھم می توانم باھاش تماس بگیرم. او ھمیشھ در یاد 
من است. از استرس و شوک زیاد حالت تھوع گرفتم و بھ دستشویی 
رفتم. نامھ ھمان مدلی باز شده روی تخت افتاده بود. شانس من بود 

دیگھ! بابات ھمون لحظھ خونھ اومده بود. نامھ رو دیده بود. خونده بود. 
عمھ ت می گفت روانی شده. می گفت ھرچی بھش گفتھ مال االن 

نیست، باور نکرده. فکر کرده بود من و سعید در آن مدت آشنا شده ایم. 
رفتھ بود بیرون تا من رو نکشھ. ترسیده بودم. بیشتر از خودم، برای تو! 

می دونستم یک کاری می کنھ! تازه حس مادرانھ رو درک کرده بودم. 
نمی تونستم تو رو بھش بدم. سخت بود، خیلی سخت! بالخره زیر اون 

ھمھ فشار بدترین تصمیم رو گرفتم؛ فرار! چیزی کھ کامال تایید کرد کھ 
من گناھکارم! حق با بقیھ ست من واقعا گناه کردم و تاوانش ھم ندیدن 

سال ھای تو بود! 

با چشم ھای سرخ شده اش و اشک ھای روانش، نگاھم کرد. دستش را 
دور صورتم قاب گرفت. 

- اما یک چیز رو می خوام بدونی، سعید اصال از این ماجرا خبر 
نداشت. ھمین کھ با یک دست لباس اومدم تو خونھ ش و بیرونم نکرد، 

کلی ھم در حقم لطف کرد. 

نمی دانستم دقیقا کی مقصر این ماجرا بوده است؟! 
پدرِ مادرم؟ 

آقا سعید؟ 
مادرم؟ 

بابا؟ 
یا تقدیر؟! 

ھر کدام کھ بود این سرشت را برای ما رقم زده بود و دیگر نباید در 
این ماجرا دنبال مقصر گشت!

بوی نارنگی
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- دیگھ مھم نیست مامان، من فقط دوست داشتم دلیل امیر رو بدونم و این 
کھ چرا ھردوتون از ھم بدتون میاد! فقط می خواستم این مسئلھ حل بشھ 

چون برای من مھمھ کھ بین شما دعوایی نشھ! 

مامان دستی زیر چشم ھای خیسش کشید و لبخند زیبای بر لب آورد کھ 
صورت شاداب و جوانش را با آن مژه ھای آب دار و لبخند زیباتر کرده 

بود. 

- چون ھردومون دوست داریم و این طبیعیھ کھ از ھم بدمون بیاد! تو 
طرف ھر کدوم ما رو بگیری، اون یکی تنھا می شھ! 

تا بھ حال از این دید بھ مسئلھ نگاه نکرده بودم؛ حق با مامان بود.
من اگر امیر را انتخاب می کردم، مامان تنھا می ماند و اگر پیش مامان 

می ماندم؛ قطعا امیر یک لحظھ ھم آرام نمی گرفت و ھرروز این جا 
بود تا یک دعوای دیگر راه بیندازد! باید یک فکری در این میان 

می کردم تا شاید ھردویشان اگر شده بخاطر من ھم کمی باھم کنار بیایند 
و دیگر جر و بحث را کنار بگذارند.

موبایلم کھ زنگ خورد، خم شدم و نگاھی بھ صفحھ اش انداختم. مامان 
ھم نگاھش بھ سمت صفحھ موبایل رفت. با دیدن اسم امیر سریع بلند شد 

و بعد از بوس کوچکی، شب بخیری گفت و بیرون رفت. تماس را تا 
وصل کردم، صدای دلربایش در گوشم پیچید و دلم را بھ تاب تاب 

انداخت.

- نمی تونم دیگھ باید بگردی!
فھمیدی؟ باید!

بی اختیار خندیدم. طوری کھ صدایم کامال در فضای اتاق پیچید. انگار 
کھ خنده من کمی آرامش کرده باشد؛ صدایش این بار کمی آرام تر شد 

اما ھنوز رگھ ھای از حرص میان کلماتش مشھود بود.

- یک کاری می کنی ھمین االن بلند بشم بیام بندازمت رو کولم و 
ببرمت!
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برایش شیرین زبانی کردم، مانند بچھ گی ھایم کھ آن قدر بی اختیار 
می شد با تمام غرور و تبکرش کھ سعی داشت ھمیشھ من را از خودش 
دور کند و از او بترسم اما اختیارش را از دست می داد و گونھ ھایم را 

غرق در بوسھ می کرد؛ حال ھم دیگر نتوانست تلخی اش را ادامھ بدھد. 

- نگفتی کھ دلت برام تنگ شده پس برنمی گردم! 

زیر لب کمی با خودش غُر غُر کھ کرد ریز خندیدم؛ این بار خودش ھم 
خندید. 

- کی اونجاست؟! 

می دانستم با دروغ گفتن تنھا ھمھ چیز را بدتر می کنم پس ترجیح دادم 
راستش را بگوییم اما بفھمد کھ من در اتاق ھستم. 

- ھمھ ھستن! داداش آقا سعید ھم ھست اما من تو اتاق ھستم.

بوی نارنگی

انگار از این کھ برای اولین بار بھ او دروغ نگفتھ بودم، راضی بود و 
چیزی در لحنش تغییر نکرد. ھمین روراست بودنم، برایش کافی بود. 

این را بھ ھمھ چیز ترجیح می داد. خودش ھم ھمیشھ تاکید داشت کھ اگر 
بدترین کار دنیا را بکنم ولی خودم برایش بگوییم، رفتار و بازخوردش 

طوری دیگر است با زمانی کھ خودش مسئلھ را بفھمد! 

- باید برگردی! می خوام زمین ھا رو از عمو حسین پس بگیرم! بھ 
امضاء تو ھم نیاز داریم! 

چند ثانیھ سکوت کردم. نمی دانستم باز می توانستم با آن ھا رو بھ رو 
شوم یا نھ؟!
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چون این بار ھمھ گی ھمھ چیز را فھمیده بودند و این بار بھ جزء ترس 
از خود عمو، خجالت ھم مانع دفاع کردن از حقم را می گرفت اما امیر 
مثل ھمیشھ کھ ذھنم را خوانده بود با تحکم و تاکید باز سعی کرد ترس 

را از من دور کند. 

- ھیچ احدی تا من زنده م، نمی تونھ حتی نزدیکت بشھ! میای حقت رو 
پس می گیری! 

چشم ھایم را برای مدت کوتاھی بستم. 

- من با بودن تو ھیچوقت از کسی نمی ترسم! 

نفس عمیقی کشید. این بار صدایش پر از شیفتھ گی بود. 

- برگرد، دلم برات تنگ شده! 

- منم دوست دارم! 

بالخره حرف دلش را زده بود و خندید. مانند ھمان زمان ھای کھ 
می گفت مواظب خودت باش، من می گفتم منم دوست دارم! می گفت 

شب بخیر، می گفتم منم دوست دارم! می گفت دلم برات تنگ شده، 
می گفتم منم دوست دارم تا بداند من معنی تمام جملھ ھایش را می فھمم!
این بار ھم ھمان مدلی جوابش را دادم. اما باز نگفت کھ منظورش از 

حرفش چھ بوده است!
تا میان ھای شب با ھم حرف می زدیم. گاھی آن قدر بلند می خندیدم کھ 
مجبور می شدم بالشت را روی سرم بگذارم. زیر پتو درحالی کھ داشتم 

از گرما خفھ می شدم، زمزمھ کردم. 

- ھمھ خوابیدن! 

- تقصیر توه کھ کاری کردی مثل این بچھ مچھ ھا زنگ بازی کنیم 
انگار این نامزد بازیا رو دلت مونده بود! 
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کمی پتو را کنار کشیدم تا نفسم آزاد شود. بعد از تنفس کوتاھی بھ حرف 
آمدم. 

- آره شاید ھم دلم خواست خواستگاریم ھم بیای! 

با صدا کردن اسمم باز خنده ام گرفت اما خودم را کنترل کردم. تا چندی 
بعد یک ریز غُر زد و ھمھ چیز را تقصیر من انداخت. بعد از شکایت 
ھایش بالخره اجازه داد تا قطع کنم اما با ھشدار و تکرار این کھ فردا 

بعد از تعطیل کردن باشگاه دنبالم می آید و اجازه ھیچ اعتراضی را بھ 
من نداد!

بوی نارنگی

فردای آن روز زمانی کھ بیدار شدم مامان کنار کمد مشغول آویزان 
کردن لباس ھای بود کھ در بیمارستان کثیف شده بود و حال مشخص 

بود شستھ بودشان و بعد از اتو کردن، داشت آویزانشان می کرد.
نمی دانستم حال چھ گونھ برای او ھم توضیح بدھم کھ امروز امیر دنبالم 

می آید و بھ خانھ خودمان برمی گردم!
زمانی کھ برگشت تیشرتم را بردارد با دیدن چشم ھای بازم لبخند زیبای 

زد و کمی جلو آمد؛ زمانی کھ مقابلم ایستاد متوجھ شدم رنگ موھای 
نارنجی او ھم کمی باال آمده است و میان موھای طالیی اش، ھارمونی 

دلبری پیدا کرده بود. با فکر بھ این قطعا آقا سعید ھم با آن موھای 
نارنجی مامان عاشقش شده بود، لبخندی زدم با لبخندم مامان بھ کنار 

دستم اشاره کرد.

- مقوی و پر از ویتامین!
ھمش رو باید بخوری چون یک قرص ھم داری باید تو روز بخوری!

با شنیدن اسم قرص اخم ریزی میان ابروھایم نشست اما سعی کردم 
اوقات خودم را برایش تلخ نکنم. بالخره باید باھاش کنار می آمدم؛ مغزم 

کھ با من کنار نمی آمد.
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نگاھی بھ روی میز انداختم دو نوع آب میوه با صبحانھ کامل برایم چیده 
بود. چون دیشب ھم کم آشتھا بودم و چیزی زیادی نخورده بودم حال بھ 

شدت گرسنھ بودم، درحالی کھ بلند می شدم و ھنوز چشمم بھ صبحانھ 
بود؛ زیر لب زمزمھ کردم.

- ممنون.

- نوش جانت. 

چشم ھایش را طوالنی روی ھم فشرد و باز سمت کمد برگشت. سینی 
را ھمراه با محتویات داخلش روی زانوھایم گذاشتم و کم کم شروع بھ 

خوردن کردم. تنھا یک بار در خاطر داشتم کھ داخل اتاق صبحانھ 
خورده باشم. آن ھم زمانی بود کھ در مدرسھ از راه پلھ پایین افتادم و 

استخوان یکی از پاھایم در رفت. ھنوز ھم با یاد آن صحنھ، دردش 
کامال در وجودم می پیچید. بسیار بد پایین افتادم بھ طوری کھ حتی 

صدای استخوانم ھم آمد. 
تنھا آن یک بار امیر اجازه داده بود کھ پایین نروم و در اتاقم صبحانھ 

بخورم. آن ھم روز دوم کھ فھمید تا کنار پنجره می توانم راه بروم، 
مجبورم کرد کھ دیگر برای خوردن غذا پایین بروم. 

ھمیشھ معتقد بود کھ نباید ما از بودن عمھ سوءاستفاده کنیم و از وظایف 
خودمان بگذریم. عمھ اگر آن جا بود تنھا بھ این دلیل بود کھ ما را 

دوست دارد وگرنھ راحت می توانست یک جای کوچکی برای خودش 
بخرد و برود.

بوی نارنگی

زمانی کھ مشغول گرفتن لقمھ بودم، مامان کنارم آمد. اول از ھمھ کش 
موی کوچک و سیاھی برداشت و پشتم نشست. متوجھ شدم قصد دارد 

موھایم را ببافد. وقتی قسمت ھای موی سرم را جدا کرد، آھی از 
حسرت کشید. 
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- چھ قدر حسرت این چیزھا بھ دلم مونده بود. فقط خدا می دونھ چھ 
چیزھای برات خریدم تا فقط بھ دنیا بیای و من از دیدنشون تو تنت ذوق 

کنم. ھربار از کنار یک دختر بچھ رد می شدیم با شوق تمام مدت 
نگاھش می کردم و از ھمان گیره و تل ھا برات می گرفتم  نکنھ دختر 

من کم داشتھ باشھ. ھربار تصور می کردم موھات رو یک جور درست 
کنم. 

غم حتی در دل خودم ھم نشست.
من ھم ھمیشھ حسرت این کھ کسی موھایم را بدون آن کھ خودم بگوییم، 

برایم ببافد را در دلم داشتم. عمھ برایم می بافید اما فقط زمان ھای کھ 
خودم یادآوری اش می کردم. گاھی حتی ارشیا ھم برایم غصھ 

می خورد و کمکم می کرد. یک بار کھ در اتاقم مشغول بستن موھایم 
بودم و می خواستم کھ خودم ببافمشان ؛ ارشیا داخل آمد و پشتم ایستاد.
زمانی کھ دید آن قدر گردنم را کج می کنم تا در آیینھ خودم را ببینم. 

موھایم را از دستم گرفت و روش بافت را ازم پرسید. آن روز او برایم 
چیدش. ھر چند کھ آن قدر ھا ھم درست و زیبا نشد اما بھ دلم نشست. 

چون برایش مھم بود و بعد از آن ھم بارھا خواستھ بود برایم ببافد. 
با تکان دست ھای مامان روی سر شانھ ام سرم را بھ سمتش کج کردم. 

- غصھ نخور عزیزم، خودم ھمھ اش رو برات جبران می کنم! االن 
صبحانھ ت بخور ببخشید تو رو ھم ناراحت کردم! 

دستم را روی دستش گذاشتم و آرام لمسش کردم. زمانی کھ او مشغول 
بافتن شد، من ھم کمی از آبمیوه ام خوردم. ھنوز در فکر بودم و 

نمی دانستم باید میان مامان و امیر چھ کاری کرد کھ ھم با ھم کنار 
بیایند، ھم با رفت و آمد من در این میان!

دلم می خواست کھ مامان خودش ھم برای امیر ماجرا را تعریف کند تا 
کمی کدورت میانشان از بین برود. قطعا امیر در این سال ھا فقط از دید 

بابا بھ قضیھ نگاه کرده بود و ھمین باعث شده بود کھ یک طرفھ بھ 
قاضي برود. 
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- مامان می شھ بگم امیر بیاد این جا یکم با ھم حرف بزنید؟! حداقل این 
یک بار بخاطر من با ھم کنار بیاین!

بوی نارنگی

مامان سکوت کرد حتی دستانش ھم ایستاد؛ شاید خطر را احساس کرده 
بود و دلش بھ او ندا داده بود کھ من می خواھم بھ خانھ ام برگردم. حالت 

ھایش ھم حتی گیج مانند بود. گاھی موھایم را رھا می کرد، گاھی 
محکم تر می گرفتشان. سکوتش کھ طوالنی شد، خواستم بھ سمتش 

برگردم کھ اجازه نداد و زمزمھ کرد. 

- بافتت خراب می شھ، صاف وایستا! 

نمی دانستم این یعنی چھ و چھ منظوری دارد؟!
بھ جلو برگشتم و من ھم این بار سکوت را در پیش گرفتم تا اگر خودش 

حرفی دارد بزند یا شاید می خواست کھ فعال فکر کند و بعداً جوابم را 
بدھد.

بافت کھ تمام شد، خم شد و از ھمان کمد زیر میز یک کش کھ پاپیون 
کوچک بنفش مانندی رویش بود را بھ پایین موھایم زد. زمانی کھ 

کارش تمام شد از ھمان پشت سرم خم شد و روی موھایم را بوسید. بعد 
از بوسھ اش دست ھایش را دورم پیچید. نفس را عمیق از پشت گوشم 

کشید. 

- اگر تو بخوای باشھ، باھاش حرف می زنم! فکر نمی کردم تا این حد 
امیر برات مھم باشھ! خیال می کردم فقط یک حسھ کھ بھ قول خود امیر 

بخاطر نبودن ھای من کھ باعث کمبود محبت برات شده و اون تونستھ 
برات جبران کنھ، برات بھ وجود اومده کھ با برگشتنم می تونی 

فراموشش کنی اما انگار این جوری نبود و حست بھش خیلی بیشتر تر 
از این حرفاس! 

سینی را آرام آن سمت تخت گذاشتم تا آبمیوه ھا نریزد و بھ سمت مامان 
خودم را کج کردم ازم کمی فاصلھ گرفت و اجازه داد بھ سمتش برگردم. 
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- ھنوز ھم آقا سعید رو ھمون مدلی دوست دارین؟! 

چشم ھایش ثباتش را از دست داد و روی یک نقطھ دوری ثابت ماند 
انگار کھ سوالم ذھنش را مشغول کرد یا شاید ھم خودش می خواست 

بفھمد کھ حسش چیست؟! 

- راستش اوایل کھ برگشتم پیشش، نھ! فقط اومدم، نمی دونم چرا! ھنوز 
ھم دلیلش رو نمی دونم اما خود سعید ھم می دونھ اوایل حتی دیگھ از 

اونم بدم می اومد! خب کم چیزی نبود، سر نامھ اون بچھ م رو از دست 
داده بودم! طبیعی بود این حسم. من تازه زایمان ھم کرده بودم، ھنوز 

حساس بودم. ھنوز تو رو توی وجودم احساس می کردم. حس می کردم 
ھنوز تو رحمم ھستی! بعضی شب ھا حتی پیش می اومد کھ خیال 

می کردم داری لگد می زنی اما خب سعید باھام راه اومد. برخالف 
حرف ھای آقاجون کھ می گفت من گول خوردم و سعید چون پول داره 

و برا خودش کسی شده فکر کرده باید زن جون بگیره و ھوس برش 
داشتھ؛ اون زمان بود کھ فھمیدم من ھوس برم داشتھ بود کھ زن یک 

استاد بشم! جون بودم، خیال می کردم اینجوری بلیت اون زندگی خوبھ 
رو بردم!

این سعید بود کھ ھنوز پای عالقھ ش مونده بود و اون قدر با من 
مھربون بود کھ باز من رو شیفتھ خودش کرد.

بوی نارنگی

حق با مامان بود؛ آقا سعید از آن دستھ از آدم ھای بود کھ با مھربانی 
ھرکسی را بھ سمت خودش جذب می کرد.

از زمانی کھ این جا بودم حتی یک بار ھم نشد فکر کنم کھ من با سامر 
برایش فرقی دارم! تنھا با من محتاط تر شوخی می کرد چون ھنوز 
اخالقیات من را نمی شناخت و نمی خواست کھ ناراحتم کند. من ھم 

حتی با چند روز آشنا شدن باھاش ازش خوشم آمده بود و فھمیده بودم 
چھ آدم بی ریای است. 
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- فکر کرده بودی اگر یک روز من ھم مثل خودت عاشق بشم، اجازه 
میدی سمتش برم یا مثل پدرت چون عشقم ازم بزرگتره مانعم می شی؟! 

نگاھی بھ چشم ھایم انداخت و نفس را آه مانند کشید. سرش را کوتاه کج 
کرد و چند بار با تایید تکان داد انگار کھ حرفم برایش معنای خاصی 

داشت. عاقبت با کمی تفکر بھ حرف آمد. 

- آره فکر کرده بودم!
ھمون روزھای کھ حاملھ بودم! خیلی ھم فکر کردم چون داغش بھ دل 

خودم مونده بود؛ نمی خواستم کھ دخترم ھم داغ بھ دل بشھ!
اما خب االن کھ بھ این سن رسیدم اگر یک درصد احتمال می دادم 

انتخابت بھ نفعت نیست، صددرصد جلوت می ایستادم و مخالفت رو 
اعالم می کردم. 

خودش بھ حرف خودش لبخند کوچکی زد انگار کھ شبیھ بیشتر پوزخند 
بود. 

- انگار تا بھ این سن نرسی نمی فھمی پدر و مادرت از کارھاشون چھ 
منظوری داشتن! خب درھرحال این قانون طبیعتھ و این مسئلھ ھربار 

تکرار و تکرار می شھ! شاید آقاجون ھم مصلحت من رو بھتر 
می دونست. منم االن مصلحت تو رو با امیر بھتر می دونم. ھر چند کھ 
از غُد بازی ھاش اصال خوشم نمیاد اما این کھ ھمیشھ و در ھمھ حال بھ 
فکرتھ و می خواد بھترین چیزھا رو داشتھ باشی، کافیھ! این خیلی بیشتر 

از دوست داشتن، ارزش داره! 

سرم را تکان دادم کھ سریع بلند شد و اشاره ای کوتاھی بھ آب میوه ام 
کرد. 

- قرصت رو میارم با آبمیوه بخورش. 
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سینی رو برداشتم و دنبالش از اتاق بیرون رفتم دیگر از خوابیدن خستھ 
شده بودم. از حیاط صدای تق تقی می آمد، سینی را روی اُپن کھ 

گذاشتم. مامان قرص را برایم جدا کرد و بھ دستم داد. 

- سر و صدای چیھ؟ 

قرص را قورت دادم و آبمیوه را در سینی گذاشتم. 

- سعید و سامر دارن گلخونھ رو دوباره راه می ندازن!

بوی نارنگی

یک تای ابرویم را باال انداختم و سمت پنجره آشپزخانھ رفتم.
یکی از پنجره ھا را باز کردم و از آن جای کھ کمی از سقف حیاطشان 

سوراخ بود و رفت و آمدھایشان را می دیدم؛ خودم را کھ خم کردم، 
صدای مامان گنگ و دور از پشتم آمد. 

- خودت و خم نکن می افتی! 

با رد شدن سامر با چند نایلون خاک کھ گوشھ حیاط گذاشتھ شان از دیدن 
سر و وضع اش خنده ام گرفت. خودم را کمی بیشتر خم کردم، این بار 
آقا سعید ھم بھ آن سمت رفت و کنار سامر ایستاد. باھم داشتند در مورد 

خاک ھا حرف می زدند. صدایم بی شباھت بھ داد نبود بھ ھمین دلیل 
ھردویشان سریع نگاھشان سمت من چرخید. 

- قرار بود منم کمکتون کنم! 

با بلند کردن سرشان، سریع چشم ھایشان را بستند. آفتاب بھ چشم 
ھایشان می زد و نمی توانستند باال را نگاه کنند بھ ھمین دلیل دست 

ھایشان را روی پیشانی شان گذاشتن تا کمی از آفتاب جلوگیری کنند؛ آقا 
سعید لبخندی زد و اشاره کرد عقب بروم. 
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- نیفتی پایین وروجک! 

دست ھایم را کھ باز کردم و حالت پرنده ھا را درآوردم. این بار سامر 
ھم نگران اشاره کرد عقب بروم؛ خندیدم و عدد یک را با انگشتم نشان 

داد. 

- یک دقیقھ دیگھ پایینم! 

بھ سمت مامان برگشتم و گفتم برای کمک پایین می روم و لطفا دوتا 
نایلون بھ من بدھد؛ فکر کرد کھ نایلون ھا را آقا سعید خواستھ است، 
زمانی کھ در دستم کردم و پایینشان را گره زدم با تعجب نگاھم کرد. 

لب ھایم را ھمراه با شانھ ھایم کمی جلو دادم. 

- خب چیکار کنم کثیف می شم! 

بعد ھم خم شدم یواشکی و پچ پچ کنان زمزمھ کردم. 

- اگر سامر نبود یکی ھم سرم می کردم ولی حیف برادر شوھرت 
کالس کاریش باالس، آدم روش نمی شھ! 

مامان از حرف ھای من غش غش خندید. بھ طوری حتی آقا سعید از 
پایین صدایش کرد تا دلیل خنده اش را بداند. گفتم کھ نگویید و آبرویم را 
بیش از این جلویشان نبرد. بعد از چشمک مامان این بار با سرعت پایین 

رفتم. زمانی کھ پایین رفتم، ھردویشان روی یک گلدان بزرگ خم شده 
بودند و گل زیبای و بزرگی کھ داخلش بود را جا بھ جا می کردند. کنار 

ایستادم و چیزی نگفتم تا کارشان را بکنند.

بوی نارنگی

زمانی کھ سامر برگشت تا کمی خاک در گلدان بریزد، سالمی کردم کھ 
با چشم ھایش جوابم را داد. آقا سعید ھم برگشت و با خوش رویی جوابم 

را داد. کنار دیوار کھ ایستادم، دقیقا رو بھ روی آقا سعید بودم. منتظر 
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سامر بود تا برایش خاک بیاورد. چشمک کوچکی کرد و با مزاح و 
لودگی بھ حرف آمد. 

- این سامر شاگرد خوبی برا من نمی شھ! فقط نیم ساعت معطلم تا برام 
خاک بیاره؛ یکی مثل تو می خوام کھ زبر و زرنگ باشھ! 

خندیدم و نگاھی بھ سامر انداختم. می دانست آقا سعید دارد شوخی 
می کند، تنھا نگاه کوتاھی از گوشھ چشم بھ من انداخت و جوابی نداد.

خاک را کھ کامال خالی کرد، بلندش کرد و سمت ما آمد؛ زمانی کھ 
جلوی من کھ گذاشتش ھم من ھم آقا سعید با تعجب نگاھش کردیم. بھ من 

و خاک اشاره ای کرد و رو بھ آقا سعید بھ حرف آمد. 

- بده شاگرد جدیدت برات بریزه پای گل ھا من بلد نیستم! 

بعد ھم عقب رفت و با ابرو ھای باال رفتھ بھ ما نگاه کرد. سرم را کوتاه 
تکان دادم و برای این کھ کم نیاورم با قیافھ حق بھ جانب و ھمھ فن 

حریف جلو رفتم. نایلون ھا را مانند دستکش باال کشیدم و با تفکر لب 
ھایم را کمی جلو دادم. آقا سعید کھ نگاھم کرد کمی خودم را جدی کردم 

و برای سامر چشم غره ای رفتم. 

- بلدم، خیالتون راحت آقا سعید! 

متوجھ شدم سامر گوشھ لبش باال رفت و کمی خودش را سمت ما خم 
کرد تا کارم را ببیند؛ ھر چی اون بیشتر خم می شد، من بیشتر کج 

می شدم تا کارم را نبیند. آقا سعید گیاه رو با ریشھ اش باال گرفت تا من 
ھم خاک پایش بریزم. 

- اگر بلد نیستی تو گیاه رو بگیر تا من خاک پاش کنم. 

با سرتقی و از حرص سامر سرم را تکانی دادم؛ آقا سعید ھم کھ فھمیده 
بود از این سامر مسخره ام کرده است، دارم خودم را کاربلد نشان 

می دھم، خنده اش گرفتھ بود. 
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- نھ بلدم!

بوی نارنگی

ھرچی خاک بھ دستم می رسید پای گل ھا می ریختم تا زمانی کھ آقا 
سعید بلند خندید حتی سامر ھم خنده اش گرفت؛ با تعجب نگاھشان کردم. 
آقا سعید سعی کرد خودش را کنترل کند، گلدان را کمی عقب کشید و بھ 

من اشاره کرد کھ بھ جای دستش نگاه کنم. 

- ببین عزیزم نمی شھ کھ فقط بریزی روش باید الیھ الیھ بریزی کھ 
ریشھ ھا نشکنن یا بھ ھم فشار نیارن! 

سامر ھم این بار کنارمان نشست ، او ھم آرام شروع کرد بھ توضیح 
دادن برای من، دیگر کمی کھ یاد گرفتھ بودم و درباره گل ھا خیلی 

چیزھا فھمیده بودم. این بار من بودم کھ دلم نمی خواست داخل برویم. 
نایلون ھا را در آورده بودم و با دست ھایم این بار خودم را غرق در 
خاک کردم و دیگر کثیف شدن برایم اھمیتی نداشت. ھمھ خاک ھا را 

تقریبا عوض کردیم و زیرشان را تمیز کردیم؛ گلخانھ را تقریبا بھ حالت 
قبلش برگرداندیم شاید حتی تمیز تر ھم شده بود.

مامان ھم با چند استکان چای پایین آمد و کنارمان نشست. سامر بھ گل 
کوچکی کھ در دستم بود زل زده بود و تا پایان کاشتن گل بھ دستم زل 

زده بود.

- تالشت قابل تقدیره؛ باغبونی ھم بھت میاد!

اول خیال می کردم باز دارد مسخره ام می کند اما با دیدن حالت 
صورت عادیش و فارغ از ھر حسی، متوجھ شدم کھ بسیار جدی است. 
باال کھ رفتیم بھ مامان در چیدن سفره کمک کردم و او تمام مدت با لذت 

نگاھم می کرد حتی آقا سعید ھم معتقد بود کھ خانھ شان یک دختر کم 
داشتھ است و با آمدن من خانھ شان پر نور شده است.
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بعد از خوردن غذا و جمع کردن وسایل کنار مامان ایستادم ؛ داشت 
ظرف ھا را خشک می کرد. چند تا از ظرف ھا را سرجایشان گذاشتم و 

با کمی من من کردن، بالخره حرفم را زدم. 

- امیر امروز میاد دنبالم! 

نگاه کوتاھی بھ چشمانم انداخت و لیوان را بعد از خشک کردنش، ھمان 
جا گذاشت. 

- می دونستم ھمین روزھا میاد، بالخره شوھرتھ؛ باید می اومد. اگر تو 
دوست داشتھ باشی می تونھ امشب بیاد باال، بعدش باھم برمی گردین.

بوی نارنگی

لبخندی از روی تشکر زدم اما چیزی نگفتم چون جواب امیر را 
نمی دانستم! فقط خدا را شکر کردم کھ مامان آن قدر را ھم بد با این 

مسئلھ برخورد نکرده بود. بعد از تشکر کوتاھی بھ اتاق رفتم تا با امیر 
تماس بگیرم.

مدتی فکر کردم کھ باید چھ بگوییم تا راضی شود؟!
ھمیشھ راضی کردن ھای مادران بسیار ساده بود شاید حتی با دیدن یک 

غم کوچک در چشم ھایت یا قطره اشک اما امیر با آن ھمھ سرسختی 
جزء محاالت بود کھ بھ خانھ کسی بیاید کھ دو روز پیش بھ شدت 

باھاشان درگیر شده بود و حتی قصد کتکشان را ھم داشت!
بعد از کلی درگیری با خودم بالخره تماس گرفتم؛ چند بوق کوتاه کھ 
خورد، صدای موزیک باشگاه در گوشم پیچید و بعد از آن جانم ھای 
امیر اما انگار او صدای من را نمی شنید. بالخره کھ بھ اتاق کارش 

رفت و صدا ھا دور شد، صدایم برایش واضح کرد.

- با صدای موزیک بھ اون بلندی، چرا ھی جانم جانم می کنی؟ خب 
برو یک جای ساکت صدام رو بشنوی! 
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قسم می خوردم کھ االن انگار تمام حالت ھایش پیش رویم بود و کامال 
برایم واضح بود کھ بھ صندلی چرخ دارش تکیھ داده بود و چشم ھایش 
را از کم خوابی بستھ بود و دوست داشت مکالمھ مان کمی طول بکشد 

تا برای خودش بھانھ برای چند لحظھ استراحت، داشتھ باشد. 

- عصبانیتت رو قربون. 

انتظار ھر چیزی را از او داشتم جزء قربان صدقھ رفتن!
لبخند روی لب ھایم پخش شد و حس دلنشینی میان قلبم پیچید. صدایش 

اما نشان می داد کھ ھمان مدلی است کھ حدس زده ام؛ خستھ بود و کش 
دار انگار کھ بخواھد ھمین االن بھ خواب برود. 

- روحیھ م خشن شده باید بیام باشگاه یکی رو کتک بزنم، خالی بشم! 

- بیا خودم در اختیارتم، می خوای کتک بزن! می خوای بکش! تو فقط 
بیا!

بوی نارنگی

حس ھای کھ در وجودم پیچیده بود دیگر قابل وصف نبود؛ این کھ او ھم 
برای رفتن من و نبود من بی قرار بود، بسیار حالم را خوب می کرد. 

دلم می خواست بگوییم با جان و دل می آیم و فدایت می شوم! 
کشتن چھ بود؟ او باید تا بھ ابد برای من یکی زنده می ماند تا من ھم 

زنده بمانم و شبانھ روز قربان قد و باالیش بروم. 

- امیرم؟ 

از آن میم مالکیتش کھ بھ خودم اختصاص داده بودم؛ چیزی شیرین تر 
در این دنیا نبود کھ بھ قلبم لذت بدھد!

انگار او ھم خوشش آمده بود، ھم اینکھ شوکھ شده بود!
چرا کھ من ھروقت ھم بھ او ابراز عالقھ کرده بودم، در دعوا بود کھ 

ادعا داشتم من او را می خواھم و دلم می خواھد کھ شوھرم باشد اما این 
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اوست کھ من را نمی خواھد! بھ ھمین دلیل ھیچوقت حس ھای قبلی ام 
بھ خوبی ابراز نمی شد و آخر ماجرا ھم باز ھردو از ھم دلخور 

می ماندیم! 

- جانِ امیر؟ عمر امیر؟ 

اگر کسی ھم میان قلبم قند می سابید آن قدر لذت و حس شیرین ھم 
میانش نمی پیچید! حس ھایم مدام میان دلم پایین و باال می شد از 

سرخوشی لبم را گاز گرفتم. 

- جانت بی بال عزیزدلم. می گم می شھ یک امشب رو بیای خونھ 
مامانم؟ باھم حرف بزنید! مامان ھم کمی کارت داره، بخاطر من این 

تنش ھای بینتون رو بزارید کنار! 

- نھ نمی شھ! 

انتظار نداشتم آن قدر صریح جوابم را بدھد حتی انگار صدایش جان ھم 
گرفتھ بود و از آن حالتش بیرون آمده بود؛ آن قدر جوابش رک بود کھ 
بھ یک باره سکوت کردم و دیگر چیزی برای گفتن نداشتم. انگار کھ 

فھمید من حرفی ندارم، خودش این بار بھ حرف آمد. 

- ناریال اگر یک درصد بخوای بخاطر این رفتارھای جدیدم رو با این 
کھ دلم برات تنگ شده بھ سود خودت استفاده کنی و من رو با میل 

خودت بھ این طرف و اون طرف بچرخونی؛ من بد عصبی می شما! 
خودت خوب می دونی وقتی کسی خر فرضم می کنھ، من دقیقا کاری 

باھاش می کنم کھ بدونھ این وسط کی خر بوده! 

اجازه ندادم بیشتر از این قضاوتم کند و خودم ھم سریع بھ حرف آمدم. 

- اگر کھ من بخوام تو با مادرم بخاطر من خوب رفتار کنی سوءاستفاده 
محسوب می شھ؟!

DONYAIEMAMNOEDONYAIEMAMNOE



من حق دارم بھ فکر اونم باشم کھ از صبح داره غصھ رفتن من رو 
می خوره چون می دونست تو قراره بھ زودی دنبالم بیای! اگر کھ تو 

برات مھم نیست، این بحثش جداست! کافیھ بگی نھ ولی بخوای حس من 
رو بھ سوءاستفاده تعبیر کنی، این خیلی نامردیھ!

بوی نارنگی

انگار کھ فھمیده بود زیاده رویی کرده است؛ پوف کالفھ ای کشید و 
چیزی نگفت. من ھم عقب رفتم و بھ تخت تکیھ دادم تا کمی بھ خودم 

آرامش بدھم و مانند خودش سکوت کردم تا اگر حرفی دارد بزند و اگر 
نھ قطع کند. 

- میام دنبالت اما داخل نمیام! 

باز خلق و خوی ھمان ناریالی ھمیشھ گی در وجودم بیدار شده بود و 
ھمان جور لجباز شدم. با لج و حرص بھ حرف آمدم. 

- نمیام، نیا! 

این بار لحنش بسیار تند و بلند شده بود بھ طوری کھ حس می کردم اگر 
صدای موزیک بلند نبود، تمام باشگاه صدایش را می شنیدن! 

- ببین ناریال باز داری شروع می کنی! رو اعصاب من نرو! وگرنھ رد 
می دم، ھمین االن میام بھ زور می ندازمت تو ماشین؛ ھیچ کاری ھم 

نمی تونی بکنی! با لج و لجبازی نخواه کھ رابطھ بین من و مادرت رو 
خوب کنی، من از اون زن خوشم نمیاد! والسالم! 

این کھ آن گونھ مادرم را بھ سخره گرفتھ بود و ھر طور کھ میل داشت 
در موردش حرف می زد، عصبی ام کرد. 
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- حق نداری در مورد مادرم اینجوری حرف بزنی! اینم بگم کھ خوب 
می تونم از پست بر بیام و خیلی کار ھم می تونم بکنم! اصال میرم 

دادگاه شکایت می کنم! ھنوز جای زخم سیگارت رو پام ھست! 

سکوت کرد.
یک سکوت طوالنی و معنادار!

انگار خودم ھم تازه فھمیده بود چھ حرف زشتی آن ھم در میان حال 
خوبمان بھ زبان آورده بودم! ناخواستھ  او را بھ شکایت تھدید کرده بودم 
و حال باز از ھم دلخور شده بودیم! ھیچ چیز نمی گفت تنھا امیدواری ام 

این بود کھ تماس را قطع نکرده بود. 

- امیر؟ 

جوابم را کھ نداد. بیشتر حالم بد شد و مستأصل ماندم کھ چھ بگوییم؟ 
خواستھ بودم کھ رابطھ او و مامانم را درست کنم اما بدتر رابطھ میان 

خودمان را ھم خراب کرده بودم! این حرف نزدن و جواب ندادنش، 
داشت من را می کشت! دوست نداشتم این گونھ دلخور و عصبی تماس 

را قطع کند. این بار در لحنم خواھش و تمنا ریختم. 

- امیر عزیزم؟

بوی نارنگی

میان حرفم پرید؛ آن قدر لحنش تند و پرخاشگر بود کھ بی اختیار دھانم 
بستھ شد و سکوت کردم. از صدایش کامال دلخوری مشھود بود انگار 

کھ انتظار ھرچیز و ھرحرفی را از من داشتھ است، جزء این کھ او را 
بھ شکایت تھدید کنم! بسیار داغ کرده بود بھ طوری کھ حتی خودم ھم 

نگران حالش شدم. 

- ساکت شو ناریال! یک کلمھ دیگھ بگی قسم می خورم، میام اون جا و 
از گیسات بلندت می کنم و می برمت! کی اینا رو یادت داده؟! اون 
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مادرت! اینا فکر تو نیست، من بھ تو اینا رو یاد ندادم! اینا فکرای اون 
مادرتھ کھ خودش ھم با ھمین فکر کردناش گند زد بھ زندگیش! 

چشم ھایم را با فشار بستم و محکم با انگشت شصتم، فشارش دادم. شاید 
در این مورد حق با امیر بود. مامان بھ من نگفتھ بود از امیر شکایت 

کنم حتی خواستھ بود ھم او را این جا ھم بیاورم اما با ھمان اشاره اش 
در اوایل آشنا شدنمان بھ این مسئلھ کھ اگر امیر خواست من را اذیت 
کند، می توانم شکایت کنم؛ این فکر با من و در ذھنم مانده بود. ھمین 

ذھنیت ھم قطعا از سمت مامان بھ من انتقال داده شد. آخرین حرفش را 
ھم رک زد و مکالمھ را تمام کرد. 

- ساعت نھ دم خونھ باش! 
***

ادامھ روز را تمام مدت در سکوت گذرانده بودم. مامان ھم فھمیده بود 
کھ بعد از مکالمھ ام در اتاق، حس و حال صبح ھم پریده است و ترجیح 
داده بود توی خودم باشم و این شب آخر راحتم گذاشتھ بود حتی آقا سعید 

ھم متوجھ شده بود و کم تر شوخی می کرد.
مبل کناریم تکانی خورد و سامر کنارم نشست. کالھش توجھ ام را جلب 
کرد؛ اولین بار بود کھ می دیدم در خانھ کاله سرش می کند انگار قصد 

داشت جای برود. دستش را بھ آرامی پشت سرم روی مبل گذاشت و 
نگاھم کرد. دھانش را برای گفتن حرفی باز کرد اما تنھا نفسش را کشید 
و باز دھانش را بست انگار کھ گفتن حرفش برای خودش ھم سخت بود. 

- فکر نکنم دیگھ ھم رو ببینیم! 

خیال کردم شنیده باشد کھ من دارم بھ خانھ برمی گردم و بھ این دلیل این 
حرف را زده باشد؛ سعی کردم لبخندی ھر چند کوچک و زوری روی 

لب بیاوریم و نگاھش کردم. بسیار خوشتیپ کرده بود؛ دیگر مطمئن 
شدم جای می رود. 

- چرا نبینیم؟ من باز ھم این جا میام.
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بوی نارنگی

چشم ھایش مھربان شد و لبخندی از آن ناب ھایش کھ شاید سالی یک 
بار بر لب می آورد، تقدیمم کرد. سرش را بھ نشانھ تایید تکان تکان داد. 

- می دونم کھ میای و کار خوبی ھم می کنی! من خودم رو گفتم ممکنھ 
دیگھ این جا نباشم! 

متعجب شدم. خیال کردم می خواھد خانھ اش را جدا کند حتی شاید 
بخواھد ازدواج کند. با این خیال ھا لبخندم این بار بیشتر جان گرفت و 
کامل بھ سمتش چرخیدم. با دیدن صورت پر ذوق من ابرویش را باال 

انداخت. 

- پس بھ حرفم رسیدی! فھمیدی کھ داشتن یک خانواده می تونھ حداقل 
یکم از دردھات رو از یادت ببره! 

خودش ھم لبخندش بیشتر شد. شاید ھم داشت بھ خیال واھی من لبخند 
می زد. می دانید کال آدم ھای مانند سامر تنھا می مانند؛ دنیا زیباتر 

می شد!
بالخره در ھمھ جا یک آدم تنھا و گنگ ھم نیاز بود!

کسی کھ دوست داشتی بھ عمق چشم ھایش زل بزنی تا او را بفھمی اما 
ھرگز از راز ھایش سر در نیاوری!

یا شاید بخواھی بارھا از او بپرسی تنھا ماندن چھ طور است و او فقط 
برایت سری تکان بدھد و در میان ھمان سر تکان دادن کوتاه، ھزاران 
جملھ نھفتھ باشد. بالخره آدم ھای تنھا ھم برای این دنیا الزم بودند کھ 

شاید ما ھا کھ دونفره بودیم، قدر ھم را بیشتر بدانیم. یا آن ھا کھ 
می خواستند تنھا بمانند، بفھمند کھ تنھا ماندن آن قدر ھا ھم بد نیست! 

برای اولین بار بود کھ سامر ھم با من احساس راحتی می کرد و بینی ام 
را کشید. 

- خوبھ کھ دو نفر مکمل ھم بشن و دوست داشتھ شدن رو تجربھ کنن! 
تو دختر خوبی ھستی. شباھتت بھ مادرت، باعث می شھ بفھمم چرا تا 
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این حد سعید دوستش داره و منتظرش موند! اون وقت ھا کھ سعید ھم 
تنھا مونده بود، مردم خیال می کردن ھمجنس گرایم حتی یکی از رفیقام 

رک بھم گفت! 

تک خنده ای کرد کھ باعث شد من ھم خنده ام بگیرد. 

- می خوام برای ادامھ زندگیم برم تورنتو! 

مات ماندم.
باورم نمی شد بخواھد ھمچین کاری بکند. آقا سعید عاشق او بود. شاید 

اگر بھ سفر رفتنش مدامش اجازه می داد بھ این دلیل بود امیدی بھ 
برگشتش بود اما اگر برای ادامھ زندگی می رفت؛ قطعا بسیار ناراحت 

می شد حتی من ھم دلم برایش سوخت. بھ جزء ھمدیگر کسی رو را 
نداشتند اما بالخره این تصمیم سامر برای ادامھ زندگی اش بود و قطعا 

خودش صالح خودش را بھتر می دانست. لب ھایم را بھ ھم فشار دادم. 
جملھ  ای نداشتم کھ حالم و دلسوزی ام را برای آقا سعید وصف کند تا 

شاید سامر را پشیمان کنم.

بوی نارنگی

- مطمئنا آقا سعید ناراحت می شھ! بھش گفتین؟! 

سرش را بھ طرفین تکان داد و بھ میز زل زد. انگار خودش ھم داشت 
بھ ھمین موضوع فکر می کرد و مانده بود چھ گونھ بھ آقا سعید بگویید!
مامان کھ کنارمان آمد و دو ظرف میوه دستمان داد، سامر تشکری کرد 

و مامان ھم کنارمان نشست. مامان نگاه کوتاھی بھ من انداخت و 
مشغول پوست کندن میوه ھای در دستش شد. او ھم امروز گرفتھ و در 

خودش بود. نگاھی بھ من انداخت. 

- امشب میاد دنبالت؟ 
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سامر ھم بھ سمتم برگشت از حالت چھره اش تشخیص دادم کھ او از 
آمدن امیر بھ این جا بی خبر بوده است. سرم را کھ بھ نشانھ تایید تکان 

دادم، مامان ھم سرش را کوتاه تکان داد و نفسش را طوالنی کشید. کمی 
سکوت فضا را گرفت و پرسید. 

- میاد باال؟ 

- نھ! 

انتظار این جواب را داشت؛ چرا کھ چیزی نگفت. خودش ھم با امیر و 
عموھایش و مردان آن خانواده زمانی زندگی کرده بود و می دانست 
حرفشان را فقط یک بار می زنند و پایش می ایستند! مدت طوالنی 

ھمھ گی در سکوت نشستھ بودیم تا این کھ سامر بعد از کلی بازی با 
کلمات، موضوع رفتنش را با مامان ھم مطرح کرد؛ اصال انتظارش را 

نداشتم اما مامان بھ گریھ افتاد. حیران ماندم کھ چھ کنم؟! اشک ھایش کھ 
بیشتر پایین ریخت، نگران میوه ھا را رھا کردم و بھ مامان زل زدم. با 

شصت اش زیر پلک ھایش کشید و نفسش را بھ زور باال کشید. 

- انگار کال خدا خواستھ من و سعید بی کس و تنھا باشیم البتھ گلھ ای ھم 
نیست مثل ھمھ این سال ھا، این روزھا ھم می گذره! ما ھم تموم 

می شیم و میریم؛ قرار نیست کھ ھمیشھ دلتنگ بمونیم یک زمانی ھم 
تموم می شھ، بی حس می شیم! 

سامر ھم حال ھالھ ای از غم صورتش را پوشانده بود و بسیار بابت 
حرف ھای مامان ناراحت شده بود؛ حس کردم حتی کالفھ ھم است و 

دوست دارد از آن جا برود اما خودش را کنترل کرد و ظرف میوه اش 
را روی میز گذاشت. مانند ھمیشھ سعی کرد حالت آرام و ریلکسش را 

حفظ کند. 

- تا زمان رفتن، لطفا چیزی بھ سعید نگو! نمی خوام اون ھم با ناراحتی 
ھاش دلم رو از رفتن سرد کنھ؛ من تصمیمم رو گرفتم و بار قبل ھم کھ 

رفتھ بودم ھمھ کارھام رو ردیف کردم! 
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مامان بلند شد و ظرف میوه اش را روی میز گذاشت. گوشھ لبش را گاز 
گرفت و دیگر چیزی نگفت. راه رفتھ اش را برگشت و ھمان جای 

خودش نشست. ھیچکداممان را نگاه نمی کرد انگار کھ از ھردویمان 
دلخور باشد؛ نگاھی بھ سامر انداختم، او ھم گرفتھ بود. بلند شدم و کنار 

مامان رفتم.

بوی نارنگی

- مامان من کھ قرار نیست برای ھمیشھ ترکت کنم؛ اگر شده ھرروز ھم 
میام پیشت! باھم بیرون میریم. تو ھم بیا خونھ ما، مطمئن باش امیر 

ھرچی این جا بداخالق باشھ تو خونھ خودش برا مھمونش احترام قائلھ! 
اصال فکر نکنم حتی با رفت و آمد ما مشکلی داشتھ باشھ. یک جوری 

داری حرف می زنی انگار قراره کھ من بمیرم! 

مامان با وحشت رنگش پرید و اخم عمیقی کرد. انگار کھ یاد چیز بسیار 
غم انگیزی افتاده باشد، نگاه غلیظ و پر از تنشی بھ من انداخت. خواست 

چیزی بگویید کھ نفسش برای ثانیھ ای گرفت و بھ سرفھ افتاد. 

- دیگھ...ھیچوقت...ھمچین حرفی نزن! 

با آمدن آقا سعید سامر دیگر طاقت نیاورد بلند شد و گفت کھ می خواھد 
بیرون برود با یک سری از دوستانش قرار دارد. بعد از خداحافظی اش 

با مامان و آقا سعید، بلند شدم و دنبالش رفتم. زمانی کھ داشت کفش 
می پوشید، متوجھ من شد. سرش را کمی بلند کرد. 

- مرسی بابت این مدت، دلم برات تنگ می شھ! 

تنھا جوابش یک لبخند ساده و باال رفتن گوشھ لبش بود! بعد ھم بدون 
ھیج حرفی از خانھ بیرون رفت انگار کھ بیشتر فرار کرد. ھمھ ی آدم 

ھا ھمین بودند؛ برای رفتن باید فرار می کردن چون ممکن بود یک 
جملھ یک نگاه پشیمانشان کند.
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سامر ظاھرا می خواست امشب با دوستانش ھم خداحافظی کند بھ ھمین 
دلیل با آن ھا قراری گذاشتھ بود.

آن تصویر شد آخرین تصویری کھ من از آن مرد تقریبا کالسیک و 
خوشتیپ دیدم!

تنھا چیزی کھ از او در خاطرم ماند، این بود کھ آدم می توانست خودش 
باشد! مھربان باشد!

مھربان رفتار کند، بدون ھیچ نگاه جنسیتی!
می توانست یک دوست ساده باشد بدون ھیچ توقعی!

می توانست بھت امید ببخشد بدون ھیچ انتظاری! 
فرق نداشت این آدم ھم جنست باشد یا از جنس مخالف باشد. ما آدم ھا 

می توانیم خیلی ساده کنار ھم باشیم. فقط بھ این شرط کھ بھ ھمھ چیز از 
نگاه معنی و منظور دارش نگاه نمی کردیم! ھمین قدر ساده! 

بودن دقیقا ھمین قدر ساده بود! فلسفھ چیدن نمی خواست! 
داخل رفتم. حس کردم امشب چھ قدر حال و ھوای آن خانھ غمگین 
است. مامان حق داشت کھ بگویید تنھا می شوند. حداقل مدتی بودن 

سامر می توانست کمی از غم ھایشان بکاھد. رو بھ رویشان نشستم. 
حس کردم دلم برای ھردویشان می سوزد. نمی دانم این بغض کی 

سراغم آمده بود. زمانی کھ بھ حرف آمدم خودم ھم تشخیص  اش دادم 
کھ بغض دارم. 

- تند تند میام این جا انقد کھ ازم خستھ بشین.

بوی نارنگی

آقا سعید با آن عینک ھای مستطیلی اش حالت صورتش بسیار مھربان 
تر شده بود؛ لبخند شیرینی زد. نمی دانم چرا حس کردم لبخندش بسیار 

غمناک و دلگیر است. 

- قدمت سر چشم. ما ھمیشھ منتظرتیم. مخصوصا بعد رفتن سامر کلی 
تنھا تر می شیم، حتما بیا. 
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لب ھایم بی حرکت ماند و مات زده نگاھی بھ مامان کردم. حالت 
صورت مامان ھم طوری بود کھ انگار او ھم از این کھ آقا سعید از این 
مسئلھ خبر دارد، تعجب کرده است. ھردو بھت زده بھ آقا سعید زل زده 
بودیم. آقا سعید اما تنھا سرش را کوتاه تکان داد و سعی کرد بھ ما نگاه 

نکند. انگار کھ ما از چشم ھایش بھ عمق دردش پی می بریم از نگاه 
کردن فراری بود. 

- ھمون روز برگشتنش، بلیت ھای رفتش رو بھ تورنتو دیدم؛ خیلی 
تالش کردم بلیت ھای برگشتنش رو ھم پیدا کنم اما در عوض تنھا یک 

نامھ بلند کھ قراره موقع رفتنش بھم بده رو پیدا کردم. 

مامان بلند شد و کنارش رفت. اولین بار بود کھ جلوی من داشت بھ آقا 
سعید محبت می کرد. برای لحظھ ای دست ھایش را کھ دور شانھ ھای 
آقا سعید پیچید ناخودآگاه و ناخواستھ بابا را در جایش تصور کردم اما 

سریع نگاھم را گرفتم. نمی دانستم چھ حسی دارم. حس عجیبی بود. 
برای فرار بلند شدم و کمی دور گرفتم. بھ آشپزخانھ رفتم و یک لیوان 

آب سرد برای خودم ریختم و ھمان جا نشستم. برای مدتی سرم را روی 
میز سرد گذاشتم. سردی ایش کمی حالم را جا آورد با صدای پای سرم 

را بلند کردم. مامان بود. 

- شام بخوریم؟ ممکنھ امیر االنا برسھ! 

حس کردم چند کلمھ آخرش با بغض تداعی شده بود. تنھا سرم را تکان 
دادم و سکوت کردم. امشب اصال حس و حال کمک کردن نداشتم، تمام 
مدت ھمان جا نشستھ بودم و بھ لیوان کھ روی میز کھ این طرف و آن 
طرف می کشاندم، زل زده بودم. مامان آقا سعید را ھم صدا زد. او ھم 
انگار امشب حال شوخی را نداشت و سکوت کرده بود. با ساکت ترین 

حالتی کھ تا بھ حال  دیده بودم، شروع بھ خوردن کردیم. ھمھ گی با 
فکری مشغول غذا کشیدیم اما ھیچکدام حتی نصف غذا را ھم نخوردیم 

و تقریبا ھمان مدلی ظرف ھا پر و دست نخورده مانده بود. 
صندلی ام را کمی عقب کشیدم تا خواستم کھ بلند شوم، زنگ در را 
زدند. مامان قبل از ھرچیزی بھ من نگاه کرد. صندلی را عقب تر 
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کشیدم و بلند شدم. سمت آیفون رفتم. با پرسیدن کیھ؟ صدای امیر در 
گوشم پیچید کھ گفت پایین منتظر است. بھ عقب کھ برگشتم، ھردویشان 

بلند شده بودند و منتظر من را نگاه می کردند. لب زدم. 

- امیره!

بوی نارنگی

بعد از فشار دادن آیفون و باز کردن در حیاط، مستقیم بھ اتاق رفتم تا 
وسایلم را جمع کنم. یکی از چمدان ھا را کھ بیرون کشیدم، مامان ھم 

داخل آمد و کمکم کرد تا زودتر راه بیافتم. درحالی کھ داشت چند تا از 
شلوارھایم را تا می کرد، خم شد و زیپ چمدان را کشید. 

- یکمی از وسایل ھات رو می زاری این جا بمونھ؟ دلم خوش باشھ بھ 
اومدنت! 

لب ھایم را کش دادم و چشم ھایم را بھ نشانھ تایید و کمی دلگرمی بستم. 
یکی از چمدان ھای لباسم را تھ کمد گذاشتم تا آن جا بماند. چمدان دیگرم 

کھ آماده شد، بلند شدم و خودم را آماده کردم. مقابل آیینھ خم شدم و رژ 
مایل قھوه ایم را کمی بھ لب ھایم کشیدم. مامان پشت سرم ایستاد. 

- یکم ریمل ھم بزن. 

با این کھ می دانستم امیر از آرایش زیاد خوشش نمی آید اما امشب 
عجیب دلم می خواست برایش دلبری کنم تا شاید کمی از دلخوری ھای 

بینمان رفع شود.
با مامان کھ بیرون رفتیم آقا سعید کنار در ایستاده بود و عمیق در فکر 

فرو رفتھ بود. بھ احتمال زیاد در فکر سامر بود. من ھم بسیار برای 
حالش ناراحت بودم و کامال درکش می کردم. با دیدن ما سرش را بلند 

کرد و جلو آمد. دستھ چمدان را از دستم گرفت و تا حیاط برایم پایین 
برد. ھر سھ باھم پایین رفتیم. خش خش چرخ ھای چمدان روی 
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موزائیک ھا در سکوت شب، طنین انداختھ بود. باد سردی امشب 
می وزید و ھمھ چیز بوی رفتن می داد.

در را کھ باز کردیم، امیر بھ ماشینش تکیھ داده بود و یک پایش را 
روی دیگری انداختھ بود. با باز شدن در سریع پاھایش را جدا کرد و 

صاف ایستاد. با سالم کوتاھی جلو آمد و بدون ھیچ حرفی چمدان را از 
دست آقا سعید گرفت. بھ سمت مامان و آقا سعید کھ برگشتم، متوجھ شدم 
مامان گریھ اش گرفتھ بود و در سکوت اشک می ریخت. بغلش کردم. 

- باز میام مامان، لطفا خودت رو ناراحت نکن. اگر پیش خودت ھم 
بودم، بالخره یک زمانی باید جدا می شدیم. 

صدایش پر از بغض و گرفتھ گی بود. 

- آره اما حداقل اون زمان این ھمھ حسرت رو دلم تلنبار نشده بود. 

شاید ھم حق با مامان بود. بچھ اش را بدون ھیچ دلیل و برھانی از او 
گرفتھ بودند و او بھ دلیل بی کسی ساکت مانده بود. با آمدنش پیش آقا 

سعید تنھا جای کھ برایش مانده بود ھم تمام راه ھای دادگاه را بھ نفع بابا 
تمام کرده بود و دیگر ھیچ حقی برای خودش نگذاشتھ بود.

او ھم حق داشت اگر از بابا یا بقیھ بدش بیاید. از مامان کھ جدا شدم، 
خواستم با آقا سعید دست بدھم کھ سرم را کشید و پیشاني ام را با محبت 

بوسید.

بوی نارنگی

- بازم بیا پیش ما. 

بعد از زمزمھ کلمھ حتما، سریع سمت ماشین رفتم و درش را باز کردم. 
کنار در ماشین ایستادم و باز نگاھشان کردم. دستی برای ھردویشان 

تکان دادم کھ تنھا آقا سعید جوابم را داد. مامان اما ناراحت و گرفتھ بود. 
تنھا با نگاھش جوابم را داد. سوار کھ شدم، امیر ھم خداحافظی کرد و 

سوار شد.
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تا نشست، گازش را گرفت و سریع از کوچھ خارج شد. بھ سمتش 
برگشتم و بھ نیم رخش زل زدم. اخم ھای درھم بود و ھیچ توجھ ای بھ 

من نداشت. مشخص بود ھنوز بسیار از دستم دلخور است. آن قدر 
نگاھش کردم کھ بالخره با حالتی کالفھ مانند چشم ھایش را بھ سمتم 

چرخاند. نگاه کوتاھش را کھ دیدم برای حرف زدن جرعت پیدا کردم. 

- می شھ نریم خونھ؟! 

توجھ اش بھ حرفم کھ جلب شد. این بار کامل بھ سمتم برگشت و نگاھی 
بھ صورتم کرد. انگار کھ آرایشم نگاھش را جذب کرد. می دانستم 

منتظر ادامھ حرفم است پس خودم ادامھ اش دادم. 

- بریم پیتزا بخوریم؟ ھوس کردم! 

- مگھ حاملھ ای؟! 

شانھ ھایم را باال انداختم و با حالت لوس مانندی درحالی کھ لب ھایم را 
غنچھ مانند جلو داده بودم. لحنم را کودکانھ کردم، خم شدم و بھ شکمم 

دست کشیدم. 

- شاید ھم، مامانی جان اینجای؟! 

امیر چانھ ام را گرفت و محکم سرم را بلند کرد. اخم شیرینی میان 
آبروھایش بود با تحکم بھ حرف آمد. 

- نکن! 

- چشم. ھرچی آقامون بگھ! 

راه رستورانی کھ خودش دوست داشت را در پیش گرفت و ھردو 
دستش را برای دور زدن بھ فرمان گرفت. درحالی کھ داشت از جاده 
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دور می زد، نگاھش را از آیینھ بھ پشت سرش انداخت و جواب لوس 
بازی ھایم را داد. 

- با این حرف ھا خر نمی شم! 

خم شدم و بازویش را بغل کردم و مانند یک بچھ گربھ لوس سرم را بھ 
بازویش کشیدم. دقیقا ھم ماننده ھمان بچھ گربھ ھمان قدر احتیاج بھ 

محبت و توجھ داشتم! برخالفِ انتظارم، دستش را بلند کرد و دور گردنم 
انداخت. درحالی کھ من را محکم تر بھ خودش فشار می داد، زمزمھ 

کرد. 

- دلم برات تنگ شده بود تولھ!

بوی نارنگی

غرق در لذت شدم و خودم را بیشتر سمتش کشیدم. یک دستم را دور 
سینھ اش حلقھ کردم و ھمان جا را بوسیدم. بعد از بوسھ ام سرم را بھ 

سینھ اش فشار دادم. 

- پیرھنم سفیده با این رنگ و لعابات کثیفش نکن! خودت کھ 
نمی شوریش! 

خنده ام گرفت. اولین بار بود کھ داشتم حس می کردم ھمسرش ھستم. 
مانند یک زن داشت باھام رفتار می کرد و ھیچ چیز بیشتر از این 

نمی توانست من را خوشحال کند. سرم را کھ بلند کردم، خواست خم 
شود و ببوستم اما میان راه سرش را برگرداند انگار کھ چیزی یادش 

آمده باشد. اخم ھایش درھم پیچید باز بھ جاده چشم دوخت. 

- کی گفت این آقا حق داره بوست کنھ؟! 
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اول کمی حرفش برایم گنگ بود اما با یاد آقا سعید و بوسھ اش ابرو ھایم 
باال رفت و کمی عقب رفتم بھ چھره اش چشم دوختم نگاه کوتاھی از 

گوشھ چشم بھ صورتم انداخت. 

- چیھ؟ سوال کردم! 

- بھ کسی ھم کھ ھمسن پدرمھ حسادت می کنی؟! 

یک تای ابرویش را با ابھت و حالت مردانھ اش باال انداخت. دلم کامال 
برایش رفت. آن قدر کھ حالتش با آن کت و شلوارش جذاب بود کھ حس 

قشنگی میان دلم پیچید. از این کھ او مال من بود و من ھمسرش بودم. 

- بھ ھرکی کھ دور و برت باشھ حسودی می کنم! زن و مرد نداره حتی 
مادرت! 

آمدم اخم کنم اما لب ھایم اجازه نداد و اخم و لبخندم باھام ادغام شدن. از 
دیدن حالتم لبش را بھ سمت باال کشید و ماشین را جلوی رستوران  

پارک کرد. زمانی کھ ایستاد، راننده مخصوص رستوران آمد و سویچ 
ماشین را از امیر گرفت تا ماشین را بھ پارکینگ ببرد؛ پیاده کھ شدیم 
امیر ماشین را دور زد و در را برای من ھم باز کرد. پیاده کھ شدم، 
دستش را بھ سمتم گرفت. کنارش رفتم و دستم را در میان دستش قفل 

کردم. یک قدم از من جلوتر سمت رستوران راه افتاد. قبل از گارسون 
امیر خودش در را برایم باز کرد کھ گارسون سریع در را از دستش 

گرفت و شروع بھ خوش آمدگویی کرد. بعد از پیدا کردن یک جای دنج 
کھ بھ سلیقھ دوتامون بود، نشستیم. مِنو ھمان جا روی میز بود. روی 

یک تختھ دایره مانند چوبی بود. بھ لیست غذا ھا چشم دوختم.

بوی نارنگی

- وای دلم می خواد ھمشون رو بخورم! جالبھ ھا تا یک ساعت پیش ھیچ 
اشتھایی نداشتم. میگو سوخاری، اخ خدا... 
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با ھیجان درحالی کھ آب دھنم راه افتاده بود، سرم را بلند کردم تا نظر 
او را ھم بپرسم کھ چھ چیزی دوست دارد بخورد؟ قطعا او ھم گرسنھ 
بود. چون تازه باشگاه را تعطیل کرده بود و فرصت غذا خوردن پیدا 
نکرده بود اما بی توجھ بھ مِنو، فقط بھ من زل زده بود. طوری نگاھم 

می کرد انگار کھ جلویش برھنھ ایستاده بودم. با حس شیرینی، نفسم 
کمی گرفت و زیر نگاھش لب ھایم را گاز گرفتم. روي میز خم شد و 

در چشم ھایم زل زد. 

- دیگھ ھیچوقت حق نداری تنھام بزاری! این بار اول و آخرت بود. تنھا 
بھ دلیل این کھ طرف مادرت بود، کوتاه اومدم اگر پیش ھرکس دیگھ ای 

پیدات می کردم حتی اگر دختر ھم بود مثل اون میشا دوستت باز برام 
فرقی نمی کرد؛ جفتتون رو می کشتم. پس بدون اگر کھ چیزی بھت 

نگفتم فقط بخاطر دیدن مادرت بود تا فردا روز نگی کھ من جلوت رو 
گرفتم! 

اما این رو یادت نره دفعھ بعد اینقد مھربون نیستم. تھدیدتم یادم نرفتھ، 
تنبیھ اون حرفت می مونھ برا بعد! 

عقب رفت و دستش را روی میز گذاشت. درحالی کھ با ریتم آھنگ 
پخش شده در رستوران روی میز با انگشت ھایش ضرب گرفتھ بود، 

ھمان گونھ نگاھش را بھ من دوختھ بود. 

- ھرچند کھ ھنوز ھم معتقدم کھ زمانش نبود مادرت رو ببینب و کم کم 
می تونستی بعد آشنایی کامل ببینیش اما خب انگار خودت برای دیدنش 

عجلھ داشتی. این حق رو ازت نمی گیرم اما اشتباھی کھ کردی با کمک 
آقا ارشیا قابل بخشش نیست! 

از این کھ فھمیده بود ارشیا کمکم کرده است، دھانم باز ماند. برای چند 
لحظھ ماندم چھ بگویم؟!

از خودم دفاع کنم یا ارشیا؟
لب ھایم را بھ ھم فشار دادم و ارشیا را برای نجات دادن انتخاب کردم. 
خم شدم درحالی کھ سعی می کردم حرف ھایم باور پذیر باشد، سرم را 

تکان دادم. 

DONYAIEMAMNOEDONYAIEMAMNOE



- باور کن من مجبورش کردم حتی خبر ھم نداشت کھ من می زارم 
میرم. بارھا بھم گفت فقط باھاش حرف بزنم. ھمین، اون اصال کاری 

نکرد!

بوی نارنگی

بی توجھ بھ عجز زدن ھای من، سرش را باال گرفت تا گارسون را پیدا 
کند. زمانی کھ دیدش اشاره ای کرد تا سمت ما بیاید. زمانی کھ از آمدن 
گارسون سمت ما خیالش راحت شد بھ سمت من برگشت و نشان داد کھ 

با این حرف ھا نھ قانع می شود نھ می بخشد. 

- چرا کرد! شماره مامانت رو از موبایل من برات دزدید! 

- نھ، نھ اصال! اون باری کھ تماس گرفتیم، من خودم شماره رو... 

آن قدر تند و سریع انگشت اشاره اش را باال آورد و نگاه تیزش را بھ 
چشمانم دوخت کھ سکوت کردم. نفسش با حرص و عصبانیت از پره 

ھای بینی اش بیرون آمد. گارسون کھ آمد، عقب رفت و سعی کرد 
خودش را آرام کند. اشاره کرد سفارشاتم را بگوییم، تنھا توانستم کلمھ 

پیتزا را بر زبان بیاورم. آن قدر کھ حواسم پرت بود کھ خودش بقیھ 
چیزھا را با میگو سوخاری ھم سفارش داد. بعد از رفتن گارسون، 

دستش را پیش کشید و انگشتانم را بھ آرامی گرفت. 

- بخاطر ھیچکس بھ من دروغ نگو حتی ارشیا! اگر کھ می خوای ازش 
دفاع کن اما دروغ نگو! من خودم از دوربین ھای باشگاه متوجھ شدم کھ 
داخل اتاقم رفتھ بود و موبایل رو برداشت. زمانی ھم کھ بھ خودش گفتم 
تایید کرد و گفت کھ اون شماره رو بھ تو داده. حاال ھم داره تنبیھ ھات 

دوره اولیھ ش رو می گذرونھ تا مدت ھا ھم ادامھ داره! 

با نگرانی و ترسیده خودم را با صندلی جلو کشیدم کھ صدای کشیده 
شدن پایھ صندلی در رستوران پیچید. 
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- چیکارش کردی؟! کجاست؟ 

با خباثت و مرموزی ابرویش را باال انداخت و رُک گفت کھ نمی گوید. 
عقب کشیدم. می دانستم محال است کھ بگویید. غذاھا را کھ آوردن، من 

ھنوز در فکر ارشیا بودم و می خواستم زودتر با او حرف بزنم. باز 
داشتم اشتھایم را از دست می دادم اما امیر کھ می دانست ناراحتش 

شده ام با ھر زور و روشی بود ھمھ  اش را بھ خوردم داد و نگذاشت 
حتی یک ظرف ھم پر بماند. ھمھ اش کھ خالی کرد با خیال راحت لم 
داد و تاکید کرد کھ قرص ھایم را فراموش نکنم. یکی از قرص ھا را 
قورت دادم و من ھم مانند خودش تکیھ دادم. خوبی این رستوران این 

بود کھ کافھ رستوران بود، بعدش ھم می توانستی لم بدھی و یک چای یا 
قھوه سفارش بدھی. بعد از خوردن دو چای بھ حیاط رستوران رفتیم و 

کمی قدم زدیم.

بوی نارنگی

زمانی کھ دستم در دست ھای امیر قفل شده بود، خودم را بھ بازویش بند 
کردم تا از باد شدید و تندی کھ می آمد در امان بمانم. دستش را دورم 

پیچید و تقریبا من را بھ خودش فشرد. فکرم ھزار جا رفتھ بود و 
نمی دانم چھ گونھ بھ این نقطھ رسیده بود!

شاید چون این سوال ھمیشھ در ناخودآگاھم مانده بود و موجب آزارم 
می شد. دوست داشتم بھ امیر اعتماد کنم و بگذارم خودش برایم توضیح 
بدھد. این چیزی بود کھ ھمیشھ خودش ھم از من خواستھ بود کھ بھ او 
اعتماد کنم و ھرچیزی کھ دلخورم کرده است را مطرح کنم تا خودش 
دلیل کارش را برایم شرح دھد. جلویش کھ ایستادم متوقف شد و دست 

ھایش را در جیب ھایش فرو برد. چشم ھایش را ریز کرد و نگاھم 
کرد. بعد از کمی کلنجار رفتن با خودم بالخره سوالم را با ھر سختی و 

لکنتی کھ بود بر زبان آوردم و مطرحش کردم. 

- امیر...تو...میگم یک دختری بود تو باشگاه، ھمون مو طالییھ کھ من 
ھم باھاش دعوام شد؛ یادتھ؟! 
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سرش را بھ نشانھ تایید تکان داد و یکی از شانھ ھایش را خم کرد. باد 
موھای پریشانش را بھ بازی گرفتھ بود و می دانم جلوی دیدش را 

می گرفت. 

- خانم رعنا؟ آره یادمھ! االن ھم میاد باشگاه؛ ارشیا تمریناتش رو 
برعھده گرفتھ. چطور مگھ؟! 

سرم را کج کردم تا کمی بھ خودم برای حرف زدنم، مھلت بدھم. نگاھم 
روی خانواده ای بود کھ ھمھ گی دور ھم در پارک جمع شده بودند و 

فارغ از ھرچیزی و سردی ھوا دستھ دستھ نشستھ بودند و می خندیدند. 
ھمیشھ در طول عمرم ھمچین خانواده ای آرزویم بود!

چون یکی از دوستانم کھ از تفریحات و بیرون رفتن ھای 
خانواده گی شان می گفت؛ بھ دلیل حضور پسردایی اش و این کھ اون 
عاشق پسردایی اش شده بود و بیشتر حرفش دور و بر پسر دایی اش 

بود اما من تنھا بھ مدام بیرون رفتن ھایشان فکر می کردم. در آن زمان 
ھنوز وضعمان خوب نبود و امیر و عمو حسام سخت کار می کردند. بھ 
ھمین دلیل فرصتی برای بیرون رفتن نداشتیم. تا مردھا برمی گشتند با 
سرعت نور بعد از خوردن غذا بھ خواب می رفتند حتی چند باری ھم 

شد کھ دلم خواست با امیر مطرحش کنم و بگوییم ما ھم خانواده گی 
بیرون برویم اما با دیدن دست ھای زخم شده اش و کار سختش غمگین 

دلم ریش می شد و سکوت می کردم.

بوی نارنگی

- امیر تو با رعنا حرف می زدی؟! 

تعجب کرده بود و من نمی دانستم تعجبش را پای چی بگذارم؟
این کھ من فھمیده ام با رعنا صحبت کرده است یا این کھ حرفم برایش 

تعجب آور بود؟!
دستش را در موھایش کشید تا از چشم ھایش دورشان کند. کمی از 

صورتش را کج کرد و گوشھ لبش را باال کشید. 
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- من چرا باید با این خانم حرف بزنم؟! 

باز ھمان ناریالی بی منطق شدم و بی ربط با حرص و تلخی بھ حرف 
آمدم.

- چون خوشگلھ و موھاش طالییھ! 

این بار با تعجب و چشم ھای گشاده شده حتی مات ھم شد. ھمین کھ 
رویم را برگرداندم، شانھ ھایم را محکم گرفت و ھمراه با تکان دادنم 

فشارم داد.

- چی می گی ناریال؟ این حرف ھا از کجا میاد؟! 

بھ تھ جیبش کھ موبایلش ھمیشھ آن جا بود، اشاره کردم و لب زدم. 

- خودم دیدم کھ شماره اش تو صفحھ چت تلگرامت بود حتی با اسم 
کوچیک! بدون پسوند و پیشوند ثبت کرده بودی!

با اخم طوالني نگاھم کرد و دستش را در جیبش کرد. زیر لب با خودش 
زمزمھ کرد کھ بھ یاد ندارد با او حرفی زده باشد! 

اما من با نفس عصبی کھ کشیدم کمی عقب رفتم تا موبایلش را در 
بیاورد. موبایلش را کھ باز کرد، خودم روی برنامھ تلگرام زدم و چت 
ھا را کمی باال کشیدم. تا بھ چتش با رعنا رسیدم، بھش اشاره کردم و 

رویش زدم. در صفحھ چت بھ جزء عکس چند پودر و محصوالت 
دارویی کھ ورزشکار ھا استفاده می کردند و یک شماره کھ ھمراھش 

نوشتھ شده بود با این شماره داییم تماس بگیرید و ممنون کوتاه امیر 
دیگر چیزی نبود. لب ھایم تکانی خورد و از ھم جدا ماند. آب دھانم را 

قورت دادم. امیر روی موبایل زد. 

- کو چت من با این خانم رعنا؟! 
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حرفی برای زدن نداشتم. تنھا لب ھایم جدا می شد و باز بھ سرعت بھ 
ھم می چسپید. امیر بازویم را محکم گرفت و فشاری داد.

بوی نارنگی

- ناریال نکنھ باز بچھ بازی درآوردی با دیدن یک اسم بدون، حرف 
زدن جمع کردی رفتی! ھان؟! 

جوابش را کھ ندادم، خودش ھم مدت طوالنی سکوت کرد. چون فھمیده 
بود دلیلم برای رفتن ھمین قدر مسخره و بچھ گانھ بوده است! و فقط 

برای دیدن مادرم نبوده است! دستش را از باال تا پایین چانھ اش کشید و 
با حرص لب زد. 

- من از دست تو چھ غلطی بکنم ناریال؟! خودت احمقی، من رو ھم 
احمق دست خودت کردی! فکر کردی من انقد بی شرفم با داشتن زن، 

میرم دنبال یکی دیگھ؟ من چھ رفتاری کردم کھ تو انقد من رو بی شرف 
دونستی و فکر کردی ھمچین کاری از دستم برمیاد؟! 

از این کھ بھ خودش فحش می داد بسیار ناراحت می شدم. حاضر بودم 
تمام فحش ھایش را بھ جان خودم بخرم فقط در مورد خودش این گونھ 

حرف نزند. موبایل را مقابلم گرفت و محکم تکانش داد. 

- دِ اخھ بی عقل، من اگر بخوام با کسی باشم برمی دارم اسمش رو 
می زنم تو موبایلی کھ ھیچوقت براش رمز نذاشتم؟! انقد مخت فندقی و 

کوچیکھ؟ طرف اسم خانواده گیش رعناس! خوبھ باھاش گرم ھم 
می گرفتی! بنده خدا لطف کرد آدرس دایی ش رو داد بھ من کھ برامون 

با قیمت کمتری محصول با کیفیت بفرستھ! 

دیگر طاقت این ھمھ توھین و تکبر و دادش را نداشتم. دستم را در ھوا 
پرت کردم و عقب رفتم. 
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- خودم دیدم کھ با شیفتھ گی نگاھت می کرد! حتی از این کھ فھمید کھ 
من دختر عموتم تا سر حد مرگ خوشحال شد! بیچاره بھش گفتھ بودن 

زنتم، شکست عشقی خورده بود! 

امیر کھ نزدیک آمد، پشت کردم و بھ سمت ماشین راه افتادم. دنبالم راه 
افتاده بود. فھمید کھ قصد ایستادن ندارم، باالجبار دستم را بھ عقب کشاند 

و مجبورم کرد کھ بایستم. دستم را رھا نکرد، ھمان مدلی جلو آمد و 
تقریبا در رویم غرید. 

- برام مھم نیست کی چھ حسی داره من فقط تویِ لعنتی رو می خوام! 

چشم ھایم ایستاد. باورم نمی شد کھ امیر ھمچین حرفی زده باشد. قلب 
بی جنبھ تر از خودم ھم این حرف را باور نمی کرد. جوری خودش را 

بھ قفسھ سینھ ام می کوبید انگار کھ می خواست باز آن جملھ از زبان 
خود امیر تکرار شود. باید تا مدت ھا پشت ھم صدقھ و قربانی می دادم 

نکند کھ خدا یک لحظھ ھم بھ سرش بزند این خوشی را از من پس 
بگیرد. آب دھانم را بھ زور قورت دادم. دستم را رھا کرد و قفل ماشین 

را زد. ایستاد تا من سوار شوم و خودش برایم در را بست. زمانی کھ 
در را بست پشت ماشین رفت و چند دقیقھ ای راه رفت. خودش ھم 

باورش نمی شد چنین چیزی گفتھ باشد. وقتی کھ با خودش کمی کنار 
آمد، سمت ماشین برگشت و سوار شد.

بوی نارنگی

چند روزی بود کھ بھ خانھ برگشتھ بودم، تقریبا ھمھ از آمدنم سر ذوق 
آمده بودند. آریسا آن قدر دلش برایم تنگ شده بود کھ حاضر نبود یک 

لحظھ ھم از روی پاھایم پایین برود و تمام مدت در بغلم نشستھ بود مبادا 
من باز جای بروم. 

امیر ھم با دیدن این صحنھ خم شده بود و کنار گوشم گفتھ بود حتی این 
بچھ ھم فھمیده است تا تو را نبندیم از دستمان در می روی! خندیده بودم 

و با لودگی بھش چشم غره رفتھ بودم. عمھ مدام از وضع خانھ مامان 
ازم می پرسید. فھمیده بودم این کھ جای مامان خوب است حتی 
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خوشحالش ھم کرد و برایش دعای عاقبت بھ خیری ھم کرد. شاید عمھ 
ھم خوب مردان این خاندان را می شناخت و می دانست کھ برادرش 

تصمیم اشتباه را گرفتھ بود. متوجھ شده بودم حتی زن عمو ھم بھ حرف 
ھایم گوش می دھد اما باز مانند ھمیشھ حتی بھ خودش اجازه دخالت ھم 
نداد. تنھا برای برگشتن من ابراز خوشحالی می کرد. در این میان تنھا 

ارشیا را ندیدم کھ فھمیدم تنبیھ ی کھ امیر برایش در نظر گرفتھ بود، این 
بود کھ او را برای تحقیقات بھ شمال فرستاده بود تا در مورد زمین ھای 
خودمان تحقیق کند و بفھمد کھ عمو حسین راست گفتھ بود کھ زمین ھا 

را فروختھ است یا نھ؟! 
حتی زمان ھای ھم کھ ارشیا زنگ می زد، متوجھ شده بودم کھ با او 
بسیار سرد و دور برخورد می کرد. دلم نمی خواست با او این گونھ 

حرف بزند. بارھا در نگاھم خواھش ریختھ بودم اما امیر می گفت کھ 
باید در خاطرش بماند کھ یک بار دیگر اگر امیر را بفروشد و کاری بر 

علیھ اش بکند، کال او را بھ حال خودش رھا می کند! بھ قول خودش 
داشت حسابی حالش را می گرفت تا دیگر بخاطر ھیچکس پشتش را 

خالی نکند. 
در این میان تنھا من نگران این بودم کھ امیر بخواھد برای پس گرفتن 

زمین ھا ما ھم بھ آن جا برویم! من ھمین گونھ ھم کھ یاد شاھین 
می افتادم دست و پایم را گم می کردم، چھ برسد بھ زمان و مکانی کھ 

نگاه ھای ھرزه شاھین باز روی تنم می افتاد!

بوی نارنگی

تصمیم گرفتھ بودیم در این مدت بھ جای ارشیا، من با امیر بھ باشگاه 
بروم تا در اموراتش کمی بھ امیر کمک بکنم. امروز روز اولی بود کھ 

داشتم بھ باشگاه برمی گشتم. لباس ھای ورزشی ام را در ساک 
صورتی ام گذاشتم و پایین رفتم. امیر در ماشین منتظرم بود زمانی کھ 

نشستم، نگاه کوتاھی بھ من انداخت و راه افتاد. 

- تاکید ھای زمان رفتن بھ باشگاه رو یادتھ کھ یا باید یادآوریت کنم؟! 
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زمانی کھ چشم ھایم را برایش چرخاندم سری تکان داد و شروع کرد بھ 
تاکید ھای دوباره اش!

- زیاد باال و پایین نمی پری کھ برجستھ  گی ھای بدنت مشخص نباشھ! 
بلند حرف نمی زنی! بلند نمی خندی! با دخترھا جلب توجھ نمی کنی و 

مھم تر از ھمھ!

انگشت اشاره اش را باال گرفت.

- با پسرھا گرم نمی گیری!

این ھا را خودم کامال از حفظ بودم اما نمی دانم چھ اصراری بود ھربار 
کھ بھ باشگاه می رفتیم باز از اول ھمھ اش را تذکر می داد انگار کھ 

این گونھ خیالش راحت تر می شد و بھتر بھ کارھایش می رسید. زمانی 
کھ آن جا رسیدیم، ھمھ ابراز دلتنگی کردند و گفتند کھ در این مدت 
بسیار جایم خالی بوده است. چندتا از دخترھا کھ تقریبا رفیقم بودند، 

دوره ام کرده بودند و با خنده و دلبری می گفتند کھ خیال کرده اند حاملھ 
شده ام. خودم ھم خنده ام گرفتھ بود و داشت تاکید ھای امیر یادم 

می رفت. بیچاره حق داشت ھرروز یادآوریم کند. دخترھای این جا 
خیلی آدم ھای با قید و بندی نبودند. دست ھایم را محکم بھ ھم زدم و 
اشاره کردم ھرکس سرجای خودش برود و تمرینات را شروع کنند. 

در کھ باز شد، نگاھم بھ سمت باالی پلھ ھا کشیده شد. رعنا بود یا بھتر 
بود بگم خانم رعنا!

اسمش را نمی دانستم. بی اختیار نگاھم سمت امیر رفت. مشغول مالش 
دادن پای یکی از ورزشکار ھا بود و اصال حواسش بھ این طرف نبود. 
تا خواستم کھ سمت سالن استخر بروم، صدای ھمیشھ عشوه گر و نازک 

خانم رعنا در گوشم پیچید. 

- وای ناری جون!

بوی نارنگی
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پوفی کھ کشیدم با چرخاندن چشم ھایم ھمراه شد. زمانی کھ خواستم 
برگردم، متوجھ شدم امیر دارد نگاھم می کند. نمی دانم چرا بی دلیل بھ 

او ھم اخم کردم و رویم را برگرداندم. انگار کھ این فلسفھ ما خانم ھا 
بود حتی اگر کس دیگری ھم از ھمسرمان خوشش می آمد، باز ما خودِ 

ھمسرمان را ھم مقصر می دانستیم!
خانم رعنا دیگر کامال نزدیکم رسیده بود. نگاھش کردم؛ صورتش 
زیباتر از ھر زمانی شده بود و رگھ ھای صورتی رنگ ھم میان 

موھایش مشھود بود. برای یک لحظھ حسادت در قلبم پیچید. نگاه سرد و 
بی روحی بھ صورتش دادم حتی با وجود آن حالتم، آن قدر پر رو بود 
کھ محکم بغلم گرفت. کالفھ بعد از جدا شدنش، موھایم را پشت گوشم 

فرستادم. 

- ناری نمی دونی چھ قدر دلتنگت بودم! دختر بارھا سراغت رو از 
ھمسرت گرفتم! 

با اخم بھ سمت امیر نگاه کردم انگار کھ نگاھم را حس کرده بود سریع 
سرش را بلند کرد و بھ معنای چیھ سرش را تکان داد. بھ من نگفتھ بود 

کھ خانم رعنا ھربار سراغم را از او می گیرد!
اما ھمین کھ فھمیده بود امیر ھمسرم است، برایم کافی بود. حداقل کمی 

از حسادتم را تسکین داده بود. پشت چشمی برای امیر نازک کردم و 
بسیار سرد رو بھ خانم رعنا سرم را تکان دادم. 

- ممنون، بفرمایید سر تمریناتتون! 

بعد ھم بدون ھیچ حرف دیگری بھ سمت سالن استخر رفتم و در را 
بستم. در لحظھ آخر کھ در را می بستم، متوجھ شدم کھ خانم رعنا ھمان 

جا خشکش زده بود. زیر لب اسم خانم رعنا را با لودگی کشیدم و بی 
اھمیت کنار صندلی ھای خم شده با روکش ھای آبی رفتم و روی 

یکی شان نشستم. استخر خالی بود اما ھمیشھ بوی استخر و حال و 
ھوای سالنش حالم را خوب می کرد.
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چند لحظھ نگذشت کھ در با تکانی باز شد و امیر داخل آمد. زیاد نزدیک 
نیامد و از آن طرف استخر ایستاد و بھ من زل زد. بی توجھ لش کردم 

و دستم را روی سرم گذاشتم.

بوی نارنگی

- یکی از فانتزی ھای رابطھ  م با تو این کھ توی استخر و آب باھات 
باشم! 

با حرفش گونھ ھایم تقریبا گُر گرفتند و نفس برای چند ثانیھ رفت و 
برگشت. اما با این وجود ھنوزم ھم نگاھش نمی کردم حتی سرم را ھم 

بھ سمت دیگری چرخاندم کھ صدای پایش آمد.
از این کھ ھرلحظھ داشت نزدیک تر می شد، حرارت و دمای بدنم رفتھ 

بود باال! از گوشھ چشم نگاھش کردم. چند قدمش بھ من مانده بود تا 
خواستم خودم را جمع کنم، رویم خیمھ زد و ھمان گونھ در حصارش 

غرق شدم. پیشانی اش را روی سرم گذاشت و کمی نوک دماغش را بھ 
دماغم کشید. زمانی کھ حرف می زد نفس ھای داغش بھ صورتم 

می خورد و حالم را دگرگون می کرد.

- حاال بگو ببینم چی شده کھ اینجوری داری برام ناز می کنی؟!

دلم نمی خواست باز دلیل قھرم را برایش بگوییم. ھمیشھ حسادت ھای 
من در نظرش مسخره و کودکانھ می آمد و ھمین باعث می شد نخواھم 
با او روراست باشم. دقیقا مانند شبی کھ بھ رستوران رفتھ بودیم و من 

گفتھ بودم کھ فکر کرده ام با رعنا سر و سیری دارد اما او حسم را 
بچھ گانھ خطاب کرده بود. راست ھم می گفت، این در نظر مردھا 

ھمیشھ چیزی بچگانھ و ذھنیات مسخره ما بود. اما کافی بود خودشان 
یک زمانی احساس خطر می کردند تا زمین و زمان را بھ ھم بدوزند!
امیر ھم از این قاعده مستثنی نبود او ھم با دیدن من کنار سامر دیوانھ 

شده بود اما بھ من حق نمی داد اگر از نزدیکی او بھ رعنا ناراحت شوم. 

- این دختره رو بنداز بیرون! 

DONYAIEMAMNOEDONYAIEMAMNOE



اول کمی مکث کرد. عاقبت کھ دردم را فھمیده بود، بیشتر رویم خم شد 
و کمرم را ھم گرفت. خط چانھ  زاویھ دارم را تا کنار گوشم غرق در 

بوسھ کرد و زمزمھ کرد. 

- نمی تونم! 

محکم و عصبی بھ عقب ھولش دادم و ازش جدا شدم. زمانی کھ کالفھ 
کمی دور گرفت، دست ھایم را از ھم جدا کردم و باال بردم. 

- چرا؟ چون دایی ش برات جنس ارزون می فرستھ؟!

بوی نارنگی

نفس گرمش را در آن سالن سرد بھ راحتی حس کردم. آرام بود و قصد 
نداشت امروز عصبی شود. چانھ ام را بھ آرامی سمت خودش برگرداند 

و با نوازش ھایش خواست من را ھم آرام کند. 

- نھ چون دوست دختر ارشیاست! 

باورم نمی شد ارشیا ھمچین کاری کرده باشد!
بھ شدت اعصابم خورد شد. پس در مورد عکسی کھ در بیمارستان نشانم 

داده بود، درست حدس زده بودم!
با نفس ھای بلند و کشیده سعی کردم خودم را آرام کنم. در دلم ھرچی 

فحش بلد بودم نثارش کردم و برای این کھ امیر داشت تنبیھ اش می کرد 
کمی دلم خنک شد و آرام گرفتم. 

حقش بود پسره نفھم! برای تمامی دوست دخترھایش اول از من اجازه 
می گرفت اگر نمی پسندیدم، اصال باھاشون وارد رابطھ نمی شد. 

درست بود من در این مدت نبودم اما می توانست کھ کمی منتظر بماند. 
دنبالش کھ نکرده بودند. ھمین گونھ داشتم برای خودم غُر می زدم کھ 

امیر سرش را جلویم آورد و لب ھایم را بوسید. یک بوسھ ریز! 
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- یک تاریخ برای عروسیمون انتخاب کن! 

فکر نمی کردم کھ ھنوز روی حرفش باشد. حواسم را از ارشیا و 
دوست دختر دلبرش پرت کرده بود. لبخندم را کھ دید، بیشتر خم شد و 

این بار طوالنی تر لب ھایم را بوسید. خواست کھ باز جدا شود و حرفی 
بزند، مھلت ندادم و دست ھایم را از پشت کامال در موھایش فرو بردم و 
اجازه ندادم عقب برود. زمانی کھ خواست دستش را از زیر لباسم داخل 
ببرد، دستش را گرفتم و لب ھایم را جدا کردم با نفس نفس زدن زمزمھ 

کردم. 

- یکی میاد تو! 

دستش را این بار بیشتر باال برد و کامال رویم خم شد. درحالی کھ یکی 
از سینھ ھایم را فشار می داد، غُرید. 

- غلط می کنن! 

خودم را روی صندلی رھا کھ کردم، الی لباسم را گرفت و تا باال 
کشیدش. زمانی کھ کامال از تنم درش آورد با دستان قدرتمندش دور 

کمرم را گرفت و باال آورد. سرش را خم کرد و از ھمان نقطھ شکمم 
شروع بھ بوسیدن کرد. حالم داشت عجیب می شد و تمام وجودم 

خواستنش را فریاد می زد. دستم را میان موھایش کھ فرو بردم، سرش 
را با چشمان گرم و خمارش باال آورد. در نگاھش دیدم کھ تا چھ حد بھ 

این رابطھ نیاز دارد. خودم را در اختیارش گذاشتم و اجازه دادم تا 
می تواند حس ھایش را خالی کند و ھردویمان را غرق در لذت کند.

بوی نارنگی 

نوک بینی اش را از ھمان جا تا زیر چانھ ام کشید. نفس ھایش کھ بھ 
بدنم می خورد، ناخودآگاه تنم می لرزید و نفس ھایم کُند می شد. دستش 

را از روی پشت برھنھ ام تا باال کشید و با کف ھمان دستش کامال 
گردنم را گرفت و باال آورد. ھم زمان مشغول مکیدن و بوسیدن زیر 
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گردنم شد. در حدی محکم می بوسید کھ می دانستم تا مدت ھا جای 
کبودی ھایش می ماند اما اعتراضی نکردم؛ گذاشتم برای یک بار ھم کھ 
شده بی توجھ بھ مریضی ام آن گونھ کھ او می خواھد باھم رابطھ داشتھ 

باشیم. لب ھایش کھ تکان می خورد از زیر گردنم با پوستم برخورد 
می کرد. 

- نارنگی دم دمای پاییز کھ می گن توی؟! 

چشم ھایم خستھ و خمار بود اما با این وجود الیش را ھنوز باز نگھ 
داشتھ بودم تا آن چشمان پر از شیفتگی و محبتش را ببینم. بھ خدا کھ 

ھرکس دیگر ھم جای من بود، عاشقش می شد. 

- اخھ می گن خیلی ھوس انگیزه! ھم بوش! ھم طعمش! تا آدم رو 
وسوسھ نکنھ، ولکن کھ نیست! 

این بار سرش را باالتر آورد و روی صورتم خم شد. لب ھایش بھ 
آرامی میان لب ھایم فشرد و با حس شیرین و گرمی شروع بھ بوسیدنم 
کرد. اخ کھ ھر ثانیھ از بوسھ اش، داشتم در آتش خواستنش بیشتر فرو 

می رفتم. دلم می خواست تا ابد ھمان گونھ بمانیم.
او ببوستم و من برایش بمیرم! 

کمی کھ عقب رفت، نفس ھای تندش بھ صورتم خورد. الی موھایم را 
کنار زد و نگاه کلی بھ صورتم انداخت.

- ھوس داشتنت بد عقل از سرم پروند! ھیچ موطالیی در دنیا نمی تونھ 
اندازه موھای نرم و نارنجیِ نارنگیم دلم رو بلرزونھ!

نیم ساعت بعد درحالی کھ کلی شیطنت کرده بودیم، خم شدم و تیشرتش 
را سمتش گرفتم تا بپوشد. من لباس ھایم را تنم کرده بودم. تنھا دکمھ 

شلوارم را نتوانستم ببندم. ھمان گونھ خوابیده دستش را دور شکمم پیچید 
و از پشت من را سمت خودش کشید. بلند شد و بوسھ ی ریزی کنار 

گردنم زد و لب زد. 
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- ممنون!

لب ھایم با مھربانی کش آمدند و آرام زمزمھ کردم.

- منم دوست دارم!

بوی نارنگی

چند روز بود کھ مدام حالم بد می شد و سرم گیج می رفت انگار کھ 
اصال تو حال خودم نبودم. از ترس افتادنم مدام می خوابیدم تا ساعتی کھ 

بعد از خواب بیدار می شدم کمی مغزم آرام بگیرد. بھ امیر ھم نگفتھ 
بودم.

پیش اھل خانھ نشان می دادم کھ کامال حالم خوب است و سعی می کردم 
کسی متوجھ حال بدم نشود.

امروز بعد از رفتن امیر، سریع بلند شدم. حالم زیاد ھم بد نبود. ھمیشھ 
تا یک ساعت بعد از بیدارن شدن کمی آرام تر بودم. لباس ھایم را کھ 
پوشیدم، آماده پایین رفتم. عمھ در آشپزخانھ بود. با سالم من بھ سمتم 
برگشت تا جوابم را بدھد اما لباس ھایم را کھ دید، با نگرانی جلو تر 

آمد. شاید فکر می کرد باز قصد فرار دارم. 

- کجا عزیزم؟ 

چشم ھایم ھنوز خستھ بود و خوابم می آمد اما باید تا امیر برنگشتھ بود، 
سری بھ دکتر می زدم. 

- میرم یکم قدم بزنم، امروز ھوا خوبھ! 

برای این کھ نگران نشود خودم تاکید کردم کھ کار اشتباھی نمی کنم و 
حتما برمی گردم. خواست کھ لقمھ کوچکی دستم بدھد کھ امتناع کردم و 

گفتم کھ میلی ندارم. بیرون کھ رفتم سریعا خودم را بھ در رساندم تا 
عموحسام ھم متوجھ رفتنم، نشود. قطعا او ھم حساس شده بود و این بار 

روی بیرون رفتنم ھمھ گی بسیار متمرکز و حساس شده بودند. 
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تاکسی کھ گرفتم، آدرس دکتر خودم را دادم. در راه بسیار از حرف 
ھای دکتر نگران بودم و مدام با خودم فکر می کردم آیا واقعا تحمل 

حرف ھایش را دارم؟! 
نکند وضعم خیلی بد باشد!

نکند...نکند کھ بمیرم! دستم را بھ سرم گرفتم تا این افکار منفور را از 
خودم دور کنم و بھ بیرون زل زدم. بھ تصاویری کھ از جلویم 

می گذشتند. زمانی کھ سر کوچھ مطب رسیدیم بھ راننده گفتم کھ بایستد 
بقیھ اش را خودم می روم. دلم می خواست قبل داخل رفتن کمی 

ریکاوری کنم و قدم بزنم. استرس شدید داشتم و آن قدر ترس برم داشتھ 
بود کھ حس می کردم ممکن است زیر گریھ ھم بزنم. 

کسانی کھ بی خبر از بیماری شان فوت می شدند و در آخر علت 
مرگشان مشخص می شد، وضعشان خیلی بھتر از کسی بود کھ از 

مریضی اش خبر داشت و ھرروز و ھرشبش را با ترس می گذراند!
من را اگر خود بیماری ھم نمی کشت، ترس و استرسش کھ ھمیشھ 

ھمراھم بود بالخره یک زمانی از پایم می انداختند.

بوی نارنگی

باال کھ رفتم چند نفری در مطب بودند اما ھمھ گی سکوت کرده بودند و 
ھمھ مشغول موبایل ھایشان بودند. فضا تقریبا ساکت بود و تنھا صدای 

کفش ھای من بود کھ کمی سکوت را شکست. منشی ھم حضور نداشت 
و صندلی اش خالی بود. روی تک مبلی کھ در سالن بود، نشستم و سعی 

کردم کمی استرس را از خودم دور کنم. پسرک جوانی با پیرمردی کھ 
حدس می زدم پدربزرگش باشد، رو بھ رویم نشستھ بودند. پسرک سعی 

داشت چیزھای کھ روی یک مجلھ ورزشی نوشتھ شد بود را برای 
پدربزرگش توضیح دھد؛ مشخص بود پیرمرد حال خوشی ندارد اما دل 
پسرک را نشکستھ بود و بھ مجلھ زل زده بود تا او تصاویر را برایش 
شرح دھد. یک زن مسن ھم تقریبا کمی آن طرف تر من نشستھ بود. 

زمانی کھ فکر کرده بودم این جا بیایم، می دانستم امیر بھ دکتر گفتھ بود 
ھرگز وقت نمی گیرد و ھرلحظھ الزم باشد این جا می آیم. دیشب من 
ھم فکر کردم کھ الزم نیست زنگ بزنم، کافی بود اسمم را بگوییم تا 

سریعا داخل بروم. اما حاال کھ متوجھ سن مریض ھا شده بودم دیگر آن 
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عجلھ قبل را نداشتم با درد و سن آن ھا ترجیح دادم یک ساعت در 
انتظار بنشینم. با وجود این کھ داشت حالم بد می شد و عالوه بر 

سرگیجھ حالت تھوع ھم بھ دلیل این کھ چیزی نخورده بودم بھ حالم 
اضافھ شده بود اما تحمل کردم. 

منشی کھ از اتاق دکتر بیرون آمد، سعی کردم خودم را نشانش ندھم تا 
حداقل این چند نفر را راه می اندازد. پشت میزش کھ نشست، ستون 
سالن بینمان افتاد و من از دیدش خارج شدم. چند نفر را صدا زد کھ 
داخل بروند من ھم چشم ھایم را بستم تا کمی حال و ذھنم آرام گیرد. 

تقریبا نیم ساعت بعد سالن کمی خالی شد، متوجھ شدم کھ چند نفر دیگر 
ھم داخل آمده اند اما دیگر تحملش را نداشتم بلند شدم و سراغ منشی 
رفتم. اول درگیر چند برگھ بود کھ با زدن من بھ شیشھ سرش را باال 

آورد. با دیدن من، سریع بلند شد و لبخندش را تمدید کرد. گفتم کھ خیلی 
عجلھ ندارم اگر کسی حالش بدتر است داخل برود اما من را ھم زود 

داخل بفرستد. تند تند و با مھربانی سرش را تکان داد و گفت کھ مریض 
حال وخیمی امروز ندارند و من می توانم نفر بعدی داخل بروم. ھمان 

جا نزدیک در اتاق نشستم تا زمانی کھ اتاق خالی شود سریع داخل بروم 
دیگر طاقت و تحملم سر آمده بود.

بوی نارنگی

آن قدر در فکر رفتھ بودم کھ حتی متوجھ بیرون آمدن مریض قبلی نشده 
بودم؛ منشی کھ بلند شد و صدایم کرد، تازه بھ خودم آمدم. تشکری کردم 
و داخل رفتم. برای ثانیھ ای زمان گرفتن دستگیره چشمانم را بستم و در 
دل دعا کردم حال کھ زندگی کمی با امیر روی خوشش را بھم نشان داده 

است باز درگیر یک بدبختی دیگر نشوم!
در را کھ باز کردم، دکتر پشت میزش نشستھ بود و کامال بھ در اتاق زل 

زده بود. با ورود من یک تای ابرویش باال پرید و متعجب ھمراه با 
لبخندی بلند شد. 

- بھ ناریال خانم! خوش اومدی دخترجان. 
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جلو تر کھ رفتم، دستش را بھ سمتم دراز کرد دست دادم و سعی کردم 
جواب لبخندش را ھم بدھم. 

- سالم، ممنون. 

بھ صندلی کنار میزش اشاره کرد کھ آن جا بنشینم و خودش ھم دستھ 
ھای صندلی اش را برای نشستن گرفت. 

- بشین این جا دخترم. امیر آقا چطورن؟ اومده؟! 

می دانستم ممکن است بھ امیر خبر بدھد البتھ ممکن کھ نھ حتما خبر 
می داد!

کسی کھ آن قدر امیر برایش محترم بود کھ ھر زمان بھ مطبش می آمد 
سریع کارش را راه می انداخت، قطعا چیزی را کھ در مورد زنش ھم 

بود از او پنھان نمی کرد! نفسم را کھ طوالنی کشیدم انگار تازه 
توجھ اش بھ حالم جلب شد. 

- نھ امیر نیست. تنھا اومدم! 

بلند شد و کشوی یکی از کمد ھای بزرگش را کشید. دستگاه فشارسنجش 
را بیرون کشید و درحالی کھ داشت سمتم می آمد، دستگاه را روشن کرد 

و پرسید. 

- خبر داره این جای؟ 

تنھا سرم را کوتاه بھ نشانھ نھ باال بردم. فشارم را کھ گرفت، گفت نفس 
بکشم. دستش را روی قفسھ سینھ ام گذاشت و نفس ھایم را کنترل کرد. 
قبل از این کھ او از وخامت حالم بگویید، خودم زودتر شروع کردم بھ 

توضیح دادن حالم. 
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- چند روزه مدام سرم داره گیج میره حتی وقتی کھ سعی می کنم بخوابم 
بازم حس می کنم، سرگیجھ دارم! امروز اومدم این جا ھم چیزی 

نخوردم کھ حالت تھوع ھم گرفتم! 

بلند شد، فشارسنج را روی میزش گذاشت و خودش رو بھ رویم نشست. 
اخم کوچکی کرده بود و حالتش جوری بود انگار کھ داشت فکر 

می کرد.

بوی نارنگی

- امیر قرص ھای جدیدت رو ھم برام آورد! ھمھ رو چک کردم، قرص 
ھای خوبی ھم بودن. تو ایتالیا این مریضی ھا رو بیشتر با اون قرص 

کنترل می کنن! فکر نکنم تأثیر اونا بوده باشھ! 

سر قندانش را برداشت و روی میز گذاشت. یک شکالت شیره دار 
برداشت و سمتم گرفت. تشکری کردم و سریع برای کنترل حالت تھوعم 

بازش کردم. زمانی کھ بوی شکالت بھ بینی ام رسید، تازه فھمیدم چھ 
قدر گرسنھ ھستم. بعد از خوردن شکالت، دکتر نگاه کوتاھی بھ رنگ 

پریده ام کرد. 

- بھتره بری یک آزمایش بدی! درستھ عالئم ھاش شبیھ بھ بیماری 
خودتھ ولی من حدس می زنم برای یک چیز دیگھ باشھ! 

چشم ھایم رنگ نگرانی کھ گرفت. لبخند مھربانی زد و سعی کرد آرامم 
کند. 

- بخاطر مریضی دیگھ منظورم نبود، فکر می کنم باردار باشی البتھ این 
فقط یک حدسھ! 

آن چنان شوکی با حرفش بھم وارد شد کھ کیفم از دستم رھا شد و کف 
اتاق روی سرامیک ھا کوبیده شد. چشم ھایم حتی پلک زدن را ھم 

فراموش کرده بود. باورم نمی شد دکتر این حرف را زده باشد! زبانم 
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دوست داشت بگویید دکتر باز حرفش را تکرار کند و گوش ھایم بی 
اختیار تیزتر شده بود برای ادامھ حرفش! 

دکتر کھ حالم را درک کرده بود و انگار زمانی ھم خودش ھمچین حالی 
داشتھ است بھ حالتم خندید و تاکید کرد ھمین االن بھ آزمایشگاه کناری 

بروم تا بستھ نشده است!
ھنوز ھم حرفی برای گفتن نداشتم مات زده دستھ کیفم را چنگ زدم و 
ھمان جور سرگردان بلند شدم حتی فراموش کرده بودم جواب دکتر را 

بدھم. قدم ھایم را بھ سمت در اتاق برداشتم در میان راه ایستادم و سمت 
دکتر برگشتم. ھنوز ھم با آن لبخند مھربانش نظاره گر من بود، لب ھایم 

را بھ سختی تکان دادم. 

- لطفا بھ امیر فعال چیزی نگید!

بوی نارنگی

- معلومھ کھ نمی گم! این خبر رو خانمش باید با سوپرایز بھش بگھ! 

تنھا توانستم در جواب محبتش چشم ھایم را محکم روی ھم بگذارم. 
بیرون کھ رفتم ھنوز ھم حواسم پرت بود حتی متوجھ خداحافظی منشی 

ھم نشدم. تنھا می خواستم زودتر بھ مقصدم برسم و آزمایش بدھم. بھ در 
مطب کھ رسیدم، نمی دانم چرا آزمایشگاه را گم کرده بودم! ھمین یک 

ماه با امیر آمده بودیم و آزمایش داده بودم اما از ھولم ھمھ چیز را 
فراموش کرده بودم. با پرس و جو از چند نفر بالخره پیدایش کردم و 

داخل رفتم. بعد از واریز پول و دادن مشخصات نشستم تا زمان آزمایشم 
برسد. استرس امانم را بریده بود. مدام پایم را تکان می دادم و بی 

صبرانھ منتظر بودم صدایم بزنند. بالخره بعد از یک ربع پرستار گفت 
کھ داخل بروم. بلند شدم داخل اتاق کھ شدم یک پرستار دیگر آن جا 

نشستھ بود اول پرسید کھ بھ چھ علت آن جا رفتھ ام؟ دلیلم را کھ فھمید، 
تبریکی گفت و گفت کھ انشا� کھ باردار ھستم. با جملھ اش کمی در 

فکر رفتم با خودم فکر کردم آیا خودم ھم این دعا را قبول دارم؟! خودم 
ھم می خواھم کھ باردار باشم؟! دعایش حس ھای عجیبی در دلم بھ پا 

کرد کھ نمی دانستم بھ کدامش بھا بدھم؟! 
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آستین ھایم را کھ باال کشید، سرم را کج کردم تا فرو کردن سوزن را 
نبینم. 

اگر قبل تر بود قطعا با امیر می آمدم و دستش را محکم فشار می دادم تا 
ترسم را بفھمد و او ھم ماننده ھمیشھ قانعم کند کھ دردی ندارد و تنھا 

چند ثانیھ طول می کشد. زمانی پرستار سوزن را از دستم کشید بھ 
سمتش برگشتم، خیال کردم کھ تمام شده است. خون کمی را کھ از دستم 

کشیده بود باال گرفت و سرش را تکان کوتاھی داد. 

- کافی نیست. این دستت خونش کم بود. اون یکی رو بده. 

نفسم را با چشم ھای بستھ کشیدم و این یکی دستم را ھم در اختیارش 
گذاشتم. این یکی انگار خونش بیشتر بود. خودم ھم حس کرده بودم 

جریانش را اما ھنوز چشمانم بستھ بود. صدای نازک زن پرستار در 
گوشم پیچید. 

- ببینم تو چجوری می خوای زایمان کنی انقد از یک آزمایش ساده 
می ترسی؟! 

جوابی نداشتم. چون تجربھ ای نداشتم! تنھا من را با حرفش بیشتر 
ترسانده بود. من اصال بھ حاملھ شدن ھم فکر نکرده بودم چھ برسد بھ 

زایمانش! 
تقریبا یک ساعت تمام در سالن انتظار برای جواب آزمایش راه رفتھ 

بودم.
دختر بچھ خوش زبانی کھ مشخص بود با پدر و مادرش از راه دور 

آمده اند، مدام دورم می پلکید و شیرین زبانی می کرد.

بوی نارنگی

- چند سالتھ؟

گره روسری کوچک صورتی اش را از دو طرف بھ گردنش فشار داد 
و درحالی کھ لب ھای صورتی و نازکش را تکان می داد بھ حرف آمد. 
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- من بزلگم! تازه شم مدرسھ ھم لفتم اما عاطی ھمش میگھ پنج سالمھ! 

با دستان کوچکش کھ بھ مادرش اشاره کرد. خنده ام گرفت. تشخیص 
دادم عاطی ھمان مادرش است. کمی بعد ھر دو در چند ردیف آخر 

صندلی ھا کھ خالی تر بود، نشستھ بودیم. حاال کھ باھم دوست شده بودیم 
و کمی رویش باز شده بود، یک بند حرف می زد و حتی لحظھ ای لب 
رو لب نمی گذاشت. مادرش ھم ھرچند دقیقھ یک بار برمی گشت و با 
لبخندی نگاھمان می کرد. فضا خیلی ھم شلوغ نبود پس راحت اجازه 

داده بود دخترش کنار من بشیند. زمانی کھ اسم من را خواندند، استرس 
باز سرتاسر وجودم را گرفت و باز یاد جواب آزمایش افتادم بھ دخترک 
شیرین زبان گفتم کھ پیش مادرش برود چون من دیگر می خواھم بروم. 
نزدیک پرستار ھا کھ شدم، باز اسمم را خواندند؛ سرم را بھ نشانھ تایید 
تکان دادم. پرستار ھم سری تکان داد و برگھ را در جایش گذاشت بدون 

این کھ نگاھم کند. درحالی کھ بھ صفحھ مانیتور زل بود، برگھ را بھ 
سمتم گرفت. 

- تبریک می گم بارداری! برای اطالعات بیشتر بھتره یک سر برید 
پیش متخصص زنان اگر ھم مریضی خاصی دارید بھتره با دکترتون 

ھماھنگ کنید! 

اگر ھمان جا زمین نِشست می کرد و زیر پاھایم خالی می شد تا این 
اندازه شوکھ نمی شدم!

انگار خیال کرده بودم کھ شاید جواب آزمایش منفی باشد. 
بھ سمت در کھ برگشتم ھمان مادر و پدر دخترک شیرین زبان بھم 

تبریک گفتند، تنھا توانستم یک لبخند بزنم. زن خودش حالم را خوب 
درک کرده بود چرا کھ او ھم لبخند شیرینی بھ رویم زد. 

بیرون کھ رفتم ھنوز در شوک بودم و تقریبا داشتم دور خودم 
می چرخیدم. 

ھنوز باورم نمی شد یک آدم، یک بچھ، کسی کھ مطلق بھ من و امیر 
بود در شکم من باشد! 

وای امیر! 
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خدای من امیر! 
چھ گونھ بھ او خبر می دادم دارد پدر می شود؟! 

تصورش در جلد پدر بودنش آن قدر برایم شیرین بود کھ بی اختیار 
گریھ ام گرفت و با ذوق خندیدم! 

ھرکس کھ از کنارم می گذشت خیال می کرد، دیوانھ شده ام!
حق داشتند آدمی کھ میان گریھ ناگھانی می خندید واقعا دیوانھ بود! 
تصمیم را گرفتم باید با جان و دل از بچھ ام محافظت می کردم! بھ 

مطب دکترم برگشتم تا او را ھم از تصمیمی کھ گرفتھ بودم، مطلع کنم.
غافل از این کھ این تصمیم خودخواھانھ و شاید کمی مادرانھ ھم زندگی 

بچھ ام را ھم زندگی خودم را بسیار بیشتر تحت تاثیر خواھد داد و بھ 
شدت درگیرم خواھد کرد! 

یک درگیری بسیار تلخ!

بوی نارنگی

اھل خانھ با شنیدن موضوع سر از پا نمی شناختن! ھمھ  گی شوکھ شده 
بودند! خجالت کشیده قبل از ھمھ بھ عمھ گفتھ بودم اما عمھ آن قدر جیغ 

و ھیجان از خودش نشان داد کھ ھمھ تا چند دقیقھ از ھمھ چیز مطلع 
شدن!

اوایل ارشیا مسخره ام کرده بود و فکر می کرد قصد دست انداختنشان 
را دارم. ھر چھ من می گفتم و اصرار می کردم او کامال محکم پشت 

حرفش ایستاده بود تا کسی باور نکند! عاقبت مجبور شدم با کمی خجالت 
برگھ آزمایش را دست زن عمو بدھم، برگھ را کھ گرفت با شوق زیادی 
برگھ را بھ ارشیا نشان داده بود. ارشیا با خواندن برگھ خشکش زده بود. 
مانند آدمی کھ از چیزی بسیار حیرت کرده باشد. آن چنان با برگھ مات 

ایستاده بود کھ زن عمو خودش ضربھ ای پشتش زد تا از آن حالتش 
دربیاید. باالخره کھ ھمھ گی باور کردند، عمھ اشک ریخت و برایم 

اسپند دود کرده بود. آن قدر دور سرم چرخانده بودش کھ حس می کردم 
االن است کھ باال بیاورم. خداراشکر زن عمو بھ دادم رسیده بود و اسپند 

را ازم دور کرد اما عمھ خودش ھنوز نمی توانست از من دور شود. 
مدام بغلم می کرد و اشک می ریخت. می دانستم چھ قدر خوشبختی من 
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و امیر برایش اھمیت دارد. اولین کسی بود کھ فھمیده بود من تا چھ حد 
امیر را دوست دارم!

زمانی کھ امیر بعد از آن یک ھفتھ عقدمان فرار کرد و برگشتھ بود، 
تصمیم گرفت کھ اتاقمان را یکی کنیم. عمھ جلویش ایستاده بود و گفتھ 

بود حق ندارد بھ من نزدیک شود. اگر می خواھد من را از مادرم دور 
کند فقط می توانیم عقد ھم باشیم نھ نزدیک بھ ھم!

خیال کرده بود امیر قصد رابطھ با من را دارد. چند روز بعدش کھ 
خودم اعتراف کرده بودم بھ این عقد راضی ھستم و چھ قدر امیر را 

دوست دارم، باالخره راضی شد تا ما کنار ھم بخوابیم. 
ارشیا اما ھنوز مانند آدم فضایی ھا من را نگاه می کرد و باورش 

نمی شد من بچھ ای در شکمم باشد. ھربار متعجب تر از قبل می پرسید. 

- یعنی تو االن یھ بچھ تو شکمتھ؟! 
از این گوگولیا کھ با کیف ھاشون کھ اندازه خودشونھ، دونھ دونھ قدم 

برمی دارن؟!

عمھ و زن عمو ھربار بیشتر بھ حرف ھایش می خندیدن اما من 
نمی دانم چرا خجالت می کشیدم و دوست داشتم بحث را عوض کنند. با 
این کھ آریسا خودش بچھ بود و ما یکی را در خانھ داشتیم اما انگار بچھ 

دار شدن من برای ارشیا تعجب آور بود تا بودن بچھ در خانھ مان! 
بعد از کمی با کلی خجالت گفتم کھ می خواھم امیر را سوپرایز کنم. 

ارشیا باالخره با شنیدن این حرفم بھ خود واقعی اش برگشت و معتقد بود 
این حرف ھا چیھ؟ قدیمیا صد تا بچھ می آوردن زمان زایمان یارو 
می فھمید بچھ دار شده و امیر ھم اھل این سوسول بازی ھا نیست!

خودم ھم این ھا را خوب می دانستم اما دلم می خواست برای بچھ ام 
سنگ تمام بگذارم! تمام حسرت ھای کھ خودم ھمیشھ داشتم را دوست 

داشتم برایش جبران کنم! یک زمانی می رسید کھ عکس ھای امشب را 
نشانش می دادم و می گفتم بھش کھ چھ قدر از آمدنش خوشحال بوده ایم!

بوی نارنگی
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بالخره تصمیم بر این شد ھمھ امشب بھ ساختمان عمو حسام بروند و 
خودم تنھایی این خبر را بھ امیر بدھم. عمھ گفتھ بود برای غذا کمکم 

می کند اما اجازه نداده بودم و گفتم کھ خودم امشب ھمھ چیز را درست 
می کنم. 

برایش فسنجان با کلی مخلفات درست کرده بودم. ھمھ چیزھای کھ امیر 
دوست داشت! 

یک کیک کوچک شکالتی ھم از سر کوچھ خودمان سفارش داده بودم 
کھ سریع رسید، گفتھ بودم یک شمع ھم ھمراھش بفرستند کھ نشان بھ 
دنیا آمدن بچھ باشد! زمانی کھ بستھ را باز کردم، شمع را دیدم. شکل 

یک کالسکھ بود کھ باالیش یک پستانک کوچک ھم بود. با لبخند و حس 
شیرینی کھ داشتم، شمع را روی کیک گذاشتم و بھ اتاقم رفتم. 

ارشیا گفتھ بود امیر برای امضای یک قرارداد رفتھ است و احتماال زود 
برمی گردد. دوست داشتم امشب در نظرش بسیار زیبا باشم و برایش 

یک زن کامل باشم! 
یک لباس بھ رنگ سبز تیره برداشتم و پوشیدم. موھایم را کامال اتو 

کشیدم. زمانی صاف شد، ھمھ اش باالی سرم جمع کردم و اجازه دادم 
بھ حالت دم اسبی رھا شود. بعد از یک آرایش کامل دور چشم ھایم را 

کامال سیاه کردم تا رنگ چشم ھایم میانش بیشتر خودنمایی کند. یک رژ 
پررنگ ھم برداشتم و بھ لب ھایم کشیدم. عقب تر کھ رفتم خودم ھم 

حتی از خودم خوشم آمده بود. یک لحظھ بھ فکر افتادم چرا من ھرگز 
این کارھا بھ ذھنم نرسیده بود؟! 

ھمیشھ از امیر خواستھ بودم من را یک زن کامل ببیند درحالی کھ من 
خودم اصال رفتار و پوششم زنانھ نبود! 

عقب رفتم و از اتاق بیرون رفتم. نگذاشتم افکار منفی امشب بھ مغزم 
ھوجم بیاورند. با عشق و لذت دستی روی شکمم کشیدم و از شوق زیاد 

خندیدم. 

- باید بھ مامان بزرگت ھم خبر بدیم حتما خیلی خوشحال می شھ! 

با یاد آقا سعید لبخندم گرم تر شد و زمزمھ کردم. 

- ھمین طور بھ پدربزرگت...
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بھ آشپزخانھ  رفتم، سریع برای این کھ لباس ھایم بوی غذا نگیرد. ھمھ 
را روی میز چیدم و بھ ھال برگشتم. کیک را در یخچال گذاشتم و 
تمامی لوستر و المپ ھای سفید را خاموش کردم. تنھا اجازه دادم 

نورھای رنگی روشن باشد. دوست داشتم امشب بسیار برای ھردویمان 
بھ یاد ماندنی باشد. با فکر کفش ھای پاشنھ بلندم بھ عقب برگشتم تا 
خواستم باال بروم در ھال باز شد؛ ایستادم و بھ سمت در چرخیدم. 

امیر بود کھ با دیدن من و خانھ بھ شدت شوکھ شده بود. 
چندتا کیسھ پُر دستش بود. لبخندی برایش زدم و سمتش راه افتادم. 

- خوش اومدی عزیزم، بده من خستھ ای. 

کیسھ ھا را کھ از دستش گرفتم، سمت آشپزخانھ راه افتادم. میان راه 
سرم را کج کردم و نگاھش کردم. ھنوز خشک شده دستش بھ در بود؛ 

خندیدم و ایستادم. 

- نمیای تو؟!

بوی نارنگی

نگاه کوتاھی بھ من انداخت و سرش را تکان داد اما ھنوز سکوت کرده 
بود. در را کھ بست بھ آشپزخانھ رفتم و میوه ھای کھ آورده بود را در 

سینک خالی کردم و گذاشتم ھمان جا بماند. مشغول چیدن سفره بودم کھ 
امیر ھم میان چھارچوب آمد. نگاه کلی بھ آشپزخانھ کرد و باز نگاه 

عمیقی بھ سر تا پای من انداخت. 

- عمھ کجاست؟ 

شمع قرمز بزرگی ھمیشھ در کابینت بود را برداشتم و وسط میز 
گذاشتمش. ھم زمان کھ سراغ فندک رفتم، جواب امیر را ھم دادم. 

- خونھ عمو حسام. بیا سر میز غذا رو خالی کردم سرد نشھ. 
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فندک را کھ پیدا کردم، امیر ھم سر میز نشست. شمع را روشن کردم و 
فندک را ھمان جا گذاشتم. خودم ھم نشستم. امیر اول با لبخند بسیار 

کوچکی بھ میز زل زده بود، عاقبت دستش را زیر چانھ اش گذاشت و 
سرش را بلند کرد بھ من نگاه کرد. آن قدر نگاھش عمیق و پرنفوذ بود 
کھ ناخودآگاه احساس شرم کردم و سرم را پایین انداختم. حس می کردم 
گرمم شده است. برای فرار از آن موقعیت، کف گیر را در دستم گرفتم 

و بھ برنج اشاره کردم. 

- برات بکشم؟ 

سرش را کھ بھ نشانھ تایید تکان داد، سھ کف گیر برایش خالی کردم. 
زمانی کھ فسنجان ھم برایش ریختم، خواستم دستم را عقب بکشم کھ 
مچم را محکم گرفت. نگاھم از انگشتان گره خورده اش دور مچم تا 

چشم ھایش باال رفت. این بار نگاھش کامال کاوشگر بود. 

- نمی خوای بگی امشب چھ خبر شده؟! 

سرخوش خندیدم و برایش کمی دلبری کردم. 

- خانمت خواست امشب رو دوتایی بگذرونین! این بده؟ 

گوشھ لبش کھ برای لبخند باال رفت، دقیقا کنج ھمان گوشھ دلم برایش 
قنج رفت! دوست داشتم تا بھ ابد نگاه من در آن گوشھ لبش گم شود و دلم 

ھی برایش قربان صدقھ برود! 
چھ کسی می دانست تا چھ حد لبخندش زیبا و دلربا است؟! 

برای آن خندیدن مردانھ اش دلم ھزاران بار می مرد و زنده می شد! 
کاش بچھ مان لبخندش شبیھ پدرش شود شاید زمانی او ھم با ھمین لبخند 

دل دلبرش را می بُرد! دستم را با محبت فشار کوتاھی داد. 

- نھ خیلی ھم عالیھ! فقط امشب زیادی خانم شدی انگار قصد انقالب در 
دل ما رو داری!
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بوی نارنگی

خندیدم و بھ لب ھایش اشاره کوتاھی کردم. 

- می شھ ببوسمت؟ 

می دانستم از این کھ با رژ ببوسمش زیاد خوشش نمی آید اما این بار با 
چشمک کوچکی اجازه را صادر کرد. بلند شدم و از ھمان جا روی میز 
خم شدم. او ھم سرش را نزدیک تر آورد. خودم را کھ بھ لبانش رساندم، 

محکم بوسیدمش! خوشش آمده بود و جواب بوسھ ام را داد. عقب کھ 
رفتم، کمی رژ روی لب ھایش مانده بود کھ خودم برایش پاکش کردم و 

بھ غذا اشاره کردم. تمام مدت غذا خوردن ھربار با لبخندی عمیق نگاھم 
می کرد. یک نگاه خواستنی! 

انگار کھ او ھم فھمیده بود قصد زنانگی برایش دارم، برای اولین بار از 
قراردادش برایم گفت! این کھ ممکن است این کار برایش ھیچ سودی 

نداشتھ باشد. تنھا برای کمک بھ چند نفر جوان کھ تازه کار ھستند، 
باھاشون قرارداد بستھ است و خیلی چیزھای دیگر از دردسرھای 

کارش! برای اولین بار بود کھ با من در این موارد درد و دل می کرد و 
من تمام و کمال بھ حرف ھایش گوش داده بودم. انگار این یکی از 

خصلت ھای مادر شدن بود. کار ھمسرت برایت مھم می شد. شرایطی 
کھ می خواستی بچھ ات آن جا بزرگ شود و ھزاران چیز دیگر! 

چھ قدر االن مامان را خوب می فھمیدم. این جا بود کھ می گفتن شنیدن 
کی بود مانند دیدن!

حاال کھ خودم داشتم مادر می شدم، می فھمیدم این کھ مادرھا از ھمان 
روزھای اول مادری کردن را حس می کنند شعار نیست! این یک 

واقعیت بود!
من دیگر فقط برای خودم راه نمی رفتم، متوجھ شده بود از درھا با 
فاصلھ می ایستادم. مبادا کسی پشت در باشد و بازش کند، ضربھ بھ 

شکمم بخورد.
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دیگر فقط برای خودم غذا نمی خوردم، متوجھ شده بودم حتی با حالت 
تھوع ھای کھ می آمد و می رفت من سعی در غذا خوردن داشتم. مبادا 

بچھ ام کمبود ویتامین داشتھ باشد و ھزاران نوع نگرانی دیگر!
امیر کھ جلوی صورتم دستش را تکان داد، گیج چشم ھایم باال آمد و 

سرم را تکان دادم.

- دو بار صدات زدما! تو فکر چی بودی؟

با تکان دادن سرم لبخندی زدم کھ بفھمد چیز مھمی نبوده است. بلند شد 
و بابت غذا تشکر کرد. گفت کھ می رود دوش کوتاھی بگیرد و سریع 

برمی گردد پایین تا شب دو نفره مان را خوش بگذارنیم! با حرفش 
خندیده بودم و تا زمانی کھ از دیدم محو شد از پشت نگاھش کرده بودم. 

زمانی کھ او رفت شروع کردم بھ جمع کردن میز و کیک را آماده 
کردم. 

سریع جلوی آیینھ رفتم و از کمر لباسم زیپش را پایین کشیدم. ماژیک 
صورتی آریسا را آوردم و شکلک بزرگ لبخند را روی شکمم کشیدم. 

زیرش ھم نوشتم بابای من دارم میام! با این کھ کمی کج شده بود اما 
خودم با دیدنش ذوق کرده بودم. سمت اُپن رفتم و کیک را ھم برداشتم. 

ھمین کھ صدای پاھایش آمد، شمع را روشن کردم و جلوی پلھ ھا 
ایستادم. کمی خشکش زد و بھ من و لباس باال رفتھ ام و کیک نگاه کرد. 

لبخندم را کھ دید، پلھ ھا را طی کرد و پایین آمد.

بوی نارنگی

بدون ھیچ حرفی بھ چشم ھایش زل زده بود انگار می خواست جواب 
سوال ھایش را از چشمانم بگیرد. نمی دانم چرا بغض کرده بودم! یک 

بغض عجیب!
تمام حرف ھای کھ برای گفتن آماده کرده بودم را فراموشم شد. نگاھش 

را کھ باز بھ چشمانم داد، نتوانستم خودم را کنترل کنم و قطره اشکم 
روی گونھ ام افتاد. قبل از این کھ نگران شود بھ شکمم اشاره کردم و 
کیک را باال گرفتم. نگاھی بھ لباسم انداخت و کمی عقب رفت. دستش 

را جلو آورد و لباسم را کمی بیشتر باال کشید. چشم ھایش را ریز کرده 
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بود اما انگار ھنوز نمی خواست باور کند من چھ منظوری از آن جملھ 
دارم! یا بھ چشم ھای خودش اعتماد نداشت! ھر چھ بود باعث شد کلید 
برق را بزند و فضا را روشن کند. این بار بیشتر بھ شکمم نگاه کرد. 

جملھ را کھ خواند، قدمی عقب رفت. از فرصت استفاده کردم و کیک را 
باال گرفتم. نگاھش بھ شمع کیک کھ افتاد با چشم ھای پرسشگرش 

دوباره برای جواب بھ چشم ھای بارانی من پناه آورد. آن قدر خشکش 
زد بود کھ خودم ھرچند با لکنت بھ حرف آمدم. 

- امیر...ما داریم...نی نی دار می شیم! 
مامان و بابا می شیم! 

چشم ھایش را کھ بست، نگران شدم. برای یک لحظھ از ذھنم گذشت 
نکند خوشش نیامده باشد! نکند بچھ نخواھد! اما زمانی کھ اشک از الی 

پلک و مژه ھای بلندش پایین ریخت دیگر طاقت نیاوردم، کیک را روی 
میز گذاشتم و محکم دستانم را دورش حلقھ کردم. دست ھایش باال آمد و 

دورم پیچیده شد. موھایم را بوسھ باران کرد. جوری من را بھ خودش 
فشار می داد انگار کھ می خواست او ھم بچھ را حس کند! زمانی کھ 

باھم روی مبل نشستیم با دست ھایش اشک ھایم را پاک کرد و بھ 
صورتم زل زد. 

- ھنوز خودت کوچولوی! اخھ چطور دلم بیاد بزارم تو این سن مادری 
ھم بکنی؟! 

دلم می خواست بفھمد من از این موضوع خوشحالم اما او انگار برای 
جوانی من ناراحت بود! می خواست کھ آن جور کھ دوست دارم 
بگذارنمش! معتقد بود نوجوانیم بخاطر او تلف شده است و حاال 

ناخواستھ جوانیم را ھم از من گرفتھ است! بلند شدم و روی پاھایش 
نشستم. نگران و فوری دور کمرم را محکم گرفت. سرم را روی 

صورتش خم کرد و بھ چشمانش زل زدم. 
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- من اول تورو می خوام و دوم بچھ مون رو! اگر شماھا نباشین نھ تنھا 
جوانیم کل زندگیم تلف می شھ! دیگھ ھم دلم نمی خواد در این مورد 

حرف بزنیم. من دارم مامان می شم. می خوام فقط بھ بچھ ام فکر کنم. 

با لبخند و محبت بھ حرف ھایم گوش می داد؛ آخر سر طاقت نیاورد و 
برای اولین برای با صدای بلند قربانم رفت. 

- اخ کھ من قربون مامان شدنت برم!

بوی نارنگی

خندیدم و دستم ھایم را دور گردنش حلقھ کردم. زمانی کھ زیر گلویم را 
بوسید، سرم را ھمان گونھ کھ در آغوشش بودم؛ عقب کشیدم و لب ھایم 

را لوس مانند برایش برچیدم. 

- ھمین جوریشم بد اخالق و عنقی! می دونم بچھ مونم بیاد کال محبت و 
بوس کردن من رو فراموش می کنی!

بھ شکمم اشاره کوتاھی کردم. 

- ایشون می شھ دردونھ ت! 

باالخره توانستم حالت صورتش را از آن نگرانی در بیاورم و 
بخندانمش. با خنده اش دست ھایش را ھم بیشتر دور کمرم فشار داد. 

- با اومدن ھیچکس نارنگیم رو فراموش نمی کنم! تو ھمیشھ اولویت 
زندگی منی! 

لب ھایم را محکم روی لب ھایش فشار دادم. امشب عمیق تر از ھر 
شبی بوسیدمش! انگار کھ بچھ ام ھم در این بوسھ سھیم بود. لبخندم آن 

قدر عمق داشت و از تھ دل بود کھ بھ خدا ھم رسید و ھمھ چیز زیبا تر 
شد!
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روزھایم پر از خوشی و شادی شده بود. دیگر ھمھ اھل خانھ داشتند 
خودشان را برای آمدن بچھ آماده می کردند. ھرچھ تاکید می کردم فعال 

زود است اما کسی توجھ نمی کرد. ارشیا ھرروز با یک نوع ماشین 
خانھ می آمد کھ فقط خودش اسم ھایشان را می دانست. کلکسیونی از 

ھمھ رنگ ھا راه انداختھ بود کھ انگار بیشتر برای خودش خریده بود. 
بھ شدت ھم معتقد بود کھ بچھ پسر است و اگر کسی چیز دیگری بگویید 

در بیمارستان بچھ را با یک پسر جا بھ جا می کند! ھمھ ھم بھ حرفش 
احترام گذاشتھ بودند و ترجیح داده بودن با ارشیا کل کل نکنند. 

عمھ ھم برای خودش بند و بساط سیسمونی راه انداختھ بود و حتی گاھی 
می نشست لباس ھم می بافت کھ ارشیا تاکید می کرد رنگش آبی باشد. 
تمام مدت من را ھم مجبور بھ خوردن می کردند. امیر یک دقیقھ یک 

بار می پرسید چھ چیزی دوست دارم برایم بخرد؟ آن قدر بھ خانھ زنگ 
می زد کھ یک روز صبح ارشیا عاصی شده سیم تلفن را کشیده بود و 

تھدید کرد حق وصل کردنش را نداریم! سرانجام با خیال راحت سرکار 
رفت. شب کھ امیر فھمید کار او بوده است؛ تمام مدت بھ ارشیا چشم 

غره رفتھ بود و گفتھ بود تا شش سالگی بچھ اش، اجازه نمی دھد ارشیا 
نزدیکش شود چون مانند او پر رو می شود! 

من ھم در این میان فقط بھ کارھایشان می خندیدم انگار بالخره زندگی 
داشت کمی بھ خانواده ما ھم روی خوشش را نشان می داد!

بوی نارنگی

اما در ھمان روزھا باز تصمیم اشتباه دوم را گرفتم!
امیر یک دکتر زنان خوب پیدا کرده بود و گفتھ بود کلی درباره اش 
تحقیق کرده است حتی با دکتر خودم ھم ارتباط دارد و می تواند در 

کنترل کردن ھم زمان بیماری ام ھم کمکم کند.
باھم رفتھ بودیم تا ھم سن جنین را بفھمیم ھم این کھ وضعیتش را کنترل 
کند! در مورد مصرف داروھایم را برایم توضیح داده بود. گفتھ بود اگر 

این گونھ کھ او می گوید پیش بروم، مشکلی برای ھیچ کداممان پیش 
نمی آید اما من از قبل تصمیم خودم را گرفتھ بودم! 

یک تصمیم کامال مادرانھ حتی اگر عواقبش گرفتن جان خودم باشد! 
***
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با بوق سوم باالخره مامان تلفن را برداشت. گفتھ بود کھ ھمراه با آقا 
سعید تصویری با سامر صحبت می کردند بھ ھمین دلیل متوجھ صدای 
تلفن نشده است. احوال سامر را پرسیدم گفت کھ سامر ھم حال من را 

پرسیده است. تشکری کردم و سراغ حرفم رفتم. 

- مامان زنگ زدم یک چیزی رو بھت بگم البتھ می خواستم بیام پیشت 
اما خب امروز یھ جوریم انگار کھ پاھام باد کرده! نای راه رفتن ندارم! 

مامان بسیار نگران شده بود و خیال می کرد، بابت مریضی ام است کھ 
این گونھ شده ام. آن قدر ابراز نگرانی کرد کھ سرانجام مجبور شدم 

میان کالمش بپرم. 

- مامان جان یک لحظھ صبر کن اخھ! مھلت بده حرفم رو بزنم! 

- اگھ می دونی کھ امیر نیست من بیام ببرمت دکتر! این جوری ھمش 
دلشوره دارم! 

- ممنونم. امیر ھم ھست اما مشکلم بابت مریضیم نیست. راستش زنگ 
زدم بگم کھ درستھ جوون موندی اما این دلیل نمی شھ کھ مامان بزرگ 

نشی! البتھ فکر کنم اینجوری بھتره، بچھ م جلو دوستاش پُز میده 
مادربزرگش جوون و خوشگلھ! 

آن طرف خط کامال ساکت شد کھ حتی صدای نفس کشیدن ھم نمی آمد. 
اول فکر کردم کھ باید شوکھ شده باشد کھ سکوت کرده است اما آن قدر 

سکوتش طوالنی شد کھ نگران شدم و چند بار صدایش زدم. 

- مامان ھستی ھنوز؟! 

مشخص بود دارد گریھ می کند. آن قدر کھ صدایش پر از بغض و 
گرفتھ بود. 
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- خدایا اخھ من چجوری باور کنم؟ انگار کھ جدیدا خدا دلش بھ حالم 
سوختھ! اول خودت برگشتی حاال ھم بچھ ت! از االن دیگھ فکر نکنم 

آرزوی داشتھ باشم! 

از ھمان جا چند بار برای محبت ھایش بوسھ فرستادم. ھنوز ھم باورش 
نمی شد و ھربار یک سوال جدید می پرسید. زمانی کھ فھمید امیر ھم 

خبر دارد، کمی بیشتر باور کرد انگار کھ می دانست بھ امیر دروغ 
نمی گوییم. بعد از نیم ساعت حرف زدن با مامان با آقا سعید ھم حرف 

زدم. او ھم بھم تبریک گفت و آرزوی سالمتی برای ھردویمان کرد.

بوی نارنگی

بعد از دو روز عمھ گفت کھ مامان را بھ خانھ دعوت کنیم. موضوع را 
زمانی مطرح کرد کھ امیر ھم حضور داشت! درحال مطالعھ بود اما 

واکنشش از چشم من و عمھ دور نماند. کتاب را محکم تر گرفت و 
بینی اش را باال کشید. نفس تندی کشید و سعی کرد نشان بدھد کھ متوجھ 

نشده است تا عمھ ھم دیگر تکرارش نکند. اما برعکس عمھ از شرایط 
استفاده کرد و تاکید کرد کھ حتما با مادرم تماس بگیرم! زمانی کھ عمھ 

بلند شد و رفت. تنھا متوجھ شدم امیر با چشم دنبالش کرد. دیگر ھیچ 
چیز حتی بھ من ھم نگفت!

از زمانی کھ من باردار شده بودم دیگر نسبت بھ تمامی مسائل خوددار 
تر شده بود و سعی داشت با من عصبی برخورد نکند. با مامان تماس 

کھ گرفتم انگار بی صبرانھ منتظر این دعوت بود کھ بدون ھیچ تعارف 
و توجھ ای بھ این کھ بھ خانھ امیر دعوتش کرده ام، سریعا پذیرفتش! 

امشب قرار بود مھمان ما باشند و عمھ و زن عمو ترتیب غذاھا را داده 
بودند. با آریسا مشغول بازی بودم اما فکرم ھنوز مشغول شب بود. ھیچ 

جوره نمی توانستم برخورد امیر را با مامانم عوض کنم! تنھا 
دلخوشی ام این بود کھ امیر ھرگز مھمان ھایش را نمی رنجاند. با پخش 

شدن بوی بادمجان در خانھ ناخودآگاه عقم گرفت. از بادمجان بدم 
نمی آمد اما بارداریم بسیار رویم تاثیر گذاشتھ بود. برای جلوگیری از 

حالت تھوعم دست آریسا را گرفتم و گفتم کھ بھ حیاط برویم. او کھ 
مشغول بازی شد، من ھم روی تاب منتظر آمدن مامان نشستم. 
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چشم ھایم را بستم و بھ بچھ ام فکر کردم. برایش ذوق کردم و از فکر 
بودنش با لذت دست ھایم را دور شکمم حلقھ کردم. بھ ذھنم رسید باید 
برایش اسمی انتخاب کنیم! البتھ بھتر بود بعد از تشخیص جنسیتش این 

کار را می کردیم. دوست داشتم اسمش معنی خاصی داشتھ باشد. با 
صدای تیک در و باز شدنش، چشم ھایم را باز کردم و آرام با پاھایم 

حرکت تاب را یواش کردم. از پشت چند درست رو بھ رویم کھ بیرون 
رفتم. متوجھ مامان و آقا سعید شدم. نمی دانم چرا آن قدر ذوق کردم 
شاید بیشتر شادی مادر شدنم بود! با ذوق زیادی سمت مامان دویدم. 

مامان نگران سریع دو قدم جلو آمد. 

- می افتی ناریال!

بوی نارنگی

اما من بی توجھ فقط می دویدم تا بھش برسم. آن قدر محکم بغلش کردم 
کھ شانھ ھایمان بھ ھم خورد. اول کمی دست ھایش در ھوا ماند اما او 

ھم سریعا بغلم کرد و کنار سرم را بوسید. 

- اخھ تو رو با این ھمھ شیطنت چھ بھ مادری؟! 

خندیدم. از ھم کھ جدا شدیم، سمت آقا سعید رفتم و باھاش دست دادم. 
بعد از احوال پرسی، ھردویشان را بھ سمت خانھ راھنمایی کردم. آریسا 

کھ دوید و دستم را گرفت، مامان با لبخند نگاھی بھش انداخت. 

- این کوچولو کیھ؟ 

- دختر عمو حسامھ! 

مامان این بار کنجکاو تر و با تعجب نگاھش می کرد. احتمال دادم آن 
زمانی کھ مامان رفتھ بود ھنوز زن عمو نمی توانست باردار شود و 

برایش خطرناک بوده است. مامان ھم دیگر از بھ دنیا آمدن آریسا خبر 
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نداشتھ است. بھ ھمین دلیل تعجب کرده بود. دست آریسا را کشیدم و 
میانمان آوردمش. 

- خیلی ماھھ از ارشیا خوشگلتره! 

مامان نگاھی بھ صورتم انداخت انگار فھمیده بود با ارشیا کل کلی دارم 
کھ این حرف را زده ام. از حرفم خنده اش گرفت و سرش را کوتاه 

تکان داد. حال او ھم یک دست آریسا را گرفتھ بود. قبل از باال رفتن ما 
از دو سھ پلھ در ورودی باز شد و عمھ و زن عمو بیرون آمدند. متوجھ 
مکث مامان شدم. من ھم کنارش ایستادم. اصال خیال نمی کردم با عمھ 

از دیدن ھم اشک بریزند و تا این حد دلتنگ ھم شده باشند! زمانی کھ ھم 
را در آغوش کشیدند، دانستم کھ تا چھ حد دلتنگ ھم بوده اند! بعد از 
گریھ مفصلی با زن عمو ھم احوالپرسی کردند اما بیشتر حواس زن 

عمو بھ آقا سعید بود. انگار کھ می دانست او در این جمع غریبھ است و 
شاید حس خوبی نداشتھ باشد؛ آن ھم زمانی کھ مامان ھم ازش دور بود. 
مامان و عمھ رسما درھم ادغام شده بودند حتی داخل ھم کنار ھم نشستند 

و مدام از ھم سوال ھای کھ در این سال ھا در دلشان مانده بود را 
می پرسیدند. 

بعد از ساعتی جمع کمی گرم تر شده بود. من و آقا سعید بیشتر باھم 
حرف می زدیم. احوال سامر را گرفتم، گفت کھ ھمین دیشب با او 

صحبت کرده است و بھ او ھم خبر بارداری ام داده اند.
گفت کھ خوشحال شده است و گفتھ است چھ قدر خوب است بھ چیزھای 

کھ در آن خوشبختی را می دیدم، رسیده ام!
از حرفش لبخندی روی لب ھایم نشست. با این حرفش بھ من رسانده بود 

کھ این مسیر و خواستھ ھایم تنھا برای خود من خوشبختی می سازد نھ 
او!

مسیر خوشبختی ھای ما متفاوت است!

بوی نارنگی

ھوا کھ کمی تاریک تر شد، ارشیا ھم برگشت. گفت امیر جای کار 
داشتھ است و سریعا برمی گردد. برخالف انتظار ارشیا سریع با آقا 
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سعید گرم گرفت. انگار او ھم فھمیده بود چھ قدر آقا سعید آرام و 
مھربان است. ھمین حس خوبی کھ بھ آدم منتقل می کرد باعث می شد 

سریعا باھاش اُنس بگیری! 
کنار مامان و عمھ کھ نشستم، متوجھ شدم مامان کمی غمگین بھ نظر 

می رسد. دست ھایشان در ھم پیچیده بودند، مامان یک دستش را روی 
دست من گذاشت و لبخندی بھ رویم زد. 

- می دونستی عمھ ت بھترین دوست من بود؟! 

متعجب شدم.
فکر نمی کردم با عمھ باھم دوست بوده باشند. تصور می کردم بعد از 

ازدواجش با بابا ھم را شناختھ بودند. عمھ ھم حال لبخند روی لب ھایش 
بود. امروز انگار بیشتر از ھر زمانی خوشحال تر بھ نظر می رسید. 

- یک رفیقای ھستن کھ از وقتی یادت میاد رفیقت بودن اما ھرگز اون 
جور کھ باید باھاشون راحت نبودی اما یک رفیقایم ھستن شاید فقط یکی 
دو سال از رفاقتتون بگذره ولی جوری باھاش راحتی و بدون ترس از 

دردھات بھش می گی کھ انگار کھ خیلی وقتھ ھم رو می شناسین! من و 
عمھ ت ھم این جور بودیم! دیر باھام آشنا شدیم اما انگار خیلی ھم رو 

می شناختیم شاید چون دردھامون یکی بود! 

اشک عمھ کھ چکید نگران شدم و گوشھ لباسش را گرفتم. سریع و تند 
اشکش را پاک کرد و دستش را باال گرفت، نشان داد کھ چیزی نیست تا 
نگران نشوم. با آمدن امیر موضوع را فراموش کردم و با دلھره سمت 

در رفتم. در را کھ باز کردم، پشت در بود. بدون این کھ وارد شود، 
میان در چانھ ام را گرفت و نگاھم کرد. 

- صورتت نگران بھ نظر می رسھ! نبینم استرس گرفتھ باشیا! اونم 
بخاطر یک مھمونی ساده! 

- امیر... 
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سرش را خم کرد و گوشھ لبم را بوسید. ھنوز چانھ ام در دستانش بود 
بھ آرامی لب زد. 

- اسمم خیلی ساده و تکراریھ ولی لعنتی زمانی کھ تو صدام می زنی 
خیلی قشنگ بھ نظر می رسھ!

بوی نارنگی

از حرف ھاش آرامش گرفتم و خندیدم. انگار او ھم با دیدن خنده من 
خیالش راحت شد. دستم را بھ آرامی گرفت و داخل آمد. در را کھ بست 

با ھمان دست ھای پیچیده در ھم بھ سمت بقیھ رفتیم. حس کردم حالت 
صورت مامان برخالف بقیھ روز سردتر شد و کمی جدیت چاشنی اش 

شده بود! امیر ھم کم از او نداشت اما آقا سعید با ھمان صورت 
مھربانش بلند شد. بین امیر و مامان تنھا یک سالم کوتاه رد و بدل شد 

کھ شاید اگر بخاطر من نبود، ھمان ھم گفتھ نمی شد اما آقا سعید آن قدر 
خوب برخورد کرد کھ امیر نتوانست احوال پرسی نکند حتی حال سامر 
را ھم پرسید! زمانی کھ ھمھ نشستند من و امیر ھم نشستیم. ھنوز دست 

ھایمان قفل ھم بود. عمھ مجلس را دست گرفت و از ھر دری حرف 
می زد. بھ مامان کھ نگاه کردم، حس کردم بسیار در فکر فرو رفتھ 

است و عمیقا داشت بھ چیزی فکر می کرد. آھی کشیدم و بھ امیر نگاه 
کردم. نگاھم را حس کرده بود بھ سمتم برگشت و موھایم را پشت گوشم 

فرستاد. 

- جانم؟ 

- با مامان خوب باش! گناه داره! 

دستش ھمان جا میان موھایم متوقف شد. نفس عمیقی از تھ دلش با صدا 
کشید و لب زد. 

- چشم. 
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این کھ اینجوری بھ حرفم اھمیت می داد و قبول می کرد بسیار دلم را 
می برد. بی اراده خودم را بھ بازویش چسپاندم کھ باعث شد ھمھ با 

لبخند خاصی نگاھمان کنند حتی مامان ھم از دیدن ما لبخند داشت. کمی 
خجالت کشیدم. خیال نمی کردم کسی بھ ما زل زده باشد. سریع کھ از 

امیر جدا شدم، او ھم بلند شد و با برمی گردم کوتاھی باال رفت. 
با رفتن او ارشیا کنارم آمد و نشست. از وقتی آمده بود سرش مدام در 

موبایلش بود و لبخند می زد. یواشکی نگاھی بھ اطراف کرد، زمانی کھ 
خیالش راحت شد کسی بھ ما توجھ ای ندارد با چشمکی بھ موبایل اشاره 

کرد. 

- ھیکل رو ببین این رو باید بی برو برگرد گرفت!

بوی نارنگی

با دیدن عکس خانم رعنا اخم عمیقی میان ابروھایم نشست. لباسش 
برھنھ نبود اما طوری بھ بدنش چسپیده بود کھ تمام برجستھ گی ھایش 

بیرون زده بود و خودنمایی می کرد حتی دل منی کھ دختر بودم را ھم 
برده بود! چھ برسد یک پسر با شیطنت ھای ارشیا! 

لب ھایم را بھ ھم فشار دادم و پرسیدم. 

- اسمش چیھ؟ 

- آیرین! 

دلم نمی خواست در ذوقش بزنم اما نمی توانستم بی تفاوت ھم باشم. 
دست ارشیا را فشار دادم. 

- امیدوارم مثل ھمون قبلیا باشھ و بھش وابستھ نشی چون من اصال 
ازش خوشم نمیاد! 

خنده ای کرد و لپم را کشید. یک لوس کش دار تحویلم داد. با زنگ 
موبایلش بلند شد و با شوق تماس را وصل کرد. تا وقتی کھ از دیدم 
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خارج شد، نگاھم دنبالش بود. آن قدر تماس برایش مھم بود کھ از جمع 
بیرون رفتھ بود. ھرگز ندیده بودم ارشیا برای ھیچ کدام از دوست 

دخترھایش این کار را بکند! جلوی ھمھ جوابشان را می داد و تقریبا 
مسخره شان ھم می کرد! دلم می خواست دنبالش بروم و بگوییم حق 
ندارد با این دختر باشد! خودم را کنترل کردم و اجازه ندادم ھورمون 

ھایم بیش از این پیش فعالی کنند. نفس ھایم را عمیق کشیدم و بھ 
آشپزخانھ رفتم. یک قرص برداشتم اما سریعا پشیمان شدم. بھ خودم قول 
داده بودم! نمی توانستم اجازه بدھم بچھ ام آسیب ببیند حتی اگر دکتر ھا 

تجویزش کرده بودند! 
امیر کھ پایین آمد. میز شام چیده شد. عمو حسام ھم برگشتھ بود و تقریبا 
فضا گرم تر شده بود. ھرکس سر میز چیزی را بھ من تعارف می کرد. 

محال بود چشمم یک لحظھ سمت ظرفی برود و یک لحظھ بعد ظرف 
جلوی دستم نباشد! آخر سر جلوتر از ھمھ بلند شدم و گفتم کھ دیگر میل 

ندارم. با یک قاشق دیگر احتماال می ترکیدم. 
برای ھوا خوری بھ حیاط رفتم و در را باز گذاشتم تا اگر سردم شد، 
سریع داخل بروم. صدای جیر در آمد و بعد صدای مامان در سکوت 

شب طنین انداخت. 

- امیر خیلی شبیھ باباتھ اما از لحاظ ظاھری ھم احساس! 

راست می گفت. بارھا شده بود کھ در مکانی حتی خودم ھم بودم، خیال 
می کردند امیر پسر بابا است و بابا اول با خنده می گفت پسرمھ؛ بعد کھ 

طرف خیلی پیگیر می شد، می گفت کھ برادرزاده اش است. 

- بابات امیر رو خیلی دوست داشت! تقریبا ھمھ کاره بابات بود شاید بھ 
ھمین خاطره کھ نمی تونھ من رو ببخشھ! چون خودم شنیدم کھ بابات 
پیش امیر از عشق من می گفت! شب ھای کھ جمع مردونھ داشتن و 

مست می کردن! یک شب رفتم دنبالش ھمون جا بود کھ شنیدم!

بوی نارنگی
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نگاھش کھ کردم، حس غمی بھ یاد آن روزھا توی چشم ھایش النھ کرده 
بود. چشمش را بھ وسایل بابا کھ ھنوز نگھ اش داشتھ بودیم، دوختھ بود. 

تصورش دور و سخت نبود کھ داشت بھ بابا فکر می کرد. 

- با برادرھاش اصال راحت نبود! برای پدر امیر احترام خاصی قائل 
بود! حسینم کھ ھمیشھ دنبال خواستھ ھای خودش بود! حسام ھم اصال 

کاری بھ کار کسی نداشت! تنھا ھمدم بابات ھمیشھ امیر بود! ھمون شبی 
کھ دنبالش رفتھ بودم، پشت در وایستادم تا اول در بزنم. ھنوز دستم بھ 
در نخورده بود کھ شنیدم گفت چھ قدر من رو دوست داره! گفت حس 

می کنھ من نمی خوامش! بھش نمی گم بھ روشم نمیارم اما خودش 
می فھمھ من نمی خوامش! 

با حسرت نفس عمیقی کشید و بھ سمت من برگشت. 

- ھمیشھ فکر می کردم این سختھ کھ آدم از عشقش جدا بشھ و ھیچ 
خبری ازش نداشتھ باشھ اما حاال فھمیدم کھ ھمین کھ بدونی یک گوشھ 

جھان داره زندگی می کنھ، کافیھ برات تا این کھ بفھمی زنده نیست! این 
کھ ازت دور باشھ دردآوره! 

اما این کھ بفھمی دیگھ نیست زجرآوره! 
ھمھ حس ھات یھو باھم طغیان می کنھ! 

حسرت! 
پشیمونی! 

کاش ھای کھ میاد سراغت! 
روزی صدبار خودت رو لعنت می فرستی واسھ این کھ می تونستی 
بھش بگی دوستش داری! حداقل یک بار! اما این غرور لعنتی اجازه 

نداده بھت! 
تقصیر خودمون ھم نیستا، ھمیشھ تو گوشمون خوندن دختر باید حیا 
داشتھ باشھ! اما ھیچوقت ھیچکس بھمون نگفت محبت کردن با حیا 

داشتن فرق داره! 
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زمانی کھ فھمیدم بابات فوت شده، ھمھ این ھا بھ قلبم ھوجم آورد! فکر 
می کردم فراموشش کردم، غافل از این کھ فقط گذشتھ بودم ازش و 

ھمین کھ یک جای داشت زندگیش رو می کرد و خوشبخت بود تا اون 
لحظھ آروم نگھ م داشتھ بود! اما فوت شدنش تلنگری شد برای بیدار 

شدن ھمھ حس ھای کھ تا مدت ھا ازشون فرار کرده بودم! 

قطره اشکش کھ چکید، دستش را گرفتم. لب ھایش بھ آرامی کش آمدند 
و برایم لبخندی زد. 

- بخاطر ھمین گفتم درد من و عمھ ت یکی بوده! عمھ ت ھم مدت ھا 
منتظر مردی نشست کھ ھمھ معتقد بودن زمان سربازیش تو جنگ کشتھ 

شده اما ھیچوقت جسدی ازش پیدا نشد! عمھ ت ھیچوقت باور نکرد! 
ھنوز بعد سی سال منتظرشھ! 

و چھ کسی می دانست انتظار برای کسی کھ ھیچوقت دیگر برنمی گردد 
چھ بالھای سر آدم میاورد؟!

بوی نارنگی

از آخرین باری کھ برای چکاپ با امیر رفتھ بودیم، دو روز می گذشت. 
ھنوز ھم دستورات دکتر را با صدای بلند روزی دو بار یادآوریم 

می کرد. امروز کھ برگشت، فھمیدم زیاد حالش مساعد نیست و بسیار 
در فکر بود. گاھی آن قدر بھ یک نقطھ زل می زد کھ واقعا نگرانش 

می شدم. زمانی کھ از ارشیا پرسیدم چھ شده است؟ گفت کھ خود امیر 
برایم توضیح می دھد!

بعد از شام ھمھ گی کھ دور ھم جمع شدیم. باالخره امیر بھ من توجھ ای 
نشان داد و گفت کھ کنارش بنشینم. کنارش کھ رفتم، حالم را پرسید و 

چند تکھ میوه دستم داد. ھنوز دستم را گرفتھ بود اما سرش بھ سمت عمھ 
و عمو حسام چرخید. 

DONYAIEMAMNOEDONYAIEMAMNOE



- یک چیزی می خوام بگم کھ مربوط بھ خواستھ خودمھ! این کاری کھ 
می خوام بکنم، ھیچ تحمیلی برای ھیچکس نداره! پس قرار نیست کسی 

این جا بخاطر من ھیچ تصمیمی بگیره! 

کامال نگران شده بودم. حس می کردم اتفاق بدی در راه است. دست 
امیر را کھ فشار دادم، نگاه کوتاھی سمتم انداخت. با دیدن قیافھ نگرانم 

تنھا لب ھایش را بھ ھم فشار داد و باز حرفش را ادامھ داد. 

- می خوام زمین ھام رو از عمو حسین پس بگیرم! ھم مال خودمو ھم 
مال ناریال رو! 

این چیز عجیبی نبود. امیر مدت ھا بود کھ پی این ماجرا را گرفتھ بود و 
ھمھ می دانستیم باالخره یک زمانی اتفاق می افتد. اما قسمت عجیبش 

این جا بود کھ دیگر فقط حرف نبود، این بار خواستھ اش را کامال عملی 
کرد! 

- ارشیا رو کھ فرستادم اون جا خبر رسید، ھمھ ش ھنوز بھ اسم خود 
عمو حسینھ و فروختھ نشده! اما خیلی سریع بھ گوشش رسیده کھ من 

تحقیق کردم درباره ش! االن داره می فروشتش باید قبل از این فروختھ 
بشھ، برم پسشون بگیرم! 

نگاه ھای زیادی بین ھمھ ردوبدل می شد. شاید آن ھا ھم فھمیده بودند 
این بار قصد امیر جدی است!

زمانی کھ عمو حسام ھم گفت کھ او ھم حقش را پس می گیرد، امیر 
ارشیا را مواخذه کرد و فکر کرد کار اوست کھ عمو را تحریک کرده 

است اما عمو حسام گفت کھ با کمال احترام بھ داداشش خودش بھ زمین 
ھایش نیاز دارد و می خواھد تا زمانی کھ زنده است ازشان استفاده کند! 

بعد از مرگش چھ فایده ای برایش دارد؟!
کمی بعد عمھ ھم کھ چای آورد رو بھ روی امیر نشست. بدون این کھ بھ 
کسی نگاه کند، ھمان گونھ با نگاھش کھ بھ کف سالن بود بھ حرف آمد. 

- منم ھنوز برای ثبت محضری نرفتم! پشیمون شدم نمی خوام بدم بھش!
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بوی نارنگی

باالخره امیر متعرض شد و اعتراضش را بھ زبان آورد. 

- االن عمو حسین فکر می کنھ من کاری کردم کھ ھمتون بر علیھ ش 
بشین! ھرچند کھ برام مھم نیست کھ چی فکر می کنھ اما درکل 

نمی خوام از سمت من باشھ! می خوام تنھا حق خودم و ناریال رو 
بگیرم! بعد ما بقیھ ھم می تونن برن دنبال حقشون ولی االن نھ! 

عمو حسام سری تکان داد و گفت کھ حق با امیر است. فعال بھتر است 
فقط ما حقمان را بگیریم چون اگر ھمھ گی باھم برویم، ممکن است عمو 

حسین بیشتر لج کند و حق ھیچ کداممان را ندھد!
تمام شب را امیر ھمراه با عمو حسام و ارشیا مشغول بررسی مساحت 

زمین ھا بودند. اول کلش را جمع گرفتند و بعد حق ھای کھ بھ من و 
امیر می رسید را حساب کردند. من و زن عمو و عمھ ھم گاھی در 

بحت ھایشان شرکت می کردیم اما بیشتر ھم سکوت می کردیم و سعی 
می کردیم کھ شنونده باشیم. من کھ زیاد حالم خوب نبود و باز ھمان 
حس سرگیجھ سراغم آمده بود از جمع عذرخواھی کردم و باال رفتم. 

لباس ھایم را عوض کردم و یک تاپ کوتاه برداشتم. بھ شدت احساس 
گرما ھم می کردم الی پنجره را کمی باز کردم و کرم پایم را برداشتم. 
زمانی کھ کامل کرم را بھ پایم زدم، ھمان گونھ بی حرکت مانند ھمیشھ 
ایستادم تا کرم خشک شود. طولی نکشید کھ امیر ھم داخل آمد. امشب 

اصال سرحال نبود اما برای دلخوشی و نگاه ھای من ھم کھ بود، لبخندی 
بر لب آورد کھ باعث شد در جوابش لب ھایم را غنچھ کنم و برایش 

بوسی بفرستم. لباس ھایش را کھ عوض کرد، روی تخت آمد و دستش 
را از دور کمر تا شکمم رد کرد و محکم کمرم را در بر گرفت. سرش 
را خم کرد و الی شکمم را بوسید. لبخندم از بوسھ اش پر اشتیاق تر شد 

و با محبت دستی در موھایش کشیدم. 

- از این بعد اول بچھ تو می بوسی آره؟! 

DONYAIEMAMNOEDONYAIEMAMNOE



بالخره امروز خندید. 
نگاھش باال آمد اما ھنوز سرش پایین بود. موذیانھ نگاھی بھ چشم ھایم 

انداخت و یک تای ابرویش را برایم باال انداخت. زمانی کھ سرش سریع 
باال آمد با خنده خودم را عقب کشیدم کھ محکم پشت گردنم را گرفت.

بوی نارنگی

- کجا؟ یھ ثانیھ قبل داشتی اعتراض می کردی! 

با خنده و سرخوشی سرم را بھ عقب انداختم کھ محکم زیر گردنم را 
گاز گرفت. از جا پریدم و برای این کھ از خودم دورش کنم بھ عقب 
فشارش دادم. حتی یک ذره ھم عقب نرفت. برخالفش شروع کرد بھ 
مکیدن زیر گردنم. از نفس کشیدنش زیر گردنم، قلقلکم گرفتھ بود با 

خنده خواھش کردم. 

- امیر توروخدا! شوخی کردم، نکن! 

با اخم ظریفی روی صورتم خم شد و باالی سرم ایستاد. دندونش کھ بھ 
نوک بینی ام خورد، باز جیغی کشیدم و با خجالت یکی بھ بازویش 

کوبیدم. 

- االن ھمھ پایین می شنون! فکر می کنن داریم چیکار می کنیم! 

- دارم زنم رو می خورم! 

بعد با صدای تقریبا بلندی ادامھ داد. 

- ھر کی معترضھ یا حرفی داره بیاد باال جوابش رو بدم! 

محکم دستم را روی دھانش گذاشتم و از خجالت چشم ھایم را محکم بھ 
ھم فشار دادم و لبم را گاز گرفتم. اصال انتظار چنین چیزھای را از 
امیر نداشتم! امیری کھ ھمیشھ آبرو و شخصیتش برایش از ھرچیزی 
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مھم تر بود! باورم نمی شد این شیطنت ھا را بخواھد در این سکوت 
خانھ انجام بدھد. قطعا ھمھ صدایش را شنیده بودند. لب ھایش کھ کنار 

گوشم تکان خورد، دلم ھمراه صدایش آرام شد. 

- کسی پایین نیست! عمھ ھم رفت اون طرف بھ زن عمو یھ کتھ یا چنین 
چیزی رو یاد بده برای آریسا! 

چشم ھایم را کھ باز کردم از حرصی کھ در نگاھم ریختھ بودم، 
خنده اش گرفتھ بود. دست عروسک کنار دستمان را کشیدم و از پشت 
محکم توی سرش کوبیدم. قبل از این کھ حرکت دیگری بکنم از تخت 

پایین رفت و من ھم بھ دنبالش روانھ شدم. تمام مدت او جلوتر بود و من 
قدرتم بھش نمی رسید. دست آخر از ترفند ھای زنانھ ام استفاده کردم و 

ایستادم. با لودگی دستم را بھ شکمم گرفتم و ای زیر لب گفتم. امیر با 
نگرانی راه دویده اش را سمت من برگشت و شانھ ھایم را گرفت.

بوی نارنگی

- چی شد؟ کجات درد می کنھ؟! 

چند لحظھ کوتاه دیگر بھ نقشم ادامھ دادم تا واقعا باورش شود کھ حالم بد 
شده است. زمانی کھ پشتم را گرفت، سریع و بدون دادن ھیچ مھلتی 

بازویش را گاز محکمی گرفتم. اول شوکھ شده بود و اصال تکان 
نمی خورد. آن قدر کھ طولش دادم و دندانم ھایم را در گوشتش فرو 

بردم کھ باالخره بھ خودش آمد و با ھر زوری بود من را خودش جدا 
کرد. نگاه کوتاھی بھ بازویش انداخت و بدون ھیچ حرفی خم شد و از 
زیر پاھایم بلندم کرد و روی دوشش انداخت. جیغ جیغ کنان با مشتی 

روی شانھ اش زدم. 

- بچھ ت االن از دھنم پرت میشھ بیرون! 

لحن صدایش خبیثانھ بود انگار کھ بخواھد کسی را مجازات کند و 
درحال بردنش بھ شکنجھ گاه باشد. 
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 - کھ بچھ م؟ آره؟! 

زمانی کھ داخل اتاق رفتیم. از وضعیتمان خنده ام گرفت با سرخوشی 
خندیدم و گفتم کھ پایین بگذارتم. زمانی کھ من را روی تخت پایین آورد، 

خودش ھم ھمزمان رویم خم شد. ھنوز خندیدنم ادامھ داشت بھ لب ھایم 
نگاه کوتاھی انداخت و دست ھایش را دو طرفم گذاشت. 

 - چند نکتھ رو باید بھت یادآوری کنم مثل اینکھ! یک این کھ ھیچوقت 
سعی نکن از من فرار کنی! دو اگھ فرار کردی برو جای کھ دستم بھت 

نرسھ چون برسھ برات بد میشھ! و در آخر این کھ ھیچوقت سعی نکن با 
بد نشان دادن حالت گولم بزنی چون اون موقع نھ تنھا عصبی میشم... 

سرش را پایین تر آورد و کنار گوشم لب زد. 

- حتی دلخور ھم میشم! پس دیگھ این کارو با من نکن! 

دستم ھایم را دور گردنش حلقھ کردم و نگذاشتم کھ عقب برود. کنار 
گردنش را دو بار بوسیدم. بوسھ ھای او ھم عمق گرفت. زمانی کھ بھ 

لب ھایم رسید بدون معطلی لب ھایم را نرم و آرام بوسید. غرق در 
بوسھ ھم شده بودیم. ھمان لحظھ در دل دعا کردم کھ خدا خودش ھمیشھ 

نگھ دار فرزند و ھمسرم باشد!
با خودم دیدم کھ چھ قدر دعاھایم مادرانھ شده است! منی کھ تا دو سال 

پیش دعاھایم عمل کردن بینی و داشتن ماشین بود!

بوی نارنگی

بعد از سھ روز باالخره امیر تصمیم رفتن بھ گلستان را گرفت!
می خواست کھ زودتر راه بیافتیم تا عمو حسین زمین ھا را نفروختھ 
است. اول فکر کردم کھ شاید فقط خودش و ارشیا بروند، زمانی کھ 

فھمیدم من ھم باید بروم؛ ناخودآگاه بدنم شروع بھ لرزش کرد. استرسم 
بسیار شدید شده بود و بھ یک طرف بدنم زده بود. برای کنترل حالم تمام 
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مدت را می خوابیدم کھ از قرص استفاده نکنم! ترسم بیشتر از دیدن 
شاھین بود! تمام آن خاطرات لعنتی باز برایم زنده می شد و حالم بیشتر 

بھ ھم می خورد. امیر ھم حالم را فھمیده بود اما تاکید داشت کھ باید 
خودم ھم باشم و خودم حقم را بگیرم!

بارھا برای آسوده شدن خاطرم قول داده بود کھ پشتم است و در ھیچ 
شرایطی من را رھا نمی کند! می گفت کھ من باید خودم از حق خودم 

دفاع کنم شاید زمانی او نباشد و من تنھا باشم! باید یاد بگیرم کھ ھیچکس 
حق ندارد بھ من ظلم کند! با وجود ھمھ ی این دلداری و حمایت ھا من 

باز حالم بد بود و حس می کردم ھر آن است کھ از حال بروم.
روز سوم بار و بندیلمان را جمع کردیم و من ارشیا و امیر راھی شده 
بودیم. من پشت نشستھ بودم تا ھر زمان کھ خستھ شدم ھمان جا دراز 

بکشم. ارشیا و امیر جلو بودند ارشیا بیشتر مشغول موبایلش بود و امیر 
ھم تنھا نگاھش بھ جاده بود و خدا می دانست در مغزش بھ کجاھا رفتھ 

است.

- حداقل یک آھنگ بزارین، دلم پوسید!

امیر یک نگاه از آیینھ بھ من انداخت و بعد بھ ارشیا نگاه کرد. ارشیا کھ 
انگار حتی حرف من را ھم نشنیده بود و بی وقفھ داشت چیزی را تایپ 

می کرد. امیر با آرنجش یکی بھ بغل دستش کوبید کھ بھ خودش آمد. 

- چتھ باز؟ 

امیر چند بار چپ چپ و تیز نگاھش کرد. 

- خانمم گفت براش آھنگ بزاری!

بوی نارنگی

با خانمم گفتنش قند در دلم آب شد!
بی اختیار دستم را از گوشھ صندلی جلو بردم و لپش را کشیدم. اجازه 

نداد دستم را عقب بکشم  با دست آزادش مچم را گرفت و بھ آرامی 
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پشت دستم را بوسید. خودم را جلوتر کشیدم و دستانم را از دور صندلی 
بھ دور گردنش حلقھ کردم. ارشیا با حالت مسخره ای و چشم ھای ریز 
شده، نظاره گر ما بود. از دیدن حالتش با صدای بلند خندیدم. سری کھ 
بھ نشانھ تأسف تکان داد امیر از گوشھ چشم نگاه کوتاھی بھ صورتش 

انداخت و بھ حرف آمد. 

- بھتره برای خودت متاسف باشی کھ تا این سن مجرد موندی! حاال ھم 
یکی پیدا شده کھ دو روز تحملت کرده از خوشی داری بال درمیاری! 

برخالف لحن شوخ امیر من اصال خنده ام نگرفت! چرا کھ ھیچ دید 
مثبتی نسبت بھ این خانم رعنا نداشتم! من نگاه ھایش را بھ امیر دیده 

بودم، چھ گونھ باور می کردم بھ یک باره عاشق ارشیا شده باشد؟!
اما خنده ھای از تھ دل ارشیا را کھ می دیدم، ترجیح می دادم مثبت نگر 
باشم. دلم نمی آمد این یک ذره خوشی اش را بخاطر حسادت ھای زنانھ 

من از دست بدھد. عقب رفتم و تکیھ دادم. نگاھم را بھ جاده سپردم و 
سعی کردم بھ فکر چند ساعت بعد باشم کھ قرار بود با پلیس سراغ عمو 
حسین برویم! باید انتظار ھرچیزی را می کشیدم. در این میان بیشتر از 

خودم نگران امیر بودم. اگر چیزی بھ من می گفتند بی شک دیوانھ 
می شد. دلم نمی خواست با کسی دعوا بگیرد. با ھر ضربھ ای کھ 

می خورد، من بیشتر از خودش دردم می گرفت و می ترسیدم. با خودم 
خدا خدا کردم کھ شاید عمو حسین کمی دلش نرم شده بود و بگذارد 

زمین ھا را بدون ھیج جنگی تقسیم کنیم. البتھ ھرچند چنین احتمالی در 
مورد عمو حسین خیال خامی بیش نبود. عمو حسین بابت زمین ھایش 

حتی حاظر بود از بچھ ھایش ھم بگذرد چھ برسد بھ ما! با آھی کھ از تھ 
دل کشیدم، صدای امیر ھم در ماشین پیچید. 

- بھ چی فکر می کنی؟! 

ارشیا ھم بھ سمتم برگشت. بعد از نگاه کوتاھی گفت کھ فالش را بھش 
بدھم تا آھنگ بگذارد. درحالی کھ دنبال فالش در کیفم می گشتم، جواب 

امیر را ھم دادم. 
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- بھ زمینا!

بوی نارنگی

فالش را کھ دست ارشیا دادم، مشغول روشن کردن ضبط شد. از آیینھ 
نگاھم سمت امیر رفت کھ اخم کرده بود. درحالی کھ از کنار چند ماشین 

می گذشت، نگاه کوتاه دیگری از آیینھ بھ من انداخت. 

- چرا؟ مشکلی ھست؟ 

- خودت می دونی کھ من اصال نمی خوامشون! مخصوصا اگر دست 
عمو حسین بوده باشھ و با این ھمھ قھر و دعوا بخواد بده بھمون؛ ارزش 

این ھمھ درگیری رو نداره! 

قبل از جواب دادن امیر، ارشیا نگاھی میانمان رد و بدل کرد. اخم امیر 
بھ شدت بیشتر شده بود. ھروقت کھ من در ھرجای از حق خودم 

می گذشتم، ھمین گونھ عصبی می شد! دوست نداشت من در ھیچ کجا 
از حقم بگذرم. خیال می کرد چون یتیم بوده ام، تو سری خور بار 

آمده ام و ھمھ قصد دارند حق من را بخورند! بھ ھمین دلیل نسبت بھ این 
رفتار من بسیار پرخاشگر می شد. 

- برای بار ھزارم دارم بھت یادآوری می کنم حتی اگھ ھمین ارشیا یک 
زمانی خواست برای مالت دسیسھ بچینھ و باال بکشھ، تو نمیگی چون 
ارشیاست اشکال نداره! میگی حق من بوده، بیخود کرده بخواد با حق 

من خودشو باال بکشھ! 

نفس عمیقی کشیدم و بینی ام را باال کشیدم. از نظر خودم حتی اگر حق 
من ھم بود باز بھ این ھمھ دردسرش نمی ارزید. این ھمھ سال عمو 

حسین نخواستھ بود حق ما را بدھد، حاال کھ قیمت ھمان زمین ھا تقریبا 
سھ برابر شده بود چرا باید دلش نرم می شد؟! 

- درھرصورت من حتی اگھ پسش ھم بگیرم باز الزمش ندارم! 
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اھنگ پر صدای ارشیا ناگھانی میان ماشین پیچید و ھمھ را مجاب بھ 
سکوت کرد. از آیینھ نگاه زوم کرده امیر را روی خودم دیدم. مشخص 
بود از این کھ من این قدر ضعیف بودم، دلخور بود. دلش نمی خواست 
این قدر زود کم بیاورم و جا بزنم اما حقیقت این بود کھ من واقعا دیگر 

توان ھیچ غم دیگری را نداشتم!

بوی نارنگی

زمانی کھ وارد جاده ھای گلستان شدیم. تازه فھمیدم کھ چھ قدر دلم برای 
آن جا تنگ شده بود. خیلی وقت کھ آن جا نیامده بودم. از ھمان زمان 

ھای کھ عمو حسین حق ھمھ را باال کشیده بود و ھمھ مان را بدون ھیچ 
رودربایستی بیرون انداختھ بود. در نظر خودش معتقد بود کھ ھیچکس 

اندازه او زحمت آن زمین ھا را نکشیده است، پس ھیچکس ھم حق 
ندارد از آن ھا استفاده کند! می گفت کھ او تمام پول و توانش را پای آن 

زمین ھا گذاشتھ است چرا باید راحت زمین ھا را دست ما بسپارد؟!
شیشھ را کھ پایین کشیدم، امیر متوجھ دلتنگی ام شد و سرعتس را کم 

کرد انگار خودش ھم دلتنگ بود چرا کھ چشم ھایش روی تمام مسیر و 
مغازه ھا دو دو می زد. ارشیا بھ سمتم برگشت و پر شوق نگاھم کرد. 

- آبشار و جھان نما ندیده، برت نمی گردونم! دفعھ قبل کھ اومدم، رفتم 
دیدم. نمی دونی چھ قشنگ شدن! 

امیر نگاھش را از اطراف گرفت و سرش را سمت ارشیا برگرداند. با 
چشم ھای ریز شده کھ نگاھش کرد، ارشیا ھول شد و باز ادامھ داد. 

- یعنی بیشتر تحقیق می کردم ولی خب یک خانواده بنده خدا نیاز بھ 
راھنمایی داشتن کھ مجبوری رفتم باھاشون  تا چند جای دیدنی رو 

بھشون معرفی کنم!

حاال امیر رسما بھ شیشھ تکیھ داده بود و با دستش کھ بھ چانھ اش 
متصل بود، ارشیا را زیر نظر گرفتھ بود و داشت بھ چاخان ھای ارشیا 
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گوش می داد. خنده ام گرفت و بھ امیر گفتم کھ اذیتش نکند. زمانی کھ 
امیر بھ سمت جاده برگشت و صاف نشست، ارشیا ھم خیالش راحت کھ 
چیزی نمی گوید. این بار با آب و تاب تر شروع بھ توضیح دادن کرد. 
امیر ھم متوجھ شد کھ تنبیھ ارشیا آن چنان تنبیھ بدی ھم نبوده است کلی 

برای خودش خوشگذرانده بود، بھ ھمین دلیل تنبیھ دیگری برایش 
درنظر گرفت. سخت ترین کار ممکن آن ھم در اوج تعطیالت، پیدا 

کردن ویال!
خودمان کال در ماشین نشستھ بودیم و ارشیای بیچاره چون خودش را لو 
داده بود، دو ساعت تمام داشت شھر را برای پیدا کردن یک ویال زیر و 

رو می کرد!

بوی نارنگی

باالخره با کلی رشوه و چرب زبانی ارشیا موفق بھ گیر آوردن یک ویال 
شد. زمانی کھ جلوی در رسیدیم بالخره امیر اجازه داد، من ھم پیاده 

شوم. نگاھم را بھ جنگل ھای اطراف و درختان داده بودم. چند قدمی کھ 
از ماشین دور شدم، صدای امیر از پشت سرم آمد. 

- دور نشو، بعدا میریم می گردیم! 

تنھا بھ تکان کوتاه سرم در جوابش اکتفا کردم کھ فکر نکنم حتی امیر 
متوجھ شده باشد. مات فضای رو بھ رویم شده بودم؛ انگار نھ انگار 

زمانی این جا زندگی کرده بودم. ھمھ چیز تغییر کرده بود.  اوایل 
رفتنمان بھ تھران بسیار دلتنگ این جا می شدم اما چون امیر این جا 

موفق بھ پیدا کردن کار نمی شد، مجبور بودم کھ تحمل کنم. طی این چند 
سال ھم ھنوز دلتنگ این جا بودم و در ذھنم با خودم فکر می کردم اگر 
برمی گشتیم ھم زیاد بد نمی شد. باالخره این جا شھر ما بود اما حاال با 

دیدن این ھمھ تغییرات زیاد ھم از برگشتمان بھ این جا دیگر معتقد و 
راضی نبودم. بھ نظرم من دلم تنگ شھر قدیمی خودمان بود نھ این 

شھری کھ زیر ھزاران آسمان خراش داشت دفن می شد. قبل تر ھا بھ 
جزء درختان بلند قامت چیزی بلند تر از سقف ویال ھا پیدا نمی شد اما 

حاال از ھر کجا می نگریستی یک آپارتمان ھویدا بود. تا خواستم بھ 
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سمت ویال برگردم، شانھ ام بھ کسی خورد. امیر بود کھ پشت سرم 
ایستاده بود. ھمان گونھ دستش را دورم پیچید و اجازه نداد کھ برگردم، 
خم شد و کنار گوشم با صدای دو رگھ  و تقریبا خواب آلودش لب زد. 

- می شھ غصھ ھیچی نخوری و ھمش رو بسپری بھ آقاتون؟ 

با اختصاص دادن خودش بھ آقای من بودن، دلم ضعف رفت. لب ھایم 
را بھ ھم فشار دادم و دستم را روی دستش کھ دورم پیچیده بود، گذاشتم. 

من را از جلو بیشتر سمت خودش کشید تقریبا در آغوشش فرو رفتھ 
بودم. این بار قبل از گفتن حرفش بغل گوشم را بوسید. 

- دلم نمی خواد غم بھ دل تو و کوچولومون بیاد!

بوی نارنگی

دستش کھ پایین تر آمد و دور شکمم پیچیده شد، ارشیا از داخل ویال 
سوتی زد. بھ سمتش کھ برگشتم، جلوی ایوان بود. اشاره کرد کھ داخل 
برویم و بعد خودش بدون معطلی داخل رفت. بھ سمت امیر کھ برگشتم 
بھ خلوتی کوچھ نگاه کردم و دست ھایم را دور گردنش حلقھ کردم. با 

دیدن چشم ھای گشاد شده اش، خندیدم و شیطون ھمراه با دلبری نگاھش 
کردم. 

- دلم می خواد این جا ممنوعھ ترین کار رو انجام بدیم! 

حاال چشم ھای امیر ھم ریز و کاوشگر شده بودند. دور دیگھ ای تمام 
کوچھ را پاییدم تا مطمئن شوم کھ کسی نیست؛ زمانی کھ خیالم راحت 

شد، لب زدم. 

- دوست دارم تو خیابون ببوسمت! حداقل برای یک بار البتھ خیلی 
دوست داشتم دورمون ھم شلوغ باشھ و ھمھ ببینن کھ تو مال منی اما 

خب نگران غیرت توأم! 
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حتی یک ثانیھ ھم بھ تمام شدن جملھ ام مھلت نداد و خودش محکم 
بوسیدم. طوری سریع سمت لبانم آمد کھ حس کردم االن است کھ از 

پشت بیافتم اما خودش ھم زمان از پشت دستش را دور کمرم حلقھ کرد. 
شوکھ خودم را جلو کشیدم و با لذت بیشتری فشار یک دستم را دور 

گردنش بیشتر کردم و دست دیگرم ھم در موھایش چنگ انداخت.
با صدای ارشیا کھ بی شباھت بھ داد نبود، تند از امیر جدا شدم و بھ 

سمت خانھ پا تند کردم. می ترسیدم کھ ارشیا بیرون بیاید و ما را ببیند. 
تقریبا داشتم بھ سمت پلھ ھا می دویدم.

- یواش!

بھ سمت امیر برگشتم، دست ھایش را در جیب ھایش فرو برده بود و 
داشت آرام و قدم زنان سمت خانھ می آمد. از چھره اش می شد فھمید 

کھ سرحال تر از چند ساعت پیشش است و شادابی و نشاطی در 
صورتش جوانھ زده بود. لبش کھ بھ سمت باال کج شد، بوسھ ای برایش 
فرستادم و وارد خانھ شدم. ویال تقریبا کوچکی بود. چیز خاصی نداشت 
بھ جزء دو تا اتاق خواب! آشپزخانھ ھم رسما داخل ھال بود و ھیچ چیز 
بینشان نبود. ارشیا داشت برای خودش بساط قلیان را بھ پا می کرد. با 
دیدن من تنباکو بلوبری را باال گرفت و لب ھایش را غنچھ مانند کرد.

- بھ قول امیر جدیدی، جون، بلوبری!

با صدای بلند خندیدم و کنارش رفتم. از بوی تنباکو خوشم می آمد. گاھی 
دلم می خواست لواشک بود و ھمان گونھ گازش می زدم بس کھ وسوسھ 

کننده بود.

بوی نارنگی

- می بری تو ایوان می کشی، برای زن حاملھ ضرر داره! 
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ھم زمان با ارشیا بھ سمت امیر برگشتیم. نگاه امیر سمت اتاق ھای ویال 
بود اما با این وجود ارشیا دست از لودگی اس برنداشت و دستش را 

روی یکی از چشم ھایش گذاشت و فشار داد. 

- بھ روی تخم چشم ھام! تو فقط دیگھ ما رو تنبیھ نکن! 

خندیدم و بھ امیر نگاه کردم. باالخره نگاه او ھم سمت ما کشیده شد. 
ارشیا لبخند محجوبی برایش زد و خودش را خم و راست کرد. امیر بی 

توجھ بھ او فقط بھ من زل زده بود. از آشپزخانھ بیرون رفتم و جلوتر از 
امیر سمت اتاق ھا راه افتادم و بلند بلند شروع کردم بھ حرف زدن. 

- برم ببینم کدوم اتاق نماش خوشگل تر و بزرگ تره بردارم برای 
خودم! 

لبخند خبیثی ھمراه با گفتن جملھ ام روی لبم آمده بود کھ با شنیدن غر 
غر ھای ارشیا بیشتر عمق گرفت. 

- زن و شوھری مظلوم گیر آوردینا! اون از شوھرت منو راه انداختھ 
دنبال ویال پیدا کردن، اینم از خودت! بھ مامانم میگم جیزتون کنھ! 

از جیز کردنم توسط زن عمو بھ خنده افتادم و داخل اتاق ھا رفتم. اولی 
کمی کوچک بود ھمراه با یک تخت یک نفره! در دلم با خودم گفتم اگر 

دومی تختش دو نفره باشد دیگر تقصیر من نیست، شانس خود ارشیا 
بوده کھ تخت یک نفر در اتاق کوچک تر بوده است! با باز کردن در 
اتاق دوم متوجھ تخت دو نفره شدم، ھمزمان با لبخندم امیر ھم داخل 

اومد بھ تخت اشاره کردم. 

- این جا رو بدیم بھش، خودمون بریم رو یک نفره؟! 

در اتاق را بھ آرامی بست و جلوتر آمد. شال و مانتویم را ازم جدا کرد 
و بھ سمت تخت ھدایتم کرد. ھمزمان خودش ھم مشغول باز کردن دکمھ 
ھای لباسش شد؛ لباسش را کھ بیرون کشید، خودش را روی تخت رھا 
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کرد و اشاره کرد کھ من ھم بغلش بروم. زمانی کھ خودم را در بغلش 
انداختم دستش را دور گردنم حلقھ کرد و موھایم را بھ آرامی کنار زد. 

- رو یک نفره کھ جامون نمی شھ ما االن سھ تایم!

بوی نارنگی

سرم را باال بردم و چانھ ام را روی سینھ اش گذاشتم. نمی دانم چرا 
امروز از دیدنش سیر نمی شدم و کاش می شد کھ تا بھ ابد ھمان گونھ 

ماند! من غرق تماشای او شوم و او ھرلحظھ در نظرم تماشا کردنی تر 
شود! این گونھ دنیا برایم زیبا تر بود و آسوده تر می گذشت. دست را 

باال آورد و صورتم را میان دستانش قاب گرفت. 

- نارنگی خوشگلم چھ خوبھ کھ فقط من می تونم مزه ت کنم! 

لب ھایم را غنچھ کردم و بوسھ کوتاھی بھ لب ھایش زدم. تقریبا نیم 
ساعت کامل در اتاق شیطونی کردیم. درحدی صدای خنده ام باال رفتھ 
بود کھ ارشیا دیگر طاقت نیاورده بود و بھ در اتاق زده بود. گفتھ بود 

یادمان باشد کھ یک ھمسفر دیگر داریم کھ در تنھای و دود دارد 
افسردگی می گیرد!

امیر ھم در جوابش گفتھ بود ھمینھ کھ ھست، می تواند برای خودش زن 
بگیرد تا او ھم االن کنار ما باشد! میانشان گیر کرده بودم و نمی دانستم 
طرفداری کدامشان را بکنم. برای ارشیا کھ تنھا بود دلم می سوخت و 
از طرفی امیر تھدید کرده بود حق ندارم تا شب از اتاق بیرون بروم و 
باید در بغلش بخوابم. یک ساعت تمام صبر کردم تا امیر خوابش ببرد، 

زمانی کھ مطمئن شدم واقعا خواب است بھ آرامی بیرون رفتم. ارشیا در 
ایوان مشغول تلفنی حرف زدن بود اما با دیدن من از پشت شیشھ ھا 

صحبت ھایش را کوتاه کرد و بھ مکالمھ اش خاتمھ داد. داخل کھ آمد بھ 
آشپزخانھ اشاره ای کرد. 

- چیزی می خوری برات بیارم؟ 
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ھوس یک چیز ترش کرده بودم. چیزی کھ از ترش بودنش چشم ھایم را 
محکم بھ ھم فشار بدھم. 

- یک چیز ترش می خوام! آب دار و ترش! 

سری تکان داد و بھ آشپزخانھ رفت. از ھمان جا پرسید آیا امیر خواب 
است؟ جوابش را دادم و روی مبل ھای تقریبا کھنھ نشستم. طولی نکشید 

کھ با یک ظرف کوچک آلوچھ آب دار سمتم آمد. ھمین کھ ظرف را 
گرفتم، بی وقفھ شروع بھ خوردن کردم. ارشیا ھم گاھی یکی 

برمی داشت اما بیشترش را برای من گذاشتھ بود. ظرف را کھ روی 
میز گذاشتم بھ ارشیا نگاھی انداختم. حس کردم کمی در خودش است و 

حالش با نیم ساعت پیش کھ جلوی اتاق آمده بود، فرق دارد. نگاه 
کوتاھی بھ صورتش انداختم و پرسیدم. 

- خوابت میاد؟

بوی نارنگی

سرش را بھ آرامی تکان داد. متوجھ شدم چیزی از جیبش بیرون کشید 
وقتی کھ پاکت سیگار را دیدم، حیرت کردم. نگاھم ھمچنان روی پاکت 

بود کھ با دستش باال آوردش و تکانش داد.
شده بود ھمان ارشیای چند سال پیش!

بعد از تکان دادن پاکت ھیسی کرد و انگشت اشاره اش را جلوی 
دماغش گرفت؛ می خواست کھ مانند ھمھ ٱن سال ھا باز راز داری کنم 
و چیزی بھ امیر نگویم. جالبی ماجرا این جا بود کھ بسیار معتقد بود کھ 
این راز داری یک طرفھ است و فقط باید از طرف من اتفاق بیافتد و او 

راحت راز ھای من را کف دست امیر بگذارد. تا خواستم بلند شوم، 
دستش را باال گرفت و تقریبا نالید.

- فقط بھش نگو! میرم تو حیاط می کشم!
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نگراني ام بابت خودم یا بچھ ام نبود! نگرانی ام بابت خود او بود. 
زمانی کھ بلند شد و راه حیاط را در پیش گرفت، پشت سرش راه افتادم. 
بھ در ورودی کھ رسیدیم برای داخل نرفتن صدا، در را بھ آرامی بستم 

و با عصبانیت بھ سمت ارشیا برگشتم. زمانی کھ متوجھ شدم مشغول 
روشن کردن سیگار است، عصبانیتم دو چندان شد و جلوتر رفتم. قبل از 
روشن کردنش، سیگار را از میان لب ھایش با تندی کشیدم و میان حیاط 

پرتش کردم. 

- ھیچ معلوم ھست چیکار داری می کنی؟! امیر بفھمھ بعد این ھمھ سال 
باز سراغ سیگار میری کشتت! 

حالش عجیب بود. نمی فھمیدمش! انگار کال با خود واقعی اش فرق 
کرده بود. بی تاب بود. مانند بچھ ای کھ پدر و مادرش قول داده بودند 

بھش بعدظھر برایش بستنی بخرند اما تاب و تحمل منتظر ماندن را 
نداشت! 

- امیر ھمھ کاراش درستھ! 

سمت ستونی کھ از ایوان بھ شیروانی متصل بود رفت و بھش تکیھ داد. 
متعجب نگاھش کردم و پرسیدم. 

- چی؟ یعنی چی؟ 

  شانھ ھایش را باال انداخت و دوباره اما با حسرتی بیشتر باز حرفش را 
تکرار کرد. جلوتر رفتم و کنارش ایستادم. نگاھم را بھ نیم رخ 

گرفتھ اش دادم. این حالت ھا اصال با ارشیا جور نبود! ارشیا ھمیشھ آن 
قدر شاد بود کھ خودش دلیل فراموش کردن غم دیگران می شد. از آن 
دستھ از آدم ھا بود کھ اگر یک ذره ھم دلش می گرفت ھمھ اطرافیانش 
حالشان گرفتھ می شد و روزشان خراب می شد چون خودش روی شاد 

کردن بقیھ ھمیشھ تاثیر داشت.

بوی نارنگی
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- متوجھ منظورت نمی شم اخھ! 

اول نیم نگاھی بھ صورتم انداخت، سپس کامل بھ سمتم برگشت. مردد 
بود برای گفتن انگار خودش ھم از بھ زبان آوردن حرفش زیاد راضی 

نبود. چند بار تکان ھای مکرری خورد و کالفھ پوفی کشید تا باالخره بھ 
حرف آمد. یک دستش را بھ ستون بند کرد و دست دیگرش را در ھوا 

تکان داد. 

- امیر ھمیشھ ھمھ چیش درستھ! ھمھ قبولش دارن! حتی کسی کھ برای 
اولین بار ھم دیده باشتش باز قبولش داره! ھمیشھ اونھ کھ درست میگھ! 

اون کھ کاربلده! اونھ کھ راه درست رو می دونھ! ولی من چی؟! 

دست ھایش را ھمراه با پوزخند عمیقی باز کرد و لب زد. 

- ھیچی! ارشیا ھیچِ! 

باورم نمی شد کھ این حرف ھا را ارشیا زده باشد. اگر کسی می آمد و 
می گفت کھ ارشیا این حرف ھا را زده است، قطعا باھاش بد برخورد 
می کردم کھ می خواھد بینشان را بھ ھم بزند اما حاال خودم با چشم و 

گوشم ھای خودم شنیده بودمش! ارشیای کھ برای امیر جان می داد، این 
حرف ھا را زده بود. آن قدر مات و مبھوت بودم کھ نمی دانستم چھ 

بگویم. ارشیا با دیدن حالتم پوزخند صدا داری زد و سمت حیاط رفت. 

- منم دارم برای کسی حرف می زنم کھ براش فرق نداره امیر چی یا 
کی باشھ، باالخره اونو بیشتر از ھمھ چیز دوست داره! 

دنبالش سریع و تند پایین رفتم و بازویش را کشیدم. زمانی کھ بھ سمتم 
برگشت متوجھ سرخی چشم ھایش شدم. متوجھ شدم خودش ھم از این 

حرف ھا چھ قدر ناراحت و دلمرده است. 

- چی شده ارشیا؟ امیر چیزی گفتھ؟ 
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می دونی کھ امروز فقط داشت باھات شوخی می کرد اگھ بابت گشتن 
دنبال ویال دلخوری...

میان حرفم پرید و سرش را ھمزمان تکان تکان داد. 

- نھ! بحث این حرف ھا نیست! من امیر رو بیشتر از تو می شناسم، 
می دونم حرفاش چھ معنی داره! فقط مسئلھ اینھ کھ ھمیشھ و ھمھ جا 
اون بھ من ترجیح داده شده! ھر کسی رو کھ دوست داشتم قبل از من 
امیر بھ چشش اومده! چون امیر ھمیشھ خاص تره! ھمیشھ بافھم تره! 

منی کھ مدام گیج می زنم و شوخی می کنم، در نظرشون مثل یھ اسکلم 
کھ راحت ازم استفاده کنن!

بوی نارنگی

واقعا گیج شده بودم و نمی توانستم منظور حرف ھایش را درک کنم.
ارشیا ھمیشھ امیر را دوست داشت و ھمھ می دانستند کھ چھ قدر برای 
امیر احترام قائل می شود. تنھا دوستان ھم بودند. تنھا دوستانی کھ باھم 
درد و دل می کردند. باھم زمین خورده بودند. باھم تالش کرده بودند و 

باھم شروع کرده بودند. حتی باھم سیگار کشیدن را شروع کرده بودند و 
باھم کنار گذاشتھ بودند. ھرچند کھ خیلی وقت ھا ارشیا قانون شکنی 
می کرد اما امیر خودش حواسش بود و تذکر می داد. نمی دانم چھ 

باعث شده بود کھ این گونھ فکر کند و از امیر دلخور شود؛ کمی عقب 
رفتم و در چشم ھایش زل زدم. 

- میشھ درست بھ من توضیح بدی کھ چی شده؟! 

دست از تکان خوردن کشید و ایستاد. چند لحظھ بدون این کھ من را 
نگاه کند فقط عمیق نفس کشید. تا باالخره چشم ھایش را بھ ھم فشار داد 

و دستش را بھ دیوار کنار دستش بند کرد. 

- می دونم این حرف ھا بیشتر از من برای تو تلخھ اما نمی تونم نگم 
اگھ بھ تو ھم نگم داغون می شم! می فھمی؟ داغون! 
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بھ ویال با تندی اشاره کرد و لب زد. 

- با خودش کھ ھیچوقت نمیشھ حرف زد! چون ھمیشھ معتقده خودش 
درست میگھ! خودش درست متوجھ شده و بقیھ ھیچی نمی دونن ! 

نفسش را با تندی از پره ھای بینی اش کھ گوشھ ھایش سرخ شده بود، 
کشید و نگاھش را بھ من داد. 

- آیرین یا ھمون رعنا یا ھر اسمی کھ داره چند لحظھ پیش سر 
نیاوردنش بھ این جا دعوامون شد کھ رُک بھم گفت ھیچوقت از من 

خوشش نیومده! تنھا ھدفش نزدیک بودنش بھ امیر بوده و سر این کھ من 
اجازه نمی دادم وارد خانواده مون بشھ، راحت باھم بھ ھم زد! 

می دانستم! می دانستم! 
مگر می شد یک زن از چشم ھای ھم جنسش ھدفش را نفھمد؟!

محال بود کھ اشتباه کنم! نگاھش را بھ امیر دیده بودم! باورم نمی شد کھ 
بھ یک باره از ارشیا ھم خوشش آمده باشد. کاش بھ ارشیا بیشتر ھشدار 

داده بودم تا این گونھ بھ ھم نمی ریخت. حاال از ھمھ چیز و ھمھ کس 
تنفر داشت چون غرور مردانھ اش لھ شده بود و کسی کھ حتی اگر کم 
ھم بود اما از او خوشش آمده بود گفتھ بود کھ ھیچوقت او را نخواستھ 
است و ھدفش شخص دیگری بوده است! قبل نگرانی و ناراحت شدن 
برای خودم دلم برای ارشیا گرفتھ بود. باورم نمی شد تا حد تیر رعنا 

غرورش را ھدف گرفتھ بود!

بوی نارنگی

- ارشیا...

قبل از کامل شدن جملھ ام کنار دیوار خم شد و ھمان جا نشست. دلم 
داشت برای دیدنش در این حالت می ترکید اما دستم بھ جای بند نبود. 

نمی توانستم چیزی ھم بھ امیر بگویم. دلم می خواست می توانستم کمی 
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از ناراحتی اش را تسکین دھم. کنارش روی زانوھایم ایستادم و بازویش 
را گرفتم. نگاھش بھ ھرجایی بود بھ غیر صورت من!

دستش را فشاری دادم و سرم را کمی بھ سمتش خم کردم. 

- من بھت گفتھ بودم دختر خوبی نیست و ازش خوشم نمیاد اما تو مگر 
بھ حرف کسی گوش میدی؟! کافی بود کمی ازش بد می گفتم کھ رسما 
حسود خطابم کنی! از ھمون بار اول کھ دیدمش فھمیدم حسی بھ امیر 

داره اما تو خودت ھم معتقد بودی کھ من الکی دارم شلوغش می کنم و 
حساس شدم! 

چیزی نگفت. در جواب تمام حرف ھایم تنھا سرش را پایین انداخت. چھ 
گونھ از دیدنش در این حالت طاقت می آوردم؟! دستم را جلو کھ بردم، 

باالخره نگاھش سمت چشمانم کشیده شد. نگاھش با نگاه ھمیشھ خندانش 
فرق داشت. چشم ھایش سرخ شده بود با غمی کھ کامال ھویدا بود! 

- اصال دلیل نمیشھ چون یک دختر این حرف ھا رو زده اینجوری بھ ھم 
بریزی! ھیچکس ھم ھمچین نظراتی کھ بھش فکر می کنی در مورد تو 

نداره! ھمھ ھمون اندازه کھ امیر رو دوست دارن، تو رو ھم دوست 
دارن! 

لبخند تلخش بی شباھت بھ پوزخند نبود. ھمراھش سرش را ھم تکان 
داد. 

- ولی بیا باھم روراست باشیم اونی کھ ھمیشھ بھ چشم میاد ھمیشھ امیر 
بوده! حتی برای خود تو! من بودم کھ ھمیشھ باھات مھربون بودم. من 

بودم کھ ھمیشھ مواظبت بودم. کارات رو گردن می گرفتم مبادا کھ بھ تو 
چیزی بگن! مبادا تو ناراحت بشی. گریھ کنی. من بودم کھ ھمیشھ ھمھ 

چیزم با تو نصف بود چون می ترسیدم تو ناراحت باشی کھ چرا از اون 
وسایل نداری اما آخرش چی شد؟! اونی کھ ھمیشھ کم محلت می کرد بھ 

چشمت اومد! انقد بھ چشمت اومد کھ ندیدی من چطوری پس کشیدم! 
ندیدی اون تو اون ھفتھ ی عقدتون کھ امیر رفتھ بود، منم رفتھ بودم! تا 
بھ دلم حالی کنم دیگھ تمومھ! ندیدی چون فقط نگران نبودن امیر بودی!
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بوی نارنگی

خشک شده بودم!
اگر یک زمان در یک جای دیگر از کره زمین ناگھان بھوش می آمدم و 
میان یک جزیره بودم کھ سرتاسرش را آب و اقیانوس گرفتھ بود ھم آن 

قدر شوکھ نمی شدم!
تنھا دست ھایم بود کھ برایم کنترل نمی شد و بھ لرزش افتاده بودند. 

نمی خواستم راجب بھ بغل ھایمان و بوسھ ھایمان حتی یک لحظھ ھم 
فکر بد کنم! نمی خواستم بھ این فکر کنم ارشیا ھمھ آن ھا را با منظور 
انجام داده است! نمی خواستم بھ رابطھ پاک و بی ریای کھ میانمان بود 

حتی چند لحظھ ھم شک کنم!
چشم ھایم را محکم بستم و ازش دور گرفتم. تقریبا تا وسط ھای حیاط 

رفتم کھ ارشیا ھم بلند شد. نگاھش این بار پر از تمنا و خواھش بود 
انگار می خواست کھ با نگاھش بھ من بفھماند کھ ھمھ چیز االن برایش 
فرق کرده است اما من مدام از او دورتر می شدم. دلم می خواست از 

آن مکان فرار کنم حتی از امیر ھم دور شوم. می خواستم کھ یک جای 
دور بروم و برای مدت زیادی تنھا بمانم تا فقط فکر کنم! راجب بھ ھمھ 
چیز! راجب بھ ھمھ کس! شاید باید می نشستم از اول بھ زندگی ام فکر 
می کردم. از کی از این ھمھ ماجرا عقب افتاده بودم؟! ارشیا کھ قدمی 

جلو آمد بھ سمت خانھ برگشتم. قبل از قدم اولم شانھ ام را گرفت و 
اجازه نداد داخل بروم. جلویم آمد و بدون این کھ شانھ ھایم را رھا کند 

در چشم ھایم زل زد. 

- نمی زارم کھ حتی یک ثانیھ ھم در موردم فکر بد کنی! چون ھیچوقت 
در مورد تو منظور بدی نداشتم! حداقل نھ در مورد تو یکی! حتی اون 

زمانی کھ می خواستم مال من باشی! اون زمان ھم بھ این فکر 
نمی کردم کھ بھت نزدیکی کنم یا ھر فکر بد دیگھ ای چون اوال تو 

ناموس من محسوب میشی قطعا با دوست دخترام برام فرق داری! دوما 
برام بیشتر از این حرفا عزیزی ! 
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نمی توانستم بیش از این سرپا بایستم. حالم داشت بد می شد. حالت تھوع 
شدید گرفتھ بودم و سرم ھرازگاھی گیج می رفت. ارشیا کھ رھایم کرد 

و قدمی عقب رفت، دست ھایم را بھ نرده پلکان گرفتم تا خودم را محکم 
بگیرم اما ارشیا ھنوز جلوی راھم ایستاده بود و اجازه بھ باال رفتنم 

نمی داد. 

- من اینارو برات تعریف کردم کھ بدونی اگر میگم ھمھ ترجیحشون 
امیره الکی زر مفت نمی زنم! کل زندگیم باھاش بودم می دونم کھ اون 

ھمیشھ بھ مراتب  باالتر و قابل اعتماد تره! 

نگاه کوتاه دیگری بھ چشم ھایم انداخت و عاقبت سری تکان داد و سمت 
در رفت. با وجود تمام دلخوری ھایم، نگرانش شدم. در این شھر بدون 

جای خواب داشت کجا می رفت؟!
زمانی کھ در را باز کرد چند بار تا نوک زبانم آمد تا حرفی بزنم اما 

غرور و دلخوری ام اجازه نداد کھ چیزی بگوییم. سرش را برگرداند و 
بھ چشم ھایم زل زد. 

- تو دیگھ فقط خواھرمی!

بوی نارنگی

یک ساعت تمام بود کھ باالی سر امیر نشستھ بودم و فکر می کردم. 
تمام مدت سعی می کردم ذھنم را از حرف ھای ارشیا دور کنم اما مگر 

می شد؟!
تمام ذھن و مغز من را درگیر کرده بود! تمام مدت داشتم بھ رفتارھای 
گذشتھ اش با من فکر می  کردم تا بفھمم کدامشان را با حس یا منظور 

خاصی انجام داده بود؟!
آن قدر من او را نزدیک و ھمدم بھ خودم دیده بودم کھ شاید حتی تا چند 
ساعت پیش ھم او را مانند یک دختر می دیدم! کسی کھ جنسیتش باعث 

نمی شد از او دور شوم یا اصال پسر بودنش برایم اھمیت نداشت! اما 
حاال با حرف ھای کھ زده بود خودش کوه بلندی و محکمی میانمان 
ساختھ بود حتی دیگر تصور نزدیکی بھ او برایم دردآور بود! دیگر 
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چگونھ با خیال راحت بغلش می کردم؟ حتی آن جملھ آخرش ھم 
نتوانست غلغلھ ای کھ در دلم بھ پا کرده بود را از بین ببرد!

این حس را فقط دخترھا می فھمیدند! کافی بود بفھمند کھ کسی حتی 
زمان گذشتھ بھ آن ھا نظری داشتھ است، دیگر ھیچوقت در زندگی شان 

نمی توانستند مقابل آن فرد راحت باشند! مدام لباس ھایشان را چک 
می کنند مبادا جای شان جلب توجھ کند! ساده و بی آرایش می شوند 

مبادا دلبری کنند! دور می گرفتن مبادا آن شخص فکر کند خودش ھم 
دلش می خواھد و با ھمین جملھ اجازه پیشروی بھ خودش بدھد! ما 
دخترھا ھمین بودیم! ھمین قدر ساده! کسانی کھ بخاطر ھرز نرفتن 

نگاھی رویشان از تمامی خواستھ ھای قلبی مان می گذشتیم، مبادا کسی 
بخاطر رنگ و قد لباس ھایمان تھمت بزند خودش اھل دل است! 

دستم کھ کشیده شد، نگاھم سمت امیر رفت. چشم ھایش آن قدر خمار و 
قرمز بود کھ دلم نیامد بگویم بلند شود. خودم را نزدیک کردم و دستی 

بھ گونھ اش کشیدم. لبخند کھ زد، خداراشکر کردم؛ برای داشتنش! برای 
بودنش! برای حمایت ھای ھمیشھ گی اش! پاھایم را باال بردم و کنارش 
دراز کشیدم. بغلم کھ کرد، دستم را دورش انداختم. آن قدر خستھ بود کھ 
نمی توانست چشم ھایش را باز نگھ دارد با شنیدن صدای خواب آلودش 

دلم برایش ضعف رفت. 

- بچھ ھای خوشگلم بیاین بغل بابایی!

خندیدم و بھ چشم ھای بستھ اش نگاه کردم

- بچھ ھای خوشگلت؟!

بوی نارنگی

با ھمان چشمان بستھ اش خندید. صدای خنده اش دلم را آرام کرد. دستم 
را جلو بردم و بھ آرامی روی لب ھایش کشیدم. سرم را ھم جلو بردم و 
بوسھ ای نوک دماغش زدم. فشار دست ھایش را دورم بیشتر کرد و در 

گوشم زمزمھ کرد.
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- آره بچھ ھام تو و فسقلی تو راھیمون! 

جوابش را ندادم کھ کمی الی چشم ھایش را باز کرد. زمانی کھ متوجھ 
شد دارم نگاھش می کنم کمی بیشتر پلکش را تکان داد و برای لبخندم، 

سری بھ معنای چیھ تکان داد. 

- اون وقت اگھ بچھ  ت بھ دنیا بیاد ناراحت نمی شھ کھ مامانش رو ھم 
بچھ خودت می دونی؟! 

پتو را با پایش کمی باال کشید. زمانی کھ بھ دستش رسید، کامال بازش 
کرد و روی دوتایمان پھنش کرد. قشنگ کھ میانش جا گرفت، من را ھم 

محکم در آغوشش فشار داد و باز چشم ھایش را بست. 

- نھ خودش کم کم متوجھ می شھ چرا میگم! 

از حرف منظور دارش حرصی تکانی خوردم تا جوابش را بدھم اما 
اجازه نداد و ھمان گونھ میان دستانش فشارم می داد، گفت کھ ھمراش 

بخوابم. باالجبار سکوت کردم و اجازه دادم باز بخوابد. خودم ھم بھ 
شدت خوابم می آمد اما نمی توانستم فکر ارشیا را از ذھنم بیرون کنم!

ھم نگرانش بودم ھم ازش دلخور بودم! چند لحظھ یک بار بھ سرم 
می زد بھ امیر بگویم کھ ناگھانی بیرون زده است اما از این کھ امیر 

دلیلش را بپرسد و من باز دروغی برایش سرھم کنم، بیزار بودم. ترجیح 
دادم ھمان گونھ در ذھنم بماند و برای خودم خودخوری کنم تا امیر را 

مطلع کنم!
امیر اگر می فھمید دیگر ھرگز ھیچ چیز بین ما و ارشیا مانند قبل 

نمی شد و این بیشتر از ما بھ امیر ضربھ می زد چون طی این سال ھا 
ارشیا ھمھ چیز و ھمھ کس او شده بود! بھ جزء ارشیا نھ بھ کسی اعتماد 
می کرد، نھ با کسی شریک می شد! تنھا او را پشتوانھ و ھمیار خودش 
می دانست. دلم نمی خواست کھ حس ھایش را نسبت بھ ارشیا از دست 

بدھد. نباید ھیچ چیز میان امیر و ارشیا تغییر می کرد!

بوی نارنگی
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با روشن شدن نوری از خواب پریدم. نور بھ شدت پررنگ بود. اشعھ 
ھایش حتی از الی پلک ھایم بھ چشم ھایم نفوذ کرده بود. با گفتن یک 

ای کوتاه پشت دست ھایم را روی چشم ھایم گذاشتم تا از ورود نور 
جلوگیری کنم. صدای امیر کھ در گوشم پیچید. خودم را تکان دادم و 

پشتم را بھ نور کردم. 

- ببخشید. دنبال موبایلم می گردم، پیداش نمی کنم. 

با خستھ گی زیادی و چشم ھای خواب آلود بھ سختی روی تخت نشستم. 
سرم داشت از شدت درد و میگرن منفجر می شد. دوست داشتم یک 
قرص بخورم تا آرام بگیرم اما سریع خودم را کنترل کردم. نباید بھ 

خودم تلقین می کردم! قرص نخوردن را تا آخر زایمانم باید ھمین گونھ 
ادامھ می دادم، نباید می گذاشتم قرص ھا روی بچھ ام اثری بگذارد!

نگاھی بھ امیر کھ ھنوز سرگردان دنبال موبایلش می گشت، کردم. بھ 
کیفم اشاره کوتاھی کردم و لب زدم. 

- ببین تو کیف من نیست. 

دست از گشتن در جیب ھای لباسش کشید و سراغ کیف من رفت. بعد 
از چند ثانیھ موبایل را بیرون کشید و سریع مشغول گرفتن تماسی شد. 
زمانی کھ تماس وصل شد، موبایل را کنار گوشش گذاشت و دستش را 

بھ کمد بند کرد. نگاھی بھ من کرد و لب زد. 

- معلوم نیست این پسره کجا رفتھ! نیومده باز رفت پس ددر دودور و 
خوشگذرانی! 

بھ یک باره ارشیا بھ ذھنم برگشت. با نگرانی نگاھی بھ ھوای تاریک 
انداختم و نگاه نگرانم را تا امیر کشاندم. متوجھ شدم جواب تماسش را 
نمی دھد اما امیر رھایش نکرد و باز مشغول گرفتن تماس شد. باز کھ 
جواب نداد، من ھم بلند شدم و سمت موبایلم رفتم. امیر بی توجھ بھ من 
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از اتاق بیرون رفت. دنبالش کھ رفتم، متوجھ خریدھای کھ کرده بود؛ 
شدم. روی مبل نشست و با اخم و نگرانی من نگاه بھ کرد. 

- ببین توروخدا چند ساعت رفتم خوابیدم گم و گور شد! بعد میگھ چرا 
ھمش مثل بچھ ھا حواست بھ منھ! 

روی مبل کناری کھ نشستم، امیر تلویزیون کوچک ویال را روشن کرد 
و ھمان گونھ در فکر مشغول باال و پایین کردن کانال ھا شد.

موبایلم را باال آوردم و وارد پیامک ھایم با ارشیا شدم. آخرین پیامک را 
با حسرتی خوندم (لوس منی تو) بھ مدت چند ساعت انگار چند سال از 
او دور شده بودم! حس می کردم دیگر نمی توانم با او آن قدر صمیمی 

شوم! مشغول تایپ کردن پیام شدم و برایش فرستادم تا شاید بتوانم برش 
گردانم (بھ امیر چیزی نگفتم و نمیگم، لطفا برگرد نگرانھ)

بوی نارنگی

ھشدار تحویل پیام آمد اما نھ جوابم را داد نھ حتی تماسی گرفت!
تا اواخر شب با امیر تنھا بودیم. باھم غذا درست کردیم و یک فیلم 

قدیمی دیدیم. متوجھ شده بودم امیر ھم یک چشمش بھ موبایلش بود و 
مدام چکش می کرد. حاال دیگر با گذشتن چندین ساعت خبری از 

غرغرھایش نبود، این بار فقط نگرانی در چشم ھایش موج می زد. بھ 
روی من ھم نمی آورد تا استرس نگیرم اما من خودم از او بی قرار تر 

بودم و مدام از نگرانی وول می خوردم.
بار آخر کھ بلند شدم تا برای آوردن چای بھ آشپزخانھ بروم، صدای در 
زدن آمد البتھ بیشتر شبیھ بھ کوبیدنش بود. ایستادم و بھ امیر نگاه کردم. 
بلند شد و کنترل تلویزیون را روی میز گذاشت. زمانی کھ سمت در راه 

افتاد، من ھم دنبالش رفتم. تازه متوجھ باران شدم. شدت زیادی نداشت 
اما کم ھم نبود. بھ مدت چند دقیقھ آدم را خیس خیس می کرد.

امیر کھ در را باز کرد، ھیکل خیس و بی حال ارشیا در قاب در نمایان 
شد. ناخودآگاه جلوتر رفتم. دیگر باران برایم اھمیتی نداشت. ارشیا کھ 
داخل آمد، امیر در را بست و خواست تندتر بھ سمت ساختمان بیاید کھ 
متوجھ شد ارشیا کنار در ایستاده است. امیر ھم ایستاد و نگاھش کرد. 
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- چرا نمیای؟ تو زیر بارون ایستادی کھ چی؟! 

حس کردم ارشیا زیاد حالش متعادل نیست و نمی تواند خیلی راه برود 
انگار امیر ھم این را حس کرده بود کھ بھ سمتش برگشت و بعد از چند 

لحظھ دستش را گرفت. زمانی کھ حس کرد ارشیا شل شده است و 
درحال افتادن است، زیر بالش را ھم گرفت و آرام آرام کمکش کرد کھ 

باال بیاید. از پلھ ھا کھ باال آمدند، متوجھ اخم ھای درھم و وحشتناک 
امیر شدم. بھ شدت حالت صورتش عصبانی بود. نگاھم کھ سمت ارشیا 
رفت، پلکش را کمی باال کشید و زیر چشمی نگاھم کرد؛ سریع نگاھم 

را گرفتم و عقب رفتم تا داخل شوند.

بوی نارنگی

- بیا تو سرده! 

با تاکید امیر دنبالشان داخل رفتم و در را بستم. امیر ارشیا را روی یکی 
از مبل ھای تکی گذاشت و گفت کھ یک پتو بیاورم. خودش ھم دنبالم 

آمد و بھ اتاق کناری رفت. چند لباس از وسایل ارشیا برداشت، پتو را 
کنارشان گذاشتم و تا تعویض لباس ھای ارشیا در اتاق ماندم. زمانی کھ 

صدای داد امیر بلند شد، ترسیده از جا پریدم. نمی دانم چرا خیال 
می کردم ارشیا ھمھ چیز را بھ او گفتھ است!

از اتاق با عجلھ بیرون رفتم. زمانی کھ رسیدم، امیر گلوی ارشیا را با 
یک دستش گرفتھ بود. 

- دِ غلط زیادی کردی! 

نتوانستم جلوتر بروم، پاھایم ھمان جا قفل شد اما ناگھان با حس شدید 
بغض زیر گریھ زدم. ترس، استرس، نگرانی، ھمھ شان باعث شدند کھ 

نتوانم با بغضم مقابلھ کنم! امیر کھ صدای گریھ ی من را شنید، سر 
ارشیا را بھ سمت مبل ھل داد و بلند شد. انگشتش را بھ نشانھ تھدید 

برای ارشیا تکان داد. 
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- فقط برو دعا کن کھ ناریال اینجاست وگرنھ می دونستم چجوری حالتو 
بگیرم! 

ارشیا بدون ھیچ جوابی چشم ھایش را بست. امیر ھم بعد از فحشی 
زیرلبی، سمت من آمد. نزدیکم کھ رسید، دست ھایش را دور شانھ ام 

انداخت و زمانی کھ بھ سمت اتاق می کشیدم بھ خودش فشارم می داد. 
سرش را خم کرد و چانھ اش را بھ گوشھ پیشاني ام کشید. 

- ھیس چیزی نشده کھ دعواھای ھمیشگی من و ارشیا بود! 

اما من نمی توانستم خودم را کنترل کنم انگار فشار روحی کھ از عصر 
روی شانھ ھایم داشت سنگینی می کرد را داشتم خالی می کردم! محکم 
امیر را گرفتھ بودم و الی لباس ھایش را در مشتم می فشردم. امیر ھم 

خیال می کرد می ترسم کھ سراغ ارشیا برود، تمام مدت داشت قانعم 
می کرد کھ دیگر سراغش نمی رود چون حتی الیقش ھم نیست. نگاھش 

کھ کردم با انگشت شصت اش اشک زیر چشمم را پاک کرد. 

- یھ چیزی مصرف کرده! وقتی بھش گفتم، تایید کرد! گفت آره! نگفت 
کھ اینطور نیست!

بوی نارنگی

مات مانده بودم. باورم نمی شد ارشیا ھمچین کاری کرده باشد انگار 
تصور این کھ خودم چیزی مصرف کنم حتی برایم راحت از ھضم این 

ماجرا بود!
ارشیا؟ محال بود باورم شود! 

چرا خیال کرده بودم ھمھ چیز را بھ امیر گفتھ است و بھ ھمین دلیل حال 
خودش ھم بد است حتی بھ ذھنم ھم خطور نکرده بود کھ چیزی مصرف 

کرده باشد! دلم می خواست بیرون بروم و تا می توانم سرش داد بزنم! 
ھرچھ قدر ھم از او دلخور بودم باز او حق نداشت کھ ھمچین بالی سر 

خودش بیاورد!
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امیر دست ھایش را روی زانوھایش گذاشت و سرش را بھ سمت پایین 
خم کرد. زمانی کھ در موھایش چنگ انداخت، پوف کالفھ وار و با 

حرصی کشید. لحنش پر از دلخوری و ناراحتی بود. 

- حتی دلم نمی خواد بھ آخرین باری کھ مواد مصرف کرده بود و خودم 
با دست ھای خودم تقریبا جنازه ش رو توی میرداماد جمع کردم، فکر 

ھم بکنم! 

دستم را جلوی دھانم گرفتم و چشم ھایم را محکم بستم. امروز دیگر 
ھرچیزی در مورد ارشیا شنیده بودم برایم تا آخر عمر کافی بود!

تصور آن رفیق و ھمراه ھمیشھ گی برایم مانند یک قاب قدیمی ترک 
برداشتھ بود! قاب را دوست داشتم اما ترک روی شیشھ اش در ذوقم 
می زد. نمی توانستم دورش بریزم، مجبور بودم بخاطر دلم با ترک 

ھایش مدارا کنم. 

- عمو حسام چیزی می دونھ؟! 

امیر زیر چشمی نگاه کوتاھی بھ چشم ھایم انداخت و سرش را تکان 
داد. 

- نھ اصال! قضیھ مال اون زمانیھ کھ باھم می رفتیم دنبال کار! می گفتم 
بی خیال از من جوون تره بزار چند دور ھم بین کار اون اطراف با 

دوستاش بزنھ، چھ می دونستم میرن تھ اون جھنم دره مواد میدن دستش!

بوی نارنگی

- االن باید چیکار کنیم؟ 

نفسش را عمیق کشید و درحالی کھ دکمھ ھایش را باز می کرد با اخم 
ھای عمیقش و خشمی کھ در وجودش داشت مدام بی قرارش می کرد، 

جوابم را داد. 
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- می زارم تا فردا کھ آدم شد، باھاش حرف بزنم! بدونم دردش چیھ کھ 
ھمچین غلطی کرده! اگر فھمیدم می خواد باز من رو دور بزنھ، بره 

سراغش؛ میدمش دست عمو حسام! بقیھ ش دیگھ با اونھ! 

- اما...

لباسش را کناری پرت کرد و دستش را باال گرفت. اجازه نداد حرفم را 
ادامھ بدھم. درحالی کھ خودش را بھ باالی تخت می کشاند، صدایش 

زمزمھ وار اما ھمراه با حس عمیقی در اتاق پیچید. 

- اما نداره! این راھی کھ خودش داره انتخاب می کنھ باید ھمون بار قبل 
می دادمش دست خانواده ش کھ فکر نکنھ بار بعد ھم بره سراغش باز 

من پشتشم! اون موقع بچھ بود می شد جوری تنبیھ ش کرد کھ تا ھمیشھ 
یادش بمونھ اما االن چی؟

دست من را ھم کشید، پاھایم را کھ باال بردم. دست ھایش را از ھم جدا 
کرد و در ھوا پرت کرد. 

- می تونھ خیلی راحت بگھ بھ تو چھ! 

حق با امیر بود. ارشیا عالوه بر این کھ بزرگ بود و دیگر خودش 
متوجھ ھمھ چیز بود، یک مرد بود! کسی نمی توانست کھ بھ یک مرد 
درس زندگی بدھد! یک مرد ھمیشھ چھ در تھ میرداماد چھ در ویالی 
لواسانش درس زندگی پس می داد! کسی کھ ھمیشھ در گوشش خوانده 
بودند باید مردانھ رفتار کند و مردانھ رفتار کردن یعنی گرفتن تصمیم 

ھای بزرگ! 

- اما من نگرانشم! 

لب زیرینم را گاز گرفتم و چشم ھایم تقریبا خیس شد. امیر چشم ھایش 
کمی آرام شد و حال توجھ اش بھ من بیشتر شد. جلو آمد و دستش را 

روی شانھ ام گذاشت. 
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- ما کھ نمی تونیم ھمیشھ راه رو بھش نشون بدیم، بزار این بار خودش 
بره ھروقت پشیمون شد و اومد گفت از این حرکات و رفتارھای 

مسخره  اخیرش پشیمونھ؛ خودم مثل ھمیشھ پشتشم!

بوی نارنگی

تمام طول شب را با فکر کردن بھ ارشیا سپری کردم. شاید ھم حق با او 
بود. من ھرگز آن قدر کھ باید بھ او اھمیت نداده بودم! ھمیشھ و ھمھ جا 
نگران امیر بودم کھ ناراحت نشود! عصبی نشود! از چیزی بدش نیاید 

حتی یک بار ھم نشد نگران ناراحتی ارشیا شوم!
ھمیشھ خیالم از بابت این کھ ھیچ چیز او را ناراحت نمی کند، راحت 

بود. نمی دانستم کھ او تا این حد دلشکستھ و دلخور است!
ساعت نزدیک بھ چھار صبح بود، نگاھی بھ چھره خستھ امیر کردم و 
آھی کشیدم. او ھم پاسوز ما شده بود. تمام جوانی اش را صرف نگھ 
داری از ما کرده بود از ھمیشھ عصبی بودنش نمی شد شکایتی کرد؛ 

حق داشت! تمام روزھای خوش زندگی اش را پای ما گذاشتھ بود. مای 
کھ ھرروز با یک ساز می رقصیدیم و او از خودش می پرسید چرا باید 

این گونھ شود وقتی ھمھ چیزش را برای ما گذاشتھ است؟!
از تخت پایین رفتم و بھ آرامی تا در اتاق قدم ھایم را برداشتم. الی در 
را باز کردم و بیرون رفتم. جلوی اتاقی کھ ارشیا آن جا بود، ایستادم. 
چند بار دستم تا گرفتن دستگیره در رفت اما باز پشیمان می شدم. بار 

آخر نفس عمیقی کشیدم و در را باز کردم. فضای آن اتاق بھ شدت 
تاریک بود. چشم ھایم را برای دیدن ارشیا ریز کردم، متوجھ شدم کھ 

روی تخت است بدون این کھ چیزی روی خودش بکشد و بالشتی زیری 
سرش بگذارد. جلو رفتم و با ھر زوری کھ بود پتو را از زیر پاھایش 
بیرون کشیدم. تقریبا کج خوابیده بود و من نمی توانستم حرکتش بدھم، 

تنھا پتو را رویش کشیدم و باالی سرش ایستادم.
در خواب ھمان ارشیای شیرین و دوست داشتنی شده بود. ھمانی کھ 

دوست داشتم مدام و تا ساعت ھا با او کل بیندازم. چھ قدر دوست داشتم 
بھ سال ھای بچھ گی مان باز گردیم، ھمان قدر معصوم و بی ریا!
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این روزھا ھمھ انگار تنھا شده بودیم! نزدیک بھ ھم بودیم اما 
نمی توانستیم از ھم بخواھیم کھ عروسکمان را شریک شویم! چون 

خوب می دانستیم شریک ھای امروزی ھمان صاحبان فردا ھستند کھ با 
کلی دزد و کلک بھ خواستھ ھایشان می رسیدند. این روزھا ھیچ 

اعتمادی برای شریک شدن وجود نداشت تا آدم ھا تنھای را حس نکنند!

بوی نارنگی

بھ اتاق کھ بازگشتم، موبایلم را چک کردم. نگاھی بھ ساعت انداختم. با 
وجود این کھ می دانستم کھ دیر وقت است و مامان االن بیدار نیست اما 
برایش یک پیامک ارسال کردم (مامان بعد از برگشتن ما باھام بیا لطفا 
بریم برای چکاپ) بعد از تحویل پیامک صفحھ موبایل را خاموش کرد 
و دراز کشیدم. طولی نکشید کھ از آن ھمھ فکر و خستھ گی دور شدم و 

عمیقاً بھ خواب فرو رفتم. 
***

با صدای شکستن چیزی از خواب پریدم. با ترس اطراف را نگاه کردم. 
امیر در اتاق نبود. نمی دانستم چرا تا آن حد وحشت کرده بودم! با تندی 

و سریع بدون توجھ بھ حالم و گیج رفتن سرم از اتاق بیرون رفتم. جلوی 
آشپزخانھ کھ رسیدم، متوجھ امیر شدم کھ داشت لیوان شکستھ را با 

جارو جمع می کرد. با دیدن حال من بلند شد و جارو را کناری گذاشت. 
ھنوز ھم اخم ھای دیشبش را داشت و حالش چندان مساعد ھم نبود. 

- ببخشید از دستم لیز خورد! 

قبل از این کھ جوابش را بدھم در اتاق ارشیا با جیری باز شد، نگاه من 
سمت اتاق چرخید اما امیر بی توجھ باز سمت جمع کردن شیشھ ھا 

رفت.
ارشیا با حالتی گیج و شلختھ بیرون آمد. قبل تر اگر بود من حالتش را 

مسخره می کردم و او جواب می داد از دخترھای گریم کار و دغلباز کھ 
بھتر است اما امروز چھره اش بسیار اخم آلود و جدی بود! طوری کھ 
حس می کردم دوست ندارد با ھیچ کداممان حتی حرف بزند! با ھمان 
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حالتش جلو آمد و نگاھی بھ شیشھ ھای کف آشپزخانھ انداخت. چند دقیقھ 
ھمان گونھ ھمھ گی در سکوت ایستاده بودیم، عاقبت خود ارشیا سکوت 

را شکاند و بھ سمت اتاق برگشت.

- امروز با عمو حسین تو دفترش قرار داریم!

بوی نارنگی

بعد از رفتن او امیر بلند شد و نگاھی بھ من انداخت. طاقت این گونھ 
رفتار کردن ھایشان را باھم نداشتم! ھردو ھم یکی از آن یکی بدتر اخم 
کرده بودند و فقط من بودم کھ آن وسط باید جفتشان را تحمل می کردم. 
داخل آشپزخانھ کھ رفتم، صدای گرفتھ و زخمت امیر در گوشم پیچید. 

- مواظب باش چیزی نره تو پات! 

بی توجھ جلوتر رفتم و بازویش را گرفتم. سرش را کھ بلند کرد در 
چشم ھایم التماس و تمنا ریختم، خودش می دانست چھ می خواھم اما 

ھیچ چیز نمی گفت و بھ کارش ادامھ داد. 

- امیر خواھش می کنم تو باھاش حرف نزنی نابود می شھ! نزار 
اینجوری تنھا بشھ. 

- رفتار االنش کھ این رو نشون نمی داد! برعکس، داشت طوری حرف 
می زد کھ جای بحثی مبنی بر این کھ قضیھ دیشب بھ ما ھم مربوطھ؛ 

نمونھ! 

دیگر نمی دانستم باید چھ کنم و چھ حرفی بزنم تا رابطھ بینشان درست 
شود. روی صندلی کھ نشستم، امیر نگاھی بھ صورتم انداخت و برایم 

یک لیوان شیر ریخت. پسش زدم از خوردن شیر آن ھم سر صبح بیزار 
بودم حتی در روزھای عادی ھم عقم می گرفت چھ برسد بھ االن. 

- رنگت پریده! 
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تنھا سرم را تکان دادم کھ سراغ یخچال رفت و دوتا تخم مرغ بیرون 
کشید و مشغول آب پز کردنش شد. 

- اینا رو دیگھ حتما باید بخوری عمھ بفھمھ صبحونھ نخوردی، پوست 
من یکی رو می کنھ! 

- برا ارشیا ھم بزار من صداش می کنم. 

- خودش خداروشکر ھنوز زنده س و می تونھ راه بره! 

- امیر!

بوی نارنگی

پوفی کشید و باز سمت یخچال رفت. من ھم بلند شدم و سمت اتاق راه 
افتادم. با وجود شکرآب شدن رابطھ شان با امیر مسئلھ خودم را کامال 
فراموش کرده بودم. حاال باید فقط بھ فکر درست کردن رابطھ آن ھا 

می بودم!
در اتاق را دو بار زدم اما حتی جوابم را ھم نداد. می دانستم صدایش ھم 

کنم، جواب نمی دھد. پس بدون اجازه داخل رفتم. ھمین کھ در را باز 
کردم، دیدمش! لبھ تخت نشستھ بود و بھ کف اتاق زل زده بود. دست 

ھایش را ھم از ھر دو طرف بھ گردنش بند کرده بود. با ورود من 
سرش را ھمان مدلی بھ سمتم کج کرد، بعد از نیم نگاھی سرش را بھ 

حالت اولش برگرداند. آرام آرام داخل رفتم، مردد بودم کھ عصبی نشود. 
عاقبت از سکوتش استفاده کردم و کنارش نشستم. سرش را باز بھ ھمان 

حالت کج کرد و نگاھش را بھ در دوخت. 

- در اتاق رو چرا نبستی؟! 

نگاه من ھم سمت در رفت. لب ھایم تکانی خورد اما چیزی نگفتم. 
ھمراه با نفس عمیق من از آن حالت خم شده اش در آمد و راست 
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نشست. بعد از چند دقیقھ بھ سمتم برگشت، لحنش بسیار سرد و دور بود 
انگار کھ سال ھا از ھم دور بوده باشیم. 

- نترس با وجود امیر نمی خورمت! ھنوز ھم یھ جو شرف تو وجودمون 
ھست! 

بلند کھ شد، اول دلم با حرفش لرزید سپس برای رفع سوءتفاھمی کھ 
برایش پیش آمده بود، من ھم سریع بلند شدم و پشت سرش کنار پنجره 

ایستادم. خیال نمی کردم کھ از رفتارھایم چنین برداشت ھای بکند با 
وجود این کھ خودم ھم نمی دانستم چرا در را باز گذاشتھ بودم اما واقعا 

ھمچین منظوری کھ او فکر می کرد، نداشتم! 

- ارشیا داری اشتباه می کنی! بخاطر یک دختر کھ خودت ھم بھتر از 
ھمھ می دونی اصال آدم موندن نبود، داری ھمھ مون رو خطاکار 

می دونی!

بوی نارنگی

آن چنان تند بھ سمتم برگشت کھ بھ لبھ تخت خوردم و زانوھایم خم شد. 
رویش کھ افتادم، باالی سرم کمی خم شد؛ لحنش بسیار عصبی بود حتی 

صورتش ھم سرخ شده بود. 

- من با تو بزرگ شدم ناریال! اگر نفھمم کھ از کارھات چھ منظوری 
داری باید برم بمیرم! من تو رو می شناسم وقتی کسی جلوت بد بشھ تا 

آخر عمرت اون بدیش تو خاطرت می مونھ! 

- نھ نمی شھ اگھ اون یک نفر تو باشی! 

لب ھایش را بھ ھم فشار داد و محکم از پره ھای بینی اش نفسی کشید. 
ھم زمان صدای امیر ھم بلند شد، داشت من را صدا می زد. ارشیا عقب 

رفت و بھ کمد کوچکی کھ توی اتاق بود، تکیھ داد. بلند شدم و رو بھ 
رویش ایستادم. 
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- خودت ھم می دونی من تا چھ حد دوست دارم! ارشیا من حتی یدونھ 
رفیق دختر ھم نداشتم کھ ھمیشھ ثابت باشھ تو زندگیم اما تو با وجود 

پسر بودنت موندی! تو ھمیشھ برای من ثابت موندی! 

تنھا سرش را تکان داد اما جوابم را نداد. جلو رفتم و دستش را گرفتم. 

- بریم صبحانھ بخوریم، خواھش می کنم! 

دستش را کھ کشید، خیال کردم جوابم را رد کرده است و سمت تختش 
می رود اما قبل از من سمت در اتاق رفت و کنارش ایستاد تا اول من 

خارج شوم.
با این کھ لبخندم را ندید و سرش پایین بود، بسیار خوشحال شدم از 

کنارش رد شدم. حس کردم کھ دنبالم آمد، امیر پشت میز بود با دیدن من 
سرش را بلند کرد. خواست چیزی بگوید اما نگاھش کھ بھ پشت سرم 

رسید، اخمی کرد.
تا برگشتم و خواستم بھ ارشیا بگویم کھ بنشیند حس کردم برای یک 

لحظھ جانم رفت! سوزش تیزی از کف پایم تا مغز استخوانم رفت! انگار 
کھ زیر پایم آتش گرفت و تا رگ ھایم را سوزاند. نفسم گرفت اما آن 

قدر دردم عمیق بود کھ از تھ دل جیغ کشیدم و چشم ھایم را محکم بھ ھم 
فشردم.

بوی نارنگی

- یاعلی! 

با صدای امیر کھ آن قدر تند بلند شد صندلی اش افتاد و صدای مھیبی 
ایجاد کرد، دستم را با ھمان چشمان بستھ ام سمتش گرفتم، خودش 

زودتر من را گرفت و بھ سینھ اش تکیھ ام داد.
دردم داشت امانم را می برید. با تکانی کھ امیر بھ تنم داد جیغ بلندی 

زدم و ھمزمان نالیدم. 
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- پام! 

الی چشم ھایم را با اشک باز کردم. قبل از امیر، ارشیا خم شد و 
نگاھی بھ پایم انداخت. جاری شدن خون را حس می کردم. محکم تر 

دست امیر را گرفتم با ھر سوزشی کھ حس می کردم، دستش را فشار 
می دادم. ارشیا سرش را بلند کرد. 

- بزارش رو صندلی، شیشھ رفتھ تو پاش! 

امیر اما قبل از من خودش نشست و من را در آغوشش کشید. مدام نالھ 
می کردم دیگر اشک ھایم ھم جاری شده بودند. بھ شدت درد و سوزش 

داشتم. حس می کردم کسی دارد چاقوی تیزی را از درون روی قلبم 
می کشد. 

- شیشھ تا تھ رفتھ باید بخیھ بخوره! 

با حرف ارشیا دست ھایم را بھ لباس امیر بند کردم و التماسش کردم. 
سرم را گرفت و محکم بوسیدم. ھمان گونھ کھ سرم روی سینھ اش بود، 

اجازه نداد بلندش کنم؛ محکم در آغوشم گرفتھ بود. 

- درش بیار! 

بھت و تعجب را در صدای ارشیا حس کردم، خودم ھم بیشتر ترسیدم. 
خواستم کھ جدا شوم اما اجازه نداد. 

- من؟! 

- آره تو! معطل نکن درش بیار! 

دیگر نفھمیدم چھ شد و چھ حرفی میانشان زده شد، محکم چشم ھایم را 
بستم و زمانی کھ حس کردم شیشھ را دارد می کشد از تھ دل جیغ 

کشیدم.
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آن قدر ترسیده بودم کھ حتی بھ امیر چنگ ھم انداختھ بودم اما امیر 
لحظھ ای رھایم نکرد و فقط محکم من را گرفتھ بود تا نترسم. سرش را 

خم کرد و کنار گوشم زمزمھ کرد.

بوی نارنگی

- تموم شد عزیزدلم، درش آورد االن دیگھ دردش می خوابھ. 

نمی خواستم از آغوشش جدا شوم. حس می کردم با جدا شدنم مرفین 
ھای تسکین دردم را از دست می دھم. امیر ھم این را فھمیده بود بھ 

ھمین دلیل ھمان گونھ خم شد و از زیر پاھایم بلندم کرد، سمت ھال رفت 
و روی مبل نشست. پاھایم را روی دستھ مبل گذاشت و روی موھایم را 

مدام نوازش می کرد. 

- معذرت می خوام تقصیر من شد، درست ھمھ جا رو نگاه نکردم! 

چیزی نگفتم. ھنوز زیر پایم بھ شدت درد می کرد. حس می کردم نبض 
گرفتھ است و ضربانم را زیر پایم حس می کردم. صدای ارشیا آمد کھ 

داشت کابینت ھا را می گشت. 

- ضد عفونی دارن اما چسپ پیدا نکردم باید با یک دستمال تمیز ببندیم 
تا من میرم چند تا چسپ و پانسمان می گیرم. 

- ھمون ضد عفونی رو بیار. 

سرم را بلند کردم و بھ زیر چانھ امیر نگاه کردم، ھمراه با بغض عمیقم 
لب زدم. 

- می سوزه! 

نگاھش پایین آمد بھ اشک ھایم نگاھی انداخت. دستش را پایین آورد و 
زیر چشم ھایم کشید تا اشک ھایم را پاک کند. 
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- یکم الزمھ عمیقھ نباید عفونت کنھ اگر ھم دیدیم باز درد داری میریم 
اورژانس! 

ارشیا باالی سرمان آمد، ضدعفونی را کھ دست امیر داد؛ خودش 
نزدیک من آمد و با نگرانی نگاھم کرد. از این کھ باز حالت صورتش تا 

این حد مھربان شده بود، دلم برایش رفت. میان آن ھمھ درد بخاطر او 
لبخندی ھرچند کوچک و بی روح بر لب آوردم. 

- درد داره؟ 

دستش را جلو آورد و تبم را ھم چک کرد. امیر ھم انگار با چک کردن 
ارشیا تازه یاد بیماری خودم افتاد. 

- قرص ھاش رو بیار تب نکنھ یھ وقت!

بوی نارنگی

ھول شدم سریع و تند دست آزادم را باال گرفتم و اشاره کردم کھ ارشیا 
نرود. 

- قبل این کھ بیام بیرون از اتاق خوردم؛ نمی شھ دم بھ دیقھ قرص 
بخورم کھ رو بچھ اثر می زاره! 

ارشیا سری تکان داد و بھ امیر در ریختن ضدعفونی روی زخمم کمک 
کرد. از این کھ دروغ گفتھ بودم، حالم بد شده بود اما با فکر این کھ 

بخاطر بچھ ام است خودم را دلداری دادم تا فراموشش کنم.
بعد از چندی ارشیا رفت تا چسپ بخرد. خداراشکر خون ریزی ام کم 

بود و بھ ھمین دلیل نیازی بھ بخیھ نداشت اگر ھمان مدل کمی 
می نشستم و تکان نمی خوردم خون ھای خشک شده جلوی آن ذره 

خونی ھم کھ ازم می رفت را می گرفت.
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چشم ھایم را بستھ بودم و ھنوز در آغوش امیر بودم. سرش را خم کرد 
و بعد از استشمام عمیقی کنار گردنم را بوسید. از ھمان جا سرش را 

باالتر آورد، زمانی کھ حرف می زد حرکت لب ھایش و ھرم نفس 
ھایش بھ گوشم می خورد.

- خوبی االن؟

تنھا توانستم سرم را تکان بدھم. زمانی کھ از حالم مطمئن شد من را بھ 
آرامی روی مبل گذاشت و خودش سمت آشپزخانھ رفت. کم کم داشت 
باز خوابم می گرفت اما امیر اجازه نداد و صدایم زد. چشم ھایم را کھ 

باز کردم با یک لقمھ باالی سرم ایستاده بود. 

- بخور بلند بشی دلت ضعف میره، خون ھم کھ ازت رفتھ! می خوای 
زنگ بزنم ارشیا جگر بگیره برات؟ 

سرم را بھ نشانھ نھ بھ طرفین تکان دادم و لقمھ را از دستش گرفتم.
مطمئن بودم با آمدن بوی جگر باال می آوردم حتی بھش فکر ھم 

می کردم، عقم می گرفت. مشغول خوردن تخم مرغ آب پز شده ام شدم 
گرسنھ ام بود اما بسیار ھم خوابم می آمد. بخاطر بچھ ام سعی کردم 

ھمھ اش را بخورم، دیشب ھم درست غذا نخورده بودم.

بوی نارنگی

زمانی کھ ارشیا مشغول پانسمان کردن پایم شده بود با تکان دادن پایم 
بیدار شدم. نگاھی بھ چشم ھایم انداخت و کارش را ادامھ داد.

امیر کھ شیک و پوشیده از اتاق بیرون آمد، نگاھم باال آمد و بھ لباس 
ھایش نگاه کردم. نگاه کنجکاوم را کھ دید، جلوتر آمد و بھ صورتم زل 

زد.

- امروز فقط من میرم پیش عمو حسین! ارشیا ھم فقط تا دم دفترش میاد 
باھام، بھتره نیاد تو چون توی این ماجرا ھنوز حقی نداره بعدا بحث 

پیش نیاد. اگر دیدم شرایط خوب پیش میره دیگھ نیازی نمی بینم تو ھم 
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بیای اما اگر عمو حسین باز خواست مثل چند سال پیش کولی بازی 
دربیاره مجبور میشم تورو ھم ببرم با مدرک و پلیس! 

خداراشکری کردم کھ شر امروز از سر من یکی گذشتھ بود. دیدن 
شاھین با آن لبخند چندشش تا مدت ھا حالم را بد می کرد! طوری نگاه 

می کرد انگار کھ بخواھد بگوید دیدی چطور فتحت کردم و تو نتوانستی 
ھیچ غلطی بکنی؟!

حتی نتوانستی بھ ارشیا و امیر جونت ھم چیزی بگی!
یک بار خودش حتی این حرف ھا را در یک مھمانی با نگاه ھای 

ترسناکش زده بود! حس می کردم در آن مھمانی باز می خواھد کھ از 
من سوءاستفاده کند؛ ھرگز یادم نمی رود چھ قدر در آن مھمانی خودم را 

کنار عمھ قایم کرده بودم و دعا کرده بودم کھ امیر و ارشیا آن شب 
زودتر بھ خانھ بیایند! 

زمانی کھ کار ارشیا تمام شد، امیر خودش ھم خم شد و پانسمان را کمی 
محکم تر کرد. بھ طوری کھ ترسیدم و پایم را عقب کشیدم. 

- نکن، دردم میاد! 

بلند شد رویم خم شد و بھ چشم ھایم نگاه کرد. بوسھ کوتاھی کھ روی 
گونھ ان زد. ارشیا ھم آماده از اتاق بیرون آمد، معذب از دیدنمان در آن 

حالت سرم را کج کردم کھ امیر ھم بلند شد.

بوی نارنگی

- مواظب خودت باش، زود برمی گردیم! اگر الزم نبود اصال بلند ھم 
نشو! 

سرم را تکان دادم و کمی خودم را باالتر کشیدم. بھ مبل تکیھ دادم و بھ 
اتاقم اشاره کردم. 

- فقط لطفا موبایلم رو بھم بده. 
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امیر کھ سریعا سمت اتاق رفت، نگاھم سمت ارشیا کشیده شد کھ بھ 
بیرون زل زده بود. حالت چھره اش مغموم بود. می دانستم ھنوز ھم با 

امیر میانشان شکرآب است اما ھمین کھ دو کلمھ باھم حرف می زدند 
باز جای شکرش را داشت.

امیر کھ برگشت با چند تاکید دیگر بھ من بیرون رفتند؛ بعد از بستن در 
موبایلم را چک کردم. مامان دوبار تماس گرفتھ بود حتما پیامکم را دیده 

بود!
بی وقفھ شماره اش را گرفتم تا بیش از این نگرانش نکنم. ھنوز دوتا 

بوق نخورده بود کھ جواب داد. 

- ناریال جان؟ 

- جانم؟ سالم. 

انگار با شنیدن صدایم نفس عمیقی کشید و کمی آرام شد. 

- نگرانت شدم مامان! حالت خوبھ؟ چی شده؟ چرا باید بریم چکاپ؟ ھفتھ 
پیش کھ با امیر رفتھ بوی! 

از این کھ یک ساعت بی حرکت بھ ھمان مدل خوابیده بودم، بدنم خواب 
رفتھ بود. حس می کردم االن است کھ رگ پشتم بگیرد، کج شدم و 

خودم را روی شانھ ام انداختم تا کمی راحت شوم. 

- چیزی نشده فقط نشد اون بار چندتا سوال شخصی بپرسم، یعنی امیر 
بود، روم نشد. می خوام با شما برم اینجوری راحت ترم. 

- باشھ عزیزدلم. پس ھروقت برگشتی خبر بده تا باھم بریم. از اون جا 
چھ خبر؟ عمو حسینت راضی شد؟! 

چشم ھایم را بستم با وجود این کھ می دانستم من را نمی بیند، سرم را با 
تأسف تکان دادم. 

DONYAIEMAMNOEDONYAIEMAMNOE



- حتی فکر کردن بھش ھم عجیبھ و تعجب آور! انگار با امیر شبیھ بھ 
ھمن! ھیچ کدوم حاضر نیستن از حقشون بگذرن!

بوی نارن

- بھت کھ گفتھ بودم امیر شبیھ بھ باباتھ و  پیش خودش بزرگ شده، 
محالھ بزاره کسی حقش رو بخوره! تنھا چیزی کھ خیال من رو از بابت 
بودن تو در کنارش راحت کرده بود، ھمین اخالقشھ! براش مھمھ کھ تو 

بھ حقت برسی و کسی در حقت ظلم نکنھ، تمام این سال ھا تنھا دلخوشی 
من بھ دلم ھمین بود. می دونستم محالھ بزاره کسی در حقت بد کنھ! 

لبخندی روی لب ھایم نشست. حق با مامان بود! خاطرم بود یک بار با 
دختر یکی از فامیل ھا دعوا کرده بودم، نمی دانم چطور مادر آن دختر 
ناگھان سر و کلھ اش از ناکجاآباد پیدا شد و با تشر و حرف ھای تھدید 

آمیز مبنی بر این کھ کتکم می زند اگر بار دیگر بھ دخترش نزدیک 
شوم!

آن زمان حتی بابا ھم زنده بود اما با شنیدن این بحث از زبان خودم کھ 
ترسیده بھ داخل فرار کرده بودم و برای بابا تعریف می کردم امیر 

انگار زیرش اجاق روشن کردن! آن چنان از جا پرید و در روی آن زن 
ایستاد کھ تا مدت ھا ھمھ از حرکت امیر متعجب بودند.

امیری کھ ھمیشھ حفظ آبرو می کرد و محال بود در روی بزرگ تر از 
خودش بایستد؟ این کارھا از او بعید بود!

یادم بود کھ درست ھمان مدل حرف ھای کھ زده بودم آن زن را تھدید 
کرد کھ اگر بار بعد حتی یک نگاه چپ ھم بھ من بیندازد ھمان گونھ کھ 
خودش گفتھ است او را زیر باد کتک می گیرد! بعد از گفتن حرفش تنھا 

دست من را کشیده بود و بدون توجھ بھ ھیچکس دیگری بیرون زدیم.
من را بھ پارک کنار خانھ برده بود و تا مدت ھا روی تاب ھلم داده بود. 

برایم بستنی خریده بود. ھنگام خوردنش تمام مدت نگاھم می کرد. با 
وجود آن کھ آن روز بابت نداشتن مادر غصھ خورده بودم اما آخرش آن 

قدر شیرین تمام شد کھ کال ماجرا را فراموش کردم.
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- بابا انقدر ھا ھم زود جوش نبود اما امیر عالوه بر نگذشتن از حقش 
،ھمیشھ خدا ھم بابت ھمھ چیز عجولھ!

- مردا ھمشون عجلون فقط کافیھ چیزی رو از تھ دل بخوان حتی صبر 
ایوبم داشتھ باشن دیگھ چیزی جلو دارشون نیست!

بوی نارنگی

چند ساعتی گذشتھ بود ھنوز ھم خبری از امیر و ارشیا نبود!
مشغول بازی با موبایلم بودم. گاھی از آن ھم خستھ می شدم و کنارم 
می گذاشتم اما باز کھ بی حوصلھ می شدم شروع بھ بازی می کردم. 

بالخره نیم ساعت بعد در باز شد و اول امیر با سھ جعبھ پیتزا داخل آمد، 
سپس ارشیا ھم با مخلفات غذا در دستش!

حس کردم چھره امیر بسیار گرفتھ و درھم است اما برای من لبخندی 
زد و حالم پرسید. ھمین کھ میز را چیدن ھردویشان کنار من نشستن. 
دیگر نتوانستم سکوت کنم، بالخره سوالی کھ داشت در مغزم جوالن 

می داد را پرسیدم. 

- چی گفت عمو حسین؟! 

نگاھم بھ امیر بود پس مخاطب سوال ھم او بود اما ارشیا قلپی از 
نوشابھ اش نوشید و قبل از امیر جوابم را داد. 

- چی بگھ بنده خدا؟ کلی دعوتمون کرد خونھ، گفت بیاین ھمین امشب 
قرارداد ھا رو ھم امضاء می کنم می زنم بھ اسمتون! 

باورم نمی شد کھ این ھا حرف ھای عمو باشد. بھ سمت امیر کھ 
برگشتم، متوجھ شدم با چشم ھای خشم بار و نگاھی پر از حرف بھ 

ارشیا زل زده است.
فھمیدم کھ ارشیا بلوف زده است و فقط داشتھ مسخره می کرده، من ھم 

کھ نگاھش کردم شانھ ھایش را باال انداخت و یک تکھ پیتزا برداشت.
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- خب چی بگم؟ بگم کھ مثل سگ انداختمون بیرون حتی نذاشت سالم 
ھم بکنیم؟!

دھانم باز ماند تا این مقدار گستاخی ھم از عمو بعید بود. ھرچھ بود 
بالخره عموی ما بود! ما یادگار ھای برادرھایش بودیم! چھ گونھ دلش 

آمده بود آن گونھ با ارشیا و امیر رفتار کند؟!
امیر تکھ پیتزای کھ در دستش بود را بھ دورن جعبھ پرت کرد و انگار 
کھ شاھین آن جا باشد با خشم انگشت اشاره اش را تکان داد، لحنش پر 

از تھدید بود. 

- من پوزه اون حروم زاده رو تا بھ خاک نمالم، دلم آروم نمیگیره!

بوی نارنگی

بعد ھم با تندی و عصبانیت سمت آشپزخانھ رفت تا آب بخورد. با 
نگرانی و لحنی کھ بی شباھت بھ پچ پچ نبود، خم شدم و از ارشیا 

پرسیدم. 

- چی بھش گفتھ؟! 

ارشیا بدون این کھ سرش را بلند کند، جوابم را داد. 

- چرت و پرت! 

- در مورد من؟ 

باالخره نگاھش باال آمد اما قبل از من بھ امیر نگاه کرد سپس کھ 
نگاھش سمت من کشیده شد، سرش را بھ نشانھ تایید تکان تکان داد و 

لب زد. 

- غیرتش رو نشونھ گرفتھ بلکم کم بیاره و کنار بکشھ! 
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دست ھایم را بھ صورتم گرفتم.
از خودم بیزار بودم کھ باعث شده بودم امیر این گونھ بخاطر من سرم 

خم کند و احساس شرم کند!
دلم می خواست گریھ کنم. کاش مادرم بود. ھرچند کھ ھرگز در گریھ و 

تلخی ھای زندگی ام نبود اما انگار این یکی از قانون آدم ھا بود، 
ھروقت کھ دچار غم و غصھ می شدند دلشان مادرشان را می خواست 

حتی کسانی کھ ھیچوقت مادر نداشتند! حداقل برای یک بغل کوتاه! 
یک درد و دل ساده! 

- چی بھش گفتی؟ 

با صدای امیر سرم را بلند کردم. برای این کھ دعوای دیگری میانشان 
صورت نگیرد، آن ھم در این حالتش کھ بسیار عصبانی بود. دستش را 

گرفتم و کنار خودم کشیدمش. 

- یھو بلند شدم، سرم گیج رفت. مگھ قراره ارشیا چیزی گفتھ باشھ؟!

بوی نارنگی

کمی کھ گذشت با گرفتن دست من و دست کشیدن روی شکمم آرام 
گرفت.

ھرچند قھر اما بھ ارشیا ھم گفت یک فیلم دانلود کند تا باھم ببینیم.
اواسط فیلم بود کھ ارشیا اعالم خستھ گی کرد و رفت تا بخوابد. چندی 
بعد نگاھم بھ امیر ھم افتاد، چشم ھایش را بستھ بود. خیالم می کردم او 

ھم خواب باشد اما انگار سنگینی نگاھم را حس کرده بود، دستم را کشید 
و من ھم در آغوشش خودش انداخت. بعد از چند بار بوسیدنم، نفسی 
کنار گوشم کشید انگار کھ داشت شرایط را می سنجید کھ چیزی را 

بگوید.

- پات دیگھ درد نداره؟

DONYAIEMAMNOEDONYAIEMAMNOE



تتھا سرم را بھ طرفین تکان دادم کھ خوبھ ای گفت. بازھم نگاھش را بھ 
صورتم داد و حالم و وضعم را زیر نظر گرفت تا بالخره حرفش را بھ 

زبان آورد.

- نمی خواستم اینجوری بشھ! کلی بدو بدو کردم تا اگھ آخر و عاقبتی 
بود روم جلوی پدر و عموم سیاه نباشھ کھ از داداششون بھ خاطر مال 
دنیا شکایت کردم حتی با خودم ھم فکر کردم این بار اگھ نداد کال دور 

زمین ھا رو تو ذھنم خط بکشم! بندازم دور اما... 

آھی کشید و کف دستش را روی یکی از گونھ ھایم گذاشت. 

- اما نمی تونم از بالی کھ سر ناموسم آوردن بگذرم! بھ جزء پس گرفتن 
زمین ھا و شکایت کردن ازشون یک دردسر حسابی ھم برای اون بچھ 

قرتی دارم! حساب تموم کاراشو می زارم کف دستش! 

نگران بودم. بابت این ھمھ خشم و کینھ!
معلوم نبود امروز شاھین چھ ھا بھ او گفتھ بود کھ امیر را این چنین 

سرگردان کرده بود و دلش می خواست کھ او را بکشد! 
می ترسیدم در این میان بالی سر امیر بیاید و من تا ابد خودم را نبخشم 

اگر در این دعواھا کتک کاری ھم می کردند من رسما از نگرانی 
دیوانھ می شدم!

بوی نارنگی

فردای آن روز اول وقت با ارشیا و امیر بھ دادگاه رفتیم و شکایتی تنظیم 
کردیم. با وجود این کھ کارمند آن جا ھشدار داده بود کھ ممکن است 

شکایت من بھ جای نرسد و اصال صحت ندارد زیرا کھ پدر من زودتر 
از پدربزرگمان فوت شده بود اما امیر کوتاه نیامد و من را ھم مجبور بھ 

شکایت کرد!
تمام مدت من با ارشیا نشستھ بودیم و خودش دنبالھ کارھا را می گرفت.

ھنوز زیر پاھایم گز گز می کرد و نمی توانستم درست راه بروم. بھ 
ھمین دلیل امیر ارشیا را کنارم گذاشتھ بود تا تنھا نباشم.
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شکایت کھ آماده شد سرگرد ھمراه با برگھ شکایت یک سرباز ھم 
ھمراھمان فرستاد تا دنبال عمو حسین برود.

امیر گفت کھ ما آن جا باشیم تا او و سرباز سریع برمی گردند.
تمام حواسم پرت دختر و پسر کوچکی بود کھ آن جا کز کرده بودند. سر 
و وضعشان اصال درست نبود. تمام لباسشان را گِل و کثافت گرفتھ بود 

و سر زانوھایشان ھم پاره شده بود.
ارشیا کھ برای خریدن یک آب معدنی رفت بھ زن چادری کھ آن جا 

کارمند بود، نگاھی کوتاھی انداختم و پرسیدم.

- این بچھ ھا چرا اینجان؟

درحالی کھ مشغول یادداشت کردن چیزی بود، سریع و تند سرش را باال 
آورد و نگاه کوتاھی بھ چھره شان انداخت و بعد تندتر مشغول نوشتن 

شد سپس بھ سردی جواب من را ھم داد.

- بی سرپرستن! جای رو ندارن برن! بارون کھ می گیره، میان اینجا!

دلم برایشان گرفت حتی اشک در چشم ھایم سایھ انداخت. بی مادری 
بدترین درد عالم بود! کاش آدم نان شبش را نداشت کھ بخورد اما 

مادرش را داشت! مادرھا در ھمھ حال مادر بودند و بودنشان آرامش 
بخش دل ھا بود شاید اگر این بچھ ھا ھم مادر داشتند بھ جای سرگردانی 

یک سرپناه کوچک گیر می آوردند و با ھر درد و بدبختی کھ بود 
روزھایشان را آن جا سپری می کردند!

بوی نارنگی

چند روز تمام مدام راه دادگاه را طی می کردیم اما ھیچ چیز عایدمان 
نمی شد!

مخصوصا من کھ انگار حتی یتیم بودنم ھم حقی را از این ماجرا 
نمی گرفت. آن قدر پرونده و مسائل مھم تری داشتند کھ مدام ما را 

موکول می کردند بھ روز بعد! دیگر خستھ شده بودم از این ھمھ رفت و 
آمد، دلم می خواست بھ خانھ خودم برگردم و یک شب با آرامش و جای 
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خواب ھمیشھ گی ام بخوابم اما امیر دست بردار نبود. ھر جلسھ کھ 
جلوتر می رفتیم، تشنھ تر می شد.

شب قبل تایید دادگاه نھایی دیگر بھ سیم آخر زدم و از این کھ امیر مدام 
از دادگاه فردا حرف می زد، شاکی شده بودم با حرکت من سکوت کرد 

و نگاھش باال آمد.

- بستھ! دیگھ تمومش کن! روانیمون کردی این مدت! تا کی می خوای 
بری دنبال این زمینا؟ فکر و روح و زندگیت ھمش شده اونا!

اول متعجب و گنگ نگاھم می کردم اما چند ثانیھ بعد کم کم اخم ھایش 
درھم فرو رفت ولی من دیگر حتی آن نگاه ھای خشم آلودش ھم برایم 

مھم نبود. در آن خانھ کوچک بدون ھیچ امکانتی داشتم، روانی می شدم 
حتی تا راه رفتن بچھ ھم در تصوراتم رفتھ بودم. لحن صدایش 
خوابیدنش و ھمھ چیزش آن قدر کھ بی حوصلھ گی کشیده بودم!

- منو تو این شرایط حساسم آوردی این جا! یک بار نشد بگی بریم 
بیرون یک چرخی بزنیم! صبح تا شب تو دادگاھی، شب تا صبح تو فکر 

دادگاه! این ارشیای بدبختم مچل خودت کردی بیچاره شاید کار رو 
زندگی داشتھ باشھ! این جا دنبال خودت راھش انداختی کھ چی بشھ؟! 

بلند شدم. دیگر ناراحت شدنش ھم برایم مھم نبود بھ اتاق رفتم و در را 
محکم بھم کوبیدم. بھ تخت نرسیده زیر گریھ زدم. آن قدر بلند کھ 

می دانستم صدایم بیرون ھم می رود اما برایم اھمیتی نداشت. باورم 
نمی شد امیر تا این حد خودخواه شده باشد و اصال شرایط روحی من و 
ارشیا را نبیند. ما را در بدترین و بحرانی  ترین حالمان آن جا کشانده 
بود و توقع داشت مانند فیلم ھا بنشینیم و صبح تا شب نقشھ رسیدن بھ 

زمین ھا را بکشیم انگار فراموش کرده بود ما ھم آدم ھستیم!

بوی نارنگی

در اتاق باز شد و خودش داخل آمد. بینی ام را باال کشیدم و رویم را بھ 
سمت دیگر اتاق گرفتم. دلم نمی خواست بھ راحتی ببخشمش؛ کافی بود 
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بخندم تا فردا شکایت من را ھم وارد بازی کند اما دیگر باید اتمام حجت 
می کردم. من نھ آن زمین ھا را می خواستم نھ حتی می خواستم کھ از 
کسی شکایت کنم! کنارم کھ نشست، تخت تکانی خورد. دستش را روی 
دستم کھ گذاشت بھ شدت دستم را پس کشیدم و دور گرفتم. صدای نفس 

تندش بھ گوشم رسید. 

- من ھمیشھ بھ فکرتم! اینو مطمئن باش! میگن آدما تا چند دقیقھ بعد 
مرگ ھنوز مغزشون کار می کنھ، اینو بدون کھ من حتی تو اون چند 

دقیقھ آخر ھم بھ فکر توأم! حق با تو بود، زیادی درگیر بودم اما نھ 
درگیر زمین ھا! فقط می خواستم سوپرایزت کنم! 

اخم ھایم درھم رفتھ بود. نمی دانستم منظورش چیست و دارد از چھ 
چیزی حرف می زدند، غرورم ھم اجازه پرسیدن نمی داد. دستش را کھ 

روی شانھ ام گذاشت، نگاه کوتاھی سمتش انداختم. 

- قراره کنار دریا برات عروسی بگیرم! 

مات شدم.
آن قدر متعجب کھ ناخودآگاه کامال بھ سمتش برگشتم و نگاھش کردم. 

باورم نمی شد چھ چیزی گفتھ است با تکرار دوباره ی حرفش، بالخره 
باورم شد. در آن اوضاع تنھا چیزی کھ بھ ذھنم خطور نمی کرد، گرفتن 

عروسی بود! آن ھم در آن زمان و مکان!
از این کھ باز او را زود قضاوت کرده بودم، شرمنده بودم اما بھ خودم 

ھم حق می دادم. در آن شرایط سخت اصال بھ من اھمیت نمی داد و من 
حق داشتم کھ حساس شوم. 

- یعنی چی؟ کی؟ کجا؟ کیا خبر دارن؟! 

برای کنجکاوی ام خنده ای کرد و دست دیگرش را ھم روی آن شانھ ام 
گذاشت. 

- ھمین آخر ھفتھ حتی لباس عروستم خریدم و این کھ ھمھ خبر دارن!
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بوی نارنگی

دست خودم نبود، جیغ خفھ ای کشیدم و مشتی روی بازویش کوبیدم. از 
دیدن واکنشم بیشتر خنده اش گرفت و دستم را بھ آرامی گرفت. 

 - یواش! برا عروسی کھ نمی خوای شوھرت چالق باشھ، ھا؟! 

با حرص و چپ چپ نگاھش کردم. نمی دانم چرا باز گریھ ام گرفت. با 
دیدن گریھ ام شوکھ شد و جلوتر آمد محکم بغلم کرد. 

 - من کھ معذرت خواستم خانومم، شما بھ بزرگی خودت ببخش! قول 
میدم دیگھ بھت بی توجھ نشم! فقط نخواستم کھ سوپرایزم لو بره کھ دیگھ 

قسمت نبود، اشکال نداره! 

لحنم پر از بغض بود در آغوشش خفھ زمزمھ کردم. 

- گریھ ھام از سره شوق! دارم برای بودنت خداروشکر می کنم! 

روی سرم را بوسید. زمانی کھ سرش را عقب کشید، قبل از حرف و 
حرکتی دستم را دور گردنش حلقھ کردم و لب ھایش را محکم و با لذت 

بوسیدم.  نفس کھ کم آوردم، عقب رفتم و خودم را روی تخت رھا کردم. 
رویم خم شد و تک تک انگشتانم را غرق در بوسھ کرد. از این کھ در 

خلوتمان من را این گونھ می پرستید، بی اندازه شادمان بودم! دلم 
می خواست از خوشحالی دو بال دربیاورم و بھ بی نھایت ھا پرواز کنم. 

صدای زمزمھ ھایش کنار گوشم، برایم ناب ترین الالیی دنیا بود. بی 
قراری ھایم را در یک لحظھ آرام می  کرد! 

- منم بابت بودن شما دوتا خدا رو شاکرم! االن دیگھ ھیچی ازش 
نمی خوام! از روز اولی کھ یادمھ تنھا دعام خوشبختی بود حتی اگر با 

یک زندگی ساده ھم بود اما باز ھمین رو می خواستم، کنار کسای باشم 
کھ دلم باھاشون شاده! حالم خوبھ، ھمین برای من تا آخر عمر کافیھ!
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بوی نارنگی

درحال افتادن بودم کھ دستی دور کمرم پیچیده شد. صدایش کھ در گوشم 
پیچید، ناخودآگاه ضربان قلبم باال رفت. 

- آروم تر من ھمھ این کار ھا رو کردم کھ تو واسھ ھیچی ھول نشی! 
خیالت راحت باشھ، حاال ھم بیا برسونمت ھتل دو ساعت دیگھ مراسم 

شروع می شھ! 

با ذوق و اشتیاق بھ سمتش برگشتم. تا می دیدمش در کت و شلواری کھ 
بھ انتخاب خودم برایش سفید گرفتھ بودم، تصورش می کردم. بی اختیار 

دستی بھ بازویش کشیدم. باورم نمی شد تقریبا دو ساعت دیگر مراسم 
عروسی ما بود. آن ھم کنار دریا!

فقط خانواده و بخشی از دوستان نزدیک خودمان دعوت شده بودند. تازه 
فھمیده بودم چرا مامان آن قدر بابت چکاپ دادن نگران شده بود چون 
می دانست ممکن است ما فعال بھ خانھ بازنگردیم تنھا کسی کھ در این 

میان از ماجرا بی خبر بود، من بودم! 

- امیر آرایشگر نمی خوام، بگو نیاد! خودم موھام رو اتو می زنم، ھمین 
کافیھ! 

دستش را با نوازش از زیر چانھ ام تا گونھ ام کشید و زمزمھ کرد. 

- آره ھمین برای نارنگی خوشگل من کافیھ! 

قرار بود فعال کسی را نبینم تا شب!
گرچھ ھمھ االن در ھتل مشغول آماده شدن بودن اما من دوست داشتم 

زمانی کھ با امیر بھ مراسم می رویم، ھمھ گی ھردویمان را باھم ببینند.
قایمکی با امیر باال رفتھ بودیم. ھمین کھ بھ اتاق رسیدیم، نتوانستم تحمل 
باز در جعبھ لباس عروسم را باز کردم. طرح لباس رو بھ نارنجی بود 
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و تورھایش بھ رنگ کرم بود. خودم این رنگ را ترجیح دادم. ھرچھ 
امیر گفتھ بود سفید بگیرم، امتناع کرده بودم و این را برداشتم.

- ولی بازم میگما سفید بھتر بود!

بوی نارنگی

بھ سمت امیر برگشتم، پشت سرم درحالی کھ دست ھایش را در جیبش 
فرو کرده بود با ژست خاصی ایستاده بود و بھ لباسم زل زده بود انگار 
کھ داشت در تن من تصورش می کرد. بی اراده بلند شدم و در آغوشش 

گرفتم. دلم برای ژست ایستادنش، ضعف رفتھ بود. 

- امیر خیلی دوست دارم! 

نمی دانم چرا حس کردم برای چند لحظھ بدنش خشک و بی حس شد. 
عاقبت دستش را باال آورد و میان موھایم کشید. چند بار من را بھ 

خودش فشرد تا شاید این گونھ خودش حسش را بیان کند. می دانستم 
ابراز کردن عالقھ تا چھ حد برایش سخت است! بھ ھمین دلیل در این 

مورد ھرگز بھ او سخت نگرفتم. ھمین کھ کنار من بود و برای 
خوشحالی من ھرکاری می کرد، برایم کافی بود. 

- من دیگھ باید آماده بشم، برو پیش ارشیا! 

چند قدم عقب رفت و نگاھی بھ صورتم انداخت سپس چشمکی زد و 
درحالی کھ عقب عقب سمت در اتاق می رفت بھ حرف آمد. 

- زیاد نمالی! اون تیکھ از لباستم کھ بازه، فراموش نکنی! 

برای ھزارمین بار داشت این مسائل را تکرار می کرد. چشم ھایم را 
برایش چرخاندم تا بداند کھ عاصی شده ام. بیرون کھ رفت، لبخندی زدم 

و بھ سمت آیینھ برگشتم.
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نمی دانم از کی بود بی اختیار با بچھ ام حرف می زدم! درد و دل 
می کردم و از روزھای خوبی کھ در پیش داشتیم برایش می گفتم!

یک حس دلشوره ھم در آن میان برای خودش جوالن می شود و مدام 
می پرسید نکند... نکند...

از آن ھم خستھ شده بودم. بار آخر بھ خودم قول داده بود جزء مثبت 
اندیشی بھ ھیچ چیز بد و منفی گرا فکر نکنم!

بوی نارنگی

- باالخره داریم خوشبخت می شیم مامان جان! داریم بابات رو بھ 
آرزوش می رسونیم، اونم با کمک و وجود تو! 

دستم را محکم دور شکمم پیچیدم و حسش کردم کھ ھمان جا دارد بھ 
حرف ھایم گوش می سپارد.

سریع تر اتو را بھ برق زدم و وسایل آرایشی ام را روی میز گذاشتم. 
آرایش چندانی نمی کردم اما دوست داشتم امشب واقعا زیبا بھ نظر 
برسم. قبل از اتو کردن موھایم، آرایش کردم و لباسم را بھ سختی 

پوشیدم.
خوشحال بودم کھ بند و دردسر اضافی نداشت چون آن چنان پر زرق و 

برق نبود. تنھا یک زیپ داشت کھ ھر طور بود باال کشیدمش.
بیشترین دلیلی کھ برای انتخاب آن لباس داشتم، آستین ھای پف دارش 

بود. شبیھ بھ لباس پرنسس ھا بود! ھمان ھای کھ در کودکی طوری بھ 
لباس ھایشان نگاه می کردم انگار کھ درحال تصور خودم در آن لباس 

ھا بودم. حال یکی از آن ھا داشتم!
پر از ذوق بودم حس سر زندگی و شادی! تمام چیزھای کھ می خواستم 

در آن مقطع مال بود و چھ چیز می توانست این حس نشاط را از من 
بگیرد؟!

چرخی کھ زدم، سریع سمت اتو مو رفتم. موھایم صاف بود اما با 
پوشیدن لباسم، کمی بھ ھم ریختھ شده بود. نیاز بھ یک دور اتو مو 

داشت. سپس بعد از راحت شدن خیالم در مورد موھایم، تل گل ھای کھ 
با دستھ گلم ست بود را برداشتم و روی موھایم  گذاشتم. از پشت ھم بند 

ھایش را محکم دور سرم بستم.
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با لبخندی کھ حاکی از حس ھای درونم بود، عقب رفتم و بھ خودم زل 
زدم. از ھمھ چیز راضی بودم! تنھا یک دور دیگر رژ نارنجی ام را 

برداشتم و روی لب ھایم کشیدم. عاقبت ھم در کیف دستی ام گذاشتمش 
تا اگر باز الزم شد، حتما تمدیدش بکنم.

بوی نارنگی

تقریبا ده دقیقھ بعد بود کھ در اتاق زده شد. بھ خیال این کھ امیر است و 
سر بھ سرش بگذارم، پشت در اتاق قایم شدم و بازش کردم.

صدای پایش کھ آمد، بیرون پریدم تا بترسانمش اما با دیدن چھره متعجب 
ارشیا، خشک شدم. بعد کم کم زیر خنده زدم. بیچاره ھنوز شوکھ بود! 

نمی دانست بھ رفتارم فکر کند یا بھ لباس ھایم نگاه کند؟!
دستم را کھ جلوی صورتش باال و پایین کردم، باالخره از آن حالتش 

درآمد و چپ چپ نگاھم کرد. 

- ناسالمتی امروز عروسیتھ! یک بچھ تو شکمتھ! ھنوزم ھمون ناریالی! 
ھیچی تو رو عوض نمی کنھ! 

جلوی خنده ام را گرفتم. زبانی برایش درآوردم و ھمراه با چشم غره ای 
الکی عقب رفتم، جلوی آیینھ ایستادم و چرخی زدم.

این بار بیشتر توجھ اش بھ لباسم جلب شد. دست ھایم را باز کردم و 
نگاھش کردم. لبخندی گوشھ لبش بود و با چشم ھای گرم و محبت 

آمیزش بھ من زل زده بود.

- چطورم؟

- معرکھ ای امشب ھمھ ماتت می شن!

با صدا کھ خندیدم، امیر از درون راھرو صدایمان زد. ارشیا قدمی عقب 
رفت و گفت کھ آماده ھستم. بھ من ھم ھشدار داد کھ سریع تر وسایلم را 

جمع کنم، زیرا کھ فیلم  بردار آمده و دیر شده است سریعا کیف و 
وسایلم را برداشتم. ھمین پایم را در راھرو گذاشتم، امیر خشکش زد. 
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خیالم نمی کردم تا این حد تغییر کرده باشم کھ او این گونھ بھ من زل 
بزند اما چون تا با حال لباس عروس تن من ندیده بود قطعا بھ ھمین 

دلیل حالتش این گونھ شده بود!
خودش ھم بسیار خوشتیپ شده بود. امروز مدل موھایش را تغییر داده 

بود با یک حالت خاص ھمھ اش را باال داده بود کھ بسیار تیپش را 
شیک کرده بود. ھنوز کفش ھایم را نپوشیده بودم بھ ھمین دلیل راحت 

دویدم تا بغلش کنم. حالت صورتش نگران شد و خودش ھم تند سمت من 
آمد.

بوی نارنگی

- لباست زیر پات گیر می کنھ، امشب دیگھ ندو! 

چشمی کھ زیر لبی گفتم. من را کمی از خودش دور کرد و دستم را باال 
گرفت تا بچرخانتم. زمانی کھ چرخیدم لباسم موج پیدا کرد و دورم 

چرخید. 

- خوشگلی شدی نارنگی! 

- ممنون آقای خوشتیپ! 

ارشیا وسایل را برداشت و ھشدار داد سریع تر وارد آسانسور شویم. 
پایین منتظرمان ھستند.

در پایین با فیلم بردار باز کلی صحنھ بھ معنای این کھ تازه ھم را 
دیده ایم، بازی کردیم. کلی برای عکس ھا ژست گرفتھ و خندیده بودیم. 
گاھی امیر زیرلبی بھ عکاس فحش می داد کھ بیشتر خنده ام می گرفت. 
امیر را عاصی کرده بود چون معتقد بود کھ امیر اصال نمی خندد! ارشیا 
ھم با او ھمدست شده بود و باھم بر علیھ امیر نقشھ می کشیدند تا او را 

بخندانند.
در این میان من از خنده داشتم بیھوش می شدم چرا کھ امیر طوری بھ 
دوربین زل می زد انگار کھ بخواھد ھر دوی آن ھا را بکشد! دستم را 
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دور بازویش حلقھ کردم، نگاھش کھ سمت من برگشت، لبخندی بھ 
رویش زدم.

- عزیزم اھمیت نده! امروز مال ماست من و تو! حتی یک ساعت بعد 
عروسی ھم دلمون برای امروز تنگ می شھ پس فقط خودت باشی 

کافیھ! ھیچ دلیلی برای انجام رفتارھای اجباری کھ حالت رو بد می کنھ 
نیست! ھرجور کھ شادی باش!

لبخندش آن قدر شیرین بود کھ دلم برایش رفت. کاش می شد ھمان جا 
ببوسمش. صدای عکاس بھ اعتراض بلند شد.

- خانم شما کھ انقد راحت می تونی لبخند بیاری رو لبش، چرا دو ساعتھ 
ما رو گیر انداختی؟!

امیر کھ با اخم بھ سمتش برگشت و نگاه تندی بھ صورتش انداخت. 
ارشیا از خنده خودش را روی صندلی انداخت. عکاس ھم دستش را بھ 

نشانھ تسلیم باال برد.

- حلھ داداش، فھمیدم! از اونای کھ فقط برا خانومشون می خندن! گرفتم!

بوی نارنگی

بعد از عکاسی، سمت دریا راه افتادیم. جای کھ قرار بود مراسم را 
بگیریم. آخرین تصوری کھ در مورد مراسم عروسیم داشتم آن بود کھ 

کنار دریا مراسم را بگیریم!
بی صبرانھ منتظر بودم تا بھ آن جا برسیم و محل عروسی را ببینم. 

وارد جاده ساحل کھ شدیم، ایستاد.
از دیدن آن ھم تور سفید و المپ ھای کوچک سفید و پر نور با بھت 
جیغی کشیدم و دست ھایم را جلوی صورتم گرفتم. آن قدر خوشحال 

بودم کھ گریھ ام گرفتھ بود. باورم نمی شد در ھمچین جای رؤیای 
عروسی  گرفتھ ایم!
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امیر تمام مدت با لبخند شیرینی بھ من زل زده بود. پیاده کھ شدیم، تقریبا 
سرھا بھ سمت ما برگشت. جای کھ برای عروس و داماد انتخاب شده 

بود، یک صدف بزرگ بود کھ میانش یک صندلی بزرگ با پشم و 
مروارید گذاشتھ بودند. صندلی مھمان ھا ھم با میزھای گرد اطرافش 

چیده شده بود و وسطش را مانند یک سالن خالی کرده بودند. برایم مانند 
یک خواب بود! نمی دانستم چھ گونھ آن ھمھ حس خوب را توصیف 

کنم!
این کھ امیر بخاطر من ھمچین کاری کرده بود و آن قدر بھ فکر شاد 
کردن من در این روز مھم بود جزء این کھ عاشقم است! ھیچ حدس 

دیگری برای این کارھایش نداشتم!
ھمان جا کنار ماشین، بغلش کردم کھ صدای سوت و دست ھا باال رفت. 

عقب کھ رفتم در چشم ھایش نگاه کردم و لب زدم. 

- ممنونم. 

دستم را گرفت و با ھم بھ سمت مھمان ھا راه افتادیم. در ھمان نگاه اول 
مامان را کنار عمھ دیدم. ھردویشان از شوق گریھ می کردند. لبخندی 

در رویشان زدم، مھمان ھای زیادی نداشتیم اما زیباترین جشنی بود کھ 
در طول عمرم دیده بودم. تورھای سفید زیر برق نورھا کھ در میان 

بادھا مدام در رفت و آمد بودند، دلم را برده بودند.

بوی نارنگی

از ھمان اول کھ رسیدیم، امیر نگذاشت کھ بشینم بعد از احوالپرسی با 
ھمھ گی و در آغوش گرفتن و آرزوی خوشبختی برای ما امیر بھ دیجی 

کھ آورده بود اشاره ای کرد و دست من را ھم وسط کشید.
خنده ام گرفتھ بود بازویش را گرفتم و در گوشش زمزمھ کردم.

- عجلھ داریا!

چیزی نگفت. تنھا برایم یک لبخند ساده و قشنگ زد.
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اھنگ کھ پخش شد، دستش را دور کمرم گرفت و من ھم دست ھایم را 
دور گردنش حلقھ کردم. ھمھ چیز در نگاه شیرینش ھویدا بود. نگاھش 

امشب پر از جاذبھ و حس خوب بود. دوست داشتم تا آخر عمرمان ھمین 
گونھ بمانیم. کاش خدا ما را در ھمین لحظھ ثبت می کرد تا آخر دنیا!

این لحظھ اندازه کل زندگی ام برایم ارزش داشت. مھم ترین روز 
زندگی ام بود. نگاه امیر با لبخندی کھ از او بعید بود، بسیار ھیجان زده 
و پر نور روی من بود. ھمین نگاه برایم کافی بود تا بھ خودم ببالم و از 

خوشی در ھمان جا برایش بمیرم.
دستم را باال گرفت و کمک کرد چرخی بزنم. ھمزمان با چرخ زدن من 

صدای سوت و دست ھا باال گرفت.
چند نفر از دوستان امیر و ارشیا ھم بودند کھ با لودگی پشت امیر 

شادوماد صدایش می کردند؛ ھرچھ امیر چپ چپ نگاھشان می کرد 
انگار بیشتر بھ اذیت کردنش ترغیب می شدند!

در میان آن ھا تنھا نگاھم بھ ارشیا بود کھ پشت میز با سری پایین 
نشستھ بود، مشخص بود کھ عمیق در فکر است. نگاھم باال رفت و 

روی صورت مردانھ امیر نشست. 

- بریم بشینیم؟

چشم ھایش را بھ نشانھ تایید بست و خم شد گونھ ام را بوسید. آن قدر 
صدای جیغ و دیجی باال رفت کھ از خجالت چشم ھایم را محکم بستم. 

امیر خودش ھم با دیدن حالتم خنده اش گرفت و دستم را بھ سمت جایگاه 
عروس و داماد کشید.

بوی نارنگی

ھنوز ننشستھ بودیم کھ مامان خودش را بھم رساند و محکم در آغوشم 
گرفت. دست ھایم را دور شانھ ھایش قفل کردم انگار ھیچکدام حرفی 
برای گفتن نداشتیم. تنھا می خواستیم کھ فقط رفع دلتنگی کنیم. مامان 
کمی عقب رفت اما دست ھایش را از بازوھایم جدا نکرد. با اشک و 

لبخندی پر ذوق چند بار بھ لباسم نگاه کرد عاقبت زمزمھ کرد. 
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- چقد دوست داشتم تو لباس عروس ببینمت فقط خود خدا می دونھ! 

پلک چشم ھایش چند بار از غم افتاد. اشکش کھ چکید، نگاه دیگری بھ 
لباس تنم انداخت. من ھم گریھ ام گرفتھ بود. امشب بابا نبود و چھ قدر 

کمبودش حس می شد! تنھا کسی کھ داشتم فقط مامانم بود! حداقل می شد 
خدا را برای بودن او شکر کرد! 

- وقتی بھم خبر رسید کھ زن امیر شدی، فکر کردم کھ دیدنت تو لباس 
عروس رو ھم از دست دادم! 

این بار خودم بغلش کردم. دلم نمی خواست دیگر بھ گذشتھ فکر کند و تا 
این حد غصھ بخورد. بالخره او مادرم بود حتی اگر دیر ھم آمده بود، 

باز غصھ خوردن و ناراحت بودنش روی من ھم تاثیر می گذاشت. 

- مادر دختریھ یا ماھم می تونیم بیایم؟! 

سرم را بلند کردم و بھ عمھ نگاه کردم.
چھ قدر امشب زیبا شده بود! امشب دلم برای او ھم گرفت. آدمی بھ 
زیبای و مھربانی او واقعا حیف بود کھ تا بھ این سن تنھا مانده بود! 

موھایش را بالخره از آن سپیدی درآورده بود و یک دست سیاه کرده 
بود. درنظرم حداقل بیست سال جوان ترش کرده بود. خندیدم و آغوشم 

را بھ روی او ھم باز کردم.

بوی نارنگی

- ھمگانیھ! شما ھم بیاید! 

عمھ ھم خندید و جلو آمد. دستش را دور گردنم انداخت، قبل از این کھ 
در آغوشم بگیرید؛ ھردو گونھ ھایم را بوسید. برای مھربانی اش دلم 

ضعف رفت. مھلت ندادم و خودم سریع تر بغلش کردم. عمھ بھترین آدم 
زندگی من بود از زمانی کھ یادم می آمد حتی وقتی کھ خود بابا ھم بود 

برایم مادری کرده بود.
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با وجود این کھ از بعد عقدمان امیر معتقد بود خودش مسئول من است و 
عمھ نباید بار من را ھم بھ دوش بکشد اما ھرگز عمھ بھ او گوش نداده 

بود و درھرحالی مواظبم بود!
ھرگز نشده بود حتی برای یک بار از کاری سرزنشم کند. فقط تنھا یک 
چیز را مدام برایم تکرار می کرد، این بود کھ نباید شوھرم را اذیت کنم! 

این کار تاوان زیادی دارد. من ھم ھمیشھ با خودم فکر می کردم چرا 
ھمیشھ ما زن ھا باید آن ھا راضی نگھ داریم و نگذاریم از ما برنجند؟! 

پس تکلیف دل ما چھ بود!؟ 
بعد ھا فھمیدم کھ این ما زن ھا ھستیم کھ نرمش و محبت بیشتری داریم 
شاید این ھم یکی از حکمت ھای خدا بود این ھا را بھ ما بخشیده بود کھ 

اگر زمانی الزم شد آرامش را بھ خانھ مان بگردانیم! یک زن 
می توانست با یک محبت ھرچند کوچک، دل ھمسرش را بلرزاند پس 
اگر خدا خواستھ بود محبت از سمت ما باشد و سختی و کار از سمت 

ھمسرھایمان حرف عمھ زیاد ھم بی ربط نبود!
ما نباید بگذاریم ھمسرھایمان از ما دلخور شوند، زیرا کھ آن چیزی کھ 
الزم بود خدا خودش بھ ما بخشیده بود و افسارش را دستمان سپرده بود 

تا ھرگونھ کھ دوست داریم بتازانیم. 

- عزیزای دلم خوشبختی شما دوتا آرزوی قلبی منھ! 

متوجھ شدم نگاھش بھ پشت سرم است و امیر ھم نزدیک تر آمده است. 
عمھ یک دستش را باز کرد و امیر ھردویمان را از پشت سر من بغل 

کرد.

بوی نارنگی

تمام آن شب برایم خوش گذشتھ بود و ھمگی فقط درحال رقص و شادی 
بودیم. ھرچند گاھی حس می کردم کھ ارشیا حس و حال ندارد و 

رفتارھایش یک طوری است اما خودم مدام دستش را می کشیدم و 
ھمراھش می رقصیدم.
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رفیق ھایشان او و امیر را مجبور بھ رقص باباکرم کردند، باالخره در 
آن زمان خنده ھای از تھ دل خود ارشیا برگشت و نگاه ھای امیر باز با 

مھربانی روانھ سمت او شد.
چھ قدر از این کھ باز حالشان باھم خوب شده بود، خوشحال بودم من را 

ھم کھ میانشان انداختند از خدا بابت بودن ھردویشان ممنون شدم! اگر 
آن ھا نبودند قطعا یک زمانی خیلی پیش تر کم آورده بودم. بارھا بھ این 

مسئلھ فکر کرده بودم کھ اگر مامان و بابا ھمین گونھ جدا می شدند و 
امیر و ارشیای وجود نداشت فقط من می ماندم و عمھ!

با این کھ تا بھ االن ھم سختی ھای زیادی کشیده بودم اما مطمئن نبودم 
آن زمان و در آن حال چھ گونھ می خواستم بھ زندگی ام ادامھ بدھم؟!

بعد از تموم شدن مراسم، ھمگی با بوق و جیغ و سوت سمت ھتلی کھ 
امیر گرفتھ بود، روانھ شدیم. ھتل خیلی شیکی نبود اما فضای کھ رو بھ 

رویش بود باعث شده بود ھوادار زیادی داشتھ باشد.
بالخره نزدیک بھ ھتل کم کم آرام شدند اما ھنوز شلوغی ھای خودشان 
را داشتند. بعد از کلی تشکر از آمدنشان و جواب دادن تبریک ھایشان 
خستھ و خواب آلود با امیر وارد آسانسور شدیم. ھمین کھ درش بستھ 

شد، خودم را روی شانھ اش رھا کردم. دستش را دورم پیچید و راستم 
کرد. خودش ھم خم شد و جلوی پاھایم نشست. 

- کفشاتو در بیار! از صبح رو اون پاشنھ ھا ایستادی، خستھ شدی. گفتم 
یکم کوچیک تر بگیر!

بوی نارنگی

دستم را بھ یکی از شانھ ھایش گرفتم و لباسم را باال گرفتم. پایم را کھ 
باال گرفتم، خودش کفش را پایم بیرون کشید. آن یکی را ھم کھ درآورد. 
در آسانسور ھم ھمزمان باز شد. کفش ھایم را در دستش گرفت و خودم 

را ھم از زیر زانوھایم بلند کرد. آن قدر حرکتش ناگھانی بود کھ جیغ 
خفھ ای کشیدم. ابروی باال انداخت و درحالی کھ از آسانسور خارج 

می کشد، نگاه کوتاھی سمت من روانھ کرد. با حرص دستم را مشت 
کردم و آرام روی سینھ اش کوبیدم. 
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- بچھ ام ترسید! 

کلید را کھ چرخاند، نوچی کرد و من را پایین گذاشت. در را باز کرد 
ھمھ جا تاریک بود و چیزی مشخص نبود. اجازه داد اول من داخل 

بروم، خودش ھم از پشت گوشم در آن تاریکی زمزمھ کرد. 

- بچھ من ترسو نیست، مگر بھ تو رفتھ باشھ! 

با وجود این کھ مطمئن نبودم من را در آن تاریکی ببیند، آخرین دفاعیھ 
از خودم را انجام دادم و در جواب حرفش زبانم را برایش بیرون 

آوردم. ایشی کھ بر زبان آوردم، داخل رفتم. خودش المپ ھا را روشن 
کرد.

بدون این کھ لباس ھایم را دربیاورم خودم را روی کاناپھ انداختم و 
پاھایم را روی میز انداختم. نالھ ای بھ شوخی کردم امیر کتش را کنارم 

انداخت و سمت پارچ آب رفت.

- عروس خانم از کتو کول افتادن، قربونش برم!

- قربون عمھ ت برو!

- قربون اونم میرم اما اول می خوام قربون نارنگی تازه و خوشمزم 
برم!

بوی نارنگی

خبیثانھ کھ نگاھم کرد و یک قدم جلو آمد یک پایم را بھ نشانھ دفاعی از 
خودم باال گرفتم کھ جلو آمد، بزنمش. خودم ھم از دیدن خودم در آن 
حالت خنده ام گرفتھ بود. امیر ھم کھ فھمیده بود خنده ام بابت چیست 

سرش را بھ نشانھ تاسف تکان داد. 

- بچھ ام دلش خوشھ مادر داره! 
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بالشت کوچکی کھ کنارم بود را بھ سمتش پرت کردم اما در ھوا آن را 
قاپید چشم غره ای برایش رفتم و با حرص بھ حرف آمدم. 

- مادرش پایھ س! باباش چی؟ ھمیشھ خدا عصا قورت داده! خدا بھ 
دادش برسھ بیچاره باید ھمیشھ ازت بترسھ! 

بی توجھ بھ حرف ھایم مدام قدمی جلوتر می آمد. عاقبت کھ خودش را 
رویم انداخت، جیغی کشیدم. دستش را دو طرف کاناپھ گذاشت و سرش 
را جلوتر آورد. بالش کوچکی کھ پشت کمرم بود را باال آوردم و جلوی 
صورتم گرفتمش صدای خنده اش کھ آمد من ھم در آن زیر لبخند زدم. 

- ھرچھ قدر می خوای ناز کن از وقتی کھ یادم میاد خریدار نازت 
بودیم! 

بالش را کھ از جلوی صورتم برداشت لب ھایم را برایش غنچھ کرد و 
لحنم را برایش بچگانھ کردم. 

- االن دیگھ دونفریم بابایی باید دوتا ناز بکشی! 

خم شد و کنار گردنم را بوسھ باران کرد با ھر بوسھ اش خدا را برای 
آن شب شکر کردم اما خب زندگی کھ نمی شد ھمیشھ آن قدر شیرین 

بماند انگار ھمیشھ یک تلخی آن پشت ھا کمین کرده بود برایت تا فقط تو 
از تھ دل بخندی و او خودش را نشان دھد. 

با وجود این کھ ھنوز ھم آن قدر ھا ما از روزھایمان لذت نبرده بودیم و 
زندگی 

مان رو بھ راه نشده بود اما انگار ھمین اندک خوشی ھا ھم بھ مذاقش 
خوش نیامده بود و کار خودش را کرد.

بوی نارنگی

دو روز از عروسیمان گذشتھ بود، تقریبا ھمھ بھ تھران بازگشتھ بودند 
حتی ارشیا ھم رفتھ بود تا بھ کارھای باشگاه برسد!
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فقط من و امیر مانده بودیم. بھ قول خودش ماه عسلمان بود اما مھم ترین 
دلیل ماندنمان امضاء کردن قراردادھا بود!

عموحسین بالخره بعد از کلی شکایت رضایت داده بود کھ زمین ھا را 
پس بدھد. تنھا مورد عجیب این بین این بود کھ حتی راضی شده بود 

سھم من را ھم پس بدھد!
گاھی از امیر می پرسیدم چھ طور می شود کھ بھ یک باره این تصمیم 

را بگیرد؟ اصال دلیل منطقی برای این کارش وجود نداشت!
او کھ این اواخر تا سر حد مرگ از ما منتفر بود! امیر خودش ھم 

جوابی برای این سوال ھا نداشت حتی می گفت کھ شاھین ھم از ماجرا 
دور گرفتھ است و او را دیگر اصال ندیده است! 

بھ فضای رو بھ روی ھتل زل زده بودم. بچھ ھا سرخوش دور حوضی 
کھ وسط پارک بود می دویدند و دست ھایشان را درون آب فرو 

می بردند. دست امیر کھ دورم شکمم پیچیده شد. لبخندی روی لبانم آمد 
و دستم را روی دستش گذاشتم بھ یکی از دختربچھ ھا کھ موھایش را 

بافتھ بود، اشاره کرد. 

- دو سال بعد بچھ مون این شکلی میدوه تو پارکا! 

- از کجا می دونی کھ دختره؟ 

سرم را بھ سمتش کج کردم و بھ نیمرخش زل زدم. نگاھش ھنوز روی 
دختربچھ زوم کرده بود. لب ھایش را بھ ھم فشرد و زمزمھ کرد. 

- می دونم، حسش می کنم! 

- فکر کنم اونی کھ باید حسش کنھ، منم!

بوی نارنگی

بھ سمتم برگشت و دماغم رو بین دو انگشتش گرفت و کشید. دستش را 
عقب کشیدم و غر زدم. 
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- خودش بھ اندازه کافی سرباال و تابلو ھست! 

خندید و کیفش را برداشت. متوجھ شدم دارد بیرون می رود.
کاش می توانستم جای خنده  ھای این مدتش را ثبت کنم مانند آب نبات 
ھای کودکی ام ھمھ اش را تھ جیبم می چپاندم و ھر یک ثانیھ یک بار 

چکش می کردم مبادا ریختھ باشد! چھ می دانستم ممکن است دوباره 
دیدن این خنده ھا برایم آرزو شود!

اگر می دانستم جلو می رفتم و لبخندش را بارھا می بوسیدم. مدت 
طوالنی نگاھش می کردم تا حداقل در خاطر و ذھنم بماند اما نھ من نھ 

ھیچکس دیگر ھرگز از چیزی کھ تقدیر برایمان در نظر گرفتھ بود، 
خبر نداشتیم!

- میری برای بستن قرارداد؟

سرش را تکان داد و چند برگھ از روی میز برداشت.

- فقط چندتا امضاء س اگر بھ خیر گذشت، شب راھی تھران می شیم!

انشا� ی زیرلب گفتم و کنارش ایستادم.

- بعدش قراره زمین ھارو چیکار کنیم؟

- نمی دونم بعدا در موردش فکر می کنیم فعال بھتره ھمینجوری بمونھ 
تا عمو فکر نکنھ از قبل براش نقشھ ریختیم!

حق با او بود اگر عجلھ می کردیم عمو خیال می کرد مدت ھا است در 
فکر زمین ھا ھستیم.

تا دم در ھمراھیش کردم و کتش را از پشت برایش صاف کردم. 
ھمزمان در قلبم مدام دعا می کردم کھ اتفاق بدی آن جا نیافتد و مانند 

چند روز قبل ھمھ چیز بھ خیر و خوشی بگذرد.

بوی نارنگی
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بعد از رفتن امیر، نمی دانم چھ دلشوره ی بدی بود کھ بھ دلم افتاده بود!
انگار استرس داشتم. مدام مسیر کاناپھ تا آشپزخانھ را طی می کردم و 

دور خودم می چرخیدم. گاھی حس می کردم مریضی ام مانند روزھای 
اول کھ بھ شدت گریبان گیرم می شد، دارد باز پیشرفت می کند!

با خودم حرف می زدم تا کمی آرامش بگیرم. حس می کردم از تلقین 
زیاد داشت این اتفاق ھا برایم می افتاد. یک بار درحدی بھ مغزم حملھ 

کرد و دوبینی ام را زیاد کرد کھ ناخواستھ سمت کیف و قرص ھایم 
دویدم اما روی تخت نشستم و سعی کردم کمی استراحت کنم. 

نمی دانم کی خوابم برد کھ صدای زنگ موبایلم ھوشیارم کرد. ھنوز ھم 
کمی گیج می زدم. موبایل را در دست گرفتم و با دیدن نام ارشیا تماس 

را وصل کردم. 

- ناریال چرا جواب نمیدی؟ سھ بار زنگ زدم! 

دستی بھ موھایم کھ جلوی چشم ھایم ریختھ بود کشیدم و ھمھ اش را 
عقب دادم خواب آلود زمزمھ کردم. 

- ببخشید خوابم برده بود! چیزی شده؟ 

کمی مکث کرد انگار نمی دانست من خواب بوده ام و از چیزی خبر 
ندارم سپس جوابم را داد. 

- من نزدیک ھتلم خودتو جمع کن بیا پایین! 

ھوشیاری ام ناخودآگاه زیاد شد. اخمی میان ابروھایم نشست. نمی دانستم 
چرا ھیچ دید خوبی بھ این کھ چرا این جا آمده است نداشتم!

تا آمدم سوالی بپرسم، باز تاکید کرد کھ سریع جمع کنم و پایین بروم 
سپس بدون ھیچ حرف دیگری تماس را قطع کرد.

بوی نارنگی
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دیگر واقعا نگران شده بودم!
نمی دانستم چرا باید ارشیا آن جا آمده باشد؟! ھمان گونھ کھ مشغول جمع 
کردن خودم بودم، موبایلم را ھم برداشتم سوار آسانسور کھ شدم. با امیر 
تماس گرفتم تا خبر بدھم کھ ارشیا این جا است یا بپرسم کھ چرا این جا 
است تا پایین سھ بار دیگر تماس گرفتم اما ھر سھ بار تماسم بی پاسخ 

ماند.
با خودم فکر کردم کھ شاید درحال معاملھ است و موبایلش را سایلنت 
کرده است. پایین در البی بھ مدت ده دقیقھ ایستادم تا باالخره ارشیا را 

از پشت شیشھ ھا دیدم. با دیدن ماشین امیر کھ در دست او بود، 
تشخیص دادم کھ باید پیش ھم بوده باشند.

ھنوز در را کامل باز نکرده بود کھ سریع بیرون رفتم و نگذاشتم پیاده 
شود. من را کھ دید باز در ماشین را بست و منتظر ماند کھ من سوار 

شوم. در را کھ باز کردم سریع ماشین را روشن کرد.

- سالم. چرا موبایل رو قطع کردی؟ کجا میریم؟!

بھ صندلی کنارش اشاره ای کرد و بھ حرف آمد.

- بشین، بھت میگم.

ھمین کھ من نشستم، گازش را گرفت و راه افتاد. آن قدر سریع می راند 
کھ برای لحظھ ای ترسیدم و دستم را بھ داشبورد گرفتم.

نگاھی بھ چھره  اش انداختم. حالت عجیبی داشت انگار ھم نگران بود. 
ھم عصبی ھم گنگ!

نمی دانستم باید دوباره سوال کنم من را کجا می برد درست است یا نھ؟!
حال خودش بھ قدری عجیب بود کھ حس می کرد اصال در فکر من کھ 

کنارش ھستم، نیست.
با نزدیک شدنمان بھ یک بیمارستان خصوصی کھ سرتاسر شیشھ بود، 
حالم دگرگون شد انگار بھ شدت استرس و اضطراب سراغم آمده بود. 

این بار آن قدر صدایم لرزان بود کھ باالخره ارشیا بھ من ھم توجھ کرد.

بوی نارنگی
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- چی شده ارشیا؟ 

نگاھش کردم، این بار غم تماماً چشمانش را پوشانده بود انگار کھ 
باالخره تصمیم گرفتھ بود کدام یک از حس ھایش را انتخاب کند! بھ من 

زل زده بود. حس می کردم االن است کھ اشکش بچکد. آن قدر حالت 
صورت او گرفتھ و غم دار بود کھ ناخودآگاه من ھم ترسیده بودم. 

- امیر کجاست؟ 

لب ھایش را بھ ھم فشرد و بھ بیرون محوطھ اشاره کرد. سرم را کھ 
برگرداندم عمو حسام را دیدم. مگر من چھ قدر خوابیده بودم کھ آن ھا 

این قدر سریع بھ این رسیده بودند؟ چھ شده بود؟!

- برو پیش بابا! 

دیگر نتوانستم تحمل کنم با عصبانیت و تندی بھ سمتش برگشتم و بھ 
چشم ھایش زل زدم. نگاھش را کھ گرفت بیشتر عصبی شدم و گوشھ 

تیشرتش را کشیدم. 

- میگی بھ من چی شده یا نھ؟! 

بدون این کھ جوابم را بدھد پایین رفت و سراغ عمو حسام رفت، متوجھ 
شدم مشغول جر و بحث ھستند. در را باز کردم و پایین رفتم.

حالم اصال خوب نبود ممکن بود ھرلحظھ روی زمین ولو شوم. یک قدم 
کھ برداشتم ارشیا دستش را در ھوا پرت کرد و بھ سمت ماشین 

با زگشت حتی بھ من ھم توجھ نکرد.
عمو حسام کھ خواست دنبالش بدود پاھای من بی حس شد خم شد تا از 
افتادنم جلوگیری کنم، عمو حسام ھم مجبور شد سراغ من بیاید دستم را 

گرفت اما ھنوز نگاھش دنبال ارشیا بود.

بوی نارنگی
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- عمو چی شده؟ ارشیا کجا رفت؟ 

دستم را کشید و کمکم کرد کھ روی صندلی کھ آن جا بود، بنشینم.
فقط جا برای من بود و خودش رو بھ رویم ایستاد. می دانستم عمو اھل 
طفره رفتن نیست و از دروغ خوشش نمی آید. فقط بھ چشم ھایش زل 

زدم تا بداند منتظر جواب سوالم ھستم.
سرش را چرخاند و نگاھی بھ بیرون انداخت بعد از نفس عمیقی آرام با 

خونسردی کھ مخصوص خودش بود بھ حرف آمد.

- رفت سراغ شاھین!

بلند شدم و بھ نیمرخ عمو زل زدم با نگاه من بھ سمتم برگشت. چشم 
ھایم پر بود از بھت و تعجب نمی دانستم چرا باید ارشیا سراغ شاھین 

برود؟
یا اصال ما آن جا چھ می کردیم؟!

عمو کھ سوال ھایم را از چشم ھایم تشخیص داده بود دستش را بھ 
بازویم گرفت و ناراحت بھ صورتم زل زد.

- شاھین از پشت با قفل فرمان زده تو سر امیر!

آن چنان ھین کشیدم کھ باز از پشت روی صندلی افتادم. دستم را محکم 
جلوی دھانم گذاشتھ بودم و با چشم ھای گشاد شده ماتم برده بود و بھ 

زمین زل زده بودم عمو جلویم زانو زد. چندبار چیزی پرسید اما انگار 
نمی شنیدم گیج شده بودم ھمھ جا داشت جلوی چشم ھایم می چرخید تنھا 

توانستم زمزمھ کنم.

- کجاست؟

جوابش را نشنیدم اما ھمین کھ دستش بھ سمت ساختمان بیمارستان دراز 
شده بود، باعث شد ھرطور کھ ھست بلند شوم حتی تصور بودن امیر 

روی یکی از تخت ھای آن بیمارستان داشت دیوانھ ام می کرد!
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دنیا دور سرم می چرخید!
عمو حسام از پشت شانھ ھایم را گرفتھ بود و کمکم می کرد بتوانم راه 

بروم. نمی دانم چرا آن قدر ترسیده بودم؟ حداقل می شد خداراشکر کرد 
آن جا است شاید فقط بیھوش شده باشد! قدم ھایم سمت پرسنل آن جا 

می رفت اما عموحسام راه را نشانم داد و بھ سمت خود اتاق راه افتادیم.

بوی نارنگی

عمھ را دیدم کھ گریان پشت یک شیشھ ایستاده بود. نمی دانستم کھ آن جا 
چھ بخشی است ھمھ چیز را گنگ می دیدم عمھ با دیدن من گریھ اش 

شدت گرفت و کمی عقب رفت.
با برگشتنم سمت شیشھ ماتم برد. دیگر بھ دست ھای عمو حسام ھم نیاز 

نبود ھردو دستم را بند شیشھ کرده بودم و تمامم چشم شده بود.
باور نمی کردم آن کسی کھ زیر این ھمھ دستگاه خوابیده باشد ھمان 
امیری باشد کھ صبح خودم صحیح و سالمت راھی اش کرده بودم!

لب ھایم می لرزید! تمام وجودم می لرزید! حتی اشک ریختن را ھم 
فراموش کرده بودم!

تمام چیزی کھ آن لحظھ می خواستم برگشتن بھ چند ساعت پیش بود تا 
اگر می شد خودم را از ھتل بھ پایین پرت می کردم اما نمی گذاشتم کھ 

او بیرون برود و سراغ آن زمین ھای لعنتی برود!
تمام بدنم داغ کرده بود. ضربانم روی ھزار رفتھ بود. آن قدر قلبم تند 
می زد کھ حس می کردم بھ لباس ھایم ھم می خورد و قصد دارد از 

گلویم بیرون بپرد پایم کھ یک قدم عقب رفت دیگر چیزی نفھمیدم و دنیا 
دور سرم چرخید. 

***

با تکان سرم، چشم ھایم باز شد.
دکتر بی توجھ بھ خواب بودن من سرم را تکان می داد و بھ پیشاني ام 

فشار می آورد. چشم ھای بازم را کھ دید ابروی باال انداخت و بھ 
پرستار اشاره ای کرد. خودش ھم بی صدا مشغول نوشتن چیزی شد با 
فکر کردن بھ امیر ناخودآگاه بلند شدم دکتر دستش را بھ شانھ ام گرفت 

و با ھل کوچکی بھ سرجایم برمگرداند.
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- فعال نمی تونی بلند بشی حداقل تا دو ساعت!

لب ھایم خشک خشک شده بود انگار کھ سال ھا بود نفس نکشیده بودم.

- ھمسرم!

بوی نارنگی

پرستار کھ داخل آمد، نگاه دکتر سمت پرستار رفت. یک سینی کوچک 
با یک لیوان آب دستش بود. دکتر چند مورد را بھ پرستار توضیح داد و 
بعد ھرچھ را نوشتھ بود بھ تختم آویزان کرد این بار دست ھایش را در 

جیبش فرو برد و بھ من زل زد. 

- اونم خوبھ خانم فداکار! انتقالش دادیم بھ بخش! 

با اخم و گنگی نگاھش کردم کھ بھ پرستار اشاره کرد پرستار کھ جلو 
آمد. متوجھ شدم چند نوع قرص دستش است قبل از این کھ چیزی 

بگوییم خود دکتر بھ حرف آمد. 

- بچھ ت رو بیست دقیقھ پیش با التماس ھای عمھ ت نگھ داشتیم! معلوم 
نیست قصد جون خودت رو کردی یا اومدی فداکاری  کنی کھ مثال 
خیلی مادر خوبی ھستی برای نگھ داری از بچھ ت قرص ھات رو 

مصرف نکردی! 

با عصبانیت و تندی کھ بھ سمتش برگشتم، فھمیدم کھ ھمھ دکترھا ھم 
خوش رو نیستند البتھ خیلی وقت ھا حق با آن ھا بود.

چرا کسی کھ بھ فکر سالمتی و جان خودش نیست انتظار دارد کھ دکتر 
بخاطر او ھرکاری بکند؟ آن ھم زمانی کھ صبح تا شب اخبار و 

تلویزیون ھا اعالم می کردند مراقب سالمتی خودتان باشید!
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- حاال گیریم اومدی ھمون فداکاری رو بکنی! تو اصال دکترا رو آدم 
حساب می کنی؟ فکر می کنی ما سال ھا تحقیق می کنیم برای درست 

کردن یک قرص ھمش کشکھ و الکی؟ یا فکر می کردی کسی جز تو بھ 
عقلش نمی رسھ کھ یک بیمار مغزی و مورد ام اس ھم می تونھ یک 

زمانی بچھ دار بشھ و مجبوره ھمزمان قرص ھم مصرف بکنھ؟! 
ھمینجوری یک قرص الکی درست می کنن دکترا ھم میدن شما 

بخورین، آره؟!

بوی نارنگی

دور تخت را زد و آن سمت رو بھ رویم ایستاد. انگشت اشاره اش را 
برایم باال گرفت. 

- فقط یک بار بھت ھشدار میدم اگر قرص ھات رو از این بھ بعد 
مصرف نکنی نھ تنھا این بچھ، بلکھ ھر دفعھ ی دیگھ ی کھ باز حاملھ 

بشی بچھ ت سقط می شھ! 

و بعد ھم بدون ھیج نگاه دیگری بیرون رفت. پرستار با ناراحتی نگاھم 
می کرد. ظرفی کھ پنج تا قرص تویش بود را جلویم گرفت و لیوان آب 

را ھم دست خودم داد زمانی کھ بھ قرص ھا زل زدم. پرستار کمی سمتم 
خم شد. 

- باید بخوریشون! با گریھ و زاری ھای عمھ ت دکتر راضی شد کھ 
بچھ رو سقط نکنن! 

بھ یک باره زیر گریھ زدم. 
دلم برای حال و روزمان سوخت انگار کھ یک شبھ چشم خورده بودیم!

امیر بیچاره ام کھ روی تخت داشت جان می داد!
بچھ مان کھ بھ زور نگھ اش داشتھ بودند و منی کھ نمی دانستم برای 

حال و روز کداممان باید گریھ کنم؟!
چشم ھایم را بھ ھم فشردم و از تھ دل زار زدم. 
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بھ یک باره در اتاق باز شد و عمھ ھراسان با صورتی سرخ شده داخل 
آمد، قبل از این کھ بغلم کند. مشتی روی سینھ اش کوبید و نالید

- الھی من بمیرم براتون! 

سپس محکم بغلم کرد. در آغوشش تا توانستم گریھ کردم. زمانی کھ 
عقب رفت و قرص ھا را از دست پرستار گرفت بھ چشم ھایش زل زدم 

و ھمراه با بغض پرسیدم. 

- امیرم کجاست؟ 

ظرف را پایین آورد و لیوان آب را ھم در دست دیگرش گرفت انگار 
کھ سعی داشت با کنترل لحنش قانعم کند. 

- آوردنش تو بخش، خیلی بھتر از صبحھ!

بوی نارنگی

با این کھ تا با چشم خودم نمی دیدم، باورم نمی شد اما الھی شکری زیر 
لب گفتم.

عمھ با ھر خواھش و التماسی کھ بود قرص ھا را بھم داد. پرستار ھم 
زمانی کھ خیالش راحت شد کھ قرص را خورده ام بیرون رفت اما قبلش 
تاکید کرد کھ دو ساعت تمام باید روی تخت بمانم تا سرگیجھ ھایم از بین 

برود بعد از رفتن او بھ تخت تکیھ دادم عمھ دستم را گرفت.

- دکتره خیلی عصبانی شد چرا این کار رو کردی ناریال؟ نگفتی این 
ھمھ مدت قرص نخوردی چھ بالی سرت میاد؟ بنده خدا انقد من تحت 
فشار گذاشتمش، نذاشت بچھ چیزیش بشھ؟ وگرنھ می گفت اصال بدنت 

تحمل باروری رو نداره! 

چشم ھایم را بستم دستم کھ باال آمد دور شکمم پیچیدم.
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اگر او ھم تنھایم می گذاشت دیگر ھیچ چیز برای از دست دادن نداشتم! 
رسما کم می آوردم و کال زندگی کردن را کنار می گذاشتم!

حاال دیگر متوجھ شده بودم دکتر چرا تا این حد عصبی بود حق داشت با 
نگھ داشتن بچھ، جان من را بھ خطر انداختھ بود اگر بچھ را ھم نگھ 

نمی داشت معلوم نبود عاقبت ما چھ می شد.

- عمو حسام پیش امیره؟

عمھ سرش را بھ نشانھ نھ باال برد و باز غم در چشم ھایش رخنھ کرد.

- نھ فقط من بودم کھ یک پام این جا بود یکیش پیش امیر! حسام بیچاره 
رفتھ کالنتری ارشیا از پشت با ماشین زده بھ شاھین، فھمیده چیزیش 

نشده ولش نکرده پیاده شده کتکش ھم زده چون وسط خیابون بوده مردم 
ھم ریختن سرش؛ گرفتنش تحویلش دادن!

بوی نارنگی

با این کھ دلم نمی خواست برای ارشیا دردسری درست شود اما دلم 
خنک شد. اگر کسی این گونھ حق شاھین را کف دستش نمی گذاشت، 

خودم این بار می کشتمش! حتی اگر شده بود در خواب خفھ اش 
می کردم!

اگر قبال دلیلم آن قدر قدرت نداشت کھ برای کشتنش، قانعم کند. این بار 
کامال می توانستم بدجنس شوم! 

- پس چرا شاھین زده بود تر سر امیر کسی نگرفتش؟ 

عمھ لیوان آب و ظرف را از دستم گرفت و خم شد چند میوه از نایلون 
ھای کھ ظاھرا خودش خریده بود بیرون کشید. 

- سر زمینا بودن! بعدشم کسی خبر نداشتھ شاھین اونجاست حتی 
قرارداد ھا رو ھم امضاء کردن، زمینا بھ اسم تو و امیر شده! امیرم با 
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عموت رفتھ تا نشونش بده کھ تا کجاش مال شماست کھ اون جا شاھین 
ناغافل میزنھ تو سرش! 

اشک ھایم باز روانھ شده بود و بغضم داشت بی داد می کرد. 

- بمیرم براش! 

عمھ بھ سمتم برگشت و خدانکندی زیر لب گفت. سپس رفت تا میوه ھا 
را بشورد دانھ دانھ ھمھ اش را برایم پوست کند و جلویم گذاشت اول 

موز را بھ سمتم گرفت. 

- بخور بچھ ت جون بگیره! ھیچی تو بدنت نمونده! ضعف کردی چرا 
اخھ اصال مواظب خودت نیستی؟ امیر بھوش بیاد بفھمھ قرص ھات رو 

مصرف نکردی، قیامت بھ پا می کنھ! 

- فقط بھوش بیاد، کتکم بزنھ الل میشم جلوش بخدا اگھ چیزی بگم!

بوی نارنگی

دو ساعت تمام را با عمھ در اتاق گذارندیم بعد از دو ساعت حتی یک 
دقیقھ ھم نتوانستم صبر کنم و بی وقفھ سمت اتاق امیر راه افتادم.

دکتر کھ بیرون اتاق بود با حرف ھای عمھ متوجھ شد دارم بھ اتاق امیر 
می روم از کلھ شقی ام سری بھ نشانھ تأسف تکان داد و فقط چند تا نکتھ 

را بھ عمھ یادآوری کرد.
عمھ ھم کھ آمد با ھم راه اتاق امیر را در پیش گرفتیم. ھمین کھ ما وارد 
سالن شدیم، پرستاری از اتاقش بیرون آمد انگار کھ عمھ را می شناخت 

بھ اتاق اشاره کوتاھی کرد.

- بھوش اومدن.

عمھ دست ھایش را بھ نشانھ دعا کردن باال برد و مشغول صلوات دادن 
شد من ھم چشم ھایم را برای مدتی بھ ھم فشردم و تنھا توانستم خدارا 
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شاکر باشم قدمی کھ برداشتم، پرستار دستش را باال برد و اشاره کرد کھ 
بایستم.

- نمی خواد کسی رو ببینھ!

متعجب شدم.
چھ می گفت؟ مگر می شد؟ من اگر نمی دیدمش و با چشم خودم 

نمی دیدم کھ چشم ھایش باز است، رسماً دیوانھ می شدم!
قدم بعدی را کھ برداشتم، عمھ شروع کرد بھ التماس کردن کھ حداقل من 

داخل بروم زنش ھستم و نگرانشم اما پرستار می گفت کھ بخاطر او 
نیست خود مریض نمی خواھد!

بعد ھم با ھر اصراری بود ما را منصرف کرد و راھی اتاق دکتر امیر 
کرد. بعد از معرفی ما بھ دکتر خودش ھم کنارش ایستاد و مشغول 

نوشتن شد دکتر کمی خم شد و سعی کرد حالتش کمی صمیمانھ بھ نظر 
برسد. 

- خب چندتا نکتھ ھست کھ باید حتما قبل دیدن این نوع مریض ھا 
رعایت بشھ! نھ این کھ واقعا الزم باشھ، نھ! فقط برای پایین نیومدن 

اعتماد بھ نفس مریضھ این کارھا!

بوی نارنگی

گیج و گنگ کھ نگاھش کردم از عمھ پرسید آیا من از چیزی خبر دارم؟ 
کھ عمھ تنھا سرش را تکان داد و بدون نگاھی بھ من سرش را پایین 

انداخت. دکتر کمی خودش را بھ سمت من متمایل کرد و نگاھش را بھ 
من دوخت. 

 - خانم ضربھ عادی بھ ھمسر شما نخورده! ضربھ خیلی محکم بوده و 
باعث شده جمجمھ کامال ترک و شکستگی پیدا کنھ! من فکر می کردم 

حتی سطح ھوشیاریشون رو ھم کامال از دست بدن کھ خداروشکر 
ھمسرتون با توجھ بھ ورزشکار بودنشون، خوب مقاومت کردن اما خب 
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قطعا شکستگی جمجمھ آسیب ھای خودش رو بھ دنبال داره و نمی شھ 
کاریش کرد! 

این بار عمھ ھم سرش باال آمده بود انگار او ھم خبر نداشت چھ بالی 
سر امیر آمده بود.

اشک ھایم دیگر روان شده بود حتی قبل گفتن و شنیدن حرف ھای دکتر 
ھم من بھ شدت ترسیده بودم نمی توانستم تحمل کنم بالی سر امیر آمده 

باشد.

- متاسفانھ ایشون کنترل قسمتی از صورتشون رو از دست دادن و بھ 
نحوی می شھ گفت اون قسمت صورتشون فلج شده و اختیارش دیگھ 
نمی تونھ در دست خودشون باشھ! لبشون افتادگی پیدا کرده، گونشون 

کمی شل شده و کنترل درست غذا خوردن رو از دست دادن و...

دیگر نمی شنیدم!
ھیج چیز نمی شنیدم!

دوست داشتم کر شوم! کاش قبل از این کھ دکتر چیزی بگویید، خدا 
معجزه ای می کرد و من کر می شدم تا این گونھ نابودی عشقم را 

نشنوم!
دیگر تحمل آن حرف ھا برایم سخت بود. دستھ ھای صندلی را محکم 
در مشت ھایم فشار دادم و از تھ دل جیغ کشیدم. ھیچکس نمی توانست 

جلو دارم باشد تنھا می خواستم امیرم را ببینم دیوانھ شده بودم ھرکس کھ 
جلو می آمد بھ صورتش حملھ مي کردم!

بوی نارنگی

عمھ رو بھ رویم بھ گونھ ھایش چنگ می انداخت و انگار بھ سوگ ما 
نشستھ بود!

حق داشت دیگر ھیچ کدام زنده نبودیم! چھ گونھ این درد را تحمل 
می کردیم؟ مدام امیر را صدا می زدم اما او دو سالن از من دورتر بود 
شاید حتی اگر صدایم را ھم می شنید، نمی آمد او دیگر خودش کسی را 

می خواست کھ بھ دادش برسد
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باالخره با فشار سوزنی در رگ ھایم آرامم کردند.
ھمان جا روی صندلی رو بھ روی دکتر افتادم. حال دیگر دکتر ھم از 
پشت میزش بیرون آمده بود و باالی سر من مشغول چک کردن فشارم 

بود سرش را با نفس عمیقی بھ چپ و راست تکان داد.

- خانم شما تازه از زیر بار یک سقط جنین با چنگ و دندون در 
اومدین! فکر می کنین با این فشار و حال و احوال اون بچھ سالم 

می مونھ؟!

جوابش را ندادم. تنھا نالھ می کردم و سرم را تکان می دادم. پرستار 
لیوان آب قندی را با زور بھ خوردم داد و ھمان جا یک سرم بھم وصل 
کرد. دکتر صندلی کشید و ھمان جا رو بھ رویم نشست کمی بھ حال و 

روزم زل زد سپس با آرامش بھ حرف آمد.

- ببینید خانم محترم برای ما خود بیمار از ھمھ کس مھم تره کھ با این 
موضوع کنار بیاد! ما این جا کھ نمی تونیم بشینیم خانواده ھا رو ھم 

دلداری بدیم! اینجوری باشھ دیگھ وقتی برای بیمار ھای دیگھ نمی مونھ!

این بار نگاه کوتاھی بھ عمھ ھم انداخت کھ بفھماند منظورش بھ 
ھردویمان است و باید ھردو بھ حرفش گوش بدھیم دست ھایش را در 

ھم قفل کرد و کمی خم شد. 

- ما بیمار کھ بھوش میاد سعی می کنیم براش توضیح بدیم چھ اتفاقی 
براش پیش اومده! کم کم بھش آیینھ می دیم کھ خودش رو ببینھ اما در 
کنارش کلی امیدواری میدیم کھ با تالش و ماساژ ھای روزانھ کم کم 
صورت بھ حالت عادی برمی گرده! درصورتی کھ اصال این طور 

نیست تا حاال یک مورد ھم ندیدم کھ کامل صورتش بھ حالت اول 
برگشتھ باشھ! این حرف ھا فقط محض امیدواری برای بیماره اگر ما ھم 

مثل شما کنیم کھ بیمار ھمون جا از پنجره خودش رو می ندازه پایین!

بوی نارنگی
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نفسم را آه مانند کشیدم. نمی دانستم باید چھ کنم؟
سرگردان شده بودم. خدایا من ھنوز آن قدر ھا ھم بزرگ نشده بودم کھ 

تو این قدر من را تحت فشار و امتحان ھای الھی قرار داده بودی!
من ھنوز برای رسیدگی بھ خودم و مشکالتم ھم دست و پایم را گم 

می کردم، چھ برسد جنگیدن با این مشکالت!
داشتم مادر می شدم! ھمسرم نصف صورتش را از دست داده بود و 

مریضی خودم کھ ھرلحظھ داشت بیشتر عود می کرد!
آن قدر مشکالت بھم فشار آورده بود کھ در این میان کال ارشیا را 

فراموش کرده بودم. این کھ او را بازداشت کرده بودند بخاطر ما من و 
امیر دکتر کھ بلند شد نگاھم دنبالش کشیده شد. 

- باید مثل قبال باھاش رفتار کنید! این کھ پرستار اجازه نداد داخل برین، 
فارغ از امتناع خود بیمار پرستار ھم کار خوبی کرد باید اول آمادگی 

پیدا کنید برای ھر واکنشی از سمت بیمار! نباید بھ روش بیارین کھ 
صورتش تغییری کرده اگر شما ناگھان و بی خبر داخل می رفتین ممکن 

بود شوکھ بشین و با زوم کردن زیاد روی بیمار، اعتماد بھ نفسش رو 
ازش بگیرین! 

سری تکان دادم و بی حس و حال بلند شدم. تعادل درستی نداشتم اما 
دیگر ھرطور کھ بود باید امیر را می دیدم. بغض و گریھ صدایم را دور 

رگھ کرده بود بھ طوری کھ حتی خودم ھم صدایم را نشناختم. 

- میشھ االن برم ببینمش؟ 

دکتر بدون نگاه بھ من بھ پرستار اشاره کرد کھ پرستار سریع در را باز 
کرد و اجازه داد بیرون بروم صدای دکتر از پشت سرم آمد اما دیگر 

برنگشتم. 

- ممکنھ نخواد کھ کسی رو ببینھ اما تو کم نیار باید کنارش باشی!

بوی نارنگی
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ھمراه با عمھ و پرستار راه افتادیم. پرستار در راه تاکید کرد کھ ممکن 
است حتی پرخاشگری ھم بکند ما باید آرام باشیم و اجازه بدھیم خودش 

را خالی بکند. اتفاق ناگھانی بوده است و ھضمش قطعا برایش بسیار 
سخت و دشوار است!

نزدیک بھ در کھ رسیدیم انگار باز ھمان دلشوره صبح در دلم غوغا بھ 
پا کرده بود بھ شدت استرس گرفتھ بودم.

پرستار در را باز کرد و خودش عقب رفت بعد از وارد شدن من و عمھ 
خودش در را بست و رفت از راھرو کوتاه کھ گذشتیم تختش برایم 

نمایان شد، دراز کشیده بود و دستش را روی پیشانی اش گذاشتھ بود. با 
صدای حرکت پای ما دستش را برای یک لحظھ برداشت کھ نزدیک بود 

ھین بکشم اما جلوی خودم را گرفتم.
در ھمان یک لحظھ متوجھ کجی لبش و افتادگی گونھ اش شدم. بالفاصلھ 

دستش را باز سرجایش برگرداند صدایش اخ صدایش چھ قدر گرفتھ و 
دلخور بود.

- برید بیرون! بھ پرستار گفتم نمی خوام کسی رو ببینم!

دیگر نتوانستم تحمل کنم و خودم را کنار تختش انداختم. دستش را کھ 
گرفتم محکم دستش را کشید و با تندی بلند شد آن قدر تند کھ ترسیدم و 

عقب رفتم بھ در اشاره کرد.

- برو بیرون ناریال! نمی خوام ببینمت!

اول خواستم مانند ھمیشھ کم بیاورم و گریھ کنم اما بخاطر بچھ ام بخاطر 
او کھ ھمھ کسم بود این بار محکم ایستادم و کم نیاوردم برخالف حرفش 

جلوتر رفتم عاصی شده از کارم چند بار پرستار را صدا زد اما کسی 
داخل نیامد. از این کھ رویش را از من می گرفت بدم می آمد چانھ اش 

را گرفتم و سرش را بھ سمت خودم چرخاندم.

بوی نارنگی
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- این اداھا چیھ در میاری امیر؟ داری زن و بچھ ت رو بیرون 
می کنی؟! 

زیر دستم زد و کمی ھلم داد کھ عمھ خودش را میانمان رساند و جلویش 
را گرفت با تندی از کنار عمھ خودش را بھ سمتم خم کرد و بھ 

صورتش اشاره کرد. 

- اینا اداس؟ نمی بینی یا خودت رو زدی بھ کوری؟! 

عمھ را کنار زدم و در رویش ایستادم. ھرگاه کھ او عصبانی می شد 
فقط سعی می کردم کھ از او دور بگیرم اما این بار دیگر کم نیاوردم 
حق نداشت بخاطر چیزی کھ تقصیر ما نبود، بیرونمان کند. این دیگر 

کمبود اعتماد بھ نفس نبود، خودخواھی بیش از حد او بود!
بھ سالن اشاره کردم و صدایم را مانند خودش باال بردم. 

- صد تا مثل تو ھمین جا بستری شدن ولی ھیچ کدومشون انقد خودخواه 
و خودبین نیستن زنشون رو کھ تا چند ساعت پیش داشتھ سقط جنین 

می کرده از اتاق بیرون کنن! 

با این کھ ھنوز عصبانیت در نگاھش موج می زد اما حس کردم در 
چشم ھایش ردی از نگرانی پیدا شد.

این کھ او این بال سرش آمده بود برای من اصال اھمیت نداشت من 
ھمیشھ خودش را خواستھ بودم حتی در بدترین شرایط زمانی کھ خیلی 
راحت می توانستم سراغ مادرم بروم و یک زندگی خوب داشتھ باشم!
در نداری ھای او پا بھ پایش مانده بودم! االن ھم اوضاع ھیچ فرقی 

برای من نکرده بود من در ھرصورت کنار او می ماندم عقب رفتم و 
بی توجھ بھ نگاه سنگینش جلوی پنجره ایستادم.

- چی شده؟!

بوی نارنگی
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می دانستم سوالش از من است اما بھ سمتش برنگشتم و تنھا بھ بیرون 
زل زدم.

بھ خودم قول دادم برای یک بار ھم کھ شده من دنبالش نروم و آن قدر 
باھاش حرف نزنم تا خودش این بھانھ ھای مسخره اش را تمام کند!

دلم برایش ریش شده بود. برای غرور مردانھ اش!
برای صورت جذابش اما کاری کھ نمی شد کرد! حداقل باید تالش 

می کردم باھاش کنار بیاید!
عمھ تمام ماجرا را با فاکتور قرص نخوردن من برای امیر توضیح داد 

تمام مدت من بھ بیرون زل زده بودم و حتی یک بار ھم برنگشتم. 
با صدای باز شدن در و صدای عمو حسام بھ سمتش برگشتم، متوجھ 
نگاه امیر روی خودم شدم اما حتی یک نیم نگاه ھم سمتش نینداختم و 

کامال نادیده اش گرفتم.
بعد از احوالپرسی کوتاه عمو حسام حال ارشیا را پرسیدم کھ متوجھ شدم 

امیر از این مسئلھ ھم خبر ندارد عمو با تأسف سری تکان داد.

- ھرچھ قدر ھم سند جور کردم نذاشتن امشب بیرون بیاد، گفتن فردا باید 
برم دنبالش!

عمو حسام و امیر کھ مشغول حرف زدن شدن، من ھم در فکر ارشیا 
رفتم. دلم برای ارشیا ھم سوخت. حق داشت از من تا این حد دلخور 

باشد او بخاطر ما ھرکاری می کرد! ھرکاری! 
اما درھرحال ما اولویت ھای اولمان خودمان بودیم و خیلی راحت او را 

فراموش می کردیم باید فردا حتما خودم ھم ھمراه عمو می رفتم!
نباید دیگر تنھایش می گذاشتم این گونھ او را ھم از دست می دادم و 

ھمھ چیز برایم نابود می شد! 
عمھ کھ صدایم زد، بیرون رفتم و جانمی زمزمھ کردم. عمھ بھ داخل 

اشاره کرد 

- بچھ م یک چشمش مدام دنبال توه باھاش اینجوری نکن! 

- من عمھ؟ من باھاش اینجوری نکنم یا شازده تون؟ واقعا تحملش سختھ! 
من نمی دونم اواخر عمرمون چطور باید تحملش کنم؟! 
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عمھ از جملھ آخرم خنده اش گرفت و دست ھایم را بھ آرامی فشرد. 

- بخاطر من؟ باشھ؟ 

سرم را کوتاه تکانی دادم و چشمی زمزمھ کردم. 
***

بوی نارنگی

تقریبا دو ماھی از ترخیص شدن امیر گذشتھ بود؛ ھنوز ھم کھ یاد آن 
روزھای اول می افتادم تمام بدنم می لرزید! 

امیر رسما دیوانھ شده بود. از ھمھ کس و ھمھ چیز تنفر پیدا کرده بود! 
دلش نمی خواست ھیچکسی را ببیند!

تمامی دوستان و فامیل ھای کھ برای عیادت می آمدند را رد می کرد 
حتی اجازه نداد یکی از آن ھا وارد اتاقش شود؛ تمام مدت من با خجالت 

در ھال کنارشان می نشستم و سعی می کردم بحث را موضوع اصلی 
دور کنم.

ھنوز ھم با این مسئلھ کنار نیامده بود و بسیار عادت ھای بدی پیدا کرده 
بود. تنھا کسی کھ باھاش می ساخت، من بودم!

سر کوچک ترین مسائل عصبی می شد و جوش می آورد حتی گاھی 
فکر می کردم کھ یادش رفتھ من حاملھ ام!

پشت شیشھ ایستادم و نگاھش کردم. تمام طول روز را رو بھ روی دریا 
می نشست و بھ آن سمتش کھ ناپیدا بود، زل می زد.

گاھی خیال می کردم اگر برای غذا خوردن صدایش نمی زدم اصال 
قصد برگشت بھ خانھ را نداشت و تا شب ھمان جا می ماند.

در را کشیدم و از ویال کوچک بیرون رفتم. تازه این جا را خریده 
بودیم. آن ھم با پول فروش باشگاه!

با وجود این کھ ارشیا ھیچ سھمی از آن باشگاه نداشت اما امیر برای 
زحمت ھمھ این سال ھایش مبلغ را نصف کرد و بھ حسابش ریخت.

زمانی کھ گفت دیگر قصد برگشت بھ تھران را ندارد ھمھ بھت زده شده 
بودیم؛ عمو حسام خواست کھ خانھ را ھم بفروشد چون نصفش مال امیر 
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بود اما امیر بخاطر عمھ اجازه نداد و گفت دوست دارد خانھ ھمان مدلی 
بماند و نمی فروشد.

این جا را دوست داشتم. فضاھای زیبای داشت رو بھ دریا بود اما این 
کھ تا این حد من را تنھا می گذاشت را اصال دوست نداشتم انگار حتی 
از خود من ھم فراری بود اما چون من حاملھ بودم کاری از دستش بر 

نمی آمد و نمی توانست تنھایم بگذارد.
صدایش کھ زدم، منتظر ماندم تا بلند شود. بدون این کھ برگردد، بلند شد 
و چند ثانیھ دیگر بھ دریا زل زد انگار دل کندن ازش برایش سخت بود. 

باورش ھم سخت بود کھ من این روزھا حتی بھ دریا ھم حسودی 
می کردم! بھ خانھ برگشتم و در را بستم.

بوی نارنگی

چند دقیقھ طول کشید کھ داخل آمد و پشت میز نشست و بدون این کھ 
منتظر من بماند، مشغول خوردن شد.

چشم ھای غمناکم را بھ صورتش دوختم؛ آن قدر ھا ھم کھ او فکرش را 
می کرد بد نشده بود. خیلی ھا بودن کھ بھ یک باره یکی از اعضای 

بدنشان را از دست می دادند. از نظر من آن مشکل بسیار سخت تری 
بود.

برگھ را برداشتم و کنارش روی میز گذاشتم. خودم ھم رو بھ رویش 
نشستم. توجھ اش را بھ برگھ دیدم اما باز مشغول کشیدن غذایش بود. بھ 

برگھ اشاره کوتاھی کردم و آرام لب زدم.

- رفتم برا سونوگرافی و تعیین جنسیت!

حرکت دستش خشک شد، متوجھ اش شدم. نگاھش باال کھ آمد بھ چشم 
ھایش زل زدم. این نگاه کردن ھایش دیگر بھ ندرت برایم اتفاق 

می افتاد. حاال ھم انگار منتظر این بود من جنسیت بچھ را برایش 
بگویم. خم شدم و دستش را گرفتم، خشک شده ھمان مدلی داشت نگاھم 

می کرد.
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- جنسیتش جوریھ کھ باید باھاش مھربون باشی! باید دوستش داشتھ 
باشی! باید طوری بھش محبت کنی کھ ھیچوقت بخاطر یک ذره محبت 
پدرش دنبال پسر این و اون نره! باید محیطی کھ توش زندگی می کنھ 

شاد باشھ! می تونی ھمچین جای رو براش فراھم کنی؟!

حس کردم در چشم ھایش ردی از بغض نشست. سرم را پایین انداختم تا 
اجازه بدھم راحت باشد. برگھ را سمت خودم کشیدم و بھش زل زدم.

- اگھ می خوای تا ابد بھ این روال زندگی دور از مردم ادامھ بدی، بگو 
کھ من و دخترم از این جا بریم! من نمی زارم دخترم نیومده زندگیش 

انقد غم داشتھ باشھ!

جوابم را کھ نداد، اھی کشیدم و با تکان کوتاھی بلند شدم. ھنوز شکمم 
خیلی بزرگ نشده بود اما ھمان ھم داشت برای وزن من سنگین می شد 

از آشپزخانھ کھ خواستم بیرون بروم، صدایش پشت سرم پیچید.

- بچھ ی من جای بزرگ میشھ کھ خودم ھستم!

با عصبانیت بھ صورت بیخیالش نگاه کردم. بدتر از این اوضاع این 
بیخیالی صورتش حرصم را در می آورد! دوست داشتم تا جان دارد 
کتکش بزنم کھ این گونھ ھمھ چیز را راحت کنار می گذارد و برای 

خودش ھرکاری دلش بخواھد می کند!

بوی نارنگ

- االن کھ توی شکم منھ ھرجا من برم اونم میاد! 

لقمھ اش را کھ گرفت سرش را بلند کرد و تیز در چشمانم زل زد. 

- زن من ھم جای زندگی می کنھ کھ خودم باشم! 
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بی توجھ برو بابای گفتم و سمت اتاق راه افتادم. میان راه حس کردم 
صدای پایش می آید اما توجھ نکردم و برنگشتم.

داخل اتاق کھ رفتم در را محکم کوبیدم. بھ ثانیھ نکشید کھ در باز شد و 
خودش داخل آمد. تا خواستم چیزی بگویم بازویم را فشرد و با تندی 

سرش را جلو آورد.
طوری بھ لب ھایش بھ لب ھایم فشار آورد انگار بخواھد تمام حرص 

این مدت را روی لب ھای من خالی کند!
من ھم دلتنگش بودم! دلتنگ تمام این مدتی کھ بود و خود واقعی اش 

نبود! امان ندادم و دست ھایم را بھ گردنش گرفتم خودش ھم کمکم کرد 
و کمی بلندم کرد. 

نفس ھایمان کھ کم آورد، پیشاني اش را بھ پیشاني ام تکیھ داد و دستش 
را روی گونھ ام کشید. قبل از او خودم بھ حرف آمدم. 

- دلم برای لب ھات تنگ شده بود! 

کمرم را گرفت و تا کنار تخت کشاندم.
آن جا خودش اول نشست و من را ھم بھ آرامی روی پایش نشاند. سرش 

را در موھایم فرو برد و بھ نرمی بو کشید. دستش را باال آورد و 
گیره ای کھ بھ موھایم بستھ بودم را باز کرد و موھایم را روی شانھ 

ھایم آزاد کرد. موھایم کھ رھا شد، سرش را بیشتر در گردنم فرو برد و 
زمزمھ کرد.

- دل من ھم برای بوی نارنگیت تنگ شده بود!

بوی نارنگی

زمانی کھ خندیدم، سرش را بلند کرد و بھ لبخندم زل زد. آن قدر نگاھم 
کرد کھ پرسیدم چیزی شده است؟!

تنھا سرش را کوتاه تکان داد. آھی کھ کشید، نگران شدم و بھ صورتش 
زل زدم. زمزمھ کرد. 

- خیلی خوشگلی! 
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بعد از مکث کوتاھی حرفش را ادامھ داد. 

- از ھمون روز عقدمون عذاب وجدان داشتم کھ باید با اجبار با منی کھ 
نھ سال ازت بزرگترم ازدواج کنی حتی یک روز ھم نبود کھ خودم رو 

بابت ویران کردن آینده ت سرزنش نکنم! االنم کھ... 

دستانم را باال بردم و دور گونھ ھایش گذاشتم. اشکم را کھ چکید، حس 
کردم اما اھمیتی ندادم و با ھمان لحن بغض دارم بھ حرف آمدم. 

- حتی یک روز ھم بابت این کھ کنار تو زندگی کردم، پیشمون نشدم! 
ازدواجمون با اجبار نبود! تو کھ خوب من رو می شناسی، چیزی رو کھ 
اجباری باشھ قبول نمی کنم! زمانی کھ گفتم بلھ با تمام وجودم این جواب 
رو بھت دادم! نھ اون زمان نھ االن نھ ھیچوقت دیگھ از این کھ با توأم 

پشیمون نمی شم حتی اگر تو اشتباه ترین انتخاب زندگیم باشی! 

با وجود این کھ افتادگی لبش اجازه نمی داد، لبخند زیاد معلوم باشد اما 
دیدم کھ لبخند زد!

دست ھایم را دور گردنش حلقھ کردم و محکم بغلش کردم. بھ اندازه ای 
کھ جبران دلتنگی ھای خودم و دخترمان را بکند. دست ھای او ھم کھ 

دور کمرم پیچید. دلم باالخره بعد از مدت ھا آرام گرفت. باالخره روحم 
و جان و تنم بھ آن چیزی کھ ھمھ این مدت در حسرتش بودند، رسیدند. 

با صدای زنگ موبایل امیر بعد از چند ثانیھ ازش فاصلھ گرفتم. با دیدن 
اسم عمھ موبایل را سمت من گرفت و گفت خودش بھ حمام می رود.

بوی نارنگی

ھنوز ھم از حرف زدن با دیگران امتناع می کرد اما ھمین کھ با من 
کمی خوب شده بود، برایم کافی بود!

او کھ وارد حمام شد، تماس عمھ را وصل کردم و بلند شدم. بھ آشپزخانھ 
رفتم، ھنوز ظرف و غذاھا روی میز بود. ھمزمان مشغول جمع کردن 

ظرف ھا ھم شدم. 
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- عمھ جان؟ 

صدای عمھ طوری بود انگار کھ از این کھ امیر با او ھم حرف 
نمی زد، دلخور بود اما سعی کرد مانند ھمیشھ مھربان باشد. 

- ناری جان خوبی عمھ جان؟ سونوگرافی چی شد دخترم؟ 

خندیدم و ظرف را روی سینک گذاشتم. دستم را بھ سینک گرفتم و 
چرخیدم. بھش تکیھ دادم با ذوق و ھیجان لب زدم. 

- دختره عمھ! 

عمھ بعد از الھی شکرش رو بھ کسی یا کسای کھ کنارش بودند، گفت 
کھ دختر است. ناگھان صدای ذوق شادی ھایشان باال گرفت. در آن میان 

صدای مامان را ھم تشخیص دادم پس او ھم آن جا بود. لبخندم از 
ذوقشان بیشتر شده بود. ھمھ داشتند از آن طرف تبریک می گفتند. بعد 

از کمی متوجھ شدم کھ دور عمھ خلوت شد و صدا ھا دورش کمتر شد. 

- ناری جان قرص ھات رو کھ می خوری عمھ؟ نزار بچھ ت چیزیش 
بشھ! بلکم بچھ باعث بشھ امیر با این مسئلھ کنار بیاد! آدما کھ مامان و 
بابا میشن دیگھ عیب ھای خودشون رو فراموش می کنن فقط نگرانن 

بچھ شون عیبی پیدا نکنھ! 

بھش کھ اطمینان دادم حتما قرص ھا را مصرف می کنم. چند نوع غذا 
را یادآوری کرد کھ حتما بخورم اگر خودم بلد نیستم بپزم، حداقل 

سفارش بدھم. بعد از توصیھ ھای ویژه اش صدای باز شدن در از آن 
سمت آمد و صدای عمھ کھ گفت ارشیا با من کار دارد.

بوی نارنگی
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چند ثانیھ طول کشید تا صدایش در موبایل پیچید انگار کھ منتظر بود 
عمھ از اتاق خارج شود. صدایش بھ طرز عجیبی آرام و گرفتھ بود. 

- خوبی؟ 

خنده ام آرام شد و مانند خودش آرام شدم. صندلی را کنار کشیدم رویش 
کھ نشستم، ھمزمان ممنونی زمزمھ کردم.

ساکت بود. چیزی کھ از شخصیت ارشیا بسیار دور بود!
نمی دانم چرا حس می کردم از چیزی ناراحت است اما دوست نداشت 

در موردش حرفی بزند. فقط می خواست با سکوتش این را بھ من 
بفھماند. آن قدر ساکت ماند کھ خودم این بار بھ حرف آمدم. 

- دلم برات تنگ شده یعنی دلمون! 

صدای نفس عمیقش در موبایل پیچید و آرام زمزمھ کرد، من ھم ھمین 
طور. بعد از دو سھ ثانیھ صدایش رنگ جدیت گرفت و پرسید. 

- می تونی پس فردا بیای نزدیکیای فرودگاه امام؟ 

ابروھایم از تعجب باال رفت. متعجب پرسیدم فرودگاه امام؟ کھ جوابم را 
با یک آره داد! خواستم بپرسم چھ دلیلی دارد اما خودم را نگھ داشتم بعد 

از مدت ھا یک چیز از من خواستھ بود، دلم نمی آمد کھ نھ بیاورم! 

- آره حتما خونھ م، کاری کھ ندارم. 

خوبھ ای گفت و بعد مشغول احوال پرسی شد. حال امیر را کھ پرسید 
بالخره توانستم پیش کسی کھ خودش بھ اندازه من ھمیشھ بھ امیر 

نزدیک درد ھای این روزھایم را بگویم بغضم ھم سر باز کرده بود.

بوی نارنگی
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- با من کھ یکم بھتر شده حداقل امروز خوب بود ولی ھنوزم دوست 
نداره با کسی حرف بزنھ البتھ بھ جزء تو! 

- چیزی در مورد زندگی جدیدی کھ می خواد بسازه نمیگھ؟ می خواد 
باز باشگاه بزنھ یا شغل دیگھ ی در نظر گرفتھ؟! 

انگار کھ ارشیا رو بھ رویم نشستھ باشد،  سرم را بھ نشانھ تأسف تکان 
دادم. 

- نمی دونم واقعا می خواد چیکار کنھ و نمی خوام ھم کھ بھش گیر بدم 
می خوام تا مدتی راحتش بزارم شاید اینجوری بتونھ با خودش کنار بیاد. 

فقط صبح تا شب ترسم از اینھ بره سراغ شاھین وقتی میره تو فکر 
ھمش خیال می کنم داره برای اون نقشھ می کشھ! 

- نترس بخاطر من ھم کھ شده نمیره! تا وقتی کھ می تونھ بھ راحتی من 
رو بندازه زندان امیر سراغش نمیره اگر یک زمانی من مردم اون روز 

بترس! 

خدانکندی زمزمھ کردم. بعد از پرسیدن درباره حال خودم و بچھ با 
خداحافظی کوتاھی تماس را قطع کردیم.

بلند شدم و ھمھ ظرف ھا را در ماشین گذاشتم. نمی توانستم االن 
روشنش کنم امیر در حمامم بود و اگر روشنش می کردم آب کم می شد. 
با این کھ ھمھ جا در آن منطقھ غرق در آب بود اما آب لولھ کشی خانھ 
ھا بسیار کم بود. ظرف ھا را کھ جمع کردم در یخچال را باز کردم و 

چند تا شکالت برداشتم.
مشغول دیدن تلویزیون کھ شدم، امیر ھم بیرون آمد. از تماسم پرسید 

نخواستم بگویم چرا خودش حرف نزده است و بھ رویش نیاوردم. تنھا 
از حال و احوالشان برایش گفتم، می دانستم بسیار نگرانشان است. 
مخصوصا برای ارشیا کھ ھنوز بعد از فروختن باشگاه بیکار بود!

گفتم کھ جنسیت بچھ را بھشان گفتھ ام و ھمھ شان تا چھ حد خوشحال 
شده اند. 
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سیبی از باالی اپن برداشت و کنارم نشست. مشغول کندن پوست سیب 
کھ شد، خم شدم دستم را دور بازویش حلقھ کردم و سرم را روی 

شانھ اش گذاشتم. چشم ھایم را با لبخندی عمیق بستم.

بوی نارنگی

- می دونی بھ قول آلن دوباتن معلوم نیست عشق مادر زیبایھ یا زیبای 
مادر عشقھ؟ من تو رو دوست دارم چون زیبای یا کھ چون عاشقتم در 

نظر من زیبایی؟! 

بھ نیمرخش زل زدم و دستی بھ تھ ریشش کھ این روزھا برنمی داشت، 
کشیدم.

او ھم چنان مشغول پوست کندن سیبش بود. برای اولین بار خواستم 
حرف ھای دلم را برایش بزنم بدون ھیچ ترس و استرس و دعوایی! 
چھ قدر دنیا بھمان سخت گرفتھ بود تا فھمیدیم باید بیشتر قدر ھم را 

بدانیم! زندگی آن قدر ھا ھم طوالنی نیست کھ ما محبت و عشقمان را 
برای بعدا بگذاریم!

- عجیب با آخر جملھ ش موافقم! چون من عاشقتم برام زیبای! برام 
خاصی! برام تکی! بیشتر مواقع برام پیش می اومد ھمھ می پرسیدن از 

چیھ این بد اخالق خوشت اومد زنش شدی؟ ھیچوقت ھیچکس نفھمید 
حتی این بد اخالقیات برای من شیرین بود چون من عاشقت بودم! اونا 

کھ عاشق نبودن بفھمن چقد بھ دل می شینی!

نمی دانم چرا حس کردم چشمانش نم دار شد. بھ سمتم برگشت و کف 
دستش را دور گردنم. انداخت طوالنی بھم زل زد. انگار کھ ھرگز من 
را ندیده بود انگار کھ بار آخری باشد کھ ھم را می بینم آن قدر عمیق 

نگاھم می کرد کھ حس می کردم زیر تب نگاھش دارم می سوزم.
من ھم بھ چشم ھایش زل زدم. لب ھایش تکانی خورد اما چیزی نشنیدم. 
نگاه چشم ھایش عمیق تر شد و دستش دور گردنم محکم تر شد. این بار 

لب ھایش محکم تکان خورد، آن قدر محکم کھ ویرانھ ھای قلبم را بھ 
یک باره بھ محکم ترین ستون ھایش تبدیل کرد! 
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- نارنگی دوستت دارم.

بوی نارنگی

الی روسری ام را کمی پایین آوردم و نفس عمیقی کشیدم. مثل این کھ 
بھ ھوای ھمیشھ شرجی شمال عادت کرده بودم کھ فراموش کرده بودم 

تھران با وجود آن ھمھ کارخانھ قطعا گرم است و این ھمھ لباس پوشیده 
بودم. با وجود باالتر رفتن وزنم ھم با کمی پیاده روی ھم حتی عرق 

می کردم. 
نگاه کوتاه دیگری بھ صفحھ موبایلم انداختم تا بدانم ارشیا تماس گرفتھ 
است یا نھ اما صفحھ خالی بود. پوفی کالفھ کشیدم. این روزھا اصال 

طاقت منتظر ماندن را نداشتم و بالفاصلھ صبرم را از دست می دادم. تا 
خواستم دنبال خوراکی در کیفم بگردم کھ صدای پیامکم بلند شد. موبایل 

را کھ برداشتم متوجھ شدم ارشیا است پیامک را باز کردم. 
(بیا تو فرودگاه)

ابروی متعجب باال انداختم و نگاھی بھ اطراف انداختم. چطور فھمیده 
بود من رسیده ام؟

کیفم را برداشتم و بی وقفھ سمت فرودگاه راه افتادم. از ھمان دم در 
شلوغی بیداد می کرد و مردم با عجلھ در رفت و آمد بودند. یک سری 
منتظر کسی بودند. یک سری خداحافظی می کردند و یک سری اشک 

می ریختند. 
شالم را محکم کردم و داخل رفتم. ھر چھ نگاھم را چرخاندم در آن 

شلوغی ارشیا را پیدا نکردم اما انگار او من را از قبل پیدا کرده بود. 
در رو بھ رویم قرار گرفت و بھ سمتم راه افتاد. زمانی کھ بھم رسید، 

قبل از ھر حرف و سالمی پرسیدم.
 

- این جا برای چی اومدیم؟ 

دستم را گرفت و سمت صندلی ھا راه افتاد. زمانی کھ من را نشاند 
سرش را چرخاند تا متوجھ چیزی شد االن برمی گردمی زمزمھ کرد و 
رفت. نگاھم دنبالش روانھ شد کھ متوجھ شدم مشغول خریدن دوتا آبمیوه 
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شد. زمانی کھ برگشت ھردویش را دست من داد. ابروی باال انداختم قبل 
از من خودش بھ حرف آمد. 

- مال شما دوتاست، من نمی خورم! 

سرم را کج کردم و چشم ھایم را ریز کردم.

- می تونستی ببریمون یک کافھ شیک خسیس! نھ رو صندلی فرودگاه 
کھ رایگانھ! 

از  شوخیم نھ تنھا خنده اش نگرفت، بلکھ چشمانش را غم پوشاند. حس 
کردم بغض دارد زمانی کھ زمزمھ کرد. 

- فرصت نشد ھیچوقت! 

نگران شدم. خواستم کھ بلند شوم اجازه نداد و خودش ھم کنارم نشست. 
برای چند ثانیھ سرش پایین بودم اما عاقبت کھ سرش باال آمد، فقط بھ 

رو بھ رو زل زد حتی از نیمرخش ھم می توانستم بفھمم تا چھ حد 
ناراحت است. 

- دارم از ایران میرم ناریال! 

در زندگی ام ھرگز بابت ھیچ چیز تا آن حد شوکھ نشده بودم! بھ گوش 
ھایم شک کردم و از ھمان ثانیھ اول مشغول دلداری بھ خودم شدم کھ 
اشتباه شنیده ام اما صورتش کھ بھ سمتم برگشت فھمیدم تا چھ اندازه 

حرفش را درست شنیده ام! رد قطره اشک چکیده اش ھنوز روی 
گونھ اش بود ارشیای کھ ھرگز غمگین بودنش را ھم ندیده بودم گریھ 

کرده بود! با این کھ لب ھایم می لرزید اما با ھر جان کندنی بود بھ 
حرف آمدم. 

- حق نداری این کار رو بکنی! امیر بفھمھ کشتت! چشم امیر رو دور 
دیدی آره؟! 
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چشم ھایش را کھ بست این بار صدایم را باال بردم. سریع شانھ ھایم را 
گرفت و لب زد خواھش می کنم، آن قدر مظلوم ادایش کرد کھ گریھ ام 

گرفت. سرش را پایین انداخت حس کردم نمی خواھد اشک ھایم را 
ببیند. 

- ده دقیقھ دیگھ ھواپیما پرواز می کنھ! با اھل خونھ خداحافظی کردم. 
نذاشتم ھیچکدوم بیان اینجا دل کندن ازشون برام سخت بود اما نھ بھ 
سختی دوری از تو و امیر! بھتر کھ امیر نبود چون اصال پای برای 

رفتن برام نمی موند! تو رو اما نتونستم نبینم! 

دستم را کھ بھ شانھ اش گرفتم. سرش را بلند کرد بغضم شدید بود 
نمی توانستم حرف بزنم اشک ھایم بی اراده روی گونھ ام می ریخت. 

در نگاھم سوالم را دید کھ خودش ھم با بغض جواب داد. 

- خواھش می کنم ھیچوقت ازم نپرس چرا دارم میرم ناریال! خواھش 
می کنم!

بوی نارنگی

لب ھایم قبل از این کھ تکان بخورد، صدای بلندگوی فرودگاه و بغض 
ھایم آن را بست. از حالت صورت ارشیا تشخیص دادم کھ پرواز اوست 

کھ صدایشان می زند. سرم را کج کردم و چشم ھایم را از فشار اشک 
بھ ھم فشردم. دستش کھ بھ شانھ ھایم کشیده شد لب ھایم لرزید. یک 

دقیقھ کھ از پشت پلک ھای پر اشکم بھش زل زدم. بلند شد انگار دیگر 
نمی توانست تحمل کند. 

یھ جوری میرم بمونی با خیالم زندگی کنی... 
یھ جوری میرم بھ جای ھردوتامون عاشقی کنی... 

شناختم تو رو بگو از این بھ بعد چی داری رو کنی... 
یھ جوری میرم دوباره دیدنم رو آرزو کنی...
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بلند شدم و لب زدم: انصاف نیست، نکن! نتوانستم تحمل کنم و صدای 
ھقم ھقم باال گرفت. 

انصاف نیست چجوری با دلم خداحافظی کنم... 

بھ سمتم برنگشت. دستھ چمدانش را برداشت و راه افتاد. دنبالش چند قدم 
رفتم صدای گریھ ھایم ھرلحظھ بیشتر می شد. 

فرصتی نموند نشد دوباره تو چشات نگاه کنم... 
نگاه کنم... 

صدایش زدم. آن قدر بلند کھ نھ تنھا او چند نفر دیگر ھم بھ سمتم 
چرخیدن. زمانی کھ چرخید چشم ھای سرخ و اشکی اش حالم را بدتر 
کرد. نتوانستم تحمل کنم دویدم و بغلش کردم حتی یک لحظھ ھم صبر 

نکرد فورا دست ھایش را دورم پیچید. در آغوشش آن قدر ھق ھق کردم 
کھ داشتم از حال می رفتم. کمی کھ از ھم جدا شدیم با ھق ھق و گریھ 

لب زدم.

- بخاطر ھمھ کوتاھیام متاسفم! 

دست ھایش را باال آورد و دور صورتم حلقھ کرد انگشت ھای 
شصت اش را از دو طرف زیر چشم ھای خیسم کشید. 

- بی معرفت بودی دیگھ! 

سرم را پایین انداختم و تا توانستم ھق ھق کردم اشک ھایم جلوی دیدم 
را گرفتھ بود صدای گریھ ام باال رفتھ بود. 

گرفت و گیر کار ھردومون بھ ھم بفھم... 
منم بخاطر کوتاھی ھام متأسفم... 

ولی خدای تقصیر تو بود بی معرفت بی معرفت...
شد یھ بارم حالمو بپرسی...
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شد یھ بار ببندی زخم بالمو...
حواسم ھست کھ خیلی وقتھ کندی چالمو...

من دوست دارم بفھم...
قبول بخاطر کوتاھی ھام متاسفم ولی خدایی تقصیر تو بود بی معرفت... 

چانھ ام را باال گرفت و لبخندی میان آن ھمھ غبار غم بھ رویم زد. 

- فقط بھش نگو کھ من برات عطر کالمنتین می خریدم کھ براش بوی 
نارنگی بدی بزار تا ابد فکر کنھ کھ بوی خودتھ ! 

سرم را کھ پایین انداختم، رفت! 
برای ھمیشھ رفت!

حتی دیگر برای یک نگاه ھم برنگشت! حتی برای یک نگاه! 
دست ھایم را جلوی صورتم گرفتم و تا نتوانستم ھق زدم. دلم 

می خواست دنبالش بدوم! کاش دلیل رفتنش چیز دیگری بود! کاش 
می توانستم نگھ ش دارم! قانعش کنم! با آخرین کاشم کنار یک ستون 

افتادم و زار زدم. 

خداحافظت... 
خدای من کنارتھ بعد من... 

خداحافظت... 
فقط خودش ھواتو داره قدر من... 

خداحافظت... 
دعای خیر من می مونھ برات... 

یک کاری نکن این آخری دوباره اشکمون دراد… 

پایان. 
خرداد ماه ھزار و سیصد و نود و نھ. 

با تشکر از تمامی کسانی کھ من را در این راه ھمراھی کردند. 
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