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-شنیدم، فقط باال و پایین پریدنشون رو میهارو نمیصدای فریادها و تشویق های تماشاچی

ید، چککنند یا حریف مقابلم رو. خون از ابروم میدیدم. برام مهم نبود که اسم من رو صدا می

ثل یک تیکه سنگ شده بود. منقبض، یخ، چکید...تمام تنم مچکید، از دهنم میاز دماغم می

-ام میهام درد میکرد، معدههام عرق کرده بود و مچ دستسنگین. دست هام توی دستکش

آوردم. تمام این هارو تحمل می کردم برای یک چیز. بردن سوخت و شب حتما خون باال می

 و چندین سال سگای که با زحمت ی زیرزمینی، دادن قسط وام برای نجات خونهاین مسابقه

ام. خون از ابروم به بیرون پاشید. مشت دوم به دو زدن خریده بودم. مشتی خورد توی گونه

ی راستم اومد، جا خالی دادم و بعد کوبیدم وسط صورتش. پخش شد. داور روی سمت گونه

تشک می کوبید و من دعا دعا می کردم که بلند نشه. هیچ جونی توی تنم نمونده بود برای 

ام های تار به مرد نگاه کردم و تمتر بود، با چشمارزه با مردی که پونزده کیلو از من سنگینمب

ی اداد. و باالخره تمام. حریف قدر من کم آورد. یخ نشست روی ابروم، حولهحلقم طعم خون می

هام گیج می زد. تا به حال اینقدر داغون نشده بودم. لبخند کرد و من چشمتنم رو خشک می

م. تمام زندگی من مثل همین لحظه بود، کتک خورده، خسته، پر از طعم خون اما ناچار به زد

ای که کسی در اون پا نمیگذاشت تا مرز مردن مشت خورده ادامه دادن. من برای حفظ خونه

 یبودم. خب، این هم از خونه. بعد چی؟ خونه برای کی؟ برای مادر نداشته؟ پدر نداشته؟ خانواده

 نداشته؟

«سیاوش میزونی؟ -

 ام. تنها کسیالی چشم هام رو باز کردم و به رضا نگاهی انداختم. دوست دوران سخت زندگی

 که داشتم.

«سیاوش با توام؟ -

سری تکون دادم. 

«میریم پیش دکتر. بخیه الزمی. جون داری؟-
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ن بود. هام رو تنم کرد و بعد توی ماشین نشستم، امین هم همراهموسر تکون دادم، لباس

 ها که کنارم رویهای ورم کرده به کیفِ پولها رو ترتیب میداد. با چشمدوستی که مسابقه

صندلی بود نگاه کردم. توی مشتم فشردمش. این زندگی کی می خواست روی خوشی بهم 

 نشون بده؟ میرفتم تا دوباره ابروم رو بخیه بزنم.

ی خواب احتیاج نداشتم. تن اندازه صدای زنگ موبایلم مثل ناقوس مرگ بود. به هیچ چیز

شد گوشی رو به گوشم هام باز نمیدردمندم رو تکون دادم و دست دراز کردم سمت صدا. چشم

 چسبوندم.

«بله؟ -

«الو سیاوش جان؟ -

مغزم شروع کرد به تحلیل کردن. خانم رستمی بود. زنی که مثل مادر بود. برای من، برای رضا، 

 ا.هبرای ویدا، برای خیلی

«بله خانم رستمی؟ -

«خوبی مادر؟ احوالت خوبه؟ خواب بودی نه؟ بیدارت کردم -

ظهر بود.  ۱نگاه چرخوندم سمت ساعت. 

«شما خوبین؟ -

«منم خوبم. اگه بد موقع مزاحم شدم یه وقت دیگه زنگ بزنم -

«نه بفرمایید. چیزی شده؟ -

«ت داشتم اگه توام میتونی...ای داریم... دوسنه پسرم. امروز توی موسسه یه جلسه -

 حرفش و قطع کردم.

جلسه با کی؟ هیشکی دیگه نمیتونه مشکالت موسسه رو حل کنه. خسته نشدین این همه  -

«به زور با شهردار این ورو رئیس اون ور جلسه گذاشتین؟
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-ریهو؟ خیبسیاوش جان این دفعه با یه خَیِری جلسه داریم. خانم رستگار رو یادته؟ خیریه گل -

شد، این خَیِر کلی کمکشون کرده و دوباره سرپا شدن. من نمیتونم دست شون داشت منحل می

ها به من اعتماد کردن این همه مدت. اگه بیخیال بشینم و منتظر اون رو دست بذارم. این بچه

یه ذره پولی باشم که مردم به ما میدن هیچی دیگه از این بچه ها نمیمونه. من دوست داشتم 

«بیای تا در جریان همه چیز قرار بگیری... منت سر من بذار و بیاتو 

نشستم روی تخت و نگاهی به خودم داخل آیینه انداختم. ابروی چپم چسب پهنی داشت. 

جوری که کمی روی پلکم رو هم گرفته بود. زیر چشم راستی کبود بود. پیشونیم کمی باد کرده 

با این قیافه کجا می رفتم؟ می گفتم کتک  و قرمز بود و چشم هام کال کمی پف داشت.

به مسابقات کسی چیزی خوردم؟ همه از ورزشی که من می کردم خبر داشتند اما راجع

ام ها که برام رو داشت و اون بچهنمیدونست. جهنمی گفتم. این موسسه که برام حکم خونه

 مثل خانواده بودند از هرچیزی مهم تر بود.

«باشه ساعت چند؟ -

«عت چهارسا -

«باشه خودمو میرسونم -

«ممنونم عزیزم. میبینمت -

«فعال خداحافظ -

«خدافظ -

تن له و لورده ام رو به سمت حمام کشیدم. شاید این کوفتگی رو آب گرم رفع می کرد. 

ها سر بزنم اما با یادآوری شکل و حال نیم ساعت زودتر به موسسه رفتم. میخواستم به بچه

م. نمیخواستم بترسونمشون. برای کمتر دیده شدن خودم رو سریع به اتاق صورتم پشیمون شد

ای به تقه "نرگس رستمی مدیر موسسه  "مدیر رسوندم. نیم نگاهی به تابلو کنار در انداختم 

 در زدم. 
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«بفرمایید-

در رو باز کردم و داخل شدم. پشت به در داشت کاغذ هایی رو مرتب می کرد. در رو بستم.

«سالم -

با شنیدن صدام با لبخند برگشت، اما با دیدن صورتم لبخند روی لبش ماسید.

«چی شدی؟ -

مبهوتانه پرسید.

«تونم بشینم؟یه کم جدی تمرین کردم. مشکلی نیست، می -

ی سوال و جواب شنیدن نداشتم.اشاره کرد به مبل رو به روش. نشستم. حوصله

«دعوا کردی؟ -

«دعوا؟ من؟ -

«گیت هم نبودی. اما آخه این صورت...اهل دعوا نیستی. از بچه میدونم که -

«چیزی نیست. دعوام نکردم. جدی تمرین کردم... -

«ابروت شکسته؟ -

«یه خراش کوچیکه. خوب میشه -

«من اگه میدونستم نمیگفتم بیای پسرم... میگفتم استرا... -

 حرفش رو قطع کردم.

«یتونم برگردم. مشکلی نیستاگر قیافه من آبروتون رو می بره م -

اخمی کرد.

«منظورم این بود که بمونی خونه و استراحت کنی... -

«من خوبم. مشکلی نیست-
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«خوبه. خوشحال و ممنونم که اومدی -

«خب این خَیر کی هست؟ اسمشو شنیدیم؟ -

«نمیدونم. -

«نمیدونین؟ -

یر هم خانم محبی به من معرفی کرد. ام با رستگار قطع شده. این خَنه. میدونی که من رابطه -

اش رو از رستگار میگیره بهش زنگ می زنه و برام ازش وقت خودشم ندیدتش. گفتش شماره

«بیاد اینجا ۴میگیره... زنگ زده و اونم قبول کرده که امروز ساعت 

ها چرا اینقدر ساده بودند؟ابرو باال بردم. این خانم

تون اون رو دیده نه خودتون؟ بعد چرا خودتون رین که نه رابطیعنی شما االن با کسی قرار دا -

«تماس نگرفتین باهاش؟

کنه، ها نشها حاضرم ضایع بشم اما غرور این بچهخاطر این بچهیه تیریه توی تاریکی. به -

ش اخودمم تماس نگرفتم چون محبی زبون نرم تری داره نسبت به من. گفتم اون میتونه راضی

«حتما اینا آدم پولدارن. هرروز هرروز وقت کمک کردن ندارنکنه. باالخره 

های پولدار بود!پوزخندی زدم. من هر چی می کشیدم از آدم

خواین بهش چی بگید؟ تا اومد بگید پول موسسه داره تموم میشه و صاحب خب شما می -

مون خورده پولدارش خیلی وقته عمرشو داده به شما و ماهم همه پوالشو خرج کردیم و مالقه

«ته دیگ؟

تکیه داد.

اینقدر منفی نباش سیاوش. اول بیاد من ببینم چی میگه. کی آخه همینجوری گنده گنده  -

«پول خرج می کنه؟ حتما یه داستانی داره
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که به نظرم مردی فربه و کت »بود. اگر این خَیر  ۴نگاهی به ساعت انداختم. سه دقیقه به 

اینجا نبود، هیچ  ۴راس ساعت « کمک میکرد تا اسمی در کنه شلواری بود که برای خودنمایی

رای رفتم توی فکری بکم باید میجوره نمیتونستم روی قول و قرارهاش حساب باز کنم و کم

رسوند و  ۴تر خودش رو به سختی به عدد ی بزرگها. نگاهم به ساعت بود و عقربهاین بچه

 د. رستمی نگاهی به من کرد.ای به در خوردر کمال تعجب همون لحظه تقه

 «بفرمایید -

هام کمی به خاطر خوردن ضربه تار در باز شد و نگاه من ثابت شد روی دختری جوان. چشم

 استار های سفید رنگی رو دیدم، بعد مچ پایمیدید. بیشتر دقت کردم. از پایین به باال، اول آل

 شلوار جین آبی خوشرنگ. مانتوی ها رو بیشتر نمایش میداد.ظریفی که پابندهای بافت اون

 ش رو حس میام بوی عطر خنکهام صورتش رو تار میدید اما بینیمشکی و شال آبی. چشم

 کرد. این بود اون خَیر معروف؟

 «سالم -

ای کردم و سری تکون دادم و رستمی که انگار از صداش لطیف بود. نرم هم بود. تک سرفه

 من متعجب تر بود جواب داد. 

 «م عزیزم... خوش اومدیسال -

 «ممنون. میتونم بشینم؟ -

 «بله حتما... شما... -

 حرفش رو قطع کرد. 

 «افخم هستم. ترانه افخم. با شما جلسه دارم دیگه درسته؟ -

از تعجب لب هام رو بهم فشردم. این همون بود؟ رستمی با خوشرویی دستش رو به سمت مبل 

 روی من دراز کرد. بهرو
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 «خوش اومدی. بشین بله عزیزم. -

نگار ای لبخند می زد. اای به من زد و نشست. انگار نه انگار به صورت ترکیدهلبخند دوستانه

این همه کبودی و زخم رو نمیدید. نفس بیرون دادم. با ورودش یک جور انرژی خاصی دورم 

 رو احاطه کرده بود. 

 «دیر که نرسیدم؟ -

دقیقه کشید. رستمی جواب  ۴:۰۱ودش رو به زور روی نگاهی به ساعت انداختم، عقربه تازه خ

 داد. 

نه عزیزم... لطف کردی تشریف آوردی من نرگس رستمی هستم، مدیر موسسه، ایشون هم  -

 «آقای فرهمند 

 کیفش رو روی مبل کنار گذاشت. 

 «خیلی خوشبختم... -

 سری تکون دادم در جواب و رستمی لبخند زد.

 «خب من در خدمتم... -

از همه ممنون که دعوت مارو پذیرفتی عزیزم و شرمنده که نتونستم خودم باهاتون  اول -

 «تماس بگیرم و دعوتتون کنم

 «اس ایشاهلل که بتونم مفید باشم...خواهش میکنم، وظیفه -

سکوت شد. تعجب رستمی از حضور این دختر جوان باعث شده بود تمام سناریویی که برای 

 راب بشه. دختر نگاهی به صورت هر دوی ما انداخت و لبخندی زد. دیدن این خَیر چیده بود خ

خب.. میدونم شاید انتظار دیدن من رو نداشتین و احتماال االن یه کم گیج شدین. اول از  -

 «ای اطالعات دارید؟همه من میخوام بدونم معرف شما کی بوده و از من و کارم تا چه اندازه

 م. ااش چسبیده بود ته بینیق می کرد. عطر لطیف و خنکابروم می سوخت. زیر چشمم ذوق ذو
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. ی گل بو شمارو شناختهشمارو خانم محبی به من معرفی کرده. که ایشونم از معاون خیریه -

من حتی نمیدونم کمکی که شما به این خیریه کردین که االن باعث شده بیشتر مشکالتش 

 «حل بشه مالی بوده یا...

 دختر رو نگاه کرد. سکوت کرد و منتظرانه 

خب پس به نظرم اول من خودم رو معرفی کنم تا بعد ببینیم من میتونم کمکی بهتون کنم  -

 «یا نه. موافقید؟

 من بی حرکت نگاهش کردم و رستمی با لبخند سری به عالمت مثبت تکون داد.

ه. از نسالگی توی خیریه های مختلف کار می کردم. یعنی به صورت داوطلبا ۱۷من از سن  -

خیریه های مرتبط با مبتالیان به سرطان، تا کودکان کار و خیلی چیزهای دیگه. هر کاری که 

از دستم برمیومد تا به حال انجام دادم، از نظافت موسسه تا پیدا کردن اسپانسر برای برگزاری 

ن کرد سال کلی تجربه به دست آوردم که ازشون برای بهتر ۷بازارچه خیریه. بنابراین توی این 

بو، من و تیمم یه بازارچه ترتیب ی گلاوضاع موسسه ها استفاده کردم. مثال برای موسسه

 یدادیم و سه تا اسپانسر جذب کردیم که هزینه بازارچه رو تامین کنن، اون بازارچه که بازارچه

میلیون تومن برای موسسه سود داشت و بسیاری از مشکالتش حل شد  ۸۰غذا بود، نزدیک به 

خب برای خیلی موسسه های دیگه که تمایل برگزاری بازارچه ندارن و بیشتر احتیاج به یک  و

 «سری رابط ها دارن که مستقیم بهشون کمک بشه هم کارهایی انجام دادیم.

ای رنگ رو بیرون آورد و به سمت خانم رستمی دست برد سمت کیفش و آلبوم آچهار سرمه

 گرفت.

من و تیمم این مدت انجام دادیم، ما برای برگزاری بازارچه و این بیشتر کارایی هست که  -

ای دریافت نمیکنیم، اما حداقل انتظارمون اینه که هرکاری که از دستمون برمیاد هیچ هزینه

ای که نیازمند کمک هست این اطمینان رو بهمون بده که بعد از دریافت پولی که از موسسه

شه تمامش رو برای ذینفع ها خرج کنه. برای همین بازارچه و یا کمک های مردمی جمع می
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قبل از شروع کار یک ضمانت نامه امضا می کنیم. این طور که شما ضمانت می کنید تمام 

پولی که از فعالیت ها به دست میاد رو خرج ذینفع ها کنید؛ اونم به این صورت هست که ما 

ز شما بخوایم که گزارش های مالی هر موقع که بخوایم می تونیم به موسسه مراجعه کنیم و ا

رو در اختیارمون قرار بدید. اگر شما این پول رو غیر از ذینفع ها در جای دیگری خرج کنید یا 

گزارش های مالی به اندازه کافی واضح نباشن، سرنوشت این موسسه میشه مثل موسسه نیک 

 «گوهر. فکر می کنم حتما ازشون شنیدید؟ درسته؟

 سه ها نداشتم اما خانم رستمی ابرویی باال برد.من آشنایی با موس

 «منظورت خیریه کودکان کار گوهره؟ که االن چند وقتی هست منحل شده؟ -

میلیون رو  ۵۰شون سود دهی داشت، تنها ی ما برای خیریهمیلیونی که بازارچه ۱۲۵بله، از  -

خیلی از بچه ها هنوز  خرج ذینفع ها کرده بودند. قبل از اینکه من به اون خیریه کمک کنم

لباس و تخت و چیزهای اولیه نداشتند، من مدام سر می زدم میدیدم هیچ فرقی نمیبینم. ازشون 

گزارش خواستم، امتناع کردند، چندین بار باهاشون به گفتگو نشستم اما تاثیری نداشت. در آخر 

اه قانون وارد شدم و ای که اونجا نگهداری می شد جا پیدا کردم، از رتا بچه ۲۳۰وقتی برای 

 «خیریه منحل شد.

 اش نمیخورد. راه قانون!بی حرکت نگاهش کردم. اینجور کاراها به هیکل و قیافه

منو ببخشید که اینقدر رک و بی پروا حرف می زنم. اصال نمیخوام هدف این موسسه رو  -

یشن وارد این فضا م نادیده بگیرم. اما حتما شما از من بهتر میدونید که چقدر زیادن آدمایی که

 «تا جیب خودشون رو پر کنن و دقیقا اونایی که به کمک احتیاج دارن سرشون بی کاله میمونه

 خانم رستمی نگاهش رو از روی آلبوم گرفت و به دخترک دوخت. 

نه عزیزم حساسیتت رو درک می کنم و کامال خوشحالم از اینکه جوونایی مثل شما پیدا  -

 «سال کم اینقدر دقیق باشن و فقط و فقط به هدفشون فکر کنن... میشن که با این سن و
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ای از ام که مشکالت موسسه رو بشنوم، اگر هم کسی دیگهشما لطف دارید. من آماده -

 «کارمندان موسسه هست که میتونه کمکمون کنه خوشحال میشم حرفای اونارو هم بشنوم...

سه های مختلف، بازارچه هایی با شکل و رستمی آلبوم رو به سمت من گرفت،ورق زدم. موس

شمایل مختلف. اسپانسر های به نام. بازیگر و فوتبالیست ها مشهور! چطور این کار رو می کرد 

 این دختر؟ چه برشی داشت؟ این جوریش رو ندیده بودم!

 ترانه

 توی ترافیک مدرس به ابی گوش میدادم. 

 "بخند تو سرمست...جهان کوچک من از تو زیباست... هنوز از عطر ل "

ی همیشگی قرار گذاشته بودم تا راجع به کار جدید با بچه ها همون روز بعد از جلسه توی کافه

باهاشون حرف بزنم، کل راه فکرم مشغول بود و با اینکه توی ترافیک سرسام آور بعد از ظهر 

ی سمت در چوبهای تهران گیر کرده بودم، چیزی ازش نفهمیدم. ماشین رو پارک کردم و رفتم 

ی حضورم نشدن. نشستم سر میز. کافه. اینقدر مشغول خنده و مسخره بازی بودند که متوجه

جای همیشگیم. به عادت همیشه با اعتماد به نفس سالمی بلند دادم تا ساکت بشن. برگشتن 

ر بام. بعد از اظهار دلتنگی و چه خسمتم، دو هفته بود که ندیده بودمشون. پریدن روی سرو کله

 این صحبت ها مجال دادن که حرف بزنم.

 «حاال اجازه میدین که بریم سر اصل مطلب؟ -

 نفر حاضر بودند.  ۱۵نفر،  ۱۹بله ها از جای جای میز بلند شد. از 

 «اول از همه بگید ببینم امیرعلی و لیدا و اممم میالد و محبوبه چرا نیومدن؟ -

 علیرضا که کنار دستم نشسته بود جواب داد:

 «زوجا باهم رفتن مسافرت -
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اِ چه خوب... پس علیرضا من هرچی میگم یادت بمونه درست درمون براشون توضیح بده  -

 «خب؟

 چشمی گفت. 

خب بچه ها، خانم ایزدی مارو به این موسسه معرفی کرده. مشکالتشون خیلی زیاده، اما  -

دشم و پدرش که خوی اصیلیه. خانم رستمی رییس اونجاست که میگه این موسسه رموسسه

توی یک بهزیستی بزرگ شده تاسیس کرده و حاال رسیده به دخترش. مثل اینکه وضع مالی 

باباش خیلی خوب بوده و تا مدت ها تونستن هزینه هارو از پوالیی که بابائه گذاشته بوده واسه 

ینه اموسسه استفاده کنن اما االن کم کم دارن دچار مشکل میشن. یکی دیگه از مشکالتشون 

سالگی بهزیسیتی رو ترک کنن. بعضی هاشون که تایید بشن  ۱۸که بچه های بهزیستی باید 

که می تونن مستقل باشن جدا میشن و یک سری هاشون که کمی مشکل دارن توی خونه 

ماه زندگی میکنن تا استقالل رو یاد بگیرن. اما مشکل اصلی اینجاست  ۶نفره حدودا  ۱۰های 

ا درسشون ضعیفه و خیلی هاشون توی مدارس به خاطر ترحمی که که بسیاری از بچه ه

بهشون می شه نمره از معلم ها میگیرن و معلم های داوطلب تعدادشون در این موسسه کمه 

و هر چی ام که مدیر موسسه تالش کرده برای آموزش این بچه ها به نتیجه نرسیده بنابراین 

ر دانشگاه ای بلد نیستن که کناقبول میشن حرفهبیشتر اونها دانشگاه قبول نمیشن و یا اگه 

انجام بدن تا خرجشون در بیاد . خیلی از بچه هام نا امید میشن، معلوم نیست کجا میرن و در 

 «ی خوبی در انتظارشون نیست...کل آینده

با دقت نگاهم می کردند، با شناختی که ازشون داشتم هر کدوم در ذهنشون دنبال راه حلی 

یشه دیدن این تصویر برام خاص و دوست داشتنی بود. آدم هایی با این سطح بودند. هم

اجتماعی، با این لباس ها و ماشین های گرون تمام دغدغشون می شد کمک. به هر کس، به 

 هر چیز. دلم میخواست صورت تک تکشون رو ببوسم.
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بچه  مشکل این دلم می خواد فکر کنید، درست مثل االن که ذهنتون درگیر شده. مهم ترین -

سالگی نمیدونن باید چیکار کنن. موسسه هم تقصیری نداره، فضا کمه،  ۱۸ها اینه که بعد از 

 «بچه های بدسرپرست و بی سرپرست زیادن...

 سمیه نفسی بیرون داد.

 «ی آموزش کار کنیمباید رو مسئله -

 سری به عالمت مثبت تکون دادم.

 «ای هم داری؟ایده -

ای معلم میخوان. ماها خودمون خیلی با بچه ید ببینیم برای چه سطح آموزشیاول به نظرم با -

ها سروکله زدیم و خوب میشناسیمشون، آموزش دادن به بچه های دبستانی و یا حتی تا 

راهنمایی راحته. درس های دبیرستانیه که یه کم سخت میشه، مثال فیزیک و ریاضی و زیست، 

بده که روش کامال مشرف باشه... اگه بتونیم از بچه های درسایی هستن که باید کسی آموزش 

ای یکی دوبار هر کدوم هر درسی رو به عهده بگیرن دانشگاه کمک بگیریم، که مثال هفته

ام کمک میگیرم... بدترین حالتم اینه که کسی خوب میشه، نشد من از معلمای مدرسه خاله

 «نیممیخواد بیاد که پول بگیره دیگه، پولشو جور می ک

ی پیدا کردن معلم برای تمام مقاطع رو میسپرم به خودت. میدونم از خوبه پس این مسئله -

 «پسش برمیای

 با کمال میل پذیرفت. 

 «خب بقیه نظراتتون رو میگید؟ ساکتین امروز؟ -

 سپهر باد لپ هاش رو خالی کرد.

 «وضعیت اینترنتشون چطوره؟ -

 ای باال انداختم. شونه
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 «دم رفت بپرسم، اما بعید میدونم بچه ها به اینترنت دسترسی داشته باشننمیدونم، یا -

ازه داد مون اجخب ما میتونیم ازشون بخوایم یه فضایی در اختیارمون قرار بدن که اگه بودجه -

براشون چندتا کامپیوتر بخریم که از االن با این سیستم آشنایی داشته باشن... وضعیت یادگیری 

 «ن هم مهمه...شوزبان انگلیسی

ی خیلی خوبیه... دنبالش میافتی سپهر؟ ببین میتونی کیس مانیتور دست دو خوب آفرین ایده -

 «پیدا کنی؟

 «آره حتما... میسپرم چندجا -

 «خب دیگه؟ مسعود تو چی؟ ساکتی؟ -

نمیدونم... به نظرم یکی از کارایی که باید بکنیم اینه که بچه هارو به مطالعه عادت بدیم.  -

این کارم نیاز به اینه که همه جور کتاب تهیه کنیم و به دستشون برسونیم تا هر کدوم نسبت 

 «به شخصیتی که دارن سراغ کتابا برن

 «به تهیه کتاب خوب با قیمت پایین داری؟ای هم راجعو ایده -

ر هدنبال کتاب دسته دو سالم می گردم، توی پیج اینستاگراممون هم یه اطالعیه میدیم که  -

م اگه اکسی کتابی داشت که نخواست می تونه به ما اهدا کنه... یه سری کتاب های آموزشی

 «دسته دوم پیدا نشد من خودم میخرم

 «عالیه... -

 ای رو پایین گذاشت. علیرضا لیوان چای

 «حاال این موسسه می خواد بازارچه راه بندازه یا نه؟ -

 «ای نداره؟یدهقراره تا فردا بهم خبر بدن، کس دیگه ا -
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ی کار رو گرفت و همه نظر و ایده های خودشون رو دادند و مثل همیشه هر کس یه گوشه

به بازارچه، فردای اون روز دوباره به قرار شد من برای دیدن شرایط بچه ها و صحبت راجع

 بهزیستی سر بزنم. 

ته بود اینقدر مغزم خس ام نشسته بودم.خسته از یک رو پر از حرف روی بالکن با لیوان نسکافه

 که به هیچ چیز فکر نمی کردم. 

 «ترانه... -

 برگشتم، بابا بود. 

 «جانم بابا... -

 «با این شلوارک نشستی رو بالکن پشه همه وجودتو میخوره بچه -

 لبخند زدم، نشست کنارم. 

 «میدونم، حسش نبود عوض کنم -

 «ات خوب بود؟چه خبر بابا؟ جلسه -

 ز گذاشتم. لیوان رو روی می

به آره، آدمایی خوبی بودن به نظرم... یه سری همفکری ها کردیم با بچه ها راجع -

 «مشکالتشون، ایشااهلل که حل میشه

 «اش چیه؟اسم خیریه -

 «بهزیستی نرگس، خصوصیه -

 «بازارچه دارین بازم؟-

 «نمیدونم. قرار شد فکراشونو بکنن، فردا دوباره میرم اونجا -

 «همیشه میتونی رو من حساب کنی؟ واسه اسپانسرو، کمک و مالی این طور چیزامیدونی که  -
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 لبخند عمیق نشست روی لبم، بغلش کردم.

 «ام بودیممنونم ازت بابا، مرسی که همیشه حامی -

 دست کشید به موهام.

دیگه آدم وقتی میبینه دخترش اینقدر خوش قلبه، خجالت میکشه، دوست دارم منم یه کم  -

 «و باشمشبیه ت

 به خودم فشارش دادم.

 «تو این چیزارو یاد من دادی -

 ای نشوند روی موهام. بوسه

 «بهت افتخار می کنم بچه -

تازه رسیده بودم، دل تو دلم نبود که زودتر به خود بچه ها سر بزنم. اما قبلش قرار بود با خانم 

نی بدارچی برام چای و شیریی کوتاهی داشته باشیم. آرستمی راجع به برگزاری بازارچه جلسه

تر آورد، خانم رستمی بعد از چند دقیقه وارد شد. لیوان چای رو پایین گذاشتم و به احترامش 

 بلند شدم. 

 «خوش اومدی عزیزم بشین... -

 «سالم... -

رو به فرزند خوندگی بگیره، به روی ماهت، شرمنده من دیر اومدم، یه خانمی می خواد یه بچه -

 «یره... داشتم ایشونو راهی می کردم...هی میاد و م

 «زیادن کسایی که اینکارو می کنن؟ -

س، انه واال... قبال بیشتر بودن... االن دیگه کسی ازدواج نمیکنه، اوضاع مملکت بهم ریخته -

ن، اام سخت میگیره. همه عصبیمردم از لحاظ مالی مشکل دارن، از یه طرفی سازمان بهزیستی

 «بچه دادبه هرکسی نمیشه 
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 «ام بیشتر میشهدرسته... اینطوری مشکالت موسسه-

آره خب... جمعیت همینطوری باال تر میره. اصال بیشتر بچه ها دوست ندارن از اینجا برن،  -

ده هاشونم که یه وقت کسی انتخاب کربعضی –خندید  –وقتی کسی میاد میرن قایم میشن 

ن شده. می ترسن از یه چیز جدید. دوست دارن اینقدر دیوونه بازی در آوردن که طرف پشیمو

 «هاشی سختیبه همین روند ادامه بدن با همه

 نفسی بیرون دادم.

 «ایشاهلل که بتونم یه کم براشون مفید باشم -

حرف زدیم، از تصمیمشون برای برگزاری بازارچه و از هم فکری های من و بچه ها. ازشون 

دن تا من نسبت یه چیزی که هست و چیزی که خواستم که جای جای موسسه رو نشونم ب

احتیاج داریم تصمیم بگیرم. زمان کالس هاشون بود و باید کمی منتظر میموندم. توی دفترچه 

ی اکوچیکم کار هام رو یادداشت می کردم و خانم رستمی با تلفن مشغول صحبت بود که تقه

دی شد. سر باال نیاوردم تا فرگفت و مشغول صحبت  "بفرماییدی  "به در خورد. خانم رستمی 

اید ام بود، اگر االن نمینوشتم بکه وارد اتاق می شد رو ببینم، تمام حواسم پی نوشتن برنامه

 پشت فرمون این کار رو می کردم و اصال قصد کارهای خطرناک نداشتم. 

 «سالم... -

وز اول توی دفتر صدا صدای مردی بود. که از قضا به نظرم آشنا میومد. همون مردی بود که ر

 اش با این موسسه چیه.رستمی دیده بودم و اصال نفهمیده بودم که رابطه

 «سالم پسرم... چه عجب کردی... بیا بشین... احوالت چطوره؟ -

 بدون حرکتی سری تکون داد و من هم سر تکون دادم. یعنی سالم.

 «ممنونم. میشه حرف بزنیم؟ تنها -



@yekefarvardin ع-نویسنده: هلیا  یک فروردین 

18 

 

فم ام رو توی کیتما به من اشاره کرده بود. بی حرف دفترچهبیشعور! نگاهش نمیکردم، اما ح

 گذاشتم و ایستادم. 

 «اِ، ترانه جان کجا عزیزم بشین شما... -

 بی حرف و کیف به دست به هر دو نگاه کردم، خانم رستمی برگشت سمت مرد:

 به موسسه میخوای بگی جلوی ترانه جان بگو، دیگه ایشونمسیاوش جان اگه چیزی راجع -

 «جزو ماست.

نگاهی به سرتاپام انداخت. از نگاه های اون روز و امروزش به این نتیجه رسیده بودم که هنوز 

 من رو جدی نگرفته بود.

من،  ها، یونس گریه کنان اومده پیشپس همینجا میگم که ایشونم بشنون... رفتم پیش بچه -

م این بچه به زور از این جا بره، اگه میگه نمیخوام از اینجا برم و مامان جدید نمیخوام، نمیخوا

ای این بچه رو مجبور کنه به رفتن من این موسسه رو روی سرش خراب شما، یا هر کس دیگه

 «می کنم

خونسرد گفت و آروم. بدون هیچ عصبانیتی. من هنوز نگاهش نمیکردم، یک نیروی عجیبی 

 من رو از نگاه کردن بهش منع می کرد. 

 «ای رو با زور از اینجا فرستادم بیرون؟ی سیاوش؟ من کی بچهاین چه حرفیه می زن -

ماهه داره به این موسسه رفت و آمد می کنه خبر دارم.  ۴به اون خانمی که االن من راجع -

ماهه می گه یونس،  ۴اینم میدونم که شوهرش گردن کلفته و هر کاری بخواد می کنه، اون 

شوهرش استفاده کنه و یونس رو ببره هم یه بالیی  یونس میگه نه. اگه بخواد از زور و قدرت

 «سر اون میارم هم یه بالیی سر مسئوالی این موسسه که زیر بار زور رفتن

و رفت و ازش یه یه بوی عطر تلخ موند. خانم رستمی آهی کشید و برگشت پشت میزش. 

 نشستم سر جام. نمیدونستم درست بود چیزی بپرسم یا نه که خودش شروع کرد. 
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 «گیر افتادم من به خدا... -

 «یونس چند سالشه؟ -

سال... این خانمی که امروز ازش گفتم از روی اولی که اومد از یونس خوشش اومد، وضع  ۸ -

شون خیلی خوبه، نزدیک ده ساله ازدواج کرده هر کاری کرده بچه دار نشدن، آدمای مالی

 تا دل این بچه رو به دست بیاره، هران فقطم یونس نشسته به دلشون، هی میره و میاد خوبی

ه همیشه ای کی بچه هام هستن میگه نه... این به دلم نشسته، شبیه بچهچی ما میگیم بقیه

آرزو داشتم داشته باشمش. یونس از نوزادی اینجا بوده، گذاشته بودنش پشت در موسسه، اون 

 «ست دارهام سیاوش رو دوام گناهی نداره، به ماها عادت کرده. خیلیبچه

 ی این موسسه بود. جلوی دهنم رو گرفتم تا نپرسم این مرد دقیقا چه کاره

امروزم این خانمه کلی اسباب بازی و ماشین و این چیزا خرید یونس یه نگاهم بهش  -

ننداخت... هر چی مشاور و اینام باهاش حرف زدن تاثیری نداشته، همشم می ترسیدم سیاوش 

 «تاسفانه فهمیداین موضوع رو بفهمه که م

دوباره جلوی خودم رو گرفتم تا نپرسم این مرد نسبتش با این موسسه چیه. بهش گفت پسرم، 

 اما مطمئنا پسرش نبود.

ی خوبی در بیان به نفعشونه چرا این ترس اینقدر این بچه ها اگه به سرپرستی یه خانواده -

 شه. من فکر می کنم اینتوی این بچه ها هست؟ شاید یکی از مشکالت بزرگتون همین با

ها به دلیل نداشتن ارتباط کافی با دنیای بیرونشون ترسو شدن، این اصال خوب نیست بچه

 «خانم رستمی

 بی حرف و با استرس نگاهم می کرد. 

 «این مشکل خیلی بزرگیه، من یه دوست روانشناس دارم. مینا شکاری. میشناسیدش؟ -

 ابرو باال برد. 
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 «شون رو توی تلویزیون دیدمبله برنامه های ای -

من ازش می خوام که یه جلسه بیاد و با بچه ها حرف بزنه... توی این جور کارها بارها به ما  -

کمک کرده، خود شما هم به کمک ایشون باید ببینید مشکل از کجای سیستمتون هست که 

 «حلش کنید

 لبخندی زد. 

 «دختر تو مثل فرشته میمونی... -

 سیاوش

 «وشیت...سیاوش گ -

بی اهمیت به صدای زنگ موبایلم سرعت مشت هام رو بیشتر کردم اینقدر زدم تا جایی که 

مشت هام بی حس شده بود. نفس بیرون دادم و سر تکیه دادم به کیسه بوکس. همدم تمام 

روزهای تلخ و سخت من این دستکش ها و این کیسه بوکس بود. رضا نزدیکم شد و حوله رو 

 پرت کرد سمتم.

 «گوشیت خودشو کشت -

 «به درک -

 «برو ببین کیه... شاید مهم باشه -

 پوزخند زدم. 

 «کی با من کار داره آخه؟ -

  "نرگس رستمی  "دوباره صدای موبایلم بلند شد. پوفی کردم و رفتم سمت کیفم. 

 «بله؟ -

 «سیاوش جان. پسرم خوبی؟ -
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 «ممنون. اتفاقی افتاده؟ -

 «نه، وقت داری صحبت کنیم؟ -

 «چیزی شده؟ -

 «نه یه کم حرف دارم باهات -

 «اگه طوالنی نیست آره. یه کم دیگه شاگردم میاد اما اگه موضوع مهمیه بگید االن -

نه من با ترانه صحبت کردم قرار شد کارای مجوز برای برگزاری بازارچه رو بکنه. بهش  -

گیرم ن زنگ زدم ازت اجازه بگفتم تو پلیسی و اگر به مشکلی برخورد باهات تماس بگیره. اال

 «ات رو بهش بدم.که شماره

 هام. هنوز نفهمیده بود که من از کار بی کار شدم.پوزخندی نشست روی لب

ه یه اش رو داشته باشم، بمشکلی نیست، فقط بگید یه اس ام اس به من بده که من شماره -

 «ها نمیخوام جواب بدم، میخوام بدونم که اونهسری شماره

 «شه پسرم حتما.ممنونم ازت. میبینمتبا -

 «خدافظ -

 «خدافظ. -

 گوشی رو پرت کردم روی ساک و رفتم سمت دوش ها. صدای رضا بلند شد. 

 «کی بود شیطون؟ -

 «رستمی -

 «چه خبر از مونا؟ -

 «بکش بیرون از این سوال -

 «خب جواب درست حسابی نمیدی که فضولی منم بخوابه -
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 «خبر ندارم -

 «... پریروز اومد دم باشگاه خبر نداری؟ای بابا -

 رکابی مشکی خیس از عرقمو در آوردم.

 «واینسادم باهاش چاق سالمتی کنم. رفتم -

 «خیلی سنگ دلی سیاوش. چته خب؟ وایسا حرفشو بزنه -

 رفتم داخل حموم.

 «تو حرف نزنی نمیگن اللی. خودم میدونم دارم چیکار می کنم -

 «بیشعوری دیگه -

 «ای نیست تو دست و بالت؟ پول الزمممسابقه -

 «تازه سرو صورتت خوب شده االغ. بس کن دیگه -

 «از کجا در بیارم بخورم اونوقت؟ -

 شیر آب رو باز کردم. سرش رو از باالی در کوتاه حموم داخل آورد. آب پاشیدم روی صورتش. 

 «گمشو اون ور... -

 «می خواستم قشنگیاتو ببینم -

 «ور دیگه نشونت بدم؟میخوای ببینی ج -

 «شوخی سرت نمیشه ها -

 «ای هست یا نه؟مسابقه -

نه آقا نیست. توام باید یه فکری به حال خودت بکنی، مگه تور نمی بری این ور اون ور؟  -

 «پولش که خوبه

 «حوصله آدمارو خیلی ندارم. بعدم دست تنهام. روانیم می کنن این مردم -
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بلد، بعدم سرو کله زدن با مردم بهتر از مشت خوردنه، مغزت یکیو پیدا کن مثل خودت کار  -

 «میپکه اگه هی بخوای مسابقه بدی

 «ترجیح میدم تا آخر عمرم مشت بخورم ولی با این مردم نفهم سفر نرم -

 «من که هنوز امید دارم برگردی سرکارت -

 پوزخند زدم. هیچ امیدی به بازگشت نداشتم. 

 «چیزی نمیگی؟ -

 «چی بگم؟ -

 «من مطمئنم یه چیزی میشه، تو می تونی برگردی -

برگردم چیکار کنم؟ کار درست رو مگه من نکردم؟ مگه همین تو نبودی گفتی سیاوش پا  -

رو دم بد کسایی گذاشتی اما روزگارشون رو سیاه کن. روزگار کی سیاه شد؟ من. کی این لنگ 

ن اگه برگردم بازم می خوام کار درستو یه کار و پوله؟ من. کی راست راست میگرده؟ آقا دزده، م

 «کنم، ایندفعه می زنن خالصم می کنن، دیگه تعلیق از کارو اینا نداریم.

ساکت شد. حرفی نداشت که بزنه. آب رو بستم و حوله رو دور خودم پیچیدم و بیرون اومدم. 

 گرفته تکیه به دیوار داده بود و نگاهم می کرد. 

 «نوز؟قشنگیامو می خوای ببینی ه -

 اش گرفت. خنده

 «آدم نمیشی تو -

 رفتم سمت رختکن. 

 «ام به من میندازهغصه نخور داداش، باالخره خدا یه نگاهی -

 «مطمئنم سیاوش. مطمئنم که اینجوری نمیمونه -
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 "ام.سالم، ترانه "

 های درشتِ مشکی رنگشچند بار نگاهم از روی این دو کلمه رفت و اومد و بی اختیار یاد چشم

افتادم. این دختر بدون تعارف زیبا و دست نیافتنی بود. نه فقط برای من، برای هر مردی. 

ی نسبتا رندش رو سیو کردم و وارد تلگرام شدم. نتونستم جلوی کنجکاویم رو بگیرم شماره

ی کاریست و این عکس هاش رو ورق می زدم و به این فکر می کردم که این شمارهعکس

ها داخل طبیعت گرفته شده بود و ی عکسمشکی و حالت دار بود. همهها؟ موهاش بلند و 

هاش تمام مناسب کوهنوردی و کمپینگ. ابروم باال رفت. عجب! حس مبهمی نسبت به لباس

ها، نه به عنوان پلیس بلکه به عنوان یک آدم عادی این آدم پیدا کرده بودم. در تمام این سال

ای چیزی، کسی و یا هدفی انرژی، وقت و هزینه بذاره اون طور برکسی رو ندیده بودم که این

اش رو صرف می هم در ازای هیچی! تا اونجایی که فهمیده بودم این دختر وقتش رو، انرژی

کرد اما در قبالش هیچ پولی نمیگرفت و من نسبت به این موضوع کمی شک داشتم. امکان 

دن میداد. اما چقدر؟ این که تمام نداشت. کمک و موارد این چنینی، به آدم حس مفید بو

کاریم  یات رو بذاری روی همچین مسائلی؟ بدون هیچ پیشرفتی توی زندگیت؟ تجربهجوونی

 بهم میگفت زود اعتماد نکنم. 

 ترانه

 «سپهر دستت درد نکنه... -

 «خواهش می کنم کاری نکردم که... تشکر نداره -

 «م به زحمت میافتیاین ماشین منم به خرج افتاده دیگه، هی توا -

 «این چه حرفیه... چشه مگه؟ پیش کی بردی باز؟ -

 «نمیدونم واال دادم همایون برد. وقت نکردم برم -

 «بابات گیر داد دوباره؟ -

 خندیدم.
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 «اون که میگه من خجالت میکشم اگه کسی بفهمه تو پاترول داری -

وار ار، تارام نمیدونم چی ولی شاسی بلند سدبلیو سوامآره دیگه واال... بابا بنز سوار، مامان بی -

 «این تویی و یه ماشین فکستنی

 مشت زدم به بازوش.

 «بابا واسه منم شاسی بلنده دیگه -

آره وانت عمو یحیی هست؟ میشناسیش دیگه؟ اونم یه جورایی شاسی بلنده واال. فرق هست  -

 «دختر جان فرق هست

جاهایی که من میرم کارایی که من میکنم با این سپهر توروخدا تو دیگه این حرفارو نزن.  -

 «جور ماشینا نمیشه

یه دنده تر از تو ندیدم. به خاطر خودت میگم. حداقل تو که طبیعت گردی یه هایلوکسی،  -

پرادویی چیزی میخریدی. این اذیت میکنه. یه وقت میری یه جا میذارتت، ماشااهلل تنها رفتن 

 «د باره.صو گم و گور شدنتم که سالی سی

 «ایشاهلل که چیزی نمیشه. اگه دیدم اذیت میکنه بازم چشم -

 «چشمت بی بال.. این بازارچه چی شد؟ -

ند ها صحبت کنم و اینکه برم چمجوزاش نسبتا اوکی شده. حاال باید واسه اسپانسرا با بچه -

ت چند رفجارو ببینم. اون سالن شمس که دوست بابا بود و فقط پول برق و این چیزارو میگ

وقته تعمیرات داره. خودشم رفته کانادا. باید دنبال یه جای جدید باشیم. می ترسم باهامون راه 

 «نیان

 «آره تورو ببینن و باهات راه نیان؟ -

 «چمه مگه من؟ -
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شیرینی دیگه. مثه اون دفعه سر سالن ایوانکی نبود؟ هر چی منو و میالد حرف زدیم یارو  -

 «ای اومدی بیرون اونم با لبخنددقیقه ۱۰پایین نیومد. تو رفتی 

 غرغرانه سری تکون دادم. 

به خدا من نه الس میزنم با کسی نه ناز و عشوه میام.. اینقدر این موضوع رو بهم میگن  -

 «دیگه دارم به خودم شک می کنم

اِ بی تربیت. من کی همچین چیزی گفتم؟ تو صورتت مثبته. انرژیت مثبته. یه جوری به  -

 «میگی که نه نمیتونه بیاره طرف

 لبخند زدم. 

 «ایشاهلل که همین طوره. برم من؟ کاری نداری؟ -

 «نه عزیزم. سالم برسون به همه -

 «اس دور هم میخوریمنمیای باال؟ شام آماده -

 «ها قرار دارم بریم فوتبال.نه با بچه -

 «باشه خوش بگذره -

 در رو باز کردم و پیاده شدم. 

 «خدافظ -

 «ه سالمتب -

 زنگ رو زدم و ایستادم. صدای قدم های همایون رو میشنیدم. در رو باز کرد و کنار ایستاد. 

 «سالم خانم -

 «اینقدر به من نگو خانم همایون. علیک سالم. میزونی؟ -

 سری تکون داد پسر جوان. 
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 «بله شما خوبین؟ -

 «قربونت. ماشین من آماده نشد؟ -

 «مش. کارواشم بردم. بنزین هم زدمچرا خانم عصری رفتم گرفت -

ی ماشین های این نگاه چرخوندم داخل حیاط. کنار ماشین تارا پارک بود. رخش من از همه

 خونه خوشگل تر بود اصال!

 «دست گلت درد نکنه. -

 «وظیفس. -

هار بقدم تند کردم و نگاهی به ماشین انداختم و لبخند زنان به سمت ورودی خونه رفتم. گل

 برام باز کرد.در رو 

 «سالم خانم -

 «ساله من میگم نگو تو هی میگی... ۱۰اهلل اکبر. باز گفتی خانم؟  -

 لبخند زد. شیرین و خوشگل بود. اونقدر زیبا میخندید که به همایون حق میدادم عاشقش باشه. 

 «ببخشید. خوش اومدین -

ه رفته بودم تمام جونم درد می هام رو در آوردم. اینقدر رادمپایی هام رو جفت کرد و من کتونی

 کرد.

 «اس؟کی خونه -

 «همه هستن -

 «کجان؟ -

 «آقا و خانم توی اتاق تلویزیونن تارا خانم هم توی اتاق خودشونه -

 «باشه مرسی -
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کیفم رو به دستش دادم و قدم تند کردم سمت اتاق تلویزیون. صدای اخبار میومد. مثل همیشه! 

 با مامان، نه مامان با اون.  زدو سکوت. نه بابا حرفی می

 «سالم -

بلند و با اعتماد به نفس. مثل همیشه. هر دو برگشتند و نگاهم کردند. بینشون نشستم. 

 بوسیدمشون. عزیزترین های زندگیم بودند.

 «خوبی مادر؟ -

 نگاهش کردم.

 «شکر شما خوبی؟ بابا تو چطوری؟-

 «صبح تاحاال؟ما هم خوبیم بابا جون. چه خبر؟ خسته نشدی از  -

 «چرا خیلی... شام خوردین؟ خیلی گشنمه -

 «شامو می خوریم ۸آره ساعت ده شده مادر. میدونی که ما  -

 «باشه پس من برم یه چی بخورم -

 به سمت پله ها میرفتم که رضوان رو دیدم. لبخند زدم. 

 «میزونی؟ -

ر میکرد و دست راست مامانم به روم لبخند زد. زنی که از نوزادی من و تارا توی این خونه کا

 بود. گل بهار دخترش هم چهار سال بعد از من به دنیا اومده بود. توی همین خونه!

 «میزونم مادر. تو خوبی؟ چیزی خوردی؟ -

 «نه.. چیزی هست؟ -

 «آره مادر ماکارانی درست کردم. گرم کنم؟ -

 «خودم میام گرم میکنم -
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 «نی و دوش بگیری میز آمادستتعارف داری با من؟ تا  لباستو عوض ک -

 «مرسی رضوان جونم -

 «چطوری عجوزه؟ -

 برگشتم و صورت به صورت تارا شدم. لبخند زدم. 

 «تو چطوری سلیطه؟ -

 خندید.

 «زبون نیست که. آدم یه چیزی بهت میگه همون لحظه برمیگردونی. کجا بودی تا حاال؟ -

ها یه سری هماهنگی انجام بدم. تو کجاها دنبال کارای یه موسسه. بعدشم رفتم کافه با بچه -

 «بودی امروز؟

 «ظهر رفتم مزون یلدا چیزای خوشگلی داشت. نمیخوای یه سر بزنی؟ -

 «فعال وقت ندارم. چیزی خریدی؟ -

 «آره... دوتا مانتوی تابستونی خریدم. -

 «رنگ روشن؟ -

 «ونت میدمام لیمویی. حاال برو کاراتو کن بیا نشآره، یکی آبی نفتی، یکی -

 «چند؟ -

 «ای نهصددونه -

 ابرو باال بردم. 

 «رو گنج نشستی دیگه -

 «خفه شو دوستِ من -
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میلیون پول دوتا مانتو دادی؟ میدادیش به  2آخه دوبار میخوای بپوشیش دیگه. چه خبره؟  -

 «من خودم بهت میگفتم خوشتیپ

 «تو بگی بدرد نمیخوره -

 «ن وسطام ایآره بهادر باید بگه، من کی -

 زد به بازوم و خندید.

 «گمشو -

 و گم شدم!

ی این خیابون شلوغ، تصادف کردن مضطرب پاهام رو تکون میدادم. توی این ترافیک، گوشه

ام، ن "سیاوش "چی بود دیگه! نگاهی به ساعت انداختم، یک ساعت دیگه با اون مرد اخموی 

یم. از خانم رستمی خواسته بودم همراهم داخل سالنی که برای بازارچه پیدا کرده بودم قرار داشت

بیاد که گفته بود نمیتونه و به جاش سیاوش رو با خودم ببرم و هر چی سیاوش بگه! هنوز هم 

نتونسته بودم ماجرای ارتباط این آدم رو با این موسسه بفهمم. پلیس موسسه بود؟! پوفی کردم 

ت ود و تنها ماشین اون بود که خسارو به پرایدی که سپرش داغون شده بود نگاه کردم. مقصر ب

دیده بود. این غول مشکی رنگ من اونقدر ارتفاع داشت که به جایی نمیخورد! پلیس هنوز 

نرسیده بود و من عجله داشتم. عصبی بودم و اصال دلم نمیخواست به قرار دیر برسم. ناچارا 

 اش رو گرفتم. بعد از چند بوق صداش توی گوشم پیچید.شماره

 «بله؟ -

 «سالم... خوبین؟ -

 «شما؟ -

 اس نداده بودم؟امهام رو روی هم فشردم. مگه من اسدندون

 «امترانه -
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 «افخم؟ -

 «بله-

 «آهان. با یه خط دیگه تماس گرفتین فکر میکنم. چون من اون خط رو سیو کردم -

 ام.زدم به پیشونی

اس دادم. این خط کاریم امام بهتون اسای وای ببخشید من فکر کنم با اون یکی خط -

 «هست

 «مشکلی نیست. امری داشتین؟ -

واال زنگ زدم عذرخواهی کنم ازتون. من توی راه سالن بودم که تصادف کردم. خیابونای  -

تهران رو هم که میشناسید اینقدر ترافیک زیاده هنوز پلیس نرسیده. این بنده خدایی که زده 

که کارای بیمه رو بتونه انجام بده. واقعا معذرت می به من خسارت دیده حتما باید پلیس باشه 

 «امخوام ولی فکر نمی کنم تا یه ساعت دیگه برسم سالن... شرمنده

 «حالتون خوبه؟ مشکلی که براتون پیش نیومده؟ -

نه نه... من خوبم. مشکلی نیست... واقعا دوست ندارم جایی دیرتر از زمان قرارم برم. این  -

که پیش اومده. شرمندتون شدم، من با سالن هم هماهنگ میکنم یه روز  جزو معدود دفعاتیه

 «دیگه که شما هم وقت داشتین بریم

 «شما االن کجا هستین؟ -

 «ام... پلیس هم داره میادمن توی بلوار کاوه -

 «شما لطف کنید یه آدرس از اونجایی که هستین برای من بفرستید -

 ابروهام باال رفت. 

 «برای چی؟ -
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من خودم رو میرسونم اونجا، باالخره همکارم هستن بهتر و سریع تر کار رو انجام میدیم به  -

 «قرار هم میرسیم.

 «آخه... -

 «تعارف نکنید -

 «ام به خدا. االن یه لوکیشن براتون میفرستم.شرمنده -

 «باشه منتظرم -

 «ممنونم خدافظ -

 «خدافظ-

براش فرستادم. با اکراه عکسش رو باز کردم.  توی تلگرام اسمش رو سرچ کردم و لوکیشین رو

یه دونه عکس داشت. سیاه و سفید بود. برفراز کوه بلندی ایستاده بود و به دوردست نگاه 

 میکرد. کوهنورد بود؟ عجب!

تکیه دادم به ماشین و منتظر خیابون هارو نگاه میکردم. چرا هیچ وقت نمیتونستم به صدای 

با تلفن حرف می زد و انگار داشت به آقای پلیس آدرس میداد. این شهر عادت کنم؟ مرد مسن 

 یافت. نوک پام روی الستیک جلو گذاشتم وترافیک بود و حتما مارو بین انبوه ماشین ها نمی

خودم رو باال کشیدم و روی کاپوت نشستم. بی توجه به نگاه و حرف های مردم چشم دوختم 

ای برای خودم پیدا کنم و لذت ببرم. هدم یک منظربه ماشین ها. سعی می کردم هرجایی که بو

نمیدونم چقدر گذشته بود که صدای موتور سنگینی رو شنیدم که کنار ماشین ایستاد. مرد سیاه 

 پوشی پیدا شد و کالهش رو برداشت. ابروهام باال رفت. 

 «نیومده پلیس هنوز؟ -

ختیار شالم اخودش هم پلیسه. بی نباید اول سالم میکرد؟ گفت پلیس و من یاد این افتادم که

 رو جلوتر کشیدم و از روی کاپوت پایین اومدم. 
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 «سالم -

 لعنتی! وقتی سالم نکرده چرا سالم میکنی؟ چون پلیسه؟

 سری تکون داد. 

 «سالم -

 «نیومده هنوز مثل اینکه پیدا نکرده -

 نچی کرد. 

 «چقدر خنگ شدن اینا -

 چیزی نگفتم. 

 «؟با اون تصادف کردین -

 به پراید و مرد کناریش اشاره کرد. چرا حضورش بهم استرس داده بود؟ 

 «بله -

 «مضطربین؟-

 هام گرد شد. چشم

 «نه برای چی؟ -

 «نمیدونم. دارم این حس رو میگیرم -

 اگر استرس و اضطراب رو میفهمید حتما اگر دروغ میگفتم هم میفهمید. 

 «آره ولی نمیدونم چرا -

 «بشینید توی ماشین-

 «چرا؟ -

 «اگه بهتون نیاز بود صداتون میکنم -
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نمیدونم چرا به حرفش گوش دادم. نشستم توی ماشین و به مسئول سالن اطالع دادم که 

دیرتر می رسیم. پلیس که رسید کمی باهاش صحبت کرد و بعد از ده دقیقه اومد سمت ماشین 

ردم قصر درسته یا نه. تایید کو بعد از گرفتن کارت ماشین و گواهینامه پرسید که حرف مرد م

و بدون هیچ حرفی رفت. این بار زخم های صورتش بهتر شده بود ولی هنوز ابروش کمی زخم 

های بود. روز اول که توی موسسه دیدمش سعی کردم جوری برخورد کنم که به خاطر زخم

ت و خصورتش احساس بدی پیدا نکنه و معذب نشه. نگاه کردن به اون زخم ها برام خیلی س

دردآور بود اما دلم نمیخواست مردی که نمیشناختم رو ناراحت کنم. حاال که فهمیده بودم 

 ها به خاطر اون باشه. شغلش چیه، احتمال میدادم که این زخم

نیم ساعتی طول کشید و باالخره پلیس سوار موتور شد و رفت و سیاوش با مرد دست داد و به 

ی خدافظی سری برای مرد مسن و پیاده شدم و به نشونهسمت ماشین اومد. در رو باز کردم 

تکون دادم با لبخند سری تکون داد و بوقی زد و رفت. گواهینامه و کارت ماشین رو به سمتم 

 گرفت. 

 «ممنون. زحمت دادم بهتون -

 «خواهش میکنم -

 ساعت دیگه بود.  ۱نگاهی به ساعت کردم. با این ترافیک خیلی زود می رسیدیم 

 «م؟بری -

 «اگر مشکلی ندارین میتونیم با موتور بریم. سریع تر میرسیم -

این مرد من رو میترسوند. این ابروی زخم و این ته ریش و این لباس های مشکی رنگش، این 

 نگاه هایی که انگار تا ته ذهن آدم رو می خوند و حاال این پیشنهادش.

 «اممم... -

 «یدت. اگر راحت نیستید پشت سر من با ماشین بیاای نیسبی تعارف بگید. برای من مسئله -
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میتونه منتظر باشه و ساعت  ۸دوباره نگاهی به ساعت انداختم. مسئول سالن گفته بود تا ساعت 

 بود. استرس بدی تمام بدنم رو گرفته بود. نمیدونم چرا قبول کردم. ۷نزدیک 

 «ام. فقط ماشین رو چه کنیم؟ همینجا جاش خوبه؟نه من اوکی -

 «آره اینجا رفت و آمد زیاده. سعی می کنیم زود برگردیم. چیز خاصی که توی ماشین ندارین؟ - 

 «نه... فقط یه کوله که با خودم میارم -

 «باشه پس قفل کنید بریم -

هام میلرزه. در رو قفل کردم و نگاهش کردم. ترس ام رو برداشتم. حس می کردم دستکوله

 دم لبش کج شد. هام رو خوند. حس کرتوی چشم

 «می ترسی؟ -

 خب این اولین فعلی بود که جمع نبست. نفسی بیرون دادم.

تاحاال سوار نشدم. کارای خطرناک زیاد کردم ولی نمیدونم چرا به این یکی هیچ وقت هیچ  -

 «ام کنهکس نتونست راضی

 «آهان یعنی سعی کردن و راضی نشدی؟ -

 «آره... -

 «و حاال چرا راضی شدی؟ -

 «هاست. واسه گرفتن جا باید بجنبیمابستون و فصل فصله بازارچه خیریهت -

 ابرویی باال برد. 

 «خوبه. این کاله رو بذار -

 «پس شما چی؟ -

 «من خوبم. بذار -
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 اش رو باال دادم. نشست روی موتور. بی حرف کاله رو روی سرم گذاشتم. سنگین بود. شیشه

 «سوزه...جای غلط نذاری، یه وقت پات می بشین پاهاتو بذار اینجا، مراقب باش -

 با دقت به جایی که گفت نگاه کردم.

ی موتور سواری هر موقع ترسیدی من رو بگیر. مشکلی نیست. خجالت هم نداره. شیوه -

 «کنم نه تو خجالت بکش. خب؟همینه. نه من فکر خاصی می

 سری تکون دادم. 

 «رو بذار رو این خودت رو بنداز روی موتوری من، این پات حاال دستتو بذار روی شونه -

کاری که گفت رو کردم. اون هم مثل سپهر برای من، مثل میالد، مثل خیلی از دوستای پسرم. 

 خجالت نداشت. ) به خودم دلداری میدادم( 

 ی چشم نگاهم کرد.از گوشه

 «ای؟اوکی -

 «آره -

 «بریم؟ -

 روی رون پام.نمیدونستم با دست هام چیکار کنم. گذاشتمشون 

 «بریم -

 «محکم بشین -

اولین گازی که به موتور داد، جوری به عقب پرت شدم که ناخوداگاه پهلوش رو چنگ زدم. 

ی چشمش جمع شده بود. انگار میخندید. از خجالت و ترس سرخ شده بودم و قلبم سریع گوشه

م اصال کی بود که من تر از هر زمانی در زندگیم می زد. این چه کاری بود من کردم؟ این آد

اینطور باهاش موتور سواری می کردم؟ دعا دعا می کردم که زود برسیم و برای برگشت حتما 

اسنپ میگرفتم. جرعت نمیکردم دست هام رو از روی پهلوهاش عقب بکشم، حس می کردم 



@yekefarvardin ع-نویسنده: هلیا  یک فروردین 

37 

 

اگر یک لحظه دست هام رو رها کنم از پشت پخش خیابون میشم. کم کم مغزم شروع کرد 

کردن و خودی نشون دادن. احساساتم خیلی داشت اذیتم می کرد. مغزم گوشزد کرد که  به کار

ی موتور سواری لذت ببرم. بدنم کمی از حالت خشکی و کرختکی آروم باشم و از اولین تجربه

ی این مرد اخمو سعی کردم به اطرافم نگاه کنم. اونقدر سریع از کنار در اومد. به جای پس کله

ها رد می شدیم که من فقط ازشون یک سری نور میدیدم. دیدن ترافیک و رد انبوه ماشین 

شدن به این سرعت از کنارشون باعث شد تا فکر خریدن یه موتور به سرم بزنه! لذت وصف 

 ای بود. نشدنی

 «حالت خوبه؟ -

 با صدای بلند پرسید. 

 «آره -

 «چی؟ -

 «میگم آره -

 «سرد نیست؟ -

 «نه خوبه -

 «نمیشی من راحت باهات حرف می زنم؟ناراحت که  -

 کاش اصال باهام حرف نزنی! 

 «نه نه این طوری بهتره... -

 «بلند بگو -

 «میگم مشکلی ندارم این طوری بهتره. راحت باشین -

 «خب اگه تو بخوای راحت نباشی منم برمیگردم به حالت اول -

 «باشه منم راحتم از این به بعد -
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دقیقه بود که رسیدیم. سریع  ۷:۲۰رسیم نه من حرفی زدم نه اون. چیزی نگفت. تا زمانی که ب

پیاده شدم و مانتوم رو مرتب کردم. جزو معدود زمان هایی بود که مانتوی دکمه دار پوشیده 

 بودم، شانس خوب! وگرنه با این سرعتی که اومدیم مانتوم از تنم در می اومد.

 «همین جاست دیگه؟ -

 نگاهی به اطراف انداختم.

 «آره -

 سیاوش

حتی دستشویی های سالن رو هم نگاه کرد و در آخر نپسندید. محترمانه به مسئول گفت که 

پارکینگ اونطوری که تعریف کرده بودند نبوده و اگر میدونست پارکینگ این سالن اینقدر 

کوچک و کم ظرفیته از همون اول قراری برای بازدید نمیگذاشت. این دختری که تا همین 

یقه پیش ترسیده پهلوهای من رو چسبیده بود، حاال جسور شده بود و مرد رو مواخذه چند دق

میکرد برای ندادن اطالعات درست. اونقدر خوب از حق خودش دفاع کرد و مرد رو مجبور به 

 عذرخواهی کرد که من نیازی به دخالت ندیدم. بیرون که اومدیم هنوز اخمو بود.

 «یش میاداشکال نداره. این جور چیزا پ -

 «از اینکه مردم هنوز یاد نگرفتن روراست باشن عصبانی میشم -

 «باید عادت کنی -

 «نباید عادت کنم. چرا آدم باید به بدی عادت کنه؟ -

 «واسه اینکه اعصابت آروم باشه -

 «شما خودت به عنوان پلیس میتونی خالف و بدی و دزدی رو ببینی و بگی عادت میکنم؟ -

 «ی تو نیست که آدمارو تغییر بدیام اینه. اما وظیفهختر خوب. وظیفهاین شغل منه د -
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عد پشت ی بوظیفم این نیست ولی حداقل میتونم ازش حساب پس بگیرم. شاید اگه دفعه -

 اش رو میکرد یاد من بیافته و دروغ نگه. اعتراض به نظرم هیچتلفن داشت به یکی تبلیغ سالن

 «وقت بد نیست

 «ای نمیگم.بول دارم. بنابراین چیز دیگهحرفت درسته و ق -

 نفسی بیرون داد. 

 «ممنون -

 کاله رو گرفتم سمتش.

 «بریم؟ -

 نگاهی به کاله و بعد من انداخت. 

من اسنپ میگیرم از همینجا. شمارو هم امروز کلی اذیت کردم. ممنونم. اگر دوست داشتید  -

 «برای فردا بعد از ظهر هم قرار بذاریم

 «یم؟قرار بذار -

 ام رو قورت دادم.چشم هاش گرد شد. خنده

آره... نه یعنی... واسه دیدن سالن جدید. من لوکیشن رو براتون می فرستم. اگر دوست داشتید  -

تشریف بیارید. البته فکر می کنم خیلی چیز جذابی نیست این کار... ولی خب خانم رستمی 

 «اصرار داشتن تایید شما هم باشه

نم خودم رو برسونم. اگر هم راحت تری اسنپ بگیری اصرار نمیکنم... اگر باشه سعی می ک -

 «تعارف میکنی تعارف نداشته باش من مسیرم همون وره

 «نه تعارف نمیکنم به خدا. شما تشریف ببرید -

 «قرار بود راحت حرف بزنیم -

 «سخته یه کم... -
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 «کجاش سخته؟ -

 «تاحاال با یه پلیس راحت حرف نزدم آخه -

 ام رو خوردم.ام گرفته بود و خندهدهخن

 «االن که پلیس نیستم پیش تو -

 «شما از اونایی که به حجابم گیر میدن؟ -

 نتونستم جلوی خودم رو بگیرم، لبخندی کمرنگ نشست روی لبم.

 «از اولش میخواستی اینو بپرسی نه؟ -

 ام با استرس نگاهم میکرد. بی توجه به خنده

 «راستش آره -

 «من از اوناش نیستم. نه... -

 «پس از کدوماشون هستین؟ -

های تعلیم دیده برای مقابله با تروریسم و موارد این چنینی... یه مدت توی نوپو بودیم، نیرو -

 «بعد وارد آگاهی شدم

 «خب یعنی چیکار میکنید؟ -

 «ی منهشناسایی باند های قاچاق و قاچاقچیا و این جور مسائل به عهده -

 داد. سری تکون 

 «آهان... خوبه. پس شما به حجاب گیر نمیدین نه؟ -

 ابرو باال انداختم. 

 «نه... -

 «خب خداروشکر -
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 «حاال چیکار میکنی؟ با من میای؟ یا میخوای اسنپ بگیری؟ -

 «اسنپ میگیرم. شما برید -

 «بگیر وقتی اومد و سوار شدی منم میرم -

از توی جیبش بیرون آورد. بعد از ده دقیقه  اش روچند ثانیه نگاهم کرد و بعد سریع گوشی

 ای درخواستش رو نپذیرفت. ناامیدانه دوباره تالش کرد. تالش هیچ راننده

دختر خوب االن رسیده بودی دم ماشینت. چرا تعارف می کنی؟ یا میترسی هوم؟ ایندفعه  -

 «آروم تر میرم. بیا بریم

 . مثل دختر بچه ها میموند.سر باال آورد و نگاهم کرد. نشسته بود روی جدول

 «به خدا اینجوری دیگه خیلی مدیونتون میشم... -

 ابرو باال بردم. 

 «ات...چه حرفیه. فعال که ما مدیون توییم. پاشو بریم زودتر بری برسی خونه -

دراز کشیده بودم روی مبل. تلویزیون خاموش بود. چراغ ها همه غیر آباژور کنار مبل خاموش 

های مشکی رنگم هنوز به تنم بود و حس و حال نداشتم عوضشون کنم. صدای بودند. لباس 

خط  توی تلگرام مسیج داده بود. با "ترانه افخم "گوشیم که بلند شد دست دراز کردم سمتش. 

 اش. شخصی

 "سالم این لوکیشن قرار فردا. بابت امشبم هزار بار ممنونم. ایشاهلل بتونم جبران کنم. "

هیچ کسی رو به این سرعت نمیدادم. ولی این بار اصال متوجه نبودم که  تایپ کردم. جواب

 حتی یک دقیقه هم از پیامش نگذشته. 

 "سالم. راحت رسیدی؟ "

 "بله"
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 ام رو کردممن کاری نکردم که تشکر کنی. اون بچه ها برای من خیلی مهمن. فقط سعی"

 "برای بهتر شدن اوضاعشون کمک حال تو باشم.

 "ی بپرسم؟میشه یه چیز"

 "هام؟ی این بچهاینکه من چه کاره"

 "از کجا فهمیدین؟"

نمیدونم. از روز اول این سوال تو ذهنت بود. جوابت رو فردا رو در رو میدم. اینجوری بهتره. "

 "خیلی از چت خوشم نمیاد

 "باشه. مزاحمتون نمیشم. شبتون بخیر"

 "شب بخیر"

نمیدونم چرا یهو احساس خفگی و گرما بهم دست بلند شدم. باید لباس هام رو در میاوردم. 

 داده بود. 

 «سیاوش... -

 سرعت ضربات پام رو به کیسه پایین آوردم.

 «چیه؟ -

 «گوشیت -

 میخواستم مثل همیشه بی تفاوت باشم اما نمیدونم چرا نشد. 

 «زنگ میخوره؟ -

 «آره -

 «کیه؟ -

 «سعید -
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 فتم. دستکش هام رو در آوردم و گوشی رو از دستش گر

 «بله -

 «چطوری داداش؟ -

 «خوبم. تو چطوری؟ -

 «شکر... این کاری که گفته بودی رو حل کردم -

 «خب چی شد؟ چیزی پیدا کردی؟ -

 «آره...االن وقت داری بگم؟ -

 وارد رختکن شدم.

 «آره بگو میشنوم -

تر داره به  . فرزند فریدون افخم و پری سیفی. یه خواهر بزرگ۱۳۷۲تیر  ۳ترانه افخم متولد  -

ی تولید بتن داره، ساختمون سازی میکنه و ماشین نام تارا افخم. فریدون افخم یه کارخونه

داره و تارا خانم هم حسابداری خونده و توی آالت سنگین هم وارد می کنه. پری سیفی خانه

ه ی خیلی خوب وارد شدشرکت پدرش کار می کنه. خود ترانه افخم توی دانشگاه هنر با رتبه

 ی ویالیی توی شهرکشون یه خونهو عکاسی خونده. وضع مالی خانواده به شدت خوبه. خونه

غربه ولی خیلی عجیبه چون ماشین دختره یه پاترول قدیمیه و تا اونجایی که فهمیدم ماشین 

ای سوار نمیشه و به نامش نیست. ترانه خانم از رییس کل خیریه های تهران تا به حال دیگه

د تا از ها و چنی خیلی خوبی با بازیگرا، فوتبالیستا، کارگردانیزه گرفته. رابطهسه بار جا

 ای که برگزار کردهوالیبالیست ها داره. عکاسی چند تا فیلم مشهور هم انجام داده. هر بازارچه

درصد با موفقیت رو به رو بوده. هیچ پولی تا به حال دریافت نکرده، هربارم که رییس خیریه  ۹۹

رو ارائه داده و کسی هیچ یتی تهران ازش توضیح و مدارک خواسته تمام و کمال همهو چر

شکی به کارش نداره. یه تیم خیلی خوب دارن که باهم این کارای خیر رو انجام میدن که اونها 

درصدشون مثل ترانه خانم پولدارن و خرشون میره. رییس این تیم همین ترانه خانمه،  ۹۹هم 
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هایی که برای بازارچه ها پیدا می کنن بیشتر باباهای گذار این تیمه. اسپانسریعنی اون پایه 

ای شرکت پدر ترانه خانم اسپانسر بوده و بیشتر هزینه های تیمن. توی هر بازارچههمین بچه

هارو پرداخت کرده. خیلی اهل سفره آمار ماشینش رو که در آوردم از هر جای ایران سر و 

ی سال گذشته سه بار از کشور خارج شده، یه بار به استانبول، یه بار مسکو اش پیدا شده. توکله

و یه بارم پاریس. خروجش از کشور کال زیاد بوده. یعنی کال ایشون اهل سفرن و بیشتر وقتا 

ای نداره ی دیگههم تنهایی سفر کردن... غیر از اینکه یه بار به خاطر حجاب توبیخ شده سابقه

و خوندم مثل اینکه با ماموری که بهش تذکر داده بحث کرده و بازداشتش اش رکه من پرونده

ی ای خاصی ندارن و خانواده سالم و پاکه... چیز دیگهکردن. پدر و مادر و اطرافیانش هم سابقه

 «هست که بخوای بدونی داداش؟

م باش و مدل زندگی کردنش بودم اما اسم پدرش بیشتر و بیشتر متعجمتعجب از وضع زندگی

 میکرد.

 «ای چیزی نداره؟اسم باباش برام آشناست... نمیدونم چرا... پرونده -

ای اش هیچ پروندهرو چک کردم. چیز خاصی ندیدم... یعنی از خانوادهنه داداش. من همه -

 «ثبت نشده...

 «برای تو آشنا نیست اسمش؟ -

 «ه...اسمی بوده با کس دیگمن که چیزی یادم نمیمونه.. ولی اگر برات آشناست حتما تشابه  -

و خب حتما تشابه اسمی بود. متعجب تلفن رو قطع کردم. زندگی این دختر برام خیلی عجیب 

 بود. 

 ترانه

کمی از دمنوش آرامبخش رو خوردم و نگاهی به لیستی که لیدا از اسپانسرهای احتمالی جلوم 

 گذاشته بود انداختم.

 «این رستوران دیوان واسه کیه؟ -
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 و به روی میزم روی مبل قرمز رنگ نشست.لیدا ر

عموی میالده. یه رستوران خیلی خفن داره توی جردن. اگه بیاد جذابه. یه سالن حیاط دار  -

 های خوشگل. خودشی خوب بهش میدیم توی حیاط با میز و صندلیداشته باشیم یه غرفه

تر بازارچه آماده بشه میدیم هزار نفر فالور داره، پوس ۳۰اس. اینستاگرامش هم نزدیک یه وزنه

 «بذاره توی پیجش

 کنارش تیک زدم. دوباره نگاهم گشت دنبال اسپانسر بعدی.

 «سالن اوکی نشده هنوز؟ -

 «نه امروز میخوام برم ببینم -

 «میخوای باهات بیام؟ -

 «نه عزیزم. با یکی از مسئوالی موسسه میرم -

 «مدیرش؟ -

 «. پلیسه یاروی اونجاستنه بابا نمیدونم چیکاره -

 «اِ مرده؟ -

 «آره -

 «پیره؟ -

 «نه -

 «اِ جوونه؟ خوشتیپه؟ -

 ام گرفت. خنده

 «چه میدونم... -

 «وا ندیدیش؟ -
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 «چرا بابا دیدمش. -

 و یاد موتورسواری افتادم و از خجالت داغ کردم.

 «حاال از کدوم نوع پلیساس؟ نیاد اونجا بگه آهنگ نذارید، ال نکنید بل نکنید -

ه بابا از این مدالس که دنبال قاچاقچی میگردن و باند هارو سر به نیست می کنن. به ن -

 «حجاب و این جوری چیزا ربطی نداره

 «عجب. جدیه؟ -

 «آره. وحشیه بیشتر تا جدی -

 ابرو باال برد.

 «از این جذاباست -

 «چون گفتم وحشیه میگی جذابه؟ -

 «. قد و باالش چطوریه؟بابا پلیس که هست جدی که هست جوون که هست -

 «اسگنده -

 «به...به -

 «تازه از این موتور سنگینا داره... -

 خودش رو روی میز انداخت. 

 «وای جدی؟ عجب کیسیه... -

 زدم روی دستش. 

ای هم جمع کن خودتو لیدا. خجالت بکش. همچین حرف می زنه انگار نه انگار امیرعلی -

 «وجود داره

 ای رفت. چشم غره
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 «ی امیرعلی رو به کسی نمیدمفکر کردی دارم واسه خودم میگم؟ یه تاری موی گندیده وا -

 «پس واسه کی داری میگی؟ -

 «واسه تو دیگه -

 «وا من مگه املم خودم؟ -

 «کم نیستی -

 ای بهش رفتم. چشم غره

 «بیشعورو ببینا -

از این همه مرد واال دیگه. چطوری آخه تو آبت با هیشکی توی یه جوب نمیره؟ چطوری  -

 «رنگ و وارنگ دور و برت یکی رو نمیپسندی؟

 نگاهم روی اسم ها میچرخید. 

 «خب نمیخورن به من... -

 «مشکل داری تو -

 «میدونم -

 «می ترشی -

 «چه بهتر -

ماشین من و موتور اون باهم توی پارکینگ سالن پارک شد. پیاده شدم و نگاهی به اطراف 

طور که مرد پشت تلفن برام تعریف کرده بود. لبخندی روی لبم انداختم. بزرگ بود. همون 

نشست. پارکینگ یکی از مهم ترین چیزها بود. اون هم از موتور پیاده شد، کالهش رو روی 

 هاش کشید. مشکی بود، مثل دیروز.موتور گذاشت و دستی به لباس

 «سالم -
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 «سالم -

شد دست داد نه؟ یا من زیاده ها که میدستم رو به سمتش دراز کردم. دست دادیم. با پلیس 

 روی می کردم؟

 «بریم؟ -

سری تکون داد. حال و احوال نکردیم. مثل دیروز. کمی خشک بود. به جز بویی تلخی که 

ای باال انداختم. هر طور که می خواست داد حس میکردم یک تن یخ قورت داده. در دل شانهمی

 رفتار می کرد، اصال برام مهم نبود. 

 اوشسی

رو  تر رفتار می کردم. دلیلشداربعد از دونستن همه چیز راجع به این دختر بی اختیار کمی خود

نمیفهمیدم اما من همیشه از همون ابتدا، از همون بچگی، نسبت به آدم های پولدار و مرفه 

م دآلرژی داشتم. اصال به خاطر همین آدم های پولدار و مرفه بود که شغلم رو از دست داده بو

و معلوم نبود قراره بهش برگردم یا نه. دنبالش راه افتادم. با مرد مسئول صحبت کرد و ازش 

 توضیحات خواست. تمام سالن رو زیر و رو کرد و با دیدن باغ پشتش به ذوق اومد. 

 «خوبه به نظرت؟ -

ری تخب، این اولین بار بود که جمع نبست. نگاهی به اطراف کردم، این سالن، سالن خیلی به

 شد؟اش چطور پرداخت میبود، اما هزینه

 «خوبه -

به نظر منم خیلی خوبه. خیلی کارای جدیدی میشه کرد واسه این بازارچه، اگه همه چی  -

 «خوب پیش بره خیلی این بازارچه سرو صدا می کنه

بی حرف نگاهش کردم. کتونی طوسی رنگ نایک پوشیده بود، شلوار جین تنگ آبی، مانتوی 

ی اای. ساده بود. آرایش خاصی نداشت. غیر از ساعتی ظریف چیز دیگهشال سرمه طوسی و
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نبسته بود. موهاش از پشت شال بیرون زده بود. بافته شده. شیک بود اما الکچری نبود. چرا 

اینقدر شبیه چیزی که بود نبود؟! چرا شبیه آدم های پولدار نبود؟ چرا ماشین آدم های پولدار رو 

این آدم چرا این جوری بود؟ عادت نداشتم هیچ وقت هیچ کسی از من عجیب تر سوار نمیشد؟ 

م ای توی کار دستباشه، عادت نداشتم با کسی مرموز تر از خودم رفت و آمد کنم. اگر پرونده

اومد و میدیدم با آدم مرموزی رو به رو شدم شب و روزم رو میذاشتم تا اون آدم رو از شکل می

و به همه معرفی کنم و بگم دیدین؟ دیدین کی بود؟ چی بود؟ و بعد  مرموزی بیرون بکشمش

 با خیال راحت بشینم و بگم هیشکی از من مرموز تر نیست. 

میلیون تومنه و مغزم سوت کشیده بود،  ۱۵اش شبی این سالن رو پسندیده بود. گفت که اجاره

ومن! پرینتی از پالن های میلیون ت ۸میلیون شد  ۱۵باهم شروع کردیم به چونه زدن، در آخر 

میلیون  ۱۰های پایانی شهریور قرار داد بستیم و دختر سالن رو گرفت و برای سه روز در هفته

 اومدیم. اش کشید برای بیعانه! خوشحال از سالن بیرون میتومن از کارت شخصی

«من خیلی خوشحالم -

«مشخصه -

«ت کنمدعو میخوام بابت این خوشحالی شمارو به یه کافه -

ابرو باال بردم.

«البته اگه وقت خالی دارید -

این اولین بار نبود که از طرف زنی به جایی دعوت می شدم. اما اون زن ها کجا و این دختر 

 ها چی بود و منظور این دختر چی. دستی به پشت گردنم کشیدم. کجا. منظور اون زن

«فکری بخوام...و همبه مسائل بازارچه ازتون کمک میخوام یه کم راجع -

«االن من دوباره شدم شما و ازتون و اینا؟-
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لبخند زد. چقدر این دختر ساده بود. شرط می بندم جز یه کرم نرم کننده یا یک ضد آفتاب 

 چیزی به پوستش نزده بود. 

 «سخته -

 «داخل سالن که سخت نبود. می خوای برگردیم توو؟ -

 اش.ن توی چشمهام چال های روی گونهدوباره لبخند زد. چال داشت. میخ شد

 «ام رو میکنمنه... سعی -

 «امیدوارم -

 «خب؟ -

 «چی خب؟ -

 «میاید یا نه؟ -

بعد از ظهر رو نشون میداد. کاری خاصی نداشتم جز سری به  ۶نگاهی به ساعت انداختم، 

 باشگاه زدن. 

 «باشه، حرفی ندارم. بریم. نزدیکه؟ -

 «اِی... پشت سرم بیاید -

ای توی خیابونی خلوت با در حرف روی موتور نشستم و پشت سرش روندم. جلوی کافه بی

ارک اش رو پچوبی نگه داشت. اشاره کرد که پارک کنم. خودش هم با زبردستی ماشین گنده

ی رو در اکرد و پیاده شد. اهل کافه میشناختنش، متعجب به من نگاه کردند و بعد میز دو نفره

دند. پسر جوان منو رو در اختیارمون قرار داد. دخترک منو رو هول داد سمت اختیارمون قرار دا

 هاش انداختم. من. نگاهی به منو و چشم

 «شما اول انتخاب کن -

 «من همیشه یه چیز میخورم... شما انتخاب کن -
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 های لوسشون. اومد نه از این خوردنیها خوشم مینگاهی به منو انداختم. نه از فضای کافه

لی اش رو انتخاب کنید. تلخه واگر گرمتونه و چیز خنک میخواین به نظرم میلک شیک قهوه -

 «اسخوشمزه

اس رضا رو جواب اماش لوس نبود. سفارش دادیم و من اسپیشنهاد خوبی بود. حداقل تلخی

 دادم و گفتم شاید نرسم به باشگاه. 

 «ها عادت ندارینانگار خیلی به اینجور فضا -

 رو کنار گذاشتم. موبایلم 

 «نه راستش یادم نمیاد آخرین باری که اومدم کافه کی بوده -

 «مگه چند سالتونه؟ -

 «چه ربطی به سن داره؟ -

 «آخه یه جوری حرف زدین انگار پیر شدین دیگه -

 «ربطی به این چیزا نداره. من کال این جور جو هارو نمیپسندم... -

 رنگ باخت صورتش. 

 «جای دیگه؟ هر جا شما راحت باشید. برای من فرقی نمیکنه میخواین بریم یه -

نه ابدا. هدف اینجا اومدن مشخصه. میدونم که قراره صحبت کنیم. ولی اگه بی هدف بود  -

 «ام سر می رفت...حوصله

 «خب.... پس زودتر صحبت کنیم که بریم -

 «ای برای رفتن ندارم. الکی استرس نگیرصحبت کنیم ولی من عجله -

 «خب... -

 پریدم وسط حرفش.
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 «سالگی اونجا بودم ۱۸تا  ۳ام. از های همون بهزیستیمن یکی از بچه -

مبهوت نگاهم کرد. با دهانی نیمه باز، بعد لب هاش رو روی هم فشرد و نگاهش رو به زیر 

 هاش. رد اشک بود انگار. دوخت. حس کردم برق زد چشم

 «خب همین؟ دیگه سوالی نداری؟ -

 هاش بود. باال آورد و مطمئن شدم که رد اشک توی چشمسرش رو 

 «من ازتون عذر میخوام -

 ها عذرخواهی کرده بود. لبخند کمرنگی روی لبم نشست. مثل بچه

 «برای چی؟ -

 اس. کلی با خودم فکر و خیال کرده بودم...من فکر میکردم ربط شما با موسسه یه چیز دیگه -

ای کامال شخصیه. باور کنید من قصد یه همچین مسئلهاصال نمیخواستم کنجکاوی کنم. 

 «نداشتم از این چیزا سر در بیارم

 «چه فکر و خیالی کرده بودی؟ -

من فکر میکردم شما به عنوان یه پلیس با این موسسه همکاری می کنید و خانم رستمی  -

تون زبون خود برای همین خواسته همراه من باشید تا من تخلفی نکنم. می خواستم این رو از

 «بشنوم. واقعا قصدم کنجکاوی توی زندگی شخصی شما نبود

 به فکرش لبخند زدم. کوچولو بود هنوز. با این همه دبدبه کبکبه هنوز بچه بود. 

من اگه بخوام دست کسیو رو کنم که باهاش همقدم نمیشم. منم قصدم کمک و همراهی  -

م و کاستی هایی که من داشتم رو اونها هم ها برام مهمن. دوست ندارم کبود. چون اون بچه

 «داشته باشن... فقط همین

 «منو ببخشید واقعا -
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بیخیالش. چیزی واسه عذرخواهی وجود نداره، خب بگو ببینم چه کارایی واسه بازارچه باید  -

 «انجام بدیم؟

اش رو در آورد، سفارش هامون روی میز چیده می شد. شیک نفس عمیقی کشید و دفترچه

 های قهوه درش معلوم بود. وه که دونهقه

 «ها توی بازارچه یه چیزی از خودشون داشته باشن...خب اول از همه من میخوام بچه-

 «یعنی چی؟ -

یعنی اینکه یه چیزی که خودشون درست کردن رو بفروشن. برای همین من فکر کردم که  -

نن، ر چیزی که بلدن رو درست کمیتونیم یه سری وسایل در اختیارشون قرار بدیم که باهاش ه

 «عروسک، دستبند، ماشین... هر چی...

 «خب به نظرت اینا فروش میره؟ -

 «آره -

 «چرا همچین فکری می کنی؟ -

واسه اینکه خودم رو میذارم جای مراجعه کنندگان. وقتی میبینی مثال یه عروسک کج و  -

 «و، حتما می خریشی تنها درست کرده اونم برای تبچهی خوشگل رو یه کوله

 «نمیدونم. من مثل شما خانما احساساتم کار نمیکنه.-

اشون هها پشت غرفهایشاهلل که همه چیز خوب پیش میره. بعد اینکه دوست دارم خوده بچه -

 «بایستند...

 «فکر خوبیه -

ارو هباید یه لباس تر و تمیز داشته باشن و یه کم روی حرف زدن، اگه میشه شما چون بچه -

 «میشناسید انتخابش با خودتون

 «حتما -
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«دختر و پسر و از تمام سن لطفا. نمیخوام در حقشون اجحاف شه -

«باشه -

فردا دوتا از بچه ها میرن بازار که این وسایل رو بخرن، باز اگه چیزی نیاز بود بهم بگید که  -

«بگم تهیه کنن

«ممنون. -

اش کافه رستوران خیلی معروفیه خوب داریم که یکیتا اسپانسر  ۵به اسپانسرم تا االن راجع -

میلیون چک میده و هر چی که فروش کرد برای   ۱۵که مسئولیت غذای بازارچه باهاشه. 

میلیون تومنه. سود  ۳ای که در اختیارش قرار میدیدم ی غرفهخودشه به غیر از اینکه اجاره

«هستن که همیشه به ما لطف دارن اش هم کارخونه و شرکت های به نامیخوبی میبریم. بقیه

چرا نمی گفت شرکت پدرم؟ و شرکت پدر دوستم ؟ و شرکت دوست پدرم؟ نفسی بیرون دادم. 

با چند تا بازیگر هم صحبت کردم و سه تا فوتبالیست و یه والیبالیست. قرار شده بهم خبر  -

ه کار کنیم. اگر دوست شده قراره روی پوستر بازارچ %۱۰۰بدن، از فردا هم که جا و زمانمون 

«داشتید شما هم میتونید بیاید

«اینا بازیگر و فوتبالیست و اینارو شما از کجا میشناسی؟ -

 موهاش رو داد پشت گوشش. 

هاشون دوستای نزدیکم هستن یا برای عکاسی پیشم من عکاس سینما و تئاترم. خیلی -

«اومدن

«جالبه -

«چی جالبه؟ -

«شغلتون-
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ز جذاب ترین شغل های دنیاست. خداروشکر من توی مسیر خوبی افتادم که هم آره. یکی ا -

ازش لذت میبرم هم پول در میارم. اما خب خیلی ها هستن که واقعا پول در آوردن توی این 

 «رشته براشون سخته

 «شانسی هستیآره خب این جوری که به نظر میرسه آدم خوش -

 «لطف دارین -

هاش غلبه اش بر تمامی مزهام رو خوردم. خوشمزه بود. تلخیهسکوت شد. کمی از شیک قهو

. جدا نظرم انسان جالبی بودمی کرد. دلم نمی خواست این سکوت ادامه پیدا کنه . این دختر به 

از جذابیت های ظاهری و اخالقی که شاید هر مردی رو جذب میکرد من بیشتر دلم میخواست 

اش رو بزنم، به نظرم شخصیتش یه چیزی جدا مخبشناسمش. اصال حس نمیکردم می خوام 

 تر از این طور حرفا بود و من اصال به این طور موارد فکر نمیکردم. 

 «با این ماشین راحتی؟ -

 نی رو کنار کشید. 

من خیلی به این ماشین رسیدم. دو سه برابر قیمتش خرج موتور و همه چیزش کردم. برای  -

ده. یه وقتایی تو ترافیک واقعا خسته میشم اما چون خیلی توی شهر بزرگه و شاید خسته کنن

 «سفر میرم، راحتم

 «پس اهل سفری -

 «خیلی. زیاد توی تهران نمیمونم. -

 «منم یه پاترول دارم. مشکی. عین واسه تو -

 ابرو باال برد و نگاهم کرد.

 «شوخی میکنی؟ -

 «هر موقع ذوق زده میشی با من راحت حرف می زنی -
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 رفت. اش گخنده

 «جدی پاترول داری؟ -

آره. وقتایی که توی شهرم از موتورم استفاده می کنم. یه زمانی تور می بردم. پولش واقعا  -

 «ناچیز بود اما طبیعت رو دوست دارم

 دست زیر چونه گذاشت. 

 «واقعا؟ باورم نمیشه... -

 «چرا؟ -

 «ای داشته باشیآخه اصال فکر نمی کردم همچین روحیه -

ایم. خیلی سعی کردم به تور بردنم ادامه اول و آخرم طبیعته ولی خب آدم بی حوصلهعشق  -

بدم، داشتم اسم در می کردم که همکارم از ایران رفت و تنها موندم. تنهایی هم از پس آدما 

اومدم. طبیعت رفتن آداب داره که خیلی هاشون بلد نبودن بنابراین برای اینکه آروم بر نمی

م به اعصابم مسلط باشم کنارش گذاشتم. گهگداری تنهایی میرم یه شب میمونم بمونم و بتون

 «و برمیگردم...

 «عجیبه هیچ وقت فکر نمی کردم بتونم با یه پلیس وجه اشتراک داشته باشم -

 «چرا مگه ماها چمونه؟ -

ناراحت نشی اما من هر وقت پلیس دیدم احساس نا امنی کردم، میدونم همشون مثل هم  -

 «تن ولی واقعا حسیه که توم ایجاد شدهنیس

میدونم چی میگی، اما اینم بدون که خیلی از کسایی که دیدی، بهت گیر دادن یا اذیت  -

ای ندارن، اونام مثه من شغلشون رو دوست دارن اما این کردن یا هر چی، دستور گرفتن، چاره

 «طوری گیر افتادن، اگه سرپیچی کنن زن و بچشون گشنه میمونه

 ای باال انداخت.ونهش
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 «چی بگم واال -

 «ایشاهلل بهترم میشه -

 «یه چیزی بپرسم؟ -

 سری تکون دادم. این دفعه نتونستم حدس بزنم که چی میخواد بپرسه.

 «صورتت توی جریانات کارت اون طوری شده بود؟ -

یر قانونی غابرو باال بردم. اگر می فهمید که من به عنوان یه پلیس توی مسابقات زیر زمینی و 

با اسم مستعار مسابقه میدادم چه فکری می کرد؟ درک می کرد که پولی نداشتم و مجبور 

 بودم؟

 «نه -

منتظرانه نگاهم کرد. گناه داشت. من تا ته این دختر رو در آورده بودم. اون هم کنجکاو بود. 

 مثل من. 

 «دادممن کیک بوکس کار می کنم، یه کم جدی با یکی از دوستام مسابقه  -

 متعجبانه نگاهم کرد. 

 «چیزی نشد. دیدی که االن خوبم -

 «چه خشن -

 لبخند کمرنگی زدم. 

 «گفتی از سه سالگی رفتی بهزیستی؟ -

 سری به عالمت مثبت تکون دادم. 

 «بهش حرف بزنیم؟ دوست داری راجع -

 «بپرس سواالت رو -



@yekefarvardin ع-نویسنده: هلیا  یک فروردین 

58 

 

 «به مادر و پدرت تحقیق کردی؟راجع -

. تحقیق کرده بودم برای همین بود که پلیس شده بودم، اما هیچ در سکوت نگاهش کردم

 ای نداشت. نتیجه

 «خب... ولش کن... بهش فکر نکن. اذیت میشی -

 زبان روی لبم کشیدم. 

 «گشتم، پیدا نکردم. ولی دیگه برام مهم نیست -

 «نباید هم مهم باشه. اینکار هیچ توجیحی نداره -

 نفسی بیرون دادم. 

 «سرنوشت هرکس یه طوره. تو از خودت بگوباالخره  -

 «چی بگم؟ -

 «نمیدونم هر چی دوست داری -

یه خواهر بزرگ تر دارم. حسابداری خونده. پیش بابام کار می کنه ولی من کار بابامو دوست  -

نداشتم هیچ وقت. همیشه عاشق کارای هنری و طبیعت و سفر و این طور چیزا بودم. از هیجده 

وی ام با عکاسی تجازمو گرفتم و رفتم سفر با تور و این جور چیزا. همون موقعسالگی به زور ا

تور ها پول سفرمو در می آوردم، چون تجهیزاتم کامل بود چندتا تور منو خواستن واسه همین 

خیلی از جاهای ایران رو میشناسم و ازشون عکس برداری کردم.. تا االنم فقط خودم بودم و 

میدم، یه جاهایی که واقعا کم میارم مجبور میشم از بابام کمک بخوام.  دوربینم. خرجمو خودم

 «اما سعی کردم روی پای خودم باشم... فعال که خداروشکر موفق بودم

 خب، یک دلیل دیگه که برای یک مرد بسیار جذاب به نظر می اومد!

مملکت پره  خوبه. خیلی خوبه. همین فرمون رو بگیر و ادامه بده. ولی مراقب باش. این -

 «گرگه
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 «چشم آقا پلیسه -

ام حرف زدیم، از چیزای ریز و درشت، عجیب صحبت خوبی بود. نیم ساعت دیگهلبخند زدم. هم

بود اما گهگداری باعث شده بود بخندم. موقع خدافظی دستش رو جلوم دراز کرد. دستش رو 

 فشردم. کوچک ولی گرم بود. 

 «فکر می کنم دوستای خوبی میشیم -

 و باال بردم. ابر

 «از چه لحاظ؟ -

 «دیگه دیگه. این جوری حس می کنم -

 «عجب -

 «کاری داشتی باهام تماس بگیر -

 «حتما. توام همین طور -

 «میبینمت -

 «به سالمت -

رفت و سوار ماشینش شد و دستی تکون داد و من همون طور که کالهم رو سرم می کردم 

ه همچین گپی با کسی نزده بودم. خیلی وقت بود دستی براش تکون دادم. خیلی وقتی بود ی

که انگار هیچ حرفی با کسی نداشتم. اما امشب همه چیز فرق کرده بود. این دختر حسی پر از 

خنکی و خوبی بهم میداد. حس نمیکردم که برام دوست دختر خوبی می شد، اصال این طور 

میشه، درست مثل حسی که بهش فکر کنم، اما میدونستم همراه خوبی نمی تونستم راجع

 خودش کرده بود....

 ترانه
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لیوان آماده کردم،  ۱۲دستی به کوسن های لیمویی رنگ مبل کشیدم، چایی دم کردم و حدودا 

دم  ها، بابه سیاوش هم زنگ زده بودم، جواب نداده بود، اما براش لیوان گذاشتم. قرار بود بچه

پوستر ها همفکری کنیم و میالد و محبوبه  به شکلو دستگاهشون بیان دفترم و همگی راجع

ی تیم نفر باقی مونده ۹هامون رو به واقعیت برسونن. شون گرافیک بود فکر ها و ایدهکه رشته

 هم باقی کارهارو به عهده گرفته بودند.

شیرینی تری که خریده بودم توی ظرف چیدم و دوباره برگردوندم داخل یخچال.  موبایلم زنگ 

 "وشسیا "خورد. 

 «بله؟ -

 «سالم -

 «سالم چطوری؟ -

 «تو خوبی؟ -

 «ممنون... -

 «ببخشید من شاگرد داشتم باشگاه، نشنیدم صدای گوشیمو. مشکلی پیش اومده؟ میزونی؟ -

ها دارن میان دفترم که پوستر و بنر های بازارچه رو آماده کنیم. خوبم. خواستم بگم بچه -

 «گفتم اگه دوست داری توام بیای

 بیرون داد بعد از کمی مکث گفت:نفسی 

 «نمیخوام ناراحتت کنم. اما من خیلی عادت به جمع ندارم -

 اش رو برداشتم. نگاهی به لیوان ها انداختم و یکی

 «اش رو برات می فرستماشکالی نداره. طرح نهایی -

 «ممنون از دعوتت -

 «نه بابا خواهش می کنم فعال کاری نداری؟ -
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 «ی زحماته بابت همهنه، دستت درد نکن -

 «نیازی به تشکر نیست -

 «دلخور که نیستی؟ -

 «برای چی؟ -

 «برای اینکه گفتم نمیام -

دلخور بودم. عجیب بود. من هیچ وقت عادت به اصرار کردن نداشتم، اینقدر همیشه دورم پر 

از آدم بود و همیشه مشغول و سرگرم به کاری بودم که هیچ وقت نبودن دوستی ناراحتم 

نمیکرد، برعکس همیشه سعی می کردم دوستام رو درک کنم اما نمیدونم چرا اینبار دلم 

 میخواست میومد. دلیلش رو نمیدونستم. 

 «نه بابا برای چی... -

 «صدات یه جوریه -

 «از صبح فقط بدو بدو کردم خستم -

 «چیزی نمونده به بازارچه، بعدش یه استراحت تپل می کنی -

 «ر بشوره ببرهآره باید برم سف -

 حس کردم خندید. 

 «خوبه. -

 «خب برو به کارت برس مزاحمت نباشم. -

 «بازم ممنون. میبینمت -

 «فعال خدافظ -

 «خدافظ -
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گوشی رو گذاشتم و لیوان اضافه رو توی کابینت برگردوندم و نفسم رو بیرون دادم. دلم می 

ه چیزی درونم بود که من رو بخواست با این دوست عجیب و غریبم بیشتر وقت بگذرونم. یه 

سمتش میکشید، دوست داشتم بیشتر از تفکراتش، اخالقیاتش، همه چیزش سر در بیارم. این 

ای داشت بهم هیجان میداد. صدای زنگ در من آدم مرموز که در عین حال انگار زندگی ساده

 رو از عالم خودم بیرون آورد. 

خنده و حرف زدن. چای خوردیم با شیرینی هایی بچه ها اومده بودند. همه باهم. نشستیم به 

که بعد از ظهر خریده بودم. بعد دمنوش مخصوص خودم رو براشون درست کردم تا با تمرکز 

ی ریهی خیبریم سراغ کار. به همه قلم و کاغذ دادم و خواستم تصوراتشون رو از پوستر بازارچه

رح زهای جالبی بود. میالد یک طیک بهزیستی قدیمیِ خصوصی روی کاغذ بیارن. نتیجه چی

ی طرح هایی که کشیده بودیم زد و در آخر همه ذوق کردیم از چیز درست شده. کلی از همه

صبح طول کشید و قرار شد میالد و محبوبه روی طرح کار کنند  ۲البته که این کار تا ساعت 

کردم و روی مبل  ها ظرف هارو جمع و جورو نتیجه رو توی گروه بفرستن. بعد از رفتن بچه

تخت خواب شو بخواب رفتم. به بابام قول داده بودم بعد از خریدن این دفتر فقط شب های 

 بخصوصی که کارم زیاد بود اینجا بمونم و من واقعا روی قولم بودم. 

 "تحمل کن عزیز دل شکسته، تحمل کن به پای شهر خاموش... "

اهی به موبایل کردم. سیاوش بود! بعد از صدای ضبط رو کم کردم. ابیِ عزیزم می خوند. نگ

 چند روز بی خبری. 

 «بله؟ -

 «سالم. خوبی؟-

 «ممنون. تو خوبی؟ -

 «میگذره... -
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نفسم رو بیرون دادم که نپرسم که چرا سه روزه نیستی و زنگ می زدم جواب ندادی و تمام 

 پوستر هایی که برات تلگرام کردم باز نکردی.

 «دیدم زنگ زدی -

 «صی نداشتمکار خا -

 «مطمئنی؟ -

استم ی دومم خوآره. میخواستم بگم پوستر هارو برات فرستادم ببینی که نظر بدی. دفعه -

بگم اگه ندیدی زودتر ببینی که میخوایم بدیم برای چاپ.. که دیگه االن دیدنت کاری پیش 

 «نمیبره. چون همشون رفتن برای چاپ

 «خوب بودن -

 «که نیافتاده؟ ممنون، تو خوبی؟ اتفاق بدی -

ای کمک میخواست که تمرکز باالیی احتیاج داشت برای همین نه. یه دوستی توی یه پرونده -

 «موبایلم رو نبردم

 ابرو باال بردم. زندگی با همچین آدمی سخت بود. بیچاره دوست دخترش!

 «عجب. خداروشکر که خوبی. دیگه داشتم نگرانت می شدم -

 «خوبمن کال چیزیم نمیشه دختر  -

 «ایشاهلل که همین طوره -

 «در کل ببخشید که نتونستم جوابت رو بدم -

 «خواهش می کنم. اشکالی نداره. من هنوز به شغل دوست پلیسم آشنایی ندارم -

 ی چشمش جمع شده بود. حس کردم خندید. مثل اون روز پشت موتور که گوشه

 «اطرافیانتجور خاصی نیست. شغل مزخرفیه، هم خودت اذیت میشی هم  -
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 «دوستش نداری؟ -

 «داشتم. دیگه ندارم -

 «چرا؟ -

 «چراشو نپرس -

-»... 

 «چیز قشنگی نیست -

 «چیزای زشت دورم داره زیاد میشه. این منو خیلی میترسونه -

 «زندگی واقعی همینه دختر خوب -

 «اینقدر به من نگو دختر خوب... بدم میاد -

 و باز حس کردم خندید. « چرا؟ -

 «اس میکنم دارم با یه پیرمرد حرف می زنماحس -

 «پیرمردم دیگه... -

 «کجات پیره تو؟ -

 «ها جسممهمه جام... قلبم، روحم، تازگی -

 این همه درد توی صداش رو اشتباه می شنیدم؟

چیزی توی سرم تکون خورد. فکر کنم این اولین باری بود که صداش « سیاوش چیزی شده؟ -

 هم شاید تعجب کرده بود. می کردم. مکث کرد، اون 

 «اممم نه! -

 سعی کردم عادی رفتار کنم. مگه چی شده بود؟

 «مطمئنی؟ -
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 «آره... -

 «خب... باشه مزاحمت نمیشم. -

 «قربونت. مراقب خودت باش -

 «حتما. توام همین طور، فعال خدافظ -

 «خدافظ -

 گوشی رو انداختم روی صندلی بغل و نفسم رو بیرون دادم.

 سیاوش

روز روز برگزاری بازارچه بود. از آخرین باری که با ترانه حرف زده بودم نزدیک به دو هفته ام

می گذشت، به خانم رستمی خبر داده بود که هر که می خواد میتونه روز چیدمان بیاد و کمکی 

کنه. من هم رفتم. حرف خاصی باهم نزدیم. سرش شلوغ بود. با همه چیز و همه کس سر و 

هایی بود که طرف مقابل ی کار خوشم میومد، جزو معدود زناز شخصیتش موقعکله می زد. 

رو مجبور میکرد که جدا از جنسیتش دربرابرش تصمیم بگیرن و باهاش کار کنند، و حاال 

زد و گهگاهی داخل سیم به دست مقابل درب ورودی ایستاده بود و با موبایلش حرف میبی

ای کوتاهم کشیدم، سعی کرده بودم تمیز و مرتب لباس سیم چیزی می گفت. دستی به موهبی

بپوشم. نو ترین شلوار جین مشکی و نو ترین پیراهن مشکی رنگم رو پوشیده بودم. به خاطر 

ای نداده بودم تا صورت خوشگلم خوشگل تر نشه. پله هارو که بازارچه مسابقه یا تمرین جدی

تم داخل بشم، دستش رو برای ایستادنم جلو باال می رفتم من رو دید. سری تکون دادم و خواس

آورد و به حرفش پشت تلفن ادامه داد. بعد از چند لحظه قطع کرد و به منی که داشتم براندازش 

 می کردم نگاه کرد. 

 «چطوری؟ -

 دستش رو جلو آورد. دست دادم. 
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 «خوبم. تو چطوری؟ خسته نباشی -

 «م...کاری نکردم هنوز. بد نیستم یه کم استرس دار -

 «مشخصه -

 «از کجا؟ -

 «از چشمات -

هاش سیاه تر شده بود، ریمل زده بود اش زد بیرون. چشملبخندی زد. چال های روی گونه

 شاید. اما هنوز همون ترانه بود. تنها فرقش مقنعه بود. 

 «سیم برات گذاشتم. توی شارژه. برو از سپهر بگیریه بی -

 «برای چی؟ -

ینجا بزرگه، آدما هم زیاد بشن گوشی خوب آنتن نمیده. باید توو سالن ها در ارتباط باشیم. ا -

 «بچرخیم نوبتی.

 «من و تو؟ -

 «آره. اگه کاری نداری و سختت نیست -

 «ام سر نمیرهنه خوبه حوصله -

 موبایلش زنگ خورد. کی زنگ می زد این همه؟

 «ممنون -

 «میبینمت -

 داد و من قدم تند کردم سمت در ورودی. سری تکون داد در جواب و موبایلش رو جواب

که  هاییتمام طول روز به مردمی که میومدن و میرفتن نگاه کردم، به مردمی که با خرید چیز

هایی شبیه به من کمک می کردند. از اون چه که فکر می کردم شلوغ دوست داشتن به بچه
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ی بچه ها من کنار غرفه تر شده بود. مجری معروفی وسط سالن غرفه هارو معرفی می کرد و

ک سنشون بودم یهاشون نگاه می کردم. اگر من هم زمانی که همنشسته بودم و به دست سازه

م اینقدر تلخ و با سختی نمیگذشت. اینقدر با حسرت و اندوه نمی نامی داشتم شاید بچگی ترانه

 گذشت. اون ها خوشبخت بودند که ترانه نامی داشتند. 

 «دی؟سیاوش ناهار خور-

اش بیرون زده بود و یکی اش از زیر مقنعهسر باال آوردم و نگاهش کردم. موهای بافته شده

 ی چپ.ی راست بود و یکی روی شونهروی شونه

 «تو خوردی؟ -

ها یادشون رفته سر غذا صدات ی خوردن یاد تو افتادم. گفتم نکنه بچهآره. االن خوردم، موقع -

 «کنن

 غذا خورده بودم، اون هم سه ساعت پیش.مهربون بود. نبود؟ من 

 «من خوردم...االن ساعت شیشه. تو تازه غذا خوردی؟ -

 اومد پشت  غرفه و کنارم روی صندلی نشست.

وقتی استرس دارم چیزی از گلوم نمیره پایین. دیگه به این ساعتا که رسید دیدم همه چیز  - 

 «خوبه و مشکلی نیست یه کم حالم بهتر شد. خسته شدی؟

 «ها. تو خسته شدی؟نه. اومدم یه کم پیش بچه -

 «نه فقط یه کم پام درد گرفته... -

 نگاهی به کفش هاش کردم. کتونی با سه خط آدیداس ساده و کامال مشکی.

 «هاام موندهیه کم بشین. چرا هی مثه این وروجکا این ور اون ور میری... تازه دو روز دیگه -

 لبخندی زد. 

 «ام تا همه چیز جای خودش بشینه یه کم خسته میشم. بعد خوب میشهجوریروز اول این  -
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 «امیدوارم. -

 سیم وصل شده به کمربندم هر دو به صدا در اومد. سیم وصل شده به جیب مانتوش و بیبی

 "ترانه بیا بهزاد افق اومده..."

 . بهزاد افق! بازیگر جوان. بی مزه اما خوشتیپ که صدقه سر ویدا میشناختمش

 سیم رو برداشت. بی

 «االن میام -

 رو کرد به من. 

 «میای باهام؟ -

 «که امضا بگیرم؟ -

 خندید. 

 «نه... همینجوری. یه وقت اگه هجوم بردن سمتش من تنهایی نمیتونم کاری کنم -

 بلند شدم.

 «بریم -

 «ممنونم -

ه ای کدیگه پسرپشت سرش راه افتادم و رفت سمت در خروجی، بهزاد افق همراه با سپهر و 

 نمیشناختم ایستاده بودند. مرد جوان با دیدن ترانه لبخند زد. 

 «به به ببین کی انجاست -

هام شروع کرد به کار کردن. سپهر و اون یکی پسر به سالن برگشتند. مردکِ بازیگر رو شاخک

 بها تحویلمون دادند و رفتند!مثل یک شئ گران

 «سالم... -
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 ترانه بود.

 «یبا؟چطوری ز -

 حس کردم ترانه نیم نگاهی به من انداخت. 

 «خوبم. مرسی اومدی... -

 جلوتر رفت، دست دادند، من عقب تر ایستادم و تنها سری تکون دادم. صداش رو اما میشنیدم. 

 «موهاشو ببین. موش کوچولو... -

 لبم رو گزیدم. چه لوس، چه بی شخصیت، چه مزخرف. 

 «ای؟لوس نشو بهزاد. بریم؟ آماده -

 «آره... چیکار باید کنم حاال؟ -

ا ههیچی، اولش اگه اوکی بودی میتونی یه کم پشت میکروفون حرف بزنی، بعدم از غرفه -

دیدن کن، چیزی دوست داشتی بخری بخر، اگه دوست داشتی کمک کنی کمک کن. البته 

 «گیریکه همین االنم کلی دختر به خاطر تو اومدن و بلیط خریدن، یه عکسم باید ب

 «با تو؟ -

 استغفراهلل. مرد این همه لوس؟ این دیگه چه جور مدل تیک زدن بود؟

 «نه خیر. تنها با بک گراندی که لوگوی خیریه و اسپانسرا روش خورده -

 «چشم امر دیگه؟ همین امشب می تونم بیام فقط؟ -

 راه افتادیم. من جلوتر می رفتم. 

 «داشتی میتونی بیای. بقیه همکارات فردا میانفردا و پس فردا هم هستیم. اگه دوست  -

 «کیا مثال؟ -

 «حسین امانی، بهرام بیدل، الله نوری.... دیگه... همینا دیگه... یادم نیست -
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 «بهرامو چرا گفتی؟ -

تورو امروز گفتم اونو فردا... اگرم فردا بیای حتما قرار نیست همو ببینید... بعدم بسه لوس  -

 «بازی دیگه...

 «ز روت کراش داره؟هنو -

ی لوس رو از شاگردام شنیده بودم. کراش! یک دختر جوان چه حسی داشت وقتی این کلمه

 اومد؟بازیگرایی که این همه خاطرخواه داشتند از اون خوششون می

 «هاچه میدونم بهزاد. سواالیی می پرسی -

 در شغل خودم. صداش رو آورد پایین و فکر کرد من نمیشنوم. منی که شاه گوشی بودم 

سواالیی می پرسم؟ خودت میدونی که منو اون سر تو با هم بحثمون شد... بعد تو برمیداری  -

 «جفتمون رو دعوت می کنی؟

 «به من چه که شما مشکلتون چیه. من دعوتتون کردم شما هم اوکی دادین -

ی هم رو پوفی کرد مردک و ساکت شد و من خداروشکر کردم. دلیل اینکه اخم هام رفت تو

ی انفهمیدم. وارد شدیم و نگاه جمعیت به سمتمون برگشت. مجبور بودم از اول تا آخرین لحظه

که این مردک منفور داخل سالن ها قرار داره دنبالش باشم و شاید این بدترین قسمت اون شب 

 بود. 

 ترانه

ه ش خواستم کشب قبل، بعد از تموم شدن روز اول بازارچه خیلی یهویی و بی مقدمه از سیاو

بیان و قرار ما ساعت  ۸:۳۰صبح زودتر بیاد تا باهم صبحونه بخوریم. بچه ها قرار بود ساعت 

بود. وارد پارکینگ که شدم دیدمش که روی موتورش یه وری نشسته و سرش توی  ۷:۳۰

گوشیش بود. این مرد برام مرموز و دوست داشتنی بود. با شنیدن صدای ماشین سرش رو 

 از روی موتور پایین اومد. ماشین رو خاموش کردم و پیاده شدم. برگردوند و 
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 «سالم -

 دست دادیم. 

 «سالم. خوبی؟ -

 «عالی. تو خوبی؟ -

 «شکر -

 اش. نون تازه و مخلفات صبحونه رو خریدهرفتم سمت صندوق عقب و بازش کردمو نشستم لبه

ی یکبار دم روی سفرهای که همیشه توی ماشین بود رو در آوربودم. ظرف های مسافرتی

 مصرف گذاشتم. 

 «میخوای اینجا بخوریم یا بریم تو آالچیق حیاط؟ -

 «همینجا خوبه. زحمت کشیدی... می گفتی منم یه چیزی می خریدم -

 «فردا تو بخر -

 ای باال انداخت. بنگ! قرار فردا هم گذاشتم. من چم شده بود؟ شونه

 «باشه... پس فردا با من -

 ندوق.ی صو مربا و کره و خامه و... روی سفره گذاشتم و چای ریختم. نشست لبه ایپنیر خامه

 «ی کنار جاده خواستاین حال و هوا رو دیدم دلم مسافرت و صبحونه -

 خندیدم. 

 «وای منم... خیلی وقته یه سفر خوب نرفتم -

 «ایشاهلل بعد بازارچه یه جای خوب میری -

 «تو نمیری؟ -

 «م...فکر نکنم. نمیدون -
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منم نمیدونم کجا برم. شبا اینقدر خستم فقط به این فکر می کنم که کجا برم که اینقدر  -

 «خواستنی و جذاب باشه که خستگیم در بره... جایی به نظرم نمیاد

 «ان...فکر کنم چند جارو بشناسم که هنوز بکر و دست نخورده -

 «کجا؟ -

 «ه...البته اگه بخوای تنها بری که نه... خطرناک -

 «آره یه جایی رو بگو که بشه تنها رفت -

 «از نظر من جایی نیست که بشه تنها رفت. اونم برای تو -

 اخم کردم. اولین بار بود شاید. 

 «چرا؟ مگه من چمه؟ -

 «من گفتم چیزیته؟ -

 «خب پس چرا میگی جایی نیست که بتونم تنها برم؟ -

 «تموم نکردم؟نظرت چیه خودت یه لقمه بخوری تا همه چیزو  -

 «میخورم. جواب سوالمو بده -

 «میدونستی که طبیعت هم میتونه بی رحم باشه دیگه؟ -

خصلت طبیعت همینه. زیباس، بهت خیلی چیزا می ده اما در عوضش بی رحمه. اگه گیرش  -

 «بیافتی سالم در نمیری

 «خوبه که میدونی -

 «خیلی وقته که میدونم -

میتونه توسط آدما صورت بگیره رو فاکتور بگیریم میرسیم به اگر خطرِ هر اتفاقی رو که  -

طبیعت. به نظرم این درست نیست که تو تنهایی طبیعت گردی می کنی. یه وقت یه جایی 
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میری، یه خاکی اشتباه، یه راه اشتباه، ماشینت گیر میکنه، گوشیت آنتن نمیده، بنزینت تموم 

سیل میاد، برف میاد... هزارتا داستان هست، کی  میشه، حیوونی بهت حمله میکنه، بارون میاد،

 «میتونه نجاتت بده؟

 «یه بار این اتفاق برام افتاد -

لیوان رو داشت می برد سمت دهانش که با شنیدن حرفم پایین آورد. اخم کرد. شاید اولین بار 

یر ن تصوبود که به من اخم میکرد، اگر هم قبال اخم کرده بود توی خاطرم نمونده بود. اما ای

وقت فراموشم هاش می رقصید شاید هیچاخموی مرد رو به روم که بخار چایی جلوی چشم

 شد.نمی

 «یعنی چی؟ -

یعنی که یه بار رفته بودم سمت جنگالی مازندران، ماشینم گیر کرد، بارون تند شد. هر کاری  -

سم به یه ه برم تا برکردم نتونستم درش بیارم. سرد شد، مجبور شدم زیر بارون چند کیلومتر را

 «جاده، یه کامیونی سوارم کرد و تا شهر بردتم...

 «خب؟-

 «خب چی؟ -

 «بعدش؟ -

همین دیگه... به شهر که رسیدم کمک بردم و ماشینم رو در آوردن و برگشتم تهران. تو  -

 «اولین کسی هستی که اینو براش تعریف می کنم

 ش خورد و نگاهم کرد. یه جرعه از چای

 «که اون موقع دوستت نبودمخوبه  -

 خندیدم. 

 «چرا؟ -
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 «چون دعوای سختی باهم می کردیم -

 «از کجا میفهمیدی اصال؟ -

 «دیگه... -

 «منظورت چیه خب؟ -

ببین... من نمیخوام بهت بگم ترانه خانم این کارو کن یا نکن... تو بزرگ شدی، دختر عاقل  -

قبلش خوب فکر میکنی اما به عنوان یه  و بالغی هستی مطمئنا هر کاری بخوای انجام بدی

کسی که از ریز به ریز اتفاقات این مملکت خبر داره و توی شغلش چیزای وحشتناکی دیده 

دارم بهت توصیه می کنم که بیشتر دقت کنی. شب تنها توی طبیعت خوابیدن اصال درست 

ی کنه اونجا حس م نیست. خیلی کیف میده می دونم، منم بارها اینکارو کردم، سکوتی که آدم

هیچ جای دیگه نیست، اما واقعا خطرناکه، برای همین بهت پیشنهاد میکنم برای استراحت یا 

با دوستات سفر بری و یا با خانوادت، اگر هم دوست داری تنها باشی توی ویالیی جایی که 

 «امنیت داره بمون

 «ممنون ازت حتما سعی می کنم بیشتر دقت کنم -

 داد.  در جواب سری تکون

دیروز به نسبت اینکه روز اول بود هم حسابی شلوغ بود هم اینکه خوب خرید کردن. بلیط  -

 «هم خوب فروختیم

ها خیلی کمبود دارن. دوست ندارم با این کمبودا بزرگ خداروشکر. امیدوارم بهترم بشه. بچه -

 «بشن

د نظر تو و خانم رستمیه ام رو کردم، نمیدونم واقعا آخرش اون چیزی که مواقعا تمام سعی -

 «ام رو کردمبه واقعیت می رسه یا نه. ولی باور کن من تمام سعی

 نگاهم کرد. یک جوری که معنی نگاهش رو نمیفهمیدم. 
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 «چرا این جوری نگاه می کنی؟ -

 «واقعا گاهی برام عجیبی -

 ابرو باال بردم.

 «چرا؟ -

چیزی که ما میخواستیم میرسیدی. دیروز تو اگه نصف این کارارو هم میکردی بازم به اون  -

داشتم فکر می کردم اگه وقتی منم بچه بودم یه ترانه نامی میومد و اینجوری کمک میکرد، 

شاید منو خیلی های دیگه اینقدر با سختی و حسرت بزرگ نمیشدیم، این بچه ها خیلی 

 خودت رو هیچ شانسن که تورو دارن. نه اینا هر کسی که تو بهشون کمک کردی. کارخوش

 «وقت کوچیک نشمر... هر چی شد باید سرت باال باشه. نیت آدما مهمه

هام رو نبینه خودم رو مشغول چایی ریختن کردم، همیشه ی اشک توی چشمبرای اینکه هاله

کرد احساساتی می شدم، انگار تازه اون موقع بود که وقتی کسی اینطور از کارم تعریف می

حقی  هامکم برای خودم و این همه خستگیکنم. اون موقع بود که یهمیمیفهمیدم دارم چیکار 

م رو اقائل می شدم. اون موقع بود که کمی حس می کردم کسی هست که من رو ببینه. نیت

 بشناسه.

ها همیشه قضاوتم کردن ولی سعی کردم هیچوقت تحت تاثیر هیچ چیزی قرار نگیرم خیلی -

ستم و نمیخوام با این کارا واسه خودم اسم و رسم جور کنم فقط و به راهم ادامه بدم. من نخوا

ن. تونن کمک کنخواستم همیشه یه موقعیتی رو برای اطرافیانم جور کنم تا هر طور که می

 «همین

 «کارت خیلی ارزشمنده. خیلی خوبه که هیچی جلودارت نیست -

 لیوان رو به دستش دادم. 

کنم و تا جایی هم که تونستم سعی کردم دنیای همیشه سعی کردم دنیامو جای بهتری  -

رو هم قشنگ کنم. اما میدونی، چیزای زشت و بد دورم خیلی داره زیاد میشه. آدمایی که بقیه
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کمک می خوان و دنیاشون تیره و تاره هر روز بیشتر و بیشتر میشه و من نمیتونم دست همرو 

یشه، های کار بیشتر مگذره تعداد بچهبگیرم. نمیتونم دنیای همرو قشنگ کنم. هر روز که می

هر روز که میگذره تعداد بچه های قد و نیم قدی که سر چهار راه گدایی می کنن بیشتر میشه. 

یکار کنم برای ها، چبعضی وقتا اینقدر که فکر می کنم به اینکه باید چیکار کنم برای این بچه

 «اون بیمارا، واقعا مغزم مریض میشه

 ش می چرخوند. لیوان رو توی دست

تر نیست. همون قدری که یه نصیحت از من بشنو. هیچ چیز و هیچ کس از خودت مهم -

اطر خدوست داری کمک کنی، صد برابر کن و خودت رو دوست داشته باش. هیچ وقت نذار به

چیزای دیگه حالت بد باشه و کمتر به خودت فکر کنی... من توی زندگیم این اشتباه رو کردم. 

وقت پام رو کج ام رو پای کارم گذاشتم، هیچی انرژیزندگیم رو فدای کارم کردم، همهی همه

 «شناس بیکارم نذاشتم، یه ریال جا به جا نکردم، اما االن یه پلیس وظیفه

 هام کشیده شد توی هم. اخم

 «بیکار؟ چرا؟ -

همین باعث رو بیشتر از خودم دوست داشتم و چراش مهم نیست. مهم اینه که من کارم -

 «سقوطم شد

 «دوست دارم بدونم چرا. اگه خصوصی نیست -

 اش رو خورد.ای چاینفسی بیرون داد و جرعه

 «رو لو دادم که نباید لو میدادمی قاچاق یه کسیمحموله -

 «نباید لو میدادی؟ یعنی چی؟ -

ل بود ن آدم وصبرای من نباید نبود، هیچ چیز و هیچ کس برام نباید نداشت توی کارم، اما او -

ونست ای که شاید میتبه دم و دستگاه مملکت. دارو قاچاق میکرد، داروهای تاریخ مصرف گذشته
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هزاران نفر رو بکشه. بعد از اون تعلیق از کار شدم. بدون هیچ توضیح و دلیلی. مافوقم بارها 

نم وبهم تذکر داده بود که از پیگیری این موضوع دست بکشم گفت شاید حتی به قیمت ج

تموم بشه، اما چیزی برای از دست دادن نداشتم در آخرم بهم گفت برای نجات جون خودت 

هم همینکارو می کنم، درسته که کارم رو از دست تعلیق میشی. االنم اگر برگردم به عقب باز

 «دادم اما حداقل میتونم شبا چشم روی هم بذارم...

ها از همون شروع زندگی قرار بود پشت بی حرف چند لحظه نگاهش کردم. انگار بعضی آدم

 هم بد بیارن. نفسی بیرون دادم.

 «واقعا متاسفم. نمیدونم چی بگم... -

 لبخند غمگینی زد. 

 «نیازی نیست چیزی بگی، چیزی برای گفتن نیست. به این وضع و حالم عادت کردم. میگذره -

 «ها؟خب االن چیکارا میکنی؟ سختت نیست زندگی با این هزینه -

ام. درآمدش بد نیست، میگذرونم یه جوری. بعدم خرجی بیشتر وقتا توی باشگاهم. مربی -

 «ندارم. خودمم که نه رخت و لباس آنچنانی می خرم نه جای آنچنانی میرم...

 «درست میشه -

 «کنم، دوباره میشه روز از نو، روزی از نو...درست شه باز منم اون کاری که باید بکنم رو می -

 «ته، براش زحمت کشیدی، نمیشه ولش کنی بریکار -

 «ببینیم چی پیش میاد... -

 سر کج کردم و نگاهش کردم. محکم. 

 «همه چیز بهتر میشه. باشه؟ -

 ای گفت. چند لحظه نگاهم کرد. نفسی بیرون داد و باشه

 «ترانه... -
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 ها کشیده بود برای این بازارچه. سمیه بود که کنارم مینشست. زحمت

 «مجون -

 «خوبی؟ -

 «آره. تو خوبی؟ -

 «آره بد نیستم. امروز ماشاهلل شلوغه -

 نفسی بیرون دادم. 

 «ی کل اجاره سالن رو در بیارهآره... خداروشکر. فکر کنم امروز هزینه -

 «ایشاهلل... -

 «چیزی می خواستی بهم بگی؟ -

 من کرد. کمی من

 «چیزی شده سمیه؟ -

 «سره دوست توئه؟نه... می خواستم بپرسم این پ -

 «کدوم پسره؟ -

 «سیاوش -

 «دوست که یه جورایی آره... چطور؟ -

 «دوست همینجوری؟ -

 «یعنی چی؟ -

 «یعنی نظری رو هم ندارین؟ -

 ام گرفت. خنده

 «این چه سوالیه؟ -
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 «بگو تا بگم چرا -

 «نه واال... چه منظوری داشته باشیم آخه -

 «مطمئنی؟ -

ام برام میشه، اما از اون م نه اون، آدم جالبیه، به نظرم دوست خوبینه من آدم این جور چیزا -

 «نظر نه. چطور؟ چیزی شده؟ چیزی بهت گفته؟

 «نه بابا المصب. نگاه آدمم نمیکنه -

 ام گرفت. خنده

 «ازش خوشت اومده؟ -

 «خیلی به دلم نشسته -

 ابرو باال بردم. خُل بود؟

 «چیش؟ نگاه نکردنش؟ -

 «بودنش شاید اک بر سر. همین جدینمیدونم چیش خ -

 «چه کمکی میتونم بهت کنم؟ -

 «آدم دوستی و آشنایی و اینا نیست؟ -

 «نمیدونم بخدا. خیلی وقت نیست که میشناسمش -

تو منو میشناسی، خیلی اهل دوستی و وقت گذرونی نیستم ولی نمیدونم چرا این آدم اینقدر  -

 «برام جذابه

 «میدونم چی میگی -

 «ی بفرستیش بیاد کمک من؟میتون-

 «بذار ببینم میشه -
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 «باشه مرسی واقعا... بین خودمون میمونه نه؟ -

 «هستی دیگه؟ ۱معلومه که میمونه... نگران نباش، االن تو صندوق  -

 «آره -

 «باشه تو برو سر کارت -

ه کلبخندی زد و دستم رو فشرد و من به این فکر کردم که تابه حال کسی در زندگیم بوده 

بهم توجه نکنه و من جذبش بشم؟ نه. جوابم نه بود و چقدر بابتش خوشحال بودم. هر چیز 

ای بد و مزخرف بود. بلند شدم و قدم تند کردم سمت سیاوش که کنار ستون ایستاده یک طرفه

 بود و درست مثل یک پلیس مردم رو میپایید. دلم براش سوخت.

 «خسته نباشی -

 ای زد.نهنگاهم کرد و لبخند دوستا

 «سالمت باشی -

 «هااینقدر اینجا واینسا... پاهات میشکنه -

 «نه بابا راحتم -

 «ناهار خوردی؟ -

 «آره. تو خوردی؟ -

 «آره. -

 «امروزم خداروشکر شلوغه -

 «آره... -

 «بازیگرات کی میان؟ -

 «به بعد میان دونه دونه ۶از ساعت  -
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 «خوبه -

 «هایه کم برو پیش بچه -

 «ها؟چهکدوم ب -

های پشت صندوق، یه کم اونجا باشی خوبه، پول نقد زیاد شده، کنترلش سخته، گفتم بچه -

 «تو بری یه کم اونجا

 «باشه میرم. کدوم صندوق؟ -

 «اونی که نزدیک به دره -

 «باشه... بازم کاری داشتی بهم بگو -

ودم ودم حالم داشت از خدر جواب لبخندی زدم و به سمیه لعنت فرستادم. از اینکه دروغ گفته ب

 ای بود که کردم؟ بهم میخورد. چه کار مسخره

یکی دوساعتی با درد عذاب وجدانم کنار اومدم و مدام زیر چشمی نگاهش کردم. مثل یک 

چوب خشک، بدون اینکه بشینه، کنار دست سمیه ایستاده بود و چشم دوخته بود به پول و 

 شناس بود. مطمئنم بودم یکاین مرد زیادی وظیفه های عابربانکی که رد و بدل می شد.کارت

کلمه هم با دخترک بیچاره همکالم نشده و سمیه هم خجالتی تر از این حرفا بود که حرف 

اش شدم، ریختن چایی برای سیاوش بود که اون هم با گفتن پیش بکشه. تنها کاری که متوجه

 بعد از دو ساعت، دیگه تحمل نکردم،تشکری به بحثی که در شُرف پیش اومدن بود خاتمه داد. 

 عالف کردن این مرد بیچاره واقعا بس بود. رفتم سمت صندوق و سمیه با دیدنم قرمز شد. 

 «سیاوش... -

 نگاهم کرد. بدون اینکه چیزی بگه.

 «باهام میای؟ یکی از بازیگرا داره میاد -
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 سمت در پشتی رفتم.سری برای سمیه تکون داد و بی حرف به سمتم اومد و من جلوتر به 

ی برای اطبق آماری که داشتم بازیگری زودتر از نیم ساعت دیگه نمی رسید و من دلیل دیگه

 اینکه از اونجا دورش کنم پیدا نکرده بودم. ایستادم. اون هم ایستاد. 

 «چیزی شده؟ -

 فهمیده بود دروغ گفتم. نفسم رو بیرون دادم. 

 «نه... اممم... -

 «دی سال سن می فهمم زنی داره باهام تیک میزنه یا نهدیگه با سی و ان -

 بی حرف نگاهش کردم. 

 «و مفهوم دوست خوبم می فهمم... -

 آب دهانم رو قورت دادم. 

 «یعنی چی؟ -

 «یعنی اینکه میخواستی دوست خوبی باشی و بودی -

 «معذرت می خوام -

 «عذرخواهی الزم نیست -

 ام الزمه.ی الزمه، خیلیمحکم گفت. یه جوری که انگار عذرخواه

ام می کرد. سمیه دختر خوبیه، تابه توو این یکی دوساعت واقعا عذاب وجدان داشت خفه -

حال ندیدم از کسی خوشش بیاد، تا اونجایی که یادمه همیشه تنها بوده وقتی دیدم تو به دلش 

 «نشستی دلم نیومد کاری نکنم. ولی واقعا کارم مسخره بود. عذر می خوام

 یزی نگفت و این بیشتر حالم رو بد می کرد. چ

 «سیاوش... معذرت می خوام واقعا. ببخشید -
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 نگاهم کرد. 

 «چی میشه که یه نفر جذب کسی میشه که بهش توجهی نداره؟ -

متعجب نگاهش کردم، چیزی که مدام از خودم توی این دوساعت و قبلش پرسیده بودم همین 

 بود. 

هاش نگاه نکرده؟ ای میشه که یه بارم توی چشمیه آدم دیگه هوم؟ چی میشه که آدم جذب -

 «چیه این آدمیزاد؟ چقدر عجیبیم آخه...

 تکیه زدم به دیوار. 

نمیدونم. وقتی که اومد پیشم به اولین چیزی که فکر کردم همین بود. هر آدمی برای خودش  -

ی میکنه،اون خوبه، یکه، اونی که کم محلی تعریفی از عشق داره، یکی میگه اونی که جدی

مثل من میگه اونی که اهمیت بده، اونی که به من لبخند بزنه، اون خوبه. آدما بسته به 

 «اکشن هایی از خودشون نشون میدنتعاریفشون از عشق این طور ری

 هاش رو پشتت بهم گره زد بود جلوم قدم زد.پوزخندی زد و همون طور که دست

 «چرا میخندی؟ -

 «زنیقشنگ حرف می -

 «خنده داره؟ -

 «امنه. یه کم عصبی -

 «ببخشید -

 ایستاد، نگاهم کرد. 

 سیاوش
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ایستادم، نگاهش کردم. به همین راحتی عذرخواهی میکرد. در عین حال که نگاهش می کردم، 

دختری با صالبت و قوی و پر از غرور بود، اما به همین راحتی عذرخواهی می کرد. اونم برای 

 چند بار. 

 «ی به عذرخواهی نیست. من از دست تو ناراحت نیستمنیاز -

 «مطمئنی؟ -

 «آره -

 «پس از چی ناراحتی؟ -

ای که دیدم از کنار دخترکی که حتی اسمش رو از دستش عصبانی شده بودم، از همون لحظه

ش شده بودم اومد و ازم خواست که های سنگینی نگاهنمیدونستم و در این دو روز متوجه

ایستم عصبانی شده بودم. اما االن که اینطور مضطرب و کمی ناراحت نگاهم پشت صندوق ب

 میکرد از دستش ناراحت نبودم. 

من از دروغ بدم میاد. هر چی شد فقط کافیه رو به روم وایسی و بهم  –اولین بار بود  –ترانه  -

گم  دشبگی. همین. من دروغ رو بو میکشم، می فهمم، حس می کنم، بعد ناراحت میشم و بع

و گور. دوست ندارم دوستی مثل تورو از دست بدم، تو دختری هستی که دوستی باهات خیلی 

برام ارزش داره، دوست دارم خیلی چیزا ازت یاد بگیرم و تو راهی که هستی کمکت کنم اما 

است ای که دارم شاید بتونی رگیر و بداخالقم. ولی یه خوبیکم سخته، سختدوستی با من یه

رو بهم بگی و مطمئن باشی مشکلی پیش نمیاد، اگه میومدی و میگفتی که دوستم  هر چیزی

از تو خوشش میاد و تو یه جوری رفتار کن که نمیدونی مطمئن باش تا قیام قیامت اگر من با 

ی تلخ و گند فهمید، همیشه توی زندگیم مزهدوستت ازدواجم می کردم اون هیچ وقت نمی

وغ ترجیح دادم. پس از االن تا وقتی که تو منو دوستت بدونی ی خوب درحقیقت رو به مزه

ری های بیشتسعی کن هیچ وقت بهم دروغ نگی. مطمئن باش به خاطرت حاضرم بودم ساعت

 «رو اونجا وایسم تا تو جلوی دوستت کم نیاری و ازت ناراحت نشه. کافیه راستش رو بدونم
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پوست و استخونم فرو رفتند. دست دراز  اش مثل دو میخ تویلبخند زد. چال های روی گونه

 ش هم مانند میخ دیگری توی تنم فرو رفت. چم شده بود...کرد و ساعدم رو فشرد. دست

گویی نیستم. از همون اول از همه ازت ممنونم و بازم ازت عذرمیخوام. باور کن من آدم دروغ -

ام ر نشه، باور کن منم نمیخوای اول فهمیدم که چه غلطی کردم. قول میدم که دیگه تکرالحظه

 «دوستیمون خراب شه

 کمی تکون خوردم و دستش رو کشید.

 « اشکالی نداره. پیش میاد -

 مکث کردم. باید بحث رو عوض می کردم. 

 «باید اینجا وایسیم؟ -

 «دقیقه دیگه می رسن. اگه می خوای می تونیم بریم توو ۲۰تا کمتر از  -

 «نه، گرمه توو. اینجا بهتره -

 سیاوش

 «میگفتی میومدم دنبالت... -

 «نه بابا... یه ماشین گرفتم اومدم، خوبی تو؟ -

نگاهش کردم، موهاش رو فرق وسط کرده بود و مثل همیشه بافته بود، آرایشی خاصی نداشت. 

 و مناسبی پوشیده بود. لباس ساده

 «تو خوبی؟ -

 «آره.. -

 «چرا ماشین نیاوردی حاال؟ -
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تا  ۲۰-۱۰لی شلوغ میشه دیگه، به بچه هام گفتم با ماشین نیان، حداقل امروز به نظرم خی -

اینکه پارکینگ خیلی شلوغ شده بود دیگه گفتم حداقل اندازه  ماشین خود ماییم، دیشب مثل

 «تا ماشین آدمای دیگه بیان ۱۰-۲۰

 فکر همه جارو می کرد، از راحتی خودش میزد برای رسیدن به قولی که داده بود. 

 «ب کردی، بیا بشین صبحونهخو -

 «به به چه کردی... زحمتت انداختما -

 «بخور بچه حرف نزن -

اش گرفت و با ذوق به مخلفات رو به روش نگاه کرد و مشغول شد. لیوان کاغذی پر از خنده

 نسکافه رو مقابلش گذاشتم. 

 «گفتم یه فرقی با دیروز داشته باشه، دوست داری؟ -

 نگاهی به نسکافه کرد. 

 «عالیه. دستت درد نکنه -

 ای از نسکافه رو خورد. چیزی نگفتم. جرعه

 «چه زود گذشت، دلم نمیخواد امروز تموم بشه -

 «ولی میشه -

 اخم ریزی کرد. 

 «توو ذوقم نزن اول صبحی -

 ام گرفت.خنده

 «حقیقت خوبه -

 «نه همیشه -
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 «چه خبر دیگه؟ -

 «ینی، چه خبر می خواد باشههیچی... سه روزه صبح تا شب داری منو میب -

 زد.های نزدیک باهام حرف میلبخند کمرنگی زدم. مثل دوست

 «گفتم شاید دخترای دیگه اومدن سراغت که منو باهاشون آشنا کنی. -

 اش گرفت. خنده

 «نه که خیلی خوش اخالقی. -

 «چمه مگه؟ -

 «ام عاشق بداخالقیت شده... بقیه در حد اون خل نیستنهمون سمیه -

 «وا مگه میشه یکی عاشق بداخالقی یکی دیگه بشه؟ -

 «شده دیگه -

 «اصال من کجا بداخالق بودم؟ -

 «نبودی؟ -

 «نه -

 «دیروز که دقیقا مثل چوب خشک وایسادی بودی باال سر سمیه، حتی ننشستی کنارش -

 «دلیلی نداشت که بشینم -

 «همین دیگه. -

 «تلخم می دونم -

 «خودت میگی نه دیگه در این حدی که -

 «هام باید می رفتن مدرسهتلخ نبودم که تا االن بچه -

 «سنی نداری هنوز وقت هست -
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 «خدا بزرگه، امروز من چیکارا باید کنم؟ -

هیچی، مثل دیروز سالن و غرفه هارو حواسمون هست و اینکه اگه مهمون خاصی داشتیم  -

 «منو تو مسئولشیم

 «چشم رئیس -

 خندید. 

 «قت دوست نداشتم رئیس باشمرئیس؟ هیچ و -

 «رهبر خوبی هستی -

 «همون، همیشه دوست داشتم رهبر یا لیدر یه گروه باشم، نه رئیسشون -

 «خوبه که فرقشون رو میدونی -

 ترانه

بعد از ظهر بود و پاهام داشت از درد ذوق ذوق میکرد اینقدر که  ۳نگاهی به ساعت انداختم، 

 م رو دم دهانم گرفتم. سیتوی سالن ها چرخیده بودم. بی

 «سیاوش کجایی؟ -

 صدای سپهر به گوشم رسید.

 «دیدمش ۱توی سالن  -

 و بعد صدای سیاوش.

 «ام. تو کجایی؟ ۱آره توی سالن  -

 «من دم راه پله، میای یا بیام؟ -

 «میام -

 شد. مقابلم ایستاد.نشستم روی پله و بعد از چند لحظه دیدمش که نزدیک می
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 «چی شده؟ -

 «دقیقه دیگه عاطفه یزدانی می رسه ۲۰یه  تا -

 «کی هست؟ -

 «شاعر و نویسنده -

 «باشه، خسته شدی؟ -

 «آره پام درد می کنه، تو چرا قیافت یه جوریه؟ -

 «معلومه؟ -

 «چی معلومه؟ -

 «که یه جوریم -

 «ای؟ چی شده؟آره، چه جوری -

 «هیچی رفیقت یه گوشه گیرم آورد -

 ن.هام از حدقه زد بیروچشم

 «یعنی چی؟ -

همین االن وایساده بودم توی سالن یک، دم همون ستونه. یهو اومد گفت ازم خوشش میاد  -

 «و دوست داره که بریم بیرون

سال زندگی کردن سمیه اون هم در انگلیس  ۱۲نفسی بیرون دادم و دستی به صورتم کشیدم. 

دوستی و قرار رو بد ندونه. این طور جرعت هارو بهش داده بود تا درخواست از مردی برای 

 احساس عجیبی داشتم، دوست نداشتم کسی به دوست جدیدم نزدیک تر از من بشه. 

 «تو چی گفتی؟ -
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دستی به موهاش کوتاهش کشید، نشست کنارم و بعد شروع کرد به تا زدن آستین پیراهن 

 مشکی رنگش.

اشتم سیم رو بردبی ی نجات گفتی سیاوش کجایی، منم تاهیچی همون موقع مثل فرشته -

 «گفت میرم سرکارم کسی دم صندوق نیست و اگر اوکی بودی بیا بهم بگو اگه نه که هیچی

 عمیقا برای غرور سمیه ناراحت شدم. 

 «چیزی بهش میگی؟ -

 «چی بگم؟ -

 «نمیدونم... -

 «قصد داری باهاش بری؟ -

 «نه -

 «چرا؟ -

 «ی این چیزارو ندارمحوصله -

 «دختر خوبیه -

 «میگم بدهن -

سال انگلیس زندگی می کرده، این درخواستش  ۱۲مادرشو خیلی سال پیش از دست داده،  -

ها میگن نذار، شاید تو ایران عجیب رو به پای بی حیا بودنش یا همچین چیزایی که ایرانی

 باشه، اما اون با فرهنگ اونجا بزرگ شده. االنم واقعا دل و زده به دریا... شاید یه فرصت بهش

 «بدی بد نیست

 «آخه اصال این دختر مدل من نیست -

 ام گرفت. لوس می کرد خودش رو.خنده
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 «کی مدل تواِ بگم بیارن برات؟ -

 «از دختر اینقدر قد بلند خوشم نمیاد -

 ام باال رفت. صدای خنده

واقعا؟ چرا؟ خیلی به خاطر این موضوع خاطرخواه داره، که شبیه مدالست و این جور چیزا.  -

 «بعد تو خوشت نمیاد؟

 «نه-

 «اِ خب چرا؟ -

 «ی دخترادختر باید تو بغل آدم جا شه، البته دختر که نه، زن آدم دوست دختر آدم. نه همه -

شد با این همه اخم و دبدبه کبکبه جلوم نشسته از خنده دست جلوی دهنم گرفتم. باورم نمی

 بود و این جور حرفارو می زد. 

 «تاه ترهخب اون که از تو کو -

 «بله ولی من نمیپسندم -

 «هیکلی. داری ناز می کنیخدا اسکلم کردی. دختر به این خوبی و خوشبه -

 سیم رو میکشید به پیشونیش.بیسیم 

نازه چی آخه؟ مگه بچم؟ فکر می کنی خودم نمی فهمم دیگه سی رو رد کردم و وقت ناز  -

چیکار کنم؟ آدم ظاهر بینی نیستم، شاید کردن و این جوری چیزا نیست؟ اما خب نمیپسندم. 

واقعا یه روزی ببینی اونی که خوشم اومده هزار برابر از این آدم زشت و بد هیکل تره، اما حسم 

میگه که این اون نیست. منم وقت اینکه از هر گلی یه بویی کنم ندارم، اگه بخوام مسئولیت 

 «قبول کنم و برم زیر بار رابطه دیگه طرفو میگیرم

 «آهان یعنی کارو یکسره می کنی -

 «آره دیگه، دوست دختر داشتنو دختر بازیامو جوون بودم کردم. االن دیگه وقت زن و زندگیه -
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ن ی کارای عروسیتو میکنم با بهتریایشاهلل به حق پنج تن یه زن خوب میگیری خودمم همه -

 «امکانات و حداقل هزینه

 «جو گیر نشو حاال اول کار پیدا کنم بعد زن بگیرم -

 ابرو باال بردم. 

 «کارت هم تا آخر امسال درست میشه مطمئن باش -

 پوزخندی زد.

 «اون کار دیگه واسه من کار نمیشه دختر -

 «چرا اینقدر منفی بافی می کنی؟ -

 «به همه چیز مثبت فکر میکنی، ولی من فقط حقیقت رو میگمخوبه که تو اینقدر راجع -

 «قا حقیقت چیه. بذار ببینیم چی میشه خبتو هنوز نمیدونی دقی -

 ای باال انداخت. شونه

 «باشه میسپریمش به تو، بریم دم در؟ -

 «بریم -

از جلوی صندوق که رد می شدیم نگاه سمیه رو دیدم که همراه من و سیاوش کشیده شد، 

 امیدوارم بودم به خاطر دوستی با این مرد، دوستی با سمیه رو از دست ندم. 

 سیاوش

بعد از ظهر بود و بازارچه در شلوغ ترین حالت ممکن به سر می برد. دم در  ۷ساعت نزدیک به 

با میالد ایستاده بودم و به مردم که بلیط می خریدند نگاه میکردم. همه چیز به خوبی پیش 

 ی که مثلهایرفته بود و واقعا به ترانه و تیمش ایمان آورده بودم. تکیه دادم به ستون و به بچه

هاش فضایی برای بازی اونها داخل من بی کس بودند نگاه کردم. ترانه با همفکری دوست
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حیاط درست کرده بود و این کمک شایانی میکرد که احساسات مردم رو بیشتر تحت تاثیر قرار 

 هاشون بکنند. بده تا اونها بیشتر دست داخل جیب

 «چایی می خوری سیاوش؟ -

 چای رو مقابلم گرفته بود.  لیوان یک بار مصرف لبریز از

 «دمت گرم میالد. خیلی نیاز بود -

 «قند پیدا نکردم دیگه شرمنده -

 «نه همین تلخ خوبه -

 «خسته شدی؟ -

 «نه. کاری نکردم، شماها از پا افتادید -

 «هر کاری کردیم همه باهم کردیم -

 «هندونه زیر بغلم نذار -

 خندید. 

 « باهام بزرگ شده باشین؟دوستایی داری از موسسه؟ که مثال -

 «آره... یکی دو نفر هستن. چطور؟ -

 «نیومدن بازارچه؟ -

 «نه، خیلی دیگه با موسسه در ارتباط نیستن. بهشون گفتم بیان، دیگه پیگیر نشدم -

 «های زمان خودت فقط تویی که در ارتباطی؟یعنی از اون بچه -

 «آره -

 «جالب و عجیبه -
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د مشکالتشون توی موسسه بیافتن، یاد اینکه چقدر پشت پنجره اونا دلشون نمیخواد یا -

نشستن تا مادر پدرهاشون بیان و ببرنشون. اما من قبول کردم و خب این پرش بزرگی بود 

ها مشکل دارن با اینکه بگن پرورشگاهی بودن. ولی من توی زندگیم. هنوزم خیلی از بچه

یذارم نبالم پنجره رو رها کردم. االنم وقتی پا مپذیرفتم. وقتی دیدم واقعا کسی نیست که بیاد د

 « توی اون موسسه حس می کنم اومدم خونه. حس بدی ندارم. اما بقیه چرا

 موبایلم زنگ خورد. عذرخواهی کردم. رضا بود.

 «بله؟ -

 «ای؟زنده -

 «آره. -

 «گم و گوری چند روزه -

 «ام کهگفتم بازارچه -

 «ما داریم میایم -

 «اینجا؟ -

 «ره.آ -

 «با کی؟ -

 «با ویدا دیگه -

 «چه عجب بعد سه روز تصمیم گرفتی بیای -

 «ای یه شورت بهتر از شورتای بچگی من بپوشهگفتم حاال یه بلیطم بخرم شاید یه بچه -

 «خوبه باز شعورت میرسه یه کمکی کنی -

 «گمشو. رسیدم زنگ می زنم -
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 «ن ندارمابهش بگو نیاد زیاد بهم بچسبه. اعصاب درست درمو -

 «میبینمت خدافظ -

 رو کردم سمت میالد.

 «حالل زاده بودن. دوتا از دوستام دارن میان که اونام توی موسسه بزرگ شدن -

 «چه خوب، خوشحال میشم ببینمشون -

 «حتما میارمشون پیشت -

 «برم یه چرخی بزنم ببینم چه خبره -

 «باشه برای چایی هم ممنون -

 «قربونت-

های فروش بلیط صحبت می کرد. بی حرف نگاهم به ترانه افتاد که با بچه میالد رفت و من

ماه به طور عجیبی بهش احساس نزدیکی می کردم یه نگاهش کردم. در طول این حدودا یک

به کارم باهاش حرف چیزی در حد رفاقتم با رضا. هنوز برام عجیب بود که چطور راحت راجع

اهش، طرز حرف زدنش، ذهنت رو از هر چیزی خالی می زده بودم. این خصلت ترانه بود. نگ

 کرد و یک جور اطمینانی بهت میداد تا از هر چی میخوای براش حرف بزنی.

 «چطوری اخمو، خسته نباشی -

 «تو خسته نباشی -

 «مرسی. اینجا چرا وایسادی؟ -

 «هارو نگاه می کردمداشتم بچه -

 «وشهبهترین قسمت بازارچه همین زمین بازی کوچول -

 «شون خیلی تاثیر میذارهبه نظر منم همین طوره. اومدن تو جامعه روی روحیه -
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هایی هم که گذاشتیشون پشت غرفه امروز با ذوق گفتن بیشتر چیزاشون فروش آره اون بچه -

 «رفته. نمیدونی چه حالی بودن

 «ای که دادیآره دیدمشون. ممنون بابت ایده -

 لبخند شیرینی زد. 

 «ردم. چیزی خوردی؟کاری نک -

 «آره میالد برام چایی آورد -

 «اِ می خواستم برم کافه بشینم یه قهوه بخورم. میای؟ -

 «آره بریم -

 بیسیم رو جلوی دهنش گرفت. 

 «آقایون خانما من دارم میرم کافه اگه کسی بیکاره بیاد -

 «میالد جواب داد: تازه چایی خوردم. تو بزن روشن شی

 پشت بندش مسعود.

آره برو دارم میبینمت، رییس که باشی پا میندازی رو پا قهوه میبندی به خودت، آقا سیاوش  -

 «شمام یه سری به ما بزن

برگشتم و به مسعود که دم در در جایگاه انتظامات ایستاده بود نگاه کردم و سری تکون دادم،  

 ترانه بیسیمش رو جلوی دهانم گرفت.

 «میام مسعود جان چشم -

 «دش جواب داد: یه رییسی نشونت بدم مسعودو بعد خو

 وارد فضای کافی شاپ شدیم و یه میز و صندلی خالی پیدا کردم.

 «چی می خوری؟ -
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 «تو چی میخوری؟ -

 «من چایی خوردم تازه. تو بگو چی می خوای؟ -

 «خودم میرم میگیرم -

 «بگیر بشین بچه. چی می خوری؟ -

 «تعارف ندارم سیاوش. -

 «م دیگه.بشین بهت میگ -

 «باشه بابا... یه موکا -

سفارش یه موکا و یه تیکه کیک قهوه دادم و ایستادم تا تحویل بگیرم. بعد رفتم سر میز. بیسیم 

 به دست داشت غر می زد. 

 «های خدمات رو بفرستی اینجا؟میالد میشه دو نفر از بچه -

 «صدای میالد میان شلوغی به گوش رسید: کجا؟

 «کافی شاپ دیگه -

 «برای چی؟ -

 «کثیفه، سطال پره آشغاله. سریع بفرست بیان ببینم -

 «باشه -

 نگاهش به ظرف کیک افتاد. 

 «برا منه؟ -

 «آره... -

 لبخندی زد.

 «گرمه؟ -
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 «آره با طعم قهوه -

 «ایخوش سلیقه -

 «از یه کیک فهمیدی؟ -

 «آره -

 «خوبه -

 «سمیه بهم گفت که بهت گفته برید بیرون -

 «خب؟ -

 ای از کیک رو قورت داد.هتیک

 «بهش گفتم نباید می گفتی. -

 «چرا؟ -

گفتم دلم نمیخواست کسی رو که وارد جمع کردم معذب بشه. حق اینکارو نداشتی، گفتم  -

 «پس فردا شاید به خاطر تو خیلی جاها نیاد. خیریه جای اینکارا نیست

 ها شده بود. ام گرفت. مثل مادربزرگخنده

 «ش حسابیپس توپیدی به -

 «آره. شایدم زیاده روی کردم. اما دست خودم نبود-

 «چرا؟ -

ها همه تورو دوست دارن، با اینکه خیلی سخت کسی رو توی جمع خودشون نمیدونم. بچه -

راه میدن اما این چند روز دیدم که هرکدومشون تورو از خودمون میدونن بنابراین دلم نمیخواد 

 «عذب بشیکسی بهت کنه بشه و باعث بشه م

 «خودت رو ناراحت نکن مشکلی نیست -
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 «ناراحت نیستم. ولی اگه نظرت راجع بهش عوض شد بهم بگو -

 «راجع به دوستت؟ -

 «آره -

 «چرا باید عوض شه؟ -

نمیدونم، من تا االن هر خواستگاری برام اومده رد کردم. حوصله ازدواج نداشتم، صد البته  -

مدن خواستگاریمم خوشم نیومده، بابام همیشه میگفت هیچ که از پسرای سوسول مامانی که او

م از این اوقت به یه فرصتی نه نگو، بشناس، بسنج بعد تصمیم بگیر. من توی کارای دیگه

حرفش تبعیت کردم اما توی خواستگار و این چیزا نتونستم. اما حاال به تو میگم شاید تو تونستی 

 «گوش کنی

 ابرو باال انداختم.

ه رو انتخاب کردن دوست دختر، شریک یا هر چی حساسیت های خودمو دارم. من همیش -

بنابراین اگه االن گفتم نه، بعدا هم میگم نه. که خب می دونم من این خانمو قرار نیست دوباره 

 «ببینم

 ای از موکا رو خورد.جرعه

 «سمیه جزوی از گروه دوستی ماست، صد در صد در آینده میبینش -

با  ها سالم و علیکی میکردم وون گرفتم. ترانه فکر می کردم حاال که من با بچهلبم رو به دند

آدم  شون باشم. ولی منخودش هم گرم میگرفتم پس حاال پذیرفتم که نفری از گروه دوستی

این طور چیزها نبودم. با اینکه در این بازارچه حس خوبی داشتم ولی دلم برای تنهایی خودم 

 پر میکشید. من عوض نمی شدم.  مشت زدن به کیسهپر می زد، دلم برای 

اممم ببین ترانه من توی این چند روز با دوستات و توی این حدودا یک ماه با تو خیلی  -

روزای خوبی داشتم و خیلی چیزا ازتون یاد گرفتم و این طوری بگم که باورم شده هنوز آدمایی 
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 رن دوست دارن کمک کنن و مفید باشن.هستن که بدون اینکه منافع خودشون رو در نظر بگی

ولی شکل زندگی من، نیاز های من، دغدغه های من اصال شبیه شما نیست. بنابراین فکر نمی 

 «کنم بعد از اینکه این بازارچه تموم بشه من بتونم خیلی با اکیپ شما معاشرت کنم

رون اد. نفسی بیکیک رو داخل دهانش مزه مزه می کرد، چند ثانیه طول کشید تا به حرف بی

 داد.

 «این جوری فکر نمی کردم -

 «متاسفم -

 «نه اصال مشکلی نیست. هر طور راحتی. -

میدونی دلم می خواست زندگیم یه طوری بود که بتونم توو تمام کارهای خیری که انجام  -

تا از کالس های خصوصیم رو کنسل  ۵میدین شرکت کنم ولی همین االن که اینجام حدودا 

ن هنوز خیلی باید تالش کنم تا به اون چیزی که از بچگی توی ذهنم بوده برسم. کردم. م

هیچ وقت خانواده نداشتم ولی همیشه دلم می خواسته تشکیل خانواده بدم. تشکیل خانواده هم 

 «پول میخواد. تالش میخواد و خب با این وضعیت کاری من، سخته. میدونی که

 سری به معنی تصدیق حرفم تکون داد.

میدونی اشتباه از من بوده، من اینجوری بین بچه ها جا انداختم که تو از این به بعد عضوی  -

از مایی و فکر می کردم دوست داری که با ما باشی. اما حاال که اتفاقی نیوفتاده، برای من 

ی خوبی بود که کنار آدمی مثل تو این بازارچه رو برگزار کردم و خب میدونی که خیلی تجربه

 «جا نیاز باشه گوش به زنگتم هر

 ها معاشرت کنم؟ انگار شرطیبهش لبخندی زدم. نمیدونستم واقعا دلم نمیخواست با این آدم

شده بودم. به هر درخواستی نه می گفتم و دوباره میخزیدم توی تنهایی خودم که گهگاهی 

که عادتم رو ترک رضا رو توش راه میدادم. به این وضع عادت کرده بودم و انگار می ترسیدم 

 کنم. 



@yekefarvardin ع-نویسنده: هلیا  یک فروردین 

101 

 

 «من چیزیم نمیشه، تو هر مشکلی داشتی میتونی روم حساب کنی -

 لبخندی زد که حس کردم کمی، فقط کمی دلخوری تهش بود. 

 «بخور کیکت رو -

 «دیگه سیر شدم. تو نمیخوری؟ -

 تی در به داغون من کردی اشتهامن نه...چرا؟ اولش که دلت می خواست؟ هی نگاه به قیافه -

 «کور شد نه؟

 دوباره خندید با همون کمی دلخوری. 

 «ای. جا ندارم خب. تو بخور.دیوونه -

 بشقاب رو هول داد سمتم. 

 «من کیک نمیخورم که آخه؟ -

 «چرا رژیمی؟ -

 «آره -

 «ی تلخ چاق نمیشی بخورحاال با یه کیک قهوه -

م مد. دوباره بشقاب رو نزدیکاونفسی بیرون دادم. آخرین باری که کیک خورده بودم یادم نمی

 کرد.

 «چنگال دهنی که نمی خوری؟ -

 چنگال رو از دستش گرفتم. 

 «آدم طبیعت باشی این سوسول بازیارو نداری -

 اش رو میخوردم. گوشیم زنگ خورد. رضا بود.دوباره خندید و اولین دختری بود که دهنی

 «هان -
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 «رسیدم -

 «خب -

 «م؟زهرمار نمیخوای بیای استقبال -

 «نه دورهاتو زدی بیا تو کافی شاپم -

 ای از کیک رو به دهانم بردم. موبایل رو روی میز گذاشتم و تیکه

 «مهمون داری؟ -

 «های موسسه میاد. باهم بزرگ شدیمآره رضا با یکی دیگه از بچه -

 «اِ چه خوب -

 «باشگاه داریم باهم -

 «باشگاه چی؟ -

 «رزمی معروفه هایبدنسازی، که البته روی رشته -

 «چه عالی. زنونه هم داره؟ -

 «نه متاسفانه، چی میخوای یاد بگیری؟ -

 «دفاع شخصی! -

 ام گرفت. خنده

 «چرا؟ -

 «مگه بده؟ -

 «نه دفاع از خود چیزیه که به نظرم همه باید بلد باشن -

 «اگه جایی میشناسی بهم معرفی کن -

 «میپرسم برات حتما -
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 «سالم -

 ه سمت صدا. رضا و ویدا بودند. بلند شدیم. برگشتیم هر دو ب

 «سالم -

ترانه بود. من هم سالم کردم. با هر دو دست دادم. ویدا نگاهم می کرد. دلخور، مغموم، گرفته  

 و متعجب. 

ی بازارچه و خَیر معروف و ایشون آقا رضا خوش اومدین، بچه ها ترانه خانم برگزار کننده -

 «که از بچگی توی موسسه باهم بودیمرفیق صمیمی من و ویدا خانم 

 ترانه با لبخندی با هر دو دست داد.

 «خیلی خوش اومدین خوشحالم میبینمتون -

 ویدا فقط نگاهش کرد، این دختر همه جا آبروی من رو می برد. رضا اما لبخندی زد.

 «واال ما دوست داشتیم شمارو ببینیم... -

 «میکنید بگم بیارن براتون؟ لطف دارید. بفرمایید بشینید. چیزی میل -

 رو کردم به ترانه.

 «زحمت نکش چیزی خواستن براشون میگیرم حتما -

 لبخندی زد.

 «باشه پس من برم توو یه دوری بزنم کاری بود در خدمتم -

رفتنش رو نگاه می کردم که برگشت و نگاهم کرد، به لیوان و بشقاب روی میز اشاره کرد و 

 لب زد: ممنون.

 بخندی زدم. در جواب ل

 «خب بشینید. چی میخورید بگم بیاره براتون؟ -
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 ویدا اخمو نشسته بود. 

 «واال چی داره؟ -

 «انواع قهوه و آب میوه و این جور چیزا. -

 «باشه من یه الته می خورم -

 رو کردم به ویدا و منتظرانه نگاهش کردم، نگاهم کرد بدون هیچ حرفی.

 «باید از چشات بخونم چی میخوری؟ -

 رضا نچی کرد. 

 «توروخدا شروع نکنیدا، توام یه چی بگو دیگه ویدا -

 لیوان خالیِ موکا رو به دست گرفته و نگاهم کرد. 

 «من از همین می خورم که ترانه خانم خورد -

 پوفی کردم و بلند شدم و بعد از گرفتن سفارشات برگشتم سر میز. 

 «تو خودت چیزی نمی خوری؟ -

 ید. خواستم جواب بدم، ویدا نگذاشت. رضا بود که می پرس

 «سیره، شریکی خوردن -

 اش بود. هنوز یکبار دیگه جا داشت. لبم رو روی هم فشار دادم. دومی

 «چه خبر رضا؟ باشگاه خبری نبود؟ -

آخره شهریوره همه سفرن. کس خاصی  نه، تو که کالسات رو کنسل کردی، االنم هفته -

 «نبود. منم جمع کردم اومدم

 «خوب کردی. شما چه خبر؟ -

 نگاهش میکردم. لیوان رو توی دستش چرخوند و نگاه جسورش رو دوخت به صورتم. 
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 «خیلی دوست داری بدونی چه خبر بوده توو زندگیم؟ -

 رضا چپ چپ نگاهش کرد:

 «ویدا بس می کنی یا نه؟ -

 «نه -

ودیم وسط خیریه ب نفس عمیقی کشیدم. امروز جای عصبانی شدن نبود، شانس آورده بود که

 طور حرف نزنه.وگرنه فریادی سرش میکشیدم که دیگه این

 «یه کلمه ازت پرسیدم. می خوای بگو میخوای نگو -

 «من می خوام بدونم توو زندگی تو چه خبر بوده -

 «میبینی چه خبر بوده که -

 «هات جواب نمیدیمیخوام بیشتر توضیح بدی. مخصوصا اینکه چرا به تلفن -

 «بش رو خوب میدونیجوا -

 «نمیدونم -

 رضا عصبی لیوان رو روی میز گذاشت.

 «کنید؟بس می -

س... به اتو برداشتی آوردیش اینجا. تو که میدونی ول نمیکنه، تو که میدونی این آدم گذشته -

 «من میگی بس کن؟

 «چرا یه بار نمیشینید مثل آدم حرف بزنید؟ -

 «چند بار حرف بزنم رضا؟ چند بار؟ -

 ویدا پوزخندی زد، سرش رو جلو کشید، عصبانیت توی نگاهش موج میزد اما صداش آروم بود. 

 «ای بلدی؟تو حرفم می زنی؟ جز داد زدن چیز دیگه -
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 چشم هام رو روی هم فشردم. 

 «بس کن، اون رومو باال نیار -

 «بیا دیدی... همش همینی. همش -

 «تا کی اینجایی؟ تا کوفت آدم نکنید ول کن نیستید که. سیاوش -

 «تا آخرش -

-ویدا رو میبرم خونه میای اونجا. هر چیزی که هست میگید تموم میکنید این بحثای مسخره -

 «رو

 «رضا من وقت واسه این چیزا ندارم، تا آخر شبم اینجام -

 «همین که گفتم سیاوش. هر ساعتی بود میای اونجا، االنم بلند شو برو تا آبرومون نرفته -

 دم سمت موبایل و بیسیم. صدای ترانه از داخل بیسیم اومد. دست بر

 «سیاوش قرعه کشی داریم، اگه دوست داری با دوستات بیا -

 هر دو بی حرف نگاهم کردند. بلند شدم. 

 «توی سالن اصلی برگزار میشه، دوست داشتید بیاید -

 و رفتم. بیسیم رو گرفتم جلوی دهنم. 

 «میاممیرم پیش مسعود یه کم دیگه  -

 ام گرفت. صدای خنده مسعود اومد و من هم خنده

 ترانه

دار ها مشغول شب بود. سالن ها از مراجعه کنندگان خالی شده بود، غرفه ۱۱ساعت نزدیک به 

هاشون بودند و من روی زمین نشسته و به اطرافم نگاه میکردم. تنم جون جمع کردن غرفه

حال هم بودم. ناراحت از تموم شدن این در کنار نداشت کمکی کنم، ناراحت بودم، البته خوش
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هم بودن ها و افتخار آفریدن ها و خوشحال از اینکه همه چیز به بهترین نحو برگزار شده بود. 

هایی که برگزار کرده بودم رو مرور میکردم و حس می کردم این توی ذهنم دونه دونه بازارچه

ه خودش دیده. به بیسیمی که شارژش تموم شده ای بود که این شهر بی خیریهبهترین بازارچه

 بود نگاه کردم. یار این سه روز من. 

 «ای؟خسته -

 های بسیاری کشیده بودند. لبخند زدم. ها هرکدومشون زحمتلیدا بود. بچه

 «بیشتر ناراحتم تا خسته -

 «میدونم. منم دلم گرفت تموم شد -

 «داری میری؟ -

 «ای؟آره، دیگه جون ندارم. تو نمی -

 «چرا یه کم دیگه میرم -

 «پاشو بریم دیگه. ماشینم که نداری. علیرضا و سپهر رفتن ماشین آوردن -

 «تو برو من یه جوری میرم، بذار همه جمع و جور کنن -

 «میمونم پیشت پس -

 خواست کنارم بشینه آروم با پا زدم به پاش و با لبخند گفتم:

 «عارف داری با من؟پاشو برو گمشو لیدا. داری میمیری. ت -

 «بابا نمیخوام تنها بشینی اینجا -

 «انتنها چیه بچه ها نصفشون تو حیاط پشتی -

 خندید. « آره نسخ بودن -

 «هارو منتظر نذارپاشو برو اون بدبخت -
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 «هارو ببرهباشه پس توام زود برو خونه. احتماال علیرضا برگرده بقیه بچه -

 «حاال با یکی میرم نگران نباش -

 «باشه عزیزم. بازم خسته نباشی -

 «فدات شم، شب بخیر -

 «شب بخیر -

 موبایلم زنگ میخورد. مامان بود. 

 «جانم مامان -

 «سالم عزیزم -

 «سالم مامان چرا بیداری؟ -

 «خواب بودم پاشدم دیدم نیومدی -

حویل تمیدونی که بازارچه باشه دیر میام دیگه امشبم که تموم شده باید وایسم سالن رو  -

 «بدم، بگیر بخواب

 «ماشین نبردی مادر با کی میای؟ -

 «این همه آدم اینجان میام با یکی. نگران نباش توروخدا، بگیر بخواب -

 «باشه مراقب خودت باش -

 «چشم زیبا. شبت بخیر -

 «خندید: زبون دراز. شبت بخیر

 ن ور و اون رو نگاه مینفسی بیرون دادم و بلند شدم. سیاوش رو دیدم که وارد سالن شد و ای

 کرد. 

 «دنبال کی می گردی؟ -
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 برگشت سمتم. پشت میزها بودم و من رو ندیده بود. 

 «دنبال تو. اینجا بودی؟ -

 «آره. -

 «بیسیم زدم جواب ندادی -

 «شارژش تموم شد -

 «خوبی؟ -

 «آره. تو خوبی؟ -

 «آره. نمیخوای بری خونه؟ -

 «ل بدم.نه فعال. باید وایسم سالن رو تحوی -

 «تو برو من تحویل میدم -

 لبخند زدم. 

 «تعارف ندارم. باید بهش باقی پولش رو بدم -

 «اِ. کامل نداده بودی؟ -

 ابرو باال بردم. 

 «نه خیر. ترانه خانم تا آخر کار پول دست کسی نمیده -

 اش گرفت.خنده

 «زرنگی. -

 «ام چونه زد اما خب ندادم که ندادمبله. کلی -

 «یخوب کرد -

 لبخند زدم. دوباره پرسید:
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 «این پوالرو برمیداری از پوالی جمع شده دیگه نه؟ -

 «از پولی که اسپانسرا دادن پرداخت میشه. نگران نباش -

 «خوبه -

 «تو برو دیگه، خیلی زحمت کشیدی این چند روز -

 «تو با کی میری؟ -

 «شون میرمها هستن، با یکیبچه -

 «ر سواری کنیگفتم شاید بخوای یه موتو -

 خندیدم.

اگه نمیدونستم قرار نیست دیگه درست درمون ببینمت میگفتم بذاریم برای یه وقت دیگه،  -

 «اما خب باشه قبول می کنم

 ای زد. لبخند دوستانه

 «هر موقع خواستی میتونیم همو ببینیم یا میتونیم موتور سواری کنیم -

این جوری قرارها هیچ وقت به سرانجام اینقدر آدما درگیر روزمرگی هاشون میشن که  -

 «نمیرسه. بیا روراست باشیم

 «نمیدونم، شاید یه روز خواستی روزت مثل هر روز نباشه... -

آهان یعنی کال بستگی به من داره دیگه، اگه من خواستم ببینمت. کال یعنی تو نمیخوای  -

 «منو ببینی؟

 خندید. 

رم کسی رو ببینم رو یادم نمیاد، هر جایی رفتم از نمیدونم آخرین باری که حس کردم باید ب -

 «روی وظیفه بوده
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 «پس فکر کنم اونی که باید از روزمرگی ها در بیاد تویی نه من -

 در سکوت نگاهم کرد.

 «برم ببینم همه جمع و جور شدن یا نه که سالن رو تحویل بدیم. میای؟ -

 «بریم -

صاحب سالن. سپهر و میالد به زور راضی  نیم ساعت بعد فقط من مونده بودم و سیاوش و

اومد اما سپهر گفته بود که به همین زودی نمیتونه بهش شدن برن، از سیاوش بدشون نمی

های کسی که مثل برادرم بود نگاه کردم و گفتم من بهش اعتماد اعتماد کنه و من توی چشم

دوست دارم و قول داد دارم. در آخر سیاوش دردشون رو فهمید و گفت که من موتور سواری 

که سالم به خونه برسم. باالخره راضی به رفتن شدن و من بعد از دادن پول و صاحب سالن 

بعد از وارسی سالن و اطمینان از اینکه همه چیز سالمه و سرجاشه تشکر و خداحافظی کرد. 

 توی پارکینگ ایستادم. سیاوش نگاهم کرد:

 «خب... واقعا خسته نباشی -

 «ممنونم. -

 «بریم؟ -

 کیفم رو روی دوشم انداختم. 

 «بریم -

 کاله رو به من داد. اعتراض کردم. 

 «االن یه چی بشه تکلیف تو چیه؟ -

 «من بلدم کاری کنم که چیزیم نشه -

 «چیکار کنی وقتی زبونم الل یکی بهت بزنه پرت شی اون ور -

 «سرت رو نجات میدی. بقیه جاها خوب میشه -
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 «برات افتاده؟تاحاال این اتفاق  -

 «آره -

 «چیکار کردی؟ -

ای که دنبالش بودم قصد جونم رو کردن، یه نیسان آبی از پشت کوبید بهم. سر یه پرونده -

 «یک ثانیه دیدم روی هوام، سرم رو گرفتم و پرت شدم رو کاپوت یه ماشین دیگه

 مبهوت نگاهش کردم. 

 «واقعا میخواستن بکشنت؟ -

 «آره طبیعیه -

 «عیه؟کجا طبی -

 «توی کار ما این چیزا هست -

 «ولی عکس العمل خوبی داشتی -

 «ستبه خاطر ورزشیه که می کنم. مهم ترین چیز توی بوکس عکس العمل به موقع -

 «خداروشکر چیزیت نشده -

 «بذار کالهو بریم -

 ام کرده بود. متعجب نگاهم کرد. ام رو پایین کشیدم. کالفهمقنعه

 «زد بیرون؟ات چیه؟ رگ پلیسی -

 نگاهش رو برگردوند.

 «چرا در آوردی؟ -

 «تاحاال با مقنعه کاله گذاشتی؟ -

 «نه -
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 «خب پس نپرس چون درک نمیتونی بکنی -

 کاله رو گذاشتم، نگاهم کرد.

 «کیفت سنگین نیست؟ میخوام بدی من بندازم؟-

 «نه خوبه. چیز خاصی توش نیست -

 وهاش رو گرفتم. نشست و من هم نشستم. دیگه بلد بودم. پهل

 «بدم نمیاد تند بری -

 «قول دادم به اون دوتا دوست خنگت -

 «ام اونام که کس و کارم نیستن، دوستامن. خودشون هزارتا کار خطرناک میکننمن راضی -

 «همون قدری که صالح بدونم میرم -

 پوفی کردم و راه افتاد. 

 «آدرس میدی؟ -

 «وری برسونیمغرب، و ببخشید که مجببرو سمت شهرک -

 «مثل اینکه خودم خواستما -

 «تون سمت کجاست؟بازم باالخره. تو خونه -

 «شینیمما مثل شما باال باال نمی -

 «اِ مسخره -

 «من شرقم. -

 «کجاش -

 «شهرک قائم میدونی کجاست؟ -

 «همون که باالی کوهه؟ -
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 خندید.

 «آره -

 «اونجا که قشنگه -

 «قشنگه؟-

 «آره. ویو داره -

 «ا بدبختی یه خونه اونجا خریدمب -

 «دمت گرم. کی دیگه میتونه خونه بخره؟ -

 «واال اون جوری که من خریدم همه میتونن -

 «چه جوری خریدی؟ -

 «با هزارتا قسط و وام. از بانک وام گرفته بودم. ماه پیش آخرین قسطش رو دادم -

 «باز دمت گرم که این ریسکو کردی -

 چیزی نگفت. 

ی قبل یه جوری میرفتی نمیشد حرف بزنیم، حاال آروم رفتنت د تر برو دیگه. دفعهسیاوش تن -

 «گرفته؟

 سیاوش

 «میخوام از مسیر لذت ببری -

 خندید. 

 «مگه جاده چالوسیم؟ -

 ام گرفت. خنده

 «تهرانم قشنگیای خودشو داره -
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 «آره فقط وقتی که تمیزه، میری حاال یا نه؟ -

 رفت. انگار بیشتر دلم میخواست حرف بزنه.دست و دلم به تند رفتن نمی

 «نه. -

 «عجبا جیبت میلرزه حس می کنم -

 «گوشیمه ولش کن -

 «خب بذار بدمش بهت اگه مشکلی نداری -

 «لطف می کنی -

 دستش رو برد سمت جیبم و موبایل رو سختی در آورد.

 «کیه؟ -

 «نوشته رضا -

 بده به من.

 «اتیذارمش روی گوشاِ نه. یه دستی رانندگی نداریم. م -

 قبول کردم.

 «بله؟ -

 «کجایی؟ -

 «توو خیابون -

 «داری میای؟-

 «میام تا نیم ساعت یه ساعت دیگه -

 «مرتیکه پاشو بیا خوابم میاد. اینم مثل بمب ساعتی نشسته اینجا -

 «به... اهلل و اکبر. خودت گفتی هر ساعتی شد بیا -
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 «لطی داری می کنی؟شب که. گمشو بیا دیگه. چه غ ۲دیگه نه  -

 «موتور سواری -

 «موتورسواری؟ با کی؟ -

 «ات به تو چهبا عمه -

 «اینکه آره؟یه خبرایی هست مثل -

 «ببند رضا. میام دیگه خدافظ -

 ترانه بود. « قطع کنم؟ -

 «آره -

 قطع کرد.

 «بذارمش توی جیبت؟ -

 «میتونی؟ -

 «آره -

 موبایل رو به زور فرو کرد داخل جیبم.

 «ید بری؟ مزاحمت شدم؟با -

 «نه بابا... -

 «مطمئنی؟ -

 «آره -

 «پس دوستت چی میگفت؟ -

 «خزئبالت -

 خندید. 
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 «خیلی رفیقین نه؟ -

 «تنها کسیه که دارم -

 «اون یکی دوستت ویدا، انگار ناراحت بود -

 «ی خدا ناراحته و ناراضیاون همیشه -

 «اونم حتما زندگی سختی داشته -

 «آره خب -

 «نمیشه تند تر بری؟ حاال -

بدون حرفی به موتور گازی دادم که هینی کشید و پهلوم رو چسبید. تا برسیم نشد که حرف 

بزنیم، فقط آدرس رو ازش پرسیدم. ایستادم و هر دو پیاده شدیم، کاله رو در آورد و به دستم 

 داد. مانتوش رو صاف می کرد. 

ی که خوردیم و رسوندن منو کمک بسیاری هایسیاوش ممنون بابت این مدت، بابت صبحونه -

 «که توی بازارچه بهم کردی... امیدوارم که بازم بتونیم در کنار هم از این کارا بکنیم

 «من کاری نکردم، همه کارارو تو کردی -

 لبخندی زد. 

 «مراقب خودت باش. یه کم زندگی رو مثبت تر ببین -

 «قرار نیست بیافتم بمیرما -

گیر. من فردا میرم موسسه تا پوالی نقد رو بشمریم و آمار حساب هارو بگیریم زبونت رو گاز ب -

 «ببینیم چقدر جمع شده. اگه دوست داشتی توام بیا

-ی مشکی رنگش روی شونهاش هنوز دور گردنش بود، موهای بافته شدهنگاهش کردم، مقنعه

. شدهاش نمایان مینههاش افتاده بود. آرایشی نداشت، حرف که می زد گاهی چال های رو گو

اگر به من بود دلم می خواست این دختر شیرین زبون رو همه جا با خودم ببرم، که ببینمش، 
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که ازش یاد بگیرم، که نگاهش کنم. اما یه چیزی توی سرم میچرخید که نمیگذاشت بگم من 

 د. وهم میام. شاید دلم برای اون سیاوش کم حرف، سیاوش مرموز، سیاوش تنها تنگ شده ب

فکر نکنم بتونم، این چند روز خیلی از کار افتادم باید خودمو جمع و جور کنم، توام حاال یه  -

 «روز استراحت میکردی بعد می رفتی دوباره پی کار

 لبخندی زد. 

 «اسبلیط دارم، می خوام برم استانبول فردا شب تا بیام یکی دو هفته دیگه -

 «خبریه استانبول؟ -

 «خواد باشه؟ نه چه خبری می -

 با خنده گفت. چال هاش...

 «همینجوری گفتم -

ام. خواهرم پیشنهاد داد بریم، منم با کمال میل از بعد عید خیلی کارام زیاد بوده، خسته -

 «پذیرفتم

 یه حسی که غریب بود باعث شد پشت گردنم تیر بکشه. 

 «بهت خوش بگذره -

 «ممنون -

 «خودت باشبرو دیگه سرپا نگهت داشتم. مراقب  -

 دستش رو به سمتم دراز کرد. دستش رو فشردم، کوچک بود اما پر قدرت دست میداد. 

 «توام همینطور، بازم ممنون -
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ی رضا نشسته بودم. بی حوصله بودم. خسته بودم. انگار نه انگار یک ربع بعد روی مبل خونه

یده که پهلو هام رو چسبنیم ساعت قبل با لبخندی خیابون های تهران رو با موتور و دخترکی 

 بود باال پایین میکردم.

 «شنومخب... می -

 رضا بود. نگاهش کردم.

من حرفی ندارم بزنم رضا. خودتم میدونی اگه چیزی بوده قبال گفتم. اگه ویدا خانم حرفی  - 

 «دارن بزنن

اه ل نگکرد. مثویدا نشسته بود روی مبل تکی، تاپ و شلوار جینی به تن داشت و نگاهم می

 هاش. بچگی

 «از من می خوای چی بگم سیاوش؟ -

 عجیب بود که آروم بود. 

 «من ازت نخواستم حرفی بزنی -

 رضا پوفی کرد. 

 «ام کردین. چه مرگتونه؟خسته -

سالگی دستش رو گرفتم که توی خیابونا  ۱۸ام نیست رضا. من همینم، اینکه من مرگی -

شکمت زدی که این مثل آدم زندگی کنه، درس  نخوابه، اینکه من از لباس خریدن و تو از

 «بخونه، موفق بشه یعنی عاشقش بودم؟

 بغض کرده بود و خیره به میز بینمون هیچی نمی گفت. 

 «تو به من بگو رضا. اینکه ازش فاصله گرفتم تا بفهمه من عاشقش نیستم کار بدیه؟ -
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اها خبر نداشت. برام مهم نبود با حاال رضا هم پایین رو نگاه می کرد. رضا اونقدر از این ماجر

اش می کنم. اگر خجالتی از رضا می کشید، حتما راضی رو کردن احساس ویدا دارم خجالت زده

 شد که االن اینجا باشه و حرف بزنه. نمی

که میان دور من؟  انپایینو نگاه نکن ویدا. سرتو بیار باال بگو مشکلت چیه؟ مشکلت مونثایی -

ه تو چه؟ من رفتم اون سر شهر خونه گرفتم که تو منو نبینی، که این عشق به تو چه؟ هان؟ ب

ی یه طرفرو بریزی دور. تو چیکار می کنی؟ بدتر میکنی، میای یه جا تا آبروی آدمو و عالقه

کنی. بابا چته تو؟ من چیکار کردم مگه با تو؟ یه عزیزم از دهن من در اومده؟ یه نبری ول نمی

ست دارم؟ من باید مجازات شم چون تورو دوست ندارم؟ چرا باید بیای بار بهت گفتم که دو

ای به من تیکه بندازی چون من با دختری نشستم و قهوه خوردم؟ چطوری وسط یه بازارچه

 «اینقدر پررویی؟ چطوری اینقدر خودت رو مالک من میدونی؟ تو چته؟

 حرف نگاهمون میکرد.  زد زیر گریه و بلند شد، کیف و لباس هاش رو چنگ زد. رضا بی

 «بگیر بشین سرجات بیشتر از این نرو روی مخ من -

 بی توجه به حرفم لباس هاش رو پوشید و رفت سمت در. بلند شدم و جلوی در ایستادم. 

 «ساعت دوازده شبه. شب همینجا میمونی صبح هر جا خواستی میری -

 «به تو هیچ ربطی نداره -

 «ها هم از حقیقت فرار نکنسرجات. مثله بچهروی مخم نرو ویدا. برو بشین  -

 رضا بلند شد. 

هاتم توی کشوی سومه. برو االن وقت خونه برو روی تخت من بگیر بخواب لباس راحتی -

 «رفتن نیست



@yekefarvardin ع-نویسنده: هلیا  یک فروردین 

121 

 

گریه می کرد. بدون تکون. به رضا اشاره کردم، دستش رو گرفت و به سمت اتاق برد. دلم 

م، ام دوستش داشتسوخت. مثل خواهر نداشتهراش نمیسوخت. مدت ها بود که دیگه دلم بنمی

 ی حس های من رو از بین برده بود. اما اون بود که همه

 «بریم رو بالکن؟ -

 بی حرف دنبالش راه افتادم به سمت بالکن کوچک آشپزخونه. پاکت سیگارش رو چنگ زد. 

 تکیه دادم به نرده. 

 «من فکر نمیکردم اینقدر صریح اعتراف کرده -

 «خیلی چیزا نمیدونی رضا -

 «مثال چی؟ -

 «ولش کن -

بگو دیگه. زر بزن. من غریبه بودم بینتون؟ تو بودی ناراحت نمیشدی از من اگر بین خودم  -

 «و ویدا این همه چیز پنهان داشتم؟

 «ای نیست. به خاطر حفظ آبروی اون هیچی نگفتمگفتن اینجور مسائل برای من مسئله -

 «ر کرده؟ اینکه اعتراف کرده دوست داره؟حفظ آبرو؟ چیکا -

 «اینکه چه جوری اعتراف کرده دوستم داره -

 پوکی به سیگارش زد و نگاهم کرد. 

 «منظورت چیه؟ -

 نفسی بیرون دادم. 

 «ام رو عوض کنم یه شب یادته اومدین کمکم واسه جمع و جور کردن؟قبل از اینکه خونه -

 «خب... -
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 «شبم موندین -

 «آره... -

 پوفی کردم. از یادآوری اون شب حالم بهم میخورد. 

 «صبح بود، دیدم اومده توی اتاقم، با یه وضع ناجور... ۴-۳ساعت -

 رضا با بهت نگاهم می کرد. 

 «میگفت من عاشقتم و میخوام تو اولین نفری باشی که باهام می خوابه -

 هاش خشک شده بود. سیگار توی دست

 «نسوزونتت -

 ها خاموش کرد و همچنان بهت زده نگاهم کرد. نردهسیگار رو روی 

خیلی جلوی خودمو گرفتم که نکشمش. فکر کن دختری که هر کاری براش کردیم تا درست  -

بار بیاد، بردیم آوردیمش که یکی چپ بهش نگاه نکنه، بیاد و اینجوری به من بگه. چیکار باید 

نمیشدی ازش؟ رهاش نمیکردی؟ من می کردم؟ میومدم سریع میذاشتم کف دست تو؟ متنفر 

رها کردم. اما حداقل تو هستی مراقبش باشی. بعضی وقتا فکر می کنم من شاید راهو اشتباه 

رفتم. من شاید حرفی زدم، حرکتی کردم، ولی وقتی برمیگردم به گذشته میبینم نه، من تازه از 

 «یکردم...توام سخت تر بودم، اگه تو دوتا شوخی باهاش می کردی من همونم نم

 تکیه داد به نرده. سکوت کرده بود. 

 «هیچی نمیگی؟ -

 «سخته باورش -

میدونم. منم تا چند روز اینجوری بودم. ولی اشکال نداره، ازش بدت نیاد، اون بلد نبود توجه  -

های دیگه فکر کرد با جسمش میتونه. تقصیری نداره، مادر که من رو جلب کنه، مثل خیلی

 «یزارو یاد بدهنداشته بهش این چ
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ما یاد ندادیم؟ سیاوش منو تو همه جوونیمون رو گذاشتیم پای تربیت و رسیدگی به این  -

 «دختر

ی این حرفارو هزاربار تکرار کردم. اما نمیشه بذاریمش کنار، هر میدونم من با خودم همه -

ره که اون ماد ام بودیم مادر نبودیم.کسی باالخره توو زندگیش اشتباهاتی می کنه، ما هر چی

 «اینچیزارو یاد دخترش میده

 «چی بگم... -

 «تو یه جوری برخورد کن که انگار نمیدونی -

 «میشه؟ -

 «میشه -

 «با کی رفته بودی موتور سواری؟ -

 با یادآوری ترانه لبخندی کمرنگی روی لبم نشست. 

 «ات گفتم کهبا عمه -

 «آدم باش دیگه سیاوش. خبریه؟ -

 «نه بابا... -

 «کی هست حاال؟ -

 «بابا با ترانه رفته بودم، یعنی رسوندمش -

 «خوشگل بود -

 «خوش به حالش -

تو با هیشکی نمیری موتورسواری. با هیشکی نمیشینی اونجوری قهوه بخوری. میخوای  -

 «بگی نسبت بهش بی اهمیتی؟
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آدم  نرضا من دیگه بزرگ شدم، میدونم نسبت به چی بی اهمیتم نسبت به چی نیستم. او -

خاصیه، همین خاص بودنش باعث میشه که دلم بخواد بهتر بشناسمش. من نمیتونم روی اون 

ای ببینمش چون هم خودش هم آدم به عنوان دوست دختر نگاه کنم. نمیتونم اصال گزینه

باباش هم دوستاش خرپولن. من از جنس اونا نیستم. دیگه قرار نیست مثل این چند روز 

 «د تموم شد و رفتببینمش، یه چیزی بو

 «احمقی -

 «میتونم بپرسم چرا؟ -

بیخیالش بشی از دستت رفته. بعدم تو چته؟ خونه که داری، ایشاهلل برمیگردی دوباره  -

 «ام این همه توی باشگاه شاگرد داری، زندگیت میچرخه دیگهسرکارت، برنگردی

 «ببند رضا تورو خدا. درآمد من خرج لباسای اون دخترم نمیده -

 «سخت میگیری -

سخت میگیرم چون نمیخوام دختر مردمو بدبخت کنم. بعدم از اون اول که دیدمش برای  -

 «ام باید باهاش چطوری باشه. نگران من نباشخودم مشخص کردم که رابطه

 «چی بگم داداش. من از خدامه از این تنهایی در بیای -

 «نه که خودت تنها نیستی -

 «میان و میرن حداقل تو زندگی من دو نفر -

 «ولی در اصل تنهایی -

 «س، که خب جاش پر نمیشهاون حس تنهایی واسه نداشتن خانواده -

 «نشه -

 ترانه

 م. تایم میکردنشسته توی وان پر از کف، با گیالسی لبریز از شامپاین با لیدا فیس
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 «کوفتت بشه هرزه -

 ام گرفت. خنده

 «چقدر بیشعوری -

 «نها؟چی میخوری حاال تنها ت -

 «شامپاین بیبی -

 «چه واسه خودش کالسم گذاشته -

 «من که گفتم بیا، نیومدی -

 «گفتم با خواهرت میخوای بری مزاحمت نباشم -

 «اون احمق با دوست پسرشه. من تنها موندم واال -

 «اِی جون. عشق و حال دیگه... -

 «آره بابا... فکر کنم سال دیگه عروسی کنن -

 «میدونستم تنهایی، میومدمام خوب. اگه خیلی -

بهادر قرار نبود بیاد، اومد سورپرایزمون کرد، تارام وسایلشو جمع کرد رفت اتاق اون، من  -

 «موندمو شامپاینی که قرار بود دوتایی بخوریم و یه اتاق با تخت دونفره

 خندید و دراز شد روی تخت. 

 «خب حاال که اونجایی یکیو پیدا کن تختت خالی نمونه -

 «عجب بیشعوری هستیا... من اگه از این کارا بلد بودم که االن بچم بغلم بود -

 «هیکله چی شد؟عرضه نداری دیگه. اون پسر خوش -

 «کدوم؟ -

 «هیکل تو دست و بالت داری؟چند تا خوش -
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 «واال صفرتا -

 «سیاوشو میگم -

 «چی چی شد؟ مگه قرار بود چیزی بشه؟ -

ب بازارچه با موتور رسوندتت. از این تیریپای بهروز وثوقی ها میگفتن شچه میدونم بچه -

 «طوره. توام ماشااهلل دافی هستی، مثل جوونیای گوگوش مثال

ایم رو خوردم. نه من اینطور حسی به سیاوش داشتم نه ای از شامپاین میوهخندیدم و جرعه

 اون.

نجام نه اون به من کاری ام که ایام هست. توی این ده روزیاون آدم خوبیه. دوست خوبی -

کنید خبریه؟ بعدم گوش اون سپهرو میکشم که اینقدر داشته نه من به اون. چرا شما فکر می

 «خبرچینه

میدونم، اینقدر سینگل توی این اکیپ اومدی رفتی همه چشما روته ببینن کِی میشه به چه -

 «یکی پا بدی

 «واال فعال فکر کنم به پویا پا بدم -

 «همون به اصصالح خواستگارت؟پویا کیه؟  -

 «آره. پسر دوست بابام -

 «خوبه؟ -

 «فعال که خوبه -

 «بیرون رفتین؟ -

نه بابا. بابام اصرار کرد گفت پسر خوبیه حداقل یه مدت باهاش حرف بزن، فعال که تو حرف  -

 «خوب بوده. برگشتم قراره ببینمش

 «ه.واال ماها که شانس نداریم، اخالقش خوبه قیافه ندار -
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 «نه این قیافش خوبه. دیدمش. -

 «اِ؟ عکسشو بفرست بیاد پس. ببینم میتونی امسال عروس بشی یا نه -

 «اِ گمشو عروس چیه... خیلی بخوام به خودم فشار بیارم دوست بشم باهاش -

 «امباشه تو دوست شو من به همونم راضی -

 «یدزنعجبا، من مشکلی ندارم با تنها بودنم شماها هی غر می -

 «همینی که هست، کی میای؟ -

 «ام رفع نشده. هستم حاالنمیدونم. فعال خستگی -

 «بیا بابا دلم تنگ شده -

 «میام عجوزه -

 «بیا میالد و محبوبه می خوان مهمونی بگیرن باشی توام -

 «کی؟ -

 «نمیدونم دیروز میگفت احتماال خودشون بهت میگن امروز فردا، فیکس نشده بود هنوز -

 «شه. میرسونم خودمو.با -

 «برو دیگه، میخوام برم بیرون -

 «با کی؟ -

 «با مامانم فضول -

 «آهان. سالم برسون -

ی سفید ی آخر ته گیالس، خودم رو شستم و با حولهخدافظی کردم و بعد از خوردن جرعه

ی قدی رو به استانبول زیبا. دلم نمیخواست این از شهر زیبا دل رنگ نشستم جلوی پنجره

بکنم. خیره شدم، برای چقدر نمیدونم. بعد بلند شدم و پیراهن قرمز رنگ راحتم رو پوشیدم. 
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خواست. نمیدونستم دم اتاق بهادر برم یا نه. بپرسم که اونها ام بود. دلم مرغ سوخاری میگشنه

 ای به در زده شد. در رو باز کردم. بهادر بود. هم میان؟ کیفم رو برداشتم که تقه

 .«سالم.. -

لبخندی زد و سالمی کرد. پسر قد بلند و خوشتیپی بود. موهای کوتاه مشکی داشت و چشمهای 

 ای رنگ که خیلی درشت نبود اما جذابیت و مهربونی داشت. قهوه

 «خوبی؟ -

 «آره تو خوبی؟ تارا کجاست؟ -

 «خوابه -

 «چیزی شده؟ -

 «نه می خواستم یه چیزی بهت بگم... دوربینت رو آوردی؟ -

 «آره -

 «یه دقیقه بیام توو؟ -

 کنار رفتم.

 «آره حتما... بیا -

 اومد و نشست روی تخت و من نشستم روی مبل تکی.

 «راستش من یهو تصمیم گرفتم بیام ترکیه، ببخشید که سفرت رو با خواهرت خراب کردم -

 نچی کردم.

 «بیخیال بهادر این چه حرفیه -

ام تیب بدم و ازش خواستگاری کنم، بعد گفتم بیمن می خواستم وقتی برگشت یه برنامه تر -

 «اینجا اینکارو کنم
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 لبخند پهنی روی لبم نشست. 

 «خب؟ -

یه کشتی هماهنگ کردم برای امروز، گل و شمع و موزیک و ایناشم اوکیه... به تارا گفتم  -

ی تبریم کشتی، پرسید که به تو گفتم؟ گفتم آره ولی تو گفتی نمیای... گفتم اگه برات زحم

چیز میزونه، هم اگه میشه لحظات سورپرایز نیست، زودتر از ما بری اونجا، هم ببینی همه

 «شدنش رو ثبت کنی

 لبخندم پهن تر شد. خواهرم می خواست عروس بشه. 

 «خیلی خوشحالم که اینقدر رمانتیکی و دوستش داری -

 لبخندی زد. 

 «من خوشحالم که تارا رو دارم -

 «باید برم؟ من مشکلی ندارم، کی -

با یه راننده هماهنگ کردم، میاد دنبال تو میرسونتت بعد میاد دنبال ما، توو  ۸برای ساعت  -

 «این مدت تو لطف کن همه چیز رو بررسی کن.

 «چشم. یه چیزی. وقتی سوار شدین میخوای ازش درخواست کنی؟ -

 «و ببینه بفهمهدلم می خواست وسط آب باشه، ولی فکر کنم تا سوار شه و تزیینات ر -

 «خوبه پس -

 «چرا؟ -

 «بعد درخواستش من پیاده شم دیگه -

 «حرفشم نزن -

 «پس خودمو میندازم توو آب -
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 اش گرفت. خنده

 «چرا خب؟ -

 «بابا میخوام تنها باشید. اینقدر بدم میاد بین یه زوج باشم. به خدا اینجوری راحت ترم -

 «ی نداریمباشه، هر طور خودت میدونی، ولی ما مشکل -

 «میدونم. ممنون -

خب پس من برم، میبینمت اونجا. اسم راننده کریمه، ماشینش یه تویوتا کروال زرد رنگه.  -

 «اسمت رو بهش گفتم. سوار شدی و رسیدی بهم خبر بده

 «باشه حتما. نگران نباش -

 «ممنونم بازم -

 « خواهش می کنم، میبینمت -

-تونیام بود. کفی کردم و به حرف خودم خندیدم. گشنهدر که بسته شد، دلم شوهر خواست. پو

 هام رو پوشیدم و رفتم سمت کی.اف.سی نازنین. 

از طبقه  های خوشگلی تزیین شده بود،چند ساعت بعد روی کشتی سفید رنگی بودم که با ریسه

زیین های بینظیری تی پایین نگاه می کردم که با گل ها و شمعی کشتی طبقهدوم به عرشه

های خوبی گرفته بودم و حاال داشتم جای دوربین رو روی ده بود. از تمام تزیینات عکسش

ی دوم درست میکردم. کارم که تموم شد ایستادم و بافت شل و ولم رو دورم عرشه طبقه

پیچیدم. صدای تلگرام که بلند شد به خودم اومدم. رفته بودم توی فکر. بهادر بود، گفته بود دو 

تارا با  ی نرده با نگاه دنبالشون کردم،یرسند. نشستم تا من رو نبینند، از گوشهدقیقه دیگه م

ی بود. اپیراهن کوتاه صورتی رنگش خواستنی تر شده بود و بهادر با اون کراوات دوماد برازنده

 یموبایلم رو در آوردم و از ورودشون فیلم گرفتم و بعد آروم خزیدم سمت دوربین و دکمه

دی به دوربین نگاه میکردم. خواهرم مبهوت سیزدم و خودم داشتم از داخل ال شروع فیلم رو
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ای روی صورت های روی میز کشید و بوسهها بود و بهادر مبهوت اون، دستی به گلریسه

 بهادر زد. صداش رو میشنیدم. 

 «چه کردی تو... دیوونه... -

 ها. بهادر دستش رو گرفت. مثل فیلم

که کنارمی تازه فهمیدم معنی زندگی و زندگی کردن چیه، فهمیدم عشق توی این چند سال  -

چیه، دوست داشتن چیه، من در کنار تو دوباره و دوباره معنی شدم تارا. میدونم هم من هم تو 

سختی کشیدیم تا رابطمون رو درست کنیم، اما ارزشش رو داشت، ارزشش رو داشت تا من 

ا هو اینطور مشتاق ببینم. دلم میخواد تا همیشه این چشمهای خوشگلت ربتونم اینجا، این چشم

 «واسه من باشن...

ای از جیبش در آورد بهادر نشست روی زانوش، تارا مبهوت دست روی دهنش گذاشت. حلقه 

 اومد.هام میو رو به روش گرفت، دستم رو بردم سمت دوربین و زوم کردم. اشک از گونه

 «با من ازدواج میکنی؟ -

م گریه میکرد، چند بار سرش رو به حالت مثبت تکون داد و حلقه توی دستش جا گرفت. تارا ه

ه روم ی رو بفرو رفتند توی بغل هم و مشتاقانه هم رو بوسیدند. با اشک و لبخند به صحنه

نگاه می کردم و زیر این آسمون پر ستاره و این دریای خروشان از خدا خواستم همیشه 

گه داره. کار من تموم بود، دوربین رو جمع کردم و چشمکی به بهادر هاشون رو کنار هم ندل

که تارا رو به بغل گرفته بود زدم و از کشتی پیاده شدم. آقا کریم منتظرم بود. ازش خواستم من 

ها ن روزای رفتم که توی ایرو به هتل ببره. بعد از گذاشتن وسایل هام کتابی به دست به کافه

کمر باریک و باقلوا سفارش دادم. چرخی توی اینستاگرام زدم، الیکی که  پاتوقم شده بود. چای

سیاوش به آخرین عکسم زده بود توجهم رو جلب کرد. عکسی که لب دریا از سگی که سر 

ای هروی دامنم گذاشته بود تا نوازشش کنم. رفتم داخل پیجش. هنوز عکسی نداشت، آدم

های بازارچه بود که گفتم اینستاگرامت رو بده تا وزام فالو نمیکرد. به اصرار من توی رخاصی
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عکسی گذاشتم تگت کنم. به عکس سیاه و سفیدش نگاه کردم. همون عکس تلگرامش بود. 

اش ریوهای زورکی و یهانگار این تنها عکسی بود که داشت. لبخندی زدم، دلم برای اون خنده

 "م.تایپ کردم: چطوری؟ یادت افتاد تنگ شده بود. رفتم توی تلگرام روی اسمش کلیک کردم،

 ی سند که موبایلم زنگ خورد. پویا بود...دستم رفت روی دکمه

 سیاوش

. کس. زیاد توی اینستاگرام می چرخیدماین روزها اصال حس خوبی نداشتم، به هیچ چیز، به هیچ

ام ش هکشدم. گوشی رو پرت کردم توی کمدم و قفلش رو بستم. دستاز این کارم عصبی می

رو دستم کردم و افتادم به جون کیسه. نمیدونم چقدر گذشته بود که رضا صدام کرد. خیس 

 عرق بودم. حوله رو پرت کرد سمتم. 

 «چته؟ -

 «چمه؟ -

 «رو اینطوری خالی می کردی؟باز داشتی حرص چی -

 «حرص همه چیزو، چیکارم داشتی؟ -

 «شبه ۱۱نمیخوای بریم؟  -

 «دوش بگیرم بعد بریم -

 «ردا شاگرد داری؟ف -

 «غیر کالس عمومیم، دوتا خصوصی دارم. چطور؟ -

 «همینطوری. میخوای حقوقت رو برداری بردار. پول هست. این ماه خوب ثبت نام داشتیم -

 «پول برق و آب و همه چیو دادی؟ -

 «آره بابا -

 «باشه حاال خواستم برمیدارم -
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 «چیزی شده؟ -

 «نه. چرا هی می پرسی؟ -

 «ای چند روزهای. عصبیییه جور -

 «نمیدونم چه مرگمه -

 «میخوای یه سفر بریم؟ -

 «کجا مثال؟ -

 «چه میدونم. شمالی، کیشی -

 «پول ندارم -

 «احمق میگم پول هست -

 «خب باشه، قرار نیست یه ماه وضعمون خوب بوده برینیم توش که -

 «خب یه روزه میریم شمال. یه شب میمونیم توو چادر -

 «ول پاییز که هی بارون میاد؟اونم ا -

 «خب بیاد. بدبختی مگه کم کشیدیم که حاال از یه بارون شمال بترسیم -

 «من واسه تو میگم. برای من مشکلی نیست -

 «من مشکلی ندارم. میخوای بگم ویدام بیاد؟ -

 نچی کردم و رفتم سمت حمام.

 «نچ چرا میکنی؟ -

ام هی به جون آدم غر میزنه، دوما ما اینجور جاها اوال که اون تو چادر بمون نیست، بمونه -

 «باهم نریم بهتره

 «ای بریم؟باشه داداش تو قاطی نکن حاال، االن یعنی اوکی -
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 «بهت خبر میدم -

بعد از رسوندن رضا برگشته بودم خونه، لباس هام رو عوض کرده بودم و مثل همیشه دراز بودم 

 ام بود اما جونیهران زیرپام رو نشون میداد. گشنهروی کاناپه و خیره بودم به پنجره که ت

نداشتم برای بلند شدن و غذا درست کردن. جون و امیدی نبود برای زندگی. گوشیم رو برداشتم، 

اختیار سری به اینستاگرام زدم. عکس گذاشته بود. عکسی از مراسم خواستگاری دوباره و بی

ودم. ن آدما نبودم. چقدر شبیه نبودم. خیلی شبیه نبها بود! من چقدر شبیه ایخواهرش. شبیه فیلم

ال هام دنبرو توی دستم فشردم. خدایا. چم شده بود؟ چم شده بود؟ توی لیست شمارهگوشی

یزی اش رو گرفتم. خواستم بیاد. باید یه چاسم ستاره گشتم. چرا اینکارو میکردم نمیدونم. شماره

رم لعنتی برمیداشتم، یه چیزی می بود تا کمی فکبود که من دست از سر این گوشی و این پیج 

هاش بیرون میکشید. ستاره اومد، یک ساعت بعد. از کمر های همسایه و توریسترو از کشور

بلندش کردم و بعد روی تخت فرود اومدیم و من این طور می خواستم خودم رو از فکرهای 

دلم  هنه کنارم خوابیده بود و منعجیب توی سرم خالی کنم. ساعتی بعد دخترکی ستاره نام، بر

 های دخترکی ترانه نام رو نگاه کنم. لعنت به من.خواست عکسمی

ساله عاشق رزمی کالس داشتم، باهاش مشت زدن رو تمرین می کردم که  ۱۲با پسرکی 

صدای موبایلم بلند شد. منی که آدم موبایل به دستی نبودم و هیچ وقت موبایلم رو داخل سالن 

تغییر کرده بودم. حالم داشت از خودم بهم می خورد اما انگار نمیتونستم خودم رو تغییر  نمیاوردم

 بدم، اسم ترانه رو که دیدم مبهوت چند لحظه موندم و بعد موبایل رو دم گوشم گذاشتم.

 «بله؟ -

 «سالم -

 ای کرده بود. انرژی مثبتش از پشت تلفن بهم منتقل شد. سالم پر انرژی

 «؟سالم. چطوری -

 «خوبم. تو چطوری؟ -
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 «شکر. -

 «مزاحمت شدم؟ -

 «نه چه مزاحمتی -

ت اایشاهلل که اینطوره. زنگ زدم اوال حالت رو بپرسم دوما اینکه ازت اجازه بخوام که شماره -

 «رو بدم به میالد

 «لطف کردی. برای چی؟ اتفاقی براش افتاده؟ -

 داشتن توام باشی، میخواست که خودشنه بابا. با دوست دخترش یه مهمونی گرفتن، دوست  -

 «مستقیما بهت زنگ بزنه

 «ام رو بهش بدهلطف داره، مشکلی نیست شماره -

 «میای؟ -

 «مهمونی؟ -

 «آره دیگه -

 «نمیدونم. ببینم کی هست، چه جوریه خبر میدم بهش -

 «به منم خبر میدی؟ -

 «بعید میدونم بیام -

 پوفی کرد. 

 «چرا خب؟ -

 «جور چیزا نیستمزیاد اهل این  -

 «یعنی چی این جور چیزا؟ -

 «مهمونی و شلوغی -
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هی  ها همشونچرا اینقدر سخت میگیری سیاوش. بیا دیگه... میخندیم خوش میگذره، بچه -

 «سراغتو از من میگیرن. بیا خودت بگو باهاشون حال نمیکنی. کچل کردن منو

 «من کی گفتم باهاشون حال نمیکنم؟ -

 «نداری بیای، حتما با خودت حال نمیکنی خب هیچ جا دوست -

 «آره دقیقا -

 «مسخره نشو. من اگه جای تو بودم کلی با خودم حال می کردم -

 ام گرفت. خنده

 «چرا؟ -

س کخب آدم باحالی هستی ولی می خوای جدی باشی. بیا دیگه، من توو زندگیم به هیچ -

م حال و هوات عوض میشه هم از اصرار برای هیچ چیزی نمیکنم اما مطمئنا اگه بیای ه

 «روزمرگی در میای و من هم پشیمون نمیشم از اصرار کردنم

من می خواستم دوری کنم و اون اینطور با این حرفا و با این لحن ازم می خواست که بهش 

 نزدیک و نزدیک تر شم. من اونقدر قوی نبودم. 

 «باشه. بذار با میالد حرف بزنم. چشم -

ردم و لبخند زدم. لعنتی. من توی این باشگاه لعنتی نباید اینطور لبخند می اش رو حس کخنده

 زدم. نباید اینطور میگفتم چشم!

 «ممنون. میبینمت پس -

 «ایشاهلل. -

 «فعال کاری نداری؟ -

 «نه -
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 «پس خدافظ -

 «خدافظ -

ه ر کرد کهام. رضا هرچقدر اصرااز آرایشگاه تازه رسیده بودم خونه و نگاه می کردم به لباس

بود  ای شامپاین خریدهی خودش شیشهلباس بخرم قبول نکردم. وقت ولخرجی نبود، با هزینه

که دست خالی نرم و من ازش ممنون بودم. نگاهی به آیینه کردم، موهام از همیشه کوتاه تر 

ی رتر شاید. دستی به ته ریشم کشیدم. مرتب شده بود. پیراهن خاکستبود، از نیم سانت هم کوتاه

رنگ و شلوار مشکی رنگم رو گذاشتم رو تخت و کفش های جیر مشکی رنگم هم پایین تخت 

و رفتم سمت حمام. بعد از گرفتن دوشی بیرون اومدم و نگاهی به گوشی انداختم. میس کال 

 اش رو گرفتم. داشتم. از ترانه. شماره

 «الو سیاوش؟ -

 حس کردم کمی استرس توی صداش موج می زنه.

 «ه؟ کجایی؟چی شد -

 «ام. میای دیگه؟چرا استرسی میشی؟ جایی نیستم. خونه -

 نفسم رو بیرون دادم.

 «آره میام. همینو میخواستی بپرسی؟ -

 «نه گفتم اگه اجازه بدی بیام دنبالت -

 «بیای دنبال من؟ چرا؟ -

ن م خب تو منو رسوندی چند بار من جبران نکردم. بعدم خیلی که نمیبینمت گفتم این دفعه -

 «بیام

دختر خجالت بکش از اون سر شهر بیای این سر شهر بعد دوباره برگردیم اون سر شهر که  -

 «چی؟ حاال من مگه چند بار رسوندمت؟ تو یه جور دیگه جبران کردی برامون
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 «اِ نه دیگه... به خدا تند میام -

 «یامنه. اگه دوست داری من بیام دنبالت، اگه نه که خودت برو، منم خودم م -

 «نه دیگه بهت زحمت نمیدم با سپهر میرم ولی نامردی. یه روزی باالخره میام دنبالت -

 ام گرفت.خنده

 «باشه قبول -

 «کاری نداری فعال؟ -

 «نه میبینمت خدافظ -

 «خدافظ -

هام رو پوشیدم و در آخر کت طوسی رنگم رو به تن کردم و عطر به تنم زدم. آخرین لباس

 رفتم کی بود؟ به یاد نمیاوردم. گاهی اوقات دلم برای خودم می سوخت. باری که مهمانی می

 ترانه 

ای باشه. پررو و جسور بود. اما اومد مرد خجالتیمعذب بود. اما خجالت زده نبود. کال بهش نمی

 هاشها. به لباسخاطر نداشتن عادت به مهمونی و اینجور آدمهم شاید به االن معذب بود. اون

وتاهش نگاه کردم. این مرد با این ابرو و دماغ شکسته و این صورت زمخت میتونست و موهای ک

 جذاب باشه. عجیب بود. 

 «ترانه... -

 محبوبه بود. دوست دختر میالد. 

 «جونم -

 «میگم... میالد دیروز میگفت سیاوش پلیسه. داستان نشه برامون؟ -
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هایی که وسط میرقصیدن و خوشی دوباره نگاهش کردم. سری به زیر داشت. نگاهی به دختر

 می کردند نمینداخت. 

 «نه بابا. از اون پلیسا نیست. نگران نباش. مورد اعتماده -

 لبخندی زد.

 «باشه پس... بگو بهش غریبی نکنه... -

 «حواسم هست -

میشناختم اش رو پسر و دختری که نبه سمتش رفتم. روی مبل تکی نشسته بود، مبل کنار دستی

 ی مبل راحتی نشستم.دند. روی دستهپر کرده بو

 «چطوری؟ -

 سر باال آورد و نگاهم کرد و بالفاصله نیم خیز شد.

 «بیا بشین جای من -

 اش گذاشتم و مانع ایستادنش شدم. مودب بود. دست روی شونه

 «بشین بابا راحتم -

 «تعارفت ندارم -

 «اِ بشین دیگه-

 «راحت نیستم این جوری -

 «من راحتم. بشین -

 با نارضایتی تکیه داد.

 «تو چطوری؟ -

 «من خوبم. خوشحالم اومدی -
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 «زورت زیاده -

 لبخند زدم.

 «آهان االن میگی من زورت کردم که بیای؟ -

 «نکردی؟ -

 «نه -

 سری به چپ و راست تکون داد. 

 «خامت شدم واال. خودمم موندم اینجا چیکار می کنم -

 ام عمیق شد. خنده

 «. خوب کردی اومدی. چه خبر؟نامرد نباش اینقدر -

 «هیچی. تبریک میگم بهت راستی -

 «بابت چی؟ -

 «خواهرت -

 «آهان... قربون شما. ایشاهلل ازدواج شمارو ببینیم -

 «با کی؟ با رفیقت؟ -

ای به سمیه کرد. سمیه نگاهمون می کرد. از نگاهش غافلگیر شدم. سرم رو کمی با ابرو اشاره

 پایین آوردم. 

 «این جوری نگاه می کنه؟ این چرا -

 لبخند کمرنگی روی لبش نشست و نگاهم کرد. 

 «از من می پرسی؟ رفیق تواِ  -

 «واال من تاحاال این مدل نگاهش رو ندیده بودم -
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منم نمیدونم واال چرا این جوریه. از وقتی اومدم بربر داره نگاهم می کنه. لنز گذاشته؟ چرا  -

 «چشاش اینقدر بدجنس شده؟

 ام رو کنترل کنم.وی دهنم گرفتم تا خندهدست جل

 «آره لنزه بابا. شاید واسه لنزه که مدل نگاهش اینجوری شده -

 پوفی کرد.

 «چیکار میکنن این جوونا با خودشون -

 «ولش کن حاال. چیزی می خوری؟ -

 «تعارف ندارم. چیزی خواستم برمیدارم -

 «مطمئن؟ -

 «آره -

 «غریبی نکن... -

 «ی چرا؟نه بابا غریب -

 «به به ... ببین کی اینجاست... -

 صدای سپهر بود که نزدیکمون می شد. بلند شدم. 

 «یه کم باهم اختالط کنید من میام -

ها همون طور که با آهنگ بیس داری که گفتم و اونکنار لیدا و نسیم و هانیه از ترکیه می

 . پخش می شد خودشون رو آروم تکون میدادند فحش نثارم میکردند

 «آقا یه ترکیه باهم می ریم. چتونه؟ -

 «اینارو ول کن خواهرت سکته نکرد اون کشتی و با اون تزیینات دید؟ -نسیم

 «نه بابا... کال بهادر آدم رمانتیکیه. از این چیزا زیاد دیده تارا -
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 «ولی عجب عکسایی گرفته بودی. دمت گرم -هانیه

 «چاکریم -

 «این دوستت کو؟ تنها نمونه -لیدا

دوستم اسم داره ماشاهلل همتون خوب اسمشو بلدین. بعدم مگه دوست منه فقط؟ میالد  -

 «خودشو جر داد تا بیاد اینجا

 «بیشتر دوست تواِ... -هانیه

 «فعال که سمیه داره می خورتش -نسیم

نگاهم برگشت سمت سمیه، نگاهش رو دنبال کردم. رسیدم به سیاوش که کنار مسعود ایستاده 

کرد. مثلث عجیبی بود. سری به حالت اینکه چیزی شده تکون دادم، رو نگاه می بود و من

 اش رو باال انداخت، یعنی که نه. لبخند زدم و نگاه ازش گرفتم. چونه

 «ام گناه دارهاِ نسیم نگو اینجوری. اون سمیه -لیدا

 چیپسی به دهان گذاشتم.

 «واال به منم خیلی بد نگاه کرد. پشمام ریخت... -

 «رو میگی یا سیاوشو؟ یدا برگشت سمت من : سمیهل

 «سمیه دیگه -

 «وا عجیبه همچین آدمی نیست. -لیدا

 «مثکه خیلی سیاوش خان توی گلوش گیر کرده -هانیه

 «بهش رو ندارمی صحبت راجعول کنید حاال حوصله -

 «کسی چیزی میخوره؟ میخوام برا خودم الویه بیارم -نسیم
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 ام نخورده بود. پشتلیوانی به دست نداشت، از اول مهمونی چیزی نگاهی به سیاوش کردم.

سر نسیم سمت میز رفتم و کمی غذا کشیدم، یک لیوان از ودکای روی میز هم ریختم و به 

زد و سیاوش بی حرکت، کنار در بالکن ایستاده بود. سمتش رفتم. مسعود با تلفن حرف می

 نگاهی به دستم انداخت و کمکم کرد. 

 «ی نخوردی...چیز -

 «برای منه؟ -

 سری به عالمت مثبت تکون دادم. نگاهی به لیوان کرد. لبخندی زدم.

 «گفتم شاید بخوای باهام یه پیک بزنی، نصف نصف -

 ابرو باال برد.

 «هاتو زدی...تو که پیک -

 ام گرفت. خنده

 «منو میپاییدی؟ -

 «نه -

 «ردم. پاکِ پاکمدرست نپاییدی داداش من. آبمیوه بود. چیزی نخو -

 بی حرف نگاهم کرد.

 «خیلی اهلش نیستم، گفتم اگه تو میخوری یه پیک باهم بزنیم، اصال اهلش هستی؟ -

 دستی به موی کوتاهش کشید. 

 «میخورم معموال. کم. ولی تنها... -

 «یعنی االن... -

 حرفم رو قطع کرد. 
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 «د کردم. بهشون نگودستت رو رد نمیکنم، ولی دست سپهر و مسعود و میالد رو ر -

 لبخند عمیقی روی لبم نشست. از این آدم خوشم میومد. نگاه کرد به لبخندم و لبخند زد.

 «تو بخور اول -

 «ام. میخوای اول تو بخوردهنی میخوری؟ من اوکی -

 «بخور بچه -

لیوان رو به سمت دهنم بردم و سر کشیدم، به نصف که رسید لیوان رو پایین کشیدم، صورتم 

هام رو باز کردم که قاشقی وارد دهنم کرد. متعجب نگاهش کردم تلخی جمع شده بود، چشم از

 و محتویات رو خوردم. الویه بود.

 « اش سریع دست به کار شدمببخشید نمیخواستم اذیت شی از مزه -

 محتویات رو قورت دادم. 

 «دستت درد نکنه. خیلی زهرمار بود. -

یام حرفی بزنم به سرعت سر کشید. نه صورتش جمع شد و نه لیوان رو به دستش دادم و تا ب

اش گرفت ولی حرفی نزد و هاش رو بست. سریع قاشقی سمت دهنش بردم که خندهچشم

خورد. چند لحظه بی حرف بهم نگاه کردیم. حاال که پشت گردنم کمی داغ شده بود حس می 

 اده بود. کردم کار درستی نکردم. نزدیکی به این مرد حس عجیبی بهم د

 «اِ ترانه اینجایی؟ -

هر دو تکانی خوردیم و انگار تازه فهمیدیم که بهم خیره خیره نگاه میکردیم. صدای کی بود؟ 

 آهان سمیه... وای سمیه. هر دو نگاهمون رو دوختیم بهش. 

 سیاوش

 های مشکی رنگ دخترکدلم میخواست به چند لحظه پیش برگردم و باز خیره بشم به چشم

اش. دهش که پیراهن بلند طوسی رنگش عجیب بهش می اومد. مخصوصا به پوست برنزه مقابلم
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پسندیدم، میگفتم پوست سفید به این خوبی. اما عجیب به هیچ وقت این رنگ پوست رو نمی

 اومد. اصال این دختر تمام معادالت ذهنم رو بهم میریخت. این دختر می

 «کارم داری؟ -

 گفت. خروس از این بی محل تر؟ترانه بود که به سمیه می

 «نه میخواستم یه کم حال و احوالم کنم و ازدواج خواهرت رو تبریک بگم -

 «ممنونم عزیزم... -

 «شما چطوری آقا سیاوش؟ انتظار نداشتم اینجا ببینمتون -

 یدستی به پشت گردنم کشیدم. حس می کردم این نصف لیوان الکل گرم با شکم خالی، اندازه

 من رو گرفته. بطری ها 

 «ممنون. آقا میالد لطف داشتن مارو دعوت کردن -

 «ام خوب. ترانه تو چرا پویا رو نیاوردی؟خیلی -

ش ای نگاهقلبم خون رو محکم پمپاژ کرد به مغزم. دست خودم نبود، ولی یک جور منتظرانه

یه بود. هش به سمکردم که انگار باید همین االن بهم جواب پس بده که پویا کیه. ترانه اما نگا

 لبخندی زد. نه از روی مهربونی، از روی تمسخر. شاید هم عصبانیت. 

بهش تصمیم نگرفتم نمیارم توو جمع تا با من کسی که هنوز درست نمیشناسمش و راجع -

خودش فکرای الکی نکنه. به توام پیشنهاد می کنم اگه این شرایط برات پیش اومد حتما 

 «اینکارو بکنی

مثل احمق  ایستادم وکه این دختر خواستگار و خواستار نداشته باشه، نباید اونجا می عجیب نبود

شون گوش میدادم. وارد بالکن شدم و به تهران ها به دعوای قایم شده پشت این لحن مودبانه

 زیر پا نگاه کردم. چشمام رو بستم و ایستادم تا کمی خنک شم. من لعنتی چم بود؟ 

 «سیاوش؟ -
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 هم خوب بود. اَه. صداش

 برگشتم و نگاهش کردم. سعی کردم عادی باشم. 

 «غذات رو نخوردی -

خواستم بگم نمیخورم اما وقتی نگاهم به بشقاب افتاد که چطور با سلیقه از هر چیزی، کمی 

 برام کشیده بود دلم نیومد. بشقاب رو از دستش گرفتم.

 اومد؟ذهن من در می من چم بود؟ این حرفا از کجای« تو نمیخوری؟ نصف نصف؟ -

 تکیه داد به دیوار و با لبخندی نصف و نیمه، نگاهم کرد.

 «نه تو بخور. من سیرم -

 «چیزی شده؟ -

 «نه. -

 «بگو -

 «سمیه رفت روی اعصابم -

 «پویا کیه؟ -

گند زدم. خواستم با پشت دست بزنم توی دهن خودم. به زور لبخندی زدم و سعی کردم کمی 

 ه کنم. شیطنت به صدام اضاف

 «دوست پسرته؟ -

 ای بهم رفت. چشم غره

 «من اگه دوست پسر داشته باشم که تنها پا نمیشم بیام مهمونی -

 «خب شاید دوست پسرت نتونسته بیاد -

 «پس نباید بذاره منم تنها برم -
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 ام گرفت. خنده

مه جا ت هاین حرفارو االن میزنی. ولی اگه دوست پسر بگیری و نذاره بیای مهمونی دوستا -

ام و من چرا نباید برای خودم آزادی داشته باشم و از پر می کنی که یعنی چی مگه من زندانی

 «این حرفا. دروغ میگم؟

ان. من نمیگم اگه دوست پسر داشته باشم تنها بیام ها اینجوریدروغ نمیگی. خیلی زن -

، یا از م بهم بگه تو برومهمونی بهش خیانت میکنم یا حتما بالیی سرم میاد. ولی دوست ندار

 «کارش بزنه باهام بیاد یا کال نریم

کمی غذا با قاشق دهنی توی دهانم گذاشتم و اون نمیدونست به غیر از رضا تنها کسی بود 

 اش رو خورده بودم. که دهنی

 «خوبه. طرز فکرت رو دوست داشتم... چرا از دست سمیه قاطی کردی؟ -

 «چی بود؟یعنی تو نفهمیدی منظور حرفش  -

 «من؟ نه... من فقط حس کردم نباید اونجا بایستم -

ی لیدا. دخترونه. نشستیم حرف زدیم و هر کس از پریروز که من برگشتم شبش رفتیم خونه -

دوست پسرش یا کسی که باهاش آشنا شده بود گفت. منم از پویا گفتم که پسریه که بابام 

بیان جلو. پسر بدی نیست ولی من فقط پشت اصرار کرده باهاش حرف بزنم اگر خوشم اومد 

تلفن باهاش حرف زدم و یکبارم بیشتر ندیدمش. سمیه اونجا بود و میدونست این قضیه چیز 

خاصی نیست ولی اومد جلوی تو یه جوری حرف زد که انگار قضیه اون یارو جدیه و من 

 «و یه گوشه دارم با تو تیک میزنمنیاوردمش

داشتم فکر می کردم چطوری میتونم فامیلی این پسر رو ازش  در حین حرف زدنش من فقط

 بپرسم تا راحت تر بتونم آمارش رو در بیارم. 

 «چیزی نمیگی؟ -
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 «پسره چیکارس؟ -

 ابرو باال برد.

 «چیکار پسره داری تو؟ -

کاریش ندارم. دوستمی میخوام بدونم، اگه الزم بود آمارش رو در بیارم که یه وقت دست  -

 «لی نیوفتیآدم نا اه

 اش گرفت.خنده

 «تر...این پلیس بازیاتو بذار واسه یه چیز جدی -

 هاش نگاه کردم. به چشم

 «با شناختی که ازت پیدا کردم فکر نمی کنم رو چیزی که جدی نیست وقت بذاری -

ای که دادم قبال، اما بابام ول کن نیست. شد همون جواب منفیآره اگه به خودم بود که می -

 «اطر اون یه کم کوتاه اومدمبه خ

 «فامیلیش چیه؟ -

 اش رو گرفت و کمی بهم نزدیک شد. نچی کرد و تکیه

 «اِ... سیاوش گیر میدیا... -

 «بگو -

 «می خوای چیکار کنی؟ -

 «آمارش رو در بیارم. اصال یهو دیدی آدم خوبی بود. بده مگه؟ -

 «آدم خوبی هست -

 پوزخند روی لبم نشست. 

 «حتی؟به همین را -
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 نگاهش کمی ترسید. 

 «چی به همین راحتی؟ -

 «وقتی ازش شناخت نداری چرا میگی آدم خوبیه؟ -

 «چون ازش بدی ندیدم -

 «همین؟ -

 «آره همین -

 دوباره پوزخند زدم. 

 «گیر نبودم که دورم کلی آدم بودنمیدونم شاید من سختگیرم. البته اگر من سخت -

 «منظورت چیه؟ -

وبن که تاحاال بهت بدی نکرده باشن، اما معیار من خیلی متفاوته، شایدم چون آدمایی برات خ -

 «شغل مزخرفی داشتم اینجوریه

 «یعنی تو هر آدمی میاد توو زندگیت میدی آمارش رو در بیارن؟ -

 «تا تهش -

 ابرو باال برد و متعجب نگاهم کرد. 

 «یعنی آمار منم در آوردی؟ -

و برگشت که بره. دست خودم نبود. مچش رو کشیدم و  بی حرف نگاهش کردم. پوزخند زد

 هام کرد.برگردوندمش. نگاهی به دستم و بعد نگاهی به چشم

 «آمار تورو در آوردم برای موسسه نه برای خودم... -

 بی حرف نگاهم کرد. 



@yekefarvardin ع-نویسنده: هلیا  یک فروردین 

150 

 

ای در کار نبود همین نگاهت کافی ی این شهر بهت برمیخوردم و موسسهاگر یه جای دیگه -

بشناسمت. که بدونم آدم خوبی هستی، دوست خوبی هستی، دلت پاکه و خیلی مهربونی.  بود که

شدیم هیچ وقت نیازی نبود که آمارت رو بگیرم. حاضرم مطمئن باش اگر یه جور دیگه آشنا می

اش رو بگو به خاطر اینکه دوست ندارم دوستم گیر کسی بیافته قسم بخورم. اگر میگم فامیلی

ه. اگر اش داشته باشاش یا توی زندگی فعلیی سیاه توی گذشتهیه لکه که شاید یه روزی

 «دوست نداری بگی، حرفی نیست ولی بدون توی این موارد میتونم کمکت کنم

 «بچه ها نمیاین توو؟ -

ن اش گرم بود که فکر نکنم ایدستش رو با شنیدن صدایی رها کردم، میالد بود. اینقدر کله

 دستم بود رو دیده باشه. نزدیکی و دستی که توی 

 «چه خبره توو؟ از دود خفه شدیم -

 ترانه بود که میگفت. حس می کردم صداش کمی میلرزه.

 «بیاین برقصین بابا... -

 «باشه برو میایم -

 میالد رفت و نگاهم کرد. 

 «سردته؟-

 «یه کم... -

 دست بردم سمت کتم که درش بیارم. دست گذاشت روی مچم. 

 «م توو...نمیخواد. بری -

رفتیم داخل. کمی معذب بود. شاید کمی از حدم فراتر رفته بودم. من هم عصبانی بودم، نتونستم 

 فامیلی طرف رو پیدا کنم.

 «برو یه کم پیش دوستات. من خوبم -
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 نگاهم کرد. 

 «خب توام بیا -

 «کجا؟ بین دخترا؟ -

 «پسرام هستن خب. بیا -

نستم نه بگم. دنبالش راه افتادم و از پشت به موهای یه جوری ازم درخواست می کرد که نمیتو

اش نگاه کردم و فکر کردم که دلم میخواد زنی رو همیشه در کنارم ببینم که شلوغ بافته شده

 ها هم اینقدر ساده و خواستنی باشه و بعد به فکرم و خودم لعنت فرستادم. در مهمونی

جواب تلفن رضا رو نداده بودم و فقط  فردای مهمونی خودم رو حبس کرده بودم توی خونه.

هام رو کنسل کن. شنا زدم. صدتا. بعد دراز نشست اس دادم که باشگاه نمیام و شاگرداماس

ای مشت زدم. نیم ساعت. میخواستم خودم رو خسته کنم. تا خوابم رفتم، صدوپنجاه تا. بعد سایه

 م. از این حس مزخرف پیچیده شده تویبرد. البته خسته بودببره. خوابم نبرده بود. خوابم نمی

اش، لباس طوسی رنگش، پوست برنزه شده تمام بدنم خسته بودم. از تصویر موهای بافته

پولی، از بی مادری، ی خوردن الکل. خسته بودم. از بیاش موقعهای بهم فشردهاش. چشمشده

هام اینکه خواب رو به چشمها به جای خستگی از بی پدری، از تنهایی، از همه چیز. اما این

دیشب رو  یبدن، بیشتر بازشون میکردن. توی کمدم دنبال الکل گشتم، الکلی که شاید مزه

یه  گفتم شاید بخوای باهام "بهم برگردونه. ریختم. لیوان به لیوان. صداش توی گوشم بود 

م بزنیم، هکاش جرعت این رو داشتم که بهش زنگ بزنم و بگم بیا با "پیک بزنی، نصف نصف

 نصف نصف. 

هام. الکل بود. الکلی که طعم دیشب رو نمیداد. دراز شب شده بود. دیگه خون نبود توی رگ

کشیدم. خوردن اون زهرماری اون هم خالی خالی بد معده دردی بهم داده بود. گوشیم رو 

ل وبرداشتم و طبق عادت این مدت رفتم توی پیج اینستاگرامش. چندتا عکس گذاشته بود. ا

ها، بعد عکسی با میالد و محبوبه، عکسی با لیدا و در آخر عکسی با من! عکسی با دختر
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هام رو چند بار روی هم فشردم تا ببینم درست میبینم. درست میدیدم. سلفی گرفته بود، چشم

های شیطونش به دوربین نگاه کرده بود و من سمت یه جوری که من نفهمیده بودم، با چشم

نگاه میکردم. احتماال زمانی بود که داشتم با مسعود حرف می زدم. لبخند زدم.  ای رودیگه

نزدیکم که بود، باعث میشد لبخند بزنم، پشت تلفن که بود، لبخند میزدم، حتی حاال که نبود 

 « هم لبخند می زدم. دستم رفت روی کیبورد و براش نوشتم: سرتق

دم رو نمیزنه. بلند شجز رضا زنگ این خونه صدای زنگ به صدا در اومد و میدونستم کسی به

و خودم رو به سمت در کشیدم در رو باز کردم و دوباره برگشتم سمت گوشیم و خیره شدم به 

 عکس.

 «حیوون یه سالم بلد نیستی؟ -

 باال سرم ایستاده بود. گوشی رو قفل کردم.

 «علیک -

 «چته؟ -

 «چمه؟ -

 «چرا پاچه میگیری؟ -

 «حال ندارم رضا -

 «مشروب خوردی؟ -

 «بله -

 «احمق برای چی خوردی؟ -

 «دلم خواست -

 «ات پکیدهغلط کردی که دلت خواست. معده -

 «غر نزن رضا. حوصله ندارم -
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 «بیا شام گرفتم کوفت کن -

 «نمیخوای باال بیارم روت که؟ رو این همه الکل بیام شام بخورم؟ -

 «احمقی دیگه. احمق -

 روم.ی مبل. روبهجوابش رو ندادم. نشست رو

 «حرف بزن چی شده؟ دیشب توو مهمونی اتفاقی افتاده؟ -

هام بی حس شده بود. تاثیر الکل بود انگار. دلم میخواست رضا دهنش رو میبست و من دندون

 عکس رو نگاه می کردم. 

 «نه -

 «پس چته؟ -

 «هیچیم نیست -

 «و نمیگم دروغ نگو. خواهشا به من دروغ نگو. حداقل بگو چیزیم هست -

 پوفی کردم. داشتم روانی می شدم. 

 «آره هست. بد چیزیمم هست. -

 چند لحظه نگاهم کرد. بعد به جلو متمایل شد. 

داداشم. عزیزمن، من جز تو کیو دارم آخه؟ تو جز من کیو داری؟ به من نگی به کی بگی  -

 میشی. میدونی کههان؟ بگو شاید دردی ازت دوا کردم. اگر درمونم نداشتم حداقل تو سبک 

 «دهنم قرصه. خیالت راحت، بگو یه کم خودتو راحت کن

 در سکوت نگاهش کردم. چی می گفتم؟

 «اس نه؟ گلوت گیر کرده؟به ترانهراجع -

 «ببند رضا، ببند دهنتو -
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 پوزخندی زد.

 «العمل نشون نمیدادیپس همینه. اگه شرو ور گفته بودم اینقدر زود عکس -

که خودم هنوز درست نفهمیده بودم رو فهمیده بود. دستی به موهام کشیدم. فهمیده بود. چیزی 

کاش دیشب نمیرفتم. اصال کاش جواب تلفنش رو نمیدادم، کاش اون روز که رستمی زنگ زد 

بیا موسسه نمیرفتم. صورت داغونم رو بهانه می کردم و نمیرفتم. کاش میمردم. همون روزی 

 تن میمردم. از گشنگی، سرما، از هر چی. فقط میمردم.که پشت در بهزیستی گذاشتنم و رف

 «بگو داداشم. به چی داری فکر می کنی؟ چی داره نابودت میکنه؟ -

 نگاهش کردم و پوزخند زدم. 

 «من عاشق نشدم رضا -

 «شدی که این حالته -

 «نشدم. هنوز نه. اگه مراقب نباشم. میشم. عاشقش میشم -

 «ه این حرفا حالیشه؟چطوری مراقب باشی هان؟ دل مگ -

 هام رو فشردم. شقیقه

نمیدونم. از بعد بازارچه خواستم دور باشم. بهش گفتم تمایلی به اینکه توی جمعتون بیام  -

ندارم. اما برای مهمونی، وقتی بهم زنگ زد، نتونستم مقاومت کنم رضا. من احمق مثل این 

اس. شاید دلم عجیب و ناشناخته ها به حرفش گوش میدم. نمیدونم چمه. اون آدم برامبچه

 «میخواد مدام کشفش کنم

 «سیاوش نگاه کن منو... چرا می خوای دوری کنی؟ -

 ام نگاه کرد. ام گرفت، متعجب به خندهپوزخند زدم، بعد خنده

 «مستی خیلی -

 «ام میگیرهنه مست نیستم. تو داری شر تحویلم میدی خنده -
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 اخم کرد. 

 «ادم؟من چه شری تحویل تو د -

 «چرا می خوام دوری کنم؟ تو خری یا خودتو زدی به خری؟ -

 «تو خری -

آره من خرم. من خرم که میدونم باباش میلیاردره و خودشم بدون کمک باباش وضعش از  -

بهش فکر می کنم و حرف می زنم، من خرم، من گاوم.  من بهتر و من هنوز نشستم دارم راجع

بدبختی و شکست رضا. زندگی اون چی؟ پره از موفقیت. از  میدونم خودم. زندگی من پره از

روزای قشنگ، از کارای خیر، از سفرای رنگارنگ. میدونی مثل چی میمونیم؟ اون سفیده، من 

 «سیاهم. اگه کنار من باشه، هر روز سیاه و سیاه تر میشه. واسه اینه که دوری میکنم

 «گفتی مثه خودت پاترول داره؟مگه نگفتی مثه بچه پولدارای دیگه نیست؟ مگه ن -

 میخندیدم. 

پاترول اونو با من مقایسه میکنی؟ دوبرابر ماشین خرجش کرده. رضا. من عاشق نشدم.  -

مطمئنم که عاشق نشدم. اما اگه همینجوری پیش برم، میشم، میدونم که میشم، یه روز به 

چیزها بهم یاد میده، خودم میگم این آدم، آدمِ خاصیه. کنارش بودن و دوستش بودن خیلی 

یاد. اش از کجا مبمونم و یاد بگیرم. بمونم و بفهمم این دل بزرگش، این تفکرات خیرخواهانه

یه روز میگم اگه بمونم، اگه قرار باشه هی ببینمش و اینجوری بخنده، اینجوری حرف بزنه من 

 «عاشق میشم. من زنگ خطرو میشنوم توی مغزم رضا

 ای رنگش، نفسش رو بیرون داد و نگاهم کرد. دست کشید به موهای قهوه

تو همیشه از بچگی کسی بودی که سریع ترین و بهترین تصمیم هارو میگرفتی سیاوش.  -

اگه این زنگی که تو مغزته زنگِ خطره رها کن، مقاومت کن، نرو، نبینش، باهاش حرف نزن. 

بمون و بجنگ. فکر می اما اگه فکر می کنی جنگیدن و تالش کردن به خاطرش ارزش داره، 

 «کنی چند بار پیش میاد که یکی اینطوری به دل آدم بشینه؟
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 چند بار پیش میاد که یکی به دل آدم بشینه؟

 چند بار پیش میاد که یکی به دل آدم بشینه؟

 چند بار پیش میاد که یکی به دل آدم بشینه؟

 یه بار. یه بار پیش میاد. 

 سیاوش

بود و ارتباط خاصی باهم نداشتیم. از خانم رستمی شنیده بودم  دو هفته از روز مهمونی گذشته

که به موسسه رفته و درخواست گزارش مالی کرده. تنها خبری بود که ازش داشتم. البته که 

فعالیتش رو توی گروه تلگرامی که همه باهم داشتند و من هم عضو کرده بودند میدیدم. قرار 

یگفتن ها هم می فالنی، فالن موسسه و... خیلی وقتمیگذاشتن، کافه، سینما، دفترش، خونه

 ها، من هم خودم رو میزدم به ندیدن. سیاوش توام دعوتی

نشسته روی صندلی، به گرم کردن شاگرد هام نگاه می کردم و فکر میکردم به اینکه چقدر 

دلم برای طبیعت تنگ شده، بیشتر برای سکوتش. توی ذهنم دنبال جای بکری بودم که 

 ایی یک شبه برم و برگردم بلکه مغزمو فکرم کمی هوا بخوره. تنه

 «سیاوش گوشیت... -

صدای محسن بود. یکی از مربیان باشگاه. گوشی به دست پشت سرم ایستاده بود. در این دو 

هفته سعی میکردم موبایلم رو کمی از خودم دور کنم، دیگه توی سالن نمیاوردمش. میذاشتم 

ل از ترانه توی کمد بود و در کمد هم قفل. موبایل رو از دستش گرفتم توی اتاق. البته که قب

ام کنه؟ با اون صدای و به اسم ترانه چشم دوختم. جواب میدادم؟ باز می خواست به چی راضی

 جادوییش... 

 «بله؟-

 «الو سیاوش؟ -
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  ابروهام بهم گره خورد. پشت لحنی که سعی می کرد عادی باشه، صدایی لرزون میشنیدم.

 «شده؟چی -

 «من... یعنی هیچی نشده... من زنگ زدم یه سوال ازت کنم -

منتظر موندم تا حرف بزنه و همزمان بانداژ دور دستم رو باز کردم که اگه قرار بود برم، سریع 

 تر باشم. چیزی نمیگفت.

 «ترانه چی شده؟ کجایی؟ حرف بزن -

گ ن... مغزم قفل کرده اصال. گفتم زنچیزی نشده بابا. چرا عصبی میشی؟ من کیفمو زدن اال -

 «بزنم به تو بپرسم به نظرت به پلیس اطالع بدم یا فایده نداره؟

ته اش قایمش کنه مثل ملرزش و ترس توی صداش که سعی داشت پشت لحن شاد همیشگی

 فرو رفته بود توی مغزم.

 «کجایی؟ -

ستم رفتم. ین سرعتی که میتوننمیدونم چقدر طول کشید تا رسیدم بهش، فقط میدونم با باالتر

ی خیابون روی جدول نشسته به آدرس که رسیدم سریع پیاده شدم و نگاه چرخوندم، گوشه

بود، با دست راست بازوی دست چپش رو گرفته بود. موهاش کمی آشفته و بهم ریخته بود و 

 منتظرانه چشم دوخته بود به خیابون. نشستم روی زانو. پرید از جا.

 «؟ جاییت درد میکنه؟چیزیت شده -

 با دیدنم نفسش رو بیرون داد. 

 «چه زود رسیدی -

 «با موتور اومدم -

 «زحمتت دادم -

 اخم کردم. 
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 «جواب سوالمو بده -

 از اخمم متعجب شد بعد انگار که بغض کرد. 

 «دستم درد می کنه یه کم. چیز خاصی نیست -

 «کی بودن چه شکلی بودن؟ چیز خاصی توی کیفت داشتی؟ -

 «نه ساک باشگاهم بود. گوشی و کیف پولم توی جیبم بود. شانس آوردم -

 حاال به لرزش صداش بغضی اضافه شده بود که انگار مقصرش اخم من بود. 

 «دستت رو بده ببینم -

 دست راستش رو کشید و دست چپش رو کمی حرکت داد و به سمتم گرفت. 

 «میتونی خم و راستش کنی؟ -

 «آره... -

 «ت رو باز و بسته کن ببینمانگشتا -

 کاری که گفتم رو کرد. 

 «خب دقیقا نشون بده کجات درد میکنه؟ -

 بازوش رو نشون داد. نگاهی به اطراف کردم. خلوت بود. 

 «خب یه ذره آستین مانتوت رو بزن باال.... ببینم ورم داره یه نه -

 کمی ورم داشت. پوفی کردم. 

 «ت واسه چی مقاومت کردی؟ها. کیفو میدادی میرفحرومزاده -

 سرش کمی پایین بود. سرم رو کمی پایین بردم.

 «ترانه با شمام؟ -
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 یاش چکید و من هیچ وقت فکر نمیکردم با گریهنگاهم کرد، یک اشک لجوجانه روی گونه

 زنی اینطور بشکنم.

 «منکن... گریه نکن...پیداشون میکنم خودم. کاریت داشتن؟ هان؟ تعریف کن درست ببین -

 آب دهنش رو قورت داد. 

از باشگاه که اومدم بیرون یه موتوری اومد سمتم جفتشون کاله داشتن، سرعتش زیاد بود،  -

ور خیابون که یهو دست انداخت کیفمو کشید. اینقدر من وایسادم اونا رد شن بعد خودم برم اون

 «مقاومت نکردممحکم کشید که از سمت همین دستم خوردم زمین. اونام کیفمو بردن. من 

م میکرد که کار اشتباهی انجام نداده و همزمان با توضیح دادنش ها داشت توجیهمثل بچه

هاش میغلطید. یه صدای توی مغزم مدام ها تک و توک روی گونهبغض کرده بود و اشک

هاش و هاش رو پاک کن. من هم به صداش گوش دادم، دست بردم سمت گونهمیگفت اشک

 اک کردم. نگاهم کرد.هاش رو پاشک

مرسی اومدی. من نمیخواستم بیای. فقط میخواستم بدونم باید به پلیس بگم یا این چیزا  -

اس. منم چیز خاصی توی اون ساک نداشتم جز حوله و مایو و براشون خیلی پیش پا افتاده

 «لباس ورزشی

 «؟ ماشین آوردی؟شد نیام. باید میومدم ببینم چه خبره. ولت میکردم به امون خدانمی -

 «نه. از صبح مرکز شهر بودم با اسنپ اومدم اینجا... -

 «اذیت میشی با موتور بریم تا درمانگاه؟ -

 «درمانگاه برای چی؟ -

 «دستت رو معاینه کنه -

 «چیزیش نیست. یه پماد میزنم خوب میشه -

 «اذیت میشی با موتور؟ -
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 «ه نیاز بود با خواهرم میرمنه. نمیخوام بهت زحمت بدم. خودم میرم خونه اگ -

 «بلند شو بریم -

 انداخت هام و دوباره به دستمایستادم. دستم رو به سمتش گرفتم، نگاهی به دستم بعد به چشم

م. کاله رو روی سرش گذاشت هاش یخ بود.و دستش رو بهم سپرد، کمکش کردم بایسته، دست

 اش رو باال داد. شیشه

 «سیاوش -

 . منتظرانه نگاهش کردم

 «درمانگاه نمیریم دیگه؟ -

 «میریم -

 «تورو خدا اذیت نکن دیگه... -

 «یه دقیقه ساکت باش بچه ببینم دوربینای این کوچه کجاست... -

 نچی کرد و به موتور تکیه زد. بعد از بررسی کوچه زنگ زدم به سعید. 

 «جانم داداش. خیره -

 «خیره داداش. خوبی؟ -

 «ه نیافتاده؟فدات شم تو خوبی؟ اتفاقی ک -

غرب میخوام یه مجوز ام. شهرکخوبم نه... کیف یکی از دوستامو زدن. توی خیابون فالمک -

 «شعبه .... میتونی؟ ...برای بانک  بگیریبازرسی دوربین برام 

 «ام رو میکنمیه کم کار اداری و داستان داره داداش. ولی سعی -

 «هاتو جبران کنمدمت گرم. ایشاهلل بتونم لطف -

 «چه حرفیه از شما به ما زیاد رسیده. بهت خبر میدم -



@yekefarvardin ع-نویسنده: هلیا  یک فروردین 

161 

 

 «دمت گرم -

 «کاری نداری؟ -

 «نه داداش ممنون -

 «فدای تو خدافظ -

 «خدافظ -

 «نیازی به این کارا نیست سیاوش. الکی چرا خودتو توی دردسر میندازی؟ -

 اش داشته بود. با دست اشاره کردم به بازوش که با دست راست نگه

 «اطر این، نه واسه چهار تا تیکه لباس. دیگه آدم دزد باشه بیشرفم باشه زور دارهبه خ -

 ترانه

مجبورم کرده بود از دستم عکس هم بگیرم. بعد از یه ساعت وقت تلف کردن توی اتاق دکتر 

 و این ور اون ور باالخره بیرون اومدیم. 

 «وایسا برم پمادتو بگیرم میام االن -

 دم تا لباسش رو بگیرم، در رفت. دست سالمم رو جلو بر

 «رو حساب کردی بسه دیگه...سیاوش خودم میگیرم تو همه -

هاش هر پنج ثانیه از الی شیشه بی توجه به حرفم وارد داروخانه شد و من میدیدم که چشم

ها با داشتن خواهر و یا مادر حس غیرتشون رو دنبالم میگرده و نگاهم میکنه. جالب بود، مرد

تن و با گذشت زمان در کنار اونها تقویتشون میکردند؛ اما سیاوش با اینکه نه خواهری میشناخ

داشت نه مادری، خوب میتونست مراقب یک زن باشه. با اینکه فکر کنم اصال آموزش ندیده 

بود. لبخندی روی لبم نشست و به این فکر کردم که چرا بعد از اتفاقی که بعدازظهر افتاد و 

تم خودم رو با کمک خانم مسنی از روی زمین جمع کنم یاد تنها کسی که بعد اینکه تونس
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ودن ام خوب فهمیده بافتادم سیاوش بود؟ به خاطر پلیس بودنش؟ شاید. شایدم حس های زنانه

 که سیاوش خوب بلده از زنی مراقبت کنه و من خودم رو بهش تحمیل کرده بودم. 

 «بریم.-

 سمتم گرفته بود.از فکر بیرون اومدم. کاله رو به 

 «نمیشه تو کاله رو بذاری؟ -

 «نه -

 «خب تو چی؟ من اینجوری دوست ندارم -

 «بذار حاال. من یه کاله دیگه میخرم خوبه؟ -

 خندیدم.

 «خوبه. -

 «بذارش پس. درست بذاریا. بندش رو ببند -

 چشمِ کشداری گفتم.

 «گشنته؟ -

 نه با این آدم. اهل لوس بازی و تعارف نبودم و شاید هم بودم اما 

 «آره -

 «چی بخوریم؟ -

 اش رو گرفتم و نشستم.نشست روی موتور. با دست سالمم شونه

 «دل و جیگر -

 هاش جمع شد.ی چشمحس کردم گوشه

 «میخندی؟ -
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 «نه... -

 ته لحنش خنده داشت. چیزی نگفتم. موتور رو روشن کرد.

 «محکم بشین -

 «دیگه بلدم -

 مع شد و بی حرف راه افتاد. هاش جی چشمدوباره گوشه

 سیاوش

ی دستش نمیذاشتم خودش برای خودش لقمه بگیره و من این مسئولیت رو به گردن به بهانه

 گرفته بودم. 

 «امروز خیلی زحمتت دادم -

 نگاهی بهش انداختم که یعنی برو بابا و مشغول گرفتن لقمه شدم. 

 «انداختمت اینجوری نگام نکن. خب راست میگم از کارو زندگی -

 «اگه بعدا میفهمیدم بهم نگفتی ناراحت میشدم -

 «چرا؟ -

 های مشکی درشت نگاهم میکرد. با اون چشم

 «مگه دوست نیستیم؟ -

 «چه دوستی که یه ماه یه بار میبینمت و باهات حرف میزنم؟ -

 بی حرف نگاهش کردم. راست میگفت. 

نم. با ری که منم تورو نزدیک خودم ندووقتی تصمیم میگیری دور باشی پس باید اینم بپذی -

 «اینکه هم خیلی باهات حال میکنم هم دوست دارم دوست نزدیکم باشی

 «با چیه من حال می کنی آخه؟ -
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آدم خوبی هستی، خاصی، شاید هر کسی نتونه باهات کنار بیاد اما خودتی. همینش باعث  -

 «میشه دوست داشته باشم باهات معاشرت کنم

 ستش دادم و نگاهش کردم.لقمه رو به د

 «من اتفاقا اصال آدم خوبی برای معاشرت نیستم -

 نگاهی به لقمه کرد و بعد دوباره به من. 

 «به خودت بد میگی؟چرا نیستی؟ چرا اینقدر راجع -

بد نمیگم. اینکه آدم خوبی برای معاشرت نیستم چیز بدی نیست. من همه چیم تلخ و پر از  -

چیزت مثبته و پر از خوبیه من اصال تاثیر خوبی نخواهم یه به تو که همهخشونته. واسه آدمی شب

 «گذاشت

 لقمه رو قورت داد.

 «اینکه تو آدم خوبی برای معاشرت هستی یا نه رو تو مشخص نمیکنی من مشخص میکنم -

 ام گرفت.خنده

 «بهت نمیاد زورگو باشی -

 «ولی هستم -

اش هی اسپرتش، موهای باز ریخته شده روی شونهههای سادنگاهش کردم، با لبخند. این لباس

 اش، همگی تصویری عجیب و جذاب برام فراهم کرده بود. روی گونه هایو اون چال

 «سیاوش بی شوخی اینقدر به خودت سخت نگیر -

 «سخت نمیگیرم. اون پسره... پویا چی شد؟ -

 لبخند زد. 

 «به زور میبینمشون نمیگم...من مسائل خصوصیم رو به دوستایی که ماهی دوبار  -
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 العملی نشون بدم. نمیدونستم باید چه عکس

 «چیزی نمیگی؟ -

 «. ببخشیدچی بگم؟ راست میگی. من فضولی کردم. نباید میپرسیدم -

فضولی نکردی. من منظورم این نبود. تو اگه قول بدی بیای توو جمعمون و منو به عنوان  -

تلخ و پر از خشونتت در بیای و بازم قول میدم هر  دوستت بپذیری قول میدم از این حالت

 «چیزی که بدونم میتونی توش بهم کمک کنی بهت بگم

که ینا یک دلیل داشت،هاش نگاهش کردم، منتظرانه نگاهم میکرد. میدونستم اینجور اصرار

ذاتا انسانی بود که میخواست کمک کنه و مفید باشه، میخواست به من هم کمک کنه. تنهاییم 

هام رو بیشتر کنه، دوستام رو زیاد کنه، میدونستم قصدش چی بود و خوب و کم کنه، خوشیر

ی دوستی هرچند معمولی با این آدم بشم، تمام مدت در هم میدونستم که اگر وارد رابطه

معرض خطر دل باختنم. در این دوهفته یک چیز رو خوب فهمیده بودم، نزدیکی به این آدم 

ام میکرد، بیمارم میکرد، مثل معتاد ها ، میخندوند، دوری ازش کالفهمن رو خوشحال میکرد

مدام توی اینستاگرام و تلگرام به دنبال عکسی ازش بودم. من بدون اون مریض بودم. نفسی 

بیرون دادم، کنارش ایستادن حتی اگر مدام در تالش باشم که جلوی دلم رو بگیرم برام 

 یض شدن. لذتبخش تر بود تا دور ایستادن و مر

 «باشه. قبوله -

ای مقابلم گرفت. گرفتم. کسی تا به حال برام لقمه گرفته بود؟ شاید اش عمیق شد و لقمهخنده

 ای در بهزیستی برای دادن غذا از سر وظیفه.هیچ کس. شاید هم مربی

ه یپویا رو دیدم یه بار. یعنی به اصرار اون یه شام باهم خوردیم. که اصال گند زدما... سر  -

دقیقه. اون شیک و پیک بود من با کتونی. حرف زدیم،  ۷ای بودم. دیر رسیدم. البته فقط جلسه

 «شم خوبه اما... شبیهم نبود. میدونی چی میگم؟اس، وضع مالیمودب و تحصیل کرده
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ای بود که خودم شروع کرده بودم. نباید با حرفی، عملی خودم رو نفسم رو بیرون دادم. بازی

 عصبانی میشدم.  میباختم و

 «نه -

چه جوری بگم... همین که میگم اون شیک و پیک بود و من کتونی پام بود. البته که من  -

باید میرفتم لباسمو عوض میکردم تا بهش بی ادبی نشه اما نرسیدم واقعا. ولی میدونم که اون 

 کالس برای اس اما من نه. از سفر جز اینکه بلیط فرستدر طول روز همون قدر اتو کشیده

خودش بگیره و بپره توی هواپیما چیزی حالیش نیست، ماشینم رو که دید اصال گرخید. عاشق 

ا. هماشینای سواری و جمع و جوره. من عاشق ماشینای گنده. نمیگم اینچیزا توی رابطه مهمه

های همدیگه ها با وجود این جور فرقا کنار هم میمونن و با هم خوبن و حتی تفاوتخیلی

راشون جالبه اما من اینجوری نیستم. من دوست دارم با طرفم راحت باشم، اون مدلش یه ب

 «جوریه که اگر صد سالم بگذره باز یه تعارفی با من داره

 «این چیزا مهم نیست -

 «چی مهمه؟ -

اینکه طرفت به دلت بشینه. یهو میبینی یکی به دلت نشسته مثل همین پویا، با خروارها  -

 «چیزا جزوه نداره ترانه. البته به نظر منکی شبیه خودت. اینتفاوت. یا ی

 به فکر فرو رفت. 

 «اگر به دلت می نشست دیگه تفاوت هاش رو نمیدیدی. میشستی اینجا یه چیز دیگه میگفتی -

 «نمیدونم. به نظرم درست میگی. تاحاال برام پیش نیومده. اما امکان پذیره -

 بی حرف نگاهش کردم. 

 «زی که االن مطمئن شدم این بود که پویا اصال به دلم ننشستتنها چی -
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از بعد اون شب چندین بار بهش زنگ زده بودم تا حالش رو بپرسم. دستش بهتر بود و خودش 

ای بود. زیاد توی گروه تلگرام فعالیت نداشت و شب به شب میگفت ی عکاسیهم درگیر پروژه

زود یه قرار میذارم که ببینمتون. دلم یه جور بی که دلم براتون تنگ شده و سرم شلوغه اما 

 قراری بود. خودم حس می کردم دلتنگم. اما وقعا دلتنگ بودم؟ من؟ عجیب بود.

صبح رفته بودم اداره و همه با دیدنم متعجب بودند. دلم برای محل کارم تنگ بود. برای همه 

ر. حتی دلم برای چیزش. اتاق های کوچیکش، کولر های بی جونش، چایی های آقا ظف

بازداشتگاه و مجرمین هم تنگ شده بود. اما برای رفع دلتنگی نرفته بودم. برای پیگیری کیف 

قاپی رفته بودم پیش سعید. موتور استفاده شده دزدی بود و این اولین گزارش از کیف قاپی 

یلی ه ختوی اون کوچه بود. به در بسته خورده بودم. سعید گفته بود اگر وسایل دزدیده شد

مهمن از مخبرهاش استفاده کنه تا وسایل رو پیدا کنن اما وسایل مهم نبود. ازش خواستم اگر 

ای مرتبط با این آدرس از کیف قاپی شد خبرم کنه و برگشته بودم باشگاه. شاگرد شکایت دیگه

 نداشتم و وقت استراحتم بود. محسن داخل اتاق شد.

 «ناهار خوردی؟ -

 «نه هنوز -

 «ها.چی میخوری بگم مجتبی برات درست کنه؟شده ۵زدیکه ساعت ن -

 «چه میدونم. چی داره آماده؟ -

 «اس... فیله مرغ و سبزیجاتشم زود آماده میشهاش آمادهپاستا رژیمی -

 «همون پاستا خوبه. بگو حاضر کنه یه زنگ بزنم میام -

 «باشه -

 ی ترانه رو گرفتم.موبایل رو برداشتم و شماره

 «المســـــ -



@yekefarvardin ع-نویسنده: هلیا  یک فروردین 

168 

 

 سالم کشداری گفته بود. لبخند نشست روی لبم.

 «سالم. چیه خوشحالی؟ -

 «تو زنگ زدی خوشحال شدم. خوبی؟ -

 «تو خوبی؟ دستت خوبه؟ -

 «خوبم. همه جام خوبه واال. از مامانم تو بدتری سیاوش -

 ام گرفت. خنده

 «چرا؟ -

 «ی؟ میزونی؟مامانم اینقدر نگران دستم نیست که تو هستی. چیکارا می کن -

خب اگه مامانتم فیلم اون روز رو میدید مثل من نگران بود... منم خوبم شکر. باشگاهم.  -

 «کالسم داشتم تا نیم ساعت پیش

ای بابا ولش کن حاال اون فیلمو. یادم میفته اعصابم میریزه بهم. خسته نباشی. چه خبر  -

 «دیگه؟

اداره. فیلمو دو روز پیش داده بودم به دوستم هیچی... نمیخوام اعصابتو خرد کنم. صبح رفتم  -

بررسی کرده گفت موتور دزدی بوده. دوربین خیابونای اطرافم چک کرد اما آب شده بودن... 

 «ولی باز گفتم پیگیر باشه

الکی به زحمت انداختی خودتو. چهار تا تیکه لباس ارزش نداره که. دستمم دیدی یه ضرب  -

ه که اگه شما یه جا به من معرفی کرده بودی واسه دفاع کوچیک بود گذشت و رفت. البت

 «شد. کم کاری کردیشخصی االن اینجوری نمی

 ابرو باال بردم. 

 «آهان یعنی میرفتی دفاع شخصی میتونستی دو تا مردو رو موتور بزنی داغون کنی؟ -

 «صد در صد... -
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 مگر اینکه فضا داشته باشیعجب... من واال واسه خانما جایی ندیدم که مستقیم درس بده.  -

 «برات یه معلم خصوصی پیدا کنم بیاد بهت یاد بده

 «اگر بخوام بیاد که میگم تو بیای -

 «من بیام؟ -

آره دیگه... یه رفیق اینکاره داشته باشم بعد برم معلم خصوصی بگیرم؟ من گفتم حتما  -

 «باشگاهی میشناسی که نزدیکم باشه...

 ش رو دوست داشتم. شیرین بود. لبخند زدم. هم صحبتی باها

 «به این موضوع صحبت میکنیمحاال رو در رو راجع -

 «آره حتما... یه کم سرم خلوت شه یه قرار میذاریم... -

 «چیکارا میکنی که اینقدر شلوغی؟ -

خب  -ام پرداخت کردمآقا ممنون همینجا پیاده میشم، مرسی. اینترنتی –یه دقیقه گوشی...  -

 «ببخشید...

 «اگه جایی هستی کار داری بعدا زنگ میزنم -

 «نه... اومدم سمت نعمت آباد... یه کاری داشتم -

 احساس کردم اشتباه میشنوم.

 «کجا رفتی؟ -

 «نعمت آباد دیگه -

 «ست؟منظورت از نعمت آباد منطقه نوزده -

 «آره -

 هام کشیده شد توی هم. اخم
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 «اونجا چیکار داری تو؟ -

اس که نیاز به کمک دارن قبل از معرفی به حاال... هیچی یه خانوادهچرا جوش میاری  -

ایه شون بگیرم و از همسبهش، عکس و اینا از خونه ی مورد نظرم باید تحقیق کنم راجعموسسه

 «ها بپرسم بعد اینارو تایپ و پرینت شده با امضا زیرش تحویل بدم تا بهشون کمک کنن

 «یی سرت میارن؟تنها بلند شدی رفتی؟ نمیگی بال -

 «چه بالیی بیارن؟ من هزاران بار اومدم این جور مناطق -

 «اونجا پره دزد و آدم عوضیه -

 «آدم خوبم داره -

هاش توو خیابون میپلکن. برای چی پاشدی همه جا آدم خوب و با شرفم داره ولی عوضی -

 «تنها رفتی ترانه؟

 «سیاوش حس نمیکنی صدات یه کم داره بلند میشه؟ -

 دلخور بود. متعجب هم بود انگار. دستی به موهام کشیدم. کالفه شده بودم. 

ام خب. من هزارجور آدم کثافت از اون مناطق جمع کردم نه تو. نمیدونی چون ندیدی. عصبی -

 «همین االن لوکیشن میدی میام دنبالت

 «نمیخواد. زود کارم تموم میشه برمیگردم -

 «ترانه گفتم لوکیشن بده -

فتم نمیخوام سیاوش جان. خودم از پس خودم بر میام، االنم اگه کاری نداری قطع کنم گ -

 «آدرس دقیق توی گوشیمه باید پیدا کنم

 نمیدونستم باید چیکار کنم. مغزم داشت سوت میکشید. سکوت کرده بودم. 

 «کاری نداری؟ سیاوش؟ -
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 «نه -

 تلخ شدم. شاید انتظار نافرمانی نداشتم. 

 « زنگ زدی. خدافظممنون که  -

 صدای بوق توی گوشم میپیچید و مبهوت به میز جلوم خیره شده بودم. 

 «چی شد؟ ریدی نه؟ همچین داد زدی اومدم ببینم چه مرگت شده -

 سر باال آوردم به رضا نگاه کردم. 

 «چرا این ریختی شدی حاال؟ قهر کرد؟ -

 «پاشده تنها رفته نعمت آباد -

 «بچه که نیست -

 «امیشم میزنم توی دهنتارضا پ -

 «بیا بزن -

 «اس؟تو همین ویدا پاشه بره اونجا پارش میکنی، بعد میگی مگه بچه -

 پوفی کرد و چیزی نگفت. 

 «الکی زر میزنی دیگه... -

 «خب حاال میخوای چیکار کنی؟ بیا ناهارتو بخور سرد شد -

 «کوفت بخورم من بابا -

 «خب بشین اینجا عزا بگیر -

 «م اون سمت دلم راضی نیست اینجوریپاشم بر -

. نه اش میکردیبتمرگ بابا... میخواست آدرس میداد دیگه. حداقل مثل آدم میگفتی راضی -

 «عین وحشیا...
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 «من اونجا هزارتا آدم دزد و جیب و بر و مواد فروش جمع کردم. من میدونم اونجا چه خبره... -

 «خب پس پاشو گمشو زودتر برسی بهش -

ت بعد رسیدم، ایستادم و موبایلم رو در آوردم. خجالت میکشیدم زنگ بزنم. اس ام اس نیم ساع

 دادم.

 "هنوز اونجایی؟ " 

امیدوار بودم جواب بده. اگر جواب نمیداد اصال بلد نبودم کاری کنم. با تاخیر صدای اس ام اسم 

 اومد. 

 "بله "

 "من این سمتام. میشه خواهش کنم لوکیشن بدی؟ "

گذشت. جوابی نیومد. دل توی دلم نبود. هوا داشت رو به تاریکی میرفت. دوباره اس  چند دقیقه

 ام اس دادم. 

 "لطفا، هوا داره تاریک میشه. "

بدون اینکه حرفی بزنه برام لوکیشنی فرستاد. سریع سوار موتور شدم و بعد از پنج دقیقه خودم 

 رو به منطقه مورد نظر رسوندم. 

 "ارت تموم شد بیامن دم درم. هر وقت ک "

ی باریک چشم دوختم. جوون ها ته کوچه جوابی نداد و من از موتور پیاده شدم و به کوچه

بید ای با لباس های کهنه مدام توپ پالستیکی رو می کونشسته و سیگار می کشیدند. پسر بچه

ادم. حمله تبه دیوار. هوا، هوای سنگینی بود. یاد آخرین ماموریتی که توی این منطقه داشتم اف

ی پخت شیشه بود. توی درگیری با شرورین بازوم تیر خورده بود. ای که آشپزخانهبه یک خانه

ام که زیر ژاکت نازکم پنهان شده بود کشیدم. دلم چقدر بی اختیار دستی روی زخم قدیمی

 برای اون روزا تنگ بود.
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ه ایستاده بودم. صدای بیحال با صدای باز شدن دری به خودم اومدم. دو خانه جلوتر از جایی ک

زنی که تشکر می کرد و صدای ترانه که به اون امیدواری میداد. بعد از چند لحظه که در بسته 

شد، چشم چرخوند و اومد سمتم. نگاهش مثل همیشه نبود. دلخور بود. برق همیشگی رو 

کردم؟ بلد  دونستم. اما چیکار مینداشت. من احمق بودم که سرش داد زده بودم. خودم می

نبودم. نگران میشدم و بلد نبودم بگم نگرانم. بلد نبودم بگم چرا نگرانم؟ چه دلیلی داره که 

 اش کنم. نگرانت باشم؟ بلد نبودم با زبون قانع

 «سالم -

 نیم نگاهی به صورتم انداخت و دوباره سر به زیر برد. 

 «سالم -

 نمیتونه انرژی این دختر رو بگیره. اما سالمی بدون انرژی و بی حالت. فکر می کردم هیچ چیز

 مثل اینکه اخالق تلخ و گند من تونسته بود. 

 «خوبی؟ -

 سری تکون داد. 

 «االن خیالت راحت شد؟ -

 سرم رو خم کردم تا بتونم صورتش رو ببینم. 

 «منظورت چیه؟ -

 «هیچی فکر میکردی حتما بالیی سرم میاد. میگم خیالت االن راحت شد؟ -

 «آره... -

 چیزی نگفت. 

 «بیا بشین بریم -

 «ماشین میگیرم -
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 «ترانه من اومدم که ببرمت. ماشین میگیرم یعنی چی؟ -

 «اینجوری راحت ترم -

 بی حرف نگاهش کردم. 

 «ممنون که اومدی -

خواست از کنارم رد شه. مچش رو گرفتم. سعی کردم آروم بگیرم، با ظرافت. نمیدونم موفق 

 بودم یا نه. 

 «ستم ناراحتت کنم ترانهنمیخوا -

 هام. داشتم آب میشدم. بی حرف نگاهم میکرد. به چشم

نگران شدم. من خیلی توی این منطقه معتاد و دزد و موادفروش و متجاوز گرفتم. تا اسم  -

اینجارو آوردی اون روزا اومد جلوی چشمم. ترسیدم. باور کن نمیخواستم داد بزنم یا خدایی 

 «کنم... نکرده بهت بی احترامی

 هنوز نگاهم می کرد. بدون هیچ حرفی. منتظر معذرت خواهی بود. لعنت به من و غرورم.

 «معذرت میخوام. بلد نیستم. تاحاال توو همچین شرایطی با دختری قرار نگرفته بودم... -

 ای رو لبش جا خشک کرد، نگاهش میکردم. لبخند نصف و نیمه

 «خب باشه. بخشیدم -

و خیالم کمی راحت شد. من کی اینجور شدم؟ معذرت خواهی کرده بودم،  نفسمو بیرون دادم

 نگران بودم، ناراحت بودم از ناراحت بودنش. لعنت به من.

 «بریم -

 کاله رو به سمتش گرفتم. 

 «کاله نخریدی؟ -
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 «نه. -

 «خودم میخرم -

 ای بهش رفتم همزمان نشستم روی موتور.چشم غره

. این باره آخره که میذارم... یا جفتی باهم میذاریم یا هیچ چیه؟ هر چی میگم گوش نمیدی -

 «کدوم

 ام گرفت. خنده

نگران چی هستی تو آخه؟ تو وقتی ترک من میشینی دست من امانتی. من که دست تو  -

 «امانت نیستم

امانت نیستی اما میتونم یه کاری کنم توام مراقب باشی. اتفاق که فقط واسه مردم نیست،  -

 «ی خودم میشینم ترکت...دست تو امانت نیستم. با میل و خواسته بعدم منم

 «فعال کاله رو بذار تا بعد ببینیم چی میشه -

 ام رو گرفت و نشست. آروم حرکت کردم.پوفی کرد و با مهارت شونه

 «خب چه خبر بود اینجا؟ -

 «هیچی جز بدبختیِ آدما هیچ خبری نبود... -

 «مشکلشون چیه؟ -

سال براش بریدن. مادره مونده و سه تا بچه قد  ۲۰اد بوده، موادم میفروخته. زندانه. بابائه معت -

س از بس که غذای درست و درمون ماه ۴ماهشه. ولی انگار  ۸اس. ام حاملهو نیم قد، یکی

 «هاش همه الغر و همیشه مریض. خیلی به کمک نیاز دارن...نخورده. بچه

 «شون رو زده پس...شانس در خونه -

 به کمرم چسبید و کمی سرش رو جلو آورد. سرش کنار سرم بود. بدنم مورمور شد. 
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 «چی؟ نشنیدم -

 «شون رو زدهمیگم شانس در خونه -

 «یعنی چی؟ -

 «که تو پیداشون کردی -

 اش رو حس کردم.خنده

 «سردت نیست؟ -

 «نه. تو سردت نیست؟ -

 «یگه باید با ماشین بیام دنبالتنه ولی سرد شده هوا. لباس درست درمون پوشیدی؟ د -

 «لباسام خوبه. نگران نباش. بعدم ماشین دوست ندارم. موتور خوبه -

 «روز دیگه که ترک این موتور یخ زدی بهت میگم ۲۰ -

دوباره خندید و نگفت اصال چرا باید بیای دنبالم؟ نگفت چرا نگران بودی؟ نگفت حق نداشتی 

الت نکن. کاش می گفت. کاش جلوم رو میگرفت. کاش سرم داد بزنی. نگفت توی کارهام دخ

یه چیزی میگفت تا من میتونستم حد و مرزم رو باهاش مشخص کنم. نمیتونستم. نمیفهمیدم 

حد و مرزم کجاست. نمیفهمیدم باید با زنی که اینطور به دلم نشسته چطور برخورد کنم که 

ساتم باشم. من عوض شده بودم. من ی احساسی نشم. بلد نبودم مراقب قلب و احساوارد رابطه

عجیب شده بودم. من حس می کردم که درست وسط یه باتالقم. اما دست و پا زدن و فرو 

 رفتن داخلش رو دوست داشتم. من احمق بودم. خیلی احمق بودم. 

 سیاوش

های عقد کنون خواهرش رو میدیدم. لباس بلند قرمز رنگ پوشیده بود. موهاش رو ساده عکس

ده بود پشت سرش. صورتش، مثل همیشه بود با کمی آرایش و رژ لب قرمز رنگ. جمع کر

هاش میخندید و لب هاش هم. چال های روی لبخندی زدم. زیبا بود. خیلی زیبا بود. چشم
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ها کرده بود. نفسی بیرون دادم و گوشی رو انداختم روی مبل. اش صورتش رو مثل بچهگونه

 اواسط آبان بود و تازه پاییز داشت خودش رو نشون میداد.  اومد. بارونِ پاییزی.بارون می

ام هی کوچیکم شدم. پنجره رو باز کردم تا صدای بارون رو بشنوم، دستکشوارد اتاق دوم خونه

ی آویزون وسط اتاق نگاهی کردم. شاید بعد از رضا، کیسه تنها رو دستم کردم و به کیسه

. مشت کوبیدم، محکم، سریع. بعد پا کوبیدم، پشت چیزی بود که داشتم. من خیلی تنها بودم

سر هم. دوباره مشت، دوباره پا، دوباره مشت.... تکرار کردم، نمیدونم چقدر، نمیدونم تا کی، 

فقط میدونم دستام دیگه جون نداشت و پاهام تحمل وزنم رو نداشتند. دستکش هارو پرت 

 ام بود. کاشآباژور کنار مبل تکی ی اتاق و برگشتم به هال. تنها چراغ روشنکردم گوشه

سیگاری بودم. توی این بارون و تنهایی و این نور کم، فقط یک سیگار کم بود. موبایلم زنگ 

می خورد. زنگ خوردنش همزمان شد با رعد و برقی شدید. رضا بود. خم شدم و از روی مبل 

 موبایلم رو برداشتم.

 «بله؟ -

 «سالم... چطوری؟ -

 روی مبل تکی. خودم رو انداختم

 «خوبم -

 «منم خوبم -

 «به سالمتی. چی شده؟ -

 «هیچی زنگ زدم ببینم چیکار میکنی -

 «هیچی. تمرین میکردم. تو چیکار میکنی؟ -

 «تمرین این موقع؟ -

 «آره. صبح و شب داره مگه؟ -
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 «نه. منم هیچی نشستم. زنگ زدم یه چی بگم... -

 «چی بگی... -

د بیاد باهات حرف بزنه گفت میدونه زنگ بزنه تو جواب نمیدی و ویدا زنگ زد، گفت میخوا -

 «پذیری برای همین از من خواست من زنگ بزنمنمی

 ی این یکی رو نداشتم.پوفی کردم. حوصله

 «چه حرفی؟ -

 «چه میدونم. منم گفتم میام دنبالت میبرمت اونجا، حرفاتونو زدین من میام باال -

ی من باز نکن، پس فردا دیگه نمیتونم از اینجا جمعش توی خونهغلط کردی تو. رضا... پاشو  -

 «کنم...

اِ سیاوش. بسه دیگه توام. میخواد بیاد حرف بزنه ببین چی میگه. بعدم تو که تعارف نداری  -

ی منم نداشته باشی درو روم باز نمیکنی. همچین میگه انگار روش توی روی این دختر حوصله

 «باز نشده

 «اموای بکنی بکن فقط زود. حال و حوصله ندارم خستههر غلطی میخ -

 «باشه بابا... تا نیم ساعت دیگه اونجاییم -

 «خدافظ -

گوشی رو روی مبل انداختم و پوفی کردم. هنوز بارون میاومد.به سمت حمام رفتم و دوش 

 هگرفتم و بعد از پوشیدن لباس نشستم روی مبل، بی حرکت و در سکوت. تا نیم ساعت بعد ک

ای رنگ پر از چای رو روبه روش گذاشتم و اون داشت با ویدا مقابلم نشسته بود. ماگ قهوه

 ام رو وارسی می کرد. نگاهش خونه

 «قشنگه -

 «مرسی -
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 «چه ویو خوبی داره، زمستون برف میاد اینجا مشکلی نداری؟ خیلی نزدیک به کوهه -

 «مشکالت خودشو داره ولی میگذره -

 «خوبه. -

 وی مبل رو به روش. نشستم ر

 «خب... چیزی شده؟ -

 دستی به صورتش کشید و نفسی بیرون داد.

 «من... اومدم اینجا ازت عذرخواهی کنم... -

 ای از چایی داغ رو خوردم و بی حرف نگاهش کردم. تکیه دادم و جرعه

لد نبودم. بمن.. خیلی اشتباه کردم.. کتمان نمیکنم که دوست نداشتم، ولی خیلی اشتباه کردم.  -

شدم. االن که جای خالیت رو توی زندگیم میبینم شاید اگر از یه راه دیگه وارد میشدم موفق می

برادری مثل تو چقدر برام پر رنگه. ببخش  ه چیزی کم دارم. میفهمم جای خالیمیفهمم واقعا ی

 «منو سیاوش

 هام که خرجش کردم.هی برادرانهام، همهساکت بودم و فکر می کردم به تمام از خودگذشتگی

میخوام بشیم مثل قبل سیاوش. نمیخوام جمع سه نفرمون رو خراب کنم. تو و رضا تنها  -

 «کسایی هستین که من دارم. خانوادمین. ببخش منو. خواهش می کنم

شستم نکردم که مثل امشب بارون میومد و من بیدار میگریه میکرد و من به شبایی فکر می

عدوبرق می ترسید. چون مادر و پدرش توی روز بارونی رهاش کرده باالی سرش چون از ر

 بودند. نفسی بیرون دادم.

ای ازت ندارم. اشتباه کردی. خودت به خودت ویدا.. مهم نیست تو چیکار کردی با من... کینه -

بد کردی. ولی... فردا روزی، اگر کسی رو دوست داشتی میخوای شبونه بری توی اتاقش و 

 «اختیارش بذاری؟ خودت رو در
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 سرش رو پایین انداخت. سرخ شد. ادامه دادم. 

ام تالش کردم که راه درست ویدا... من دلم میدونی از چی شکسته؟ از اینکه تمام نوجوونی -

رو به تو نشون بدم، در صورتی که خودم هنوز راه درست زندگیم رو یاد نگرفته بودم ولی تو با 

کردمو تف کردی توی صورتم و گفتی هیچکدوم تاثیری  یه حرکت تمام کارایی که برات

 «نداشته...

 هق میزد.

 «ببخش سیاوش... -

 بلند شدم. لیوان رو روی میز گذاشتم و دو زانو نشستم مقابلش.

 «نگاه کن منو ویدا... این مردیه که غیرتش رو به گوه کشیدی... -

 ش. اهاش سرازیر شد روی گونههاش رو روی هم فشرد و اشکچشم

نبند چشاتو... نگام کن. کمرمو خم کردی. میخوای ببخشمت؟ میبخشم. ولی بدون اگه ببینم  -

 «امم نبینی...بازم اینکارو کردی، به خداوندی خدا یه کاری می کنم سایه

ا ههایی لبریز از اشک، دست انداخت دور گردنم و در آغوشم گرفت و من شاید مدتبا چشم

 شده بودم.بود که در آغوش گرفته ن

 «غلط کردم سیاوش. هر چی تو بگی... ببخشم... -

 اش که پادستم رو انداختم دور گردنش و موهاش رو نوازش کردم و فکر کردم به دو سالگی

یده. های قرمز و صورت ترسو چشم گذاشته بود توی موسسه، بولیز و شلوار صورتی رنگ خاکی

 چقدر گناه داشتیم...

ن کوچیک هال، رضا اومده بود باال و خوشحال بود از آشتی ما. رضا نشسته بودیم توی بالک

سیگار می کشید و من چای می خوردم و ویدا پتو پیچیده دور تنش به تهران مقابلش نگاه می 

 کرد. 
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 «سیاوش... -

 سرچرخوندم سمت رضا. 

 «هان... -

 «چه خبر از موسسه؟ -

 «خبر خاصی نیست -

 «اوضاعشون بهتره؟ -

 «از بعد بازارچه خیلی بهترهبهتره.  -

 «خدا خیرش بده دختررو -

 حرفی نزدم و به عمق شب خیره شدم. 

 «کدوم دختره؟ -

 ویدا می پرسید. 

 «همین ترانه افخم که بازارچه رو برگزار کرده -

ست باهاش حرف نزدم و ته من بی حرف چای مینوشیدم و فکر میکردم به اینکه چند وقتی

 دلم دلتنگش بودم.

 «هان... یادم اومدآ -

اینکه واقعا ویدا داشت درست میشد. صدای آیفون بلند شد و رضا سیگارش رو حرفی نزد. مثل

 توی جای سیگاری خاموش کرد. 

 «به به پیتزا... -

 کارتمو به سمتش گرفتم و زد رو دستم و از بالکن خارج شد. 

 «با این دختره سر و سیری داری؟ -
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 بش رو دادم.بدون اینکه نگاهش کنم جوا

 «کی ترانه؟ -

 «آره -

 «چه سرو سیری؟ -

 «نمیدونم. حس کردم -

 «نه. دوستیم -

 «دختر جذابیه -

 متاسفانه جذاب بود. پوزخندی زدم. 

 «چرا میخندی؟ نیست؟ -

 «نمیدونم. حتما هست دیگه -

 اش رو کشید سمتم.کمی صندلی

 «ی. قول میدم خر بازی در نیارم...هات رو بهم بگمشغولیدلم میخواد دوباره مثل قدیم دل -

 اش رو فشردم. نگاهش کردم. باالخره. ویدا هم زیبا بود. چونه

ای ندارم. تو مراقب خودت باش، درست زندگی کن، من دیگه چیزی من هیچ دل مشغولی -

 «نمیخوام

 لبخندی زد. صدای رضا بلند شد.

 «ها بیاین سرد میشهبچه -

 سرم رو چرخوندم. 

 «ینجا بخوریمبیار هم -

 هامون کنار هم جا انداختیم و خوابیدیم.دمای صبح گفتیم و حرف زدیم و به عادت نوجوونیتا دم
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م اصبح ترانه زنگ زده بود، گفته بود امروز میخوام لطف هات رو کمی جبران کنم، به زور راضی

ب کردم. م رو مرتهاکرده بود که بیاد دنبالم و برای شام بریم بیرون. دوش گرفتم و کمی ریش

پیراهن مشکی رنگم رو اتو زدم و با جین مشکی رنگم پوشیدم و بعد کت چرمم رو به تن 

کردم. نیم بوت مشکی رنگم رو به پا کردم و بندهاش رو بستم و عطر به تنم پاشیدم. صدای 

ه باس ام اس موبایلم بلند شد. پایین بود، رفتم، سوار شدم، دست دادیم، حرف زدیم. راجع

سه های بد مردم شهر، راجع به موسبه ترافیک و رانندگیموسیقی بی کالم توی ماشینش، راجع

 ۱۲ اداری های جدید خریداری شده، حرف زدیم تا اینکه رسیدیم جلوی ساختمانیو لباس

. چیزی ۱۲ی رفتیم باال، طبقه شدیم و ماشین پارک شد بعد در سکوت طبقه، داخل پارکینگ

ایی که میدونستم به شام دعوت شده بودم، اما کجا؟ نمیدونستم. کلید انداخت نپرسیدم. تا اونج

اول »توی در، وارد شدیم، چراغ هارو روشن کرد، اما باز هم نور کمی توی فضا بود. گفت 

تصمیم داشتم شام به رستورانی بریم، بعد گفتم با یه شام داخل یک رستوران لطف هات جبران 

ی داشت. دفتر قشنگ« غذا درست کنم و دفترم رو بهت نشون بدم نمیشه. تصمیم گرفتم خودم

نفره. خوشمزه بود.  ۴حال گرم. الزانیا درست کرده بود، خوردیم، روی میز مدرن بود و در عین

دلم برای غذای گرم تنگ شده بود. در حین شام خوردن، حرف میزد، میخندید و من نگاهش 

تم. هارو با کمکش جمع کردم و شسیرین بود. ظرفمی کردم. شیرین بود. این لعنتی خیلی ش

 مخالفت کرد و گوش ندادم. 

 «سیاوش چای یا قهوه؟ -

 «امممم... -

 «انالعادههای من فوقبه این فکر کن که میخوایم توی بالکن بخوریم و اینکه قهوه -

 ت کرد؟شد مخالفاهل قهوه نبودم. همینجور بیخواب بودم و به این دلیل نمیخوردم اما می

 شد.نمی

 «پس قهوه... -
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شک های چوبی و تهای ساخته شده با پنل لبخندی زد. چند دقیقه بعد توی بالکن، روی مبل

های قرمز رنگ با لیوانی قهوه و کوکی های کوچک نشسته بودیم و به تهران زیرپا نگاه 

 مون بود و پتو هایمیکردیم. هوا سرد بود، اما فکر اون هم کرده بود، گرم کن کوچک زیر پاها

 زرد و طوسی رنگ رو پیچیده بودیم به خودمون. 

 «بیا از هم سواالی عجیب غریب بپرسیم... -

 «بپرس ببینم سوال عجیب غریب چی هست -

 «خب... چه میدونم. عاشق شدی تاحاال؟ -

ش. اهای شکل گرفته روی گونههای مشتاق منتظرش، به لبخند و چالنگاهش کردم. به چشم

ام رو شخم زدم. نبود. هیچ عشقی نبود. ی خوش طعم رو خوردم و گذشتهای از قهوههجرع

ی ابروم رو خاروندم. با سی و اندی سال سن چه بد که حتی دوست داشتن هم نبود. گوشه

 عاشق نشده بودم. 

 «نه -

 رخم زل زد. ابرو باال برد و متعجب به نیم

 «نه؟ -

 «نه -

 «عجیبه -

 «چرا؟ -

 «ی بچگی دارهم. آدم همیشه یه عشق احمقانهنمیدون -

 «آدمای نرمال دارن. نه من -

 «تو چته؟ -
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ته ای از دختر و زن برام نذاشچیزیم نیست. توی موسسه بزرگ شدن بین کلی پسر معنی -

بود. سنمم که کمتر بود وقتی ویدارو آوردن موسسه جز حس اینکه باید ازش حمایت کنم حس 

ام من و رضا مراقبش بودیم ولی عاشقش نبودیم. شاید م مدت نوجوونیای نداشتم. تمادیگه

وقتی نداشتیم برای عاشق شدن اینقدر که هی باید میدوییدیم تا خرج دانشگاه و کرایه خونه 

 «بدیم دیگه جونی نمیموند...

 بی حرف نگاهم میکرد. 

تمام این سالها فقط  من االن نزدیک به چند ماهه که از شر قسط و اجاره خونه راحت شدم. -

مشغول سگ دو زدن بودم. واقعا چیزی نفهمیدم. زندگیمم اونقدر چیز آس و آنتیکی نبود که 

 « بخواد دختری رو جذب خودش کنه

 «االن همه چیز خوبه؟ -

 لبخند تلخی زدم. 

 «توی حال زندگی می کنم دیگه. بنابراین اگه االن رو بخوای، االن خیلی خوبم... -

 زد.  لبخند گرمی

 «امیدوارم -

 «خب تو بگو... عاشق شدی؟ -

ی تهرانِ خاکستری پاشید. پر از هاش رو به چهرنگاهش رو به رو به رو دوخت. لبخند تلخ

 خاطرات بود این شهر براش. از نگاهش معلوم بود.

االن که بهش فکر می کنم شک میکنم که بتونم اسمش رو عشق بذارم یا نه. اما اون  -

 «تر بودم فکر میکردم از من عاشق تر نیست...ه بچهها کموقع

 سکوت کردم. دوست داشتم بیشتر بدونم.
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سالش بود و پزشکی میخوند، باهم  ۲۳سالم بود که با یه پسری توی یه تور آشنا شدم.  ۱۹ -

ای طول کشید. توی این سال و خورده 1ای رو شروع کردیم که حدودا آشنا شدیم و یه رابطه

به خاطرش قید رفتن به انگلیس رو زدم و همینجا درسم رو ادامه دادم اما اون  یک سال من

اش که تموم شد گفت می خوام برم آلمان برای ادامه تحصیل و درسم از همه ی عمومیدوره

 «ای بود که داشتم...چیز برام مهم تره و رفت. به همین راحتی. اون اولین و آخرین رابطه

 رد. دنبال خاطرش می گشت. هنوز به شهر نگاه می ک

 «دلت تنگ شده؟ -

 «ی اون موقعبرای اون نه. برای خودم. برای ترانه -

 «ی اون موقع؟چجوری بوده ترانه -

 «عاشق -

 نگاهش کردم. ادامه داد.

دیگه میترسم از عاشق شدن... دلم می خواد عاشق بشم. نمیتونم. میترسم. مثل سگ  -

الم از هر هام که یادم میاد حتنش فکر میکنم تنم میلرزه، گریهمیترسم. وقتی به روزای بعد رف

 «چی عشق و عاشقیه بهم میخوره...

اش ، اشک حلقه زده بود. دست گذاشتم های خیره به شهر خاکستریبغض کرده بود. توی چشم

 ای رو ول می کرد؟ اش. کدوم آدم عاقلی یه همچین فرشتهروی دست مشت شده

ه هارو بها ندارن، خیلی از ناممکن های ذهن آدمکارایی رو داری که خیلی ترانه تو توانایی -

ممکن تبدیل کردی. برای آدمی مثل تو نمیتونم و نمیشه وجود نداره... تو قوی ترین زنی 

 «هستی که من به عمرم دیدم...

هام. بدون هیچ حرفی. هامون کرد و بعد خیره شد به چشمسرچرخوند و اول نگاهی به دست

من هم نگاهش کردم. خیره. به جای تمام روزایی که دلم برای سیر نگاه کردنش تنگ بود. 
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نگاه طوالنی بود و کشنده. چشم گرفت از نگاهم. کم آورد. سرش خم کرد و گذاشت روی 

ام. قلبم به تپش افتاد. مچ دستش زیر دستم آروم شل شد و من حاال دستم رو روی دست شونه

م اباید دستم رو برمیداشتم؟ نه. شاید دیگه هیچوقت اتفاق نمیافتاد. بینیظریفش گذاشته بودم. 

چیز این دختر دوست داشتنی بود. هر چقدر رو به موهاش نزدیک کردم، بو کشیدم. خدایا. همه

با خودم کلنجار رفتم که سرم رو به سرش تکیه بدم نتونستم. بی حرکت نشستم و منتظر موندم 

ا هت. گذشت، انگار یه عمر. سکوت خیابون و خاموشی خیلی از چراغچیزی بگه. نگفت که نگف

ود. هاش بسته بنشون از نیمه شب بودن میداد. سرم رو کمی جلو بردم و نگاهش کردم. چشم

خوابیده بود؟ لبخند کمرنگی نشست روی لبم. دوباره سر عقب بردم و خیره به شهر شدم. سرما 

 میخورد. فشار آرومی به دستش وارد کردم.شد و ترانه تکونی نکم کم بیشتر می

 «ترانه؟ -

 کمی تکون خورد.

 «هوم... -

 «سرده. پاشو بریم توو بخواب -

 ام برداشت و تپش قلبم آروم تر شد. سرش رو از روی شونه

 «چرا خوابم برد... -

 هاش کشید. دستی به چشم

 «خسته بودی. منم این همه آشپزی می کردم خسته می شدم -

 «ساعت خوابیدم، ببخشیدا توام اذیت شدی ۲دیشب  نه.. -

 «نه. چه اذیتی -

 «بریم توام برسونم -

 «شبه. منو برسونی کجا بری؟ ۲ساعت  -
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 «برم خونه -

 «الزم نکرده. ایراد میگیرن بمونی اینجا شب؟ -

 «نه بابا... -

 «پس بگیر بخواب دیگه -

 «تو چطوری بری خونه؟ -

 «نگران نباش من یه ماشین میگیرم میرم. -

 «خب با ماشین من برو -

 «ام. نگران چی هستی؟ترانه آدم گنده -

 «زشته این جوری -

 «حاال بیا بریم توو. یخ کردی -

های قهوه ها داخل بردم. ترانه به اتاقی رفته بود و من ظرفهارو جمع کردم و همراه پتوظرف

ل رو به تخت تغییر میداد. یه مبهاو کوکی هارو میشستم، تموم که شد دیدمش که داشت مبل

 دو نفره، یه مبل سه نفره. بالشت و پتو هم روی هر کدوم گذاشته بود. 

 «اینجا راحتی بخوابی؟ -

متعجب نگاهش کردم، از اینکه به همین راحتی میخواست بهم اعتماد کنه و شب رو کنارم 

 هام گرد شده بود. بگذرونه چشم

 «چرا این جوری نگاه می کنی؟ -

 «بخوابم همینجا؟ -

 «آره مشکلی داری؟ -

 «معموال خانما توو این موارد مشکل دارن -
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 «من با تو مشکلی ندارم -

 بی حرف نگاهش کردم.

 «چیه؟ دلم راضی نمیشه این جوری بری... خودمم غرق خوابم... -

 «عجیبه بعد اون قهوه خوابت گرفته -

 «وابمخفئین روم تاثیر نداره. خیلی خوشاول اینکه دیشب خیلی کم خوابیدم دوما اصال کا -

 لبخندی روی لبم نشست. خوابالو بود. نفسی بیرون دادم. چه میکردم؟ 

 «سیاوش؟ -

 نگاهش کردم. اگر میگفتم جونم بد بود؟

 «بمون دیگه -

 «باشه... -

لبخندی زد و بی حرف چرخید به سمت اتاق و من چرخیدم به سمت بالکن به جایی که سر 

 ام گذاشته بود نگاه کردم، چقدر گذشت نمیدونم ولی با صداش برگشتم. روی شونه

 «چیزی نمیخوای؟ -

 های نامشخص قرمز پوشیده بود. لبخند زدم.شرت و شلوار راحتی سفید رنگ با طرحتی

 «ست؟چیه لباس خوابم خیلی ضایع -

 لبخندم پررنگ تر شد. 

 «بگیر بخوابام نمیخوام. ها شدی... چیزیبهت میاد مثل بچه -

 «یه شلوار راحتی مردونه داشتم برات گذاشتم توی اتاق... عوض کن که راحت باشی -

 «واسه کیه؟ -



@yekefarvardin ع-نویسنده: هلیا  یک فروردین 

190 

 

چرا پرسیدم نمیدونم ولی اگر نمیپرسیدم میمردم. ته نگاهش کمی شیطنت گرفت و بعد انگار 

 که از اذیت کردنم پشیمون شد.

 «ام نبردش، تمیزه البته...واسه سپهره. خیلی وقت پیش اینجا جا گذاشت دیگه -

سری تکون دادم و به بی حرف به سمت اتاق رفتم، توی اتاقش یک میز کار بزرگ سفید رنگ 

بود با مانیتوری بزرگ مشکی. روی میز پر بود از مجله و عکس و دست نوشته و پر از گل. این 

تو تا گردن زیر پ جا رو پر از زندگی میکرد. وقتی برگشتم به هال روی مبل دونفرهدختر همه

 جمع شده بود.

 «اونجا راحتی؟ بیا رو این یکی بخواب... -

 «سمن کوچیکم تو بزرگی... مبالمون کامال اندازه -

 لبخندی زدم. دراز کشیدم روی مبل سه نفره و نگاهش کردم. رو به روم بود. 

 «بخواب شبت بخیر -

 کمی سرش رو باال آورد تا از الی انبوه موهاش ببینتم.

 «راحتی؟ -

 «راحتم -

 «میخوابی توام؟ -

 هام نبود. ام خواب توی چشمی یک قطرهحتی اندازه

 «آره -

 هاش رو ببنده.میخواستم با خیال راحت چشم

 «خوب بخوابی -

 «توام -
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 «شب بخیر -

 « شب بخیر -

ا ت دست دراز کردم و تنها چراغ هال که آباژور کنار مبل بود رو خاموش کردم و توی تاریکی 

هاش که غرق خواب بود گوش دادم و فکر کردم. من عاشق دمای صبح به صدای آروم نفسدم

 شده بودم.

ام از همه کس... که خواب و بیداری من هر دو شکنجه بود مرا ببر به خواب خود، که خسته"

 "و بس...

 ترانه 

 م.منتظر چی بودم؟ نمیدونستم. مدام نگاه به گوشی و انگار منتظر زنگی بود

 «ترانه؟-

 رو برگردوندم سمت لیدا. 

 «ها؟ -

 «چته؟ توو فکری؟ -

ی دفترم نشسته بودم و حس میکردم که همه جا یه بوی خنکی میاد. بوی روی مبل سه نفره

 ای که در عین حال تلخ هم بود.خنک مردونه

 «هیچی -

 نشست کنارم. 

 «من که میفهمم یه چیزیت هست. بنال دیگه -

 «و چه خبر؟چیزیم نیست. ت -

 «نپیچون ترانه. مثه خر توو فکری دو سه روزه. خب بگو ببینم چته؟ -
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ساکت شدم. چم بود؟ این انتظار مزخرف برای زنگ زدنش، موندنم همینجا و خوابیدنم روی 

. لعنتی. چه میگفتم؟ صدای زنگ موبایل که بلند شد انگار قلبم تا دهانم باال اومد. لیدا خم مبل

 یز موبایلم رو داد و با ابرویی باال رفته نگاهم کرد.شد و از روی م

 «سیاوشه - 

 سعی کردم عادی باشم. گوشی رو برداشتم و نفهمیدم اصال کی سرپا ایستادم. 

 «سالم... -

 «سالم. خوبی؟ -

 «مرسی تو خوبی؟ -

 «شکر. چه خبر؟ بد موقع که زنگ نزدم؟ -

 اش. هشروع کردم راه رفتن. قدم گذاشتم روی جای قدم 

 «نه بابا کاری نداشتم. تو چه خبر؟ -

 «من هیچی. میخواستم زودتر بهت زنگ بزنم یه کم کار و درگیری پیش اومد نشد. شرمنده -

 «چرا چیزی شده؟ خیره -

ای کار می کرد ازم کمک خواست دیگه من این دو سه روزو نه یکی از دوستام رو یه پرونده -

 «د گفتم زنگ بزنم و ازت تشکر کنم بابت زحماتتپیشش بودم االن تازه کارم تموم ش

 «چه حرفیه میزنی سیاوش. چه زحمتی. کاری نکردم... -

 «ت بیستهغذاتم خیلی خوشمزه بود. ماشاهلل توی همه چیز نمره -

 لبخندی زدم. 

 «لطف داری -

 «امیدوارم بتونم جبران کنم -
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 «قبال جبران کردی... دیگه این حرفارو نزن -

 بخند زد. حس کردم ل

 «مزاحمت نباشم. به کارت برس -

 «باشه. ممنون که زنگ زدی -

 «اگه کاری چیزی داشتی حتما بهم زنگ بزن. باشه؟ -

 لعنتی. مثل کوه بود. 

 «حتما. -

 «فعال خداحافظ -

 «خدافظ -

 موبایل رو قطع کردم و نفسی بیرون دادم. 

 «ه چیکار کردین؟ی دروغگو بیا اینجا بشین ببینم تو و این پسرسلیطه -

 ام گرفت.از لحن شاکی لیدا خنده

 «نخند میزنم لهت میکنما ترانه. بیا بشین ببینم -

 نشستم کنارش.  

 «چی بگم؟ -

 «همه چیزو -

بابا به خدا چیزی نشده. من که واست تمام قضایای کیف قاپی و اینکه پاشد اومد نعمت آباد  -

 «دنبالم رو گفتم...

 پرید وسط حرفم.

 «رو بگوبابا اونارو میدونم... اصل قضیهخب  -
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من واسه اینکه سر قضیه کیف قاپی کلی رفت و اومد و پاشد اونجاهم اومد دنبالم بهش  -

گفتم میخوام یه شام مهمونت کنم تا جبران بشه بعد تصمیم گرفتم خودم غذا درست کنم و 

 «دعوتش کنم اینجا

 ش شد. هاش دو برابر سایز واقعیچشم

 «خب؟؟؟؟-

هیچی دیگه اصرار کردم که خودم برم دنبالش و آوردمش اینجا. غذا خوردیم و یه کم  -

 «نشستیم به حرف زدن...

 «خب؟؟؟ -

هیچی من وسط حرف زدن خوابم برد شب قبلش دو ساعت بیشتر نخوابیده بودم. دیگه اونم  -

 «چون ماشین نداشت میخواست ماشین بگیره بره اصرار کردم بمونه...

 هاش میریخت. چشم بهت از

اینا بود بیدار شدم دیدم رفته. واسم کاغذ گذاشته بود که باید میرفت  ۱۰خوابیدیم و صبح من  -

باشگاه و شاگرد داشت و کلی تشکر کرده بود... دیگه تا امروز باهم حرف نزده بودیم که زنگ 

 «زد

 هنوز با تعجب نگاهم میکرد. 

 «اِ زهرمار لیدا. یه چیزی بگو خب... -

 «چی بگم؟ کرک و پرم ریخته... -

 «چرا اونوقت؟ -

چرا؟ بعد این همه وقت خانم یکی رو دعوت کرده خصوصی ترین جای زندگیش، بعد گفته  -

 «شبم بمون... کجاها خوابیدین اونوقت؟

 ای رفتم. چشم غره
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تعجب  ماساله نیستیم که یه جنس مخالف دیدیم یادمون بره چی به چیه. اون بیچاره ۱۶بچه  -

 «کرد من بهش گفتم بمون. خودشم رو این مبل خوابید و منم رو اون یکی...

 «خوشت میاد ازش نه؟ -

 متعجب نگاهش کردم.

اینجوری نگاهم نکن. این همه آدم که خاطرتو میخوان همه کاری برات کردن. شاید کاری  -

 «بیشتر از دنبالت اومدن اما تو محل سگم بهشون نذاشتی

 نچی کردم.

 «ن حسی بهش ندارم لیدام -

باشه من حرفتو باور میکنم اما این هیجان بعد از زنگ زدنشو چی؟ این که بعد کلی وقت  -

 «من دیدم لپات یه کم سرخ شده، چشات برای یه نفر برق زده چی؟ ندیده بگیرم؟

 بی حرف نگاهش کردم. داشتم میترسیدم. 

 «وری ندیده بودمت...بعد از اون بی همه چیز که ولت کرد رفت من اینج -

 ترس تمام وجودم رو گرفت. من داشتم چیکار می کردم؟

 «یعنی میگی... من ازش خوشم میاد؟ -

 «نه تنها تو بلکه اونم از تو خوشش میاد -

 «آخه چرا؟ -

 «چی چرا؟ -

 «چرا من باید ازش خوشم بیاد؟ -

چقدر قوی باشیم اگه یه  ات رو بازی کرده... ما زنا هم هرواسه اینکه این مدت نقش حامی -

 «گاه کنارمون قرار بگیره دلمون قرص میشهتکیه
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های مراقبش توی خیریه افتادم، توی داروخونه که از شیشه مدام برگشتم به گذشته، یاد چشم

د زانو زده قاپی که اومنگاهم میکرد بلکه کسی اذیتم نکنه، یاد نگاهش توی مهمونی، روز کیف

ترین نگاهی بود که به عمرم دیده بودم، توی دکتر که پزشک نگرانبود جلوی پام و نگاهش 

ام میکرد. راست می گفت. من معنی این نگاه هارو نمیفهمیدم ولی عجیب مرد معاینهجوان 

 خوشم میومد. 

ام حرف زدم. وقتی که به گذشتهنمیدونم. شاید یه حس زودگذره. من اونشب باهاش راجع -

گار بی کس میشم و دلم می خواد به یکی وابسته شم. شاید زودگذره ام می افتم انیاد گذشته

 «و تموم شه...

 «داری زر میزنی -

حدودا یک هفته از اون شب خاص گذشته بود و هم رو ندیده بودیم،گاهی اس ام اسی میداد 

 ایهها و هفتهی درونم بودم. دلم مثل روزو حالم رو می پرسید. هنوز درگیر این حس ناشناخته

پیش براش تنگ می شد و دلم میخواست بهش زنگ بزنم وکمی سر به سرش بذارم و صدای 

ی کمرنگش رو بشنوم، اما از یک طرف به خودم میگفتم باید مراقب ی کج و کولهاون خنده

باشم. نباید برای خودم و نباید برای اون دردسر درست کنم. شاید این حس تنها از طرف من 

هارو برای این میکرد که میخواست کاری رو که به وش تمام این کارشکل گرفته بود و سیا

 اش انجام دادم جبران کنه. قول خودش برای خونه

روی بالکن اتاقم نشسته بودم و به بارون پاییزی نگاه می کردم، مامانم و تارا به دنبال خرید 

های پاییزی رو جمع گجهیزیه بودند و بابا هم مثل همیشه درگیر کار. همایون زیر بارون بر

بهار فکر میکرد. لبخندی زدم. موبایلم زنگ می می کرد و تو فکر بود احتماال داشت به گل

 خورد. مسعود بود. 

 «بله؟ -

 «سالم ترانه -
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 «سالم. چطوری مهندس؟ -

 «قربونت. تو خوبی؟ -

 «فدات مرسی. چه خبر؟ -

 «سالمتی. تو چه خبر؟ -

 «نیخیره... کم پیش میاد زنگ بز -

 «نفرمایید نمیخوایم مزاحمتون بشیم -

 «برو ببینم... -

 خندید. 

م اشنبه دعوتت کنم به مناسبت تولدم... البته که من خرس گندهخواستم برای این هفته پنج -

ها فوتبال بودیم هی میگفتن خیلی وقته مهمونی نگرفتیم و تولد الزم ندارم ولی دیشب با بچه

 «ای باشههانهدور هم جمع نشدیم گفتم ب

 لبخندی زدم. مسعود پسر آروم و سر به زیری بود. 

 «چشم خدمت میرسم. کجا هست؟ -

 «ات نگیر بریم باغتون. میالد میگه سردهبه خدا که جاش معلوم نیست. سپهر میگه خونه -

 «مگه باغتون خونه توش نداره؟ -

 «چرا داره... ولی خب کوچیک و جمع و جوره دیگه... -

 «مهمون داریم؟ چند تا -

 «تا... ۲۵تا دیگه از دوستام کال خیلی بشه همون خودمونیم با چهار پنج -

ام سرد نیست، یه آتیشی درست میکنیم میگیم واال به نظر من توی باغتون بگیر، خیلی -

 «میخندیم... سردم شد میریم توو دیگه...
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 «فکر خوبیه... پس احتماال همون جا بگیرم... -

 «یبینمت. کمکی چیزی خواستی بهم بگیا. میخوای غذا اینا درست کنم؟باشه پس م -

نه بابا... همرو از بیرون میگیرم... دستت درد نکنه. اگه میریم باغ پس اوکی کن که شب  -

 «بمونی...

 «باشه ببینیم چی میشه -

دیده ن آهان راستی ترانه... من به سیاوشم زنگ زدم جواب نداد، بعد تلگرام بهش مسیج دادم -

 «هنوز

خیلی اهل این جور چیزا نیست باز بهش زنگ بزن. احتماال سرکاره... جواب نداد خودش  -

 «بهت زنگ میزنه

 «باشه... -

 «فقط مسعود یه سوال -

 «جانم؟ -

 «خاطر من دعوت نمیکنید؟شما که سیاوشو به -

 «یعنی چی؟ -

 «؟چه میدونم این که دوست منه و به خاطر رودربایستی با من -

ی با مرامیه. من خیلی ازش خوشم میاد نه بابا ترانه این چه حرفیه... خدایی خیلی بچه -

 «هام باهاش خیلی حال میکننبچه

 «خب خداروشکر... -

 «امری نیست؟ -

 «شم. ممنون از دعوتت میبینمتنه فدات -
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 «قربونت. فعال خداحافظ -

 «خداحافظ -

هام نفوذ می کرد و مقصر خودم داشت به تمام روز پتو رو بیشتر دور خودم کشیدم، این مرد

بودم، اون مدام میخواست فاصله بگیره و من نذاشتم، مدام میخواست نباشه و من نذاشتم، 

میخواستم کمک کنم، که خوب شه، که تنها نباشه، ولی االن خودم به کمک احتیاج داشتم. 

 وب نمیکرد، به سمت پیانوم رفتم.پوفی کردم و بلند شدم. هیچ چیز مثل زدن ساز حالم رو خ

 سیاوش

قرار بود به مسعود خبر رفتنم رو بدم، نمیتونستم تصمیم بگیرم. رفتار ترانه عجیب و سرد شده 

بود و حس می کردم دیگه بودن من در جمع رو دوست نداره، دلم براش تنگ بود اما حسم 

گرفتم  ی مسعود روم و شمارهمیگفت باید دوباره کمرنگ و کمرنگ تر بشم. موبایل رو برداشت

باشم  ات حضور داشتهو بعد از ابراز شرمندگی گفتم کاری پیش اومده و نمیتونم توی مهمونی

 جوابم رو داد و بعد صدای ترانه توی گوشم پیچید.« یک دقیقه گوشی»ولی اون با گفتن 

 «الو سیاوش؟ -

 سریع به خودم اومدم.هام گرد شد، اصال انتظار شنیدن صداش رو نداشتم، اما چشم

 «سالم... -

 «سالم. چی شده؟ -

 «خوبی؟ -

 بعد از روزها دلم میخواست حالش رو بدونم. حس کردم لبخند زد.

 «خوبم. تو خوبی؟ -

 «شکر... -

 «چی شده؟ -
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 «چی چی شده؟ -

 «چرا نمیخوای بیای؟ -

 «یه کاری برام پیش اومده -

 «چه کاری؟ -

 سکوت کردم. چی میگفتم؟

 «؟ باز داری میری توو الک خودت؟سیاوش -

 «اینجوری هم تو راحت تری هم من -

 «یعنی چی؟ -

 لبم رو با زبونم خیس کردم. به نظرم صداقت بهترین چیز بود. 

 «من حس کردم تو داری سعی میکنی ازم فاصله بگیری... منم خواستم کمکت کنم... همین -

 «این چه حرفیه میزنی؟ -

سرد این چند روزت رو نمیدونم، اگر کاری کردم یا چیزی بهت گفتم ترانه من دلیل رفتار  -

ای م با آدمکه ناراحتت کردم ازت عذر میخوام االنم میخوام حواسم بیشتر به روابط و فاصله

 «دورو برم باشه...

 وت کرد و بعد نفسش رو بیرون داد انگار که از مسعود فاصله گرفت.چند ثانیه سک

و ندارم. یه خود درگیری با خودم داشتم که حلش کردم. اگه ناراحت سیاوش من مشکلی با ت -

شدی ازت عذر می خوام. االنم نمیتونی بگی نمیام. منو مسعود االن غذا سفارش دادیم تورم 

 «حساب کردیم. باید بیای

 «ای؟ چیزیت شده؟چه خود درگیری -

 صداش نرم شد. نگرانی ته صدام رو فهمید. 
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 «بم. میبینمت پنجشنبه دیگه؟نه چیزیم نیست. خو -

 «از دست تو ترانه -

 لبخندش رو حس کردم. 

 «میبینمت پس... -

 «باشه -

 «کاری نداری فعال؟ -

 «نه. مراقب خودت باش -

 مکث کرد.

 «توام همینطور -

 «خدافظ -

 «خدافظ -

 نفس بیرون دادم و دستی به موهای کوتاهم کشیدم. این دختر کامال حریفم میشد.

گم و پاترول مشکی رن ، مسعود در رو برام باز کردر از بقیه به مهمونی رسیده بودمکمی دیرت

های گرون قیمت پارک کردم. با مسعود رو ی ماشینرو کنار پاترول مشکی رنگ ترانه و بقیه

بوسی کردم و عطر خنک کادو پیچ شده رو به دستش دادم و بعد از تعارفات و تشکر هر دو به 

غ حرکت کردیم. ویالی مدرن و شیک اما جمع جوری بود. هوای سرد سمت ویالی وسط با

های پاییزی هنوز کف ویال روی هم انبوه شده فشم تمام درخت هارو خشکونده بود اما برگ

نمیدیدم  روها میومد و ما کم کم بهشون نزدیک میشدیم. ترانهی دختر و پسربودند. صدای خنده

ای اسپرت هند و با خوشرویی سالم و علیک کردیم. همه با لباساما بقیه با دیدنم از جا بلند شد

دور آتش نشسته بودند و بعضی دخترا پتو دور خودشون پیچیده بودند. دوباره نگاه چرخوندم. 

 ترانه کجا بود؟ با نشستن کسی کنارم صورتم رو برگردوندم. لیدا بود.
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 «احوال شما آقا سیاوش؟ -

 ، سر زبون دار.دختر خوبی بود. ساده، با کالس

 «ممنون. شما خوبی؟ -

 «قربون شما مرسی. ترانه رفته داخل میاد االن -

 خون به گردنم دوید. نفسی بیرون دادم و سعی کردم عادی باشم. 

 «آهان... ماشینش دم در بود، دیدم نیست تعجب کردم گفتم شاید من ندیدمش -

 یکم شد. مسعود نزد و چیزی نگفت. لبخندی معنی دار! لبخندی زد

سیاوش رو اون میز همه چیز هست، دیگه تعارف اینارو بذار کنار... هر چی خواستی بردار.  -

 «هام هست که دیگه بهانه نیاری از این نمیخورم از اون نمیخورمانواع نوشیدنی

 لبخندی زدم. 

 «ممنون من هیچ وقت تعارف نداشتم و ندارم. خیالت راحت باشه -

 «سالم... -

سمت صدا. ترانه بود. ایستادم و همزمان با لبخندی ناخودآگاه، دستم رو به سمتش  سرچرخوندم

 دراز کردم. دست دادیم. 

 «سالم. حالت چطوره؟ -

لبخند کمرنگی زد. نگاهش مثل همیشه جسور و پر از نشاط نبود. خجالت داشت. متعجب از 

 و بدونم.هام رو دور صورتش گردوندم تا دلیل این حالتش راین نگاهش، چشم

دستش رو بیرون کشید و بافت گشاد طوسی رنگشو بیشتر دور « مرسی خوبم. خوش اومدی -

خودش پیچید. مطمئن شدم اتفاقی افتاده. نفس بیرون دادم و بی حرف نشستم و نگاهم رو 

 ی رو به روم. دوختم به آتش بیقواره
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 «برای آتیش...آقا هیزم تموم شده... یه مرد میخوام این چوبارو کوچیک کنه  -

 از فکر بیرون اومدم و به مسعود نگاه کردم. سپهر لیوانش رو باال گرفت. 

 «من که خیلی وقته کندمش انداختم جلو سگ... من که مرد نیستم -

 صدای خنده بلند شد و مسعود خاک بر سری بهش گفت. بلند شدم.

 «من انجام میدم... -

 مسعود براق شد توی صورتم. 

 «تو نه... -

 «چرا من نه؟ مرد نیستم؟ -

 «شما از همه ما مرد تری... مهمونی تازه رسیدی بشین... -

 جلو رفتم. 

مسعود راحتم اینجوری بعدم با این آتیش درست کردنتون معلومه یه ربع بیشتر دووم نداره...  -

 «آتیش درست کردن قانون داره. بذار من انجام بدم

 «به خدا شرمندت میشم -

 «نزن...این حرفارو  -

ای از چشم گردوندن کاپشنم رو در آوردم دنبال جایی بودم که آویزونش کنم، صدایی زنانه

 متوقفم کرد. 

 «بده به من... -

ام شده بود. کمی مکث کردم. حس خوبی سمیه بود. دختری که به قول ترانه عاشق بداخالقی

. لبخندی زد و تشکری کردم ام نمیتونستم بگم. کاپشنم رو به سمتش گرفتمنداشتم، اما چیزی

ی کمی از ما ایستاده ها که با فاصلهو کاپشن رو روی ساعد دستش انداخت و به سمت بچه
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بودند رفت. تبر رو به دست گرفتم و تمام حرصم رو روی تکه چوب ها خالی کردم. چقدر 

 گذشته بود نمیدونم، ترانه به سمتم اومد. 

 «سیاوش؟ -

ده بود. نگاهش کردم. موهای مواجش رو دور صورتش رها کرده توی این سرما پشتم عرق کر

 اومد.بود. چقدر بهش می

 «بسه، عرق کردی بعدم سرما میخوری... بیا دیگه... همینا کافیه... -

 تبر رو روی تکه چوبی کوبیدم و مقابلش ایستادم. 

 «چته تو ترانه؟ -

 نگاهش گرد شد و شاید کمی ترسید. 

 «من اشتباهی کردم؟ -

 «نه... چرا میپرسی؟ مگه چی شده؟ -

 «چشات یه جوریه. مثل همیشه نیستی... فقط با من مثل همیشه نیستی -

 «چیزیم نیست -

 «دروغ نگو بهم. بگو نمیگم ولی دروغ نگو... من میفهمم دروغ میگی -

 آب دهنش رو قورت داد. ترسیده بود. 

 «میخوای برم؟ من که می خواستم نیام. رفتم توی مخت؟ -

 کالفه شد. قدمی جلوتر اومد. 

 «خدا که مشکلی با تو ندارم... چیزی نیست... من... چه جوری بگم...سیاوش نگو اینجوری. به -

 «ها نمیاین؟بچه -

 میالد بود. سری تکون دادم. 
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 «چرا میایم -

 دوباره نگاهش کردم.

 «بعد حرف بزنیم؟ -

 «نه. میخوام االن بدونم -

 «وش...االن جاش نیست سیا -

د. شی چشم دیدم که سمیه نزدیک میلبم رو بهم فشردم و خواستم چیزی بگم که از گوشه

 ای بر لب داشت. لبخند دوستانه

 «ببخشید منو... وسط حرفتون اومدم گفتم کاپشنتو بیارم سرما نخوری -

 وترانه حتی سرش رو برنگردون که نگاهش کنه، متعجب از این جو و رفتار ترانه کاپشن ر

ام بی حرف راهش رو کج کرد، مچ گرفتم و تشکری کردم و سمیه بی حرف دور شد، ترانه

 دستش رو گرفتم. 

 «نگاه کن به من... -

 هاش دلخوری میدیدم.نگاهم کرد، توی چشم

 «دلخوری ازم؟ -

 چونه باال انداخت. 

 «نمیخوام با این حال ببینمت ترانه. هیچ وقت -

 سرش رو پایین انداخت. 

ی چیزپایین ننداز. منو نگاه کن. من همون نگاه جسور و با نشاطت رو میخوام... هیچ سر -

 «توی این دنیا ارزش اینو نداره که نشاط ته نگاهت رو بگیره
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نمیفهمیدم، انگار که بین  دوباره نگاهم کرد، حاال هزارتا چیز توی نگاهش بود و من هیچ

 ود نشاط و جسارت نبود. کهکشان رها شده بودم، البته، هر چیزی که ب

 «چیزیم نیست سیاوش. منم یه وقتایی خسته میشم. یه کم کسلم. چیزیم نیست -

 هام رو روی هم فشردم. نفس بیرون دادم و برای خونسرد بودن و عصبانی نشدن چشم

 «بهت گفتم دروغ بهم نگو. بگو نمیگم ولی دروغ نگو -

 شاید از بغض.اش کمی لرزید، شاید از سرما، حس کردم چونه

 «نمیگم... -

 سری تکون دادم.

 «هر موقع که حس کردی وقت حرف زدنه بهم بگو... نمیخوام با اصرارم اذیتت کنم -

و بعد دستش رو رها کردم. بی حرف سری تکون داد و رفت و من بعد از کشیدن چند نفس 

 شتم.جمع برگ عمیق کاپشنم رو پوشیدم و چوب های ریز شده رو برداشتم و به سمت آتیش و

 ترانه

نشستم کنار لیدا و دستام رو زیر بغلم پنهون کردم تا لرزشش رو کم کنم. از سرما می لرزیدم 

 یا از نزدیکی بهش؟

 «چی میگفت؟ -

 لیدا بود.

 «میگه چته -

 «تو چی گفتی... -

 «چرت و پرت -

 «خب؟ -
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 «باور نکرد. گفت دروغ میگی -

 «پلیسه دیگه -

 پوفی کردم.  

 «خب حرف بزن باهاشچته؟  -

 «چی بگم؟ -

 «خوشت میاد ازش یا نه؟ -

 «نه... -

 «زر نزن -

 «ولم کن لیدا... -

 «دروغ میگی دیگه. من که میفهمم خوشت میاد ازش -

نه خودم حالیمه تنهایی و بیکاریه این چند وقت بهم فشار آورده و دارم فکرای چرت و پرت  -

 «میکنم. یه کم سرم شلوغ شه میزون میشم

 «باشه هر جور صالح میدونی اینقدر دست دست کن تا سمیه قاپشو بدزده -

بی حرف نگاهم رو چرخوندم و دنبالش گشتم، دور آتیش ایستاده بود و داشت برای سمیه و 

علیرضا و میالد توضیح میداد که چطور باید آتش درست کرد و چوب هارو چطور چید تا هوا 

 شعله ور تر شدنش کمک کنه. درون آتش جریان داشته باشه و به 

 «جهنم -

 «میخوای یه کم مشروب برات بریزم گرم شی؟ -

 سری تکون دادم.

 «آره... -
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کردم  هام... پوفیو یاد مهمونی میالد افتادم... که پیک رو سر کشید و بعد خیره شد توی چشم

عنتی! ادم. لو برای بیرون بردنش از ذهنم سرم رو تکون دادم و بدتر یاد هیزم شکستنش افت

جذاب بود. با اون پلیور تیره که به تنش چسبیده بود و بازوان پیچ در پیچِ قوی... مطمئن بودم 

 آغوشش امن بود. امنِ امن.

 «بیا -

 ی زهرمار میداد.لیدا بود. لیوان رو از دستش گرفتم و کمی خوردم. مزه

 «به چی فکر می کنی؟ -

 «به هیچی... -

ی اها چندتاشون ازم پرسیدن چته... من گفتم خستهخودت بکن. بچهترانه یه فکری به حال  -

 «نخوابیدی دیشب. این قضیه کش پیدا کنه دستت رو میشه...

 نگاهش کردم. 

 «دستم رو میشه؟ مگه چیکار کردم؟ -

تون به هم رو حس میکنم. من نمیدونم حس تو نسبت به سیاوش چیه ولی کامال کشش -

دقت کنن میفهمن، اگه میخوای چیزی بینتون باشه که هیچی، اگه ام خر نیستن یه کم بقیه

ام باهاش حال میکنن، نمیخوای یه فکری به حال خودت بکن. تو آوردیش توی جمع، همه

نصف دخترا روش کراش دارن، پسرا با مرامش حال میکنن، نمیتونی بگی دیگه باهاش معاشرت 

 «نیش...نکنن... باید اینو در نظر بگیری که قراره ببی

لیوان رو تا ته سر کشیدم. این موضوع چیزی نبود که نتونم ازش رد شم. برای من، راحت بود. 

میتونستم. لبخندی به صورتم چسبوندم و خودم رو داخل جمع کشیدم. کیک به سرو صورت 

مسعود مالیدم و کلی سپهر و میالد رو اذیت کردم. من نباید از خودم فاصله میگرفتم. سعی 

های سنگین سیاوش رو نادیده بگیرم. درست نبود کارم، میدونستم، وش باشم و نگاهکردم خ
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اعصابش رو بهم ریخته بودم و حاال داشتم برای خودم خوش میگذروندم. اما تقصیر من نبود. 

 البته تقصیر اونم نبود. 

جور  بعد از جمع ی باقی موندهگشتن تهران و جمع شش، هفت نفرهها برآخر شب بیشتر بچه

کردن حیاط داخل خونه شدیم. سردم بود و خودم رو سریع رسوندم کنار شومینه. نگاهی به 

سیاوش کردم، برخالف ظاهر سردش و تظاهر به دوست نداشتن جمع، خیلی زود با همه خو 

میگرفت. میدونستم که مونده تا توی جمع و جور کردن کمک کنه. ظرف هارو به آشپزخونه 

 ال هارو توی کیسه میریخت. مسعودِ مست جلو رفت. برده بود و داشت آشغ

 «ول کن سیاوش... صبح جمع میکنیم -

 لبخندی زد. 

کاری نمیکنم. فقط این آشغاالرو جمع میکنم که دارم میرم ببرم با خودم نمونه اینجا بو  -

 «بگیره. اذیت میشید

 مسعود براق شد توی صورتش.

 «میخوای بری؟ -

 ار مصرف و باقی چیزارو داخل کیسه فرو میکرد جواب داد.همون طور که ظرف های یکب

 «آره دیگه... -

 «شبه... ۲ساعت  -

 «بله میدونم -

س روز مسخره نشو سیاوش. بخواب فردا همه باهم میریم دیگه... خداروشکر فردا جمعه -

 «ام نیستکاری

 «تعارف ندارم... -
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هر جوری » کرد و بعد گفت  یک کلمه گفت، اما خیلی مصمم. مسعود چند لحظه نگاهش

 «راحتی داداش 

هاش رو توی آشغال ها که جمع شد در رو باز کرد و کیسه هارو بیرون در گذاشت، دست

دستشویی شست و خشک کرد. کاپشنش رو پوشید و اول به سمت مسعود، بعد سمت امیرعلی 

ظی کرد. همین. مسعود و لیدا، محبوبه و میالد، سپهر و در آخر من اومد و با دادن دست خداحاف

 کتش رو برداشت که همراهش بره.

 «من میرم مسعود. کارش دارم -

کیسه به دست، به سمت ورودی میرفت. دنبالش رفتم، صدای پام رو که شنید، ایستاد. وقتی 

بهش رسیدم، دوباره به راه رفتن ادامه داد. نمیدونستم اصال چرا اومدم و چی میخواستم بگم. 

یدیم ایستاد و کیسه رو گذاشت داخل صندوق. دست فرو برد داخل جیبش و به ماشین که رس

 نگاهم کرد. پرسشگرایانه. نمیدونستم چی باید بگم؟ سکوتم طوالنی شده بود. 

 «سرده ترانه... سرما میخوری -

 اه. لعنتی. این نگرانی ته صداش تمام معادالت رو بهم میریخت. کاش کر بودم و نمیشنیدم.

 «ت نباشازم ناراح -

 «نیستم -

مستقیم نگاهم میکرد. منتظر باقی حرفم بود. یک قدم جلو رفتم. نمیدونم چرا. کاش نمیرفتم. 

 خیلی نزدیکش شدم. 

بعد از اون شب، توی دفترم... حس کردم دارم خط قرمزای خودم و تورو رد میکنم... واسه  -

 «همین تصمیم گرفتم دوری کنم یه کم...

بشه، بپرسه مگه چه کردیم؟ ولی حرفم رو فهمید. چون خودش هم اون انتظار داشتم متعجب 

 حس و کشش رو فهمیده بود... از نگاهش میخوندم که انگار از اول میدونست دردم چیه. 
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 «تصمیم خوبی گرفتی -

 این آخرین چیزی بود که دلم می خواست ازش بشنوم. نگاهش کردم، شاید با کمی دلخوری.

آدم بهت باشم وقتی میبینم حضورم باعث میشه نگاهت اینطور بی  ترجیح میدم دورترین -

نشاط شه و بری توی خودت. من که گفتم مشکلت اگه منم یه کاری میکنم حتی اسممو 

 «نشنوی...

 پریدم وسط حرفش. 

 «حضور تو باعث این چیزا نمیشه سیاوش. حرفمو بد فهمیدی... -

 لبخندی زد، کج و کوله و کمرنگ. 

یدونم چی داره توی ذهنت میگذره. من میفهمم چی میگی. نگران نباش. نه از من خوب م -

 «دستت ناراحتم، نه حرفت رو بد فهمیدم...

 بی حرف نگاهش کردم. دست باال آورد و دو طرف بافتم رو بهم نزدیک کرد.

 «یخ می زنی... برو دیگه -

 پاهام انگار خشک شده بود. 

 «ترانه؟ -

گار که دلشون میخواست اشک بهشون راه پیدا کنه و من دلم هام میسوخت کمی. انچشم

 نمیخواست. 

 «مطمئنی ازم ناراحت نیستی؟ -

 لبخندی زد. 

 «توی این چند ماه تا به حال از دستت ناراحت نشدم... نگران نباش. برو... -

 دیگه حرفی نداشتم برای زدن. رفت سمت در پارکینگ و بازش کرد. دوباره نگاهم کرد. 
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 «ینستا اینجا ترانه. برو...وا -

قدم گرد کردم به عقب، پشت به نگاهش میرفتم سمت ویال و صدای روشن شدن ماشینش 

اه کردم. اش نگاومد و بعد دنده عقب گرفتن و بعد صدای بسته شدن در. ایستادم. به جای خالی

 کاش بغلش میکردم. 

 "اگر برای ابد، هوای دیدن تو نیافتد از سرم چه کنم؟..."

 سیاوش

 رضا دستکش هاش رو انداخت روی میز.

 «دردش چیه که اینجوری میکنه؟ -

 هام رو روی هم فشردم و پام رو گذاشتم روی میز. چشم

 «تقصیره منه -

 «چی تقصیره توئه؟ -

بهش زیادی توجه کردم، مراقبش بودم، نگرانش بودم، مثل تمام زنای دیگه که نسبت به  -

ا میکنن اون هم حس خوبی پیدا کرد، بعد یهو به خودش اومد این جور چیزا حس خوبی پید

دید از توجه یه آدمی مثل من خوشش میاد. باال پایین کرده دیده ناخودآگاه جلب رفتارای من 

 «شده نه خود من. رفتارامو دوست داشته اما خودم رو نه. تصمیم گرفته دوری کنه. همین

 رضا خواست چیزی بگه. پریدم وسط حرفش. 

البته اینم بگم به عنوان یه دوست هم من رو دوست داره هم رفتارامو، اما به عنوان یه مرد  -

 «و یه همراه نه. خودم رو دوست نداره

 «چرت داری میگی.. خودتو رفتارات چه فرقی باهم دارین؟ -

ا کسیو و بی پولی و هزارتخیلی فرق داریم. اگه منو بخواد که رفتارامو تکی نمیخواد. بی -

 «امو باید بخواد...بدبختی دیگه
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 بی حرف نگاهم کرد.

آره رضا جون اینجوری که خفه میشی هیچی نمیگی رو بیشتر دوست دارم تا چرت و پرت  -

 «گفتنت رو

اش میکنی. اون دختر بدبخت اینقدر خاکیه گه نخور. من فکر میکنم تو داری خیلی جنایی -

 «رسیده از حسش...که اصال به این چیزات فکر نمیکنه. شاید ت

سال نیست که... بعدم تقصیر اون نیست اصال. مشکل منه. اون گفت رفیق باشیم  ۱۴بچه  -

من زیادی رفتم جلو. خط قرمزاشو رد کردم. مقصر منم نه اون... بیچاره حاال اون داشت از من 

 «عذرخواهی میکرد

 «داری زود جا می زنی سیاوش -

 «رضا؟ مسابقه توی دست و بالت چی داری -

 «گه نخور تازه سر و صورتت خوب شده... -

 «چیزی داری یا زنگ بزنم به امین؟ -

 نچی کرد. 

 «ام رد شیبه خداوندی خدا دیگه نمیذارم مسابقه بدی. باید از رو نعشه -

 «تم رد میشمرو اعصابم بری از روی نعشه -

ابقه گیرمون میاد. دیگه مس دردت چیه لعنتی؟ درآمد باشگاه که خوبه. یه چیزی بخور و نمیر -

 «واسه چی میخوای بدی؟ با این همه ریسک؟ هان؟

 «تو فکر کن از کتک خوردن خوشم میاد -

 «میخوای کتک بخوری بیا خودم بزنمت -

 نفسی بیرون دادم. کالفه بودم. 
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 «رضا جور می کنی یا زنگ بزنم به امین؟ -

 نشست رو به روم. نفسی بیرون داد. 

یز من تو که خودت از همه بهتر میدونی این مسابقه دادنا چقدر به ضررت داداش من، عز -

تموم میشه. هم روحی، هم فیزیکی هم از لحاظ کاری. اگه کسی بفهمه شغلت چی بوده اذیتت 

 «اتمیکنن لوت میدن، اول از همه میان تورو میگیرن... ول کن جون مادر نداشته

 پوزخندی روی لبم نشست. 

 «م مهمه؟فکر کردی برا -

 «تو چی میخوای از این مسابقات؟ بگو تو به من. پول میخوای؟ هر چی در میاریم واسه تو... -

ام در این دنیا بود. گاهی خیلی تلخ بودم. گناه داشت. به حال زارش نگاه کردم. رضا تنها داشته

 اش. هپاهام رو از روی میز برداشتم و کمی به جلو خم شدم. نگاهم رو دوختم به چشم

پول نمیخوام رضا. دیگه مشت زدن روی کیسه و فایت کردن با همکارام تمام حرص و  -

 ام رو خالی نمیکنه. دلم میخواد واقعا بجنگم تا شاید یه کم این دل آشوبم آروم شه. نتیجهعقده

 «و پولش دیگه برام مهم نیست

 ترانه

ادیت  "آخرین کار که نوشته بود  هایی که باید انجام میدادم نگاه کردم و رویبه لیست کار

نی که جوحوصلگی و بیخطی کشیدم. با تمام این بی "های بهنام معین و ارسالشون عکس

 ام رو بستم و لیدا لیوان نسکافه روی میزمگریبانم رو گرفته بود کارهام رو انجام دادم. دفترچه

 گذاشت. 

 «تموم شد؟ -

 «آره... -

 «خسته نباشی -
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 «ممنون... -

 «دستت بهتره؟ -

 «آره بابا. دکتره شلوغش کرد -

ی پیش رفته بودم کوه، تنها. برف باریده بود. اصال به خاطر برف رفته بودم. لیز خوردم هفته

اما. دستم متورم شده بود، برای اینکه از کارو زندگی نیوفتم، رفتم دکتر. گفت ضرب دیده کمی. 

 و در اصل کمتر تکونش بدم.گفت با باند ببندم و به گردنم آویزون کنم 

 لیدا نشست روی مبل مقابل میز کارم. 

 «ی پارسا اینا. گفت باهم بریمها شب میخوان برن کافهامیرعلی زنگ زد گفت بچه -

 به گردنم چرخی دادم. درد گرفته بود.

 «حالشو ندارم لیدا -

 «حرف زیادی نزن -

 «ام...ی جمع ندارم. خستهام. اصال حوصلهجدی -

 «خب می خوای چیکار کنی تا شب؟ -

 «باید یه سر برم موسسه خانم رستمی... ببینم چیکارا کردن. بعدشم میرم خونه... -

 پوفی کرد.

 «باشه نیا... ولی بهم بگو تا کی میخوای اینقدر تلخ باشی -

 «امتلخ نیستم لیدا. بی حوصله -

 «خب دلیلش؟ -

 سکوت کردم. 

 «بگو خب... -
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 «ول کن لیدا -

 «دلتنگشی نه؟ -

نفسم رو محکم بیرون دادم. یک ماه از تولد مسعود میگذشت و از اون موقع از لیدا قول گرفته 

 به سیاوش هیچ صحبتی باهام نکنه.بودم راجع

 «حرف بزن باهام ترانه... حرف بزنی حس و حال خودتو میشناسی -

 وشم بود. ینی روی دیک چیزی مثل سنگ توی گلوم سفت شد. تمام این یک ماه یک بار سنگ

 «چی بگم؟ -

 «چی گفتین اون شب که اینقدر بهم ریختی؟ -

چیز خاصی نگفتیم... من بهش گفتم حس کردم از اون شب توی دفترم یه کم خط قرمزامونو  -

 «رد کردم برای همین تصمیم گرفتم ازت کمی دوری کنم. گفت تصمیم خوبی گرفتی...

ردم. منِ لعنتی سعی میکردم که این حرفش رو نشنیده ی اون شب، بغض کبا یادآوری مکالمه

رست کنم ای که سعی میکردم دبگیرم و نمیتونستم. مسخره بود که انتظار داشتم بابت فاصله

 رو ایجاد کنم. مخالفت کنه و نذاره که من این فاصله

 «خب؟ -

اگه مشکلت  ونشاط بودنت میشه گفتش ترجیح میدم دور باشم وقتی میبینم حضورم باعث بی -

 «منم کاری می کنم حتی اسمم هم نشنوی...

 «دلت تنگشه؟ -

آره. خیلی. ولی نمیدونم دلم تنگه اون سیاوشیه که خیلی دوست داشتم یکی از نزدیک ترین  -

 «دوستام باشه یا نه اون سیاوشی که...

ه دادم و ادامام رو نمیدونستم. نفسی بیرون ی جملهمنتظرانه نگاهم کرد و من خودم هم ادامه

 دادم.
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فقط میدونم دوست ندارم دوستی مثل اون رو از دست بدم. وقتی بهم گفت تصمیم درستی  -

روی کرده بودم... تارا میگه خیلی از مردا کال همیشه گرفتی فهمیدم این من بودم که زیاده

 ظوریمردونگی دارن. شاید هرکاری برات کرده واسه اینه که واقعا مرده... نمیشه گفت من

 «داشته... من ناراحتم چون با این فکرا و حسای مزخرفم دوستی مثل اون رو از دست دادم...

 لیوانش رو روی میز گذاشت.

تارا تورو با اون ندیده. من دیدم. من کشش بینتون رو حس میکنم. نمیتونم قبول کنم که  -

اش هه، مدام چشمنسبت بهت بی میله. من حسش میکنم، میفهمم... نگاهش همه جا دنبالت

 هات رو میشمرد. حاضرم شرط ببندم قلبش میریختنگرانه... حتی توی تولد بعد از بحثتون قدم

شدی... اگه اینجوری گفته هزارتا دلیل میتونه داشته باشه. چه میدونم وقتی از کنار آتیش رد می

 «ای...شاید فکر کنه تو براش زیادی

 رم حلقه کردم. یخ کرده بودم. ی گدست سالمم رو دور لیوان نسکافه

 «من باید چیکار کنم؟ -

 «هات رو بشناس. بعد که دیدیش باهاش صحبت کننمیدونم ترانه... صبر کن، حس -

 «اگه ندیدمش؟ -

 «اون وقت باید وایسی ببینی دلت چی میگه -

زرگ ب و بی اختیار خیره بودم به موتور نزدیک به یک دقیقه بود که رسیده بودم جلوی موسسه

ی جلوی در. هیچ تصوری از دیدار دوبارمون نداشتم و نمیدونستم دقیقا مشکی رنگ پارک شده

باید چطور رفتار کنم. نفسی بیرون دادم و دستی به موهام که از نم برف کمی خیس بود کشیدم 

ود. ته باهلل داخل کانکس نشسو به سمت در سفید رنگ رفتم. در نیمه باز بود و سرایدار آقا فتح

شده  ها به گوشه پاروسالم و علیکی کردم و با لبخند جوابم رو داد. کف حیاط خیس بود و برف

بودند. بدون اینکه به اطراف نگاه کنم با سری به زیر افکنده خودم رو به اتاق خانم رستمی 

 رسوندم و در زدم. صدای رساش به گوشم رسید.
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 «بفرمایید... -

. دختری هم سن و سال من و خیلی زیباتر از من روی مبل رو در رو باز کردم و سالمی دادم

 به روی میز خانم رستمی نشسته بود. هر دو سالمی دادند. 

 «دستت چی شده ترانه؟ -

 خانم رستمی بود که میپرسید. 

ه اگه کار دارین من برم دوبار -مکث کردم  -چیزی نیست افتادم زمین... یه کم متورم شده... -

 «بیام

 تمی لبخندی به صورتم زد.خانم رس

الهی... مراقب باش دختر. حیفی....نه عزیزم. شما بیا برو توی اتاق استراحت بشین به خودت   -

 «برس بیرون خیلی سرده یه چیز گرم بخور... من االن میام پیشت

به در سمت راستش که دری نیمه باز بود اشاره کرد و من با تکون دادن سرم وارد اتاقک شدم. 

قی کوچک بود با ست مبل جمع و جور چهار نفره. نشستم و نگاه به حیاط دوختم. خانم اتا

 هایی به سمتم اومد.اش با پروندهرستمی بعد از صحبت با دخترک و بدرقه

 «های این یک ماهه... تا تو بررسی کنی من دوباره میام پیشت...بیا عزیزم. این تمام فاکتور -

 «ممنون... -

 «یا نسکافه؟ چایی میخوری -

 به سمت میز کوچک رفت که روش کتری برقی و وسایل چایی و نسکافه بود. 

 «من خودم برای خودم میریزم خانم رستمی. تعارف ندارم.. -

 «میدونم تعارف نداری عزیزم... به خاطر دستت گفتم. سختت نباشه -

 «نه ممنون. میتونم... شما به کارتون برسید... -
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 «والی داشتی صدام کنباشه عزیزم... س -

 «حتما -

های جلوی دستم شدم. بعد از چند رفت و در رو پشت سرش بست و من مشغول بررسی فاکتور

 دقیقه با شنیدن اسمش گوشام تیز شد. 

الو. سالم سیاوش جان... رفتی شما مادر؟ اِ... پس کجایی؟... باشه میای یه سر دفتر من؟...  -

 «خدافظنه یه کار کوچیک دارم...مرسی 

هاش رو شنیدم و بعد صدای عقب کشیدن ای به در خورد و من صدای قدمچند دقیقه بعد تقه

صندلی و نشستنش. کار بدی بود اما بی اختیار خودم رو کشیدم روی مبلی که به در نزدیک 

 تر بود و پرونده هارو روی پام گذاشتم. 

 «خوبی مادر؟-

 «شکر. شما خوبی؟ -

 «د بازارچه دیگه حالم بد نشده. همه چیز مرتبه خداروشکر حال منم خوبهبه لطف ترانه از بع -

 «شکر -

 «ها؟چه میکردید با بچه -

داشتیم فوتبال دستی بازی میکردیم... خیلی کیف میکنن با این فوتبال دستی. دستتون درد  -

 «نکنه

 «ی زحمتاش پای ترانه و تو بود...من که کاری نکردم. همه -

ی زحمات رو اون کشید... پیش دخترا نرفتم. واسه اونام خرید نکردم، همهمن که کاری  -

 «کردین؟

 «شون رو گسترده تر کردیم و اسباب بازیای بیشتری گرفتیم...آره اتاق بازی -

 «ام عالی دستتون درد نکنه.امری با من داشتین؟خیلی -
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 «حال و روزت خوبه؟ نه کار خاصی که نداشتم. میخواستم کال ببینم چیکار میکنی... -

 تصور میکردم که االن حتما دستی به موهای کوتاهش کشیده.

 «خوبه. میگذره -

 «از لحاظ مالی مشکلی نداری؟ -

 «نه... بد نیست... شکر...میتونیم بگذرونیم -

 «رضا و ویدا خوبن؟ -

 «انآره... اونام درگیر زندگی -

 «ازدواج نکردن؟ -

 «نه هنوز... -

 «ج نداری؟تو قصد ازدوا -

 پوزخندش رو حس کردم. 

 «من؟ نه بابا... -

 «چرا پسرم؟ -

 «پولی که توی جیبم میره و میاد واسه یه نفره... -

 «بحث پوله؟ -

 «شهنه ولی قسمت مهمی -

 «خدا بزرگه... تو اگه یکی رو بخوای همه چیز کم کم جور میشه -

 «فعال به اون مرحله نرسیدم -

 «که یکیو بخوای؟ -

 ...«آره -
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 لبخند محزونی روی لبم نشست. 

من صدات کردم که یه کِیسی رو بهت معرفی کنم. دوست ندارم دلخور شی و توی دلت  -

 «بگی مگه چیکارمه... تو واقعا مثل پسرمی و برای همین این اجازه رو به خودم دادم...

-»... 

 «خانم صمدی... الله صمدی رو... میشناسی؟ -

 «نه-

ها اس االن دو سه ماهه اینجا اومده و به صورت داوطالبانه با بچهساله ۲۵-۲۴یه دختر  -

 «درس کار میکنه...

 «نمیدونم. شاید دیدم اما نمیدونم کی رو میگید... -

 «چشماش عسلی سبزه... موهای روشن داره... -

 هیکل واخالق و خوشهمون دختر زیبا رو میگفت. همون که با لبخند بهم سالم کرد. خوش

 با بود...زی

 «آهان. -

هاشونم از تو خوششون اومده و من هیچ خیلی دختر اینجا اومدن کار کردن و رفتن. خیلی -

وقت حس نکردم باید به تو معرفیشون کنم، اما این دختر خیلی با کماالت و دلنشینه. آرومی 

باهاش یه  باشی و توودار بودنش من رو یاد تو میندازه. زیبا و مستقله... گفتم اگر دوست داشته

 «قرار بذاری و بیشتر هم رو بشناسید...

هاست سکوت هام تیز ترین حالت ممکن رو داشت. مکث کرده بود. حس میکردم سالگوش

 کرده.

نم کی آشنایی رو نمیپسندم... اما روش فکر میاممم... خانم رستمی... من خیلی این نحوه -

 «چشم...
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تارت رو میدونم. میدونم تا کسی نیاد سمتت نمیری سمتش... میدونم پسرم... تمام اخالق و رف -

 ها میبینم میفهمم چه پدر خوبیی من خوشبختی توئه. وقتی رفتارت رو با بچهولی خواسته

وای ات هم تلخ بشه... تا هر موقع که میخخاطر تلخی گذشته آیندهمیتونی باشی. دوست ندارم به

اهم بهش بنیست. هر موقع خواستی بیا که راجع به این موضوع فکر کن هیچ فشاریراجع

 «صحبت کنیم

 در جواب این همه حرف خانم رستمی تنها تشکری کرد. 

تشکر الزم نیست عزیزم... امروز آقا محسن رفته مرخصی کسی نیست چایی بیاره براتون،  -

تی چیزی الترانه توو اتاق استراحته، توام برو یه چایی چیزی بخور من برم ببینم شیرینی شک

 «پیدا میکنم بیارم براتون...

 هارو روی میز گذاشتم و به سمتخانم رستمی این رو گفت و سیاوش حرفی نزد. سریع پرونده

میزی که وسایل چایی و نسکافه روش چیده شده بود رفتم و کتری رو روشن کردم و خودم 

ی به در خورد و دلم ارو مشغول ریختن پودر نسکافه داخل لیوان یکبار مصرف کردم. تقه

 ریخت.

 سیاوش

ا نگاهم، با شد ببه اینکه دیدمش چه کنم فکر نکردم. فکر نداشت. دلم تنگ بود. اما دیگه نمی

ام رو نشون بدم. رو به روی ترانه، باید یک آدم دیگه می شدم. که نه هام دلتنگیسرانگشت

در رو باز کردم و نگاهم... آخ دلتنگ بود، نه عاشق. در زدم، صدای بفرمایید گفتنش که اومد 

ها توی اون اتاق دنبالش کرد. نگاهم که به نگاهش گره خورد، امان از نگاهم که مثل دیوونه

ای به هم خیره شدیم. درست نبود کارم. اگر ادامه میدادم به دیدنش، لو می هر دو برای لحظه

ارد اتاق اش. ودست بسته هام.رفتم. نگاهم رو پایین کشیدم و چیزی مثل میخ رفت توی چشم

هاش که پر از هر چیزی بود غیر از نشاط شدم و در رو بستم. دوباره نگاه باال کشیدم و به چشم

 اش خیره شدم. همیشگی
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 «دستت چی شده؟ -

توی لحظه، مغزش فرمان داد که عادی رفتار کن، عادی باش، مثل همیشه باش! سعی کرد 

 بودمش.لبخند بزنه. من میفهمیدم، من بلد 

 «سالم... -

جلوتر رفتم و رو به روش ایستادم. عجیب بود اما عصبانی شده بودم، این رو از نبض کنار ابروم 

 و ابرو به دستش اشاره کردم.  میفهمیدم. با چشم

 «دستت چی شده؟ -

 «چیزی نیست... خوردم زمین... چایی میخوری یا نسکافه؟ -

 ته بود. به دستش نگاه کردم، گچ نداشت، پس نشکس

 «کجا افتادی زمین؟ -

 «رفته بودم کوه، لیز خوردم -

شد. نمیتونستم. توی این یک ماه در نبودش خیلی چیزهارو دلم میخواست بپرسم تنها؟ اما نمی

توی خودم عوض کرده بودم. حتی قرار بود وقتی روزی، جایی دیدمش، باز این طور نگرانش 

 نباشم. در این مورد موفق نبودم. 

 «تر چی گفت؟دک -

 «چایی می خوری یا نسکافه؟ -

 «اول جواب سواالم رو بده... -

 محکم گفتم، عصبی شده بودم، مکث کرد. نگاهم کرد، بعد نگاهش رو دزدید. 

 «گفتش یه کم ضرب دیده و بهتره تا یک هفته تکونش ندم... -

 «چقدر گذشته؟ -
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 «یبندمشروز... امروز دوباره میرم دکتر خدا بخواد دیگه نم ۸ -

 «آهان... -

 «خب چایی میخوری یا نسکافه؟ -

 «مراقب باش... االن که وقت کوه رفتن نیست... -

دوباره در سکوت نگاهم کرد. این بار من نگاهم رو دزدیدم. خواهشی که در لحنم بود خودم رو 

 هم متعجب کرد. 

 «برو بشین... من میریزم... -

هارو آماده هارو جلو کشید. نسکافهرد و پروندهبدون گفتن حرفی خودش رو روی مبل رها ک

اش رو روی میز گذاشتم لیوان خودم رو به دست گرفتم و نشستم. سکوت بینمون کردم و لیوان

 آزار دهنده بود. 

 «تو چطوری... خوبی؟ -

الزم نشد که جواب بدم، در باز شد و خانم رستمی با ظرفی پر از شکالت وارد اتاق شد. بلند 

 براشون چای بریزم. میدونستم که نسکافه نمیخورن. شدم تا 

 «خوبی دخترم؟ -

 «شکر ممنون... -

 «رو...سیاوش دیدی دست بچه -

 نیم نگاهی به هر دو انداختم و بعد آب جوش رو ریختم داخل لیوان.

 «آره... -

 «کجا خوردی زمین دختر؟ -

 «کوه... یعنی کلکچال -
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 «پس کوهنوردی... -

 «ای نیستم...اِی خیلی حرفه -

 «ایه... تا اونجایی که من میدونم دو سه بار رفته دماوند...آره سیاوش؟این سیاوش ما حرفه -

 بار تغییر پیدا کرده بود. اما با تکون دادن سرم حرفش رو تایید کردم.  ۴آمار به 

 «شم از در و دیوار میرفت باال...از همون بچگی -

 م و دلم براش زد. ی کمرنگ ترانه رو شنیدصدای خنده

 «خیلی برف اومده بود که لیز خوردی؟ -

 «آره باالتر که رسیدم زیاد بود... اما توی برگشت لیز خوردم... اصال نفهمیدم چی شد... -

 «تنها بودی؟ -

 «آره... -

بگ رو توی آب جوش تکون میدادم. تنها، توی این هوا میرفت گوشام داغ کرد اما بی حرف تی

 د زمین. آخ که دلم چقدر کیسه بوکسم رو میخواست. کوه و می خور

 «تورو خدا مراقب باش دختر.. یه وقت یه جاییت میشکست بیچاره میشدی تا برسی پایین -

 «چشم مراقبم -

 چای رو مقابلم خانم رستمی گذاشتم و تشکری کرد. 

 «خب ترانه جان دیدی فاکتور هارو... -

 «هنوز کامل نه... -

 «در خدمتم عزیزم... اگه سوالی بود -

 «چشم... فقط یه چیزی من تا یادم نرفته بگم بهتون... -

 «جونم... -
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من این هفته عازم سیستان و بلوچستانم... و فکر کنم سفرم تا آخر امسال طول بکشه...  -

برای همین نمیتونم بیام و سر بزنم احتماال جای من دوستم لیدا بیاد... ولی اگه سوالی بود یا 

چیزی خواستین بهم زنگ بزنید، نمیدونم آنتنم اونجا چطوریه اگه در دسترس نبودم با  کمکی

 «لیدا تماس بگیرید حتما کارتون رو راه میندازه

پشت سرم داغ کرده بود. پلکم نبض میزد. میخواست بره سیستان و بلوچستان اون هم برای 

کردم؛ بدون اینکه اجازه داشته نشستم و نگاهش میها اینجا میسه ماه و من باید مثل احمق

 باشم چیزی بپرسم.

 «باشه عزیزم هیچ مشکلی نیست... فضولی نباشه اونجا برای چی میری؟ -

نگاهش میکردم، منتظر بودم که توضیح بده. نیم نگاهی به صورتم انداخت و سریع نگاهش رو 

 گرفت. شاید میفهمید که در حد مرگ ناراحت و عصبی بودم. 

اش پیشرفت و رسیدگی به روستاییان بود.. ای همکاری میکردم که هدفخیریه قبال با یه -

االن تصمیم گرفته که یه سری داوطلب واجد شرایط رو بفرسته به روستاهای محروم که از 

 ها وهای اونجا داده بشه و همین طور نیازطریق داوطلبا یه سری آموزش اولیه به مردم و بچه

 «ه بهشون رسیدگی کنناحتیاجاتشون مشخص بشه ک

 «تو برای آموزش چی میری؟ -

من بودم که میپرسیدم. نمیدونم اصال چی شد که دهنم باز شد به حرف زدن. نگاهم کرد. چرا 

 هیچ چیز از نگاهش نمیفهمیدم؟

 «ها نقاشی هم آموزش بدممن بیشتر برای عکاسی و فیلمبرداری میرم، اما قراره به بچه -

 دم.در جواب سری تکون دا

 «اونجا خونه اینا بهتون میدن؟ -

 «نه راستش... تا اونجایی که میدونم یه سری چادره و یه سری کانکس... -
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 شدم. ام رو گرفته بود. داشتم خفه میانگار یکی دست انداخته بود و خرخره

 «ام اعتماد نکندخترم هر جا میری مراقب خودت باش. به کسی -

 «چشم... -

 «بزنم ببینم چه خبره... توام به کارت برسمن برم یه دوری  -

 «ممنون... -

های خالی رو توی سطل زباله انداختم. دلم می خواست چیزی خانم رستمی رفت و من لیوان

 بپرسم، حرفی بزنم، اما هیچ حرفی نبود. خودش شروع کرد.

 «نگفتی... تو خوبی؟ چیکارا میکنی؟ -

 «هیچی. میگذرونم. تو چی؟ -

 «. میگذرهمنم هیچی.. -

 «ها خوبن؟بچه -

 «آره. سراغت رو میگرفتن -

 «لطف دارن -

 چیزی نگفت. نفسم رو بیرون دادم.

ی تریاک رفتم اونجا... وسط تابستون، گرمِ گرم. بعد چهار سال پیش برای ردیایی محموله -

یه  .از کلی تالش وسط اون گرما، باالخره تونستیم محموله رو پیدا کنیم، اما خب درگیری شد

تیر درست از کنار پام رد شد و ساق پام رو خراش داد، به هر جون کندنی بود تمام عوامل 

دستگیر شدن و محموله کشف شد. اون وسط نه بیمارستانی بود نه درمانگاهی، یه خانمی من 

رو برد به چادرش و پام رو با یه سری مواد گیاهی بست... بعد چند روز شد مثل اولش... اسم 

 «که میاد بوی خون میپیچه توی ذهنم اما نگاه اون خانم رو یادم نمیره هیچوقت...اونجا 

 نگاهش پر از تعجب بود.
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 «تا به حال از کارت برام حرف نزده بودی... -

 «به خیلی چیزا باهات حرف نزدمراجع -

در سکوت نگاهم کرد. شاید پیش خودش فکر میکرد من رو خیلی خوب میشناسه. اما 

شمار بود. نفسم رو دوباره بیرون دادم، یک چیزی روی نقاط تاریک زندگی من بی نمیشناخت.

 ام سنگینی میکرد. سینه

های این کشور دارم برات تعریف کنم شاید دیگه ای که توی شهراگه من بخوام هر خاطره -

که  یها همون چیزی باشه که میبینی. نه چیزشون. ترجیح میدم برداشت تو از شهرزیبا نبینی

منو  هایوقت جنس نگرانیکس هیچی شهره. برای همینه که شاید هیچدقیقا توی پوسته

 «درک نکرده. اما مهم نیست...

 مکث کردم و نگاه دوختم به صورتش. 

من کاری به تصمیمت ندارم ترانه. تصمیمت تصمیم درستی بود، ولی وقتی بحث امنیت و  -

ن اهمیت میدم بیاد به باقی چیزا کاری ندارم. ازت آرامش تو و کسایی که توی زندگیم بهشو

میخوام هرجا رفتی، اگه حس کردی توی امنیت نیستی، اگه هر چیزی اذیتت کرد بهم بگی. 

 «رو دارم که اگه گیر کردم بهش رو بندازممن بابت شغلم توی تمام این شهرا یه کسی

 نگاهم کرد، یک جور عجیب، که تنم رو می لرزوند. 

 «تصمیم درستی بود؟ تصمیمم -

ها همیشه توی چنته از این مدل سوال ها فهمیدم. زناینکه چرا این سوال رو پرسید نمی

 داشتند که بتونند با جوابش هزاران هزار معنی بسازند.

 «نبود؟ -

 «خوام تو بگیمی -
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 تکیه دادم. نگاه توی صورتش چرخوندم، برای این صورت زیبا، برای این سیرت زیبا، برای

 هایی که داشت و من نداشتم معلومه که تصمیم درستی بود. تمام چیز

 «درست بود... -

 چند لحظه بی هیچ تکونی نگاهم کرد و بعد تکیه داد. 

 «مرسی -

 «هیچ نظری بابت اون همه حرفی که زدم نداری؟ -

 نگاهم نمیکرد. 

 «ممنون، اگر مشکلی بود حتما بهت میگم... -

 سری تکون دادم. 

 «ی...امیدوارم سفر بی خطری داشته باشیمرس -

بلند شدم و به سمت در رفتم. تمام طول مسیر مبل تا در رو منتظر بودم حرفی بزنه و نزد. 

ای اتاق رو ترک ها دوخته بود و من هم بدون گفتن حرف دیگهآلود به پروندهنگاهش رو اخم

 کردم. 

 ترانه

دختر خوش سیما رو دیدم که داشت روی برد از دفتر خانم رستمی که بیرون اومدم، همون 

حق  نظرمهایی میچسبوند. دوباره بهم لبخندی زد و من هم با لبخند جوابش رو دادم. بهبرگه

اومد. لبخندی تلخی زدم و راه خروج رو در با خانم رستمی بود، این دختر کامال به سیاوش می

اط خارج شدم. در کمال تعجب سیاوش رو اهلل از حیپیش گرفتم و بعد از خداحافظی از آقا فتح

ه اهمیت باشم و بزد. ترجیح دادم بیدیدم که کنار موتورش ایستاده بود و با تلفن حرف می

راهم ادامه بدم. موبایلم رو از توی جیبم در آوردم و راه افتادم. گوشی به دست جلو اومد و دست 

تظر آلود منکه صبر کنم. با صورتی اخمآزادش رو سد راهم کرد. نگاهش کردم. با اشاره خواست 
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 کردم شاگردش باشه حرفش رو تموم کنه. موبایلایستادم تا با شخص پشت تلفن که حس می

 رو توی جیبش فرو کرد و نگاهش رو توی صورتم چرخوند. 

 «قهری؟ -

مالیم گفت و آروم. انگار با لحنش صورتم رو نوازش کرد. مقاومت کردم برای باز نشدن 

 ای روی صورتم.هاخم

 «نه -

 «ولی هستی -

 «مهمه؟ -

 رنگی زد. لبخند کم

 «لوس میکنی خودتو؟ -

خجالت کشیدم. سر پایین انداختم. این لعنتی چرا با من اینکارو میکرد؟ با حس اینکه چیزی 

 مقابلم گرفته دوباره سر باال آوردم. کاله کاسکت رو روبه روم گرفته بود. 

رت طوالنی که میدونم بری و برگردی دیگه هیچی از من یادت دوست داری قبل یه مساف -

 «نیست، یه موتور سواری کنی؟ اونم توو سرما؟

 ای روی لبم نشست و با دست سالمم کاله رو گرفتم. لبخند کج و کوله

 «القلبم؟کنی من قصیچرا فکر می -

 «رو ول کن...وقت همچین فکری نمیکنم. ذات انسان فراموشیه... حاال این حرفاهیچ -

 کاله رو از دستم گرفت و نزدیک سرم کرد، کمی سرم رو خم کردم.

 «خودتم که مثل همیشه کاله نداری نه؟ -
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لبخند کمرنگی زد و بدون حرف به سمت موتور رفت و روش نشست، استارت زد و نگاهم کرد. 

 اش گذاشتم و نشستم. به سمتش رفتم و دست روی شونه

 «نداری؟ جای دستت راحته؟ درد -

 «نه... -

 «بریم؟ -

 «بریم -

 نفسی بیرون دادم و دست سالمم رو دور کمرش انداختم. 

 «سردت نیست؟ میخوای کاپشن منو بپوشی؟ -

 «کلی لباس پوشیدم. مرسی -

 «سردت شد بگو -

 «باشه... -

 «دکترت کجاست؟ -

 «همونجای قبلی... -

ی باهاش تنگ شده بود. راه افتاد و چیزی نگفت. من هم اعتراضی نداشتم. دلم برای همراه

من بی حرف به خیابون خیس و سرمای رخنه کرده توی شهر خیره شدم. تا وقتی برسیم جلوی 

 درمانگاه حرفی نزدیم. پیاده شدم و یک دستی سعی کردم کاله رو در بیاریم.

 «وایسا من درش میارم... -

برداشت. دستی به موهام کشید،  موتور رو خاموش کرد و پیاده شد و کاله رو از روی سرم

 متعجب نگاهش کردم. 

 «سیخ شده بود... -
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 ام گرفت. خنده

 «ممنون... -

 چیزی نگفت. موتور رو قفل زد و با سر به در کلینیک اشاره کرد. 

 «بریم... -

نگفتم نیا، نگفتم خودم میرم. با کمال پررویی همراهش قدم برداشتم. نیم ساعت بعد کارمون 

دکتر مچ بند رو باز کرده و به جاش بانداژی بسته بود. گفت مشکلی نیست و  تموم بود.

خداروشکر میتونستم از امروز به کارام و رانندگی برسم. بی حرف هردو به سمت در خروجی 

رفتیم و کنار موتور ایستادیم. بارون زده بود. هنوزم میومد، کم کم. سرد بود. اما نمیدونم چرا 

 نشین بود.ام دلاینقدر این سرما بر

 «میزونی؟ -

 سری به عالمت مثبت تکون دادم. 

 «اس؟مقصدت خونه -

 نگاهی به اطراف انداختم. با این هوا اصال دلم نمیخواست خونه برم. 

 «شم...نمینه... دیگه مزاحم تو  -

 «میرسونمت هرجا میری -

 «ها اگه توام میای باهم بریممیخوام برم پیش بچه -

چرا این رو گفتم. به لیدا گفته بودم که نمیام، اصال نفهمیدم این حرف از کجای  نمیدونم اصال

 ذهنم رسوخ کرد. 

 «حاال بیا بریم... خدا بزرگه -
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ونستم دکردم. میکاله رو به سمتم گرفت. مخالفت نکردم، منِ احمق باز هم داشتم اشتباه می

ود، اشتم و پشتش نشستم. هوا یخ بکه اشتباه میکنم و اشتباهم رو دوست داشتم. کاله رو گذ

 هاش انداختم کمی به قرمزی میزد از سرما. یخِ یخ. نگاهی به گوش

 «سردت نیست؟ -

 «نه. تو سردته؟ -

 «گوشات قرمز شده -

 «عادت دارم. نگران نباش -

 «وایسا... -

 شدست بردم و از داخل کیفم شال بافت مشکی رنگم رو در آوردم. از پشت شال رو دور گردن

اش شگیی همیوکولهپیچیدم. از آیینه نگاهی به خودش و بعد به من کرد. لبخند کمرنگ و کج

 روی لبش نشست. 

 «مرسی... -

 در جواب لبخند کمرنگی زدم.

 «خب کجا برم؟ -

 «اینا... یادته کجاست؟ی پارسا کافه -

 «آره -

یک حس امنیت لعنتی  ود وچیزی نگفتم و راه افتاد. حاال هر دو دستم دور کمرش رو گرفته ب

های افتاده روی تمام وجودم رو پر کرده بود. آروم میروند و من به خیابون خیس و تاللو نور

 زمین نگاه میکردم. 

 «مثل قدم زدنه نه؟ -

 «آروم رفتنت؟ -
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 «آره... -

 لبخند کمرنگی زدم. 

 «آره، مرسی... -

 «خیلی سرده امروز... مطمئنی خوبی؟ -

 «لی پوشیدم...فقط دستام یخه که طبیعیهآره به خدا ک -

به  کردمهام میفرستادم و فکر میچیزی نگفت. آروم میروند و من هوای آخر پاییز رو به ریه

سفرم و فقط خودم میدونستم که میخواستم فرار کنم برای مدتی. فرار کنم تا همین کشش، 

ردم و فراموش کنم. فکر میککه دقیقا همینجا روی این موتور و وسط این شهر حسش میکردم ر

هام گرم شدن. چیزی توی تنم تکون خورد. و خیره بودم به خیابون تا اینکه حس کردم دست

اش نگاه کردم. یک دستش رو از روی فرمون برداشته سرم رو کمی خم کردم و از پشت شونه

رمِ ودن. گاومد توی دهنم. دستاش گرم ببود و دو دستم رو باهم گرفته بود. قلبم داشت می

رم کار نه تنها دستم رو بلکه قلبم رو هم گگرم. انگشتش رو روی پوست دستم می کشید و این

میکرد. این کارو تا وقتی برسیم ادامه داد و با کمترین سرعت ممکن حرکت کرد. ایستاد و 

ای درنگ از روی موتور پایین پریدم. هام برداشت و من بدون لحظهدستش رو از روی دست

جای تنم توی این سرما گرم بود. کاله رو در آوردم و نگاهش کردم. توی نگاهش،  همهحاال

 جز آرامش خاطر و روی صورتش جز لبخندی کمرنگ چیزی نمیدیدم. 

 «مرسی... -

 کاله رو به دستش دادم.

 «خواهش می کنم -

 «پیاده نمیشی؟ -

 «من نمیام... -
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 ابروهام بهم گره خورد. 

 «چرا؟ -

 «... کار دارم...باید برم -

نزدیک به دو ساعت بود که برای من معطل شده بود. دلم میگفت اصرار کنم و مثل همیشه 

کشون کشون ببرمش توی جمع و عقلم... امان از عقلم... عقلم میگفت دور شو. دور شو. دور 

 شو...با گرفتن شال مقابلم به خودم اومدم. 

 «ممنونم -

 «نگهش دار... -

 گرفتشون.بیشتر به سمتم 

 «ممنون... -

 «خودم بافتم... یه یادگاری از من داشته باش -

 د.اش رو زی همیشگینگاهی به شال انداخت و بعد دستش رو کشید و لبخند کج و کوله

 «ممنونم ازت... -

 چیزی نگفتم و در جواب لبخند زدم.

 «هرجا رفتی مراقب خودت باش -

 «توام همینطور... -

 بی حرف نگاهم کرد. 

 «خب... برم من؟ مطمئنی نمیای؟ -

 «آره... برو به سالمت... -

 دستم رو جلو بردم، هنوز از گرمای دستش داغ بود. دست دادیم، محکم. 
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 «فعال... خدافظ -

 جوابی نداد و من پشتم رو کردم و به سمت کافه رفتم و نگاه سنگینش رو با خودم کشیدم. 

 "شین... که باران بگذرد...آید مرا، اندکی بنروی و گریه میمی "

 سیاوش

کالفه و خسته نگاهم رو از ویدا که داخل آشپزخونه مشغول درست کردن قهوه بود و بعد از 

دوستش که مثل مسلسل مشغول تعریف کردن داستانی براش بود گرفتم و به رضا نگاه کردم. 

 پوزخندی زد، کالفه بودنم رو فهمیده بود. 

 «سیگارت رو بده -

 ال برد. ابرو با

 «میخوای چیکار؟ -

 «میخوام شیاف کنم... سیگارو چیکار میکنن مرد مومن؟ -

 ابرو در هم کشید.

 «همین من افتادم توش کافیه... همینم مونده تو سیگاری بشی -

 «بده رضا... -

 «خب چته؟ -

 «اعصاب ندارم... -

 «ها...نبینم پس فردا بگیری دستت -

 «بده گه نخور... -

ر برام روشن کرد و به سمتم گرفت. سیگار رو از دستش گرفتم و رو کردم سمت یک نخ سیگا

 ویدا.



@yekefarvardin ع-نویسنده: هلیا  یک فروردین 

237 

 

 «ویدا اشکالی نداره من اینجا سیگار بکشم؟ -

 متعجب به من و رضا نگاه کرد.

 «نه... راحت باشین... وایسا االن زیرسیگاری میارم -

 اخم کردم و رو کردم سمت رضا. 

 «اره؟اش زیرسیگاری داین چرا تو خونه -

 ای باال انداخت. رضا شونه

 «ته توشو در بیار... -

 «اس... حاال بکشه من بهش بگم نکش؟ نمیزنه توو دهنم؟دختر گنده -

ته توشو در بیار... حواسم درست سر جاش نیست نمیتونم بهش برسم، جون سیاوش تو  -

 «حواست بهش باشه

 «هست نگران نباش -

اومد جا سیگاری رو مقابلم گذاشت. که اسمش رو یادم نمیرو آورد و دوستش ویدا سینی قهوه

ری ام چقدر دووم آوردم تا سیگاپکی عمیق به سیگار زدم و فکر کردم به اینکه دوران نوجوونی

. سیگارم گفتنشنیدم چی میام رو برداشتم و داغ داغ با سیگار نوشیدم و اصال نمینشم. قهوه

 نشست نگاه کردم. لبخندی زد، لبخندویدا که کنارم میرو توی جا سیگاری خاموش کردم و به 

 ام رو زدم. کج و کوله

 «میزون نیستی... چی شده؟ -

 «کِی میزون بودم؟ -

 لبخند تلخی زد. 

 «ایدوست ندارم ببینم آشفته -
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 اش رو فشار دادم و لبخند تلخی زدم. چونه

 «خوب میشم... -

 «عاشق شدی؟ -

 ام گرفت. خنده

 «دم... خب؟فرضا که ش -

 «اس نه؟بهش. همون ترانهخب تعریف کن... بگو راجع -

اش ههاش نگاه کردم، دیگه اون جسوری و پررویی رو در مقابلم نداشت. مثل بچگیبه چشم

 شده بود. لبخندی به صورتش زدم و دستم رو دور گردنش انداختم. 

 «نگران من نباش... -

اش هاش. دست روی موهای خرماییثل بچگیام چسبوند. مذوق کرده خودش رو به سینه

 کشیدم. 

 «همه چی خوبه؟ -

 «خوبه... -

 «مشکلی نداری؟ سرکارت کسی اذیتت نمیکنه؟ -

 «نه. همه چی خوبه. از همیشه بهتره -

 «خداروشکر... -

-»... 

 «مشکلی داشتی بهم میگی دیگه نه؟ -

 «تو بگو تا منم بگم... -

 «د بهم بگو. باشه؟من مشکلی ندارم... تو هر چی ش -
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 «باشه... ولی توام یه کم باهام درد و دل کن... -

 «دردی ندارم... -

 «چی میگید شماها؟ -

رضا بود، میدونستم برای فرار از دست دوست ویدا پریده وسط صحبت ما. ویدا خودش رو از 

 بغلم بیرون کشید و صاف نشست. 

 «هیچی بابا... بریم شمال؟ -

های کالردشت نشسته ای روی کوهل بودیم. روی بالکن ویالی اجارهو فردای اون روز شما

های پوشیده شده از برف خیره شده بودم. بوی چای پیچید و بعد لیوانی بودم و به حیاط و کوه

 روم قرار گرفت. ویدا بود. نگاهش کردم و لیوان رو از دستش گرفتم.بزرگ رو به

 «مرسی -

 ندلی رنگ و رو رفته. کنمی گفت و نشست روی صخواهش می

 «هاسرده -

 لباسش رو بیشتر دور تنش پیچید. 

 «نه بابا ... خوبه. دوست دارم... چه خبر؟-

 «ها کجان؟هیچی... بچه -

 «رضا گفت یه چرت بزنم قبل شام، نازیالم سردش بود نشسته جلوی شومینه -

 سری تکون دادم و بی حرف به منظره خیره شدم. 

 «یال از تو بدش نمیاد...حس میکنم این ناز -

 ابرو باال بردم و با پوزخندی نگاهش کردم. 

 «بیخیال ویدا... -
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 «باشه خب... یه کم از ترانه بگو برام... -

 پوزخند تلخی زدم.

 «من سعی می کنم فکر نکنم تو هی اسمش رو میاری -

 «یعنی من اسمش رو نیارم تو کال یادت نمیادش؟ -

 هام چسبیده بود. ش پشت پلکهاچیزی نگفتم. تصویر چشم

 «شنوا بودی؟حرف بزن سیاوش. یه کم خودتو خالی کن... خسته نشدی اینقدر گوش -

 «چی بگم؟ -

 «هر چی که اومد به ذهنت... -

هام رو پر کرده بود، چند لحظه ساکت شدم. بوی عطرش ته دماغم چسبیده بود، صداش گوش

 رفت مدام.نگاهش مثل میخ توی تنم فرو می

نمیخواستم بهش نزدیک شم. نمیخواستم کنارش باشم. نذاشت. مجبورم کرد کنارش باشم،  -

کنارش قدم بردارم، کنارش زندگی کنم. خیلی مراقب بودم ویدا. اما وقتی کنارش بودم یه 

کردم اون هم نسبت به من بی میل نیست برای همین ادامه کششی حس میکردم، حس می

اما یهو... وسط راه ایستاد. کشید کنار. گفت نمیخوام، نمیتونم. منم دادم، واسه همین جلو رفتم 

 «به تصمیمش احترام گذاشتم. حق داشت، من کجا و اون کجا؟

 «ترسیده شاید -

 «از چی؟ -

 «اشاز حس -

 «یعنی چی؟ -

ای که میفهمی ترس آدم یهو به خودش میاد میبینه دل داده و متوجه نبوده... اون لحظه -

 «ه...برت میدار
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 بی حرف نگاهش کردم. نفسی بیرون داد. 

ای که بهت ای رو ندارم... عالقهتو برام همه چیزی سیاوش. من جز تو و رضا کس دیگه -

نیستم.  میلداشتم پر از حسای ضد و نقیض بود. منم یهو به خودم اومدم دیدم نسبت بهت بی

مین اون رو نداشتم، واسه هو کسیترسیدم، من مثل ترانه نتونستم عقب بکشم و برم، من جز ت

فته ام ترسیده... اولش پیش خودش میگرو کردم. نمیدونستم باید چیکار کنم... ترانهکار احمقانه

این هم مثل بقیه، مشکلی نداره که برم و بیام، مشکلی نداره که کنارش باشم، ولی یهو که به 

 «خودش اومده کششی که بهت داشته رو حس کرده، ترسیده...

. ای که به من داشته خبری هست یا نهتوی صورتش، نگران میگشتم تا ببینم هنوز از عالقه

 اش رو خراب کنم. دوست نداشتم آینده

 «اینجوری نگام نکن... عقلم سرجاش اومده... -

 خیالم آسوده شد. 

ه... یاز کجا میدونی ترسیده؟ ترس؟ ترانه؟ برام عجیب و غیر قابل باوره. ترانه دختر عاقل -

ای میشه و من برای اون فاز نه آمادگی میدونسته اگر با من ادامه بده وارد فاز جدید و جدی

 «دارم نه مناسبم

 «چرا مناسب نیستی؟ -

ه ای... نمن چی دارم که مناسبم؟ من هیچی ندارم ویدا... نه کار درست و حسابی، نه خانواده -

خانوادش چی؟ شوهر خواهرش روی یه کشتی  ای... هیچی ندارم. اون منو قبول کنه،سرمایه

وسط ترکیه از خواهرش خواستگاری کرده... اون وقت من چی؟ شاید حتی نتونم تا اونجا 

 «ببرمش...

های مقابلم، همیشه حقیقت رو به صورتم ی آدمبی حرف نگاهم کرد، این سکوت یکباره

 کوبید. صدبار.می
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اره اما ای داش زندگیِ سادهبرعکسِ وضعیت مالی من نمیگم ترانه آدم پول دوستیه، اتفاقا -

 «اش بهش بخوره...درستش اینه که آدم با کسی ازدواج کنه که فرهنگ و وضعیت مالی

 هام نگاه کرد.کمی به جلو خم شد و مستقیم به چشم

هیچی قانون نداره سیاوش. این حرفا و این قانونارو بریز دور. مهم اینه که توام اگه پول  -

ه پات هارو پا بت باشه همه کار براش میکنی. مهم دله. دلش اگه باهات باشه، تمام سختیدست

ات رو خراب نکن. دست نکش، پافشاری کن برای بودن میاد... با این حرفا حس به این قشنگی

 «باهاش... حیفه

نمیخوام اذیتش کنم. خودش گفت میخوام دوری کنم... خودش گفت داریم خط قرمزارو رد  -

ای ندارم. میخوام حال اون کنیم، من دست نکشیدم، من کنار اومدم با تصمیمش... چارهمی

 «خوب باشه

من همیشه میخواستم که حال اون خوب باشه، اصال اون خوب باشه، من مهم نبودم... فقط 

 اون خوب باشه...

 ترانه

جا ه بودم و فکرم همههای طالیی قدم میذاشتم و به دریای آبیِ شفاف خیرپا برهنه، روی ماسه

بود و هیچ جا نبود. نزدیک به بیست روز از اومدنم به اینجا میگذشت و تمامِ این بیست روز 

ی موبایلم رو حس کردم و دست کردم توی جیبم. لیدا ای سیر میکردم. ویبرهتوی دنیای دیگه

 بود. یا لیدا زنگ میزد، یا مامانم. 

 «جونم... -

 «سالم.... چطوری؟ -

 «وبم... تو چطوری؟خ -

 «بد نیستم... چه میکنی؟ چه خبر؟ -
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 «هیچی... اومدم لب دریا... -

 «دریا؟ مگه دریا داره؟ -

سراوان بودیم تا دیروز...امروز اومدیم کنارک، یه هفته دیگه میریم چابهار... کنارک و چابهار  -

 «دریا دارن

 «تو رفتی کمک یا تور گردشگری؟ -

شیم توی شهرستاناش... سه ماه که قرار نیست یه جا م هی پخش میبابا خب چندتا گروهی -

 «بمونیم. هر کدوم یکی دو هفته کافیه...

 «خب تو نمیشه زودتر بیای؟ -

 «بیام چیکار کنم؟ -

 «بابا دلم تنگه برات خب... -

 «ای جون... زود میام -

 «چه خبر دیگه؟ جات راحته اونجا؟ -

 «بهمون که حموم دستشویی داره... آره اینجا دیگه یه کانکس دادن -

 «خوبه باز... دیگه چه خبر؟ -

 «هیچی... میگذره... -

 «موفق بودی توی فراموش کردن؟ -

 ابروهام باال رفت. 

 «یعنی چی؟ -

ی عواملش برمیگردن... تو از قصد من میدونم این پروژه تا دو هفته دیگه تموم میشه و همه -

 «میخوای بمونی...
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 ام کمی باال رفت.بهت زده، صد

 «لیدا رفتی جاسوسیمو کردی؟ -

ی تو توی این کارا بودم، با دوتا سرچ فهمیدم چی به ای منم اندازهنه خیر چه جاسوسی -

چیه... نگرانت بودم میخواستم ببینم امنیتت چطوریه و با چه تیمی داری میری... فهمیدم کال 

ماه بیشتر بمونی اونجا. که چی بشه  ۲و میخوای ی یه ماه زمان میبره، ولی تاین برنامه اندازه

 «دقیقا؟

 «من تاحاال این همه زمان جنوب نبودم، کارم که تموم بشه میخوام اینجا بگردم... -

 «کنی ترانه؟از چی داری فرار می -

 نشستم روی تخت سنگی و به غروب طالیی خیره شدم. 

 «از خودم... -

 «از خودت؟ -

 «آره... -

 «هیکل بداخالقِ سیاوش نام؟خودت فرار میکنی؟ نه از مرد خوشمطمئنی از  -

 هیکل بود اما بداخالق نبود. حداقل برای من. لبخند تلخی زدم. خوش

نه لیدا... داستان سیاوش رو برای خودم تموم کردم... یه حس مسخره بود که تموم شد،  -

 «خودشم موافق بود که تموم کنیم این مسخره بازیو...

دومتون حرف دلتون رو نمیزنید... ولی اگه واقعا واسه خودت تمومش کردی خوشحالم هیچ ک -

 «برات...

 «ام اینجا... بدجور گیر داده. بدم نیست البته...تموم شد... االنم درگیر یه پسره -

 اش گوشم رو پر کرد. صدای جیغ
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 «کی؟ چی؟ چرا االن میگی؟ -

ان، ی رایگمتخصص اطفاله... اینجا اومده واسه معاینه اساِ... کر شدم بابا... هیچی یه پسره -

 «سالشه ۳۴اس. اسمش البرزه. البته میگم پسر که دیگه مرد گنده

 «خب؟ -

 «چی خب؟ -

 «چه جوری آشنا شدین چیا گفته؟ -

 ها فقط من و اون بلدسراوان که بودیم شب که میخواستیم همگی چادر بزنیم، بین بچه -

 «نیم. همین باعث شد بیاد جلو و حرف بزنه...بودیم چادر به پا ک

 «خب مثال چی گفت؟ -

روز کم کم  ۲۰اِ زهرمار لیدا چه میدونم.. اینکه اهل سفرید و این جور حرفا... دیگه توی این  -

 «یخمون باز شده، به جا نخ دیگه داره طناب میده...

 «خوشتیپه؟ -

 «آره خوبه -

 «هیکله؟خوش -

 نفسی بیرون دادم. 

 «نه به اندازه سیاوش، اما خوبه -

 ای سکوت کرد. چند لحظه

 «تو که گفتی از ذهنت بیرونش کردی... -

 گازی از لبم گرفتم. 

 «ای نداشت...هیکل... وگرنه دلیل دیگهواسه این گفتم که تو بهش گفتی خوش -
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 «آهان... خب عکس ازش داری؟-

 «آره توی عکسای دسته جمعی هست... -

 .«بفرست واسم. -

 «باشه اینجا حاال خیلی اینترنتم خوب نیست... برگردم سمت کانکس و چادرا میفرستم... -

 «باشه. غذا خوب میخوری؟ -

آره بابا... نگران نباش. خیلی آدمای اینجا مهربونن... هر چی دارن با ما نصف میکنن... تازه  -

 «یه لباس بلوچی بنفشم بهم کادو دادن... االن اون تنمه

 «ه... عکس لباستم بفرست...سلیط -

 «میخوای بگیرم برات؟ خیلی خوشگله. من که عاشقش شدم -

 «آره بدم نمیاد... -

حاال اگه آماده داشتن برات عکس میفرستم. اگه نه سفارش بدم بهشون تا وقتی برگردم  -

 «آماده میشه

 «باشه عزیزم. دستت درد نکنه -

 «دیگه گم میشم...من دیگه برگردم، غروب شده، تاریک میشه  -

 «برو زودتر تا کار دستمون ندادی -

 ام گرفت. خنده

 «سالم برسون به همه -

 «حتما مراقب خودت باش -

 «توام. فعال خدافظ -

 «خدافظ -
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ام رو هموبایل رو توی جیبم فرو کردم و نفسم رو بیرون دادم. پاهام رو از شن تکوندم و کفش

ها رفتم. البرز گفته بود اگر دوست داشتم، نیمه ها و چادرزنان به سمت کانکسپام کردم و قدم

و دوست صحبتی باهاش رها نگاه کنیم. همشب از کانکس بیرون بیام تا کنار آتیش به ستاره

داشتم اما وقتی کنارش بودم حس می کردم دارم کار اشتباهی میکنم. حس بدی پیدا میکردم، 

ا. اینکه هکردم. بعد می نشستم فکر میکردم، ساعتانگار که داشتم به کسی یا چیزی خیانت می

 واقعا با اینکارم به کسی خیانت میکنم؟ میدیدم نه. اما اون حس لعنتی رهام نمیکرد... 

 سیاوش

ایم به سپهر و میالد که روی تردمیل باهم حرف می زدند نگاه می کردم. از داخل دفتر شیشه

ند و خودم بهشون برنامه میدادم. نگاهشون که نام کرده بودای بود که اینجا ثبتیک هفته

شد. نفسی بیرون دادم و موبایلم رو برداشتم و میکردم، ترانه برام پررنگ تر و پررنگ تر می

خواستم برای بار هزارم در این یک ماه، اینستاگرامش رو چک کنم، بلکه شاید عکسی گذاشته 

د، هام به رقص اومن عکسی که جلوی چشمرو که باز کردم، در کمال تعجب، اولیباشه. برنامه

ده های زیباش رو سرمه کشیعکس ترانه بود. لباس بلوچی بنفش رنگ به تن داشت و چشم

تمام  یبود. عکسی تکی که خندان ایستاده بود و به دوربین نگاه میکرد. نگاهش کردم، اندازه

ینی ام سنگروی سینه این یک ماه. نفسی بیرون دادم، محکم. با دیدن نگاهش انگار چیزی

ای هم گذاشته بود. دیگه اش شدم. عکسمیکرد. روی اسمش کلیک کردم و وارد صفحه

خند خندیدند. لبعکسی با دو دختر بلوچی، که محکم و سفت بغلشون کرده بود و هر سه می

ه، هاش با نشاط باشتلخی روی لبم نشست. همین بود که میخواستم، اینکه بخنده، چشم

شد و متاسفانه این من بودم که نشاط رو از ی سابق میباشه. ترانه داشت ترانهخوشحال 

نوازش  هاش روی سرد موبایلم کشیدم. انگار که چشمنگاهش گرفته بودم. دستی روی صفحه

تو بخند، تو خوشحال باش، من دیگه هیچی از این دنیا » میکردم. توی دلم بهش گفتم 

 «نمیخوام...

 «سیاوش؟ -
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 م رو قفل کردم و نگاهم رو باال کشیدم. رضا بود.  موبایل

 «هان -

 «چیکار میکنی توو تاریکی؟ بیا بیرون خب... -

 «میام االن -

موبایل رو توی کشو گذاشتم، یک ماه بود که با ندیدنش زنده بودم و باز هم میتونستم زنده 

 بمونم. 

 ترانه

ورد ن باال چرخ خآیند که سیب یهو از بعد با دُمش از شاخه ای آویزان شد و خواست سیبی بچ

و چرخ خورد و تاالپی افتاد پایین. اما دنگ ... دونگ ... دینگ و شترق شاخه نازک درخت 

 شکست.

میمون کوچولو همین طور که تیغ ها را « آخ»میمون کوچولو افتاد روی خارهای تیز خارپشت: 

 «حواست کجاست؟»یکی یکی از پشتش در می آورد، گفت: 

 «ون!وای! ببخشید، ندیدمت» شت سرش راباال آورد و گفت: خارپ

ها بلند و شد و من موبایل رو پایین آوردم. توی این چندوقت از توی اینترنت ی بچهصدای خنده

 ها میخوندم. های مختلف پیدا میکردم و برای بچهقصه

 «خاله میشه بازم بخونی؟ -

 کرد. ذوق نگاهم میی چشم روشنی که با نگاهم چرخید سمت دختربچه

 «هاتونبرای امروز بسه قربونت برم... داره شب میشه، دیگه برید خونه -

شون پراکنده شدن و من دورتر البرز رو دیدم که ایستاده، با نفری ۱۲-۱۰کم جمعیت کم

لبخندی نگاهم میکنه. با لبخند کمرنگی جوابش رو دادم. نزدیک تر اومد و کنارم نشست، آتش 

 ه بود و آفتاب رفته بود تا غروب کنه. سو شدکم
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ترین چیزهای حال حاضر ها قصه میگی یکی از قشنگتماشات وقتی داری برای بچه -

 «زندگیمه

نید، شنمیدونستم چه کنم. واقعا نمیدونستم. شاید اگر هر دختری اینجا بود و این حرف رو می

 شد از خوشی. اما من نمیدونم چم بود. دلش پر می

 «ه...تران -

 نگاهش کردم. 

 –اد نفسی بیرون د –بهم چه فکری قراره بکنی... اما... یه حرفی میخوام بزنم نمیدونم راجع -

 «ای که االن داریم جلوتر بریم...من دلم میخواد یه مرحله از رابطه

 گفت و ترجیح دادم خودم رو به نفهمی بزنم.می میفهمیدم چی پیچیدن.دلم شروع کرد به 

 «چی؟ یعنی -

های آتش هاش حلقه کرد، شعلههاش رو که ستون تنش کرده بود جمع کرد و دور زانودست

اهش اش بود و نگای رو پیشونیای رنگش افتاده بود. چندتار موی قهوهسو، توی نگاه قهوهکم

 متاسفانه. با شعف به صورتم دوخته شده بود. این مرد، جذاب بود. 

ی سعی کردم خودم رو بهت بشناسونم و تورو بشناسم... فکر توی این یک ماه و نیم خیل -

میکنم توی این شرایطی که فعال هستیم چندین برابر از شرایط عادی بهتر هم رو شناختیم... 

دی مون شکل بگیره، یه تعهی فعلیتری از رابطهای نزدیکدوست دارم اگر تو بخوای یه رابطه

نایی بیشتر به وجود بیاد... من سنی ازم گذشته، آدمی باشه، یه رفت و آمد دو نفری... تا آش

نیستم که همینجوری توی رابطه برم، ولی االن میخوام این کارو بکنم چون فکر میکنم با تو 

میتونم آینده داشته باشم، این درخواستم االن میدم چون میدونم تو میخوای بمونی و من به 

 و حسی که شکل گرفته فراموش بشه، دوست داری خاطر کارم باید برم و نمیخوام فاصله بیفته

 «یه مرحله جلوتر بریم؟

اش گرد بود و صورت سیاوش موهاش بلند و پرپشت بود، موهای سیاوش کوتاهِ کوتاه. صورت

های سیاوش مثل خطی روی صورتش رد انداخته هاش بیرون نزده بود، اما گونهاستخوانی. گونه

صورتش مشت خورده بود. ته ریش نداشت و سیاوش  بود. به قول خودش اینقدر که روی
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همیشه ته ریش داشت. نگاهش قشنگ بود، اما نگاه سیاوش عمق داشت. انگار که توش گذر 

خورد، دستم رو مشت کردم. باید فکر این مرد رو دیدی. قلبم داشت مغزم رو میزندگی رو می

 از سرم بیرون مینداختم. 

 «تونم به همین زودی تصمیم بگیرم. امیدوارم درکم کنیکنم روش فکر کنم. نمیسعی می -

 «ماه و نیم که شب و روز باهم بودیم و کار کردیم زمان میخوای؟بیشتر از این یک -

 گازی از لپم گرفتم و نفسی بیرون دادم. 

توی این یک ماه و نیم برام یه همکار موقت بودی البرز. نه یه همراه... واسه تغییر نظرم  -

 «هت زمان میخوام. که تازه بفهمم میتونم یا نه...نسبت ب

 سری تکون داد و لبخند گرمی زد. 

 «هر چقدر زمان بخوای، مشکلی نیست -

 سیاوش

ه در زدم، عرقم کشدم، به عادت همیشه شنا میها بلند میمشکلی نداشتم. مثل همیشه صبح

ا دم کشیدن چای خودم رو اومد، زیر کتری برقی رو روشن میکردم و چای دم میکردم و تمی

 یاومدم و برای خودم چای میریختم و رو به روانداختم. بعد با حوله بیرون میتوی حمام می

ایستادم و تلخ میخوردم. بعد لباس میپوشیدم و خودم پنجره که تهران آلوده رو نشونم میداد می

. اه باشگاه رو پیش میگرفتمانداختم و ررو روی موتور که دیگه برام پر بود از خاطراتِ زنی می

یم. زدبستیم و بیرون میشب که در باشگاه رو می ۱۲دم تا ساعت ها سر و کله میزاز صبح با آدم

این بود زندگیِ من. ترانه مثل نسیم گرمی توی این زندگی سرد و یخ من اومد و رفت و برای 

تمام عمرم هیچ گرمایی ام رو آب کرد. کافی بود. برای منی که های زندگیچند وقتی یخ

هام مشخص بود اما نداشتم کافی بود. و حاال با اینکه جاش مثل یک گودال عمیق توی روز

اس آروم میکردم و دروغ هم اش رو با فکر اینکه بدون من خندون و راحت و آسودهدرد نبودن

 نبود. ترانه بدون من خندون شده بود. 

 «سیاوش... -
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 نوشتم باال آوردم و به رضا نگاه کردم. ذایی که برای شاگردی میی غسرم رو از روی برنامه

 «امدونم کیه... میگه شاکرییه آقایی اومده... نمی -

هم در گذشته مدیر بخش اعظمی از هام باال رفت. من فقط یه شاکری میشناختم که اونابرو

 حفاظت نیروی ارتش بود. 

 «پذیرایی کنه کن بیان داخل... به مجتبی بگو راهنمایی -

 ای به در خورد وهام کشیدم و روی میزم رو مرتب کردم، بعد از چند لحظه تقهدستی به ریش

مردی بلند قد داخل شد. خودش بود. جلو رفتم و دستم رو دراز کردم. لبخندی پدرانه زد و بی 

 توجه به دست دادنم تنم رو به آغوش کشید. 

 «چطوری پسر؟ -

 ام حس کردم. چقدر جای خالی پدر رو توی زندگی دست به کمرم کشید و من

 « خداروشکر. شما خوبین؟ منور کردین -

 «شکر... مزاحمت شدم... -

 «چه حرفیه مراحمید...بفرمایید بشینید... -

 نشست روی مبل و من هم نشستم مقابلش. 

 «خیلی خوشحالم اینجا میبینمتون... -

 «من هم پسرم. رفتی یهو... چی شد؟ -

 تلخی زدم.  لبخند

 «دونید...نگید که نمی -

 «کسی به من توضیح خاصی نداده... گفتن خودت رفتی -

 «نزدیک به یک سال داره از این ماجرا میگذره.. شما تازه فهمیدین؟ -
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 های سفیدش کشید. تکیه داد و دستی به ریش

ودم دیگه خپرسیدم چرا نیست گفتن استعفا داده...زنگم زدم، خطتتو عوض کردی، بعدم  -

نبودم. میدونی که بازنشسته شدم، دیگه خودم رو سپردم به خانواده، حاال میخوام یه کار جدید 

شروع کنم، دنبالت گشتم این ورو اون ور دیدم سعید باهات در ارتباطه و آدرس اینجارو بهم 

 «داد، حاال بگو چی شده؟ من هر چی از سعید پرسیدم گفت از خودت بپرسم.

ر خورد. بفرماییدی گفتم. مجتبی با سینی حاوی چای و ظرف میوه وارد شد و ای به دتقه

 مخلفات رو روی میز چید، تشکری کردم و بیرون رفت. 

 «هارو شنیدین؟ی یکی از آقازادهجریان لو رفتن بار داروهای تاریخ مصرف گذشته -

 هاش بهم نزدیک شد و سری به عالمت مثبت تکون داد. ابرو

 «خب؟ -

 «اینکه نباید میدادم...لو دادم، اما مثل من -

 سکوت شد. نفسی بیرون داد.

 «ا دادی؟برای همین استعف -

ام رو زودتر از استفعا ازم گرفتن... چند روزم مافوقم گفت استعفا بده اما نشون و اسلحه -

 «بازداشتگاه بودم

 «نامردا.. -

 «ولش کن رییس. یه جوری گذروندم. گذشت و تموم شد... -

 «این تهه نامردیه... تو که کاری بدی نکردی -

 «همینه زندگی... -

 «دوست داری دوباره برگردی؟ -
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 «نه... -

 «چرا؟ -

 «کنمچون اگه دوباره همچین شرایطی پیش بیاد، بازم همین کارو می -

نم ات رو برگردوو نشون نمیخوام دوباره برگردی اون ستادی که بودی... من میتونم اسلحه -

موریتی توی هر ماه تو قبول کنی بیای توو تیم حفاظت، اسمت توی تیم حفاظت رد میشه اگ

 «که دوست داشتی شرکت میکنی

 بی حرف نگاهش کردم. 

ها به محافظت. دوست دارم توی این راه میخوام یه باشگاه راه بندازم برای تربیت عالقمند -

ه بهم پلیس خوبی بودی...راجع کمکم کنی، چون هم ورزشکاری، هم تجربه محافظت داشتی

دستمزد حرفی ندارم، هرچقدر که فکر میکنی حقته بهت میدم فقط باش و در کنار من به کارا 

 «رسیدگی کن

 «چطور شد سراغ من اومدین؟ -

 «کسی رو مثل تو سراغ ندارم که اینقدر مسئولیت پذیر باشه -

 چند لحظه در سکوت نگاهش کردم. 

 «خب چی میگی؟ -

 «ه و نشونم رو میگیرم واقعا؟اسلح -

 «اش رو بهت میدمقول -

 «اگه بگیرم، هستم تا آخرش -

 لبخندی زد.

ها پر از شادی بود. حاال من دوباره پلیس بودم، ام خیره بودم و دلم بعد از مدتبه نشان و اسلحه

د ایها براش درس خونده و تالش کرده بودم رو دوباره به دست آورده بودم. ششغلی که سال
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رو پشتم گذاشتم و نشانم رو توی جیب کاپشنم و این شروع خوبی بود برای سال جدید. اسلحه

در  شنبه سوری نمونه. مجتبیاز دفترم بیرون اومدم. رضا زودتر رفته بود تا توی ترافیک چهار

حال جمع کردن بوفه بود و من به سپهر و میالد که از رختکن بیرون اومدن نگاه کردم. آخرین 

 نفرات بودن.

 «خسته نباشید -

 هر دو تشکری کردن. 

 «از پنجم به بعد باشگاه بازه اگه دوست داشتید بیاید... خودم نیستم هر روز اما سر میزنم -

 ای کرد.سپهر خنده

 «ول کن سیاوش... بدنو ساختم عید برم بخورم بخوابم... بیام باشگاه؟ -

 لبخند کمرنگی زدم. 

 «یدباشه حاال گفتم بدون -

 میالد کیفش رو روی دوشش انداخت. 

 «دمت گرم... بریم آقا؟ -

 «کجا ایشاهلل؟ -

اینا رفتن مسافرت قرار توی حیاط اونا آتیش روشن کنیم ی سپهر اینا دیگه... مامانشخونه -

 «و دور هم باشیم... گفت بهت دیگه؟

 بعد رو کرد به سپهر.

 «مگه نگفتی؟ -

 ام گرفت. خنده

 «ترمچاره دیروز بهم زنگ زد... اما دستتون درد نکنه من برم خونه راحتچرا بابا بی -
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 «غلط کردی. ما ترجیح میدیم ناراحت باشی -

 سپهر بود.

 «این شما؟ به خدا حال این چیزارو ندارم...بابا چرا اینقدر وحشی -

ا میشی پسه؟ بازم غلط کردی... فکر کردی پلیسی یه کمم از ما پهن تری زورمون بهت نمیر -

 «میای... تعارف نداریم باهات

 «امبه خدا خسته -

یقت خدا... بعدم رفیق شفاصال مهم نیست... بیا اونجا رو تختم بخواب. نیای ناراحت میشم به -

 «اومده تهران. نمیخوای بیای ببینیش؟

 ای بزنم. دلم ریخت. سعی کردم لبخند و کج و کوله

 «رفیق شفیقم کیه؟ -

 «ترانه... -

 «آهان... -

 «بابا سیاوش بیا دیگه... -

 ام.میالد زد به شونه

داداشم وقت مارو نگیر، وقت خودتم نگیر، بریم زودتر تا به ترافیک نخوردیم دهنمون سرویس  -

 «شه

 دلم برای دیدنش پر کشید. دلم تنگ بود. خیلی تنگ بود. نفسی بیرون دادم. 

 «باشه میرم خونه میام -

 «چه خبره خونه؟ -

 «برم یه لباسی عوض کنم، دوشی بگیرم -
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ام سکسی... بعدم امروز دیدم بعد تمرین دوش چشه لباسات؟ ماشاهلل یه دست مشکی خیلی -

 «گرفتی مگه اردکی؟ بیا یه سره از اینجا میریم

 ام گرفت. دستم رو کشید. خنده

 «برید شما من جمع و جور کنم خودم میام -

 «تا نیایتو میخوای بپیچی...من نمیرم  -

نمیخوام بپیچم، بذار با مجتبی خداحافظی کنم قفل کنم میام خودم.. فقط آدرسو واسم  -

 «بفرستید

 «نپیچیا... -

 «پیچم. من با موتورم اصال شاید از شماهام زودتر رسیدم... دیرتر حرکت کنم بهترهنمی -

 ادم و پیشاپیش سالدست دهارو خاموش کردم و با مجتبی باالخره رضایت دادن که برن، چراغ

و بعد از اون از باشگاه خارج شدم. در رو قفل کردم و روی موتور نشستم. جدید رو تبریک گفتم 

ام پیشم بود و میخواستم بعد از سه ماه ام بود. نشان و اسلحهشاید امروز بهترین روز زندگی

 ترانه رو ببینم... 

 سیاوش

ا هشکستم تا برای آتیش آماده باشه، بچها میهای خشکِ جمع شده از حیاط رو با کمک پچوب

 هم جمع شده بودند میگفتن و میخندیدن. صدای آیفون رو شنیدم، کسی نشنید انگار. دور

 «سپهر صدای دره... -

شون انداخت و بعد دوباره به سرعت ی ویالیی شیکمثل فرفره خودش رو به داخل خونه

 برگشت. 

 «استرانه -
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من  یکس به اندازهدونستم که هیچاش بودند و میتنگهای همه. دللبخند نشست روی لب

ومد ای ریز نقش رو دیدم که آروم آروم به سمت جمع میاش تنگ نیست. در باز شد و ترانهدل

تنگی کرد. به من که رسید لبخند و وقتی رسید تک به تک رو در آغوش گرفت و ابراز دل

ا خاکستری پهاش رو سرمه کشیده بود و سرتابود. چشم کمرنگی زد. کمی پوستش تیره تر شده

و مشکی به تن داشت. لبخند زدم. از ته دلم. دستم رو دراز کردم و بی توجه به دست دراز 

ام خودش رو به بغلم انداخت. لبخندم عمیق شد، عجیب نبود، همه رو در آغوش کشیده شده

ست چپم رو روی کمرش. اولین باری بود و من هم. دست راستم رو روی موهاش گذاشتم و د

 که در آغوشم بود...

 «حالت چطوره؟ -

 عقب کشید و دوباره لبخند زد. نشاط توی نگاهش رو میدیدم. 

 «خوبم. تو خوبی؟ -

 سری تکون دادم.

 «خوش گذشت؟ -

ترانه برو لباس عوض کن بیا... حاال وایسادن چاق سالمتی میکنن... دیر اومدی به اندازه  -

 «. بجنبکافی..

 سپهر بود که شاکی نگاهمون میکرد. ترانه رو کرد به من.

 «وحشیه این بشر... خوش گذشت آره... لباس عوض کنم تعریف میکنم برات -

سری تکون دادم در جواب. ترانه رفت و بعد با دامن کلفت خاکستری رنگ و پلیور مشکی یعقه 

ده بود. مثل همیشه. موهای حالت اش فرو کرده بود برگشت. شیک و سااسکی که توی دامن

اومد رو نگاه کردم و عشق کردم از اینکه رنگی بهشون سینه می دار مشکی رنگش رو که تا زیر

نزده بود. نشست کنار لیدا و من رفتم دنبال چوب ریز کردنم. جمع از همیشه خلوت تر بود. 

د، لیدا و امیرعلی، سپهر، میالمثال نبود سمیه، آرامش خاطری بهم داده بود و اصال معذب نبودم. 
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محبوبه، مسعود، من و ترانه. همین. عجیب و جالب بود. از اون جمع بزرگ این چند نفر بیشتر 

از همه صمیمی بودند و حاال من بینشون بودم. اینکه اینقدر زود من رو پذیرفته بودند خط 

زندگی  ردم یتیم بودن وکبه خودم داشتم. اینکه فکر میکشید روی تفکری که راجعبطالن می

از اندازه  ها بیشتوی بهزیستی من رو در داشتن روابط اجتماعی ضعیف کرده بود. البته که این

های فاحشی که باهاشون داشتم ها و تفاوتهای خوبی بودند و من رو با تمام کم و کاستیآدم

 پذیرفته بودند. 

 «بسه دیگه بیا بشین... -

 به صورتش زدم.  لیدا بود. لبخندی دوستانه

 «دوست دارم این کارو -

 «میدونم فهمیدم که دوست داری ولی نیومدی اینجا این کارو کنی که...بیا بشین -

 تبر رو روی تکه چوب کوبیدم.

 «هر چی شما بفرمایید لیدا خانم... -

 اش که کنار ترانه بود و خودش روبه دنبالش به جمع نزدیک شدم و لیدا نرفت سرجای قبلی

ا نگاه کردم. هنار امیرعلی رسوند و من کمی گیج برای پیدا کردن جا برای نشستن به صندلیک

 ترانه که روی تخت چوبی نشست بود، کمی خودش رو جمع کرد.

 «بیا اینجا جا هست -

بی حرف به سمتش رفتم و نشستم. گرمم شده بود، کاپشنم رو در آوردم و کنارم گذاشتم، ترانه 

 ، نگاهش کردم. پرسشگرایانه. با نگاهم پرسیدم که چیزی شده؟داشت نگاهم میکرد

 «هیچی... -

 ها نگاهم میکرد. ایش نگاه کردم. مثل بچههای تیلهبه چشم

 «تعریف کن چه کردی؟ -
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 ها که بیشترش از روی مستی بود باعث شد کمی سرش رو جلو بیاره. ی بچهصدای خنده

 «چی؟ -

 «کارا کردیمیگم تعریف کن از سفرت... چی -

 اش رو نزدیکم آورد. کمی جا به جا شد و تن

هزار جور بچه دیدم... بی لباس، پا برهنه اما پر از خوشی. براشون داستان میخوندم، نقاشی  -

 «میکردم، عکس میگرفتم... زندگی کردم... جات خالی بود

 «اومدمتعارف میزدی می -

 لبخندی زد. 

 «واقعا؟ -

 «ی تصمیم دوری کردنت بودیآره... ولی خب... پا -

 هاش رو انگار غم گرفت. لبخندش جمع شد و چشم

 «نه که تو خیلی اعتراض داشتی -

ها موجودات عجیبی بودند، تصمیم میگرفتن و اگر با ناراحت بود. از اینکه نه نگفته بودم. زن

هم اکردی یک داستان داشت و اگر نمیکردی یک داستان دیگه. نگشون موافقت میتصمیم

رو دور صورتش گردوندم و برای تمام اجزای صورتش دلم رفت، اون هم نگاهم میکرد، کمی 

های مشکی زیباش دادم و کمی متعجب از این سکوتم. نگاهم رو از روی موهاش به چشم

 صدام رو پایین آوردم. 

 ممن رو نشناختی هنوز. برای من هر چی تو بگی همونه. هر چی تو بخوای. حتی اگه خود -

 «نخوام

زده، کمی مبهوت. در جواب نگاهش کردم، شاید کمی خجالتهاش رو درک نمیحالت چشم

ام هام شاید کمی از روی نگرانیلبخند تلخی زدم و نگاهم رو به آتش دوختم. تا به االن حس
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قابل تشخیص بود. اما من دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتم. دلیلی برای مخفی کردن 

 دیدم.نمی

 «ام اضافه کنیم؟سیاوش قربون دستت یه آتیش دیگه -

 «میخواین گند بزنید به حیاط؟ -

 «نه بازم از این جا آتیشا هست توی انبار میرم میارم -

 «باشه پس بیار من درست کنم -

ها رفتم که صدای هینی شنیدم و سپهر رفت و من از کنارش بلند شدم و به سمت چوب

 همه رو روی خودم دیدم. ابرو باال بردم. زده برگشتم و نگاه شتاب

 «چیه؟ چتون شد؟ -

 مسعود کمی سرش رو خم کرد که پشتم رو ببینه. 

 «اس پشتت؟داداش اسلحه -

س ام رو در آوردم اسلحه از پشت لباتازه یادم افتاد که وقتی کت ام کوبیدم،دست به پیشونی

 ام کشیدم. معلوم بود. دستی روی اسلحه

ن رفیقای عزیزت نذاشتن برم خونه لباس عوض کنم بیام... گوش ندادن که با این آره... ای -

 «نمیشه رفت مهمونی –اسلحه رو از پشت کمرم بیرون آوردم –

 ترانه مبهوت و بی حرف نگاهم میکرد. میالد خندید. 

 «داداشِ من تو نشون ندادی اینو که... حاال غالفش کن تا نکشتیمون -

 ها رفتم. برگردوندم و به سمت چوباسلحه رو پشت کمرم 

 «نگران نباش، خالیه فعال -

 ترانه بلند شد و به سمتم اومد. 
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 «سیاوش... -

 نگاهش کردم. نگران بود. 

 «اسلحه برای چیه؟ -

 دست به کمر زدم و نگاهش کردم.

 «راستشو بگم؟ -

 «آره -

 «چند وقته هوس خودکشی به سرم زده -

 های درشتش درشت تر شد. چشم

 «چی میگی؟ یعنی چی؟ -

 ها مشغول کردم.خودم رو با چوب

 ...«با توام سیاوش -

 «بله؟ -

 «خودکشی چیه؟ برای چی؟ مگه چته؟ -

 هاش تر شد. راست ایستادم و نفس بیرون دادم. صداش لرزید و چشم

 «غلط کردم بابا... چشاتو چرا اینجوری میکنی -

 اخم کرد در حین ناراحتی. 

 «وش... خودکشی چیه؟اذیت نکن سیا -

 «شوخی کردم به خدا -

 ام.مشتش بی هوا کوبیده شد به سینه

 «بیشعور... -
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 دلم رفت برای دست ظریف اما پر زورش. 

 «تو جذاب ترین کسی بودی که تاحاال بهم مشت زده -

 اش گرفت. میون اخم خنده

 «مسخره نشو... اسلحه برای چیته؟ -

 «برگشتم به کار -

 گهان پر از شعف شد.نگاه ترانه نا

 «واقعا؟ -

 آرام پرسیده بود. 

 «اوهوم -

 لبخندی زد.

 «خیلی خوشحال شدم... خیلی -

 اش رو فشار کمی دادم. چونه

 «مرسی... -

 «چی شد یهو؟ -

ای از آتش اولی روی زمین گذاشت سپهر نزدیک شد و به قول خودش جا آتیشی رو به فاصله

 و تشکری کرد. 

 «امزده بگو چی شد.. ذوق -

یکی از رئیسای سازمان محافظت ارتش که از کارش بازنشسته شده اومد سراغم ازم خواست  -

ت اتوی آموزشگاهی که میخواد تازه تاسیس کنه کمکش کنم و در قبالش گفت اسلحه و نشان
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رو برات میگیرم و تورو میارم توی حفاظت سازمان... یعنی دیگه مامور آگاهی نیستم، مامور 

 «امسازمان حفاظت

 فهمید.هارو نمیجوره فرق اینهام گیج شده بود. شاید هیچکمی از حرف

 «چه آموزشگاهی میخواد تاسیس کنه؟ -

اش اینه که چطور بادیگارد کسی ها حفاظت رو یاد میده. یعنی عامیانهیه جا که به عالقمند -

 «میدههایی که نیاز به محافظ دارن محافظ و بعد به شرکت و آدم باشن

 «تو بلدی؟ -

 «چیو؟ -

 «که بادیگارد باشی؟ -

 «بودم... -

 «واقعا؟ -

 «آره.. -

 «بادیگارد کی؟ -

ی ریاست جمهوری قبل، اما فقط یه مدت کوتاه. تست دادم و قبول معاون وزیر نفت دوره -

 «شدم. فقط میخواستم ببینم میتونم یا نه

 «موزشگاتون نمیشه بادیگارد قرض کرد؟چه جذاب... کاش منم بادیگارد داشتم، از این آ -

 هارو توی سینی آهنی ریختم.چوب

 «من خودم هستم... بادیگارد اصال میخوای چیکار؟ -

 «جذابه -

 اخم کردم.
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 «خب من هستم دیگه -

 «بیکاری مگه تو؟ -

 «جدی بادیگارد میخوای؟ -

 «نه بابا شوخی میکنم -

 «چی میگید شما سه ساعته؟ -

 ه برگشت سمتش تا خواست جوابی بده مسعود صداش در اومد. محبوبه بود. تران

 «شما که همیشه با همید... حرفاتون تموم نمیشه؟ -

 های مرتب چیده شده گرفتم. کمی خم شدم و فندک رو روی چوب

 «کجا همیشه باهمیم؟ سه ماهه ندیدمش -

 «واال ماهم ندیدیمش -

 «چی دارن برات بگن باشه آقا جان... حسادت چرا.. ترانه برو ببین -

 ترانه لبخند زنان به سمت جمع برگشت و گفت:

 «توام زود بیا -

 ترانه

کنار محبوبه روی تخت چوبی نشسته بودم و براش از سیستان و بلوچستان میگفتم. میالد و 

سپهر و امیرعلی مست میخندیدن و میرقصیدن و گهگاهی از روی آتش میپریدند. لیدا بهشون 

 به ورزش و رژیم غذایی صحبتوش کنار تخت چوبی ایستاده و با مسعود راجعخندید و سیامی

 ام که خالی شده بود رو روی میز گذاشتممیکرد. سرد بود ولی سرمای دلچسبی بود. لیوان چای

های دوست داشتنی سیستان میگفتم. دقایقی بعد، مشغول تعریف کردن و برای محبوبه از بچه

هام گذاشته بودم تا گرم بشه هام رو الی زانوکنارک بودم و دست های زیبایاز ساحل و صخره

ام سنگینی کرد. سر باال آوردم و به سیاوش که مشغول گوش سپردن به که جسمی روی شونه
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هارو تنم کنم، نگاه کردم. کاپشنش رو روی تنم کرد که آستینمسعود بود و با سر اشاره می

ستم هام گر گرفته. دده. لبخندی زدم و حس کردم که گونهانداخته بود. فهمیده بود که سردم ش

های بزرگ لباسش کردم و رو کردم به محبوبه که حرفم رو ادامه بدم. با ابرویی رو درون آستین

 باال رفته نگاهم میکرد.

 «ها... نه؟ارادت خاصی بهت داره -

 «کیو میگی؟ -

یاوش گاه میکرد. محبوبه با سر به سلیدا سر رسیده بود و داشت کاپشن سیاوش رو توی تنم ن

 اشاره کرد و لیدا با لبخندی وسطمون نشست. 

 «نمیدونم واال -

های کاپشنش کردم که عجیب بوی تلخیِ دلچسبی بهش چشم غره رفتم و دستم رو توی جیب

 داد.می

 «ام هستسیاوش باادبه. دوست خوبی -

 «و خیلی گوشاش تیزه -

مون گرد شد. خودش رو کنارم جا داد و با لبخند کمرنگی سههای هرصدای خودش بود. چشم

 نگاهمون کرد.

 «بهم؟ چی میگفتین راجع -

 لیدا ابرو باال برد. 

 «تو که گوشات تیزه... شنیدی دیگه... چرا میپرسی؟ -

 «رو میشنیدم ولی خب به اسم خودم گوشام حساسهاگه میخواستم فضولی کنم همه -

 حفظ کرد.  محبوبه خونسردی خودش رو

 «گفتیم چقدر کارت جنتلمنانه بود... -
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 «کدوم کارم؟ -

 من جواب دادم. 

 «اینکه کاپشنت رو بهم دادی -

 «خیلی عجیبه؟ دیدم سردته منم دادمش بهت... -

 ای کرد. لیدا خنده

ل این دوتا خ دشه عجیبه، واال ماهم سردمونه...نه اونش عجیب نیست.. اینکه فهمیدی سر -

  «پسرامونن اصال حالیشون نیست چی به چیه و چل دوست

خندیدن کرد. با دیدنشون هر چهار نفر دادن و میای به امیرعلی و میالد که وسط قر میاشاره

 لبخند کمرنگی زدیم. دیوونه بودن.

 «اونارو ولش کن... بذار عشق کنن... چیزی میخواید به خودم بگید -

ها رفتار میکرد و باعث شد لیدا و محبوبه لبخندی ا خانمبهش افتخار کردم که این طور مودبانه ب

هم بلند شد بعد از دقایقی با سه پتو برگشت و شعورش رو بزنن و ازش تشکر کنن. سیاوش

 بیشتر به رخمون کشید. پتوی اضافه رو کنار من گذاشت. 

 «اگه گرم نشدی میخوای اینم بندازم روت؟ -

شست. تصمیم به دوری ازش بدترین تصمیمی بود که نلبخندی بهش زدم که داشت کنارم می

 ام گرفته بودم. توی زندگی

 "ی فرار، عاشق زندانبان شدم...لحظه "

 «نه خوبم. کاپشنت خیلی گرمه. خودت نمیخوایش؟ -

  «من خوبمنه  -

 لیدا بلند شد.
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 «چیزی از داخل نمیخواید؟ -

 «میری توو سردت شد؟ -

 «م رو آتیش... گشنگی مردیمنه میرم سیخارو بیارم بذاری -

 «اگه سنگینه من بیام -

 سیاوش بود.

 «نه چیزی نیست... -

 بلند شد.  محبوبه

 «من میرم کمکش... -

 «میخواید منم بیام؟ -

 «نه بابا بشین تو... خستگی سفر در کن -

ها که به تازگی مسعود هم هر دو به سمت در ورودی خونه رفتن و من و سیاوش به جمع پسر

 گروه رقصشون اضافه شده بود نگاه کردیم. به

 «تو مشروب نخوردی؟ -

 «واسه اینکه اون وسط نیستم میپرسی؟ -

 «شیام اینجوری نمینه... میدونم اگه بخوری -

 «نه... دیگه فکر نکنم توی جمعی بخورم. به ضرر کارمه -

 با لبخند برگشتم و نگاهش کردم. 

 «صف؟حتی اگه یه پیک یواشکی باشه نصف ن -

ی چشمی جذاب باشن؟ های گوشهشد خطهاش جمع شدن. میی چشملبخندی زد که گوشه

 می شد. 
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 «به تو نه نمیگم. میدونی خودت -

 «به من فقط؟ -

 «به تو فقط -

 «چرا؟ -

ام میکوبید. نگاهم کرد، انگار که فکر میکرد سوالم رو با شوخی ی سینهقلبم محکم به قفسه

ای بشنوم. جوابی اونقدر بودم و واقعا احتیاج داشتم که جواب منطقیپرسم، اما من جدی می

 بهش در بیاره.اندازه و منطقی که من رو از این سردرگمی راجع

 «مهمی برام -

 «چرا مهمم؟ -

نگاهش رو از نگاهم گرفت و به آتیش دوخت. صدای آهنگ شاد اصال با حال دلم همخونی 

 نداشت. 

 «جواب سوالت سخته ترانه -

 «چرا سخته؟ -

 لبخند کمرنگی زد.

 «چقدر سوال می پرسی بچه -

 «وقتی گفتم دوری کنم، دوست داشتی دوری کنم؟ -

 این سوالی بود که در این سه ماه دوست داشتم هر روز و هر ثانیه ازش بپرسم.

 «معلومه که نه... مگه احمقم؟... -

 «ولی قبول کردی -
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ما اینم بدون، نزدیکی به من هیچ نفعی بهت نمی بهت گفتم هر چی تو بخوای همونه... ا -

 «رسونه

 «مگه آدما باید حتما نفعی بهم برسونن؟ -

آره... مثال من که کنار توام، تو باعث میشی بخندم و خوشحال تر باشم، اما در مورد تو کامال  -

 «برعکسه. من نشاط نگاهت رو گرفته بودم

 بهت زده نگاهش کردم.

 «کنی؟واقعا همچین فکر می -

 دوباره نگاهم کرد. 

هم هچشماتو اینقدر درشت نکن... فکر نیست، من واقعا دیدم. وقتی دیدی از یه اندازه بیشتر ب -

نزدیک شدیم، ترس برت داشت، دوست نداشتی، خوشحالیت از بین رفت، توی جمع همش 

م ون دست خودتوی خودت بودی، انگار که وجود من معذبت میکرد... ترانه.. اگر کاری کردم بد

هات نشم. نمیخواستم ی حواسم بوده که وارد حریم و خط قرمزنبود... ولی باور کن من همه

 «ناراحتت کنم. تو میدونی من چقدر روت حساسم...

اش تکیه بدم و هیچی نگم؟ آب دهانم رو قورت عجیب بود که دلم میخواست سرم رو به شونه

 رفت. هم ازش دوری میکردم از بین نمیها دادم. کشش بین من و سیاوش، اگر سال

اون شب توی دفترم... غذا خوردنمون، حرف زدنمون، حتی نگاه کردنمون به هم... یه جوری  -

 «بود سیاوش.. میفهمی؟ تو حس کردی؟

ه هایی کهاش رو بست. انگار که به خاطر آورد، با تمام حسای چشملبخندی زد و برای لحظه

 فت. نگاهش کردم. اون لحظه داشت. چیزی نگ

 «هیچی نمیگی؟ -
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میدونی اون شب بعد چند وقت غذای گرم خوردم و حس کردم زندگی هنوزم قشنگه؟ با  -

وقت مثل اون شب آرامش نداشتم؟ حتی به نظرم که هیچینکه تا صبح نخوابیدم اما میدونی ا

 «هیچ شبی مثل اون شب تهران اینقدر قشنگ نبود...

  با ناراحتی نگاهش کردم.

 «نخوابیدی تا صبح؟ -

 لبخند کمرنگی زد و چیزی نگفت. 

 «جات راحت نبود نه؟ -

 «خوابم... خیلی عادت به خوابیدن ندارم...همه چیز خوب بود ترانه... من کم -

 «این حرفات... یعنی توام حسش کردی نه؟ اون چیزی که من میگم رو فهمیدی؟ -

بیرون زده بود نگاه کرد و بعد دستش رو جلو  به چهار انگشتم که به زور از آستین کاپشنش

آورد و چهار انگشتم رو بین دستش گرفت. انگار که برق به تنم وصل شده. گرم شدم. گرِم 

 گرم. 

 «فهمم...تو حتی اگه نگاهمم کنی من می -

ا درونم کرد امبه اینکه احساساتم یک طرفه بوده رو نقض میهاش تفکراتم راجعتمام این حرف

احتیاج به یک حرف قاطع تر و محکم تری داشت. دلم نمیخواست زوری ازش حرف  هنوز

 بکشم. 

 «اگه نگاهمم کنی میفهمی، پس چرا میگی باعث ناراحتیم شدی؟ -

 «چون شدم -

 سرم رو کمی پایین آوردم تا صورتش رو که به سمت آتش بود بهتر ببینم. 

 «نشدی سیاوش... هیچ وقت... -
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 رخشوم دستم رو رها کرد و صاف نشست، من اما بی اهمیت هنوز به نیمصدای پا که اومد آر

تند  شد. سیاوش بلند شد و قبل از اینکه قدمخیره بودم. لیدا بود که با سینی سیخ نزدیک می

 کنه به سمت لیدا برای کمک گفت:

 «مناگر اون من نبودم که باعث ناراحتیت شدم بگو کی بوده... تا دنیارو رو سرش خراب ک -

هاش. یک جوری هاش ذوق ذوق میکرد و قلبم از شنیدن حرفهام از برخورد دستانگشت

 ...ها پرواز میکردند.کارو خواهد کرد... توی دلم انگار پروانهمیگفت، که میدونستم حتما این

 "قلب من از صدای تو چه عاشقانه کوک شد..."

 سیاوش

ه توی بشقاب رو بخوره. به نظرم توی این ی باقی موندحواسم بهش بود که تا آخرین جوجه

سفر سه ماهه دو سه کیلو وزن از دست داده بود. به نگاهم که بهش خیره بود نگاه کرد و با 

م لبخند خجول تحویل«. بخور همرو»اشاره پرسید که چیه؟ اشاره کردم به بشقابش و لب زدم 

 داد و سری به حالت مثبت تکون داد. 

 «م شمال. کی میاد؟ها من فردا میربچه -

پهر اختیار اخمی روی صورتم نشست. سپرسید. نیومده دوباره میخواست بره. بیترانه بود که می

 نوشابه رو سر کشید. 

 «مامانت اینا اونجان؟ -

نه مامانم و بابام رفتن دبی با تارا و بهادر... میخواست لباس عروس بخره. بابامم کار داشت.  -

 «.. گفتم برم شمالمنم بلیط گیرم نیومد.

ای داشت موندنش. اما مهم این نبود، اگر روزی یک دلیل دیگه نگاه دزدیده بود. دروغ میگفت.

سرم باشه، من میتونستم ببرمش دبی تا لباس کرد همسرم و تاجرسید که ترانه قبول میمی



@yekefarvardin ع-نویسنده: هلیا  یک فروردین 

272 

 

ب اعروس در شان و شخصیت خودش انتخاب کنه؟ گلوم سنگین شد. باقی غذام رو توی بشق

 ای نشستم. مسعود که به قول خودش کره کرده بود ریختم و گوشه

 «تنها میخوای بری شمال یعنی؟ -

 «گفتم شمام بیاید دیگه... -

ی شمال باال گرفت و من همش داشتم به جیبم و پولی که توی حسابم به برنامهصحبت راجع

م. هارو میکردید این فکرداشتم و عروسی و هزارتا خرج دیگه فکر می کردم. شاید اصال نبا

وقت ترانه من رو حتی برای اینکه به عنوان یک دوست پسر کنارش باشم نمی شاید هیچ

ها به خودم نهیب میزدم که دوری کن، دور پذیرفت اما... اگر روزی میپذیرفت چی؟... مدت

مش. در ستاش داشتم. با تمام وجودم می خواباش، نرو، نبین، نشنو. اما نتونسته بودم. دوست

 کنار زنی قرار گرفتن، اون هم زنی مثل ترانه، که اینقدر قدرتمند و آدم حسابی بود، فقط دوست

داشتن کافی نبود، پول و جایگاه و قدرت اجتماعی و هزارتا چیز دیگه میخواست که من نداشتم. 

 من تنها دلی داشتم و عقلی که هر دو ترانه رو میپرستید. 

 «تو میای باهام؟ -

فکر بیرون اومدم و نگاهش کردم. کاپشن من تنش بود هنوز، دماغش کمی از سرما قرمز  از

بود و موهاش صورتش رو قاب گرفته بود و نگاهش معصومانه خیره بود به صورتم. بلند شده 

 و به کنارم اومده بود. مهم بودم براش انگار. 

 «کجا؟ -

 «شمال... -

 «بقیه نمیان مگه؟ -

 «هاشون باشن...تحویل خونه نه همه باید سال -

 «حاال حتما باید بری شمال؟ -
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 «هوس کردم... تو اصال گوش دادی چی گفتیم؟ -

 «نه حواسم نبود -

ها بیان ویالی ما... منم گفتن یکی دو روز زودتر برم یه کم قرار شد فردای سال تحویل بچه -

ه بیا، مشکلی نیست. اگرم نه کبه اونجا برسم و یه چرخی بزنم... تو اگه دوست داشتی باهام 

 «ها بیاقرار بذار با بچه

 «االن یعنی من نیام تنها میخوای بری؟ -

تام ها بود. دماغش رو بین انگشسری به عالمت مثبت تکون داد. لبخند کمرنگی زدم. مثل بچه

 گرفتم. 

 «چرا حاال قیافت اینقدر سرتقه؟ -

 م آزاد کنه. اش گرفت و سعی کردم دماغش رو از انگشتاخنده

 «کجام سرتقه -

 «چشمات واال.. -

 «میای یا نه...؟ -

اونجارو  کیش و من شلوغی نمیدونستم چی بگم. رضا و ویدا و چند تا از دوستانشون رفته بودند

 از این بهتر بود که کنارش دم. من هم سال تحویل تنها بودم چیبهانه کرده بودم و نرفته بو

رانه آورد. اگر تام رو به یادم میکسیپولی و بیفکارم که بیباشم؟ جهنمی گفتم به تمام ا

 شد. ها هم اوکی میقسمت من بود، بقیه چیز

 «میام که تنها نباشی -

 «فقط واسه همین؟ -
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ی هاییه جور عجیبی نگاهم کرد و یک جور عجیب دیگه سوال رو پرسید. این از همون سوال

دشون داستان بافی میکردند. صدام رو کمی پایین ها می پرسیدند و بعد برای خوبود که زن

 آوردم. 

 «اولین چیز مهم برای من اینه که تو توی امنیت باشی و حالت خوب باشه -

ها مشغول صحبت چند لحظه بی حرف و حرکت نگاهم کرد بعد اومد و نشست کنارم. بچه

 و کردم سمت ترانه. اومد کی بود. ربه دوست پسر جدید دختری شدند که من یادم نمی راجع

 «خب حاال کی حرکته؟ -

 «ای؟فردا صبح... اوکی -

 «آره... ساعت چند؟ -

 «خوبه؟ 5 -

 «خوبه -

 «خواب که نمیمونی؟ -

 «خواب؟ من؟ -

 «چه میدونم -

 «دم خونتونم 5نه بابا...  -

 «دم خونتونم 5نه خیر... من  -

 هام رو ریز کردم. چشم

 «ا...از االن شروع نکن اذیت کردنم -

 اخم کرد. تصنعی.

 «چه اذیتی کردم من؟ -
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 «دم خونتونم... 5ساعت  -

 «خب چه اصراریه؟ من میخوام ماشین بیارم -

 «ماشین منو تو چه فرقی باهم دارن؟ -

 «فرقی ندارن... ولی تو کلی همش منو بردی آوردی دیگه نوبت منه -

منم فکر میکنم باید هی باهات اگه میخوای اینجور تعارف کنی من نیام ویالتون... چون  -

تعارف کنم اونوقت راحت نیستم... بعدم میدونم که ماشین تو خیلی از ماشین من نو تر و 

 «تمیزتره... اما تحمل کن لطفا

 ای رفت و خودش رو لوس کرد.چشم غره

 «باشه خب -

 "جهان کوچک من از تو زیباست..."

ام رو توی پارکینگ آب گرفته بودم، گرفتههام رو برداشته بودم، ماشین خاک بهترین لباس

هایی که شب قبل در راه خونه خریده بودم رو توی داشبورد گذاشتم. کنار در شکالت و پاستیل

آب گذاشتم، وسایل چای و آبجوش رو روی صندلی عقب گذاشتم، پتو نازک نرم با بالشتی 

ست داشتم راحت باشه. کوچک هم براش گذاشتم. شاید بهترین ماشین رو نداشتم، اما دو

هام کشیدم و نگاهی به خودم داخل آیینه انداختم. یک نشستم پشت فرمون، دستی به ریش

ها ندیده بودم. نفسی بیرون دادم و راه افتادم. بارون هام بود که در این سالچیزی توی چشم

ود. ها مونده بونها. تاریک بود هوا هنوز، بوی آتیش و باروت هنوز توی خیابزده بود به خیابون

 "ترانه"صدای زنگ موبایلم سکوت خیابون رو شکست. 

 «جانم... -

دای کنه بهش بگم. صها میخواستم وقتی صدام میاین اولین جانم بود. جانمی که شاید مدت

 آلودش باعث شد لبخند بزنم. خواب
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 «سالم... -

 «آلو...سالم... صبح بخیر خواب -

 «صبح بخیر... اومدی؟ -

 «... تو تازه پاشدی؟5ه، میرسم تا آر -

 «آره، وسایالمو دیشب جمع کردم... فقط باید لباس بپوشم -

 «باشه پس، رسیدم زنگ میزنم بیا دم در... باشه؟ -

 «باشه -

 «زودتر نیای ترانه -

 «باشه -

 «مرسی -

 «فعال کاری نداری؟ -

 «نه خداحافظ -

هاش رو بیرون آورد و با اخمی نگاهم کرد. اش بودم. پسر جوونی وسایلو ساعت پنج دم خونه

 اش خندید. ترانه به اخم

همایون ایشون یکی از دوستای بسیار خوبم سیاوشه... که فکر کنم اگه باهاش آشنا شی  -

 «خیلی خوشت بیاد، هم ورزشکاره هم پلیسه

 های سری بهمایون لبخند کمرنگی زد و دست به طرفم دراز کرد و من با لبخند دوستانه

 عالمت آشنایی تکون دادم.

ی تربیت بدنی به درس خوندن توی رشته سیاوش همایونم از بچگی پیش ما بوده و در کنار -

 «کنهماهم توی کارای خونه کمک می
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 «خیلی خوشبختم آقا همایون -

 «ممنون، من هم خوشبختم -

 «امنگران ترانه خانم هم نباش. امانت دار خوبی -

 «لطف میکنید -

ز خداحافظی از همایون بی حرف نشستیم توی ماشین و من حس غریبی داشتم. راه افتادم بعد ا

و زیر چشمی نگاهش کردم، کمربندش رو می بست. لباس ورزشی ست پوشیده بود. خوشتیپ 

اومد برای شروع کردن بحثی. ترجیح دادم ساکت بمونم و به و ساده بود. چیزی به ذهنم نمی

دی که توی سلول به سلول بدنم به وجود اومده بود فکر کنم. های عجیب و غریب جدیحس

 زد، یا خیلی خسته بود یا مثل من حسای عجیب سراغش اومده بودند. هم حرفی نمیاون

 «خسته نیستی؟ -

 کرد و سوال می پرسید.نیم نگاهی به صورتش انداختم. به رو به رو نگاه می

 «نه، خسته به نظر میام؟ -

 «ه یه جوری...نه... تو همیش -

 «یعنی االن مشخص نیست کال نخوابیدم؟ -

 «نه. چرا نخوابیدی؟ -

 «یه کم خونه کار داشتم، تا وسایلمم جمع جور کنم طول کشید... تو خوابیدی؟ -

 «من آره یه دو سه ساعت خوابیدم... -

 «برات بالشت و پتو گذاشتم پشته. بردار بخواب یه کم. تا روشن نشده -

 ب چرخید.بی حرف به عق

 «ام داریم... میخوای بریزم برات؟اِ... وسایل چایی -
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 «نه فعال... اگه میخوای برای خودت بریز -

 «نه منم نمیخوام... -

پهن ماشین درست کرد و بعد  اش رو روی صندلیپتو و بالشت رو برداشت و جای خواب 

 ها بود. هاش رو در آورد و پاهاش رو جمع کرد. مثل بچهکفش

 «گه خوابت گرفت بیدارم کن باشه؟ا -

 به من؟ای روی صورتم نشست. چی فکر می کرد راجعلبخند کج و کوله

 «باشه خوب بخوابی -

 «شی بخوابم؟ناراحت نمی -

 «چه حرفیه. چرا ناراحت شم. از خدامه راحت باشی... بخواب -

ه د و من در سکوت بچیزی نگفت و بعد از دقایقی کلنجار و جا به جا شدن باالخره خوابش بر

ان جکشید خیره بودم و گوشابری میخورشیدی که داشت به زور خودش رو به آسمون نیمه

 هاش. سپرده بودم به صدای نفس

 "کنارت اونقدر آرومم که از مرگ هم نمیترسم..."

 ترانه 

و رفته رهام رو باز کنم. فصدای بارون دقایقی بود که بیدارم کرده بود اما دلم نمیخواست چشم

ی صدای بارون مثل الالی وی نرمی که سیاوش برام آورده بود.بودم توی صندلی ماشین و پت

آورد. اما واقعا هام میبخش بخاری بیشتر خواب رو به چشمزیر گوشم میخوند و گرمای لذت

هام رو باز کردم کردم ده ساعته خوابیدم. آروم چشمزد. حس میبدنم دیگه خواب رو پس می

ن به در تکیه داده و خوابیده بودم اولین چیزی که دیدم مردی اخمو بود که خیره به جاده و چو

اش روی فرمون. نگاهش کردم. ته ی پنجره بود و دست دیگهکرد و یک دستش لبهنگاه می

هاش رو بیشتر از هر چیزی های کنار چشماش به صورتش میومد، خطهای کوتاه و مرتبریش
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اشتم. انگار که سنگینی نگاهم رو حس کرد، برگشت و نگاهم کرد و توی صورتش دوست د

 جاش رو به لبخند کمرنگی داد.  اخم

 «پاشدی باالخره... -

 خودم رو کش دادم.

 «چقدر خوابیدم؟ -

 «سه ساعت نا قابل -

 «خیلی چسبید -

 «معلوم بود. تکونم نخوردی -

 «یه جوری رفتی من اصال نفهمیدم توی ماشینم -

 «اومدم که راحت بخوابی آروم -

 «مرسی... -

 «وظیفمه... گشنته؟ -

 «خیلی، تو خسته نیستی؟ -

 «نه... هوا خوب بود کیف کردم -

 ام رو گرفته بود. چالوس دوست داشتنی بارون میومد و مه، جاده

 «ترافیک نبود؟ -

 ایستممیای اومدیم... یه کمم صبر کنی یه جای خوب چرا اوایلش بود... ولی خوب موقع -

 «برای صبحونه

ای که کنارش داشتم رو چیزی نگفتم و تکیه دادم و خیره شدم به جاده. این آرامش لعنتی

 جا تجربه نکرده بودم. هیچ
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 «ها چیزی نگفت که داری تنها با من میری سفر؟کسی از بچه -

 نگاهش کردم. به رو به رو خیره بود. 

 «نه. کی چی بگه مثال؟ سمیه؟ -

 ی بهم انداخت. نیم نگاه

 «مگه میدونه؟ -

 «مهمه برات که بدونه؟ -

 لبخند کمرنگی زد.

 «خودت چی فکر می کنی؟ -

 «نمیدونم -

 «معلومه که برام مهم نیست -

 چیزی نگفتم. 

میشناسن. توام دوست  ماه بیشتر نیست که 7-6ی دیشب بود. باالخره منو هامنظورم بچه -

 «عزیزشونی...

ای ای نمیتونه برام تصمیم بگیره... برم میگیرم. نه اونا نه کس دیگهمن برای خودم تصمی -

همین اگر یک درصد هم اعتراضی داشته باشن توی دلشون نگه میدارن... بعدم اصال دلیلی 

 «نداره که اعتراضی داشته باشن، تورو دوست دارن و همیشه باشی و نباشی ازت تعریف میکنن

 «لطف دارن -

 «لو پرسیدی؟حاال چرا این سوا -

 «همین جوری... حس کردم یه کم متعجب شدن که میخوای با من بری -

 «حال ندیده بودن همچین کاری کنمخب آره... چون تابه -



@yekefarvardin ع-نویسنده: هلیا  یک فروردین 

281 

 

 نگاهی به صورتم انداخت. دوباره نیم

 «خب چرا کردی؟ -

 «تو آدم قابل اعتمادی هستی -

 ود. بار با نگاهی که پر از مهربونی بدوباره نگاهم کرد، این

تو به من لطف داری... ولی اینو از من یادت باشه، به هیچ کس اعتماد نکن ترانه. خب؟  -

 «تونه ترسناک باشه...پشت صورت آدما خیلی چیزا پنهونه. خیلی چیزا که می

 «نترسونم -

 «از من؟ -

 تونست ترسناک هم باشه؟ نه.بی حرف نگاهش کردم. این آدم می

نم وقت، هیچ وقت کاری نمیکولی میتونم بهت قول بدم که هیچ من نمیگم بهم اعتماد کن -

 «که به ضررت باشه...

 «حتی اگه اون کار به ضرر خودت باشه؟ -

 به نظر خودم سوال سختی بود. 

 «آره... -

 «بهشزود جواب نده سیاوش. فکر کن راجع  -

مه به ذهنت میاد از فکر کردن نداره.. اتفاقا اون جوابی که توی این جور سواال اول از ه -

 «ترههمش درست

 «خب چرا باید به خودت ضرر بزنی برای کس دیگه؟ -

 «برای کس دیگه نه. برای تو -
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ساکت شدم. به معنای واقعی. نمیدونم شاید این همون چیزی بود که توی ذهنم دنبالش 

یاوش س ی عمیق عاطفی در حال شکل گرفتنه. اماشد که یک رابطهگشتم تا بهم ثابت میمی

هاش رو این طوری میزد و من هم تا به صراحت حرفی رو متاسفانه یا خوشبختانه حرف

شنیدم نمیتونستم قبولش کنم. سکوت کردم و اون هم چیزی نگفت. بعد از دقایقی رو به نمی

روی رستورانی ایستاد و برای صبحانه پیاده شدیم. ازم نپرسید چی میخورم و بعد از دقایقی 

 ی میز بود. املت و نیمرو، سرشیر و عسل، پنیر و کره، چای و آب پرتغال.چیز روهمه

 «چه خبره؟ -

 لبخند گرمی زد.

 «سردت نیست؟ -

 «نه خوبم -

 «شینیماگه سردت شد بگو میریم داخل می -

 «نه دوست دارم این هوارو. چرا اینقدر چیز میز سفارش دادی؟ -

 «الغر شدی -

رفته بودم روی ترازو فهمیدم دو و نیم کیلو توی سفر سیستان از هام باال رفت. دیروز که ابرو

 ام، اما کسی بهم نگفته بود الغر شدی. فکر میکردم فقط خودم فهمیدم. دست داده

 «چیه؟ چرا اینجوری نگاهم میکنی؟ اشتباه میکنم؟ -

 «نه... -

 ای زد. خجالت کشیدم.لبخند پیروزمندانه

 «د نشدهجای خجالت کشیدن بخور تا سر -
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ای نبودم، خوش خوراک و خوش غذا بودم. از هر چه روی بی حرف شروع کردم. آدم تعارفی

ای مختلف حرف زدیم. این که کنارش خودم بودم و حس به چیزمیز بود خوردم و در میان راجع

 میکردم اون هم خودشه آرامش خاطرم رو بیشتر میکرد. 

 سیاوش

های ویالیی شمال کشور بودیم و طبق اطالعاتی هرکطبق آدرس، در راه یکی از بهترین ش

ها مدرن و گران قیمت بودند و هر کسی نمیتونست در اون شهرک ویال که داشتم تمام ویال

شدم اعصابم بهم میریخت. نمیدونم چرا مدام بخره. وقتی با چیزی که ترانه واقعا بود مواجه می

ها از هم دور بودیم فرار کنم. شاید چون سنگمیخواستم از اینکه از لحاظ اجتماعی و مادی فر

ای سراسر مرفه غرقه. کسی رو میدیدم که کردم این آدم توی زندگیوقتی کنارم بود حس نمی

روز ام چیزی بدغدغه و نیاز هاش شبیه به منه. سعی کردم به خودم مسلط باشم و از ناراحتی

 ندم. جلوی یک سوپرمارکت بزرگ ایستادم.

 «خرید یا میخوای بشینی؟ میای باهام -

 «میام -

، از آب معدنی گرفته تا برنج و چای و وسایل هفت سین. کردیمهر دو پیاده شدیم. خرید 

ی حساب کردن وقتی دست توی جیبش کرد، بهش اخم کردم. ترسید و عقب کشید. موقع

تم. بی فهای سنگین رو برداره، باز هم اخم کردم و کیسه رو از دستش گروقتی خواست کیسه

حرف نشست توی ماشین و من هم نشستم. روش به سمت پنجره بود. قهر کرده بود. چطور 

 باید پا پیش میگذاشتم؟ 

 «ترانه؟ -

 نگاهم کرد. 

 «قهری؟ -

 دوباره سرش رو برگردوند به سمت پنجره.
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 «نه -

 «پس قهری -

 چیزی نگفت. 

 «نگاه کن به من... -

اش رو گرفتم و به سمت بود. دستم رو دراز کردم و چونهها قهر کرده تکونی نخورد. مثل بچه

مشکی رنگش دلخورانه نگاهم میکرد. شصتم رو  های درشت و گردخودم برگردوندم. با چشم

 اش کشیدم. کمی نرم شد. روی گونه

 «قهر نکن با من... ناراحتی بگو. ولی قهر نکن... -

 «قیهدوست ندارم اون جوری بهم اخم کنی. اونم جلوی ب -

 «حواسم بود که کسی نبینه -

 «ام نباشه دوست ندارم اینجوری باهام برخورد کنیحتی کسی -

ات کنی یا بار سنگین برداری. مگه من منم دوست ندارم وقتی هستم دست توی جیب -

 «مُردم؟

 «خدا نکنه... مگه مهمون توام؟ ویالی ماست -

اری که می تونم بکنم همینه. من شما لطف کردی منو دعوت کردی منم کوچیک ترین ک -

ویال ندارم تورو دعوت کنم که بتونم جبران کنم برای همین حساب کردن چهار قلم جنس 

 «شاید کمی جبرانش کنه...

 «شدی یهوهر چی باشه نباید اینجور تند می -

ترین اخم رو نمیپذیرفت. برای خودش شخصیت قائل بود. از همین ام گرفت. کوچیکخنده

 میومد.  هاش خوشماخالق

 «ببخشم...میبخشی؟ -
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 هاش رو نازک کرد.اش کردم. کمی چشمکمی خنده به صورت اخموش نفوذ کرد که من حس

 «بهشحاال فکر می کنم راجع -

 اش رو فشار دادم. لبخند زدم، چونه

 «سرتق نشو... قهر کردنت باید در حد دو سه دقیقه باشه... -

 شید و دوباره پشت چشمی نازک کرد. اش رو از دستم بیرون کچونه

 «ام بلند نیستیمنت کشی -

 ماشین رو روشن کردم. 

نه واال... در همین حدم تاحاال واسه کسی انجام ندادم... دیگه تو یه ذره بهم ارفاق کن.  -

 «خیلی تجربه ندارم

 چیزی نگفت. 

 «نبینم کم حرف بشیا... دوباره حرف بزن برام... -

 «صدای من؟خسته نشدی از  -

 «چشه صدات؟ -

 «چیزیش نیست ... زیادی بشنوی خسته میشی دیگه -

 «من نمیشم... -

 «خب چی بگم؟ -

تحویل رو با یه آدم کج و کوله مثل  امممم... نمیدونم... چه حسی داری امسال میخوای سال -

 «من بگذرونی؟

 «مسخره نشو سیاوش. چه حرفیه؟ -

 «ام برات پاستیل و شکالت گرفتم توی داشبوردهکولهام... ولی با اینکه کج و جدی -
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 با خنده در داشبورد رو باز کرد و پاستیل و شکالت رو بیرون کشید. 

 «دستت درد نکنه... -

 «وظیفمه... لطف میکنی یه چایی برام بریزی؟ -

 بی حرف به عقب برگشت و برای خودم و خودش چای ریخت. 

یا نبات یا توت یا خرما...  –سرش روی توی ظرف کرد  -شکالت میخوری یا قند... یا اممم -

 «اوه سیاوش چقدر چیز میز آوردی

 ام گرفت. خنده

 «نمیدونستم کدومش رو دوست داری خب -

 «من همه چیز دوست دارم. حاال تو چی میخوای؟ -

 «من تلخ میخورم -

 «اِ....واقعا؟ -

 «آره بده؟ -

 «اس خبنه بدمزه -

 «به نظرم خوبه -

 «ی بگم واال... خودم... امممم... شکالت رو انتخاب میکنمچ -

 ظرف رو سرجاش برگردوند و شکالتش رو باز کرد. 

 «اسکال حرکاتت خیلی جنتلمنانه -

 ام گرفت. خنده

 «چرا؟ -

 «میدونی دخترا از چی خوششون میاد... بعد هی بگو من تجربه ندارم -



@yekefarvardin ع-نویسنده: هلیا  یک فروردین 

287 

 

 «ندارم به خدا. هوشم باالست -

 خندید.

 «روپر -

هامون رو با شوخی و خنده خوردیم و زدم. چاینفسی بیرون دادم. باهاش شاد بودم. لبخند می

ی من توی حیاط همچین شون رسیدیم. پاترول خستهبعد باالخره به ویالی شیک و مدرن

د ی که شاییهاتفاوت باشم و از لحظهاومد. سعی کردم بیویالیی واقعا مسخره به نظر می

ها رو داخل بردم و به زور ترانه اومد لذت ببرم. وسیلهام پیش نمیه توی زندگیوقت دیگهیچ

ی باال کنار اتاق خودش که حمام و دستشویی هم داشت انتخاب کردم. ویال یک اتاق در طبقه

کردم ام رو جا به جا میشش خواب داشت که دو خواب خواهر و مادر و پدرش قفل بود. ساک

 کردم. میو به ویو دریا نگاه 

 «سیاوش بیام توو؟ -

 «بیا... -

اش رو با پیراهن بلند طوسی رنگ راحت عوض داخل شد و نگاهش کردم که لباس ورزشی

 کرده بود و موهاش رو باالسرش جمع کرده بود. 

 «راحتی؟ -

 «آره چرا راحت نباشم؟ -

 لبخندی زد. 

 «یه کم بخواب بیدارت میکنم برای ناهار -

 «بم نمیبره. ایشاهلل خواب برای شبمن که دیگه خوا -

 جلوتر اومد و دست به سینه و اخمو نگاهم کرد. 

 «یعنی چی... نخوابیدی دیشب...خوب نیست برات -
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حس کردم کمی رنگ به صورتش داده. خیلی نامحسوس. مثال کمی رژگونه و برق لب. برای 

 من بود؟ لبخند زدم.

 «ار کنم؟خب هوا که روشنه دیگه خوابم نمیبره، چیک -

 ابرو باال برد. 

 «ات رو بپوش من میام بهت میگم چه جوری بخوابیخب باشه... تو لباس راحتی -

هام رو با تی شرت و شلوارک عوض کردم و منتظرش شدم. دوباره در اعتراضی نکردم. لباس

 زد. 

 «سیاوش بیا -

 د. بی حرف به دنبالش راه افتادم. وارد اتاق کناری که اتاق خودش بود ش

 «بخواب روی تخت من... -

 متعجب نگاهش میکردم که به سمت پرده رفت و کامل کشیدش، اتاق تاریک شد. 

 «منم توی نور نمیخوابم -

به اتاقش نگاه کردم. همه چیز سفید و ساده بود. مثل خودش. سفید، پاک، ساده. به سمت 

 تخت دو نفره رفتم و روش نشستم. 

 «گیر دادی بخوابم حتما؟ -

 «آره -

 «بعد خودت بری غذا درست کنی آره؟ -

 لبخند زد.

 «آره میخوام یه چیز خوشمزه درست کنم -

 «چی مثال؟ -
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 «حاال برم ببینم چی داریم. تو بخواب که خیالم از تو راحت باشه -

 «تونم بخوابم وقتی تو داری کار میکنیمن نمی -

 ام رو هول داد و هدایتم کرد سمت بالشت.شونه

 «سیاوش حرف نزن...بخواب  -

 ناچار دراز کشیدم، پتو رو روی تنم مرتب کرد. 

 «بند هم هستتوی این کشو چشم -

 «چه مجهز -

صبحا آفتاب اول میزنه توی اتاق من... منم چون خواباآلوم و خواب شمال رو با هیچی عوض  -

 «نمی کنم اتاقم مجهزه

 «خب تو خوابت نمیاد؟ -

 «این همه خوابیدم مگه خرسم؟ -

 «حاال اگه خواستی بخوابی خب کجا میخوابی؟ -

 «یه جا میخوابم حاال نگران نباش...بخوابیا -

 «نری وایسی پای گاز... -

 «نگران نباش... -

 رفت سمت در.

 «سعی کن بخوابی... چیزی خواستی صدام کن -

 «باشه. ممنون -

 نگاهم گذروندم. روزیلبخندی زد و بیرون رفت. به پهلو شدم و اتاقش رو توی تاریکی زیر 

یده اش خوابروی تخت کردم روزی توی شمالوقت فکر نمیکه برای بار اول دیدمش شاید هیچ
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ست با این همه قدرت دلم میخواست به عنوان یه های اول وقتی میدیدم زن جوونیباشم. روز

ی با تها به دوسدوست بشناسمش و من هم یکی از کسایی باشم که رفیقشه. که شاید بعد

م اآدمی شبیه به اون افتخار کنم و پز بدم. اما بعد، همه چیز تغییر کرد. با اینکه در تمام زندگی

ای بزرگتر از دهنم برندارم اما برداشته بودم. عاشق شده بودم. عاشق زنی حواسم بود که لقمه

اشته دترین عشقی بود که میتونست در زندگی قوی و قدرتمند. برای مردی شاید این سخت

و  چیزهای قوی که هم استقالل مالی داشتند و هم استقالل شخصیتی به هیچباشه. زن

ها نیازی برای با تو بودن کس احتیاجی نداشتند. سخت بود جا شدن توی دلشون. اونهیچ

کردند. اونقدر سرگرم بزرگ کردن و تقویت غرور و شخصیت خودشون هستند که حس نمی

 عشق نیازی پیدا میکنند.  ها بهکمتر از باقی زن

ین سه های افکر کردم و فکر کردم. حاال برای دو روز، من بودم و اون. میتونستم تمام دلتنگی

ماه رو جبران کنم. میتونستم قد تمام عمرم نگاهش کنم. میتونستم هوای اطرافش رو نفس 

ست کنارم باشه. اومد. حس میکردم. نمیخواست دور باشه. میخوابکشم. داشت باهام راه می

ای. مدام ازم میخواست که اعتراف کنم. می کردم، اما به روش خودم. بلد نبودم جور دیگه

ی همین اتاقه. قلبم ی من اندازهدوباره نگاهم چرخید توی اتاق و فکر کردم که دو اتاق خونه

م خودم دهام رو بستم که نبینم. اشکالی نداشت، من حاضر بوگرفت از این همه اختالف. چشم

 کردم.ام خودم بودم و براش خودم رو فدا میرو به خاطرش فدا کنم. تمام دارایی

 "نشد که از دلم جدا کنم تورو..."

 

 

 ترانه

و اش ردر اتاق رو به آرومی باز کردم و به داخل سرک کشیدم. خواب بود. تا به حال خوابیدن

ش او پشت دست چپش روی پیشونیندیده بودم. پاورچین جلو رفتم. روی کمر خوابیده بود 
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بود و دست راستش رو روی شکمش گذاشته بود. از سمت مخالف نزدیک شدم و خودم رو 

آروم روی تخت کشیدم و کنارش نشستم. گفتم شاید با تکون تخت بیدار بشه. اما نشد. نگاهش 

-ه. گونهتها شکساش معلوم بود بارکردم. روی هر دو ابروش رد شکستگی بود. استخوان بینی

اش نگاه کردم. های مشکی رنگاش بیرون زدگی جذابی داشت. به مژههاش و استخوان فک

د. من شکرد شفاف و روشن میها چشم هایی بود که وقتی به من نگاه میزیر این پلک و مژه

ند تر بود و حاال که بلحس میکردم. من میفهمیدم. به موهاش نگاه کردم، کمی از همیشه بلند

اش میدیدم. دلم خواست بهشون دست بکشم. نکشیدم. های سفیدی رو روی شقیقهبود ردهشده 

اش بود اش که روی شکمنفسی بیرون دادم و آروم صداش زدم و همزمان دستم رو به دست

 نزدیک کردم.

 «سیاوش؟ -

خیز شد و مچم رو محکم گرفت. مبهوت و ترسیده نگاهش کردم. اون شد که نیمنفهمیدم چی

رو  اممبهوت و ترسیده بود، با دیدنم نفسی بیرون داد و تازه متوجه دستش شد که مچ هم

 محکم گرفته. خودش رو دوباره انداخت روی تخت و دستم رو آروم تر گرفت. 

 «ببخشید... -

اش اینقدر سریع و آنی بود که شانس آورده کردم، هنوز متعجب و بهت زده. حرکتنگاهش می

ایی هبودم. به خودم که اومدم دستش نوازش شد روی دستم و با چشم بود که جیغ نکشیده

 کالفه نگاهم میکرد. 

 «ترانه خوبی؟ ببخشید... دستت درد گرفت آره؟ -

 نگاهش پر از آشفتگی بود. 

 «حالت خوبه؟ چرا اینجوری شدی یهو؟ -

 هاش رو با دو انگشت فشرد و بعد دوباره نگاهم کرد. چشم
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دیدم... بعدم عادت ندارم کسی بیدارم کنه... فکر کردم یکی میخواد یداشتم خواب بدی م -

 «بهم حمله کنه

کرد و من سعی کردم با نگاهم صورتش رو نوازش کنم. کمی سرم رو اون دستم رو نوازش می

 جلو بردم. 

 «االن بهتری؟ میخوای برات آب بیارم؟ -

 ور مچم نگاه کرد.لبخند کمرنگی زد و دستم رو باال آورد و به رد قرمزی د

 «خوبم. دستت درد گرفت نه؟ محکم فشار دادم... دست خودم نبود. ببخشید -

 من هم نگاهم رو به دستم دوختم. درد گرفته بود واقعا. 

 «زورت زیاده -

 «درد میکنه؟ -

 «اِی... ولی چیزی نیست نگران نباش -

 «ات شدم به خداشرمنده -

 «اساشو یه آبی به دست و روت بزن... غذا آمادهاِ .. اتفاقه دیگه پیش میاد... پ -

 اخم نشست روی صورتش. 

 «آخرم کار خودتو کردی وایسادی پای گاز؟ -

 «چیکار میکردم ویالرو متر میکردم؟ -

 «کردی یه کماستراحت می -

 «کل راه داشتم استراحت میکردم. به جا غر زدن پاشو -

د شش کنه. نمید. دلم نمیخواست رهاچشمی گفت و روی تخت نشست و دستم رو رها کر

 اما. ایستادم.
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 «من میرم پایین... کاراتو کن بیا -

 بلند شد و مشغول مرتب کردن تخت شد. 

 «باشه... میام االن -

های جهیزیه مامان ریختم و بعد مشغول ریختن پلو با مرغ رو توی ظرفپایین رفتم و زرشک

خونه هایی باال رفته به میز وسط آشپزپیدا شد. با ابرواش ها شدم که سر و کلهماست توی پیاله

 کرد. نگاه می

 «چیه؟ دوست نداری؟ -

 شد. هاش درشتچشم

 «مگه خر گازم گرفته که دوست نداشته باشم؟ چه کردی...چه بوی خوبی میده -

 «اش مثل بوش خوبه یا نهحاال بخور ببین مزه -

 نگاهم کرد. بی حرف. 

 «شینی؟چیه چرا نمی -

 «تو بشین اول... -

صندلی رو عقب کشید که بشینم، نشستم و صندلی رو برام جلو تر برد. لبخندی روی لبم 

 نشست. بدون حرفی رو به روم قرار گرفت و دستش رو برای گرفتن بشقابم دراز کرد. 

 «میکشم خودم خب... -

 «بده به من -

نم که ک و وقتی خواستم اعتراضبشقاب رو به دستش دادم و یک کفگیر پر برام برنج کشید 

 رو بگیرم اخم کرد.  کفگیر دیگه جلوی نصفِ

 «اعتراض توی غذا خوردن نداریما ترانه... رفتی مسافرت برگشتی پوست استخون شدی -
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 «کجا پوست استخونم؟ یه دو کیلو که چیزی نیست... توی همین شمال جبران میشه -

 «آره با نخوردن جبران میشه -

 «یگم نمیخورم میگم زیاد نکشمن که نم -

 «اعتراض نکن -

چیزی نگفتم. لجبازی بود برای خودش. یک تیکه رون کامل توی بشقابم با مخلفات هویج و 

 زمینی گذاشت و بعد بشقاب رو به دستم داد.فلفل دلمه و سیب

 «مرسی -

شکر ت مرسی؟ به من میگی مرسی؟ سه ساعت خواب بودم تو وایسادی باالی گاز. من باید -

 «کنم... هی زورم کردی بخواب که پاشدم خجالت بکشم دیگه کال نه؟

 غره رفتم. چشم

 «خیلی غر می زنی سیاوش. اینجوری ادامه بدی تا پس فردا کشتمت... -

 اش گرفت. خنده

خوبه... یه عمر توی کار حرص میخوردم از اینکه نکنه به دست دزد و قاچاقچی بمیرم. اگه  -

 «ام...ضیتو منو بکشی را

 «چرا اونوقت؟ -

 «خب هم خوشگلی... هم خانومی... چه افتخاری بهتر از این -

کنم اولین باری بود که بهم میگفت خوشگل. عجیب بود اما خجالت کشیدم و فکر می

 نمیخواستم خجالتم رو بفهمه. 

 «غذاتو بخور حاال... یه چیزی گفتم... -

 ه پر از تحسین شد. قاشق که به دهن گذاشت، نگاهش رو دیدم ک
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 «اس ترانه. خیلیخیلی خوشمزه -

 «نوش جونت -

 «طعم غذای خوب رو یادم رفته بود... مخصوصا غذای گرم -

 لبخندی زدم.

 «تو واسه خودت چیزی درست نمیکنی بخوری؟ بلدی غذا پختن؟ -

 «ای نمیخورمآره... بلدم. اما معموال توی رژیمم... جز فیله و تخم مرغ چیز دیگه -

 «چرا رژیم؟ تو که چاق نیستی -

 اش رو باال برد.شرتلبخند شیطونی زد و با یه حرکت تی

 «به خاطر اینا -

شید اش رو پایین کشرتاش و فکر کنم سرخ شدم. تیتیکهنگاهم رفت و اومد روی شکم شش

 و همچنان با شیطنت نگاهم کرد.

 «ر سه اینا میپرهخیلی آب و نمک نباید زیر پوستم بره... وگرنه بشما -

هیکل. درست هم میگفت اما من اینقدرش سعی کردم عادی باشم. لیدا بهش میگفت خوش

 اش کافی بود تا بتونه هر زنی رو به خودش جذب کنه. رو فکر نمیکردم. بدن

 «حاال بپره... تا آخر عمرت که نمیتونی نخوری... -

 ره... دیگه چه برسه دستپخت تواممیبینی که بخوام بخورم مثل بولدوزر میفتم روی سف -

 «باشه

 «اوه حاال همچین میگی انگار چیه... دیگه یه مرغ همه بلدن درست کنن -

 نگاهم کرد با عطوفت. 
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رو نخوردم؟... اصال هم خوشمزه نبوده. با اینکه از آره... توام فکر میکنی من مرغای بقیه -

 «ق غذای خوب و بد رو تشخیص میدمبچگی مجبور بودم هر چی جلوم میذارن بخورم اما فر

 «اگه اینجوریه پس خوشحال باشم. چون من خیلی کم آشپزی میکنم. نمیرسم اصال -

 ی غذاش که رسید دوباره با مهربانی نگاهم کرد. سکوت کرد، من هم چیزی نگفتم. به نیمه

 «دیدی همه میگن دستپخت مامانشون رو دوست دارن؟ -

دم. البته که خیلی وقت بود مامانم غذا درست نمی کرد. دیگه سری به عالمت مثبت تکون دا

رو نداشت. میگفت پیر شدم. با اینکه هنوز به نظرم سنی نداشت و جوون دل و دماغ همیشگی

 رسید. به نظر می

 «وقت نداشتمتو دستپختت مثل مادریه که من هیچ -

م م یا ناراحت. آب دهاندونستم از این تعریف خوشحال باشقاشق توی دستم خشک شد. نمی

 رو قورت دادم تا به بغضی که در راه شکل گرفتن بود مانع بگذارم. 

 «نمیدونم با این حرفی که زدی خوشحال باشم یا ناراحت -

 ی ماست کرد. اش رو توی پیالهقاشق

 «چرا ناراحت؟ من از نداشتن مادر ناراحت نیستم. توام ناراحت نباش... -

دربرابر  وقتسرپرست هیچی بیین همه خیریه و رویارویی با این همه بچهبعد از فعالیت توی ا

رشون تی بزرگشون بدم. اما نسخههاشون ساکت نمیموندم و میتونستم دلداریگالیه و حرف

ودوساله که نه گالیه داشت نه ناراحت بود. سکوت رو شکست رو ندیده بودم. که مردی بود سی

 و من ازش ممنون بودم. 

 «و چرا با مامانت اینا نرفتی؟ت -

حرفم رو باور  پرسید یعنیفکر کردم به اون شبی که گفتم بلیط گیرم نیومد و وقتی دوباره می

 نکرده بود. 
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 «چطور؟ -

 «همینطوری. چون حس کردم سپهر رو دست به سر کردی -

 لعنتی. باهوش بود. 

 «جوری میفهمی؟چه -

ات... مهم نیست حاال اگه دستتو بگیرم از ضربان قلبها... و یا چشماز حالت بدن، حالت -

 «جوری. چیزی شده؟ دوست داری بهم بگی؟چه

ام صحبت کنم. اما به سیاوش نمیتونستم نه بگم. دوست نداشتم خیلی دوست نداشتم از خانواده

 از من چیز مبهمی توی ذهنش بمونه. 

ردن که تارا نفهمیده دلیلش رو اما مثل اینکه من نبودم مامان بابام یه دعوای خیلی بد ک -

اینکه قهرشون طوالنی شده... بعد به زور تارا براشون بلیط گرفته و بردتشون اونجا تا یه مثل

کم باهم خلوت کنن... منم نمیخواستم بینشون باشم. دو ماه توی سفر تنهایی بودم و دوست 

 واده بودن این شلوغی فعال درداشتم توی تعطیالت عید دورم شلوغ باشه اما خب در کنار خان

 «دسترسم نبود

اشکالی نداره. درست میشه. دعوا همیشه هست... البته... یه نصیحت دوستانه از من.. سعی  -

ات باشی، زندگی میدونم روز پدر روز مادر... این روزا پیش خانوادهکن سال تحویل، تولدا، چه

مونه به حسرت میبینی نیستن... میای می سخته، بده... متاسفانه مرگ توشه... یهو به خودت

 «دلت...

م اطور من رو برای نگه داشتن ستون خانوادهدلم آتیش میگرفت، مادر پدری نداشت و این

 نصیحت میکرد. سعی کردم جو رو عوض کنم. 

 «چشم... حاال ناراحتی سال تحویل پیش توام؟ -
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 هام چرخوند. لبخند کمرنگیتوی چشمغذاش رو به پایان بود. کمی به جلو متمایل شد. نگاه 

 زد. 

دا... ای... تو، رضا، ویاالن برام خانواده من که فکر کنم بهترین تحویل سال عمرم باشه... تو -

 «به غیر شماها کسی رو ندارم

 ای رنگش.دلم میلرزید. نگاه کردم به نگاه قهوه

 «اری اوناهم باشن بگو بیانخوشحالم که اینطوری فکر میکنی. رضا و ویدا کجان؟ دوست د -

 «رفتن کیش -

 «دوتایی؟ -

 لبخند زد. 

نه با یه سری از دوستای ویدا و یه سری از دوستای رضا... این مخ اونو میزنه اون مخ اینو....  -

 «همچین تیریپی

 «تو چرا نرفتی؟ -

 «ام نمیکشهمن اهل این مسخره بازیا نیستم. حوصله -

 «ن؟مسخره بازیه یار پیدا کرد -

 «میکنه یار فرق -

 «چه فرقی؟ -

من مخالف خوشگذروندن نیستم... خودم همه کاری کردم. برای همین رضا یا ویدارو به  -

تر منع نمیکنم. اما خب... سعی میکنم اگر میخوام کسی رو جدی وارد زندگیم کنم عنوان بزرگ

 «یه جوری باشه که هم در شأن و شخصیت اون باشه هم من.

 «جوری یار پیدا میکنی؟خب پس چه -
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 محل. صدای زنگ موبایلش بلند شد. روی میز گذاشته بود. حرصم گرفت از خروس بی

 «سوالت یادت باشه.. شب میخوام ببرمت لب دریا اگه دوست داشتی... اونجا حرف می زنیم -

 به موبایل نگاهی انداخت. 

 «ناراحت نمیشی سر غذا جواب بدم؟ -

 «نه -

 شش چسبوند. موبایل رو به گو

بله... سالم... مرسی... خب باشه حال تورم میپرسم خوبی؟ خب مرتیکه تو که کیفت کوکه  -

اومدم...  خانم از صدات معلومه حال چیتو بپرسم؟ منم بد نیستم... شمالم... به تو چه... با ترانه

.. له شق باش.مراقب خودت و اون ویدای ک –خندید  –رضا باز نکن دهن منو... استغفراهلل... 

 «رضا سالم میرسونه –رو کرد به من  –حتما... 

 «سالم برسون -

 «خانم هم سالم میرسونه... باشه... حتما. خداحافظترانه -

 «حاال چرا هی میگی ترانه خانم؟ -

 موبایل رو میز گذاشت و دوباره قاشق و چنگالش رو برداشت. 

 «خوشم نمیاد ترانه ترانه راه بندازه... -

 «ا؟چر -

 «دیگه... -

صحبت شده بودم. چه در کار، چه های بسیاری همنگاهش کردم. در زندگی با مردبا لبخندی 

ا ی خارج و وضع مالی خوب داشتند، یهاشون تحصیل کردهاینکه خواستار آشنایی بودند. خیلی

-م هیچظرهارو نداشتند از لحاظ موقعیت اجتماعی جایگاه قابل توجهی داشتند اما به ناگر این

احترام بگذارند. جایگاه زن توی اجتماع و کشور ما هنوز نشناخته  "زن"کدوم اینقدر بلد نبوند به 
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 ها جلو می رفت و تصویب شده بودو غریب بود و درست بود که بسیاری از قوانین برخالف زن

ها هم باید تالش ها باید به فرزندهاشون یاد میدادند و مادر رو اول از همه پدراما احترام به زن

اینکه برای آدمی شبیه به سیاوش، و درخواستشون. اما مثل شونمیکردند برای شناخت حق

الگی ، شش سهای عمرش در بهزیستی به سر کرده بود و از پنجشاید ذاتی بود. مهم ترین سال

 ربی وها جدا شده بود. نه مادری بود و نه پدری. شاید فقط چند ماش از دخترفضای زندگی

ای همون که پر بود از پسرایی که پدراش داشت. اما در جمعخانم رستمی که مثل مادر دوست

ا و هپولدار داشتند و در بهترین شرایط زندگی کرده بودند، سیاوش بیشترین توجه رو به خانم

ر و شد بیشتهایی بود که باعث میترین چیزمراقبت ازشون داشت و شاید این یکی از مهم

 شتر جذب رفتارش بشم. بی

 «ترانه؟ -

 نگاهش کردم. 

 «هی میخواستم این سوال رو بپرسم... یادم می رفت... مامان بابات میدونن من اینجام؟ -

به بابا زنگ زده بودم. گفتم میخوام برم شمال. گفت مراقبی؟ گفتم دوستی دارم که همراهم 

سعود ه بودم. سیاوش سپهر نبود یا ممیاد تا بقیه دوستام برسن. گفت کدوم دوستت؟ مکث کرد

یا میالد... گفتم سیاوش. اون هم مکث کرد. گفت سیاوش کیه؟ گفتم دوستی جدیده. امنه. 

اد که خاطر من میات سواستفاده میکنی؟ گفتم بهقابل اعتماده. گفت درست نیست. از آزادی

رگ شدی. ر باید بکنی. بزحوصله بود انگار. اما گفت باشه. خودت میدونی چیکاتنها نباشم. بی

 تشکری کرده بودم. 

 «میدونن -

 «چیزی نگفتن؟ -

 «بابام یه کم اولش سوال پیچم کرد.. ولی بعد اوکی شد -

 «چه بابای خوبی... من اگه دختر داشتم... عمرا اگه میذاشتم با یکی بره شمال -
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 «چرا؟ اگر طرفش مثل تو بود بازم نمیذاشتی؟ -

 د که فکر کنه. هاش رو کمی ریز کرچشم

 «نه. بعد دلیلش رو ازم بپرس. االن نمیتونم بگم -

 متعجب نگاهش کردم. 

-نترس... قرار نیست بالیی سرت بیارم... اصال سر این موضوعات نیست... سر یه چیز دیگه -

 «ست که االن وقت گفتنش نیست

 «کی وقت گفتنشه؟ -

 «نمیدونم... فقط میدونم االن وقتش نیست -

 ر و پیله کردن نبودم. اهل اصرا

 «هر موقع وقتش شد من در خدمتم -

 قاشق آخر هم خورد. 

 «دستت درد نکنه... خیلی عالی بود -

 «نوش جونت. نمیخوری دیگه؟ -

 «نه دیگه سیر شدم...توام دست به هیچی نزن... برو یه کم استراحت کن من جمع میکنم -

 «فارو میذارم توی ماشیناذیت نکن سیاوش... تعارف که باهات ندارم. ظر -

 «من خودم جمع میکنم بعدم چهارتا ظرف بذارم توی ماشین که چی؟ -

 «ام مصرف میشهمیذاریم که تا شب هر چی خوردیم جمع بشه روشنش کنیم... آب کمتری -

 «حرفت قانع کننده بود. ولی خودم میذارم. برو بیرون -

 پوفی کردم. 

 «کالفه شدم از دستت... -
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 شیدم باال و نشستم روی کابینت. خودم رو ک

 «خب جمع کن. من نگاهت میکنم -

 ی خوشمزه براتمرسی که حرف گوش میدی... چون دختر خوبی هستی یه کباب کوبیده -

 «درست میکنم. دوست داری؟

 «بلدی واقعا؟ -

 هارو توی سطل خالی میکرد. آشغال ظرف

 «آره... عجیبه؟ -

 «ول شده نه آخه هروقت درست کردیم شل و -

 «قلق داره. نگفتی دوست داری یا نه؟ -

 «دوست دارم -

 «کی درست کنم؟ فردا ناهار خوبه؟... بریم بیرون بگیریم که من شب ورز بدم بمونه تا فردا -

 «آره خوبه... منم فردا شب سبزی پلو با ماهی درست میکنم... -

 نگاه اخمویی بهم انداخت. 

 « الزم نیست -

 نچی کردم. 

 «وش از دستت سر میذارم به بیابونا... شب عید سبزی پلو نخوریم؟سیا -

 «واال من این همه سال یه بارم نخوردم. آسمون به زمین اومده؟ -

 «خب عید به سبزی پلوشه -

 «دلت میخواد خودت؟ من بلد نیستم آخه -

 «آره دلم میخواد -
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لیست کن... بعدش بریم  خب یه ذره جمع و جور کردم میرم بیرون خرید... چیزی میخوای -

 «دریا دوست داری؟

ارو... رو جآره اتفاقا میخواستم بگم بریم. تو برو خرید من یه کم جارو بزنم. خاک گرفته همه -

 «تختی اتاقتم باید عوض کنم یادت باشه. خاکی شده.. واسه خودمو عوض کردم

 «بذار روی تخت خودم عوض میکنم -

 «باز لوس شدی؟ -

 «تشک بلند کردیا ترانه نبینم -

 «نمیمیرم که... اینقدر غر نزن -

اش گرفت. من هم پایین اومدم و رفتم سمت اتاق کنار پله که جاروبرقی رو پیدا کنم. خنده

 کل کردن باهاش رو دوست داشتم. حرف زدن و کل
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 سیاوش

های ینی کنار دریا. خریدنشخرید کرده بودم. یک سری خرید برای ویال و یک سری برای شب

 رو بردم باال و ترانه رو صدا زدم.خونه

 «ترانه... من اومدم... حاضری؟ -

 صداش رو به سختی شنیدم. 

 «میام االن -

 «لباس گرم بپوشیا... سرده -

 «باشه -

 «کاله بذار -

 «باشه... -

مدرن  یویال با همهی قدی ایستادم و به استخر رو به روم نگاه کردم. این منتظر کنار پنجره

اش، وقتی که واردش شدم حس کردم که زندگی درش مرده. حاال که ترانه بودن و قشنگی

 د. شکمی تمیزش کرده بود، حس بهتری میداد. جایی که ترانه پا میگذاشت برام بهشت می

 «اومدم -

وت ب برگشتم و نگاهش کردم. هودی گشاد طوسی رنگ تنش بود. با شلوار جذب ورزشی و نیم

اسپرت. به جای شال یا روسری، کاله مشکی رنگ گشادی روی سرش کشیده بود و رژ قرمز 

 رنگش به صورتش میومد که البته تا به حال ندیده بودم این رنگ رو استفاده کنه. 

 «باز رفتی قیافتو سرتق کردی اومدی؟ -

 اش دلم رو برد.های روی گونهخندید و چال
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 .«سرتق بودم. بریم دیگه.. -

 «کاش بارونی میپوشیدی... میترسم بارون بیاد لباست خیس بشه -

 «فدای سرت. بارونه دیگه... -

 ای که پشت ماشین گذاشته بودم افتادم. یاد کاپشن اضافه

 «باشه بریم -

کرده  ها قبل توی سفری پیدانشست و کمربندش رو بست. راه افتادم به سمت ساحلی که مدت

 هم دنج.بودم. که هم خلوت بود 

 «دلم برای موتور سواری تنگ شده -

 لبخند زدم. 

 «منم دلم برای موتور سواری با تو تنگ شده -

 با مهربونی نگاهم کرد. 

 «منم منظورم همون بود... تاحاال با موتور رفتی سفر؟ -

 «یه بار رفتم شمال. یه روزه -

 «از چالوس اومدی؟ -

 «آره -

 «تنها بودی؟ -

 «آره... -

 «ماهم با موتور میومدیم خب کاش -

 ابرو باال برده و نگاهش کردم.

 «میدونی چقدر خطرناکه... شوخی میکنی دیگه؟ -
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 «خب دلم خواست... -

 ام گرفت. خنده

 «خوبه دیگه... منم برونم توام اون پشت واسم همسفر بخونی -

 «همسفر؟ -

 «آره... بهروز وثوقی و گوگوش... ندیدی فیلمشو؟ -

 اش گرفت.خنده

 «شد دیگه... کل راه برات آهنگ میخوندمچرا دیدم... خوب می -

 «خب االن بخون -

 «نه دیگه پشت موتورصدا زیاده نمیشنوی صدامو نه االن که همه جا سکوته -

 «من صداتو دوست دارم -

 هاش رنگ گرفت. رژ قرمز بهش میومد. مثل توت فرنگی میموند.گونه

رات میفرستم گوش بدی که کم کم خسته شی از هایی که ضبط کردم بپس اون قصه -

 «صدام

 نگاهش کردم. 

 «قصه ضبط کردی؟ -

 «آره -

 «ای؟چه قصه -

 «های شب و از این حرفادی قصهها... سیواسه بچه -

 «حتما برام بفرست... اصال اسمش چیه دقیق برم بخرم -

 خندید. 
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 «ای؟ خودم اینجام دارم برات حرف می زنم دیگهمگه بچه -

ها؟ بعدم کسی برام اونقدر قصه شب قبل خواب گوش میدم خب... چیم کمه از اون بچه -

 «ان اصالجوریها چهنگفته... بدم نمیاد ببینم قصه

 «شو برات میذاشتمی خودم بهم میخوره وگرنه یه تیکهمن که حالم از صدای ضبط شده -

 چشمام گرد شد. 

 «داری االن؟ -

 «آره توی گوشیم دارم -

 «اسکل کردی منو ترانه خانم؟ همین االن وصل شو به بلوتوث بذارش -

 «اِ... سیاوش... خودم اینجام صدامو میخوای چیکار؟ -

 «جون سیاوش اذیت نکن بذار دیگه -

-جون خودم رو که قسم دادم دست از مقاومت برداشت و مشغول پیدا کردن فایل داخل گوشی

 توی ماشین پیچید.  اش شد و بعد از چند لحظه صدای زیباش

یکی بود یکی نبود ، زیر گنبد کبود، خرگوش مهربانی بود که در روستای سرسبز و خوش آب 

رای و ب هکرد. یک روز صبح آقای خرگوش تصمیم گرفت که به مزرعه برو هوایی زندگی می

. خرگوش مهربان چهار هویج را از هو با آن یک سوپ خوشمزه بپز هناهارش چند هویج بچین

 ...زمین کند و به طرف خانه به راه افتاد

ین به هایی که از باند ماشآروم تر نفس بکشم تا تمام صدایصداش قشنگ بود. سعی میکردم 

 بیرون میومد رو بشنوم. اما داستان به آخر نرسیده بود صداش قطع شد. نگاهش کردم. 

 «رو توی گوشیم دارم...همین یه تیکه -

 «قشنگ بود -

 «رو گوش کن ببین به کجا میرسه داستان... نصفه میگی قشنگ بود؟ اشکامل -
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 «صدات رو میگم. من داشتم به صدات گوش میدادم. نمیفهمیدم داستان چیه اصال -

 ام شده بود که وقتی داشت با آبهاییچیزی نگفت. شاید تعجب کرد. نه تنها االن، بلکه روز

 هاش. به حرف و تاب حرف میزد فقط به صداش گوش میکردم نه

 «برام میفرستی همون فایل رو؟ -

 «میخوای چیکار؟ -

 «گوش بدم. گفتم که... -

 «شوخی میکنی دیگه؟ -

 «نه...چرا شوخی کنم؟ -

 «ساله ۹تا  ۲های سیاوش این واسه بچه -

 «گفتم که... من به داستان گوش نمیدم. به صدات گوش میدم -

 «بعد به من میگی سرتق -

 لبخندی زدم. 

 «چی شد حاال قصه ضبط کردی تو؟ -

ای پیشم اومد عکاسی برای جلد آلبومش.. وقتی که صحبت کردیم گفت نمیدونم یه خواننده -

چی چیه صدات خوبه.. بیا زیر صدا شو توی فالن آهنگ من... منم گفتم باشه.. رفتم استودیو 

نیم خوایم قصه ضبط کرو دیدم که توی رادیو کودک کار میکرد گفت میو اونجا یه نفر دیگه

 «میای؟ گفتم باشه... باحال بود کارش به نظرم...

 هایی که صداش رو شنیده بودند. شد به تمام اونحسودیم می

 «خب خوانندهه کیه؟ آهنگشو بذار -
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آهنگشو پخش نکرده هنوز... مجوز نگرفته بعدم من یه جاهاییش صدام هست که اونم اینقدر  -

 «م نیست...دستکاری داره اصال معلو

 «خوانندهه کیه؟ -

 «ارشیا رفیع -

 چیزی نگفتم و نفس بیرون دادم. 

 «چیه؟ -

 «چیزی نیست -

 «االن چرا یه جوری شدی؟ -

 «جوری نشدم... از هنرمند جماعت خوشم نمیاد -

 «چرا؟ من هنرمندما -

 لبخندی زدم. 

 «توی جات رو سر منه -

 زد به بازوم. 

 «در نرو بگو چرا مشکل داری؟ -

 «واال توی بازارچه دیدم دیگه... -

 «آهان مشکلت با بهزاده؟ -

بهزاد افق همون جوانکی که روز اول بازارچه اومده بود و با لوس بازی و سبک بودنش اعصابم 

 رو بهم ریخته بود.  

 «آهان همون -

 «خیلی لوسه میدونم، ولی همشون این جوری نیستن -
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بازیگرا به قول خودتون روت کراش دارن واسم عجیب  اون روز وقتی فهمیدم دوتا از این -

 «بود که حس تو چیه...

 «حواست جمع بودا... بعدم چه حسی باید داشته باشم؟ -

ن... انمیدونم باالخره بازیگرن دیگه... هرچند که بیشتر طرفداراشون دخترای جوون و بچه -

 «بودی؟ اما هر چی باشه مشهورن و پولدار. تو چطور بهشون بی اهمیت

 «چون لوسن -

 ام گرفت. قانع کننده بود. خنده

قرار نیست چون بازیگره برم خودمو بچسبونم بهش که... آدمای خوبم دارنا اما من اون مدل  -

 «آدم اصال خوشم نمیاد

 «خب بگو ببینم چه مدل آدمی خوشت میاد؟ -

 خجول خندید و نگاهم کرد. 

 «؟مگه تو گفتی چه جوری یار پیدا میکنی -

 «نپیچوندم که، گفتم لب ساحل حرف میزنیم. بده؟ -

 «ات رو لب ساحل میدمخب باشه منم جواب این سوال -

 «باشه... -

که  هاییوقتی رسیدیم آفتاب داشت خودش رو به سمت دریا میکشوند تا غروب کنه، هیزم

ن سوز ای ریختم. ساحل خلوت بود و در ایخریداری کرده بودم رو روی جای آتیش قدیمی

 اومد. کسی عمرا نمی

 «دوست داری اینجارو؟ -

 محو دریا و آرامشش بود. 
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 «دوست دارم... خودت دوست داری؟ -

 «آره تو دوست داری منم دوست دارم -

 لبخند زد. عمیق. 

 «هیزم از کجا آوردی؟ -

 «خریدم... برو اون ور لباست کثیف میشه -

 «فکر نمی کردم آتیش داشته باشیم... -

 «دت میشد اونجوری کهسر -

 «آوردمی طبیعتم... یه جوری دووم مینه خیرم... من بچه -

 «دریا شبش با آتیش قشنگه -

 «دیگه چی خریدی؟ بده کمک کنم -

 «سوسیس خریدم... دوست داری دیگه؟ -

 «چرا هی میپرسی دوست داری... من همه چی دوست دارم. بعدم یه کم به فکر خودت باش -

 «وای همونهتو هر چی بخ -

دوباره لبخند زد. اول آتیش رو درست کردم تا سردش نشه و بعد زیرانداز کلفت رو انداختم روی 

د هاش رو در آورهارو بیرون آوردم. کفشها و مقابل آتیش. پتو و کاپشن اضافه و خوردنیشن

 و چهارزانو نشست روی زیرانداز و دستش رو گرفت به سمت آتیش. 

 «ت آوردم. خواستی بپوشکاپشن اضافه برا -

 «مرسی خوبم. -

چند تکه چوب به آتیش اضافه کردم و من هم نشستم کنارش و مشغول پر کردن کتری فلزی 

 که از آتش سیاه بود و همیشه پشت ماشین افتاده بود شدم.



@yekefarvardin ع-نویسنده: هلیا  یک فروردین 

312 

 

 «چای ذغالی ام داریم؟ من فکر میکردم یه سر میایم و میریم -

 ذوق زده بود. 

 «برات از این چاییا درست کنم... کافیه بهم بگی هر جا بریم میتونم -

ده ش دوباره لبخند زد. نشاط نگاهش رو میپرستیدم. کتری رو روی آتیش گذاشتم. موهای بافته

 اش رو باز میکرد. 

 چرا باز میکنی؟ -

 «سفت بافتم. درد گرفته -

ه من رحم میکرد هاش ریخته بود. نفس بیرون دادم. خدا باید بموهای مواجش حاال روی شونه

ها گوش سپردم. خورشید حاال با سرعت از این همه زیبایی. خیره شدم به دریا و به صدای چوب

بیشتری خودش رو به غروب شدن میکشید. ساکت بودیم، چقدر گذشت نمیدونم که به حرف 

 اومد.

 «سیاوش؟ -

 توی دلم گفتم که ای کاش تا آخر عمرم فقط تو صدام کنی.

 «جانم -

 رو دزدید. شاید خجالت کشید از جانم شنیدن. نگاهش 

 «دوست نداری هیچ وقت دنبال پدر مادرت بگردی؟ -

 «نه -

 «چرا؟ -

اونا من رو نخواستن... حاال به هر دلیلی، فقر، مرگ، بیماری، هر چی... منم نمیخوامشون...  -

و پیدا کنن... سال وقت داشتن که برگردن و من ر ۱۵سال توی اون بهزیستی زندگی کردم.  ۱۵
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سالگی ماهی نبوده که به بهزیستی سر نزنم. اگر زنده بودن و من  ۱۸سالمه ترانه. از  ۳۴من 

 «رو میخواستن، دنبالم میگشتن

 در سکوت نگاهم میکرد. شاید دلش میخواست بیشتر حرف بزنم و من هم دلم میخواست. 

 و پیدا کنم. فکر کن... تنها هدفمن واسه همین پلیس شدم ترانه... واسه اینکه مامان بابام -

یه بچه بشه حقی که داشته و ازش سلب شده... من حقم بود که مادر پدر داشته باشم، اما 

ها با بی فکریشون این حق رو از من گرفتن و من به جای اینکه فکر کنم به آینده فکرم اون

دگی رو به فرزند خونه کسیها کاین بود که اونارو پیدا کنم... وقتی میومدن برای بازدید بچه

بگیرن، اینقدر بدخلقی میکردم تا کسی من رو نخواد، توی عالم بچگی میگفتم یا مامان بابای 

خودم یا هیچکس. من دل کندم از پنجره، ویدا دل نکند. رضا دل نکند. من دل کندم و گفتم 

 ...«ام نمیگردمچیزی میشم تا پیداشون کنم. نکردم. دیگهآیندمو میسازم، یه

 هنوز بی حرف به نیم رخم خیره بود. نگاهش یک جور عجیبی بود. 

نگاهم نکن اینجوری... من ناراحت نیستم. گاهی خسته میشم از این معمولی نبودن... از بی  -

کس و کار بودن. اما ناراحت نمیشم. با داشتن آدمی مثل تو، مثل رضا... چرا باید ناراحت بشم؟ 

 «و به من داده... اگر یه آدم دیگه بودم اونوقت تورو کجا میدیدم؟بی کس و کار بودنم شمار

سعی کردم کمی طنز قاطی لحنم کنم. توی حس خاصی رفته بود. کتری بخار میداد و وقت 

دم کردن چای توی قوری کوچک بود. چای داخل قوری ریختم رو کنار آتش گذاشتم تا حرارت 

 بیش از اندازه نبینه. 

 «چیزی نمیگی؟ -

هاش حلقه شده بود دور گردنم و تنم رو به آغوش کشیده خید و وقتی به خودم اومدم دستچر

هام رو دور کمرش محکم کردم. موهاش بوی بهشت میداد. هام رو بستم و دستبود. چشم

دست به کمرش کشیدم، بعد دست به موهاش. دلیل این آغوش یهویی رو نمیفهیدم. شاید از 

ام هیچ وقت کاری که کسی از روی ترحم برام بکنه رو قبول نکرده روی ترحم بود. در زندگی
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بخش ترین بود. چقدر گذشت نمیدونم بودم اما آغوش ترانه اگر از روی ترحم هم بود برام لذت

ام گذاشت. دستم رو محکم کردم که باالخره سرش رو کمی جا به جا کرد و بین گردن و شونه

 ...های قرمزشنگاهش کردم. نباید براش میمردم؟ با اون لب اش تا از سوز دور بمونه.دور شونه

 «چی شدی یهو؟ -

 نگاهم نمیکرد. خجالت میکشید. 

 «ات باید خیلی خوب باشههمیشه فکر میکردم بغل -

 شد که واقعا به یه همچین چیزی فکر کرده باشه. ابروهام باال رفت. باورم نمی

 «خوب بود حاال؟ -

 «امنه...گرمه -

 فت. زیر لبی. چی میخواستم دیگه از دنیا؟آروم گ

 «واسه یه مرد میدونی چه ارزشی داره این حرفت؟ قد تمام دنیا می ارزه -

 لبخند زد. موهاش رو نوازش کردم. مثل ابریشم بود. نرم. 

 «موهات خیلی خوشگله... -

 «مرسی -

 «مثل ابریشمه... اگه رنگشون نکنی همیشه اینطوری میمونه -

 فت. اش گرخنده

 «بچه گول میزنی سیاوش؟ -

 لبخند زدم. 

 «خواستم یه جوری بگم رنگ نکن که دستوری نباشه -

 «فکر نکنم هیچ رنگی بهم بیاد -
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هام که موهاش رو نوازش میکرد حاال صورتش رو نوازش جرعت پیدا کرده بودم، با سرانگشت

 میکردم. 

 «اسدیگهتو خوشگلی. همه رنگی بهت میاد... اما مشکی یه چیز  -

 خندید. نخودی. 

 «رو پیدا میکنی؟ خب... حاال میخوای بگی چه جوری یارت -

ی خودش سرش رو بین شونه و گردنم فرو کرده توی بغلم بود. واقعا توی بغلم بود. به خواسته

 هاش خیره شدم. زد. سر خم کردم و توی چشمای میزد. قلبم یک جور دیگهو حرف می

 «ردته؟اول از همه بگو س -

 «یه کم... -

 «کاپشن یا پتو؟ -

 «پتو -

 دلم نمیخواست از آغوشش جدا شم، اما مجبور بودم. رهاش کردم و پتو رو به دورش پیچیدم. 

 «چای بریزم؟ دم کشیده دیگه... -

 «من دستام یخ زده وگرنه من میریختم که تو همه کارارو نکنی -

 «دستاتم گرم میکنم... صبر کن -

 ی رو روی سنگ صافی گذاشتم و چای ریختم.دو لیوان فلز

 «چی برات بیارم؟ شکالت؟ قند؟ خرما؟ بیسکوییت؟ توت؟ -

 «ایندفعه میخوام تلخ بخورم ببینم چیه که تو دوست داری -

 لبخند زدم. 

 «مطمئنی؟ -
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 «آره -

 تر گذاشتم. چای رو ریختم و نزدیک 

 «یه کم داغه. بذار سرد شه بعد بخور -

 «باشه مرسی -

 دستام رو کمی نزدیک به شعله های آتیش گرفتم.

 «میسوزی نکن... -

 «وایسا... -

 روش نشستم. چهار زانو.بعد روبه

 «روبده دستات -

 هاشهای بزرگ من داد. سرمای دستهای کوچیکش رو از زیر پتو بیرون آورد و به دستدست

 حرف نگاهم میکرد.  رو میگرفتم و گرمای دستم رو بهشون میدادم. نوازشش کردم. بی

 «مچت دیگه درد نمیکنه؟ -

 «نه -

 «ات رو ببین خوبه... تا سرد نشده بخور یه کم گرم شیبردار چایی -

تم ی شکالت رو نزدیکش گذاشهاش رو از دستم بیرون کشید و لیوان رو برداشت. کیسهدست

ه بود سایه انداخت که اگر پشیمون شد بخوره. لیوان خودمم به دست گرفتم و به نور غروب که

 روی دریا خیره شدم و تا پایان چای نه من حرفی زدم نه اون. 

 «تلخم خوب بود... -
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لیوانش رو کنارش میگذاشت. دلم میخواست دوباره به آغوش بگیرمش. فاصله کم بینمون رو 

پر کردم و بدون حرفی دست انداختم دور گردنش. نگاهم کرد، یه جور خاصی. لبخند کمرنگی 

 و سرش رو فرو کرد توی گردنم. محکم تر گرفتمش. خواستنی بود. خیلی خواستنی بود.زد 

 «چه جوری توی این سرما گرمی؟ -

 درونم رو اگر میدید چی میگفت؟ داغ داغ بودم. 

 «نمیدونم... -

 «نمیخوای جواب سوالم رو بدی؟ -

 «اینکه چه جوری یار و همراهمو پیدا میکنم؟ -

 «آره... -

 «کنم اول... دیدن نه، نگاه کردن...نگاهش می -

 «خب... -

 «اگه یه چیزی توی نگاهش دیدم که آشنا باشه...نزدیکش میشم -

-»... 

کنم اشتراکاتمون رو نشونش دادن... وقتی با یکی اگر اجازه داد نزدیک بمونم... شروع می -

 «چیز مشترک داشته باشی ناخوداگاه حس میکنی میفهمتت، نزدیکش میشی...

-»... 

 «بعد که نزدیکش شدم و اونم نزدیکم شد... میگیرمش توی بغلم. محکم. تا ابد -

 ترانه

ش. اهایی که میسوخت و بعد صدای تپش قلبسکوت شد. صدا فقط صدای دریا موند و چوب 

محکم میزد. چی گفته بود؟ میگیرمش توی بغلم... محکم.تا ابد... نفسم رو بیرون دادم. تا به 
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اینقدر در آرامش غرق نبودم. سرم رو بیشتر فرو کردم داخل گردنش. نمیدونم  حال در عمرم

-شد. با تکونم، دستچرا این کار رو میکردم، بوی تلخ عطرش که بهم میخورد حالم خوب می

 هاش رو محکم تر دورم پیچید. 

 «جواب سوالت رو گرفتی سرتق؟ -

 سرم رو به حالت مثبت تکون دادم. 

 «سردت نیست؟ -

 «ه... جام خوبهن -

 که یعنی تکون نخور.

 «نمیخوای حاال تو جواب منو بدی؟ -

 «جواب چی رو؟ -

 «اول نگاهم کن -

 سرم رو باال آوردم و خجل نگاهش کردم. 

 «خب... قرار بود بگی از چه مدل مردی خوشت میاد -

اقعا ودلم میخواست بگم تو ولی از اینکه توی دلمم گفتم خجالت کشیدم. من چم شده بود؟ 

فکر میکرد میتونستم توی بغلش، وقتی بوی تنش آمیخته به عطر تلخش توی دماغم میپیچه 

 فکرم رو جمع و جور کنم؟

 «خوابی ترانه؟ -

از یکی که مرد باشه... به من لبخند بزنه اما به بقیه نه. بهم اهمیت بده. دوستم داشته باشه.  -

-برم نگه نرو، بگه منم میام... اخم نکنه... چشمبه رویاهام پرو بال بده... وقتی خواستم جایی 

ی اینارو داره...بعدم... محکم بغلم هاش هرز نره... مرد باشه دیگه... یکی که مرد باشه همه

 «کنه
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آخرین کلمه که از دهنم بیرون پرید، محکم تر بغلم گرفت. قلبم مثل گنجشک میزد. لب به 

 گوشم نزدیک کرد. گر گرفته بودم. 

 «ای نداشته باشم که بهت بدم...ز همین بغل... چیز دیگهشاید ج -

 لب زدم.

 «کافیه... -

هایی که نوازش کرد و واقعا کافی بود. من عشق میخواستم که عشق رو امروز از سرانگشت

فهمیدم. از نگاهی که توی این شب عجیب نگاهم کرد فهمیدم... میخواستمش. خیلی 

 میخواستمش...

 "نفسم برید توو سینه، ابر و باد و دریا گفتن حس عاشقی همینه... تا نفس کشیدی انگار"

 سیاوش

آلود. هر دو اما توی شب بود که برگشته بودیم ویال. خسته بود و خواب ۲ساعت نزدیک به 

م اسکوتی عجیب فرو رفته بودیم. توی راه دست انداخت دور بازوم و سرش رو تکیه داد به شونه

لودش آهای خوابن هیچ حرف و حرکتی. به اتاقش که رسیدیم، با چشمو خیره شد به جاده. بدو

 نگاهم کرد.

 «وقت. ممنونم ازتشب به این قشنگی نداشتم هیچ -

 من هم دست کشیده بودم به صورتش. 

 «تشکر نکن از من. هیچ وقت. وظیفمه. خوب بخوابی سرتق -

 لبخند زده بود.

 «توام خوب بخوابی -

ر رو بستم که ناخودآگاه دنبالش راه نیفتم تا دوباره به بغلم بگیرمش. رفت داخل و من خودم د

ه برفت و من موندم که تا دم دمای صبح خیره بودم به سقف و فکر میکردم به آینده. باید راجع
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 اش اختالف طبقاتی بیش از اندازمونخیلی مسائل باهم حرف می زدیم. خیلی مسائل... و اولین

ام هو غیرقابل حل ترین مشکل. دوست نداشتم از دستش بدم. دست بود و شاید سخت ترین

هام اگر نگاهش نمیکردم، پاهام اگر به سمتش قدم برنمیداشت و اگر نوازشش نمیکرد، چشم

زد انگار یه چیزی کم بود. یه چیز خیلی بزرگی کم بود. من حاال، قلبم اگر به خاطرش نمی

تصویر کمرنگی داشتم از خودم بدون ترانه. انگار من قبل زندگی قبل ترانه رو به یاد نمیاوردم. 

از ترانه هیچی نبودم. یه آدم بی مصرف که صبح به صبح می رفت سرکار تا قسط و قرض و 

هاش رو راه بندازه و پولی برای قوله هاش رو بده. شب به شب میرفت توی باشگاه تا شاگرد

ام طلوع کرد، رشید برای بار اول به زندگیخرد و خوراکش جمع کنه. ترانه که اومد انگار خو

هام انگار با وجود اون نور تازه چیز. تمام تنم شروع کرد به جوونه زدن، چشمنور پاشید به همه

 رو میدید. من با ترانه دوباره زنده شده بودم. زندگی

 قبعد از یکی دو ساعت خوابیدن، اون هم خوابیدنی پر از استرس درست مثل زمانی که غر

ای خطرناک و عجیبی بودم، بلند شدم و برای خرید نون تازه بیرون رفتم و بعد از نیم پرونده

 ها و منتظر زنی شدم که شایدساعتی برگشتم. میز صبحانه رو چیدم و چشم دوختم به پله

های بسیاری آرزو داشتند در آغوشش بگیرند اما اون خودش من رو در آغوش گرفته بود. مرد

اومد. با پیراهنی گشاد ها هنوز داغ بود. دیدمش که پایین مینمیدونم، اما نون چقدر گذشت

ود و با ی سایز بزرگی بشرت مردانههاش بود و بیشتر شبیه تیای رنگ که تا باالی زانوسرمه

با  آلود وجوراب های طوسی رنگ به پا و موهایی که باالی سرش گرد بسته شده بود و خواب

های کنارش بودن دود شد. ترانه تنها . با دیدنش لبخند زدم و تمام استرسصورتی پف کرده

طور حس خوشایندی بهم بده. حتی با این صورت ساده و پف کرده زنی بود که میتونست این

اش داره، به از خواب. شاید هر زنی به جای اون بود، برای روز اولی که میفهمید مردی دوست

ودش بود. خود خودش و میدونست که اگر من میخوامش برای رسید. اما ترانه خخودش می

 خودش میخوام. البته امیدوار بودم که این رو بدونه. 

 «سالم -
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 «سالم خواب آلو... خوبی؟ -

 کشید. زیر اون صورت پف کرده شرمی زیرپوستی میدیدم. خجالت می

 «خوبم -

 نشست رو به روم و به نون تازه نگاه کرد. 

 «ن؟کی رفتی بیرو -

 «یک ساعت پیش... خیلی زود پاشدی... -

 «حس کردم توی ویال تنهام... میخواستم پاشم ببینم کجایی... ماشینت نبود فکر کردم رفتی -

 «کجا برم؟ -

 نگاهش رو دزدید. 

 «نمیدونم... همینجوری -

 «زنگ میزدی بهم -

 .به این موضوع حرف بزنهبی حرف نگاهم کرد. حس کردم دوست نداره راجع

 «حلیم خریدم. بریزم برات؟ -

 «زحمت کشیدی... میخورم یه کم -

م ها پیدا کرده بودم کمی حلیم ریختهای سبز رنگ که بعد از گشتن داخل کابینتتوی کاسه

 پاش کنار دستش گذاشتم. و با شکر

 «چرا یه کم اخمویی؟ -

 «لود نشدم هنوز -

 «ی خودم؟لود شی خوب میشی؟ همون ترانه -

 های قرمزش نشست و سری به عالمت مثبت تکون داد.مرنگی روی لبلبخند ک
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 «خب پس یه امیدی هست -

اش ریخت و مشغول هم زدن شد و من هم میدونستم میخواد سوالی کمی شکر روی حلیم

 بپرسه.

 «خوابیدی دیشب؟ -

 «اِی آره -

 «اییه جوری -

 «چه جوری؟ -

 «ایکالفه -

 «نه نیستم -

 «چقدر خوابیدی؟ -

 «یکی دو ساعت -

 «چقدر کم -

 «بعد از ظهر زیاد خوابیدم. عادت به خواب ندارم خیلی -

 «من هنوزم خوابم میاد -

 «خب بخور برو بخواب -

 «تو نمیری جایی؟ -

 «نه کجا برم؟ -

 «نمیدونم. همینجوری -

 «نه جایی نمیرم. تو بخواب منم ناهارو آماده میکنم -

 هاش برق زد انگار. چشم
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 «ن کبابآخ جو -

ها حاضر بودم تا آخر عمرم گوشت ورز بدم و لبخند زدم در جواب. برای دیدن برق این چشم

پای ذغال کباب درست کنم. صبحانه که تموم شد زودتر از من بلند شد تا میز رو جمع کنه. 

 اش رو گرفتم. برگشت سمتم و نگاهم کرد.بلند شدم و مچ

 «من جمع میکنمخواب توی چشماته هنوز. برو بخواب.  -

اش رو خوندم. اینکه تو نون خریدی و حلیم و صبحانه رو آماده خواست چیزی بگه که حرف

 کردی و من هم باید جمع کنم. 

 «میدونم میخوای چی بگی... نگو... -

 «چی میخوام بگم؟ -

 کرد. با جسارت نگاهم می

ین کنی. از این قوانین ب اینکه من صبحانه رو آماده کردم توام باید توی جمع کردنش کمک -

 «من و خودت نذار

 مثل اینکه درست حدس زده بودم. بی حرف نگاهم کرد. البته با کمی تردید. 

 «چیزی شده؟ -

ای که پا توی آشپزخونه گذاشته بود حس نگاهش رو به زیر دوخت. تردید رو از اولین لحظه

ل کردنش نداشتم. دستش رو رها ای جز قبواش بزنم. اما چارهکرده بودم و دلم میخواست پس

 کردم و نگاه چرخوندم توی نگاهش. 

 «اگر میخوای میتونم دیشب رو فراموش کنم. انگار نه انگار که چی گفتم و چی شنیدم... -

-ی چشمحالت نگاهش رو نمیفهمیدم. اون هم نگاه چرخوند توی نگاهم. حس کردم به گوشه

 هام نگاه میکنه. هام بیشتر از چشم

 «ا باید بخوام که فراموشش کنی؟چر -
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 هاشاش. دوست داشتم بخنده و امروز لبخندمن هم نگاه کردم به رد کمرنگ چال روی گونه

 کمرنگ بود.

 «هات داره میریزه بیرونحجم تردید توی مغز و روحت اونقدر زیاده که از چشم -

 «اینطور نیست -

 «م ترانهات رو بلدمیدونم که اشتباه نمیکنم... زبان بدن -

 هاش رو بهم نشون داد.هاش کمی آشنا شد. لبخند کمرنگی زد که چالپلکی زد و حالت چشم

 جون گرفتم انگار. 

 «نمیگم تردید نداشتم اما نه برای این چیزی که تو میگی -

 «برای چی تردید داشتی؟ -

ه ش رو تکیکمی نگاهم کرد. منتظر بودم. بعد قدمی جلو اومد و دست انداخت دور کمرم و سر

 ام.داد به سینه

 «برای این. دلم میخواست. خجالت میکشیدم -

ها بهم چسبیده بود. قلبم هام بی اختیار باال رفت و متعجب نگاهش کردم که مثل بچهابرو

 اش رو به خودم فشردم. هام باال اومد و تنتر تپیدن و دستشروع کرد به تند

 «خجالت داره؟ -

 «اهم نکنآره... خیلی... نگ -

 د. ها ابدی بودنام گرفت. موهاش رو نوازش کردم و نفس عمیقی کشیدم. کاش این لحظهخنده

 «چرا نگات نکنم؟ -

 «چون دارم خجالت میکشم دیگه... -

 خندیدم. این بار از ته دل. با مزه بود. بیشتر به خودم فشردمش. 
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. هر موقع خواستی فقط کافیه بی ای ندارمخجالت نداره. گفتم که... جز این بغل چیز دیگه -

 «حرف خودتو بندازی توش...

 «باشه سعی می کنم -

 هاش رو سفت کرد. هام رو کمی شل کردم که اگر دوست داره بره، بره. اما دستدست

 «من همینجا میتونم بخوابم االن -

 اش نگاه کردم. دلم میخواست ببوسمشون و حس میکردم کمی زوده.های بستهبه چشم

 «برو روی مبل بخواب. من دورو برتم -

 ام گرفت. تکونی نمیخورد. خنده

 «ایمترانه وسط آشپزخونه -

 «جام خوبه آخه -

 «سرتق -

دست دور کمرش انداختم و بلندش کردم. حتی بلند کردنش از زمین هم باعث نشد کمی تغییر 

 رفتم. ت مبل راحتیام. به سمتوی پوزیشنش بده. مثل پاندا سرش رو چسبونده بود به سینه

ترانه... من االن تورو از خودم جدا کنم دلم ناراحت میشه... اگه خوابت میاد بگیر اینجا  -

 «بخواب

شت اختیار انگکمی تکون خورد و سرش رو باال آورد و نگاهم کرد. لبخندی روی لب داشت. بی

 ی سمت راست صورتش کشیدم. به چال روی گونه

 «تو چقدر زورت زیاده -

 برو باال بردم. ا

 «چطور؟ -
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 «راحت بلندم کردی -

 ام گرفت. خنده

 «چی میگی بچه... من دو برابر وزن تو وزنه میزنم. تو که سبکی -

 شنید چه میگفتم. نگاه توی نگاهم میچرخوند. انگار که نمی

 «خوبی ترانه؟ -

 «خوبم. باورم نمیشه ولی -

 «چیو؟ -

 «من و تورو... -

 «بهش. باشه؟ حرف باید بزنیم راجع منم باورم نمیشه. -

 «باشه... ولی میشه بعد سفر؟ -

 «چرا؟ -

 «خوش بگذرونیم... -

 «حرف بزنیم خوش نمیگذرونیم؟ -

 «نه... میخوام به چیزای جدی فکر نکنم... -

 لبخندی زدم. 

 «ها چی میخوای بگی؟باشه... به بچه -

 «ترجیح میدم بعد از حرف زدنمون باهم بقیه بفهمن -

  «میکشنت نه؟ -

 «نه چرا؟ -

 «تو کجا... من کجا؟ -
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چون میدونم این حرفارو میخوای بزنی میگم بعد سفر دیگه... دعوات میکنما سیاوش اگه باز  -

 «بگی

 اش. لبخندی زدم و دوباره دست کشیدم به چال لپ 

 «هرباشه... نمیگم... تو بگیر یه کم بخواب که نصفه شب واسه سال تحویل خوابت نب -

 «باشه... -

هاش رو از دور کمرم باز کرد و خودش رو مچاله کرد روی مبل و من پتویی از اتاق آروم دست

 زیر پله آوردم و روش کشیدم. 

 «یه کم کار دارم توی آشپزخونه. به صدا حساس نیستی؟ -

 «نه بابا میخوابم -

 «خوب بخوابی -

 در جواب لبخندی زد. 

 ترانه 

هام رو باز کردم و نشستم. لقلک میداد. کمی خودم رو کشیدم و چشمبوی کباب دماغم رو ق

سر کج کردم و توی آشپزخونه رو نگاه کردم، خبری از سیاوش نبود. بلند شدم و به سمت دری 

زد. یهارو باد مکه از آشپزخونه به روی ایوون باز می شد رفتم. پشت به من، رو به حیاط کباب

ام بود. حضورم رو حس کرد، برگشت و نگاهم کرد. ا گشنهبوی خوبی پیچیده بود و شدید

 زد فقط. اخمش تبدیل شد به لبخند. به من لبخند می

 «آلو... پاشدی باالخره؟خواب -

 خودم رو روی تخت چوبی انداختم و پاهام رو جمع کردم توی شکم. سرد بود. 

 «چقدر خوابیدم؟ -

 «ساعت... ۴فکر میکنم  -
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 «شمال اینجوری میشمنمیدونم چرا میام  -

 «فدای سرت خوب کردی... پاشو برو داخل سرده -

 نم بارون میومد و بوی بهار و سوز بهاری با بوی کباب پیچیده بود. نم

 «نمیشه همینجا بخوریم؟ -

 «یخ میزنی ترانه. پاهات لخته -

 «پتومو میارم دیگه -

 «اگه دوست داری حرفی نیست... -

 «مرسی -

رو بیار هم بی زحمت چیزایی که رو میز چیدمو بیار... برنج رو خودم  پس هم برو پتوت -

 «میارم

 «برنجم درست کردی؟ -

 «مگه کوبیده بدون برنج میشه؟ -

 «چقدر هنر داری تو -

 لبخندی زد و سری به طرفین تکون داد. 

 «زبون نریز. برو پتوت رو بیار سرده چند بار بگم؟ -

جایی محتویات سفره، که به غیر از بشقاب و قاشق، ماست،  بی حرف بلند شدم و بعد از جا به

ی صبح، نوشابه و دوغ بود به روی تخت روی ایوون؛ پتو رو آوردم و زیتون، سبزی، نون تازه

نون  هارو بیننشستم کنار سفره و دور خودم پیچیدم. حس خوبی داشتم. حس زندگی. کباب

فت و بعد از دقایقی رو به روم یک بشقاب پر از تازه گذاشت و برای آوردن قابلمه برنج داخل ر

 برنج کته و دو سیخ کوبیده و گوجه و فلفل کبابی بود. 
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 «اش بده دیگه ببخشید. خیلی وقت بود درست نکرده بودم...اگه مزه -

 «اش که خیلی خوبه...واال قیافه -

 قاشق رو به دهنم گذاشتم و اشتهام بیشتر شد. 

 «ده بودی؟آخرین بار کی درست کر -

 ی داخل دهنش رو قورت داد. لقمه

 «سال پیش ویدا فکر کنم ۴-۳برای تولد  -

سری تکون دادم. اگر میخواستم برای تولد من هم درست کنه بد بود؟ تا مثال با ویدا یر به یر 

بشم. به افکارم پوزخند زدم. من زنی نبودم که حسودی کنم. حسادت بدترین حسی بود که 

 می داشته باشه. میتونست هر آد

 «به چی فکر میکنی؟ -

 نگاهش کردم. 

 «اس...هیچی... خیلی خوشمزه -

ی لبخند هایی که توی این چندین ماه آشناییمون دونستم با همهلبخند زد. لبخندی که می

 ازش دیدم فرق داشت. 

 «یی مواد زدن و پختنه... گفتم راحت باشهارو هم پاک کردم آمادهنوش جونت... ماهی -

 از پاک کردنش متنفر بودم.  از قسمت ماهی،

 «ات باالستخدا خیرت بده... چقدر تو فهم و درک -

 در جواب با لبخندی عجیب نگاهم کرد. 

 «این طوری نگاهم نکن سیاوش... بذار راحت غذامو بخورم -

 «خوشگلی آخه -
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 ز شده بود. هام توی سرمای بهاری شمال قرمها پر می زدن و گونهتوو دلم پروانه

 «ام مثل بادکنک شدهکجام خوشگله؟ صورت -

 «تو هر جوری باشی خوشگلی -

 بار در جواب لبخند شرمگینی زدم. این

 «مرسی -

ی ااش باال رفت. خندهنمیدونم حالت گفتنم یک جوری بود یا حالت صورتم که صدای خنده

 ی دیگه از خوشبختی رورهکه فکر می کنم بار اول بود میدیدم. من توی همین لحظه یک چه

دیدم. بودن با مردی مثل سیاوش که بهت حس مهم بودن و حس زیبا بودن و خانم بودن 

ای الزم بود برای میداد، غذایی دلچسب، بارونی بهاری و هوای سرد و مطبوع. چیز دیگه

 مخوشبخت بودن؟ نبود. به نظرم نبود. بعد از غذا به کمک هم جمع کردیم و دوباره نشستی

روی اون تخت و من خیره بودم به کتری سیاه شده از حرارت گرما که سیاوش گذاشته بود 

 روی ذغالی که کباب هارو پخته بود. 

 «از کی میخوای بری سر کار جدیدت؟ -

 نیم نگاهی به صورتم انداخت و دوباره به رو به رو خیره شد. 

 «از بعد عید -

 «خوشحالی؟ -

 «به آینده رفع شدههام راجعاز نگرانی آره. چرا نباشم... یه کم -

 «نگران چی هستی؟ -

نگران که نه. اما خب... آدم باید تالش کنه برای زندگی بهتر... همیشه فکر میکنم که یه  -

 «هاش...اش فراهم کنه...و بعد برای بچهمرد باید بتونه بهترین زندگی ممکن رو برای زن
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مخالف  ام به جنسین مرد داشتم با حسی که از نوجوونیبه نیم رخش نگاه کردم. حسی که به ا

داشتم خیلی فرق میکرد. حس من نسبت به سیاوش عمیق بود، بهش که فکر میکردم توی 

 اومد.ذهنم بوی آتیش و دریا و عطری تلخ و خنک می

ا هات خیلی تغییر میکنه... نه که االن بد باشهتو آدم خوش قلبی هستم. مطمئنم که زندگی -

 «نه.. ولی خیلی بهتر میشه. مطمئنم

 دار و سنگین بود که مثل میخ توی تنم فرو میرفت. نگاهم میکرد. نگاهش اونقدر معنا

 «اش بهتر میشههر کسی تورو در کنارش داشته باشه زندگی -

 ای به بازوش. لبخند زدم و بعد ضربه

 «برو سیاوش... این حرفا چیه میزنی -

رت حرف بزنیم خیلی توضیح نمیدم... ولی این چیزیه که از روز اولی چون خواستی بعد مساف -

که دیدمت فهمیدم. کنار تو ایستادن، دوست تو بودن و چه بسا بهتر یار و همدم تو بودن آدم 

 «رو غرق خوشبختی میکنه... و خب میدونم که الیق این نیستم. اما تصمیمش رو تو میگیری...

 چرخیدم به سمتش. 

 «علوم نیست چیه؟تصمیمم م -

 با مهربونی نگاهم کرد. 

معلومه چیه. اما نمیخوام االن تصمیم بگیری... دوست دارم یه کم نزدیک باشیم. نزدیک تر  -

از قبل. مثل دیروز، مثل امروز. تا من رو بهتر بشناسی... فکر نکن برای خودم راحته. اگر به من 

ر همه بفهمن. زودتر دستتو بگیرم و با خودم باشه، دوست دارم زودتر همه چیز جدی باشه. زودت

ات. از اول که قدم برداشتم همه جا ببرم. اما تو فرق داری با بقیه ترانه. هم خودت، هم خانواده

 «سمتت میدونستم که کنار تو ایستادن سخته. باید خیلی مراحل طی کنم...
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وقتی داشتم از زبون سیاوش  هارو از مردی نشنیده بودم یانمیدونم واقعا تا به حال این حرف

 یرخی که در همهرخش. نیممیشنیدم برام تازگی داشت. سر کج کردم و خیره شدم به نیم

ها توی دل خودم اعتراف میکردم چقدر جذابه. کمی خشونت داشت، کمی پختگی. وقتی ماهاین

 نگاهش میکردی کامال یک مرد رو میدیدی. 

 «چرا کنار من ایستادن سخته؟ -

م عجیب بود این حرفش. عجیب بود چون میدیدم چقدر تمام تفریحاتمون، تفکراتمون شبیه برا

 به همه. به نظر خودم برای سیاوش من اصال آدم سختی نبودم. 

چیزی نیست که بتونم توضیحش بدم... نمیخوام چیزی بگم که تو االن هی بگی نه و این  -

ر از خودم میدونم. از همه لحاظ، موقعیت جوری نیست و اینا... ولی من تورو خیلی باال ت

اجتماعی، مالی، زیبایی... و از نظر عقالنی اصال درست نیست که تو با کسی که این همه ازت 

 «پایین تره حتی معاشرت کنی... چه برسه که...

 اش رو تموم کنه. نکرد اما. دوست داشتم جمله

 «چه برسه چی؟ -

... وقتی یکی ازت باالتر ایستاده، خیلی باید تالش چه برسه که به قول خودت یارش بشی -

 «کنی بهش برسی... اگر نرسی مشکل پیش میاد

به اینکه میگی باالترم و از این حرفا بحث دارم باهات اما گیرم این چیزی که میگی راجع -

 «درسته... خب ... چه مشکلی پیش میاد؟

راهم کنم در صورتی که توی زندگی هزارتا چیز... وقتی من نتونم خیلی چیزارو برات ف -

ات مثل نقل و نبات ریخته بود چه حسی پیدا میکنی؟ وقتی تمام دورو اطرافت پره از عادی

طور میخوای آدمی مثل من رو برای آدمای موفق که کارخونه دارن، چه میدونم، پولدارن، چه

 «نشست و برخواست پیششون ببری؟ میخوای بگی چیکارس؟

 از اینکه اینقدر خودش رو پایین میکشید. زبونی به لبم کشیدم.  حس خوبی نداشتم
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 «داری با این حرفات ناراحتم میکنی -

 نگاهش رو از حیاط گرفت و نگاهم کرد. دقیق. 

 «حقیقت همینه ترانه. همیشه تلخه. برای همین میگم باید فکر کنی... -

سی خودت فکر کنی. من دوست ندارم کبه به نظر من... تو باید فکر کنی. تو باید یه کم راجع -

 «که کنارمه اینقدر خودش رو پایین بکشه

 «ام با خودمم تعارف ندارمام و چیمن خودم رو پایین نمیکشم ترانه. من کامال میدونم کی -

 «به نظر من نمیدونی... -

 «چرا این حرفو میزنی؟ -

اشین تونستن یه خونه بخرن، مبگو ببینم. از این همه دوست رفیق توی موسسه... کدومشون  -

 «بخرن، درس بخونن، ورزش کنن... کار خیر کنن؟

هارو انجام سال اگر این ۱۶سالگی کار کردم. یعنی توی این  ۱۸سی و چهار سالمه ترانه. از  -

 «نمیدادم پس باید چیکار میکردم؟

 «سیاوش بگو کدومشون؟ -

 «نمیدونم -

نتظار بیش از حد داری؟ مگه یه آدم چقدر میتونه کار نمیدونی چون نکردن... چرا از خودت ا -

ات رو دیدی؟ عذاب نده خودتو اینقدر. کنه؟ سگ دو بزنه؟ سی و چهار سالته موهای کنار شقیقه

راحت بگیر یه کم... اگر من زنی بودم که میدیدی چقدر اینجور مسائل مالی برام مهمه، آره 

م که از اد به انتخابم شک میکردم... اما من کسیباید به انتخابت شک میکردی و آره منم بای

ام. از مهمونیای اعصاب خرد کن فامیل که فقط پره از ادا مون فراریتمام تجمالت توی خونه

و اصول و پز دادن متنفرم. با خواهرم هیچ چیز مشترک ندارم. دوستش دارم اما هیچ چیزیمون 

م... نش بیاد باید عوضش کنه من اینجوری نیستشبیه هم نیست. اون اگه یه مدل باالتر از ماشی
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من زندگی رو توو یه چیزای دیگه دیدم... پس اینقدر اینچیزارو به روم نیار سیاوش. ناراحتم 

میکنه. واقعا ناراحت میشم. دوست ندارم خودت رو به خاطر من سرزنش کنی. بابای من از 

 «تو نیستی منم نیستم... اولش هم پولدار بود چون باباش پولدار بود. مقصر این،

نگاهم میکرد. نمیدونم چه حسی داشت. شاید هنوز کمی نگرانی تو نگاهش میدیدم. لبخند 

تلخی به صورت منتظرم زد و بعد آروم دست کشید به موهام. بی حرف نگاهش میکردم که 

اش. بوی تلخ و خنک عطرش پیچید توی دماغم. بیشتر بو سرم رو هدایت کرد روی شونه

 دم. معتاد شده بودم انگار. کشی

 «هیچی نمیگی؟ -

 «نه... -

 «چرا... -

گیجم هنوز. نمیخوام ناراحتت کنم با حرفام. حق داری. تو مقصر نیستی... ولی بازم باید فکر  -

 «کنم میخوام که توام فکر کنی

 «باشه... فکر میکنم -

 «... باشه؟ات استفاده کنبه من فقط از مغز و منطقخواهش میکنم که راجع -

 «یعنی میگی حس و احساس آدم اشتباه میکنه؟ -

 هاش عادت میکردم. دوباره دست کشید به موهام. داشتم به سرانگشت

 «توی کِیسی مثل من آره... به نفعته که از احساست استفاده نکنی -

 از پایین نگاهش کردم. با کمی اخم. 

 «ام برای خودمدهالزم نیست تو بگی چه جوری تصمیم بگیرم. آدم گن -

 لبخند تلخی زد. 

 «ات توی چیه... ولی میدونی که در آخر هر چی تو بخوای همون میشهخواستم فقط بگم نفع -
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 «حاال هی منو با این حرفات اذیت کن سیاوش خان. نوبت منم میشه -

 تر کرد. ام سفتدستش رو دور شونه

 «من غلط کنم اذیتت کنم... چایی بریزم برات؟ -

 استم خیز بردارم. مانع شد. خو

 «کجا؟ -

 «چایی بریزم -

 «نگفتم بریزی که. گفتم چایی بریزم برات؟ -

 «همه کارارو تو میکنی... راحت نیستم اینجوری -

 «عادت میکنی -

من رو نشوند و خودش بلند شد. لبخندی به صورتش زدم به جای تشکر. خداروشکر که از این 

ها میدونستن. من هم از اون خونه و آشپزخونه رو مخصوص زنها نبود که کار دسته از مرد

ها بدونم. زمونه عوض شده ها نبودم که کار کردن بیرون خونه رو فقط برای مرددسته از زن

 بود. 

 سیاوش

سبزی پلو با ماهی خوشمزه رو خورده بودیم و حاال سیرِ سیر نشسته بودیم جلوی تلویزیون. 

س قبل از سال تحویل رو نشون میدادن و انگار دقایق کمی مونده ی لوها برنامهتمام کانال

ی که ابود تا سال جدید. ترانه مجبورم کرده بود تا پیراهن بپوشم. دوش هم گرفته بودم. عیدی

ها قبل براش خریده بودم رو توی جیبم پنهان کرده بودم و حاال نگاهش میکردم که داشت روز

ورتی رنگ ای صتر میچید. پیراهن آستین حلقهاش رو مرتبهی هفت سین ساده و با سلیقسفره

ش اهای برهنههاش. موهاش رو ریخته بود روی شونهبه تن داشت. صورتیِ کمرنگ. رنگ گونه
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و آرایشش تنها رژ صورتی رنگ بود. زیبا بود. شاید تنها چیز زیبایی بود که به عمرم دیده بودم. 

 دل رو زدم به دریا.

 «به سال تحویل... نمیخوای بیای پیش من؟ چیزی نمونده -

 سرش رو باال آورد و خجول نگاهم کرد.

 «پیش تو؟ -

ون هم همآره... بشینی پیشم... میگن توی زمان سال تحویل هر جوری باشی، در طول سال -

 «جوری

لبخندی زد. خجول. نگاهی به سفره انداخت و بلند شد و به سمت مبل دو نفره اومد و کنارم 

ه طور لمسش کنم و بد عادت شداش انداختم. از فردا، نمیتونستم اینگرفت. دست دور شونهجا 

 ام. بودم. سرش رو چسبوند به شونه

 «آرزو میکنی؟ سال تحویل -

 نگاهش کردم. 

 «نه، تو آرزو میکنی؟ -

 «آره -

 «برآورده شده؟ -

 «هاش نههاش آره. بعضیبعضی -

 «خوبه -

 «آرزو کن توام -

 «ه. امتحان میکنمباش -

 دقیقه مونده بود.  ۴ی تلویزیون. سکوت شد. نگاه کردم به عدد درج شده گوشه
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 «چرا همیشه مشکی میپوشی؟ -

 «ای بهم نمیادرنگ دیگه -

 «پوشیدی اصال ببینی بهت میاد یا نه؟ -

 ام گرفت. خنده

 «نه -

 «خب بپوش... -

 «به خدا بهم نمیاد... -

 «ای خیلی بهت بیاد... یا طوسیسورمه میاد... فکر کنم مثال -

 «خب باشه... رفتیم تهران میخرم میپوشم. خوبه؟ -

 « آره -

 اش رو کشیدم. بیشتر خندید. لبخند زد. بینی

 «سرتق... -

 «خودتی -

 «ای غیر رنگ لباسم نداری؟حرف دیگه -

 «نه... -

ل رو میخوند من رو دستی به موهاش کشیدم. صدای مردی از تلویزیون که دعای سال تحوی

ام. جمع شده دور سفره هفت سین موسسه، دست در دست رضا و خیره به برد به بچگی

م. اها دعا کردم برای پیدا شدن خانوادهتلویزیون کوچک و دعا. دعا برای داشتن مادر و پدر. سال

دم به واما بزرگتر که شدم، دعا و التماس دیگه رنگی برام نداشت. ساکت شدم و فقط خیره ب

ها با همین حس گذرونده بودم برام نداشت. سال ماهی توی تنگ. سال جدید و قدیمی فرقی
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اما حاال، نسبت به سال جدید یک حس غریبی داشتم. حسی نو، که فقط دلیلش همین دخترک 

-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰داشتنی کنارم بود. هر دو حاال خیره بودیم به اعداد. زیبا و دوست

اش رو بیشتر توی دستم فشردم. خوشحال بودم برای داشتنش کنارم. ی توپ. شونه... و صدا۱

آرزو کردمش. آرزو کردم برای خودم بشه. تا همیشه. فشار دستم باعث شد سرش رو باال بیاره. 

 لبخندی زد. 

 «سال نوت مبارک -

م؟ دای روی این صورت میزاش. ایرادی داشت اگر بوسهچشم چرخوندم توی صورت بی نقص

اش رو بوسیدم. با یک بوسه، سعی کردم تمام دل رو زدم به دریا. سر جلو کشیدم و پیشونی

 احساسم رو بهش منتقل کنم. 

 «سال نوی توام مبارک سرتق -

ام پنهون کرد و من لبخندم پهن شد. دست توی جیبم بردم خجالت زده خودش رو توی سینه

اشت هایی کوچک دآویزی به شکل فرشته با بالی کوچک، گردنبند طالای که و از داخل جعبه

و بسیار بسیار ظریف بود رو بیرون آوردم. قیمت خاصی نداشت، شاید در برابر جواهراتش بسیار 

 انداخت. ارزون قیمت و ساده بود. اما ظرافتی داشت که من رو یاد ترانه می

 «ترانه...-

 سر باال آورد و نگاهم کرد. 

 «برمیگردی؟ -

 «برگردم؟ -

 «پشتت رو یه لحظه بهم میکنی؟ -
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ی راستش ریختم و گردن بند رو به سختی به گردنش بی حرف برگشت. موهاش رو روی شونه

ردنبند بند کشید و برگشت و بعد دوباره به گاش زیادی کوچیک بود. دستی به گردنآویختم. قفل

 نگاه کرد.

 «وای چقدر خوشگله.... -

 لبخند تلخی زدم. 

 «له سیاوش... خیلی مرسیخیلی خوشگ -

 «مبارکت باشه -

 «ام کردی... من هیچی برات نخریدمشرمنده -

نیازی به خریدن چیزی نیست... اینو من خیلی وقته برات گرفتم... میخواستم یه فرصت  -

 «مناسب بهت بدمش... بعدم صحبت کردم با مغازه اگر بخوای عوض کنی مشکلی نیست

 هاش رو توی هم کشید. اخم

 «چرا عوضش کنم؟ خیلی قشنگه... بعدم... خیلی برام ارزشمنده... هیچوقت این کارو نمیکنم -

 موهاش رو پشت گوشش انداختم و به گردنبندش نگاه کردم. روی گردن ظریفش نشسته بود. 

 «خوشگلی همه چی بهت میاد -

 «لوسم نکن -

نه به غیر از خودم نتو اش کنم که دیگه هیچ آدمینمیدونست که دوست داشتم اینقدر لوس

 تحملش کنه.

 «یه کم بریم تاب سواری؟ -

 «اگر لباس گرم بپوشی آره -

 "یک فروردین"تا نیمه شب رو تاب به بغل گرفتمش، یعنی 
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 ترانه 

لیدا زنگ زده بود گفته بود چیزی نمیخواید بگیریم؟ گفته بودم نه. صبح با سیاوش همه چیز 

هارو حساب کردم کمی ناراحت بود. کارتم رو دادم و خریدخریده بودیم و سر اینکه سریع تر 

ها هم جا به جا شده بود و ویال هم به کمک سیاوش ها نزدیک بودند و تمام خریدحاال بچه

تمیز شده بود. نگاهی برای پیدا کردنش چرخوندم، از پنجره قدی نشیمن دیدمش که روی 

رفتم. برعکس دیروز هوا کامال آفتابی بود  ایوون ایستاده و به حیاط خیره شده. من هم بیرون

 اما هنوز سوز داشت. پشتش ایستادم. 

 «قهری هنوز؟ -

 برگشت و نگاهم کرد و لبخند کمرنگی زد. 

 «قهر نیستم -

 «ناراحتی؟ -

 «نه -

 «پس چی؟ -

 «نمیدونم -

 مکث کردم. نفسی بیرون دادم.

که از سن کم برای خودم درآمد ام یه چیزی رو بهت بگم که بدونی سیاوش... من دختری -

ام مثل یک مرد شدید و سنگین بوده... پول رو دوست ی کاریها مشغلهداشتم، شاید خیلی روز

ی آدما. اما دنبال پول توی جیب خودم میگردم نه جیب بقیه. اگر این رابطه دارم، مثل همه

ایی بطه باید یک جاهبخواد پیش بره پس باید این رو بپذیری که منم به عنوان یک طرف را

هامون خرج کنم... این شاید یه چیزی باشه که برات دست توی جیبم کنم یا برای هزینه

عجیب باشه، بخواد بهت بربخوره، اما من این جوری بزرگ شدم. نمیتونم وایسم نگاه کنم که 
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و. تاس، منم و هر جا میرم هر چی میخورم یکی دیگه پولش رو بده. رابطه یک چیز دو طرفه

اشتن من دنه فقط تو نه فقط من. قرار نیست تو برای پیشبرد یک رابطه، یا برای راضی نگه

سختی بکشی. یا حتی من سختی بکشم. هر باری هست باید دو طرف به دوش بکشن. 

 «ای چی میگم؟متوجه

 ام کشید. هنوز لبخند کمرنگ روی لبش بود. دستش رو باال آورد و روی گونه

ای هستی... منم دوست دارم به عقاید و تفکراتت احترام بگذارم و شاید هر میدهتو دختر فه -

مردی باشه هی باهات تعارف کنه بگه نه... ولی در آخر خوشحالم باشه از این موضوع. اما 

ام.. نمیتونم قبول کنم. دوست دارم هر چی سختی و خرج و نمیدونم... در برابر تو... یه جوری

اس... ولی نمیدونم چیکارش کنم، تو بشینی کنارم فقط. میدونم مسخره اس من بدم.هزینه

 «انگار یه خنجر میکنن توی قلبم

 ام بود گذاشتم. گرم بود دستش. توی این سوز. دستم رو روی دستش که روی گونه

عادت کن بهش سیاوش... مدل زندگی من با بقیه فرق میکنه. من هم خوب حق حقوق  -

یه زن میشناسم و هم حق و حقوق یک مرد رو میشناسم... برای همین اگر خودم رو به عنوان 

من اینکارو کنم هیچ ظلمی در حق خودم نمیکنم بلکه لطف هم میکنم، هم به خودم هم به 

 اس... یه جوری باهاش کنارتو و مطمئن باش چیزی که میگم توی خیلی جاهای دنیا جا افتاده

 «بیا. باشه؟

گ هام. لبخندی زد، کمی پر رنتایید حرفم رو بگیرم. نگاهی کرد به گونهلبخند زدم تا زودتر 

 ها. تر از قبلی

با همین لبخند تا همینجا هر چی تایید بوده ازم گرفتی... دار و ندارم مال تو. خوبه؟ نکن با  -

 «من اینجوری... سرتق

و هام. مثل این دخندیدم و بغلش کردم. شاید آخرین بغل در این چند روز. دست کشید به مو

 روز که برام انگار یه عمر بود. 
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 «لیدا گفت کجان؟ -

 «دیگه االنا باید برسن -

و همون لحظه صدای زنگ بلند شد و من دلم میخواست دیرتر برسند. ناچار خودم رو عقب 

ام داشت. نگاهی تند دور صورتم چرخوند و جلو کشیدم که در رو باز کنم. دستم رو کشید و نگه

ام گرم شد. اونقدر حس منتقل شده بود به تنم که اصال نفهمیدم سیاوش کی و پیشونیاومد 

 رفت داخل و درو باز کرد و کی ماشین امیرعلی و مسعود داخل حیاط قرار گرفت.

ی پایین رو برداشتند و لیدا و ها با سر و صدا داخل اومدند. مسعود و سپهر اتاق طبقهبچه

ی باال. برای اینکه حالم سرجاش بیاد به سمت آشپزخونه رفتم بقهامیرعلی آخرین اتاق خالی ط

 ها توی ظرف کردم.و خودم رو مشغول چیدن میوه

 «چیکار میکنی؟ -

چقدر گذشته بود نمیدونم. اما حاال لیدا مقابلم بود با پیراهن اسپرت و موهای خرمایی رنگش 

 که باال سرش بسته بود. لبخندی زدم. 

 «میکردم. ترافیک بود؟ هیچی میوه آماده -

 «اِی یه جاهاییش اعصاب خرد کن بود اما یواش یواش اومدیم دیگه... -

 «خوبه بدم نیومدین -

 «آره. چه هواییه ولی -

 «شباش دیگه خیلی سرده اما حال میده -

 جلو اومد و نگاهی به سرتاپام انداخت و ابرویی باال برد.

 «با این سیاوش خان چه خبرا... چیکارا میکردین این دو روز -

 دستی هارو از کابینت در آوردم. نگاهم رو ازش گرفتم و پیش

 «هیچی... چیکار میخواستیم بکنیم -
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فیلم بازی نکن... چی شد یهو؟ خواستی نباشی و نبینی و فراموش کنی بعد باهاش اومدی  -

 «سفر؟

 نگاهش کردم و نفس بیرون دادم. 

 «خواستم فراموش کنم لیدا. نشد -

 گاهش مهربون شد و لبخند زد. ن

 «ات رو شناختی باالخرهپس حس -

در جواب لبخند خجولی زدم. جلوی لیدا چیزی برای پنهون کردم نداشتم. ناهار جوجه داشتیم، 

ت هارو درسبا کمک لیدا سفره رو چیدیم و برنج درست کردیم و سیاوش و مسعود هم کباب

رتی بزنند و من میدونستم که سیاوش اهل خوابیدن سر ها رفتند تا چکردند. بعد از ناهار پسر

ظهر نیست اما برای اینکه مزاحم من و لیدا نباشه به اتاقش رفت. دو لیوان نسکافه درست 

 کردم. میدونستم باید همه چیز رو به لیدا توضیح بدم. 

 «بریم توی حیاط؟ -

 که سرده. نگاهی به حیاط انداختم. هوا آفتابی بود هنوز اما میدونستم  -

 «باشه بریم... -

از دم در ژاکت سیاوش رو برداشتم و پوشیدم و بعد از لحظاتی با لیدا روی تاب سفید رنگ 

ون ی داغ رو به حلقمی حیاط نشسته بودیم و آروم تاب میخوردیم و جرعه جرعه نسکافهگوشه

 میریختیم. 

 «ات رو شناختیخب... بگو... چه جوری حس -

 «م. فقط از کتمان کردنش دست برداشتمحسم رو میشناخت -

 «خب چرا کتمان میکردی؟ -

 «سم. نبوداس حی سخت قبلی... و اینکه فکر میکردم یه طرفهمیترسیدم شاید. واسه تجربه -
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 «اعتراف کرد اونم؟ -

 سری به عالمت مثبت تکون دادم.

 «چشمات داره برق میزنه -

 ام گرفت.خنده

 «جناییش نکن لیدا -

 «راست میگم...گمشو  -

 «حاال فعال میخوایم رفتیم تهران جدی باهم حرف بزنیم. خودش یه کم گیجه هنوز... -

 «گیج برای چی؟ خیلی دلشم بخواد. دو دله؟ -

نه بابا دو دل نیست.. از این حرفا که من کمم تو زیادی... میگه فعال میخوام وقت بدم که  -

 «بشناسی منو... بعد جدی تر بشیم

 و نگاهم کرد. ساکت شد 

 «چیه؟ -

 «اش کنی نظرشون چیه؟ات معرفیهیچی داشتم فکر میکردم... اگر مثال به خانواده -

 «نمیدونم. پیش نیومده تاحاال -

 «نمیترسی که موافقت نکنن؟ -

هنوز که بین من و اون چیزی معلوم نیست... بعدم ترس چرا؟ زندگی خودمه...تصمیمش رو  -

 «من میگیرم

 «ام نیستنی به همین راحتیفکر میک -

 «خدا بزرگه -

 «بابات به نظرم یه خرده گیر بده -
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 «واسه چی آخه؟ -

نمیخوام ته دلت رو خالی کنما... ولی خب سیاوش کسی رو که نداره. توام جایگاه و موقعیت  -

س ات کار کنی که پاجتماعی بابات رو میشناسی. از االن باید روی این موضوع پیش خانواده

دا دستشو گرفتی بردی پیششون نگن وا مصیبتا... رفته دست یه یتیم رو گرفته آورده... فر

 «ان. هنوز فرهنگش رو ندارن...ی خود من این جوریخانواده

هایی که برای کمک انجام میدادم ها با توجه به شغلم و کاربی حرف نگاهش کردم. این چیز

ی من شاید یک بابا و مامان من و برای خانواده کامال حل شده بود. اما لیدا حق داشت. برای

 چیز عجیبی بود. 

ن بهش فکر کنی که وقتی جدی تر شدینمیگم اینارو که ناراحت بشی. میگم که از االن راجع -

 «نگی حاال چیکار کنم

 «میدونم چی میگی... حق داری -

 «کلیه؟ده میشه چه شخب بگو ببینم. این آقا سیاوش زمانی که به عنوان یه عاشق پیشه دی -

ام گرفت. لیوان رو توی دستم فشردم و یاد دیشب افتادم که روی همون تاب بغلم گرفته خنده

 به خاطرات دوران دبیرستان گوش میداد.هام راجعبود و به حرف

 «مهربونه. خیلی -

 «از این مدل بداخالقا نیست که میگن حرف حرف منه؟ -

 چپ چپی نگاهش کردم.

 «ام که زور توو کتش بره؟ه من چه فکر میکنی؟ من کسیبتو راجع -

 «نه واال... ولی آدم وقتی عاشق میشه عوض میشه -

عاشق؟ نمیدونم. نمیدونستم عاشقش هستم یا نه. ولی تا اونجایی که عقلم میگفت نبودم هنوز. 

نوز. هحسی بود گرم، که بوی قهوه میداد و طعم وانیل. برای عاشق شدن، زمان میخواست دلم 
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ی عجیبی بود که به زمان نیاز داشت. باید با عقلت بود و نبود عاشق شدن به نظرم پروسه

طرف مقابلت رو میدیدی میشکافتی بعد به کمک احساست تصمیم میگرفتی. عشق هر چقدر 

شد. به نظرم عشق نهالی بود که از اول رابطه باید زودتر به بار مینشست زودتر هم تموم می

 اش میدادی، بزرگ شدنش رو نگاه میکردی.صبوری میخواست. بمیکاشتی، آ

عاشق که نیستم هنوز... اما میدونم که عقلم و دلم میخوادش... بعدم... بچه نیستم لیدا. من  -

برای خودم شخصیت قائلم... مردی رو نمیپسندم که مدام بخواد بهم امر و نهی کنه... مرد باید 

اینجوریه. شاید ظاهرش کمی عصبی و سرد باشه اما با من پا به پای آدم بیاد. که سیاوش 

اصال این جوری نیست. خیلی مهربونه. برای کوچیک ترین چیز نظر من رو میخواد، دوست 

داره من برای هر چیزی تصمیم بگیرم. میگه هر چی تو بگی، هر چی تو بخوای... نمیخوام 

فظ میکنه هم بهم عزت و احترام ها ... اما هم مردونگی خودش رو حبگم این جوری خوبه

 «میذاره. چیزی که شاید توی خیلی از مردای دورو برم ندیدم

 «بهش نمیاد -

 «آره... -

ه گیرم... اما وقتایی کعجیبه برام... وقتی به صورتش نگاه میکنم هیچ حس خاصی نمی -

 «نگاهش میفته به تو... یه جور دیگه میشه کال...

ا هیدا دلم براش تنگ شد؟ نگاهی به پنجره اتاقش انداختم. پردهعجیب بود که با این حرف ل

 کشیده شده بود. فراری بود از نور. 

 «اش کنی لیدا؟تو کال دوست داری جنایی -

 «ها بگید؟حاال من میگم تو هی بگو نه... نمیخوای چیزی به بچه -

باشه.  طوری بایداصال چه نه فعال... قراره یه کم خودمون روی این رابطه کار کنیم و ببینیم -

 « مطمئن که شدیم به بقیه میگیم

 «به نظرم زودتر بگید -
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 «چرا؟ -

ی سپهر اینا... شما که رفتین سپهر و میالد و بابا اون شب چهارشنبه سوری ما موندیم خونه -

م هی همسعود برگاشون ریخته بود که واقعا ترانه میخواد با سیاوش بره شمال؟ من و محبوبه 

اله کشی که بابا به همتون گفت گفتید نه دیگه... میخواسته تنها نباشه مگه چیه و اینا. اینا م

ش چیه امیگفتن نه ترانه این کارو هیچ وقت نکرده و همه جا ترجیح میده تنها باشه و قضیه

 «که میخواد با سیاوش بره

 ام گرفت.خنده

 «دترنبعد میگن زنا خاله زنک بازی در میارن. اینا که ب -

 «آره بابا... مغزمون رو تیلیت کردن تا صبح... اینقدر که گفتن -

 «حاال مشکلی دارن با سیاوش؟ -

 «شم شد که خیلی چشم پاک و با مرامهنه بابا خدایی خیلی باهاش حال میکنن اتفاقا بحث -

 «پس چه مرگشونه؟ -

 نفس بیرون داد. 

نیومدی  کسو اینکه تو دیگه هیچ وقت با هیچات با سینا و رفتنش بعد از بهم خوردن رابطه -

و با هیچ مردی تنها نبودی یه کم براشون عجیب بوده و حس کردن حتما یه چیزی هست که 

 «بعد این همه سال باالخره نرم شدی با یه مرد یه جا تنها بری

تنها  زای پشیمون نبودم اام. پوزخندی زدم. اصال ذرههای تنهاییفکرم رفت به تمام این سال

ظره شنیدم که شاید ترانه منتهایی که من رو با سینا دیده بودند میبودنم، از گوشه کنارِ جمع

اش داره و هزاران شاید دیگه. اما من نه منتظر بودم تا سینا برگرده، شاید ترانه هنوز دوست

ای که من رو پشت سرش جا گذاشت و رفت اش داشتم. از همون لحظهبرگرده، نه دوست

دم ام میبینم رفتن اون آی اون موقعرای من همه چیز تموم شد. حاال که فکر میکنم به رابطهب
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ام بهترین چیزی بود که میتونست برام اتفاق بیافته. بیرون اومدن از اون و تموم شدن رابطه

تری کرد، باعث شد حق و جهنمی که برای خودم بعد از رفتنش درست کردم من رو آدم قوی

م رو به عنوان یک زن بشناسم، باعث شد بفهمم اصال من چه جور مردی رو برای حقوق خود

زندگی میخوام. باعث شد به خودم تکیه کنم، سرم رو باال گرفتم و بدون اینکه کتمان کنم که 

 م ادامه دادم. من ترک شده و پس زده شدم به زندگی

م که هر جا الزم باشه از احساساتم احق دارن... عجیبه. برای خودمم عجیب بود. اما من آدمی -

استفاده میکنم. هیچ ابایی هم ندارم. حسم بهم گفت بعد از سه ماه رفتن و فرار کردن از مردی 

که اوایل برام ترسناک بود بعد جالب شد و بعد عادت کردم به دیدنش حاال وقتشه که نزدیکش 

ی و انتظار برای اینکه بهم باشم. دیدم با فرار کردن ازش و کنارش نبودن جز حس سردرگم

ای به دست نیاوردم. گفتم حاال که فرار رو انتخاب زنگ بزنه و یا خبری ازش بشنوم چیز دیگه

کردم، کنارش بودن رو انتخاب کنم. شاید بهتر بود؛ و واقعا بهتر بود لیدا. تمام اعتماد به نفسی 

 «ش دوباره به دست آوردمکه سر سینا از دست داده بودم توی این دو روز در کنار سیاو

 نگاه پر از مهرش رو بهم دوخت. 

 «خیلی دلم میخواد اون روی مهربون سیاوش رو ببینم...کاش بهش بگی من میدونم -

 «تا االن که اینجا نشستیم و حرف می زنیم مطمئن باش فهمیده -

م رفتم اتاقهامون لیدا رفت که کمی استراحت کنه و من هم به بعد از صحبت و خوردن نسکافه

اما تمام فکرم پیش اتاق بغلی بود. وقتی مطمئن شدم لیدا به اتاق رفته و در رو بسته آروم در 

اتاق سیاوش رو باز کردم و سرکی کشیدم. روی تخت دراز کشیده بود و با دیدن در باز شده 

 سرش رو باال آورد. لبخند کمرنگی زدم و آروم گفتم:

 «اجازه هست؟ -

ا لبخند. به سمتش رفتم و نشستم روی تخت میخواست بلند بشه و اجازه سری تکون داد. ب

 ندادم. 
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 «خواب که نبودی؟ -

 «نه... خوبی؟ -

 «آره -

 «چه لباست بهت میاد -

 به ژاکتش که هنوز تنم بود اشاره زد. اصال یادم رفته بود از تنم درش بیارم. لبخند زدم. 

 «سرد بود بیرون حال نداشتم تا باال بیام -

 «خوب کردی... بوت رو میگیره. خوبه. دوست دارم -

 «فعال که من بوی تورو گرفتم... چرا نخوابیدی؟ -

 «خوابم نبرد. غیبت کردین حسابی؟ -

 «غیبت نکردیم -

 «مگه میشه؟ -

 «چرا نمیشه؟ -

 «نمیدونم -

 «یه کم حرف زدیم. همین -

 «گفتی بهش نه؟ -

 «فهمید خودش -

 «چی گفت؟ -

 «خوشحال بود -

 «نگفت چرا سیاوش؟ -

 «یعنی چی؟ -
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 «نگفت تو سر تری؟ -

 «سیاوش باز رفتی سراغ این بحث؟ -

 «سوال پرسیدم خب -

 «ام خوشحال شدنه اصال هم نگفت خیلی -

 ابرویی باال برد. 

قدم جلو  ۱۰۰خوبه. خوشحال شدم. همین که دوست نزدیکت با من مشکلی نداشته باشه  -

 «ام

 لبخند زد و دستش رو روی پام گذاشت. لبخندی زدم، اون هم 

 «برو یه کم استراحت کن... امروز به اندازه کافی نخوابیدی -

 دست گذاشتم روی دستش. گرم بود. دست من یخ زده بود. 

 «ام میکنی؟مسخره -

 «دستت چقدر سرده تو... -

 دستش رو از زیر دستم کشید و هر دو دستم رو گرفت. 

 «ستین؟ سرما میخوری خبچرا رفتین توی سرما نش -

 «دیشب با خودت نشستم... شب که سرد تر بود... با تو برم سرما نمیخورم؟ -

نه... گرمت میکردم من... بعدم دیدی چقدر لباس رو هم تنت کردم تا راضی شدم تاب  -

سواری کنی... این جوری نرو بیرون.. با دو الیه لباس نازک... سرما میخوری اون وقت تعطیالت 

 «رت میشهزه

 هاش. خندیدم. تمام تنم گرم شده بود با حرارت دست

 «چشم. غر نزن -
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 بلند شد و نشست، یک دستش رو روی چال لپم کشید. 

 «ام میکنی آخر با این جوری خندیدنت...دیوونه -

 سرخ شدم، نگاه به زیر بردم. 

 «این جوری نکن... خجالت میکشم خب... -

 گرم شد موهام. بوسیده بود. 

 * دستات رو میگیرم بارون شروع میشه؛ موهات رو میبوسم شب زیر و رو میشه*

 «ات نکردمبلند شو... بلند شو برو.. تا یه لقمه -

 چرخیدم و چهارزانو نشستم مقابلش. ابرو باال بردم. 

 «برم؟ کجا برم؟ همه خوابن -

 تکیه داد به تاج تخت. 

 «ات کنم؟پس میگی یه لقمه -

 به رنگ انار شده بود. هام شاید گونه

 «اذیت نکن سیاوش -

 ام رو فشرد. هاش کش اومد. چونهلب

 «کشه سرتقچه خجالتم می -

ند بام کشید و خیره شد به گردناش رو روی گونهچیزی نگفتم و نگاهش کردم. انگشت شصت

 توی گردنم. 

 .«از صبح... دیگه دلم نمیخواد اینجا بمونم. دلم میخواد بریم تهران.. -
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عجیب بود که این حسِ منم بود؟ اما خجالت میکشیدم بگم که من هم همین حس رو داشتم. 

-برای بار اول بود که دوست نداشتم دوستام کنارم باشند. حتی از این حسم هم خجالت می

 کشیدم. 

 «میگذره زود -

 لبخندی محزونی زد. 

 «نمیگذره المصب -

 ذشته بود. نمیگذشت واقعا. از صبح انگار هزار روز گ

 «االن که پیشتم... -

 لبخندش عمیق تر شد. 

 «میدونم. منم دارم تا میتونم نگاهت میکنم -

هم شنیده بودم، اما نه از زبونی اون کسی که دلم هارو نشنیده بودم. شاید این مدل حرف

 میخواست. 

 «بقیه باشن نگاهم نمیکنی؟ -

 «اون جوری که دلم میخواد نه -

 «چه فرقی داره؟ -

 «فرق داره. حالت نگاهم فرق داره... -

 «نمیدونم... تو هر وقت نگاهم میکنی انگار دوتا میخ داره میره توی تنم... -

 هاش باال رفت.ابرو

 «اذیت میشی یعنی؟ -

 «نه... اما نگاهت... یه جوریه... خیلی عمیقه -
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 هاش کش اومد.لب

 «سیر شم ام قرض کنم تاواسه دیدن تو باید دوتا چشم دیگه -

 «اِ سیاوش... -

 ام رو فشرد. چونه

 «جون؟ -

 «اینقدر از این حرفا نزن... من بلد نیستم جوابت رو بدم -

 «بلدی... چیزی نیست بلد نباشی. روت باز نشده فعال... باز میشه... صبر کن... ببین کی گفتم -

ش تکیه ابه سینهشد. خودم رو به سمتش کشیدم و پشتم رو کردم و راست میگفت. روم نمی

 دادم. دست دور کمرم انداخت. 

 «خوب میای بغلما... یاد گرفتی -

 «بغلت خوبه -

 «االن یکی درو باز کنه بیاد توو چی؟ -

 با استرس برگشتم و نگاهش کردم. 

 «میخوای قفل کنم؟ -

 «نه... شوخی میکنم. من صدای پا رو میشنوم... نگران نباش -

 «حاال شاید متوجه نشدی -

 «میشنوم عزیزم. نگران نباش -

اش تکیه دادم. گفت عزیزم و من دلم ریخته بود. دست به موهام کشید. در بی حرف به سینه

 . شد انگاراین دو سه روز، هر موقع کنارش بودم، بی هیچ حرفی نوازشم میکرد. خسته نمی

 «مو خوشگل... -
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 بی حرف لبخند کمرنگی زدم. 

 «ساکت شدی یهو... چی شد؟ -

 «هیچی... همینطوری -

 «استرس گرفتی -

 پوفی کردم. انگار توی مغزم دوربین کار گذاشته بود. از کجا میفهمید؟

 «از کجا می فهمی؟ -

 «میفهمم دیگه... بریم پایین یه چایی بخوریم؟ -

جا روی تخت بشینه و دور از چشم برای آرامش من میگفت. میدونستم که ترجیح میده همین

نوازش کنه و نگاهم کنه اما من هم دوست نداشتم تا قبل از اینکه خودم حرفی همه موهام رو 

به این رابطه بزنم کسی متوجه بشه. از سپهر بعید نبود یهو خودش رو بندازه توی اتاق. راجع

 نفس بیرون دادم.

 «آره... بریم -

میکردم،  مرفتیم پایین، سیاوش نشست روی صندلی و یه دل سیر نگاهم کرد که داشتم چای د

بعد چای ریختم و نشستم رو به روش و جرعه جرعه خوردم و اون باز هم نگاهم کرد، اونقدر 

نگاه کرد که پشتم از عرق و خجالت خیس شده بود. به زور فرستادمش داخل اتاق سپهر و 

 ها که بیدار شدند براشون چای و شیرینی بردم.مسعود تا بیدارشون کنه. بچه

 «. زحمت کشیدی...به ترانه خانم.. -

 سپهر بود. نشستم روی مبل تکی. 

 «خودت رو لوس نکن سپهر -

 «بداخالق شدیا.. نزدیکه؟ -

 «میزنم بمیریا... -
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 بلند خندید و من نگاهم به سیاوش افتاد که مستقیم و بدون هیچ حسی به سپهر نگاه میکرد. 

 «یی االن میچسبه واقعاالهی فدات شم... شوخی میکنم باهات... دستت درد نکنه... چا -

 مسعود دست و صورت شسته به جمع سه نفرمون نزدیک شد.

 «ایه جذابی... دمت گرم ترانهاوه چه شیرینی خامه -

 «سیاوش خریده -

 «دم شما گرم آقا سیاوش -

 سیاوش نگاهش رو از سپهر گرفت و به مسعود دوخت. 

 «فدات -

 تا شیرینی خوردند.  ۵-۴و با یک لیوان چایی ای ها افتاده بودند ها روی شیرینی خامهپسر 

 «نوش جونتون ولی واسه اون دوتا بدبختم بذارین -

 «اونا فکر کنم چیزای دیگه خوردن دیگه واسه شیرینی جا ندارن -

 ام داشتم.کوسن رو برداشتم و به سمت سپهر پرت کردم. سعی در کنترل خنده

 «آدم باش سپهر... به خدا میزنم بمیریا -

 «باشه بابا... عصبی شدی جدیدا... -

 «عصبی نیستم اگه آدم باشی -

 «چشم آدمم -

 لیدا و امیرعلی خواب آلود پایین می اومدند و سپهر و مسعود ریز ریز میخندیدند. 

 «بیاین زود چایی هاتون رو بخورین تا سرد نشده -

 تشکری کردند و روی مبل دو نفره نشستند. 

 «تون در رفت؟خستگی -
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 رعلی دستی به موهاش کشید. امی

 «آره بابا دیشب اصال نخوابیده بودم... -

 «خداروشکر... -

 سپهر خودش رو کنار سیاوش کشید. 

 «آقا سیاوش تحویل نمیگیری مارو... -

 سیاوش لبخند کمرنگی زد. 

 «چرا تحویل نگیرم؟ -

 «نمیدونم واال... اخم و تخم میکنی جدیدا -

 «چرت و پرت نگو سپهر... -

 «خاطر میالد و بیشتر از من میخوای آره؟ -

 اش گرفت سیاوش. سری به طرفین تکون داد. خنده

 «گِی شدی خبر ندارم؟ -

 «واال از دختر مختر دست کشیدم... دیگه گفتم بزنم توو کار همجنس -

 «انیکی دوتا داریم توی باشگاه... خواستی بگو بهت معرفیشون کنم، آدمای خوبی -

 سپهر خندید.

شم زشته... امروز واال ما یه عکس از شمال گذاشتیم اینستاگرام هر چی سیبیل حتی شوخی -

 «بود به ما پیام داد که داداش اومدی شمال؟ ببینیمت... دریغ از یه دافی...

 ابرو باال بردم.

ات بوده یه سپهر خان تا اونجایی که ما خبر داریم هر چی دختر دورو بر محل کارت و خونه -

 «نی دوست دخترت بوده. خودت نگه نمیداری... حاال همجنسگرا هارو مسخره میکنی؟زما
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 هاش رو به عالمت تسلیم باال برد. سپهر دست

 «یا علی سفیر سازمان ملل اینجاست... اصال حواسم نبود... ببخشید ترانه خانم -

 ام گرفت.خنده

 «زهرمار. اونام آدمن... مسخره کردن نداره که-

 «ه نکردم بابا...من مسخر -

 «حاال هر چی... -

 «آقا اصال بحث رو عوض کنیم... برنامه چیه؟ -

 لیدا لیوان به دست تکیه داد به مبل. 

 «به نظرم هر کاری داریم توی خونه بکنیم. شهر خیلی شلوغه... -

 امیرعلی هم تایید کرد. مسعود سری خاروند. 

 «م لب دریا؟خب چیکار کنیم توی خونه؟ میخواین پیاده بری -

 «ام...برای من فرقی نمیکنه هر تصمیمی بگیرین پایه -لیدا

 برگشتم و به سیاوش که در سکوت فقط گوش میداد نگاه کردم. 

 «سیاوش تو چی میگی؟ -

 ای باال انداخت. شونه

 «هر چی شما بگید. فرقی نداره -

 ای برداشت. سپهر دست دراز کرد و نون خامه

 «قی نداره فرقی نداره نظر بدید دیگه...آقا نمیشه که هی فر -

 سیاوش نگاهش کرد.

 «االن تو خودت نظر دادی؟ -
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 اش گرفت. خنده

 «پیوندماینا... برم بیام بعد هر جا باشید بهتون می ۵نه من راستش یه قرار دارم ساعت  -

 پوفی کردم. توی شمال هم دست بر نمیداشت. 

 «سپهر روز اول عید چه قراری؟ -

 یام... واسه دوره... گفتم که عکس گذاشتم اینستاگرام، یکی از دوستای قدیمیبابا -

ام میشناستش .... پیام داد گفت بیا تورو خدا ببینمت و از این حرفا. منم دبیرستان... امیرعلی

 «گفتم باشه

 امیرعلی لیوانش رو روی میز گذاشت و به سپهر چشم دوخت. 

 «کی؟ -

 «ده جدیداالبرز معافی... دکتر ش -

م اداغ شد پشت سرم. مبهوت به لیدا که اون هم گیج شده بود نگاه کردم. نفس توی سینه

اش رو یادم نبود اما حدس میزدم که همون باشه. دکتر هم که بود... حبس شده بود. فامیلی

 د. رای متفکر به سپهر نگاه کالبرز نام هم که بود. لبم رو به دندان گزیدم. امیرعلی با قیافه

 «یادم نمیاد اصال... عکسش رو داری؟ -

سپهر بلند شد و با گوشی به سمت امیرعلی رفت و بین لیدا و امیرعلی نشست. لیدا نگاهی به 

 "ه خودش "من و بعد نگاهی به گوشی انداخت و بعد با زدن پلکی این مفهوم رو رسوند که 

د از دوست نداشتم بویی میبر چقدر بدشانس بودم من! نفسی بیرون دادم. سیاوش زرنگ بود.

حس و حال بدم. من کار اشتباهی نکرده بودم. بعد از اتمام سفر البرز و وقتی به تهران برگشت 

تلفنی باهم ارتباط داشتیم و من اونجا تصمیمم رو گرفتم و بهش گفتم که فکر نمی کنم آدم 

م و بعد از اصرار های مناسبی برای هم باشیم. اون اما اصرار داشت که رو در رو حرف بزنی

هارو بهش رو در رو فراوون من هم قبول کرده بودم که روزی اگر وقت داشتم تمام این حرف
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بزنم. دیشب هم بعد از سال تحویل زنگ زده بود و من جواب نداده بودم، پیامک داده بود که 

گفته بودم  ها. من هم در جوابسال نوت مبارک زیباترین و آرزوی سالمتی و از اینجور حرف

سال نوی شما هم مبارک. گفته بود کی ببینمت؟ گفته بودم فعال سرم شلوغه و تاکید کرده 

ش. ابودم در هیچ صورت نظرم عوض نمیشه و بهتره که وقتش رو تلف نکنه و بره دنبال زندگی

اما گفته بود منتظر میمونه تا رو در رو حرف بزنیم. من هم دیگه جوابی نداده بودم. صدای 

 سپهر من رو از عالم خودم بیرون کشید.

 «متخصص اطفال شده... البته بعیدم نبود.. یادته چقدر مثل خر درس میخوند؟ -

 هارو باال پایین میکرد. امیرعلی عکس

 «هاش...ام شده... مثل قورباغه بود بچگیآره بابا یادم اومد کیه... خوش قیافه -

بی بهم نمیداد. میترسیدم سیاوش استرس و نا آرومی به البرز حس خو شنیدن بیش از حد راجع

 درونم رو بفهمه. 

 «خاطرات دوران دبیرستانتون رو بذارید واسه بعد... سپهر تو بری کی میای؟ -

 «میاد دنبالم ۵من فکر کنم یه ساعت بعدش بیام... ساعت  -

 لیدا نا آروم نگاهم کرد. نفسی بیرون دادم. 

لب دریا؟ برای شب سوسیس و پنیر کبابی و قارچ و این جور چیزا باشه...دوست دارید بریم  -

 «داریم... دوست دارید توی حیاط آتیش کنیم بخوریم یا لب دریا؟

من که میگم واسه نشستن کنار دریا باید خیلی وسیله ببریم و خیلی سرد میشه... همینجا  -لیدا

 «شینیم راحتم هستیمتوی آالچیق می

 «خونه بمونیم حاال روز اوله تازه... واسه گشتن وقت زیادهمنم موافقم  -امیرعلی

 رو کردم به مسعود. 

 «تو چی میگی مسعود؟ -
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 «من واال با دریا بیشتر حال میکنم -

 «خب باشه... سپهر تو چی؟ -

 «رو ترجیح میدم برای امروزمن واال همچین کرختم هنوز... خونه -

 رو کردم به سیاوش. 

 «تو چی میگی؟ -

اش نگاه کردم. دلم میخواست االن سرم اونجا ی گردن و شونهکرد. من هم به گوشه نگاهم

 بود. لوس شده بودم. خیلی لوس شده بودم. 

 «نظر خودت چیه؟ -

به نظر من... چون باید کلی وسیله ببریم و برای آتیش حتما باید همه همکاری کنن تا به  -

ای یه روز دیگه که همه حس و حال داشته همگی خوش بگذره و یه نفر اذیت نشه بذاریم بر

ی راهن هنوز... برای همین هم سرما بیشتر اذیتشون باشن... االن سپهر و امیرعلی و لیدا خسته

میکنه هم وسیله بردن و آوردن... مسعود جونم شمام ناراحت نباش حتما یه شب میریم لب 

 «دریا بساط میکنیم

 بعد برگشتم سمت سیاوش.

 «ای دیگه؟شما هم اوکی -

 لبخندی زد و سری به عالمت مثبت تکون داد. 

 «خب خوبه... -

 مسعود بلند شد.

 «قبوله... حاال بیکار نمونیم... یه هفت خبیث نزنیم؟ -

 «بزنیم اما شرطی... البته اگر از نظر آقا پلیسِ جمع مشکلی نداشته باشه... -سپهر
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 سیاوش نگاهش کرد.

 «دشون تسبیح به دستن؟ از همه بدترن...فکر کردی پلیسا صبح تا شب خو -

 «ات رو آوردی؟جون بابا. قربون صداقتت برم من... اسلحه -سپهر

 «چیکار اسلحه من داری تو؟ -

 «همینجوری گفتم اگر آوردی هر چی تو بگی... -

 شد واقعا؟ای. خفه نمیخامهگفت و دست برد سمت نون

 صدای سیاوش در اومد. 

سگ داری تمرین میکنی دهن منو صاف کردی تو باشگاه... بسه دیگه لعنتی سه ماهه مثل  -

 «نخور

ای رو کامل توی دهنش جا داد و سریع جوید اش بلند شد و پررو پررو نون خامهصدای خنده

 و قورت داد. 

 «آخریش بود جون تو... خیلی کره میکنم میام شمال... بعد عید دوباره میسازیم بدنو... -

های سپهر بلند شدم تا میز وسط هال رو کمی کنار بکشم تا برای بازی پرونی بی تو جه به مزه

رو زمین بنشینم. دست که بردم سمت پایه های میز برای کشیدنش، دستی روی بازوم نشست، 

 نگاه کردم. سیاوش بود با اخمی کمرنگ.

 «چیکار میکنی؟ -

 نگاهی گذرا به جمع که نگاهمون میکردند انداختم. 

 «واستم یه کم بکشمش اینور همه روی زمین جا بشیمهیچی خ -

 کنارم زد.

 «دیگه هیشکی اینجا نیست که تو انجام بدی؟ -
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امیرعلی با این حرف بلند شد و اون سر میز رو گرفت و به کناری کشیدنش. نشستم روی 

 ها برگشت و کنارزمین. سپهر هم خودش رو از روی مبل سر داد روی زمین و مسعود با پاسور

 سپهر نشست.

 «سیاوش زن بودم خودمو مینداختم بهت -سپهر

 سیاوش نشست کنارم. زانو به زانو شدیم.

 «چرا؟ -سیاوش

 «چون خیلی جنتلمنی... من اصال نفهمیدم ترانه داره چیکار میکنه -

 علی هم کنارش. لیدا نشست اون سمتم و امیر

 «حواست رو جمع کن خب... -سیاوش

ون مزد و من داشتم به این فکر میکردم که چه خوب توی جمع صمیمیها رو بر مسعود پاسور

دختر مجردی غیر از من نیست. تحمل اینکه کسی میخواست به قول سپهر خودش رو به 

ها مقابلمون قرار گرفت و ورق هارو برداشتیم، قرار شد سیاوش بندازه برام سخت بود. کارت

رقم  ۵ده در هر دست شمرده بشه و به نسبت هر های باقی مونده دست نفرات بازنتعداد کارت

هزار تومن توی صندوق بگذاریم و فردا با پولش بستنی بخوریم. در طول بازی سیاوش جدی 

های مسعود و سپهر میزد. توی بازی مثل زندگی واقعی بود و گهگاهی لبخند کمرنگی به حرف

تم داشت. من هم اعتراضی نداشلوسم نمیکرد و هیچ رحمی در مقابلم که کنارش نشسته بودم ن

و بهش رحم نمی کردم. بعد از یک ساعت بازی سپهر قصد رفتن کرد و بعد از آماده شدن 

گفت که دوستش دم در ویالست و تاکید کرد که اگر دیر شد و نیومد حتما بهش زنگ بزنیم 

و دروغی سرهم بکنیم و بکشیمش خونه. سپهر رفت و من استرس داشتم. برای چی رو 

 میدونم. دوباره چای ریختم، سیاوش اخم کرد. ن

 «می گفتی من بریزم -

 «کنهفرقی نمی -
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لیدا با دوستی حرف می زد که برای تبریک عید بهش زنگ زده بود. امیرعلی توی اینستاگرامش 

 میچرخید و مسعود معلوم نبود که با کی چت میکنه. 

 «مسعود جدیده؟ -

 سرش رو باال آورد و نگاهم کرد.

 «چی؟ -

 «میگم کِیس جدیده؟ -

 اش گرفت. خنده

 «آره... -

 «نگفتی... -

 «واال تو بودی که بگم؟ -

 «زنید ... چی شده؟ هم تو هم سپهرموبایل که داشتی... جدیدا دیگه حرفاتونو به من نمی -

 «بابا تو نیستی خب... بیا عکسشو بهت نشون بدم -

ت های درشای داشت، چشموهای نسکافهکنارش نشستم. عکس دخترکی رو نشونم داد که م

 ی کوچک و در کل زیبا بود. شده عسلی، دماغ عمل

 «خوشگله... بهت میاد... اسمش چیه؟ -

 «نازگل -

 «از کجا پیدا کردی حاال؟ -

 «توی رستوران دیدمش. خوشم اومد -

 «چند وقته؟ -

 «یه ماهی میشه -
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 «میاوردیش -

 «. گیرن مامان باباشبا خانواده مسافرته... نشد دیگه. -

 «ایشاهلل خوب پیش بره. چی خونده؟ -

 «لیسانس کامپیوتر داره... یه کم سوسول موسوله... اما دختر خوبیه -

 «رفتیم تهران جور کن ببینیمش -

بذار یه کم بگذره.. اگه جدی شد بیارمش توی جمع... دوست ندارم هی منو با هر دختری  -

 «ببینید

 لبخند زدم. 

 «یگی... خوب میکنی، برو حاال به حرف زدنت ادامه بده مزاحمت نشمراست م -

در جواب لبخندی زد و من رفتم سمت سیاوش که کنار مبل بغل پنجره نشسته بود و حیاط رو 

 ای داشت به این حیاط. نگاه میکرد. نمیدونم چه عالقه

 «خوبی؟ -

 نگاهم کرد. 

 «تو خوبی؟ -

 «داری؟ آره. به چیه حیاط اینقدر عالقه -

 صداش رو کمی پایین آورد و نگاهش رو دوباره به حیاط دوخت. 

 «به تاب و خاطراتش -

خون هجوم آورد به صورتم و یاد این افتادم که بلندم کرده بود و من رو روی پاهاش نشونده 

 ها. بعد گفته بودم سرده، محکم تر بغلم گرفته بود. بود و موهام رو بوسیده بود. بار

 «چرا؟ سرخ شدی -
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 «خیلی بدی سیاوش -

 «چیه خب؟ -

 «خجالت بکش یه کم... پررو -

 اش رو به دستش دادم و چای خودم رو برداشتم. اش گرفت. بلند شدم و چایخنده

 «مرسی...خیلی زحمت کشیدی امروز -

رده هارو درست کچپ چپی نگاهش کردم. امروز آخرین نفری بود که اومده بود سر سفره. کباب

ه کمک من و لیدا میز رو جمع کرده بود. مسعود موبایل رو کنارش گذاشت و دوباره بود و ب

 پاسورش رو برداشت. 

 «کی میاد شِلم؟-مسعود

امیرعلی سریع از جا بلند شد و رو به روی مسعود نشست. لیدا هم کنار امیرعلی نشست و من 

 نگاهی به سیاوش کردم. 

 «تو بشین من پشت دستت میشینم -

 مهری به صورتم انداخت.  نگاهی پر

 «من خیلی حال و حوصله ندارم. تو بشین بازی کن، یه ذره کار دارم، دوشم میخوام بگیرم -

 «باشه پس... -

 نشستم رو به روی لیدا و مشغول بازی شدیم و سیاوش هنوز به حیاط و تاب خیره شده بود. 

 سیاوش 

 ودند و من به شوخی و دعواشون لبخندنیم ساعتی بود که با جنگ و دعوا مشغول بازی کردن ب

زدم و فکر میکردم. به همه چیز و هیچی. فکرم مدام میرفت به دیروز و پریروز و حس می

هام میسوزه و موهاش رو فریاد میزنه. بلند شدم، نشستن کافی بود. باید میکردم سر انگشت

م کنم. به سمت اتاقکمی ورزش میکردم و بعد دوش میگرفتم تا کمی انرژی درونم رو خالی 
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ای مشت زدم. تا، سایه ۱۵۰تا شنا زدم، کمی عرق کردم، دراز نشست رفتم،  ۱۰۰رفتم و اول 

تا و حاال عرق از روی پیشونیم میریخت. نفسی بیرون دادم و خودم  ۵۰دقیقه. برپی رفتم،  ۱۵

اومد ط میرو به سمت حموم کشیدم. بعد از گرفتن دوش گرم بیرون اومدم، سرو صدایی از حیا

م رو ااش. لباس و تی شرت و ژاکت ورزشی مشکیسپهر حتما اومده بود، با شلوغی همیشگی

های ساکم رو دوباره از اول چیدم و روی تخت انداختم. ژاکتم بوی ترانه رو میداد. لباس

هام رو بدم تا بشوره و مخالفت کرده بودم. جلوی هارو جدا کردم. ترانه گفته بود لباسکثیف

وهای م "ام نگاه کردم. ترانه گفته بود ی سفید کنار شقیقهو به موهای در اومده یینه ایستادمآ

ای هم به موهای سفید دیده بودم. اما فکر نمیکردم کس دیگه "ات رو دیدی ؟ کنار شقیقه

ی به ام. دستی سرم دقت کنه. حس میکردم برای اولین بار مورد توجه کسی قرار گرفتهشده

ر هام کشیدم، کمی بلند تکشیدم. حاال موهای سفیدم رو دوست داشتم. دستی به ریشموهام 

هام حاال کمی برق میزد. زندگی درش جریان پیدا کرده بود. شده بود اما هنوز مرتب بود. چشم

دای هام کشیدم. سرو صی کوچکی از ساکم بیرون آوردم و روی ریشنفسی بیرون دادم و شونه

هام رو پوشیدم و کنار پنجره رفتم، چیزی نمیدیدم، پنجره رو باز ود، لباسحیاط بیشتر شده ب

کردم و وارد بالکن شدم، سرم رو چرخوندم سمت صدا، امیرعلی، لیدا، سپهر و مسعود داخل 

آالچیق نشسته و مشغول حرف زدن و خندیدن بودند. ترانه کجا بود؟ نگاهم رو توی حیاط 

شین مسعود و امیرعلی پارک بود. نگاهم دقیق شد دور چرخوندم، بنز مشکی رنگی پشت ما

حیاط. کی اومده بود؟ گوش دادم. صداش رو میشنیدم، کمی سرم رو خم کردم و روی تاب 

دیدمش. در کنار مردی که من نمیشناختم نشسته بود. خون محکم پمپاژ شد به مغزم، گر 

ردم؟ می آشنا نبود. باید چه میکگرفتم. کی بود؟ بیشتر خم شدم تا پسر رو ببینم. اصال برام 

ایستادم به تماشا؟ سعی کردم آروم باشم. باید همینجا صبر میکردم و منتظر توضیحی میموندم. 

ام. بعد از لحظاتی مرد دستش رو بلند کرد و نفس بیرون دادم و چشم بر نداشتم از مرد و ترانه

هام رو گرفت خون جلوی چشمهای ترانه گذاشت. مشت ترانه رو دیدم که جمع شد. روی دست

هارو پایین میام، به آخرین پله که رسیدم لیدا رو دیدم که سراسیمه و نفهمیدم چطور دارم پله

 داخل شد و مقابلم ایستاد. 
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 «برو کنار لیدا... -

 «جون من یه دقیقه وایسا... بذار من برات توضیح بدم... -

 غریدم زیر لب.

 «لیدا برو کنار -

 «قرآن وایسا... به خدا آبروریزی میشه یه دقیقه وایسا من برات توضیح میدمسیاوش تورو  -

 کنارش زدم و بازوم رو کشید. 

رسه... یه دقیقه گوش بده... نمیخوام سیاوش تورو جون ترانه وایسا... من که زورم بهت نمی -

 «بعدش پشیمون بشی... گوش کن به من لطفا

 سوختم.گفت جون ترانه و ایستادم، داشتم می

 «بگو... زود -

 «ببین... یه دقیقه دندون به جیگر بذار... وایسا حرفش تموم شه، خودش میاد توضیح میده -

 هاش خیره شدم و زیر لب غریدم. توی چشم

 «لیدا... من به توضیحش کار ندارم... اون مرتیکه گه میخوره دست بهش میزنه... -

ن میخوای بری چیکار کنی؟ بگیری بزنی یارورو؟ غلط کرد دست زد... تورو خدا نرو... اال -

ام ناراحت میشه. تحمل کن یه ذره... میاد حرف میزنید درست نمیشه اینجوری که... ترانه

میشه... جون ترانه هیچ کاری نکن... برو توی اتاقت یه کم آروم شی من میگم بیاد پیشت 

 «صحبت کنید باشه؟

اشت ی تاب دپنجره و نگاهش کردم. جمع شده گوشه نفس بیرون دادم و خودم رو کشیدم کنار

بار به زیر بغلش زده بود. زبان بدنش رو بلد هاش رو اینگوش میداد به مرد کنارش و دست

بودم، موذب و ناراحت بود. اما این از دلخوریم کم نمیکرد. لیدا لیوانی آب برام آورد و برای 

اونجا نشستم تا باالخره مرد خداحافظی کرد و  ای ازش خوردم و اینقدراینکه ناراحت نشه ذره
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رفت و بعد لیدا رو دیدم که رفت کنار ترانه و مشغول صحبت شد. بلند شدم و خودم رو به 

ها هام رو بهش کوبیدم. باید این مشتی باال رسوندم و به اولین ستونی که رسیدم مشتطبقه

 ی رویبیچاره. پوست خشک شده شد حاال یا به صورت اون مردک یا به این ستونزده می

هام از هم باز شد و خون بیرون زد. لعنتی. خودم رو داخل حموم اتاقم انداختم و سرم رو دست

هام رو هم. بعد بیرون اومدم و روی تخت زیر آب سرد گرفتم؛ مغزم داشت می ترکید. دست

عد چکید. بم میهنوز خیسم خیس تر شده بود و حاال آب داشت از سرو صورتنشستم. موهای

از لحظاتی در باز شد و ترانه رو دیدم که با نگاهی لبریز از استرس و ناراحتی نگاهم میکرد. در 

 رو بست و بهش تکیه داد. نگاهش کردم. شاید با کمی عصبانیت. دست خودم نبود. 

 «سیاوش... -

ون خشک شده مبهوت اسمم رو صدا زد. شاید با دیدن آب شره کرده از روی سرم، یا دیدن خ

حرف نگاهش کردم. با همون حال لعنتی. با همون حال زار. غروری نداشتم هام. بیروی دست

نم. شد که من بشکفهمید چی باعث میدر مقابلش. باید میدید که چطور شکستم. باید می

 لرزید. هام رو گرفت. صداش کمی مینزدیک اومد، نشست روی دو زانو، مقابلم. دست

 «تات؟شده دسچی -

اون مرد که دستش رو گذاشته بود روی این  هاش نگاه میکردم و تصویر دستمن اما به دست

تر یافهق ها که از قضا خیلی خوشتیپ تر از من بود، خیلی پولدار تر از من بود، خیلی خوشدست

شتش . انگها دور ترانه بازنده بودمی آدمهام. من در برابر همهاز من بود، چسبیده بود پشت پلک

 هام. نالید.رو کشید روی زخم

 «چیکار کردی با خودت؟ -

اش رو هنگاهش کردم. عجیب بود که یک چیزی شبیه به بغض چسبیده بود ته گلوم. دست

 های خشکم رو حرکت دادم. گرفتم توی دستم و لب

 «ها مالِ منه؟مگه... مگه دیشب بهت نگفتم... این دست -
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 م نگاهم میکرد. با نگاهی لرزون و پر از غ

جوابم رو بده ترانه. نگفتم؟ نگفتم تا ابد سرد که شد خودم گرمش میکنم، نگفتم هر جا  -

 «کمک خواستی فقط این دستارو به سمت خودم دراز کن؟

 لب زد.

 «گفتی... -

 ترسیدم ازم بگیرنشون.هاش رو توی مشتم گرفتم انگار که میدست

بر سر نمیدونم یهو از کجا افتاده وسط زندگیم دست چیز که منِ خاک پس چرا یه بی همه -

 «تورو میگیره؟ هان؟

هاش کمی خیس بود. دوست نداشتم گریه کنه. هیچ وقت دوست بغضش رو قورت داد. چشم

 نداشتم گریه کنه. 

 «سیاوش... ببین... اون... -

 پریدم وسط حرفش. 

بده... کسی رو که من نمیشناسم اینکه کیه چیه سوال بعدیمه... االن جواب این سوالم رو  -

چرا باید یهو بیاد توی حیاط ویالت، بشینه باهات رو همون تاب لعنتی که من تا دم دمای صبح 

روش بغلت گرفته بودم دستتو بگیره؟ دستت رو بگیره و رفیقت نذاره دستاشو بشکونم... که 

 زخما چیه؟ این زخما جایچرا؟ آبروریزی میشه. چرا؟ چون بقیه نباید بو ببرن. می پرسی این 

 «هاییه که باید میزدم توو صورت اون مرتیکه و به خاطر تو، به خاطر آبروت نزدم...مشت

 اش و دستم سریع رفت برای پاک کردنشون. اشک چکید روی گونه

 «گریه نکن ترانه. هیچ وقت... -
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سرم  ام و بعد رویهایی خیس دست برد سمت حولهنگاهم کرد، بعد بلند شد و ایستاد. با چشم

هام رو بستم. تصویر مرد هنوز پشت انداختش و آروم شروع کرد خشک کردن موهام. چشم

 هام بود.پلک

وقتی با اون خیریه رفتم سیستان البرز رو دیدم. پزشک اصلی تیم کمک بود. یک ماهی  -

فتم خیلی ر باهم همسفر بودیم. حرف میزدیم، میگفتیم، میخندیدیم. من آدمی نیستم که جایی

عد هاش نشستم... ببار... به خاطر اینکه تورو یادم بره.. پای حرفها هم کالم بشم اما اینبا مرد

مون از حالت دوستی خارج بشه... من گفتم االن نمیتونم ماه گفت دوست دارم رابطهاز یک

در  ا تلفنبهت جواب بدم، باید فکر کنم. قبول کرد. دو ماه زودتر از من برگشت تهران و ب

ارتباط بودیم و من بعد از چند روز فکر کردن بهش گفتم فکر نمیکنم آدمای مناسبی برای هم 

باشیم. اصرار کرد که رو در رو حرف بزنیم، گفتم باشه حاضرم که این حرفارو رو در رو بهت 

 «بزنم اما مطمئن باش نظرم تغییری پیدا نمیکنه...

اش هکرد. قدمی جلو تر اومد و صورتم رو بین دست حوله رو پایین کشید و روی تخت رهاش

 گرفت. 

بهم زنگ میزد، جوابش رو نمیدادم. حتی بعد از سال تحویل هم زنگ زد، جواب ندادم. پیام  -

داد تبریک گفت فقط تبریک گفتم... تا امروز... که وقتی سپهر از دوستش گفت فهمیدم از 

زه. چیزی نگفتم. نیازی ندیدم که چیزی بگم... شانس بد من، این البرزی که میگه همون البر

اش پرسیده بود فهمیده بود که یک ماهی سیستان بوده، گفته اما سپهر که رفته بود و از زندگی

بود دوست منم که االن از ویالش اومدم اونجا بوده، اسمم رو که میگه البرز اصرار میکنه که 

مد دم و در گفت بیا و خالصش کن وگرنه ول من رو ببینه. برای سپهر توضیح میده، سپهر او

هایی که قبال بهش زده بودم رو دوباره بهش زدم... وقتی که... ی حرفکن نیست. من هم همه

وقتی که دستش رو گذاشت روی دستم... من دستمو کشیدم سیاوش... ندیدی؟ گفتم این 

شبختی کردیم و رفت... کارش رو دوست ندارم. عذرخواهی کرد... بعدم... برای هم آرزوی خو

 «همین
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نگاهش کردم که چطور با درد و ناراحتی نگاهم میکرد. لبخند تلخی زدم، اما مهر نگاهم رو 

 نمیتونستم ازش بگیرم. میخواستمش و این از نگاهم معلوم بود. 

 «اون که از من... خیلی بهتر بود... چرا اونو نخواستی؟ -

 اشک جمع شد توی نگاهش. هاش فشاری آورد به دو طرف صورتم.دست

 «اون منو اینطوری نگاه نمیکنه... -

اش رو کشید روی ابروم. آخرین بار کی نوازش شده بودم؟ لبخند تلخی زدم. انگشت شصت

 کسی اصال نوازشم کرده بود؟

 «کس از تو بهتر نیستبعدم... برای من... هیچ -

نقش  شبیه به پوزخند بود روی لبام هام رو بستم و هنوز لبخند تلخ که شاید حاال بیشترچشم

س در این کها شاید از من براش بهتر بودند، اما مطمئن بودم هیچبسته بود. باور نداشتم. خیلی

 اش داشته باشه. دنیا نیست که قد من دوست

ون... ای بریز بیراین طوری پوزخند نزن سیاوش... نگاهم کن... اگر ناراحتی بگو، عصبانی -

 «اش کنیمحل بذار همینجا

نگاهش کردم. دلگیر بودم و شکسته. دیدنش با مردی اون هم یهو روی همون تاب لعنتی 

لحظه فراموش کنم و لبخند بزنم. اما دعوایی هم سخت بود و هضم نشدنی. نمیتونستم همین

 باهاش نداشتم، تقصیری نداشت. بدشانس بود واقعا. نفسی بیرون دادم.

 «چیزیم نیست. خوبم -

 رو کمی پایین آورد و دقیق تر توی نگاهم خیره شد، کالفه بود. سرش 

 «چیزیت هست... مثل همیشه باش... -

 «نمیتونم... بذار بگذره... -

 «ام این جوری باشی...چقدر بگذره؟ من تحمل ندارم یه ثانیه -
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 هاش پر از غم بود. سعی کردم لبخند بزنم. چشم

 «خوبم... بهترم میشم... -

 ی زد.لبخند تلخ

 «بیام بغلت؟ -

 هام رو باز کردم. دست

 «بیا... -

هاش گذاشتم و همراه خودم نشست روی زانوم و دست دور گردنم انداخت. دستم رو زیر زانو

به عقب کشیدم و به دیوار تکیه دادم. بعد سرم رو فرو کردم توی موهاش و بو کشیدم. بو 

 هام دلش ستونی نخواد، بو کشیدم کهکشیدم تا ضربان قلبم آروم شه، بو کشیدم تا مشت

هام نپره. توی حال و هوای خودم بود که حس کردم پشت گردنم نوازش میشه، آروم و پلک

های گرمش سر و گردنم رو کس من رو نوازش نکرده بود. هیچ وقت. سرانگشتآروم. هیچ

 عصبی، عد از شوکِهام. بهایی بسته بوی تنش رو میفرستادم به ریهنوازش میکرد و من با چشم

 این شاید بهترین آرام بخش بود. صداش رو شنیدم که کنار گوشم آروم حرف می زد. 

وقت. دوست دارم همیشه بهم لبخند بزنی. دوست ندارم من دلم نمیخواد ناراحتت کنم... هیچ -

ه کعصبانیتت رو ببینم... دوست ندارم به جایی مشت بزنی... دوست دارم اونقدر آرامشت باشم 

هر جا ناراحت بودی بیای پیش من که آروم شی... نه که خودم نابودت کنم... من حواسم هست 

 «سازیم رو خراب نمیکنم...سیاوش... حواسم هست... چیزی که داریم یواش یواش می

اش ههمیشه میگفتند کلمات معجزه میکنند و من باور نمیکردم. ترانه نه تنها خودش بلکه حرف

 ود. هم معجزه گر ب

 سیاوش
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رو به روی خونشون ایستادم و نگاهش کردم. نگاهی به خونه کرد و بعد نگاهی به من. لبخند 

 زدم.

 «چرا این طوری نگاه میکنی؟ -

 «کاش بیشتر میموندیم -

 «پشیمونی گفتی بریم؟ -

 «عید میموندیمآره. باید تا آخر  -

 «تا آخر عید که سه روز بیشتر نمونده.. این سه روزم با خانواده باش -

 «یعنی هم رو نبینیم؟ -

 اش کشیدم. لبخند کمرنگی زدم و دستی به گونه

خودت رو لوس نکن ترانه... نذار بدزدم ببرمت... برو... اگه وقت داشتی، نمیخواستی عید  -

 «کرتم. خودم میام دنبالت هر جا خواستی میریم. خوبه؟دیدنی بری و کاری نداشت من نو

ی اولی که دیده بودمش. تکراری هاش دلم رو برد. مثل همیشه. مثل دقیقهلبخند زد و چال

 ها.نمیشد این خنده

 «خب بدزد ببر... بدزدیم کجا میبری منو؟ -

 «اممم... نمیدونم...-

 «فکر کن خب... -

 «گلی باغی...فکر کنم یه کلبه چوبی وسط جن -

 هاش برق زد. چشم

 «واقعا؟ پس میشه بدزدی منو؟ -

 اش رو فشار دادم. توی این ده روز کنارش بدجور بهش عادت کرده بودم. چونه
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ام دوست داری بریم رو اینجوری نکن... میدزدمت یه روزی از همه... کلبه جنگلیهاتچشم -

 «کافیه لب تر کنی... میبرمت خودم

 دوباره لبخند زد. 

 «خیلی خوبی تو... -

 «لوس کردی باز خودتو؟... -

 اش عمیق شد. خنده

 «برم؟ -

 های بدنم رو فرا میگرفت. نفس بیرون دادم. حس دلتنگی عجیبی داشت تمام سلول

 «ات رو بدمبذار ساک -

رو روی  اشاش رو باال کشیدم. کولهپیاده شدیم. ساک رو از صندوق عقب پایین آوردم و دسته

 دوشش انداخت. 

 «میخوای تا دم در بیارمش؟ -

 «نه بابا چرخ داره دیگه... بعدم برم توو همایون هست کمکم میکنه -

 «باشه... -

 م. ام رو روی موهاش گذاشتجلو اومد و محکم بغلم گرفت، لبخندی تلخ روی لبم نشست، چونه

 «لوسِ من... -

 ام فشار میداد. صورتش رو به سینه

 «کجا میخوای بری اینقدر فشار میاری آخه؟ -

 «بوی خوب میدی -

 . ی موهاش رو نوازش کردمدنباله
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 «تو بوی بهشت میدی -

 «لوسم نکن... لوسم میکنی بعد خودت بهم میگی لوس -

 اش وارد کردم. دلم میخواست تا ابد این طور توی بغلم نگهش دارم. فشار آرومی به تن

 «دوست دارم لوس شی... -

 ای رو موهاش زدم.خندید، بوسه

 «وایسادیم یهو یکی میبینه... زشته... برو ترانه... جلوی در -

 آروم ازم جدا شد. نگاه توی صورتم چرخوند.

 «رسیدی خبر بده. باشه؟ -

 «چشم -

 «آروم برو... -

 «چشم. امر کن -

 «مواظب خودت باش -

 لبخند زدم. 

 «تو مراقب خودت باش سرتق -

 رفتنش رو نگاه کردم. در رو که بست. دلم تنگ شد.رفت و 

توی راه برگشت، اینقدر که توی فکر بودم برعکس همیشه با کمترین سرعت ممکن میروندم. 

هامون. به ترانه و شباهت هامون، به ترانه و پدرش ، مادرش، فکر میکردم به ترانه و تفاوت

ی از آینده. ترسی برای وقتی که خواهرش، شوهر خواهرش. ترسی عمیق توی دلم بود، ترس

اش برسه. اون وقت حس میکردم من و ترانه اونقدر جدی بشیم که زمان مقابله با خانواده

هم فقط برای من. با هزارتا فکر و خیال رسیدم  اس. شایدچالشی بزرگ در برابر من و ترانه
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 که خاک روش رو ام و ماشین رو توی پارکینگ پارک کردم، دستی به موتورم کشیدمخونه

تم. اینقدر ها رفام رو برداشتم و به سمت پلهگرفته بود. فردا باید حسابی بهش میرسیدم. ساک

جای تهران ساختمون هم برام سخت بود. اما خب... هیچتنم خسته بود که دو طبقه باال رفتن

اق خانم آف ی اول که رسیدم، در کمال تعجب در باز شد ودو طبقه آسانسور نداشت. به طبقه

ماهی بود که به آمریکا رفته بود  ۶چوب در قرار گرفت. متعجب بهش خیره شدم. توی چهار

هاش رو از برای دیدن فرزندانش و من دیگه کم کم داشتم به نبودش عادت میکردم. دست

 داد.هارو میرو زمین گذاشتم و در آغوشش کشیدم. زنی بود که بوی مادرهم باز کرد و من ساک

 «ی رسیدین؟ میگفتین میومدم دنبالتون...ک -

 اش. دستی پشتم کشید و لبخند زد و من دلم رفت برای موهای سفید یک دست

 «دیدم ماشینت نیست فهمیدم رفتی سفر... بیا توو پسرم -

 هاش آب میدادم. اش رو تمیز میکردم و به گلداخل رفتم. توی این مدت خونه

ه بودم سفر نشد بیام و قبل از اومدنتون خونه رو تمیز کنم... ببخشید دیگه ده روزی بود رفت -

 «تون شدمشرمنده

 اخمی تصنعی کرد.

چه حرفیه میزنی پسر... خوب کردی. ندیده بودم عید بری سفر... خوشحال شدم دیدم  -

 «نیستی

 لیوان چای رو مقابلم گذاشت. 

 «چه خبر؟ این مدت همه چیز خوب بوده؟ -

 «خوبه خداروشکر همه چیز -

 «خداروشکر -

 «ها و نوه ها خوب بودن؟بچه -
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 «آره... شکر... خوب بودن... نوه ها که دیگه عادت کرده بودن بهم دوست نداشتن بیام -

 لبخند زدم. موبایلم زنگ خورد. 

 «ببخشید... -

 ترانه بود. موبایل رو به گوشم چسبوندم.

 «جانم... -

 «سیاوش رسیدی؟ -

 «آره عزیزم... -

 «فتی...نگ -

 «ببخشید... تازه رسیدم... االن یه کم گیرم بهت زنگ بزنم؟ -

 کمی مکث کرد، شاید فکر میکرد که بپرسه چرا گیرم. اما نپرسید.

 «باشه خداحافظ -

 «خدافظ -

 قطع که کردم، با لبخندی نگاهم میکرد.

 «میگم چرا چشمات برق میزنه... نگو خبریه -

 کمی خجالت زده شدم، لبخندی زدم. 

 «اِی آره... البته چند روزه... خیلی نگذشته... ببینیم چی پیش میاد -

 اش رو خورد.ای از چایسری تکون داد و جرعه

من هم مثل مادرت... میدونی که همه جوره پشتت هستم... اگر خواستی روزی پا جلو بذاری  -

 «ل بدونی من همراهت باشمدوست ندارم تنها بری، دوست دارم قاب

 لبخندی زدم. این زن خوبی رو در حقم تموم کرده بود.
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 «باعث افتخار منه... از خدامه که شما همراهم باشید... حتما -

هر موقع دوست داشتی بیارش اینجا ببینمش... اون کسی که دل تورو برده باید خیلی خاص  -

 «باشه

 با یادآوری ترانه لبخند روی لبم نشست. 

 «خاصه... خیلی خاصه -

 اش گرفت. خنده

 «خب بیشتر دارم کنجکاو میشم که ببینمش... اسمش چیه؟ -

 «ترانه... -

 «چه قشنگ -

 اس. مثل نوای پیانو گوش نوازه، آرامش بخشه.میخواستم بگم خودش هم ترانه

 «لطف دارید -

 ای به سمتم برگشت. چیزی نگفت و بلند شد و با کیسه

ا که هاین سوغاتیِ ناقابلیه... سه چهار بار بیشتر نرفتم خرید... اونم تنها... بچه بیا پسرم... -

سرکار بودن نمیتونستن باهام بیان خودمم که خیلی زبانم خوب نیست.. دیگه یه چیزی خریدم 

 «ات نشمکه شرمنده

 داخل کیسه ساعت و عطر بود که معلوم بود پول زیاد بابتشون داده. 

 «... اینا که خیلی خوبن... به خدا راضی نبودم این همه هزینه و وقت بذارین...شرمندم کردین -

 دستی به سرم کشید. 

 «توام مثل پسرمی... چه حرفیه میزنی -

 «ممنونم ازتون ایشاهلل بتونم جبران کنم -
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به سفرش پرسیدم و چای خوردم و بعد خداحافظی کردم و لبخندی زد و در ادامه کمی راجع

 ی ترانه رو گرفتم. هام رو در آوردم و همزمان شمارهدم. نشستم روی تخت و جورابباال اوم

 «الو... -

 «سالم -

 «سالم... خوبی؟ -

 «آره سرتق. تو خوبی؟ -

 «خوبم. کجا بودی؟ -

من واال رسیدم... دیدم همسایه پایینیم از سفر اومده دیگه دعوتم کرد داخل یه کم باهم گپ  -

 «زدیم...

 «ات کیه؟پایینیهمسایه  -

 «یه خانم مسنی که خیلی به من لطف داره -

 «مثال چه جور لطفی؟ -

 ام گرفت. دلم براش تنگ شده بود. از لحن پر از تردیدش خنده

ای که توش هستم قبال مال این خانم بود وقتی که رفتم این خونه رو دیدم و این خونه -

تی دید یه پسر تنهام و کسی رو ندارم و دهنم قیمت رو فهمیدم دیدم از پسش بر نمیام، اما وق

رام اش رو هم بسرویس شده تا پول جمع کنم گفت بابت خونه هرچقدر داری بده... یه قسمتی

قسط بندی کرد... بعد دیگه توی این چند سال واقعا مثل یه مادر بوده... منم سعی کردم هیچ 

 «شم آمریکا زندگی میکنن...هاکمکی رو ازش دریغ نکنم. شوهرش فوت کرده دوتا بچه

 نفسی بیرون داد. 

 «آهان... چه خوب... آدمای این جوری کم پیدا میشن -

 «آره واقعا آدم خوبیه -
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 «مزاحمت نباشم برو به کارات برس -

 «تو میخوابی؟ -

 «آره فکر کنم خوابم ببره -

 «باشه عزیزم... -

 دلش قنج میره.لبخندش رو حس کردم، وقتی میگفتم عزیزم حس میکردم که 

 «تو کی میخوابی؟ -

 «من یه دوش بگیرم جمع و جور کنم بعدش میخوابم -

 «چیو جمع و جور کنی؟ -

 «ساک و لباسام رو دیگه... -

 «ام االنی اتاقمه... خستهوای چه حالی داری سیاوش... من که ساکم گوشه -

 اقی رو شریک باشم عادتهای دیگه اتلبخندی زدم. از بچگی چون همیشه مجبور بودم با بچه

 کرده بودم به جمع کردن وسایلم. نمیتونستم قبل از جمع و جور کردنش بخوابم. 

 «ایعادت کردم... تو بخواب خسته -

یه دوش بگیر بخواب... ول کن وسایلت رو .. یه بار عادت رو بذار کنار. صبح پا میشی با  -

 «حوصله جمع و جور میکنی

 «ابم... شما دستور بده فقطچشم... دوش بگیرم میخو -

 دوباره لبخندش رو حس کردم. 

 «خوب بخوابی... -

 «توام خوب بخوابی. شبت بخیر -

 «شب بخیر -
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تلفن رو روی میز کنار تخت گذاشتم و به سمت حمام رفتم و به این فکر کردم که ای کاش 

ش کشیدن روی سر و بوسیدنام بود و با دست زمان میافتاد روی دور تند و االن ترانه خانم خونه

 بهش شب بخیر میگفتم... فحشی به زیاده خواهیم دادم.

 ترانه

بعد از سه روز کنار خانواده وقت گذروندن توی ویالی دماوند، تنها برگشته بودم تهران و به 

اش پارک کردم. دوست شب بود که مقابل خونه ۱۰سیاوش نگفته بودم. ساعت نزدیک به 

برم، اما میدیدم که سیاوش نه شیرینی میخوره نه شکالت، گل خریدن هم خالی نداشتم دست

ش اام یادداشت کردم که حتما برای خونهبرای یه مرد به نظرم یک جوری بود! توی دفترچه

چیز بدرد بخوری بگیرم و امروز به یک عذرخواهی اکتفا کنم. زنگ رو فشردم، بعد از چند لحظه 

 . تصویرم رو دیده بود. صداش مبهوت توی آیفون پیچید

 «بیا باال... -

ای بود که روی ارتفاعات شرق ی آجری قدیمیاش خونهها رفتم. خونهبی حرف به سمت پله

هارو باال رفتم و دیدمش تهران قرار داشت. آجر همیشه بهم حس گرمیِ لذت بخشی میداد. پله

ت شرتی به تن کرده. هنوز مبهوتیکه با شلوارک راحتی توی چهارچوب در ایستاده و انگار تازه 

 بود. لبخند زدم. 

 «سالم... -

 کنار رفت.

 «سالم... خوبی؟ -

 هام شدم. داخل رفتم و مشغول باز کردن بند کتونی

 «خوبم. تو خوبی؟ ببخشید سر زده اومدم و ببخشید دست خالی اومدم... -

 ام رو بوسید. اش. موههام رو که در آوردم و ایستادم سرم چسبید به سینهکفش
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 «کی اومدی تهران؟ چرا نگفتی؟ -

 هام رو حلقه کردم دور تنش. بوی خوبی میداد.دست

 «یک ساعت پیش راه افتادم یه سره اومدم اینجا.... نگفتم که اینجوری سورپرایز شی -

 دستی به کمرم کشید. 

 «رم چای دم کنمخوش اومدی... راحت باش... لباسات رو میتونی بذاری تو اتاقم... منم می -

دا ای حدواش رو زیر نگاهم گذروندم... خونهبا دست به سمت اتاقارو نشونه گرفت و من خونه

ا بیشتر هی مبلمانش ساده بود، رنگصد متری که بسیار مرتب و با سلیقه چیده شده بود. همه

ز شدم ا چیز ساده بود. مثل خودش. به اتاقش رفتم و متعجبای یا طوسی بودند. همهسورمه

تمیزی اتاقش. یک تخت دو نفره، یه میز توالت کوچیک که روش پر بود از عطر و اسپری و 

وکس بهام رو روی تختش گذاشتم و سری به اتاق کناری زدم. اولین چیز کیسههمین. لباس

مشکی رنگ نظرمو جلب کرد که دقیقا وسط اتاق آویزون بود. بعد تردمیل، دوچرخه، وزنه و 

م وسایل ضروری برای ورزش. روی فرم نگه داشتن بدن واقعا زحمت میخواست. انواع اقسا

 ی اپن نگاهم کرد. اش رفتم. از داخل آشپزخانهچرخیدم و به سمت نشیمن دنج خونه

 «چقدر خوشگلی -

 لبخندی کمرنگی زدم. 

 «مرسی... چیکار میکنی؟ کمک میخوای؟ -

 «نه بشین االن میام -

 نشستم و دوباره نگاهم رو دور خونه گردوندم. عجیب بود که حس غریبی نداشتم. 

 «چیکار میکردی؟ -

 «چیو؟ -

 «قبل اینکه بیام چیکار میکردی؟ -
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 «نشسته بودم توی بالکن -

 «چرا؟ -

 «همینجوری -

 دستی نزدیک میشد. با ظرف میوه و پیش

 «ول کن سیاوش... مگه مهمونم؟ -

 دستی رو پر کرد از میوه. میز گذاشت و داخل پیش بی حرف ظرف رو روی

 «و...راگه میدونستم میای یه چیزی درست میکردم برات... یه کم تر تمیز میکردم خونه -

 «ات که تمیزه... بعدم تعارف که ندارم چیزی نمیخورمخونه -

 به سمتم چرخید و دستش رو پشت گردنم روی مبل گذاشت. لبخند زد. 

 «خوش گذشت؟ -

 «اِی بد نبود... -

 «چرا ای؟ -

 یام برام جالب نیست... مخصوصا اینکه اصال از خانوادهخیلی بده ولی اصال تفریحات خانواده -

بهادر خوشم نمیاد و اونا که باشن همه چیز بدتر میره روی مخم... ولی خب خبر خوب اینه که 

 «مامان بابام آشتی کردن و من کلی باهاشون وقت گذروندم

 ام رو گرفت و لبخند زد. ی موهای بافته شدهبالهدن

 «خداروشکر... خانواده مهمه -

 به خانواده حرف میزد. دلم آتیش میگرفت وقتی اینطور راجع

 «اینجوری نگو... -
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نه نه... فکر نکن با حسرت میگم... واقعا دیگه بعد این همه سال برام کامال عادی شده...  -

نام مادر یا پدر ندارم... ولی همین خانم آفاق، خانم رستمی، اینا  درسته که شاید کسی رو به

مثل مادر میمونن... یا یکی مثل شاکری... اون مثل پدر میمونه... ویدا مثل خواهر، رضا مثل 

 «برادر... توام...

 ام میکشید. اش رو روی گونهنگاه توی صورتم چرخوند، انگشت شصت

 «هر کی که تو زندگیم بوده و نبوده رو پر کردی توام... همه چیزی... جای خالی -

 هام بود و لبخند روی لبام، سرم رو به بازوش تکیه دادم. اشک توی چشم

 «امیدوارم کافی باشم -

 صداش توی گوشم پیچید. یک جور خاصی. شاید با کمی ناراحت و حسرت.

 «زیادی تازه... خیلی زیادی -

 سرباال بردم و نگاهش کردم. 

 «ینجوری سیاوش...نگو ا -

 «میگم چون حقیقته -

 «ناراحت میشم. نگو -

 نفس بیرون داد و چیزی نگفت. 

 «به خودمون؟بیا صحبت کنیم... مگه قرار نبود حرف بزنیم راجع -

 بلند شد. 

 «بذار چایی بیارم... بعد حرف میزنیم -

ر دم بکشه، بیشت کمی توی آشپزخونه باالی سر کتری برقی ایستاد. شاید منتظر بود تا چای

ش امنم فکر کردم به اینکه چی باید بگیم؟ من میدونستم که عاشقش نیستم هنوز. دوست
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کردم که میتونم خودم باشم بدون اینکه قضاوتم کنه یا از من بدش داشتم، کنارش حس می

بیاد. میدونستم حرفام رو میتونم بهش بزنم، میدونستم که سیاوش مرد حرف زدن بود، مکالمه 

ی اای که با البرز توی شمال داشتم فهمیدم. شاید هر مرد دیگهردن بلد بود. این رو توی قضیهک

شد و میومد و همه چیز رو خراب میکرد و هزارجور انگ هم میزد به بود بی دلیل غیرتی می

طرف مقابلش. اما سیاوش حرف زد، گوش داد و قضاوتم نکرد. میدونستم که متفاوتیم، البته از 

ام و اون. ولی نمیتونستم این رو عامل تصمیمم بذارم. اینکه موقعیت اجتماعی خانواده لحاظ

ای نداشت تقصیر اون نبود. میدیدم که برای ای قدرتمند نداشت یا اصال خانوادهسیاوش خانواده

زندگی بهتر تالش میکنه، میدیدم که تا این سن با چنگ و دندون زندگی ساده و قابل قبولی 

به مسائل جدی همیشه دش دست و پا کرده. نفسی بیرون دادم. حرف زدن راجعبرای خو

 مضطربم میکرد. 

 سینی رو که روی میز گذاشت به خودم اومد. 

 «دستت درد نکنه... -

 نشست روی مبل تکی، کمی دور تر از من. پرسشگرایانه نگاهش کردم. لبخند کمرنگی زد. 

 «ه حواسم پرت نشهموقع صحبت جدی بهتره دور باشم ازت ک -

 «آهان... -

 «خب؟ -

 «تو شروع کن... -

دستی به صورتش کشید و حس کردم ذهنش توی لحظه هزارجا رفت. نفسی بیرون داد و 

 نگاهش رو دوخت به رو به روش.

وقتی برای بار اول دیدمت فکر نمیکردم روزی برسه که بتونم اینطور تورو کنارم داشته  -

ات یا اینکه محال بودی. با اینکه اوایل، قدرتت، موقعیت اجتماعی باشم... از روز اول برام

ات به شدت خوبه و ساده زندگی میکنی برام عجیب بود و دوست داشتم میدونستم وضع مالی
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به عنوان یک دوست بهت نزدیک بشم تا بفهمم رمز این طور زندگی کردنت چیه اما... خیلی 

م ا فهمیدم نزدیکت که باشم گیر میفتم. سعی کردطول نکشید ترانه... خیلی طول نکشید ت

دوری کنم. کنار بکشم. نذاشتی، خودمم نتونستم. هر بار که میدیدم زنگ زدی هر چی رشته 

شد... دوری میکردم واسه اینکه میدونستم تو محالی.. برای من محالی، کرده بودم پنبه می

اوت هامون رو میدونم اینجام. رو به روت، برای من زیادی... اما حاال اینجام. با اینکه تمام تف

ای ندارم... میدونم کنارت... همراهت... من غیر از این خونه و یه درصدی از باشگاه چیزه دیگه

دارایی من در برابر دارایی تو و پدرت و خانوادت کامال ناچیزه. میدونم تو دختر خانواده داری 

کارم رو از دست دادم، شغل درست درمون یا  هستی، میدونم من خانواده و کس و کار ندارم.

هات همشون از لحاظ مالی و موقعیت اجتماعی و درآمد خیلی زیادی ندارم. میدونم خواستگار

خانوادگی از من سرترن، میدونم که شاید نتونم خیلی کارارو برات بکنم چون شرایطش رو 

م. اما... اینا حرف منطقمه. دل این هایی که دارم واقفهامون و نقصندارم... من به تمام تفاوت

هامون رو دید. عالیقمون رو... دیگه نتونست دوری کنه. حرفا حالیش نشد. دلم وقتی شباهت

وقتی حس کردم توام بهم بی میل نیستی، بدتر کردم. نتونستم حریف دلم بشم ترانه... ولی 

دونم تا آخر عمرم باید بدوام میخوام بدونی که میدونم چقدر برام زیادی و چقدر ازم سرتری. می

تا بهت برسم. میدونم کنار تو بودن و کنار تو ایستادن لیاقت میخواد که مطمئن نیستم دارم یا 

ایستم و برای خوشبخت ی عمرم پات میها... بدون که تا آخرین لحظهی ایننه... با همه

 «کردنت تالش میکنم... اگر بخوای...

یاری های بسهای بسیاری از مردای از اشک توی نگاهم بود. من حرفزد و هالهقلبم تند تند می

 کدومشون این طور نبود. اینقدر خالصانه، پر از حس، پر از حرارت...شنیده بودم اما انگار هیچ

 «میخوام... -

 لبخند تلخی زد. 

 «سخته کنار من.... میدونی اینو؟ -

 «چرا سخته؟ -
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 «ها وایسیجلوی خیلیفردا روزی... باید به خاطر من  -

 «چرا باید وایسم سیاوش؟ چرا اینقدر ایراد میذاری روی خودت؟ -

. هامون رو بکوبن روی سرت..ایراد نیست... میدونم که فردایی هم هست که تمام این تفاوت -

 «اذیتت کنن، ازت بخوان بیشتر فکر کنی، یا اصال ازت بخوان من رو کنار بذاری...

 «ی من رو میشناسی؟میکنی؟ مگه خانوادهچرا این طور فکر  -

ات فرق میکنی... نه یه ذره. خیلی. برای همین شاید نه..فقط این رو میدونم که تو با خانواده -

 «های بدی باشنات کنن نه اینکه آدمنتونن درک

درست میگفت. چیزی بود که نمیخواستم باور کنم اما کامال درست بود. خودم هم از اون روز 

 سیدم... صداش من رو از فکر بیرون آورد. میتر

 «دوست ندارم کسی اذیتت کنه -

های نگران نگاهم میکرد. خودم رو به سمتش کشیدم و دستم رو بچهنگاهش کردم. مثل پسر

 روی دستش گذاشتم. 

نگران نباش. باهم یواش یواش میریم جلو... بیشتر هم رو میشناسیم، این مسائل هم توی  -

 «اش میکنیم...گذر زمان حل

 لبخندی تلخ زد. 

 «امیدوارم... -

 نفسی بیرون دادم. ادامه داد.

 «تو چیزی نمیخوای بگی؟ -

 من هم لبخندی زدم. شاید کمی تلخ متاثر از حرفای تلخی که زده بودیم. 

 «چی بگم... چیزی هست که تو ندونی؟ -
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 «چرا ولم کردی رفتی؟ اونم سه ماه... -

 .ام گرفتها توی دلش مونده بود. خندهام میکرد. انگار این حرف مدتبا نگاهش داشت موآخذه

 «دلت تنگ شد برام؟ -

 اش انگار. نفسی بیرون داد برای سبک کردن سینه

 «ای که از موتور پیاده شدی و رفتی...آره دقیقا از لحظه -

بود که دستش رو فشردم. نگاهش رو یادم بود. جای دستش روی دستم هم یادم بود. یادم 

 اش بشینم و دستم رو گرم کنه.تمام اون سه ماه دلم میخواست دوباره، ترک

-چیز رو فراموش کنم... اون کششی که بینمون بود، نوازشفکر کردم میتونم اینطوری همه -

هات. ترسیده بودم. گفتم میرم و یادم میره، میرم و یادش میره. هات، حرفات و اهمیت دادن

بیشتر اذیت شدم... اما فهمیدم که نمیتونم ازت فرار کنم، نمیتونم فراموشت کنم... اما بدتر شد... 

 «با حسم آشتی کردم...

 نگاهش رو توی نگاهم چرخوند. 

 «وقت...دیگه هیچ وقت اینکارو باهام نکنیا...هیچ -

 خودم رو لوس کردم. 

 «نگران نباش دیگه هرجا بریم باهم میریم -

 سیاوش

م ی آشپزی کردنخودم رو درست کرده بودم. گفته بود دوست داره، موقعبراش املت مخصوص 

خندید. بعد باهم توی ماهیتابه املت خوردیم. نشسته بود روی کابینت و مزه میریخت و می

براش لقمه میگرفتم و اون هم برام لقمه میگرفت. چیزی که شاید اگر بیرون از خونه میدیدم 

ر بودم خودم هیچی نخورم و فقط برای اون لقمه بگیرم. بعد برام لوس و مسخره بود. اما حاض

خودش رفته بود کانال هارو باال و پایین کرده بود و بعد با ذوق صدام کرده بود که فالن فیلم 
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رو داره میده و اولشه... نشسته بودم کنارش و اون به فیلم خارجی اکشن چشم دوخته بود و 

هام زیر چشمی نگاهش میکرد. آخرای یکرد و چشممن هیچ نمیفهمیدم و ذهنم بهش فکر م

لویزیون ی مبل و به تهاش سنگین شده و در آخر سر تکیه داد به دستهفیلم بود که دیدم چشم

هاش کامل بسته شد و من راحت خندیدم. بعد چشمم به خیره شد اما دیری نگذشت که چشم

ابت خونه رفتن و پدر و مادرش صبح رو نشون میداد و دلم از ب ۲ساعت خورد که نزدیک به 

 ترسید. آروم تکونش دادم. 

 «ترانه... نباید بری خونه؟ گفتی به مامانت اینا چیزی؟ -

 آلود نگاهم کرد. هاش رو باز کرد و خوابالی چشم

 «اونا هنوز دماوندن... -

-نوادهاهاش رو بست. پوفی کردم، بهش تاکید کرده بودم که تا آخرین روز کنار خو دوباره چشم

 اش بمونه اما باز کار خودش رو کرده بود. دوباره سر جلو بردم.

 «حداقل پاشو برو روی تخت بخواب. اینجا کمر درد میگیری -

هاش رو باز نکرد و خودش رو بیشتر فرو کرد داخل مبل. دست زیر تنش بردم و دیگه چشم

ت. روی تخت خوابوندمش هاش رو بسای کوتاه نگاهم کرد و دوباره چشمبلندش کردم. لحظه

ی پتو رو توی مشتش مچاله کرد. دستی به و پتو رو روی تنش کشیدم. به پهلو شد و گوشه

 اش زدم. موهاش کشیدم و بوسه به پیشونی

 «خوب بخوابی عزیزم... -

های بدنم هارو جمع کردم. حسی غریب لحظه به لحظه توی تمام سلولبیرون اومدم و ظرف

ام خوابیده بود. بار اول بود که چنین اش داشتم روی تخت خونهکه دوستشد. زنی بیشتر می

 حسی داشتم. حسی غریب و ناشناخته اما خوشایند. 

هارو جمع کردم و شستم، تلویزیون رو خاموش کردم و مسواک زدم... یک قسمت ذهنم ظرف

تش برای یک سمدرگیر مبل رو به روی تلویزیون بود و یه قسمت دیگه به تخت توی اتاق که 
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ها پیش نمیومد. راحت وقت این طور بحثمن جا داشت. با هر دوست دختری که داشتم، هیچ

بودم، شاید حتی کمی زورگو هم بودم. اصال کسی رو که با این مسائل مشکل داشت انتخاب 

ی فنمیکردم. اما ترانه... ترانه فرق میکرد برام. توی دو شبی که شمال تنها بودیم هم نه من حر

زدم و نه اون حرفی زد... و االن... به اتاق رفتم و نگاهش کردم. توی خوابی عمیق فرو رفته 

خواب بود. اگر من بودم توی جای غریب عمرا اینطور میخوابیدم. بود. راست میگفت که خوش

ی تو خیالم اجلوتر رفتم؛ سعی میکردم به صورتش نگاه کنم تا به اون جای خالیِ کنارش. بوسه

تمام اجزای صورتش زدم و از اتاق بیرون اومدم. دوست نداشتم وقتی صبح از خواب بیدار  به

ای احساس موذب بودن و ناراحتی میداشت. توی این مورد اونقدر صبر میکردم تا شد ذرهمی

خودش جلو بیاد. تصمیم گیرنده ترانه بود. حتی برای اینکه کنارش بخوابم و در آغوشش بگیرم 

 قی قائل نمیشدم. من دیگه سیاوش سابق نبودم.برای خودم ح

هارو از روی پارکت دفتر ترانه پاک میکردم. پلکم میپرید و صداش طی به دست جای کفش

یدم طی رو محکم تر کش "ها این هم سیاوشه... یکی از دوستانم...بچه "توی گوشم میپیچید 

هاشون رو نمیفهمیدم. ای از حرفروی جای پای دختران و پسرانی که هنرمند بودند و من کلمه

و جمع اش راومد و ترانه گوشی به دست داشت وسایل عکاسیبوی سیگار هنوز توی دفتر می

میکرد. طی رو به انباری برگردوندوم و کمی الی پنجره رو باز گذاشتم تا بوی سیگار لعنتی 

ردم و شستم. صداش های چای و قهوه رو از سراسر نشیمن و بالکن جمع کبیرون بره. لیوان

من یکی از دوستاش  "ها این هم سیاوشه... یکی از دوستانم...بچه "هنوز توی گوشم بود. 

هام رو خشک کردم و موبایل و سوئیچم رو برداشتم و رفتم سمت بودم. پوزخندی زدم. دست

 اتاق. در

 «ای؟آماده -

 دوربین رو داخل کیف برمیگردوند، نگاهم کرد. 

 «بریم؟ یه کم بمونیم خب... یه شام ساده میخوریم بعد میریم خونهزود میخوای  -
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ام. نمیتونستم بیشتر از این حال و هوای دفترش رو تحمل بوی سیگار چسبیده بود ته حلق

 کنم.

 «بریم بیرون بهتره... -

و بعد برای اینکه مخالفتی نشنوم به نشیمن برگشتم و روی مبل منتظرش نشستم و همزمان 

لیمویی مبل طوسی رنگش رو مرتب کردم و حرص خوردم. بعد از چند دقیقه مانتو  هایکوسن

 شال به دست از اتاق بیرون اومد.

 «از چیزی ناراحتی؟ -

ای که توی دلم جمع لب روی هم فشردم. آدمی نبودم که توی دلم بریزم و از حرص و کینه

ت ن دوستتم و نگفتی دوسشده باهاش بدرفتاری کنم. اما چی میگفتم؟ اینکه چرا گفتی م

پسرتم؟ شاید واقعا دوست پسر نبودم. شاید واقعا من اشتباه فکر میکردم، شاید همه چیز رو 

 ام طوالنی شده بود. جلوتر اومد.بیش اندازه بزرگ کرده بودم. سکوت

وقتی ساکتی یعنی از یه چیزی ناراحتی... از اینکه اومدی دیدی کلی مرد و زن توی دفترن  -

 «ت شدی؟ناراح

ی من وقتی که زنگ دفتر رو زدم و پسرک جوانی در رو باز کرد کاش یه دوربین بود و از قیافه

 گرفت. دوست داشتم یک مشت دقیقا وسط صورتش بکارم. فیلم می

 «حرف نمیزنی سیاوش؟ -

 «نمیدونم چی بگم -

 اومدی، با جمع حال واال منم نمیدونم بهت چی بگم... تو قرار بود االن بیای دنبالم، زودتر -

ام رفتار کردی که همه گفتن این میخواد مارو بیرون کنه انگار... بلند شدن نکردی، یه جوری

 «رفتن...

 ی پیراهن مشکی رنگم رو باز کردم. داغ کرده بودم. دو دکمه
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 «حرفت درسته. حق داری. من معذرت میخوام. حاال بریم؟ -

 «از چی ناراحتی سیاوش؟ -

 هام رو روی هم فشردم. دندون

ارم شناسی و حتی تاحاال یک بچه حسی پیدا میکنی وقتی بیای محل کار منو زنی که نمی -

از زبون من اسمش رو نشنیدی در رو به روت باز کنه؟ چه حسی پیدا میکنی بیای محل کار 

نم تو حس کمن و ببینی هر زنی که اونجاست دوست داره یه السی با من بزنه؟... البته.. فکر ن

 «خاصی بهت دست بده وقتی این چیزارو ببینی... چون من... سیاوشم، یکی از دوستات!...

 بلند شدم و رفتم سمت در. گرمم بود. 

 «بیا بریم دیره -

 «این حرفا چیه میزنی؟ -

 ی پشتش دوختم. برگشتم سمتش. نگاهم رو به پنجره

ام داغ کرده، نمیخوام چیزی بگم که کلهام، بیا بریم ترانه. نمیخوام بحث کنم. عصبانی -

 «پشیمون شم

 بلند شد و به سمتم اومد. 

 «تا االن یعنی هیچی نگفتی؟ -

 هام رو روی هم فشردم. پلک

 «بیا بریم ترانه. بحث نکن -

بی حرف در رو باز کردم و رفتم سمت آسانسور. توی چهارچوب در ایستاد و دلخورانه نگاهم 

 کرد.

 «میمونمتو برو. من شب  -
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 «دیروقته ام نداریم. بیا بریمشب میخوای توی بوی اون کثافت بمونی؟ بیا بریم ترانه. دعوایی -

 «میخوام بمونم. به سالمت -

 خواست در رو ببنده، دستم رو الی در گذاشتم. هراسون در رو باز کرد.

 «چیکار میکنی دستت رو داغون کردی... -

 «بیا بریم. لطفا -

 رد.بی حرف نگاهم ک

 «مگه موتور سواری نمیخواستی؟ -

 «وقتی قهریم نه. نمیخوام -

 «قهر نیستیم. دوستیم، مثل همونی که گفتی... -

 اخم کرد.

 «از این حرف من چی برداشت کردی تو؟ -

 چیزی شبیه به پوزخند روی لبم نشست. 

 «نیاز نبود جوری برداشت کنم... واضح بود، پایین منتظرتم -

طبقه رو با پله به پایین رفتم. از نگهبان بابت مراقب بودن از  ۱۲ا و تمام هچرخیدم سمت پله

موتورم تشکری کردم و منتظر به دیوار تکیه دادم. مغزم مدام و مدام اتفاقات ساعت قبل رو 

 ای که مردک جوون که آخرزد؛ صحنهپردازش میکرد و رگ گردنم بیشتر و بیشتر بیرون می

یکاره بود و برای چی اومده بود از خودش عکس بگیره، دستش نفهمیدم اسمش چی بود و چ

رانه! هارو ببینه و ترو گذاشته بود روی دست ترانه که دوربین به دست داشت تا مثال عکس

انگار نه انگار و من بین شک اینکه خودم باشم، یا نه... که اگر خودم بودم اون مردک از زیر 

یری اش تقصشعوریام میگفت اون مرد با تمام بیدستم سالم به بیرون نمیرفت اما منطق
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 این شدم اصالشدم و دوست پسرش معرفی مینداشت، شاید اگر من دوست ترانه معرفی نمی

 ها صورت نمیگرفت. اتفاق

ومد. انمیدونم چقدر گذشته بود که دیدمش که کوله به دوش و با سری زیرافکنده به سمتم می

تم و اون هم بی حرف کاله رو روی سرش گذاشت. نشستم، بی حرف کاله رو به سمتش گرف

 ام رو گرفت و نشست. روشن کردم و به راه افتادم. شونه

 «گشنته؟ -

 «حس خاصی ندارم -

 «ناهار خوردی؟ -

 «وقت نکردم -

 نفسم رو بیرون دادم.

 «چی دوست داری بخوریم؟ -

 «فرقی نداره -

کالی نداشت. حتی اگر من رو دوست پسر خودش به جای اینکه من قهر باشم، اون قهر بود. اش

ش اچیزم میدونستم. چیزی نگفتم و به سمت رستورانی نزدیک خونهنمیدونست من اون رو همه

رفتم. بعد از حدود نیم ساعت توی ترافیک بودن رسیدیم و بی حرف پیاده شدیم. رستوران 

 . نشستدل همه می کوچیک شیک با دکور چوب و غذاهای ایتالیایی معروفش حسابی به

 «کجا دوست داری بشینیم؟ -

ترین میز و صندلی رو انتخاب کرد. نشستیم، رو به روی هم. نگاهی به دور چرخوند و گوشه

 گارسون مِنو رو آورد.

 «هر چیش خوبه واسه منم سفارش بده -

 ی چشمم رو خاروندم.گوشه
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 «من رژیمم... هر چی میخوای خودت سفارش بده -

 « پس بریم. منم نمیخوام -

 کرد.خیز شد که بلند شه، داغ بودم و ترانه بدتر مینیم

 «بشین... -

ها بود که خودم هم نشنیده بودم. نشست و با صدام آروم بود اما تحکم توی صدام رو مدت

 حالتی عجیب نگاهم کرد. سعی کردم آروم باشم.

 «میخوری هیچ وقت، باهم میخوریمیه چیزی که دوست داری انتخاب کن تو که کامل ن -

بی حرف نگاهی به منو انداخت و بعد یک پیتزا ایتالیایی سفارش داد. سرم در حال انفجار بود، 

هام رو به پیشونیم زدم و کمی هام رو روی میز گذاشتم و کف دستهام درد میکرد. آرنجچشم

ی اه محل کار جدیدم که چند هفتهصبح بیدار بودم، رفته بودم ب ۵سرم رو ماساژ دادم. امروز از 

ها مختلف مصاحبه کرده بودم که ببینم آیا واجد بود که کار رو درش شروع کرده بودم، با آدم

های بسیاری ساعتی با مرد ۸-۷حفاظت و غیره هستند یا نه.  شرایط برای شرکت در کالس

ته بودم بعد از ظهرم رو گذاشهای مصاحبه کرده بودم و برای اینکه ترانه رو بیشتر ببینم کالس

صبح بیدار شدن و نه  ۵وقت ناهار و بعد از باشگاه خودم رو به دفترش رسونده بودم، اما نه 

ی حرف ترانه و مصاحبه کردن با این همه آدم و نه نخوردن غذا هیچ کدوم من رو به اندازه

 های به اصطالح هنرمند خسته و کوفته نکرده بود. آدم برخورد اون

 «کنه؟سرت درد می -

 های درشتها بودم. این چشمگاهش کردم. من عاشق این چشمهام رو پایین کشیدم و ندست

 مشکی رنگ که موشکافانه نگاهم میکرد. 

 «یه کم... -

 «قرص دارم. میخوای؟ -
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 ای باال انداختم. چونه

 «نه... -

 هام کشیدم.  چیزی نگفت. دستی به ریش

 «بر؟خب تعریف کن... چه خ -

-کمی متعجب نگاهم کرد. شاید انتظار داشت بحثمون رو ادامه بدم. اما بیشتر از این دلم نمی

 خواست غرورم خرد بشه. 

 «هیچی... خبر خاصی نیست. از صبح دستم بند کار بود. تو چه خبر؟ -

 «مصاحبه گرفتم تا ظهر... بعدم رفتم باشگاه ۷منم هیچی. مثل تو. از  -

 «که زود اومدی؟کالسات کنسل شد  -

هامون رو روی میز گذاشت. رفتنش رو نگاه کردم و بعد گارسون نزدیک شد و انواع سس و آب

 ها.رو کردم سمت اون چشم

نه. جا به جا کردم انداختم وقت ناهارم که زودتر بیام پیشت... گفتم چهار پنج روزه ندیدمت  -

 «بتونم بیشتر ببینمت

 اش گذاشت. د دستش رو زیر چونهچند ثانیه بی حرف نگاهم کرد بع

 «میخواستی بیای من رو ببینی یا آدمای توی دفتر رو؟ -

پشت سرم گرم شد. حسی شبیه به کتک خوردن داشتم. مثل مشتی که دقیقا کوبیده میشه رو 

م فشردم هام رو روی هگاهت. دستی به گردنم کشیدم، که شاید هوای بیشتر بهم برسه. لبگیج

 رو قورت دادم. پوزخند روی لبم نشست. و بعد آب دهنم 

 «هر جور دوست داری فکر کن عزیزم... -

سر پایین انداختم و خودم رو با گشتن توی موبایلم سرگرم کردم. غذا اومد. لب نزدم. اون هم 

یکی دو تکه بیشتر نخورد. جعبه گرفتم و باقی غذا رو برداشتم و بعد از حساب کردن بیرون 
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داشت که سر کنه. با چشم به دنبال نیازمندی بودم و مردی رو نزدیک به رفتیم. کاله رو بر

 سطل زباله اون طرف خیابون پیدا کردم. لعنت به این زندگی.

 «بشین االن میام -

هم کرد خودش رو زیاد بباقی پیتزا رو به مرد دادم و برگشتم و بی حرف راه افتادیم. سعی می

هام لباسم رو گرفته بود. سرعتم رو کم کردم و کمی لوهاش به جای گرفتن پهنچسبونه و دست

 سرم رو کج کردم.

 «درست بشین و من رو محکم بگیر. نگران نباش نمیگم واسه آشتی پیشقدم شدی... -

 بعد از چند لحظه سکوت با حرص لب زد. 

 «وایسا... -

 «به چه دلیل؟ -

 «وایسا سیاوش -

پیاده شد و کاله رو در آورد. من هم پیاده شدم  از ترس تکون خوردنش کنار خیابون ایستادم.

و موتور رو خاموش کردم. کاله رو به سمتم گرفت. نگاهی به کاله کردم و بعد بدون اینکه 

 بگیرمش نگاهم رو به صورتش دوختم.

 «کجا ایشاهلل؟ -

 کاله رو روی موتور گذاشت و خواست بره، مچش رو گرفتم. 

 «صبر کن. سوال پرسیدم. کجا؟ -

 «میخوام برم خونه -

 «ماهم داشتیم میرفتیم خونتون. مشکل چیه؟ -

 «مشکلی نیست خودم میخوام برم -
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 ای پر از خشم وسالگی که از بهزیستی بیرون اومده بودم، بچه ۱۸نفسم رو بیرون دادم. بعد از 

 ناراحتی بودم و برای کنترل خشمم کیک بوکسینگ رو انتخاب کردم و در کنار ورزش هزارجور

رو  ای از خشم درونمکتاب خوندم و سعی کردم خشمم رو کنترل کنم. دوست نداشتم ترانه ذره

 ببینه. اما انگار خودش نمیخواست. 

 «اذیتم نکن -

 ابرو باال برد. 

 «من اذیتت میکنم؟ -

 «ی کافی خردم کردی ترانه... بس نبود؟ حاال میگی خودم میخوام برم؟امروز به اندازه -

 «م که خردت کردم؟من چی گفت -

مچش که توی دستم بود رو به سمت خودم کشیدم و تنش رو جلوتر آوردم، لبم رو بردم نزدیک 

 گوشش.

ام رو صدبار برات تکرار کنم و بزنمش توی سرت. اگه منو من آدمی نیستم که دلیل ناراحتی -

ام عرفیم نمیخوای حرفی نیست، اگه فکر میکنی من در حد و حدودی نیستم که به دوستات

کنی و میخوای قایمم کنی هیچ اعتراضی ندارم، حتی اگه پشیمون شدی و روت نمیشه مستقیم 

. از مونی و مراقب رابطمونیبهم بگی هیچ اشکالی نداره... اصال انگار نه انگار گفتی باهام می

همون اولم بهت گفتم هر چی تو بگی همون میشه. اما این جوری با من بازی نکن... این 

جوری باهام حرف نزن، نگو میخوام خودم برم... بهم تهمت نزن که انگار شکاکم و از سرکار 

ام اومدم ببینم تو توو دفترت چیکارا میکنی. من این آدمی که تو ذهنت ساختی و هزارتا بدبختی

نیستم ترانه. نه شکاکم نه بی منطق. بهت گفتم گوش شنوا دارم. اگه حرف بزنی گوش میدم. 

ن ادا اصوال به مذاقم خوش نمیاد. عصبی میشم... حاال... درست به صورتم نگاه کن... بگو اما ای

 «نمیخوامت. میخوام دوستم باشی فقط... آشغالم اگه اعتراضی کنم. فقط درست حرف بزن
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هاش مثل چند دقیقه پیش جسور نبود. مثل سرم رو عقب بردم و نگاهش کردم. حالت چشم

 گاهم میکرد.ی ملوس نگربه یک بچه

 «من...میخوامت... کی گفته نمیخوامت؟ -

ودم شد اما جلوی خهام آرامبخش تزریق کردند. لبم داشت به لبخندی باز میانگار که توی رگ

 رو گرفتم و بی حرف نگاهش کردم.

من وقتی دیدم اومدی یه کم شوکه شدم...بعدم نمیخواستم اون همه آدم شروع کنن به  -

ون رو میدن. ترجیح دادم حرف خاصی نزنم فقط همین. من نمیتونم رابطهتبریک و سوال پرس

به یه سری آدما محتاطانه رفتار کنم. اینا آدمایی نبودن مخفی نگه دارم، اما دوست دارم راجع

 «ام رو براشون رو کنم...که بخوام زندگی شخصی

 ی کوچیکش رو گرفتم توی دستم. نگاه دور صورتش چرخوندم. چونه

ات رو برای کسی رو کنی. نمیخوام راه بیافتی بگی این دوست ن نمیخوام زندگی شخصیم -

پسرمه. ولی توی جمع اون شکلی، که همه چیز خیلی غربی تر و خارجی تره دوست دارم تک 

تک اون مردا بدونن که من مال توام، تو مال منی... ترانه... من به احترام تو و حتی به احترام 

ون هاشکه گفتی دوستمه و دلم رو آتیش زد چیزی به اون آدما نگفتم و دندونای همون جمله

تورو  ایام اینا که به هر بهونهرو خرد نکردم. این بار دومه ترانه. یکی اون دکتر عوضی، یکی

مخاطب حرفاشون قرار میدادن و نزدیکت میشدن. واسه بار سوم... باور کن... دیگه نمیتونم 

 «م...جلوی خودم رو بگیر

 «ببخشید... -

 هایی مظلوم خیره به صورتم نگاه میکرد. نتونستم جلوی لبخند کمرنگمگفت ببخشید و با چشم

 رو بگیرم. 

 «سرتق... -

 «توام دیگه دعوام نکن... -
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 ابرو باال بردم. 

 «نامردی نکن. من کی دعوا کردم؟ -

 «تو جدی که میشی دیگه یعنی داری دعوا می کنی... -

 به سمتش گرفتم.کاله رو 

 «خب پس یه کاری نکن که جدی شم -

 کاله رو گرفت. 

 «پررو... -

ام اش رو روی شونههاش رو حلقه کرد دور کمرم و چونهنشستم و پشتم جا گرفت. دست

 گذاشت. 

غلت ای که باالنم میخوای بگو پیشقدم شد واسه آشتی... مهم نیست.. چون موتور سواری -

 «نکنم اصال نمیچسبه

 هاش کشیدم. ست روی دستد

 «سرتقی... -

 ترانه 

دختر سیاوش با رضا و ویدا رو به رو بشم. زودتر به قرار بود برای بار اول به عنوان دوست

ی اتاقش رژ میمالیدم. از داخل آیینه ی سیاوش اومده بودم و حاال داشتم مقابل آیینهخونه

جلو رفتم و قاب رو برداشتم و در چشمم به پاتختی کنار تختش افتاد و قاب عکس روش. 

کمال تعجب عکس دوتاییمون رو دیدم. عکسی که با موبایلش گرفته بود، کنار دریا، کنار 

آتیش، دست دور گردن من. من هم لبخند زده بودم. لبخندی گشاد از سر رضایت. درست 

زی اشکل همون لبخند توی عکس، لبخندی روی لبم نشست. در این دوران که همه چیز مج

بود، کمتر کسی رو میدیدم که عکسی رو چاپ و قاب کنه. سیاوش بیشتر از اون چیزی که 



@yekefarvardin ع-نویسنده: هلیا  یک فروردین 

401 

 

نشون میداد احساساتی و وابسته بود. قاب رو برگردوندم و نگاهی دوباره به خودم داخل آیینه 

ام ی لیمویی رنگ به تن داشتم. موهای رنگ تا زیر زانو و تاپ یعقه بستهانداختم. دامنی سرمه

 هایهام رها کرده بودم و آرایشم کمی ریمل و رژ کمرنگی بود. کفشحالت دار روی شونهرو 

عملش الام رو پا کردم و از اتاق بیرون اومدم. به سیاوش نگاه کردم تا عکسای رنگتخت سرمه

 ای محو بود.رو ببینم اما اون خیره بود به کارت عروسی خواهرم و انگار توی دنیای دیگه

 «سیاوش؟ -

 سر باال آورد. 

 «جانم... -

 نگاهش بهم افتاد و لبخندی پهنای صورتش رو گرفت. 

 «چقدر قشنگی... -

 جلو رفتم و مقابلش وایسادم. 

 «واقعا؟ -

 «آره... همیشه قشنگی... هر دفعه یه جور قشنگی -

 لبخند زدم. 

 «خب... چیکار داری بکنیم؟ -

پیتزا بگیریم که کسی هی نره توی آشپزخونه هیچی... مخلفات رو چیدم... غذاهم رضا گفت  -

 «بیاد... بیا بشین...

 نشستم کنارش. کارت عروسی رو روی میز گذاشت. 

 «به چیه کارت نگاه میکردی؟ -

 کنترل تلویزیون رو برداشت و روشنش کرد. 
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 «به هیچی همین جوری... -

 «میای دیگه؟ -

 نگاهم کرد و لبخند زد. 

 «باید برم لباس بگیرممعلومه که میام... فقط  -

 «باهم میریم -

 نگاهش کردم. 

 «بریم.. از خدامه... تو لباس خریدی؟ -

آره... استانبول که بودم دیدم این دوتا دیگه خیلی جدی شدن و اینا دو سه دست لباس واسه  -

 «مراسم خریدم و خودمو راحت کردم

 «چه شکلیه؟ -

 «نمیگم که... باید بیای ببینی -

 دست دور گردنم انداخت. لبخند زنان 

 «اش چه شکلیهحداقل بگو یعقه -

 «هی دیگنه دیگه... کل لباس همون مدل یعقه و آستینشه... صبر کن میبینی هفته -

 «باشه خب... بهت اعتماد میکنم -

 «ای نداریچاره -

 اش گرفت. خنده

 «ام؟سرتقی... حاال میخوای بگی من کی -

 «به کی؟ -

 «به خانواده... -
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 «دوستمی دیگه -

 سرش رو فرو کرد داخل موهام و بوکشید. 

 «خیلی خوشبویی... چه میزنی به موهات؟ -

 اش. خندیدم و سر تکیه دادم به شونه

 «شامپو... میخوای واست بگیرم؟ -

 «من که مو ندارم -

 دست باال آوردم و به موهاش که دوباره کوتاهشون کرده بود کشیدم. 

 «میکنی...خودت کوتاه  -

 «ی زمختم قابل تحمل ترهحس میکنم اینجوری قیافه -

 گونه ادامه دادم. دستم رو نوازش

نه خیر... تو خودت میدونی وقتی موهات یه کم بلندتر میشه قیافت مهربون میشه.. دوست  -

 «داری قیافت خشن باشه

 اش گرفت. زده بودم وسط خال. خنده

 «دروغ میگم؟ -

 «میگی... ولی تو بگو... تو کدومو دوست داری؟نه... راست  -

 کمی سرم رو عقب آوردم و صورتش رو زیر نگاهم گذروندم. 

 «چه خریدارانه نگام می کنه.. سرتق -

 خندیدم.

 «ات بهتره...به نظر من خشن -

 دستی که دور گردنم بود موهام رو نوازش میکرد.
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 «لی همین قیافه بهت اخم کنه قهر میکنیی خشن دوست داری وآره دیگه... خوبه... قیافه -

 ای عمیق روی لبم نشست. خنده

 «ات رو واسه بقیه دوست دارم... واسه من باید مهربون باشیی خشنقیافه -

وی ای زد راش بیشتر خندید، سر جلو آورد و بوسههای رنگ قهوهلبخند کمرنگی زد اما چشم

ت م قرار گرفته بود عمیق بو کشیدم. حسی پر از امنیاام و من که گردنش در امتداد بینیپیشونی

و ام رو به گردنش چسبوندم و دستم رهای بدنم به راه افتاد. بینیتک سلولو خوشی توی تک

 دور کمرش انداختم. سر به گوشم نزدیک کرد. 

 «ها...جوری خودت رو توی بغلم جا کنیدیگه یاد گرفتی چه -

 لبخند کمرنگی زدم. 

 «آره... -

 «جات اینجاست... همیشه -

هام رو بستم و اون بی حرف و گردنش پنهان کردم و چشم لبخند بر لب سرم رو بین شونه

اونقدری که -اش رو تکیه داد به موهام. چقدر گذشت نمیدونم، کمرم رو نوازش کرد و چونه

از زدن که صدای زنگ آیفون من رو از جا پروند و سیاوش بعد  -هر دو توی خلسه بودیم

ای روی موهام بلند شد. دستی به موهام کشیدم همراهش دم در رفتم و بعد از دقایقی بوسه

ینی ای شیررضا و ویدا و دختری که من نمیشناختم جلوی در ظاهر شدند. رضا محترمانه جعبه

 به دست سیاوش داد و بعد با من دست داد. 

 «سالم... -

 «یبینمتون...به ترانه خانم... خیلی خوشحالم که م -

 لبخندی زدم. 

 «منم همینطور... مشتاق دیدارتون بودم... بفرمایید توو.. -
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 ویدا این بار کمی خوش اخالق تر بود انگار. دستش رو به سمتم دراز کرد و بعد روبوسی کردیم. 

 «خوبی عزیزم... خوش اومدین... -

 «ممنون... -

هم از وجودش متعجب بود کمی. من دست  نفر آخر دختری بود که نمیشناختم و انگار سیاوش

دراز کردم و دست دادم و تعارف کردم که داخل بیاد. بعد از دست دادن با سیاوش جلو رفت و 

 روبوسی کرد. ابروم بی اختیار باال رفت. از این آدم چیزی نشنیده بودم. 

 «منم اومدم... ها تعارف زدنببخشید سیاوش جون من بی دعوت اومدم... تنها بودم خونه بچه -

 «شون...خوش اومدی... ترانه جان ایشون نازیال خانم... دوست ویدا و هم خونه -

ورت ی روشن و صشدهدخترک لبخندی زد که خیلی به دلم نچسبید. قد متوسط، موهای رنگ

 زیبایی داشت. در جواب لبخندی زدم. 

 « خوشوقتم... -

 سیاوش ادامه داد. 

 «ترانه هم خانم بنده... -

 دخترک ابرویی تکون داد و لبخندی زد. 

 «سیاوش باالخره رفت زیر بار... چه خانم زیبایی هم داری... خیلی خوشحال شدم -

من به سیاوش نگاه کردم که با لبخندی اطمینان بخش نگاهم میکرد. دستش رو پشتم گذاشت 

 ها کرد. و رو به دختر

 «گر میخوان لباسی عوض کنن...ممنون... ویدا اتاق رو به نازیال نشون بده ا-

خیالم راحت شد که پای این دختر بدون من اینجا باز نشده بود. به سمت آشپزخونه رفتم. رضا 

 نشسته بود جلوی تلویزیون و کانال هارو جا به جا میکرد. سیاوش دنبالم اومد. 
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 «واسه چی اومدی اینجا؟ -

 «گفتم رضا شیرینی آورده چایی بریزم -

 «خوان مشروب بخورن... نمیخواداحتماال ب -

 «باشه حاال بپرس از خودشون -

 «بریم بشینیم... اینا مهمون نیستن به خدا.. خودت رو اذیت نکن -

دستم رو گرفت و کنارش روی مبل دو نفره نشوند. رضا نگاهی بهمون انداخت و لبخندی زد. 

 یک جور لبخند که معلوم بود از سر رضایت بسیار زیاده.

 «ترانه خانم؟ احوال -

 ای بود. لبخند زدم. به نظرم آدم بامزه

 «من خوبم شما خوبی؟ -

 «خداروشکر شما دو تا خوب باشید واال منم خوبم -

 ام گرفت. خنده

 «چیکار ما داری؟ -

 سیاوش با لبخندی بر لب کمرم رو نوازش میکرد. رضا پا روی پا انداخت. 

خندون بشینید کنار هم... توی این راه دراز این آقا واال راه درازی رو رفتید تا این جوری  -

سیاوش همش بداخالق بود و میپیچید به من بدبخت... واسه همینه که من هر شب دست به 

 «دعام شما حالتون باهم خوب باشه

نگاهی به سیاوش کردم که هنوز اون لبخند کمرنگ به لب داشت و بعد نگاهم رو به رضا 

 دوختم. 

 «به خداروشکرما حالمون خو -
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 «خداروشکر... -

ها به جمع برگشتند و نشستند. تاپ بندی یعقه باز نازیال روی مخم بود. عجیب شده بودم. دختر

 سیاوش دستش رو روی رون پام گذاشت و به جمع چشم دوخت. 

 «خب... بساطتون رو اینجا راه بندازم یا توی بالکن؟ -

 ای باال انداخت.ویدا شونه

 «فرقی نداره...واسه من  -

 «من میگم بالکن... اما اگه دیدید مست شدم بلند حرف میزنم منو بیارید توو... -رضا

 سیاوش به من نگاه کرد. 

 «تصمیم با شماست خانم... بگو کجا -

 لبخند زدم. 

 «به نظر منم بالکن خوبه... -

 سیاوش بلند شد.

 «بالکن رو آماده میکنم... باشه پس... تا شما یه کم از خودتون پذیرایی کنید من -

 من هم بلند شدم که کمکش کنم. صدای رضا در اومد. 

 «اش نکن بذار خودش انجام بده صد سال یه بار مهمون دعوت میکنه...ترانه خانم... لوس -

 خندیدم. 

 «گناه داره -

 سیاوش لیوان توی سینی میچید. 

 «بشین عزیزم... من خودم درست میکنم -
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ی هارو تمیز کرده و چیده بود. سینداخل آشپزخونه بود باز کردم. میز و صندلی در بالکن رو که

 رو از دستش گرفتم.

 «اینجوری راحت ترم -

ا. هچیز روی میز حاضر بود. از مشروب گرفته تا نوشابه و آبمیوه و انواع مزهبعد از ده دقیقه همه

دیگه اینجا باشند. حاال همه  سیاوش زنگ زد و غذا سفارش داد و گفت برای یک ساعت و نیم

دور میز جمع و جور، توی بالکن جمع و جور تر نشسته بودیم. سیاوش سر به گوشم نزدیک 

 کرد. 

 «مشروب میخوری؟ -

 «تو میخوری؟ -

 «من توی رژیمم عزیزم...نمیتونم بخورم -

 «خب پس منم نمیخوام... -

 کمی مکث کرد.

 «یه پیک بخوریم نصف نصف؟ -

 روی لبم نشست و سری به عالمت مثبت تکون دادم.لبخندی عمیق 

حرف زدیم از هر دری. با ویدا بیشتر آشنا شدم. حسابداری خونده بود و در شرکتی مشغول به  

ای بودند و اون هم کار بود. نازیال رو هم از دوران زندگی در بهزیستی شناخته بود. هم مدرسه

ها برای خودش یک کتاب سرگذشت این آدم اومد.ای به اون مدرسه میاز بهزیستیِ دیگه

داستان بود. ویدا تمایل زیادی برای شناخت من از خودش نشون داد اما اون دختر نه. حرفی 

زد که من مخاطبش باشم. از این موضوع ناراحت نبودم، ضعف خودش رو نشون میداد. نمی

خورد بامزه تر و خنده رو ای بود. مخصوصا وقتی کمی مشروب رضا هم آدم با معرفت و بامزه

تر شد. سیاوش هم در سکوت و با لبخند به دوستانش نگاه میکرد و همزمان دستش، دست 
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اش رو من رو گرفته بود و من، نگاهم رو دوختم به تهران، که نم بارون بهاری داشت تمام

 اومد. شست. بوی خوبی میمی

 «سردت نیست؟ -

صورتم نزدیک کرده و پرسیده بود. لبخند زدم. به برگشتم سمت صدا. سیاوش صورتش رو به 

 ام نگاه کرد و لبخند زد. های روی گونهچال

 «نه خوبه هوا... -

هام. بعضی اوقات حس میکردم که خیلی جلوی خودش رو نگاهش هنوز میخ بود روی گونه

 ام نشسته بود. هاش فقط و فقط روی پیشونیهام رو نبوسه. بوسهمیگیره که گونه

 «مطمئن؟ -

 سری به عالمت مثبت تکون دادم. صدای رضا بلند شد. 

 «این دوتا کفتر عاشق رو ببینید آخه... آدم حض میکنه -

ام گرفت. سیاوش آروم سرش رو کنار کشید و با لبخندی شیشه مشروب رو از جلوی خنده

 دستش برداشت. 

 «شما لطف داری آقا رضا... ولی بسه دیگه نخور -

 و لیوانش رو براشت. رضا تکیه داد 

 «ها...ترانه خانم همیشه این جوری ضد حال میزنه -

 نازیال کمی از لیوانش خورد.

 «چیکارش داری سیاوش بذار بخوره دیگه... شب تعطیلیه -

 «خیر سرش مربی باشگاهه... شکمش میزنه جلو... -

 ای چیپس برداشت. نازیال خندید. لیوانش رو روی میز گذاشت و تکه
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 «شمال خودت چرا زیاد خوردی؟ پس -

هام تیز شد. شمال؟ با این دخترک رفته بود شمال... سعی کردم هیچ تغییری توی صورتم گوش

 ایجاد نشه. قبل از سیاوش رضا جواب داد.

 «از یار دور افتاده بود ناراحت بود... -

 .. یار؟ سیاوش کی رفته بود شمال؟ یار؟ حتما زمانی بود قبل از آشنایی با من.

 «یه جوری بگید که ترانه هم بفهمه... -ویدا

 سعی کردم لبخند بزنم. 

 «اس دیگه.. نمیشه هر چیزی رو تعریف کرد کهمهم نیست باالخره گذشته -

 هاش رو کشید توی هم. سیاوش نگاهم کرد و اخم

 «ای؟چه گذشته -

 «نیست...ای به کی و چی حرف میزنید میگم ولی مسئلهمن نمیدونم راجع -

 رضا خندید. 

ی شمال واسه همین چند ماه پیشه که شما رفتی ترانه خانم اشتباه فهمیدی... این قضیه -

سفر و نبودی... ما این آقا رو بردیم یه کم دلش باز شه... افسرده شده بود... از یار منظورم خود 

 «شما بودی...

 ول شده بود.نگاه کردم به سیاوش که لگدی زد به رضا. انگار کمی خج

 «ببند دیگه... -

م سرگردون ه نتونستم حرفی بزنم، چی میگفتم؟ توی اون سه ماه، نه تنها خودم بلکه سیاوش

ها اش تکیه دادم. تنشده بود. دوستم داشت انگار. دست انداختم دور بازوش و سرم رو به شونه

من برام مهم نبود که شاید اومد. اون هم فقط روی موهام رو بوسید و چیزی که از دستم برمی 

 ی ما حالشون بهم بخوره. اون سه نفر از این حرکتِ به اصطالح عاشقونه
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های رضا خوردیم و بعد داخل رفتیم. رضا شام که اومد، همونجا روی بالکن با شوخی و خنده

پیشنهاد پانتومیم داد، سیاوش دوست نداشت، رضا هم از بازی بیرونش کرد و سیاوش از خدا 

استه مشغول جمع کردن بالکن و آشپزخونه شد. شب خوبی بود. نازیال هم دختر بدی به خو

ها سعی در نشون دادن ها با اینطور رفتاراومد. این رو می دونستم که بعضی زننظر نمی

قدرتشون دارند و این رفتار زمانی بیشتر از همیشه خودش رو نشون میده که در برابر کسی 

. های بدی نبودندی اینها به نظرم نه ویدا و نه نازیال ذاتا آدمبا همهاحساس ضعف میکنند. 

 سختی کشیده و پر از درد بودند و من باید ازشون یاد میگرفتم. 
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 سیاوش 

لیست بلند باالیی رو به روم بود که بعد از تحقیقات و استفاده از تجربیات خودم و شاکری و 

ی امروز معلوم شد و قرار بود بقیه دوستانش به دست اومده بود. اهداف آموزشگاه طی جلسه

ی آموزش و خدماتِ حفاظت از مراکز فرهنگی و تجاری، آموزشی، مسکونی... تا توی حوزه

ت از شخص و اشخاص فعالیت کنیم. احتیاج به مربیان بیشتری داشتیم و باید تمام حفاظ

اید هارو خودم بهایی که برامون فرستاده شده بود هم بررسی میکردیم، بیشتر این کاررزومه

انجام میدادم چون هنوز به کسی جز شاکری اعتماد نداشتم و اون هم مسئولیت تمام و کمال 

رسالی های اپرده بود. توی سایتی که به تازگی باز شده بود داشتم رزومههمه چیز رو به من س

رو نگاه میکردم که صدایی از موبایلم بلند شد. صدایی که فعالش کرده بودم تا به اشتراک 

گذاشتن عکس یا فیلمی از سمت ترانه توی اینستاگرام رو بهم اطالع بده. موبایلم رو برداشتم 

همزمان عکس رو باز کردم. لبخندی عمیق نشست روی لبم. عکسی  و تکیه دادم به صندلی و

بود از من و خودش. دقیقا برای همین دیشب. دلش هوای بام تهران کرده بود. پیاده رفته بودیم 

هامون رو تر کرد. چایی خورده بودیم. آش هم خوردیم. بعد نشستیم تا باال. بارونی بهاری لباس

هام رو دور تنش حلقه کرده بودم. موهاش رو بوسیده بودم و روی نیمکتِ رو به تهران، دست

است اما هنمیدونم که ترانه کی تونسته بود عکسی بگیره. عکسی که من نگاهم به دوردست

بوسه. یادم نیست به چی فکر هام داره مدام موهاش رو میهام تنش رو بغل گرفته و لبدست

یی هادم. اون اما با لبخندی کمرنگ، با چشممیکردم. شاید داشتم از بوی موهاش لذت میبر

که  از روی شیطنت برق میزنه به دوربین نگاه میکنه. لبخندم عمیق تر شد. این دخترک دنیا 

 "ات...مرا بپیچ در حریر بوسه "زیر عکس نوشته بود تری کرده بود.رو برام جای قشنگ

هایی  العملیدونستم چه عکسمون رو علنی کنه، نممیخواست با این عکس و نوشته، رابطه

خواهم دید اما مهم نبود... مهم این بود که من عاشق شده بودم. عاشق زنی زیبا و قوی. زنی 

با  اش دارم. ترانهکردم تا ازش مراقبت کنم و کنار خودم نگهکه باید با تمام وجودم تالش می

میره  ش رو گرفتم. گفته بود کهاارزش ترین دارایی زندگی من بود. موبایلم رو برداشتم و شماره
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هاش رو الک بزنه، برای عروسی خواهرش. با اولین بوق برداشت. صدای با آرایشگاه تا ناخن

 نشاط و خندونش جون بهم داد. 

 «سالم... -

 نفس بیرون دادم. 

 «خواستم بگم خیلی میخوامت... ببینمت امروز؟ حتی نیم ساعت... -

 لبخندش رو حس کردم اما.  انگار که متعجب و شوک زده بود.

 «ای سیاوش...دیوونه -

 لبخند کمرنگی زدم، دلم تنگ شده بود. صداش رو که شنیدم دلم عجیب تنگ شد. 

 «باشه ترانه؟ وقت داری؟ -

 «قراری. چیزی شده؟اولین باره میبینم بی -

 «نه. عکس رو که دیدم دلم هوات رو کرد... -

 ت آمیخته بود گوشم رو نوازش داد. ی آرومش که کمی با خجالصدای خنده

 «دوستش داشتی؟ -

 «خیلی. شیطونی تو. کی گرفتی من نفهمیدم؟ -

 «یه عکاس ماهر اینجوری عکس میگیره -

 «شما حرف نداری. خیلی قشنگ بود. حاال بگو... وقت داری امروز؟ -

 «من که سرم از تو خلوت تره... -

 «یزنیمشب آزادی؟ میام دم خونتون... یه دوری م -

 «من دفتر کار دارم... از اینجا میرم خونه یه ناهاری میخورم بعدش میرم دفتر... -

 «خب... اسنپ بگیر برو... من شب میام خودم میرسونتم. باشه؟ -
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«باشه. تو غذا خوردی؟ -

«من نه... جلسه داشتم تا االن... یه چیزی میخورم حاال -

«چی مثال؟ -

«ه چیزی. نگران نباش گشنه نمیمونمنمیدونم عزیزم. میخورم ی -

«هنوزم رژیمی؟ بیای دفتر غذا درست کنم میخوری؟ -

لبخندم عمیق شد. کاش اصال االن میتونستم همه چیز رو ول کنم و برم کنارش. 

«چی درست کنی مثال؟ -

«چی دوست داری؟ -

 «من دوست دارم تو به خودت زحمت ندی و به کارات برسی -

ینقدر... اصال تو کاریت نباشه. من یه چیزی درست میکنم که چرب و اینام لوس نکن منو ا -

«نباشه راحت بخوری...

و. ام رسیدی بگباشه عزیزم ممنونم. چیزی خواستی بهم زنگ بزن. مراقب خودت باش. خونه -

«باشه؟

«چشم... -

«منم یکی دو ساعت دیگه میرم باشگاه... بعدش میام پیشت. خب؟ -

«قب خودت باشخب... مرا -

«چشم...کاری نداری فعال؟ -

«نه. میبینمت -

«خداحافظ -

«خداحافظ-
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موبایل رو روی میز گذاشتم و تکیه دادم. لبخندی کمرنگ روی لبم نشست. من خوشبخت 

 بودم و کاش تا همیشه خوشبخت میموندم. 

تم. مت دفترش میرفهای بزرگ قرمز رنگ به سگلی پر از رزخسته از یه روز پر از کار با دسته

نگهبان حتما حضورم رو اطالع داده بود چون در نیمه باز بود، داخل رفتم و در رو بستم و 

دیدمش که جلوی گاز ایستاده و با تلفن صحبت میکنه. با شنیدن صدای در برگشت و با دیدنم 

 هام رو در آوردم و به سمتش رفتم. موبایل به گوشلبخندی عمیق روی لبش نشست. کفش

به سمتم اومد و من بی حرف دست آزادم رو پشتش گذاشتم و بغلش کردم و به عادت این چند 

اره پلکی زدم و اش "مرسی  "وقت موهاش رو بوسیدم. گل رو از دستم گرفت و بویید و لب زد 

هام به سری تکون دادم و برای شستن دست "سپهر  "دوباره لب زد  "کیه؟"کردم که 

 د. زبرگشتم ترانه تکیه زده به کابینت هنوز داشت حرف می دستشویی رفتم و وقتی

سپهر به خدا مخم رو خوردی... هر چی بود بهت گفتم دیگه... چی بگم؟... خودت بهش  -

زنگ بزن هر چی میخوای بگو... نه خیرم... چی چی منو دزدیده... مگه گفته رابطمو باهات 

 .«ها میمونی..قطع کنم؟... وای سپهر... مثل بچه

س رو اینکه به تازگی عکجلو رفتم و بی حرف دست دراز کردم تا موبایل رو بگیرم. سپهر مثل

ام از خدا خواسته موبایل رو به دستم داد و خواست به سمت گاز بره. دستش رو دیده بود. ترانه

 اش کردم. منتظرانه نگاهم کرد. گرفتم و بین خودم و کابینت زندانی

 «چی شده سپهر؟ -

 ان دست کشیدم به موهای بلندش.همزم

 «اِ... سالم... -

 «علیک سالم. چرا باشگاه نمیای؟ -

 «سیاوش الکی دست پیش نگیرا... واسه چی به من هیچی نگفتی؟ -

 شاکی نبود. متعجب بود.
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 «ام گفتیمایم خب... وقتی مطمئن شدیم به بقیهچی باید میگفتم؟ مگه بچه -

 اش. نوازش کردم. با انگشت شصت. های مشکیِ کمانیرودستم از روی موهاش اومد روی اب

دزدیدی  ی ماروتو بهش گفتی کمتر با ماها بپره؟ هیچ جا نمیاد... غیب شده. رفیق عزیز کرده -

 «انتظار داری هیچی نگم؟

 ام گرفت. خنده

چی میگی سپهر؟ چی زدی؟ این بچه همش سرکاره... عروسی خواهرشم هست سرش  -

 «ونم نذارم با دوستاش بگرده؟شلوغه مگه دیو

من چه میدونم... اعصاب ندارما... بهش بگو ناراحتم. از توام ناراحتم. این خواهر ما بود باید  -

 «میومدی اول از همه از خودم خواستگاریش میکردی

ببخشید که اول از همه خودش رو از خودش خواستگاری کردم... حاال بگو چرا نمیای  -

 «باشگاه؟

 «اذیتش نکنیاسیاوش  -

 «جونمه... بخوامم نمیتونم اذیتش کنم -

نگاه ترانه خیره موند به صورتم و سپهر سکوت کرد. من لبخند زدم به طرز نگاه ترانه و بی 

 اراده لب جلو بردم و چشمش رو بوسیدم. ترانه هنوز با حالتی عجیب و غریب نگاهم می کرد. 

 «سپهر مُردی؟ -

 «نه... -

 «چی شد؟ -

 «... وقت داری حرف بزنیم یه شب؟ رو در رو؟هیچی -

 «آره. کی؟ -
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 «اینکه...نمیدونم. امشب که نیستی مثل -

 «ترانه رو میرسونم شب... اگه هستی میام پیشت. دیر بشه اشکال داره؟ -

 «نه بیدارم. زنگ بزن -

 «باشه... -

 «فعال خدافظ -

 «خدافظ -

تم دو طرف بدنش روی کابینت. خیره نگاهم موبایلش رو روی کانتر گذاشتم و دستم رو گذاش

 میکرد. در سکوت.

 «چی شده؟ -

 «هیچی... -

 «چیه ترسیدی بخورمت؟ -

 نگاهش رو دور صورتم چرخوند و لبخند کمرنگی زد.

 «نمیترسم ازت -

زده اش چسبوندم. از نزدیکی بیش از حدم هیجانبا لبخندی سر جلو بردم و پیشونی به پیشونی

 هاش حس میکردم.مال از روی نفسبود. این رو کا

 «های قشنگی که بهم دادی ممنونم ازت...بابت تمام این روز -

اومد. کمی سرم رو عقب کشیدم، فقط کمی. نگاهم اش نمیهای گرمصدایی جز صدای نفس

 اش. ادامه دادم.میکرد، با همون نگاه خاص همیشگی

 «ای که بهم دادی... ممنونم...بابت حس زندگی -



@yekefarvardin یک فروردین نویسنده : هلیا.ع 

420 

 

ام. ههام که دو طرف بدنش روی کابینت بود رو بلند کردم و صورتش رو گرفتم توی دستدست

 اش نگاهم کرد. دوباره ادامه دادم.لبخند کمرنگی زد و با اون نگاه سرتق

 «ببخش که باید به خاطر انتخاب من به همه توضیح بدی... -

اش رو هوا نوک بینیم و بیلبخند کمرنگش به اخم کمرنگی تبدیل شد. به اخمش لبخند زد

 اش رو جمع کرد.بوسیدم. مور مورش شد. بینی

 «از این حرفا نزن سیاوش. این صد بار. ناراحت میشم -

 هام رو دور کمرش انداختم. لبخندم عمیق تر شد، دست

 «ناراحتیت رو بخورم... -

 لبخند زد باالخره. 

 «دم. سپهر فقط تعجب کرده بود همینام توضیح ندااِ... راست میگم. نگو. به هیچ کسی -

 «دیگه کی بهت زنگ زد؟ -

میالد و مسعود زنگ زدن تبریک گفتن، دخترا هم که همشون زنگ زدن جیغ و داد... مسعود  -

 «ولی میگفت من فهمیده بودم

 ابرو باال بردم. 

 «چه طوری فهمیده بود اون وقت؟ -

 شیطون اون هم ابرو باال برد.  

 «بود سیاوش یه جوری نگات میکرد..گفت خیلی وقت  -

 «عجب پس ضایع بودم... -

 «مگه یه جوری نگام میکردی؟ -

 «معلومه که آره... مگه میشه مثل بقیه به تو نگاه کنم؟ -
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 قند توی دلش آب شد انگار. لبخند زد. 

 «لیدا هم میگفت سیاوش وقتی به تو نگاه میکنه نگاهش مهربون میشه -

 «م نا مهربونه؟آهان بقیه وقتا نگا -

 «آره... -

 «چرا؟ مگه شِمرم؟ -

 «آره بداخالقی... -

 «دِ... -

 خندید.

 «غذام میسوزه... ولم می کنی؟ -

ام هاش میکردم. نفسی بیرون دادم و دستشد یه لقمهنگاهی تو صورتش گردوندم. کاش می

ه تا محتویاتی کرو از دور بدنش باز کردم. از زیر دستم به سرعت در رفت و سرش رو خم کرد 

 داخل فر بود رو ببینه. 

 «باز وایسادی پای گاز؟ -

 «چیز خاصی درست نکردم. رژیمیه که تو اذیت نشی -

 «ممنونم -

 ی مرغ بود انگار. غذا رو از توی فر بیرون آورد. مخلوطی از سبزیجات و فیله

 «آخ آخ چی درست کردی... چه بویی میده -

 «مگه پیتزائه؟ -

 «ه رژیمه همه چی جذابه...واسه کسی ک -

 «شویی گرفتی؟ایشاهلل خوشت بیاد... لباست رو از خشک -
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 منظورش کت و شلوار و پیراهنی بود که باهم برای عروسی خواهرش خریده بودیم. 

 «نه فردا میگیرم -

 «یادت نره... -

 «نه عزیزم میگیرم فردا. باید با ماشین برم بگیرم با موتور نمیشه -

 «ها یه ماشینی چیزی دارن خودشونته برات دم خونه... معموال دیگه خشک شوییبگو بفرس -

 «نمیدونستم... زنگ میزنم بهش... -

 به سمت کابینت رفتم تا بشقاب بردارم. 

 «همه چیز گذاشتم. روی میز داخل بالکنه... برو من میام -

 «نمیخواد بریزیش توی ظرف دیگه...ظرفِ خودش خوبه دیگه... -

خیر... ظرف خودش زشته. این همه ظرف رنگی خوشگل خریدم واسه اینجا برای همین نه  -

 «ها... برو بشینموقع

 «باهم میریم -

از یخچال نوشیدنی اینا بردار... برات موهیتو خونگی درست کردم... بدون شکر... ببر تا من  -

 «بیام

یده بالکن رفتم. خدا به من خندتوی دلم پر بود از خوشی و لبخند. پارچ رو برداشتم و به سمت 

 بود انگار. بعد سی و اندی سال.

بعد از چند ساعت با ترانه بودن، رسونده بودمش خونه و حاال همراه سپهر توی پارک خلوت  

 شون نشسته بودیم و چایی میخوردیم. سکوت کرده و حرف نمیزد. سر کوچه

 «رکت رو باز کنی سپهر جان؟ی سحر بیدار شم... نمیخوای دهن مباصبح میخوام کله -

 روش خیره شده بود شروع کرد. ای از چای رو خورد و همین طور که به روبهجرعه
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شون دوستن... ترانه رو از بچگی میشناسم. دختر حساسیه.. مامان بابای منو ترانه از جوونی -

اس... کنندهشبینیش مثل یه کوه میمونه که از پس همه چیز برمیاد اما درونش خیلی وقتی می

 «زود ناراحت میشه، زود خوشحال میشه... خیلی پاکه

ادم دای بود شاید اصال اجازه نمیهاش رو بزنه. اگر هر کس دیگهبی حرف موندم تا تمام حرف

به زنی که دوست دارم حرف بزنه. اما سپهر یه همچین قراری صورت بگیره و کسی بشینه راجع

سر خوبی بود. میدونستم که اگر روزی در این دنیا نباشم هاش پها و لودگیبا تمام شوخی

 میتونم که ترانه رو بهش بسپارم. به نظر من رفیق، رفیق بود. زن و مرد نمیشناخت. 

ی ماها هم فرق میکنه... اصال کال داره توی دنیای اش فرق میکنه حتی با همهبا خانواده -

باید در اون دنیا کمک کردن و خیر  خودش زندگی میکنه. دنیایی که رسالت و هدف آدم

رسوندن باشه. دنیایی که با داشتن کلی پول و سرمایه و اسم و شهرت همش خودش رو مخفی 

میکنه و در اصل از شهرت فرار میکنه... ترانه متفاوت ترین دختریه که تا به امروز دیدم سیاوش. 

 «کنارش قرار گرفتن سخته. میدونی اینو؟

 م رخم که خیره بود به خیابون.  نگاهم میکرد، به نی

 «میدونم... -

رو دعوت اش بهت گفته...فردای رفتن اون آدم، زنگ زد و همهی قبلیبه رابطهحتما راجع -

ای کوچیک نزدیک شرکت پدرش داشت. رفتیم، غذا پخته کرد دفترش. اون موقع یه دفتر اجاره

 بود. یک جوری رفتار کرد که هیچ بود، کیک درست کرده بود. انگار رفتنش رو جشن گرفته

کدوم یکبارم جرعت نکردیم ازش بپرسیم چی شد ترانه؟... لبخند میزد اما منی که از بچگی 

هاش. میدیدم که حرفای پشت سرش رو میشنوه چقدر کنارش بودم درد رو میدیدم توی چشم

 «عذاب میکشه اما هیچی نمیگه...

 پریدم وسط حرفش. 

 «زدن؟چه حرفی پشت سرش می -
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اینکه منتظره سینا برگرده، اینکه معلوم نیست چیکار کرده که سینا رفته... هزارتا چرت و  -

رون اما پا انداختمش بیتمام این حرفارو پیدا کردم و از اکیپ با تیپ "پرت.. که البته من منشا

زنه یا باین دختر دم نزد، یه بار ندیدم به خاطر رفتنش گریه کنه، دنبالش باشه، حرفی ازش 

حتی پشت سرش بد بگه... هر چی بود ریخت توی دل خودش. از اون به بعد بود که تنها سفر 

یط ام توضیح نمیداد یا یه بلکسیرفتنش گرفت، ماشین رو برمیداشت و میرفت و به هیچ

گرفت و دوساعته خودش رو میرسوند فرودگاه و یه ماه میرفت توی روستا و این ور اون ور می

ا که هی که اینقدر سرش رو گرم کرد با کارای خیریهی دیگه. یه ترانه. شد یه ترانهعکاسی..

دیگه وقتی برای زندگی عادی خودش نداشت. وقت نداشت مثل خواهرش بره خرید، یا مثل 

اش شده بود تنها سفر کردن، گاهی با ماها ی تفریحما دنبال عشق و حال خودش باشه. همه

دیدیم نیست، واسه خودش میرفت دور میزد و که بیدار میشدیم میشمالی میومد اما صبح 

 «اش رو از دست داده بودگشت. انگار بعد از رفتن اون چند سال پیر شده بود... شور جوونیمی

از  ها خبریآیندی نبود. این حرفهای خوشچیزی نگفتم. اخم روی صورتم نشسته بود. حرف

ی غیر از من داشت. البته که من هنوزم نمیدونستم عشقی داد که ترانه نسبت به مردعشقی می

 به من داره یا نه و یا حتی عشقش به اون مرد از بین رفته یا نه. 

د ات رو این شکلی نکن... ترانه بعهم سیاوش. قیافهاینارو نمیگم که اعصابت رو بریزم به -

ه تو ر نمیکردم از مردی شبیه بدیدن تو چشماش برق زد. خر نبودم که... میدیدم... البته که فک

خوشش بیاد واسه همین به خودم میگفتم نه بابا امکان نداره!.. تو ظاهرت خیلی خشکه ترانه 

اد، چون ای در بیخیلی منعطفه. فکر نمیکردم روزی از تو حرکت رمانتیکی و یا حرف عاشقونه

که دیدم اون جوری جلوی روش ها احتیاج داره اما امروز میدونم ترانه زنیه که به این جور چیز

 «گفتی جونمه... مطمئن شدم که ترانه تصویری غیر از تصویری که ماها دیدیم ازت دیده...

 نگاهش کردم. 

 «ترانه جونمه سپهر. شوخی ندارم... -

 لبخند نشست روی لبش. 
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 «میدونم. چرا وحشی میشی حاال؟ -

س. اون منو اشم خود ترانهه میبینی. باعثام سپهر... اینی نیستم کواسه اون من یه آدم دیگه -

 «رام کرد، منو منعطف کرد اما فقط برای خودش...

 ای بلند کرد. خنده

از همون بچگی میگشت یه چیزای تک پیدا میکرد... با تو نیستما یه وقت بد برداشت نکنی،  -

د که شری میولی ترانه حتی بدترین چیز هم میخواست انتخاب کنه ازش یه دونه بود. یه جو

ی ترانه رو میخواست. به همه چیز یه ارزش و قیمت جدیدی هممون دلمون همون چیز بده

 «ای بود واسه خودشمیداد. اعجوبه

 لبخند کمرنگی روی لبم نشست. معلوم بود که از همون بچگی این سرتقی رو داشت. 

اخته ای من رو شنذره ام که میتونست انتخاب کنه... ولی اگهمیدونم که من بدترین چیزی -

 «باشی میدونی که خوشبختش میکنم

 چپ چپ نگاهم کرد. 

 «چی میگی تو؟ گفتم که منظورم اصال تو نبودی -

من واسه حرف تو نمیگم سپهر. به خودشم گفتم. میدونم خواستگارای بهتر از من داشته.  -

-ه زندگین سر خونخیلی بهتر از من. کسایی که همین االنم میتونن دستش رو بگیرن و ببر

ها باید جلوی شون... اما من یه کم مشکالت دارم که میدونم به خاطر مشکالت من بعد

اش توی جنگ بندازم، اگر اش وایسه. مطمئن باش اصال دوست ندارم اون رو با خانوادهخانواده

 «ای ندارم. میخوامش...اوایل دوری کردم ازش به همین خاطر بوده اما چاره

 اش گذاشت.وی شونهدستش رو ر

 «هاش رو به کرسی بنشونهنگران این چیزا نباش. اون خودش بلده چه طوری خواسته -

 ها گاهی خواب رو ازم میگرفت. به این موضوع شبچیزی نگفتم. نگرانی راجع
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 «مراقبشی دیگه نه؟ -

 «هستم... -

 «ادسرش بی تو که ولش نمیکنی بری سیاوش؟ این دفعه دیگه له میشه اگه این بال -

 چپ چپ نگاهش کردم. 

 «مگه مغز خر خوردم؟ -

م ای تهدید و این طور حرفا تموم شده سیاوش. منم کسی نیستم که زور فیزیکیدیگه دوره -

به تو برسه و بگم اگه فالن کارو کنی کتکت میزنم... میدونم مراقبشی، میدونم اونقدر مرد 

. میخوام بهت بگم اونقدر دوستش داشته هستی که اگه بگی هستم یعنی هستی تا آخرش..

باش تا زخمای گذشته از روحش پاک شه، مرد و مردونه کنارش بمون و نذار هیچی بینتون رو 

 «هارو داره...خراب کنه... ترانه لیاقت بهترین

 با لبخندی کمرنگ لیوان کاغذی خالی از چایی رو روی توی مشتم فشردم. 

 «شب؟ ۱برمیداری  اگه بگم قول میدم دست از سرم -

 خندید و بلند شد. 

 «ای.. پاشو بریمتو قول نداده واسم ثابت شده -

 ترانه 

ای گرفته بودیم برای تارا. البته که خودش گرفته بود، مهمونی کوچیک و جمع و جور دخترونه

ه های فامیل اومدموند. دوستانش و دختری پدرش میبه مناسبت آخرین شبی که توی خونه

و از دوستان من، لیدا و محبوبه دعوت بودند که لیدا رسیده بود اما محبوبه نه هنوز. خسته بودند 

 های سفید رنگ که تویهای چیده شده دور میزی پر از کار نشسته بودم روی صندلیاز هفته

گ و ی صورتی رنمون برای این مهمونی گذاشته شده بود. تارا با لباس بلند سادهحیاط خونه

که خودم براش بابلیس کرده بودم زیباترین عروس دنیا بود. با دوستانش میگفت و موهایی 
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ام با لبخندی خیره بودند به تازه عروس. لیدا مشغول صحبت با نگین میخندید و مادرم و خاله

معروف  هایبه آرایشگرای نداشتم. صحبت راجعام بود و من خیلی به بحثشون عالقهدخترخاله

ا. سه ههاشون شرکت کرده بود و از این جور بحثرش به دبی توی کالسکه نگین توی سف

گاه شد که باشروزی بود که سیاوش رو ندیده بودم. درگیر آموزشگاه بود و حتی چند روزی می

اش سرم هاش رو کنسل کرده بود. منم به خاطر کارای تارا و چیدن خونهنمیرفت و کالس

 اوش بود.ام لرزید. سیلتنگ بودم. توی فکر خیال گوشیشلوغ بود و نشد که بهش سر بزنم. د

 "سرتقم... خوبی؟ بهت خوش میگذره؟"

ر ی خودش قرامیدونستم توی حجم عظیمی از کار و شلوغی بهم مسیج داده. امروز به گفته

 .هام نشستبود با کسانی که رزومه براش فرستاده بودند مصاحبه کنه. لبخند روی لب

 "نیست. تارا خوشحاله، منم خوشحالم... چه خبر؟ خوبم. تو خوبی؟ بد"

 تا جواب بیاد با مینا دختر یکی از دوستان مامانم کمی خوش و بش کردم که تازه رسیده بود.

خوبم، خبری نیست. چند نفر دیگه مونده، تموم شه میرم باشگاه اگه برسم. یه سرم به اونجا "

. ببینمت؟ میدونم دیگه... مثل ماه شدیبزنم. خوشگلی مثل همیشه نه؟ عکس میگیری برام 

 "خدا فردا به داد من برسه

 ام گرفت. خنده

آماده شدم یه عکس برات فرستادم، اینترنتت رو وصل کن ببین خب... بعدم کاری نکردم  "

 "که خوشگلیارو گذاشتم واسه فردا که توام هستی...

 تاده بودم داد. بعد از چند دقیقه جواب من رو توی تلگرام که براش عکس فرس

 "ات قشنگه. چقدر لباست بهت میاد... کاش اونجا بودم منمهمین سادگی "

رها  هامهام بود به تن داشتم و موهام رو هم روی شونهلباس حریر یاسی رنگی که تا زیر زانو

 کرده بودم.
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 "اینجا همه خانومن... بیای که چی بشه؟ "

 "خوب بود دیگه... "

 "پررو"

 "اسه اینکه پیش تو باشم میگمدِ... من و "

 "الزم نکرده... "

 "شوخی میکنم سرتقم... "

 "میدونم"

 "مراقب خودت هستی؟ "

 "من که خونمونم... تو مراقب خودت باش. خودت رو اینقدر خسته نکن "

چشم. این چند روز وایسادم که فردا رو مرخصی بگیرم عزیزم... گفتم از صبح خونه باشم که  "

 "...شب کسل نباشم

 "ممنونم ازت "

 "وظیفمه... برم من سرکارم عزیزم؟ کاری باهام نداری؟ "

 "ها...نه. داشتی میرفتی باشگاه بگو. کالهت رو سرت کنی "

 "چشم امر کن. فعال عزیزم "

 "به سالمت "

 ی موبایل رو خاموش کردم و همون موقع لیدا کنارم نشست. کالفه بود. صفحه

 «چیه؟ مخت رو خورد؟ -

 اش گرفت. دهخن

 «ببخشیدا فامیلتونه ولی آره... سرم درد گرفت -
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 «خودیهگفتم بهت که زیاد محل بهش نده. آدم بی -

 اش رو خورد.ای از آبمیوهجرعه

 «پاییدمتاینارو ول کن... با کی حرف میزدی اینجوری با لبخند ژکوند؟ داشتم می -

 پوفی کردم. 

 «فضولی از بس... -

 «ف میزدی؟ با سیاوش دیگه... یا با من حرف میزنی یا با اون... من که اینجامالبته با کی حر -

 «پس سوال الکی نپرس -

 «باشه بیخیالش... داداش سیاوش چطوره؟ میاد فردا دیگه؟ -

 ام گرفت. خنده

 «داداش سیاوش چیه؟ -

 «چه میدونم... یه چیزی گفتم... -

 «آره میاد -

 «مامانت اینا میدونن؟ -

 «فقط تارا... نه... -

 «چی گفت؟ -

 «هیچی عکس رو دید گفت عجب جیگری رو واسه خودت تور کردی به چشم برادری -

 زد زیر خنده. 

 «شم شیطونهاز دست این تارا... قبل عروسی-

ی بهادر حرف میزد. از بچگی شیطون بود اما نه شیطون با خنده،نگاهم به خواهرم بود. با خاله

 خانمان سوز.
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 «اید باهم؟همه چیز؟ اوکیخب خوبه -

 ام ریختم.موهام رو یک سمت شونه

 «آره. شکر خوبیم -

ها بدشون نیومده بود که با سیاوش دوست شدی... البته که همشون گفتن فکر نمی بچه -

 «کردن از کسی مثل سیاوش خوشت بیاد

 «چرا خوشم نیاد؟ -

ا اینکه ازک و احساسیه اما سیاوش بنمیدونم مثال مسعود و سپهر میگفتن ترانه خیلی نرم و ن -

 «پسر خوبیه اما خشک و سرده واسه همین ترانه با همچین آدمی نمیسازه

 «سیاوش اصال هم اینجوری نیست -

 ابرو باال برد.

 «باشه حاال... من که نگفتم اینجوریه... حرف اونارو گفتم -

 «سپهر رفته باهاش حرف زده -

 «اِ؟ جدی؟ چی گفته؟ -

سیاوش نگفت. گفت حرف خاصی نزدیم و سپهر میخواسته فقط مطمئن شه که  نمیدونم. -

 «این رابطه جدیه براش و نمیخواد من رو عالف خودش بکنه

 «تو واسه ازدواج فکر میکنی به سیاوش؟ -

مغزم رو آزاد کردم لیدا... سعی کردم از االن لذت ببرم. در کنارش میدونم که سیاوش اونقدر  -

نه شوهر باشه اما نمیخوام به همین زودی به این چیزا فکر کنم. همه چیز خود جنم داره که بتو

 «به خود درست میشه اگر جای درستی ایستاده باشم و آدم درستی انتخاب کرده باشم...

خداروشکر. بهترین کارو میکنی... یواش یواش که برید جلو میفهمی به درد زندگی باهات  -

 «میخوره یا نه...
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 آل هر زنی میتونست باشه. . به نظرم سیاوش ایدهچیزی نگفتم

 «بهت گفته دوستت داره؟ -

با لبخند شیطونی نگاهم میکرد. نگفته بود. اما اون شب به سپهر گفت ترانه جونمه. یعنی 

 دوستم داشت دیگه... 

 «نه ولی میفهمم -

 «بعد بگو بداخالق نیست... چه طوری بعد یه ماه و نیم نگفته دوستت دارم؟ -

 «اش رو بوس نکردممنم نگفتم... واال من یه عزیزم هم نگفتم.. یه بارم حتی لپ -

 ابرو باال برد.

 «آهان شما از اون مدل روابط اسالمی دارید پس -

 «انتظار داشتی چه طوری باشه خب؟ -

 اش رفتی، اون هی میاد دفترت.. یعنی یه بوسچه میدونم بابا آخه شمال رفتین باهم تو خونه -

 «نباید میکردین همو؟

 «خب بوس کرده منو... -

 «کجاتو احمق؟ -

 ام رو نشون دادم. خندید. با دست پیشونی و چشم و بینی

 «از این محدوده نیومده پایین تر یعنی؟ -

 ام رو نشون میداد.بینی

نه... یعنی... یه وقتایی که مثال من دارم هر هر میخندم یهو نگاهم میفته بهش میبینم  -

ینجوری مسخ شده به صورت من، بعد حس میکنم توی دلش میگه آدم بگیره بوس کنه هم

 «دختررو.. ولی نمیکنه
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 خندید و من هم خندیدم.

 «چرا خب؟ سخت گرفتی بهش؟ -

 «به این موضوعاتنه. چیزی نگفتیم راجع -

نه کدلی، یه عزیزمی، فرنچ کیسی، چیزی... میره خیانت میعجیبه این پسره... توام سنگ -

 «بهتا

 بین خنده اخم کردم. 

 «غلط کرده... مردی که بخواد واسه اینچیزا خیانت کنه هر چی زودتر بره بهتره -

من کاری به این کارا ندارم.. توام ولی اینقدر به خودت سخت نگیر، اونم دیگه تا االن فهمیده  -

شق و بغل کردن و ع ای قبل ازدواج داشته باشی، اما بوسیدنتو دختری نیستی بخوای رابطه

 «بگیرید... تون تصمیمورزیدنِ کالمی، آدمارو بهم نزدیکتر میکنه... راحت تر میتونید واسه آینده

 «ی اینا درست میشه.. نگرانش نیستممیدونم... کم کم همه -

 «دوستش داری تو؟ چرا بهش نمیگی؟ -

 نگاهش کردم. 

 «آروم بابا... همه فهمیدن -

 «یست... جواب منو بدهکسی حواسش به ما ن -

 «ام...خب معلومه احساسی بهش دارم که باهاش توی این رابطه -

 «احساس یعنی چی؟ -

 «همون دوست داشتن -

 «با تردید میگی ترانه -
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تردید نیست لیدا. مطمئنم به حسی که بهش دارم. اما میدونم که عشق نیست هنوز، عشق  -

هام با یه نگاه همه چیز رو فدا کنم. سیاوش کسی نیاز به زمان داره، نمیخوام مثل نوجوونی

اش کنم، هزاران برابر از سینا بهتر و پخته تره، اما من بعد اون نیست که بتونم با سینا مقایسه

نگاهم رو به رابطه تغییر دادم. به خودم گفتم که باید از این به بعد زمان بدم. من دوست دارم 

ش دلم تنگش میشه. باهاش خوشحالم، خودمم، راحتم. اما سیاوش رو ... وقتی یه روز نمیبینم

یه فرقی قائلم بین عشق و دوست داشتن، که فکر میکنم هنوز به اون مرحله نرسیدم. اون 

 «ی آخرهمرحله

اش همینه... اگر بگی عاشقشی عجیبه... این راهی خب معلومه طبیعیه... درست و منطقی -

 «که داری میره درست ترینه...

 «چی میگید شما دوتا؟ -تارا

 کنارمون نشست. لبخند زدم.

 «هیچی پشت سر سیاوش حرف میزدیم -

 تارا ابروباال برد. 

لیدا دیدی خواهرمون چی تور کرده شیطون؟ قد و باال ماشااهلل نردبون... چشم و ابرو مشکی...  -

 «آفرین واقعا به این سلیقه

 لیدا خندید.

خواهر جونت  یتره... ببینش بیشتر میفهمی که سلیقهتازه به نظرم سیاوش از عکساش به -

 «خوبه

 «واال من که از روی عکس پسندیدم شوهر خواهرو... بهتر از عکساش باشه که بهتر -

 نفس بیرون دادم. 
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بسه دیگه... حرف سیاوش رو نزنید اینجا پره فضوله که نمیخوام آتو دستشون بدم... تارا تو  -

 «خوبی؟ استرس که نداری؟

 «هارو گذاشتم واسه فردا صبح... امشب دیگه خودمو آزاد کردم بگو بخند میکنمنه استرس -

 لیدا خندید. 

 «چطوری استرست رو حواله میدی واسه یه تایم دیگه؟ -

هیچی گفتم مگه االن عروسیمه که استرس داشته باشم؟ جواب این بود که نه... گفتم خب  -

 «پس میذارم واسه روز عروسی

 «ام عالی...یلیخ -لیدا

فت ترانه عمو داشت میگچرا یه جا نشستین؟ بیاید یه کم معاشرت کنید دیگه... پاشو زن -تارا

 «چرا خودش رو میگیره

 اخم روی صورتم نشست. 

بیجا کرد. به اون چه... تو که میدونی من از این جماعت که فقط همو میبینن پز میدن خوشم  -

 «و نگاه کنم که داری عروسی میشی لذتمو ببرم...نمیاد... بذار بشینم اینجا تور

 تارا خندون بلند شد. 

 «اینقدر منو نگاه کن تا چشات در بیاد... -

رفت و با لبخند نگاهش کردم. فکر اینکه از فردا نمیتونم برم در اتاقش رو با لگد بکوبم و جیغ 

با  ی درندشتتوی این خونهقلبم درد میگرفت. از فردا من باید  "باز تو اومدی مزاحم؟ "بزنه 

پدر مادری که حس میکردم هنوز از قهر عید توی دلشون دلخوری هست و از هم دور شدند 

زندگی میکردم. نفسی بیرون دادم. آدمیزاد به همه چیز عادت میکرد، به مرگ، به دوری، به 

 بیماری... به همه چیز. 
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 سیاوش

اش اومده بود و دم در منتظر سپهر با خانوادههماهنگ کرده بودم که با سپهر برسم، البته که 

 ام رو پوشیدم و به سمتش رفتم. من ایستاده بود. ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم، کت

 «سالم... خیلی منتظرم موندی؟ -

 سرتاپام رو نگاه کرد. 

 «اوفففف... -

 ام گرفت. خنده

 «زهرمار...-

 «خوب چیزی شدیا -

ی اولش رو باز گذاشته بودم و و با پیراهن مشکی که دو دکمهکت و شلوار خاکستری رنگ 

ش االبته دستمال جیب مشکی رنگ که ترانه کلی مغازه من رو برد و آورد تا مشکی مورد عالقه

 رو پیدا کنه. 

 «اسی ترانهسلیقه -

 خندید و راه افتادیم. 

 «اسی ترانهمیگم چرا دوهزار اومده روت... نگو سلیقه -

 «ری دیگه...بیشعو -

 «ببین احتماال بابای عروس دوماد دم در باشن، باباش سر شمال رفتنتون میشناستت -

 «تو از کجا میدونی؟ -

 «زنگ زد از من آمارت رو گرفت که چطور آدمی هستی -

 «جدی؟ چرا نگفتی؟ -
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 «تون بودیادم رفت دیگه... قبل شمال -

 «تو چه گفتی؟ -

 «گول زدهگفتم یه الشیه که ترانه رو  -

 «آدم باش سپهر... -

بابا گفتم آدم خوبی هستی و اصال واسه این داری میری که ترانه تنها نره و اتفاقی براش  -

 «نیفته

 «عجب -

 «خب بسه دیگه ساکت... -

آمد گویی ایستاده بودند جلوی در رسیدیم و با دیدن چند مرد که در ورودی باغ برای خوش

ا همه دست دادم و به آخرین نفر که رسیدیم نگاهم کمی دقیق گلویی صاف کردم. مثل سپهر ب

 شد. این مرد کمی برام آشنا بود. 

 «به به آقا سپهر... فکر کردم نیومدی... -

 «سالم عمو مبارک باشه منتظر دوستم بودم -

 اشاره کرد به من. دستم رو جلو بردم. این مرد آشنا بود. کی بود کی بود کی بود....

 «ش هستم... خیلی مبارک باشهسالم سیاو -

 ابرو باال برد.

 «پس این آقا سیاوشه؟ -

 ای زد. من هم همین طور. سپهر لبخند کج و کوله

 «بله... -

 «دوست داشتم زودتر باهات آشنا بشم پسر... تعریفت رو از سپهر خان زیاد شنیده بودم -
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 «سپهر جان لطف دارن... کم سعادتی از من بوده -

 «ومدید بفرمایید داخلخیلی خوش ا -

سری با لبخند تکون دادیم و رفتیم. با چند قدم فاصله گرفتن باغ و تاالر رو زیر نگاهم گذروندم، 

ی اتاالر شهر. من اگر سی ساله دیگه میدوویدم شاید میتونستم یه همچین عروسیبهترین باغ

 برای ترانه بگیرم. چیزی توی گلوم سفت شد. سپهر زیر لبی گفت:

 «باش حواسش جمع بودابا -

 «آره... مثل اینکه خیلی دوست داشت بدونه دخترش با کی رفته شمال -

 «واال خوب بابایی داره... من بودم عمرا میذاشتم دخترم جایی بره -

 «منم همینو به ترانه گفتم -

 «اش کنهالبته ترانه خوب بلده رام -

 اومد، تعدادی وسط میرقصیدنای آهنگ میرو رام کنه. صدلبخند تلخی زدم. ترانه بلد بود همه

اما معلوم بود که هنوز عروس و داماد نرسیدند. جلو تر رفتیم و بعد من زنی رو دیدم که لباس 

نازکی  یاش رو پارچهای دیگهاش بیرون بود و شونهخاکستری بلندی به تن داشت، یک شونه

اده که بود قشنگ بود. موهاش رو سپوشونده بود. نمیدونستم به این مدل چی میگفتند هر چی 

جمع کرده بود پشت سرش و با لبخندی نزدیکمون می شد. با دیدنش قلبم ضربان تندی 

گرفت و لبخند روی لبم نشست. زیبا بود. زیباترین بود. برای حفظ ظاهر، اول با سپهر دست 

ب کمال تعج داد و روبوسی کرد و بعد دستش رو به سمت من دراز کرد. دستش رو فشردم و در

 ام رو بوسید. جلو اومد و دو طرف گونه

 «خیلی خوش اومدید... -

 هاش بودم. سری تکون دادم. من هنوز توی حال و هوای گرمای لب

 «مبارکه عزیزم -
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 «ها اومدنمرسی... بیاید بشینید... بچه -

گاهش از پشت نهمه چیز زیبا تزیین شده بود، به بهترین نحو. دنبال ترانه راه افتادیم و من 

کردم که چطور دامنِ لباسش روی زمین کشیده میشه و چقدر لباس زیباش که همرنگ لباس 

من بود به تن ظریفش نشسته. توی راهی که به سمت میز و صندلی میرفتیم کسی که فکر 

و هم هیکل ترانه، با لباسی بلند سبز رنگ و موهای میکنم مادر ترانه بود سر رسید. زنی هم قد 

 روشنِ باالی سرش جمع شده. سپهر با دیدنش لبخند زد. 

 «سالم خاله... مبارکه... -

یکدیگر رو در آغوش کشیدند. ترانه با نگاهی زیرچشمی و با لبخندی شیطون نگاهم میکرد. 

 ی مادرش گذاشت.شونه سپهر که از مادر ترانه جدا شد، ترانه با لبخندی دست روی

 «مامان ایشون هم سیاوش هستن که کلی تعریفشو پیشت کردم... -

 زن لبخندی مادرانه و پر از محبت زد و دستی به سمتم دراز کرد.

ها دوست داشتم خیلی خوش اومدی عزیزم... ممنون که مراقب دخترم هستی... زودتر از این -

 «ببینمت فرصت نشد

 لبخند زدم. 

 «اس...منون کم سعادتی از من بوده... وظیفهخیلی م -

 «لطفته پسرم. خوش اومدین بفرمایید بشینید -

سری با لبخند تکون دادم و با راهنمایی ترانه به سمت میزی که دورش لیدا و امیرعلی، میالد 

و محبوبه و مسعود دیده میشدند رفتیم. با تک تک دست دادم و نشستم. مادر ترانه به دلم 

اومد. مسعود که کنارم بود با لبخند، لب به گوشم بود. به نظرم زن بسیار خوبی مینشسته 

 نزدیک کرد. 

 «آقا خیلی مبارکه -
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 نگاهش کردم و سری تکون دادم.

 «ممنون -

 «چرا بد عنقی حاال؟ -

 «نیستم. تو خوبی؟ چه خبر؟ از عید ندیدمت -

 اش رو خورد. ای از آبمیوهجرعه

 «رگیر کار بودم...خداروشکر هستیم. د -

 «ات بچرخه...ایشاهلل چرخ -

 «ایشاهلل...سیاوش راستی میخواستم بیام باشگاه تو... شکمم داره میزنه بیرون. کی بیام؟ -

من یه کم گیرم خودم کم میرم باشگاه... میخواستی بری بهم زنگ بزن باهات هماهنگ  -

 «کنم خودم باشم

 «باشه دمت گرم... -

 ا محبوبه که کنار من بود عوض کرد.امیرعلی جاش رو ب

 «سیاوش خان تبریک میگم -

 ام گرفت. خنده

 «بابا شما هی تبریک میگید انگار عروسیِ منه -

 «دیگه باالخره... میزونی؟ -

 «شکر خدا هستیم... -

 «چیزی میخوری بریزم برات؟ -

 «من نه نوش جونتون -

 «بخور دیگه چس نکن -
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 «امتوی دوره -

 «؟ی چیدوره -

 «عضله سازی -

 «اوه...اوه.. -مسعود

 «چقدر دیگه عضله میخوای؟ -امیرعلی

 «یه کوچولو دیگه -

خب باشه پس ایشاهلل از فردا اون یه کوچولو رو میسازی. بذار یه پیک برات بریزم  -امیرعلی

 «روشن شی... تحمل این جشن و اینا بدون مشروب سخته واسه شما آقا سیاوش

میتونستم نزدیک ترانه باشم و نگین مجلس بودنش رو فقط تماشاگر راست میگفت. وقتی ن

 بودم تحمل کردن سخت بود. نفسی بیرون دادم.

 «باشه بریز -

 «وایسا بگم آبمیوه برات بیاره -مسعود

 «قاطی نکن با چیزی... همون جوری میخورم -

 «یا علی.. نه به نخوردنت نه به این جوری خوردنت -امیرعلی

با چشم دنبال ترانه گشتم که با مهمانان تازه رسیده خوش و بش میکرد. این  چیزی نگفتم و

نقدر هاش رو دنبال کردم، اودختر زیبا بود. زیبا ترین بود... با نگاهم نوازشش کردم، قدم به قدم

 ها چی میگن و چی نمیگن.محوش بودم که ندیدم بچه

 «هوی با توام -

 برگشتم، میالد بود. 

 «چیه؟ -
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 «دیگه... بخور -

 لیوان رو به دستم داد. سرکشیدم. 

 «چته؟ یواش -

 نشست کنارم. نفهمیدم مسعود کی بلند شده بود.

 «چیزیم نیست -

 «ات سر رفته؟حوصله -

 «نه... -

 «اسچشمات دنبال ترانه -

 «نباشه؟ -

 خندید. آروم. 

 «خب برو پیشش -

 «نمیشه... -

 «بگم بیاد؟ -

 «سرش شلوغهنه بابا... عروسی خواهرش  -

 لیوانم رو دوباره پر کرد.

 «بزن آروم شی -

بی حرف لیوان رو از دستش گرفتم و دوباره سر کشیدم. سر و صدایی باعث شد که جمعیت به 

ها همگی بلند شدند، من سمت ورودی باغ سرازیر بشن، حتما عروس دوماد اومده بودند، بچه

ا دوست داشتم خواهر ترانه رو ببینم، و همین ی خاصی به جمعیت نداشتم امهم. با اینکه عالقه

 ها آروم به سمت در ورودی قدم برمیداشتم. لیدا کنارم اومد. طور ترانه رو. پشت سر بچه
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 «تحویل نمیگیری آقا سیاوش؟ -

 ای زدم. نگاهش کردم و لبخند دوستانه

 «چه حرفیه... -

 «توو همی؟ چیزی شده؟ -

 «نه به خدا. خوبم -

 «ه نباشنگران تران -

 «نیستم -

 «معلومه -

 ام گرفت. خنده

 «داره خوشگله خب. نگرانی -

 متعجب شد بعد خندید. 

 «آره خب... -

 ایستادم کناری، ترانه رو پیدا نمیکردم. سپهر بازوم رو گرفت و کشید. 

 «اینجا که هیچی نمیبینی بیا بریم -

 «ول کن اِ... چیکار میکنی... زشته -

خر خودم رو کنار دست ترانه پیدا کردم. نگاهی به اطراف انداختم، حواس من رو کشوند و در آ

 ای که داشت از انتهای باغکسی به ما نبود. همگی خیره بودند به ماشین مدل باالی گل زده

 شد. ترانه نگاهی به من انداخت و لبخند زد. نزدیک می

 «خیلی لباسات بهت میاد... -
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به حال این حجم از آرایش رو روی صورتش ندیده بودم. زیاد به نیم رخ زیباش خیره شدم. تا 

 نبود، اما از همیشه بیشتر بود.

 «ی خودتهبه خاطر سلیقه -

 «چرا اینقدر اخمو بودی؟ -

 «االن نیستم -

 «خب چرا بودی؟ -

 «میدونی که واسه تو فقط خوش اخالقم -

 خجول لبخند زد. 

 «خوش بگذرون... وقت کنم میام پیشت خب؟ -

به تو خوش بگذره به منم میگذره. اینقدرم لوندی نکن. دلم رو به اندازه کافی بردی. مُردم  -

 «دیگه اون گوشه

 هاش رنگ گرفت و لبخند زد. گونه

 «ایدیوونه -

چیزی نگفتم و با لبخندی نگاهش کردم. من برای این دختر میمردم. بعد از چند دقیقه خواهر 

میل همراه همسر خوشتیپش وارد باغ شدند و ترانه رو زیباش بین دست و سوت دوست و فا

دیدم که با دیدن خواهرش اشک ریخت و منِ احمق هیچ کاری نتونستم بکنم. به سرجاهامون 

 برگشتیم. لیدا کنارم نشسته بود. نگاهم هنوز به ترانه بود و بعد به پدرش. این مرد آشنا بود. 

 «چرا اینقدر ناآرومی سیاوش؟ -

 ای کوتاهم کشیدم.دستی به موه

 «نمیدونم -
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 «ای دیگه مثالهر موقع خواستی برو پیشش خب. مشکلی نیست. توام مثل بقیه -

 ساعتم رو که سوغاتی خانم آفاق بود توی دستم جا به جا کردم.

 «حس میکنم همه به جای عروس، ترانه رو نگاه میکنن -

 اش گرفت. خنده نداشت.خنده

هایی میاد همه نگاهش میکنند، ل گریزه وقتی توی همچین جمعترانه به خاطر اینکه فامی -

 «اما نه اونجوری که تو میگی

 «عروسیِ خواهرشه ولی اصال بهم خوش نمیگذره -

 «داری سخت میگیری سیاوش -

 «نمیتونم آسون بگیرم -

 «چی شده؟ -

 سرم رو بلند کردم. ترانه بود. لبخند زدم. کنارم نشست.

 «چی چی شده؟ -

 «گید؟ چیزی شده؟چی می -

 ای باال انداخت. ها برسونه شونهشد تا خودش رو کنار پسرلیدا همون طور که بلند می

 «سیاوش همش نگران توئه. هر چی میگم هم گوش نمیده -

 ای خودش رو سریعا دور کرد. چپ چپ به لیدا نگاه کردم که با خنده

 «چی شده سیاوش نگران چی هستی؟ -

 نوازش کردم. دلم برای اینکه موهاش رو ببوسم تنگ شده بود. با نگاهم صورتش رو 

 «چیزی نیست عزیزم. تو خوبی؟ -

 «خوبم... بگو دیگه. نگران چی هستی؟ چیزی شده؟ -
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 «نه... خیلی خوشگلیا... -

 لبخند زد. 

 «گولم نزن بگو چی شده؟ -

 «تمهیچی نگران خوشگلی -

 ابرو باال برد. 

 «نگرانی داره؟ -

 «ی حس کنم هر جا میری همه نگاهت میکنن آرهآره وقت -

 «اصال هم همچین چیزی نیست -

 «هست -

های فامیلی و اینجور چیزا پیدام نمیشه، خب اصال باشه. خواهر عروسم زیاد توی مهمونی -

 «واسشون عجیب غریبم

 «باشه حرفت درسته ولی من دلم آروم نمیشه که... -

 اخم کرد، با ناراحتی.

 «. نکن اینجوری دیگه...اِ سیاوش.. -

 «نگران من نباش -

 «مشروب خوردی؟ -

 ابرو باال بردم.

 «از کجا فهمیدی؟ -

 «از چشمات -

 «چشمام چه جوریه؟ -
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 «هر موقع الکل میخوری قرمز میشه -

 «جدی؟ -

 «آره -

 «عجب -

 «فکر نمیکردم بخوری -

 «دیگه عروسی خواهر شماس... -

برمت پیش تارا... خودش رو کشت هی گفت سیاوش رو خوب کردی... من اومدم دنبالت ب -

 «بیار ببینم

 ابرو باال بردم. 

 «چرا؟ -

چه میدونم میخواد ببینه تورو دیگه. هم تارا هم بهادر سخت اصرار داشتن اول کاری تورو  -

 «ببینن

 «باشه پس بریم -

ت کردم کل جمعیبلند شدم و همراه ترانه به سمت جایگاه عروس و دوماد رفتم، اینبار حس می

به ما نگاه میکنند. دختری کنار عروس بود و در گوشی صحبت میکردند. ترانه جلو رفت و من 

 کمی عقب تر ایستادم. 

 «تارا... بیا... اینم سیاوش -

تارا دخترک رو رد کرد که بره، لبخند زد و ایستاد، بهادر هم. جلو رفتم دستم رو دراز کردم 

 سمت بهادر. 

 «ی خوشبختمسالم... خیل -
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 بهادر دستم رو گرم فشرد. 

 «به سالم آقا سیاوش... مشتاق دیدار خیلی دوست داشتیم ببینمت -

 «لطف داری منم همین طور، مبارک باشه ایشاهلل همیشه در کنار هم خوشبخت باشید -

 «ممنون خیلی خوش اومدی -

 «ممنونم... -

 لبخند زد. کمی شبیه ترانه بود. دست دراز کردم سمت تارا که موشکافانه نگاهم میکرد،

 «سالم تارا خانم. خیلی تبریک میگم.... -

 «سالم از ماست. خیلی خوش اومدی... -

 «ممنون، خیلی خوشحالم میبینم شمارو... ترانه خیلی ازتون تعریف کرده -

لطف داره منم خیلی تعریف شمارو از دوستان شنیدم... به نظرم خیلی بهتر از چیزی هستین  -

 «ه شنیده بودمک

اش گرفت و بهادر و من گنگ نگاهش کردیم. بدون اینکه بفهمم منظورش چیه ترانه خنده

 تشکر کردم. تارا با صدای آرومتری گفت:

 «خوشحالم شمارو کنار خواهرم میبینم... -

 «لطف دارید... -

ی کنار رصدای ارکستر بلند شد که عروس و داماد رو به پیست رقص میخوند. با تکون دادن س

 رفتم و ترانه زیر گوشم گفت. 

 «دور نشو دیگه... همینجاها باش -

ای گفتم. با اوج گرفتن آهنگ، سپهرِ مست به سمت پیست رقص اومد. بازوش با لبخند باشه

 رو کشیدم سمت خودم.
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 «باز تا خرخره خوردی؟ -

 ی لوده نگاهم کرد. ابرو باال برد و با اون قیافه

رم که مربی باشگاهم همه جا باهام هست، مسافرت، عروسی، مهمونی... من چقدر خاک بر س -

 «همه جا...

 ام گرفت.خنده

 «احمق واسه اون نمیگم... میگم آبرو ریزی نکنی -

 «نه بابا حواسم هست... -

 سر به گوشش نزدیک کردم.

.. ده.ای باهاش نرقصیپس اگه حواست هست برو دست ترانه رو بگیر و برقص تا کس دیگه -

 «یه کاری کن امشب دعوا راه نندازم

 با ترس نگاهم کرد. 

 «هاداستان درست نکنی %۱۰۰ام باهاش رقصید منظوری که نداره بابا حاال کسی -

 «کاری که گفتم رو بکن سپهر -

پوفی کرد و به سمت ترانه رفت که با دختر و پسری مشغول حرف زدن بود، ایستاد تا حرفش 

به سمت پیست رقص. میالد و محبوبه نزدیکم شدند. محبوبه سرش تموم شد و بعد کشیدش 

 رو جلو آورد تا صداش رو بشنوم.

 «چرا وایسادی؟ -

 «چیکار کنم؟ -

 «برقص دیگه. ترانه کو؟ -

 «با سپهره -
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 «خب توام برو پیششون کی به کیه؟ -

 «من که رقص بلد نیستم دختر خوب -

 «وا... مگه میشه -

 «جدی میگم -

 بار گوشش رو نزدیکم کرد.اال انداخت. میالد اینای بشونه

 «کنیامثل ببر داری نگاه می -

 ام گرفت. خنده

 «باید حواسم باشه خب.. -

 «ماهم حواسمون بهش هست نگران نباش -

 «ممنونم -

اون دو هم به جمع بقیه پیوستند و من نگاهم به ترانه بود که با سپهر میرقصید اما به من 

ما فهمیده بود که من سپهر رو کنارش فرستادم. بعد از دقایقی هر دو به کنارم لبخند میزد. حت

 اومدند. سپهر اینقدر باال و پایین پریده بود نفس نفس میزد. 

 «سیاوش تو یه کم بیا باهاش برقص -

 ترانه با لبخند نگاهم کرد.

 «میرقصی؟ -

 ی زیباش نگاه کردم. های آرایش شدهچشم ریز کردم و به چشم

من رقص بلدم آخه؟ بعدم... دنبال دردسر که نیستی واسه خودت. میدونی که بابات حواسش  -

 «بهت هست؟

 «واقعا؟ -
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 «بله واقعا -

 «خب باالخره که چی. باید بفهمه دیگه... -

 «آره ولی نه این جوری. باشه؟ -

 ای گفت. با نا رضایتی باشه

ق شد پرید... ترانه تحویل شما آقا من میرم یه پیک دیگه بزنم هر چی خوردم عر -سپهر

 «سیاوش...

 اش. دلم میخواست ببوسم همونجارو. دیوانه شده بودم. ای برهنهبه ترانه نگاه کردم. به سرشونه

 «توام برو عزیزم. برو یه کم پیش فامیال... من همینجام... فقط مراقب باش دیگه... خب؟ -

 انگشتش رو آروم روی دستم کشید. دلم لرزید. 

 «واال من که بین فامیالم... تو باید مراقب باشی که ماشاهلل خوب دخترا نگاهت میکنن -

 ام گرفت. خنده

 «ات نکردم...بیا برو بچه... بیا برو تا یه لقمه -

ای به سمت مادرش رفت و براش مُردم. من هم به سمت میز رفتم و نشستم، ی دلبرانهبا خنده

 ش ور میرفت. با دیدنم لبخند زد.مسعود نشسته بود و با موبایل

 «میزونی؟ -

 هنوز نگاهم دنبال ترانه بود. 

 «آره. تو چی؟ میاوردیش خب. چرا هی اس ام اس بازی میکنی -

 بلند خندید. 

 «بابا آخه تازه دوست شدیم، پررو میشه -

 «آهان یعنی من االن اومدم پررو میشم؟ -
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 «ق آب و گِل داریماهی هست بین مایی... ح ۸-۷نفرمایید شما  -

 «حرف زیاد نزن مسعود -

 دوباره بلند خندید. 

 «الشی... -

 «چرا نشستی حاال... برو یه تکونی بده -

 «خیلی اهل رقص و اینا نیستم -

 «آهان دیدم شمال اصال نمیرقصیدی درست مثل من -

 اش بلند شد.خنده

ره خیلی مست نشدم، بگیبه تو یکی که اصال نمیاد برقصی... ولی خب من در اصل هنوز  -

 «رفتم اون وسط

 «آره میدونم مسعود جان، زودتر بخور بگیره تا عروسی تموم نشده -

 بطری رو از زیر میز برداشت.

 «برای توام بریزم؟ -

 «ای که نمیتونم بکنمبریز جهنم... غلط دیگه -

 لیوانم رو پر کرد. 

 «ای تو؟چرا اینقدر شاکی -

 «دارم عصبی میشم چه میدونم... از وضعیتم -

 «تحمل کن ایشاهلل یه مدت دیگه بگذره مامان باباشو در جریان میذاره -

ا هچیزی نگفتم. خدا باید به من صبر میداد. صبر ایوب. دو سه ساعتی بود که روی صندلی

نشسته بودم و کارم شده بود ترانه رو دنبال کردن. حاال همه نشسته بودند و وقت بریدن کیک 
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های بسیاری رو به دست ترانه داده بودند و من چشم چرخوندم بین تزیین شده با گل بود. چاقو

بقیه. دوست نداشتم کسی ازش فیلم بگیره. درست نبود. واقعا درست نبود... ترانه با لبخندی، 

اش، با دلبری و با نگاهی که خیره بود به خواهر و شوهر خواهرش اومد وسط با ناز همیشگی

سبک و زیبا خودش رو به زیبایی حرکت داد. دوباره نگاه چرخوندم دور جمعیت  گل،و مثل برگ

دست مشغول گرفتن فیلم بود. بدون اینکه فکر کنم نیم و مرد جوونی رو دیدم که موبایل به

 خیز شدم که بلند شم، مسعود بازوم رو کشید. 

 « یا علی....بشین من خودم درستش میکنم -

بیرون دادم و مسعود بلند شد و به سمت مرد رفت، بعد از صحبت  نفسم رو پر حرص و عصبانی

ای رو هم پاک کنه. ازش ممنون بودم. برگشت و منتظر ایستاد که مرد همون فیلم چند ثانیه

ی عصبانیتم شده بودند و جیک نمیزدند. آهنگ طوالنی شده ها متوجهکنارم نشست. بقیه بچه

اره این رقص رو برگزار کنه. تا اونجایی که میدونستم بهادر اس که قربود و معلوم بود فقط ترانه

خواهری نداشت. دقایق به کندی میگذشت و باالخره ترانه چاقو رو با دلبری خاص خودش به 

دست تارا داد و از بهادر چند تراول درشت به عنوان شاباش گرفت. با لبخند رفت و کنارش 

د؟ مراسم کیک که تمام شد نوبت رسید به رقص شمادرش ایستاد. خدایا کی این شب تموم می

ی عروس و دوماد. ترانه آروم به سمت ما اومد و مسعود جا به جا شد که ترانه کنار من دو نفره

 بشینه. سر به گوشم نزدیک کرد.

 «وقتی کنارت نیستم ترسناک به نظر میای -

 هاش رو میگرفتم و نمیگذاشتم بره. دلم میخواست دست

 «آرهمتاسفانه  -

 «بد گذشته بهت نه؟ -

 «نه -

 «دروغ نگو -
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 «گفتم که به تو خوش بگذره به منم خوش گذشته -

 «فکر نکن فقط تویی که حرص خوردی امشب -

 «چرا؟ -

 «یکی از فامیالمون اومد آمار تورو ازم گرفت. گفتم دوست دختر داری -

 ام گرفت. لحنش پر از حرص بود.خنده

 «کدوم؟ -

 «شپررو نشو سیاو -

 «دِ چرا؟ -

 «یعنی چی کدوم؟ -

 «خب بابا میخواستم ببینم چه مدل دختری من رو میپسنده -

 ابرو بهم نزدیک کرد. 

 «اون مدل دختری که تورو میپسنده کنار دستت نشسته. دیگه چیو میخوای ببینی؟ -

 هام.لبخندی عمیق روی لبم نشست. فشار این چند ساعت کم شد از روی شونه

 «برم... من قربونت -

 هاش باز شد و لبخند زد. اخم

 «خدا نکنه... -

 «نگاه کن به خواهرت... قشنگ میرقصن -

 «کالس رفتن، صدبار این رقصو دیدم بابا... کشته بود مارو -

 «مگه کالسم داره؟ -

 «آره بابا کجای کاری -
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د خیره هاش میرقصیها داخل چشمسکوت کردم و به ترانه که خیره بود به خواهرش و نور

شدم. بعد از مراسم رقص، نوبت شام بود، اشتهایی برای خوردن چیزی نداشتم برای همین 

نشستم و موبایل به دست سایت آموزشگاه رو چک کردم. از ساکت شدن آهنگ خوشحال 

 ها بشقاب به دست برگشتند دور میز تعارفهام سوت میکشید. بعد از دقایقی بچهبودم. گوش

های م، تعارفشون رو رد کردم و همچنان سرم داخل گوشی بود و رزومهزدند که چیزی بخور

ای روی سرم افتاد، سرم رو بلند کردم و به ترانه جدید رو بررسی می کردم. دقایقی بعد سایه

که دو بشقاب به دست داشت خیره شدم. سریع یک بشقابی رو که به سمتم گرفته بود رو از 

 دستش گرفتم. نشست کنارم.

 «چیه؟این  -

 «دیدم نیومدی واسه شام -

 «نمیخوردم عزیزم... -

 «ات درد میگیرهنمیشه که... از سر شب هیچی جز مشروب نخوردی معده-

به محتویات بشقاب نگاه کردم، چند تکه جوجه و کباب، کمی باقالی پلو با گوشت و کمی 

 ساالد. 

 «برات بیارمام هست. اگه میخوای میدونستم بیشتر نمیخوری. چیزای دیگه -

 با مهر نگاهش کردم.

 «ممنون عزیزم به خدا الزم نبود این کارو کنی -

 ای به جنگال زد. جوجه

 «بخور تعارف نکن من که مردم از گشنگی -

 «بخور سیاوش چرا اینقدر لوس میکنی؟ -سپهر

 چپ چپ نگاهش کردم. خندید. 
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 «گه خوردم... -

کرده بود. مدام مراقب ترانه بود. بعد از صرف شام، ام گرفت. مرام رو امشب در حقم تمام خنده

ترانه تنهامون گذاشت و بعد کلیپی پخش شد از عروس و دوماد و بعد هم دوباره کمی رقص. 

و از  هم میز به میز میرفتها خسته بودند و هیچ کدوم برای رقص دوباره بلند نشدند. ترانهبچه

نه. بعد از چند لحظه دخترکی که بو برده بودم مهمانان میپرسید که چیزی احتیاج دارند یا 

ای چیزی باشه در گوشش چیزی گفت و ترانه به سمتی که پدرش و مرد جوونی خالهدختر

ایستاده بودند رفت. پدرش انگار مرد رو بهش معرفی کرد و ترانه با لبخندی مودبانه دست به 

د. پشت گردنم داغ شد. تابی به سمت مرد دراز کرد و مرد خم شد و روی دست ترانه رو بوسی

 گفتن سپهر اومد، مسعود دوباره بازوم رو کشید.  "یا خدا  "گردنم دادم و بلند شدم، صدای 

 «بشین... آبرو ریزی میشه سیاوش. بشین چیزی نیست -

 خواستم بازوم رو جدا کنم، دو دست گرفت.

 «بشین سیاوش... چیزی نیست باباش اونجاست -

هارو تنها گذاشت. دوباره نیم خیز شدم که ای اونپدرش با گفتن جملهخواستم بشینم که 

 مسعود محکم بازوم رو چسبید و رو کرد به لیدا.

 «لیدا..تورو به مقدساتت برو ببین چه خبره -

ام پشت سرش به راه افتاد. معلوم بود که پدرش این پسر لیدا ترسیده سریع ایستاد و امیرعلی

رش پسندیده بود. از این حال خودم، از این که غرورم اینقدر داشت خرد رو برای دختاتو کشیده

تما ی لیوانی آب به دستم داد. حشد، متنفر بودم. بازوم هنوز توی دست مسعود بود و محبوبهمی

صورتم قرمز قرمز شده بود. امیرعلی و لیدا، با ترفندی پسر رو دست به سر کردند و لیدا در 

ه ترانه ترسیده به من نگاه کرد. از اون هم شاکی بودم. عصبانی گوش ترانه چیزی گفت ک

نگاهش کردم. جرعت نکرد به سمتم بیاد. لیدا کنارش موند و امیرعلی بی حرف برگشت 

 سرجاش. 
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باالخره عروسی به پایان رسید و من با لبخندی اجباری از عروس و دوماد و مادر و پدرش 

ای تمام بود به دست مادرش دادم. درآمد یکماهم بود خداحافظی کردم. کادوم رو هم که سکه

اما ترانه یک خواهر داشت و نباید کم میاوردم. ترانه از دور با چشم دنبالم میکرد و سری تکون 

ا های به بچهی خداحافظی. مبهوت نگاهم کرد. به سرعت خداحافظیِ سرسریدادم به نشونه

ر از این مهلکه نجات پیدا کنم. ماشین رو روشن دادم و به سمت ماشینم رفتم. میخواستم زودت

 نکرده، سپهر در رو باز کرد و نشست. متعجب نگاهش کردم.

 «ی عروس دومادمامانم اینا میخوان برن خونه، گفتم با تو بیام تا دم خونه -

 «من اونجا نمیام. ولی اگه بخوای میتونم برسونمت خونه -

 «دم خونه تارا اینا بعدش منو برسون و برو خونه هام جا ندارن، تو بیانه دیگه، بچه -

 «سپهر نه اعصاب دارم نه حوصله -

 «میدونم ولی به پاس زحمات امشبم که مراقب خانومت بودم باید این کارو در حقم بکنی -

 «ممنون بابت لطفت ولی دیدی که همه جا نمیشه دنبال خانوم بود -

 «تقصیر اون چیه؟ -

 «مول کن سپهر. مقصر من -

این مشکالت رو خودتون باید حل کنید به من ربطی نداره ولی توام بزرگش نکن، همون  -

 «قدر که تو چشمت به اون بود، اونم چشمش به تو بود

من اعصابم از خودم خرده. مشکلی با کسی ندارم. حاالم پیاده شو با میالد برو، جز محبوبه  -

 «و مسعود کسی توی ماشینش نیست

 «تو باهم میریم. نمیخوای ترانه رو که تنها بذاری؟نه خیر منو  -

 نفسی بیرون دادم. 

 «با کی میخواد بیاد؟ -
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 «نمیدونم... میاد با یکی دیگه... -

 «برو ببین اگه میخواد با ما بیاد -

 لبخند زد.

 «زنگ میزنم... االن برم که پیداش نمیکنم -

 لحظه شروع کرد به صحبت.اش رو گرفت و بعد از چند موبایل رو برداشت و شماره

الو ترانه... ببین با کی میری تا خونه تارا اینا؟... ماشین که نیاوردی خودت؟... خب بیا با ما  -

 «بریم... منو سیاوش... نه بابا... نه عصبانی چرا باشه؟ منتظر توییم... بیا... باشه قربونت

 قطع کرد و خندید. 

 «میگه من نمیام سیاوش عصبانیه -

 کردم. پوفی 

 «چیکار میکنی تو با این بچه که ازت میترسه؟ -

 «کاری نمیکنم. بپرس ببین تاحاال باالتر از گل بهش چیزی گفتم؟ -

 «غلط میکنی چیزی بگی... -

 چپ چپ نگاهش کردم. 

 «خوش گذشت ولی... -

 پوفی کردم. 

 «بله. خیلی عالی بود -

 «خیلی بد گذشته منظورم به خودم بود نه به تو. همه فهمیدن به تو -

 چیزی نگفتم.

 «الکی دعوا نکنید سیاوش... چیزی نشده که... -
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 «بس می کنی سپهر؟ -

نه. الکی مثل برج زهرمار شدی... چرا میخوای عروسی خواهرش رو بهش زهر کنی؟ اونوقت  -

 «تا همیشه یادش میمونه... نکن سیاوش. لطفا

 لش باشه. نفسی بیرون دادم. ای ناراحتی توی دراست میگفت. دوست نداشتم ذره

 «باشه -

نزدیک به بیست دقیقه منتظر موندیم، باالخره ترانه بی حرف اومد و نشست پشت. با حرکت 

 عروس و دوماد ما هم به حرکت افتادیم. 

 «آهنگی چیزی نداری سیاوش؟ -

 «نه... اگه میخوای خودت وصل شو بذار -

د و ی مبارک رو بیرون برخش شد و سپهر کلهبعد از ور رفتن با ضبط آهنگی شاد از ضبط پ

ا و هاش شد. از آیینه به ترانه نگاه کردم. خیره بود به ماشینمشغول مسخره بازی همیشگی

 حس خاصی توی صورتش نبود.

 «ترانه... -

 نگاهم کرد. انتظار نداشت صداش کنم. 

 «ها...بخند. عروسیه -

 ش کردم. بغض کرد انگار. با نگاهی پر از سرزنش نگاه

 «نکن... بخند... -

لبخند تلخی زد، دست آزادم رو بردم پشت و دستش رو گرفتم. با دو دست، دستم رو فشرد. 

 اش رو نداشتم...تحمل یک دقیقه قهر دوری
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 ترانه

تارا گریه میکرد، توی بغل مامان، توی بغل بابا، توی بغل من. بغضی بزرگ توی گلوم جا 

ر تشده بود اما سعی داشتم با شوخی این جدایی رو براش راحت هام ترخوش کرده بود، چشم

هاش با من متفاوت بود، خواهری هاش گرفته تا دوستبکنم. خواهر بزرگم، خواهری که از لباس

امون هکه حتی یک رستوران هم نبود که هر دو دوست داشته باشیم من رو ترک میکرد. تفاوت

شدند از خواهر بودنمون. اما هر ها متعجب میه گاهی بعضیزیاد بود، خیلی زیاد، اونقدر زیاد ک

ها قهر و سال کنارش زندگی کرده بودم و بار ۲۴ها چه که بود خواهر بود. با تمام این تفاوت

های همدیگه خوابیده بودم و برای هم کادو خریده ها به زور توی اتاقآشتی کرده بودیم و بار

د. شحرف زده بودیم... بعد از تارا تحمل خونه واقعا سخت میبه دوست پسرهامون بودیم و راجع

تارا بود که به خونه و شور و هیجان میداد، وقتی مامان و بابا قهر میکردند به هر دری میزد تا 

آشتی کنند، وقتی بابا بداخالق میشد به زور کاری میکرد تا بخنده، وقتی مامان بی حوصله بود 

 هارو بلد نبودم، میدونستم با نبودنبه لبش میاورد. من این کار براش کادو می خرید و لبخند

 شبیه میدون جنگ میشه.  تارا خونه

وم بهادر زده بود، اشک آر نگاهش کردم، به لباس زیباش و لبخندی که میون گریه به شوخی

ی تی چشمم سیاوش رو دیدم که به ماشین تکیه زده و با حالام چکید. توی گوشهاز روی گونه

هام رو پاک کردم و برای بار آخر تارا رو عجیب نگاهم میکنه. دستی به صورتم کشیدم و اشک

در آغوش کشیدم، بعد که کمی آروم شده بود، شروع به خداحافظی کرد و ایستادیم تا کامال 

هایی که تا اینجا اومده بودند رو اش بود بشه. دوستان و فامیلوارد ساختمونی که حاال خونه

 قه کردیم. سپهر کنار من و بابام اومد. بابا دست دور گردنم انداخته بود. بدر

 «عمو غصه نخوریا... این تارا رو من میشناسم فردا تا پاشی به خودت بیای اونجاست -

 اش خندید. بابا میون بغض و ناراحتی

 «میدونم... -
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 سپهر به من اشاره کرد. 

 «رو هم شوهر بده بره دیگهاین تحفه -

 ام رو.ابا بوسید گونهب

 «به کس کسونش نمیدم فعال... -

 «ته تغاری بیریخته این دخترت... کسی نمیاد بگیرتش -

 «چه بهتر -

ارو میزنه هکل نداشتم میدونستم که این حرفای کلمن بی حرف به سپهر نگاه میکردم، حوصله

 تا بابارو بخندونده.

 «برسونیمش خونه؟ یه کم دلداریش بدیم؟عمو این ته تغاری بیریختت رو میذاری ما  -

 «ما یعنی کی؟ -

 اش میایم... من که خودم ماشین ندارمبا مسعود اینا دیگه.... دو سه تا ماشینیم حاال با یکی -

 «ببینم کی مارو زحمت میکشه ببره تا خونه

 «چه کاریه توام با ما بیا بریم خونه -

بریم بزنیم حسن ختام عروسی رو جشن بگیریم بعد نه دیگه عمو... بذار بیاد ما یه آبمیوه  -

 «میدمش خودم تحویل خونه

 اش گرفت. میدونستم که میخواد من رو بندازه توی ماشین سیاوش.بابا خنده

 «باشه... دختر من تحویل شما. دیر نکنید -

 «چشم... -

هامون پدر مادر وها و سیاوشی که حاال با مسعود مشغول صحبت بود ایستادیم تا ی بچهبا بقیه

 صحنه رو ترک کنند. کنار سپهر دور از سیاوش ایستاده بودم. 
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 «خب با یه آبمیوه چطورید؟ -

 «شب؟ ۲کجا بریم آبمیوه بخوریم  -محبوبه

 «ها...تهرانه -سپهر

 «خب؟ -محبوبه

خب به جمالت... میریم یه جا همین نزدیکیا... شب تعطیلی هست تا صبح... بشینید  -سپهر

 «بریم

هاشون رفتند و سپهر دستم رو کشید و به سمت سیاوش برد. ها بی حرف به سمت ماشینبچه

دست سیاوش رو گرفت و به زور دستامون رو به هم چسبوند. البته زوری در سیاوش دیده 

 شد بیشتر من خودم رو بی میل نشون میدادم. نمی

 «تحویل شما آقا سیاوش... -

 ید رفت و نشست. بدون اعتراضی تا دم ماشین که فاصلهبعد بی حرف به سمت ماشین میال

ینم ها بشکمی بود دست تو دست بودیم و بعد در رو برام باز کرد و کمکم کرد با اون لباس

ی هیچ اتوی ماشین و بعد از نشستن به راه افتادیم. تا چند دقیقه بعد که رسیدیم جلوی آبمیوه

 کرد.  حرفی نزدیم. پارک کرد و ماشین رو خاموش

 «نمیخوای که پیاده شی هوم؟ -

 «نه سختمه با این لباس -

 «خب چی میخوری؟ -

ه رو ای رفتم و شیشغره قبل از اینکه جواب بدم کسی زد به شیشه، پریدم. سپهر بود. چشم

 پایین دادم. مِنو رو به دستم داد. 

 «مسعودتیمبفرما ترانه خانم. امر بفرمایید چی میخورین؟ بگو که مهمون داداش  -

 سیاوش همون طور که سعی میکرد کتش رو به سختی در بیاره شاکی شد.
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 «مسعود برای چی؟ -

 «اش هنوز نپریدهچه میدونم خودش گفت. مستی -

 «گناه داره بابا اِ -

 «چهار تا دونه آبمیوه گناه داره؟ نخواستیم استیک بده بهمون که -

 رو دیدم و دهنم آب افتاد.  "فرنگیتوتآب  "هاشون خیره به مِنو بی اهمیت به حرف

 «سپهر واقعا آب توت فرنگی داره؟ -

 «آره داره... -

 «من از این میخوام -

 «باشه شما دستور بده فقط... -

 لبخند زدم. منو رو به سمت سیاوش گرفتم. گرفت و در رو باز کرد و پیاده شد. 

 «کجا میای؟ -سپهر

 «شم یکی دیگه بده؟پول کجا میام؟ بشینم اینجا سفارش بدم -

 بعد رو کرد به من. 

 «ام بده باالترانه در رو قفل کن شیشه -

بی حرف به حرفش عمل کردم. سپهر هم به دنبالش به راه افتاد. از دور نگاهش میکردم توی 

اش هی باالش باز بود و حاال آستیناون شلوار خاکستری رنگ و پیراهن مشکی، که دو دکمه

هایی که برام خیلی جذاب و خواستنی بود رو ببینم. بود و من میتونستم ساعدرو هم تا زده 

ها هارو میدیدم که هر کدوم داخل ماشینها بحث میکردند و من دخترای و قوی. پسرعضله

اند. بعد از دقایقی سیاوش لیوان به دست به سمت ماشین اومد، شیشه رو پایین خسته و کالفه

فرنگی بود ازش گرفتم و داخل جای لیوانی ماشین گذاشتم هر دو آب توتهارو که دادم و لیوان

 و خودش هم ماشین رو دور زد و نشست. 
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 «فکر نمیکردم توام از این بگیری -

 هاش صورتم رو نوازش میکرد. نگاهم کرد. نگاهی که انگار با چشم

 «میخواستم ببینم طعمش چه طوریه که باعث شده دهنت آب بیفته -

و خجالت زده نگاهش کردم. لیوانم رو به دستم داد و لیوان خودش رو به دست گرفت. متعجب 

 کمی خوردم، خنک شدم خوشمزه بود. سیاوش هم کمی خورد، منتظرانه نگاهش کردم. 

 «اس... یه کم لوسه ولی خوبهخوبه خوشمزه -

 ام گرفت. خنده

 «لوسه؟ -

 «آره -

 «یعنی چی لوس؟ -

 «ی شیرین لوسه دیگه...نمیدونم یه چیز صورت -

 «آهان... از اون لحاظ -

 «بله -

 «کی حساب کرد باالخره -

 «من -

 «چرا تو حاال؟ -

 «همین طوری -

ها که تموم شد لیوان هارو داخل سطل انداخت و دوباره پشت فرمون چیزی نگفتم. آبمیوه 

 ها هنوز مشغول بودند. نشست. بچه

 «لباست خیلی خوشگل بود. بهت میومد -
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 رخش شدم. خیره به نیم

 «مرسی. لباس توام بهت میومد -

 «ممنون -

 «بهت خوش نگذشت نه؟ -

 «چرا خوب بود -

 «راست بگو -

اگر تو کنارم بودی، اگر میتونستم وقتی میرقصی بیام بهت شاباش بدم، باهات عکس بگیرم،  -

هم  هت کردمتوی رقص دونفره باهات برقصم بیشتر بهم خوش میگذشت. اما همین که نگا

خوب بود. خیلی روزا دلم میخواد جلوم باشی و من فقط نگاهت کنم. این چند ساعت حداقل 

 «از خیلی روزایی که نیستی و دلتنگم خیلی بهتر بود

شد. بی حرف نگاهش کردم. چی میگفتم؟ هایی بهم میداد که واقعا دهنم بسته میگاهی جواب

  لبخند کمرنگی زد. شاید کمی تلخ هم بود.

 «اگر از دستم ناراحت شدی، عذر میخوام -

 نگاهش کردم. 

 «ناراحت نیستم -

 «ته نگاهت دلخوریه... -

دیدم بی خداحافظی و با عصبانیت رفتی حس کردم دیگه هیشکی دورو برم نیست و تنها  -

 «شدم. یه لحظه ترسیدم. شوک شده بودم سیاوش...

 رفت. هام رو گجلو آورد و با یک دست، دستبا حرفم انگار پشیمونی پر کرد نگاهش رو. دست 

معذرت میخوام... ناراحت بودم. ناراحت هستم. ولی نباید با تو اینجوری میکردم. میخواستم  -

 «زودتر برم تا آبروریزی نکنم
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درم، من بود. پسر شریک سابق پدلیلی واسه ناراحتی نیست سیاوش... اون آدم دوست بچگی -

ی خوبی بود، از سن کم رفت آلمان... تازه برگشته بود و به . بچهخیلی باهم بازی میکردیم

بابام گفته بود دوست داره من رو ببینه... بابامم مارو رو در رو کرد. به خدا که به زور فارسی 

 «حرف میزد...

 دستی به موهای کوتاهش کشید. 

 «ای نیست. مهم اینه که تو کنار منیولش کن... دیگه مسئله -

 های بزرگ و زمختش رو نوازش کردم. تروی انگش

 «خیلی زود عصبانی میشی سیاوش -

  «عصبانی شدم مگه؟ -

 «داستان اون آقایی هم که داشت فیلم گرفت رو هم میدونم -

 پوفی کرد.

 «از دست این لیدا -

 ام گرفت. خنده

 «؟خنده داره؟ یارو بدون خجالت داره از ناموس مردم فیلم میگیره بعد تو میخندی -

 ام رو بلعیدم. کمی توی صداش خشونت بود.خنده

 «باشه حاال چرا قاطی میکنی -

به خدا که من آخر از دست تو سکته میکنم. به اون هیچی نگم چون دوست سپهره، به اون  -

یکی هیچی نگم چون مشتریه، توی گوش مرتیکه نزنم، چون عروسیه آبرو بری میشه... به 

 «خدا من سکته میکنم آخر

 «اِ سیاوش... خدا نکنه... فراموش کن چیزی نشده که... -
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 چیزی نگفت. خودم رو لوس کردم، کمی خودم رو به سمتش کشیدم. 

 «معذرت میخوام که عصبانی شدی... فراموش کن باشه؟ -

ای اش بوسهی نزدیک. لب جلو بردم و روی گونهسرش رو چرخوند و نگاهم کرد. از فاصله

 اش گرفت. قب کشیدم. از حرکتم خندهچسبوندم و بعد سریع ع

 «سرتق... -

 هایی که میزدم و میگفت دلبری نکن.در جواب لبخندی زدم، از همون لبخند
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سل عهای اردیبهشت رو میگذروندیم. تارا هنوز ماهبود و نیمه دقیقا یک هفته از عروسی گذشته

ه خاطر اش بود و بدوستان کودکی رویاییش تموم نشده بود و مامان وقتش رو با خاله زیبا که از

و بابا هم برای کاری رفته بود قطر. خونه  عروسی تارا از سوئد به ایران اومده بود میگذروند

ی و سفارشات و بررس ر وقتم رو توی دفترم و درگیر عکستوی سکوت بود و من هم بیشت

ی جدیدی که درخواست همکاری داده بود میگذروندم. سیاوش هم سرش شلوغ بود. خیریه

روزی یکی دوبار تلفنی حرف میزدیم و گاهی آخر شب که از دفترش برمیگشت سری به من 

ی ببینه یا من رو بیرون ببره. میزد. مدام عذرخواهی میکرد که نمیتونه من رو درست و حساب

که دیدمش حالش  های اولیاش روی روال افتاده و از روزمهم نبود. همین که میدیدم زندگی

 بهتره برام کافی بود. 

ای برای خودم درست کردم و به کمرم کش و قوسی دادم. نزدیک به سه ساعت پشت قهوه

یروز برای برای یک آرایشگاه زنانه بودم، داینستاگرامی  غاتیتیزر تبلی تدوین کامپیوتر مشغول

هایی که باهاشون کار میکردم، هیچ کدوم نتونسته بردارفیلمبرداری رفته بودم. عکاس و فیلم

ها رو به تنهایی انجام داده بودم. همین هم باعث بودند خودشون رو برسونن و خودم تمام کار

سال من بودند اما هر موقع که به پول سن و ای باشم. همهای دیگهشد بود به فکر همکار

ام رو خوردم و به تهران زیر پا ای از قهوهاحتیاج داشتند دنبال کار بودند و زنگ میزدند. جرعه

از  ور نشستم روی صندلی و موبایل و نگاه کردم. صدای موبایلم بلند شد، برگشتم داخل اتاق

 زدم. هام پیدا کردم. سیاوش بود. لبخند بین دفتر و شاسی

 «سالم... -

 «سالم به روی ماهت. خوبی؟ -

 «خوبم. تو خوبی؟ -

 «شکر. چیکار میکنی؟ -

 «هیچی وقت استراحتم بود... تو چی؟ -
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 «منم وقت استراحتمه. همه چیز خوبه؟ -

 «خوبه... -

 «خیلی کار داری امروز؟ -

 «درگیرشممن نه... میتونم بعدا هم تموم کنم.. راستش خسته شدم دیگه... از صبح  -

 «یعنی وقت داری امروز باهم باشیم؟ -

 «آره چرا که نه... -

 «خب دوست داری کجا بریم؟ چیکار کنیم؟ -

 نگاهی به هوا انداختم. ابری بود. قدم زدن و هوا خوردن میچسبید.

 «ی خوشمزه با کروسان شکالتی بخوریمامممم... یه کم بریم قدم بزنیم و یه جا بریم قهوه -

 «شنهاد خوبیه... برای شام چی؟خوبه پی -

 «نمیدونم حاال یه جا میریم دیگه -

 «مثال دوست داری من برات یه پیتزای خوشمزه درست کنم؟ -

 هام گرد شد. چشم

 «بلدی؟ -

 «آره. دوست داری؟ -

 «آره خیلی خوبه -

عدم بای که دوست داری میخوریم خب پس باشه... تو کارات رو کن... من میام دنبالت. قهوه -

 «ی منمیریم خرید و میریم خونه

 «خب اینجام میتونی درست کنی -

 «ی خودم با وسایل خودم سرعتم بیشتره....همش نمیشه اونجا... بعدم خونه عزیزم -
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 «باشه پس... کی کارت تموم میشه؟ -

 «من فکر کنم تا یکی دو ساعت دیگه راه بیافتم سمت تو... -

 «با موتور که زود میرسی نه؟ -

 «با ماشینم امروز عزیزم -

 «اِ چرا؟ -

 «صبح خیلی بارون میومد دیگه ماشین آوردم -

 «باشه. پس منم جمع و جور کنم میرم خونه آماده میشم -

 «مراقب خودت باش باشه؟ -

 «چشم -

 «میبینمت عزیزم -

 «باشه فعال خداحافظ -

 «خداحافظ -

تم ن شلوغی بود نشسته بودیم و من داشای که کنار خیابوچند ساعت بعد توی فضای باز کافه

ترم رو میخوردم و سیاوش که فقط ام رو با کروسان شکالتی خوشمزهماکیاتو خوشمزهکارامل

 یک اسپرسو تلخ سفارش داده بود با لبخند نگاهم میکرد. با ذوق نگاهش کردم. 

 «خیلی دلم میخواست خب... -

 و کنار لبم رو پاک کرد. لبخند زد. دستمالی برداشت و نزدیک صورتم کرد

 «نوش جونت.. گوشت بشه به تنت -

 «اِی وای نه... از بعد عید نرفتم باشگاه... چاق شدم فکر کنم -

 «ورجه که تو می کنی چاق نمیشیبا این همه ورجه  -
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 «چرا ولی فکر کنم یکی دو کیلو چاق شدم -

 لبخند زد. 

 «چرا میخندی؟ -

 «سه کیلو چاق شدیواسه اینکه دقیقا فکر کنم دو  -

 «واقعا؟ -

 «آره -

 «کوفتم شد -

 «ی قبل سفرت به سیستان... خوبه دیگه. مثل همیشه شدیدِ... تازه شدی اندازه -

 «هام نزده بیرون؟واقعا؟ پهلو -

 هاش گرفت و با انگشت شصت نوازش کرد.ام رو توی دستچونه

 «نه خیر. خیلی هم خوش هیکلی -

 لبخند زدم. 

 «ردا میرم باشگاهولی از ف -

 «خوبه. برو... خیلی کار میکنی جدیدا...یه کمم واسه خودت وقت بذار خب؟ -

 «یکی باید اینارو به تو بگه -

 «اد کار کنم... تو که مجبور نیستیمن مجبورم زی -

 «چرا مجبوری؟ -

 «خب من مردم... میخوام زن بگیرم تشکیل خانواده بدم اینا همش هزینه داره -
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دنبال ازدواج باشم، اما دیدن این که یه جوری شد. هر چند دختری نبودم که مدام توی دلم 

برای همچین هدفی بود و آخر این هدف رسیدن به من بود برام خوشایند به نظر  هاشتالش

 اومد. می

 «چیه این لبخندت؟ هوم؟ -

 فکر بیرون اومدم.  از

ست نداره توام توو سی سالگی پیر شی زنی که قراره بگیری آرامش و آسایش میخواد اما دو -

 «اینقدر که کار کردی

 هاش و لبخند زد. انگار که از حرفم خوشش اومده بود.دستم رو گرفت توی دست

 «چشم... قول میدم پیر نشم -

 هول شده بودم. این بحث همون قدر که خوشایند بود من رو به خجالت هم وا میداشت.

 «. دلم خرید میخوادمرسی... بریم؟ بریم زود خرید. -

ر چرخ رو این و هااش بودیم. من مثل بچهنیم ساعت بعد توی شهروند نزدیک خونهو رفتیم. 

 اون ور هول میدادم و سیاوش میخندید و من رو به زور نگه میداشت. 

 «ترانه آروم بگیر... -

 ای شکالت بردارم.خندان ابرویی باال انداختم و خم شدم تا بسته

 «یخوای بری تو؟ با این شکالتا؟باشگاهم م -

 بسته رو توی سبد گذاشتم. 

 «باشگاه میرم شکالتم میخورم تا دلت بسوزه -

 چرخ رو از دستم گرفت و دنبالم اومد.خندید و 

 «شوخی میکنم. هر چی دوست داری بردار -
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هیچی  ای نه شکالتی.. تو هوسی تو هیچ خوراکی ناسالمی نداره. نه چیپسی، نه بستنیخونه -

 «نمیکنی؟

 «نه واقعا... -

 «عجیب غریبی دیگه -

ها میچرخیدم و به دنبال چیپس و پفک سرمیچرخوندم. چیزی نگفت و گرم خندید. بین غرفه

سیاوش هم مدام میگفت اینقدر ورجه وورجه نکن. من بی توجه، با خیالی سبک مشغول جست 

 و جو بودم. با دیدن لواشک ها برگشتم سمت سیاوش. 

 «اشکم دوست نداری؟لو -

 ابرو باال انداخت. 

 «واقعا نداری؟ -

 «نه عزیزم، ولی اگه دوست داری بردار -

 «آخه چطوری هیچی دوست نداری؟ -

 «نه که دوست ندارم ولی یادم نیست آخرین بار کی خریدم و خوردم -

 «مثل آدم آهنی میمونی -

 ابرو باال برد.

 «من؟ -

 «آره -

 «دارهآدم آهنی که احساسات ن -

 ای باال انداختم.شونه

 «خب توام نداری -
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 متعجب نگاهم کرد و کمی به سمتم متمایل شد.

 «ندارم؟ -

 در سکوت نگاهش کردم. کمی دیگه نزدیک اومد که من رو به دام بندازه. 

 «دارم یا ندارم؟ -

ب قی لواشک رو انداختم داخل سبد و بعد همون طور که با خنده نگاهش میکردم، به عبسته

 پا تند کردم.

 «نه خیر نداری... -

 هاش با شیطنت باال رفت و بعد به ثانیه نکشید نگاهش گرد شد.ابرو

 «وایسا... -

دیر گفت، محکم خوردم به آدمی. با ترس برگشتم، مرد جوانی بود و که اون هم متعجبانه 

 ه. دبرگشت تا ببینه چه کسی اینطور مستقیم و با دقت تنش کامال به تن اون خور

 «ببخشید شرمنده... -

 مرد لبخند زد. 

 «شما ببخشید خانم... -

به سیاوش نگاه نکردم و راهم رو کشیدم و مثل آدم جلوتر ازش رفتم و پیچیدم توی الین 

بعدی. خلوت بود و اون هم از خلوتی استفاده کرد و کنارم اومد. خودم رو آماده کردم که شاکی 

گیر بده. اما سبد رو ول کرد و بی حرف دست انداخت دور ای به این موضوع باشم اگر ذره

شکالتم  یای بعد من داخل سبد بزرگ فروشگاه کنار لواشک و بستهکمرم و بلندم کرد و لحظه

ی سبد رو گرفت و به راهش ادامه داد. متعجب و بهت زده نگاهش ی دستهدبودم. با خونسر

 کردم. 

 «این چه کاری بود؟ -
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 «دی...خیلی شیطونی کر -

 «زشته سیاوش -

 «زشت اینه که تنت بماله به تن یه مرد دیگه... نه اینکه توی سبد بشینی -

 «واسه هر کسی میتونه پیش بیاد -

م بخوای ابله میدونم منم که حرفی نزدم... اینجوری بیشتر بهت کیف میده باور کن. هر چی -

 «لب تر کن برات میذارم کنارت

 خوش میگذشت. ،فاکتور میگرفتمهارو ی آدمیهبد هم نبود. اگر نگاه بق

 «خب با بستنی چطوری؟ -

 نگاهش کردم.

نه دیگه... شکالت رو خریدم با چایی بخوریم، لواشک هم قبل غذا میخورم اشتهام باز شه  -

 «دیگه چیزی نمیخوام

 «ی بعد...خب میگیریم میمونه واسه دفعه -

 «نه دیگه بریم خرید پیتزارو بکنیم... -

 «ناراحت شدی گذاشتمت اونجا؟ -

 لبخند زدم. 

 «نه حال میده... یه کم جام سفته اما بد نیست... -

 «میریم زود... -

ها الیی میکشید، من میخندیدم. تعدادی بهمون لبخند میزدند و تعدادی اخمو رو بین آدم

ش ات خونههامون کامل شد و به سمبرمیگردوندند. باالخره بعد از نیم ساعت چرخ زدن خرید

ه مانتو و شالم رو توی اتاقش که مثل همیش سریع دوش بگیره.وقتی رسیدیم رفت تا رفتیم. 
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 به تن داشتم. موهام رو باالی کمرنگشرت آبی تمیز و مرتب بود گذاشتم. شلوار جین و تی

هارو ها جای خریدسرم جمع کردم و اول از همه چای دم کردم و بعد سعی کردم داخل کابینت

هارو جا به جا کنم. لواشک و شکالت عزیزم رو دم دست گذاشتم و شروع دا کنم و خریدپی

ا هها. بعد شروع کردم به ریز کردن کالباس و سوسیس و فلفلای و قارچکردم شستن فلفل دلمه

چقدر گذشت نمیدونم. شاید یک ربع، چون چایی دم کشیده بود. سرم رو به سمت ها. و قارچ

  ها گرفتم.اتاق

 «سیاوش اومدی؟ چایی بریزم برات؟ -

ها رفتم. الی در باز بود و صدای آب قطع جوابی نیومد، چاقو رو زمین گذاشتم و به سمت اتاق

 کرد. خواستم برگردم که در باز شد. شده بود. چیزی نمیدیدم، حتما لباس عوض می

 «چیه سرتق؟ -

طوسی رنگ که برعکس شده بود به شرتی چوب در ایستاده بود و تیبا شلوارکی توی چهار

ای هاش که مثل مردی برهنهدست داشت و سعی میکرد تا درستش کنه. متعجب به باالتنه

هام یادم رفت. از نگاه من، انگار که عیبی توی های خارجی بود خیره شدم و اصال حرففیلم

 ای زد.شده بدنش باشه به خودش نگاه کرد و بعد لبخند کنترل

 «چی شده؟ -

 اش گرفتم. نگاه از شکم شش تیکه

 «هیچی... میگم... چای دم کردم. میخوری بریزم؟ -

 هاش خنده بود.ها و روی لبشرت باالخره درست شد و پوشیدش. توی چشمتی

 «چرا میخندی؟ -

 سعی میکردم خونسرد باشم. 

 «ات دیدنی بودقیافه -
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 ادم سمت آشپزخونه. فهمیده بود، دلیلی برای مخفی کاری نداشتم. راه افت

 «ترسیدم ،خب تاحاال ندیده بودمت اینجوری -

 «ام؟از چی؟ از جذابیتم؟ یا از لختی -

 صادقانه سری کج کردم.

 ...«جفتشپررویی...ولی  -

ام گرفت. دوباره نشستم روی صندلی و چاقو اش به هوا رفت. من هم خندهصدای شلیک خنده

 رم انداخت. رو به دست گرفتم. از پشت دست دور کم

 «ها جواب میدی بعدم در میری...قربونت برم آخه که مثل بچه -

 ام نگاهش کردم. سر کج کردم و از پشت شونه

 «ام من آقا سیاوش... ترسیدم یهو خبچشم و گوش بسته -

 ام رو بوسید. برای بار اول. سر جلو آورد و گونه

 «میکنی؟ من قرار بود پیتزا درست کنمات برم... تو چرا داری کار امن قربون چشم و گوش -

 ته دلم قنج رفت.

 «حاال انگار دارم اتم میشکافم... -

 «اش رو انجام میدمات رو بریز من بقیهبلند شو چایی -

نمیخواد خودت چایی بریز بعدم برو خمیر پیتزات رو آماده کن. من از اون قسمتش خوشم  -

 «نمیاد

ا هی شکالت کنارم گذاشت. فلفل و قارچریخت و با بستههای بزرگ چای قبول کرد. توی ماگ

 های مجزا کنار دستش گذاشتم و رفتم سراغ سوسیس ها.که تموم شده بود توی ظرف

 «ات رو بخور بعد...چایی -
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 ام رو برداشتم.هام رو شستم و چاییپشتش به من بود، اما حواسش جمع بود! دستم

 «یه آهنگ بذارم؟ -

 «نه... -

 «. چرا؟اِ.. -

 «خودت برام حرف بزن -

 ام گرفت.خنده

 «ام...مگه طوطی -

نه خیر... ولی قشنگ حرف میزنی... یه کم تعریف کن از کارو بارات... از اون آرایشگاهه بگو  -

 «که دیروز رفتی

 ی شکالتم رو باز میکردم شروع کردم. ام رو خوردم و همون طور که بستهچاییاز ای جرعه

ل همه چیزشون به خاطر اینکه مجل کهاه خیلی مدرنی بود برعکس تمام آرایشگاها یه آرایشگ -

ود... خوشگلی داشت. یه خونه ویالیی سه طبقه ب نشون داده بشه طالییه، این دکوراسیون خیلی

آرایشگرا شم همه معروف بودن... خالصه که اینقدر بزرگ بود پدرم در اومد تا فیلم بگیرم.. 

 «بهم دادن ولی خب، خوب پولی

 «پس خوشت اومد؟ -

عروس داره برم دوباره... البته که من این کارای ریز و  بازدیدای که آره قرار شد یه جمعه -

هارو میفرستم اما مدیر آرایشگاهه اصرار داشت خودم ی بچهخیلی وقته خودم انجام نمیدم بقیه

 «بیام

 «عروس چیه؟ بازدید -

ای ها سر در نمیاورد و عجیب بود که مینشست و به این حرفام گرفت. اصال از این چیزخنده

 من گوش میداد.
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آرایشگاها یه روزی رو انتخاب میکنن و یه ده تا مدل میارن و مثل عروس درستشون میکنن  -

ام که مثال شش ماه دیگه یا یه سال دیگه عروسیشونه میان و اینارو میبینن اگه بعد بقیه

 «بندن یه درصدی بهشون تخفیف میدنخوششون بیاد و قرار داد ب

 «آهان... توام برو ببین یه وقت دیدی خوشت اومد قرار داد بستی -

 شکالت رو قورت دادم. 

 «برای کی اون وقت؟ خواستگار دارم خبر ندارم؟ -

 برگشت و نگاهم کرد. 

 «آره داری -

 ردم.رفتم کنار دستش که داشت خمیر پیتزا رو ورز میداد و با شیطنت نگاهش ک

 «کی هست؟ -

 «اش رو نگاه میکردیاونی که یه ربع پیش خیره خیره داشتی بدن لخت -

 قرمز شدم. مشت زدم به بازوی سفتش. خندید. 

 «سرتقِ پررو... میگه مگه خواستگار دارم... -

 «چیه مگه خب؟ سوال پرسیدم دیگه -

 «این سوالت همیشه یه جواب داره... خواستگارت کیه؟ منم... -

 اره شیطون ابرو باال بردم. دوب

 «آهان. همیشه یه جواب داره؟ تا آخر عمرم قرار خواستگارم بمونی؟ -

 اش رو به دماغم مالید، سر به عقب کشیدم. دست آردی

نه خیر پررو... ولی تا وقتی که اسمم از خواستگار نشه شوهر کال یه خواستگار داری که اونم  -

 «منم، بهت بگم حواست رو جمع کنی
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 ام رو خوردم. ای آخر چایو جرعه دماغم رو پاک کردم و روی کابینت نشستم

 «آهان پس میخوای شوهرم شی؟ -

هاش بود که با هر بار ورز دادن خمیر نگاهم کرد، یک جور خواستنی. نگاهم روی عضالت بازو

 حرکت میکرد. 

 «اگه بله بگی آره -

 هام قرمزه.میکردم گونهتابی به گردنم دادم. قلبم تند تند میزد و حس 

 «اممم باید فکرامو بکنم خب... -

 تا به خودم بیام دوباره دماغم آردی شده بود.

 «شما تا هر موقع دلت میخواد فکر کن. ولی فقط به من... -

 با اخم دوباره دماغم رو تمیز کردم. 

 «خب این دیگه چه فکر کردنیه؟ -

 کامال عوض شده بود.  سرش رو باال آورد و نگاهم کرد، حالت نگاهش

 «ای هم هست؟مگه کس دیگه -

 هنوز صورتم آردی بود، همون طور که پشت دستم رو به صورتم میکشیدم نگاهش کردم. 

 «یعنی چی؟ -

 «ای هست؟اش مشخصه ترانه. کس دیگهیعنی -

 ام. اخم نشست روی پیشونی

 «منظورت چیه؟ یعنی داری میگی بهت خیانت میکنم؟ -

 تر شد. اخمش عمیق 

 «منظورم اصال همچین چیز مزخرفی نیست -
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 «پس چیه؟ همینه منظورت دیگه -

 «ای هست یا نهتکرار نکن میگم نیست... منظورم اینه خواستگار دیگه -

 «نه من همچین چیزی گفتم مگه؟ -

 نگاهش رو ازم گرفت و خمیر رو پهن کرد روی سینی فر.

 «با توام سیاوش... -

 «ی؟اگه باشه بهم میگ -

 صداش یه جوری بود. ته صداش، یک جور ناراحتی موج می زد. دلم سوخت. 

 «سیاوش؟ -

 نگاهم نمیکرد. 

 «جونم؟ -

 «چی شد االن؟ -

 «ام پیدا بشه، بهم میگی؟چی چی شد؟ سوال پرسیدم... میگم اگه کسی -

 «سیاوش... این حرفا اصال بین منو توام زوده... زود نیست؟ -

 نفس بیرون داد.

هیچ کس با  یدونم زوده... زدن این حرفا بعد از یک ماه و نیم زوده...توی این دورو زمونهم -

 ۸این مقدار دوستی با کسی ازدواج نمیکنه... اما من به این یک ماه و نیم فکر نمیکنم ترانه.. 

ماهه میشناسمت و شبا با فکرت خوابیدم... توی سفر، توی کار، توی زندگی کنارم داشتمت... 

میگم االن بهش فکر کنیم ولی فقط میخوام بدونی قصدم از این رابطه چیه. از اینکه دوست ن

تر تالش کنم چیه... میخوام بدونی توی دلم چی میگذره که اگه یکی به عنوان دارم سخت

 «خواستگار اومد جلو نگی من تکلیفم با سیاوش معلوم نیست و به تردید بیفتی... همین
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 ترسه و اون چیز به خاطر من بود.د. اولین بار بود که میدیدم از چیزی میترسیلبخند زدم. می

مچش رو گرفتم و به سمت خودم کشیدم. حاال رو به روم ایستاده بود و با نگاهی متفاوت تر 

 از همیشه نگاهم میکرد. 

نم. کهات رو بهم میگی... شاید من یه کم با بقیه فرق میممنون که بهم احترام میذاری و فکر -

االن که هر تا هام عروس شدم و نه ام لباس عروس دوست داشتم، نه توی بازیمن نه بچگی

مردی رو دیدم خودم رو باهاش توی روز عروسی تصور کردم. من میدونم که تو چقدر میتونی 

عد یای. خودمم بمرد و مردونه وایسی پای یک زندگی. میدونم که از پس خیلی مشکالت برم

حاال میدونم که چی میخوام... میدونم که چقدر عشق  شکالی بزرگ و کوچیکگذروندن ماز 

دگیِ یک زن و احساسات توی زندگی مشترک مهمه اما به نظرم مهم تر از اون قبول مسئولیتِ

اش کمتر از ازدواجه اما باز هم مشترکه... دوست دارم توی این رابطه که بار تعهد و مسئولیت

نم. ببینم توی این مقیاس کوچیک هم من هم تو میتونیم موفق مهمه خودم و تورو محک بز

 « ام داشتم...ی قبلیبعد از شکستی که توی رابطه بشیم یا نه؟

 پرید وسط حرفم.

 «بهش حرف بزنی ترانه... نمیخوام راجع -

 «باید بدونی... -

 کالفه نگاهم کرد. 

یتونست غرورم رو له کنه. من چیز به اون اندازه نمبعد از اون شکست، حس میکردم هیچ -

شد... هاشون بدون من انجام نمیها سوگولی بودم. برنامهتوی اکیپ خیلی بزرگی از دختر و پسر

های همه بهم عوض شده، هزارجور قضاوتم کردن، هزار جور بعد از اون آدم حس میکردم نگاه

من کنارم موندن و دوستاپشت سرم حرف زدن، البته نامردی نکنم، همشون نه، اونایی که االن 

پشتم ایستادن ولی غرورم خرد شد چون توی کمتر از یه هفته که همه چیز خوب و خوش بود 

طرفم ولم کرد و رفت... بعد اون خیلی سخت گرفتم به خودم سیاوش. با هیچ آدمی وارد رابطه 
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باه کنم ام اشتنشدم، هر جایی پام رو نذاشتم، به هر کسی لبخند نزدم، برای اینکه دوباره نخو

ها خوش بگذرونم و جوونی کنم اما به خودم خیلی چیزارو زهر کردم. میتونستم مثل خیلی

ها منم دلم یه کسی رو خواست که کنارش باشم، باهاش حرف بزنم، دوستش نکردم. خیلی وقت

وام، ت اش رو پیدا کنم... اینکه االن کنارداشته باشم، اما باز احساساتم رو سرکوب کردم تا آدم

ساله به خاطر تفریح و گذروندن وقت نیست، من آدم گذروندن وقت  ۲۴مثل خیلی از دخترای 

به خاطر اینه که منم مثل تو به یه هدفی فکر میکنم...  ،نیستم سیاوش... اگر اینجام، کنارتم

اما دوست ندارم با عجله به سمت اون هدف برم، دوست ندارم احساسی تصمیم بگیرم. دوست 

ام رو بخورم. میخوام باهم، در کنار هم همه جور تجربه کنیم، غذا درست م چوب عجلهندار

یم و بیایم اونقدر باهم برکنیم، مهمونی بریم، مسافرت بریم، خیریه برگزار کنیم، خرید کنیم... 

ونه یا هایی گردنمچه وظایفی داریم، چه مسئولیت تا یاد بگیریم که هر کدوم توی این رابطه

دوست دارم اونقدر بشیم پوست و گوشت همدیگه هایی رو حتما باید دوتایی انجام بدیم... رچه کا

است که مطمئن میشم اینقدر بهم نزدیکیم و بهم موقعکه واقعا نتونیم جدا شیم ازهم... اون

 ... میخوام به یه جاییکنیم و میگذرونیمایم که هر چه که شد در کنار هم تحمل میوابسته

و ی اینارو به نحه دیگه ازدواج واسمون فقط یه کاغذ باشه، تعهد، مسئولیت همهبرسیم ک

 «احسنت انجام بدیم...

 هاش بود. لبخند کمرنگی روی لب

 «عاشق همین چیزات شدم. میدونی؟ -

قدر قشنگ ها چقلبم ریخت. عاشقم شده بود و شاید اولین بار بود که این جوری میگفت... اولین

 ف و با خجالت نگاهش کردم. بودند... بی حر

که اگه یه کاری رو شروع میکنی تا آخرش رو فکر میکنی، اینکه برای خودت، برای این -

 «... من خیلی خوشبختم که تورو دارمات احترام قائلیات برای آیندهزندگی

شدم. دست انداختم دور کمرش و بغلش کردم. موهام رو بوسید. میخواستم بحث داشتم آب می

 هارو نداشتم. عوض کنم. بیشتر از این تاب این حرف رو
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 «هارو خرد کنمبرو پی خمیرت تا خراب نشده منم زود سوسیس کالباس -

 «خوب بلدی بحث رو عوض کنیا... -

 لبخند زدم.

 «خجالت میکشم خب -

 «به این موضوعات حرف میزنیممیدونم. برو سرکارت. به وقتش راجع -

م که تموم کاری کارم. مه از کابینت به پایین پریدم و رفتم سراغ بقیهدر اداسری تکون دادم و 

های کثیف شدم، سیاوش غر زد و گوش ندادم. در حین ظرف شستن شد مشغول شستن ظرف

ی مواد رو به حالت مساوی روی خمیر به کارش هم نگاه میکردم که چطور تمیز و دقیق همه

ینی س پخش میکنه. فر رو روشن کردم تا گرم شه و بعد از چند دقیقه کار سیاوش هم تمام بود.

آشپزخونه رو مرتب کردیم. بعد سیاوش دستور داد که من  رو داخل فر گذاشت و با کمکش

ی میز هارو روکرد و ظرف بشینم و نگاه کنم تا اون میز رو بچینه، در بالکن آشپزخونه رو باز

کوچکش چید، در کمال تعجب دوتا شمع توی جا شمعی گذاشت و به بالکن برد. توی چهارچوب 

 در بالکن ایستادم و نگاهش کردم که با دقت میز رو میچید. 

 «چه خبره آقا سیاوش رمانتیک شدی؟ -

نم منم یه کاری کاز تو یاد گرفتم... تو همش واسم میزای خوش سلیقه میچینی... گفتم  -

 «ی دیگه خوشگل تر باشهدیگه... البته امروز وقت نشد قول میدم دفعه

 ام گرفت. خنده

 «باورم نمیشه -

 «چرا؟ -

ها بگم سیاوش واسم شمع روشن کرده و دستمال تا زده و نمیدونم... فکر کن مثال به بچه -

 «این جور چیزا... کرک و پرشون میریزه
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 «؟ دل ندارم؟چرا خب؟ مگه من چمه -

 «نه که چیزیته... ولی خب تو جلوی اونا خیلی بداخالقی... -

 «ای بابا... من که این همه باهاشون دوست شدم بازم میگن من بداخالقم؟ -

مثل سپهری؟ مثل مسعودی؟ مثل میالدی؟ نیستی دیگه... اخمو تری... واسه همین اونام  -

 «عمرا فکر کنن تو از این کارا بلدی

 «واسشون تعریف کن تا چشمشون در بیاد...برو  -

های رو به کانتر. اون داخل شدم تا اون هم داخل بیاد، نشستم روی صندلی ام گرفت وخنده

 هم اون طرف مقابلم ایستاد.

 «خب تا آماده شدن پیتزا یه نیم ساعتی وقت داریم. چیکار کنیم؟ -

 «آلبوم عکس داری؟ -

 «اگه تنهایی میبینی آره دارم -

 «چرا تنهایی؟ -

 «امخیلی عالقه ندارم به عکسای بچگی -

 دلم سوخت. نفسی بیرون دادم. 

 «اممم... بیا یه کم مشت زدن یادم بدهخب... ولش کن...  -

 «مشت زدن؟ -

 «هم داری آره دیگه... دیدم که کیسه بوکس داری..حتما دستکش -

 «جدی میخوای یاد بگیری؟ -

 «آره بدم نمیاد -

 «بیا بریمباشه..  -
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به دنبالش وارد اتاق دوم خونه شدم. چراغ رو روشن کرد و کشویی رو بیرون کشید، کشویی 

ها رو به سمتم گرفت. قرمز رنگ بود و از های مختلف. یکی از دستکشکه پر بود از دستکش

 های دیگه. نظرم کمی کوچیک میزد نسبت به دستکش 

 «چه طوری ببندی بد نیست...بگیر تا بانداژ هم بیارم... یاد بگیری  -

شاید من  شد...نمی ی دستشهارو گرفتم و رفتم توی فکر. این سایز دستکش اندازهدستکش

سعی کردم تا وقتی که دستکش هارو امتحان نکردم چیزی نگم. یک سری اشتباه میکردم؛ 

 ی خودش بانداژ بود آورد. نشست روی زمین.کش که به گفته

 «بیا بشین... -

 رو به روش.نشستم 

 «دستت رو بده... -

هارو کنارم گذاشتم. شروع کرد توضیح دادنِ اینکه چطور باید بانداژ به این بزرگی رو دستکش

 اهکش هارو بپوشم. با این بانداژببندم. بانداژ هر دو دستم رو بست و کمکم کرد که دست

 ام بود. کامال اندازه دستکش

 «این دستکشا که واسه تو کوچیکن -

 بلند شد و کمکم کرد که بایستم. 

 «واسه شاگردام اینارو خریده بودم -

 ابرو باال بردم. 

 «شاگردات؟ -

 «آره... -

 «چه شاگردی؟ -
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ام توی یه زیرزمین بود، اونجا شاگرد می گرفتم اون زمان که باشگاه نداشتیم هنوز، خونه -

 «ینجا...بعدشم که باشگاه زدم مجبور شدم شاگردای دخترم رو بیارم ا

 اخم کرده مقابلش ایستادم. 

 «واقعا؟ واقعا شاگرد دختر میاوردی اینجا؟ -

 یک ابروش رو باال برد. 

 «آره... چرا؟ -

 «آهان که اینطور...بعد اون وقت که من گفتم مربی میخوام بهم یاد بده پیغمبر شدی؟ -

 اش گرفت. خنده

کسم رو هش بگی بیا خونمون کیسه بوواسه اینکه یه دختر با شخصیت رو میبینی نمیشه ب -

 «نشونت بدم که...

 «یعنی اونا که بی شخصیتن اشکالی نداره بهشون بگی؟ -

 ام شد.هاش تایید حرفش بود. حسودیلبخند روی لب

 «ام داره... معلوم نیست چند نفرو واسه اینکه بهشون آموزش بدی آوردی اینجا...بخند خنده -

 «دِ ترانه... -

 اخم کردم. 

 «بهم یاد بدیاصال نمیخوام  -

... من کاری به کسی نداشتم، اونا میخواستن بیان یاد بگیرن منم پولمو اخم نکن سرتق -

 «میگرفتم، حاال دوست داشتن کارای دیگه کنن به من ربط داره؟
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ام رو هسعی کردم دستکشهم افتاده.  یهایبیشتر عصبانی شدم. علنا بهم فهموند یک اتفاق

دم. جلو اش گرفت و من بیشتر عصبانی شنمیتونستم چسبش رو باز کنم. بیشتر خنده ،در بیارم

 اومد و علیرغم تقالیی که برای فاصله ازش میکردم محکم بغلم کرد. 

نگ ام شاید پر از دخترای رنگ و رتنها کسی هستی که بهش فکر میکنم ترانه... گذشته تو -

هیچ وقت دوستشون نداشتم، کسی رو گول نزدم  باشه که برای یک نیاز باهاشون بودم، اما

ق و ای عشوقت، با هر کی بودم میدونست که برای چیه، تموم میشد و میرفت بدون ذرههیچ

 «ی جدی و عشقِی منی...عاشقی و دوست بودن و وقت گذروندن... تو اولین تجربه

طه م که توی یک رابدست از تقال برداشته بودم، کمی نرم شده بودم اما نه کامل. میدونست

ی طرف کاری داشته باشی، میدونستم که دخالت توی گذشته و اصال و ابدا نباید به گذشته

ام گههای دیسعی در فهمیدنش یک کار بسیار اشتباهیه، اما حس اینکه غیر از من خیلی آدم

 توی این خونه بودن ته دلم رو خالی میکرد. ازش جدا شدم و جدی نگاهش کردم. 

شون جنسی بوده و عشقی در کار نبوده، اگر داری میگی خیلی تجربه داشتی که همهپس  -

 «هم بوده و حاال پشیمونی مونده چی میگی؟ی جنسیمن بگم عشقی بوده و تجربه

لبخند روی لبش کم کم جمع شد و جاش رو به اخمی داد. این بحثی بود که خیلی دوست 

اب این سوال رو خیلی دقیق بدونم. حس کردم یک داشتم با سیاوش باز کنم. دوست داشتم جو

 چیزی تو گلوش سفت شد، چون صداش به سختی به گوشم رسید. 

 «با کی؟ با همون مرتیکه که ولت کرد رفت؟ -

 سری به عالمت مثبت تکون دادم. چند ثانیه مبهوت نگاهم کرد و بعد قلنج گردنش رو شکست،

ت و نفسش رو با فوت و محکم بیرون داد و بعد قدمی عقب رف یکبار به راست یکبار به چپ،

زد، از جوابش میترسیدم، اگر . قلبم تند میکشیدهاش هاش رو محکم به صورت و چشمدست

شد. وقتی دستش رو پایین آورد با آب میاون جوابی رو میداد که مدنظرم نبود بینمون شکر

رسیده تم. ترسیده بودم. خیلی تشدت مشتش رو کوبید روی کیسه. پریدم از جا و قدمی عقب رف
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مبهوت با دهانی خشک نگاهش بودم. دست به کمرش زد و چند دور، دور خودش چرخید. 

میکردم، میترسیدم با این عصبانیت حتی بالیی سر من بیاره... حس میکردم اون چیزی رو 

 میخواد که من دلم نمیخواست.

 «به والی علی.... میکشمش من اون مرتیکه رو پیدا کنم... به خداوندی خدا... -

 کشید. آب دهنم رو قورت دادم. هنوز با عصبانیت دور خودش میچرخید و نفس عمیق می

 «االن چی شد؟ -

 نگاهم کرد. جدی. با اخم. 

 «چی چی شد؟ -

 «به خودم و خودتهیچی نمیخوای بگی؟ راجع -

 «چی بگم؟ -

 «ها مشکل دارن با این موضوعنمیدونم. بعضی -

 از حرکت، قدمی به سمتم اومد، خیلی سعی کردم که تکون نخورم و جای خودم بایستم. ایستاد 

 «میدونی مشکل من چیه؟ -

 آروم گفت، اما پر از حرص. 

 «نه چیه... -

 «اش کنههمون آشغال ترکاینکه تو... دختری مثل تو... باید خام یه آشغال بشه بعدم  -

 آب دهنم رو قورت دادم. 

وده اس؟ هر چی باس سیاوش... چرا فکر میکنید سواستفادهیه چیز دو طرفهی جنسی رابطه -

 «لذتش دو طرفه بو....

 حرفم رو با فریادی که اسمم رو میگفت قطع کرد. 



@yekefarvardin یک فروردین نویسنده : هلیا.ع 

489 

 

 «ترانـــــــه....... -

 هام. بازی بدی رو شروع کرده بودم.پریدم از بلندی صداش، اشک جمع شد توی چشم

اده زی حرومبه اون مرتیکهیک کلمه، یـــــک کلمه راجع بس کن ترانه. نمیخوام دیگه -

 «بشنوم... فهمیدی چی گفتم؟

 هام رو از فریادش بسته بودم. لب زدم.چشم

 «باشه... -

 پر حرصزد. هاش. نفس نفس میهام رو گرفت توی دستنزدیک شدنش رو حس کردم. بازوم

 شروع کرد به حرف زدن. 

ز من... من هر بالیی بیارم سر خودم میارم... انگشتام جز اینکه هاتو... نترس اباز کن چشم -

 «ای باهات نداره میفهمی اینو؟نوازشت کنه کار دیگه

 دوستش داشتم. نگاهش کردم. 

ام کرده باشی برام مقدسی.... سخته برام.. آره... ات ندارم ترانه. هر کاریمن کاری به گذشته -

توام مثل من که هزارتا رابطه داشتم و نیاز داشتم نیاز  سخته... اما احمق نیستم که نفهمم

ت رو اداشتی... سختمه حتی فکر کنم دست کسی خورده به دستات، سختمه فکر کنم یکی تن

چیزا از دستت نمیدم.. هر چی بوده توی گذشته بوده... همینجام حرفش دیده، اما به خاطر این

 «مرو چال میکنیم ترانه... دیگه نمیخوام بشنو

 ام. هاش میدیدم. اشک چکید روی گونهدرد رو توی چشم

 «الکی گفتم... -

 نگاهش گرد شد و مبهوت نگاهم کرد.
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-تهمردی که کنارمه با این گذشهم بود بدونم چی میگی.. برام مازم عصبانی نشو، میخواستم  -

 یگذشته ای شبیه بهای که ازش خجالتی نداره و با صداقت ازش حرف میزنه اگه گذشته

 «خودش داشته باشم بازم کنارم میمونه یا نه

 در سکوت و دلخوری نگاهم کرد. 

ای که دوست دارن میکنن آخرشم میان دست میذارن روی خیلی مردا میرن هر کثافت کاری -

دختر آفتاب مهتاب ندیده... یا اگه با کسی باشن و بفهمن طرف قبل اونا با کسی بوده رهاش 

من میخواستم بدونم تو از کدوم دسته مردایی سیاوش. برام مهم بود.. ببخشید  میکنن و میرن...

که اینجوری گفتم... اگر میومدم ازت میپرسیدم شاید شرایطش اونقدر واقعی نبود که بتونی 

 «درست تصمیم بگیری

رفت و من تنها موندم وسط اتاق  بی حرف ش کشید و نفسش رو بیرون داد ودستی به موها

ی مشتی که خورده بود تکون میخورد. به سختی که هنوز داشت از ضربه کنار کیسه بوکسی

هایی آروم به سمت دستکش هارو در آوردم و بانداژ هارو لوله کردم و کناری گذاشتم و با قدم

آشپزخونه رفتم. نبود. نگاه چرخوندم سمت بالکن، ایستاده بود رو به تهران. در رو باز کردم و 

 ایستادم. گند زده بودم انگار.  به سمتش رفتم. پشت سرش

 «سیاوش؟ -

 «هوووم... -

 . شهام رو حلقه کردم دور تنش و سرم رو تکیه دادم به پشتچیزی برای گفتن نداشتم، دست

 «ببخشم... -

 چیزی نگفت. سکوت سیاوش بد بود. سکوتش خیلی بد بود.

 «سیاوش؟ -

 با همون صدای گرفته جواب داد. 
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 «ا ترانه؟میری سر بزنی به غذ -

 دستام رو محکم تر دور تنش حلقه کردم.

به این موضوع باهم حرف نمیخواستم ناراحتت کنم، دوست داشتم یه وقت، یه جوری راجع -

م. هم... نفهمیدم چی گفتم و چه طوری گفتبه شاگردات شنیدم ریختم بهبزنیم، وقتی که راجع

 «باور کن اصال قصد نداشتم این جوری بشه

 اومد. انگار از ته چاه در می صداش هنوز

 «مشکلی نیست، بریم به غذا سر بزنیم؟ میترسم بسوزه -

ای نبود. وا نمیداد. بی حرف دستام رو از دور بدنش باز کردم و داخل رفتم. خم شد و در چاره

 فر رو باز کرد و نگاهی انداخت.

 «هنوز کار داره -

 چیزی نگفتم. در فر رو بست.

 «ویزیون ببینیم؟... امروز اخبارو دنبال نکردممیخوای یه کم تل -

بعد بدون اینکه منتظر حرفی از من باشه به سمت تلویزیون رفت و نشست روی مبل. نشستم 

ام رو هارو جا به جا میکرد. بغض کرده پاهام رو جمع کردم توی شکمم. چونهکنارش، کانال

م و خیره شدم به مرد اخبارگوی کراوات هام رو دور پاهام حلقه کردهام و دستگذاشتم روی زانو

زده. بلند شد و دوباره رفت سمت آشپزخونه. نگاهش نکردم و هنوز خیره بودم به مرد اخبارگو. 

ی لواشکم رو بی حرف مقابلم گرفت. نگاهش بعد از چند لحظه دوباره کنارم نشست و بسته

ت از دستش گرفتم. چشم دوخکردم، توی نگاهش دلخوری بود هنوز. با لبخند تلخی لواشک رو 

پاهام رو روی مبل گذاشتم. هوا نشستم روی پاهاش و کفبه مرد. لواشک رو باز کردم و بی

 ای لواشک رو به سمتش گرفتم. ابرو باال انداخت. متعجب نگاهم کرد. تکه

 «من نمیخورم. نوش جان -
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 سر کج کردم و مظلومانه نگاهش کردم. 

 «شهات ترش ببخور حداقل تلخی -

 جانی نشست روی لبش. لبخند بی

 «نمیره پایین از گلوم... -

 «میره.. -

 «تاحاال بهت دروغ گفتم؟ -

 لواشک به دست چند لحظه مبهوت نگاهش کردم. 

 «نه... -

 «تاحاال حس کردی بترسم از گفتن چیزی؟ -

 «نه... -

رد کردی اونقدر مواقعیت رو بفهمی؟ فکر  ،خوبه... پس چرا سعی کردی با گفتن دروغ بهم -

 «نیستم توو چشمات نگاه کنم و چیزی که میخوام رو بگم؟

 دوباره بغض نشست توی گلوم. 

 «نگو این جوری سیاوش -

ی عمرم نترس بودم. حتی به خاطر این نترسی و صداقت کارم رو از دست واسم سواله... همه -

م ه این موضوع چی فکر میکنبدادم... بعد تو فکر کردی اگر بیای یه کلمه ازم بپرسی راجع

 «حتما بهت دروغ میگم؟

ی اشک درست نگاهش رو هام کمی اشک جمع شده بود، سعی کردم از پشت پردهتوی چشم

 ببینم. 
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من نگفتم دروغ میگی، گفتم میخوام توی شرایط قرار بگیری... اگر میدونستی من این  -

درست بود رو نمیدادی...  %۱۰۰که  مشکل رو ندارم و صرفا ازت سوال میکنم شاید اون جوابی

 «همین

اس... چطور فکر کردی که من به خاطر همچین موضوعی ولت ی دیگهآخه اینم یه مسئله -

 «چیزم شک داری ترانهقدره یعنی؟ حس میکنم به همهکنم؟ دوست داشتن من همینمی

 هام بود نگاهشمهایی که تو چشهارو رها کردم روی میز و چرخیدم به سمتش، با اشکلواشک

 هام صورتش رو قاب گرفت. کردم، دستم

ست ی دومن به هیچی شک ندارم سیاوش... از نظر تو این یه موضوعی نیست که به اندازه -

داشتن و عالقه مهم باشه، اما از نظر خیلی از آدمای دورو بر من این موضوع مهمیه. تو فکر 

 «به این قضیه نه از دید تو... ن آدما نگاه می کنمکن که من دارم از دید او

 هاش رو نوازش کردم. بی حرف نگاهم میکرد. ته ریش

 «جور بدی گفتم، میدونم ازت معذرت میخوام دوست ندارم شبمون خراب شه... من رو ببخش -

هاش رو حلقه کرد دور کمرم و موهام رو سر کج کرد و کف دستم رو بوسید. گر گرفتم. دست

 نوازش کرد. 

ه این ببهش بشنوم خب؟ نه راجعحث رو اینجا تموم کنیم ترانه. دیگه نمیخوام راجعاین ب -

 ....«به اون مرتیکهموضوعات حاشیه، نه راجع

 لبخند زدم. 

 «چشم... تو اخم نکن... هر چی تو بگی -

 اش گرفت و سری به طرفین تکون داد. خنده

 «طوری آروم میشمچه یه جوری منو رام خودت کردی که اصال خودمم نمیفهمم -

 ابرو باال بردم.
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 «دیگه دیگه... حاال بیا یه کم لواشک بخور... -

 ...«نمیخوام عزیزم -

 «یه کم دیگه... -

 «باشه یه کم -

اش رو خودم با لذت خوردم. من ای از لواشک آلبالویی رو توی دهنش گذاشتم و بقیهتیکه

رو دنبال میکرد و من هم بی حرف بدون هامشغول خوردن لواشک بودم و سیاوش با دقت خبر

 ود. ها پر بو دهنم از لواشک مگه به تلویزیون خیره شده بودمیگو چی اینکه بفهمم اخبار

 «افتهبسه فشارت می -

 رو از دستم گرفته بود.بسته

 «اِ نه... بده دیگه -

 «بذار واسه بعد غذا واسه هضم... خوبه؟ -

 « باشه گولم بزن -

 «شام؟ دیگه فکر کنم حاضرهبریم واسه  -

 «بریم -

ر ی کوچیک تقسیم کرده بود و بهارو به تیکه ی خوشمزهده دقیقه بعد، پیتزای برشته شده

ت هارو با کبریای رو که خریده بود رو آورده بود سر میز. شمعاش و اصرار من نوشابهخالف میل

 هارو میدیدم. عهای تیره رنگش نور شمروشن کرد و حاال من داشتم توی چشم

 «اس... اما در همین حد از دستم برمیادمیدونم میزم خیلی مسخره -

ش ای رو که هم توشب به یادموندنی ،لبخند زدم و با گرفتن عکسی از میز و عکس دوتایی

به خوردن و براش حرف زدم. رو ثبت کردم. با اشتها و اشتیاق شروع کردم  آشتیقهر بود هم 

 ردن، سیر شدم و سنگین تکیه دادم به صندلی. بعد از یک ربع خو
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 «وای سیاوش... خیلی خوشمزه بود... -

 لبخند زد. 

 «شم برات میذارم توی ظرف ببر با خودت سرکار بخورنوش جونت... بقیه -

 اهل تعارف نبودم. 

 «ام برای خودت بردارباشه ولی یه ذره -

 چیزی نگفت. نگاهش کردم.

 «چرا ساکت شدی یهو -

 «یخواستم یه چیزی بهت بگمم -

 هاش.یک جوری بود لحنش. خیره شدم به لب

 «بگو... -

باید یکی دو هفته برم خارج از شهر... نمیتونم بهت بگم از فردا یه ماموریتی بهم خورده...  -

 «بهش بهت بدمکجا و یا توضیحی راجع

کرده بودم. به  دوست نداشتم دور شدنش رو. تازه بهش عادتام. اخم نشست روی پیشونی

 بودنش و دیدنش. 

 «چه ماموریتی؟ -

رییس بخش قبلی یعنی همون سازمان مبارزه با مواد مخدر که من توش کار میکردم عوض  -

زنگ زد و ازم خواهش کرد  ،شده... با اینکه االن من تو سازمان حفاظت ارتش پذیرش شدم

 ها کاریخوان برن من سالای بهشون کمک کنم چون توی اون شهری که مواسه یه پرونده

 «کردم و خیلی خوب اونجارو میشناسم...

زد. این اولین بار بود که در این چندماه تازه حس میکردم که کار و شغلش دقیقا قلبم تند می

 چیه. لب زدم:
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 «خب؟-

 لبخند زد و دست دراز کرد و دستم رو گرفت. 

هت زنگ د کمتر... موبایل ندارم که بخب دیگه همین.. یکی دو هفته نیستم، شاید بیشتر شای -

بزنم واسه همین ازت میخوام، مراقب خودت باشی... تنها جایی نری، اگر هم کاری پیش اومد 

ازت خواهش میکنم با سپهر یا با رضا برو. به جفتشون میسپرم. بذار من خیالم راحت باشه. 

 «خب؟

 متعجب نگاهش میکردم. موبایل هم نداشت؟

 «بری که موبایل نداری؟ مگه کجا میخوای -

چیزی نمیتونم بگم عزیزم. متاسفم. ولی نگران نباش... چیزی نیست که بار اول انجام بدم...  -

مام اون تبرسونم تا یه مشت محکمی بزنم توو دهن  من نیاز دارم این کارو به درستی به پایان

شده و بسته شده بود رو  های موفقی که زیر دستم حلها که این همه سال تجربه و پروندهآدم

 «دوباره به یاد بیارن

 هاش رو محکم گرفتم.. دستمترسیده بود

حتما خطرناکه که اینجوری میگی... که موبایل نداری... مثل همون داستانیه که واسم تعریف  -

 «کردی آره؟ توی سیستان تیر خورده بود به پات؟ آره؟

 ه جا کرد و کنارم آورد. اش رو جا باز ناآرومی من ناآروم شد. صندلی

هیچ چیز خطرناکی وجود نداره واسه چی نگرانی؟... من بهت قول میدم صحیح و  عزیز من -

 «باشه؟ قول من قوله سالم برگردم.

م ی من بغلاون هم متعجب از گریهها گریه کردم. عجیب بود اما گریه کردم. درست مثل بچه

ای رو آروم کنه نوازشم کرد، من رو به زور هکرد و من رو داخل برد، درست مثل اینکه بچ
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قلقلکم داد. ته دلم ترسیده بودم اما برای اینکه با خیالی راحت بره، سعی کردم  خندوند و

 قراری نکنم. چایی دم کرده بود، ریخت و من مثل خودش تلخ خوردم. بی

یست تا این موقع ات رو خوردی آماده شو ببرمت خونه.. دیروقته... درست نعزیزم... چایی -

 «بیرون باشی

 «میخوام بمونم -

 ابرو باال برد و نگاهم کرد. 

 «بمون من حرفی ندارم... چی میخوای بگی به مامانت؟ بابات چی نیومده؟ -

 «نه بابام نیومده به مامانمم میگم دفتر میمونم -

 «دروغ درست نیست عزیزدلم -

 «واسم مهم نیست میگمخب دلم میخواد بمونم... چی بگم راستشو بگم؟  -

دِ... باشه... بگو دفتر میمونم... حاال به مامانتم راستش رو بگی فکر میکنه اینجا چه خبره  -

 «دلیل مشکوک میشهبی

 اسی برای مامانم فرستادم.اماس

 «تو فردا کی میری؟ -

 «میان دنبالم ۶صبح زود...  -

 بود.  ۱۱نگاهی به ساعت انداختم 

 «ت رو بکن... من میز شام رو جمع کنمکارا باشه... برو -

 «ی اینا میرسمالزم نیست تو کاری کنی. استراحت کن من به همه -

 بلند شدم.

 «اینقدر لوسم نکن سیاوش... برو وسایلت رو جمع کن -
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 اش اومد. صدای آروم خنده

 «هارو بذار توی ماشین... با دست نشورباشه، ظرف -

 «باشه -

 سیاوش

ها استفاده ها داشتم و برای ماموریتسال هاک کوچک مشکی رنگی کوسایلم رو توی س

میکردم ریختم. عکسی از ترانه که چاپ کرده و بریده بودم هم توی جیب ساک گذاشتم و بعد 

رو ببینه.  امی ضد گلولهساک رو توی کمد دم در قایم کردم. دوست نداشتم ترانه کُلت و جلیقه

 شت روی کابینت هارو دستمال میکشید.وارد هال شدم و سرکی کشیدم دا

 «ترانه خانم... -

 سرباال آورد.

 «مامانت چیزی نگفت؟ -

 «گفت مراقب باش -

 «نمیخوای بخوابی؟ -

 «چرا بخوابیم دیگه... توام میخوای صبح زود بیدار شی -

 «لباس راحتی نمیخوای؟ -

 هاش رو شست و خشک کرد.دست

 «یدی چرا میخوام اگر نه با همین جین میخوابماگر لباس شاگردای سابقت رو بهم نم -

 ام گرفت. خنده

یار ام ندارم... توام یه دست لباس ب... دیگه هر چی باشم لباس زنونه توی خونهسرتقو ببینا -

 «ی بعد...دفعه برای بذار اینجا
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 «باشه... -

 «ات میشههای خودم هست... بیا ببینم کدومش اندازهشلوارک -

 «تشویی تا تو پیدا کنی...من میرم دس -

 «برات یه مسواک نو هم گذاشتم از این به بعد اون واسه شماست -

 «اِ امروز مسواک برداشتی واسه من بود؟ -

 «بله -

 «میدونستی شب میمونم؟ -

 «نه خیر... گذاشتم گفتم یه وقت نیاز میشه -

 «ممنون -

رانه برای من بسیار کوتاه بود و برای تدار که و بعد از باال و پایین کردن کمد یک شلوارک بند

هاش بود پیدا کردم. از دستشویی که بیرون اومد، موهاش رو جمع کرده احتماال تا روی زانو

 ی خودم.بود ترانه بود و صورتش رو از آرایش شسته بود. شده

 «ات میشهبیا عزیزم. این رو بپوش. ببین اندازه -

 «باشه -

رو بستم و برای زدن مسواک وارد دستشویی شدم، وقتی بیرون بی حرف بیرون اومدم و در 

اومدم ترانه رو دیدم که توی چهارچوب در اتاق ایستاده و کمر شلوارک رو توی دستش گرفته. 

 دار شده بود.اش خندهقیافه

 «گشاده -

 ام گرفت. خنده

 «خب... این تنگ ترینش بود سرتق... با همین برو زیر پتو... -
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 «نداری؟ بپوشم؟ مثل پیراهن بشه برام؟ اونجوری راحت ترم ت بزرگیه تی شر -

 «کمد دوم رو باز کن هر چی میخوای بردار -

 دلیل چرخی داخلبیای گفت و برگشت داخل اتاق و من هم برای اینکه راحتش بذارم باشه

 زدم.  خونه

 «بیا سیاوش... -

اش بود هی رنگ که تا باالی زانوبرگشتم به اتاق، نشسته روی تخت با پیراهن گشاد طوس

 شونه به دست موهاش رو باز کرده بود. 

 «ات استفاده کنم؟میتونم از شونه -

 «وایسا یه تمیزش رو برات بیارم -

 «همین خوبه -

 «نه اون زبره اذیتت میکنه -

 بیرون آوردم.  ی نوییاز داخل کشو شونه

 «یا این فکر کنم بهتره. به درد من که نخورد. اشتباه خریده بودمب -

 رو بگیره. راز کرد تا شونهلبخند زنان دست د

 «میذاری من شونه کنم؟ -

 ای زد. لبخند دلبرانه

 «باشه... -

 اش رو شونه کردن. آروم و با حوصله. نشستم پشت سرش و شروع کردم موهای مواج

 «خیلی آرومی -

 «نمیخوام دردت بیاد -
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 «نمیاد -

 «اینجوری آروم بلدم من -

 «باشه خب... -

 ش با لبخندی بر لب، با شونه موهاش رو نوازش میکردم. موهامست شده از بوی

 «سیاوش؟ -

 «جانم -

 «مراقب خودت هستی دیگه نه؟ -

 «بله عزیزم. مراقبم -

 «اصال نمیتونی بهم زنگ بزنی؟ -

 گرانم نباشتو نبعید میدونم عزیزم. اونجایی که میرم نمیتونم از سیگنالی استفاده کنم...  -

 «باشه؟

 «نمیتونم -

ودی تنها جایی نرو، توی دفتر که بتونی، تو قوی ترین دختری هستی که من دیدم. فقط می -

 «باشه؟ ها هم باال.در رو حتما قفل کن. با ماشینت هم جایی رفتی در همیشه قفل باشه، شیشه

 «چشم تو لطفا نگران من نباش -

 «سعی میکنم -

 «خوبه سیاوش ممنون -

  شونه رو پایین آوردم و بلند شدم. 

 «ات بشه تا صبحآب میخوای برات بیارم؟ سس خوردی شاید تشنه -

 «خودم برمیدارم -
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 رفتم سمت در. 

 «بخواب برات میارم -

 با لیوانی آب برگشتم به اتاق و لیوان رو کنار تخت گذاشتمش. 

 «ات نیست؟چیزی نمیخوای؟ گرم -

 «نه خوبه -

 پتو رو کنار کشیدم تا دراز بکشه.

 «بالشتت خوبه؟ -

 «خوبه -

شده  ی رهای آب آوردنم موهاش رو بافته بود. ترهپتو رو کشیدم روی بدنش. توی این فاصله

 از بافت رو از روی صورتش کنار زدم. 

 «خوب بخوابی عزیزم -

 اش رو بوسیدم. خم شدم و پیشونی

 «تو نمیخوای بخوابی؟ -

 «ا خوابم میبرهچرا منم یه کم تلویزیون ببینم چشمام گرم شه دیگه همونج -

 چند لحظه نگاه توی صورتم چرخوند. 

من اینجا نموندم که تو روی مبل بخوابی... خب میرفتم خونه که توام راحت روی تختت  -

 «بخوابی

 بی حرف نگاهش کردم. 

 «چرا اینجوری نگاه میکنی؟ اینجا واسه توام جا هست... -

 دستم رو از روی موهاش برداشتم و صاف ایستادم. 
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 « اشه چشم...ب -

ی اولین شب کنارش. به پهلو خوابیدم تخت رو دور زدم و بعد خودم رو کشیدم زیر پتو. تجربه

 و اون هم به پهلو خوابید. دستم رو کشیدم روی موهاش. 

 «چشم خوشگل... -

 هاش. خیره شدم به چشمپلکی زد و بعد خندید. 

 «دلم برات تنگ میشه -

 لب زد:

 «منم... -

 «خب؟ زود میام. -

 «خب... -

 «بخواب -

د. اش سخت بود. خیلی سخت بوام. دوریبی حرف تن جلو کشید و سرش رو چسبوند به سینه

اش نوید این رو میداد های مرتبموهاش رو نوازش کردم، اونقدر نوازش کردم تا صدای نفس

استم برم ها میخواز مدتو نیم صبح، توی خواب و بیداری بودم. بعد ۵که خوابش برده. تا 

برنامه ریزی شده بود. تیمی که مخدر بزرگ مواد تیمماموریت، ماموریتی که برای انهدام یک 

ای هی قوی با پلیسای درست کرده بودند و تا االن به خاطر رابطهبرای خودشون امپراطوری

یادی شد بخش زفاسد سرپا بودند و روز به روز قدرتمند تر شده بودند. اگر این تیم منهدم می

انس بد شدم. از شساعت رو نگاه کردم، باید بلند می شد.از تولید شیشه داخل کشور نابود می

من، اولین شبی که ترانه کنارم آروم خوابیده بود نمیتونستم تا جایی که میتونم از بودنش و 

 شرو تا زیر گردنترین جدایی بود. پتو بوی تنش لذت ببرم. آروم از خودم جداش کردم، سخت

باال کشیدم و برای شستن دست و صورتم به دستشویی رفتم. مسواکش رو کنار مسواک خودم 
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دیدم و لبخند زدم. من خوشبخت بودم که ترانه رو کنارم داشتم. دست و صورتم رو شستم و 

هام رو گذاشته بودم. پوشیدم، جوراب مشکی، شلوار مشکی رفتم به اتاق کناری که لباس

کی، کمربند مخصوص که دوجا برای اسلحه داشت و بعد کت مشکی. از ای، پیراهن مشپارچه

ها خوابیده بود. باید بهش میگفتم دوستش دارم؟ چهارچوب در ترانه رو نگاه کردم. مثل فرشته

شاید برنمیگشتم. هیچ وقت هیچ ترسی برای رفتن نداشتم. هیچ وقت برام مهم نبود زنده 

میکردم چون چیزی برای از دست دادن نداشتم. اما حاال... برگردم یا مرده. اصال به بعدش فکر ن

تکون  هاشاش رو بوسیدم. پلکاین دختر بود. جلو رفتم و توی تاریکی اتاق خم شدم و گونه

 خورد، سرم رو عقب نکشیدم. 

 «سیاوش... -

 هاش رو ریز کرده بود و نگاهم میکرد. چشم

 «جونم.. -

 «داری میری؟ -

 «آره عزیزم. بخواب -

 هاش رو بلند کرد و انداخت دور گردنم.دست

 «نرو... قول میدم عصبانیت نکنم دیگه... -

 دست کشیدم به صورتش. دلم ریش شد، بغض گرفت گلوم رو. 

 «وقت. بخواب... من زود میامقربونت برم... تو عصبانیم نکردی هیچ -

 «نرو... -

 اش رو بوسیدم.پیشونی خم شدم و

 «ترانه... زود میام. قول دادم بهت...نکن این جوری  -
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ای ههام که کمی با لباسبلند شد و نشست، من هم نشستم کنارش. نگاهم کرد، به لباس

 وقت غیر از زمان کار نمیپوشیدم. ام فرق داشت. این مدل شلوار و این مدل کت رو هیچهمیشه

 «بخواب سرتق... تقصیر منه بیدارت کردم -

 کرد. به خودم فشردمش شاید واقعا برنمیگشتم. تن جلو کشید و بغلم 

 «ترانه... -

 بغض کرده بود. 

 «جانم... -

 نفس بیرون دادم. سخت بود اما میتونستم. 

 «من...من خیلی دوستت دارم... -

سر عقب کشید و مبهوت نگاهم کرد. لبخند تلخی زدم. فکر کنم اولین باری بود که این حرف 

 رو به کسی میزدم. 

 «مراقب خودت باش... بخواب.... –اش رو بوسیدم گونه –دوستت دارم... خیلی  -

از جا کفشی و ساکم رو از  های مشکی رنگ روبلند شدم و بی حرف از اتاق خارج شدم، کفش

کردم.  . در رو بازیکبار دیگه وسایلم رو چک کردمداخل کمد بیرون آورد. کفش رو که پوشیدم 

 هایی اشکی نگاهم میکرد. تم. با چشمام نشست. برگشدستی روی شونه

 «منم دوسِت دارم -

ن چیزی بود تریقشنگ وقتی گفتم دوستش دارم انتظار نداشتم که اون هم بگه، حاال شنیدنش

. لبخند زدم و دست دور کمرش انداختم و که میتونست توی این حال و روز برام اتفاق بیافته

 بغلش کردم. دست انداخت دور گردنم. 

 «ه چرا؟ میخوای خودم رو میزنم به نشنیدنگری -

 ام. مشت زد به سینه
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 «نه خیر... وایمیسی لباس بپوشم منم؟ بیام پایین... حداقل آب بریزم پشت سرت -

 ابرو باال انداختم و کمی ازش فاصله گرفتم.

 نه ترانه... دوست ندارم کسی از همکارام تورو ببینه... حوصله ندارم توی زندگیم فضولی -

کنن... میخوای آب بریزی دستت درد نکنه وقتی سوار شدم و رفتم از روی بالکن بریز، اونم نه 

 «صبحه ۶با یه لباس بهتر... بعدم برو بخواب...  –ای کردم به پاهای لختش اشاره –اینجوری 

 ای گفت. باشه

 گه چیزیدیگه تکرار نکنم ترانه. مراقب خودت باش... خب؟ به سپهر و رضا هم سپردم ا -

اره کردم اش –این کلید شماست  خواستی به اونا زنگ بزن خب؟ با رضا هم تعارف نکن اصال...

بیا  هر موقع خواستی –بهش آویزون بود  و یک ریموت پارکینگ به جا کلیدی که یک کلید

 «اما هم وقتی داخل بودی هم وقتی رفتی در رو قفل کن باشه؟

 نگاهی کرد و لبخند تلخی زد.  "نظرمچش"کلید رو برداشت و به جا کلیدی 

 «باشه... ممنونم ازت... -

 ام رو بوسید. جلو اومد و محکم گونهبعد 

 «به سالمت...برو  -

 «فعال خداحافظ -

 «خداحافظ... -

ای که از راهرو خارج نشده بودم در رو نبسته بود و بعد هارو پایین رفتم و دیدم که تا لحظهپله

میکنه، ساکم رو توی صندوق پرشیای مشکی گذاشتم  منهان شده و نگاهدیدم که پشت پرده پ

هام خداحافظی کردم و به مرد احمد نام سالمی دادم. قرار بود باهم سفر و با فشردن چشم

زد برای دوستت دارم ترانه، اما باید تمام فکرم رو میذاشتم روی این قلبم هنوز میکنیم. 
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ت ام رو میتونسحدیث های پشت سرم و استفعای اجباری ی حرف وماموریت. ماموریتی که همه

 به باد فراموشی بده. 

 «داداش موبایلت رو میدی؟ -

 «برای چی؟ -

 «گفتن ازت بگیرم -

 «به چه علت؟ -

 «ینکهاهارو بررسی میکنن، آشنا دارن مثلکه استفاده نکنی اونجا. محض احتیاط... سیگنال -

ار جاها رفتم. ب مهدکودکه؟ صدبار تاحاال من اوننکه مگه هنوز که نرسیدیم این یک، دو ای -

اولم نیست. اگر رییست مشکل داره منو برگردون و یکی دیگه رو پیدا کن تا هدایت تیمتون 

 «رو انجام بده

 «به خدا من مامورم و معذور -

 «باشه، برگردون منو... -

 «ش صحبت کنی؟نه داداش آقا لطفی قاطی میکنه... میخوای زنگ بزنم با خود -

 «من حرفی ندارم. اگه خودش کارم داره میتونه زنگ بزنه -

 «ها...داداش نگو اینجوری به خدا شاکی میشه -

 «همین که گفتم -

تم ی با مرد پشت خط که میدونسناچار موبایلش رو در آورد و تماسی گرفت، بعد از صحبت کوتاه

 گرفت. بی حرف گوشی رو گرفتم. س جدید سازمانه موبایل مدل قدیمی رو به سمتم ریی

 «بفرمایید... -

 «احوالت چطوره پسر؟ -
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 «خوبم اگه سر صبحی نرن روی مخم -

مشکل کجاست؟ تو که نمیخوای از گوشیت استفاده کنی... حاال چه اشکالی داره بدیش به  -

 «احمد؟

 «ای رو انتخاب کنید برای اینکاراشکالی نیست، کس دیگه -

 رو انداختم توی بغل احمد. مبهوت نگاهم کرد.قطع کردم و موبایل 

 «دور بزن -

 «داداش نکن اینجوری... منتظرمونن... -

 موبایل شروع کرد به زنگ خوردن، گرفت سمت من. 

 «بله؟ -

 «دوست ندارم کسی روم قطع کنه -

 «بهم دارین من رو وارد کاری کنید ای راجعمن هم دوست ندارم اگه شک و شبهه -

 ات میدونم. میدونم خطاکاربه گذشتهای به تو ندارم پسر... همه چیز رو راجعشبههمن شک و  -

 «نیستی

پس بذارید کارم رو انجام بدم، اون جوری که خودم میدونم... موبایلمم میدونم کی و کجا  -

باید خاموش کنم، فعال روشن میمونه چون کسی رو دارم که نگرانشم و میخوام ازش خبر 

 «بگیرم

 «ن همون خانمی که واسش درخواست محافظ کردی؟آها -

 هام رو روی هم فشردم. لب

 «آره؟ -

 «بله... -
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حق داری... رییس اون باند بزرگ اگر بفهمه کی داره میاد سمتش حتما به عزیزانش آسیب  -

 «میرسونه

 «هیچ غلطی نمیتونه بکنه -

ات وتا... جلوی در خونهمن هم مراقبم پسر. نگران نباش. یه دونه محافظت رو کردم د -

 «منتظرن. فقط بهش گفتی یا نه؟

 «نه. نمیخواستم بترسه -

وشیت های تیم نگو که گی بچهباشه. هر کاری که فکر میکنی درسته بکن، فقط به بقیه -

دستته، من دستور دادم و از همشون تمام وسایل ارتباطی رو گرفتم... اگر بفهمن تو داری شاید 

 ...«یه کم ناراحت بشن

 «حواسم هست -

 «امیدوارم با دست پر برگردی... -

 «ایشاهلل -

 «احمد امینِ منه. خبرهارو از اون میگیرم... کاری داشت بهش بگو که به من بگه -

 «باشه -

 «به سالمت -

بی حرف قطع کردم و دوباره موبایل رو انداختم توی بغل احمد. موبایلم رو از توی جیبم در 

 برای ترانه نوشتم.  اسیامآوردم و اس

سرتقم... یه کم دیگه باید گوشی رو خاموش کنم... دوستت دارم. دوستت دارم. دوستت دارم.  "

 "مراقب خودت باش...

 سریع جواب داد. 

 "زود برگرد پیشم منم دوستت دارم..."
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مد تادیم. احی نفرات ایسی اتوبان منتظر بقیههمین کافی بود که لبخند بزنم. کمی بعد گوشه

 سیگاری روشن کرد. 

 «تا بقیه بیان من پیاده شم یه زنگ بزنماحمد آقا...  -

 «باشه داداش مشکلی نیست -

ه های بسیاری باالخربعد از خوردن بوقرضا رو گرفتم.  پیاده شدم و شمارهسری تکون دادم و 

 آلود بود. جواب داد. خواب

 «هان؟ -

 «مرگ -

 «چته کل صبح؟ -

 «هات رو بده به منپاشو بشین رضا، میخوام یه چیز مهم بگم. کامال گوش -

 تکون خوردنش رو حس کردم. 

 «چی شده؟ -

 نگران پرسیده بود. 

ه ماموریت بهم خورده، دیروز تازه بهم اطالع دادن االن دارم میرم... شاید چیزی نیست... ی -

ی و های سابقه، گوشیکی دو هفته طول بکشه بیام، جایی که میرم شرایطش مثل ماموریت

اینا ندارم و نمیتونم هیچ ارتباطی بگیرم... خطرش باالست رضا، یه امپراطوری رو باید خراب 

، اش رو فرستادمام مراقب خودت، ویدا و ترانه باشی. واست شمارهکنیم. برای همین ازت میخو

بهش زنگ بزن و هر چی شماره داری بهش بده، از باشگاه و خونه و موبایلت، بهشم گفتم اگه 

اش کن که اگه مشکلی پیش اومد به تو بگه، دوستای کاری داشت حتما بهت بگه، توام قانع

..باشه؟ بعدم چون این چند ماهم با ترانه دیده شدم محض ان.ان اما سادهاش آدمای خوبیدیگه

اطمینان واسش محافظ گذاشتم ولی نمیدونه... اما توام مراقب خودت خیلی باش، هر مورد 
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ای که واست فرستادم به نام آقای لطفی زنگ بزن و اطالع بده... به مشکوکی دیدی به شماره

 «ویدا هم حتما بگو مراقب باشه... دیگه...

 «سیاوش چرا قبول کردی؟ -

 «االن جای این حرفا نیست رضا -

اگه زبونم الل چیزیت بشه این دختر میمیره احمق... حاال که زندگی رو زده بهت واسه چی  -

 «برای خودت دردسر درست میکنی؟

واسه اینکه غرورم رو به خودم برگردونم رضا. باید اینکارو میکردم. نمیخوام جلوی ترانه و  -

سرم پایین باشه، نمیخوام اگه رفت آمارم رو در بیاره هر کی رسید چهارتا حرف پشت باباش 

 «سرم بگه... به خاطر ترانه این کارو می کنم

 «فکر می کنی ترانه راضیه؟ -

خفه شو رضا لطفا. االن وقت این چیزارو ندارم... چیزایی که گفتم رو انجام بده داداش. اگر  -

 «ت. ویدا و ترانه امانت دستت..برنگشتم بدون خیلی میخوام

 انگار که بغض کرده بود. من هم.

 «خفه شو زر مفت نزن... زود برگرد، گور بابای من.. اون دختر میمیره بدون تو -

 سعی کردم لبخند بزنم. دلم برای ترانه تنگ شده بود.

 «باشه... میام زود...صحیح و سالم... مراقب خودت باش رضا... -

هام مراقبت میکنم... نگران نباش. ودت باش داداش... از خانومت مثل چشمتوام مراقب خ -

 «باشه؟

 «میدونم که این کارو میکنی -

 «هر موقع تونستی بهم زنگ بزن -

 «بعید میدونم بتونم... باید برم رضا، بقیه اومدن... فعال داداش -
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 «مراقب باش... خداحافظ -

ای هخیره شدم به آیینه بغل و به پرشیا حرف چند نفس عمیق کشیدم و نشستم سرجام و بی

 کاش میتونستم دوباره ترانه رو ببینم. .که پشتمون صف کشیده بودند یمشکی رنگ

 "هر جا برم هر جا بری یاد توام من..."
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 ترانه

از رفتن سیاوش یک هفته میگذشت. نه زنگی زده بود و نه پیامی از سمتش گرفته بودم. خودم 

ال حاش رو میگرفتم و اون زن میگفت که موبایلش خاموشه. بیها مدام شمارههم مثل دیوونه

رای روز بروم. دیهای روبهو خسته پشت سیستم نشسته بودم و چشم دوخته بودم به عروس

 عکاسی رفته بودم و حاال کلی کار سرم ریخته بود. صدای لیدا من رو از جام پروند. 

 «ترانه... غذا بکشم برات؟ -

 «نه تو بخور -

 «وایمیسم باهم بخوریم -

 «ام نیست اصالنه بخور تو... من گشنه -

 «لوس نکن... هیچی نخوردی از صبح -

 «به خدا اشتها ندارم -

 «بیا غذا و گه بهت زمان میدم، کارات رو کننیم ساعت دی -

نفسی بیرون دادم و عکس جدیدی داخل فوتوشاپ باز کردم. موبایلم به صدا در اومد، نگاهم 

 سریع چسبیده شد به صفحه. رضا بود. موبایل رو به گوشم چسبوندم. 

 «سالم رضا... -

 «سالم آبجی... حالت چطوره؟ -

 «خوبم تو خوبی؟ -

 «بیحالی چرا؟ -

 «ام... چه خبر؟یه کم کارام زیاد بود امروز خسته -

 «هیچی سالمتی شما... شما چه خبر؟ -
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 «من هیچی... سیاوش بهت زنگ نزد؟ -

 «نه قربون شکلت... دستش به تلفن برسه که به من زنگ نمیزنه دختر. به تو زنگ میزنه -

 بغضم گرفت. 

 «رضا مطمئنی حالش خوبه؟ -

 «که مطمئن باش به گوش ما می رسید... خوبه. اگه چیزیش بود -

 تر از چیزی بود که فکر میکردم. حرفش منطقی بود، نفسی بیرون دادم. نبودنش سخت

 «باشه باز اگه خبری شد بهم بگو خب؟ -

 «باشه... نگران نباش -

 «سعی میکنم -

 «کاری نداری ترانه؟ جای نمیخوای بری؟ اگه میخوای بری بگو من ببرمت.. -

 کمرنگی بین این بغض لعنتی زدم. روزی صدبار زنگ میزد و همین هارو میپرسید.لبخند 

 «ام ندارم... نگران نباشدفترم رضا به خدا... کاری -

 «باشه ترانه جان. مراقب خودت باش. هر موقع خواستی بهم زنگ بزن.. تعارف نکن -

 «حتما... -

 «مزاحمت نشم، فعال خداحافظ -

 «خداحافظ -

 یین گذاشتم. گوشی رو پا

 «کی بود؟ -

 لیدا میپرسید، با بشقابی پر از میوه وارد اتاق شد و روی صندلی نشست. 

 «رضا... -
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 «رضا کیه؟ -

 «دوست سیاوش دیگه -

 «آهان... چی میگفت خبری داشت؟ -

 پوفی کردم، کالفه بود.

 «نه اونم خبری نداشت-

 «اش میشهنگران نباش. میاد زود.. ایشاهلل این هفته دیگه پید -

 سعی میکردم خودم رو کنترل کنم.

 «ایشاهلل -

 دست گذاشت روی دستم و سر جلو کشید.

ترانه... قربونت برم... چرا اینقدر به خودت سخت میگیری؟ ببین تو که قبول کردی کنارش  -

باشی، باید با کارش هم کنار بیای... هر دفعه بخوای این طوری خودت رو عذاب بدی سر سال 

 «ت نمیمونههیچی از

، اما زدم زیر گریه. اولین گریه بعد از رفتنش. توی این هفت روز ه بودنگفت داریلیدا چیز گریه

خیلی خودم رو کنترل کرده بودم که لبخند بزنم، به بابا، به مامان، به تارا و شوهرش، که انگار 

زده  ا متعجب و بهتلید چیزی نیست. اما بود. من ناراحت بودم. دلتنگ و خسته و نگران بودم. 

 هم رو خودمتابی این حجم از بی دلیل بغلم کرد و هیچ نگفت، سکوت کرد تا گریه کنم.

رو  ونم یکی دو هفته نبودنشام نبودم که نتنمیفهمیدم. من سیاوش رو دوست داشتم، اما آدمی

چیزی  ککنم. اما حاال نمیدونستم چم شده بود. انگار بعد از رفتنش مریض شده بودم. یتحمل 

مثل خوره افتاده بود به جونم، که اگر برنگرده چی؟ اگر بالیی سرش بیاد چی؟ وقتی داشت 

ساکش رو میذاشت توی صندوق، جای اسلحه رو روی کمرش دیده بودم و هزارتا فکر توی 

 مغزم اومده بود. ترسیده بودم. خیلی ترسیده بودم. 
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های آرایشگاه شد که ندیده بودمش. عکسروز می ۱۶ام جلو تر زده بود. دقیقا انتظار از دو هفته 

رو ادیت کرده و فیلم رو هم تدوین کرده بودم و کار جدید هم قبول نکردم. اینقدر ذهنم خسته 

ها بی کار میموندم توی دفتر و شکاری کنم اما به بهانهو درگیر بود که اصال نمیتونستم هیچ

شک افتاده بود و اومده بود دفتر. دوست داشتم  اونجا میخوابیدم. حتی بابام هم یک شب، به

سرش داد بزنم که چرا بهم اعتماد نداری، اما چیزی نگفتم و به جای حرفی براش چای ریختم. 

ببره  ها خوابشگفته بود اشکالی نداره من هم بمونم؟ گفته بودم نه... و تا زمانی که روی مبل

ه صبح م خیلی شلوغه. حاال دنم تا فکر کنه سرمجبور شده بودم خودم رو با کامپیوتر سرگرم ک

و من نشسته بودم روی بالکن و خیره بودم به تهران آلوده. از وقتی سیاوش رفته بود هوا بود 

ا جبه شدت گرم شده بود و من از گرما فراری بودم. دوست داشتم بارون بیاد، دوست داشتم همه

زنگ موبایلم به صدا در ل من جلو نمیرفت. ها مطابق میچیز توی این روزسرد باشه اما هیچ

 اومد من خودم رو سریع بهش رسوندم. رضا بود. 

 «الو؟ -

 «سالم ترانه -

 «سالم...خوبی؟ -

 «ممنون تو خوبی؟ -

 «شکر خدا بد نیستم -

 «مزاحمت شدم سر صبحی... کاری نداری بیام دنبالت یه جایی بریم؟ - 

 «نه کاری ندارم کجا؟ -

 «همکارای سیاوشپیش یکی از  -

 دهنم تلخ شد. 

 «چیزی شده رضا؟ -

 «نه واال ... نمیدونم یعنی... به من زنگ زد گفت با ترانه خانم بیا اداره منم گفتم چشم -
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 نشستم روی صندلی، بغض هجوم آورد به گلوم. 

 «نکنه چیزی شده رضا... -

 ضوری بگه چون پشتنه بابا حتما خبر گرفته ازشون یا باهاشون صحبت کرده میخواد ح -

 «تلفن حرف نمیزنن

 «تو برو من میام زود -

 «نه... میام دنبالت... تا یک ربع دیگه میرسم. آماده شو.... رسیدم میگم بیای پایین. زودتر نیا -

 «باشه بدو پس... -

 «میبینمت خداحافظ -

 «خداحافظ -

 سایلمون رو گشتند و بعد بهها و وای شدیم که اول کیفنزدیک به چهل دقیقه بعد، وارد اداره

من تذکر دادند تا حجابم رو درست کنم و با راهنمایی سربازی به سمت اتاقی رفتیم که کنار 

رون نفسی بی "محمود لطفی رییس سازمان مبارزه با مواد مخدر"در اتاق تابلویی خورده بود 

اد. و با دیدن ما ایست ای به در زد و بعد داخل شدیم. مرد نشسته بود پشت میزدادم و رضا تقه

شیدم، تر کمرد قد بلند و ریشویی بود. سالمی دادم، به نشستن دعوتمون کرد. شالم رو جلو

ی ورود من بدون چادر رو داده بود. قلبم اومده بود توی دهنم. حراست با تماس با این آدم اجازه

  دوست داشتم زودتر بفهمم چه خبره.

 «احوال شما خانم افخم؟ -

 م رو قورت دادم. آب دهن

 «ممنونم... -

 «آقا صالحی شما چطورید؟ -

 «شدما...شکر شما خوب هستین؟ ببخشید من مدام مزاحمتون می -
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 «نه این چه حرفیه... همه چیز خوبه؟ -

 «خداروشکر... -رضا

 «دخترم حالت خوبه؟ -

 سرم رو باال آوردم و نگاهش کردم و لب زدم. 

 «بله... -

د رفیق ما یه کم نگرانه... مارو هم اینجا صدا کردین بیشتر ترسید که حاجی این نامز -رضا

 «نکنه اتفاقی افتاده

 مرد لبخندی زد. 

ها صحیح و سالمن... من شمارو اینجا صدا زدم تا از طریق رابط نه دخترم. خداروشکر بچه -

 ایهفته ۲ای با سیاوش صحبت کنید... چون میدونم بهتون گفته بود من بتونید چند دقیقه

قراری گذاشتم که حداقل ای تمومه یه هفته ۲و ما هم خودمون فکر میکردیم  برمیگرده

 «ام رو جبران کنمبدقولی

 با خوشحالی به مرد خیره شدم. 

 «احتماال تا چند دقیقه دیگه تماس بگیرن... -

به  ونفسم رو بیرون دادم. خداروشکر که حالش خوب بود. تا شنیدن صدای موبایل قدیمی ر

 ای از دهنم بیرون نیومد. روی مرد، کلمه

الو.. احمد... سالم... همه چیز خوبه؟ ... باشه... گزارش رو ازت میگیرم ولی اول گوشی رو  -

سالم پسرم... گوش کن  –چند لحظه سکوت کرد  -بده به سیاوش... کارش دارم... باشه...

 « خیلی وقت نیست، گوشی رو نگه دار...

 ای کرد به اتاق رو به رو. سمتم گرفت، ایستادم و دستم رو دراز کردم. اشاره موبایل رو به

 «برو دخترم. با خیال راحت صحبت کن... -
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 با نگاهم تشکر کردم و قدم تند کردم سمت اتاق.

 «الو... -

 مکث کرد و بعد ناباورانه گفت:

 «ترانه؟ -

 م. هادر رو بستم و به در تکیه دادم، اشک حلقه زد توی چشم

 «خوبی سیاوش؟ -

 «عزیزم... تو خوبی؟ من خوبم. تو بگو... حالت خوبه؟ -

 «خوبم... -

 «همه جات خوبه؟ مشکلی نیست؟ جون من راست بگو -

 «به خدا همه چیز خوبه... -

 «تو پیش لطفی چیکار میکنی؟ اتفاقی افتاده؟تورو خدا بگو ترانه -

 «با تو صحبت کنیمنه به خدا... به رضا گفته بود ما بیایم که  -

 «قربونت برم... چرا بغض داری... گریه نکنی یه وقت من نیستم... -

 ام نبره.ام. اما سعی میکردم که بویی از این حجم ناراحتیاشک چکید روی گونه

 «خوبم سیاوش. تو خوبی؟ غذا میخوری؟ چیزیت که نشده؟ -

نکردیم داریم روی کارمون تمرکز ام خوبم عزیزم... همه چیز اینجا خوبه... کار خطرناکی -

 «میکنیم. نگران نباش. تو چیکارا کردی؟ سرکار رفتی جایی؟

 «غیر آرایشگاه دیگه جایی نرفتم... خسته بودم یه کم -

 «خوب کردی بمون خونه استراحت کن... زیاد تنها جایی نرو ترانه باشه؟ -

 «میمونم دفتر چند روزه -
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 «ه؟تره باشخونه قربونت برم... خونه بری خیال منم راحتکار درستی نیست ترانه... برو  -

 «باشه -

 «قول بده -

 «قول میدم -

 «میخوامت خیلی. دوستت دارم. میدونی که؟ -

 لبخند تلخی زدم.

 «میدونم. توام میدونی؟ -

 «چیو؟ -

 «این که دوستت دارم... -

 «میدونم... -

 «دلم خیلی برات تنگ شده -

 «ود میام. نگران نباش باشه؟منم... چیزی نمونده ز -

 «باشه... -

 «برو عزیزم، نمیتونم زیاد صحبت کنم... -

 «صبر کن گوشی رو بدم به رضا... -

 «باشه... مراقب خودت باش. دوستت دارم -

 «منم... فعال خداحافظ -

 «خدحافظ -

 "دای صدر رو باز کردم و به رضا نگاه کردم، گوشی رو از دستم قاپید و به گوشش چسبوند و 

 گفتش پر از شوق بود. رفتم و نشستم رو به روی مرد. "الو داداش 
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 «ممنونم ازتون... خیلی نیاز داشتم باهاش حرف بزنم. دلم داشت هزار راه میرفت -

 ای زد. لبخند پدرانه

مادر  ای صحبت نکن باشه؟ اگربه این تماس با کس دیگهوظیفه بود دخترم. فقط لطفا راجع -

 «وستان دیگه ازت پرسیدن با سیاوش حرف زدی بگو نزدم. باشه؟پدرت، یا د

 سری به عالمت مثبت تکون دادم. کارتی به سمتم گرفت. 

ی منه دخترم... اگر نگران بودی یا خبری میخواستی باهام تماس بگیر. رضا دیگه این شماره -

ن و لی در حق مروش نمیشه بهم زنگ بزنه... تو اما زنگ بزن مشکلی نیست... اون پسر خی

 «تیمم لطف کرده که همراهشون رفته، منم باید یه جوری جبران کنم

قی کشیدم، نفس عمیلطفی تشکری کردیم و بیرون اومدیم.  یبعد از صحبتی که رضا کرد از آقا

 اومد. بعد از رفتنش این اولین بار بود که بوی بهار می

ینمایی وی تلویزیون و خیره بودم به فیلم سبود. خسته و دلتنگ نشسته بودم رو به ر روز بیستم

ایرانی قدیمی. پاهام رو جمع کردم تو تنم و فرو رفتم داخل مبل تک نفره. خسته بودم. انگار 

افسرده شده بودم. یک عمر شعار قوی بودن به خودم داده بودم و حاال... درست مثل یک 

زی بود که از خونه بیرون نرفته هارو میگذروندم تا سیاوش برگرده. چند روشکست خورده روز

بودم. مامان و بابا تعجب کرده بودند از منی که مدام این ور و اون ور بودم و حاال پام رو به 

خواد ام. دلم میزور از اتاقم بیرون میگذاشتم. هرچی پرسیدند گفتم کارام زیاد بوده و خسته

اخل اتاق تلویزیون کرد و دست رضوان سرش رو داستراحت کنم. انگار که باورشون شده بود. 

 به کمر نگاهم کرد. 

 «ترانه جان... چیزی نمیخوای؟ -

 سر باال کشیدم و نگاهش کردم. 

 «نه رضوان... مرسی -

 داخل اومد.



@yekefarvardin یک فروردین نویسنده : هلیا.ع 

522 
 

 «ات در بیاد؟بهار برات یه دمنوش درست کنه یه کم خستگیمیخوای بگم گل -

 «همون دمنوشای خوشرنگت رو میگی؟ -

 لبخند زد. 

 «آره -

 «خوبه. دوست دارم -

روم. از هبی بزرگ روبا لبخندی از اتاق تلویزیون بیرون رفت و دوباره من خیره شدم به صفحه

ن و . اما اهمیتی ندادم. زوی اتاق کار بابا بودند، عجیب بودوقتی بابا اومده بود خونه با مامان ت

 بهش صحبت کنند.شوهر بودند و شاید هزاران موضوع بین خودشون داشتند که راجع

فیلم تموم شده بود و حاال دمنوشم رو مزه مزه میکردم و اینستاگرام رو باال و پایین میکردم. 

هاش توی عکس آروم و عکس خودم و سیاوش رو باز کردم و خیره شدم به صورتش. چشم

 شد. دست کشیدمتی ازش جدا میشدم خشن و بی حس میهایی که وقپر از آرامش بود. چشم

نگاهش. دلم برای دستای بزرگ و پر قدرتش تنگ شده بود. برای ته ریشش، برای روی 

موهای همیشه کوتاهش. برای خش صداش. برای ترانه گفتنش. برای اخم و غیرتی شدنش. 

ی آخر دمنوشم رو خوردم. شاید اگر کمی دلم براش تنگ شده بود. بغضم و قورت دادم و جرعه

تم، باالی ها رفبلند شدم و به سمت پلهشد. دم حالم بهتر میبا ماشین توی خیابون ها میچرخی

ای شنیدم. پاهام ایستاد از حرکت. نزدیک به ها که رسیدم، صدای جر و بحث کنترل شدهپله

یکسال بود که جر و بحث مامان و بابا رفته بود توی خفا اما بیشتر از همیشه شده بود. بعد از 

ده بودند هر چی از مامان پرسیدم که مشکل چی بود و چرا دعوایی که قبل عید توی نبودم کر

ه بود از چیزی سر در دعوا کرده بودند جواب سرباال داد و تارا هم با اینکه اون زمان توی خون

تونستم کار درستی نبود اما ن . فالگوش ایستادنپاهام رو کشیدم سمت اتاق کار بابا .نیاورده بود

فتم. چون چیزی رو از بابام شنیدم که ی خودم رو میگرو بگیرم و کاش جلوجلوی خودم ر

 وقت در عمرم فکر نمیکردم از زبون کسی بشنوم، چه برسه از زبون پدرم. هیچ
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 . دختر زیر دست مادر بزرگ..هرزه من نیستم... دختراتنه من میگی هرزه؟ خنده داره... ب -

ونه و با کی میپره... اونم از میشه، اون ترانه که معلوم نیست هر شب هر شب کجا میره میم

مه جا رفت و همه کار کرد و آخرم معلوم نیست با پسره چیکار کرد که که هاون یکی 

ه؟ به من میگی هرز...بعد تو با این وضع خودت و دخترات میای از من ایراد میگیری؟ گرفتش

 «واقعا خنده داره!

ای مامانم آروم بود. با آرامش مسخ شده خیره شده بودم به در چوبی. قابل باور نبود. صد

 اش.همیشگی

هات این جوری حرف میزنی... کافر همه را به کیش خود پندارد به بچهبرات متاسفم که راجع -

 «فریدون خان...

ی مادرم قرار ی من رو به روی صورت رنگ پریدهدر باز شد و صورت مسخ شده و رنگ پریده

ی قرمز از عصبانیت، مبهوت نگاهم میکرد. آب او پشت سرش پدرم بود که با چهره گرفت

دهانم رو قورت دادم. هیچ حرفی برای زدن نبود. بابام بهم گفته بود هرزه و مادرم به بابام گفته 

در رو قفل کردم. شوک چیزایی  داخل رفتم و بود هرزه. قدم کج کردم سمت اتاقم و بی حرف

ام رو هاومد و نه حس خاصی داشتم. وسایلیام مکه شنیده بودم اونقدر زیاد بود که نه گریه

تاپ، دفتر نقاشی و مدادرنگی، شناسنامه، وسایل بهداشتی، حوله، هر جمع کردم، لباس، لپ

دم دستم بود رو ریختم داخل ساکم. لباس پوشیدم و با ساکم بیرون زدم، قبل از چیزی که 

 پر بود از غم. رو پایین برم، مادرم مقابل ایستاد. نگاهشاینکه اولین پله

 «کجا میخوای بری ترانه؟ -

هایی داشت که شاید به خاطر من و تارا نگاهش کردم. غم هایی داشت که نمیدونستم؟ غم

ش ی خانواده توی دستتوی دلش ریخته باشه؟ غم هایی داشت که به خاطر نگه داشتن شالوده

 به باد فراموشی سپرده باشه؟ بغضم رو قورت دادم.

ها دهنم رو باز میکنم و هر جا که شد. حوصله ندارم. اگر بمونم منم مثل بعضیمیرم سفر.  -

 «هر چی که لیاقتشونه بارشون میکنم...
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 «حق نداری جایی بری -

 صدای بابام بود. برنگشتم که نگاهش کنم. 

 «احترامی بشنوی و بمونی اشتباه کردی...مامان... توام اگه بی -

 «حرف مفت نزن ترانه -

بی اهمیت بهش ساکم رو بلند کردم و قدم برداشتم سمت اولین پله، بازوم بابام بود.  باز هم

کشیده شد. محکم. اونقدر محکم که شک نداشتم حتما کبود خواهد شد. مبهوت از این روی 

 بابا نگاهش کردم. مامان جلو اومد. 

 «ولش کن فریدون... -

گم حق نداری جایی بری... باز میخوای سر. بهت میی خیرهدارم با تو حرف میزنم دختره -

 «بری پیش کی بمونی؟ فکر کردی باورم میشه هرشب دفترتی؟

 لب زدم. 

 «ولم کن... -

جواب بده. کدوم گوری میری هر شب هر شب؟ تو گوش مامانت رو پر میکنی با این  -

 «خزعبالت که هر روز میاد گیر میده به من که من از تو غافل شم آره؟

 ت داد بکشم سرش. بغض نمیذاش

ام ندارم... میدونی چرا؟ واسه اینکه هیچ تعهدی به ام با هرزگیام... هیچ مشکلیمن هرزه -

کسی ندارم. تو فکر خودت باش که با یه زن و دوتا بچه معلوم نیست چه غلطی میکنی که 

 «روی مادر من یک ساله نخندیده

 و این اولین کتکی وبوند روی دهنمک وخشمگین نگاهم کرد و در جواب دستش رو باال آورد 

 مامانم جیغ کشید و هولش داد.مبهوت و بی حرکت نگاهش کردم. بود که از بابام خوردم. 
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فریدون اگه یه بار دیگه، یه بار دیگه دستت به بچم بخوره...به خدا میکشمت... گمشو برو...  -

 «گمشو برو....

ندگی. جدیدی بود از زکشید، نه مادرم رو تا به حال اینطور دیده بودم نه پدرم رو. تصویر جیغ می

ید و مامان خودش هام هر دو رو تار میدید اما دیدم که بابا رفت داخل اتاقش و در رو کوبچشم

رو سمتم رسوند. همه چیز مثل کابوس بود، مامان دستمال گذاشت روی لبم و من از بین 

بهار لگ هارو پایین بیام واشک، رد خون رو دیدم روی دستمال سفید. رضوان کمکم کرد پله

 یساکم رو از دستم گرفت. کسی جرعت نکرد بگه بمون، شاید از ترس اینکه اون مرد طبقه

اش فرق داشت دوباره بهم حمله کنه. همایون ساکم رو ها با همیشهباال که یکباره فرسنگ

امان ؟ من هم گفته بودم نه. مماشین و فکر کنم پرسید دوست دارم که برسونتم گذاشت داخل

نان تا دم ماشین اومده بود اما یک کلمه نگفت نرو. فقط پرسید کجا میری، گفتم جام گریه ک

ی دوست. شاید سفر. گفته بود از خودت خبر بده و من با تکون امنه. شاید دفتر، شاید خونه

ها دهنم طعم خون میگرفت بیرون اش حتما تا مدتدادن سری از اون خونه که با یادآوری

سیاوش دیدم. ی های تهران خودم رو جلوی خونهاعتی روندن توی خیابوناومدم و بعد از س

اش پارک کردم. پیاده شدم و ریموت رو زدم و ماشینم رو کنار ماشین و موتور خاک گرفته

رده ی موتور آویزون ککالهی که به دستهو ساکم رو پایین گذاشتم و نگاهم رفت روی موتور 

ر بود که فهمیده بودم دوستش دارم. فهمیده بودم که بهش بود. بغضم ترکید. روی همین موتو

ها میچسبید به دستم. مهم نبود. دلم میخواست بی میل نیستم. دست کشیدم به موتور، خاک

شد میرفتم دم خونه و وقتی در رو هاش رو لمس کنم. نفس بیرون دادم، چی میجای دست

ادم د؟ امکان پذیر نبود. نفس بیرون دباز میکردم سیاوش نشسته بود روی مبل و نگاهم میکر

ارو هساک رو بلند کردم و پلههام به شدت میسوخت اما مهم نبود. هام رو پاک کردم. لبو اشک

ی خودم کنم. در رو با کلید باز کردم و داخل اش رو متوجهباال رفتم. دوست نداشتم همسایه

دم. بعد از رفتنش من هم لباس اش سر میزرفتم. همه جا تاریک بود. کاش زودتر به خونه

پوشیده و رفته بودم تا به االن. چراغی روشن کردم و ساکم رو داخل اتاقش گذاشتم و عکسمون 

 رو از کنار تخت برداشتم و نگاه کردم. 
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 "کاش االن پیشم بودی.... "

یده ی پیش پوششرت طوسی که دفعههام رو با همون تینفس بیرون دادم. بلند شدم و لباس

 وسط لبهام نگاهی انداختم. هام پاشیدم و به لبودم عوض کردم. عطرش رو کمی به دستب

د زدم چیز مهم نبود. پوزخنمهم نبود. هیچ ام شکافته شده بود و به شدت باد کرده بود.پایینی

 هایی گود افتاده، لبی پاره شده. به تصویر خودم. موهایی ژولیده، چشم

کرد؟ ی مبل. بابام به مامانم خیانت میتوی تاریکی نشستم گوشهآبی به دست و صورتم زدم و 

به این موضوع اشتباه نمیکردند. به پهلو خوابیدم، اشک چکید وقت راجعها هیچبه نظرم زن

ام و بعد راه گرفت روی لبم و لبم بیشتر سوخت. بابام بهم گفته بود هرزه. به خاطر روی گونه

 .مه وقت حتی حق خودش نمیدونست که کنارم دراز بکشهبعد این هآشنا شدن با مردی که 

ی مذهبی شاید بودن با مردی نامحرم زیر یک سقف هرزگی بود اما توی توی یه خانواده

ها عجیب و غریب نبود. تارا وقتی با بهادر دوست بود با وقت این جور ارتباطی من هیچخانواده

حتی توی تولدهایی که مامان و بابا هم بهش حرف میزد، مسافرت میرفت، خیال راحت راجع

یگفت ها... بهم مچیزاومد. ولی حاال به خاطر همینبودند دعوتش میکرد. بابا به نظر ناراضی نمی

هرزه. پاهام رو جمع کردم توی شکمم. اگر سیاوش بود حتما موهام رو نوازش میکرد، از گریه 

ام، اونقدر ادامه میداد تا بخندم. اما نهشد، حرف میزد و دست میکشید به گوکردنم ناآروم می

ای تکونش میدادم درد میگرفت، با این درد تازه توی حاال، با این لب پاره شده که اگر ذره

 به مادر و پدرم، با نبودن سیاوش، هیچ راهی برای لبخند وجود نداشت. ام راجعسینه

شیده رسیده بود و بوش رو کشب قبل تنها رو تختش خوابیده بودم و وقتی سرم به بالشتش 

حاال صبح با قارو قور شکمم بیدار شده بودم بودم توی دماغم، اینقدر گریه کردم تا خوابم برد. 

هر چی بود و تاریخش تمام شده. و بعد از باز کردن در یخچال دیدم که متاسفانه همه چیز 

 هم بیرون برم. اصال نبود رو ریختم داخل سطل. با این قیافه و با این لب زخم نمیتونستم

ی رو ی سوپرو شماره های کنار تلفنی بیرون رفتن نداشتم. حجوم بردم سمت شمارهحوصله

. موتوری برسهای طول کشید تا دقیقه ۲۰پیدا کردم و بعد از سفارش مایحتاج منتظر شدم، 
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می وت کی انعام پرداخت کردم. در سکهای خرید رو از دستش گرفتم و پول رو به عالوهکیسه

ها، که از شیر و ماست و پنیر و تخم مرغ نون تست و پنیر خوردم و بعد از جا به جا کردن خرید

ودم. اش رو بلد بگرفته تا حبوبات و وسایل شستشو رو جا به جا کردم. دیگه جای جای خونه

دم راش رو در آوجارو و وسایل گردگیری رو آوردم و همزمان رو تختی و رو بالشتی و رو تشکی

م، همه رو جارو زدها یک دست رو تختی تمیز بود که جایگزین کردم. خونهتا بشورم. توی کشو

هارو دستمال کشیدم و وقتی حس کردم هر چی خاک ها... میزجارو. آشپزخونه، نشیمن، اتاق

اش احساس راحتی میکردم. بود از خونه رفته داخل حمام شدم و دوشی گرفتم. توی خونه

 یاسورمههاش که به رنگ شرت جدیدی از کشوی لباساش خیلی خوب بود. تیانرژی خونه

رو  تی شرتاون هم تازه به زور من. ها نداشت. ای به غیر از ایندیگهبود بیرون کشیدم. رنگ

ای هاومد. همراه خودم لباس داشتم اما دلم میخواست لباسهام میبه تنم کردم، تا باالی زانو

توی  وهایی که اون شب به تن داشت شرت و لباساش رو با تیوتختیسیاوش رو بپوشم. ر

ارو بازبینی هو بعد بی حرکت کابینت اتاق کناری گذاشته بود داخل ماشین لباسشویی انداختم

کردم تا اگر چیزی کم و کسر هست دوباره خرید کنم. که نبود. از قبل خیلی چیزها خریده بود 

هارو داخل بالکن کوچک آویزون کردم و به اتاق برگشتم و و توی خونه گذاشته بود. لباس

ای تمیز کشیدم. سیاوش مرد تمیزی بود و از نشستم روی تخت و دستی به رو تختی سرمه

های دیگه رو تختی ی مجردی خیلی از مرداین موضوع بسیار لذت میبردم. شاید توی خونه

وباره شد. دردگیری متفاوت پیدا نمیهای گتمیز اضافه یا این همه مواد شستشو و دستمال

 هاش. لب زدم: دلمریشنگاهم افتاد به عکس دو نفریمون کنار تخت. دست کشیدم روی ته

 «اخالق من...برات تنگ شده خوش

 ۲بود. نزدیک به  ۱نگاهی به ساعت کردم. صدای موبایلم من رو از حال و هوام بیرون کشید. 

 نگاهی به صفحه کردم. مامان بود. ساعت مشغول تمیز کردن خونه بودم.

 «بله مامان... -

 «سالم... -
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 اش رو داشت. صداش آرامش همیشگی

 «خوبی مامان؟ -

 «خوبم عزیزم. تو خوبی؟ -

 «منم خوبم -

 «لبت که چیزی نشده مادر؟ -

از روی تخت برگشتم سمت آیینه و به خودم نگاهی کردم. لب پایینم ورم کرده بود و خون 

 ام ترسناک شده بود. نفسی بیرون دادم. بزرگی دقیقا وسط لبم بود. قیافهی خشک شده

 «نه مامان خوبه، تو خوبی؟ موندی خونه؟ با تو که کاری نداشت؟ -

 «نه کاری نداشت -

 «چیزی نگفت؟ -

 «نه دیگه موند توی اتاقش... صبحم رفت -

 «مامان... بگو قضیه چیه؟ -

 «ابات...چیزی نیست... یه چیزیه بین منو ب -

 «بگو مامان... دیدی که مستقیم روی زندگی من تاثیر گذاشته -

 «ولش کن ترانه. من خودم درستش میکنم -

 «مامان... یه ساله همش بحث دارین، یه ساله هی قهرین هی آشتی -

خودم این موضوعات رو حل میکنم ترانه. نمیخوام پای و تو و تارا رو بکشم وسط. این یه  -

 «ن و بابات... هر چی که هست به خودمون مربوطهچیزیه بین م

 دوست نداشتم دخالت کنم. اما سوالی مخم رو از دیشب تا به حال خورده بود. 

 «مامان... خیانت کرده بهت؟ -
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 ای بله تر بود.سکوت کرد. سکوتی که از هر بله

 «مطمئنی مامان؟ -

 «نه هنوز -

 «هنوز؟ -

 «آره -

 «چه طوری میخوای بفهمی؟ -

 «نمیدونم. خودم درستش میکنم -

 «مامان تورو خدا اینجوری پنهان کاری نکن. حرف بزن درست... -

ترانه... چیزی نپرس. من نمیخوام زندگیم رو خراب کنم. مطمئن باش... خودم درستش  -

 «میکنم... آروم بشیم باز باهم حرف میزنیم

 اش رو دوست داشت. ادهزد. بابا اینکار رو نمیکرد. بابا ما و خانوقلبم تند می

مامان... شاید کسی بهش گیر داده... بابا همچین آدمی نیست... تو میشناسیش.. این همه  -

 «سال کنار هم زندگی کردین... آخه همچین آدمیه؟

نمیخوام بهش تهمت بزنم ترانه. باید با حرف حلش کنیم. ولی یه چیزی رو همیشه از من  -

 «کس بعید نیست یادت باشه... هیچ چیز از هیچ

رو روی  هامای تصور کنم برام خیلی سخت بود. چشمسکوت کردم. اینکه پدرم رو با زن دیگه

 هم فشار دادم. 

 «تو دفتری؟ -

 «آره فعال... -

رفتار و آروم بود که من و دوست نداشتم دروغ بگم. اون هم به مامانم که همیشه اونقدر خوش

یم و میدونستیم حتی اگر با کارمون مخالف بود با منطق تارا با خیال راحت بهش راست میگفت
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 ،باهامون حرف میزد و دعوا نمیکرد. اما حاال نمیخواستم وسط این مشکل تازه توی خانواده

 فکرش رو درگیر خودم بکنم.

بابات بفهمه چه  عال هم این ورا پیدات نشه تا خودمراقب خودت باش. در رو قفل کن... ف -

 «نبالتشکری خورده بیاد د

اگر ازت پرسید بگو رفته سفر. نمیخوام بیاد پیشم فعال... توام... اگر تنهاش بذاری... بد نیست  -

 «مامان... شاید به خودش اومد

نمیدونم... زیبا میگه بریم ترکیه... شاید باهاش رفتم... تحمل کردن بابات با این اخالق  -

 ...«هایی که بهش دارم خیلی سخته ترانهاش و شکفعلی

برو مامان... همین امروز بلیط بگیر و برو... یه کم فکرت رو آزاد کن تا بفهمی باید چیکار  -

 «کنی.. اصال هم بهش نگو کجا میری... بذار ترس برش داره

 «میترسم اگه بذارم برم بیشتر پاش رو کج بذاره -

 به اینج میذاره، راجعمامان... مردی که بخواد پاش رو کج بذاره چه باشی چه نه...پاش رو ک -

 «چیزا فکر نکن و برو

 «باشه بهت خبر میدم... مراقب خودت باش -

 «توام مراقب خودت باش مامانم... عاشقتم... میدونی دیگه؟ -

ای اش رو حس کردم. مامانم قوی بود که خم به ابرو نمیاورد. اگر من لحظهلبخند غمگین

  حس میکردم که بهم خیانت شده نابود میشدم.

 «میدونم عزیزم... منم عاشقتم... کاری داشتی بهم زنگ بزن.... درست غذا بخوریا -

 «چشم... میبوسمت فعال خداحافظ -

 «خداحافظ عزیزم -
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تلفن رو قطع کردم و بغضم شکست. مامانم گناه داشت. خیلی گناه داشت. دراز کشیدم روی 

 بود. تا شب با خودم کلنجار رفتم تخت و دوباره زدم زیر گریه. کاش سیاوش کنارم بود. کاش

تا به آقای لطفی زنگ بزنم، اما نمیدونستم چی بگم. چه درخواستی کنم؟ سیاوش رفته بود 

ماموریت و این قانون ماموریت بود. زنگ نزدنش قانون این ماموریت بود و من باید عادت 

ون هم آموزش میداد و های امیکردم. رضا از ظهر دوبار زنگ زده بود. با نبودن سیاوش شاگرد

حسابی سرش گرم شده بود اما اصال فراموش نمیکرد که بهم زنگ بزنه، سپهر و لیدا و مسعود 

راحت ام و قصد استهم زنگ زده بودند به اجبار با همگی صحبت کردم و به دروغ گفتم که خونه

رون روزی باید بی هام، تا چندرو رد کردم. با این وضعیت لب پارسای دارم و دعوتشون به کافه

 رفتن رو فراموش میکردم. 

های نامفهومی کشیدم تا حال درونم رو خوب کمی نقاشی کردم، نقاشی که نه با قلم سیاه خط

ی درست حوصلهی ناهار تخم مرغ خوردم و برای شام هم دوباره نون تست و پنیر. براکنم، 

ام شب نصف بیشتر دفتر طراحی ۱۲کردن چیزی نداشتم. دوباره نشستم پای قلم و کاغذم و تا 

هاش صورت مامانم بود و خطوط نامنظم، اسکیس های ریز و درشت که بعضیپر شده بود، 

هام سیاه شده بود، دفتر و مداد رو روی میز گذاشتم و به هاش صورت سیاوش. دستبعضی

هام رو شستم و مسواک زدم، حاال فقط مسواک من داخل جا سمت دستشویی رفتم. دست

ه شد. بد شانس بودم. وقتی کی غمناکی بود برام. تحملم داشت تموم میمسواکی بود. صحنه

تازه دل داده بودم و تازه به وجودش و آغوشش عادت کرده بودم باید همچین جدایی طاقت 

م به افرسایی اتفاق میافتاد. چراغ هارو خاموش کردم و به اتاق رفتم و خزیدم زیر پتو. انرژی

ه بابا، اره به مامان، بلیل رفته بود. مثل جنین، جمع شدم توی خودم و فکر کردم. دوبیکباره تح

اش، به شب اولی که کنارش روی تخت خوابیده بودم و به دستی که به سیاوش، به دوری

ه شد، بهاش توی عروسی که ازم جدا نمید تا خوابم ببره.. به نگاهموهام رو اونقدر نوازش کر

 شد. کاش زودتر این کابوس تموم می هاش، بغض کردم.خندعصبانی شدنش، لب

 "ات فکر راحت ندارم...بماند که در دوری"
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 "بماند که به فاصله از تو عادت ندارم..."

 سیاوش

و ته بود. پشتش به من بود و پتو روار به خواب رفتوی نور کم راهرو، نگاهش میکردم که جنین

ام هتا زیر گردن باال کشیده بود. کولر رو خاموش کردم، اتاق یخ زده بود. لبخند از روی لب

ودم، قول داده بود خونه بمونه و حاال معلوم نبود که از کی با نمیرفت، با اینکه عصبانی هم ب

این ساک بزرگ اومده بود اینجا و به پدر و مادرش چی گفته بود. آخر میخواست صدای مادر 

 و پدرش رو در بیاره و این اصال چیزی نبود که من میخواستم. 

خاموش کردن چراغ،  هام رو به سختی و با یک دست عوض کردم و بعد از دستشویی ولباس

کنارش دراز کشیدم. دلم تنگ بود، اما از طرفی دوست نداشتم بیدارش کنم. کمی تن جلو 

ام رو به موهاش رسوندم، مثل معتادی که به مواد رسیده بود با آرامش عمیق کشیدم و بینی

 ونفس کشیدم. زخم بازوم، که جای تیر بود به شدت میسوخت. بار اولم نبود که این درد ر

بار حس میکردم درد و سوزشش خیلی بیشتره. شاید به خاطر لجبازی و ترک میکشیدم اما این

بیمارستان بعد از دو روز و برگشت به خونه. دوباره موهاش رو بو کشیدم، باید درد رو فراموش 

میکردم. تکونی خورد، بی حرکت موندم، پهلو به پهلو شد و پاش به پام خورد، هراسون چشم 

 د و هینی کشید. باز کر

 «منم ترانه... منم نترس... -

مبهوت نشست و توی تاریکی نگاهم کرد و بعد بی حرف دست دور گردنم انداخت. بو کشیدم 

اش رو، تنش رو و بو کشید تنم رو، بوسیدمش، موهاش رو، صورتش رو، گردنش رو، گونه

د و پشت موهام رو نوازش هاش هم میبوسیدم. گریه میکرشد لباش رو و اگر روم میپیشونی

 میکرد. با دست سالمم کشیدم پشت کمرش.

 «گریه میکنی سرتق؟ -

 هق زد، دلم ریش شد. 
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 «ات...خیلی دیر اومدی... من مردم از دوری -

 تر کردم.تر کرد. دستم رو دور کمرش محکمدستش رو دور گردنم محکم

 «شتم االن... تنهات نمیذارم دیگه... قول میدماما پیات... منم مردم از دوری -

آروم ازم جدا شد. دستم رو هنوز ندیده بود. بهتر، دو روز گذشته توی بیمارستان داخل تهران 

نفر زخمی داشتیم و  ۱۰ آمبوالنس من و یکی دیگه از اعزای تیم رو آورده بودند.یک بودم، با 

. من به بازوم خورده بود و اون به ساق پاش یم.مجبور بودیم آمبوالنس هارو شریکی استفاده کن

میتونستم زنگ بزنم و نزدم، دوست نداشتم ترانه بیاد و حال روزم رو که خون بسیاری از دست 

ای که به دست آوردم با رضایت خودم از بیمارستان خارج ببینه. بعد از بهبودی نسبیم داده بود

ته، با دست پر برگشته بودم اما با بازویی آسیب شده بودم. ماموریت تمام بود و بعد از سه هف

  زخمی دیگه. ۱۰ و دیده

اش. های ورم کرد و زخم شدهدست دراز کرد و آباژور رو روشن کرد و نگاهم خیره شد روی لب

مبهوت نگاهش کردم و اون هم مبهوت خیره شد به پانسمان دستم و بندی که به گردنم وصل 

 تکون بدم.  بود و نمیگذاشت دستم رو خیلی

مبهوت خیره بود به دستم  "لبت چی شده؟"و من همزمان لب زدم  "دستت چی شده"لب زد 

و انگار اصال نشنیده بود چی پرسیدم. من هم دوست نداشتم اسم تیر خوردن رو بیارم، دوست 

 نداشتم ناراحتش کنم. 

 شمات چرا اینقدرترانه... لبت چی شده؟ این دیگه چه زخمیه؟ واسه چی این طوری شدی؟ چ -

 «باد کرده؟

شرت من تنش بود. لباس باال رفته بود و پاهای لختش بیشتر از همیشه کمی جلوتر اومد، تی

 اومد. نگاهم رو از پاهاش گرفتم و دوباره دوختم به لبش.به چشم می

 «ام میدی؟ کی این بال رو سرت آورده؟ترانه حرف میزنی؟ داری سکته -

 لب زد...
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 «چیزی نیست -

هاش شبیه این بود که کسی وحشیانه گازش بگیره. داغ دست کشیدم به پشت گردنم. لب

 کردم.

 «دِ حرف بزن دختر... چی شده لبات؟ -

 هاش.اشک دوباره اومد پشت چشم

 «بابام کتکم زد... حاال میگی دستت چی شده؟ -

 مبهوت نگاهش کردم. چیزی که شنیده بودم خیلی سنگین بود. سر جلو بردم.

 «چی؟ -

 اش شدت گرفت. دوباره گریه

 «بگو دستت چی شده؟ واسه چی بستیش؟ تیر خوردی آره؟ آره؟... -

 زد.زخم دستم نبض می

 «گریه نکن -

-»... 

 اش گذاشتم. دست زیر چونه

گریه نکن... نگاه کن به من... آره تیر خوردم، ولی چیزی نیست، دو شب بیمارستان خوابیدم،  -

ید تکونش بدم تا زخمم جوش بخوره. همین... حاال... درست واسم توضیح االنم یه مدت نبا

 «بده چی شده

 اش بیشتر تشدید شد. گریه

دیگه نمیذارم بری... دیگه نمیذارم بری... اگه یه ذره اون ور تر میخورد چی؟ میخورد توو  -

 «قلبت اونوقت من چیکار میکردم هان؟
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یزه، انگار خنجری داخل زخمم کرده بودند. زخم تا به حال ندیده بودم این جوری اشک بر

بهش حرف زده بود، ساکی که حاال بو برده بودم واسه هاش از یک طرف، کتکی که راجعلب

آب کنش... دست دور تنش انداختم و های سنگچی جمع کرده بود و اینجا اومده بود و گریه

 با احتیاط روی پاهام نشوندمش.

ریه میکنی دیوونه میشم... گریه نکن بذار حرف بزنیم... میبینی که سالم .. گگریه نکن سرتق -

 «و سرحال اومدم پیشت

 هاش نگاهم کرد. موهاش رو کنار زد و از بین اشک

قول دادی سالم بیای... قول دادی... ببین چیکار کردی با این االن سالم اومدنه سیاوش؟  -

 «خودت؟ اگه اون ور تر میخورد چی؟

 نوازش کردم.  موهاش رو

عزیزدلم... جلیقه تنم بود.. چیزیم نمیشد... نگران نباش... حاال بگو... لبای خوشگلت چرا این  -

 «جوری شده؟

گرفتم و صورتش رو به سمت خودم  اش روام بود. چونهشدهنگاهش هنوز به دست باند پیچ

 برگردوندم. 

 «حرف بزن ترانه. جون به لب شدم... -

 خون خشک شده روی لبش اعصابم رو بهم ریخته بود. نفسی بیرون داد.

کرد... من دخالت کردم و یه کم باهاش بحث کردم... اون زد مامانم داشت با بابام بحث می -

 «توی دهنم

 یهاش شدت گرفت. قلبم فشرده شد، سرش رو هدایت کردم روی شونهاین رو گفت و اشک

 سالمم.

 «کرده ترانه؟برای چی؟ به چه حقی دست روت بلند  -
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 هق زد...

 «هیچ وقت این کارو نکرده بود سیاوش... -

 «حتی باباتم حق اینکارو نداره... -

اش. هگریه کرد. انگار که توی این بیست روز نبودنم هر چی اشک بود جمع کرده بود توی چشم

؟ دعوا ماش نمیذاشتم اما حاال... چیکار میتونستم بکنهرکس غیر پدرش این کار رو میکرد زنده

. هام رو از حرص روی هم فشار دادمراه بندازم؟ دستگیرش کنم؟ چیکار میتونستم بکنم؟ چشم

 اینقدر موند توی بغلم که انگار خوابش گرفته بود.

 «ترانه... بیا دراز بکش عزیزم... من یه دستی سختمه بذارمت روی تخت... -

رده هارو عوض کشدم که رو تختی با بغض دراز کشید و پتو رو روی تنش مرتب کردم. متوجه

 موهاش رو نوازش کردم.بود. سرتق... من هم کنارش دراز کشیدم و 

 «سرتق... نمیتونم به پهلو شم ببینمت... بیا بغلم... -

 هام رو کشیدم به موهاش. سر روی بازوی سالمم گذاشت و من پنجه

 «دیگه گریه نکن... خب؟ بهم بگو این اتفاق کی افتاده؟ -

 «یشب...د -

 «از دیشب اومدی اینجا؟ -

 «آره... -

 «خوب کردی... -

 «میتونم بمونم فعال؟ -

 نگاهش کردم که گردن باال کشیده بود و نگاهم میکرد، اخم کشیدم توی هم. 
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ه، ی توام هست...ولی اینجوری نمیشسوال داره؟ وقتی کلید دادم بهت یعنی دیگه اینجا خونه -

ل کنی، نباید بذاری دوباره این کارش رو تکرار کنه... که اگه کنه به باید مشکلت رو با بابات ح

 «جون خودت قسم که همه چیزمی دیگه نمیذارم برگردی خونه

 «نمیخوام برگردم سیاوش -

 «بهش حرف میزنمفردا راجع بهش فکر نکن... بخواب -

 ام گذاشت.به پهلو شد، سرش رو بلند کرد و روی سینه

 «درد داری؟ -

 «کم...یه  -

 «قرص نداری؟ -

 «اش میمونه واسه فردا صبحتوی بیمارستان بهم دادن... بقیه -

 «دلم برات تنگ شده بود... -

 لبخند زدم.

 «منم عزیزم... -

 دوباره نگاهم کرد. 

 «اولین باره میبینم چشمات خواب داره اینقدر -

 لبخندم عمیق تر شد. 

 «میدونی چند شبه درست نخوابیدم؟ -

 «؟ هوم؟شب ۲۱ -

 «... اون شب، همینجا، تا صبح نگاهت کردم...۲۲ -

 هام. ریشدستش رو کشید به ته
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 «... بخواب... چشمات خوابهولی من شب بغلت خیلی راحت خوابیدم -

 کف دستش رو بوسیدم.

 «خوب بخوابی عزیزم... -

 «شبت بخیر -

 سمتش تا بوی موهاش به مشامم برسه.کمی سر کج کردم 

 «نیست سیاوش؟جات راحت  -

 «راحتم میخواستم موهات رو بو کنم -

 خندید. آروم. 

 «شب بخیر -

 «شب بخیر -
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 ترانه

گاهش و ن از خواب پریدمها ساعت نزدیک به هشت صبح بود که بیدار شده بودم. تاصبح، بار

صبح  هایاش اذیتش کنه. نزدیکدم، نگران زخم دستش بودم و اینکه خوابیدن روی سینهکر

، اما ت تر بخوابهسرم رو از روی دستش برداشتم و روی بالشت گذاشتم تا بهش اجازه بدم راح

ی بغلم های بسته، یک دستبرای پیدا کردنم و بعد با چشم به دقیقه نکشید که دست دراز کرد

هام و توی دلم قند آب شده بود. بعد از بیدار شدن و شستن شسته بود روی لبن لبخند. گرفت

ی اهاش رو پیدا کنم که کاش نمیرفتم. پیراهن تیرهدست و صورتم رفتم سراغ ساکش تا قرص

سوراخ  یکه پر از خون بود پیچیده در پالستیکی مشکی حالم رو خراب کرد. دو اسلحه و جلیقه

-خونی رو دور انداختم و باقی لباس ساز کارش بیشتر کرده بود. لبا ترسم رو هم بود که شده

ب که دیش هاش رو نگاه کردم و طبق ساعتیهاش رو انداختم توی ماشین. یکی یکی قرص

 اومده بود حدس میزدم ظهر وقت خوردنش باشه.

یده. سوسایل صبحانه رو آماده کردم و چای دم کردم. رضا حتما هنوز خبر نداشت که سیاوش ر

د به شم خواب باشه، البته که توی این مدت هر وقت بیدار مییدمیخواستم زنگ بزنم و میترس

من زنگ میزد. منتظر موندم تا خودش تماس بگیره. دوباره سری به سیاوش زدم، توی خواب 

هام. باالخره اومده بود، هر چند دیر، هر چند زخمی. اما اخم میکرد. لبخند نشست روی لب

د. مهم این بود که حاال کنارم بود. آروم دوباره کنارش دراز کشیدم و دست زدم زیر اومده بو

های مشکی و بلندش، به اش، به ابروسرم و نگاهش کردم. به صورت استخوانی و کشیده

. اشهای مردونهکرد. به بینی و لباش که فقط من رو با مهربونی نگاه میهای درشتچشم

حاال ته ریش نبود و بلند شده بود. به موهایی که از همیشه بلندتر  ریش های جذابش کهبه ته

بود و مشکی و براق بودنش درست همرنگ موهای خودم بود. دلم میخواست دست بکشم به 

 موهاش، اما دوست نداشتم بیدار شه، این اولین بار بود که میدیدم اینطور عمیق خوابیده. 

میشه خواست تا هیم رخش. این مردی بود که دلم میسر روی بالشت گذاشتم و خیره شدم به ن

کنارم باشه؟ بود. حاضر بودم هر موقع چشم باز میکنم این صورت اخموش رو ببینم که وقتی 
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های به دستهاش از بین میره و لبخند میزنه. افته اخمنگاه باز می کنه و نگاهش به من می

اش هورتم رو نوازش کنه، بزرگی دستبزرگش نگاه کردم، که وقتی دست جلو می آورد تا ص

هام. سیاوش مرد جذابی بود و هر چه پوشوند. لبخند نشست روی لبکل صورتم رو می

 پتو رو روی تنم کشیدم، اتاق از باد کولر سرد شده بود. شدم.میگذشت بیشتر این رو متوجه می

ن نمیدونم، که چقدر گذشت و چقدر خیره نگاهش کردم و فکر کردم به رابطمون و آیندمو

رو  های بسته دستشکمی تکون خورد و دست سالمش رو کشید روی صورتش و بعد با چشم

 برای پیدا کردن من به سمتم آورد. با لبخند دستش رو گرفتم. 

 «اینجام... بخواب -

 هاش رو باز کرد و نگاهم کرد و بعد لبخند زد. الی چشم

 «ساعت چنده؟ -

 م. نگاهی به ساعت کنار تخت کرد

 «ده و نیم... -

 «چقدر خوابیدم... -

 «خسته بودی خب... بخواب بازم -

 بی حرف دست دورم انداخت و سرم رو بغل گرفت.

 «تو از کی بیداری؟  -

 «۸از  -

 «ات سر رفت نه؟واقعا؟ بیدارم میکردی خب... حوصله -

 «نه... -

 «سرتق -

 «چشمات هنوز خوابه -
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 «ور کنم خودمونه دیگه بسمه... پاشم جمع و ج -

 «صبحانه آماده کردم... پاشو یه دست و صورتی بشور بعد بیا  -

 «یه دوش بگیرم قبلش؟ -

 «میتونی با این دست آخه؟ -

 «آره... میتونم. چیزی نیست -

 «به زخمت که نباید آب بخوره -

 «حواسم هست -

 ...«نه نمیذارم تنها بری -

 ام رو نوازش کرد.پیشونی

 «. اولین بارم نیستمیتونم عزیزم.. -

 «نه سیاوش اِ.... گوش بده به حرف -

 «خب چیکار کنم؟ -

 ...«خودم میام کمکت -

 چیزی نگفت. 

 «باشه؟ -

 «نمیشه ترانه -

 «میام حرف گوش کنای بابا چرا لجبازی میکنی؟  -

 «زور میگی بهم؟ -

 چرخیدم و نگاهش کردم. نگاه مهربونش رو دوخته بود به صورتم.
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 سخته نمیتونی م... نمیخوام یه درصد به زخمت آب بخوره سیاوش... یه دستیزور نمیگ -

 «سرت رو بشوری...

 لبخند زد. 

 «یه بوس بده حاال...شه بیا با -

 اش رو بوسیدم. گردن باال کشیدم و محکم گونه

 «پاشو... پاشو زود دوش بگیر گشنمه -

 از روی تخت بلند شدم و کمکش کردم که بلند شه. 

 «لباست رو اینجا در بیاریم... بذار -

رصد دهای لباسش. پیراهن آستین کوتاه دکمه دار به تن داشت که صددستم رفت روی دکمه

ف ی اول رو باز کردم و بی حربرای این بود که نمیتونست چیزی رو از سر بپوشه. دو سه دکمه

 چم.نگاهم میکرد و بعد انگار که چیزی یادش اومده باشه دست گذاشت روی م

 «ترانه... -

 نگاهش کردم. 

 «چی شد؟ -

 «به کارات برس... زود میام من خودم میرم... تو برو -

هام توی هم پیچید. یک چیزی رو میخواست از من پنهون کنه. دستش رو عقب زدم و ابرو

 ی بعدی. دوباره دستم رو گرفت. رفتم سراغ دکمه

 «ترانه... نکن... -

 خیره شدم به نگاهش.

 «رو بردار سیاوش... بذار کارمو بکنم دستت -
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هارو باز کردم و دو طرف رو کشید و بعد نفسی بیرون داد. دکمه جدیتم رو دید و دستش

پیراهنش رو از هم دور کردم و از چیزی که دیدم پاهام سست شد و سرم گیج رفت. سیاوش 

 م داشت. لب زدم...بازوم رو گرفت و نگه

 «چی شدی سیاوش... چی شدی؟ -

 زرگی بدایره دو ی چپ و و شکمش کبود بود. نه کبود عادی،بی حرف نگاهم کرد. روی سینه

 هام رو فشردم روی هم. ضعف کرده بودم.بیشتر به سیاهی میزد. چشم که

 «چیزی نیست... -

 نگاه دوختم به صورتش. 

 «چیزی نیست؟ چیکارت کردن سیاوش؟ -

 .«برو ترانه. برو من خودم کارمو میکنم.. -

 «سیاوش جواب منو بده... این کبودیا... به این بزرگی... به این سیاهی... به خاطر چیه؟ -

 نفسی بیرون داد.

اینا جای تیره.... جلیقه تنم بود، تیر خورده روی جلیقه، اما تفنگشون خیلی قدرتش باال بوده...  -

 «تا چند روز دیگه فشار گلوله باعث شده اینجوری بشه... خیلی درد نداره... خوب میشه

 اششد. دست سالمهام رو محکم فشار دادم روی هم. حالم داشت بد میضعف کرده بودم. چشم

رو انداخت دور گردنم و بغلم کرد. میترسیدم تنم رو بهش بچسبونم، از طرفی به خاطر بازوش 

 ها. و از طرفی به خاطر این کبودی

 «ببخشید که مجبور شدی ببینی... -

 رو بوسید. زیر گوشم 

 «برو... من خودم کارامو میکنم... -
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رهام کرد که مثال برم. بی حرف دوباره دست بردم سمت لباسش و کمکش کردم پیراهن رو 

یاره و بعد دست بردم سمت شلوارکش، پر تردید نگاهم کرد و من بدون هیچ تردیدی در ب

ر رو ده سمت حمام رفتم. دست سالمش رو گرفتم توی دستم و بشلوارکش رو در آوردم و بعد 

 باز کردم و چراغ رو روشن کردم.

 «کیسه بیارم بکشم روی پانسمانت...وایسا من برم  -

لبخند  .اش کیسه کشیدمی پالستیکی برگشتم. روی زخم پانسمان شدهکیسه رفتم و با

 کمرنگی روی لبش بود. اعصاب نداشتم. 

 «چرا میخندی؟ -

 با لبخند روی لب نگاهم کرد.

 «مین طوری عزیزم... چرا عصبانی میشی؟ه -

ونجاست اش انفس بیرون دادم و چیزی نگفتم. برگشتم سمت آویز حمام تا مطمئن بشم حوله

ش ازیرم که دیروز اونجا آویزون کرده بودم مات و مبهوت موندم. صدای خندهکه با دیدن لباس

 بلند شد. 

 «ات اینجوری میشهنستم قیافهحاال فهمیدی واسه چی خندیدم؟ واسه اینکه میدو -

مشکی رنگم رو برداشتم و با سرعت از  رت و سوتینام گرفته بود. خجول شخودم هم خنده

م و دحمام خارج شدم و توی ساکم انداختمشون و برگشتم. شیر رو برداشتم و آب رو باز کر

 منتظر موندم که آب گرم بشه.

 «خودت رو خیس نکنی... -

  با لبخند نگاهش کرد.

 «هات رو میپوشم خب...شرتفدای سرت.... یکی دیگه از تی -

 خندید و جلوتر اومد و سرش رو پایین گرفت.
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 ها و پانسمانشیر رو روی سرش گرفتم و آروم و با دقت سر و تنش رو خیس کردم. کبودی

دستش مثل خار توی چشمم بود اما باید تحملم رو باال میبردم تا بتونم خوب ازش مراقبت 

نم. شیر رو به دست سالمش دادم و آروم کمی شامپو روی سرش ریختم و شروع کردم شستن ک

هاش رو بسته بود. شستم و موهاش رو آب کشیدم، دوباره شامپو ریختم روی موهاش. چشم

هاش رو دست کشیدم و اینقدر آب رو روی تنش ریختم تا تمام سرش و دوباره موهاش و ریش

 . تنها لیف توی حموم رو برداشتم و کمی شامپوی بدن روش ریختم.های شامپو از بین رفتکف

 «نمیخواد ترانه. یه دستی میتونم... -

 «برگرد... -

بی حرف برگشت و من آروم کمرش رو لیف کشیدم و همزمان آب هم گرفتم و بعد دست 

 ها بود. سالمش رو لیف زدم و حاال نوبت قسمت کبودی

 «گه اذیت میشی بده خودمدرد نمیکنه خیلی ترانه... ا -

 ی چپش که کبودی بزرگیی راستش و بعد روی سینهبی حرف لیف رو کشیدم روی سینه

ای دردش نیاد، در آخر رفتم سراغ شکمش، شکمی که داشت، دستم رو نرم میکشیدم تا ذره

اش برام جذاب بود و حاال کبودی قبل رفتن مات و مبهوتش شده بودم اینقدر که شش تکه

هام. بی حرف رفتم سمت از اون زیبایی نگذاشته بود. اشک نشسته بود توی چشم چیزی

 پاهاش، بازوم رو گرفت. 

 «اش رو انجام میدمنکن ترانه... دوست ندارم خم شی این جوری، خودم بقیه -

 «اذیتم نکن سیاوش... اگر من اینجوری بودم تو این کارارو واسم نمیکردی؟ -

 «زبونت رو گاز بگیر -

ای هم شده های خشکم شدم و بازوم از دستش رها شد، لیف رو کشیدم روی پاهاش. زخمخ

 رفتم سراغ پای بعدی.ام. روی پاهاش به چشم میخورد، اشک اول چکید روی گونه
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 «به خدا دوست ندارم ترانه...نکن اینکارو -

عد ایستادم و ب بدنش داغون شده بود، حتی نمیتونستم به راحتی بغلش کنم. اشک دوم چکید و

 شیر رو گرفتم روی تنش. سرش رو جلو آورد. 

 «گریه میکنی؟ -

 «نه... -

 «دروغ نگو. گریه میکنی... -

 هام سرعت گرفت. اشک

 «آره گریه میکنم. چیه؟ میخوای دعوام کنی؟ ببین چیکار کردی با خودت... -

 غمگین نگاهم کرد و شیر رو از دستم گرفت. 

 «اذیت میشی... برو... گفتم که نیا... گفتم -

 دست دراز کردم تا دوباره شیر رو از دستش بگیرم، دستش رو عقب کشید. 

 «برو ترانه... -

 ام شدت گرفته بود. گریه

 « بده من سیاوش... اذیتم نکن -

 دستش رو بلند کرد و شیر رو به سر جاش برگردوند.

 «چرا گریه میکنی ترانه؟ -

ودنش توی این وضعیت، به شدت حس امنیت رو ازم گرفته های سرخ نگاهش کردم. ببا چشم

 بود. 

 «دیگه دوست ندارم بری ماموریت -

 با مهربونی جلو اومد و دست آزادش رو انداخت دور کمرم.
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 «تو گریه نکن هر چی بگی همون میشه -

 اش. تن خیسش حس خوبی میداد.سرم رو تکیه دادم به راست ترین قسمت سینه

 «نری؟قول میدی دیگه  -

 «اگه تو دوست نداری نه... نمیرم -

من نمیخوام جلوی کارت رو بگیرم... اما ببین... خودت ببین... اگه جلیقه تنت نبود چی؟ اگه  -

 «میخورد توی سرت چی؟

 پیشونیم رو بوسید. 

ام نیست... هر چی تو بگی هر بهش فکر نکن ترانه... تو دوست نداری نمیرم... هیچ حرفی -

 «ای. خوبه؟چی تو بخو

 بغض کرده نگاهش کردم.

 «آره خوبه... -

 لبخند زد. 

 «ای مشتی میکردیم باهم...اس... وگرنه یه آب بازیحیف دست و بالم بسته -

 لبخند غمگینی زدم. 

 «واسه اینکه زودتر آب بازی کنیم خوب شو زود باشه؟ -

 «اش رو دیگه میتونمباشه تو ناراحت نباش، من زود خوب میشم. حاال هم برو... بقیه -

 برای آماده کردن صبحانه بیرون رفتم. هام رو پاک کردم و اشک

 سیاوش

 «سیاوش کمک نمیخوای؟ -

 و بپوشم. ام رلخت جلوش بایستم تا کمکم کنه حوله روم نمیشدام سخت بود اما پوشیدن حوله
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 «نه عزیزم... -

 «مطمئنی؟ -

 «آره... -

 «درست کنمزود بیا میخوام برات تخم مرغ  -

 «ممنون عزیزم -

بیخیال شدم تا یک دستم رو توی حوله بکنم، بعد از اینکه مطمئن شدم ترانه به آشپزخونه 

رفته خودم رو به اتاق رسوندم و در رو بستم و با یک دست حوله رو به تنم کشیدم تا خشک 

های دیگه اسلباش بسیار گشاد بود و راحت تر از بشم. شلوارک و رکابی مشکی رنگی که یعقه

ی رو ها. صندلروی اپن رو پر کرده بود از خوراکی توی تنم میرفت رو پوشیدم و بیرون رفتم.

 کشیدم عقب و نشستم. پشت گاز ایستاده بود و با دیدنم لبخند زد. 

 «چرا اینقدر برنزه شدی حاال؟ -

 «سه هفته زیر آفتاب بودم قربونت برم... -

 «بهت میاد -

مایتابه رو که توش چهارتا تخم مرغ شکسته بود رو آورد و بعد چای هم  در جواب خندیدم.

 هایی که سر میز بود رو توی یخچال نداشتم. ابرو باال بردم.ریخت. ابرو باال بردم. این چیز

 «رفتی خرید؟ -

 نشست رو به روم. 

 «آورد تونزنگ زدم سوپری -

 «خوب کردی... -

 اشاره کرد به لبش. 
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 «کجا میتونستم برم؟ با این وضعیت -

 با ناراحتی نگاهش کردم. 

 «چی گفتی به بابات؟ -

 لبخند تلخی زد. 

 «بهش صحبت کنم... دلم میگیره...ولش کن سیاوش... دوست ندارم راجع -

دوست داشتم بدونم چه چیزی باعث شده بود که اون مرد دست روی دخترش بلند کنه، اون 

 ت از فکر بیرون اومدم. ای مقابلم گرفهم این طوری... لقمه

 «میگرفتم خودم... -

 «هر چی میخوای بگو برات بگیرم -

ز هر شد. برام ارسید توی دلم کیلو کیلو قند آب میدر جواب لبخند زدم. اینطور که بهم می

ها احتیاج داشتم. چیزی لقمه گرفت و من بی حرف و بدون اعتراض خوردم. به این محبت

ه موبایلش رو میز بود. خواستم بلند شم ک دو برگشتیم سمت صدا. خورد هرموبایلش که زنگ 

 ی خامه عسل رو فرو کرد توی دهانم و گوشی رو به گوشش چسبوند. زودتر بلند شد و لقمه

سالم... مرسی تو خوبی؟....آره خداروشکر بد نیستم... میگذره... نه زنگ نزده... نمیدونم... من  -

اوشم اومدم یه دستی به سرو روی خونه بکشم... تو میای کمک؟... ی سینه دفتر نیستم... خونه

 «باشه بیا میبینمت... فعال خداحافظ

 ام گرفت. حدس زدم که رضا باشه، سرکارش گذاشته بود. خنده

 «گناه داره داداشم -

 اش. شیطون برگشت و نشست روی صندلی

 «میخوام سورپرایز شه مثل من -

 «سرش بکنم؟ هوات رو داشت یا پوست از -
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 لبخند زد. 

خیلی هوام رو داشت. از دوستای خودم بیشتر... روزی ده بار بهم زنگ می زد و حالم رو  -

 «میپرسید...

 «دمش گرم. جبران میکنم براش -

 «بهم میگه آبجی -

 ام بلند شد. صدای خنده

 «اس...دیوونه -

... خاموشه و نگرانشم سیاوش گوشیش با خانم رستمی هم حرف زدم وسط حرفش یهو گفت -

 «گفتم ماموریته... تعجب کرد که من میدونم اما چیزی نگفت...

 لبخند زدم و دستم رو جلو بردم و دستش رو گرفتم. 

 «میگفتی من خانومشم... -

 ابرو باال برد و با شیطنت نگاهم کرد. 

 «خودت بگو... -

 سری تکون دادم. 

 «باشه... خودم میگم چرا نگم؟ -

 رد و خیره نگاهم کرد. چشم ریز ک

 «ام میگی؟به اون دختره -

 ابرو در هم کشیدم. 

 «دختره کیه؟ -

 «الله -
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 هام بیشتر در هم کشیده شد. ابرو

 «الله کیه؟ -

 «الله دیگه... الله صمدی... -

 هارو میپرسید.های اون روز من و خانم رستمی رو شنیده بود و حاال اینحتما حرف

 «... حاال منظورت چیه؟خانم صمدی آهان... -

 «میدونی منظورم چیه... -

الله صمدی دیگه خر کیه ترانه؟ من همه جا جار میزنم تو خانوم منی... چرا باید واسم مهم  -

 «باشه اون؟ چون رستمی گفته به من میاد اینو میگی؟

 دلخور نگاهم کرد. 

 «دونماش رو میقضیهچرا قاطی میکنی؟ من یه چیزی گفتم... فقط میخواستم بفهمی که  -

 فشاری آروم به دستش آوردم. 

 «همه برن به درک. من تورو میخوام. به الله و اینو اون فکر نکن... -

 هاش خودشون رو نشون داد. لبخند زد. چال

 «تو بخند همینجوری... من هیچی نمیخوام دیگه -

 «چشم.... نمیخوری دیگه؟ -

 «یکنم. تو بشینخفه شدم دیگه... مرسی... خودمم جمع م -

 اخم کرد. 

سیاوش برو از آشپزخونه بیرون تا با کتک ننداختمت... یه چند روز تحمل کن من کاراتو  -

 «بکنم بعد تا هر وقت دلت میخواد تو به من برس

 دستم رو به عالمت تسلیم باال آوردم.
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«چشم عصبانی نشو... -

با نیشخندی شیطنت بار آیفون رو باز دقیقه بعد زنگ خونه به صدا در اومد و ترانه  ۴۵حدود 

قبل از اومدن رضا تی شرت من رو با بولیز و شلوار یشمی کرد و جلوی در منتظرش ایستاد. 

 رضا جلو اومد و با ترانه دست داد. رنگی عوض کرد و من با مهربانی نگاهش کردم. 

«؟اختی خودتوحالت خوبه؟ میگفتی خودم میومدم تمیز میکردم تو واسه چی به زحمت اند -

نگاهی به صورت ترانه کرد و انگار ساکت شد.

«چی شده لبت؟ -

«چیزی نیست... بیا توو... خوش اومدی -

«ترانه چی شده؟ با کسی درگیر شدی؟ -

«نه رضا چیزی نیست... بیا توو دیگه اِ.... -

 هوت چنددر ایستاده بودم. مبداخل اومد و در رو بست و بعد نگاهش به من افتاد که پشت 

جلو اومد و با احتیاط هم هول کرده قدم تند کرد و خیره شد به دستم.  بعد نگاهم کرد و لحظه

 آورد. ای به زبون نمیرو در آغوش کشیدیم. هنوز مبهوت بود و کلمه

«چیه؟ الل شدی؟ -

«ات بابا...مردم از دوری کی اومدی؟ چرا دیر اومدی؟ چی شده دستت؟... شماها چتونه؟ -

رانه بی محل به ما به سمت آشپزخونه رفت. ت

«بابا یکی یکی بپرس چیزی نیست -

«باز تیر خوردی؟ -

ها هدایتش کردم. دست سالمم رو پشتش گذاشتم و به سمت مبل

«بله باز تیر خوردم...-
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 «کجاته دقیق؟ -

 «بازومه... خیلی عمیق نبود خداروشکر... به خیر گذشت -

 «؟کجا بردنت بیمارستان -

 «همین تهران -

 صدای ترانه بلند شد. 

 «سیاوش تو تهران بودی؟ -

 ام رو میکند. ام گرفت. کلهخنده

 «بله متاسفانه... -

 دست به کمر به سمتم اومد و رو به روم ایستاد. 

 «پس چرا نگفتی؟ -

یدم . مچش رو گرفتم و کشوقتی این طور با اخم و شاکی نگاهم میکرد دلم قنج میرفت براش

افتاد رو پام. مبهوت نگاهم کرد و سرخ شد. مهم نبود جلوی رضا خجالت میکشید، کمرش  و

 رو گرفتم و رو پام جا به جاش کردم تا راحت بشینه. 

واسه اینکه خون زیادی ازم رفته بود و حالم میزون نبود، نمیخواستم توو اون حال من رو  -

 «ببینید و الکی گریه و فین فین راه بندازید...

 ای رفت. ضا چشم غرهر

 «شد اون وقت چی؟ تو عقل داری اصال؟مسخره... اگه یه چیزیت می -

 «مرسی داداش... منم دل تنگت بودم -

 اش گرفت و من به ترانه که خجول روی پاهام نشسته بود نگاه کردم. رضا بین اخم خنده

 «بذار پاشم... میخواستم چایی بیارم... -
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ی میخوری برو بریز... این خانوم من از صبح سرپاس داره به من میرسه نمیخواد... رضا... چای -

 «خسته شده... تو از خودت پذیرایی کن مهمونی که نیومدی

 رضا بلند شد و خندید. 

 «؟نکبت...شما هم میخورین دیگه -

 ترانه بی حرف نگاهم کرد. 

 «آره اگه بریزی -

 رضا مشغول شد و من به ترانه نگاه کردم. 

 «مثل بچه گربه نگاهم میکنی؟چیه  -

 صداش رو پایین آورد لبخند زد.

 ...«دلم واسه اینکه محکم بغلت کنم و هی وول بزنم روی پات تنگ شده -

 اش. دلم ضعف میرفت براش.دست کشیدم به گونه

 «هر چقدر دلت میخواد وول بزن و هر چقدر دلت میخواد بغلم کن. کی گفته نکنی؟ -

 «دردت میاد خب... -

 «نمیاد... -

 «الکی نگو... میدونم درد داری -

 «زیاد نیست -

 «زیادم نباشه هست... پس زود خوب شو... من میخوام از سرو کولت برم باال -

 ام گرفت. خنده

 «از بس سرتقی -

 «میذاری پاشم حاال؟ -
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 «نه. کجا بری؟ -

 «جمع و جور کنم -

 «جمع و جور که کردی...همینجا بمون سیر شم ازت -

 «میخوام ناهار درست کنم سیاوش دیر میشه -

 نچی کردم. 

ای تو... میگم بشین اِ... بعد سه هفته میخوام یه کم بغلم باشی چیز دختر چرا اینقدر یه دنده -

 «زیادیه؟

 آروم لب زد. 

 «تا صبح بغلت بودم کم بود؟ -

 «بیهوش بودم من... -

 «رون؟آهان بعد چه طوری فهمیدی من از بغلت اومدم بی -

 «چه میدونم... حس کردم دیگه -

 «از دست تو... -

 رضا با سینی چای برگشت و ترانه تشکری کرد. 

 «خب حاال ماموریت چی شد؟ -رضا

 ترانه ابرو باال برد.

 «مگه چیزی بپرسیم میگه؟ از اول به من گفت نمیتونم چیزی بگم -

 ام گرفت.خنده

 «آره اولش نمیتونستم... االن که میتونم -

 نگاه سرزنشگرش رو دوخت به صورتم.
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 «اِ خب... بگو دیگه -

 رضا با لبخند نگاهمون میکرد.

یه گروهی بودن که ی ها دنبال آشپزخونههای سازمان مدتتا اونجایی که من شنیدم بچه -

قیق بعد از یه سری تحبه صورت خیلی سازمان یافته شیشه پخش میکردن توی کل ایران. 

رگ رو اطراف تهران پیدا میکنن و آدماش رو دستگیر میکنن و پرونده بسته ی بزدوتا آشپزخونه

میشه، اما... باز میبینن همون شیشه، با همون سازمان یافتگی، دقیقا بعد از بسته شدن اون 

نن اون حجمی که توی بازار میبی های توی بازار دیده میشه. اونم به مقدار کالن. یعنیآشپزخونه

این حجم نسبت به دم و دستگاهشون بعید  پخت هاال از اون آشپزخونهرو تازه میفهمن اص

 ... بعد از کلی تحقیق از بازداشتساخته شدهها واسه رد گم کنی اون آشپزخونهدر اصل و  هبود

، یه جایی تو غرب اسی اصلی جای دیگهو در به در زدن میفهمن اصال این آشپزخونه هاشده

دقیقا کجا اما نزدیک مرز. توی روستایی که خیلی از مردمانش به  ایران. جاش رو نمیتونم بگم

خاطر سرما و دسترسی سخت مهاجرت کرده بودن به روستا یا شهرای دیگه... یعنی اصال اینا 

هم که اونجا بودن با کمک به همون آدما خرج واسه خودشون یه روستا در اختیار داشتن، اونایی

صه ما مجبور شدیم شبونه وارد اون روستا بشیم و توی یکی زندگیشون رو در میاوردن... خال

لی ک دیگه عرضم به خدمتتون که بعدهاش رفته بودن مستقر بشیم... هایی که ساکناز خونه

ن خداروشکر کشته ندادیم، اولیریختیم توی آشپزخونه.  پلیس بازی و این حرفا، نصف شب

 های وها لباسها رعایت بشه و بچهداردی استانشرطی که قبول کردم برم این بود که همه

 «های درست و درمون داشته باشن...جلیقه

اش ها بی حرف چایترانه با دهنی نیمه باز نگاهم میکرد و رضا که عادت داشت به این داستان

 رو میخورد. 

 «خب تو مسئول تیم بودی؟ -

 سری تکون دادم.
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نفرمون مستقیم تیر خورد، البته  ۱۰اسفانه به دوست نداشتم خط روی کسی بیافته اما مت آره. -

اومدن میدونستن شرایط اینطوریه و رییس سازمان دستشون رو باز گذاشته که کسایی که می

 «ای رو بفرسته اما خب... کسی نرفت و موند...بود که اگر نمیخوان برگردن تا کس دیگه

 ترانه ترسیده نگاهم میکرد. 

 «اون ده نفر... درمان شدن؟ -

ان هنوز... توی پاهاشون خورده بود که جای بدی بوده و نیاز به یکی دو نفرشون بستری -

داشتن... اما بقیه همه مرخص شدن... به خاطر اینکه کاله و جلیقه داشتیم  تعمل و مراقب

 «خداروشکر جای بدی نخورده بود..

 هاش رو بست. بحث خوبی نبود. چشم

 «از ویدا چه خبر؟ خوبه؟ولش کنید این حرفارو... رضا  -

 رضا چای من و ترانه رو به دستمون داد. 

 «خوبه... سرش گرمه... یه کمم مشکوک میزنه اما خوبه -

 ابرو باال بردم. 

 «یعنی چی مشکوک میزنه؟ -

 «اس... حس میکنم...یعنی حس میکنم با کسی توی رابطه -

 ای خورد.ترانه جرعه

 «خب باشه. مگه چیه؟ -

نیست... ولی وقتی خودش پنهون میکنه یعنی یه چیزی هست... ما که نمیگیم با چیزی  -رضا

 «کسی دوست نشه

لیوان رو با دست آویزن به گردنم گرفتم و با دست سالمم کمر ترانه رو نوازش کردم. حس 

 میکردم الغر شده. 
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ه اه کنمن صدبار باهاش حرف زدم. هر چیزی که الزم بوده بهش گفتم... اگه میخواد اشتب -

 «ها تا سرشون به سنگ نخوره آدم نمیشنبذار بکنه. بعضی

 «منم کاری به کارش ندارم... یعنی سوال و دخالتی نکردم... راحتش گذاشتم -رضا

 ترانه لیوانش رو روی میز گذاشت. 

 «اجازه میدی من برم به کارم برسم؟ -

 اش کنم. تونستم همینجا یه لقمهنگاهش کردم. کاش می

 «ری؟چه کا -

 «گوشت گذاشتم بیرون. میخوام غذا درست کنم -

 رضا ابرویی باال داد. 

 «مگه بلدی؟ -

 ای به رضا رفت. توی این مدت که نبودم حسابی باهم اخت شده بودند. غرهچشم

 «دستپختش حرف نداره. اما نمیخوام آشپزی کنی... دلم کباب میخواد... زنگ میزنیم بیارن -

 ترانه به من چشم غره رفت. رضا خندید و این بار 

 «دروغ نگو واسه اینکه آشپزی نکنم میگی؟ -

 اش رو فشار دادم. چونه

اومد... دلم نه خیر... اونجا همش کنسرو خوردم ولی همش بوی کبابای همسایه ها می -

 «میخواد

 قانع شد. نفسی بیرون داد.

 «دستشویی میخوام برمباشه هر چی تو بخوای...حاال پاشم؟ اجازه بدید  -
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کمرش برداشتم و پایین پرید دستم رو از روی  .مجبور شدماما ام گرفت. دلم نمیخواست خنده

 ام رو خوردم. رضا با لبخند نگاهم کرد. ای از چای سرد شدهو به سمت دستشویی رفت. جرعه

 «هاخوشحالی -

 نگاهش کردم.

 «نباشم؟ -

 «. تو لباشو اینجوری کردی؟چرا باش... فقط یه سوال.. شاید خصوصی باشه.. -

 اخم نشست روی صورتم.

اش این نیست اهل چه حرف مزخرفیه؟ معلومه که نه... حاال چون میاد پیشم میمونه معنی -

 «روابط عجیب و غریبه...

 نچی کرد.

زر نزن سیاوش... من کی همچین چیزی گفتم... گفتم شاید دیدیش بعد سه هفته از خود  -

 «بی خود شدی

 «ن فکرا نکن...حاال حاال ها مونده برسم به اون نقطهاز ای -

 «پس چی شده لبش؟ -

 «شایه چیز شخصیه... به روش نیار...یه دعوایی توی خونه داشته با باباش... اینم شده نتیجه -

 مبهوت نگاهم کرد. 

 «یعنی باباش دست روش بلند کرده؟ مگه عهد دقیانوسه؟ -

 ای باال انداختم. شونه
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اس... از دیشب هر دفعه چشمم بهش خورده اعصابم خرد ؟ چیکار کنم؟ دستم بستهچی بگم -

شده... سعی میکنم به روش نیارم که یادش نیاد. خیلی ناراحته... یه ساک جمع کرده دو روزه 

 «اومده اینجا، باباشم بهش یه بارم زنگ نزده... نمیدونم چیکار کنم

 رضا مبهوت بود هنوز. 

 «و ثروت و تیریپ و قیافه آخه این چه کاریه؟با این همه پول  -

هیچی از هیچ آدمی بعید نیست. به خدا اگه هر کی غیر باباش بود میکشتمش. اما نمیدونم  -

االن چیکار کنم. یه بالیی سرش اومده منم هیچ کاری نمیتونم بکنم... از اینکه باید زخمش 

 «رو نگاه کنم و ساکت بشینم دیوونه میشم

 وی پام.دست گذاشت ر

 «درست میشه نگران نباش... -

 «بهش زخمای شکمت رو نشون دادی سیاوش؟ -

 ترانه بود که موهاش رو باالی سرش جمع میکرد. 

 «چه زخمایی؟ -

 هارو گذاشت توی سینی و سینی رو برداشت. خم شد و لیوان

 «نشونش بده ببینه چرا میگم دیگه نرو ماموریت -

 های رضا گرد شد.م رو باال زدم و چشمابی حرف با دست آزادم رکابی

 «ای بوده که اینطوری سیاه کرده؟اس آره؟ چه گلولهواسه جلیقه -

 «میدونم... تفنگاشون خیلی پیشرفته بود....چه -

 «میگه نرو؟ -

 سری به عالمت مثبت تکون دادم. 
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 «حق داره -

 «هر چی اون بگه... -

 رضا لبخند زد. 

 «زن ذلیل شدی دیگه... -

 رانه اومد. ت

 «کی سیاوش؟ -

همزمان لیوان آبی رو به روم گرفت با دو قرص توی کف دستش. لبخند زدم. تا به حال 

 کس اینطور حواسش بهم نبود. هیچ

 «د...شآره دیگه... این سیاوش خان این جوری نبود که... بهش میگفتی نرو سرکار وحشی می -

 داختم. هارو به دهنم انلیوان رو ازش گرفتم و قرص

 «کی تاحاال به من گفته نرو سرکار؟ ارض آقا ممنون عزیزم... بعدم -

 رضا تکیه داد و پا رو پا انداخت. 

 «رو باز کنم... میگم زن ذلیل شدی بگو شدم...نذار بحث گذشته -

 ترانه لیوان رو از دستم گرفت و همون طور که میرفت سمت آشپزخونه رو به رضا گفت:

 «رو...تهباز کن بحث گذش -

حدس میزدم چه چیزی رو میخواست تعریف کنه. رضا ساکت شد چپ چپ به رضا نگاه کردم. 

 ام خریده بود.و خندید. ترانه ظرف میوه رو روی میز گذاشت و نشست. میوه

 «بگو دیگه رضا... - 

 «دعوام کرد... -

 «کی سیاوش؟ -
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 «آره دیگه...نمیگم من -

 «بگو دعوات کرد با من -

ا من رو ای دوبار بییه دوست دختر داشت چند سال پیش... دختره گفت بابا حداقل هفتهبابا  -

ببین... اینقدر نرو سرکار. این وحشی اینو که شنید زد زیر همه چی که تو چیکار کار من داری 

 «رو تموم کردو به چه حقی نظر میدی و کال رابطه

زده بودم به اون راه و خیره شده بودم به ترانه متعجب خیره شده بود به نیمرخم من خودم رو 

 تلویزیون.

 «چیه خودت رو میزنی به اون راه؟ -رضا

 نگاهش کردم.

 «این چیزایی که گفتی اصال یادم نیست -

 رضا زد زیر خنده. 

 «عجب آدمی هستی تو... -

 «بهت نمیاد اینجوری بوده باشی -ترانه

 ای باال انداختم. شونه

 «ما بلد نبودن من رو رام خودشون بکنن. تقصیر منه؟ترانه خانم همه مثل ش -

 اش. های روی گونهخندید و من دلم رفت برای چال

 «ماهه نرفتی سرکار... یه سیاوش راستی شاکری چی شد؟ االن نزدیک به -رضا

 دستی به موهام که بلند شده بود کشیدم. 
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ر جریان بود... گفت هر موقع واال از طریق اون به من خبر دادن واسه ماموریت... خودش د -

تموم شد و اوکی بودی بیا... دیروزم بیمارستان اومد مالقاتم... گفت هر موقع حالم خوب شد 

 «ای نیستهای تمرین رو آماده میکنن و عجلهبیام و فعال دارن سالن

 ترانه دلخور، دست به سینه تکیه داد.

یه جایی سرت تالفی میکنم این کار زشتت  اون اومده اونجا مالقتت بعد ماها نمیدونستیم... -

 «رو

 ی تایید تکون داد.رضا سری به نشونه

 «شعوریراست میگه خیلی بی -

 سر کج کردم و به ترانه نگاه کردم. 

 «من غلط کردم میشه شما تالفی نکنی؟ -

 اش گرفت.غره رفت و کمی خندهچشم

 «خودم شیرش میکنم که تالفی کنه تا تو آدم شی -رضا

 اش گرفت. غیظ نگاهش کردم که خنده با

 «باشه بابا وحشی... -

 «ی من و خانمم... کتک میخوریدخالت نکن توی رابطه -

 «آره با این وضع میخوای منو کتک بزنی... -

 «میدونی که یه دستی هم حریفت میشم -

 «آره متاسفانه -

بود خوابش برد روی مبل و ترانه  ناهار کباب خوردیم. بعد از ناهار رضا که دوغ رو با کوبیده زده

 . آروم گفت:کردمی تمیزداشت آشپزخونه رو 
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 «چایی بذارم؟ -

 «من نمیخوام.. اگه خودت میخوای بذار -

 بعد از چند دقیقه رفت و با پتوی نازک اومد و کشید روی رضا و نشست کنارم. 

 «چیزی نمیخوای برات بیارم؟ -

 نگاه دور صورتش گردوندم.

 «یخوام...چرا م -

 «چی؟ -

 «یه کم دراز بکشی تو بغلم... حرف بزنی برام... -

 خجالت کشید و خندید. 

 «اِ.. باشه آروم... -

به سمت اتاق رفتیم. دراز کشیدم و با احتیاط کنارم دراز کشید،  و بلند شدم و دستش رو گرفتم

-دیشب. از ناراحتیبرام حرف زد. از روز اولی که رفتم، تا به همین  و امسر گذاشت روی سینه

هاش، از اینکه فکر نمیکرد اینقدر در نبودنم ضعیف باشه، از اینکه حتی یک چیز هم پیدا نکرد 

که در نبودن من بهش خوش بگذره و حالش خوب باشه. از اینکه چقدر دلش از بابت پدرش 

کس و تنهاست. حرف زد و من گوش دادم. گوش دادم و دست کشیدم شکسته و حس کرده بی

. ی گِلی براش بگمام پشت اون خونههای شبونهه موهاش. کاش من هم میتونستم از بغضب

اینکه عکسش رو گذاشته بودم توی جیبم، نزدیک به قلبم. اینکه قبل از هر اقدامی عکسش 

عقب پرت  ام بهاینکه وقتی تیر خورد به دست و جلیقهرو میبوسیدم و ازش خداحافظی میکردم. 

ر زیاد بود که حس میکردم میمیرم، اسمش رو زمزمه میکردم و ازش شدم و شدت اونقد

 های سختی بود. برای جفتمون.اش زدم. روزای روی پیشونیخداحافظی میکردم. بوسه

 «دوست دارم ترانه -
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 ام. ای زد روی سینهبوسه

 «منم دوست دارم -

 ترانه

 یبا رفته بود ترکیه، تارا زنگ زدهی سیاوش میموندم. مامان با زنزدیک به ده روز بود که خونه

دو  اششده، گفته بودم، بدون جا انداختن یک واو. جیغ و داد و ناراحتیبود جیغ جیغ که چی

برابر شده بود. گفته بود بابا که از کویت برگشت به خدمتش میرسه، پوزخند زده بودم. براش 

دش هم دنبال کار و باراش مهم نبود، زنش رفته بود یک کشور دیگه، من یه جای دیگه، خو

اومد. تارا گریه کرد پشت تلفن، من بود و اصال اهمیت نمیداد چی داشت به سر خانوادمون می

هم گریه کردم. گفته بود بیا پیش من بمون، گفته بودم سیاوش کمی مریضه... پیشش میمونم 

یالت راحت گفته بود خبه کسی نگو.  و تا خوب شه. تاکید کردم که مامان و بابا نمیدونن اینجام

باشه و نگران نباش. حاال سیاوش رفته بود سر بزنه به آموزشگاه و باشگاه. رضا اومده بود 

دنبالش. کبودی روی شکمش بهتر شده بود، از دوست دکتری که داشتم سوال کردم و یک 

کرم خریده بودم برای کوفتگی شکمش. شب به شب کرم رو براش میزدم، پانسمان دستش 

هاش رو میدادم و بعد کمکش میکردم که وض میکردم، جاش رو مرتب میکردم، قرصرو ع

هاش رو نگاه کنم و کمکش کنم بخوابه. هر شب برای اینکه مجبور بودم به قول خودش زخم

خواهی و تشکر میکرد، از اینکه توی حموم تنش رو میشستم حس خوبی نداشت و ازم معذرت

. من اما حس بدی نداشتم، میدونستم که اگر روزی حتی کنممدام می گفت برات جبران می

 ها برام انجام میده. تن من بیافته، سیاوش بیشتر از این خطی روی

هایی بودم که درخواست همکاری ی کار کردن نداشتم، بیشتر مشغول بررسی خیریهحوصله

ودتر کرمی داد تا زر داده بودند. زخم لبم بهتر شده بود و با اصرار سیاوش رفتیم دکتر و دکت

ستم های کثیف رو شلباس ام برگشته بودم.ی عادیورمش بخوابه و حاال بعد از ده روز به قیافه

و برای شب کمی سوپ جو درست کردم. سیاوش دوباره زده بود توی کم خوردن و رژیم 

هایی که مقوی و چرب نبودن براش درست کنم. بعد از گرفتن و من هم سعی میکردم غذا
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می کام رو تحریک کرده بود. داری میکردم که این کمی زنانگیها داشتم آشپزی و خونهتمد

تغییر توی چیدمان و مبلمان داده بودم که سیاوش صداش در اومده بود که چرا تنهایی این 

 کار رو انجام دادم و من خودم رو براش لوس کرده بودم تا دست برداشته بود. 

 م،نگاهی انداخت از به آیفونبلند شدم و  تاپ بیرون آوردم،و از لپصدای زنگ در اومد و سرم ر

ارو هسیاوش بود که با رضا خداحافظی میکرد. باز کردم و جلوی در منتظرش ایستادم. آروم پله

 هاش رو در آورد و با یک دست بغلم کرد.باال اومد و لبخند نشست روی لبش. کفش

 «سالم... -

 «سالم قربونت برم... -

 خند نشست روی لبم. قدم به گردنش میرسید، گردنش رو بوسیدم. لب

 «خسته نباشی -

 «سالمت باشی -

 «رضا چرا نیومد باال؟ -

 «با دوست دخترش قرار داشت -

 دستش دور گردنم بود، میرفتیم سمت اتاق. 

 «دوست دختر داره؟ -

 «آره... تازه با یکی آشنا شده -

 «یم؟خب... یه بار میخوای دعوتشون کن -

 «اش برسه خودش دستشو میگیره میاد اینجا نگران نباشنه موقع -

های پیراهن مشکی آستین کوتاهش رو باز کردن. دست بردم از من جدا شد و شروع کرد دکمه

 تا خودم باز کنم، لبخند زد. 
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 «خوبه... سپهر بهت زنگ زده بود مثل اینکه در دسترس نبودی... -

 «اس اومد برام بهش زنگ زدمآره آنتن نداشتم اس ام  -

 «چیکارت داشت؟ -

 «هیچی میخواست حال و احوال کنه بابت دعوت دیشبم تشکر کرد -

 «عجب... -

 «آره... تو چیکار کردی؟ -

 پیراهنش رو از تنش در آوردم و دنبال رکابی مشکی تمیز توی کشو بودم. 

ق بهشون تحقیترنت راجعمن هیچی چند تا خیریه درخواست همکاری دادن داشتم توی این -

 «میکردم...

 «نمیخوای بری سر کار؟ -

 «حوصله ندارم -

 «چرا نداری؟ -

 «ام انگار...نمیدونم خسته -

 «ترانه... نبینم به خاطر من بمونی خونه... میبینی که حالم خوبه -

 «ی دیگه میرم. خوبه؟از هفته -

 کمکش کردم لباسش رو بپوشه. 

رو باز کنم تورو ببینم. میدونی که؟... ولی دوست ندارم ر این خونهمن از خدامه هر موقع د -

زنی رو که به نظرم قوی ترین زن دنیاست، بشینه توی خونه و گوشه گیر بشه و کارش فقط 

بشه مراقبت از من. میدونم تو چه کارایی از دستت برمیاد. میدونم چقدر توانمندی، دوست ندارم 

 «یدونم به زودی حل میشه خودت رو گوشه گیر کنیمبه خاطر مسائل خانوادگی که 
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 لبخند زدم. 

 «نگران نباش... تو بهتر بشی حال منم خوب میشه، میرم سرکار... -

 ام رو فشرد.چونه

 «تو بخند، من خوبم... -

 ای داشتم. در کنارش حس خوشبختی بیش از اندازه

 «بیا میرم چایی بریزم، شلوارت رو بپوش و -

 ..«باشه عزیزم. -

چای ریختم و با بیسکوییت و شکالت کنارش گذاشتم. مجبورش میکردم گاهی، چیزی با 

 چایی بخوره. اومد و نشست کنارم، تلویزیون رو روشن کرد. 

 «ترانه... یه زنگ می زنی به ویدا؟ -

 «آره... برای چی؟ -

رضام جواب وقتی شنید برگشتم یه بار زنگ زد و حال و احوال کرد... یه جوری بود. به  -

سرباال میده. حس میکنم یه چیزی شده... گفتم تو زنگ بزنی و دعوتش کنی شب با رضا بیان 

 «اینجا... زیر زبونش رو بکشم ببینم دردش چیه

 «اش رو بده بهمباشه زنگ میزنم... شماره -

 شماره رو بلند خوند و من زنگ زدم، جواب نداد.

 «شاید غریبه رو جواب نمیده -

 «بهش اس ام اس بزنمیخوای  -

 «باشه... -
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ام دوست سیاوش. میخواستم برای سالم ویدا جون. خوبی؟ من ترانه "شروع کردم تایپ کردن 

ی سیاوش شام رو دور هم باشیم، دلتنگ دوستاشه... گفتم شما بیاید امشب دعوتت کنم خونه

 "حالش بهتر میشه... منتظر خبرتم...

 ام رو میخوند باال رفت. ی سیاوش که داشت مسیجصدای خنده

 «سرتقی... فیلمی بازی میکنیا -

 «ت کنن؟اضا و سیاوش میخوان تخلیه اطالعاتیخب چی بگم؟ بگم بیا ر -

 رو کشید. لپم

 «آخه سیاوش دلتنگ دوستاشه؟ واقعا فکر می کنی دلتنگ میشم من؟ -

 «نمیشی؟ مگه آدم نیستی؟ -

 «شهشون پیدا میتا بیام دلتنگ شم سر و کلهچه میدونم حس دلتنگی بهم دست نداده...  -

 جواب اس ام اس اومد.

سالم عزیزم. ممنون. تو خوبی؟ ممنون از دعوتت عزیزم. من متاسفانه امروز تولد یکی از  "

دوستام دعوتم بهش قول دادم که میام... نمیتونم االن کنسل کنم. ایشااهلل به زودی بهتون سر 

 "میزنم 

 "ره عزیزم...خوش بگذ "جواب دادم 

 «خب... اینم از این... -

دیگه کاری از دست من بر نمیاد چیکار کنم دیگه... بی زحمت یه زنگ به رضا بزن، احتماال  -

 «ها... بهش بگو نمیاد ویداهنوز نرسیده پیش خانم بچه

 ی رضا رو گرفتم و روی اسپیکر گذاشتم. شماره

 «جونم زن داداش؟ -
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 ام گرفت. خنده

 «ودم تا دیروز. شدم زن داداش؟آبجی ب -

 «بی شعوره... گفت باید بهش بگی زن داداش یا ترانه خانم تقصیر اون سیاوش -

 مبهوت به سیاوش نگاه کردم که سیاوش خندید. 

 «ها...چرا زر میزنی رضا... باور میکنه -

 ی رضا باال رفت. صدای خنده

 «.. چه خبر؟شنوی... گفتم یه کم اذیتش کنم.اِ توام داری می -

 سیاوش جواب داد.

 «سالمتی. ویدا نمیاد. میگه تولد دوستمه -

 «اِ پس مهمونی کنسله؟ -

 «تایی دور هم باشیم ۴مهمونی بود مگه، گفتم  -

 «همون دیگه... -

 من جواب دادم. 

 «ا بیاهها تموم شد بیا... یا اصال با خانم بچهنه کنسل نیست. تو کارت پیش خانم بچه -

 خندید. 

 «شم...خونه حوصله ام سر میرهنه زوده هنوز... خودم شب مزاحم می -

 «باشه... میبینمت... مراقب باش -

 «چیزی خواستین زنگ بزنید -

 «باشه... فعال خداحافظ -

 «خداحافظ -
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 لیوان چایی رو به دستش دادم و لیوان خودم رو هم برداشتم. 

 «مامان و بابات بهت زنگ نزدن؟ -

دبی... با مامانم حرف میزنم، رفته اونجا یه  میرهاس... بابامم از کویت هنوز ترکیهنه مامانم  -

کم آروم بشه.. ولی با بابام نه... تارا هم هر روز زنگ میزنه، اونم ناراحته و شاکی... منتظره بابا 

 «برگرده

جوری  ناو بدونم خانومم به چه دلیل لباش به دعوا حرف بزنی؟ من نبایدنمیخوای هنوز راجع -

 «؟بود شده

 لبخند تلخی زدم. 

 «ندونی بهتره سیاوش. عصبانی میشی لبم که خوب شد، بعدم -

عصبانی هستم ترانه، توی این چند روز هر بار نگاهت کردم اعصابم خرد شده. له شدم از  -

اینکه تو اینجوری شدی و من نتونستم کاری کنم... حداقل بگو بدونم چی شده آخه؟ نکنه به 

طر ارتباطت با من بوده؟ هوم؟ بابات چیزی فهمیده؟ اگه فهمیده بگو خودم برم باهاش حرف خا

 «بزنم. بگم قصدم جدیه

 ای دیگر از چای خوردم بلکه بغضم از بین بره. جرعه

ا بفهمم ت ره بحث میکنه وایسادم به گوش دادنچیزی نیست.. فقط... وقتی دیدم با مامانم دا -

-ان... گفت زیر دست تو بزرگ شدن پس هرزههات هرزهانم گفت بچهدردشون چیه... به مام

 «ان...

 هاش حالتی داشت که تا به حال به عمرم ندیده بودم. مسخ شده نگاهم میکرد.چشم

منم وقتی شنیدم رفتم وسایلم رو جمع کنم که برم، جلوم رو گرفت... باهاش بحثم شد... زد  -

 «توی دهنم...

 اش نگاه کردم. زدهی بهتای غمگین به چهرههام گرفت. با خندخنده
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 «ام نکنه که...باورت میشه شک کردم به خودم؟ شک کردم که نکنه واقعا هرزه -

 پرید وسط حرفم، دستش رو گذاشت روی لبم. 

 «هیچی نگو ترانه... -

 هام اشک نشسته بود. نگاهش کردم. به چشم

 «گه هرزه؟تو بگو سیاوش... من چیکار کردم که بهم می -

 با تحکم صدام زد.

 «ترانـــــه.... -

 بی حرف نگاهش کردم. 

دیگه اصال نشنوم همچین چیزی رو به خودت نسبت بدی... به خدا اون روم میاد باال...  -

 «یکباره دیگه نشنوم اینو گفتی ترانه...

 قتی پدرمام الکی بوده. وهای دختر و پدریام. حس میکردم تمام زماناشک چکید روی گونه

 به من فکر میکرد، چه عشق و احساسی میموند؟اینطور راجع

 «ولش کن... گفتم که عصبانی میشی بشنوی -

 دست کشید به صورتم. 

 «گریه نکن. چند بار بگم؟ چقدر بگم اینقدر اشک نریز هان؟... بیا... بیا یه کم بغلم بشین... -

 هام.ش. انگشت کشید به چشمخودم رو کشیدم روی پاهاش و دست انداختم دور گردن

ترین دختری هستی که به عمر دیدم... شرم و حیا به این نیست که ترین و پاکتو قشنگ -

چادر بپوشی یا مانتو... یا بیرون از خونه بری یا نری... شرم و حیا توی رفتار آدمه... برات مهم 

 گم. مهم اینه که خود توبهت چی میبهت چی میگه، حتی مهم نباشه من راجعنباشه کی راجع

به خودت. مهم اینه که چطوری تا االن شخصیتت رو رشد دادی و تربیت چی فکر میکنی راجع

کردی. شاید هر کسی بشنوه تو پیش منی و شب و روز رو کنار من میگذرونی فکر هزار تا کار 
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هم برای  ی کهو خطا رو بکنه... اما خودت میبینی که چطوریم. میبینی که حریم داریم، میبین

من هم برای تو درست جلو رفتن مهمه... پس به حرف بقیه گوش نده ترانه... تا االن خودت 

بودی، خودت بمون. بابات هم عصبانی بوده، شاید میخواسته بار یه چیزی رو بندازه رو گردن 

ه اراین رو د "االعمل نشون دادن مطمئنت، این طور عکسحتی رو گردن مامان تو و خواهرت یا

نشون میده که میخواد از یه چیزی شونه خالی کنه... به من ربطی نداره که چی، اما فکر نکن 

بهت همینه، اون خودش گیجه، نمیفهمه چی میگه برای همین بهش دیگه نظر بابات راجع

 «فکر نکن. مطمئن باش از این حرفش پشیمون میشه

 رسیدم. دست کشید به کمرم. اش و فهمیدن مسائل میتخونیبعضی اوقات از این ذهن

 «گریه نکن دیگه... باشه؟ دیگه فکرم نکن... -

 لب زدم:

 «باشه... -

 اش. سرم رو هدایت کرد روی شونه

 «عادت کردم بغلت کنم.... دلم نمیخواد بری... میشه همینجا بمونی همیشه؟ -

 ها میداد.اش. حرفش خیلی معنیگونه کشیدم روی سینهدستم رو نوازش

 «ات رو دوست دارمم دلم نمیخواد برم، خونهمن -

 «ام رو دوست داری؟فقط خونه -

 ام رو بوسید. خندیدم. گونه

 «رو دوست داری؟بگو... میخندی؟ میگم فقط خونه -

 «نه... تورو دوست دارم... -

 «آهان... حاال شد... -
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... اما رو امنم رو، بینیهام رو، گردهام رو، چشمدوباره سر کج کرد برای بوسیدنم، بوسید، لپ

اش هفراتر نمیرفت. بعضی اوقات که یک جور خاصی نگاهم میکرد دلم میخواست بپرم و لب

 رو ببوسم. خیلی خودداری میکردم، خودداری اون هم حس میکردم اما دلیلش رو نمیفهمیدم. 

 «چیه رفتی توو فکر؟ -

د. اونقدر نرم و آروم بوسید که حس تا خواستم حرفی بزنم دوباره سر برد داخل گردنم و بوسی

کردم تنم شل شده. دستم رو سفت کردم دور گردنش. چیکار داشت میکرد با من؟ تمام تنم 

اش مشت شد توی دستم که عقب رکابیمور مور شده بود و اون ادامه میداد به بوسیدن گردنم. 

من هم خمار شده بود و لبخندی کمرنگ نشسته بود روی لبش.  هاش خمارکشید. چشم

ای جلو رفتم. دلم داشت های همدیگه. ذرهاومد روی لبنگاهش کردم، نگاهمون میرفت و می

و رفته ی جلاش بلند شد. مبهوت فاصلههاش رو ببوسم که صدای زنگ تلفنرفت که لبمی

رو قطع کرد و بعد خم شد روی  و صدای موبایلش رو عقب کشیدم و سیاوش دستش رو برد

ام گذاشت و من که میدونستم بیشتر از این نمیتونه خم آزادش رو روی گونه صورتم و دست

چقدر گذشته بود نمیدونم، با خشونتی دوست داشتنی من رو بشه، فاصله رو به صفر رسوندم. 

دست راستم رو فرو کردم توی موهاش و دست چپم اش میکردم. بوسید من هم همراهیمی

اش میخورد. یام به بینتیز بود. کمی فاصله گرفت، بینیاش که از ته ریشش نشست روی گونه

 تر از همیشه بود. هاش مهربونلبخند زد. چشم

 «ای...خوشمزه -

هام دو طرف هام رو قرمز کرده بود حتما. داغ کرده بودم. دستشرم و هیجان و خجالت گونه

که دلم  ی وقتیدازهبار من پیشقدم شدم برای بوسیدنش. بوسیدم اناش رو گرفت و اینگونه

رمز هام انگار قمیخواست ببوسمش و از ترس و خجالت نبوسیده بودم. عقب که کشیدم، لب

 هام. ام رو گرفت و با انگشت شصت کشید روی لبشده بود. خجل نگاهش کردم. چونه

 «همه چیزت رو دوست دارم... -
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 کردم. بی حرف و با لبخندی شرمگینانه نگاهش می

 «ارتت، لبخندت...خجالتت، جس -

-»... 

وری ات این طهمین که من عقب میکشم و تو جلو میای. همین که بعد نشون دادن سرتقی -

 «چیزات عاشقتم...کشی... واسه همینخجالت می

ش اام چسبیده بود به گردنش. بوی خوب همیشگیاش تکیه دادم، بینیسر کج کردم و به شونه

 رو میداد. کمی تلخ، کمی سرد.

 «دیگه داشتم شک میکردم که اصال میخوای بوسم کنی یا نه -

 ی آرومش باعث شد بخندم. خنده

 «چرا میخندی؟ -

 «ی آخر شک داشتم. میترسیدم ناراحت شیواسه اینکه فکر میکردم زوده هنوز... تا لحظه -

 «زود بود؟ من فکر میکردم توی همون شمال عنان از کف بدی...بعده این همه وقت  -

 هاش کمرنگ بود. حاال با خوشی میخندید. اش بلند تر شد و من دلم لرزید. اوایل لبخندخنده

 «چی فکر کردی من تحملم زیاده... -

 اخم تصنعی کردم و از پایین نگاهش کردم. 

 «ولی من تحملم زیاد نبود... دیگه دلم میخواست بپرم بوست کنم -

 وی لبم. ای نرم زد رلبخندش عمیق تر شد، خم شد و بوسه

 «من قربون تو برم... -

 .ملبخند زدم و بیشتر خودم رو بهش فشردم. من خوشبخت و آروم بود
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 ترانه

کرن خوردیم. رضا پیتزا خریده، اومده بود. کمی پاپ و تا اومدن رضا توی آغوشش فیلم دیدیم

لکن اش برسه نشستیم روی باهای کاریشوخی و خنده کردیم و بعد سیاوش که رفت به تلفن

ه های رضا میخندیدم و گاهی از بین شیشباهم تخته بازی کنیم. پیتزا میخوردم و به شوخی تا

زنان توی آشپزخونه مشغول صحبت با تلفن بود و نگاهش که سیاوش رو نگاه میکردم که قدم

ه و مشغول نگاه کردن ب ش کنارمون نشستهابعد از تلفنبه نگاهم برمیخورد لبخند می زد. 

های رضا حرص میخوردم و اون میخندید. موبایل رضا که من از دست تقلب مون بود.بازی

 ی پیتزاش زد و گوشی رو از جیبش بیرون کشید. رفت توی فکر.زنگ خورد، گازی به تکه

 «ویداس... -

 سیاوش ابرویی باال انداخت. 

 «جواب بده خب... -

 د.رضا موبایل رو گذاشت روی میز و بعد روی حالت اسپیکر قرار دا

 «بله-

 «الو رضا؟ -

 استرس توی صداش مشهود بود، هر سه بهم نگاه کردیم. 

 «چی شده؟ -

 «میتونی بیای دنبالم؟ -

 «کجایی؟ چی شده؟ -

 «من... لواسون...تولد یکی از دوستام... نمیتونم بمونم... میتونی بیای؟ -

 صداش می لرزید و من ترسیده خیره شدم به گوشی روی میز. 

 «رس رو بفرست. فقط مثل آدم بگو چی شده؟میام.. آد -
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 «امن نیست جام رضا... بیا -

 التماس توی صداش بود. رضا نگاه بی قرارش رو دوخت به سیاوش و سیاوش از جا بلند شد. 

 «میام... آدرس رو همین االن بفرست... مراقب خودت باش تا بیام -

 «م...تَشَکُتورو خدا به سیاوش چیزی نگیا... می -

ی حرف ویدا رو بشنوه، از بالکن خارج شد و حتما رفت که لباس بپوشه. اوش نایستاد تا بقیهسی

ی پیتزا رو داخل بردم. رضا هم داخل اومد و سریع رفت به سرعت تخته رو جمع کردم و جعبه

 سمت اتاق.

 «سیاوش من میرم... بهت خبر میدم -

 «وایسا... میام منم -

هم یی مشکام رو پوشیدم و مانتوی سادهفتم و شلوار ورزشیبی حرف به سمت اتاق کناری ر

اش رو میذاشت توی روش. شال مشکی هم چنگ زدم و برگشتم سمت اتاق سیاوش. اسلحه

 کمرش. مبهوت نگاهش کردم. 

 «اسلحه برای چی؟ -

 چراغ رو خاموش کرد و رفت سمت در. رضا هم دنبالش. 

 «... درو قفل کن. زود میامتو واسه چی لباس پوشیدی ترانه؟ بمون  -

 «نه من دق میکنم تا برگردین... -

 «ترانه بمونی بهتره. معلوم نیست چه خبره -رضا

 هام رو از توی جا کفشی بیرون آوردم.کتونی

 «میام... نمیتونم بمونم خونه -

ی رنگ اکه دیدند چیزی نگفتند. بعد از پنج دقیقه حاال هر سه توی پرشیای نقره رو اصرارم

رسیم تا زمانی که برضا بودیم و می رفتیم به آدرسی که مسیریاب موبایل رضا نشون میداد. 
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هیچ حرفی نزدیم و من فقط از پشت سیاوش رو نگاه کردم و که پاهاش رو به حالت عصبی 

تکون میداد و به این فکر میکردم که باید پانسمان دستش رو عوض میکردم و نکردم. نیم 

هاش رو دیر ام قرصهاش بود و توی این ده روز حتی یک دقیقهقرصهم زمان ساعت دیگه

نداده بودم. خونه که برگشتیم باید اولین کاری که میکردم عوض کردن پانسمان و دادن 

های لواسون. صدای موزیک هاش بود. رسیدیم به ویالیی قدیمی تو کوچه پس کوچهقرص

 اوش نگاهم کرد. اومد. رضا ماشین رو نگه داشت. سیتوی کوچه می

 «میمونی توی ماشین تا بیاییم؟ درو هم قفل کنی؟ -

 «چرا من نیام؟ -

 «نمیدونم چه خبره که... -

 «خب ندونی... هستین جفتتون پیشم... -

راست میگه بذار بیاد بابا... توی این کوچه سگ پر نمیزنه... بذاریمش توی ماشین  -رضا

 «خطرناکه

 «باشه پس... بریم -سیاوش

سه پیاده شدیم و من دلم پیچ زد از استرس. تصور اینکه ویدارو اذیت کرده باشند باعث هر 

شد تن و بدنم بلرزه. زنگ در رو زدیم، کسی باز نمیکرد. صدای آهنگ زیاد بود. رضا می

 ی ویدارو گرفت و سیاوش اشاره زد که صدا رو روی اسپیکر بذاره.شماره

 «اومدی رضا؟ -

 های هر دو بی قرار تر شد. ه میکرد. چشمباورم نمی شد که گری

 «اومدم. کسی در رو باز نمیکنه... نمیتونی یه کاری کنی؟ -

 ...«.ایم شدم... میترسم بیام بیرونی باال قطبقهیکی از اتاقای من ... توی دستشویی  -

 هق زد و پشتم تیر کشید. 
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 «؟لعنتی... خب من چه غلطی کنم االن؟ نازیال باهات نیست -

 «اونم بود... نمیدونم کجاست... ندیدمش... با دوستش بود... -

سیاوش در سکوت فقط گوش میداد و من حس میکردم پشت این آرامش ظاهری خشمی 

ی نازیال رو گرفت و اون هم جواب نمیداد. سیاوش کمی عقب رفت عمیق نشسته. رضا شماره

 یدم. و به ارتفاع دیوار نگاه کرد. اخمو دست سالمش رو کش

 «از سرت بیرون کن بذارم از دیوار بری باال... -

وقتی جدیتم رو دید پوفی کرد و مثل رضا با حالت عصبی شروع کرد راه رفتن. رضا یک دستش 

روی زنگ بود و یک دستش موبایل. بعد از دقایقی انتظار باالخره در باز شد و دختر و پسری 

اصال مارو ندیدند. سیاوش و رضا به داخل پریدند  مست و پاتیل خنده رو بیرون اومدند و انگار

چند نفر روی ایوون ایستاده و سیگار میکشیدند، هیچ کس و من هم پشتشون کشیده شدم. 

وشیده هایی که پهامون به این مهمونی میخورد و نه لباسی ما سه نفر که نه قیافهانگار متوجه

سیر میکردند. در ورودی ویال رو باز کردیم  شد. اینقدر که همه توی یه دنیای دیگهم نمییبود

که مرد  هر سه قدم تند کردیم سمت پلههای عجیب و غریب خورد توی صورتمون. و نور

 درشت اندامی مقابلمون قرار گرفت. 

 «بفرمایید؟ شما؟ -

سیاوش تابی به گردنش داد. ترسیده بودم. دست دراز کردم و دستش رو گرفتم، من رو کشید 

 هون کرد. رضا به حرف اومد. و پشتش پن

ما با کسی کاری نداریم. اومدیم دنبال دوستمون. مثل اینکه حالش بد شده... زنگ زده بیایم  -

 «دنبالش

 «اون وقت دوستتون کیه؟ -

دو مرد دیگه به مرد رو به رومون اضافه شدند و سیاوش هنوز من رو پشت خودش نگه داشته 

 بود. 
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 «ویدا... -

 «ناسم..من ویدا نمیش -

 سیاوش تابی دیگه به گردنش داد و به حرف اومد.

 «ی آدمای توی مهمونی رو میشناسی؟همه -

مرد نگاه چرخوند توی صورت سیاوش و من ضربان قلبم به هزار رسید. می ترسیدم کوچیک 

 ای به وجود بیاد. ترین درگیری

 «به تو چه. فضولی؟ -

 رضا رو به روی سیاوش قرار گرفت.

 «داستان درست نکن... دوستمون باالست. توی یکی از اتاقا... پیداش کنیم رفتیم آقا... -

نمیشه... باال فضای خصوصیه... هر کسی نمیتونه بره حاالم بفرمایید بیرون... تا همینجاشم  -

 «قاچاقی اومدین

ش اآروم باشه، این رو از تکون خوردن ریز فکصورت سیاوش رو میدیدم که چطور سعی میکنه 

میفهمیدم. از ترس حس میکردم حالت تهوع گرفتم. سیاوش کمی جلو رفت، صورت به صورت 

 مرد شد. 

 «ی آدم میذاری بریم باال یا یه جور دیگه باهات برخورد کنم؟مثل بچه -

هام جمع شد از دردی که حتما ی سیاوش و من چشممرد خندید و دست گذاشت تخت سینه

 به اون کبودی وارد شده بود. 

 «گمشو برو... مثال چه طوری می خوای برخورد کنی؟  -

د کوبید توی صورت مرد. مرد افتا دستی که دستم رو گرفته بود و رو مشت کرد و بدون درنگ

ن ، بقیه از ترس کنار رفتند و ممن جیغ کشیدمروی مرد کناری و این شروع یک درگیری بود. 

تم ای به مچ دساش شد ضربهنتیجهفقط سعی کردم حداقل از دست سیاوش محافظت کنم و 
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و دادی که سیاوش کشید سرم که کنار بایست. زدند و خوردند و من گریه میکردم و کمک 

یی ها به جامیخواستم، اما هیچ کس اونقدر توی حال خودش نبود که حرکتی بکنه. زد و خورد

مردی  ود دور گردنها و دست انداخته برسید که سیاوش پا گذاشته بود روی گردن یکی از پسر

فته اومد گراش خون میکه مانع رفتن ما به باال شده بود و رضا، اون یکی مرد رو که از بینی

 اش رو بیرون آورد.سیاوش دست کرد توی جیبش و نشان .بود

ونه اس بریزه توی این خبا یه تلفن، میتونم یه کاری کنم که هر چی مامور توی این منطقه -

رم... پس راتو بکش کنار نذار اون روی سگم بیاد بُبرات ب   یسال یه چند رم کهرش داو اونقدر بُ

 «باال

 مرد نگاهی به نشان طالیی رنگ و بعد به صورت سیاوش انداخت. 

 «از اول بگو... -

 یی مرد رو رها کرد و پا از روی گردن پسر برداشت و جلوتر از ما به سمت طبقهسیاوش یعقه

رسیده با دستی که از درد تیر میکشید و رضا با آستینی پاره شده پشت سر من تباال راه افتاد. 

ی لباسش تا زیر سینه پاره شده بود و رد کمرنگ کبودی معلوم بود راه افتادیم. سیاوش که یعقه

 در بود. سیاوش رفت سمت در اول و رو کرد به رضا.  ۶باال که رسیدیم رو به رومون 

 «بگرد اتاقارو... -

 فتم سمت دری که صدای سیاوش بلند شد. من هم ر

 «تو نه... -

 نگاهش کردم. 

 «تو با من بیا -

 اشی در اول و دست مصدومش روی اسلحهبه سمتش رفتم و دست گذاشت روی دستگیره

بود. در رو باز کرد و هر دو با اتاقی خالی مواجه شدیم. توی اتاق دستشویی وجود نداشت. بیرون 

خالی بود، و همچنین اتاق بعدی که با  ی بعدیگذاشت روی دستگیره اومدیم و دوباره دست
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دختر و دو پسر مواجه شدیم که هر دو به سرعت رو برگردوندیم. رفتیم  ی ناجور دوصحنه

 که صدای رضا بلند شد.  سراغ اتاق بعد

 «سیاوش... -

های لگد باالخره با قدم تند کردیم سمت اتاق آخری که رضا سعی میکرد با لگد در رو باز کنه و

لند مردی ب م وشکسته شد. ترسیده از آش و الش در رد شددر چوبی و قدیمی  سیاوش و رضا

ای هور شد، سیاوش دخالت کرد و دستهایی قرمز به سمت رضا حملهم که با چشمقد رو دید

 مرد گیج رو از پشت گرفت. به سمت دری که کنار در اتاق بود رفتم و در رو کوبیدم.

 «ویدا... ویدا اینجایی؟ -

 کوبیدم به در.دوباره 

 ...«ویدا باز کن -

ای که یک طرفش پاره شده بود و در آروم باز شد و من مبهوت به ویدا توی اون لباس حلقه

ته هاش از گریه سیاه بود. دست گذاشاش مشخص بود خیره شدم. زیر چشمنصف بیشتر سینه

 نگاهش کردم.پوشونتش. بود روی پارگی لباسش و سعی داشت تا ب

 «حالت خوبه؟ -

 بغض کرده و خجالت زده نگاهم کرد. 

 «هام رو بیاری؟میتونی لباس -

 «کجاست؟ -

نش رو درو از کردم و تنها مانتوبود. کمد رو بی دستشویی کمدی که رو به رواشاره کرد سمت 

 رد رو خوابونده بود رویبه همراه کیف بیرون کشیدم و نگاهی کردم به سیاوش و رضا. رضا م

هاش رو از پشت گرفته بود. سیاوش دست به کمر ایستاده وسط اتاق با اخمی به تخت و دست

هارو بهش دادم و کیفش رو نگه داشتم. مانتو رو پوشید و سمت دستشویی نگاه میکرد. لباس

 وش.شال رو انداخت روی سرش. تردید داشت برای بیرون اومدن. نگاهی انداختم به سیا
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 «؟چیکار کنیم االن؟ با این پسره میخواین چیکار کنین -

 «اول خانم باید توضیح بده این یارو چیکار کرده  -

ترسیده و بغض کرده نگاهم میکرد. صدا  هنوز داخل دستشویی بود و نگاهی به ویدا انداختم.

 پایین آوردم. 

 «چیکارت داشت؟ پسره رو دست بسته گرفتن... -

 «برهبگو ولش کنن  -

 «میدونی بیخیال نمیشن به این زودی ویدا... -

 بی حرف نگاهم کرد. 

بیا بیرون... بیا زودتر بریم از اینجا... پایین کلی درگیر شدن...بعید نیست دوباره بریزن  -

 «سرمون

 «میای بیرون یا نه؟ -

ا سری ی سیاوش بود که هر دومون رو از جا پروند. چند لحظه بعد ویدا بصدای فریادگونه

 پایین از دستشویی بیرون اومد و نگاهش خیره شد به مرد نیمه بیهوش روی تخت. 

 «چه غلطی کرده این مرتیکه؟ -

 اد می کشید. رضا داد کشید و ویدا زد زیر گریه. رضا بود که د

 «هیچی... خواهش میکنم بریم...-

 سیاوش جلو اومد، صورت به صورتش ایستاد.

 «دونم با تو...حرف بزنحرف بزن... وگرنه من می -

 به سیاوش نگاه کرد. هاش و دلم میسوخت. بغض کرداشک میریخت روی گونه
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هیچی یه کم زیاد خورده بود... هوش و حواسش سر جاش نبود... منم ترسیدم اومدم توی  -

 «دستشویی.. همین... بیاید بریم. خواهش میکنم

ی مانتوی جلو بازش رو کشید. پارگی سیاوش پوزخند زد و ناگهانی دست باال آورد و گوشه

 لباسش حاال بدجور توی چشم بود.

 «اگه هیچ کاری نکرده این چیه؟ هان؟ -

 اش.ویدا ترسیده دست گذاشت روی یعقه

 «تورو خدا بریم... -

 «بی همه چیز؟ میگی؟ دل میسوزونی واسه این پفیوزچرا دروغ  -

دونستم که حتما توی این مورد عقل هق میزد. دلم میخواست دخالت کنم، اما نکردم. می

 سیاوش بهتر از من کار میکنه. 

 «حرف بزن ویدا... کاریت داشته؟  -

 «نه... فرار کردم.. تورو خدا بریم -

این حرفش معنی این رو میداد که میخواست کاری داشته باشه و نتونسته بود. سیاوش قلنج 

به گردنش حتما میخواد حمله کنه و گردنش رو شکست و من فهمیده بودم بعد از تاب دادن 

هاش رو کوبید روی صورتش و من حمله کرد. حمله ور شد به سمت مرد نیمه بیهوش و مشت

 نگران بابت دستش جلو رفتم و ویدا هم جیغ می زد که نکن. بازوش رو گرفتم. 

سیاوش تورو خدا ولش کن... سیاوش نکن... خواهش میکنم... جون من نکن...  -

 «اوش....سیــــــ

 ایستاد و نفس نفس زد. رضا با نفرت خیره شده بود به مرد.

 «چیکار کنیم؟ بدیمش دست پلیس؟ -رضا

 ویدا ملتمسانه جلو اومد. 
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 «تورو خدا نه... تورو خدا بریم... دردسر میشه برامون خواهش میکنم بریم... -

ش بخیه و پانسمان هاش رو بسته بود و هنوز نفس نفس میزد و من هنوز نگرانسیاوش چشم

 بودم. رضا بی اهمیت به ویدا رفت سمت سیاوش.

 «چیکار کنیم؟ -

 «زنگ میزنم بیان ببرنش -

 ویدا جیغ کشید.

 «تورو خدا ... بدبختم میکنه... کاری نکرده که شکایت کنم... تورو خدا بریم -

سیاوش بود که پوش از آش و الش در وارد شدند. ، دو مرد سیاهویداهمزمان با گریه و زاری 

 دست من رو کشید و پشتش پنهان کرد و رضا ویدارو.

 «آقایون... مشکلتون حل شد؟ -

 سیاوش خیره نگاه کرد به چشمان مرد رو به رو. 

 «شما فضول مشکل منی؟ -

 مرد که انگار حالت دفاعی یا دعوا نداشت جلو اومد و نگاهی به مرد رو تخت انداخت. 

 گوش نمیده... منمصرف کن اس... بهش میگیم کمتر حظهاین دوستمون همیشه بی مال -

از طرفش از شما عذرمیخوام و میتونم بهتون این اطمینان رو بدم که حتما ادبش میکنم اگر 

 ام شدین رو گزارشکه این قضیه بین خودمون بمونه، اون وقت منم این که به زور وارد ملک

 «نمیدم

 «پس اینجا ملک شماست؟ -

 «... حاال چی میگی؟ معامله کنیم؟اش بلهنصف -

 ویدا با صدای پایین رو کرد به سیاوش.

 «تورو خدا سیاوش... تورو خدا بریم... -
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 دست سیاوش رو فشردم. 

بریم سیاوش... قاطی این ماجرا نشو... چیزی نشده که شکایت کنیم... فقط بریم خواهش  -

 «میکنم

ر مرد خوابیده روی تخت. کیف پولش سیاوش قدمی عقب رفت و دست دراز کرد سمت شلوا

رو باال آورد و نگاه کرد، جوری نگاه میکرد که انگار رو بیرون کشید و از توی مدارک کارت ملی

ای کارت و کیف پول رو پرت کرد . بعد از لحظهاز کارت عکس بگیرههاش میخواست با چشم

ضا و راین قضیه شده.  روی تخت و با کشیدن دستم به سمت در این رو فهموند که بیخیال

 ویدا پشت سرمون اومدند دو مرد رفتنمون رو نگاه کردن. مهمونی برگشته بود به حالت عادی

های عجیب و مختلف بیرون ی ویالیی که پر بود از بوهایی سریع از اون خونهما با قدم و

فت نار رک و اومدیم. نزدیک ماشین رضا که شدیم، رضا در رو زد و سیاوش در عقب رو باز کرد

تا بشینم، نشستم و خودش کنارم نشست. عجیب بود. ویدا به اجبار جلو نشست و رضا هم 

پشت فرمون و در سکوت به راه افتادیم. مچ دست چپم رو که هنوز کمی درد داشت با دست 

 کنار گوشم شنیدم.راست فشردم. صدای سیاوش رو 

 «چی شده؟ -

ردم و بعد نگاهم کشیده شد پایین و دوخته شد های قرمزش نگاه کسر باال آوردم و به چشم

 اش. به کبودی روی سینه

 «چیزی نیست. تو جاییت درد نمیکنه؟ زخمت خوبه؟ -

 «دستت درد میکنه؟ -

 «نه... -

ای که قرار بود فرود بیاد روی بی حرف دست دراز کرد و دستم رو گرفت و نگاه کرد. ضربه

مچ و روی دستم کمی به قرمزی میزد. نگاهش  سیاوش، روی دست من فرود اومده بود، زخم

 رو دوخت به صورتم. 
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 «چرا میگی نه؟ قرمز شده... ورمم کرده -

 «چی شده؟ -رضا

 سیاوش نفسی پوف مانند بیرون داد. 

 «داروخانه وایسا -

 «کرم داریم خونه... همونی که واسه تو خریدم میزنم... -

 «چیکار کنم وایسم؟ -رضا 

 ت من بود و با انگشت شصت میکشید روی دستم. سیاوش نگاهش به دس

 «نه... -

 «چی شده؟ -رضا

 «هیچی دست ترانه یه کم ضرب دیده -سیاوش

 «کی برای چی؟ -رضا

 «نمیدونم... -سیاوش

 «اگه مشکلی هست بریم دکتر -رضا

 به حرف اومدم.

 «نه بابا چیزی نیست اصال... -

 «اول شمارو برسونم یا... -رضا

 حرفش.  سیاوش پرید وسط

 «ی منهمه میریم خونه -

 جای اعتراضی نموند. سیاوش سر نزدیک کرد به گوشم. 

 «من زدم به دستت؟ من کردم؟ -
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 چونه باال انداختم. 

 «مشت اون مرده خورد روی دست من... -

 ابرو کشید توی هم.

 «چرا همون موقع نگفتی که بکشمش همونجا؟ -

 مبهوت نگاهش کردم. لب زدم.

 «شو سیاوش...دیوونه ن -

 ها. دستم رو روی دستش گذاشتم. نگاهم کرد. لب زدم. عصبی، نگاهش رو دوخت به خیابون

 «آروم باش... -

نگاه چرخوند توی نگاهم. انگار که توی صورتم دنبال آرامش میگشت، لبخند زدم. نگاهش 

ن چند لحظه او اش و بعد ازام. سر کج کردم و تکیه دادم به شونههای گونهثابت شد روی چال

هم سرش رو کج کرد و به سر من تکیه داد. تا وقتی برسیم دستش رو نوازش کردم، اونقدر 

رسیدیم و من و اش پایین اومده و آروم شده. که حس کردم کمی، فقط کمی ضربان قلب

هارو باال رفتیم و من در رو با کلیدم باز کردم و برای عوض سیاوش جلوتر از رضا و ویدا پله

دم. یرون رفتم تا قرص سیاوش رو بدن لباس به اتاق رفتم. تی شرت و شلواری پوشیدم و بکر

هام رو شستم و ی قدی آشپزخانه به تهران خیره شده بود. دستایستاده رو به روی پنجره

هاش رو به همراه یک لیوان آب مقابلش گرفتم. نگاهم کرد و حس کردم که با نگاهش قرص

 صورتم رو نوازش کرد.

 «مرسی... پماد رو کجا گذاشتی؟ -

 «میزنم خودم... تو بیا پانسمانت رو عوض کنم... -

رضا بی حرف نشسته بود روی مبل و ویدا دستشویی بود. سیاوش آب رو خورد و لیوان رو توی 

 سینک گذاشت.



 @yekefarvardin یک فروردین نویسنده : هلیا.ع 

589 
 

 «بذار من اول تکلیفم رو با این مشخص کنم... بعد هر چی تو بگی... باشه؟ -

سمانت باید عوض شده باشه االن... درگیر شدی... بذار ببینم یه وقت چیزی سیاوش... پان -

 «نشده باشه

 «راست میگه دیگه.. واسه چی لج میکنی؟ -رضا

ی کالم از دستمون خارج شد. بی حرف اومد و نشست ویدا از دستشویی بیرون اومد و رشته

 روی دورترین مبل. رو کردم سمت سیاوش.

 «یزی بهش نگواذیت شده سیاوش... چ -

هاش رو شکوند. رضا هاش رو بهم قفل کرد و قلنج انگشتدستانگار نه انگار که شنیده. 

 دستی به موهاش کشید و رو کرد به ویدا. 

 «این بود اون کسی که این مدت مخفی میکردی؟ -

گفت. صدای فریاد رضا که باال رفت، من هم پریدم سرش پایین بود. حرفی نمیزد. چیزی نمی

 جا.  از

 «با توام... -

 ویدا دوباره زد زیر گریه و همزمان سری به عالمت مثبت تکون داد.

خاک برسر... به تو نگفتم با هر آشغالی دوست شدی بیا به من  هاحمق... مگه من همگه من -

 «بگو... بیا به من نشونش بده... بیا بگو که گیر آدم عوضی نیفتی...

یه داده بودم به اپن آشپزخونه، سیاوش بی حرف و عصبی ویدا گریه میکرد، من ترسیده تک

 مدام میرفت و میومد.

مگه ما دوتا احمق از شکممون نزدیم که تو درس بخونی... که تو آدم حسابی شی، که تو  -

چیزی کم نداشته باشی... بعد این همه بدبختی کشیدن واسه زندگی راحت تو، باید بیایم وسط 

 «ت کنیم؟ این بود رسمش؟ایه مشت معتاد مافنگی جمع
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عف ها حتما از روی ضگریه بود و گریه. دلم میسوخت برای تنهایی این دختر. این انتخاب جواب

 بوده. از روی آموزش غلط و هزارتا درد دیگه.

-خصیی توی زندگی شی بهت گفتم دوست پسر نداشته باش؟ ک جواب منو بده ویدا... من ک  -

ی بی همه چیز رو از من پنهون کردی که آخر که این مرتیکه ات دخالت کردم؟ چیکار کردم

این بال سرت بیاد... که روت نشه مانتوت رو دربیاری... که روت نشه سرت رو بیاری باال و 

 «نگاهمون کنی... حرف بزن ببینم واسه چی همچین غلطی کردی

 ویدا آب دهنش رو قورت داد، اما سرش رو باال نیاورد.

 «.. ببخشیداشتباه کردم. -

اش هدلم آتیش گرفت. نفسی بیرون دادم. رضا هم انگار دلش سوخت، اما سیاوش نه. رضا دست

هاش گرفت. داغ کرده بود. سیاوش جلو رفت، رو کشید به موهاش و بعد سرش رو بین دست

 ایستاد رو در رو.

 «بلند شو... -

 ترسیده نگاهش کردم. داد کشید. 

 «بهت میگم بلند شو... -

 ا پرید از جا، ایستاد با سری پایین. وید

 «نگاه کن به من... -

 باال رفت و ترسیده خیره شد به سیاوش. شسر

 «ات رو مخفی کردی؟واسه چی رابطه -

های اینجوری شمرده شمرده و آروم پرسیده بود اما چیزی از استرسم کم نشد. توی شرایط

 هاش خشمی عمیق بود. پشت این آرامش همیشه

 «ام... سوال رو یکبار میپرسن...با تو -
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 ی دخترک.اشک دوباره چکید روی گونه

 «واسه اینکه... میخواستم یه بارم شده خودم تصمیم بگیرم واسه زندگیم... -

 «که گند زدی... -

-».... 

 «چی توو اون مرتیکه دیدی که فکر کردی به دردت میخوره؟ -

-»... 

اهاش رفتی اون مهمونی؟ باهاش رفتی توو یه اتاق؟ باتوام؟ چی توی اون مرتیکه دیدی که ب -

 «یه چیز مثبتش رو بگو تا حداقل اینقدر زورم نیاد... چی دیدی؟ واسه چی باهاش دوست شدی؟

 جواب گریه بود و گریه. 

 هاش رو گرفت و تکون داد.شونه

منه احمق کجا رو اشتباه رفتم؟ چه نصیحت اشتباهی کردم که  جواب من رو بده ویدا... -

 «آخرش انتخابت میشه یه معتاد عوضی؟

 به گوشم برسه. جیغ کشید. باعث شد که صدای بدی از ویدا هاش تکون

 «واسه اینکه شبیه تو بود... -

-چیزی که میشنیدم رو باور نمیکردم. مبهوت خیره شدم بهشون. رضا نفس بیرون داد و دست

ه میکردم. دوباره حرکت، درست مثل سیاوش فقط نگاهاش صورتش رو پوشوند. من اما بی

، نفسم گرفت. اون تن کبود بود ی سیاوش و منویدا جیغ کشید و مشت کوبید روی سینه

 فهمیدن؟آسیب دیده بود. چرا نمی

واسه اینکه شبیه توئه نامرد بود... کاراش، نگاش... واسه همین با اون آشغال دوست شدم...  -

  «حاال راحت شدی؟
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مبهوت با بغضی نشسته توی گلوم که دلیلش رو نمیفهمیدم خیره نگاهشون کردم. سیاوش 

های ویدا و چند لحظه نگاهش چرخید توی صورتش. فکری داشت روی بازوهاش افتاد از دست

مغزم رو میخورد. اگر چیزی در گذشته بینشون بود؟ اگر سیاوش روزی ویدا رو دوست داشت؟ 

 سرم رو باال بیارم و شد ای که سیاوش باعثتا لحظه نی شدو هزاران اگر دیگه. سکوت طوال

 متعجب نگاهشون کنم. 

شدم چیزی از حیا توی وجودت باقی نمونده، زن من اینجا ایستاده و تو  دیگه مطمئن -

ها پیش باهات حرف زدم، فکر به این موضوع مدتوایسادی و این حرفارو بهم میزنی... راجع

ین، تا اکردم حل شده... فکر کردم دیگه مشکلی بینمون نیست... اما مثل اینکه هست... بنابر

 «خودت حل نکردی حق نداری پات رو بذاری اینجا... رو باوقتی که این موضوع 

 ای ایستاد و برگشت و نگاهش کرد.ها بعد لحظهسیاوش چرخید و رفت سمت اتاق

ه حاال بزنم ک اییننمیدونم کی و کجا خواستم به دوست دخترم تجاوز کنم، تا خرخره کوک -

دی و یکی رو انتخاب حداقل چشماتو باز میکر –پوزخند زد  –میگی اون شبیه من بود... 

میکردی که نه قد و هیکلش بلکه رفتارش یه کم شبیه من بود... حتی این کارم درست انجام 

 «ندادی ویدا

سیاوش رفت و من برای گرفتن کمی هوا خودم رو انداختم توی بالکن و نفس کشیدم. حجم 

ضوع، ایید این موی ویدا به سیاوش، سکوت رضا به معنی تاطالعات دریافتی زیاد بود. عالقه

داد و هوار ها و اش. های خورده شده روی کبودی سینهزنم گفتن سیاوش به من، ضربه

ام. داغ هنشستم روی صندلی. سرم رو گرفتم بین دستهایی که توی مهمونی دیده بودم...چیز

 کرده بودم. 

 «ترانه؟ -

 رضا بود. نگاهش کردم. 

 «ما میریم... میبرم برسونمش بعدم میرم خونه... تو اینجایی دیگه؟ -
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 دم. سری به عالمت مثبت تکون دا

 «ناراحتی؟ -

 بغض داشتم. چرا؟ شاید از اینکه زنی با وجود من به سیاوشم ابراز عالقه کرده بود. 

 «نه... -

 «سیاوش خطا نرفته هیچ وقت. دلش با توئه... میدونی که؟ -

 «میدونم -

 لبخند کمرنگی زد. 

 «ببخشید شبت رو خراب کردیم... -

 سعی کردم لبخند بزنم. 

تو... شب سختی رو گذرونده.. .هر چی باشه اینکه یه نفر بهت دست دیگه دعواش نکن  -

درازی کنه حتی اگر به مقصودش هم نرسه سخته... اگه میتونی امشب تنهاش نذار... یه وقت 

 «بالیی سر خودش نیاره

 رضا لبخندش عمیق شد. 

 «ی خودم... فعال خداحافظباشه... میبرمش خونه -

 «به سالمت... -

بیرون نرفتم تا وقتی که مطمئن شدم دخترک رفته. نگاه کردن به صورتش بعد از شنیدن اون 

 ای به دری کمک های اولیه رو برداشتم و به سمت اتاق رفتم. تقهها سخت بود. جعبهحرف

هاش. ناراحت بود. زدم و وارد شدم. روی تخت نشسته بود و سرش رو گرفته بود بین دست

 میکردم. نگاهم کرد، یک جور غریبی. نشستم روی تخت...حس 

 «تی شرتت رو در بیار... -
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امروز. درگیری،  یبغضم بیشتر شده بود. دلیلش رو نمیفهمیدم. شاید به خاطر فشار بیش از اندازه

کاری، حال و روز ویدا، صدای داد و بیداد رضا و سیاوش و در آخر اون اعترافات عاشقانه. کتک

ر حرف لباسش رو دبیخیلی دور به نظر می رسید. بود مون ین اتفاق امروز، که بوسهمهم تر

ی خون روی پانسمان خیره شدم. درگیری و عصبانیت کار خودش آورد و من مبهوت به لکه

اومد، حاال خون شُره کرده بود. ای خون نمیرو کرده بود. از زخمی که چندین روز بود قطره

 اه کردم، نگاهم کرد. ترسیده به رد خون نگ

 «چی شده؟ -

 «خون... -

 به زخم دستش نگاهی انداخت و با کالفگی پوفی کرد.

 «خودم پانسمان میکنم.. نمیخواد تو نگاه کنی... چیزی نیست -

رفتم. ی بابک رو گبی توجه به حرفش، موبایل رو از توی جیب شلوارم بیرون کشیدم و شماره

کرمانشاه وقتی برای بردن وسایل و کمک از طرف تیم ی دوستی قدیمی، که توی زلزله

جا بانه برای کار طبابت به اونکه به صورت داوطل ممون رفته بودم باهاش آشنا شده بودخیریه

 اومده بود. 

 «بله؟ -

 «سالم بابک جان... -

 «به به سالم. ترانه خانم. احوالت خوبه؟ -

 «زاحمت شدم...ام این موقع مخداروشکر خوبم. به خدا شرمنده -

 «نه چه حرفیه میزنی... بفرما مشکلی پیش اومده؟ -

 «میخواستم یه سوال بپرسم... زخمی که بعد از چند روز خون ریزی کنه رو باید چیکار کرد؟ -

 «چه زخمی هست؟ -
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 «جای گلوله، روی بازو... -

شاید  هداشت فکر میکرد ک جیب بود. چند لحظه سکوت کرد، انگارچیزی که گفتم براش ع

 من اولین نفری باشم که این سوال رو ازش میپرسم. 

 «چند روز گذشته؟ -

 «ده روز... -

 «درد داره؟ -

 رو کردم به سیاوش که با چشمانی ریز شده با دقت و اخمی رو پیشونی نگاهم میکرد. 

 «درد داری؟ -

 به دردش دروغ بگه بود. چونه باال انداخت. احتمال اینکه راجع

 «د داره بابکیه کم در -

 «خون ریزی چقدره؟ -

 به دستش نگاه کردم.

 «ی یه دایره به شعاع سه سانت روی پانسمانش...نمیدونم... اندازه -

 «همچنان خون میاد یا... -

 «نه... بذار باز کنم ببینم... یه دقیقه وایسا -

می نگاهم با اخو گوشم و پانسمان رو باز کردم. سیاوش هنوز داشت  گوشی رو گرفتم بین شونه

م ای تمیز، آرومیکرد. خیره شدم به زخمش و پاهام ضعف رفت. مثل تمام این ده روز. با پنبه

 اومد هنوز خون ریزی داشته باشه. روی خونش رو پاک کردم. به نظر نمی

فکر نمیکنم خونریزی داشته باشه... انگار اومده و قطع شده.. دلیلش چیه اینجوری  -

 «خونریزی؟
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 «ی فشار خون داره؟... سابقهونمنمید -

 «نه فکر نمیکنم... -

 «عصبانیت یا استرس داشته؟ -

 «یه کم... -

میتونه دلیلش باشه... فعالیت یا عصبانیت میتونه باعث بشه که ضربان قلب باال بره و خون  -

 «میتونم بیام برای چکاپ...با فشار بیشتری حرکت بکنه... اگر نگرانی 

 هاش بود.نفس زدنلب باالش و نفسفکرم پیش ضربان ق

 «ابک جان ممنونم ازت. لطف کردی...نه ب -

ای باشه ولی باز اگه پیش اومد بهم خبر بده یا خواهش میکنم... فکر نمیکنم مشکل جدی -

بیا مطب... تا زمانی که زخم کامل خوب نشده فعالیت زیاد یا استرس و عصبانیت باعث این 

توی این دوره استراحت کرد، تغذیه خوب داشت تا جبران خون از دست  ها میشه... بایدطور چیز

 «رفته و ضعف بدن بشه

 «ممنون از کمکت... بازم من رو ببخش که این موقع مزاحمت شدم... شرمنده -

 «نگو این حرفارو دختر... کمکی بود روی من حساب کن -

 «حتما. ممنون شبت بخیر -

 «شب بخیر -

ارش نشستم کنتخت. شاکی بودم، از سیاوش، از ویدا. از همه چیز انگار. تلفن رو انداختم روی 

مشغول تمیز کردن خون دور زخمش شدم که کمی خشک شده بود. بی  ی خیسو با پنبه

کرمی که باید برای بهبود زخمش استفاده میکرد رو مالیدم و با گوش حرف نگاهم میکرد. 

ه کارم کز رو آوردم و پیچیدم دور بازوش. کن مشغول پخش کردنش شدم و بعد گاز تمیپاک

 تموم شد وسایل رو جمع کردم. 
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 «کی بود بهش زنگ زدی؟ -

هایی که پیش اومده بود اصال انتظار نداشتم همچین سوال بعد از این همه داستان و حرف

 ای ازم بپرسه.مسخره

 «یه دوست که از قضا دکتره -

 بلند شدم. 

 «بشین -

هم  رویکه صداش رو کمی باال برده. چشم فهمیدا زیر بار نرفتم. محکم گفت. ترسیدم. ام

 فشرد.

 «بشین لطفا -

ر تنگاهش کردم، با همون بغض توی گلو که بعد از دادی که زده بود بزرگگفت لطفا و نشستم. 

 هم شده بود. 

 «چرا من تاحاال اسم این دوستت رو نشنیدم؟ -

 «تو اسم خیلی از دوستامو نشنیدی -

 باال برد و چند لحظه بی حرف نگاهم کرد و بعد سری تکون داد.ابرو 

 «خوبه... چیزای جدید میفهمم -

 «من چیزای جدید فهمیدم نه تو... -

 بلند شدم و جعبه رو برداشتم. 

 «باز که بلند شدی... داریم حرف میزنیما... -

ل حرف زدنای تو بیشتر ی کافی بهم فشار وارد شده، این داد زدنا و این مدامروز به اندازه -

دست و دلم رو میلرزونه... برای همین نمیخوام ادامه بدم به بحث... توام بهتره بخوابی دیگه 

 «فکر کنم قرصات اثر میکنه
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ی حرفم برگشتم به آشپزخونه و جعبه رو روی میز رها کردم. آبی به صورتم زدم و در ادامه

، نشست و توضیح میدادبود. باید می برای زدن مسواک وارد دستشویی شدم. دلم شکسته

اش سوال بپرسم اما وقتی هاش، گذشته. من دوست نداشتم مدام از گذشتهبه ویدا، حرفراجع

ه شد کای وارد میای میومد که من هم بودم، توی رابطهشد ویدا و توی خونهای مییه گذشته

حق من بود. از دستشویی من هم یک سمتش بودم باید همه چیز رو بهم توضیح میداد. این 

بیرون اومدم و برای شونه کردن موهام به اتاق برگشتم، شلوارک پوشیده و کرم به دست 

 نشسته بود روی تخت.

 «بیا دستت رو کرم بزنم -

بی حرف نشستم کنارش و دستم رو روی زانوش گذاشتم. قرمزی دستم حاال رو به کبودی 

 ش کردن. میرفت. کرم رو مالید و آروم شروع کرد پخ

 «اگه میذاشتی بکشمش اینقدر آتیش نمیگرفتم با دیدن دستت... -

ودم ای بگه. شاید خهایی که شنیدم کلمهبه چیزوسط این بحث، باز هم منتظر بودم که راجع

 باید بحث رو شروع میکردم. کالفه شده بودم. 

 «درد داره؟ -

 «تا وقتی بهش دست نزنم نه... -

ت تا کرم به جایی مالیده نشه. زیر لب تشکر کردم. در کرم رو بست دستمالی روی دستم گذاش

 و بلند شد. نگاهش کردم. 

 «واسه خودت هم بزن -

 ابرو باال برد و جدی نگاهم کرد.

 «فکر کردم زحمت اونو خودت میکشی -

 هام، اما نخندیدم. خنده اومد پشت لب
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 «باشه... برو حاال کاراتو کن... اومدی برات میزنم -

ا لبخندی کمرنگ به سمت دستشویی رفت و من موهام رو شونه کردم و بعد خزیدم زیر پتو. ب

است هعجیب بود که اصال دلم برای تخت و بالشت خودم تنگ نشده بود. حس میکردم سال

دارم توی این خونه زندگی میکنم. وقتی برگشت لیوان آبی هم همراهش بود. کنارم روی 

 . پاتختی گذاشت. نگاهش کردم

 «ات بشه...پیتزا خوردی... شاید تشنه -

 «مرسی...  تو شام نمیخوردی؟ مونده از پیتزا -

 «نه... -

 «سوپم داشتیم... -

 «فردا میخورم. اشتها ندارم -

 یای زیر لب گفتم و کرم رو برداشتم. دراز کشید و پتو رو کنار زد. آروم کرم رو روی هالهباشه

 کبودی سینه و شکمش مالیدم.

 «درد نمیکنه؟ -

 «نه خیلی... -

 «ای زد بهت...امروز هر کی رسید یه ضربه -

 ی کمرنگی کرد.خنده

 «مشکلی نیست -

 چیزی نگفتم. 

 «ترانه... -

 نگاهش کردم. 
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از این به بعد... هر موقع جایی درگیری شد، هیچ وقت... تکرار میکنم... هیچ وقت دخالت  -

 «نکن. باشه؟

 شدم به صورتش.  با نگاهی سرزنشگر خیره

 «خونریزی کرد... دخالت نمیکردم میخواستی چیکار کنی؟ دخالت کردم که زخمت -

 جدی نگاهم میکرد. 

ای نیستم. یعنی معموال اونایی که رزمی کار میکنن گوش بده به حرفم. من آدم دعوایی -

یاد. امروز پیش مهایی میتونه به وجود بیاره، اما مثل میدونن یه ضربه توی یه دعوا چه فاجعه

تو هیچ وقت دیگه جلو نیا ترانه. این بار از خیر اون یارو گذشتم، بار دیگه جلو بیای و یه خط 

 «بکنم ات هستم که اینکاروبیافته روی صورتت همونجا قاتل میشم. میدونی که اینقدر دیوونه

نکارو ای مبهوت نگاهش کردم. یک جوری با تحکم گفت که انگار مطمئن شدم که صد در صد

 میکنه. 

 «این جوری نگاهم نکن... بسه دیگه... بگیر بخواب -

در کرم رو بستم و دستمالی کشیدم به انگشتم. قصد نداشت اصال به روی خودش بیاره که 

هایی ویدا چی گفت و چی شنید. بی حرف آباژور رو خاموش کردم و دراز کشیدم. یک چیز

ام هرض کرده. پتو رو کشیدم تا زیر گردن و چشمپرسیدن نداشت، حس میکردم من رو احمق ف

وهام ها شروع کرد مای بیشتر نگذشته بود که دستش به عادت این شبرو بستم، چند لحظه

هام رو باز کردم و توی تاریکی به نیم رخش که خیره بود به سقف رو نوازش کردن... چشم

 خیره شدم. 

 سیاوش

 «نخواهم داشت... هیچ کس رو جز تو دوست نداشتم و دوست -

 اش. ادامه دادم. دستم رو کشیدم روی پیشونیاومد. هاش میصدای آروم نفس
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 «از امروز... چیزی جز اون بوسه... یادم نخواهد موند... -

های قشنگ صورتش؛ که هر با میخندید ته اش. کشیدم روی چالدستم رو بردم سمت گونه

 شد. دلم خالی می

وباره دیوونه بشم و بپرسم این بابک جان رو از کجا میشناسی هر سوالی حاالم قبل از اینکه د -

 «داری ازم بپرس...

هام رو بردم سمت موهاش. کمی جا به جا شد. صداش آروم و پر از آرامش بود. دوباره دست

 ها آرومش کنم. ها و حرفانگار تونسته بودم با این نوازش

آوردیش توی این خونه... باهاش نشستم سر یه چرا بهم نگفتی دوست داره؟ میدونستی و  -

 «میز... اگه منم این کارو میکردم تو چه حسی داشتی؟ میکشتی یارو رو...

 نفس بیرون دادم و ادامه دادم به نوازشم. 

بله میکُشتم اون کسی رو که بدونم با وجود من تورو دوست داره... بعدم حساب تورو میرسیدم  -

ی و گذاشتی من به روی طرف لبخند بزنم. ولی این قضیه فرق که میدونستی و بهم نگفت

 «میکنه

 «چه فرقی میکنه؟ -

 هاش رو میدیدم. ادامه دادم به نوازش موهاش، توی تاریکی برق چشم چرخیدم به پهلو.

ویدا چند سال پیش اعتراف کرد که من رو دوست داره، عصبانی شدم. دوری کردم ازش.  -

ز ام کرد بعد افراموش کنه. رضا وسطمون رو گرفت و به زور راضیگفتم برم تا این حس رو 

چند وقت باهاش حرف بزنم، اومد و عذرخواهی کرد. بعدم که قضیه تو پیش اومد ویدا اولین 

کسی بود که من رو به سمتت سوق داد. گفت یه بار پیش میاد، گفت بهت بگم حسم چیه. من 

جا ام که اومدن اینه من رو سوق میده سمتت. وقتیفکر کردم همه چیز تموم شده وقتی که دار

 نکردم حسودی میکنه یا مشکلی داره،دیدم چقدردوستانه باهات برخورد میکنه و اصال حس 

منه. مطمئن باش  یخواهر نداشتهخیالم راحت شد که همه چیز تموم شده. ترانه... ویدا مثل 
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ف کردن ویدایی که از بچگی کنارم بوده ای داشتم، خواهر و برادر داشتم حذاگر منم خانواده

به قط فام بیرونش کنم. نه شد. اما نمیتونم به راحتی چشم ببندم و از زندگیبرام راحت می

اس، چقدر ضعف داره، چقدر سختی کشیده دونمکه می م هستخاطر خودم، به خاطر خودش

 ل تو...اج داره به یکی مثحتی چقدر احتی چقدر احتیاج داره به یکی مثل من که مراقبش باشه...

 «عاقل باشه، کمکش کنه، ویدا اصال دوستای خوبی نداره...که 

 های درشت و براقش نگاهم میکرد. معلوم بود که داشت فکر میکرد به حرفام.با اون چشم

اصال دوست نداشتم امروز توی یه همچین موقعیتی قرار بگیری. من رو ببخش  بدون که اینم -

 «که مجبور شدی این سختی رو تحمل کنی. اگه من بودم واقعا دیوونه میشدم...

 هاش.ام رو کشیدم روی پلکیکرد. انگشت شصتبی حرف نگاهم م

 «چیزی نمیگی سرتق؟ -

 «نه... -

 لبخند کمرنگی زدم. 

 «ای؟چرا؟ هنوز عصبانی -

 «نه -

 «حاال اجازه هست بپرسم بابک از کجا اومده؟ -

 اش گرفته بود انگار.خنده

 «ول نمی کنیا سیاوش... -

 «دوست دارم هر کی دور و برت هست بشناسم. بده؟ -

وقتی که کرمانشاه زلزله اومد، یه سری وسیله برده بودم اونجا، با بابک آشنا شدم که برای  -

طبابت اومده بود. سن و سال داره. نزدیک به چهل سالشه و االنم نامزد داره... متخصص 
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داخلیه... چندین بار واسه چیزای مختلف وقت و بی وقت بهش زنگ زدم برای جبرانش از 

 «عکاسی نامزدی کردم. مجانی... خودش و خانومش

 «خوبه. حاال قصد داری بیای بغلم بخوابی؟ -

 بی حرف خودش رو به سمتم کشید و سر گذاشت روی بازوم. 

 «دستت بهتره؟ -

 «خوبه -

 «بخواب. امروز همش سرپا بودی -

 «شب بخیر... -

 رو.دلخور بود انگار هنوز. بوسیدم روی موهاش 

 «ترانه... -

 و نگاهم کرد.  سر باال آورد

 «ای؟عصبانی -

 «نه -

 «دلخوری ولی... -

 «یه کم -

 «ببخش منو... -

 «داد نزن سرم. هیچ وقت -

 اش.لب چسبوندم به شقیقه

 «ببخشید... -
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اش رو هاش رو بعد سر پایین کشیدم و لبنفس بیرون داد و چیزی نگفت. بوسیدم شقیقه

 عقب کشیدم و با شعف نگاهش کردم. اش گرفته بود. سر بوسیدم. حین بوسیدنم خنده

 «چرا میخندی سرتق؟ -

 «همینجوری -

 «ایخوشمزه -

 «نگو خجالت میکشم -

 «راست میگم... طعم توت فرنگی میدی -

هاش گردنم رو قلقلک میداد. جمع شد توی بغلم، سرش رو فرو کرده بود توی گردنم. نفس

 یآدمی نبودم که مدت طوالنی رابطه خیلی خودم رو در برابر این دختر کنترل میکردم. من

های دیگه صبر میکردم و با این جنسی نداشته باشم، اما حاال به خاطر ترانه باید خیلی روز

 اش رو بوسیدم. هایی که میکرد کارم خیلی سخت تر میشد. گونهدلبری

 «اینقدر دلبری نکن. میدونی میمیرم برات... -

 ای زد. آشتی کرده بود. و بوسههای سردش آروم نشست روی گردنم لب

 «بخواب... -

 دست کشیدم به موهاش. 

 «دیگه توی دلت ناراحتی نیست؟ -

 ام بود. مثل بچه گربه میموند. کمی جا به جا شد، هنوز سرش بین گردن و شونه

 «نه... -

 «پس بخوابیم -

 «بخوابیم... -
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رفت و خوابش برد و من با هاش ریتم گمثل هر شب اونقدر موهاش رو نوازش کردم تا نفس

ای که بعد از نزدیک دو ماه بهش رسیده بودم خوابم لبخندی بر لب از این روز عجیب و بوسه

 برد. 
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 سیاوش

نزدیک به سه هفته بود که ترانه کنارم بود. به بودنش عادت کرده بودم، صبح که چشم باز میکردم 

یدار و اونقدر دیدنش بعد از بنشست روی صورتم و نگاهم میافتاد به صورتش لبخندی عمیق می

اخالق تر از همیشه بودم. پدرش از سفر شدن بهم انرژی میداد که توی کار به نظر بقیه خوش

طور. مادرش اما به همراه دوستش میموند توی ویالی دماوند و برگشته بود و مادرش هم همین

نم اما داشتم زیاد فضولی کبه خاطر دعوایی که با پدرش کرده بود به خونه برنگشته بود. دوست ن

حس میکردم بحث خیانت به میونه. هیچ چیز به این اندازه زن و شوهر رو از هم بیزار نمیکرد. 

پدرش زنگ زده بود، جواب نداد و بعد پیام گرفت که کجایی؟ برگرد حرف بزنیم. ترانه گفته بود 

 تارا اما حقیقت گفته بود، برای عکاسی رفتم سفر و حاال حاال ها هستم. به مادرش هم همین رو

اش نبودم اما به شدت از بودنش کنارم راضی بودم. . راضی به دروغ گفتن به خانوادهرو میدونست

اون هم انگار توی این خونه و کنار من بهش خوش میگذشت. هر روز باهم ورزش میکردیم، 

خم دستم رو به ما به شدت بهم خوش میگذشت. زاشد. سخت گیر بودم و هر روز دعوامون می

ای هبهبودی بود و دیگه درد نمیکرد و حاال کم کم داشتم دوباره از بازوم استفاده میکردم. کبودی

هایی که برق می زد روی سینه و شکمم هم به طور کامل خوب شده بود و دوباره ترانه با چشم

نیاری  رو درشرتت به تیکه های شکمم خیره می شد و من میخندیدم. توی ورزش میگفت تا تی

تا شکم دیگه بزنی تی شرتم رو در میارم. وقتی که  ۲۰ورزش نمیکنم و من هم میگفتم اگر 

نم و هات رو بگیرم و شکمت رو ببیمیخواستیم شروع کنیم برای ورزش، گفتم که حتما باید اندازه

شرتش  د تیاگر راحت نیست خودش میتونه اندازه هاش رو بگیره، به راحتی رو به روم ایستاد و بع

پشت گردنم عرق کرده بود. کششم به این دختر بیش از  دیدنش با لباس زیرو من با  رو در آورد

ها دونست. انرژی زیادی برای کنترل کردن اندازه بود و این قضیه رو می شد تنها بدی این روز

 خودم صرف میکردم. 
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ها بود و به این ور اون ور زنگ میزد. سرکار نمیرفت هنوز. از توی خونه مشغول بررسی خیریه

م ی صحبت باهاش رو ندارم. من همیگفت اگر برم دفتر شاید به گوش بابام برسه و فعال حوصله

 در رو باز ماومدام بره. اینجوری خیالم راحت بود، وقتی از سرکار میاصراری نداشتم که از خونه

ی میگفت نوبت توئه. من هم با کمال میل میکرد و لبخند میزد. گاهی غذا درست میکرد و گاه

بود. اگر  ی زندگیم. بعد از سی و اندی سال سن، شاید این بهترین سه هفتهبراش آشپزی میکردم

 شد. میتونستم به زودی این بودنش رو ابدی کنم، باقی عمرم از همیشه بهتر می 

وان دستیار خودم آورده آموزشگاه هم هنوز مشغول جذب شاگرد و مربی بود. رضا رو هم به عن

رو هم خودم به های آموزش دفاع شخصیبودم و خیلی کمک دستم بود. یکی دوتا از کالس

ی خودش خیلی از اوضاع شخصه برگزار کرده بودم و شاکری هم از دور تماشاگر بود و به گفته

های ظمحاف هایی که داره حتما میتونیم بخش زیادی ازراضی بود. میگفت که با دوستان و آشنا

هارو از آموزشگاه خودمون بدیم. باشگاه هم اوضاع خوبی داشت، سپهر و مسعود مسئولین و باالرتبه

اومدند و به زور امیرعلی رو هم آورده بودند و چون من کمتر سر میزدم به رضا سپرده و میالد می

  بودم که بهشون برنامه بده و حاال رضا هم به شدت باهاشون دوست شده بود.

ت اون شد، رضا میگفاز ویدا خبر نداشتم. تنها چیزی که وقتی بهش فکر میکردم اعصابم خرد می

شب ویدا رو پیش خودش برده بود و ویدا هم شب از خواب پریده و گریه کرده بود. چند روزی از 

رضا خواهش کرده بوده که بمونه و رضا هم قبول کرده بود. از رضا خواسته بودم تا جایی که 

گه اش دییتونه بهش سر بزنه و مراقبش باشه، من اما نمیتونستم به خاطر حس یک طرفهم

ترین محبتی بهش بکنم، نه دوست داشتم وابسته تر شه نه دوست داشتم ترانه رو حساس کوچیک

ا نکرده های دیگه قشقرق به پکنم. ترانه به راحتی با این موضوع کنار اومده بود و اصال مثل خیلی

هاش سواستفاده کنم و همه چیز ویدا رو سپرده بودم به رضا و ا نمیخواستم از این اخالقبود ام

 هم با این همه مشغله سعی میکرد که همه چیز رو هندل کنه. اون بیچاره
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، در این مدت ازش نپرسیده بودم که تولدت کی هست و اون هم از من تولد ترانه بود پس فردا

ی اشم رسونده بود که اولین شبی که با ویدا به خونه اومده بودند گوشهنپرسیده بود، اما رضا به گو

رضا رو گیر آورده بود و تولدم رو ازش پرسیده بود. حدس میزدم که پیش خودش فکر کنه من 

ب حدودای شنمیدونم چه ماه و روزی به دنیا اومده و این بیشتر کمکم میکرد تا سورپرایزش کنم. 

رسیدم، قبل از اینکه با موتور به داخل پارکینگ برم چراغ روشن خونه بود که به خونه  ۸ساعت 

شاخ گلی رو که به سختی با موتور تا اینجا سالم رسونده بودم رو توی دستم لبخند به لبام آورد. 

تی  لیمویی و کگرفتم و زنگ در رو زدم. بعد از لحظاتی در باز شد و من لبخندش رو دیدم. شلوار

 ده بود. چند روزی بود که راحت تر لباس میپوشید. شرت آبی رنگ پوشی

 «سالم خسته نباشی -

 شاخ گل رز رو به سمتش گرفتم و قدمی به داخل گذاشتم.

 «سالم -

 گل رو از دستم گرفت و لبخند زد و من دست انداختم دور کمرش و تنش رو به تنم چسبوندم. 

 «حالت خوبه؟ -

 «خوبم... -

 هام رو در بیارم. م شدم تا کفشاش رو و بعد خبوسیدم گونه

 «ام عزیزیمرسی بابت گل... با موتور به خودت سختی نده سیاوش...همین جوری -

 هام رو توی جا کفشی گذاشتم و لبخند زدم. کفش

 «دلبری نکن... من یه دوش بگیرم؟ تو چیکارا می کنی؟ -

  «با تارا حرف زدم... االنممن هیچی داشتم کتاب میخوندم...  -
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 ام رو باز کردم. های پیراهن خاکستریرفتم سمت اتاق و پشت سرم اومد. دکمه

 «خوب بود؟ -

 «آره... یه خبر خوب داد... -

 «چه خبری؟ خیره -

 «بابام رفته پیش مامانم... صحبت کنه و آشتی و اینا -

 ابرو باال بردم.

 «چقدر خوب... خوشحال شدم -

ر جواب دادم... گفت دلش تنگ شده و بابت رفتارش عذر میخواد... بابام دوباره بهم زنگ زد... اینبا -

 «گفت زودتر از سفر برگرد و بیا

 داشت انگار مقدمه چینی میکرد که باید بره. نفسی بیرون دادم و نگاهش کردم. 

 «میشه حداقل تا آخر این هفته سفر بمونی؟ -

 لبخندش عمیق شد. ادامه دادم. 

 «عادت کردم بهت -

 ام. ی برهنهو دست انداخت دور کمرم و سر تکیه داد به سینه جلو اومد

 «خیلی اذیتت کردم توی این مدت... مجبور شدی همه چیز رو باهام تقسیم کنی... -

 اخم کرده سر پایین بردم. 

 «من چی میگم تو چی میگی؟ -

 «منم دوست ندارم برم... -
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 دست کشیدم به موهاش. بی منطق شدم. 

 «خب نرو... -

 روم خندید و دلم لرزید. آ

 «شد میموندم...اگه می -

 «چند روز دیگه بمون حداقل، یه کم مامان بابات رو تنها بذار... به خاطر اونا میگما -

 اش خوشی رو ریخت به دلم.صدای ریز خنده

ی... بعد ابابام گفت کجایی؟ گفتم اصفهان...گفت عجیبه توی گرما رفتی تو که از گرما فراری -

 «ای دادم. خودم اینجا نشستم صبح تا شب زیر کولر حواسم نیست بیرون چه خبرهدم چه سوتیدی

 اش رو بوسیدم. خم شدم و گونه

 «شد یه کاری کنم که دروغ نگی بهشون...کاش می -

 ام و نگاهم کرد. اش رو گذاشت روی سینهسر باال آورد و چونه

 «به اونم میرسیم -

 هام.م بین دستدلم گرم شد. سرش رو گرفت

 «رسیم؟می -

 پلک زد آروم. 

 «رسیم...می -

 اش.هام رو کشیدم روی گونهانگشت

 «میدونی خیلی میخوامت دیگه نه؟ -
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 اش رو لمس کرد. های گونههام چالخندید و سر انگشت

 «میدونم -

ی نرم زدم اها. خم شدم و برای اینکه بیشتر از این گیرش نیافتم بوسهنگاهم چرخید روی اون لب

 و عقب کشیدم. 

 «برو... دلبری نکن اینقدر... -

رز قرمز رنگش که روی تخت گذاشته بود از اتاق بیرون رفت سرخوش خندید و بعد از برداشتن گل

رو هر چه بیشتر از خودم دور کنم خودم رو انداختم توی حموم و زیر و من برای اینکه این داغی

اونقدر زیاد بود که تا به حال همچین چیزی از خودم ندیده  آب سرد. کششم نسبت به این دختر

بودم. با دیدن این حجم از خواستنش، مطمئن شدم که انتخابم درست ترین انتخاب بوده، داشتن 

 های توی روابط بود. ترین چیزاین حس به طرف مقابل یکی از مهم

یچید. که داشت میز شام رو مبعد از گرفتن دوش و پوشیدن لباس به سمت نشیمن رفتم و دیدمش 

موهاش رو جمع کرده بود باالی سرش، کاری که همیشه موقع چیدن سفره و غذا خوردن میکرد، 

 اعتراض که میکردم میگفت میریزه توی غذا! لبخند نشست روی لبم و به سمتش رفتم. 

 «باز وایسادی پای گاز؟ -

 نگاهم کرد و لبخند زد. 

 «اکه گوشت و سبزیجاتهعافیت باشه، چیزی نیست خور -

 صندلی رو کشیدم تا بشینه. تشکر کرد. 

 «هر غذایی دردسر خودش رو داره. دستت درد نکنه -

 نشستم رو به روش.
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 «کاری نکردم نوش جونت... -

 کمی برای خودش کشیدم و بعد برای خودم.  اول

میاد  گفت اگر سیاوشراستی حموم بودی لیدا زنگ زد.. گفت فردا شب بریم کافه... میای تو؟  -

 «بگم امیرعلی اینام بیان اگر نه دوتایی باشیم

 بدجنسی میکردم، اما مجبور بودم. 

طول بکشه. تو برو بعد  ۱۰و  ۹ی مهم دارم توی آموزشگاه، فکر میکنم تا من فردا چندتا جلسه -

 «چند وقت دوستات رو ببین من میام دنبالت. خوبه؟

کر اینکه روز تولدش کنارش نیستم کامال اشتهاش رو کور کرد و هام دیدم که پکر شد. فبه چشم

 بهمش ریخت. 

رو میمونم خونه تا بیای پیش هم باشیم... بعدا هم میتونم نیازی نیست... این چند روز باقی مونده -

 «هابرم پیش بچه

که ناش، اینکه نمیگفت تولدمه و تو چرا هیچ نمیدونی، ایدلم ریخت، هم برای این مهربونی

میخواست حتی با این وجود که من نمیدونم هم کنارم باشه. قهر نمیکرد، رو برنمیگردوند. باید 

 اش میکردم، اگر خونه میموند هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم. راضی

یه کم اصال دخترونه باشید، حرف بزنید، غیبت کنید... خیلی وقته توی خونه موندی  تو برو -

روزش رو  ۸بیرون حالت خوب میشه... عجیبه برام تویی که هفت روز هفته ترانه... یه کم بری 

 «بیرون بودی حاال عادت کردی خونه بمونی

 اش رو قورت داد. لقمه

باشه... با لیدا دوتایی میریم اما شب زود میام... یه چیزی درست میکنم تا بیای خب؟ فردا و پس  -

 «فردا آخرین شبه... دوست ندارم جدا بمونیم
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 ها برسند. ی بچهبه زورم که شده بیشتر نگهش داره تا بقیه مباید از لیدا میخواست

باشه عزیزم. هر موقع دوست داشتی بیا خونه منم سعی می کنم زودتر خودم رو برسونم بهت.  -

 «ام درست کنی... یه غذای خوب از بیرون میگیریمخوبه؟ نمیخواد چیزی

 میکرد. هنوز پکر بود. غذاش رو مزه مزه 

 «نه حاال اگه تونستم یه چیزی درست میکنم اگه نه... یه چیزی میگیریم -

 «باشه. چرا حاال غذات رو نمیخوری؟ -

 اش رو بلعید. لقمه

 «ام کرد. عادت کردم...هیچی... فکر رفتن از اینجا یه جوری -

تر شدم که بیش فکر میکردم به خاطر تولدش ناراحته اما اینجوری که حرفش رو ادا کرد مطمئن

 اش و نوازش کردم.دست دراز کردم و گونه اش به خاطر رفتن از اینجاست.ناراحتی

تون بشه مثل قبل، توام دیگه از ناراحتی شبا ها... مهم اینه که همه چیز خونهم اخمو بشیینبن -

 «توی بغل من گریه نکنی و فکر کنی من نمیفهمم

 هاش گشاد شد و نگاهم کرد. چشم

 «؟ بازوم خیس میشه... فکر میکنی نمیفهمم؟چیه -

 ام رو کشیدم سمتش. بغض کرد. پشیمون شدم. صندلی

 «دِ... گریه نداریما ترانه -

د، دست لرزوناش بیشتر از هر چیزی دلم رو میام و زد زیر گریه. گریهسرش رو فرو کرد توی سینه

 آوردم و نگاهش کردم. انداختم دور کمرش و بعد نشوندمش روی پاهام. سرش رو باال

 «گریه برای چیه؟ همه چیز داره درست میشه... -
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 های دوساله بود نگاهم کرد و من لبخند زدم. ای که بیشتر شبیه بچهبا قیافه

توی این مدت خیلی ناراحت بودم سیاوش دلم نمیخواست من همیشه سعی میکنم قوی باشم،  -

 «ا االن یهو... نمیدونم بهم فشار اومد...تورو هم ناراحت کنم ام

 هاش رو بهم قفل کرده بود.سرش رو پایین انداخت، دست

د منم تو در تو، ناراحتی منم هست. دردِ تو مشکل منم هست. ناراحتیِ نگاه کن به من... مشکلِ -

یش پهست... اگر بخندی، منم میخندم، اگر گریه کنی، منم گریه میکنم... توی رابطه هر چی 

بیاد، دو طرف باید درگیر شه، پس توی دلت نریز که بخوای یهو بزنی زیر گریه. هر چی هست 

 «بهم بگو. باشه؟

 «تو میگی؟ تو هر مشکلی داری بهم میگی؟ -

 «کیو دارم جز تو من؟ -

 «تو نمیگی... غرورت نمیذاره -

یکی  م. اما پیش تو مناینجوری نیست. پیش تو غروری ندارم ترانه. پیش بقیه آره مغرورترین -

ام. تو تنها کسی هستی که داری این روی من رو میبینی، دوست ندارم چیزی ازت مخفی دیگه

کنم، دوست ندارم الکی و به زور همیشه خودم رو پیشت قوی نشون بدم. نه... منم گاهی میشکنم، 

. برای ییم رو ببینه تواتوی دنیا که دوست دارم منِ واقعی ت میشم، بغض میکنم... تنها کسیناراح

همین میخوام توام این طوری باشی، هر چی که توی دلت هست رو بریزی بیرون. ناراحتی و 

 «هات رو مخصوصا...گریه

 هاش رو پاک کردم. بی حرف نگاهم کرد. لبخند زدم و اشک

 «خب؟ -

 ام. خودش رو لوس کرد و سرش رو چسبوند به سینه
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 «هر چی تو بگی -

 «ن بگم؟پس هر چی م -

 «نه همیشه...االن -

 قهقهه زدم. 

 «خیلی سرتقی -

 ترانه

 اختم، کمی زودتر رسیده بودماومد اندبه لیدا که از ماشین پیاده شد و به سمت کافه می ینگاه

ی پارسا و بعد از خوش و بش با دوستانی که از کافه میشناختیمشون منتظر لیدا نشسته بودم. کافه

 . محکم فشارم داد. غوش گرفتیموقتی اومد، هم رو در آ

 «تولدت مبارک عزیزدل من -

 ازش جدا شدم و لبخند زدم. 

 «مرسی... -

 ی گل کوچکی به دستم داد. جعبه

 «نا قابله... -

 های کوچک رو لمس کردم.رز 

 «مرسی به خدا نیاز نبود... -

یک بدی بهم تا کادو ها جمع شدیم...باید کچه حرفیه... کادوتم باشه واسه وقتی که با بچه -

 «بگیری

 لبخند تلخ زدم. 
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 «باشه... -

 اش.نشست رو به روم و پارسا مِنو آورد و بعد از سفارشات دست گذاشت زیر چونه

 «ای دارین با سیاوش؟چی شد گفتی شب نریم بیرون؟ برنامه -

ا برای می از اینکه بگم سیاوش اصال خبر نداشت که تولدمه یه جوری خجالت میکشیدم. رابطه

لیدا پر از صمیمیت و نزدیکی بود و واقعا هم بود اما توی این موضوع متاسفانه سیاوش بی خبر 

 مونده بود. 

 «نه... فکر نکنم اصال بدونه تولدمه... منم بهش نگفتم -

 ابرو باال برد. 

 «چرا نگفتی؟ -

 «خب نپرسید... -

ید. نمیشه اینجوری که... بهش بگو حداقل اِ دیوونه...البته مقصر اونم هست... باید ازت میپرس -

 «هام بیان دور هم باشیمزودتر از سرکار بیاد اینجا منم میگم بچه

 «شب یه چیزی درست میکنم خودمم بهش میگم...نه نمیخوام...  -

 نفسی بیرون داد.

ل اقی سیاوش چطوریه. میخوای حدهام گفتن وایسیم ببینیم برنامهلجبازی دیگه... بقیه بچه -

 «من بهش بگم؟ مثال تو نمیدونی، واسه فردا جمع بشیم

به ها یادشون بود؟ هر سال از صبح بهم زنگ میزدن و مسخره بازی در میاوردند، اما حاال، بچه

ا هغیر از مامانم و بابام و تارا و بهادر، چند همکار عکاسم چند نفر از افراد مرتبط با خیریه که سال
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ای بهم زنگ نزده بود و به شک افتاده بودم که نکنه شاید اصال یگهباهاشون کار میکردم کس د

 تولدم امروز نیست!

ها خیلی حوصله ندارم توی جمع ردیین شرایط قهر با بابامو، اعصاب خام توی انه به خدا اوکی -

 «باشم و به همه توضیح بدم چی شده... ایشاهلل سال دیگه خودم مهمونی میگیرم

هامون چیده شد روی میز. سعی کردم از بحث تولد بیرون بیام. دوست د. سفارشباالخره کوتاه اوم

 طور. ی دوستامم همیننداشتم بیخودی ناراحت باشم. سیاوش مشغله داشت و بقیه

 «چه خبر؟ امیرعلی خوبه؟ -

 ای از دمنوشش رو خورد. جرعه

 «میاد و کم پیدا شدهآره خداروشکر. دیشب دیدمش. اونم سراغت رو میگرفت... گفت چرا ن -

ت ام هستن درخواسی دیگه همه چیز روال خودش رو میگیره... یه چند تا خیریهایشاهلل از هفته -

 «همکاری دادن، باید باهم بریم یه سر بزنیم...

 «اش خوش میگذره؟ام. تو چه خبر؟ سیاوش خوبه؟ خونهباشه حتما، هر موقع بگی اوکی -

 م. ای موکای داغم رو خوردجرعه

 «آره... خیلی راحتم. حس میکنم هزارساله اونجا زندگی میکنم... -

 لبخند زد با شیطنت.

 «زنش شو دیگه... -

عجیب بود اما توی این روزای آخر فکر کرده بودم به این موضوع. که آیا دوست داشتم؟ دوست 

ن رو به موصیتیداشتم. زندگی کنارش انگار چندین مرحله رابطمون رو جلو برده بود و ابعاد شخ

های نترین تکوهم نشون داده بود. حاال میدونستم خوابش به شدت سبکه، جوری که با کوچیک
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ها گاهی فقط دوست داره یک چای تلخ تازه دم بخوره و من از خواب میپره، میدونستم که صبح

هاش اسروز لببرای اینکه واسه کار آماده بشه حتما قبل از دوش کمی شنا میره تا سرحال بشه. هر 

ای بود حتما به مشکل کنه و به شدت تمیزه. چیزی که مطمئنا اگر جور دیگهرو عوض می

میخوردیم. قبل از رفتن به سرکار، حتی اگر خواب باشم دوست داره من رو ببوسه. چیزی بود که 

-های خونه کمک میکرد، ظرف میشست، غذا درست میکرد، جارو میخودش گفته بود. توی کار

ای کار سنگین انجام بدم. تشویقم میکرد به سرکار و کار کردن. دوست ید و نمیگذاشت ذرهکش

گ آفریده های بزرنداشت گوشه گیر باشم و به اصطالح خانم خونه بشم. میگفت دستات برای کار

شی و گاهی بخوای هایی هستن که به کمکت احتیاج دارن، حق داری خستهشده. میگفت آدم

ما حق نداری دست بکشی چون تو برای کمک به بقیه اینجایی. گاهی قبل خواب استراحت کنی ا

ش اهارو دنبال میکرد و مهم تر از همه، با وجود اینکه دو شغلای کتاب میخوند، خبرچند صفحه

 خرد وکامال مرتبط با ورزش بود باز هم توی خونه با من ورزش میکرد و کامال توی سالمت و 

مشغول تلفن زدن و  تاپ بودم و اون همبود. وقتی مشغول کار پشت لپخوراک هردومون جدی 

من ، میوه پوست میکند و جلوم میگذاشتباال پایین کردن سایت آموزشگاه بود، گاهی میدیدم برام 

ار حاال در کن این عادت بدم رو براش روشن کرده بود. ،کنارش بودن وبه شدت کم میوه میخوردم 

اش عادت کرده بودم. قشنگ ترین چیز رابطمون های پوست کندهه میوهسیاوش توی این مدت ب

د هاست وجوهاست و اینکار برای مردی زن یا مرد بودن، یا اینکار برای زناین بود که کلیشه

البته که اون بیشتر نداشت. هر کدوم هر کاری که از دستمون برای هم برمیومد انجام میدادیم. 

ر جهان سوم و یا حتی در جهان اول به عنوان کار زنونه شناخته شده بود. هایی رو میکرد که دکار

 من کمی توی این موضوعات ازش عقب مونده بودم. 

 «اونم به وقتش... -

 ابرو باال برد.
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 «فکر کردی بهش؟ -

های همدیگه کنار میایم آره... توی این مدت فهمیدم چقدر مکمل همیم... چقدر راحت با تفاوت -

یاد میگیرم. چیزی که توی هیچ مردی ندیدم و حسی که به هیچ مردی نداشتم رو به  و از هم

 «سیاوش دارم. بهش فکر میکنم، هنوز زوده بعده سه ماه، اما بهش فکر میکنم

 لبخندی عمیق نشست روی لبش. 

 «خوشحالم که اینقدر خوبید باهم... -

بود که مردی رو داشتم که مطمئن بودم اگر ها مهم نبود. مهم این لبخند زدم. تولد و این جور چیز

 ی زبرش رویصبح من رو با بوسهمیدونست امروز روز تولدمه، از هیچ چیز برام کم نمیذاشت. 

صورتم بیدار کرده بود. موهام رو شونه زده بود و برام صبحانه آماده کرده بود. من رو نشونده بود 

ودم که خوابم میاد، قلقلکم داده بود و گفته بود رو پاش و لقمه دهنم گذاشته بود. کمی غر زده ب

زیاد خوابیدن باعث میشه در طول روز بیشتر کسل باشم. هیچ سالی در روز تولدم اینقدر سرخوش 

ای بود که میتونست بهم بده. من رو وارد دنیایی کرده بود و شاد نبودم و این شاید بهترین هدیه

مرگشون به طور کامل و قطعی لمسش نکند. دنیای  ی مردم جهان تا آخرین روزکه شاید همه

 عشق که خیلی متفاوت تر از دنیای عادی بود. 

 «به چی فکر میکنی؟ -

 م رو خوردم.ای دیگه از موکااز فکر سیاوش بیرون اومدم و جرعه

 «هیچی... -

 «اید...چقدر جلو رفتین باهم؟ باالخره یه ماهه توو یه خونه -

 هش کردم. ابرو باال بردم و نگا

 «یعنی چی چقدر جلو رفتیم؟ -
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 اخم کرد. 

 «باز حاج خانم بازی در آوردی ترانه؟ -

 لیوان رو پایین گذاشتم. 

چیکار کنم خب؟... باهم راحتیم، من همون جوری که توی خونه میگردم جلوی سیاوش میگردم،  -

 «ت؟افی نیسکنارش میخوابم، بغلش میکنم، میبوسمش.. دیگه چیکار کنم؟ بعد سه ماه ک

 ابرو باال برد و خندید.

تو اگه اون جوری که توی خونتون میگردی جلوی سیاوشم میگردی پس خدا به داد سیاوش  -

 «برسه، تا االن سکته نکرده شانس آوردیم

 متعجب نگاهش کردم.

 «چرا؟ -

ه... راز دخترای هم هیکلت یکی دو سایز بزرگ تت اهای حساسچرا داره؟ ماشااهلل سایز قسمت -

توام هی شلوارک بپوش و تاپ بپوشی... تا االن مطمئن باش هزار بار خودشو لعنت کرده که چرا 

 «تیر نخورده توی چشمش

 ام گرفت و وسط خنده شاکی شدم. خنده

زهرمار... خدا نکنه... بعدم اون اصال اینجوری نیست... شلوار و شلوارک بپوشم یه جور نگاهم  -

 «آقا بازی در میارهاز من حاج میکنه، اون خیلی بیشتر

 ای دمنوشش رو خورد. ای کج کرد و جرعهلیدا لب و لوچه

 «اییشش... در و تخته جوره ماشاهلل... -
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های دو خیریه بعد از یکی دوساعتی بودن توی کافه و حرف زدن از هر دری و نشون دادن سایت

بشه تا خودش من رو برسونه،  مورد نظر قصد رفتن کردم که اصرار کرد بمونم تا کمی خلوت

ود و ه بماشین نیاورده بودم و سیاوش که برای ناهار از باشگاه به خونه اومده بود من رو روسوند

 ۱۰آموزشگاه؛ من هم زنگ زدم به سیاوش که گفت جلسه داره و تا ساعت  بعد از اینجا رفته بود

یتونم غذایی برای خوردن درست هم برسم خونه م ۸بعید میدونه خونه برسه و من هم گفتم اگر 

کنم و برای تولدم کیکی بپزم تا باهم بخوریم. باالخره بعد از خریدن وسایل برای پخت پاستای 

ام برای زدن روی کیک مزاحم لیدا مخصوص خودم و وسایل کیک اسفنجی و نوتالی مورد عالقه

 کرد. شدم تا من رو برسونه خونه. جلوی در که رسیدیم نگاهی به ساختمون 

 «اینجاست؟ -

 «آره... -

 «چه ساختمون آجری باحالیه... -

 «اش قشنگه... بیا باال ببینآره... خونه -

 «جدی؟ -

اش رو ببین.. یه کمم کمک کن من این کیک آره بابا بیا... اون که حاال حاال ها نمیاد... بیا خونه -

 «رو زودتر درست کنم قبل اینکه بیاد

 لبخندی شیطونی زد. 

 «چیه؟ -

 مشغول پارک کردن ماشین شد. 

هیچی بابا... تعارف زدی منم تعارفی نیستم رد نمیکنم دیگه... حاال آقاتون نیاد یهو بگه این کیه  -

 «اینجا
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 «خفه شو سیاوش از خداشه بیاید -

اش و کمک کردن تو... زود میرم تنها عجب... البته زیاد نمیمونم.. در حد فضولی توی خونه -

 «استون خوبه شاید یه کم شیطونی کردید تا شیطونی نکرده از دنیا نریدباشید و

با خنده پیاده شدم و جوابش رو ندادم. نمیدونم چه گیری داده بود به من توی این موضوعات. 

گاهی میگفت تو سرد مزاجی و از اینایی که صد سال یه بار با شوهرت رابطه برقرار میکنی و من 

ه اگر اینجوری باشه باید چیکار کنم و بعد فحش داده بودم به لیدا که واقعا فکر کرده بودم ک

هارو میکرد توی مغزم. هر چیزی جایی داشت و باید براش توی زمان خودش غصه اینجوری چیز

در ورودی رو با کلید باز کردم و لیدا به این چیزا نبود. راجع نمیخوردی و االن وقت غصه خورد

ان هارو باال رفتم و همزمد خودتم داری و من فقط لبخند میزدم. پلهمیخندید و میگفت پس کلی

ی سیاوش که من هنوز موفق نشده بودم رو در رو ببینمش زن داشتم توضیح میدادم که همسایه

ای بود که توی خرید خونه به سیاوش بسیار کمک کرده بود. کیفم رو زیر بغلم زدم و پیر و بامزه

 هام رو در آوردمباز کردم و بعد از گذاشتن خرید ها داخل خونه، کفش در رو با یک دست با کلید

 و رو کردم سمت لیدا. 

 ...«رو تمیز کردیمخونهبا کفش نیای یه وقت... دیشب  -

 «باشه بابا وحشی... -

نور  هایرو پر از شمع و ریسه، کل خونهوندمبرای پیدا کردن پریز سربرگردداخل رفتم و وقتی 

جیغ و آهنگ تولد مبارک و صورت سیاوش که کیک بزرگ و گردی به دستش  دیدم و بعد صدای

ها توی می زد و من خیره مونده بودم به نگاهش که نور ش روکمرنگ همیشگی بود و لبخند

نگاهش میرقصید. مبهوت با دهانی باز به جمعیت مقابلم نگاه میکردم و حرکتی نمیکردم. سیاوش 

یم. . عجیب بود. شاید باهم تلپاتی داشتای نوتالکیک رو مقابلم گرفت. کیک شکالتی با الیه
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صدای بلند سپهر مجبورم کرد که سر بچرخونم سمتش، گوشی به دست داشت فیلم میگرفت و 

 ای روی سرش بود.کاله مسخره

 «فوت کن دیگه بابا... سکته کردی؟ -

رو فوت کردم و بعد جمعیت دست زدند. جمعیتی که هنوز به خاطر  ۲۵به خودم اومدم و شمع 

شوک نتونسته بودم تشخیص بدم که کی هست و کی نیست. سیاوش جلو اومد و کیک رو به 

 هام رو حلقه کردم دور تنش.دست سپهر داد و بغلم کرد. دست

 «چیکار کردی دیوونه... -

 «مگه میشه من ندونم خانمم کی به دنیا اومده؟ هوم؟ تولدت مبارک عشق من... -

 هام خیس شده بود از اشک.چشم

 «ای... دوست دارمدیوونه -

ا بغلش کردم، بعد لیدارو که ب و رفتم سپهر رو. ازش جدا شدم و به سمت بوسیده بود پیشونیم

شیطنت میخندید، بعد امیرعلی و میالد و مسعود و محبوبه رو، بعد تارا و بهادر رو که با دیدنشون 

غلش کردم. اون هم دیگه جزو جیغ کشیدم. رضا هم اومده بود، با لبخند نگاهم میکرد، محکم ب

 هایی که فکر میکردم تولدم رو فراموشدوستای نزدیکم بود. بعد از در آغوش کشیدن تک تک آدم

 سمت اتاق. برد کردن، تارا دستم رو گرفت و من رو

 «ات رو باید االن بپوشیای برات خریدم آوردم... سوغاتیبیا ببین چه لباس سکسی -

که کنار وسایل ورزشی سیاوش گذاشته بود که از پشت بغلش کردم.  ایخم شده بود سمت کیسه

 نبودش توی این مدت، به شدت به روح و روانم آسیب زده بود. متعجب برگشت و بغلم کرد.

 «چته دیوونه -

 ام گرفته بود. گریه
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 هدلم خیلی برات تنگ شده بود... بیشتر از همه از وجود تو خوشحال شدم تارا... نبودنت سخت -

 «خیلی برام

 هاش رو محکم کرد دورم. دست

وم برم آخه... نبودنم چیه؟ من که هستم.. تو دو دستی دوست پسرتو من قربون خواهر کوچول -

 «چسبیدی ولش نمیکنی... من که گفتم چند روز بیا پیش من بمون...

 ام گرفت. خنده

بودم ولش نمیکردم... خودت  هیکل کمه، منمالبته حقم داری... باالخره پسر خوشتیپ و خوش -

 «ساعته دفتر بهادر پالس بودم یه وقت خیال اینکه من رو ول کنه به سرش نزنه ۲۴که دیدی 

 ام وسط گریه به قهقهه تبدیل شد.هخند

شما تازه ازدواج کردین من نمیخواستم مزاحم شم، بعدم سیاوش یه کم مریض بود... موندم  -

 «پیشش...

 هام رو پاک کرد. اشکدست کشید به صورتم و 

این روزارو منم گذروندم... منم اگه بودم هیچ جا غیر اینجا نمیموندم... حاال  میدونم خواهر من... -

باست رو ... ببین لگریه و زاری بسه.. تولدته از صبح این دوست پسر بدبختت خودش رو خفه کرده

اشنه یه دونم پ یش و لباس راحتیه...اش لوازم آراو تا مجلسی برات گرفتم و بقیهدوست داری... د

 «بلند مشکی که خودت دستور داده بودی

 «چه خبره؟ ..دستت درد نکنه -

برای سیاوشم یه دست لباس ورزشی گرفتم دیگه... تنها چیزی که ازش میدونم اینه که ورزش  -

 «ای بگیرممیکنه دیگه نتونستم چیز دیگه

 «نیاز نبود به خدا... -
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 «نکن... ببین کدومش رو دوست داری امشب بپوشی؟خفه شو تعارف  -

 هارو مقابلم گرفت.کاور لباس

 «جفتش خیلی خوشگله... امممم... نمیدونم... -

لباس یه  و و تا زیر زانو بود ی مشکی رنگ که کامال میخوابید روی بدنخیره شدم به لباس دکلته

  س گیر و البته لختی بودند.... خیلی خوشگل و نفکه بلند بود ای یعقه هفتزرشکی حلقه

 «سیاوش که گیر نمیده سر لباس؟ -

موردی داشته باشه اما من هم یادم نبود گیر میداد؟ نمیداد. تا به حال ندیده بودم سخت گیری بی

لعملش چیه. ااش اینقدر باز بود پوشیده بودم تا ببینم عکسکه کی لباس دکلته یا لباسی که یعقه

 رفت سمت در. توی فکر بودم که تارا

 «بذار برم صداش کنم -

 دستش رو کشیدم. 

 «ول کن اِ.. خجالت میکشم بابا -

 اخم کرد. 

 «چه خجالتی... آویزون کن رو کمد دیواری تا صداش کنم -

 حریفش نشدم، چند لحظه بعد سیاوش کنجکاوانه وارد اتاق شد.

 «چی شده عزیزم؟ -

ای هنگی که گفته بودم بهش میاد و از لباسنگاهش کردم، پیراهن طوسی رنگ پوشیده بود، ر

 ها.معمولش روشن تر بود. لبخند زدم و اشاره کردم به لباس

 «به نظرت کدوم؟ -
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 ها و ابروهاش باال رفت. نگاهش رو چرخوند سمت لباس

 «فکر کنم واسه عروسیمون نباید بذارم با خواهرت بری خرید... -

 فته بود. نگاهم کرد.ام بلند شد ولی انگار جدی گصدای خنده

 «میخوای خودم لباس بدم بهت؟ -

 متعجب نگاهش کردم. 

 «دیوونه نشو سیاوش... -

 نفسی بیرون داد.

اسیر شدم من... آخه اینو انتخاب کنم که کال یقعه نداره یا اون یکی رو که با داشتن یعقه اینقدر  -

 «بازه؟

 رفتم جلو و اشاره کرده به لباس دکلته.

روی کجا حساس باشی... توی این دکلته گردنم و دستام کامال بیرونه اما از سینه  بستگی داره -

اشاره  –ایسته... اما توی این یکی شم اینجوری که معلومه باال میاش... یعقهبه پایین کامال بسته

یه  –خجالت میکشیدم  –اس اما خب... دست و گردنم نسبتا پوشیده –کردم به لباس قرمز رنگ 

 «ها مشخص میشهقسمت سینه کم از

 قدمی به سمتم برداشت.

 «خب... من که روی همه جات حساسم باید کدوم رو انتخاب کنم؟ -

 لبخند زدم و دستش رو گرفتم. 

ناچاری فعال بین این دوتا یکی رو انتخاب کنی... چون من هیچی لباس مهمونی با خودم  -

 «نیاوردم...
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مال تعجب نگاهش رو پایین کشید و از روی مانتو نگاه کرد نگاه توی صورتم چرخوند و بعد در ک

 هام. به سینه

 «رو بپوش...باشه... من چون روی این قسمت بیشتر حساسم... مشکی -

 ام رو بوسید. از همین نگاه، داغ شدم انگار. خجل نگاهش کردم که لبخند زد و خم شد و گونه

بعدم واسه چی اومدی اینجا؟ شاید کسی بخواد من بخورم تورو که اینجوری خجالت میکشی...  -

 «بیا لباسی چیزی عوض کنه... برو توی اتاق خودمون...

رف ح ی. در ادامهای دبیرستانیگفت اتاق خودمون و من داغ کردم از خوشی، شاید مثل دختر بچه

ها پرواز هارو برداشت تا به اتاق خودمون ببره و من توی دلم پروانهدستم رو رها کرد و لباس

لیدا پوشیدم و من هم کمکش کردم تا پیراهن کوتاه صورتی رنگش  میکردند. لباس رو به کمک

ت با دیدنم دوباره دوستانی که فکر میکردم بی معرفرو بپوشه. آرایش کردیم و بعد بیرون رفتیم. 

هنوز  های بسیاریشادی پاشیدند. خونه، از همیشه تمیز تر بود، شمعشدند دست زدند و برام برف

هایی هم روی دیوار وصل شده بود. نور خونه به شدت رمانتیک و ریسهروی تمام خونه روشن بود 

بود و فضا دقیقا همون فضایی بود که من توش احساس رخوت و خوشی میکردم. روی میز پر بود 

های مختلف. آهنگ شادی پخش بود و همگی ایستاده یا نشسته، مشغول ها و نوشیدنیاز خوراکی

های یکبار مصرف بودند. به سمت سیاوش که داشت لیوانخوردن و خندیدن و درجا رقصیدن 

استفاده شده رو میریخت توی کیسه رفتم و کیسه رو از دستش گرفتم و بی هوا دست انداختم دور 

گردنش و دوباره در آغوش گرفتمش. بغلم کرد و روی موهام رو که آزادانه ریخته بودم روی 

 هام بوسید.شونه

 «خوشگل شدی چقدر... -

 «ههمه چیز خیلی قشنگ سی سیاوش...مر -
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 «وظیفمه... تشکر الزم نیست -

 «تو خیلی خوبی... از کجا میدونستی تولدمو؟ لیدا بهت گفت؟ -

 ابرو باال انداخت. 

 «شد...نه خیر... متاسفانه وقتی آمارت رو در آوردم تاریخ دقیق تولدت هم شامل می -

 اش رو بوسیدم. ام گرفت. گونهخنده

مون تولدیه که دوست دارم، یه دورهمی ساده... نه فقط رقصیدنه... نه فقط حرف زدن... این ه -

 «مرسی که خوب میفهمی منو

 من رو جدا کرد از خودش، نگاه چرخوند توی صورتم. 

 «امیدوارم همونی باشه که میخوای... این وسایل کیک و اینا چی بود دیگه؟ -

 ام گرفت.خنده

نی تولدمه.. گفتم تا بیای یه کیک درست کنم، وقتی اومدی بهت بگم. خب فکر کردم تو نمیدو -

 «منم یه شمع فوت کنم و تولدم رو باهات جشن بگیرم. بد کردم؟

 «سرتق مهربون من... -

 «چی میگید شما دوتا... بیاید یه دوتا پیک بزنید، یه کم برقصیم بابا... -سپهر

ها به خوبی دوست شده بود و همش مشغول ا پسرها رفتیم. رضا بدستش رو گرفتم و به سمت بچه

خوردیم و خندیدیم و رقصیدیم. بعد از دو ساعتی خوش گذرانی شوخی خنده و مسخره بازی بودند. 

ستم ها. من نشبرای گرفتن عکس و دادن کادو ،ی کیکهگفت که وقت فوت کردن دوبارهسیاوش 

 هایس دوتایی و دسته جمعی، کادوو سیاوش کیک رو آورد و بعد از فوت کردن و گرفتن عک

ها جمع شد روی میز. تارا و بهادر برام گردنبند و دستبند طالی ظریفی خریده بودند، سپهر و بچه
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نم. ی بودنش اخم کمسعود مقدار زیادی پول توی پاکت گذاشته بودند که باعث شد بابت زیاد

که به خاطر قیمتش خریدش رو  امیرعلی و لیدا به همراه محبوبه و میالد عینک دودی گرونی

خریده بودند که باعث شد از خوشحالی دوباره  رو عاشقش شده بودمولی پشت گوشت مینداختم 

ریده خ رضا دستکش بوکس چرم، ساق بند و کاله و شلوارک بوکسهمشون رو در آغوش بکشم. 

-دگیری کیکبقیه با دیدن کادوش تعجب کردند و من اعالم کردم که شروع کردم به یا بود و

ی شاگردان هایی که برابوکسینگ و از رضا بابت کادوش تشکر کردم و گفتم من رو از شر دستکش

دختر سیاوش بود راحت کردی و حاال با خیال راحت میتونم اونارو دور بندازم و رضا قهقهه زده 

یدمش تم، اما دبود. همه به سیاوش نگاه کردند و من با این مهمونی پر خرج اصال انتظار کادو نداش

 ی بزرگی رو بیرون آورد. که سمت بالکن رفت بعد از دقایقی جعبه

 «واسه این بود نذاشتی بریم رو بالکن؟ -سپهر

 سیاوش سری به عالمت مثبت تکون داد. 

 «بذار حدس بزنیم چیه؟ –مسعود 

 «نمیشه وایسم شما حرف بزنید.. معلوم میشه چیه... -

بزرگ  یدام فکرم میرفت روی اینکه چی میتونه توی این جعبهبلند شدم و به سمتش رفتم و م

باشه. پاپیون دورش رو کشیدم و درش رو که معلوم بود از قصد چفت نشده رو باز کردم با دیدن 

العملم خندید و بقیه از کنجکاوی دورمون سگ کوچیک جیغم به هوا رفت. سیاوش از عکس توله

ون آوردم و به بغل گرفتم. آرزوم داشتن یک سگ با این ی کوچه ژرمن رو بیرجمع شدند. توله

ی باال و پایین کردن ماهواره به سریال نژاد بود و حاال داشتمش. توی چند روز گذشته، موقع

اون  .م و کاش یکی داشتمهاقدیمی رکس برخورده بودم و به سیاوش گفته بودم عاشق این سگ

تی تو سازمان مبارزه با مواد مخدر بوده یک سگ هم گفته بود توی تربیت کردنشون ماهره و وق

های گی این سگ به شدت نسبت به سچنینی به عنوان همکار داشته. میدونستم که حتی تولهاین
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کردند ها با ذوق نوازشش میدیگه گرونه و ازش ممنون بودم. بغلش گرفتم و توله ترسیده بود. دختر

ش جعبه رو کنار گذاشت و لبخند زنان نگاهم کرد. و من نمیتونستم بگم چه احساسی دارم. سیاو

 سگ رو به دست لیدا دادم و بغلش کردم. 

 «مرسی سیاوش... باورم نمیشه دارمش... -

 «تو لب تر کن -

 «ولی باید کمکم کنی توی تربیتش... من چیزی از سگ نمیدونم، دوستشون دارم فقط -

 «خودم تربیت شده تحویلت میدم. خوبه؟ -

تا ساعت دوازده دوباره کمی رقصیدیم، حرف زدیم، خندیدیم، پانتومیم بازی کردیم و . لبخند زدم

ام داشتم. تا آخر شب من هی های زندگیخوش گذروندیم. بهترین تولدی بود که توی تمام سال

ها پایین لهی عزیزم از الی میبسته شده بود تا یه وقت توله با کارتون رفتم تا روی بالکن که کامل

ش گفته سیاوای جیش میکرد. برای خودش میچرخید، شیر میخورد و گوشه فته و نگاهش کردم.نی

اش بکنه تا وقتی خونه بردمش برام دردسر نشه. وقتی به حال دستشویی یبود باید به زودی فکر

ی عزیزم زدم که توی کارتونی که برعکس گذاشته همه رفتند، من موندم و سیاوش. سری به توله

 ا به راحتی بیرون بیاد جمع شده و خوابیده بود. بودیم ت

 «سیاوش سردش نمیشه؟ -

 «نه عزیزم...بیرون جهنمه از گرما... -

 ای برداشتم و مشغول جمع کردن آشغال شدم. سیاوش کیسه رو از دستم گرفت. کیسه

 «بیا برو بیرون... این همه روز تو به من رسیدی... امروز تولدته نوبت منه... -

 «یشه تو از صبح سرپایی این ور و اون ور رفتی هی... حداقل بذار صبح جمع کنیمنم -

 «میدونی که خونه اینجوری باشه خوابم نمیره -



@yekefarvardin یک فروردین نویسنده : هلیا.ع 

631 

 

 «وسواس داری مگه؟ -

 «خونه تمیز باشه... تو برو کارات رو بکن و بخوابنه... فقط میخوام صبح که پاشدم  -

 های پاشنه بلندم رو در آوردم. خم شدم و کفش

 «ام غر نزن... من تولدمه.. هر چی من بگمباهم جمع میکنیم که بریم باهم بخوابیم. خب؟ دیگه -

-های باقی مانده شدم و سیاوش شمعها و غذامشغول جمع کردن ظرف ی اعتراض ندادم واجازه

جا تمیز بود و ساعت نزدیک رو ریخت توی سطل و بعد جارو و طی زد. حاال همه های تموم شده

هام که شب. با خستگی نشستم روی مبل راحتی و پاهام رو جمع کردم. به کادو ۲ه بود به شد

ش ای که خوابیده بود. سیاودلم پیش کادوی روی بالکن بود. فسقلی و روی میز بود خیره بودم

رو پر کرد. باید براش اسم میذاشتم. همون طور که توی  رو به اتاق برد و ظرف شیر پسرمجارو 

خشونت  اهای پیراهنش رو باز میکرد. کنارم نشست و بدم سیاوش رو دیدم که داشت دکمهفکر بو

 خاصی محکم بغلم کرد و موهام رو بوسید. 

 «سرتقِ خوشگل... چرا اینقدر دلبری کردی تو واسم؟ -

 من که از این محبت ناگهانی دلم ضعف رفته بود خودم رو فرو کردم توی بغلش.

 «س؟واسه کی دلبری کنم پ -

ای هبه عادت همیشه، من رو بلند کرد و نشوند روی پاهاش. به پوست تنش که از البه الی دکمه

 بازش معلوم بود نگاه کردم. این مرد برام جذاب و خواستنی بود. 

 «واسه من فقط دلبری کن... با این لباست... پوستت مثل برفه... -

م نگاه ا. اینکه مردی بشینه و به پوست برهنهام. عجیب بود برامهای برهنهخیره بود به سرشونه

 کنه و من خوشحال شم از اینکه اینطور درگیرم شده. 

 «سیاوش... -
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 هام قفل کرد. هام گرفت و به چشمنگاهش رو از سرشونه

 «جونم؟ -

 «بابت همه چیز ممنونم... -

 هاش رو حلقه کرد دور بدنم. لبخند زد. دست

 «هر کاری واست کنم کمه... -

هاش که امروز مرتب تر از همیشه بود. دست کشیدم به موهاش که دوباره کوتاه شده بود. به ریش

 من این مرد رو دوست داشتم و اصال نمیخواستم که از دستش بدم. 

 «کادوت بهترین کادویی بود که تاحاال گرفتم... به نظرت اسمش رو چی بذاریم؟ -

گرفت و کف دستم رو بوسید. کاری که همیشه دستم رو که داشت صورتش رو نوازش میکرد 

 میکرد. 

 «ر کنم؟به اسم سگ فکاالن فکر میکنی با این همه جذابیت جلوی من نشستی من میتونم راجع -

 لبخندم عمیق شد و ته دلم خجالت کشیدم. 

 «خب به چی میتونی فکر ک.... -

بوسید. من هم  حرفم تموم نشد، دست گذاشت پشت سرم و با خشونت خاص خودش من رو

ر بابت بودن کنارش خوشحالم. من رو بوسید و من بوسیدمش، تا بفهمه چقدردوستش دارم، چقد

هام رو نوازش کرد. من رو بوسید هاش سرشونههام دور گردنش حلقه شد، بوسیدمش و دستدست

ما . اای بعد کمرم فرود اومد روی تخت. ته دلم اضطراب هم بودو بلندم کرد، بوسیدمش و لحظه

بوسید  می و میدونستم کمی پیش رفتن، هیجانات درونم رو هم کم میکنه. خیمه زد بود روی تنم

م مور شد، رفت سمت گوشهاش نشست روی گردنم، تمام تنم مورای عقب کشید و لبو بعد لحظه

مثل  مام رو بوسید، تمام تنم داغ شد بود، تن اون هو من لباسش رو چنگ زدم، اومد پایین و ترقوه
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ام که کمی هبه سفیدی سینهیک کوره گرم بود. گرمِ گرم. رفت پایین تر و مکث کرد و خیره شد 

از لباس بیرون زده بود. بوسید و سر عقب کشید. انگار که پشیمون شده باشه. سر چسبوند به گوشم 

 و صدای خش دارش حالم رو بدتر کرد. 

خود نکرده ترانه... حس و کششی که بهت دارم هیچ زنی.. تا به حال اینطور منو از خود بی  -

 «ام کرده... توروخدا... اینقدر برام دلبری نکن... من اونقدرم در برابرت قوی نیستم...نکندیوونه

دلم میخواست بگم قوی نباش. نمیتونستم اما... آروم نفسم رو بیرون دادم که انگار خوردن نفسم 

 بوسید و دوباره صدای خش دارش به گوشم رسید. به گردنش، بدتر کرد حالش رو. گوشم رو 

 «نکن... نکن المصب... -

اش. دست انداخت دور کمرم و چرخید. حاال ام گرفت توی این وضع. دست کشیدم به گونهخنده

 من روی تنش خیمه زده بودم. 

خرابه  حالم میخوامت خیلی ترانه... میخوام زنم شی... زوده یا دیره رو نمیدونم... فکرم نکن االن -

دارم اینارو میگم و فقط دارم به یه چیز فکر میکنم... این چیزا نیست... از روز اولی که توی این 

خونه دیدمت به خودم گفتم که میخوام زنم شه... کی میشه زنم شی؟ کی به نظرت دیگه زود 

 «اصال تو دوست داری زنم بشی؟ نیست هوم؟

 رو گاز گرفتم. نچی کرد و با دست لبم رو آزاد کرد.ام پایینی لبخند زدم و از هیجان لب

 «کم حالم خرابه... توام از این کارا کن... -

 ام بلند شد و میون خنده لبام رو بوسید. خنده

 «بگو... کی دیگه زود نیست؟ -

 «نمیدونم خب... -

 بود.  دوباره چرخید، دوباره من زیر بودم و اون رو. دست حلقه کردم دور گردنش. بدنش داغ
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 «منم میخوامت... خیلی... -

 لبخند زد. ادامه دادم. 

 «قبل از اینکه بیام توی این خونه... دوستت داشتم، اما االن... االن عاشقتم.. خیلی عاشقتم... -

 نگاه چرخوند دور صورتم و منتظر موند تا هر چیزی توی دلمه بگم.

ام آشنا میکنم... نمیخوام عجله کنم و یه کم که اوضاع خونه خوب شه، تورو با مامان و باب -

 «همینطور نمیخوام خیلی همه چیز رو کش بدم. خب؟

طوالنی و گرم و با خشونت بوسیده شدم، سر چرخید من باال قرار گرفتم و بعد دوباره  در جواب،

 که عقب کشید، با صدای خش دار زیر گوشم شروع کرد حرف زدن.

 «خب... -

 مورمورم شد. ادامه داد.

 «حاالم...بلند شو برو... اگه دو دقیقه دیگه توی این تخت باشی مسئولیتش پای خودته... -

خندون خودم رو از تخت پایین انداختم و وارد دستشویی شدم تا آرایشم رو پاک کنم. قلبم تند 

ام رو که کمی پایین رفته بود باال کشیدم. جای ی دکلتهزد. آبی به سرو صورتم زدم و یعقهمی

صورتم رو از آرایش شستم و مسواک زدم و بعد بیرون که اومدم هاش روی تنم داغ بود. هبوس

اش لخت بود و هاش رو آویزون میکنه. باال تنههایی که قرمزه، داره لباسدیدمش که با چشم

م ی بودن با مردی رو نداشتشلوارکی به تن داشت. با لذت به تن جذابش چشم دوختم. من تجربه

میفهمیدم سیاوش برام خیلی خواستنی و جذاب  ر که از بدن و حس و احساسات خودمواما اونج

 بود. پشتش بهم بود.

 «اینجا واینستا منو نگاه کن... میخورمتا... -

 ابرو باال بردم و نگاهش کردم. 
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 «یعنی چی؟ یعنی جدا بخوابم؟ -

 در کمد رو بست و برگشت.

 «د جدا بخوابی ازمنه... آسمون به زمین بیاد هیچ وقت نبای -

 «خب پس چی؟ -

 «کمتر دلبری کن... این لباسم در بیار تا تیکه و پارش نکردم -

 ام گرفت.خنده

 «پاش برسه وحشی هستیا -

 ی کمرنگی نشست روی لبش رفت به سمت دستشویی.خنده

 «بدجور... -

 و خزیدم زیر پتو. من به این اتاق، به اینهام رو پوشیدم لباس راحتیلبخند نشست روی لبم. 

ورزش  ی دلبازش، به اتاقهای نرم تر، به حموم با کاشی قدیمی و به آشپزخونهرم و بالشتتشک ن

اصال به  ،کرن خوردن بود، با بالکن کوچیک و با صفاشو نشیمنی که خوراک فیلم دیدن و پاپ

نفسی بیرون دادم خیره به سقف شدم. روز عجیبی تک تک دیوارای این خونه عادت کرده بودم. 

های عجیبی رو توی این خونه گذرونده بودم، رفتن سیاوش، برگشتنش اون هم ، روزبود امروز

نیمه شب، بوسیدنش برای بار اول، کنارش خوابیدن، دوستت دارم شنیدن، تولد گرفتن، غذا درست 

کردن، فیلم دیدن و حاال... از خود بی خود شدن. همون قدری که سیاوش از خود بی خود بود، 

خود بودم، همون قدری که اون نیاز احساس کرده بود من هم نیاز احساس  من هم از خود بی

کرده بودم، همون قدری که من براش جذاب بودم اون هم برام جذاب بود. نمیدونم اگر کنار 

نمیکشید و جلوتر میرفت من اصال جلوش رو میگرفتم؟ بعید میدونستم. کنارش بودن، اون هم 

لک داده بود. وقتی که میدیدمش که ورزش میکرد و به اصرار حس و حالم رو قلق ،این همه روز
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آورد فقط میایستادم و نگاهش میکردم و ته دلم گرمای عجیبی حس شرتش رو در میمن تی

میکردم. گرمایی که از سر نیاز و خواستنش بود، گرمایی که وقتی با سینا بودم حس نمیکردم، اون 

هاش نمیفهمیدم اما حاال به طور ن هیچ چیزی از حرفهایی داره و مبه من حسمیگفت که راجع

که  ایای رو که بین خودم و سیاوش بود رو حس میکردم. معقولهی جنسیکامل کشش و جاذبه

ار ها توی رابطه به شدت دچها قبل از ازدواج توجهی بهش نمیکنند و بعدها و پسرشاید اکثر دختر

ها قبل از ازدواج اونقدر این نیاز و خواستن رو برای سرها و پد بعضی دیگه از دخترشدنمشکل می

 موند. ای باقی نمیهم رفع میکردند که برای بعد از ازدواج هیچ هیجان و انرژی

 اش روای داشت کلهسیاوش که وارد اتاق شد از فکر بیرون اومدم، موهاش خیس بود و با حوله

 خشک میکرد.

 «چرا خیسی؟ دوش گرفتی باز؟ -

 «ام رو گرفتم زیر آب سرد تا حال و هوات از سرم بپره. کلهنه.. -

 ای. شد لذت میبردم. مثل هر زن دیگهخندیدم. از اینکه اینطور درگیرم می

 «قشنگ خشک کن زیر کولر سرما نخوری -

 «فعال باهام صحبت نکن تا حالم خوب شه -

 ام شدت گرفت.خنده

 «چرا؟ صدامم مشکل داره؟ -

 «ایه واسه خودش...یه معقولهصدات که خودش  -

 حوله رو کنار گذاشت و کنارم دراز کشید. به نیم رخش خیره شدم.

 «سیاوش؟ -
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 نوچی کرد و سر رو بالشت گذاشت.

 «من میگم صدات ناز داره میگی نه... جونم عزیزم... امر بفرما -

 لبخند زدم. 

 «بازم بابت همه چیز ممنونم... -

 «وظیفمه -

 «لطفه -

 «ن باهام نصفه شبی ترانهبحث نک -

 «سیاوش؟ -

 از روی بیچارگی خندید. 

 «جونم -

میگم اون بچه روی بالکنه یه وقت چیزی نخواد؟ ما صداش رو نشنویم... یا یه وقت نیفته  -

 «پایین

 ام نمیخواد چی بخواد؟ غیر شیر که چیزینه عزیزم دیدی که کل بالکن رو بستم تا باال، چیزی -

 «بحم میخوابه... خودمم بهش سر میزنم تو نگران نباش باشه؟نمیخوره... تا ص

 «باشه... -

 چیزی نگفت. به پشت خوابیده بود و خیره بود به سقف.

 «به چی فکر میکنی؟ -

 «به اینکه رفتی میتونم دوباره رو این تخت بخوابم یا نه -

 دلم گرفت.
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 «چرا نتونی... نمیخوام بمیرم که -

 انیت نگاهم کرد.سر چرخوند سمتم و با عصب

 «اِ... اینجوری نگاهم نکن... ببخشید -

 دوباره نگاه دوخت به سقف.

 «هات کنار گوشم بیاد...سخته دیگه... عادت کردم صدای نفس -

 ی زبرش رو نوازش کردم. دست دراز کردم و گونه

 «منم عادت کردم توی بغلت بخوابم... -

 کف دستم رو بوسید. 

.. یه روزی میاد، مال خودم میشی... با خیال راحت واسه همیشه میمونی این روزام تموم میشه. -

 «پیشم

 لبخند نشست روی لبم. 

ایشاهلل... حاال اگه وحشی نمیشی و نمیخوای لباسامو پاره پوره کنی بیام بغلت بخوابم... نظرت  -

 «چیه؟

ونقدر و بوسید و اام راش گرفت و با خنده من رو کشید تو بغلش، به عادت همیشه پیشونیخنده

 توی خلسه و به سرعت خوابم برد. موهام رو نوازش کرد تا رفتم
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 سیاوش

اش رو با کوپر پر کردم. سراغش نرفتم تا کنار سه روز بود ترانه رفته بود. سه روز سختی که همه

اش باشه. خوشحال بود، بابت آشتی کردن مادر و پدرش، بابت کادوی تولدی که پدرش خانواده

د اال ماشین چند صبراش خریده بود. هایلوکس مشکی رنگ. دیگه پاترول بی پاترول. زن من ح

نگرانی های من بیشتر و بیشتر شده بود. حاال هم صبح خبر داده بود که میلیونی سوار بود و دل

اش برن به ویالی دماوند و میخواست قبل رفتن کوپر رو ببره تا کمی اونجا ی خالهقراره با خانواده

ام و هر موقع هم گفتم خونهاش رو تحمل کنه. من ی خالهباهاش سرگرم باشه تا بتونه خانواده

خواستی بیا بگیر. توی سکوت دراز کشیده بودم رو مبل و فکر میکردم به این سه روزی که صداش 

های خونه خاموش و فضای توی این خونه نبود و هر موقع که از سرکار و بیرون برگشتم چراغ

ل کرده هفته کار رو تعطیخونه سرد و بی روح بود. به پهلو شدم. خسته بودم. تعطیلی رسمی وسط 

نه ها بود که ترابلند شدم تا چای دم کنم. شاید این موقع بود و کاری برای انجام دادن نداشتم.

اومد. کتری برقی رو روشن کردم و بعد رفتم و نشستم روی بالکن. پسرک برای خودش می

به تک و توک  شدم. خیره شدممیچرخید، این هم میرفت دیگه واقعا توی این خونه تنها می

شد تا اینکه هایلوکس مشکی رنگ رو دیدم که پارک کرد جلوی خونه. هایی که رد میماشین

اش بود. پیاده شد و در رو قفل کرد. لبخند تلخ نشست روی لبم. دلم چقدر براش تنگ بود. برازنده

نه رودی خوبرای این دخترک ظریف و خواستنی. بلند شدم و در پایین رو باز کردم و جلوی در و

های پر از هیجانش لبخند به لبام آورد. اون هم انگار دلتنگم بود. رو منتظرش ایستادم. صدای قدم

 اش رو بوسیدم. به روم که رسید، نفهمیدم چی شد دیدم به معنی کلمه آویزونم شده. گونه

 «سرتق من... حالت خوبه؟ -

 «قهرم باهات -

 اش رو بوسیدم. دوباره گونه
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 «چرا؟ -

 «همش سرکار بودی این سه روز. نگفتی دلم تنگ میشه؟ -

 آروم گذاشتمش روی زمین. 

 «بذار برسی... بعد غر بزن به جونم... -

 هاش رو در آورد.کفش

 «چرا نیومدی ببینی منو؟ گفتم حداقل بعد کارت سر میزنی... منم که خواستم بیام گفتی نه -

 به سمت هال رفت و من هم دنبالش. 

 «م این مدت با خانواده باشیمیخواست -

 «بودم دیگه! چه خبر بود مگه؟ صبح تا شب که نچسبیده بودم به مامان و بابام -

 «ببخشید... بنده غلط کردم -

 میرفت سمت بالکن. 

 «نگو اینجوری... چیکار می کردی؟ -

 رفتم سمت کتریِ جوشیده. 

 «هیچی... نشسته بودم پیش پسرت -

هایی که ترانه عادتم داده بود توی چای الوه هل و دارچین و چیزتوی قوری چای ریختم به ع

 بریزم. کوپر رو بغل کرد و به سمتم اومد. 

 «حس میکنم چاق شده... -

 آب جوش رو ریختم توی قوری.
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آره. شکموئه... هر چی میخوره نیم ساعت بعدش دوباره جیغ و داد میکنه که گشنمه، منم واسه  -

اس... . بچه.در نیاد مجبور میشم دوباره بهش شیر بدم. البته مشکلی نیست.اینکه صدای خانم آفاق 

 «ام جز شیر نمیتونه بخوره فعالچیزی

اش رفت و من نگاهش کردم. موهاش رو ریخته بود دستی کشید به بدنش و کمی قربون صدقه

بود. با  . زیباش افتاده بودهاش. مانتوی جلو باز روشنی به تن داشت و شالش دور شونهروی شونه

 این رنگ روشن، زیبا تر هم شده بود. 

 «چرا این جوری نگاهم میکنی؟ -

 لبخند زدم. 

 «خوشگلی. دلم تنگ شده بود برات... -

لبخند زد و کوپر رو گذاشت روی بالکن. به سمتم اومد که تکیه داده بودم به کانتر. دست انداخت 

 م. دور کمرم و نگاهش رو چرخوند روی نگاه بیقرار

 «شبا خیلی بد میخوابم... دلم بغلت رو میخواد -

 هارو کرده بودم. هاش. هوس طعم این لبنگاهم خیره شد روی لب

 «من شبا اصال خوابم نمیبره... دیوونه شدم رفتی ترانه -

 اش. اخمی ناشی از ناراحتی نشست روی پیشونی

 «نه دیگه... اینجوری نباش خب... من ناراحت میشم... -

هام و بی حرف لباش رو بوسیدم و بعد از دقایقی سیر بوسیدنش سرم تش رو گرفتم بین دستصور

 رو عقب کشیدم و نگاهش کردم. با خجالتی کمرنگ ته نگاهش، خیره شد به صورتم. 

از وقتی زنگ زدی گفتی میای منتظر نشستم... دیر اومدی... زودم که باید بری... فکر دل منو  -

 «نکردی؟
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 هاش صورتم رو نوازش کرد.اال آورد و با نوک انگشتدستش رو ب

تا یه کم وسیله جمع کنم و برم دفتر دوربینم رو بردارم بیام طول کشید... ببخشید... بعدم... حاال  -

 «ای نیست. اونا رفتن منم گفتم کار دارم و خودم میامیه کم دیرتر میرم مسئله

 «بخور و برو...نه نمیخوام به شب بخوری... چایی دم بکشه  -

 «این راهو هزار بار رفتم سیاوش... چیزی نیست که... -

 ا. هکف دستی که داشت صورتم رو نوازش میکرد بوسیدم و بعد دستش رو کشیدم به سمت مبل

 «نه... ماشینت هم مبارکت باشه عزیزم. بهت میاد... ایشاهلل برات برکت بیاره -

 لبخند زد. 

 «دور بزنیم ببینی چه طوریه... البته که هیچ چیز پاترول عزیزم نمیشه مرسی... یه روز بیا بریم -

 «حتما میریم... اونم بذار دیگه بفروش... -

نشستم روی مبل و ترانه ایستاد تا مانتوش رو در بیاره. بعد به جای اینکه کنارم بشینه، نشست 

 روی پام و من با لذت نگاهش کردم.

 «عمرا بفروشمش. دوستش دارم... -

 «پس میخوای چیکارش کنی؟ -

هست اونجا دیگه... بعدم این ماشین جدیده خیلی بزرگه... بعضی وقتا با اون برم این ور اون ور  -

 «بهتره

ن به تاپ سفیدی که به ت و من خیره مونده بودم ه بودمانتو و شالش رو روی مبل کناری گذاشت

 داشت. ابرو باال بردم و توی دلم استغفراهلل گفتم. 

 «اونجا رسیدی لباسات رو عوض میکنی دیگه؟ -
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 شیطون نگاهم کرد.

 «چطور؟ -

دیگه سعی نمیکردم مدام ازش نگاه بگیرم، ترانه رو دوست داشتم، اون هم من رو دوست داشت. 

اسای از اینکه توی این لببرام جذابه. دوست داشتم بدونه که که ازش پنهان کنم  دلیلی نداشت

 اش بود و کشیده شد باال و ثابت شدرگون میشه. نگاهم روی خط سینهبینمش حالم دگجذاب می

 ی من بود. که هدیه بند فرشتهروی گردن

 «خوردنی شدی... ترجیح میدم کال واسه خودم خوردنی باشی -

 اش گرفت.خنده

 «حرف میزنی به چشمام نگاه کن -

 نگاه باال تر کشیدم. 

حرف زدنت من رو نابود میکنه... گفتم اینقدر برام مگه میذاری؟ اون دفعه بهت گفتم حتی  -

 «دلبری نکن. متوجه نشدی یا باید حتما بخورمت که بفهمی؟ هوم؟

هاش رو باال پایین کرد، بیشتر خوردنی شد، دوباره توی دلم ی فکر کردن کمی ابروبه نشونه

 استغفراللهی گفتم. 

 ...«ام کنینمیدونم... شاید باید یه جوری خودت متوجه -

ام گرفت، شیطنت میکرد و میخواست من رو دیوونه تر کنه. دست انداختم دور کمرش و با خنده

 پوست سفید رو نبینم. و برای اینکه اون گردنهول تنش رو چسبوندم به تنم. 

 «اینقدر شیطونی نکن ترانه... به خدا تحملم رو تموم میکنی تو... -

 ام میکرد آخر. مالید به گردنم. دیوونهدست انداخت دور گردنم و صورت نرمش رو 
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 «کاری نکردم که... -

 ی گوشم رو بوسید. سرم رو به سمت مخالف کج کردم.ی حرف اللهدر ادامه

 «دیوونم نکن ترانه... آروم بگیر -

 ام میکرد.هام رو روی هم فشردم. داشت دیوونهادامه داد به بوسیدن گردنم. چشم

 «ترانه... -

 هام بی اختیار کمرش رو محکم گرفت.ت. دستدست بر نمیداش

 «ام میکنی... نکنترانه... به خدا دیوونه -

اونقدر ادامه داد تا طاقتم طاق شد و با خشونتی که مراقب بودم اذیت نمیشه انداختمش روی مبل 

لبش رو که لبخند شیطنت باری داشت بوسیدم. لبخندی که انگار اجازه  و خیمه زدم روی تنش.

 کمی فراتر برم.  میداد

 ترانه 

ود. بخش تبدیل شده بای لذتخجول خودم رو قایم کرده بودم توی آغوشش. شیطنتم، به معاشقه

ش برای انه پا پس کشیده بود، نه اونقدری که انتظار نداشتم جلو رفته بود. شناختن حس و غریزه

ر ی بوسیدن و معاشقه، دموقعتاب میشه، چطور حتی ادامه رابطه مهم بود. میفهمیدم که چطور بی

اش مراقبمه. میدیدم که چطور با عشق نگاهم میکنه و من رو میبوسه. حین خشونت همیشگی

اش. دراز کشیده بود روی مبل و حاال من روی تنش خوابیده سرم رو بیشتر فرو کردم توی سینه

 بودم. برای هردومون جا نبود.

 «بهت گفتم شیطونی نکن... -

 ام. م خوابیده بند تاپم رو برگردونم روی شونهخجول سعی کرد

 «کاری نکردم.. تو یهو وحشی شدی -
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 فشار آرومی به پهلوم وارد کرد. دست گرمش روی پوست سردم حس خوبی میداد. 

 «که کاری نکردی و من خودم همین جوری وحشی شدم؟ -

 آروم خندیدم. نباید جواب میدادم.

 «هوم؟ با توام... -

 «چی بگم؟ -

 «متوجه شدی که نباید دلبری کنی؟ نباید شیطونی کنی؟ -

 «نه... -

 اش زیر سرم لرزید. آروم خندید. سینه

 «سرتقی دیگه -

سال  ۲۵ام به باالترین حد در این لبخند نشست روی لبم. کنار این مرد حس آرامش و خوشبختی

 عمرم میرسید. 

 «ا...هپاشو برو ترانه... شب میشه اون وقت نمیذارم بری -

 «بهتر... میمونم همینجا -

 ی آرومش اومد. صدای خنده

بمون... ولی از االن بگم دو ساعت دیگه هوا تاریک شد نگی باید برم... یا نمیری یا منم باهات  -

 «میام و برمیگردم

 اش جا به جا کردم. سرم رو روی سینه

 «باشه میرم یه کم دیگه... -

 ته بود بلند شد و نشست.هاش بدنم رو گرفهمون طور که دست
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 «تو دراز بکش من چایی بریزم برات... -

بلند شد و تیشرت رو از روی زمین برداشت که بپوشه و نگاه من همراه با تنی که برام بسیار 

خواستنی و جذاب بود تا آشپزخونه کشیده شد. دست به گردنم کشیدم. هنوز تنم داغ بود. آویز 

تاده بود درست کردم و دستی به تاپم کشیدم و رفتم سراغ پسر گردن بندم رو که پشت گردنم اف

د خودش رو رسوند به خودش رو سرگرم میکرد. من رو که دیکوچولوم که داشت با توپ کوچکی 

 پام و من بغلش کردم. 

 «حق نداری بیشتر از من دوستش داشته باشی -

ستش بود و شالم روی ساعد دبرگشتم و به سیاوش نگاه کردم که با سینی چای مقابلم ایستاده 

 نشستم روی صندلی داخل بالکن و لبخند زدم.  بود.

 «ای؟دیوونه -

 «آره -

چپ چپ نگاهش کردم و شال رو  هام.شونهسینی رو گذاشت روی میز و شالم رو انداخت روی 

 .امپیچیدم دور بازوان برهنه

 «نگران نباش فکر نکنم کسی رو اندازه تو دوست داشته باشم -

 لبخند عمیقی زد.

 «ام... خب... بگو... ماشینت خوبه؟خوبه. راضی -

 «خوبه... -

 «اس نصب کنی...پیو جیباید روش دزدگیر  -

 «چرا؟ -
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 «واسه اینکه مثل هلو هایلوکس رو میدزدن -

 «واقعا؟ -

 سری به عالمت مثبت تکون داد. 

ای شدن توی دزدیدن این ماشین... باید خیلی مراقب میبرن لب مرز برای قاچاق... خیلی حرفه -

 نگ پارک کن اگرم جاییباشی، هر جایی پارک نکن.. محض احتیاط حتما هر جا رفتی تو پارکی

 «بود که مطمئن نبودی امنه اصال ماشینت رو نبر... اگه میخوای پاترول رو نگه داری با اون برو

 «نمیدوستم اینجوریه -

 «نگران نباش... حاال برگشتی میریم باهم کاراش رو میکنیم -

 «مرسی. تو چه خبر؟ کار و بارات خوبه؟ -

 «خوبه. میگذره -

راغت رو میگرفتن. تارا میگفت میخوای بگیم سیاوش دوست بهادره اونم بیاد تارا و بهادر س -

 «ویال؟

 ابرو باال برد. 

 «تا اونجایی که من میدونم مامان و بابات کامال میدونن من دوست توام-

 ام رو برداشتم. کوپر دست و پا میزد، پایین گذاشتمش.خندیدم و چای

 «شنا شدی توی عروسی...آره نمیدونست که تو با مامان اینا آ -

 «مگه دوستای بهادر میان جایی که تو باشی؟ اصال -

 ام گرفت.خنده
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-ای جایی یکی دوتا از دوستای صمیمینه که بیان ویال توی جمع خانوادگی... اما شده مهمونی -

 «اش بیان

 لیوانش رو برداشت و تکیه داد. 

 «هبرت بپلکتحمل نمیکنم یه مرد دورو  آهان...میدونی که دیگه -

ن دادم. نفس بیروفکرم رفت به چند ساعت پیش و تنم لرزید. باید بهش میگفتم؟ نیاز بود؟ 

نمیخواستم دم رفتنم اعصابش رو بهم بریزم. دوست داشتم وقتی بگم که خودم کنارش باشم و 

ب قنیم ساعت بعد عزم رفتن کردم و باز سر جلو بردم و بوسیدمش که زودتر از من عآرومش کنم. 

کشید و گفت که اگر نمیخوام دوباره بندازتم روی مبل بهتره که برم و من با خنده در حالی که 

صندوق کوپر رو به دست گرفته بودم دستی تکون دادم و به سمت ماشین جدیدم رفتم. ماشینی 

که بابا برای کادوی تولد و عذرخواهی بابت رفتارش خریده بود. کادویی که اگر نمیخرید هم 

بخشیدمش. چون پدرم بود. کافی بود برای بخشیدنش. پدرم بود و دوست داشتم کنار خودم می

داشته باشمش، دوست داشتم خودم رو براش لوس کنم، فری صداش کنم، بغلش کنم، مثل یک 

کوه پشتم داشته باشمش. مامان کمی حال و اوضاعش بهتر بود. نپرسیدم که چی شد و چی گفت 

بود  اش کردهحل کردید. هر چه که بود حتما مامان اشتباه کرده و بابا قانعو چه طور مشکلتون رو 

و  آهنگ مالیمی گذاشتمکه اشتباه کرده. مهم این بود که حاال کنار هم بودند و لبخند می زدند. 

تا کوپر نترسه، اوایل راه کمی سر و صدا کرد و بعد آروم شد و انگار که خوابیده بود. آروم میرفتم 

ی گل و کادویی که اسم سینا پاش نوشته شده بود. وقتی برای برداشتن میکردم به دستهو فکر 

کادو رو  یای برام اومده و بعد گل و جعبهدوربینم به دفتر رفته بودم نگهبان گفت که امروز بسته

م دهایی که براشون عکاسی کرده بوها از برندبهم داده بود. تعجب نکرده بودم. گاهی از این کادو

تادم و ای فقط ایسی روی گل افتاد برای لحظهمیگرفتم. باال رفتم و وقتی که چشمم به نوشته

عد شیرین تر از عسل! لغتی که ب "تولدت مبارک شیرین تر از عسل ، سینا  "مبهوت نگاه کردم. 
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لین واز بوسیدنم گفته بود. جعبه رو باز کرده بودم و مبهوت موندم به گردنبندی گرون که برای ا

تولدی که کنارم بود خریده بود. کادویی که وقتی فهمیدم قصد رفتن داره پس دادم. جعبه رو رها 

ای بهشون بندازم دوربینم رو برداشتم و فرار کردم. حتی کردم روی کانتر و بدون اینکه نگاه دیگه

دیک شدن با نز از نگهبان نپرسیدم که اینارو کی آورده بود. فرار کردم و وقتی به سیاوش رسیدم،

بهش، سعی کردم استرس و ترسم رو از بین ببرم. سعی کردم با بودن و لمس کردن این مرد به 

خودم بفهمونم که سینا در گذشته مرده و این سیاوشه که حاال همه چیز منه و لمس کردنش اما 

رگشته بود و حاال حتما ب شده بودم. سیناای مثبت داده بود. بیشتر و بیشتر بهش وابسته انگار نتیجه

فیلش یاد هندستون کرده بود. اما من آدم گذشته نبودم، اگر کسی من رو جا میگذاشت، اگر کسی 

میگذاشتم.  کرد من رو فراموش کنه، من حتما زودتر از اون فراموشش میکردم و جاشسعی می

ام نبود، حتی همی بری مسینا مسئلهاحترامی به خودم و احساساتم رو بپذیرم. دیگه زنی نبودم تا بی

مهم نبود که دفترم رو از کجا پیدا کرده، تنها چیزی که مهم بود گفتن این موضوع به سیاوش 

 بود. سیاوشی که از قبل بهم گفته بود این بار دیگه آروم نمیشینه. 

دقیقه رسیدم جلوی ویال و بعد از زدن بوقی و باز شدن در توسط سرایدار آقا  ۴۰بعد از نزدیک به 

ام بود پارک کردم. تحمل این خانواده برام اشاهلل ماشینم رو کنار ماشین عمو نادر که شوهر خالهم

ای نداشتم. حتی به مامان غر زده بودم که بعد این همه وقت مشکل نمیشد سخت بود و چاره

 نات شک کرده بود به دعوای ما و حاال اینجاست تا باورش بشه بیخودمون باشیم؟ گفته بود خاله

من و بابات مشکلی نیست. فضول بود. مثل همیشه. اس ام اسی برای سیاوش فرستادم که رسیدم 

گین ن و پیاده شدم. آقا ماشاهلل ساک کوچکم رو برداشت و من صندوق کوپر رو به دست گرفتم.

ای که توی عروسی تارا از سیاوش خوشش اومده در ورودی رو باز کرد و منتظر ایستاد. دخترخاله

حاال باید کفش آهنین پا میکردم و اول از همه توضیح میدادم . دوباره توی دلم حرص خوردم. بود

 -ی اونی خودم به خواستهنه به خواسته-ام این سگ از کجا اومده، بعد مینشستم کنار خاله
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اش میکردم که عهد بوق نیست و من دوست ندارم ازدواج اش میشنیدم و قانعبه پسر جاریراجع

 داشته باشم. خودم رو برای چند روز سخت آماده کردم و داخل رفتم.  سنتی

ت سگ به تربیدو روز از اومدنمون به ویال گذشته بود و من بیشتر وقتم رو با کوپر و خوندن راجع

و مسائل مربوط بهش گذرونده بودم و سعی کردم فعال ذهنم رو از بابت گل و کادو و سینا منحرف 

ام رو ام وقتی دوریامید شده بود و بیشتر وقتش رو با تارا میگذروند و خاله نگین از من ناکنم. 

 میدید کاری به کارم نداشت. 

 ی سیاوش رو گرفتم. میدونستم این تعطیلی چندکتابم رو بستم و وارد بالکن شدم و بعد شماره

م تا رضا رو اش کرده بوداش به شدت سر رفته بود. به زور راضیروزه روی مخش بود و حوصله

 برای شام دعوت کنه. بعد از چند لحظه صداش توی گوشم پیچید و لبخند نشست روی لبم. 

 «سالم سرتق... -

 «سالم... خوبی؟ -

 «تو بگو. تو خوبی؟-

 «اِی بد نیستم. میگذره. تو خوبی؟ -

 «شکر. چرا خوب نیستی؟ -

 «ام سر رفته یه کم... کالفه شدمحوصله -

 «لند نشی بیای...قول دادی ترانه ب -

 «بله میدونم... واسه قول به شماست که تا االن موندم -

 «ات که هستن... چرا با اونا وقت نمیگذرونی؟بابا خواهرت و دختر خاله -

 «چیکار کنیم مثال؟ -
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 «چه میدونم شما دخترا چی میگید... -

 «ی روز چی؟خب باشه اون دو ساعت بقیه -

 «ا کوپر بازی کن.. برو پیش مامان بابات از بودنشون لذت ببر...هیچی... با من حرف بزن، ب -

 لبخند زدم.

 «ی این کارارو کردم. رضا اومد؟همه -

 «نه هنوز... نزدیک بود -

 «دلم برات تنگ شده -

 لبخندش رو حس کردم. 

 «منم دلم برات تنگ شدهقربونت برم... -

 «نمیشه تا جمعه صبر نکنم؟ -

 «ات با اونا هم برگرد ترانه... به خاطر خودت میگمخانوادهنه... بمون پیش  -

 «چشـــــــم -

 «کوپر چطوره؟ جاش خالیه اینجا -

 «واال بیشتر از همه داره به اون خوش میگذره... همش داره چرخ میزنه توی حیاط -

 «مراقب باش یه وقت آشغالی چیزی نخوره -

اش سر رفته اونم همش دنبال کوپره سر من حوصله آره سرایدارمون مراقبه... بهادرم بد تر از -

 «خودش رو گرم کرده

 اش اومد. صدای خنده

 «بیچاره -
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 «سیاوش؟ -

 «دل...جون -

 «شنبه وقت داری؟ -

 «برای شما بله... -

 «صبح اگه بتونم پاشم میرم دفتر... یه کم کار دارم... واسه شام میای؟ -

 «سر راه غذا میگیرم بله که میام... ولی چیزی درست نکن. -

 «نه... خودم میخوام غذا درست کنم.. اصرارم نکن -

 «چشم شما امر کن -

 «چی دوست داری؟ -

 کمی مکث کرد و بعد آروم خندید. 

 «بگم نمیگی پررو شده؟ -

 «دِ چه حرفیه؟ -

از ها بود.... دلم اون زرشک پلو با مرغی رو میخواد که شمال درست کردی... مثل غذای مامان -

 «، یه شبم میتونم رژیمم رو دور بزنماونا دلم میخواد

 لبخند تلخی نشست روی لبم. 

 «باشه عزیزم... برات درست میکنم... -

 و این اولین باری بود که بهش گفتم عزیزم. حس کردم لبخند زد. 

 «ت دارم ترانهتدوس -
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هام به اشک نشسته بود. من واقعا این مرد رو دوست چراش رو نمیدونم، اما کمی انگار چشم

 داشتم. 

 «ت دارم...تدوس منم -

 نفسی بیرون داد. 

 «خداروشکر... خداروشکر که توام دوستم داری -

 ای گفت. ام گرفت. یک جور بامزهخنده

 «ای. من برم؟دیوونه -

 «برو عزیزم. مراقب خودت باش. خوش بگذرون خب؟ -

 «توام خوش بگذرون باشه؟ -

 «چشم... -

 «مراقب خودت باش... -

 «احافظتوام عزیزم. فعال خد -

 «خداحافظ -

نفسی بیرون دادم و به کوپر شیطون که توی حیاط میچرخید نگاه کردم. صدای نگین من رو از 

 جا پروند.

 «ای چیزی حرف میزدیحس میکنم با دوست پسری معشوقه -

 نگاهش کردم و موبایل رو فرو کردم داخل جیب شلوارکم. 

 «چطور؟ -

 «چشمات قلب شده -
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 ی سفید رنگ روی بالکن.نشستم روی صندلی فلز

 «شاید -

 اون هم نشست رو به روم. 

 «بیشعور خب بگو دیگه... -

 «مهمه مگه؟ -

 «آره بابا بگو ببینم دل دادی به کسی یا نه؟ -

 «حاال به وقتش میگم -

 «فکر کنم توی عروسی بختت باز شد نه؟ نذاشتی بخت من باز شه که... -

 هام باال رفت. ابرو

 «من نذاشتم؟ -

 فرستاد پشت گوشش. رو ی مو رها شده توی صورتشو تره کیه زد به صندلیت

 «آره دیگه... اون پسر قد بلنده که خاکستری پوشیده بود... گفتی دوست دختر داره -

 «خب دوست دختر داره یعنی من نذاشتم بخت تو باز شه؟ -

 نچی کرد و لبخند زد. 

 «ذاشت کنار از کجا معلوم؟اش رو میبابا... حاال شاید منو میدید دوست دختر فعلی -

 پوزخند زدم، حرصی شده بودم. 

 «ها؟از کی تاحاال شدی نفر سوم رابطه -

 «اِ... جدی چرا میگیری؟ میگم شاید خیلی با دختره جدی نباشه -
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 «جدیه... خیلی وقته باهمن... -

 «واقعا؟ -

 «آره... دوست دارن همو -

 «میشناسی دختررو؟ -

 ت. ام میگرفدیگه داشت خنده

 «میشناسم -

 «خوشگله؟ سر تره ازش؟ -

 «مثل همن... -

 «عکسشو داری؟ -

 «نه... -

 «ایشاهلل خوشبخت شن -

 «ایشاهلل -

 های تابستونی رو گذاشت روی میز. تارا وارد بالکن شد و ظرف میوه

 «چی میگید شماها؟ -

 «هیچی بابا... -

 نشست کنارم و رو کرد به نگین.

اره نمیدونم چی چیه گوشیش خراب شده گفت تو بلدی من که کاری از نگین برو خاله کارت د -

 «دستم بر نیومد

 نگین غرلند کنان بلند شد و تارا نگاهم کرد.
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 «چی میگفت؟ -

هیچی بابا توی عروسی از سیاوش خوشش اومده بود میگفت واسم جورش کن منم گفتم دوست  -

 «ش نکردیدختر داره حاال باز گیر داده میگه تقصیر توئه جور

 تارا زد زیر خنده و چشم غره رفتم.

 «بابا خب بهش میگفتی یه کم آتیش بگیره -

ها... بهش بگم توی یک ساعت کل دوست و آشنا چی میگی تارا؟ این دختره پروانه خانومه -

 «فهمیدن...

 «هایبذار بفهمن... تا چشمشون در بیاد... سخت میگیر -

 «عتقاد دارم...نه سخت نمیگیرم. به چشم زدن ا -

 «آره اینو باهات موافقم -

 نگاهم چرخید روی بهادر که با کوپر بازی میکرد.

 «بهادر پوسید توی این دو روز -

 «نه بابا عشق سگ داره... میگه یکی بگیریم... -

 «خب بگیرید -

 «گفتم بذار ترانه یاد بگیره تربیت و کاراشو.. راهو صاف کنه ما هم میگیریم -

 ام گرفت. خنده

 «شعوربی -

 لبخند زد.

 «خب دیگه چه خبر؟ -
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 چیزی که دو روز بود میخواستم بهش بگم به ذهنم اومد. نفسی بیرون دادم. 

 «وای... یه خبری دارم -

 «چه خبری؟ -

 «هیچی بابا اون روز که اومدم اینجا قبلش رفتم دفتر دوربینم رو بردارم... -

 «خب؟ -

دم شده... دییه بسته و یه گل برام اومده بود... بردم باال دیدم یه کارت روی سبد گل وصل  -

 «سینا فرستاده

 هینی کرد و ابرو باال برد.

 «دروغ نگو... -

 «جدی میگم... جرعت نکردم به سیاوش بگم -

 «نگو به نظرم، خونش رو میریزه -

 «که واقعا باید گفته بشه... هنمیشه نگم... یه چیزی -

 «یعنی برگشته؟ یا داده یکی فرستاده؟ -

 «اون گردنبند برلیان بود که برام خریده بود یادته؟ حس میکنم برگشته... واسه اینکه -

 «اوه همون گرون خوشگله؟ -

 «آره... من پس داده بودم بهش... دوباره واسم فرستاده -

 «ی عوضی... از کجا دفترتو پیدا کرده؟مرتیکه -
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ی که یام نذاشتم... فقط یه سری از این هنرمندا و ایناام توی پیج کارینمیدونم... من آدرسی -

ا هازشون عکاسی میکنم میدونن که کجام، با شماها و بعضی از دوستام... یعنی ممکنه یکی از بچه

 «بهش داده باشه؟

 «آره چرا ممکن نباشه -

 ای باال انداختم. شونه

مهم نیست... فقط نمیدونم چه طوری به سیاوش بگم... یه کم پیش باهاش حرف زدم واسه  -

شده... رو براش باز کنم تا دیرتر نم بخوریم باهم گفتم یه جوری مسئلهشنبه قرار گذاشتم که شا

 «بعدم تهش اینه عصبانی شه و یه کتکی سینارو بزنه دیگه. من که بدم نمیاد

 خندید و زردآلویی به دهن گذاشت. 

 «ی بی لیاقتآره منم بدم نمیاد... مرتیکه -

 گوجه سبز درشتی رو برداشتم. 

اشتن به بی حسی رسیده بود، اما با این کار چیپی که کرد واقعا ازش حسم بهش از دوست د -

 «متنفر شدم... دقیقا این کارش مثل مزاحمت میمونه

معلومه که مزاحمته... بلند شدی اومدی کادو فرستادی اصال نمیدونی شاید طرف ازدواج کرده  -

ا یه دست ن بند میلیونی بگرفت چه فکری با خودش میکرد؟ یه گردباشه! اگر سیاوش بسته رو می

 «و گل و نوشته... واقعا بیشعوره و باید ادب بشه

 پوفی کردم. 

 «وای استرس گرفتم... ول کن... یه چیزی میشه دیگه... -

 «نگران نباش. میخوای خودم زنگ بزنم پارش کنم؟ -

 «نه بابا... ولش کن... یه کاریش می کنم -
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داشتم.  دفتر اومده بودم کاربه ن شنبه همانا. از صبح که میکنم گفتن من همانا و رسید یه کاریش

خانم رستمی هم باهام تماس گرفته بود و ابراز دلتنگی کرده بود. توی این مدت لیدا به جای من 

میرفت و سر می زد و من انگار از اینکه برم و خانم رستمی چیزی که بین من و سیاوش هست 

هاش و اضافه شدن ه علت شلوغی و درهم بودن کاررو بفهمه خجالت میکشیدم. سیاوش هم ب

اش خیلی وقت بود که سر نزده بود اما امروز که بهش خبر دادم خانم رستمی زنگ من به زندگی

زده گفت که حتما یه روز دست به دست هم میریم و سر میزنیم و من اصال از این پیشنهادش 

صبوری رو در بیارم، به خاطر اینکه به رستمی  بدم نیومده بود. نه به خاطر اینکه بخوام چشم الله

 هایی براش نبینه. ای برای سیاوش نپیچه و خواببفهمونم دیگه لقمه

ای ههام که تموم شد کمی با لیدا حرف زدم و بعد به خرید رفتم. مرغ تازه، زرشک، کمی میوهکار

اشتی تو و کمی وسایل بهدام موهیتابستونی، نعنای تازه برای درست کردن نوشیدنی مورد عالقه

ی دهی باز نشهارو کنار گل پالسیده و جعبهکیسهو خرت و پرت برای دفتر که رو به اتمام بود. 

سینا گذاشتم. نگهش داشته بودم تا وقتی سیاوش بیاد و براش کامل توضیح بدم. دور انداختنشون 

صد ناراحت کردن یا خراب شاید باعث میشد حس کنه دارم چیزی رو ازش پنهان میکنم و اصال ق

 های میوه و مرغ رو کنار سینک گذاشتمکیسهمون بود رو نداشتم. کردن حس خوبی که توی رابطه

و میخواستم دستکش دست کنم که موبایلم به صدا در اومد. سیاوش بود. گوشی رو چسبوندم به 

 گوشم. 

 «جونم... -

 «بخورم تورو... -

 ام گرفت. خنده

 «کجایی؟ -

 «رم میام. چیزی نمیخوای؟دا -
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 «نه... االن رفتم خرید... -

 نچی کرد. 

 «واسه چی تنها پاشدی رفتی... من میرسم یه کم دیگه... خب میومدم باهم میرفتیم -

 «تا تو بیای من نصف کارامو کردم -

 «نزدیکم... مطمئنی چیزی نمیخوای؟ -

 «آره -

 «باشه پس... میبینمت -

 «توری؟آروم بیا سیاوش. با مو -

 «آره، مراقبم نگران نباش -

 «باشه عزیزم... -

 «جون من این عزیزم گفتن تورو بخورم... -

 سرخ شدم. 

 «اذیتم نکن... تازه داره واسم راحت میشه... -

 «واسه همین خجالت کشیدنته که بهم میچسبه... بیام زودتر یه کم بوت بکشم دلم تنگه -

 «بیا... مراقب باش -

 «خداحافظ -

 «داخافظخ -
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د ها شدم. چقدر گذشته بوها و مرغبا لبخند موبایل رو انداختم روی کانتر و مشغول شستن میوه

نمیدونم. شاید ده دقیقه. صدای تلفن مرکزی ساختمون به صدا در اومد. آب رو بستم و گوشی رو 

 برداشتم. 

 «بله؟ -

 «خانم افخم سالم -

 «سالم حالتون خوبه؟ -

 «ن داری؟ممنون دخترم. مهما -

 «بله بله... -

 «دارن میان باال -

 «ممنونم -

آلو رو های زردتلفن قطع شد و من الی در رو باز گذاشتم و برگشتم سمت سینک تا آخرین دونه

صدای بسته شدن در که اومد با  هارو توی آبکش ریختم و دستکش رو در آوردم.میوه بشورم.

ک. ایستادن ام رو زدم به سینم. سینا مقابلم بود. تکیهکردرو باور نلبخند برگشتم و چیزی که دیدم 

سخت بود. این همون مردی بود که من رو رها کرد، همون مردی که باعث شد به شدت اعتماد 

ی به نفسم رو از دست بدم، همون مردی که به بدترین شکل من رو ترک کرد. اما... با همه

رفتم. ام بیاد. انگار که قدرت گشد سیاوش به زندگیاینها...این همون مردی بود که با رفتنش باعث 

حرف رفتم سمتش. جلوی در ایستاده ام رو دوباره دادم به پاهام و اخم نشست روی صورتم. بیتکیه

هام که توی همین چند ثانیه یخ کرده بود و یکرد. انگار که واقعا دلتنگ بود. دستو فقط نگاهم م

 اش. خیره شدم به نگاه تیرهز کردم. رو رسوندم به دستگیره و در رو با

 «بیرون -
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بی حرف نگاهم کرد. جا افتاده تر شده بود و همینطور خوش پوش تر. بوی عطرش تمام فضا رو 

 گرفته بود و من دلم میخواست عق بزنم. 

 «برو بیرون... -

 «میخوام حرف بزنم -

بخونم. میخوام برم. من  این صدا! همین صدا! همین صدایی که بهم گفت نمیخوام اینجا درس

گفته بودم میخوای بری؟ کجا؟ مگه میشه؟ کی؟ گفته بود آلمان، برای یک هفته دیگه بلیط 

گرفتم، نمیدونستم چطوری باید بهت بگم!... همین. من فقط یک هفته وقت داشتم تا با رفتن 

یزی دم و تنها چهارو زده بوام کنار بیام. عشقی که به خاطرش قید خیلی چیزاولین عشق زندگی

 که در ازاش گرفته بودم تنهایی و ترک شدن و طرد شدن بود. 

 «من نمیخوام گوش بدم. برو بیرون -

 قدمی به سمتم اومد.

 «ترانه... -

ش انخورد خودم به سیاوش میگفتم که خوهاش بهم میترسیده خودم رو عقب کشیدم. اگر انگشت

 رو بریزه. 

بوده  ام با توی کوفتیام که توی گذشته.. من نامزد دارم هر چیزینزدیک من نیا... برو بیرون. -

 «ریختم دور... گمشو از زندگیم بیرون

ایستاد. اخم کشید توی هم. خیلی با اون جوانکی که برای درس کشور رو ترک کرده بود فرق 

 من. میکرد. اون موقع برام جذاب بود. شاید هنوز هم معیار جذابیت رو داشت اما نه برای 

ت عشقی که کشه... به حرمت نون و نمکی که باهم خوردیم، به حرمحرف زدنم طول نمی -

 «و دقیقه حرف بزنم...بینمون بود بشین بذار د
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د شد. شاین رو گفت و باز شدن در، اون هم با شدت نگذاشت که جوابی بدم. چیزی که نباید می

ده ها صمیمی شاین مدت اونقدر با نگهبانسیاوش اومد و من تازه به فکرم اومد که سیاوش توی 

کدوم رفت و اومدش رو خبر نمیدن و من احمق چرا شک نکردم وقتی نگهبان با که دیگه هیچ

لحنی عجیب و غریب زنگ زده و اومدن مهمونی رو خبر میده. ضربان قلبم رفت روی هزار وقتی 

 که دیدمش که با اخم به من و مردی که نمیشناسه نگاه میکنه. 

 «اینجا چه خبره؟ -

خداروشکر کردم که در رو باز گذاشته بودم. وگرنه چه فکری میخواست بکنه؟ نگاه سینا چرخید 

روی مردی که کمی ازش بلندتر بود و با اخم وحشتناکی نگاهش میکرد. چی باید میگفتم؟ چه 

 قدم برداشتم سمتش و دستش رو گرفتم.  توضیحی باید میدادم؟

 «ن آقا هم داشت میرفتچیزی نیست... ای -

هامون و بعد کشیده شد توی صورتم. سیاوش قدم نزدیک کرد به نگاه سینا رفت روی دست

 سمتش. 

 «شما؟ -

کاش سینا بدون حرفی میرفت و هیچوقت پشت سرش رو نگاه نمیکرد اما نرفت. نرفت و خودش 

 رو معرفی کرد. 

 «سینا... سینا سپهری. و شما؟ -

که کیه. رفت و صورت به صورت سینا ایستاد و همونطور که خیره بود به دستم رها شد. فهمید 

 اش شنیدم. شده های کلیدصورتش، صداش رو از بین دندون

 «ترانه... ایشون اینجا چی میخواد؟ -

 دهنم خشک شده بود. چی میگفتم؟ به جای من سینا جواب داد. 
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 «اومدم با ترانه حرف بزنم -

مشت شد و کوبیده شد توی صورتش. خم شد به چپ و دست  این رو گفت و دست سیاوش

 اش. گذاشت روی بینی

 «گه میخوری اسمش رو میاری... -

 اش رو گرفت.هام شروع کرد لرزیدن. یعقهپاهام خشک شده بود، دهنم تلخ هم شد. دست

 «مگه بهت نگفت برو؟ مگه نگفت نامزد داره؟ واسه چی مزاحم زن من میشی تو؟ هان؟ -

ه بود. حرفامون رو شنیده بود... کمی از ترسم کم شد. پاهام رو حرکت دادم و دست گذاشتم شنید

 روی دستش.

 «سیاوش جون ترانه ولش کن بذار بره... -

 «برو کنار -

 «سیاوش جون ترانه... جون من ولش کن -

 «بهت میگم برو کنار -

 دلم نمیسوخت.  اومد از دماغ سینا و منداد کشید و من کنار ایستادم. خون می

اگه یه بار دیگه ببینم این دور و بر پیدات شده... اگه ببینم اسمش رو آوردی... بالیی به سرت  -

 «میارم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن...شیر فهم شد؟

 جوابی نداد. تکونش داد. 

 «با توام؟ فهمیدی یا یه جور دیگه حالیت کنم؟ -

تکون داد و بعد سیاوش بود که کشون کشون داخل آسانسور  سینا بی رمق سری به عالمت مثبت

انداختش و بعد داخل اومد و در رو کوبید. فشارم انگار افتاده بود. خودم رو به نزدیک ترین مبل 
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م هام. یخ کرده بودم. سیاوش ساکت بود و من میترسیدرسوندم و نشستم، سرم رو گرفتم بین دست

تم تا حالم بهتر شه و نمیدونم چقدر گذشت که با صداش هام رو کمی بسکه چیزی بگم. چشم

 هام به شدت باز شد. چشم

 «تولدت مبارک شیرین تر از عسل!... -

رو دور مینداختم. ترسیده نگاهش کردم. پشتم یخ زد. کاش من احمق حداقل اون کارت کوفتی

 پوزخند زد و بعد کارت مشت شد توی دستش، شروع کرد مقابلم قدم زدن. 

 «ام خوبهشیرین تر از عسل... خوبه... خیلی -

 بغضم رو قورت دادم. چیزی نمونده بود که زار بزنم. 

 «ای پشتشه نه؟شیرین تر از عسل....شیرین تر از عسل... حتما یه معنی -

 «سیاوش... ببین... -

 براق شد توی صورتم. نگاهش تا با حال اینقدر بی عاطفه نبود.

ارم؟ ی داده و من خبر ندای رنگ کنار گل؟ گلی که معلوم نیست کِرمهی سوچیو ببینم؟ جعبه -

 «باشه میبینم....

 ای عصبی. رو کرد به منرفت سمت جعبه و درش رو باز کرد. با دیدن برق گردنبند خندید. خنده

 و جعبه رو پرت کرد روی مبل. 

ون میاوردم... این کجا و اشاید منم اگه یه برلیان به این گرونی کادو میگرفتم صداش رو در ن -

 «گردنبندی که من بهت دادم کجا...

 ام.اشک چکید روی گونه

نگو اینجوری سیاوش... میخواستم امروز بهت بگم... خواستم بیای بهت نشون بدم.. نمیخواستم  -

 «چیزی رو مخفی کنم...
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 کرد باید میترسیدم. داد نمیدوباره پوزخند زد. از اینکه داد و بی

زود میخواستی بهم بگی... میدونستی اگه میگفتی مشتمو حروم این مرتیکه نمیکردم؟  چقدر -

چون نمیذاشتم پات رو بذاری اینجا... ولی نگفتی... اینقدر سکوت کردی و هیچی نگفتی تا اون 

فتم یه ازاده بیاد وایسه جلوم بگه من سینام... میخواستم با ترانه حرف بزنم. من باید برم بیحروم

شه بمیرم وقتی دوست پسر سابق زن من میاد وایسمیه جلوم میگه میخواستم با ترانه حرف گو

بزنم!!! اسم زن منو یه جوری جلوم میاره انگار صاحبشه... تو خوشت میاد هر دفعه منو له کنی 

 «آره؟

 ای نمیتونستم بگم. هام شدت گرفته بود. حتی کلمهگریه

 «گریه نکن.... -

 ای باهام بداخالقی کنه. تم حتی ثانیههق زدم. تحمل نداش

 «گریه نکن ترانه... -

 تحکم بود توی صداش برعکس همیشه. 

 «. پایین منتظرمبلند شو لباست رو بپوش -

گفت و رفت. گریه کنان آشپزخونه رو جمع کردم و لباس پوشیدم و بعد به پارکینگ رفتم. روی 

ه رو روی سرش گذاشت. این یعنی من موتورش نشسته بود. اخمو و عصبانی. با دیدنم کال

همراهش نمیرم و باید با ماشین خودم برم. بی حرف پشت ماشین نشستم و پشت سرش از 

 های اشکی نگاهش کردم. پارکینگ بیرون اومدم. شیشه رو پایین دادم و با چشم

 «کجا برم؟ -

 «تونخونه -
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م گرفت. چقدر ضعیف شده بودم. راه افتاد امی کاله رو پایین داد. دوباره گریهاین رو گفت و شیشه

ام شدت گرفت و اعصابم بیشتر خرد شد. اومد. هربار که نگاهش کردم گریهو سیاوش دنبالم می

به خاطر اون سینای عوضی به این روز افتاده بودم. به خونه که رسیدم نگاهش کردم که دورتر 

رفته وارد حیاط خونه شدم و بعد صدای ایستاد و منتظر شد تا به داخل برم و من ناراحت و دلگ

شد. کجا میرفت؟ ترس افتاد به جونم. اگر تند میرفت؟ اگر بالیی موتورش رو شنیدم که دور می

اومد؟ بغض داشت امانم رو میبرید. خودم رو به اتاق رسوندم و زدم زیر گریه. باید چیکار سرش می

، ه رفتم، نشستم، بلند شدم، با کوپر بازی کردممیکردم؟ منتظر میموندم تا خبری میداد از خودش. را

خیره شدم به گوشی، خبری نشد که نشد. دستم رفت روی اسمش. میترسیدم که زنگ بزنم. اولین 

. از گریه امبار بود که اینطور ازش میترسیدم. دراز کشیدم روی تخت. دوباره اشک چکید روی گونه

 که لرزید. رضا بود. مفته بود. موبایل رو بغل کرداومد اما به شدت دلم گرو زاری کردن بدم می

 «الو؟ -

 «سالم -

 «رضا چی شده؟ -

 «چیزی نشده... چرا استرس میگیری الکی؟ -

 «از سیاوش خبر داری؟ -

 «دارم... -

 «کجاست؟ -

 «دعواتون شده؟ -

 «اِی... -
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رو  اشت خودشهیچی دو سه ساعت پیش اومده باشگاه یه راست رفت سراغ کیسه... تا االنم د -

تخلیه میکرد... همین االن رفت دوش بگیره... دیگه تا رفت من بهت زنگ زدم... حدس زدم 

 «خبری ازش نداشته باشی

 خیالم کمی راحت شده بود نفسی بیرون دادم. 

 «خداروشکر... تورو خدا حواست بهش باشه رضا -

 «چی شده ترانه؟ خدایی نکرده تموم که نکردین؟ -

 بودیم؟ من نمیخواستم سیاوش رو از دست بدم.  تموم که نکرده

 «نه... یعنی... یه بحث پیش اومد... سیاوشم که میشناسی حساسه روی یه سری مسائل -

 «ای حساس نیست رو تو حساسه... کسی اذیتت کرده؟رو هیچ مسئله -

ن ازش یه چیزی شبیه به همین... ولش کن... یه کم آروم شه میرم باهاش حرف بزنم... اال -

 «میترسم

 «چرا مگه دعوا کرده باهات؟ بزنم فکش رو بیارم پایین؟ -

 «وقتی دعوا نکنه باید ازش بترسی -

 «میدونم چی میگی... نگران نباش االن یه کم بهتره بره بخوابه صبح خوب خوب میشه -

 «باشه... حواست بهش باشه -

 «نگران نباش. اومد من برم. خدافظ -

 «حافظاخد -

رو لمس کردم و بغضم گرفت. این گردبند برام از هر چیزی با ارزش تر بود. از هر گردنبند  گردنبندم

تری، از هر پول و ثروت و ماشینی برام با ارزش تر بود. باید این رو بهش ثابت میکردم. گرون قیمت
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اش، هی سیاوش، پوزخندی مشت خوردن سینا، رگ برجستهصحنهبیدار بودم و  و تا صبح خواب

بی رمق بلند شدم و دوش گرفتم، کمی با کوپر هام بود. فتنش، همه و همه تا صبح جلوی چشمر

بازی کردم و در جواب مامان و بابا که گفتن چیزی شده و چرا بی حالم گفتم دیشب بد خوابیدم. 

اش راه افتادم. میدونستم که این ساعت صبح حتما توی بعد لباس پوشیدم و به سمت خونه

و مشغول به کاره و من میخواستم برای ناهارش غذایی درست کنم و فضا رو بینمون آموزشگاه 

آروم کنم تا بتونیم درست حرف بزنیم. حوصله خرید رفتن نداشتم، به امید اینکه همه چیز توی 

اش پارک کردم. نگاه اش شدم. داخل پارکینگ کنار پاترول خاک گرفتهخونه هست راهی خونه

رای هارو باال رفتم. دلم ببود. کیفم رو روی دوشم انداختم و کلید به دست پلهچرخوندم، موتورش ن

ی منم هست. در رو باز کردم ای که واقعا دیگه حس میکردم خونهاش تنگ شده بود. خونهخونه

 سر باال ،هام رو در بیارم و اما با صدای باز شدن در دستشوییو داخل رفتم. خم شدم تا کفش

شرتی ای رنگ، با تیبه رو به روم خیره شدم. دختری بلند قد، با موهای بلند قهوهگرفتم و مبهوت 

که کامال مشخص بود برای سیاوشه از دستشویی بیرون اومد و اون هم ترسیده و بی حرکت 

ی به سختردم. ایستاده بود و من رو نگاه میکرد. چیزی انگار از تمام وجودم کم شد. انگار که مُ

، ها پایین اومدمکیفم رو چنگ زدم و دویدم. حتی به خاطر نمیاوردم چطور از پلهراست ایستادم، 

طوالنی شرق به غرب رو  چطور ماشین بزرگم رو از پارکینگ کوچک بیرون آوردم، چطور مسیر

ای حس میکردم. انگار کسی قلبم رو از جا در آورده بود. ام سنگینیِ بیش از اندازهروندم. توی سینه

ی دست برده بود و گردنم رو میفشرد. من مُردم. من دوباره نادیده گرفته شدم، دوباره انگار کس

طرد شدم، دوباره ترک شدم. اما این بار رفتن و گذشتن راحت نبود. من عاشق اون سیاوش لعنتی 

یسوخت، ام مبودم. اونی که با یه بحث ساده من رو پشت سر گذاشته بود. نفس بیرون دادم، سینه

ردم تا به حال چنین فشاری روی تنم نبوده. خودم رو به سختی به خونه رسوندم. ساک حس میک

 . اومدجمع کردم. مامان ایستاده بود باالی سرم. سعی میکردم لبخند بزنم. نفسم باال نمی

 «کجا میخوای بری یهو؟ رفتی نیم ساعته برگشتی ساک جمع کنی؟ چی شده؟ چرا رنگت پریده؟ -
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 د و مدام سعی میکردم لرزشش رو پنهون کنم. هام می لرزیدست

 «دلم یهو سفر خواست... -

 «تنها؟ -

 «آره... -

 «نرو ترانه... بس کن دیگه خطرناکه -

 «جای خاصی نمیرم که... همین دورو برم -

 «دورو بر کجاست؟ -

نزنه  گخیلی دور بشه شمال... حوصله رانندگی ندارم.. بهت خبر میدم. یه جوری به بابا بگو زن -

 «بحث کنه حوصله ندارم

 «چی شده؟ چرا رنگت پریده؟ -

 «دیشب خیلی بد خوابیدم... پریودمم نزدیکه -

 «خب نرو... وایسا حداقل با لیدا یا سپهر برو... با این حالت میخوای بیافتی توی جاده؟ -

 سعی کرد لبخند بزنم. بغلش کردم. 

به جای اینکارا یه کم واسم خوراکی آماده کن توی قربونت برم نگران نباش. بار اولم که نیست.  -

 «راه گشنه نمونم

 یناراضی بود اما میدونست که نمیتونه جلوم رو بگیره، مامان رفت و دست گذاشتم روی قفسه

اومد. چندبار پشت هم نفس عمیق کشیدم. صدای موبایلم بلند شد و نگاهم ام. نفسم باال نمیسینه

سیاوش که روی موبایلم خود نمایی میکرد. با دیدن صورتش تازه  رفت روی عکس دوتایی من و

 زنگ حاالانگار فهمیدم چه بالیی به سرم اومده. بی مهابا زدم زیر گریه. به من خیانت شده بود. 
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به دختر نیمه برهنه که سر صبح زد که چی؟ توضیح بده؟ چی رو توضیح بده؟ توضیح راجعمی

بهش داشت؟ هیچی. هیچی جز مزخرفات. خودم رو توی اجعاش بود؟ چه توضیحی رتوی خونه

 هایی بودم که میرفتمحمام انداختم و با لباس زیر دوش نشستم و زار زدم. کاش از اون مدل دختر

مقابلش و هر چیزی که الیق خودش و اون دخترک بود بهش میگفتم. ولی من اینطور نبودم. من 

بدم و با جیغ و داد بگم که بهم زنگ نزنه. من توی خودم حتی آدم این نبودم که موبایلم رو جواب 

میریختم. من خودم، خودم رو آب میکردم. بعد از یه دل سیر گریه کردن، بیرون اومدم، موبایلم 

ی ی با سبدی پر از خوراکخورد و خاموشش کردم. لباس پوشیدم و بعد از دقایقهنوز داشت زنگ می

یرفتم؟ کجا باید می دو هفته توش لباس بود به راه افتادم.  کوپر و ساکی که حداقل براو صندوق 

 جا نبودم. نمیدونم. انگار جایی رو نداشتم. انگار متعلق به هیچ

 "هجوم زخم تورا نمی کشد تن من..."
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 سیاوش

ستم روی جا نبود. با بدبختی نشام نبود. پیش لیدا نبود، پیش سپهر نبود. هیچدفتر هم نبود. خونه

 صندلی. رضا لیوان آبی به سمتم گرفت. پس زدم. 

 «چی شده آخه؟ مثل آدم حرف نمیزنی چرا؟ -

 م.هادست کشیدم به ریش

 «فکر میکنه بهش خیانت کردم. گذاشته رفته. معلوم نیست کجا... -

اشتباه میکنی بابا... من دیشب باهاش حرف زدم. نگرانت بود. گفت میرم باهاش حرف میزنم  -

 «آروم شد... اون که از دست تو ناراحت نبود.. این جوری که گفت تو از دستش ناراحت بودی

 پوفی کردم.

 «تاره اونجا بودهرضا رفته خونه س -

 هاش درشت شد و لیوان رو کوبید روی میز. چشم

 «بزنم فکت رو بیارم پایین؟ کثافت چه غلطی کردی؟ نتونستی خودت رو کنترل کنی؟ -

 براق شدم توی صورتش. 

 «چرا زر مفت میزنی رضا. من که پیش تو بودم دیشب. چه کنترلی چه خیانتی؟ -

 «اون جا چیکار میکرده؟ دختره پس اون -

 هر بود. قرار بود از مامان ترانه خبر بگیره. صدای موبایلم بلند شد. سپ

 «چی شد؟ -

 «سالم. تو بگو چی شده؟ -

 «چی بگم سپهر؟ فهمیدی کجا رفته؟ -
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مامانش گفت رفته بیرون نیم ساعت بعد برگشته ساک جمع کرده به چه بزرگی بعدم گفته  -

یزی فت خوبم و چنمیدونم کجا میرم و رسیدم خبر میدم...گفت اصال حالش خوب نبود ولی میگ

نیست. از من پرسید اتفاقی افتاده منم هی گفتم نه بابا چیزی نیست و اینا... حاال زر میزنی ببینم 

 «چیکارش کردی یا نه؟

 همینم مونده بود که به سپهر هم جواب پس بدم. 

 «بحثمون شده. همین... -

 «همین؟ -

 ذاشتم رفتم. امروزم سر چیزای الکیدیروز سینا اومده بود دفترش. من یه کم عصبانی شدم و گ -

 «فکر کرده من همه چیزو تموم کردم و رفتم با یکی دیگه... گذاشته رفته

 «سینا؟ -

 «آره -

 «سینا؟ مطمئنی خودش بود؟ -

 «من که ندیدمش اما گفت سینام دیگه... -

 «ده؟مردک رو گل میگیرم. دفتر ترانه رو از کجا پیدا کر اِی حروم زاده... من دهن این -

ی خودم چه میدونم. بحثش رو نکن. هر کاری میخوای باهاش بکنی خودت کن، من به نوبه -

بهش بشنوم بیشتر عصبی میشم... پس چیزی نگو و به جای ادبش کردم. االنم اگه بیشتر راجع

 «به اون مرتیکه ترانه رو پیدا کنصحبت راجع

 مکث کرد انگار که داشت فکر میکرد.

م ام از مامانش حرف بکشم. لیدام پرسیدم گفت چیزی به من نگفته هر چیباشه سعی میکن -

 «زنگ میزنم خاموشه...
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 «خبر بده سپهر... -

 «باشه فعال -

موبایل رو پایین کشیدم، آهنگ خارجی و عجیب غریب روی مخم بود. اصال فضای باشگاه روی 

م . بعد از چند بوق صداش توی گوشی سعید رو گرفتممخم بود. موبایلم رو دوباره برداشتم و شماره

 پیچید. 

 «جانم داداش -

 «سالم سعید خوبی؟ -

 «خوبم داداش. چی شده؟ -

 «دستم به دامنت... -

 «خیره... -

 «میخوام آمار یه ماشینی رو برام در بیاری ببینم از تهران خارج شده یا نه... -

 «دزدیده شده؟ -

م چمدون بسته رفته... میخوام ببینم کدوم اکرده باهنه... راستش رو بخوای خانومم یه کم قهر  -

 «سمتی رفته برم دنبالش

 اش گرفت. خنده

خداروشکر قبل مرگ دیدم یکی تورو قال بذاره بره... شماره پالک و مدل ماشین رو برام بفرست  -

 «احتمال داره از کدوم ور رفته باشه؟ یکار میتونن برات بکنن... نمیدونیببینم چها بدم بچه

 «خونشون غربه... نمیدونم واقعا کجا میره... اهل سفره -

 «هم بفرست از دوربینای نزدیک به اونجا بررسی کنم. چه ساعتی رفته؟ باشه لوکیشن خونه -
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 «ساعت پیش حدودا دو -

 «باشه خبر میدم -

 «خبر خوب بده... ممنونم -

 «ایشاهلل داداش نگران نباش. فعال -

فرستادم و راهی خونه شدم تا ساک کوچکی جمع کنم که وقت رو هدر اطالعات رو برای سعید 

و  ی تشکشرتی که به ستاره دادم رو دور انداختم و بعد مالفهوقتی رسیدم اول از همه تیندم. 

وه، ای به عالبالشتی که روش خوابیده بود رو توی ماشین انداختم و دو دست لباس توی کوله

ای هشد. منتظر خبر سعید شدم و بعد از یک ساعتی، عکسنیازم می شارژر و باقی وسایلی که شاید

گشتم و  هواپیما به سرعت دنبال بلیطهای اتوبان هارو برام فرستاد. داشت میرفت شمال... دوربین

بود. بلیط رو خریدم و خودم رو با آژانس به فرودگاه  نزدیک ترین ساعت یک ساعت و نیم دیگه

 رسوندم. 

به سه چهار ساعت معطلی حاال رو به روی ویالشون بودم. به سختی نگهبان شهرک بعد از نزدیک 

م رو نشونش بدم و بگم برای کاری اینجا اجازه داده بود داخل شم، مجبور شدم نشون پلیس

مهمونم و نمیتونم بگم مهمون کی و چی. از دیوار کوتاه داخل حیاط رو نگاه کردم، ماشینش نبود. 

اش رو گرفتم. هنوز خاموش بود. گرما اومد چی؟ شمارهبود؟ اگر اینجا نمی یعنی هنوز نرسیده

ای نتونسته بودم بخوابم. مدام برق گردنبند برلیان و بوی عطر ام کرده بود. دیشب دقیقهکالفه

 یمردک توی ذهنم میچرخید. منتظر روی نیمکت بلوار پر از درخت و گل که بسیار این موقع

سال راضی شده باشم توی تابستون به  اومد در این سی و چهار. یادم نمیسال خلوت بود نشستم

بود. دستی به پیشونیم کشیدم و خودم رو با موبایل سرگرم  شمال بیام و حاال این وضعیت من

کردم. لیدا زنگ زد، گفت هنوز نتونسته ازش خبری بگیره و نگرانه. سپهر و رضا هم زنگ زدند و 

م هنوز خبری نداده پس یعنی به مقصد نرسیده. نگران شده بودم. سپهر گفت که به مامانش ه
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میترسیدم توی راه اتفاقی براش افتاده باشه. این نگرانی ادامه پیدا کرد تا حدودا یک ساعت و نیم 

دیگه و بعد از دور ماشینش رو دیدم که نزدیک می شد و انگار دنیا رو دو دستی بهم داده بودند. 

لوی در و ریموت رو زد و بعد گازی داد و داخل حیاط رفت و من از فرصت من رو ندید، پیچید ج

شد وارد حیاط شدم. ماشین رو خاموش کرد و استفاده کردم و از بین در بزرگ که داشت بسته می

هاش گود افتاده بود و دماغش انگار از گریه قرمز بود. سرتق من گریه کرده پیاده شد. زیر چشم

وپر رو بیرون آورد و در رو باز کرد و کوپر به حالت دو خودش رو بیرون بود. از پشت صندوق ک

انداخت و کف حیاط جیش کرد و ترانه لبخند کمرنگی زد و بعد انگار که حس کنه کسی نگاهش 

میکنه به سمتم برگشت و مبهوت شد. نگاهی به در کردم که حاال کامل بسته شده بود و بعد 

رو روی زمین گذاشت و در کنار تعجب حاال کمی اخم روی قدمی به سمتش برداشتم. صندوق 

 صورتش جا خوش کرده بود.

 «اینجا چیکار میکنی؟ -

نگاه چرخوندم دور صورتش. بدون هیچ آرایشی، حتی با این صورتی که پر از غم و ناراحتی بود 

شد رمم رد نمیی اون برام جذاب نبود. حتی از فکهم زیبا بود. زیبا ترین بود. هیچ زنی به اندازه

 که روزی بتونم به این زن که برام منبع آرامش و پاکی بود خیانت کنم.

 «اومدم سوتفاهم هارو حل کنیم -

 ابرو باال برد و عصبی خندید. 

 «سوتفاهم؟ چی دیگه میخواستی ببینم؟ -

 تکونی به گردنم دادم. گردنم گرفته بود. گرفتگیِ ناشی از اعصاب. 

توی این گرما نشستم... نظرت چیه اجازه بدی دوش بگیرم بعد حرف نزدیک به دو ساعته  -

 «بزنیم؟
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 ی ساکش رو گرفت تا پایین بیارتش. بی توجه به من دسته

 «همین راهی که اومدی رو برگرد. من دیگه نمیخوام ببینمت -

 جلو رفتم و ساکش رو گرفتم. 

 «بریم توو. من دوش بگیرم حرف بزنیم -

 اهم کرد.با عصبانیت و اخم نگ

نمیخوام ببینمت نمیفهمی؟ هر بار که نگاهت میکنم یادم میافته دستات رو زدی به یکی دیگه...  -

دلم میخواد عق بزنم... برو از اینجا... نذار جیغ و داد راه بندازم. بذار حرمت و احترام بینمون خراب 

 «نشه. برو از اینجا

 . هاش خیره شدمسر جلو بردم و جدی و اخمو به چشم

اینو تکرار نکن. خوشم نمیاد... اینقدر جرعت و جربزه دارم که دستای من به هیشکی نخورده.  -

ام کرده باشم جلو روت وایسم بگم که خیانت کردم و نمیخوامت پس بچه نشو... حرف اگه غلطی

 «میزنیم، نخواستی، باور نکردی، لب تر کنی رفتم...

یدونم که باالخره وا داد و جلوتر رفت تا در رو باز کنه. کوپر از نگاهم ترسید یا واقعا باورم کرد نم

هایی که کرده بود پشت سرش وارد خونه شد، انگار که اون هم گرمش شده بود. ساک ها و خرید

رو جا به جا کردم و بی حرف به اتاقی رفتم که توی عید اتاقم بود. دوش گرفتم و لباس پوشیدم. 

هاش رو اون هم صدای آب میاد. جلو تر رفتم، روی تختش لباس بیرون که اومدم دیدم از اتاق

آماده گذاشته بود. نگاهم از روی تاپ و شلوارکش رفت روی لباس زیرش و نفسی بیرون دادم. 

این دختر تنها دختری بود که توی این همه سال این طور حال من رو به هم میریخت، کاش این 

دای آب که قطع شد دست بردم و کولر گازی رو خاموش به خودش باور میکرد. صحقیقت رو راجع

ی آبی کمرنگ و دمپایی هایی به همون رنگ بیرون اومد و با کردم و بعد دیدمش که با حوله
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نشستم روی تختش و نگاهش کردم. رفت سمت تفاوت باشه. دیدنم ترسید و بعد سعی کرد بی

د. به سمتش رفتم و سشوار رو از دستش آیینه و سشوار رو از کمد بیرون آورد و بعد روشنش کر

گرفتم. خودش رو کنار کشید و اخمو نگاهم کرد. بی توجه به اخمش دوباره کشیدمش جلوی آیینه 

و سشوار رو گرفتم روی موهای خیسش. نگاهم نمیکرد و من ولی نگاهش میکردم. کارم که تموم 

 شد سشوار رو برگردوندم توی کمد. هنوز اخمو بود. 

 «لباس عوض کنم میخوام -

نگاهم نمیکردم. انگار که واقعا با نگاه کردنم عذاب میکشید. هنوز نگاه چرخوندم توی صورتش. 

 میخواستم همینجا که اینقدر خوردنی و زیبا بود باهاش حرف بزنم، اما راحت نبود انگار...

 «پایین منتظرتم -

قاطی کردم و روی میز گذاشتم. ب ن ایچی که خریده بود رو با یخ و آرفتم توی آشپزخونه و س

ا. هکوپر زیر کولر، روی تشکچه قرمز رنگش چرت میزد. نشستم و نگاهم رو خیره کردم به پله

 قصد طول داده. تاپ و شلوارک مشکی نداشتم. باالخره اومد. معلوم بود که از رو ترانه تحمل دوری

اومد و نشست روی مبل و برای رنگی پوشیده بود و موهاش رو جمع کرده بود باالی سرش. 

 خودش شربت ریخت و لیوان رو به دست گرفت. 

 «میشنوم -

 ای شربت دهانم رو تر کردم.خیره شدم به صورتش. با خوردن جرعه

 «واقعا فکر میکنی بهت خیانت کردم؟ -

 آب دهنش رو قورت داد. انگار که بغض داشت. 

 «فکر نمیکنم. با چشمام دیدم -

 «یدی؟ مچم رو توی تخت گرفتی؟با چشمات چی د -
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 پوزخند زد. 

 «اومدم اونم میدیدماگه یه کم زودتر می -

 نچی کردم و نفسم رو بیرون دادم. 

 «ی رضا خوابیدم...ترانه من دیشب خونه -

 «چقدر خوب و عالی... -

 «میتونی ازش بپرسی -

 «به روباه میگن شاهدت کیه؟ میگه دمم -

 ه هر لحظه دردناک تر میشد. عصبی دستی کشیدم به گردنم ک

 «قبل از اینکه برات توضیح بدم میخوام ازت یه سوال بپرسم -

-»... 

یعنی اینقدر این رابطه آبکیه از نظر تو؟ به جای اینکه به من زنگ بزنی و بپرسی این آدم توی  -

ه بطی تو چیکار میکنه واسه خودت بریدی و دوختی و پاشدی اومدی اینجا؟ ارزش این راخونه

 «واسه تو اینقدره ترانه؟

-»... 

با توام؟ من چی بودم واسه تو؟ من که هر چی شد، هر کی اومد، همکارت، دوست سپهر، دوست  -

... چون تورو اینقدر میخوام که دوست ندارم این چیزای بی ارزش پشتت پسر سابقت، من ایستادم

ردی کاری ک بارم شک نکردم که تومینان دارم که یکرابطمون رو خراب کنه. چون اینقدر بهت اط

 «اس... من ارزش یه زنگ و یه دعوا هم نداشتم ترانه؟یا دلت جای دیگه

 هایی لرزون گذاشت روی میز. انتظار نداشتم اما زد زیر گریه. لیوان رو با دست
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 هک ؟ ارزش اینو نداشتمزن توی خونته تم که بهم خبر بدی چرا یهمن چی؟ من ارزش اینو نداش -

 د از ظهر که ولم کردی رفتی یه زنگ بهم بزنی؟... تو برداشتی یه زنی رو آوردی توی خونهاز بع

ی منه. بهش لباساتو دادی... چطور ای که من فکر میکردم خونه... خونهو یک کلمه بهم نگفتی

میخوای باور کنم باهاش نخوابیدی؟ چطور میخوای باور کنم بعد از اون دعوامون و اون جوری 

ن و بی خبر رفتنت احمق بازی در نیاوردی و با کسی نبودی؟... لباسایی که من میپوشیدم ول کرد

ی ارو دادی بهش... داشت لخت لخت تنها با یه دونه تی شرت توی خونه راه میرفت. توی خونه

ای که فکر میکردم تا یه مدت دیگه قراره که من احمق عاشقت شده بودم، بوسیده بودمت، خونه

 «زندگی کنم... چطور انتظار داری باور کنم خطا نرفتی؟ توش باهات

از این همه غم توی نگاه و صداش دلم به درد اومده بود. دلم میخواست خودم رو بکشم. من 

هم شده بودم. من یه احمق به تمام معنا بودم. منی که حاضر بودم دنیارو به احمق بودم که شاکی

 عث گریه کردنش بودم. بلند شد و نگاهم با تنش ایستاد. خاطر یه اشکش بهم بریزم حاال خودم با

 «نمیخوام ببینمت سیاوش... حداقل االن نمیخوام ببینمت -

 خواست که بره، ایستادم و به سرعت بازوش رو گرفتم. 

 «نگاه کن به من... -

 دستش رو کشید و جیغ زد. 

 «دست بهم نزن.... دیگه هیچ وقت دست بهم نزن -

اش شوک زده شده بودم. عقب گرد کرد و قدم تند روی هوا. از صدای جیغ هام خشک شددست

وی ر که نفهمیدم پاش به چی گیر کرد و افتادبرداشتم،  کرد سمت آشپزخونه. به سمتش قدم

یدم ام به بیرون میزد رساش شدت گرفت و من با قلبی که داشت از سینه. افتاد و گریهسرامیک

 صورتش کنار زدم.هاش رو از باالی سرش و دست
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ترانه... ترانه نگام کن... چت شد؟ کجات درد گرفت؟ ترانه... مرگ سیاوش ببین منو... جاییت  -

 «درد میکنه؟

هقش گم شده بود، دست و پاهاش رو بررسی کردم، دستم رو کشیدم توی سرش، صداش توی هق

 چیزی احساس نکردم. 

 «ترانه مرگ سیاوش... چیزیت شد؟ -

اش رو باال انداخت. نفسی بیرون دادم و دست انداختم زیر تنش و نشوندمش روی هبین گریه چون

 کانتر آشپزخونه. گریه کنان میخواست پایین بیاد و تنم رو چسبوندم به پاهاش و مانع شدم. 

صبر کن... وایسا... اول گوش بده... بعد هر چی تو بگی، میخوای دست بهت نزنم، نمیزنم،  -

 «گم کنم میرم، فقط اول گوش بده میخوای برم گورمو

تا فکر  هامهاش رو گرفتم توی دستهایی خیس، ناراحت و غمزده نگاهم کرد. مچ دستبا چشم

 هاش. فرار به سرش نزنه. خیره شدم به چشم

اگر من دیروز رفتم واسه اینکه عصبانی بودم، اگر زنگ نزدم واسه این بود که دوست نداشتم  -

ت کنم. دوست نداشتم با تو دعوا بگیرم. من حرفات رو با اون مرتیکه شنیدم، چیزی بگم که ناراحت

فهمیدم که فکر کردی منم و در رو باز کردی. فهمیدم که اون گل و کادوش رو نگه داشتی تا 

بهم توضیح بدی. تو مقصر نیستی البته اگه زودتر میگفتی شاید خیلی بهتر بود اما نمیخوام بی 

شتم های شب اونجا بودم و بعد وقتی برگمن رفتم باشگاه تا آروم شم، تا نیمه دلیل سرزنشت کنم...

 «خونه ستاره دم در بود... ستاره یکی از دوستای قدیمی منه. دوست که نه، یک جور پارتنر...

هام هاش رو از دستهاش رو دوباره اشک گرفت و خواست دستهاش رفت توی هم و چشماخم

 م. تر گرفتجدا کنه. محکم
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من چیزی واسه مخفی کردن پیش تو ندارم ترانه. من هیچ وقت صبر کن... گوش بده به من...  -

سال سن هم نمیتونستم صبر کنم که  ای نداشتم اما با سی و چهاری جدی و عاشقانههیچ رابطه

ام رو رفع کنم. چیزی نیست که بهش افتخار کنم اما من ام بیاد تا بعد نیاز جنسیعشق زندگی

ر کس ام نبودم که با هام بگذره... آدمیی جنسیمی نبودم که بیشتر از یک هفته از آخرین رابطهآد

و ناکسی بخوابم. ستاره کسی بود که توی مهمونی من رو دید و بهم گیر داد، دوست شدیم، فاز 

اومد حتی به اینم راضی بود که وقت و گرفت، گفتم اهلش نیستم اما اون چون از من خوشش می

 ....«بی وقت بیاد و 

 هاش وارد کردم.اش گرفت. فشاری آروم به مچگریه

هام بهش خورد میدونی کی بود؟... وقتی که بعد دردناکه، میدونم... ولی آخرین باری که دست -

 ات دق میکردم... واسهاز بازارچه رفته بودی استانبول، مدام عکس میذاشتی و من داشتم از دوری

و پرت شه رفتم سراغ اون و بد تر شد... حالم از خودم بهم خورد... به جون خودت، اینکه حواسم از ت

ام... از وقتی فهمیدم دوستت دارم دست به هیچ زنی نزدم به جون رضا، به جون مادر و پدر نداشته

 «ترانه چه برسه از وقتی که باهات وارد یه رابطه شدم...

 ار که میخواست حقیقت رو از توی نگاهم بخونه. هام نگاه کرد، انگبین اشک و گریه به چشم

شون رو نداره و اگر مامانش بیدار شه و ببینه مسته بدتر از ستاره مست بود، گفت کلید خونه -

خونه بیرونش میکنه... ازم خواهش کرد که بهش جای خواب بدم... میدونم نباید این کارو میکردم 

دم که بیاد، گفتم نمیتونه توی اتاقا بخوابه، بهش گفتم که اما وجدانم اجازه نداد ترانه... قبول کر

دارم زن میگیرم و زنم حساسه... براش توی نشیمن جا انداختم، پیراهن تنش بود گفت اگه میشه 

هارو قفل کردم و گفتم که میرم اون هم وقتی بهش لباس بدم منم یه تی شرت دادم... بعد در اتاق

ی رضا... صبح اومدم دم دفترت... منتظر بودم منم شب رفتم خونهبیدار شد هر چه زودتر بره... 
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به ستاره... اما بعد دیدم بهم زنگ زد و گفت که یه خانمی به سینا، راجعبیای که حرف بزنیم، راجع

 «اومده و با دیدنش گذاشته رفته... اونجا بود که دنیا رو سرم خراب شد...

شکش دست بردم و اآوری اتفاقی که صبح افتاده بود. چکید. شاید با یادش ی چشماشک از گوشه

 رو پاک کردم.

ی تو دوست ندارم... باور کن اصال هیچ ترانه... باور کن... به خداوندی خدا... هیچ زنی رو اندازه -

ای که تورو دوست دارم دوست ندارم... تو اولین و آخرین عشق منی. تو آدمی رو حتی نصف اندازه

نی هستی که منو از خود بی خود میکنی... من بدون تو میمیرم. بدون تو هیچی اولین و آخرین ز

نیستم... تورو خدا یه کم باور کن منو. بفهم چقدر میخوامت. بفهم حاضرم هر چی دارم و ندارم 

 «بدم تا تو بخندی...

ای چکید روی صورتش و دستش رو از دستم بیرون کشید و با پشت دست دوباره اشک دیگه

 هاش رو پاک کرد. اشک

 «ام...خسته -

 ای بگه.هام کلمهبه حرفبی حرف نگاهش کردم. شاید انتظار داشتم راجع

 «میخوام بخوابم... -

ا باال ههاش رو شنیدم که از پلهبی حرف عقب اومدم و ترانه از کانتر پایین پرید و بعد صدای قدم

هام رو باور نی من رو نمیخواد؟ حرفرفت و من مدام فکر کردم که یعنی برگردم؟ یعمیرفت. 

نکرده؟ کالفه توی خونه چرخیدم و بعد کمی با کوپر که حاال هوس بازی به سرش زده بود بازی 

شد و من هنوز کردم بعد کمی دستشویی رفتنش رو تمرین کردیم. کم کم داشت شب می

بذارم. با  تک و تنهاشاصال دوست نداشتم توی این ویالی بزرگ نمیدونستم باید بمونم یا برم؟ 

هایی آروم به سمت اتاقش رفتم و به داخل سرک کشیدم. لحاف رو تا زیر گردن باال کشیده قدم
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بود و عمیق به خواب رفته بود. حتما اون هم مثل من نتونسته بود شب قبل بخوابه. نگاهم چرخید 

 روی ساک بزرگش و پد بهداشتی که روی ساک بود. دلم آتیش گرفت.

 ترانه

هام رو که باز کردم تاریک شده بود. متنفر بودم از اینکه بخوابم و وقتی بیدار شم شب شده چشم

باشه. زیر دلم تیر میکشید و احتیاج به دستشویی داشتم. خودم رو به دستشویی رسوندم و بعد از 

خاموش  غاتاق بیرون اومدم. از الی در به اتاقی که سیاوش وسایلش رو گذاشته بود نگاه کردم. چرا

ه، های پایین هم خاموشها و متعجب دیدم که تمام چراغبود و کسی داخل اتاق نبود. رفتم سمت پله

سبید هارو پایین رفتم. نبود. بغض چترسیده اولین پریزی که به دستم رسید رو روشن کردم و پله

 به گلوم. لب زدم.

 «سیاوش؟ -

 . از پنجره به حیاط نگاه کردم. نبود. اشک چکیدی تاریک. نبودنبود. نگاه چرخوندم توی آشپزخونه

ید. خم لیسام. رفته بود؟ رفته بود. چیزی خورد به پام، چرخیدم. کوپر بود که پام رو میروی گونه

 شدم و بلندش کردم. 

 «بابات کجاست؟ -

خبر ی ام گرفته بود. نباید ببی توجه خودش رو اونقدر تکون داد که دوباره پایین گذاشتمش. گریه

میرفت. نباید من رو اینجا تنها میگذاشت. با بدبختی نشستم روی مبل. کمرم به شدت درد میکرد 

م توی خونه. و ناهار نخوردن و اصال چیزی نخوردن فشارم رو انداخته بود. دوباره نگاه چرخوند

 کشیدم... سکوت بود و سکوت. داد

 «سیـــاوش.... -
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خونه به شدت باز شد و از ترس پریدم از جا و بعد که  به ثانیه نکشید که درهق کردم. هق و

سیاوش رو دیدم با صورتی خیس مبهوت نگاهش کردم. با نگاهی مضطرب سر تا پام رو نگاه کرد 

هایی که به دستش بود رو انداخت و به سمتم اومد. زانو زد جلوی پاهام. دوباره سر تا و بعد کیسه

 پام رو وارسی کرد. 

 «درد میکنه؟ چی شده؟ جاییت -

ک متنفر پر اشروز لعنتی  این ف و با گریه نگاهش کردم. ازبی حربغلش تنگ شده بود.  دلم برای

 بودم.

 «ترانه ... عزیزم... حرف بزن... دلت درد میکنه؟ آره؟ -

 ای نمیتونستم بهاومد و کلمههام بند نمیسرم از شدت ضعف و گریه در حال انفجار بود. اشک

ن کشید. صورت اون دختر، با اوست کشید به موهام. دست کشید و کاش دست نمیزبون بیارم. د

ام. هاش چسبید پشت پلکقد بلند و پاهای برنزه. اون موهای پر، اون نگین ظریف روی بینی

هاش خشک شد روی هوا و بعد دست عقب کشید و نگاهش رو اختیار سر عقب کشیدم. دستبی

 غم گرفت. 

 «کاری ندارم. فقط بهم بگو واسه دل دردت گریه میکنی؟باشه... آروم...  -

 سری به عالمت مثبت تکون دادم. بلند شد. نه دوست داشتم از کنارم بره، نه دوست داشتم بمونه. 

من هر چی گشتم کیسه پیدا نکردم که برات آب کنم. رفتم خرید... تا آب جوش بیاد منم یه  -

  «. دراز بکش، میام زودآبی به بدنم بزنم عرق کردم

 هام رو پاک کردم.پتو نازک روی مبل رو روم انداخت. با پشت دست اشک

 «شکمت رو گرم کن تا بذارم آب جوش بیاد -

 «چرا ماشین رو نبردی؟ -
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 وارد آشپزخونه شد.

 «میخواستم راه برم -

 «توی این گرما؟ -

 ها.کتری برقی رو روشن کرد و رفت سمت پله

 «اینجوری راحت تر بودم -

چیزی نگفتم و اون باال رفت. این همه راه رو پیاده، توی این گرما رفته بود تا برام کیسه بخره... 

پاهام رو جمع کردم توی شکمم و نگاهم رفت سمت کوپر که بدو بدو برای جیش کردن وارد 

ه و رها به داخل نمیشد در رو باز بذاریم تا بیرون بدستشویی دم در شد. واسه گرما و اومدن پشه

اش هاش رو ریخته بودم توی دستشویی تا با بو کشیدن، برای کاردستشویی کنه. برای همین قطره

به اونجا بره و تا حدی زیادی موفق بود. چقدر گذشت نمیدونم. بی حرکت نشسته بودم و به کوپر 

نه برد وهای خرید رو به آشپزخکه دور خونه میچرخید نگاه میکردم که سیاوش پایین اومد و کیسه

 . گرفتم و نگاه به پایین دوختم. به سمتم گرفتی آب گرمی رو و بعد از چند دقیقه کیسه

 «ممنون -

هایی که خریده بود رو شست. نمیدیدم که چی بود. اما چیزچیزی نگفت و برگشت به آشپزخونه.  

گرفتم، اون کار ای کیک آورد. خوردم و انگار تازه جون بعد از چند دقیقه برام چای نبات و تکه

میکرد و من زیر چشمی از الی ورودی آشپزخونه نگاهش میکردم. چیزی رو روی تخته ریز میکرد. 

خسته بودم هنوز، تنم انگار له شده بود. دراز کشیدم و دیدمش که نگاهم کرد و بعد دوباره با ظرفی 

عد ستاد تا قرص رو بخورم و بهای ریز شده، لیوانی آب، مُسَکِن. ایو لیوانی آب به سمتم اومد. میوه

 لیوان رو از دستم گرفت. 

 «یه کم میوه بخور تا غذا آماده بشه... -
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 نگاهش کردم. 

 «خودت چیزی خوردی؟ -

 ام کنه؟هام نگاه نمیکرد. میخواست تنبیهبه چشم

 «میخورم -

 م کردمپشتش رو کرد و دوباره رفت سراغ کارش. بغض دوباره هجوم آورد به گلوم. خودم رو قای

ها به خاطر درد بود، به خاطر قهر های مبل و آروم گریه کردم. نمیدونستم این اشکبین کوسن

نیم ساعتی پهلو به پهلو شدم و بعد بوی خوبی به هام. بود، یا به خاطر باال و پایین شدن هورمون

ندم چرخو تر از من داشت خودش رو میکشت و من نگاهمشامم خورد. بوی دل و جیگر. کوپر گشنه

سمت آشپزخونه و دیدم که روی بالکن آشپزخونه، توی اون گرما و رطوبت جلوی منقل ایستاده و 

ای خیلی ریز به کوپر میده. دلم میخواست از پشت بغلش کنم هارو باد میزنه و گهگاهی تکهسیخ

لش طور بغتوی مغزم بیافته به این فکر کردم که اون دختر زیبا هم این  و بعد انگار که خوره

هام رو روی هم فشردم. کاش کور میشدم نمیدیدمش. کاش قلم پام میشکست و میکرد؟ چشم

اونجا نمیرفتم. کاش اون سینای لعنتی اصال پاش رو توی دفترم نمیگذاشت و هیچ قهر و دعوایی 

اومد. کاش همون روز که گل و کادوش رو گرفتم میبردم و به سیاوش نشون میدادم. پیش نمی

 .. با شنیدن صداش به خودم اومدم. کاش.

 «ترانه ... بیا غذا -

ه هارو توی سینی همرابلند شدم و پتو رو گذاشتم روی مبل و به سمت آشپزخونه رفتم. سیخ

ریحون و نون گذاشته بود. به عادت همیشه صندلی رو برام عقب کشید و نشستم و بعد رو به روم 

 ستم خالی کرد.جا گرفت. چند سیخ رو توی بشقاب جلوی د

 «بهتر شدی؟ -
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 های تو دستش بود. نگاه و حواسش به سیخ

 «آره. مرسی -

 «بخور یه کم جون بگیری... -

رفم رو ظچیز نتونست جلوی اشتهام رو بگیره. خوردم و سیاوش دوباره و دوباره گشنه بودم و هیچ

 شدم عقب کشیدم. سیر که افتادم. ی خونه غش میکردم و میپر کرد. اگر نبود حتما گوشه

 «ممنون. خیلی خوشمزه بود... -

 سرش توی گوشیش بود و مشغول جواب دادن به اس ام اس کسی. اگر اون دختر بود چی؟

 «نوش جونت -

اختم. باالی صفحه اند های کثیف رو به سمت سینک بردم و آروم نگاهی به اسمبلند شدم و ظرف

کش هارو به دست کردم. نگاهم نمیکرد اما فهمیده رضا بود، نفسی با خیال آسوده کشیدم و دست

 بود. 

 «من خودم جمع میکنم اینجارو. برو استراحت کن -

 «خوبم -

 یموبایل رو روی میز گذاشت و بلند شد و به سمتم اومد. دستش جلو اومد تا مچم رو بگیره و نیمه

 رد. ک م رو بیشتری دلظرف رو گرفت. اتفاقی که ناراحتی تو راه پشیمون شد و به جای دستم

 «ترانه خانم. من میشورم با این حالت میخوای ظرف بشوری آخه؟ -

 این ترانه خانم گفتن رو دوست نداشتم. 

 «نه میذارم توی ماشین فقط سیخارو میشورم -

 «خودم انجام میدم -
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 «نه. میتونم -

هم قبول کرده که دور باشم دلم  کرده بودم و از اینکه میدیدم اون دلم گرفته بود. خودم دوری

میگرفت. ظرف رو از دستش کشیدم و به سمت ماشین ظرفشویی رفتم. چیزی نگفت و برای جمع 

بعد از جمع و جور کردن چای ریخت. دوتا. شاید میخواست حرف بزنیم. کردن بالکن بیرون رفت. 

 م. دراز کشیده روی مبلهام رو شستم و به نشیمن رفتزودتر از من از آشپزخونه رفت و من دست

ی رو به روی تلویزیون. دو نفره سرش توی موبایلش بود. من هم نشستم روی مبل سه نفره

نگاهی به گوشیم کردم. مامان اس ام اس داده بود و حالم رو پرسیده بود. لیدا هم همینطور، سپهر 

و پتو رو کشیدم دور تنم و جواب مامان و لیدا رو که حالم رو پرسیده بودند دادم  هم زنگ زده بود.

 به سپهر زنگ زدم. 

 «کجایی تو؟ -

 «سالم... -

 گفتم سالم و سیاوش نیم نگاهی بهم کرد و بعد دوباره سرش رو برد توی گوشی.

 «علیک. کجا پاشدی رفتی یهو؟ -

 «شمالم -

 «میدونم. اون عصا قورت داده پیشته دیگه؟ زورش نکردی برگرده که؟ -

 «آره هست -

چه مرگتونه شما دوتا؟ واسه چی ول کردی رفتی یهو؟ اون احمق چه غلطی کرده بود که  خوبه. -

 «فکر کردی خیانت کرده بهت؟ هوم؟ داشت سکته میکرد امروز...

 «چیزی نیست سپهر... حاال بعد حرف میزنیم -
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ن وچرا نگفتی اون حمال پاشده اومده دفترت؟ به خودم میگفتی آتیشش میزدم تا اینطوری بینت -

 «شدشکر آب نمی

 «مهم نیست سپهر جان. گذشته دیگه -

 «نمیدونی کی آدرست رو بهش داده؟ -

 «نه. مهم نیست واسم. هر کی داده... مهم نیست -

 «من خودم پیداش میکنم... بین خودمونه دیگه حتما -

 «ی این چیزارو ندارممیسپرم به خودت. حوصله -

 «باشه... نگران چیزی نباش. ترانه؟ -

 «جان... -

الکی نذار بینتون فاصله بیافته. میدونی که سیاوش اهل دروغ و خیانت نیست... بینتون رو خراب  -

 «نکن...

 «باشه -

 «هامراقب هم باشید... زود هم برگردین. بابات زنگ بزنه میگم با من نیستی -

 «باشه دهن لق... -

 «فعال خداحافظ -

 «خداحافظ -

هاش رو چک میکرد. نفسی بیرون دادم. تحمل و نگاهش کردم. ایمیل موبایل رو روی میز گذاشتم

 اش گرفته بودم و حاال اون بود که تالفی میکرد. بهام بگیره. لوس شده بودم. نادیدهنداشتم نادیده
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ها نگاه کردم. توی یکی از اونها نبات انداخته بود. دست دراز کردم و لیوانم رو برداشتم و لیوان

 مت اون هول دادم.سینی رو به س

 «اتسرد میشه چایی -

بدون اینکه نگاهم کنه، دست دراز کرد و چای رو برداشت. قصد نداشت حرف بزنه. میشناختمش. 

هارو عوض کردم و بعد خودش رو سرگرم کرده بود. ناامید پاهام رو جمع کردم توی شکم و کانال

ز ام رو روی میلیوان خالیشده.  شروع کردم به دیدن فیلمی که معلوم بود خیلی وقته شروع

ا آرامش بود. دیروزی که میتونست بهای دیروز اتفاق گاه دوختم به تلویزیون و حواسم پین گذاشتم.

توی بالکن نوشیدنی خنک بخوریم. کمی روی پلو با مرغ براش درست کنم، بعد تموم شه. زرشک

خند از هم ی چرت بزنیم و بعد با لبپاش بشینم و خودم رو لوس کنم و ببوسمش. فیلم ببینیم، کم

 جدا بشیم و قبل خواب فکر کنیم به اینکه چقدر خوشبختیم که هم رو داریم. 

 «کی میخوای برگردی تهران؟ -

نگاهم از روی تلویزیون کنده شد و چرخید سمتش که هنوز نگاهش به موبایلش بود و من نیم 

 رخش رو میدیدم. 

 «نمیدونم -

 «تنها ولت کنم برم... مخصوصا با این حالت میدونی که نمیتونم -

 چیزی نگفتم. مهم بودم هنوز. دوستم داشت. 

میمونم تا وقتی که اینجایی... البته اگه قیافمو مثل جای دستام نمیتونی تحمل کنی بگو تا هر  -

 «وقت هستیم جلوی راهت سبز نشم

 اهم رو ببینه. تلخ بود. زهر داشت. دلخور نگاهش کردم. اما نگاهم نکرد تا نگ

 «اینجوری نگو... -
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 هام بیرون اومده بود نکرد. انگار که حرفی نزدم. هیچ توجهی به کلماتی که به سختی از لب

و بگم  مکن فقط حدودی بهم بگو تا کی میخوای بمونی... تا من تلفنی فعال کارهام رو هماهنگ -

 «که کی میام

 نمیخواستم عالفش کنم.

 «بری برو. من میگم لیدا بیاد پیشمتو هر موقع میخوای  -

 ای گرفت و گوشی رو بهنفسش رو داد بیرون. انگار که چیزی میخواست بگه و نگفت. شماره

 گوشش چسبوند. 

سالم... احوال شما... ممنونم مرسی. ببخشید من این موقع شب مزاحمتون شدم...حاج آقا من  -

ور حواسم به همه چیز هست به رضا هم سپردم هر شاید تا آخر هفته نتونم بیام گیرم اینجا. دوراد

کاری شما دستور فرمودین انجام بده.. شرمندتون شدم... نه خواهش میکنم ممنون... نه خیر 

 «مشکلی نیست مرسی... شبتون بخیر

گوشی رو پرت کرد روی میز و لیوانش رو هم. قهر سیاوش از هر چیزی بدتر بود. من بد عادت 

-هربونیمن رو به مگردونه، نگاهم نکنه، اخم کنه، تلخی کنه. برندیده بودم روشده بودم. هیچ وقت 

دست دراز کردم و هاش رو بست. اش عادت داده بود. کوسن رو زیر سرش صاف کرد و بعد چشم

کنترل رو برداشتم و تلویزیون رو خاموش کردم. ظرف آب کوپر رو پر کردم و کنار دستش که 

زد گذاشتم و چراغ دستشویی پایین رو روشن کردم که اگر  روی تشک قرمز رنگش چرت می

میخواست دستشویی بره راه رو گم نکنه. نگاهی به سیاوش کردم که با اخمی روی صورتش مثال 

هاش رو باز کرد و خوابیده بود. پتوی نازک رو از روی مبل برداشتم و روی تنش کشیدم. چشم

 م لب زدم. نگاهم کرد. باید حرف میزدم؟ میترسیم. آرو

 «شب بخیر... -
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ای بگم اما من فرار کردم و با ضربان بی حرف خیره نگاهم کرد، انگار که منتظر بود چیز دیگه

قلب باال نشستم روی تخت و فکر کردم. به اینکه چقدر ضعیف شده بودم. اصال شبیه خودم نبودم. 

رانه ده بود من نبودم. این تساعت گذشته مدام گریه کر بیست و چهاری حساس که توی این ترانه

ای بگه و گریه امونش نده حرف نمیزد رو نمیشناختم. هم من هم سیاوش که از ترس اینکه کلمه

آدم گفتگو بودیم. اصال باهم قرار گذاشته بودیم که تحت هر شرایطی حرف بزنیم. اما امروز، من 

است؛ ده گرفتن و قهر کردن اشتببه جای حرف زدن فرار کرده بودم. ترسیده بودم، عقلم میگفت ندی

احساسم اما میگفت پس من چی؟ اگر سیاوش هم مردی رو نیمه برهنه توی دفتر کار من میدید 

هزار جور  افتادبه راحتی عقب نشینی میکرد؟ برای اون اشکالی نداشت اما اگر برای من اتفاق می

ر اون زن اش تنگ بود و تصویگیج سرم رو بین دستهام گرفتم. دلم بروصله به من میچسبوندند. 

از ذهنم بیرون نمیرفت. تصویر اینکه برای مدت بسیاری اون زن ستاره نام، کنارش میخوابید و 

باهاش رابطه داشت آزارم میداد. اینکه حس میکردم روزی روزگاری به تن اون دست زده و معاشقه 

وجودم رو بگیره. اگر اون شد حس بدی تمام کرده و حاال میخواد تن من رو لمس کنه باعث می

اومد. حتی به این هم فکر میکردم ها به سراغم نمیزن رو نمیدیدم شاید هیچ کدوم از این حس

ی جنسی هم داشته ها رابطهکه اگر همین االن همه چیز بین من و سیاوش درست بشه و بعد

ز ستم؟ آیا اصال من اباشیم آیا سیاوش من رو با اون مقایسه میکنه؟ آیا من به جذابی اون زن ه

ایی هها و خیاالت بی منطق و عجیبی به سرم میزد. فکراون بهتر خواهم بود؟ منِ بی تجربه. فکر

متم شد وقتی دست به سکه اینقدر توی این چندین ساعت گاهی واقعی جلوه میکرد که باعث می

انتی دلم میدونستم که خیبیاره خودم رو عقب بکشم. مشکل از اون نبود. اشتباه کرده بود اما تهه 

ندونی برات  هاروهام کنار بیام. شاید گاهی اوقات اگر یک سری چیزنکرده اما نمیتونستم با دونسته

خیلی بهتره و من بیچاره همه چیز رو میدونستم. حتی اون طرف رو هم دیده بودم. حاال کامال 

ی هم فشردم. شاید باید من هم هام رو روای تصور کنم... چشممیتونستم سیاوش رو با زن دیگه

ام. یا موهام رو رنگ میکردم و گاهی هم فرشون برنزه میکردم، یا نگینی میگذاشتم روی بینی
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هام رو فشردم روی هم. نه. من همچین آدمی نبودم. من خودم رو دوست داشتم. میکردم... دندون

و انتخاب کرده بود، گفته من خودم بودم. تمام عمرم تالش کردم که خودم بمونم. سیاوش من ر

بود که اون رو هیچ وقت دوست نداشته، گفته بود که اون رو فقط برای نیاز میخواسته... انگار 

ی جنسی بخش مهمی از روابط زناشویی مشکل همین بود. چه میخواستم و چه نمیخواستم رابطه

زیبا  باهاشون ارتباط داشتههایی که سیاوش ی اون زنبود. فکر میکردم به اینکه اگر من به اندازه

ام خواهد اومد؟ من زنی نبودم که مدام بخوام خودم رو برای مردی و کافی نباشم چه بر سر زندگی

های معمولیِ قدیمی، یا راضی نگه دارم... اما... مثل زندرست کنم، یا مدام تالش کنم مرد رو 

ار هام رو فشبا کف دست چشمبودم.  هایی که دور و برم بودند نگران شدهها و زنشاید مثل مادر

ام میومد عقلم رو از دست داده بودم و تنها های مزخرفی که به کلهدادم. به طور قطع با این فکر

ت بلند شدم و به سمفکر و خیاالت عجیب و غریب حرف زدن با سیاوش بود.  ی از بین بردنچاره

ره برگشتم سمت تخت اما باز هم پشیمون شدم. در رفتم، دوباره ایستادم. حتما االن خواب بود. دوبا

م، روی هارو پایین اومدمیتونستم حداقل یک سری بهش بزنم. شانسم رو امتحان میکردم. آروم پله

ی مبل افتاده بود. نگاه چرخوندم. رو به روی پنجره ایستاده بود و به حیاط مبل نبود پتو روی دسته

 و سرتاپام رو برانداز کرد. نگاه میکرد. با شنیدن صدای پام برگشت 

 «چی شده؟ حالت خوبه؟ -

 «چیزی نیست... اومدم... حرف بزنیم -

 بی حرف نگاهم کرد. ادامه دادم.

 «اگه خسته نیستی -

 «نه... خسته نیستم... -

 یدوباره برگشت سمت پنجره و دیدم که خیره بود به همون تاب خاطره ساز سفید رنگ گوشه

 حیاط. 
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 یلی احساسات ضد و نقیض دارم سیاوش... توی راه مدام داخل آیینه صورت آشفتهاز صبح... خی -

 «ی اون زن زیبا هستم یا نه...خودم رو نگاه کردم تا ببینم به اندازه

 با این حرفم چرخید سمتم و با اخمی نگاهم کرد. ادامه دادم. 

داشته باشه، هر چقدر یه زن هر چقدرم هم عزت نفس داشته باشه، هرچقدر اعتماد به نفس  -

مستقل باشه و روی پای خودش بایسته باز دوست داره برای مردش زیبا باشه، زیبا ترین باشه، 

ی ااش هم بهترین رابطهی جنسیبهترین انتخاب زندگیِ مردش باشه... دوست داره حتی رابطه

ن دم که آیا من بهتریاش داشته. از صبح مدام این هارو از خودم پرسیباشه که اون مرد توی زندگی

 یسیاوش هستم؟ بهترین سیاوش خواهم بود؟... میدونم جواب تو چیه... اینکه من اولین تجربه

ی اینارو میدونم. میدونم که دروغ نمیگی... اما... توی ذهن آدمیزاد همه عشقی زندگی توام. همه

ی که ته که دستای تو، دستایی اون دختر میاد جلوی چشمم یادم میافچیز میاد و میره. وقتی قیافه

اس که بخوام به خاطر اتفاقات گذشته همیشه من رو نوازش کرده، به اون دست زده... مسخره

تورو سرزنش کنم... نمیتونم بگم چرا باهاش رابطه داشتی، اما میتونم بگم که حق نداشتی بیاریش 

دونستی که بهت حس داره توی خونمون. حق نداشتی زنی رو که بارها باهاش رابطه داشتی و می

ی خودم میدونستم... برای این موضوع ای که من توش عاشقت شدم و اونجارو خونهبیاری تو خونه

اش هیچ منطقی ندارم. پرم از احساسات و فکر و خیاالی محکم ایستادم و دلخورم... اما برای باقی

 یاگر تمام جزییات رابطه عجیب و غریب. تو بگو چیکار کنم؟ تو بگو که اگر جای من بودی...

ارو هی من رو میفهمیدی چی به سرت میومد؟ دوست داشتی جای لمس باقی مردنزدیک گذشته

 «لمس کنی؟

 پرید وسط حرفم.

 «هیس.... -

 بیحرف و پرسشگرایانه نگاهش کرد. 
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 «برای اینکه دردت رو بفهمم توضیحاتت کافی بود. چرا میخوای غیرتم رو بازی بدی؟ -

 «ات بدم... میخوام حالم رو بفهمیام بازینمیخو -

 «میفهمم. چرا فکر میکنی نمیفهمم؟ -

تکیه دادم به پنجره و منتظر نگاهش کردم. نگاه چرخوند توی صورتم. حالت نگاهش غمگین و 

 ناراحت بود. 

اینایی که داری میگی یه مشت احساسات بی منطقه که خودتم جوابش رو میدونی. میدونی که  -

که وجود داره. هیچ زن  ن رو به وجد میاری... این واقعیتیها زنی هستی که از هر لحاظی متو تنه

اما میدونی فکر و خیاالت من چیه؟ فکر و خیاالت من یه مشت ای هم نمیتونه تغییرش بده... دیگه

 «احساسات و فکرای بی منطق نیست ترانه. فکر و خیاالت من واقعیت محضه...

 گیج نگاهش کردم. ابرو در هم کشیدم و

م با ای عاطفی من باشی. فکر میکنی من چیزی از رابطهتو شانس اینو داشتی که اولین تجربه -

رو یادم میاد؟ فکر میکنی مردی که برای نیاز با زنی رابطه داره بعدش میشینه و بهش زنای دیگه

های من هیچ چیزی از رابطه فکر میکنه و به عنوان یادگاری توی ذهنش نگه میداره؟ نه ترانه. ابدا.

ه یام به خاطر نمیارم. چون در واقع اصال چیزی وسط نبوده که بتونم به خاطر بسپارم. مثل گذشته

؟ نه. برای من هر بهش فکر میکنی؟ هات رو یادت میمونهغذا خوردن نیاز. مثل نیاز به غذا. تو

م پسش دادم. تموم شد و رفت. اما هایی بوده که خوردم و بعدچیزی که توی گذشته بوده مثل غذا

سینا برای تو همین بوده؟ نه. این منم که با دیدن سینا به یاد میارم که تو به این آدم دوستت دارم 

اینکه  ی سطحی از سر نیاز؟ دردگفتی. دوستش داشتی، کنارش بودی. این دردش بیشتره یا رابطه

رو وضعش از ستره یا دیدن یه زنی که کسی به همه چیز زندگی تو بگه شیرین تر از عسل بیش

معلومه توی چه منجالبی زندگی میکنه.... کدومش ترانه؟ فکر میکنی من نفهمیدم معنی اون 

نوشته چیه؟ فکر میکنی من به این فکر نکردم که آیا من از اون مرد بهترم یا بدتر؟ که کاش اصال 
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تم و پولدار بودم؟... تو خودت رو با من هم دکتر بودم؟ کاش خوشتیپ تر بودم؟ کاش خانواده داش

های جووون پولدار در میاد مقایسه کردی اش از بودن با پسرارزش که تمام خرج زندگییه آدم بی

ردم میلیونی میخره... حاال بگو. من بیشتر مُ پولدار دکتر که برات گردنبند و من خودم رو با یه بچه

 «تو؟ های توی سرم... یاو زنده شدم با این فکر

ای فکر نمیکردم خودش رو با سینا مقایسه کنه. به حرف و مبهوت نگاهش میکردم. شاید ذرهبی

 نظرم سیاوش اصال با سینا قابل مقایسه نبود. 

راه میدادم... من رو ببخش... اما باز هم میگم... به  مونمن مقصرم. نباید اون آدم رو تو خونه -

ام به دلیلی غیر از تنها دارایی من هستین، حتی یه لحظهخدا، به جون خودت، به جون رضا که 

کمک کردن توی خونه راهش ندادم... به خدا که حتی بیشتر از ده دقیقه زیر یه سقف باهاش 

نموندم. من فقط خواستم کمک کنم. چون خودمم توی خیابون خوابیدم، چون خودمم بدبختی 

ی اده رو پس بزنم... باور کن حتی لحظهکشیدم. نخواستم کسی رو که دست به سمتم دراز کر

ام باهاش هم به ذهنم نیومد. چون تورو دارم. چون تویی که همه فکرمو مشغول خاطرات گذشته

کردی. چون به خاطره توئه که دارم خودم رو به آب و آتیش میزنم تا پول جمع کنم و عروسم 

اعتماد کن. شاید پس فردا یکی اومد و یه شی... توروخدا ترانه... یه کم منو باور کن... یه کم بهم 

چیزی از من بهت گفت، شاید اصال عکسی نشونت داد... تو باید ول کنی بری؟ بیا بزن توی 

گوشم. بیا هر چی از دهنت در میاد بهم بگو اما فرار نکن. وایسا حقت رو بگیر. اگه میومدی حرف 

صاف... انکردم که راهش دادم... اما بیمیزدی من نمیگفتم غلط کردم؟ میگفتم. االنم میگم غلط 

خیانت؟... منی که از وقتی حس کردم دوستت دارم حتی نگاه به زنی ننداختم بهت خیانت کنم 

 «ترانه؟...

 ام. ام لرزید و اشکی چکید روی گونهچونه



@yekefarvardin یک فروردین نویسنده : هلیا.ع 

698 
 

وقتی اون دختر رو دیدم گفتم حتما با دیدن سینا و اونجوری رفتنت و زنگ نزدنت همه چیز  -

 «م شده... چی میگفتم؟...تمو

 قدمی نزدیک اومد. سر کج کرد و نگاهم کرد. 

 «یعنی هر وقت بحثمون شد یعنی همه چیز تموم شده؟ هوم؟ -

 «با دیدن اون دختر آره. فکر میکردم رفتی سراغ یکی دیگه... -

ی که اترانه من راحت به دستت نیاوردم که راحت از دستت بدم... چطور فکر میکنی سر مسئله -

میدونم تقصیری نداری ولت کنم و برم با یکی دیگه؟ این دوست داشتنه؟ دوست داشتن من 

 «اینقدره ترانه؟

 «نه... -

 «پس چی؟... -

چرا ازم انتظار داری توی اون شرایط منطقی فکر کنم سیاوش؟ من شوکه بودم. خسته بودم،  -

دیدم اونم زمانی که برای بار اول باهم  اتترسیده بودم. یه زنی رو با اون وضع و اوضاع توی خونه

 «ای میکردم؟بحث داشتیم و تو ازم عصبانی بودی... چه فکر دیگه

 به بیرون از پنجره.  دوختدست کشید به موهاش و نگاهش رو 

 «حق داری... -

 چیزی نگفتم و من به جای اینکه به حیاط نگاه کنم به نیم رخش نگاه کردم. 

 «من رو ببخش... -

 رو قورت دادم. همون قدری که به من سخت گذشته بود به سیاوش هم سخت گذشته بود.بغضم 
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به اون کادو و گل بهت زودتر نگفتم... توام من رو ببخش. اگه زود قضاوتت کردم، اگه راجع -

 «معذرت میخوام

 اش رو دوخت به صورتم. های خسته و غمگیننگاه چرخوند سمتم و چشم

ای شک هنوز داری نسبت به اون موضوع میتونم بهت ثابت کنم... اگه ذرهباورم میکنی ترانه؟  -

 ی اینا ساعت به ساعتشی رضا... همهاز دوربینای جلوی خونه، حرفای رضا، دوربینای جلوی خونه

 «هست...

 دست گذاشتم روی بازوش. 

 «نگو سیاوش... لطفا.... -

 نگاهی به دستم که روی بازوش بود کرد. 

 «دی. برگشتیم... بهت نشون میدم...هارو بریزه روی سیتم جفت فیلمای دوربینبه رضا گف -

 با دلخوری نگاهش کردم.

 «نکن اینطوری سیاوش... باورت دارم... -

 نگاهش رو از صورتم گرفت و دوباره به بیرون دوخت.

 «کی میتونم دوباره بغلت کنم؟ هوم؟ -

 هاش بدون تعللیانداختم دور کمرش. دستدلم ریش شد، بازوش رو کشیدم سمت خودم و دست 

 دور تنم پیچید. تنش رو بو کشیدم. از دیروز دلم برای این آغوش تنگ بود.

تورو خدا دیگه هیچ موقع، وقتی نوازشت میکنم، دستات رو میگیرم، خودت رو عقب نکش....  -

 «هیچی به این اندازه غرورم رو له نمیکنه

 لب زدم.
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 «ببخشید... -

ا عمیق و ب نرم بوسیدمش و اون .هام رو گیر انداختلببوسید، چند بار. سرباال بردم و موهام رو 

بوسید. خشونتی بیشتر از هر موقع. خشونتی که شاید به کار میبرد تا به خودش و من  خشونت

هاش کمرم رو نوازش کرد و بعد از دقایقی سرش رو عقب کشید. ثابت کنه که مال همیم. دست

ای هش کردم و لبخند کمرنگی زدم. این بوسه رو میخواستم برای اینکه تمام تنشنفس زنان نگاه

 ساعت رو از بین ببرم. بیست و چهار این 

 «توت فرنگی من... -

 لبخندم عمیق تر شد. 

 «دلت درد میکنه هنوز؟ -

 «کم... تو از کجا فهمیدی؟ -

 بعدشم یه نگاه به تقویم انداختم و ات رو دیدم...خواب بودی اومدم بهت سر بزنم... پد بهداشتی -

 «مطمئن شدم. محض اطمینان دو بسته از همونایی که داری هم برات گرفتم...

 ام گرفت. خنده

 «مرسی... -

 ام رو بوسید و بعد روی دست بلندم کرد. ترسیده گردنش رو چسبیدم. سر جلو کشید و پیشونی

 «چته یهو...اِ... -

 «امبریم بخوابیم. خسته -
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 سیاوش

 اهرابطمون میگذشت. یکسالی که پر بود از خوشی و حتی توی ناخوشی نزدیک به یکسال از

رفت. هام به خوبی پیش میهم کنار هم ایستاده بودیم. اسفند ماه بود. ماه بدو بدو برای عید. کار

هام توی آموزشگاه حقوق خوبی بابت فعالیتآموزشگاه روی روال خودش افتاده بود و هر ماه 

ال های زیادی داشتیم. س امنین ماه سال بود و ثبتترشلوغهم همین طور، باشگاهمیگرفتم؛ 

 ی خیریه بزرگ روی جایزه شده بود، دو بازارچهبرندهبود، برای عکسی  هم برای ترانه خوبی

اد دبا موفقیت برگزار کرده بود، برای یکی از دوستانش و به اصرار اون عکاسی عروس انجام 

تیمی جمع کنه و عکاسی عروس رو شروع  بسیار راضی بود و حاال فکر میکرداش که از نتیجه

ب و به نظرم شغل مناس ها باشهکنه. گفته بودم دوست ندارم هر شب تا دیر وقت توی عروسی

، اما به تصمیمش احترام میذارم، گفته بود قرار نیست اینکار رو بکنه، عکاسی قبل اون نیست

ها در حال ست تیمش. حاال هم این روزها رو میسپره به داز مراسم رو انجام میده و باقی چیز

 هایی بود که براش میفرستادند.تحقیق و بررسی رزومه

ماه قبل، یعنی روز هجدهم بهمن، که روز تولدم بود، من رو دعوت کرد به دفترش. داخل که 

رفتم همه جا پر از شمع و گل بود. لباس قرمز رنگ زیبایی پوشیده بود، آرایش کرده بود، کیک 

من هم بغلش کرده بودم و سخت بوسیده بودمش. این اولین  ود، غذا درست کرده بود.پخته ب

سورپرایز زندگیم بود. گفته بود بقیه رو دعوت نکردم چون میدونم که تنهاییمون رو به هر 

چیزی ترجیح میدی و من لبخند زده بودم از اینکه اینقدر خوب من رو میشناسه. کادو یک 

ام رو به ساعت فهمیده بود. خوشحال شدم ت گرفته بودم. عالقهساعت خوشگل و گرون قیم

 .و از فکر بیرون اومدم که باز شد نگاه چرخوندم سمتش شوناش. در خونهو غر زدم از گرونی

 خوشتیپ و ساده مثل همیشه به سمت ماشین اومد و نشست.

 «سالم... -

 «سالم نبات من...خوبی؟ -

 لبخند زنان کمربندش رو بست. 
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 «تو خوبی؟ خوبم -

 «شکر... -

 «من خودم میومدم سیاوش... این همه راه توی این ترافیک واسه چی میای دنبالم آخه؟ -

دنده رو جا به جا کردم و عینکم رو به چشمم زدم. آفتاب درست رو به روم بود و به غروب 

 میرفت. 

 «راهی نبود... از آموزشگاه اومدم... چه خبر؟ خوشگل شدی -

 «بابام بود...ای وای...  -

 نگاهم چرخید سمت بنز مشکی رنگی که از کنارمون گذشت و داخل کوچه شد. 

 «دید؟ -

 «آره فکر کنم -

 ، انگار کمی سرعتش رو کم کرده بود. می وسط نگاه کرداز آیینه

 «میخوای وایسم؟ دعوات میکنه یعنی؟ -

وی ین چند ماه هی تای نیست... اما خب... توی اها میان دنبالم... مسئلهنه بابا... همیشه بچه -

 «حرفاش گفته اگه کسی هست بیا بگو و اینا...

 نگاهم چرخید سمتش. بنز رفت داخل پارکینگ و 

 «االن به من میگی؟ -

به این مسائل باهاش حرف بزنم. اگه خب من نه حوصله داشتم نه آمادگی که بخوام راجع -

  «ی اینکه بخواد کنترلم کنه ندارمبگم بدتر حساس میشه... منم حوصله

 جا به جا کردم.  عصبی دنده رو
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خب وقتی تو یه جوری گفتی که انگار کسی نیست اولین فکری که میکنه میدونی چیه؟  -

اینکه من اونقدر جدی نیستم توام از ترس اینکه خانوادت بفهمن من جدی نیستم و واسه 

 «ی سطحی و وقت تلف کردن میخوامت مخفی کردی و چیزی نگفتی...رابطه

 نچی کرد.

 «ناییش میکنی؟سیاوش چرا ج -

جنایی نیست عزیز من.... یکسال گذشته. یکسال کمه؟ فکر میکنی مامان باباها نمیفهمن؟  -

 «االن نمیگه یکسال میره میاد با پسره هیچی به هیچی...

 نگاهش رو روی نیم رخم حس کردم. 

 «منظورت چیه؟ -

راهم د شرایط رو فمنظورم اینه که باید بهشون بگی، حتی اگه خواستن من رو ببینن بای -

 «کنی...

 حرف نگاهم کرد. به وضوح استرس رو توی وجودش حس کردم. بی

 «ترانه؟ -

 خیره شد به رو به رو.

 «جان... -

 «اصال دوست داری من رو باهاشون آشنا کنی؟ -

 با دلخوری نگاهم کرد.

 «چه حرفیه میزنی سیاوش -

 «تردید داری... میفهمم -

-»... 
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 هم کرد و من نگاهم به خیابون بود. دستش رو گرفتم، نگا

اما دیر یا زود باید اینکارو بکنیم دیگه... من میخوام همیشه  نبات من... میدونم میترسی... -

 «پیشم باشی. باید چیکار کنم؟

 روی دستم رو نوازش کرد. 

نترس. من خودم میدونم کمم برات. میدونم که باید خیلی بیشتر از االن تالش کنم تا  -

ی بهتر، ماشین بهتر، زندگی بهتر برات بسازم... اما سعی میکنم به مادر و پدرت ثابت کنم هخون

ی من دوستت نداره و مراقبت نیست... نترس... شاید اولش سخت بگیرن، کس اندازهکه هیچ

 «بهت بگن نه... اما میگذره... درستش میکنم...

 هاش سرد شده بود.نگران نگاهم کرد. دست

 «مطمئنی؟ -

 «آره... نگران نباش. حاال بگو ببینم... تمرین کردی یا نه؟ -

ام تا بهش اومد خونهی من. نزدیک به شش ماه بود که سه روز در هفته میمیرفتیم خونه

 بوکسینگ یاد بدم. عالقمند و پیگیر بود.کیک

 «وقت کردم من؟ -

 «حق داری. شلوغ بودی... کوپر رو چرا نیاوردی؟ -

 «دوباره فکر میکرد داریم کتک کاری میکنیم بیافته به جونمون؟ میاوردم تا -

ارس من رو میزنه و پ موقع براش میت میگرفتم فکر میکردام گرفت. راست میگفت. هر خنده

 افتاد.هامون میمیکرد و به جون پاچه

 ترانه

رده ای که سیاوش برام درست کشب خسته و کوفته، از تمرین سخت و سنگین از شام خوشمزه

بود به خونه رفتم وقتی که فکر میکردم همه خوابن گل بهار گفت که پدرم توی اتاق تلویزیون 
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ام پایین انداختم و همون طور که ام رو از روی شونهدلیل استرس گرفتم. کولهمنتظرمه. بی

مانتوم رو در میاوردم به سمت بابا رفتم. نشسته روبه روی تلویزیون خاموش، کتاب به دست و 

 عینک به چشم منتظرم بود. 

 «سالم بابا... -

 سرباال آورد.

 «سالم... بیا بشین -

نشستم رو به روش. معموال هیچ وقت از بابام نمیترسیدم. به غیر از اون روز شوم که ازش 

 کتک خوردم.

 «چیزی شده؟ -

 «به اون پسره یا نه...نه... خواستم ببینم تو میخوای چیزی رو بهم بگی راجع -

یگه ات رو ببینم، دامروز سیاوش شیرم کرده بود، گفته بود که دیگه وقتشه که خانوادهکل 

یدم اما. میل نبودم. میترسکم جلو بیام و دستت رو بگیرم و خانومم شی، منم بیوقتشه که کم

ها میترسیدم. با اینکه میدونستم حرف حرفِ خودمه اما... دوست داشتم همه سیاوش از مخالفت

 ودم بخوان. رو مثل خ

س ی ما دعوا و این طور حرفا نیست... پچرا نگفتی با کسی هستی؟ میدونستی که توی خونه -

 «چرا نگفتی؟

 «آماده نبودم... -

 «چرا؟ -

استم ای حرف بزنم باید پاش بایستم. نمیخوبه رابطهدیگه نوجوون نیستم بابا، اگه بخوام راجع -

 ای نمیداد احساسی خوبیامان بگم. اگر یه درصد نتیجهزود و تند بیام همه چیز رو به تو و م

 «نداشتم...
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 «خب یعنی االن نتیجه داده؟ -

 سری به عالمت مثبت تکون دادم. 

 «این پسره... همون سیاوشه -

 دوباره سرم رو تکون دادم.  

 «خب... بگو ازش برام. چطوری آشنا شدین؟ -

ه رتیب دادم... سیاوش هم به عنوان یه نمایندسال پیش... واسه بهزیستی نرگس یه بازارچه ت -

 «م بود...از خود بهزیستی کمک

 «کار میکنه اونجا؟ -

 «نه... اونجا بزرگ شده -

 سکوت شد. بی حرف نگاهش کردم. لبش رو با زبون خیس کرد و نفسی بیرون داد. 

 «پس پدر مادر نداره... مردن؟ -

 «نمیدونه... از سه سالگی اونجا اومده -

 «کارس؟چی -

باشگاه بدنسازی داره... خودش مربی کیک بوکسینگه، قبال پلیس بوده االن از کارش بیرون  -

 «اومده... االنم غیر از باشگاه مدیر یه آموزشگاه حفاظته...

 اش. انگار که رفت توی فکر. اخم نشست روی پیشونی

 «چرا بیرون اومده؟ -

یری میکرده و کرده... بعد مجبورش کردن استعفا ای رو نباید پیگدقیقا نمیدونم، یه پرونده -

 «بده...

 سکوت شد. سکوتی که حس خوبی بهم نداد. نگاهش دوخته شده بود به زمین. سر کج کردم. 
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 «بابا؟ -

صورتش یک جوری بود، یک جوری که تا به حال ندیده بودم. یک جور عجیب،  نگاه باال آورد.

 یک جور غریب.

 «دوستش داری؟ -

به دوست داشتن مردی سخت بود. سرم رو تکون دادم. یعنی آره. اعتراف کردن پیش پدرت، 

 رم، براش میمیرم، همه چیزمه...دوستش دا

 «برو بخواب -

 حس خوبی نداشتم.

 «همین؟ -

 «بهش تحقیق کنم... اگر مشکلی نبود، یه جلسه میذاریم برای آشناییباید راجع -

 به سیاوش تردیدی نداشتم. نفسی بیرون دادم. راجع

 «باشه. شب بخیر -

 ها.رفتم سمت پله

 «فامیلیش چیه؟ -

 «فرهمند -

 «یرشب بخ -

ه مردی ام. شاید اینکه بدونرفتارش به نظرم عجیب بود، اما بابا همیشه میگفت من یکی یدونه

من رو دوست داره و من میخوام ازدواج کنم و از این خونه برم براش کمی ناراحت کننده بود. 

هام رو عوض کردم و برای فردا که میخواستم با سیاوش به کمپی اطراف تهران برم لباس

 ی حال نبود. چیز مهم تر از لحظهجمع کردم. صبح زود میزدم بیرون و هیچ وسیله
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ی کوچیک چادر به هوای بارونی بیرون نگاه کردم. بعد هام رو باز کردم و از پنجرهالی چشم

نگاهم رو چرخوندم و نگاه درشت سیاوش رو دیدم که کنارم دراز کشیده بود و با محبت خاصی 

 نگاهم میکرد. 

 «شدی باالخره سرتق بیدار -

اینطورا حرکت کرده بودیم به سمت شرق تهران. اونقدر  ۵لبخندم عمیق شد. صبح ساعت 

لود و خسته بودم که نفهمیدم از کجا رفت و به کجا رسید، اما در آخر ماشین رو داخل آخواب

 .جنگلی که از میانش رودی میگذشت نگه داشت و اولین کاری که کرد برپا کردن چادر بود

و پیچیدم الی پتوی نرم و خوابیدم و حاال نمیدونم بعد از منم توی گرگ و میش هوا خودم ر

هاش رو محکم چند ساعت بیدار شده بودم. غلت زدم و خودم رو فرو کردم توی بغلش. دست

 دور تنم حلقه کرد. 

 «خوب خوابیدی؟ -

 سرم رو فرو کردم داخل گردنش و مثل همیشه بو کشیدم. 

 «در خوابیدم؟آره. چق -

 «دوساعت... -

 «تو چیزی نخوردی؟ -

 «شدنه بدون تو که نمی -

 «گشنمه... -

 هاش موهام رو نوازش کرد. دست

 «میدونم... یه کم بمون توی بغلم... -

 «سیاوش؟ -

 «جون دلم... -
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 «چرا چیزی از دیشب نپرسیدی؟ -

 ببینه. اش رو از روی موهام برداشت و سر عقب کشید تا صورتم رو چونه

 «از چیه دیشب؟ -

 «با بابام صحبت کردم -

 ابرو باال برد. 

فکر کردم بری خونه همه خوابن... صبحم که زود اومدی... فکر نمیکردم کسی رو دیده  -

  «باشی

 «بابام منتظرم نشسته بود -

 «خب؟ -

ی آشنایی ابهت تحقیق کنه اگه مشکلی نبود یه قرار برپرسید از کارت... بعد گفت باید راجع -

 «میذاریم

 «همین؟ -

 «اوهوم -

 اش رو گذاشت رو موهام و کمرم رو نوازش کرد.دوباره چونه 

 «نگرانی؟ -

 «نه... تو چی؟ -

 هاش رو فرو کرد توی موهام. پنجه

ام نیست که بابتش بترسم... همیشه سعی کردم کار درست رو انجام چیز تاریکی توی گذشته -

تحقیقش نگران نیستم. همیشه خودم بودم، خودمم میمونم اما...از اینکه  بهبدم... بنابراین راجع

 «من رو ببینه و خوشش نیاد حاال به هر دلیلی... به خاطر اون نگرانم...



@yekefarvardin یک فروردین نویسنده : هلیا.ع 

710 
 

 «چرا خوشش نیاد؟ -

 «ات متفاوته...به خاطر اینکه تیپ شخصیتی من با خانواده -

 «تیپ شخصیتی منم متفاوته باهاشون -

آخر مهم اینه که تو منو دوست داشته باشی و پام بمونی. بقیه چیزا درست میدونم... در  -

 «میشه...

هام رو بستم. بوی تنش، صدای بارون که میخورد روی چادر، حرکت آروم لبخند زدم و چشم

 ای عجیب. دستش توی موهام من رو برده بود به خلسه

 «ترانه؟ -

 هایی بسته لب زدم. با چشم

 «جونم... -

 «ت دارم...دوست -

خانواده داشتم، سالمتی داشتم، عشق داشتم، مردی کنارم بود که خالصانه من خوشبخت بودم.  

 ها ابدی بودند.دوستم داشت. من خوشبخت بودم و ای کاش که خوشبختی

 سیاوش

ها برگشتم به اتاقم و مشغول سروسامان دهی به میزم شدم. یک بعد از سرکشی به کالس

ترانه با پدرش صحبت کرده بود میگذشت. انتظار داشتم مثال برای تحقیق هفته از زمانی که 

 وجویی از منکسی رو به محل کارم بفرسته اما توی این یک هفته هیچ موردی برای پرس

نیومده بود. شاید پدرش سرش شلوغ بود، شاید اونقدر براش مهم نبود، هزاران شاید دیگه 

یش میرفت خودم زنگ میزدم و برای آشنایی و شاید طور پمیتونست دلیلش باشه. اگر همین

حتی  یامرد دیگهی من زیبا و خاص بود. دوست نداشتم هم خواستگاری پا جلو میذاشتم. ترانه

 داشتنش فکر کنه. به 
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با صدای باز شدن در، اون هم با شدت سر باال آوردم و متعجب شدم. ترانه بود. با سر به منشی 

اش هردم که بره و جلو رفتم. صورتش رنگ و رو نداشت و توی چشمکه مرد جوانی بود اشاره ک

دیوار تا  یچیزی جز نا امیدی نبود. در رو بستم و گیج رو کردم سمتش. دست گرفت به گوشه

 انگار نیفته. 

 «چی شده؟ -

 کرد آروم و خونسرد به نظر بیاد، سعی میکرد مثل همیشه باشه من میفهمیدم.سعی می

 «؟ این چه وضعیه؟ترانه با توام -

-»... 

 « ترانه دارم قاطی میکنم دیگه... -

 «اومدم حرف بزنیم -

 «بشین باشه، بگیر حرف میزنیم... -

 «نه... -

ای که بالفاصله و انگار از سر ترسی که توی تمام وجودش بود بیانش کرد. داشتم عصبی نه

 ش بدم.میشدم. کل این یکسال سعی کرده بودم به حرف زدن و شنیدن عادت

 «؟میگی چی شده -

 آب دهانش رو قورت داد. از چی این همه ترسیده بود؟

 «رو ادامه بدم...من... یعنی... من دیگه نمیخوام این رابطه -

فکر نمیکردم به این سرعت اصل موضوع رو به زبون بیاره، پاهام خشک شد و بی حرکت 

 و مبهوت و گیج نگاهش کردم. سرجام موندم

 «چرا؟ -
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هاش میلرزید. از ترس؟ناراحتی؟ ترس از چی؟ ید. لب، مدام نگاهش رو میدزدنمیکرد نگاهم

ناراحتی از چی؟ من؟ من که کاری نکرده بودم... خونم به جوش اومده بود. چنگ زدم به گردنم 

 و نتونستم صدام رو کنترل کنم. 

 «زنی یا نه؟حرف می -

هایی که من با نگاه هاش. چشمپرید از صدای من و حس کردم که اشک نشست توی چشم

ای میگرفتم برای زندگی، اما حاال جز ترس و نا امیدی چیزی نبود. کردن بهش امید دوباره

 های لرزونش رو که رنگش به سفیدی میزد حرکت داد.لب

 «نمیتونم ادامه بدم... خانوادم موافق نیستن... به هم نمیخوریم -

ا نیمه شب، نشسته روی پاهام برنامه میچید برای نگاهش کردم. فقط نگاهش کردم. دیشب ت

که به نظر حس و دل ترانه یکم فروردین بود. همونجا روی تاب دل  سالگرد کنار هم بودنمون

. موهاش رو نوازش کرده بودم و گفته بودم هر چی که بخوای برات فراهم میکنم، داده بود انگار

ه بخوای برات میخرم فقط تو صدسال دیگه هر جا که دوست داشته باشی میریم، هر کادویی ک

مثل این یکسال کنارم بمون. خندیده بود و بعد سفت و محکم من رو بوسیده بود و حاال به 

ت وقت نبود میگفساعت رو به روم ایستاده بود با نگاهی که شبیه هیچ ۲۴ی کمتر از فاصله

 نیستن و مزخرفات دیگه.  اش موافقنمیخواد کنارم بمونه، نمیتونه ادامه بده، خانواده

 «همین؟ -

 ادامه دادم.. اشگونه اشک چکید روی

 «اینا مزخرفه. چی توی گوشات پر کردن که ترسیدی؟ -

 ای چکید و لب هاش لرزید.اشک دیگه

 «هیچی... فقط نمیتونم -
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دوستش داشتم. تحمل نداشتم اشک بریزه. من دوستش داشتم. قدمی به سمتش برداشتم، 

، دیدم تنش جمع شد توی هم، اما باز برای اینکه همه چیز عادی به نظر بیاد بیشتر ترسید

 سرجاش ایستاد. من میفهمیدم داره نقش بازی میکنه، میفهمیدم از من ترسیده. 

ترانه... نبات من... همه چیز من... بگو چی شده؟ چرا میترسی؟ کی ترسونده تورو ازمن؟  -

 «ه همه چیز ترانه... تورو خدا یه چیزی بگوبابات؟ کی؟ حرف بزن... نذار خراب ش

 اش هم به وضوح میلرزید. اش شدت گرفت. بدنگریه

 «نمیخوامت دیگه -

شنیدم و جلوتر نرفتم. نرفتم چون لحنش بهم صداقت رو رسوند. از ته دلش گفته بود که من 

ای مشکی هاش، به موهرو نمیخواد. فقط نگاهش کردم، برای بار آخر نگاهش کردم. به چشم

. خوب هاشهاش، به قدمرنگش، به صورت سفید و قشنگش، به قد و هیکل زیباش، به دست

ورت ام صورتش رو به یاد بیارم. صی زندگینگاهش کردم، اونقدر خوب تا بتونم تا آخرین ثانیه

 ام رو. تا لحظاتی پیش شاید برام مهم بود که چرا؟ اما حاال... حاالاولین و آخرین عشق زندگی

که اینطور میگفت نمیخوامت، اونقدر صریح، اونقدر با صداقت، اونقدر مصمم، دیگه چه دلیلی 

 اشت که چرا؟ د

قدر هم ام شد، همونبا صدای بسته شدن در به خودم اومدم. همون قدر که آروم وارد زندگی

 آروم رفت. به همین راحتی. 

 "ی دل کندنت امانِ مرا....بریده قصه"

چند ثانیه قبل اومده بود و معنی سال تنها روشنایی خونه، آباژور کنار مبل بود. صدای توپ 

ام درست مثل اولین سال نویی بود که داخل حسیک فروردین....جدید رو میداد. سال جدید... 

سین هم نداشتم. موبایلم هم خاموش ی هفتموسسه بودم. تنها، خسته، مبهوت. حتی سفره

که کنارش  نهام ککرده بودم که یک تبریک سال نو هم نبینم و نشنوم. رضا نتونسته بود راضی

هام رو بستم و دخترکی که صورتی کمرنگ چشمباشم. اون هم حتما با ویدا جشن گرفته بود. 
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ش رو بوسیدم. اهاش همرنگ لباسش شده بود وقتی پیشونیپوشیده بود نشسته بود کنارم. گونه

 هام رو یادم اومد که گردنبند رو انداختم دور گردنش. بعد تاب سواری، سردی هوا، پتودست

هاش رو بوسیدن و زیر گوشش زمزمه کردن یادم اومد... پیچ کردنش، بغل گرفتنش، دست

، امروز اگر بودام؟ با نوک انگشت خیسی مسخره رو از روی صورتم گرفتم. اشک بود روی گونه

ام شده بود، از اینکه همه چیزم و همه کسم شده بود، سبد زندگیسرشد یکسال از اینکه گلمی

اولین  ک،اش این تک بعد از دو هفته از رفتنشام شده بود...اما نبود...نها عشق زندگیاز اینکه ت

یز چبود. دیگه نه مشت زدن آرومم میکرد، نه مست کردن، نه دعوا کردن، نه هیچ مالعملعکس

ای... من مُرده بودم. وقتی با اون حال و روز اومد و گفت نمیتونم ادامه بدم، در سلول دیگه

زیر بغلم رو گرفت و من رو کشون کشون  ،ام مخالفندام رو باز کرد، وقتی گفت خانوادهانفرادی

ریم طناب رو انداخت دور گردنم و وقتی گفت نمیخوامت صندلی هم نمیخوبرد، وقتی گفت به

اینکه دقیقا چه چیزی میتونست این رو از زیر پام کشید. از اون روز هزاران بار فکر کرده بودم. 

ای پیدا نمیکردم. چیزی که دیده بودم ترس ترانه از من چیز منطقیهمش بریزه. هیچهمه به 

بود. به خاطر ترس از من کنار کشیده بود. اما ترس از چی؟ از مردی تنها که تمام عمرش سگ 

؟ از مردی که فقط چشم دوخته ه بودهاش رو دوبرابر کرددو زد و توی این یکسال سگ دو زدن

هر چه که اون گفت انجام بده؟ من... منی که تمام عمرم  قط لب تر کنه تاد به لبش تا فبو

تی الیق ام بزنم؟ یعنی حضربه خوردم و ضربه نزدم چه آسیبی میتونستم به تنها عشق زندگی

گاه ی لعنتی که نهام. به هر جای این خونهسرم رو گرفتم بین دست یک توضیح هم نبودم؟

شب تولدش  .امچسبید پشت بینیهام. بوی عطرش میلکمیکردم تصویرش میچسبید پشت پ

تونه من رو به رقصیدن راضی رو یادم اومد، دلبرانه و سرخوش میرقصید و وقتی میدید نمی

. هاشهای عمیق روی گونهکنه میرقصید و نگاهم میکرد، با همون لبخند جادویی و اون چال

اون دوباره جلو کشید و من رو بوسید. مون رو یادم اومد، وقتی عقب کشیدم و اولین بوسه

هام رو باز کردم، اگر ادامه میدادم به یادآوری خاطراتش میمردم. قطعا یه روزی همینجا چشم

 هامون بود میمردم. بلند شدم باید دوش آب سردی میگرفتم.روی همین مبل که شاهد عاشقانه
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ده اومد و برام غذا میاورد. فهمیمی نمیدونستم چند روز از تعطیالت عید گذشته. خانم آفاق گاهی

گفت  و ست. هیچ سوالی نپرسید فقط دست کشید به صورتمبود که دردی دارم و دردم ترانه

ا شوخی ب سعی میکرداومد، که میدونم نبودن یار چقدر سخته و بعد رفته بود. رضا هم گاهی می

امروز هم اومده بود، مثل همیشه. و خنده و فیلم و مشروب حالم رو جا بیاره و موفق نبود. حاال 

ام ونهی تمیز کردن خبار در سکوت آشپزخونه رو مرتب میکرد. منِ وسواسی حتی حوصلهاما این

رو هم نداشتم. نگاهش کردم، از بچگی هر بار چشم چرخوندم رضا کنارم بود، توی سختی، 

حلی اهمیت بودم و بی مبیها بهش پولی و توی پولداری. از اینکه این روزتوی خوشی، توی بی

 میکردم دلم به درد اومد. تقصیر اون نبود که من بدون هیچ توضیحی ترک شده بودم.

 «رضا... -

 انگار که از شنیدن صدام تعجب کرد، برگشت و نگاهم کرد.

 «جونم داداش... -

 «خوبی؟ -

 جلو اومد و از پشت کانتر نگاهم کرد. 

 ...«آره داداش. تو خوب باشی منم خوبم -

 «ویدا کجاست؟ -

 «شه... دوست داشت بیاد بهت سر بزنه. روش نشدخونه -

 «مراقبش باش -

 «هستم... -

 «من مشکلی ندارم. نگرانم نباش... مسافرتی، جایی خواستی بری برو... اینجوری معذبم -

 از آشپزخونه بیرون اومد و نشست روی مبل تکی. 
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یگی، سکوت کردی، دنبالش نرفتی، داد نزدی، میدونم مشکلی نداری. همین که چیزی نم -

 «اعتراضی نکردی، اینا منو میترسونه سیاوش

 دست کشیدم به موهام. بلند شده بود. 

 «بهش حرف بزنم رضا...نمیخوام راجع -

 «بهش حرف بزنیه بار برای همیشه راجع -

 صدای زنگ در باعث شد سرم به سمت آیفون بچرخه. رضا بلند شد. 

 «ه... بعد جواب بدهببین کی -

 «میدونم کیه -

 هام کشید توی هم.اخم

 «یعنی چی؟ کیه؟ -

سپهره... رسوا کرد منو... تو که جوابش رو نمیدی... گفتم بیاد هر چی میخواد از خودت  -

 «بپرسه

از  رضا در رو باز کرد و بعدی این یکی رو اصال نداشتم. عصبی نفسم رو بیرون دادم. حوصله

حال ازش ندیده بودم داخل شد. هر چه بود، مهمان بود. بلند با ظاهری که تابهلحظاتی سپهر 

 شدم و دست دادیم. جوی سنگین حاکم شده بود. نشستم دوباره روی مبل.

 «سال نوت مبارک آقا سپهر -

 نشست روی مبل تکی، جای قبلی رضا. رضا رفت که چای بریزه. 

ن کنی میبینی که هزاربار زنگ زدم به عنوان سال نوی شمام مبارک. اگه موبایلت رو روش -

 «بزرگترم بهت تبریک بگم

 «فقط واسه تبریک زنگ زدی؟ -

 «میدونی که واسه چی زنگ زدم. اومدم حرف بزنیم -
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 «چه حرفی داریم؟ -

ه رسید. صورتش مثل همیشگذاشته بود. موهاش کمی از همیشه بلند تر به نظر می ته ریش

 دی بود. هیچ طنزی نداشت. جدیِ ج

سیاوش... تورو خدا... جون هر کی که دوست داری تو بگو چی شده... به خدا دیگه مغزم  -

 «کشهنمی

 پوزخند زدم و تکیه دادم. 

 «تو اگه فهمیدی چی شده... به منم بگو سپهر. منم نمیدونم -

ا رگیج نگاهم کرد، رضا سینی چای روی گذاشت روی میز. ترانه اگر بود دعواش میکرد که چ

های مثل هم استفاده نکردی. رضا هم اندازه توی هر لیوان نریختی، یا چرا از لیوانچای رو 

 هم نشست رو به روی سپهر. هر دو گیج و مبهوت نگاهم کردند. 

ای داشتین که زدین ریدین توی همه چی... بدون یعنی چی که نمیدونی؟ حتما یه مکالمه -

 «حرف و هیچی که نمیشه

نه گرفته بودند، اینکه میگفتم داشتم خودم رو آماده میکردم برای خواستگاری غرورم رو نشو

 رفتن اما یکباره ترانه همه چیز رو بست و رفت جز حس ترحم چه حسی بهشون دست میداد؟

 «حرف بزن سیاوش... تورو جون ترانه حرف بزن -

م فرقی نمیگفت دیگه چه میگفتم ونگاهم سخت شد. همین حاال هم ضعف من رو میدونستند. 

دوباره  نم.اش کرفته بود و من هنوز دوستش داشتم، چیزی نبود که بتونم مخفی نمیکرد، ترانه

 دست کشیدم به موهام. این مبل بوی تنش رو میداد. 

تم ... منم... میخواستمش... گفرفتم دنبالش سر کوچه باباش دید مارواوایل اسفند یه روز که  -

به من بگو... اونم اون شب با باباش صحبت کرده بود باباشم گفته عبا خانوادت صحبت کن، راج

ی گذشت، ابود باید تحقیق کنه و اگر همه چیز خوب باشه یه قرار برای آشنایی میذاره... یه هفته

و اومد ون روز ترانه یه... تا اینکه ابرای تحقیقات اومد محل کارمنه ترانه چیزی گفت نه کسی 
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رو ادامه بدم، پرسیدم چرا ل زار. وایساد جلو روم گفت نمیخوام این رابطهآموزشگاه. با یه حا

هم نمیخوریم. ترسیده بود. گفتم شاید کسی توی گوشش حرفی، هام مخالفن و بگفت خانواده

دروغی، داستانی پر کرده. گفتم چی بهت گفتن چی توی گوشات خوندن گفت هیچی، 

 «نمیخوامت...

هم ریخته به صورتم نگاه میکردند و من خیره بودم اراحتی و حالی بههر دو با اخمی ناشی از ن

 به تلویزیون خاموش. نفسم رو بیرون دادم. 

 «هام نگاه کرد گفت نمیخوامت... اگر دروغ میگفت میفهمیدم اما دروغ نمیگفت...توی چشم -

 د. ز هاش رو زد به کمرش و کمی جلوم قدمسپهر دستی به صورتش کشید و ایستاد. دست

 «چیزی هست که بهش نگفته باشی؟ -

 «آره -

 نگاه هر دو چرخید روی صورتم. شاید انتظار داشتن جوابم نه باشه. نرمشی به گردنم دادم.

یزی به این موضوع چقبل ترانه من توی مسابقات زیرزمینی بوکس شرکت میکردم... راجع -

 «بهش نگفتم... فقط همین

 ز آسودگی.سپهر نفسی بیرون داد، انگار ا

 «این چیزی نیست که به خاطرش بذاره بره -

 رضا لیوان چایی برداشت. 

 «حتما باباش نمیخواسته این وصلت سر بگیره... یه چیزی سر هم کرده براش -

 سپهر رفت توی فکر. با بیحالی پوزخند زدم. 

 «هر کی رسید هر چی گفت خانم باید رد شه از روم؟ -

 «بعدم طرف باباشه... آدم دیگه باباشو قبول داره خب گفتن؟ از کجا میدونی چی بهش -رضا

 عصبی به رضا خیره شدم. 
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هر چی. لیاقت یه توضیح ندارم من؟ به خاطر تمام این یکسال که از گل باالتر بهش نگفتم  -

و روی سرم نگهش داشتم الیق یه توضیح خشک و خالی نبودم؟ الیق یه جنگیدن نبودم؟ من 

ات رو داشته باش گفته بود میجنگم برات. این تظار مخالفت از خانوادهبهش گفته بودم ان

 «جنگیدن بود؟

رضا لیوان چای رو برگردوند روی میز. انگار که کوفتش شده بود. سپهر رو به روم ایستاد، اون 

 سمت میز. 

 «به خدا توی مرام ترانه نیست وسط راه ول کنه... به کی قسم بخورم که باور کنی؟ -

چرا نمیری از خودش بپرسی که دردش چیه سپهر؟ دیدی که سیاوش چیزی نمیدونه...  -رضا

 «زنگ بزن با خودش صحبت کن

 سپهر با نا امیدی سر چرخوند سمت رضا. 

فکر کردی به ذهن خودم نرسیده؟ اول که بو بردم یه چیزی شده زنگ زدم دیدم خاموشه، -

 اش رو جمع کرده رفته... از بعدوسایل رفتم خونشون دیدم مامانش داغون میگه نصف بیشتر

 «صحبتش با سیاوش گم و گور شده، هیچ کس نمیدونه کجاست

 دلم سوراخ شد، مبهوت به سپهر خیره شدم. 

 «یعنی چی غیب شده؟ االن به من میگی؟ -

جواب میدادی که بگم؟ رفته. نه شماله، نه دفترشه، نه از کشور خارج شده، نه ویالی دماونده،  -

 «جا نیستیش دوستاشه، هیچنه پ

 ام. دست کشیدم روی سینه حس میکردم نفسم گرفته

 «کس حرف نزده؟با هیچ -رضا

کس. کار لیدا و محبوبه شده اشک و گریه. مامانش و خواهرش بدتر. فقط باباش با هیچ -

 «هیچی نمیگه... معلومه زیر سر اونه
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 ی من کجا بود؟ام. ترانهدوباره چنگ زدم به سینه

سپهر جون مادرت پیداش کن. یه چیزیش میشه یه وقت توی این شهر پر از گرگ... من  -

 «که دیگه... دستم کوتاهه... تو نذار

 هام. کمی خم شد به جلو و خیره شد به چشم

 «دستت کوتاهه؟ دوستش نداری؟ -

 «دوست داشتن شد آب و نون؟ -

من هر چی از مامانش پرسیدم گفت  زر نزن سیاوش... یه چیز اشتباهی به خوردش دادن... -

 «نمیدونم اما یه چیزی هست...

 «هست. میدونی چی هست؟ -

 بی حرف نگاهم کرد. 

مله تا جای... همین چندای دارم نه پول و پلهی بهزیستی، نه خانوادهمن یتیمم، بزرگ شده -

 «ام مخالفن...کافیه واسه اینکه باباش مخالفت کنه. خودش گفت خانواده

 کی شد، سری تکون داد از عصبانیت.شا

احمق دیوانه... مامانش حتی خبر نداره که باباش شمارو دیده و ترانه باهاش حرف زده،  -

توی  ی خاکستری پوشمامانش تازه با شک و تردید کلی از من پرسید که اون پسر قد بلنده

ری ترانه اینجواس؟ منم گفتم بله، گفت حتما دعواشون شده که عروسی دوست پسر ترانه

کرده... گفت بیام از تو بپرسم چی شده! من که االن شنیدم میخواستی جلو بری، باباش هنوزم 

م دوستش ابه مامانش نگفته. سیاوش...احمق بازی در نیار... من به بابای ترانه میگم عمو، خیلی

ر یشه از کاراش سها میدونم اونم مثل بابای خودم یه دیوثه که نمدارم اما توی تمام این سال

در آورد پس الکی لج نکن که منو نمیخواد و دوستم نداره. عقلت رو به کار بنداز ببین باید چه 

 «گهی بخوریم. مثال خیر سرت پلیسی مرد مومن
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فت ر های مبل که آخرین بار بعد از تمریناومد. شاید از روی کوسنبوی عطر موهای ترانه می

هاش هنوز توی حمام بود و هر موقع خوابش برد. شامپو حموم و از خستگی روی همین مبل

ه هایی ک، مثل تمام وقتشدهام تر مینشست توی گلوم و چشمکه میرفتم حمام بغض می

 چیزی ازش توی خونه میدیدم. 

 «باشه. میگردم. ولی... پیداش که کردم... خودت برو دنبالش -

 نچی کرد. 

 «باشه مرد غرور... خودم میرم دنبالش -

سید. هر آشنایی که داشتم سفر و مشغول استراحت بود. توی تعطیالت دستم به جایی نمیر

سعید هم نبود. مجبور بودم صبر کنم و صبر کردنم این طور نبود که بشینم و خونه و منتظر 

م، هاشون برگردند. کلید دفتر ترانه رو برداشتبشم تا تعطیالت تموم بشه و آقایان پشت میز

بعد از دعوامون سر سینا و ستاره بهم داد. موتور روی توی پارکینگ پارک کردم و کلیدی که 

د رو توی اومد، کلیبعد از سالم و علیک با نگهبان باال رفتم. گوش چسبوندم به در، صدای نمی

ه گرفته بود همش نبود. خاک قفل کردم و وارد شدم. هیچ حسی توی دفتر همیشه با نشاط

هام نقش بست. زانوهام خم شد و نشستم، تمام خاطراتمون جلوی چشم جارو. در رو بستم و

من رو از واقعیت دور  –ی این چند روز مثل همه –ام رو تکیه دادم به در و گذشته تن خسته

 کرد. 

* 

 «وای.... اومدی.... -

و از گردنم آویزون شد.  هاش رو خشک کرد و به سمتم اومدهارو گذاشتم روی اپن، دستخرید

 از کمر بلندش کردم و گردنش رو بوسیدم. 

 «خوشگل من... خوبی؟ -

 ای بود. سر عقب کشید و سرتق نگاهم کرد. پاهاش رو حلقه کرد دور کمرم. عادت تازه
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 «کشه؟های تو طول میچرا اینقدر این ماموریت -

 همون طور که محکم کمرش رو گرفته بودم نشستم روی مبل.

دفعه گوشی که داشتم... بعدم شما خودت رضایت دادی که برم. غر نزن سرتق من... این  -

 «ندادی؟

 «ات سختهچون گفتی خطرناک نیست گذاشتم... وگرنه دوری -

 لبخند زدم. 

 «دلم برات تنگ شده بود نبات من... -

توت فرنگی میداد من رو هایی که طعم با اون رژ قرمز قشنگش و بعد با همون لب ند زدلبخ

تم صوراش رد رژ رو از روی لب و های الک زدهو بعد سعی کرد با اون انگشت ، بوسیدبوسید

 اشت و لبخندش رو دیدم دوباره دیوانهو من وقتی این خجال پاک کنه و خجالت زده خندید

هاش رو که حاال اثری از رژ خوشگلش نبود بوسیدم. اونقدر بوسیدمش تا از حالت شدم و لب

از  ومجبورم کرد رهاش کنم  بلند شد. م و بوی سوختگی غذاشنشسته به خوابیده در اومدی

 خدا خواسته از زیر دستم فرار کرد.

* 

دست کشیدم به موهام. خدایا من با این همه خاطره چطور زنده میموندم؟ دوباره ذهنم برگشت 

به عقب. انگار که مدام میخواست از خودش محافظت کنه، من رو از حال و واقعیت فعلی دور 

 رد. میک

* 

ترانه گفته بود سمیه زنگ زده و هر دومون رو به جشن تولدش دعوت کرده. جشن تولدی که 

خود سمیه و بعد سینا که به جمع  یبه عالوه بودند دعوتی ترانه انگار فقط جمع دوستانه

اضافه شد. من خیلی جلوی خودم رو گرفتم تا دخترک و اون مرتیکه رو نکشم و فقط مدام 

سینا ایستادم تا درگیری پیش نیاد. دخترک از لج ترانه دوست پسر سابقش رو  بین سپهر و
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هم بریزه و این کارش باعث شد همگی برای همیشه دعوت کرده بود تا اعصابمون رو به

کنارش بگذارند. منِ عصبانی تا خود دفترش حرف نزده بودم و ترانه هم خودخوری کرده بود. 

ی لیدا میمونه و در اصل قرار بود کنار هم اینجا بمونیم. خونه ترانه به خونه گفته بود که شب

ماشین رو توی پارکینگ پارک کرده بودم و در سکوت باال اومدیم. من ایستادم مقابل پنجره 

و خیره شدم به تهران زیرپا و ترانه پشتم ایستاد. از توی شیشه میدیدمش که با اون لباس زیبا 

 کنه. دست به سینه و شاکی نگاهم می

 «االن برای چی با من حرف نمیزنی؟ -

 و سگ شد شاکیمشکلی با ترانه نداشتم. فقط اعصابم خرد شده بود و وقتی اعصابم خرد می

 . چیزی نگفتم. اخالق میشدم

 ام تو اون مرتیکه رو دیدی... باید با منمگه من گفته بودم دعوتش کنه؟ شاید صد بار دیگه -

 «وش؟اینجوری کنی؟ با توام سیا

 برگشتم و نگاهش کردم. اخم کرده بود. 

اون سمیه احمق آدرس اینجارم بهش داده بود. تقصیر منه؟ چرا نمیری از سمیه انتقام این  -

 «کارشو بگیری... هر کی هر کاری کرد بداخالقیش واسه منه؟

 فقط نگاهش کردم. عصبانیتش هم برام جذاب بود. جذاب ترین عصبانی دنیا بود این بشر. 

تقصیر منه که اون عاشق تو شده بود؟ عاشق تو شد و این کار مسخره رو کرد... اگه عاشق  -

 «شد ریخت اون سینا رو نمیدیدیم...تو نمی

 مچ دستش رو کشیدم سمت خودم و غریدم. 

 «اسمش رو نیار -

 . ماش گرفته بود. عقب کشیدم و اخمو نگاهش کردهاش رو گیر انداختم. بین بوسه خندهبعد لب

 «چرا میخندی؟ -
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 «تاحاال با اخم بوسم نکرده بودی -

 بین اخم، لبخند نشست روی لبم.

 «بذار کارمو بکنم -

* 

 نگاهم خیره مونده بود به پنجره. دلم... امان از دلم... دلم تنگ شده بود...

 "اگر برای ابد هوای دیدن تو نیافتد از سرم چه کنم؟"
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 سیاوش

تعطیالت تموم شده بود. من مدام اداره پیش سعید بودم. دو روز تمام دنبال ماشینش گشتیم و 

اش رفته. یک ماه از رفتنش میگذشت و پیدا کردن ماشینش کار قدیمی بعد فهمیدیم با پاترول

 های توی جاده نگاه میکردم. موبایلم زنگامید به تصویر انبوه ماشینآسونی نبود. کالفه و نا

 خورد. سپهر بود.

 «بله؟ -

 «سالم...خوبی؟ -

 «نه. -

 «میدونم.. ماشینش پیدا نشد؟ -

 «ه ردیابی کردنه... موبایلش هم خاموشه، نمیش -

 «لعنت به این شانس... اسمش روی توی بیمارستان و اینجور چیزا سرچ کردین؟ -

 «نبوده -

 «ای نیست.. باید منتظر بمونیم برگردهبازم خداروشکر. چاره -

 «اگر برنگرده؟ -

 «اشهیچی میمیری از دوری -

 پوفی کردم. 

 «ول کن سپهر... -

 «ات رو بدم بهش؟مارهمامانش میخواد باهات حرف بزنه. ش -

 «به چی؟راجع -

 «ام ساده تره. اصال نمیدونه چی شده...واال اون بیچاره از همه نگران تره از همه -
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 «روباشه بده شماره -

ساعتی بعد مادرش زنگ زد و بدون اینکه چیزی از ترانه بپرسه خواست همدیگه رو توی 

 مهم هم نبود. وقتی ترانه من رو نمیخواست شاپی ببینیم، سر و وضعم مناسب نبود، اماکافی

مهم نبود که جلوی مادرش خوب به نظر بیام. زودتر رسیدم و منتظر نشستم، سر ساعت زنی 

شیک رو دیدم که وارد شد و عینکش رو در آورد. ایستادم به احترامش. دست دادیم. رنگ به 

 صورت نداشت. 

 «خیلی منتظر شدی پسرم؟ -

 «بفرماییدنه من زود رسیدم.  -

چیزی نمیخواست و خارج از ادب بود که چیزی سفارش گارسون مِنو هارو آورد. دلم هیچ

ی رو به روم که انگار نمیدادم. هر دو اسپرسو خواستیم و بعد من به زن ناراحت و بغض کرده

 ی ده سال پیر شده بود نگاه کردم. از یکسال پیش اندازه

 «امری داشتین با من؟ -

ات با ترانه نبودم... یعنی زندگی خودم اینقدر مشکالت داشت که در جریان رابطهمن خیلی  -

 «ی روابط دختر خودم نشدممتوجه

شنیدم که حس میکنه های ترانه میالی حرفبهبی حرف نگاهش کردم. توی این مدت از ال

 مشکالت مادر و پدرش حل نشده و کاری هم از دستش بر نمیاد. 

 «ی عمیقی داشتید...که سپهر برام گفت، فهمیدم رابطهولی تا اونجایی  -

ق های عمی ی رابطهی ما. ولی همهی عمیق. عمیق صفت خوبی بود برای تعریف رابطهرابطه

 شدند؟اینطور بی دلیل و توضیح تموم می

 «برای من اینطور بود. من حتی از جونمم بیشتر میخواستمش -

 «دیگه نمیخوای؟ -
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 ای خودم مشخص بود. تا عمر داشتم میخواستمش. اما غرورم... جواب این سوال بر

 «ترانه من رو نمیخواد -

 «سر چی دعوا کردین که یه ماهه گذاشته رفته و یه زنگ نزده؟ -

 «خانم افخم... -

 «سیفی هستم... -

 ،ود. پدرش من و ترانه رو باهم دیدببخشید... خانم سیفی... همه چیز بین من و ترانه خوب ب -

هم کمی پول جمع کردم به مون گذشته و منن از ترانه خواستم حاال که یکسال از رابطهم

به من به من بگه... اون هم همون شب وقتی که خونه اومد با پدرش راجعشما و پدرش راجع

ی رن براصحبت کرد. ایشون هم گفتن تحقیق میکنن اگر همه چیز خوب باشه قرار میذا

خالفن اش مد با یه حال عجیب و غریب اومد سرکار من. گفت خانوادهبعآشنایی... ولی یه هفته 

 «ای رفت...و من رو نمیخواد و به هم نمیخوریم. بعدم بدون هیچ حرف دیگه

یر ای سبا اخم هایی گره کرده به صورتم خیره شده بود و معلوم بود که فکرش جای دیگه

 میکنه. 

ای. وضع مالیم هم رم نه پدری نه حتی خانوادهمن توی بهزیستی بزرگ شدم. نه مادری دا -

عمرم تالش کردم درست زندگی کنم... من نمیدونم درست زندگی  یمثل ترانه نیست. اما همه

کردن و صادق بودن براتون مهم تره یا پول داشتن و مطرح بودن. هر چه که بوده ترانه به من 

 «برای وضعیتی که توضیح دادمام مخالفن. برای چی نمیدونم اما حتما گفت خانواده

 ها روی میز قرار گرفت. قهوه

من در جریان هیچی نبودم سیاوش. نه ترانه به من حرفی زده نه فریدون... شاید ترانه وقتی  -

 «با پدرش مطرح کرده، فکر کرده که اون به من میگه، اما نگفته... تو.. دقیقا کارت چیه؟

 «دیر یه آموزشگاه حفاظت هم هستم...باشگاه ورزشی دارم البته شریکی، م -

 «ترانه میگفت پلیسی که... -
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 هایی که بهم نیاز باشه با شرط دستمزد باالپلیسم هستم. اما نه مثل گذشته. توی ماموریت -

... مکار کرد قاچاق ه بازسازمان مبار و شرکت میکنم. قبال هم توی سازمان مبارزه با مواد مخدر

 «جبور به استفعا شدمسر یه سری مسائل کاری م

د از درد شدستی به روسری ابریشمش کشید. نگاهش شبیه به ترانه بود. قلبم داشت سوراخ می

 و دلتنگی. 

 «سر چی مجبور به استعفا شدی؟ -

 ابرو باال بردم. 

کنم دلیل این موضوع خیلی مهم باشه، هر چه که بود میتونم خیالتون رو راحت فکر نمی -

 «رو انجام دادم... نه دزدی کردم نه از کسی باج گرفتم...کنم که کار درست 

 نفسی بیرون داد، مضطرب شده بود، اضطرابی که میخواست پنهونش کنه.

 «اشکالی داره که بدونم؟بگو...  -

 اینکه شاید فریدون افخم، مردیقلنج گردنم رو شکستم، فکری مثل خوره افتاد توی وجودم. 

برام آشنا بود ربطی به این قضیه داشت و حاال این زن هم با که از روز اول اسمش و نگاهش 

 دونستن کار من یه بوهایی برده بود و این طور ترسیده بود. 

یه بارِ داروی تاریخ مصرف گذشته وارد کشور شده بود... از طریق جاسازی توی یه سری  -

رو  اشاما به تنهایی پی ی دخالت ندادآالت سنگین... رد این بار رو زدم. سازمان اجازهماشین

ها بود. با اینکه پدرش از سِمَتی که گرفتم و بار رو منهدم کردم. بار واسه پسر یکی از آقازاده

داشت پایین کشیده شد اما من رو هم به خاطر علنی کردن این موضوع توبیخ کردن... در آخر 

ا اسمم از یاد همه پاک رییسم ازم خواست به خاطر جون خودم استفعا بدم و از اینجا برم ت

ار ام هم توبیخ شد... در اصل از کبشه... قبول نکردم، استعفای زوری ازم گرفتن، کلت و نشون

 «بی کار شدم



@yekefarvardin یک فروردین نویسنده : هلیا.ع 

729 
 

. به وضوح تکون خوردن سیبک گلوش رو حس کردم. ترسیده بود. آب دهانش رو قورت داد

 مثل ترانه. 

 «هوم... کار درستی کردیوا -

گر باشه، لرزشی مخفی بود که به شکی که کرد آروم و تحسینپشت این لحنی که سعی می

 کرده بودم دامن میزد. دلم میخواست زودتر از پشت این میز بلند بشم و به سعید زنگ بزنم. 

 «فامیلی توی شهرستان ندارین که شاید ترانه بخواد اونجا بره؟ -

میره دوست داره تنها باشه. غیر از  ی خوبی با فامیل نداره. معموال هر جا کهنه... ترانه رابطه -

 هم هاویالی شمال و ویالی دماوند جایی هم از خودمون نداریم... توی این یک ماه با سرایدار

 «در ارتباط بودم. یکبارم اونجا نرفته

 خورم کرده بود. ی تلخم رو خوردم. ترانه قهوهای از قهوههارو میدونستم. جرعهی اینهمه

-. حالش خوبه. اگر مشکلی براش پیش اومده بود مطمئن باشید خبر دار مینگران نباشید.. -

 «شدیم. رفته که یه کم با خودش کنار بیاد و هر چی که بوده و نبوده رو فراموش کنه

هامون نبود و همین موضوع نوید این رو میداد که یه چیزی از این خانواده به آرومی اول صحبت

هر چه که بود، قهوه رو نخورده رفت و من هم شده.  ی من وصلبه یک چیزی در گذشته

م. ی سعید رو گرفتهمونطور که کارت میکشیدم برای پرداخت فکری به ذهنم رسید. شماره

 درنگ جواب داد. بی

ام... آب شده رفته توی زمین. هیچ ردی ازماشینش نیست از مازندران داداش به خدا شرمنده -

 «به بعد...

 «دم سعید...واسه این زنگ نز -

 «چی شده داداش؟ پیدا شد؟ -

رو بررسی کن... ببین کجا کارت کشیده شاید از های ترانهنه. دوتا چیز... اول اینکه حساب -

اونجا بشه ردش رو زد... تا اونجایی که میدونم دوتا کارت داره که بیشتر ازشون استفاده میکنه، 
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جلو پات و پرینت حساب رو ندادن بگو من  بانک پاسارگاد و بانک ملی... اگه سنگ انداختن

 «زنگ بزنم به حاجی...

 «چرا از اول این کارو نکردیم؟ -

 «نمیدونم. خاموشه مغزم... یه چیز دیگه... -

 «بگو داداش... -

ی ترانه رو بگیر. مخصوصا پدرش. از اول برام آشنا بود، االنم یه چیزایی دوباره آمار خانواده -

 «ها یه دستی داشته...ی داروتوی اون قضیهشنیدم که حس میکنم 

سیاوش همون موقع که بهم گفتی من دوبار باال و پایین کردم. هیچی نبود پاک پاک  -

 «بودن...

ای کرده از توی سیستم پاک شده، سهیل رو بفرست توی انبار میدونم. احتماال یه هزینه -

ین بست خوردمجوز و هر چیزی که به بن ها... اونجا شاید بتونه چیزی پیدا کنه. واسهپرونده

 «خبر بدین من میگم حاجی درستش کنه

ت اون قضیه چقدر بزرگ و امر کن داداش. فقط... مراقب باش. خودت میدونی آدمای پش -

 «ن... یه وقت بالیی سرت نیارنچقدر کثیف

 «مراقبم. نگران نباش و لطفا... ترانه رو پیدا کن -

نم .. فکر کاسشنبهپنجنی که االن ساعت اداری تموم شده... االنم چشم داداش... فقط میدو -

 «باید تا شنبه وایسی تا پرینت رو برات بگیرم

 ام زدم. به خشکی شانس. با کف دست به پیشونی

 «ای نیستباشه.. چاره -

 ی قدیمی کار میکنم... شب میمونم اینجااون پرونده و اشنگران نباش تا جمعه روی خانواده -

 «تا یه چیزی پیدا کنم. اگه تونستی بیا
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انبار. امیدوارم چیزی رو از اونجا پاک نکرده  سریع تر هماهنگ کن که سهیل برهمیام. تو  -

 «باشن...

 «باشه فعال خداحافظ -

 * 

 «سیاوش؟ -

 «بگو نبات -

 «خیلی دوستت دارم. خیلی زیاد... -

 «میدونی میمیرم برات -

 گیرم.زنه. دستش رو میلبخند می

مثل آدمای دیگه که عواطفشون بین تو تنها چیزی هستی که دارم توی این دنیا ترانه.  -

قه رم. هر چی مهر و عشم میشه نیستم. تو تنها کسی هستی که داخانواده و عشقشون تقسی

 «اواسه توئه... هیچ وقت ولم نکنی بری

 خودش رو مثل گربه میچسبونه به بازوم. دستم رو حلقه میکنم دور تنش.

 «کجا برم؟ جز بغلت جایی ندارم ولت کنمنم خیلی دوستت دارم... م -

 نگاه میکنم.  مموهاش رو میبوسم و بعد به تهران رو به رو

 «سیاوش؟ -

 «جون دلم -

 «؟بچه دوست داری -

 «آره -

 «پسر دوست داری یا دختر؟ -



@yekefarvardin یک فروردین نویسنده : هلیا.ع 

732 
 

 «جفتش خوبه -

 «ات چی باشه؟دوست داری اولین بچه -

اش دختر... که اگه روزی نبودم، پسره مرد بشه بتونه ه دومیدوست دارم اولیش پسر باش -

 «مراقب خواهرش باشه

 «منم دوست دارم اولی پسر باشه. چند تا بچه دوست داری؟ -

 دار شدنام پر جمعیت باشه اما چون میدونم بچهای نداشتم دوست دارم خانوادهچون خانواده -

 «دونه دوتا، اصال هیچی!چقدر که تو بخوای... یهچقدر واسه یه زن سخته به تو ربط داره. هر 

 «هیچی؟ یعنی بگم هیچی قبول میکنی؟ -

 «دار شدنم انجام ندیم قبول نمیکنمآره... فقط اگه بگی مراحل بچه -

 هاش رو میبوسم. ام و من زوری و محکم گونهمیخنده و مشت میزنه به سینه

 «شما مردا فقط این چیزا واستون مهمه -

 زوری به خودم فشار میدم.  تنش رو

 «ماه بیرون گود واینمیسادم که بعدش بتونم زن بگیرم که ۸اگر این چیزا واسم مهم بود که  -

 اش رو میکشم. خودش رو لوس میکنه و چشم غره میره. بینی

ام بهت بیشتر از چیزیه که همیشه از خودم تصور اینکه شدیدا برام جذابی و کشش جنسی -

هون نمیکنم. چیزی بدی نیست که پنهون کنم. زن و شوهر باید این حس و میکردم رو پن

 «غریزه بینشون باشه... ولی االن که باید صبر کنم، صبر میکنم. چه اشکالی داره؟

 باالخره لبخند میزنه. 

ام رو بشناسم...اما... خوب میفهمم که من مثل تو با تجربه نیستم که اینقدر خوب غریزه -

 «ابیچقدر برام جذ

 محکم بغلش میکنم.ام باال میره و بیشتر خجالت میکشه. صدای خنده
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 «میگم سرتقی نگو نه... میخورمت به خدا یه روز... با این سرخ و سفید شدنت -

* 

 «سیاوش؟-

 ر توی چهارچوب در بالکن ایستاده بود.از گذشته بیرون میام و سرمیچرخونم. سپه

 «چیه؟ -

 «ودتوتوو فکری... نابود کردی خ -

 گردونم سمت تهران.ه رو بردوبار

 «آره... نابود شدم. با رفتنش نابود شدم... -

 «برمیگرده... درست میشه همه چیز -

 «بقیه چیزا دیگه مهم نیست برگرده... این مهمه... -

 «ی کرایه کردهیخوبه حداقل میدونیم رفته شمال... شاید جا -

 «ایشاهلل تا فردا میفهمیم -

 «ش دیگه... فردا میبینیشناراحت نبا -

 «هنوز تصمیم نگرفتم -

 «تصمیم چی؟ -

 «ش یانه. چیزی بگم یا نه...اکه اگه پیداش کردم ببینمش یا نه، برگردونم -

 «باید حرف بزنید باهم... باید از زیر زبونش بکشی ببینی دردش چیه -

اش ای به حرف خانوادهدردش اینه که باباش من رو نمیخواد، اونم مثل هر آدم عاقل دیگه -

 «گوش داد...

 «پس واسه چی ول کرده رفته؟ -
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اشتم بدبختم اگه مسئولیت کار ند واسه اینکه فراموش کنه. خود تو بودی فرار نمیکردی؟ منِ -

 «تاحاال هزار کیلومتر دور شده بودم از اینجا... منم میرفتم که فراموش کنم

ادت وقتی تنها میشی تازه بدتر همه چیز یمیکنه؟  جفتتون احمقید. مگه با رفتن آدم فراموش -

میاد. مطمئن باش از وقتی رفته حالش بهتر که نه بدتر شده... من نگران همینم.. وگرنه ترانه 

قبل تو هزاران بار شده بود که ول کنه و بره سفر. نصفه و نیمه جواب بده و کسی ندونه 

زیش نمیشه.. االن همش میترسم. شک کجاست... اما چون حالش خوب بود میدونستم که چی

 «ی متحرکندارم این بار شده مثل یه مرده

 نچی کردم.

 «زبونت رو گاز بگیر سپهر... -

 نشست کنارم. 

 «میمیری براش... واسه چی نمیخوای بری همه چیز رو درست کنی -

 نفس بیرون دادم. 

 «هام نگاه کرد گفت نمیخوامت؟توی چشم که میفهمی -

 «فاهمی شدهشاید سوت -

ام که یهو ول کرد رفت شمال همین بود. بهش گفتم وایسا، ... اون دفعهسپهر... چرند نگو -

بجنگ، از حقت دفاع کن، حرف بزن، اصال بیا بزن توی گوشم. توضیح بده! نرو! گیرم که برم 

لند ب و همه چیز رو درست کنم، دوباره پس فردا یکی رد میشه، میگه سیاوش دزده، دوباره ترانه

میشه جمع میکنه میزنه به جاده و من باید به هر کس و نا کس رو بندازم تا پیداش کنم و برم 

ر هر ام یکبارم نگفتم پس من چی؟ انگادنبالش و توضیح بدم... پس من چی سپهر؟ کل زندگی

. .به ترانه به خودم مطمئنم که حقم نیستچی سرم میومد رو باور داشتم که حقم بوده، اما راجع

میدونی چرا؟ چون همه جونم رو گذاشتم وسط. هر چی داشتم و نداشتم گذاشتم براش. هر 

چی گفت گفتم چشم، هر چی خواست گفتم چشم، هر بار چشم چرخوند دید کنارشم، هر بار 
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خودم هزارتا بدبختی و نداری و بی پولی  ناراحت بود، غصه داشت، عصبی بود، کنارش بودم.

م بوده. اام بوده. زنم بوده. زندگیرو واسش مهیا کردم. منتی نیست. وظیفههاداشتم اما بهترین

یز بزنه زیر همه چ ؟ یعنی حق یه توضیح ندارم؟ یه شبهاما من چی سپهر؟ من هیچ حقی ندارم

 «و تمام؟ یه ماه بره و هیچی نگه؟ یه ماه بره و اصال از خودش نپرسه سیاوش چی؟

 موهاش.  هاش رو فرو کرد داخلکالفه پنجه

ی مردای دورو برم چی بگم؟... به خدا موندم. یه طرف تویی... که مثل داداشمی... از همه -

م اام کنارش بودم، مثل خواهر نداشتهی بچگیبیشتر قبولت دارم... یه طرف ترانه... که همه

 «دوستش دارم، باورش دارم، میشناسمش... رفیق نیمه راه نیست سیاوش. حتما یه چیزی هست

 «میفهمیم... -

 صدای موبایلم بلند شد. سعید بود. موبایل رو به گوشم چسبوندم. 

چاره حرف ای با سپهر بیدیشب بعد از صحبت با سعید اونقدر به هم ریخته بودم که دیگه کلمه

 ۸نزدم. هر چه پرسید چی شده و خبری شده گفتم مربوط به ترانه نیست و مربوط بود. حاال 

ازه تخودکار باز شده بود. با اینکه  بعد از یک ساعت خوابیدن به صورتهام صبح بود که چشم

خورده بودم. سپهر هم نامردی نکرده و پا به پام خورده بود و حاال  هم و الکلخوابیده بودم 

ی موبایلم رو کنارم حس کردم. سعید بود. خواب روی زمین، سر به کوسن خوابیده بود. ویبره

 ه بودم مرد بیچاره. و خوراک رو ازش گرفت

 «بله سعید... -

 «سیاوش... جمع کن داداش... -

 «چی شده؟ -

 روستا سمت ساری توی یه امالکی کارت فتی رفته... توو یهیه ماه پیش همون روزایی که گ -

های اونجا. احتماال واسه مدت زیادی جایی رو اجاره کشیده... مبلغ کمی نیست نسبت به قیمت
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شم از یه سوپری توی همونجاست... آدرس و شماره تلفن مغازه هارو یگههای دکرده. خرید

 «واست میفرستم. برو تا دیر نشده

 هام رو روی هم فشردم. حالش خوب بود. چشم

 «ام سعید. خیلی زحمتت میدم. حاللم کنبفرست میبینم. شرمنده -

 «رو تا دیر نشده خدافظبچه حرفیه میزنی سیاوش... جایی که االن هستم رو مدیون توام...  -

 قطع کردم و کوسن رو پرت کردم روی سر سپهر. 

 «پاشو سپهر... -

 چرخید و نالید.

 «هان... -

 «میگم پاشو بریم -

 هاش رو باز کرد.الی چشم

 «پیداش کردن؟ -

 «آره -

 «کجاست؟ -

 «یه روستا نزدیک ساری -

 «اونجا چیکار میکنه دیگه -

 «ده شمنمیدونم... پاشو من برم آما -

 «ام... آماده شدی صدام کنمن که آماده -

 «خب پاشو حداقل یه آبی بزن به صورتت -

 «باشه بابا... تو برو حاضر شو تا من لود شم -
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صورتم رو شستم و مسواک زدم. مسواک ترانه هنوز توی جا مسواکی بود. کاش کمتر دوستش 

تم اینقدر عذاب نکشم. اما دوست نداشداشتم و میتونستم وسایلش رو بردارم و بریزم بیرون تا 

هاش بخوره. نفسی از سر بیچارگی بیرون دادم و به سمت اتاقی حتی دست کسی به وسایل

زیر گوشش ام های شبونهرفتم که این مدت مدام ازش دوری میکردم. اتاقی که شاهد زمزمه

بود،  رمون رو جا دادهای که عکس دونفبود. تختی که برای بار اول کنارم روش خوابید. پاتختی

 . و لوازش آرایش ترانه بودهای من وسایل و عطرکه حاال بیشتر از وسایل و عطر ایمیز و آیینه

* 

های خفیفش از خواب پریده بودم، توی تاریکی اتاق نگاهش کردم. خواب بود، خواب با تکون

 هام رو کرده بودم داخل موهاش. لب زده بودم.دید. پنجهبد می

 «تِ من...نبا -

 ی نرمش رو بوسیده بودم. بیدار نشده بود. گونه

 «سرتق من... خواب میبینی... بیدار شو -

 هاش رو باز کرده بود و به پهلو چرخیده بود و مثل بچه فرو رفته بود توی بغلم. الی چشم

 «خواب بد دیدم -

 «چه خوابی؟ -

 «دزدیده بودنم -

 «غلط کردن. کی؟ -

 «زدم هی. میگفتی میای...نمیدونم. صدات می -

 «پیشتم من همیشه. خواب بوده... -

 هاش میخورد به گردنم. دستش رو انداخت دور کمرم، نفس

 «ترانه... سه صبح گناه ندارم من؟... از عمد میکنی میدونم -
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 ی نرمش رو بوسیده بودم. خندیده بود و من دوباره گونه

 «بخواب خوشگل من -

 «شب بخیر -

* 

 «یاوش؟ردی سمُ -

 گرفتم.  و قاب عکس سپهر بود که داشت میرفت سمت دستشویی. نگاه از تخت

 «نه االن میپوشم... -

هم  و نشان پلیسم رو جین مشکی و پیراهن مشکی رنگم رو بیرون آوردم و تن کردم. اسلحه

ی جلوی در دست به موهاش میکشید برداشتم. سپهر بیرون اومد و همون طور که داخل آیینه

 م نگاهی بهم انداخت. نی

 «اسلحه واسه چی؟ -

 «چه میدونم چه خبر میشه... بعدم باید همراهم باشه -

 «نکشیش -

 «زر نزن سپهر -

 «گشنمه -

 «کوفت بخوری توو راه یه چیزی میگیریم. بریم تا در نرفته -

سپهر گیج خواب بود هنوز و من پشت ماشین مدل باالش نشسته و میروندم و اون داشت 

 کاکائو با کیکش رو میخورد. شیر

 «تو هیچی نمیخوری؟ گرم شد شیرکاکائو -

 «اشتها ندارم -
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 «هاات میپکهمعده -

 «چون درد میکنه میگم چیزی نمیخوام. یه وقت نمیسازه بهم بدتر میشه دردش -

 «عجب خری هستیا... قرص معده دارم توی ماشین... بگیر بخور -

 «بذار حاال... میخورم -

 «وستائه چیه؟اسم ر -

 «سنگده، سنگر... یه همچین چیزی -

 «مامانش حتما یه ساعت دیگه زنگ میزنه بپرسه خبری داریم یا نه... چی بگم؟ -

 «بگو نه -

 «نگم داریم میریم شمال؟ -

 «نه. یاد بگیر تا از یه چیزی مطمئن نشدی به کسی چیزی نگی -

 «مادره خب -

 «ترهمادر باشه. امید الکی دادن خیلی بد -

 «باشه بابا وحشی -

های دیشب سعید، خاطراتی که ضبط رو خاموش کردم و سپهر فهمید که اعصاب ندارم. حرف

ه ی اینا کافی بود کمدام روی مغزم راه میرفت، امنیت ترانه توی روستای دور، خستگی... همه

راه  توی شد. نزدیک به چهارساعتای بشنوم. جونم داشت تموم میی دیگهنخوام حتی کلمه

بودیم، بعد دو ساعت با اصرار سپهر جا به جا شدیم و من از روی لوکیشنی که سعید فرستاده 

 ی که ترانه یک ماه پیش مبلغ قابل توجهیدادم تا باالخره رسیدیم به امالکمیبود بهش آدرس 

ر د. با رو کردن نشون پلیسم، گفتم که اون دخترک که بهش خونه اجاره داده کارت کشید بود

امنیت نیست و من اینجام که امنیتش رو حفظ کنم و با زبون ریختن باالخره تا پشت در ویالیی 
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که کنار رودخانه بود باهامون اومد و بعد هم سوار موتورش شد و رفت. ترسیده بود مرد. پیاده 

 شدم و به سپهر نگاه کردم.

 «نمیای؟ -

 ...«در بزننه. برو حاال  -

 «بری... سپهر احمق نشی بذاری -

 «نه بابا... چرت میزنم تا خودت بیای صدام کنی، اصال در بزن ببین خودشه یا نه -

 یک دل میگفت برو، یک دل میگفت نه. 

 «برو سیاوش. تردید نکن... -

نفس بیرون دادم و بعد به در کوبیدم، به ثانیه نکشید که صدای پارس سگ بلند شد. مطمئن 

. صدای باز شدن در ورودی خونه رو شنیدم و بعد ساکت بودم که صدای کوپره. قلبم ریخت

گفتنش. ترانه بود. خودش بود. کوپر گوش نداد، پارس میکرد. خوشحال بودم از کادویی که 

آورد. صدای اومد این پسر جیگرش رو در میام اگر پشت این در میگرفتم. آدم نا مربوطی

 از شدن در. نگاهم باال کشیده شد وکشیدن شدن دمپایی کف حیاط رو شنیدم و بعد صدای ب

های مشکی رنگ غمگینی و بعد کوپر بود که با دیدنم از خوشحالی باال و خیره موند به چشم

هاش رو به شکمم میکوبید. ترانه مبهوت و با دهانی نیمه باز نگاهم میکرد پایین میپرید و دست

دلتنگم شده بود. صدای در  و من بی توجه خم شدم و کوپر رو نوازش کردم. حداقل این سگ

 ماشین اومد، سپهر پیاده شد و قفل رو زد و به سمتمون اومد. 

 «ی سهیل. احوالت چطوره بیشعوره بیمعرفت؟به به ستاره -

نگاهش نکردم، اما سکوت و حرکت نکردنش ناشی از شوکی بود که بهش وارد شده بود. سپهر 

 ام. دست گذاشت روی شونه

 «داخل... توام تکون بخور ترانه. جن ندیدی که پاشو سیاوش. برید -
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ایستادم و سپهر ترانه رو به سمت داخل هول داد تا به خودش بیاد، کوپر پشت سرم داخل اومد. 

ی وجودم درد میکرد. حاال که سالم بود، ام می سوخت، همهبغض چسبیده بود ته گلوم، معده

ساعت بخوابم. من نبودنش رو یه جوری دلم میخواست همینجا روی زمین دراز بکشم و هزار 

ای امنیتش در خطره نمیتونستم نفس بکشم. سپهر تاب میاوردم، اما اگر حس میکردم ذره

هایی گشاد و مبهوت به ای گرفت و موبایل رو چسبوند در گوش ترانه، ترانه با چشمشماره

 سپهر نگاه کرد. سپهر اخم کرده بود.

بزن. یه ماهه فشارش باال پایین میشه. سکته میکنه از دست مامانته. مثل آدم باهاش حرف  -

 «توی بیشعور

کرد  شروعبه زور دستش رو باال آورد و گوشی رو گرفت، بغض کرد با شنیدن صدای مادرش. 

حرف زدن، بهانه پشت بهانه، اینکه چیزی نیست، خواستم تنها باشم، خوبم، خوبم، خوبم، خوبم، 

. تمام طول حرف زدنش فقط نگاهش کردم. همین یک ذره دختر، زود میام، چشم میام، میام..

من به این بزرگی رو نابود کرده بود. حرفش که تموم شد موبایل رو گرفت سمت سپهر. سپهر 

 اخمو موبایل رو فرو کرد داخل جیبش.

هات رو به سیاوش میگی و باهاش میرم دستشویی و بعدم میرم تهران. حرفات و بهانه -

هم. آدم حداقل یه زنگ میزنه ترانه خانم. یک ماهه زندگی کلی آدم رو ریختی بهبرمیگردی. 

 «ما گناهمون چیه؟ دوست داشتن تو؟ اینکه عزیزی برامون؟ هان؟

هاش رو در آورد. ی قدیمی باال رفت و کفشی خونهپله ۴در جواب سر پایین انداخت، سپهر از 

زی غیر از اون تخت چوبی نبود. ای سکویی، چیپاهام تحمل وزنم رو نداشت. نگاه چرخوندم بر

هام خم شد و نشستم روی زمین. کوپر کنارم اومد و خودش رو لوس کرد. مون شدم، زانوپشی

بی حوصله نوازشش کردم. نگاه ترانه هنوز مسخ شده و ناآروم به زمین خیره شده بود، تا سپهر 

 بیاد هیچ حرفی نزدیم. 

 «خب کاری ندارین؟ -

 م. نگاهش کرد
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 «بگیر بشین سپهر... -

 «ای؟ نیاوردمت اینجا با من برگردی. مشکالتتون رو حل میکنید برمیگردین تهرانبچه -

پهر نگاهی که غرورم رو له کرد. به سبه سپهر خیره شد،  ملتمسانه ترانه سر باال آورد و ترسیده

کرد. دست گرفتم به التماس میکرد که بمونه و من رو باهاش تنها نذاره. سپهر دوباره اخم 

، اینجا جای من نبود. پیداش کرده بودم و حاال خودش میدونست سعی کردم بلند شمدیوار و 

ی یک توپ بسکتبال سنگینی داشت. صدای اش. ایستادن سخت بود، سرم اندازهو خانواده

 سپهر به گوشم رسید. 

و بگه، ندیدم صداش رچرا میترسی؟ یکسال تمام کنارت بود، ندیدم از گل نازک تر بهت  -

برات بلند کنه، حاال میترسی باهاش تنها بمونی؟ هر شب هر شب خونه رو میپیچوندی که 

کنارش باشی... حاال از تنها شدن باهاش میترسی؟ چه مرگت شده ترانه؟ بگو چیکار کرده که 

 «بدونم... بگو خودم حقش رو میذارم کف دستش. فقط حرف بزن

دم و کشید. انگار وسط مسابقه بوام تیر میهام تار میدید، معدهچشمباالخره تونستم بایستم. 

 ام مشت میکوبید. لب زدم. حریف مدام داشت به شقیقه

 «سپهر... -

 هم. برگشت و نگاهم کرد. ترانه

 «منو تا یه جایی برسون... -

 نزدیک اومد. 

دیروز. کجا میخوای ات درد میکنه باز؟ چیزی که نخوردی از کجا؟ چرا قرمز شدی؟ معده -

 «بری؟

 «کار دارم. باید برم تهران.. منو تا یه جایی برسون ماشین میگیرم -

 «زر نزن سیاوش... چرا یه حالی شده صورتت حالت خوبه؟ -
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ام خیس شد، پشت دستم رو کشیدم به باالی لبم. خون بود. خون دماغ شده بودم. سپهر بینی

 مبهوت به سمتم اومد.

 «ال بیارترانه... دستم -

نمیدیدم ترانه رو. نباتم رو. زنی که با تمام وجود عاشقش بودم اما اون من رو نمیخواست، از 

 ام. من میترسید. با کمک سپهر نشستم روی تخت، چند دستمال گرفت روی بینی

 «ول کن خودم میگیرم... -

 «فشارت رفته باال حتما. آخر خودت رو میکشی سیاوش... -

 ام فشار دادم.ی بینیهارو روی پرهو دستمال دستش رو عقب کشید

 «پاشو برو دستشویی... -

 ترانه

اومد، عشق، های مختلف مدام به سراغم میی تخت جمع شده بودم توی خودم. حسگوشه

دلتنگی، ترس. پاهام رو جمع کردم توی خودم و به پیراهن مشکی رنگش که خونی شده بود 

ن ها و دونستاه کردم. عجیب بود که بعد از اون همه حرفو سپهر مجبورم کرد که بشورمش نگ

چرایی نزدیک شدنش به من، تا دستم به پیراهنش خورد بوش کردم و انگار که به تن آسیب 

ی بین دوست داشتن و تنفر چقدر بود؟ شاید باریک تر از ام مرهمی ریخته شده؟ فاصلهدیده

همه چیز رو فهمیدم! پس چرا اومده بود؟  یک مو. چرا اومده بود؟ حتما فهمیده بود که من

 ام. دیوانهاومدن داشت؟ نداشت. چرا نمیگذاشت به درد خودم بمیرم؟ اشک چکید روی گونه

هام رو پاک بودم که هنوز دیوانه وار دوستش داشتم؟ با اومدن سپهر سر باال آوردم و اشک

نداشتم. چرا من رو  کردم. نشست کنارم. تحمل سختی سپهر رو نداشتم. تحمل اخمش رو

 درک نمیکرد؟ چرا همه حق رو به اون میدادند؟

 «اسخوابید باالخره... نه چیزی میخورد، نه میخوابید، من نمیفهمم این چطوری زنده -

 به خاطر من نخوابیده بود؟ چرا؟ از عذاب وجدان؟



@yekefarvardin یک فروردین نویسنده : هلیا.ع 

744 
 

 «گریه میکردی؟ -

 سری به عالمت نه تکون دادم. 

ام. نه عید فهمیدم چیه، نه تعطیالت. لیدا کور شد از بس گریه هحرف بزن ترانه. به خدا خست -

 «کرد. تارا و مامانتم همینطور... چرا این کارو میکنی ترانه؟

کس. خرید که میرفتم، سالمی میدادم و بعد خداحافظی. ها بود که حرف نمیزدم. با هیچروز

 اومد.در نمی صحبتم با کوپر هم در حد بشین و بخور و برو بود. صدام انگار

 «میخواستم تنها باشم -

هزار ساله که میخوای تنها باشی. یه بار گفتم نه؟ یه بار شد ببینی جفت پا بیام توی  -

شد مزاحمت میشدم دیگه؟ من خاک بر سر هیچی... هات؟ وقتی خیالم ازت راحت میتنهایی

 «این سیاوش بدبخت چی؟

 هام لرزید.هام. لباشک اومد پشت چشم

 «ن بدبخت نیست. بدبخت منم...او -

 نچی کرد. 

 «باشه. اون از همه بدتره. آشغاله کثافته... ولی فقط میشه بدونم چرا؟ -

 ام گرفت. گریه

 «نمیتونم بگم سپهر. نپرس -

 «خیانت کرده؟ -

 «نه -

 «چه غلطی کرده ترانه؟ دزده؟ وطن فروشه؟ آدم کشه؟ حرف بزن -

 «رسنمیتونم بگم سپهر. تورو خدا نپ -
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 پوزخند زد. 

ات خونده ترانه؟ بابات؟ معلومه بابات. چون تنها کسی که از کی یه داستان جنایی زیر گوش -

وش کل آدم و پلیس و درجه دار و سرباز رو آتیش زدن، سیا رفتنت راضیه باباته. همه به آب و

بسیج کرد ماشین تورو پیدا کنن، مامانت از بین رفت اینقدر گریه کرد و زنگ زد به من و 

 ی... راحت... راضی... میرفت و میومد. اون نمیخواست سیاوشو نه؟ دردونهسیاوش... ولی بابات

 «باباشم هر چی باباش بگه گوش میده. آفرین ترانه...

 هام صورتم رو پوشونده بود و هق میزدم. کاش میمردم. دست

گریه کن ترانه. به جای سیاوشم گریه کن... به جای تمام وقتایی که خیره شد به جای جای  -

هاش پر و خالی شد گریه کن. به جای وقتی که فهمید گم و گور شدی و نفسش اش چشمنهخو

گرفت، به جای امروز صبح که دیدم خیره شده به عکست و قلبش انگار وایساده... گریه کن 

 «ترانه. واسه مردی که کشتیش و حتی بهش نگفتی چرا گریه کن

  ، به حال اون.زار میزدم. به حالم خودم

اونو نمیگیرم. تا دنیا باشه تو عزیزدل منی... فقط میگم حق اینو داره که بهش بگی طرف  -

ازش  امات لهش کرده ترانه. فقط بهش بگو چرا. هیچ ترسیچرا گفتی نمیخوامت. این جمله

این آدم صداشم نمیتونه نداشته باش. این مزخرفاتی که توی ذهنته همش یه مشت چرنده. 

یرم. حاال حاال ها میخوابه، بیدار که شد حرف بزنید و فردا بیاید. نمیخوام برات بلند کنه... من م

تون بدم، اما میخوام دلیل باهم نبودنتون هم مشخص باشه... میخوام اگه روزی یه زوری آشتی

 «جایی همو دیدین، رو برنگردونید. دوستانه کنار هم بایستید. بزرگ شید یه کم

 دستش رو چنگ زدم. 

 «.. تورو خدانرو سپهر. -

 «میرم که ببینی ترس نداره. میرم که ببینی چرند کردن توی مغزت -
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. و دوباره زدم زیر گریه. ضعیف شده بودم نتونستم جلوش رو بگیرم، رفت. نشستم روی تخت

د. زهام رو از روی صورتم کنار میکوپر دورم میچرخید و مدام دستجونی توی تنم نمونده بود. 

ر کسی حس و حالم رو میفهمید. بعد از ساعتی به خود پیچیدن غذای کوپر این سگ بهتر از ه

ش اهایی لرزان وارد خونه شدم. داخل تنها اتاق روی شکم خوابیده بود. باال تنهرو دادم و با زانو

که از  هاییلخت بود و گوشی و اسلحه و نشان و کیف پولش رو کنارش گذاشته بود. یاد روز

طور عمیق به خواب هاست نخوابیدم و درست همینتادم. میگفت ساعتاومد افماموریت می

میرفت و من کنارش دراز میکشیدم و نگاهش میکردم. آروم نشستم کنار تشک. موهاش از 

هاش گودی عمیقی افتاده بود. بدنش از همیشه همیشه بلندتر بود. مشکی و براق. زیر چشم

حال رو برای دشمنم هم نمیخواستم، چه برسه  اومد. بغض کردم، من اینالغر تر به نظر می

سر کج کردم و کنارش دراز کشیدم. روی فرش زبر. دستم بی اختیار جلو رفت  به سیاوش.

برای نوازش صورتش، عقب کشیدم. بین عشق و نفرت، بین شخصیت سیاه و سفیدش گیر 

اش هکرد با چشم کرده بودم. سیاوش کدوم بود؟ مرد همیشه عاشق من، مردی که هر بار نگاهم

مردی که هر جا رفتم پشت سرم  نوازش شدم، هربار من رو بوسید دوباره و دوباره متولد شدم.

شخصیتی سفید. مردی که برای کاری که  ومد؛ یا نه... مردی سیاه در قالباپا به پام می بود و

دارم  وستپدرم باهاش کرد به من نزدیک شد. همین که پدرم فهمید من عاشقانه سیاوش رو د

براش بدترین انتقام بود. سیاوش کابوس پدرم بود و همین االنم به چیزی که میخواست رسید. 

اش. کافی نبود؟ اینجا اومدنش برای چی؟ اینکه وسط انتقام گرفتن دخترش نابود شد. دردونه

هاش عاشقم شده؟ اینکه پشیمونه؟ نفس بیرون دادم. خسته بودم. یک دستم رو گذاشتم زیر 

. مجرعت این رو داشتم که خودم رو بکش اش. کاشام رو کشیدم روی اسلحهم و دست دیگهسر

های من بکراند اش روشن شد و هنوز عکس چشمدستم رو کشیدم روی موبایلش. صفحه

ت پولش رو برداشتم و باز کردم. کارت ملی، گواهینامه، کارگوشیش بود. بغضم بیشتر شد، کیف

ها عکس سه در چهار من و بعد عکسی ی اینی پول نقد و پشت همهماشین، کارت موتور، کم

ن ام. دوستم داشت؟ مدو نفره که دورش رو بریده بود تا کوچیک بشه. اشک چکید روی گونه
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هایی که نوازشم میکرد میفهمیدم دوستم داره. از نگاهش که مثل میخ توی تنم از سرانگشت

 هام قدرت گرفت، من رو نمیبخشید. ؟ اشکفرو میرفت. اگر زود قضاوت کرده بودم چی

 "وقتی نیستی، زندگی فرقی با زندون نداره..."
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 سیاوش

م هام رو باز کردم و قلبای گرفته بود انگار. الی چشمام هنوز میسوخت. تنم ولی جون تازهمعده

نبات من، جمع شده توی خودش، سر به زمین سفت، کنارم خوابیده بود. بغض داشت، ریخت. 

و مبهوت بلند شدم و نشستم روی تشک.  ی گریه کردن خوابش برده بود. گیجانگار که موقع

-العمل بدی نشون میداد؟ غروری دیگه نمیهام جلو رفت برای تکون دادنش، اگر عکسدست

موند. دوباره دست عقب کشیدم. نفسی بیرون دادم. غرورم مهم نبود. در برابر ترانه هیچ وقت 

هاش و و زانو دم زیر گردنغرورم برام مهم نبود. نمیتونستم ببینم اینطور خوابیده. دست بر

ش ام. چقدر دلم تنگ شده بود برای نزدیکبلندش کردم. شیطون گولم زد. چسبوندمش به سینه

 سر جلو بردم. بودن. بغض چسبید به گلوم.

 "فکر کردم که خودم را به تو نزدیک کنم.... نزدیک کنم...."

 اش.هام رو نزدیک کردم به پیشونیلب

 "تو شلیک کنم...شلیک کنم هوا بین دو ابرویبی"

مردم. بوسیدمش و ام. من برای این دختر میماه. اشک چکید روی گونهبوسیدم. بعد از یک

ام و مثل همیشه خودش رو بیشتر فرو کرد داخل بغلم. تکونی خورد و بعد چنگ زد به سینه

چکید. توی خوابش، من هنوز همون سیاوش بودم  ی چشمملجوجانه از گوشه دوباره اشکی

کرد تا بازوم رو بگیره و خیالش راحت بشه که به شب دست دراز میبراش. همون که شب 

گه دی ام همین بودم. آروم روی تشک خوابوندمش.کاش توی بیداریهستم تا خوابش ببره. 

 بغض نداشت انگار. لبخند کمرنگ صورتش رو حس میکردم. شاید هم توهم زده بودم.

 "باز از این فاصله کشت مرا های توخنده"

 "دوری تو قلب مرا بی گِله کشت ،قهر نه"

 موهاش رو از روی صورتش  کنار زدم. 

 "موهای بلند تو مرا غرق نکردموج"
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 پتو رو روی تنش کشیدم تا سرما نخوره.

 "این بی خبری فرق نکرد... ام از سردیِحس "

ه چ ای بیشتر کنارش میموندم معلوم نبود دست بهبلند شدم و وسایلم رو برداشتم. اگر لحظه

لباسم گشتم، نبود. پشت در رو که چند لباس آویزون بود نگاه  با چشم دنبال کاری میزدم.

شرتی مشکی آویزون بود. برش داشتم و نگاهش کردم. بوش کردم، بوی عطر من کردم. تی

رو میداد. لباس من بود! لباس من رو با خودش آورده بود تا اینجا. دوستم داشت نه؟ لباس رو 

لبخند نشست روی لبم. بعد از بویی آمیخته از عطر من و تن ترانه رو میداد.  به تن کردم.

 ماه. یک

شد. وارد آشپزخونه شدم و یخچال قدیمی رو باز کردم. چیز ام داشت از گشنگی سوراخ میمعده

رو با  و خودش هشد. معلوم بود مثل همیشه درست تغذیه نمیکردخاصی برای خوردن پیدا نمی

و پیدا کردم رکلید خونهباید میرفتم خرید. ای نبود. . چارهداشتهو حاضری سیر نگه نون و پنیر 

 نون و و همراه کوپر پیاده تا خیابون اصلی رفتم و بعد از خرید تخم مرغ و گوجه و کمی میوه

نزدیک به نیم ساعت پیاده روی و خریدمون طول کشید، وارد خونه که شدم، کیسه برگشتم. 

ومد. ای آشپزخونه و نگاهی توی اتاق انداختم. نبود و صدایی از دستشویی میهارو گذاشتم تو

هوا رو به تاریکی میرفت و خونه کمی سرد شده بود. سمت بخاری وسط نشیمن کوچک رفتم 

و هر چقدر باهاش ور رفتم روشن نشد. بخاری توی اتاق رو زیاد کردم تا خونه گرم بشه و بعد 

رو ریز کردم. ترانه هنوز بیرون نیومده بود. نگران شدم. تا پشت هاهام رو شستم و گوجهدست

 دستشویی رفتم، چی میگفتم؟

 «ترانه؟ حالت خوبه؟ -

 حالش رو شنیدم. صدای بی

 «آره... -

 «چیزی میخوای برات بیارم؟ چی شده؟ -
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 «چیزی نیست -

 «ام. میخوای بری توی اتاق بروچرا نمیای بیرون؟ من توی آشپزخونه -

 «شهبا -

ی مونده ایک هفتهرو پیش گرفتم و فکری به ذهنم رسید. ساعتم رو نگاه کردم، راه آشپزخونه

بود به پریودش اما وقتی که اضطراب داشت و ناراحت بود جلو میافتاد. نفس بیرون دادم و 

 برگشتم دوباره پشت در.

 «جلو افتاد بازم آره؟ترانه؟  -

-»... 

 «بگو پدت کجاست؟ -

 «ساکمه توی -

اش که پشت در بود رو برداشتم، یر و لباس راحتی و حولهلباس زی پد، ساک بسته از توی

ومد. اهاش کثیف شده بود که بیرون نمینگاهی به تشک انداختم، اثری نبود اما حتما لباس

ای به در زدم. در رو آروم باز کرد، نگاهم نمیکرد. خجالت میکشید بعد از این همه وقت. تقه

 هارو دادم.لباس

 «بخاری بیرون خرابه؟ -

 «آره -

 «پس اومدی سریع برو توی اتاق. سرما میخوری -

رو نداشت. سری به عالمت مثبت تکون گفتگو هامون مثل همیشه نبود، حس و شور همیشه

رو توی اتاق انداختم و نون بسته داد و در رو بست و من رفتم که املتم رو درست کنم. سفره

ربع لباس تمیز پوشیده بیرون اومد.  بندی شده رو روی بخاری کمی گرم کردم. بعد از یک

 اش رو هم شسته بود و خواست به سمت حیاط بره. بلند شدم. های قدیمیلباس
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 «نرو -

 از صدام. نگاهم کرد پرسشگرایانه و کمی ترسیده.پرید 

 «سرده. برو توی اتاق من آویزون میکنم -

هاش رو لباس دونههاش رو به من داد و من وارد حیاط شدم و دونهبی حرف و با اکراه لباس

کنار پیراهن خودم روی طناب وصل شده داخل حیاط پهن کردم. کوپر روی تخت داخل حیاط 

ای که داخل اتاق و چرت میزد. برگشتم و زیر گاز رو خاموش کردم و املت رو به سمت سفره

 ی اتاق نشسته بود. کنار بخاری پهن شده بود گذاشتم. گوشه

 «بیا غذا -

 روم نشست. نگاهی بهحرف بلند شد و روبهر سرد که خودم یخ زدم. بیلحنم سرد بود. اونقد

 محتویات داخل مایتابه انداخت.

 «نگران نباش. سم نریختم توش تا از بابات انتقام بگیرم -

 حرف و جدی نگاهش کردم.نگاه باال کشید و متعجب و ناراحت نگاهم کرد. بی

 «اول خودم میخورم خیالت راحت شه -

 هاش. دم که نشست به چشمرو دیاشک

 «چیزا ازم نمیترسی؟ناراحت میشی چرا؟ مگه واسه همین -

 خواست عقب بکشه، مچ دستش رو گرفتم. 

 «بشین غذات رو کامل بخور. نون و پنیر نشد غذا... ضعیف شدی -

 هم ریخت. اش. اعصابم بهاشک چکید روی گونه

 «مهمه برات؟ -

 پوزخند زدم.
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 «نبوده هیچ وقت؟ -

 هاش. شت دستش رو کشید به چشمپ

 «نمیدونم. شاید فیلمت بوده -

روم هام، باید آچقدر باید اینطور له میشدم؟ دست کشیدم به چشمهام رو روی هم فشردم. چشم

 میموندم. نون رو برداشتم و با قاشق کمی املت روی نون مالیدم و بعد هول دادم داخل دهنم. 

 «راحت شده بخور...فیلمم بوده. حاالم اگه خیالت  -

هاش رو شمردم و غر زدم تا درست بخور و بیشتر بخور. با بغض شروع کرد لقمه گرفتن، لقمه

و جمع کردم رشام که تموم شد سفره محلی کنم.بهش بی ایدست خودم نبود. نمیتونستم ثانیه

ه برای د ترانهای باقی مونده که معلوم بوو خودم رو مشغول تمیز کردن آشپزخونه کردم و فیله

رف جلوی کوپر گذاشتم. باید حکوپر پخته رو توی ظرف پالستیکی ریختم و با سطلی آب 

های سعید رو براش توضیح میدادم؟ اصال توضیح میخواست؟ م؟ چیزی میپرسیدم؟ حرفمیزد

اصال خودش دوست داشت که توضیح بده؟ گیج شده بودم. برگشتم به اتاق. جمع شده توی 

 وی پاش گذاشته بود و مثال میخوند. کتابی رو خودش 

خب... اگه کتابتم از من مهم تر نیست میشه ببندیش و بیای توضیح بدی مراحل انتقام  -

 «های شومی توی ذهنم بودهگرفتن منو؟ فکر کنم تو بهتر از من میدونی که چه نقشه

 پیچید.  خودش روسرباال آورد و غمگین و ترسیده نگاهم کرد. کتاب رو بست و پتو رو بیشتر د

 «منتظرم -

 لب زد. 

 «چی بگم؟ -

 ابرو باال بردم. 
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تو که دستم رو روی کردی. تعریف کن میخوام بدونم چه طوری دستم رو شد. بابات چه  -

 «طوری فهمید

قصیرم تترسیده بود از این خونسرد بودنم، شاید اگر توی این دو ساعت کمی باور کرده بود که بی

 ترسید. میحاال دوباره داشت 

 «حرف بزن ترانه. اعصاب ندارم. سگ میشم یه چیزی میگم بهت. حرف بزن -

 هاش اومد. هاش لرزید و اشک پشت چشملب

 «میندازیش زندان؟ -

 پوزخند نشست روی لبم. 

 «اگه مجرم باشه چرا که نه -

 «واسه اینکه بفهمی مجرمه اومدی توی زندگیم آره؟ میخواستی ازش آتو بگیری -

به کارش پرسیدم... کل ره. نه که تاحاال هزاربار دیدمش، نه که تاحاال هزار دفعه از تو راجعآ -

 «این یکسال داشتم آتو جمع میکردم ترانه...

 «اگر ازدواج میکردیم که میدیدش -

 هام. مغزش رو شستشو داده بود.ی عصبی نشست روی لبم، سرم رو گرفتم بین دستخنده

 «. بار آخره دارم میپرسمبگو که بهت چی گفته -

 اش. اشک چکید روی گونه

 «بگم میندازیش زندان؟ -

 «گریه کنی آره ولی نه، -

 دست کشید به صورتش و بعد پتو رو به شکمش فشار داد. دلش درد میکرد. 
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گفت یه آقایی به اسم آقای پناهی که باباش کله گنده بوده میاد پیشش، اول با چرب زبونی  -

ز آالتی که وارد میکرده جا سااش کنه تا بار لوازم آرایشش رو توی ماشینیسعی میکنه راض

یگه ن و ورشکستش کردن. مبریدکنه. بابام راضی نمیشه، تهدیدش میکنه به مالیات براش 

ات میکنم، اما اگه قبول کنی، یه درصدی هم به خودت میدم. به جون اگه قبول نکنی بیچاره

بول قی به درد نخوره.  سته یه سری دارو تاریخ مصرف گذشتهخودم رو قسم خورد که نمیدون

میکنه و بار وقتی بی دردسر وارد میشه و تا یه جاهایی میاد لو میره. اول بابام و بعد پناهی رو 

هایی که داشته خودش و بابام رو نجات میده و پرونده بسته دستگیر میکنن. پناهی با البی

جرعت کرده بارش رو لو بده چون با همه جا خودش رو  میشه اما پی اینو میگیره که کی

هماهنگ کرده بوده که این بار سالم و سالمت برسه.. می رسه به اسم تو... فشار میاره به 

ها کارت رو قبول داشتن سازمان که پدر تورو در بیارن، چون برای سازمان عزیز بودی و خیلی

مدیر برمیگردی به ماموریت رفتن و  فقط مجبورت میکنن استفعا بدی اما با عوض شدن

های بزرگ. حاالم وکیل میگفت استعفا یا همون در اصل تعلیق شدنت از کار پیگیری پرونده

ات تاثیر بدی گذاشته و اومدی دنبال مقصرش تا هم انتقامت ی کاریات و رزومهتوی روحیه

راغ س نداره، اومدی ای وجودو چون دیگه پناهی رو بگیری هم ثابت کنی که درست میگفتی

 «، که از طریق من از بابام انتقام بگیریمن

 ترسیده و بغض کرده و رنگ پریده نگاهم میکرد. ای مسخره روی صورتم نبود. چیزی جز خنده

 «چرا میخندی؟ -

 «فکر نمیکردم به همین راحتی لو برم -

 اش. دوباره اشک بود که چکید روی گونه

 «بگیرم چیزیه که تو دوست داری بشنوی. پس عوضش نمیکنم... اینکه که من اومدم انتقام -

 «چی داری میگی؟ دوست دارم بشنوم؟ مگه دیوونم؟ -
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آره. پس چی؟ یک کلمه ازم توضیح خواستی؟ نه. برای همین من هیچ توضیحی بهت نمیدم.  -

ان ازماما واسه اینکه تهمت نامردی و بازی کردن با احساساتت روم نمونه، فردا با رییس س

هام به روندهی پگوش میدی ببینی چی میگه... همهوقت جلسه گرفتم، میریم اونجا و میشینی 

صورت مکتوب هست. اگر باورت شد حداقل دیگه حس اینکه یکسال باهات بازی شده رو 

 «نداری. میتونی به این رابطه به عنوان یه تجربه نگاه کنی و بعد به زندگیت برسی...

و بهم ریخته نگاهم کرد. شاید از اینکه گفته بودم جایی برای درست کردن  بلند شدم، مبهوت

ودند و های یک رابطه باین رابطه نیست متعجب شده بود. نبود. واقعا نبود. اعتماد و باور ستون

هاش شکسته بود و سقف و دیوار همه و همه فقط و فقط روی سر من ریخته این رابطه ستون

 بود. خسته بودم. 

ه میشه که بین این همه آدم تو جلوی منی که از بابام زخم خوردی در بیای؟ اونم مگ -

 «اتفاقی؟

 لبخند زدم. لبخندی که تلخ تر از زهر بود. 

ها توی زندگیم دارم. مگه میشه بین این همه بچه من مامان بابا من خیلی از این مگه میشه -

مگه ام دنبالم نگرده؟ عضای خانوادهسال هیچ کس از ا ۳۵مگه میشه بعد از نداشته باشم؟ 

م سبز ترین دختر دنیا جلوی روتعلیق شم؟ مگه میشه قشنگ به خاطر صداقت توی کارممیشه 

نو به ام ممگه میشه که عشق زندگیبشه و دختر همونی باشه که شغل رویاهام رو ازم گرفت؟ 

دن بفروشه؟ دیدی... حرف دوتا آدم که توی ماستمالی کردن خالف و قاچاقشون هر کاری کر

 «دیدی که شده...

ه چسبید بی حرف و مسخ شده نگاهم میکرد، انگار که آواری روی سرش ریخته بود. بغضِ 

و به سمت آشپزخونه رفتم. دلم چای میخواست. کتری رو روشن کردم توی گلوم رو پس زدم 

بال م کردم و بعد دنی آشپزخونه مقابل پنجره ایستادم تا آب جوش اومد و چای دو اونقدر گوشه

اختم توی شد. اندی کوچیک نبات دیده میتوی ظرف قندِ توی کابینت دو تیکهنبات گشتم. 

 یلیوان و دوباره ایستادم مقابل پنجره و خیره شدم به تاللو نور ماه روی رودی پر آب که فاصله



@yekefarvardin یک فروردین نویسنده : هلیا.ع 

756 
 

وی یدم و تحرکت موندنم. چرخاونقدر که گردنم درد گرفت از بیکمی داشت. خیلی گذشت. 

ارو به هکرد. لیوانها چای ریختم. برای خودم تلخ، برای ترانه با نبات. حتما دلش درد میلیوان

ی دیوار، خیره شده بود به رو به روش. دست گرفتم و به سمت اتاق رفتم. کز کرده بود گوشه

ستم. تکیه شلیوان رو کنارش گذاشتم و نساعت هیچ تکونی نخورده بود. انگار که توی این نیم

 های اینجا خنک بود. دادم به دیوار سرد. شب

 «کوپر چرا نمیاد داخل؟ سرده بیرون -

 بغضش رو قورت داد. سیبک گلوش رو دیدم. قصد داشتم بفهمم توی مغزش چی میگذره. 

با سگ بهم جا کرایه نمیدادن. این آقا هم قول گرفت داخل نیارمش. اونم دیگه عادت کرده  -

 «. صندوق رو باز گذاشتم شب میره اونجا میخوابهنمیاد توو..

 اش رو هم زدم. خم شدم و چای

 «ای؟ فردا همه چیز مشخص میشه. باید خوشحال باشیواسه چی اینقدر آشفته -

. اش در بیادهاش خیس شد. تا به حال ندیده بودم اینقدر به سرعت گریهپوزخند زد و چشم

 این ترانه بود که تونسته بود اشکم رو در بیاره.  هاسالحال خودم هم تعریفی نداشت، بعد از 

 «مشخص میشه و بعد همه چیز میشه گل و بلبل آره؟ -

 «نه -

 بی حرف و بغض کرده نگاهم کرد. 

ای که به کل روح و روانت رو تکون داده همه کاش زندگی اینجوری بود که بعد یه حادثه -

 ای آدم یه چیزینیست... همیشه بعد از یه حادثه چیز به حالت عادی برگرده... ولی اینطوری

رو، از دست میده... حتی گاهی آدم خودش رو هم از دست میده. زندگی خیلی رو، یه کسی

های پدرت من هاست. بنابراین، قوی باش. یک ماه پیش، در پی حرفرحم تر از این حرفبی

فردا وقتی یه چیزایی رو ببینی و  رو از دست دادی، توی ذهنت من یه خائنِ نامرد شدم. شاید

 «پدرت رو هم از دست بدی... که بشنوی
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 اش. دلم برای بوی موهاش تنگ شده بود.دست کشید توی موهای آشفته

 «بهت چی فکر میکنم؟ برات مهم نیست راجع -

 هاش شروع کرد به باریدن. بی حرف نگاهش کردم دنبال چی میگشت؟ دوباره اشک

ز اومدم پیشت... از خودت نپرسیدی این چه مرگش بود که اینارو گفت؟ به با اون حال و رو -

 «همین راحتی گذاشتی برم. حتی جلومو نگرفتی...

 های گریونش. نگاه چرخوندم توی چشم

توو چشمام نگاه کردی گفتی نمیخوامت. اگر همین یه کلمه رو از تمام اون مکالمه حذف  -

 «ی...میکردی، خودتم میکشتی نمیذاشتم بر

 گریون نگاهم کرد. نفس بیرون دادم. یادآوری اون روز حالم رو خراب می کرد. 

ماه پیش... چهارشنبه سوری، بعد از سه ماه دیدنت بهت چی گفتم؟ یادته... یکسال و یک -

گفتم هر چی تو بگی همونه. نگفتم؟ وایسادی جلو روم، گفتی نمیخوامت. ترانه... به من... به 

 گفتی نمیخوامت! حاال به من میگی یه دقیقه دور بودنت رو ندارمتی تحمل منی که میدونس

چرا ازت توضیح نخواستم؟ من توضیح نخواستم ترانه؟ نگفتم بابات چی بهت گفته؟ یه کلمه 

، گفتی هم نمیخوریمحرف نزدی... بدترین چیزی که میتونستی بهم بگی گفتی. گفتی به

ومد، اما گفتم من رو نمیخواد. هر چی اون ام کردی، هزارتا سوال توی مغزم انمیخوامت!!!! له

بگه. هر چی اون بخواد. اگه دیگه منو نخواد هیچ مشکلی نیست، اون مستقله، میتونه بذاره 

بره، من نمیتونم بهش خرده بگیرم. اما بی انصاف، یکسال همه چیز من بودی باید اینجوری 

هم باشم، همون خائن نامرد، ی همه چیز رو تموم میکردی؟ من اگه اون چیزی که تو فکر میکن

ا آدم میخواد باب م؟ندن لیاقت یه توضیح منطقی هم نداشتبعد از یکسال شبانه روز کنارم گذرو

 «گوسفند بکشه یه ذره آب بهش میده بعد...

هاش صورتش رو پوشونده بود. آروم گریه میکرد. نفسم رو بیرون دادم، انگار کیلو کیلو دست

  ام بود.بار روی سینه
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ات رو بخور. به زور یه تیکه نبات برات پیدا کردم. بخور دلت بهتر بس کن. گریه نکن... چای -

 «شه

ای ورم هلیوان رو بلند کردم و جلوش گرفتم، پشت دستش رو روی صورتش کشید و با چشم

 کرده از گریه لیوان رو گرفت. 

 «قرص خوردی؟ -

 «امروز دوتا مسکن خوردم، بیشتر نخورم بهتره -

هاش که لیوان رو گرفته بود خیره شدم. مثل همیشه الک نداشت، صداش گرفته بود. به دست

 کوتاه و بی الک بود. 

 «چرا؟ چت بود؟ ترسیده بودی ازم؟ -

 دلخور نگاهم کرد.

 «سرم درد میکرد -

 «یه چیزی میپرسم. راستش رو بگو -

 بی حرف نگاهم کرد. 

روحیاتی که توی این یکسال ازم دیدی  با توجه بهم؟ رسی ازچرا میترسیدی ازم؟ یا چرا میت -

 «چطوری میتونم اذیتت کنم که از بابات انتقام گرفته باشم؟

 هاش رو میدیدم که میلرزه. سرش پایین بود و لب

 «هوم؟ چیزی نمیگی؟ مثال تجاوز کنم بهت؟ -

 آورد. سر باال نمی

 «ا از اون مدل بالها سرت بیارم...خودت که دیدی توی این یکسال چند بار فرصت داشتم ت -

-»... 
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 «کاش یه ذره... یه ذره منو میشناختی ترانه.... -

 سرباال آورد و نگاهم کرد. توی نگاهش همه چیز بود، غم، عشق، ترس، نا امیدی.

 «شناسمت؟چرا فکر میکنی نمی -

حرف  مردششناختنت به درد خودت میخوره ترانه. زنی که وایسه و گوش بده که پشت سر  -

رو هم باور کنه چه شناختی پشتشه؟ باور کنه و حتی های بقیهمیزنن، دفاع نکنه که هیچ، حرف

نیاد بزنه توی دهن مردش که چرا اینکارو کردی و فقط بذاره بره چه شناختی پشتشه؟ هوم؟ 

ی قبلی که جمع کردی رفتی شمال بهت گفتم، گفتم حتما باهات مخالفت میکنن، حتما دفعه

 «ی بری؟ دوباره همون کارو کردی...ت سرم پیشت حرف میزنن، تو باید بذارپش

 نفس بیرون دادم، دست کشیدم به موهام.

علوم البته که هنوزم م ولش کن. این بحث رو اگر بخوایم ادامه بدیم هیچ وقت تموم نمیشه... -

 «نیست من خائن نامردم یا بابات...

م زیر شیر. ام رو میگرفتآشپزخونه رفتم. دلم میخواست کله برداشتم و به بلند شدم و لیوانم رو

 دیدمش که پشت سرم ایستاده.  صورتم زدم و وقتی سرباال آوردم آبی به سرو

 «چی شده؟ -

 شد این بغض. بغضش رو قورت داد. تموم نمی

 «به خاطر خودم اومدی؟ -

 ابرو باال بردم. 

 «یعنی چی؟ -

 «به خاطر خودم نزدیکم شدی؟ -

هاش رو دلم میخواست چشمهام. به چشمهای درشتش رو خیره کرد اهش کردم. چشمنگ

 ببوسم.
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 «ی اون حرفا؟بگو... دروغه همه -

 لبخند تلخی زدم. 

 «ترانه دیره واسه پرسیدن این سوال -

 د، صورتش رنگ باخت. مبهوت نگاهم کر

 «خیلی دیره... -

 ی چشم راستش اشک چکید. دست باال بردم و اشکش رو پاک کردم.از گوشه

 «ام از توضیح دادن خودم...هیچ توضیحی ندارم برات ترانه. هیچی. خسته من دیگه -

 «پس برای چی اومدی؟ -

-اش رو بردم پشت گوشش. دلم برای نزدیکی بهش تنگ بود. دوباره اشک دیگهموهای آشفته

 ای چکید و روحم له و له تر شد.

 «اومدی که منو ببری پیش رییست؟ نمیخوام. نگاهم کن بگو دروغ بوده -

 ن دادم. سری به طرفین تکو

به من، بابات. هر نمیگم... خودت میری، تنها، هر چی دلت خواست میپرسی ازشون، راجع -

کسی که بخوای. فکرم نکن اونا رفیقای منن. نه. اگه بودن کارم رو اونجوری از دست نمیدادم... 

 بعدم... اگه با یه نگاه کردن توی چشمات و گفتن یه کلمه بود چرا اینقدر همه چیزو سخت

 «کردی؟ همون جا که اومدی از روم رد شی و بری همین رو میپرسیدی...

 هاش مدام خیس بود. عصبی میشدم از گریه کردنش. با کالفگی سری تکون داد، گونه

 «بس کن سیاوش... بس کن -

 ودم از دهنش. دلم میخواست ببوسمش.ها شنیده باسمم رو بعد از مدت

لت خوبه لطفا وسایل هات رو جمع و باشه. تموم میکنیم این بحث رو. گریه نکن... اگر حا -

 «جور کن. فردا صبح زود باید بریم
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 نگاه دلخورش رو دوخت بهم. 

 «من هیچ جا نمیام -

 چشم ریز کردم. 

 «میای... -

 «نمیام -

 «ات رو هم پس دادم. گفتم فردا صبح بیاد کلید رو بگیرهمیای. خونه -

 ام رو خوردم. ه میکرد. خندهام گرفت. تا همین دو دقیقه پیش گریاخم کرد. خنده

 «واسه چی بدون اینکه به من بگی جام تصمیم میگیری؟ -

ببخشید. برو وسایلت رو جمع کن بعدم بخواب... سپهر به مامانت گفته فردا میای. چشم  -

 «انتظارته. لطفا

 نگاهش رو ازم گرفت و بیرون رفت. من هم لیوانی چای دوباره برای خودم ریختم و راه خروجی

رنگی هاش رو تا میکنه. لبخند کمرو در پیش گرفتم. دیدمش که نشسته جلوی ساکش و لباس

 نشست روی لبم و خودم رو به تخت حیاط رسوندم. 

 ترانه

جمع کردن کل خونه دو ساعتی طول کشید، سیاوش آشغال هارو بیرون برد و با جاروی قدیمی 

 سیاوشخودم بود رو توی ساک گذاشتم. ها و وسایلی که برای ی لباسجارویی زد و من همه

حیاط داخل آورد و روی بخاری گذاشت، پیراهن  های نم دارم رو از روی بند تویهم لباس

خودش که خشک شده بود هم پشت در آویزون کرد. دوباره نگاهم به تی شرتش افتاد که تن 

ه، کاش لعن رو ببکرده بود و وقتی توی تنش دیده بودم دوست داشتم زمین دهن باز کنه و م

ی وجودم درد ! ساعت نزدیک به یک شب بود و همهبهم پسش نمیداد و فراموشش میکرد

هام کشیدم و نگاهش کردم که از توی کمد میکرد، دلم، سرم، قلبم، روحم. دستی به چشم
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ی تمیزی در آوردم و بی حرف کنار کشید. از توی ساک ملحفهای بیرون میتشک مسافرتی

ذاشتم. تشک رو با فاصله از تشک من انداخت و دوباره بغض حجوم آورد به تشک خودم گ

ی کردم وقت کشگلوم. بلند شدم و برای زدن مسواک و گریه کردن به سمت دستشویی رفتم. 

 تا بخوابه. اما متاسفانه سیاوش آدم بیخیالی نبود. همیشه تا من نمیخوابیدم خوابش نمیبرد. 

 «ترانه حالت خوبه؟ -

 م رو به سرعت پاک کردم و مشغول زدن خمیر روی مسواک شدم. هااشک

 «خوبم... -

 «باز مشکلی داری؟ بگو به من... -

 «نه مشکلی نیست. داشتم صورتم رو میشستم -

هاش میفهمیدم که چیزی نگفت و دور شدنش رو حس کردم. با بغض مسواک زدم. از حرف

د شبت کنه و بره. اگر این آخرین شبی میدیگه من رو نمیخواد، که اومده تنها خودش رو ثا

که کنارم بود؟ بین گریه صورتم رو شستم و به اتاق برگشتم و قبل از اینکه فرصت کنه نگاهم 

ای لخت دراز کشیده بود و تی شرتش رو توی نور بخاری کنه چراغ رو خاموش کردم. با باالتنه

شرتش رو با خونسردی داخل میدیدم که روی ساکم گذاشته. مسواک و خمیر دندون و تی

 هام اجازهساک فرو کردم و دراز کشیدم. چرخیدم به پهلو و پشتم رو بهش کردم و به اشک

هایی افتادم که کنارش میخوابیدم، بغلم ی وقتام. یاد همهدادم تا سر بخورن روی گونه

رتا یکی نبود، هزادردم بوسید تا خوابم ببره. ام رو میمیگرفت، موهام رو نوازش میکرد، گونه

بود. چرا پدرم باید همچین کاری میکرد؟ چرا باید اینقدر من رو ازش میترسوند؟ بهم گفته بود 

اگر حتی به سیاوش بگم که میدونم برای چی نزدیکم شده تمام تالشش رو برای پاک کردن 

میخوای  وهاش از بین میبرم. گفته بود بهش بگو نمیخوامت و فراموشش کن. اگر هم اونپرونده

میشناسیش؟  هسالحاال بگو پدرت یا مردی که یکباید اینو بپذیری که پدرت توی زندان بپوسه. 

که  استفاده کنه؟ تو آدمی هستیحاال بگو تو آدمی هستی که بذاری کسی برای انتقام ازت سو

رای بتن بدی به یه همچین چیزی؟ اینقدر گفته بود که مغزم رو تمام و کمال آلوده کرده بود. 
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پاهام رو جمع کردم  کاری در حال فرار.گیر و پدرم خالفمن سیاوش شده بود مردی انتقام

توی شکمم. کاش میمردم و توی این دو راهی گیر نمیکردم. کاش میمیردم و نمیدیدم که 

به خاطر اشتباه پدرم و ترس خودم از دست دادم. کاش مردی که عاشقانه دوستش دارم رو 

یگه اندازه، که دمیمیردم و نمیدیدم که سیاوش ازم فاصله میگیره، که جاش رو دورتر از من می

 دوستم نداره. 

 «ترانه؟ -

که مدام توی  هقیصداش نزدیکم بود. یک جوری صدام کرد، یک جوری که باعث شد هق

لند نشه، بلند شد. با تمام وجود زار زدم. من بدون سیاوش میمُردم. بودم باین دقایق سعی کرده 

 نزدیک تر شد، جوری که بین گریه، بوی تنش رو حس کردم. سرش رو نزدیک گوشم آورد. 

 «گریه نکن ترانه. چی شد یهو؟ دلت درد میکنه؟ هان؟ میخوای بریم دکتر؟ -

بوی تنش ن لحن پر از عشقش، برای هاش، برای ایجواب ندادم و هق زدم. دلم برای نگرانی

 تنگ شده بود. 

 «حرف نمیزنی؟ -

جواب نمیدادم تا برام حرف بزنه، با همین لحن حرف بزنه. تنش رو جلوتر کشید و از پشت 

دن دا اساژبرد و بعد آروم شروع کرد به م و زیر بولیزمنزدیکم شد، دست چپش رو جلو آورد 

ی نداشت، اکه دل درد داشتم و بهانه میگرفتم. اثر فیزیکی شکمم. به عادت تمام این یکسال

هقم آروم شد. اما از لحاظ روانی حس میکردم دردم کمتر شده. دستش که خورد به تنم، هق

 اش و مجبور شد دست راستشسرم رو چسبوندم به شونهاش رو میخواستم. انگار که نزدیکی

یر سرم بگذاره. همین رو میخواستم. آغوشش رو. البته آغوشی زوری. ساعد دستش رو که رو ز

زیر سرم بود به بغل گرفتم و کمی جلوتر اومدم تا اون هم تنش رو روی تشک بیاره و بعد پتو 

 رو کشیدم روی تن هردومون. 

 «ات برای همین بود؟گریه -
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یش انگاه خیره کردم به ساعد دست عضله شد تا برمیگشتم و صورتش رو میدیم.کاش روم می

 که با آتیش بخاری کمی معلوم بود. 

 «آره... -

 «مگه خائن نامرد نیستم؟ بعد میای بغلم؟ -

 «مگه من اونی نیستم که از روت رد شد؟ پس چرا نگرانم میشی؟ -

 ی آرومش رو حس کردم. خنده

 «بخواب... -

 «دوستم نداری دیگه؟ -

 «ئهنی باشه که تو فکر میکنی من دارم، پس جوابم نهاگه اون دوست داشت -

دلم لرزید. حتی فکر اینکه دوستم نداشته باشه حالم رو به هم میریخت، جرعت نکردم چیز 

ای بگم. شاید حرفی میزد که حالم رو بیشتر از چیزی که هست خراب میکرد و احتمال دیگه

 هام نبود. ای خواب توی چشماما ذره هام رو بستم،چشماینکه آغوشش هم از دست بدم بود. 

 «خوابیدی؟-

 «نه... -

 هت ایرادقرار گذاشتم. اگه میشه از همینجا یه لباسی بپوش که اونجا ب ۱۱فردا ساعت  -

 «نگیرن...

نم. مطمئن تر در برابر پدرم رفتار کشاید اگر ابعاد این قضیه رو بهتر میفهمیدم، میتونستم درست

چم سفید نشون میداد و من رو به خاطر تنها گذاشتن و رفتنم میبخشید بودم اگر سیاوش هم پر

باید بین اون و پدرم یکی رو انتخاب میکردم. نفرت و ترسی که بابام ازش داشت چیزی نبود 

ابای ره و حتی برعکس، بکه به راحتی از بین بره و بعد بتونه سیاوش رو به عنوان داماد بپذی
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ه راحت بتوننبود که  سیاوش رو از کار بیکار کرده بودند. این چیزی، شچیمن و دوست قاچاق

 ازش بگذره. میشناختمش.

 «باشه -

چیزی نگفت، دست چپش هنوز شکمم رو ماساژ میداد و من دلم میخواست موهام رو نوازش 

 رو حس ند کردم و روی موهام گذاشتم، لبخند بی صداشکنه. دستش رو از روی شکمم بل

ل موهام. در سکوت اینقدر این کارو تکرار کرد که هاش رو کشید داخکردم. بی حرف پنجه

 رص خوابیدن، با آرامش خوابم برد.ماه با درد و عذاب و به زور قهام گرم شد و بعد از یکچشم

صبح چشم که باز کرده بودم کنارم نبود اما گرمای تنش رو روی تشک حس میکردم. بیدار 

ه وی ماشین و کاری برای من نبود. صاحبخونکه شدم فقط لباس پوشیدم، همه چیز رو برده بود ت

همینطور که کلید رو میگرفت چپ چپ نگاهم کرد که سیاوش رفت توی صورتش و گفت 

شت های دبیرستانی. بعد نشست پزنمه. مشکلی هست؟ و توی دلم قند آب شده بود. مثل دختر

ی لهفاص فرمون و من کنارش و کوپر صندلی عقب. فکر میکردم بعد از آغوش دیشب کمی

بینمون کمتر شده باشه اما اونقدر اخمو بود که حتی جرعت نکردم ضبط رو روشن کنم و تا 

 زدم. ای نشد به تشنمه و دستشویی دارم حرف دیگهخود تهران غیر از چند کلمه که ختم می

 ای که قبال با رضا اومده بودم ایستاده بودیم، با دوست سعید نامش کهحاال رو به روی اداره

توی این یکسال زیاد اسمش رو شنیده بودم اما ندیده بودمش تلفنی حرف می زد و بعد از چند 

دقیقه سعید اومد. مردی قد بلند و ریشویی بود. پیاده شد و من هم پیاده شدم. سیاوش رو بغل 

 کرد و با لبخندی برای من سری تکون داد. 

 «سالم زن داداش -

 «سالم... -

 رو کرد به سیاوش.

 «و نمیای؟ حاجی بدش نمیاد ببینتت...ت -
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 «سگ توی ماشین داریمنه. میمونم  -

 «هامشکلی نیست خب میدیم بمونه پیش بچه -

 «نه سعید من نیام بهتره -

 «آخه حاجی گفت بیای... گفت شنیده شاکری میخواد بفرستت ماموریت -

 ماموریت؟هام تیز شد. گوش

 «آره... بگو بهش زنگ میزنم... -

 «ایشاهلل میری؟کی  -

 «امشب -

 ترسیده و با دهانی باز بهش خیره شدم. انگار نه انگار که من اونجا بودم. 

 «به سالمتی میری و میای -

 «ایشاهلل. دیر میشه سعید. برید. زشته جلوی حاجی -

 «باشه داداش. بفرما زن داداش... -

 آب دهانم رو قورت دادم. 

 «میشه بیای؟ -

 ابرو باال انداخت. 

نه. شالت رو بکش جلو. گوشیت هم بذار توی ماشین... اونجا ازت میگیرن. نبری بهتره. من  -

 «همینجا منتظرم

سعید منتظرم ایستاده بود که اگر نبود اصرار میکردم که همراهم بیاد. نفسم رو بیرون دادم و 

کیه زد تموبایلم رو به سمتش گرفتم. بی حرف گوشی رو گرفت و فرو کرد داخل جیبش و بعد 

 به ماشین و رفتنم رو نگاه کرد. 
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 سیاوش

ساعتی گذشته بود. کوپر رو پایین آورده بودم و دور ماشین میچرخید. در همین حین چند همکار 

ی حرف زدن با کسی رو نداشتم. قدیمی رو دیدم و داغ دلم تازه شد. جیبم میلرزید و حوصله

 ا تعریف کنم. سپهر بود. یک ربع پیش مجبور شده بودم همه چیز رو برای رض

 «بله؟ -

 «بله و بال. چه خبر؟ -

 «هیچی... -

 «ی اخمت رو از پشت تلفن میبینم. چته باز؟چیه؟ گره -

 «ام حوصله ندارمچیزی نیست. حرفت رو بزن سپهر. خسته -

 «کجایی؟ -

 «تهران -

 «نیومد؟ -

 «مگه دست خودشه که نیاد؟ -

 «ر آوردیش آره؟ات رو میشناسم... به زوگریوحشی -

 «نه. زوری در کار نبود -

 «عجب. دیگه چه خبر؟ همه چیز اوکی شد بینتون؟ -

 «مگه مهدکودکه سپهر؟ -

 «یعنی چی مهدکودکه؟ -

 «ام به خدا.ول کن سپهر. خسته -

 «ای؟ کجایید خب؟چته که خسته -



@yekefarvardin یک فروردین نویسنده : هلیا.ع 

768 
 

فایی بهش ثابت شه حر به من شنیده بود آوردم اینجا کهی قدیمی. ترانه یه چیزایی راجعاداره -

 «که شنیده دروغ بوده. هنوزم نیومده بیرون

 «چه حرفایی؟ قضیه چیه؟ -

ایه که اگه دوست داشته باشه خودش برات تعریف من نمیتونم چیزی بگم سپهر. یه مسئله -

 «میکنه

 «؟منو مسخره کردین -

ه اما ی بهت بگمن نمیتونم چیزی بگم. مسائل خانوادگی هم مرتبطه. احتماال ازش بپرس -

 «درست نیست از زبون من بشنوی

 «شما دوتا منو اسکل خودتون کردین... -

 «رفت خونه برو پیشش. هر چی میخوای بدونی ازش بپرس -

 «کی میره خونه؟ -

 «فکر کنم دیگه بیاد بیرون... از اینجا میرسونمش خونه. خیلی طول بکشه نیم ساعت دیگه -

 «منتظرتون میمونم باشه... من االن میرم اونجا -

 «. شب عازممرسوندمش باید زود برمسپهر... فکر نکنم ببینمت امروز.  -

 «کجا ایشاهلل؟ -

میرم ماموریت، معلوم نیست کی بیام. گوشی ام ندارم... زمان خوبیه تا یه کم روی خودم کار  -

ن ی ماندازهکنم. توام... میدونم که مراقبشی اما االن توی شرایطیه که احتیاج داره یکی 

 «ات رو بکن.مراقبش باشه. من که نمیتونم. پس تو سعی

 «زر داری میزنی... میای اونجا میبینمت -

 «چیزی که گفتم رو گوش بده سپهر... -

 «میای اونجا میبینمت خدافظ -
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 شد. بدون ترانه. قطع کرد و فحشی بهش دادم و از دور سعید رو دیدم که نزدیکم می

 «تموم نشد؟ -

 «ی چرا...اِ -

 «تو چرا اومدی بیرون پس؟ -

هم ریخت. گفتم شاید جلوی من معذب باشه. اومدم دیگه زن داداش یه کم اوضاعش به -

 «بیرون

 ام.اخم نشست روی پیشونی 

 «یعنی چی اوضاعش بهم ریخت؟ وایسا اینجا پیش کوپر برم پیشش -

 بازوم رو گرفت. 

 «تورو ببینه... اونم از خجالت و پشیمونی نه نرو. فکر کنم تنها وقتیه که نخواد -

 «چی گفت بهش حاجی؟ -

هیچی واقعیت رو. از زمانی که تو شروع کردی روی این پرونده کار کردن تا زمانی که  -

بازداشتت کردن و وایسادن باالی سرت تا استعفای زوری بنویسی تا تهدید شدن و با ماشین 

 ...«زدن به موتورت 

 پریدم وسط حرفش.

 «تصادف هم گفت؟ من که گفتم نگه... من که گفتم نمیخوام با پدرش بد بشه. -

آروم باش سیاوش. باید گفته بشه، هر چی که بوده... باید بدونه توی اون خونه داره با کی  -

زندگی میکنه. بذار بدونه تو در حقش نامردی نکردی و ازش سواستفاده نکردی... وقتی پدرش 

بال تو و بفهمه چرا نزدیک دخترش شدی، دخترش رو کرده ابزار که از به جای اینکه بیاد دن

... میگه پدرم بهم گفت حتی بهش نگو پس حقشه هر چی ازش رو بشه دست تو خالص شه

 «که این قضیه رو میدونی وگرنه من توی زندان میپوسم
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 ام رو سیاه کرده بود. ی لعنتی زندگیهام رو روی هم فشردم. این پروندهچشم

کلی هم ترس و استرس داشت که اگه پدرش رو دستگیر کنیم چقدر باید توی زندان بمونه.  -

حاجی هم بدون تعارف گفت این پرونده خیلی وقته بسته شده و من ریسک اینو نمیکنم که 

دوباره بازش کنم چون اول از هم بهمون انگ میزنن که شما دارین مردم رو با مسئولین بد 

ی رو به خطر میندازین... خیالش که راحت شد، هر چی باباش بهش گفته میکنین و امنیت مل

 «اینکه باباش خیلی ترسونده بودتشبود تحویل حاجی داد. مثل 

 «مثال چطوری؟ -

 «نگفته برات؟ -

 «نه. ترسیده دیگه... -

 چیزی از من پیدا نکنه یه بالیی سر تو میاره و باید دوری کنی و از این هکه مثال اگه پسر -

 «حرفا

 دستی به پشت گردنم کشیدم. گرفته بود.

 «چی بگم. اینم زندگی سگیِ منه دیگه -

 « جوری درست میشه نگو این -

نگاهم افتاد به ترانه که با سری به زیر و رنگی پریده از در بیرون اومد. اونقدر گیج و رنگ 

ا از روی نمیزد حتم پریده بود که به سمتش پرواز کردم و میدونستم اگر دستم بازوش رو چنگ

رو کردم هام رو ف. پنجهها میافتاد. سر باال آورد و نگاهم کرد، با نگاهی که لبریز بود از اشکپله

ی دست سرد و بی جونش و کمکش کردم به سمت ماشین بره. سعید در رو باز کرده توی پنجه

 بود.  بود. دست دور کمرش انداختم و نشوندمش روی صندلی. ارتفاع ماشینش زیاد

 «یه چیزی بده بخوره، رنگش حسابی پریده -

باشه. سعید... از حاجی تشکر کن از طرف من. از ماموریت بیام میام ببینمش... بگو کار داشت  -

 «ی توام که هستم. هیچی نگم بهترهباید میرفت. شرمنده
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 در رو باز کرد و نشستم پشت فرمون. 

 «اداش خداحافظام نزن. زن دبرو به سالمت. حرف زیادی -

 م. شون رو در پیش گرفتترانه فقط نگاهش کرد. راه افتادم. کوپر دیگه کالفه بود. راه خونه

 «نمیخوام برم خونه -

 صداش گرفته بود.

 «شون... بعد هر جا دوست داشتی برویبینسپهر و مامانت و تارا منتظرتن... میری می -

 اعت. س ۲۴زد زیر گریه. برای هزارمین بار در این 

 «برای چی گریه میکنی ترانه؟ -

 «اگه میمردی چی؟ اگه سرت میخورد یه جایی میمردی؟ -

اشاره میکرد به تصادف. تصادفی که در حین کشمکش من و سازمان و یه سری کله گنده سر 

پرونده اتفاق افتاده بود. کالهم رو دزدیده بودند و یک ربع بعد با وانتی آبی رنگِ بی پالک 

فعلی نیست  یپشتم. رییسم اون موقع گفت راننده دستگیر شده و بی ربط به پروندهکوبیدند 

 اما اجازه نداد بفهمم که اون شخص کی بود و دقیقا ازکی دستور گرفته بود. 

ام نیست. الکی ربطش دادن به اون پرونده، یه تصادف بوده میبینی که حالم خوبه. چیزی -

 «ی تصادفامثل بقیه

 «الکی میگی -

ه این پرونده زندگی منو سیاه کرد. دیگ ام. بسه...بسه ترانه. دیگه جا نداره مغزم. دیگه خسته -

 «بهش بشنومنمیخوام راجع

 «میخوای بری ماموریت؟ -

 «بله... -

 «خطرناکه نه؟ -
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 «گریه نکن -

 «باشه بگو خطرناکه؟ -

 «آره.. خطرناکه. حفاظتیه... میرم لب مرز -

 «نرو -

 «و من گوش کنم تموم شد ترانه. خودت تمومش کردی... نرو وقع که تو بگیدیگه اون م -

کاش میگفت که تمومش نکردم، کاش میگفت بیا همه چیز رو درست کنیم، کاش برای یکبار 

ام ههم که شده اون پا پیش میگذاشت، اون دست میکشید به سرم، اون نوازشم میکرد و زخم

. ساکت شد. نه گریه کرد و نه حرفی زد. شاید شوک بود، رو التیام میداد. اما... چیزی نگفت

شاید خسته. نمیدونم. هر چه که بود هیچی نگفت و دلم بدتر شکست. وقتی رسیدم مقابل در 

سفید رنگ، بوق زدم و پیاده شدم. نگاه ترانه روی تنم خیره شد. در عقب رو باز کردم و کوپر 

 رودی بیرون اومد و سالمی داد.رو پیاده کردم. دقایقی بعد همایون از در و

خسته نباشی همایون جان. بی زحمت ماشین ترانه خانم رو ببر داخل. حالشون یه کم خوب  -

 «نیست... ریموت هم نداره توی ماشین

 «چشم آقا...میرم ریموت بیارم -

ون نداد شد. خیلی عالقه نشدستی به سر کوپر کشیدم. دلم برای این سگ بامعرفت تنگ می

وازش کردنم،انگار دلش برای خونه تنگ شده بود و پشت سر همایون داخل رفت. چرخیدم به ن

اش دهزی رنگ پریده و غمهام رو گذاشتم لب پنجره و به چهرهبه سمت در شاگرد رفتم. دستو 

 نگاه کردم. 

به خاطر خودت و به خاطر من چیزی به بابات نگو. نگو که میدونی. هر چی باشه، باباته.  -

ودنش خیلی بهتر از نبودنشه. این روزام میگذره، سخته اما میگذره... هر جا که هستی میدونی ب

که میتونی روم حساب کنی. میدونی که امنیتت، خوشحالیت برام مهمه. میدونی که هر جا 

دست دراز کنی سمتم بی درنگ و بدون سوال کنارتم، پس هر موقع مشکلی بود و کمکم رو 
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زن. برای پدرت هم ناراحت نباش. کسی کاری بهش نداره، باور کن که خواستی بهم زنگ ب

من حتی از نزدیک ندیده بودمش، اجازه نداشتم ازشون بازجویی کنم. تنها تصویری که از پدرت 

عکس سه در چهار سیاه سفیده چاپ شده باالی پرونده بود. همین. هیچ وقت  یه دیده بودم

هر  لح بینم کیه و چیکار میکنه. اگر آدم بخواد واسهدنبالش نگشتم، هیچ وقت نخواستم برم ب

 «انتقام بگیره که سنگ رو سنگ بند نمیشه دختر خوب...اذیتش میکنن ای که پرونده

 بغض داشت گلوم رو پاره میکرد.اش زدم. ای روی بینیضربه 

 «های تو یکی خیلی نیاز داره...دنیا به خندهبخند.  حاالم -

 «سیاوش؟ -

 حرکت مثل یک مجسمه نگاهم میکرد کندم. ی بغض کرده که بینگاه از ترانهسپهر بود. 

 «چرا دم در وایسادین. بیاید توو -

 پوزخند نشست روی لبم. 

 «ام ننداختنم بیرون...دم در این خونه برم تا از -

 «چرا چرت میگی.. بیا باباش دیر میاد... -

 «و خواهرش سالم برسون باید برم. به مادر -

 «ایسا میرسونمتو -

 «نه.. یه کم پیاده میرم و بعد ماشین میگیرم. -

 «زر نزن کارت دارم -

 «وقت ندارم سپهر... -

 «کاری ندارم بابا... وایسا ماشین ترانه رو ببرم داخل، کوپر چسبیده به همایون -

دست توی جیبم کردم و موبایلش رو در آوردم و روی پاش انداختم. نگاه توی صورتش 

 ام بود و حاال انگار وقت خداحافظی بود. دم. ترانه اولین و آخرین عشق زندگیگردون
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 «مراقب خودت باش -

و  ی دودی عقب دیدمش که برگشتهکنار کشیدم و بعد ماشینش رفت داخل و من بین شیشه

ا هد توی ماشین سپهر نشسته بودم و بی حرکت و غمگین به خیابونچند دقیقه بعنگاهم میکنه. 

 دوخته بودم. چشم

 ای که دو سه سال پیش باباش به خاطرش بازداشت شده بود گفت..به پروندهمامانش راجع -

 «ها گفتم مسافرته، اونا خبر نداشتنگفت به بچه

 چیزی برای گفتن نداشتم. حوصله نداشتم. 

 «گفت که پرونده زیر دست تو بوده -

 تکونی نخوردم. 

 «تو زده که میخوای انتقام بگیری... اینجوری بوده؟ر آبشم خودم حدس زدم. اینکه زیبقیه -

 «خودت چی فکر میکنی؟ -

 «واال رو حرف آدمی که قاچاق کرده نمیشه حساب باز کرد -

 «پس تمام... دیگه حرفش رو نزن -

 «ولی جون سپهر... نمیدونستی ترانه دخترشه؟ -

ار هم شنیده بودم و یه برو  نه نمیدونستم، من حتی خودشم نمیشناختم، یکی دوبار اسمش -

س وقتی اسمش رو شنیدم، ح توی یکسال اخیر کیفیت ازش دیده بودم. همین. یه عکس بی

کردم که آشنائه، وقتی توی عروسی هم دیدمش بازم همین حس رو داشتم اما واقعا یادم 

ه د از اینکبع اش رو نگرفتم چون برام مهم نبود.اصال هم پی اومد!اومد... هیچی یادم نمینمی

 ز کسی بازجویی کردم نه توی دادگاهجلوی بار رو گرفتم منو از پرونده گذاشتن کنار، من نه ا

شرکت کردم. من اصال نمیدونستم دقیقا کی پشت این کاره. برامم مهم نبود. شغل من، 

ی من این بود که نذارم اون داروهای به درد نخور برسه به دست مردم بدبخت تر از وظیفه

اش رو یکی دیگه میچینه. من نه قاضی بودم نه رییس! یکی دیگه برید و م. همین... بقیهخود
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هم که بریدن و دوختن خریدنی بودن. باباش و اون یارو، از باال تا پایین دوخت. البته که اونایی

رو خریدن و تمام.... این چیزی نبود که من بتونم جلوش رو بگیرم. همه جا فساد هست، همه

اچاقچی افتم دنبال قاش... اینقدر احمق و بیکارم که به خاطر از کار بی کار شدنم بییکی اینم

که چرا آشنا داشتی و فشار آوردی و من رو بیکار کردی؟ اگه میخواستم این کارارو بکنم که 

 «دیگه زندگی برام نمیموند. صبح تا شب باید از همه انتقام میگرفتم

ده بود. هم ریخته شهام که بهه بود. دست کشیدم به ته ریشچیزی نگفت. توی فکر فرو رفت

 هام نمیرفت. ی ترانه از جلوی چشمصورت رنگ پریده

عاشقش میشدم، بازم مراقبش بودم، بازم حاضر  ماگر هم یک درصد میدونستم دخترشه، باز -

اری کفت به من؟ اینقدر نامرد شدم که کثانبودم خار توی پاش بره... چی فکر میکنی راجع

ف اش رو صری جوونیای! کسی که همهاش بنویسم؟ اونم چه بچهرو به پای بچهیکی دیگه

 «کمک به بقیه کرده...

 «واسه همین ازش خداحافظی کردی؟ -

 نفسم رو فوت مانند بیرون دادم. 

 «اسی دیگهاین یه قضیه -

 «ای؟چه قضیه -

ای بود که جواب همون خداحافظی خودش تمومش کرد سپهر. من تمومش نکردم... این -

 «نداده بود...حتی مهلتش رو بهم 

 «یعنی چی؟ اون خواست تمومش کنی تو باید بذاری؟ -

ی زورگویی تموم شده. کسی که نخواد توی رابطه بمونه رو نمیشه به زور نگه سپهر، دوره -

 «داشت.

 «به نظرت اون نمیخواد؟ ترسیده بود فقط -
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رو ادامه بده تو باید بهم بگی؟ یا چی؟ من بود و دوست داره این رابطهاین که فقط ترسیده  -

 «باید بیافتم دنبالش که تورو خدا بگو چی میخوای؟

 کالفه سری تکون داد.

راست میگی... اما حقم بهش بده، اون باباشه... بذار جفتتون یه کم آروم شید.. بعد خودم  -

 «میذارمتون جلوی هم حرف بزنید باهم

ین کرده ام باال و پایهایی که تمامش رو با ترانهها. خیابوننگفتم و خیره شدم به خیابونچیزی 

ب فکر ای نزد و من به دیشبودیم. با موتور، ماشین، گاهی پیاده. تا وقتی که برسیم حرف دیگه

دمای صبح نگاهش کردم و موهاش رو بوسیدم و خودم رو میکردم که وقتی خوابش برد، تا دم

 کردم برای ماموریت.  آماده

 «ممنون سپهر -

 «خفه شو. ممنون چیه... -

 پیاده شدم، سر خم کردم و از پنجره نگاهش کردم. 

 «مراقبش باش... -

 خندید. اخم کردم. 

 «هاسپهر برگردم ببینم خط روی تنش افتاده تورو میکشم -

 «ام رو میکنمعیام بابا... اون شیطونه من نمیتونم مراقبش باشم. اما سمن چیکاره -

 سری تکون دادم و خواستم برم. 

 «سیاوش... -

 .دوباره نگاهش کردم

 «چیه؟ -

 «ترانه گفت بهت بگم مراقب خودت باشی... -
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 ابرو باال بردم و مشکوک نگاهش کردم. 

 «چیه؟ وقتی ماشین رو بردم داخل حیاط گفت -

 سری تکون دادم در جواب. کاش با خودم حرف میزد. 

 «احافظفعال خد -

 «سیاوش؟ -

 کالفه دوباره برگشتم. 

 «هان؟ -

 «دو دقیقه دندون بگیر دیگه... میتونی زنگ بزنی؟ -

 «ی اولمه این مدل ماموریتنمیدونم. خبر ندارم. تجربه -

 اش رو گرفت.ی طنز همیشگیقیافه

 «احتمالش هست بمیری؟ -

 جدی و خونسرد سری به عالمت مثبت تکون دادم. 

 «ش هست. سوال بعدی؟بله احتمال -

تا زمانی که ماموریتی ازش مراقبت میکنم. بعدش  به خاطر ترانه سالم برگرد... فقطهیچی.  -

 «دیگه به من ربطی نداره

 «باش سپهرو اون مراقب خودت  -

ینی بچیزش رو نمیتونستم پیش این ماموریت، ماموریتی بود که هیچپشتم رو کردم و رفتم. 

بانی و کارشون مرز ندبوداز شاکری آموزش دیده  ه میخواستم با گروهی کهکنم. بار اولم بود ک

 . آموزشگاه روی غلتک افتاده وبرمبه ماموریت های تروریستی بود و خنثی کردن عملیات

اون هم در  هم بخشی از فضای آموزشگاه رو اختصاص داده بود به آموزش سربازانشاکری

ها آموزش یکی از سربازانی بودم که قبلهم من  به قول خودش راستای حفاظت از وطن. و
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قط ای نداشت. فدیده بودم و حاال وقتش بود که خودم رو ثابت کنم. نمیترسیدم. ترس معنی

ر بوی مادر میداد رو د که وقتی داشتم از پیش سپهر میرفتم زنگ خانم آفاق رو زدم و زنی رو

رد ، لبخند زده بود از اینکه حس میکآغوش گرفتم، گفتم مدتی میخوام به سفر برم و نیستم

ماه دوری از ترانه حالم بهتر شده. بعد زنگ زده بودم به خانم رستمی، حال ترانه رو بعد از یک

پرسیده بود و گفته بودم خوبه و بعد گفته بودم میرم سفر کاری و نیستم، اگر کاری بود به رضا 

که بهش زنگ زدم گریه کرد، سعی کردم زنگ بزنید. بعد زنگ زده بودم به ویدا، از شوک این

ها برنگردم، حالش رو پرسیدم و بعد گفتم که میرم سفر، مراقب خودش باشه. به رضا به گذشته

، هر چی رسید بهم گفت. گفتم که مراقب خودش و موسسه و ویدا و ترانه باشه. مزنگ زد

، ی ترانه رو گرفته بودمرهدوباره فحش داده بود که زر مفت نزن، میری سالم میای. بعد... شما

 خاموش بود و نا امید ساک جمع کردم و خودم رو به مقر رسوندم. 

 "تونی بری، وقتی عاشقی هنوز...تو نمی"
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 ترانه

 خیره به انتهای خیابون، گوش میدادم به صدای بهنام صفوی خدا بیامرز. 

 تو بگذرم، من با یادت چه کنم؟بخوام از 

 تورو از یاد ببرم، با خاطراتت چه کنم؟

 «دلت تنگشه؟ -

بعد از تعریف کردن همه چیز برای لیدا، اون هم با سه هفته رفتن و اومدن و اصرار کردن حاال 

  دیم.علی نگاه میکری امیربست خونهانتهای خیابون بننشسته بودیم داخل پاترولم و به 

 «از دلتنگیم نگرانشم...بیشتر  -

 «چیزی نمیشه. سالم و سرحال میاد -

 «گفت میرم لب مرز. نمیدونم کدوم مرز. اما مرز همیشه خطرناکه. میترسم -

 بغض کردم. دست روی دستم گذاشت.  

دِ ترانه... باز شروع کردی که... بابا چیزیش نمیشه. میخوای بهش زنگ بزنم؟ شاید یهو  -

 «بود... نمیگم پیش توام...دیدی گوشیش روشن 

 «عمرا گوشیش روشن باشه -

 «حاال بذار امتحان کنم. یهو دیدی جواب داد. دیدیم خوبه. حال توام بهتر میشه -

تظار اش رو گرفت. انبی حرف نگاهش کردم، موبایلش رو از داخل کیفش بیرون کشید و شماره

ر خاموش می باشد حرف بزنه، داشتم اون زنی که همیشه میگفت، دستگاه مشترک مورد نظ

اما در کمال تعجب دیدم بوق خورد و به بوق دوم نرسیده صداش پیچید توی ماشین. هول 

 کردیم. 

 «الو؟ لیدا...؟ لیدا خانم؟ صدامو داری؟ -

 لیدا نگاه از من گرفت تا به خودش مسلط بشه. 
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 «سالم سیاوش... -

 «سالم. خوبی؟ -

 «خوبم. تو خوبی؟ -

 «چیزی شده؟ -

 «ی امیرعلی اینا. دور همیم...نه... ام.... میخواستم ببینم اگر هستی بیای خونه -

 «یت. مطمئنی به خاطر این زنگ زدی؟ممنونم از دعوتت. من تهران نیستم اومدم مامور -

 ام دلم برای صداش هم تنگ شده بود. اشک چکید روی گونه

 «نه... -

 «شده؟ ترانه خوبه؟ اتفاقی افتاده؟چی -

 شد. دوستم داشت. نگرانم می

 تو همونی که واسم یه روزی زندگی بودی... توی رویاهای من عشق همیشگی بودی....

ی... ولی اشکستهپیش ترانه بودم، بعد سه هفته تازه امروز بهم گفت چی شده... میدونم دل -

اموریت م خیلی نگرانته. اگر میتونی از خودت خبر بهش بده. من بهش گفتم زنگ بزن، گفت

میره گوشی نمیبره.. منم شانسی زنگ زدم، واسه همین هول کردم جواب دادی، فکر نمیکردم 

 «واقعا...اگه بفهمه بهت گفتم ناراحت میشه...

 «حالش خوبه لیدا؟ چیزیش که نشده؟ -

 آخه با چه جرعتی به دل بگم نمون برو...

 کاش االن بود که محکم بغلش میکردم.

 «خوبهخوبه. یعنی جسمی  -

 صدای نفسش رو شنیدم که بیرون داد. 
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 دل دیگه خسته شده، به حرف من گوش نمیده.

 چشم به راه تو میمونه، همیشه غرق امیده...

 «باشه. مراقبش باشید -

 «فعال خداحافظ -

 «خداحافظ -

 ام. ای چکید روی گونهارتباط قطع شد و اشک دیگه

 «پیاده شو بریم دیگه گریه واسه چیه دیگه؟ دیدی که حالش خوبه. -

 «برو تو... من میام -

 «بشینی توی ماشین توو کوچه برای چی آخه؟ -

 «یه کم حالم بهتر شه میام. برو لیدا.. اصال شاید زنگ زد -

 «باشه... بیا زود پس... پسرا بفهمن تنها موندی توی کوچه میان سراغت -

ر دستم. داشتم با خودم فکر میکردم که اگسری تکون دادم و پیاده شد. موبایل رو گرفتم توی 

م، مهم نبود که میفهمید من میدونستم که لیدا یقه دیگه زنگ نزنه، خودم زنگ میزندقتا پنج

اش میپوسید. موبایل لرزید و قلبم هم. بهش زنگ زده. دلم مهم تر بود، دلم که داشت از دوری

و به عکسمون. موبایل رو به گوشم نزدیک کردم. بین گریه  "سیاوشم"خیره شدم به اسمش 

 و بغض لب زدم. 

 «الو... -

 «سالم -

 «خوبی؟ چیزیت نشده؟ اومدی؟ کی میای؟ -

 «گریه نکن -
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 بدتر هق زدم. 

 «ترانه. گریه نکن -

 «ی؟بگو... چیزیت نشده که؟ خوب -

 «چیزیم نشده. خوبم. تو خوبی؟ -

 «نه. خوب نیستم -

 «چی شده؟ -

 «کی میای؟ خطرناکه؟ چطور شد که گوشی بردی؟ -

اومدیم یه جا که آنتن داره. معموال  "همه چیز خوبه. معلوم نیست کی میام. امشب استثنا -

 «آنتن نیست. حالت خوبه؟ چیکارا میکنی؟ کارات خوب پیش میره؟

ت نداشتم، مثل یک دوست که حال دوستی رو میپرسید حرف میزد. مهم نبود، لحنش رو دوس

 من حتی به همین هم راضی بودم.

 «نمیرم سرکار -

 «برای چی؟ -

 «وقت ندارم -

 «مگه چیکار میکنی که وقت نداری؟ -

 «ام...دنبال خونه -

 «خونه برای چی؟ -

 «انتظار نداری که پیش بابام زندگی کنم؟ -

 «. مگه چی شده که زندگی نکنی؟نه چرا که -
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این رفتارش رو دوست نداشتم. اینکه میخواست یک جوری برخورد کنه که انگار هیچی نشده 

هم نساختیم اما هنوز میتونیم مثل دوتا دوست های دیگه بای زوجو من و اون هم مثل بقیه

 باشیم.

 «هیچی نمیگی؟ -

که انگار هیچی نشده من چی بگم؟  چی بگم؟ وقتی میخوای خودت خودت رو گول بزنی -

اش هام چیکار کرده که نمیخوام توی خونبشینم برات توضیح بدم که بابام با زندگیم با آینده

 «زندگی کنم؟

بابات با زندگی تو هیچ کاری نکرده، هر کی جای اون بود همین کارو میکرد. حتی منم اگه  -

ی مخالف منه از دخترم دور تو جبهه بودم سعی میکردم آدمی که میدونم سمت من نیست و

 «کنم...

ده هام بیاد یک امر عادی شدست کشیدم به صورتم. اینکه اشک دونه دونه و پیوسته از چشم

 بود.

من براش مهم نیستم، اون اینکارو کرد که تورو از خودش دور کنه، نه از من... حاال من  -

 «دم نه تهش موندم بی کس و تنها...جفتتون رو ندارم. حاال منی که نه سر این قضیه بو

 بی کسی عالمی داره، واسه ما یه عادته...

گریه نکن. اگر من رو نداشتی من االن باهات حرف نمیزدم ترانه. باباتم داری، بذار زمان  -

هاش یه دلیلی داره، باهاش حرف بگذره، سعی کن درکش کنی، اون هم حتما به خاطر کار

 «شون بهتر از نبودنشونهدترینبزن. بودن باباها، حتی ب

 «دارم تورو؟ -

 «نداری؟ -

 هق زدم. نداشتمش. 

 «ندارم -
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 داد زدم.ساکت شد. 

 «ندارمت... -

 «گریه نکن... -

 «همین؟ گریه نکن؟ -

 «باید برم ترانه... تو کجایی؟ -

 بین گریه حرصی جوابش رو دادم.

 «قبرستون -

 «ترانه خانم... بگو کجایی؟ -

 «امیرعلیی دم خونه -

 «برو باال. نمون توی خیابون. باید برم. بعد باهم حرف میزنیم -

قدر چ قطع کردم و گوشی رو انداختم رو صندلی بغل و حرصی میان گریه کوبیدم روی فرمون.

گذشت نمیدونم که دستی خورد به شیشه. سر باال آوردم و به سپهر نگران نگاه کردم. شیشه 

 رو پایین دادم. 

 «مده شو ببینچته؟ پیا -

خودش دست داخل آورد و قفل رو باز کرد و بعد در رو هم. با صورتی خیس، نگاهش کردم. 

دست انداخت دور کمرم و به زور تنم رو پایین کشید، ماشین رو خاموش کرد و در هارو قفل 

 کرد. کیفم رو به دستم داد و دستم رو گرفت. 

 «توی این کوچه خلوت؟واسه چی نشستی  -

 هام.کشیدم به چشمدست 

 «سیاوش زنگ زد بهت؟ -
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 جواب نداد. دستم رو میکشید دنبال خودش. 

 «با توام سپهر -

 «همآره. دیگه نبینم این حالت رو ترانه. اعصابمو نریز به -

 «سپهر... -

 ایستاد. 

 «چیه هی سپهر سپهر؟ -

 بغض کرده نگاهش کردم.

 «ای ازم خب؟چرا عصبانی -

 نفس بیرون داد. شالم رو کشید جلو تر و موهام رو کرد داخلش. 

 «ی تاریک؟واسه چی تنها تنها نشستی توی ماشین توی کوچه -

 بی حرف نگاهش کردم. 

نمیگی یه خط روت بیفته اون سیاوش میاد خشتکمو میکشه سرم؟ زنگ زد هر چی رسید  -

مراقبتم... نذار یه جوری شه که زنگ بزنه پارم بهم گفت. میخوای تنها وایسی، بگو میام از دور 

 «، میدونم زیادی حساسه اما رعایت منم بکنکنه

 های ضعیف غروغرو شده بودم. نگاه چرخوندم دور صورت اخموی سپهر. مثل دختر

 «سپهر... تو میگی دوستم داره هنوز؟ -

 لبخند زد و دوباره راه افتاد و دنبالش کشیده شدم.

 «هرجوابمو بده سپ -

 «میمیره برات... -
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تام و دوسهام خشک بشه. باید میرفتم توی جمعهمین کافی بود تا حداقل برای امشب اشک

همین که نگرانم می شد کافی بود تا بتونم جوری نشون میدادم که حالم خوبه و سالمم. یک

 چند صباحی دیگه به این زندگی سگی ادامه بدم.

از اینکه چرا یک ماه نبودم. شاید سپهر و لیدا از قبل  کسی از نبودن سیاوش چیزی نپرسید،

گفته بودند که چیزی بهم نگن و سوال پیچم نکنن. من اما بی اهمیت به همه چیز لیوان به 

 لیوان الکل ریختم به تنم و اصال نفهمیدم کی و کجا خوابیدم.

ای ونهپیدا کردن خ هارو باال و پایین میکردم برایاواخر اردیبهشت بود. تبلت به دست سایت

حیاط دار. کوپر به حیاط عادت کرده بود، وقتی میآوردمش توی دفتر بهانه میگرفت و مدام 

کالفه بود. دوست نداشتم اذیتش کنم. توی این مدت هم که بدون هیچ توضیحی به مامان و 

بودم،  ومدهی بابام جمع کرده و اینجا او اثاث از خونه بابام گفتم که میخوام تنها زندگی کنم

ها سپرده بودمش و خودم مدام از این بهار و همایون میموند. به اونتوی خونه پیش گل کوپر

شد، اگر هم میشد یا خیلی ی حیاط دار پیدا نمیامالک به اون امالک در به در بودم. خونه

ر کارم تقدیمی بود یا خیلی گرون. قصد نداشتم از بابام پول بگیرم، میخواستم با رهن دادن دف

ای دست و پا کنم تا هم محل کارم باشه و هم کوپر در کنارم راحت باشه. اندازهام خونهو پس

اش رو گرفتم در دسترس نبود. با سیاوش دیگه حرف نزده بودم، زنگ نزد و من هربار شماره

ی ماموریت رفتنش یک روتینی بود که این یکسال باهاش استرس داشتن و عصبی بودن موقع

هام بود. اینکه نگران باشم، عکسش رو نگاه اومده بودم و انگار یک جزو جدا نشدنی از روز کنار

کنم، توی دلم هی از خدا بخوام مراقبش باشه، به خودم بگم که این آخرین باری بود که 

کار  اش میکنم که اینبار حتما با گریه و زاری و شیون و داد راضیگذاشتم بره ماموریت و این

اومد و بغلم میکرد، وقتی بوش میکردم که بوی خاک و خستگی ر بگذاره. اما وقتی میرو کنا

هام یادم میرفت. اگر زخمی بود، زخمش رو مرهم میگذاشتم، اگر ی قول و قرارمیداد، همه

 های بدی دیده بودکشیدم تا راحت بخوابه، اگر کالفه بود و چیزخسته بود کنارش دراز می

یزدم و مزه میریختم تا کمی حال و هواش عوض بشه. من و سیاوش توی اونقدر براش حرف م
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این یکسال درست مثل یک زن و شوهر، پر از تعهد و عالقه کنار هم ایستادیم، اون برای من، 

 ام دیده بودم نبود. هایی که توی زندگی کدوم از رابطهی ما شبیه هیچمن برای اون. رابطه

ای که براش انداخت دور گردنم و از قهوهکنارم. اگر بود دست مینگاه کردم به جای خالی 

تو من رو قهوه خور کردی، خیلی خوب "درست کرده بودم حرف میزد و شاید باز میگفت 

 "میکنم میخوابیدم، حاال شب به شب هوس قهوه

ی هنوز نماه. یعابری اردیبهشتبند توی گردنم بازی کردم و نگاه دوختم به هوای نیمهبا گردن

نیومده بود؟ صدای زنگ موبایلم که بلند شد از بالکن وارد آشپزخونه شدم و موبایلم رو از روی 

 کانتر برداشتم. رضا بود. 

 «بله؟ -

 «سالم ترانه. خوبی؟ -

 «خوبم رضا. تو چطوری؟ -

 «شکر. چه خبر؟ همه چیز خوبه؟ -

 «بد نیست... -

 «دفتری هنوز؟ -

 «گفتم بهت کهآره اینجا میمونم دیگه  -

 «هاشبا در رو قفل کنی -

 «امنه اینجا نگران نباش... -

 «ی سیاوش رو داری؟چیزه ترانه.. .تو کلید خونه -

 «آره... میخوای؟ -

 «ام بزنم... یه وقت دزدی چیزی نرفته باشهاش بکشم یه سریگفتم برم یه دستی به خونه -

 «میزنمتو که سرت شلوغه... فردا میرم خودم یه سر  -
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مطمئنی؟ میام من... یه کم کالسارو جا به جا کنم مشکلی نداره. اگر وایسی شب باهم بریم  -

 «که بهتره، اگه نه میام ازت کلید میگیرم میرم

 «نه خودم میرم.. یه سری وسایل هم دارم... باید بردارم -

 «باشه پس، تعارف نداری که؟ -

 «نه بابا... -

ها...یه گردگیری ساده کفایت میکنه. خودش وسواسیه میاد تمیز آب نگیری توی خونهباشه،  -

 «میکنه

 «خیالت راحت -

 «اگر کاری داشتی بهم زنگ بزن... رسیدم خودم فردا میام پیشت -

 «باشه رضا. ممنونم -

 «فعال خداحافظ -

 «خداحافظ -

دم تا قاش تنگ بود... در اصل خونمون... موبایل رو روی کانتر انداختم، چقدر دلم برای خونه

برداشتم سمت اتاق تا لباس بپوشم صدای زنگ در بلند شد. چرخیدم سمت در و از چشمی 

حرف از کنارم رد شد و داخل نگاه کردم. پدرم بود. نگاه روی هم فشردم در رو باز کردم. بی

 اومد. 

 «میخوام حرف بزنیم -

ی باقی مونده براش ریختم توی لیوان روی مبل. از قهوهسری تکون دادم، جلو رفت و نشست 

 و مقابلش گذاشتم. تلخ میخورد. مثل سیاوش. نشستم رو به روش. با فاصله. 

 «هارو نشونت دادهشنیدم که پسره بردتت و پرونده -

 نفسی بیرون دادم و در سکوت نگاهش کردم. 
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بدون شناخت قبلی اومده توی  میخوای باور کنی بین این همه آدم توی این دنیا اون -

 «زندگیت؟

 «هایی دیدم و شنیدم که باورپذیر بود...چیز -

 «مثال چی؟  -

مثال اینکه بعد این همه جفایی که تو و دوستت در حقش کردین هنوزم که هنوزه نمیخواد  -

ن مکاری کنه من و تو از هم فاصله بگیریم. رفته، ولم کرده رفته که بابامو از دست ندم، که 

 «پدر و یتیم نمونمکنار بابام بمونم، که من مثل خودش بی

 بی حرف نگاهم کرد. 

تو خالف کردی بابا. خالف کردی. بعد از اینکه دستت رو شد سعی کردی کسی رو که بهت  -

 «ضرر زده بکشی

 پرید وسط حرفم.

 «من همچین کاری نکردم ترانه... چی داری میگی؟ -

 «نداری؟ اینکه وانت زده بود بهش؟ میخوای بگی از تصادفش خبر -

 چشم روی هم فشرد.

کار من نبود. من اونقدرم پام گیر نبود که بخوام این کاراراو بکنم. به اندازه کافی از پناهی  -

صیر ی اینا تقآتو داشتم که ثابت کنم با تهدید زورم کرده و بعد دادن جریمه خالص شم. همه

 «اونه. من بی خبرم.

رو باهاش داشتم بابا. باهاش فهمیدم عشق و دوست داشتن چیه. فهمیدم ابطهمن بهترین ر -

احترام توی رابطه یعنی چی. من بهترین روزارو باهاش گذروندم... اون من بودم که مدام بهش 

ی تنهاییش بیرون کشیدمش و مجبورش کردم هر نزدیک شدم و نذاشتم دور بشه، من از پیله

هایی که ما اون حتی نمیخواست هیچ کدوم از قرار و مهمونی جایی که هستم همراهیم کنه.

ر کردم. هات رو باوام که به سرعت حرفمیریم رو بیاد... حاال که فکر میکنم میبینم چقدر ساده
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سیاوش توی این یکسال حتی یکبارم چون اون من بودم که چسبیدم به سیاوش، نه اون. 

حبت کنه، دوستم داشته باشه، مراقبم باشه هیچ صداش رو برام بلند نکرد، جز اینکه بهم م

وش نی آرزای که هر زی اینا. رابطهکاری نکرد بابا. ولی من به خاطر تو رفتم گند زدم به همه

بعید میدونم سیاوش حاال که میدونه من دختر ... رو داشت خراب کردم. حاال درمونده شدم.

؟ نه میفهمی !برگرده پیشم بابا. روم نمیشهحتی روم نمیشه ازش بخوام توام من رو بخواد...

هیچی ازم فقط به خاطر کار تو، به خاطر کار خودم که وسط راه ولش کردم... حاال نگام کن. 

ام اتفاقی بوده. خدا یه جوری داستان ما سه نفر نمونده... آره باور میکنم که اومدنش به زندگی

که کردی رو از من گرفت تا از عذابم عذاب رو چید تا بفهمم چه کارایی کردی، انتقام کاری 

بکشی، یه جوری چید تا من بفهمم سیاوش چه کارایی کرده و چه آدمی بوده، بفهمم دونه 

دونه چیزایی که برام خریده پولش حالل بوده، بفهمم مرد زندگی من خریدنی نبوده و نیست، 

 «دادمش... ی اینارو بفهمم و عذاب بکشم از نبودنش، از اینکه از دستهمه

 ها برای سیاوش بود وهام رو نبینه. این اشکام رو برگردوندم تا اشکاشک چکید روی گونه

 فقط رو به روی خودش راحت بودم تا بریزمشون. 

 «جلوت رو نمیگیرم اما ازم نخواه به عنوان داماد بپذیرمش... -

 بلند شد، نگاهش کردم. 

. اش شدهشدم نه صد در صد اون دیگه مثل همیشه بعد از اون ماجرا نه من دیگه آدم سابق -

یه زخمیه که هم من از اون خوردم هم اون از من. هیچ وقت آدمی نبودم که خالف کنم، 

مجبور شدم و به اون پسر به چشم کسی نگاه میکنم که آبروم رو برد. برام مهم نیست که بقیه 

 ...«چی فکر میکنن. چیزیه که هیچ وقت توی ذهن من عوض نمیشه

اش نگاه کردم، پدر من همیشه زندگی این رو گفت و رفت. به جای خالی و لیوان دست نخورده

هایی که هیچ وقت مارو های کاری بود، سفرسفر توی های سالخودش رو داشت. بیشتر روز

 هاشهای مخصوص خودش رو میدید و به تلفناومد غذا میخورد و برنامهنمیبرد. خونه که می

اد. پدر من حتی با وجود مادرم همیشه زندگی شخصی خودش رو داشت، برای من جواب مید



@yekefarvardin یک فروردین نویسنده : هلیا.ع 

801 
 

 ها ومشغولیوقت کم نمیگذاشت اما پدری نبود که مدام توی دلهیچ از لحاظ مالی و تارا 

مشکالتمون دخیل باشه و دخالت کنه. همه چیز رو همیشه میسپرد به مامان و اصال نمیدونست 

ی اولیا و مربیان هامون رو چطور دادیم یا جلسهم و امتحانو نمیفهمید ما کالس چندمی

ی کنم ای زندگهامون چطور گذشته. نبود بابا سخت بود، اینکه نتونم مثل هرکس دیگهمدرسه

و ازدواج کنم سخت بود. اما... مهم هم بود؟ نبود. من مردی رو داشتم که همیشه و هر لحظه 

کنارش باشم و با گذر زمان همه چیز رو با پدرم حل کنم. میتونستم در عاشقانه دوستم داشته. 

 ی من و سیاوش. مون تنگ بود. خونهبلند شدم و لباس پوشیدم. دلم برای خونه

ام به کارواش نبرده بودم کنار ماشین و موتور ام رو که هنوز بعد از سفر یک ماههماشین خاکی

دوشم انداختم و باال رفتم. چیزی که ام رو روی ی سیاوش پارک کردم و کولهخاک گرفته

وی های افتاده رهای نشسته، کوسنهم ریخته و پر از لیوانمیدیدم قابل باور نبود. خونه به

اوش ی از سیگهای مشروب روی میز وسط هال. تا به حال چیزی به عنوان شلختزمین و شیشه

ام رو با هنخورده بود انگار. لباسندیده بودم و این اولین بار بود. به اتاق رفتم، تمیز و دست 

قت ومشغول تمیزکاری شدم. هیچ وش عوض کردم و با وسواسشرت طوسی رنگ نرم سیاتی

از جارو زدن و تمیز کردن خوشم نمیومد، اما این خونه، اونقدر برام خاص بود و اونقدر بهش 

 کسی ار اصالحس مالکیت داشتم که انگار دوست نداشتم کسی غیر از من تمیزش کنه. انگ

 نمیتونست مثل من تمیزش کنه. 

تمیز کردن تموم که شد، نوری توی آسمون نبود. کف پاهام و کمرم درد میکرد و به شدت 

ی کوچک شکستم و با اشتها خوردم. انگار بودن توی ام بود. دو تخم مرغ توی مایتابهگشنه

ایی که هود. بعد از شستن ظرفاین خونه، جایی که بوی سیاوش رو میداد حالم رو بهتر کرده ب

رو رها کردم روی تخت  از صبح کثیف کرده بودم دوش گرفتم و مسواک زدم و بعد خودم

هامون بود. بالشت سیاوش رو به بغل گرفتم و بو کشیدم. دلتنگی مثل د عاشقونهنرمی که شاه

خودم  هام شدت گرفت. اونقدر بهام اشک نشست و نگرانیپیچک پیچید توی تنم، به چشم

 دونه اشک ریختم که خوابم برد. پیچیدم و دونه
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 ۴م. م انداختچقدر خوابیده بودم نمیدونم، از خشکی گلوم چشم باز کردم و نگاهی به موبایل

ی موبایلم به سمت در قوهلود بلند شدم و با کمک چراغآصبح رو نشون میداد. گیج و خواب

متعجب خیره شدم به ساک خاکی رنگ.  گرفتم ورفتم که پام به چیزی خورد، نور رو پایین 

ری هام رو تند کردم و به سمت اتاق کنابودم قبل از خوابیدنم اینجا نبود. قدمساکی که مطمئن 

ه حال هایی که تا برفتم. نبود. برگشتم سمت هال و دیدمش. خوابیده بود روی مبل. با لباس

رت شتی خاکی رنگ وشلوار طرح دار های ارتشی بود. تنش ندیده بودم. مثل لباس سرباز

ش اش بود. نگاهمشکی. جلو رفتم. تنها جایی که میدیدم عمیق میخوابه همینجا توی خونه

کردم. بغض کرده نگاهش کردم. نیومده بود که کنارم بخوابه. ترجیح داده بود روی این مبل 

ها از اومدن از ماموریتکه برای قدش کوچیک و کوتاه بود بخوابه و کنار من نیاد. همیشه بعد 

ازش قول گرفته بودم اگر نیمه شب اومد بیدارم کنه، بغلم کنه و بعد بخوابه، اما حاال... پلکی 

اومد؟ بعد از نزدیک به یک ماه دوری حاضر بود زدم و اشکی چکید. اینقدر از من بدش می

مطمئن شدم زخم و  قوه رو نزدیکش بردم و وقتیروی این مبل بخوابه و کنار من نیاد. چراغ

م زدن هپانسمانی روی بدنش نیست به اتاق برگشتم. بودن من توی این خونه فقط باعث به

شد انگار. من حتی یک خواب راحت روی تختش رو بعد از یک ماه ازش گرفته آرامشش می

 به آرامیهام رو پوشیدم. کیفم رو روی دوشم انداختم و هام رو پاک کردم و لباسبودم. اشک

 هر چه تمام تر از خونه بیرون اومدم.

 سیاوش

شنیدم، چشم باز کردم، هوا هنوز انگار که توی خواب صدای قیژ قیژ کردن در پارکینگ رو می

تاریک بود، تن خسته و دردمندم رو کشیدم کنار پنجره، کاش توهم زده بودم و دزدی در کار 

م که به سرعت از پارکینگ خارج شد نبود. سر خم کردم و در کمال تعجب ماشین ترانه رو دید

و بعد توی نگاهم محو شد. قدم تند کردم سمت اتاق و چراغ رو روشن کردم. نبود. خون به 

اش رو گرفتم. بعد از خوردن چند مغزم دوید. به هال برگشتم و موبایلم رو چنگ زدم و شماره

 حالش رو شنیدم.بوق، صدای لرزان و بی
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 «بله؟ -

 شد. زیر لب غریدم. ام له میزیر فشار فکهام داشت دندون

 «کجا پاشدی رفتی چهار صبح؟ -

 اش رو نگه داشته بود. انگار که به زور گریه

 «رفتم که راحت بتونی روی تختت بخوابی -

 «چرند نگو ترانه... چرند نگو... همین االن دور میزنی برمیگردی همینجا -

 «ای...برو بخواب سیاوش. میدونم خیلی خسته -

 «ترانه دور میزنی همین االن برمیگردی اینجا -

سیاوش... خیلی خوابم میاد، گیجم، نمیتونم هم با تو حرف بزنم هم رانندگی کنم، قطع  -

 «میکنم. بعد حرف میزنیم

 «ترانه دور بزن برگرد -

 «خداحافظ -

زنگ زدم، قطع کرد و وقتی زنگ زدم جواب نداد. حرص خوردم و گیج و خسته راه رفتم و 

 صدبار. که باالخره صداش دوباره پیچید توی گوشم. 

 «ام نیست... االنم میخوام برم توی آسانسوررسیدم دفتر. مشکلی -

 «فقط منو حرص بده. باشه؟ نذاری یه وقت یه آب خوش از گلوم بره پایینا... -

 چند لحظه سکوت کرد و بعد آروم و بغض کرده لب زد:

 «خیلی بدی... -

 صدای بوق پیچید توی گوشم. عصبی مشت کوبیدم به دیوار. لعنت به این زندگی. 

 «ای؟هم ریختهچیه سیاوش؟ به -
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 های رو به روم که دو به دو تمرین میکردند گرفتم و برگشتم. شاکری بود. نگاه از مرد

 «ام...یه کم خسته -

 «همه چیز خوبه؟ -

 «شکر -

 «چی شده؟ -

 «دیگهچیزی نیست. زندگیه  -

 «بگو پسرم... البته اگه االن کاری نداری و مزاحم کالست نیستم -

 «نه... آموزش رو دادم اول کالس، باید تمرین کنن -

 «بیا بشین -

 های روی هم کنار زمین تمرین، نشستم کنارش. نشست روی انبوه تشک

 اِشیشد؟ پ کم سروسامون بگیری و دنبال وام بودی... چیقبل از عید گفتی میخوای کم -

 «نگرفتی. گفتم یادم بنداز دوباره که. روت نشد باز؟

 «نه یه کم همه چیز پیچیده شد -

 «چرا؟ -

م انفس بیرون دادم. چند روزی بود که موبایل ترانه خاموش بود. اولین بار بود که غرور لعنتی

 نمیگذاشت تا سراغش برم. 

ای بود که به خاطرش شغلم رو از پروندهشاید باورتون نشه ولی... باباش... یک قسمت از  -

 «دست دادم

 شد. هاش هم داشت سفید میابرو باال برده و متعجب نگاهم کرد. ابرو

 «یعنی چی؟ -
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های وارداتی بابای ترانه جاسازی شده بود... خودش ای که ردش رو زدم توی ماشینمحموله -

. ونده بوده و اون موقع دستگیر شده بود..هم میدونست... البته میگه که به اجبار اما یه طرف پر

 «یه کم بابت این موضوع بینمون فاصله افتاد. فکر میکردن به خاطر انتقام نزدیکشون شدم

 پوزخند زد. 

 «انتقام از چی؟ -

نمیدونم خودمم... وقتی کارم رو از دست دادم زندگیم توی تاریکی مطلق فرو رفت. حتی  -

... اندازمو خرج کنمای از پسمیکردم نمیخریدم. میترسیدم ذرهاگه هوس یه آبمیوه هم بیرون 

روز و شب آسه آسه رفتم و اومدم تا نکنه برای خودم خرج اضافی بتراشم. اینقدر فقر و نداری 

ها نبودم... البته که حتی اگر همه چیزمم من رو درگیر خودش کرد که اصال به فکر این چیز

نبودم. اصال انتقام منطقی نیست. من یه طرفم اون ها هم یه خوب بود به فکر انتقام از کسی 

 «د؟شمگه سنگ رو سنگ بند می و قاچاقچی افتم به جون خالفکارطرف... اگر قرار بود بی

 «ام فکر میکرد اومدی انتقام بگیری؟دختره -

های مقابلم که خیلی جدی مشت تمرین میکردند، اون هم روی نگاه خیره کردم روی مرد

 های همدیگه.رتصو

 «آره. باباش بهش گفته بود حتی به من نگه که چرا ازم دوری میکنه... اون هم گذاشت رفت -

 «رفتی دنبالش؟ -

 «رفتم. -

 «توضیح دادی؟ -

توضیح نخواست، کاش میخواست، اما بردمش سازمان، حاجی زحمت کشید هر چی  -

 «میدونست رو گفت

 «دوستش داری؟ -
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 تم و نمیخواستم جلوی شاکری اعتراف کنم. نفس بیرون دادم. داش

ببین سیاوش.... این دنیا دیگه خیلی جای خوبی نیست. هر لحظه امکان داره که دیگه  -

ها ناز دارن، باید نازشون رو بخری، نباشیم. یه کاری نکن یه عمر حسرت بمونه به دلت. زن

من دیدم مطمئنم که  هم کهحتی اگه مقصر هم باشن. اون دختر خانم خوشگل و شیطونی

 «نازش زیاده... نذار خراب شه

م اجا سرک میکشید، به زور راضییاد روزی افتادم که آورده بودمش آموزشگاه و با شیطنت همه

ت اینقدر شیطنکرده بود که اینجارو نشونش بدم و من توی خلوت ترین روز آورده بودمش. 

حسابی با ترانه گرم گرفت. اون روز به  یِ همیشه جدی رو به خنده وا داشت وکرد که شاکر

ر ی سرتقش من رو بوسید. پیاد موندنی بود چون وارد اتاقم که شد، در رو بست و با اون قیافه

 مون بود، چون هر لحظه احتمال میدادم در باز بشه و کسی بیاد. استرس ترین بوسه

 «اعتراض هم بکن...نرو توو فکر سیاوش. فکر کردن نداره. برو نازش رو بخر، اما  -

 شکسته بودم اما عاشقش هم بودم. من بدون ترانه نمیتونستم. دل

 «از ماموریت خوشت اومد؟ -

نگاهش کردم، میخواست بحث رو عوض کنه، حس کرده بود کمی معذب شدم و خجالت 

 میکشم.

 «سخت بود رییس. سخت بود... -

 «خیلی سوختی، پس آفتاب توی مغزتون بود نه؟ -

 «اول که طلوع میکرد، تا آخرش که غروب میکرد...از  -

 خندید.

یاد جوونی بخیر... من هم اینقدر توی مرز و کوه و کمر آفتاب میخورد به مغزم وقتی میرفتم  -

 یخونه خانومم میترسید از رنگ پوستم... پوستش سفید بود، هنوزم سفیده من کنارش وصله

 «ناجور میشدم
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ز وقتی فهمیده بود پوست سفیدش رو دوست دارم آفتاب نمیگرفت. ام سفید بود. اپوست ترانه

 شد حتما. ی ناجور میتنش وصله ی من کناربه خاطر من. حاال پوست تن سوخته

 «خدا برای هم نگهتون داره... -

شد ابدی بودیم... ولی باالخره عمره... فقط خدا کنه من زودتر از اون ای بابا پسر... کاش می -

 «ندارم اون از من زودتر بره برم، تحمل

 «چقدر خوب که بعد این همه سال حستون هنوز قویه -

زن یه سرباز بودن سخته سیاوش. مدام ماموریت بودم، یه زن جوون بود با دو سه تا بچه قد  -

قد. استرس بزرگ کردن اینا یه طرف، استرس جون منم یه طرف... ولی دم نزد، هربار  و نیم

یه میکرد، میگفت دیگه نرو... اما وقتی میرفتم خونه هیچی نمیگفت، که زنگ میزدم گر

میدونست عاشق کارمم... وقتی میدید حالم خوبه مخالفت نمیکرد، میدیدم وقتی میخوام برم 

 ی حسابی تحویل من وبغض داره و یواش گریه میکنه اما دم نمیزد... من نبودم و سه تا بچه

ن و سال دیگه هر چی بگه گوش میکنم... چون درست میگه... . حاال با این ساین جامعه داد..

 «چیزا حسم بهش کم بشه؟ی اینچطور میشه با وجود همه بعدم

ی خراشی کوچک روی هربار که زنگ میزدم ترانه میگفت نرو، هر بار که زخمی حتی اندازه

مد من رو شد. دلش نمیوتنم بود گریه میکرد و میگفت دیگه نمیخوام بری، اما باز پشیمون می

بودم دوباره از کارم جدا  مونده که چند وقت از ماموریت و شغلی که همیشه عاشقش بودم دور

 کنه. 

ن که این همه آدم ازش میترس خدا بهشون عمر طوالنی و با عزت بده... اینکه ببینم رییسم -

م براگیشه اش میشن اینطور دلش گیر زن و زندمیذاره همه گوش به فرمان پا هر جا کهو 

 «جالبه

 خندید و زد روی پام و بلند شد.
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آره حساب میبرم. هر چی اون بگه... زنا درست میگن سیاوش... مخصوصا توی زندگی  -

مشترک. عقلشون خیلی بیشتر از ماها میرسه... توام لج نکن با خودت. برو دنبالش و دیگه نذار 

هر چی گفت به درک. پس فردا که رفتین زیر یه سقف هیچی بینتون فاصله بندازه. هر کی 

«همون باباشم نمیپرسه حالتون چطوره. به فکر خودتون باشید... دنیا دو روزه

نفس بیرون دادم و موبایلم رو بیرون این رو گفت و دستی تکون داد و از سالن خارج شد. 

کردم می تی که محکم بغلشکشیدم. نبات من قصد نداشت پا جلو بگذاره، پا جلو میذاشتم و وق

 تارا بود.م که چقدر دلخورم. دستم رفت روی اسمش که موبایلم زنگ خورد. فتبهش میگ

 دلشوره افتاد به وجودم. 

«بله؟ -

«سالم سیاوش جان. خوبی؟ -

«شکر. شما خوبی؟ اتفاقی افتاده؟ -

«ی خدا نگرانی سیاوش؟ نه بابا چه اتفاقی...چرا تو همیشه -

«خوبه؟همه چیز  -

«بله خداروشکر... میخواستم دعوتت کنم به تولد بهادر -

«اِ مبارکه -

ستشه، دو خبر داد که نامزدیهی دیگه بگیرم امروز ی هفتهفدای شما، میخواستم پنجشنبه -

«دیگه مجبور شدم بندازم فردا... میتونی بیای دیگه؟

«خدمت میرسم... خودش میدونه؟ -

«نه سورپرایزه... -

«کمکی چیزی میخوای؟ -

«نه ترانه پیشمه باهم داریم یواش یواش همه چیزو آماده میکنیم...-
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 نفس بیرون دادم. آروم و و متردد زمزمه کردم:

 «حالش خوبه؟ -

 تارا صداش رو پایین آورد. 

 «اس... اما نگران نباش ببینتت خوب میشهناراحت و دلتنگ و غمزده -

 مسخره بود اما لبخند زدم. 

 «باشه... مراقبش باش... کاری داشتی زنگ بزن. تعارف نکن -

 «شاید گفتم بری کیک رو بگیری... بی تعارف -

 «از خدامه کمکی کرده باشم... -

 خندید.

 «ببخشید دیگه یه روزه یه کم همه چیز سخت میشه هندل کردنش... جبران میکنم -

 «چه حرفیه میزنی تارا... هر چی بود بهم بگو -

 «پس میبینمتباشه  -

 «ممنون بابت دعوتت... -

 «اس... فعال خداحافظوظیفه -

 «خداحافظ -

ا زنگ رو ب گوشی رو فرو کردم توی جیبم. اینکه رو در رو میدیدمش بهتر از این بود که دوری

و حرف زدن پشت تلفن تموم کنم. باید بعد از کار برای خرید کادو میرفتم و شاید پیراهن نویی 

 میخریدم. باید خوب به نظر میرسیدم، برای ترانه.

و و کتی مشکی ن د، پیراهن مشکی نویی با شلواردست و دلم به خریدن رنگ روشن نرفته بو

ستم ی کیک بود و یک دتن داشتم. یک دستم جعبهی مشکی رنگ به اسپرت و کفش مردونه
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ی ام کرد و بعد از دقایقهای کاغذی و عطری کادوپیچ شده. نگهبان راهنماییدسته گلی از گل

حاال رو به روی در بودم. میدونستم زود رسیدم، از عمد هم زود اومده بودم. زنگ رو فشردم و 

 زد. انگار که دلتنگم شده بود. بعد از چند دقیقه در باز شد. لیدا بود. لبخند 

 «به به سالم... منور کردین -

 جلو رفتم.

 «خوبی لیدا... -

 «شکر... تو خوبی؟ بده به من اینارو... -

 هام رو در بیارم.کیک رو از دستم گرفت، خم شدم تا کفش

 «بیا فرشارو جمع کردیم -

لوار ام. بلوز و شاومد و بعد ترانهدوباره صاف ایستادم و به دنبالش از ورودی گذشتم. تارا جلو 

 گشاد نارنجی رنگی به تن داشت. 

 «سالم سیاوش خوش اومدی.... -

 «ممنونم -

صدای سالم آروم ترانه رو شنیدم. با تارا دست دادم و ترانه هم دست جلو آورد. محکم دستش  

خته بود. ورو گرفتم و به صورتش خیره شدم. خسته به نظر میرسید و نگاهش رو به پایین د

گل رو به سمتش گرفتم و بی حرف گل رو گرفت، تارا و لیدا هرکدوم به سمتی رفتن دسته

 برای خلوت کردن دور ما.

 «مرسی... -

 «واسه تو نیست -

 نگاه باال کشید و متعجب نگاهم کرد. 

 «ی خودمه... همون که دوستم داشت، بهم اعتماد داشت، با لبخند نگاهم میکردواسه ترانه -
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هاش رو حس کردم. خیس شدن چشم

«واسه اونی که نمیذاره یه آب خوش از گلوت بره پایین چیزی نیاوردی؟ -

ی اون شب ناراحتش کرده. انتظار نداشتم که کینه به دل بگیره، فکر میدونستم که مکالمه

جون و دنبال یه ذره خواب حتما از کارش عصبانی میکردم درک میکنه که من خسته و بی

 العمل نشون خواهم داد. لبخند تلخی نشست روی لبم. هم شد و اون طور عکسخوا

«مشکل اینجاست که این ترانه هر جوری باشه همه چیزم واسه اونه... چه برسه این گل -

بی حرف نگاهم کرد و من راهم رو کج کردم و خودم رو به تارا که داخل آشپزخونه دور خودش 

 ی مجلل تارا مثل خار توی چشمم بود. اما چه میکردم. نداشتم.خونهمیچرخید روسوندم. 

«اری انجام بدم؟کاری ند -

نه همه کارارو کردیم... کیکم دستت درد نکنه گرفتی به زور جاش دادم توی یخچال... بیا  -

«بشین یه چیزی برات بیارم بخوری

چیزی نمیخوام تارا... برو توام حاضر شو و به کارات برس. تعارف ندارم چیزی خواستم  -

«برمیدارم

«دوش میگیرم... باشه من ظرفارو بذارم بعد دیگه میرم -

ترانه وارد آشپزخونه شد.

«تارا یه گلدون بده -

«از کابینت باالی یخچال بردار-

گل رو گذاشت کنار سینک و روی پنجه بلند شد و کابینت رو باز کرد و بعد دستش رو دراز 

کرد برای برداشتن گلدون و من زودتر دست باال بردم و گلدون رو به دستش دادم. بی حرف 

لندی ب اش گرفت. نشستم روی صندلید سمت سینک. تارا از این سکوت بینمون خندهچرخی

اشت هارو برمیدهاش نگاه کردم. دونه دونه گلکه رو به کانتر آشپزخونه بود و به حرکت دست
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ا هتارا ماشین ظرفشویی رو روشن کرد و به سمت اتاق و کوتاه میکرد و داخل گلدون قرار میداد.

 قدم برداشت. 

 «من میرم دوش بگیرم و آماده شم. کاری داشتید صدام کنید -

ها تموم بود. بلندش کرد و گذاشت روی میز تارا رفت و دوباره نگاه دوختم به ترانه. کار گل

های مشروب. نگاه کردم به قد و باالش. بار مصرف و شیشههای یکناهارخوری کنار ظرف

های ویتامینش رو نمیخوره و مثل همیشه قرص کمی ضعیف به نظر میرسید. معلوم بود که

 درست تغذیه نمیکنه. 

 «اگه کارا تموم شد من الک بزنم -

 ای الک وسط نشیمن ایستاده بود. لیدا بود. ترانه سر چرخوند به سمتش که با شیشه

 «کاری نیست اگرم بود من انجام میدم... -

 لیدا نشست و مشغول الک زدن شد. ترانه رو کرد به من. 

 «چیزی نمیخوای؟ -

 «نه... -

کلیپس مشکی رنگ رو از روی سرش باز کرد و دستی به کف سرش کشید. بوی نم موهاش 

 بوش چسبید ته حلقم. و شامپوی خوش

 «باشه میرم آماده شم... -

ت و من نگاهش به در ورودی رفهمون طور که دستش به موهاش بود به سمت اتاق نزدیک 

گرفتنش تنگ بود. کتم رو در آوردم و خودم رو رها کردم روی مبل و  کردم. دلم برای بغل

ام شدم. چقدر گذشته بود نمیدونم، اما لیدا هم رفته بود برای آماده مشغول ور رفتن با گوشی

اال آوردم. سر ب ی کفشیشدن و من تنها نشسته بودم وسط خونه که با شنیدن صدای پاشنه

-ام بود. دامن سرخابی بلند و شومیزی سفید که من اسم مدلش رو نمیدونستم اما سرشونهترانه

هاش رو به نمایش گذاشته بود و کوتاه بود؛ یعنی با هر قدمی که برمیداشت میتونستم کمی از 
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 گپوست سفید شکمش رو ببینم و چقدر دلم برای بوسیدن و قلقلک دادن شکم سفیدش تن

 شده بود. 

 «قشنگ شدی -

 نگاهش رو پایین انداخت.

 «مرسی -

 ها شد. نشست روی مبل رو به روم و مشغول و باال و پایین کردن کانال

 «ات سر رفتا... ببخشیدسیاوش حوصله -

 شد. سعی کردم مستقیم نگاهش نکنم. تارا بود که لباس پوشیده و آراسته نزدیک می

از کار کیک رو گرفتم گفتم زود بیام که یه وقت آب نشه... وگرنه  چه حرفیه... من دیگه بعد -

 «این موقع نمیومدم که شمام معذب نشید

 نشست کنارم.

 «ام پیش توزدهچه حرفیه... واال من که بیشتر معذب و خجالت -

 ابرو باال بردم. 

 «برای چی؟ -

 «بابت اتفاقی که بین تو و پدرم افتاد، واقعا باور کن... -

 دم وسط حرفش. پری

به اون موضوع صحبت نکن. یه تارا... خواهش میکنم لطفا، دیگه هیچ وقت، هیچ وقت راجع -

چیزی بود که موند توی گذشته، دلیلی نداره که مدام به همدیگه یادآوریش کنیم... همین که 

 بدونم تو شکی بهم نداری و فکر نمیکنی که من با نیت بد و با قصد نزدیکتون شدم برام

 «چیز از این مهم تر نیست برام...ی یک دنیا ارزش داره... باور کن هیچاندازه

 لبخند کمرنگی زد. 
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افتاد... نگران چیزی نباش، نه من، نه ترانه، نه من اعتقاد دارم به قسمت... باید این اتفاق می -

رانه ه اصال تکنیم که از قصد وارد زندگی ترانه شدی. اون جوری ککدوم فکر نمیمامانم هیچ

م دیگه هگفت خودش بیشتر مشتاق بوده که تورو بشناسه و با تو در ارتباط باشه، لطفا شما دوتا

 «تون خراب بشه...این قهر و لجبازی رو بذارید کنار، حیفه رابطه به این قشنگی

 یترانه خیره بود به پارکت. هیچ نمیگفت. تارا بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت و ترانه حت

صدای زنگ در اومد و لیدا خودش رو از اتاق به سمت در ترین تکونی هم نخورد. کوچیک

 چنین دونهها جو ساکت عوض شد و همبا اومدن اونرسوند. سپهر و مسعود و امیرعلی بودند. 

شدند. بی حرف و ساکت کنار پنجره، روی صندلی راک نشسته ها به جمع اضافه دونه مهمان

ها و حرف های پسربودم به تهران آلوده و بی اهمیت بودم به تمام مسخره بازیبودم و خیره 

ها خاموش شد و عدد ها. باالخره تارا اعالم کرد که بهادر رسیده و چراغهای دخترزدن و خنده

ای ایستادم تا در سورپرایز شدن بهادر سهیم باشم. ترانه روی کیک روشن. بلند شدم و گوشه

هاش تنگ شد. بهادر ست و دلم برای دستی ثبت لحظهبین به دست آمادهرو دیدم که دور

اومد و جیغ و دست و هورا کشیده شد و برف شادی ریخته شد روی سرش و شمعش رو فوت 

کرد. با همه دست داد و همسرش رو بوسید بعد دوتایی به سمت اتاق رفتند تا حتما بهادر لباسی 

د دوباره همسرش رو ببوسه و ازش بابت این جشن مناسب برای امشب بپوشه و صد در ص

م و ترانه ای نشستبعد از برگشتن تارا و بهادر از اتاق، تازه جشن شروع شد. گوشه تشکر کنه.

نداشت  ی زیادی به الکلوقت عالقهمیکشید. هیچ رو زیر نظر گرفتم. دومین پیکی بود که سر

 و این رفتار کمی عجیب بود. 

 «برات؟سیاوش بریزم  -

 امیرعلی بود. 

 «ممنون خواستم خودم میریزم -

 «تعارف نکن -
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در جواب سری تکون دادم و ترانه رو دیدم که لیوان سومش رو پر میکرد. پوفی کردم و به 

 سمتش رفتم و دیر رسیدم. سومی رو هم سر کشید.

 «حالت بد میشه. بسه دیگه -

 چرخید و نگاهم کرد. 

 «مهمه برات؟ -

 پوزخندی زدم. 

 «ام از اینکه مدام خودم رو بهت ثابت کنمخسته -

 هاش کمی قرمز شده بود.لبخند تلخی زد، چشم

 «ای ازم...میدونم. دیگه خسته -

رقصند. تایی بام خورد و بعد دیدمش که خودش رو به لیدا و محبوبه رسوند تا سهاش به تنهتنه

 حرکتش غم رو حس میکردم.  تکیه زدم به ستون و نگاهش کردم. توی هر

 «اینقدر هی وایسا یه گوشه نگاهش کن تا باالخره یکی بدزدتش -

 برگشتم و به سپهر نگاه کردم. 

 «یکی گوه خورده... قهریم ولی زنمه هنوز... -

 خندید.

 «باشه حرف بزن تو فقط -

 «چیکار کنم دیگه؟ -

 «چه میدونم یه کاری کن آشتی کنید دیگه -

پنج بعد از ظهر اومدم نشستم اینجا، نگاهمم نکرده. بعد این همه داستان اونه  گل خریدم از -

 «که طلبکاره
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 «پرروش کردی برادر من. اینقدر نازش رو کشیدی اینجوری شده. حاال بفرما تحویل بگیر -

 کس جز من نتونه تحملت کنه.ات کنم که هیچهمیشه میگفتم دوست دارم اونقدری لوس

 .«تحویل میگیرم.. -

 «خری به خدا -

و رفت به سمت میز پر از خوراکی، چرخیدم تا دوباره با نگاهم ترانه رو پیدا کنم  این رو گفت

ر، ای فبرگشتم، دختری بود با قد متوسط، موهای قهوهمتعجب که کسی بازوم رو چنگ زد. 

 . کملباسی دکلته و آرایشی 

 «افتادماِی وای معذرت میخوام... داشتم می -

 های بلندش کردم. کفشنگاهی به 

 «ای نیستخواهش میکنم، مسئله -

 خواستم رو برگردونم که دست دراز کرد به سمتم. 

 «، دوست تارا... خوشوقتممن نیلوفرم -

ادبانه بود اگر دستش رو نمیفشردم و بداخالقی میکردم. دست دراز کردم و کوتاه دست بی

 دادیم. 

 «وقتمسیاوش. خوش -

 «بهتون خوش نمیگذرهمثل اینکه خیلی  -

 «سیاوش؟ -

صدا، صدای ترانه بود. لحنش درست مثل لحنی بود که خودش رو برام لوس میکرد. سرم به 

شدت چرخید به سمت صدا. دیدم که نزدیکم میشه و نگاهش مثل ببر زخمی روی دخترک 

 ثابت مونده.

 «جانم؟ -
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 «یه دقیقه میای؟ -

 ترک ابرو باال رفته نگاهم میکرد. لپم رو از داخل گاز گرفتم تا نخندم. دخ

 «خوشحال شدم از دیدنتون، با اجازه -

اد و من قدم تند کردم سمت ترانه و منتظرانه نگاهش کردم، نگاه اون ددخترک سری تکون 

 اما به پشت سرم و هنوز به دخترک بود. 

 «چی شده؟ -

 باالخره سر باال آورد و نگاهم کرد.

 «باالی کابینت چندتا لیوان بیاری، تموم شده. من دستم نمیرسهتارا گفت اگه میشه از  -

اشتنش های یکبار مصرف و گذبی حرف قدم برداشتم به سمت آشپزخونه و بعد از برداشتن لیوان

 روی میز سر چرخوندم سمت ترانه که هنوز کمی اخمو به دور و اطراف نگاه میکرد. 

 «همین؟ -

 نگاه اخموش رو به صورتم دوخت. 

 «ات برسیخوش گذرونی آره دیگه میتونی بری به باقیِ -

رم س میدونست تیکه انداختن و تهمت زدن رو اصال نمیپذیرم و دوست ندارم. نگاهم تنگ شد.

 رو تکون دادم.

 «باشه -

راه کج کردم و به سمت بهادر رفتم و خداحافظی کردم، به تارا هم گفتم کاری پیش اومده و 

بمونم و مدام با چشم دنبال ترانه گشت، اما پیداش نکرد انگار. بعد مجبور باید برم. اصرار کرد 

ای خداحافظی نکردم. هیچ کس توی حال خودش نبود. شد رضایت بده به رفتنم. از کس دیگه

نیم ساعت بعد زیر دوش حموم به شامپو و لیف آبی رنگ ترانه نگاه میکردم و دلم میخواست 

ام رو چنگ زدم و بیرون از دقایقی زیر دوش آب سرد ایستادن حولهبعد  سرم رو به دیوار بکوبم.
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ا. هرفتم و در کمال تعجب ترانه رو دیدم که توی تاریکی نشسته روی تخت. با همون لباس

مانتوی سفید رنگش مچاله شده کنارش بود و نگاهش خیس بود. توی چهارچوب در اتاق 

 از وجودش متعجب و کمی خوشحال بودم. ام رو محکم کردم.ایستادم و بند حوله

 «شده؟چی  -

 نگاهش پر از اشک بود. بلند شد و ایستاد و قدمی جلو اومد. صورت به صورتم شد.

 «بگو چیکار کنم... بگو چیکار کنم که همه چیز مثل قبل بشه؟ -

 فقط نگاهش کردم. 

که وقتی از ماموریت اومدی بیای کنارم بخوابی... که هیچ وقت دیگه مثل اون روز دم خونه  -

که دیگه وقتی ازت پرسیدم دوستم داری نگی  هام نگاه نکنی و خداحافظی کنی...توی چشم

نه... بگو چیکار کنم سیاوش؟ بگم غلط کردم رفتم؟ بگم مثل سگ پشیمونم از ترک کردنت؟ 

چی بگم؟ چیکار کنم؟ چی بگم که تو ندونی... تو که خودت میدونی چقدر دوستت دارم. میدونی 

ی ه. میدونی که بدون تو هیچ چیزکه از همون روز شومِ لعنتی یه آب خوش از گلوم پایین نرفت

برام معنی نداره... بهم بگو چیکار کنم همه چیز درست شه؟ چیکار کنم تا دوباره بغلم کنی؟ 

اصال بگو چیکار کنم تا درکم کنی؟ تا بفهمی هرچقدر تورو میخواستم بابامم میخواستم، هر 

که  ی از سرناچاری ولت کردم؟چقدر به تو اعتماد داشتم به اونم اعتماد داشتم. چیکار کنم بفهم

بگو سیاوش. تورو خدا بگو منو از این عذاب  فکر نمیکردم بابام همچین کاری باهام کنه...

 «از عذاب ندیدنت، نبودنت نجاتم بده...نجات بده. 

 اش. های اشکینگاه چرخوندم روی چشم

رفت هوا... اما تو هام دود شد ی ناراحتیاون شب وقتی دوباره روی این تخت دیدمت همه -

باز زخم زدی... دوباره ولم کردی رفتی... تو بگو من چیکار کنم؟ تو بگو چند بار باید بیام 

 «دنبالت؟ بگو تا حداقل بدونم یه تَهی داره...

 اش زود بود.اش و هنوز برای لمساشک سر خورد از روی گونه
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 «واسه همین نیومدی کنارم بخوابی؟ -

 پوزخندی زدم. 

صبح پاشدی راه افتادی توی خیابون؟... وسط تخت خوابیده بودی، نخواستم  ۴اطر همین به خ -

بیدارت کنم... وگرنه... همون شب یه جوری بغلت میکردم که دیگه نتونی هیچ وقت بری 

 «ترانه

 هاش رو به زور تکون داد. مبهوت نگاهم کرد. لب

 «دوستم داری هنوز؟ -

رل کنم هام رو کنترو چنگ نزنه، نتونستم لب هاشپهلوهام رو کنترل کنم که نتونستم دست

هام رو کنترل کنم تا به سمت تخت نره، نتونستم خودم رو کنترل که نبوستش، نتونستم قدم

 .. دلم تنگ بود. خیلی تنگ بود. خیلی خیلی تنگ بود..پایین نکشمکنم تا زیپ لباسش رو 

 ترانه 

 . هام جای زخمی قدیمی رو نوازش میکردماش گذاشته بودم و با سر انگشتی برهنهسر به سینه

 «ترانه؟ -

 سرباال آوردم و نگاهش کردم. 

 «ناراحتی ازم؟ -

 «نه. برای چی؟ -

 «یه کم از حدم فراتر رفتم امروز -

 هاش کشیدم.دستم رو باال آوردم و به ته ریش

 «نمیومدتا آخرشم میرفتی صدامم در ای... اگه دیوونه -

 تکونی خورد. 
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 «چی شد؟ اوهو؟ -

 اش. سرم رو فرو کردم بین گردن و شونه

 «دوستت دارم خب... چی مهم تر از این؟ -

 پنجه فرو کرد توی موهام. 

 «لوس نکن خودتو... دوباره میخورمتا... -

 نرم خندیدم. 

 «سیاوش؟ -

 «جان -

 «هنوزم میخوای ازدواج کنیم؟ -

 «معلومه که میخوام -

 «خب... بکنیم.. یه عقد ساده میگیرم و یه جشن با دوستامون -

 پنجه از موهام بیرون کشید و صورتم رو نوازش کرد. 

 «مامان بابات چی؟ بعدم منظورت اینه عروسی نگیریم؟ -

عروسی نمیخوام سیاوش... چند تا آدم نزدیک بهم هستن که دوست دارم کنارم باشن...  -

 «د که داد اگه نه از دادگاه نامه میگیریمبابامم اگر اومد رضایت دا

 گونه کشید روی لبم. انگشتش رو نوازش

 «عجله هیچ وقت خوب نیست نبات من... بذار من همه چیز رو درست میکنم -

 «یعنی چیکار میکنی؟ -

 «ی هیچی رو نخور. من همه چیزو درست میکنمتو غصه -

 «خب بگو میخوای چیکار کنی؟ -



@yekefarvardin یک فروردین نویسنده : هلیا.ع 

821 
 

ات. رای عادی ازدواج کنی دوست ندارم این طور با عجله و بدون خانوادهمیخوام مثل دخت -

 «بذار من همه چیز رو حل میکنم خب؟

 نفس بیرون دادم. تنها چیزی که میخواستم بودن کنارش بود. 

 «باشه -

 «گشنته؟ شام که نخوردی... -

 «ام نیست... تو چیزی میخوای برات آماده کنم؟نه گشنه -

 «اذیت نیست؟ مشروب زیاد خوردیات نه. معده -

 «نه بیشترش آبمیوه بود... خواستم اذیتت کنم -

 اش زیر سرم لرزید. سینه

 «خوبه دیگه... دست میندازی منو -

 «چی میگفت اون دختره؟ -

 «تو اجازه دادی چیزی بگه؟ -

 «خوب کردم... نمیدونم چرا این تارا باهاش رفت و آمد میکنه -

 «حساس شدی توکار بدی نکرد.  -

 «میزنمتا سیاوش... -

 «الت شدی -

 رو پوشیدم.  مدم و تی شرتشخندون از روی تخت پایین او

 «کجا؟ -

 «صورتمو بشورم و مسواک بزنم. خوابم میاد -

 «بجنب -
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 سیاوش 

. به اتاقش موافقت شد بعد از حدود دو ساعت نشستن توی دفتر کار پدرش، باالخره با ورودم

 نشسته بودم و جدی و بدون هیچ خجالت  نگاهش میکردم.   رو به روی می  ب ر  و ووب  حاال

 «خب میشنوم -

 «نمیخوام صحبت رو کش بدم، برای همین میرم سر اصل مطلب -

 ب  حرف نگاهم کرد. 

ت دادم یا رو از دساینکه باور کنید که من نمیدونستم ترانه دختر کسیه که به خاطرش کارم  -

نه خیل  دیگه مهم نیست. حداقل برای من مهم نیست. من ترانه رو دوست دارم و قبل از 

اینکه تمام این جریانات به وجود بیاد میخواستم خدمتتون بابت خواستگاری برسم. اما خب.. 

ای داشت. من و ترانه سع  کردیم هر وی ی که در سرنوشت و قسمت یک تصمیم دیگه

بود رو دور بری یم و با هم زندگ  جدیدی بسازیم. اون حت  راضیه به اینکه عروس   گذشته

نگیره و حت  اگه شما هم برای عقد نیاید از دادگاه نامه بگیره و باالخره یه جوری ازدواج کنیم... 

اما من این رو نمیخوام. مطمئنا این رو درک میکنید که اگر میخواستم دور از وشم شما این 

بکنم کمتر از دو روز وقتم رو میگرفت که از دادگاه نامه بگیرم و زنم بشه. اما دوست دارم کارو 

هارو داشته باشه، اون هم در ای ازدواج کنه. دوست دارم تمام مراسمترانه مثل هر دختر دیگه

کنار پدر و مادرش... برای همین اومدم اینجا که ازتون بخوام بذارید هر وند سوری من به 

ها حضور داشته باشید. برای من مهمه که ترانه بدون تگاری بیام و لطفا توی تمام مراسمخواس

 «ام بشه برای اینکه لیاقتش رو دارههیچ حسرت  بیاد و خانم خونه

حرف خاص  ن د، سر تکون داد و گفت آخر هفته برای خواستگاری برم. همین. و من رفتم، 

. یرین ، جو سنگین  بود. فقط تارا بود که حرف می دای ب ر  از شدسته گل  گرفتم، با جعبه

ام دی بگیریم. ترانه ام ساکت اما زیبا بود. مثل همیشه. مادرش گفت جشن  برای نترانه

ای مادرانه رفت و ترانه گفت حداقل جشن نام دی نه، جشن مخالفت کرد. مادرش وشم غره

از خدام بود که اسمش زودتر بره  ،م بشه. وی ی نگفتمعقد. دوست داشت زودتر همه وی  تمو
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ش کرد سمت فریدون، نظر ام. تارا موافقت کرد، گفت بهتره اینجوری. مادرش روتوی شناسنامه

رو پرسید، فریدون نگاه  عمیق به صورتم انداخت، من هم بدون پلک و تکون  نگاهش کردم. 

اهم دم با نگشاید میخواست ازم مطمئن بشه که دخترش رو خوشبخت میکنم و من سع  کر

این رو بهش بفهمونم. در آخر، نگاه کند از نگاهم و بعد نفس  بیرون داد و گفت که مخالفت  

 ام بود. ها. این شیرین  عروس نداره. بهادر شیرین  گردوند. خوردم. شاید بعد از سال

 ترانه 

هم   از بعد روز خواستگاری به شکل غریب  ساکت و توی فکر بود. نمیفهمیدم ورا. وقت

گرفته  هاشای رنگش رو بین دستمیپرسیدم میگفت وی ی نیست. نگاهش کردم، ما  قهوه

 بود و خیره شده بود به تلوی یون. 

 «سیاوش؟ -

 ی جادوی  و سر ورخوند به سمتم و نگاهش مهربون شد. نگاه کند از جعبه

 «جونم -

 «خوب نیست ... وی ی شده؟ -

 م رو نوازش کرد. البخند زد و دست دراز کرد و گونه

 «آب داری میری... یه جشن ساده مگه نیست؟ ورا اینقدر زحمت میکش  تو؟ -

 «دوست دارم همه وی  قشنگ باشه. حرف رو نپیچون سیاوش... -

 لبخند زد دوباره. 

 «بیا یه کم بغلم -

 هاش. هاش رو باز کرد. خودم رو جا کردم بین بازولیوانش رو کنار گذاشت و دست

فکرم مشغوله نبات... واسه عروس  و اینجور وی ا... وی  بدی نیست... واسه بار اوله  یه کم -

 «ام واسه یه وی  مثبت دغدغه دارم. پس نگران نباش...که توی زندگ 
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 «دغدغه ورا سیاوش؟ -

به  میشه... یه دست  باید یه کم خودم رو جمع و جور کنم ببینم وقدر پول دارم، وقدر ه ینه -

بکشیم... وه میدونم... اصال تو بگو ببینم دوست داری اینجا زندگ  کنیم؟ یا میخوای  سر خونه

 «اینا بگیریم هوم؟یه خونه ن دیک مامانت

نه ای حس کای نگران  داشته باشه، یا ذرهدوست نداشتم ذرههاش میترسیدم. از همین فکر

 کمه برای من. 

میخوام. اهل طال و جواهرات هم نیستم... ام نهمینجارو دوست دارم سیاوش... وی  خاص  -

های اینجارو دوست دارم. اما مامانم پاشو کرده تو یه میدون  که... یه وی  ساده... بعدم وسیله

 «کفش که نه... باید جهی یه کامل ببری

ن ... اما مطمئایات و این حرفای کلیشهحق داره... نمیگم باید همه وی  نو بیاری و وظیفه -

دوست داشت  بهترین هارو برای دخترت بخری... اذیتش نکن... دل  باش اگه توام جاش بودی

 «مامانا به همین وی ا خوشه. هر و  میگه گوش کن...

 «تو راض  میش  وسایل هات رو بری ی دور؟ -

نمیری یم دور... میدیم به یک  که نیاز داره... بعدم اینجا دیگه خونه توئه... هر کاری دوست  -

 «داری بکن...

 دم و گردنش رو بوسیدم. لبخند ز

 «باشه... سیاوش؟ -

 «جون سیاوش -

 «اگر پول نیاز داشت .... -

 حرفم رو با اخم  غلیظ قطع کرد. 

 «ویه خب؟ ورا اخم میکن ؟ زندگ  مشترک یعن  همین دیگه... -
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 ام رو فشرد. وونه

کمک  د اگهنرو باال منبر... میدونم زندگ  مشترک یعن  و ... حاال بذار مشترک بشه بع -

 «خواستم بهت میگم

 «مسخره نشو سیاوش اِ... میخوای ویکار کن ؟ بری پول قرض کن ؟ وام بگیری؟ هوم؟ -

تو نگران این وی ا نباش... به جای غر زدن به من... فکر کن ببین از کجا برم کت و شلوار  -

 «بگیرم... فقط به فکر لباس خودت نباش

ه شما وقت داشته باش  یه جا پیدا کردم خیل  شیک و فقط به فکر لباس خودم نیستم، اگ -

 «هاش... بریم بپوش اگه دوست داشت  بگیریمقشنگه لباس

 «فردا میریم -

و فردا رفتیم دنبال لباس، کت و شلوار مشک  رنگ ساده، پیراهن سفید و کراوات  مشک  رنگ. 

یکماه بعد از روز اگر زورم بهش نمیرسید میخواست دوباره مشک  پوش باشه. قرار عقد 

ر که نظیخواستگاری بود. قرار بود جشن توی ویالی دماوند برگ ار بشه و من با گروه  ب 

 رو برگ ار کنند. بهترین عکاس ها از کارهاشون عکاس  کرده بودم قرار داد بستم تا جشنبار

یادی همان زبه اصرار من مهارو سفارش داده بودم. گلج  و بهترینکه میشناختم، بهترین دی

های ن دیک بابا و مامان، خاله و عمو و دای  و عمه، دوستان ن دیک من و نداشتیم، دوست

 . و خانواده و همکار و رییس سیاوش آقای شاکریی بهادر، خانم افاق سیاوش، خانواده

مون بود. سیاوش دست میذاشت سه روز مونده بود به جشن. آخرین خریدی که کردیم حلقه

ای انتخاب کنم، اما بعد وسط ها و من مدام میخواستم مراعات کنم و وی  سادهترینروی گرون

جواهرفروش  اخم و تخم  کرد و گفت بهترینش رو بخر وون قراره تا آخر عمر توی دستات 

های حلقه تمام گر به نظر بیام. اما سیاوشخجالت میکشیدم! دوست نداشتم سواستفادهباشه. 

ای نسبتا ب ر  و زیبای  انتخاب حلقهدر آخر  لوی دستم برداشت وکوویک و سبک رو از ج
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ی ظریف تک نگین که بیشتر مناسب نام دی بود. البته که کردم اما وشمم موند روی حلقه

 ال وی ی به نام نام دی نداشتیم. خریدنش اشتباه محض بود وون که ما اص

برای جشن آماده بود و این سه  ها که تموم شد، نفس راحت  کشیدم، همه وی ی خریدهمه

 روز رو میتونستم راحت استراحت کنم. 

 «کجا دوست داری بریم؟ -

 به نیم رخش نگاه کردم. آروم و متفکر خیره بود به رو به روش. 

 «ام نیست...فرق  نداره. خیل  گشنه -

 «شب میمون  پیشم؟ -

دن تنگ شده بود. از بعد لبخند زدم. فقط منتظر بودم ازم بخواد. دلم برای کنارش بو 

ها کنارش بمونم و میگفت جلوی پدر و مادرت درست نیست خواستگاری نمیگذاشت که شب

های قبل از مراسم به ویالی دماوند رفتن و حاال که میدونست مامان و بابا برای انجام کار

 میخواست که کنارش باشم. 

 «بمبله که میمونم. دلم تنگ شده واسه اینکه کنارت بخوا -

دنده رو عوض کرد و به ماشین سرعت داد، وقت  که لبخند زد. لبخندی که براش میمردم. 

 افتاد توی آزادراه تهران پردیس ابرو باال برده و نگاهش کردم. 

 «؟کجا میریم سیاوش -

 «میدزدمت -

 «بدزد میدون  که من حرف  ندارم. ول  جدی کجا میریم؟ -

 «برگشتیم گفت  اگه منو بدزدی کجا میبریم؟یادته عید سال پیش از شمال که  -

 رم رفت به روزهای اول کنارش بودن.هام و فکلبخند نشست روی لب

 «ووب  وسط جنگلآره گفت  کلبه -
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 .لبخند زد و دیگه وی ی نگفت و من هم با ذوق به راه خیره شدم و منتظر بودم تا برسیم

رسیدیم جلوی یک  سوال و جواب کردنش خیره به راه نگاه کردن باالخره بعد از یک ساعت

رد برداشت در رو باز ک. با ریموت  که از داخل داشبورد بون  خاک ، انتهاب خیادر مشک  رنگ

 دیدم که سقفش د و بعد من ویالی  کوویک ووب های ری  جلو برو ماشین رو روی سنگ

 شیب زیادی داشت. یعن  تنها وی ی که میدیدی یک مثلث بود. ذوق زده پیاده شدم. 

 «واسه کیه؟ جااین -

 «میگم -

بو میومد و هوای رو های شباصرار ب  فایده بود با ذوق توی حیاط کووک ورخیدم. بوی گل

 به خنک  میرفت. کنار استخر کووک ایستادم و به آب شفافش نگاه کردم. 

 «خیل  وقته استخر نرفتم... -

می  کنار استخر گذاشت و با کلید در رو  سیاوش ساک ب رگ  که از صندوق در آورده بود روی

 باز کرد. 

 «دوست داری میتون  شنا کن ...اگه  -

کووک با ای متری. آشپ خونه ۱۰۰ی حدودا یک فضاب  حرف پشت سرش وارد خونه شدم. 

بعد  کووک زیر پله و  اتاق ، مبل ال شکل طوس  رنگ و وسایل ووب  ساده.طوس  کابینت

تخت  در کشوی  و شد که از پایین میتونستمتری ختم م ای گرد که به فضای کووکپله

 ی ووب  رو ببینم. دونفره

 «میاد وای وقدر گرمه فضای اینجا... وقدر خوشگله... بوی ووب -

 سیاوش ساک رو روی مبل گذاشت.

 «دوست داری جدی؟ -

شومینه  باالیی قدی که کنارش شومینه بود. دست  به بتن خشن ایستادم رو به روی پنجره

 کشیدم و نگاهم رو دوختم به آب استخر که با نسیم تابستون  تکون میخورد.



@yekefarvardin یک فروردین نویسنده : هلیا.ع 

828 
 

 «ها میمونهخیل  خوبه. مثل این فیلم -

 رفتم و برگشتم سمتش. نگاه از آب استخر گ

 «حاال میگ  قضیه ویه؟ -

 «دوست داری شنا کنیم؟ آبش ولرمه -

 پوف  کردم. 

از دست تو سیاوش. یه وی ی رو نخوای بگ  هیچ جوره نمیگ ... دوست دارم شنا کنیم اما  -

 «ی تو لباس باشه واسمبه غیر از این لباسا هیچ  ندارم. مگر اینکه توی اون ساک گنده

 «مایو خریدم برات -

 متعجب نگاهش کردم. 

 «شوخ  میکن ؟ -

 «نه... -

 ام گرفت. خنده

 «ببینم؟ -

 ی مشک  رنگ ساده. ای بیرون کشید. مایو دو تیکهساک رو باز کرد و کیسه

 «تو منم داری مشک  پوش میکن  -

 «سفیدی مشک  بهت میاد -

 خندون مایو رو از دستش گرفتم.

 «ام داریم؟ببینم هم اینارو بپوشم... حوله میرم باال که هم اونجارو -

 «توی سرویس باال دوتا حوله هست. بیار با خودت ب  زحمت -
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هارو باال رفتم و با دقت اتاق رو زیر رو رو کردم. همه وی  پلهای نبود. توی اتاق پایین وسیله

داد. بوی نوی  می گار تا به حال استفاده نشده بود و کال ساختماناومد. حمام انبه نظر نو م 

شرتم رو هم روی مایو پوشیدم. عجیب بود اما انگار کم  خجالت مایو رو پوشیدم و بعد ت 

ع  ی قدی دیدمش که انگار سهارو پایین رفتم و نگاه ورخوندم، نبود. از پنجرهمیکشیدم. پله

 بشی همیشه جذابر آوی ون کردن وی ی داره. مایو مشک  رنگ  به تن داشت و باالتنه

 خودنمای  میکرد. در رو باز کردم و بیرون رفتم، حوله رو انداختم روی صندل  و نگاهش کردم. 

 «ویکار میکن ؟ -

های ری  جذاب روشن شد. میدونست خم شد و پری ی که به دستش بود رو به برق زد. نور

 ام. لبخند به پهنای صورت نشست روی لبم. عاشق نور ریسه

 «ردی؟اینو دیگه از کجا آو -

 «از تولدت داشتم... -

ام هم های تابستون ، که ترکیب مورد عالقهمی . ظرف  پر از میوهنگاهم سر خورد روی 

همراهش بود. توت فرنگ  و نوتال بعد کنارش دو گیالس و یک بطری که به نظر شامپاین 

 اومد. م 

 «اینا ویه دیگه؟ از کجا اومد؟ -

 «وی  خاصیه مگه؟ -

 «یکن  ورا؟ بگو وه خبره؟سیاوش اذیت م -

 «من نمیتونم یه شب رمانتیک با زنم داشته باشم؟ -

 «ک  گفته نمیتون ؟ -

 «بیا بریم توی آب... -
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رو در آوردم و آروم وارد آب شرتم ت  انداخت داخل استخر. من خودش رو با شیرجهاز جلوتر 

بعد سرش رو بیرون آورد. شدم. راست میگفت آب ولرم بود. زیر آب  اومد و کمرم رو گرفت و 

 لبخند زدم. آب میچکید از روی صورتش. 

 «سردت که نیست؟ -

 هام باال اومد و صورتش رو گرفتم. دست

 «نه خوبم... سردم بشه تو هست ... -

 ندیده بودم به کس  ب نه. هنوز لبخند کمرنگش رو زد. لبخندی که 

 «نوشیدن  بخوریم؟ -

 «بخوریم -

نوشیدن  رو ماهرانه باز کرد و لیوان هارو پر کرد و استخر بیرون رفت.  کمرم رو رها کرد و از

 بعد جلو اومد و لیوان رو به دستم داد و خودش هم آروم وارد آب شد. 

 «خب... به سالمت  و  ب نیم؟ -

ام و نگاه ورخوند روی صورتم و لبخند کمرنگ  زد، دست آزادش حلقه شد دور کمر برهنه

 د. صورتش رو ن دیکم کر

 «به سالمت  تو -

 لبخند زدم و لیوانم رو زدم به لیوانش. 

 «به سالمت  خودمون... -

متعجب عقب لیوان  ته ای از گیالسمون رو خوردیم و من با شنیدن صدای  ازهر دو جرعه

کشیدم و به گیالس توی دستم نگاه کردم. جسم  توی لیوان بود. با لبخند کمرنگ  نگاهم 

 یتر آوردم و از باال نگاهش کردم. متعجب و با دهان  باز به حلقه میکرد. گیالس رو پایین

 ی ته لیوان خیره شدم. تک نگین ساده
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 «این... -

 ام زد و سرم رو باال آورد. نگاهش رو ورخوند توی نگاهم. حرفم رو خوردم، دست زیر وونه

 «با من ازدواج میکن  نبات؟ -

 مبهوت نگاهش کردم و نگاهم خیس شد.

. خیل  سخت  کشیدیم تا برسیم به اینجا...اما تو خودت بهتر از هرکس   کشیدیم ترانهسخت -

میدون  که تمام هدف من از این زندگ  خوشبخت کردن تواِ... میدونم سه روز دیگه عقد 

نفس  –میکنیم، میدونم که حتما جوابت مثبته که سه روز دیگه جشن داریم... اما میخواستم... 

ای... مثل خواهرت... یه همچین روزی داشته باش  میخواستم مثل هر دختر دیگه –بیرون داد 

 «و به یادت بمونه... حاال... با من ازدواج میکن ؟

ام و خندیدم و وند بار سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم. خندید و اشک وکید روی گونه

 بوسیدمش. لیوان رو از دستم گرفت و من بودم که م 

ه . البته سیاوش بیشتر شنا میکرد و من مدام بیمود توی آب بودیم و شنا میکردیک ساعت  ب

 ی توی دستم نگاه میکردم. ی تک نگین سادهحلقه

 «از کجا فهمیدی خوشم اومد از این؟ -

 ی استخر. هاش کمرم رو گرفت و بلندم کرد و بعد نشوند لبهدست

وشت میاد نمیگ  برات بگیرم؟ این وه وشمات قلب شده بود... بعدم تو ورا از یه وی ی خ -

 «وضعشه؟

 «اگه میگفتم که تو دیگه نمیتونست  سورپرای م کن  -

 لبخند زد.

 «سرتق پررو... -

 «سیاوش؟ -
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 «جون دلم -

 «نمیگ  این ویال... از کجا اومده؟ -

 «پیش خرید کرده بودم... -

 ابرو باال برد. 

 «ک ؟ با کدوم پول؟ -

مقداری وام.... البته هنوز سه تا وک دیگه مونده... تا آخر سال پاس  یه کم  پس انداز و یه -

 «میشه و سندش رو میگیرم. دوست داری حاال اینجارو؟

 «خیل  قشنگه... -

... اما ستمال تواِ... سندش که بیاد می نم به نام خودت... میدونم خیل  کوویک و حقیرانه -

 «خودمون خوبه تا قبل از اینکه بچه بیاد فعال در همین حد ازم بر میاد... واسه خلوت

 متعجب نگاهش کردم. 

 «ب ن  به نام من؟ برای و ؟ -

نمیدونم بابات وه مهری برات در نظر گرفته، اما این وی یه که خودم پیشنهاد میدم... با  -

 «و هر وقدر که سکه بخوای ای که داریمنصف خونه

 اخم کردم. 

 «یه اینجوری نمیخواممن مهریه نمیخوام... یعن  مهر -

 لبخند زد به اخمم و دست کشید بین ابروهام.

 «لب تر کن تو... و  میخوای؟ -

 «وی ای  که حقمه و ازم گرفتنش -

 «مثال و ؟ -
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 «رو داشته باشممثال میخوام مثل تو حق طالق و حق حضانت بچه -

 ابرو کشید در هم. 

 «طالق ویه؟ -

ه، حق خروج از کشور، حق تحصیل و کار.... اینا گوش بده... حق طالق، حق حضانت بچ -

اش رو نمیده... منم میخوام مثل تو این حق رو داشته باشم وی اییه که قانون اینجا به من حق

 «همین...

 رفت توی فکر. دست کشیدم به ته ریشش. 

 من میخوام این زندگ  کامال مساوی باشه، میخوام اگه توالک  فکر بیخود نکن سیاوش...  -

کار میکن  منم کار کنم، اگه من غذا درست میکنم توام غذا درست کن ، اگه من تمی کاری 

ی این یکسال و نیم که کنار هم بودیم و همه وی  رو باهم میکنم توام کمکم کن ... مثل همه

تقسیم کردیم... میخوام حق و حقوقمون هم با هم برابر باشه. هر و  که بعد از ازدواج به دست 

 «م برای هر دومون باشه... نه فقط به نام من نه فقط به نام تو... نصف نصف...آوردی

 هام.هام رو بوسید و نگاه خیره کرد به وشمکف دست

 «قول میدی یهو ولم نکن  بری؟ -

 لبخند زدم. 

 «ای؟دیوونه -

 «قول بده -

 «قول میدم -

 لبخند کمرنگ  زد و پشتش رو بهم کرد. 

 «م...بیا یه ذره روی کول -
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 سیاوش

هم ریخته و های بهی افخم و به می  و صندل نگاه خیره کرده بودم به باغ ب ر  خانواده

های پر و خال  از غذا و کارگران  که تند و تند مشغول جمع کردن بودند. جشن تموم بشقاب

چ های پام. اگر نگاه های عجیب و غریب، پچشده بود و حاال اسم ترانه رفته بود توی شناسنامه

های پدرش از سر نارضایت  رو فاکتور بگیریم شب خوب  بود. شب  بود در گوش  فامیل و اخم

ام رسیده بودم. هیچ  مهم نبود، نه برای من نه ترانه. ترانه عروس شیطون  که من به ترانه

ها با خجالت سر سفره نشست و نه با اصرار به سمت پیست رقص بود، نه مثل باق  عروس

 اونقدر شیطنت کرد و رقصید و خندید تا دل پدرش هم کم  نرم شد. اومد. 

 «سیاوش؟ -

ام رو دیدم. با اون لباس شیک و بلند نبات  رنگ و اون موهای یک دست برگشتم و ترانه

ه های کاغذی و زیبا برنگش که ساده پشت سرش جمع شده بود و دست گل  با گل مشک 

 دست و آرایش  ملیح نگاهم میکرد. 

 «جانم... -

 ی زیبا و ب ر  توی دست وپش.ردم برای اون حلقهلبخند زد و من مُ

ورا اینجا وایسادی؟ اینا جمع میکنن خودشون میرن... بیا بریم دوش بگیریم بخوابیم... من  -

 «امخسته

 ابرو باال بردم. 

 «بخوابیم؟ -

 هاش. رنگ گرفت گونه

 «پس ویکار کنیم؟ -

 ام گرفت. خنده
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 «نبود و تو دقیقا برعکس برداشت کردی لین باری بود که منظورم شیطنتاو این -

 اون هم خندید. 

 «پس منظورت و  بود؟ -

 «شب بخوابم اینجا؟ مثل اینکه ندیدی مامان بابات و تارا و بهادر هم هستن -

 ابرو باال برد. 

 «هاازدواج کردیم دیگه -

 «زشته ترانه... عروس  که نکردیم... -

 «... عقد کردیم دیگه... ک  میخواد و  بگه؟زشت ویه -

 اش زدم. ای روی پیشون ی رها شده از موهاش رو بردم پشت گوشش و بوسهتره

قربونت برم من... برم بهتره، دوست ندارم بابات وی ی بگه... دیدی که وطوری بود... بذار  -

 «کم کم باشه؟

 هاش جلو اومد و اخم کرد.لب

 «... نمیخوام بریمن دوست دارم بمون  -

منم دوست دارم پیش زنم بمونم اما برم بهتره... بعدم خونه نمیرم... میرم ویالمون... خیل   -

 «ام... جون ندارم تا تهران برمخسته

 سر کج کرد. 

 «خب منم ببر... -

 «فردا میام میبرمت... -

 «نه االن ببر... من دوست دارم پیش تو بخوابم -

 اش رو فشار دادم. اش. وونه ام گرفت از سرتقخنده



@yekefarvardin یک فروردین نویسنده : هلیا.ع 

836 
 

نبات من... لوس نکن خودتو... عنان از کف میدم می نمت زیر بغلم و میبرمتا... زشته جلوی  -

 «بقیه... برو توام باال دوش بگیر و استراحت کن

 با ناراحت  نگاهم کرد. 

 .«ام برداشته بودم..یعن  هر وقدر بگم بمون نم  مون  نه؟ من واست لباس و حوله -

هم باینجوری نکن... فکرم میمونه پیش تو... به خدا برم خیل  بهتره... دوست ندارم بابات راجع -

 «فکر بدی بکنه

 به اجبار سری تکون داد.

 «... مردم از پا دردباشه... حداقل باهام تا اتاق بیا -

ب  حرف همراهش به سمت اتاقش رفتم. در رو بست و در سکوت بغلم کرد، دست کشیدم به 

 کمرش. 

 «گل ترین عروس دنیای تو خوش -

 سر عقب کشید. هنوز ناراحت بود. 

 «کاش امشب عروسیمون بود... میرفتیم خونمون -

 عجیب بود که منم همین فکر رو کرده بودم؟ بوسه زدم روی موهاش. 

 «کاش... ول  به اونم میرسیم نگران نباش... دوران عقدم شیرین  های خودش رو داره -

 لبخند کمرنگ  زد. 

 «ه... ول  قول بده فردا بیای دنبالم... دلم شنا میخوادباش -

 «وشم... میام -

 «دیگه برو... دیر وقته تا برس  دلم ه ار راه میره -

 «اولین بوس بعد از محرمیت رو نمیدی؟ -
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یرون اومدم همون طور که بسر جلو آورد. سیر بوسیدمش و بعد از خدحافظ  با اکراه خندید و 

فکر کردم که کاش میتونستم همین االن سوارش کنم و ببرمش  پایین میرفتم ی ایوونهااز پله

 برگشتم.  از فکر بیرون اومدم به سمت صدا اسمم ام، با شنیدنخونه

 «سیاوش جان؟ -

مادر ترانه. زن زیبای  که انگار برای همه میتونست مادر باشه. زن زیبا و غمگین. غم نگاهش 

 ی ایوون. با برگشتنم ایستاد.نشسته بود گوشهرو از روز اول  که دیدمش حس کردم. 

 «جانم... امری هست؟ -

 «داری میری؟ -

 م.ن دیکم شد، ن دیکش شد

 «بله با اجازتون... خیل  زحمت دادیم -

 ای زد. لبخند خسته

 «وه زحمت ؟ می بان خوب  نبودیم حتما نه؟ -

 «ورا؟ همه وی  به بهترین شکل اجرا شد... ایشاهلل بتونم توی عروس  جبران کنم -

 «واسه اینکه داری میری میگم -

 «ای نیست...اگر کاری هست میمونم مسئله -

 «پیش ترانه؟ ورا نموندی -

 موشکافانه نگاهم کرد. 

 «درست نبود... گفتم اونم راحت باشه... یه وقتم آقای افتخار از دست من دلخور نشن -

 وی ی شبیه به پوزخند نشست روی لبش. 

 «عجیبه -
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 ب  حرف و متعجب نگاهش کردم. 

 «این همه بال سرت آورد... هنوز نمیخوای ناراحتش کن  -

 «به خاطر ترانه... -

 پرید وسط حرفم. 

میدونم.. اما برای اون مهم نیست که تو بمون  یا بری... اصال به این وی ا اهمیت نمیده،  -

حاال خواب هفت پادشاه رو دیده. واسه همین دل زنت رو نشکون... برو کنارش. خوش باشید 

 «با هم.. دنیا دو روزه...

 ب  حرف و متردد نگاهش کردم. دست گذاشت روی بازوم. 

 «ام نبودم میدونم که مراقبش اگه یه روزیام راحته سیاوش... من دیگه خیالم از ترانه -

 «هاتون باشهتون همیشه باالی سر بچهن نید این حرفو... ایشاهلل سایه -

 لبخند غمگین  زد. 

سیاوش... فقط به خودت و ترانه فکر کن... اینقدر ذهنت مشغول این نباشه که باباشو ناراحت  -

نکن ...فریدون با هیچ  خوشحال نمیشه، هیچ  دلش رو به دست نمیاره، هیچ  باعث نمیشه 

اش بکشه... دست زنت رو بگیر برو... اونو نجات بده... اگر پافشاری تو دست از سر خودخواه 

ی این شهر و اون شهر و خودش نبود االن نه جشن  بود نه عقدی... دخترم افسرده آواره

 «م برو کنارش... نذار هیچ  بینتون فاصله بندازهشد... االنم 

 اش نگاه کردم. اینبازوم رو فشرد و بعد از کنارم گذشت. وند لحظه ب  حرکت به جای خال 

زد؟ نفس  مرد وه کرده بود با این زن که اینطور غم ده و نا امید برای تازه دومادش حرف م 

ام و تا خود صبح سفت و محکم بغلش انهبیرون دادم. راست میگفت. باید میرفتم کنار تر

دم. جلوی آیینه ایستاده بود هام رو تند کردم سمت اتاقش و بدون زدن در وارد شمیکردم. قدم

 با دیدنم لبخندی زد. ی خودم. ای صورتش رو پاک میکرد. شده بود ترانهو داشت با پنبه

 «وی ی جا گذاشت ؟ -
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 «آره -

 گاه  به اطراف اتاق کرد.در رو بستم و به سمتش رفتم. ن

 «و ؟ -

 «تورو... دیدم بدون زنم نمیتونم... -

 لبخندش عمیق شد.

 «واقعا؟ میمون ؟ -

 «میمونم -

 ام رو بوسید. با ذوق گونه

 «ببخشید که خواستم برم... -

 «موهام رو باز میکن ؟ -

ای کشید که باعث شد ا از داخل موهاش شدم. خمیازهب  حرف مشغول باز کردن سنجاق ه

 لبخند ب نم.

 «خیل  خسته شدی امروز... -

 «خیل  خوابم میاد... خواستم همینجوری بخوابم دیدم موهام اذیت میکنه -

 «وشم منو دور دیدی؟ اول دوش میگیری بعد... -

 خندید. 

 «م سیاوش... میرم زیر دوش میخوابمادارم میمیر -

 « .. این جوری بخواب  صبح کسل ...میارمت تو تخت... ول  دوش بگیر سبک بشخودم  -

 «وشم مامور بهداشت -
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ها رها کردم و بعد فرستادمش داخل حموم و در رو بستم. کتم رو در آوردم موهاش رو از گیره

 کردم روی ووب لباس .و آوی ون 

 «سیاوش... -

 های پیراهنم رو باز میکردم ورخیدم سمت حموم.همون طور که دکمه

 «بیا زیپ لباسم رو باز کن -

جلو رفتم، پشتش رو بهم کرد. آروم زیپ رو پایین کشیدم و بعد لباس رو از تنش در آوردم. 

 آلوده برگشت و نگاهم کرد. خواب

 «یرتم من در بیارم؟ویه نکنه میخوای لباس ز -

 میون خستگ  با شیطنت نگاهم کرد. 

 «بد نمیشه -

 «ها...من که بدم نمیاد... اما تاوان سنگین  داره -

 های خوشگل صورتش. لبخندش عمیق شد و مثل همیشه نگاه خیره کردم به وال

 «بیا باهام حموم تا نخوابم... -

 ابرو باال بردم. 

 «عقد خشک بشه زود شروع کردیا... بذار مهر -

 اش باال رفت و توی دلم قربونش رفتم.صدای خنده

 «تو بیا توو... ببین این تارای ب  حیا ویکار کرده، بعد ببین دلت میاد با من نیای حموم؟ -

 «باشه... بعدا پشیمون نش  -

 ابرو باال انداخت. 

 «نمیشم. -



@yekefarvardin یک فروردین نویسنده : هلیا.ع 

841 
 

های خاموش بود. شمعو  رز گلبر  هام رو در آوردم و وارد حموم شدم. پر از کفش و لباس

ند هارو روشن میکرد. پشت سرش ایستادم و بترانه با فندک  بلند داشت شمعاز دست این تارا...

 رو گرفتم و آروم پایین کشیدم.سوتینش

 «نکن این کارارو -

 اش. با خوردن نفسم به گردنش سرش رو وسبوند به شونه

 «تو نکن... -

 «کاریت ندارم که... -

 «ف ن نوای سیاوش بغل گوشم اینجوری حر -

 رفتم سراغ بند بعدی و آروم پایین کشیدمش. 

 «جوری حرف می نم مگه؟ -

 ها میدیدم. دون شدن پوست سفیدش رو توی نور کم شمعدون

 «مور مورم میشه سیاوش -

 اش گرفت. اش و با حرکت  بازش کردم. خندهی سوتیندستم رفت روی گیره

 «آخیش... مردم از صبح تاحاال -

 شد و از پشت بغلش کردم. ام عمیق خنده

 «میگفت  زودتر بازش میکردم برات... -

 «به جای شیطون  آب رو باز کن وان پر شه... -

 ی شرتش. دستم رو گذاشتم لبه

 «این و  پس؟ -

 خجول رو برگردوند. 
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 «آب رو باز کن سیاوش.... -

 رفتم سمت وان و آب رو باز کردم و دراز کشیدم.

 «این همه وقت؟ورا خجالت میکش  بعد  -

 «نمیدونم -

 «رو روشن کن ...نمیخواد حاال همه -

 «آره خسته شدم -

 «بیا پیشم -

 خواست وارد وان بشه، مچش رو نگه داشتم. 

 «اینجا فقط باید لخت مادرزاد بیای -

هاش رو میدیدم که قرم  شده. سریع و خجول شورت رو در آورد و اش گرفت و گونهخنده

 اش رو بوسیدم. ی بغلم. محکم نگهش داشتم و شقیقهخودش رو انداخت تو

 «دیگه زنم ... -

 لبخند زد. 

 «بهت خوش گذشت سیاوش؟ -

 «خوش گذشت عمر من.. ورا نگذره... بهترین روز زندگیم بود -

ام و دست گذاشت روی دستم که دور کمرش رو گرفته بود. آب کم کم باال تکیه داد به سینه

 میومد.

 «سرد نیست آب؟ -

 «ورا یه کم سرده -

 هام.هاش رو کشید روی دستو دست مآب گرم رو بیشتر ورخوند
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 «دوستت دارم ترانه -

 لبخند زد. 

 «منم دوستت دارم... -

ی دیدار جذبش شده بودم. زن  که به صورت کبودم نگاهش کردم. زن  رو که از اولین لحظه

 داد... لبخند زد، زن  که دستم رو گرفت و من رو از خودم نجات

 «سیاوش؟ -

 ها بیرون اومدم. پلک زدم و از فکر اون روز

 «بگو سرتق -

 «به فامیالمون ویه؟نظرت راجع -

 «خوب بودن. وه نظری بدم مثال؟ -

 «من که خوشم نمیاد ازشون -

 ام عمیق شد. خنده

 «ورا؟ -

 «آدمای ظاهر بین و دهن بین... ورا باید خوشم بیاد ازشون؟ -

 «ان؟ریهمشون اینطو -

 «آره -

واسه من مهم نیست.... تو برام مهم ... حاال اونا وطوری باشن برام مهم نیست... بعد  -

 «بهمون حرف می نه نه دیگه کس  حالمون رو میپرسهکس نه دیگه راجععروس  هیچ

 «میدونم. برای منم مهم نیست -



@yekefarvardin یک فروردین نویسنده : هلیا.ع 

844 
 

اش که هم و شونهدست  به موهاش کشیدم که کم  خیس شده بود، دوش تلفن  رو برداشت

 بیرون از آب مونده بود رو خیس کردم.

 «آلوده شدم...خیل  خوابم میاد سیاوش. این آبم گرمه من بیشتر خواب -

 «بیام بریم زیر دوش موهات رو بشورم بعدم بریم بخوابیم -
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 سیاوش

هام باز شد. به ترانه که غرق خواب سر روی بازوم گذاشته با شنیدن صدای جر و بحثی چشم

 هام شاهگوشبه قول همکار من ها. آروم بود ولی...بود نگاه کردم و بعد گوش سپردم به صدا

 بودم.

ات شده. از موهای سفیدت سال ۶۰بکش فریدون... شرم کن... شرم کن مرد... خجالت  -

 «خجالت بکش...

 «بس کن -

 صدای مرد بلندتر بود. 

 «بس نمیکنم... فکر میکنی من نمیفهمم؟ فکر میکنی حالیم نمیشه چه غلطی میکنی؟ -

-».... 

 «و بازی میدی؟با توام... نمیخوای این زندگی رو گورت رو گم کن... واسه چی من -

 «من گورمو گم کنم؟ -

 «نه پس... من برم و تو بمونی و اون زن پاپتی -

 «ی روانی...دهنت رو ببند... دیوونه شدی تو... باید بری دکتر زنیکه -

صدای بحث باال گرفت، ترانه تکونی خورد. چرخیدم و تنش رو به خودم فشردم و بازوم رو 

از شد و نگاهم کرد و لبخند شیرینش رو زد. بوسه زدم هاش بچسبوندم به گوشش. آروم پلک

 اش. های گونهروی چال

 «صبح بخیر خوشگل من... -

 هم چسبید.هاش دوباره بهپلک

 «ام...خوابالوده -

 هاش چسبوندم. لب به گوش
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 «بخواب... -

 چرخید به پهلو و بیشتر فرو رفت توی بغلم. 

 «صدای کیه؟ -

باز شد و سعی کرد با دقت گوش بده. بازوم رو دور سرش سفت اش نیمه های پف کردهچشم

 هاش چسبوندم. تر کردم و لب به گوش

 «باباته داره پشت تلفن با یکی بحث میکنه -

 «مثل همیشه... -

 «بخواب تو -

 «امگشنه -

 «خوابت میاد یا گشنته؟ -

 م، انگار که اون بودهای تارا رو هم میشنیدصدای بحث انگار که آروم گرفته بود، صدای قدم

 برای واسطه شدن و آروم کردنشون. 

 «هردو... -

 «یه کم دیگه بخواب -

 «کی میریم؟ -

 «هر موقع بخوای -

 «بیدارم کن یه کم دیگه -

اش و نفسی راحت کشیدم. دوست نداشتم اولین روز محرمیتمون با بوسه زدم و روی بینی

 شنیدن دعوای مادر و پدرش خراب بشه.
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 ترانه 

 «نمیگی ترانه؟ -

 کالفه چرخیدم سمتش. 

 «سپهر مخمو خوردی... -

 «خب بگو دیگه... اسمش چیه؟ -

 «ویدا -

 «خب دیگه؟ -

توی یه بهزیستی با رضا و سیاوش بوده... البته یعنی ساختمون جدا، اما تا چهار، پنج سالگی  -

 «یه جا بودن

 «دیگه؟ -

 «خب تو بپرس من بگم -

 «جور دختریه؟چه -

های گریون رقصید جلوی روز، توی ویالی لواسون، اون لباس پاره و چشمهای اوناتفاق

 هام. چشم

 «ی نزدیکی نداریم اما ازش بدی ندیدم...دختر خوبیه. سختی زیاد کشیده. خیلی باهم رابطه -

 «خوشگله -

 «بله که خوشگله -

 «خب؟ -

 «داشتی... میرفتی جلو دیگه...خبُ زهرمار سپهر. این همه توی جشن عقد وقت  -

 «رضا ولش نمیکرد... اولش که فکر کردم دوست دختر اونه -



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

848 
 

 «خب بعدش؟ -

روم نشد جلوی رضا. بعدم که فهمیدم یه ربطی به سیاوش داره که دیگه جرعت نکردم برم  -

 «جلو

 ام گرفت. خنده

 «زهرمار ترانه نخند خب... -

 «بهم حس خوبی میده اینکه ببینم توو کف یکی موندی خیلی -

 «بیشعوری از بس -

 «به کی گفتی بیشعور آقا سپهر؟ -

 اومد داخل. سپهر دست انداخت دور گردنم. صدای سیاوش بود که از بالکن می

 «با خودم بودم. خیلی بیشعورم -

 «ی زن من بکش پایینرو از شونهدستت -

 ا.هبا لبخند نگاهشون کردم و ادامه دادم به خرد کردن کاهو

 «گمشو هی زنم زنم میکنه... خواهر خودم بوده اول -

 نزدیک اومد و همون طور که سپهر رو کنار میزد دست حلقه کرد دور کمرم. 

 «برو اون ور موی دماغم نشو سپهر -

 ها زد و همون طور که فاصله میگرفت ادایی در آورد. سپهر سیخونکی به خیار

 «لوسم میکنی... -

 لبخند زدم. 

 «چی؟ برای -

 «هر شب برام ساالدای خوشمزه درست میکنی -
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 «میدونم امشب از بیرون غذا بگیریم هیچی نمیخوری... نمیشه این جوری که -

توی دستش نگاه کردم و دلم لرزید. ندیده بودم  ی سادهزیر گوشم رو بوسید و من به برق حلقه

 اش رو در بیاره. ای حلقهلحظه

 «درست کنم، زشت میشه اینجوریکاش میذاشتی یه چیزی  -

 «چه زشتی؟ اونا یهو گفتن میان، توام که خونه نبودی -

 «آره واقعا نمیرسیدم، حاال یه روز از قبل دعوتشون میکنیم -

 «بذار اینارو بعد عروسی... -

 لبخند زدم. 

 «سیاوش... -

 «جون دلم -

پام اینجا باشه یه پام خونه خسته عروسی نمیخوام دیگه واقعا. حوصله ندارم... از اینکه یه  -

 «شدم... نمیشه صرف نظر کنیم از عروسی؟

 نفسش رو بیرون داد، درست کنار گوشم. 

 «نمیشه نبات من لباس عروس نپوشه -

خب میپوشم برات... اصال یه لباس میگیرم و میریم عکس میگیرم. بعدم یه مهمونی کوچیک  -

 «مونجیبهم میذاریم توی با دوستامون... پولمون

 لبخندش رو حس کردم، شاید به خاطر اینکه من رو با لباس عروس تصور کرده بود. 

 «بهترین عروسی رو برات میگیرم نبات... یه کم صبر کن... -

 چرخیدم و دست انداختم دور کمرش. 
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همینیه که گفتم سیاوش... پولی که با این همه زحمت میخوای به دست  بهترین عروسی -

 «باید بریزی توی شکم فامیل من که هیچ وقت هیچ خیری ازشون بهم نرسیده؟... بیاری چرا

مشون ها چشاین حرف تواِ ترانه. مادر و پدرت اینجوری فکر نمیکنن... اونام آبرو دارن... خیلی -

 «رو به کی شوهر دادنبه اوناست ببینن دخترشون

 «ف دیگران برات مهم باشهحرف منه چون زندگیه منه سیاوش... از تو بعیده که حر -

 پلک زد و با آرامشی نگاهم کرد. 

حرف دیگران برام مهم نیست سرتق... مادر و پدر تو برام مهمن، چون تو برام مهمی. نمیتونم  -

 «اونارو نادیده بگیرم...

 بی حرف و غمگین نگاهش کردم.

کنی حاال که فکر می اینجوری نگام نکن... تو خودت میدونی برای من هر چی تو بگی همونه. -

اینجوریه برو با مادرت صحبت کن، فقط تورو خدا یه جوری نباشه که فکر کنه من این ذهنیت 

رو انداختم توی سرت... دوست ندارم اول کاری فکر کنن من خسیسم یا بهت زور میگم... برو 

 «ی این حرفارو بزن ببین نظر مادرت چیههمه

 ش. ابا لبخند چونه چسبوندم به سینه

 «مامانم تورو دوست داره، عمرا همچین فکری کنه -

 «هم زدین... بسه دیگهحالم رو به -

 سیاوش آتیشی چرخید سمت نشیمن و به سپهر که دراز کشیده بود روی مبل نگاه کرد. 

زهرمار وحشی... چه طرز نگاه کردنه؟ مثال مهمونم من... میخواید برم من شما به عشق  -

 «بازیتون برسید

 «ببند سپهر -

 «باشه میبندم. ترانه یه چایی نمیخوای بدی تو؟ -
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تا خواستم جوابش رو بدم سیاوش من رو بیشتر به خودش نزدیک کرد و به جای من جواب 

 داد.

 «نه... دم کردم پاشو خودت بریز واسمون... -

 اش گرفت و همون طور که از روی مبل بلند می شد سری تکون داد.سپهر خنده

 «گاوی تو سیاوش...خیلی  -

اشون هام رو بوسید. مدام باهم بحث میکردند اما پشت تمام این حرفسیاوش خندید و بینی

 رفاقتی عمیق شکل گرفته بود. 

 سیاوش

جشن نامزدی علیرضا بود، دوست ترانه که اولین بار توی بازارچه دیده بودمش. به اصرار ترانه 

چون به محل برگزاری مراسم نزدیک تر بود و  ی پدرشبرای حاضر شدن اومده بودیم خونه

کمتر توی ترافیک میموندیم. شب قبل اصال نتونسته بودم درست بخوابم و حاال از چرت 

نیمروزی بیدار شده بودم. هوا رو به تاریکی میرفت. نگاه چرخوندم توی اتاق. نبود و صدای آب 

ای نبود. به خاطر ترانه م. اما چارهاومد. توی این خونه به شدت معذب و خمود بوداز حمام می

ام رو چنگ زدم و برای شستن صورتم وارد باید تحمل میکردم. بلند شدم و تی شرت مشکی

حمام شدم. آروم و بی سرو صدا. دیدمش که پشت به من زیر دوش تنش رو میشوره و من 

تم. در رو ی گفمثل تمام این یک ماه که از عقدمون میگذشت نفسی بیرون دادم و استغفرالله

 ام شد و ترسیده برگشت. که بستم متوجه

 «سیاوش تویی؟ -

آره...کاری ندارم میخواستم صورتمو بشورم. توام کمتر خوش هیکل و سکسی باش. یه کاری  -

 «نکن قبل عروسی یه بچه بکارم توی شکمت

 نگاه از نگاه متعجبش گرفتم و مشتی آب پاچیدم به صورتم.

 «لید حموم رو پس بده تا درو قفل کنم نتونی بیایی توو...ای تو... کدیوونه -
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ام گرفت و صورتم رو خشک کردم. کلید حمامش رو برداشته بودم. عاشق تن خیسش خنده

 بودم. 

 «خوب کردم برداشتمش.... -

 رو چنگ زدم. آب موهاش رو گرفت و حوله

 «پس دیگه چی میگی؟ میخواستی نیای توو -

 ش رو محکم گره زد. حوله رو تن کرد و بند

 «نمیشه که نیام... یه فرقی باید با قبل بکنه این عقد... -

 خندید. با کمی خجالت. 

 «نصیب مونده بودی...نه که حاال قبل عقد خیلی بی -

 «ادب نشو سرتق...بی -

 «خوب خوابیدی حاال؟ -

 «آره اینقدر ناز و نوازشم کردی بیهوش شدم -

 «یم... دیشبم دیدم تا صبح هی وول میخوری... چرا نخوابیدی؟گفتم شب شاید دیروقت بیا -

 «نمیدونم. فکر و خیال و کارام زیاده... -

 «اذیت میکنی الکی خودتو -

 ای به در اومد. صدای خوردن تقه

 «ها بیدارید؟بچه -

 صدای مادر ترانه بود. 

 «تو برو ببین چی میگه من موهام رو خشک کنم -

 بی حرف بیرون اومدم و در رو باز کردم. لبخند همیشگی و غمگینش رو زد. 
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 «خواب بودی پسرم؟ -

 «ای هست بیدار شدم. امری داشتید؟چند دقیقه -

 «ترانه کجاست؟ -

 صدای سشوار بلند شد.  

 «حمام بود... -

 سری تکون داد.

 «میتونم چند دقیقه باهات صحبت کنم؟ -

 «افتاده؟بله حتما. اتفاقی  -

 «نه... چیزی نیست... فقط اگه میشه اینجا صحبت نکنیم -

بی حرف بیرون اومدم و در رو بستم. راه افتاد و منم دنبالش وارد بالکن شدم. نشست روی 

 های سفید رنگ و من هم نشستم رو به روش. صندلی

 «به عروسیترانه باهام حرف زد... راجع -

 بی حرف نگاهش کردم. 

 «و مخالفی و میگی عروسی بگیریم اما اون میگه نه و زودتر بریم سر زندگیمونگفت که ت -

 سری به عالمت مثبت تکون دادم. 

نمیخوام با عروسی نگرفتن پدرش رو حساس کنم. اون االن منتظر یه چیزه از سمت تو...  -

 «که مقصرت کنه... اما... یه عروسی کوچیک و آبرومند بگیرید... هر چه زودتر سیاوش

 «اتفاقی افتاده؟ -

 «نه. دست زنت رو بگیر و برو سیاوش -

 «چیزی هست که نمیگید؟ -
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 «میترسم از فریدون. بزنه به سرش اذیتتون میکنه... -

 «چرا؟ به چه دلیلی؟ -

 «اس...اش به تو هنوز تازهمن میشناسمش... کینه -

 بی حرف نگاهش کردم. درک نمیکردم. 

داری... من میتونم بهت قرض بدم. فقط زودتر سور و سات عروسی رو اگه به پول احتیاج  -

 «راه بنداز و برو...

 ام.اخم بی اراده نشست روی پیشونی

نه... مسئله پول نیست. من خواستم همه چیز روی زمان خودش و در آرامش باشه. دوست  -

وردی نم اما نمیخوام مندارم ترانه استرس چیزی رو داشته باشه. شده از زیر سنگم پول جور میک

 «پیش بیاد که ناراحتش کنه

اگه بهش بگی بیا یه ماه دیگه عروسی بگیریم مطمئن باش خوشحال میشه. میشناسیش،  -

 «ام میتونه عروسی بگیره، بلده کارش رو...واسه همین آخر هفته

 دستی به موهام کشیدم. گیج شده بودم. 

 «فکرات رو بکن سیاوش... -

ه اش موند. ساعتی بعد با ترانه توی ماشین بای بعد فقط بوی عطر گرم مادرانههبلند شد و ثانی

 سمت محل جشن میرفتیم. 

 «نبات من... -

 نگاه از بیرون گرفت و چرخید به سمتم. 

 «جونم -

 «با مامانت صحبت کردی؟ -

 نفس بیرون داد. 
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 «آره -

 «چی گفت؟ -

 «گفت آتو ندید دست بابات... راست میگفت -

 «میخوای عروسی رو بندازیم جلو؟ -

 «مثال چقدر بندازیم جلو؟... بابام میگفت شش ماه فاصله بدید -

 «نمیدونم تو کی دوس داری عروسی کنیم؟ -

 «توی همین پاییز دوست دارم... یه کم که خنک میشه هوا خوبه -

 «خب باشه... راضی کردن بابات با تو -

 ابرو باال برد و متعجب نگاهم کرد. 

 «چی شد یهو؟ -

مگه نمیگی خسته شدی اینجوری؟ منم خسته شدم... باید از اولم عقد و عروسی رو یکی  -

 «میگرفتیم

 «هاش چی؟ نگفتی وقت میخوای یه کم دیگه؟پس... هزینه -

ای نیست هاش هم چک میدم. مسئلهجورش میکنم من... بیشترش جور شده... یه سری -

 «اون

 «م... زورمون نکردن که سیاوش...نمیخوام چک بدی دست مرد -

عزیزم شما کاری به این کارا نداشته باش... حلش میکنم من. شما با بابات صحبت کن...  -

 «ی کاراهر زمانی فکر میکنی بهتره انتخاب کن بریم دنبال بقیه

 رفت توی فکر. نگاهش کردم. 

 «ناراحت شدی؟ -
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 سر چرخوند.

اون باغی که دوست دارم جا داره واسه یکی دوماه ناراحت برای چی؟ دارم فکر میکنم  -

 «دیگه؟

 لبخند زدم. 

 « اول با بابات صحبت کن ترانه -

 غمگین نگاهم کرد. 

بابام؟ حس میکنم دیگه نمیشناسمش سیاوش... از بعد عقد تا االن یکبارم بهم زنگ نزده،  -

ه... خیلی ام میکنوقتی بهش میگم سالم فقط سر تکون میده، وقتی میگم خداحافظ فقط نگ

اس برام... اون خودش رو کشیده کنار، حتما دیگه واسش مهم نیست منم نمیتونم زوری غریبه

 «ازش نظرخواهی کنم

 «واسش مهمه، از من خوشش نمیاد -

چرا ازت خوشش نیاد؟ هوم؟ کار نمیکنی؟ آدم سالمی نیستی؟ دوستم نداری؟ هوم؟ چرا؟  -

یاد نه به خاطر من... پس حق نداره اون دوتا مسئله رو اون به خاطر خودش از تو خوشش نم

 «باهم قاطی کنه

 «شاید هنوز باورش نشده من نیومدم که انتقام بگیرم و این چرت و پرتا -

ام از توضیح دادن بهش... میفهمم یه جوری شده، برام مهم نیست دیگه سیاوش... خسته -

رده که تارا که همیشه آخر هفته میومد میفهمم مامانم دلش ازش خونه، میفهمم یه کاری ک

اینجا دیگه نمیاد... اما چیکار کنم؟ هیچ کاری ازم برنمیاد. انتخاب خودشه. دوست داره تنها 

 «بمونه...

 شنگش. ی بزرگ و قدست جلو بردم و دست کوچکش رو گرفتم و بعد انگشت کشیدم روی حلقه

 «تو غصه نخور... بهتر میشه همه چی -
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 «امیدوارم -

ی توی دستم افتاد، لبخندی کمرنگی نشست روی لبم و تاپ رو بستم و نگاهم به حلقهلپ

 اش رو گرفتم. شماره

 «به به چه عجب... -

 «سرتق یک ساعت پیش حرف زدیما -

 خندید. 

 «دلم تنگ شده -

 «منم دلم تنگ شده... یه شب پیشم نبودیا... -

 «کی میای دنبالم؟ -

 «قرار بود بریم مگه؟بیام دنبالت؟ جایی  -

 «نه. ولی بیا دنبالم بریم ویال... یه کم خلوت کنیم. خوبه برامون -

 ام میخندیدم. ام بلند شد. از وقتی ترانه پا گذاشته بود به زندگیصدای خنده

 «سرتق. بی حیا شدی؟ -

 «آره حاال کجاشو دیدی؟... -

 «ینمتجوریش کلی پدرم در میاد میبصبر منو تموم نکن. همین -

 «کی گفته صبر کنی اصال؟ من گفتم؟ -

 روی هم فشردم. من رو میکشت این دختر. لب

 «کسی نگفته. درستش اینه شیطون. اینقدر اذیتم نکن -

 «توی این دنیا کی میگه درست و غلط چیه سیاوش خان؟ -

 «تـــــــرانه... -
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 خندید. 

 «خب چیه؟ -

 «هوایی میکنی؟وسط روز آخه این حرفا چیه میزنی آدمو  -

 «اِ  پس هوایی شدی؟ -

 «هم...واال همین صدات واسه من کافیه که بریزم به -

 «همواال من دیگه نمیدونم چیکار کنم که بیشتر بریزی به -

 خندیدم و دست کشیدم به موهای کوتاهم. 

 «رو در میارمبذار بعد عروسی تالفی تمام این کارایی که باهام کردی -

 «یادم افتاد، با بابام حرف زدمگفتی عروسی  -

 «خب... -

 همون لحظه در باز شد. باباش بود! فریدون افخم. ایستادم.

 «عزیزم... من بعد بهت زنگ بزنم؟ -

 «چرا چی شد؟ -

 «مهمون اومده برام... بهت زنگ میزنم کارم تموم شد خب؟ -

 «باشه -

 «ای دیگهجایی که نمیری خونه -

 «ام...آره خونه -

 «یکی دو ساعت دیگه میام -

 «باشه -

 «فعال خداحافظ -
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 «خداحافظ -

 موبایل رو روی میز گذاشتم و جلو رفتم. منشی پشت سرش ایستاده بود و ترسیده نگاهم میکرد. 

 «ای نیستشما بفرمایید... مسئله -

کس غیر افخم بی حرف داخل اومد و خودش رو رها کرد روی مبل. نفس بیرون دادم. هیچ

 ترانه اجازه نداشت این طور وارد اتاقم بشه. دستی به پشت سرم کشیدم. داغ کرده بودم. 

 «اومدید. از این طرفاخوش -

مدیر آموزشگاه ، "ی روی میزم ثابت شد نگاهش به زور چرخید توی اتاق و بعد روی نوشته

 "سیاوش فرهمند 

 «کار تواِ نه؟ -

یزی از چکمی جو دوستانه تر به نظر بیاد اما این مرد هیچ دوست داشتم بشینم رو به روش، تا

 شد. نشستم پشت میزم و نگاهش کردم. خونسرد. احترام حالیش نمی

 «به چی صحبت میکنید؟دقیقا راجع -

یه جوری دختر منو آلوده به خودت کردی که زیر بار نامزدی هم نرفت و یه راست خواست  -

یگه میخوام عروسی بگیرم... اینا همه حرفای تواِ... من نمیذارم عقد کنه، حاال یه ماه نگذشته م

 «ی به درد نخورتبه همین راحتی ببریش توی اون خونه

چند لحظه نگاهش کردم. دنبال شباهتی از ترانه توی صورتش. چقدر خوشحال بودم که ترانه 

 کامال شبیه مادرش بود. 

 «م بیام خواستگاری مخالفت نکردی؟چرا همون روزی که اومدم دفترت... گفتم میخوا -

نگاهم کرد. شاید کمی متعجب از اینکه با لحنی پر از تمسخر و نگاهی پر از تحقیر بهش خیره 

 شده بودم. 

 «چرا وقتی ترانه گفت عقد نگفتی نه؟... خواستی خوبه باشی آره؟ -
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 «چی داری زر میزنی تو؟ -

همین االنم اگر بخوام میتونم دستش رو بگیرم و ترانه دیگه زنمه... زن منه... میفهمی اینو؟  -

 «ام... تو نمیتونی جلوم رو بگیری...ببرم خونه

 اش رو بهم دوخت. های به خون نشستهچشم

 «حاال میبینی -

اال ام از کسی نترسیده بودم، حاین آخرین حرفی بود که بهم گفت. گفت و رفت. توی زندگی

یدم. دست کشیدم به موهای کوتاهم. حاال که اینجور تا اش میترسهم از اون آدم نه، از حرف

ای جز اینکه هرچه زودتر دست ترانه رو بگیرم و ببرم نداشتم. موبایلم رو برداشتم، میکرد، چاره

 اس داده بود.اماس

 "بابام اومد نه؟"

رو به گوشم چسبوندم، با بوق اول صدای مضطربش پیچید روی اسمش کلیک کردم و گوشی

 شم. توی گو

 «سیاوش... -

 «جون دلم... -

 «بابام اومده بود؟ -

 «از کجا میدونی؟ -

مامانم گفت بابات انگار بعد حرف زدن با من خیلی شاکی بوده و از خونه زده بیرون. حدس  -

 «زدم بیاد اونجا. چی گفت؟

 «چیز خاصی نگفت. دوست نداره زودتر عروسی بگیریم -

 نفسی بیرون داد. مضطرب شده بود. 

 «هر چی تو بگی همون رو انجام میدیم نبات من -
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 «چی گفت بهت سیاوش؟ -

 «چیز خاصی نگفت. دیدی که زود رفت -

 «بگو سیاوش -

 «عزیزم گفتن نداره که -

 «بگو لطفا -

فکر میکرد پیشنهاد من بوده که نامزدی اصال نداشته باشیم و سریع عقد کنیم و بعد یه ماه  -

 «هم عروسی بگیریم

 «چی گفتی؟تو  -

گفتم اگر من رو نمیخواستی چرا همون اول که اومدم گفتم میخوام بیام خواستگاری مخالفت  -

 «نکردی

 «خب؟ -

یره... ام. کسی نمیتونه جلوم رو بگگفتم زنمه و هر موقع که بخوامم میتونم ببرمش توی خونه -

 «گفت حاال میبینی

 «یعنی چی؟ تهدیدت کرد؟ -

نیست ترانه. فکرات رو بکن. ببین دوست داری چیکار کنیم، هر چی تو اینکه آره. مهم مثل -

 «بگی

 «چرا باید تهدیدت کنه؟ -

 «نمیدونم ترانه. مغز منم دیگه کار نمیکنه... -

 «کی کارت تموم میشه؟ -

 «ی اونم ندارمدیگه کاری ندارم. میخواستم برم باشگاه که دیگه حوصله -
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 «میای دنبالم؟ -

 «افتم نمیام... آماده شو کم کم، یه ربع دیگه راه میمیام. فقط باال -

 «باشه. آروم بیا. خب؟ -

 «باشه عزیزم. نگران نباش -

 «فعال خداحافظ -

 «خداحافظ -

هام رو روی هم فشردم. این مرد قرار نبود دست از سرم برداره. گوشی رو قطع کردم و چشم

فخم داخل ماشین نشسته بودم و بعد ترانه پنج دقیقه بعد رو به روی ویالی بزرگ اوحدود چهل

های توی دستشون نگاه رو دیدم که همراه همایون از در بزرگ بیرون میاد. متعجب به ساک

 کردم و پیاده شدم. ترانه نگاهم کرد و لبخند غمگینی زد. 

 «عزیزم صندوق رو باز میکنی؟ -

جوابش رو دادم و رو کردم به حرف صندوق رو باز کردم. همایون جلو اومد و سالمی داد، بی

 ترانه.

 «اینا چیه؟ -

 «حرف میزنیم توی راه -

 همایون در سکوت سه ساک بزرگ رو توی صندوق گذاشت و بعد از خداحافظی داخل رفت. 

 «ی تو اذیت میشه. عادت کرده به حیاط اینجادلم میمونه پیش کوپر... بیارمش خونه -

و ررنگ بزرگ. انگار که آخرین باری بود که این خونهنگاهش کردم که خیره بود به در سفید 

 میدید. 

 «چی شده؟ -

 «بشین بریم. حرف میزنیم -
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نشستم پشت فرمون و اون هم با سکوت کنارم نشست. راه افتادم و نگاهش کردم. از زیر 

 هاش رو میدیدم که قرمزه. اش چشمعینک دودی

 «خب... اول بگو چرا گریه کردی؟ -

 و صورتش رو چرخوند سمت پنجره. هاش لرزیدلب

 «چیزی نیست. یه کم اعصابم خرد شد از بابام... -

 «ها چی بود؟این ساک -

 «هام...لباس -

 «خب؟ -

من که نتونستم تو و مامانم رو راضی کنم که عروسی نگیریم اما... چه عروسی باشه چه  -

 «نه... من دیگه میخوام پیش تو زندگی کنم

 و پدرش صورت نمیگرفت مخالفت میکردم. نفسی بیرون دادم. مروز بین منشاید اگر گفتگوی ا

 «ی خودتهات روی چشم من... خونهقدم -

 نگاهم کرد و لبخند زد. انگار کمی خوشحال بود. 

 «بریم ویال؟ -

 «بریم... -
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 ترانه

وی نشسته بودم و به مَردم که تروی مبل ال شکل طوسی پتو پیچیده دور تنم، کنار شومینه 

 آشپزخونه میچرخید نگاه میکردم. 

 «سیاوش؟ -

ه های طوسی رنگی کهوس کرده بودم، برام درست کرده بود و حاال داشت توی بشقاب پاستا

 خودم برای اینجا خریده بودم میریخت. 

 «جانم -

ام کرده بود. فکر میکردم بعد از گذشت چند روزی از جشن، ویدارو ماه کالفهسپهر توی این یک

 فرستاد. اس میاماز یاد ببره و نبرده بود. مدام زنگ میزد و اس

 «یه چیزی بگم قول میدی عصبانی نشی؟ -

 اش. سرش رو باال آورد و اخم نشست روی پیشونی

 «چی شده؟ -

 نچی کردم و پاهام رو جمع کردم توی شکم. 

 «تو که عصبانی شدی از همین االن -

 «چی شده ترانه؟ -

 «چیزی نشده توام... امر خیره -
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 ابرو باال برد و نگاهم کرد.

 .«بگو خب.. -

 «بیا بشین بهت بگم -

هارو توی سینی گذاشت و به سمتم اومد. بشقاب پر از پاستا رو برداشتم و با لذت بو بشقاب

 کشیدم. 

 «وای چه بویی میده -

 پنیر پارمزان رو به سمتم گرفت. 

 «اینم بریز روش -

 گرفتم و به بشقاب خودش نگاه کردم. 

 «همین؟ -

 «خوشحال باش... میدونی فقط واسه تو رژیمم رو میشکونمات میکنم همین که دارم همراهی -

 «تو همیشه رژیمی -

 «ای که ندارمهیکل باشم برات... چیز دیگهمیخوام خوش -

 خندیدم و با لذت نگاهش کردم. 

 «ام داشته باشی بازم عاشقتم...درسته که عاشق هیکلتم اما اگه یه شکم گنده -

 لبخند زد و دستی به موهام کشید. 
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 «میدونم... حاال میگی چی شده؟ -

 با لذت چنگال رو توی دهنم فرو کردم و از خوشمزگیش ابرو باال بردم. لبخند زد. 

 «اینقدر لوس نکن خودتو. بگو جون به لب شدم -

 «سپهر از ویدا خوشش اومده -

 العملی نگاهم کرد.حرکت و بدون هیچ عکسبی

از تو و رضا خجالت کشیده که بره جلو. حاال هم یعنی توی عقد که دیده خوشش اومده، اما  -

 «توی این یه ماه هی به من اصرار کرد که اول به تو بگم. یه جوریایی اجازه بگیره مثال

 هم نزدیک شد. هاش بهابرو

 «چیزی نمیگی؟ -

 «چی بگم؟ -

 «نمیدونم. موافقی، مخالفی... -

تصمیم بگیرم. اما به عنوان برادر اش اس. من حق ندارم برای زندگیویدا یه آدم گنده -

ترش باید بگم که سپهر خیلی باید بره بیاد تا بهم ثابت شه نمیخواد باهاش بازی کنه. بزرگ

مطمئن شم، مخالفتی هاش رو دیدم. به ماه نکشیده. اگر از این موضوع توی این مدت رابطه

 «از سمت من نیست...

 نگاه چرخوندم توی صورتش. 
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 «دا؟پس میگی به وی -

 «نه. اول باید با سپهر حرف بزنم. بعدش خودت به ویدا بگو -

 «باشه... -

 «چرا فکر کردی عصبانی میشم؟ -

 «نمیدونم، گفتم شاید حساس باشی -

تا وقتی که کسی اذیتش نکنه کاری ندارم، بعدم اون یه آدم مستقله. من میتونم دورادور  -

 «مراقب باشم، اما نمیتونم دخالت کنم

 «ات شدمهمین منطق عاشق -

 خندید و سری تکون داد. 

 «اینقدر منو اذیت نکن بچه... غذات رو بخور -

خیلی خوشمزه شده... من موندم با این دستپخت تو چطوری اینقدر رو فرمی. من همچین  -

 «میخورمدرست میکنم پاستایی بتونم درست کنم هر روز 

 ...«ظر نرسینداری که بخوای کنارش بد به ن جذابتو یه زن  -

 ام گرفت. خنده

دارم، ولی خیالم راحته که منو دوست داره واسه همین هرچقدر  ندارم اما مرد جذاب جذابزن  -

 «بخوام میخورم
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غذاش تموم شده بود، بشقاب رو روی میز گذاشت بی هوا سرم رو بغل کرد و بوسید. از پایین 

 های آرومش نگاه کردم. به چشم

ط تورو دوست دارم... هر جوری باشی واسم قشنگی. چاق بشی، الغرتر خوبه که میدونی فق -

 «جوره برام جذابی...بشی، حامله بشی، پیر بشی... همه

هام از یادم میرفت وقتی کنارش بودم. کنارش لبخند عمیقی شکل گرفت روی صورتم. تمام درد

ه ر غمگینم، نه یاد تارا ککه بودم نه یاد پدرم میافتادم که عجیب و غریب شده بود نه یاد ماد

م. اکدوم از مشکالت زندگیی پدر و مادرش نمیگذاشت و نه یاد هیچدیگه پاش رو توی خونه

 کنارش آروم بودم.

 «مطمئنی همه جوره برات جذابم؟ -

 «مطمئنم -

 «از کجا معلوم. تو که چاق منو ندیدی... -

از خدامه که همیشه سالم غذا بخوری چه فرقی میکنه. من تورو دوست دارم. نه هیکلت رو...  -

 کردی، کم کردی، یا هر تغییری کردیام وزن اضافه و بدنت سالمت باشه... اما اگه یه روزی

 «اش شدم...اش و مهربونیای. زنی که عاشق سادگیترانه بازم واسم

 «ولی تو به خاطر من رژیمی همش آره؟ واسه اینکه من میگم هیکلت رو دوست دارم؟ -

 هاش فرو رفت داخل موهام. هپنج
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نه. همیشه همین بودم، اما حاال که تو کنارمی که اینقدر قشنگی دوست دارم منم کنارت  -

 «خوب به نظر بیام. دیگه عادت کردم به اینجوری غذا خوردن...

 «شب عروسیمون چی؟ بازم هیچی نمیخوری؟ -

 ام بوسیده شد. اش گرفت و شقیقهخنده

 «چرا تورو میخورم -

 خجالت زده نگاهش کردم. 

 «اِ... نه... -

 «چی نه؟ کی بود امروز دلبری میکرد پشت تلفن؟ -

 «من که نبودم -

 «بُل زبونی میکنی...اِ؟ پشت تلفن خوب بُل -

 رو روی میز گذاشتم.  خندیدم و بشقابم

توی  ایواال من که اینقدر برات زبون میریزم تو اصال هیچی به هیچی... ماشااهلل خوب قوی -

این چیزا. نمیتونم بعدا که دعوامون شد برات عشوه خرکی بیام و لباس کوتاه و باز بپوشم تا پا 

 «پیش بذاری آشتی کنیم

د. شتر از هر زمانی میاش بلند شد و با لبخند نگاهش کردم. وقتی میخندید جذابصدای خنده

د دوباره شقتی نفر سومی وارد میهایی که البته فقط و فقط برای خلوت دوتاییمون بود. وخنده

 ی سیاوش سابق. نه برای من، برای خودش. فرو میرفت توی پوسته
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 «پس از این شگردهام داری؟ بعدشم چه دعوایی؟ هر چی باشه حرف میزنیم حلش میکنیم... -

 اش. چرخیدم و خودم رو چسبوندم به سینه

 «من دوست ندارم هیچ وقت باهات قهر کنم... -

 د روی موهام. دست کشی

 «فکر کردی من دوست دارم؟ -

 «پس نکنیم -

 اش لرزید زیر سرم. خندید، سینه

 «چشم نمیکنیم -

 «هر موقع هم دیدی باهات قهر کردم بیا باهام آشتی کن -

 اش بلند شد و من هم لبخند زدم.قههصدای قه

 «دیگه چی؟ -

 «ی کنی فکر میکنم دوستم نداریام. اگه نیای باهام آشتخب من گناه دارم. من احساساتی -

 «خب توام اگه نیای با من آشتی کنی فکر میکنم دوستم نداری -

 «رو گوش کناِ... ادامو در نیار. اون چیزی که میگم -

 پیشونیم رو بوسید. 

 «سرتق... تو که میدونی همه چیز منی -
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 «میدونم -

 پنجه فرو کرد توی موهام.

 «چیزی میخوای برات بیارم؟ -

 هش کردم. نگا

 «نه... -

 «آبمیوه؟ آب؟ ؟نوشابه -

 خودم رو عقب کشیدم.

 «تو بشین میارمخودم  -

 بلند شدم و پتو رو از دورم باز کردم. نگاه سنگینش روی تنم رفت و اومد. لبخند زدم. 

 «چیه؟ میخوای واسه تو چایی درست کنم؟ -

 خم شد و مچ دستم رو گرفت. 

 «بخوریم به نظرم بعدش هر چی میخوایم -

ای خفه ام رو با بوسهام باال رفت و اون بود که خندهمن رو کشید روی تنش و صدای خنده

 های گرمش رفت زیر لباسم و تمام وجودم پر از خوشی شد. کرد و دست

 ریش هاش کشیدم.هام زد. دست به تهای به لبپتو رو کشید روی تنم و بوسه

 «تمومم کردی -
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 هاش چین افتاد. دلم رفت. چشمی آروم خندید و گوشه

 «خنده داره؟ -

 «ایخوشمزه -

 اش رو بوسیدم.زیر چونه

 «سردت نیست نبات من؟ -

 «نه خوبم... -

 . اش بمونمام و من دلم میخواست تا ابد توی آغوش گرم و امندست میکشید به تن برهنه

 «ی تورو بیاریم اینجا؟هااس... میخوای یه سری از وسایلام آمادهسیاوش بیشتر جهیزیه -

 «مثال چی رو بیاریم؟ -

نمیدونم تخت و کمد رو میتونیم بذاریم اتاق پایین اگه یه وقت کسی اومد، ماشین ظرفشویی  -

شویی هم یه جوری جا بدیم توی آشپزخونه، مبل توام طوسیه میتونیم بذاریم و ماشین لباس

ی اام موند میتونیم بدیم به خیریهچی ی سالن واسه وقتی که مهمون داشتیم... هراون گوشه

 «جایی...

 صورت زبر از ته ریشش رو کشید به صورتم. مورمورم شد. 

 «من نمیدونم. هرکاری دوست داری بکن... بیار ببر، بریز بپاش... -

 خندیدم.
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 «آره... هر کاری دوست داری بکن فقط همیشه اینجوری بخند -

 بد میخندیدم. میخندیدم. برای اون، تا همیشه، تا ا

 "جهان کوچک من از تو زیباست..."

جام نهایی که خودم برای مزونی که دوخت تخصصی لباس عروس اعکس به تبلت به دست

نگاه میکردم. انتخاب لباس عروس سخت ترین قسمت این جشن بود.  ،گرفته بودممیداد 

چیزش هنوز مشخص نبود. بابا مخالفت کرده بود، سیاوش ساکت چشم دوخته جشنی که هیچ

با  و صدای موبایلم بلند شد. سر چرخوندمن در سکوت فقط نگاه میکردم. بود به دهان من و م

 استرسی ریخت به وجودم. گوشی رو به گوشم چسبوندم. سعی کردم عادی باشم.  "بابا"دیدن 

 «بله؟ -

 «کجایی؟ -

 «سالم. چی شده؟ -

 «برای چی نمیای خونه؟ -

 «اگه یادت باشه ازدواج کردم -

 «نه بودی که بودی. اگه نبودی خودم میام و به زور میبرمتاگه تا یک ساعت دیگه خو -

 دستم مشت شد.

حالت خوبه؟ من عقد کردم بابا... تو خودت رضایت دادی. حاال هم میخوام پیش شوهرم  -

 ....«یادت رفام رو بچینم... مثل اینکه باشم و خونه
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 پرید وسط حرفم.

 «تا اون روی سگم نیومده باال عقد کردی عروسی که نکردی... پا میشی میای خونه -

دردت چیه تو بابا هان؟ دردت چیه؟ کم گند زدی به حال مامان، کم آبروی تارا رو جلوی  -

 «چی میخوای؟ دیگه شوهرش بردی؟ از جون من یکی

 «زر مفت نزن همین االن جمع میکنی میای خونه. همین که گفتم -

 «ات رو دیدی منو دیدی...پشت گوش -

ام. همیشه دیدن رو پرت کردم کنارم. اشک لجوجانه چکید روی گونهقطع کردم و گوشی 

ی سیاوش رو گرفتم. به بوق دوم نکشید گوشی ها اینقدر دردناک بود؟ شمارهتصویر واقعی آدم

شب توی باشگاه  ۸اومد. میدونستم شاگرد داره و تا ها میها و مردرو برداشت. صدای آهنگ

 میمونه. 

 «جونم خانم -

 دم به صورت خیسم. دست کشی

 «سالم-

 بغض صدام رو شنید. 

 «چی شده ترانه؟ -

چطور پدرم این مرد رو دوست نداشت؟ مردی که از پشت تلفن هم میتونستی بفهمی چقدر 

 دوستت داره و چقدر نگرانته. 
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 «چیزی نیست. یه کم با بابام بحثم شد... -

 «بابات کجا بود؟ -

 «زنگ زد -

 «چی گفت؟ -

 «یای خونه و جمع کن بیا خونه... منم گفتم نمیامگفت چرا نم -

 «چرا بری خونه؟ -

 «چه میدونم. میگه عقد کردی عروسی نکردی -

 «گریه نکن -

 هام و بغضم بیشتر شکست. دست کشیدم به چشم

 «کی میای؟ -

 «گریه نکن. میپوشم االن میام -

 «شم؟اینا منتظرت با ۹شاگرد داری... برای  ۸نه... مگه نگفتی تا  -

 «رضا هست -

 «نیا سیاوش... عذاب وجدان میگیرم -

 «گریه نکن -

 «نیا جون ترانه -
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 «دِ بهت میگم گریه نکن... -

 آب دهنم رو قورت دادم. تن صداش رو پایین آورد. 

 «گریه نکن قربونت برم. گریه نکن. میام تا نیم ساعت دیگه خب؟ -

 محکم پلک زدم و اشک درشتی از چشمم چکید. 

 «بستنی بخوریم؟ بری منومی -

 لبخندش رو حس کردم. 

 «میبرم... -

 «منتظرتم -

 «گریه نکن. برام رژ قرمز بزن تا بیام -

 بین اشک خندیدم. 

 «باشه خداحافظ -

 لباس بپوشم و رژ قرمز بزنم.  میون گریه تماس قطع شد و من رفتم که

 سیاوش

ترانه خبر رسیدنم رو بدم، هوا اما سرد  تا به مسرکوچه که رسیدم موبایل رو از جیب بیرون آورد

ت دسمنصرف شدم و بود. روی موتور یخ می زد، اون هم روزی که میخواست بستنی بخوره. 

داخل جیبم بردم برای پیدا کردن ریموت پارکینگ و نگاهم خشک شد روی بنز مشکی رنگ 
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رعت ر رو به سام سنگین شد. موتونفس روی سینهجلوی در. بنز مشکی رنگ فریدون افخم. 

وقتی خواستم پیاده بشم، صدای جیغی به گوشم رسید و بعد صدایی داخل پارکینگ بردم و 

ارو دوتا هها. موتور رها شد از دستم و نفهمیدم که چطور پلهشبیه کوبیده شدن چیزی روی پله

بهوت م یکی باال رفتم. خانم آفاق هم سراسیمه بیرون جهیده بود و حاال من، افخم و خانم آفاق

 هام افتاد و تنش رو گرفتم. ی پخش شده روی زمین خیره شدیم. زانوبه ترانه

 «ترانه... -

دستم خیس شد، دست باال آوردم. خون بود. خون بود. خون. درست به رنگ رژ قرمز روی 

شنیدم که درخواست آمبوالنس میکرد ام سنگین شد، صدای خانم آفاق رو میهاش. سینهلب

م اش پیچید توی گوشصدای گریهام رو تکون بدم. میکردم تن عزیزترین کسو من جرعت ن

هاش، مراقب خودت هاش. سیاوش گفتنو بعد صدای خندیدنش، صدای دوستت دارم گفتن

کشید و درد تمام وجودم رو گرفته بود. اگر از دستش میدادم؟ هاش. قلبم تیر میباش گفتن

سته شدرست مثل یک آدم بیچاره نیاد نمیاوردم و حاال  اینکه چطور به بیمارستان رسیدم رو به

که برده بودنش نگاه خیره کرده بودم به در که هیچ  یی اتاقکف زمین بیمارستان رو به رو

هایی وحشت زده و ای افتاد روی تنم و سر باال آوردم. افخم بود. با چشماسمی نداشت. سایه

به نگاهش و بلند شدم. بغض توی گلوم رو  ام رو دوختمصورتی سفید. نگاه به خون نشسته

 پس زدم و سعی کردم صدام رو کنترل کنم. 

 «گمشو بیرون از اینجا -

 «کاریش نداشتم لیز خورد من -
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هایی که هام، دستهام رو ساییدم روی هم  تا کمی از خشمم کم بشه اما نشد و دستدندون

 ید. اش رو چسبام باال اومد و یعقهخونی بود از خون ترانه

ات... گمشو از اینجا بیرون. اگه یه بار دیگه... یه بار تا سرت رو نبریدم و نذاشتم روی سینه -

 «زنده آتیشت میزنم دیگه دور و بر زنم ببینمت... به خداوندی خدا، به واَلی علی... زنده

 «تا نبینم خوبه نمیرم... هر کاری میخوای بکن... -

ام ههام. پدرش رو میزدم؟ دسته ترانه چسبید پشت پلکدستم مشت شد و باال اومد و نگا

 لرزید و پایین اومد. 

... ساگه تا حاال ننداختمت توی هلفدونی، اگه تاحاال هفت تا کفن نپوسوندی به خاطر ترانه -

چون اون دخترت که االن غرق خونه و من خاک بر سر نمیدونم چه بالیی سرش اومده جونش 

 «رو برات میده

ول کردم و عقب عقب خورد به دیوار و من اشک دیدم توی نگاهش. گیج  با هول رو اشیعقه

دور خودم چرخیدم و منتظر خبر شدم، پرستاری از اتاق بیرون اومد و با چشم دنبالم گشت. با 

 ای پر از درد جلوش قد علم کردم. سینه

 «وش اومد؟بهچی شده؟ خوبه حالش؟  -

 ام. های خونینگاه چرخوند روی صورت و لباس
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ش ااس تا ببینه جای دیگهسرشون شکسته، باید بخیه بخوره، دکتر در حال انجام معاینه -

نگران  کنیمتمام و کمال بررسی ها انجام میشه و عکسبرداری هم میمشکلی نداشته باشه... 

 « نباشید... ایشاهلل که خطری تهدیدش نمیکنه

 رای حرف زدن.اومد بچنگ زدم به گلوم. نفسم باال نمی

ران گفتم شاید کسی نگ توی جیبشون بود. راستی این موبایلشون خیلی زنگ میخوره. -

 «شده...

 "مامانم"موبایل رو از دستش گرفتم و همون موقع بود که نام به زور دستم رو حرکت دادم و 

 هشکل گرفت روی صفحه. چی میگفتم؟ شوهرت اومده بود تا به زور دخترت رو برگردونه خون

دخترت غرق خون روی تخت  ام پیداش کرده بودم و حاالی لعنتیهای خونهو من روی پله

دم. موبایل شام. داشتم خفه می؟ دست کشیدم به سینهنکشتممقصر رو و من هنوز  بیمارستانه

 رو چسبوندم به گوشم. 

 «ب... بله؟ -

 «الو سیاوش جان؟ -

 هام رو روی هم فشردم. چشم

 «سالم -

 «مادر؟ ترانه کجاست؟ چند بار زنگ زدم، هم خونه هم به موبایلش... جواب نداد. خوبه؟خوبی  -

 حس کرده بود. مادر بود. کاش پدرش هم پدر بود. چی میگفتم؟
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 «سیاوش مادر... داری میترسونیم -

 صداش میلرزید. انگار میدونست اتفاقی افتاده.

 «بیمارستان بخیه بزنیم ها افتاده سرش شکسته...اومدیمچیزی نیست از پله -

 «چی؟... پله؟ کجا؟ برای چی؟ -

 ی صندلی نیفته. هام رو دوباره بستم تا نگاهم به مرد نشسته گوشهچشم

 «چیزی نیست نگران نباشید توروخدا... -

 «االن میام. بگو کدوم بیمارستان -

 «بیمارستانِ.... -

نم بوی خون ترانه رو میداد. موهام رو ی تام. همهارتباط قطع شد و دوباره چنگ زدم به یعقه

گرفتم توی دستم و کشیدم. خدایا چرا زمان اینقدر کند میگذشت؟ صدای موبایلم بلند شد و 

 های خیس از اشکم نام سپهر رو تشخیص داد. گوشی رو به گوشم چسبوندم. چشم

 «سپهر... -

 «یا حسین. این چه صداییه؟ چی شده؟ -

 ...«بیا بیمارستانِ  -

 «یا خدا اومدم بگو چی شده؟ ترانه کجاست؟ -

 «بیا سپهر، چیزی نیست... -
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 «اومدم -

های کفشی رو شنیدم و برگشتم. خانم آفاق بود که نگران ارتباط قطع شد و من صدای پاشنه

ام رو کشیدم سمتش و بعد اون بود که من رو، که حداقل سی سانت نگاهم میکرد. تن خسته

کم در آغوش کشید. من مادر نداشتم اما حتما این حسی که این ازش بلند بودم سخت و مح

. دست کشید به سرم و من اشکم چکید روی جای خالی مادر رو پر میکردزن به من میداد 

 اش.شونه

 «چی شد ترانه؟ خوبه حالش؟ -

ش مشکلی ی سرگخوبه انگار. میگن باید از همه جاش عکس برداری کنن ببینن غیر شکست -

 «هنداشته باش

 «اش هم به خاطر ضربه یا شایدم ترس بوده. نگران نباش خب؟پس چیزی نیست... بیهوشی -

 آروم عقب کشیدم. نگاهش رفت و اومد روی مرد نشسته روی صندلی. 

زنگ من رو زد... من تعجب کردم که چرا زنگ خودتون رو نزده گفت انگار زنگشون خرابه  -

تی رفت باال صدای و جر و بحثشون رو شنیدم... بعدم که و اومده یه سر به ترانه بزنه. اما وق

صدای جیغ ترانه... نمیدونم... نمیدونم چی شد سیاوش. خودش افتاد، یا... نمیدونم. اما... خب 

 «پدرشه... فکر نمیکنم بخواد آسیبی بهش بزنه

 هام رو روی هم فشردم، اگر این مرد پدرش نبود، اگر این مرد پدرش نبود.....چشم

 «خوب شه ترانه. میفهمیم... -
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 «خوب میشه پسرم... -

 ام بود گذاشتم و فشاری دادم. دست روی دستش که روی گونه

 «ممنون که اومدید -

 «چه حرفیه... -

 «اگر چیزی میل دارید -

 «چه حرفیه سیاوش... بیا بشین یه کم -

 «نه نمیتونم بشینم -

 کتر مستقیم توی صورتم خیره شد و بازوم روبی حرف تکیه زد به دیوار و من تا قبل اینکه د

پاش کمی کوفته شده فشرد و گفت که خطری نیست و فقط سرش چند بخیه خورده و مچ

نفسم سنگین بود و دور خودم چرخیدم و کمی توی ایستگاه پرستاری شلوغ کردم. حاال مادرش 

کردم و  ش. در رو بازگفت اول من برم به اتاقگذاشت و دست پشتم  که دقایقی بود رسیده بود

نگاهش همزمان چرخید به سمتم. باندی سفید رنگ دور سرش پیچیده شده بود و پای راستش 

. با بغضی عجیب نگاهم کردو گود افتاده بود. هاش قرمز رو با باندی پهن بسته بودند. چشم

 جلو رفتم و سعی کردم لبخند بزنم. 

 «خوبی نبات من؟ -
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ام هی تخت. کاش حداقل دستنشستم لبه ام.های خونیدستبی حرف خیره شد به صورت و 

هارو نبینه، اما تمام لباسم هم پر هام رو مشت کردم تا خونرو از این خون پاک میکردم. دست

 از خون بود. 

 «چیزی نمیگی؟ -

 اش و آتیش گرفتم. اشک چکید روی گونه

 « گریه نکن... -

 پشت دستم رو کشیدم به صورتش. 

 «خوبی؟ -

 سر تکون داد.

 «حرف بزن. صدات رو بشنوم... -

 «خوبم -

 «میای بغلم؟ میتونی؟ -

ای چکید و بعد تن کشید و خودش رو انداخت توی بغلم. بغضش ترکید و من چشم اشک دیگه

 هام نریزه. فشرد روی هم تا اشک

 «دوستت دارم... -

 جوابم گریه بود.
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 «ترانه. گریه نکن -

 دست کشیدم به پشتش.

 «ت درد نمیکنه؟سر -

 بین گریه لب زد. 

 «خوبم سیاوش... -

 «دوستت دارم -

 هاش به لبخندی کج شد. تن عقب کشید و بین گریه لب

 «میدونم... -

 «بخند تو برام. خب؟ به هیچی فکر نکن -

 «ببر منو از اینجا... -

 «فردا صبح میریم -

 «نه امشب -

 «بمون من خیالم راحت بشه -

 «و خدا....بریم سیاوش. تور -

 «ها... میشه بیام توو؟بچه -

 صدای مادرش بود. انگار دیگه طاقت نیاورده بود. 



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

885 
 

 «بفرمایید -

ی باز در به داخل نگاه میکنه و ترانه با دیدنش در رو باز کرد و من پدرش رو دیدم که از نیمه

دم که با هام رو محکم تر فشرد و انگار ترسید. سپهر هم خودش رو داخل انداخت و دیدست

دیدن ترانه توی این اوضاع برق نگاهش خاموش شد. مادرش جلو اومد و خواستم فاصله بگیرم، 

 ترانه دستم رو محکم تر فشرد. 

 «اینجام عزیزم من. جایی نمیرم -

 به اکراه دستم رو ول کرد و من از روی تخت بلند شدم و کنار پنجره ایستادم. 

 «خوبی مادر؟ -

های مادرش جواب میداد و ام بود که داشت به سوالن نگاهم به ترانهسپهر کنارم اومد و م

 اش رو نشون میداد.جای دقیق شکستگی

 «برم برات لباس بیارم؟ -

نگاهم چرخید روی پلیور طوسی رنگم که ترانه به زور صبح قبل رفتن تنم کرده بود. قرمزی 

 ای میزد. خون حاال کمی روش به قهوه

 «ترانه میگه نمونیم اینجانه... نمیدونم...  -

 «دکترش چی گفت؟ -

 «گفت چیزی نیست میتونه بره -

 «اگه مشکلی نداره رفتنش پس برید، آدم خودش توی بیمارستان مریض میشه -
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 «باشه حاال باز با دکترش حرف بزنم -

 «برو حداقل دستات رو بشور -

 صبح تا حاال الغرتر شده. ام، حس میکردم چند کیلو از نگاهم هنوز چسبیده بود به ترانه

 «با توام سیاوش -

 نگاهش کردم. 

 «باشه... -

 «... برو صحبت کن اگه اوکیه بریماینجام من...نمیذارم بیاد توو -

 فهمیده بود.نفس بیرون دادم. 

 «فقط بهم بگو باباش باز چیکار کرده؟ -

ویی به سمت دستش ای به مادرش گفتم که ساکت باشه و بعدچشم روی هم فشردم و با اشاره

 اتاق رفتم و دست و صورتم رو شستم. روی گردنم هم رد خون بود. 

 «سیاوش؟ -

 صدای ترانه بود، با صورتی خیس سر از دستشویی بیرون بردم. 

 «جانم، اینجام -

انگار که خیالش راحت شد دوباره چرخید سمت مادرش. لبخند کجی نشست روی لبم و صورتم 

 و برای صحبت دوباره با دکترش به سمت در رفتم.  رو با دستمال خشک کردم
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 «کجا میری؟ -

 دوباره نگاهش کردم. 

مگه نمیگی بریم خونه؟ من دکترت رو زور کردم که امشب نگهت داره... برم باهاش حرف  -

 «بزنم ببینم اگه مشکلی نیست بریم خونه

و من  ه سرش بذارهلبخند کجی زد و سری تکون داد. سپهر نزدیکش شد تا مثل همیشه سر ب

بیرون رفتم و چشم چرخوندم برای دیدن دکترش. خانم آفاق نشسته بود روی صندلی و نگاهم 

 میکرد و از افخم هم خبری نبود. 

 «خوبه حالش مادر؟ -

 «آره... بفرمایید داخل -

 «مزاحمش نمیشم -

ریم م باهم میبه خدا ناراحت میشم... بفرمایید یه کم دیگه کارای ترخیصش رو انجام مید -

 «خونه

 سری تکون داد و رفت سمت در و بعد دوباره چرخید به سمتم.

 «پدرش رفت... -

این رو گفت و در اتاق رو باز کرد. باید هم میرفت. با چه رویی میخواست با دخترش رو به رو 

دستی به موهام کشیدم و سراغ دکتر رو گرفتم. یک ساعت بعد خونه بودیم، سپهر کلید  بشه؟

 م. اش کنگرفت و جلو تر رفت تا در رو باز کنه و من در سمت ترانه رو باز کردم تا پیاده رو
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 «دست بنداز دور گردنم... -

 «میتونم بیام خیلی درد نمیکنه -

 «دستات رو بنداز دور گردنم... -

هام دست که باعث شد بخندم و "بداخالق"و زمزمه کرد  بی حرف دست دور گردنم انداخت

 اش و کمرش رو گرفت. زیر پاه

 «پله زیاده درد میاد کمرت -

 «وزنی نداری تو واسه من... چند بار بگم؟ -

 اش رو حس کردم و بعد نگاه مادرش که با لبخندی غمگین نظاره گر ما بود. خنده

 «ببخشید من جلو میرم -

 «برو پسرم مراقب باش... -

پیش نبود و حاال دلیل تاخیر خانم آفاق رو هارو که باال رفتم اثری از خون های چند ساعته پله

 هام رو در آوردم و به سمت اتاق خواب رفتم. میفهمیدم. کفش

 «نه... االن نمیخوام بخوابم... -

دور  ازهام رو تا خواستم دستو آروم گذاشتمش روی مبل سه نفره.  سمت نشیمن برگشتم

 ست روی لبم. ام. لبخند کجی نشروی گونه ای نشوندبوسه باز کنمتنش 

 ...«سرتق -
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 صدای سپهر از پشت سرم اومد. 

 «همه تخت رو برات آماده کردم... این اِ... من -

 نگاهی به سپهر کرد. 

 «نمیخوام االن بخوابم -

 ای آویزون جلو اومد و مادر ترانه مانتوش رو آویزون کرد دم در. سپهر با لب و لوچه

ل یخچال رو ببینم؟ ببینم چی داریم که یه چیزی براش سیاوش جان مادر ایرادی نداره داخ -

 «درست کنم

 «ی خودتونهخونه -

 سپهر جلو رفت.

 «خاله هر چی میخوای بگو برم بگیرم... -

 صدای زنگ در به صدا اومد و سپهر که نزدیکترین فرد به در بود در رو باز کرد. خانم آفاق بود. 

 «ببخشید باز مزاحم شدم... -

 ی زد. ترانه لبخند

 «بیا توو گیتی جون... -

 ابرو باال بردم. گیتی جون! جلو اومد و توی دستش سینی بزرگ بود، سپهر سینی رو گرفت.
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 یمیخواد چیزی براش درست کنه... آب گوشته و رشته و بقیهپری خانم میدونستم حتما  -

 «چیزا واسه یه سوپ...

 جلو رفتم. 

 «لطف کردید بفرمایید داخل -

... منم برم مزاحمتون نشم. اگه چیزی میخواید بهم زنگ بزن. همه چیز توی خونه نه پسرم -

 «هست

مادر ترانه جلو رفت و تشکر کرد و بعد از لحظاتی تعارف و تعارف بازی گیتی جون رفت. نشستم 

 کنار ترانه.

 «؟چیزی میخوای؟ سرت درد نمیکنه -

 «یه کم سنگینه و نبض میزنه جای زخمم -

 «خیلی نباید فعالیت داشته باشی. خب؟ ،بهتر میشه -

 «باشه... -

 « سیاوش؟ -

 سپهر بود که صدام میکرد. 

 «جان؟ -

 سپهر ابرو باال برد.
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 «جان؟ به من گفتی جان؟ -

 ترانه دست به سر گرفت و خندید. 

 «بگو سپهر حرفت رو... -

 براش. دیگه چیزیآهان این خوبه. میگم من میرم یه کم آبمیوه و از این جور چیزا بگیرم  -

 «نمیخواید؟

 «من چیزی نمیخوام سپهر... بگیر بشین -ترانه

 «با تو بودم من مگه اصال؟ -

 ام گرفت. خنده

 «درست صحبت کن سپهر -

 «همش از این زن شیطونت دفاع کن... -

 «دفاع میکنم پس چی؟ بعدم چیزی نمیخوام دستت درد نکنه. زود برو برگرد -

 «زنگ بزن باشه پس. کاری داشتی -

 «باشه -

 سپهر رفت و من رفتم سمت آشپزخونه.

 «زحمت نکشید... -

 کردن پیاز بود.  مشغول خرد
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 «نگو این حرفو پسرم... -

 «چای که میخورید؟ -

 «آره بدم نمیاد -

 ام. آب رو گذاشتم که جوش بیاد و بعد چای دم کردم و دوباره رفتم کنار ترانه

 «میخوای لباست رو عوض کنیم؟ -

 «آره. دوستش ندارم. بوی بدی میده -

 «باشه... میارم اینجا عوض میکنم برات -

 «نه یه کم... یعقه و گردنم خونیه سیاوش... میشه بریم بشوریمش... بدم میاد -

 «باشه -

 شی پالستیکی داخل حموم نشسته بود و من داشتم گردن به پاییندقایقی بعد روی چهار پایه

 شرت مشکی رنگم رو کشید. ی تیرو میشستم. گوشه

 «توام دوش بگیر -

 لبخند کمرنگ نشست روی لبم. 

 «االنم شیطونی رو ول نمیکنی؟ زشته جلوی مامانت -

 شرتم رو کشید.بی توجه به حرفم دوباره تی

 «در بیارش -
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دست گرفت به دیوار و سعی هام رو در آوردم. با خنده دوش تلفنی رو سرجاش گذاشتم و لباس

 یسته. دست انداختم دور کمرش. کرد با

 «کجا ایشاهلل؟ -

 ام. بی حرف دست انداخت دور کمرم و سر چسبوند به سینه

 «میشه امروز رو یادت بره؟ -

 تنش هنوز بوی خون میداد. چشم روی هم فشردم. 

 «میشه تو یادت بره؟ -

 «یادم میره. فقط به شرطی که تو یادت بره... -

 «شداول باید بگی دقیقا چی  -

 «نه سیاوش... -

 «بگو -

 تن عقب کشید و محزون نگاهم کرد.

گفته بود اگه نیام خونه خودش میاد... فکر نمیکردم بیاد واقعا... بعد که دیدم اومده درو روش  -

 «باز نکردم...

 «خب... -

 «سرده... -
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 دوباره دوش رو گرفتم رو بدنش. 

ه در رو باز کردم، نفهمیدم چی شد دیدم بعد دیدم اومده پشت در... خواستم آبروریزی نش -

 «داره منو میکشه دنبال خودش... زورم بهش نمیرسید..

 شد. های اطراف صورتم داشت پاره میهام رو فشردم روی هم. رگدندونم

 «نفهمیدم چی شد سیاوش... میخواستم از دستش خودمو خالص کنم... افتادم پایین -

زمان دست کشیدم به بدنش تا بوی این خون لعنتی بی حرف آب رو گرفتم روی تنش و هم

 بره. 

 «چیزی نمیگی؟ -

 نفس بیرون دادم. 

 «قرمز شدی سیاوش... -

 «چیزی نیست -

 «یه چیزی بگو خب -

 «اگه میکشتمش میبخشیدیم؟ -

 ابرو باال برد و متعجب نگاهم کرد. 

 «نگو اینطوری سیاوش. نترسون منو... -
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ود وضع بکنم، فقط بدون لیاقتش ب یه فکری باید به حال این بهش دیگه.حرف نزنیم راجع -

 «که یه مشت بکوبم روی صورتش...

 سر پایین انداخت.

 «میترسم ازش... -

 اش. بوسه زدم به پیشونی

 «چیز رو... خب؟درست میکنم همه -

ا ضرب و زور من به خواب سری به عالمت مثبت تکون داد. نزدیک به دوساعت بعد ترانه ب

از باند رو نوازش کردم، اونقدر دست کشیدم بین دو  هه بود، اونقدر موهای بیرون اومدرفت

اش که باالخره به خواب رفت. خسته از یک روز عجیب ابروش، اونقدر بوسه زدم روی پیشونی

و پر از استرس، روزی که برای بار اول ترس از دست دادن رو حس کردم، برای خوردن لیوانی 

زخونه رفتم. مادرش بود که داشت روی میز وسط آشپزخونه رو دستمال چای به سمت آشپ

 میکشید.

 «زحمت کشیدید. توروخدا شرمنده، بار اول اومدین اینجا نتونستم ازتون پذیرایی کنم -

 ایستاد و نگاهم کرد. 

 «بهم میگی چی شده سیاوش؟ -

 بی حرف نگاهش کردم. 

 «چیکار کرده فریدون؟ -
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 و برای تنها گذاشتن ما وارد بالکن شد و در رو بست.  سپهر نفسی بیرون داد

 «بگو سیاوش... چیکار کرده؟ -

 لب رو هم فشردم. چقدر همه چیز سخت و عجیب و پیچیده بود. 

امروز ترانه به من زنگ زد، دیدم ناراحته... گفت بابام زنگ زده میگه چرا نمیای خونه... گریه  -

 میام پیشت. حدود نیم ساعت بعد وقتی رسیدم دیدم ماشینمیکرد و دلگیر بود. بهش گفتم زود 

پدرش دم دره. رفتم داخل پارکینگ صدای جیغش رو شنیدم و وقتی رسیدم باالی سرش 

 «بیهوش بود و از سرش داشت خون میرفت

 زن رو به روم، مبهوت و با دهانی باز نگاهم میکرد. 

 «اون انداختتش؟ -

ت من رو با خودش ببره، دستش رو گرفته بوده ترانه هم نه نه... خود ترانه گفت میخواس -

 «میخواسته خودش رو رها کنه که لیز میخوره

 ی میز، برای اینکه تعادلش رو حفظ کنه. دستش رو گرفت به لبه

 «حالتون خوبه؟ -

 لب زد، انگار هذیون میگفت. 

 «هام رو...آخر هم من رو میکشه هم بچه -

م با پدرش مودبانه و منطقی صحبت کنم. امروز خیلی جلوی خودم ببینید... من دیگه نمیتون -

ونی اس. اومده زن قانرو گرفتم تا دستم روش بلند نشه، من رو ببخشید اما خط قرمز من ترانه
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ی به زور و ضرب با خودش از داخل خونه مون رومن رو، زنی که خودش رضایت داده به ازدواج

ز نکرده، زنگ خانم آفاق رو زده اونم که خبر نداشته دیده پدر من ببره، تازه ترانه در رو روش با

اس راه داده توو... شما به من بگید من چیکار کنم؟ بگید من باید چطوری رفتار کنم؟ ترانه

ت از سر نم که دسچیکار کنم تا زنم، زندگیم توی آرامش باشه؟ به چه زبونی باهاش صحبت ک

جاش بود االن باید شب توی کالنتری میموند، من سر زندگیم برداره؟ به خدا اگه هر کسی 

هش ب یکنم شما که همسرتون رو میشناسیدام با کسی شوخی ندارم. خواهش معزیزای زندگی

ردا اس. نمیخوام پس فبفهمونید که اگر سکوت میکنم و چیزی نمیگم فقط به خاطر ترانه

 خودم درد یتیمی و بدون پدر و مادراش یا من یکی رو انتخاب کنه. من مجبور بشه بین خانواده

 «ی ترانه حس کنه پدرش رو ندارهابزرگ شدن رو کشیدم، نمیخوام لحظه

 دست کشید به صورتش که انگار توی این چند دقیقه چند سال پیر شده بود. 

 «من... درستش میکنم سیاوش... -

 هاش گذاشت. هاش رو روی چشمسری تکون دادم. کف دست

 «میکنی که بریم...سپهر رو صدا  -

 «بمونید شب... شما بخوابید کنار ترانه... -

 دست پایین آورد. 

نه پسرم. ایشاهلل یه وقت دیگه... ترانه هم خداروشکر حالش خوبه. تو اگه فردا میخوای بری  -

 «سرکار من بیام پیشش
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 «من میمونم خونه تا خوب بشه، اما اگه خواستید تشریف بیارید -

 ..«ممنون عزیزم. -

 شت.ام گذارفت سراغ مانتوش و من به سپهر اشاره کردم که داخل بیاد. اومد و دست روی شونه

چیزی خواستی زنگ بزن. کاری داشتی بگو من انجام میدم، جایی خواستی بری بگو من  -

 «میام پیشش... در هر صورت همه جوره مخلصت هستم...

 اش رو فشردم. لبخندی زدم و شونه

 «مرسی که اومدی امروز دمت گرم... -

 «ی خودمه نمیخوام خار تو پاش بره...وظیفمه... به خدا خاطرش رو میخوام... جوجه -

 اش. زدم پس کله

 «گه خوردی که خاطرش رو میخوای... خندیدم بهت؟ -

 اش باال رفت.صدای خنده

 «ات رو دوست دارم سیاوش جوناین روحیه -

 «خفه شو بیدار میشه -

 «رفتم خداحافظ باشه بابا -

مادرش هم بعد از سفارشات الزم خداحافظی کرد و رفت و حاال وقت این بود که دراز بکشم 

 کنارش و سیر نگاهش کنم و خداروشکر کنم که حالش خوب بود.



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

899 
 

 ترانه 

آخرین وسیله، که مبل طوسی رنگ سه نفره بود پیچیده در پالستیک بیرون رفت نگاهم با 

 پشت حلقه شد دور بدنم و لبخند نشست روی لبم.  هاش ازاون مبل طوسی کش اومد، دست

 «چقدر من خوردمت روی اون مبل -

 ام گرفت.خنده

 «خوردن اصلی رو گذاشتی واسه مبالی جدید؟ -

 «نه اونو واسه تخت جدید نگه داشتم -

 «اِ؟ -

 خندید و سکوت کرد. چرخیدم سمتش. 

 «خیلی خودداری سیاوش -

 «االن وقت این حرفاست؟ -

 «؟نیست -

 «نه نیست... تو که تازه خوب شدی... هنوزم عروسی معلوم نیست چی به چیه -

 «من عروسی نمیخوام دیگه سیاوش -

 اخم کرد.
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عروسی میگیریم، ماه عسلم میریم، به وقت و زمانش یه جوری میخورمت و سندت رو میزنم  -

 «به نامم که دیگه راه برگشتی نباشه. دیگه چی؟

 لب جمع کردم. 

 «ام؟دب مگه من خونهابی -

بری باال منبر که آی حقوق زنان چی و اینا من هم میخوای  ...نه خیر... زنمی مال خودمی -

 «گوش نمیدم. مال خودمی

 نتونستم نخندم.

 «اگه اینجوریه که فقط سند من نیست که میخوره به نام تو، سند توام میخوره به نام من -

 «توی دفتر رستمی خورد به نامت... خرابت شدم رفت سند من از همون روزی که پا گذاشتی -

 ابرو باال بردم و با انگشت کشیدم به ته ریشش.

 «الکی میگی... از اون موقع آخه؟ -

آره از اون موقع. گول میزدم خودمو که اینجوری نیست... اما از لحظه اولی که دیدمت و بهم  -

 «فت...لبخند زدی... به اون صورت عجیب و غریبم... دلم ر

 اش رو بوسیدم.چونه

اش صورت خشنترسناک شده بودی... اما بعدا که دیدمت... به خودم گفتم چقدر این  -

 ...«جذابه
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 اش بلند شد، اون روزا اصال فکر نمیکردم که این آدم اینطور خندیدن رو بلد باشه. صدای خنده

 «حاال راستشو بگو... چرا صورتت اینجوری شده بود؟ -

 جمع شد و نفسی بیرون داد. اش خنده

 «بگم از من بدت نمیاد؟ -

 ابرو باال بردم. 

 «چه حرفیه معلومه که نه -

 «مسابقه میدادم، مسابقه زیرزمینی... -

 هام گرد شد و بی حرف نگاهش کردم.چشم

راکم و، پولی که از باشگاه میومد فقط واسه خورد و خبه پولش نیاز داشتمبیکار شده بودم و  -

کنم  هارو پاسگرفته بودم تموم نشده بود و مجبور بودم اینجوری قسط وامقسط وامی که بود، 

 «ام رو که سندش رو گذاشته بودم بانک بیان بگیرنتا یه وقت نیان خونه

لب گزیدم. بابام... بابای من، مقصر تمام این اتفاقات بود. لب باز کردم تا چیزی بگم، دست 

 روی لبم گذاشت. 

 «به اونی که فکر میکنی...فکر نکن  -

 چشم روی هم فشردم. 

 «یه وقت االن... واسه خرج عروسی... -
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 پرید وسط حرفم. 

نه عزیزم. نه... اون واسه زمان مجردیم بود... حاال من نسبت به تو مسئولم، من باید مراقب  -

جنابعالی  وقتی ، بعدم... ازو کنارت بمونم و مراقب تو باشم خودم باشم که برای تو دردسری نشه

پا گذاشتی وسط زندگی من یه جوری با خودت برکت آوردی که نه تنها خودم بلکه اطرافیانمم 

هام نه تو نگران باش. خدا بزرگه. همه چیز درست متعجبن... واسه همین نه من نگران هزینه

 «میشه

های یزه سمت چام رو جمع کردم و افکار منفی رو پس زدم. میتونست که ذهنم رو همیشه ببینی

 مثبت ببره. 

 «ام...هخودت تالش کردی من چیکار -

 ام رو بوسید. بینی جمع شده

 «ایحیف کارگرا پایین منتظرمن وگرنه بهت میگفتم چیکاره -

اش ازم جدا شد و وقتی به سمت در میرفت دوباره خندیدم و اون هم با لبخند کمرنگ همیشگی

 نگاهم کرد.

 «وقت دیرتر از اونا نرسیم ویالبپوش ماهم بریم یه  -

ای گفتم و به سمت اتاق رفتم. به اتاق خالی رو به روم نگاه کردم.تا چند روز دیگه تمام باشه

ای که خودم خریده بودم، مادرم اما ام. جهیزیهام میرسید. جهیزیهوسایل خریداری شده

ی هپدرم قرونی بابت جهیزی انداز خودش پرداخت کنه و نذاشته بودم، انگار کهمیخواست از پس



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

903 
 

های ناراحتش. اشکالی نداشت، من به مادرم نداده بود و نتیجه شده بود بغض مادرم و چشم

هیچ اشکالی نداشت. این همه سال کار کرده بودم برای همچین روزی. هر چه کمتر به اون 

روسری  جایمرد پدر نام وابسته بودم بهتر بود شاید. کاپشن مشکی رنگم رو پوشیدم و به 

کاله به سر کردم، اونجا حتما خیلی سردتر بود. خم شدم که ساک رو بردارم، زخم تازه جوش 

 هاش عادت میکردم. تیری کشید و داشتم به این تیر کشیدن ی پشت سرمخورده

 «دست نزن شما. بده به من -

ا دست و ببرگشته بود که ساک رو ببره. مثل همیشه لوسم میکرد. ساک رو به دستش دادم 

 آزادش دستم رو گرفت. 

 «دوستت دارما سرتق -

ت توی دساهمیتی پدرم و بغض مادرم از یادم رفت. بی ،با شنیدن این جمله با خوشی خندیدم؛

که  ی قبل افتادمها پایین میرفتیم و با گذشتن از روی پله ها یاد دو هفتههاش از پلهدست

ها، درست جایی که افتاده بودم پیدا کردم. گفته هی قرمز نشسته روی پلیهاسیاوش رو با چشم

بود که به نظرش از این خونه بریم. مخالفت کرده بودم، بغلش کرده بودم، دست کشیدم بودم 

حرف  اونقدر براش به موهاش، به تنی که عضالتش از عصبانیت و ناراحتی منقبض شده بود.

شی سباب کش گفتم تا باالخره بیخیال ای آجری برازدم، اونقدر از خاطراتمون توی این خونه

بعدش هم مجبورش کردم که بریم و چند گلدون بخریم و حاال  و عوض کردن خونه شد. روز

 دیمبه پارکینگ که رسی های رونده خودنمایی میکرد.ی هر پله گلدونی کوچیک از گلگوشه

شست ه زور راضی شد و ناصرار کردم که با ماشین من بریم، ماشینی که پدرم برام خریده بود. ب
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جلوتر راه افتاده بود و ما هم به سرعت پشت سرشون راه افتادیم. داشت  نپشت فرمون. کامیو

 اش رو جلو عقب میکرد. به نیم رخش نگاه کردم. صندلی

 «چرا اینقدر با این ماشین بدی؟ -

 نگاهم کرد. 

 «چرا بد باشم؟ -

 «اصال دوست نداری سوارش بشی -

 «ئهخب واسه تو -

 «یعنی چی؟ مگه واسه منو تو داره؟ -

-»... 

 «یعنی منم یه وقت سوار ماشین تو نشم؟ -

 چپ نگاهم کرد.چپ

 «باشه حاال.. عادت میکنم -

 «نرسیدیم بریم خرید... نمیدونم چی داریم اصال اونجا -

 ی چیزا رو از سوپری اونجا میگیریم یا میگم رضاکباب مهم بود که خریدم، حاال بقیه -

 «سرراهش بگیره. نگران نباش

 «باشه -
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 تک ماه خیره شدم. آسمون گرفته و ابری بود. حلقه سکوت کردیم و من به هوای سرد آذر

توی انگشتم چرخوندم، کمی گشاد شده  ی ازدواج دستم میکردمنگینم رو که به عنوان حلقه

 بود. 

 «گوشت به تنت نمونده -

 اه میکرد. هام نگنگاهش کردم، زیر چشمی به دست

 «حاال یه دو سه کیلو الغر شدم دیگه مگه بده؟ -

 «معلومه که بده... -

 «وا... -

 «مچ پات که دیگه درد نمیکنه؟ -

 «ی اول خوب شدنه بابا اون که هفته -

 «لباس گرم برداشتی؟ سرده اونجا -

 «ی قبل کلی از لباس گرمامون رو بردم اونجا...دفعه -

 «خوبه -

 «سیاوش... -

 «جون دلم -

 «سپهر باهات حرف زد؟ -
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 «نه... فکر کنم دیگه بیخیال شده -

 «وضعیت ما روش نشده... و نه بابا... بیچاره توی این اوضاع -

 «حاال اگه بخواد میاد حرف میزنه... -

موبایلش زنگ خورد، تا زمانی که به ویال برسیم مدام مشغول صحبت کردن بود. به خاطر من 

هاش رسیدگی میکرد. من هم م توی مرخصی بود و از پشت تلفن به کارماه مدادر این یک

هاش جواب میداد و نگاهش کردم، کل راه خیره شدم به نیم رخ جذابش که با اخمی به تلفن

وقتی نگاهش به من میافتاد لبخند میزد. وقتی رسیدیم من رو فرستاد به اتاق باال و خودش با 

و نشیمن جا به جا کرد. بعد از نزدیک به دوساعت از پایین ها وسایل رو به اتاق کمک کارگر

اس کنم. اینقدر توی تخت مونده اماطالع داد که میره خرید و لیست مورد نیازم رو براش اس

های احتمالی رو برای مهمونی امشب براش فرستادم و بودم، خوابم گرفته بود، لیستی از نیاز

ف شیبدار باالی سرم میخورد گوش میدادم فکر همونطور که به صدای بارون که روی سق

 ی بعد برایام. دو هفته برای جسمم و دو هفتهکردم. به خودم، به این یکماه خونه نشینی

جای روحم. کابوس میدیدم، که دزدیده میشم، که پدرم مرده، که پدرم کتکم زده، که همه

 سیاوش بود که بیدارم میکرد، رو خون گرفته، هر شب و هر شب کابوس میدیدم و هر شبخونه

، موهام رو میبوسید و گاهی میدیدم میکرد و بعد سخت در آغوشم میگرفتبا غم و اندوه نگاهم 

با هر قطره اشکم اشک میریخت. حاال بعد از یکماه سعی کرده بودم بایستم. مادرم اومده بود 

ام رو بسازم. حاال من هم ایستاده بودم، ندگیو ناراحتی بایستم و ز و خواسته بود به جای غصه

م ای بعد با اومدن جهیزیههفته که تابه اصرار من چند روزی از آخر هفته رو اینجا میگذروندیم 
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زندگی جدیدی رو شروع کنیم، مهمان هارو هم من دعوت کرده بودم. لیدا و امیرعلی، محبوبه 

هر لحظه کنارم بود، مسعود و نازگل و در آخر ها همیشه و و میالد، سپهر عزیزم که این روز

اینجا اومدن و مهمونی دادن رو پذیرفته بود. مثل  ،ا و ویدا. سیاوش هم بدون هیچ مخالفتیرض

به دهانم دوخته شده بود تا هر چه خواستم انجام بده. چرخیدم و از هاش همیشه که چشم

ماه شد. توی این یکون خیس میی قدی به باغ کوچک رو به روم نگاه کردم که زیر بارپنجره

هیچ خبری از پدرم نداشتم، نه مامان حرفی میزد نه تارا و نه حتی سیاوش. من هم چیزی 

نمیپرسیدم. گیر یک مشت احساسات ضد و نقیض بودم. پدرم رو دوست داشتم، چون پدرم بود، 

بود و  خالقکه باهام بگذرونه، حتی اگر گاهی بدانداشت  یحتی اگر هیچ وقت در بچگی وقت

نمیفهمیدم؛ دوستش داشتم چون پدرم بود. به صورت  رو اش در برخورد با سیاوشبه کل منطق

کامال غریزی. دستی به جای زخم پشت سرم کشیدم، این زخم هم یادگاری پدرم بود. پدری 

که هنوز نه من، نه سیاوش، نه مامان و نه تارا نفهمیده بودیم چرا و به چه دلیل میخواست من 

رو با خودش ببره. پتو رو بیشتر دور تنم پیچیدم. این روزها به تنها چیزی که نیاز داشتم سیاوش 

ارو توی هبود. اون اگه بود، دیگه دردی هم نبود. بلند شدم و ساک رو بیرون ریختم و بعد لباس

 اشهتم کرم زدم و موهام رو شونه کردم. رژ قرمز مورد عالقکمد دیواری آویزون کردم. به صور

ن ها بود که ماشیهام. پیراهن قرمز رنگ کوتاهم رو به تن کردم و همون موقعرو کشیدم به لب

عطرم گشتم و صداش رو از پایین  داخل ساک دنبالرو دیدم که داخل اومد و من هول کرده 

 شنیدم.

 «نبات خوابی؟ -
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-هاط پایین رفتم. کیسهای چوبی رو پابرهنه و با احتیام و پلهموهام رو پخش کردم روی شونه

هارو یکی یکی میگذاشت روی اپن و با شنیدن صدای پام برگشت. ابرو باال برد و از پایین تا 

باال و از باال تا پایین تنم رو نگاه کرد و بعد قدمی به سمتم اومد و من هم نزدیکش شدم و با 

ه کرد. ترسیدحرف و در سکوت دست انداخت زیر کمرم و بلندم لبخندی نگاهش کردم. بی

  .ام گرفتخنده راه کج کرده سمت اتاق پایین پلهگردنش رو چسبیدم و وقتی دیدم که 

 «خودم میام -

 «ساکت -

. تختی که تازه به اینجا رسیده بود و توی این نزدیک به دو سال شاهد روی تخت رها شدم

اش هآورد و بعد لبکاپشنش رو به سرعت در  مون بود. نگاهش کردم،های عاشقونهتمام زمزمه

ساعتی بعد، رو به روی سینک در حال شستن گوجه بود که داشت رژ قرمز رنگ رو مزه میکرد. 

 یها عجیب بهم میچسبید و برای رابطهها بودم و لبخندی کمرنگ روی لبم بود. این شیطونی

 ترم میکرد. صداش از باال به گوشم رسید.اصلی تشنه

 «منو ندیدی؟ای رنگ ترانه پلیور سورمه -

 ام غلیظ شد. خنده

 «تن منه -

 «سرتق -

 دقایقی بعد دیدمش که سرتا پا مشکی پوشیده پایین اومد.
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 «لباس نداری مگه تو خودت بچه؟ -

 «لباسای تو گرم تره تا لباسای من -

 «ها اینو بپوشی؟...آهان. نمیخوای که جلو بچه -

 «اشکالی داره؟ -

 ابرو باال برد. 

 ...«ببرمت رو تختا نذار دوباره -

 شونه باال انداختم. 

 «من که بدم نمیاد.. -

میکنی واسه  بُل زبونیاینا دست گرمیه ترانه خانم بذار به اصلش برسه ببینم باز اینجوری بُل -

 «من

 «بل زبونی میکنممطمئن باش بازم بل -

 هارو ازم گرفت.ی حاوی گوجهخندید و کاسه

 «جام میدمبرو لباست رو عوض کن من ان -

 «جدی عوض کنم؟ -

 ابرو باال برد.

 «ام نشستی همه جات معلوم شه. شوخی میکنی دیگه؟نه با همین وایسا اینجا که وقتی -
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بله شوخی میکنم. لباسم همون پیراهن قرمزه بود که چروکش کردی... اتو رو امروز آوردی  -

 «کجا گذاشتی؟

 هایی خط شده نگاهم کرد.با چشم

 «ی بپوشی؟اونو میخوا -

 «زشت بود؟ -

 «اگه زشت بود من اون شکلی میشدم؟ -

 ابرو باال انداختم و با ناز جوابش رو دادم. 

 «نه... پس چی؟ -

 «ترانه اذیتم میکنی آره؟ -

 «نه واال... لباسم بود دیگه... تو بهم حمله کردی خب... آرایشمم پاک شد -

 ام رو گرفت.چونه

رو پاچه دار بپوش... وگرنه غیر دخترا دیگه نمیذارم رو یه لباس پَتا دوباره بهت حمله نکردم ب -

 «کسی پاشو از این در بذاره توو...

اش هم، نگاهم کرد و چشمدستش رو که به سمت در ورودی گرفته شده بود گرفتم و خندید

 تنگ شد.

 «اذیتم میکردی آره؟ -
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 سری به عالمت مثبت تکون دادم. 

 «ه میکنی ازم همش، برو آماده شو من کارارو انجام میدمسرتقی دیگه... سو استفاد -

فعال که نرسیدن، لباسمو بپوشم خراب میشه توی آشپزخونه. بذار باهم اینجارو جمع و جور  -

 «کنیم بعد میرم میپوشم

و با کمک هم کباب و گوجه و فلفل و پنیر کبابی هارو بیرون آوردم به اجبار قبول کرد، سیخ

وی یخچال گذاشتیم. چای دم کردم و سیاوش گفت که نیازی نبود، رضا رو سیخ زدیم و ت

ا، همیخواست الکل بیاره و من شونه باال انداختم که دلم چای میخواد توی این سرما. میوه

روی میز نزدیک به در گذاشتم و و همه رو آماده کردم  ها، همهشده، مزه های دونها، انارآجیل

اش رو هی کنار استخر که سیاوش ساعتی پیش شیشهازه نصب شدهتا ببریم داخل آالچیق ت

 بسته بود و گرمایشش رو روشن کرده بود. 

روی سرم... شاید  ام اومده ایران خراب شدهدختر داییاس داده میگه امسیاوش محبوبه اس -

 «نتونه بیاد

 «، البته اگه خودت دوست داری. غذا زیادهبگو بیارتش خب -

 «باشه -

ایی هاسی برای محبوبه فرستادم و گوشی سیاوش زنگ خورد. مشغول باز کردن جعبهمااس

 بود که از خونه آورده بودیم. 

 «ببین کیه -
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 نگاه کردم. 

 «سپهره -

 «جواب بده -

 گوشی رو به گوشم چسبوندم.

 «بله؟ -

 «جون ببین چه دافی جواب منو داده -

 «زهرمار. کجایی؟ -

یا لوکیشن چرند واسه من فرستادین؟ میخواید  مشکیه... درست اومدم واال دقیقا جلوم یه در -

 «خفتم کنید نه؟ چقدر اینجا تاریکه

 «بذار االن درو میزنمچقدر غر میزنی. درسته  -

تا خواستم به سمت جا کلیدی دم در برم و ریموت پارکینگ رو بردارم سیاوش بلند شد و موبایل 

ی باال. که یعنی برو لباست رو عوض کن. پشت د به طبقهرو از دستم گرفت و با سر اشاره کر

ی باال رسوندم. نمیدونست که قبل از اون چشمی نازک کردم و با سرعت خودم رو به طبقه

میشدم. پلیور کاموایی سفید رنگم رو پوشیدم و  ها ظاهرمن درست همین شکلی جلوی بچه

به تن کردم. موهام رو شونه دامن مشکی رنگ کلفت که خط های عمودی سفید داشت هم 

 هاش کشیدم و پایین رفتم.کمی متورمم از بوسه هایرو به لب زدم و آزاد دورم ریختم. برق لب
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و اومد اش. بی توجه به سیاوش جلسپهر با دیدنم سوتی زد و باعث شد سیاوش بکوبه پس کله

 و محکم بغلم کرد. سر چسبوند به گوشم. 

 «خوبی پتیاره؟ -

 کون گرفتم. از شکمش بش

 «پتیاره تویی و دخترای رنگ و وارنگ دورت... -

 ای زد روی جای زخمم. خندید و بوسه

 «خوب باش تو همیشه باشه؟ -

 «اس مگه میشه بد باشه؟خوبم من. آدم با داشتن برادری مثل تو که اینقدر وزه -

 اش باال رفت.صدای خنده

 «مرسی که اینقدر دوستم داری عزیزم -

 فشارش دادم. به خودم 

 «شوخی میکنم. معلومه دوست دارم... مثل تو مگه من پیدا میکنم که همیشه کنارم باشه؟ -

 «خواهش میکنم. حاال بگو بابت این همه لطفی که بهت کردم ویدام امشب دعوته؟ -

 ای به بازوش زدم که به لطف سیاوش سفت شده بود.ام باال رفت و ضربهصدای خنده

 «ای بگو نهآره. میگم وزه -

 «خداروشکر... -
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 «ول میکنی زن منو بیای کمک یا نه خودم بیام سراغت؟ -

صدای سیاوش بود. با خنده از سپهر فاصله گرفتم و به سمتش رفتم. سپهر کالفه وسایلش رو 

 گذاشت روی مبل. 

 «خداوکیلی ترانه چطوری تحمل میکنی اینو؟ آدم اینقدر نچسب و بداخالق؟ -

 «خواد...خیلی دلتم ب -

 سیاوش دوباره سر تا پام رو نگاه کرد و لب به گوشم چسبوند. 

ات هم درست مثل همون لباس قرمزه حال منو میتونی درک کنی که همین لباس پوشیده -

 «هم؟میریزه به

 چپ نگاهمون کرد و سیاوش با کالفگی. ام بلند شد و سپهر چپقههقه

 «سیاوش اینجارو خریدی؟ -

 «رتا چشمت درا -

 های از کارتون بیرونچه لبخندی زد و ظرفی من و سپهر باال رفت و سیاوش نیمصدای خنده

 اومده رو روی اُپن گذاشت. 

 «مبارکه آقا... خیلی قشنگ و سکسیه... -

 «سکسی یعنی چی اینجا؟ -
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 به شما اصال این فکرارویعنی خوراکه کارای خاک بر سریه، البته بال نسبت شما... راجع -

 «میکنم... اصال تو انگشتت بخوره به ترانه میکشمتن

ها کردم و انگار نه انگار ساعتی پیش خجالت زده و خندون خودم رو مشغول شستن ظرف

 هامون به هم گره خورده بود. تن

 «کتک الزم شدیا سپهر -

 «یه چیزی گفتم حاال... چند خریدی حاال؟ -

 «نیم. پیش خرید کردم...ومتری یک -

 «متره؟ چند -

 «متر ۱۲۰متره. ساختمون  ۵۰۰زیر بناش  -

 «خیلی خوبه آقا. مبارکه -

 «مبارکه صاحبش -

 «صاحبش کیه؟ -

 سیاوش اشاره کرد به من. 

 «اِ... زدی به نام ترانه -

 «نه هنوز دوتا چک مونده. سند رو بگیرم بله میزنم -

 نچی کردم. 
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 «باز شروع کردی سیاوش؟ -

 سپهر جلو اومد. 

 «باز شروع کرده؟ چیو -

 «من میگم نمیخوام، زوری میخواد بزنه به نام من -

 هایی بود که من شسته بودم. توجه و بی اهمیت مشغول پاک کردن ظرفسیاوش بی

 «خب چرا نمیخوای؟ -سپهر

 «؟چون پدرش در اومده تا اینجارو گرفته. واسه چی بزنه به نام من -

 «اس... مگه دلیل داره؟خب هدیه -سپهر

 «منم همینو میگم. گوش نمیده. مهریه که نخواست خب... اینم کادوی عروسیمونه -سیاوش

 نفسی بیرون دادم. 

 «اصال هر کاری دوست داری بکن -

 «معلومه که هرکاری دوست دارم میکنم -

 چشم غره رفتم و سپهر خندید. سیاوش رو کرد به سپهر. 

 «بیاید؟ جمع میشدین باهم میومدینچرا با مسعود نیومدی؟ ده تا ماشین میخواید  -

بابا اینا همه دیگه عیال وار شدن... مسعود میگفت برم خونه، دوش بگیرم، اماده شم برم  -

ر و تمیز وقتی که من لباس پوشیده، ت عد حاال ِکی اینو گفت؟بدنبال نازگل، بعد بیام دنبال تو...
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 بخواین آماده شید من رسیدم، بعدم از گفتم برو بابا تا تو و خانومت وسط خونه وایساده بودم.

 «االن بگم من شب میمونم...واسه برگشتمم ماشین میخواستم

 سیاوش ابرو باال برد و رو کرد به من.

 «عزیزم شما گفتی شب میتونه بمونه؟ -

 شونه باال انداختم. 

 «نه واال -

 سپهر ابرو باال برد.

 «اجازه نخواستم که ازتون. اطالع دادم... -

 ام گرفت، سیاوش هم. خنده

 «شوخی میکنم باهات احمق... بری ناراحت میشم اصال -

 سپهر چشم غره رفت به سیاوش.

 «آره تو ناراحت بشی یه درصد -

سیاوش خندید و تکذیب هم نکرد. آخرین بشقاب هم شستم و به دست سیاوش دادم برای 

سایلی که از خونه به اینجا حاال تمام ومون همیشه خوب بود. خشک کردنش. واقعا کار تیمی

 اومده سرجاش قرار گرفته بود. البته به لطف سیاوش و نظرهای من.

 «سپهر برو وسایلت رو بذار اونجا.. ول نکن روی مبل... -
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 «چشم عباس آقا... -

لباسات هم عوض کن، دو دقیقه دیگه میخوای وایسی جلوی منقل کباب درست کنی بو  -

 «میگیره

 چپ نگاهمچپهمون طور که ساک به دست میرفت سمت اتاق ه و سپهر سیاوش زد زیر خند

امیرعلی  دنی که اومدبعد اتکرد. میدونستم برای جلب کردن توجه ویدا اینطور تیپ زده بود. نفر

اش با سیاوش دست داد و من رو بغل کرد. لیدا با ذوق و لیدا بودند. امیرعلی با ادب همیشگی

 ه. هاش رو عوض کنرو کشید به سمت اتاق پایین تا لباس به ویال نگاه کرد و بعد دستم

 «چقدر خوشگله اینجا ترانه. مثل فیلما میمونه -

 «وای آره دیدی؟ عاشق اینجا شدم، همش اینجام دیگه کال -

 «حق داری واال... از کجا اومده اینجا حاال؟ -

 «سیاوش پیش خرید کرده بوده... -

 «ورهچقدر خوب. خیلی قشنگ و جمع و ج -

 «مرسی...ایشاهلل شمام بخرید. چه خبر؟ -

 «ردم. تو چه خبر؟ همه جات خوب شد دیگه؟هیچی واال.. چقدر سرد شده هوا مُ -

 «خوب شدم. چرا گل انداخته لپات؟ -

 خندید و حس کردم خجالت کشید. 
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 «زهرمار چرا میخندی؟ -

 «تقصیر منه این دور و بر تاریکه؟ -

  ام به هوا رفت.شلیک خنده

 «از دست شماها... -

 «ی جاهارو ببینم مردم از فضولی...بیا بریم بقیه -

 توی آالچیق نشسته بودیم و چای میخوردیم. خودم رو کشوندم کنار سپهر.

 «نمیری با سیاوش حرف بزنی؟ -

 نگاهم کرد. 

 «االن؟ -

 «تر شهآره... قبل اینکه شلوغ -

 «چی بگم؟ -

من بهش گفتم یه حسایی پیدا کردی به ویدا. گفت باید به زبون خودت باهاش حرف بزن.  -

 «باهاش حرف بزنم ببینم قصدش چیه

 «گفتی؟ -

 «آره -

 «پس چرا هنوز باهام خوش اخالقه؟ -



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

920 
 

 ام گرفت. خنده

ت رو بگیر اوا مگه شمره؟ برو توو حیاط من میگم بیاد پیشت... تا قبل اینکه ویدا برسه اجازه -

 «رو...ضیهکه همین امشب تموم کنی ق

 «نزنه منو؟ -

 «چرت نگو سپهر. برو... -

سپهر در کشویی آالچیق رو باز کرد و بیرون رفت، رفتم کنار سیاوش که داشت داخل  -

 "چیه؟"آالچیق چوب مینداخت. نگاهم کرد و با اشاره پرسید ی شومینه

 لب چسبوندم به گوشش. 

 «رف بزنهبرو سپهر توو حیاط منتظرته. میخواد باهات ح -

 سرش رو عقب کشید و اخم کرد و کالفه سر تکون داد و دست کشید به گوشش.

 «صدبار گفتم اینجوری دم گوش من زمزمه نکن... -

 لبخندم عمیق شد و نگاهش کردم که به سمت سپهر میرفت.
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 سیاوش

 به سپهر که دست به جیب آروم و قرار نداشت نزدیک شدم. 

 «چته؟ -

 «میدونی دیگه چمه... -

معرفت و رفاقت و ناموس  لبخندم رو قورت دادم. این پسر رو دوست داشتم، سر به هوا بود اما

 شد. سرش می

 «میدونم. خب؟ -

 «چی خب؟ -

 «میخوای با اینم دوست شی بعد یه ماه بندازیش اون ور؟ -

 نچی کرد.

 «اون اینجوری نیست... -

 «چطوری نیست؟ -

اونایی که یه ماه باهاشون بودم خودشون میدونستن که موندنی نیستن، من واسه  -

های دور و برم باهام بودن. مثل معامله. دل ل خرج کردنم و برنامهخوشگذرونی، اونا واسه پو

 «کسی رو نشکوندم خدایی

 حرف نگاهش کردم. بی
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 لی. از عقدتون نزدیک دو ماه و نیمببین... تا حاال واسم پیش نیومده همچین حسی و حا -

میگذره، هنوز از فکرم نرفته بیرون... نمیدونی از اون موقع چقدر جلوی خودمو گرفتم هیچی 

 «بهت نگم ولی دیگه امشب که داره میاد گفتم قبلش...

 یم. قدم شدها. اشاره کردم که باهام راه بیاد، همحرفش رو قطع کرد و نگاهم کرد. مثل پسربچه

سه سالش بود آوردنش موسسه. لباسای صورتی تنش بود، کثیف و پر از بغض بود... از همون  -

ی سالش که شد آوردیمش خونه ۱۸موقع که دیدمش حس کردم باید ازش مراقبت کنم. 

ای حسی غیر از اینکه اون دختر خواهرمونه داشته باشیم. کار کردیم خودمون. بدون اینکه لحظه

و دادیم، خرج لباس و لوازم آرایشش و هر چیزی که شاید اگر پدر و مادر و خرج دانشگاهش ر

جاها  . شایدم خیلی. نتونستم مادر باشم براش، اما پدر بودم، برادر بودمنداشت براش میخرید

، اما میدونم که نهایت تالشم رو کردم، تمام تالشم همین بوده. حاال هم قبل اینکه کم گذاشتم

به این فکر کن که این دختر از بیست و یک سالگی تنها  و قلبش ذهنشخودت رو بکنی توی 

ای که داره یکی منم یکی رضا. پس فردا عاشقش یا با دوستاش زندگی کرده، تمام خانواده

نکنی و بیای بگی مامانم میگه نمیخوامش چون یتیمه، نمیخوامش چون تنها زندگی کرده و 

هلل ابا خودت وا بکن سپهر. نمیگم همین اول بسم اش چی بوده. سنگاتومعلوم نیست گذشته

م خواس. نمیهمون طور که اون برام مثل خانوادهای باید بگیریش. اما توام برای من مثل خانواده

رو  من رو مجبور کنید بینتون یکیکه به مشکل خوردین بعد  بدون فکر وارد یه رابطه بشید

 «انتخاب کنم...

 حرف قدم برمیداشت، ذهنش رو مشغول کرده بودم. بی
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ات، به اون که غیر من و ترانه و رضا کسی رو نداره. سر من فکراتو بکن امشب. به خانواده -

و ترانه دیدی که باباش چطوری بود و هنوز چطوری هست. دیدی که توی عقدمون چقدر 

 «بهتر از صلح آخرهی اینا فکر کن... جنگ اول همه در گوشی حرف زدن. به همه

 سری تکون داد.

خر تر از ترانه نباشم، کمترم نیستم. اگر بخوامش میخوامش  هباشه... ولی... اگه من کل -

 «بعدم یتیم بوده... این که مشکل نیست! سیاوش... دیگران برام مهم نیستن...

 لبخند زدم به کله خری ترانه!

میفهمم، تو میفهمی، ترانه میفهمه، اما شاید میدونم، معلومه که مشکل نیست، اما اینو من  -

دی. هنوز اونقدر هم گیر نیافتامادر و پدرت و خانوادت نفهمن. درست بشین و باال و پایین کن. 

شاید یه ماه دیگه یادت رفت... ببین می ارزه خودت رو بیاری توی همچین داستانی یا نه. با 

ترانه نیستین حتی شاید مامان تو سخت گیر تر  یشناختی که از خانوادت دارم کمتر از خانواده

 «از مامان ترانه باشه

 نفس بیرون داد.

 «متاسفانه -

اگر االن فکر بعد رو کنی خیلی بهتره. تا بخوای با کلی وابستگی ازش جدا شی به خاطر  -

 «اختالفات خانوادگی

 «من واسه این چیزا جدا نمیشم سیاوش... -
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ای هم هیه چیز دیگ .رو بکن. تصمیمت رو که گرفتی بیا بهم بگو ای. اما فکراتمیدونم وزه -

 «هست که باید بهت بگم

 «چی؟ -

چی گفتم االن؟ گفتم فکرات رو کردی و به جواب رسیدی بهت میگم... تازه اگه جوابت این  -

 یی اینا کنار بیای... اگر نه که این مسئله کامال یه چیز خصوصیه و ربطباشه که میتونی با همه

 «به تو نداره

 نگاهش رو با غیظ برگردوند. 

 «توام با این پلیس بازیات... -

 «ات میکنم اون وقتتا فکرات رو نکردی نمیری تیک و تاک بزنیا... میزنم نصفه -

 خندید و کمی صورتش باز شد. 

ید اباشه بابا وحشی. آدم آخه جرعت میکنه جلو تو و رضا با آشناتون تیک بزنه؟ اندازه گوریل -

 «جفتتون

 «آدم باش... -

 «باشه توام با رضا صحبت کن بهش بگو نیاد یهو خرخره منو بگیره -

ات رو بگیره حرفی نیست. خود تو وقتی منو ترانه من صحبت میکنم ولی اگه بخواد خرخره -

 «رو فهمیدی خرخره منو نگرفتی؟

 «چی میخواستی؟ وقیحام برات خریدم... دیگه نه چه خرخره گرفتنی بود؟ تازه چایی -
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 ام باال رفت و چرخیدم که راه اومده رو برگردیم. قهقهه

 «اونم یه مدلش بود دیگه -

 ترانه رو دیدم که پتو پیچیده دور تنش نزدیکم میشه. 

 «سرما میخوری چرا اومدی بیرون؟ چی شده عزیزم؟ -

 «رسیدنها بیان توو... مسعود و رضا اینا باهم ریموت رو بزن بچه -

 العملش. هر سه ایستادیم و منتظر. امیرعلیاش گرفت از عکسنگاه سپهر گرد شد و ترانه خنده

ها پارک شد و اول رضا و ویدا به سمتمون اومدن. رضا با من و لیدا هم بهمون پیوستند. ماشین

ز او سپهر دست داد و پیشونی ترانه رو بوسید. به شکل عجیبی ترانه رو دوست داشت و من 

ار. لبخندی زد با دیدنم. دلتنگ شده بود انگی بینشون به شدت لذت میبردم. ویدا هم این رابطه

بغلم  ش رو گرفتم تویانحیف م جلوی ترانه. دست جلو بردم و تنتردید داشت برای بغل کردن

 و دست کشیدم به کمرش. 

 «خوبی؟ -

 «خوبم. تو خوبی؟ -

 «شکر -

 ازم جدا شد و دست جلوی سپهر دراز کرد. 

 «سالم... -

 «سالم.... -
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 سپهر همیشه پررو، حاال که انگار کمی هول شده بود. گلویی صاف کردم. 

 «ویدا جان آقا سپهر یکی از دوستای خوب منو ترانه. فکر کنم آشنا شدید توی جشن عقد -

 ویدا لبخند کمرنگی زد و دستش رو فشرد.

 «شبختمبله خیلی خو -

 «چنینهم -

ای بود که از دهن سپهر بیرون اومد و باعث شد من و ترانه لبخندمون رو فرو این تنها کلمه

ی عهشون هر دفعه بهتر از دفبدیم. ویدا با ترانه روبوسی کرد و من خوشحال بودم از اینکه رابطه

ت د همیشه مودب دسمسعود مرای نبودن ترانه. شد. البته به خاطر هوشمندی و کینهقبل می

یرینی رو ی ششد. جعبهدختری که شاید یکی دوبار بیشتر ندیده بودمش نزدیک می در دست

 هم پشت سرشون رفتن و من ها همراه ترانه داخلدخترازش گرفتم و با هر دو دست دادم. 

. رضا که قبال اینجارو دیده بود، توی آشپزخونه دنبال چیزی ای گذاشتن شیرینی توی یخچالبر

 میگشت. 

 «چی میخوای؟ -

 گل بزرگ گل رز رو نشونم داد. دسته

 «ویدا گرفته برای ترانه. گلدون دارین اینجا؟ -

 «نه ولی یه چیزی پیدا میکنم. خوبی تو؟ -

 «خوبم... چقدر قشنگ شده اینجا با این وسایل جدید -
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 «قربونت -

ببخشید امروز نشد بیام کمکت. گفتم وایسا فردا بار بیاریم که باشگاه تعطیل باشه گوش  -

 «ندادی

 «زر نزن. به اندازه کافی هم توی باشگاه هم آموزشگاه بهت مدیونم... -

 «چرت نگو. میزونه همه چی؟ بهتر شده ترانه؟ -

 «آره. شکر خوبه -

 «کردم... میخوای؟ی عروسی چی شد؟ من یه وام برات اوکی قضیه -

 «معلوم نیست فعال. چقدر هست؟ -

ولی خب ماهی یک  درصده که بیشتر کارمزده تا سود ۳-۲تومن... سودش خیلی کمه،  ۶۰ -

 «و نیم قسطشه

 «از کجا؟ -

 «یه آشنا پیدا کردم توی بانک. مطمئنه -

 «این یکی یا نهبدهی دارم فعال... نمیدونم مغزم جا داره واسه ... خیلی قسط و نمیدونم -

 «احتیاج داری بهش یا نه؟ -

 «ماه عسل دارم... ولی بعدش صفر میشم...ببین واسه یه عروسی آبرومند و یه  -

 «صفر که نمیشی... کلی کادو بهتون میدن. روی اونا هم حساب کن -
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م رنمیدونم... اونا رو میدم ترانه... هر کاری دوست داره کنه. زشته من کادو عروسی رو بگی -

 «هام...بدم جای قرض و قوله

 «کجاش زشته؟ -

 ترانه بود. برگشتم سمتش.

 «سرتق گوش وایسادی؟ -

نه. شنیدم خب... بعدم االن وقت این حرفا نیست.. رضا جانم ممنون بابت پیشنهادت ولی  -

وام نمیخوایم، چون عروسی شلوغی هم نداریم، کادوهامونم هست میدیم جای قرضامون... 

 «خوشگلتون هم ممنون... حاال هم برید پیش بقیهبابت گل 

 سرتق خودم بود.رضا خندید و من دستش رو کشیدم به سمت خودم و بغلش کردم. 

 «چشم ترانه خانم امر دیگه؟ -

 «رضا باز گفتی ترانه خانم؟ -

 «خانمی از بس -

 «زبون نریز. الکلت کو؟ -

 «اونم آوردم خدمتتون توی کیفمه، امر دیگه؟ -

 «ی برو از خودت پذیرایی کن تا من واسه گل خوشگلتون یه چیزی پیدا کنمهیچ -

 «چشم... -
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ها هم پشت سرش به سمت در خروج رفتند. ترانه رفت سراغ پارچ بزرگ و رضا رفت و دختر

 گرفت زیر شیر آب. 

 «سیاوش چه حرفی بود داشتی میزدی؟ -

 «چه حرفی زدم؟ -

 «و از این حرفا؟ زشته و پول کادوهارو نمیشه بردارم -

 «خب... -

 پرید وسط حرفم. 

 «خب؟ پس اون کادوها هم برای جفتمونه این زندگی جفتمونه سیاوش. -

 «باشه دعوام نکن -

 اش. ام گرفت از حرکت عصبیگل رو فرو کرد داخل پارچ. خنده

 «غلط کردم من. چرا قاطی میکنی؟ -

 اش گرفت. میون عصبانیت خنده

 ...«آخه -

 سر جلوبردم و لبش رو سفت بوسیدم. 

 «آخه نداره. هر چی تو بگی همونه. بیا بریم... -

 دستش رو کشیدم به سمت در که همون موقع سپهر در رو باز کرد. 
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 «سیاوش ریموت رو بزن میالد رسیده -

اون شب با خنده و شوخی گذشت، ترانه میخندید و مهم ترین چیز هم همین بود. سپهر آروم 

سر  هاو میفهمیدم که ذهنش عجیب درگیر شده، بچهای به نظر میرسید هر وقت دیگه تر از

ود و ی جمع ببه سرش میذاشتن و چیزی نمیگفت. ویدا هم مثل همیشه آروم، کز کرده گوشه

نه ها شرکت کمجبورش میکرد توی جمع و بین بحثتنها کسی که مدام باهاش حرف میزد و 

ی این دختر رو به من شنید و یکبار هم ندیدم به که اعتراف عاشقانهترانه بود. ترانه... زنی 

روش بیاره و باهاش بدرفتاری کنه. باید سر تا پاش رو طال میگرفتم. ساعت نزدیک دو شب، 

مسعود و دوست دخترش به همراه محبوبه و میالد و دختری که نفهمیدم ارتباطش با محبوبه 

ش اومده ویال رو به مقصد تهران ترک کردند و اصرار چی بود و حس کرده بودم از رضا خوش

های ما باعث نشد که بموندد، دوست دختر مسعود نمیتونست شب رو جایی بمونه و فامیل 

ی یک فامیل دیگه. حاال به کمک سپهر داشتم آالچیق رو محبوبه هم صبح باید میرفت خونه

 جمع میکردم. 

 «اینجوری نباش... -

 نگاهم کرد.  از فکر بیرون اومد و

 «چه طوری؟ -

 «ایگرفته -

 «گرفته نیستم -
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 «چته پس؟ -

 «هیچی فکر میکنم به حرفات -

 «نمیگفتم که شبت خراب نشه هم اینارو االناگه میدونستم میریزی به -

 «ر شدمصِچرا خراب؟ حالم خوبه اتفاقا. حس میکنم بیشتر مُ -

 «وحشی شدی تا مصرای که من میبینم حس میکنم بیشتر این قیافه -

 اش گرفت و موفق شده بودم انگار برای خندوندش. خنده

 «حاال یه بارم من وحشی شم نمیشه؟ کال وحشی شدن رو به کل برداشتی واسه خودت؟ -

 «آشغال من کی وحشی بودم آخه؟ -

 «هاییتو همیشه با من مثل وحشی -

 «چرت میگی دیگه -

 «چیزی هست بدید من ببرم -

 بود، سپهر سریع برگشت و سعی کرد عادی باشه. صدای ویدا 

 «سنگینه من خودم میارم -

 «راهی نیست بدید من میبرم -

 «ای نیست من خودم میارم. شما بفرمایید داخل سردهمسئله -
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هام رو ویدا نگاهی به من کرد و من اشاره کردم که بره. این روی سپهر رو ندیده بودم. لب

 شد. ام رو میدید. پررو مینخندم. تازگی این سپهر زیاد خندهروی هم فشار دادم تا 

 «دیدی گفتم وحشی شدی - 

 متعجب نگاهم کرد. 

 «چرا؟ چی گفتم مگه؟ -

 «یعنی چی شما بفرمایید توو؟ خب به تو چه. شاید بخواد اینجا وایسه -

 ابروهاش باال رفت و متعجب و بی حرف نگاهم کرد. 

 «چته؟ چرا خشکت زده؟ -

 «بد حرف زدم یعنی؟ -

 ام باالخره به ضرب و زور نشست روی لبم. خنده

 «نه حاال اون جوری... ولی خیلی خوبم حرف نزدی... -

 هنوز با اون نگاه عجیب خیره شده بود به صورتم. 

 «برم عذرخواهی کنم؟ -

 «نه خیر... الزم نیست... بیا بریم دیگه -

 سینی رو از دستش گرفتم، خشکش زده بود. 

 «سپهر تکون بخور تا نزدم توی صورتت -
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وار ام رو دیدم که شلبه ناچار دنبالم راه افتاد. این پسر عجیب بامزه بود. داخل که شدم، ترانه

شرت ستش رو پوشیده و تند و تند مشغول تمیز کردن آشپزخونه تی ی بلند من رو باچهارخونه

نجا ام گرفت. کاش میشد همیبزرگ بود! خندههزاران سایز براش لباس . بود با کمک لیدا و ویدا

اش میکردم. سینی رو روی اپن گذاشتم و نگاهش به من افتاد که داشتم با لبخندی یک لقمه

 کمرنگ باال و پایین تنش رو نگاه میکردم. خجول خندید. 

 «آخه خیلی راحته -

 اعثِ ای که بسهای روی پیشونیش زدم. بوام آزاد شد. دست پشت سرش گذاشتم و بوسهخنده

لبخند کمرنگ ویدا و لیدا شد. کاپشنم رو در آوردم و چرخیدم سمت نشیمن. امیرعلی داشت 

 چرت می زد. سپهر با پا کوبید به پاش. 

 «میخوای بخوابی پاشو گمشو توی اتاق. ما میخوایم شب بیداری کنیم -

 هاش. امیرعلی ترسیده نگاهش کرد و دست کشید به چشم

 «هفت صبح بیدارمگوساله از  -

 «شرکت بودم... ۸فکر میکنی من تا دوازده خوابیدم؟ منم  -

 رو کردم به سپهر. 

اس... امیرعلی برو توی اتاق، هم میگم وحشی شدی میگی نه. چیکارش داری خب خسته -

 «تخت هست هم تشک. هر طور راحتی بخواب...
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میذاره بخوابم؟ تا این نخوابه من اش نه داداش... فکر میکنی این یابو با این صدای نکره -

 «نمیتونم یه خواب راحت داشته باشم...

سپهر خندید و این یعنی حرف امیرعلی رو تایید کرد. رضا از اتاق بیرون اومد و دیدم که لباس 

 راحتی پوشیده و به سمت آشپزخونه رفت. نگاهش کردم. 

 «ی ما؟چی میخوای تو هی توی آشپزخونه -

 «تا همو جر ندادن دم کنم اینا بخورن ای چیزیای قهوهچاییمیخوام یه  -

 سری تکون دادم. 

ای که اون درست میکنه زمین تا آسمون با شماها فکر خوبیه. اما بذار ترانه دم کنه. چایی -

 «فرق داره

 ای گفت و خدا خواسته عقب کشید.ترانه پشتش بهم بود که دیدم خندید. رضا باشه

دیگه از دست شما دوتا نمیدونم سر به کدوم بیابون بذارم. بابا... دیگه دوساله به خدا  -سپهر

 « هم زدینحالم رو به باهمید... چرا مثل روزای اول اینقدر واسه هم پپسی باز میکنید؟

 ترانه چشم نازک کرد براش. 

 «تا چشمات در بیاد... -

 هاش رو قلمبه کرد. چشم

 «در اومد -
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نوبت خودتم میرسه...  –اشاره نامحسوسی کرد به ویدا  –حاال مسخره کن آقا سپهر  -ترانه

 «که بعدا به ضررت میشه بهتره االن واسه خودت تبلیغ منفی نکنی

اش گرفت و من هم. رضا با شومینه ور میرفت و امیرعلی همچنان چرت میزد که سپهر خنده

هایی که تا لیدا برای همه چای ریخت. توی لیوانباالخره کار داخل آشپزخونه تموم شد و 

ای که مسعود آورده بود رو روی میز گذاشت و ی شیرینیام بود! ترانه جعبهدیروز توی خونه

 ی بدجنس همسپهر مثل همیشه حمله نکرد. مثال شاید برای حفظ آبرو جلوی ویدا. ترانه

 ای بزرگی گرفت جلوی دهن سپهر. خامهنون

 «ه یه امشب رژیمت رو بشکون... اصال نخوری ناراحت میشمجون تران -

امیرعلی و لیدا با حالتی خندون و عجیب غریب به این شو نگاه کردن و ویدا هم بی حرف به 

و از رهاش خط و نشون کشید برای ترانه و شیرینیترانه و سپهر خیره شده بود. سپهر با چشم

 دستش گرفت. 

وگرنه میدونی که... من مثل آقا سیاوش اصال بدم میاد لب بزنم  فقط به خاطر گل روی تو... -

 «به این قندی جات

 ترانه خندید و نگاهم کرد.

 «سیاوش قول داده کیک عروسیمون رو بخوره -

 «اش نگران نباشزوری میکنم توی حلق -رضا

 «غلط کرده نخوره... -سپهر



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

936 
 

 «دیگه کیک عروسی خوردن داره خدایی... -امیرعلی

 «وا سیاوش یعنی تو کال نمیخوری کیک و اینا؟ -لیدا

 ابرو باال بردم. ویدا لبخند کمرنگی زد.

 «سالگی من بود... ۱۸خورد تولد  ایخامه آخرین باری که دیدم کیک -

 ترانه لبخندش عمیق شد و نگاه سپهر رو دیدم که ناخودآگاه خیره شده به لبخند ویدا.

 «ویدا عکس نداری از اون موقع؟ -ترانه

 «ی دیگه بیارم ببینیچرا دارم، یادم بنداز دفعه -

 «باشه -

 «سالگی شما یعنی میشه چند سال پیش؟ ۱۸خب تولد  -سپهر

ی سرانگشتی نگاهش کرد و جواب زبلِ زرنگِ وزه. میخواست سنش رو دربیاره. ویدا با محاسبه

 داد. 

 «سال پیش حدودا ۸ -

 سپهر سری تکون داد. 

 «آهان... -

 ترانه خودش رو به سمت سپهر کشید. 

 «توام فکر کنم همون موقع بود که رژیمت رو شروع کردی نه؟ -
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 هم فشرد. هاش رو بهسپهر لب

حیف االن ازدواج کردی و شوهرت یه نره خره... وگرنه دوباره همون بالیی که وسط بهمن  -

 «توی ویالی دماوند سرت آوردم اینجام سرت میاوردم

 ی سپهر. و مشت کوبید به سینه ترانه خندید

 «دستت بهم بخوره میگم سیاوش همون بال رو سر خودت بیاره -

 ابرو باال بردم. 

 «چشم منو دور دیده بودی تو... چه غلطی کردی مگه؟ -

 «این سپهر خیلی وحشیه... شوخی شهرستانی زیاد میکنه -لیدا

 «باید ازش حذر کنی حتمادیگه کسی که توی باشگاه شوخی شهرستانی کنه  -امیرعلی

 «ی پیش یه وزن دو کیلویی پرت کرد سمت میالدسیاوش هفته -رضا

 ی سپهر باال رفت. صدای خنده

 «حقش بود یابو. سه ساعت بود صداش میکردم جواب نمیداد -

 «خب احمق هندزفری توی گوشش بود -رضا

م داره نادیده میگیره خب من چه میدونستم از این هندزفری جدیدا خریده. فکر کرد -سپهر

 «منو

 سری به عالمت تاسف تکون دادم و رو کردم به ترانه.
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 «عزیزم چیکارت کرده بود توی دماوند؟ -

 ترانه پشت چشمی نازک کرد برای سپهر. 

هیچی من دبیرستانی بودم، یه روز بعد مدرسه اومدن دنبالم رفتیم ویال، از این تعطیلی های  -

اش رفته بود سر قرار، میخواست بابای سپهر اومده بودن و خود عجوزهمامان ای بود. وسط هفته

ام ام سر رفته بود هر چیبا ماشین خودش بیاد. بعد وسط زمستونم بود اونجا سرد، منم حوصله

بهش زنگ میزدم جواب نمیداد منم بیخیال شدم گفتم بیشعور منو فروخت به دخترای 

 حرصم گرفت که تعطیلیمو. صبح پاشدم دیدم اومده توی اتاق من خوابیده، منم دانشگاهش

ام منو دنبال کرد منم فرار کردم رفتم ریختم روش. این وحشی پارچ آب یخ خراب کرده بود

 «هولم داد توی استخر یخ زدهرسید بهم آخرم که توی حیاط 

 جمع شد.اش ی من خندهی سپهر باال رفت و با چشم غرهصدای خنده

 «وحشیه از بس -امیرعلی

 «نگفتی یه چیزیش میشه رو یخ آخه؟ -لیدا

تم صدبار بهت گف آقا سیاوش –بعد رو کرد به من  –بابا جوون بودم نمیفهمیدم که  -سپهر

ردم پهر مُکه آی س و گریه و زاری بعدشم بگو ترانه خانم. مظلوم نمایی .منو اینجوری نگاه نکن

ی اول پشیمون شده بودم دستشو گرفتم ، منم که کال از لحظهو اینا دستمو بگیرو یخ زدم و 

رید پ سریع خودش و بعد منو کشید توی آب لجن که نصفش یخ زده بود که نامردی نکرد

 «بیرون...
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حاال بقیه داشتن بهش میخندیدن و ترانه با نگاهی پیروزمندانه نگاهش میکرد. سپهر هم 

 خندید.

 «یادته؟ بعدش چه سرمایی خوردیم -

 ترانه سری به عالمت مثبت تکون داد.

 «آره بابا من دو هفته نرفتم مدرسه... -

 «منم دیگه کال نرفتم دانشگاه تا بعد عید -سپهر

ها بلند شد. این بشر دیوانه بود. ساعت نزدیک به چهار صبح بود که آماده می صدای خنده

ا خواب شو و رضپایین، ویدا روی مبل تختاتاق شدیم برای خواب. امیرعلی و لیدا روی تخت 

و سپهر روی تشک هایی که وسط نشیمن انداخته بودیم. لیوان آبی برای ترانه ریختم و همون 

 ی چوبی میرفتم رو کردم به سپهر. طور که به سمت پله

 «ها. بخواب بذار همه بخوابنکرم نریزی -

 پتو رو کشید روی تنش. 

 «رخوابم بابا خودم. شب بخی -

 «شب بخیر -

در کشویی اتاق رو باز کردم و داخل شدم. موهاش رو شونه میکرد و شلوار چهارخونه رو در 

 شرت به تن داشت. آورده بود و فقط تی

 «خسته شدی امروز... -



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

940 
 

 از داخل آیینه نگاهم کرد. 

 «من یا تو؟ از صبح سرپایی... من یه دوساعت چرت زدم... تو که اصال... -

 اش. ای نشوندم روی گونهوسهخم شدم و ب

 «خوبم من -

 «ویدا و لیدا رفتن توی اتاق؟ -

نه... هر چی لیدا بهش گفت قبول نکرد... منم تعارف زدم بیاد پیش تو بخوابه گفت نه راحته  -

 «اونجا

 «تعارف که نمیکنه؟ -

 «نه بابا... یه لقمه خوابه دیگه -

 «باشه پس... -

های معطر کرده بود. به همه جا زندگی حمام رو پر از شمعوارد حمام شدم و مسواک زدم. 

 برگشتم تا گردن زیر پتو بود.آورد این دختر. وقتی می

 «اگه سردته فن رو بیشتر کنم -

 «نه خوبه -

 ام گذاشت.حرف تن جلو کشید و سر به سینهچراغ رو خاموش کردم و خزیدم زیر پتو. بی

 «مرسی بابت همه چیز سیاوش -
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 بوسه زدم روی موهاش. 

 «مرسی کنارمی. تو باش، بخند، من دنیارو میریزم به پات -

 تنم رو بیشتر فشرد به خودش.

 «نگی... با اون لباس قرمز امروزتفربخواب توت -

 «هافکرت مشغولش شده -

 «اصال عجیب -

 «دیوونه -

 «خوب بخوابی -

 «توام... -

 از چند لحظه صدام زد. سکوت شد و حس کردم که بخواب رفت اما بعد

 «سیاوش؟ -

 «جان... -

 «دوستت دارم -

 لبخندم عمیق شد، دوباره موهاش رو بوسیدم.

 «عاشقتم. بخواب -

 و حاال خوابش برد. 
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هام باز شد از هم. اتاق هنوز کامل روشن نم بارونی که میخورد روی شیرونی چشمبا صدای نم

 ام بود و حاال کنارها روی میز بغل تخت خونهنشده بود، چشم چرخوندم و به ساعتی که سال

ه دقیقه. نگاه چرخوندم سمت ترانه و لبخند نشست روی این تخت بود نگاه کردم. هشت و د

هام. همیشه خوابیدن هاش رو دوست داشتم. مثل نوزادی جمع شده بود توی خودش. سر لب

ام ترین صدا از تخت بیرون بیپایین آوردم و آروم موهای براقش رو بوسیدم. سعی کردم با کم 

اومدم سپهر رو دیدم که نشسته روی مبل، بی هارو پایین میو لباس بپوشم. وقتی که پله

ه ها برگشت و ترسیدحرکت خیره بود به صورت ویدا در خواب. با شنیدن صدای پام مثل دزد

به شدت سرد  نگاهم کرد. لبخندم رو خوردم و بهش اشاره کردم که همراهم بیرون بیاد. هوا

بود، کاپشنم رو پوشیدم و اون هم کاپشنش رو چنگ زد. بی حرف تا ماشین رفتیم و سوار 

شدیم، روشن کردم و ایستادم تا کمی ماشین گرم بشه. هوا مخلوطی از بارش بارون و برف 

 بود. 

 «هیچی نمیگی؟ میخوای سرم رو ببری؟ -

 نگاهش کردم. 

 «چرا فکر میکنی من شمرم؟ -

 «خبهستی  -

 «زر نزن. چته؟ چرا نخوابیدی درست؟ -

 «تو چرا نخوابیدی؟ -
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 «من همیشه همینقدر میخوابم مهندس. ولی تورو میدونم که مثل خرس میمونی -

 «ام بود به خاطر مشروب لعنتی. پاشدم... دیگه خوابم نبردنمیدونم... دم دمای صبح تشنه -

 «زر نزن. درست تعریف کن -

 همزمان دنده عقب گرفتم. نگاه ازم گرفت و من 

دیدم پتو از روش رفته کنار. پاشدم که پتوش رو درست کنم دیگه نفهمیدم چی شد دیدم تو  -

 «اومدی

 سری تکون دادم و دوباره ریموت رو فشار دادم تا در بسته بشه. 

 «که اینطور... پس دید میزدی -

 نچی کرد. 

 «حرف مفت نزن سیاوش. دید چیه؟ هیزم من خدایی؟ -

 نیم نگاهی بهش انداختم. 

 «ات رو پیچیده بودماگه هیز بودی که تا االن صدبار نسخه -

 «میدونم... باور کن جور بدی نگاهش نمیکردم... ولی... -

 «ولی چی؟ -

 «به نظرم خیلی قشنگه. چطوری مادر پدرش ولش کردن؟ -

 لبخند تلخی زدم. 
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میگفت زشتم من. حتما یه چیزیم بوده  اش دوست نداشت بره توی اجتماع...سالگی ۱۸-۱۹ -

... انگار یه ای از مامان بابامون نداریمکه ولم کردن... اون بر عکس من و رضا که هیچ خاطره

 «چیزایی یادشه... این خیلی دردناک تره

 عصبی چشم دوخت به بیرون.

 «خب... فکراتو کردی یا باز وقت میخوای؟ -

نیست... من االن هیچ شناختی ازش  مشکلی بخواد... دیگهیعنی... اگر اونم میخوامش...  -

ره نمیذارم هم بخوی چیزامونم بهندارم، اما حسم بهش خیلی مثبته... اگر باهم آشنا بشیم و بقیه

 «مون رو بگیره. مطمئن باش. حرفم حرفههیچی جلوی رابطه

 سری تکون دادم. 

 «خوبه -

 «خب اون از چه نوع مردی خوشش میاد؟ -

اش باشه. از بچگی تا االن دوتا حامی داشته، یکی من یکی ون یکی رو میخواد که حامیا -

ای که اش رو از دست داده. من ازدواج کردم و طبعا دوست ندارم از توجهرضا، یه جورایی یکی

باید به ترانه بکنم بزنم. نه که براش کم بذارما اما دیگه متاهل شدم... رضا هم بدتر از من مثل 

یکی  اش بایدکار میکنه... پس فردا اونم ازدواج کنه، میمونه تنها، واسه همین مرد زندگیسگ 

 «باشه که جای من و رضا رو پر کنه. میفهمی چی میگم؟ یه مرد. مرد واقعی...

 با حالتی عجیب و غریب خیره شد به نیم رخم، نگاهش کردم. 
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 «چته؟-

 «به نظرت مرد واقعی هستم من؟ -

 هام.نشست روی لب لبخند کمرنگی

و ترانه بهم ثابت شد که واقعا مردی و ناموس سرت  ت منپررو نشی ولی آره. سر مشکال -

 «میشه

 گرم شده بود انگار.لبخندش رو حس کردم. دل

 «خداروشکر. اینو تو بگی خیلی خوبه -

 «چرا اونوقت؟ -

هستی کامال مختص به تو خودت واسه من مثل الگو میمونی خب... چیزی که برای ترانه  -

اس. کسی اگه نبینه باهاش چطوری رفتار میکنی باور نمیکنه که اینقدر با ترانه نرمی و ترانه

منعطف... من این اخالقت رو خیلی دوست دارم... یعنی همیشه خداروشکر میکنم که با آدمی 

 «مثل تو ازدواج کرده...

 ام تنگ شده بود؟عجیب بود که دلم برای ترانه

 «ف داریلط -

 «حاال اون چیزی که دیشب میخواستی بگی رو میگی؟ -

 ایستادم جلوی نانوایی.
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 «باشه فعال برو چندتا نون بگیر منم برم سوپر مارکت... حرف میزنیم -

ب ای نون بربری گرفت جلوی دهنم و سر عقبعد از چند دقیقه هر دو برگشتیم به ماشین و تکه

 کشیدم. 

 «گمشو اون ور... -

 خندید. 

 «چرا؟ خواستم بهت محبت کنم -

 «نمیخواد محبت کنی... -

 خندید و من راه افتادم. 

 «خب؟ -

 «چی خب؟ -

 «بگو دیگه... -

چیزی که میخوام بهت بگم، یه چیز کامال شخصیه. اگر فکر میکنی توان این رو نداری که  -

ه دوست ندارم یه روزی بپیش خودت نگه داری و یا هضمش کنی اصال به ویدا نزدیک نشو... 

 «روش بیاری یا بهش سرکوفت بزنی

 ابرو باال برد و نگاهم کرد. استرس گرفته بود. 
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حرفی که میزنم بابت اینه که مثل برادرم میمونی دوست ندارم فردا روزی این مسئله رو  -

 «بفهمی و از من ناراحت شی که چرا نگفتم

 «سیاوش حرفت رو بزن -

 نفس بیرون دادم.

ند سال پیش من فهمیدم که ویدا نسبت به من یه حسایی داره و خب پیش من اعتراف چ -

کرد... من مجبور شدم واسه اینکه این حس رو فراموش کنه ازش فاصله بگیرم... اما خب... یه 

ذره طول کشید تا این حس از بین بره و حتی زمانی که من با ترانه دوست بودم بحثمون شد 

رایی اعتراف کرد... یعنی ترانه هم میدونه و در جریانه... اما االن خداروشکر و جلوی ترانه یه جو

 «سر عقل اومده و ترانه رو خیلی دوست داره و من رو خیلی تشویق کرد که زودتر ازدواج کنم...

 بی حرف و حرکت خیره شده بود به رو به رو. 

میشن  ی با کمبود محبت پدر بزرگالبته... اینم باید بدونی که دخترایی مثل ویدا که از بچگ -

م که ون میکنه... من کامال میفهمیدششاید گاهی ضعف نشون بدن نسبت به کسی که حمایت

حسی که از طرف اون به وجود اومده دلیلش چی بوده... خودش هم وقتی که کمی از من 

 عشق و عالقه نبوده، ضعفی بوده که اون نسبت به کسی که نفاصله گرفت فهمید که ای

اش بوده پیدا کرده. برای همین جایی برای نگرانی نیست. فقط خواستم اینو بدونی، چون حامی

و صد در صد تو براش از ویدا عزیزتری و بخواد  میدونه و تو هم مثل برادرش میمونیترانه 

روزی این موضوع رو بهت بگه تا از غرورت محافظت کنه یا اصال روزی خود ویدا بهت بگه، 

ای بشنوی خودم بهت بگم و این خواستم قبل از اینکه از دهن هر کس دیگه برای همین
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ی ویدا که خودش هم اطمینان رو بهت بدم که هیچ چیز نبوده جز حس بچگانه و کورکورانه

 «متوجه شد و دست کشید...

 ی نون هم توی دستش یخ زده بود. هنوز ساکت بود و تیکه

 «مُردی سپهر؟ -

 «آره -

زده گفت. جوری که باعث شد تا وقتی برسیم حرفی نزنم. ماشین رو پارک کردم و سرد و یخ

 پیاده شدیم، نون هارو به دستم داد. 

 «من میرم. بی زحمت ساکم رو بیارید تهران. میام میگیرم -

 هام پیچید توی هم.چرخید که بره سمت ماشین. بازوش رو گرفتم و اخم

 «جا زدی نه؟ -

 م کرد.برگشت و بی حرف نگاه

اینایی که گفتم در برابر حرفایی که قراره بشنوی چیزی نبود... اگه جا زدی هری، نبینمت  -

 «دیگه دوروبرش...

 چشم روی هم فشرد. 

چیه؟ عاشق نشدی تو تاحاال؟ دوست دختر نداشتی؟ سکس نداشتی؟ پیامبر بودی خبر  -

 «نداشتم؟
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-»... 

مرد و مردونه هر چی که بود و نبود بهت گفتم سپهر... حاال اگه با این همه کثافت  با توام؟ -

ای که کردی انتظار داری یه دختر آفتاب مهتاب ندیده بیافته توو دامنت همین االن بشین کاری

 «جلوی چشمام نیا... همپشت ماشینت و برو تا چند وقت

اهمیت به نگاهش چرخیدم  ن نگاهم کرد. بیهاش رو باز کرد و غمگیبازوش رو ول کردم. چشم

ارو هی خریدهام تیز بود برای صدای پاش. نزدیکم شد و کیسهرفتم، گوش و سمت ورودی

اش اما باز هم نادیدهازم گرفت و همراهم داخل اومد. لبخندی کج و محو نشست روی لبم. 

م. ترانه هارو باال رفتصدا پلهگرفتم. وسایل رو توی آشپزخونه گذاشتم و دوباره آروم و بی سرو 

هام رو در آوردم و وارد حمام شدم. دوش رو نشون میداد. لباس ۹هنوز غرق خواب بود و ساعت 

 آبگرم حالم رو جا میاورد.
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 ترانه 

ای گره زده دور کمر چشم که باز کردم مَردم رو دیدم ایستاده رو به روی کمد دیواری و حوله

برگشت  دنم روای برهنه و جذاب. لبخند نشست روی لبم و انگار که حس کرد بیدار شو باالتنه

 و با دیدنم لبخند زد.

 «صبح بخیر نبات... به چی میخندی؟ -

 ی دور صورتم نگاهش کردم. های باد کرده و موهای آشفتهتنم رو کشیدم و از الی چشم

 « صبح پاشی ببینی یه مرد جذاب باال سرته معلومه میخندی -

تخت انداخت. دستش رفت لبخندش عمیق شد و کامل چرخید به سمتم و خودش رو کنارم رو 

  طوالنی لبم رو بوسید.زیر سرم و 

 «زبون نریز اول صبحی... خواب آلو -

 اش.لبخند زدم از بوسه

 «ها بیدار شدن؟بچه -

 «فقط سپهر بیدار بود -

 هام گرد شد. چشم

 «سپهر؟ جدی؟ چش بوده که بیدار شده؟ نکنه تگری اینا زده؟ زیاد نخورد که دیشب -

 . اش گرفتخنده
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نه عاشق شده... صبح پاشدم دیدم نشسته باال سر ویدا عین این ندید بدیدا داره نگاهش  -

 «میکنه

 با دهانی باز نگاهش کردم. 

 «جون من راست میگی؟ -

 «به خدا -

 «امالهی... بچه -

 موهام رو کنار زد از روی صورتم. 

 «فعال که حسابشو رسیدم... -

 «چرا؟ -

 ...«به ویدابهش گفتم راجع -

 ابرو در هم کشیدم. 

 «چی گفتی؟ -

 «این که بهم مثال حس داشته و اینا -

 متعجب نگاهش کردم. 

 «واقعا؟ -
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ی بگی یا خود ویدا بخواد بهش بهش بپرسه و تو بخواآره. گفتم شاید در آینده از تو راجع -

 ی اونتهگذش از من میشنوید بهتر بود. با اینکه ای که در جریانه.بگه یا اصال هر کس دیگه

اما نمیخواستم ازم دلخور شه که چرا همچین چیزی رو نگفتی. نمیخواستم  نداره،بهش ربطی 

االن بفهمه و تصمیم بگیره کنار بکشه خیلی بهتره تا زمانی که اونو  غیرتش رو لگد مال کنم...

در  دوستاشی مال خودش بدونه و بعد این رو بفهمه. هر چی که باشه، تو، رضا، نازیال و بقیه

اش با سپهر ام بخواد روزی به رابطهجریان این حس و احساسات مزخرفش بودین اگر کسی

-و اگر تصمیم بگیره پا جلو بذاره با عقل و دونسته کرم بریزه نمیتونه چون سپهر االن میدونه

اش درد نخوری وجود دارن. یکیآدمای مزخرف و دوستای به . دور ویداهاش پا جلو گذاشته

نن و کمیی سالمی قرار داره بهش حسادت که صد در صد اگر ببینن توی رابطه همون نازیال.

 «هم بزنن...ینشون رو بهیه کرمی میریزن که ب

  اخم کردم.

ن هیچ ممن کاری به دوستاش ندارم، اگر فکر میکنی گفتنش درست بوده حرفی نیست اما  -

تم بهش پرسید میتونسوقت همچین چیزی رو نمیگفتم. یعنی همون دو ماه پیش که ازم راجع

 «بگم و نگفتم. یه چیزی بوده توی گذشته. به کسی ربطی نداره

سط بود بهتر بود که بگم. اگر بعدا میفهمید فکر میدونم نبات من... اما چون پای منم این و -

.. اگر .میکرد حاال چه خبر بوده... بهش گفتم که چیزی نبوده جز یه سری احساسات بچگانه

ای بود رو نمیگفتم بعدا اگر به گوشش میرسید فکر پا افتادهاالن این موضوع که بحث پیش

 «میکرد حتما چه خبر بوده که نگفتم...یا تو نگفتی
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 «حاال چی گفت؟ -

 «هیچی. میخواست ول کنه بره. گفتم اگه رفتی دیگه نبینمت دور و برش... -

 «نرفت؟ -

 «نه -

 لبخند زدم. 

 «اس... یهو قاطی میکنه اما زودم فروکش میشهدیوونه -

 هاش. تنم رو گرفت بین دست

 «ولش کن اونارو... -

 اش. چسبیدم به سینه

 «لباس میپوشیدی...سرما میخوری -

 «خوبم -

 زیر گردنش رو بوسیدم. 

 «کی پاشدی؟ -

 «یکی دو ساعت پیش -

 «رفتی بیرون؟ -

 «آره خرید کردم -
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 «دیگه مرد خونه شدی -

 لبخند کمرنگش رو زد. 

 «سرتق -

 «سیاوش؟ -

 «اینجوری میگی سیاوش یعنی یه چیزی میخوای. جون بگو -

 «یگه، یخچال و مبل و این جور چیزا...ام میاد. یعنی چیزای مهمش دپس فردا بیشتر جهیزیه -

 پرید وسط حرفم. 

 «به عروسی بگی دیگه؟میخوای راجع -

 اش رو نوازش کردم. نفس بیرون دادم و با انگشت اشاره بی هدف پوست سینه

 «آره -

 «نمیدونم ترانه... -

 .انگار اون هم فکرش به جایی قد نمیداد گی.هش کردم. لحنش لبریز بود از درموندنگا

برای کی عروسی بگیریم سیاوش؟ تو بگو. برای کی؟ واسه بابام که حتی حاضر نشده یه  -

 « ام کمکم کنه؟ واسه مامانم که...قرون بابت جهیزیه

 اده بودم. ای دسر عقب کشیدن و مبهوتانه نگاه کردنش باعث شد حرفم رو قطع کنم. بد سوتی

 «چی گفتی؟ -
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م. دست اش پنهون کنستم و سعی کردم صورتم رو بین سینههام رو بلبم رو گاز گرفتم و چشم

 ام و سرم رو به زور باال کشید. برد زیر چونه

 «نگاه کن به من -

 بی حرف و با نگاهی شرمگین به صورتش خیره شدم. 

 «رو خودت خریدی؟کمکت نکرده؟ یعنی چی؟ یعنی همه -

 شیدم. چیزی نگفتم و نگاهم رو دوباره پایین کشیدم. خجالت میک

 «ترانه نگاه کن به من و جوابمو بده -

 نگاهش کردم.

 «رو خریدی؟ بهت هیچی پول نداده؟خودت همه -

 هاش عصبانی شد.سری به عالمت نفی نشون دادم. نفس بیرون داد و حالت چشم

 «االن باید به من بگی؟ آره؟ -

 غمگین نگاهش کردم. 

 «چی میگفتم؟ -

دگی دوتامونه؟ من اگه میدونستم میذاشتم یه دونه بشقاب چی میگفتی؟ مگه نمیگی این زن -

ام دوست نداشتی باهم عوض بخری؟ چه نیازی بود؟ هر چی میخواستی داشتیم، هر چی

میکردیم. من اگه قبول کردم جهیزیه بیاری فقط به خاطر دل مادرت بود، گفتم مادره آرزو داره 
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انداز کردی خرج کنی و هر چی پس های دخترش رو خودش بخره. نه که راه بیفتیوسیله

 «توی خونه بودچیزایی بخری که 

ه به این مسئلبی حرف و شرمگین نگاهش کردم. مادرم اصرار کرده بود که به سیاوش راجع

نگم و بیشتر از این آبروی خودم و خانوادم رو نبرم و گفته بود بابات عصبیه و کمی عصبانیتش 

متقبل میشه و پدرم توی این دوماه اما اصال به روی خودش  هاروبخوابه حتما تمام این هزینه

ام کرده بودم. تارا ام رو خرج جهیزیهنیاورده بود و من تا قرون آخر پول های پس اندازه شده

ای تارا اش شده بود استعففهمیده بود و جنگ عجیب و غریبی با بابا راه انداخته بود که نتیجه

هایی که از پدرم میدونستم در این یک ماه. با . تنها چیزرموناش با پداز شرکت و قطع رابطه

 بلند شدن سیاوش از روی تخت به خودم اومدم. 

 «ببخشید سیاوش -

 بی حرف لباس پوشید.

 «سیاوش؟ -

 نگاهش قرمز بود.  بی حرف. نگاهم کرد.

 «معذرت میخوام -

 نگاه چرخوند توی صورتم. 

رده بودم تو بری هر چی داری و نداری خرج من مُ یکی بفهمه نمیگه چه شوهر بی غیرتی؟ -

 «خونه کنی؟
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 نشستم روی تخت و نگاهش کردم. 

 «یه چیزیه که پای عروسه چرا داری... سیاوش جهیزیه -

 حرفم رو قطع کرد. 

 «داری بیشتر خرابش میکنی ترانه. نگو -

 ره. حن و صداش دانفس بیرون دادم. ادامه داد. عصبی بود و میفهمیدم چقدر سعی در کنترل ل

مون رو دوست نداشتی میگفتی یواش یواش دونه دونه عوضشون کنیم... چرا وسایل خونه -

رفتی سر خود چیزایی رو خریدی که داشتیم؟ اونم با پس اندازت... بدون اینکه به من بگی... 

 «چرا ترانه؟

 بغض کرده نگاهش کردم. بی حرف. 

 «خوام مناالن وقت بغض نیست ترانه. توضیح می -

 اش گرفتم. جلو اومد و نشست کنارم. ام و نگاه از صورت برافروختهاشک چکید روی گونه

 «گریه نکن -

 نگاهش کردم و دست کشیدم به صورتم.

مامانم گفت  میارم... من نمیدونستم نمیخواد کمکم کنه... قبلش به تو گفته بودم که جهیزیه -

تم عصبانیتش میخوابه و خودش پیشقدم میشه واسه بهش نگو نذار بیشتر آبرومون بره بابا

بابام انگار نه انگار گفتم ولش کن، خودم یه مدت صبر کردم بعد دیدم که نه...آشتی باهات، 



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

958 
 

و پول جمع کردم واسه همچین روزی... کمک مامان و تارا رو هم قبول نکردم، چون  کار کردم

 «خودت میگفتمخودم پول داشتم و مطمئن باش اگرم کم میاوردم به 

ا ای چکید و بهاش هنوز عصبانی بود. اشک دیگهبی حرف نگاه چرخوند توی صورتم. چشم

 اش. ناراحتی سر چسبوندم به سینه

 «اینجوری نگام نکن -

 دستش باال اومد و پشت سرم رو نوازش کرد. 

 «گریه نکن -

 تنش رو بو کشیدم، این مرد انگار دیگه تنها کسی بود که داشتم. 

 «ها حتما بیدار شدنبلند شو یه دوش بگیر بیا که صبحانه بخوریم. بچه -

این یعنی بخشیده بود اما هنوز دلخور بود. بی حرف سرم رو عقب کشیدم و نگاهش کردم. 

 دستم رو گرفت و از روی تخت بلندم کرد. 

 «میرم پایین کارات رو کن و زود بیا -

داخل آالچیق صبحانه خوردیم و  باس پوشیدم.دوش گرفتم و ل گفت و رفت. ناراحت و غمزده

درست کردند. سپهر اخمو و بی  روی آتیش امیرعلی و لیدا برامون املت های مخصوصشون رو

ی تلخ چیزی نخورد. من هم مظلوم و اعصاب بود و حرفی نمیزد. سیاوش هم غیر از قهوه

ام رو کامل بخورم. بعد از غمزده مدام به سیاوش نگاه کردم و اون فقط اشاره کرد که صبحانه

صبحانه و کمی استراحت لیدا و امیرعلی به تهران برگشتند و سپهر هم میخواست جمع کنه و 
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 وقت ناهار بودبره که سیاوش چپ چپ نگاهش کرد و دوباره سپهر بی حرف و اخمو نشست. 

 د. ش و توی آشپزخونه دور خودم میچرخیدم و فکر میکردم که چی درست کنم. سیاوش نزدیک

 «چی شده؟ -

 اش رو نداشتم. اخمو بود هنوز. من طاقت اخم

 «چی درست کنم برای ناهار؟ -

 «هیچی -

 «نمیشه که... -

 «جوجه میخرم -

 «دیشب کباب خوردیم -

 «گوشت خوردیم امروز جوجه میخوریم -

اشه. ومد که این طور بنکه با من مخالفت نکن. کم پیش میتحکم بود توی صداش. یعنی ای

 نگاهش کردم.  و بی حرف اراحتن

 «میرم خرید. اگه چیزی میخوای لیست کن -

 «نمیخوام -

 با اخم نگاهم کرد. با بغض نگاهش کردم. 

 «لج میکنی؟ -
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«نه -

«جوراب بپوش... -

متعجب نگاهش کردم. 

«سرده. جوراب پات کن... -

کف آشپزخونه.  به پاهام نگاه کردم. بی دمپایی و جوراب ایستاده بودم روی سرامیک

«ها... تا برم خرید و بیام...زحمت بکش یه ذره برنج بذار... من که نمیخورم برای بچه -

سر باال آوردم و نگاهش کردم. 

«میشه بداخالق نباشی باهام؟ -

لب روی هم فشرد.

«ام...ام ترانه. خیلی عصبیعصبی -

«چیکار کنم خوب بشی؟ -

«ای مونده بکنی؟کار دیگه -

ب جمع کردم تا بغضم رو نفهمه.ل

«خیلی بدی-

نفس بیرون داد. 
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ه زنم هر بیه چیز به این مهمی رو بهم نگفتی. انتظار داری چیکار کنم؟ پاشم قر بدم که به -

ی منه بی غیرت. منم وایسادم چی توی این چند سال کار کرده برده وسایل خریده واسه خونه

 «داری؟ نگاهش کردم... ازم این انتظار رو

 دندون روی هم فشردم. 

 «ش میکنی سیاوش...داری جنایی -

ش میکنم؟ همین تو دیشب نبودی که به رضا گفتی وام نمیخوایم؟ نگفتی زندگِی جنایی -

 «جفتمونه؟ بعد توی همچین موقعیتی زندگی جفتمون نیست؟

 هم فشرد. خواستم جوابش رو بدم که رضا داخل اومد. نفس بیرون داد و عصبی چشم روی 

 «اگه خریدی داری اس ام اس کن بگیرم... -

 «میری خرید؟ -رضا

 «آره... میای؟ -

 «آره بریم... -

 «بگو سپهرم بیاد -

 «باشه -

دقایقی بعد هر سه در سکوت کاپشن پوشیده از ویال خارج شدن و من دوتا نسکافه درست 

یلش ش نشسته بود و با موباکردم و به سمت آالچیق رفتم. ویدا مثل همیشه توی تنهایی خود

 ور میرفت. با وارد شدنم سر باال گرفت و لبخند کمرنگی زد و لیوان رو از دستم گرفت. 
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 «ممنون -

 رو به روش نشستم. 

 «نوش جونت... چه خبرا؟ -

م. اام رو با این دختر بهتر میکردم، به خاطر سیاوش، به خاطر سپهر، به خاطر زندگیباید رابطه

ی گذرونده بودیم شاید کمهایی که ذفش کنم، قصدش هم نداشتم اما با چیزنمیتونستم ح

 سخت بود که باهم خیلی صمیمی و دوست باشیم.

 «هیچی میگذرونم. تو چه خبر؟ -

 ام سنگین بود. عادت به قهر و ناراحتی با سیاوش رو نداشتم. نفس بیرون دادم. سینه

 «منم هیچی. درگیر جهیزیه و اینجور مسائل... -

 «زمان عروسیتون معلوم نشد؟ -

 ام رو خوردم. ای از نسکافهجرعه

 «نه هنوز. راستش خیلی دلم نمیخواد عروسی بزرگ و پر از فامیل بگیرم... -

 لبخند تلخی زد. 

 «جالبه -

 «چی جالبه؟ -
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تو که این همه فامیل و دوست و آشنا داری دوست نداری عروسی شلوغ بگیری، من که  -

 «ای ندارم حسرت رفت و آمد فامیلی و شلوغی رو میخورمهیچ خانواده

های غمگینش. نفس بیرون دادم. هر چیزی که نداشتیم برامون حسرت نگاهش کردم. به چشم

 و آرزو بود، هر چیزی که داشتیم رو نمیدیدم.

ها و همکارام رو بیشتر نزدیک بدونم تا دایی و فامیل خوبش خوبه ویدا... من شاید دوست -

له و عمه و عمو... بودن آدما خوبشون خوبه. اگر قراره بد باشن، نباشن بهتره... فکر میکنی خا

بدم میاد یه عروسی بگیرم که همه بیان و بزنن و برقص و بخندن؟... نمیکنن این کارو آخه... 

 «مدام حرف و حدیث، مدام غیبت...

 لیوان رو بین دو دستش گرفت. 

 «ان حق داریراست میگی... اگه اینجوری -

 نفس بیرون دادم. سرد بود.

 «تو چیکارا میکنی؟ با کسی نیستی؟ -

 ای ناراحتی بکشه. سر پایین انداخت. کاش میگفت نه. دوست نداشتم سپهرم ذره

 «نه نیستم -

 نفسی بیرون دادم. 

 «آدم خوب پیدا نمیشه نه؟ -

 «نه... -
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 ؟لیوان رو به لبم نزدیک کردم. دیگه باید چی میپرسیدم

 «ترانه... -

 نگاهش کردم. 

 «من یه عذرخواهی بهت بدهکارم... -

 «بابت چی؟ -

 «بابت اون شب شوم... من... -

ای چشم روی هم فشرد و بعد بی حرف و منتظرانه نگاهش کردم. نفس بیرون داد و لحظه

 نگاهم کرد. 

 «اد...بدتری میافتاول از همه مرسی که اون شب اومدی... اگر تو نبودی شاید خیلی اتفاقات  -

 پریدم وسط حرفش. 

 «چرا بهش فکر میکنی؟ فکر نکن... چیز مهمی نبود... بذار فراموش شه بره -

 «نه باید بگم... -

 لیوان به دست نگاهش کردم. 

بابت حرفام به سیاوش.... ازت عذر میخوام ترانه. بچگی بود همش. بی عقلی و ترس و  -

 «تنهایی باعثش شده بود...
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که چقدر برام سخت بود بعد از شنیدن یتونست بفهمه نم رو قورت دادم. شاید هر زنی مآب ده

 ها منطقی رفتار کنم. اون حرف

سیاوش همیشه پشتم بود. از بچگی. رضا هم بود. اما حمایت سیاوش یه جور دیگه بود. انگار  -

 «توی خونش بود. تو خودت کنارشی حتما میفهمی که چی میگم

 به سیاوشم حرف بزنه. بی حرف نگاهش کردم.اجعدوست نداشتم ر

ها رد نشد، هیچ وقت هیچ حرفی بهم نزد که باعث بشه فکر خاصی بکنم، از حریمهیچ وقت  -

کوچیک ترین چیزی ازش ندیدم ترانه. هیچ وقت... من فقط تنها بودم. تنها بودم و کسی رو 

اشقم باشه... یعنی عدوستمم داشته میخواستم که مثل اون حمایتم کنه... که در کنار حمایت 

باشه... جوری که سیاوش عاشق توئه... از تنهایی چرخیدم و فقط اونو دیدم... وگرنه باور کن 

 «هیچ وقت هیچی نبوده...

 ی صبحمون بود. من هنوز بی حرف نگاهش میکردم و فکرم پیش بوسه

  ..«بچگی کردم... میبخشی منو؟ باور کن دیگه عقلم اومده سرجاش. -

ی درشتِ همیشه غمگینش. این دختر زیبا و غمگین بود. اهای قهوهنگاهش کردم. به چشم

 لبخند زدم. لبخندی واقعی. سیاوش مرد من بود و این زن شبیه به خواهری برای اون.

چیزی برای ناراحتی و حتی بخشیدن نیست. هر چی که بوده میتونم حالت رو درک کنم...  -

ت رو ناراحت نکن. سیاوش تورو خیلی دوست داره و زندگی و خوشبختی تو گذشته... توام خود
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خیلی براش مهمه... براش مثل خواهری و برای منم همینطوره... واسه همین خودت رو ازمون 

 «ی همیم. حتما قرار نیست که نسبت خونی داشته باشیم...دور ندون. ماها خانواده

 ه همیشه ازش دیده بودم. تر از هر لبخندی کلبخندی زد. کمی گرم

 «شدمرسی... من... خیلی وقت بود که دوست داشتم اینارو بگم. روم نمی -

 «بهش فکر نکننیست. دیگه راجع ایمسئله -

هایی که دختر ها حرف میزنن. اینکه مثال موهام زبر شده و تو به همون چیزحرف زدیم، راجع

 ات، و لباست روه میخوای بری برای عروسیچی میزنی، یا مثال کدوم آرایشگا نرم کننده

ها اومدند. من و ویدا هم رفتیم داخل. سیاوش انتخاب کردی یا نه. نیم ساعت بعد بود که پسر

 داشت خرید هارو میگذاشت روی اپن. کنارش ایستادم. 

 «سالم... -

 نگاهم کرد. 

 «سالم -

کرد و  هارو رهااما بی حرف نایلون به عادت همیشه داشتم ی روی پیشونیماشاید انتظار بوسه

م ها شدم و ویدا هم به کمکها رفت. نفسی بیرون دادم و مشغول جا به جایی خریدبه سمت پله

اومد. سپهر نگاه چرخوند روی ویدا و بعد به من خیره نگاه کرد. اشاره کردم که چیه؟ سر باال 

 هیچی. سری به برنج زدم. انداخت که

 «من چیکار کنم؟ -ویدا
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 نگاهی به دور آشپزخونه انداختم. 

 «خیار ریز میکنی واسه ماست و خیار؟ -

ها و سینی رو برداشتم و هام رو شستم و جوجهبی حرف به سمت یخچال رفت و من دست

، رو به روی شومینه. سپهر با دیدنم آستین باال زد و به سمتم اومد. چاقو رو زمیننشستم کف 

 به سمتش گرفتم.

 «رو بشور اول دستات -

 اخم کرد. 

 «باشه بابا سلیطه -

 اومد بلند شد. ها پایین میی سیاوش که از پلهصدای اخطارگونه

 «سپــــهر.... -

 سپهر همون طور که به سمت دستشویی میرفت دوباره به من چشم غره رفت و آروم لب زد. 

 «با این شوهر سلیطه ترت -

ی ویدا خندید و من به این فکر میکردم که اگر ویدا خندید و نگاه سپهر هم با صدای خنده

 قهر هم باشه باز هم حواسش بهم هست. سیاوش باالی سرم ایستاد. 

 «بده سپهر انجام میده... -

 «باهم انجام میدیم چیزی نیست -
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 سپهر از دستشویی بیرون اومد و چپ چپ به سیاوش نگاه کرد و سیاوش خیره خیره. 

 «م تا این شوهرت سیخ داغ نکرده توی حلق منبده خودم انجام مید -سپهر

 رضا از اتاق بیرون اومد. 

 «چی شده باز؟ -

 «هیچی... بیا بشین اینارو سیخ بزنیم. سیاوش توام آتیش رو درست کن... -سپهر

یرون ب رضا به زور بلندم کرد و خودش به جام نشست. سیاوش بی حرف کاپشن به تن کرد

ا تبر هارو برف زدن. لباس پوشیدم و من هم بیرون رفتم. چوبو بهترین وقت بود برای ح رفت

 و با نزدیک شدنم نگاهم کرد.  خرد میکرد

 «سرما میخوری... -

 «نه خوبه لباس پوشیدم -

 «برو داخل آالچیق تا آتیش رو درست کنم -

 «خوبم سیاوش -

 چیزی نگفت، نشستم روی صندلی تاشو که دیشب از عقب ماشین آورده بودم. 

 «سیاوش؟ -

 نگاهم کرد. 

 «جان -
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 دلم گرم شد به جان گفتنش.

 «میبخشی منو؟ -

 «بهش حرف نزنیم؟خودمو نمیتونم ببخشم ترانه. میشه راجع -

 «چرا حرف نزنیم؟ بعدم تو چرا نمیتونی خودتو ببخشی؟ -

 «تر میشمعصبی -

 «چرا نمیتونی خودت رو ببخشی؟ نمیفهمم -

 «کارارو کردی و من نفهمیدم...واسه اینکه کنار گوش من این  -

 ی چوب بدبخت رو نصف کرد. بی حرف نگاهش کردم. تبر رو باال آورد و تکه

 «واسه اینکه حواسم نبوده که چه دردی کشیدی و درمونت بشم -

 بغض کردم.

شون بدم اونقدر خودم رو ن ، واسه اینکه نتونستمواسه اینکه نتونستم اونقدر ارزش بذارم برات -

 «اتم حس کنه باید خودی نشون بدهکه باب

 اومد توی ذهنش؟ها از کجا میبلند شدم. این فکر و این حرف

 «چی میگی سیاوش؟ چه ربطی به تو داره؟ چون اون کم گذاشته مقصر تویی؟ -

 «معلومه که منم -

 «ای؟نزن این حرفارو. بابام با من لجه. با مامانم لجه، با ما مشکل داره. تو چیکاره -
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-ام که انداختمش توی هلفدونی. همونی که باعث شد توی روزنامهام؟ من همونین چیکارهم -

 «متهم قاچاق دارو... فکر میکنی راحت میگذره از این؟« ف.ا»ها بزنن 

چشم روی هم فشردم. حقیقت تلخ زندگی من همین بود. چیزی که تا آخر عمرم دست از سرم 

 برنمیداشت. 

 «تمومش میکنی سیاوش؟ -

 یزی نگفت و دوباره تبر باال اومد و کوبیده شد روی چوبی دیگه. چ

دیگه به گذشته هیچ کاری ندارم سیاوش. ما به خاطر این مسئله جدایی کشیدیم، عذاب  -

کشیدیم، سختی کشیدیم. اما تموم شد. من انتخابمو کردم توام انتخابت رو کردی. من دیگه 

 «یفهمی اینو؟زنتم. کسی نمیتونه این رو تغییر بده. م

 بدبخت رو رها کنه.  یهاپایین بود و هنوز قصد نداشت چیزی بگه و چوب شسر

-و. باور کن دوست ندارم حتی کوچیکمن اشتباه کردم بهت نگفتم. عذر میخوام. ببخش من -

به این موضوع به خاطر مامانم نگفتم. زهارو ازت مخفی کنم. راجعترین چیترین و بی ارزش

ی کافی ازت خجالت میکشه و حس میکنه که تو اذیت شدی و بیش از اندازه چون به اندازه

 یداری بابام رو تحمل میکنی. دوست نداشت کسی بدونه که دختر افتخار اینطور رفته خونه

 «بخت...

چشم روی هم فشرد و ایستاد. نگاهش تر بود. باورم نمیشد که تر بود. جلو اومد و صورت به 

 ش رو چرخوند توی نگاهم.صورتم ایستاد و نگاه



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

971 
 

 «نمیخواستم اینجوری بشه. میدونی اینو؟ -

 آب دهنم رو قورت دادم. این درموندگی توی نگاهش رو دوست نداشتم. 

 «چطوری بشه؟ -

 «ات اینجوری، عروسی اونجوری... نمیخواستم ترانهجهیزیه -

مگین مردم رو غجلوتر رفتم، تنم چسبید به تنش. بغض کرده نگاهش کردم. دوست نداشتم 

 ببینم. 

 «مگه تقصیر تو بود؟ -

 «هر کی اگه جای من بود بابات دنیارو میریخت به پات... -

 دهن باز کردم. دست گذاشت روی لبم. 

 «ی شوهر... فراری نمیشدی از خونه...با عزت و احترام میفرستادت خونه -

 دستش رو بوسیدم و نگاهش غمگین تر شد. 

بابام اگه منو دوست داشت توی هر شرایطی،  ارو میریزی به پای من...مهم اینه که تو دنی -

 «توی هر موقعیتی عزت و احترامم رو نگه میداشت. این دوست داشتنه سیاوش...

اش هچسبوندم به سین ام روچونه بی حرف نگاهم کرد، انگار که کمی قانع شده. سر جلو بردم و

 و از پایین نگاهش کردم.
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. بیشتر از هر چیزی. دیگه برام هیچی مهم تر از زندگیم با تو نیست... من دوستت دارم -

هایی که با زحمت و پول خودم خریدم... هامون بیاد. وسایلنمیدونی چه ذوقی دارم که وسایل

 «اینش بیشتر باعث میشه دوستشون داشته باشم. توام ناراحت هیچی نباش. خب؟ هیچی...

 دور تنم.  هاش پیچیدتبر رو انداخت و دست

 «نبینم دیگه دردی داشته باشی و بهم نگی... -

 «ببخشید -

نبینم دیگه بار چیزی رو به دوش بکشی. هر چی درد داری، هر چی سختی داری واسه منه...  -

 «به من بگو. من درستش میکنم...

 اش رو بوسیدم. چونه

 «عاشقتم. خب؟ -

 ش.اش نشست روی لبباالخره اون لبخند کمرنگ همیشگی

 «خب... -
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 سیاوش

ای آب از بطری کادوی ترانه خوردم و نگاه خیره کردم به دو مرد رو به روم که فایت جرعه

 گذاشتم و ایستادند. میکردند. دستم رو بینشون 

 «این چه وضعه فایت کردنه؟ -

 نگاهم کردند. 

نگاهتون رو درست کنید. مستقیم به حریف نگاه کنید. وقتی میخوای بچرخی به راست یا  -

چپ نباید چپ و راستت رو نگاه کنی، حریف از همون لحظه استفاده میکنه و دخلت رو میاره، 

 «هتون گیرا باشه که حواسش رو پرت کنهمستقیم بدون پلک... اونقدر باید نگا

 سری تکون دادم. چرخیدم سمت بهنام.

 «توام مشتت راستت رو نشکون... -

 سری تکون داد و عقب اومدم. رضا پشت سرم ایستاد. 

 «آخرین کالسته؟ -

 «آره -

 «چه خبر؟ -

 بانداژم رو باز کردم. 

 «هیچی. چه خبر میخواد باشه؟ -
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 «ترانه کجاست؟ -

 «سرکار -

 «هاتون اومد؟وسایل -

 «اش فردا میادیه سریاش آره... بقیه -

 «نگفتی بیایم کمک؟ -

اش بیاد تا بفهمیم چی به هیچی رو نچیدیم... هم من سرم شلوغ بود هم اون. گفت همه -

 «چیه

 «پس بگو کی میاد که بیام کمک -

 «نمیخواد -

ی... واسه ازدواج توام یعنی کمک زر نزن. غیر تو کیو دارم دیگه من؟ همین یدونه داداش -

 «نکنم؟...

 بانداژم رو لوله کردم و نگاهش کردم. 

 «نمیخوام بهت زحمت بدم. به اندازه کافی به جای من توی باشگاه و آموزشگاه کار کردی -

 «وایمیسی... موظیفمه. پس فردا میبینی من زن گرفتم و نبودم... اون وقت تو جا -

 لبخند زدم. 

 «ی مگه تو؟زنم میگیر -
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 «چرا نگیرم آدم نیستم مگه؟ -

 ..«چرند نگو. -

 «دوست دارم تشکیل خانواده بدم. دختر خوب پیدا نمیشه -

 «دختر خوب یدونه بود که من گرفتمش... -

 خندید و سری تکون داد. 

 «آره واقعا... -

 «پس الکی حساسیت به خرج نده... -

خوان، من در توانم نیست. از بچگی دارم سگ حساسیت به خرج نمیدم... همه رفاه کامل می -

توانم همین بوده... به هر کی میرسم شاسی بلند دوست داره و خونه توی ولنجک.  ولی دو میزنم

 «ندارم من خب. چیکار کنم؟

 «انتخابت اشتباهه داداش من... توی خیابون و پارتی که دوست دختر پیدا کنی همین میشه... -

 «نم پیدا کنم؟میشه بپرسم کجا میتو -

 دست کشیدم به سرم و فریاد کشیدم سمت بهنام.

 «بهنام مشتت رو نشکون... میام خودم میشکونمشا -

 ای کرد. رضا از بلندی صدام کمی فاصله گرفت و بهنام وسط فایت خنده

 «زهرمار داد میزنی چرا... -



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع فروردینیک    

976 
 

قت اگه یه آدم خوبم جلوی نمیدونم از کجا پیدا کنی، اما زمانت رو واسه هر کسی نذار. اون و -

 «راهت سبز شه اونقدر خسته و گیجی که نمیفهمی اون مثل بقیه نیست

 رفت توی فکر انگار. 

 «راستی... سپهر از ویدا خوشش میاد. اگه جایی دیدی نزدیک میشه بهش و اینا رم نکن -

 ابرو باال برد و متعجب نگاهم کرد. 

 «چیه؟ -

 «چی گفتی؟ -

 «ا خوشش میادمیگم سپهر از وید -

 اخم کرد. 

 «یعنی چی؟ از کی؟ -

 «چه میدونم... از جشن عقد من -

 «تو چی گفتی؟ -

من حرفامو باهاش زدم، هر چیزی که الزم بوده بهش بگم گفتم... میدونه اگه اذیتش کنه  -

 «گردنش رو میشکونم... میگه خوشم میاد ازش و قصدم جدیه

 با اخم نگاهم کرد. 

 «مع کن این قیافتوزهرمار رضا... ج -
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 «خب االن رابطه دارن یعنی باهم؟ -

 «نه چرا زر میزنی آخه؟ داشتن که من به تو میگفتم -

 «پس چی؟ -

هیچی به ترانه گفته بود که خوشش اومده، ترانه به من گفت منم باهاش حرف زدم... دیگه  -

ا بگه ون اینکه به مخودش میدونه و ویدا. خواستم توام در جریان باشی یه وقت فکر نکنی بد

 «رفته جلو

 «ویدا میدونه؟ -

 «نه -

 «میخوای چیزی بهش بگی؟ -

 «نه... توام نگو. بذار این سپهر خودش رو یه تکونی بده -

 «ی بدی نیستبچه -

 «پس چرا اخم میکنی؟ -

 «، دیر و زود باید شوهرش میدادیم دیگهچه میدونم... ویدام بزرگ شده -

 نفس بیرون دادم. 

 «بزرگ شده، زیبا شده، خانم شده... آره -

 «زود میگذره -
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 «آره... -

 «حاال میگه قصدم جدیه یعنی ازدواج و اینا؟ -

 «حتما دیگه. تا آخر عمر که نمیتونن دوست بمونن -

 «حاال اصال ببینیم ویدا قبول میکنه یا نه -

هم با  اش خوبهیچرا قبول نکنه؟ اینو جلوی سپهر نمیگم ولی هم پسر خوبیه، هم وضع مال -

پهر ی سی انگشت کوچیکهمرامه و ناموس سرش میشه... کدوم یکی از دوست پسراش اندازه

بودن؟ همش انتخابای غلط و آدمای به درد نخور. مطمئن باش بدونه که سپهر میخوادش نه 

 «نمیگه...

 «اگه اینجوری فکر میکنی پس باید کم کم پول پس انداز کنیم جهیزیه بخریم براش -

 هام رو فشردم. خسته بودم. چشم

 «نگرانش نباش، درستش میکنیم... -

 «ایشاهلل... جمع کن کم کم توام برو... -

 رفتم.  ها و به سمت اتاقمفاصله گرفتم از مرد "نباتم"این رو گفت و صدای موبایلم بلند شد. 

 «جون دلم... -

 «ســــالم -

 شد.اش. لبخندم عمیق سالم های همیشه پر انرژی
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 «سالم دردت به جونم. خوبی؟ -

 «اِ خدا نکنه. خوبم. تو خوبی؟ -

 «شکر... -

 «کی تموم میشه؟ گفتم یه جایی بریمکارت  -

 «کجا؟ -

 «تو بگو... -

من آخرین کالسم بود. دیگه کاری ندارم... اگه میخوای جایی بریم اینجا دوش بگیرم اگه  -

 «نه بیام خونه. تو دفتری هنوز؟

 «ن رسیدم خونهنه من اال -

 «خسته نباشی -

 «قربونت برم -

 «دِ... نگو اینو چند بار بگم؟ -

 «تو میگی اشکال نداره؟ -

 «نه نداره. حاال بگو ببینم چیکار داری؟ کجا میخوای بریم؟ -

 «دوش بگیر بریم. خب؟ نمیگم... تو سریع حاضر شو بیا خونه -

 «باشه سرتق. میام -
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رو  ها به استقبالم اومد. گردنشبودم خونه. ترانه از بین جعبه نزدیک به یک ساعت بعد رسیده

 بوسیدم و بغلش کردم. 

 «خوبی نبات؟ -

 «خوبم. خسته نباشی. چیزی میخوری برات بیارم؟ -

 «نه. کی باید بریم؟ -

 «هر چه زودتر بهتر -

 «یعنی واسه یه دوش وقت داریم؟ -

 ابرو باال برد. 

 «داریم؟ -

 رش و بلندش کردم.دست انداختم دور کم

 «خیلی وقته باهام دوش نگرفتی -

 ام.اش بلند شد و کوبید به شونهصدای خنده

 «ولم کن من صبح دوش گرفتم... کار دارم توی آشپزخونه -

 «برو ببینم... -

 هاشدر حمام رو باز کردم و داخل رفتم، گذاشتمش روی زمین و شروع کردم دونه دونه لباس

 شیطون نگاهم میکرد. رو در آوردن. سرتق و
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 «اینجوری نگاهم نکن -

 «من که هر جوری نگاهت کنم وا نمیدی -

 ی سوتینش رو باز کردم. کاری که دوست داشتم همیشه بکنم. گیره

 «تو که میدونی بدجوری میخوامت... فقط میخوام لباس عروس رو از تنت بکنم و بعد... -

 تنم بیرون کشیدش. شیطون نگاهش کردم. دست برد سمت پلیورم و از

 «باشه... ببینم اون موقع چیکار میکنی -

بعد از دقایقی زیر دوش ایستادیم و وقتی که آب رو باز کردم از سردی چسبید به تنم و من 

ام بود، هر لحظه و هر موهاش رو بوسیدم. این دختر، که حاال همه چیزم بود، زنم بود، زندگی

 شد. موهای خیسش رو از روی صورتش کنار زد. یتر متر و خواستنیدقیقه برام جذاب

 «سیاوش... -

 «جون دل سیاوش... -

 «من زنگ زدم به اون باغی که دوست داشتم -

 «خب... -

فردا وقت گرفتم بریم ببینیم... وقت داری؟... یعنی ببخشید اول باید با تو هماهنگ میکردم  -

 «م گفتم آرهاما مرده گفت میتونید فردا بیاید منم ذوق زده بود

 نفس بیرون دادم. این یعنی تن داده بود به جشن عروسی. دوباره بوسیدم موهای خیسش رو.
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 «معلومه که وقت دارم... -

 «مرسی -

 «باغ یعنی جشن توی فضای باز؟ باید وایسیم تا بهار؟ -

 خندید. 

 «آره -

 ابرو باال بردم. 

 «عروسی بچه توو شکمت بود من تهش بتونم تا قبل عید نخورمت... یهو دیدی توی -

 اش رو بوسیدم. اش باال رفت و من پیشونیصدای خنده

 «جون دلم. بخند تو فقط... -

شوخی کردم. فضای بسته هم داره... گفتم اگه بشه آخر همین ماه جشنمون رو بگیریم. با  -

 «یه تعداد محدود آدم و یه جشن ساده

 موهاش.  شامپوی خوشبوش رو برداشتم و ریختم کمی روی

 «هر چی تو بگی، هر چی تو بخوای... بعدم جای بهتری هست واسه این حرفا... -

ردم. نیم مُهاش رو بست که مثال کف نره توی نگاهش. براش میسری تکون داد و چشم

 ساعت بعد حوله پیچش کردم و هر دو بیرون اومدیم. غر زنان رفت سمت سشوار.

 «ببین دیر شد... -
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 «داشتم؟ خودت شیطونی کردی اتمن مگه کاری -

 «من گفتم بریم حموم؟ تو شروع کردی -

 «من خواستم فقط دوش بگیریم -

 اخم کرد. 

 «گودروغ -

ام گرفت. موهاش رو که شسته بودم بین و کف و آب عمیق و طوالنی بوسیده بودمش و خنده

ی به جاهای کمهم ریخته بود که نتونست ادامه نده و کارمون وقتی عقب کشیدم اونقدر به

 باریک کشیده بود. 

 «موهات رو کامل خشک کن، منم سریع میپوشم میریم -

 «بدجنسی -

 ام باال رفت. صدای خنده

 «ای... بپوش بریم اونجایی که نمیدونم کجاستخوشمزهتوام  -

مقصد مزون بزرگ و خاصی بود. مزون لباس عروس. تارا و مادرش هم منتظرمون بودند و من 

ول های به قلباس با کمک تارا و خانومی، و دم. حاال ترانه رفته بود داخل اتاق پروخوشحال بو

میپوشید. مادرش کنارم نشسته بود و لیوان قهوه به دست صاحب مزون دوخت ایتالیایی رو 

 خیره شده بود به اتاق پرو. 

 «حالتون خوبه؟ -
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 نگاهم کرد و لبخند غمگینی زد. 

 «حالم خوب میشهترانه عروس شه، اون موقع  -

 «نگران نباشید... -

 «شم نیادمیترسم واسه عروسی -

ترس منم بود. این مرد به نظرم اونقدر دیوونه میزد و اونقدر نفرتش از من عمیق بود که اینکارو 

 بکنه. نفس بیرون دادم. 

 «میاد... برای آبروی خودش هم که شده میاد -

 «ا نه...نمیدونم اصال دیگه آبرومون براش مهمه ی -

 «تون رو حس میکنه...نگران نباشید. ترانه نگرانی -

یرون ب رو صاف میکرد ی لباس ترانهدر اتاق باز شد و اول تارا و بعد ترانه و بعد زنی که دنباله

شد هر چی که بود بهش میومد. ها سرم نمی. مبهوت نگاهش کردم. چیزی از مدل لباساومدند

حرکت نگاهش میکردم. تارا ذوق زده بهش کمک کرد تا  مادرش اشک ریخت و من هنوز بی

 رروی سکویی بایسته تا درست تر خودش رو داخل آیینه ببینه و ما هم بهتر ببینیمش. بی اختیا

د؟ چه شبودم که زنی اینقدر زیبا و خاص باید نصیبم می بلند شدم و ایستادم. من چه کرده

ر رو داشتم من؟ اینقدر لطیف، اینقدر زیبا اینقدای به کسی کرده بودم؟ لیاقت این دختر خوبی

 خاص؟

 «سیاوش؟ -
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 زد. جلو رفتم. لبخند می

 «چرا موندی همینجوری؟ -

 «شوک شده -تارا

 نفس بیرون دادم. 

 «خیلی.... خیلی بهت میاد -

 لبخندش عمیق شد.

 «واقعا؟ -

 «واقعا... -

 «ام باشه؟یعنی انتخاب نهایی -

ز تنش گرفتم. لباسش هم مثل خودش بود، نه اونقدر ساده و تکراری، نفس بیرون دادم و نگاه ا

اش نه اونقدر بلند بود نه اونقدر کوتاه، نه زیاد پوفی بود نه اونقدر پر زرق و برق و شلوغ، دنباله

هاش، هنوز نه بی حالت افتاده بود. همه چیزش اندازه بود. به جا و اندازه. نگاه کردم به چشم

 ز این حجم زیبایی مقابلم.شوک زده بودم ا

خیلی بهت میاد... من نمیدونم بلد نیستم... اگر اینو دوست داری اینو میخریم، اگه نه... هر  -

جا دیگه بخوای میریم میگردیم. میخوای بریم دبی همون جایی که تارا لباسش رو گرفت؟ هر 

 «جا بخوای... ولی این خیلی بهت میاد

 دست دراز کرد و دستم رو گرفت.  اش گرفته بود از حالتم.خنده
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 «نه من همینو دوست دارم... -

 بی حرف نگاهش کردم. خندید و از سکو پایین اومد. تارا توری به سمتش گرفت. 

 «بیا اینو بذار ببین چه طوری میشه -

به تور باال گرفت و من هنوز بی حرف و شوک زده داشتم به عروسم نگاه بحث و انتخاب راجع

م کنارم امیکردم و انگار تازه داشت باورم میشد که چقدر خوشبخت بودم که تنها عشق زندگی

 بود. 
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 سیاوش

بسته بودیم، با نظر ترانه فقط نزدیک به صد و  قرارداد باغ و تشریفاتی که دوست داشت با

ها. حرفی از پدرش هامون هم رسیده بود دست مهمانو حاال کارت پنجاه نفر مهمون داشتیم

 الحق .مون حاال با وسایل جدید چیده شده بودو مادرش و تارا هم حرفی نمیزدن. خونهنمیزد 

ام خیلی خوش سلیقه تر از من بود. به طرز عجیبی همه چیز قشنگ شده بود و هر که ترانه

وب ای با دیزاین مدرن که بوی چخونهموقع پا میگذاشتم داخل خونه لبخند مینشست به لبام. 

. روز زودتر برسه عروسی و من دعا دعا میکردم که اونر از یکماه مونده بود به حاال کمتمیداد. 

  ام میداد.خودداری در برابر این دختر داشت سکته

های خرج و مخارج عروسی میز ناهارخوری جدید چوب گردو داشتم حساب کتاب نشسته دور

 روی ساعد دستش. های ترانه دور گردنم حلقه شد. بوسه زدمرو انجام میدادم که دست

 «چیه قربونت برم؟ -

 «بگم سپهر و ویدا و رضا بیان امشب اینجا؟ -

 دو ساعت پیش ناهار خورده بودیم. و جمعه بود

 «چرا؟ -

 «به خاطر سپهر و ویدا -

 «اساین سپهر جونت خیلی بی عرضه -

 «وا چرا؟ -
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 «هست دیگه. نگو چرا -

 «گناه داره بچم -

 «رو میخوای دعوت کنی بکن... من حرفی ندارم...گناه نداره اون. هر کی  -

دست دراز کرد سمت موبایلم و در ادامه نشست روی پاهام. اگر هزاران صندلی هم کنارش 

بود، پاهای من رو انتخاب میکرد. دست حلقه کردم دور بدنش و به موهای بلندش نگاه کردم 

ی گرفت و گوشی رو چسبوند اشمارههاش. ریخته بود روی شونهصاف کرده و فرق وسط  که

 به گوشش. 

ی کارای سالم ویدا چطوری... مرسی منم خوبم؟ چه خبرا؟ شکر منم بد نیستم خسته -

عروسی... آره سیاوشم خوبه... کجایی چیکارا میکنی؟... اِ به سالمتی... نمیای این وری؟... 

 زنگ نزدم... باشه حاال هیچی همینطوری گفتم بیاید با رضا دور هم باشیم... رضا رو نه هنوز

 «اگه اونم نتونست بیاد تو بیا حاال شبم میمونی... باشه قربونت مراقب خودت باش... خداحافظ

 .گردنش رو بوسیدم و سرش رو خم کرد سمت شونه

 «چی میگه؟ -

 «میگه رضا فکر کنم نیاد گفتم اگه نیومد خودت بیا -

 «باشه زنگ بزن به سپهر -

 ی گوش چپش رو بین دندونم گرفتم.بوند به گوش راستش و من اللهدوباره موبایل رو چس
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سالم... چطوری؟... نه گوشی خودم اون ور بود با گوشی سیاوش زنگ زدم. چه آی نکن... -

خبر؟... کجایی؟ میای اینجا؟ خبری نیست نه... گفتم تو بیای بگم ویدا اینام بیان دور هم باشیم 

. میای پس؟ باشه... چی چی مهمون تو، یه چیزی درست میکنم... باز بگو ترانه بده.. –خندید  –

به میالد اینام نمیگم  ،نفر... نه لیدا نیست امشب 5نه میگم اِ زشته... باشه بابا... نه خودمونیم، 

 های رویدوباره خندید و من دلم رفت برای چال –شلوغ میشه یه وقت مزاحم کار تو میشن 

 «خداحافظ باشه میبینمت... –اش گونه

 قطع کرد و چشم غره رفت. 

 «تلفن حرف میزنم چیکارم داری آخه؟ دارم با -

 «دیگه کم کم تحملم داره سر میاد -

 «کی بهت گفت تحمل کنی آخه؟ -

 «بحث همیشه رو باز نکن، زنگ بزن به رضا -

 خندید.  بعد از لحظاتی و دوباره موبایل رو چسبوند به گوشش و روی پام جا به جا شد

منم رضا... نه خواهش میکنم. خوبی؟... چه خبرا؟ بد موقع زنگ زدم نه؟... بذار زود میگم  -

شب گفتم بیاید اینجا برای شام... میای؟ اِ... باشه پس خوش بگذره بهت بعدش اگه رسیدی 

 «بیا. ما که دیر میخوابیم. باشه مراقب خودت باش... قربونت خداحافظ

 ندید. موبایل رو روی میز گذاشت و خ

 «چیه؟ -
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 «فکر کرد تویی.. -

 «چی گفت؟ -

 «ام زنگ نزنفحش داد گفت مگه نگفتم جایی -

 ام باال رفت.صدای خنده

 «یادم رفته بود... قرار داره با یه دختره -

 «بیچاره کلی خجالت کشید دید منم -

 «فدای سرت -

 «حاال با کی رفته سرقرار؟ -

 «نمیدونم دوست دوست دختر دوستش... -

 «توام از این قرارا رفتی؟ -

 ابرو باال بردم. 

 «من؟ -

 «آره تو -

 «نه... -

 «چرا خب؟ -

 «مگه تو رفتی؟ -
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 «من نه... -

 «خب چرا داره؟ -

 «گفتم شاید رفته باشی خب... پسرا واسه هم خوب دختر پیدا میکنن -

 «کسی واسه من دختر پیدا نمیکرد... -

 «چون عصبانی بودی همیشه؟ -

 دم. شیطون نگاهم کرد. لبخند ز

 «اگه میخواستم خودم میتونستم پیدا کنم -

 «آهان پس که اینطور -

 دست کشیدم به موهاش. 

 «چقدر خوشگل شدی امروز... -

 لبخند زد. 

 «هاخوب بحث رو عوض میکنی -

 «نه. خوشگلی خب... موهات قشنگ تر شده -

 «صاف یعنی بیشتر بهم میاد؟ -

ار خودت از همش خوشگل تره اما چون بعد چند وقت یهو صاف نه همون موهای حالت د -

 «بهت اومدهکردی 
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 لبخند زد و دست کشید به ته ریشم.

 «مرسی. تو واسه عروسی اینارو میزنی؟ -

 «بزنم؟ -

 «نه -

 «پس چی میگی؟ -

 «آخه دومادا شیش تیغ میکنن. من دوست ندارم -

 «بهم نمیاد شیش تیغ -

 «ندیدمت تاحاال شیش تیغ -

 «نمیبینی هیچ وقت -

 «اِ چرا؟ -

 «زشت میشم. چرا باید زشتم رو ببینی؟ -

 «اصال هم زشت نمیشی، نمیزنی چون قیافت مهربون میشه مثل موهات... -

 لبخند کمرنگی زدم. من رو خوب بلد بود. 

 «ی مردا با ریش بهترنهمه -

 «ایتو همه جوره واسم سکسی -

 اش رو جمع کرد. بینی خندیدم و بینی کوچیکش رو بوسیدم.
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 «کم دلبری کن -

 «دلبری کردن و نکردنم چه فرقی داره؟ -

 نچی کردم. 

ترانه... تو میدونی میمیرم برات، میدونی دارم روزشماری میکنم عروسی برسه... میخوام همه  -

لو نمیتونی درک کنی چقدر برام سخته اما یه کوچو ،چیز سرجاش باشه... خب؟ نمیتونی باور کنی

 «دیگه صبر کنیم یه جوری میخورمت تموم شی

 ام. خندید و سر تکیه داد به شونه

 «میدونم. شوخی میکنم باهات... -

 «حاال فقط ویدا و سپهر میان؟ -

 «آره سپهر گفت غذاهم میخره -

 خندیدم. 

 «خود شیرین -

 «بیچاره گفت هی میایم زحمت میدیم و از این حرفا... این بار من میخرم -

 «ش درد نکنهدست -

 «تو داشتی چیکار میکردی؟ -

 «من هیچی حساب و کتاب کارای عروسی -
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 «همه چیز اوکیه؟ -

 «بله... -

 «اگه کم آوردی..... -

 اخم کردم.

 «ترانه اذیتم نکن دیگه... -

اذیت چرا؟ میگم اگه کم آوردی بگو یه فکری باهم کنیم. تو که میدونی من االن هیچ پولی  -

 «زنا شدم که میخوام برم بیرون باید کارتت رو بگیرم ولی بهم بگو... ندارم و از این

 اخم کشیدم توی هم. 

 «حاال میگی پول ندارم؟بریزم برات و اینا مقاومت میکنی...من که میگم پول  -

 نچی کرد.

اخمت رو باز کن. شوخی کردم در اون حدم که نیستم. بعدم کار کردم این مدت... لنگ  -

 «نموندم که

 «باالخره خرجی که باید بهت بدم -

 «تمام خرج خونه و همه چیزمون رو تو میدیول کن این حرفای عهد بوق رو...  وای سیاوش -

 «ام مثال... مرد خونهوظیفمه -

 «توروخدا مارو ببین... بحثای بقیه چیه، بحث ما چیه -
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 ی نرمش رو. بوسیدم گونه

یخوام خرجی بدم تو بحثای بقیه برعکس ایناس. زنشون خرجی میخواد مرده نمیده، من م -

 «نمیخوای

 «از بس گُلیم جفتمون -

 دست کشیدم به کمرش. 

 «تو گُلی... -

 «میدونم -

 خندیدم. 

 «سرتق... -

 «سیاوش... -

 «جون سیاوش -

 نگاه توی صورتم چرخوند، انگار که تردید داشت.

 «به نظرت بابام میاد؟ -

 نفس بیرون دادم. 

 «مگه میشه نیاد؟ -

 «ام نمیرهچند وقته خونه -
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 «با مامانت دوباره دعواش شده؟ -

 «اون که همیشگیه -

 «نمیشه نیاد... به خاطر دوست و فک و فامیلش که دعوت کردیم میاد -

 «نمیدونم. استرس دارم -

 «حرف مردم برات مهمه؟ -

 «نیست -

 «پس ولش کن -

 «بابامه خب سیاوش... -

 نفس بیرون دادم.

هم نیست؟ منم مدام بهش فکر میکنم که نکنه نفرت این میدونم. فکر میکنی برای من م -

مرد به من باعث شه خاص ترین روز زندگی تورو خراب کنه. اما بعضی چیزا انگار دست ما 

 «نیست ترانه

 هاش رو بیرون داد. لوس شده بود. لب

  «چی بگم... یه کاری باهام کرده که وقتی جای زخم پشت سرم تیر میکشه یادش میفتم -

 گذاشتم پشت سرش و نوازشش کردم. دست
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دردت به جونم. درست میشه همه چی. اون یه درد دیگه داره... دردش تو نیستی و مامانت  -

 «نیست... یه چیزیش هست که نمیفهمم چیه... اما معلوم میشه

 مشکوک و نگران نگاهم کرد.

 «مثال چی؟ -

ده نکردم، اما تجربه بهم میگه که ام استفای پلیسیبه خدا نمیدونم. خیلی وقته از شامه -

 «اس. حتی شاید منم نیستم دیگه...دردش یه چیز دیگه

 سر پایین انداخت و برافروخت. اخم کردم. 

 «چت شد؟ -

 نفس بیرون داد و با موهای پشت گردنم بازی کرد. 

 «نمیدونم... چه طوری بگم... -

 اخمم پر رنگ تر شد. 

 «چی شده ترانه؟ -

اما قبال یادته دعوا کرده بودن مامانم رفت ترکیه و منم اینجا بودم؟ مامانم  چیزی نشده... -

میگفت بهم خیانت میکنه... بعدش همه چیز بینشون اوکی شد اما بازم بعد چند وقت دوباره 

غیر خیانت میتونه باشه که زن و مرد  یدعواهاشون شروع شد... منم که خنگ نیستم، چه چیز

لوی ما دعوا نمیکنن، همش توی اتاق، همش توی خفا... االنم که نتونن حلش کنن؟ بعدم ج
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ما نیستیم بدتر شده صد در صد... من از رضوان میپرسم، هیچی نمیگه اما این هیچی نگفتنش 

 «از صدتا گفتنش بدتره

 ها بود میدونستم. چیزی نگفتم و بی حرف موهاش رو نوازش کردم. این چیزی بود که ماه

 «چیزی نمیگی؟ -

 «چی بگم؟ -

 «انگار تعجب نکردی. میدونستی؟ -

 نگاهش کردم و با درموندگی نفس بیرون دادم.

 «همون دفعه که گفتی دعواشون شده... حس کردم که موضوع این باشه -

 بی حرف و درمونده نگاهم کرد. 

 «اینجوری نکن قیافت رو... -

 ام. سر گذاشت روی شونه

 «دیگه هیچ آبرویی نمونده پیش تو -

 پهلوش رو آروم فشردم. 

زشته خجالت بکش... چه حرفیه؟ مطمئن باش منم ننه بابا داشتم این داستانام پیش میومد.  -

بهش فکر نکن. دیگه من و تو نیستیم ترانه، ما شدیم. هر چی داستان و مشکل پیش بیاد واسه 

 «هردومونه. بهش فکر نکن. خدابزرگه. ایشاهلل مشکالت باباتم حل میشه
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 «شاهللای -

 «چیزی نمیخوای برم بخرم؟ -

 «نه بمون پیشم همینجوری -

 «خب حداقل بذار بریم روی مبالی خوشگلت -

 های راحتی، ترانه سر گذاشتدست انداخت دور گردنم و بلند شدم و بعد دراز کشیدم روی مبل

 ام. به سینه

 «سیاوش؟ - 

 لحن و صداش. هر هزار بار دلم میرفت برایروزی هزاربار صدام میکرد و 

 «بگو عشق من -

 «ها... من مثل مامانم نیستم، اول تورو میکشم بعدم خودموهیچ وقت بهم خیانت نکنی -

 و دست کشیدم به کمرش.  مآروم خندید

 «زن مثل تو آخه کجا میتونم پیدا کنم؟ -

 مایی کهداصال ربطی نداره به این چیزا... خیلی از این کسایی که خیانت میکنن میرن با یه آ -

 «اصال ارزش تف انداختنم ندارن...

از  اول من اصال کسی که خیانت میکنه اول از همه شخصیت خودش رو میکشه پایین... -

 «همه با خودم اینکارو نمیکنم



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع فروردینیک    

1000 
 

 «هیچ وقت منو ول نکن -

 «بغض نکن -

- »... 

آخه باید ولت من غیر تو کسی رو ندارم. تو همه چیزمی، زنمی، زندگیمی، خانوادمی... چرا  -

 «کنم؟

 «حتما اون موقع که بابام با مامانم ازدواج کرده همیناش بوده دیگه -

 نگاهش کردم.  با اخم موهاش رو از روی صورتش زدم کنار و

منو مقایسه نکن با کسی اوال. ثانیا ثابت شده مگه که خیانت کرده؟ گناهش رو نشوریم. اگه  -

خودمو و ام ام رو میذارم رو شقیقهم خودم اسلحهیه روزی خر گازم گرفت بهت خیانت کرد

 «ام این فکرارو نکنراحت میکنم که توام راحت شی... دیگه

 ام.زد به سینه

 «اِ نه... -

 «چی نه؟ -

 «خودمو راحت میکنم چیه؟ -

 «دیگه اون موقع که بهت خیانت کردم چه فرقی برات می کنه مثال؟ -

 «بشه تو...نمیدونم. هیچ وقت نباید هیچ چیزیت  -
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فکرای بد نکن. ایشاهلل مشکالت مامان باباتم حل میشه. نگران چیزی میمیرم برات من...  -

 «نباش. خب؟

 «خب... -

 «فیلم ببینیم؟ -

 «نه -

 ام گرفت. خنده

 «چرا؟ -

 «جام خوبه. خوابم گرفته -

 «بخواب خب. میخوای بذارمت روی تخت؟ -

 «نه... -

فکر کردم به زمستون دو سال پیش که من رو رها کرد بی حرف دست کشیدم به موهاش و 

. جای مشتی که ترانه با عکس عقدمون ر اتاق بود هنوزو رفت سیستان. جای مشتم روی دیوا

هایی که برای داشتنش کشیدم می ارزید برای این لحظه. این لحظه که پوشونده بود. تمام درد

-ه برام حرف می زد از مشکالت و دغدغهاینطور آروم خوابیده توی آغوشم بود. این لحظه ک

ام نداشتم. اگر باباش هم از خر شیطون پایین دیگه هیچ حسرت و دردی توی زندگیهاش. 

میومد و اینقدر دل این دختر رو نمیشکوند دیگه خیالم بابت همه چیز راحت میشد. گاهی به 

د هام میومجلوی چشم ی غرق خونسرم میزد برم و باهاش حرف بزنم، اما وقتی تصویر ترانه
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رگ گردنم باد میکرد و حتی نمیتونستم به پدرش فکر کنم. میترسیدم از خودم. که اگر برم و 

ببینمش شاید اون مشتی که اون روز تو بیمارستان باید میزدم رو نزدم رو بکوبونم توی صورتش. 

. بعد باقالی روی لبم ام. خوابش برده بود واقعا. لبخند کمرنگی نشستنگاه کردم به صورت ترانه

پلو با گوشتی که برای بار اول درست کرده بود و حسابی خوشمزه شده بود معلوم بود که اینطور 

میخوابه. حاال که کنارم بود رژیمم رو کمتر رعایت میکردم، اونقدر برام چیزهای مختلف و 

خونه  مدماوگاهی که میپک. گوربابای سیکس ممتفاوت درست میکرد که به خودم میگفت

میدیدم سرش توی تبلت و مشغول درست کردن کیک و دسر های مختلفه، غر میزدم که چاق 

مون مهمون اومد. تو میشم، مثال ورزشکارم میگفت دارم تمرین میکنم برای بعدا که خونه

های زنم، زنی که عاشقانه دوستش داشتم اون کیک و دسر نخور! مگه میشد نخورم؟ دست

بود. رضا میگفت شرط میبندم تا یکسال دیگه از در توو نمیای و بعید هم هارو درست کرده 

ای که با هزار جور بدبختی خریده بودم و تا به حال زنی ی خونهنبود. دیدنش توی آشپزخونه

شبیه به رویا بود. من خوشبخت بودم.  محتی یک تخم مرغ روی گازش درست نکرده بود برا

ای که با اده بود، ترانه رو جلوی راهم گذاشته بود. ترانهخدا به جای هر چیزی که بهم ند

ها به ی درها ازم فاصله گرفت. همهپولی فرسنگام برکت داد که بیاومدنش جوری به زندگی

هایی که درخواست داده بودم تایید روم باز شد، تمام مشکالت دونه به دونه حل شد، تمام وام

موزشگاهی به چه بزرگی شدم که حاال بعد از گذشت یکسال هام دوبرابر شد، مدیر آشد، شاگرد

ای هو نیم بهترین آموزشگاه آموزش حفاظت بود. منی که ترسیده و مضطرب بودم از هزینه

میخواست میخریدم، حساب کتاب میکردم اما  ترانه هر چه که حاال هاو باقی چیز عروسی



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع فروردینیک    

1003 
 

تویی که  ستاد گفتکه خدا برام فرستاد، فرای بود ترسی نداشتم برای آینده. ترانه انگار هدیه

ات درد کشیدی و صبور بودی، درد کشیدی و دم نزدی این و جوانی جوونیتمام بچگی و نو

همه چیز  "لب زدم ای آروم زدم روی موهای خوشبوش. هات. بوسههم پاداش تمام صبوری

صدای موبایلم بلند شد و خوابید و من هم از این آرامشش کمی چرت زدم. تا وقتی که  "من...

 هر دو پریدیم از خواب. چرخیدم و تنش رو گذاشتم روی مبل.

 «بخواب تو نبات -

 سپهر بود. بلند شدم و موبایل رو از روی میز برداشتم. 

 «بله؟ -

 «بله و بال... چیزی نمیخواید؟ -

رنگ  ایهنگاهی به ساعت کردم. نزدیک به یک ساعت بود که خوابیده بودیم. در یخچال نقر

 جدید رو باز کردم. به نظر همه چیز بود. 

 «نه. کجایی؟ -

 «یه کم دیگهمیرسم یه کم خرت و پرت بخرم  -

 «باشه -

قطع کرد و نگاهم چرخید روی ترانه که پیراهن کوتاهش باال رفته بود تا زیر شکم. توی این 

مبل.  یستم لبهاش. کنارش رفتم و نشهای سکسیسرما هم دست برنمیداشت از این لباس

 موهاش رو زد کنار و نگاهم کرد. 
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 «کی بود؟ -

 «سپهر... -

 «چی میگه؟ -

 «گفت چیزی نمیخواید... پاشو لباست رو عوض کن... -

 هاش رو بست. چشم

 «خوبه دیگه -

 نچی کردم. 

 «میدونم اذیتم میکنی، اما میرسه االنا... پاشو نبات -

ن هارو صاف کردم و دفتر و ماشیرفت و من کوسن غرلند کنان بلند شد و به سمت دستشویی

چند دقیقه بعد صدای آیفون بلند شد و گوشی حسابم رو از روی میز برداشتم و به اتاق بردم. 

 رو برداشتم. ویدا بود. دکمه رو فشار دادم و در رو باز کردم. ترانه با پیراهن کلفت یشمی رنگ

 اش کشید. همه چیز بهش میومد. به سمت در اومد و همزمان دستی به موه بلند

 «سالم... -

 ویدا بود. نگاه از ترانه گرفتم و چرخیدم سمت ویدا.

 «سالم خوش اومدی... -

 ترانه لبخند زد. 
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 «اِ من فکر کردم سپهره... خوش اومدی بیا... -

 و من رو در آغوش کشید.  دسته گلی نرگس به دستش دادو  با ترانه روبوسی کرد

 «د نکنه چه بویی دارهدستت در -ترانه

 «خواهش میکنم... ببخشید دیگه هول هولی اومدم -

 «ام خوبه. برو لباسات رو عوض کن بیا یه چایی بخوریم گرم شیخیلی -

 ی این دوترانه رفت سمت آشپزخونه و ویدا رفت سمت اتاق، خیالم راحت شده بود از رابطه

 عقب اومدم. و کرد منگاه نفر. خواستم در رو ببندم که سپهر رو دیدم. اخمو

 «علیک سالم آقا سپهر -

 های توی دستش رو گرفتم. دست دراز کردم و کیسه

 «سالم... -

 هاش رو باز کرد. بوی عطر خوبی میداد.کفشبند خم شد و 

 «چته؟ چی شده؟ -

ندان به خ ،چیزی نگفت و سوئیچ و گوشیش رو انداخت روی جا کفشی. ترانه با شنیدن صدا

 اومد و بغلش کرد. سمت سپهر 

 «کجایی تو وزه... دلم تنگ شده بود برات -

 سپهر دست باال آورد و به کمر ترانه کشید. 
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 «خوبی؟ -

 «؟این شکلی شدیخوبم. تو چطوری؟ چرا  -

 «چیزی نیست... -

 گفت چیزی نیست و من و ترانه به هم نگاه کردیم. معلوم بود که چیزی شده.

 «سالم... -

 پهر نگاهش نکرد. صدای ویدا بود. س

 «سالم... -

ویدا متعجب به ما نگاه کرد و ترانه در جواب نگاه ویدا شونه باال انداخت. سپهر هم بی حرف 

رفت به سمت بالکن و نور فندکش رو دیدم. خیلی کم میدیدم که سیگار بکشه. به ترانه اشاره 

 کرد. ن مکردم که داخل بالکن نیان و به سمتش رفتم و در رو بستم. نگاه

 «چته؟ زر میزنی یا بندازمت پایین؟ -

 «بنداز پایین -

 نچی کردم و رفتم توی صورتش. 

 «با من یکی به دو نکن سپهر. میدونی اعصاب ندارم. حرف بزن بگو چته خب؟ -

 پکی عمیق زد به سیگار. 

 «چیزیم نیست. با پسر بود... -
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 ابرو در هم کشیدم. نمیفهمیدم چی میگفت. 

 «هان؟ -

گم با پسر بود، با پسر اومد اینجا... یکی آوردش اینجا پیادش کرد... همین کافی نیست تا می -

 «روی سگم بیاد باال؟

 هام عمیق تر شد. اخم

 «چی بود ماشینش؟ -

 «مهمه؟ -

 «بنال سپهر -

 «سانتافه -

 «اینقدر دست دست کردی.... -

یشه ها رفتار کنم... مثل اینکه نمببند سیاوش تورو قرآن... نمیخواستم مثل این دختر ندیده -

 «اینجوری. ولش کن

 «معلوم نبود که کی بوده آخه -

 براق شد توی صورتم. 

به جون هممون... حاال معلوم نبود  یافتادیشد رم میکردی می نر از کنار ترانه رد مییه پشه -

 «که کی بوده؟ به ما میرسه اینجوریه؟
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ما نذار فکت رو بیارم پایین. احمق تو دو کلمه درست و ای... اببین یابو. میفهمم عصبانی -

حسابی باهاش حرفم نزدی... چی داری میگی آخه؟ منو داری با خودت مقایسه میکنی؟ من 

 یول نمیکردم اینقدر پیگیرش بودم. اینکه بری حاجی حاجی مکه بعد یه ماه بیای بگ رو ترانه

ن ی انگار تاحاال دختر ندیدی. جمع ککیه چیه که نمیشه. حالیت نمیشه؟ همچین رفتار میکن

 «خودتو

تنهاش گذاشتم. ترانه با  من هم حرصی بی حرف و حرصی دوباره پوک زد به سیگارش و

کمک ویدا میوه میچید توی ظرف چوبی و عصبی نشستم روی مبل. ترانه با اشاره پرسید که 

 چیه و چونه باال انداختم. 

 «به رضا زنگ زدین؟ -ویدا

 «. نمیاد برای شام. شاید بعدش اومدآره.. -ترانه

 «ام. قرار داشت؟آره اس ام اس داد گفت جایی -

 ترانه خندید.

 «آره مثل اینکه... -

 «خیره ایشاهلل -

وز. نحرف خوراکی هارو چیدند روی میز و نشستند. سپهر هم بعد از دقایقی اومد. اخمو بود هبی

وباره دیت نشست روی مبل تکی. ترانه و سپهر هم بی اهم ترانه بی حرف فقط نگاهش کرد

 میخواست به حرف بگیرتش. نگاهش رو دوخت به سپهر،
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 «آقا سپهر غذات چی شد پس؟ -

 «9میفرسته ساعت  -

 «دستت درد نکنه حاال چی گرفتی؟ -

 «ها که دوست داریاز همون پیتزا متری -

 لبخند ترانه عمیق شد.

 «مرسی... حاال چرا اخمویی؟ -

 «سرکار یه کم اعصابم خرد شدچیزی نیست  -

 ترانه سری تکون که یعنی خر خودتی. سپهر نفس بیرون داد.

 «م؟ رضا کجاست؟ب همیناییخ -

 به نیم رخش نگاه کردم. 

 «بیرونه. شاید بعد از شام اومد -

 ی موهاش بازی میکرد. سپهر سری تکون داد و رو کرد سمت ویدا که با دنباله

 «دم دنبال جا پارکه و میاد باالدوست شما نمیاد؟ فکر کر -

 ویدا چند ثانیه مبهوت نگاهش کرد و ترانه متعجب چشم چرخوند روی من. 

 «نه... -

 ی ویدا بود، ترانه گلویی صاف کرد.و ترسیده صدای گرفته
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 «با دوستت اومدی؟ میگفتی بیاد باال اونم. زشت بود اینجوری که -

 اهش میکردم گرفت و به ترانه دوخت. ویدا ترسیده نگاه از منی که مستقیم نگ

 «نه دوستم که نبود... یکی از همکارام بود -

 سپهر تکیه داد، مستقیم نگاه میکرد به ویدا.

 «هام میرید سرکار؟آهان جمعه -

ویدا نمیفهمید که قضیه از چه قراره و این اصرار سپهر چیه. دوباره نگاه از من گرفت و به سپهر 

 دوخت.

 «نه... -

 ه سعی میکرد این جو متشنج رو آروم کنه، لبخندی زد و چرخید سمت ویدا. تران

 «اِ... کی بود نگفتی به من شیطون؟ -

العملی از من بود. آروم پلکی زدم، که یعنی ویدا دوباره نگاهی به من انداخت. منتظر عکس

 چیزی نیست. دوست نداشتم ازم بترسه.

ت بود که اصرار داشت یه قراری باهم بذاریم، رییس بخش حسابداری شرکت بود... یه مد -

ی اامروز باهم ناهار خوردیم. اونقدر نزدیک نیستیم که دعوتش میکردم... یعنی حاال اصال مسئله

 «نبوده که بهتون بگم

اش به ویدا خیره بود و نگاه ویدا بین من و ترانه در سپهر مستقیم و بدون تغییری توی چهره

 ادم. حال حرکت. نفس بیرون د
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 «چطور آدمیه؟ -

سپهر برگشت سمتم و متعجب نگاهم کرد. حقش بود. ویدا که انگار خیالش راحت شده بود که 

 عصبانی نمیشم تکیه داد.

 «به کار حرف زدیم. خیلی نتونستم بشناسمشآدم بدی نیست... بیشتر راجع -

 سری تکون دادم.

 «حس خودت چیه بهش؟ -

 و نگاهش نکردم. صدای نفس سپهر کنار دستم اومد 

دوست ندارم با همکارا و رییسم وارد رابطه بشم. از همون اولم بهش گفتم که نه. اما خیلی  -

اصرار کرد گفتم یه بار باهاش برم و بگم نه... آدم بدی نیستا اما نمیخوام کارم رو توی خطر 

 «بندازم بهش احتیاج دارم

 دستی کشیدم به موهام. 

 «عاقل شدی. هر چی باشه میتونی به من و ترانه بگی...دیگه خداروشکر بزرگ و  -

هاش نرم شده بود. بلند شدم و به سمت آشپزخونه لبخندی گرم زد و سپهرم انگار کمی با حرف

 رفتم.

 «کی چایی میخوره؟ -

 «میریختم من عزیزم -ترانه
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 «میریزم، سپهر بیا کمکم -

 «واسه همه بریز... -ترانه

 های تازه رو چیدم داخل سینی. نارم ایستاد، لیوانسپهر بلند شد و بی حرف ک

دیدی که چیزی نبوده، اگه میدون رو خالی کنی یه چیزایی میشه. پس هر غلطی میخوای  -

 «بکنی همین امشب بکن. وگرنه یه جوجه مهندس جات رو میگیره

 کالفه تکیه داد به کابینت. 

 «اگه چیزی باشه چی؟ -

 «النم بهش اعتماد نداری؟گفت که نبوده... از همین ا -

 «چه میدونم. از فردا میره سرکار بازم -

 نچی کردم. 

 «میزنم بمیریا. تو به اون کارا چیکار داری... کار خودت رو بکن اول بعد به اونجاشم میرسی -

 «باشه بابا. وحشی -

 ای شیطنت بار روی لبش بود.رفت دوباره سمت نشیمن و ترانه به سمتم اومد، خنده

 «ه وضعیتی شد...چ -

 سری تکون دادم. 

 «خداروشکر جاش نیستم. میکشتم پسررو همونجا -
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 ام رو بوسید. گونه

 «دیگه زنت شدم رفت... -
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 ترانه 

 رو گذاشتم روی اون یکی گوشم.  استراحتی به گردنم دادم و موبایل

 «صدات خوب نمیاد سپهر -

   «وایسا برم توو ماشین -

دفتر  یام رو گذاشتم و وارد آشپزخونهی پیش اومده استفاده کردم و هندزفری بلوتوثیاز فاصله

 شدم. 

 «؟االن خوبه -

 «آره. چه خبر؟ -

 «سالمتی. تو چه خبر؟ -

 «هیچی. دفترم کار داشتم... -

 «خسته نباشی. چه خبر از کارای عروسی؟ -

 «خوبه همه چیز. دیگه کاری نمونده خداروشکر... -

 «چقدر مونده؟ -

 «سه هفته -

 «به سالمتی -

 «حرفت رو بزن سپهر -
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 «باید بکنم من؟هیچی همین طوری زنگ زدم بهت بگم چه غلطی  -

 ام گرفت. خنده

 «اش رو گرفتی؟مگه نگفتی شماره -

 «چرا با هزارجور سیاه بازی و دلیل و بهانه -

 «خب... مسیج بده دیگه -

 «چی بگم؟ -

 «سپهر به خدا سیاوش حق داره میگه عرضه نداری -

 «سیاوش غلط کرده -

 «دِ درست صحبت کن راجع به شوهر من -

 «خواد به من میگه، من بگم اشتباهه؟چطور اون هر چی می -

 «توام ویدارو بگیر ازت حمایت کنه -

 «؟باشه تو بگو چطوری باید بگیرمش -

سپهر... هیشکی ندونه من که میدونم تو مخ زن اعظمی. چت شده تو آخه؟ انگار تاحاال دختر  -

 «ندیدی

ریخته یه کرمی بهم می بابا به خدا مورد این شکلی برام پیش نیومده... همیشه طرف مقابلم -

 «که من میرفتم جلو
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 «خب پس باالخره خدا ازت انتقام گرفت -

 «ترانه کمک میکنی یا خودم یه خاکی به سرم بریزم؟ -

ام رو بشورم، هوا داشت تاریک می های استفاده شدهو بشقاب دستکش دست کردم تا لیوان

 و خسته بودم.شد 

ی ما بهش بگو بابت رفتار اون روزت خونه بهش مسیج بزن اول حال و احوال، بعد -

بگو دست خودم نبود، چون از به اون پسره پرسیدی... عذرمیخوای... که دخالت کردی و راجع

 «اینا حس کردم ازت خوشم میاد و دوست دارم باهم آشنا بشیمزمان عقد ترانه

 چیزی نمیگفت. 

 «مُردی؟ -

 «واقعا همینجوری بگم خوشم میاد ازت؟ -

آره علم غیب که نداره بفهمه. بعدم مودب باش، اول از همه عذرخواهی کن اما بگو رفتارت  -

به خاطر این بوده که وقتی با یه مرد دیگه دیدیش ناراحت شدی و حس کردی از دستش 

 «دادی...

 «اگه منو نخواد؟ غرورم چی؟ -

 «هیچی، این وسط باید یا غرورت رو انتخاب کنی یا ویدارو -

-»... 
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نمیر سپهر... همین سیاوش رو میبینی؟ همه میگید مغروره و سرش همیشه باالست و رو به  -

کسی و نمیده و... همین سیاوش سه ماه ول کردم رفتم وقتی برگشتم توو چشمام نگاه کرد 

گفت برام مهمی، میخوامت، غرور ندارم پیش تو، هر چی تو بگی... جنس زن به یه همچین 

خود من به عنوان یه دختر میفهمم که تو برای اکثر دخترا جذابی، چرا  چیزی نیاز داره. بعدم

 «باید تورو نخواد؟ خودت رو دست کم نگیر. فقط باهاش صادق باش. همین

 «ترانه... اگه گفت نه دیگه نمیتونم بیام توو جمع به خدا... نمیخوام اینجوری شه -

ر خودت رو نباز، بگو باشه و تموم... چرا فک میدونم سپهر، ریسکه، میتونه واقعا بگه نه. اما تو -

ات قهافته. تو اونقدر مرد بودی که رفتی جلو و از عالمیکنی اگه بگه نه اتفاق عجیبی میفته؟ نمی

 «گفتی، شد شد نشدم حتما قسمت نبوده

 «ترانه... میخوای تو اول باهاش حرف بزنی؟ -

و. کسی رو واسطه نکن... من االن برم بگم نه. این ماله قدیما بود سپهر. خودت باید بری جل -

 «سپهر بهترینه و عالیه اینقدر تاثیر نمیذاره که خودت بری صادقانه حرفت رو بزنی

 نفس بیرون داد. 

 «عجب داستانی شده... باشه پس شب بهش مسیج میدم ببینم چی میشه -

 «باشه بهم خبر بده -

 «توام برو خونه دیگه شب شد -

 «مستونه زودتاریک میشه خبباشه بابا... ز -
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 «مراقب خودت باش -

 «چشم عباس آقا خداحافظ -

 «خداحافظ -

هارو که شستم، بار و بندیل رو جمع کردم و زنگ زدم به سیاوشم. باشگاه بود و صدا ظرف

 میومد. 

 «. خوبی؟شغال بودی نباتاِ -

 «سالم -

 «سالم عزیزم -

 «با سپهر حرف میزدم. تو خوبی؟ -

 «بگو. حالت خوبه؟شکر. تو  -

 «خوبم عزیزم. چه خبر؟ -

 «هیچی عزیزم باشگاهم. تازه اومدم از آموزشگاه یه سر بزنم. تو کارت تموم شد؟ -

 «آره. تو کی میای خونه؟ -

 «یه کم بمونم با رضا حساب و کتاب کنیم بعد میام. کار داری؟ -

 «سر بزنم. بیارمش اونجا سیاوش؟ نه... دلم تنگه واسه مامانم و خونه و کوپر... گفتم برم یه -

 «من که از اول گفتم اگه اذیت نمیشه بیارش... -
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 «باشه. تو نمیای؟ -

 نفس بیرون داد. 

 «اگه دوست داری میام -

 «نه... نمیدونم بابام هست اصال یا نه -

 «ت نداشته باشه ترانه؟چی بگم... بگم اگه نبود برو؟ کاری -

 «ام یه اتفاق بود واقعانه در اون حد... اون موقعنه سیاوش. بد هست ولی دیگه  -

 «هاتم باال باشه، در هم قفل کنباشه عزیزم. آروم برو. شیشه -

 «خسته نمیشی روزی سه بار اینارو بهم میگی؟ -

 خندید. 

 «نه... -

 «چشم، نگران نباش -

 «ترانه؟ -

 «جونم... -

 «اگه خواستی شب بمونی... بمون -

 ته دلم انگار خالی شد. دوست نداشتم یک شبم ازش جدا بمونم. 

 «وای نه. طاقت نمیارم -
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دل مامانت میگیره توی اون خونه تک و تنها... ببین اگه تارا هم هست، امشب اونجا پیشش  -

 «بمونید

 «خب دلم برات تنگ میشه... -

فتی. ن خونه رمید تو کی از اواه داره. اصال نفهلوس شدی؟ منم دلم تنگ میشه... مامانتم گن -

 «یه کم دور و برش باشید بهتره... خب؟

 فکر بدی نبود. باید زنگ میزدم به تارا و به زور هم که شده میکشوندمش خونه. 

 «ها. توام زود بیاباشه. ولی فردا زود میام خونه -

 «هر موقع بگی میام -

 «دوستت دارم سیاوش -

 اش رو. صداش رو پایین آورد.کمرنگ همیشگیلبخندش رو حس کردم، همون لبخند 

 «میمیرم برات -

 «برو به کارت برس، فعال خداحافظ -

 «رسیدی بگو، خداحافظ -

ای که درش بزرگ شده بودم. قطع که کردم، وسایلم رو برداشتم و به سمت خونه رفتم. خونه

ش طرینمیکرد. با نیم ساعت بعد جلوی در سفید رنگ بودم، ریموتم رو مقابل در گرفتم، کار

تا. بعد از لحظاتی همایون از در بیرون اومد و با دیدنم تموم شده بود انگار. بوق زدم، چند

جا پیچیده بود. کوپر متعجب سالمی داد و در رو باز کرد. وارد حیاط که شدم، بوی مردگی همه
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م. اوی سر و کلهاش بیرون پرید و خوشحال دور ماشین میچرخید. پیاده شدم و پرید راز خونه

 صورتش رو بوسیدم. پسرم رو. 

 «خوش اومدین خانم -

 «حالت چطوره همایون؟ -

 «شکر خوبم... شما خوبین؟ -

 «شکر. پسر من که اذیتت نمیکنه؟ -

 «دلتنگ شماست همیشه. اما پسر خوبیه -

 «مرسی که مراقبشی -

 «اس، آقا سیاوش چطوره؟وظیفه -

 «خوبه اونم سالم میرسونه... -

 «سالمت باشه. بذارید من پاهاش رو بشورم اگر خواستید ببرید توو -

 «باشه... کی هست خونه؟ -

 «مادر هستن... -

 توی راه زنگ زده بودم به تارا و قبول کرده بود که بیاد.

 «بابا کجاست؟ -

 «صبح بود که رفتن -
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 «از سفر؟ کی برگشت -

 «دو روزی میشه -

 «ممنونم -

بهار نزدیکم شد و که پاهاش رو بشوره من در ورودی رو باز کردم، گلهمایون کوپر رو برد 

 ذوق زده بغلم کرد. دست کشیدم به پشتش. 

 «چطوری تو خوشگل خانم؟ -

 «شما خوبین خانم؟ -

 «خوبم. همه چیز خوبه؟ -

 «شکر خوبه -

 «با عاشق پیشه چیکار میکنی؟ هنوز نیومده جلو؟ -

 قرمز شد و ترسیده نگاهم کرد. خندیدم. 

 «خدایی خیلی تابلوئه -

 هاش گل انداخت.خندید و گونه

 «مامان کجاست؟ -

 «توی اتاقشونن -

 رضوان جلو اومد. 
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 «الهی فدات شم عروسم. اومدی... -

 بغلش کردم.

 «حالت خوبه رضوان جونم؟ -

 بود.حس میکردم پیرتر شده، انگار جو این خونه پیرش کرده 

 «شکر خدا خوبم. تو خوبی خوشگلم؟ از این ورا؟ -

 «منم خوبم. گفتم یه سر به مامان بزنم -

 دست گذاشت پشتم و باهام هم قدم شد. 

اش خوب نیست... همش توی اتاقه، با باباتم حرف نمیزنه. گفت بیشتر بیا مادر... حال روحی -

ببینش و باهاش حرف بزن. من که نتونستم که به شماها نگم اما حاال که خودت اومدی برو و 

 «ازش حرف بکشم

ای زدم و بعد وارد شدم. نگاه چرخوندم داخل اتاق بی حرف قدم تند کردم سمت اتاقش، تقه

 بزرگ، روی مبل تکی رو به روی پنجره نشسته بود. 

 «چیزی نمیخوام رضوان -

 پنجره.جلوتر رفتم و من هم مبل تکی کناری رو چرخوندم به سمت 

 «چطوری پری دریایی؟ -
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نورش پر از نور شد. ایستاد و بغلش کردم. محکم. انگار که های بیگردنش چرخید و چشم

 هام. حاال فهمیده بودم که به شدت الغر شده. ای غم رو گرفته بودم بین دستکپه

 «خوبی مامانم؟ -

 «خوبم مادر. تو چطوری؟ -

 ازش جدا شدم و نشست روی مبل و من هم نشستم. 

 «شکر خوبم... چرا بی حالی؟ -

 «زود میخوابم شبا. تو چه عجب کردی... چیزی شده؟ سیاوش کجاست؟ -

 «سیاوش سرکاره، گفتم شب بیام پیش تو... تارا هم میاد -

 «خوب کردین مادر... همه چیز خوبه؟ دعوا که نکردین یه وقت؟ -

 «خوبه. تو تعریف کننه به خدا.  -

 «چی بگم؟ -

 دستش رو گرفتم. 

 «چی شده مامانم؟ بابا خیلی اذیتت میکنه؟ -

 سعی کرد لبخند بزنه. 

 «چیزیم نیست -

 «بگو مامان. حرف بزن یه کم -
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 ساکت نگاه کرد به سیاهی رو به روش. 

 «بحث قبلی به میونه؟ -

 «دور شدیم از هم. خیلی وقته -

 «یکنی بهت خیانت میکنه؟خب چرا؟ هنوز فکر م -

 «حسم میگه آره. اما چیزی پیدا نکردم -

 «باهاش حرف زدی؟ ازش پرسیدی که چرا دور شدین؟ -

 «ایآره. میگه چون تو دیوونه -

و متعجب به نیم رخ مادرم نگاه کردم. در باز شد و چرخیدم. تارا بود که خندون وارد بی حرف 

هامون شروع شد و مامان فقط تارا، شوخی و مسخره بازیای مصنوعی. با ورود شده بود. خنده

ه بنگاهمون میکرد و لبخند میزد. سه تایی در کنار هم شام خوردیم، از عروسی حرف زدیم، راجع

اینکه فالنی ناراحت شده که چرا دختر و دامادش رو دعوت نکردیم و به گوش مامان رسونده 

ی شوهر ندارم؛ راجع به ه خوشبحالم که من خانوادهبه مادر شوهر تارا و اینککه نمیاد، راجع

به تصمیم مهاجرت تارا و ام و عصبانیت سیاوش، راجعام و صفر شدن حساب بانکیجهیزیه

بهار و همایون. اینکه مامان میگفت همایون اومده با مامان صحبت کرده و مامان به گلراجع

ابایی به همه چیز غیر از بابا. بداشته. راجعصحبتی با رضوان داشته و اون هم مثل اینکه حرفی ن

شد و براش میمیردم. خودمون رو انگار میزدیم به اون راه، که هنوز که هنوز بود دلم تنگ می

م میاد یا ای دیگه عروسیم بود و هنوز نمیدونستم بابام به عروسیانگار نه انگار که سه هفته



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1026 
 

بابام بود که به زور میخواست من رو مسببش ها خورده بودم زمین و پله انگار نه انگار روینه. 

 بیاد خونه و من و تارا نمیدونستیم االنای شوهرم ببره. انگار نه انگار که امکان داشت از خونه

العملی نشون بدیم! اینقدر حرف زدیم و به زور مامان رو خندوندیم که خودمون باید چه عکس

ون بهم خبری نبود از بابا، مامان غر زد دیک به دوازده شب بود و هنوزاز پا افتادیم. ساعت نز

رختان های سرد حیاط به دام. حاال من و تارا نشسته روی صندلیکه برید و بذارید بخوابم. خسته

 دست میکشیدم به تن کوپر.  من خشکیده نگاه میکردیم و

 «ای سمتت نمیاممامان میگه بابات بهم میگه چون دیوونه -

 تارا برگشت و خیره نگاه کرد به نیم رخم. 

 «یعنی چی؟ -

 «نمیدونم... میگه حس میکنم خیانت میکنه اما هیچی پیدا نکردم... -

ام. گند زدم به زندگی خودم. بهادر هی میگه چته؟ میگم نمیفهمم دردش چیه ترانه. خسته -

و  دوست دارم همش دور نمیدونم. همش دلشوره، استرس، عذاب... از یه طرف نگران مامانم

دتون ام ازشون میپرسیم بابا درهر چی م چشمم بیفته به بابا...برش باشم از یه طرف دوست ندار

شب... یه مرد شصت ساله تا این موقع کجاست؟  12چیه؟ حرف نمیزنن... االن ساعت شده 

 «معلومه که داره یه غلطی میکنه

 شده بود.توی دلم خالی سر تکیه دادم به پشتی صندلی. 
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باید بریم باهاش حرف بزنیم... نمیشه اینجوری تارا... مامان آب شده میترسم یه وقت یه  -

 «بالیی سرش بیاد

 تارا حرصی پتو رو محکم تر پیچید دور تنش. 

 «تشریف بیارن، حرفم میزنیم -

 اس موبایلم بلند شد. سیاوش بود.امصدای اس

 "چه میکنی نبات؟"

 ی امنم اومدم بیرون.بود، وقتی نبود حس میکردم از دایرهدلم براش تنگ شده 

 "هیچی نشستیم با تارا. تو چه میکنی؟ شام خوردی؟ غذا داریما توی یخچال"

 "اگر کاری نداری لباس گرم بپوش بیا دم در..."

 عمیق نشست روی لبم. یلبخند

 "حیاطم بابام نیست، ریموت رو میزنم بیا توو که منم مانتو اینا نپوشم، توی"

 تارا نگاهم کرد. 

 «چیه خر کیف شدی؟ -

 «سیاوش اومده -

 سری به چپ و راست تکون داد. 

 «نامزد بازی شما دوتا تموم نشده هنوز... من میرم توو یخ کردم... اگه بابا اومد صدام کن -
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 «باشه. برو -

 «سالم برسون -

 بزنه و سیاوش رو دیدم نشستهسری تکون دادم و بلند شدم. از همایون خواستم که ریموت رو 

روی موتورش، گاز داد و داخل اومد. کاله رو در آورد و من به مرد سیاه پوشم نگاه کردم. یاد 

شد  ی موتور و پیادهدوران دوستیمون افتادم. لبخندم عمیق شد. کاله رو آویزون کرد به دسته

د ای زبه موهام و بوسهو بعد من بودم که محکم خودم رو انداختم توی آغوشش. دست کشید 

 روی پیشونیم.

 «خوبی؟ -

 «تو اومدی خوب شدم... -

فاصله گرفت و دقیق نگاهم کرد و بعد دست کشید روی سر کوپر که هی میخواست بینمون 

 فاصله بندازه.

 «چی شده بود مگه؟ -

 نفسی بیرون دادم. سرد بود. 

نمونده، اوضاع مامانم خوب  یه کم اوضاع خونه خوب نیست. خونه که نه، چیزی از خونه -

 «نیست، انگار افسرده شده

انگشتی به دست داشت. دوباره سر های چرم مشکی نیمکشدست کشید به صورتم، دست

 اش. چسبوندم به سینه



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1029 
 

 «بیا بریم توو... -

 روی موهام رو بوسید.

ر بزرگ چقد، این وروجک نه نبات. میرم خونه. دلتنگت شدم... گفتم بیام یه سر ببینمت -

 «شده

 های گرد نگاهش کردم. با چشم

 «شبه دیگه. بمون 12ساعت  -

چشمات رو اینجوری نکن. یه شب اومدی پیش مامانت اینا، بمون همینجا. بعد که عروسم  -

 «بشی دیر به دیر راضی میشم کنارم نباشی...

 ی زبرش رو بوسیدم. لبخند زدم و پنجه بلند کردم و گونه

 «امانت کجاست؟دلبری نکن. م -

 «خوابید -

 «تارا چی؟ -

 «سردش بود رفت توو، گفت بهت سالم برسونم -

 «سالمت باشه. غذا خوردی؟ -

 «خوردم. تو خوردی؟ -

 «یه چیزی باشگاه خوردم... -
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 «چی مثال؟ -

 «تخم مرغ و سیب زمینی -

 انگشت کشیدم به ته ریشش.

 «این شد غذا؟ -

 «بذار هیکلم خوب بمونه. بعدش هر چی خواستی میخورم آره. قبل عروسی خیلی بهم غر نزن -

 «هر چی؟ حتی کیک شکالتی؟ -

 «در حد یه گاز آره -

 خندیدم.

 «حداقل بیا بریم بشینیم -

 دستش رو دور کمرم محکم کرد. 

 «نمیخواد... بشینم دیگه نمیتونم ولت کنم -

 «خب نکن. بمون پیشم. شب بخوابم توی بغلت... -

 گردنم و بوسید، مور مورم شد.سر فرو کرد توی 

 «با این چیزا میخوای گولم بزنی سرتق؟ -

 «آره -

 «میدونی میمیرم برای یه لحظه باهات بودن. اما یه امشب رو تحمل کن -
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صدای قیژقیژ کردن در پارکینگ باعث شد سر بچرخونیم، بنز مشکی رنگ بابا بود که داخل 

نمیدونستم. سیاوش بی حرف و مستقیم خیره شد به قلبم اومد توی دهنم. دلیلش رو میومد. 

تاده بود ها برام افهای دودی رنگ. میدونستم که هنوز به خاطر اتفاقی که توی پلهپشت شیشه

اش رفع نشده. از هر چیزی که میتونست بگذره، از این یکی نمیگذشت. از بابام نگذشته و کینه

به ماشین بابا بود که باالخره ماشینش  سیاوش تنم رو محکم تر نگه داشت و نگاهش هنوز

ها ایستاد و بعد از لحظاتی پیاده شد. دیگه اثری از موهای جوگندمی نبود، کنار باقی ماشین

تمام سفید شده بود توی این مدت. بی حرف و بغض کرده نگاهش کردم. انتظار نداشتم اما 

به خودش. انگار که  قدم چرخوند سمت ما و سیاوش محکم و محکم تر من رو میچسبوند

ناخودآگاه میخواست از من جلوی پدرم دفاع کنه. سیاوش فقط نگاهش کرد و من سالمی آروم 

 دادم. سری تکون داد در جواب. 

 «خوش اومدید... چه عجب -

 سیاوش سری تکون داد. 

 «چرا اینجا وایسادید. بیاید داخل... -

 ن داد. دلم برای بابام تنگ شده بود، سیاوش نفسش رو بیرو

 «کممرسی، خواستم یه سری بزنم، میرم کم -

 و سیاوش دست کشید به کمرم.  حرف نگاهش کردبابا بی

 «برو توو... سرده، منم برم خونه -
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یک جوری گفت، انگار که تو برو، ما حرف داریم. با اکراه جدا شدم و بابام هنوز همون طور بی 

ی اپشت شیشه نگاهشون کردم، بابا چند جملهحرف و حرکت ایستاده بود. داخل شدم و از 

حرف زد و بعد سیاوش رفت. جلوی خودم رو گرفتم که بهش زنگ نزنم، پشت موتور خطرناک 

بهار اشاره کردم که بره. اومد و بابا داخل اومد و من بی حرف ایستادم دم در و به گلبود. 

 نگاهش افتاد به من، سرتاپام رو برانداز کرد. 

 «ی شوهرت رو؟ول کردی خونهچی شده  -

 «اشکالی داره؟ -

 «نه... -

 «میشه حرف بزنیم؟ -

ها، تارا بود که پایین میومد. سالمی نصفه و نیمه داد به بابا و بابا سر سرش چرخید سمت پله

 تکون داد. 

 «به چی؟راجع -

 «به وضعیتمونراجع -

 «چشه وضعیتمون؟ -

 «اینجا میخوای حرف بزنیم؟ دم در؟ -

بابا بی حرف چرخید سمت اتاق تلویزیون و من و تارا هم پشت  را بی حرف ایستاد کنارم.تا

ها. نفس بیرون دادم و به رضوان که اشاره کرد چیزی میخواید چونه نشستیم روی مبلسرش. 
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باال انداختم و گفتم که برن بخوابن. سکوت شده بود. بابا نگاهی به هردومون انداخت. نگاهی 

 ستم کمی دلتنگی توش پیدا کنم. که شاید تون

 «خب؟ -

 نگاهی به تارا انداختم که شاکی و اخمو خیره بود به بابا. لبم رو با زبونم تر کردم. 

 «میشه بگی دردت چیه بابا؟ -

ساله جذاب  60نگاه چرخوند توی صورتم و تکیه داد و بعد پا انداخت رو پا. به عنوان یه مرد 

های پیر و پولدار بود هایی که کارشون دوست شدن با مردزنپوش بود و شاید برای و خوش

 روی هم فشردم. اومد. از این فکر چندشم شد و پلکی خوبی به حساب میلقمه

 «دردم چیه؟ -

 «آره. دردت با من با مامان چیه؟ -

 «مشخصه...درد من و تو که  -

 «سیاوش چیکار داره با تو؟ -

 ردم. حرف نگاهم کرد. چشم روی هم فشبی

، یه کم به کم. واقعا دیگه برام مهم نیست. تو اگر میخواستی یهبرام مهم نیست دیگه البته -

من اهمیت بدی از این موضوع میگذشتی و فراموش میکردی. مثل کاری که سیاوش کرد. به 

ش با تو بوده و تو مسببش بودی رو ریخت دور اما تو خاطر من هر چی که توی گذشته
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کارو برام بکنی و منم نمیخوام زورت کنم. درد تو با مامان چیه؟ مشکلت چیه؟ نمیخوای این 

 «اس؟چرا بهش میگی که دیوونه

 «چون هست -

 تارا براق شد و من دندون فشردم روی هم.

 «میفهمی چی داری میگی؟ -تارا

-خونسرد بود. دستی کشید به موهای سفیدش. انگار که باری سنگین روی دوشش بود. دست

 اش. رو پایین تر آورد و کشید به نگاه خستههاش 

 «من هیچ وقت دوستش نداشتم... -

ر وقت دوست نداشته اینقدای شنیدن این جمله که پدرت، مادرت رو هیچنمیدونم برای هر بچه

سخت بود یا نه. برای من اما و حتی برای تارا به قدری سخت بود که مبهوت و در سکوت 

 که خونه و خانوادمون یکباره خراب شد و ریخت روی سر ما دو نفر.انگار  فقط نگاهش کردیم.

ی ما زده و رنگ پریدههای یخپا از روی پا انداخت و جلو اومد و اون هم بی حرف به صورت

 نگاه کرد. تارا لب زد.

 «خودشم میدونه؟ -

 نگاه دوخت به تارا.

 «اینکه مستقیم توی صورتش بگم دوستش ندارم نه... -



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1035 
 

و ام رخشک و مسخ شده به پدرم نگاه میکردم و ذهنم تمام کودکی و نوجوانی و جوانیهنوز 

ه وقت بابا با شاخه گلی خونه نیومده بود، اینکشخم میزد و انگار تازه داشتم میفهمیدم که هیچ

هیچ وقت سالگرد ازدواجشون رو جشن نمیگرفتند، اینکه هیچوقت در آغوشش نمیگرفت برای 

طورن. فکر میکردم فالن ها اینی مادر پدربه اجبار ما. فکر میکردم همه گرفتن عکسی مگر

فامیل که شوهرش جلوی همه دستش رو میبوسه بیش از اندازه رمانتیکه و زندگی طبیعی یعنی 

زندگی مادر و پدر من. اما حاال که خودم شوهر داشتم و فکر میکردم که اگر سیاوش روزی 

اگر برام گل نخره، اگر در آغوشم نگیره، اگر جلوی دوست و آشنا محلی کنه، اینطور به من بی

با  شد دوست داشتن.شد زندگی، نمیمحبتش رو بهم ابراز نکنه، من میمیرم. اصال این نمی

 صدای تارا از فکر بیرون اومدم. 

 «چرا باهاش ازدواج کردی؟ -

 ها.بغض کرده بود خواهرم. نگاه بابا خط گرفت و انگار رفت به قدیم

رو میخواستم، لج کرد و گفت نه منم جوون بودم و جاهل اولین دختری رو که یکی دیگه -

 «دیدم رفتم خواستگاری و اونم گفت بله...

ام رو ی آجری سادهها گوش کنم، دلم خونهدلم نمیخواست اینجا بمونم و به این حرف

-م میاوقتی میدید خستهمیخواست که توش پر بود از عشق. دلم سیاوشم رو میخواست که 

هام رو ماساژ میداد و میگفت دوربین ایستاد پای گاز و میز شام رو میچید و بعد از شام شونه

سنگینه برات، دستات درد میگیره، کاش بلد بودم جات عکسم بگیرم و من خودم رو لوس 

 میکردم.
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 «بدبخت کردی؟نامردی. خیلی نامردی... واسه لج و لجبازی با یکی دیگه مامان منو  -

 تارا بود هنوز. من هنوز گیج و مبهوت بودم. پوزخندی زد بابا. بابا. بابا. بابام بود واقعا؟

 ی خوب، سفر خارج... بدبختبدبخت شد؟ این خونه زندگی رو نمیبینی؟ ماشین خوب، خونه -

 «ات گرفته؟شد؟ شوخی

 لب باز کردم. 

 «ی میده به تو؟به اینا میگی خوشبختی؟ این خونه حس خوشبخت -

 سری تکون داد و پوزخند زد.

 «اون قوطی کبریت به تو حس خوشبختی میده حتما -

 ی آجری گرم من میگفت قوطی کبریت. پوزخند زدم.به خونه

وی هایی که برام میخره میاد، بآره. خیلی. وقتی که قفل میندازم توی در و میرم توو بوی گل -

 «به این میگی خوشبختی؟ی. تو زندگی میاد... نه بوی مردگ

 «ی منو دید گفت بله آرهواسه اون مامانت که پول و پله -

 تارا دوباره براق شد توی صورتش. دستش رو گرفتم. حرصی خیره شد به بابا.

ودن ی اونم کم نداشتن، مثل تو نبشاید دوستت داشت. شاید میخواستت. میدونی که خانواده -

که تا اینجای راه باهات اومده. اگه نمیخواستت با همین پول اما کم نداشتن. شاید میخواستت 

و پله و خونه و ماشین که به اسمشه ولت میکرد و میرفت... چرا این جوری بهش نگاه نکردی؟ 
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چرا فکر نکردی که این همه سال به دلش زخم زدی و دم نزد. شاید به خاطر دوست داشتنش 

 «بود...

 «... توی رویا. زندگی واقعی اینجوری نیستتوی رویا زندگی میکنی تو دختر -

 پوزخند زدم و نگاهش کردم. این مرد انگار دیگه هیچی از حس و احساس نمیفهمید. 

.. .سه هفته دیگه عروسی که گذشت تکلیفش رو مشخص میکنی... حرف میزنی باهاش -تارا

... همبه ریختیکنارش باشی و زخم بهش بزنی، روانش رو  مدام حقیقت رو بهش میگی. نمیشه

 «، طالق میگیره و تمام...نمیخوایش نخواه

اش هبلند شد و ایستاد و پوزخند زد. خواست بره، ایستادم و سد راهش شدم، چشم توی چشم

 نگاه کردم. 

 «جواب حرفامون پوزخند نیست... -

اگر  ..توی مرامم نیست زنم رو توی این سن و سال طالق بدم یا بندازمش از خونه بیرون. -

 «خودش تصمیمی گرفت، من حرفی ندارم

 حاال من بودم که پوزخند می زدم. 

توی مرامت نیست؟ مرام؟ کدوم مرام؟ تو مرام داری؟ مرام داری و به زنت میگی دیوونه؟  -

ی شوهرش میکشی بیرون و بین کش مکش سرش رو مرام داری و دخترت رو به زور از خونه

ار، یه بار بهم نگفتی دختر من، من از شوهرت خوشم نمیاد میشکونی؟ مرام داری که حتی یه ب

اما به چیزی احتیاج داری؟ پول داری جهیزیه بخری؟... مرام داری تو؟ بعد اون اتفاق یه بارم 
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حالم رو نپرسیدی... یه بار... چشمم خشک شد به اون گوشی لعنتی، که زنگ بزنی و بگی 

شوهرم یه کم، یه کم باال بگیرم بگم بابای متهم اتفاق بود و متاسفی. که منم سرم رو جلوی 

زده  زنگها خورد زمین به قاچاقم که از کار بیکارت کرد و زنت رو جوری کشید که از روی پله

و عذرخواهی کرده... جز خرد کردن ما سه نفر چیکار کردی تو؟ حاال واسه من از مرام حرف 

 «میزنی؟

ال در این چندین سال ندیده بودم. نمیفهمیدم حنگاهش یک جوری بود. یک جوری که تا به

چی توی مغزش میگذره، شاید به خاطر این بود که تمام قوا و زورم رو گذاشته بودم روی اینکه 

 گریه نکنم و محکم و جدی نگاهش کنم. 

چی میخواین از من؟ زوری مامانتون رو دوست داشته باشم؟ نمیتونم. سعی کردم. نمیتونم.  -

ی این مال و اموال تهش مال شماست. پول میخوای؟ فردا میزنم اس؟ همهیزیهتوام دردت جه

برات. میخوای بیام عروسیت میام. میخواین برم از این خونه؟ میرم. میخوای بگم ببخشید که 

ت بکشمت بیرون و خوردی زمین باشه ببخشید... ی اون شوهر هفت خطوقتی خواستم از خونه

 «سر کچل من؟ تموم شد؟ دست برمیدارین از

 لبخند زدم، لبخندی تلخ تر از زهر. 

هر چیزی که میگیم رو یه چیز دیگه میشنوی... دیگه حرفی ندارم باهات. برو هر جا که تا  -

 «االن بودی

. ای که با عطر زنی پیچیده شده بودرفت و ازش یه بوی خاصی موند. شاید تلفیق عطر مردونه

رف کاش وقتی با بابام حهام. ن سرم رو گرفتم بین دستتارا ساکت و یخ زده نشسته بود و م
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تر میاوردم تا صدای پای مامانم رو بشنوم. کاش میشنیدم و جلوی خیلی میزدم صدام رو پایین

 هارو میگرفتم. چیز
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 سیاوش

 ام.پشت ماشین فریدون افخم ایستادم و موبایلم رو برداشتم. نوشتم برای ترانه

دارم نبات. دیرتر میام. گشنه شدی شام بخور، چیزی خواستی لیست بفرست بخرم.  کار"

 "دوستت دارم

زیر لب زمزمه کردم که نباتم ببخش منو که دروغ گفتم. پیاده شدم و زیپ نفس بیرون دادم و 

کاپشنم رو باال کشیدم. این مرد میخواست من رو ببینه و حس خوبی نداشتم به این دیدار. 

ای در شمال تهران، توی سرما و گفته بود چیزی از این دیدار به کسی نگم و حاال باالی تپه

 زدیکش شدم.سوز ایستاده بود. از پشت ن

 «اون روز توی بیمارستان باورم شد که دوستش داری -

عضالت بدنم منقبض شد؛ چرا باید اون روز رو یادآوری میکرد؟ اون مشتی که نزده بودم رو 

 میخواست که بزنم؟ نفس بیرون دادم و سعی کردم آروم باشم، بی حرف کنارش ایستادم.

شدی، شاید منم تونستم این کارو کنم. سعی ام  ترانه گفت به خاطرش از اتفاقات گذشته رد -

 «رو میکنم. به خاطر دختری که میدونم دیگه من رو بابا نمیدونه

ام چند روزی بود که غمگین بود و من نمیخواستم نوعروسم اینطور نفس بیرون دادم، ترانه

 باشه و کاری ازم برنمیومد. 

 «میدونم که به خاطر این حرفا اینجا نیستم... -

 وزخندش رو حس کردم. پ
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معلومه که باهوشی. کسی که از کار پناهی سر در میاره و دستش رو رو میکنه حتما هوشش  -

 «باالست...

 چپ نگاهش کردم، انگار یادآوری اون پرونده و متهم شدن به قاچاق براش عادی بود. چپ

 «میخوان واسشون بار رد کنم... -

 هام تیز شد. گوش

 «کی؟ -

 «ساش گندهی که کلهمهمه؟ یک -

 «چه باری؟ چطوری؟ -

-مثل قبل. توی ماشین آالت ترانزیتی... اما این بار میخوان بفرستن عراق، از طریق ماشین -

 «آالتی که من میفروختم به عراقیا

 «چی هست بارشون؟ -

 چرخید سمتم. 

 «اش رو نمیدونم... تازه اینارم به زور فهمیدمموادمخدر. از چه نوعی -

ق ها فرنگاه چرخوندم روی صورتش. با روز اولی که توی عروسی تارا دیده بودمش فرسنگ

 تر به نظر میومد. تر و تنهاتر، گنگکرده بود، شکسته

 «ازم میخوای چیکار کنم؟ -
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تهدیدم میکنن. گفتم که اینکارو نمیکنم، دیگه مثل پناهی نیستن که تهدیدم کنن به مالیات  -

قی بیفته. هام اتفاردن شرکتم. جونم رو تهدید میکنن... میترسم واسه بچهبریدن و ورشکست ک

واسه همین دارم بهت میگم. نمیخوام بری دنبالشون و بگیریشون. میدونی که اینا همشون یه 

باالدستی دارن که وصله به حکومت. الکی زندگی خودت رو به گند میکشی، اما مراقب تارا و 

 «ترانه و مادرشون باش...

فکر میکنی تمومی داره؟ از زیر این در بری، بعدیش میاد سراغت. یکی رو میشناسم که  -

 «ی اینارو بگی، با کمک خودت میگیرنشون...میتونی بری پیشش و همه

 حرف نگاهم کرد. بی

س. چون اذیت میشه از سمت ببین... االن توی این لحظه، تنها دشمنی من با تو سر ترانه -

ای باهات ندارم. هر چی توی اون گذشته گهم بوده ریختم دور. چون دیگهتو. وگرنه درد 

رو دارم و نمیخوام هیچی حتی یه ذره باعث اختالف و دوری من و اون بشه. پس بهم ترانه

ن، من ات میکناعتماد کن... میریم و این موضوع رو حل میکنیم، اگر جلوش رو نگیری بیچاره

ه ای ازت ضعف ببینن تا بهاشون سر و کله زدم. میدونم اگه ذرهاینارو میشناسم، تمام عمرم با

 «زانو درت نیارن ولت نمیکنن. فردا زنگ میزنم و قرار مالقات میگیرم و میریم اونجا...

 دوباره چرخید سمت تهران. 

 «اگه بفهمن من بهت گفتم میدونی امکان داره هیچ کدوممون زنده نمونیم؟ -

 پوزخند نشست روی لبم. 
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 «کارم رو بهم یاد میدی؟ هنوز وانتی که کوبید پشتم رو یادم نرفته -

 «کار من نبود -

ترانه گفت. اما مهم نیست. گفتم که دردی باهات غیر ترانه ندارم. اگه زنمو اینقدر عذاب  -

م هندی دیگه مشکلی باهات نمیمونه، انگار نه انگار که توی گذشته، یه روزی یه جایی به

 «برخوردیم...

 گاه کرد به نیم رخم.ن

 «حاال راست بگو... واقعا نمیدونستی ترانه دختر منه؟ -

 «نه -

 «میشه مگه؟ -

شده. دست تقدیر عجیب و غریب چید داستان مارو... البته اگرم میدونستم تغییری نمیکرد.  -

درسته که متهم بودی، اما من این حق رو به خودم نمیدم از کسی بابت متهم بودنش انتقام 

 «گیرم...ب

 نفس بیرون داد. سرد بود. خیلی سرد بود. 

ی تارا و شما محافظ میذارم... اگه بشه این مشکل قبل عروسی حل شه از امشب برای خونه -

 «خوبه

 «جهیزیه خریدید؟ -
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ی مسائلی که اعصابم رو خط خطی میکرد به روم بیاره. انگار که اومده بود اینجا تا همه

ام افتادم که چطور خجالت زده میگفت از حساب خالی و اینکه د ترانهروی هم فشردم و یاپلک

 پدرش اصال هم به روی خودش نیاورده. 

ترانه خرید. وقتی فهمیدم که دیر شده بود، دوباره تو بودی که باعث دعوامون شدی... اما  -

 «گذشت...

میخوای واسم تله  دقیقا از فردای عقدتون بهم پیشنهاد رد کردن بار رو دادن. فکر کردم -

هم ریخته بود. فکر بذاری... واسه همین اومدم ترانه رو ببرم، اما بعد دیدم که نه... مغزم به

ر و تمیکردم اگه جهیزیه نخرم همه چیز عقب میفته تا بفهمم چی به چیه، اما ترانه لجباز

 «تر از این حرفا بود...عاشق

 خیره شدم به نیم رخش. بی حرف. 

و  سهامه. دیگه دوستم ندارن اما فکر نکن ترانه بدون پشتوانهدارم برای بچهمن هر چی  -

اش داشته، االنم لب تر کنه حسابش رو پر پول میکنم... ولی پوله. همه چیز توی زندگیبی

نمیتونم این چیزارو براشون توضیح بدم. به اندازه کافی از بعد زمانی که فهمیدن متهم به قاچاق 

 «ن شدنبودم بهم بدبی

چیزی برای گفتن نداشتم. انگار هر آدمی برای هر کاری که میکرد توضیحی داشت. توضیحی 

 اومد. گوشیم لرزید. ترانه بود. که برای خودش منطقی به نظر می

 "چقدر دیروقت؟ منم دوستت دارم. خوابم میاد سیاوش. کلید داری اگه خوابم برد؟"
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 "دارم. بخواب نبات، نری بیرون یه وقت"

 "کجا برم نصفه شبی؟ تو ولی زود بیا..."

 "میام عشق من. در رو قفل کن. ببخشید دیر شد"

توی خونه، توی اتاق کارم یه تابلو روی دیوار سمت چپه، پشتش وصیت ناممه. به وکیلم  -

 «گفتم اما شاید اونم بخرن. نوشتم که اگر بالیی سرم اومد کی و چی پشتشه. گفتم که بدونی

ه. اونقدر جدی که برای تارا و ترانه ترسیدم. دست فرو کردم داخل جیبم و جدی بود قضی

ی کیان، ارشد محافظ های آموزش ای گرفتم. شمارهگوشیم رو هراسون بیرون کشیدم و شماره

ی آموزشگاه. وقتی جایی درخواست محافظ میداد اون بود که نسبت به نیاز و شناختی که دیده

 تخاب میکرد و میفرستاد. سه بوق خورد و صداش پیچید توی گوشم. ها داشت بینشون اناز بچه

 «جانم داداش؟ -

 «خوبی؟ -

 «چاکریم امر کن. چی شده؟ -

 «ام از فردا صبحچهارتا محافظ میخوام واسه همین امشب. دوتا دیگه -

 «برای کجا داداش خیره؟ -

اس امهارو رو برات اس. آدرسهات رو میخوامیه مسئله امنیتیه... به کسی چیزی نگو، بهترین -

 «ی خودم باشن. خب؟دم خونه ۸ام فردا صبح ازمیکنم و با عکس اشخاص. دوتا دیگه

 «چشم. میزونی دیگه؟ -
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آره روی یه پرورنده دارم کار میکنم محض اطمینان گفتم حواسم باشه. محافظ با مجوز  -

 «اسلحه میخواما کیان. زور بازو به درد نمیخوره اینجا

 اه فریدون افخم بی حرف روی نیمرخم خیره بود.نگ

 «ان. برای خودت میخوای؟ها برن. فردام دوتا دم خونهچشم. همین االن زنگ میزنم بچه -

 «اش...برای خانومم و خانواده -

 «اطالع میدی به خودشون یا نه؟ -

 «اطالع میدم... -

 «باشه داداش. منتظر اطالعات هستم -

 «ممنون فعال -

راش هارو بردم و کمی جا به جا شدم تا آنتن اینترنتم بهتر بشه و بعد عکس و آدرسقطع ک

 فرستادم. 

فردا وقت میگیرم از رییس سازمان مبارزه با مواد مخدر. هماهنگ میکنم که بیای... اونم  -

هماهنگ میکنه با سازمان مبارزه با قاچاق... جاهای خاص و مخصوصی دارن، جاش رو بهت 

 «میدماطالع 

 «فکر میکنی باور میکنن؟ -

 «مگه خطایی دیگه کردی که باور نکنن؟ -



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1047 
 

 «باالخره پرونده دارم -

اون قضیه رو بریز دور. هیشکی توی سازمان راضی نیست اون پرونده دوباره باز شه. میای  -

 «هم با منو همه چیز رو تعریف میکنی، امنیت خانواده

 شهر. سری تکون داد و بی حرف خیره شد به 

 «این موقع هم بیرون نمون تنها. اگه فکر میکنی در خطری بهتره که خونه بمونی -

 «ها باشبرام مهم نیست. تو مراقب بچه -

 ها که میگی مراقبشون باششاید برای تو مهم نباشه، اما اگه بالیی سرت بیاد همین بچه -

کار خونه تا من ببینم میتونم چیدق میکنن. پس واسه اونام که شده رعایت کن. از فردام بمون 

 «کنم، خبرت میکنم

 سری تکون داد و به سمت ماشینش رفت. 

 «ممنون -

این مرد ذاتا سرد بود. من هم رفتم سمت ماشینم و نشستم. راه افتاد و من هم پشت سرش. 

اش پشت سرش رفتم و با تکون دادن دستی زنگ زد که نیا، نمیکشنم، اما من تا دم خونه

 یام رو چک کردم، پر بود و آمادهرو پیش گرفتم و همزمان اسلحهد و بعد من راه خونهتشکر کر

شلیک. ساعت دوازده و نیم بود که رسیدم. تا به حال با وجود ترانه این ساعت به خونه نرفته 

بودم. کلید رو توی قفل چرخوندم، خونه توی تاریکی بود. نباتم به خواب رفته بود حتما. دست 

م رو شستم و مسواک زدم و بعد توی اتاق کناری که مدتی بود از اتاق ورزش تبدیل و صورت
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هام رو عوض کردم. آروم در اتاق رو باز کردم و توی تاریکی هامون، لباسشده بود به اتاق لباس

 دیدمش که با حوله خوابیده بود روی تخت. تنبل. آروم کنارش دراز کشیدم.

 «اومدی... -

 ست انداختم دور کمرش و لب به گوشش نزدیک کردم. خواست برگرده، د

 «چرا نخوابیدی؟ -

 «نگرانت بودم... -

 «نگرانی نداره -

 «دلم شور می زد. نمیدونم چرا -

اش رو و دست کشیدم به پاهای کشیده و ای داشت. بوسیدم گونهنبات من حس ششم قوی

ی پُرم. کاش تا آخر عمرم حهخوش فرمش که از حوله بیرون اومده بود و فکرم رفت پیش اسل

 دیگه ازش استفاده نمیکردم...

 «ات میکنم؟اینجوری خوابیدی نمیگی میام یه لقمه -

 اش رو حس کردم. ی خستهخنده

 «خیلی اذیتم میکنی سیاوش... -

 سر بردم توی گردنش. بوسیدم. 

 «اگه امشب یه کم اذیتت کنم چی؟ -
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ام هی گوشش رو گرفتم بین لباش. اللهعمیق گونههای دوباره خندید و دلم رفت برای چال

 دار بود که حتما االن توی جای خودشون مستقر بودن.های اسلحهو فکرم پیش محافظ

 «میخندی؟ -

 «آی... مورمورم میشه سیاوش نکن -

 «این شکلی خوابیدی جلوم بعد میگی نکن و مورمورم میشه؟ -

گرفتم و صورتش رو به زور چرخوندم سمت خودم  اش رواش عمیق شد و قهقهه زد. چونهخنده

 رو شل کرد و تن گرمشهام بند حولههام. عمیق بوسیدمش و دستاش خفه شد بین لبو خنده

 رو لمس کردم، اگر خطی روی تن زنم میافتاد دنیارو به آتیش میکشیدم. 

ه جمع شده توی ام رو دیدم کبا نوازش دستی رو موهای کوتاهم آروم پلک باز کردم و ترانه

هام کشیدم. جزو معدود دفعاتی بود که دیرتر از بغلم با لبخندی نگاهم میکنه. دستی به چشم

 ترانه بیدار میشدم.

 «صبح بخیر سرتق -

 «ات خودش رو کشتصبح بخیر. گوشی -

 «کی بود؟ -

 «نمیدونم. نگاه نکردم. یعنی سردم بود دوست نداشتم از بغلت بیرون برم -

 دور تنش محکم کردم، سر فرو کردم داخل موهاش.دستم رو 

 «دیشب درست نخوابیدی نه؟ فکرت مشغوله بابام بود آره؟ -
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 دیشب همه چیز رو براش تعریف کرده بودم. البته بعد از اینکه خوردمش. 

 «آره دیر خوابم برد... -

 ام رو بوسید. ی برهنهسینه

 «االن یعنی دوستات دم درن؟ -

 ساعت. یک ربع به نه رو نشون میداد.  نگاهم چرخید سمت

 «آره... -

 «خب حاال باید چیکار کنیم؟ -

 «هیچی زندگی عادی... -

 «نمیشه که... -

 «چرا نمیشه -

 «سیاوش عروسیمون چی میشه؟ تا دو هفته دیگه حل میشه این موضوع؟ -

 اش رو.بوسیدم گونه

 «نگران نباش حلش میکنم -

 «همش اذیتت کردم. ببخشاز وقتی اومدم توی زندگیت  -

 اش رو فشار دادم. نچی کردم و پهلوی برهنه

 «آی... -
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 «حرف بد زدی -

 «تنبیه بدنی میکنی؟ -

 هام موهاش رو بوسید. خندیدم و لب

 «ام بهشت شده...ام، زندگیخوبه آروم فشار دادم... حرف بد نزن. از وقتی اومدی توی زندگی -

 خودش رو بیشتر بهم فشرد. تنش نرم بود. نرم و گرم. 

 «دلبری نکن... -

 «دلبری کردم من؟ از دیشب نشد لباس بپوشم... تازه حولمم کف زمینه.. باید بشورمش -

 دست کشیدم به کمرش. 

اونجوری خوابیدی جلوم دیگه تبعات داره. میدونی که. تازه، دو هفته دیگه بدتره. اینا  -

 «کم کم باید خودت رو آماده کنی دستگرمیه...

 ام گرفت. بشگونی از سینه

 «ادب یعنی چی خودمو آماده کنم... تو خودتو آماده کنبی -

 هاش خوشم میومد. خندیدم، از همین اخالق

 «سرتق. پاشو یه صبحونه بخوریم... بعدم ببینم کی زنگ زده -

 رنگ نگاه کردم و مرد پشت فرمونچند دقیق بعد روی بالکن ایستاده و به زانتیای مشکی 

 سری تکون داد و من هم. ترانه چای میریخت.
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 «اومدن؟ -

 «آره -

 «به تارا خبر دادی؟ اون خیلی این ور اون ور میره. میترسم... -

دیشب توی راه زنگ زدم به بهادر و یه چیزایی بهش گفتم. گفتم اگه میتونن چند روزی  -

 «ی شما...برن خونه

 «م یعنی؟ما هم بری -

 «آره وقتایی که خونه نیستم بری اونجا بهتره... فعال دفترم نرو -

 «کار دارم سیاوش -

 «میریم سیستم و وسایلت رو میاریم خونه... خب؟ تنها نمون جایی... -

 «چشـــــــم -

نشستم پشت میز و اون هم رو به روم. به صبحانه خوردن عادتم داده بود. هرچند کم، اما 

 میخوردم. 

 «دیگه بابام چی گفت؟ -

 «هیچی. گفت به خاطر ترانه میخوام هر چی توی گذشته با تو بوده بریزم دور... -

 ابرو باال برد. 

 «الکی میگی؟ -



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1053 
 

 «نه به خدا -

 نگاهش برق زد انگار. نباتم...

اس نگاهت که حاال بهم میگی اون شب که اونجا موندی چی بهت گذشت که یه هفته -

 «خیلی خصوصیه؟ نمیخوای بهم بگی؟ میکنم پره غمه؟

 اشک به سرعت جمع شد توی نگاهش. اخم کردم. 

 «گریه نداریما. سر صبحی... حرف بزن خالی شی... حرف بزن باهام -

 اش رو خورد. ای از چایبغضش رو قورت داد و جرعه

 «بابام یهو برگشت گفت هیچ وقت مامانتون رو دوست نداشتم... -

اومد اما حتما سخت بود. هم برای من که چیزی از مادر و پدر یادم نمی متعجب نگاهش کردم،

 ترانه، هم تارا و حتی مادرشون.

 «خب... -

 «هیچی... گفت دوستش ندارم، مامانم ولی دوستش داره. میدونم که داره... -

 ای گرفتم سمتش.لقمه

 «بعد این همه سال؟ -

کرد گفت نه، منم اولین دختری که دیدم رو دوست داشتم اون باهام لج گفت یکی دیگه -

 «رفتم خواستگاری از لج اون...
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نفس بیرون دادم. این مرد نمیفهمید نباید قبل از عروسی یک دختر، که شاید خاص ترین روز 

 هارو میزد؟ البته... چه انتظاری داشتم... اش بود این حرفزندگی

جدید شروع کنه چقدر براش بهتره؟ افسرده میدونی اگه مامانت بَِکنه از بابات و یه زندگی  -

مکه... بعد عروسی باهاش محلی و زخم زبون خونش رو میشده چون یکی کنارش داره با بی

حرف بزن. جدایی چیز بدی نیست ترانه. نباید بابتش ناراحت باشی. باید به این فکر کنی که 

ت تو و یعنی پایان دنیا، اونوقچطوری حال جفتشون بهتره. شاید البته مامانت فکر کنه جدایی 

شن، هاش پشتش وایسادن و مراقبتارا باید بهش بفهمونید که چی به نفعشه، اگر ببینه بچه

 «حالش خیلی بهتر میشه. بعدم مامانت جوون و زیباست... هنوز خیلی جای زندگی داره

 با تردید نگاه چرخوند توی نگاهم. 

 «از هم جدا شن؟ یعنی خودم یه کاری کنم مامان و بابام -

بزرگ شدی ترانه. دیگه بچه نیستی. ازدواج کردی، زندگی خودت رو داری... من هر موقع  -

با مامانت صحبت کردم ناراحتیش رو نسبت به بابات فهمیدم. هر موقع نگاهش کردم چشماش 

 پر از غم بوده. تو دوست داری تا آخر عمرش این جوری باشه؟ دوست داری بابات تا جایی که

شب بیاد و مامانت خودش رو قایم کنه توی اتاق؟... بابات میگه  ۱۲جون داره بره بیرون و 

دوستش ندارم، یعنی جایی نمیذاره واسه درست کردن چیزی. چرا مامانت باید با کسی بمونه 

که دوستش نداره؟ فلسفه عشق یعنی بودن یک عاشق و بودن یک معشوق. بین اون دو نفر 

جدایی براشون شاید یه تولد دوباره باشه، شاید کسی رو پیدا کنن که دوستش  عشق مُرده ترانه.

 «داشته باشن...
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 های غمگینش درست مثل مادرش بود. با غم سر تکون داد. چشم

راست میگی. مامانم خیلی وقته که دیگه شاد نیست. بابام خیلی وقته که مثل همیشه نیست.  -

 «ه خودشون رو پیدا کنن...شاید اگه پیش هم نباشن بتونن دوبار

میدونم سخته برات.... من تجربه نداشتم اما اگر منم مامان و بابام رو میشناختم دوست داشتم  -

تا همیشه دست توی دست باشن و کنار هم زندگی کنن... اما نمیشه ترانه... زندگی واقعی اینه، 

ن جلو اومده، هر موقع که آدم گاهی خوشی داره و گاهی ناخوشی. بابات اشتباه کرده که تا اال

رو اشتباه رفته باید برگرده، نباید بگه حاال که دوتا بچه دارم، حاال که چه میدونم حس کرد راه

بیست ساله زندگی کردم، حاال اگه طالق بگیرم آبروم میره... مامانتم همینطور. اینکه تو مجبور 

رات سخت تره یا یدونه خونه بری و شی توی هفته دوتا خونه بری و مامان بابات رو ببینی ب

 «هر کدومشون یه ور، هستن اما نیستن انگار... هان؟

 اش رو قورت داد. لقمه

من فقط میخوام حالشون خوب باشه... نمیخوام زوری کنار هم نگهشون دارم. اما فکرم  -

واهاشون. عنمیکردم واقعا یه روزی به این مرحله برسه... فکر میکردم حل میشه، مثل خیلی از د

اینکه میدیدم بابام میره منت کشی میگفتم خب حتما دوستش داره...اما حاال میفهمم حتما 

 «میخواسته ظاهر زندگیش رو جلوی دوست و آشنا حفظ کنه

ی هیچی رو نخور و به هیچی غیر از عروسی فکر نکن. فقط مرگه که چاره نداره... تو غصه -

 «خب؟
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 ازش کردم. اش رو نوسری تکون داد و گونه

 «به ماشین عروس فکر کردی؟خب راجع -

 «چه فکری؟ -

 «نمیدونم. اگه میخوای ماشین کرایه کنیم... -

 «برای چی؟ مگه ماشین نداریم؟ -

 «نمیخوای پاترول رو گل بزنیم که؟ -

 اخم در هم کشید. 

 «مگه زشته؟ -

 «نه ترانه... هر ماشینی دوست داشته باشی میگیرم من... -

 «نه؟ خب ماشینمونه. ماشین منم هست اما وانته خب...چرا  -

 «زشته خب. قدیمیه -

 «ای داره؟چه زشتی -

 نفسی بیرون دادم. 

 «میدونی که برای من فرقی نمیکنه. هر چی تو بگی، من به خاطر آبروی خودت میگم -

 چشم غره رفت. 

 «این حرفارو بریز دور سیاوش... -
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 لبخند زدم و بلند شدم. 

 «چشم... من یه زنگ بزنم به رییس... ببینم باید چه گِلی به سرم بگیرم با این داستان -

 «به همون آقا مهربونه؟ -

 «آقا مهربونه کیه؟ -

 «همون که وقتی رفتی ماموریت گذاشت باهات حرف بزنم. بار اول. یادته؟ -

 لبخندی عمیق نشست روی لبم. 

 «آره همونه -

 «سالم بهش برسون -

 «چشم -

و یک رای گرفتم و گوشی رو به گوشم چسبوندم. با کلمات مخصوص به خودمون قضیهشماره

جوری شرح دادم و گفت که هر چه زودتر خودم رو برسونم به فالن ساختمون. همراه با افخم. 

ش و ی پدرقطع که کردم بهادر زنگ زد، ترسیده بود برای زنش. گفتم که تارا رو ببره خونه

 میارم اونجا. ترانه بی حرف سفره رو جمع میکرد، نزدیکش شدم.  من هم ترانه رو

 «نبات -

 نگاهم کرد.  

 «بپوش بریم -
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 «کجا؟ -

 «ی مامانت اینا. وسیله بردار هر چی میخوای شاید مجبور شی بمونیخونه -

 «مجبور شم؟ یعنی تو نمیای پیش من؟ -

 «باید کار کنیم روی این پرونده. شاید نتونم بیام خونه -

 ابرو در هم کشید. 

 «یعنی چی؟ -

به اونا نگفته... باید تا جایی که میشه سریع عمل نمیدونم اوضاع چطوریه. باباتم هیچی راجع -

 «کنیم

 هنوز اخمو نگاهم میکرد. 

من برای توام لباس برمیدارم. شبانه روز که نمیخوای کار کنی، شب میای میخوابی پیش  -

 «زنت

 هاش. انگشت کشیدم بین ابرو 

ام رو میکنم. فقط زود دیرم میشه. من برم یه زنگ خوشگل ترین اخموی دنیایی. چشم. سعی -

 «به بابات بزنم تو وسایلت رو جمع کن

 ها میرفت گفت:اش گرفت و همون طور که یه سمت اتاقخنده

 « ی همو با تیر میزدنا...تا دیروز سایه -
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داشتیم، افخم تنها اومد و من هم تنها. جدا جدا باال دوساعت بعد توی ساختمان پزشکانی قرار 

اومدیم. حاجی نشسته داخل اتاق یک واحد نسبتا خالی منتظرمون بود. افخم نشست رو به 

ی قبلی، اینکه اش. تعریف کرد. از اول، اولِ اول. از پروندهروش. با حالت خونسرد همیشگی

به همکاری، اینکه از اون موقع بارها چطور از ترس مالیات و ورشکست شدن تن داده بود 

 ای که پرونده داشته رد کرده و حاال که فهمیدنهای این مدلی گرفته و به دلیل و بهانهپیشنهاد

نهادها و هارو دور بزنه و پیشپلیسی تعلیق شده دامادشه پس حتما با کمک اون میتونه پلیس

 باندی سراغش اومده بود، گفت و فشارها روش بیشتر شده. گفت از رابطی که از سمت رییس

ام و حاجی گوش داد و مدام روی کاغذ نوشت و نوشت و من هم مدام خبر میگرفتم از ترانه

های افخم که تموم شد، حاجی نگاهی به من کرد که مدام نگران میگفتم که جایی نره. حرف

 به گوشی نگاه میکردم. 

 «ر راه نرواینجوری نبودی قبال فرهمند. بگیر بشین اینقد -

 بی حرف نشستم روی صندلیِ کناری افخم.

 «کِی ازتون خبر میگیرن آقای افخم؟ -

 «هر روز... خبر و تهدید... -

 «تون؟تهدید خودتون یا خانواده -

 «ها و خانومم رو هم در آوردن...تا دیروز فقط خودم، از دیروز آمار بچه -

 حاجی رو کرد به من. 
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 «وع؟کاری کردی واسه این موض -

 «محافظ با مجوز اسلحه گذاشتم، همشون االن یه جان. در جریان قضیه هم هستن... -

 سری تکون داد. 

 «خوبه -

 رو کرد به افخم.

 «چرا زودتر به ما اطالع ندادین؟ -

 افخم نیم نگاهی به من انداخت و تکیه زد به پشتی صندلی. 

پرونده. من فکر میکردم به خاطر ی من و سیاوش خیلی خوب نیست، به خاطر اون رابطه -

انتقام از من به دخترم نزدیک شده، وقتی که عقد کردن و یه کمی داشت باورم میشد همچین 

داستانی نیست فشار و پیشنهاد شروع شد. فکر کردم برام تله گذاشته. وایساده بودم تا کوتاه 

 «بیاد. دیدم نه...

 آقا سری تکون داد. حاج

تون رو میدیم، اگر باهاتون ارتباط گرفتن، بگید که موافقید ولی شرط درخواست شنود تلفن -

داره، اونم تایید دومادتونه که با شما و باقی کسایی که توی این کار هستن همکاری میکنه، 

 «یعنی در برابر گرفتن پول بار اونهارو سالم وارد یا خارج میکنه...

 هم کرد. با ابروهایی باال رفته نگاهش کردم. خونسرد نگا

 «هستی دیگه فرهمند؟ بهت نمیاد شونه خالی کنی -
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 «هستم. معلومه که هستم. ولی این چیزی که یهو بستین به ریشم خیلی سنگین بود... -

 «نمیشه ی کاریت آسیبی واردنگران نباش... یه حرفیه که به اونا میزنیم، به تجربه و گذشته -

 ای نبود. سری تکون دادم. چاره

ی نشون میدین که مثال این مدت اگر میگفتید نه و همکاری نمیکردین برای این یه جور -

بوده که میخواستید با کمک دومادتون و برش هایی که داره یه کم تحقیق انجام بدین و ببینید 

شون کنید که یه قرار با نفر اصلی و یا حتی کسایی که آیا این کار خطرش چقدره... بعد راضی

د تا تصمیمات آخر سر زمان جا به جایی محموله و قیمتی که درخواست دارید که مرتبطن بذاری

 «گرفته بشه...

 بی حرف، هردومون خیره شده بودیم به مرد ریشوی مقابل.

این محموله میخواد از کشور خارج بشه، دلیل مهم بودنش برای سازمان ما اینه که حتما یه  -

م ار تولید میکنه که میخواد به کشورهای دیگهی خیلی بزرگ وجود داره که اونقدآشپزخونه

صادر کنه... این موضوع برای سازمان مبارزه با قاچاق هم مهمه اما اگر بخوایم بی تعارف به 

قضیه نگاه کنیم این بار میخواد از کشور خارج شه، نه وارد! شاید خیلی مسئولین بهش اهمیت 

ان و چه تشکیالتی دارن که میخوان این یان و چندن اما برای من مهمه که بفهمم اینا کی

 «حجم مواد رو از کشور خارج کنن

 ام. اس زدم به ترانهامافخم سری تکون داد و من دوباره اس

 "خوبی نباتم؟"
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 "نگران نباش اینقدر سیاوش... خوبیم همه... تو خوبی؟"

 "خوبم"

 "زود بیا دلم تنگ شد"

 «فرهمند حواست اینجاست؟ -

 سر باال آوردم. 

 «نه داشتم از خونه خبر میگرفتم -

نگران نباش... تو که میدونی باید چه کنی. قرارم که گذاشتن میری، اگر راهی از پیش نرفت  -

 «یه تراشه میذاریم برات

 ابرو باال بردم.

 «اینقدر میخواید هزینه کنید؟ -

ثل اون غولی که یه سال پیش ای نیست. این چیزی که من دارم میشنوم داره میشه مچاره -

ا از ای واسه نیرو تجهیزات کنیم ترفتی سراغشون. واسه اینکه مجبور نشیم یه همچین هزینه

 «بین برن، یه تراشه کار میذاریم توی بدنت تا جاشون پیدا شه. البته اگه زیر بار این قرار برن...

 «اگه نرن؟ ما هم که گفتیم قبول می کنیم -

د جلو، باالخره یه رابطی، یه کسی رو دارن که بفرستن باال سر ماشینا... طبق نقشه میری -

هاشونم دوتا چک بخورن اول تا آخرو لو میدن... خیره ایشاهلل... اگر آقای افخم بتونه خیلی

 «اعتمادشون رو جلب کنه ایشااهلل گیر میفتن
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هامون که تموم شد، جدا جدا و با فاصله از ساختمان شلوغ پزشکان بیرون اومدیم با حرف

اختالف زمانی یک ربع رسیدیم به ویالی افخم. ماشین رو داخل بردم و پیاده شدم و بعد دستی 

به سر کوپر خوشحال کشیدم که باال و پایین میپرید. سر باال آوردم و ترانه رو دیدم که ژاکت 

دم تند کرده به سمتم میاد و بی حرف محکم خودش رو انداخت توی بغلم. دست پوشیده و ق

 کشیدم به کمرش. 

 «ژاکت؟ توی این هوای سرد؟ -

 بیشتر فرو رفت توی بغلم.

 «سرتق با توام -

 «مُردم از نگرانی -

 «نگرانی برای چی؟ -

 «دوست ندارم با این شرایط از خونه بری بیرون -

 ام گرفت.خنده

 «ن شرایط اگه من نرم کی بره؟توی ای -

 جدا شد ازم، اخمو و غمگین بود. 

 «میخندی؟ میگم مُردم از نگرانی... -

 اش. پشت دستم رو کشیدم به گونه
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خدا نکنه اوال، ثانیا کارم رو بلدم... بعدم تمام این چیزا برای پیشگیریه. جایی برای نگرانی  -

 «نیست

 اخم کرد و ادام رو در آورد. 

 «برای نگرانی نیست...جایی  -

 ام باال رفت و باهاش همقدم شدم. صدای خنده

اگه جایی برای نگرانی نیست واسه چی از صبح پنجاه بار اس ام اس زدی که کجایی و  -

 «خوبی و جایی نرو؟

 دست انداختم دور گردنش و به تنم چسبوندمش. 

 «شیطونی تو آخه -

 «ی پلیسا حلش کنن؟بقیه ام... نمیشه توام بمونی خونهسیاوش جدی -

 «نه -

 دوباره اخم کرد. 

 «اخم نداره. کارمه. بعدم این ربط داره به خانوادمون. نمیشه راحت ازش گذشت ترانه. خب؟ -

 هنوز اخمو خیره بود به جلوی پاهاش. 

 «خب... -

 اش رو.بوسیدم شقیقه
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 «بابات چیزی نگفت؟ -

 «ای توام نه؟هنه اونم تازه رسیده رفت استراحت کنه، خست -

 «نه... یه دوساعت رفتیم صحبت کردیم اومدیم دیگه... کوه که نکندم -

 «باشه بیا غذا حاضره -

 در ورودی رو باز کرد. 

 «مامانت کجاست؟ -

 «با تارا و بهادر توی هال نشسته -

غذا خوردیم و در کمال تعجب پدرش هم به میز پیوست. حرفی از این مشکالت نزدیم، نه من 

افخم. فقط گفتم که تا پایان این مسئله اگر توی این خونه بمونیم بهتره و خانم ها هم به نه 

ن به ایرو هم نگرفت، انگار حرف زدن راجعهیچ وجه از خونه بیرون نرن. کسی دنبال قضیه

 موضوع بهشون اضطراب وارد میکرد. البته که اضطراب هم داشت...

رم و هام رو به رضا بسپیرون نرفتم و مجبور شدم کالسبه خاطر استرس ترانه دیگه از خونه ب

ی اتاقش دراز کشیده بودم و کارای آموزشگاه رو هم با تلفن هماهنگ کنم. روی تخت دونفره

با کیان حرف میزدم. بوی موهاش که اومد برگشتم و دیدم که کنارم دراز کشیده. دستم رو 

 بتم که تموم شد، موبایلم رو سایلنت کردمام گذاشت. صحانداختم دور گردنش و سر روی سینه

 و روی پاتختی گذاشتم. 

 «ای؟چیه نبات... گرفته -
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کاش میشد همیشه کنار هم بودیم، با هم غذا میخوردیم، تو و بابام باهم رفت و آمد میکردین،  -

 «مامانم ازتون پذیرایی میکرد...

 دست کشیدم به موهای نمدارش. 

 «ی توش داشته باشه... نگران هیچی نباششاید این داستان یه خیر -

 دست باال آورد و کشید به ته ریشم. 

 «مرسی سیاوش. بابت همه چیز -

 کف دستش رو بوسیدم. 

 «خواهش میکنم اما بابت چی؟ -

 «خودت میدونی -

 «نه واال... -

 «چرا میدونی -

 ناراحتی باشه ای توی دلتمن هر کاری میکنم برای خودم میکنم... چون اگه ببینم ذره -

زندگی بهم زهر میشه... بعدم، من که خانواده نداشتم دوست دارم تجربه کنم این حال رو... 

 «این که آدما پشت همدیگه وایسن و از همه دیگه مراقبت کنن. به نظرم خیلی قشنگه

 گردنم رو بوسید. 

 «دوستت دارم -
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 «هه نه من... عروسیمونم سرجاشمنم دوستت دارم. نگران هیچی نباش، نه بابات چیزیش میش -

 «تنها چیزی که برام دیگه مهم نیست عروسیه... -

 «دِ نبینم اینجوری بشیا... من که میبینم هر روز میری لباس عروست رو نگاه میکنی -

ی اینا میخوام تو و بابام سالم باشید و از این قضیه نمیگم ذوق ندارم که... ولی قبل از همه -

 «بیاید بیرون

 «همه چیز خوب میشه. باشه؟ -

 «باشه... -
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 سیاوش

افخم خبر رو به رابط داده بود و بعد از سه روز رابط گفته بود که رئیس میگه فعال به عروسیتون 

یم. این هم نگاه کرده بودبرسید و بعد باهم کنار میایم و ما متعجب و شاید کمی نگران فقط به

ای نداشتیم تمام هفته هر که بود از همه چیز خبر داشت...بعد هم انگار که واقعا چاره مرد یا زن

های عروسی رسیدگی کرده بودیم. از آموزشگاه مرخصی گرفته بودم و ترم جدید در به کار

باشگاه کالسی برنداشته بودم تا خونه کنار ترانه باشم که مثال اضطراب و استرس رو ازش دور 

گیج و ناراحت و غمزده بود. نمیدونستم باید چه کنم. دو روز دیگه عروسی بود!...  کنم. به شدت

 هایی پذیرایی رو پر از گلدونهاش رو آب میداد. جلوی پنجرهدو روز... نگاهش کردم که گل

 سفید و طوسی کرده بود. 

 «راستی... گیتی جونت گفت بعد عروسی میره آمریکا... وایساده بوده واسه ما -

 ها گرفت و بهم دوخت. گاه از گلن

 «اِ جدی... بیچاره تنهاست اینجا... ما هم که خیلی وقته بهش سر نزدیم. چرا نمیره بمونه؟ -

 «ام اینجا نداره. یه خواهر داره که اونم آلمانه... واقعا تنهاستنمیدونم واال... کس و کاری -

 «هام میموندممن بودم سریع میرفتم پیش بچه -

 «تو؟ -

 «آره... -

 «تو که تنهاییت رو دوست داری -
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ردن هام... اینجوری زندگی کمیرفتم اونجا یه خونه میگرفتم تنها... گاهی میرفتم پیش بچه -

 «ها کسی نفهمهترسناکه. شاید آدم بمیره و تا روز

 «از این فکرا نکن... -

. روزی که پا گذاشت ی خودشآبپاش رو داخل بالکن گذاشت. اینجارو واقعا کرده بود خونه

توی دفتر رستمی اصال فکر نمیکردم که به اینجا برسیم. اصال خودم رو در حد و حدودش 

 نمیدونستم. لبخند نشست روی لبام. 

 «خب... بیا یه کم از استرس عروسی بگو برام -

هاش رو آب گرفت و چیزی نگفت. بلند شدم و کنارش رفتم، سر بردم جلو و حال دستبی

 ردم. نگاهش ک

 «حرف نمیزنی باهام؟ -

 هام باال اومد و دور تنش حلقه شد. ام. متعجب دستبی حرف چرخید و سرش چسبید به سینه

 «نبات چی شده؟ -

 «میترسم -

 «ترانه از چی؟ -

 «نمیگم از چی اما میترسم -

 ابرو در هم کشیدم. 
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 «میگی چی شده؟ -

 «نه -

م. ااصرار داشت که سرش رو فرو کنه توی سینهبلندش کردم و نشوندمش روی میز. هنوز 

 هاش رو گرفتم و عقب کشیدمش. شونه

 «حرف بزن باهام یه کم سبک شی... -

 نگاه درشت مشکی رنگش رو چرخوند توی نگاهم و بعد نفسی بیرون داد. 

 «کال استرس دارم دیگه -

م ام میدن. بعدم اتفاقیهارو انتخاب کردیم و همه کارشون رو درست انجامیدونی که بهترین -

 «بیافته که دنیا به آخرش نرسیده، فقط مرگه که چاره نداره. چند بار بگم؟

 «میدونم -

 «اس... میترسی واسه بابات؟دردت یه چیز دیگه -

 «اونم هست -

 «دیگه چی هست؟ -

 بی حرف نگاهم کرد. چشم ریز کردم. 

 «نگو به خاطر بعدش... -
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ام و خواست بپره پایین. محکم نگهش گرفت و کوبید روی سینه امسر پایین انداخت. خنده

 داشتم. 

 «ترانه شوخی نکن باهام -

 چشم غره رفت. 

 «میترسم خب... خنده داره؟ -

 «آخه ترس داره مگه؟ -

 «خب میگن درد داره -

 «کی میگه؟ -

 «همه. نداره؟ -

 «مگه من دخترم که از من میپرسی؟ -

 «اهللباالخره تجربه داشتی ماشا -

 اخم کردم و موهاش رو از روی صورتش کنار زدم. 

اوال که این قضیه رو تجربه نداشتم و نمیدونم. ثانیا کسی واینساده باال سرمون که همون  -

 «شب بخوایم کاری کنیم، آروم آروم به وقتش... ترسم نداره... من خودم راهت میندازم

 اش گرفت بین اخم. هبا شیطنت ابرو باال انداختم و نگاهش کردم. خند
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جون تو بخند. بعدم این مدت خوب راه افتادی... میدونم که پاش برسه ترس و اینا نداری...  -

 «االن که واال خوب همه چیزو میگیری دستت

 هاش و براش مُردم. قرمز شد گونه

 «خجالت چرا آخه؟ موقع شیطونی خوب زرنگی -

 خواست پایین بیاد، نگهش داشتم. 

 «کجا؟ -

 هایی قرمز نگاهم کرد.با گونه

 «اذیتم میکنی -

 هاش رو بوسیدم. با خنده و به زور لب

 «عشقمی تو... نگران هیچی نباش -

 «وقتی تحریمت کردم و نذاشتم بیای سمتم حالت جا میاد -

 بغلش کردم و بوسه زدم روی گردنش. 

 «مگه دست خودته؟ -

 «پس دست کیه؟ -

 لب چسبوندم به گوشش.

 «ات حرف میزنم سریع وا میدی؟وقتی شبا یهو میام سراغت زیر گوشدیدی  -
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 گردنش رو عقب کشید. 

 «خیلی بدی سوءاستفاده میکنی از ضعف من؟ -

 دوباره سر جلو کشیدم و گردنش رو بوسیدم. 

 «من قربون ضعفت برم... بریم یه کم چرت بزنیم؟ -

 ابرو باال برد. 

 «چرت واقعی؟ -

 فشار دادم. اش رو خندیدم و چونه

 «ات ندارم. قولواقعی. کاری -

 پایین اومد از میز. 

 «ات نداشته باشم...ولی من قول نمیدم کاری -

ام بلند شد و خیز برداشتم به سمتش که دوید سمت اتاق و خودش رو رها کرد صدای خنده

 شرتم رو در آوردم و کنارش دراز کشیدم. روی تخت. تی

 «؟در میری حاال از دست من -

 «نه... -

 «بهتره حالت؟ -

 «مگه میشه تو حالمو خوب نکنی؟ -
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 «سرتق. از اون سپهر پدرسوخته چه خبر؟ به جایی رسید با ویدا؟ -

 «آره مثل اینکه یه شب شام باهم رفتن بیرون -

 «خب؟ -

هیچی میگفت ویدا گفته چون توی یه گروه دوستی هستیم و اگر تصمیم اشتباهی بگیریم  -

م هباید به پای ما بسوزن یه مدت بریم و بیایم که فقط باهم آشنا شیم که اگر بهام بقیه

 «نمیخوردیم الکی چیزی رو خراب نکنیم

 اش رو نگاه کردم. سرم رو جلو بردم و داخل یعقه

 «خوبه حاال عقلش میرسه -

 «وا چیکار میکنی سیاوش؟ چیو نگاه میکنی؟ -

 سرباال آوردم و نگاهش کردم.

 «ت چیو نگاه میکنم؟به نظر -

 «میترسی گم شن؟ -

 «اش نباشهگفتم شاید یکی -

 ام.اش گرفت و زد به سینهخنده

 «پررو... حاال بود؟ -

 دست انداختم دور گردنش و محکم و به زور کشیدمش توی بغلم. 



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1075 
 

 «آره بود. مثل همیشه پر قدرت و بزرگ نشسته بودن سرجاشون... -

 میون خنده خجالت هم کشید که بیشتر مردم براش. 

 «بخند تو همیشه نبات من. تو بخندی من کور ترین گِره هارو هم میتونم باز کنم.... -

 ترانه 

باز کردم سیاوش بود  هام بیدار شده بودم و وقتی چشمصبح عروسی، با حس تری روی لب

رفا ود اما اون پیگیر تر و پررو تر از این حام گرفته ببوسید. بین بوسه خندهکه سخت من رو می

دا کنه هاش رو جبود و بیخیال نشد، دقایقی طوالنی من رو بوسیده بود و بعد بدون اینکه لب

من رو برده بود به حمام اتاقم. دوش گرفته بودیم با مخلفات، بیرون که اومدم موهام رو خشک 

و  تن کرده بودیم، دوباره تمام وسایل کرده بود و مدام باهام حرف زده بود، لباس که به

هامون رو چک کردیم. مامان بیدار بود و در کمال تعجب باباهم. مامان در آغوشم گرفته لباس

ده بود و ام رو بوسیو گریه کرده بود، بابا با کمی خجالت دست پشت سرم گذاشته و پیشونی

مام من رو رسونده بود آرایشگاه و تگر بود. بعد ای نظارهسیاوش تنها با لبخندی کمرنگ گوشه

-طول راه سر به سرم گذاشته و فکرم رو درگیر کرده بود، دم آرایشگاه محبوبه و لیدا، ساقدوش

ها مونده بودند. زیر های عزیزم منتظرم بودند. سیاوش من رو رسونده و رفته بود اما محافظ

ای شیطون و آرایشگر گوش ههای ساقدوشها و خندهدست آرایشگر نشسته بودم و به حرف

اسی میزدم و حالش رو میپرسیدم. بعد که کارم تموم شده بود، اممیدادم و گاهی به سیاوش اس

ها لهی پایین آرایشگاه پشت به پسیاوش آراسته و خوشتیپ اومده بود سراغم. توی سالن طبقه

گاهی ازش و برگشت، ناش گذاشتم به دستور فیلمبردار ایستاده بود و وقتی که دست روی شونه
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اش هدیدم که تا به حال ندیده بودم، تلفیقی از عشق و شور و بهت. اشک نشسته بود به چشم

حرف بغلم کرده بود و تنم رو بو کشیده بود. بعد من بین اشک های من هم. بیو به چشم

بعد  دی...تر شخندیده بودم و گفتم خوشگل شدم؟ گردنم رو بوسیده بود و گفته بود خوشگل

دست توی دست رفته بودیم سوار پاترول مشکی رنگش شدیم که ساده تزیین شده بود. سپهرم 

بود و با دیدنم دستم رو بوسیده بود و واضح اشک ریخته بود و سیاوش مثل همیشه سر به 

سرش گذاشت و از بهت و ناراحتی درش آورده بود. بعد رفتیم سمت باغ، توی سرمای زمستون 

ا هم بسری عکسها همه زودتر اومده بودند و یکناهار پیتزا خوردیم. بچهعکس گرفتیم و 

تر ها اومده بودند، خانم آفاق زیبا و شیک به جای مادر سیاوش بود اونها گرفته بودم. بعد بزرگ

و شاکری هم جای پدر. دوباره مراسم عقدی سوری برگزار کرده و من کمی خیالم بابت همه 

ها که رسیدند و ها دور باغ عادت کرده بودم. مهمونحضور محافظ چیز راحت شده بود، به

جشن شروع شد من هم خودم رو رها کرده بودم. فقط به یک چیز فکر میکردم، اینکه این روز 

 جی فالنفقط و فقط برای من بود و سیاوش. پس باید خوش میگذروندم. حاال اینکه دی

ها بی دلیل حذف شده بود نوع از فینگرفودآهنگی که دوست داشتم رو پخش نکرد یا یک 

های ندید بدید میرقصیدم و میخندیدم. اهمیتی نداشت. خوش بودم و مدام مثل این عروس

ای بزرگ و پر از خامه فرو کرده بودم توی دهن سیاوش و صدای ی بریدن کیک، تکهموقع

خورده بودم و کیف کرده  جارو پر کرده بود. خوش گذشته بود، کلی هم غذاها همهی بچهخنده

ی آجری گرمم که ام! همه چیز خوب بود. نه زیادی تجملی، نه ساده. دم خونهبودم از سلیقه

ها. هم من اشک ریختم، هم تارا هم مامان و بابا رسیده بودیم، اشک ریختم. مثل تمام عروس
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ایی ت بود جدهایی که پشیمونی درش موج میزد، بغض کرده نگاهم کرده بود. سخهم با چشم

ی هی آجری دو طبقاما نه اونقدری که فکرش رو میکردم، من خیلی وقت بود که توی این خونه

ی قهر با بابام اینجا اومده بودم، از همون موقع گرم زندگی میکردم؛ از همون موقع که به بهانه

رم ند و پوف دای خودم دونسته بودم. و حاال، بعد از یک روز طوالنی با لباس بلاینجارو خونه

ی تمیزم که بوی گل میداد نگاه ایستاده بودم وسط آشپزخونه و آب می خوردم و به خونه

 میکردم. سیاوش در رو بست و همون طور که کراواتش رو شل می کرد لبخند زد. 

 «باالخره تموم شد... -

 هام رو جمع کردم و شیطون نگاهش کردم. لب

 «میخورمتا. اینجوری نگام نکن... -

 ام عمیق شد. خنده

 «آب میخوای؟ -

 «نه... -

هام لب ام ونزدیکم شد و لیوان رو گرفت از دستم و گذاشت روی کابینت. دست برد زیر چونه

ال به بخش. عقب کشید و از باهاش افتاد. بین بوسه، لبم باز شد به لبخندی رضایتگیر لب

 ام نگاه کرد. های آرایش کردهچشم

 «ات رو؟جشندوست داشتی  -

 هاش که از همیشه کوتاه تر بود. دستم رو باال آوردم کشیدم به ته ریش
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 «خیلی... -

 «خوش گذشت بهت؟ -

 «خیلی -

 «ببخشید اگه کم بود برات... واسه زنی مثل تو باید هفت شبانه روز جشن میگرفتم -

 اخم کردم و لبخند زد. دست کشید بین دو ابروم. 

 «یخوام... همین تو برام بسیدیگه از خدا چیزی نم -

 اش. دوستش داشتم. های برجستهدست کشیدم به گونه

 «توام برام بسی... برای ابد -

 اش رو زد. لبخند کمرنگی که برای من بود. فقط من.لبخند کمرنگ همیشگی

بیا... بریم کمکت کنم از شر این لباس و آرایش راحت شی... امروز خیلی آتیش سوزوندی  -

 «کنم دوازده سیزده ساعت بخوابیفکر 

ا هدستم رو گرفت و به سمت اتاق کشید، بوی گل از اتاق میومد انگار. تمام تخت و روی پاتختی

 پر بود از برگ گل رز قرمز. متعجب نگاهش کردم که خندید. 

 «به خدا کار من نیست... دوست داشتم خودم انجام بدم اما امروز وقتش نشد -

 «پس کار کیه؟ -

 «پیشنهاد تارا بود که ویدا اجراش کرد... -
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 ام گرفت و سری تکون دادم.خنده

 «از دست این خواهر من... -

 «ی خودم رو میخوامپاک کن آرایشت رو... دیگه ترانه -

 رفتم سمت میز آرایش و همزمان نگاهش کردم. 

 «زیاد بود آرایشم مگه؟ خیلی تغییر کردم؟ -

 و کامل باز کرد. ابرو باال انداخت و کراوات ر

 «نه. خیلی ام زیبا و ساده و شیک بود... اما صورت خودت رو به همه چی ترجیح میدم -

 هام. مایع رو روی پنبه ریختم و کشیدم به چشم

 «کارش خوب بود آرایشگره -

 «همون بود که براش عکاسی کردی؟ -

 سری تکون دادم. 

 «ت بدمکلی بهم تخفیف داد... یادت باشه کارتت رو به -

 «شیرینی همه دوستت دارن -

 های اولشلبخند زدم. نشست روی تخت، کتش رو در آورده بود و پیراهن سفیدی که دکمه

هاش رو تا میزد و من از آیینه نگاهش میکردم. مرد من جذاب بود. باز بود به تن داشت، آستین
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آرایش که پاک شد صورتم رو توی دستشویی شستم و دست بردم سمت تور وصل شده به 

 موهام. بلند شد و به سمتم اومد. 

 «بذار من درش میارم... -

هاش خیره شدم. من وفادارترین، بافهم ترین، دست پایین کشیدم و از آیینه به ساعد دست

 زد. ترین مرد دنیارو داشتم. نگاهم رو دید و لبخندجذاب

 «چیه سرتق؟ -

 «هیچی... -

 هارو آروم در میاورد. موهام آزاد شده بود از تور و حاال داشت گیره

 «خداروشکر نخواستی واسه عروسیت بری خودت رو زرد کنی -

 متعجب نگاهش کردم.

 «زرد؟ -

 «آره موهات -

 «فکر کن میخواستم. تو میذاشتی؟ -

 خندید و چونه باال انداخت. 

 «که میفهمم خودت نمیخوای برام خیلی شیرینهولی همین  -
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دوست ندارم با قبل ازدواجم قیافم زمین تا آسمون فرق کنه... نمیدونم چرا همه تا ازدواج  -

 «میکنن مدل آرایش، رنگ مو، همه چیزشون عوض میشه

 اش نشست پشت گردنم. مورمورم شد. بوسه

 «خوردنی میشی وقتی میری باال منبر -

 .ام گرفتخنده

 «منبر؟ -

ی گوشم رو بوسید و دستش رفت روی زیپ پنهان لباسم. لب به گوشم نزدیک کرد و الله

اضطراب؟ داشتم. مهم بود؟ نه. توی تمام این حدود دوسال هر موقع اضطراب داشتم من رو 

به شکلی آروم کرده بود که خودم چطورش رو نفهمیده بودم. درست مثل امروز که وقتی چشم 

هم ریخته بود که اصال نتونسته بودم به ودم من رو میبوسید و اینقدر حالم رو بهباز کرده ب

استرس و اضطراب روز عروسی فکر بکنم! تا به خودم بیام نشسته بودم کنار دوستان شیطون 

ای استرس داشته باشم. زیپ لباسم حاال پایین ها هم اجازه نداده بودند ذرهتر از خودم و اون

-بوسه هاش وهایی بسته به صدای نفسم رو هم پایین میکشید و من با چشمهابود و آستین

اش های بعد لباسم افتاده بود و لرزی گرفت تنم رو از سرما. دستهاش گوش میدادم و لحظه

 ام. ی برهنهای زد روی شونهای ایستاد و بعد حلقه شد دور کمرم و بعد بوسهلحظه

 «چیزی نیست عشق من... -

 هاش رو باز کرد. ام رو و دستبود ترسیدم. دوباره بوسید شونه فکر کرده



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1082 
 

 «برو دوش بگیر نبات. دیر شده بخوابیم -

 هایچرخیدم و نگاهش کردم. لبخند شیرینی زد. سر جلو بردم و من بوسیدمش، من دکمه

پیراهنش رو باز کردم، من دست بردم سمت کمربندش و اون اول کمی مبهوت شد و بعد 

اش در رابطه، بلندم کرد و کمرم اش. با همون خشونت مالیم همیشهحالت واقعی برگشت به

 ها. من دوستش داشتم. خیلی دوستش داشتم...گلفرود اومد روی برگ

 "صدا، صدا،صدای من، به وسعت یکی شدن..."

 "گر، بیا به جنگ تن به تن...بیا بیا شکنجه"

 سیاوش

ردم. دست کشیدم به موهاش و لبخندی کمرنگ نشست به زنم، به معنای واقعی زنم نگاه میک

 روی لبم. 

 "ای کنار من، پس از تمام اضطراب، عذاب و انتظار من...تورا نگاه میکنم که خفته"

ای ترس ندیدم توی وجودش. ترش کرده بودم که دیگه ذرهدیشب اونقدر تشنه بود و تشنه

ای با عشق. هام بود. تجربی زندگیتجربهمثل یک ببر وحشی تنش پیچیده بود به تنم. بهترین 

ای عجیب که بیشتر از اینکه به خودم فکر کنم تا بیشترین لذت رو ببرم، تمام تالش و تجربه

ش اام روی این بود که اون ببر کوچولوی من لذت ببره. ببری که بی تجربه بود اما غریزهانرژی

 ذت نگاهم میکنه، خودمم پر از لذت شدم. خوب کار میکرد. ببری که وقتی دیدم پر از عشق و ل

 "ترین تویی، و از تو حرف میزنم... که گفتنی ترین تویی...تورا نگاه میکنم،که دیدنی"
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هاش رو بپوشونه. کیسه آبی که دیشب به زور من روی شکمش پتو رو باال کشیدم تا شونه

 اتاق بیرون اومدم. باید برای گذاشته بود و حاال وسطمون بی دفاع افتاده بود رو برداشتم و از

ی خوشمزه درست میکردم. کتری برقی رو روشن کردم و ظرف تخم مرغ اخانومم، صبحونه

ای ناشناس بود. گوشی رو به گوشم رو بیرون آوردم. موبایلم شروع کرد به زنگ خوردن. شماره

 چسبوندم. 

 «بله؟ -

 «احوالت چطوره شادوماد؟ -

 هام پیچید توی هم. ابرو

 «شما؟ -

 «فعال یه غریبه، ایشاهلل بعد میشیم همکار... -

 هام خط شد و فهمیدم که چه خبره. چشم

 «من با هر کسی همکاری نمیکنم. اینو همه میدونن -

 «خوبه، منم با هر کسی همکاری نمیکنم -

 «کی هستی حاال؟ چی میخوای؟ -

 «پدر زنت برات تعریف کرده دیگه حتما...نه؟ -

 ی من نه. نگه. نبود اما. اندازهفکر میکرد زر
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 «ها حرف میزنیم... یکی دوتا نیستن توی خاطرم بمونهبه خیلیراجع -

 «پس سرت شلوغه -

 «نه درخواست زیاده، من قبول نمیکنم -

 «آهان میخوای بکشی بیرون و بری سراغ همون جنگ زیر زمینی؟ -

المه نداشتم نباتم بیدار شه و این مکاینکه زیاد میدونست از من. نفس بیرون دادم، دوست مثل

 رو بشنوه. 

ام... عددم باالست... هر کسی بر نمیاد، های دیگهنه اتفاقا. اونم یه رد گم کنی مثل رد کنی -

 «فکر نکنم توام بر بیای

 ساله باشه.  60تا  50پوزخند زد. به صداش میخورد بین 

 «مگه میشناسی منو؟ -

که با زور و تهدید سعی میکنن بارشون رو رد کنن... شماها اگه نه. توام یکی مثل اونایی  -

آدم  یوضعی داشتین و از پس عدد من بر میومدید که تهدید توی کارتون نبود. مثل بچه

 «بیزینس میکردین

 «جون تو میخوای بیزینس به من یاد بدی؟ بچه -

 «نه. وقتش رو ندارم. برو جای دیگه یاد بگیر -

 عصبی. خندید. شاید کمی 
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 «خوشم میاد. از رو نمیری -

 «کارت رو میگی یا نه؟ -

 «میگم، فقط اول بگو چرا پناهی رو لو دادی... -

 «با آدم بد حساب اینکارو میکنم... -

 «واسه همین تعلیقت کردن؟ -

 «میگم که، رد گم کنی زیاد دارم. حاال میگی کارت چیه یا نه؟ -

 «از پدرزنت بپرس، برات توضیح میده -

من وقت این چیزارو ندارم. اگه میخوای با من کار کنی مثل آدم قرار میذاری و حرف میزنیم،  -

 «رو پیدا کندیگه اهلل. نشد برو یکیشد که بسم

 «باشه، رابطم خبر میده به پدرزنت... مراقب خودت باش شادوماد -

گیری. خط به نام قطع شد ارتباط و من به سرعت زنگ زدم اداره و شماره رو دادم برای پی

پیرزنی بود که یک سال پیش فوت کرده بود. کار کشته بودند انگار. نفس بیرون دادم و سعی 

کردم خونسرد باشم، به پدر ترانه زنگ زدم و قضیه رو گفتم و بعد دوباره رفتم داخل آشپزخونه 

 که صداش رو شنیدم. 

 «سیاوش؟ -

 های طوسی رنگ نگاه کردم. حفه و کوسنتوی چهارچوب اتاق ایستادم و به نباتم میون مل
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 «جونم... -

 لبخند بی جونی زد، جلو رفتم و کنارش نشستم. 

 «خوبی؟ درد نداری؟ -

 دست جلو آورد و دستم رو گرفت.

 «یه کم -

 دست گذاشتم روی شکمش.

 «راست بگو. اگه زیاده بریم دکتر -

 «نه یه کم تیر میکشه -

 «خب بریم دکتر -

 «ی پریودیمه. خیلی عجیب و غریب نیستهای دورهمثل تیر کشیدن نه سیاوش اِ... -

 نوازش کردم شکمش رو.

 «ببخش اگه اذیت شدی -

 خجول خندید. 

 «چرا میخندی؟ -

 «همینطوری -

 «اینکه خوشت اومدهمثل -
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 «چرا خوشم نیاد؟ -

 اش رو فشار دادم. سرتق بود. چونه

 «عاشق همین سرتق بازیاتم... -

 جمع کرد.اش رو بینی

 «میدونم... -

 اش رو بوسیدم.خم شدم و پیشونی

پاشو فدات بشم. میخواستم برات صبحونه آماده کنم بخوری. اگه جون داری یک دوش  -

 «بگیر، اگه نه بیا صبحونه بخور بعد...

 «نه دوش میگیرم اول. بوی تافت میدم... ولی اول بیا یه کم پیشم بخواب... -

 ام. موهاش رو نوازش کردم. ز کشیدم، سر گذاشت روی سینهحرف کنار رفت و درابی

 «چرا حاال؟ -

 «نمیدونم. دوست ندارم از تخت برم بیرون. پاهام درد میکنه -

 «بذار ماساژ بدم... -

 خواستم نیمخیز شم، نذاشت. 

 «نه یه کم بخواب پیشم دیگه... -

 دوباره سر روی بالشت گذاشتم. 
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دیدی صبر کردیم یه عروسی خوشگل گرفتیم، باباتم اومد، هیچ دیدی باالخره زنم شدی...  -

 «ام نبود؟مشکلی

 «اوهوم... مرسی... شاید بعدا پشیمون میشدم که جشن نداشتم. بهم خوش گذشت... -

 دست کشیدم به کمرش. 

 «دیدی صبر کردیم نخوردمت تا دیشب چقدر قشنگ تر بود؟... -

 خندید.

 «میخندی؟ دیدی ترس نداشت؟ -

 باره خندید. دو

 «چیه ترس داشت حتما؟ -

 «نه، ترسم ریخته بود دیگه... -

 «خوبه، ایشاهلل کافی باشم برات -

 های درشتش نگاهم کرد. سر باال آورد و با چشم

 «تو برام کافی باشی؟ ایشاهلل من برات کافی باشم. من که بلد نیستم چطوری بهتره -

 ی گوشش رو گرفتم بین انگشتام. الله

 «اال به نظر من که بلد بودیو -

 چشم ریز کرد و سر باال آورد. 



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1089 
 

 «منظورت چیه؟ -

 ام گرفت. خنده

 «منظورم این نیست که تجربه داشتی، اما به صورت غریزی کامال اشراف داشتی به قضیه -

 ای باال انداخت. شونه

 «نمیدونم -

 بوسیدم موهاش رو.

 ی اینطوری نداشتم، هیچ وقتاما من تجربه شاید هی بگی سیاوش تجربه داشته میدونه... -

 ای که طرفم رو دوست داشته باشم نداشتم.با کسی که اولین بارشه نبودم و هیچ وقتم رابطه

د... حاال تر شواسه همین معنی این مدل رابطه از دیشب کامال برام تغییر کرد و خیلی قشنگ

 «تو... اس بهجور ابراز عالقهفقط برام نیاز جنسی نیست، یک

 خودش رو مثل گربه مالید به تنم. 

 «میدونم... معلوم بود از قیافت -

 ام گرفت و سر پایین گرفتم. خنده

 «چی؟ قیافم چطوری بود؟ -

نمیتونم توضیح بدم اما انگار با یه چیز خیلی جدید رو به رو شده بودی... انگار نه انگار توی  -

 «این مدت ما این همه شیطونی کردیم
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گرمی بود که یه کم با عالیق هم آشنا بشیم، بعدم معلومه که جدید بود،  اینکه اونا دستاوال -

کسی که دوسال تمام آرزو میکردم عروسم بشه و باهاش ازدواج کنم کنارم بود و داشت با من 

 «یه کاری رو میکرد که تاحاال نکرده بود. میدونی چقدر کیف داره؟

 اش.از خندهام گرفت شیرین خندید و من خنده

 «دوستت دارم ترانه... -

 «منم دوستت دارم -

 «ات رو بیارم روی تخت؟میخوای صبحانه -

 «هانه بابا... کثیف میشه ملحفه -

 «باشه پس... بیا برو دوش بگیر تا من برات یه چیزی درست کنم... -

 «چی مثال؟ -

 «چی دوست داری؟ -

 «نوتال داریم؟ -

 پوفی کردم. 

 .«بله داریم.. -

 خندید. 

 «چرا اینجوری میگی؟ -
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 «چاق میکنی منو -

 «خب تو نخور -

 «چشم... حاال چی میخوای؟ پنکیک حتما؟ -

 «آره... -

 «تا دوش بگیری یه کوه برات درست کردم -

خودم  ی مبهوت تر ازی گیتی ایستاده بودم و به ترانهمبهوت، با کلیدی به دست وسط خونه

چرخید روی سند روی میز و دوباره و دوباره ناباورتر شدم. دقایقی  نگاه میکردم. نگاهم دوباره

قبل، زنگ زده بود که بیاید و کارتون دارم. پایین اومده بودیم و دیدیمش که حاضر و آماده 

ایستاده دم در، سه ساک بزرگ هم گذاشته جلوی در. پرسیده بودیم که به همین زودی عازمید؟ 

دیگه برنگردم. مبهوت نگاهش کرده بودیم و من انگار که تیری گفته بود آره. عازمم و شاید 

ی محضری. افرو کرده باشند توی قلبم درد کشیده بودم. بعد کلید رو داده بود به دستم و برگه

رم ی خودم دارم و حاال میخوام بگفته بود این کادوی عروسیتونه. این خونه. گفته بود به اندازه

ها فقط برای اینکه بتونم برم سر خاک شوهرم ایران موندم و ن سالهام. گفته بود ایکنار بچه

حاال که دخترم بارداره و بارداریِ سختی داره نمیتونم بمونم. حاال فهمیدم که شوهرم زیر اون 

سنگ قبر نیست و توی قلبمه، هر موقع که بخوام میتونم باهاش حرف بزنم و نیازی به اون 

هام های آخر عمری رو کنار نوههام و این روزرم کنار بچهسنگ قبر ندارم. حاال میتونم ب

بگذرونم. من فقط نگاهش کرده بودم، ترانه گریه کرده بود و من فقط نگاهش کرده بودم. 

تمام  اش. بابتام لجوجانه چکید روی شونهوقتی که در آغوشم کشید و گریه کرد، قطره اشک
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های ، به مطب دکتر رسونده بودمش، وسایلهاش رو کرده بودمهایی که بودم و خریدروز

هاش رو انجام میدادم ازم تشکر کرد، گفت که تو بیشتر سنگینش رو جا به جا میکردم و خرید

ی دو فرزندش دوست داره، های خودم بچه بودی. گفت که من رو بیشتر نه اما اندازهاز بچه

ر ای مهمونمون میمونه. اما اگفتهگفت که دلتنگم میشه و اگر عمری باشه میاد ایران و چند ه

بشه... گفت که این خونه و این وسایل هم برای شما، هر کاری که دوست دارید باهاش بکنید. 

بعد خواست بره و گفت که ماشین منتظرمه و حتی نذاشت که باهاش بریم فرودگاه. حاال من 

ند ام، حیاطی چی فعلیونهای پر از وسایل عتیقه و قدیمی، بزرگ تر از خمونده بودم با خونه

ی اپله پایین تر از نشیمن و درد نبود زنی که مثل مادر بود. پاهام شل شد و نشستم. روی صندلی

نشستم و گاهی چایی های خوش طعمش رو میخوردم اون دستی به سرم که همیشه می

شد.  ام نزدیکانهمیکشید و از کار و بارم میپرسید. حاال... این خونه خالی بود. خالیِ خالی. تر

 هاش باال اومد و کشید روی سرم. هام. دستهاش چسبید به زانوزانو

 «خوبی قربونت برم؟ -

 بین غم اخم کردم. 

 «نگو... -

 ام رو.لبخند تلخی زد و جلو اومد. بوسید گونه

 هاش... اگه عمریها و نوهناراحت نباش. میدونی که اینجوری براش بهتره... میره پیش بچه -

 «باشه، پولی باشه ماهم میتونیم بریم ببینیمش...
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ام سنگین بود. حس روز اول موسسه رو داشتم. تنها، یخ زده، ترک شده، نفس بیرون دادم. سینه

 طرد شده.

 «سیاوش؟ -

به عروسم نگاه کردم. نباید امروز، روزی که تازه خانم شده بود ناراحت و غمزده میبودم. لبخند 

گرفتم و کشیدم به سمت خودم، افتاد روی پام. دست کشیدم به کمرش تلخی زدم، مچش رو 

 و گردنش رو بوسیدم.

 «باشه عشق من. چیزی نیست... زندگیه دیگه... -

 لبخند زد و دست کشید به صورتم.

 «درد که دیگه نداری؟ -

 «نه خوبم -

 «پس بریم ناهار؟ دل و جیگر؟ -

 نگاهش برق زد.

 «بریم -

 ترانه 

عسل نرفته بودیم به خاطر وضعیت پیش اومده. خمود و وسی گذشته بود، ماهیک ماه از عر

ام ایستاده بود تا مشکالت بابا حل بشه تا بتونم درست و حسابی بفهمم خسته بودم. انگار زندگی

که عروسی کردم و حاال واقعا یک زندگی مشترک رو شروع کردم. دست کشیدم به سر کوپر 
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مردم. دست کشیدم به تنش. استرس امانم رو بریده بود. بابا و سیاوش  و تکیه داد به پام و براش

ای با اون مرد عجیب و غریب. سیاوشِ نترسِ من، انگار کمی ترسیده رفته بودند برای جلسه

هام و من خجول نگاهش ای نشونده بود روی لبی رفتن بدون خجالت از بابا بوسهبود. موقع

پاهام رو جمع کردم توی خودم. توی این یکماه در کنار تمام کرده بودم. نفس بیرون دادم و 

 "طهراب"ها کنار هم مثل همیشه آروم بودیم و همه چیز مثل قبل از عروسی بود. به جز اضطراب

که چیز جدیدی بود توی زندگی هر دو. بعد از هربار انگار بیشتر و بیشتر حس و احساسات اون 

 یم رو. حاال میفهمیدم که وقتی میبینمش که باالتنهرو میشناختم هم حس و احساسات خود

لخت توی خونه راه میره این حسی که دلم رو قلقلک میده چیه. کتمانش هم نمیکردم، گاهی 

من جلو میرفتم و گاهی اون. باید بهش نشون میدادم که برام جذابه، که دوستش دارم، که 

برام بیش از حد کافیه. کاله کاپشنم رو بخش و خواستنیه، که داشتن باهاش برام لذت رابطه

 ای بزرگ ازکشیدم روی سرم. سرد بود. اواخر دی ماه بود و هوا گرفته و ابری. انگار که توده

 بارید. برف گیر کرده بود توی هوا و نمی

 «یخ میزنی دختر -

 تر. نگاهش کردم. به مادرم. از همیشه رنجورتر و از همیشه الغرتر و از همیشه خسته

 «خوبم -

 «اون سگم گناه داره. به خاطر تو میاد وایمیسه کنارت -

 «اونم مثل من منتظر سیاوشه -
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 «میان مادر سالم و سالمت نگران نباش -

ها پیش خریده بود و هر چند ماه هایی که مدتنفسی بیرون دادم. کنارم نشست، روی صندلی

شست و دوباره بود و فقط رضوان میهاش رو نو میکرد و حاال، همون ی تشکچهیکبار رویه

 مینداخت. 

 «بهتری مامان؟ -

 نگاهم کرد و لبخند زد. 

 «مگه چم بود؟ -

 «با بابا صحبت کردی؟ -

 «نه. حرفی نداریم باهم... -

 ابرو در هم کشیدم.

 «یعنی چی؟ -

 «اتاقش رو هم جدا کرده... بدون هیچ توضیحی... -

 «مامان... -

 نگاهم کرد و لبخند زد.

 «نگران نباش. تاحاال طالق کسی رو نکشته... -

 نفس بیرون دادم. 
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 «هاش...محلیشاید برات بهتر باشه. بابا نابودت کرده با بی -

 «یه کار ناتموم دارم، بعدش میرم از زندگیش تا با خیال راحت هر کاری خواست بکنه -

 «چه کاری؟... -

 «بعد میفهمی -

 «بگو مامان... -

 ها. نگاه دوخت به دوردست نفس بیرون داد و

شاید اول ازدواج دوستم نداشت، اما... بعدش چرا... حس میکردم دوستم داره. بهش گفته  -

بودم اگه نمیخوای و نمیتونی طالق بگیر و برو. نرفت، موند. گفت بچه بیاریم، زندگی بسازیم، 

هست ترانه، شاید  دور شیم از همه... همه چیز خوب شد، تا همین چندسال پیش... یه چیزی

یه زن، شاید یه تهدید... نمیدونم... فقط میخوام بدونم چی باعث شد که اینجوری بشه. ما 

تر بودین، یادتون نیست. بابات مهربون تر بود. عادت کرده بود روزای خوبم داشتیم، شما بچه

وی این تبه زندگی. درسته خیلی رمانتیک نبود اما بدم نبود. یهو همه چیز رنگش عوض شد 

چندسال، یهو سرد شد، یهو دور شد... خیلی فکر میکنم به اینکه نکنه من کاری کردم، میدیدم 

نه، من خودم بودم، من مثل همیشه بودم. یه روز از خونه رفت و وقتی برگشت دیگه آدم سابق 

مدم ونبود، این آدم سابق نبودنش رو هر روز گذاشتم به پای کار و مشکالتش، اما به خودم که ا

 «دیدم به سال کشیده...

 حرف به نیم رخ مادرم خیره شدم.بی
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فس ن –بعدش باهاش حرف زدم، گفت چی میگی؟ چه تغییری کردم من! تو دیوونه شدی...  -

اینقدر اینو تکرار کرد که به خودم شک کردم. گفتم نکنه همیشه اینجوری بوده  –بیرون داد 

م به خاطراتمون، میبینم نه... اینجوری نبوده واقعا... که و من حواسم نبوده... اما وقتی برمیگرد

 «اگر بود خیلی زودتر از این حرفا میرفتم

 «کار ناتمومت میشه چی مامان؟ پیدا کردن دلیل اینکه بابا چرا عوض شده؟ -

 سری به عالمت مثبت تکون داد.

ی؟ آبروش رو ببرحاال گیریم اونم یه زنی بود... خب وقتی فهمیدی میخوای چیکار کنی؟  -

 «زنه رو پیدا کنی و بزنی؟ یه مرد خیانتکار ارزش داره خودت رو اذیت کنی؟

 لبخند کج غمگینی زد. 

ای که سی سال توش بودی میگذشتی ترانه؟ من نباید بفهمم توام بودی راحت از زندگی -

 «مشکلم چی بوده؟

اری کره یه جای دیگه کثافتای مامان؟ اینکه شوهرم توی روم نگاه نکنه چون داچه زندگی -

میکنه یا دیگه دوستم نداره مشکل منه؟ نه. مشکل اونه... نمیگم راحته. سخته، من خودم شوهر 

دارم، فکر اینکه اگه یه روز به یه زن دیگه حتی نگاه بندازه دیوونم میکنه، که اگه بکنه و 

یز، ان؟ نمیگم. چون هیچ چبفهمم نابود میشم، اما نمیگم شاید مشکل از من بوده. میفهمی مام

هیچ چیز خیانت رو توجیه نمیکنه. هر دردی که داشت، باید مرد و مردونه میومد میگفت پری 

من دیگه نمیخوام باهات زندگی کنم، توام میشکستی اما بهتر از این بود که روان خودت رو 
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چیه  دردشهم بریزی. میشکستی اما بازم میتونستی بلند شی، حاال هم مهم نیست که به

مامان. که اگر مهم بود باید بعد از این همه وقت که تو خواستی همه چیز رو درست کنی یه 

نکرد،  کدوم از این کاراروقدم برمیداشت سمتت، که بگه ببخش بد کردم اما جبران میکنم. هیچ

 تدعوا و مدام فحاشی. فکر کردی یادم میره به من گفت هرزه؟ به تو گفت هرزه؟ به تارا گف

هرزه؟ بابامه... دوستش دارم چون بابامه... اما نمیشه از واقعیت فرار کرد مامان. بابام تبدیل 

شده به یه آدم عجیب و غریب و غیر قابل تحمل. واسه چی میخوای عمرت رو پای یه همچین 

 «آدمی بذاری؟

 دست گذاشت روی دستم. 

میخوام که دوباره بایستم. که بهم ثابت میدونم مادر... میفهمم چی میگی... اما من یه چیزی  -

شه عامل خراب شدن من نبودم، اینکه من تا اونجایی که میتونستم تالش کردم... میخوام به 

 «خودم ثابت کنم

 نفس بیرون دادم.

 «چی بگم... زندگی خودته... هر کاری میکنی بدون من پشتتم. تا دنیا دنیاست من پشتتم -

 و من دستش رو فشردم. مامانم گناه داشت.  لبخند زد و موهام رو بوسید

 «من میرم توو... سردم شد... توام نشین اینجا... خودت رو سرگرم کن تا بیان -

 سری تکون دادم و مامان رفت داخل. دوباره دست کشیدم به تن کوپر. 
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ت رکی میاد بابات؟ از صبح رفته... دیگه داره تاریک میشه... گوشیشم که خاموشه... به نظ -

 «اومد باهاش قهر کنیم؟

 غرغری کرد و لبخند تلخی زدم. 

 «دلم نمیاد باهاش قهر کنم که... همه جونمه -

اش رو گرفتم. خاموش بود هنوز. حرصی موبایلم رو انداختم نفسی بیرون دادم و دوباره شماره

ه روی میز. بابام جز دردسر برای این مرد چیزی نداشت. صدای زنگ بلند شد و هول کرد

 گوشی رو برداشتم. سپهر بود. نفسی بیرون دادم و موبایل رو چسبوندم به گوشم.

 «بله... -

 «چطوری سلیطه؟ -

 «سلیطه سر تا پاته. خوبم. تو چطوری؟ -

 خندید. 

 «شکر بد نیستم... -

 «چیه کیفوری؟ -

 «هیچی ناهار با ویدا بودم... -

 «خب؟ -

 «خونه هیچی همین... ناهار خوردیم بعدش گذاشتمش -
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 «حرف زدین؟ -

 «م و اینجور چیزابه کارش و کار منو... خانوادهبه خودمون نه خیلی... بیشتر راجعراجع -

 «خوبه. باعث میشه بیشتر بشناستت و هر چه سریع تر دور شه و فرار کنه -

 اش باال رفت.صدای قهقهه

 «بیشعور -

 «میگم به سیاوش -

؟ زنگ زدم خاموش بود، میخواستم برم باشگاه گفتم اگه گه خوردم بابا اِ... سیاوش کجاست -

 «هست وایسه ببینمش

 «نه نیست... سرکاره -

 «چه کاری؟ سر کارش باشگاهه دیگه این ساعت... آموزشگاست؟ -

 «نه سرکار پلیس طور -

 «اوهو... چی شده باز؟ -

 «چیزی نیست یه پرونده اومده زیر دستش... سر اونه -

 «بیحالی... نگرانی؟میگم چرا  -

 «اِی... کالفه شدم از صبح -

 «نرفتی سرکار؟ -
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 «نه... کار نگرفتم این مدت. انگار از روم تراکتور رد شده -

کم مسبزی بپزی که کخوب کردی. نوعروسی باالخره... یه کم استراحت کن و یاد بگیر قرمه -

سرکار؟ بشین خونه من خودم های شوهرت شروع میشه که عزیزم حاال چه نیازیه بری زمزمه

 «حقوقت رو بهت میدم... استراحت کن...

 بین خستگی و کالفگی خندیدم. 

 «هام که بگم چشم آقایی بعدم بشینم قرمه سبزی بپزمآره منم از اون دسته زن -

 «واال از این سیاوش چیزی بعید نیست -

ش رو هم بکشه من کار اوال که سیاوش اینطوری نیست ثانیا اگر هم اینجوری باشه خود -

 «میکنم... از اول دیده من چطوری بودم زن بیکار میخواست میرفت پیدا میکرد میگرفت

 اش دوباره بلند شد و انگار ناهار بهش حسابی خوش گذشته بود. صدای خنده

چرا آتیشی میشی حاال یه چیزی گفتم... اون بدبخت که معلومه اینجوری نیست... اما من  -

 «یه کار واسه ویدا پیدا کنم یه جای دیگه خوب میشهاگه بتونم 

 ابرو باال بردم. 

 «ببخشید چرا؟ -

 «بودی دیگه اون روز. رئیس بخشش خوشش میاد ازش -

 «خب مگه بهش نگفته نه؟ -
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 «چرا... ولی دوست ندارم بمونه اونجا -

 «به تو چه؟ ننشی؟ باباشی؟ شوهرشی؟ -

 «دِ ترانه... -

ابطتتون یه اسم پیدا کنه بعد شروع کن دخالت کردن توی کارش... از این مرگ... بذار اول ر -

 «ها...کارا نکن که در میره از دستت

 نچی کرد. 

 «باشه بابا... سفیر سازمان ملل -

 «شعور داشته باش سپهر. واسه خودت میگم -

کم ت حرف زدی، بگو یه زنگ بهم بزنه. چشم عباس آقا. با اون شوهر عصا قورت داده -

 «پیداست دلم واسه اخم و تخمش تنگ شده

های دیشبش روی تنم میسوخت. هام و بوسهی صبحش روی لبمنم دلم تنگ بود و جای بوسه

 های خاکستری رنگمون.مورمور شد تنم از یادآوری دیشب، روی مبل

 «با توام ترانه. مُردی؟ -

 «نه... باشه بهش میگم اومد -

 «آفت نداره. چیزیش نمیشه اوننگران نباش. بادمجون بم  -

 لبخند تلخی زدم.
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 «ات سپهر جون...مرسی از دلداری -

 خندید. 

 «بیام پیشت؟ -

 «ی مامان اینام... میخوای بیاخونه -

 «آهان نه... مامانم بفهمه میگه چرا منو نبردی... میخوای بیام دنبالت بریم بیرون؟ -

برس اینقدر نپیچون. دورو ور ویدا سیاوش و رضا حوصله ندارم سپهر. توام برو به باشگاهت  -

 «بودنا... برس به خودت به چشم بیای

 نالید.

 «آره میدونم. واسه همین دارم میرم دیگه دوباره -

 «ام خوبه...شوخی میکنم هیکلت خیلی -

 «عشق منی تو. برو به کارات برس مزاحمت نشم -

 «مراقب خودت باش -

 «توام... فعال خداحافظ -

 «داحافظخ -

گوشی رو فرو کردم توی جیب کاپشنم و دستام رو هم. یخ کرده بودم و دوست نداشتم برم 

 خودش میچرخید. کوپر برایتوو. 
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 «ات نشده هنوز؟ ناهارم نخوردیغذا نمیخوای مادر؟ گشنه -

 نگاه چرخوندم سمت رضوان. 

 «ام نیست. دستت درد نکنهنه گشنه -

 «چرا؟ -

 «ام درد میکنهمعده -

 «چرا مادر؟ -

 «نمیدونم عصبیه فکر کنم... -

 «بذار یه دمنوش برات درست کنم -

ش ای شیرینی برام آورد. به زور خوردم و دوباره خیره شدم به در و شمارهرفت و بعد لیوان و تکه

 رو گرفتم. انگار قرار نبود بیاد...

 "نگاهم بمونه... یترسم اینه که رو تنت، جا"
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 سیاوش

ها جدا شدم از افتخار و راه کج کردم سمت اتاق ترانه. در رو آروم باز کردم و داخل جلوی پله

هم نزدیک شد، جلوتر رفتم و هام بهشدم. نگاه چرخوندم داخل اتاق، نبود روی تخت. ابرو

روی تنها مبل اتاق که به سمت پنجره چرخونده خوابش برده. نگاهی به ساعت دیدمش که 

صبح رو نشون میداد. نبات من منتظرم نشسته بود. لبخندی پر از خستگی زدم و  2کردم 

ها فرو کردم و بعد به سمتش رفتم. دست بردم زیر تنش و ام رو داخل کشو زیر لباساسلحه

هاش باز شد. دست انداخت دور گردنم و محکم بغلم و چشمام بلندش کردم. چنگ زد به سینه

 گرفت.

 «مُردم از نگرانی. مُردم -

 اش رو میداد. اش. بوی خوب همیشگیام رو کشیدم روی شونهچونه

 «ببخش -

 «دیر اومدی... زنگم نزدی -

 «ببخش -
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یصانه رهاش بود که حاش چرخید توی نگاهم و بعد لبسر عقب کشید و نگاه به اشک نشسته

هام رو میبوسید. عقب عقب اومدم و نشستم روی تخت. ببرم کامال وحشی شده بود. سر لب

 ام گرفته بود.عقب کشیدم، خنده

 «ترانه آروم... -

تر از هر زمانی. دیوانه هام رو بوسید. حریصاهمیت دوباره دست پشت سرم گذاشت و لببی

لباسش رو در آوردم. کاپشنم در اومد و  شدم. دستم لغزید روی هودی گشادش و بدون معطلی

بعد پلیور مشکی رنگم. دستم رفت روی قفل سوتینش، از سرما لرزید کمی و من چنگ زدم 

تنش رو و به تنم چسبوندمش. استرس وجودش رو حس میکردم، میخواست لمسم کنه تا 

 ...بفهمه هستم، خوبم، چیزیم نیست و باز کنارشم. عاشقش بودم. خیلی عاشقش بودم

 ترانه

اومد. اما دیشب تا صبح باریده بود. صبح که بیدار شده بودم برف اومده بود. هنوز هم می

اش رو حس میکردم روی پیشونیم. کل صبح تا ظهر فقط چای و سیاوش نبود اما جای بوسه

های برف خیره شده بودم. نتونسته بودم برم بیسکوییت خورده بودم و داخل بالکن به دونه
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م نداشتم. هها لیز. ریسک نکرده بودم. البته حوصلهخونمون نزدیک به کوه بود و خیابون سرکار.

ید های برف که میرقصام بشینم و به دونهی دوست داشتنیها داخل خونهدوست داشتم ساعت

ی گیتی جون اومده بودم داخل حیاط. و پایین میومد نگاه کنم. حاال کاپشن پوشیده، از خونه

به این خونه که شده بود به نام سیاوش چه کنیم. سیاوش م نگرفته بودیم که راجعهنوز تصمی

انگار هنوز باور نکرده بود یک خونه و به این قیمت به نامش شده و هنوز میگفت که اون خونه 

برای گیتیه و برمیگرده. من هم چیزی نمیگفتم و گهگداری میومدم و دستی به سرو روی 

 های برف نشستم زیر ایوون وگردگیری میکردم. بعد قدم زدن زیر دونههاش میکشیدم و گل

حیاط که  یها که تعمیر نیاز داشت و بعد خیره شدم به استخر کوچک گوشهفکر کردم به پله

انگار یک عمره آبی به غیر از بارون و برف ندیده. بعد ذهنم رفت سمت گیتی اون ور دنیا، که 

داشت، چقدر انسان بود. نه به خاطر این خونه، به خاطر  چه دل بزرگی داشت، چقدر منش

هامون درست مثل معرفتی که تمام این مدت بهمون نشون داده بود. اینکه توی تمام مراسم

مادر سیاوش کنارش ایستاد و پشتش رو خالی نکرد، اینکه توی مشکالتمون فقط گفت که 

ه و به این فکر کردم که شب ک صبور باشید و لبخند زد. لبخند کمرنگی نشست روی لبم

سیاوش اومد باید باهاش تماس تصویری میگرفتیم. لبخندم خورده شد و فکرم رفت سمت 
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سیاوش که میدونستم نه آموزشگاه رفته و نه باشگاه. دوباره قرار و مداری با اون مرد داشته 

شه! حرفی رپذیر ببرای اینکه همه چیز باورپذیر تر بشه و من حتی نمیدونستم که چی باید باو

نمیزد و فقط میگفت درست میشه. منم دیگه چیزی نمیپرسیدم، دونستن جزییات همچین 

شد دچار اضطراب بشم و تمام روز بشینم و به خودم بپیچم از استرس. فکرم ای باعث میمسئله

-رفت سمت کوپر، اگر سیاوش قبول میکرد که از باال میومدیم پایین، کوپر میتونست شیطونی

اش رو توی حیاط بکنه. دلم برای سگ بامعرفتم تنگ شده بود. به مامان فکر کردم، به اینکه ه

توی خودش بود و داشت یه کارایی میکرد که من نمیفهمیدم. به تارا که برای کارای مهاجرتش 

به کانادا به سفارتی در دبی رفته بود. به لیدا که زنگ زده بود و ذوق زده تعریف کرده بود از 

 ها و مادرششون و قراری گذاشته برای آشنایی خانوادهنکه مادر امیرعلی زنگ زده به خونهای

هم قبول کرده بود. به سپهر که رفته بود سفری کاری همراه پدرش و میگفت دلم برای ویدا 

تنگ شده و من خندیده بودم. به بابام که ساکت بود و درگیر. پولی هنگفت واریز کرده بود به 

 "نکن"من شاکی خواسته بودم که برگردونم، که نگاهی خالی به صورتم کرد و گفت  حسابم و

و من ترسیده بودم از نگاهش. نفس بیرون دادم و نگاهم افتاد به گرمکن برقی زیر تخت چوبی. 

اش گرما داد بهم. گیتی تمام این بیرون کشیدمش و زدمش به برق. روشن شد و رنگ نارنجی
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فته بود؟ چقدر سخت. گذشت. گذشتن. رفتن! البته عجیب هم نبود. آدم هارو گذاشته و رچیز

برای کسانی که دوست داره شاید از چیزی بیشتر از خونه و خاطراتش بگذره. دراز شدم روی 

تر از هر زمانی شده بود نگاه کردم. فرش زیرم کمی نمور بود، هایی که درشتتخت و به برف

داشتم. دقیقا چقدر گذشت نمیدونم، که با صدایی پریدم از اما مهم نبود. این حال رو دوست 

جا. سیاوش با صورتی برافروخته و قرمز مقابل تخت ایستاده بود. بلند شدم و نشستم و متعجب 

 نگاهش کردم. 

 «چی شده؟ اینجا چیکار میکنی این موقع؟ -

 هاش تنگ شد و گوشی رو انداخت توی بغلم. چشم

 «خودت دور نکن؟نگفتم این المصب رو از  -

لحنش لحنی بود که خیلی کم پیش میومد ازش بشنوم، اون هم خطاب به خودم. متعجب 

پیام. آب دهنم رو قورت دادم،  54کال ازش داشتم و با میس 103نگاهی به موبایلم انداختم. 

 هام لرزید و به زور باز شد. حاال انگار هزارتا گرمکن نیاز داشتم. لب

 «پایین یادم رفت بیارمش -
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 سری تکون داد.

 «آهان. که یادت رفت؟ -

 «حواسم نبود خب سیاوش... -

 «بلند شو -

حرف و ترسیده ایستادم. عصبی گرمکن رو از برق کشید و جلوتر از من راه افتاد و من به بی

هام رو در آوردم و داخل هارو باال رفت و در رو باز کرد و ایستاد تا داخل برم، کفشدنبالش. پله

 اش رو چرخوند توی صورتم. فتم. نگاه عصبیر

 «کلید که داری؟ -

ای هسری به عالمت مثبت تکون دادم. داخل نیومد و در رو بست و قفل کرد و بعد صدای قدم

ها پایین میرفت و من هنوز مبهوت و بغض کرده به در بسته که تندش رو شنیدم که از پله

 ی کمی باهام داشت خیره شده بودم.فاصله

رما گوی این سها جوابساعت گذشته بود از چهار صبح، برف تازه قطع شده بود و انگار شوفاژ

اس داده بود امشب اس 9نبودن، پتو رو بیشتر پیچیدم دور خودم و بغضم رو پس زدم. ساعت 
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ای گفته بودم و اینکه مراقب خودت ات رو بخور و بخواب... باشهکشه شامکه کارم طول می

شب مدام راه رفتم و تحمل کردم که زنگ نزنم و مزاحم کارش نشم، بعد اما دلم  1باش. تا 

اسی، پرسیده بودم کجایی؟ نمیای؟ فقط گفته بود کار دارم. حاال امراضی شده بود به دادن اس

یل های نشسته توی خیابون تبدچهار و بیست و سه دقیقه بود. قشنگ حس میکردم که برف

م رو بیرون دادم، آخر استرس کارش من رو سکته میداد. نگاهم لیز به یخ شده. نفس سنگین

ای زدم. همون موقع بود که خورد روی قاب چوبی عکس عروسیمون. لبخند نصفه و نیمه

صدای چرخیدن کلید توی قفل اومد و پتو رو کنار زدم و وقتی داخل اومد نگاهش چرخید 

ور هاش پیچید دورتش رو بوسیدم. دستدرنگ خودم رو انداختم توی بغلش و صسمت من. بی

 تنم و موهام رو بوسید. 

 «چرا نخوابیدی؟ -

 «خوابم میبره تو نباشی؟ -

 «ببخش... دیگه تموم شد راحت شدیم -

 سر عقب کشیدم و متعجب نگاهش کردم. 
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 «واقعا؟ -

 گردنم رو بوسید و از جدا شد.

 «آره -

 «چی شد؟ -

 «و صورت بشورم...خیلی داغونم نبات... بذار یه دست  -

 «چیزی خوردی؟ -

 «نه... -

 «بذار غذا گرم کنم -

 «نه خوابم نمیبره غذا بخورم -

 «شیر عسل چی؟ -

 «خوبه -
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رفت به سمت دستشویی و من رفتم به سمت آشپزخونه، دو لیوان بزرگ شیرعسل درست  

لیوان  هاش رو عوض کرد و خودش رو انداخت روی تخت.کردم و به سمت اتاق رفتم. لباس

 رو به دستش دادم. نگاهی به لیوان دوم کرد و من نشستم کنارش روی تخت.

 «غذا نخوردی؟ -

 «نه چیزی از گلوم نرفت پایین -

 «نمیشه اینجوریا... -

 «چه جوری؟ -

 «هممن میرم سرکار تو همش میریزی به -

 «ت بری که اینجوری نمیشم...این سرکار بود؟ سرکار عادی -

 «کارم رو بلدم فرقی نداره. -

 اش رو بوسیدم. شقیقه

 «میدونم. حاال تعریف کن -
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ای از شیر و عسلش رو خواب هارو روشن کردم. جرعههمزمان چراغ رو خاموش کردم و چراغ

 خورد. 

 «مگه میخوام الالیی بخونم برات؟ -

 «نه خیر چهار و نیم صبحه، تعریف کنی بعدش بخوابیم دیگه -

بکنم نبات، فقط یه جوری برای این مرده جا انداختیم که من شغلم تعریف خاصی نمیتونم  -

در اصل اینه که بار قاچاق رو سالم و سالمت رد کنم بدون اینکه دست همکارام بهش برسه و 

اصال سر این موضوع بابات رو شناختم و دخترش رو گرفتم. یعنی مثال یه جور پلیس فاسدم. 

ام دوبار با ما جلسه گذاشت و پذیر تر کرده بود. این مردهازدواجمون خیلی این داستان رو باور

من مدام قیمت رو میبردم باال و میگفتم انجام نمیدم، اون که دیگه فکر کرده بود من خیلی 

ام اون ور منتظرش بود قیمت منو قبول کرد. نصف پول رو داد کار خاصی میکنم و سود خوبی

ز این که بارش جاساز شد بده... توی قرار آخر من یه اش رو قرار بود امشب، بعد او نصف دیگه

و بده هارو ببینه و پول راس زدم زیر ماشینش که اگر امشب نیومد توی سایت تا ماشینپیجی

جاش رو پیدا کنیم. که از بدشانسیش و اعتماد زیادی که به من پیدا کرده بود اومد و پلیس 
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نکنم حاال حاال ها بفهمه من اونی که فکر  ریخت سرمون. ماهم مثال بازداشت شدیم و فکر

 «میکرد نیستم

هاست. اما زیر پوست این شهر خیلی ها فقط و فقط برای فیلمگاهی فکر میکردم که این

ها داشت میفتاد که توی دنیای کوچیک و هنری من هیچ جایی نداشت. شیر رو مزه مزه اتفاق

 کردم و بی حرف نگاهش کردم. 

 «چیه؟ -

 «ی شد؟بابام چ -

 «هیچی رسوندمش، احتماال خوابه االن دیگه -

 ام رو روی پاتختی گذاشتم و فرو رفتم زیر پتو.لیوان خالی

 «ایشاهلل خدا همشون رو برداره از روی زمین -

 ی آخر لیوانش رو سر کشید و لیوان رو کنار گذاشت. نفس بیرون داد و جرعه

 ...«ام پس میندازنتمومی ندارن. همینجوری بچه -
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 «ولش کن دیگه... این یکی دوماه خیلی اذیت شدی... ببخشید -

 خوابید به پهلو مثل من. دست کشید به موهام. 

 «کارمه... اذیت نشدم. کارمو دوست دارم ترانه -

 «به خاطر بابام... -

 پرید وسط حرفم.

 «هیس... -

 چیزی نگفتم.

 «امروز عصبانی شدم نبات. ببخش -

ه بود گوشیمو... نمیدونم چرا... شاید چون خیلی ذوق کرده بودم برف تو ببخش. یادم رفت -

 «میاد

 ام رو نوازش کرد. لبخند کمرنگی زد و گونه
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فکر کردم چیزیت شده... جواب نمیدادی زنگ زدم به این محافظا، اونا هم گفتن نرفته از  -

س، اهم ریختهتخت بهخونه بیرون، توی اون اوضاع حساسِ کار، ول کردم اومدم دیدم نیستی، 

رو دیدم، حیاطم از پشت مانتوت و همه چیزت هم هست، حتی گوشیت... اومدم پایین خونه

پنجره دیدم ندیدم خوابیدی اونجا... دوباره رفتم داد و بیداد سر اونا که زن من کجاست... اونا 

خل حیاط ام نرفته... دیگه اومدم داهم هی قسم که بابا هیشکی نیومده داخل و هیشکی

 «دیدمت...داشتم میمردم

 اش. سرم رو چسبوندم به سینه

 «ببخشید -

 موهام رو بوسید. 

 «توام ببخش... خیلی عصبانی شدم و خیلی نگران -

حق داشتی اما دیگه هیچ وقت اینجوری منو نذار توی خونه و در رو قفل کن... حس این  -

 «زنارو پیدا کردم که زندانی شدن

 اش لرزید از خنده. سینه
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 «عجبا... سرتق... نپرسیدم کلید داری؟ -

 «چرا. ولی حس خوبی نبود. میگفتی خودت قفل کن -

چشم. توام گوشیت رو از خودت جدا نکن. میدونی که اگه سه تا بوق به جای دو تا بوق  -

میکردم  فکربخوره من نگران میشم... چه برسه به اینکه صدبار زنگ بزنم و جواب ندی... واقعا 

این مرتیکه خدایی نکرده بالیی سرت آورده که باج بگیره ازم... داشتم دیوونه میشدم... اگر 

 «ی آخر پیدات نمیکردم میرفتم میکشتمش و همه چیز میریخت به هملحظه

 اش. زدم به سینه

گ ناِ... خب شانس من بد بود... صبح تا ظهر توی خونه بودم زنگ نزدی، تا رفتم پایین ز -

 «زدی... یه کم صبر میکردی میومدم جواب میدادم. اصال شاید حموم بودم

میدونم که دیشب رفتی حموم و دوباره به این زودی نمیری چون اگه زیاد بری موهات چرب  -

 «میشه!

 ام گرفت. خنده

 «خیر گذشتباشه تموم کنیم این بحث رو... خداروشکر به -
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 هاش پیچید دور تنم. دست

 «نباتم...بخواب  -

 سیاوش 

های سنگین آموزشگاه و باشگاه به سمت خونه میرفتم و فکرم پیش مادر خسته از حساب کتاب

ترانه بود. توی ترافیک شب عید مدام فکر میکردم که این زن یک راننده برای چی میخواست؟ 

 یکمگه همایون نبود؟ ظهر بود که زنگ زد و ازم خواست برای بعد از تعطیالت عید براش 

ی امین پیدا کنم. بعد ازم خواسته بود که این موضوع رو به کسی نگم و بین خودمون راننده

بمونه. من هم بدون هیچ سوالی گفته بودم چشم و اون تشکر کرده و قطع کرده بود. صدای 

 ام. هم ریخت. نباتم بود. شیرینیِ زندگیموبایلم افکارم رو به

 «جونم؟ -

 «کجایی پس؟ -

 «اتِ اخمالوسالم نب -

 اش رو حس کردم. خنده
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 «سالم -

 «رو بستم که فردا دیگه از صبح بریم ویال... یه کم طول کشید ببخشیدهارو همهحساب کتاب -

 «خوب کردی. بپوشم؟ -

 «نبات ترافیکه... بذار صبح میریم خرید. خیلی افتضاحه -

 «باشه پس... چی بذارم غذا؟ -

 «میکنیم بذار بیام یه چیزی باهم درست -

 «باشه... چقدر دیگه میرسی؟ -

 «یه ربع دیگه -

 «باشه عزیزم -

 «اومدم -

ته نام گذش "مفتخریمحمد"تماس قطع شد و فکر کردم به این مدت. دوماه از دستگیری مرد 

ای مرتبط با کودکان ی خیریهماه بازارچهمون روال عادی رو طی میکرد. آخر بهمنبود، زندگی
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ها به شدت سر و صدا کرده بود. من هم پا به پاش کمکش که توی خبرگزاریکار برگزار کرد 

کرده و تشویقش کرده بودم. توی این مدت از شروع رسمی ازدواجمون دعوا نکرده بودیم، 

چیز مثل دوران عقدمون بود، یا حتی قبل از اون که مدت کوتاهی پیشم زندگی میکرد. همه

 شد و صورتش رو جمعچون خیلی بامزه ناراحت می های ریزی شکل میگرفت ولیشاید بحث

و خودش هم میخندید، بعد مثل بچه  میکرد و زیر لب غر میزد، وسط بحث میزدم زیر خنده

گربه خودش رو میمالید بهم و اونقدر دلبری میکرد که تاب و توانم رو از دست میدادم و بعد 

کرش شد. فتر میشت برام خواستنیاصال یادم نمیومد که بحث سر چی بود. هر روز که میگذ

-رو نمیکردم اما ازش سیر نمیشدم، از طعم تنش، بوی تنش، گرمای تنش سیر نمیشدم. لذت

 جور دلبریشد از من. هر روز یکهم انگار سیر نمی ها این بود که ترانهی اینتر از همهبخش

ینطور که به سمتش جدیدی برام رو میکرد و من فقط با دهانی باز نگاهش میکردم و هم

ور میشدم فکر میکردم که چقدر خدا من رو دوست داشته که همچین زنی بهم داده. حمله

 یها باال رفتم. نگاهم کشیده شد روی در خونهماشین رو پارک کردم داخل پارکینگ و از پله

در هفته ی خانم آفاق بود. ای که حاال به اسم من بود و برای من هنوز خونهخانم آفاق. خونه

دو سه باری باهم حرف میزدیم، انگار که زندگی جدید بهش ساخته بود. من هم حاال کمی 
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کنار اومده بودم با نبودنش اما نمیدونستم دقیقا باید با این خونه چه کنم؟ زنگ رو زدم با اینکه 

ت. رفهام باال ام ظاهر شد پشت در. با لبخندی عمیق. ابروای بعد ترانهکلید داشتم. لحظه

موهاش رو حالت دار ریخته بود دور صورتش، لباس ساتن مشکی رنگ به تن داشت تا زیر 

ام رو زده بود. نگاهم پایین اومد و کشیده شد روی پاهای باسن، رژ لب قرمز مورد عالقه

هاش. نفس بیرون دادم و قدم جلو گذاشتم، کمی عقب های قرمز انگشتاش و الکبرهنه

 کمک پاهام در آوردم و از کمر بلندش کردم و با پا در رو بستم.  هام رو بهرفت. کفش

 «اس... چیکار میکنی؟آی... شام آماده -

 «شامم تویی... -

ی لباسش توی این کشمکش ی دلبرش بلند شد، انداختمش روی تخت و یعقهصدای خنده

 ام خفه کردم...اش رو با بوسهتر شدم. به حالتم خندید و صدای خندهپایین اومد و دیوونه

* 

 «کُشتیم -

 پتو رو کشیدم روی تنش. 
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 «تا تو باشی اینجوری هنوز از راه نرسیده دلبری نکنی واسه من... -

 خواب. خندید و دست دراز کرد سمت چراغ

 «ناخنم کشیده شد بهت، برگرد ببینم زخم نشده باشه -

 ابرو در هم کشیدم. 

 «کِی؟ -

 خندید و به زور پشتم رو نگاه کرد. 

 «پوستت کلفته چیزی نشده -

های روی بعد که نگاهش به صورتم افتاد زد زیر خنده و دلم ریخت از این صدا و اون چال

 اش. لبخند زدم.گونه

 «چرا میخندی؟ -

 دست آورد به سمت لبم. 

 «رژ زدی انگار... -



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1124 
 

 شروع کرد پاک کردن دور دهنم.

 «در سرب رژ تورو میخورم میمیرمآخر من اینق -

 پشت چشمی نازک کرد. 

 «اش رو میخرممن کم لوازم آرایش میخرم... ولی خوب -

 با لبخند نگاهش کردم. شیرین بود. 

 «بعدم... خودت دوست داری بزنم -

 «شوخی کردم. اگر قراره به خاطر بوسیدن تو بمیرم هیچ مشکلی نیست -

 «ادب نشوبی -

 بوسیدم و بعد دستش رو کشیدم به سمت خودم و به زور بغلش کردم.انگشتش رو 

 «خسته نمیشی اینقدر دلبری میکنی برام؟ -

 «مگه تو خسته میشی؟ -

 «من که نه. از خدامه -
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 «منم نه توی خوونمه -

 اش بود. هام کش اومد. لقب سرتق برازندهلب

به در بدی؟ نذاشتی برسم از میدونم. حاال غذا چیزی هست به من خسته و داغون و در  -

 «راه...

 دست برد سمت لباسش و من قشنگ دیدش زدم.

 «خوراک درست کردم. گوشت و سبزیجات... -
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 سیاوش

م، هنگاه چرخوندم سمت جمع نشسته دور آتیش. سپهر و ویدا کنار هم، امیرعلی و لیدا کنار

ام قدم میزد داخل حیاط و با خواهرش که دو ساعت پیش پرواز محبوبه و میالد کنار هم و ترانه

حرف میزد و رضا رفته بود داخل، شاید برای دستشویی. چهارشنبه سوری بود،  داشت به دبی

ای آروم. دور آتیش نشسته و حرف زده بوده و خندیده بودیم. نگاهم دوباره چهارشنبه سوری

وشت بود ای گاش تکهچرخید سمت سپهر، که سیخ کباب رو به دست گرفته بود و دست دیگه

دهن ویدا و ویدا خجالت زده گوشت رو بلعید و لبخندی به که فوت میکرد و بعد برد سمت 

 اشسپهر زد. سپهر نگاهم رو حس کرد و سر باال آورد و ابرویی برام باال انداخت. از پررویی

 ام گرفت. خوشحال بودم. برای جفتشون. خنده

 «مسعود نمیاد؟ -سپهر

 «جای دیگه دعوت بود -

 «تر از توآره دیگه از االن زن ذلیل شده بد -سپهر

 حس نگاهش کردم. بی
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 «خیر، گفت اونا زودتر گفته بودن بهم اگه بتونم خودم رو میرسونم...نه -

 «عمرا بیاد -سپهر

 «حاال نیاد... چیکارش داری تو؟ -امیرعلی

 «بابا نمیبینمش اصال... همش با دوستای طنازه -

 «خب باشه شاید دیگه خوشش نمیاد از ما -امیرعلی

 «ده مگه دست خودشه؟گه خور -سپهر

 ی سپهر. ترانه نزدیک شد و زد پس کله

 «چته تو باز؟ -

 چپ نگاهش کرد.سپهر چپ

 «وحشی -

 صدای اعتراضم بلند شد. 

 «سپهــــر... -
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 «مرگِ سپهر! ندیدی مگه زد منو؟ -سپهر

 «خوبت کرد -

 ترانه لبخند زنان اومد به سمتم و بی خجالت نشست روی پاهام. 

 «که ندارهحیام  -سپهر

 تند نگاهش کردم که خندید. 

 «گه خوردم -

 چپ نگاهش کردم. ترانه چپ

 «سردمه بیشعور -

ی صندلی بود رو برداشتم و پیچیدم دور تنش، خودش رو بهم پتویی که بالاستفاده روی دسته

 چسبوند. 

 «خوب بود تارا؟ -

 «آره تازه رسیده بودن... گفت دلم اونجاست -
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 «دلت اینجا باشه فکر کن دبی باشی -

 خندید.

 «سام بهتر از خارجهوا ویالی ما خیلی -

 ابرو باال بردم. 

 «اِ؟ پس ماه عسل بیایم اینجا -

 خندید. دست کشیدم به کمرش. 

 «بیایم... -

 «جدی نمیخوای یه برنامه بریزی واسه ماه عسل؟ -

 «من بریزم؟ -

 «پس کی؟ -

 «هر چی بگم میگی باشه؟ -

 «ر این بوده؟مگه تاحاال غی -
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 لبخند زد. کمی غمگین. 

نمیدونم. مامانم میگفت بعد عید میخواد یه خونه بگیره و جدا بشه، خیالم ازش که راحت شد  -

 «ی سفر بریزممیتونم یه برنامه

دم. بهش نکرده بوای که باید براش پیدا میکردم و هنوز فکری راجعفکرم رفت سمت راننده

 انش خواسته بود که نگم...باید به ترانه میگفتم؟ مام

 «ای ندارم. نمیخوام ازش بگذره دیگه بهت مزه ندهباشه میدونی که من عجله -

 لبخند زد. 

 «هر موقع بریم بهم مزه میده -

 لبخندم عمیق شد و بغلش کردم. من خوشبخت بودم. 

مون تروی تخها برگشته بودند تهران و من نشسته های شب بود و ویال خالی از آدم. بچهنیمه

 داشتم به حیاط پشت ویال نگاه میکردم. 

 «به چی فکر میکنی؟ -
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ترانه رو به روی آیینه موهاش رو شونه میزد و لباس خواب قشنگی به تن داشت. لبخندی 

 اراده با دیدن این همه زیبایی نشست روی لبم. بی

 « به چیز خوبی فکر نمیکردم -

خت. درست رو به روم. نگاهم روی موهای پریشون و بلند شد و به سمتم اومد. نشست روی ت

 های بیرون افتاده و سفیدش بود. ریخته شده روی شونه

 «به چی فکر میکردی؟ -

 «که ولم کردی رفتیبه چهارشنبه سوری سال پیش. به این -

 نگاهش رو غم گرفت و بی حرف نگاهم کرد. 

. میگفتم امباشه افتاده بود روی زندگیبه اینکه کل عید کابوس اینکه بالیی سرت اومده  -

خدا... پیشم نباشه، منو نخواد، دوستم نداشته باشه اما حالش خوب باشه، پیداش که کردم دیگه 

 «ازت چیزی نمیخوام...

 نمی به نگاهش نشست. 

 «وقتی دیدمت، به خودم گفتم نگاه کن... یه فسقل بچه چیکار کرده با من... -
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 اش گذاشتم.زیر چونهسر پایین انداخت. دست 

سر پایین ننداز. منو تو کنار هم رشد کردیم، بزرگ شدیم، از هم یاد گرفتیم... حتما اون  -

 «جدایی هم الزم بود که بفهمیم چقدر همو دوست داریم...

 اش. های گونهلبخند کمرنگی زد و انگشت کشیدم به چال

سپهر دیدمت... شاید برای بار اول بود ی سال قبلش... وقتی بعد از سه ماه توی حیاط خونه -

که اینقدر حس دلتنگی بهم دست میداد... اون بهترین عیدی بود که داشتم... اما مطمئنم که 

 «این عید بهتر از اون میشه حتی...

 تن جلو کشید و دست انداخت دور گردنم. بوی خوب لوسیون میداد. گردنش رو بوسیدم. 

 «ردم؟امروز میدونی به چی فکر میک -

 سر عقب کشید و نگاهم کرد. 

 «به چی؟ -

ی سپهر که بودیم، پیش خودم میگفتم چقدر بد، چقدر سوری خونهدوسال پیش چهارشنبه -

زشت که من جایی ندارم دعوتشون کنم و دعوتشون رو پس بدم... بعد میگفتم من چقدر 
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اال امروز که دیدم همه باهاشون فرق دارم اما دمشون گرم که منو میپذیرن بین خودشون... ح

 ها داره حولتوی حیاط ویالی هر چند کوچیک و ارزون من و تو نشستن، اینکه تمام برنامه

ی من و تو میچرخه، بهم حس خیلی خوبی داد... نمیدونم چه حسی. اما حس خیلی محور خونه

 «خوبی داشتم...

 ش رو زد. دست کشید به ته ریشم و لبخند جادویی

 «ل بهت گفتم همه چی بهتر میشه. نگفتم؟من که از او -

 سر جلو بردم، لبش رو بوسیدم و سر عقب کشیدم. 

 «گفتی -

 لبخند زد. 

 «میشه جواب سواالم رو همیشه اینجوری بدی؟ -

 تر بوسیدمش. تر و طوالنیسر جلو بردم و اینبار عمیق

 «اینجوری؟ -
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 هاش بسته بود. لب زد.چشم

 «آره... -

 «نداری؟ای سوال دیگه -

 خندید و نگاهش باز شد. 

 «چرا... به نظرت یه کم گرم نیست؟... -

شرتم رو کشید و لبخند نشست روی لبام. کمرش رو کشیدم سمت خودم و همون طور که تی

 لباش رو هدف میگرفتم لب زدم:

 «نه ولی یه کاری میکنم آتیش بگیری... -

پوشیده بود. همونی که دوسال قبل توی ایش رو برام یک فروردین همون پیراهن صورتی حلقه

ویالی شمال به تن داشت. هنوز عیدی اون سال رو به گردنش مینداخت و من هربار با دیدنش 

نشست روی لبم. فرقی با دوسال قبل نکرده بود. انگار نه انگار که دوسال به سنش لبخند می

ی ای معصوم و بچگونهکه چهرهاضافه شده و حتی خانم شده. ترانه از اون دسته از دخترا بود 

داشت. کنار سفره هفت سین نشسته بود روی پام و دلبری میکرد، اونقدر بهم کرم ریخت، 
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اونقدر دم گوشم حرف زد، اونقدر با موهاش بازی کرد و بند لباسش رو کج و صاف کرد که 

ا جواب هنی سال تحویل هر دو برهنه و در هم پیچیده بودیم و نتونستیم به زنگ تلفلحظه

مون پر از ناز و نیاز و خواستن بود. با این دختری که به طور غریزی همه جور بدیم. رابطه

ای بلد بود آتیش این رابطه نمیخوابید. سالگرد باهم بودنمون رو یک جور عجیبی سیاست زنونه

ی ومینهش های برهنه کنارها و تنی ویال و لرزش تلفنهای افتاده گوشهجشن گرفتیم، با لباس

یشتر با این زن ب ام به زندگیای نبود که حس نکنم عشق و عالقههیزمی و پر از آتیش. لحظه

مند کرده بود که دیگه دوست نداشتم جایی که ترانه نیست نشده. اینقدر من رو به زندگی عالقه

تم ست داشبرم، اصرار میکرد با دوستام و همکارام گاهی وقت بگذرونم، اما دلم نمیخواست. دو

دوستمم  ام بود بهترینهمه جا دستش رو بگیرم و با خودم ببرم. ترانه در کنار اینکه زن و زندگی

 بود...

 ها اومدن وتمام مدت تعطیالت عید از ویال بیرون نرفتیم جز برای خرید. چند روزی هم بچه

م و رف میزدیموندن اما بیشترش رو کنار هم بودیم، غذا درست میکردیم، فیلم میدیدیم، ح

مخلفات. و بله این بهترین عیدی بود که داشتم. حاال بعد از نزدیک به بیست روز برگشته بودم 

سرکار. یعنی به ترانه گفته بودم که میرم سرکار، اما با ماشین رضا سرکوچه منتظر مادر ترانه 
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با  که خرامان بودم. زنگ زده بود و گفته بود راننده رسیده؟ گفته بودم آره و حاال میدیدمش

هایی سر تا پا مشکی به سمت ماشین میاد. در عقب رو باز کرد و نشست عینکی بزرگ و لباس

 و با دیدنم متعجب و بی حرف نگاهم کرد. سر چرخوندم به سمتش. 

 «سالم... -

 «تو چرا اومدی سیاوش؟ -

من بگید  م. بهنمیدونستم این راننده رو برای چی میخواین... نتونستم به کسی اعتماد کن -

 «چی شده... من حلش میکنم...

 حرف نگاهم کرد، کامل چرخید سمتش.بی

 «بهم بگید... -

نمیخوام درگیر چیزی بکنمت... اگر کسی رو نمیشناسی میگفتی من خودم یکی رو پیدا  -

 «میکردم

ست، ه ایای دارید، مسئلهی من میمونید. اگر نگرانیپری خانم... شما هم مثل مادر نداشته -

 «بهم بگید... لطفا
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 «شد... همینمیخواستم یه جایی برم، اما با ماشین خودم نمی -

 «خب بگید. من میبرمتون... -

 نفس بیرون داد. تردید داشت. 

 «هر چی هست بین خودمون میمونه. نمیتونستم بذارم یه غریبه بیاد... -

کرد به آدرس دادن. آدرس دقیقی عینکش رو در آورد و بعد از کمی ور رفتن با گوشیش شروع 

نداشت، انگار که داشت چیزی رو دنبال میکرد. بپیچ به چپ، بپیچ به راست. بعد میگفت بایست. 

ی اایستادم. دوباره میگفت مستقیم برو، بپیچ چپ، بپیچ راست. در آخر رسیدیم ته کوچهمی

 یینه نگاهش کردم. مبهوتی نیاوران. ایستادم و از آهای مسکونی محدودهبست و ساختمانبن

طرب حرف منتظر و مضها نگاه میکرد. من هم بیی گوشیش و بعد به خیابون و خونهبه صفحه

ید هم ریخته بود. باام گفته بودم بهاز آیینه نگاهش میکردم. اعصابم از دروغی که به ترانه

است، غمزده و تنهمیگفتم؟ حس میکردم این زن به من نیاز داره. حس میکردم این زن به شدت 

دوست نداشتم با گفتن به ترانه، من رو هم از دست بده... آخه من مادر که نداشتم...  اون هم 

انگار دیگه کسی رو نداشت. با صدای باز شدن در به خودم اومدم. پیاده شده بود. چرخید داخل 
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رنگ  د وها انداخت و بعد دوباره نشست توی ماشین. صورتش سفیکوچه، نگاهی به ماشین

 پریده بود.

 «حالتون خوبه؟ -

 «بریم... -

صداش، لحنش، همه و همه عجیب و ترسناک بود. راه افتادم. مدتی در سکوت گذشت. 

 نمیدونستم باید چه کنم...

 «بهم نمیگید چی شده؟ -

 سرش رو تکیه داد. 

 «حالتون خوبه؟ -

 «بزن بغل... -

کشیدم کنار و در رو باز کرد و عق زد. مبهوت و ترسیده پایین پریدم و بطری آب کنار در رو 

 به دستش دادم. کمی خورد و بطری رو به دستم داد. کمی آب پاشیدم به صورتش. 
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 «بریم دکتر؟ حالتون خوبه؟ - 

 «به ترانه که چیزی نگفتی؟ -

 «نه... -

 «از آدرسی که رفتیم. خب؟ نگی سیاوش... نگی... نه از امروز. نه -

 به سختی حرف میزد، نفسش باال نمیومد.

 «مگه اونجا کجا بود؟ -

 «نمیدونم. ولی چیزی به ترانه نگو... خب؟ -

 «خیالتون راحت باشه... -

 «قول بده سیاوش... -

 «قول میدم -

 «بریم... لطفا... -

 ار رفتم. ی افتخبه سمت خونهحرف و با سختی دوباره نشست توی ماشین و من راه افتادم و بی
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اون روز رو فراموش کردم. البته فراموش که نه، سعی کردم فراموش کنم. ترانه میگفت مادرش 

ره کم دافعال قصد داره توی ویالی دماوند بمونه. ویالیی که به نام خودش بود. گفت کم

بیاد پیش ما و هاش رو جمع میکنه اما هنوز چیزی نبرده. گفت بهش تعارف زدم که وسایل

ده، تر از همیشه شقبول نکرده. گفت ساکت شده و حرفی نمیزنه، گفت برق نگاهش خاموش

گفت بابا هیچ مخالفتی نکرده، گفت که از وکیل خانواده پرسیدم که آیا مامانم درخواستی داده 

ستم نبرای طالق؟ گفته بود که نه و من به خاطر قولم هنوز ساکت بودم. البته که اصال نمیدو

به اون روز بگم ترانه چیزی سر در میاره یا نه. اما مثل اینکه از اون روز به بعد حرفی هم راجع

حال و روزش بدتر از همیشه شده بود و نه کاری از تارا برمیومد نه ترانه. هربار که میرفتیم 

اال ح شون تا بهش سربزنیم فقط خیره نگاهم میکرد و بعد از چند لحظه نگاه میگرفت.خونه

نزدیک به دو هفته گذشته بود از اون روز و ترانه گفته بود که امشب، آخرین شبیه که مادرش 

اس. گفت باباش گفته تو بمون من میرم و رفته بود، اما مادرش قصد نداشت توی اون خونه

. هبمونه. گفت که خواسته شام رو کنارش باشیم. من و ترانه، بهادر و تارا. من هم گفته بودم باش

هاش رو باال پایین میکرد و من بیشتر از این نمیتونستم این بار رو ترانه غمگین و درهم لباس

 تحمل کنم. 
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 «نبات؟ -

 نگاهم کرد و سعی کرد لبخند بزنه. 

 «جان... -

 «میای یه دقیقه اون ور؟ -

منظورم اتاق کناری بود. بی حرف دنبالم راه افتاد. نشستم روی تخت و اون هم نشست. کمی 

 متعجب. 

 «چی شده؟ -

 نفس بیرون دادم. 

 «قبل عید... مامانت بهم زنگ زد -

 ابرو در هم کشید. 

 «خب؟ -

 «ازم خواست برای بعد عید براش یه راننده پیدا کنم -
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 هام. نگاه دوخت به لب

 «عقیب کرده؟بابامو ت -

 «نمیدونم. بعد عید خودم رفتم جای راننده، با ماشین رضا -

 هاش باز شد و متعجب نگاهم کرد. اخم

 «خب؟ -

هیچی... گفت نمیخوام درگیر داستانی شی... اما گفتم نمیتونم بذارم با غریبه برید... بهم  -

 «برم همین... بگید مشکل چیه... گفت میخوام یه جا برم و نمیتونم با ماشین خودم

- »... 

گفتم من میبرمتون... یه آدرس بهم داد. سمت نیاوران بود.. وقتی رسیدیم اونجا خیلی بهم  -

ریخت... توی راه برگشت حالش بد شد، من نفهمیدم چه اتفاقی افتاد... اما احتمال دادم شاید 

 «اس کار گذاشته باشهپیتوی ماشین بابات جی

 ابرو در هم کشید. 
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 «ران؟نیاو -

 «آره -

 «نمیدونم... -

هم ریخت. ازم قول گرفته بود بهت نگم. اما نتونستم ترانه. دوست از اون موقع خیلی بیشتر به -

ندارم چیزی ازت مخفی کنم... این مدت اعصابم خیلی خرد بود، دلم نمیخواست بهت بگم و 

مثل  یبه کمک بخواد. اونممامانت بفهمه بعد دیگه ندونه کاراشو به کی بگه، دوست ندارم از غر

 «ی خودمه...مادر نداشته

 «بابامو با کسی دید؟ -

 مبهوت و غمزده بود. 

نه. فقط پیاده شد، یه کم ماشینارو نگاه کرد و بعد دوباره سوار شد... من دقت کردم ببینم  -

 «ماشین آشنایی میبینم، اما چیزی ندیدم

 سر پایین انداخت و خیره شد به پارکت.
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ی مسکونیه احتمال داد که بابات رفته نم چه اتفاقی افتاد. شاید چون دید اونجا محلهنمیدو -

 «پیش کسی... اما هیچ کس رو ندیدیم. سریع هم گفت برگردیم

 «چرا زودتر بهم نگفتی؟ -

 اش. دست کشیدم به گونه

نگم.  هاشتباه کردم... ببخش. نمیخواستم روی قولم نباشم. با یه حال بد ازم قول گرفت ک -

حس کردم تنهاست و االن فقط منو داره، واسه همین سکوت کردم اما دیگه نتونستم... اما 

 «خواهش میکنم به روش نیار. باشه؟

 «یعنی چی دیده؟ -

 «ای میرهچیزی ندیده ترانه. اما حتما مطمئن شده بابات پیش کس دیگه -

هام ام و زد زیر گریه. دستسینهحرف سرش رو چسبوندم به ام. بیقطره اشکی چکید روی گونه

 گرفت تنش رو.

گریه کن نباتم. گریه کن... اما بعدش پاشو بایست. قوی باش، اون بهت نیاز داره. بهش  -

ی دماوندو راه بندازه، بگو بره کمک کن یه زندگی قشنگ درست کنه، بگو دوباره گلخونه
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خرید، ببرش دفتر، بیارش ها، توی کارای خیر کمک بخواه ازش، ببرش موسسه پیش بچه

م اویالمون... بذار دوباره خودشو بسازه ترانه. منم مثل شیر پشت سرتونم. به جای مادر نداشته

 «دوستش دارم...

 چرخید و بغلم کرد، گردنم خیس شد از اشکش. بغض کردم و دست کشیدم به کمرش. 

 «ببخش که دیر گفتم... ببخش... -

که فکر  ایی افتخار. خونهلباس پوشیدیم و رفتیم سمت خونه هاش رو که کردگریه و ناراحتی

نگ ای عظیم و رنگارها ببینم. مادرش غذا درست کرده بود. سفرهنمیکردم بعد از امشب تا مدت

های رنگارنگ. انگار که داشت رفتنش رو جشن میگرفت. ها و ساالدها و دسرچیده بود از غذا

م. تارا اما به دست گرفت همه چیز رو. سخنرانی بلند باالیی ما چهار نفر مبهوت و یخ زده بودی

کرد. اینکه به مادرش افتخار میکنه و ترجیح میده مادرش شاد باشه تا اینکه اینجا کنار پدرش 

ام چیزی پایین نرفت. بغض کرده فقط به مادرش نگاه غمگین. شام خوردیم، از گلوی ترانه

ادرش به طرز عجیبی لبخند میزد و میخندید و با ما میکرد و من دستش رو نوازش میکردم. م

ده حسی رسیجور عجیب، یک جور غریب. انگار که کمی به بیهاش شوخی میکرد. یکو بچه
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بود. انگار کمی به جنون رسیده بود، انگار که کمی سیر شده بود از زندگی. خواست که شب 

گر اشکالی نداره بمونم و من لبخند هاش بخوابه و ترانه سوالی نگاهم کرد و گفت اکنار بچه

-دنها و خندیزدن دمای صبح به صدای حرفزدم به سختی و گفتم بمون و منم میمونم. تا دم

ای بود خوشحال میشدم از های مادرش گوش دادم و حس خوبی نداشتم. شاید هر وقت دیگه

برد تا خود صبح خوابم ن های یهویی عجیب و غریب به نظرم میومد.ها. اما این لبخنداین لبخند

و قدم زدم توی اتاق. بعد نشستم روی بالکن اتاق ترانه و خیره شدم به حیاط و همایون و 

هارو آب میداد و نامزدش کنارش ایستاده بود. هردو غمزده بودند، شاید نامزدش. همایون گل

یخورد ایلم زنگ مناراحت از رفتن خانم این خونه. نگاهی به ساعت کردم، ده صبح شده بود، موب

کس رو نداشتم. به شاکری اطالع دادم که نمیتونم بیام. دوست نداشتم این ی هیچو حوصله

ششمم میگفت که بمونم. که نخوابم، که حواسم باشه. سرم در حال رو ترک کنم. حسخونه

م. دانفجار بود. ماساژی که ترانه وقتی سر درد داشتم برام انجام میداد و سعی کردم انجام ب

هام رو مالیدم، بهتر که نه بدتر شدم. با شنیدن صدای سالم گفتن هام رو بستم و شقیقهچشم

ون ای با اهمایون و نامزدش، چشم باز کردم. مادر ترانه لباس پوشیده و آماده داشت چند کلمه

هاش بود. بلند شدم و از اتاق دونفر حرف میزد و همایون هم همزمان دنبال کلید توی جیب
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بیرون رفتم. از الی در به داخل اتاق مادرش نگاه کردم. تارا و ترانه روی تخت دونفره خواب 

هام رو پوشیدم و بیرون پریدم. مادرش حاال نبود. به همایون ها رو پایین رفتم و کفشبودند. پله

نگی رای اشاره کردم که در رو باز کنه و به سرعت ماشین رو از حیاط بیرون بردم. پراید نقره

سر کوچه داشت میپیچید. پام رو روی گاز گذاشتم و دنبالش کردم. حدسم درست بود، مادرش 

ن بود. بست نیاورای بنپشت نشسته بود و پسر جوونی رانندگی میکرد. مقصد همون کوچه

ای به شدت زیبا و جوی عجیب و بد. سرکوچه پارک کردم و نگاهشون کردم. هر دو از کوچه

ی ان و به سمت ساختمان نوسازی رفتن، پسرک زنگ رو زد و مادر ترانه گوشهماشین پیاده شد

ای نشون داد و بعد در باز شد. مادر ترانه دست برد سمت کیفش و چند تراول ایستاد. بعد جعبه

درشت کف دست پسرک گذاشت و پسرک ننشسته داخل ماشین رفت. ترسیده و مضطرب 

پیاده شدم و قدم تند کردم سمت ساختمون. وقتی رسیدم،  ام رو از زیر صندلی برداشتم واسلحه

مادر ترانه داخل رفته بود و در بسته بود. زنگ سرایداری رو زدم و کسی جواب نداد، همون 

و محسوس خودم ری سفید رنگ بیرون اومد. نالحظه بود که در پارکینگ باز شد و سانتافه

ور و نگاهم خیره موند روی بنز مشکی داخل پارکینگ کشیدم و چشم چرخوندم برای آسانس

. خودم رو 7ی ی درج شده باالی پارکینگ نگاه کردم، طبقهرنگ. آخ... افخم... به شماره
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 ی مشکیانداختم داخل آسانسور و پیراهنم رو انداختم روی شلوارم برای قایم کردن اسلحه

ر که باز شد، نگاهم چرخید. انگار هزار طبقه گذشت. آسانسو 7تا طبقه  1ی منفیرنگم. از طبقه

 ..ر جلو بردم و گوش چسبوندم به در.فقط یک در اونجا بود و خبری نبود از مادر ترانه. س
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 سیاوش

 سر جلو بردم و گوش چسبوندم به در. 

 «چیکار میکنی پری؟ بنداز اونو... -

 صدای افخم بود. اون چی بود که باید مینداخت؟

 «تو حرف نزن -

 ی زنی میومد. یهصدای گر

هام برات گفتم... بعد تو... من تورو مثل خواهر خودم دونستم... من از مشکالتم، از سختی -

 «تو... با شوهر من؟

صدای پر غم و محکم پری خانم انگار که آواری خراب شد روی سرم. نفسم سنگین شد. 

 ایستادن رو هم سخت کرد.

مدی گفتی به خاطر لجبازی با یکی دیگه او ...شتیها گفتی دوستم ندامن شنیدم که به بچه -

خواستگاری من... اومدی خواستگاری دوست عشقت که دلش رو بسوزونی؟ زندگی من و دوتا 

 «رو در بیاری؟رو سیاه کردی که لج یکی دیگهبچه
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 «پری جان... اینو بذار زمین... حرف میزنیم باهم... با خشونت که نمیشه -

چاقو؟ دست بردم سمت زنگ، باید یکجوری جلوی این فاجعه رو این چی بود؟ اسلحه؟ 

 میگرفتم. 

من از مشکالتم بهت گفتم، من بهت گفتم حس میکنم شوهرم بهم وفادار نیست... تو گوش  -

دادی زیبا. گفتی جدا شو، گفتی رها کن... جدا شم، رها کنم و زندگیم رو بذارم برای تو؟ آره؟ 

 «که بیای جامو بگیری؟ این همه وقت زیر گوشم خوندی

زیبا؟ زیبا؟ زیبا؟ زنی که ترانه بهش میگفت خاله؟ زنی که میگفت اگه باشه خیالم از مامانم 

هام خشک شد از حرکت. باید میذاشتم خودش رو خالی کنه؟ کاش میفهمیدم اون دست راحته؟

 توو چه خبره... زنگ رو زدم و دستم رو روی چشمی گذاشتم. داد کشید. 

 «نخور تکون -

 دوباره زنگ زدم. چندبار.

 «کیه؟ -

 «منم... لطفا کاری نکن و آروم باش. در رو باز کن، بذار حرف بزنیم خب؟ -



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1151 
 

 «برو سیاوش... -

 دوباره زنگ زدم. جیغ کشید.

 «برو سیاوش... -

 «سیاوش اسلحه داره -

 صدای افخم بود. یخ کردم. دوباره جیغ کشید. 

 «خفه شو....خفه شو.... -

 اومد.اومدم، تنه زدم به در. سفت بود و آخ نگفت. صدای جیغ و داد پری میعقب 

م میدونست میدونستم دوستش داری، اگه گهادوستت بودم... سال 40بودم زیبا.  من دوستت -

ی توی شکم رهاش میکردم و میرفتم واسه لج و لجبازی از دستش دادی حتی شده بود با بچه

 هاتون، نمیذارم... نمیذارم بعدتون، با خیانتهاجنون رسوندید با دروغ اما االن.... االن که منو به

 «تون میشم...من زندگی کنید... کابوس

 ام رو در آوردم و نشونه گرفتم سمت در. داد کشیدم. اسلحه
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 «کسی پشت در نباشه... -

 اهمیت به فریادم هنوز داشت ادامه میداد. پری بی

از امروز به بعد بهتون قول میدم که دیگه لبتون نخنده. چون من میرم از این زندگی... اما  -

هام مادری کنم. منو به جنون هاست نتونستم واسه بچهیه کاری باهام کردین که سال

 «رسوندین...

 «کسی پشت در نباشه.... -

ار، برو قائم گذاشتم روی دستگیره و شلیک کردم، یهصدای فریادم بلند شد و همزمان اسلحه

ای زدم به در. بار اول نه، بار دومم ، سه بار، باالخره آش و الش قفل افتاد و با پا ضربهدوبار

جفت چشم. یکی ترسیده، یکی گریون، یکی  3نه، اما بار سوم بود که در باز شد. سه نگاه، 

 ای کوچک و طالیی رنگ که به سمت قلبش گرفته بود. به سمت خودش...مصر با اسلحه

هدفش شوهرش باشه، اما قلب خودش بود...بی درنگ  پشت در حس میکردم نگاهم میکرد.

 ام. ی سینهی خودم رو چرخوندم به سمت قفسهاسلحه

 «بزنی میزنم -
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 اشکش چکید.

 «هات میزنم، به جون تارا میزنم، به جون بچهبه جون ترانه میزنم -

 ای چکید. اشک دیگهمیخواستم یادش بیاد بچه داره، 

 «...ارن. نکننکن این کارو. ارزشش رو ند -

هق افتاد و از این ضعف استفاده کردم و مچش رو پیچوندم و اسلحه رو گرفتم. سرش به هق

و اون زنی که توی عروسی  اه پر از حرصم رو دوختم به افخمام و هق زد. نگچسبید به سینه

 ؟هچطور میتونست اینقدر دو رو باشتارا و ترانه درست مثل یک فامیل نزدیک رفتار میکرد. 

 «اینجا... متاسفم... تون اینقدر زیاد بود که منو کشوندبوی تعفن -

و زیر بغل مادرزنم رنگاه افخم فشرده شد روی هم و اون زن ترسیده قایم شد پشت ستونی. 

گرفتم که نمیتونست بایسته از ضعف. دیشب دیدم که هیچ نخورد. در آسانسور رو باز کردم و 

از راه پله سرک میکشیدند داخل شدم. گریه کرد و هیچ نگفتم، هایی که بی اهمیت به همسایه

راهش بردم، گریه کرد و نشوندمش داخل ماشینم. کل راه گریه کرد و دستمال به گریه کرد و 

ای باالی تهران. گفتم که پیاده شو، کمی قدم بزن، اگر دستش دادم. بعد بردمش روی تپه
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ع که بخوای. پیاده شد. قدم زد و بعد پاهاش شل دوست داری داد بکش، من اینجام تا هر موق

 اس داده بود. امام زنگ زده بود. چندبار. ندیده بودم، نشنیده بودم. اسشد و نشست. ترانه

سیاوش کجا رفتی؟ کی رفتی؟ چرا جواب نمیدی قربونت برم؟ مامانمم رفته... نکنه باهم "

 "رفتین آره؟

 پیام بعدی.

مم خاموشه... همایون میگه بعد مامانم با عجله رفتی... دارم سکته سیاوش... نگرانتم. مامان"

 "میکنم سیاوش...

 اش رو گرفتم و بوق اول نرسیده برداشت. ضربان قلبم هنوز باال بود.شماره

 «سیاوش... -

 ...«نبات -

 «چی شده؟ این چه حالیه؟ مامانم با توئه؟ -

 ه داده بودم به کاپوت، با کمی فاصله.برنمیداشتم. تکیتن نحیف مادرش نگاهم رو از روی 
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 «با منه... -

 میکشید، با تمام وجود.  صدای فریاد زن بلند شد. جیغ

 «سیاوش... سیاوش... چی شده؟ -

 «ترانه... میایم خونه یه کم دیگه. بهت زنگ بزنم؟ -

 «سیاوش مرگ ترانه بگو چی شده؟ سیاوش کجایید؟ من میام خودم... فقط بگو... -

 «م خونه یه کم دیگه... خب؟میای -

 «سیاوش... -

 «عزیزدلم... اومده آروم شه. چیزی نیست. نگران نباش. با منه... خب؟ -

 «بیا پس؟ کی میای؟ -

دوباره صدای جیغ زن بلند شد. از ته دل فریاد میکشید، انگار که میخواست هر چه گرفتاری و 

 ی ترانه بلند شد. درد بود رو بیرون بده. گریه

 «یاوش.. تورو خدا بگو کجایی.. قلبم داره وایمیسته... اینکه دیشب حالش خوب بود...س -



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1156 
 

ترانه گوش کن به من... گوش بده... گریه نکن... زنگ بزن به دکترتون، بگو بیاد... میارمش  -

 «بهش آرامبخش بزنه که بخوابه. خب؟

 هق زد. 

 «باشه -

 «گریه نکن. باید قوی باشی... -

 «ارم میمیرمزودبیا... د -

 «اومدم -

ش هاارتباط قطع شد و من قدم تند کردم به سمتش. افتاده بود روی خاک و هق میزد. شونه

 که شبیه ترانه بود.  د کردم. نگاهش رو دوخت بهم. نگاهیرو گرفتم و بلن

 «به خاطر کی اینقدر خودت رو عذاب میدی؟ -

 هق زد و هیچ نگفت.

 «؟ اون پاپتی؟افخمبکشی؟ به خاطر چی میخواستی خودت رو  -
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 دست گرفت به صورتش. 

ی گل... پس فردا حامله میشن، باید پیششون باشی، مراقبشون دوتا دختر داری... مثل دسته -

باشی، بغلشون کنی. میدونی لذت نوه داشتن چقدر خوبه؟ دستاشون رو بگیری، بغلشون کنی، 

ا ه، وقتی دخترا میرن سرکار از بچهبراشون غذاهایی که مامانشون درست نمیکنه رو بپزی

داری یاد بدی. دنیا خیلی روزای قشنگی بهت بدهکاره. چرا نگهداری کنی... بهشون بچه

میخواستی از خودت دریغ کنی؟ به خاطر یه مرد خیانتکار؟ آره؟ به خاطر دوستی که به قول 

ارزشش رو داره  ساله دوستته اما به خاطر شوهرت دوستیش رو باهات حفظ کرده؟ 40خودت 

های این دنیا؟... من توی سیاهی به دنیا اومدم، توی که چشم ببندی روی خیلی از قشنگی

ی شکم تو بود. اگر ترانه تونست آدمی ای که زادهسیاهی بزرگ شدم. اما ترانه امیدم شد. ترانه

ن شهر. ای تباه و نا امیدی مثل منو خوب کنه، تو چرا نتونی خودت رو خوب کنی؟ نگاه کن به

فقط تو نیستی که خیانت دیدی، تو نیستی که عشقت رو از دست دادی، تو نیستی که زجر 

-بچه . به خاطرهاش و بلند شدهروی زانو ما میتونی اونی باشی که دست گذاشتهکشیدی... ا

هاش. به خاطر اینکه تنها نمونن، تو میدونی اونا خیلی وقته دیگه پدر ندارن، میخوای مادرم 

شته باشن؟ من کشیدم... من میدونم چقدر سخته. این بدی رو در حقشون نکن... من بهت ندا



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1158 
 

هایی که گذروندی قول میدم، قول شرف میدم، اگر راه بیای، اگر بخوای، باقی عمرت از سال

 «بهتر بشه. قول میدم که بهتر بشه... مطمئنم که بهتر میشه

ردم که چقدر از دیشب تاحاال پیرتر اش رو دوخت به صورتم و من حس کهای اشکیچشم

 ها دقیقا یک شبه بود که پیر میشدند. دست جلو بردم، که دست بدیم. شده. آدم

 «قول مردونه میدم... همه چیز بهتر میشه... -

 های لرزونش رو باال آورد و باهام دست داد. با تردید، دست

 «بریم؟ دخترا نگران منتظرن... -

 اش رو باز کنه به لبخند. هسعی کرد بین گریه لب

 ترانه

یکسال و چند ماه گذشته بود از اون روز کذایی. روزی که سیاوش مادرم رو در بغل آورده بود 

خونه. روزی که فهمیده بودم توی چه منجالبی زندگی کرده و عذاب کشیده. روزی که بابا 

ش. روزی که خیلی اومد و هر چه داشت و نداشت برداشت و رفت و من تف انداختم جلوی پا

ود به رو کرده بدیر شب شد. خیلی دیر. اما گذشت. بابا رفت و وکیلش اومد. بابا رفت و خونه
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نام من و تارا. بابا رفته بود و ویالی شمال رو کرده بود به نام مامان. بابا رفته بود، معلوم نبود 

ست طالق داد و غیابی کجا، شاید پیش اون زن، شاید جای دیگه. مامان که رو پا شد، درخوا

ای که وکیلش به جاش اومد. بابا رفت، مامان ایستاد. مدام و توی یک جلسه تمام شد، جلسه

رفت تراپی، مدام پیش روانشناس، مدام قرص ضدافسردگی خورد، مدام باهم میرفتیم کالس 

از سه ماه  دیوگا. توی این یکسال کمتر سرکار رفتم، بیشتر وقتم رو با مادرم گذرونده بودم. بع

اش رو داده بود و هر سه گریه کرده بودیم. حاال دختری از اون روز نحس، تارا خبر بارداری

داشت. روشا. حاال من خاله بودم و سیاوش عمو. سیاوش... سیاوشی که  تپل و چشم درشت

رم دمادرم رو بهم بخشیده بود، سیاوشی که حاال جای خالی مادر رو با مادر من پر کرده بود. ما

. ام رو مدیون سیاوشمدست میکشید به سرش و پسرم صداش میکرد، مدام میگفت زندگی

سیاوش اخمی کمرنگ میکرد و میگفت تالش خودتون بوده. حاال، با اینکه توی این یکسال 

ی انگشتان دستم با پدرم صحبت کرده بودم، اون هم با زور سیاوش، احساس خوشبختی اندازه

دگی رو انتخاب کرده بود. تنهایی رو انتخاب کرده بود، اینکه از نوه فقط میکردم. پدرم این زن

اما مامانم، به لطف سیاوش انتخاب کرده بود که بمونه، عکسش رو ببینه انتخاب کرده بود. 

ها بود مرده بود، زنده شده بود. ای که سالکنار ما بمونه و لبخند بزنه. حاال لبخند میزد. خونه
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ازم مبل و لوهای جدید کاشته بودیم. و درخت بهار رو گرفته بودیم. گلگلعروسی همایون و 

ی بزرگ تنها بود اما خوشحال بود. هر جدید خریده بودیم. حاال مامان، با اینکه توی اون خونه

چیزی که براش یادآورد بابا بود رو ریخت دور. البته که اول نمیخواست توی اون خونه بمونه، 

های گروهی روانشناسی، دوستای خوبی اش کردیم و موند. حاال از کالسضیاما من و تارا را

م رفته حاال هپیدا کرده بود. دوستایی که باهاشون مدام قرار میذاشت برای کوه و یوگا و سفر. 

ه ببود کیش. با دوستاش... تارا هم درگیر روشا بود و بعد از وضعیت مامان کمی نظرش راجع

سیاوشم هر روز بهتر از دیروز بود. توی کار، توی اخالق، توی مهاجرت عوض شده بود. 

ی باال اومده بود پایین. دفترم رو داده بودم رهن و وسایل دفتر رو چیز. خونمون از طبقههمه

ی باال فضای کار من و فضای ورزش سیاوش شده ی باال. یکجور انگار طبقهبرده بودم طبقه

ی چوبی خوشگلی براش درست کرده ون و توی حیاط خونهبود. کوپر هم اومده بود پیش خودم

 بودیم. همه چیز خوب بود. صبح که بیدار میشدم، اول میگفتم خدایا شکرت...

 «نبات... -

هنوز بعد از نزدیک به دوسال که از ازدواجمون میگذشت  ..چرخیدم سمتش. مرد جذاب من.

 کرد...موفق نشده بودم شکمش رو بزرگ کنم. اینقدر که ورزش می
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 «جون دلم... -

 «مامان رسید؟ -

 میمردم وقتی به مامان من میگفت مامان. لبخندم عمیق شد.

 «آره رسید. گفت هوا خیلی خوبه... -

 «خداروشکر... -

 نشست کنارم.

 «به نظرت وقتش نیست دیگه بریم ماه عسل؟ -

 ام گرفت. از پهلوم نیشگونی گرفت. خنده

 «نخند اینجوری... - 

 . نچی کردم

 «آی چرا نخندم؟ -

 «وسط روز میفتم به جونتا -
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 «مگه واسه تو روز و شب داره؟ -

 اش گرفت و برای این لبخند کمرنگش مُردم.خنده

 «نه که برای تو داره... -

 ابرویی باال انداختم. 

 «دیگه... -

 «جوابمو ندادی؟ -

 «چی بگم؟ دیگه از ما گذشت... -

 «یعنی چی گذشت؟ -

 «هوا عزیزم... سال دیگه میریم... یا عیددیگه سرد شد  -

 «اگه بریم یه جایی که االن گرم باشه چی؟ -

 «مثال کیش؟ -

 «تر...نه... یه جای گرم -
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 «نمیدونم مثال کجا؟ -

 «مثال مالدیو -

 هام باال پرید. ابرو

 «بده؟ -

 «بد نیست. گرونه -

 «خب باشه -

 «ترکیه میریمیه کم صبر کنی تابستون نه نمیخواد...  -

 اخمی کرد.

پول جمع نمیکنم که با خودم ببرم توی قبر... پول جمع میکنم زنمو ببرم عشق و حال... نگو  -

 «جا نبردمت... میریم یه جای خوبگرونه. صدبارم رفتی ترکیه... دوسالم گذشته هیچ

 لبخند زدم به اخمش. 
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و بری که... بعدم من ترکیه رقربونت برم. به خاطر شرایط مامان نشد بریم نه که تو منو ن -

 «خیلی دوست دارم...

 «من میخوام االن بریم... اونجا فعال گرمه، تابستونه... چندتا هتلم دیدم... -

 گوشیش رو در آورد و بعد گرفت به سمتم. 

 «ببین... -

های مجزا با استخر و دقیقا روی دریا. کامال های دریایی، کلبههارو ورق زدم. هتلعکس

 ...رویایی

 «شسیاوش این خیلی میشه هزینه -

 «بشه -

 «نیازی نیست خب آخه برای چی با... -

 پرید وسط حرفم. 



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1165 
 

جاش رو کردم. اگر میگم بریم پس میدونم توی جیبم چقدر هست... کار ترانه... فکر همه -

 «کردم برای همین وقتا...

 بیحرف نگاهش کردم. 

 «اصال تو بگو دوست داری؟ -

 «خیلی خوشگله. چرا دوست نداشته باشم. خیلی رویاییهخیلی خوبه.  -

 «پس میریم. دو روز بعد عروسی لیدا... -

 ابرو باال بردم. 

 «چی شد؟ به همین زودی؟ -

آره... دیروز ازت پرسیدم کار دستته گفتی نه، منم صحبت کردم با آژانس دوستم... احتیاج به  -

-بهمون ویزا میدن. یه سوئیت مجزا مخصوص ماهویزا هم نداره... میریم اونجا توی فرودگاه 

 «عسل... منتظر اوکی تو بودم... االن بهش میگم بگیره

 حسین نامش گفت که دومبهوت نگاهش کردم و گوشی رو به گوشش چسبوند و به دوست 

 بلیط برای ده روز بگیره و من هنوز بی حرکت نشسته بودم. 
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 «شنبه میپریمخب... اینم از این... کم کم جمع کن که  -

 «واقعا؟ -

 «واقعا... -

 «کوپر چی؟ -

 «به همایون گفتم. میمونه پیش اون -

 «کارات چی؟ -

 «ی هیچی رو نخورچی اوکیه عشق من... غصههمه -

 هام. لبخند عمیق شد روی لب

 «خیلی وقته سفر نرفتم باهات... ذوق کردم... حاال بده دوباره عکسارو ببینم -

باال  یگرفت و بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت. این خونه شبیه خونهگوشیش رو به سمتم 

 بود، با یک اتاق اضافی و آشپزخونه و نشیمن بزرگتر.

 «شویی لباسامونو آورد؟خشک -
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 «آره... -

 «ساقدوش شدنم مونده بود فقط... با این قد و هیکل و سن و سال... -

 نچی کردم. 

 «کنی نه؟سیاوش ول نمی -

 «شم نمیاد وایسم جلوی دوربین ژست بگیرممن خو -

 «ام میدونه تو خوشت نمیاد، اما چون دوستت داره، میخواد که کنارش باشیامیرعلی -

 «باشه باز نرو باال منبر... -

 «پررو... -

 «روشا چطوره؟ بگو بیارتش یه کم بازی کنیم باهاش بابا... دلم تنگش شده -

 «بچه دوست داریا -

 ونه و لیوان چای رو مقابلم گذاشت.برگشت از آشپزخ

 «مراحلش رو بیشتر. اگه میخوای میتونیم بسازیم االن -
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 نگاه از دریای شفاف مالدیو کندم و نگاهش کردم. 

 «تو بیشتر میخوای انگار... -

 ی گوشم رو بوسید. الله

 «میگم که ... مراحلش رو بیشتر... اگه میخوای -

 ام رو برداشتم. ان چایمورمورم شد، سر عقب کشیدم و لیو

 «ولم کن سیاوش... کشتیم دیگه -

 ام رو بوسید. خندید و گونه

 سیاوش

روشا دوباره گوشم رو کشید و که یعنی به من نگاه کن. سرم رو فرو کردم توی گردنش و 

دوباره فوت کردم. قهقهه زد. کمی بدخلقی میکرد و نه بغل تارا میموند و نه بهادر. حاال من 

 سی لیدا و امیرعلی بغل گرفته بودمش و بیرون اومده بودم. وسط عرو

 «سیاوش؟ -
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 سپهر بود. برگشتم و نگاهش کردم. 

 «بچه بهت میادا -

 «زرت رو بزن -

 «بیشعور، زشته جلوی بچه -

 ام گرفت. خنده

 «بگو االن جیغ میکشه سرتا -

 «میخوام بیام خواستگاری -

 هام پیچید در هم. ابرو

 «مطمئنی؟ -

 «آره... -

 «مطمئنی سپهر؟ -
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آره... رفتیم مشاوره ازدواج، گفت مشکلی ندارین... با مامان بابامم حرف زدم... البته که مامان  -

ترانه با مامانم حرف زد اونم اوکی داد. یکی دوباره ویدارو دیدن خوششون اومده... گفتم... اگه 

 «میشه... برسیم خدمتتون

 «ی ما؟خونه -

 «ی کی؟ به رضام گفتم. گفت حرفی ندارم. هر چی سیاوش بگهآره. پس خونه -

 «ویدا چی میگه؟ -

 «اونم راضیه دیگه حتما... اما میگه نمیخوام مزاحم سیاوش بشم... -

 «بهش بگو کتک الزم شدی مثل اینکه -

 خندید. 

 «حاال کی بیایم؟ -

 «ما دو روز دیگه میریم مسافرت... بعدش بیاید -

 «ها؟ کجا ایشاهلل؟مسافرت؟ تنها تن -
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 «یه بار ما خواستیم با زنمون یه جا بریما... -

 «کجا؟ -

 «میریم ماه عسل... -

 زد زیر خنده.

ماه عسل؟ امیرعلی که امشب عروسیشه ماه عسلشو قبال رفته... توام اگه بعد عروسیت بچه  -

 «شدی االن همسن من بود...دار می

 «دیدی... حاال همه چیز آروم شده... میگم زر میزنی میگی نه... شرایط رو که -

 «باشه بابا... کجا میخواید برید توی این سرما؟ -

 «مالدیو -

 ابرو باال برد. 

 «شد یه تعارف به مام میزدی؟ قول میدادم مزاحمت نشماوهو... اوهو... نمی -

 «میخواستی تنها بیای؟ -
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 «نه دیگه با وید..... -

  ها.حرفش رو قطع و چرخید سمت پله

 «گه خوردم. سرده توام بیا توو... -

 ام و خوردم و استغفراللهی گفتم و وارد سالن شدم. ترانه کنارم اومد. خنده

 «خاله نمیای بغل من؟ -

دم روی ای زاش آویزون شد و بوسهتر چسبید به من. ترانه قیافهروشا پشتش رو کرد و محکم

 پیشونیش.

 «خوشگل من... -

 شا شد. لبخند زد و بیخیال رو

 «سیاوش دل توو دلم نیست واسه سفر... -

دست آزادم رو گذاشتم روی کمرش، بهادر به سمتم اومد و زوری روشا رو گرفت. نق زد و 

 بهادر با اسباب بازی مشغولش کرد. 
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 «دلت رو بخورم من... -

 «سیاوش؟ -

 «جون -

 «یه چیزی بگم نمیگی نه؟ -

 نگاهش کردم. 

 «جون بخواه -

 «دوتایی... واسه رقص -

 حرفش رو قطع کرد و نگاهم کرد. 

 «جونم رو بخوای میدم... این سخته -

 خندید. 

 «اذیت نکن دیگه... -

 «ی مردم شدمترانه همون عروسیمون زورم کردی به خدا مسخره -
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 اش عمیق شد. خنده

 تو هی فکر میکنی باید توی هر کاری صد در صد عالی باشی... هیچ کس رقص تانگو بلد -

نیست اما حس خوبی میده... بعدم فیلم عروسیمونم مگه دقت نکردی؟ همه خوششون اومده 

 «بود. به خاطر اینکه معمولی بود و لوس نبود

 نفس بیرون دادم. 

 «باشه. اما این آخرین باره... واسه عروسی سپهر و ویدا عمرا برقصم -

 ابرو باال برد.

 «خبریه؟ -

 «خواستگاری االن اومده میگه میخوام بیام -

 «وزه چرا به من نگفته پس؟ -

 «چه میدونم... -

 «تو چی گفتی؟ -
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 «گفتم بعد سفر بیاد -

 «قدمشون روی چشم... -

هارم زوج ینگاه دوختیم به لیدا و امیرعلی که مشغول رقص دونفره بودند و بعد خواننده بقیه

د شکن رو زد. مگه میهدعوت کرد به پیست رقص. ترانه دستم رو گرفت و همون لبخند معجز

 شد نه گفت...ها، به این لبخند، نمیشد. به این زن، به این چشمنه بگم؟... نمی

 "زیر رگبار نگاهت، دلم انگار زیر و رو شد..."
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 سیاوش

نگاهش کردم. روی مایوش لباس حریری پوشیده بود و موبایل به دست داشت با تارا حرف 

ح اش به شدت بهتر شده بود. صباین پنج روز روحیه های هتل میگفت. تویمیزد و از قشنگی

شدیم اول صبحانه در خواست میکردیم و بعد مایو به تن میکردیم و به صبح که بیدار می

ها و کامال اختصاصی بود. گاهی از اتاق بیرون مون روی موجمیزدیم به آب شفاف دریا. سوئیت

یب ی تازه و عجشهر میچرخیدیم، میوه میرفتیم و کنار ساحل دوچرخه سواری میکردیم، توی

به همه چیز حرف میزدیم. دستی به موهام کشیدم، قدم میزدیم و راجعو غریب میخریدیم و 

ی اای که براش زندگیی خودم و ترانه، به اندازهمن خوشبخت بودم. پولدار نبودم، اما به اندازه

دوسال شرایط طوری شده بود که بدون حسرت فراهم کنم داشتم. حاال که بعد از نزدیک به 

تونسته بودیم سفر بریم با جیب پر اومده بودم و مدام میگفتم که هر چه میخواد بخره و نگران 

های خوب داشتم، چیزی نباشه. خوشبخت بودم چون ترانه رو داشتم، خانواده داشتم، دوست

 . شاکری تمام وکار خوب داشتم. توی اون مدت بیشتر وقتم رو توی آموزشگاه میگذروندم

کمال همه چیز رو به خودم سپرده بود، کمتر وقت میکردم به باشگاه برم، گاهی آخر کارم 

 وسال تنها دو ماموریت رفته بودم، که هر کدوم جداگانه نزدیکمیرفتم برای ورزش. در این د
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ت این شسه هفته طول کشیده بود. ترانه عادت که نه اما کنار اومده بود. تنها شرطی که دا به

گر ابود که بهش زنگ بزنم. باهم کنار میومدیم، اگر بحثی هم بود یا من کوتاه میومدم یا اون. 

 ای برسه. ترانهدعوا میکردیم پافشاری نمیکردیم که حتما بحث و جدال به هدف و نتیجه

نگار شد و فرداش ای مشکالت دنیا حل بشن. حرف میزدیم و تموم میمیگفت قرار نیست همه

ترین دلیلم بود برای اینکه بگم انگار که بحث و اختالف نظری پیش اومده. این مهمنه 

خوشبختم. زنی با فهم و محبت کنارم داشتم، زنی که همه جوره درکم میکرد. من رو با بهادر 

های دیگه که پشتوانه یا وضع مالی بهتری از من داشتن مقایسه نمیکرد، چشمش به و مرد

چشمش به زندگی هیچ کس نبود، تنها تمرکز و هدفش روی زندگی  زندگی خواهرش نبود،

هاش، روی کارش، روی هایی که میخوریم، روی گلمون، روی غذاخودمون بود. روی خونه

ها... به شدت مراعاتم رو میکرد، اگر دوست داشت کاری کنیم یا چیزی رو عوض کنیم خیریه

اع ای نیست هر موقع وضع و اوضمیگفت عجله از قبل بهم میگفت، نظرم رو میپرسید و در آخر

ی که های. میپرسید چون یکبار ناراحت شدم از اینکه تمام چیزچیز رو بخریمخوب بود فالن 

رو با پول خودش میخرید. بهش گفتم غرورم میشکنه، دوست دارم بهم بگی و  احتیاج داشت

از من درخواست میکرد و من  های پرخرج ترمن تهیه کنم و از اون به بعد بود که برای چیز
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یون گاه باشم رو دوست داشتم. بوی لوساینکه مرد خونه باشم، اینکه تکیهعجیب خوشم میومد. 

 دیدیم. روز فقط دریا بود که می 5بدنش که اومد چشم از آبی بیکران رو به روم گرفتم. توی این 

 «به چی فکر میکردی؟ -

روی سکویی که پر بود از کوسن و بالشت. موهاش  روی ایوون اتاق بودیم. نشسته بود کنارم

 رو از روی صورتش کنار زدم و بند مایوش رو باال کشیدم. 

 «به اینکه دوستت دارم و چقدر خوشبختم... -

دست حلقه کردم دور لبخندش عمیق شد و در جواب مثل گربه خودش رو جا کرد توی بغلم. 

 تنش و خیره شدم به غروب رو به روم.

 «وستت دارم...منم د -

 «خوب بود تارا؟ -

آره... گفت یه ذره روشا سرماخورده... حال و احوال کرد گفت چه جای قشنگی رفتین...  -

 «دار شدنش نیومده اینجاکمم حسرت خورد که چرا قبل بچهیه

 «با بچه نمیشه؟ -
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 «چرا میشه، اما خب راحتی قبل رو نداره دیگه... -

 «ره خب...ام یه کیف دیگه دابا بچه -

 ش نگاهم کرد. سرش چرخید و از پایین با اون نگاه جادویی

 «بچه دوست داریا -

 «تو دوست نداری؟ -

 «چرا دوست دارم. اما حس میکنم تو خیلی دوست داری -

 «من دوست دارم خانواده داشته باشم... بعدم، از تو... معلومه که دوست دارم بچه داشته باشم -

 به ته ریشم.  لبخند زد و دست کشید

 «اگر بچه دار نشم چی؟ -

 دستش که صورتم رو نوازش میکرد بوسیدم. 

 «میریم یه بچه از موسسه میگیریم... خوبه؟ -

 «طالقم نمیدی؟ -
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 چشم ریز کردم. 

 «ات گرفته؟شوخی -

 «سواله خب -

اجی حمعلومه که نه... مگه من بچه دار نشم تو طالق میگیری؟ حق طالقم که داری دیگه...  -

 «حاجی مکه...

 میمیردم.  خندید و لبخند زدم. من برای صدای این خنده

 «جوره ولت نمیکنمنه خیرم... هیچ -

 بوسیدم موهاش رو.

 «خوش میگذره بهت؟ -

ی اخیلی سیاوش. خیلی زیاد... من قبل آشناییم با تو خیلی سفر میرفتم اما هیچ وقت پایه -

رویایی بود، توی این چند روز هربار که پامیشم این دریا  نداشتم که بیام اینجا، همیشه واسم

 «کس غیر من و تو نیست...رو میبینم و این سکوت رو... فکر میکنم دیگه توی دنیا هیچ
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 پنجه فرو کردم توی موهاش. تنش بوی وانیل میداد انگار. 

سه گه دستم برمن هر چی داشتم، هر چی دارم، هر چی کار میکنم برای زندگیمونه. میدونی ا -

دوست دارم همیشه جاهای خوب ببرمت، چیزای خوب برات بگیرم... بدون که هر روز که بلند 

میشم هدفم خوشبخت کردن تو و پیشرفت کردن توی این زندگیه. میخوام اگر فردا روزی 

بچه داشته باشیم بهترین چیزارو داشته باشه، نمیخوام مثل من توی سختی بزرگ شه، میخوام 

 «هم اون تا آخر عمر حس راحتی و خوشبختی کنید... هم تو

 خندید و گردنم بوسیده شد. 

 «... ولی بچه دوست داریا...چقدر مردی میدونم -

 ی مایوش که پشت گردنش بود. لبخندم عمیق شد و دستم لغزید روی گره

 «آره... ولی مراحلش رو بیشتر... -

 تنش رو جمع کرد. 

 «نکن اِ... اینجا؟ -

 و باز کردم. گره ر
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 «ها میترسی؟مگه کسی هست؟ از ماهی -

 «ای... چه میدونم...اگه یه وقت قایقی... کشتی -

هام حلقه شد دور کمرش و بلندش کردم. خندید و همزمان نذاشتم حرفش تموم شه، دست

ش اوارد اتاق شدم و انداختمش رو تخت. لباس حریرش رو دور خودش پیچید تا برهنگی سینه

 ان کنه. ابرو باال بردم و زانو روی تخت گذاشتم و نزدیکش شدم.رو پنه

 «پوشونی از من؟چیو می -

 خندید و شیطون کمی خودش رو عقب کشید. 

 «خسته نمیشی تو نه؟ -

 هاش رو و به جلو کشیدمش. تنش چسبید به تنم. هام چنگ زد پهلودست

 «میدونی که نه... خستگی ندارم ازت... هیچ وقت -

 قدم شد برای بوسیدنم.چرخید توی صورتم و اون بود که پیشنگاهش 
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 ترانه

تر از همیشه شد. فقط من بودم و سیاوش. مون عمیقده روزی که سفر بودیم، انگار پیوند رابطه

ها بهم فقط من بودم و مردی که بعد از نزدیک به چهار سال آشنایی هنوز مثل همون موقع

هاش گرمای بار اولی رو داشت که دستم رو گرفت، ز دستزد و نگاهم میکرد. هنولبخند می

م شدیهنوز وقتی من رو میبوسید اون آتیش و عطش درونش رو حس میکردم. تکراری نمی

شه تر از همیهایی کمی تیرهبرای هم، نه من برای اون، نه اون برای من. بعد از ده روز با پوست

هم دوباره استراحت کردیم و بعد از اون  مون. چهار روزیی آجریبرگشته بودیم به خونه

 یزندگی دوباره افتاد روی روال همیشگی. من کمتر از خونه بیرون میرفتم، دفترکارم حاال طبقه

ی کار روی گاز باال غذا هم درست میکردم و بود. کوپر هم میومد پیشم و گاهی موقع باال

افت هم انجام نمیدادم، زن و شوهری هام میرسیدم. حاال چند ماهی بود که نظهمزمان به کار

های نظافت و خدمات آموزشگاه رو انجام میدادن حاال به خونه هم میومدن. برام نیازمند که کار

ود تر شده بسخت بود دو واحد و حیاط رو تمیز کنم سیاوش هم کارش بیشتر و سرش شلوغ

وی انم رسولی برای کمک تای یکبار آقا و خبرای اینکه من تنهایی به کاری دست نزنم هفته

های و با دوست جدیدش که توی گروه بود . مامان از کیش برگشتههای خونه میومدنکار
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نازی نام داشت و شوهرش و دو پسرش رو در  باهاش آشنا شده بود ومشاوره و روانشناسی 

صد ق عسل نرفته بود وتوی ویالی دماوند وقت میگذروند. لیدا ماه ،تصادف از دست داده بود

نبه بیام شسه شب پیش زنگ زده بود که میشه پنج داشت برای عید به سفری بره و سپهر!

برای خواستگاری؟ سیاوش هم گفته بود بیا. البته که سوری. ویدا دوباری با مادر و پدر سپهر 

مالقات کرده بود و انگار دیگه چیزی برای صحبت کردن و تصمیم گرفتن نمونده بود. اما 

 ی ما. ر داشت که ویدا چیزی به نام خواستگاری داشته باشه. اون هم در خونهسپهر اصرا

ی آذرماه. بارون میومد. شدید. تا جلوی پنجره مه اومده بود شنبهشنبه بود. آخرین پنجحاال پنج

تر بود. آهنگ مالیمی گذاشته بودم و ایستاده بودم جلوی فر. دلم و هوا از همیشه کمی تاریک

هام درست کرده بودم  و بوی خوش کیک خواسته بود و بعد از انجام دادن کار کیک شکالتی

پیچیده بود توی خونه. صدای ماشین سیاوش که اومد لبخند عمیقی زدم و در رو باز کردم و 

های خرید مقابلم ظاهر شد و مثل همیشه با دیدنم اخمش باز شد و منتظرش ایستادم. با کیسه

 لبخند زد. 

 «لم. چه بوی خوبی میاد...سالم خوشگ -
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 هاش رو با کمک پا در آورد. دست دراز کردم که کمکش کنم، دست عقب کشید و کفش

 «خسته نباشی... بده به من دیگه... -

 «برو کنار -

هارو گذاشت روی اپن. برگشت و بی حرف بغلم ی کیسههمه داخل شد و بعد کنار کشیدم و

 کرد. 

 «چقدر خوشگل شدی... -

 اش. م رو مالیدم به سینهاگونه

 «چه خوشگلی؟ هنوز دوشم نگرفتم... -

 «لپات گل انداخته. نازتر شدی -

 ام گرفت. خنده

 «زود اومدی... فکر کردم دیرتر میای -
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نه دیگه کارامو کردم اومدم... دیدم بارونم هست گفتم یه وقت ترافیک میشه... چی درست  -

 «کردی؟ چه بوی خوبی میاد

 فر و با ذوق داخلش رو نگاه کردم.  چرخیدم سمت

 «دلم کیک شکالتی خواست... درست کردم -

 اون هم داخل فر رو نگاه کرد.  ماز پشت سر

 «ام کرده...چه پف خوبی -

 برگشتم و ابرو باال انداختم. 

 «میخوری دیگه؟ -

 ای سریع نشوند روی لبم.ام رو گرفت و بوسهخندید و چونه

 «یه ذره آره... -

 ها رفتم. د زدم و به سمت کیسهلبخن

 «ویدا چرا نیومده؟ -
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رفته بود آرایشگاه واسه رنگ موهاش، گفت کارش طول کشیده عذرخواهی کرد که نتونسته  -

 «زودتر بیاد برای کمک...

 «یعنی چی... دست تنها تو این همه کار کردی؟ -

م که ، خریدنتمیز کرد رو که آقای رسولی و زنشچیکار کردم؟ یه کیک درست کردم. خونه -

 «تو رفتی...

 «در هر صورت باید آرایشگاهش رو دیروز میرفت امروز از صبح میومد اینجا -

 «سیاوش اذیت نکن دیگه... کاری نیست که... اومد چیزی بهش نگیا... گناه داره... -

 سها و من لبخند نشست روی لبم. اینکه همیشه اینقدر روم حساغرلند کنان رفت سمت اتاق

هارو چیدیم و ویدا هم وسط کار بهمون رسید. بعد با کمک هم میوهبود حس خوبی بهم میداد. 

رون از حمام که بی ها چیده شده روی میز پذیرایی بود.از ساعتی خونه تمیز و میوه و شیرینی

زنگ خونه به صدا در اومد. سپهر و مادر  7اومده بود. سر ساعت  گلیدسته اومدم، رضا هم با

پدرش و مادر من همزمان رسیده بودند. بار اولی نبود که به اینجا میومدن، همه چیز خیلی و 

عادی بود اصال شبیه به مراسم خواستگاری که بیشترش توی سکوت و جو سنگین میگذشت 
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نبود. نشستیم به حرف زدن، پدر سپهر سیاوش رو بسیار دوست داشت، مدام با سیاوش در حال 

پهر ای نشسته و حرفی نمیزد. سزندگی بود و ویدا شرمگین و زیبا گوشه به کار وصحبت راجع

هاش دخترک رو قورت میداد و ویدا از خجالت محلش نمیداد. در آخر با داشت مدام با چشم

 –پادرمیونی من بحث چرخید سمت این دو جوون. حرف زیادی برای زدن نبود. خاله افسانه 

ری دیده و بسیار دوستش داره و حتی از االن هم که گفت که ویدا رو چندبا –مادر سپهر 

هاش چیزی رسمی نیست اون رو مثل عروسش میدونه و اگر سیاوش و رضا که مثل برادر

هستن مخالفتی ندارن یک نشونی دستش کنیم تا مراسم عقد و عروسی گرفته بشه. نگاه 

رفت ه سپهر ازش اجازه گسیاوش به ویدا خاص بود. انگار که به فرزندش نگاه میکنه، وقتی ک

 یم. دست زددلش لبخند زدای به دست ویدا انداخت نگاهش رو دیدم که تر شد و از ته و حلقه

ای که سپهر آورده بود برای شیرین کردن دهان از کیک شکالتی من خوردیم و شیرینی و

 گفت که هر زمان دو طرف آمادگی داشته –پدر سپهر  –دست نخورده موند. عمو محمود 

نی مثل نامزدی جشند که باید گزار کنیم و سیاوش و رضا گفتباشند میتونیم جشن عروسی رو بر

 و سیاوشمخالفت کرد  اما سپهر برگزار بشه، هست همی دختر خانواده ییا عقد که وظیفه

اما  ونهارو میسپره به خودشی اینغره رفت و سپهر خندید. عمو گفت که همهبهش چشم
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رد که شون. حتی اضافه که جشن داشته باشند تا زودتر برن سر خونه زندگیترجیح میده که ی

و دیگه میخواد با زنش تنها باشه. با شوخی و خنده حرف زدیم از دست سپهر دیگه خسته شده 

ای نمیخواد و فقط دوست داره مثل من شروط و بحث مهریه هم که شد ویدا گفت که مهریه

شب بود  9رف پذیرفت و مادر و پدرش هم. ساعت حدود حضمن عقد داشته باشه، سپهر بی

که رفتند و هر چی اصرار کردیم که برای شام بمونن قبول نکردند. مامان من هم همراه سپهر 

سپهر اما قرار بود برگرده. سیاوش لباس راحت پوشیده به نشیمن برگشت و مادر و پدرش رفت. 

 از توی آشپزخونه حواسم بهشون بود. اش نگاه کرد. و به ویدا که خیره بود به حلقه

ات... چه به مهریه، جشن، حلقهچیزی هست که روت نشده باشی بگی اما بخوایش؟ راجع -

 «میدونم...

 ویدا نگاهش کرد و لبخند زد. 

 «نه... -

ی کیک شکالتی و دهنم آب افتاد. برشی توی ظرف ریختم و نگاهم چرخید روی باقی مونده

 ت.تکیه دادم به کابین
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من و رضا دوست داریم یه جشن نامزدی یا عقد، هر چند کوچیک و در توان خودمون برات  -

 «بگیریم. نظر خودت چیه؟

 رضا بی حرف دست میکشید به کوپر. ویدا نگاهش روی این دو نفر چرخید. 

 یتونه. تا االنم خیلی بهم لطف کردین اما نمیخوام الکی پول خرج بشه. سپهر خانوادهاز خوبی -

پرجمعیتی نداره، منم که جز شماها کسی رو ندارم. این پول رو خرج زندگی و خودتون بکنید. 

به جشن و این چیزا نیازی ندارم. همون عروسی برام کافیه، مطمئنا مادر و پدرش هم شرایط 

 «منو درک میکنن...

 رضا سرش رو باال آورد.

سپهر بی احترامی کنما، اما نمیخوام پس  یی خودمون داریم. نمیخوام به خانوادهما اندازه -

 یفردا یه درصد هم احتمال بدم کسی بابت اینکه جشنی نگرفتی حرفی بهت بزنه... به مسئله

 «اش اصال فکر نکن. ببین حال و حوصله داری، دوست داری یا نه...مالی
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ی بگیرم، حاال شنمیدونم رضا، خدا بیشتر بده بهتون. اما راضی نیستم... دلیلی هم نمیبینم ج -

تهش میتونیم خودمون دور هم یه جشن بگیریم... اما اینکه یه مراسم رسمی باشه نه... نیازی 

 «نمیبینم

 هارو برداشت.دستی سیاوش سری تکون داد و بلند شد. پیش

 «بذار سپهرم بیاد. من با اونم حرف بزنم -

ش لذت کیک شکالتی و با روکبه سمت آشپزخونه که اومد نگاهش به من افتاد که داشتم با 

 نوتال میخوردم. لبخندش عمیق شد. 

 «جونت...نوش -

 لبخندی خجول زدم. 

 «تو نمیخوای؟ دیدم نخوردیا -

 دستی کرد.جلو اومد و نگاهی به محتویات پیش

 «یه ذره اگر بدی نه نمیگم -
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رو بلعید و ابای بزرگ جدا کردم و بردم سمت دهانش. چنگال رو فرو کردم داخل کیک و تیکه

 باال برد.

 «چقدر نرمه -

 «جدی؟ -

 «خیلی خوشمزه شده -

 «این یعنی یه کم دیگه میخوای؟ -

 اش رو بلعید.خندید و لقمه

 ...«نه دیگه گولم نزن -

ای فرو کردم توی دهنم. دست باال آورد و با همون لبخند دلنشین ای دیگهلبخند زدم و تکه

 . صداش رو پایین آورد.ی لبم رو از شکالت پاک کردگوشه

 «بابت امروز ممنونم. تو بهترین زن برادری هستی که هر کسی میتونه داشته باشه -

 اش رو بوسیدم. روی پاشنه بلند شدم و گونه
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 «این حرفارو نزن -

 «غذای کوپر رو دادی؟ -

 «نه... -

 حرف چرخید سمت یخچال. بی

 «سیاوش شام چه کنیم؟ چی درست کنم؟ -

 «ت میگیرم میامسپهر گف -

 «باشه -

 نشستم کنار ویدا و ذوق زده دست دراز کردم سمتش. 

 «ات رو ببینم...وای بده حلقه -

 دستش رو با لبخندی به سمتم دراز کرد. 

 «چقدر خوشگله... خودت انتخاب کردی دیگه؟ -

 سری به عالمت مثبت تکون داد. 
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 «چی میخواد بگیرهآره مامانش به سپهر گفته بود خود ویدارو ببر هر  -

 سری تکون دادم. 

 «خاله افسانه که دیگه ازت خوشش اومده تمومه... هر چی بخوای همونه -

 ای از توی ظرف میوه برداشت. خندید خجول. رضا نارنگی

 «نان... بی حاشیهی خوبیخانواده -

 سری به عالمت مثبت تکون دادم. 

های خاصی دارن که من یه کم سیتآره... من از بچگی میشناسمشون. یه سری حسا -

 «میترسیدم توی ازدواج سپهر بخوان رو کنن که دیدم نه...

 «مثال چی؟ -رضا

قبل ترا خاله افسانه خیلی حساس بود روی سپهر. اینکه تک پسرمه و اینکارو براش کنم و  -

باش... ااون کارو براش کنم... خداروشکر سپهر این ذهنیت رو خیلی تغییر داد. نشد تک پسر ب

کم فکر و ذکر مامانشم عوض شد... خیلی میترسیدم سر ازدواج و جشن و انتخاب سپهر کم

 «حساسیت الکی نشون بده اما خداروشکر اینطوری نبود
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بار اول که رفتم خونشون داشتم سکته میکردم  ترسید. منمآره سپهر خودشم خیلی می -ویدا

 «ام نیستاما دیدم اونجوری

 «تر میگیرهسنش که باالتر میره کال خیلی چیزارو راحت آره انگار آدم -

 «صحبتی کردین واسه زمان عروسی؟ -رضا

 «سپهر میگه تا قبل عید... -ویدا

 سیاوش نشست کنارم. 

 «رسید؟ایم... جهیزیه و خونه و کارای عروسی هستا... میاالن که دیگه آخر دی -

 «میشناسی سپهرو که سیاوش. عجوله -ویدا

 «رده که عجوله. هر چیزی یه زمانی میخوادغلط ک -

 نگاهش کردم. 

اذیت نکن دیگه سیاوش... این همه ساله دوستن، خسته شده دیگه اونم... بعدم اگه میتونن  -

 «شون چرا نکنن؟کاراشونو بکنن و برن سر خونه زندگی



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1196 
 

 سیاوش نفسی بیرون داد. 

اینجوری  ای...ش باشه. نه عجلهنمیگم نکنه که... میگم هر چیزی باید روی اصول خود -

 «بخواید همه چیزو زود جلو ببره فک و فامیالش فکر میکنن چی شده

 ابرو باال بردم. 

 «قرار بود حرف مردم برامون مهم نباشه... -

. اگه میخوان و میتونن تا قبل عید برن سر ترانه راست میگه سیاوش. گور بابای مردم -رضا

 «م اوکی میکنیم تا اون موقعششون... جهیزیهخونه زندگی

 «کنید؟ یعنی چی؟اوکی می -ویدا

 رضا اخم کشید توی هم. 

 «چی یعنی چی بدون جهیزیه که نمیشه... -

 «من خودم پس انداز دارم... میتونم... -

 سیاوش پرید وسط حرفش. 
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کسی مگه گفته نمیتونی؟ تا جایی که میتونی و دستت میرسه خودت برای خودت خرید کن  -

ات وظیفمونه که ما نه اینکه هر چی داری و نداری خرج کنی. من و رضا هم به عنوان خانوادها

 «ایمکمک کنیم... مگر اینکه قبول نداشته باشی ما خانواده

 ویدا و با حالتی خاص به سیاوش چشم دوخت. نچی کرد

 «د...نیچه حرفیه میزنی سیاوش؟ من میگم نمیخوام از زندگی خودتون بزنید خرج من ک -

 دست سیاوش رو فشردم تا چیزی نگه و من به جاش جواب بدم. 

ویدا جان تو نگران چیزی نباش. اگر سیاوش یا رضا حرفی میزنن حتما چیزی پشتش هست،  -

شون اجازه نمیده یه گوشه وایسن و همینطوری اوناهم تورو مثل خواهر خودشون میدونن غیرت

خت. واسه همین به نظرم این قسمت رو بسپر به ی بخالی و بدون هیچی بفرستنت خونه

 «خودشون...

 ویدا اول نگاهی به من، بعد به رضا و در آخر به سیاوش کرد.

 «چی بگم دیگه... باشه... -
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سپهر نیم ساعت بعد با پیتزا و ساندویچ اومد، ذوق زده و خوشحال بود. کنار هم غذا خوردیم و 

پر هم پشت سرشون توی اون سرما وارد حیاط شد. در آخر هر سه مرد رفتن توی حیاط و کو

ات مختلف، ها و تشریفحتما حرف خاصی داشتند. منم تبلتم رو برداشتم و نشستم کنار ویدا. باغ

آوردی های که از عروسی خودم جمعهای مختلف رو نشونش دادم. فایلها و آرایشگاهمزون

ود کلی به کار اومد، حاال هم انگار قرار کرده بودم و تا همین چند ماه پیش که عروسی لیدا ب

ا هآوری شده جشن بگیره. حدودا یک ساعت بعد که پسرهای جمعبود نفر سومی از این فایل

هاشون این بود که فقط جشنی خودمونی به مناسبت ی حرفاز حیاط به داخل اومدن، نتیجه

ید رم تا قبل از عید عروسی و خشون داشته باشیم، حاال یا اینجا، یا توی ویال. بعد هنامزدی

که بعد از خوردن کیک و پیتزا هنوز گشنمه و لباس فکر میکردم  جهیزیه. این وسط من به این

 شون بپوشم!هم ندارم که برای جشن نامزدی و عروسی
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 ترانه

 بابلیس رو خاموش کردم و روی میز گذاشتم و از داخل آیینه به ویدا نگاه کردم. 

 «خوبه؟ -

 «خیلی خوب شد. دستت درد نکنه... -

 «بذار یه شونه آروم بکشم یه کم طبیعی تر به نظر بیاد... -

 شونه رو کشیدم بین موهاش و در آخر تافت زدم. 

 «دستت درد نکنه... خدا خیرت بده... -

 لبخند زدم. 

 «کاری نکردم... -

 «به نظرت رژ چه رنگی بزنم؟ -

 نگاهم چرخید سمت لباسش که روی تخت بود. صورتی کمرنگ. 

 «صورتی پررنگ بزن... داری؟ -
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 «فکر کنم دارم... -

ام ایهکنیم... سات رو پوشیدی دیدی خوب نشده عوضش میبه نظرم خوب میشه... بزن لباس -

 «میزنی؟

 «نظرم خط چشم کافیهنه به  -

 شه باید هی مراقب باشی خراب نشه و نریزهآره به نظر منم کافیه... خودمونیم دیگه... زیادم ب -

 ...«و اینا

 «م شد میام نشونت میدمبرو یه کم استراحت کن، آرایشم تموباشه حاال تو  -

 «باشه... -

 اه کردم. از صبح سرپا بود برایاز اتاق بیرون اومدم و به سپهر که روی مبل ویال چرت میزد نگ

 .هم سر به راه شده بود.. سپهراش. لبخند کمرنگی نشست روی لبم، جشن خودمونی نامزدی

 «ترانه؟ -

 ها. سیاوش ایستاده بود دم در اتاقمون و نگاهم میکرد.نگاهم چرخید سمت صدا، باالی پله
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 «جونم؟ -

 «بیا یه کم استراحت کن... -

 رفت انگار. وقتی بهش رسیدم، دست انداخت دور کمرم.رفتم، سرم گیج می هارو باالآروم پله

 « نبات خسته شدی امروز... -

 سر چسبوندم به گردنش و بو کشیدم. عطر تنش حالم رو خوب میکرد. 

 «خوبم... -

 موهام رو بوسید. 

 «خشک میکردی موهات رو... برفه بیرون -

 «خونه گرمه... -

 «کنم... سر درد میگیری یه وقتبیا بشین برات خشک  -
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حرف نشستم روی صندلی میزآرایشم. سشوار رو روشن کرد و آروم و با احتیاط موهام رو بی

ترین کار دنیارو انجام ردم نگاه کردم. انگار که داشت سختخشک کرد و من از آیینه به مَ

 میداد، اینقدر که دقت میکرد. 

 «خوبه سیاوش... -

  سشوار رو خاموش کرد.

 «اذیت شدی این دو روز... -

 لبخند زدم.

 «چرا اذیت؟ -

 «مسئولیت این جشن و این چیزا افتاد گردن تو... -

 «خواهر شوهره دیگه... برای اون نکنم برای کی کنم؟ -

 ام و بوسید. لبخندش عمیق شد و سر نزدیک کرد به گونه

 «بیا یه کم دراز بکشیم... منم کمرم دیگه بریده -
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 ام. یم کنار هم، به پهلو. دست کشید به موهام و بعد به گونهدراز کشید

 «دیشبم فهمیدم بد خوابیدی... -

رد م ا، همین رو میخواستم. اینکه کنارهام. از تمام دنیآرامشی عمیق جاری شده بود توی رگ

 ام دراز بکشم، نوازشم کنه و باهام حرف بزنه. همین. همین کافی بود. زندگی

 «شده بودم... خود توام همش بیدار بودی آره بد خواب -

 «من خواب عجیب غریب دیدم دیگه خوابم نبرد -

 نگاه چرخوندم دور صورتش. 

 «چه خوابی؟ -

 نفس بیرون داد. 

 «دیدمسال اولین باری بود خواب مادر و پدر میعجیب بود... توی این سی و پنج -

 ابروهام باال رفت. 

 «خوابی؟واقعا؟ مادر و پدر؟ چه  -
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 هام. شد روی لبهاش حاال کشیده میانگشت

ای میدیدمشون، می گفت اومدیم دنبالت. بعد من اینقدری نبودم، بچه بودم... توی یه هاله -

 «حس خیلی عجیبی بود ترانه...

 هاش. ریشبغض نشست توی گلوم. دست باال آوردم و کشیدم به ته

 «الهی... بمیرم من برات... -

 اش رو دوخت به نگاهم. نگاه غمزده

 «نگو. خدا نکنه. چند بار بگم اینو نگو؟ -

 سرجلو بردم و لبش رو کوتاه بوسیدم.

 «بودی بهشون؟ فکر کرده -

 لبخند تلخی زد و شصتش رو کشید به ابروهام. 
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دومشون ان، من به ککسی فکر میکردم بهشون که چه شکلینه. قبل تو آره. از تنهایی و بی -

ان، مردن اما بعد تو... نه. یادم نمیاد روزی رو که مثل گذشته بهشون فکر کرده رفتم، زنده

 «باشم...

 هاش حاال پشت گردنم رو نوازش میکرد.اش. دستتن جلو کشیدم و سر چسبوندم به سینه

 «شاید اونا بهت فکر کردن... -

 پوزخندش رو حس کردم. 

 «بیخیال... یه خواب بوده -

 اش رو بوسیدم. سینه

 «ناراحت نباش. خب؟ تو منو داری... منم فقط تورو دارم -

 موهام رو بوسید و حس کردم که تنم رو بیشتر فشرد به خودش. 

 «تو برام بسی. تا ابد، برای همیشه، برام بسی -
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 ی چشمم چکید و به جای دیشب که مدام تویاختیار از گوشهلبخندم عمیق شد و اشکی بی

 مَردم به خواب رفتم. موهام رو هنوز درست نکرده و آرایش وی آغوشجام چرخیده بودم حاال، ت

 هم نکرده بودم. اما مهم نبود، تنها چیزی که االن نیاز داشتم آغوشش و کمی خواب بود. 

ای هی سالن، کنار شومینه ایستادم و توی تاریکی کفشپاهام ذوق ذوق میکرد از درد. گوشه

ی دوستانشون در حلقهبلندم رو در آوردم و نگاه دوختم به سپهر و ویدا که محصور  پاشنه

های مختلف. سیاوش رو دیدم اومد و همزمان بوی عطرمیرقصیدن. بوی کباب و باقالی پلو می

 وند. به سمتم اومد و نگاه توی صورتم چرخالم میگرده و باالخره پیدام کرد و که توی تاریکی دنب

 «ی؟خسته شد -

 «گشنمه -

 لبخندش عمیق شد. 

 «کم غذارو بچینن...گفتم کم -

 «سیاوش؟ -

 «جون دل سیاوش... -
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 «هامو برام بیاری؟جون ندارم تا باال برم... میری کفش تخت -

های پاشنه دارم رو برداشت و بعد از چند دقیقه با کفش تخت حرف دست دراز کرد و کفشبی

مشکی رنگم برگشت و جلوی پاهام جفت کرد. دست گرفتم به بازوش و کفش رو پام کردم. 

 سرم رو بوسید و لبخند زدم. 

 «سیاوش؟ -

 لب به گوشم چسبوند. 

 «اینقدر با دلبری صدام نکن... شب نمیذارم با این همه خستگی بخوابیا... -

 لبخندم عمیق شد.

 «برف میخوام... -

 سر عقب کشید و نگاهم کرد. 

 «یعنی چی؟ بخوری یعنی؟ -

 «نه... بریم زیر برف... ببین چه خوشگل میاد... -
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 ی قدی کنار شومینه.اشاره کردم به پنجره

 «سرده نبات... -

 ..«دقیقه. خب؟ دلم هوای تازه میخواد. 5کاپشن میپوشم. زود میایم... در حد  -

هر چه میگفتم، نه نمیگفت. حتی وسط جشن ویدا. بعد از چند دقیقه کاپشن پوشیده وسط حیاط 

 تر از هر زمانی شدههای برف میرقصید روی سرمون و من لبخندم عمیقایستاده بودیم. دونه

 بود. 

عد میره ب. وقتی اینقدر بامزه سرتو میاری باال برفارو نگاه کنی، همین االن برات بمیرممیتونم  -

 «توی چشمت نمیتونی...

 خندیدم، با صدای بلند. 

 «خنگم میدونم -

 نچی کرد و تنم رو فشرد به تنش. 

 «ادب نشو سرتق...بی -
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بو کشیدم عطر تنش رو. بین این همه بو، تنها بوی تن این مرد بود که دوست داشتم به مشامم 

 برسه. 

 «خیلی دوستت دارم سیاوش... میدونی؟ -

 ام رو بوسید.  رفته نگاهم کرد و بینیابرو باال

 «توام میدونی که عاشقتم... جونمم برات میدم؟... -

 «میدونم. ولی من گشنمه، به جای جونت بهم غذا بده -

-حس رینتهام یکی از قشنگام رو بوسید، زبری صورتش روی گونهبلند خندید و محکم گونه

 هایی بود که کنارش تجربه میکردم. 

 ...«سرما میخوری داخلم گرمه یه وقت عرق کردی شام؟بریم  -

 «خیلی گشنمه. کوبیده میخوام. گرفتی دیگه؟ بریم. -

 دستم رو گرفت بین دست بزرگش. گرم شدم. 

 «بله هر چی شما دستور دادی سفارش دادم قربونت برم... -
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-نخورد، مدام مهمانغذا خوردم. با اشتها. سیاوش نگاهم کرد و لبخند زد و برعکس من چیزی 

چک میکرد که چیزی کم و کسر نباشه و من اینقدری خسته و گشنه بودم اصال نفهمیدم هارو 

به غیر از ها چی خورد و به همه غذا رسید یا نه. ساعت نزدیک به دو شب بود که مهمانکی 

چک ورضا و ویدا و سپهر که هر کدوم یه سمتی از خستگی افتاده و خوابیده بودند ویالی ک

 ی جایها بود تا همین امشب همهمارو ترک کردند. سیاوش تا آخرین لحظه باالی سر کارگر

هام رو عوض کردم و بعد از شستن صورتم دراز برد. لباسویال تمیز بشه، وگرنه خوابش نمی

های برف. چند روز دیگه تولد ی پشت تخت خیره شدم به دونهکشیدم زیر پتو و از پنجره

 شدم که امسال چه کادویی بهش بدم. کم داشتم مطمئن میو کمسیاوش بود 
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 ترانه

 کیک رو از داخل یخچال بیرون آوردم و توی جعبه گذاشتم. 

 «چرا زحمت کشیدی آخه عزیزدل من؟ -

 نگاهش کردم، با لبخند.

 «تولد بدون کیک میشه؟ -

 «ریدم...خمیگفتی می -

که دیگه اصال احتمال  بود خریدیم پر خامهتو همینجوری کیک نمیخوری. از بیرون می -

 «نداشت بخوری... یه ذره فقط شکالت تلخ روش ریختم...

 کیک رو از دستم گرفت و پیشونیم رو بوسید. 

 «ممنونم. بریم؟ -

 «بریم... -

 «ای که نداری؟وسیله -
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 «نه فقط همون ساک دم دره -

 «اشه...ب -

ماه. روز تولد سیاوشم. اصرار داشتم بعد از ظهر هجدهم بهمن 5شنبه بود و رفتیم ویال. پنجمی

، توی ویال، کنار شومینه جشن بگیریم. تازه جوری که همیشه دوست داشت که تولدش رو تنها

 هی کادوی تولدش و پختن کیک بودم. همرااز سرکار اومده بود و من هم از صبح مشغول تهیه

با کوپر به سمت پارکینگ رفتیم و نشستیم داخل ماشین و سیاوش راه افتاد. هوا سرد بود، 

 های یخ کرده.خیلی سرد بود. نگاه دوختم به خیابون

مون برای تولدت بعد ویدا گفته دوست نداری روز تولدت هسپهر گفت میخواستن بیان خون -

 «دورت خیلی شلوغ باشه

 لبخند زد و دستم رو گرفت. 

 «میخوای فردا بگو بیان ویال -

 «تو دوست داری؟ -

 «دوست دارم با تو باشم... فردا یه روز معمولیه من فرقی نمیکنه. امشب تولدمه وبرای  -
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جشن بگیری و دورت شلوغ باشه کسی رو نگفتم... مثل نم چون میدونستم دوست نداری م -

 «ها دوست داشتن بیانهر سال.. ولی بچه

 «نجوری بیشتر دوست دارمخوب کردی. ای -

 «هنوزم میخوای بگی همینجوری؟ حاال چرا دوست نداری تولد بگیری؟ -

 نگاهی به صورتم انداخت و بعد چشم دوخت به جاده. نیم

نمیدونم. از بچگی حس خوبی به تولدم نداشتم. این که فکر میکردم وقتی به دنیا اومدم  -

کرده منو از بین ببره و نتونسته و آخر من به دنیا  حتما مامانم ازم متنفر بوده، یا شاید سعی

اومدم... یا به دنیا اومدنم باعث دردسر واسه یه آدمی مثل مادر و یه آدمی مثل پدر شده... 

فکرای عجیب و غریب. میدونی، هر کسی مثل من که مادر و پدر نداشته واسه خودش یه 

همیشه مقصر خودم بودم، به خودم داستانی میسازه، توی داستانی که توی ذهن من بود، 

میگفتم لعنتی چرا به دنیا اومدی؟ حتما مامانت میخواست بندازتت و نتونست!... البته... توی 

این چندسال... که تو هستی، تولد برام یه معنی دیگه گرفته. اینکه میدونم یکی هست که 
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نه... یعنی خیلی برام شیری دوستم داره، روز تولدم برای من لباس قشنگ میپوشه، کیک میپزه...

 «همین سه چهار سال قد سی سال تاثیر گذار بوده

 اش. دست کشیدم به گونه ،لبخند غمگینم کمی عمق گرفت

 «اگه تو نبودی... منم نبودم -

 اش بود رو گرفت و بوسید. دستم که روی گونه

 «نگو... تو بودی که زندگی دادی به من... -

وپر کو بوسید و پایین آورد و تشری زد به کوپر که اینقدر تکون نخور. دوباره دستم رلبخند زدم. 

 ترسیده سرجاش نشست، از تنها کسی که حساب میبرد سیاوش بود.

 «حاال شام چی بخوریم؟ چیزی داریم اونجا؟ -

 «گفتم شاید بخوای برام پاستا بپزی -

 خندید. 

 «هوس کردی؟ -
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 «خیلی... -

 «باشه میریم خرید اول... -

البته چون تولدته تو باید بشینی من برات بپزم... اما خیلی هوس کردم، قول میدم کمکت  -

 «کنم...

 «تو جون بخواه -

یک ساعت بعد رسیده بودیم ویال. سرد بود. سیاوش شومینه رو روشن کرد و پتویی انداخت 

یدم ست کشذوق زده د روی پام گذاشت. خسته بود انگار. پر پرید روی مبل و سرروی تنم. کو

 به سرش. 

 «خونه توام بشین تا گرم شه -

 «مگه پاستا نمیخوای؟ -

 «چرا ولی بذار گرم شه خونه خب... بشین پیشم یه کم... االنم تازه سر شبه -

 «این پسرت بذاره منم میشینم -
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باز  موهای و زور اون سمتم نشست. دست انداخت دور گردنمکوپر تکونی نخورد و سیاوش به

 ام رو نوازش کرد. روی شونه یهو رها شد

 «چه خبر؟ مامان -

 اش. سر تکیه دادم به شونه

 «خوبه. رفته شمال با نازی -

 «آره میدونم -

 نگاهش کردم.

 «از کجا؟ -

 «امروز برای تولدم زنگ زد... -

 اش. دوباره سرم رو تکیه دادم به شونه

 «پس چرا از من میپرسی چه خبر؟ -

 ..«اش بود.ل روحیاز خبر منظورم حا -
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 «خیلی خوبه -

 «خداروشکر... -

 «سیاوش؟ -

 اش رو چسبونده بود به موهام. بینی

 «جون دلم -

 «از بابام خبر داری؟ -

شد که ندیده بودمش. بهش میپرسیدم. داشت نزدیک به دوسال میاولین بار بود که راجع

 سنگینی نگاهش رو حس کردم و سرباال آوردم.

 «چیه؟ -

 خوند توی نگاهم. نگاه چر

 «چی شده؟ -

 «چی چی شده؟ -
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 «پرسی...حال باباتو می -

 «نمیدونم... -

 «دلت تنگ شده؟ -

 شاید همین کلمه کافی بود، که بغضم بگیره. 

 «آره -

 دست کشید به سرم.

 «مون؟بار دعوتش کنیم خونهدوست داری یه -

 ام و سیاوش زودتر از من پاکش کرد.اشک سر خورد روی گونه

 «وقتی فکر میکنم با زیباست... دلم میخواد عق بزنم -

 «بعید میدونم باشه االن... گریه نکن... -

 نگاهش کردم. 

 «یعنی چی؟ -
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هارو پرسید... یه بارم اومد آموزشگاه. فهمیدم نمیدونم. چندباری به من زنگ زد حال شما -

ق و حال ای کاریه... شبیه مردی نبود که مثال آزاد شده و داره عشههمش توی مسافرت

 «میکنه

 «نگفتی اومد پیشت... -

 «دوست داشتی بشنوی ازش؟ -

 «نه... -

تونیم دعوتش کنیم. آدمیزاد اشتباه میکنه ترانه. چون پدره، چون هر موقع دوست داشتی، می -

ازت بزرگتره، این معنی رو نمیده که اشتباه نمیکنه. اونم مثل همه... به خاطر یه اشتباه نمیشه 

ه. فکر کنم ای گذشتنته بایکوت کنی... االن یکسال و خوردهاه از پوست و استخوتا ابد کسی ک

 «کافی باشه برای اینکه عصبانیتت بخوابه. هوم؟

نمیدونم. گیجم. دلم تنگ میشه، بعد یهو یاد مامان میفتم که میخواست خودشو بکشه، یاد  -

 «ام یادم میرهزیبا... حالم بد میشه، دلتنگی



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1220 
 

اس ترانه. یعنی هم میتونی دلتنگ کسی باشی هم ساسات ما با هم در آمیختهخیلی وقتا اح -

 «هارو توی قلبت جا بدی. میفهمی چی میگم؟بیزار ازش. تو باید بتونی هر دوی این حس

 حرف نگاهش کردم. بی

-یدست بشن. تا وقتی نفس مبخشی از زندگی همینه عزیزم. منتظر نباش احساساتت یک -

ن نسبت به آدمای اطراف مختلطه... پس به جای اینکه مدام گذشته فکرت کشیم احساساتمو

رو بخوره و خراب کنه، یکبار بهش اجازه بده بهت نزدیک بشه و ببینتت. ببین مامانتو... اگر 

شد مامانت داشت هنوز به همون زندگی نباتی ادامه بابات اون اشتباه رو هم مرتکب نمی

 «می فهمی منظورمو؟داد...می

 «میفهمم... -

 بوسید موهام رو.

 «سیاوش؟ -

 «جان... -
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اگر مامانت، بابات، یا هر دو... همین االن پیدا بشن و بیان بگن ببخش مارو کوتاهی کردیم،  -

 «میبخشی؟

 نگاهش ثابت شد روی صورتم، بعد نفسی بیرون داد. 

 «اگر ناراحت میشی جواب نده -

 مون کمی بلندتر بود. ول آشناییدست کشید به موهاش. موهایی که نسبت به ا

 «نمیدونم... بستگی به دلیلش داره -

 «هر دلیلی... میبخشی؟ -

 ی موهام رو به بازی گرفت. کوپر بلند شد و کنار شومینه دراز کشید. نگاهم کرد و دنباله

آره حتما. نبخشیدنشون غیر منطقی میشه. نمیشه؟ بعد این همه سال دوری، چرا شانش اینو  -

 «ام مادر و پدر داشته باشم رو از خودم بگیرم؟ی زندگیهای باقی موندهتوی سالکه 

 لبخند کمرنگی زدم. 

 «مهربونی... -
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 ام رو بوسید. گونه

قاطی  دهات نشبرم سراغ هوس شما، تا گشنه قربون این لپات برم که چند وقته گل افتاده... -

 «کنی

ذا نخوره به پام غ پا دیم، تهدیدش کردم که اگرلبخندم عمیق شد. با کمک هم پاستا درست کر

م و روی زمین. پتو پیچیدم دور تن نه،به روی شومی و. غذا که درست شد نشستیم رقهر میکنم

بار سیاوشم که ناهار هم نخورده بود پا به پام ظرف پاستارو بغل گرفتم و با اشتها خوردم، این

به آتیش رو به روم. برف گرفته بود، از پنجره اش و خیره شدم خورد. بعد تکیه دادم به سینه

ای عمیق به تنم داده بود. تنم... تنی که ها و آغوشش خلسهزد و صدای سوختن چوبسرما می

 عجیب شده بود. 

 «چیزی میخوای برات بیارم نبات؟ -

 «خوبه ی. ولی االن جام خیلنه... یه کم دیگه کیک رو میارم.. -

 و کرد توی گردنم و بوسید. لبخندش رو حس کردم، سر فر

 «شینم یاد یه سری خاطرات میفتماینجا می -
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 خندیم، بلند. 

 «من که یادم نیست... -

هم. ود بههامون پیچیده بسال تحویل دو سال قبل رو میگفت. اینکه به تحویل سال نرسیده تن

 هاش. ی گوشم رو گرفت بین لبدرست همینجا، رو به روی شومینه. الله

 «یادت نیست؟ میخوای یادت بیارم؟که  -

 خندیدم و مورمورم شد.

 «زشته جلوی این بچه... -

 ای چرت میزد. اشاره کردم به کوپر که گوشه

 «سرخر برداشتی آوردی واسه من؟ -

 اش رو بوسیدم. سرچرخوندم و چونه

 «اینقدر شیطونی نکن... -

 «ی خواب که توی اتاق تنها شدیم بهت میگمحاال موقع -
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 «حاال تا اون موقع... -

 «سرتق... -

 «بذار پاشم برم کیک رو بیارم. دیگه کهنه میشه -

های هاش رو باز کرد از دور کمرم و بلند شدم. کیک رو از یخچال بیرون آوردم و شمعدست

یفم ی کادوم رو از داخل کرنگی رو چیدم روی کیک شکالتی با روکش شکالت تلخ. بعد جعبه

 اش رو زدم و بعد کیک و جعبه به دست به سمتش رفتم.قرمز مورد عالقهبیرون کشیدم، رژ 

 لبخندش عمیق و خاص شد با دیدنم...
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 ترانه

های هاش رو باز کرد از دور کمرم و بلند شدم. کیک رو از یخچال بیرون آوردم و شمعدست

یفم ی کادوم رو از داخل کرنگی رو چیدم روی کیک شکالتی با روکش شکالت تلخ. بعد جعبه

اش رو زدم و بعد کیک و جعبه به دست به سمتش رفتم. قرمز مورد عالقهبیرون کشیدم، رژ 

 لبخندش عمیق و خاص شد با دیدنم...

 «سرتق خوشگل... -

رو کنارم گذاشتم و کیک رو روی زمین. با فندک شروع کردم روشن نشستم رو به روش. جعبه

 ها. کردن شمع

 «بده به من دستت میسوزه... -

 تم گرفت.فندک رو به زور از دس

 «مگه از این فندک بلندا نداریم... -

 «گازش تموم شده -

 شمار روی کیکش رو روشن کرد و بعد با لبخند نگاهم کرد. های بیچیزی نگفت و شمع
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 «فوت کنم؟ -

 کیک رو برداشتم و به دستش دادم، عکس گرفتیم، تکی و دوتایی. 

 «خب حاال اول آرزو کن -

 «بلند؟ -

 «نه توی دلت -

 «دونه؟ی -

 «هر چندتا میخوای -

 روی هم فشرد و بعد از چند ثانیه نگاه مشتاقش رو دوخت به صورتم.  لب

 «کردم -

ها که صورتش رو ریشهای شکسته، این تهی مردونه، این ابرولبخند زدم. پشت این چهره

 ش داشت.زای تنها، که هنوز نیاز به ناز و نواای نشسته بود. پسربچهتر میکرد، پسربچهخشن

 «من...فوت کن عشق -
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فوت کرد و کیک رو پایین گذاشت، تن جلو کشیدم و بوسیدمش. عمیق و طوالنی. جدا که 

 شدم، لبخند زد و انگشت روی لبم کشید.

 «تولدت مبارک... -

 ام رو بوسید. پیشونی

 «مرسی سرتق... مرسی کنارمی -

کمی عقب کشیدم و نگاهش کردم. پتو رو دوباره کشید روی تنم. جعبه رو توی بغلم گرفتم و 

 نگاه مشتاقم رو دوختم به صورتش. 

 «نیازی به کادو نبود... -

 «ام نیاز بودنیاز بود... خیلی -

 ابرو باال برد و نگاهم کرد. 

روزای تولدم خودم رو  من خیلی خوشحالم که تو به دنیا اومدی، امروز میگفتی که توی -

مقصر میدونستم که چرا به دنیا اومدم... اما من حاضرم تا آخر عمرم واسه به دنیا اومدن و 

 «اش رو ببوسم...بودنت دست و پای باعث و بانی
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 رو بیشتر به خودم فشردم.مکث کردم و جعبه

هایی سال تمام ایناگر تورو نمیدیدم، شاید هیچ وقت اینقدر حس نمیکردم خوشبختم... بابت  -

بازی هامو تحمل کردی، بابامو تحمل کردی، مشکالتم رو تاب ها و لوسکه کنارم بودی، قهر

 «آوردی ازت ممنونم سیاوش...

 لبخند زد، کمرنگ. 

نمیدونم کادومو دوست خواهی داشت یا نه... اما این کادو رو از جایی گرفتم که نمیتونم  -

 «اشته باشیپسش بدم... پس سعی کن دوستش د

ای که مقابلش گرفته بودم نگاه کرد و از دستم گرفتش. تکونش داد. صدای کنجکاوانه به جعبه

 ضعیفی به گوش رسید. 

 «حدس نزنم؟ -

 «نمیتونی حدس بزنی... -

هم نزدیک شد هاش بهی کوچیک قرمز رنگ رو باز کرد. ابرونفس بیرون داد و آروم در جعبه

ی اهجوم برد به نگاهم و خیره و بدون تکونی نگاهش کردم. لحظه و بعد دست برد داخل. اشک
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اه میکرد. زدن نگهاش و بدون پلکبعد لباس کوچک سفید رنگ نوزاد رو گرفته بود جلوی چشم

 ام.اشک چکید روی گونه

 «ترانه... -

 ای چکید. دستش رو پایین آورد و مبهوت نگاهم کرد. صدام کرد و اشک دیگه

 «؟ترانه واقعا -

های ی چشمام. دوباره خیره شد به لباس و قطره اشکی از گوشهاشک بعدی چکید روی گونه

اش. دست جلو بردم برای پاک کردن اشکش. دستم رو گرفت متعجبش راه گرفت روی گونه

 و کف دستم رو بوسید. 

 «ترانه... واقعا؟ واقعا؟ -

 بین گریه، به این حال مبهوتش خندیدم. 

 «دستم دادی...توی سفر کار  -

اش دستم رو خیس کرد و این اولین بار بود که میدیدم اینطور اشک میریزه. لباس اشک دیگه

رو رها کرد و بعد سفت، سفت، سفت، بغلم کرد. گریه کردیم، من بلند و اون آروم و در سکوت. 



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1230 
 

غریب هام عجیب و اونقدر در آغوشش تکونم داد و موهام رو بوسید تا آروم گرفتم. هورمون

کشید به کمر و شکمم و موهام رو می بوسید و ساعتی بود که دست میشده بود. حاال یک

یختگی هم رهام رو بستم و تنش رو بو کشیدم. تنها این بو بود که بهخداروشکر میکرد. چشم

 ام رو خوب میکرد. معده

 «سیاوش... -

 «بگو دردت به جونم... -

 «ترسی؟نمی -

 «نه... -

 «ترسممن می -

 «چرا؟ -

نمیدونم... خیلی حس عجیبیه... یه چیزی توی بدنمه و داره رشد میکنه... اگه نتونم مراقبش  -

 «باشم چی؟

 «میتونی. مگه کاری توی این دنیا هست که نتونی انجامش بدی؟ -
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 ام رو بوسید.خندیدم و گونه

 «چند وقته ترانه؟ -

 «هفت هفته... -

 «اس بعد به من تازه میگی؟ چیزیت نبود؟ حالت خوب بود؟بمیرم من برات... هفت هفته -

 اش. خودم رو مالیدم به سینه

هم میریخت، بوت میکردم بدون اینکه خودم بفهمم دارم چیکار هر موقع یه کم حالم به -

 «میکنم

 «منو؟ -

 «شدآره، حالم خوب می -

 «واقعا؟ -

 «آره -

 «ن گردن من میشهمیگم خدایا این دختر چرا یه مدته هی آویزو -
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 اش.خندیدم و زدم به سینه

 «پررو نشو... -

 «ترانه... -

 «جونم... -

 «ما از اون موقع این همه شیطونی کردیم... یه وقت چیزیش نشده باشه؟ -

 ام گرفت.خنده

نه چیزی نمیشه... بعدم، من با دکترم تلفنی صحبت کردم، برای این هفته وقت گرفتم باهم  -

 «ی این داستانارو نسبت به شرایطم توضیح میده بهتبریم. خودش همه

 سری تکون داد. 

 «حالت تهوع و استفراغ نداشتی یا من نفهمیدم؟ -

 «نه نداشتم -

 «همه دارن چرا تو نداری؟ -
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 «نمیدونم... همش گشنمه فقط -

 ام رو بوسید. لبخند زد و دوباره گونه

 «خدایا شکرت... -

 «چیزی؟آمادگی داشتی واسه همچین  -

به نمیتونم بگم صد در صد آمادگی دارم، اما هفت، هشت ماه وقت دارم تا هم یه کم راجع -

م. هم به تو برسم... همه چیزو درست میکن و یه کم بیشتر پول جمع کنم وداری یاد بگیرم بچه

 «خب؟ نگران چیزی نباش. تو فقط استراحت کن و به خودت برس

 «باشه... -

 هام.دست کشید به گونه

 «تر شدی...و اینقدر خوشگل قربونت برم آخه... میگم چرا لپات گل انداخته -

 «دیگه لوسم نکن... چاق شدم یه کم اینقدر خوردم -

 «چاق شو، وقت واسه الغر کردنم هست. کی فهمیدی حاال؟ -
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ماه پیش که پریود نشدم فکر کردم برای آب به آب شدن و سفرمونه. چون همیشه مسافرت  -

ثبته... چک گرفتم دیدم مهم میریزه میدونی که... این ماه هم دیدم نشدم ترسیدم، بیبیمیرم به

 «یه کم صبر کردم و رفتم آزمایش دادم... امروز جوابش اومد...

 «نرفتی دکتر؟ -

 «نه... گفتم که این هفته وقت گرفتم باهم بریم... -

 ذوق زده نگاهم کرد.

 «؟شم میذارن بشنویمصدای قلب -

 اش. خندیدم به قیافه

 «آره... -

 ام رو بوسید، چندبار.گونه

 «دوستت دارم ترانه. مرسی که بهم زندگی دادی... -

 شد همینجا کنار شومینه بخوابیم؟اش. نمیسر چسبوندم به سینه
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 «منم دوستت دارم... -

 و نفهمیدم کی خوابم برد.

 ی چشمش اشکمثل من از گوشه روزی که رفتیم برای چکاپ، صدای قلبش رو که شنید،

خجالت جلوی دکتر خم شد و محکم تمام اجزای صورتم رو بوسید. خداروشکر، چکید و بعد بی

این فسقلی هیچ مشکلی نداشت و سالمِ سالم بود. بعد سونوگرافی گفته بودم هوس دل و جیگر 

ر نگاه خوردنم رو سیوجیگری که بار اول رفتیم. لقمه گرفته بود و کردم، رفته بودیم همون دل

کرده بود. با حالتی عجیب، که تلفیقی بود از شور و عشق، خوشحالی و نگرانی. گفته بودم چرا 

نگرانی؟ گفته بود میترسم اذیت شی. گفته بودم تو مراقبمی، چیزیم نمیشه. قانع نشده بود اما. 

گریه کرده بود و هر دومون  ام رو که داده بودمبعد از ناهار رفته بودیم پیش مامان. خبر بارداری

ام رو درست کرد و تا آخر شب که اونجا رو در آغوش گرفته بود. رضوان برام شام مورد عالقه

های مختلف ریخته بود به شکمم. من هم خورده بودم، بدون مقاومتی؛ و حاال که بودیم چیز

هم خبر  ارم به بابامآلود بودم و فکر میکردم به اینکه دوست دمیرفتیم سمت خونه، کمی خواب

ام رو بدم. تارا میگفت وقتی شنیده بود که بارداره زنگ زده بود و گریه کرده بود. یعنی بارداری

 بعد از شنیدن خبر بارداری من هم گریه میکرد؟
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 «ای؟خسته -

 «خوابم میاد... -

 «معلومه -

 «به بابام گفتی؟ -

 «چیو؟ نینی دار شدنمون رو؟ -

 «آره -

 «کسی که میدونه من و تو مامانیم. من به کسی نگفتمنه، تنها  -

 «به هیشکی؟ حتی به رضا؟ -

 «حتی به رضا -

 «آهان... -

 «دوست داری بگی به بابات؟ -
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ها میتونست مختلط باشه. بیزاری و تا پشت نگاهم اشک اومد. سیاوش راست میگفت، حس

 دلتنگی همزمان. 

 «آره -

 «خب میخوای دعوتش کنیم... -

 «دونمنمی -

 «ات چی میگه؟حس -

 «نمیدونم... -

 «میدونی قربونت برم... دوست داری بیاد خونمون؟ -

 نگاهش کردم، به نیم رخش.

 «اون چیزی که اول از همه به ذهنت میاد رو بگو -

 «آره... -
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خودمم تعجب کردم. سیاوش اما میدونست انگار جوابم رو. لبخند کمرنگی زد و فردای اون روز 

 د برای شام. دعوتش کر
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 ترانه

و هام یادم میره و خودم رتوی این نزدیک به دوسال، فکر میکردم اگر ببینمش حتما دلخوری

تر تهتر و رنجورتر و خسمیندازم توی بغلش. اما وقتی دیدمش، حتی وقتی که دیدمش چقدر الغر

مپایی ش دهام یادم نرفت. مثل همیشه عصبانی نبودم اما کامال نرم هم نبودم. براشده، دلخوری

چیز رو عادی جلوه بده، دعوتش گذاشتم و پوشید. سیاوش حال و احوال میکرد و میخواست همه

کرد به نشیمن و من فکر میکردم بعد از نزدیک به دوماه، این اولین بار بود که حالت تهوع 

داشتم. سیاوش نشست کنارش و من خودم رو پرت کردم توی آشپزخونه و آب خوردم. بلد 

های دکترم رو فراموش کرده بودم. ی حرفی حالت تهوع باید چه کنم و انگار همهوقعنبودم م

ام میومد. بعد از این همه وقت که از ازدواجم گذشته بود، این اولین بار بود که پدرم به خونه

ن موام اومده بود، هام رو میدید... عجیب نبود؟... تنها یکبار به خونهاین اولین بار بود که خونه

ای دیگه آب خوردم و رفتم ها افتادم و همه جا بوی خون گرفت. جرعهی که روی پلهموقع

 سمت کتری برقی.

 «عزیزم بیام کمک؟ -
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 نگاه نچرخوندم سمتش.

 «نه... -

یز چرو حس کردم روی تنم. چای ریختم، سه فنجون. دلم هیچ شچیزی نگفت اما نگاه سنگین

ذاشتم سینی رو روی میز گفهمید که خوب نیستم. یاوش مینمیخواست، اما اگر دوتا میریختم س

کر پرسید و من به این فو نشستم. کنار سیاوش، دور به پدرم. سیاوش از سفرش به قطر می

کردم که وقتی با سیاوش آشنا شدم، تنها کسی که با پدرم مشکل داشت اون بود و حاال... می

وری اون از بابا توی این همه داستانِ ی ما باهاش مشکل داشتیم، غیر از سیاوش. دلخهمه

سید، رها خیلی دور به نظر میعجیب و غریب کمرنگ شده بود. خیلی کمرنگ شده بود. اون روز

ا هخیره شده بودم به فرش زیرپام و هیچ از حرفاونقدر دور که انگار جز خیال چیزی نبود. 

 ابام رو دیدم؟ نه. اون مامانم بود وکردم که باید به مامانم بگم بفهمیدم و به این فکر مینمی

 ها بود کهتونستم مادر و پدرم رو انتخاب کنم. مامان مدتاین بابام. هر چه که بود، من نمی

 راهش رو از بابا جدا کرده بود و بعد از طالق ندیده بودم و حتی یکبار اسمش رو بیاره. 

 «ات یخ کرد...عزیزم چای -
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-. چشمام بیشتر شد انگاربه سمتم گرفته بود. حالت تهوع نگاهم چرخید سمتش که فنجون رو

 هام رو جمع کردم. 

 «خواد...دلم نمی -

 چای رو گذاشت روی میز و نگاه نگرانش رو چرخوند توی صورتم. 

 «خوبی؟ -

 «آره -

 «چیزی میخوای بیارم؟ -

 «نه... -

 «مطمئن؟ -

 «آره... -

 «م؟اینقدر خوب هستی که من برم شام بگیرم و بیا -

 ترسیده و مبهوت نگاهش کردم. 
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 «مگه نگفتی زنگ میزنم میارن؟ -

 «شلوغه، خودم برم زودتر میتونم بگیرم... چرا ولی االن -

ش االکی میگفت. میخواست من رو با این مرد تنها بذاره. با این مرد که داشت آروم و آروم چای

 ای سیر میکرد. رو میخورد و انگار توی دنیای دیگه

 «نه؟ترا -

 «زنگ بزن بیارن... الکی نرو توی این سرما -

 دستم رو فشرد. به این معنی که نگران نباش، چیزی نمیشه.

 «زود میام... -

ام بیشتر شد. بعد از دقایقی لباس پوشیده برگشت به سالن و رو کرد بلند شد و حالت تهوع

یاوش ازی به زحمت نبوده و سسمت بابا و گفت که میره برای غذا و زود برمیگرده، بابا گفت نی

 سری تکون داد و رفت. حاال، سکوت بود و سکوت. 

 «خوبی بابا؟ -
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 ام اومد باال.اشک هجوم برد به نگاهم و اسید معده

 «چیزی نمیگی؟ -

 سر باال آوردم و نگاهش کردم. پیر شده بود، پیر شده بود، خیلی پیر شده بود...

 «چی بگم؟ -

 «خوبی؟ -

 «نمیدونم -

 «یدونی؟نم -

 «نه... -

 «چرا؟ -

 «خیلی وقته ندارمت. خیلی وقته -

 «من همیشه بودم بابا. پشت سرت -

 «نمیخواستم پشت سرم باشی، توی خفا باشی، میخواستم کنارم باشی... نبودی... -
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-»... 

 آب دهنم رو قورت دادم. این حالت تهوع لعنتی چقدر بد بود.

ردی، توی عقدم اذیتم کردی، با اذیت کردن مامانم توی آشناییم با سیاوش مدام اذیتم ک -

اذیتم کردی، با خیانت کردن بهش اذیتم کردی... همیشه بودی؟ کجا بودی؟ نبودی... برای 

اذیت کردنم بودی فقط... فقط برای اینکه عذابم بدی بودی. برای اینکه برای بابام بودنت 

 «شم بودی... فقط همیندوستت داشته باشم و برای کارات شرمنده و ناراحت با

 نگاه از من گرفت و دوخت به رو به روش. به تلویزیون خاموش.

ای میدونی چی کشیدم تا مامانم دوباره سر پا بشه؟ میدونی از سال و خوردهتوی این یک -

وقتی که باید برای شوهرم میذاشتم زدم تا مرهم زخمایی بشم که تو گذاشتی روی تن مامانم؟... 

ن فقط به خودت فکر کردی... همیشه به خودت فکر کردی، به کارت، به سفرات، نمیدونی. چو

هات، به عشق و حالت، فقط به خودت فکر کردی... من و مامان و تارا همیشه اولویت به لباس

 «آخر تو بودیم. همیشه... حاال میگی همیشه بودم؟ پشت سرت؟

 رنگ. یاهی سینه توی اون صفحهقصد نداشت چیزی بگه، میخواست سکوت کنه و خودش رو بب
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ه، هامون بیاد، گذاشتی بغلمون کنمون. گذاشتی عروسیگذاشتی اون زن، پا بذاری توی خونه -

 «؟ چطوری؟...ی ببخشمتزنگ بزنه، حرف بزنه... من چطور

 چنگ زدم به گلوم. این حالت تهوع لعنتی ولم نمیکرد. چش بود این بچه؟

 «منم گول خوردم... -

 شاید با کمی تمسخر. حس.ردم، بینگاهش ک

 «گول؟ چه گولی خوردی؟ -

 ها. چشم روی هم فشرد و بعد نگاه باز کرد، انگار که رفت به دوردست

کنم که اول اونو دوست داشتم... شیطون بود، دل همه پسرای محل رو برده بود، کتمان نمی -

کرد، منم ول کن نبودم،  بهش گفتم دوستش دارم و میخوام برم خواستگاری، خودش رو لوس

 میکرد و تون... اینم هی نازهی مامانم زنگ بزنه خونگفتم کِکردم و میهر روز دنبالش می

 ،... تا آخر، یه روز دیدم با یکی دیگه از پسرای محل وایساده به حرف زدنجواب سرباال میداد

 ،... دیوونه شدم، رفتم خونه گفتم پری رو میخواماومدیکی که من بدجوری ازش بدم می

هم سر شون بود. بای بغلییلی آفتاب مهتاب ندیده بود. زیبا همسایه... مامانت... خدوستش رو!
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ها درست و و سیری داشتن و مدرسه میرفتن، اما خیلی فرق میکردن. من حتی اون موقع

 «حسابی هم ندیده بودم پری رو...

 دلم میخواست بگم اسمش رو نیار. اسم مامانم رو نیار...

اش س کرده بود زیبارو میخوام اما از اون و خانوادهمامانم که شنید، خوشحال شد. چون ح -

 ی مامانت. فرداشخوشش نمیومد. اونا فرنگ رفته و یه کم غربی بودن... همون روز رفت خونه

 کرد این مدت که دنبال و اون وشد. شاید فکر میرفتیم خواستگاری، پری سرخ و سفید می

ی اینکارارو کردم قط چشمم زیبارو میدید. همهافتادم به خاطر اون بود... اما من فزیبا راه می

م گفت ی عقد... بعد عقد زیبا بهکه تا زیبارو حرص بدم و اصال نفهمیدم کی نشستم پای سفره

نامرد و رفت. همین... دیگه ندیدمش تا وقتی از خود پری شنیدم که رفته از ایران... ناراحت 

م خونه. صبحش که رفتم دیدم پری شدم، غصه خوردم، یه شب تا صبح مست کردم و نرفت

نزدیک در خوابش برده. منتظرم نشسته بود. یه جورایی مهرش افتاد به دلم... نه که دوستش 

داشتم باشم مثل زیبا نه... اما دیدم دختر بدی نیست، بسازه، آرومه، سرش به کار خودشه، فهم 

م بریم از این محله. تهارو جمع و جور کنه. بهش گفو شعور داره، میتونه زندگی و بچه

میخواستم برای خودم یه زندگی درست کنم. درستم  نمیخواستم دیگه یه روز زیبا رو ببینم...
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کردم، شماها اومدین، وضعم بهتر شد، با مامانتم بد نبودم، عاشقش نبودم، خودشم میدونست 

 «تا اینکه... هم عادت کرده بودیم...اما روزای خوبی داشتیم، به

 داد و دستی کشید به موهاش. صداش سنگین شد، انگار که از تهه چاهی میومد.  نفس بیرون

زیبا برگشت... یه روز از سرکار اومدم خونه دیدم با پری نشستن به حرف و خندیدن... دلم  -

 ...«عشق اولام بود خب... ریخت. عشق جوونی و بچگی

 رون بیاد.دست گرفتم جلوی دهنم. این بچه انگار میخواست از دهنم بی

از اون روز بدخلق شدم... زیبا هی میرفت و میومد و من نمیتونستم بعد این همه سال زندگی  -

ه هنوز دادن، اینک بعد شروع کرد بهم زنگ زدن و پیام به پری بگم که توی گذشته چی بوده...

ون رو پشت هامهام رو داره و توی غربت با اونا زنده مونده، اینکه هنوز دلش حرف و خندهنامه

ی موسوی اینارو میخواد... اینکه میخواد ببینتم، برای یکبار هم شده اونم اون دیوار بلند خونه

تنها، فقط جهت حرف و رفع دلتنگی و یادی از گذشته. خام شدم. رفتم. رفتم و کاش پام 

 «شکست و نمیرفتم...می
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غذا نمیخواستم، این معده سیاوش کجا بود؟ انگار که یک عمر بود که رفته دنبال غذا. من 

 میخواستم. فقط همین.  م روتونست بخوره. من فقط سیاوشای نمیشاید دیگه هیچ لقمه

گفت ازت عکس دارم، از رابطمون فیلم دارم، اگر ولش نکنی، اگر نیای با من، آبروت رو  -

 «میبرم...

 است عق بزنم...دلم میخو شد.ام مدام باال و پایین میدستم رو مشت کردم. اسید معده

کرده  ها پشتای که ساختم برای پری... پشیمون بود که چرا اون موقعسوخته بود از زندگی -

بود به من... هی مدام توی فکرش به خودش میگفت اگر خودتو لوس نمیکردی، االن تو خانم 

.. .کشیدیاین عمارت بودی، تو صاحب این ملک و امالک بودی، تو اسم زن افخم رو یدک می

اشتم. ها دوستش داین فکرا مریضش کرده بود... منم... من لعنتی، من خاک بر سر، با تمام این

کردم که دوستش دارم. خودم رو هنوز فریدون بیست و چند ساله تصور میکردم یعنی فکر می

یه طرف  ازی به دست آوردن زیبا بین پسرای محل برنده بشه... که انگار میخواد توی مسابقه

محلی کنه تا مثال خودم برم سمتش و از یه طرف برای گوش پری میخوند که به من بیتوی 
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همی برم... گیر کرده بودم. میفگفت اگر بری آبروت رو میها میمن دلبری میکرد و بین دلبری

 «گیر کردن یعنی چی؟

 . مام باال میاوردهام تکون میخورد حتما وسط نشیمن خونهی یک میلیمتر لباگر اندازه

خودم دیدم چه کردم با پری... نتونستم درستش کنم. فکر میکنی به یه زنی بگی من عاشق  -

ش... ادوستت بودم میمونه؟ نمیمونه. ترجیح دادم براش توضیح ندم. گفتم بذار بره دنبال زندگی

اما نمیدونستم که این سکوت و اعتراض نکردنش چقدر بدتره. نمیدونستم اگر چیزی نمیگه 

داره زیرزیرکی کاری میکنه... اومد و فهمید. اومد و من رو دید... اومد و خواست خودش حتما 

 «رو بکشه و به خداوندی خدا اگر این کارو میکرد پشت سرش منم خودمو میکشتم

 هام رو روی هم فشردم و دستم مشت شد روی شکمم.دندون

هام. میدونی چی شد؟ به نام بچهبعد از اون روزا، الکی به زیبا گفتم که همه چیز رو کردم  -

 «گذاشت و رفت. چون دیگه چیزی نداشتم...

 ای آب بخورم. هاش رو قفل کرد توی هم و من حتی جون نداشتم که بلند شم و جرعهدست
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اش رو از دور دزدکی نگاه ای ساله، که نوههحاال... این منم... یه مرد تنهای شصت و خورد -

-و شوخی اشن سابقش تنگ میشه، دلش برای فریدون گفتن ترانهمیکنه، دلش برای آرومی ز

هاش میومد توی ای آرامش که با بغل کردن بچههای تاراش تنگ میشه... دلش برای ذره

بدنش تنگ میشه... دلش برای همون سکوت لعنتی بین خودش و زنش که هیچ وقت 

ز اشتباه. نم بابا. منی که پرم انمیدونست چطوری بشکنتش تنگ میشه... این منم ترانه... این م

پرم از پشیمونی... میدونم بد کردم با تو، با تارا، با مامانت. اما من... اول از همه به خودم بد 

 «نابود شدم...کردم. خودم رو نابود کردم ترانه... 

ام. سیاوش راست میگفت، احساسات مختلط بودند، حاال بیزار اشک آروم سر خورد روی گونه

به  ماو جوونی نوجوونی، دلتنگ بودم و حس ترحم داشتم به پدرم. پدری که تمام زمان نبودم

 ترین و بهترین بابای دنیا بود. نظرم قوی

ببخش منو بابا... ببخش و دوباره صدام کن، بذار این آخر عمری یه دونه دلخوشی برام  -

 «بمونه...
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ام اینبار محکم فشار آورد به باال و دهام و معای سر خورد روی گونهدلم ریخت و اشک دیگه

نفهمیدم چطور بلند شدم و خودم رو انداختم توی دستشویی. بین عق زدن و باال آوردن 

باز رو باز کرد و زیر بغلم رو گرفت و گریه میکردم و بابا بود که هراسون در نیمه ،اماسیدمعده

رد هایی تر کمکم کو اون با چشم هق میکردمآب پاشید به صورتم. بعد از چند دقیقه، من هق

 که بشینم روی مبل، لیوان آبی به دستم داد. 

 « بذار زنگ بزنم سیاوش بیاد زود ببریمت دکتر... -

  رسید.تر به نظر میام آرومای خوردم. حاال معدههایی لرزون، لیوان رو گرفتم و جرعهبا دست

 «نمیخواد... -

 «نمیخواد چیه... نمیشه که... -

 ام.هام و پشت دستم رو کشیدم به چشمای چکید روی گونهاشک دیگهخید سمت موبایلش، چر

 «ام...حامله -

بود  شکمم که هنوز تخت ثابت شد توی نگاهم و بعد سر پایین کشید و به چرخید و نگاهش

 های خیسم.نگاه کرد و بعد دوباره نگاه باال کشید و چشم دوخت به چشم
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 «چی؟ -

 «. دو ماههام..حامله -

س اش. ضربان تند قلبش رو حاش رو دیدم که لرزید و بعد سرم بود که چسبید به سینهچونه

کردم و بیشتر گریه کردم. حاال، بیزاری و ترحم هم نبود. دوست داشتن بود، من این پدر خطاکار 

 مرو، این پدری که بوی پشیمونی میداد رو دوست داشتم. دوست داشتم چون پدرم بود. پدر

 بود...
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 ترانه

ه ظرف بزرگ آلوچه دستم بود و داشتم ب چهارزانو نشسته بودم روی مبلی که بوی نویی میداد،

-کردم و دستدادند یک پر بلند کنم نگاه میکردند و اجازه نمیهای رو به روم که کار میآدم

سپهر با دیدنم لبخند عمیقی زد و با دست بودم توی دهانم.  رو با لذت کردهایم های آلوچه

 کوبید به سرش. 

 «آخه دردت توو سرم... نوش جونت... بخور جوجه حال بیاد -

 خجول خندیدم.

 «خدا نکنه... -

سرم رو بغل گرفت و موهام رو بوسید. سیاوش نزدیک شد، مثل همیشه که هر جنس نری از 

 رسوند.شد خودش رو میکنار من رد می

 «ی من؟چی میخوای تو از زن و بچه -

 سپهر خندید و دوباره موهام رو بوسید. 

 «خواهر خودم بودهگمشو. زنم زنم نکنا... اول  -
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 دستش رو کشید و خودش بغلم کرد. 

 «دیگه حاال زن منه. تو برو پیش زن خودت -

 «، پس فردا نیای بگی ویدا خواهرمه و فالن و بیساراوکی آهان -

 ی ویدا از داخل آشپزخونه اومد و سپهر لبخند زد. ای خندهصد

 «نمیگم... -

 «سیاوش به همین زودی فروختی منو؟ -ویدا

 «دیگه شوهر کردی رفتی دنبال کارت دیگه -

 ام رو بوسید. سپهر قهقهه زد و رفت سمت ویدا و سیاوش گونه

 «هافشارت میافته -

 مظلوم نگاهش کردم. 

 «دلم میخواد... -

 «حال شیترسم فشارت بیفته بیمی -
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 «آخه دلم میخواد -

ای ات به سوزش نیفته، به جمیدونم فدات شم.... کم کم سعی کن بذاریش کنار دوباره معده -

 «آلوچه به این فکر کن شام چی دوست داری بخوری هوم؟

تم و از دسهارو باال و پایین میکردم که سیاوش خیلی آروم ظرف آلوچه رتوی ذهنم داشتم غذا

 چپ نگاهش کردم. گرفت و داخل یخچال نو ویدا گذاشت و برگشت. چپ

 «گولم میزنی با فکر غذا؟ -

 خندید. 

 «جون بخواه. بگو چی میخوای؟ -

 «بگو سپهر برام پیتزا متری بخره -

 «چشـــــــم دیگه چی؟ -سپهر

 «دیگه همین -

 سیاوش زانو زد جلوی پاهام. 
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 «گه؟حالت تهوع که نداری دی -

 «نه... -

 «باشه. چیزی نمیخوای؟ -

 «نه... -

 «اگرم میخوای شام نمونیم میریم خونه. مشکلی نیست -

 «ام سر میرهنه بمونیم. خونه حوصله -

 «باشه... -

دیگه  یبلند شد و دوباره رفت به سمت سپهر که میخواست لوستر رو وصل کنه. یک هفته

م. کمی شکمم جلو اومده بود اما خیلی مشهود کیلو چاق شده بود 3شون بود و من عروسی

د ی دلبازی بود، حدورو زیر نگاهم گذروندم، خونهسر تکیه دادم به پشتی مبل و خونهنبود. 

ای که با کمک سیاوش اش امروز کامل رسیده بود، جهیزیهمتر با دو اتاق خواب. جهیزیه 100

خوابش رو خریده بودم. همه چیز  و رضا و خود ویدا خریداری شده بود و من هم ست اتاق

ال دوباره سهم که زده بودم عید اومده بود. خوب بود و بوی عید بود که میومد. دوباره چشم به
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جدید؛ با یک فرق، امسال حتما بعد از سال تحویل با خوشحالی به بابام زنگ میزدم و یک 

، خوابم رو رفتم توی مبلشد. بیشتر فکرد و بزرگ میفسقلی شکمو هم داشت از من تغزیه می

سید رآلود بودم و هر جایی که دستم میمیومد، از وقتی این فسقلی توی شکمم بود همش خواب

خوابیدم. همون طور که سر تکیه داده بودم به پشتی مبل تک نفره، خوابم برد و بعد از می

ی و بل راحتدقایقی بوی تن سیاوش رو تشخیص دادم که بلندم کرد و من رو خوابوند روی م

 پتویی نرم و گرم کشید روی تنم.

 سیاوش

ای هکه بریم سونوگرافی و جنسیت فسقلی مشخص بشه، دربرابر سوال پسر بود! پسر... تا امروز

ترانه که فکر میکنی پسره یا دختره؟ یا اینکه پسر دوست داری یا دختر؟ مقاومت کرده بودم. 

بال ق میکرد و میگفت میدونم پسر دوست داری، هم میدید که از من حرفی در نمیاد اخم وقتی

-خندیدم و میمنم می ات دختر آوردم حق نداری هیچی بگی!ولی اگر بر بهم گفته بودی

اشه ی اولم پسر ببوسیدمش. اول از همه دوست داشتم که سالم باشه و بله، دوست داشتم بچه

دم برای این پسر کوچولوی ام همین رو دوست داره و خدارو شاکر بوو میدونستم که ترانه

 دوست داشتنی. 
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 «ات رو دوست دارما...این خنده -

هاش رو دوست داشتم. این مدت صورتش انگار سفیدتر چرخیدم و نگاهش کردم. رنگ گونه

 تر شده بود. زد. زنم خوشگل بود و خوشگلهاش به قرمزی میاز همیشه بود و گونه

 «ای؟چه خنده -

 «اس... من که میدونستم پسر دوست داریروی لبت یه ته خنده -

 لبخندم عمیق شد و دستش رو گرفتم. 

 «نه که تو دوست نداشتی -

شم آره. ولی وقتی این نینی اومد توی دلم فقط هی میگم خدایا سالم باشه... قبل اینکه حامله -

 «همین

 «ی منم همینه...میدونم قربونت برم. به جون خودت که خواسته -

 «ی بذاریم حاال؟اسمشو چ -
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بهش تحقیق کن... به یه من خیلی تخصص ندارم توی این موضوع، خودت یه کم راجع -

 «کنیم. خوبه؟بندی برس بعد باهم انتخاب میجمع

 «خوبه -

 «شام چی بخوریم سرتق؟ -

 هاش رو جمع کرد و رفت توی فکر. لب

 «نمیدونم... -

 «دلت چی میخواد؟ -

 «بستنی -

 د. خندیدم و اخم کر

 «چرا اخم میکنی حاال؟ -

 «های من میخندی... اصال نمیخوامهمیشه به هوس -

 نچی کردم. 
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 «ای میخوای؟ات خب... حاال بگو چه بستنیمسخره که نمیکنم... دلم میره برای اون هوس -

 ید. پرسهاش رو جمع کرد و فکر کرد. انگار میرفت توی دلش و از اون فسقلی میدوباره لب

 «م داره.... از اینا که توش خامهسنتی.. -

 «چشم... -

 «نشه... امشون اندازهولی خیلی چاق شدم سیاوش... نکنه اون لباسی که خریدم واسه عروسی -

 «اون که مدلش گشاده قربونت برم... -

 «نمیدونم حس میکنم دارم میترکم -

 «ات اشتباه میکنه...نه حس -

 «شب یادم بنداز برم بپوشمش -

 «ی چی؟برا -

 «ام نشد یه فکری کنم...اگه اندازه -

 «هاچه فکری مثال؟ واسه همین لباس یه هفته منو بردی آوردی... پس فردا عروسیه -
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 اخم کرد.

 «من که گفتم نیا -

 منم اخم کردم.

 «فرستادم خرید؟رو تنها میزن حامله -

 «پس غر نزن -

 «ی استرس نداشته باش...ته الکغر نزدم. میگم وقتی نمونده اونم اندازه -

 «پوشمشحاال میرم می -

 «باشه... -

هران های تسکوت شد و بعد از دقایقی دیدم آروم میخنده. اخم ناشی از رانندگی توی خیابون

 رفت و لبخند زدم. 

 «چیه؟ -
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ونستی دفقط قیافت اون لحظه که دکتر گفت مهمونی تعیین جنسیت ندارید؟ تو اصال نمی -

 «قضیه چیه...

 دوباره خندید و پوفی کردم. 

و رهنوزم دقیق نفهمیدم چیه به خدا... هی اصرار داشت شما مطمئنید میخواید بدونید جنسیت -

 «جشن و مهمونی ندارید؟... میخواستم بگم نه پس بیکار بودیم پاشدیم شب عید اومدیم اینجا

 اش عمیق شد.خنده

همه بعد فی منو میافی، دکتر جنسیت بچهبابا چیز خاصی نیست... مثال من میرم سونوگر -

بهم نمیگه، به کی میگه؟ مثال به خواهرم یا دوستم. اونا هم میرن سفارش کیک یا بادکنک 

-و میهاربادکنکبُریم یا کیک رو می نسیت، بعد من و تو توی مهمونیمیدن نسبت به ج

همیم دختره فاگر صورتی میفهمیم پسره، آبی بود میرنگ داخل بادکنک یا کیک  ترکونیم. اگر

 «شیم مثال...و سورپرایز می

 هم گره خورد.ابروهام به

 «چه لوس -



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1263 
 

 «ها دوست دارناز نظر تو لوسه، بعضی -

تو دوست نداشتی؟ ترانه من از این چیزا سر در نمیارم خودتم میدونی... اگه هر کاری الزمه  -

 «بکنیم، بگو بکنیم. خب؟

 بازوم. سر جلو آورد و چسبوند به 

ی این روزا کنارمی، برام بسه... توی این حال و هیچ کاری الزم نیست... همین که هر ثانیه -

 «شرایطم هیچی جز تو نمیخوام

 «و بستنی -

 ام باال رفت. مشت کوبید به بازوم و جدا شد. صدای خنده

 «نرو قهر نکن -

 «هامو بهت بگمدیگه پشت دستمو داغ کنم هوس -

 شد. ام قطع نمیو بوسیدم، ولی خنده دستش رو گرفتم

 «به من نگی به کی بگی؟ -
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 «به سپهر میگم -

 «ها...بُرم از خونهسپهر غلط کرده. پاشو می -

 چپ نگاهم کرد. چپ

 «ها...دیگه یه جورایی شوهر خواهرته -

 «هر کی میخواد باشه -

 «حسود -

 «تو هر دردی داری به خودم بگو -

 «نینمیگم تو مسخره میک -

 «من غلط بکنم... -

م هوا برگشت سمتم و ذوق زده نگاهچیزی نگفت و دوباره چند دقیقه رفت توی فکر و بعد بی

 کرد.

 «سیاوش؟ -
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 «جانم؟ -

 «کی چاغاله بادوم میاد؟ -

بار آتیشی نگاهم کرد و روش رو برگردوند و تا خود بستنی ام باال رفت و اینصدای شلیک خنده

 مُردم...یدم. براش میاش رو کشفروشی منت

شد لباس حریر قرمز رنگ خیره شدم. کمی لپ آورده بود که باعث می به زنم، توی اون

ام رو زده بود و موهاش ساده تر به نظر بیاد. رژ قرمز رنگ مورد عالقهاش عمیقهای گونهچال

رضا  ارحرکت کنجمع شده بود پشت سرش. داشت با یک دختر خانمی صحبت میکرد و من بی

چیز. باالخره اون روز رسید. عروسی ویدا. عروسی دختری که وقتی ایستاده بودم و مراقب همه

نگاهم به نگاهش خورد، حس کردم باید زیر بال و پرم بگیرمش. حاال اون دختر مظلوم، با 

های خاکی رفته بود و دختری اومده بود زیبا و دوست داشتنی، با لباس سفیدی که بی لباس

کسی خیلی اذیتش کرد اما تالش کرد و مدام دختری که تنهایی و بیبهش میومد.  اندازه

 خودش رو تغییر داد تا به بهترین خودش برسه. 

 «دست سپهر درد نکنه. خیلی عروسی خوبی گرفته -
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 «آره... -

 «دختر ماهم کم نداره از هیچی... -

 «آره... خداروشکر -

 «ترانه؟ چه خبر؟ چه میکنی با دوران بارداری -

بخشه. فقط میترسم اذیت شه، گاهی بدخواب میشه، حالت تهوع میگیره، اما خداروشکر لذت -

 «های دکترش خیلی بدحامله نیست...طبق گفته

 «کال این دختر همه چیزش خوبه -

 لبخند زدم. 

 «آره... -

 «ش؟اکی مشخص میشه جنسیت -

 «پسره -

 ابرو باال برد و متعجب نگاهم کرد. 
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 «عا؟ االغ چرا نمیگی؟واق -

 «عروسی دور هم جمع شدیم بگیم... آره... خواستیم بعد -

 بغلم کرد.محکم 

 «آخ پسر... چه کنیم ما باهم... جنسم جور شدآخ -

 «فقط میتونی بهش ورزش یاد بدی، فکر اینکه فحش یادش بدی بنداز دور -

 جدا شد و قهقهه زد. 

 «گمشو به تو چه اصال -

 «به کی چه بینیحاال می -

 «چی شده؟ -

 اش رو بوسیدم. ترانه بود. دست انداختم دور کمرش و شقیقه

 «هیچی به رضا گفتم پسره -

 لبخند زد. 
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«خوشحال شدی توام رضا؟ مثل این رفیقت؟ -

«ات روآره پس چی؟ یه ورزشکاری بار بیارم بچه -

«ی من آدم باشه کافیه... خودش راهش رو پیدا میکنه...بچه -

بخند به لبم اومد. ل

«مامانش مثل شیره، اصال نیاز نیست من چیزی بهت بگم رضا جون -

«نیاز نیست شما اجازه بدین، خودش میاد سمت عمو جونش -

ای باال انداخت.ترانه شونه

«کل برو یه دور بزن ببین همه چیز اوکیه یا نه...عمو جون به جای کل -

اش رو بوسیدم.بار گونهبه شکم ترانه و این رضا بی حرف جدا شد و من دست کشیدم

«اِ نکن... -

خندیدم. 

«چرا؟-



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1269 
 

 «کشمخجالت می -

 «خجالت نداره. میخورمت من همینجا -

 خودش رو کمی کنار کشید. 

 «سیاوش میگم... -

 «چی شده؟ -

 «ببین بابام به نظرت میاد؟ -

 «به نظر من میاد -

 «استرس دارم... -

 «چرا؟ -

ی جدا شدن، از اول عروسو فامیل سپهر اینام نمیدونن فک  چطوری میشه آخه... بعدمیدونم ن -

 «هی ازم میپرسن پس بابات کو...

 «اهمیت نده -
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 «میدونی که برام مهم نیست، اما نمیدونم چرا دلشوره گرفتم -

 کش روشینه، کادوشو میده، تبریعزیزدلم... میشه بهش فکر نکنی؟ بابات میاد یه گوشه می -

 «میگه و میره، مامانتم سرش با دوستا و فامیالی خودش گرمه

 «بعد این همه وقت این اولین باره میخوان همو ببینن. یه وقت بحثی چیزی نکنن؟ -

 «ان؟مگه بچه -

 «تونن باشننمیدونم. می -

 ام گرفت. راست میگفت. خنده

 «یه چیزی میشه، استرس نداشته باش -

 .«یا خدا... اومد سیاوش.. -

 پرسی میکرد. نگاهش رو دنبال کردم و به فریدون افخم رسیدم که با پدر سپهر احوال

 «بریم زودتر پیشش... بیا -
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ش مردی که از و به سمت پدرش کشیدم. پدرش اومده بود، فریدون افخم... دستش رو گرفتم

ه . کنارش کبیزار بودم و حاال... نمیدونستم بهش چه حسی دارم، هر چه که بود بیزاری نبود

 اش کرد و لبخند زد.شکم کمی برامده مارو دید و با دیدن ترانه، نگاهی به رسیدیم

 «خوبی بابا؟ -

 ترانه جلو رفت و در آغوشش گرفت. 

 «تو خوبی؟ خوب کردی اومدی -

 ی دخترش رو بوسید و جدا شد. گونه

 «شکر خوبم. تو چطوری سیاوش؟ -

 دست دادیم. 

 «خداروشکر. خوش اومدید -

 «فدات. مبارکه -

 «قربون شما... بفرمایید... -
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ل ای که وسایترانه مضطرب نگاهم کرد و من پلکی زدم و همراه افخم به سمت میز و صندلی

ها خواستم که پذیرایی کنند و ترانه رو دیدم که خودمون روش قرار داشت رفتم. از مهماندار

نارش ک! پیش مادرش بره یا پدرش کهکرد مضطرب وسط باغ ایستاده. شاید داشت فکر می

 رفتم و دستش رو گرفتم. 

 «کم پیش مامان، بعد میریم پیش بابات. خب؟بیا بریم یه -

ت ای نشسته بودند. از حالحرف سری تکون داد و رفتیم سمت میزی که مامان و خانم دیگهبی

ینه انه بشصورتش فهمیده بودم که همسر سابقش رو دیده. لبخندی زدم و کمک کردم تا تر

 روی صندلی.

 «چیزی احتیاج ندارید؟ -

 نگاهش باال اومد و لبخند زد. 

 «نه عزیزم ممنونم... یه کم بشین همش این ور اون وری... -

حرف نشستم کنار ترانه. ترانه دست دراز کرد سمت بطری آب معدنی و زودتر خم شدم و بی

 دیک کردم به گوشش.براش آب ریختم و بعد لیوان رو به دستش دادم و سر نز
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 «باز حالت تهوع گرفتی نبات؟ -

 سری به عالمت مثبت تکون داد.

 «چرا زیبارو نیاورده؟ -

ای دیگه آب خورد و آروم م. ترانه جرعهیمامان بود. هر دو مبهوت سر برگردونیم و نگاهش کرد

 لب زد.

 «زیبا خیلی وقته برگشته -

رد، تردید پر کرده بود تمام وجودش رو، بعد مامان جمع شد و چند لحظه نگاهمون ک هایچشم

 نفسی بیرون داد و پوزخندی زد. 

 «اونم حتما دلش رو زد -

 ترانه با درموندگی نگاهم کرد و من دستش رو فشردم.

هام به نباتم بود که کمی حالت تهوع گرفته و نا آروم بود. مجبور شدم تا آخر عروسی چشم 

بیارم بهش پیشنهاد رقص دونفره بدم و ترانه هم با  برای اینکه از اون حال و هوا درش
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ش متعجب نگاهم کرد و من دست دراز کردم سمتش و به سمت پیست های جادوییچشم

 ...مونام بود. هم اون، هم پسر کوچولوی سه ماههرقص بردم. تمام زندگی
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 سیاوش

ماهه شده بود. پنج ماهی که هم سخت بود هم شیرین. صبح که بیدار شد گفت دلش زنم پنج

 نون بربری با خامه و عسل میخواد، حاال خرید کرده رسیده بودم خونه. 

 «ترانه؟ -

جوابی نداد، نگران وسایل رو گذاشتم روی اپن و به سمت اتاق رفتم. پشت به در نشسته بود 

 روی تخت.

 «زم حالت خوبه؟عزی -

هاش قرمز و صورتش خیس بود از گریه. خون هجوم آورد به برگشت و نگاهم کرد. چشم

 صورتم. زانو زدم جلو پاهاش. 

 «چی شده؟ -

 اش شدیدتر شد انگار. گریه

 «ترانه چی شده؟ -
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اش گرفته بود، لیوانش که هنوز هاش، میخواست حرف بزنه و سکسکهدست کشید به چشم

 ای خورد. ود رو به دستش دادم و جرعهکنار تخت ب

 «آروم باش. چیزی نیست -

 نفسش رو بیرون داد.

 «چندتا نفس عمیق بکش عزیزدلم، بعد واسم تعریف کن چی شده... -

 چند نفس عمیق کشید و من کمرش رو نوازش کردم. 

 «میگی چی شده؟ -

 بغض کرده نگاهم کرد.

 «نه -

 «چرا نه؟ -

 «نمیخوام بگم -

 «ی همه چیز رو بهم بگی...میتون -
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 هاش.دوباره اشک نشست به چشم

 «میخندی بهم... -

 «خندم به خدا... بگو به مننمی -

 دوباره زد زیر گریه.

 «ام نمیشه...هام اندازهکفش -

 هام.هق کرد و من مبهوت خیره شدم به صورتش و متاسفانه خنده اومد پشت لبهق

 «دیدی گفتم میخندی... -

تر شد. خودم رو لعنت کردم و تنش رو به بغل گرفتم. حاال اونقدر شکمش بزرگ دیداش شگریه

 سید.ربود که به راحتی نمیتونستم تنش رو بچسبونم به تنم. مانع شد اما زورش بهم نمی

 «غلط کردم -

 «ولم کن... -
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ینا ا یغلط کردم گریه نکن...میریم کفش میخریم برات قربونت برم... بعدش دوباره همه -

 «ات میشهاندازه

، ام نیست... دلم لباسام رو میخوادنمیشه... من چاقم... هیچ کفشی پام نمیره... لباسام اندازه -

 «حاال چی بپوشم برم موسسه؟ من هیچی ندارم بپوشم...

 دست کشیدم به موهای مثل ابریشمش.

چهار  نت برم... ولیترین زن دنیایی... اینا همه طبیعیه قربوپوشترین و خوشتو خوشگل -

ن ات یه جور دیگه بود االموقع خوشگلیکم میشه مثل قبل... اونی اینا کمماه دیگه همهپنج

 «یه جور دیگه... تو که میدونی من واسه این انگشتای تپلت میمیرم آخه... چرا غصه میخوری؟

ت زیاد بهانه هاش. این چند وقها با پشت دست کشید به چشمآروم ازم جدا شد و مثل بچه

گرفت. درکی از حالش نداشتم اما با مطالعه و صحبت با دکتر فهمیده بودم مثل دوران می

م شه. مهم نبود، تا ابد میتونستها زیاد میهاش این حالتپریودی با باال و پایین شدن هورمون

 ترین کار دنیارو میکرد.نازش رو بکشم. ترانه داشت سخت

 «هیچ لباسی ندارم... کفشامم پام نمیره من نمیرم موسسه امروز. -
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 «دورت بگردم، این همه لباس خریدیم، کفش راحت خریدی... -

 «دوستش ندارم -

 «ات رو بپوشخب اون یکی کتونی -

 «به لباسام نمیاد -

 «ات رو کنسل کن بریم خرید. خوبه؟خب باشه، زنگ بزن جلسه -

 ی آویزون نگاهم کرد. لوچهوبا لب

 «ی خرید ندارملهنه. حوص -

 «خب دوست داری چیکار کنیم؟ -

 «گشنمه -

 بلند شدم و دستش رو گرفتم. 

ریم که چیکار گیبیا برات نون بربری گرفتم تا داغه بخوریم، بعدش که سیر شدی تصمیم می -

 «کنی
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 بلند شد و دست پشت کمرش گذاشتم. 

 «ام خریدی؟خامه -

 «بله -

 «توام باید بخوری -

 خوردم. ام رو خنده

 «میخورم -

 «هیکل باشیوقتی من چاقم تو نباید اینجوری خوشتیپ و خوش -

 خندیدم. 

 «چرا؟ -

 «میدزدنت ازم... از اون منشی جدیدتونم خوشم نمیاد -

 ام باال رفت. قهقهه

 «طور...منم همین -
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 در جواب اخمی کرد و نشست روی صندلی. صبحانه رو چیدم روی میز و نشستم رو به روش.

 ام رو مزه مزه کردم. بدون معطلی شروع کرد به خوردن. قهوه

 «خب حاال اصال موسسه چیکار داری؟ -

 م. ها تماشاش کناش رو قورت داد. اینقدر قشنگ و با اشتها میخورد دلم میخواست ساعتلقمه

جون زنگ زد گفت برای تابستون دوست دارن یه بازارچه توی خود حیاط موسسه نرگس -

 «باشن... نظرم رو خواست، منم گفتم میام حضوری صحبت کنیمداشته 

 «ات رو بخور، اگه خواستی بری میبرمت، اگه نه میخوای ببرمت پیش مامانحاال صبحانه -

 «بهش گفتم میام، دیگه زشته نرم... -

 «اگه حوصله نداری مشکلی نیست. زنگ میزنم میگم نتونستی -

 «شمز شده، تا تو بیای میمیرم و زنده میام سر میره... روزا درانه حوصله -

 «قربونت برم من که میگم بگو مامان یا لیدا بیان پیشت... خودت دوست داری تنها بمونی -

 «ی کسی رو ندارمحوصله -
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 «چرا؟ -

 «دوست دارم به کارای خودم برسم و هر موقع میخوام غذا بخورم و هر موقع میخوام بخوابم... -

 «ری همینه دیگهی مامانم بخونه -

 «تر میشمچاقنه اونجا هی دم به ساعت چیز میز میدن به خوردم.  -

خدا هربار زنگ میزنی میگم خدایا چیزیش نشده ی دیگه. بهمیگم که اینکارو نکنن دفعه -

 «باشه

 «ماهش گذشته سیاوش. روزای سختش مونده هنوزفعال پنج -

 «بیشتر خونه بمونم... میدونم، واسه اون موقع کارامو جور میکنم -

 «خامه بخور... -

 مظلوم نگاهش کردم.

 «میدونی که دوست ندارم -

 «دوست داری از عمد نمیخوری. مگه کسی هست خامه دوست نداشته باشه؟ -
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 رو گرفتم از دستش. ای بزرگ مقابلم گرفت. لقمهاین رو گفت و لقمه

 «احساس تنهایی نکنمکم چاق شو من تر؟ یهچه معنی داره هر روز رو فرم -

 «تری میدونم...هیکلاون بچه بیاد بیرون از همیشه خوش -

 «ات رو بخور الکی برام زبون نریز سیاوش...لقمه -

هاش رو عوض کنه و بعد هر دو نشستیم داخل صبحانه که تموم شد کمکش کردم تا لباس

شته بودمش روی خورد و گذاماشین و من میروندم سمت موسسه. موبایلم مدام زنگ می

 ی امروز صبح نرسیده بودم و نمیخواستم ترانه بفهمه و ناراحت بشه.سایلنت، به جلسه

 «کی بیام دنبالت نبات؟ -

میدونم صبح کار داشتی و به خاطر من وایسادی، نمیخواد بیای دنبالم، کارم تموم شه یه  -

 «گیرم میرم پیش مامان...ماشین می

 «ود... بعدم نمیخوام ماشین بگیری، میام دنبالتتر نبکارم از تو که مهم -

 «من شاید یه ساعت کارم طول بکشه، تو میخوای بری برگردی؟ -
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 «راهی نیست -

 «سیاوش اذیت نکن... -

 «هارو میفرستم دنبالتیکی از بچه -

 «ی اونا، شاید بود اومد دنبالمباشه حاال... اگر شد زنگ میزنم به سپهر میرم خونه -

 «تو کارت تموم شد به من زنگ بزنحاال  -

 «چشم عزیزم -

 دستش رو فشردم. 

 «شاید بارون بگیره، لباس گرم پوشیدی؟ -

 «آره یه ژاکت برداشتم واسه اطمینان... -

 «خوب کردی -

 «کی بریم خرید سیسمونی؟ -

 اش و نوازشش کردم.دست راستم رفت سمت گونه
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 «بابات میگفت سیسمونی با منه... -

 «م همین رو میگفتمامانم -

 «خدا بخیر کنه -

نه به مامان میگم بابا میگیره، اون بهتره پولش رو نگه داره واسه خودش... کار که نمیکنه...  -

 «نیازش میشه

 «آره خوب کردی. البته که باباتم نیاز نیست بخره، خودمون میتونیم بگیریم -

 «تر میگیرنی دخی اول رو خانوادهمیتونیم اما رسم اینه که بچه -

 «رسم؟ از کی رسم و رسومات برای شما مهم شده ترانه خانم؟ -

 اش رو فشردم.خندید و چونه

بحث پولش نیست، اما باورت میشه دوست دارم بابام برام یه کاری بکنه؟... نمیخوام چیزی  -

مه، هرو به تو ثابت کنما... ولی... انگار دلم میخواد به خودم ثابت شه که زندگی من براش م

هام هم سیسمونی بده نه ی بچهدوست دارم یه کاری برام بکنه. واسه همین اگر بخواد به همه

 «نمیگم
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 اش رو گرفتم بین دو انگشتم. ابرو باال بردم و چونه

 «هات؟ چندتا میخوای بیاری؟اِ؟ بچه -

 ای باال انداخت. لبخندش عمیق شد و شونه

 «شته باشیم، شایدم سه تا...اگه شما کمک کنی دوست دارم دوتا دا -

دستم رو گذاشتم رو شکمش و دست کوچکش که حاال کمی تپلی شده بود گذاشت روی 

 دستم.

 «داری کنیم؟دار شیم یا کمک کنم نگهکمک کنم بچه -

 های سرخش بودم. خندید و بعد لب جمع کرد. عاشق گونه

 «هر دو... -

 «ره قول میدماگه قول بدی مثل خودت چال لپ داشته باشن آ -

 فشاری به دستم که روی شکمش بود آورد. 

 «این فسقلی رو که میدونم داره... -
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 «از کجا؟ -

 «کنم... ولی میدونم همه چیزش مثل تو میشه... غیر چال لپش که به من میرهحس می -

 «خدا نکنه مثل من شه... میمونه روی دستت -

 «و باالش، هیکلش، چشماش، موهاش... اِ... اذیت نکن. من از خدامه مثل تو شه، قد -

 ام گرفت.خنده

 «موهاش؟ -

 «آره... مشکی براق -

 «واسه تو مشکی کدره؟ -

 «دار ترههاش لخته... تو یه کم موهات حالتنه واسه من ریشه -

 «اینقدر ریز شدی یعنی توی این قضیه؟ -

 «آره پس چی؟ -

 «خوبه... -
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ثل تمام این چند ماه. عادت کرده بودم به ساکت چند لحظه چیزی نگفت و رفت توی فکر. م

 ی دیگه صدام میکنه.اش. لبخند کمرنگی زدم، میدونستم تا چند ثانیهشدن آنی

 «سیاوش؟ -

 تر شد.لبخندم عمیق

 «جونم -

 «چرا تکون نمیخوره؟ -

 «باز نگران شدی الکی؟ -

 «آخه دیگه االن وقتشه -

... بعدم تو حرکت آرومش رو حس 22تا  18ین ی نوزدهیم، دکتر گفت باالن توی هفته -

 «میکنی دیگه... پس یعنی خوبه

 «اگه تا اون موقع لگد نزنه چی؟ -
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ترانه این حرفارو نزن خواهشا خب؟... پسرت خوابالوئه مثل خودت. بعدم تو که میگی حس  -

 «های آرومش رو، فقط لگدش رو میخوای؟میکنم تکون

 «آره -

 «اونم میزنه توی این چندروز. حاال ببین -

 «باید حس خیلی عجیبی باشه -

 «کاش منم میتونستم حس کنم -

 ی بلندش فضای ماشین رو پر کرد و من لبخند زدم. صدای خنده

 «شما مردا عمرا بتونید حاملگی رو تحمل کنید... -

نه... کخدایا چطوری تحمل میشدی من میگفتم میدونم، نمیتونیم. همون ماه به ماه پریود می -

 «رو که اصال...این یکی

 «خوبه که میدونی خودت -

 دستش رو بلند کردم و بوسیدم. 
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کنم که داری چه کار سختی میکنی و بابتش ازت ممنونم. بدون که من میدونم و درک می -

 «مکنه من انجام میدات کم میای این بار رو از روی دوشهرکاری باشه که بدونم ذره

 «میدونی چی این بار رو کم میکنه؟ -

 ابرو باال بردم.

 «چی؟ -

 «شب با یه بغل گوجه سبز بیای خونه -

 «دوباره مثل اون روز نمیگی یه ساعت پیش دلم میخواست و االن دلم نمیخواد؟ -

 «نه االن حس میکنم که حتما شب هوس گوجه سبز میزنه به سرم، مخصوصا نصفه شب -

 «یگه چی؟گیرم. دچشم می -

 «نمیشه بگیریم فریز کنیم واسه چند ماه دیگه؟ اون موقع اگه هوس کنم چی؟ -

 «ریزم به سرم تو نگران نباشیه خاکی می -

 «اِ نه خدا نکنه -
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 پارک کردم جلوی موسسه. 

 «تو نمیای؟ -

 «ی بعددوست دارم بیام اما خیلی کار دارم آموزشگاه. ایشاهلل دفعه -

 دوشش و در رو باز کرد. کیفش رو انداخت روی

 «باشه پس، مراقب خودت باش... -

 حرف پیاده شدم تا کمکش کنم. ارتفاع ماشین زیاد بود و سختش بود. بی

 «خودم میومدم... -

 دست انداختم دور کمرش و پایین آوردمش. 

 «خطرناکه... -

 «پریدم پشت پاترولم...خیر مثل شیر مییاد اون زمان به -

 ی موهاش رو دادم پشت گوشش. جلوبازش رو صاف کردم و تره ی مانتوییعقه

 «رسیم دوباره نبات. برو داخل اینجا نمون... کارت هم تموم شد زنگ بزنبه اونم می -
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 «باشه... -

 «مراقب خودت باش -

 «باشه توام... -

ام! رو به روی این رفت سمت در و من رفتم و نشستم پشت فرمون. دیدن زنم، زن و بچه

و  و نوجوونی وسسه، جایی که درش بزرگ شده بودم عجیب بود. در تمام مدت بچگیم

ام، پاش رو اینجا بگذاره و حاال دیدن این ام فکر نمیکردم روزی همسرم، مادر بچهجوونی

ای هتصویر هزارجور حس و حال بهم میداد. از الی در باز حیاط دیدمش که نزدیک شده به پله

که پاش رو بگذاره روی اولین پله برگشت و نگاهم کرد و اون لبخند ورودی و قبل از این

گرش رو زد و بعد وارد ساختمان شد و من با لبخندی عمیق به سمت محل کارم رفتم. معجزه

 لرزوند.های اول دلم رو میاین زن، هنوزم مثل روز

 ترانه

هوع بهم کمی حالت تتوی ساختمون بوی اسفند میومد، بویی که همیشه دوست داشتم و حاال 

ی اها که توی اتاق شیشهداده بود. کیفم رو جا به جا کردم روی دوشم و با چند تن از معلم
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یدن ای زدم به در و با شننشسته بودند سالم و علیک کردم و بعد رفتم سمت اتاق مدیر. تقه

رو به روی  راحتی بفرمایید داخل رفتم. با دیدنم لبخند مهربونی زد و با دست اشاره کرد به مبل

 میزش.

 «خوش اومدی مامان خانم... خوبی؟ -

 «ممنونم شما خوبین؟ ببخشید یه کم دیر شد -

 «نه عزیزم چه حرفیه... ممنونم منم خوبم به لطف تو -

نشستم روی مبل راحتی و کیفم رو کنار گذاشتم. یاد اولین روزی افتادم که سیاوشم رو دیدم، 

هایی باد کرده و اخم. عجیب بود نه؟ اون صورتی زخمی و چشم همینجا، توی همین اتاق، با

 ام بود. مرد حاال پدر بچه

 «چه خبرا؟ سیاوش چطوره؟ -

 «ی بعدی میامخوبه منو رسوند اما کار داشت گفت دفعه -

 «اش سنگین شدهسایه -

 «سرش خیلی شلوغه... -
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بابت مشکالت موسسه راحت وار شده هم یه کم خیالش از میدونم عزیزم. هم دیگه عیال -

 «شده... با لطف و وجود تو

 لبخند زدم و شالم رو روی سرم درست کردم. رنگش رو سیاوش انتخاب کرده بود، سرخابی.

 «خواهش میکنم کاری نکردم... -

 «خب من زودتر برم سر اصل مطلب که توام اذیت نشی زودتر بری استراحت کنی -

 «من در خدمتم -

 ای یا جشنی با کمک تو ترتیب بدیم اما نه به اون شکلیها گفتیم یه بازارچهمن و باقی معلم -

ا هکه توی این چند سال با اسپانسر و اینطور چیزا گرفتیم. یه چیزی که صفر تا صد پای بچه

باشه، بازی کنن، نقاشی کنن، بگن و بخندن. مثل یه کارگاه یه روزه... هم کار تیمی رو یاد 

 «شی هم ببینن این وسط...بگیرن هم یه آموز

 دست گذاشتم روی شکمم. عادت جدیدی بود. 

فکر خوبیه. اینکه یاد بگیرن از نظافت تا چیدمان و جمع کردن یه همچین ضیافتی رو یاد  -

 «بگیرن خیلی عالی میشه...
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ها هنوز مشکل دارن، حتی هاشون توی نظافت و اینطور چیزآره تالش ما هم همینه. خیلی -

ه به اینکه توی این با. برای همین خواستم یه کم معنی تیم ورک رو بفهمن. حاال راجعهبزرگ

 «هایی بدیم چیه؟اصطالح جشن چه چیزایی بیاریم و چه آموزش

 «ی سنی میتونن شرکت کنن؟ها با هر ردهی بچههمه -

 «آره. همشون. دختر و پسر -

هنوز درگیر انتخاب رشته نیستن،  سال که 14تا  3ی سنی خب... به نظر من برای رده -

بیشتر وسایل بازی و سرگرمی بذاریم، حاال مثل فوتبال دستی، دارت، از این تشک بادیا، زمین 

ا هسال، میتونیم یه چندتا غرفه درست کنیم و شغل 18تا  15نت و غیره. برای سن بازی، گیم

و آموزشی که براشون  ایهای مختلف رو بهشون معرفی کنیم. نه به شکل مدرسهو رشته

کننده باشه، شکل جذابش. مثال یک معمار میتونه با یه ماکت کارش رو به تکراری و دلسرد

سین کشه، یه موزیای که همونجا توی فضا داره میها توضیح بده، یه نقاش با یه نقاشیبچه

وی یت فقط تها باید بدونن که موفقهای دیگه که خیلی زیاده... بچهبا موزیک زنده و مثال

 «العاده بشن...دکتر و مهندس و وکیل شدن نیست و مثال میتونن یه پیانیست فوق
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 ر.گکرد. با لبخندی تحسینزیر چانه نگاهم میتکیه داده بود به صندلی بزرگش و دست

 «نمیدونم چه کاری خوبی کردم که خدا تورو گذاشت جلوی پام... -

 خجالت کشیدم و لبخندی زدم. 

 «ینجوری...نگید ا -

 ای به در خورد.تقه

 «بفرمایید... -

در باز شد و الله سرش رو داخل آورد. سالمی با لبخند به من کرد و من هم سالمی با لبخند 

ی خوبی باهم برقرار کرده بودیم و اون هم حاال استخدام رسمی دادم. توی این مدت رابطه

 گرفت. هرچند کم. اینجا بود و حقوق می

ها... اول به بچهمی شرمنده... یه آقا و خانمی اومدن، یه سری سوال دارن راجعخانم رست -

عظیمی ایشون گفتن این داستان برای قبل از حضورشون هست فرستادمشون پیش خانم میر

 « و اطالع ندارن، گفتن که خانم و آقارو بفرستم پیش شما...
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ونستم دکرد و تا اونجایی که میمی خانم میرعظیمی نزدیک به پونزده سال بود که اینجا کار

ها داشت، اینکه از کجا اومدن، شناسنامه داشتن یا نه، به هر کدوم از بچهاطالعات زیادی راجع

رده ای گم کست یا نه و ... میدونستم که هرکس بچهچند سالگی اومدن، اسمشون اسم واقعی

 تش پیش میرعظیمی.جون میفرستای به فرزندخوندگی بگیره نرگسیا میخواد بچه

 «شون کن بیانراهنمایی -

 الله چشمی گفت و در رو بست.

 «اگر کار دارید میخواید من برم بیرون؟ -

های گمشده بپرسن... به بچهنه عزیزم چه حرفیه. چیز پنهونی نداریم. حتما میخوان راجع -

 «اینقدر جدیدا زیاد میان که نگو

 «ها...بیچاره -

ای به در خورد و بعد زن و مردی داخل اومدند. زنی با قدی متوسط، هتق بعد از چند لحظه

ری هایی نافذ، انگشتموهایی خاکستری، صورت گرد و سفید و پر از غم. مردی بلند قد، چشم

عقیق به دست و عصای که انگار احتیاجی بهش نداشت. حس غریبی بهم دست داد، انگار که 
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ه احترامشون ایستادم و سالم کردم. نگاهشون رفت روی جا دیده بودم. کجا؟ باین مرد رو یک

 جون تعارفشون کرد که بشینند رویشکمم و با لبخندی غمگین سالمم رو جواب دادن. نرگس

کردم که خدایا من این ها و هر دو کنار هم، رو به روی من نشستند و من داشتم فکر میمبل

مم. شدت غم این دونفر اونقدر زیاد بود که مرد رو، کجا دیده بودم؟ دستام رو گذاشتم روی شک

 هم ریخت. ناخودآگاه حال و احوالم به

 «چطور میتونم کمکتون کنم؟ -

نگاه زن چرخید روی مرد. مرد پلکی زد، شاید یعنی تو شروع کن و من نگاه دوختم به زمین. 

ین د بود؟ جو ارفتم سمت اتاق استراحت بشدم و میام. اگر بلند میکردم اونجا اضافهحس می

ی شدیدی داشتم. زن شروع کرد هم ریخته بود و حالت تهوع و سوزش معدهدو نفر حالم رو به

خیز شده بودم برای بلند شدن دوباره نشستم و مجبور شدم به داستان سراسر و من که نیم

 شون گوش بدم... داستانی بسی غمگین...غمگین
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 ترانه

ط ای به ذهنم نرسیده بود. تعریف که کردم، فقبه رضا زنگ زده بودم که بیاد دنبالم. کس دیگه

ه ی؟ گفتتونای که خواستم پیاده شم پرسید میحرف به مقابلش خیره شد و موقعساکت و بی

ی داده اسامتونم یا نه. وقتی رسیده بودم خونه استونم. و حاال مطمئن نبودم که میبودم می

ام و زنگ زد و عصبانی شد که مگه نگفتم بهم زنگ بزن؟ منم زده بودم به سیاوشم که خونه

 ام برای دعوا کردنش نبود و اون این طور فکرای بودم. گریهبودم زیر گریه. شاید منتظر جرقه

کرد، نیم ساعتی پشت تلفن وسط کالسش باهام حرف زد تا آروم شم و من خودم رو لعنت می

سوخت و ام میوقت ناهار بود و من معدهکنم. کردم که چرا من این مرد رو اینقدر اذیت می

ذشت. گسوزوند. دراز کشیدم و بلند شدم، راه رفتم و نشستم. نمیام رو میام ته حلقاسید معده

گذاشتم، با کوپر بازی کردم، گریه کردم، کمی غذا خوردم و بعد وان رو پر کردم و آهنگ 

کردم؟ بیرون که اومدم خسته بودم، اینقدر ها فکر کردم. باید چه میساعتی بین حبابیک

رو متر کرده بودم که پاهام انگار هیچ جونی نداشت. با حوله دراز کشیدم روی ناآروم کل خونه

خره کم آروم گرفتم و باالام. کمشرت سیاوش رو چنگ زد و چسبوند به بینیتخت و دستم تی

 خوابم برد. 
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 هام.، دست کشیدم به چشمچشم که باز کردم تاریک بود

 «پاشدی نبات؟ -

 متعجب دستم رو برداشتم و سیاوش رو دیدم که روی زمین، تکیه بر دیوار، کنار تخت نشسته. 

 «کی اومدی؟ -

 «دو ساعتی هست -

 «خسته نباشی... ساعت چنده؟ -

 «نزدیک نه شب -

 «چقدر خوابیدم... -

 «خوابی اینقدر...دیدم جواب نمیدی نگران شدم... معموال نمی -

های صبح تنش بود و ی زارش فهمیدم که استرس بهش وارد شده، هنوز همون لباساز قیافه

 ته. حمام نرفته و بست اینجا نشسش معلوم بود مثل همیشه بعد از کار به از حالت موهای آشفته

 «خوبی؟ -
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 ای زد. لبخند خسته

 «خوبم... پاشو یه چیزی برات درست کنم بخوری -

 «ام نیست. ناهار دیر خوردم... تو چیزی خوردی؟نه گشنه -

 «نه... -

 «غذای ناهار هست -

 «گشنه نیستم... -

 «سیاوش؟ -

 هاش. با خستگی دست کشید به چشم

 «جان؟ -

 «نشستی اینجا؟چرا  -
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یارم و برکنم چیکار کنم؟ کی. از اون موقع که اومدم نشستم دارم فکر میمُردم از نگرانی -

نرم سرکار،  تونمبذارم پیشت؟ راضی نیستی که جایی بری، دوست ندارم اذیتت کنم، منم نمی

 «هامون دوبرابره... نمیدونم باید چیکار کنمبچه بیاد هزینه

 ، تن جلو کشید و دستم رو گرفت.دست دراز کردم سمتش

 «گم مامان بیاد. خب؟بهش فکر نکن. از فردا می -

 دستم رو بوسید و لبخند کمرنگی زد. 

 «خب... -

 دست بردم سمت صورتش و ته ریش زبرش رو نوازش کردم.

 «ببخشید نگرانت کردم -

 «خوابالویی دیگه -

 «خسته شدم امروزنمیدونم چرا  -

 «سسه؟ چیکار کردی؟مگه چه خبر بود مو -
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دلم ریخت. تازه یادم اومد که چه خبر بود. نگاه از نگاهش گرفتم، همین کارم باعث شد اخم 

 کنه و سر جلوتر بیاره. 

 «چیزی شده؟ -

 «نه... -

 «بگو... -

 «پاشو روی زمین نشین -

 ی تخت. حرف تن باال کشید و من کمی عقب تر رفتم و نشست لبهبی

 «قی افتاده؟ کسی اذیتت کرده؟چه خبر بود؟ اتفا -

نه عزیزم. چیزی نشده... امروز یه خانم و آقایی اومده بودن، داستان اونارو شنیدم ناراحت  -

 «شدم

 «دار نشده بودن حتما آره؟چشون بود؟ بچه -

 «شون رو خیلی سال پیش گم کردن و دیگه پیدا نکردنشده بودن، بچه -
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 کرد و شروع کرد ماساژ دادن پاهای دردناکم. ی پام رو لمس کرده های ورمانگشت

کردن و مامان باباها ومدن، مارو به صف میاام که من اونجا بودم خیلی میاون زمانی -

ها... اما خب توی شدن بیچارهها خیلی امیدوار میچرخیدن، بعضی بچهمون میومدن بینامی

 «های ما مامان و باباش رو پیدا کرد...ی گمشده بود که از بین بچهاین همه سال فقط یه بچه

 «یا کسی رو داشته باشه؟ ؟شده باشهکسی از دوستات هست به فرزندخوندگی گرفته  -

تر بود بیشتر این اتفاق میفتاد... واسه همین وقتی که از اونجا رفتن مون که پایینسنآره ولی  -

که  ترون یادم نیست. بزرگدیگه ارتباطمو باهاشون از دست دادم و خیلی دیگه چیزی ازش

ای دوست نداره تورو به فرزندخوندگی بگیره. طبیعیه، دیگه سن و میشی دیگه خیلی خانواده

اشتن، مادر و پدر د هاماز بچه خیلیای سخته. ی دیگهسالی گذشته و تربیت کردنت به شیوه

رو یهام یکبعضیبرای نگهداری از بچه. یا معتاد بودن یا مریض.  ناما خب صالحیت نداشت

ون مهم مثل ماها بودن که خرجیزد، بقیهداشتن که خرجی بهشون میداد و گاهی میومد سر می

 «رو موسسه میداد و فک و فامیلی نداشتیم...

 خیز شدم.کمی نیم کردم؟لبم رو به دندون گرفتم. باید چطوری شروع می
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 «شون پیدا شد اونجا؟شد؟ بچهخب حاال چی -

 «وم نیست...هنوز معل -

 «اسباب بازیه؟ اش رو گم میکنه؟ مگه توپه؟رو گم کردن؟ آخه مگه آدم بچهچطوری بچه -

 هام جمع شد. ام باال اومد و چشمدوباره اسید معده

کانات خاطر نبود امگفت خیلی سال پیش بهردِ کردستان... خانمه میرد بودن. کُ جفتشون کُ -

فت من بودم گیه روستای دیگه، که امکاناتش بهتر بود. می از یه روستایی نقل مکان کردیم به

 روستا یه. گفت اونجا پسر خان خواهر کوچیکم و تازه بابامو از دست داده بودیمو مامانم و 

-کنن، پسره میی پسره مخالفت میشه، خانوادهعاشقش میبینه و روزی اینو توی محل می

هر دیگه... کنن و میرن یه شد میکنن و شبانه فرار میشینه پای دختره که بیا بریم از اینجا، عق

 «حاال اون پسره، همون مردی بود که همراهش اومده بود...

 دستش اومد روی ساق پام و آروم ماساژ داد. 

 «پس عاقبت به خیر شدن؟ -

 «ها...نه بابا بیچار -
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 «خب بعدش؟ -

ینا... یه روز مادر پسره میاد در کنه و اکنه، کار میهیچی پسره خودش یه زندگی درست می -

ی اینا تهدید که باید طالقش بدی و برگردی روستا. که مثال جای بابات رو بگیری و خونه

ون مدم، اگر میخواین برگردم باید باهم قبولبابات بهت نیاز داره. اینم میگه من زنمو طالق نمی

 «کنید...

 «آفرین به مرده -

 «چرا؟ -

 «وایسه دیگه پای عشقشآدم باید  -

کنم این دختررو و به ما آره... دیگه خالصه، مامان پسره کوتاه نمیاد، میگه قبول نمی -

نیم کاینو بهت میدیم و این کارو برات مینمیخورن و اینا... هی خبر و نامه به پسره، که بیا و 

رسش از تشه، پسره ام انگار نه انگار... میزنه دختره حامله میکنیم. پسرهو اون کارو برات می

د شه. چنکنه و از اونجا دورتر میرو عوض مییارن دوباره خونهکه یه وقت بالیی سر زنش ن

 «ی اینام به دنیا میاد، میشه دو سه ساله...ی پسره و بچهسالی خبری نبوده از خانواده
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اژ کمی مکث کردم و آب دهنم رو قورت دادم، سیاوش هنوز داشت در آرامش پاهام رو ماس

 .دادمی

 «خب؟ -

میزنه بابای پسره میمیره. یعنی خان و بزرگ اون روستا... خبر میفرستن واسه پسره که بیا  -

ش. اشه بعد چندین سال میره روستا، دختره میمونه و پسر سه سالهام بلند میبابات مرده، پسره

کنه اد دختر رو تهدید میاش پیدا میشه، میچند روزی میگذره و بعد مامان پسره دوباره سر و کله

ات رو ازت میگیرم. دختره اهمیت نمیده و به شوهرشم گیری بچهکه باید طالق بگیری، اگر ن

حرفی نمیزنه به خاطر اینکه عزادار باباش بوده... چند ماهی میگذره و یه روزی که پسره برای 

ش و ونهر میان توی خنف تاده بوده گردنش خونه نبوده دورسیدگی به کارایی که توی روستا اف

ات رو بهت میدیم. خانمه میگفت بدون هر موقع جدا شدی بچه م میگنهپسررو میبرن، به دختر

دم اس. رفتم و دیدونستم زیر سر مادرهگفت میکفش راه افتادم رفتم سمت روستاشون. می

 پیش رو بردن... گفت براش توضیح دادم که مادرش چند ماهشوهرمم اونجاست، گفتم بچه

له جمع کرده که زود وسی اومده و همچین حرفی زده. کاشف به عمل اومد که مامانش صبح

شن صبر کنن تا مادره رو با خودش برده. مجبور می، اینا حدس میزنن که حتما بچهبره شهر
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 یفهمن توام که خبری میشه میدو سه روی میگذره و خبری از مادره نمیشه، زمانی برگرده، 

اتی. شه. یعنی کامال یه زندگی نبمی قطع نخاعو به کل  ک به کردستان تصادف کردهنزدی جاده

چه اثری هم از بتونسته پلک بزنه. تونسته حرف بزنه، نه راه بره، نه هیچی. تنها مینه می

دونستن اصال این زن کدوم شهر رفته، چون توی راه برگشت هم بوده فهمیدن نبوده، نمی

و ی شهر و روستاهای اطرافذاشته و برگشته. خانمه افسرده میشه، مرده همهرو برده یه جا گبچه

در مافهمن اون ماشینی که ها برو و بیا میبعد از مدتزیر و رو میکنه، اما هیچی به هیچی. 

فهمن بچه باید همونجاها از استان کردستان خارج نشده. می پسره باهاش تصادف کرده

 «باشه...

 ش خونسرد دستی به موهاش کشید. سیاو و نفسی گرفتم

 «اونجا بوده پس چرا اومدن تهران دنبالش؟ اگر فهمیدن -

ای هسعی کردم بلند بشم و بشینم، پشتم رو بالشت گذاشت و همزمان دست برد سمت دکمه

 پیراهنش. 

 «گوش بده... -
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 «خب باشه بگو خب... -

اف ون به خیابون اونجا و حتی اطرهای سال، خونه به خونه، بهزیستی به بهزیستی خیابسال -

د گفت اینقدر که مادرم بشن، حتی اون آقا میامید میکنن. نامیگردن اما هیچی پیدا نمیرو 

... خالصه بعد از گشتن ام رو سر به نیست کردهکردم بچهای بود گاهی فکر میدل و کینه

 گفتم هیچچی میپسره میره پیش مادرش سعی میکنه چیزی از مامانه بفهمه. میگه هر 

 «العملی نشون نمیداد تا وقتی که ازش پرسیدم مُرده؟ اونم پلک زد...عکس

 های سیاوش رفت توی هم. اخم

 «عجب حیوونی بوده -

فهمن مادره یه بالیی سر بچه آورده. یا حتی توی اون ماشین بوده و آدمای بعد اون دیگه می -

اش رو دوباره درست کنه، دوباره زن و زندگیمامانه اثرش رو پاک کردن. آقاهه سعی میکنه 

 کنن وشه... اونجارو ول میشون به گرمی قبل نمیوقت زندگیاما خب، هیچ شندار میبچه

تونن. میگذره روزا، تا همین چند وقت پیش که کنن فراموش کنن و نمیمیان تهران. سعی می

همه پرسه که کی و چی... میف... اینم میبرای اون آقا خبر میارن که یه مردی میخواد تورو ببینه
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بوده از روستاهای اطراف که توی بستر بیماری افتاده و اصرار داره که فالنی و زنش  چوپانییه 

شن و دوباره میرن کردستان سراغ اون مرده. اونم تعریف میکنه که رو ببینه. اینا هم بلند می

رو از توی خونه برداریم و یه مدت م و بچهمادرت در ازای پول از من و داداشم خواست که بری

پیش خودمون نگهش داریم... گفت ما هم اینکارو کردیم، بعد شنیدیم که زن خان تصادف 

د حال گفتیم صبر کنیم تا شایم و رها کنیم اونجا یرو بیارکرده، ترسیدیم، اول خواستیم بچه

میگرده،  اشه به خونه داره دنبال بچهخانم بهتر شه و نشد... بعد شنیدیم پسر خان در به در، خون

 «رو بردیم تهران...و بچه بفهمه کار ما بوده ما هم ترسیدیم

هاش باال رفته بود. اما اصال شبیه کسی نبود که شک کنه که این شاید داستان زندگی ابرو

 خودش باشه.

 «بیچاره اون بچه... -

 و های مردم رو گرفتم. لبخند زددستپشتم عرق کرده بود و پاهام یخ بود. تن جلو کشیدم و 

 ام. دست کشید به گونه

 «شد؟ خوبی؟چی  -
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 «آره... -

 «خب؟ بعدش چی شد؟ -

گفت اون آقاهه خیلی مریض بود نتونست آدرس درست و حسابی بده، گفته بردیمش دم می -

ه ییه بهزیستی، که ساختمونش قدیمی و آجری بود. گفت اسم بهزیستی اسم یه گل بود توی 

مش حال بود. ما هم گذاشتیخیابون پهن توی مرکز تهران... میگفت بچه از ترس تب کرده و بی

مون که پسر خان بفهمه کار ما بوده، سکوت اونجا و زنگ رو زدیم و رفتیم... گفت از ترس

 «کردیم و حاال... برادرم مرده و منم دارم میمیرم و حاللم کن

 بدنش کمی پایین اومد.  نگاهش کشید توی هم، حس کردم دمای

 «خب؟ این چیزی که میگه یعنی آورده همین موسسه... -

 هام رو با زبون تر کردم، دهنم خشک شده بود. لب

 ها که شبیه این تصویری بوده که اون مرد گفتهی موسسها بعد از گشتن همهآره حاال اون -

گید این تاریخی که شما میته رسیده بودن اینجا... با خانم میرعظیمی صحبت کردن و اون گف

 «رو من نمیدونم و بعد فرستادنش پیش رستمی...
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«خب؟ -

ی پیراهن مشکی رنگش تنش رو نوازش کردم.های باز شدهدست باال آوردم از الی دکمه

«ترانه؟ -

با بغض سر باال آوردم. 

«جونم؟ -

«نمیگی؟ -

آب دهنم رو قورت دادم.

 کردن، یه عکس بهمون نشون دادن. گفت این آخرین عکسیه کهبعد از اینکه اینارو تعریف  -

«پسرمون داریم... از

«پسر بود؟ -

«آره... -

«عکسش رو دیدی؟-
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 لرزید.حس کردم صداش می

 «دیدم... -

 «ام دید؟رستمی -

 «اونم دید... -

 «خب؟ -

ه عکس سهایی لرزون، دست دراز کردم سمت پاتختی و موبایلم رو چنگ زدم و بعد با دست

ساله، رو به روی کیکی که سه شمع کوچیک روش بود،  3نفره رو گرفتم جلوش. پسرکی 

پدری سمت راست و مادری سمت چپ. پدر با دو دستش هر دو رو در آغوش گرفته بود. 

مردی  .. اون مرد!پناهی جز اون مرد نداشتن. هم محکم. محکمِ محکم... انگار این زن و بچه

و  هایی که مدام پسش میزدم سرازیر شداوش من بود. خیلی زیاد... اشکسی که خیلی شبیه به

هایی متعجب، گوشی رو گرفت از دستم و خیره شد به نگاه شیطون سیاوش مبهوت، با چشم

، شکل هاش، حالت رویش موهاشای که بسیار شبیه خودش بود، حالت چشماون بچه. بچه
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هق کردم و نگاهش رو دیدم ئن بودم. من هقنگاهش... من مطمئن بودم که خودش بود. مطم

 ش چشمش چکید.که خیس شد و بعد اشکی از گوشه

 «این منم ترانه؟ -

 حرف نگاهش کردم. بی

 «ترانه... بگو... این منم؟ -

 دست جلو بردم و تا موبایل رو از دستش بگیرم و سفت تر گرفتش. 

 «این منم؟ -

 «من... فکر کنم تویی سیاوش... -

 «نیستم... نه من -

 اش رو نوازش کردم. دست عقب کشیدم و گونه

 «امکان نداره من باشم ترانه... -

 «کنم هستی... گفت پسرمون اسمش رو بلد بود...هستی، من فکر می -
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 سر بلند کرد و نگاهم کرد. بغض کرده نگاهش کردم.

 «گفت اسمش سیاوش بود... -

لند شد، یهویی. دست دراز کرد سمت کمد بم کرد و بعد حرف و مبهوت نگاهچند لحظه بی

ی سالگی و موقع 18هایی که توی هارو پایین کشید. آلبومدیواری و از باال، به سرعت آلبوم

وقت دوست نداشت که جلوی چشممون باشه. من گاهی، ترک موسسه بهش داده بودند و هیچ

فتم گتوی شکمم می کردم و به خودم و پسراش نگاه میهای بچگیوقتی که نبود به عکس

ها پخش زمین شده بود و سیاوش دست دراز کرد شی. حاال آلبوممیدونم که این شکلی می

هاش رو ورق زد و دوباره به تصویر ها عکسسمت چراغ و بعد نشست کف زمین. مثل دیوونه

توی موبایل نگاه کرد. من هم فقط با سختی کنارش نشستم و به حرکاتش چشم دوختم و 

ار. ها، عقب کشید و تکیه داد به دیوساعتی باال و پایین کردن عکسختم. بعد از نیماشک ری

های بزرگ. هاش و چند لحظه صورتش رو پنهان کرد پشت اون دستدست کشید به چشم

 تم. هاش رو گرفو مچ دست مهای اون مرد بود. تن جلو کشیدهایی که خیلی شبیه دستدست

 «با خودت... جون ترانه نکنمن... نکن این کارو عشقِ  -
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 های پر از غمش خیره شدم. هاش رو پایین کشیدم و به چشممچ دست

ای یکی بود... اون وقت انشون. جدا جدا میریم آزمایش میدیم... اگر دینمیذارم ببینی -

 «شون. اگر نبود الکی به خودت امیدواری ندهببین

  ی زبرش.رفت. دست کشیدم به گونهاش و دلم آتیش گای چکید روی گونهاشک دیگه

 «اون منم ترانه. اون بچه منم... -

 هاش رو بوسیدم. منم اشکم چکید و دست

وام خمیدونم قربونت برم. منم میگم اون تویی... اما دوست دارم مطمئن باشیم خب؟ نمی -

م ریاذیت شی، نمیخوام اونا هم الکی اذیت شن... نرگس جون درخواست تست داده، فردا می

 «ت رو اذیت نکندشه... خب؟ خوحداکثر تا یه هفته آماده می میدیم...

شده، نگاهم کرد. سرش رو به بغل  گمی ی سه سالهمظلومانه، درست مثل همون پسر بچه

 گرفتم و دراز کشید. سر گذاشت روی پاهام و شکمم رو بوسید. 

 «چطوری...چطوری بودن؟ -

 «خیلی آشناست... وقتی آقاهه اومد توو... حس کردم -
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 «شون کجاست ترانه؟خونه -

 «نمیدونم... -

 «شون رو گرفتی؟شماره -

 «گرفتم... -

 «زنگ بزن. بذار صداشون رو بشنوم -

نکن سیاوش این کارو... تحمل کن یه کم... بذار فردا بریم آزمایشگاه... اگر جواب منفی  -

شی هم اونا... تو که اینو اذیت میاسمی باشه، هم تو  ظاهری و  باشه، اگر فقط یه شباهت

 «نمیخوای؟ هوم؟

 ام.پوزخندی زد و اشکش چکید روی حوله

 «باشه من که این همه سال مادر و پدر نداشتم، اینم روش... -

 دست کشیدم به موهاش. 

 «کنم خودشونن... اما باید صبر کنیم. خب؟دلم روشنه سیاوش... من فکر می -
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 «خب... -

 م و حوله رو کنار زد و پوست سردم رو بوسید.دست کشید به شکم

 «کنم بابا... نمیذارم مثل من درد بکشیوقت ولت نمیمن هیچ -

حسی پیچید توی شکمم، مثل پرواز کردن هزاران پروانه. لگد زده بود پسرکم... مبهوت دست 

 تر سیاوش نگاه کردم. روی شکمم گذاشتم و به صورت مبهوت

 «ون خورد؟توهم زدم یا واقعا تک -

 ام گرفت. بین اشک خنده

 «تکون خورد... -

لگدی دیگه زد، انگار که میخواست بگه درست فهمیدید! خودم بودم! سیاوش دوباره لب نزدیک 

 کردم و هم میخندیدم.هم گریه می ،کرد به شکمم و بوسید و من

 «کنی؟ . خودی نشون دادی که حال منو خوبقربونت برم من بابا.. -

 انگار حالش خوب شده بود.و واقعا 
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 ترانه

صبح زود آزمایش داده بودیم. وقتی که کارمون تموم شد سر پایین انداخت و بیرون اومد و 

خواست تا زمانی که مطمئن نشده ای دور شد. انگار که خودش هم نمیمعطلیبدون هیچ 

بح مادر و پدرش باشند بیفته. بعد راه افتاد سمت ویال. ص ننگاهش به نگاه کسانی که میتونست

گفته بود تا وقتی که تست آماده بشه دوست داری ویال بمونیم؟ گفته بودم آره. از خدام هم 

ها نگاه میکردم و توی حیاط های درختیده بودیم و من به شکوفهبود. بعد از یک ساعت رس

 و خیره بود به آسمون ابری. حرف نشسته بود روی صندلی زدم و سیاوش بیقدم می

 «ترانه بیا برو داخل. داره بارون میگیره -

ار دکمرنگم رو نم های بارون بود که پیراهن صورتیهمون لحظه رعد و برقی زد و بعد قطره

 کرد. سرد نبود. قدم تند کرد سمتم و ژاکتش رو گرفت روی سرم. سعی کردم عقب بکشم. می

 «دوست دارم بارون سیاوش... -

 «سرما میخوری -

 «سرد نیست -
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 «بیا بریم توو. مریض میشی قرصم که نمیتونی بخوری... -

باهاش مخالفت دستش رو به سمتم دراز کرده بود. سعی کردم توی این حال و احوالش زیاد 

 ل و دراز کشیدم. نکنم. هر دو داخل رفتیم و من خودم رو انداختم روی مبل اِ

 «چیزی میخوری برات بیارم؟ -

 «نه. بیا پیشم... -

م ام. بوسه زدنزدیکم شد و کمی خودم رو کنار کشیدم، دراز کشید و دست انداخت دور شونه

 اش.روی سینه

 «زنی؟چرا از صبح باهام حرف نمی -

 نگاهم کرد و نفس بیرون داد. 

 «چی بگم؟ -

 «هر چی میخوای. چی دوست داری بدونی؟ -

-»... 
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 «دوست داری بدونی چه شکلی بودن؟ -

 چشم دزدید از نگاهم. 

 «دوست دارم. بعد میگم اگه مامان بابای من نباشن چی؟ -

، عکس، اسم، شونی... تاریخ، سنهده که تو پسر گمشدچیز داره این رو نشون میهمه -

شباهت... اگر به اونا اجازه ندادم که بیان و تورو ببینن، اگر به تو میگم که صبر کن برای اون 

 «ی اینا یه تشابه باشه...درصدیه که احتمال داره همهیه

 «به خاطر همون یه درصد نپرسیدم... -

گم  شون روکه بچهکنیم یه آقا و خانمی بودن خب باشه، اگر اون یه درصد باشه، فکر می -

 «کردن... همین...

 حرف نگاهم کرد.بی

 «اسم آقاهه شهریاره. شهریار افشار... اسمش قشنگه نه؟ -

 نفسش رو بیرون داد. 
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 «آره. قشنگه... -

اسم خانمه آسو... به نظرم اونم قشنگه... موهاش خاکستری بود، صورت گرد و سفید داشت...  -

اصی داشت. وقتی اومد داخل حس کردم قبال یه جایی مرده هم بلند قد بود، یه ابهت خ

 «کردن. پیر شده بودنخیلی با اون عکسی که دیدی فرق می دیدمش...

 دست کشید به موهام. نفس بیرون داد و 

 «کافیه ترانه -

ورش خواستم مجبدوست نداشتم اذیتش کنم، اما میتکیه زد به تنش.  کمی چرخیدم، شکمم

 کنم که حرف بزنه.

 «باشه... ولی خودت رو بریز بیرون. اینقدر خودخوری نکن -

 «من چیزیم نیست نبات -

م بار نه سکوت رو شکستدیگه این من هماره رفت توی سکوت. سکوت تا چند روز بعد، و دوب

 اش شدم. وارد تنهایی نه



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1299 
 

اس شده بود. امجواب آزمایش زودتر از یک هفته اومده بود و حدود نیم ساعت پیش برام اس

باز کردم و نگاه کردم، چیزی که دیدم به نظرم مثبت لینک رو بدون اینکه سیاوش بفهمه، 

داد. ضربان قلبم های اون مرد و سیاوش رو نشون میژن %97بودنِ جواب آزمایش و تطابق 

زد. محض اطمینان جواب رو خورد و لگد میرسیده بود به هزار و پسرکم مدام تکون می

برای بابک، دوست دکتری که داشتم و ازش خواستم دقیق چک کنه و بعد بهم خبر  فرستادم

کردم درسته و جواب مثبته. رفتم داخل دستشویی و گریه کردم. داد که چیزی که فکر می

دونستم چطور باید این خبر رو به سیاوش و سیاوش روی مبل به خواب رفته بود و من نمی

آروم رفتم باالی سرش. توی این چندروز خیلی یرون اومدم، اون مرد بدم. از دستشویی که ب

 کردم. دست کشیدم به موهاش. کم باهام حرف زده بود و کمی دلگیر بودم اما درکش می

 «عزیزم؟ -

هاش رو باز کرد و نگاه خیره کرد به صورتم و لبخند هاش کمی تکون خورد و چشمپلک

 کمرنگی زد.

 «شده؟جان... چی -
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یز خام، به جای لبخندش اخمی نشست و نیمدقیق شد توی صورت باد کرده از گریهنگاهش که 

 شد. 

 «چت شده؟ حالت خوبه؟ -

 . کوبید انگاری مبل و نشستم کنارش. پسرک مدام داشت پا میدست گرفتم به دسته

 «کنه از وقتی خبر خوب رو گرفتم...خوبم. این پسرت خیلی شیطونی می -

 هام دوخت. وی شکمم و بعد نگاه باال کشید و به چشمنگاهش اول میخ شد ر

 «چه خبرِ خوبی؟ -

 لرزید و از خوشحالی بود.لبخند زدم و دستش رو گرفتم، صدام می

درصد باهم یکیه... یعنی نشون میده  97جواب آزمایش اومد، مثبته... یعنی ژن تو اون آقا  -

 «که پدرته

و در اش رانداختم دور گردنش و تن منقبض دستحرکت نگاهم کرد. بیو نگاهش گشاد شد 

 آغوش گرفتم.
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قربونت برم... عزیزدلم... میدونم عجیبه، میدونم سختی کشیدی، اما دیگه تموم شد... بریز  -

 «خودت رو بیرون...

خیس شد و پسرمم هم آروم گرفت  آروم و آروم امشونه بعد اما صدایی ازش نیومد تا دقایقی

 کمی. 

باره در سکوت. گفته بودم بریم و من میخوام مادر و نیم ساعت بعد توی راه تهران بودیم. دو

ی مادرش رو گرفتم و گفتم که هاش شمارهمون. بعد جلوی چشمپدرت رو دعوت کنم به خونه

ی حال افتاد و بعد همسرش گوشجواب آزمایش به دستم رسیده و مثبته، زن جیغی کشید و بی

ینن؟ من و کجا بیان تا پسرشون رو ببرو گرفت و بعد از تشکر، گفت دیگه نمیتونن صبر کنن 

گردیم و برای شام منتظرتون هستیم، با کمال هم گفته بودم خارج شهر هستیم و داریم برمی

ر کردم چقدهاش حس میتوی مو مدام دست کشیدنش میل و بدون تعارف قبول کرده بود. از

 بود.  دندهناآروم و مضطربه. دست گذاشتم روی دستش که روی 

 «زیزم... آروم باش... همه چی خوب پیش میره... نگران چی هستی؟عــــ -

 «نمیدونم. عجیبه... -
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 «ای بوده...میدونم عجیبه... اما خوب باش... یه جوری رفتار کن انگار نه انگار که فاصله -

 لبخند زد، لبخندی که شبیه گریه بود. 

جوری رفتار کنم که انگار  سال از عمرم، مادر و پدر نداشتم... چطوری یه 32چطوری؟  -

 «ای نبوده؟فاصله

تونی؟ اونا که رهات نکردن سیاوش، تا االن که پدرت نزدیک میتونی که تالش کنی، نمی -

ی یهکنی کسی این همه سال دنبال بقبه هفتاد سال سنشه، در به در دنبالت گشته... فکر می

دوستت داشتن سیاوش. هنوزم دوستت کردن گشته؟ اونا ها که باهات یه جا زندگی میاون بچه

سته چیزی نتوندار شدن، هیچبا عشق رو شروع کردن. با عشق بچه اون دو نفر، یه زندگیِدارن. 

که عشقشون رو بکشه. بعد از این همه سختی و مشکالت هنوز کنار همن، وقتی داشتن از 

ه تونم فکر کنم کنمی، اصال رفتن دست هم رو گرفته بودن. با این سن و سالموسسه می

... اونا مقصر نیستن سیاوش، توام مقصر نیستی. بیشتر از همه تو کاری کردن در حقتکم

سختی کشیدی میدونم، تو تنها بودی، مامانت بابات رو داشت و بابات مامانت رو. تو کسی رو 
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ودم از خنداشتی... اما مگه اون روز خودت نگفتی اگر پیدا بشن فرصت پدر و مادر داشتن رو 

 «گیرم؟نمی

 انگشتش رو آروم کشید روی دستم. بعد از چند روز نوازشم کرده بود. 

گیرم. اما قبول کن که رو در رو شدن خیلی هنوزم میگم، این فرصت رو از خودم نمی -

 «سخته...

ه چی فهمی کام شیرینه... وقتی که بغلشون کردی، وقتی که بوشون کردی، میو خیلی -

 «گم...می

 کرد. می اش سنگینیر جواب چیزی نگفت و نفس بیرون داد. انگار کیلو کیلو بار روی سینهد

 «بریم شهروند، خرید دارم... -

 «گیریم از بیرون...خواد، غذا مینمی -

 «کنمگیریم، یه غذایی هم درست میکباب از بیرون می -

 «با این وضعیت ترانه؟ -
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 «شه که...دارن میان... نمیچه وضعیتی؟ بعدم مادر پدر شوهرم  -

 «با این شکم میخوای وایسی غذا بپزی؟ -

 «پزی؟روزای دیگه مگه تو می -

 ای نشست روی لبش.باالخره ته خنده

 «خوام خودت رو اذیت کنی...نمی -

نی. زکشی جارو میکنم. االن مودم اینه که خرید کنم و آشپزی کنم... توام زحمت مینمی -

 «نداریم... فقط سریع چون وقت

کمی به ترافیک خورده بودیم و به شهروند نرسیدیم و مجبور شدیم از سوپری محل خرید 

وقتی رسیدیم، با آخرین سرعتی که با این شکم ازم برمیومد لباس راحتی پوشیدم و رفتم کنیم. 

-هارو شستم و سیاوش در سکوت خونه رو جارو و طی کشید و من ماهیچهتوی آشپزخونه. میوه

ارو هژله درست کردم و کاهورو آبکش کردم برای باقالی پلو. رو ریختم توی زودپز و برنجها

و  کشید روی میز ناهارخوریخرد کردم برای ساالد. نگاهم به سیاوش افتاد که با دستمالی می

 جای دیگه بود. فکرش یک
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 «عزیزم. برو یه دوش بگیر. تمیزه خونه -

ا. هکن رو گذاشت داخل کمد و رفت سمت اتاقپاکشیشهحرف دستمال و نگاهم کرد و بی

وجه تحمل این سیاوش ساکت و اخمو رو نداشتم، مخصوصا االن که بیشتر از همیشه هیچبه

ذای غاش برگرده. احتیاج داشتم به بودنش، امیدوار بودم از امشب به بعد به حالت همیشگی

رف ظهم نریزه. رو بهسیاوش نره و خونهکوپر رو دادم و فرستادمش توی حیاط تا روی اعصاب 

م ها هدستی و آجیل و خرما و توت و باقی چیزرو به سختی گذاشتم روی میز و پیشمیوه

-کرده بودم رو گذاشتم داخل ماشینهایی که کثیفکنارش. زیر گاز رو کم کردم و ظرف

اوش حمام کنم. سیچیز که مطمئن شدم، رفتم سمت اتاق تا ظرفشویی و روشنش کردم. از همه

 یای رنگش نشسته روی تخت و به نقطهی سورمهو دیدمش که با حوله بود تازه بیرون اومده

 یای به موهام کشیدم و رفتم سمت حمام. این خونه برعکس خونهنامعلومی خیره شده. شونه

 ها حمام داشت.باال داخل یکی از اتاق

 «میخوای دوش بگیری؟ -

 نگاهش کردم.
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 «آره... -

 «گفتی وایسم باهم بگیریم...می -

 لبخند کمرنگی زدم. 

 «تونم خودم... تو پاشو لباسات رو بپوشمی -

کرد. کمی منتظر حرفی نشدم و سریع خودم رو انداختم داخل وان. آب داغ حالم رو خوب می

ی رتزیر آب پاهام رو ماساژ دادم و به سرعت تن و موهام رو شستم و بیرون اومدم. سیاوش شو

 به پا ایستاده بود وسط اتاق و انگار منتظر من بود.

 «میان االنا... -

 مضطرب نگاهم کرد. 

 «چی باید بپوشم؟ -

 «طوریپوشی؟ همونمامان من میاد چی می -

 «نمیدونم ترانه. بهم لباس بده... -
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ن ههامون قرار داشت. شلوار جین و پیراحرف با حوله رفتم سمت اتاقی که کمد و لباسبی

رون ها بندازه پوشید و بیای رنگی بهش دادم و اون هم بدون اینکه اصال نگاهی به لباسسورمه

 یهام، پیراهنی خنک و راحت که پس زمینهرفت. من هم بعد از کلی باال و پایین کردن لباس

های ریز صورتی انتخاب کردم و پوشیدم و بعد موهام رو خشک کردم آبی کمرنگ داشت و گل

. صورتم کمی چاق شده ام کشیدمهای ورم کردههام و رژ کمرنگی به لببه مژه ریمل کمیو 

و پام ام رگفت بامزه شدی و من اصال دوست نداشتم. دمپایی طبی و راحتیبود و سیاوش می

هاش و دست کردم و از اتاق بیرون اومدم و سیاوش رو دیدم نشسته روی مبل، سر گرفته بین

 وی زانوش. ده. نشستم کنارش و دست گذاشتم رعصبی پاهاش رو تکون می

 «آروم باش قربونت برم... -

 اش رو دوخت به صورتم. سر باال آورد و نگاه قرمز و عصبانی

 «برای چی ظرف میوه رو بلند کردی؟ مگه من نیستم توی این خونه؟ -

-اش شامل حال من نمیترسیدم عصبانیتهایی هم که میکم پیش میومد ازش بترسم. وقت

د و زکرد وقتی کسی سرش داد میاین فسقلی شاید بغض نمیی قبل از وجود شد. ترانه
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 ماهههای عجیب و غریب و پسری پنجای با هزارجور هورمونی حاال، ترانهترسید؛ اما ترانهمی

گفت. نگاه ازش گرفتم و بغضم رو قورت دادم که صدای کرد و چیزی نمیدر شکم بغض می

شدم و به سمت آیفون رفتم و بعد از سالم و علیک برای فرار از نگاهش، بلند  زنگ بلند شد...

در رو باز کردم. سیاوش هنوز مضطرب نشسته بود. رفتم سمت در ورودی و در رو باز کردم. 

شنیدم و ضربان قلبم باال رفته بود، بیچاره سیاوش. چرخیدم سمتش هاشون رو میصدای قدم

 االن وقت قهر و دلخوری نبود.و دست دراز کردم سمتش. 

 «بلند شو سیاوش. بیا... بیا عزیزم... -

متردد، نگاهی به دستم انداخت و بعد دستم رو گرفت و ایستاد، حاال دست توی دست رو به 

روی در ورودی ایستاده بودیم و هر دو یخ بودیم. یخِ یخ. پسرمم، شروع کرده بود به تکون 

 ..ام.خوردن و فشار آوردن به معده
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متردد، نگاهی به دستم انداخت و بعد دستم رو گرفت و ایستاد، حاال دست توی دست رو به 

ی ایستاده بودیم و هر دو یخ بودیم. یخِ یخ. پسرمم، شروع کرده بود به تکون روی در ورود

دیده و پر از زیبایی بعد از لحظاتی کوتاه، اول آسو، اون زن غم ام.خوردن و فشار آوردن به معده

 هاش خم شد.سیاوش به گریه افتاد و زانو رومون ظاهر شد و چشمش که چرخید روی تنرو به

ی هارها کرد و گرفت زیر بغل مادرش رو و بعد آغوش مادر بود که بعد سال سیاوش دستم رو

جون و حتی با جون، با گیتیکرد. سیاوش من، جای خالی مادر رو با نرگسسال، تجربه می

م که دونستدونستم که پر نشده. میمادر من خواست که پر کنه، تالشش رو کرده بود، اما می

ن حریمی که بین فرزند و مادر نیست رو با کسای دیگه نداشته هر چی سعی کرده نتونسته او

دیدم که دستان زنی دورش حلقه شده، این زن شاید بعد از ردم رو میهای لرزون م  باشه. شونه

مادرم اولین زنی بود که دوست داشتم هزاران بار مرد من رو بغل کنه. پشت سر زن، توی 

ت، بلندقد، موهای پرپشت خاکستری و نگاهی نافذ. چهارچوب در پدرش بود. همون مرد پر ابه

 های قدرتمندشکرد و بعد آروم جلو اومد و دستمردی که خیره بود به زن و پسرش و گریه می

رو حلقه کرد دور همسر و فرزندش. درست مثل همون عکس تولد سه سالگی که زن و فرزندش 

ها، شهر به ر بود. فرزندی که مدترو در آغوش گرفته بود، فرزندی که سی و دو سال ازش دو
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فرزندی که بعد از به هر دری زدن برای پیدا  شهر، خونه به خونه دنبالش گشته بود و هیچ.

ی جاکفشی تا تعادلم رو حفظ کنم و دست گرفتم به گوشهکرد که مُرده. فکر می کردنش

ه ی بود که باترین صحنههمزمان پا به پای اون سه نفر اشک ریختم. این صحنه، قشنگ

وسید ب. مرد پنجه فرو کرده بود توی موهای پسرش و تمام صورتش رو میام دیده بودمزندگی

دم به دست کشیکشید. شون رو بو میهایی بسته تنشهاش رو و سیاوش، با چشمو زن، دست

 هکای آروم از بیرون در شنیدم، سر کج کردم و دختری زیبا رو دیدم، شکمم و بعد صدای گریه

ود. کنه. خواهرش ببا دسته گلی به دست ایستاده و نگاه میکنه به سه عزیزش و گریه می

طور. بین خواهری که نگاهش درست مثل سیاوش بود، و بلندی قدش هم همینخواهرش! 

گریه لبخندی نشست روی لبم و نگاهش به من افتاد. دستم رو دراز کردم سمتش و جلو اومد، 

  تر شد و بغلم کرد.اش شدیدام گریهآمدهشی و با دیدن شکم برگل رو رها کرد روی جاکف

من کناری ایستاده بودم و مادر و پدر و خواهرش دورش حلقه زده بودند. ساعت، حاال بعد از نیم

 تر وبوسیدنش و من... آرومکشیدند روی صورتش، میریختند، دست نوازش میاشک می

اش بود. شاید ی گرم رو داشت. حق، لیاقت یک خانوادهتر از هر زمانی بودم. مرد منخوشبخت

وقت نرسن اما، سیاوش! خیلی حقش بود... این شون هیچها مثل سیاوش به حقخیلی از بچه
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مرد همیشه در تالش بود تا بهتر بشه، شوهر بهتر، رئیس بهتر، رفیق بهتر... و توی این چند 

ه باشه، پدر داشته باشه... و مطمئن بودم از حاال ر داشتاین مرد حقش بود مادماه پدر بهتر!... 

 شد.به بعد حتی بهترین پسر هم می

سعی کردم کمی تنهاشون بذارم، وارد آشپزخونه شدم و به غذا سر زدم، تلفنی و آروم برای یک 

جا روی ساعت دیگه سفارش جوجه و کوبیده دادم و غذای کوپر رو بردم داخل حیاط و همون

شعورم  کشیدم به تن سگ باوفا و بابه تازگی خریده بودیم نشستم. دست میهایی که صندلی

چسبوند به شکمم. انگار فهمیده بود یک چیزی مثل همیشه نیست. چقدر که جدیدا سر می

 با صدایی به خودم اومدم.  ،دونمگذشت نمی

 «مزاحم نیستم؟ -

د قد، با چشمانی کشیده و خواهرش بود. خواهری که هنوز اسمش رو نمیدونستم. خواهری بلن

 تیره. پوستی گندمی و موهایی خرمایی. زیبا بود. لبخند عمیقی نشست روی لبم. 

 «مزاحم چیه... بیا بشین -

 دیدن سگ.  لبخندی زد با



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1312 
 

 «نمیترسی که؟ -

 «نه... -

 کوپر جلو رفت و تنش رو بو کشید و بعد دوباره برگشت سرجاش و سر تکیه دادم به پام.

 «ام...رو بهت معرفی کنم. ترانه نشد خودم -

 لبخند زد. 

 «خوشوقتم... منم سروین... -

 «چنین...هم -

 «چه خونه و حیاط خوشگلی دارین -

 «لطف داری -

 «ای که اومدم خیلی بهم حس خوبی داد...نه واقعا، از لحظه -

 «کنهخداروشکر. منم خیلی اینجارو دوست دارم. حالم رو خوب می -

 «زدواج کردین؟چند وقته ا -
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 «ای میشهدوسال و خرده -

 لبخند زد.

 «هم میاینخیلی به -

من هم لبخند زدم. عجیب بود که دلم برای م ردم تنگ شده بود و خیلی خودخواهانه دلم بغلش 

 خواست؟رو می

 «ممنونم -

 بهش بدونم... اینقدر که تویاگر فضولی نیست... دوست دارم راجع کجا باهم آشنا شدین؟ -

 «جواب زیاده...ذهنم سواالی بی

آرومی  هایلبخند کمرنگی نشست روی لبم و دستم رو روی شکمم گذاشتم، پسرکم تکون

 خورد. می

 «سال پیش رفته بودم اونجا، برای برگزاری بازارچه... دیدمش 4توی بهزیستی...  -

 حرف به صورتم خیره شد. نگاهش رو غم گرفت و بی
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دونست، اومده بود ببینه اینی که گفته ی خودش میونجا رو خونهاخمو بود و عصبانی. ا -

خوام کمکتون کنم کیه. قدم به قدم واسه کارای بازارچه کمکم کرد... از اونجا، یه جورایی می

باهم آشنا شدیم. رفتیم و اومدیم... تا اینکه دیدم گیر افتادم، هم من هم اون. اعتراف کردیم 

... هاشها و دعوانیم دوست بودیم. با تمام سختی و باال و پایینبه هم... نزدیک یک سال و 

بعدش دیگه عروسی کردیم. توی تمام این مدت بهترین دوست و همراهم بوده. من هم سعی 

اش باشم. اما حاال... خیالم خیلی راحت تره... از اینکه میدونم دیگه مامان و کردم همه کس

 «بابایی هست، خواهری هست...

 زد، در اوج غم. لبخند 

مون سیاوش بوده و هست... از وقتی فهمیدم دورم چه خبره غم مامانم رو حس تمام زندگی -

بگم واسه من کم بذارنا... نه. ولی همیشه، سر هر  رو. نه اینکههای یواشکی بابامکردم و گریه

 جوری رفتاروی بود که انگار یکی کمه. مامان و بابا همیشه لقمه غذایی که خوردیم، یه ج 

نم کگفت من باور نمیی ناتموم دارن. انگار همیشه منتظرن. مامان میقصه که انگار یهکردن 

 «کشهدونم یه جایی زیر سقف این آسمون داره نفس میگفت میرده باشه، میمُ
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ه نشسته ک اش و اشک منم. نگاهم چرخید و از پشت شیشه به سیاوشماشکش چکید روی گونه

مادر و پدرش احاطه شده بود خیره شدم. خیره بود به جلوی پاهاش و مادرش با بین  روی مبل

 پاهاش. چشم روی هم فشردم بهکشید به صورتش و پدرش سر چسبونده بود گریه دست می

 و نگاه برگردونم.

 «بازم خداروشکر که هم رو پیدا کردن... -

 هاش و لبخند زد.سروین دست کشید به چشم

 «وشکر...آره. واقعا خدار -

 لبخند زدم، ادامه داد.

 «ست عسل عمه؟چند ماهه -

 پسرم حاال، یک مادربزرگ و پدربزرگ و عمه داشت!ام گرفت. بین گریه خنده

 «ماهشه 5 -

 اون هم خندید، شیرین بود.
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 «شه به من بگه خاله؟نمی -

 عمیق شد. لبخندم

 «عمه چشه مگه؟ -

 «م...مون ندیدیهانمیدونم واال... ما که خیری از عمه -

 «بینهاش میمن مطمئنم پسر من حتما یه خیری از عمه -

 با شعف به شکمم خیره شد.

 «الهی پسره؟ -

 «آره... -

 «ای جانم... -

 «چند سالته؟ -

 «بیست و هشت -

 «تر به نظر میای...جوون -
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 «واقعا؟ -

 «آره. شاید بیست چهار این طورا بهت بخوره -

 «م میخوره...آره بهم میگن کمتر به -

 دست کشیدم به موهام و بعد به شکمم.

 «کنی ترانه؟کار می -

م رو اام بیشتر... عکاسم. االن دوربین برام سنگینه... االن بیشتر کارای خیریهقبل حاملگی -

 «دمانجام می

 «چطور کاری هست؟ -

... اون نیمکیها و یا مستقیم به نیازمندا کمک میه تیمی هستیم که به موسسات و خیریه -

 «بخشیههای مختلف... کار لذتهم با داشتن و روابط و اسپانسر

ی کاردونم چهدوست دارم اگر یه وقت کمکی بود روی من حساب کنی. من پرستارم، نمی -

ینم. بام بیمارستان امام شیفتم، خیلی چیزای ناجوری میتونم انجام بدم. دو روز در هفتهمی
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 ونم به. اگر راهی باشه بتمیره واسه دادن پول دارو و ترخیص مریضا.. بیشتر وقتا نصف حقوقم

 «جور آدما کمک کنم برام خیلی لذت بخشهاین

 ! واقعا خواهر سیاوش بود

 «پرستار؟ چه شغل قشنگی داری... -

 لبخند زد.

 «ممنونم... -

ه رهر موقع کسی رو دیدی که به کمک نیاز داشت به من زنگ بزن. بهت یه سری شما -

 «میدم که بهشون بدی تا مراجعه کنن به اون موسسه...

 «شون رو؟کنن مشکلواقعا حل می -

شن که ببینن طرف واقعا مشکل داره یا نه، اگر ثابت بعد از تحقیقات آره... اول مطمئن می -

 «بشه صد در صد تحت پوشش اون موسسه قرار میگیره...

 «چقدر عالی خدا خیرت بده -
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 ...«امما وسیله -

 خندید. 

 «بینی...ات میمطمئن باش خیرش رو توی زندگی -

 لبخند زدم. 

 «خیرش رو دیدم... داداش اخموت خیرش بود -

بعد از کمی صحبت، هر دو داخل رفتیم و سروین  اش باال رفت و من هم خندیدم.صدای قهقهه

ه و اعتراض کرد کی شاد و پر از شیطنتش بین سیاوش و مادر و پدرش ایستاد با اون روحیه

شون کردم داخل حیاط روی دعوت ،ها آروم گرفتاش کردین... بعد که کمی گریهبابا خفه

شسته ها نهای آبی. حاال مادر و پدرش و سروین روی صندلیهای سفید رنگ با تشکچهصندلی

ه ب کردم وهاشون و من از پشت شیشه نگاهشون میبودند و حیاط رو میگذروندن از زیر نگاه

ی سیاوش روی این میز گذشت که روزی خانوادهوقت به ذهنم نمیکردم که هیچاین فکر می

 هایی که با کلی وسواس خریده بودم بنشینند. و صندلی

 «اینارو ببرم بیرون؟ -
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ه هاش ریختهایی که دیدم از پشت دستبرگشتم و نگاهش کردم. نگاهش قرمز بود از اشک

 خوراکی و وسایل روی میز.کرد به شده بود. اشاره می

 «ببر... -

همزمان چرخیدم تا برم سمت آشپزخونه و نگاهی به غذام بندازم، که دستم کشیده شد و بعد 

 اش.سرم چسبید به سینه

 «دوستت دارم -

 زمزمه کرده بود زیر گوشم. زمزمه بود اما انگار پسرمم شنید. بغضم رو قورت دادم. 

 «م داد نزن خب؟منم دوستت دارم ولی دیگه سر -

 ای معلوم بود.موهام بوسیده شد و فاصله گرفت، حاال روی اون صورت گرفته ته خنده

 «ات بشه چه خاکی بریزم به سرم؟توام دیگه چیز سنگین بلند نکن... یه چیزی -

 «کنن... بردار اونارو بریم بیرونزشته، دارن نگاهمون می -

 برداشت. هام هاش رو از روی پهلوبا لبخندی دست
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 «دیگه باید عادت کنن به این کارای من... -

پر  به سمت حیاط رفتم. از نگاه بعد از سر زدن به غذا با لبخندی کمرنگ و بدون گفتن حرفی

 هام قرمز شده. شون مشخص بود که من و سیاوش رو دیده بودند، حس کردم گونهاز شعف

 «ت دخترم...ابه زحمت انداختیم -

 د زدم. پدرش بود. لبخن

 «ی خودتونهخونه چه حرفیه نگید توروخدا... چه مزاحمتی، اینجا دیگه -

 «لطف داری عزیزم... چندوقت هست که این کوچولو رو داری؟ -

خندی کرد. لبدست کشیدم به شکمم. هنوز خجالت زده بودم. مادرش با لبخندی گرم نگاهم می

 دار. اشک

 «پنج ماهه بابا... -

 جواب داد و من لبخند زدم.  سروین قبل از من

 «بابا جان از خودش پرسیدما -
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 «ذوق عمه شدن دارم واال... تازه پسره -

 اشک مادرش چکید و سروین دست گذاشت روی دست مادرش. 

 «اِ مامان... گریه نکن دیگه... -

 زن دست کشید به نگاهش. 

ونستم تشدم که دیگه نمیمی کردم... گاهی اینقدر غرق خیالتوی خیالم این روزارو تصور می -

کنم بازم غرق شدم شه. فکر میزندگی واقعی و رویا رو از هم تشخیص بدم. االن باورم نمی

 «ای کرده بودم در حق کسی که خدا اینجوری ازم امتحان گرفت...نمیدونم چه بدی توی رویا...

 کمی خم شدم و منم دست گذاشتم روی دست زن. 

غل ام رو بسختی رو گذروندین... مثل کابوس بوده واقعا، من هنوز بچهدونم روزای خیلی می -

ایا، گم خدکشم به شکمم مینگرفتم، ولی از اون روزی که داستان شمارو شنیدم، دست می

.. کنه میمیرم.چیکار مین دور کنی، نبینمش، نفهمم کجاست و رو از ماگه یه روز این بچه

بل هضم نیست... اما االن، سیاوش کنارتونه... هرچند بعد اصال چیزی که شما کشیدین برام قا

. اما رو..اشرو، عروسیرو، سرکار رفتنششدنش رو ندیدین، دانشگاه رفتنشها، بزرگاز سال
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ی گم شده، این سیاوش بود و این مهمه؟ نیست به نظر من... مهم اینه که بین این همه بچه

خاطر اینکه سیاوش اون موسسه رو خاطر کارم و بهشما بودین که هم رو پیدا کردین. من به

ی گم شده و بدون مادر و پدر دونید چقدر بچهی خودش میدونه زیاد اونجا میرم، نمیخونه

خودتون رو سرزنش نکنید... من به سیاوشم گفتم که تو هست، که از سطح شهر جمع شدن. 

ا ا جایی که در توان داشتن برای پیدشاید بین هزاران بچه، تنها کسی بودی که مادر و پدرت ت

و رها رکردنت جنگیدن و این جنگیدن باالخره یه ثمری داشته... برای همین، دیگه گذشته

 «کنید به نظر من... از همین االن لذت ببرید. زندگی خیلی کوتاهه

 هاش رو پاک کرد و دستم رو فشرد. اشک

 «عزیزدلم... شکر که سیاوشم تورو داره -

گذاشت نگاه کردم. رو روی میز میدم و عقب کشیدم و به سیاوش که ظرف میوهلبخند ز

چیز رو بیرون آورده بود، صندلی کنارم رو کشید مشغول صحبت که بودم متوجه نشدم که همه

 پر غرور. یو نشست. هنوز انگار کمی معذب بود. پدرش لبخند زد. لبخند

 «... بگو چیکارا کردی...تعریف کن بابا... بگو بهم که چی بهت گذشته -
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 دست کشید به موهاش و نیم نگاهی به من انداخت. 

 «چی بگم... گفتن نداره -

شی بهم بگو... بگو تا ببینم از اون چیزی که توی دوست دارم بدونم بابا... اگر اذیت نمی -

وب خای داشتی که حالت فکرمه بدتر نبوده... بگو تا حداقل بدونم شاید جایی، روزی، لحظه

 «بوده

 و نفس بیرون داد. تلخ نشست روی لب سیاوش لبخندیلرزید کمی، صدای مرد می

 ه، دهنچیزی از روز اولی که اومدم موسسه یادم نمیاد... ولی از وقتی یاد گرفتم آرزو چیه، تا  -

ره گذدیدیم روزا میوقتی می کردم مامان بابام بیان دنبالم... اماشد آرزو میسالگی، عید که می

وقت آرزو نکردم، دیگه هیچو خبری نیست دیگه فهمیدم آرزو کردن ثمری نداره، بعدش 

ودم . تصمیم گرفتم پلیس شم تا خها واینسادمی بچهوقتم دیگه پشت پنجره مثل بقیههیچ

ن و سسالگی با بدی و خوبی موسسه و زندگی با پسرای هممامان بابامو پیدا کنم. تا هیجده

درس خوندم که به هدفم برسم. هدفم کار کردن و پولدار شدن نبود، پیدا کردن سالم گذروندم. 

شدم و رفتم دانشگاه، واسه در آوردن خرجی توی یه باشگاه  قبول افسری که مادر و پدرم بود.
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داختیم نانام و اینطور چیزا... شبا همون وسط جا میکردیم. تمیزکاری و ثبتبا دوستم کار می

دادیم و شب ساعت هفت تحویل میتحویل باشگاه رو به مسئول خانما  6خوابیدیم، صبح و می

... ترم سه دانشگاه بودم که تونستیم یه گذشتمی مون هرجوری که بودگرفتیم... زندگیمی

م توی اریمون بود اونجا. یه س ی یک خوابه. بهشتیه زیرپله نه خونه کرایه کنیم. خونه که

-بوکس و بدنکردیم. کیکرفتن تمرین میبا وقتی همه میورزش در آورده بودیم. هر دو ش

بوکسینگ کار بود. به قول خودش دید داد. کیکدار اونجا آموزش میسازی. یه مربی سن

هاشون هندل کنیم بهمون آموزش داد. استعداد داریم، در ازای اینکه گهگاهی که نیست شاگرد

رسم که تموم شد، همزمان توی باشگاه درس هاشو تا آخر کامل کردم. دادامه دادم و کمربند

حفاظت شدم. عضو نوپو بودم چندسال بعد وارد سازمان مبارزه با مواد دادم و بعد وارد دنیای می

 «مخدر شدم...

 دم.ششدم؟ میگفت ناراحت میبه بابام میبندم بازی کردم، اگر راجعبا گردن من مکث کرد و

اومدن زیر دستم، با دسترسی به اطالعاتی که داشتم سعی  ام که باالتر رفت و چندنفردرجه -

-گفت تو پشت در بودی، فقطم اسمت رو میکردم بفهمم از کجا اومدم، بهزیستی فقط می

ام نه دنبالت اومد نه خبری ازت پخش شد... گشتم و گشتم، اما به هیچی دونستی... کسی
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که توش دلخوری بود. به خودم  اینرسیدم. یه جوری به بیخیالی رسیدم، یه جور بیخیالی

 «گفتم اونا حتما تورو نخواستن، تو واسه چی دنبالشونی؟می

پدرش با نگاهی شرمگین و  ی آروم مادرش میومد و من دلم به درد اومده بود.صدای گریه

 غمگین به پسرش خیره شده بود.

 «چیز...با همهام پولیام، بیدست کشیدم. دست نه البته، کنار اومدم. با تنهایی -

هاش رو نبینم و من پدرش تکیه داد، تا خودش رو قایم کنه پشت تن سیاوش تا من اشک

 دیدم.رخ جذاب مردم نمیچیز رو جز نیمهیچ

وضع و اوضاعم که بهتر شد با رضا، دوستم... یه جای کوچیکی اجاره کردیم و باشگاه زدیم.  -

ای هسال رسید به سوددهی... من سرم گرم پروندهاوایل همش ضرر بود، اما باالخره بعد از یک

 «زیر دستم بود و گهگاهی توی باشگاه کالس داشتم، تا اینکه توی کارم به مشکل خوردم...

 مکث کرد و نیم نگاهی به صورت مضطرب من انداخت و لبخند کمرنگی زد. 
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ی تم واسه کستونسایرانه دیگه. اگر بخوای صادق باشی کارت جلو نمیره، منم چون نمی -

پارتی بازی کنم از کارم اومدم بیرون. تمرکزم رو گذاشتم روی باشگاه... تا اینکه یه روز یه 

 «دختر خانم چموشی رو توی موسسه دیدم...

دست دراز کرد و دست  بین بغض و حالت تهوعی که بهم دست داده بود لبخندی خجول زدم.

 سردم رو گرفت.

ه بهم گفت سال کهرکاری کنم که پیشم باشه. اون بود که حاضر بودم دلمو برد دیگه...  -

 ترانه نور بود تویها آرزو کردم. اونم اینکه مال من بشه. از سال تحویل شد آرزو کن منم بعد

 «اش...ام دومیو دیدن خانواده اولین آرزویی بود که برآورده شد...زندگی تاریک من؛ و 

 ،ز نیستکنم، دری به کعبه بارو به تو سجده می

 .بس که طواف کردمت، مرا به حج نیاز نیست...
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 سیاوش

اعتی سمامان رو که از صبح اومده بود پیش ترانه تا مراقبش باشه رسوندم خونه و حاال بعد از یک

 هایی بود که توی راه باهم زده بودیم.فکرم درگیر حرفتوی ترافیک موندن رسیده بودم خونه. 

 «نبات کوشی؟ -

 «ام...اینج -

 اومد. صداش از داخل حمام می

سوئیچ و موبایلم رو انداختم روی تخت و به سمت حمام که درش نیمه باز بود رفتم. نباتم با 

های کوچیک و بزرگ. متعجب و دور وان پر بود از شمعاون شکم بزرگ، خوابیده بود داخل وان 

 نگاهش کردم که دلبرانه خندید.

 «چیه خب؟ -

 «چی شد یه دفعه تنهایی هوس حمام رمانتیک به سرت زد؟ چیزی نیست... -

 «تنها نبودم که... -
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 ابرو در هم کشیدم. 

 «یعنی چی تنها نبودم؟ -

 لبخند زد به اخمم.

 «ام ببرم...زدم. گفتم بیام یه لذتیبا پسرم داشتم حرف می -

 های پیراهنم رو باز کردم.دکمه

 «گفتی با پسرت؟چی می -

 «خصوصیه -

 رفت سمت کمربندم.  دستم

 «که خصوصیه؟ -

 نگاهش رو از روی کمربندم باال کشید. 

 «یا کتکم بزنی؟ میخوای بیای توو؟ -

 «کنه؟تربیت... آدم مگه روی زنش دست بلند میکتک چیه بی -
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 خندید.

 «میای توو؟ -

 «نیام؟ -

 پاهاش رو جمع کرد.

 «چرا بیا... -

 وارد وان شدم. 

 «اتپاهات رو دراز کن نب -

 پاهاش رو ماساژ دادم. مدتبا لبخندی پاهاش رو دراز کردم و مثل تمام این 

 «چه خبر بود امروز؟ -

هیچی از صبح با مامان توی اتاق جوجه بودیم... بیچاره نذاشت من دست به هیچی بزنم،  -

 «چیز رو چید...هی ازم پرسید چطوری دوست داری و همه
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هام دیروز ی نابلدیاش نگاه کردم و لبخند زدم. با همههای باد کرده و الک زدهبه انگشت

 براش الک زده بودم. 

 «پس باهم خوبین؟ مادر شوهر بازی در نمیاره که؟ -

رخه. چاِ سیاوش چه حرفیه میزنی... نه بابا بیچاره... میاد اینجا همش مثل پروانه دور من می -

 «کشمخدا خجالت میبه

 «چه خجالتی؟ دوست داره خودش -

ی خدا هی میگه من که نتونستم برای سیاوشم بکنم، باید یه جوری جبران کنم میدونم. بنده -

 «دلش باهام صاف شه

 «دهصد دفعه گفتم این حرفو نزن... گوش نمی -

تم خوره که چرا نتونسدونم ته دلش حسرت میمنم گفتم سیاوش ناراحت میشه... میگه می -

 «براش مادری کنم

 «هاشتباه میکن -

 «دونم... دیر کردی؟ رفتی باال پیش بابات؟می -
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نه اونم مغازه بود هنوز... دوست داشتم ببینمش دیدم نیومده منم زود اومدم گفتم تو زیاد  -

 «تنها نمونی

 «و کنمتونم کارامکنید. خودم میلوسم می من که چیزیم نبود وایمیسادی میدیدی باباتو... -

حاال فردا میرم دم مغازه... میخوای باهم بریم؟ فرش  ،نکناعتراض  دوست دارم لوس شی -

 «نمیخوای واسه اتاق فسقلی؟

 لبخند زد.

ام گفت بیا هرکدوم رو میخوای بردار ببر. ولی روم بیچاره اون دفعه ،چرا فرش که میخوایم -

 «شهنمی

 «چرا روت نشه؟ -

 «دونم...نمی -

 «رو بکنیمکاشه اگه اینعروسشی... به خدا خوشحال می -

 «باشه حاال فردا جون داشتم باهم میریم -
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 ساق پاهاشو آروم ماساژ دادم. 

 «کنی دیگه فسقلی میاد بیرونام تحمل میچیزی نمونده نبات... یه دوماه دیگه -

 «خیلی سنگین شدم سیاوش... خیلی حس و حال عجیبی دارم -

 «ونم یه جوری برات جبران کنمایشاهلل بت ام از دستم بر نمیاد.کاری میدونم سختته. -

 تر بود. نظرم از همیشه خوشگلباری زد. بهلبخند شیطنت

 «دوماه اول اگر گریه کرد تو شبا بیدار شو -

 خندیدم. 

ریه کنه گ شم فکر کن بچهتو که میدونی یکی بغل گوش من یه تکون بخوره من بیدار می -

 که سیرش –اش دست دراز کردم سمت سینه –من بیدار نشم... ولی خب... من از اینا ندارم 

 «کنم

 خندید و تنش رو جمع کرد. 

 «اِ... نکن... شیر خشک بده -



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1334 
 

 «دلت میاد؟ -

 «من شیر خشک خوردم چم شد؟ -

 «چرا شیر خشک خوردی؟ -

 «مامانم شیر نداشت -

 «چه عجیب -

 «شاید منم نداشته باشم خب... -

 «بی... خوبه؟حاال اگه نداشتی شیر خشک میدم تو بخوا -

 «خوبه -

 «دیگه چی میخوای؟ -

 «برام یه کادوی خوشگل بخر -

 «واسه زمانی که مامان بشی که باید بهت کادو بدم... غیر اون منظورته؟ -

 «اِ پس بلد بودی خودت؟ -
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آره دیگه اینارو از مامانم پرسیدم. دیگه این جور وقتاست که مامان داشتن به درد آدم  -

 «میخوره

 اش. های عمیق گونهمن نگاهم چسبید به اون چال خندید و

ام رو عوض کن... دوماه دیگه که بچه به دنیا اومد من جون ندارم دوربین دستم پس گوشی -

 «بگیرم، مدل جدید گوشیم اومده دوربینش خیلی خوبه، باهاش از فسقلی فیلم بگیرم

 «جون بخواه -

 «جدی عوض میکنی برام؟ -

 «... خیلی وقته داریش...آره. چرا نکنم خب -

 «بریم بخریم؟ بعدشم بریم فرش بگیریم پیش بابافردا  -

 خندیدم و ابرو باال بردم. 

 «چی شد حال نداشتی... بحث گوشی شد سرحال شدی؟ -

 «آره ذوق کردم... بهترینش رو بگیریم، میخوام همش از فسقلی فیلم بگیرم -
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 «گیریممیمن که نمیدونم چی به چیه، هر چی خواستی  -

 «تونیم دیگه مامان باباهامون رو یه شب دعوت کنیممرسی... راستی بابا از دبی اومده... می -

کنیم، بهادرم زنگ زد رو دعوت میمن حرفی ندارم، هر موقع برای خودت راحت بود همه -

ل ومون و خیلی وقته نیومدین منم گفتم میخوایم یه دورهمی بگیریم اگفت یه شب بیاید خونه

 «شما بیاید...

 «آره خیلی وقته ندیدمشون، اونام رفته بودن آنتالیا. دلم واسه فسقلیه خاله تنگ شده -

زدم گوشی رو گرفت که عمو کجایی نیومدی منو ببری آره خیلی بال شده، با بهادر حرف می -

تونم مین تونه بیاد منمدونم اما خاله که نمیشهربازی و قول داده بودی... گفتم ببخشید می

 «ریمما بیاد باهم میتنهاش بذارم، نینی 

 شیرین خندید. 

زدم گوشی رو گرفت که عمو کجاست... گفتم سرکاره گفت آره دیروز داشتم با تارا حرف می -

 «باشه بهش بگو من کارش دارم به من زنگ بزنه

 ام باال رفت. صدای قهقهه
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 «ش به تو رفتهیاسرتق -

 ش. موهاش رو داد پشت گوش

 «بابا این دیگه منو گذاشته توو جیبش -

 «ی تو شکمت...رسه. مگر همون بچهکس به پای شما نمیخیر خانم. هیچنه -

 لبخندش عمیق شد و دستی به شکمش کشید. 

 «خوای براش اسم انتخاب کنیم؟نمی -

 «؟نوشتیگفتم یه لیست از اونایی که دوست داری بنویس  -

 «کرمهنه ولی دوتا اسم توی ف -

 «خب چی؟ -

 «کارن به معنی شجاع و دانیار به معنی بخشنده... -

 دستی به موهام کشیدم. 

 «به نظرم قشنگن... -
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 «گی کدوم؟خب تو می -

 «خوای صبر کنیم وقتی اومد ببینیم کدوم بیشتر بهش میاد؟دونم. مینمی -

 نگاهی به شکمش کرد که تکونی خورده بود. لبخند زدیم. 

 «نجوری بهترهباشه. ای -

 «پاشو موهات رو بشورم... -

 موهاش رو اول لباس پوشیدم و بعد بعد از اینکه دوش گرفتیم، هر دو بیرون اومدیم و من

کوت و من هم در س ییآییاحرف و در سکوت نشست روی صندلی مقابل آیینهخشک کردم. بی

مالید براش زدم. میی موهاش سشوار رو گرفتم روی موهاش و از روغنی که همیشه به ساقه

ستم دونکنه؛ میخوابه و پسرک توی شکمش شیطونی میروزها بد میدونستم چقدر اینمی

ه ترسدونستم چقدر گاهی میخواد؛ میچیزی نمیده و دلش هیچگاهی اشتهاش رو از دست می

ها ین روزادونستم و جز اینکه توی ی اینارو میاز زایمان و اینکه بچه مشکلی داشته باشه. همه

 های مامانها فکرم پیش حرفی این نگرانیدر کنار همهاومد. نمیکنارش باشم کاری ازم بر

 به سروین بود.راجع
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 «خوابم گرفته... -

 رو سر جاش گذاشتم.از فکر بیرون اومدم و شونه

 «خوای بخوری؟خب بخواب... چیزی نمی -

 «بره...شم خوابم نمیب دوباره بیدار مینه مامان شام داد بهم... االن بخوابم نصفه ش -

 «خوای یه فیلم ببینیم؟خب می -

 «نه... -

 «کنیمهر کاری بگی می -

 «بافی؟موهام رو می -

 «هنوز خیلی بلد نشدما... -

 «ام خوبهجوریاشکالی نداره همون -

 اش.ام لرزید روی موهای نرم و ابریشمیتزمخ هایانگشت

 «سیاوش؟ -
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 «جون دلم... -

 «کنی؟ هی میری توی فکر...به چی فکر می -

 نفس بیرون دادم. 

 «کش میدی بهم؟ -

 حرف کش مشکی رنگی به سمتم گرفت و پایین موهاش رو بستم. بی

 «بیا شکمت رو روغن بزنم... -

هام و آروم اش رو باز کرد. روغن رو ریختم روی دستدوباره بدون گفتن حرفی چرخید و حوله

ی داخل بدنش باشه. به شدت شد که یک بچهاش. گاهی باورم نمیبرآمدهکشیدم به شکم 

 برام عجیب بود. 

 «گی؟نمی -

 کرد. دوباره نگاه پایین کشیدم و کارم رو ادامه دادم.نگاهش کردم، با آرامش نگاهم می

 «به نامزدش... چی بود اسمش؟مامان گفت االن دوماهه سروین راجع -
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 «امیرعلی... -

فهمم باهاش حرف . میگه دوماهه میگه سفرکاری رفته و از این حرفا. میگه میهمون.. -

پرسم میگه چیزی نشده... گفت روم نشد به ترانه بگم، ولی دوتایی ام میزنه، هر چینمی

صحبت کنید باهم اگر میشه یه روزی توی خلوت سروین رو گیر بیارید بپرسید داستان چیه... 

 «ف زده گفته مشکلی نیست اون کار داره معلوم نیست کی میادباباشم چندباری باهاش حر

 «چیکارس مگه؟ -

 «دکتره... میگه رفته مناطق محروم -

چی بگم واال... به نظر منم شبیه کسی که تازه نامزد کرده نیست. یه جوری رفتار کرد که  -

ذاشت خیلی ن بهش ازش نپرسیدم. یعنی وقتی اون دفعه مامان گفت نامزد کردهمن اصال راجع

بحث رو باز کنم و ازش بپرسم. واسه همین دیدم که دوست نداره، منم دیگه چیزی نگفتم که 

 «یه وقت ناراحت نشه

م اونم گفت خوبه، فعال ه ریه و چیکارس و بیارتش تا ببینمشمنم ازش پرسیدم که چطو -

 «سرکاره هر موقع بشه میارتش
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 «ه دخالت کنیم؟یعنی میگی چیکار کنیم؟ به نظرت درسته ک -

 «بذار دستامو بشورم... -

 پوشید. هامو شستم، وقتی برگشتم داشت لباس میوارد دستشویی شدم و دست

 «کمک میخوای؟ -

 «تونمنه، می -

 «گفتی؟خب چی داشتی می -

میگم به نظرت درسته دخالت کنیم؟ سروین دختر خیلی شیرین و مهربونیه، توی این مدت  -

-تونم توی دوماه شناخت بگم چه عکسبدی ازش ندیدم، اما باز هم نمیچیز من واقعا هیچ

اش نظر بدیم یا نه. هر چقدر هم به زندگیالعملی نشون میده یا اصال خوشش میاد ما راجع

جازه تون نیست که به خودت ااش هستی بازم هنوز اونقدر صمیمیت بینبگیم تو برادر خونی

؟ کال به نظر من تا وقتی کسی از آدم نظر نخواد نباید گمبدی چیزی بپرسی. میفهمی چی می

 «چیزی گفت...

 جلو رفتم و کمکش کردم تا پیراهنش رو پایین بکشه.
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تونم بفهمم اون مرتیکه واسه شه و نمینظر منم همینه. درسته که غیرتم داره قلقلک می -

دخالت کنم یا نه؟ کال  دونم بایدده اما نمیچی دوماهه کال نیست و جواب مامان منو هم نمی

 «ها به من مربوط میشه یا نه...االن بلد نیستم که این موضوع

 «ده؟جواب مامانت رو نمی -

 «نه... -

 «وا... -

کدوممون رو هم نداد بعدش خودش گفت. گفت هم من زنگ زدم هم بابات، جواب هیچ -

ره به زنی تا خود دختزنگم نزد. گفت باباتم بهش برخورد گفت دیگه حق نداری بهش زنگ ب

 «حرف بیاد ببینم چی شده

 «اگه اینجوریه پس حتما یه دعوایی چیزی کردن دوست ندارن به بقیه بگن... -

 پشت گوشش دادم و نشوندمش روی تخت و کنارش نشستم.ی موی رها شده رو تره
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دوست چه وقتی که دعوا؟ دوماه؟ چطوری آخه؟ من طاقت ندارم یک ساعت با تو قهر باشم.  -

ام بودی، چه وقتی که رابطه داشتیم، چه زمانی که نامزد کردیم، چه االن که زن و معمولی

 «زندگیمی... به نظرم این اصال طبیعی نیست. این رابطه یه مشکلی داره

 بوش رو بوسیدم. دار و خوشام تکیه داد. موهای نملبخند زد و سر به شونه

 «من و تو باهمه فرق داریم... -

 هم نگاه کردیم. کی بود این موقع؟ ایستادم. زنگ در که بلند شد، هر دو به صدای

 «دراز بکش میام من... -

 «نه خوابم نمیاد... -

همراهم به سمت هال اومد و من گوشی رو برداشتم و تصویر خواهرم روی صفحه، نمایش 

 نگاه کردم...کشید داده شد. متعجب در رو باز کردم و به ترانه که توی یخچال سرک می

 ترانه

 «کیه سیاوش؟ -
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 «سروینه -

 «وا... چه حالل زاده... -

 «ی شب...آره عجیبه این موقع -

 «حتما بعد کار گفته یه سر بزنم -

 «چیزی بگیم؟ -

 «زنهنه به نظرم... بذار خودش با خودش کنار بیاد میاد حرف می -

 «باشه... -

که با صورتی خسته از کار و با لبخندی مصنوعی  هردو ایستادیم دم در و بعد سروین رو دیدیم

 سالم و علیک کردیم و اون با هردومون روبوسی کرد.مقابلمون ظاهر شد. 

 «مزاحم شدما... ببخشید... -

 دست گذاشتم پشت کمرش. 
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مون سر رفته بود... خوب کردی اومدی. سرکار چه حرفیه میزنی سروین... ما هم حوصله -

 «بودی؟

 «م بیام یه سر بزنم بهت... تو خوبی سیاوش؟آره... گفت -

 کرد.اش به کار افتاده بود و داشت براندازش میی پلیسیسیاوش شامه

 «خوبم. تو چطوری؟ -

 «منم خوبم مرسی... -

 سیاوش چیزی نگفت و باز رفت توی فکر. 

ش وهام کجاست... یه چیز راحت بپبرو لباسات رو عوض کن... دیگه میدونی لباس راحتی -

 «بیا...

ها رفت و من کتری برقی رو پر کردم از آب و گذاشتم بجوشه سری تکون داد و به سمت اتاق

 محمدی و میخک. و بعد چای ریختم توی قوری با هل و دارچین و گل

 «سیاوش؟ -



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1347 
 

 به سمتم اومد. 

 «جان... -

 «اس؟ چرا کوپر نمیاد توو؟در بسته -

 «ر و بر من نمیاددعواش کردم امروز... واسه همین دو -

 «چرا؟ -

 «دمپایی های توی حیاط رو تیکه پاره کرده بود... -

 ام گرفت.خنده

 «توام فقط به کاراش بخند... -

 «چیکارش داری خب... ذات و خصلتش اینجوریه -

 «هاهامون رو اینجوری کنهاین همه اسباب بازی نمیخرم براش که دمپایی و کفش -

ات رو میخواد، میخوای هاشو میندازه اون ور گوشیسباب بازیام اسیاوش پس فردا بچه -

 «چیکار کنی؟
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 نفس بیرون داد.

یگه مونه دطوری میگذره، بزرگ میشه.... اینو اگر دعواش نکنی همینکنه. میبچه فرق می -

 «جا بردش...نمیشه هیچ

 «شه...حاال در رو باز کن بیاد توو... وقت شام -

 «باشه... -

 «خورهدت بده بفهمه آشتی کردی وگرنه تا صبح غصه میغذاشم خو -

 «چشـــــــم -

 ام که با دیدن سیاوش کهبه مدل غر زدنش خندیدم و از پشت پنجره خیره شدم به سگ بامزه

رفت ذوق زده از جا بلند شده بود. آب جوشیده رو ریختم روی چای و دوباره به سمتش می

 کتری رو پر کردم و رفتم سمت یخچال.

 «من هیچی نمیخواما... اگر برای من میری سمت یخچال نرو -

 اومد.سروین بود که به سمت آشپزخونه می



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1349 
 

یعنی چی هیچی نمیخوام؟ من که میدونم شام نمیخوری اونجا... غذای ظهر هست مامانت  -

 «کنم بخوریپخته. گرم می

 «ام نیستبه خدا گشنه -

 «نمیشه دختر اِ... -

سیاوش بعد از دادن غذا بزی گرم کردم و میز کوچکی چیدم. ورمه سحریفم نشد و براش ق

اش نشست. داخل اومد و کوپر هم پشت سرش. کمی سروین رو بو کرد و بعد روی تشکچه

سیاوش کمی سختگیری کرده بود توی تربیتش، به غیر از من و خودش کوپر به کسی روی 

 داد.خوش نشون نمی

 «خب خوش اومدی... چه خبرا؟ -

 پرسید. سروین دور دهنش رو پاک کرد و لبخند زد.اوش بود که میسی

 «سالمتی داداش. تو چه خبر؟ -

 «کنی؟ نامزدت چطوره؟منم هیچی... کار و زندگی... چیکارا می -
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خودم رو مشغول جمع کردن سفره نشون دادم، مکث سروین باعث شد تا برگردم و نگاهش 

 کنم. 

«مین باهاتون صحبت کنم. یه جورایی کمک بخوامبه همن اومدم اینجا که راجع -

های سیاوش پیچید توی هم. اخم

«چی شده؟ -

سروین ترسیده نگاه از سیاوش گرفت و به من دوخت. 

بذارید سفره رو جمع کنیم چایی بریزم بریم توی حیاط هوا خوبه، اونجا بشینیم حرف بزنیم...  -

«کنی عزیزم؟کمکم می –رو کردم به سیاوش –

مت حرف دست برد سی سروین گرفت و به من دوخت و بعد بیرخ ترسیدهسیاوش نگاه از نیم

های روی میز. هر سه در سکوت آشپزخونه رو جمع کردیم و سروین چای ریخت و من ظرف

منتظر.  ون.مهای سفیدرنگنبات و کشمش و خرما بردم. سیاوش زودتر نشسته بود روی صندلی

طور که از پشت شیشه سروین رو نگاه شناختم. نشستم و همونمیهاش رو من این حالت

 اومد دست گذاشتم روی ساعد دستش. کردم که با سینی به سمت حیاط میمی
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 «عزیزم من نمیدونم قضیه چیه، هر چی هست لطفا و خواهشا عصبانی نشو. خب؟ -

 بدون گفتن حرفی دست گذاشت روی دستم.

 «دستت درد نکنه... -

گذاشت. در جواب لبخندی زد و صندلی رو عقب گفتم که سینی رو روی میز می به سروین

کشید و نشست. سیاوش دست کشید به موهاش و منتظرانه به سروین چشم دوخت و سروین 

 نگاهش رو به زیر.

 «شده؟خب... بگو ببینم چی -

ادرش اید از برکس نبینان پلکی زدم. هیچسروین سرباال آورد و نگاهی به من انداخت، با اطم

ترسید. دخترک تکیه داد و نفس بیرون داد و بعد سیبک گلوش تکون خورد. شروع کرد و می

 لرزید.صداش می

منو امیرعلی سه سال پیش توی بیمارستان آشنا شدیم. من تازه اونجا کار پیدا کرده بودم...  -

م فقط خواستداشتم و میاهل اینکه برم سرکار شوهر پیدا کنم نبودم. عاشقانه کارم رو دوست 

های عمومی توی شرایط سخت خیلی چیزا بهم یاد داده کارم رو انجام بدم. کار توی بیمارستان
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ون شدادن تا من باال سر مریضبود، برای همین بعد از یکی دوماه دکترا خیلی عالقه نشون می

هارو ته جوری شیفباشم و بهم اعتماد پیدا کرده بودن. بین چندتا دکتر، امیرعلی تونست ی

 کم این برخورد وهای اون باشیم. کمبچینه که من و یکی دیگه از همکارا باالی سر مریض

ترسیدم. دوست نداشتم توی مون. اولش خیلی میای درست کرد بینها یه عالقهآمدورفت

د از عای بشم. اما خب... گفت قصدش جدیه. یه مدت رفتیم و اومدیم و بمحل کارم وارد رابطه

امان و میکسال و نیم دوستی نامزد کردیم. البته یه نشون ساده که فقط مامان و بابا بودن و 

بابا و خواهر برادر اون... قرار عقد رو برای شش ماه بعد گذاشتیم. بابا برای زودتر راضی نشد. 

 «شه...که این شش ماه یک ماه دیگه تموم می

 بدون زدن پلکی به صورتش خیره شده بود.  اش رو قورت داد. سیاوشساکت شد و بغض

 «پشیمون شدی؟ -

 های سیاوشم بود. هایی که همرنگ چشمپرسیدم. نگاهم کرد، با چشممن بودم که می

 «پشیمونم کرد... -

 «چرا؟ -



Telegram:heliasg سگرینویسنده : هلیا.ع  یک فروردین 

1353 
 

 «اش رو گرفتم. بهم خیانت کردمچ -

 ی بود.انکرد یعنی در حد مرگ عصبکار رو میسیاوش قلنج گردنش رو شکست و وقتی این

 «مطمئنی؟ -

 «مطمئنم... -

 «بهش گفتی؟ -

 «کرد... تهدیدم ، اولش گریه و زاری که ببخش، دید کوتاه نمیامگفتم همه چی تمومهگفتم... -

 «به چی؟ -

پرسید. سروین سر پایین انداخت و و بغض کرد. سیاوش قرمز شد و این بار سیاوش بود که می

 تن جلو کشید. 

 «به چی؟ -

 گفت. دست گذاشتم روی بازوی سیاوش.پایین بود و هیچ نمیسر سروین 

 «تونه حرف بزنهشه نمیعزیزم... اینطوری نکن... بهش استرس وارد می -
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 شنید.انگار که نمی

 «سروین با توام... میگم به چی؟ -

 تنش رو به صندلی تکیه بدم.  منچی کردم و با زور سعی کرد

 «داد نزن سیاوش...اِ... -

 چنان عصبی خیره شد به دخترک.کیه داد اما همناچار ت

 «سیاوش... میشه برام شیر گرم کنی؟ با عسل؟ لطفا؟ -

دونستم که یک چیزی هست که این شاکی نگاهم کرد. بهش اشاره کردم که بره داخل. می

تونه جلوی این مرد بگه. سیاوش عصبی بلند شد و داخل رفت و همزمان دخترک بیچاره نمی

 ام رو به سختی به سمتش کشیدم و دستش رو گرفتم. زیر گریه. صندلیسروین زد 

 «گریه نکن عزیزمن... چیزی نشده که... بگو به من... حرف بزن ببینم چیکارت کرده؟ -

 بین گریه نگاهم کرد. 
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نترس سروین. سیاوشم به خاطر اینکه اون مرتیکه با تو اینکارو کرده عصبیه نه چیز دیگه...  -

 «سمش... بگو به من چی شده؟شنامن می

 هاش رو سیاه کرده بود. دست کشید به صورتش. ریملش زیر چشم

-یریگشناسی ترانه. خیلی سختگیره. مخصوصا از وقتی اومدیم تهران سختتو بابام رو نمی -

اش گم شد و همیشه نگران بود منم یه هم به خاطر اینکه یه بچه ...شدهاش خیلی بیشتر 

ام که ما نامزد کردیم از اولش باهام شرط وقتی .اشم به خاطر افکار قدیمیام بشه هچیزی

ی بریم اکرد که مراقب رفتارم باشم. منم بودم به خدا... تا اینکه امیرعلی گیر داد یه تعطیلی

اشم خوام با زنم بتونم اونم هی اصرار که من میمسافرت با دوستاش... منم هی گفتم نه و نمی

دونستم اگر نرم اون بعد این همه ام میز این حرفا... خب منم دوستش داشتم از یه طرفیو ا

 م وشناختشون رو نمیساعت کار و شیفت دوست داره بره یه بادی به سرش بخوره منم جمع

بره. واسه همین به مامان و بابام گفتم دو روز شیفت خودمه و  و بدون من دوست نداشتم تنها

 یای دوستم وایمیسم شیفت و رفتیم شمال. به دوستاش گفته بود ما صیغهیه روزم به ج

 خوابیدم خیلی آروم بودم ترانه.محرمیت خوندیم اونام یه اتاق دادن بهمون، شبا که کنارش می

فت باعث شد خیلی شبا که شی حس خوبی که جفتمون گرفتیمام نکردیم. همین به خدا کاری
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مدام به  واش تا کنارش باشم... ولی مراقب خودم و رفتارم بودم نیستم بگم شیفتم و برم خونه

چیز رو گه اگر همهکنه... حاال میدوران نامزدی با عقد فرق می کردم کهخودم یادآوری می

گم چه دختر خرابی داره و چقدر بهش دروغ گفته... گم. میی اینارو به بابات میهم بزنی همهبه

ی کنم پوشخوام چشم..نمیکنه.گر یه مرد یه بار خیانت کنه بازم میدونم اترسم ترانه. میمی

نه. کام استرس اینو داشته باشم که االن کجاست و داره چیکار میو توی تمام لحظات زندگی

توی این دوماه که این اتفاق پیش اومده، یه روز با گل میاد سراغم و عذرخواهی یه روز تهدید 

خدا. یه ماه مونده به قرار عقد، هی مامان باباهامون ترسم بهمی و عصبانیت. دیگه دارم ازش

م، خوامت نداریخوامت، میگه نمیگم نمیشد... خودش بدتر، بهش میفشار میارن که پس چی

ار دونم چیکگم... نمیبرم و همه چیز رو به بابات میانگشتر از دستت در بیاد آبروت رو می

 «کنم

های چای دست نخورده. دست که دراز کندم و خیره بودم به لیوانیپوست لبام رو با دندون م

 کرد برای برداشتن دستمال سر باال گرفتم. 

 «چطوری مچش رو گرفتی؟ -
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 دوباره بغض کرد و لبخندی تلخ نشست روی لبش. 

ردم کمنشی مطبش استفعا داد. باردار شده بود... یه منشی دیگه آورد. من که خیلی وقت نمی -

داشت. از این مو بلوندا که دیدمش، ظاهر عجیب و غریبی  که رفتم طبش. یکی دوباربرم م

ه؟ گفت ایه آوردگن دکتر این چه منشیجاشون بوتاکس و تزریقه. گفتم این چیه؟ آخه نمیهمه

کسی رو پیدا نکردم اینم فامیل دوستمه دنبال کار بوده منم فعال گفتم تا یه آدم مناسب پیدا 

، امزدشمدونه من نام میمنم دیگه چیزی نگفتم. گفتم هر کی یه شکله، اون دخترهکنم بیاد... 

م گفت.. بعد چند وقت دیدم یه جوری شده، هر موقع میام اهل این حرفا نیست.خود امیرعلی

گفت نه میام دنبالت. یه جورایی شک کردم. یه شب بهش گفتم شیفتم، رفتم دم بیا مطب می

 «اش...ومد بیرون و یه سره رفتن خونهمطبش دیدم با دختره ا

 اش. ادامه داد.اشکی آروم چکید روی گونه

 «تونم ببخشمش ترانه...نمی -

 دستش رو فشردم و درد کشیدم از دردش. 

 «نباید هم ببخشی... کاری که کرده هیچ توجیهی نداره... -
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هم دار نگابا سکوت معنیچیکار کنم ترانه؟ موندم... مامانم از یه طرف فشار میاره، بابام  -

واد خبینه میگه نامزدت کجاست... حقم داره خب... برادرمه، میکنه، سیاوش هر وقت منو میمی

اش با کی وصلت کردن... اونم از اون طرف همش فشار و که حق نداری بشناسه ببینه خانواده

ن . از یه طرف بیای نبوده، گولم زد و چرت و پرت..به کسی چیزی بگی، چیزی نشده، رابطه

دم، میگم هر هفته کنه، که عکسای سفرو به بابات نشون میهاش تهدیدم میعذرخواهی

 «خوام بابامو از خودم نا امید کنم ترانهگفتی... من نمیخوابیدی و بهشون دروغ میام میخونه

 دست کشیدم به موهای خرمایی رنگش. 

 «کار کنهدونه چیزنم... اون میمن با سیاوش حرف می -

 دستم رو فشرد.

اش عصبانی میشه، چه فکری موندم خونهرفتم میتورو خدا نه... اگه بهش بگی من می -

 «به من؟ نکن ترانه...خواد بکنه راجعمی

ک چیزارم درشه، اما اینکنه، دیوونه مینگران چی هستی؟ داداشت غیرتی هست، قاطی می -

یم چقدر پیشش توی همین خونه موندم؟... باید درک دونی وقتی با هم دوست بودکنه. میمی
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کنه، باید بفهمه، اگر بد بوده پس برای من و خودشم بد بوده. نگران نباش. من درستش 

 «کنممی

 حرف و نگران نگاهم کرد. بی

 «حاال بلند شو برو بگیر بخواب... زیر چشمات گود افتاده از صبح سرپایی... -

خوادش فردا صبح. خودمم باید لباس اشین بابا هم دستمه... میرم خونه... منه دیگه می -

 «عوض کنم

 «کنماصرار نمی -

 «زنی؟تو باهاش حرف می -

 «گم خودش بیاد باهات حرف بزنه خب؟گم... بعد میچیز رو بهش میآره... همه -

 «باشه... -

 «چایی بریزم باز برات؟ سرد شد... -

 «نشده...نه اشتها ندارم، برم تا دیرتر  -
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داخل که رفتیم، سیاوش در سکوت نشسته بود رو به روی تلویزیون خاموش. اصرار کرد که 

شب بمون و سروین گفت که باید بره و برای فردا لباسی عوض کنه و ماشین بابا رو هم بده. 

سیاوش هم گفت که رسیدی بگو و بعد تا دم ماشین همراهش رفت. من هم خسته، آماده 

کردم به اینکه چطور قضیه رو شرح بدم و چه کاری درست تره. واب و فکر میشدم برای خمی

ی چرت زدن بود. به اش لم داده بود و آمادهچهمسواک زده، سری به کوپر زدم که روی تشک

هام کرم زدم و بعد سیاوش رو دیدم که داخل میومد. نگاهش توی نگاهم چرخید. شاید دست

 گران شدن. برای پیدا کردن دلیلی برای ن

 «گفت؟چی می -

 «چیز خاصی نبود. الکی ترسید... -

 «خب چی بود؟ -

 «کنی اینو در بیارم؟گرممه... کمکم می -

 حرف کمکم کرد. گفتم. بیپیراهنم رو می

 «چی میخوای بپوشی؟ -
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 «نمیدونم یه تاپ و شلوارک بده -

 های نگران و مضطربش نگاه کردم. لباس رو که پوشیدم به چشم

 «برو کاراتو بکن بعد بیا توو تخت حرف بزنیم -

حرف وارد دستشویی شد و من تکیه دادم به تاج نرم تخت و پتو رو کشیدم روی پاهای ورم بی

 ی تخت. ام. بعد از دقایقی بیرون اومد و نشست لبهکرده

 «خب... -

گفته غلط  اش گرفته. اولشاش ریخته رو هم... این هم مچش رو دم خونهپسره با منشی -

 «کردم و چیزی نبوده، بعد که دیده سروین کوتاه نمیاد تهدیدش کرده...

 «به؟ -

 موهام که از بافت شل و ول رها شده بود رو بردم پشت گوشم. 

گیره... منم سعی کردم که مراقب رفتارم باشم اما امیرعلی یه روز اصرار میگه بابا خیلی سخت -

اد نم به مامان و بابا دروغ گفتم و باهاش رفتم، گفت اتفاقی نیافتکرد که با دوستام بریم سفر... م

موندم... ی امیرعلی میرفتم خونهگفتم شیفتم و میواقعا فقط بعد از اون گهگداری به خونه می
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گم رم به بابات میمیهم بزنی چیز رو بهدونه بابام چقدر حساسه، میگه اگر همهگفت اونم می

-دونم چیکار کنم، اصال نمیقدر بهش دروغ گفتی... حاال میگه نمیچطور دختری هستی و چ

دونم اگر ببخشمش همش بهش شک دارم و زندگی جفتمون تونم باهاش زندگی کنم چون می

ترسم واقعا بره به بابام حرف نامربوطی بزنه یا دیوونه بازی در کنم، از یه طرفم میرو نابود می

 «دونه چیکار کنه...گم اون خودش میبیاره... منم گفتم به سیاوش می

 کرد. داد و نگاهم مینگاهش مثل یک خط شده بود، دقیق و با اخمی داشت گوش می

 «مونده؟ی پسره میرفته خونهشده میتوی نامزدی بلند می -

 «آره مشکلی داره؟ -

 «نداره؟ -

ی شد؟ دوستت داشتم، موندم. حتی قبل از زمانی که نامزد کنیم. چیزاومدم مینه. منم می -

دونستم، گذشت، حد و حدودم رو هم میتوام دوستم داشتی، کنارت آروم بودم، بهم خوش می

موندم. اونم از خط قرمزایی که برای خودش داشته رد نشده... فقط به خاطر باباش اومدم میمی

ه ادامه تونمیترسه. اونقدر عاقل هست که بدونه با این مرد که یه بار بهش خیانت کرده نمی
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رست گه دخواد جلوی یه فاجعه رو بگیره و الکی به خودش نمیبده... اونقدر عاقل هست که می

ی عقد هم خودش رو بدبخت دونه اگه بشینه پای سفرهکنه... میشه و دیگه تکرار نمیمی

ه که کنمی خواد بکنه بره از این پسره، اون نمیذاره. مطمئنا داره اذیتشکنه هم اونو... میمی

اش بفهمی... پس یه کاری کن که راحت شه راضی شده تویی که دوماهه اومدی توی زندگی

«از این وضعیت سیاوش

رف... ی طکنی و دم به دقیقه میری خونهچیکار کنم؟ وقتی بدون شناخت میری نامزد می -

«شه دیگههمین می

هاش تکون دادم. انگشتم رو باال آوردم و جلوی چشم

جا نکن سیاوش... سروین دختر عاقلیه... حاال انتخابش توو زرد از آب در اومده ضاوت بیق -

ا هتقصیر اون نیست، اونم یه گرگی بوده توی لباس بره، االن هستن مرد و زنایی که بعد از سال

کنن.. این چیزی نیست که بشه از قبل فهمید و جلوش زندگی مشترک یهو میرن خیانت می

 ونیدچی رو میو دست خواهرت رو بگیر و ببرش پیش اون مرتیکه، بگو که همهرو گرفت. بر

اش رو بکوب توی صورتش و بگو حاال به کنه، حلقهخواهرت رو خراب نمی چیز پاکیِو هیچ
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خواهرت رو از این  خوای بکنی بکن...خوای بگی بگو و هر غلطی که میهرکی هر چی می

 «برزخ نجات بده سیاوش...

 ست کشید به صورتش و نفسش رو صدادار بیرون فرستاد. عصبی د

 «داستانای ویدا تموم شد این یکی شروع شد... -

 نچی کردم و متعرض خم شدم به سمتش. 

 «زشته سیاوش... این چه حرفیه؟ -

 حرف و کالفه سری تکون داد.بی

 «ات و همین؟...دونم خواهرم میومد خونهآخه برم به اون مرتیکه بگم می -

 «آره همین... -

 «تونم ترانه...نمی -

 «تونیمی -

 «غیرت شدم من؟تونم. اینقدر بینمی -
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غیرت یعنی پشت خواهرت وایسی سیاوش. یعنی یه کاری کنی آرامش داشته باشه، نه اینکه  -

بگی چرا رفتی چرا اومدی، به خاطر دوست داشتنش دلش خواسته یه شبایی هم با شوهر 

ونه تونست خوب بشناستش و بتمطمئن باش اگر این شبا نبود، عمرا میاش صبح کنه. آینده

ای رو بریز دور و زودتر سروین رو از دست اون اش رو بگیره... پس این حرفای کلیشهمچ

 «چیز نجات بده. خب؟همهی بیمرتیکه

 ای گفت و دراز کشید. باشه

 «عصبانی نشو الکی لطفا... -

 «پیر شدم. دیگه جون ندارم با این مسائل درگیر شمکنم عصبانی نیستم. حس می -

ها گرفتن و هر کدوم یه داستانی داشتن اینا که چیزی نیست، پسر فردا که دورت رو بچه -

 «گم درگیری واقعی یعنی چی...بهت می

 ای نشست روی لبش و بعد دستم رو آروم کشید و بغلم کرد. ته خنده

 «شم من...با وجود تو پیر نمی -
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 سیاوش

 دست گذاشت روی زانوم.

 «آروم بگیر دیگه اِ... -

 «زنی سپهر؟چطوری آروم بگیرم؟ چرا زر الکی می -

ام هشد روی تنم. چشمهای ترانه مثل خراش کشیده میپوفی کرد و چیزی نگفت. صدای ناله

 رو روی هم فشردم تا وقتی که در باز شد. مادرش نگران به سمتم اومد. 

 «خواد...تورو می -

رفتم. در اتاق رو باز کردم و زنم رو دیدم توی لباس صورتی بلند شدم، انگار که روی هوا راه می

م، ه بوداش. موهاش رو بافتبیمارستان. رنگش پریده بود، عرقی سرد نشسته بود روی پیشونی

ی اهم ریخته شده بود. با درموندگی نگاهم کرد. جلو رفتم و دستش رو گرفتم. بوسهکه حاال به

 گرم نشوندم روی پیشونی سردش.

 «دردت به جونم... -

 هاش رو روی هم فشرد. چشم
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 «سیاوش... -

 «جان دلم -

 «بمون پیشم، نرو. خب؟ -

 «جام من. کجا برم فدات شم...همین -

 ای کرد. دلم ریخت و بغضم گرفت. کرد و دوباره ناله هاش رو جمعچشم

ت شی. یه وقتونی سزارین کنی، داری اذیت میترانه... قربونت برم، دیر نشده هنوز، می -

 «بالیی سرت بیاد من چه خاکی به سرم بریزم؟

 شده از دردش، لبخند کمرنگی زد.بین صورت جمع

خوام همون موقع بغلش کنم و باشی، میخوام وقتی میاد تخوام خودش بیاد، میمی -

 «سیاوش...

ای عمیق کرد که پرستار هول کرده مون توی اون اتاق بود. بعد از اون نالهاین آخرین گفتگو

 یوارد اتاق شد و پشت سرش دکتر اومد و گفت حاال بعد از دوازده ساعت درد کشیدن، دهانه

بود برای اینکه سر پسرمون بیرون بیاد.  کافی سانتی متر باز شده، و این اندازه 10اش رحم
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رفتیم سمت اتاق زایمان و من دستش رو گرفته بودم. من تمام مدت، روی تخت چرخدار می

اش گفت که اگر بالیی سرم اومد مراقب خودت باش و دستش رو گرفته بودم. بین درد و گریه

ام ونهتاق زایمان، بین اشکی که از گمن اخم کردم و لبش رو بوسیدم تا نگه از این بیشتر. توی ا

کردم هر چه زودتر از این اتاق کردم و ته دلم آرزو میام رو پاک میو عرق ترانه اومد، اشکمی

 بیرون بریم. هر سه تامون.

 هتر از جهنم. صدای دکتر کچیزی فرا هم درد کشیدن ترانه، برام درست مثل جهنم بود. شاید 

هایی صدای دعا ،کردنشاست بیشتر و بیشتر زور بزنه، صدای ناله خوبلند از ترانه می با صدایی

خوندم، همه و همه باهم قاطی شده بود و اضطرابی عجیب توی که بلد بودم و توی سرم می

چیزی  تونی وگفتم که میوجودم ریخته بود. بین این همه صدا، من بودم که کنار گوشش می

وی کردم تهستی، هر چیزی که بلد بودم و حس می تو قویگفتم دوستت دارم و نمونده، می

 بوسیدم. گفتم و موهای خیس از عرقش میکنه در گوشش میاین حال کمکش می

ی تمام این سی و پنج سال طول کشید، صدای باالخره بعد از دقایقی کشنده، که شاید اندازه

 هایی صدامده بود پیچید و همهام بیرون اوی پسری که از خون من بود و از تن ترانهگریه

ره کشید خیتوی اتاق رو از بین برد. مبهوت، به موجودی کوچک که با تمام وجودش جیغ می
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ک ی ترانه. انگار که توی یشدم. دکتر با لبخندی پسرک رو جلو آورد و گذاشتش روی سینه

رک.دور تن پس هاش پیچیددستو ام از بین رفت، بین گریه خندید لحظه تمام دردهای ترانه

«سالم مامان... سالم خوشگلم.... سیاوش ببینش... سیاوش نگاش کن... -

کشید و ترانه با لذت سر به سرش خم شدم به جلو و هنوز مبهوت به موجودی که هنوز جیغ می

رانه تهاش بسته. درشت بود و کمی تپلی. چسبونده بود خیره شدم. موهاش مشکی بود و چشم

 چطور تونسته بود یک بچه با این سایز رو به دنیا بیاره؟

«سالمه؟ سیاوش...سیاوش دیدیش؟ ببین  -

گذاشت  دست و دکتر جلو اومدکشید. کردم، انگار نه انگار که چند دقیقه قبل جیغ مینگاهش 

 روی بازوی ترانه. 

«کنیم...نگران نباش. همه چیزش خوبه. االن محض اطمینان همه چیز رو چک می -

انداخت و یک نگاه به صورت پسرک. کرد و یک نگاه به صورت من میترانه گریه می

«سیاوش؟-

ام. اشکی آروم سر خورد روی گونه
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 «مثل خودت خوشگله ترانه...خیلی  -

 بین اشک، خندید و من دست باال آوردم و دست کوچیک پسرم رو با یک انگشت گرفتم.

  اش آروم شد. گریهمحکم و قوی دستم رو فشرد و کمی 

خب مامان بابا اگر اجازه بدین پسرمون رو ببریم تمیز کنیم و قد و وزنش رو بگیریم و باقی  -

 «کارا... خب؟

سپرد به دکتر و با نگاه دنبالش کرد. دست انداختم دور گردنش و حرف پسرک رو ترانه بی

 اش گرفت و عقب کشیدم. هوا لباش رو بوسیدم. بین بوسه گریهبی

 «مرسی ترانه... خیلی اذیت شدی این مدت... مرسی... -

 که یعنی بغلم کن...؛ ام رو کشید سمت خودشاش شدیدتر شد و یعقهحال گریهبی

ی تخت و پسرمون کنارش. دانیار. اسمی کردی که ترانه پیشنهاد داده بود. خوابیده بود گوشه

و نگاهم چرخید به سمت در که کمی باز شده بود. مادرم رو تنش پتوی نازک رو باالتر کشیدم 

بود. لب زد که بیا یه چیزی بخور. سری تکون دادم به معنی باشه. بعد دوباره نگاهم چرخید 

ها، موهای پرپشت مشکی و چشم و ابرویی عمول باقی نوزادتر از حد مروی پسرم. پسری تپل
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ام. لبخندی نشست روی لبم و آروم و پاورچین از اتاق بیرون به رنگ موهاش. درست مثل ترانه

اومدم. کوپر پشت در اتاق نشسته بود. فهمیده بود عضوی جدید وارد این خونه شده. از وقتی 

 چرخید. دستی به تنش کشیدم. ه و بچه میاومده بودیم خونه، مثل پروانه دور تران

 «بیا پسرم... بیا بریم بهت یه جایزه بدم -

ه، ته چهر یهامون نشسته دور میز ناهارخوری، با لبخندهاش تیز شد و دنبالم اومد. مادرگوش

هامون ساعتی بود که رفته بودند. ویدا داشت آشپزخونه رو با کمک سروین زدند. پدرحرف می

ا چرخید ههام نگاهد و رضا و سپهر داخل حیاط نشسته بودند. با شنیدن صدای قدمکرتمیز می

 سمتم. پری خانم لبخندی زد. 

 «بیا مادر غذات روی میزه... -

 «ممنون االن میام... -

ش رو اگذاشتیم منتظرم بود. جایزههاش رو میکوپر ایستاده رو به رویی کمدی که غذا و جایزه

 رفتم و بعد سر چرخوندم سمت سروین و ویدا. دادم و به سمت میز 

 «شمام خسته شدید، برید یه کم بخوابید... از صبح سرپایید... -
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 ای رفت. سروین چشم غره

 «ای... تو که اصال نخوابیدی...چه خسته -

 «من خوبم -

 ود.بغذا که خوردم، بشقابم رو توی ماشین ظرفشویی گذاشتم. ویدا لباس پوشیده، منتظر سپهر 

 «کجا؟ -

 «بریم دیگه... کاری چیزی داشتی زنگ بزن. خب؟ -

 «موندین برای شاممی -

 «تعارف نداریم سیاوش. یه کم اینجا خلوت شه شمام بفهمید چی به چیه... -

 «ما راحتیم، هر موقع دوست داشتید بیاید -

 ام گذاشت. شونهلبخندی زد در جواب. سپهر جلو اومد و بعد از خداحافظی با همه دست روی 

 «چیزی خواستی زنگ بزن... -

 پلکی زدم. 
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 «مرسی بابت این دو سه روز. خیلی زحمتت دادم -

 اخمی کرد.

 «تورو خدا چرت و پرت نگو -

ای ها لحظهدستش رو فشردم و لبخندی زدم. سپهر درست مثل یک برادر بود. تمام این سال

م که مادرم و سروین هم لباس پوشیده شون کردلغزش و کوتاهی ازش ندیده بودم. بدرقه

عد تر شده بود. با سروین بیشتر. بام عمیقام در این چندماه، با خانوادهی رفتن شدند. رابطهآماده

رف حساعتی گریه کرد و من بیاش، توی بغلم نیماز دیدن نامزد نامردش و پس دادن حلقه

ر هاش، اینکه فکدادم به حرفبدون اینکه چیزی بگم، دست کشیدم به کمرش. بعد گوش 

تمام  کرده اینقدر راحتکنه، اینکه فکر نمیکرد یک زندگی رویایی و قشنگ رو شروع میمی

ی اهاش خراب بشه، اینکه دیگه از عشق متنفره و اصال دوست نداره مرد دیگهرویا و نقشه

عد که ه. بببینه. من سکوت کردم و گذاشتم که هر چیزی توی دلش تلنبار شده خالی بش

هاش تموم شد، ترسیده نگاهم کرد و گفت چطوری به بابا بگم؟ چی بگم؟ ازش شرمم گریه

میاد و من گفتم که چیزی نیست و به من بسپار. بعد رسوندمش خونه و با بابا رفتیم توی پارک 
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شون. قدم زدیم، چای خوردیم و براش گفتم. اینکه پای نامزدش لغزیده و خیانت سر کوچه

 رو پس داده. سکوت کرد و خیرهتونه بهش اعتماد کنه و حلقهاینکه سروین دیگه نمی کرده،

ها. بعد دستی کشید به پشتم و سری تکون داد و گفت ممنون که پشت خواهرت شد به دوردست

بودی و ازم خواست به مادرم و خواهرم بگم که اگر یکبار دیگه اسم امیرعلی رو بشنوه، 

خواهد داد. این قضیه خداروشکر با درایت ترانه و آرامشی که بهم العملی بدی نشون عکس

داده بود، ختم به خیر شد. البته که مجبور شده بودم با دوتا غول تشن بدتر از خودم به مطبش 

اش هبرم تا حساب کار دستش بیاد. اما حاال، خواهرم کمی بهتر شده بود و لبخندی روی لب

 رفت. میومد و می

«کجا؟ -

مادرم لبخندی زد.

بریم خونه مادر. مادر ترانه جان که هست، منم برم الکی دختر بیچاره جلوی من معذب نشه،  -

 دونم حتما عروسم با مادرالبته گفتم به پری جون که مشکلی ندارم بمونم کمکش، اما می

«تره. کاری چیزی بود بهم زنگ بزن خب؟خودش راحت
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 «ن... بذارید لباس عوض کنم برسونمتون...جاشم زحمت کشیدی ماماتا همین -

 چرخونه.رضا رو دیدم که سوئیچ رو توی دستش می

 «رسونماگر کاری چیزی نداری منم برم، مادر اینارم می -

ها هم مثل من توی اون بهزیستی بزرگ مادرم وقتی ویدا و رضا رو شناخت، وقتی فهمید اون

ا هم مادری کنه. چیزی که به شدت برام خوشایند هکرد که برای اونی تالشش رو شدند، همه

کشیدم تا به رضا و ویدا بگم که مادر و پدرم رو پیدا بود. عجیب بود اما اون اوایل خجالت می

کنم. اما، همراهان کودکی من، با تمام پوست کردم شاید دارم فخر فروشی میکردم. حس می

هم، بیشتر مواقع که من و ترانه رو دعوت  شون خوشحال شدند از این اتفاق. مادر منو گوشت

دیدم ویدا اومدند. حاال میزد. اون هم با کمال میل میکرد، به رضا و ویدا هم زنگ میمی

واد، خپرسه و کمک میبه مشکالتش سوال میکنه و ازش راجعگهگداری با مادرم درد و دل می

د و زه توی خونه تنها بود سر میاینکه رضا درست مثل یک پسر گهگداری روزها به مادرم ک

 کرد. لبخندی زدم و نفس بیرون دادم. براش خرید می

 «نه داداش کاری ندارم. خوش اومدی... ممنون -
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هر سه رفتند سمت در و رضا خم شد و ساکی که دست سروین بود رو گرفت. سروین لبخندی 

دادگی دی که شاید شروع یک دلزد و تشکر کرد و رضا تنها به لبخندی اکتفا کرد. نگاه و لبخن

دم کردم. لبخندم رو خورشون رو خیلی وقت بود که حس میتونست باشه. اون کشش بینمی

 مادر ترانه.  سمتشون کردم و بعد رو کردم و بدرقه

 «شمام برید یه کم استراحت کنید... -

 ای زد. دستی کشید به موهاش و لبخند خسته

 «شم بگیرم... کاری داشتید صدام کن. در ورودی رو باز میذارمباشه عزیزم. میرم باال یه دو -

دراز  ام.لبخندی زدم در جواب و بعد از رفتنش آروم و بی سر و صدا خودم رو رسوندم کنار ترانه

کشیدم کنار پسرم که وسط تخت بود و به پهلو شدم. نگاهم چرخید روی صورت ترانه. کمی 

پایین و مشکل همورئید راه رفتن و ایستادن سختش بود. اما خاطر درد توی ناحیه کمر به به

-کمهپوشید. وقتی دای که میگلیهای بلند و گلرفت برای اون پیراهنگفت. دلم میآخ نمی

 هاشکردم، که گونهکرد تا به دانیار شیر بده با شعف و عمیق نگاهش میهاش رو باز می
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هام مها بیداری چشکردم تا باالخره بعد از ساعت زد. اینقدر نگاهششد و لبخند میگلگون می

 گرم شد و به خواب رفتم. 

 ترانه

ها گذرونده بودم. با لیدا و داری کردن، تمام امروز رو با دختربعد از چهارماه خونه موندن و بچه

تارا و محبوبه و سروین و ویدا. اول رفته بودم آرایشگاه و کمی موهام رو کوتاه کرده بودم و 

عد از ی تارا. بدستی به ابروهام که پر شده بود کشیدم، بعد با دخترها قرار ناهار داشتم خونه

ناهار تارا هم روشا رو سپرد به بهادر و همگی رفتیم خرید. برای دانیار و سیاوش چند دست 

م و دو الباس خریدم و برای خودم پالتویی یشمی رنگ. بعد رفته بودیم رستوران مورد عالقه

شب بود که رسیده بودم خونه.  11عتی نشستیم به خوردن و حرف زدن. ساعت حدود سا

ها خاموش بود و خونه توی سکوت فرو رفته بود. انگار حتی کوپر هم خواب بود. آروم و چراغ

هام ایستاد از حرکت. سیاوش خوابیده پاورچین به سمت اتاق رفتم و توی چهارچوب در، قدم

اش خوابونده بود. هر دو توی خوابی عمیق به فرو رفته بودند. ی سینهروی تخت، دانیار رو رو

ه ی شیر دانیار، که ظهر قبل رفتن پر بود از شیر دوشیدلبخندی عمیق نشست روی لبم. شیشه

ام هام، خالی روی پاتختی بود. با لبخندی چسبیده به صورتم، توی اتاق کناری لباسشده از سینه
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خواب شدم. بعد آروم وارد اتاق شدم و نشستم روی زمین، کنار تخت ی رو عوض کردم و آماده

خواست تا جایی که توی تنم و خیره شدم به صورت پسرم و همسرم. خسته بودم اما دلم می

ام. هها مثل فیلم رد شد از جلوی چشمجون بود به این تصویر رو به روم نگاه کنم. تمام این سال

 گذرونده بودیم.  به یاد آوردم تمام روزهایی که

ها توی حیاط تاالر، اخم و اش، موتور سواری، صبحونه خوردنروز اول موسسه، صورت ترکیده

ش اآباد، اون شب رویایی توی دفترم، سر به شونههاش برای اینکه رفته بودم نعمتتخم

میق عگذاشتن، تولد مسعود و فرار ازش، سیستان و بلوچستان، برگشتنم و دیدنش که با نگاهی 

کنه، شمال و اولین آغوشش و اتفاقات لب دریا، اولین بوسه، اولین بار کنارش نگاهم می

خوابیدن، اولین ماموریتش و اولین بار نگرانش شدن، کنارش زندگی کردن، دوستش داشتن، 

ام برای کنارش موندن... و بعد، عروسش شدن و همیشه دعوا و دوری سر پدرم و بعد پافشاری

موندن... راه سختی رو اومده بودیم. راهی پر از پیچ و خم. راهی که اگر حرف زدن و کنارش 

ا هاز هم جدا شده بود. تمام این سالاین راه پیش  گوش دادن توش نبود، شاید خیلی وقت

چیزی که من و سیاوش رو کنار هم نگه داشته بود، چیزی که احساساتمون رو کمتر نه و هر 

 ترین و بهترینحرف زدن و گوش دادن بود. مرد من، منطقی روز بیشتر و بیشتر کرده بود
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ام دیده بودم. لبخندی نشست روی لبم. پاهام رو جمع کردم توی مردی بود که به زندگی

 ی سیاوش جمع شده بودهاش از فشار سینهشکمم و به پسرم که دهانش نیمه باز بود و لپ

شد. می شت بیشتر و بیشتر شبیه سیاوشگذنگاه کردم. لبخندی با شعف زدم. هرچی بیشتر می

ام خسته هافته. حاال، پسری تپل و سنگین داشتم که گاهی دستاتفاقی که دوست داشتم بی

طور درشت و گفت سیاوشم همیناومدم. مامان آسو میشد از بغلش کردن اما کوتاه نمیمی

مامش ای که ت، خونهخندید. من خوشبخت بودم. سرپناهی زیبا داشتمتپلی بود و سیاوش می

اه مداد. مادر و پدرم دور از هم اما سالم بودند. البته با این که یکبهم حس زندگی و نشاط می

پیش پدرم پا پیش گذاشته بود تا دل مادرم رو به دست بیاره و مادرم با یک جمله جوابش رو 

با شنیدن این جمله  و پدرم، "خورم فریدون چیزی که باال آوردم رو دوباره نمی "داده بود 

غرورش به شدت جریحه دار شده بود و برای دو سه هفته خودش رو توی ویالی کوچکی که 

ها خوشبخت بودم. خواهرم هم خوشحال ی اینبه تازگی خریده بود زندانی کرده بود، اما با همه

 کرد، سیاوشم سالم و سرحال بود و هنوز مثلاش رو میبود و بدون مشکل خاصی زندگی

روزها استرسش بیشتر از همیشه شده، فهمیدم اینروزهای اول دوستم داشت. با اینکه می

ودش قول ختر و بهتر بگیره چون بهاندازش رو داده تا ماشینی مدرندونستم بیشتر پسمی
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ه، دونستم هرچقدر بیشتر پول در میاربود. میاش توی امنیت میای داشت و باید بچهدیگه بچه

فهمیدم ها میی اینبرای خوشبختی من و دانیار کمتر که نه و بیشتر میشه اما با همهاش دغدغه

ال فهمیدم که از این تالش خوشحکه از دویدن و جنگیدن برای زندگی بهتر خسته نیست. می

 و خرسنده. نفس بیرون دادم. شکرت خدا. 

 «نبات... کی اومدی؟ -

 کرد لبخند زدم.هاش که همیشه با مهربونی نگاهم میبه چشم

 «نیم ساعتی میشه... -

 بلند شدم.

 «بدش به من راحت بخواب... -

 خیز شد.قبل از اینکه دانیار رو ازش بگیرم نیم

 «نه... خودم میذارمش روی تخت شاید بیدار شه -

اتاق  یحرف نشستم روی تخت و سیاوش آروم و با دقت خوابوندش روی تختش که گوشهبی

 بود. 
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 «پره...خوابت می بیا بخواب -

کرد دست برد سمت پلیورش و لخت شد. به بدن طور که خیره نگاهم میبرگشت و همون

 اش نگاه کردم و ابرو باال بردم. شش تکه

 «خوام...کارت دارم من. خواب نمی -

 جلو اومد و لبخند زدم. مثل خودش آروم زمزمه کردم:

 «چیکارم داری؟ -

 کمرم و بلندم کرد. گردنش رو چسبیدم.هاش سر خورد زیر زانو و دست

 «کجا میری؟ -

چیزی نگفت و بعد کمرم فرود اومد روی تخت اتاق مهمان. با لبخندی به مردم که هنوز 

 شیطنت سابق رو داشت نگاه کردم. 

 «خوامت. اینجوری نگاهم نکن...می -
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باس هاش لن دستهام بازتر شد به لبخند، بعد خم شد روی صورتم و عمیق بوسید و همزمالب

وو هام رو تهاش رو باز کرد. سر که عقب کشید لبخواب ساتنم رو چسبید و آروم و آروم دکمه

 کشیدم و شیطون نگاهش کردم. 

 «بینم ابرو برداشتی و مو کوتاه کردی...می -

 ام گرفت. خنده

 «موهام رو یه بند انگشت کوتاه کردم نامرد... زبر شده بود -

 ی لباس زیرم. کمرم برای پیدا کردن گیرهدستش لغزید پشت 

 «طور...که این -

 ام عمیق شد.خنده

 «زشت شدم؟ -

 «زشت چیه؟ این چرا باز نمیشه؟ قفل و رمز میذاری جدیدا؟ -
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ام باال رفت و دوباره خم شد روی صورتم و بعد از سیر بوسیدنم موفق شد قفلش صدای خنده

ی آغوش تونستم غرق شم توها شاید کمتر میتنش. این روزرو باز کنه. بعد تنم پیچیده شد به 

. کنارم بردمتونستم سیر از وجودش لذت میتا جایی که می ،مردم... هرباری هم که فرصتی بود

 اش گذاشتم. موهام رو بوسید و نفسش رو بیرون داد.که دراز کشید، سر روی سینه

 «ای...جون آدم رو میگیری اینقدر سکسی -

 خندیدم و دست کشیدم به ته ریشش. 

 «الکی -

 «چی الکی؟ -

 «ام؟ بعد از یه شکم زاییدن و اضافه وزن؟سکسی -

 تر من رو به خودش فشرد. اخم کرد و محکم

تری... تا عمر دارم هیچ زنی برام تر و خواستنیتر و سکسیی قبل خوشمزههر دفعه از دفعه -

افه وزن، ام نگو اضت، اینو به گوشت آویز کن...خب؟ هیی تو قشنگ و خواستنی نیسبه اندازه
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ن ات اونم اینقدر که تو این ور اواالن دیگه چهار، پنج کیلو مونده برسی به وزن قبل حاملگی

 «ور میری خودش کم میشه

 اش. ام رو مالیدم به سینهگونه

 «دوستت دارم سیاوش -

 اش لرزید. خندیده بود.سینه

ام گم شدم که برم گم خوب شد بچگیونی... اینقدر عاشقتم که میدمن عاشقتم... می -

 «بهزیستی... که سی سال بعد تو بیای اونجا و ببینمت...

 گفت.سرباال آوردم و نگاهش کردم. جدی بود. انگار که از ته دلش می

 «واقعا سیاوش؟ -

 «ارزید ترانه...ام کشیدم میهایی که بچگیی تمام سختیواقعا... داشتن تو به اندازه -

 بغض چسبید به گلوم.

 «ایدیوونه -
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«تم نباتدیوونه -

ی دانیار بلند شد و سیاوش پوفی کرد. صدای گریه

«تنها باشه... زنشاین بچه نمیذاره آدم دو دقیقه با  -

ام میون صدای جیغ دانیار گم شد...صدای خنده

 خوب شد، دردم دوا شد خوب شد؛

 ت مبتال شد... خوب شد...دل به عشقت، به عشق 

/ تهرانHSTUDIOدر   21:11/  1399اسفند  6پایان / 
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