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 در امتداد حسرت: نام کتاب 

  طیبه امیر جهادي: نویسنده 
 
 

داخل ماشین چون سرم . کرده و بیرون آمدم نیمه هاي شب بود که با مهرداد مهمانی را ترك
چیه : داده و چشمهامو بستم که مهرداد پرسید به شدت درد می کرد سرم را به صندلی تکیه
 نیومد؟ خوشت یاسی خانوم، چرا ذمغی؟ نکنه از دوستام

 
 .درد میکنه فقط همین یه خورده سرم. نه اتفاقا بچه هاي خوبی بودن _
 

 بچه و چه به این حرفها؟ .خوب عزیزم تقصیر خودته: خنده اي کرد و گفت
 

تو . فضولیها به تو نیومده و به تو مربوط نیست این: چشامو باز کردم و با عصبانیت جواب دادم
 .خونه فقط منو زودتر برسون

 
 .نازك و نارنجی بد اخالق،: رداد با لب و لوچه آویزان گفتمه
 

جلوي درب با دلخوري از هم . ما رد و بدل نشد تا زمانیکه به خونه برسیم دیگه هیچ حرفی بین
و بی حال کلید را بیرون آوردم و درب را باز  بی حوصله. خداحافظی کرده و من پیاده شدم

 :گذاشتم نیلوفر خوشحال جلو دوید و گفت ه پاوقتی داخل خان. کردم و به داخل رفتم
 

 جایزه داري؟ سالم یاسی جون، می دونی کی اومده؟ اگه گفتی _
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که باعث شده تو تا این وقت شب بیدار بمونی؟  سالم فسقلی، کی اومده: لبخند زنان جواب دادم
 نداري؟ مگه فردا مدرسه

 
 .بخوابم چرا ولی از خوشحالی نتونستم _
 

نگاهی به صورتش انداختم، پکر و . و سالم کرد اینکه حرفی بزنم، مامان هم به هال آمدقبل از 
  .حتما دایی اینا اومدن: جواب نیلوفر گفتم براي همین در. گرفته به نظر می رسید

 
 .خوشش نمی آمد آخه مامان از زندایی مونا که آدم فضولی بود

 
 اینا؟ خاله: گفتم. نیلوفر نچی کرد

 
 .نه _
 

 اینا؟ مامان بزرگ _
 

واي یاسی جون، تو چقدر : اي کرد و گفت نیلوفر که دختر زیبا و شیرین زبانی بود خنده
 .خنگی

 
 .طرز حرف زدن با بزرگتره بی ادب این چه: و تشر جواب داد مامان با اخم 

 
 از دیدن کسی که پشت سر مامان ایستاده بود همین که سرمو بلند کردم تا جواب مامان رو بدم

و چند بار باز و بسته کردم ولی نه واقعیت  به چشمهاي خودم اطمینان نکردم. حیرت کردم
سرم به ذوران افتاد و احساس کردم . دوباره ببینمش داشت، اصال باورم نمی شد بعد از سالها
نسبت . تعادلم روي زانوهام نشستم و خیره نگاهش کردم خانه دور سرم می چرخد، براي حفظ

کمی هم از موهاي سرش ریخته بود و تارهاي سفید البه  قبل کمی شکسته شده وبه هفت سال 
 .این بر جذابیتش افزوده بود الي موهایش خودنمایی می کرد و
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وقتی در کنارش قدم بر می داشتم به . بودم اون روزها دیوانه وار دوستش داشتم و عاشقش
ا پا نفرت و انزجار بودم و هرگز حاال سر ت وجودش افتخار می کردم و فخر می فروختم ولی

براي چی : آه سینه سوزي کشیدم و پرسیدم. ببینمش در مخیله ام نمی گنجید که یکبار دیگر
  اومدي؟

 
 .ببینم اومدم شماها رو _
 

متأسفم خیلی دیر فیلت یاد . این همه سال ماها رو؟ اون هم بعد از: پوزخندي زدم و گفتم
 .کرده هندوستان

 
خیلی دیره و اشتباه کردم، ولی باز هم اومدم  قبول دارم که: انداخت و گفتسرش را پایین 

 .رو خیلی دوست دارم یاسی جون من شماها. جبران گذشته رو بکنم
 

 .جون یاسی جون، یاسی: خنده ي کشداري کردم و گفتم
 

در واقع تو کشتیش، اون موقع که . مرده نگو یاسی جون، یاسی: سپس با فریاد ادامه دادم
 .کردي ترکمون کردي و رفتی و ما رو تو دریاي غم رها

 
. داري؟ معلومه، هفت سال سراغی از ما نگرفتی ما رو دوست: با نفرت بهش خیره شدم و گفتم

. بخاطر تو در به در شدیم، آوارگی کشیدیم. اومده تو می دونی تو این مدت چه بالیی سر ما
نه . حرف شنیدیم و دم نزدیم و تحمل کردیم کس وناکس می دونی چه بدبختیا کشیدیم، از هر
 .نداره، حاال هم برو همون جایی که بودي آقا جون دیگه حنات پیش ما رنگ

 
براي همین به سمت اتاق دویدم و درب را  بی اختیار با یاد آوري گذشته اشکم سرازیر شد،
ایستاده بود و پشت درب . گریه می کردم پشت سرم قفل نمودم و همانجا نشسته و زارزار

درب رو باز کن، می خواهم باهات  التماس می کرد و می گفت؟ یاسی، خواهش می کنم
 .برات توضیح بدم من هم خیلی عذاب کشیدم، باید همه چیزو. حرف بزنم
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سکوتی . برو، حتی نمی خوام صداتو هم بشنوم از اینجا: با تمتم توانم فریاد کشیدم و گفتم
گریه کرده و سبک شدم بدون اینکه لباسامو از  وقتی حسابی. م شدسنگین بر فضاي خانه حاک

از حرص پک محکمی به سیگار . تخت دراز کشیدم تنم در بیارم، سیگاري روشن کرده و روي
از بچگی یعنی . می رفت من هم به گذشته پر کشیدم زدم و با حلقه هاي دود سیگار که به هوا
و این نابسامانیها زمانی . ضع زندگیمون آشفته بودو از وقتی که خاطرات بر ذهنم حک می شد

هیچ وقت اون روزها . داشتم، درست هم سن و سال نیلوفر به اوج خو رسید که من هفت سال
به بهانه هاي مختلف مامان رو به باد کتک می گرفت و سیاه  بابا هر شب. رو فراموش نمی کنم
با . ز بینی اش جاري شده بوداونقدر کتکش زد که خون ا یک روز. و کبودش می کرد

بابا تو رو خدا، : ترس، پایش را گرفته و التماس می کردم روسري داشت خفه اش می کرد، از
 .نکش مامان رو

 
. منو هم گرفت و به خانه مامان بزرگ رفتیم تا اینکه مامان از وضع حاکم خسته شده و دست
 .نمها رو بدو خیلی دلم می خواست علت اون همه دعوا مرافه

 
همین طور دایی محمد و زندایی همراه  یک روز که جمعه هم بود، خاله مرجان و همسرش و

مشغول بازي بودیم که طبق معمول نیش و  من و سامان در گوشه اي. به آنجا آمدند سامان 
. دقیقه متلکی بار مامان می کرد و می خندید کنایه زندایی مونا نسبت به مامان شروع شد، هر

همه عذاب میدي، یک دفعه طالق بگیر و خودتو  مریم جون، چرا خودتو این: گفت تا اینکه
 .خالص کن

 
 .کار رو می کردم ولی االن نمی تونم اگه یاسی نبود حتما این: مامان هم جواب داد

 
مگه باباش چه گلی به سرت زده که بچه  .گور پدر بچه: زندایی خنده کشداري کرد و گفت

  .بیاره تا پدر خودش و عشقش رو دربسپار دستش . اش بزنه
 

بسپارم دست اونا، تا هر روز نا مادري شکنجه اش  مامان، واي نگو، نمی تونم جگر گوشه امو
 .کنه



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ۵ صفحھ

 
از شنیدن کلمه نا مادري فقط خدا می داند چه  اون لحظه. وبه دنبالش شروع کرد به گریه کردن

و تاریک شد، طوریکه قادر به دیدن  همه جا سیاه یک دفعه احساس کردم. حالی بهم دست داد
هر کسی اظهار . بودم و بقیه هم دور سرم جمع شده بودند وقتی چشم باز کردم بغل مامان. نبودم

دیگري می گفت . کم می خوره براي همین ضعف کرده غذا: نظري می کرد، یکی می گفت
د مامان انداختم، نگاهی به صورت غمگین و اشک آلو ولی من... حتما درس بهش فشار می آره

مامان، تو رو خدا منو از خودت جدا : گریه کنان گفتم سپس دستامو دور گردنش حلقه کرده و
خواهش می کنم منو . دوست دارم ولی می خوام پیش تو بمونم درسته که من بابا رو هم. نکن

دیگه  باور کن. به خدا قول می دم دیگه شیطونی نکنم. میرم نده دست اونا، من بدون تو می
 .به خدا راست میگم مامان. می شم اذیتت نمی کنم و دختر خوبی

 
هم به گریه افتادند و مامان در حالیکه سرمو  و به دنبالش هاي هاي گیه کردم، طوریکه اونا

من هیچوقت تو رو به اونا نمی دم و از خودم  نترس عزیزم مطمئن باش: نوازش می کرد گفت
 .دارم جدا نمیکنم و پیش خودم نگه می

 
فکر جدا شدن از مامان سخت آزارم . می رفتم از اون پس گوشه اي کز می کردم و به فکر فرو
روزگار خوبی نخواهم داشت، درست مثل سیندرال  می داد چون می دونستم اگه این اتفاق بیفته

اسباب بازیام خالی می کردم، می زدم و می  از فرط عصبانیت دق و دلی مو روي. می شدم
کردن منو به نوعی سرگرم کنن تا شاید کمتر  طفلکی مامان و مامان بزرگ سعی می. مشکوند

گذشت، تا اینکه نزدیک عید بابا چند نفري را  چند ماهی به همین منوال. بهانه جویی کنم
بیچاره مامان بخاطر من قبول کردکه دوباره . برگرده واسطه کرد تا مامان دوباره به خونه

روزي رو که قرار بود به خونه خودمون . می خوردم بابا هم غصه برگرده،چون از دوري
خوشحالی روي پام بند نبودم، مرتب لباس عوض می  از. برگردیم هرگز فراموش نمی کنم

آخه چند . بپوشم و با بی قراري منتظر اومدن بابا بودم و سعی داشتم بهترین لباسم را  کردم 
سخت دلتنگش بوده و براي دیدنش لحظه شماري  براي همین ماهی می شد که ندیده بودمش و
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درآمد اونقدر با عجله دویدم که زمین خورده و پام به شدت  وقتی زنگ خانه بصدا. می کردم
 .بودم دردي را حس نمیکردم و فقط و فقط به فکر دیدن بابا درد گرفت ولی با این حال من

 
عمو جون، بابا : بابا فورا پرسیدمعلی، دوست  با خوشحالی درب رو باز کردم و با دیدن عمو

 کجاست؟ کو؟
 

یه کاري براي بابات پیش اومد که  دختر گلم: عمو علی بغلم کرد و بوسید، سپس گفت
 .دنبالتون نتونست خودش بیاد و منو فرستاد

 
مامان هم که مثل . سرخورده از بغلش پایین اومدم یکباره تمام شادیم به غم تبدیل شد، مأیوس و

با دیدن حال مامان . داد چشمهاشو بست و اشکش روان شد بابا بود پکر به دیوار تکیهمن منتظر 
  :آهسته پرسیدم

 
 ریم؟ مامان دیگه خونه نمی _
 

 .چرا عزیزم، می ریم: پاك کرد و گفت چشمهاشو باز کرده و با پشت دست اشک هاش رو
 

ی جلوي خونمون رسیدیم وقت. بیرون اومدیم از بابا بزرگ و مامان بزرگ خداحافظی کرده و
داخل رفتیم توي راهرو به همسایه طبقه باال خانم  وقتی به. عمو علی، ما رو پیاده کرد و رفت

مریم جون، راستی مگه : احوالپرسی یکدفعه خانم رحمتی گفت بعد از سالم و. رحمتی برخوردیم
 نشدین؟ شما از هم جدا

 
 مگه؟ نه چطور _
 

می اومد و می رفت تا اینکه یک روز  خانمی مرتب خونهآخه چند وقته شوهرت با یک  _
 .کردیم جهیزیه تو رو می برن راستش ما خیال. اومدن و اثاث خونتون رو بردن

 
 کیا؟ اثاث می بردن،: مامان متعجب پرسید
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 .شوهرت خوب معلومه _
 

شت سرش ما هم پ. انداخت و درب را باز کرد مامان فورا به سمت در دوید و با عجله کلید را
. یخچال و چند تیکه ظرف و ظروف باقی مانده بود خونه خالی خالی بود و فقط. به داخل رفتیم

  :به خواندن کرد یادداشتی روي آیینه بود که مامان شروع
 
  سالم »
 

 دنیا سالم به بهترین و فداکارترین همسر
 

می دونم . شیديکردي خیلی رنج و عذاب ک عزیزم،می دونم در این مدتی که با من زندگی
ولی مریم جان تصمیم . خوبی برات نبودم می دونم شوهر. خیلی آزارت دادم، اذیتت کردم

می . بخاطر من متحمل شدي تالفی کنم گرفتم که جبران مافات کنم و رنج و مشقتی را که
بخاطر یاسی هم که شده فرصتی  دونم این کار من قابل بخشش نیست ولی خواهش می کنم

 « .ن بدهدوباره به م
 

 .شرمنده تو بهزاد

 روز هم یکی از بدترین روزهاي عمرم بود چون مامان مثل دیوانه ها شده بود، راه می رفت اون

من هم توي اطاق خالی ام . و با خودش حرف می زد و گاهی هم هاي هاي گریه می کرد
به مامان  دلم از گرسنگی ضعف می رفت ولی نمی تونستم. اي کز کرده و نشسته بودم گوشه 
. چون حال و روز خوبی نداشت، بی حال و گرسنه همانجا دراز کشیدم و خوابم گرفت بگم
 اومده؟ مامان، بابا: چشم باز کردم مامان باالي سرم نشسته بود، فورا پرسیدم وقتی

 
  .نه عزیزم، هنوز نیومده -
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 کلی ذوق کرده و. سیدتاریک شده بود که بابا ، با یک جعبه شیرینی و دسته گل از راه ر هوا

 لحظه. خوشحال شدم و درد و غمی را که تا اون لحظه بر وجودم حاکم شده بود فراموش کردم

 .بودمش آخه ماه ها بود که ندیده. اي از بغلش پایین نمی اومدم، می بوییدمش و می بوسیدمش
 
 با. ندگی بشهشب بابا از مامان معذرت خواهی کرد و قول داد دیگه اذیتش نکنه و مرد ز اون

 این که سن زیادي نداشتم ولی می توانستم همه چیز را به خوبی درك کنم، می دیدم مامان

کوچکی  گوشه اي توي هال موکت . بدون اسباب زندگی چه عذابی می کشه و دم نمی زنه
 کرده و روي آن می نشستیم ، به جاي اجاق گاز از گاز پیک نیکی استفاده می کرد و پهن

 خالصه زندگیمون به سختی می گذشت، از طرفی هم بابا از کار. با دست می شست لباسامونو

خبر  بیچاره مامان سعی می کرد خانواده اش از این موضوع با. بیکار شده و خرج خونه نداشتیم
روز مامان  تا اینکه یک. نشن، چون اونا به خاطر اخالق و رفتار بابا به خونه ما نمی آمدند

بزرگ هم با  مامان. ونمون آمد و مامان با دیدنش رنگ از چهره اش پریدبزرگ سرزده به خ
 :دیدن خونه خالی شوکه شد و مات و مبهوت پرسید

 
اومده؟ مامان سرش را پایین  چی شده، دزد.... مریم چرا خونه اینجوریه، پس مبل و فرش و  -

از حدقه در آمده فریاد  با چشمان مامان بزرگ. نه بهزاد فروخته: انداخت و آهسته جواب داد 
بی جا کرده، . باباش بوده که فروخته به چه حقی، مگه ارث. چی؟ بهزاد فروخته : زد و گفت

بلند . هر کاري دلش می خواد انجام می ده تو رو مظلوم گیر آورده که. بی شرف، بی همه چیز
  .ببینماین خراب شده بمونی، پاشو  شو زود آماده شو که یک دقیقه هم نمی ذارم تو

 
 .مامان شما یک دقیقه بشین، آروم که شدید با هم حرف می زنیم: ملتسمانه جواب داد مامان

 .خواهش می کنم
 

 اگه اون دفعه به. اصال همه اش تقصیر توئه که این مرتیکه انقدر پررو شده. آروم بشم چطوري

 آقا عاشق. کردخاطر اون زنیکه آشغال حسابش رو می ذاشتی کف دستش حاال اینطوري نمی 

 حاال این دفعه دیگه چه دست گلی به. منشی اش شده بود و تو رو زیر مشت و لگد می گرفت
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پس  میگم چرا هی واسطه می فرستاد،. وقتی جیب اش خالی می شه به یاد تو می افته. آب داده
 .بگو

 
 بکنه؟ تهنمی دونی چرا فروخته؟ چه غلطی می خواس: بزرگ بلند تر فریاد زد و پرسید مامان

 
ایران  از علی آقا شنیدم که فروخته تا با اون دختره براي همیشه از: معصومانه جواب داد مامان

 .برگشته برن ولی توي ترکیه پولشونو خرج کردن و نتونستن برن و به تنهایی
 

 :گفت بزرگ با شنیدن این حرف چنان آتیشی شد که نگو، فریاد می زد و می مامان
 
 آشغال، شرف سگ بیشتر از اینه، بلند شو که دیگه نمی ذارم با این کثافت زندگیشعور ،  بی

 ....کنی
 

مامان ساکت به دیوار تکیه داده بود و گریه می کرد ولی من با شنیدن حرف هاي  طفلکی
من هر دوي اونا . بزرگ دلم هري ریخت، چون نمی تونستم دوباره بدون بابا زندگی کنم  مامان
خواستم، براي همین بطرف مامان بزرگ رفتم و دستامو دور کمرش حلقه کردم و با هم می  رو
بابام  من می خوام پیش مامان. مامان بزرگ، جون من، تو رو خدا ما رو نبرید: التماس گفتم با

دارید اجازه  اگه منو دوست. جون من این کار رونکنید. باشم، نمی خوام از هم جدا زندگی کنیم
 .بدید بمونیم

 
باشه عزیزم : سرم را به سینه اش فشرد و گفت ونقدر گفتم که دلش به رحم اومد ، بغلم کرد وا

می کنم ولی می دونم این بابات ، آدم بشو  این دفعه هم به خاطر تو گذشت. نمی برمتون
 .فهمی توبه گرگ مرگه ، وقتی بزرگ شدي می. نیست

 
هاشون مجبورن تا آخر عمرشون بسوزن  همه زن ها به خاطر بچه: آهی کشید و ادامه داد سپس
 .بسازن و توي زندان زندگی اسیر بشن و
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ولی روز بعدش با مقداري اثاث برگشت و از . روز مامان بزرگ ساعتی نشست و رفت اون
بزرگ پیغام داد که بابا پیش اون مشغول به کار بشه و از آن پس به لطف الهی و  طرف بابا
نمی  بابا دیگه مامان رو اذیت. ا رنگ و بویی پیدا کرد و بهتر شدخانواده مامان ، زندگی م مدد

شادي و  احساس می کردم دنیا مال من شده و غرق. کرد و بیشتر اوقاتش رو با ما می گذروند 
یاد گرفته و  مثل پرنده اي می ماندم که پرواز را تازه. سرور بودم و از زندگی لذت می بردم
درست در همان زمان  . به لحظه اوج بگیرم و باال و باالتر بروم دوست داشتم پرواز کنم و لحظه

نه : شد، چون مامان می گفت  بود که مامان به خاطر اسرار بیش از حد بابا براي بار دوم باردار
 .بیام و بزرگ کردنش خیلی سخته همین یدونه کافیه، من نمی تونم از پس یه بچه دیگه بر

 
 نیست، بگو از من خوشتن می آید و دوستم نداري و همه اینهانه سخت (( بابا می گفت ولی

 ((.تو نمی خواي زندگیمون شیرین تر بشه. بهانه است
 
با  این موضوع همزمان با آشتی کنان بابا،. این گفته ها چشم به راه موجود دیگري دوختیم و با

می شد که با  ها ده سالیخانواده اي که ما تا اون روز ندیده بودیم، چون آن. خوانواده اش بود 
را به گردن کساي  آخه اونا بابا رو قبول نداشتند و گناه خودشون. هم هیچ ارتباطی نداشتند

داشت مادرش را توي  وقتی بابا سیزده سال. دیگه از جمله مادر بزرگ و عمو می انداختن
ه سپس عقد آره خون تصادف از دست میده و باباش، منشی خودش رو اول به عنوان پرستار می

زنی . سرگرم بود درست زمانی که شخصیت بابا شکل می گرفت پدرش جاي دیگه. می کنه
بندازه و همه  که مثل یک مار خوش خط و خال می ماند و سعی می کرد پسر رو از چشم پدر

پایین بود و براي  آخه اون به طمع ثروت آمده بود چون خودش از طبقه. چیز رو صاحب بشه
شوهرش تحریک می  سر شوهرش را گرم می کرد و بر علیه پسرش و خانوادههمین به نوعی 

. با دوستانش می گذروند در این جو متشنج بابا از خونه گریزون شده و بیشتر اوقاتش را. کرد 
مسلمه که پسرش به  وقتی پدري از بچه اش غفلت می کنه و محبتش رو دریغ می کنه خوب

بابا ، عمو ها و مادر  ه از حق نگذریم با تعریف هاي خودالبت. راه هاي خالف کشیده می شه 
زنش همه اون  بزرگش خوب هواشو داشتن و ازش حمایت می کردن ولی پدرش به تحریک

می زنه و بابا رو هم  ارتباط خانوادگی و کاري را با اونها بهم ها رو به چشم دشمن می دیده و 
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نیاز به همدم و عصا داره یک  پیر و تنها شده و حاال بعد از ده سال که. از خونه بیرون می کنه
 .هیچ وقت آشتی نمی کردن دفعه محبتش گل کرده و با پدر قصد آشتی داشت، ولی کاش

 
 یاد آوري اون روزها حالم به کلی دگرگون شده بود به طوري که احساس خفقان می با

آرامی  شد درب اتاق را به کمی که حالم بهتر. کردم،براي همین بلند شدم و پنجره را باز کردم
مامان و  آهسته به طرف اتاق خواب. باز کردم و بیرون رفتم ، چراغ همه جا خاموش بود 
، پیش خودم  به پذیرایی هم سرك کشیدم. نیلوفر رفتم ، همدیگر را بغل کرده و خواب بودند 

صل کردم نفس حا گفتم شاید مهمان نا خوانده اونجا خوابیده باشد وقتی از نبودش اطمینان
سیگار دیگري روشن  راحتی کشیدم و بعد از خوردن یک لیوان آب دوباره بهاتاقم برگشتم و

خاطر ویارش حال و روز  روزهایی که مامان به. کرده و پرنده خیالمو به آن روزها پرواز دادم
. مکه توي کرج بود بروی خوبی نداشت و براي همین بابا اصرار می کرد به خونه مامان بزرگ

، یه چند روزي برو  مریم جون، تو با این حال و روزت خوب نیست تنها بمونی: می گفت
ها برسم و اگه اونجا باشید  من نمی تونم به شما. خونه مامان اینا ، حالت که بهتر شد برگردین

   .خیالم راحته
 

 .باشم ودمیه خورده شبها زود بیا خونه، من دوست دارم تو خونه خ: هم جواب می داد مامان
 
 عزیزم، من هم دوست دارم شما پیشم باشید ولی االن که جوونم باید کار کنم تا فردا که :بابا

 همه تالش من بخاطر. پیر شدم راحت و آسوده در کنار خانواده ام اوقاتمو سپري کنم

   .شماهاست
 
 اول بابا،ٍ روزهاي. ترتیب مامان راضی شد چند وقتی به خونه مامان بزرگ اینا برویم بدین

تا  .پنجشنبه و جمعه را پیش ما می آمد ولی کم کم این آمدنها تبدیل به دو هفته یکبار شد
چون  مریم دیگه بهتره برگردي خونت،: جایی که صداي اعتراض خاله و مامان بزرگ بلند شد

 .بهزاد رفتارش باز مشکوك شده
 

 .گرمه کارهچیکار کنه بیچاره، سرش : در مقابل آنها جواب داد مامان
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فرصته،  اون همیشه دنبال. مریم جان خیلی ساده اي، تو نباید به حرفهاي بهزاد اعتماد کنی :خاله

 .خوبین اگه آب باشه شناگر. البته بیشتر مردها اینطورین
 

وقتی بابا، . روز مامان سرزده به تهران رفت حرفهاي اونا ترس را به جون مامان انداخت و یک
خالصه . تا ساعت یک به بهانه کار بیرون مانده بود بود خیلی ناراحت شده و شبمامان را دیده 

نموند و دوباره برگشت و چند روز بعد بابا بزرگ خبر  کاري کرد که مامان سه روز بیشتر
وقتی مامان . ریخته و چند تا از چکها برگشت خورده آورد که کارهاي شرکت همه به هم

چیکار کنم کار زیاده و وقت نمی کنم به همه امورات : داد ابعلتش را از بابا سوال کرد جو
این نابسامانی شده، ولی سعی می کنم هر چه زودتر خودم  برسم و یکی از کارمندان باعث

 .کنم جبران
 
 خونه مثل ماتمکده شده بود و شاکی بود. چه جبران کردنی، اوضاع کامال بهم ریخته بود ولی

باید جوابگوي  مهلکه در رفته بود و مونده بود بابا بزرگ و دایی که بابا از. که از راه می رسید
بسیار سختی بود،  روزهاي. اون روزها باز اشک مهمان چشام شد از یاد آوري . مردم می شدن

 .بود مثل کسانی که عزیزي رو از دست داده باشن همیشه گریه و زاري

کسی  با رو با یه نفر دیده، بیشتر از هراون اوضاع و احوال هر روز یکی خبر می داد که با در
 دلم براي مامان می سوخت چون از طرفی نمی دونست با اون مشکل بزرگ چیکار کند و از

 طرفی هم اون خبرها سخت آزارش می داد و هر وقت بابا تلفن می کرد و مامان بهش اعتراض

که دنبال بهزاد این مصیبتی که به سرمون آوردي بس نیست : می کرد و می گفت
 .بودیم می خواستی ما رو بدبخت کنی، در واقع مشکل تو ما. هم می ري خوشگذرونی

 
من تو این وضع و اوضاع چطوري می تونم دنبال . این حرفها دروغه: هم جواب می داد بابا

. شبا از ترس نمی تونم یک خواب راحت بکنم، اونوقت دنبال این کارا برم. نوش باشم عیش و
مریم بجاي این حرفها یه . بال خوشگذرونی که هم حوصله داشته باشه هم پولمیره دن کسی
 .به بابام بگو تا کمکم کنه. برام بکن تا نجات پیدا کنم کاري
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 .کنی بهزاد تو که می دونی بابات برات قدمی بر نمی داره، چرا اصرار می _
 

 ی دونه چطوري با پدرمبه خواهرم بگو،اون م. مریم خواهش می کنم بخاطر من بهشون بگو _

 .حرف بزنه و راضیش کنه
 
روز بعد وقتی عمه بیتا زنگ زد مامان باهاش مشکل بابا رو در میان گذاشت و اون هم  چند
. که باشه حتما با بابا صحبت می کنم و بهت خبر می دم، آخه وضع بابا بزرگ خوب بود گفت
ن باهاش صحبت کردم اما اون می گه مریم جان، م: روز بعد عمه دوباره تلفن کرد و گفت چند
 .منه چون به غیر از بهزاد سه دختر دیگه هم دارم که امیدشون به. نمی تونم کاري بکنم من
 

 دونستم بابا کاري نمی کنه مگه تا حاال قدمی براي بهزاد برداشته، کاري کرده حتی حق می _

 .داشت ش وظایفیپدري رو هم ادا نکرده، هر چقدر هم که بهزاد بد بود نسبت به
 

 عموهام گفتن، چون با پدرم. اشتباه می کنی، همه این حرفها رو از این و اون شنیدي تو _

 .دشمنی دارن
 

 خیلی از بچه ها بر خالف. من کاري به کار اونا ندارم، چیزي رو که خودم دیدم می گم نه _

می  خونه طرد می کنه ومیل خانوادشون رفتار می کنن ولی کدوم پدر با عاطفه اي بچه شو از 
که در بد  ما تا حاال خیري از باباي بهزاد ندیدیم و همیشه عموهاي بهزاد بودن. گه پسرم مرده

اگه از گرسنگی  من بخاطر اصرار بهزاد از شما کمک خواستم وگرنه من. حالی به داد ما رسیدن
ولی نعمت همه  هم بمیرم دستمو پیش شما دراز نمی کنم، چون بابات خودشو روزي رسون و

 .می دونه و تا عمر داره منت می ذاره
 

خانواده بابا انداخت طوري که باعث نابودي و  حرفهاي مامان بدجوري آتیش کینه رو به جون
سختی می گذشت، اون قدر ناراحت و پریشان حال  روزگارمون به. از هم پاشیدن زندگیمون شد

از نظر روحی و . درس خوندن جمع کنمبراي  بودیم که من نمی تونستم هوش و حواسمو
موجود دیگري به جمع مون اضافه شد، موجود  در این گیرودار. جسمی پاك بهم ریخته بودم
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روزي که مامان و نیلوفر را از بیمارستان .نداشت بدبختی که هیچ کسی حال و حوصله اش را
شاید مرحم درد و و محکم به سینه ام فشردم تا  بغلش کردم. آوردن هرگز فراموش نمیکنم

من بابا رو می خواستم، دستاي گرمش را، . دوري بود آخه درد من، درد. زخمهام باشه ولی نشد
معصوم نه تنها درد منو درمون نکرد بلکه دردي هم به درد  نوازشش را، محبتش را و اون طفل

ي بی رحم پا بدبخت تر از من بود و از لحظه اي که به این دنیا چرا که اون. اضافه کرد هام 
پدري که عاطفه و وجدانش را زیر پا گذاشته و ما رو با کوله باري . بود گذاشته بود پدر ندیده

 .رها کرده و رفته بود از درد و رنج
 
احساس . مخصوصا اولین سال موقع عید چه سالی بود. سالهایی رو پشت سر گذاشته بودیم چه
بیاد،  می ماندم که چشمم به درب بود تا بابا کردم چیزي رو گم کرده ام و مثل بچه یتیمی می

درست . کنه ولی اون ترجیح داد هفته اول رو با خانواده اش و هفته دوم را با دوستش سپري
بیا چند روزي . دلتنگته بهزاد، یاسی خیلی: یادمه چند روز به عید مانده بود که مامان بهش گفت
بهت نمی رسه و همین  شه که دست کسیبه یک جاي دور افتاده بریم تا خیالت آسوده با

 .اینکه چند روزي با هم باشیم
 
دنبالتون گیر  اونا دور و بر خونه به پا گذاشتن واگه بیام. نمی شه، می ترسم بیام: بابا گفت ولی

باور کن که . فرستادم تازه من پولی توي بساط ندارم، اگه داشتم که براي شما می. می افتم
آخه نمی دونی با . مسافرت ریم یک ماه با هم می  اگه مشکلم حل بشهاعصاب خودمم داغونه، 

. دربه دري منو هم خسته کرده این. شما بودن چقدر برام لذت بخشه، ولی چه کنم که نمی تونم
از خدا فقط مرگمو می خوام تا  به خدا خسته شدم،. شب و روزم رو ازم گرفته، سیاه کرده

 .راحت بشم
 

 ن نالیدنها همه بخاطر ما بود و بابا دروغ می گفت و نه تنها دربه در ونمی دونستیم او دیگه

مامان که دل  آواره نبود بلکه خانواده اش بخاطر لجبازي با مامان تو خونشون راه داده و بر علیه
 .بود پري ازش داشتن تحریک می کردن و بهانه جوییهاي بابا به این علت
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سفره هفت سین نشستم و ناخود آگاه به یادش اشک از سالی بود که بدون بابا کنار  اولین
هر لحظه چشمم به تلفن و . سرازیر شد، چون احساس تهی بودن و پوچ بودن می کردم چشمام
تا سراغی از ما بگیره، فقط خدا می داند که انتظار کشیدن چقدر سخت و طاقت  درب بود
می گفت من بر عکس بابام نمی  آره باباي عزیزم که همیشه دم از عاطفه می زد و .فرساست
 .شد توي دل بچه هام تکون بخوره، بعد چند روز با یه تلفن حال ما را جویا ذارم آب

 
دیده  اینکه روز پانزدهم فروردین پسر دایی مامان خبر آورد که بابا رو توي شمال با دو نفر تا

 .که براي یکی از اونها شاخه گلی می خریده
 

 اون آشفته بازار همچین کاري رو بکنه و ما رو رها کرده و دنبال فکر نمی کردم توي هرگز

 اون لحظه وقتی شنیدم از درون خرد شده و شکستم و در. خوشگذرونی خودش بوده باشه

 بابا. مامان هم حال بهتري از من نداشت، خیلی دلم برایش سوخت. تاریکی مطلق فرو رفتم

 در همه حال کنارش بوده و از دل و جانزنی که همیشه و . خوب دستمزدش را داده بود

. نمی شد اصال باورم. برایش مایه می گذاشت و حاال بابا، جواب خوبیهاشو اون جوري داده باشه
جواهر داشت  کله ام داغ شده بود، آخه چند روز مونده به عید بود که مامان هر چه طال و

خرج اضافی  ه لباس نخرید تادودستی تقدیمش کرد تا به زخمش بزنه و حتی براي ما یک تک
تمام تن و بدنم  گذشته مثل فیلم جلوي چشام رژه می رفت طوریکه از ناراحتی. رو دستش نذاره

هاي هاي گریه کردم  دمر روي تخت افتادم و. می لرزید و حتی نمی تونستم سیگار روشن کنم
شم باز کردم، مامان درب چ روز بعد با صداي کوبیده شدن. تا اینکه خواب بر چشمام غلبه کرد
 .کوبید بود که صدام می کرد و درب را می

 
 .یاسی، یاسی _
 

 شده؟ خمیازه اي کشیدم و جواب دادم بله، چی
 

 .زنم مردم از نگرانی، نیم ساعته درب می. درب رو باز کن ببینم این _
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 .میرم نترس مادر من، من اونقدر سگ جونم که حاال،حاال ها نمی _
 

 .چیه می گی، درب و باز کنچرندیات  این _
 
 .نگاهی به سر و وضعم انداخت،چون هنوز مانتو تنم بود. شدم و در را به رویش باز کردم بلند

ات  ظهره، بیا یه لقمه نون بخور که باز معده. چقدر خوابت سنگین شده: سري تکان داد و گفت
 .درد می گیره

 
 .نشدم مین متوجه درب زدن شماساعت چنده؟ آخه دم دماي صبح خوابیدم براي ه مگه _
 

 .یازده و نیمه _
 

 .باشه االن می آم _
 

 احساس کردم استخوانهایم خرد شده، براي.قوسی به بدنم دادم، تنم به شدت درد می کرد کش و

حالم  نیم ساعتی زیر آب نشستم تا کمی. همین به حمام رفتم تا با گرمی آب رفع کسالتی بکنم
زمزمه می  همین طور که ترانه اي را زیر لب. تنم کردم و بیرون رفتمبهتر شد، بعد حوله را 

دیدن دوباره اش  از.واي خداي من باز سر و کله اش پیدا شده بود. کردم داخل آشپزخانه شدم
حاال دیگه یک دختر  .تنم لرزید، ولی باید جوابش را می دادم تا راهش را می گشید و می رفت

با بی اعتنایی جلو . بود ودم و زمانه گستاخ و بی پروایم کردهبچه خجالتی و تو سري خور نب
سرد و خشک بدون . جلو آورد رفتم، با دیدنم از روي صندلی بلند شد و سالم کرد و دستش را
روي صندلی انداختم و خیلی  اینکه دست بدهم از کنارش رد شدم و براي حفظ تعادلم خودمو

براي همین سیگاري برداشتم و  ه بهم ریخته بود،اعصابم دوبار. سرد جواب سالمش را دادم
 !یاسی :مامان چپ چپ نگاهم کرد و گفت. روشن کردم

 
 به تندي. دونستم این عالمت اینه که باید احترامش را حفظ می کردم، مثال بزرگترم بود می

 جواب دادم چیه مامان
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 نیمرو می خوري؟: به عالمت تاسف تکان داد و سپس گفت سري
 
 تا جایی که یادم می آید شما هم سیگاري بودین،: گفتم و پاکت بطرفش گرفتم و گفتماي  بله

 .البته اگر خانمتون ترك نداده باشه
 

 یاسی؟ :چند پکی زد و گفت. اینکه جوابی بدهد سیگاري برداشت و روشن کرد بدون
 

ردم ولی یاسی، می دونم خطا ک: بلند کردم و خیره نگاهش کردم که ادامه داد و گفت سرمو
 ...خواهش می کنم یه فرصتی ازت

 
 .خطاست آزموده را آزمودن: از اینکه حرفش را تمام کند جواب دادم قبل

 
سیگار دیگه اي برداشت و روشن کرد و دوباره . نزد و من هم مشغول خوردن نیمرو شدم حرفی
ترك  اجازه بده حرف بزنم قبول دارم اشتباه کردم و شما رو بخاطر حرف دیگران :گفت
 .دونم خیلی درد و رنج کشیدین می. کردم

 
دونی؟ چی رو؟ چطوري؟ اون دل سنگ تو  می: پوزخند زنان به میان حرفش دویدم و گفتم

 .درد و رنج ما رو فقط خدا می دونه و بس چطوري می تونه از غم و غصه ما خبر داشته باشد،
 
 آقاي عزیزي، شما هیچی نمی دونینه : عصبانیت استکان را روي میز کوبیدم و ادامه دادم با

مامان  اگه امروز هم دنبال ما اومدین، به گفته. چون تا به امروز دنبال خوشگذرونی بودین
وجدانتون  اون موقع که خانواده عزیزتون تحریکت می کردن.بزرگ حتما به پیسی افتادین

خواهر عزیزتون  هچرا پشت مامان رو خالی کردین؟ چرا جوابشونو ندادین؟مگ. کجا رفته بود
بودین یه روزي وضع  نبود که بعد از سه چهار سال شما رو دیده بود و در جواب شما که گفته
پس چی شد یک . نیست من هم خوب می شه و می آین سراغم،نگفته بود آرزو بر جوانان عیب

 یادمه همیشه می گفتین .عزیز شدین، بوي پول به مشامشون خورده بود. دفعه داداشی شدین
و روي پاي خودت بایستی  بابام گفته هر وقت تونستی یه نون سنگک براي خانواده ات بیاري
مگه به شما نمی .تخم بذاره خودم میام دنبالت، پس آقا دنبال مرغ تخم طال بودن تا براشون
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نمی گفت من پسر ندارم و  مگه. گفت تو می خواي من بمیرم و صاحب ارث و میراثم بشی
ماشین رو براش خریدي؟ چرا  چون بهترین. یک دفعه چی شد پسرم، پسرم کرداون برام مرده، 

بجاي مرغ، استخونش رو  که می خواستی بهت محبت کنن و یا اون نا مادري بد جنست که
چون وقتی تو رو  می دونی چرا؟. برات نگه می داشت یک دفعه روي چشماش مهمونت کرد

بخوابی ولی دید نه، همین  ار داشت، گوشه خیابونبابات از خونش بیرون کرد اون بد جنس انتظ
یادمه . و بهت پناه دادن زن و خانواده اش که تو هیچ وقت ازش راضی نبودي حمایتت کردن
رنگ خورده برات فرستاده  میگفتی لباس خواسته بودي بجاي لباس نو، یک چمدان لباس کهنه

تالفی اون روزها رو، روي  نرسید وقتی تونستی به سر و سامانی برسی و اون به هدفش. بودن
خواسته دنبال فرصت بودي، یه مرد  تو هم که از خدا. سر ما درآورد و زندگیمونو از هم پاشید

 .تنوعه خوشگذران که همیشه دنبال
 

مامان بود . طور که می گفتم یک دفعه داغی کشیده اي رو، روي صورتم احساس کردم همین
 تو حق نداري اینطوري باهاش صحبت ی بس کن اون پدرته،یاس: عصبانیت فریاد زد و گفت با

 .کنی
 

تمام چهار ستون . کردم روي زخمم نمک پاشیدن چون سوزش شدیدي رو حس کردم احساس
 :دادم دندونهامو بهم فشردم و جواب. لرزیدن کرد، اما خودمو نباختم بدنم شروع به

 
 .تلخهباشه خفه می شم، چرا چون حرف حق . دستت درد نکنه _
 

 .بذار حرفهاشو بزنه تا خالی بشه: با چشماي گریون جواب داد و اون
 

 .راست می گه بذار بگم چون زخم دلم سر باز کرده، بذار چرکش ایشون رو هم آلوده کنه _

 یادته وقتی بهش گفتی تو شمال. آخه مادر من، نکه دستمزد تو رو هم خیلی خوب پس داد

 گفت کپی سند ازدواجمون رو بفرست یا بعد از اینکه دنبال خانم بازي بودي چی گفت،

فهمیدیتو ویالي پدرش توي شمال چه کار می کرده، رفتی درخونه باباش و بهشون معترض 
و اون هم بجاي نصیحت پسرش بهت گفت، بیخود کردي اومدي اینجا، بهزاد این کار رو  شدي
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مون پدري که وقتی مامان بزرگ ه. کنه، برو تا بهزاد بیاد و تکلیف ات رو روشن کنه نمی
 اصرار دیگران زنگ می زنه و براي عروسی تون دعوتش می کنه، می گه خانم اون پسر من به 

من  اون برام مرده، بدون. نیست چون میلیونها تومان پول منو خرج الواطی و خوشگذرونی کرده
 خوب خرجشون می چرا یک دفعه نظرش تغییر کرد، چون آقا بهزاد. عروسی شون مبارك باشه

کاري  خوب باباي عزیز بنده هم همون. براشون می خرید... کرد، از ماشین گرفته تا ساعت طال
موقعها یادت  رو با ما کرد که پدر بی عاطفه اش کرده بود، مگر نه؟خوب بهزاد خان چرا اون

ی شد اون پس چ. منی نبود که بچه اي هم داري؟یادته بهم می گفتی تو تاج سر منی، تو سلطان
شده بودم و از درد به  زمانی که من از غصه تو مریض. حرفها و شعارها، همه اش باد هوا بود

اصال تو فهمیدي نیلوفر  .خودم می پیچیدم، همین زن که بهش تهمت زدي باالي سر من بود
که می گفتی با اومدنش  همون بچه اي. کی زبون باز کرد و کی راه رفت، چطوري بزرگ شد

چرا، چون بر خالف  . ون شیرین تر می شه، رنگ پدر ندید و محبت اونو حس نکردزندگیم
بودي، برو پیش خانواده  پس حاال هم برو همون جایی که. میل تو پسر به دنیا نیومد و دختر شد

عشق و محبت و پولت براي  .عزیزت و دست از سرمون بردار و بذار به درد خودمون بمیریم
 ...نداریم نیازي به وجودتاونا باشه بهتره،ما 

 
خودمو از دست داده بودم، فریاد می زدم و گریه می کردم و هر چه که دم دستم بود  کنترل
 هر چقدر. سپس به سمت اتاقم دویدم و تند تند لباس پوشیده و بیرون رفتم. شکوندم زدم و

 بی. ته بودمالتماس و خواهش کردند گوش نداده و از خونه بیرون زدم، مثل آتشفشان گداخ

  .هدف توي خیابان قدم می زدم، از بس که راه رفته بودم خسته شده بودم

به داخل پارك رفتم، چون دلم از گرسنگی ضعف می رفتو معده ام هم . راهم پارکی بود سر
 هوا کامال. می کرد از بوفه اي که اونجا وجود داشت ساندویچ کالباسی گرفته و خوردم درد

رفتم، جلوي  زنگ رو زده باال. خونه مژگان دوستم رفتم، از شانسم خونه بود به. تاریک شده بود
بی . چیزي نپرسید از دیدن حال و روزم متعجب شد ولی. درب آپارتمانش منتظرم ایستاده بود
 :حال روي مبل ولو شدم و گفتم

 
 .مژگان لطفا یه قرص مسکن و معده درد بده ، حالم خیلی بده _
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. ص آورد، بعد از خوردن قرص ها روي کاناپه دراز کشیدم و چشمامو بستمفوراً برام قر رفت
. فرط خستگی حال فکر کردن به وقایع روز رو نداشتم و براي همین زود چشمام گرم شد از
 :لبخندي زدم و پرسیدم. بیدار شدم ، مژگان روي مبل نشسته و رومانی را مطالعه می کرد وقتی

و  هاي عشقی رفتی، ول کن بابا، عشق و عاشقی مال دوران لیلیخسته نشدي از بس دنبال ماجرا
 .مجنون بود، االن همه اش هوسه

 
 چقدر می خوابی ، می دونی ساعت. سالم خانم، خسته نباشی: به پیشانی انداخت و گفت چینی

 .چهار ساعته خوابیدي.  5/10چنده، 
 

 کشیدم تا سرکار بیدار بشین ودیگه می خواستم بیدارت کنم، بابا مردم از بس که انتظار  _

 .ببینم چرا طوفان زده بودي
 

 .کنم کن اول برم یه آبی به سر و صورتم بزنم تا بعد بیام برات قصه تعریف صبر _
 
 :گفتم دستشویی رفتم و آبی به صورتم زدم و انرژي گرفته و پیش مژگان برگشتم و به
 

 ن که در خدمتت هستم چه اتفاقی افتاده ،دونی از دیشب که از مهمونی برگشتم تا به اال نمی _

 بود؟ می دونی دیشب کی اومده. این چند ساعت مثل یک قرن برام گذشه
 

 .از کجا بدونم، علم غیب که ندارم، بگو که نصف عمر شدم نه _
 

 .بابا جانم _
 

 .نه، دروغ می گی: متعجب از جایش پرید و گفت مژگان
 

 آقا رفته خوشیاشو کرده و االن نمی دونم چه. دروغم چیهبشین کجا، : را گرفتم و گفتم  دستش

 .سراغمون انگیزه اي باعث شده که یک دفعه به یاد ما افتاده و اومده
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 .دستی لرزان سیگاري روشن کردم و اونچه را که اتفاق افتاده بود برایش تعریف کردم با

بد  شروع شد ، چون حالم خیلیاز ناراحتی باز دل پیچه ام . مژگان هم مثل من گریه می کرد 
 مژگان براي خوردن چی داري؟: بود رو به مژگان گفتم

 
 اول بگو بینم به مادر بیچاره ات تلفن کردي؟ تو _
 

 .اتفاقاً موبایلمم خاموشه نه، _
 

راحت  دیوونه فکر نکردي بیچاره االن چقدر نگران حالته، پاشو یه زنگی بهش بزن تا خیالش _
 .بشه

 
  .ندارم ، تو زحمت بکش حوصله من _
 

 فوراً گوشی را برداشت و به مامان تلفن کرد، مشخص بود مامان خیلی نگران و ناراحته مژگان

 .نیست مریم جان به خدا حال یاسی خوبه، جاي نگرانی: چون مژگان همش می گفت
 
 و هنوز مادر جان من حالم خوبه،سالمتم: اینکه خیالش را راحت کنم با صداي بلند گفتم  براي

 .نفس می کشم
 

. احمق جان، این چه کاري بود کردي: مژگان گوشی را گذاشت ، بر سرم کوبید و گفت وقتی
 .مامانت تا االن از نگرانی هزار بار مرده و زنده شده بیچاره

 
 .اي کردم و گفتم، تو از کجا دیدي ، مگه پیشش بودي خنده

 
دلواپست بوده، از ناراحتی پاي تلفن هم گریه دیوونه از حرف زدنش مشخص بود که چقدر  _
 .کرد می
 

حاال که خیالش راحت شد، پس تو هم بلند شو یه زهرماري بیار تا کوفت کنیم و غم  خوب _
 .رو بی خیال بشیم دنیا
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 :مژگان گفت. از خوردن یکی دو لیوان نوشیدنی ، تمام سلولهایم جان تازه اي گرفتن  بعد

 .یه خورده برام شعر بخون یاسی حاال که شارژ شدي
 

 .برو بابا مگه من خواننده ام: کنان جواب دادم  خنده
 

 .من ، ادا در نیار ، دلم بدجوري گرفته جون _
 
  .ولی به شرطی که تو هم برام بگی چرا با شوهرت اختالف داري باشه_
 

، حاال که امشب ، شبه قصه و غصه هاست من هم برات می _  .گم حتماً
 

 .اداي زناي خوشبخت رو در آوردم خسته شدمکه  از بس
 
 سالی می شد که با مژگان توي کالس زبان آشنا شده بودم، یعنی از وقتی که خونمون رو یک

وجه  اون زن خوبی بود و با اینکه از یک خانواده پولدار بود ولی به هیچ. عوض کرده بودیم
 خودشون کس دیگه اي رو قبولفخر نمی فروخت، درست بر عکس خانواده بابا که غیر از 

مامان  نداشتن و از جمله مسایلی که باعث شده بود بین بابا و مامان اختالف بوجود بیاد چون
 .بیشتر به معنویات اهمیت می داد تا پول و ثروت

 
به صورت مژگان انداختم، چشمانی درشت و سیاه با ابرو هایی بهم پیوسته و پوستی  نگاهی
لند، روي هم رفته خوشگل و با نمک بود ولی نمی دونم چه دردي داشت قد و باالي ب سبزه و
 را برایش زمزمه... خیره نگاهش کردم و ترانه مژگون سیاه. همیشه با خودش حرف می زد که

 آفرین، ولی یاسی تو رو خدا این همه سیگار: وقتی تمام شد کفی برایم زد و گفت. کردم

  .نکش، هم خودتو هم منو خفه می کنی
 

 .این یکی از ثمرات نداشتن پدر به روي چشم، ولی مژگان جون: خندیدم و گفتم
 

 .بکشه یعنی چی؟ مگه هر کی که پدر باالي سرش نباشه باید سیگار _
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 از شانزده سالگی سیگار می کشم،. ولی آدم از سر ناچاري به این جور چیزها پناه می بره نه، _

 ستام که اون هم ثمره طالق بود بهم تعارف کرد واولین بار یکی از دو. درست چهار ساله

اونقدر گفت و گفت که من هم وسوسه . »بیا یه پکی بهش بزن از دردت کم می کنه« گفت
مامان تا یک سال پیش خبر نداشت، سعی می . و کم کم شروع کردم به سیگار کشیدن شدم
دفعه درب اتاق را باز متوجه نشه ولی یک روز توي اتاقم که مشغول کشیدن بودم یک  کردم
کسی . خیلی باهام حرف زد، حتی به دعوا و مرافه هم کشید ولی نتونست ترکم بده. دید کرد و
 باور کن همه این مصیبت. روزانه دو، سه بسته استفاده می کنه چطوري می تونه ترك کنه که

بار که با  اولین. ها زیر سر اونه، اگر اون ما رو ترك نمی کرد حاال حال و روزم اینطوري نبود
دنبال محبت  پسري حرف زدم احساس می کردم تشنه لبی هستم که به چشمه رسیدم و به نوعی
داشتم ولی  مردي می گشتم و با اولین دست نوازش که به سرم کشیده شد غرق شدم چون نیاز

و  همه مردا سر چی باشه،. کم کم این محبت ها، ارضاعم نکرد و تبدیل به نفرت و تفریح شد
 .ته یه کرباسن

 
وقتی با محسن آشنا شدم روي ابرا . حرف رو قبول دارم براي اینکه خودمم تجربه کردم این _
 و چنان عاشق و شیدام بود که نگو، همیشه می گفت، مژگان، جون من به تو. می کردم سیر

 .بکشم تو هواي منی، بدون تو نمی تونم نفس. وابسته است و اگه تو نباشی من می میرم
 

 .آخر سر هم اکسیژنش تمام شد و مرد: اي کرد و ادامه داد خنده
 
 .ولی تو که میگی شوهر دارم: چشمان از حدقه درآمده گفتم با
 

بابا، آخه دو سال تمام توي گوشم از این  شوخی کردم: همانطور که می خندید جواب داد
یکی از . طر کارمسافرت بره، حتی بخا امکان نداشت بدون من. حرفها زمزمه می کرد

اون روز لب ساحل رفته بودیم و همین . شدیم سفرهامون که به دبی داشتیم با خانواده اي آشنا
به سمتی که اشاره می . بچه داره غرق می شه اون: طور که قدم می زدیم یک دفعه محسن گفت

بچه  به سمت دریا دوید و شنا کنان خودشو به با لباس. کرد نگاه کردم، حق با محسن بود
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پدر و . تازه متوجه شدن یک پسر شش ساله بود وقتی به ساحل اومد، مادر و پدرش. رسوند
از اون طریق ما با لیال و شوهرش آشنا شدیم، من  .مادرش براي تشکر، ما رو شام مهمون کردن

دونی که من خواهر ندارم و همیشه در حسرت داشتن یک  می. و لیال مثل دو خواهر شده بودیم
یک . هر جا که می رفتیم اونا هم با ما بودند. جبران می کرد بودم و لیال این کمبود روخواهر 

روز عروسی .عروسی برادرم بود و من اغلب خونه مادرم بودم سال از آشنایمون می گذشت،
سرویس طالهامو یادم رفته بیارم و چون محسن خونه رفته بود  وقتی آماده شدم یک دفعه دیدم

کردم ولی اون نه جواب موبایل رو داد نه تلفن خونه رو و چون هر  هش تلفنتا آماده بشه ب
وقتی درب را باز .بود مجبور شدم از راه آرایشگاه سري به خونه بزنم کسی به کاري مشغول
تعجب کردم که چرا تلفن رو جواب نمی ده، . صداي خنده محسن رو شنیدم کردم و داخل رفتم
می دونی چی دیدم؟   . خواب رفتم و از دیدن منظره اونجا خشکم زد متعجب به سمت اتاق
داستان زندگیش رسید یک دفعه زد زیر گریه، هر چقدر تسالیش می  مژگان وقتی به اونجاي
 :اجازه دادم تا خودش را سبک کنه، وقتی کمی آرام شد گفت .دادم آرام نمی شد

 
باورم نمی شد کسی که حکم یه  اصال. دیدم محسن و لیال گل می گن و گل می شنون _

. برام داشت همچین خیانتی بهم بکنه یا محسن که خودشو عاشق من می دونست خواهر رو
منو نداشتن و هر دوشون ماتشون برده بود، بدون اینکه حرفی بزنم گریه کنان به  انتظار دیدن
و نمی خواستم  نمی دونستم چیکار کنم و کجا برم، آخه عروسی برادرم بود. دویدم سمت درب
وقتی حسابی گریه کردم و سبک . شبی رو که قابل تکرار نبود براي همه زهر مار کنم همچین
 ماسک بی خیالی به صورتم زدم و به تاالر رفتم چون می دونستم با این وضع پیش آمده شدم،

 در مقابل کنجکاوي دیگران مرتب بهانه می آوردم و. محسن غیر ممکن بود به عروسی بیاد

 فقط خدا می دانست چه حالی داشتم، از درون می سوختم ولی در ظاهر خودمو شاد نشان می

و  روز بعد در اسرع وقت موضوع را با خانواده ام در میان گذاشتم و بدین ترتیب من. دادم
 .محسن بدون سر و صدایی از هم جدا شدیم

 
دونم چرا حق همیشه با این هم قصه زندگی من، با این وضع نمی :آهی کشید و گفت مژگان
هر کاري که می خوان انجام میدن و خیلی هم راحت می تونن زن بی گناهشون رو  اوناس و
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 یاسی، باباي تو هم به این بدي بود؟. انگار زن اسیر و باید با هر ساز مرد برقصه .طالق بدن

  مامانت رو همیشه اذیت می کرد؟
 

 اگه. ندي باال نمی آورد اونا با هم مشکلی نداشتنیعنی اگه بابا گ. اون همیشه بد نبود نه، _

 همیشه بد اخالق بود که اینقدر از نبودنش اذیت نمی شدم یا مامان همیشه خانواده اش رو

اونا آشتی  قبل از اینکه بابا، با. نفرین نمی کرد، چون اونا بودن که تیشه به ریشه زندگی ما زدن
خانواده اش  آدم دست و دلبازي بود ولی وقتی با اون. کنه از جونش براي ما مایه می ذاشت
بود،مخ خودش رو  حرفها و کاراي بابا همه دیکته شده. همنشین شد خرجی ما رو هم نمی داد
 .تعطیل کرده و از مخ اونا بهره می برد

 
 .آخ،آخ: دفعه دردي مثل صاعقه توي معده ام پیچید و گفتم یک

 
 چی شد؟: مژگان با نگرانی گفت و
 

 .کرده ده ام داره می ترکه، حالت تهوع هم دارم، به گمونم ساندویچ مسمومممع _
 

که گذشت آروم شدم و دوباره لیوانم را پر کردم تا سر حال بشوم ولی چه سر حالی، از  کمی
اونقدر اوضاعم بی . طرف از درد بخودم می پیچیدم و از طرفی هم روي پام بند نبودم یک
 تا. ال خودم رو نمی فهمیدم، براي همین روي کاناپه ولو شدمو غیر طبیعی بود که ح ریخت

اینکه براي یک لحظه سوزشی رو تو دستم حس کردم، وقتی چشم باز کردم دیدم یه مردي 
 .رو لبه کاناپه گذاشته و خوابیده سرش

شاید خواب می بینم ولی نه واقعیت داشت،  چشمامو دو بار باز و بسته کردم و با خود گفتم
بیچاره با سر و صداي من جنان . به داد زدن رسیدم و براي همین یک دفعه شروع کردمخیلی ت

مات و مبهوت . با دیدنش یک دفعه زدم زیر خنده از خواب پرید که قیافه اش دیدنی شد و من
نگاهی به اطرافم انداختم و یادم افتاد که . دیوانه طرفه نگاهم کرد، بیچاره فکر می کرد با یک

شما کی : غریبه کی بود و اونجا چه کار داشت، متعجب پرسیدم هستم ولی مرد خونه مژگان
 پس مژگان کجاست؟ هستین؟ اینجا چیکار دارین؟
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دکترم، اگه منظورتون از مژگان خانم دوستتون هستن، رفتن بیرون یه کاري داشتن و از  من _
 شده؟ هم خوبمثل اینکه حال شما . هم خواستن تا تموم شدن سرم اینجا بمونم من
 
 :دادم دلم از کار مژگان عصبانی شدم ولی به روي خودم نیاوردم و لبخند زنان جواب در
 

 بهترم، شما از کی اینجا اومدین؟ بله _
 

 .بیام نصف شب که خانم تماس گرفتن و خواستن که براي ویزیت به منزلتون از _
 

کردم ولی اون بی اعتنا نگاهی  چپ چپ نگاهش. لحظه مژگان با نون بربري از راه رسید همان
دکتر ببخشید دیر کردم، نمی خواستم بدون خوردن صبحانه : من سپس به دکتر کرد و گفت به
 .خیلی زحمت کشیدید. اینجا برید از
 

 حاال. خواهش می کنم، من وظیفه ام را انجام دادم: که مرد جوانی بود لبخندي زد و گفت دکتر

 .اگه اجازه بدید رفع زحمت کنم
 

 .برید غیر ممکنه بدون خوردن صبحانه بذارم: مژگان
 
 .بخورید نکنه خانمتون منتظر شما هستن که می خواهید برید و با هم صبحانه: اختیار پرسیدم بی
 

 .نیست من ازدواج نکردم و کسی هم منتظرم: آنکه نگاهم کند جواب داد بدون
 

 .ندارینخانواده اي  پس: فضولیم گل کرده بود، دوباره پرسیدم
 

 .هستن چرا ولی اینجا نیستن، مشهد: اي نگاهم کرد، سپس سرش را پایین انداخت و گفت لحظه
 

برو یه آبی به صورتت بزن و بیا صبحانه . نکن یاسی جون، اینقدر دکتر را سین جین: مژگان
 .بخوري



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ٢٧ صفحھ

 
افتادم و  قبلسمت دستشویی رفتم و با دیدن صورت پژمرده ام توي آینه، به یاد اتفاقات روز  به

درب زد و  چند دقیقه اي همانجا ایستادم که مژگان ضربه اي به. دوباره حالم دگرگون شد
 .یاسی، یاسی: گفت

 
 .بله _
 

 نمی آیی؟ حالت خوبه؟ چرا _
 

 .خوبم، االن می آم آره _
 

سر میز به مژگان . بهتر بشه، سپس بیرون رفتم صورتمو زیر آب نگه داشتم تا شاید حالم کمی
اشاره کنان ازش سوال کردم که اون هم به دکتر  .اه کردم، با مانتو و روسري نشسته بودنگ

پسري با قد متوسط نه الغر و نه چاق، هیکل متناسبی  .اشاره کرد، نگاه عمیقی بهش انداختم
نسبتا حالت دار بود، صورتش کشیده و دو تا چشم  داشت و موهاي سرش پر پشت و سیاه و

اونقدر زیبا و جذاب بود که خیره نگاهش می کردم و  بلند و برگشته، چشماشسیاه با مژگان 
با سرفه مژگان، اون هم . همانطور ساعتها نگاهش می کردم اگر مژگان تک سرفه اي نمی کرد
همین طور که با چاي شیرین بازي می کردم، قیافه دکتر . کرد سرش را بلند کرده و غافلگیرم
 شما چرا صبحانه نمی خورید؟: دفعه گفت کرو هم حالجی می کردم که ی

 
 .میل ندارم: کردم و گفتم  نگاهی

 
  .باید بخورید، معدتون نباید خالی باشه ولی _
 

 .چشم به روي: لبخندي زدم و گفتم
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رفتنش، مژگان در حالیکه مانتواش را در می  بعد از. دکتر بعد از خوردن صبحانه عزم رفتن کرد
بیچاره . از االنت که ذل زده بودي توي صورتش ز کار دیشبت، ایندیوونه اون ا: آورد گفت

 .ندیدي مگه تا حاال مرد
 

االن هم . حال خودمو نمی فهمیدم مگه دیشب چیکار کردم، من که: خنده کنان جواب دادم
 .دیدم قشنگه نگاش کردم، مگه گناهه

 
بلند می شدي می گفتی تو اداهات، هی  نخیر، ولی باور کن دیشب آبروي منو بردي با اون _

وصل می کرد چنان داد زدي و گفتی، بی  واي واي از همه بدتر وقتی بود که سرم. چقدر نازي
 .شدم شعور یواش تر، دردم گرفت که از خجالت آب

 
. خیلی بد شد باید ازش معذرت خواهی کنم به جان مژگان هیچ چیز نفهمیدم،: خندیدم و گفتم

 .ترسم راز آمپول میآخه تو که می دونی من چقد
 
مثل دیوونه ها . بار ازش معذرت خواستم من می دونم ولی اون بیچاره که نمی دونست، صد _

فکر کنم براي همین آرام بخش بهت زد که  یا هر هر می خندیدي یا زار زار گریه می کردي،
مردین  گریه می کردي بهش گفتی شما مردا، نا آخه موقعی که. بخوابی تا از شرت راحت بشه
 .روي سر دکتر بیچاره خالی کردي دق و دلی باباتو،. و عاطفه ندارین، پستین

 
. مگه دروغ گفتم، همشون مثل هم هستن هر چند در حال غیر طبیعی این حرفهارو زدم ولی _

 هان؟ راستی تو چرا منو با این دکتر تنها گذاشته بودي؟
 

 .نمازش را خوند، براي همین رفتم نون بخرم لبراي اینکه دیدم مرد خوبیه، صبح موقع اذان او _
 

در ضمن تلفن این آقاي دکتر . اطمینان کرد دیگه از این کارا نکن، به این مرد جماعت نباید _
راستی . فکر می کنه دیوونه هستم یا خیلی بی ادبم یارو. رو بهم بده تا ازش معذرت خواهی کنم

 اسمش چی بود؟
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تو . تا دیرم نشده بلند شم برم سر کار ا این هم کارتش، منمبی. دکتر محمدي، رضا محمدي _
 که فعال هستی؟

 
 .آره، چند روزي مزاحمت هستم _
 

 .باش چه مزاحمتی؟ خونه خودته، راحت _
 

خانواده اش حمایت می شد ولی براي  مژگان با اینکه نیازي به کار کردن نداشت و از طرف
بعد از . شرکت خصوصی حسابدار بود بشه توي یکاینکه استقالل داشته باشه و سرش هم گرم 

به محض شنیدن صدایش، سالم . کردم رفتن مژگان،،ف گوشی رو برداشتم و به مامان تلفن
 مامان خوبی؟: کردم و گفتم

 
 هستم،، چرا تماس نمی گرفتی؟ سالم یاسی، حالت خوبه؟ نگفتی من هم نگرانت _
 

من چند روزي پیش مژگان می . نگران نباشید بهترم،ولی االن . ببخشید مامان حالم خوب نبود _
 چطوره؟ مونم و بعد می آم، نیلوفر

 
 .بمونی؟ پاشو بیا خونه اون هم خوبه، ولی عزیزم چرا می خواي اونجا _
 

 .لطفا اصرارنکن. خونه با خودم خلوت کنم نه مامان، یه چند روزي نیاز دارم دور او محیط _
 

دلم می خواست بدانم اون هنوز هم خونه ما .نداد فایده است دیگه ادامهمامان که دید اصرار بی 
باز فکرم به گذشته پر کشید، . کلمه اي در موردش بپرسم بود یا نه، ولی غرورم اجازه نمی داد
اونقدر سیگار کشیده بودم که هوایی . شدیدا آزارم می داد گذشته اي که سوهان روحم شده و

نگاهی به زیر سیگاري انداختم پر، . همین خودم به سرفه افتادم رايبراي نفس کشیدن نبود و ب
هواي خونه عوض بشه پنجره ها را باز کردم کمی که گذشت با سرماي  براي اینکه. پر بود

را نشان می  5/11نگاهی به ساعتم انداختم، عقربه هاي ساعت . عوض شد بیرون، هواي خونه هم
همان . ود چون ساعت چهار از محل کارش بیرون می آمدمژگان خیلی مانده ب داد و تا آمدن
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خیلی زنگ . کارت ویزیت دکتر افتاد، موبایلمو روشن کردم و شمارشو گرفتم لحظه چشمم به
صدایش خواب آلود بنظر می رسید چون با . امید قطع می کردم که جواب داد زد، داشتم نا

 .بله:گفت صداي گرفته اي

 سالم، شما؟: گفتم دونم چرا حول کردم و  نمی

 
 .زنگ زدین اونوقت از من می پرسین شما شما _
 

  .من،منم _
 

 .من هم ،منم: و گفت خندید
 

 .ببخشید، من یاسی هست: خندیدم و گفتم من هم
 

 .یاسی؟ بجا نمی آرمتون: اي مکث کرد و سپس پریسد لحظه
 

شرمنده من : گفتم حق داشت نشناسه چون یک بار بیشتر منو ندیده بود، خندیدم و طفلکی
 دیشبی تون هستم ، حاال شناختین؟ مریض

 
 مشکلی پیش اومده؟! شناختمتون، شما خوبید؟ بله، بله: بلندتر و واضح تر جواب داد و گفت

 
دیشب گویا نسبت به شما بی ادبی کردم ، شرمنده . فقط زنگ زدم معذرت خواهی کنم نه _
 معذرت می خوام قصد توهین نداشتم ،. نشدم کنید من حال خودمو نمی فهمیدم و متوجه باور

 .شرمنده
 

 .نگرفتم خواهش می کنم، من متوجه شدم که شما حال عادي نداشتید و به دل نه _
 

 .حتماً _
 

 .بله _
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بیدارتون  راستی از خواب. افتخار می دید ناهار با هم باشیم، البته اگر جایی کار ندارید پس _

 کردم؟
 

 .برسم اگه اجازه بدید یه روز دیگه خدمت. می زدم خواب نبودم ، چرت نه _
 

 .خوام هنوز از من دلخورید؟ من که معذرت خواهی کردم، باز هم معذرت می چرا _
 

 .بشم باور کنید من هیچ دلخوري از شما ندارم ، فقط نمی خوام مزاحمتون نه _
 

 .مزاحم بودید که دعوتتون نمی کردم اگه _
 

 .با کمال میل چشم _
 
شدت  نمی دونم چرا قلبم به. از اینکه قرار گذاشتیم خدا حافظی کرده و ارتباط را قطع کردم بعد

براي  خودمم نمی دونستم چه مرگم شده بود، انگار. می تپید و عرق روي پیشانیم نشسته بود
هول کرده  شاید هم به خاطر متانتی که داشت. اولین بار بود که داشتم با پسري حرف می زدم

عقربه هاي ساعت به  .نمی دونم هر علتی که هم داشت قرار گذاشته بودم و باید می رفتم. بودم
سرگرم بشوم کتابی  کندي می گذشت و تا ساعت یک دقایق زیادي مانده بود، براي اینکه

کتاب را روي میز  چند صفحه اي که گذشت ، بی حوصله. برداشتم و شروع به خواندن کردم
شد تو آینه به خودم  وقتی کارم تمام. سر و وضع ژولیده ام رسیدم پرت کردم بلند شدم و به

بودم پژمردگی و زردي صورتم  با کرم و رژگونه تونسته. نگاه کردم ، قیافه ام بدك نشده بود
شفافیت و جذابیت چشمامو بیشتر کرده  را بپوشانم و شاداب تر جلوه بدهم و ریمل و سایه آبی

اول به مژگان تلفن کرده و خبر دادم . بود  نزدیک دوازده و نیم نگاهی به ساعت انداختم،. بود
پوشیده و با آژانس خودمو به خیابان ولی عصر  که بیرون خواهم رفت سپس پالتو و روسریمو

نگاهی به محل . وقتی رسیدم یک ربع مانده بود. بودیم رساندم، جلوي پارك ملت قرار گذاشته
با خودم گفتم یعنی ممکنه اون زودتر از من اومده . شته بود دا قرار انداختم، ماشین پژویی نگه

چند قدمی نمانده بود که شخصی از . آرام آرام به طرف ماشین به راه افتادم  با تردید ولی. باشه
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 .بی اختیار خنده روي لبهام مهمان شد، او هم به روي من لبخند زد. پیاده شد، خودش بود ماشین

ماشین  م کرد، من هم سالم کرده و بعد از سالم و احوالپرسی سوارتا رسیدم زودتر از من سال
 ساکت به جلو چشم دوخته بودم، چند دقیقه اي که گذشت. دست و دلم می لرزید. شدیم

 شده؟ مثل اینکه الحمداهللا حالتون بهتر: سکوت را شکست و پرسید
 

 اطر رفتار دیشبم از شمامن باز هم بخ. بله از لطف شما بهترم: برگشتم و جواب دادم  بطرفش

 .معذرت می خوام
 

 خواهش می کنم دیگه در اون مورد صحبت نکنید و به فراموشی بسپارید، چون من دیدم شما _

همسرتون  اگه اشتباه نکنم با. مثل اینکه مشکلی براتون پیش اومده بود. حال خوبی نداشتید
 مشکل دارین درسته؟

 
 نه، من هم مثل شما ازدواج: خنده اي کردم و گفتم. دنگاهم می کرد و منتظر جوابم بو خیره

 .مشکل خانوادگی دارم. نکردم و مجردم
 
 گویا اون هم متوجه. آوري این مسئله مثل رعد و برق می موند و اعصابمو بهم می ریخت یاد

 .بریزه نمی خوام آرامشتون بهم. لطفاً دیگه به اون مسئله فکر نکنید: شد، چون فوراً گفت
 

کهنه است که همیشه با منه و وقتی سر باز  یک درد و زخم! مگه میشه: پوزخندي زدم و گفتم
 . میکنه هیچ دارویی نمی تونه درمونش کنه

 
 بریم؟ حاال باید کجا. خواهشاً اگه امکان داره یه امروز رو به این مسئله فکر نکنید پس _
 

دلم می . دومون سکوت کرده بودیمتا رسیدن به مقصد هر . یک رستوران دنج را دادم آدرس
داخل رستوران بعد از سفارش . بدونم به چی فکر می کنه ولی حیف که امکانش نبود خواست
 تنها زندگی کردن براتون سخت نیست؟: غذا براي اینکه باب صحبت را باز کنم پرسیدم دادن

 حوصلتون سر نمیره؟
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 .کنم با یکی از دوستام زندگی می زیاد هم تنها نیستم: را باال گرفت و جواب داد سرش
 
 با دوست دخترتون؟: دونم چرا با عجله و نسنجیده گفتم نمی

 
 داره؟ خوب آره ، مگه اشکالی: به صورتم ذل زد، سپس خندید و گفت متعجب

 
 .کردم ببخشید که فضولی. نه چه اشکالی داره: و لوچه آویزان جواب دادم با لب

 
شوخی کردم، مگه االن کسی می تونه با دوست دخترش زندگی : حالی که می خندید گفت در
دختري  تازه من اصالً فرصت این کارها رو ندارم، شاید باور نکنید اگه بگم تا حاال دوست .کنه

 .اومدم نداشتم یعنی اولین بارم که با یه دختر خانم بیرون
 
 !نمی تونم باور کنم، مگه میشه؟. نه امکان نداره: تعجب گفتم با
 

دو بار . نه باورتون بشه چون من همیشه سرم ، گرم درس و کتاب بوده: زنان جواب داد لبخند
 دادم و دیپلم گرفتم، توي دانشگاه هم تابستونا رو واحد گرفتم و زود تر تمام کردم و جهش

 به قول همخونه ام امید، همون دوست دخترم یه وقت چشم. االنم براي تخصص درس می خونم

  .می بینم پیر شدم و از جوونی لذت نبردم و تک و تنها با کتابام موندمباز می کنم 
 

 چرا؟ _
 

 .کنه دونم ولی احساس می کنم تنها درس و کتابه که می تونه راضیم نمی _
 

با این حساب . شما خیلی بی احساسین، در اولین فرصت به یک روانشناس مراجعه کنید پس _
 !هیچ وقت ازدواج نمی کنید، نه؟ شما

 
  .چرا ازدواج می کنم چون عذب بودن گناهه: اي کرد و گفت خنده
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مادرم خیلی اصرار می کنه و هر جا میره  مخصوصاً االن که یک مرحله از درسم تمام شده،
 .گرده دنبال دختر خوب و نجیب می

 
 این حرفاش یاد حرفاي مژگان افتادم که می گفت پسر مؤمن و مثبتیه، پس یه دنیا بینمون با

 .بفهمم نمیشه بلند بگید تا من هم: با خودم داشتم حرف می زدم که گفت. فاصله بود
 

 .تازه من عادت دارم همیشه با خودم حرف بزنم به درد شما نمی خوره ،: لبخندي زدم و گفتم
 

 چرا؟ _
 
 شما تک فرزند هستید؟ ببینم

 
 چطور مگه؟. یه خواهر هفت ساله هم دارم نه، _
 

 .آورده توجه بیش از حد خانوادتون شما رو لوس باراحساس می کنم  _
 

حرف بدي زدم که ناراحت : که گفت دستامو زیر چانه ام گذاشتم و خیره نگاهش کردم
 .به خونه دوستتون اومدید شدید؟ ببخشید من دیشب فکر کردم از خونه قهر کردید و

 
 .، منظور خاصی نداشتمببخشید که فضولی کردم: جوابی ندادم، خودش ادامه داد و گفت چون

 >.زد راستش نمی دونم با یه دختر خانم حساس چطوري باید حرف
 
 درسته من دیشب به حالت قهر آمده بودم خونه مژگان، ولی لوس و نازك: بغض جواب دادم با

 .افتاد اگه سایه پدر باالي سرم بود این اتفاق هم نمی. نارنجی نیستم
 
 .شدم من نمی دونستم شما پدر ندارید و باعث ناراحتیتونمعذرت می خوام، : ناراحتی گفت با
 

پدر دارم ولی وقتی سیزده سال داشتم ما رو ترك کرد و رفت و حاال بعد از هفت سال  :گفتم
 دفعه پیداش شده و به دنبالش اشکم سرازیر شد، فوراً دستمالی از جعبه بیرون کشید و به یک
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 :ورد و در حالی که به رویش لبخند می زدم گفتمصمیمیتش خنده را روي لبهام آ. دستم داد

 .مونه آخه شغلتون مثل قصابا می. ممنون، شما همیشه انقدر دل نازك هستید
 

 دستتون درد نکنه، این همه درس خوندم و زحمت کشیدم حاال شما منو به قصابا تشبیه می _

 .واقعاً ممنونم. کنید 
 

 آخه شما هم مثل اونا می برید و پاره می کنید شوخی کردم به دل نگیرید،: کنان گفتم خنده

 .بودم وگرنه اگر شماي قصاب نبودي حتماً االن من هم توي بهشت زهرا
 

 .نکنه، من هم وظیفه مو انجام دادم خدا _
 

نسبت به دیشب خیلی تغییر کردید طوري که در : اي به صورتم خیره شد، سپس گفت لحظه
 .نشناختمتون وهله اول

 
 شدم؟ خیلی زشت _
 
 .نه، خیلی خوشگل شدید: جواب داد آرام

 
نمکدان  لرزید براي همین سرم را پایین انداختم و با انگشتم مشغول بازي شدم، اون هم با دلم

سرش را باال  لحظه اي. با آوردن غذاها هر دومون از اون برزخ نجات پیدا کردیم. بازي می کرد
 .بفرمایید: گرفت و گفت 

 
 یاسی خانوم، شما: کور شده بود و با غذا بازي می کردم که دوباره گفتمن اشتهایم  ولی

 .کردید چون صبح هم این کار رو می. همیشه عادت دارید به جاي خوردن با غذا بازي کنید
 

 .ولی دو روزه اشتهایی به خوردن ندارم نه _
 

 .بخورم نم غذاموقرار نشد امروز به این مسئله فکر نکنید، چون اینطوري من هم نمیتو مگه _
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به روي چشم به خاطر . بهد خاطر خودتونه پس این همه اصرار: لبخندي نثارش کردم و گفتم
 .شما من هم می خورم

 
 .ممنون که به خاطر من فداکاري می کنید: زد و گفت چشمکی

 
 

  .خوردیم در سکوت و آرامش غذامونو

کرده بودم ولی ادب اجازه این از خوردن غذا و چایی بد جوري هوس یک نخ سیگار را  بعد
 از این رو. را نمی داد، براي همین کالفه بودم و دلم می خواست زود تر به خونه برگردم کار

برسم  نمی دونم چطوري ازتون تشکر کنم، چون امروز بعد از مدت ها تونستم به آرامش: گفتم
رو زدید و  قید درس و کتابواقعاً ممنونم که بخاطر من شما هم . و دور از ناراحتی و غم باشم

 .با این کارتون منو شرمنده کردید

 
 شاید هم. خواهش می کنم براي من هم بد نبود یه چند ساعتی دور از محیط درس و کار باشم _

 .الزمه از این به بعد باز هم از این کارا بکنم، بعضی موقعها تنوع هم
 
 دیرتون شده؟: ساعتش نگاه کرد فورا پرسیدم به
 

 .است عادت دارم تند تند به ساعت نگاه کنم، آخه همه کارام رو برنامه نه _
 

 .بریم من امروز برنامه تونو بهم زدم، پس تا از این تنوع پشیمون نشدین و _
 

 .پشیمون نمی شم، برنامه خوبی بود نه _
 
 .زدیمشدیم و از رستوران بیرون اومدیم و تا به خونه مژگان برسیم هیچ کدوممون حرفی ن بلند

 به صداي سوتم، مژگان. جلوي درب تشکر کردم و پیاده شدم و سوت زنان سوار آسانسور شدم

 .چیه، کبکت خروس می خونه: درب و باز کرد و گفت
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 .سالم خانمی، خوبی با زحمتهاي ما _
 

 .سرحالی سالم، ممنون، چه زحمتی، بفرمایید داخل ببینم چی شده که اینقدر _
 

 اگه گفتی با: اول مانتومو درآوردم و سپس فورا سیگاري روشن کردم و گفتمداخل رفتم،  وقتی

 !کی بودم؟
 

چیز  واهللا از کجا بدونم، فقط میدونم با یکی از دوستات نهار رفته بودي بیرون، غیر از این _
 دیگه اي به من گفتی؟

 
 .امروز تازه باهاش دوست شدم با دوستم که چه عرض کنم چون: خندیدم و گفتم

 
 .اینکه تازگی نداره، تو هر روز با یکی دوست می شی _
 
 .بیرون این یکی با بقیه فرق می کنه، با آقا رضا رفته بودم: را نیشگون گرفتم و گفتم لپش

 
 رفته بودي؟ با دکتر: ابروهاشو در هم گره کرد و پرسید

 
 .شه نمی نه یاسی، باورم: به عالمت مثبت تکان دادم و خندیدم که دوباره گفت سرمو

 
 .باورت بشه چرا _
 

 فکر نمی کنم دکتر از اون پسرا باشه که هر دم و دقیقه با یه دختري باشه. چرا با اون یاسی

 .بهش نمی آید
 

منظوري  اتفاقا حق با توئه، اولین بارش بود که با یه دختر بیرون می رفت ولی باور کن من _
 .کنم ت دیشب ازش معذرت خواهیندارم و نمی خوام مچلش کنم، فقط می خواستم باب

 
 .خوره امیدوارم به همین یه بار ختم بشه، چون گروه خونیش به تو نمی _
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 شاید خدا رو چه. به جان مامان، من هم قصد بدي ندارم. راست می گی، طذف خیلی مومنه _

 .دیدي از صدقه سر دکتر، من هم آدم شدم
 

 هم سیگار کشیدي؟که چشمم آب نمی خوره، راستی جلوي اون  من _
 

 .بابا نه _
 

خانم نمی خواي بخوابی؟ من که دارم بی هوش  انشاءاهللا که اینطور باشه، حاال یاسی: مژگان
 .میشم

 
 .جرا، بد نیست یه چرتی بزنم _
 

 .کشیک دادم، حاال پاشو تا خوابم نپریده بله سرکار دیشب تا صبح خوابیدي، بنده: مژگان
 
 با پسرایی که دیده بودم فرق. برد، هوش و حواسم پیش دکتر بودکشیدم ولی خوابم نمی  دراز

 شاید به همین دلیل به. داشت، بی پیرایه و راحت صحبت می کرد و قصد سوءاستفاده نداشت

استفاده  دلم نشسته بود، آخه با هر پسري که دوست شده بودم تنها فکر و ذکرش لذت بردن و
گذرونی  بود که من هم با احتیاط و براي وقتکردن بود و همین بی اعتمادي باعث شده 

آشنا شدم  وقتی با آرمان. صحبت کنم، البته اولین بار که عاشق شدم همچین منظوري نداشتم
داشتند که همه پسر  تولد سارا، همکالسیم بود و مهمان زیادي اونجا حضور. شانزده سال داشتم
حضور نداشتن و به  ر مادر سارا همدر واقع دوست دختر و پسر،حتی پد.و دختر جوان بودند

اولین . بود حضور داشت ساله22مسافرت خارج از کشور رفته بودن و تنها خواهرش ماندانا که 
اي کز کرده بودم و به کاراي  بار بود که به اینجور مهمونیا قدم می گذاشتم براي همین گوشه

بود چون همه مهمونیایی که رفته عجیب  اونا که مثل کرم درهم می لولیدند نگاه می کردم، برام
 .سالم: به کنارم آمد و خطاب به من گفت در این اوضاع و احوال، پسري. بودم خانوادگی بود

 
 .هستم سالم، یاسی: دستپاچه جواب دادم



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ٣٩ صفحھ

 
 تنها. من هم آرمان هستم، از آشنایی تون خوشبختم: رو جلو آورد و خنده کنان گفت دستش

 ه؟نشستین، دوست پسرتون نیومد
 
 .من دوست پسر ندارم: شدم و با خجالت جواب دادم داغ
 

 .کنن جدي، االن همه دخترا تا راه می افتن یه دوست پسر براي خودشون پیدا می _
 
 .کنین شما حق ندارین به همه توهین: بر خورد و براي همین با ترشرویی جواب دادم بهم

 
 حاال اجازه می دین پیش تون. نداشتمببخشید قصد توهین : دفعه تغییر حالت داد و گفت یک

 .بشینم، من هم مثل شما تنهام
 

 .بفرمایید :همانطور با اخم گفتم
 
پسر بدي به نظر . دقیقه اي ساکت نشسته بود، بعد کم کم دوباره شروع به صحبت کرد چند
. رسید، حرف زدنش به دلم نشسته بود و اونقدر گفت و گفت که منو هم به حرف کشید نمی
گرم صحبت شده بودم که زمان رو فراموش کرده بودم و اگر آرمان نمی گفت واي  چنان

با شنیدن این جمله . زمان به یادم نمی افتاد. ولی از شام خبري نیست دلم ضعف رفت ساعت ده
 .واي خداي من، خیلی دیر شده: از جام بلند شدم و گفتم فورا

 
 جایی مگه قرار داشتین؟:نگام کرد و پرسید متعجب

 
 .شده ساعت ده خونه باشم و االن تا برسم خونه یازده مامانم گفته که . باید برم خونه نه، _
 

حرف گوش کنی، در واقع به مامانتون باید  آفرین، چه دختر: ابرویی باال انداخت و گفت
 اجازه بدین من برسونمتون؟ اگه. تبریک گفت که همچین دختري تربیت کرده

 
 .نه ممنون،می گم سارا آژانس خبر کنه :دستی کردم و گفتم پیش
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 خونتون کجاست؟. آژانس بیاد طول می کشه، من میرسونمتون تا _
 

 .من یک ربعه می رسونمت: آدرس خونمونو گفتم، گفت وقتی
 
 اونقدر با. آماده شده و از سارا و خواهرش خدا حافظی کرده و همراه آرمان بیرون رفتم فورا

 ز ترس به درب چسبیده بودم ولی این کارم باعث خنده آرمانسرعت رانندگی می کرد که ا

رو  بیست دقیقه طول کشید تا به خونه برسیم، موقع خدا حافظی آرمان شماره تلفنش. شده بود
 فکر بد نکن، می خوام مثل دو تا دوست، دو همدل: روي کاغذ نوشت و بدستم داد و گفت

 .می شماگه خواستی گهگاهی زنگ بزن، خوشحال . باشیم
 

 کردم و با عجله به سمت خونه به راه افتادم، می ترسیدم مامان یه موقع از پنجره نگاه تشکري

کردم و  پله هارو دو تا یکی. وقتی زنگ رو زدم فورا باز کرد، گویا منتظرم بود. کنه و ببینه
بر من،  واي باال رفتم و با دیدنش که جلوي درب ایستاده بود دلم فرو ریخت و با خودم گفتم

  .حتما دیده
 

 .کردم ببخشید که دیر: دستپاچه سالم کردم و گفتم
 
 مهم: لبخندي زد و گفت. براي اولین بار به دروغ گفتم تا کیک رو ببرن کمی طول کشید  و

 بودن؟ حاال بگو ببینم خوش گذشت؟ دوستات همه اومده. نیست خودت و ناراحت نکن
 

 با. ستامو دعوت کرده بود که اونها هم نیومده بودندپشت دروغ، چون فقط سه تا از دو دروغ
و  بله خیلی، جاتون خالی، همه دور هم جمع شده بودیم و می گفتیم: لبخند تصنعی جواب دادم

 .حاال اگه اجازه بدي می رم بخوابم، خسته شدم. می خندیدیم
 

 .عزیزم برو _
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 ق حبس کردم تا لو نرم، ولی تابخیري گفتم و به اتاقم رفتم و مثل مجرما خودمو تو اتا شب

 .نیمه هاي شب بیدار مانده و به آرمان و مهمانی فکر می کردم
 

 پس گهگاهی که مامان خونه نبود به آرمان زنگ می زدم و چند دقیقه اي با هم راجع به از آن

 .درس و کارهاي دیگه صحبت می کردیم، ولی کم کم این تماسها به روزي یک بار تبدیل شد

وابستگی شدیدي بهش پیدا کرده بودم و اگر یک روز صدایش را نمی شنیدم مثل مرغ 
 .بال بال می زدم سرکنده،

 
پسر یکی و یه دونه و از یک خانواده مرفه بود که با داشتن بیست و چهار سال سن،  آرمان
بابا : حرفه اي نداشت و عاطل و باطل می گشت و در مقابل اعتراض هاي من می گفت شغل و
 این همه پول و ثروت رو می خوان. مامانم کار می کنن چرا من دیگه به خودم زحمت بدم و

 .چیکار، یکی باید این همه رو خرج کنه چه کسی بهتر از من
 

بهانه  بعد از چند هفته و به. براي اینکه رابطه مون تیره و تار نشه جر و بحث نمی کردم و من
. حالی داشتم هایم از خونه بیرون زدم، ولی خدا می دانست چهدرس خواندن با یکی از هم کالسی

نگران بودم که مامان  از طرفی براي اولین بار می خواستم با پسري بیرون بروم و از طرفی هم
با هم به یک کافه  .یک لحظه شک کرده و بویی ببرد چون اونوقت آبرویم بر باد می رفت

، تو چرا تو این هواي  یاسی: ه صورتم انداخت و گفتوقتی نشستیم آرمان نگاهی ب. تریا رفتیم
 سرد اینطور سرخ شدي؟

 
 آره؟ نکنه از هیجان زیاده،: جوابی ندادم ، خنده اي کرد و گفت چون

 
 .خیلی اظطراب دارم، از بابت مامان نگرانم که مبادا بفهمه نه _
 

مگر تو کار بدي در ثانی . نترس، از کجا می فهمد مگه دهن دوستت چفت و بست نداره _
 االن قرن پیشرفت و ترقیه و اینجور معاشرتها نه تنها عیبی نداره بلکه الزمه، چون آدم .کردي

 .باید اجتماعی باشه تا بتونه سري توي سرها در بیاره
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اونقدر شیرین و دلنشین حرف می زد که متقاعد شدم و با خیالی آسوده ساعتی را به  آرمان
 اون روز به. مهدیه دوستم ، زنگ تفریح براي هر بنی بشري الزم بودبه قول . گذراندم تفریح

فکر  بیچاره مامان. خیر و خوشی سپري شد و این امر به من جرأت داد تا دوباره تکرارش کنم
 می کرد،دخترش اونقدر درس خونه که فرصت ها رو از دست نمی داد و تمام فکر و ذکرش

 .درس و کتاب بود

 
 از. و آرمان می گذشت که آرمان به مهمونی پسر خاله اش دعوتم کرد ماه از دوستی من شش

می  آرمان تو چه فکري: دعوتش یکه خوردم و براي همین عصبانی شدم و با داد و فریاد گفتم
 همه اش. کردي که همچین اجازه اي رو به خودت دادي، فکر می کنی چه جور آدمی هستم 

 .شدي تم و باهات حرف نمی زدم انقدر پررو نمیتقصیر خودمه، اگه باهات بیرون نمی رف
 

طور یکریز با عصبانیت سرش فریاد می زدم و می گفتم و اون هم ساکت گوش می  همین
عصبانیتت فروکش کرد، . یاسی خانوم ، خسته نباشی: حسابی خالی شدم ، جواب داد وقتی. کرد
 اجازه می دي دو کالم هم من حرف بزنم؟ حاال

 
 .گوشم آتیش ریخته باشن خاموش شدم و با شرمندگی گفتمسر پاآبی که رو  مثل

 
تو رو به چشم خواهرم نگاه می کنم و اگر دعوتت کردم براي اینکه حوصله اینجور جاها  من _
خاله  اگه تو نیاي مجبورم نرم و این باعث دلخوري پسر. ندارم و می خوام تنها نباشم، همین رو

 .داري اب بده، یک هفته فرصتحاال فکراتو بکن و جو. ام می شه
 
 :روز بعد موضوع را با مهدیه در میان گذاشتم و اون هم گفت صبح

 
 اون بیچاره که منظوري نداره، در ضمن اگر تو شل نباشی. یاسی چرا اینقدر سخت می گیري _

 تازه بد نیست آدم تجربه مهمونی رفتن رو. کسی نمی تونه پاشو از گلیم خودش درازتر کنه

کالسه،  باشه، تا اگر حرف اینجور جاها پیش بیاد نگن طرف امله، چون االن این کارا داشته
مهدیه . کنی فهمیدي؟ یه خورده تو هم دختر کالس بذار، تا کی می خواي مثل بچه ننه ها رفتار
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مطابق میل مامان  بی ربط نمی گفت، در هر کاري باید از مامان اجازه می گرفتم و همه کارامو
وقتش رسیده بود که . بود دادم و این عملم بیشتر اوقات باعث تمسخر همکالسیام شده انجام می

بچه نیستم و براي همین  کمی هم روي پاي خودم می ایستادم و به همشون نشون می دادم که
به توصیه مهدیه، . برم تصمیم گرفتم که شب جمعه همراه آرمان به مهمانی پسر خاله اش

داخل تاکسی . آنها استفاده کنم مامان رو برداشتم تا بیرون از خانه از مقداري از لوازم آرایش
چیه آقا، آدم : کرد که به تندي گفتم راننده تاکسی از آینه نگاهم می. تند تند آرایش کردم

 ندیدین؟
 
 دوس دارین. چرا ولی دختري به خوشگلی شما ندیدم: را تا بناگوش باز کرد و جواب داد نیش

 بگردیم؟ باهم چند ساعتی
 

 .شو ، بی شعور ، همین جا نگه دار خفه _
 

 .خانم،من که حرف بدي نزدم. هنوز که به مقصد نرسیدیم _
 

 .دار مرتیکه احمق نگه _
 

 راننده پا گذاشت رو ترمز و نگه. دستمو بردم و دستگیره رو گرفتم و درب رو باز کردم فوراً

 پا: کردم و بال فاصله پیاده شدم که گفتاز تو کیفم هزار تومان در آوردم و پرت . داشت
 .گذاشتی رو بختت

 
 نفس. اینکه درب را ببندم از ماشین پیاده شدم و اون هم درب و بست و از اونجا دور شد بدون

 آرمان شیک و مرتب. راحتی کشیدم و سوار تاکسی دیگه اي شدم و به محل قرارمون رفتم

از  حرفی. م و احوالپرسی کردم و سوار ماشین شدمکنار ماشین گرون قیمتش ایستاده بود ، سال
یاسی : پرسید اتفاقی که افتاده بود نزدم ولی فکرم حول حرف هاي راننده می چرخید که آرمان

 .پکر به نظر می رسی! اتفاقی افتاده؟
 
 .دارم نه، نه چه اتفاقی فقط یهد خورده دلشوره: زور لبخند زدم و جواب دادم  به
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 .هستم دفعه، اول هر کاري سخته ولی نترس من کنارت مثل اون: گفت او
 
 تماس دستش احساس خاصی بهم داده بود، قلبم به شدت می تپید و تمام بدنم داغ شده بود و از

 بدون اینکه. فکر کنم اون هم متوجه شد چون نگاهم کرد و خندید. مثل یک کوره می سوخت

شهر یعنی  از چند اتوبان به خیابانهاي باالي حرفی بزنیم به جلو پیش می رفتیم، بعد از گذشتن
داشت و  جلوي یک خونه ویالیی بزرگ نگه. آخه خونه ما شمال قرار داشت جردن رسیدیم 

داخل هدایت  پیاده شد و آیفون رو زد، در خونه اتوماتیک وار باز شد و آرمان ماشین رو به
بخشیده بود ،  رو به اونجاحیاط خیلی بزرگ و قشنگ بود و فصل زمستان چهره خاصی .کرد

انگار : متعجب پرسیدم وقتی پیاده شدیم هیچ سر و صدایی نمی اومد،. همه جا برف و سفید بود
 .اومدیم  به گمانم ما زود. هیچ کسی خونه نیست، سر و صدایی نمی آید 

 
 .باشن شیشه ها دو جداره هستن و نمی ذاره صدا بیرون بیاد و شاید هم همه مهمونا نیومده _
 

آرمان یک دستش را به پشتم گذاشت و با دست . به سمت ساختمان به راه افتادیم با هم
یک دفعه فهمیدم در چه دامی افتادم و . و باز کرد و تقریبا به داخل هولم داد دیگرش درب
در یک . داشت چون هیچ کسی اونجا نبود و فقط ما دو تا، مهمون اون خونه بودیم ترس برم
 جام شده قرار گرفته بودم ولی کنترل خودمو از دست ندادم و به تلخی لبخندي به لبان عمل تلخ

 .بینم آرمان پس مهمونا کجا هستن، مگه نگفتی مهمانیه، من کسی رو نمی: آوردم و گفتم
 
 .اومدي اگه راستش رو بهت کفته بودم که نمی: خندید و با حالتی خاص گفت بلند

 
 م برام یکنواخت شده، خواستم تنوعی بدم براي همین سورپرایزتاز بس که کافه تریا رفتی آخه

 ...حاال سرکار چی می خورن بیارم، چایی، قهوه، آبمیوه. کردم
 

 .چی که دوست داشتی بیار، برام فرقی نمی کنه هر _
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 با عجله ولی آرام به سمت درب دویدم که دیدم قفله، یک. فرصتی می گشتم تا فرار کنم دنبال

دلم  سر جایم برگشتم، از وحشت نفسم بند آمده بود و در. دنیا روي سرم خراب شد دفعه تمام
کردم که چرا  هزار بار بر خودم نفرین. فقط به خدا التماس می کردم تا از این وضع نجاتم بده

یک سینی و دو تا  دقایقی طول کشید که آرمان با. بیش از حد به یک غریبه اعتماد کرده بودم
کنارم . گرسنه قیافه آرمان در نظرم یک گرگ شده بود، یک گرگ وحشی. لیوان بازگشت

حرارت حسابی سرخ  بخور تا حالت جا بیاد چون از: نشست و لیوان را به دستم داد و گفت
 .شدي

 
 با. رو از دستش گرفتم و تشکر کردم و تا نزدیکی دهانم بردم، بوي تندي به مشامم خورد لیوان

 .آبمیوه نیستاین چیه، : اخم گفتم
 
 چرا عزیزم، یه چیزاي دیگه هم توش ریختم تا شنگول بشی، نترس خیلی: قاه خندید و گفت قاه

 .کمه، آخه امشب یک شب خاطره انگیزي برامون خواهد شد
 
  :دستش رو در گردنم انداخت و به عقب هولش دادم و فریاد زدم بعد
 

 .حیوان، دست کثیفت را بکش _
 

چرا عصبانی می شی، من منظور بدي ندارم می خواستم : کرد و گفترا جمع و جور  خودش
 .خواستگاري کنم، آخه خیلی ازت خوشم میاد، باور کن امشب ازت

 
 باور می کنم می خواي خرم کنی کثافت،: حالیکه از عصبانیت منفجر می شدم، فریاد کشیدم در

 .زود باش درب رو باز کن می خوام برم
 

محاله بذارم بري، تو چی فکر کردي، چند : گفت و دور گردنم انداخت واینبار با وقاحت دستاش
 .بودم ماهه منتظر همچین روزي
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 خواست صورتشو جلو بیاره، با ناخن هاي بلندم به صورتش چنگ انداختم و هولش دادم که تا

 دیوونه چیکار میکنی؟: فریادش بلند شد
 

 که روي میز کنارم قرار داشت افتاد، معطلطور که از جام بلند می شدم چشمم به گلدانی  همین

صورتش  نکردم، دست بردم و گلدان را بلند کردم و با همه توانایی که در بدنم وجود داشت به
از  خون از صورتش می چکید، با حالتی زار دست برد و. کوبیدمکه صداي فریادش بلند شد

 .برو جا گمشوزود از این: جیبش کلید رو درآورد و بطرفم پرتاب کرد و گفت
 
 کلید را برداشتم و ه سمت درب دویدم و درب و باز کردم مثل پرنده اي که از قفس آزاد فورا

جان  از خوشحالی و اینکه تونسته بودم. شده باشه با سرعت از اون خونه خودمو بیرون انداختم
با سر و  نسالم به در ببرم گریه می کردم، ولی نمی دونستم اون ساعت کجا باید می رفتم چو

ساعتی هدف  نیم. وضعی که داشتم اگه خونه می رفتم مامان متوجه می شد و حتما می کشتتم
دربست گرفتم و  قدم زدم ولی یک دفعه به یاد مهدیه افتادم، فورا جلوي یک تاکسی پریدم و

: رسیدام رو دید نگران پ وقتی سر و وضع آشفته. از اقبال خوبم مهدیه تنها خونه بود. اونجا رفتم
 یاسی چی شده؟ چه بالیی سرت اومده؟

 
 .لرزم فقط یه چیز داغ بده بخورم که دارم می. بذار بیام تو، برات تعریف می کنم _
 

اتفاق  با یاد آوري اون صحنه، زار زار گریه می کردم اونچه رو که. فوراً برام چایی آورد بیچار
اتاقش  گریه می کرد، بلند شد و بهمهدیه هم در حالی که . افتاده بود براش تعریف کردم 

چشماي  وقتی سیگار رو روشن می کرد با. وقتی برگشت پاکت سیگاري هم دستش بود. رفت
 ندیدي؟ چیه تا حاال سیگار: گشاد شده نگاش می کردم، براي همین خندید و گفت

 
 .دیدم ، ولی نه تو دستاي تو چرا _
 
 .ندارم و مدرسه که جرأتاحمق جان ، ت: به سرم کوبید و جواب داد آرام

 
 مهدیه؟ خیلی زود نیست ، مگه تو چند سال داري، آخه چرا؟ چرا _
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و غم که به سن و سال نیست، فکر می کنی تو فقط مشکل داري، نه جونم، تو یه مادر  درد _
 کوه پشتته و محبتش رو از شما دریغ نمی کنه ولی من چی، نه از پدر خیري می  که مثل  داري

سگ از  از مادر، پیش بابا که می رم انگار نه انگار که مهدیه اي هم وجود داره، مثلبینم نه 
. تنهام اینجا هم که می آم، همیشه. زنش می ترسه و هر کاري که اون می گه انجام می ده

تو هم  مامان از صبح تا عصر سرکاره و عصرها هم با دوستاشه، تا اعتراض می کنم می گه
 .کن اشون برنامه بچین و به نوعی سرتو گرمدوستاتو دعوت کن باه

 
فرند براي خودت پیدا کنی کمتر پاپیچ من می  بهم می گه اگه بوي: پوزخندي زد و ادامه داد

 .شی
 
 مامانت هم براي خودش بوي فرند داره؟: دفعه از دهانم پرید یک

 
 کنه وتنوع می آره، ماه به ماه هم عوض می: سینه سوزي کشید و دودي هوا فرستاد و گفت آه

 .ده
 
دونم چرا با شنیدن این حرف زدم زیر گریه، بیچاره مهدیه نمی دونست چطوري آرومم  نمی
یاسی چند : در اون حین سیگاري از پاکت در آورد و روشن کرد و به دستم داد و گفت  .کنه
 سرفهبی اختیار از دستش گرفتم و به لبم بردم، با اولین پک به . بزن، آرومت می کنه پک

 .افتادم ولی کم کم راحت تونستم دود کنم

 از بی. یاد آوري گذشته دوباره اشک مهمان چشمام شد، دلم از زمین و زمان گرفته بود  با

اونقدر غرق شده بودم ، مژگان رو . رحمی روزگار، روزگاري که به هیچ کس رحم نمی کرد
 چیه بازکه آبغوره: ه گفتبه چهارچوب درب تکیه داده بود نمی دیدم و با صدایش ک که

 !گرفتی؟

 
کنم شنیدم آبغوره گرون شده، براي همین  چیکار: خندیدم و اشکامو پاك کردم و جواب دادم
 .زیاد تو خرج نیفتی خواستم یه کمکی بهت کرده باشم تا زمستونی
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 ممنون خدا سایه تو رو از سرم کم نکنه، ببینم نخوابیدي؟ _
 

 .نه _
 

. رست کن بخوریم، در ضمن اون پنجره المصب و باز کن که خفه شدمپاشو یه چایی د پس _
 .دومون سرطان ریه می گیریم آخر هر

 
 .بهتر راحت می شیم _
 

 شاید ولی من نه، چون هنوز آرزوهاي زیادي دارم و هم اینکه همچین بگی نگی پرونده تو _

 .حموم آماده بشه من می رمتا چایی . سفیدي و روشنی ندارم، پس همون بهتر که اینجا بمونم
 

 .برو _
 

حمام چنان سر وصدایی راه انداخته و آواز می خواند که نگو و نپرس، درب و که باز  داخل
در ضمن بیا پشتمو کیسه بکش، . مرسی عزیزم چایی مو آوردي، دستت درد نکنه: گفت کردم
 .خورده هم مشت و مالم بده یه
 

 .گمشو مگه من دالکم _
 

 اي؟ براي چی اومدي، فکر کردم اومدي کار کنی؟چیکاره  پس _
 

شدن  آخه قناریا همه جمع. هیچی بیکار و عالف، اومدم بگم یه خورده اون صداتو بیار پایین _
اشاره می  در ضمن االن آقاي کمالی می آد، فکر می کنه اینجوري. اینجا و جا براي من نیست

 .دي
 

 این که سن و سالی ازش گذشته بود و زن و بچه و کمالی همسایه پایینی مژگان بود و با آقاي

نوه هم داشت ولی به قول خودش یک دل نه صد دل عاشق مژگان شده بود و در هر فرصتی 
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پیش می اومد ابراز عالقه می کرد، مخصوصاً وقتی که زنش براي دیدن بچه هاش به خارج  که
 .باال ه به یه بهونه اي بیادراست می گی، االنه ک: مژگان با هرهر گفت. کشور می رفت از
 

 .زود باش که چایی هم آماده است پس _
 
: ساعت طول کشید که از حمام بیرون آمد، نگاهی به صورت سرخش انداختم و گفتم نیم

 .این همه وقت تو حموم بشینی که اینطوري مثل لبو بشی مجبوري
 

 به خرج می داد من االن تقصیر مامانمه، اگه تو رنگ آمیزي من این همه ظرافت و حوصله _

 اینطوري خوشرنگ و سیاه نمی شدم که مجبوراً دست به دامن کیسه بشم تا شاید یه خورده

  .رنگ و رو باز کنم و سفید بشم
 

 .نشده شاید موقع رنگ کردن شب بوده یا برقا رفته بودن که بیچاره متوجه _
 

 .نمکی ی در عوض خیلی باول: در گردنش انداختم و صورتشو بوسیدم و ادامه دادم دست
 

 یاسی می دونی همیشه آرزوم این بود که خدا یه خواهر بهم. قربونت که بهم روحیه می دي _

 36وقتی  می داد، یه همدل، آخه می دونی که مامانم پانزده سال بعد از ازدواجشون باردار میشه
زبون همدیگه  تونیم خوبه، مهربونه ولی نمی. سال داشت براي همین خیلی اختالف سنی داریم

 .رو بفهمیم
 
  :همین حین تلفن زنگ زد، مژگان نگاهی به صفحه تلفن کرد و گفت در
 

 .به ، چه حالل زاده است به _
 

نمی دونم مامانش چی می . نمی تونم،باشه براي بعد : بعد از سالم و احوالپرسی گفت مژگان
اصرار می کنی ، مهمون دارم مادر من چقدر : که می گفت نمی تونم با این که گفت گفت
 .شب دیگه باشه یه
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مژگان من مزاحمت نمی : همین فوراً گفتم فهمیدم ازش می خواد که شب پیش اونا بره،براي
 .شم، می رم خونه

 
 .بزار ببینم اون چی میگه: خواستم بلند بشم که دستمو گرفتفت می
 

 .ریم نکن، اگه نخواي نمیتعارف . یاسی ، مامان می گه تو هم بیا: رو به من گفت سپس
 

 :گفت همینطور یکریز اصرار می کرد براي همین قبل از اینکه من جوابی بدم مادرش
 

 .مادر من، یه دقیقه صبر کن گوشی رو بهش بدم _
 
 . ساعت هشت بود که به راه افتادیم. مقابل اصرار خانم قیاثی مغلوب شدم و قبول کردم در

عمر  اگه قبول کنی تا. یاسی، یه پیشنهاد برات دارم: گفت داخل ماشین مژگان نگاهی کرد و 
 .داري خوشبخت می شی

 
 !ببینم؟ بگو: ابرویی باال انداختم و جواب دادم

 
 ببین بیشتر مرداي خانواده ما زن ذلیل هستن، من هم چون تو رو خیلی دوست دارم می خوام _

 .که زن داداشم بشی
 
 .داداشت، اون که زن دارهچی، زن : چشماي گشاد شده داد زدم با
 
تو که می دونی من دل . خوب داشته باشه، تو هم می شی زن دومش: آرامش جواب داد با

چون . به جان یاسی بدون اجازه اون یعنی بیتا جون آب نمی خوره. عروسمون ندارم خوشی از
خورده هم از اون خوشگل تر و سر تري ، کافیه یه چشم و ابرویی باال بندازي و یه  تو خیلی
 .بیایی،اونوقت که کار تمامه، من هم کمکت می کنم عشوه

 
 مونده بودم که چه جوابی بدم و چیکار کنم، کله ام داغ کرده بود و احساس حقارت می حیران

 چرا اخم کردي اگه فکر می کنی که مشکله: همین طور که فکر می کردم دوباره گفت. کردم
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و  چون سنش بیشتره، قدر. زن بابام شو،آره اون بهتره یا این که داداشمو نمی پسندي بیا و
جان  منزلتت رو بیشتر می دونه، آخه هرچی باشه تو از مامان خیلی جوونتر و سرحالتري، به

 .یاسین می ذارم مامان بویی ببره
 
 دیوونه چرا: فهمیدم سر به سرم گذاشته،با مشت به شونه اش کوبیدم که فریادش بلند شد  تازه

 می زنی؟
 

صبر کن یه آشی برات بپزم که روش یه وجب روغن . براي اینکه دیگه مسخره ام نکنی _
 .باشه داشته

 
بیچاره . من احمق رو باش که می خوام خوبی کنم: طور که قاه قاه می خندید جواب داد همین
 .بیفتی که اینقدر به فکرت هستم و نمی خوام به دست نا اهل و نامرد من
 

 .دي سر خود دوا نمودياگر طبیب بو کل _
 

 یه روز یکی از. براي اینکه من خیلی بد شانسم، دست رو هرکی بزارم یه بالیی سرش می آد _

بی  فامیالي بابا اومد خواستگاریم ولی بیچاره دو روز بعدش تصادف کرد مرد، اون یکی هم از
 .اکسیژنی مرد

 
 .دار مژگان همین جا نگه: همیسن حین چشمم به یک گل فروشی افتاد،وراً گفتم در
 

 چرا؟ _
 

 .خوام گل بگیرم می _
 

 .خواد بابام همین جوري هم ازت خوشش می آد نمی _
 

 .نشو، نگه دار لوس _
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 .ارکیده بخر، بابا عاشقشه: پیاده شدن گفت موقع
 
 چند دقیقه اي طول کشید تا. شدم و دسته گل زیبایی خریدم و بر گشتم و به راه افتادیم پیاده

 داخل. نگهبان با دیدن ماشین مژگان فوراً درب رو باز کرد و به پارکینگ رفتیم. دیمرسی

داشت  آسانسور مژگان همینطور از خوبیاي باباش می گفت، تا آسانسور توي طبقه سیزدهم نگه
 .نخره قبوله ولی یه شرطی داره، براي من تو برج خونه: گفتم

 
 چرا؟ :چشماشو تنگ کرد و پرسید

 
موقع رعد و برق می ترسم، هم اینکه یک دفعه دیدي از شانس من آسانسور پاره هم  چون _
 .افتادم پایین شد و

 
 بر سر ترسو بی کالست کنم، مگه بند تنبونه که به راحتی پاره بشه، االن جونم تو برج خاك _

 .منتظره حاال بیا بریم که مامان بی صبرانه. نشستنم کالس محسوب می شه 
 

زد،  وقتی زنگ را. زن، نازنین و مهربانی بود. غیاثی تو خونه مژگان آشنا شده بودم با خانم قبالً
دعوتمون  خانم غیاثی شیک و مرتب درب رو به رومون باز کرد و با رویی گشاده به داخل

صفا  به به یاسی خانم گل، بفرمایید داخل عزیزم، خیلی خیلی خوش اومدي،: کرد و گفت
 .شتی، قربون قدماتآوردي، منت رو سرمون گذا

 
 .افتادین خواهش می کنم خانم غیاثی شرمنده ام نکنید،حسابی تو زحمت _
 
. غیاثی چه زحمتی مادر ، خوشحالمون کردي، ما هم از تنهایی حوصلمون سر می ره خانم

 .مژگان هم زود از دست ما خسته نمیشه که فرار کنه اینطوري
 

_ است؟مامان این حرفا چیه، راستی بابا کج ا 
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 بابا جون ، تو آشپز خونه هستم و دارم: لحظه صداي آقاي غیاثی بلند شد که می گفت همون

 .براتون غذا می پزم
 
 بفرمایید سر پا. غیاثی شوخی می کنه، نشسته و یک ریز دستور میده، اینو بده، اونو بده خانم

 .موندین
 

 .شما آییم پیشما هم می : به سمت پذیرایی هدایت کنه که مژگان گفت خواست
 
 .نه مادر، شما بشینین ما هم االن می آییم: غیاثی خانم

 
 .راحت باش مامان یاسی غریبه نیست،، مثل خودمه،: مژگان

 
 مژگان راست می گه،ما هم پیش شما می شینیم، اگه اجازه بدین یه خورده هم کمک می _

 .کنیم
 
 .کرد جا بلند شدو سالمآقاي غیاثی با دیدنمان از .تایی به آشپزخانه رفتیم سه
 

 .سالم، حال شما، ببخشید که امشب مزاحمتون شدیم _
 

 .بدون خودتون خواهش می کنم دخترم، چه مزاحمتی، اینجا رو هم مثل خونه _
 

 .غیر از این بود که مزاحمتون نمی شدم اگه _
 
 تعارف کرد خانم غیاثی برامون چایی ریخت و. غیر از خانم غیاثی هر سه کنار میز نشستیم به

 .مرسی، من نمی خورم: که گفتم
 

 مادرتوي هواي سرد می چسبه،، دوست نداري؟ چرا _
 

 .ولی معده ام درد می کنه، االن اگه بخورم تشدید می شه چرا _
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راست می گه، یه خورده وضعیت معده اش بهم  اتفاقا یاسی زیاد چایی می خوره، االن: مژگان

 .ریخته است
 
 .شدن از دست شما جوونا، دوره ما فقط آدماي پیر مریض میامان : غیاثی خانم

 
ولی  براي اینکه ما بچه هاي کوپنی هستیم و با روغن مایع اگه بتونیم بخریم بزرگ می شیم، _

 .دارین شماها روغن حیوانی می خوردین براي همین بنیه خوبی
 
ردم با این تورم فقط زري راست می گه، االن بیشتر م: مژگان بلند بلند خندید و گفت پدر
خیلی ها رو می شناسم که به جاي مرغ اسکلتش رو می خرن، . می بینن... گوشت و مرغ عکس
 .باشه بچه اي که با این وضع بزرگ بشه چه زور و توانی می تونه داشته خوب

 
 آقا لطفا یه امشب رو بی خیال این حرفاشو، با حرف من و تو که کار به جایی: غیاثی خانم

 .مژگان لطفا از تو یخچال ظرف میوه رو بده. هنمیرس
 

 .مژگان، بابا، اون شربت منو هم از تو یخچال بده: غیاثی آقاي
 
 نگاه و صدا کردن آقاي غیاثی دل من می لزیداگه بابام هم مارو ترك نمی کرد من هم می از

 اندیشه هايدر . تونستم از محبتش سیراب بشم، نکه تشنه لب به جاي دریا، به سراب برسم

راستی  یاسی خانم بفرمایید میوه،: خودم غرق بودم که صداي مژگان موقعیتم را یاد آور شد
 .یاسی جون اون ابروتو یه خورده ببر باال

 
نگاش کردم که به باباش اشاره کرد، با یاد آوري حرفهاي تو ماشینش یک دفعه زدم  متعجب
خیره  وانه ام که بی خودي می خندم، براي همینبیچاره مامان و باباش فکر کردند دی. خنده زیر

امروز یکی  یاسی براي چی می خنده؟ آخه می دونین : نگام می کردند که مژگان دوباره گفت
شده بوده،  که یکی از فامیالشون چون مادر مثل اینکه یه خورده پیر: از همکارام می گفت

 .می گیره خودش رو براي باباههدختره دلش براي باباش می سوزه و می ره یکی از دوستاي 
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 واي، واي چه کارا، عجب دختر بی: دفعه خانم غیاثی دستاش رو، روي هم کوبید و گفت یک

 نداده؟ عاطفه و بی چشم و رویی، مگه بیچاره زن، جوونی شو به پاي شوهرش هدر
 
باباش  براياتفاقا دختر با محبتی بوده که دلش : آقاي غیاثی در حالیکه می خندید جواب داد و

 .سوخته
 
به  براي اینکه کار. این حرف مژگان بیچاره ها با هم جر و بحث کردن و ما هم می خندیدیم با

 اگه هر چیزي نوش خوب باشه، زن قدیمیش و اولیش خوبه چون: جاي باریک نکشه گفتم

 .کنه بیشتر از یه زن جوون دلسوزه شوهرش، البته این در مورد آقایون هم صدق می
 

پرتقالی برداشتم و پوست کندم و بی توجه به طرف آقاي . حرفم را تصدیق کردند دوهر 
 .بفرمایید: گرفتم و گفتم غیاثی

 
  :این کارم بهانه بدست مژگان افتاد، هی متلک بارم می کرد و به پدرش می گفت با
 

 .مامان می بینی چه دوستی دارم مهربون، خانم، دل نازك _
 

 .ببخشه خدا به پدر و مادرش. همین طورههم  بله، بله، واقعا _
 

 هر وقت اسمش به میون می اومد رعشه بر. پدر رو چند بار زمزمه کردم و پوزخندي زدم کلمه

برد و منو  اندامم می افتاد، چون تمام دوران نوجوانیمو بر باد داد و با رفتنش خوشیهاي منو هم
خواست کنارم می بود  چه روزایی که دلم می. تک و تنها تو بیابان زندگی با خاطراتم رها کرد

ناراحت و غمگین می  و من سرمو رو شانه هاش می گذاشتم و اون نوازشم می کرد و وقتی که
ولی افسوس که اون  شدم و گریه سر می دادم مرهم دل خسته ام می شد و دلداریم می داد،

 .کنارم نبود
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 .بیدارم کرد و ذهن پریشانم رو نجات دادجون، یاسی جون گفتن آقاي غیاثی ، از خواب  یاسی

 ببخشید، حواسم نبود، با من بودین؟: فوراً جواب دادم
 

 خوري؟ غیاثی عیب نداره، جوونی از این کارا زیاد داره عزیزم، حاال چرا چیزي نمی آقاي
 

 .خورم اگه اجازه بدین من هم از چایی شما می: به لیوانی که دستش بود انداختم و گفتم نگاهی
 

 .حتماً چون تنهایی مزه نمی ده، زن یه لیوان دیگه بده _
 

 کنه؟ کم مونده بود دیشب سقط بشی معده ات درد نمی: چپ چپ نگاهم کرد و گفت مژگان
 

 .دگر قول شاعر امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم که شاید ترسیدم به فرداي به _
 

 >.ست فردا نمی رسی، فاتحه ات خوندهاتفاقاً اگه اینطوري پیش بري مطمئن باش به  مژگان
 
 .اي واي مادر این حرفا چیه، زبونتو گاز بگیر: غیاثی خانم

 
 امشب که یه هم پیاله پیدا کردیم بذارخوش. بابا چیکارش داري بذار راحت باشه: غیاثی آغاي

 . باشیم
 
 ه پریا، پا روچشم سیاه ، ابرو سیاه، قشنگتر از شا: اي به طرف مژگان پرت کردم و گفتم بوسه

 سفره دلش رو پیش هر کس وا طفلکی این دل که می دونی . قلب من نذار، با دل من راه بیا

 .نمی کنه
 
 .نشست غیاثی آفرین دخترم چه صداي قشنگی داري، ادامه بده که به دلم خانم

 
 .به خاطر دل شما که امشب حسابی تو زحمت افتادین پس _
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خونه می رم من، سراغ می و پیمونه می رم من و تو این میخونه شبا همش به می : کردم زمزمه
 .....خسته دردم ها
 
 بنده خدا یه عالمه غذا آماده. حاظر شدن غذا، میز رو جمع کردیم و بساط شام رو چیدیم با

 .کشیدم با این که اشتهاي زیادي نداشتم ولی از روي ناچاري مقداري غذا. کرده بود
 
 درد لعنتی به سراغم اومد ، براي اینکه شب اونا رو هم خراب نکنم به از خوردن غذا باز بعد

 دو تا قرص خوردم تا شاید کمی آروم بشه، ولی نه. روي خودم نمی آوردم و تحمل می کردم

 در حال انفجار بودم که به مژگان اشاره کردم هر چه زودتر. هرچه می گذشت بیشتر می شد

 عجله؟ کجا با این: د شد من هم بلند شدم که باباش گفتاونجا رو ترك کنیم، تا مژگان بلن
 

 .شده و من صبح باید برم سر کار تا برسیم خونه و بخوابیم ساعت یک 5/11مژگان
 
 به محض سوار شدن به آسانسور ، مژگان. تند حاضر شده و خداحافظی کرده و بیرون رفتیم تند

 چی شد؟ باز دردت گرفت؟: پرسید
 

 .دارم می میرم آره، چه دردي هم، _
 

 .مجبوري این زهرمار رو کوفت کنی تا این همه درد بکشی آخه _
 

 .کرده بابا فقط از اون نیست، سیري هم که داخل میرزاقاسمی بود تحریک _
 

چرا به خودت رحم نمی کنی، حیف . که می دونی چی برات ضرر داره چرا می خوري  تو _
 .چند سال داري نیستی مگه

 
 .میرم م االن این حرفا رو نزن، نصیحت باشه براي بعد، چون االن دارم میخواهش می کن _

 چند دقیقه اي نگذشته. ساکت شد، به پارکینگ رفته و سوار ملشین شدیم و راه افتادیم طفلکی

کشید و  فوراً کنار. بود که احساس کردم هر لحظه ممکنه باال بیارم، اشاره کردم که نگه داره
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. خراب بود ایین پریدم و محتویات معده ام را خالی کردم، حالم خیلینگه داشت با عجله پ
آروم  مژگان از توي صندوق عقب ظرف آب را آورد، دست و صورتم رو شستم و کمی که

یاسی بریم  :سرم را به پشتی تکیه داده که مژگان گفت. شدم سوار ماشین شده و به راه افتادیم
آمپولی چیزي  یه. داري شب نمی تونی راحت بخوابیدکتر، رنگت پریده، با این وضعی که 

 .بزنن تا یه خورده خوب بشی

 
 .دونم، سرم گیج میره، انگار لحظه هاي آخرمه نمی _
 

 .بیمارستان نزدیکه، دو سه دقیقه دیگه می رسیم _
 

. اومد نگه داشت چشمامو باز کردم و با دیدن تابلو بیمارستان نا خود آگاه خنده رو لبام وقتی
 .صبر کن بیام کمکت: واستم پیاده بشم که مژگان گفتخ
 

 چی شده که یه دفعه حالت بهتر شد: پیاده شدم، مژگان نگاهی به صورتم انداخت و گفت وقتی

 اخمهاتو باز کردي؟
 

 .اینکه یه خورده حالم بهتر شد مثل _
 

 سگ دروغ می گی ، جون من چی شده؟ مثل _
 

 .کار می کنهدکتر محمدي تو این بیمارستان  _
 

 .داري بر سر احمقت بکنن که وقت مردن هم دست از این کارات بر نمی خاك _
 

 جون من دستتو: ول کرد، دیدم تعادلمو نمی تونم حفظ کنم براي همین با التماس گفتم دستمو

 .نکش، االن می خورم زمین
 

 .بهتر ، عقلت سر جاش می آید _
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ها  اورژانس رفتیم و با راهنمایی پرستار، روي یکی از تختزور از بازوش آویزان شدم و به  به
باعث  مژگان براي گرفتن قبض رفت و چند دقیقه بعد یک دفعه به داخل پرید که. دراز کشیدم

 . چرا جن زده شدي، قلبم ریخت: وحشتم شد ، گفتم
 

، با اینکه جوابی بدهد از کیفش چند تا دستمال کاغذي در آورد و روي دهنم گذاشت بدون
 .چیکار می کنی ، خفه شدم: فریاد گفتم حالت

 
 .زهرمار بوي سیر،. همون بهتر خفه بشی تا با بوي گندت آبرومو ببري _
 
مژگان رو عقب زدم و با دیدن . همین حین پرده عقب رفت و دکتر به داخل پا گذاشت در
  .هر دو سالم کردیم. دکتر محمدي، دوزاریم افتاد قیافه

 
 گرفتین؟ ه شما رو می بینم، چی شده، چرا دماغتونوسالم، باز ک _
 
بوي سیر حال یاسی رو بد می : از اینکه من جواب بدم، مژگان پیش دستی کرد و گفت قبل
 .آخه حساسیت داره کنه

 
خوب نگفتین چه مشکلی پیش اومده که شما : زور جلوي خنده ام رو گرفتم که دکتر پرسید به
 .دوباره زیارت می کنم رو
 

 .خورد معده ام درد گرفته، قبل از اینکه اینجا بیاییم حالم هم بهم باز _
 

 سابقه بیماري داري؟ _
 

 .معده دارم زخم _
 

 کنین؟ پس چرا از این چیزا استفاده می: موشکافانه به صورتم انداخت و گفت نگاهی
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 جوابی ندادم وبه تپش افتاد و مژگان در حالی که سرخ شده بود به سکسکه افتاده بود،  قلبم

 :گفت دکتر فشارمو گرفت و نسخه اي نوشت و رو به مژگان. چشمامو بستم
 

 .داروهاشو تهیه کنید و برگردید تا بگم بهش سرم وصل کنن _
 
 .واي خاك بر سرم شد: شنیدن اسم سرم، یک دفعه گفتم با
 

 چرا؟: بیرون می رفت که برگشت و پرسید دکتر
 

 .ترسم می _
 

 .ترسه از خوردن اینجور چیزها پرهیز می کنهکسی که می  دکتر
 
 مژي صبر کن با هم بریم ، نمی: بر خورد، نیم خیز شدم که بلند شوم و روبه مژگان گفتم بهم

 .خواد دارو بگیري
 
 چه زود قهر می: حرف من، دکتر کامالً به طرفم برگشت و در حالی که لبخند می زد گفت با

 .گمکنید، من براي سالمتی خودتون می 
 

 به مژگان اشاره کرد براي گرفتن دارو ها برود، تا مژگان خواست پاشو بیرون بگذارد و سپس

زبون  ا مگه نشنیدي می گم صبر کن تا باهم بریم بهتر از این که متلک و نیش: بلندتر گفتم
 .بشنوم

 
. دنه بابا، جدي جدي قهر کردی: خنده کنان سرش را به حالت تأسف تکان داد و گفت دکتر
خواهش می کنم دراز بکشید فشارتون پایین افتاده، اگه بلند . کی به شما متلک گفتم آخه من
 .سرتون گیج می ره و می خورید زمین بشید

 
 یاسی چرا لج کردي؟ دکتر به خاطر خودت می گه دراز: هم در ادامه حرف دکتر گفت مژگان

 .بکش



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ۶١ صفحھ

 
 .آرامتر ادامه داد من حوصله نش کشی ندارم و
 
 بعد از اینکه تنها شدم با تجسم کردن. هردوشون بیرون رفتند. اخم روي تخت دراز کشیدم با

 داشتم قیافه و. قیافه معصومانه دکتر خنده ام گرفت، بیچاره چطوري ازم خواهش می کرد

 رفتارشو حالجی می کردم که مژگان با یک پرستار به داخل آمد و مژگان در حالی که دارو

 بد نمی گذره که؟: گذاشت گفتها رو روي میز می 
 
 بمیرم بهتر از اینه که نیش: حالی که دهنش را کج کرده بود اداي منو در آورد و گفت و در

 .کشه بیچاره، هم درمونت می کنه هم نازتو می. زبون و متلک بشنوم
 

 .کشه چیه حسود؟ چشم نداري ببینی یکی نازمو می: کنان جواب دادم خنده
 

 .بکشه آدم شانس بده، یکی پیدا نمی شه تا ناز من فلک زده رو همواهللا خدا به  _
 
 آفرین به این کارخونه که محصول به این: دونستم قصد شوخی داره چون همیشه می گفت می

طالیی  سفید مثل بلور، چشماش مثل دریا، خوشگل و زیبا، موهاي. قشنگی بیرون بیرون فرستاده
حتی به من  مادر من هرچی رنگ سیاه بوده استفاده کرده،مثل خورشید خانم، اونوقت کارخونه 

 .بدبخت هم رحم نکرده
 
پرستار نوك سوزن را مثل چرخ فلک . فرو رفتن سوزن تو دستم، خنده روي لبام محو شد با
 دستم می پیچوند، اونقدر درد گرفت که یک دفعه کنترل خودمو از دست دادم و با فریاد توي 

 .تمو آبکش کرديبی شعور ول کن دس: گفتم
 
 روحی؟ چی شده خانم: صداي داد و فریاد من ، پرستار دیگه اي به داخل آمد و گفت به
 

دستمو سوراخ . هیچی این خانم عرضه یه سرم وصل کردن رو هم نداره : جواب دادم زودتر
  .کرده که هیچ ، همین طوري هم اون تو می پیچونه سوراخ
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من چیکار کنم که شما چاقی و . زدنتون باشین مواظب حرف: پرستار با عصبانیت جواب داد 
 .شه رگ دستتون پیدا نمی

 
چی شده؟ مشکلی : جر و بحث می کردیم که اینبار خود دکتر به داخل آمد و پرسید با هم
 اومده؟ پیش

 
 .نمی شه، اونوقت خانم به من توهین می کنن رگشون پیدا: اینبار پرستار زود تر جواب داد 

 
 .خواهش می کنم یاسی: جوابش را بدهم که مژگان گفتخواستم 

 
 .کنم خانم روحی شما بفرمایید، من خودم وصل می: روبه پرستار کرد و گفت دکتر

 
اونوقت  دختري دیوونه بلد نیست ،: از اینکه هر دو پرستار بیرون رفتن با عصبانیت گفتم  بعد

 .میگه چاقی و رگ دستت پیدا نمی شه
 

 ....حتماً خانوم روحی جزء پرستاراي خوب بیمارستان هستن،اتفاقاً  دکتر
 
 حتماً من چاقم براي همین، خوب معلومه که شما از همکاراتون: میان حرفش پریدم و گفتم به

. بمیره براي شما چه فرقی می کنه مریض درد بکشه یا نکشه، زنده بمونه یا. طرفداري می کنید
 .نداریناصالً شما دکترا و پرستارا عاطفه 

 
  : واج نگاهم می کرد ، وقتی حرفام تمام شد چند دقیقه اي سکوت کرد و گفت هاج و

 
 . خسته نباشین حاال اجازه می دین سرم رو وصل کنم _
 
اینکه جلو خندمو بگیرم چشمامو بسته و دستمو مشت کردم، خیلی زود رگم را پیدا کرده  براي
 .کنید به محض تمام شدن سرم صدام: توقتی کارش تمام شد گف. سرم را وصل کرد و
 

 .حتماً: هم گفت مژگان
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 .یاسی ، یاسی: از رفتن دکتر، مژگان صدام کرد بعد
 
لحن صدا کردنش میزان عصبانیتش را تخمین زدم براي همین چشمامو باز نکردم و فقط  از

 ما جواببراي من ادا و اصول در نیار، چشماتو باز کن و عین آد: تکان دادم که گفت سرمو

 .بده
 

 .بفرمایید بله امرتونو: باز کرده و با اخم تصنعی نگاهش کردم و گفتم چشم
 

 این چه طرز حرف زدن بود، اجازه ندادي بیچاره حرفشو. یاسی، تو جداً خجالت نکشیدي _

موقع  به خدا دلم می خواست اون. مثل چال میدونیا حرف می زنی، واقاً برات متأسفم. تموم کنه
 تو چه مرگت شده؟. آبرومو بردي. کنمخفه ات 

 
مگه از  اصالً به تو چه،. وقتی مردي مقابلم قرار می گیر، عقم می گیره و حالم بهم می خوره _

 .فک و فامیالي توئه که جانبداري می کنی؟ تو رو سننه
 

خیلی پررویی، باید : طور با چشماي از حدقهدر آمده نگاهم می کرد و سپس گفت همین
گرفت و پرتت می کرد بیرون و هرچی که از دهنش بیرون می اومد نثارت می  یگوشت و م

  .بد رو از هم تشخیص بدي کرد تا خوب و
 
 .اندازي چرا دق و دلی باباتو سر دیگران خالی می کنی و گناه اون رو گردن دیگران می تو
 

 .کرده براي اینکه همشون از یه قماشاً ، چیه نکنه گلوت پیشش گیر _
 

 .خوبیه بنظرم اون مرد. خیلی لوس و پررویی ، واقعاً برات متأسفم _
 

ازم رو برگردوند و رو صندلی نشست، من هم چشمامو بستم و به رفتار خودم و به  مژگان
 حق با مژگان بود ، در واقع من اشتباه و گناه بابا رو با هدف قرار. مژگان فکر کردم حرفاي

هم  و این دور از انصاف بود و به این طریق هم دل دکتر دادن دیگران می خواستم تالفی کنم
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مژگان جون،  :براي جبران، مظلومانه مژگان را صدا کردم و گفتم. دل مژگان را رنجونده بودم
از شانسم . بگم حق با توئه من دو روز قاطی کردم و نمی دونم چی کار کنم، چی. منو ببخش

 .به دل نگیر خواهش می کنم. اون می خورههم دکتر سر راهم قرار می گیره و تیرم به 
 
 .خواهش می کنم، به دل نگرفتم: اخم جواب داد با
 

 .بدم آشتی میکنی یا ادامه. چرا اخم کردي، بابا غلط کردم چیز خوردم پس _
 

 .نه راضی شدم و آشتی می کنم، ولی به یه شرط: و گفت خندید
 

 شرطی؟ چه _
 

 .دکترعذر خواهی کنی از _
 
به جان یاسی . قبول کن، چون خیلی بد باهاش صحبت کردي: من کردم دوباره گفتمن  چون
 .پیشش گیر نکرده، بلکه محجوبیتش منو تحت تاثیر قرار داده گلوم

 
 .کنم چشم، به خاطر گل روي شما ازش عذر خواهی می. خجالت نکش و بگو عاشقش شدم _
 

 قدیم قدیما بود که طرف با یک نگاه اون. نشو، با دو بار دیدن که آدم عاشق نمی شه لوس _

 تازه من یک بار طعم عشق وعاشقیو چشیدم و براي. عاشق می شد، االن دوره این حرفا نیست

 .هفت پشتم کافیه
 

این بار کم کم به سراغت میاد و به مرور زمان آشنا می شی، کافیه یه خورده چشم و  خوب _
 .باال بندازي قاپ طرف رو بدزدي ابرو

 
 .گمشو، حرفاي خودمو تکرار می کنی مسخره _
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طور که با هم حرف می زدیم و می خندیدیم، سرم هم تمام شد و مژگان در حالیکه از  همین
 من برم به دکتر اطالع بدم ولی یادت نره از دکتر معذرت خواهی: بلند می شد گفت جایش

 .کنی
 

 .باشه ولی خواهشا تو بیرون وایسا _
 

 .مغروريواي، چقدر تو  _
 
حرفی  بدون اینکه نیم نگاهی بیندازه یا. دقیقه اي بعد از رفتن مژگان، دکتر به داخل آمد چند

معذرت  نمی دونستم چی بگم و یا چطوري ازش. بزنه سوزن را بیرون کشید و چسبی هم زد
اختیار  وقتی کارش تمام شد قصد رفتن کرد، بی. خواهی کنم چون برایم سخت ترین کار بود

: گفتم دستش را فشردم و آروم. ش را گرفتم بدون اینکه حرفی بزنه یا برگرده ایستاددست
 ببخشید که رنجوندمتون، خیلی از دستم دلخورید؟

 
دستش را . و به دستم نگاه کرد، احساس کردم معذبه، براي همین دستم را شل کردم برگشت
ستم بگم شاید مشکلی براشون من می خوا. هیچ وقت عجوالنه قضاوت نکنید: جواب داد کشید و
 حاال امیدوارم که دیگه گذرتون به این جاها. آمده که حواسش به کارش نبوده، همین پیش

  .نیفته
 

 .نمی دونستم با دو کلمه حرف اینطور از دستم ناراحت می شید. ریخت و قیافه منو نبینید که _

 .واقعا متاسفم
 

 عجله، نه خانوم عزیز، من چون آدم بی عاطفه اي باز: را به نشانه تاسف تکان داد و گفت سرش

 .بشید هستم دوست ندارم شما دوباره مریض بشید و درد بکشید و مجبور به تحمل ماها
 
 آمدن مژگان به داخل، نجات پیدا کردم چون جوابی نداشتم بدهم و به محض اینکه مژگان با

 .اگه آماده اي بریم: گفت
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 وقتی به. ن اینکه نگاهش کنم سریع تشکر کرده و به راه افتادماز تخت پایین آمدم و بدو فورا

 با. انتهاي راهرو رسیدم و برگشتم که دیدم دستش را ستون چانه اش کرده و نگاه می کند
چرا  تو. بیا بریم: ایستادن من، مژگان هم از حرکت ایستاد و نگاهی به عقب انداخت و گفت

 .دو روزه گیر دادي به این بیچاره
 

 .دونم دست خودم نیست، ولی اون هم داره نگاهمون می کنه مین _
 

براي اینکه حتما تا به حال به پستش دیوونه اي مثل تو نخورده که زود : کشید و گفت دستمو
 گفتی؟ حاال چی بهش می. زود گازش بگیره، براي همین تعجب کرده به
 

 .بگم مهیچی ازش معذرت خواهی کردم، مگر قرار بود چیز دیگه اي ه _
 

 .گفتم شاید دوباره قرار گذاشتی _
 

 .میدوئونم تازه من عادت ندارم دنبال کسی بدوم، دنبال خودم. گمشو اینقدر هم سبک نیستم _
 

 .بشم بله می دونم، حاال بدو که من بیچاره صبح زود باید بیدار بله _
 

 .راستی مژگان، من هم صبح می رم خونه _
 

 .ره روزي پیشم بمونی، من هم از تنهایی حوصله ام سر میمگه نمی خواستی چند  چرا _
 

 گناه. تونم دلم پیش مامانه، چون تا من نرم خونه دلش آروم نمی گیره و االن نگرانه نمی _

 .داره، نمی خوام بیش از این اذیت بشه
 

 .توئه راست می گی االن درد خودش هم تازه شده، از طرفی هم دلواپس _
 
ونه هر دومون فورا آماده خواب شدیم، چون دکتر بهم قرص آرام بخش محض رسیدن به خ به
 .بود با خوردنش خیلی زود چشمام سنگین شد داده
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وقتی چشم باز کردم ساعت ده بود، بعد از خوردن صبحانه و جمع و جور کردن خونه به  صبح
با  ار می خواستموقتی کلید را انداختم دلشوره داشتم، انگار براي اولین ب. خودمان رفتم خانه

مامان،  :نفس عمیقی کشیده و به داخل پا گذاشتم و مامان را صدا کردم. کسی رو به رو بشم
 مامان کجایی؟

 
 .اومدي یاسی؟ تو آشپزخانه ام: از آشپزخانه جواب داد و گفت مامان

 
سمتش می رفتم که خودش بیرون آمد، با دیدنش بغضم گرفت و مثل بچه ها خودمو در  به

: در حالیکه سرمو نوازش می کرد و می بوسید گفت. انداختم و اشکمو رها کردم آغوشش
گریه نکن، می دونم برات دیدنش سخت بود ولی به جان عزیزت من هم طاقت  فدات بشم
 .ندارم دیدن اشکاتو

 
 !مامان؟ _
 

 .جانم _
 

 اومده؟ وقتی دیدیش چه احساسی داشتی؟ چرا توي خونه راهش دادي؟ با چه رویی _
 

 .فعال بیا بشین، یه خورده که آروم شدي می گم _
 

 .همین االن بگو نه، _
 
 مبل نشستم و من سرمو روي شانه هاي مامان گذاشتم، شونه هایی که از بی رحمی روزگار روي

 عطر تنش بهم آرامش می بخشید، با تمام وجود نفس عمیقی کشیده و ریه. خمیده شده بود

 .خیلی دوست دارم: هامو پر از عطرش کردم وگفتم
 

 من هم خیلی دوست دارم، عزیز دلمی، روحمی، امید زندگیمی،: به خودش فشرد و گفت محکم

 یاسی؟
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  .جانم _
 

 دست من ناراحتی که به خونه راهش دادم؟ از _
 

 چرا؟ ولی چرا اجازه دادي، مگه اون براي ما نمرده بود؟ پس. ناراحت نیستم نه _
 

 تا من نمازم را تمام. زنگ درب رو زدن، نیلوفر جواب داد و باز کردسر نماز بودم که  من _

سمت درب  تند تند نمازم را خواندم و به. کنم درب باال رو هم باز کرده و منتظر ایستاده بود
که فضولی  می دونی. گفتم نیلوفر کی بود گفت، مامان یه آقایی با شما کار داره. دویدم
دیدنش قلبم از  با. نسور دیگه نیازي به دانستن پرس و جو نبودبا، باز شدن درب آسا  . کارشه

حرفی هم بزنم و  نمی تونستم. اصال باورم نمی شد، به چشمام شک کرده بودم. کار ایستاد
 داشتین؟ با مامانم چیکار: حیران نگاهش می کردم که نیلوفر پرسید

 
 نیلوفري؟ توسالم خانم کوچولو، : شد و صورت نیلوفر را بوسید و گفت دوال

 
 شما کی هستین؟ اسم منو از کجا می دونین؟ بله _
 

به من هم سالم کرد، خیلی . نداد و به صورتم نگاه کرد چون دید نیلوفر نمی شناستش جوابی
 می تونم بیام تو؟اجازه می دي؟: جوابش را دادم که گفت سرد

 
 .گه، مهمون حبیب خداستمامانم همیشه می  .بله بفرمایید: نیلوفر زودتر از من جواب داد

 
چه  نمی دونستم چیکار باید بکنم و. اجبار از جلوي در کنار رفتم، نیلوفر به پذیرایی بردش به

اینجوري نگاه  مامان، چرا: عکس العملی نشان بدم، گیج و منگ ایستاده بودم که نیلوفر پرسید
 ردم؟ک می کنی؟ عمو رو نمی شناسی؟ من کار بدي کردم کهه به داخل دعوتش

 
انداختم، احساس می کردم قلبم هر آن ممکنه از  همهنجا روي مبل نشستم و سرم را پایین

 یاسی خونه نیست؟: پایش نشاند و پرسید نیلوفر رو، روي. حلقومم بیرون بیاد
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 مگه تو یاسی رو هم می شناسی؟ نه، _
 

 .بله _
 

 اسمت چیه؟ _
 

 .بهزاد _
 
کمی که . فکر فرو رفته بود خیره نگاهش می کرد اسمش رو گفت نیلوفر در حالیکه به تا

 .منی آره عمو، تو باباي. تو باباي منی؟ آره خیلی شبیه عکس بابامی: گفت گذشت
 

. سرازیر شد و سرش رو به عالمت مثبت تکان داد، همدیگر رو بغل کرده و بوسیدند اشکش
همیشه دعا می . شده بودبابا خیلی دوست دارم، نمی دونی چقدر دلم برات تنگ : گفت نیلوفر
 حاال دیگه به دوستام می تونم پز بدم، آخه. که زودتر از مسافرت برگردي و من ببینمت کردم

سفر  بهشون گفتم که به یه. هر وقت بهشون می گم من تا حاال بابامو ندیدم مسخره ام می کنن
 .میگه دور و درازي رفتی ولی اونا می گن بابات مرده، مامانت بهت دروغ

 
 شنیدن حرفهاي نیلوفر دلم ریش ریش شد، طاقت نیاوردم و به حال رفتم و هاي هاي گریه از

 .کردم
 
سپس  بلند شدم و پالتومو از تنم بیرون آوردم و. تعریفهاي مامان اعصاب من هم به هم ریخت با

یاسی،  :پاکت سیگار را از کیفم برداشتم، با روشن کردنش صداي اعتراض مامان هم بلند شد
 .لعنت بر رفیق بد. خدا لعنت کنه کسی رو که دودیت کرد.جون من اینقدر سیگار نکش

 
 .بعدش هم بگو خدا پدر بد رو لعنت کنه. مامان جان هنوز دودي دودي نشدم: کنان گفتم خنده

 .بهت دست داد راستی مامان نگفتی وقتی دیدیش چه احساسی 
 

 .هیچ، اون برام بک غریبه است _
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سال زیر یک سقف زندگی کردن مدت کمی نیست، حتما خاطراتتون برات  چرا؟ سیزده _
 .شد زنده

 
من تو زندگی براش کم .چون توي وجودم روي همه ي اون خاطرات خط بطالن کشیدم نه، _

هم خودم هم خانواده ام بخصوص مامان، همیشه سعی .هیچ محبتی رو ازش دریغ نکردم نذاشتم،
 اونقدر از خودم مطمئنم که به جرات می. اش رو جبران کنیمکردیم کمبود محبت خانواده  می

اول  با همه نداریاش ساختم، هروقت پول ازش می خواستم.تونم بگم، من بهترین زن براش بودم
 یاسی به جان عزیزت، تو دوران. به جیبش نگاه می کردم که اگه نداشت شرمنده نشه

با  .م از مادر خدا بیامرزش تعریف می کردنامزدیمون تو مدت دو سال، هر وقت بیرون می رفتی
در  .اینکه دلم می گرفت ولی به روي خودم نمی آوردم و می گفتم بذار خودش رو سبک کنه

کارمند  اون موقع بابا بزرگ. واقع اون به خاطر کمبود مهر مادر، با من ازدواج می کرد
خونه خاله اش  اوایل. اونجاعموهاي بهزاد توي جنوب بود و بهزاد بخاطر سربازیش اومده بود 

که دوست بودن در  می موند ولی شوهر خاله اش از این موضوع ناراحت بوده و اینو با، بابا
و وقتی برگشتیم  ما مسافرت بودیم. میان می ذاره و اون بهزاد رو می آره خونه خودمون

یف می کرد و تعر دیدمش، شبی که از راه رسیدیم تا نیمه هاي شب قصه زندگیشو براي مامان
نکنی ولی پدر با  شاید باور. هر دوشون هم گریه می کردن، از کارهاي نا مادریش، پدرش

مار خوش خط و  عاطفه اش النگوهاي خونی رو که از دست مادرش بیرون آورده بود به اون
مامان ساده ... لباساشو هم هر ماه تیکه اي از طالهاشو، هدیه می مرده حتی. خال هدیه می کنه

وقتی بهزاد به . محبت می کرد وح من با این تعریف ها تا جایی که می تونست به بهزادل
بود و با این و اون صحبت می کرد تا  پادگان نمی رفت مامان بیچاره همیشه یه پاش تو پادگانا

در کنار هم بودن باعث .ما دوست داشت اون حتی بهزاد رو بیشتر از. بهش اضافه خدمت نزنن
مادر پدرش با عموهاش به خواستگاري   زمانیکه مادر بزرگس یعنی. واجمون شددوستی و ازد

ما هم . نداره و باباش از ارث محرومش کرده اومدن، گفتن بهزاد به غیر از لباساي تنش هیچی
اون پیر خرفت نداشتیم، حتی چهارده تا سکه رو  قبول کردیم چون چشم داشتی به پول و ثروت

در واقع بابا . و بهزاد، بابا هم دیگه با اونا کار نکرد بعد از عروسی من.هم خود بهزاد مهرم کرد
آخه پدر از . می کرد، نه خانواده به اصطالح با اصل و نسب بهزاد بود که همیشه ما رو ساپورت
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گفته بود فاصله سطح طبقاتی ما زیاده و این ازدواج هم از اول اشتباه  خود راضیش موقع طالق
بر و غرور کسی رو غیر از خودش قبول نداشت و خدا رو هم بنده نبود و تک از شدت. بوده

با اون همه ادعاش بعد از سیزده سال که با ما آشتی . نعمت همه می دونست خودش رو، ولی
وقتی . که به کیش داشتن اگه یادت باشه براي تو یه بسته شکالت آوردن کردن از سفري

ام ولی با اون همه دبدبه و کبکبه اون سوغاتیش  من، نوه کدوم شازده حرف می زد می گفت
ما هم قبل از اونا رفته و بدون اینکه بهزاد خبر داشته باشه براي تک تک  در صورتیکه. بود

سوغاتی خریده بودم، البته من از اونا هیچ گله و شکایتی ندارم چون بهزاد بود  شون یک عالمه
میلیون بابا رو باال  50تو سه سالت بود  یک بار وقتی. خورد و نمکدون رو شکست که نمک
گفت من پول رو دادم دست یکی دیگه که به حساب بریزه و اون نریخته، پولی که  کشید و
شناخت مجبور شد جریمه   بابا چون طرف رو می . یکی از ارباب رجوعهاي بابا بود مربوط به
رد، چون مجبور شذ پول پرداخت کنه و بجاي پنجاه میلیون دو برابرش را پرداخت ک اش رو
 بعد از اون افتضاح، بابا بیرونش کرد و دو سال این طرف و اون طرف و حتی پیش. کنه نزول

 بهزاد از بیکاري دوباره سر به هوا شد و تا نصف شب پاي کامپیوتر می. دایی اش کار کرد

می هر وقت من هم اعتراض می کردم کارمون به دعوا و کتک کاري . نشست و چت می کرد
 بقیه شو که دیگه نیازي به گفتن.و تا اینکه اگه یادت باشه قهر کردم و رفتم خونه بابا کشید

 تو بگو من چی کم گذاشتم که جوابم رو با. من نیست، چون بزرگ شده بودي و یادت هست

طالق  همیشه از خدا خواستم خواهرشو به روز من بندازه و با دو تا بچه. طالق دادن پس داد
 اون یک رهگذر بوده،. براي همین می گم تو وجودم کشتمش. ا دلم آروم بگیرهبگیرن ت

 رهگذري که تو فصل زمستون جاي پاش روي برفها می مونه و با طلوع آفتاب اون برفها هم

 .ذوب شده و دیگه اثري نمی مونه
 

 چرا تو خونه راهش دادي؟ پس _
 

میاد و  حاال هم بلند شم که االن نیلوفر. مبراي اینکه در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفت _
 .از نهار خبري نیست
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ساعت دوازده . به آشپزخانه رفتیم و با مامان در حالیکه غذا می پخت، گرم صحبت شدیم با هم
 :بمحض داخل آمدن از مامان پرسید. نیم بود که نیلوفراز مدرسه آمد، پشت درب پنهان شدم و

 نیومده؟مامان، یاسی امروز هم خونه 
 
 چرا اومده، خیلی هم دلش براي خواهر فضول و: پشت بغلش کرده و بلندش کردم و گفتم از

 .شیطونش تنگ شده
 

وقتی نیستی حوصله ام سر می ره، دلم برات تنگ . یاسی جون چرا رفته بودي خونه مژگان _
 .شه می
 

 از مدرسه چه خبر، حاال بگو بینم. یاسی فداي دل تنگت بشه من هم دلم برات تنگ می شه _

 .امروز چه دسته گلی به آب دادي
 

 .هیچی به مامان قول دادم که دیگه شیطونی نکنم: و گفت خندید
 
 .مگه چیکار کرده بودي شیطون بال که من خبر ندارم چرا،_
 
 .بود دیروز دفتر مشق دوستش رو پاره کرده: جاي نیلوفر، مامان جواب داد به
 
پس امروز براي همین آروم بودي، دو سه روز بگذره یادت می ره : دل خندیدم و گفتم از ته
 .عاشق این کاراتم ومن

 
 .میکنی یاسی همین حرفهات بهش جرات می ده، بجاي نصیحت تشویقش: با تشر گفت مامان

 
  .کنه براي اینکه نمی خوام مثل من تو سري خور بشه، باید بتونه از حق خودش از االن دفاع _
 

 .کشید من هم دفتر مشقش رو پاره نمی کردم جون، اگه بهار موهاي منو نمییاسی : نیلوفر
 

 .کردي آفرین، خوب کاري: بوسیدمش و گفتم
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 شما دو تا آدم نمی شید، حاال تشریف بیارید و: سري به عالمت تاسف تکان داد و گفت مامان

 .نهارتونو بخورین
 
را  رمانی که از خونه مژگان آورده بودم از خوردن نهار به اتاقم رفتم و چند صفحه اي از بعد

 .خودم ماجراي جالبی نداشت و همه اش غم بود و غصه، درست مثل زندگی. خواندم
 
همین کتاب را به گوشه اي پرت کرده و دراز کشیدم،چشمام کم کم گرم خواب می شد  براي
  .موبایلم زنگ زد که

: دادم، به محض شنیدن صدام گفت بی حوصله جواب. به صفحه انداختم، مهرداد بود نگاهی
 !تو کجایی؟ مردم از نگرانی، چرا موبایلت را خاموش کردي؟ یاسمن،

 
 .دادم جدي، نمی دونستم این همه به فکر منی وگرنه حتما بهت خبر می _
 

 .عزیزي خیلی لوسی، یعنی تو نمی دونی من چقدر دوست دارم و چقدر برام _
 
لعنت، خدا می دونه من امروز چندمین دختري هستم که بهش دلم گفتم بر پدر دروغگو  در
من هم خیلی دوست دارم و : خنده اي کردم و گفتم. دوسش داري و عاشقش هستی گفتی

 .اصال زندگی بدون تو برام معنا نداره. چشماي بادومیت هستم عاشق اون
 
ژاپنی ها چون چشماش مثل چشمهاي . وقت بهش می گفتم چشم بادومی ناراحت می شد هر

یاسی، خیلی بی مزه اي، : می دانست مسخره اش می کنم، براي همین با ناراحتی گفت ریز بود
 .بود خوب نگفتی این دو روز کجا غیبت زده. احمق رو باش که دلواپست شدم من
 
 .مریض بودم و تلفنم را هم خاموش کرده بودم: دروغ گفتم به
 
 .زي نمی گفتم تا قصد سوء استفاده نداشته باشنوقت از زندگی خصوصی ام به دوستام چی هیچ

 .بعد از قطع کردن تلفن، دوباره خوابیدم
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 اینکه با نوازش دستهاي کوچک و مهربان نیلوفر چشم باز کردم، کنار تخت نشسته و به تا

 ندیدي؟ نیلو، چرا اینجوري نگام می کنی؟ چند سال منو: پرسیدم. صورتم خیره شده بود
 

 یاسی؟ _
 

 .مجان _
 

 چیزي بگم ناراحت نمی شی؟ یه _
 

 .بگو.نه _
 

 خیلی شبیه بابایی، فقط رنگ چشماي اون سیاهه، می دونستی؟ تو _
 
 داري؟ خیلی دوسش. نه، تا حاال دقت نکردم: تیر کشید و به آرامی جواب دادم قلبم

 
همه خیلی، همیشه دلم می خواست مثل : دراز کشید و دست در گردنم انداخت و گفت کنارم
 .بخره با هم به پارك بریم، براو اسباب بازي. دیگه بابام کنارم باشه بچه هاي

 
 بیاد؟ فقط بخاطر اینا دوست داشتی پیشت: را نیشگون گرفته و گفتم لپش

 
از سر و کولش باال برم و .باهاش بازي کنم) پسر خاله ام ( دوست داشتم مثل شروین  نه، _
 .کنم، بوسش کنم بغلش

 
که نیلوفر داشت حرف می زد احساس کردم دردي مثل صاعقه توي معده ام پیچید طور  همین
مثل فنر از تخت پایین پریدم و خودمو به دستشویی رساندم، چنان عقی . را بند آورد و نفسم
تمام تنم می لرزید، کمی که حالم بهتر شد بی . که حس کردم دل و روده ام بیرون آمد زدم
 طفلی مامان مضطرب به کنارم آمد و. دم و روي کاناپه دراز کشیدماز دستشویی بیرون آم حال

 .کنه بیا یه خورده بخور، عرق نعناست، کمی آرومت می: لیوانی به دستم داد و گفت
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 .مامان لطفا یکی از اون قرص هایی که توي کیفمه بهم بده _
 
 وخیال خودمو مشغولبراي فرار از فکر . از خوردن قرص و عرق نعنا کمی حالم بهتر شد بعد

جواب  قبل از اینکه ما. بود که تلفن خونه بصدا در آمد 5/7ساعت . تماشاي تلویزیون کردم
من نگاه  بدهیم نیلوفر پرید و گوشی را برداشت، با هر کلمه اي که از دهانش خارج می شد به

 :گفت حدس زدم که باید اون باشه و وقتی مامان رو صدا زد و. می کرد
 

 .باباست، می گه اجازه می دي شام بیرون بریم مامان، _

تند  تند. فورا بلند شدم و به اتاقم رفتم چون نمی خواستم چیزي بشنوم. به یقین تبدیل شد حدسم
شال و کاله  کجا داري می ري که: لباس پوشیدم و از اتاق بیرون رفتم که مامان با دیدنم گفت

 !کردي؟

 
 .دارم می رم بیرون هوایی بخورم _
 
مامان خواهش می کنم حال و حوصله هیچ حرف و حدیثی رو : خواست حرفی بزنه گفتم تا

 .فقط اگه ماشینو الزم ندارین من ببرم ندارم،
 

 .ببر نه، _
 
 .هدف تو خیابونا قدم می زدم که دوباره صداي زنگ موبایلم رشته افکارم رو از هم گسست بی

مجبور  نداشتم ولی مگه از رو می رفت، براي همینباز مهرداد بود، جواب ندادم چون حوصله 
یعنی کار  بابا وقتی می بینی جواب نمی دم: با عصبانیت روشن کردم و گفتم. شدم جواب بدم

 .دارم
 

 سالم عزیز دل من، چرا عصبانی هستی؟ _
 

 .براي اینکه آدم سمجی مثل تو دست از سرم بر نمی داره _
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 .رو در بیارمآدم سمج کیه، بگو تا پدرش  این _
 

یاسی با کس دیگه اي دوست شدي و می خواي اینطوري : اي ساکت شد و سپس گفت لحظه
 .به خدا می کشمت. کنی دست به سرم

 
 .بهتر از تو نه به خدا، شوخی کردم، کی: خندیدم و گفتم

 
خودم گفتم چه کسی بهتر از تو که به راحتی می شه گوشاشو دراز کرد ولی حیف که بچه  با
در همین فکر . و یکی می خواد تو رو تر وخشک کنه، چون مهرداد هم سن سال خودم بود اي
 یاسی، یاسی، کجایی؟ چرا جواب نمی دي؟: که با صداي بلند گفت بودم

 
   همین جام، چیزي گفتی؟ _
 

 اصال معلومه حواست کجاست؟ میگم می تونی بیاي بریم بیرون؟ _
 

 .دونم، حوصله ندارم نمی _
 

. دونم که نشد حرف، چرا حوصله نداري؟ چیزي شده؟ بگو تا خودم دردتو درمون کنم نمی _
 .اگه از خونه بیرون بزنی حال هوات بهتر می شه اصال

 
 از بس که از این چرندیات. بودم سر دو راهی، از طرفی هم حوصله مهرداد رو نداشتم مونده

 .فی هم دلم نمی خواست خونه برمشنیده بودم حالم از هر چی مرد بود بهم می خورد، از طر

 کجا می خواي بریم؟: براي همین با کراهت گفتم
 

 .جا که تو دوست داشته باشی هر _
 

 .جاي دنج و آروم یه _
 

 باشه، کی می آیی؟ _
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ماشین رو کنار خیابان پارك . قرار گذاشتیم، یک ربعی طول کشید تا به مقصد برسم با هم
 وقتی از ماشین پیاده شدیم باد. ت رستورانهاي لواسان رفتیمبا ماشین مهرداد به سم کردم و

 سردي می وزید، لرزیدم ولی احساس کردم روح و جسمم خنک شد و کمی از ناراحتی درونمو

 :چند بار نفس عمیق کشیدم که مهرداد با اعتراض گفت. زدود
 

 .ایستادي؟ بیا بریم تو، لرزیدم چرا _
 

 .چسبه آم، هواي سرد بعضی موقعها میبرو من چند دقیقه دیگه می  تو _
 

 .باشه، چون به من نمی چسبه یخ زدم _
 
 دستامو. دقیقه اي ایستادم و سپس به داخل رفتم و روي تختی که مهرداد نشسته بود نشستم چند

 :گفت رو آتیشی که روي تخت براي گرم شدن گذاشته بودند گرفتم که مهرداد
 

که بري سرما خوردگی حسابی بهت چسبیده باشه و یک سردت شد، فکر کنم از اینجا  چیه _
 .رختخواب بیفتی هفته تو

 
 .طوریم نمی شه، نگران نباش نه _
 

یاسی تو چت شده، این سه روزه که ندیدمت خیلی : عمیق به صورتم انداخت و پرسید نگاهی
طراوت احساس می کنم اون شادابی و . کردي و یه جوري شدي، پاي چشمات گود افتاده تغییر
 .نداري، ته چشمات پر از غمه قبل رو

 
 چیزیم نیست یه خورده مریض احوالم همین، فکر کنم: زور جلوي اشکامو گرفتم و گفتم به

 .سردیم شده
 
به  تو این چند ماهه که باهات آشنا شدم فهمیدم. انتظار داري باور کنم: قاه خندید و گفت قاه

 .فهمید که تو مغز و دلتراحتی نمی شه درون تو نفوذ کرد و اونی 
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 .تقال نکن که بی فایده است و اون قلیون رو هم بذار این طرف پس _
 
 5/10وقتی خونه رسیدم ساعت . زدن نقاب بی خیالی سعی کردم شبم رو خراب نکنم با
کنجکاو شدم، به سمت اتاق خوابش می رفتم . مجله می خواند و خبري از نیلوفر نبود مامان.بود
 .خوابیده: گفتمامان  که
 

 بیرون نرفتن؟ پس _
 

 یاسی؟. برگشت 5/9 چرا _
 

 .جانم _
 

 .اینطوري با عذاب دادن خودت فکر می کنی مشکلی حل می شه _
 

 .نمی دونم باید چیکار کنم. ولی دست خودم نیست نه، _
 

ان نگر باید یه طوري کنار بیایی، چون از طرفی من نمی تونم جلودار نیلوفر بشم و از طرفی _
سعی می کنه  بنظرم تو هم آشتی کن باالخره پدرته، حاال که فهمیده اشتباه کرده و. تو هستم
 .جبران کنه

 
تو  در ضمن مامان به. ولی متاسفانه خیلی دیر فهمیده، من االن دیگه نیازي بهش ندارم! جدي _

پدریش  اطفههم توصیه میکنم نذار نیلوفر باهاش زیاد اخت بشه چون مطمئنم چند روز دیگه ع
 .که االن گل کرده دوباره نم می کشه

 
 یاسی از االن گفته باشم براي پس فردا جایی:سرش را به نشانه تاسف تکان داد و گفت مامان

  .قرار نذاري،مهمون داریم
 

 .کیه؟ معلومه خیلی عزیزه، چون دستور قاطعانه صادر شد _
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یکی  سامان سربازیش تموم شده و همه فامیلنا سالمتی مثل اینکه ...داییت ماما بزرگ اینا _

 .بزنم حاال بیا بشین می خوام باهات حرف. یکی دعوتش می کنن
 

اخیرا زمزمه هایی در مورد ازدواج من و سامان  خواد حرف بزنه چون فهمیدم راجع به چی می
یید، بفرما: بی حوصله رفتم و کنارش نشستم و گفتم .به گوشم می خورد و این آزارم می داد 

 .در خدمتم
 

دایی و زن داییت خواستن حال که روز جمعه همه دور هم هستیم در مورد تو و سامان  _
 .کنیم صحبت

 
 .انداختین عروس بله نگفته، بله برون راه: بلند خندیدم و گفتم بلند

 
 در ضمن من فکر نمی کنم عروس نیازي به بله گفتن. یواش االن نیلوفر رو بیدار می کنی _

 باشه، چون همه می دونن تو و سامان با هم خیلی صمیمی هستین و چقدر همدیگر رو داشته

 .دوست دارین
 

 البته منظورم این نیست که سامان رو. مادر من، صمیمی بودن دلیل بر دوست داشتن نیست _

 سامان مثل یه دوست و. دوست ندارم، چرا خیلی هم دوستش دارم ولی نه براي ازدواج کردن

فقط  اي من، نه اینکه من عاشقش باشم و به عنوان شریک زندگیم انتخابش کنم، اونهمدمه بر
 .پسر دایی منه همین

 
 .مثبته اینطوریه چرا اصرار داره هر چه زود تر نامزد بشین، چون اون فکر می کنه نظر تو اگه _
 

 .نکردم واال تا جایی که به یاد دارم من هیچ وقت بهش ابراز عالقه _
 

 ولی یاسی به نظر من سامان پسر خوبیه، از. نم شاید صمیمیت تو باعث اشتباه اون شدهدو نمی _

 .سامان بچگی با هم بزرگ شدین و خلق و خوي هم رو خوب می شناسین، کی بهتر از
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 من هیچ احساسی نسبت به سامان ندارم، نه تنها به اون بلکه به هیچ کس دیگه اي، یعنی ولی _

 .ج ندارمانگیزه اي براي ازدوا
 

 وقتی رفتی سر خونه و زندگیت انگیزه پیدا می کنی و دلت به زندگیت گرم می شه، چون _

ندادي  درست رو که ادامه. تا کی می خواي عاطل و باطل بگردي. سامان پسر خوب و مهربونیه
 .حد اقل ازدواج کن، نمی شه که همیشه بی هدف بچرخی

 
 غیر از درد سر چیز دیگه اي هم براي شما به ارمغان که ازدواج کردین به کجا رسیدین، شما _

 .نکنه اینطوري می خواین از شر من خالص بشین. داشته
 

 تو همیشه رو تخم چشماي من جاي داري چون پاره تنمی،.  این حرفا چیه می زنی .... اله ال _

جدا شدم چند  بهزاد یادمه وقتی که از. من به امید شما دو تا زنده ام، انگیزه من شمایید. عزیزمی
سرت کنن براي  روزي عزا گرفتم و گریه و زاري کردم ولی یه روزي به خودم گفتم خاك بر

خودم گفتم زندگی  با. چی ماتم گرفتی مگه دنیا به آخر رسیده، بلند شو و یه حرکتی بکن
برنده اگر بجنگی حتما  میدون مبارزه است و اگر عقب بشینی نابود می شی و از بین میري ولی

مطمئن باش اگه تو هم ازدواج  وجود شماها به من انگیزه داده و زندگیمو هدفدار کرده،. میشی
 .کنی زندگیت هدف دار میشه

 
تو هم تا پس فردا خوب فکر : دستانش را در گردنم انداخت و صورتمو بوسید و گفت مامان
 .حاال بلند شو بریم بخوابیم کن،

 
 کردي؟ پس دستبندت کو؟ چرا بازش: با تعجب گفتدستمو گرفت که بلند بشیم  تا
 

 .افتاده نمی دونم، حتما جایی باز شده و: به دستم کردم و جواب دادم نگاهی
 
افتاده یا  کمک مامان همه جا رو گشتیم ولی اثري از دستبند نبود با خودم یا تو خونه مژگان با

دادم تا ماشین  SMS به مهردادماشین مهرداد، چون دیر وقت بود به مژگان زنگ نزدم ولی 
نبود، کالفه شده بودم چون اون رو مامان روز تولدم در واقع با دسترنج  اونجا هم. اش را بگرده
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شبها تا دیر وقت بیدار می موند و خیاطی می کرد تا دستش رو پیش کسی . بود خودش خریده
 .نکنه دراز

 
بود، از این دنده به اون دنده می شدم و شده  اونقدر ذهنم آشفته بود که خواب به چشمام حرام

و اندیشه قرص آرام بخشی خوردم که کم کم  تمام بدنم درد می کرد براي رهایی از فکر
 .چشمام سنگین شد

 
 احساس کردم برف می بارد، نیم خیز شدم و. وقتی چشم باز کردم اول نگاهم پنجره افتاد صبح

 د، برف آرام آرام در حال باریدن بود و منحدسم درست بو. از پنجره به بیرون نگاه کردم

 شالم را برداشتم و روي دوشم انداختم و پنجره را باز. چقدر برف سفیدیش رادوست داشتم

 دستمو بیرون بردم و دانه هاي برف رو لمس کردم،. کردم، سرماي برف صورتمو نوازش کرد

. رفتم ا بستم و از اتاق بیرونکمی که ایستادم لرزم گرفت، براي همین پنجره ر. چه لذتی داشت
روي  مامان رو صدا زدم ولی خبري نبود، به آشپزخانه سرك کشیدم و با دیدن کاغذي که

دوباره  به دستشویی رفتم و بعداز شستن دست و صورتم. درب یخچال بود فهمیدم به خرید رفته
زنگ موبایلم  ه صدايبه آشپزخانه برگشتم تا صبحانه بخورم، چند لقمه اي بیشتر نخورده بودم ک

 .را شنیدم

دادم، بعد از سالم و احوال  جواب. با عجله به اتاقم دویدم و نگاهی به شماره انداختم، مژگان بود
  :پرسی گفت

  .تشکر خشک وخالی بکنی دختر تو چقدر بی معرفتی، زنگ نزدي یه _

  .اتفاقا می خواستم بهت زنگ بزنم _

  احوالپرسی؟ براي تشکر یا _

  .نیفتاده براي اینکه دستبندم رو گم کردم، می خواستم ببینم اونجا نه _

  .بپرسی،،نخیر منو باش فکر کردم می خواي حالی ازم. می دونم خیلی بی معرفتی _

. می پرسم خیلی خوب چرا ناراحت شدي، االن هم ازت تشکر می کنم و هم حالت رو _
  مژگان خانم حالتون خوبه؟
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  .سر رفته نخیر، چون حوصله ام _

  .بیا اینجا، اگه منو ببینی دلت باز می شه و حوصله ات می آد سر جاش پاشو _

  .مزاحمتون نمی شم نه بابا،، _

  چه مزاحمتی، تعارف می کنی؟ _

  .کنی باشه میام حاال که اینقدر اصرار می _

اع احوالت خواستم ببینم اوض خودمم همین قصد رو داشتم چون می: هر هر خندید و ادامه داد
  .چطوره، روبه راهی یا نه

  .پس نهار منتظرتم _

مژگان خداحافظی کرده و دوباره رفتم سر وقت صبحانه، چند لقمه دیگر خوردم و سپس  با
جمع و جور کردن وسایل روي میز شدم که مامان هم از خرید برگشت به کمکش  مشغول
 :یکی از صندلی ها رو کشیدم گفتم. بردمپالستیکها رو از دستش گرفتم و به آشپزخانه  رفتم و

  .مامان بشین تا خستگی در کنی

  .براي نهار مهمون داریم مامان: چایی ریختم و جلویش گذاشتم و ادامه دادم

  قدمش رو چشم، کیه؟ _

  .مژگان _

  .وسایل ها رو جابجا کنم و نهار آماده کنم پس بلند شم این _

    .من هم کمکت می کنم _

وقتی کارها تمام شد به اتاقم رفتم تا به سر و وضعم . مژگان به مامان کمک کردم تا آمدن
. تازه فارغ شده بودم که زنگ زده شد بطرف آیفون رفتم و جواب دادم، مژگان بود .برسم

وقتی باال آمد با دیدنم سوتی کشید . باز کردم و جلوي درب ورودي به انتظارایستادم درب رو
 خبره، اگه می خواي با بزك و دوزك کردن سر منو شیره بمالی کور چه! اوه اوه: گفت و

  .خوندي، عمرا اگه بذارم
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جون، خوش اومدي، پس چرا دم  سالم مژگان: همان لحظه مامان هم به استقبال آمد و گفت
  درب ایستادي؟

  .نمیده و می گه چرا بدون شیرینی اومدي سالم مریم جون، تقصیر دخترته، اجازه _

مامان باور : گرفتم و به داخل کشیدم و گفتم ز اینکه حرف دیگه اي بزنه، دستش روقبل ا
  .نکن، دروغ می گه

  .ان شاءاهللا خودم فردا بهت شیرینی می دم: خریدارانه بهم انداخت و گفت مامان نگاهی

  به به خبریه؟: حالیکه پالتوش را در می آورد، ابروهاشو در هم گره کرد و پرسید مژگان در

  عروسی راه  نه بابا، هنوز نه به داره نه به باره، اینا براي خودشون: بجاي مامان جواب دادم
  .انداختن 

  .خواد تحمل کنه خوب این داماد خوش شانس کیه که عروس خوش اخالق ما رو می_

اتفاقا بخاطر همین مسئله من  .غریبه نیست، سامان پسر برادرمه: مامان قاه قاه خندید وگفت
  .خیلی دلم می خواد این وصلت سر بگیره

میارکه، راستی مریم جون تو فامیل تونی ه پسر خوب هم براي من سراغ ندارین،  پس: مژگان
  .سی سالمه، دیر بجنبم موهام سفید شده. دارم پیر می شم کم کم

  .دارم، البته اگه طاقت هوو داشته باشی چرا یه پسر خوب سراغ _

همون طور که خودت خبر داري یه خورده اخالقش  منتها؟: ادامه داد چشمکی به مژگان زد و
  .تنده

  .مامان جان، جدا دستت درد نکنه: که گفتم مامان به سمت آشپزخانه می رفت

  .درد نکنه سرت: همان طور که می خندید جواب داد

  پس اونو می خواي چیکار کنی؟: وقتی تنها شدیم مژگان فورا پرسید

  کیو؟: کردم و گفتم تعجب نگاش با

اگه بهت حرفی نزدم . حرف می زدید آقاي دکترو، آخه اون شب از الي پرده دیدم داشتید _
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  .و نگفتم خودتی، براي اینکه دیدم حال نداري

کی گفته  خیلی لوسی، یواشکی ما رو دید می زدي، بتو چه،اصال: خنده ا از ته دل کردم وگفتم
  .من می خوام زن سامان بشم

  جون مژگان بگو، مخش رو زدي؟  _

 اون ش هم. جان تو، هیچ خبري ازش ندارم یعنی دلیلی نداره با هم ارتباط داشته باشیم نه به _

 بخاطر اینکه رنجونده بودمش، وگرنه من کجا  نمی دونم چرا یک دفعه دستش رو گرفتم شاید 

  .و اون کجا

  .خدا رو شکر: مژگان نفس بلندي کشید و گفت

  چیه، تا حاالمنو ندیدي؟: گفت گاش کردم کهحیران ن

  .باشه چرا دیدمت، ولی فکر نمی کردم از دکتر خوشت اومده _

بابا، همین طوري  نه: سرش را پایین انداخت و در حالیکه با انگشتاش بازي می کرد جواب داد
  .یه چیزي پروندم

ینکه هیچ رابطه اي بین من و وا داشت، با ا به روي خودم نیاوردم ولی حرفهاي مژگان به فکرم
مامان،مژگان رو براي شام هم . مشغول کرده بود به خودش  دکتر وجود نداشت ولی باز فکرمو 

وقتی باهاش بودي گذشت زمان رو حس نمی  نگه داشت چون مژگان زن خوش مشربی بود و
ه اتاق رفتنش چون حسابی خسته شده بودم ب شب دیر وقت بود که مژگان رفت، بعد از. کردي

کشیدن فرصت فکر کردن پیدا نکردم و خواب بر  رفتم تا بخوابم و خوشبختانه به محض دراز
  .چشمام غلبه کرد

» .یاسی پاشو که یه عالمه کار داریم از خواب بیدار شدم« که می گفت صبح با صداي مامان
ه باز به مامان رختخواب بلند شدم و پیش مامان رفتم، بعد از خوردن صبحان شاداب و سر حال از
  :به ظهر چیزي نمانده بود که مامان گفت. کردم در کارها کمک

  .آماده شو یاسی، تو برو یه دوش بگیر و _
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  .بدین مامان جدي جدي تصمیم گرفتین منو شوهر: خیره خیره نگاهش کردمو گفتم

  .خوب آره _

  .بدنشوهرش  بوق نیست که بدون رضایت دختر، ولی مامان االن دیگه عهد _

سامان گفتم و  من نگفتم بدون رضایت تو می خوام شوهرت بدم، براي همین نظرت رو به _
 .اعتراضی داشته باشی فکر نکنم که دیگه. اون هم اجازه خواسته که خودش باهات صحبت کنه

 
مامان بزرگ و بابا بزرگ آمده  وقتی از حمام بیرون آمدم،. نه اي گفتم و بطرف حمام رفتم

آماده بشم، همین طور که داشتم آماده می  د از سالم و رو بوسی دوباره به اتاقم رفتم تابع. بودن
هرکاري می کردم نمی تونستم به خودم بقبوالنم  .شدم راجع به خودم و سامان فکر می کردم
بعد از گذشت دقایقی حاضر و آماده بیرون . باشد که سامان به عنوان همسرم، شریک زندگیم

  :در گوشش نجوا کردم مامتن بزرگ نشستم و آرامرفتم و کنار 

من نمی خوام با سامان   . برداره مامان بزرگ، تو رو خدا شما به مامان بگین دست از سرم _
  .ازدواج کنم

  چرا؟ یکی دیگه رو دوست داري؟ _

  ...نه به جان مامان بزرگ، بحث این حرفا نیست من اصال هیچ احساس خاصی _

پاشو درب رو باز کن که : جازه نداد ادامه بدم چون مامان بزرگ گفتزنگ آیفون ا صداي
  .هر حرفی داري به خودش بگو. پسرم هم اومد شازده

وقتی . جلوي درب با لب و لوچه آویزان منتظر ایستادم به ناچار بلند شدم و درب و باز کردم و
سامان آخر از . این حرفاستامد، فهمیدم قضیه جدي تر از  آمدند دیدم گل و شیرینی هم آورده

چشم خریدارانه نگاهش کردم، پسري با چشمهاي سبز و گرد،  با دیدنش با. همه به داخل آمد
اندام و درست شکل زندایی و من همچنین مردي رو با این قیافه  موهایی بور، الغر و باریک

گرفت که آرام انداز کردن تیپ و قیافه سامان نا خود آگاه خنده ام  با بر. دوست نداشتم
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  .خندي؟ خیلی زشت شده ام چرا می: پرسید

  .نه خیلی هم شیک و خوشگل شدي _

  پس پسندیدي؟ _

  .نه اونطوري که فکر می کنی _

نشست و مشغول صحبت شدند و  پکر شد و دیگه حرفی نزد و رفت کنار دست مامان بزرگ
ن ذوب میشم، براي فرار از ساما احساس می کردم زیر نگاه هاي. من هم مشغول پذیرایی شدم

پنجره ایستادم و به منظره زیباي خیابان  اون نگاه ها به اتاقم رفتم و سیگاري برداشتم و جلوي
خیال کردم مامان . ضربه به درب زده شد که پوشیده از برف بود نگاه می کردم که چند

  بلهو: گفتم بزرگ، براي همین سیگار رو به بیرون پرت کردم و

  یاسی، می تونم بیام تو؟: امان بود که گفتپشت درب س

  .بفرمایید _

. تختی نشست من همانجا کنار پنجره ایستادم و اون هم لبه پا. درب رو باز کرد و به داخل آمد
  یاسی، چرا؟:هر دو سکوت کرده بودیم تا اینکه سامان به حرف آمد و گفت

  چی چرا؟ _

  .چرا قبول نکردي، عمه میگفت نظرت منفیه _

نمی گم دوست . بهت بگم، من اصال هیچ احساس خاصی به تو ندارم نمی دونم چه جوري _
در ضمن تو از تمام زندگی من . داییم، تو مثل یک دوست برام هستی ندارم ولی به عنوان پسر
  .آخه چه جوري بگم. جیک پیکم خبر داري با خبر هستی و از همه

حال چند تا دوست دختر داشتم، ولی مگه ما می  مگه تو نمی دونی من تا به: خندید و گفت
اون تو این زمان محاله پسرو دختري، دوست نداشته  عالوه بر. خوایم با گذشتمون زندگی کنیم
دونم تا به حال به پسري اجازه ندادي پاشو بیشتر از  می. باشن، براي من پاك بودن تو مهمه

  چیه؟ خوب حاال نظرت. گلیمش دراز کنه
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که همچین  حاال تو چه عجله اي داري، انگار وقت ازدواجت گذشته. نظر خاصی ندارمفعال  _
  .عجله می کنی

  .بعد با هم حرف بزنیم اول یه دونه از سیگارات به من بده که اعصابم خرده تا _

روشن کردم و سامان شروع کرد  دو تا سیگار برداشتم و یکی به سامان دادم و یکی هم خودم
خواستم جواب بدم . موبایلم زنگ زد در همان حین... ر مورد آینده، تفاهم، وبه حرف زدن د
  .نیمه تمام بمونه یاسی لطفا جواب نده، نمی خوام حرفامون: که گفت

می خورد براي همین  به خواسته اش عمل کردم ولی مگه صداي تلفن قطع می شد، مرتب زنگ
  .ارهبابا بذار جواب بدم شاید یکی کار واجبی د: گفتم

  .خانم دکتر براي اتاق عمل خواستنت بله _

  .خیلی مسخره اي، بی مزه: خنده اي کردم و گفتم

  .بله، بفرمایید: گوشی را روشن کرده و گفتم. نگاهی به شماره انداختم نا شناس بود

  سالم عزیزم، خوبی؟:مردي پشت خط بود که گفت

چرا زنگ زدي؟ : ش را شناختم و گفتمدقت کردم صدای در وهله اول نشناختم، اما کمی که
  حرف بزنم، از شنیدن صدات هم بیزارم، فهمیدي؟ چرا مزاحم شدي؟ من نمی خوام باهات

  .بده من هم حرفهامو بزنم یاسی، جان مامان قطع نکن، اجازه _

بابا، خواهش می : داد و گفت چون به جان عزیز ترین کسم قسمم داد سکوت کردم که ادامه
  .بده جبران کنم رو بر نگردون، می دونم اشتباه کردم ولی اجازه کنم از من

  .نمونده دیگر جایی براي جبران. چه جوري، قلب من پر از کینه و نفرته _

خیالش یکی از  سامان که با بهت و حیرت نگاهم می کرد با اشاره پرسید، پشت خط کیه؟ به
  .که مانع شدمدوستام بود، چون می خواست گوشی رو از دستم بگیره 

می دونم چون خود کرده را تدبیري نیست، ولی هر کسی : اون در مقابل حرف من جواب داد و
  .زندگی خطا می کنه در
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تازه مگه شما کار خطایی . ها ولی نه یک پدر، اگه پدري راه رو به خطا بره واي به حال بچه _
وقتی ما رو . روانتخاب کردین کردي، فقط از شر ما خالص شدین خانواده با اصل و نسب تون

یک پدر به . پس نگید اشتباه کردین توي کفه ترازو قرار دادین، دیدین اونا بر ما ارجح ترن،
  .چون بچه ها شیره جانش هستن سادگی از بچه هاش نمی گذره البته پدر با عاطفه،

و هم طالق دادین، تنها مامان رو بلکه ما ر شما نه: پوز خندي زدم و با صداي بلند ادامه دادم
حاال چرا سراغ ما اومدین، اومدین که یه چند  پس. چون ما رو دوست نداشتین و نمی خواستین
  .روزي با احساس ما بازي کنید وبرید

وقتی  مثل دیوونه ها داد و بیداد کنان حرف می زدم و اون هم فقط گوش می داد و در آخر
  .چون شما خیلی وقت پیش براو مردین دیگه به من زنگ نزنید: حرفهام تمام شد گفتم

دور  بعد گوشی رو قطع کردم،اعصابم کامال به هم ریخته بود و از شدت ناراحتی توي اتاق
را گرفت  به سر و صداي من همه توي اتاق جمع شده بودند، بابا بزرگ دستم. خودم می پیچیدم

  ...تا مونا، تو هم برو یه لیوان آب بیار. بیا یه دقیقه بشین: و گفت

  .می خوام برم بیرون: دستم را کشیدم و گفتم

خواي بري، یه خورده بشین آروم که شدي هر جا خواستی  قربونت برم، کجا می: مامان بزرگ
  .برو

  .یه خورده هوا بخورم نه می خوام برم بیرون _

انتو و رفتم و از چوب لباسی، م بی توجه به حرف ها شون کیفم را برداشتم و از اتاق بیرون
  .وایسا، با هم بریم: سامان گفت روسري مو و کلید ماشین رو برداشتم و به راه افتادم که

  .می خوام تنها باشم _

  واحوال تنهایی می خواي کجا بري؟ با این حال: سامان

  .لحظه هم اینجا بایستم سکته می کنم، فهمیدین اگه یه. خواهش می کنم، می خوام تنها باشم _
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معینی نداشتم فقط می  به پارکینگ رفتم و سوار ماشین شدم، مقصد. اون هم تسلیم شدبیچاره 
اگه کسی می دید گمان  چنان زار می زدم و گریه می کردم که. خواستم تنها باشم گریه کنم

براي همین کنار کشیدم و  از ناراحتی قدرت رانندگی نداشتم. می کرد عزیزي رو از دست دادم
می تپید، دلم می خواست  گونه هایم خیس اشک بود و قلبم بتندي. ذاشتمسرمو روي فرمان گ

آمد، خیال می کردم از  دوباره ناقوس مرگ بصدا در. می مردم و از زندگی راحت می شدم
شخصی که . نزدم خونه ست و براي همین به شماره نگاه نکردم و روشن کردم ولی حرف

  الو، الو: تپشت خط بود چند لحظه اي درنگ کرد و سپس گف

  .بله: نا آشنا بود،بی حوصله گفتم تن صدایش

  یاسی خانم شمایید؟: با تردیذ گفت

  خودم هستم، امري داشتین؟ بله _

  .حالتون خوبه، مثل اینکه بی موقع مزاحم شدم _

  .دقیقا، حاال امرتون و بفرمایید: بتندي گفتم

  گم نکردید؟ ببخشید مزاحم شدم، شما چیزي _

  .خودمو خیلی وقت پیش گم کردمچرا  _

  دستبندتون رو گم نکردید؟ شرمنده، منظورم اینکه شما _

  چرا، شما از کجا پیدا کردین؟ _

  .بود کنار تخت افتاده _

  :بمحض شنیدن این جمله چنان آتیشی شدم که نگو و نپرس، فریاد زدم و گفتم

  .احمق، بی شعور، شوخی جالبی نبود _

با مشت روي فرمان . ریخته بود و تمام تنم می لرزید اوضاعم کامال بهم. دمو تلفن رو قطع کر
حالم از . فرستادم، روزگاري که با من سر جنگ داشت می کوبیدم و بر روزگار لعنت می

از . در معده ام پیچیده و باعث حالت تهوعم شده بود خودم و زندگی بهم می خورد، دردي هم
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سوار . هواي سرد بیرون باعث لرزم شد. تا حالم بهتر شد کشیدماشین پیاده شدم، دقایقی طول 
صداي بیب بیب . افتادم، می خواستم برم و خودمو گم و گور کنم ماشین شدم و دوباره به راه
گوشی رو برداشتم و نگاه کردم که دیدم نوشته شده، . هم گسست موبایل رشته افکارمو از

نداشتم فقط می خواستم بهتون اطالع بدم که  شوخی و یا اذیت ببخشید یاسی خانم من قصد
  .بیمارستان افتاده بود، محمدي دستبندتون کنار تخت توي

سرم کوبیدم، چون با توهین فجیعم به دکتر  با دیدن پیام از اشتباهی که کرده بودم دو دستی بر
، با یک بوق با دستی لرزان شماره دکتر رو گرفتم فورا. باز دسته گل دیگه اي به آب داده بودم

ببخشید دکتر، من اعصابم : بزنه پیش دستی کردم و گفتم قبل از اینکه دکتر حرفی. جواب داد
به خدا قصد توهین نداشتم، بجان مامانم این قدرها هم بی . نشناختمتون داغون بود براي همین

  .تربیت نیستم

اونقدر  خبر بدم ولی دو روزه می خوام بهتون. خواهش می کنم، من بد موقع مزاحمتون شدم _
  سرم گرم بود که فرصت نمی کردم، حاال حالتون خوبه، باز مشکلی پیش اومده؟

کنترل خودمو  بی اختیار گریه ام گرفت، با اینکه دوست نداشتم کسی شاهد گریه هام باشه ولی
شما . کنم ببخشید من نمی خواستم ناراحتتون: بیچاره دستپاچه شد و گفت. از دست دادم

  کجایید،بیرون هستین؟

  حالتون خوبه؟ نگفتین کجایید؟ یاسی خانوم، شما: نمی تونستم جواب بدم که باز گفت

خوام برم جایی که هیچ کس نشونی ازم  بیرون، دیگه خسته شدم، می: با هق هق جواب دادم
  .نداشته باشه، دیگه طاقت ندارم

  چیه می زنید، فقط بگین کجایین؟ این حرفا _

  .دونمنمی  _

  بخاطر مادرتون هم که شده بگید کجایید؟ اگه مادرتونو دوست دارید _

  .کنم اتوبان بابایی فکر: نگاهی به دور و برم انداختم و گفتم
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  .حتما _

بارش برف اجازه نمی داد به سرعت رانندگی  .دیگه نتوانستم ادامه بدم و تلفن را قطع کردم
با بهم خوردن حالم، مجبور . طور جلو می رفتم م همینکنم بدون اینکه مقصدي خاص داشته باش

وجود نداشت از برفهاي تمیز برداشتم و در دهانم  چون داخل ماشین آبی. به نگه داشتن شدم
تکیه دادم، ولی رو پام بند نبودم براي همین درب ماشین  سرم گیج می رفت به ماشین. گذاشتم

داخل . تی صندلی رو خوابوندم و دراز کشیدمپش. صندلی انداختم رو باز کردم و خودمو روي
شدت سردم شده بود، چون اون لحظه فقط و فقط مرگ می توانست از  ماشین سرد بود و من به
همین در دلم گفتم اگه چند ساعتی به همان حال بمونم از سرما یخ می  زندگی راحتم کنه براي

ضربه اي به شیشه ي ماشین زده شد،  دونم چقدر از زمان گذشته بود که چند نمی. زنم و میمیرم
کسی مزاحمم شده ترس برم داشت و فورا چشم باز کردم و به پنجره نگاه کردم  به خیال اینکه
قیافه دکتر محمدي لحظه اي از اینکه مزاحم و ولگرد نبود خوشحال شدم و قفل درب  و با دیدن
. د، زیر لبی من هم سالم کردمآرام سالم کر. درب رو باز کرد و سوار شد. و باز کردم ماشین
 دیدن هواي سرد ماشین کاپشن اش رو در آورد و به رویم انداخت، گرماي کاپشن برام لذت با

 ماشین رو روشن کرد و اندکی بعد هم بخاري. بخش بود چون استخوانهایم از سرما می سوخت

 قتی چشم باز و. ماشین را، احساس مطبوعی بهم دست داد و براي همین پلکهایم سنگین شد

 کردم از اینکه خودمو داخل ماشین و کنار مرد غریبه اي می دیدم احساس ترس و نا امنی

  .کردم و هراسان از جا بلند شدم و نشستم

  چی شد، خواب می دیدین؟ _

نه یک لحظه همه چیز فراموشم شد و براي همین : قیافه آشناش انداختم و گفتم نگاهی به
  .ترسیدم

  .نترسین، ولی خودمونیم خوب خوابیدین: گفتلبخندي زد و 

  مگه چقدر خوابیدم؟ _
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  .از ساعت یک و االن هم سه و نیمه _

  چرا منو بیدار نکردین؟. پاست که نگو واي خداي من، االن تو خونه غوغایی به _

  .دلم نیومد بیدارتون کنم اونقدر راحت و آسوده خوابیده بودین که _

  راستی اینجا کجاست؟: تم و پرسیدمنگاهی به اطرافم انداخ

  .جاده آبعلی _

گرسنگی ضعف رفت، ولی خجالت  با شنیدن اسم جاده آبعلی به یاد رستورانهاش افتادم و دلم از
آرزوم بر آورده شد، چون جاده را  خوشبختانه دقیقه اي طول نکشید که. کشیدم که حرفی بزنم

  :نگه داشت و سپس پرسید رستورانیدور زد و برگشت و مسافتی رو طی نکرده کنار 

  جوجه کباب دوست دارین یا چنجه؟

  .دو شونو دوست دارم فرقی نمی کنه، هر _

  .ببخشید که نمی تونم به داخل رستوران دعوتتون کنم _

لنگه  کفشاتون لنگه به لنگه است، یه: متعجب نگاش کردم، به سمت پاهایم اشاره کرد و گفت
لباستون مناسب  عالوه بر اون هم. قرمز و یه لنگه اش کفش سیاه بیرونرو فرشی  اش دمپایی 

  .هاي برفی نیست

هر کسی منو با اون شکل و شمایل . گرفت نگاهی به سر و وضعم انداختم، خودم هم خنده ام
دکتر از ماشین پیاده شد و به رستوران رفت و  .می دید قطعا می فهمید از خونه فرار کرده ام

ه آبی به سر و صورتتون : رو به دستم داد وگفت بطري آب معدنی. با غذا برگشتدقایقی بعد 
  .بزنین تا سر حال بشین

داخل . پیاده شدم و کنار ماشین دستو صورتمو شستم. فکر همه چیزو کرده بود بیچاره دکتر
و  آیینه نگاه کردم، چشمام از گریه و خواب پف کرده بود و آرایشم بهم ریخته بود ماشین به
در همون لحظه دکتر جعبه دستمال کاغذي رو بطرفم گرفت، جعبه . چشمام سیاه شده بود پاي
از اینکه زیر ذره بین نگتهش قرار گرفته بودم . از دستش گرفتم و صورتمو پاك کردم را
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 شدم و نمی تونستم به راحتی لقمه بگیرم و غذا بخورم ولی اون با اشتها می خورد، معلوم معذب

گرسنه  ببخشید که امروز بخاطر من تا این وقت: از این رو گفتم.هم گرسنه اش شده بود خیلی
  .موندین

عادت دارم، شما  من: دست از خوردن کشید و با مهربانی به صورتم چشم دوخت و گفت
  .خودتونو ناراحت نکنید

  ؟چرا نمی خورید؟ دوست نداشتین: ادامه داد گاهی به ظرفی که رو دستم بود انداخت و

  .چرا، ولی زیاد اشتها ندارم _

پیاده شد و بعد از دادن ظرفها . هم دست از خوردن کشید،ظرف غذا را بطرفش گرفتم اون
تا بیش از این دیرتون نشده به : ماشین را روشن کرد و به راه افتاد و گفت. برگشت دوباره
  .برگردیم خونه

از اینکه . اندیشیدم ایع اتفاق افتاده میسرمو تکون دادم و ب جلو چشم دوختم، در سکوت به وق
که اگه اون زنگ نمی زد  در اون لحظه دکتر به دادم رسیده بود در دل از خدا تشکر کردم چرا

برام جالب بود که در مقابل رفتار  از طرفی هم. و یا به دنبالم نمیومد حتما از سرما یخ می زدم
به گمانم این هفته یکی از بدترین : گفتم نبراي همی. بد من، اون باز هم به کمکم آمده بود

  هفته هاي عمرتون بوده، نه؟

  :طرفم برگردوند و در حالیکه یکی از ابروهاشو باال برده بود پرسید صورتشو به

  فکري می کنید؟ چرا همچین _

  .تعطیل هم بوده چون دختر دیوونه اي مثل من به پست تون خورده، مخصوصا امروز که _

  .نه اصال هم اینطور نیست، من به وظیفه ام عمل کردم: گفتخندید و 

راه می  یعنی شما همیشه به دنبال مریض هاتون: بی دلیل حسودیم شد و اخم کردم و پرسیدم
  افتین؟

صورتم خیره شد و  باز نسنجیده حرف زده بودم و باعث رنجش دکتر شده بودم، چون به
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براي جبران گند  خرد شدن هستم، از این رواحساس کردم در حال . مبهوت نگاه می کرد
آزارتون شده بودم باز به  منظورم این بود که چرا با اخالق تند من که باعث:: کاریم گفتم
  دنبالم اومدین؟

من هم می تونم بعضی موقعها با : و جواب داد نگاهش را ازم برگرفت و به جلو چشم دوخت
ریا به تالطم بیفتم، مخصوصا وقتی که عقل یه دختر د احساس و با عاطفه باشم و با طوفانی شدن

  .خوب یه تصمیم نا درست بگیره

  منظورتون اینه که عقل من درست کار نمی کنه، یعنی خلم؟ _

  .اهللا اکبر، اگه حرف نزنم بهتره: گفت بلند بلند خندید و

لی روم هوس یه نخ سیگارو کرده بودم و. برگردوندم به حالت قهر صورتمو به طرف شیشه
. ولی باز پشیمون می شدم و دستمو بیرون می آوردم نمی شد، هی دست توي کیفم می کردم
  .کالفه بودم و نمی دونستم چیکار کنم

  .راحت باشین _

  با من بودین؟: نگاش کردم و با تعجب پرسیدم

مگه غیر از شما کس دیگه اي هم هست؟ گفتم راحت : نگاهم کنه جواب ذاذ بدون اینکه
  .بکشین ارتون روسیگ

هیچ چیز رو نمی  :از اینکه به راحتی متوجه منظورم شده بود تعجب کردم و براي همین گفتم
  شه از چشمهاي تیز بین شما پنهون کرد،ف نکنه علم غیب دارین؟

  .علم غیب ندارم ولی به راحتی می شه فهمید نه _

  از کجا؟ _

  .از تن صداتون _

. بیرون آوردم و یکی روشن کردم، چقدر بهم آرامش می بخشیدخیالی آسوده پاکت را  با
اگه فضولی نباشه می تونم بدونم چرا اینقدر پریشون و ناراحت : گذشت پرسید کمی که
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  هستین؟

  حوصله شنیدن حرفهاي یه دختر خل وچل و دارین؟ _

نبسته  کمربند یک دفعه وسط اتوبان پا رو ترمز گذاشت و هر دو به جلو پرت شدیم و اگر_
نبود وگرنه  از شانسمان پشت سرمون هم ماشینی. بودیم حتما از شیشه بیرون می پریدیم
بدم اومد  چند لحظه سرش را روي فرمان گذاشت از خودم. تصادف افتضاحی به بار می اومد

دکتر، فکر : کردم آرام صداش. چون در مقابل خوبیهاي اون، هر بار با تلخ زبانی آزرده بودمش
  د جاي بدي رو براي نگه داشتن انتخاب کردین؟نمی کنی

  .چرا، االن راه می افتم: کرد و لحظه اي نگام کرد و گفت سرش را بلند

هم شروع کردم به تعریف از زندگیم، از روزهاي پر غصه ام، از روزهایی  وقتی به راه افتاد، من
. وس دراومده بودشادو خوشحال کننده باشه ولی براي من به شکل یک کاب که می تونست
با ناراحت کردن و . گریه نکنید: پاك کرد و گفت شد با دستمال اشکامو  وقتی حرفهام تمام

حیف نیست به خاطر اشتباه پدرتون . خودتون و مادرتون دردي از شما دوا نمی شه آزار دادن
  .اینطور بر خودتون حرام کنید زندگی رو

ببرم نمی شه، مخصوصا وقتی که پدري رو  از یادنمی تونم، هر کاري میکنم که گذشته رو  _
  .میکنه بیشتر عذاب میکشم میبینم که چطوري با محبتش بچه اش رو سیراب

دوست تون مژگان خانم چطورن،  راستی:همینطور که با هم حرف می زدیم یک دفعه پرسید
  خوبن؟

. ، دیروز با هم بودیمخوبه: ترشرویی جواب دادم با شنیدن این جمله، یک دفعه داغ کردم و با
  .گرفت، ارادت خاصی به شما پیدا کرده اتفاقا اون هم سراغ شما رو از من می

  .رسن،اگه دیدین سالم منو هم برسونید ایشون لطف دارن، خانم خوبی به نظر می _

  .حتما: با حرص گفتم

  .کجاست؟چون نمی دونم کدوم سمت باید برم ببخشید خونتون _
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  .جهنم: م پریدیک دفعه از دهان

 دیگه نشد،قراره دیدگاهتون رو نسبت به زندگی: خیال اینکه از خونه فراري شده ام گفت به

  .تغییر بدین

  .کنم سعی می: و گفتم بیش از پیش حرصمو در آورد، دندونامو بهم فشردم 

  خوب نگفتین خونتون کجاست؟ _

  ونه شما کجاست؟راستی خ. بعد قیطریه است، ولی اول من شما رو می رسونم

  .خونه،بعد خودم می رم ولی من اول شما رو می رسونم. مطهریه: قاطعانه گفت

فکر نمی کنم ماشینی اونجا  راستی شما ماشینتون رو تو اتوبان گذاشتین چون االن دیگه _
  .مونده باشه، حتما دزدیدن

  .خودتون هستیناومده بودم چون متوجه شدم شما با ماشین  نگران نباشین، با آژانس _

اگه اجازه : وقتی که برسیم حرفی نزدم، وقتی سر کوچه رسیدیم گفتم آدرس خونه رو دادم و تا
  .خونه راهی نیست خودم برم بدین از اینجا تا

  مطمئن باشم که خونه میرید؟ _

کاپشنش رو برداشت و . تکان دادم، ماشین رو کنار کشید و نگه داشت سرمو به نشانه مثبت
پیاده شدم، چون می دیدم از دست دادن با نا محرم پرهیز می کنه به عمد  هم  شد، من  پیاده

شرمنده که امروز روز شما رو هم خراب کردم، بابت همه : دراز کردم وگفتم دستمو بطرفش
  .چیز ممنونم

خواهش می کنم من کاري نکردم، دیدن کوههاي پوشیده از برف : دستمو گرفت و گفت
  .وداز لطف نب عاري

: پایین کشیدم و گفتم خداحافظی کرده و سوار ماشین شدم که یک دفعه اشاره کرد، شیشه رو
      امري داشتین؟

  .بیرون اومدم که یادم رفت دستبندتون رو بیارم شرمنده، من اونقدر با عجله از خونه _
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  .یه دفعه دیگه قیافه منو تحمل کنید شما مجبورید: و به طعنه ادامه داد

ندادم وفقط سرمو تکان دادم و حرکت کردم و  چشمهاي خمار شده ام نگاش کردم و جوابیبا 
فاصله زیادي تا . نگاه کردم هنوز اونجا ایستاده بود از آیینه به پشت سرم. داخل کوچه پیچیدم

قبل از اینکه داخل برم . ریموت درب پارکینگ رو باز کردم خونه نبود، کمی که جلو رفتم با
قبل از اینکه باال برم . تکان دادم و به داخل پارکینگ رفتم پایین کشیدم و دستیشیشه رو 

خودمو براي قیامتی که مامان به پا می کرد آماده . دقیقه بود 15/7 نگاهی به ساعت انداختم
با دیدن قیافه عبوس و . گفتم و کلید را انداختم و داخل شدم... رفتم، بسم ا کردم و سپس باال

 مامان بزرگ و بابا. ین به عمق فاجعه پی بردم، هر چند از قبل پیشبینی می کردمحاضر گرفته

بقیه  از اینکه. بزرگ، مامان، دایی، زندایی و سامان داخل هال نشسته و منتظر آمدن من بودند
شدم، بعد  سالم کردم و مشغول در آوردن مانتو و روسریم. مهمانها رفته بودند جاي شکر داشت

خودم ریختم و  ه روي خودم بیاورم و به آشپزخانه رفتم و یک چایی لیوانی برايبدون اینکه ب
  چایی می خورید براتون بیارم؟: سپس با صداي بلند گفتم

نخیر، شما تشریف بیارید بشینید من : مامان، نفس را توي سینه ام حبس کرد صداي غضبناك
  .پذیرایی میکنم، زحمت نکشید االن ازتون

از ترس پهلوي مامان بزرگ نشستم، . رفتم فتاد، لیوان چایی رو برداشتم و به هالقلبم به تپش ا
امشب هم از اون . بزرگ سنگر می گرفتم از بچگی هر وقت مامان عصبانی می شد پشت مامان

  :بودم که مامان پرسید هنوز چند جرعه از چایی رو نخورده. شبها بود

  تا این وقت شب کجا بودي؟ _

  ...خونه مژ: کردم وغ دهان بازاز ترس به در

  بودي؟ اونجا نبودي زنگ زدم، گفتم کجا: که نگذاشت ادامه بدم و گفت

  .به چشماش نگاه کردم و گفتم آبعلی

با اون وضع رفته بودي اسکی کنی، مخصوصا : گفت سامان یک دفعه پقی کرد و خنده کنان
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  .کفشات جون می داد براي اسکی

  .االن چه وقت شوخیه: با تشر گفتچپ چپ نگاش کرد و  دایی

اینطوري شما هم دیگه عذاب نمی . تا از شر زندگی خالص بشم رفته بودم: با بغض جواب دادم
  .کشین

قربونت برم این حرفا چیه می زنی، مادرت هم اگه عصبانیه : کرد و گفت مامان بزرگ بغلم
  .همه نگرانت بودیم. وقتی که تو رفتی هزار بار مرده و زنده شده بخاطر اینکه از

صد بار زنگ . می کردي و اطالع می دادي و ما رو از نگرانی در می آوردي حداقل یه تلفنی
  .نبودي، خوب به ما هم حق بده زدیم دسترس

  .معذرت می خوام، ببخشید: گفتم بلند شدم و رفتم پیش مامان و دستاشو بوسیدم و

دست . قربون اون اشکهاتون، ببخشید :گفتماشک رو گونه اش لغزید، چشمهاشو بوسیدم و 
زلزله تار و پود وجودم به لرزه در می  خودم نیست، از وقتی که دیدمش با شنیدن صداش مثل

  .آد

می بینم چطوري عذاب می : سینه اش فشرد و گفت دستاشو دور گردنم انداخت و محکم به
دلم خونه ولی چیکار کنم  شب روز رنج کشیدم، به خدا من هم. کشی ولی به من هم رحم کن

  .بزنم نمی تونستم که برم سر به کوه و بیابان

  .حاال اجازه می دي برم دست و صورتمو بشورم _

  .پاشو برو تا من هم برات غذا گرم کنم :دستی بر سرم کشید و گفت

اونجا کباب نوش جان کرده و گرسنه اش  عمه شاید: سامان در مقابل حرف مامان گفت
  .نیست

  .اوه چه کبابی، چقدر هم مزه داد: گفتم یاد آوري دکتر، لبخندي زدم و با

لباسامو عوض کردم و موهامو شونه می کردم که  بعد از شستن دست و صورتم به اتاقم رفتم،
: فهمیدم باز یه دسته گلی به آب داده، براي همین پرسیدم از طرز نگاهش. نیلوفر به اتاق آمد
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  کردي، به وسایل من دست زدي؟ کارخوب خانم خانما، باز چی

  .نه _

  پس چیکار کردي شیطون بال؟ _

  بگم دعوام نمی کنی؟ قول میدي؟ اگه _

  .قول میدم _

  .بگو جان مامان _

  .مامان دعوات نمی کنم به جان _

گفتی همیشه پیشم باشه تا اگه  یادته چند وقت پیش شماره خونه، مامان و خودتو نوشتی و _
  .برام پیش اومد بشه باهاتون تماس گرفتمشکلی 

  وقتی مهد می رفتی این کارو کردم، خوب حاال؟ _

  .من شماره تو به بابا دادم _

  !باید اول ازم اجازه می گرفتی بعدا بهش می دادي؟: روي زانو کنارش نشستم و گفتم

تکرار  م دیگهچرا ببخشید، آخه من نمی دونستم تو این طوري ناراحت میشی ولی قول مید _
  .نکنم

حاال بیا بریم به  .آفرین دختر خوب، این دفعه رو می بخشمت: صورتش رو بوسیدم و گفتم
  .مامان کمک کنیم

و به پذیرایی رفتم و مشغول چیدن بودم که سامان  با هم به آشپزخانه رفتیم، بشقابها رو برداشتم
واهد حرفی بزند، به روي خودم اش پیدا بود می خ از قیافه. هم به بهانه کمک پیشم آمد

دکتر . پیغام آمد، گوشی رو از جیبم در آوردم و نگاه کردم مشغول کار بودم که برام. نیاوردم
با عرض پوزش، چون نگرانتون بودم به خودم اجازه دادم که  محمدي بود، نوشته بود سالم

  بدونم مشکلی تو خونه براتون پیش نیومد؟ می خواستم. مزاحمتون بشم

براي همین . خوشحالم کرد و گل از گلم شکفته شد از اینکه فردي تا به این حد نگرانم بود



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ١٠٠ صفحھ

شما امروز تا به این لحظه در کمال صحت و سالمت  با وجود فرشته نجاتی مثل: جواب دادم
  .هستم،، نگران نباشید

به بعد هیچ که از این  خواهش میکنم، خدا رو شکر که سالمت هستید و امیدوارم  :جواب داد
  .شب خوش. طوفانی نشه وقت دریا

ذهنم فشار آوردم متوجه معنی  امروز دو بار این جمله رو برام تکرار کرده بود، هر چه به
چی شده؟ :: دیدم و دستپاچه گفتم در فکر بودم که سامان رو در کنار خودم. حرفهاش نشدم

  چرا اینجوري نگام میکنی؟

  کی بود؟ _

  .مژگان _

با  اگه اینجا نمی اومدین تو هم. چه خوب شد خونتونو عوض کردین: ي زد و گفتپوز خند
  .مژگان آشنا نمی شدي

  چرا این حرف و زدي؟ منظورت چی بود؟: مات و مبهوت پرسیدم

  .لپات گل می اندازه sms چه دوست صمیمی، وقتی. براي ماس، مالی کردن دروغات _

حوصله  سامان چرند نگو که: و جور کردم و گفتم دستمو رو گونه هام گذاشتم و خودمو جم
 .خبر بگیره داد تا از اوضاع smsبیچاره نگرانم بود براي همین. ندارم و یه چیزي بهت می گم

 
  .بده ببینم _

فرستاده که یه خورده روحیم رو  شرمنده، جوکی برام: گوشی رو در جیبم گذاشتم و گفتم
  .عوض کنه

صندلی نشست و تا موقع رفتنشان حتی نیم نگاهی  ی ترش کرده رويحرفامو باور نکرد و باروی
بعداً با هاش حرف می زنم و یه : شده، با خودم گفتم فهمیدم خیلی ازم دلگیر. هم نینداخت

مامان : رفتند و با مامان تنها شدیم رو به مامان گفتم وقتی همه. جوري از دلش در می آورم
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  بخوابی؟خواي  حوصله داري یا خسته اي و می

بزنم، براي اولین بار  بی آنکه خودمم دلیلش را بدانم می خواستم در مورد دکتر باهاش حرف
مامان نگاهی موشکافانه به صورتم  می خواستم اونو در جریان اتفاقی که افتاده بود قرار بدهم،

  چیزي شده؟: انداخت و گفت

  خسته هستین یا نه؟ شما اول جواب بده _

  .بگو گوش می کنم: نشست و گفت آمد و در کنارم

  .به تنهایی آبعلی نرفته بودم من امروز _

وقتی حرفام تمام . بود برایش تعریف کردم و اونچه رو که در این چند روز اخیر اتفاق افتاده
حکمتیه، شاید اگه دستبند تو بر حسب اتفاق  تو هر کار خدا: شد ابرویی باال انداخت و گفت

توي احمق االن دست به کار ناشایستی زده ) ادامه داد دستی بر سرم کشید و( اونجا نیفتاده بود 
  .حتماً مرده بودم، در واقع یخ زده بودم تا االن: خندیدم و گفتم. بودي

در ضمن تلفن این آقاي دکتر . قلبم تیر می کشه  یاسی تو رو خدا اینجوري حرف نزن که _
  .رو بده تا ازش تشکر کنم

  .ی خواي بگه این دختره بچه ننه است و همه چیز رو میره به مادرش میگهمامان، م اي _

 چی شد که راستی بگو ببینم . با تعریفایی که تو از اون کردي همچین فکري نمی کنه _

 چون مطمئنم اولین پسري. یکدفعه حرفاي دل تو به من زدي ، تو که از این کارا نمی کردي

  .نیست که باهاش ارتباط داشتی

بریم بخوابیم که هردومون روز سختی رو  :راي فرار از ادامه بحث با مامان بلند شدم و گفتمب
  .پشت سر گذاشتیم، شب بخیر

لباس خواب پوشیدم و سر جام دراز کشیدم و همانطور که به دکتر و رفتارش  به اتاقم رفتم و
که از دو روز پیش  صبح روز بعد به خاطر برف سنگینی. به خوابی سنگین رفتم فکر می کردم
باریدن کرده بود و امکان بیرون رفتن را نمی داد، بوم را برداشتم و مشغول نقاشی  شروع به
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 چنان غرق کار شده بودم که زمان فراموشم شده بود و تا وقتی که مامان براي خوردن . شدم

کار  دوباره مشغولبعد از ناهار کمی استراحت کردم و . ناهار صدام کرد از اتاق بیرون نرفتم
هاي  منظره زیبایی از کوه. شدم، وقتی از کار دست کشیدم که نقاشی ام تکمیل شده بود

عقب رفتم  پوشیده از برف و دختري تنها که کنار کلبه اي ایستاده و به دور دستها خیره شده،
. ن رفتبیرو کار زیبایی از آب در آب در آمده بود، خستگی از تنم. و به تابلو نگاه کردم 

به درسهاي نیلوفر  مامان. کش و قوسی به بدنم دادم و از جایم بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم
  .تابلوم قشنگ شده مامان بیا یه لحظه ببین: رسیدگی می کرد، دستش رو گرفتم و گفتم

  .بذار درسهاي نیلوفر تموم بشه می آم _

  .بیا نه، همین االن _

  نیلوفر یاسی منم بیام؟

  .بیا _

خیلی وقته به رنگ بوم : دقیقه اي خیره شد و سپس پرسید مامان چند. سه تایی به اتاقم رفتیم
  .است دست نمی زدي چی شده، نکنه هدیه

نه بابا، : دادم از اینکه به راحتی به منظورم پی برده بود خنده ام گرفت و خنده کنان جواب
  .همین طوري یک دفعه هوس کردم

  .حتما براي سامان کشیدي، آره همین طوري باشه،فکر نمی کنم  _

  .وهنره نه که سامان خیلی اهل ذوق: اخمی کردم و گفتم

خواستم عکس  همون اول حدس زدم، فقط می. براي دکتر کشیدي: آرام در گوشم زمزمه کرد
  .العملت رو ببینم

ش رفتم و گوشی زد، بطرف میز آرای در همان حین موبایلم زنگ. در جوابش فقط لبخند زدم
تماس گرفته و من جلوي اونها  چون کمی درنگ کردم مامان خیال کرد دکتر. رو برداشتم

  .ما رفتیم راحت باش: گفت نمی توانم جواب بدهم، براي همین دست نیلوفر را گرفت و
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دیروز : سالم و احوالپرسی گفت از اشتباهش خنده ام گرفت چون پشت خط مژگان بود، بعد از
  .می گشت غیبت زده بود، بیچاره مادرت در به در دنبالت باز کجا

  دلیلش رو هم گفت؟ _

دیدي یا باهاش حرف زدي از خونه فراري  آره گفت، ولی اینکه نمی شه هر وقت باباتو _
چه آدم مهمی براي . ها ببینم، در منجالب فرار می ترسم چند روز دیگه اسم تو، توي مجله. بشی

  .خودت می شی

  .نیش عقرب می مونه ه، زبونت مثلمسخر _

  .بودي خوب نگفتی کجا رفته. به جان خودت کمال همنشینی اثر کرده _

  :گفتم نمی خواستم بدونه با دکتر بودم، براي همین بدون اینکه اسمی از دکتر ببرم

  .تو خیابونا ول می گشتم _

اصال این . مدي پیش منحداقل میو. دیوونه اي اون همه ساعت، بابا تو دیگه کی هستی، _
یکی از دوستام شو لباس . داري بریم شو لباس حرفا رو ولش کن، زنگ زدم ببینم حوصله

  .گذاشته

  .ترافیک تو این هوا، االن همه جا _

  .خوب، باشه ما هم بیکاریم _

از خونه مژگان تا خونه ما . و تند تند آماده شدم چون از صبح خونه نشسته بودم قبول کردم
داخل ماشین هر چقدر با خودم . دقایقی طول نکشید که آمد له ي زیادي نبود براي همینفاص

در فکر بودم که یک دفعه . روز قبل رو برایش تعریف کنم کلنجار رفتم نتوانستم ماجراي
  .پیشم، اونوقت خیلی عالی میشد یاسی کاش دیروز هم میومدي: گفت

  چرا؟: متعجب نگاش کردم و پرسیدم

  .تو باز حالت بد میشد و ما به بهانه مریضی تو به دکتر زنگ می زدیم مطمئنمچون  _

مژگان در حالیکه به پشتم می . کردم، آب دهانم به گلوم پرید و به سرفه افتادم یکدفعه هول
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  .مثل اینه آرزوم برآورده شد و تو داري خفه می شی: گفت کوبید

مژگان تو جدي جدي عاشق دکتر : شده گفتمشد با چشماي گرد  بعد از اینکه سرفه ام قطع
  .شدي

عاشق که نه، همچین بگی نگی ازش خوشم اومده و : جواب داد خودش را لوس کرد و
  تو ایرادي داره؟ شخصیتش برام جالبه، از نظر

ایرادي، فقط به گمونم یه خورده  نه چه: در حالیکه در دلم غوغایی بر پا شده بود جواب دادم
  .خوشش اومده باشه دیگه حرفی نمی مونه البته اگر اون هم ازتو .دکتر باشه سن تو بیشتر از

اتاقم پناه ببرم  حالم به کلی دگرگون شده بود و دلم می خواست زودتر به خونه برگردم و به
در عالم . برده بود ولی حیف که امکانش نبود، از طرفی هم ترافیک خیابان حوصله مو سر

نمی کرد متوجه نمی  سم نبود و اگه مژگان با صداي بلند صدامدیگري سیر می کردم و حوا
 .یلسی،یاسی، کدوم باغ سیر می کنی، تلفنت زنگ می زنه: شدم

 .چی، متوجه نشدم: و منگ نگاش کردم گیج

 .میگم موبایلت زنگ می زنه _

 .طفلکی، از دیروز کر هم شده: گرفت و ادامه داد لپمو نیشگون

چون حوصله هیچ کس و هیچ چیزو . کردم، مهرداد بود ره نگاهگوشی رو برداشتم و به شما
 کی بود، چرا جواب ندادي؟: پرسید نداشتم جواب ندادم که مژگان دوباره

 .مزاحم که حوصله اش را ندارم یه  _

ناز نازي من، بگو . مزاحم، حوصله، چی شده کشتیات غرق شده: باال انداخت و گفت ابرویی
 .در بیارماذیتت کرده تا پدرشو  کی

بگیرد چون براي دوستی ارزش  صمیمیت بیش از حد مژگان باعث شد از دست خودم حرصم
کمی بود با هم آشنا شده بودیم  با اینکه مدت. بیش از حدي قائل بودم، مخصوصا براي مژگان

فهمیدیم، از این رو سعی کردم دکتر  ولی خیلی بهم وابسته شده و زبان همدیگه رو خوب می
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 .اموشی بسپارمرو به فر

گذشت ولی از دکتر خبري نبود،گویا فراموش کرده بود که امانتی  دو روزي از آن ماجرا می
نزدیک ظهر بود و در آشپزخانه سخت مشغول . صاحبش برگرداند در نزدش هست باید به

 .رفته بود و من باید تا آمدن نیلوفر نهار و آماده می کردم اینا  بودم، چون مامان خونه دایی
قبل از جواب دادن نگاهی به . شد تند تند دستامو بشورم و به اتاقم بدوم صداي زنگ تلفن باعث

لحظه  .باز قلبم به تپش افتاد، مثل دختر بچه چهارده ساله هیجان داشتم. انداختم، دکتر بود شماره
 .بله بفرمایید: اي درنگ کردم و سپس جواب دادم

 .هستین سالم، حال شما، خوب _

 .سالم، ممنون امري داشتید:به اون راه زدم و گفتمخودمو 

 .موقع مزاحمتون شدم گویا باز بد _

 ببخشید شما؟ _

با خود گفتم از روي شماره ام حتما می  .ببخشید خودمو معرفی نکردم، محمدي هستم _
 .شناسین

 شما خوب. تون رو سیو نکردم براي همین نشناختمتون اوه دکتر شمایید، شرمنده شماره _
 هستید؟

 و سر حال هستید؟ ممنون، شما چطور، خوب _

 .بردین به لطف و مرحمت شما بد نیستم، فکر می کردم منو از یاد _

وقت سر  نه خواهش می کنم، اگه دیر بهتون زنگ زدم عذر می خوام، باور کنید اصال _
شما رو زودتر از  امانتیخاروندن ندارم یا دانشگاهم یا بیمارستان، وگرنه از یادم نرفته و باید 

 امروز عصر وقت دارین؟. اینها پس می دادم

: به سردي جواب دادم. رفتم، پس بخاطر دستبند فقط یادي ازم کرده بود با شنیدن این حرف وا
 .نیستم، اگه می خواین با پیک بفرستین راضی به زحمتتون
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 .صر در خدمتتون باشماگه افتخار بدین ع.نبود نه، نه منظورم این: دستپاچه جواب داد

شما بشم چون می دونم شما وقت اضافی ندارید، درکتون  امکان نداره مزاحم: ناز کردم و گفتم
 .بفرستید می کنم، با پیک برام

حاال قبول می کنید؟  . به خدا منظورم این نبود ، بدم نمی آید یه زنگ تفریحی داشته باشم _
 .سخته تحملم براتون با من بودن حوصلتونو سر می بره و  نکنه 

 .آرامش می دي من از خدامه که با تو باشم، چون بهم: خنده اي از ته دل کردم و در دلم گفتم

 باشه مزاحمتون می شم، چه ساعتی و کجا؟: جواب دادم

 .خیابون منتظرم باشین ساعت هفت سر _

 .پس خداحافظ تا عصر _

 .به امید دیدار _

که خونه خاله مرجان رفته بود زنگ زدم و بهش اطالع دادم و کردن تلفن به مامان  بعد از قطع
هیجان خاصی سراسر وجودمو در بر گرفته بود و . قبل از ساعت هفت به خونه بیاید خواستم
تا ساعت هفت، شش ساعت . داشتم، انگار براي اولین بار می خواستم سر قرار برم اضطراب
رومانی  لوفر به اتاقم پناه بردم و سرمو به خواندنبعد از خوردن ناهار و خوابیدن نی. بود مونده

آخر سر  داخل خونه، این ور و اونور می رفتم،. نزدیک ساعت پنج مامان هم آمد. گرم کردم
انگار براي  سرم گیج رفت، چرا این قدر هولی،: مامان دستمو گرفت و یه جا نشوند و گفت

 .اولین بار می خواي ببینیش

حرف رو تکرار می کنم ولی نمی دونم چرا باز  خودمم مرتب این اتفاقاً: خندیدم و گفتم
 .استرس دارم

این طوري هم وقت زود می گذره و هم کمی از اضطرابت کاسته  پاشو برو یه دوش بگیر، _
 .می شه

وقتی بیرون اومدم بالفاصله موهامو خشک کردم و . بلند شدم و به حمام رفتم فکر بدي نبود و
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. دقیقه بود 45/6وقتی کارم تمام شد ساعت . کردم به آرایش کردن وسواس شروع سپس با
پوشیدم و شال آبی رنگی که با رنگ چشمام همخوانی داشت سرم کردم، سپس از اتاق  پالتومو
خیلی خوشگل شدي، اینطوري می خواي پدر : مامان با دیدنم لبخندي زد و گفت. رفتم  بیرون
 .رو در بیاري دکتر

 .منظوري ندارم اي واي مامان این حرفا چیه، اصالً همچین: گفتم خودمو لوس کردم و

 .خوش بگذره آره قربونت برم می دونم، ما هم این دوران رو گذروندیم، امیدوارم _

برگردم ولی یکدفعه  لحظه اي که می خواستم از درب بیرون برم به یاد تابلو افتادم،خواستم
 .دیگه ه است براي قراربهترین بهان: پشیمان شدم و با خودم گفتم

نمی شد، ولی  داخل کوچه تاریک بود و به راحتی سر کوچه دیده. و بدین ترتیب رهسپار شدم
که ماشینش رو  چند قدمی بیشتر نمانده بود. هرچه جلوتر می رفتم ضربان قلبم بیشتر می شد
دیدنش لبخند زدم،  هم با با دیدنم لبخند زد و من. دیدم، کنار ماشین ایستاده، و تکیه داده بود

چرمی مشکی کوتاه، موهاي  پلیور سفید با شلوار جین و کاپشن. چقدر به خودش رسیده بودو
شده بود به گمونم تاتزه  حالت دارش رو به طرف باال شونه کرده و ریش هایش هم آنکارد

و تو  مخصوصاً با پلیور سفیدش، تیپ و قیافه اش بیشتر از قبل به دلم نشست. اصالح کرده بود
فراموش کردم رو به رویش قرار گرفتم،  اونقدر تو بحرش رفته بودم که. دل بروتر شده بود

از کارم خجالت . محو تماشایش می شدم سالم هم نکردم و اگه اون سالم نمی کرد ساعتها
سالم و احوالپرسی به ماشین اشاره کرد و  کشیدم و به زمین چشم دوختم و سالم کردم، بعد از

 :گفت

 .بخورید بریم، هوا خیلی سرده و ممکنه سرما _

وقتی حرکت کرد  .آرام به سمت ماشین رفتم و سوار شدم. از اینکه به فکرم بود خوشحال شدم
 خوب کجا باید بریم؟: بدون اینکه نگاهم کنه پرسید

 .میزبانید، هر جا که دوست دارید به گمونم شما_
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انتخاب من باشه باید دور و بر دانشگاه یا  اگه به: نگاهی گذرا به صورتم انداخت و گفت
 .بخوریم بیمارستان یه لقمه براي ته بندي

 .از نظر من هیچ اشکالی نداره _

 .اون دفعه انتخاب کنید خواهشا تعارف نکنید، یه جاي خوب مثل _

 دربند خوبه؟ _

 .حتما خوبه، از سلیقه تون پیداست تا حاال نرفتم، اگه شما بگید خوبه _

مسخره ام می کنید، حتما : براي همین گفتم ردم به خاطر دفعه قبل مسخره ام می کنهاحساس ک
 .مرتب بودن لباسام به خاطر لنگه به لنگه بودن کفشام و یا نا

در جهت منفی کار  واي خداي من، فکرتون همیشه: سري به عالمت تاسف تکان داد و گفت
 .می کنه

سلیقه باشین در حالت عادي نمی  هر چقدر هم بد: برگشت و به صورتم خیره شد و ادامه داد
 .تونستین اونطوري کفش بپوشین

 :نتوانست جلوي خنده اش را بگیره و همانطور که می خندید گفت با یاد آوري اون روز

 .جلوي خنده ام رو بگیرم ببخشید که نتونستم _

اونطوري با اون عاقلی  خودمم خنده ام گرفت، چون تجسم گردم در حالت عادي هیچ آدم
 .تناسب نمی تونه کفش بپوشه مگر یک دیوانه

 .باشه بخندین، یه روز هم نوبت من می شه: مسخره ام کنه، گفتم پس نمی توانست

وقتی به . بین مون حاکم شد و تا رسیدن به دربند هیچ کدام حرفی نزدیم دوباره سکوت سنگینی
از پیشنهادي که . ن به سختی باال می رفتیخبندان ماشی پیچید بخاطر برف  خیابان فنا خسرو
 .جاي بدي رو انتخاب کردم، بهتره برگردیم: پشیمون شدم و گفتم کرده بودم

 چرا؟ _

 اینک هر چه باالتر بریم حرکت ماشین سخت تر می شه، با این برف و یخبندان عجب براي _
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 .پیشنهادي دادم اصال به خاطرم نرسید

تر می رسیم، من عادت ندارم از نیمه راه  م یه خورده دیرنه می ریم ما که عجله نداری _
 .باشه پیداست جاي قشنگی باید. برگردم

شکل و  باور کردن بعضی از حرفهاي دکتر برام سخت بود چطور امکان داشت پسري با این
برگشته و به  من که باورم نمی شد، همین طور که. دختر نداشته باشه شمایل و شغل، دوست 

لبش بود  در حالیکه لبخند گوشه. ه شده و در فکر بودم صدایش از جاپراندمصورتش خیر
 :پرسید

 .بشید چه چیزي باعث شده که اینطور متفکرانه به صورتم خیره _

 .هیچی :از اینکه مچم را گرفته بود خجالت کشیدم، به جلو چشم دوختم و جواب دادم

 .بودیدهیچی که نشد حرف، چون خیلی با خودتون درگیر  _

 رو میگید، یعنی ناراحت نمی شید؟ اگه بپرسم راستش _

 کدومشون؟ حاال باید راستش رو بگم یا ناراحت نشم، _

 :کردمو گفتم گویا با حرفهاش امشب قصد داشت کالفه ام کند، از این رو خودمو آماده

 .نمی تونم باور کنم شما دوست دختر ندارید، یعنی غیر ممکنه _

 .زمین بذارید بعد، تا من بتونم جواب بدم اول اون چوب رو _

 .کدوم چوب، گویا شما امشب حال مساعدي ندارین: گفتم حیران نگاهش کردم و

خیلی هم خوبه، منظورم ابروهاتونه، چنان ابروهاتونو گره کردید و  چرا: باز خندید و جواب داد
 .لحظه ترسیدم با اخم گفتید که یک

 .دست می دم ببخشید، بعضی موقعها کنترل خودمو از: از شوخیش منهم خندیدم و گفتم

صبر و طاقتم  همان در که شما زود از کوره در می رید من هم خونسرد و ریلکس هستم و _
 .زیاده

 .خوش به حالتون _
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قسم یخورم تا شما باور کنید، به خدایی که اون باال  خوب حاال جواب سوال شما، به چی باید _
 .حاال باور کردید چون دلیلی نداره دروغ بگم.ندارم شاهدمونه من دوست دختر

با من هم بر . می گفت دلیلی هم براي دروغ گفتن نداشت چون قسم خورد قانع شدم، راست
باید پنهون می کرد، به دنبال من هم راه نیفتاه بود که  حسب تصادف آشنا شده بود پس چرا

 هنوز باور نکردید؟: پرسیدفرو رفته بودم که  باز به فکر. بخواهد پنهان کند

 .چرا _

 .رفتید پس چرا توفکر فرو _

 .به حرفهاي شما فکر می کردم _

  چی دوست پسر ندارید؟ حاال نوبت منه که از شما بپرسم، شما _

دیوونه مگه  واي خداي من عجب سوالی کرد چه جوابی باید می دادم، با خودم گفتم دختره
و بیراه  هر چی بد. داري که خودت هم گیر بیفتیمرض داشتی که ازش بپرسی دوست دختر 

را  خوشبختانه خودش متوجه شد که درگیرم و به نوعی مسیر حرف. بود نثار خودم کردم
  .از بیکاري و خونه نشستن حوصله تون سر نمی ره: عوض کرد و پرسید

قات چرا گاهی او: مجبور به جواب دادن نبودم خوشحال شدم و فورا جواب دادم از اینکه
می ره، گاهی اوقات هم نه، چون بعضی روزها دوست دارم تنها باشم و اونجور  حوصله ام سر
اتاقم می رم و ساعتها بیرون نمی آیم یعنی فقط موقعی که مامان براي غذا خوردن  موقعها به
 .می کنه بیرون میرم صدام

 چرا، اون همه ساعت تو اتاقتون چیکار می کنین؟ _

 این: با دست اشاره کردم و گفتم. بدم به رستوران مورد دلخواهم رسیدیم اینکه جواب قبل از

 .رستوران خیلی با صفاست

پیاده شدیم، زمین و درختان . داشت ماشین رو به محوطه رستوران هدایت کرده و گوشه اي نگه
ین بی توجه به لیز بودن زم. وجد می آورد پوشیده از برف بود و دیدن این مناظر همیشه منو به
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بلند چکمه هام سر خوردم و اگه دکتر به موقع بازویم  به راه افتادم که یک دفعه به خاطر پاشنه
ممنون، اگه به : نگاه محبت آمیزي بهش کردم و گفتم. خوردم را نمی گرفت با کله زمین می
 .صورتم خونی بود دادم نمی رسیدید االن سر و

در واقع در عالم دیگري  .ن قدمهاتون شل بودبراي اینکه احتمال می دادم زمین بخورید چو _
 .سیر می کردید

درست رو به . لحظه موقعیتم رو فراموش کردم از شنیدن این حرف چنان به وجد آمدم که یک
دلم . در چشماي سیاه و گیرایش سو سو می زد رویش ایستادم و به چشمانش خیره شدم، محبت

نگاش می کردم یک دفعه دکتر سرش را  همین طور که. می خواست بغلش کنم و ببوسمش
است، نفس بلندي کشیدم و به سمت  پایین انداخت فهمیدم اي حرکتم باعث معذب شدنش شده
آرام .طنین صدایش گوشم را نوازش کرد پله هاي رستوران برگشتم، بی حواس باال می رفتم که

 .خطرناکه مواظب باشین، پله ها هم لیز و: گفت

تخت نشستم،  امهاي محکم خودمو به تخت کنار شومینه رساندم و لبهسري تکان دادم و با گ
رو که از  روي نگاه کردن نداشتم، پاهایم. ولی اون کفشاشو در آورد و گوشه تخت نشست

هشت ونه  بعضی موقعها فکر می کنم یه دختر بچه: تخت آویزان بود تاب می دادم که گفت
 .بخورید ساله هستین؟ فکر می کنید اینجوري راحت غذا

لحظاتی به . پایین بود چکمه هایم رو در آوردم و همان گوشه نشستم همان طور که سرم
کجا بودیم، آهان : غذا رو دادیم و باز هم سکوت تا اینکه دکتر پرسید سکوت گذشت، سفارش

 .می گفتم اون همه ساعت تو اتاقتون چیکار می کنید یادم اومد، داشتم

رو تختم دراز می کشم و : منظره بیرون چشم دوختم و جواب دادم هسرمو بلد کردم و از شیشه ب
 .فکر می کنم

 به چی فکر می کنید؟: فرو رفت و سپس پرسید به فکر

 .زندگی چه ارزشی داره، جز پوچی و بیهودگی به اینکه براي چی بدنیا اومدیم و _
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به نظر من هر کسی  .منفیه، چرا این همه سخت می گیرین چرا دیدگاهتون به زندگی اینقدر _
 .کنه نا خود آگاه به بن بست می رسه، اصال دیوونه می شه یه چند ساعتی یه جا بشینه و فکر

 .هم اگه به جاي من بودید قاتی می کردید شما: پوز خندي زدم و گفتم

چرا از یه . می کردم تا کمتر فکر کنم من اگه جاي شما بودم به نوعی سرمو گرم _
 .گیرید روانشناسی کمک نمی

 .یعنی می گید من دیوونه ام، دستتون درد نکنه: اخم گفتم به شوخی ولی با

دور از : خندیدم و گفتم. همچین غلطی مردم، چرا فکرتون همه اش منفیه استغفراهللا ، من کی _
راستش رفته ام ولی یه مشت داروي خواب . خواستم باهاتون شوخی کرده باشم جون، من هم
 .درد من درمون نداره و بیچاره مامان هم از دستم عاجز شده اما آور بهم دادن،

موقع خوردن . غذا رو آورد و شکر خدا از موعظه کردن دکتر رها شدم همان لحظه گارسون
. می کردم، به فکر فرو رفته بود و هراز گاهی یک قاشق غذا می خورد غذا زیر چشمی نگاهش

 .کنیدتو کدوم باغ سیرمی : پرسیدم طاقت نیاوردم و

 .نبودم، به حرفهاي شما فکر می کردم باغ  تو: سرش رو باال گرفت و لبخند زنان جواب داد

رو به خودش مشغول می کنه، به هیچ وجه حرف  اگه می دونستم حرفهام اینقدر فکر شما _
نمی گید تا من مجبور بشم براتون روضه بخونم تا  راستی چرا شما از خودتون چیزي. نمی زدم
 .یی با من پشیمون بشیداز آشنا

 ممنونم که منو الیق درد و دل کردن دونستید و. شما روضه نمی خونید که من پشیمون بشم _

 .شده اگه من حرفی نمی زنم براي اینکه زندگیم تو کتاب خالصه. من از این بابت خوشحالم

 تو خانوادتون همه مثل شما درسخون هستن؟ _

سه تا هم . همه شون شغل پدرمو ادامه دادن و وارد بازار شدنکه  نه، پنج برادر بزرگتر دارم _
 .خونه دارن و فقط یکیشون که یکسال از من بزرگتره، معلمه خواهر دارم، دو تاشون

واي خوش به : در حالیکه می خندیدم گفتم. و برادر خوشم آمد از داشتن این همه خواهر
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 ن، پس شما ته تغاري هستین؟وقتی همه دور هم جمع می شی حالتون، چه جالب می شه

براي فرار از سر و صداي بچه ها بیشتر . من آخرین فرزند هستم بله،: سري تکان داد و گفت
  .خونمون می رفتم تا راحت بتونم درس بخونم اوقات تو بهار خواب

 دیرتون شده؟: ساعت انداختم که فورا پرسید بعد از تمام شدن غذامون، نگاهی به

 .باید خونه باشم فرصت دارم یعنی ساعت دهیک ساعت دیگه  _

 .اگه مایل باشین یه چایی بخوریم و بعد بریم _

در بین راه . رو ترك کردیم بعد از خوردن چایی، رستوران. مثبت تکان دادم سرمو به نشانه
  روزهاي جمعه برنامه خاصی دارین؟ :پرسید

   نه چطور؟ _

تم اگه شما هم دوست داشته باشین این هفته با ما میرم کوه، گف من روزهاي جمعه با دوستام _
 .همراه باشید

 نه مزاحمتون نمی شم، بین چند تا پسر به تنهایی راحت: اي فکر کردم و سپس گفتم لحظه

 .نیستم

همراهی با ما نه  مطمئنم از. دوستاي من فقط پسر نیستن، بینشون دختر هم هست: خدید و گفت
 .لکه بهتون خوش می گذرهتنها معذب و ناراحت نمی شید ب

آب زیر : این حرف چشمامو تنگ کردم و نگاهش کردم و زیر لب زمزمه کردم با شنیدن
 .دوست دختر ندارم کاه، میگه من

در ضمن از . فرمان نمی ده خیلی کج خیالین، مغز شما در جهت مثبت: قاه قاه خندید و گفت
 .این به بعد، یادتون باشه که گوشهاي من خیلی تیزه

از خجالت صورتم داغ شد، شیشه رو کمی پایین کشیدم تا . نمی کردم حرفمو شنیده باشه فکر
هر دومون ساکت بودیم، وقتی سر خیابان ترمز کرد نفس راحتی کشیدم و . خنک شوم کمی
 بفرمایید این هم: اینکه پیاده بشوم دستبندمو از جیبش در آورد و بطرفم گرفت و گفت قبل از
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 .امانتی شما

 .ممنون _

سالم برسونید و از طرف من براي روز  یاسی خانم، به مژگان خانم: خواستم پیاده شوم که گفت
چون شمارشونو ندارم به شما زحمت می . بودن جمعه ایشون رو هم دعوت کنید البته اگه مایل

 .دم

حتما هیچ زحمتی نداره، خیلی هم : زنان گفتم حرصم گرفت ولی براي حفظ ظاهر لبخند
 .خوشحال می شه

بخاطر شام هم : به درون آشفته ام نبره، قبل از اینکه درب و ببندم گفتم سریع پیاده شدم تا پی
 .خوبی بود، خداحافظ شب. ممنون

 .جمعه خواهش می کنم، براي من هم شب خوبی بود، خداحافظ تا روز _

گوشهاي  ا اونپیاده شدم، اونقدر عصبانی بودم که دلم می خواست درب و محکم بکوبم ت
اینکه  وقتی جلوي درب رسیدم، بی توجه به. از حرص شروع کردم به دویدن. تیزش کر بشه

بود و شام  شبم رو خراب کرده. هنوز سر خیابان ایستاده، درب و باز کردم و به داخل رفتم
 وقتی. تشکر کنم نداشت که ازش دوباره                           کوفتم شده بود، پس دلیلی

جواب داد، به سمت  سالم کردم، اون هم. وارد خونه شدم، مامان مشغول تماشاي سریال بود
 خوش گذشت؟: اتاقم می رفتم که پرسید

پریشونم با خبر بشه، همان طور که به طرف اتاق می رفتم جواب  از دل چون نمی خواستم 
 .اي بد نبود: دادم

 .ودتو حبس کنکجا داري میري؟ بیا چند لحظه بشین بعد برو خ _

 .لباسامو عوض کنم بیام، چشم .قصد حبس کردن ندارم _

به محض . کردم و سپس پیش مامان رفتم براي اینکه به آرامش برسم آرام آرام لباسامو عوض
 خوب تعریف کن ببینم چی شد؟: نشستن گفت
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 .نبود چیزي بشه، رفتیم دربند شام خوردیم بعد برگشتیم قرار _

 .که با هم بودین اصال حرفی نزدین چند ساعتهمین، یعنی تواین _

الل که نبودم، البته اگه الل هم بودیم با  :خنده ام گرفت، در حالیکه می خندیدم جواب دادم
می زدم چون همش سوال می کرد مثل مجرمی  بیشتر از اون من حرف. اشاره حرف می زدیم

 .که ازش باز جویی می کنن

یعنی چی؟ همچین می گی احساس می کنم با یه آدم : نگام کرد و پرسید مامان با تعجب
 .راضی طرفی مغرور و از خود

 .جوري نیست نه بابا، بد بخت این: از تشبیه مامان، خنده اي از ته دل کردم و گفتم

 .پس حتما حرفی زده که بهت بر خورده _

داشت، ولی  مامان به نوعی سعی در نصیحتم. برایش تعریف کردم نه اي گفتم و مختصر و مفید
شاید هم فکرم در حول و هوش مژگان و دکتر می . بود حیف که درکش براي من سخت

نگاهی به گوشیم . شدم و به ماواي تنهاییم پناه بردم وقتی حرفهاش تمام شد بلند. چرخید
اولی از طرف مهرداد بود که نوشته بود، بی معرفت یه خورده  انداختم دو تا مسیج آمده بود

براي اینکه حوصله تو : با خودم گفتم. زنگ میزنم جواب نمی دي گیر، چرا هر چیتحویلمون ب
 .تکراري شده ندارم، حرفات برام

وقتی زمین لیزه نباید  مسیج دومی مربوط به دکتر بود که نوشته بود، دخترخوب و بی احتیاط
 .دوید

چه، دلم می خواد به تو : و گفتم با عصبانیت گوشی رو روي تخت کوبیدم و شکلکی در آوردم
 .اصال تو چه کاره اي که امر می کنی. می دوم

 حیف اون، تو. بیچاره، بده که اینقدر به فکر سالمتیته: چیزي در دلم فریاد زد و گفت ولی

 .لیاقت نداري، همون بهتر که بره سراغ مژگان

  .قحط نیست درك، پسر که  به: مثل دیوانه ها به خودم جواب دادم



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ١١۶ صفحھ

. باز کردم شده بودم و سخت کالفه، براي همین بلند شدم وآهسته درب وبا خودم درگیر 
برداشتم و دوباره  چراغها همه خاموش بودند، پاورچین پاورچین به آشپزخانه رفتم و لیوان و یخ

فکر و خیال و افراط ، سست  به اتاقم برگشتم و نوشیدنی انرژي زا را داخل لیوان خالی کردم از
 .شدم و نمی دانم کی خوابم برد بی حال روي تخت ولو

وقتی چشم باز کردم سرم به شدت درد می کرد، به حدي که قادر به باز کردن چشمام  صبح
 به زور از روي تخت بلند شدم، اول مالفه تخت را که در اثر بی احتیاطی مقداري از .نبودم

 خت پنهان کردمنوشابه رویش ریخته بود جمع کردم و سر جاش گذاشتم سپس لیوان رو زیر ت

نشستم  بعد حوله ام رو برداشتم و به حمام رفتم و زیر دوش. تا سر فرصت به آشپزخانه ببرم
. درد می کرد وقتی بیرون آمدم باز سرم. چون اگه مامان منو با اون وضع می دید حتما میفهمید

مدرسه نیلوفر  مامان به از شانسم،. از اتاق بیرون رفتم و با دیدن متن روي یخچال خوشحال شدم
بعد هم دو تا مسکن خوردم تا  از قفسه کلوچه اي برداشتم و با یک لیوان شیر خوردم،.رفته بود

مامان هم آمد، با دیدن قیافه ام  روي کاناپه دراز کشیده بودم که. شاید از سر دردم کم بشه
 خواب دیدي؟: پرسید

 نه، چطور؟ _

مثل بابات خواب دیدي، اون هر وقت خواب  گفتم شاید. تو همه، براي همین آخه اخمهات _
 .سخت بود می دید تحملش

گفتم و دوباره به  درست زمانی که حال نداشتم مامان دست روي نقطه ضعفم گذاشته بود، آهی
کمک مسکن ها، پلکهام  اونقدر به سقف چشم دوختم که با ذهنی آشفته و به. اتاقم پناه بردم
نبودم، کنار دره اي ایستاده بودم  خواب هم راحت                              توي. رو هم افتاد

 .در این لحظه شکر خدا از خواب پریدم .که یک دفعه زیر پایم خالی شد و به پایین پرت شدم

با یاد آوري خوابی . انداختم، هوا کامال تاریک شده بود نگاهی به پنجره. قلبم به شدت می تپید
یاسی موقع غروب نخواب، خواب : مامان افتادم، همیشه می گفت که دیده بودم به یاد حرف
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 .شه آدم اذیت می. شیطونه

پریشونم  سرم نه تنها خوب نشده بود بلکه بیش از پیش هم درد می کرد، دستی به موهاي
رفتم، نیلوفر  سپس به هال. کشیدم و کورمال کورمال بطرف کلید رفتم و چراغ رو روشن کردم

خواب  یاسی، مثل خرس به: وقتی چشمش بهم افتاد، خندید و گفت.داشت بازي می کرد
 .زمستونی رفته بودي

نیلو، باز تو : بود، داد زد و گفت قبل از اینکه من حرفی بزنم مامان از اتاقی که مشغول کار
 .حرف زدي

 .می گه از صبح همش خوابیدم مامان، خوب بچه راست: در جوابش گفتم

خرسی بهت نشون بدم که حظ  صبر کن: بغلش کردم و گفتمسپس به طرف نیلوفر رفتم و 
 .کنی

خندید که من هم به وجد آمدم، یه خورده  شروع به قلقلک دادنش کردم چنان با صداي بلند می
: حسابی خسته شد، روي زمین نشست و گفت بعد از اینکه. که بازي کردیم سر حال شدم

 .یاسی، جون من بس کن، دلم درد گرفت

 پس بیا بریم تا من شام و نهارمو بخورم، تو هم شامت: فتم و بلند کردم و گفتمگر دستش رو

 .رو

چون  .بعد از گرم کردن غذا، مامان رو هم صدا کردم و سه تایی مشغول خوردن غذا شدیم
. زد هنوز سر میز نشسته بودیم که تلفن زنگ. حسابی گرسنه ام شده بود خیلی بهم چسبید

 .داره باهات کار. یاسی، مژگان جونه: د و جواب داد، سپس گفتنیلوفر زودتر از ما دوی

سرشار از انرژي  به محض الو گفتن، با صدایی که. از مامان تشکر کردم و به طرف تلفن رفتم
اگه . خورده بخواب جون مژگان اگه وقت کردي یه. به به خانم خانما، ساعت خواب: بود گفت

 .اعصاب می گیرياینطوري پیش بري از بی خوابی ضعف 

 چشم، تو از کجا فهمیدي؟: جواب دادم خنده کنان
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فهمی چند تا میس کال داري،دست کم نه، ده  عزیزم، اگه یه نگاهی به گوشیت بندازي می _
خوب . گفتی، از این رو مزاحم مریم جون شدم فکر کردم به سالمتی دار فانی رو وداع. تا

 مرگت شده بود؟ هخانمی دلیل این بی خوابی چی بود، باز چ

 .علت خاصی نداشت، یه خورده سرم درد می کرد _

 .زیاده روي کرده بودي ببینم باز دیشب _

 .اوهوم _

 .پیش غیبتت رو می کردیم همه اش از بیکاریه، اتفاقا جات خالی یک ساعت _

  :میان حرفش پریدم و پرسیدم یک لحظه پیش خودم فکر کردم حتما با دکتر، از این رو به

 با کی؟ _

 .خوب دختر خل وچل با مامانت _

 چی می گفتین؟ خوب _

 .می گم، مگه تو زبانت فول نیست _

 .خوب _

 .الحمداهللا از بس که چت کردي وارد شدي کامپیوتر هم _

 .بزن خوب، مسخره بازي در نیار و حرف آخرتو _

وقتی پیشم  طورياین . خوب به جمالت، توي شرکت ما به یه دیوونه اي مثل تو نیاز دارن _
 باشی خیالم راحته، حاال نظرت چیه؟

 .کنم نمی دونم مادر بزرگ باید فکر _

 .خره فکر کردن نداره _

 :عقلم بر احساسم غلبه کرد و گفتم دو دل بودم که پیغام دکتر رو برسونم یا نه، آخر

 .کوهنوردي مژگان روز جمعه از آدماي بیکار دعوت کردن برن _

قبول می کنم که  از طرف کدوم تیم، اسم و رسم داره، چون در صورتی: خیلی جدي جواب داد
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 .در خور شان بنده باشه در غیر این صورت معذورم

 .محمدي از طرف تیم دکتر _

تو خبر داده  راستی مارمولک چی شده به. بله بله، حتما قبول می کنم: هورایی کشید و گفت
 !هان؟

 .فتاده بودبراي اینکه دستبندم تو بیمارستان ا _

 .یاسی یه لحظه دلم هري ریخت، گفتم حتما با تو رو هم ریخته به جان _

 .نترس، خیالت آسوده باشه همچین خبري نیست نه: خندیدم و گفتم

 .آه خدایا شکرت _

تلفن با مامان راجع به پیشنهاد مژگان صحبت کردم، اول یه خورده ناز و نوز  بعد از قطع کردن
ی دونستم بر خالف میل باطنی اش راضی به کار کردن من شد و براي م. قبول کرد کرد سپس
 روز پنج شنبه مامان از صبح براي کمک به خونه خاله. الکم بیرون بیام زیر بار رفت اینکه از

آماده  من و نیلوفر هم عصر بعد از اینکه. مرجان رفته بود چون شب بخاطر سامان مهمانی داشت
هم از  راه یک دفعه بخاطرم رسید کادویی براي سامان تهیه کنم،در بین . شدیم راهی شدیم

خریدي بود،  نزدیک خونه خاله مرکز. سربازي برگشته بود و هم اینکه باهام قهر کرده بود
پرت براي  جلوي پاساژ پیاده شدیم، بعد از کلی گشتن عطري براي سامان و مقداري خرت و

وقتی به اونجا  .هم دسته گلی براي خاله خریدیم سر راهمون. نیلوفر خریده و بیرون اومدیم
عزیزم : گوشم گفت خاله با دیدن دسته گل به شوخی در. رسیدیم بیشتر مهمانها آمده بودند

 .معموال پسرا به خواستگاري دخترا می رن

 حاال شازده دوماد کجاست، اومده یا نه؟. این دفعه بر عکس شده :چشمکی زدم و جواب دادم

 .شومینه بغ کرده و نشسته وشه کنارآره اون گ _

سالم و احوالپرسی با مهمانها یکراست  بعد از. دسته گل رو به دست خاله دادم و به سالن رفتم
با اخم جواب داد، عطر رو بطرفش گرفتم و  .پیش سامان رفتم و جلویش ایستادم و سالم کردم



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ١٢٠ صفحھ

 .نی نی کوچولواخالق، باهام قهري  بد. بفرمایید قابل شما رو نداره: گفتم

 .بده به همون مژگان جونت ممنون، لطف کن ببر: همانطور با اخم جواب داد

روي یخم کنی، مخصوصا با  می خواي این طوري جلوي همه سنگ. آخه براي تو خریدم _
 .اون دختر خاله لوست

: از این عملش حرصم گرفت براي همین گفتم. گرفت بدون اینکه اخمهاشو باز کنه کادو رو
. عزیزي، اگه ادامه بدي همین االن از اینجا میذارم و می رم مان به جان خودت که خیلی برامسا

 .مامان بزرگ رو خودت باید بدي اون وقت جواب مامان و

   .خواهشا منو با اونا در ننداز.ام ببخشید، آشتی آشتی: دستش رو بطرفم دراز کرد و گفت

از هر دري حرف می زدیم که . صحبت کردیم به بعد منو در کنار خودش نشوند و با هم شروع
ام حبس شد، روشن کردم و خیلی عادي  تلفنم زنگ زد با دیدن شماره دکتر نفس تو سینه

 .سالم مژگان جون، چطوري، خوبی: گفتم

 .مثل اینکه نمی تونین حرف بزنین. شما خوب هستین سالم _

 .دقیقا _

توچال . جلوي ورودي بام تهران منتظر هستمنمی شم، فردا ساعت شش  پس زیاد مزاحمتون _
 .شب خوش. میریم 

 .حتما شب تو هم به خیر _

 چیکار داشت؟ :سامان که تمام حواسش به من بود بعد از قطع کردن، پرسید

 .بی حوصله بود می گفت شب بیا پیش من، یه خورده: لحظه اي فکر کردم و بعد جواب دادم

 .این روزا خیلی با هم صمیمی شدین _

 .چیکار کنیم دیگه _

 نیلوفر اصرار می کرد که شب به خونه مامان بزرگ. از رفتن مهمانها آماده رفتن شدیم بعد

و  یاسی، تو ماشین: مامان کمی فکر کرد و سپس گفت. با التماس به مامان نگاه کردم. بریم
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 .بردار و برو

 یاسی مگه تو با ما نمی آیی؟: بابا بزرگ در جواب مامان پرسید

 .بابا بزرگ به دوستم مژگان قول دادم شب برم پیشش، ولی فردا می آم _

همراه اونا به کرج رفتند و من هم به خونه برگشتم، چون از تنهایی می ترسیدم  مامان و نیلوفر
 االجبار به مژگان مسیج دادم که خوابی؟ با

 داشتی؟ نه، کاري: اون هم فورا جواب داد

 .می ریم بیایی پیشم، چون تنهام، صبح هم از اینجا با هممی خواستم ببینم می تونی  _

 .منتظرم باش، می آم _

چون در کنار هم بودیم . راحتی کشیدم نیم ساعتی طول کشید که مژگان آمد، با آمدنش نفس
سر ساعت شیش در محل قرار . نشستیم و گرم صحبت، خواب از سرمان پریده و تا صبح بیدار

  :انرژي مضاعف گفت مژگان با. ز نیامده بودحاضر بودیم ولی دکتر هنو

االن از خوشحالی دارم  بعد از جدایی از محسن دل و دماغ این جور جاها رو نداشتم ولی _
 .پرواز می کنم

ساعت بعد از ما، دکتر هم با تاکسی از راه رسید  نیم. انرژي مژگان به من هم سرایت کرده بود
 .برم ، تو چقدر نازي قربونت: مژگان به محض دیدنش آرام گفت

نیاوردم چون تصمیم گرفته  متعجب نگاش کردم، با اینکه دلم به در اومد ولی به روي خودم
  :کرد و گفت دکتر وقتی کنارمان رسید سالم. بودم روز خوبی رو سپري کنم

 .ببخشید که دیر کردم، هر کاري کردم ماشین روشن نشد _

 راحت نکنید ما مشغول صحبت بودیم و متوجه تاخیر شماخودتونو نا: جوابش گفت مژگان در

 .نشدیم

 .اگه آماده اید حرکت کنیم: دکتر
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 دوستاتون نیومدن؟: اینکه نگاهش کنم پرسیدم من که تا اون لحظه ساکت بودم بدون

  .منتظرن چرا، اونا جاي همیشگی: دکتر

تکان داد و رو به  دستی بعد از پارك کردن ماشین، وقتی پیاده شدیم دکتر با دیدن دوستانش
  :ما گفت

 .بچه ها اونجا ایستادن _

وقتی . کرد نگاه کردم، چهار دختر سه پسر منتظر ایستاده بودند به سمتی که دکتر اشاره می
 .بچه ها امروز دو تا مهمون داریم: به آنها گفت کنارشون رسیدیم دکتر رو

ه قد متوسط و صورتی سبزه و با پسري ک. معرفی کردند بعد از خوش آمدگویی، خودشان را
  .کرد نمکی داشت خودش را ارسالن معرفی

 .خوشبختم، منم مژگان هستم: مژگان زودتر از من گفت

 .من هم یاسمن هستم: کردم و گفتم دستمو به طرفش دراز

از . میزه بود سجاد معرفی کرد دومین پسر خودش را مهدي و دیگري هم که خیلی ریزه
بلندي داشت ابتدا خودش را معرفی  خیلی خوشگل بود و قیافه شرقی و قددخترها الهام که 

رضا پس امید کو، چرا : معارفه ، سجاد پرسید کرد، بقیه فاطمه، شیرین ، مینو، بعد از مراسم
  نیومده؟

 .، براي همین رفته زیر پتو، می دونی که چقدر کولیه یه کوچولو سرما خورده بود _

 ببخشید شما همتون پزشک هستید؟ :قبل از حرکت مژگان گفت

 .با اجازتون: مهدي زودتر از همه جواب داد

 .ما چطوري شما رو صدا بزنیم، مگه شماره بندي بکنیم. اینطوري خیلی مشکله مژگان

 .تره نیازي به این کار نیست به اسم صدا کنید، بهتر و خودمانی: لبخندي زد و گفت مینو

رفتیم هوا سردتر می  هرچه باال تر می. د، سپس به راه افتادیمبقیه هم حرف مینو رو تأیید کردن
براي همین آخر . را بکند شب بیداري و سوز هوا، باعث شده بود که دلم هواي تخت و پتو. شد
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با دیدنم از حرکت ایستاده ،  دکتر به عقب برگشت و. از همه سالنه سالنه قدم بر می داشتم
 ده؟چیزي ش: وقتی کنارش ایستادم پرسید

 .نه: نگاهش کنم جواب دادم  بدون اینکه

 پس چرا عقب موندین؟ _

 .من همیشه از قافله عقب می مونم: گفتم نا خود اگاه از دهانم پرید و

 می تونم یاسی صدات کنم؟: گفت لحظه اي ایستاد و به صورتم نگاه کرد و

 از من دلخوري؟ حس می کنم: سرم را به نشانه مصثبت تکان دادم که گفت

 کنید؟ چرا اینطوري فکر می. نه چرا؟ دلیلی نداره از شما دلخور یباشم _

 .نمی دونم حسم اینو میگه _

 .بایستیم ایندفعه خیلی از قافله عقب می مونیم اگه اینجا: نگاهی به بقیه انداختم و گفتم

 .تر ، بریم پس یه خورده سریع. حق با شماست _

کنار فاطمه و سجاد رفتم و  از دکتر فاصله گرفته و به. رسیدیمقدمهامونو تندتر کرده و به بقیه 
بغل دست دکتر راه می رفت  با اونها گرم صحبت شدم ولی همه حواسم به مژگان که درست

با هم آشنا هستند و این  قصد دلبري داشت، چنان گرم صحبت بودند که گویا سالهاست. بود
بود ندیدم، کم مونده بود با کله  که جلوي پایم از این رو سنگی را. حسادت منو بر می انگیخت

 :لبخند می زد گفت زمین بخورم که فاطمه سریع دستمو گرفت و در حالی که

 .یاسی جون حواست کجاست، کم مونده بود پرت بشی پایین _

دست و پا چلفتی بودن خودم حرصم گرفت، چون درست در لبه کوه قرار داشتم، به صداي  از
 یاسی چی: گفتن فاطمه، بقیه از حرکت ایستادند و مژگان به کنارم آمد و گفتفاطمه زهرا  یا

  شد؟

 .یه لحظه چشمام سیاهی رفت: به دروغ گفتم

 .خوابیه مژگان به خاطر بی
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 چرا نخوابیده؟: دکتر ابرویش را باال برد و پرسید

 .ی می خوندچون تا وقتی که بیاییم یاسی داشت برام الالی: زد و گفت مژگان لبخند ملیحی

 .بهتره دیگه حرکت کنیم: سپس روبه بقیه گفتم. کردم با حرص نگاهش

فالکس کوچکی در آورد و کمی چایی داخل لیوان ریخت و   مهدي از توي کوله پشتی اش
لیوان را گرفتم و خوردم، سپس به راه . بخور تا خوابت بپره بیا اینو: به طرفم گرفت و گفت

تو که به اخالق اینا وارد : دم بر می داشت، آهسته در گوشش گفتم ق مژگان در کنارم. افتادیم
شاید از این کارا . لزومی داشت که بهشون بگی تا صبح چه غلطی می کردیم نیستی ، پس چه

 .نیاد خوششون

 .در ضمن اینا خیلی خوب و خونگرمند. خوب چرا می زنی، حواسم نبود _

 گفتی؟چی بهش می .از صحبتاتون پیداست بله _

 .کندن سخت تره ولی یاسی از کوه: مایوس ادامه داد و گفت

 چرا؟ _

حرف می زنم اون از بیابون، من دارم  من دارم از باغ و بوستان. براي اینکه طرف خیلی شوته _
 .آدما از گل و بلبل می گم اون از دل و قلوه

شیرین رو به  تند ویک دفعه با صداي بلند زدم زیر خنده که همشون با تعجب به عقب برگش
 مژگان چیکار کردي که خواب یاسمن پرید؟: مژگان گفت

 .از مهدي بپرس، مربوط به چایی اونه: مهدي اشاره کرد و گفت مژگان با لودگی به

شده بودم و نمی توانستم راه بروم، مژگان دستش را در بازوم انداخت و  من از خنده روده بر
 .این چه خنده اي بود. و آب می داديبر سرت داشتی بند ر خاك: آرام گفت

 .ها،ها،ها: گفت بعد اداي منو درآورد و

 .لوس نشو، تقصیر خودته _

 .من برم کنارش، تو هم برو پیش جغله خوب حاال یه خورده تند تر بیا تا _
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 .ثانیا بهتر از اونو پیدا نکردي خیلی لوسی، اوال اون نامزد فاطمه است و _

من از وقتی که . درشته، اون یه وجبه فاطمه. صال بهم نمی آنجون من راست می گی، ا _
 .بشه یکی باید بغلش کنه دیدمش همه اش فکر می کنم اگه سجاد یه روزي جراح

تقریبا چاقی داشت ولی سجاد  مقایسه کردم، حق با مژگان بود چون فاطمه قد متوسط و بدنی
دوباره توجه بقیه رو جلب کردم که  و باز نتوانستم جلوي خندمو بگیرم. الغر و کوتاه قد بود
 دي؟ باز چیکارش کردي؟ قلقلکش می: این بار الهام پرسید

 .بلند بگ تا بقیه هم بخندند: نگاه به مژگان کردم و گفتم

اصال تقصیر منه که در حقت خوبی می کنم تا خواب از سرت : و گفت نگاهم کرد چپ چپ
 .نشی بپره جوون مرگ

خیلی وقته دوست  با مژگان: رفت و الهام هم به کنار من آمد و پرسیدبه حالت قهر پیش دکتر 
 هستین؟

 .تقریبا یک سالی میشه _

 .با هم دوست هستین جدي، من فکر کردم خیلی وقته _

 .شدیم نه، ولی زبون همدیگر رو خوب می فهمیم و خیلی زود با هم اخت _

 .ه که نیستینراستی با رضا کجا آشنا شدین، چون از بچه هاي دانشگا _

 .دو هفته اي می شه که با هم آشنا شدیم. نه، مریض دکتر بودم _

جدي، آخه رضا حاال حاالها با کسی صمیمی نمی شه، تعجب می : گفت حیران نگاهم کرد و
 .کنم

. اگه نمی شناختمش می گفتم حتما بخاطر مژگان، ولی از رضا بعیده: گفت کمی فکر کرد و
 .ست و ما بی خبریمهم خبري ه نمی دونم شاید

تسکین پیدا کردم،البته حرفهاي الهام  آه از نهادم بر آمد ولی با یاد آوري حرف مژگان کمی
براي خودم راه می رفتم که یک دفعه یکی از  بی توجه به بقیه. مدام تو مغزم تکرار می شد
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جا؟ همشیره ک: با چشمهاي گرد شده گفت مژگان. پشت کاپشنم را کشید، به عقب برگشتم
 .نفسی تازه کنیم باز که رفتی فضا، نا سالمتی ما ایستادیم تا

خودم خنده ام گرفت و  از کار. نگاهشون کردم، دیدم ایستادن و خنده کنان نگاهم می کنند
 نکنه باز خواب بودي؟: اینبار شیرین پرسید

 .نه، حواسم نبود: فرستادم و گفتم نفسی بیرون

 .جمع باشه، وگرنه پرت می شی پایین خیلی باید حواستتوي کوه : دکتر در جوابم گفت

بهتر، : حرصم گرفت، از این رو آرام گفتم از اینکه مثل پدر بزرگا در جمع نصیحتم می کرد
 .راحت می شم

  :چایی بودند، به کنارم آمد و آهسته گفت وقتی همه مشغول خوردن کیک و

 یاسی، تو چت شده؟ _

 .چیزیم نیست آقاي دکتر: مدوختم و جواب داد به زمین چشم

 .رو به اسم صدا کنیم مگه قرار نشد همدیگر: با خونسردي گفت

 .ولی من این طوري راحت ترم _

 خانوم دردت چیه؟ نگفتین یاسی. خیلی خوب _

 .یه درد بی درمون _

 .درمونش کنم بگو تا من: باز با خونسردي تمام جواب داد

 !نه؟ ري خیلی به خودت می نازي،از اینکه دکت: به صورتش ذل زدم و گفتم

 !یاسی؟: با چشماي از حدقه در آمده نگاهم کرد و گفت

 .بله :از رو نرفتم و گفتم

 .وقعا برات متاسفم: سرش را به عالمت تاسف تکان داد و گفت

 .می دونم: سمت بقیه می رفتم جواب دادم در حالیکه به

مژگان که تمام حواسش به ما بود . پایین نگاه می کرد دکتر پکر و گرفته به لبه کوه رفته و به
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 .پکر شد، باز نیشش زدي چی گفتی که: آراو در گوشم گفت

 .اگه خیلی نگرانشی برو از خودش بپرس _

 رضا ازمون قهر کردي که به تنهایی: مژگان پیشش بره الهام صداش کرد و گفت قبل از اینکه

 ایستادي؟

 .نه قهر نیستم، االن می آم: به سمتشون برگشت و جواب داد

لحظه اي نگاهش کردم باز توي فکر بود که . دیگر هم ایستاد، سپس به نزدمون آمد چند دقیقه
 به جاي تو من.تو رو خدا یه امروزه رو بی خیال شو. رضا باز توي فکر و کتابی: پرسید سجاد

 .خسته شدم

 .می کردم قدرت خدا فکرنه داشتم به : سرش رو باال گرفت و نفس بلندي کشید و گفت

 .کنه از اینکه بعضی ها رو عاقل و بعضی ها رو دیوانه خلق می: با تمسخر گفتم

به این  از کجا فهمیدي رضا: خیره نگاهم کرد ولی جواب نداد و بجاي اون شیرین پرسید
 .موضوع فکر می کنه

 .چون چند دقیقه پیش درباره اش صحبت می کرد _

 ه دادي؟رضا مگه تغییر رشت :مینو

 .کنم نه گهگاهی کتابهاي روانشناسی هم مطالعه می: دکتر

که شدیدا به  اتفاقا رضا یه بنده خدایی هست: مژگان متوجه تمسخر من شد و رو به دکتر گفت
 .بري وضع اش زیاد خوب نیست، اگه کمکش کنی ثواب می طفلکی .درمان نیاز داره

 کی هست؟واي، حاال : خودمو به اون راه زدم و پرسیدم

 .تو نمی شناسیش: و پرسید مژگان چپ چپ نگام کرد

ها بهتره دیگه برگردیم چون  بچه: دکتر که تا اون لحظه ساکت بود رو به دوستانش گفت
 .ممکنه مژگان ویاسی خسته بشن

 .مژگان رو نمی دونم من که خسته نیستم، _
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 .من هم خسته نیستم ادامه بدیم: مژگان هم جواب داد

 .با نظر رضا موافقم، چون دفعه اولتونه بهتره برگردیم هم مهدي من

  .تایید کردند و بنابراین از نیمه راه برگشتیم بقیه هم گفته رضا رو

  :کلید رو بطرف دکتر گرفتم و گفتم. ساعتی طول کشید تا به پایین رسیدیم

 .شما که ماشین ندارین، ما شما رو می رسونیم _

 .من با بچه ها میرم چون مسیرتون با من یکی نیست. مش ممنون، مزاحم شما نمی: دکتر

   .من دارم میریم کرج خونه مادربزرگم تعارف می کنید چه مزاحمتی، _

ما بیاید ولی از گرفتن سوییچ خودداري کرد  به اصرار مژگان، دکتر قبول کرد که به همراه
 .کفشامو عوض کنم چقدر تعارف می کنید، من می خام: که گفتم

ماشین نشستم و شروع  را گرفت و من هم از صندوق عقب، ساکم رو برداشتم و عقبسوییچ 
صفایی به صورتم بدم  آیینه رو از کیفم درآوردم تا. کردم به عوض کردن کفشام و روسریم

 .واي اي: یک دفعه با دیدن صورتم گفتم. که دیدم صورتم از سرما سوخته

 چی شد؟: هر دو به عقب برگشتند و گفتند

 .صورتم سوخته و االن پوست پوست می شه: جواب دادم قیافه متعجبشان خنده ام گرفت واز 

 .اتفاق وحشتناکی افتاده ترسیدم، فکر کردم چه: مژگان

 .فردا با این شکل و شمایل چطوري بیام _

 .جاي مهمی قرار دارین که اینطوري ناراحت شدین فردا: دکتر

 .فردا قراره بره سر کاراز  اوهوم،: مژگان به جاي من جواب داد

 خواین کار کنین، جاي مطمئنیه؟ کجا می: آیینه رو، رو به صورتم تنظیم کرد و پرسید

 .دونم نمی: براي اینکه سر به سرش گذاشته باشم جواب دادم

که توي  نکنه از اینهایی. چرا، مگه بدون پرس و جو همینطور الکی استخدام شدین: دکتر
 .روزنامه آگهی میدن
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یعنی از نظر اخالقی نرمال . اطمینان ندارم ، اتفاقا شخصی بهم معرفی کرده که زیاد بهشنه _
 .نیست

بود با شنیدن این حرف به عقب برگشت و با کیفش به  مژگان که تا اون زمان ساکت نشسته
 ...ش خیلی بی: سرم کوبید و گفت

من می گی  چطور تو به خیلی بی شعورم،: با یادآوري دکتر، حرفش رو قورت داد که من گفتم
 .شدیم حاال هیچ به هیچ. دیوونه ام و دنبال روانشناس می گردي ولی من نباید بگم

قراره پیش  پس: دکتر که تازه دوزاریش افتاده بود، در حالیکه می خندید رو به مژگان گفت
 .شما کار کنه، حاال چه کاري هست

 .نظافت چی شرکت: مژگان

 بی شوخی حاال چه کاري: بود همانطور که می خندید پرسید مزاجش خوش آمده دکتر که به

 .هست

 .مسئول قسمت فروش: مژگان

 مگه مغازه است؟: دکتر

 .کارخونه تولید قطعات، پیچ و مهره و اینجور چیزا، بیشتر با خارج در ارتباطه نه بابا،: مژگان

 آبدارچی ام، منشی ام،. مژگان باور کن من خودم هنوز نفهمیدم می خوام چیکار کنم _

 .فروشنده ام

تو خونه آیینه دق  هر چی هست بهتر از اینه که. وقتی اومدي میفهمی: مژگان خندید و گفت
 .مریم جون بشی

دکتر هر چی دلت می خواد می گی و  جلوي: سرمو جلو بردم و آرام در گوشش زمزمه کردم
 .میگیرم لیچار بارم می کنی، به موقعش من هم حالتو

 .نبود در گوشی حرف بزنید، بلند بگید تا من هم بفهممقرار : دکتر

 .مهمی نبود، داشتم براش الالیی می خوندم چیز _
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واي به حالت اگه : موقع خداحافظی یواش گفت .در همان اثنا جلوي خونه مژگان رسیدیم
 .دوباره اذیتش کنی، می کشمت

 .قصد دارم وقتی تنها شدیم خفه اش کنم اتفاقا _

آخه . یاسی بی شوخی اینقدر نیشش نزن. فروخته ، این طفلی چه هیزم تري به توآخه بیچاره _
 چیه؟ گناهش. چه دشمنی باهاش داري

 .باور کن دست خودم نیست. نمی دونم: آهسته جواب دادم

 .گناهش اینه که خیلی به تو، توجه می کنه :ولی در دلم گفتم

 .جلو بشینی نمی خواي بیاي: بعد از رفتن مژگان گفت

 .اینجا راحتم _

 .جوري درست نیست ولی من ناراحتم، خواهش می کنم بیا جلو بشین این _

 .چشم پدر بزرگ: آهسته زمزمه کردم

وقتی حرکت کرد دست بردم و ضبط را روشن کردم، موزیک . نشستم پیاده شده و رفتم جلو
 .هست اگه ممکنه اینو خاموش کنم، اجازه: که گذشت گفت چند دقیقه اي. تندي بود

 چرا؟ _

 .احساس می کنم با یه چیزي می کوبن تو مخم براي اینکه _

 .عصبی دارین، چس به جمع دیوانه ها خوش اومدین جدي مگه شما هم مشکل: خندیدم و گفتم

باشدش،بالفاصله ماشین رو کنار کشید و نگه داشت وکامال بطرفم  مثل کسی که برق گرفته
 .ن کی به تو گفتم ذیوونه ايکنی بگی م می شه لطف: برگشت و گفت

باشین البته چندبار چرا به طور غیر مستقیم گفتین،  شاید به زبون نیاورده: گستاخانه جواب دادم
 .میرسونه ولی رفتارتون کامال اینو

 .صحبت نکن در ضمن اگه قرار بر دوستیه اینقدر رسمی. دختر خوب،ي این کار رو کردم _

 .دادم چند بار کردم و پامو به شدت تکان می دادم، جوابدر حالیکه به روبه رو نگاه می 
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ولی باور کن من به هیچ  معذرت می خوام اگه رفتار من باعث سوء تعبیر و ناراحتی تو شده  _
 .ببخش لطفا تو به بزرگی خودت. وجه همچین منظوري نداشتم

حرف می  جديفورا نگاهش کردم، شاید قصد مسخره کردنم رو داره ولی دیدم نه خیلی هم 
باید با  چرا. زنه، ادب و متانتش دلمو به درد آورد و احساس کوچکی و حقارت بهم دست داد

اشک رو گونه  چشمامو بستم و ناخودآگاه. اخالق تندم باعث آزار و رنجش اطرافیانم می شدم
 .یاسی، یاسی: هام لغزید، آرام صدام کرد

 .چشمهاتو باز کن: کفت سرمو تکان دادم که بدون اینکه چشمامو باز کنم

 .چرا گریه می کنی من که معذرت خواستم: داد چشمهامو باز کردم و نگاهش کردم که ادامه

من باید از تو معذرت خواهی . این منو شرمنده نکن خواهش می کنم ادامه نده و بیش از _
 .منه که با همه و با خودم درگیري دارم تو که تقصیري نداري، عیب از. کنم

 .نکن هش می کنم اشکاتو پاك کن و دیگه گریهخوا _

الیق دوستی  اگه اجازه بدي یعنی ناراحت نمی شی و منو: اشکامو پاك کردم که دوباره گفت
 خودت بدونی کمکت می کنم قبوله؟

به راه افتاد و تا وقتی که به خونه اش برسیم حرفی  سرمو به عالمت مثبت تکان دادم، دوباره
خوب من هم دیگه اینجا باید پیاده : نگه داشت و گفت تمان پنج طبقهجلوي یک آپار. نزدیم
 .بشم

: رضا بعد از برداشتن کوله پشتی اش خداحافظی کرد و گفت. شدیم هر دو از ماشین پیاده
 .موقع خوابت نگیره مواظب خودت باش، یه

 .نه، خیالت راحت باشه _

     .خیالم آسوده بشه بده تا SMS رسیدي بهم پس برو به سالمت، فقط هر وقت _

 .بزرگ چشم بابا: لبخندي زدم و گفتم

 .خداحافظی کرده و سوار ماشین شدم و به سمت کرج حرکت کردم
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. اولین تجربه و روز کاریم بود صبح ساعت شش و نیم مامان از خواب بیدارم کرد روز شنبه که
داشتم و تا وقتی که به دلهره زیادي . خوردن صبحانه آماده شده و منتظر مژگان شدم بعد از
 وقتی به شرکت که در خیابان وزرا قرار داشت. برسیم مدام از مژگان سوال می کردم آنجا

مژگان  .یک ساختمان دوازده طبقه و ما باید به طبقه پنجم می رفتیم. رسیدیم ساعت هشت بود
شرکت  با تک تک همکارانش آشنام کرد، سپس به اتاقش رفته و منتظر آقاي سعیدي رییس

قلبم  .یک ساعتی طول کشید، بعد از آمدنش همراه مژگان به اتاق آقاي سعیدي رفتیم. شدیم
لوکس  پیرمردي پشت میزي شیک و. بتندي می زد، مژگا ضربه اي به درب زد و داخل شدیم
 :نشسته بود، با دیدن ما به احترام از جایش بلند شد و گفت

 .غیاثی بفرمایید خانم

که خیلی از  خوب دخترم، خانم غیاثی:فره نشستیم که آقاي سعیدي پرسیدروي مبل جرمی دو ن
 کردي؟ حاال خودت بگو چه کارایی بلدي، قبال هم جایی کار. شما تعریف می کردن

در واقع . نکردم خانم غیاثی لطف دارن، ولی باید عرض کنم به خدمتتون، نه قبال جایی کار _
 .واهد بودگه شما قبول کنید اولین تجربه کاریم خ

به طورموقت اینجا کار کنید اگه شما از ما راضی بودین و همین طور ما  پس شما یک هفته _
راجع به حقوقتون، خانم غیاثی حرفی . دیگه رسما مشغول به کار می شوي از شما، اونوقت

 زدن؟

 .داره شخصیت و رفتار کار فرما برام اهمیت. براي من حقوق مهم نیست: زدم و گفتم لبخندي

حاال می  .حرفت به دلم نشست. نه دختر خوبی هستی: آقاي سعیدي هم لبخند زنان جواب داد
 .باشی امیدوارم که موفق. تونی بري پیش آقاي عطایی تا راهنماییت کنه

: گفتم پشت در نفس راحتی کشیدم و. تشکري کردم و بلند شدیم و از اتاق بیرون اومدیم
 .آخیش

بودي و لفظ قلم  چقدر هم کالس گذاشته. بو سرخ شده بوديیاسی ترسیدي، مثل ل: مژگان
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 .صحبت می کردي، نزدیک بود از خنده منفجر بشم

حاال بیا بریم پیش این عطایی . انتظار داشتی مثل این چاله میدونیا صحبت کنم لوس بی مزه، _
 راستی این عطایی چطور آدمیه؟. چیکار باید بکنم ببینم

 .خوره یا نه دردت می چطور، می خواي ببینی به _

 .کنم گمشو، می خوام ببینم اخالقش چطوریه، چه جوري باید باهاش رفتار _

  .آهان، یه مرد تقریبا میانسال، خشک و جدي و خیلی هم سخت گیر _

 .خدا به دادم برسه، با یه دیو طرفم پس بگو _

آقاي عطایی به اتاق مژگان بعد از توضیح به  .مژگان خندید و با هم پیش آقاي عطایی رفتیم
آقاي عطایی، خشک و جدي و سخت گیر بود و  همان طور که مژگان گفته بود. خودش رفت

عصر ساعت چهار وقتی کارم . آماده می کردم روزهاي سختی انتظارمو می کشید و باید خودمو
 به خونه رسیدم بعد از خوردن غذا و توضیح به وقتی. به پایان رسید حسابی خسته شده بودم

روز بعد از خواب بیدار شدم و عصر باز وقتی به خونه  مامان به اتاقم رفتم و دراز کشیدم و صبح
فکر نمی کردم دوام بیارم ولی وقتی روحیه مژگان رو  .برگشتم از فرط خستگی بی هوش شدم
این ترتیب فرصت فکرکردن و بیهوده گشتن رو پیدا نمی  می دیدم انرژي می گرفتم، چون به

و طاقت فرسا بود سپري کردم، خودمم باورم نمیشد که  هار روز رو با اینکه سختچ. کردم
سخت مشغول بودم که تلفنم زنگ زد، از ترس آقاي  نزدیک ساعت سه. بتونم دوام بیارم

: بعد از سالم واحوالپرسی گفت. دکتر به وجد اومدم عطایی فورا روشن کردم وبا شنیدن صداي
 راضی هستی؟ کارت خبر چیکارا می کنی، از  چه 

وبر نگام می  بد نیست، مخصوصا با این همکاري که روبروم نشسته وبر: آهسته جواب دادم
 .کنه خیلی سخته، تحملش کار حضرت فیله

اوایلش سخته، به مرور زمان برات عادي می . عادت می کنی کم کم: خنده کنان جواب داد
حاال هم تا صداي همکارت در نیومده قطع . سرم گرم امتحاناتمه ببخشید که دیر زنگ زدم،.شه
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 .بینمت کنم، جمعه می

  .جمعه ممنون که زنگ زدي، خداحافظ تا روز _

وقت کار می  روز پنجشنبه چون نیمه. با انرژي مضاعف دو روز باقی مانده رو سپري کردم
ساعتی ناهار  بعد از خوردن. سامان براي دیدنم آمده بود. کردیم ساعت یک به خونه رسیدم

دختر دایی (سپیده براي عروسی. یاسی، اگه خسته نیستی باهم بریم خرید: نگذشته بود که گفت
 .لباس می خوام بخرم) اش

 .ام هر وقت بخواي من آماده. نه خسته نیستم _

خریدي که تو  بیشتر لباساشو از مرکز. هوا هنوز تاریک نشده بود که از خونه بیرون رفتیم
کت و  دو دست. می خرید، براي همین یکراست به اونجا رفتیمشهرك غرب وجود داشت 

یکدست بادگیر  بهتره براي فردا: با دیدن فروشگاه ورزشی با خودم گفتم. شلوار برایش خریدیم
 .لباس بخرم سامان بریم تو اون فروشگاه می خوام: براي همین گفتم. خوب و قشنگ بخرم

 راي کی می خواي؟ب: وقتی از فروشنده خواستم، سامان پرسید 

 .خودم براي _

 مگه می خواي بري کوه؟ _

 .اوهوم _

 حرفا شدي؟ از کی اهل کوه و این: خندید و گفت

 .دخیلی وقته تو خبر نداري _

 .اومدم جدي ، خبر می دادي من هم می _

اومده خریدم  شوخی کردم همینطوري خوشم: با شنیدن این حرف دلم هري ریخت، فوراً گفتم
 .موقع الزم شد داشته باشمکه اگه یه 

 .شدي، مطمئنم یه چیزي رو داري از من پنهون می کنی یاسی این روزا خیلی مشکوك _

 .حساس شدي اشتباه می کنی، در واقع تو _
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 .نمی دونم شاید _

مشغول خوردن غذا بودیم که سامان . رفتیم بعد از خرید براي خوردن شام به ساندویچ فروشی
 چرا نمی خواي با من ازدواج کنی؟ یاسی: دواج کشید و گفتدوباره بحث رو به از

بگم یکی از دالیلی که باعث شده  چطور می تونستم رك و پوسکنده بهش. بفکر فرو رفتم
من به دیوار محکمی نیاز داشتم . بودنت جواب رد بهت بدم مادرته و یکی هم به خاطر سوسول

ي انجام هر کاري از مادرش اجازه می برا که بتونم بهش تکیه کنم، نه به کسی که هنوز
 جواب نمی دي؟ مشکل تو مامانمه؟ چرا: در این فکر بودم که دوباره پرسید. گرفت

 .شی اگه راستش رو بگم ناراحت نمی: نگاهش کردم و گفتم

 .نه بگو _

مامان رو آزار داده و من به  آره، تو خودت بهتر می دونی زندایی بیشتر اوقات با حرفاش _
 .این موضوع همیشه ازش دلگیر و دل چرکین بودمخاطر 

  .یاسی مگه تو می خواي با مامان زندگی کنی، ما جدا زندگی می کنیم _

من نمی خوام با این وصلت روابط . می کنم در این مورد دیگه حرف نزن سامان خواهش _
 .بخوره، چون می دونم با زندایی آبمون تو یه جوب نمی ره فامیلیمون بهم

شد، براي همین بعد از تمام شدن غذا بالفاصله از رستوران بیرون  سامان حسابی گرفتهحال 
 .رسوند و خودش هم رفت اومدیم و منو به خونه

اوه چه خبره، چه : کشید و گفت صبح روز جمعه مژگان به دنبالم آمد، با دیدن لباسم سوتی
 .سر تا پا مشکی. تیپی زدي

 .معوض کن بهم نمی آد ، اگه زشته _

تا دیر نشده راه  حاال. آدم سفید هر رنگی بپوشه خوشگل میشه. اتفاقاً خیلی هم بهت می آد _
 .بیفتیم

با دیدن ذوق و . احوالپرسی حرکت کردیم بعد از سالم و. وقتی ما رسیدیماونها هم آمده بودند
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که بروم و براي همین پیش شیرین و مینو  شوق مژگان هرکاري کردم نتونستم همراه دکتر
تا رسیدن به ایستگاه سه فقط یک بار . شدم جلو تر از همه حرکت می کردند رفته و همراه

دکتر به کنارم آمد و از کارم سوال کرد و من هم  موقع استراحت. ایستاده و نفسی تازه کردیم
داشتیم با هم حرف می زدیم، مژگان هم به کنارمان آمد و  همین طور که. برایش توضیح دادم

 باز چرا دوستت نیومده؟ راستی رضا، این هفته :پرسید

 دوست دکتر افتادي؟ چرا یکدفعه یاد: قبل از اینکه دکتر جوابی بدهد پرسیدم

کردن، یک دفعه به  االن مهدي و الهام در موردشون صحبت می. مسئله خاصی نیست  _
 .خاطرم رسید

 .سمنان مادرش مریضه، براي همین رفته: دکتر

حوصله ات سر  از تنهایی. پس این هفته تو تنها هستی! راستی؟: اص گفتمژگان با حالتی خ
 .نمی ره

بیرون هستم، مخصوصاً که جاي  نه زیاد چون فقط روز سه شنبه تو خونه هستم و بقیه روزها، _
 .امید هم باید کشیک وایسم

ن نگاهی به باالي سرم انداختم، آسمان هم مثل م. دلم گرفت از طرز صحبت کردن مژگان
  :با رفتن مژگان دکتر پرسید. فاطمه، مژگان را صدا زد در اون لحظه. دلش گرفته بود

 کردي؟ چرا یکدفعه اخم _

گرفت،  یک لحظه دلم: نگاهمو از آسمون بر گرفتم و به صورتش چشم دوختم و جواب دادم
 .درست مثل آسمون

 چرا؟تو  آسمون می خواد دونه هاي سفیدش رو روي سرمون بباره، ولی _

 :یک دفعه زیر لب زمزمه کردم

 شب سردي است و من افسرده

 و پایی خسته راه دوري است
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 تیرگی هست و چراغی مرده

 می کنم تنها از جاده عبور

 ز من آدم ها دور ماندند

 سایه اي از سر دیوار گذشت

  غمی افزوده مرا بر غمها

 و این ویرانی فکر تاریکی

 بی خبر آمد تا با دل من

 از کند پنهانیقصه ها س

 بگوید با من نیست رنگی که

 اندکی صبر، سحر نزدیک است

 : هر دم این بانگ بر آرم از دل

 .این شب چقدر تاریک است واي

راه افتادیم و من باز با شیرین و مینو  با صدا کردن سجاد نتوانستم بقیه شو ادامه بدم، دوباره به
دکتر باز به فکر فرو رفته . دن صبحانه شدیمخور وقتی به ایستگاه رسیدیم مشغول. همراه شدم

 .باز نیش اش زدي: به کنارم آمد و گفت مژگان با دیدن حال و احوال دکتر. بود

 .دکتر :بجاي جواب دادن با صداي بلند صدا زدم

خنده ام شد و  همه نگاه ها به غیر از دکتر محمدي به سمت من چرخید و این حرکتشون باعث
 .محمدي بود ببخشید، منظورم دکتر: گفتم در حالیکه می خندیدم

 .بله: باال گرفت و گفت سرش رو

 .من به شما حرفی زدم که باعث ناراحتی تون بشم _

 چطور؟ نه، _

 .آخه شما هر وقت در فکر هستید مژگان می گه باز نیش اش زدي _
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 .لوس، بی مزه:حسابی کنف شده بود با مشت به شونه ام کوبید و گفت مژگان که

 .مگه تو همه اش این حرف رو به من نم گی چرا می زنی، ا _

یاسی داشت برام یه شعري رو می : کرد و گفت همه به خنده افتادند و دکتر رو به مژگان
 .خوند

 .حاال تو شعر هم می خونی، چه رمانتیک شدي اوه چه کارا، از کی تا: مژگان

اینکه سر به سرش گذاشته باشم می کردم و براي  از اینکه مژگان حرص اش گرفته بود کیف
 .شدي از وقتی که تو واله و شیدا: گفتم

براشون بگه  با این حرفم بچه ها سر به سر مژگان می گذاشتند و می خواستند مژگان از عشقش
صبحانه چون  بعد از خوردن. و اون هم که حسابی کالفه شده بود چپ چپ نگاهم می کرد

دنبال فرصتی  مژگان. ه بود به سمت پایین سرازیر شدیمبرف آرام آرام شروع به باریدن کرد
راه بودیم که دکتر از  در نیمه. بود که حالم رو بگیره و من هر بار به بهانه اي فرار می کردم

 .یاسی یه لحظه صبر کن: پشت صدام کرد

نها بعد از اینکه ت. مهدي و الهام به جلو رفته و ما رئ تنها گذاشتند .ایستادم و منتظرش شدم
 چرا؟ :شدیم پرسید

 چی چرا؟: با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 منظورت چی بود؟ _

 .منظور خاصی نداشتم، همین طوري یک دفعه به خاطرم رسید: انداختم و گفتم شونه اي باال

 .بلدي از جواب دادن طفره بري خوب _

 .شدم مزاحم: در اون لحظه مژگان سریع خودش رو رسوند و گفت

 .نه چه مزاحمی: من جواب داددکتر قبل از 

 کردین؟ راجع به چی صحبت می: مژگان

 .شعر وشاعري: و اینبار من زودتر جواب دادم
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کشیدم، چون مجبور به توضیح دادن نبودم وتا وقتی که به پایین  با اومدن مژگان نفس راحتی
کوه از اونها با رسیدن به پایین . و به حرفهاي اون دو گوش می دادم برسیم فقط شنونده بودم
 .به منزل رفتیم خداحافظی کرده و

منتظر آقاي سعیدي  وقتی به شرکت رسیدم. روز شنبه دلهره اي عجیب به جانم افتاده بود
 :لبخندي زد و گفت با دیدنم. نشستم، بعد از آمدنش براي گرفتن نتیجه به اتاقش رفتم

 بودي؟ ضیخوب دخترم بگو ببینم این یک هفته چطوري بود، از کارت را _

 .بودین شما چی، ازم راضی. یه خورده سخت بود ولی خوب یه طوري کنار اومدم _

 .بله، اگه شما هم راضی هستین قرارداد و امضاء کنیم _

وقتی به اتاقم رفتم فورا . کردن قرارداد بطور رسمی و همیشگی مشغول به کار شدم بعد از امضاء
از  دم نمی گنجیدم چرا که بعد از مدتها تونسته بودماز شادي تو پوست خو. مامان مژده دادم به

با  .عهده کاري یر آیم و هم اینکه از فکر و خیاالت رها شده و دور بعضی کارها خط بکشم
هم  اون SMS تنها پسري که اون هم خیلی کم در ارتباط بودم دکتر بود، گهگاهی به وسیله

 .خیلی کوتاه از احوال هم با خبر می شدیم

 :که مژگان زنگ زد و گفت شنبه مشغول خوردن صبحانه بودمروز سه 

 .بیام، منتظر من نباش یاسی امروز یه خورده کسالت دارم ونمی تونم سر کار _

 .باشه، مواظب خودت باش _

مژگان دروغ . می کردم، دقیقا روزي بود که دکتر خونه بود گوشی در دستم مونده بود و فکر
با صداي مامان از جا . کرده بودند باید مچ هر دوشونو می گرفتم می گفت، از قبل برنامه ریزي

 .پریدم

 زنگ زده بود؟  چرا ماتت برده، کی بود این وقت صبح  یاسی: مامان

 .هان: باشه گفتم مثل کسی که از خواب بیدار شده

 اتفاقی افتاده؟. می گم کی بود _
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نگران نباشید، مژگان بود : ، گفتمچشم دوخته و منتظر جواب من بود مامان با نگرانی به دهانم
 .براي همین نمی تونه بیاد یه خورده کسالت داره

 :فاتحانه لبخند زدم و گفتم. افتاد به اتاقم رفتم تا کیفم رو بردارم که چشمم به تابلو

صبر کن پتتو روي آب می . آب می کشی کور خوندین آقاي دکتر، حاال براي من جانماز _
 .ریزم

مامان، من عصر یه خورده دیر می : و رو به مامان گفتم تم و از اتاق بیرون رفتمتابلو رو برداش
 .بیرون آم شاید با دکتر برم

 .اگه رفتنت حتمی شد به من هم خبر بده _

 .باشه _

حواسم به کار نبود چون چند بار با همراه دکتر تماس گرفتم ولی خاموش  توي شرکت اصال
ناراحتی دردي در معده ام پیچیده بود و با خوردن چند تا چایی از . را می خورد خون، خونم. بود

 هم که تند تند به بهانه چایی به آبدارخونه می رفتم و سیگار می کشیدم تشدید شد، و پشت سر

یه  فورا خودمو به دستشویی رسوندم، اونقدر عق زده بودم که چشمام. حالت تهوع بهم دست داد
زنی  شویی بیرون اومدم، منشی آقاي سعیدي، خانم ناظمی کهوقتی از دست. کاسه خون شده بود

 نیست؟ چی شده دخترم، حالت خوب: میانسال بود با دیدن حال و روزم فورا جلو آمد و گفت

 .معده ام درد می کنه و حالم بهم می خوره: سرمو تکان دادم و گفتم

 چرا؟ _

 .زخم معده دارم _

 .نون و بخور، خوبه بیا این: و گفتفورا رفت و تکه نانی آورد و بدستم داد 

به محض اینکه . اتاقم رفتم نون رو توي دهانم گذاشتم و به زور جویدم و قورت دادم، سپس به
سعیدي پرونده شرکت پیشگام رو  خانم عزیزي ، آقاي: به داخل پا گذاشتم آقاي عطایی گفت

 .خواستن
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اگه با من : بعد از توضیح دادن کار گفتم. سعیدي رفتم با حالتی زار،رو برداشتم و به اتاق آقاي
 .امري ندارید برم

خانم عزیزي چرا رنگتون پریده، مثل : سرش را بلند کرد، با دیدن قیافه ام پرسید همین که
  .حالتون خوب نیست اینکه

 .حالم خوب نیست ناراحتی معده دارم و براي همین: با صدایی لرزان جواب دادم

شما رو تنها نمی  انم غیاثیه، اگه دیروز مرخصی نمی گرفت وتقصیر خ: لبخندي زد و گفت
 .خونه ولی عیب نداره شما هم می تونید برید. ذاشت از دوریش غصه نمی خوردین

بودم برتم  خوشحال شدم چون هم دروغ مژگان رو شده و هم اینکه فرصتی رو که به دنبالش
چون کار  .یدي، تحمل می کنمممنون آقاي سع:مهیا شده بود ولی براي خود شیرینی گفتم

 .زیادي دارم که باید انجام بدم و تا آخر وقت شرکت می مونم

تعارف نکن دخترم، من به آقاي عطایی میگم تا کارهاي تو رو هم انجام : جواب داد با مهربانی
 .خودمم همین درد و دارم و می دونم چی می کشی. نگران نباش بده،

نگاهی به ساعتم انداختم عقربه هاي ساعت یک ربع به دو .اومدمبیرون  تشکري کردم و از اتاق
آقاي عطایی با تلفن صحبت می کرد، از طرز صحبت . سري به اتاقم رفتم .رو نشون می داد

تابلو و کیفم رو برداشتم و از آقاي عطایی تشکر و . سعیدي پشت خطه کردنش فهمیدم آقاي
تاکسی گرفته و خودمو به خونه   فورا . بر پا بوددر دلم جشنی . بیرون رفتم خداحافظی کرده و

اول نفس عمیقی کشیدم و سپس زنگ یکی از همسایه ها رو فشار دادم، وقتی . رساندم دکتر
ببخشید که مزاحمتون شدم، من خواهر دکتر محمدي هستم و کلید درب رو : داد گفتم جواب
 .خونه جا گذاشتم اگه ممکنه درب و برام باز کنید توي

  .اهش می کنم، بفرماییدخو _

. رو بصدا درآوردم با باز کردن درب، سریع از پله ها باال رفتم و زنگ آپارتمان طبقه سوم
دکتر با دیدنم جا  وقتی درب باز شد،. کسی جواب نداد، براي بار دوم زنگ رو فشار دادم
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 .انتظار دیدنم رو نداشت. خورد

 .بد موقع مزاحم شدم برده، مثل اینکه چرا ماتت: سالم کردم و گفتم

 .چه مزاحمتی، انتظار دیدنتو نداشتم سالم، نه نه،: خودش رو جمع و جور کرد و گفت

 .بودم این تابلو رو بهت بدم، یه یادگاریه می دونم، چون بد موقع مزاحمت شدم فقط اومده _

 .با اجازهمن دیگه مزاحمت نمی شم، : می کرد که گفتم تابلو رو به دستش دادم، به تابلو نگاه

 .چه مزاحمتی، حاال که اومدي بیا تو: گفت نگاهش رو از تابلو بر گرفت و

نه، : فکر می کردم مژگان اونجاست، ناز کردم و گفتم انتظار نداشتم به داخل دعوتم کند چون
 .مزاحم نمی شم

 .مزاحمتی، همه اش تعارف می کنی بیا تو، چه _

لرزید به داخل رفتم، چون فکر می کردم  دلم میدر حالیکه دست و . از جلوي درب کنار رفت
 .هر آن با مژگان روبرو بشوم

 .ببخشید که خونه ریخت و پاشه، وقت ندارم تمیز کنم: اشاره کرد و گفت دکتر به خونه

 .خونه مجردي دیگه، بیشتر ازاین نمی شه انتظار داشت .مهم نیست _

 .خشید دیگه، فرصت نمی کنمبب: رفت، خندید و گفت در حالیکه بطرف آشپزخانه می

مگه تو : روي مبل روبرویم نشست و گفت. چایی برگشت چند دقیقه طول کشید که با دو تا
 باشی؟ این ساعت نباید توي محل کارت

زودتر تعطیل  یه خورده حالم خوب نبود،: نمی دونستم چه جوابی بدم، کمی فکر کردم و گفتم
 .کردم

چون حسابی گر گرفتی؟  لی از قیافه ات پیدا نیست،و: موشکافانه نگاهم کرد، سپس گفت
 راستش رو بگو، چه چیزي تو رو به اینجا کشونده؟

موبایلت خاموش بود نگرانت شدم، با خودم گفتم حاال که دارم میرم خونه یه : گفتم به دروغ
 .هم به تو بزنم سري



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ١۴٣ صفحھ

 .وقتی دروغ میگی چشاتو ببند چون لوت میده: خندید و گفت

 .تلفن کردم یعنی موبایلت خاموش نبست، از صبح چند بار : کردم و جواب دادم تنگ چشمامو

 .چرا خاموشه ولی فکر نمی کنم بخاطر این اومده باشی: حالیکه می خندید گفت در

 .می دونم بی وقت مزاحم شدم، خداحافظ: برداشتم و بلند شدم و گفتم کیفم رو

 .نازکی، بگیر بشین چقدر هم دل: کیفم رو گرفت وگفت نیم خیز شد و

موبایلمو خاموش کردم، موقع درس خوندن دوست ندارم  من براي اینکه راحت درس بخونم
 .پاشو بیا یه دقیقه. چیزي حواسمو پرت کنه

جلوي اتاق ایستاد  خودش بلند شد و همانطور که کیفمو گرفته بود منو به دنبال خودش کشید،
امان از . درس می خوندم حاال باورت شد: ب بود گفتو با اشاره به زمین که پر از کاغذ و کتا
 .دست شما خانوما، چقدر کج خیالید

 :دستم رو شده بود خجالت کشیدم ولی از رو نرفتم و گفتم از اینکه فکرمو خونده و

 .نمی دونستم حالی از دوستان پرسیدن اینقدر پرس و جو داره اصالً هم کج خیال نیستم، _

 .خیلی خوب، حاال بیا تا چاییت سرد نشده بخور :سرش رو تکون داد و گفت

 :تابلو رو برداشت و در حالی که نگاه می کرد پرسید دکتر. دوباره به سر جایمان برگشتیم

 .ممنون، خیلی قشنگه _

 .خودمه کار _

 .جدي، فکر نمی کردم اهل هنر باشی _

 .هم می تونن از این کارا بکنن چرا خل و دیوونه ها: به شوخی گفتم

یاسی، آخرین بارت باشه که این حرف  :انگشتش را به حالت تهدید به طرفم گرفت و گفت
 .دوستیمون بهم می خوره وگرنه کالهمون میره تو هم، یعنی. رو می زنی

ببخشید : لبخندي زدم و گفتم تهدیدش جدي بود و این بر خالف میل باطنیم بود، از این رو
 !هم ئخوردي؟ غرق کتاب بودي ناهار حاال تو که این طور. قصدم شوخی بود
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 .نه، حوصله غذا درست کردن نداشتم _

 .کنم اگه ناراحت نمی شی من درست _

 .ناراحت که نه، خیلی هم خوشحال می شم ولی برات زحمته _

 .دوستی، زحمت نیست ، منکه بیکارم اگه قرار بر _

کنم و خودمم کمکت می مجبورم قبول  حاال که این همه اصرار می کنی: لبخند زنان گفت
 .کنم

 .می کنم نه تو برو به درست برس، من خودم آماده _

آوردم و سپس به  اول پالتو و روسریمو در. دکتر رو به داخل اتاق فرستادم و درب را هم بستم
کردم چند تکه مرغ  عجب اوضایی بود، پر از ظرف هاي کثیف، به یخچال نگاه. آشپزخانه رفتم

اي گوشت چرخ  تکه. کمی فکر کردم دیدم کباب زود تر آماده میشه .و گوشت داخلش بود
بعد . پیدا کردم وقتی برنج رو هم. کرده بیرون آوردم تا یخش آب بشه، سپس دنبال برنج گشتم

به تمیز کردن  قبل از اینکه شروع. از شستن قابلمه، برنج را شسته و روي اجاق گذاشتم
هم بلبشو بود،  اتاق دیگري هم وجود داشت که اونجا .آشپزخانه بکنم به همه جا سرك کشیدم

لیوان هاي  تخت رو مرتب کردم و لباسهایی را که روي زمین پخش بود کناري گذاشتم و
آشپزخانه  کثیف رو برداشتم و به هال رفتم و ظرف هاي کثیف اونجا رو هم جمع کرده و به

. جور کنم و آشپزخونه را جمع وبه گمونم یک ساعتی طول کشید تا ظرف ها را بشورم . بردم
از یخچال چند  بعد. با ، باز شدن یخ گوشت اونو در ماهی تابه ریختم و زیرش رو روشن کردم

زمزمه می  تا خیار و گوجه برداشتم و در حالی که ساالد درست می کردم آهنگی رو هم
 .کردم

 نهانی بر جان زد آتش عشق                     عاشق شدم من در زندگانی

برگشتم، . افتاد وقتی تمام شد ، صداي کف زدن از جا پراندم و از ترس، چاقو از دستم به زمین
ترس سالم کردم، اون  بالفاصله با دیدنش از. پسري در آستانه درب ایستاده و نگاهم می کرد
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 .ببخشید که ترساندمتون: هم سالم کرد و گفت

 .من حواسم نبود خواهش می کنم، _

 ببخشید شما؟ درست مثل خودتون، ولی. جه شدم ، چه صداي قشنگی هم داریدبله متو _

 .من یاسمن هستم _

 .خوشبختم، من هم امید هستم _

به به ، ذستتون درد نکنه : اون هم لبخندي زد و گفت. فهمیدم دوست دکتر هست با گفتن امید،
 ؟تمیز شده، برق میزنه، راستی شما تازه مشغول به کار شدید خونه چه

 .فهمیدین بله، شما از کجا _

 .چون تا به حال ندیدمتون _

 مگه پزشک نیستید؟ ببخشید مگه شما هم اونجا کار می کنید ، _

 .ندیدمتون چرا، مگه شما از کادر بیمارستان نیستید؟ آخه تا به حال _

مریضاي نیستم ، من از  من از کادر بیمارستان: متوجه اشتباهش شدم و خنده کنان جواب دادم 
 .دکتر محمدي هستم

به به چشم و دلم روشن، رضا در نبود : سپس گفت با چشماي از حدقه در آمده نگاهم کرد و
 .تنهاش گذاشتم من چه کارا که نمی کنه، فقط چند روز

 حاال خودش کجاست؟

 .خونه تو اتاقش درس می: با خنده جواب دادم

 .تو اتاق چپیده شما رو تنها گذاشته و رفتهواقعاً که خجالت نمی کشه، : سري تکان داد و گفت

 رضا، رضا کجایی؟: سپس با صداي بلند فریاد زد 

 تویی امید، چرا داد و هوار راه انداختی؟: اتاقش بیرون آمد و گفت دکتر فوراً از

 .واقعاً که تو خجالت نمی کشی بیا ببینم، _

 شده؟ چرا، چی: دکتر لبخند زنان نزدیک آمد و گفت
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 .پیچیده دستت درد نکنه، چه بویی: ی به آشپز خانه انداخت و روبه من گفتبعد نگاه

یاسمن خانم رو  بگو ببینم تو خجالت نکشیدي. من صدات نکردم بیاي این چیزا رو بگی: امید
 .کتاب تنها گذاشتی و رفتی تو اتاق، خفه نشی از بس سرتو کردي تو

ناهار میل  ن هم غذا آماده است، اگهمن خودم خواستم، اال: قبل از دکتر، من جواب دادم
 .نکردین بفرمایید

 .نا خود آگاه اشتهاي آدم تحریک میشه اینطور که پیداست باید خیلی هم خوشمزه باشه و: امید

 .بیارید پس زود لباستونو عوض کنید و تشریف

 .الساعه خانم: امید

 .چینم شما بشین، خودم می: دکتر خواست کمک کنه که گفتم

روي  هاي حرف گوش کن بعد از شستن دستاش کنار میز نشست و من بشقابها رو مثل بچه
دستتون درد  واقعاً: نگاهی به غذا کرد و گفت. میز چیدم و غذا رو کشیدم که امید هم آمد

 .نکنه، دلم بدجوري ضعف می رفت

ند وضعف نمی کنم ولی تو که مطمئنم تا اینجا یه ب من که نهار نخوردم مثل تو غش: دکتر
 .هان فکت کار کرده، ضعف می کنی

ناخود آگاه  چیکار کنم دست خودم نیست، آدم: امید نگاهی به من و سپس به غذا کرد و گفت
 .اشتهاش تحریک می شه

وقتی که . موذي و آب زیرکاه هستی رضا خیلی: دکتر چپ چپ نگاش کرد و امید هم گفت
یمارستان می آري، حاال که چشم منو دور ب من خونه هستم براي تمیز کردن خونه از نر غولهاي

خجالت نمی کشی من اگه جاي تو بودم نمیذاشتم  جدا. دیدي خانم به این محترمی رو آوردي
 .واقعا که یاسمن خانم دست به سیاه و سفید بزنه،،

 .کردي امید غذاتو بخور، مگه ضعف نمی: رضا باز چپ چپ نگاش کرد و گفت

 :داشت، امید باز از رو نرفت و گفت حرفهاش آدم رو به خنده وا می
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. آدم شانس بده، ببین مریض خوب گیر چه جور آدمی افتاده که قدرش رو نمی دونه خدا به
 .شکرت ایخدا

نمی  اگه خودتو به تنبلی نمی زدي و: دکتر همانطور که غذاش رو می خورد جواب داد
 .خوابیدي من جور تو رو نمی کشیدم

 .به تحمل من نمی شدین و حاال مجبور: فتمبهم برخورد، با ترشرویی گ

می گم غذاتو بخور یه بند  امید دیدي چیکار کردي، هی: دکتر قاشق رو زمین گذاشت و گفت
نارنجی، زود بهش بر می  این یاسی خانوم ما نازك و. حاال بیا و درست کن.حرف می زنی

 .خوره و قهر می کنه

حق داره، اگه به من هم اینطوري میگفتن ناراحت می خدا  بنده: امید قاه قاه خندید و جواب داد
 .ببخشید من نفهمیدم اسم شما یاسی یا یاسمن مگه نه یاسمن خانم، البته. شدم

شما . یاسمن ولی یاسی صدام می کنن: کنان جواب دادم براي اینکه حال دکتر رو بگیرم عشوه
کنم، چون از این به بعد حتما جوري احساس غریبی نمی  هم لطفا بدون خانمش صدا کنید این
 .کنیم و دوست دکتر محمدي، دوست من هم خواهد بود روزهاي جمعه شما رو هم زیارت می

پس به : دستش رو بطرفم دراز کرد و گفت. خونگرم بود امید بر عکس دکتر زود جوش و
 .خوش اومدي جمع دوستان ما یعنی منو این ماست

این طوریه، . نباش ی جون، تو هم از این ماست دلگیریاس: بعد سري تکان داد و ادامه داد
. از بابتش آسوده باشه کبریت بی خطره و براي همین اصرار می کنم خواهرمو بگیره تا خیالم

 .اونقدر که پاك وبکره آکه، آکه

اگه من نبودم کی گند . تو که بدت نمی آید: دکتر رو به امید گفت خنده اي بلند سر دادم که
 .حاال هی منو دست بنداز و بخندین، به موقع اش حالتو می گیرم. کرد مالی می کاریاتو ماس

قربونت برم رضا جون تو آقایی، : گردن دکتر انداخت و صورتش را بوسید گفت امید دست در
 .چه می شه کرد جوونیه دیگه
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ه مامان بود و من هنوز ب یک دفعه به یاد مامان افتادم، فورا به ساعتم نگاه کردم نزدیک پنج
 .شد، برق گرفتت چی: سریع از جام بلند شدم که امید گفت. اطالع نداده بودم

 .شده نه برق نگرفت، یادم رفته به مامان خبر بدم و دیرم: خندیدم و گفتم

 .من سریع شما رو می رسونم: امید بلند شد و گفت

ي و خسته اي، من تو از راه رسید: دکتر دست امید را گرفت و گفت تا خواستم دهن باز کنم
 .خودم می برمش

 من هم به هال رفتم و پالتو و. دکتر اونقدر قاطعانه بود که امید سر جایش نشست کالم

به  داخل ماشین. روسریمو پوشیدم و منتظر دکتر شدم، فورا آماده شده و از درب بیرون رفتیم
هم  امروز یه سري: فکر این بودم که چطوري از مژگان خبر بگیرم، کمی فکر کردم و گفتم

 .باید به مژگان بزنم

 چرا؟ _

 .یه خورده مریض احواله _

 .امروز هم که می خواست بره خرید. بود دیشب که سالم _

 مگه دیشب با هم بودین؟: پرسیدم جا خوردم ولی به روي خودم نیاوردم و

 .اوهوم _

هم دیشب مرخصی حتما تو .روزهاي سه شنبه بیکاري تو که می گی فقط: آهی کشیدم و گفتم
 نکنه با هم بودین؟.گرفته بودي

شام  ها به جاي من شیفت مونده بود و آره، دیروز عصر یه خورده کار داشتم و یکی از بچه  _
 .رو مهمون مژگان بودم

کردم تا دق و دلمو روي اون  اونقدر عصبانی شدم که حد نداشت، سیگاري برداشتم و روشن
خواستم روشن کنم از دستم  ن کردم، چهارمی رو که میسه تا پشت سر هم روش. خالی کنم

 .سیگار برات ضرر داره این همه. بسه، خودتو خفه کردي: گرفت و پرت کرد بیرون و گفت
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من چیکار میکنم، مگه شما  سالمتیم، اصال به شما چه ربطی داره که:پوزخندي زدم و گفتم
 .نگه دار می خوام پیاده بشم.وصی و وکیل من هستی

 یاسی تو چت شد؟: گفت عجببا ت

 .گفتم نگه دار می خوام پیاده بشم _

 .الزم نکرده، خودم می رسونمت: داد با جدیت تمام جواب

 .کنم و خودمو پرت میکنم پایین نگه دار، وگرنه درب و باز می: با فریاد گفتم

کنار هستم و هر کاري ازم بر می آد،  چون دید خیلی عصبانی. و بدنبالش اشکم سرازیر شد
کوبیدم، اونجا ایستاده بود و چند دقیقه اي طول  پیاده شدم و درب و محکم. کشید و نگه داشت

: خونه رسیدم، مامان با دیدن اوضاعم با نگرانی پرسید وقتی به. کشید که سوار تاکسی شدم
 کنی؟ یاسی چی شده؟ چرا گریه می

 شده؟وایسا ببینم، چی : به طرف اتاقم می رفتم که دوباره گفت

 .تنها باشم می خوام _

 !باز بهزاد رو دیدي؟ _

پرسبا باز کردن درب، سریع از پله ها باال رفتم و  سرمو به عالمت منفی تکان دادم که دوباره
کسی جواب نداد، براي بار دوم زنگ رو فشار . درآوردم زنگ آپارتمان طبقه سوم رو بصدا

 .انتظار دیدنم رو نداشت. ددیدنم جا خور وقتی درب باز شد، دکتر با. دادم

 .اینکه بد موقع مزاحم شدم چرا ماتت برده، مثل: سالم کردم و گفتم

 .مزاحمتی، انتظار دیدنتو نداشتم سالم، نه نه، چه: خودش رو جمع و جور کرد و گفت

 .بودم این تابلو رو بهت بدم، یه یادگاریه می دونم، چون بد موقع مزاحمت شدم فقط اومده _

 .من دیگه مزاحمت نمی شم، با اجازه: می کرد که گفتم به دستش دادم، به تابلو نگاه تابلو رو

 .چه مزاحمتی، حاال که اومدي بیا تو: گفت نگاهش رو از تابلو بر گرفت و

نه، : فکر می کردم مژگان اونجاست، ناز کردم و گفتم انتظار نداشتم به داخل دعوتم کند چون
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 .مزاحم نمی شم

 .مزاحمتی، همه اش تعارف می کنی بیا تو، چه _

لرزید به داخل رفتم، چون فکر می کردم  در حالیکه دست و دلم می. از جلوي درب کنار رفت
 .هر آن با مژگان روبرو بشوم

 .ببخشید که خونه ریخت و پاشه، وقت ندارم تمیز کنم: اشاره کرد و گفت دکتر به خونه

 .نمی شه انتظار داشت خونه مجردي دیگه، بیشتر ازاین .مهم نیست _

 .ببخشید دیگه، فرصت نمی کنم: رفت، خندید و گفت در حالیکه بطرف آشپزخانه می

مگه تو : روي مبل روبرویم نشست و گفت. چایی برگشت چند دقیقه طول کشید که با دو تا
 باشی؟ این ساعت نباید توي محل کارت

زودتر تعطیل  رده حالم خوب نبود،یه خو: نمی دونستم چه جوابی بدم، کمی فکر کردم و گفتم
 .کردم

چون حسابی گر گرفتی؟  ولی از قیافه ات پیدا نیست،: موشکافانه نگاهم کرد، سپس گفت
 راستش رو بگو، چه چیزي تو رو به اینجا کشونده؟

موبایلت خاموش بود نگرانت شدم، با خودم گفتم حاال که دارم میرم خونه یه : گفتم به دروغ
 .زنمهم به تو ب سري

 .وقتی دروغ میگی چشاتو ببند چون لوت میده: خندید و گفت

 .تلفن کردم یعنی موبایلت خاموش نبست، از صبح چند بار : تنگ کردم و جواب دادم چشمامو

 .چرا خاموشه ولی فکر نمی کنم بخاطر این اومده باشی: حالیکه می خندید گفت در

 .ی وقت مزاحم شدم، خداحافظمی دونم ب: برداشتم و بلند شدم و گفتم کیفم رو

 .چقدر هم دل نازکی، بگیر بشین: کیفم رو گرفت وگفت نیم خیز شد و

موبایلمو خاموش کردم، موقع درس خوندن دوست ندارم  من براي اینکه راحت درس بخونم
 .پاشو بیا یه دقیقه. چیزي حواسمو پرت کنه
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جلوي اتاق ایستاد  دنبال خودش کشید،خودش بلند شد و همانطور که کیفمو گرفته بود منو به 
امان از . درس می خوندم حاال باورت شد: و با اشاره به زمین که پر از کاغذ و کتاب بود گفت

 .دست شما خانوما، چقدر کج خیالید

 :دستم رو شده بود خجالت کشیدم ولی از رو نرفتم و گفتم از اینکه فکرمو خونده و

 .دونستم حالی از دوستان پرسیدن اینقدر پرس و جو دارهنمی  اصالً هم کج خیال نیستم، _

 .خیلی خوب، حاال بیا تا چاییت سرد نشده بخور :سرش رو تکون داد و گفت

 :تابلو رو برداشت و در حالی که نگاه می کرد پرسید دکتر. دوباره به سر جایمان برگشتیم

 .ممنون، خیلی قشنگه _

 .خودمه کار _

 .هنر باشی جدي، فکر نمی کردم اهل _

 .هم می تونن از این کارا بکنن چرا خل و دیوونه ها: به شوخی گفتم

یاسی، آخرین بارت باشه که این حرف  :انگشتش را به حالت تهدید به طرفم گرفت و گفت
 .دوستیمون بهم می خوره وگرنه کالهمون میره تو هم، یعنی. رو می زنی

ببخشید : لبخندي زدم و گفتم د، از این روتهدیدش جدي بود و این بر خالف میل باطنیم بو
 !هم ئخوردي؟ حاال تو که این طور غرق کتاب بودي ناهار. قصدم شوخی بود

 .نه، حوصله غذا درست کردن نداشتم _

 .کنم اگه ناراحت نمی شی من درست _

 .ناراحت که نه، خیلی هم خوشحال می شم ولی برات زحمته _

 .، منکه بیکارمدوستی، زحمت نیست  اگه قرار بر _

مجبورم قبول کنم و خودمم کمکت می  حاال که این همه اصرار می کنی: لبخند زنان گفت
 .کنم

 .می کنم نه تو برو به درست برس، من خودم آماده _
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آوردم و سپس به  اول پالتو و روسریمو در. دکتر رو به داخل اتاق فرستادم و درب را هم بستم
کردم چند تکه مرغ  ود، پر از ظرف هاي کثیف، به یخچال نگاهعجب اوضایی ب. آشپزخانه رفتم

اي گوشت چرخ  تکه. کمی فکر کردم دیدم کباب زود تر آماده میشه. و گوشت داخلش بود
بعد . پیدا کردم وقتی برنج رو هم. کرده بیرون آوردم تا یخش آب بشه، سپس دنبال برنج گشتم

به تمیز کردن  قبل از اینکه شروع. ذاشتماز شستن قابلمه، برنج را شسته و روي اجاق گ
هم بلبشو بود،  اتاق دیگري هم وجود داشت که اونجا. آشپزخانه بکنم به همه جا سرك کشیدم

لیوان هاي  تخت رو مرتب کردم و لباسهایی را که روي زمین پخش بود کناري گذاشتم و
آشپزخانه  کرده و به کثیف رو برداشتم و به هال رفتم و ظرف هاي کثیف اونجا رو هم جمع

. جور کنم به گمونم یک ساعتی طول کشید تا ظرف ها را بشورم و آشپزخونه را جمع و. بردم
از یخچال چند  بعد. با ، باز شدن یخ گوشت اونو در ماهی تابه ریختم و زیرش رو روشن کردم

می  زمزمه تا خیار و گوجه برداشتم و در حالی که ساالد درست می کردم آهنگی رو هم
 .کردم

 نهانی بر جان زد آتش عشق                     عاشق شدم من در زندگانی

برگشتم، . افتاد وقتی تمام شد ، صداي کف زدن از جا پراندم و از ترس، چاقو از دستم به زمین
ترس سالم کردم، اون  بالفاصله با دیدنش از. پسري در آستانه درب ایستاده و نگاهم می کرد

 .ببخشید که ترساندمتون: و گفت هم سالم کرد

 .من حواسم نبود خواهش می کنم، _

 ببخشید شما؟ درست مثل خودتون، ولی. بله متوجه شدم ، چه صداي قشنگی هم دارید _

 .من یاسمن هستم _

 .خوشبختم، من هم امید هستم _

درد نکنه به به ، ذستتون : اون هم لبخندي زد و گفت. فهمیدم دوست دکتر هست با گفتن امید،
 تمیز شده، برق میزنه، راستی شما تازه مشغول به کار شدید؟ خونه چه
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 .فهمیدین بله، شما از کجا _

 .چون تا به حال ندیدمتون _

 مگه پزشک نیستید؟ ببخشید مگه شما هم اونجا کار می کنید ، _

 .ندیدمتون چرا، مگه شما از کادر بیمارستان نیستید؟ آخه تا به حال _

نیستم ، من از مریضاي  من از کادر بیمارستان: باهش شدم و خنده کنان جواب دادم متوجه اشت
 .دکتر محمدي هستم

به به چشم و دلم روشن، رضا در نبود : سپس گفت با چشماي از حدقه در آمده نگاهم کرد و
 .تنهاش گذاشتم من چه کارا که نمی کنه، فقط چند روز

 حاال خودش کجاست؟

 .خونه تو اتاقش درس می :با خنده جواب دادم

 .تو اتاق چپیده واقعاً که خجالت نمی کشه، شما رو تنها گذاشته و رفته: سري تکان داد و گفت

 رضا، رضا کجایی؟: سپس با صداي بلند فریاد زد 

 تویی امید، چرا داد و هوار راه انداختی؟: اتاقش بیرون آمد و گفت دکتر فوراً از

 .خجالت نمی کشیواقعاً که تو  بیا ببینم، _

 شده؟ چرا، چی: دکتر لبخند زنان نزدیک آمد و گفت

 .پیچیده دستت درد نکنه، چه بویی: بعد نگاهی به آشپز خانه انداخت و روبه من گفت

یاسمن خانم رو  بگو ببینم تو خجالت نکشیدي. من صدات نکردم بیاي این چیزا رو بگی: امید
 .کتاب ز بس سرتو کردي توتنها گذاشتی و رفتی تو اتاق، خفه نشی ا

ناهار میل  من خودم خواستم، االن هم غذا آماده است، اگه: قبل از دکتر، من جواب دادم
 .نکردین بفرمایید

 .نا خود آگاه اشتهاي آدم تحریک میشه اینطور که پیداست باید خیلی هم خوشمزه باشه و: امید

 .بیارید پس زود لباستونو عوض کنید و تشریف
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 .اعه خانمالس: امید

 .چینم شما بشین، خودم می: دکتر خواست کمک کنه که گفتم

روي  مثل بچه هاي حرف گوش کن بعد از شستن دستاش کنار میز نشست و من بشقابها رو
دستتون درد  واقعاً: نگاهی به غذا کرد و گفت. میز چیدم و غذا رو کشیدم که امید هم آمد

 .نکنه، دلم بدجوري ضعف می رفت

وضعف نمی کنم ولی تو که مطمئنم تا اینجا یه بند  که نهار نخوردم مثل تو غش من: دکتر
 .هان فکت کار کرده، ضعف می کنی

ناخود آگاه  چیکار کنم دست خودم نیست، آدم: امید نگاهی به من و سپس به غذا کرد و گفت
 .اشتهاش تحریک می شه

وقتی که . زیرکاه هستی موذي و آب رضا خیلی: دکتر چپ چپ نگاش کرد و امید هم گفت
بیمارستان می آري، حاال که چشم منو دور  من خونه هستم براي تمیز کردن خونه از نر غولهاي

خجالت نمی کشی من اگه جاي تو بودم نمیذاشتم  جدا. دیدي خانم به این محترمی رو آوردي
 .واقعا که یاسمن خانم دست به سیاه و سفید بزنه،،

 .کردي امید غذاتو بخور، مگه ضعف نمی: و گفترضا باز چپ چپ نگاش کرد 

 :حرفهاش آدم رو به خنده وا می داشت، امید باز از رو نرفت و گفت

. آدم شانس بده، ببین مریض خوب گیر چه جور آدمی افتاده که قدرش رو نمی دونه خدا به
 .شکرت ایخدا

نمی  نمی زدي واگه خودتو به تنبلی : دکتر همانطور که غذاش رو می خورد جواب داد
 .خوابیدي من جور تو رو نمی کشیدم

 .به تحمل من نمی شدین و حاال مجبور: بهم برخورد، با ترشرویی گفتم

می گم غذاتو بخور یه بند  امید دیدي چیکار کردي، هی: دکتر قاشق رو زمین گذاشت و گفت
بهش بر می  نارنجی، زود این یاسی خانوم ما نازك و. حاال بیا و درست کن.حرف می زنی
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 .خوره و قهر می کنه

خدا حق داره، اگه به من هم اینطوري میگفتن ناراحت می  بنده: امید قاه قاه خندید و جواب داد
 .ببخشید من نفهمیدم اسم شما یاسی یا یاسمن مگه نه یاسمن خانم، البته. شدم

شما . م می کننیاسمن ولی یاسی صدا: کنان جواب دادم براي اینکه حال دکتر رو بگیرم عشوه
جوري احساس غریبی نمی کنم، چون از این به بعد حتما  هم لطفا بدون خانمش صدا کنید این
 .کنیم و دوست دکتر محمدي، دوست من هم خواهد بود روزهاي جمعه شما رو هم زیارت می

پس به : دستش رو بطرفم دراز کرد و گفت. خونگرم بود امید بر عکس دکتر زود جوش و
 .خوش اومدي ن ما یعنی منو این ماستجمع دوستا

این طوریه، . نباش یاسی جون، تو هم از این ماست دلگیر: بعد سري تکان داد و ادامه داد
. از بابتش آسوده باشه کبریت بی خطره و براي همین اصرار می کنم خواهرمو بگیره تا خیالم

 .اونقدر که پاك وبکره آکه، آکه

اگه من نبودم کی گند . تو که بدت نمی آید: رو به امید گفت دکتر خنده اي بلند سر دادم که
 .حاال هی منو دست بنداز و بخندین، به موقع اش حالتو می گیرم. کرد کاریاتو ماس مالی می

قربونت برم رضا جون تو آقایی، : گردن دکتر انداخت و صورتش را بوسید گفت امید دست در
 .چه می شه کرد جوونیه دیگه

بود و من هنوز به مامان  یاد مامان افتادم، فورا به ساعتم نگاه کردم نزدیک پنجیک دفعه به 
 .شد، برق گرفتت چی: سریع از جام بلند شدم که امید گفت. اطالع نداده بودم

 .شده نه برق نگرفت، یادم رفته به مامان خبر بدم و دیرم: خندیدم و گفتم

 .من سریع شما رو می رسونم: امید بلند شد و گفت

تو از راه رسیدي و خسته اي، من : دکتر دست امید را گرفت و گفت تا خواستم دهن باز کنم
 .خودم می برمش

 من هم به هال رفتم و پالتو و. دکتر اونقدر قاطعانه بود که امید سر جایش نشست کالم
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به  داخل ماشین. روسریمو پوشیدم و منتظر دکتر شدم، فورا آماده شده و از درب بیرون رفتیم
هم  امروز یه سري: فکر این بودم که چطوري از مژگان خبر بگیرم، کمی فکر کردم و گفتم

 .باید به مژگان بزنم

 چرا؟ _

 .یه خورده مریض احواله _

 .امروز هم که می خواست بره خرید. بود دیشب که سالم _

 مگه دیشب با هم بودین؟: پرسیدم جا خوردم ولی به روي خودم نیاوردم و

 .ماوهو _

حتما تو هم دیشب مرخصی .روزهاي سه شنبه بیکاري تو که می گی فقط: آهی کشیدم و گفتم
 نکنه با هم بودین؟.گرفته بودي

شام  ها به جاي من شیفت مونده بود و آره، دیروز عصر یه خورده کار داشتم و یکی از بچه  _
 .رو مهمون مژگان بودم

کردم تا دق و دلمو روي اون  برداشتم و روشناونقدر عصبانی شدم که حد نداشت، سیگاري 
خواستم روشن کنم از دستم  سه تا پشت سر هم روشن کردم، چهارمی رو که می. خالی کنم

 .سیگار برات ضرر داره این همه. بسه، خودتو خفه کردي: گرفت و پرت کرد بیرون و گفت

یکار میکنم، مگه شما من چ سالمتیم، اصال به شما چه ربطی داره که:پوزخندي زدم و گفتم
 .نگه دار می خوام پیاده بشم.وصی و وکیل من هستی

 یاسی تو چت شد؟: گفت با تعجب

 .گفتم نگه دار می خوام پیاده بشم _

 .الزم نکرده، خودم می رسونمت: داد با جدیت تمام جواب

 .کنم و خودمو پرت میکنم پایین نگه دار، وگرنه درب و باز می: با فریاد گفتم

هستم و هر کاري ازم بر می آد، کنار  چون دید خیلی عصبانی. بالش اشکم سرازیر شدو بدن
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کوبیدم، اونجا ایستاده بود و چند دقیقه اي طول  پیاده شدم و درب و محکم. کشید و نگه داشت
: خونه رسیدم، مامان با دیدن اوضاعم با نگرانی پرسید وقتی به. کشید که سوار تاکسی شدم

 کنی؟ را گریه مییاسی چی شده؟ چ

 وایسا ببینم، چی شده؟: به طرف اتاقم می رفتم که دوباره گفت

 .تنها باشم می خوام _

 !باز بهزاد رو دیدي؟ _

پس چی مربوط به کارته، بگو دیگه نصف : پرسید سرمو به عالمت منفی تکان دادم که دوباره
 .جون شدم

دونستم مامان براي بازجویی به اتاقم درب را قفل کردم، چون می  بدون حرفی به اتاقم رفتم و
صداي . گوشه اي پرت کردم و از پنجره به تماشاي غروب آفتاب ایستادم لباسامو. خواهد آمد

جواب ندادم، چند بار پشت سر هم زنگ . افکارمو پاره کرد، شماره دکتر بود زنگ تلفن رشته
ویا غمی آمیخته بود با رنگ به جلوي پنجره رفتم و نگاهی به آسمون انداختم، گ دوباره. زد

درست مثل من که در پی یک لبخند، نقش . در پی روشنی، یک غروب غم انگیز بود غروب و
 اونقدر دلم افسرده بود که فقط خدا می دانست، بی اختیار به سمت. دلم بسته شده بود اندوهی بر

 .کمدم رفتم و همدم و مونس غمهام رو بیرون کشیدم

 .دیگه نصف جون شدم کارته، بگوپس چی مربوط به : ید

مامان براي بازجویی به اتاقم  بدون حرفی به اتاقم رفتم و درب را قفل کردم، چون می دونستم
صداي . تماشاي غروب آفتاب ایستادم لباسامو گوشه اي پرت کردم و از پنجره به. خواهد آمد

چند بار پشت سر هم زنگ جواب ندادم،  .زنگ تلفن رشته افکارمو پاره کرد، شماره دکتر بود
انداختم، گویا غمی آمیخته بود با رنگ  دوباره به جلوي پنجره رفتم و نگاهی به آسمون. زد

درست مثل من که در پی یک لبخند، نقش  .غروب و در پی روشنی، یک غروب غم انگیز بود
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اختیار به سمت بود که فقط خدا می دانست، بی  اونقدر دلم افسرده. اندوهی بر دلم بسته شده بود
  .کشیدم کمدم رفتم و همدم و مونس غمهام رو بیرون

 .بله: و گفتم با ضربه اي که پشت سر هم به در زده می شد،چشمامو باز کردم و غلتی زدم

 .کار یاسی، ساعت شیش و نیمه، نمی خواي بري سر: مامان از پشت درب گفت

که چه بر  دیدن وضعیتم متوجه شدمگیج ومنگ سر جایم نشستم و به اطرافم نگاه کردم و با 
زیادي نداشتم  فرصت. من گذشته، سریع بلند شدم و اتاقم رو جمع و جور کردم و به حمام رفتم

. خودمو به محل کارم رساندم تند تند آماده شدم و قبل از اینکه مژگان به دنبالم بیاد با آژانس
راي همین روي میز گذاشتم و ب بعد از آبدارچی اولین نفربودم، سرم به شدت درد میکرد

بهترین دوست و همدمم، درست مقابلم  چرا که. چشمامو بستم و به وقایع روز قبل اندیشیدم
دستش را روي سرم گذاشت و نوازش  در همی فکر و خیال بودم که شخصی. قرار گرفته بود

ظرم نشدي و چرا منت: لبخند می زد گفت تا سرمو باال گرفتم مژگان رو دیدم، در حالیکه.کرد
 خودت اومدي؟

پیش : لبخندي به رویش زدم و گفتم.همه چیز فراموشم می شد وقتی قیافه مهربانش رو می دیدم
 .کسالت داشته باشی و نتونی بیاي خودم گفتم شاید امروز هم

 زده بودي؟ نه با احوالپرسی جنابعالی بهترم، تو چرا قات _

دندانهایم رو بهم  .کار مامان لجم را در می آوردباز مامان گزارشم رو بهش داده بود، این 
 .با دوست پسرم حرفم شده بود: فشردم و گفتم

 باهاش بهم نزدي؟ با مهرداد، مگه _

 .چرا، ولی از رو نمیره: خیره نگاهش کردم و گفتم

 .من برم توي اتاقم بعدا برام تعریف کن خوب حاال _

می رفتیم، چون اگه بهانه می آوردم از طریق مامان خونه  عصر راه فراري نداشتم و باید با هم به
 .خوب تعریف کن ببینم چی شده بود: پرسید وقتی تنها شدیم. متوجه میشد
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روز پنجشنبه رو هم با . و اون هم باورش شد الکی یه قصه اي سر هم کرده و تحویلش دادم
و حسابی بگیرم، داشتم روز جمعه حال دکتر ر افکاري در هم ریخته سپري کردم ولی تصمیم
دل درد گرفته بودم و نمی توانستم به کوه  ولی از شانس بدم از نیمه هاي شب کمر درد و

داده و بهش  SMS اینکه مژگان به دنبالم بیاید در دلم عزا گرفته بودم و صبح قبل از. بروم
ارم، شال که براي نماز بلند شده بود با دیدن حال ز مامان. گفتم، از درد به خودم می پیچیدم

پیچید و سپس یک لیوان شیر کاکائوي گرم با قرص  پشمی رو آورد و محکم به دور کمرم
سر جایم دراز کشیدم و چون شب رو نتونسته بودم  بعد از خوردن اونها. مسکن برام آورد

چقدر خوابیده بودم که دست گرم مامان رو روي  نمی دونم.راحت بخوابم فورا خوابم گرفت
یاسی بلند : کردم و منتظر حرفش شدم که گفت ، خواب آلود چشمامو بازصورتم حس کردم
 .شو مهمون داریم

مامان خودتون که هستین من چرا دیگه پاشم، خودتون : و گفتم پتو رو روي سرم کشیدم
 .من حال ندارم پذیرایی کنید، می بینید که

 .آخه مهمون بخاطر تو می آد نه من _

 .ن داره می آدساما واي باز: ماتم زده گفتم

 .نه، دکتر محمدي _

 :فراموشم شد، فورا از جام بلند شدم و گفتم با شنیدن اسم دکتر محمدي درد و خواب

 فهمیدین؟ دکتر محمدي، براي چی، شما از کجا _

: بلند شد و گفت قبل از اینکه مامان جواب بده صداي آیفون بلند شد، مامان فورا از جایش
 .خونه زنگ زده بود

موقع شونه کردن موهام نگاهی به صورت  .به دستشویی رفتم و دست و صورتمو شستمسریع 
شال رو از کمرم باز کردم و با لباس . نداشتم رنگ پریده ام انداختم ولی فرصت آرایش کردن

توي پذیرایی به گوشم خورد، با اینکه ته دلم  صدایش از. راحتی که تنم بود بیرون رفتم
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خیلی سنگین سالم کردم، از جایش بلند شد و سالم  .رده و داخل شدمخوشحال بودم ولی اخم ک
 .کرد

 .بفرمایید :با دست اشاره کردم و گفتم

  :مامان با دیدن اخمهام به دسته گلی که روي میز بود اشاره کرد و گفت

 .یاسی،آقاي دکتر لطف کردن و اومدن حال تو رو بپرسن _

تلفنی هم می تونستن حالمو . ابی شرمندشون شدم لطف کردن، حس: دادم با همان قیافه جواب
 .زحمتشون نبودم بپرسن ، راضی به

 .من االن بر می گردم ببخشید: طفلی مامان متوجه متلک گفتنم نشد، از جایش بلند شد و گفت

وقتی مژگان :رفتن مامان گفت و براي آوردن چاي و شیرینی تنهامون گذاشت و دکتر بعد از
میگه و به خاطر من که دلیل  ت و براي همین نیومدي فکر کردم دروغگفت حالتون خوب نیس

روت پیداست جدي جدي  ولی نه از رنگ و. عصبانیتت رو هنوز نمی دونم چیه، نیومدي
 باز معده ات درد می کنه؟. مریضی

 سرما خوردي؟ :نچی کردم که دوباره پرسید

چون سرش را  ش متوجه شدکمی فکر کرد و گویا خود. سرمو به عالمت منفی تکان دادم
 .ببخشید کنجکاوي کردم: پایین انداخت و گفت

بیرون دادم، از اینکه متوجه علت مریضی ام شده بود خجالت می  با اومدن مامان نفس راحتی
تعارف کرده و دوباره به آشپزخونه می رفت که دیدم دکتر نگاهش می  مامان چایی را. کشیدم
نگاه کرد، حدس زدم چرا با تعجب نگاه می کنه براي همین مامان به من  بعد از رفتن. کنه
 .نداشتی مامانم با حجاب باشه انتظار: گفتم

 .نه: سرش را تکان داد و گفت

بدهم مامان با دیس شیرینی برگشت و پشت سرش هم نیلوفر سالمی کرد  قبل از اینکه جوابی
 .خواهرم نیلوفر: بغلش کردم و گفتم و به کنارم آمد،
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 کوچولو حالتون خوبه؟ بله حدس زدم ، خانوم: لبخند جواب داد دکتر با

 .بله خوبم: نیلوفر

از بغلم پایین پرید . نگاهش پیدا بود ذهنش سخت مشغوله نیلوفر خیره نگاهش می کرد، از طرز
 .شما خیلی بدین: ایستاد و گفت و رفت درست رو به روي دکتر

نیلوفر در حال ذوب شدن بودم و مامان که  دکتر حیران نگاهش می کرد و من هم از بی ادبی
زود از دکتر معذرت . نیلوفر خیلی بی ادبی :بنا گوش سرخ شده بود با صداي بلند گفت تا

 .خواهی بکن

 .خانم، خودتونو ناراحت نکنید بچه است حاج: دکتر لبخند زنان گفت

واهی کنه، چون به بچه آقاي دکتر باید معذرت خ: گفت نیلوفر با قیافه حق به جانب ، به مامان
 .بدیه ها آمپول می زنه و این کار

کشید و  دکتر دستش را گرفت و به طرف خودش. حرف نیلوفر هر سه مونو به خنده انداخت
 .پس تو هم مثل خواهرت می ترسی: بعد از بغل کردنش گفت

تی خانم کوچولو می دونی اگه موقعی که مریض هس: داد و دکتر گفت نیلوفر سرش را تکون
 .اونوقت به جاي بازي باید همش بخوابی، درسته. نمی شی آمپول نزنی زود خوب

 .موقع آمپول زدن من خیلی گریه می کنم، مگه نه مامان. کنه نیلوفر ولی خیلی درد می

 .نباید به دکتر بی ادبی می کردي درسته، ولی تو: مامان 

 .رفع زحمت می کنم اجازه من با: چند دقیقه اي که گذشت دکتر بلند شد و گفت

 .ناهار در خدمتتون باشیم بفرمایید. کجا با این عجله، تشریف داشتین: مامان

 .بگذرونه حتماً داره میره با دوستش وقت: در دلم گفتم

چون امروز ناهار  یه وقت دیگه خدمت می رسم،.... انشاا. ممنون: دکتر در جواب مامان گفت
 .دعوت هستم

کجا می رفت و تنها راحش تماس با امید  هر طوري بود باید می فهمیدم .در دلم انقالبی برپا شد
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بودم که حواسم به دکتر و مامان نبود و اگه  اونقدر درگیر. نداشتم  بود ولی شماره اش رو 
 .شدم مامان به پشتم نمی کوبید متوجه نمی

 .یاسی جان حواست کجاست، دکتر با شما هستن: مامان

 .ببخشید یاسی جان ، موقع استراحت مزاحم شدم: کردم که گفت مثل خواب زده ها نگاهش

خداحافظی کرد و از درب بیرون رفت، بعد از رفتنش به . تکان دادم  فقط سرمو به عالمت منفی
 :مامان هم آمد و نشست و پرسید. لقمه نانی کوفت کنم آشپزخانه رفتم تا

اول فکر کردم کار کردن .  بگی، چند روزه خیلی پکري یاسی چی شده، نمی خواي بهم _
 .شدم که هرچی هست مربوط به دکتره خسته ات می کنه، ولی الن متوجه

 نظرت چه طور پسري بود؟ مامان به: قبل از اینکه جواب سوالش را بدم گفتم

 .خوب، متین ، با شخصیت _

 .نسبت به من داره تو فکر می کنی چه احسااسی _

داد ولی اونطور که من  دقیقه دیدن که نمی شه تشخیصبا چند : مامان کمی فکر کرد و گفت
 .بیاد دیدم بهت عالقه داره، وگرنه چه دلیلی داشته به دیدنت

مژگان رو دوست  اشتباه می کنی مامان، اون: بی اختیار گریه ام گرفت و با گریه جواب دادم
 .داره

چرا گریه می کنی : گفتفشرد و  مامان از جایش بلند شد و به کنارم آمد و سرمو به سینه اش
عیب نداره زمان زیادي نیست  عزیزم، می دونم بهش عالقه پیدا کردي و درکت می کنم ولی

 .که قحط نیست قطع رابطه کن این نشد یکی دیگه، پسر. که باهاش آشنا شدي

 .مامان این حرف از شما بعیده: نگاهش کردم و گفتم

وابسته اش باشی که جدایی ازش برات سخت  دروغ میگم، فکر نمی کنم شدیداً چرا دخترم، _
 .مگه می تونی به زور کسی رو به خودت عالقه مند کنی تازه. باشه

 .نه نمی تونم _
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 یاسی، چرا با اون: مامان خندید و گفت. مامان جدا کردم و بلند شدم که به اتاقم بروم خودمو از

 لباسا اومدي؟

اینطوري می خواستم  دیگه ، چشه، در ضمن لباس خونه ست : نگاهی به لباسم کردم و گفتم
 .بفهمونم بهش برام ارزشی نداره

. توي اتاقم قدم رو می رفتم. دونستم خیلی برام ارزش داره به خودم دروغ می گفتم، چون می
. می کردم ولی چطوري، نه تلفن همراهش رو داشتم نه تلفن خونشونو باید به امید دسترسی پیدا
ولی پشیمون شدم چرا که فکر بدي می کرد مخصوصاً دکتر که گفته  خواستم به خونشون برم
در این اندیشه بودم . اونجا می رفتم فکر می کرد به خاطر امید رفتم بود خونه نیست و اگه من

بی حوصله روشن کردم و به محض الو . نگاه کردم باز شماره ناشناس بود که تلفنم زنگ زد،
 .متویی، من امید یاسمن: گفتن، گفت

شمارمو از کی . کردم تو آسمونا دنبالت می گشتم رو زمین پیدات: هورایی کشیدم و گفتم
 گرفتی؟

عاقل، خوب معلومه از رضا  دختره. چه خبر شده که دنبال من می گشتی: خندید و گفت
 .بپرسم صبح دوستت گفت که حال نداري، زنگ زدم احوالی. گرفتم

 خوب حالت چطوره؟ خوبی؟. ممنون که زنگ زدي، خوشحالم کردي _

 عالیم، تو چطوري؟ راستی نگفتی چرا دنبالم می گشتی؟ عالی، _

خوبم، چون حوصله ام سر رفته بود براي همین دنبال یه دوست  :لحظه اي فکر کردم و گفتم
 راستی دکتر کجاست، تنهایی؟ .خوب و یه همزبون می گشتم

راحت تري، یه روزه با هم صمیمی  منخیلی برام جالب با رضا زودتر آشنا شدي ولی با  _
 .شدیم

 ...جوري بگم آخه براي اینکه دکتر یه جوریه، نمیدونم چه _

به ظاهرش نگاه نکن  نمی خواد بگی فهمیدم منظورت چیه، ولی: به میان حرفم دوید و گفت
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 .باطنش حرف نداره

 .راستی نگفتی دکتر کجاست، پیشته _

 .گان، مگه خبر نداريپیشم نیست رفته خونه دوستت مژ نه _

 .خبر ندارم، چون امروز با مژگان تماس نگرفتم نه: آه از نهادم برآمد و گفتم

بعد از قطع کردن تلفن یه لحظه تصمیم گرفتم به خونه  چند دقیقه اي با امید صحبت کردم و
باید . چرا که به قول مامان دوست داشتن اجباري نبود مژگان بروم ولی زود پشیمون شدم،

کمی فکر کردم و سپس پیش . آتشفشان در حال انفجاربودم ري می کردم چون مثل کوهکا
 .بریم خونه مامان بزرگ اینا، حوصله ام سر رفته مامان نهار: مامان رفتم و گفتم

رفته قبول کرد، بعد از اطالع دادن به مامان بزرگ به اونجا  چون می دونست چرا حوصله ام سر
با اینکه سرم با سامان . همه بچه هاي مامان بزرگ اونجا جمع بودند ،طبق معمول هر هفته.رفتیم

ام گرم صحبت بود ولی پرنده خیالم در اطراف دکتر و مژگان می چرخید،  و پگاه دختر خاله
در دلم ولوله اي بر پا شده . بدانم چیکار می کنن ولی افسوس که امکانش نبود دلم می خواست

سامان تو ماشینت : بودم، از این رو آهسته در گوش سامان گفتمحال دیوونه شدن  بود و در
 .نیست چیزي

تو ماشین  مگه می شه دواي درد بی درمون: منظورمو فهمید، براي همین لبخندي زد و گفت
 سامان پیدا نشه، ولی یه شرط داره؟

 چه شرطی؟ _

 .گندش در بیاد افراط نداریم که _

 .وبدین ترتیب به حیاط رفتیم

کمی باهاش سر سنگین شده بودم ولی اون رفتارمو به . رفتم به باز قبل از مژگان سر کارروز شن
نیلوفر که هفته اي چند بار به دیدنش می اومد و باعث رنجش من  حساب باباي تازه پیدا شده

صورتی که اون موضوع براي من تمام شده بود و اونو به چشم یک  در. می شد، می گذاشت
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 .نمی گذاشتم محلشغریبه می دیدم و 

: رو گرفتم که گفت روز دو شنبه وقتی به خونه رسیدم دیدم مامان نیست، از نیلوفر سراغش
 .اونجا مامان بزرگ قلبش مریض شده بردنش بیمارستان و مامان هم رفته

 کی، چرا به من خبر نداد و تو هم تنها موندي؟ _

فقط سپرده که به گاز دست . نمی مونییاسی می آید خونه و تو تنها  تازه رفته، گفت االن _
 .نزنم

 وقتی مامان گفت که جاي نگرانی. این خبر فورا سراغ تلفن رفتم و به مامان زنگ زدم با شنیدن

اي  نیست کمی خیالم راحت شد، چون با وجود نیلوفر نمی تونستم به بیمارستان بروم و چاره
. تنها ماندیم ارستان ماند ومن نیلوفر شباون شب مامان در بیم. جز قبول حرفهاي مامان نداشتم

مامان تماس گرفته بودم و  صبح بعد از راهی کردن نیلوفر به سر کارم رفتم، تا ظهر چند بار با
از اتمام ساعت کاریم،  ساعت چهار بعد. هر بار گفته بود که حال مامان بزرگ خوب هست

که مامان گفته بود حالش  ونطوربود و ا C.C.U مامان بزرگ توي. فورا به بیمارستان رفتم
 .چندان هم خوب نبود

بغضم گرفت، به زور جلوي گریه امو گرفتم و چند بار  وقتی دیدم بی حال روي تخت افتاده
کنارش موندم و بعد چون وقت مالقات تمام شده بود  صورتش را بوسیدم و چند دقیقه اي

بچه اي فضول و شیطان بود نمی توانست چون نیلوفر که  مامان از ظهر خونه بود،. بیرون رفتم
روز بعد . بود به همراه نیاز نداشت C.C.U چون مامان بزرگ توخونه تنهاش بذاره، و از طرفی
مامان بزرگ رو به بخش انتقال . تماس گرفت و خبر خوشی بهم داد نزدیک ظهر بود که مامان

و شنگول مشغول کار بودم که شاد . خوشحالم کرد، چون خیلی دوستش داشتم داده بودند و این
با دیدن شماره دکتر، خاموشش کردم چون نمی خواستم حتی صدایش . زنگ زد تلفنم دوباره
عصر دوباره به مالقات مامان بزرگ رفتم، نیم ساعتی پیشش نشستم و سپس به  .رو هم بشنوم
و آماده وقتی رسیدم مامان حاضر . چون قرار بود مامان شب را همراهش بمونه خونه رفتم
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 .مواظبش باش. یاسی، نیلوفر یه کمی حال نداره: قبل از رفتنش گفت منتظرم بود،

  .آسوده باشه، چهار چشمی مواظبشم باشه، خیالتون _

حق با مامان بود و . کشیدم بعد از رفتن مامان غذایی خوردم و به هال رفته و روي کاناپه دراز
تلویزیون دراز کشیده و نگاه می  بی حال جلوينیلوفري که یک دقیقه هم آروم و قرار نداشت 

بلند شدم ونگاهش کردم صورتش  .دقایقی گذشت ولی نیلوفر همچنان دراز کشیده بود. کرد
هرازگاهی . استامینوفن بهش دادم دستم را روي پیشانیش گذاشتم کمی داغ بود،. گر گرفته بود

ش که به گریه افتاد و خواهش ببرم خواستم دکتر. تبش را چک می کردم، همچنان باال بود
بردن به دکتر صرف نظر کردم ولی هر  تمنا کرد، طاقت گریه هاشو نداشتم و براي همین از

. جوش زده و قلبش به تندي می زد از تب، صورتش. چه زمان می گذشت حالش بدتر می شد
عت با دیدن سا. نصف شب بود 5/2دیگه دست، دست کردن جایز نبود به ساعت نگاه کردم 
گریه ام گرفت و یک لحظه .نداشتم ماتم گرفتم چون اون وقت شب جرات تنها بیرون رفتن را

داشتم دیوانه می شدم و دنبال چاره اي . انداختم با خودم گفتم، نکنه بمیره و این فکر به وحشت
همراهش تماس گرفتم هر چه زنگ می خورد جواب نمی  می گشتم که به یاد امید افتادم، با

منصرف شدم و شماره خونه اش را گرفتم بعد از چند بار  واستم با دکتر تماس بگیرم کهخ. داد
 .امید، امید چرا جواب نمی دي، منم یاسمن: گفتم بوق زدن گوشی رو برداشتند، فورا

 شده، چرا گریه می کنی؟ چی: بجاي امید، دکتر جواب داد

 .نیلوفر، نیلوفر _

 نیلوفر چی شده؟ _

 .تو رو خدا به دادم برس، مامان خونه نیستمیره،  داره می _

 .االن خودمو می رسونم _

 با. کنان به سینه نیلوفر چشم دوخته بودم چون می ترسیدم هر آن قلبش از کاربایسته گریه
 شنیدن صداي زنگ، گویی جان دوباره گرفتم و بدون اینکه جواب بدم فورا درب را باز کردم
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 :گفتم وقتی رسید، خودمو از جلوي درب کنار کشیدم و. ادمو به انتظار دکتر جلوي درب ایست

 
 .دکتر، نیلوفر داره می میره، یه کاري بکن  _

 .ببینم اجازه بده _

از حرکت خودم  کنار رفتم و. فورا به یادم افتاد که جلوي درب ایستاده و مانع ورودش شدم
معاینه اش کرد از  ر رفت ودکتر باالي سر نیلوف. خجالت کشیدم ولی اختیارم دست خودم نبود

اي طول کشید و اون  چند دقیقه. ترس اینکه خبر بدي بهم خواهد داد، همچنان اشک می ریختم
بزنه که پیشدستی کردم  دقایق براي من به اندازه یک قرن گذشت، سرش رو باال گرفت حرفی

 .داره می میره، آره می خواي اینو بگی: و گفتم

نه نترس، آبله مرغون گرفته، اگه چند دقیقه اي تحمل کنی  :نشوند و گفت دستمو گرفت و
 .آد تبش پایین می

نتونستم خودمو  ببخشید از خوشحالی: از خوشحالی پریدم روي هوا و فریاد زدم و بعد گفتم
 .کنترل کنم

 .تا پاشویش کنم برو آب و دستمال تمیز بیار: بدون اینکه نگاهم کنه گفت

عقربه هاي ساعت به  .لگن آب ریختم وبا دستمال برایش بردمو توي  به آشپزخانه دویدم 
وقتی . و زنده شدم کندي می گذشت و تا وقتی که حال نیلوفر کمی خوب بشه هزار بار مردم

   .مونه آره زنده می: لبخند رو، روي لبهاي دکتر دیدم نفس بلندي کشیدم و گفتم

خیالت آسوده   ش هم پایین اومده،آره که زنده می مونه، تب: به صورتم چشم دوخت و گفت
 راستی حاج خانم کجاست؟. باشه

 .پیش اون مونده مادر بزرگم بیمارستان بستریه، شب رو _

 چرا، مشکلشون چیه؟ _

درد می گیره، می برنش بیمارستان که بستریش  خونه خالم اینا مهمون بوده که یهو قلبش _



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ١۶٨ صفحھ

 .می کنن

 االن حالشون چطوره؟ _

 .بود االن آوردنش بخش،بیمارستان خاتم االنبیاست C.C.U تو دو روز. بهتره _

 یاسی برام یه لیوان آب می آري؟: دستش را گذاشت رو پبشونیش و بعد گفت دکتر

قرصی ازداخل کیفش بیرون آورد و خورد، بعد چشماشو بست . براش آبمیوه آوردم بجاي آب،
نزدیک چهار صبح بود، با دیدن ساعت  ناخود آگاه چشمم به ساعت افتاد. تکیه داد و به دیوار

 .ببخش که نصف شبی مزاحمت شدم و تو رو بیخواب کردم: شرمندگی گفتم با

 می شه بگی چرا با من قهري؟: و در حالیکه به صورتم خیره شده بود گفت سرش را بلند کرد

 .تماشتباه میکنی من قهر نیس: برگردوندم و به سمت دیگر نگاه کردم و گفتم صورتمو ازش

 پس چرا روتو برگردوندي اون طرف؟ جدي، _

مومنی و از نگاه کردن به نا محرم پرهیز می  چون می دونم تو خیلی: با پوز خندي جواب دادم
 .کنی

دلم گفتم حتما بخاطر چند ساعت پیش می خنده ومیگه حتما اون  تا اینو گفتم زد زیر خنده، در
حرصم گرفت، از رو نرفتم و با سماجت . محرم شدماالن یک دفعه نا  موقع نا محرم نبودم ولی

 .بده، که نمی خوام مرتکب گناه بشی چرا می خندي: گفتم

خیلی بدم می آید دوست دارم وقتی باهات  نه خوبه، ولی: همان طور که می خندید جواب داد
این مسئله نباش چون من تورو به چشم  حرف می زنم تو صورتم نگاه کنی پس تو نگران

 .م می بینمخواهر

مایوس و سر خورده نگاش کردم . را، روي دستم ریخته بود یک دفعه وا رفتم چون آب پاکی
چرا به امید زنگ زدي، اونکه جواب نداده بود تو مجبور شدي  اگه باهام قهر نیستی: که گفت

 .به خونه تلفن کنی

 از کجا فهمیدي؟ مگه به گوشیش نگاه کردي؟ تو _
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نداشتم ولی حدس زدم چون امید وقتی خونه است  رصت این کار رونه، تو اون موقعیت ف _
 .از امید، امید گفتنت حدس زدم.ذاره شب موقع خواب گوشی اش رو، روي سایلنت می

 االن می خواي بري؟ دکتر تو: به جاي جواب دادن به سوالش گفتم

وابت رو صدام کردي ج هر وقت رضا. کدوم خواهري، برادر خودش رو دکتر صدا می کنه _
 .می دم

 خوب آقا رضا می خواي بري؟ _

 .فقط رضا: گفت ابرویی باال انداخت و

صدایی که انگار از ته  می ذاشت گریه می کردم براي همین با اگه یه خورده دیگه سر به سرم
 .نیلوفر سکته می کنم رضا می خواي بري؟ اگه بري من با این حال: چاه در می آید گفتم

کار، نیلوفر رو چیکار می  ان صبر می کنم ولی مگه تو نمی خواي بري سرنه تا اومدن مام _
 کنی؟

 .به مامان خبر بدم که نگران نباشه چرا براي همین موندم چیکار کنم، کله سحري چطوري _

 .کنارش می مونم من امروز ساعت یازده کالس دارم تا اون موقع _

لطف کردي و می مونی،  حاال که. جبران کنمنمی دونم چطوري زحماتتو : لبخندي زدم و گفتم
 .ممنونم واقعا ازت. پس یه پتو و بالش می آرم تا همین جا دراز بکشی

فقط تو دلیل  کاري نکردم خواهر جان،: بلند شدم که برم برایش پتو و بالش بیارم که گفت
 .قهر بودنت رو بگو

راي اینکه دستم رو نشه به و سپس ب انگار سیمی به بدنم وصل کردند، لحظه اي مکث کرده
اعصابم مسلط بشوم، بعد دو تا پتو و بالش  چند دقیقه اي همونجا موندم تا بر. اتاق پناه بردم

خوابت : و به دیوار تکیه داده بود، با دیدنش گفتم چشماشو بسته. برداشتم و دوباره به هال رفتم
 می آد؟

 .نه، سرم درد می کنه :چشماشو باز کرد و گفت
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 .ر اینکه بد خواب شديبخاط _

 .شنیدن صدات که گریه می کردي خیلی ترسیدم نه، تو که زنگ زدي با _

از وقتی که باهام آشنا شدي همه اش بهت : و گفتم لبخند زنان پتو و بالش را به دستش دادم
 .شوك وارد می کنم

رتم گذاشت و به پهلو دراز کشید و دستش رو ستون سرش کرد و به صو بالش رو زیر سرش
خاصی نگاه می کرد، نمی دانستم دنبال چه چیزي می گرده که چنان مو  با حالت. خیره شد

به روي خودم نیاوردم و خیلی راحت بالش را روي کاناپه گذاشته و . کند شکافانه نگاهم می
به گمانم نیم ساعتی بهم خیره بود که آخر طاقتم را از . سقف چشم دوختم دراز کشیدم و به

 هنوز کشف نکردي؟ به نتیجه نرسیدي؟: سمتش برگشتم و گفتم و بهدست داده 

 رو؟ چی:سرش را تکان داد و گفت

 .نمی دونم، تو به من ذل زدي _

 .دارم بررسیت می کنم :تازه متوجه منظورم شد، خنده اي کرد و گفت

 چی مو؟: با تعجب پرسیدم

 مونی؟ یاسی می دونی مثل چی می _

زاللی که  مثل دریا، یک لحظه آروم و صاف و: دادم که گفت به عالمت منفی سرم را تکان
 .نگو آدم با آرامش خاطر به تماشات می ایسته ولی یک دفعه چنان طوفانی می شی که

نداري و  پس مواظب باش که گرفتار امواج پر تالطم دریا نشی، چون اون موقع راه نجاتی _
 .باید توش غرق بشی

 .بگیر بخواب داشی تا سحر چیزي نموندهدا: سپس با ریشخند ادامه دادم

اینکه شاهد حال  و فورا پت را روي سرم کشیدم و تظاهر به خواب کردم ولی در واقع براي
گی اش می شدم چون  با اینکه نمی دیدمش ولی متوجه کالفه. دگرگونم نباشه زیر پتو خزیدم

صداي شر شر آب حدس  از. مرتب غلت می زد تا اینکه از جایش بلند شد و به آشپزخانه رفت
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شنیدم و کنجکاو  لحظه اي بعد دوباره برگشت، صداي نفسهایش را. زدم داره آب می خوره
چه وقته نماز خوندنه،  باخودم گفتم االن. شدم، آهسته از گوشه پتو نگاهش کردم نماز می خوند

تا اینکه با صداي رو بهم بزنم،  با اینکه کنجکاو شده بودم ولی نخواستم آرامشش. اذان که نشده
تشخیص بدهم صداي چیه و اگه رضا  اونقدر ترسیده بودم که نمی دونستم. چیزي از جا پریدم

رو روي قلبم گذاشتم و گوشی رو  دستم. یاسی تلفنه، جواب بده، متوجه نمی شدم: نمی گفت
ادم شد و مجال حرف زدن را بهش ند به محض شنیدن صداي مامان، ضربان قلبم بیشتر. برداشتم
 بده؟ مامان بزرگ طوریش شده،، حالش: و پرسیدم

یه موقع  مامان بزرگ حالش خوبه، گفتم نه عزیزم، : مامان که متوجه حالم شد فورا گفت
 .خواب می مونی زنگ زدم تا بیدارت کنم

ولی من زهر ترك : نفس راحتی کشیدم و گفتم. بود فورا به ساعت نگاه کردم، شیش و نیم
 .می زنه م داره از حلقم بیرونشدم، باور کن قلب

 نه نترس، نیلوفر چطوره؟ خوبه؟: مامان خندید و گفت

. نه مامان، حالش زیاد خوب نیست: دهانم چشم دوخته بود کردم و گفتم نگاهی به رضا که به
 .نره بهتره، تب داره اگه امروز مدرسه

 .باشه االن می آم خونه، منتظرم باش _

 .شیري، چیزي می خوري برات بیارم:آهسته گفتگذاشتم رضا  وقتی گوشی را

 .نمی دونم _

رفت و برام یک لیوان شیر آورد، لیوان رو از دستش گرفتم و سر کشیدم و وقتی  بالفاصله
 .ببخشید که من فضولی کردم و به یخچال دست زدم: جا اومد، گفت کمی حالم

فضوال مثل تو باشن، مهربون کاش همه : محبت به چشماش نگاه کردم و گفتم با دلی سرشار از
 .محبت و با

 .این نهایت لطف شماست یاسمن خانم: لبخند زنان جواب داد
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وقتی به هال . دستشویی رفتم تا هر چه سریعتر بتونم بساط صبحانه رو آماده کنم بلند شدم و به
 داره دیدم نیست ولی از توي آشپزخانه سر و صدایی می آمد، وقتی به اونجا رفتم دیدم برگشتم

تو  چقدر. دستت درد نکنه. مثل اینکه من مهمون تو هستم: خنده کنان گفتم. چایی دم می کنه
 .بیرون بیام از دیشب منو شرمنده کردي، واقعا نمی دونم از زیر بار این همه شرمندگی چطوري

تلفن کردم جواب  فقط لطف کن از این به بعد هر وقت: همانطور که مشغول بود جواب داد
 .نه اینکه خاموشش کنی بده،

رضا تو هنوز بی خیال : روي میز گذاشتم و گفتم کره و مربا رو از یخچال بیرون آوردم و
 .نشدي

 .رو نفهمم، مطمئن باش از دست من خالصی نداري تا وقتی که دلیل اون رفتارت _

 .بفهمی، چون دلیل خاصی نداره پس تو هم مطمئن باش نمی تونی _

    .است جوینده یابنده. آخر هم می فهممباور نمی کنم و  _

 :کرد نیم ساعتی نگذشته بود که مامان خودش رو رسوند، از دربکه وارد شد صدام

 یاسی، یاسی کجایی؟ _

 .بله، دارم صبحانه می خورم _

 :آمد با دیدن رضا جا خورد و متعجب نگاهمون می کرد که فورا گفتم وقتی به آشپزخانه

 .فر خیلی بد بود مزاحم دکتر شدم، آخه آبله مرغون گرفتهنیلو مامان دیشب حال _

حاال نیلوفر . بله، ممنون که زحمت کشیدن:وجور کرد وگفت مامان فورا خودشو جمع
 کجاست؟

با دیدن حال نیلوفر کمی آروم گرفت، بعد . رفت و من هم پشت سرش و دستپاچه به هال
نمی دونم چطوري از : رو به رضا گفتمامان روي صندلی نشست و . برگشتیم دوباره پیش رضا
 .ببخشید که یاسی مایه درد سر شده و همه اش مزاحم شما می شه .شما تشکر کنم

اگه برادر به داد خواهرش . مامان جان تشکر الزم نیست: جواب دادم با شیطنت قبل از رضا
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 .داشتن برادر این جور موقع ها خوبه، مگه نه. غریبه ها نرسه پس کی برسه،

 .بله حاج خانم، حق با یاسیه: باز نگاهم کرد ولی رضا گفت مان با حیرت و دهان نیمهما

وقتی براي خداحافظی پیش . صبحانه خوردم و رفتم تا سریع آماده بشم تند تند. مامان حرفی نزد
 .صبر کن با هم بریم:دیدنم گفت شون رفتم رضا با

خیلی . ما خداحافظی کرده و بیرون رفتیم مامان دوباره تشکر کرد و. و زود از جایش بلند شد
تا وقتی که . ولی حیف که همراهم اومد دلم می خواست رضا می ماند و مژگان میدیدتش
داداشی : پیاده شدم و موقع خداحافظی گفتم برسیم حرفی میانمان رد و بدل نشدو جلوي شرکت

 .دستت درد نکنه، فعال خداحافظ

 .خواهر جون، باز ساعت هفت می آم، به امید دیدار خواهش می کنم: داد و گفت سري تکان

 .خواهر جون و زهر مار: زمزمه کردم آرام

 .به گمونم شنید چون قاه قاه خندید

موضوع خواهر، برادري چیه، برایش : به خونه رفتم مامان با دیدنم فورا پرسید عصر وقتی
 دیدگاهتو عوض کنی چون یاسی، تو هم دیگه بهتره: شد گفت وقتی حرفم تمام . دادم توضیح

 .اینطوري آسیب می بینی

 .همین تصمیم رو دارم خودمم: براي اینکه خیال مامان رو آسوده کنم به دروغ گفتم

موزیک تندي روي ضبط  نزدیک ساعت هفت به اتاقم رفتم و درب را قفل کردم و به عمد
درست سر . شدم گذاشتم و با صداي بلند روشنش کردم، سپس پشت پنجره رفته و منتظرش

بار درب زدن وقتی  با آمدن او مامان هم پشت درب آمد و بعد از چند. ساعت هفت از را رسید
رفت، من هم ده  رضا یک ساعتی نشست و سپس.دید که جواب نمیدهم بی خیال شد و رفت
می دونستی : و گفت مامان کمی به صورتم دقیق شد. دقیقه بعد از رفتنش از اتاق بیرون رفتم

 آد؟می 

 کی؟: خودمو به اون راه زدم و متعجب پرسیدم
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ولی اینو هم بدون که راهش این . بچه نیستم، نمی خواد ادا و اصول در بیاري یاسی من _
 .زشته نیست،

 .حرف بزن مامان جان، من که متوجه منظورت نشدم لطفا واضح تر: روي مبل ولو شدم و گفتم

دوستت، دکتر  :با عروسکش بازي می کرد گفتنیلوفر که بی حال سر جایش دراز کشیده و 
 .خوشگله اومده بود و سراغ تو رو گرفت

مامان مواظب این وروجک باش، از االن ببین چی : کرده و گفتم خنده اي کردم و رو به مامان
 .میگه

 .خواهرش رفته به: مامان

خص کرده وبه بیمارستان مر روز پنج شنبه وقتی به خونه رسیدم دیدم مامان بزرگ را هم از
دایی اینا و همین طور خاله و پگاه  ولی از اینکه. خانه آورده اند و این موضوع باعث شادیم شد

سامان رضا را ببینه و از رفتارم متوجه همه  هم آمده بودند، در دل عزا گرفتم چون نمی خواستم
خدا، دعایم  از آمدنش از خانه ما بروند و شکر در دل دعا می کردم تا عصر قبل. چیز بشه

همگی به اتفاق هم رفتند و من سریع به بهانه  مستجاب شده و نیم ساعت قبل از آمدن رضا
صبح از کله سحر بیدار شده و بعد از اینکه . کردم استراحت به اتاقم رفتم و خودمو حبس
 همین که به نزدیکشان رسیدیم. رفته و با هم رهسپار شدیم حسابی به خودم رسیدم دنبال مژگان

و مژگان به خیال اینکه براي اون دست تکان می دهد دستش رو  امید با دیدنم دستی تکان داد
 دکتر رو بی خیال شدي؟: مو گرفتم ولی پوزخند زنان گفتم باال برد،به زور جلوي خنده

اي واي نه، مگه میشه، رضا یه تیکه جواهره، می : داد و گفت مژگان تابی به سر و گردنش
 .اگه محلش نمی ذاشتم زشت بود خوب. میرم براش

وقتی پیششان . دارین از قرار مدارتون مشخصه که چقدر همدیگر را دوست: در دلم گفتم
رسیدم به سردي سالمی کردم  وقتی به دکتر. رسیدیم، با همه به گرمی سالم و احوالپرسی کردم

ردم که باعث احوالپرسی ک و از کنارش گذشتم ولی در عوض با امید چنان به گرمی حال و
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. بودم اعتنایی به رضا نکنم البته اون هم حسابی تحویل گرفت، تصمیم گرفته. تعجب بقیه شد
می گفتیم و با صداي بلند می  موقعی که راه افتادیم از همه جلوتر بودیم، دو تایی چنان

وتاه بین راه که براي استراحتی ک براي همین در. خندیدیم که گوي سالهاست که با هم آشناییم
 .نخورده پسر خاله شدین یاسی چایی: ایستادیم، مژگان متلکی بارم کرد و گفت

شما چایی خورده بودیم، مگه نه  اتفاقا قبل از: امید که مثل مژگان حاضر جواب بود فورا گفت
 .یاسمن جون

از گل گفتن و خندیدناتون : بازي می کرد جواب داد رضا در حالیکه با لیوانی که دستش بود
 .صهمشخ

چون ریگی به کفشمون نیست مثل بعضی از مردم، تو خلوت وتنهایی  :ابرومو باال بردم و گفتم
 .خندیم گل نمی گیم و نمی

موافق عقیده  من: به غیر از رضا بقیه متوجه متلک گفتنم نشدن، براي همین سجاد جواب داد
 .یاسمن هستم

و من  پسرا و دخترا صحبت میکردن بحث جالبی راه انداخته بودم، همشون در مورد رابطه غلط
رضا می کردم و اون هم گهگاهی  فاتحانه هر چه که دلم می خواست بطور غیر مستقیم بار

یاسی درد تو : به ما رسوند و گفت وقتی خواستیم راه بیفتیم رضا خودشو. اظهار نظر می کرد
 .چیه، حرفات خیلی بو داره

 .بو دارهامید حرفهاي من : گفتم رو به امید کردم و

دوست دختر رضا خیلی از عطر کریستین  حتما. من که متوجه نشدم: امید خنده کنان جواب داد
هی بهش میگم نرو طرفش قبول نمی . مونده دیور استفاده می کنند و بوش تو دماغش هنوز

 .کنه، حاال هوایی شده

مین نشسته بودم و خنده، چنان می خندیدم که نمی تونستم راه برم و روي ز یک دفعه زدم زیر
 .چی شده، یاسمن چرا غش کرده: الهام پرسید با رسیدن بقیه
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 .از امید دلقک بپرس، از شاهکارهاي اونه :رضا به نشانه تاسف سري تکان داد و گفت

اصال ما . متاسفم، تقصیر خودتو می اندازي گردن من اا رضا واقعا برات: امید به اعتراض گفت
 .رجز نخونی برامون نباید محلت می گذاشتیم تا

رسیدن به ایستگاه  سپس دستش رو بطرفم دراز کرد، به کمکش از روي زمین بلند شدم و با
باال وقتی . نمی داد امید همچنان سر به سر رضا می گذاشت و مجال سین جین کردن رو بهش

. کشیدبهانه اي رضا را کنار  همه دور هم جمع بودیم امید به مهدي اشاره کرد و مهدي هم به
. یعنی روز یک شنبه تولد رضاست بچه ها بیست و هفت دي: بعد از رفتن آنها رو به بقیه گفت

ساعت . جمع بشیم، هر کی خواست بیاد با چند تا از بچه هاي دیگه هم قرار گذاشتیم دور هم
 .کنیم هفت خونه منتظر هستیم، می خوایم سورپرایزش

آمدم و تا رسیدن  ولی با شنیدن این موضوع به وجد با اینکه بخاطر مژگان از رضا دلگیر بودم
: مژگان کردم و گفتم روز شنبه وقتی تعطیل شدیم رو به. وقت موعد لحظه شماري می کردم
 .می آیی بریم براي رضا کادو بخریم

نه یاسی جون، به مامان قول دادم عصري برم : سپس گفت مژگان لحظه اي مکث کرد و
 .براي رضا کادو بخریم اونجا بریمشاید یه سر از . پیشش

گرفت ولی با یاد آوري رضا و  از اینکه به تنهایی می خواست به خرید برود لحظه اي دلم
کلی فکر کردن و گشتن، نهایت  بعد از. لطفهایی که در حقم کرده بود خوشحال روانه شدم
ار برگشتم اول به وقتی از سر ک روز بعد. عطري به همراه خود نویس خریده و به خونه رفتم

موهام به آرایشگاه رفتم چون کمی  حمام رفته و دوشی گرفتم و سپس براي براشینگ کردن
پلیور سفید آستین حلقه اي با یقه ي  یک. طول کشید وقتی به خونه برگشتم تند تند حاضر شدم

ب یاسی، لباست مناس: اعتراض کنان گفت مامان با دیدنم. شل، همراه شلوار مشکی پوشیدم
 .نیست

 چرا؟ چشه؟: نگاهی کردم و گفتم
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 .اش باز، آستین نداره، شلوارت هم خیلی تنگه، اصال مناسب اونجا نیست یقه

 رو خدا ایراد بنی اسرائیلی نگیر، اگه شلوارم تنگه در عوض بلوزم بلنده، بقیه اش هم مامان تو _

 .مناسبه

مست می  شاد و سر. دم کندمامان هر کاري کرد نتوانست براي عوض کردن لباسام متقاع
 .نره ها یاسی برام شکالت بخر، یادت: خواستم بروم که اینبار نیلوفر صدام کرد و گفت

 .چشم _

براي سر کشی به نیلوفر  جلوي درب به محض اینکه پا بیرون گذاشتم سینه به سینه رضا که
 المتی؟کجا به س خیره،: آمده بود برخوردم، نگاهی به سر تا پایم انداخت و گفت

 مهمونی، تو هم می آیی؟: مستانه نگاهش کردم و گفتم

 .یه خورده صبر کن برسونمت نه، ولی _

  .مرسی خودم می رم، باي _

پیاده شدم و دسته گلی  سر راهم کنار گلفروشی نگه داشته و. فورا ازش جدا شده و به راه افتادم
برد به سوپري که رو به  میچون تا آماده کردنش کمی وقت . از رزهاي صورتی سفارش دادم

مشغول . نیلوفر رو بخرم روي گلفروشی اون دست خیابان بود رفتم تا شکالت مورد عالقه
کرد، با تلفن حرف می زد و  برداشتن شکالت از قفسه بودم که صدایی آشنا بر جا میخکوبم

ت اشکاتو برم گریه نکن من طاق آرمین، جان بابایی گریه نکن االن می آم، قربونت: می گفت
به . ریز قربان صدقه اش می رفت همین طور یک.ندارم، خوشگلم دارم برات تنقالت می خرم

اون سمت رو نمی داد، براي  گوشهاي خودم شک کردم چون اجناس توي قفسه امکان دیدن
لحظه . گرفتیم، انتظار دیدنم رو نداشت اطمینان به ته مغازه رفته و درست رو به روي هم قرار

قبل از اینکه مجال حرف زدن داشته . زمین افتاد نگاه کردیم، تمام شکالتها از دستم بهاي بهم 
هم پشت سرم می آمد و صدام می کرد، اعتنایی نکردم و  اون. باشه سریع از مغازه بیرون دویدم
. رد شدم که صداي فحش دادن راننده اي هم به گوشم خورد بی حواس به ماشین ها از خیابان
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. داده و بیرون آمدم و سوار ماشین شده و به راه افتادم طوري پول گلفروشی رونمی دونم چ
صدایش توي گوشم . ماشین ها نبود مجبور شدم نگه دارم کمی که دور شدم چون حواسم به
گفتنش، از ناراحتی و درد شروع کردم به زار زدن چون  زنگ می زد مخصوصا بابایی، بابایی

با . بی آنکه گناهی مرتکب شده باشیم محروممون کرده بود و اونسالها تشنه این الفاظ بودم 
در مهمونی تولد رضا شرکت کنم ولی هر چقدر با خودم کلنجار  اون حالیکه داشتم نمی تونستم
به دنبال راه حلی بودم چون نمی خواستم شادي دیگران را . نتوانستم رفتم که به خونه برگردم
ی یکی از دوستان قدیمی ام بود افتادم و باهاش تماس گرفتم دفعه به یاد اب هم خراب کنم، یک

 دقایقی نگذشته بود که شاد و شنگول از آیینه نگاهی به صورت بهم ریخته. فریادم برسد تا به

وقتی رسیدم . ام انداختم و صورتمو پاك کرده و از نو آرایش کردم و سپس حرکت کردم
امید به . و رو به طرفش گرفتم و تبریک گفتمرضا درب را به رویم باز کرد، گل و کاد خود
 به به خانم خوش قول، چرا اینقدر زود اومدي؟: دیدنم گفت محض

 .گیر کرده بودم تو ترافیک: به دروغ گفتم

ترافیک تهران : داد رضا که می دانست چه ساعتی از خونه بیرون اومدم پوزخند زنان جواب
 .کنه فیک موندن، آدمو خسته میدو ساعت توي ترا. براي همه یه درد سر شده

چند نفري که  نگاهی به جمع انداختم به غیر از. براي اینکه حال گیري نکنم جوابش را ندادم
سر زنده و خیلی هم  دوستان رضا همه شاد و. من می شناختم بقیه غریبه بودند، البته براي من
حالجی می کردم که  به تک تکشون نگاه کرده و. مثبت بودند، درست بر عکس دوستان من

بلند و چهار شانه با  نگاهش کردم این بار به چشم خریدار، پسري خیلی قد. امید کنارم اومد
با نمک و تو دل برو  ستی سفید و صورتی کشیده، زیاد خوشگل نبود ولی.چشماي عسلی و پ

 خبریه؟نگام می کنی  چرا اینطوري: همین طور که محو تماشایش بودم یک دفعه گفت. بود

 .ازت خواستگاري کنم آره، می خواستم : خندیدم و گفتم

 .نمی دونستم تو تزریقاتی هم داري: نگاهم کرد و گفت خیره
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 .تزریقات؟ متوجه منظورت نشدم :با تعجب نگاهش کردم و پرسیدم

 .آره جون خودت _

 باور کن متوجه نشدم؟ _

 زدي که بوي این پنبه خیس آ چیه میاونقدر به اینور و اونور آمپول : کنان جواب داد خنده

 .زنن تا میکرب آ از بین بره، بوي اونا رو گرفتی، از ده فرسخی بوش می آد

 .کمال هم نشین اثر کرده یعنی تو این کاره نیستی: دوزاریم افتاد، خندیدم و گفتم تازه

 .چرا، ولی نه هرجایی _

اون که از دل سوخته من خبر  ولی متوجه منظورش شدم که جاي مناسبی براي این کار نبوده ،
کردم، وقتی تمام شد رو به بقیه  براي همین مستانه خندیدم و شعري برایش زمزمه. نداشت
 .شعر بخونه، صداي قشنگی داره بچه ها یک دقیقه ساکت باشید تا یاسمن برامون: گفت

 قشنگی داره؟ تو از کجا می دونی یاسمن صداي: مژگان در جوابش گفت

یکی از کاستامو براش  : و لج منو در آورد با تمسخر جواب دادم  کنار رضا تلپ شده چون باز 
 .فرستادم، همونی که تازه به بازار اومدا

گرفتم و بعد به خواست حاضرین چند بیتی از شاعران ایرانی زمزمه  حال مژگان رو حسابی
اینکه در ظاهر همراه بقیه مجلسمون حسابی گرم شده بود و با . همراهی خودشون کردم، البته با
کردم ولی در دلم خون گریه می کردم، چون غیر از اتفاقی که موقع اومدن برام  شادي می
 بود با بی محلی هاي رضا اعصابم کامالً بهم ریخته بود ولی با این وجود سعی در حفظ افتاده

 ن همانطور سرموقع بریدن کیک همه دور رضا جمع شدند تا عکس بگیرند ولی م. ظاهر داشتم

   رضا نگاهم کرد و گفت، تو نمی آیی؟. جایم نشستم

 .شما رو هم خراب می کنم نه، من خیلی بد عکسم و عکسهاي _

 .هر طور راحتی _

امید بعد از چند تا عکس . بود، ولی تحمل می کردم حسابی لجمو در آورده  بی اعتنایی اش 
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من هم : سپس گوشه لباسمو گرفت و گفتدوستانش داد و  گرفتن دوربین رو به حسام یکی از
عکسهاي رضا رو خراب کنیم ، نمی شه که همش خوشگال  مثل تو بد عکسم، بیا دوتایی

 .باهاش عکس بگیرن

بعد از بریدن کیک ، نوبت باز کردن کادو ها . رضا ایستاده و عکس گرفتیم دو تایی کنار
ز باز کردن کادوي مژگان که بسته اي بعد ا. تایی باز کردند، همه لباس و عطر بود چند. رسید
با . بود دقیق شدم، وقتی رضاکادو را باز کرد یک کیف دستی چرمی گرون قیمتی بود بزرگ
. مژگان خسیس بود ولی براي رضا سنگ تمام گذاشته و حسابی ولخرجی کرده بود این که

 .بازش نکن ، مال من ناقابله: کادوي من شد آرام گفتم وقتی نوبت

 .دوست رسد نیکوست هرچه از: نان گفتلبخند ز

می خواستس بخري،  یاسمن، دیگه چی: وقتی باز کرد مینو با دیدن عطر و خودنویس گفت
نگه داشت و ما مجبور  اونوقت دیگه نمی شد رضا رو. نکنه انتظار داشتی بازار رو براش بخري
 .بودیم خونه اي، چیزي براش بخریم

 .همین دوتایی باید استفاده کنیمبراي  از سرش هم زیاده،: امید 

موقع نسخه نوشتن به یادت می . دردم می خوره دستت درد نکنه، خود نویس خیلی به: رضا 
 .افتم

وقتی همه کادو ها رو باز کردند ، رضا روبه امید . کرد حرف رضا به دلم نشست و خوشحالم
 کو؟ پس کادوي تو: کرد و گفت

 .یادم رفته بخرم: تکمی فکر کرد و سرش رو خاروند و گف

 .ري و االن می خري زحمت می کشی می: رضا

بیرون برود ولی دیدیم با  امید بلند شد و به اتاقش رفت، خیال کردیم براي خرید می خواهد
 .جایزه داره هر کی بگه توي این چیه: شده برگشت و گفت بسته کادو پیچ 

نده، دیر شده،  امید لفتش: گفتهر کس چیزي می گفت و امید نچی می کرد تا اینکه مهدي 
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 .زود بازش کن

 قشنگه؟: و نشان داد و گفت امید کاغذ کادو را پاره کرد و ربدوشامبري بیرون کشید

 .بله دستت درد نکنه: رضا با حالتی خاص گفت

 رضا بگم چرا اینو خریدم؟: خودش را لوس کرد و گفت امید

 :د بار دیگه هم تکرار کرد و گفتاز رو نرفته و چن رضا چپ چپ نگاهش کرد ولی امید

 رضا بگم؟ _

 .امید بگو ببینم قضیه ربدوشامبر چیه، اینجا کسی غریبه نیست: رضا گفت آخر حسام به جاي

من از . چند شب پیش خواب بودیم که تلفن خونه زنگ زد : به رضا کرد و گفت امید نگاهی
بده، بعد از چند تا بوق زدن رضا نخوردم چون می دونستم رضا مجبور می شه جواب  جام تکون
یک دفعه دیدم می گه االن می آم، کی، چرا؟ خالصه طرز حرف زدنش . جواب داد رفت و

بلند شده و از اتاق بیرون اومدم که دیدم رضا داره می دوه طرف درب، چون آقا  نگرانم کرد
ی دیدم حالش وقت. عادت داره شبا راحت بخوابه، با همون سر و وضع داشت می رفت پسرمون
رضا چرا مثل انسانهاي اولیه شدي ، رضا هم گفت : نیست، پریدم و بغلش کردم و گفتم خوش
 من هم که محکم بغلش کرده بودم. ولم کن بابا، االن چه وقت مسخره بازیه، نیلوفر مرد امید

 .بابا ، نیلوفر هم اگه بمیره باید چند تا برگ به خودت بچسبونی: گفتم

واب بیدار شد و نگاهی به سر تا پایش انداخت و بعد تندي دوید طرف اتاق و از خ طفلکی یهو
هی بهش می گم رضا چی شده؟ . سوت مثل این آتیش نشونا آماده شد و بیرون اومد سر سه
تندي هم کیفش رو . نیلوفر داره می میره: همه اش یه بند ، می گفت. از نگرانی  بگو مردم
 مه اش به خودم بد و بیراه می گفتم که چرا سه روز تنهاشبعد از رفتنش ه. و رفت برداشت

 خیلی دلم براش می سوخت،. گذاشتم، تا اینطوري عاشق و مجنون بشه و دست و پاشو گم کنه

 .تا صبح هزار بار مردم و زنده شدم

از جا کنده بودي ، پس از نگرانی بیش از حد  دیدم تا وقتی که من برگردم پاشنه تلفن رو: رضا
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 .بود

تلفن رو مشغول کنم چون گوش به زنگ بودم که هر آن از  ولی رضا باور کن نمی خواستم _
 .جنازه تو رو تحویل بگیرم تا برم و  بهشت زهرا تلفن بکنن 

امید پس چرا جنازه رضا رو می : پرسید همه از خنده روده بر شده بودیم و ارسالن خنده کنان
 ربطی به رضا داشت؟ د چهخواستی تحویل بگیري، نیلوفر داشت می مر

مرده از ناراحتی خودشو می  براي اینکه گفتم بره و ببینه عشقش: امید هم خیلی جدي جواب داد
اونجوري با اون شکل و شمایل  عشق ، سه روزه بد جوري رضا رو هوایی کرده بود که. کشه

تم رفت، کردم که رضا از دس خالصه تا صبح تو سرم کوبیدم و عزاداري. می رفت پیش اش
دونستم چه جوري به مادرش  نمی. همه اش خودمو نفرین می کردم که چرا تنهاش گذاشتم

اینکه سالم می دیدمش خوشحال  از. اونقدر به سرم کوبیدم که دیدم رضا خودش اومد. خبر بدم
نوحه خونی کردم و بهش تسلیت  فوراً پریدم و ماچش کردم، بعد با یاد آوري نیلوفر. شدم
دادن عزیز اون هم عشق یک  گریه و زاري بهش گفتم، رضا می دونم غم از دستبا . گفتم

اینو گفتم رضا با خیال آسوده  تا. مرد با محبتی مثل تو سخته ولی چاره چیه باید تحملش کنی
 .حرفا چیه میزنی برو بگیر بخواب امید خواب دیدي خیر باشه، این: روي مبل ولو شدو گفت

خوب نیست، ببرمت بیمارستان، گویا  رضا انگار حالت: ب دادمحیرون نگاهش کردم و جوا
 دوست داشتی؟ نیلوفر رو خیلی. خدا بهت صبر بده. ضربه کاري بوده

طفلی تب . یاسمنه، هفت سالشه امید، نیلوفر خواهر: تا اینو گفتم آقا تازه دهن باز کرد و گفت
 .اونجا کرده بود یعنی آبله مرغون گرفته بود، رفته بودم

سرت کنم  عد از شنیدن این حرف ها پریدم و چند تا مشد و لگد بهش زدم و گفتم خاك برب
آبله مرغون  خوب اینو همون دیشب می گفتی تا من این همه نگران و پریشان نمی شدم، براي

 .خودتو اونطوري گم کرده بودي

وفر خیلی بد بود و آخه حال نیل. نداره من هول کرده بودم اون بیچاره تقصیر: قبل از رضا گفتم
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 .مامان هم خونه نبود و این باعث شده بود که من بیشتر بترسم من می ترسیدم بمیره، چون

جمله از اینکه دوتایی تنها بودیم با ناراحتی نگاهم کرد و من مستانه با  مژگان با شنیدن این
دوازده بود وقتی ماجراي ربدوشامبر امید تمام شد چون ساعت نزدیک . را دادم نگاه جوابش
رفتن کردند و من هم از جایم بلند شدم که هر چه زود تر به خلوت گاهم پناه ببرم  همه عزم
 .تو بشین کارت دارم: امید دستمو گرفت و گفت که

 .باشه براي فردا ، تا دیرم نشده باید برم خونه اگه ممکنه: چون حال خوشی نداشتم گفتم

 .بشین زیاد طول نمی کشه ، _

وقتی . سپرده بود  مژگان از وقتی که با رضا آشنا شده بود منو هم به فراموشی. نشستمباالجبار 
 مگه تو نمی ري؟: دید دوباره سر جایم نشستم پرسید

 .نه: امید جواب داد قبل از من

 چرا؟: مژگان

 .چون من یه کار خصوصی باهاش دارم _

 وبا کنجکاوي منتظر رفتناینکه امید دوباره حال مژگان رو گرفت کمی خوشحال شدم  از

 :گفت بعد از رفت همه، رضا درب را بست و آمد درست رو به رویم نشست و. مهمانها شدم

  چرا دیر کردي؟ _

بلند شدم بروم که رضا  براي همین. از سوال رضا فهمیدم امید به خواست اون مانع از رفتنم شده
 ري؟بشین کجا داري می : با صداي نسبتا بلند، قاطعانه گفت

 ببینم تو فکر کردي جدي جدي برادر و بزرگتر منی که ازم حساب پس می گیري؟ _

 .براي مادر بیچاره ات می سوزه، چون از دست تو خیلی عذاب می کشه نه دلم _

خیلی با هم صمیمی . نمی دونستم مامان پیش تو، چغولی منو می کنه: وگفتم عصبانی شدم
 .ندارم شدین و من خبر

تو رو  ج خیالی اینطوري فکر می کنی چون اون بنده خدا هیچ وقت چغولیاز بس که ک _
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 .نکرده

آشغالم، کثیفم، حیوونم،  آره کج خیالم، بدم، دیوونه ام،: مثل کوه آتشفشان منفجر شدم و گفتم
 .حاال دلت خنک شد

اون لحظه ساکت نشسته و نگاه می کرد رو به رضا  امید که تا. و بدنبالش اشکم سرازیر شد
 .تو ترافیک گیر کرده رضا چرا اذیتش می کنی، خوب حتما: گفت

 .بخور تا آروم بشی بیا یه ذره: و بعد به آشپزخانه رفت برایم آب آورد و گفت

امید خودش لیوان را جلوي دهنم  چون به هق هق افتاده بودم نمیتونستم لیوان را بدستم بگیرم و
موهایش کرده و به زمین چشم  ست تويد. گرفت، کمی که خوردم، نگاهم به رضا افتاد

رضا سرش رو باال گرفت و به  چند لحظه اي هر سه مون سکوت کردیم، تا اینکه. دوخته بود
 :امید گفت

موقع اومدن جلوي درب . اومده حال عادي نداره من قصد اذیتش رو ندارم ، ولی از وقتی که _
می زد اتفاقی افتاده، همه خنده هاش  االن چشماش داد خونشون دیدم که شاد و سر حال بود اما

 .الکی بود

اگه رضا بگه اتفاقی افتاده یعنی افتاده، چون رضا با مته می ره تو : و گفت امید نگاهی بهم کرد
 .آدما و هیچ وقت بی خود حرف نمی زنه اعماق وجود

رضا که . بر نمی داشت خنده ام گرفت از اینکه در اون اوضاع و احوال دست از شوخی
 .کردن و مسخره بازي در آوردنه امید االن چه وقت شوخی: صبانی بود با تشر گفتع

ببخشید، می خواستم یاسمن رو : گفت امید با مظلومیت سرش رو به طرف گردنش خم کرد و
 .بخندونم، ببین

بعضی جاها دلقک بازیهات به : دیدن خنده ام، لبخندي زد و گفت رضا به صورتم نگاه کرد و با
 .خورهدرد می 

 باز نمی خواي بگی چی شده؟: آب رو برداشتم و کمی خوردم که دوباره پرسید لیوان
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یاسمن خواهش می کنم اگه چیزي شده بگو، رضا تا نفهمه دست از سرت بر نمی داره،  :امید
 .عادت هاي بدشه ، مثل کنه می چسبه یکی از

بیام چون نیلوفر ازم شکالت اینکه اینجا  قبل از: چون خودش هم قبال بهم گفته بود، گفتم
بی همه کس و دیدم، داشت با پسر عزیز دردانه  خواسته بود رفتم براش بگیرم که اون مرتیکه
براي اینکه مطمئن بشم خودشه به سمتی که  .اش حرف می زد و قربان صدقه اش می رفت
به دنبالم اومد دراومدیم، از مغازه بیرون دویدم که باز  صداش می اومد رفتم که رو به روي هم

 .ندادم ولی من مجال حرف زدن بهش

این مرتیکه  :صداش باز توي گوشم پیچید مثل سوهان به روحم کشیده می شد که امید پرسید
   .بی همه کس شوهرت بود

 .نه، یه زمانی بابام بود :با عصبانیت دستمو به لبه مبل کوبیدم و گفتم

حواس به لیوان توي دستم،  بی. نگاه کردمو فورا بهش  همان لحظه یک دفعه دستم سوخت 
دستپاچه شدند،رضا فورا جلو اومد و  خون فواره زد و هر دو شون. دستم رو به مبل کوبیده بودم

امید، چرا : که دور خودش می چرخید گفت تکه هاي لیوان رو از دستم بیرون کشید و به امید
 .می چرخی؟ دستمال کاغذي بده

من . را بدست رضا داد، چند تایی بیرون کشید و روي دستم گذاشتدستمال کاغذي  امید جعبه
تو چت شده چرا ماتت برده؟ : و درد گریه می کردم که رضا دوباره به امید گفت هم از ترس
 .بقیه وسایل رو بیار... باید بهت بگم، برو گاز استریل یکی یکی

 .چیزي نیست نترس: گفت و بعد به من دلداري داد و

بخیه بزنیم زخمش سطحی نیست  رضا باید: با بتادین ، امید نگاهی کرد و گفت بعد از شستن
 .ولی نخ بخیه نداریم

 چرا معطلی؟ خوب برو زود بخر و بیار،: رضا

 .نثارش کردم با شنیدن اسم بخیه گریه ام بیشتر شد و از ته دل هر چی نفرین بود
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رضا که به اخالقم وارد  .داشتن برگشتچند دقیقه اي بیشتر طول نکشید امید با وسایلی که نیاز 
خوام بخیه بزنم اینو گاز  موقعی که می: بود گاز استریلی رو ، الي دندانم گذاشت و گفت

 .بگیر

می پیچیدم و حالت تهوع داشتم ولی تو  از درد به خودم. سپس به کمک امید به دستم بخیه زد
د، امید برایم آب قند آورد که از تمام ش وقتی کارشون. اون وضعیت نمی تونستم تکون بخورم

 .بهم می خوره نمیتونم، حالم:خوردنش امتناع کردم و گفتم

 .کمی بخور، برات خوبه، چیزي نمی شه یه : رضا

 :رضا دستمو گرفت و گفت. خواستم بلند شم که سرم گیج رفت چند قولوپ خوردم،

 کجا بلند شدي؟ _

 .دیرم شده، االن مامان نگران می شه _

 مگه نمیدونن اینجایی؟: امید

پس یه خورده بشین، یه ذره که رو به راه شدي : مثبت تکان دادم که گفت سرمو به عالمت
 .میري

دستم به شدت درد می کرد و می سوخت، . به پشتی مبل تکیه دادم و چشمامو بستم سرمو
ا، بی: باز کردم تا قرص مسکن بخوام که دیدم رضا لباسی به طرفم گرفت و گفت چشمامو
 .عوض کن، خونیه بلوزت رو

مبل و همین طور فرش هم  به لباسم نگاه کردم که دیدم به خون آغشته شده، به غیر از بلوزم،
 .کثیف کردم ببخشید، همه جا رو: با شرمندگی گفتم. خونی و کثیف شده بود

 .عیب نداره، فردا می آیی زحمتش رو می کشی و میشوري: امید

  :من بی رمق به رویش لبخند زدم و گفتمچپ نگاش کرد ولی  رضا چپ

 .به روي چشم _

 وقتی به هال برگشتم. سردم شده بود. بلوزمو عوض کردم بلند شده و به اتاق رضا رفته و سپس
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بروم ،  رضا به خیال اینکه می خواهم به خونه. از چوب لباسی ، پالتومو برداشتم و تنم کردم
 .من می رسونمت: گفت

 .دم می رومماشین آوردم، خو _

 .روزت نمی تونی رانندگی کنی، من و رضا می رسونیمت با این حال و: امید

رضا سوییچ ماشین رو گرفت و .اونها هم پشت سرم آمدند بی چون و چرا به پایین رفتم و
صندلی جلو نشستم و امید هم با ماشین خودش پشت  خودش پشت فرمون نشست و من هم در

 :تکیه داده بودم که رضا صدام کرد مو به عقببی حال سر. سرمون حرکت کرد

 یاسی؟ _

 .بله _

بیشتر از چند ماه دوام نمی آري، فکر کن بابات مرده، می دونم  اگه اینطوري ادامه بدي _
چون هر وقت دیدیش، یا باهاش حرف زدي اونقدر بهم . از این نداري سخته ولی چاره اي غیر
 ...فکر آینده ات باش، وقتی که تشکیل زندگی داديبه . حد نداره ریختی و داغون شدي که

رضا خواهش می کنم االن نصیحتم نکن، چون دیگه طاقت ندارم و : و گفتم نگذاشتم ادامه بده
 .خرابه حالم خیلی

داغونی ، دلم  ببخشید قصد نصیحت کردنت رو ندارم اما وقتی می بینم اینطوري پریشون و _
 .ت باشمبرات می سوزه و نمیتونم بی تفاو

 .اندازه یک سر سوزن برات ارزشی ندارم جدي، فکر می کردم به _

می کنی، مگه می تونم نسبت به خواهرم بی  از بس که منفی فکر:آرام روي دستم زد و گفت
 .تفاوت باشم

نگاهش کردم که شاید قصد شوخی داشته باشه ولی دیدم نه خیلی  بلند شدم و صاف نشستم و
براي همین تا رسیدن به خونه، باهاش حرف . دردمو تشدید کرد اینهم جدي حرف می زنه و 

ماشین به پارکینگ ، همراه امید خداحافظی کرده و رفتند و من هم باال  رضا بعد از بردن. نزدم
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را باز کردم براي اینه دیگران رو بیدار نکنم پاورچین پاورچین بطرف اتاق  وقتی درب. رفتم
سریع دستمو، توي جیب پالتوم پنهان کردم ولی چون . بیرون اومدمامان از اتاقش  می رفتم که

 چیزي از چشماي تیز مامان پنهان نمی ماند، با دیدن اوضاع خرابم، جلوتر اومد و هیچ

 یاسی، گریه کردي، مگه تولد رضا نبود؟: موشکافانه نگاهم کرد و گفت

 .چرا آهسته گفتم

 .زده و ناراحتت کردهپس چی شده، چرا گریه کردي؟ رضا بهت حرفی  _

 .نه رضا اینطور آدمی نیست: خودش تکرار کرد و گفت بعد با

اینکه مانع از رفتنم بشه، دستمو که داخل جیبم بود گرفت که صداي  خواستم به اتاقم بروم براي
بیچاره مامان دستپاچه بازومو گرفت و دستمو بیرون کشید و با دیذن دست  .آخ گفتنم بلند شد
 یاسی، چه بالیی سرت اومده؟: ام، پریشان پرسید دهباند پیچی ش

 .آروم تر االن مامان بزرگ رو هم بیدار می کنید مامان اتفاقی نیفتاده،: آهسته گفتم

تا سکته نکردم بگو چه بالیی : روي تخت نشوند و گفت دستمو گرفت و به اتاقم رفتیم، منو
 .سرت اومده

مامان که درد . اتفاق افتاده بود برایش تعریف کردمگذاشتم و اونچه رو  سرمو روي شونه اش
کمی که گذشت بلند شد و اشکاشو پاك . شده بود هم پاي من گریه می کرد خودش هم تازه
 .شو بخواب، صبح نمیتونی بلند شی بلند: کرد و گفت

وقتی پالتومو از تنم بیرون . خوبی نداشت چون حال و روز. فهمیدم مامان می خواد تنها باشه
نشست، بوییدمش، دلم نمی خواست از خودم  آوردم با دیدن تی شرت رضا، لبخندي روي لبام
  .کشیده و خوابیدم جدا کنم براي همین با همان لباس سر جایم دراز

: دید فورا پرسید وقتی مژگان دستمو. صبح با نیم ساعت تاخیر خسته و بی حال سر کار رفتم
 دستت چی شده؟ چرا بستیش؟

 .برید صبحی با چاقو: ث کرده و گفتملحظه اي مک
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زدم و  SMSدکتر بعد از رفتنش سریع به. هر چند که زیاد باور نکرد ولی کنجکاو هم نشد
کوتاه برام  ازش خواهش کردم در مورد اتفاق شب حرفی به مژگان نزنه و اون هم خیلی

اصال . خاطرم شد همین، نه حال و احوالی ازم پرسید و این باعث تکدي. نوشت، نه مطمئن باش
براي همین . بودم حوصله کار کردن رو نداشتم چون هم دستم درد می کرد هم کسل و بی حال
بروم در دل عزا گرفتم  وقتی آقاي سعیدي ازم خواست همراه مهمانهاي خارجی اش به کارخانه

براي ساعت نزدیک چهار بود،  وقتی از کارخانه برگشتیم. ولی چاره اي غیر از اطاعت نداشتم
همین که داخل . دنبال مژگان رفتم اینکه زودتر به خانه بروم سریع وسایلم رو جمع کرده و به

براي حفظ تعادلم به دیوار تکیه داده و سالم  اتاق پا گذاشتم با دیدن رضا سرم به دوران افتاد و
گاهش ولی رضا حالمو پرسید و من هم بدون اینکه ن از ناراحتی حالش رو هم نپرسیدم. کردم

 :گفتم کنم سر سري جواب دادم و رو به مژگان

 .تو که مهمون داري، پس من رفتم، خداحافظ _

انداختم، دلم می خواست هر چه سریعتر به خونه برسم و در  و سریع خودمو از اتاق بیرون
بریزم وقتی به خونه رسیدم قبل از هر کاري پیش مامان بزرگ  خلوت و تنهاییم اشک حسرت

مامان بزرگ به محض دیدنم آغوش گرم و . استراحت می کردند رفتم که در پذیراییو نیلوفر 
 :گشود و بغلم کرد و دستی بر سرم کشید و گفت را به رویم مهربانش 

عذاب بکشی، الهی که هیچ وقت خیر از زندگیش نبینه،  الهی دورت بگردم، تو چقدر باید _
 ت چطوره، بهتره؟برات، دست بمیرم. الهی که به خاك سیاه بشینه

دارم . خیلی درد می کنه، می سوزه :خودمو ازش جدا کردم و سرمو رو پایش گذاشتم و گفتم
 .می میرم

با نوازش هاي مامان بزرگ احساس آرامش و امنیت  در واقع دلم سوخته و آتیش گرفته بود،
ت با مامان اینکه صداي رضا به گوشم خورد که داش تا. کرده و کم کم پلکهام روي هم افتاد

 .شدم، اومدم حال هر سه مریض مونو بپرسم ببخشید که مزاحم: حرف می زد و می گفت
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حاج خانم : صدایم کرد که رضا مانع شد و گفت وقتی به پذیرایی آمدند مامان آرام آرام
 .خسته است و به استراحت نیاز داره بیدارش نکنید بذارین بخوابه، االن حسابی

من هم از خدا خواسته همانجا دراز کشیده و  بیدار کردنم منصرف گردید،مامان تسلیم شد و از 
حال مامان بزرگ و نیلوفر رو پرسید . کشیدم خودمو به خواب زدم، چون با دیدنش عذاب می
من با اجازه تون رفع زحمت : بلند شد و گفت و بعد از خوردن چایی و چند دقیقه نشستن

 .میکنم

 .کجا پسرم با این عجله، شام تشریف داشته باشید :گفتمامان بزرگ زودتر از مامان 

 .یه وقت دیگه مزاحمتون می شم ممنون حاج خانم، انشاءاهللا: رضا

دیگه وقتی براي دیگران نمی ذاره،  اون وقت هنوز نرسیده چون مژگان جونت: در دلم گفتم
الاقل شام  .حسابی شرمنده شما شدیم ما که: مامان به حرف اومد و گفت. بدو برو پیشش

بخوریم، یه روز هم خونه فقرا بد  تشریف داشته باشید و یه لقمه نون و پنیري دور هم
 .بگذرونید

بود، یواش گوشه چشمامو باز کردم که دیدم  چون سر شام گرم تعارف تیکه پاره کردن
خانم تو رو خدا چوب کاري نفرمایید، من  حاج: متواضعانه سر تعظیمی فرود آورد و گفت

هستم نمی تونم، چشم فردا شب مزاحمتون  امشب چون بیمارستان. پرورده شما هستمنمک 
 .میشم

براي اینکه از غرزدنهاي مامان در امام باشم، نیم ساعتی هم  در دلم جشن گرفتم و بعد از رفتنش
عجب خوابی کردم، : چشمامو باز کردم و خمیازه اي کشیدم و گفت بعد. به همان حال ماندم
 .برد خوابم نفهمیدم کی

 .از بس که خسته می شی مادر: مامان بزرگ لبخند زنان جواب داد

موقعی که تو خواب : دادم و بلند شدم و نشستم که مامان بزرگ ادامه داد و گفت سرمو تکان
 .عجب پسره نازنینی، خدا به پدر و مادرش ببخشه. دوستت آقاي دکتر اومده بود بودي
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 .اي واي، پس چرا منو بیدار نکردید، خیلی زشت شد: به صورتم کوبیدم و گفتم دستمو

 .من خواستم بیدارت کنم ولی نذاشت، گفت خسته اي و باید بخوابی :مامان

 .خیلی بد شد، اینجا قلمبه شده و خوابیدم، آبروم رفت: تکون دادم و گفتم به حالت تاسف سرمو

وقع خوردن شام، براي چون ساعت هفت و نیم بود و م. و دست و صورتمو شستم بلند شدم
منتظر بودم که از دعوت فردا شب حرفی خواهد زد ولی هر . کمک مامان رفتم چیدن میز به
بعد از شام تلویزیون نگاه می کردم که تلفنم زنگ زد، با دیدن . کشیدم چیزي نگفت چه انتظار
 چیکار می بعد از سالم و احوالپرسی تا گفتم با زحمتهاي من. امید فورا جواب دادم شماره

ببري  اي یاسمن جان، از صبح زود این آقا رضا منو بیدار کرده که اال و بال باید: کنید؟ گفت
براي  هی می گم رضا جان قالی شویی براي چیه،. این فرش و مبل و توي پارکینگ بشوري

خودت هم  گفتم بابا حداقل. می گه نه، فرش نجسه و باید خودت بشوري. همین کاراست دیگه
دارم و االن  خالصه از صبح تا االن همه اشک از. کمک، می گه من دانشگاه دارم نمی تونم بیا

 .حسابی خسته خسته ام

براي همین با شرمندگی . زحمت افتاده بود دلم براش سوخت، بخاطر بی حواسی من حسابی تو
 .دونم چطوري ازت تشکر کنم ببخشید امید، اسباب زحمت شدم، نمی: گفتم

 .الزم نیست عزیزم، من کاري نکردمتشکر  _

 اش کار،حسابی خسته شدي؟ چرا همه_

 .دست قالی شویی این تن خسته فداي تو باد، چون دادیم: خنده کنان جواب داد

که شش دونگ  چند دقیقه اي باهاش صحبت کردم، سپس گوشی رو قطع کرده و به مامان
تعریف  دیشب داشتم ازش براتهمونی که . دوست رضاست، امید: حواسش به من بود گفتم

 .طفلکی از صبح فرش شسته، مبل شسته، حسابی تو زحمت افتاده. می کردم

دلم  خیلی. نوضیحاتی که به مامان دادم قانع شد، ولی باز هم از مهمان فردا شبش حرفی نزد با
 می خواست علت سکوت کردنش رو بدانم، هی می گفتم حتما یادش رفته و االن می گه ولی
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 .موقع خواب هر چه منتظر شدم خبري نشدتا 

نزدیک ظهر بود که . گرم مهمانهاي خارجی بود صبح از وقتی که به سر کار رفته بودم سرم
لحظه اي فکر کردم، . براي شام دعوتم کرد امید دوباره تماس گرفت و حالمو پرسید،سپس
بعد . باشم، قبول کردم کارهاي رضا رو تالفی کرده مامان حرفی نزده بود وبراي اینکه من هم
وممکن بود کارمون به درازا بکشد به مامان تلفن کرده و  از ظهر چون باز به کارخانه می رفتیم

آمدن رضا نزد و من با خیال آسوده همراه مهمانها و آقاي سعیدي  خبر دادم، باز مامان حرفی از
ی به ساعتم انداختم، نزدیک نگاه. وقتی برگشتیم هوا کامال تاریک شده بود .به کارخانه رفتیم

اگر اون ساعت به خونه می رفتم به هیچ وجه نمی توانستم از دست مامان . بود هفت ونیم
مامان براي شام منتظرم نباشید، من با امید دوست : براي همین تلفن کردم و گفتم خالص بشوم

  .بیرون می ریم رضا

  :، سپس گفتمامان که انتظار نداشت جا خورد و لحظه اي سکوت کرد

 .یاسی، زنگ بزن و کنسلش کن براي شام مهمون داریم _

نمی تونم، بهش قول دادم، زشته بعد از این همه دردسر االن قرارمو  شرمنده مامان جان، من _
 .بهم بزنم

 .فکر میکنم امشب خونه نبودنت زشت تر باشه چون به این یکی بیشتر مدیونی من _

مادر من، هر کی هم قراره بیاد شرمنده چون من برنامه مو به : گفتماون راه زدم و  خودمو به
 حاال کی هست که شما. شما که بهتر می دونید من سرم بره قولم نمیره. وجه بهم نمیزنم هیچ

 .این همه اصرار به بودن من می کنید

 .دکتر محمدي، پریروز دعوتش کردم _

 با امید قرار نمی ذاشتم، بهر جهت مقصر اون وقت.خیلی بد شد، چرا زودتر بهم نگفتین ا _

 .خودتونین و از طرف من هم عذر خواهی کنید

طبق قرار . تونستم حال رضا رو مثل خودش بگیرم به این ترتیب با یک برنامه حساب شده می
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من زودتر . همدیگر رو سر ساعت هشت می دیدیم قبلی مون با امید ، جلوي پارك ساعی
نیم ساعتی تا اومدن امید منتظر ایستادم، حسابی  به همراه نداشتم رسیده بودم و چون ماشین

ماشین شدم و بخاري رو، روي درجه زیاد گذاشتم تا یخ  وقتی رسید فورا سوار. سردم شده بود
امید بر عکس رضا به پاتوقهاي خوب . گذشت کمی گرم شد یه خورده که. پا و دستام باز بشه

 .رستوران سنتی رفتیم و دنج وارد بود براي همین به یک

. اطراف خونه در حال پرواز بود با اینکه با امید گرم صحبت و بگو و بخند بودم ولی روحم در
. امید رفته و خونه نیستم، می دیدم خیلی دلم می خواست قیافه رضا رو موقعی که می فهمید با
بعد از . رو خوردمهمین با اشتها غذایم  اونقدر سر کیف و شنگول بودم که حد نداشت، براي

 اهل قلیون هستی؟: غذا ، امید گفت

 .نه، من دودي نیستم خیلی هم بدم می آید: خندیدم و گفتم مستانه

 .دروغ نگو بهت نمی آید: گفت امید چشماشو ریز کرد و

 می کشی؟: گفتم پاکت سیگارو از کیفم بیرون آوردم و تعارف کردم و

. رنگ کنی، خانم، خانما منو می خواي: یم زد و گفتآرام با نوك انگشتانش ضربه اي به پیشان
 .من خودم همه رو رنگ می کنم

 .نیست مشخصه، نیاز به گفتن _

بعد از سالم  مشغول کشیدن قلیون بودیم که تلفنش زنگ زد و. سفارش چایی و قلیون رو داد
بود، مهمون کی  :بعد از قطع کردن تلفن با کنجکاوي پرسیدم. کردن ، آدرس رستوران رو داد

 داریم؟

 .رضا _

چیکار داشت، می خواست : عادي پرسیدم کنجکاو شدم ولی براي اینکه امید شک نکند، خیلی
 بیاد اینجا؟

 .نه، فکر نمی کنم _
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 می دونی رضا کجاست؟ راستی _

 .نه _

 .خونه ما، شام مهمونه _

ه افناد، خنده کنان به داشت چایی می خورد قند به گلویش پرید و به سرف تا اینو گفتم امید که
 چرا هول کردي؟: گفتم پشتش زدم و

 اینجایی؟ پس تو چرا: وقتی سرفه اش قطع شد با چشماي گرد شده گفت

 اگه ناراحتی برم؟: اخمی کردم و گفتم

 ...این بود که منظورم. نه ، نه ناراحت نیستم _

 .داشتم می گفتم هیچی بابا ولش کن، خوب چی:لحظه اي مکث کرد، سپس ادامه داد و گفت

 .با دوستت، سر دختر همسایه دعواتون شده بود _

 .اومد آهان یادم _

بازیگوش  از دوران دبیرستان، پسري شیطون و. و شروع کرد به تعریف کردن بقیه خاطراتش
همانطور . شد بود که اگه یک سال آخر دبیرستان یه بند درس نمی خوند در دانشگاه قبول نمی

 .یک دفعه ساکت شد و به نقطه اي چشم دوخت که داشت حرف می زد

  .مسیر نگاهش، نگاه کردم و با دیدن رضا شوکه شدم فورا به

رو به عالمت  فورا به سمت امید چرخیدم، اون هم مثل من انتظار دیدنش را نداشت و سرش
عصبانیش با دیدن قیافه  وقتی به نزدیکمون آمد. سوال تکان داد و من هم شونه هامو باال انداختم

تو با من چه مشکلی : پرسید حدس زدم براي چی آمده، تا رسید سالم کرد و همانطور ایستاده
 داري؟

 .بعد باهام دعوا کن اول بفرما یه گلویی تازه کن: خیلی خونسرد گفتم

 :بعد پرسیدم برایش چایی ریختم و. نفس عمیقی کشید و لبه تخت روبرویم نشست

 خوش گذشت؟ _
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 .بله، جاي شما خالی: و گفتخیره نگاه کرد 

 .دوستان بجاي ما: نرفتم و گفتم از رو

 .نگفتی با یاسی قرار داري؟ هان چرا: اینبار نوبت امید بود رو به اون کرد و گفت

جا میري به من میگی، تو خودت چرا  مگه تو هر: امید هم مثل من خیلی خونسرد جواب داد
 .نگفتی خونه یاسمن دعوت داري، آب زیر کاه

 این همه راه اومدي که بپرسی چرا امید بهت نگفته، خوب اگر صبر می: اي کردم و گفتم خنده

 .کردي شب خونه می اومد و اون وقت می پرسیدي

 چرا همه اش در میري؟. ببینم تو چه دردي داري نه، اومدم: با عصبانیت جواب داد

 .نبونه که هی در برهبی ادبی، مگه یاسمن کش ت رضا خیلی: امید خنده اي کرد و گفت

تو رو خدا : رضا سري به عالمت تاسف تکان داد و گفت .تا اینو گفت من هم زدم زیر خنده
 .افتادم ببین گیر چه آدمایی

بهترون بگرد و حرف  مجبور نیستی باهام حرف بزنی، برو با از ما: چشمامو تنگ کردم و گفتم
 .بزن

نعلبکی کوبید و با چشماي از حدقه  را توي یک دفعه تا بنا گوش سرخ شد و با خشم استکان
 .راهنماییم کردي ممنون که: در آمده خیره خیره نگاهم کرد و سپس گفت

جون من بیا یه : برد و گفت قمر در عقربه، سر قلیون رو به طرف لب رضا  امید که دید اوضاع 
 .پکی بهش بزن تا عصبانیتت فروکش کنه

 .خوش بگذره، خداحافظ: ند شد و گفتامید رو پس زد و بل رضا با حرص دست

فکر فرو رفته و من هم حال چندان مساعدي نداشتم براي همین آهسته  بعد از رفتن رضا، امید به
 .بریم امید: گفتم

 .باشه بریم: سرش رو بلند کرد و به صورتم دقیق شد و گفت

ی مطلق فرو رفته رستوران بیرون آمدیم و تا رسیدن به خونه هر دو در سکوت بلند شدیم و از
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وقتی رفتی خونه بهش بگو، مامان : می خواستم پیاده بشوم رو به امید کردم و گفتم وقتی. بودیم
چند ساعت پیش حرفی از اومدنش بهش نزده بود و موقعی که بهش تلفن کردم تا با تو  تا

 .رو بهش اطالع بدم،تازه گفت که قراره شب رضا خونمون بیاد بودنم

 .رسونم و میباشه، پیغامت _

از . جاي شکر داشت وقتی باال رفتم خوشبختانه آثار نارضایتی رو در چهره مامان ندیدم و این
رو میدیدیم و به غیر  اون شب به بعد دیگه با هم تماسی نداشتیم و فقط روزهاي جمعه همدیگر

ا هم خیلی صمیمی شده و ب در عوض با امید. از سالم حرف دیگري بینمون رد و بدل نمی شد
 .شده بودند مرتب در تماس بودیم، همانطور که رضا و مژگان با هم جون جونی

بی میل نبود شاید  و این موضوع باعث شده بود که با مژگان هم فاصله بگیرم و البته اون هم
  .هر چند رضا اونو انتخاب کرده بود. منو رقیب خودش می دید

ارتباطمون کم رنگ تر شده بود و کمتر با هم حتی نزدیک شدن عید، در محل کارمون هم  با
 .مورد کار حرف می زدیم در

امید و رضا هنوز نیامدند، چند  وقتی رسیدم دیدم. آخرین جمعه اي که قرار بود به کوه برویم
: همه سراغ رضا رو گرفتن که امید گفت .دقیقه اي که منتظر شدیم امید به تنهایی از راه رسید

 .بیاد کار داشت نتونست

این چه کاري بود که مانع اومدن رضا به کوه شده، تا حاال پیش نیومده  :مهدي متعجب پرسید
 .بود

 .نمی دونم، خیلی خصوصی بود که به من هم نگفت: شونه هاشو باال انداخت و گفت امید

 .اتفاقا دیروز عصر با هم بودیم ولی حرفی از نیومدنش نزد :سجاد

 .این هفته رو دلش خواسته بره، بگرده و دختر بازي کنه بابا چیکارش دارین: امید

کمی از بقیه فاصله گرفتیم، آرام در گوشم . برداشته و به راه افتادیم بچه ها دست ازکنجکاوي
 .خونه افتاده و ناي بلند شدن نداره طفلکی تو: گفت



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ١٩٧ صفحھ

خیره ایستادم و با چشماي گشاد شده  با شنیدن این حرف چنان منقلب شدم که از حرکت
 .گرفتم آخر مچت را: نگاهش کردم، موذیانه لبخند زد و گفت

پامو می کندم  خودمو لو داده بودم، سرمو پایین انداختم و با نوك کفشم برفهاي یخ زده زیر
 .از همون روزهاي اول که دیدمت فهمیدم دوسش داري: که دوباره گفت

 .فهمیدي نه، تو اشتباه: ي گفتمحال خودم حاکم شده و سرمو باال گرفتم و با حالت عاد بر

فریاد زد و  چون خیلی از بچه ها عقب افتاده بودیم شیرین به عقب برگشت و با دیدن ما،
 .شما دو تا چرا ایستادین ، مشکلی پیش اومده: گفت

یاسی، براي من : امید هم پشت سرم آمد، با گامهاي بلند خودشو رسوند و گفت به راه افتادم و
من چند وقته تو و مژگان رو زیر ذره بین گذاشتم هر دوتون از رضا خوشتون  .نکن فیلم بازي
براي همین جلوي همه نگفتم رضا مریضه، چون می خواستم مطمئن بشم که دو تا گل  می آید،
 .باغبون و یه

فهمیدي که اون  پس اینو هم: بی اختیار اشک روي گونه هام لغزید، آهی کشیدم و جواب دادم
  .ت دارهمژگان رو دوس

بخواي این یکی رو نفهمیدم چون رضا خیلی  راستش رو: دستمو گرفت و نگه داشت و گفت
 .کرد تو داره و حاال حاالها نمی شه بهش نفوذ

 .تو دروغ می گی، بخاطر اینکه من ناراحت نشم اینطوري می گی _

اینکه تو خودتو یاسی، می بینم که رضا خیلی با مژگان اخت شده، شاید هم بخاطر  نه نه جان _
 .کنار کشیدي

کنم براي  نمی شه که به زور خودمو تحمیل اگه تو بجاي من بودي این کارو نمی کردي، _
کنن و  شاید هم سورپرایز. بهر جهت به زودي صداش در می آید. همین دیدم بهترین کاره

 .یک دفعه کارت عروسی شونو بین همه پخش کنن

 .تو شاید هم به زودي بچه دار بشن حساب پس با: قاه قاه خندید و گفت
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 .راستی امید یه خواهشی ازت دارم. و بی مزه اي خیلی لوس: محکم به شونه اش کوبیدم و گفتم

 .نزنم که به رضا حرفی:زودتر از من گفت

 .اوهوم _

یاسی تو هم امروز سري  ولی. مطمئن باش، اگه می خواستم رضا بدونه خوب بهش می گفتم _
البته این . بی حال افتاده بد جوري سرما خورده، از دیشب تب و لرز گرفته و بهش بزن، طفلکی

من بخاطر . با رضا نذار حرفی رو که می خوام بهت بگم به حساب منت گذاشتن یا دوستیم
 .خوبی کرده رفاقت خودمون بهت می گم، از حق نگذریم طفلکی چند بار در حقت

 .کرده، باشه می آمقبول دارم خیلی در حقم لطف و خوبی  _

براش سوپ  خونه برگشتم، مامان رو در جریان مریضی رضا گذاشتم و خواستم تا  وقتی به
اون هم فورا دست به کار شد و خیلی زود آماده کرد، غیر از سوپ کمی هم غذا  .درست کنه
 جلوي درب براي امید. نزدیک ظهر، ظرفهاي غذا رو برداشته و به اونجا رفتم .آماده کرد

SMS به کمکم بیاد، اون هم فورا پایین اومد و به کمک هم ظرفها رو برداشته و باال  دادم که
من به رضا نگفتم که می آیی دیدنش، وقتی تو رو ببینه : موقع باال رفتن امید گفت .رفتیم
 .جا می خوره حسابی

 .شاید هم خیلی ناراحت بشه_

که تو فکر می کنی، اگه دوستت هم نداشته از اونیه  رضا دل نازکتر. یاسی اشتباه می کنی _
البته این نوع دوست داشتن ها با هم . ازم حالتو پرسیده باشه بی تفاوت هم نیست چون چند بار

 .تشریح کنم فرق می کنه، می خواي برات

 .نه زحمت نکش،خودم می دونم _

 .دونی نه نمی: ابرویی باال انداخت و گفت

وقتی به . زد جزاي بدن آدمها، حیوانات و حسابی حالمو بهمکرد به تشریح کردن ا بعد شروع 
زد با صداي  طبقه سوم رسیده و داخل شدیم، رضا با شنیدن صداي امید که یکریز حرف می
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 امید با کی حرف می زنی؟: گرفته اي گفت

 .بزرگم، پیرزن بیچاره فهمیده هفته اول شیفتم، اومده که تنها نباشم با ننه: امید هم جواب داد

 .خوش اومده: گفت رضا سرفه کنان

 .ننه جون زنده باشی: نمی دونم امید چطوري صداي پیرزنی را در آورد و گفت

 .مادر سالمت باشی: رضا هم با صدایی که انکار از ته چاه در می آمد جواب داد

آهسته پالتوم، امید  بعد از درآوردن. به زور خودمو کنترل کرده بودم که با صداي بلند نخندم
 .بخوریم غذا ها رو بچینم توي سینی ببریم اونجا با هم: گفت

 .می خوري رضا، ننه جون ساندویچ کالباس خریده و با خودش آورده،: بعد داد زد و گفت

 .بخورم نه دستش درد نکنه، گلوم درد می کنه، نمی تونم: باز سرفه اي کرد و گفت

بعد از چیدن غذاها  .ه بودم، دلم درد گرفته بودبا مسخره بازیهاي امید از بس که آهسته خندید
کشیده بود که امید باز  پتو را روي سرش. داخل سینی، سینی رو بدست گرفته و به اتاق رفتیم

 .بپرسه رضا، ننه جون اومده تو رو ببینه و حالتو: به شوخی گفت

زرگت خوش ب ننه: پتو را از روي سرش کشید و به محض دیدنم، لبخند بی رمقی زد و گفت
 .اومد

مزاحم استراحت تو بشم،  دراز بکش، من نیومدم که: خواست بلند شه که مانع شدم و گفتم
 .راحت باش

این از گلوت : بشقاب ریختم و گفتم ببخشیدي گفت و دراز کشید، کمی از سوپ برایش توي
 .پایین می ره

شغول خوردن بود که امید هم م. شروع کرد به خوردن سر جایش نشست و بشقابو ازم گرفت و
 .حداقل یه تعارف هم به ننه جونت بکن: امید گفت رضا نگاهی به من کرد و سپس رو به

ننه جونم اهل تعارف نیست، اگه بخواد خودش می : داد امید همانطور که مشغول بود جواب
 .خوره
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ورد امید پرید، داشت خفه می شد، فورا برایش آب ریختم، کمی که خ یک دفعه غذا به گلوي
 .یاسمن راضی نبودي بخورم، عجب آدم خسیسی هستی :حالش جا اومد وگفت

 .حاال متلک بارم می کنی. کردم و برات غذا آوردم امید خیلی نمک نشناسی، من لطف _

حتما رضا چشمم زد از بس که چشم دیدنمو نداره، کور  پس: امید نگاهی به رضا کرد و گفت
 .بشه اون چشماي هیزت

  .ندارم امید خواهشا یه امروز رو دست از سرم بردار ، به خدا حال: بیحالی جواب داد رضا با

 .الهی که حلواتو بخورم تا از دستت راحت بشم: امید

 .الهی که حلواي خودتو بخوریم: پرید گفتم یک دفعه از دهانم

 :تلبخند زنان گف. نگاهی به رضا انداختم امید قاشق را زمین گذاشت و هر هر خندید،

 .دلیل قهر کردنت رو نفهمیدم پس باهام آشتی کردي، هر چند که هنوز _

چقدر می دي من : کرد و رو به رضا گفت امید که هنوز از خنده ریسه رفته بود، نگاهی به من
 .بهت بگم

 .چیزي بوده که تو میخواي بگی امید مگه: چپ چپ نگاش کردم و گفتم

 .باید حق سکوت بدي، وگرنه لوت می دم _

 .امید _

 .هر چقدر بخواي من بهت میدم، بگو: رضا که شک کرده بود گفت

 .تومن شروع می کنیم هر کی بیشتر داد، مزایده است از سی: امید

 .در می آري امید به خدا کم کم داري حرصمو _

 :رضا گفت امید بی توجه به حرفهاي من، نرخ می گفت و رضا هم قبول می کرد آخر سر

ببینم مشکل  گفتم هر چقدر بخواي بهت می دم بگو،. ره خوابم می گیرهامید کم کم دا _
 .یاسمن چیه تا راه حلی براش پیدا کنم

 .قول دادي ها: هاي من گفت امید بی توجه به ایما و اشاره
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 .آره، زود باش بگو _

هیچی فقط خواستم یه خورده سر به : گذاشت و با دهان پر گفت امید یک قاشق غذا به دهانش
 .آفرین پسرم، بقیه سوپ تو بخور تا یه خورده انرژي بگیري .ت بذارم تا سر حال بشیسر

 .مژگان: زنگ زد، نگاهی کرد و گفت همان لحظه موبایل رضا

با شنیدن اسم مژگان . هم نگاه کردیم من و امید به. سپس گوشی را روش کرد و جواب داد
ژگان چی می گفت که رضا ساکت م نمی دونم. اشتهایم کور شد و دست از خوردن کشیدم

. دنبالش چپ جپ نگاه امید کرد و به. نه بابا سرما خوردم: بعد گفت. شده و گوش می کرد
نه : چی گفت که رضا جواب داد نمی دانم باز. فهمیدم مژگان حرفهاي امید رو براش می گه

 .قربونت

 .نبودولی حیف که امکانش  خیلی دلم می خواست حرفهاي مژگان رو هم بشنوم

چرا : و با حرص به امید گفت بعد از چند دقیقه مرسی و قربونت گفتن، گوشی را قطع کرد
 دروغ گفتی؟

خواستم ببینم فضولم کیه، کی می خواد دو بهم  براي اینکه می: امید هم خیلی جدي جواب داد
 .زنی کنه

بود ببینه چرا و نه می خواست دو بهم زنی کنه فقط زنگ زده  مژگان قصد فضولی نداشت: رضا
 .امروز نرفته بودم

 .حاال که فهمید مریض بودي خیالش راحت شد: با اخم جواب داد امید

 .گفت سوپ درست می کنم و می آم اونجا آره براي همین: رضا

خوب بهش می گفتی یاسمن زحمت : گفت بغضم گرفت ولی خودمو کنترل کردم که امید
 .کشیده و آورده

 .اگه می فهمید یاسی اینجاست ناراحت می شد خوب: رضا با ناراحتی جواب داد

اون همه توهین و تحقیر رو نداشتم، فورا بلند شدم و  دیگه موندن جایز نبود چون دیگه طاقت
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وقتی . به هال آمد، تند پالتومو پوشیدم که دیدم رضا هم آمد امید هم پشت سر من. به هال رفتم
 .ی یه دقیقه مجال بده برات توضیح بدمیاس: سرفه کنان گفت دید آماده رفتن هستم،

الزم به توضیح نیست اونچه رو که باید : گریه می کردم جواب دادم بغضم ترکید و در حالیکه
 .شنیدم می شنیدم،

ام آمده و  امید هم پشت سر من روانه شد، خیال کردم براي بدرقه. و به سمت درب دویدم
 .زحمت نکش، خودم می رم: گفتم

 .می آم من هم باهات _

 .احمق نیستم بخاطر یه آدم پست و بی ارزش خودمو بکشم نترس، اونقدر _

 .کدومشونو ندارم نه، حوصله دیدن هیچ _

 .پس بیا تو رانندگی کن، من حوصله ندارم _

قرار گرفت، چون مقصد معینی نداشتیم بی هدف بی آنکه حرفی بزنیم می  امید پشت فرمان
ریخت بود که دلم می خواست سرمو به دیوار می کوبیدم تا آروم اوضاعم بی  اونقدر. چرخیدیم
برامم . امید، من حالم اصال خوب نیست باید چیزي بخورم تا آروم بشم: امید گفتم به. می شدم
 .نیست که تو در موردم چی فکر می کنی مهم

به هوا داشت رو . آدرسی که می شناخت رفت سرش رو به نشانه مثبت تکان داد و خودش به
اگه . من و نیلوفر با مرجان می ریم خرید یاسی،: غروب می رفت که مامان تلفن کرد و گفت

 .اومدي دیدي نیستیم نگران نشو

 .برید به سالمت باشه، _

اونا برنگشتن و منو با این حال و  امید، مامان اینا رفتن خرید تا: با شنیدن این خبر به امید گفتم
 .احوال ندیدن زودتر برم خونه

جلوي آژانسی پیاده شد و من به تنهایی به خونه رفتم و خسته بی حال روي  امید نزدیک خونه
 .شدم تخت ولو
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 چنده؟ ساعت: با اینکه با صداي مامان چشم باز کردم، خمیازه اي کشیدم و گفتم

چون . بودي باید بري سر کار، دیشب ما که خونه اومدیم خواب: مامان لبخند زنان جواب داد
 .نستم صبح زود بیدار شدي، صدات نکردممی دو

  :مامان متوجه نشود، به حالت عادي گفتم تعجب کردم ولی براي اینکه

 .آره، خیلی خسته بودم _

 .خیلی بد بود آره، بیچاره صداش گرفته بود دکتر حالش _

 سري تکان. خواسته از اتفاق دیروز مامان با خبر بشه دلم هري ریخت و با خودم گفتم، حتما
دیشب زنگ زد و خیلی هم تشکر کرد، می : که گفت دادم و منتظر حرفهاي مامان شدم

مثل اینکه چند بار هم باهات تماس گرفته . خوابیدي خواست از تو هم تشکر کنه که گفتم
خوب . گفت بهت بگم حتما امروز باهاش تماس بگیري بوده ولی گویا تلفنت خاموش بود،

 .حاال پاشو آماده شو

 .اول بره از مژگان جونش اجازه بگیره. بیخود کرده گفته باهاش تماس بگیرم گفتمدر دلم 

حوش ساعت ده توي اتاق آقاي سعیدي مشغول توضیح دادن کارهایم بودم که تلفنم  حول و
با دیدن شماره . لحظه اي معذرت خواهی کرده و گوشی رو از جیبم بیرون آوردم زنگ زد،
دخترم راحت باش و جواب  :کردم که آقاي سعیدي گفت خاموش حرص گوشی رو  رضا ، با
 .بده

 .تماس می گیرم بعدا _

تلفن روي میزش اشاره کرد  وقتی به اتاقم برگشتم آقاي عطایی به. نیم ساعتی کارم طول کشید
 .با شما کار دارن: و گفت

  :است سریع گوشی رو برداشتم و گفتم به خیال اینکه مامان پشت خط

  بله _

 .یاسی، جان مامان قطع نکن:فورا گفت. گوشی پیچید صداي مامان ، صداي رضا دربه جاي 
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 .بفرمایید: نکردم و به سردي گفتم چون به جان عزیزم قسم داد قطع

 .باید به حرفهام گوش بدي _

 دستور؟ _

 خواهش. می خوام همه چیزو برات توضیح بدم ولی پاي تلفن نمی شه. نه، منظورم این نیست _

بهش می  یه سر بیا بیمارستان، این امید بد مصب، از دیروز باهام لج کرده و هر چقدرمی کنم 
خودشون  گم قبول نمی کنه چند ساعتی بجاي من وایسه، بچه هاي دیگه هم چون شب عیده

فرصت  خواهش می کنم عصر یه سري بهم بزن، من امشب براي مشهد پرواز دارم و. گرفتارن
 .و ندارماینکه خودم بیام دنبالت ر

خانم غیاثی در میون می ذارم اگه ناراحت نشدن  چشم با: لحظه اي مکث کردم و سپس گفتم
 .دارم خدمت می رسم، فعال خداحافظ ، چون کار

آقاي  گوشی رو سر جایش گذاشتم و رو به. یاسی خواهش می کنم: همین طور که می گفت
که می  م، خیلی کار دارم خودتونبه غیر از مادرم هر کسی زنگ زد بگید نیست: عطایی گفتم

 .دونید

دلم می خواست دو روز . بود در دلم هر چه بد بیراه بود نثارش کردم، اعصابم به کلی بهم ریخته
عصر رضا چند بار دیگر هم تماس  تا. باقی مانده هم تمام می شد و من نفس راحتی می کشیدم

من حسابی کنف می شد عشق می  لاز اینکه مث. گرفت و هر بار آقاي عطایی گفت که نیستم
خستگی ناي حرف زدن رو  از فرط. عصر ساعت هفت، خسته و کوفته به خانه رفتم. کردم

وقتی چشم باز کردم همه . برد نداشتم براي همین روي کانااپه دراز کشیده و همانجا هم خوابم
، بلند شدم و به گرسنگی ضعف می رفت دلم از. چراغها خاموش و مامان اینا هم خوابیده بودند

آماده گذاشته بود، برداشتم و داخل  مامان غذایم رو توي بشقاب روي گاز. آشپزخانه رفتم
خواب آلود به آشپزخانه آمد و از توي  داشتم غذا می خوردم که مامان. مایکروفر گرمش کردم

سپس صندلی رو عقب . خودش ریخت یخچال، ظرف شیر رو برداشت و یک لیوان شیر براي



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ٢٠۵ صفحھ

وقتی خونه می آیی خسته اي و  این روزا اونقدر غرق کار شدي که: د و نشست و گفتکشی
 .فورا می خوابی، وقت حرف زدن پیدا نمی کنم

 .خیر باشه، اتفاقی افتاده که من باید با خبر بشم: کردم و گفتم نگاهش

ی قراره مامان بزرگ اینا رو که می دون. مسافرت عید می خواستم نظرتو بپرسم نه راجع به _
خاله مرجان اینا هم با دایی محمد اینا می رن شمال، فقط موندیم ما که منتظر  برن سوریه،
 .هستیم جواب تو

 .نظر بدم مگه هر سال با هم دسته جمعی شمال نمی رفتیم، حاال چی شده که من باید _

 .گفتم شاید به خاطر سامان نخواي که با اونا بریم _

نگران . خورده باال و پایین می پره ولی بعد دست از سرم بر می دارهسامان یه  نه، می ریم _
 .من بلدم چطوري سر عقل بیارمش نباشین،

وقتی بهش گفتم خوابیدي . کنه در ضمن دکتر زنگ زده بود و می خواست با تو صحبت  _
با تعجب جواب . دروغ گفتن کرده حاج خانم، یاسی شما رو هم مجبور به: باور نکرد و گفت

. تا خونه رسید روي مبل خوابش برد نه آقاي دکتر، باور کنید اونقدر که خسته بوده: دادم
 ببخشید اتفاقی افتاده؟

راستش از دیروز باهام قهر کرده البته تقصیر خودمه، : بعد گفت چند دقیقه اي ساکت شد و
خاموش  از دستم دلگیر شده و موبایلش رو. او مجال توضیح نداد حرف نسنجیده اي زدم و

 .سپرده بگن نیستش کرده و توي محل کارش هم

 .توهین کرده هم طلبکار شده عجب پسر پررویی ، هم بهم: یک دفعه از کوره در رفتم و گفتم

 چی شده؟ چی شده مگه، از دکتر روم نشد بپرسم، بگو ببینم: مامان

بدي نداشته و تو  شاید بنده خدا منظور: براي مامان توضیح دادم، کمی فکر کرده و سپس گفت
 .به خاطر مژگان سخت می گیري و یا اشتباه برداشت کردي

یعنی چی مامان ، من اشتباه برداشت کردم امید چی؟ چرا از دیروز : گشاد شده گفتم با چشمان
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 .رضا قهر کرده، اون که دیگه روي رضا حساس نشده که با

  .اصله بگیردیگه باهاش حرف نزن و ازش ف باشه حاال خودتو ناراحت نکن،

رفتم ولی حرف  مامان بعد از خوردن شیر براي خواب به اتاقش رفت و من هم به اتاق خودم
جایم غلط می زدم،  نمی توانستم بخوابم و سر. هاي طلبکارانه رضا بدجوري کالفه ام کرده بود

برداشته و شمارش رو  دیدم اگه حرفامو بهش نزنم سکته خواهم کرد براي همین گوشی را
: کنم که خواب آود جواب داد بعد از چند بار بوق زدن، نا امید شده و می خواستم قطع. تمگرف
 .بله

آقاي دکتر می تونم چند دقیقه اي  :در حالی که سخت عصبانی بودم با صداي بلند گفتم
 .وقتتونو بگیرم

: خورده و خواب از سرش پریده، چون شتابزده گفت از تن صداش مشخص بود حسابی جا
 تویی؟ یاسی

 .بله خودم هستم _

 !باالخره زنگ زدي؟ _

گی، توهین می کنی  بله زنگ زدم بگم خیلی پررویی، هرچی از دهنت در می آد بهم می _
 .خار و حقیر بکنی اگه مژگان رو دوست داري این دلیل نمی شه منو. اونوقت طلبکارم شدي

 یاسی تو چی می گی چه دوست داشتنی؟ _

ما خودمون زودتر . گم، آقا جان شتر سواري دال دال نمی شه خوب می دونی چی می _
. همیشه جانماز آب می کشی سعی می کنی از همه پنهون بکنی فهمیدیم، ولی براي اینکه

حالم ازت بهم می . که سعی در کوچیک کردن دیگران داري اونقدر خود خواه و خود بینی
 .بشنوم، فهمیدي خوره و دیگه نمی خوام صداتو

ناراحت و عصبانی بودم ،  اونقدر. له گوشی را خاموش کرده و به گوشه اي پرت کردمبالفاص
سرم را باال گرفتم، مامان برایم کفی  وقتی. حواسم به مامان که درب آستانه در ایستاده بود، نبود
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نصف شب ، ساعت سه و نیم . و کمالی آفرین، آفرین، دستت درد نکنه، چه ادب: زد و گفت
 .نباشی، حاال بگیر بخواب خسته. چی از دهنت در اومده بهش گفتیزنگ زدي و هر

حرفهاي . محکم کوبید و رفت وقتی حرفهاشو زد ، درب رو. هاج و واج نگاهش می کردم
بدون مالحظه زنگ زده و حرف  از اینکه اون وقت شب. مامان دلم را به آشوب انداخته بود

یاد آوري حرکت و حرفهاي روز  ، ولی با هاي نادرست بر زبان آورده بودم آزارم می داد
آشفته بود که خواب از سرم پریده  اونقدر فکرم پریشان و. قبلش این حق رو به خودم می دادم

زود تر به سر کار رفته و آخرین روز  بود ، چشم به عقربه هاي ساعت دوخته بودم تا هرچه
ردن و دیدن مژگان رو نداشتم ولی حوصله کارک با این که. باقی مانده اسفند ماه را سپري کنم

با این . روز سختی پیش رویم بود راهی محل کار شدم مجبور به تحمل بودم و با علم به اینکه
حواسم به تلفن بود که شاید رضا تماس گرفته و قصد  که سرم حسابی گرم کار بود ولی همه

تم انتظارت بیخود است، با موقع به خودم نهیب زده و می گف بعد همان. دلجویی ازم داشته باشه
 .دادي محال است که رضا دیگه سراغی ازت بگیره دسته گلی که تو دیشب به آب

راحتی کشیدم و بعد از خداحافظی از همکارانم و مژگان  وقتی ساعت کارم به پایان رسید نفس
سفارش دو بیمارستان رفتیم و امید ) بوفه(هم به کافی شاپ  پیش امید به بیمارستان رفتم، با

یاسی دیروز خیلی دلم براي رضا سوخت، از : خوردن قهوه ، امید گفت بعد از. فنجان قهوه داد
خرابش که به زور سرا پا ایستاده بود یه بند زبان می ریخت که چند ساعتی  صبح با اون حال

 بایستم ولی من باهاش سر سنگین بودم و اعتنایی نمی کردم تا مثل خودش حال گیري به جاش
 .همانطور هم با اخم و تخم باهاش خدا حافظی کردم .کنم

البته من هم نصف شبی . رابطه شما دو تا هم تیره شده بخاطر من ،: خنده اي کردم و گفتم
 .حالشو گرفتم

چرا نصف شب، خدا روز رو ازت گرفته بودن که نصف شب بیدارش : پرسید امید متعجب
 .زدي کردي و بهش پاتک
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نصف شب  .وقتی هم که بیدار شدم. تی خونه رسیدم از خستگی بیهوش شدمبراي اینکه وق  _
آقا . اومد بود، داشتم یه لقمه نون کوفت می کردم که مامان به سر و صداي من بیدار شد و
من هم یه . شدم دیروز زنگ زده و چغولی منو به مامان کرده، انگار یه چیزي هم بهش بدهکار

 .گفتم آخر و هرچی از دهنم در اومد بهشلحظه قاتی کردم و زدم به سیم 

زنگ زده نه من  امروز، نه اون به من. پس با این حساب چشم دیدن هیچ کدوممونو نداره: امید
 .به اون

 .قیافه بی ریخت شو نبینم من هم چشم دیدن اونو ندارم، تصمیم گرفتم دیگه هیچ وقت _

راستی . حاال نمی خواد جوش بیاري پس باهاش قطع رابطه کن ولی: امید خنده اي کرد و گفت
 تعطیالت رو کجا می ري، تهرانی؟

مامان اینا میریم نور، از طرف شرکت نفت هر سال به شوهر خاله ام ویال میدن  نه با خانواده _
 .می ریم اونجا و ما هم

موقع از پزشکی خسته شدم  اوه، معلومه پست مهمی داره، اگه یه: امید ابروشو باال برد و گفت
 .می آم پیش شوهر خالت کار می کنم 

به درد تو نمی خوره چون تو بیمارستان دختر خانمهاي زیادي رفت و  آره، ولی امید جان _
راستی اگه دوست داري تو هم . براي تو بهتره و بیشتر به دردت می خوره آمد می کنن و این

 .بیا همراه ما

خوب می دونی  تعارف شابدوالعظیمی بکنی چونبی مزه، نمی خواد : امید خنده کنان جواب داد
 .من تا یک هفته نمی تونم از تهران تکان بخورم

. برو خونه خواهر رضا، نوشهر توي خونه هاي آموزش و پرورشن راستی یه سر عید دیدنی
 .بگذره امیدوارم بهت خوش

یزارم ب امید خیلی مسخره اي ، من می گم از ریخت رضا: با عصبانیت تصنعی جواب دادم
 .شما اونوقت تو می گی برم خونه خواهرش، تازه برم بگم من کی هستم که اومدم دیدن
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 .بگو من عروستون هستم: امید قهقه اي زد و گفت

 .خیلی لوس و بی مزه اي: توي سرش کوبیدم و گفتم با منویی که روي میز بود

 .رفت یاسی ، جون رضا ولم کن، آبروم :امید هم در حالی که می خندید گفت

صبر کن به موقع حالتو می گیرم، : گرفتم و گفتم بلند شدم و دستمو به حالت تهدید به طرفش
 .فعال خداحافظ

 .اونوقت من هم به رضا همه چیزو می گم: گرفتم با صداي بلند گفت کمی که ازش فاصله

ه کردم و وقتی به خونه رسیدم با کمک مامان ساکمو آماد. درب بیرون اومدم جوابی ندادم و از
صبح با صداي . قبل زودتر به رختخواب رفتم تا صبح شاد و سر حال باشم شب مثل شبهاي
مامان سر سجاده و نیلو توي رختخوابش بود، کنارش دراز کشیدم و . شدم زنگ ساعت بیدار
طبق قرارمون صبحانه رو توي راه می خوردیم، بعد از چیدن . بیدارش کردم قلقلکش دادم و
دایی محمد اینا همزمان با ما رسیدند، چند دقیقه . عقب به میدان نو بنیاد رفتیم دوقوسایل تو صن

نیلوفر  مامان و. آقاي احمدي، شوهر خاله مرجان همراه با پگاه و پندار سه ساله هم رسیدند بعد
پشت فرمان  به ماشین آقاي احمدي رفته و پگاه و سامان هم به ماشین ما آمدند، وقتی سامان

تعطیالتم خراب  با خودم عهد کرده بودم که به رضا فکر نکنم تا. مگی حرکت کردیمنشست ه
گهگاهی پرنده خیالم  البته. نشه و براي همین سعی می کردم با پگاه و سامان گرم صحبت بشم
آفتاب کامال باال . شد باز به سمت رضا پر می کشید ولی با یاد مژگان، آه در لبم جاري می

ازخوردن صبحانه در جمعی شاد  بعد. خوردن صبحانه بین راه نگه داشتیم آمده بود که براي
جاده وقتی به نور رسیدیم هوا کامال  دوباره به سمت نور به راه افتادیم، با ترافیک سنگین

چهار تا اتاق خواب داشت که فورا من و  ویال بزرگ و در سمت جنگل بود،.تاریک شده بود
یکی را براي خودمان انتخاب کرده و وسایلمون  یزده سال داشتپگاه و سپیده دختر داییم که س

براي خواب نداشت سامان بود که به پیشنهاد مامان  تنها کسی که جاي معینی. رو جا دادیم
بعد از جابجا شدن ، خانمها به آشپزخانه رفته و مشغول پخت  .وسایلش را در اتاق آنها جاي داد
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ما هم نیلوفر و . ي هم طبق معمول بساط تخته رو چیدندآقاي احمد و پز شدند، دایی محمد و
باد سردي از جانب دریا می وزید، چند دقیقه اي ایستاده و . لب ساحل رفتیم پندار رو برداشته به
بعد از خوردن شام، سفره هفت سین رو چیدیم . بچه ها دوباره به ویال برگشتیم سپس به خاطر
چند دقیقه اي بیشتر نمانده بود که کنار . ل بوددقیقه زمان تحویل سا 17/11 چون ساعت

هر سال موقع تحویل سال، نیلوفر در یک طرف مامان . نشسته و دستش را در دستم گرفتم مامان
زمانیکه  .من در طرف دیگرش می نشستیم و بدون استثنا قیافه بابا جلوي چشمام زنده می شد و

هم در برابر  سال غیر از بابا ، قیافه رضاام. کنارمون بود بین شون شاد و خندان می نشستم
بودیم براي  بعد از تحویل سال یک ساعتی نشسته ، سپس چون همگی خسته. چشمام تجسم شد

 .خواب به اتاقهایمان رفتیم

یاسی، یه زنگی به مژگان اینا بزن، زشته : و گفت روز بعد نزدیک ظهر بود که مامان پیشم آمد
 .رضا ، رابطه تو باهاش بهم بزنی بخاطر مژگان دوست توئه و درست نیست

مادر من، چطوري : بهانه آوردم و گفتم چون وضعیت موبایل ها هر سال عید بهم می خورد
 .زنگ بزنم، موبایلم آنتن نمی ده

تلفن ویالشونو هم . بیخود بهانه نیار، داخل شهرك مخابرات هست: کرد و گفت مامان اخمی
ید براي این کاراست، دور ریختن کدورتها، تو هم بهتره تو ع. برو یه زنگ بزن که می دونی،
 .یه خونه تکانی به دلت بدي سال جدید

گوشی رو . مخابرات رفته و تلفن کردم چاره اي جز اطاعت نداشتم، براي همین با سامان به
وقتی . تبریک عید، مژگان رو صدا کرد بعد از سالم و احوالپرسی و. آقاي غیاثی برداشت

 سالم خانم خانما، چطوري؟ خوبی؟ :اي تلفن آمد به محض برداشتن گوشی گفتمژگان پ

کدورت بود شستم و با انرژي جواب  شادي مژگان به من هم سرایت کرد و دلمو از هر چی
 .نو تو هم مبارك خانم  سالم چشمون سیاه من، من خوبم تو چطوري، سال: دادم

تبریک گفتنت رو قبول ندارم و باید  تلگرافی البته خانم، من. سال نوي تو هم مبارك باشه _
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 .فردا منتظرتم. بلند شی بیایی اینجا

 .نمی تونم بیام، یادت رفته انگار فردا تولد مامان، ولی پس فردا منتظرم باش فردا _

 .باشه منتظرتم، از طرف من به مریم جون تبریک بگو _

یک لحظه خواستم به . تبریک گفتمهم زنگ زده و عید رو  بعد از قطع کردن تلفن، به امید
  .ولی زود پشیمون شدم و از باجه بیرون آمدم رضا هم زنگ زده و تبریک بگویم

. هاي آسمون افتاد شب موقع خواب وقتی سر جایم دراز کشیدم از گوشه پرده نگاهم به ستاره
یز ترین تپید، براي عز دنبال ستاره گمشده ام می گشتم، ستاره اي که قلبش براي دیگري می

شدم و این براي من قابل تحمل  دوستم و با پیوند این دو خواه ناخود آگاه مجبور به دیدنش می
با دیدن این صحنه ، آه سینه  در ذهنم تصویري از عروسی مژگان و رضا کشیده شد و. نبود

 هنوز نخوابیدي؟ یاسی،: صداي پگاه از عالم رویا بیرونم کشید. سوزي کشیدم

 نه، کارم داشتی؟: دمغمگین جواب دا

به چی فکر می کردي که این قدر : را جلو آورد و گفت بطرفش برگشتم و اون هم سرش
 .دراماتیک بود

 .به بازي زندگی: و گفتم دوباره آه کشیدم

 داري؟ آره؟ یاسی چرا به سامان جواب رد دادي، یکی دیگه رو دوس: پگاه

آره، ولی به : گفتم هم دختر راز داري بودچون دلم می خواست با یکی درد و دل کنم و پگاه 
 .نداشتم خاطر اون به سامان جواب رد ندادم چون اون موقع احساس خاصی بهش

 به سامان؟: پگاه با کنجکاوي پرسید

 .نه، اسمش رضاست _

تو کتابها و : رو برایش گفتم با هیجانی کودکانه، دستاشو بهم مالید و گفت وقتی همه چیز
 .که دو تا دوست یه نفر رو دوست دارن، چقدر مهیج و جالبه دیدم فیلمها خیلی

دیوونه، من از غصه دارم دق میکنم اونوقت تو با خوشحالی داري : گفتم بر سرش کوبیدم و



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ٢١٢ صفحھ

 .زنی ازش حرف می

دعوتش کن  خوب چیکار کنم برام خیلی خیلی جالبه یاسی، یه روز: با همان حالت جواب داد
 .ذار من ببینمشیعنی یه جایی باهاش قرار ب

پگاه خیلی مسخره اي ، من می گم نمی خوام ریختشو ببینم  :با چشماي گشاد شده جواب دادم
 .بذارم، عمرا اگه ببینمش اونوقت تو می گی باهاش قرار

 .عروسیشون بري نگو عمرا چون مجبوري به: پگاه خنده اي کرد و گفت

ما، سپیده سرش رو بلند  به سر و صداي. مثل فنر از جا بلند شدم و بالش رو تو صورتش کوبیدم
 .چه خبرتونه نصف شبی: کرد و خواب آلود گفت

 .ببخشید، بگیر بخواب: را روي بالش گذاشت و گفت پگاه سر سپیده

. همانطور که با هم حرف می زدیم خواب چشمامونو ربود ما هم سر جامون دراز کشیدیم و
ردم ولی هر کاري می کردم نمی توانستم از چشم باز ک صبح با سر و صداي پندار و نیلوفر
. سمت پگاه برگشتم اون هم مثل من قصد جدا شدن نداشت به. رختخواب گرم و نرم بیرون بیام
بتوانم به بقیه خوابم ادامه بدم ولی با داد و بیدادي که اونها راه  پتو را، روي سرم کشیدم تا شاید

م و به هال رفتم، خواب بد جوري بر چشمام غلبه به زور بلند شد. امکان نداشت انداخته بودند
قدرت باز نگه داشتنش رو نداشتم براي همین دوباره جلوي شومینه دراز کشیدم که  کرده و
تنبل پاشو مگه قرار نیست بري پیش مژگان، تا تو صبحانه بخوري : صداي مامان بلند شد اینبار
 .آماده بشی ساعت ده شده و

. اینکه خواب از سرم بپره به حمام رفتم اي جز بلند شدن نداشتم و برايبا یادآوري مامان چاره 
با اینکه صبح بود ولی باز . دقیقه بود 20/9ساعت  وقتی از ویال به سمت خزر شهر به راه افتادم
تو راه بودم، با دیدن آفتاب بر صورتم دوباره خوابم  هم جاده ترافیک بود و یک ساعت و نیم

وقتی به ویالشون رسیدم مژگان با برادر زاده اش ، . داشته بودم مو باز نگهگرفته وبه زور چشما
مژگان با دیدنم بلند شد و جلو درب دوید، ماشین رو . نشسته بودند روژان روي تاب در حیاط
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دست در گردن هم انداخته و همدیگر رو بوسه باران . و سریع پیاده شدم جلوي درب نگه داشته
خانم غیاثی و آقاي غیاثی با گشاده رویی تحویلم گرفتند و . داخل رفتیم هم به کردیم و بعد با
براي خرید به بیرون رفته : نشستن کردند، سراغ مهدیار و خانمش را گرفتم که گفت دعوت به

غرور  مهدیار از ترس بیتا و بیتا بخاطر. دقایقی نگذشته بود که آنها هم از بیرون آمدند .اند
بودیم  یک ساعتی می شد که دور هم نشسته. سالم و احوالپرسی کردندبیش از حدش به سردي 

 به محض نشستن مژگان. که مژگان دست مو گرفته و به حیاط رفته و روي تاب نشستیم

 .چه خبر، چیکار می کنی با سامان: پرسید

  :افتادم و خنده کنان جواب دادم با آوردن اسم سامان به یاد کارهایش

به نوعی نظرمو جلب کنه تا شاید تغییر  ا می کنه، همه اش سعی می کنهنمی دونی چه کاره _
 .عقیده دادم و جواب مثبت بدم

من تو رو خوب می شناسم در مقابل محبتهاي . گناه داره ، اینقدر نچزونش آخیش طفلکی _
 .می کنی و عشوه می آیی و پدرشو در می آري اون براش ناز

 .نه بابا: خندیدم و گفتم

 .خودت، من تو رو می شناسم چه تحفه اي هستی نآره جو _

 می کنید؟ خوب چه خبر، شما چیکار: عمدا پرسیدم

روز بهم زنگ  خبر خوب، هر: مژگان متوجه منظورم شد و براي همین لبخند زنان جواب داد
 .شیش روزه ندیدمش، خیلی دلم براش تنگ شده. می زنه

 .، نمی دونی چقدر دوستش دارمیاسی: ام گذاشت و ادامه داد سرش را روي شونه

اون تو رو چقدر دوست : روي خودم نیاوردم و به حالت عادي پرسیدم قلبم تیر کشید ولی به
 .داره

می شه گفت خیلی ، ولی هیچ وقت به زبون نیاورده البته فکر میکنم همین روزا  از رفتارش _
 .کنه، با بی صبري منتظر اون روزم اعتراف
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 .خوریم ي شیرینی عروسی تونو میانشاءاهللا به زود  _

 .مژگان، تلفن:همان لحظه خانم غیاثی صدا کرد و گفت

 .حتما رضاست: حرف با خوشحالی وصف نا پذیري فورا بلند شد و گفت مژگان با شنیدن این

از برق چشماي . بلند شدم وسست بی حال ، سالنه سالنه به داخل رفتم بعد از رفتن مژگان
با دلی آکنده از درد روبرویش . پشت خط ، عاشقانه گرم صحبت بود مژگان فهمیدم رضا

از حرص ناخنهایم را در گوشتم فرو . شدم، حسادتم برانگیخته شده بود نشسته و محو حرفهایش
کمی آرام بگیرم، دلم می خواست می تونستم همان لحظه از آنجا فرار کنم  کرده بودم تا شاید
اونقدر غرق حرفهایشان بودم که حواسم دیگر به هیچ  .بش کردنشان نباشم و شاهد خوش و
نبود و اگه مژگان با صداي بلند صدام نمی کرد ساعتها در همان حال می  چیز و هیچ کس
 :دهانش دوختم که گفت ماندم، چشم به

 .یاسی، رضا می خواد باهات حرف بزنه _

ولی خودمو نباختم، خیلی شاهد شکستم نباشد با اکراه از جایم بلند شدم  براي اینکه مژگان
یاسی، جان مامانت ( سالم، : به محض شنیدن صدام گفت. گرفته و سالم کردم عادي گوشی رو
 (.نکن و به حرفهام گوش بده گوشی رو قطع

 .می دونم چی می خواي بگی: آهسته زمزمه کردم

 لی واجب ویه کار مهم باهات دارم ساعت سه بهم زنگ بزن، خی. نه نمی دونی: جواب داد فورا

 .فهمیدي ساعت سه منتظرت هستم. مهمه

سالم منو هم به خانواده برسونید، : صداي بلند گفتم باز آهسته جواب دادم، امره خیره و بعد با
 کاري ندارید؟

منتظرتم، جان مامان قسم ات . براي همین فعال به مژگان حرفی نزن، فهمیدي آره امر خیره، _
 .خداحافظبازي دز نیاري ها،  دادم، پس

 .خداحافظ بله حتما،: از حرص دندانهایم را بهم فشردم و گفتم
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مژگان . نشستم وقتی گوشی را گذاشتم دست و دلم می لرزید، براي حفظ تعادلم کنار مژگان
 .بگه می خاست عید رو بهت تبریک: پرتقالی پوست کنده و بدستم داد و گفت

 .بت لطف دارهآره ، اونقدر که با مح: لبخند تصنعی زدم گفتم

عاشق همین اخالقشم، اونقدر که : اونجا حضور داشت آهسته در گوشم گفت چون بیتا هم
 .براش آقاست می میرم

. باهام داشت یعنی چه کار مهمی: حرفهاي رضا بد جوري به فکرم انداخته بود، با خودم گفتم
بدونه، بله  چیزيخوب حتما در مورد مژگان بود که نمی خواست : کمی فکر کردم و گفتم

خودش  چون چنان هوش از سرش رفته بود که زحمت گفتن یه تبریک رو به. صد در صد
که در مرد  تا زمانیکه نهار رو بخوریم همچنان توي فکر بودم و در مقابل حرفهاي مژگان. نداد

سه نزدیک  هر چه عقربه هاي ساعت به. مهر و محبت رضا می گفت، فقط سرمو تکان می دادم
رفتن شدم و هر  به بهانه ترافیک جاده، آماده 5/2ساعت . شد ضربان قلبم هم تندتر می شدمی 

قبول نکردم و ازشون  چه مژگان و خانواده اش اصرار کردند که حداقل تا شب پیش شان بمانم
پاهام می لرزید که نمی  اونقدر حالم منقلب بود و دست و. خداحافظی کرده و بیرون آمدم

هم توجه نداشتم و با برخورد به  حتی رانندگی کنم و حواسم پرت بود و به اطرافمتوانستم به را
ماشین مدل باالیی که از فرعی به اصلی  چیزي و ایجاد صدایی مهیب به خودم آمدم که دیدم با
راننده ماشین پسر جوانی بود، خیره خیره  .پیچیده بود تصادف کردم، ماتم گرفته پیاده شدم

: ولی اون با دیدن قیافه عزا گرفته ام پرسید هر چی می خواست بارم کند نگاش می کردم تا
 خانم خوابی؟

 .نه معذرت می خوام، حواسم نبود :سري تکان دادم و گفتم

 .کشیدي پس چیزي خوردي یا: با کنجکاوي نگاهم کرد و گفت

 .بکنه خسارت به جاي این چرندیات زنگ بزن افسر بیاد تا تعیین: با عصبانیت فریاد زدم

عزیز، بگو کی  :راننده جوان که موهاي بلندي داشت با دست موهایش را عقب زد و گفت
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 .خسارت خواسته ناراحتت کرده تا پدرشو در بیارم، اصال افسر می خوایم چیکار، کی از شما

 .پس خسارت نمی خواي دیگه: با حرص جواب دادم

فرصت گفتن اراجیف را بهش سوار شدم و با سرعت حرکت کردم و  بطرف ماشین رفتم و
نگاه کردم، گفتم حتما بدنبالم خواهد آمد ولی دیدم نه، گویا  از آینه به پشت سرم. ندادم

شاید هم بخاطر داشتن پول زیادي بی خیال شده و از تعقیبم  عصبانیتم باعث ترسش شده
یچیدم به محض اینکه به جاده پ. به جلوي درب خروجی رسیدم با همین افکار. منصرف شده

با . پرشیایی تکیه داده و چشم به سمت درب خروجی شهرك دوخته رضا رو دیدم که به ماشین
شد، پس رضا به خواستگاري مژگان آمده بود و براي همین می  دیدنش حدسم به یقین تبدیل
خدا می دانست چه حالی بهم دست داده، باالجبار ماشین رو کنار  ولی. خواست سورپرایز کند

 :لبخند زنان جلو آمد وگفت .یاده شدمکشیدم و پ

 .چرا تعجب کردي، انتظار دیدنمو نداشتی _

 .نه: لبخند زدم و گفتم به زور

همان لحظه چشمش . کار دارم پس سوار شو بیا دنبالم که خیلی: به ماشین اشاره کرد و گفت
 کردي؟ االن تصادف: به سپر ماشین افتاد و بالفاصله پرسید

 .اوهوم _

  .طوریت که نشد: پرسید با نگرانی

  :حرصمو در می آورد، با ناراحتی جواب دادم این طور حرف زدنش همیشه

 .بفرمایید چون من هم خیلی کار دارم نه خیر، حاال هر امري دارید _

وسط جاده نمی شه، برو مثل دختر خوب سوار  :ابرویی باال انداخت و لبخند زنان جواب داد
 .ماشین شو و دنبالم بیا

  .قبول کردن نداشتم، سوار شدم و به دنبالش راه افتادم ره اي غیر ازچا
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حتماً می : گفتم کنار فروشگاه بزرگی نگه داشت، با دیدن لباسهاي داخل فروشگاه با خودم
عمیقی کشیدم و  من هم نگه داشتم و پیاده شدم، نفس. خواد با کمک من براش هدیه بخره
. وگرنه رسوا می شدم پی به درون آشفته و پریشانم نبره تصمیم گرفتم بر احساسم غلبه کنم تا

 .بریم من حاضرم: بعد از قفل کردن ماشین کنارم آمد، قبل از اون گفتم

 کجا؟: شاد و سر حال بود و با خنده پرسید

با همان حالت جواب داد . مگه نمی خواي براش هدیه بخري :من هم لبخند تصنعی زدم و گفتم
 .نه، براش خریدم: 

 .پس چرا اینجا نگه داشتی: پرسیدم متعجب

 .تا بگم برو سوار شو: کلید ماشین رو از دستم گرفت و گفت

شهرك بپیچد  انتظار داشتم به سمت. مثل بچه هاي مطیع به حرفش گوش کردم و سوار شدم 
با تعجب  ولی اون دنده عقب گرفت و وارد جاده شد و به سمت محمود آباد به راه افتاد

 تو کجا می ري؟ چرا ماشینت رو اینجا نگه داشتی؟: پرسیدم

دیدم انگار حالت خوب نیست براي همین نخواستم رانندگی : کرد و گفت نگاهی به صورتم
 .نوشهر کنی، دارم می رم

 .آهان داري می ري خونه خواهرت: نگذاشتم ادامه بده و زودتر گفتم

 .اسطه کنیخانواده ات قبول نکردن ، ولی چرا می خواي منو و نکنه

 .امید بی شرف ، خوب آمار منو به تو داده اي: قهقهه اي زد و گفت

 :وقتی نگاهم رو دید گفت. از رضا بعید بود با چشماي گشاد شده نگاهش کردم، این حرف

 .باور کن از دستش جونم به لبم رسیده اینطوري نگاهم نکن از حرص فحش دادم، _

 .چرا می خواي من با خانواده ات حرف بزنم نگفتی خوب: به سمت جاده نگاه کردم و پرسیدم

 .کافیه یه خورده حوصله به خرج بدي اگه یه کمی تحمل کنی می فهمی فقط _

کشید تا به نوشهر برسیم و تا آنجا الم تا  یک ساعتی طول. از شانسمون جاده هم خلوت بود
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دلم می خواست هرچه . اداجازه این کار را نمی د کام حرف نزدم چون ذهن پریشان و آشفته ام
جلوي نگهبانی شهرك نگه داشت . خالصی پیدا می کردم زود تر می رسیدیم تا از شکنجه شدن
 .دکتر جان بفرمایید: گفت ونگهبان به محض دیدنش سالمی کرد و

بعد از گذشتن از چند الین، جلوي یک  و به دنبالش زنجیر رو پایین انداخت و به داخل رفتیم و
 :نگه داشت و روبه من کرد و گفت خونه ویالیی

 پیاده می شی؟ _

بیام خونه خواهرت  اینطوري خیلی زشته، دست خالی براي اولین بار: خیلی ریلکس جواب دادم
 .کاش سر راه گلی، شیرینی می گرفتیم

 .نه چه زشتی، دفعه بعد می گیري حاال بیا بریم تو: جواب داد در حالی که لبخند می زد

با دیدن دسته کلید لحظه اي ترس برم داشت ولی نه غیر ممکن بود . افتاد به راهجلو تر از من 
 :درب رو باز کرد و گفت. داشته باشه رضا قصد بدي

 .بفرمایید، خواهر جان _

توي سرش، با عصبانیت به داخل رفتم،  لحظه با پاشنه کفشم می کوبیدم  دلم می خواست همان
. وسایل پیدا بود چند وقتی خونه خالی بوده است نبود و از گرد و خاك هیچ کسی داخل
 .رضا اینجا چقدر سرده: باعث شد بلرزم، قبل از هر چیز گفتم سردي هواي خونه

 .شوفاژا خاموشه، االن شومینه رو روشن می کنم براي اینکه ده روزه _

 .بیا بشین جلوش تا گرم بشی :بالفاصله شومینه رو روشن کرد و گفت

 .مانتو می پوشه توي این فصل سال کی: کرد و دوباره گفتنگاهی به لباسم 

نمی کردم پدربزرگمو ببینم که  اوالً هوا آفتابی بود ثانیاً فکر: به شعله آتش نگاه کردم و گفتم
 .بخواد نصیحتم کنه

 .امان از دست تو، به موقع من هم حالتو می گیرم: گفت لبخند زنان سرش را تکان داد و

ولی با این حال خودمو دلداري می دادم و می گفتم رضا اهل  حشتم شدحرفش باعث ترس و و
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وقتی با مهربانی پتویی روي شونه ام . دیگه اي داشته باشه این حرف ها نیست، بعیده قصد
 .خوب حاال بریم سر اصل مطلب: روبه رویم نشست و گفت انداخت کمی آروم شدم، درست

 .بله گوشم با شماست: گفتممی کردم  همانطور که به شعله ها نگاه

می دونی که خیلی بدم میاد موقع حرف  .اول به صورتم نگاه بکن بعد: به حرف آمد و گفت
 .زدن بهم نگاه نکنی

از وقتی که تو اون شب زنگ زدي همش فکر کردم، دیدم  :به صورتش چشم دوختم گفت
. رم، مخصوصاً خودششه و باید همه بفهمن دوستش دا راست می گی شتر سواري دال دال نمی
 .دونم برات زحمته ولی این لطف رو در حق من بکن حاال تو این کار رو برام می کنی، می

: از چشمام بیرون می زد خیره نگاهش کردم و جواب دادم در حالی که شعله هاي خشم و کینه
 .من برات داللی کنم مگه خودت زبون نداري که می خواي

 .نمی خوام ناراحت بشه ولی تو زبونشو بهتر می فهمی، چرا دارم: خنده اي کرد و گفت

من با خبر شده و قصد  دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم چون احساس کردم رضا از احساس
رضا از جون من چی می  :تالفی و آزارمو داره، براي همین با عصبانیت فریاد زدم و گفتم
خواي خرد شدن  می. کنی خواي؟ تو با من چه مشکلی داري که همش می خواي اذیتم

دلیلی نداشت تو بخواي  احساسمو ببینی، چون فهمیدي نکنه امید دیوونه بهت گفته، آره، وگرنه
 .نیستی من باهاش حرف بزنم حیف که دیر شناختمت، تو الیق دوست داشتن

دلبسته تو  خاك بر سر من احمق که: بلند شدم و پتو رو به صورتش پرت کردم و ادامه دادم
 .شدم

: رفتم که گفت سمت درب. پتو رو برداشته و زیر سرش گذاشته و خیلی راحت دراز کشید
پررو خیلی دوست  باشه می خواي بري برو، ولی بعداً اگه فهمیدي که یه قصاب خود خواه و
 .بکشی داره، پشیمون نشی چون اون موقع من قهر می کنم و تو باید ناز منو

همانجا . برگشتن کوب شدم ، نه پاي رفتن داشتم و نه رويبا شنیدن این حرف ها سر جایم میخ
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 .یاسی: ایستادم که با آهنگ خاص صدایم کرد

 :بود،به گوش هایم شک کردم که دوباره با همان آهنگ صدایم کرد آهنگی که برایم نا آشنا

 
 .یاسی _

یک . خیلی دوستم: منتظر حرفش شدم، گفت. برگشتم ، توي نگاهش برق خاصی بود به سمتش
 آروم و قرار ندارم ، خواب بر چشمام حروم شده تا فهمیدم چه احساسی نسبت بهت هفته است

 .دارم

من  بیا بشین که با حرفهات منو راحت کردي چون: دستش رو بطرفم دراز کرد و گفت 
 .جرأت گفتنش رو نداشتم

ن رو دوست یعنی تو مژگا: گفتم کنارش رفتم و نشستم و در حالی که سرم پایین بود آهسته
 نداري؟

 نه، کی اینو بهت گفته؟ .سرتو باال بیار ببینم: خنده اي کرد و گفت

بودي همه اون ادا اصولها بخاطر  صد بار بهت گفتم خیلی کج خیالی، پس بگو چرا با من قهر
 .مژگان بود، آره

کاسه  امید خان هم در جریان بودن، یعنی دستتون تو یه: گفت لبخند زنان سرمو تکان دادم که
 .پس چرا نا مرد به من نگفت بود، مگه دستم بهش نرسه،

داشته باشی، هم اینکه ما فکر می  امید که نمی تونست به زور وادارت کنه منو دوست _
 .کردیم تو مژگان رو دوست داري

 :از جیب کاپشنش بسته ي کوچکی درآورد بطرفم گرفت و گفت بلند شد و نشست و

می تونست از احساسم نسبت به مژگان با خبر بشه، این یکی رو  نه نمی تونست ولی حداقل _
حرفها رو ولش کن، بیا این هم کادوي سرکار که می خواستی براي  حاال این. که می تونست
 .خودت بخري
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کاغذ کادوي جعبه را باز کردم دیدم جعبه کوچک طالست، به محض باز کردن درش  وقتی
از خوشحالی دست روي شانه اش گذاشتم که با . دحلقه ساده نقره اي رنگ خور چشمم به

 .یاسی، خواهش می کنم من اینطوري خیلی عذاب می کشم :اعتراض گفت

 .پس اگه من هر چی گفتم بگو قبوله: گفت شونه هامو باال انداختم که

اگه منو قبول داري بگو : برایم خواند و سپس گفت متوجه منظورش نشدم، کلماتی رو به عربی
قبلت. 

 .حاال خیالم راحت شد، چون دیگه بهم محرم شدیم: گفت وقتی من هم تکرار کردم

راحتی، اون وقت تو خیابون هر کی از هر کی خوشش بیاد اینارو  به همین: خندیدم و گفتم
 .شن میگه و به هم محرم می

 .اونایی که تو می گی نیازي به محرم شدن ندارن، با هم راحت هستن _

 .این هم نشونه عشقمون: کرد و گفت حلقه رو بدستم سپس

اون هم به چشمام . کردم، ذره اي ریا و نیرنگ دیده نمی شد به چشماي پاك و معصومش نگاه
بعد دستمو گرفت و به طرف خودش کشید و بوسه اي بر صورتم زد  خیره شد که دلمو لرزوند،
 .ن روددرآید و خستگی چند ماهه ام از تنم بیرو که باعث شد روحم به پرواز

اگه بگم این یک هفته خواب برام حروم شده بود، باور  :جلوي شومینه دراز کشیدم که گفت
 .نمی کنی

قهر کردنت کالفه بودم که حد نداشت، نمی دونستم دلیل کالفه گی و  اونقدر از دوریت، از
به  فهمیدم که عید شده بود و بهت دسترسی نداشتم، براي همین هر روز وقتی. سر درگمیم چیه

پریروز وقتی بهم گفت که . و بین حرفامون ، حال تو رو جویا می شدم مژگان زنگ می زدم
دیگه نتونستم طاقت بیارم براي همین دیشب راه افتادم که بیام و ببینمت  امروز می ري پیشش
نمی دونستم چطوري بهت بگم ازم ناراحت نشی که عجول بودنت این . بزنم و باهات حرف
 .آسون کرد همدفعه کار منو 
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 رضا؟: به پهلو غلتیدم و گفتم

 .دلم جان: با حالتی خاص لبخند زنان گفت

حالیکه با  در. تن صدایش چنان حالمو دگرگون کرد که فراموشم شد چه می خواستم بگویم
 .چی می خواستی بگی خانمم: موهام بازي می کرد گفت

بخش ترین لحظات عمرم  لذت. چرخوندم و به چشماش خیره شدم صورتمو به طرف صورتش
یه لحظه با . ازش گریزان نبودم و در کنارش به آرامش رسیده بودم بود چون تنها مردي بود که

مژگان هم همچین روزهایی رو گذرونده باشه که اون همه با اطمینان در  نکنه با: خودم گفتم
واونقدر نسبت به خودش حرف میزد، مثل جن زده ها بلند شدم و نشستم  مورد عشق رضا

 بسم اهللا یاسی چی شد، چرا اینجوري نگام می کنی؟: که رضا فورا گفت حرکتم غیر عادي بود

این حرفها رو توي گوش اونم . رضا با مژگان هم این کارا رو کردي: پرسیدم با حالت عصبی
 .کردي زمزمه

چیه می  حرفها یاسی، حالت خوبه، این: اون هم بلند شد و نشست و با چشماي گشاد شده گفت
 .دارم گی؟ اصال ببینم رو چه حسابی اون شب هم گفتی که من، مژگان رو دوست

نیست پس  اگه هیچ رابطه اي بین شما. مگه تو نگفتی که نمی خواي مژگان ناراحت بشه _
خود مژگان از  چرا همش به خونه اش می رفتی هان؟ اگه من کج خیالم ، امید هم کج خیاله، یا

همین روزا  دش اونقدر مطمئنه که چند ساعت پیش بود که می گفتعشق تو نسبت به خو
  .براش اعتراف می کنی که چقدر دوستش داري

خودم  سکوت اون،منو به تردید انداخت و با. رضا دستاشو الي موهاش برد و به فکر فرو رفت
قدم زد، اتاق  رضا با کالفگی بلند شده و در طول.نکنه قصد داره با احساس من بازي کنه: گفتم

هامو پیش دیگران  با اینکه دوست ندارم اسرار مریض: سپس آمد و باز روبرویم نشستو گفت
در این مورد به  فاش کنم ولی چارهاي غیر از این ندارم البته باید قول بدي که حرفی

  .مژگاننزنی، باشه
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  .مژگان از مواد استفاده می کنه تو میدونستی برادر: سرمو تکان دادم که گفت

فکر میکردم حرفی : دوختم، ادامه داد جا خوردم و سرمو تکان دادم و متعجب به دهانش چشم
  .همین تو خونه میخواستن ترکش بدن بهت نزنه چون نمی خواستش کسی چیزي بدونه براي

می کرده براي همین با خانمشاختالف پیدا  نزدیک یک سال بود که برادرش از مواد استفاده
وقتیخانواده مژگان می فهمن براي . مهدیار جدا بشه ع خانمش می خواست ازکرده بودن، در واق

دن هر طوریشده به خاطر روژان ترکش بدن، همون  اینکه مانع جدایی شون بشن قول می
اتفاقافتاده بود و مژگان موضوع رو با من در میون  روزهاي اول آشناییمون بود که این

در . رفت و آمد من به خونه اون بخاطر این بوددلیل  .و ازم خواست کمکشونکنم. گذاشت
منظور من این بود که اگه مژان می فهمید امید به  مورد اون جمعهلعنتی که مریض بودم،
می شد که امید چه دشمنی باهاش داشته کهبهش دروغ  توراستش رو گفته خوب مسلما ناراحت

  .ندادي و در رفتی ولی تو مجال توجیح حرفمو. گفته

  .مگه کش تنبونم: کردم و گفتم خنده اي

چه خوب حرفهاشو یاد گرفتی، ولی صبرکن یه : و لبخند زنان گفت دستامو تو دستش گرفت
  .کش تنبونی بهش نشون بدم کهحظ کنه. مسخره بازي یادش بره بالیی سرش بیارم که

  .چیکارش کنی می خواي         -

گندکاریاش خبر  از همه. قعش می فهمیبگم که بري بهش بگی، نه عزیزم، به مو: رضا گفت
  یاسی؟. دارم

  .جانم         -

چی فکر می کنم عقلم به جایی قد نمی ده، چونمن کاري  من هر: دستی بر سرم کشید و گفت
قبول دارمخیلی گرم باهاش رفتار . من اونو دوست دارم نکردم که مژگان بخواد فکر کنه که
من چند بار هم به خود تو گفته بودم .اشق اون شده باشمع می کردم ولی این دلیل نمی شه که

من همان رفتاري . حرفها نیستم،زندگی من تو درس خالصه می شد من اصال تو قید و بند این
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دانشگاهیامداشتم با شما دو تا هم سعی می کردم داشته باشم، خودت ندیدي با  رو که با هم
یچ وقت فکر نمی کردم مژگان از رفتارمن ه. وبقیه چه صمیمیتی تو دوستی مون بود شیرین
  .من فکر می کردم مژگان یه خانم عاقل و تجربه دیده است، نهمثل تو بچه سال. بکنه سؤتعبیر

  رضا؟: سرمو بلند کردم و گفتم  از تعبیرش حرصم گرفت،

  .جانم: و خنده کنان گفت صورتمو بین دستاش گرفت

  .خیلی لوسی         -

قصاب، . اضافه شد، از وقتی که تو رودیدم پی به ماهیتم بردم هم به صفاتمممنون یکی     -
  .االن هم کهفهمیدم لوس هستم خودخواه، بی عاطفه، پررو،

چونه مو گرفت و سرموباال برد و در  با دست  خجالت کشیدم و شرمگین سرمو پایین انداختم،
گانتباعث شد که ناخودآگاه به طرفت بچه  همین حرفها و کارهاي: حالیکه می خندید ادامه داد
  .کشیده بشم و بهت دل ببندم

 
رضا حاال که فهمیدي مژگان هم تو رو دوست داره دیگه منو محل : ذل زدم و گفتم به چشماش
  .و می ري طرف اون نمی ذاري

نیستی یعنی چیمگه دوست داشتن  باز اعتراض کن که بچه: تا اینو گفتم بلندبلند خندید و گفت
  .مژگان،دیوونه اي، دیوونه ل بستن الکی که فورا نظرم عوض بشه و برم طرفو د

به جان عزیزکه می خوام . دارم یاسی خیلی دوست: و با لحنی پرشور و ابراز احساسات گفت
بهبیانش نیست و فقط خدا می دونه  دنیا نباشه خیلی خیلی دوست دارم، اونقدر که زبونم قادر

  .دهکه دلم چطوري دیوونه ت ش

  .پس تازه شدي هم درد من، چون من هم خیلی دوست دارم :آهسته جواب دادم

  .گفتی چه ساعتی بر می گردي یاسی به مامان         -

بودم فورا به ساعتم نگاهکردم، هشت و  اونقدر تو رویا غرق بودم که زمان رو فراموش کرده



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ٢٢۵ صفحھ

  .قریبا دهو نیم بر می گردمشام، ت گفتم بعد از: نفس راحتی کشیدم و گفتم. نیم بود

ضعف کرده، از ترس اینکه یه موقع از اونجا  پس پاشو بریم شام بخوریم، من دلم بدجوري    -
  .هم در بري نهار هم نخوردم

نترس دیگه از دستت در نمی رم، حاال تا غش نکردي پاشو : محکم فشردم و گفتم دماغشو
  .بریم

نداشتمکنتاکی  پیتزا داد و من چون پیتزا دوست رضا سفارش. باز هم به فست فود رفتیم
نیم هنوز زمان باقی  بعد از خوردن شام از رستوران بیرون آمدیم چون تا ساعتده و. سفارش دادم

: نگاهش کردم و گفتم خنده ام گرفت،.بود رضا آهسته و با سرعت خیلی کم رانندگی می کرد
  .می رسه رضا، اگر با الك پشت مسابقه بدي اونزودتر از تو

رو  اگه الك پشت هم حالی مثل من داشت و دلش بی قرار بود، ثانیه ها: لبخندي زد و گفت
  .هم غنیمت می شمرد

و زندگی روبرایم پرمعنا تر می  با هر کالمی که از دهانش خارج می شد دلمو بیشتر می لرزوند
االن دوباره برمی  ا ، رض: روپرسیدم براي همین دلم نمی خواست ازش جدا بشم و از این. کرد

  گردي مشهد؟

  .آره، ولی با اخمی که تو کردي رفتن برام سخته: گفت خمیازه اي کشید و لبخندي زد و

ولی تو با این وضع چطوري می خوایرانندگی : کردم و گفتم نگاهی به صورت خواب آلودش
کردن خطرناکه و رو بمون و فردا برو، خواب آلودرانندگی  کنی، رضا خواهش می کنم امشب

  .من می ترسم، نرو

 اگه دست خودم بود که تا آخر هفته اینجا می موندم ولیباور کن به زور عزیزو راضی    -

 می دونی که من زیاد وقت نمی کنم به.کردم، گفتم باید یکی از دوستامو که مریض ببینم

  .هفته دیگه هم بایدبیمارستان باشم  دیدنشون برم،

  می گی؟ عزیز  مانت ،به ما         -
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  .اوهوم         -

وضعرانندگی کنی و خداي نکرده اتفاقی  رضا فکر نمی کنم عزیز هم راضی باشه با این    -
  .برات بیفته، خواهش می کنم امشب رو بمون

  .می مونم ولی به یه شرطی: اونقدر گفتم که آخر راضی شد و گفت

  .شرطی، خیلی سخته چه         -

  .و ببینمت نه سخت نیست، شرطم اینه که قبل از رفتن یه سر بیایی         -

  .از تو برام سخته چون جدا شدن  اگه شرط هم نمی کردي می اومدم،: لبخند زنان جواب دادم

  چه ساعتی و از کجا می آیی؟         -

  .و بیام نمی دونم چون باید بهانه اي پیدا کنم  ساعتش رو         -

  .مونم پس تو خونه منتظرت می         -

  راستی ماشینت رو عوض کردي؟         -

ماشین برادر بزرگمو قرضی البته اگه ماشینی تا به . نگفتمپرواز دارم نه، مگه اون روز         -
  .گرفتم االن موندهباشه،

  .خونه می رممن  پس اول بریم ماشین تو رو برداریم چون تا اونجا خیلی راهه، بعد         -

  .نه دیرت می شه، خودم ماشین می گیرم و می رم و می آم         -

  .نزدیک شهرك از رضا خداحافظی و جدا شدم و شاد و شنگول به ویال رفتم

 اینکه به داخل بروم برخالف میل باطنی ام حلقه رو از دستم بیرونآوردم و داخل کیفم قبل از

درآورده  ر سر کیف بودم که دلم میخواست از خوشحالی بالاونقد. گذاشتم سپس به داخل رفتم
  .سالم برهمگی: با صداي بلند گفتم. و پرواز کنم

آوردم   برگشت و جواب سالمم را دادند، سوت زنان مانتو رو ازتنم بیرون همه نگاهها به طرفم
می یاسی، انگار خیلی بهتخوش گذشته و کبکت خروس : نشستم که خاله گفت و کنار پگاه

  .خونه
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که می دونست به خاطر رضا از مژگان دلگیر هستم موشکافانه به صورتمدقیق شد،  مامان
خیلی، اونقدر خوش گذشته که به زوراومدم و اگه موبایال، آنتن : رویش زدم و گفتم لبخندي به

  .دادن حتما شب رو هم می موندم می

  .خوبی دارياین  خوش به حالت که دوست به: مامان پوزخندي زد و گفت

  .کنه واقعا شانس آوردم، خدا قسمت هر کسی نمی: خنده اي کردم و گفتم

بهاتاقش رفت  وقتی براي خواب. تا موقع خواب مامان مجال سین جیم کردن رو پیدا نکرد
مطمئنم به خاطر  چی شده که اینقدر شاد وشنگولی،: صدام کرد، وقتی پیشش رفتم فورا پرسید

  دیگه اي افتاده؟مژگان نیست و اتفاق 

  :کردم، وقتی حرفهام تمام شد بغلش کردم و بوسیدمش و گفتم همه چیز رو برایش تعریف

  .نمیدونی چقدر خوشحالم، دلم می خواد داد بزنم مامان         -

امیدوارم . من هم خوشحالم، رضا پسر خوبیه: کشید و گفت مامان هم منو بوسید و دستی بر سرم
  .شینکه باهم خوشبخت ب

  .مامان هنوز رضا خواستگاري نکرده که می گین با هم خوشبخت بشین: لبخند زنان گفتم

 خودت خوب می دونی که رضا از اون پسرا نیست که براي خوشگذرونی بخواد با تو حرف

  .بزنه

  .مامان، من صبح چطوري برم ببینمش. نه رضا همچین پسري نیست         -

براي  که خوببلدي چطوري و چه جوري در بري مثل همیشه بهانه اينمی دونم، تو          -
  .رفتن بیار

و از این جور چیزها  پس می گم با مژگان قراره بریم خرید کنیم، وسایل چوبی         -
  .بخریم

به محض اینکه .بی صبرانه منتظرم بود وقتی به اتاق خودمون رفتم سپیده خواب بود ولی پگاه
  .رضا حرف زدیکه اینقدر کیفت کوکه زود بگو ببینم با: یدم پگاه گفتسر جایم دراز کش
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  .نه عزیزم، اومده اینجا: عشوه اي آمدم و گفتم

  .اومده بود اینجا، دروغ می گی: پگاه با چشماي از حدقه در آمده پرسید

 له همیاسی، خا: رو اتفاق افتاده بود برایش تعریف کردم، بعد از تمام شدن حرفهام گفت اونچه

  می دونه؟ براي همین صدات کرد؟

  .آره بهش گفتم         -

  .نکشیدي واي خجالت         -

مامانجان پریدم و  خنگ خدا، با سانسور براش گفتم، زشت نبود بگم: بر سرش کوبیدم و گفتم
  .حاال بخواب که صبح خوابنمونم. تو هم چیزا می گی ها . بغلش کردم

اینا  مامان.رو کوك کرده بودم زودتر از روزهاي قبل بیدار شدمصبح چون ساعت موبایلم 
یاسی  :زندایی به محض اینکهچشمش بهم افتاد گفت. مشغول آماده کردن وسایل صبحانه بودند

  خیر باش، چه عجب تو قبل از اینکه یکی بیدارت کنهبیدار شدي، خبریه؟

  نمی دونم چرا خوابم پریده؟ خیلی وقته بیدارم،. نه خبري نیست: عادي جواب دادم خیلی

رو به  همینطور که مشغول خوردن صبحانهبودیم. بعد از چیدن سفره، همگی دور سفره نشستیم
مقدار خرید  مامان، با مژگان قرار گذاشتیم بریم این مغازه هایوسایل چوبی و یه: مامان گفتم

  .کنیم، می خواد سوغاتی بخره

  .باشه: مامان سري تکان داد و گفت

بیرون  بود که آماده شده و ازویال 5/96ساعت . پگاه زیرچشمی نگاهم کرد و ریزریز خندید
آمدم به  به محض اینکهاز شهرك بیرون  اومدم، لحظه اي احساس کردم سامان تعقیبم می کند،

سر بریدگی  توي محمود آباد ترافیک بود وکمی با هم فاصله داشتیمم. سمت خزر شهر پیچیدم
شده و از شر  نوشهر پیچیدم و پا روي گازگذاشتم تا هر چه زودتر از شهر خارجفورا به سمت 

کشیدم و  وقتی بهمنازل سازمانی آموزش و پرورش رسیدم، نفس راحتی. سامان خالص بشوم
بفرمایید   خانم دکتر شمایید،: نگهبان به محض دیدنم، نگاهی کرد و گفت.خدا رو شکر کردم
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  .داخل

عمو سال نو : دادم و گفتم د تو دلم آب شد، براي همین انعامی به پیرمرداز شنیدن این جرف قن
  .مبارك باشه

نه خانم جان، :چشماش پیدا بود ولی قبول نکرد و گفت پیرمرد بیچترخ با اینکه برق رضایت از
  .کنه، شما دیگه زحمت نکشید آقاي دکتر ما رو همیشه شرمنده می

جلوي درب رسیدم، ازخوشحالی  وقتی. م دعایم کردچند باري اصرار کردم گرفت و خیلی ه
اي طولکشید تا درب را به رویم باز  چند دقیقه  فورا زنگ رو فشار دادم،. روي پایم بند نبودم

اي واي خواب بودي ببخشید، پس : گفتم با دیدن قیافه خواب آلودش خودمو لوس کردمو. کرد
  ...من هم دیگه

خودتو : خمیازه کشان دستمو گرفت و به داخل کشیدو گفت نداد بقیه حرفمو بزنم،  اجازه 
  .بشین تا من دستو صورتمو بشورم. شب رو موندم لوس نکن، انگار من بخاطر سرکار

  .یاسی، خواهشا زیر کتري رو روشن کن: گفت به سمت دستشویی می رفت که برگشت و

نار خانهنبود، زیر کتري سرك کشیدن به گوشه و ک با اوپن بودن آشپزخانه نیازي به گشتن و
انداختم و با دیدن تخممرغهاي محلی چندتایی بیرون  رو روشن کردم و بعد نگاهی به یخچال

  :آمد نگاهیکرد و گفت وقتی رضا. آورده و نیمرو درست کردم

کنم وجود زن یه نعمته،  بایداعتراف. دستت درد نکنه، عجب صبحانه اي آماده کردي    -
  .رو هم ندارم بلی مثل من که حوصله همیننیمرو درست کردنمخصوصا براي آدم تن

  .پس زن رو بخاطر آشپزي کردن دوستش داري: اخم تصنعی کرده و گفتم

دوست  نه، بخاطر زود قهرکردناش و دریا بودنش: دستمو گرفت و کنار خودش نشوند و گفت
  .دارم

زنی، منظورت  ریا حرف میچرا هر وقت منو می بینی از د: به چشماش خیره شدم و پرسیدم
  چیه؟
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نگاش می کنم انگار  براي اینکه مثل دریا می مونه، وقتی: به چشمام اشاره کرد و گفت
  .روبروي دریا ایستادم

که مواظب باش موجهاي دریا غرقت نکنه، حاال هم  من هم گفته بودم: خنده کنان جواب دادم
  .راه فراري نداري

ن هم خیال فرار ندارم و با جان و دل دوست دارم تا آخر م: انداخت و گفت دست در گردنم
  .بشم و بمونم عمرم توش غرق

االن تندي آماده : گفت سرخوش و مستانه خنده اي از ته دل کردم، بعد ازخوردن صبحانه رضا
  .می شم و می ریم ساخل

  .داشتم می اومدم اینجا سامان تعقیبم می کرد نه نه، چون صبحی که: دستپاچه گفتم

  سامان کیه؟: با اخم پرسید

 چیه حسودیت شد، تازهبه درد من: حسادتش خنده ام گرفت و در حالیکه می خندیدم گفتم از

 .سامان پسرداییمه، چند وقت پیش ازم خواستگاري کردهبود که جواب رد دادم. مبتال شدي 

  .خیال میکنه پاي کس دیگه تی در میونه

  .غیر از اینه، یعنی دوستم نداري مگه: فتاخمهاشو باز کرد و لبخند زنان گ

اون خواستگاري کرد، هیچعالقه اي به تو  چرا ولی اون موقع که: صورتم رو جلو بردم و گفتم
  .جمعه اي بود کهبراي گردش به آبعلی رفته بودیم نداشتم و تازه باهات آشنا شده بودم، دقیقا

کی از بدترین روزهاي عمرمبود، ی: غمگین شد و گفت با یادآوري اون روز، صورت رضا
دنبال راه چاره اي بودم که .نمی دونستم چیکار باید بکنم چون اونقدر عاجز و درمانده بودم که
  .خواستم که همراهمه کوه بیایی بتونم بهت کمک کنم براي همین

ه همینطور ک. صندلی بلند شده و به هالرفتم یاد اون روزها باز حالمو دگرگون کرد، از روزي
داخل اتاق خواببود افتاد، عکس عروسی خواهر  در طول اتاق راه می رفتم چشمم به عکسی که

کهدستهاي رضا رو، روي شانه هایم حس کردم  محو تماشایش بودم. و شوهر خواهرش بود
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  .خواهرم خوشگله: گفت

آره مثل برادرش خوشگله، تازه عروسی : به چشماش خیره شدم و گفتم به طرفش برگشتمو
  ردن؟ک

  .سه سالی می شه، احمد دوست و همکالسیم بود         -

  .بچه ندارن         -

  .هنوز نه         -

  .حتما مثل من بچه دوست نیستن         -

بحال در این مورد با پیماه که خیلیصمیمی و راحت هستیم حرفی نزدم،  چون تا نمی دونم ،    -
کنم منعاشق بچه هستم و خوشم نمی آید چند سالی بعد از  باید خدمتتون عرض ولی خانم خانما
  بچه دار بشیم،فهمیدي؟ ازدواجمون

نیست روز اول دعواکنیم تا اون  رضا جون، خوب: خنده ام گرفت، در حالیکه می خندیدم گفتم
ولیاگه امکان داره و دوست . کنیم موقع خیلی فرصت داریم و به وقتش موهاي همدیگر می

  .خوامعکسهاي بقیه خونواده تو ببینم لبومشون رو بهم نشون بده، میداشته باشی آ

  .بعد ببینم دوس دارم یا نه بذار اول پیدا کنم: صورتمو نوازش کرد و گفت

نشان می داد، ...خواهرهاشو و برادرهاشو بعد از کمی گشتن آلبومها را پیدا کرد، یکی یکی
رضا فکر نمی کنم خانواده : دیدن عکسهاگفتم بعد از. همه خانمهاي فامیلشان با حجاب بودند

هستنو اگه منو با این شکل و شمایل ببینن تو رو هم  اونا با حجاب و مومن. ات منو قبول کنن
  .با اردنگی می اندازن بیرون

در  من تا سال دیگه که درسمتموم بشه نگران نباش،: رضا دست نوازشی بر سرم کشید و گفت
داره،  زنم چون تا عزیز منو به حجله نفرستهدست از سرم بر نمی مورد تو حرفی بهشون نمی

ایرادي روش  اگه تا به االن هم مجرد موندم بخاطر اینکه هردختري که پیدا کرده یک عیب و
  .گذاشتم و قبول نکردم
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با . اونجوري نگام نکن منظور دیگهاي ندارم :نمی دونم نگاهم چطوري بود که لبخند زنان گفت
تخصص بگیرم و مندوست ندارم یه دکتر عمومی  سرم گرم می شه و نمی تونم زود ازدواجمون

  .می شی پس تو این یکسال تو هم همرنگ اونا. باشم

خوش شانسه که  هر کیه خیلی: همان لحظه تلفنم زنگ زد، قبل از اینکه جواب بدهم رضا گفت
  .تونسته با وضع خراب آنتن ها باهات تماس بگیره

  :نگاه کردیم امید پشت خط بود ، رضا فورا گفت ارهدوتایی به شم

  چی می گه؟ یاسی، بزن اسپیکر ببینم         -

  سالم امید خان، حال و احوال چطوره؟: روشن کردم و گفتم

  .سالم از ماست یاسمن خانم، تو چطوري؟ روزگار بر وفق مراده         -

 چرا دست روي دلم می ذاري و می پرسی؟ تو که می دونی پس: جواب دادم با ناراحتی تصنعی

 
از وقتی که رفته هرروز بهم زنگ . یاسی، رضا هنوز بی خیال نشده: کرد و گفت امید خنده اي
گفت چه خبر، چه خبر، آخرین بار دو روز پیش بود کهزنگ زد، تا گفت چه  می زد و می

  خبر؟

  :عصبانیت جواب دادم با

  .بخر ببین چه خبره ر ایرنا هستم، برو روزنامهآقا جان مگه من خبرنگا         -

  .تهران فاتحه ات خوندست اگه بیام تو غلط کردي،: تا اینو گفت رضا به حرف اومد و گفت

موفق شدي، فهمیدي چه خبره،  باالخره: امید با شنیدن صداي رضا ، هرهر خندید و گفت
  .روزنامه خریدي، پس زنده اي، ولی من خیلی نگرانت بودم

  چرا؟: فورا پرسیدم

روزنامه حوادث و فهمیدن وقایع روز  دور روزه ازش خبري نبود فکر کردم بعد از خوندن: امید
  حاال شما کجایین؟. خودشو نابود کرده
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  .خونه پیمانه اینا :رضا

  .عسل به سالمتی رفتین ماه به به،: امید که خیلی بی حیا بود گفت

 
: گرفتو گفت هی به صورتم انداخت و گوشی را از دستمرضا نگا. از خجالت صورتم داغ شد

  .بده من این خیلی بی حیاست، اگه بذاري همینطور ادامه میده

  :ثانیه اي با امید حرف زد و سپس تلفن را قطع کرد و گفت رضا چند

من کم حرف، امید . کارهاي امید نبود نمی تونستم توتهران دوام بیارم اگه این حرفها و    -
خونه دیگه اي گرفتهبودم، صابخونه اش یه زن تقریبا چهل ساله مطلقه بود که  اول یه. نهپرچو
 وقتی امید فهمید ازم خواست خونه رو تحویل بدم و با هم. حرکاتش منوعذاب می داد رفتار و

  .زندگیکنیم، خدایی خیلی هم مراعات حالمو می کنه

  .یاسی دیرت نشه: ساعت کرد و گفتزمان بود نگاهی به  رضا که در همه حال حواسش به

بی . یک و نیم بعدازظهر را نشون می داد، آه از نهادم برآمد با دیدن عقربه هاي ساعت که
ه :حوصله بلند شدم و گفتم   .چرا باید برگردم، اَ

سخته، ولی تا چشماتو رو هم  اینطوري نکن رفتن براي من هم: رضا در آغوشم گرفت و گفت
  .هم تموم شده و اومدي تهرانبذاري این ده روز 

 وقتی با تو هستم و تو کنارمی احساسآرامش می کنم،: اختیار اشکم سرازیر شد و گفتم بی

 باور کن از دیروز همه اش فکر میکنم خوابم و اینها همه اش. آرامشی که هیچوقت نداشتم

  .رویاست وقتی از خواب بیدار بشم همه چیز هم تموممیشه

هیچوقت گریه نکن من تحملدیدن : چشمامو بوسید و گفت ش گرفت وصورتمو میان دستا
نمی خوایم کهبراي همیشه از هم جدا . همیشه آبی و آروم باشه اشکاتو ندارم، دوست دارم دریا

پس قول بده این چند روز کارینکنی که هم براي خودت هم براي  همه اش چند روزه،. بشیم
  دي؟ قول می. مامان زهرمار بشه
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امباشه و باالجبار  ام وجود عطر تنش رو توي ریه هام پر کردم، تا ذخیره روزهاي تنهاییبا تم
بی حوصله سر سفره نشستم  وقتی رسیدم داشتند نهار میخوردند،. ازش جدا شدم و به ویال رفتم
  .انگار امروزبهت خوش نگذشته: که سامان ریشخند زنان گفت

 
  .چرا خیلی هم خوش گذشت: بدون اینکه سرمو بلند کنم جواب دادم

  .چرا اخمهات تو همه پس: سامان

  .سرم درد می کنه         -

غذا بازي می کردم، بعد از نهار به بهانه خواببه اتاق رفتم و زیر  چون اشتهایم کور شده بود با
با . وقتیبیدار شدم هوا رو به غروب بود. کردم و همانطور هم خوابم برد پتو هاي هاي گریه

روزهاي باقی . پیش بقیه رفتم و از پگاهو سامان خواستم به لب ساحل بریم ر به شاديتظاه
براي . رو بدون اینکهبا رضا تماسی داشته باشم هر طوري بود سپري کردم  مانده تعطیالت
بهدرون آشفته و زارم پی نبرند در ظاهر می گفتم و می خندیدم ولی تمام فکر  اینکه دیگران
روز سیزده بدر به سمت تهران حرکت کردیم با اینکه صبحزود راه . درضا بو وذکرم پیش
با اینکه خسته بودم . ولی با ترافیک سنگین جاده، شب ساعت ده به تهرانرسیدیم افتاده بودیم
  تهرانی؟: با رضا تماس گرفتم، بعد از سالم واحوالپرسی پرسید ولی فورا

  کجایی؟ آره، تو         -

  .بیمارستان، یاسی فردا می تونی بیایی ببینمت: آهی کشید و گفت

فردا پنجشنبه است و فکر نمی کنم کسی بره سرکار و همه از : اي فکر کردم و گفتم لحظه
  .آره می آم. شنبه می رن روز

خیلی دلم برات . صبرانه منتظرتم من فردا از صبح خونهام هر وقت تونستی بیا، بی         -
  .تنگ شده

  .بینمت، خداحافظ تا فردا فردا می ن هم همینطور ،م         -
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  .خداحافظ عزیزم         -

روز بعد بانفسهاي نیلوفر که به . با یاد و فکر رضا به خواب رفتم وقتی سر جایم دراز کشیدم
باز کردم و دیدم کنارم دراز کشیدهو به صورتم فوت می کند، تا  صورتم می خورد چشم
  :و گفت چشمامو باز کردم خندید

  .یاسی، فکر کردي باد پنکه ست

شروع کردم بهشوخی . و شیرینی، فسقلی من تو چقدر شیطون: محکم بغلش کردم و گفتم
بعد از جمع . و پیشمامان رفتیم بلند شده  کردن و کشتی گرفتن، کمی که با هم بازي کردیم

شته دلم نیامد مزاحم خواباز بیمارستان برگ چون می دونستم رضا صبح خسته و بی کردن میز،
و در گردگیري و تمیز کردن خونه کمکش   رفته  براي همین به کمکممامان. استراحتش بشوم

  :نزدیک ظهرنیلوفر فریاد زنان گفت. کردم

  .یاسی، یاسی، تلفنت زنگ می زنه

سالم رضا، تویی مگه : سریع روشنش کردم و گفتم فورا به اتاقم دویدم و با دیدن شماره رضا،
  نخوابیدي؟

  .خانم منتظر سرکار هستم نه: سالمی کرد و گفت

االن خوابیدي براي همین نخواستم  ببخشید، من گفتم تا صبح بیدار ودي و: با ناراحتی گفتم
  .مزاحم استراحتت بشم

بعد از چند روز  مگه می تونستم بدون دیدن تو راحت بگیرمبخوابم، چه استراحتی، چه خوابی، -
هیچ بهانه اي براي اومدن پیدا نمی کنی باید .االن نمی تونی بیایی. ببینم ماهت رومی خوام روي 
  منتظر بمونم؟ تا بعدازظهر

  .بهانه اي می آم پیشت االن هر طوري شده به. نه ، تا بعدازظهر منتظر نمون: خندیدم و گفتم

  .در دلم گفتم نیازي به بهانه نیست چون مامان می دونه

  ، برم؟ رضا بود می خواست با هم باشیم  مامان،: پیش مامان رفتم و گفتم بعد از خداحافظی
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  می خواي بري خونش؟: مامان نگاهی به صورتم کرد و گفت

  نه بابا، می خوایم بریم بیرون، حاال برم یا نه؟ :به دروغ گفتم

بیرون،  چه دختر خوبی شدي بدون اجازه من نمی تونی بري: گفت مامان ابرویی باال انداخت و
  .نه برو فقط خونه اش نرو

سمت در می  چشمی گفتم و به اتاقم رفتم و تند تند حاضر شدم، بعد از خداحافظی از مامان به
  مگه ماشین رو نمی بري؟: رفتم که مامان پرسید

  .ماشین داره دیگه نه، رضا خودش: جواب دادم

تاکسی گرفته و به خونه رضا  ابانخیال کرد رضا سرکوچه منتظرم فورا بیرون رفته و از سر خی
  .رفتم

منتظرم ایستاده، به محضدیدنم دستهاشو گشود و در  درب وقتی از پله ها باال رفتم دیدم جلوي 
  :وقتی دید میخندم با تعجب پرسید از کارش خنده ام گرفت،. آغوشم گرفت

  چی شد، چرا می خندي؟         -

. ندارم، یعنی فکر نمیکردم تو این قدر با احساس باشی تو انتظار بعضی کارها رو آخه از    -
  .توي ذهنم تو رو کوهی از یخ تجسم میکردم همیشه

  .فقط در مقابل زن بروز بده بده آدم احساس شو: لبخند زنان جواب داد

خیلی هم خوبه، ولی رضا همچین می  نه تنها بد نیست: دستامو دور گردنش حلقه کردم و گفتم
  .گار رسما زن و شوهریمگی زنم که ان

 رسما نه ولی شرعا چرا، حاال بیا بریم نهارمونو تا یخ نکرده: موهام کشید و گفت دستی به

  .بخوریم

  .آفرین زرنگ شدي و غذا پختی: این حرکتش برایم تعجب آور بود، متعجب گفتم

به خودم نمی  تهابقول امید من از اینزحم. نه بابا، زنگ زدم از رستوران آوردند: خندید و گفت
منتظر امید می شم تا  دم و اگه خیلی گرسنه باشم از کنسرو استفاده می کنم درغیر این صورت
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  .غذایی آماده کنه

  دیدیش؟ تو. راستی امید کی می آید         -

  .نه، روز قبل از آمدن رفته بود، یکشنبه هم بر میگرده         -

 یاسی، ناراحت نمی شی اگه دراز بکشم، آخه تا صبح: گفتاز خوردن نهار، بالشتی آورد و  بعد

  .سرپا بودم و یه لحظه هم چشم روي هم نگذاشتم

  .بشم، می دونم خسته اي نه، چرا ناراحت: لبخندي زدم و گفتم

بودم بخاطر سیزده بدریه بند مریض  از دیروز عصر که به بیمارستان رفته: دراز کشید و گفت
روزبدي بود هم خسته کننده و . نداشتیم فرصت یه لحظه استراحت رو همتصادفی می آوردند، 

باور کن همه هوش و حواسم پیش شما بود .داشتیم هم ناراحت کننده، چون بین شون مرده هم
  .زدینفس راحتی کشیدم خیلی نگرانتون بودم، وقتی تو زنگ

رفتم و . میزدیمخوابش بردحرف  به زور چشماشو باز نگه داشته بو د و براي همین همانطور که
تا اینکه گرمی دستی رو . وخوابیدم کنارش دراز کشیده پتویی آورده و رویش کشیدم، خودمم

در حالیکه به صورتم خیره شده  وقتی چشمامو باز کردمدیدم رضا. روي صورتم حس کردم
ر چقدر خوب می شد ه: و گفت به رویش لبخند زدمکه اون هم لبخندي زد نوازشم می کند،

فکر کردم خواب می بینم ولی  اول. وقت چشمامو باز می کردم تورو هم کنار خودم می دیدم
  .یکدفعه یادمافتاد نه، توي بیداري تو پیشم بودي

  ...خوب خودت نمی خواي که         -

خیلی دلم می خواد که زودتر با همازدواج کنیم ولی  نه به خدا: به میان حرفم دوید و گفت
تو دوست داري روزهاي اول .زندگی برسم نه به درسم اینطوري نه می تونم به چون میدونم

  .اینکه خوشباشیم زندگیمون بزنیم تو سر و کله هم بجاي

  .نه دوست ندارم         -

  یاسی؟. بده پس یکسال به من فرصت         -
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  .جانم         -

  فردا هم می آیی؟         -

  :به خیال اینکه ناراحت شدم دستپاچه شده و گفت. وختممحبتش چشم د به چشماي با

میگی عجب آدم روداري هستم ولی به جان یاسیفقط می خوام این دو روز که  می دونم    -
از روز شنبه هفته اي دوروز این فرصت برام پیش می آید تازه امید . باشیم فرصت هست با هم
  راحت باشم، حاال چی می گی؟مزاحم سمج، پیش اونکه نمی تونم  هم هست که یه

باي حدس می زدم از اعتمادمن نسبت به : بذارم با اخم جواب دادم براي اینکه سر به سرش
کنی، حاال تو دلت می خندي چقدر راحت سرشکاله گذاشتم و خرش  خودت سوء استفاده می

  .کردم

راستتکان می داد و نشست و در حالیکه سرش رو به چپ و  شده بلند شد  با چشماي گشاد
اگه امروز . نه من همچین فکري می کنم و نه همچین خیالیتو سرم دارم  یاسی، به جان: گفت

خونه فقط بخاطر اینکه خیلی خسته بودم وحوصله بیرون رفتن و نشسن رو نداشتم،  گفتم بیایی
  .از اینبه بعد بیرون همدیگر رو می بینیم. عزیز اگه بهت دروغ بگم به جان

  .بیار جلو: تصنعی با دست به صورتش اشاره کردم و گفتم بانیتبا عص

اگه میخواي بزنی تو گوشم بزن ولی برایهمیشه قهر : و گفت صورتشو معصومانه جلو آورد
رو ندارم یعنی اولین و آخرین دختریهستی که مهرت به دلم  نکن، چون طاقت از دست دادنت

  .نشسته

چون پسر پاك و خوبی هستی ومن به   :زمزمه کردم بردم و آرام در گوشش صورتم را جلو
 .ولی از روز شنبه بگوچه خاکی تو سرم بکنم. دارم با کمال میل فردا هم می آم صداقتت ایمان

 
  .یاسی، نصف جونم کردي: چشماش برقی زد و نفس بلندي کشید و گفت

  .قربونت برم فقط خواستم سر به سرت بذارم: و گفتم خنده اي کردم
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دیگه از این شوخیها نکن، قلب من طاقت این حرفها : گفت را، روي قلبش گذاشت و دستش
  .رو نداره حتی به شوخی، فهمیدي

 
  .چشم         -

  روز شنبه قراره چه اتفاقی بیفته؟ قربون چشمات، حاال بگو ببینم: بوسه اي بر چشام زد و گفت

  .بازي کنم و زود همه چیزو بروز می دمفیلم  من نمی تونم. مژگان رو چیکار کنم         -

  .تصمیم گرفتم خودم باهاش صحبت کنم می دونم براي همین: خندید و گفت

رضا بهتر از من می تونست با مژگان حرف  تا حدي خیالم از بابت مژگان راحت شد چرا که
  .بزنه تا زیاد ناراحت نشه

تا قبل از ظهر به خونهبرگشتم چون از خواب بیدار شده و پیش رضا رفتم و  روز بعد زودتر
  دیدن مامان بزرگ اینا که نیمه شب از سوریه برگشتهبودند، بریمو قرار بود به

سالم و علیکی .دقایقی بعد از من، مژگان هم آمد. سرحال به سر کار رفتم روز شنبه شارژ و
بعد از چند دقیقه  چون روز اول بود کارچندانی نداشتیم،. به اتاق خودمان رفتیم کوتاه کرده و

بادیدنش بی اختایر به یاد رضا و روزهایی که باهم . پیشم آمد و روي صندلی نشست مژگان
یاسی، از رضا : در فکر بودم که مژگان دهان باز کرد وگفت. گذاشته بودیمافتادم پشت سر
  نداري؟ خبر

 نه، چطور مگه؟ :مثل دزدان لحظه اي هول کردم ولی زود به خودم مسلط شده و به دروغ گفتم

 
  .نداد آخه دیروز بعدازظهر هر چی زنگ زدم جواب: با ناراحتی جواب داد

  .بزنه شاید هنوز نیومده و جایی بوده که نمی تونسته حرف: خیلی عادي جواب دادم

مشهدباشه، چون  نه بابا، فکر نمی کنم: چشماشو ریز کرد و در حالیکه فکر می کرد گفت
هفته آینده  حرف زدم، همون روزي بود که تو پیشم بودي،گفت کهآخرین باري که باهاش 

  .می رم تهران
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ولی خودم به خودمدلداري داده و  با یادآوري اون روز لحظه اي از رفتار خودم شرمنده شدم
تورضا رو به زور و نامردي از چنگش  مگه تو چه گناهی داري چرا باید خجالت بکشی : گفتم

  .اونها که رابطه اي نبوده خودش اومده دنبالت،تازه بینرضا با میل . درآوردي

حدس زدمبه رضا . شماره اي گرفت همان لحظه مژگان موبایلش رو از توي جیبش در آورد و
  سالم رضا، تو کجایی؟: وقتی با هیجان گفت  زنگ می زنه،

 میپس مزاحمت ن: نمی دونم رضا چی گفت که مژگان پکر گفت. حدسم به یقین تبدیل شد

  .شم

  .باشه ، بعدا تماس می گیرم         -

  کجا بود، پس چرا حرف نزدي؟: پرسیدم وقتی ارتباطش رو قطع کرد فورا

  .بنده و بعدا تماس بگیرم بیمارستان بود گفت دستش: ناراحت جواب داد

مژگان چند لحظه ایپیشم نشست . شدم از اینکه رضا، مژگان رو دست به سر کرده بود خوشحال
  :زدم وپرسیدم SMS بعد از رفتنش فورا به رضا. سپس به اتاق خودش رفت و

  جدي جدي دستت بنده؟         -

  .که باهم باشین براي همین گفتم دستم بنده نه، حدس زدم: که جواب داد

قبل از . شماره اش رو گرفتم وقتی جواب داد می خندید و فورا  متوجه نشدم قصد شوخی داره 
  :گفت ی بزنم خنده کناناینکه من حرف

یه کمی  اینطوري خواستم. یاسی جون، می دونستم خیلی حسودي و حتما زنگ می زنی    -
  .سر به سرت بذارم و صداتو بشنوم

رضا تو هم خیلی لوسی، یه : همین آهسته گفتم همان لحظه آقاي عطایی به داخل آمد براي
  .لحظه جوش آوردم

آخه عزیزم، اگه می . ها اینطورین، زود باور و زودرنج دختر بچه :خنده کنان جواب داد
  .دیگه بهت می گفتم خواستم تو نفهمی چرا
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  .یاسی کار نداري، دارن پیجم می کنن: فورا ادامه داد

  .نه خداحافظ         -

رضا رو سرراهم قرارداده بود خدا رو  بعد از قطع کردن تلفن در دلم از اینکه خدا پسري مثل
تغییر وتحول ، درست مثل طبیعت که  چرا که احساس می کردم زندگیم در حال. شاکر شدم

  .گرفته و در حال شکوفا شدن بود بعد از گذراندن زمستانی سخت و بی جان، جانیدوباره

شنبه بودم چون طبق قرار قبلیمون فقط سه شنبه  از روز جمعه با بی قراري منتظر رسیدن روز سه
ببینیم و در طول هفتهفقط تلفنی از حال یکدیگر باخبر  م همدیگر روها و جمعه ها می تونستی

شنبه به محضاینکه ساعت کاریم به پایان رسید بالفاصله  براي همین عصر روز سه. می شدیم
اونبی قرارتر از من منتظرم بود و چنان قربان صدقه ام می رفت  .خودمو به خونه رضا رسوندم

یک ساعتی می شد اونجا بودم که امید هم . ندیده بودیمهمدیگر رو  که گویا چند سالبود
رضا نشسته بودیم به خیال اینکه رضا تنهاست سوت زنان صدا کردو  آمد،چون داخل اتاق

  :گفت

  رضایی، پسرکم، خوشگل بابا کجایی؟         -

  تو اتاقم، کاري داشتی؟: رضا با صداي بلند گفت

درس و  عزیز دل بابا، بازرفتی سراغ: ید دوباره گفتام. به من هم اشاره کرد که حرفی نزنم
سراغ  ولی بابایی یه امروزکه خونه بودي می رفتی. مشق ات، آفرین پسرم، خوب کاري کردي

خواد بیاد  عشق بازي، به جان بابایی اونقدر دختر خوشگلریخته تو خیابون که آدم دلش نمی
  .خونه

اگه جرات داري : جواب داد دم و رضا خنده کنانمن براي اینکه متوجه حضورم نشه آرام خندی
  .بیا اینجا اینارو بگو

چرا بابایی، بده که دلم برات میسوزه عزیز دل بابا، : کرد گفت امید که گویا لباساشو عوض می
کتاب بکنی که نور چشماتو از دستبدي و اونوقت نتونی دیگه حوریا رو  می ترسم اونقدر نگاه
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  .ببینی

لحظهاي در سکوت . لباس راحتی در آستانه درب ایستاد و چشمش به من افتاد لحظه با همان
 خوب امید جان، ادامه بدهداشتیم از حرفات پند می: ذل زد، وقتی حیرتش را دیدم گفتم بهم

خواب  امید که تازه از. و به دنبالش بالشی رو که کنار دستم بودبطرفش پرت کردم. گرفتیم
پسرم بی  چیکارکنم از بس نگرانشم ولی دیگه خبر نداشتم که: گفتبیدار شده بود خندید و 

  .خبر از من، مخ حوریا رومی زنه و به خونه می آره

بابایی، چرا به من نگفتی که به سن بلوغ رسیدي تا من زرتی نپرم : گفت بعد رو به رضا کرد و
  .وسط

  .بزن و بیا تو حاال که فهمیدي از این به بعد درب: می خندید جواب داد رضا که

تو هم یه لطفی بکن و از کارتایی که تو هتلها میزنن از اونا بزن : رو نرفت و گفت امید که از
  .من بفهمم وقتی خونه می آم وضعیت قرمزه یا سفیده تا

اول باید یه زیپی به دهن تو بدوزمتا بعضی : امید گفت رضا نگاهی به من کرد و سپس به
  .حاال برو بیرون و مزاحمنشو. محکم ببندمش قفل موقعها زیپ رو بکشم و با

هیز فرصت طلبت کنم، حداقل اجازه بده با زن  خاك بر سر: امید خودش رو لوس کرد گفت
  .داداش یه احوالپرسی بکنم

یاسی، : بعد از رفتنش رضا گفت. اینکه رضا جوابی بده امید درب را بست و رفت قبل از
  .دهنش چفت و بست نداره ببخشید

  .به حرفهاش عادت می کنم خودتو ناراحت نکن، کم کم: دستمو روي دستش گذاشتم و گفتم

اعتماد نکن، اونقدراز این حرفها به  یاسمن به حرفهاش: باز امید با صداي بلند داد زد و گفت
  .منی دارمآگاهت می کنم دخترا گفته و گولشون زده که حد نداره؛ چون دوست

اینجا بمونیم از این چرندیاتش  بلند شو بریم پیشش، تا وقتی که: رضا دستمو گرفت و گفت
  .دست بر نمیداره



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ٢۴٣ صفحھ

گذاشته و جلوي تلویزیون نشسته و ... سینی، کالباس و گوجه وقتی به هال رفتیم دیدیم توي
  :کرد و گفت رضا نگاهی. مشغول خوردن است

  .بفرما، تعارف نکن         -

  .خلوت مرغ عشق ها رو بهم بزنم دلم نیومد: با دهان پر جواب داد

در گوش رضا چیزي گفت ورضا هم تا  امید لقمه اش را قورت داد و آهسته. کنارش نشستیم
امید گذاشتو گفت، اگه بخوري  بناگوش سرخ شد و فورا لقمه اي که دستش بود توي دهان
  .سنگین تري و امید با دهان پر شروع کرد به خندیدن

  :رضا گرفتم و بدستش دادم که امید باز به حرف آمد و گفتلقمه ساندویچی براي 

من می  لقمه می گیره و میده دستت، ولی پسرم از. پسرم ببین چه زن خوبی برات گرفتم    -
  .شنوي یکی دیگه هم بگیر تا دوتایی حسابی بهتبرسن

خفه می  اونوقت من هم حساب تو رو می رسم و به جاي رضا، تو رو :لبخند زنان جواب دادم
  .راه بدرش کنی کنم تا دیگه نتونی از

یاسمن گفتی دیروز با مژگان  به: امید که خیلی سمج بود از رو نرفته و رو به رضا کرد و گفت
  .قرار داشتی

رضا با دیدن قیافه ام برسر امید کوبید و . لبام ماسید چون رضا بهم حرفی نزده بود، خنده روي
  .بین می تونی امشب یاسی رو بهجون من بندازيب چرا الکی حرف می زنی،: گفت

پاشو، مانتو تو بپوش بریم، این دیوونه امشب قصد جون  یاسی: سپس رو به من کرد و گفت
  .منو کرده

رضا هم فورا آماده شده واز امید . شد، بلند شدم و مانتومو تنم کردم کمی خیالم راحت
یاسمن خواستم سر به :صدام کرد و گفتبه سمت درب می رفتیم که امید  خداحافظی کرده و
  پسرمو کچل نکنی ها؟ سرت بذارم، یه موقع

  .مرغ عشقم ایمان دارم اگه هم نمی گفتی باورم نمی شد چون من به وفاداري: جواب دادم
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  .مرسی، روشو کم کردي: رضا شادمانه خندید و گفت

ردم فعالنتونستم با مژگان هر کاري ک: ماشین خودش قبل از اینکه من چیزي بپرسم گفت داخل
دستبه سرش می کنم تا با رفتار سردم  بزنم، ولی هر بار که تلفن می کنه یه طوري  حرف
  .متوجه بشه خودش

افتادیم ولیکمی که گذشت  روز جمعه خیلی عادي با رضا حرف زدم و مثل قبل با امید به راه
خندهکنان رو به رضا کرد و  امید. رضا قدم هایش را آهسته کرد تا ما به کنارش رسیدیم

  .رضا ترسیدي که یه موقع نظر یاسمن رو تغییر بدم: گفت

بکنی  هر کاري. نه، چون به تو بیشتر از دوتا چشمام اعتماد دارم: رضا بر پشتش زد و گفت
  .این یکی تو مرامت نیست

  .می خواي گوشامو دراز کنی: امید

جان رضا، از ته دل می گم تو این چند سال  نه به: کمرش انداخت و جواب داد رضا دست در
  .شناختمت، آقایی ، آقا خوب

شد، محکم تو سرشکوبید و  باز امید چیزي در گوش رضا گفت که رضا صورتش برافروخته
  .ببینم تو هیچوقت آدم نمی شی، گمشو که دیگه نمی خوام ریختتو: گفت

: فورا پرسیدم بعد از رفتنش. فتامید شکلکی در آورده و قهقهه زنان پیش سجاد و مهدي ر
  .رضا، امید چی بهت می گه که مثل لبو می شی

قابل گفتن نیست، بهت گفتم که اون خیلی بی : تکان داد و گفت سرش رو به عالمت تاسف
  .حیاست

 حق با رضا بود چون امید خیلی بی حیا بود و اگه رضا به موقع افسارش رونمی کشید همین

 ا رفتن امید به جلو، مژگان به عقببرگشت و با دیدن ما قدمهاشوب. طوري یکریز می گفت

  :وقتی با هم همراهشدیم رو به رضا کرد و گفت. آهسته کرد تا بهش رسیدیم

  رضا این روزا سایه ات سنگین شده و دیگه تحویل نمی گیري؟ خبریه؟         -
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فکر می کنی، منفقط سرم تو اینطوري : نگاهش کنه بحالت عادي جواب داد رضا بدون اینکه
مژگان هر چه می پرسیدرضا خیلی سرد و . فرصت هیچ کاري رو ندارم گرم کارهام ده و

دو هفته دیگر . و این رفتارش باعث ناراحتی و کالفگیمژگان شده بود کوتاه جوابش رو می داد
ا، سپري شد، عذاب وجدان گرفتهبودم و دلم می خواست هر چه زودتر رض هم به این ترتیب
  .می گذاشت و منراحت می شدم مژگان را در جریان

مرجان با بچه ها بهخونمون اومد، دور هم  اواخر فروردین ماه بود و عصر روز پنجشنبه که خاله
چوننزدیکش بودم دست را دراز کرده . زنگ زد نشسته بودیم و با هم حرف می زدیم که تلفن

  .بفرمایید: و گوشی رو برداشتم و گفتم

 سالم یاسی جان، حالت خوبه بابا، سال نوت: خودش بود، به محض شنیدن صدام گفتباز 

  .مبارك

  .با من بودین؟ مطمئنی اشتباه نگرفتی: بر اعصابم مسلط شدم و جواب دادم

  .آره، بابا جان با تو هستم: با حالتی متاثر که از تن صدایش پیدا بود جواب داد

من تا  ببخشید. من که بابا ندارم، خیلی وقت پیش مرده ولی: خنده اي عصبی سر دادم و گفتم
  .حاال نشنیدم باباي پرورشگاهی هم داریم

که من برات مردم و به تو حق می دم ولی اینو هم بدون  می دونم: با صدایی لرزان جواب داد
  .که من هم تاوانش رو پس دادم

  .ودفکر نمی کنم چون از قربان صدقه رفتن ات مشخص ب         -

مامان وقتی دیدمن حال مساعدي . انداختم ، همه چشم به دهان من دوخته بودند نگاهی به جمع
چرا با اعصاب  برایچی زنگ زدي،: گوشی رو گرفت و با فریاد گفت دستام می لرزه، ندارم و
وپشت سرش گوشی را مجکم سرجایش . بازي می کنی، چی از جون ما می خواي این بچه
بابا بود؟ چرا باهاش : طفلکی که از هیچ چیز خبرنداشت با اخم از مامان پرسید نیلوفر  . کوبید
  کردي؟ دعوا
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  .همه اش تقصیر توئه که مامان، با بابا دعوا کرد: سپس رو به من گفت

 من،: گریه کنان دمر روي زمین افتاد و در حالیکه پاهایش را به زمین می کوبید می گفت و

  .بابا رو می خوام

ولی مگه میتونست نیلوفر  خاله بطرفش رفت و بغلش کرد. اشک همه مونو درآورده بودنیلوفر 
تاشاید بتونم آرومش کنم، اما به  با اینکه خودم حال خوبی نداشتم جلو رفتم. رو کنترل کنه

  :جواب داد محض اینکه دهان باز کردم تا حرفی بزنم باعصبانیت

  .با تو قهرمنمی خوام باهام حرف بزنی، من          -

و در حالیکه اشک خودمم سرازیر شده بود به اتاقم دویدم و رویتخت افتادم،  طاقت نیاوردم
یاسی گریه نکن، : کنار تخت نشست و در حالیکه سرمو نوازش می کردگفت پگاه هم آمد

نیلوفر اونجا داره خودشو می کشه تو هماینجا عزا گرفتی، بیچاره خاله چیکار  .خواهش می کنم
  .چرا باهاش حرف زدي، محلش نذار تو. نهک

تو هم مثل من با داشتن پدر،یتیم می شدي  اگه. نمی تونم بی خیال شم: با هق هق جواب دادم
و نمی تونم تحملشکنم، نه می تونم براي  جیگرم آتیش می گیره. حتما حال منو می فهمیدي

  .بیام همیشه از ذهنم بیرونش کنم و نه باهاش کنار

براي همین به .خودشه که داشتم با پگاه دردودل می کردم تلفنم زنگ زد، خیال کردم همانطور
  .داره چرا دست از سرم برنمی  پگاه گفتم بردار و بهش بگو یاسی مرده،

رفتم،باران نم نم  بی حوصله جلوي پنجره. پریشان . پگاه روشن کرد ولی کسی جواب نداد
رو . وغمگینم را شستشو بدهم باران رفته و وجود خستهدلم می خواست زیر . باریدن گرفته بود

پگاه جواب داد، گویا این بار جواب  .به پگاه کردم تا خواسته ام را بگویم که باز تلفنزنگ زد
  شما؟:دادند چون پگاه سالم کرد و گفت

آهسته . جواب دادن شخص مقابل فورا نگاهم کرد و زیر لب زمزمه کرد، رضاست به محض
  .حرف زدن با هیچ کس رو ندارم لهحوص: گفتم
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ن گفت  ن م حمام رفته، هر وقت اومد می گم باهاتون  یاسی: پگاه لحظه اي فکر کردو بعد با م
  .تماس بگیره

  .پگاه حوصله داري بریم بیرون، یه خورده قدم بزنیم: از اون گفتم بعد از قطع کردن تلفن، قبل

دسته چتر  پگاه چتر رو باز کرد و روي سرمونگرفت، .شد و با هم بیرون رفتیم پگاه فورا حاضر
  .روي سر خودت بگیر، می خوام زیربارون راه برم: هل دادم و گفتم را بطرفش

  .خیس می شی، سرما می خوري: داد پگاه متعجب جواب

  .یه خورده خنک بشه کله ام داغ کرده، می خوام زیر بارون         -

خودم راه میرفتم و اگه پگاه  بودم که حواسم به پگاه نبود و براياونقدر غرق خیال و اندیشه 
همانطور . بابامی آید و دعوا می کنه یاسی بیا برگردیم، االن: دستم رو نمی گرفت و نمی گفت

اگه من هم مثل تو سایه پدر : آهی کشیدم و گفتم با شنیدن اینجمله. به راه خودم ادامه می دادم
بیچاره مامان از دستم عاصی شده و براي همین به  .ودسر نمی شدمباالي سرم بود این طورخ
  .حال خودمرها کرده

. رسیدیم شکر خدا آقاي احمدي نیامده بود تا باعث اوقات تلخیخاله هم بشود وقتی به خونه
هیچ کداممان مساعد نبود خاله بعد از شام بالفاصلهرو به آقاي احمدي کرد و  چون اوضاع
  .م سرم درد می کنه و سر و صداي بچهها هم اذیتم می کنه، بریم خونهعلیرضا یه ک :گفت

هنوز با من  نیلوفرکه. بعد از رفتن اونها چون مامان حال بهتري از من نداشت به اتاقش رفت
من هم کمی  .قهر بود بعد از رفتن مامان کمی با عروسکش بازي کرد و سپسپیش مامان رفت

چیزي بود که  ردن آرام بخش بهاتاقم رفتم، قرص خواب تنهاخونه رو مرتب کرده و بعد از خو
  .مجال فکر کردن رو نمی داد

  بچه ها منتظرت هستن پس چرا بیدار نمیشی؟ یاسی: روز بعد با صداي مامان که می گفت

  .کوه رو ندارم، می خوام بخوابم حوصله رفتن به: خواب آلود جواب دادم

  .امید زنگ زده بود و منتظر تو هستن. نکن پاشو تنبلی :مامان پتو رو، از روم کشید و گفت
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  .خوابم می آد. به جان مامان حوصله ندارم :دوباره پتو رو روي سرم کشیدم و گفتم

بري بیرون حوصله پیدا می کنی، کافیه یه بادي به  اگه: مامان دوباره پتو رو کشید و گفت
  .صورتت بخوره، خواب از سرت می پره

معطل نکنم تند  اصرار مامان از جام بلند شدم و براي اینکه دیگران را بیش ازاینبی حوصله به 
رسیدم با شرمندگی  وقتی. تند حاضر شده و چون حوصله رانندگی رو نداشتم با آژانسرفتم

  :گفتم

  .ببخشید که معطلم شدید، خواب مونده بودم         -

 صورت رضا انداختم، ازمدلگیر بودنگاه به . چون کمی دیر شده بود فورا حرکت کردیم

  ازم دلخوري؟: کنارش رفتم و دستش را در دستم گرفتم و آهسته گفتم

کرد و قبل از اینکه جواب بده اول روسریمو که کامال عقبرفته بود جلو  نگاهی به صورتم
خودت چی فکر می کنی، باید ازت دلخور باشم یا نه؟تو اگر جاي من بودي  :کشید و گفت

  می کردي؟چیکار 

و  لحظه اي خودمو جاي رضا گذاشتم و در دل حق رو به اون دادم، براي همینلبخندي زدم
حوصله  اگه من جاي تو بودم تا یک هفته باهات قهر می کردم، ولیباور کن به جان رضا: گفتم

  .حرف زدن رو نداشتم

  .فهمیدم، چون داشتی گریه می کردي         -

  .تو از کجا فهمیدي، من که باهات حرف نزدم: منگاهش کردم و گفت متعجب

اینکه من هر بارکه زنگ زدم صداي هق هق گریه می اومد و یکی دماغشو  براي         -
  .باال می کشید

می  ما فکر می کردیم اونه، ولی عجب تیزي، به کجاها توجه. پس تو بودي: خندیدم و گفتم
  .کنی

وپوزخند زنان  نارمون اومد و نگاهی به دستمون کردقبل از اینکه جواب بدم مژگان باز ک
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  .چقدر با هم صمیمی شدید: گفت

فکر نکنم : و مانع شد و در جواب مژگان گفت خواستم دستمو بکشم که رضا محکم گرفت
  .قبال هم با هم مشکلی داشتیم

  .تو نه، ولی یاسی چرا: تابی به سر و گردنش داد و گفت مژگان

  .هم حل شد مشکل یاسی  :ب دادرضا لبخند زنان جوا

وقتی . مسیر حرف رو تغییر داد با این حرف رضا، مژگان که دیگه در اون مورد بحث نکرد و
  .نرو، وایسا: به استراحتگاه رسیدیم رضا آهسته گفت

رضا که  با هم به کناره صخرهرفتیم و. همگی به غیر از من و رضا به داخل رستوران رفتند
آمادگی  یاسی، لطفا از این به بعد هروقتمشکلی داشتی و دیدي: بود گفتحرفش نیمه تمام 

  .حرف زدن رو نداري، به کس دیگه اي نگو تا بجاتحرف بزنه

به جان رضا من نمیدونستم تویی، : و به چشماش خیره شدم و جواب دادم روبرویش ایستادم
  .دهباباست براي همین از دختر خاله ام خواستم جوابب خیال می کردم

یاسی بذار من هم :دیدن تغییر حالم، سرمو به سینه اش فشرد و گفت رضا با. باز دلم فشرده شد
  ...حتی اگه کاري هم ازم برنیاد، دلداریکه می تونم بدم شریک درد و غمت باشم

  .اوه، اوه: گوشم خورد که می گفت همان دم صداي مژگان به

به همدیگر نگاه کردیم،سپس به . ماند مامفورا خودمو عقب کشیدم، حرف رضا هم نیمه ت
خلوتتون رو : ریشخند زنانگفت. بارید مژگان چشم دوختیم، شراره هاي خشم از چشماش می

  .ببخشید آخه خبر نداشتم. بهم زدم

مژگان که به حد انفجار رسیده بود بر سرم . امید هم پشت سر مژگان قرار گرفت همان لحظه
  .کثافت، بی شعور: کشید فریاد

رضا . امید با اشاره خواستساکت باشم از حرص دندانهایم رو به هم فشردم تا جوابش رو بدم که
گرفته بود،گرماي دستش کمی  هم ساکت نگاهش می کرد ولی دستمو محکم توي دستش
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بایدزودتر از اینها حدس می زدم که تو  :مژگان وقتی دید جوابی نمی دم ادامه داد. آرامم کرد
  .خوره، خیلی پستی حالم ازتبهم می. ازم فاصله بگیره باعث شدي رضا

بعد ازرفتن آنها بغضم . دوید امید هم به دنبالش. و به دنبالش گریه کنان به سمت پایین دوید
گفت،آخه من در حقش نامردي  دیدي بهم چی: ترکید، سرمو روي شونه رضا گذاشتم و گفتم

  .کردم

  .نکردي اون خیلی عصبانی بود ن، تو کاريگریه نک: رضا دستی بر سرم کشید و گفت

باشه حق توهین نداشت، هر چی از  هر چقدر هم عصبانی: نگذاشتم ادامه بده و جواب دادم
  .دهنش در اومد بهم گفت

نکن، حقبا توئه و مژگان نباید این طور حرف می زد، ببین امید هم  جون من گریه         -
  .داره می آد

چی شد،  :وقتی رسید فورا پرسیدم. و شنگول داشت به طرف ما می اومد نگاه کردم، امید شاد
  چی گفتی؟

نمی خوره،زن و بچه  بهش گفتم رضا رو ولش کن، اون بدرد تو: امید خیلی جدي جواب داد
  .بیا زن من شو، هم خوشگل تر و هم سرزبون دار ترم، هم مجردم. دار

  مسخره بازي، بگو ببینم چی شد؟امید حاال چه وقت : رضا با ناراحتی جواب داد

  .تا اینا رو گفتم از باال خودشو پرت کرد پایین: امید

  امید چی می گی؟: ریخت، لبمو گاز گرفتم و گفتم تا اینو گفت دلم هري

  .این چرندیات چیه می گی امید: رضا از کوره در رفت و گفت

  .ننک تو به حرفهاي این دیوونه گوش: بعد رو به من کرد و گفت

اصال ببینم .پرویی رضا واقعا که خیلی: امید چشماشو گشاد کرد و پشت رضا کوبید و گفت
نمیترکوندي مژگان االن بیچاره  اون خراب شده براي چیه؟ اگه توي ندید بدید اینجا هم الو

  .نمی شد
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ه حاال چه جوابی به خانواد. هیز فرصت طلبت کنم خاك بر سر: بعد با عصبانیت داد زد و گفت
  .اش می دي

  رضا چیکار کنیم؟: و گفتم ملتمسانه نگاه رضا کردم

امروز رو از این اداهات دست بردار و  امید، یه: رضا که حسابی کالفه بود با تشر به امید گفت
  .راستش بگو

می دونه چطوري حرف . نباش، من این احمق رو می شناسم تو نگران: سپس رو به من گفت
  .بزنه

آره راست می گه، من می دونم چطوري، ببخشید ها، خانما رو خر : داد جواب امید سوت زنان
  .کنم

فکر نکن فقط شماها زرنگین، ما : به رضا با مشت به شونه اش کوبیدم و جواب دادم بی حواس
  .بلدیم چطوري آقایونو خر کنیم هم

شکینیست چون توي این که : و گفت تا اینو گفتم ایمد هرهر خندید و نگاهی به رضا کرد
  .یه لقمهنونی کوفت کنیم حاال بیاین بریم. دیدم چطوري گوشاي رضا رو دراز کردي

حاال امید یه لحظه جدي باش . نکنه دست هر دوتون درد: رضا نگاهی به هردومون کرد و گفت
  .و بگو به مژگان چی گفتی

اون هم تا . می شیناول تا آخرش، حتی بهش گفتم به زودي بچه دار هم  همه چیزو از: امید
  .پرت کرد پایین اینو شنید خودشو

کسی که دوست داري  امید، جان هر: اینبار امید کفر منو هم درآورد و با عصبانیت گفتم
  .راستش رو بگو، نکنه بالیی سر خودش بیاره

وقتی . مگه بچه است که زرتی خودشو بکشه، تازه مگه رضا شوهرش بود آخه خنگ خدا: امید
  زنیکه، اسمش چی بود؟ و با اونشوهرش ر

  .لیال: فورا گفتم
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  ...فجیع آهان، با لیال، توي اون صحنه: امید

  .بدي فهمیدیم دیگه نمی خواد ادامه: رضا فورا دستش رو جلوي دهانش گذاشت و گفت

پس مژگان  شماها کجا رفتین، یک ساعته منتظر شما هستیم: به محض داخل رفتن فاطمه گفت
  کجاست؟

و دستش روکشید،  رضا خواست حرف بزنه امید دستش رو گاز گرفت و تا اون آخی گفتتا 
  .روشن کنیم رفته بودیم تکلیف فیلم یک باغبون و دو گلرو: امید به حرف اومد و گفت

بقیهحرفهاي امید بودند که  اونها که از حرفهاي امید سر درنیاورده بودند متعجب، منتظر شنیدن
تبریک بگین که می خواد  نجوري به من نگاه کنید به این گلپسرمونبجاي اینکه ای: گفت

  .مزدوج بشه، باالخره طلسم رو شکوند

پس آخر حدیث تو رو از رو برد، می دونستم باالخره شمادو تا با هم  :مهدي بالفاصله گفت
  .خدایی هم خیلی بهم می آیین، رضا بهت تبریک میگم .ازدواج می کنین

کی به : رنگ به رنگ شد و امید بر سر مهدي کوبید وگفت ضا کردم، رضاهاج و واج نگاه ر
ببین کاري میکنی این یکی . اسم عروس خانم حدیث من کی گفتم. تو گفت حرف بزنی

  .عروس هم خودشو از باال پرت کنه پایین

عروسی  امید محض رضاي خدا، درست حرف بزن ببینیم قضیه چیه، رضا با کی میخواد: الهام
  .کنه

  .با یاسی: رضا لبخند زنان به جاي امید جواب داد

حدس زدم انتظار نداشتند رضابا دختري مثل . مات و مبهوت به هم نگاه کردند لحظه اي همگی
من کجا و رضا . ازدواج داشته باشه، چون به اندازه یک کوه بینعقایدمون فاصله بود من قصد
بهمون تبریک گفت و سپس بقیه یکی یکی  بعد از دقیقه اي سکوت، قبل از همهسجاد .کجا
از یک . در ظاهر خودموخوشحال نشان می دادم ولی درونم آشفته و پریشان بود. گفتند تبریک
 مژگان باحرفهاش و رفتارش موجب ناراحتیم شده بود از طرفی پی فرصتی بودم تا هر طرف
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با هم  د لحظه اي رضاو امیدوقتی پایین رسیدیم چن. چهزودتر از رابطه حدیث و رضا با خبر بشم
  .بریم: حرف زدند بعد رضا بطرفم آمد و گفت

وقتی سوار ماشین شدیمهر چه منتظر . سر رضا راه افتادم از بچه ها خداحافظی کرده و پشت
نمی خواي : آخر خودم به حرفآمدم و پرسیدم. بی فایده بود شدم تا رضا حرفی از حدیث بزنه

  بگی حدیث کیه؟

چرا ولی منتظر بودم خودت بپرسی، چون می دونستم آخر طاقت نمی : واب دادج خنده کنان
  .آري

  .رضا خیلی لوسی، پس می خواي حرص منو در بیاري: اخمی کردم و گفتم

  .حاال اخمهاتو باز کن بگم. نه فقط می خواستم ببینم چقدر حسودي: داد و گفت سري تکان

فکر  ، چون دختر خوبیه بچه ها رو حساب اینحدیث یکی از همکارامه: لبخندي زدم که گفت
  .می کردند من قصد ازدواج باهاش رو دارم

آمد که تولد رضا، دختري به اسم حدیث که خیلی هم  لحظه اي به ذهنم فشار آوردم و یاد
  :بلند گفتم یکدفعه با صداي. محجبه بود رو دیدم

  .همون دختري که شب تولدت هم بود

  .اوهوم         -

  .پس دوستش دراي که اون شب هم اومده بود         -

  .نه         -

رضا چرا دروغ :رو می خورد ولی سعی می کردم خونسرد باشم، جواب دادم با اینکه خون خونم
نداري و هیچ رابطه اي بین شما نیست چرا بچهها همچین فکري می  می گی، اگه دوستش

  .کنند

نمی گم ازش بدم می آد نه، چون .هیچ چیزي بین ما نیست. بگممن، چرا باید دروغ  عزیز    -
دختر خب و متینی و یکبار پیش بچه هاکه بحث ازدواج و این حرفا بود من اینارو در  خدایی
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  .حاالخیالت راحت شد. حدیث گفته بودم مورد

  آره         -

جلوي درب از . می شد باید می رفتم و از نزدیک می دیدمش تا باورم در ظاهر قبول کردم ولی
  .باال رفتم رضا خداحافظی کرده و

  :داشتم لباسمو عوض می کردم که مامان گفت

  .می ریم خونه دایی محمد اینا یاسی، نهار         -

  چرا، باز خبریه؟: از همانجا داد زدم و پرسیدم

و خواست  زنگ زد نه، چون قرار بودمامان و بابا نهار برن اونجا، مونا پیش پاي و         -
  .که ما همبریم و دور هم باشیم

براي همین اول دوش گرفتمبعد حاضر . نداشتم هر چند که باورم نشد ولی چاره اي جز رفتن
: نگذشته بود که زندایی از تویآشپزخانه صدام کرد و گفت دقایقی. شده و با هم به اونجا رفتیم

  .رو بچینیم یاسی، می آیی کمکم کنی تا میز

صندلی رو عقب  اینکه حسابی خسته بودم ولی از روي ناچاري به کمکش رفتم، زندایی با
  .بشین چند دقیقه اي با هم صحبت کنیم: کشید و گفت

چه موردي صحبت خواهد کرد بی حوصله روي صندلی نشستم و  چون می دونستم در
تمام شدهدست ما می خواستیم حاال که سربازي سامان  یاسی،: بهصورتش چشم دوختم، گفت

  .از تو نیست شو بند کنیم و دیدیم که کسی بهتر

انداخته تاشک دیگرا رو  در حالیکه با حلقه اي که رضا برام خریده بود و من در دست راستم
ببخشیدکه راحت حرف می زنم، ازم  زندایی: برنانگیزم، بازي می کردم خیلی راحت جواب دادم

البته نه اینکه خداي . مردزندگیم قبول کنم به عنوان من نمی تونم سامان رو. دلخور نشیدها
خیلی هم پسر خوبیه، ولی من هیچ احساس خاصی  نکرده سامان عیب و ایرادي داشتهباشه، نه
  .یعنی به عنوان همسرمنسبت بهش ندارم



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ٢۵۵ صفحھ

 
ناراحت  نه چراباید: لحظه اي ساکت شد و سپس به زور لبخندي زد و گفت. زندایی سرخ شد

تا باور  که نظر تو راحت گفتی، ولی اگه ممکنه این حرف روخودت به سامان بگو ممنون. بشم
  .کنه

  .من قبال بهش گفتم: جواب دادم

  گفتی، پس چرا اصرار می کنه؟ بهش: زندایی با حیرت پرسید

  .نمی دونم: سرمو تکان دادم و گفتم

  :رو به دستم داد و گفتو بعد از جا بلند شد و بشقابها . دقایقی به فکر فرو رفت زندایی

  .بیا اینا رو بچین         -

سوال کردن را پیدا نکرد،مخصوصا با اخمی  اونروز تا عصر که به خونه برگردیم مامان فرصت
به محض اینکهغروب به خونه برگشتیم مامان  .که زندایی کرده بود بیشتر کنجکاو شده بود

  مونا چیکارت داشت، چی می گفت؟: پرسید

اگه  یاسی،: آنچه را که بین مون رد و بدل شده بود گفتم، کمی فکر کرد و سپس گفت برایش
  .رضا تو رو می خواد باید بیاد خواستگاري

  .مسئله سامان چه ربطی به رضا داره مامان جان،: نگاهش کردم و گفتم

خیال  دادي و اگه رابطه تون رسمیت پیدا کنه براي اینکه تو بخاطررضا جواب رد         -
  .من هم آسوده می شه

من بخاطر رضا جواب رد ندادم بلکه ازتیپ و قیافه . اصال هم اینطور نیست :خندیدم و گفتم
 تازه مگه من می تونم بهزور، رضا رو وادار کنم بیاد. عنوان همسرم خوشم نمی آد سامان به

  .خواستگاریم

معیار اصلی زندگیه؟  پ و قیافهیاسی، مگه تی: مامان سري به عالمت تاسف تکان داد و گفت
  .واقعا که هنوز بچه اي



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ٢۵۶ صفحھ

باعث شد از اندرزها و نصیحت هاي مامانراه فراري  همان دم تلفنم زنگ زد و این امر خیر
. براي همین به اتاقم رفتم وچند دقیقه با هم حرف زدیم نگاه کردم دیدم رضاست،. داشته باشم

میپریدم، چون همه اش فکرم به مژگان و از خواب  اون شب تا صبح کابوس می دیدم و
  .حرکات و رفتارش بود

براي همین پیش خانم ناظمیرفتم و سراغ . کار رفتم هر چه منتظرش شدم نیامد صبح وقتی سر
امروز صبح زنگ زد و چند روزمرخصی گرفت، گویا کسالت : گرفتم که جواب داد مژگان رو
  .داره

خانمی  به حرفهاش گوش می دادم که صداي سالمکردن کنار میز خانم ناظمی ایستاده بودم و
گرمی سالم  خانم ناظمی با دیدنش فورا ازجایش بلند شد و به. باعث شد به پشت سرم نگاه کنم

. ندیده بودمش با دقت براندازش کردم چون تویچندماهی ه اونجا کار می کردم. و علیک کرد
آرایش غلیظ هم  وهاي مش کرده بلوند کهسالهنشان می داد با م 35یک خانم جوان که حدودا 

کشیده ولی لب و  داشت و تا تونستهبود از وسایل آرایش استفاده کرده بود با چشماي ریز
نگاه خیره امرو دید  وقتی. دماغکوچک و گونه هاي برجسته، روي هم رفته قیافه بدي نداشت

  شما کارمند جدید هستید، خانم عزیزي؟: لبخندي زد و گفت

  .بله: دم و جواب دادمخور جا

بعد از . آقاي سعیدي رفت بی آنکه خودش رو معرفی کند یا حرف دیگري بزند به اتاق
  :رفتنش، خانم ناظمی که تعجبم را دید آهسته گفت

  .خانم آقاي سعیدي         -

  .داره خانمش یعنی زن به این جوونی: با چشماي از حدقه در آمده گفتم

این . زندومشه معموال پیرمردهاي پولدار، زن جوون می گیرن البته: خنده کنان جواب داد
  .منشی بود خانمی که االن با این فیس و افاده و تیپ و قیافه دیدي قبال تواین شرکت

صدایآقاي سعیدي در نیومده  حاال تا: با دهان باز به خانم ناظمی چشم دوخته بودم که ادامه داد
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  .دارن آخه خانم فقط قهوهدوست. برم بگم براي خانم قهوه ببرن

ذهنمفقط حرفهاي خانم  در. و به دنبالش به آبدارخانه رفت، من هم گیج و منگ به اتاقم رفتم
رضا که نگرانش بود  ناظمی می چرخید براي همین فراموش کرده بودم نیامدن مژگانرا به
: همین وقتی پرسید براي اطالع بدهم و اگه خودش تماس نمی گرفت ساعتها بهیادم نمی افتاد،

  چه خبر؟ چی شد؟

  از چی، چه خبر؟: بی حواس جواب دادم

 همه اش هوش و حواسم پیش. یاسی کجایی؟ می گم از مژگان چه خبر؟ بهت حرفی نزد: رضا

  .شما بود که مبادا مژگان جلوي همکارات حرفی بهت بزنه

چند روزي مرخصی گرفته، مژگان امروز صبح زنگ زده و : دادم تازه به یادم آمد و جواب
  .گفته کسالت داره

  .اگه نیومده پس چرا حواست پرته :رضا

هشدار می داد نباید موقع کارکردن زیاد با تلفن  قبل از اینکه جوابی بدم، نگاه آقاي عطایی که
  برات می گم فعال کارینداري؟ بعدا: حرف بزنم باعث شد که بگویم

  .ه فعال خداحافظنمی تونی حرف بزنی، باش         -

  .خداحافظ         -

و دیگري هم بهحرفهاي خانم  اون روز عصر تنها به دو چیز فکر می کردم، یکی به مژگان
بروم کهجلوي ساختمان با دیدن رضا  وقتی ساعت چهار شد کیفم را برداشتم تا به خونه. ناظمی

  .لبخند روي لبام نشست

  خیر باشه، چی شده اومدي اینجا، اتفاقی افتاده؟رضا : و گفتم بطرفش رفتم و سالم کردم

چه اتفاقی بهترا از اینکه دلم برات تنگ شده بود، براي : انداخت و جواب داد ابروهاشو باال
  .اومدم تا هم به خونه برسونمت هم ببینمت همین

  .دلت برام تنگ شد، مگه دیروز با هم نبودیم چه زود: خنده ام گرفت و خنده کنان گفتم
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  .ماشین با هم حرف بزنیم حاال بیا سوار شو تا توي         -

شی، اون موقع من هم مثل تو  یاسی، بعضی موقعها خیلی بی احساس می: سوار که شدم گفت
  .فکر می کنم ، کوه یخی

راستش . باور کن منظوري نداشتم: انگشتاشو فشار دادم و گفتم دستم را روي دستش گذاشتم و
  رو بگم؟

  .فقط یه کمی نسبت به مردها بی اعتمادم: عالمت مثبت تکان داد که گفتم به سرش رو

ولی این درست نیست به خاطر یک نفر که خطا : چشمام نگاه کرد و سپس گفت لحظه اي به
  .محکوم کنی کرده همه رو

شاید ازصد نفر ده تا  االن بیشتر مردها به زناشون خیانت می کنن: نفس عمیقی کشیدم و گفتم
می خواي چندتا . پیرشون شون این کارو نکنن، اونا هم حتما مریض هستند از جوون گرفتهتا

  .شو برات بگم

برایش مثال زدم و وقتی آخرین نفر روکه آقاي  اونهایی رو که من در اطرافم می شناختم
یاسی، دیگهنمی خواد اونجا : کرد و سپس گفت سعیدي بود اسم بردم با حالتی خاص نگاهم

  .باشه این مرد نمی تونه قابل اطمینان. کنیکار 

  :وقتی نگاهم را دید، دوباره گفت. بهت زده به صورتش خیره شدم

  چرا اینجوري نگام می کنی؟         -

  .داره براي اینکه آقاي سعیدي سن پدربزرگمو: جواب دادم

حرفشو قورت داد  هبقی... براي اینجور آدما سن و سال فرقی نمیکنه ، مهم قیافهشخص و    -
  .رضا چرا ادامه ندادي، اینجوري مناعصابم خرد می شه: که پرسیدم

  .پس نباید از حرفم ناراحت بشی         -

  .نه بگو         -

اصال . یاسی، تو هم خوشگلی هملوند و اگه اونجا کار کنی اعصاب من خرد می شه         -
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  .تمرکز داشتهباشم نمی تونم

  .یعنی چی رضا: و گفتمعصبانی شدم 

من نگفتم توعمدا جلوش . داد نزن، الکی هم عصبانی نشو: گفت دست روي دهانم گذاشت و
مسئله خیلی دقت کردم و دیدم طرز حرفزدنت اینطوریه بدون  عشوه می آیی، چون روي ین
رامش حاال با آ. من به تو اطمینان دارم ولیبه طرف مقابل ندارم .اینکه منطظوري داشته باشی

  .حرفت رو بزن

  :قهرآلود صورتم رو به طرف پنجره گرفتم و گفتم. دستش رو برداشت بعد

  .حرفی براي گفتن ندارم دیگه         -

 .حتما حرف زیادي براي گفتن داره باشه من هم میرم پیش مژگان، اون: خنده کنان جواب داد

 
  .برو، االن طفلکی خیلی بهت نیاز دارهباشه  :فهمیدم قصد شوخی داره، از این رو جواب دادم

صورتم رو بطرف خودش چرخوند و با دیدنلبخندم اون هم  خیال کرد ازش دلخورم، براي همین
از مژگان خبر نداشتم و اینبی خبري سخت عذابم می داد چرا  سه روز بود که. به رویم لبخند زد

یا رفتن به خونه اش رو نداشتم  کنارم بود، ولیجرات زنگ زدن و که مژگان در بدترین شرایط
روز سه شنبه عصر طبق هفته هاي قبل با قصد اینکه می . رونخواهد داد چون می دونستم جوابم
. بروم، پایین رفتم که درست روبروي درب چشمم به مژگان خورد خواستم بهخونه رضا

: م کردو گفتآمده است، به طرفش رفتم و سالم کردم اون هم سال حدسزدم براي چه به سراغم
  .حرف بزنم سوارشو ، می خوام باهات

برسیمهیچ کداممان  خودمو آماده شنیدن هر توهین و هر حرفی کردم، تا وقتی که به خونه اش
کردیم، با خودم گفتم  وقتی به خونه اش رفتیم چند دقیقه اي در سکوت بهمنگاه. حرفی نزدیم

دستش بود بطرفم  سنی رو که بغلکمی که گذشت مژگانکو. هر آن که کتکی نوش جان نم
  .خیلی بی شعوري: پرت کرد و گفت
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  .مرسی نظر لطفت :چون آمادگی داشتم جواب دادم

  .هم بی شعوري، هم بی وفا         -

  .چرا بی وفا         -

  .براي اینکه تو این چند روز نیومد بهم سر بزنی که شاید مرده باشم         -

ودستامو دور  اش دیدم جرات پیدا کردم و بلند شدم و به کنارش رفتموقتی خنده رو، روي لب
رو به روم باز  به جان مژگان می خواستم بیام ولی میترسیدم درب: گردنش حلقه کردم و گفتم

  .نکنی

  .برات ارزش دارم حداقل می فهمیدم اندازه یه سر سوزن: صورتم رو بوسید و گفت

ولی گفتم که می  ه جان مامان برام خیلی عزیزي،ب: من هم صورتش رو بوسیدم و گفتم
  .ترسیدم

رفتار اون روزم ازتمعذرت می  یاسی، بخاطر: سرش رو پایین انداخت و با شرمندگی گفت
حاال همه . من بادیدنتون شوکه بشم تو باید بهم می گفتی که بهش عالقه داري، نه اینکه. خوام

  .چیزو برام بگو

حاال خودت قضاوت کن من چطوري می : تعریف کردم گفتم برایشبعد از اینکه همه چیز را 
  .کرده بودي بگم، هان تونستم برات که بهش عالقه پیدا

یه نصیحتی بهتمی کنم  ولی یاسی. قبول دارم: سرش رو به عالمت مثبت تکان داد و گفت
اال پاشو ح. فرقمی کنه  قدرش رو بدون، چون رضا با پسرایی که تا بحال باهاشون دوست بودي

  .بریم آشپزخونه که دلم بدجوري هوس نوشیدنی کرده

از اینکه رابطه ام با مژگان مثل سابقشده بود خوشحال . گرفت و به دنبال خودش کشید دستمو
و براي همین سرخوش ومستانه با هم می گفتیم و میخندیدیم طوریکه زمان رو فراموش  شدم
  :مژگان با تعجب پرسید. تادفورا از جام بلند شدمبودم و لحظه اي که چشمم به ساعت اف کرده

  چی شد؟         -
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  .نگران تو خونه قدم رو می ره چی می خواستی بشه، ساعت ده و نیم و مامان االن         -

مانتومو تنم کردم و تا آمدنماشین فورا به  مژگان سریع به آژانس زنگ زد و من هم تند تند
  تاحاال کجا بودي؟: عصبانیت پرسید یدم، مامان باوقتی خونه رس. پایین رفتم

مژگان اومدهبود دنبالم و با هم : انداختم و جواب دادم براي اینکه متوجه حالم نشود سرمو پایین
  .موبایلمو خاموش کرده بودم یادمرفت بهتون خبر بدم رفتیم خونه اش و من چون

دلم هزار راه رفتمخصوصا . ی کنمآخر از دست تو سکته م من: مامان کمی آرام شد و گفت
سراغت رو گرفت فهمیدم با رضا نیستیو بیشتر نگرانت شدم  وقتی که امید چند بار زنگ زد و
  .اومده، برو یه زنگی همبه اون بیچاره بزن و گفتم تصادف کردي، بالیی سرت

  .به کدوم بیچاره: بی حواس گفتم

  .برو تو اتاقت: مامان با دیدن حال و احوالم با عصبانیت گفت

لباسمو عوض کردم و روي تخت دراز کشیدم چون می دونستم اگهبه رضا  به اتاقم رفتم و
مخصوصا با حرف زدنم پی بهاوضاع بی ریختم . تلخی خواهد کرد زنگ بزنم حتما اوقات
  .بیشتر خواهد شد، پس ترجیح دادم بیخبر بماند خواهد برد و عصبانیتش

ساعت دو بود کهخودش تماس . بود باهاش تماس نگرفتم دانشگاهروز بعد باز بخاطر اینکه 
  .پایین منتظرتم: و علیکی گفت به محض جواب دادن بدون سالم. گرفت

: کمی فکر کردم و بعد جواب دادم .از تن صدایش پیدا بود که چقدر از دستم عصبانی است
  .االن چه جوري بیام، دو ساعت دیگه کارم تموم می شه

  .یاسی، می گم بیا پایین وگرنه خودم می آم دنبالت: گفت فریاد زد و

  .خیلی خوب می آیم: دادم آرام جواب

آقاي عطایی من می تونم امروز یه  :بعد از قطع کردن تلفن رو به آقاي عطایی کردم و گفتم
  .خورده زودتر برم، یه کاري برام پیش اومده

  .بفرمایید :نگاهی به ساعت کرد و با قیافه عبوسش جواب داد
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سوار شدم و سالمکردم، زیر لب . برداشتم وپایین رفتم، داخل ماشین منتظر بود فورا کیفم را
زیرچشمینگاهش می کردم، مثل باروت . بعد ماشین رو، روشن کرد و به راه افتاد .جواب داد
همانطور که حدس می زدم به سمت . انفجار بود و من بی قرار منتظر شنیدنحرفهاش در حال
  .رفت، جلوي درب نگه داشت وپیاده شد و من هم پیاده شدم خونه اش

وقتی به داخل . درب را باز کرد و منتظر شد تا اول من به داخلبروم بعد از قفل کردن ماشین،
سرپا ایستاده بودم تا با . جزوه هایی را که دستش بود به گوشه ایپرت کرد آپارتمان رفتیم
ولی رضااول به دستشویی رفت و سپس به اتاقش، چون چند  .ازم پذیرایی کند چوب و چماق
لحظه اي با حسرت . کشید به اتاقشرفتم و دیدم در حال خواندن نماز است دقیقه اي طول
ازخودم خجالت کشیدم چرا که وقتی ناراحت و عصبانی بودم، داد و بیداد  نگاهش کردم و
همچین حالتی به راز ونیاز با خدا  سراغ چه کاري می رفتم و اونوقت رضا در راهانداخته و
براي اینکه خلوتش را بهم نزنم به آشپزخانه رفتمو زیر کتري رو روشن کردم . شد مشغول می
جلوي ظرفشویی رفتم و ظرفهاي کثیف را میشستم که پشت سرم ظاهر شد وآرامتر از  و بعد
  .بیا بشین، من نخواستمبیاي برام ظرف بشوري: پیش گفت دقایقی

هال رفتم و از ترس اینکه مبادا روم دست بلندکنه، در مبل  و بستم و پشت سرش بهشیر ر
  دیروز کجا رفته بودي؟: کشید و گفت نفس عمیقی. روبرویش نشستم

 
  .خونه مژگان: به چشماش خیره شدم و گفتم

  .نمی تونستی بهم خبر بدي         -

  .نه: ابرو هامو باال بردم و گفتم

چرا  یعنی چی نه، اگه پیش مژگان بودي اوال چرا موبایلتخاموش بود ثانیا: گفتصداي بلندي  با
  .می دونی امید چند بار خونه تون زنگزد، نزدیک ده بار. مامان نمی دونست

 برخورد اصال چه دلیلی داشت که اینطور باهام حرف بزنه، نه به دار بودنه بار، سرم داد بهم
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اینطوري  تو حق نداري با من: کنترل کنم و بلند شدم وگفتمبراي همین نتونستم خودمو . میزد
  .چرا فکر می کنی دروغ می گم،اگه باور نداري برو از خودش بپرس. حرف بزنی

دو  تا آدم می آیدبا تو: فورا بلند شد و دستمو گرفت و کنار خودش نشوند و آرامتر گفت
  .کنی ثل بچه هازود هم قهر میماشاءاهللا م. کالم حرف بزنه، بلند می شی و راه می افتی

کنی خوب حرصم  قهر نکردم، وقتی می بینم تو حرفهامو باور نمی: بی اختیار لبخند زدم و گفتم
  .راستی تو مگه امروز کالس نداشتی. می گیره

آخردیدم نمی تونم سر . مگه از دیروز تو برام اعصاب گذاشتی: جواب داد بدون اینکه نگام کنه
 .ببخشید که مثل سرکار بی خیال نیستم:و با پوزخند ادامه داد. ند شدم و اومدمبل کالس بشینم و

 
داشتم  من بی خیال نیستم، دیروزموقعی که: با حرص بلند شدم و جلوي پاش زانو زدم و گفتم
دستور  از شانس من بدبختهر کی بهم می رسه،. می اومدم اینجا جلوي شرکت مژگان رو دیدم

و من  .هم مثل جنابعالی دستو سوارشدن بی چون و چرا رو صادر کردصادر می کنه و مژگان 
تو اون . صادر کنید خاك تو سر باید مثل برده ها دنبالتونراه بیفتم و ببینم چه حکمی قراره برام
تلفن مو خاموش  موقعیت که میدونستم وقتی ببینی دیر کردم هی زنگ می زنی مجبور شدم

  .کنم

حاال چه : حالیکه می خندید پرسید شو بگیره، سرشو بلند کرد و دررضا دیگه نتونست جلوي خن
  حکمی برات صادر کرد؟

  .باهام آشتی کرد هیچی: خنده کنان جواب دادم

باور کن، از . همدلواپست نباشم وقتی باهات آشتی کرد نمی تونستی یه خبر بدي تا من    -
خودم که روم نمی شد به . عصبانی شده بود نگرانی تو خونه از بس راه رفته بودم، امید ازدستم

خواستم زنگ بزنه، بیچاره مادرت هم که حالی بهتر  خونه تون تلفن کنم براي همیناز امید می
  .از من نداشت
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حال همدیگه می سوزه، اون می گه بیچاره رضا تو بگوي  چقدر دلتون  :خندیدم و گفتم
  .بیچاتره مادرت

  می دونه؟ مگه مامان: رضا با تعجب پرسید

  چرا ناراحت شدي؟: رفت، چونه اش رو گرفتم و گفتم با تکان دادن سرم رضا به فکر فرو

خوب نگفتی چرا بعد از . نه، ناراحت نشدم: سپس گفت چند لحظه اي به صورتم خیره شد و
  نزدي؟ اینکه با هم آشتی کردید بهم زنگ

  .بعدش: سرمو پایین انداختم و آرام گفتم

شدم، ولی خودش حدس زد چون سرمو باال گرفت وبه  ستم بهش بگم ساکتچون نمی تون
از عصبانیتش داشت فهمیدم خودشمتوجه علت  از طرز نگاهش که حکایت. چشمام خیره شد

مگه بهت نگفتمدیگه این کار رو : گفت نفس عمیقی کشید و با اخم. زنگ نزدنم شده است
پس . خط بکشهان، مگه بهم قول ندادي ونمگه بهت نگفتم اگه واقعا دوسم داري دورش. نکن

  .چی شد، حتما دوستم نداري که زیر قولت زدي

قدیمی  چرا دوست دارم ولی رضا نمی تونم یکدفعه عابد بشم و مثلفیلم هاي: شرم جواب دادم با
  .که نمی تونم برم شاه چراغ و آب توبه روي سرم بریزم، بایدبهم فرصت بدي

 دوست ندارم وقتی باهات: م و ادایش را درآوردم و گفتمصورتم رو جلوي صورتش گرفت

  .حرف می زنم به این ور و اونور نگاه کنی

دیگه نمی خواي باهام حرف . باهام قهري: گفتم سرشو باال گرفت و به چشمام خیره شد که
  .بزنی، جون یاسی اخمهاتو باز کن

  .بفرما خوب شد: لبخندي زد و گفت

  .م قهر نکنجون من، باها         -

 اگه قسم هم نمی دادي نمیتونستم باهات: حالیکه نفسهایش به صورتم می خورد جواب داد در

  .قهر کنم و حرف نزنم چون در مقابل تو همیشه خلع سالح می شم
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  .احساسش غرق شدم خندیدم و در دریاي

وقتیپایش را داخل امید  .با آمدن صداي دسته کلید و باز شدن درب، فورا خودمو عقب کشیدم
. میبینه فورا به عقب برگشت گذاشت لحظه اي متوجه ما نشد، بعد گویا به خیال اینکه خواب

  چی شد؟جن دیدي؟: هاج و واج بهمون نگاه می کرد که رضا گفت

پس اینجا  تو این موقع مگه نباید تو دانشگاه باشی: چشماشو چند بار باز و بسته کرد و گفت
  .چه غلطی می کنی

نیست که بگی چه غلطی میکردي،  البته نیازي: و خنده کنان گفت بعد نگاهی به من کرد
بهت یاد ندادمبه محض اینکه  ولی خاك بر سر زن ذلیلت کنم مگه من دیشب. خودم فهمیدم

  .دیدیش با مشت و لگد بیفتی به جونش، هان

  :زنان جواب دادبه صورت سرخ شده ام انداخت و رو به امید کرد و لبخند  رضا نگاهی

  .حاال که فهمیدي، گمشو تو اتاقت         -

: بعد با ساك کوچکی بیرون آمد که رضا پرسید چند دقیقه اي. امید خنده کنان به اتاقش رفت
  کجا داري می ري؟

  .ورزش کنم یعنی شنا کنم دارم می رم: امید

  .از کی تاحاال اهل ورزش و شنا شدي: رضا

از وقتی که تو اهل خالف شدي می ترسم به من : باز خنده کنان جواب دادنرفت و  امید از رو
  .کنه هم سرایت

  .امید گمشو بیرون: رضا با عصبانیت گفت

  .کار خالفت ادامه بدي، اگه به عزیز نگفتم منو بیرون می کنی که به: امید

  .بیرون وگرنه خفه ات می کنم امید گمشو: اینبار رضا با فریاد گفت

که می خواست درب را ببنده، سرش  به سمت در دوید و فورا بیرون رفت ولی لحظه ايامید 
  .داداش نئشگیت پرید: رو داخل آورد و گفت
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بعد از رفتنش رو به رضا . محکم کوبید و رفت و مجال حرف زدن به رضا رو نداد درب رو
  .رضا، من دیگه اینجا نمی آیم: گفتم کردم و

  امید ناراحت شدي؟ بخاطر حرفهاي         -

ناراحت می  نه بخاطر خودم، وقتی می بینم تو اینقدر با حرفهاش عذاب می ده خوب         -
  .شم

گیره وگرنهمن عادت  من چون می ترسم تو ناراحت بشی، حرصم می: لبخند زنان جواب داد
صر من سهشنبه ها ع در ضمن خودش گفته. تازه لطف می کنه پیش تو مراعات می کنه. دارم

  .می رم بیرون تا شما راحت باشین

  .رفت ورزش کنه حاال راستی راستی         -

  .نه بابا، بخاطر ما رفت         -

  .دیرم نشده برم و امید هم تو خیابونا عالف نشه پس من هم تا         -

از این کارها نمی خواد دلت براش بسوزه، من . بشینبعد باهم میریم نه، یخورده دیگه         -
  .خیلی براش کردم

ازم دلخور  از اون پس رابطه من و مژگان هم بهتر شده بود ولی نه مثل سابق، چون ته دلشکمی
دو هفت . گرفتم بود و من به حساب اینکه با گذشت زمان رابطه مون بهتر خواهدشد به دل نمی

  .اي از آن ماجرا می گذشت

دنبالم آمد و با هم بیرون رفتیم وبعد از خوردن شام، منو  .روز سه شنبه باز روز بیکاري رضا بود
وقتی به خونه رفتم دیدمسبد گلی روي میز، باکنجکاوي  .به خونه رسوند و خودش رفت

  مامان مهمان داشتیم؟: پرسیدم

  .مرضیه خانم اومده بود  آره،: مامان با حالت خاصی من من کنان جواب داد

مامان رو  چون آمدن مرضیه خانم همسایه خونه قبلی مون،اینجور  رفتار مامان شک برانگیز بود،
  .چشماش داد می زد که چقدر شاد وخوشحال است. به هیجان نمی انداخت
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 می دونستم هر چقدر اصرار کنم بی فایده خواهد بود دیگه نپرسیدم، ولیمنتظر بودم سر چون

خواستم که  کارش رفتبا اشاره از نیلوفروقتی مامان به اتاق . فرصت از زیر زبان نیلوفر بکشم
  کی اومدهبود؟: وقتی آمد آرام پرسیدم. پیشم بیاد

  .نگفت مرضیه خانم مگه مامان         -

دروغ می گهو گرنه کس  ولی چشماي تو می گه، نیلوفر خانم بخاطر اینکه مامان بهش سپرده
 .مگهچشماي من اینا رو نوشته  ،تو از کجا فهمیدي: کمی فکر کرد و گفت. دیگه اي اومده بود

 
اگه راستش رو بگی برات یه . بیرون نه ننوشته ولی نوري از چشمات می زنه  :به دروغ گفتم

  .عالمه شکالت می خرم

  باشه؟ ولی باید قول بدي به مامان نگی، می گم، باشه: خنده کنان جواب داد

  .مامان بهش نمی گم باشه قول میدم به جان         -

  .رضا اومده بود: سته در گوشم گفتآه

پس بگو   گفتم پس چرا رضا بهم حرفی نزد یا چرا مامان ازم پنهانکرد، جا خوردم و با خودم
. باید هر طوري بود می فهمیدم کهچرا رضا به خونمون اومده بود. شنگول بود چرا مامان شاد و
م زده بودم هم مامان نیلوفر را دعوا نمی توانستم بپرسم چون اگه میگفتم هم زیر قول از مامان که

 براي همین به اتاقم رفتم و درب رو قفل کردم و. کرد، پس باید ازخود رضا می پرسیدم می

  چیزیشده؟: وقتی جواب داد سالم کردم، اون هم سالمی کرد و پرسید. شمارهرضا رو گرفتم

  نه، چطور مگه؟: خیلی عادي جواب دادم

  .جدا شدیم براي همین فکر کردم اتفاقی افتاده اي نیست از همآخه چند دقیقه          -

  .نمی دونم چه اتفاقی افتادنش که افتاده، ولی         -

  متوجه نشدم یعنی چه؟         -

  خودتو به کوچه علی چپ می زنی، تو امروز کجا رفته بودي؟ براي اینکه         -
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  .خونه بودمهیچ جا، : گفت لحظه اي ساکت شد و بعد

  .بگو جون یاسی         -

  .جون یاسی: خنده کنان گفت

  .جون یاسی چی؟ خونه بودي         -

یاسی رفته بودم با مامانش صحبت کنم چون نمی  جون  :همانطور که می خندید جواب داد
  فهمیدي؟ ولی تو از کجا. خواستم برداشت بدي کنه

  .ا نیلوفر بهت گفتهحتم: قبل از اینکه جواب بدم خودش گفت

  .آره، ولی چرا می خواستین ازم پنهون بکنین         -

خواهشا تو هم چیزي بهش نگو حتما دلیلی داره که نمی  نمی دونم مامان ازمخواست،         -
  .خواد تو بدونی

  .حتما ترسیده که شب و روز کنارت بمونم         -

با اجازه خودم صیغهعقدو جاري کردم و بهم محرم  نه فکر نمی کنم چون من که نگفتم،    -
می افتادبه جونم که تو غلط کردي بدون اجازه من،  اگه می فهمید حتما با لنگه کفش. هستیم

  .دخترمو عقد کردي

اگه صیغه عقد رو نمی خوندي مجبور بودي بهخاطر من بري : دل کردم و گفتم خنده اي از ته
  کاري نداري؟. و، نیلوفرو راهی جهنم نکردهبرمپسر تا مامان من حاال گل. جهنم

  .عزیزم، شب به خیر نه         -

  .شب تو هم به خیر         -

مامان درمورد رضا حرف میزدم، با اشتیاق به حرفهامگوش می داد و  از آن به بعد هر وقت با
هم خدا دعایم می خواستم که همچین دامادي رو نصیبمکنه، باالخره  همیشه از خدا: می گفت

  .رو مستجاب کرد

  .و من خبر ندارم  مامان نکنه خبري هست : من هم به شوخی می گفتم
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  .فعال نه، شاید در آینده بشه: می داد و مامان جواب

تلفن کرد و براي آخر هفته یعنیشب جمعه براي  اواخر خرداد ماه بود که یک روز الهام بهم
رضا بهم گفته کهالهام براي نامزدیش دعوتم  بلشالبته روز ق. جشن نامزدیش دعوتم کرد

پارچهمشکی براقی که کمی رویش کار شده بود  همان روز به خیابان زرتشت رفتم و. کرده
  :مامان دادم و گفتم وقتی به خونه رفتم، پارچه رانشان. گرفتم

  .مامان اینو تا آخر هفته برام بدوز         -

  براي چی میخواي، جایی دعوت داري؟خیره، : نگاهی کرد و گفت مامان

  .جمعه نامزدي الهام، می خوام خیلی شیک باشم آره ، شب         -

  .رفتیم و می خریدیم خوب صبر می کردي با هم می         -

بمونم که هر وقت شما بیکار  نمی تونستم منتظر  تو که می دونی من چقدرعجولم،         -
  .بودین بریم

  می خواي؟ حاال چه مدلی: کان داد و گفتمامان سري ت

نگاهم کرد و  مامان با دیدنش با چشماي گرد شده. مدل زیراکس شده را مقابلش گذاشتم
  زن و مرد جداست؟: گفت

من از کجا بدونم من که نمی توانستم اینها رو  :با بی تفاوتی شونه اي باال انداختم و گفتم
  .بپرسم

 
  .فکر می کنی رضا از این لباس خوشش می آید: گفت مامان با حالتی خاص

ربطی داره مگه اون می خواد بپوشه، می خواد خوشش بیاد  به رضا چه: اخمی کردم و گفتم
  .خیلی خوشم می آید میخواد نیاد، مهم خودم هستم که

چی می گی به رضا ربطی  یاسی، این لباس خیلی لختیه، یعنی: مامان با عصبانیت جواب داد
  .نداره
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  .سینه می زنید اصال ببینم مامان چرا شما سنگ رضا رو به         -

وقتی دیدمیکی پیدا شده که  :تا اینو گفتم مامان از کوره در رفت و با عصبانیت داد زد و گفت
  .جلودار تو باشه، خوشحال شدم و با هم قول و قراري گذاشتیم

 
من فقط در .نداره من، پس ربطی به منشما قول و قرار گذاشتین نه : خیلی راحت جواب دادم

خواینبدوزین، ببرم کس دیگه اي  حاال اگه نمی. مورد یه کاري بهش قول دادم و سرقولم هستم
  .بدوزه

. خشم وغضب پارچه را برداشت و بهاتاقش رفت مامان که هیچوقت نمی تونست حریفم بشه با
لقهاي دوخته، براي اینکه جر و بندي، آستین ح دیدم به جاي روز بعد وقتی پرو می کردم، 
آبدرآمده بود، یک پیراهن آستین حلقه اي یقه  چیز خوبی از. بحث نکنیم اعتراضی نکردم

البته . گوشه اش بلند و گوشه دیگرش کوتاه بود هفت که پایین دامنش به حالت کجکه یک
م و تا جایی که در یک فرصت مناسب قیچی را برداشت مامان نهایت بلندي روانتخاب کرده بود
  .این کارم اعصاب مامان رو بهم ریخته بود که خودممی خواستم کوتاهش کردم که

موهام و آرایش صورتم لباسمو پوشیدم،حسابی شیک  عصر روز پنجشنبه بعد از براشینگ کردن
جلوي آینه چند بار .پوست سفیدم ایجاد می کرد شده بودم و رنگ سیاه هارمونی خاصی با

شدم مانتویبلندي رویش پوشیدم و شالی هم سرم کرده  کردم وقتی از تیپم مطمئنخودمو برانداز 
وقتی سوار ماشین شدم مات و مبهوت نگام کرد و . دربمنتظرم بود و به پایین رفتم، رضا جلوي

  .بري این مدلی میخواي: گفت

  .خیلی زشت شدم: آینه رو به طرف خودم برگرداندم و گفتم

یاسی ، ادا درنیار، خودت بهتر می دونیچطوري : خوند و گفتخودش چر صورتمو به طرف
  .جذاب شدي و براي همین نمی تونم یک قدم با توبردارم خیلی خوشگل و. شدي

می گی خوشگل شدم پس چرا نمی تونی یک قدم هم با من  اگه: لبخند زنان جواب دادم
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  برداري، هان؟

م مراسم شون زن و مرد جدااز هم نیست و من براي اینکه مطمئن: برافروخته جواب داد با حالتی
  .تونم ببینم کسی به زنم نگاه می کنه حاال فهمیدي، پسآرایشت رو پاك کن نمی

  .پس من هم نمی آیم، لطف کن خودت به تنهایی برو: ناراحتی جواب دادم با

د قهر صدبار بهت گفتم سر هرچیزي زو: باز کنم و پیاده شم که با فریاد گفت خواستم درب و
  .کارت انگار رو اعصاب من سوهان می کشی نکن، با این

رضا، اصال تو چرا تاتقی به توقی  یعنی چی: گفتم برگشتم و مستقیم توي چشماش ذل زدم و
همیشه در . تو هم روي اعصاب من سوهانمی کشی اینطوري. می خوره، سر من داد می زنی

نپوش، چراچون همرنگ چشماته و جذابیت روسري رو  یه روز می گی این. حال ایراد گرفتنی
. یه روز می گی زیاد آرایش می کنی کوتاهه، مو بیشتر می کنه، یه روز می گی شلوارت
اگه . اگرحوصله تو سر بردم و از دستم خسته شدي بگو .خالصه هر روز یه بهانه اي می آري

  .کن دیگه دوستم نداري بگو وخودتو خالص

کرد و  چند دقیقه اي به همان حال موند، سپس چشماشوباز. گفت و چشماشو بست... الاله
من اگه  .من اگه تو رو دوست نداشتم که این همه نسبت بهتحساس نمی شدم: آرامتر جواب داد

فهمیدي چقدر  حاال. ایرادي می گیرم فقط بخاطر این که تو رو فقط و فقطبراي خودم می خوام
  .دوست دارم

  .حبسم کن وقت رسما زنت شدم تو خونهپس هر : از رو نرفتم و گفتم

مد، لبش را گاز گرفت و گفت   .که اینطور: اگر کارد می زدي خونش در نمی آْ

  :لحظه اي دلم به حالش سوخت براي همین با پشت دستم صورتشو نوازش کردم و گفتم

 .قبوله بخاطر اینکه پسر خوبی هستی کم رنگ تر می کنم ولی کامال پاك نمی کنم         -

 
  .باشه قبوله: دستمو بوسید و گفت
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کردم وقتی برق رضایت رو تو چشماي رضا دیدم، نفس  داخل ماشین کمی از آرایشم رو پاك
 .راحتی کشیدم

تنم بیرون  وقتی به خونه الهام اینا رسیدیم، با راهنمایی مادر الهام به اتاقی رفته ومانتومو از
داخل کیفم  دفعهاز لباسم ایراد بگیرد شالمو این  آوردم و چون می دانستم رضا ممکن است

کردن است،  وقتی به سالن رفتم دنبالرضا می گشتم که دیدم با امید در حال صحبت. گذاشتم
. اش تغییر کرد چون پشتش به من بودلباسمو نمی دید ولی تا امید نگاهش به من افتاد قیافه

چشماشگشاد شد و تا  ا برگشت و لباسمو دیدوقتیبه کنارشون رسیدم به امید سالم کردم، رضا ت
امید با دیدن حال . باربرانداز کرد بناگوش سرخ شد و نفسی کشید و هاج و واج سر تا پامو چند

رضا حرفی نزد و در گوشه اي که زیاد در  .بیاین بریم بشینیم این جوریزشته: رضا آرام گفت
ردم رگهاي گردنش بیرون زده نگاهش ک زیرچشمی. دید نبود نشست، من هم کنارشنشستم

الهام پیراهن فیروزهاي . داماد چشم دوختم بی خیال به عروس و  بود، به روي خودمنیاوردم و 
با آرایشمالیمی که داشت . شیک به نظر میرسید رنگی پوشیده بود که در عین سادگی خیلی هم

اصال قابل مقایسه لحظه با رضا مقایسهاش کردم  یک. زیباتر شده بود، درست بر عکس داماد
داماد به جاي اینکه به الهام نگاه کند به .داماد بود نبود چون رضا خیلی خوشگل و سرتر از

این حرکتش لجمو در آورد، براي . چشماشمرتب در حال گردش بود مهمانها نگاه می کرد و
  :بردم و گفتم همین سرمو نزدیک گوشرضا

 
  .داماد چه چشماي هیزي داره         -

 
  .پس االن خیلی خوب دیده که مهموناش چی پوشیدن و چه جوري نشستن جدي،         -

 
بالفاصله نگاه کردم و دیدم پامو رویپاي دیگرم . آب یخ روي سرم ریختند انگار یه سطل
قسمتی از اندامم پیداست، سریع پایم را پایینانداختم و از توي کیفم شالم را  انداخته ام و



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ٢٧٣ صفحھ

  .زحمت نکش راحت باش: رضا پوزخندیزد و گفت. زانوم انداختمو روي  درآورده

 
مون ادامه پیدا می کنه و اعصابهردومون خرد خواهد  دونستم اگر جوابی بدم بحث  چون می
  .وقتی مژگان آمد نفس راحتیکشیدم. ترجیح دادم ساکت بمانم شد،

 
مژگانانداختم کت و شلوار نگاهی به لباس . با امید و رضا کنارم نشست بعد از سالم و علیک

تو . این چیه پوشیدي: هم نگاهی به سر تا پایم انداخت و آرامدر گوشم گفت اون. پوشیده بود
  .رضا بدش می آد که می دونی

 
اگر تو بودي این کارو می  .نمی تونم که به خاطر رضا چادر سرم بکنم: آرام جواب دادم

  .کردي

 
  .باشه این کار رو می کنم رو داشتهآره، براي کسی که ارزشش          -

 
نکن چون به حد کافی مامان و رضا  مژگان خواهش می کنم تویکی دیگه نصیحتم         -

  .موعظه می کنن

 
نزدو مسیر حرف رو عوض کرد، گرم صحبت بودیم  مژگان در اون مورد دیگر حرفی

اه کردم حواسشنبود و با ما می آمد، به رضا نگ کهیکدفعه چشمم به حدیث افتاد که به طرف
  .رضا دوستدخترت داره می آد: یکدفعه باشیطنت گفتم .لیوانی که دستش بود بازي می کرد

 
اینبار باچشم خریدار . سپس به احترام حدیث از جایش بلند شد رضا سرزنش بار نگاهم کرد و

لبهایی چشمهاي عسلی درشت و کشیده، پوستی تیره،صورتی گرد ،  دختري با. نگاهش کردم
انگار پروتز باشه فقط کمی بینی اشبزرگ بود که با عمل زیبایی اون هم  تقریبا پهن و مد روز
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کت . روي هم رفته قیافه قشنگی داشت. بشه، قدي متوسط و الغراندام می تونست کوچیک
که قد دامنتا مچ پایش می رسید، روسري هم سرش کرده و آرایشی هم  ودامنی شیري تنش بود

هماندختري بود که رضا می خواست، بعد از برانداز کردنش گوش به  حدیث. نداشت
: بعد از سالم و احوالپرسی دستش را بطرفم گرفت و رو به حدیث گفت رضا.حرفهایشان دادم
  .نامزدمیاسمن

 
براي .داد طرز معرفی کردن رضا به دلم نشست ولی ناخودآگاه حسادت وجودمو قلقلک می

  :ایم بلند شدم و دستمو بطرفش دراز کردم که رضاگفتهمین با اکراه از سر ج

 
  .یاسی جان، حدیث خانم یکی از همکارامه         -

 
صورتش رو دیدم، گویا انتظار این خبر رو نداشت، وقتیباهام دست داد  آشکارا تغییر حالت
  .ماز آشناییتون خوشبخت:به زور لبخندي زد و گفت. این واقعیت بود سردي دستاش، گویاي

 
  .بهتون تبریک می گم: رضا کرد و گفت بعد رو به

 
بعد از رفتنش رضا نگاهی کرد و . پیش مارفت رضا تشکر کرد و حدیث به این ترتیب از
  .خیالت راحت شد :سرش رو به عالمت تاسف تکان داد و گفت

 
ول هم خیالم از ا: به دروغ گفتم با اینکه با دیدن تیپ و قیافه حدیث دلم طوفانی شده بود ولی

  .و آسوده بود  راحت 

 
امیدبه شوخی لبخند . که وسط هنرنمایی می کردند به کنارمون آمدند همان لحظه امید و مژگان

مجبور بودي این لباسو تنت کنی که پسرم،عزیز دلم اینطوري زانوي غم  ببینم تو: زنان گفت
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  .بغل بگیره

 
این بیچاره  . و باز کن، حوصلمونو سر برديتو هم یخورده اخمهات: بعد رو به رضا کرد و گفت
  .رو هم که چپوندي این گوشه

 
  .نفهمیدم آخر تو طرفدار کی هستی امید من: خنده اي کردم و گفتم

 
من سازمان ملل هستم و طرفدارصلح و  عزیزم،: قیافه جدي به خودش گرفت و جواب داد

و دستش رو بهطرفم دراز کرد  دید؛ حاال افتخار گشت گذار در این اطراف رو می. آرامش
باخوشحالی می خواستم جواب بدم که  چون از وقتی که اومده بودم، یه گوشه کز کرده بودم

  امید؟: صداي عصبی رضا بلند شد

 
چیه، ترسیدم، یخورده آرومتر صدام : حالت مزاح دستش را، روي قلبش گذاشت و گفت امید به
  .کن

 
خودت برو  تو کاري به یاسی نداشته باش،: جواب داد رضا که حسابی کالفه بود بی حوصله
  .وسط و هر غلطی می خواي بکن

 
ماسید و امید که دید رضا خیلی عصبانیهدست مژگان رو  با شنیدن حرفهاي رضا خنده روي لبام

: چون خیلی اعصابم بهم ریختهبود، بلند شدم که رضا پرسید بعد از رفتن اونها. گرفت و رفت
  کجا؟

 
بعضی جاها فکر نمی کنم اجازهگرفتن الزم : فشردم و با ناراحتی جواب دادم امو بهمدندونه
اونقدر از دست رضا ناراحتو عصبانی بودم که حد . حرص به سمت دستشویی رفتم باشه؛ و با
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شیر آب روباز کردم و چند مشت آب با . می خواست داد بزنم و گریه کنم نداشت و دلم
ی آرایشم نشه به صورتمپاشیدم، ولی خنکی آب هم نتونست حالمو بهم ریختگ احتیاط که باعث

وقتی از دستشویی بیرنآمدم اونقدر حواسم پرت بو دکه سینه به سینه پسري برخوردم  .تغییر بده
از بی حواسی و گیجی خودم . محتویاتنوشیدنی که دستش بود به روي لباسش ریخت و

  :گرفت، دستپاچه شدم و گفتم بیشترحرصم

 
  .شما رو هم کثیف کردم، عذر می خوام ببخشید، من حواسم نبود، شرمنده، لباس         -

 
برانداز کرد و با حالت غیر عادیکه داشت لبخند  پسرك با نگاه هرزه و دریده سر تاپایم را

اصال ناراحت نکنید،االن جلدي می رم و عوض می  خواهش می کنم، خودتونو: زنان جواب داد
  .دیکهکنم، خونمون نز

 
  .من حمید پسرخاله داماد هستم: را به طرفم دراز کرد و گفت بعد دستش

 
من هم یاسمن، دوست الهام جان : حالیکه لبهایم را به طرفین کج می کردم گفتم باالجبار در
  .هستم

 
خانمی شو از  اوه، پس چرا الهام تا حاال دوست به این خوشگلی و: حمید مستانه خندید و گفت

  .ن کرده بودما پنها

 
شور افتاد چرا که اگر رضا میدید الم شنگه به پا  با حرف گرفتن حمید، دلم. به زور لبخند زدم

کردم حمید مجال رفتننمی داد، وقتی از فاصله نه چندان  از شانس بدم هر کاري می. می کرد
حمید رو کردم و سمتمون میآمد، دلشوره ام بیشتر شد، فورا به  دور چشمم به رضا افتاد که به

  .بایدبرم ببخشید من: گفتم
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اینه بهمرسیدیم مثل  به طرف رضا رفتم، قیافش بیانگر نهایت خشم و عصبانیشت بود به محض

  .برو مانتوتو بپوش بریم: آتشفشانی که در حال انفجار باشه گفت

 
ز عروس و خداحافظیا بی چون و چرا به رختکن رفتم و مانتومو تنم کردم و همراه رضا براي
رضا به بهانه سر درد قبول  داماد پیش شان رفتیم، الهام هرچقدر اصرار کرد که براي شامبمانیم

  .نکرد

 
  اون مرتیکه کی بود، چی کارت داشت؟: گفت به محض اینکه سوار ماشین شدیم فریاد زد و

 
از اینکه سیگاري بیرون آورده و روشن کردم ولیقبل  چون خودمم حالی بهتر از اون نداشتم
تا به اون روز ندیدهبودم، سیگار رو از دستم گرفت و  جوابی بدم رضا با عصبانیتی که هرگز
بیشتر از پیشلجمو درآورد و براي همین با حرض جواب  بیرون پرت کرد و با این حرکتش

  .شمارهتلفنش رو می داد پسرخاله داماد بود، داشت: دادم

 
خدا رحم کردکه . ترمز گذاشت ه داشت پا رويوسط خیابان یکدفعه با سرعت زیادي ک

وقتی رضا سرشرو روي فرمن  .کمربند بسته بودیم وگرنه از شیشه به بیرون پرت می شدیم
حواسمپرت کرده بودي از دستشویی  اونقدر: گذاشت یکدفعه بغضم سر باز کرد و با گریه گفتم

یخت و من بدبخت مجبور لباسش ر که بیرون اومدم بهش خوردم و زهرماري که دستش بودرو
  .بود منو به حرف گرفت اون هم بهدنبال گوش اضافی. شدم ازش معذرت خواهی کنم 

 
چون امروز توحسابی حالمو : گفتم با بوق ماشینها رضا مجبور به حرکت شد و من دوباره
  .فهمیدي گرفته بودي با اون حرفم خواستم تالفی کنم، حاال
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. هردومونساکت شدیم ترجیح داد ساکت بمونه، چند دقیقه اي منتظر شدم حرفی بزنه ولی اون
هم حساب پس بدم و بعد به  چون می دونستم اگه با اون حال و احوالم خونه برم، باید بهمامان

نداد، مجبور شدم دوباره  جواب  رضا؟ : پند و اندرزهاي مامان گوش بدم، آهسته صداشکردم
  .رضا: صداش کنم

 
  .بله         -

 
اگه برخالف میلت هم باشهمجبوري یه : متوجه حالش نشدم براي همین گفتم تن صدایشاز 

منو تحمل کنی چون من حوصله اخم و تخم و موعظهمامان رو ندارم و نمی  چند ساعتی قیافه
  .خونه خوام برم 

 
خوام ببرمت  من هم همچین خیالی ندارم و نمی: همانطور که به روبرو نگاه می کرد جواب داد

  .ونهخ

 
درد می کرد به پشتیصندلی  نفس راحتی کشیدم و تا رسیدن به خونه اش سرمو که به شدت

اگه ممکنه : درب آرامگفت وقتی به آپارتمانش رفتیم جلوي. تکیه داده و چشمامو بستم
  .کفشاتو در بیار، دستشوي رفتی و زیرشون تمیز نیست

 
  .ندارمحوصله : با پرویی شونه هامو باال انداختم وگفتم

 
وقتی کمرش را صاف کرد با دیدن چشمایمعصومش . شدو کفشامو از پام درآورد طفلکی دوال
رضا نمی : لبریز شد و احساساتم را به غلیان درآرود، صورتمو جلوبردم و گفتم دلم از مهرش
  .اذیتت کنم ، منو ببخش خواستم
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دست خودمنیست، . بخشمنو ب تو هم: اون هم صورتش را به لبخندي مهمان کرد و گفت 
  .مایه دردسره محبت زیادي همیشه. زیبایی تو رو فقط براي خودم می خوام

 
دیگههم از اون حرفها . دارم یاسی، خیلی دوست: در حالیکه به چشمام خیره شده بود ادامه داد

  .باشه چون خیلی خیلی دوست دارم... بهم نگو که خسته شدي

 
دغدغه اي از  م خواسته هاي دلم شدم و تا پاسی از شب چونچشمامو باز و بسته کردم و تسلی

 .جانب مامان نداشتم در کنارش موندم

 آقاي. روز شنبه سخت مشغول کار بودم که ناگهان صداي داد و فریادي از بیرون برخاست

همه  .صدا از توي اتاق آقاي سعیدي می آمد. عطایی فورا بیرون رفت و متعاقبش من هم رفتم
ناظمی که  خانم. مثل ما ترسیده و آمده بودند و علت را از خانم ناظمی می پرسیدندکارمندان 

 .بابک خان اومده: رنگ و رویش پریده بود گفت

 بابک خان کیه؟ :آهسته از مژگان پرسیدم

 .افته پسر زن اولش، گهگاهی از این دعوا مرافه ها راه می         -

 :جوان داد می زد و می گفتکنجکاوانه گوش به حرفهاشون دادم، پسر 

فکر کرده من هم مثل تو عقلمو از دست دادم، نه آقاجون از حلقوم هردوتون می          -
 .بیرون کشم

من هستین  برو هر کاري خواستی بکن، می دونم شما منتظر مرگ: و آقاي سعیدي جواب داد
  .تا مثل الشخور بیفتین رو مال و اموالم

آقاي عطایی که قدیمی . خرد شدن و شکست به هوا برخاست صدايتا اینو آقاي سعید گفت 
وقتی درب باز شد دیدم همه چیز روي زمین . داخل رفت ترین کارمند شرکت بود فورا به
آقاي عطایی دست بابک . شده، اتاق کامال به هم ریخته بود پخش شده، میزو صندلیها واژگون
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می رسید گرفته و بیرون آورد و روي صندلی چهار ساله به نظر  خان رو که پسري بیست سه و
یکی از کارمندان به سراغ آقاي سعیدي که بی حال روي . نشاند جلوي میز خانم ناظمی

یکی آب می آورد، یکی داروهاي آقاي . قلبش گذاشته بود رفت صندلیش افتاده و دست روي
نها من بودم که مثل دستپاچه این ور و اون ور می رفتند و ت خالصه همه. سعیدي را می داد

وقتی کمی اوضاع آرام شد آقاي عطایی، . وقایع نگاه می کردم تماشگر وسط ایستاده و به
آقاي عطایی . براي اینکه پی گیر ماجرا باشم من هم به اتاق رفتم بابک خان رو به اتاق برد و

رفهاي وقتی ح. دیدن قیافه رنگ پریده بابک خان دلم به حالش سوخت نصیحتش می کرد، با
تا به حال گریه پسري به اون سن . یکدفعه مثل بچه ها زد زیر گریه آقاي عطایی تمام شد
کمی . ندیده بودم، اونقدر حالم منقلب شد که اشک خودم سرازیر شد وسال جلوي دیگران رو

آخه شما نمی دونید : هاشو پاك کرد و رو به آقاي عطایی گفت که گذشت بابک خان اشک
خرفت رو پر می کنه و چه بالیی سر مامان نمی آره، اون قدر  ري این پیراون عفریته چطو

 .ماه سکته کرده و زمین گیر شده حرصش دادند که االن شیش

 .سکته کرده اي واي، مادرتون: بی اختیار آهی کشیدم و گفتم

از اینکه بی . کرد گویا تازه متوجه حضورم شد چون فورا سرش رو بطرفم برگردوند و نگاهم
 .معذرت می خوام :سرم رو پایین انداختم و گفتم. وقع حرف زده بودم خجالت کشیدمم

  :دوباره به طرف آقاي عطایی برگشت و ادامه داد

برده همه چیزو به اسم اون عفریته کرده فقط خونه اي که مامان توش زندگی می  حاال آقا    -
عمر با نداریش سوخت و ساخت بیچاره مامان یک . اسم خودش هست برامون مونده کنه و به

یک هرجایی بیاد همه چیزو صاحب بشه طوریکه این سگ پیر دیگه محلش  که آخر عمري
 .انگار که یک زمان زنی به اسم ماهرخ داشته انگار نه. نمی ذاره

مثل پدربزگ من، : و براي همین بی حواس گفتم حرفهاش بدجوري منو به فکر واداشته بود
 .مردا همه شون پستن
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چنان منو از جا پروند که لحظه اي از ترس نفسم بند اومد، فورا از جام بلند  صداي آقاي عطایی
 با من بودید؟: گفتم شدم و

ممکنه چند لحظه اي تشریف  بله، اگه: آقاي عطایی با صداي بلند و قیافه عبوس اش جواب داد
 .ببرید بیرون و ما رو تنها بذارید

 چیه، چرا اخمهات توهمه؟: مژگان با دیدنم گفت. ممژگان رفت اخم کردم و به اتاق

بشینی روضه  مجبور بودي : خنده کنان جواب داد. تعریف کردم برایش حرفهاي بابک رو
بابا بی خیال شو، برو بچسب به زندگی . زانوي غم بغل بگیري بابک رو گوش کنی و حاال
 پریشب زود رفتین؟ خودت، راستی یاسی چرا

فکر فرو رفت و سپس  وقتی حرفهام تمام شد چند لحظه اي به. رف زدنباز شروع کردم به ح
به هر دوتون زهر می  یاسی، یه خورده به خودت بیا، اگه اینطوري ادامه بدین زندگی: گفت
اگه واقعا دوستش داري  .آخه چرا سر چیزهاي الکی اعصاب خودتو و اونو به هم می ریزي. شه

 .باید قید بعضی کارها رو بزنی

حالم از این حرفها بهم می خورد، همه . بود و اینبار توسط مژگان  پند و اندرزها شروع شده باز
برم ببینم بابک رفته، : چند دقیقه اي که گذشت بلند شدم و گفتم. دادند شون فقط شعار می
 .داد عطایی رو ندارم حوصله جیغ و

 .برو، چون به صرفه نبود: مژگان سرش را تکان داد و گفت

با اکراه  .ا ز شانسم بابک هم رفته بود. گفته هاش تایید کردم و لبخند زنان به اتاقم رفتم سر با
قیافه عبوس  به طرف میز کارم رفته و پشتش قرار گرفتم و تا عصر که به خونه برم به زور

 .عطایی رو که مثل برج زهرمار روبرویم نشسته بود تحمل کردم

دیدم،  یکبار اون هم روزجمعه فقط موقع رفتن به کوه میبا رسیدن تیر ماه، رضا رو هفته اي 
حوصله  چون سرش گرم امتحانات پایان ترمش بودو این باعث شده بود که دوباره تند خو، بی

 .بشم
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روزها،بی دقتی کار دستم داد و  در یکی از اون. براي همین با بی دقتی کارهامو انجام می دادم

آقایسعیدي آمد، پرونده را محکم روي میز  وقتی از پیش .باعث اعتراض شدید آقاي عطایی شد
لطف کنید . کارتون اشتباهی صورت می گیره این بار سوم خانم عزیزیکه تو: کوبید و گفت

 .بدید برید و خودتون توضیح

 
مقصدفرستاده شده و  درخواستهاي چند شرکت داخلی رو جا به جا نوشته و بارها اشتباهی به

پرونده ها رو برداشته و به  هیچ جوابی نداشتم بدم براي همین بااکراه. باعث خسارت شده بود
 .می کنند بهدرك، فوقش بیرونم: با خودم گفتم. اتاق آقاي سعیدي رفتم

 
در صندلیگردانشی  آقاي سعیدي. با این تصمیم چند ضربه اي به در زده و داخل اتاق شدم
برنگشت، حدس  چون دیدم با ورودمن. نشسته و صورتش به طرف پنجره بود و پشتش به من

می : گفتم سرفه اي کردم و.زدم خیلی عصبانی است و گرنه هیچ وقت بی احترامی نمی کرد
پرداخت می کنم  دونم با اشتباهات من خساراتی به شما وارد شدهبراي همین هر چقدر که باشه

 .آم و قبل از اینکه شما بیرونم کنیداز فردا دیگه خودم نمی

 
آقایسعیدي از  دلی رو به حرکت درآورد و به سمتم برگشت با دیدن بابک خان بجايوقتی صن

می کردم،  با چشماي گشاد شدهنگاهش. تعجب شاخ درآوردمم و نفس تو سینه ام حبس شد
انتظار دیدن منو  مثل اینکه: بابک خان با دیدن قیافه ام در حالیکه لبخند به لب داشتگفت

 نداشتید؟

 
 .همیشه قبل از جنایت قصاص می کنید شما: نفی تکان دادم که دوباره گفتسرمو به عالمت م

 
با دست به صندلی . ناخودآگاه لبخند صورتمو مزین کرد با این حرفش به یاد رضا افتادم و
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 موندید؟ چرا سرپا: اشاره کرد و گفت

 
ش ازتصمیم دلم می خواست زودتر. روي صندلی که نشستم سفارش دو فنجان چایی رو داد

دقت براندازم  لحظه اي زیرچشمی نگاهشکردم، با. باخبر بشم، براي همین پامو تکان می دادم
ولش کن بذار  :لحظه اي به خودمدلداري دادم و گفتم. می کرد وسکوتش سخت آزارم می داد

خودم از اینکه  از تعبیر. هر چقدر دوست داره تو سکوت نگاه کنه،حتما تاحاال خوشگل ندیده
به حرف آمد و  با دیدن قیافه خندونم. تا این حد مغرورشده بودم خنده ام گرفتبه خودم 
  :گفت

 
 می شه بگین چرا می خندین؟         -

 
می شه اول شما بگیدبراي چی منو : سرمو بلند کردم و به صورتش ذل زدم و گفتم با پرویی
 .فکر نمی کنم براي تماشا کردنم منو احضار کرده باشید خواستید،

 
اگهمحو تماشاتون . مسلمه که براي این کار شما رو احضار نکردم :بلند بلند خندید و گفت
 .روز و عجوالنه قضاوت کردن امروزتونبود بودم بخاطر حرفهاي اون

 
  :حوصله ام سر رفته و با کالفه گی پرسیدم بعد از آوردن چایی باز سکوت کرد،

 
 .چه کاري داشتید بگین با من آقاي سعیدي نمی خواین         -

 
چقدر شما : لبش گذاشت و جواب داد با یکی از انگشتاش ابروشو باال برد و یکی شو روي

 .عجله دارید
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 .اینطوري حوصله ام سر میره براي اینکه: زود جواب دادم

 
و حرکات شما خیلی شبیهمنه، احساس  رفتار: با همان حالت در حالیکه می خندید جواب داد

 .لرزهدرآوردین تیک عصبی دارید که اینقدر پاتونو بهمی کنم مثل من 

 
هر دومون یک حس مشترك  براي اینکه: با دیدن پاهاي لرزانم بی اختیار آهی کشیدم و گفتم

 .داریم، نفرت از پدر

 
 .نفرت از پدر:زمزمه کرد اون هم آه بلندي کشید و آرام

 
راستی، پس آقایسعیدي کجا : پرسیدم با یادآوري آقاي سعیدي لحظه اي فضولیم گل کرد و
 اختالف ندارین؟ هستن که شما به جاشون نشستین، مگه شما با هم

 
آخه خانم غیر ازاروپا جاي  با هاله جونش رفته سیاحت خارج از کشور،: پوزخندي زد و گفت
 .اروپااونو زاییده هر کی ندونه فکر می کنه ننه اش تو. دیگ رو دوست نداره

 
با حالت خاصی نگاهم کرد و  .زن باباشو در می آورد خنده ام گرفت از قیافه اش که اداي

 چیه؟ شما چقدر قشنگ می خندین، راستی اسمتون: گفت

 
اسمم . رو ندونه یعنی شما نمی دونید، مگه ممکنه کارفرمایی اسم کارمندش: با تعجب پرسیدم

  .یاسمنه

 
ن گهگداري اون همبراي حساب نداره، م تو دنیا چیز غیر ممکن وجود: باز آهی کشید و گفت

 .مادرمه، ارثیهاش و کتاب می آم اینجا، آخه دودونگ اینجا متعلق به
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آمده بودم وحاالنشسته و با هم  با آوردن اسم حساب و کتاب یادم آمد من براي کار دیگه اي
آقاي سعیدي هنوز نمی :گفتم براي همین خودمو جمع و جور کردم و. درد و دل می کردیم

 .گین منو براي چه کاري خواسته بودینخواي ب

 
 .ولش کنید مهم نیست، بفرمایید سر کارتون: چپ و راست کرد و گفت سرش رو

 
  .یعنی به این سادگی از خیر ضرر و زیانتون گذشتید: گفتم بلند شدم و

 
  :رو بطرفم گرفت و در حالیکه لبخند به لب داشت جواب داد به حالت تهدید دستش

 
 .رو آره، ولی دفعه بعد دو برابرش رو ازتون می گیرم ن دفعهای         -

 
 .تشکري کردم و بیرون آمدم

دلم بدجوري براي رضا تنگ بود براي همین عصر به جلوي خونه اش رفتم و تا ساعت شیش 
نزدیک ساعت پنج یکی از همسایه ها بیرون آمد چون . از دانشگاه می آمد منتظرش شدم که
 درب را نبست و من که حسابی از ایستادن خسته شده اونجا منو دیده بود، رفت و آمدم به موقع

باال  با شنیدن صداي درب از. بودم باال رفتم و روي پله هاي جلو درب آپارتمان منتظرش نشستم
آمد  باال وقتی. براي اینکه غافلگیرش کنم، دو سه پله باال تر رفتم. سرك کشیدم خودش بود
رضا،  آقا: صدایش کردم و گفتم از کرد و پایش را داخل گذاشت،خمیازه کشان درب را ب
  مهمون نمی خواي؟

چرا : لبخندزنان گفت  با شنیدن صدام فورا سرش رو به عقب چرخوند و با دیدنم،
  .قدمش روي چشم نمیخوام،

  :در آغوشش انداختم و گفتم سریع از پله ها پایین رفتم و خودمو
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  .چهار روز دیگه صبر کنم تنگ شده بود و نمی تونستمخیلی دلم برات          -

  :داد دست در کمرم انداخت و در حالیکه به داخل می رفتیم جواب

  .چون دل من هم خیلی برات تنگ شده بود. خوب کاري کردي اومدي         -

شنیدن  زمزمه هاي عاشقانه اش همیشه انرژي و نشاط می داد و منو به عرش می برد و با
  .از تنم بیرون رفت  فهاش خستگی به انتظار نشستنم،حر

من یه آبی به صورتم بزنم بیام، گرما بدجوري آدمو کالفه  یاسی،: گفت وقتی داخل رفتیم رضا
  .می کنه

اگه میخواي دوش بگیر تا خستگی از تنت : خستگی از صورتش پیدا بود جواب دادم چون
  .بیاد بیرون

کردم  ولی چون عرق. دیدن تو خستگی از تنم بیرون رفت با: صورتمو نوازش کرد و گفت
  .زود دوش می گیرم و می آم

 
از تنم بیرون آوردم و چون پاهام از ایستادن درد  بعد از اینکه رضا به حمام رفت من هم مانتومو

دقیقه اي طول نکشید که بیرون آمد و با دیدن تاپی که  چند. می کرد روي کاناپه دراز کشیدم
  .چون االن امید می آد  اتاق، بلند شو بریم: د گفتتنم بو

چون هردومون خسته بودیم روي تختش دراز  .مانتو و روسریمو برداشتم و با هم به اتاق رفتیم
رضا، من دیگه : چشم دوختم و گفتم  چشماش، به. مثل همیشه با موهام بازي می کرد کشیدیم،

  .طاقتم طاق شده و حوصله ام سر رفته

  .اگه یک هفته دیگه تحمل کنی تموم می شه         -

خوب بعدش تابستون رسیده و تو می ري مشهد و من اینجا بدون  :خودمو لوس کردم و گفتم
  .سر کنم تو نمی تونم دوام بیارم و

دلم ازش رنجید و با  خیال کردم مسخره ام می کند براي همین. تا اینو گفتم بلند بلند خندید
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گفتم، باید جلوي شما مردا  ام کن، همه اش تقصیر منه که از احساسم براتمسخره : غیض گفتم
  .مغرور بود

نفسهاي گرمش صورتمو قلقلک می داد آرام  صورتش رو نزدیک گوشم آورد و در حالیکه
حرفهات به دلم نشست و خوشم اومد چون  .تو از کجا فهمیدي من مسخره ات می کنم: گفت

  .بدي و بیان کنی آد احساست رو بروز تو خیلی مغروري کمتر پیش می

وجودمه، فکر می کنم اگه  من مغرور نیستم فقط یه ترسی همیشه توي: آهی کشیدم و گفتم
  ...جایی که می تونه مردي از احساس فرد مقابلش باخبر بشه سوءاستفاده می کنه و تا

  .طاقچه باال می ذاره: رضا زودتر از من گفت

 ی رضا باید اعتراف کنم این ماه بخاطر جنابعالی چند بار تو کارم خطاآره، ول: گفتم خندیدم و

  .کردم و خسارت زیادي به بار آوردم

  !بیرونت کردن؟ از کار... انشاءا: رضا با خوشحالی جواب داد

  .نه اتفاقا: خونسرد جواب دادم

چرا این : تحرفهام تمام شد رضا بلند شد نشست و متفکرانه گف وقتی. و برایش توضیح دادم
تو نیازي به . من چند بار هم بهت گفتم دیگه اونجا کار نکن لطف رو در حقت کرده، یاسی
  کار کنی؟ پولش نداري چراي میخواي

روزهاي اول  رضا من از کارهاي تو سر در نمی آرم،: خیره خیره نگاهش کردم و گفت
  .تشویقم می کردي حاال چند وقته گیر دادي که دیگه کار نکن

  .عزیزم، من که دلیلش رو بهت گفتم دوست ندارم توي همچین محیطی کار کنی         -

  .رضا همچین می گی که انگار خانه فساده: ادامه بده و فورا گفتم نگذاشتم

پس لطفا ادامه . یاسی، من همچین حرفی بهت نزدم: دهانم گذاشت و گفت دستش رو، روي
با هم و در کنار هم هستیم اوقات تلخی کنیم و  بعد از چند روز که نده، چون نمی خوام
 .االن به تنها چیزي که نیاز دارم آرامشی که وجود و حضور تو بهم داده .زهرمارمون بشه، باش
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  .اگه طاقچه باال نمی ذاري باید بگم خود من هم به همین خاطر اینجام: گفتم خندیدم و

امید، اگه االن بهش خبر ندم بقول : شنیدن صداي باز و بسته شدن درب، رضا گفت به محض
  .زرتی می پره وسط اتاق خودش

  .باید برم، دیرم شده نمی خواد بهش اطالع بدي چون من هم دیگه: بلند شدم و گفتم

  .برسونمت پس چند دقیقه اي صبر کن تا لباسامو عوض کنم و         -

  .نمی خواد خودم میرم، تو خسته اي         -

  برمتو نه، می         -

آماده شدن رضا  براي همین تا  چون می دونستم هر چقدر هم اصرار کنم بی فایده خواهد بود 
آماده از اتاق خارج  چند دقیقه اي بیشتر طول نکشید که رضا حاضر و. به هال پیش امید رفتم
 .شدم و با هم بیرون رفتیم

 .فتن به کارخانه آمادهبشومروز بعد نزدیک ساعت ده، بابک خان اطالع داد که براي ر

که  دهدقیقه اي طول کشید مدارکی که الزم بود برداشتم و کنار میز خانم ناظمی منتظرش شدم،
هاله، زن باباش  درطول راه مدام از پدرش و. بیرون آمد و با هم به سمت هشتگرد به راه افتادیم
گذشته رو برام  راتحرفهاي بابک خان خاط. می گفت که به راحتی حالش رو درك میکردم

بود، بسته سیگار رو  افکار بهم ریخته. زنده کرد، خاطراتی که به هیچوجه ازش خالصی نداشتم
 :از کیفم بیرونآوردم و گفتم

 
 نمی شید؟ ببخشید اگه ناراحت         -

 
هم راحت کردید، من  ممنون که منو: با دیدن بسته سیگار خندید و نگذاشت ادامه بدم و گفت

 .ینکه شاید دودش شما رو اذیت کنه نکشیدمبراي ا
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یک نخ برداشت و فندك موزیکالش را روشن کرد وبطرفم گرفت،  بطرفش گرفتم  بسته را
واقعا که چقدر آرامشمی بخشید و ناخودآگاه . دو تا پشت سر هم دود کردم تشکري کردم و
پس اون روز بخاطر این : وقتی حرفهام تمام شدلبخند زنان گفت. پیشش باز کردم سفره دلم را
 .مردا همه شون پستن بهم گفتین

 
 .زبونم دست خودم نیست ببخشید بعضی مواقع کنترل: با شرمساري نگاش کردم و گفتم

 
شما حق می دم چونخودمم نسبت به  به. خواهش می کنم: همانطور که لبخند می زد جواب داد

میدونید من و شما یک حس مشترك . تمنداش خانوما خوشبین نیستم، البته ببخشیدها قصد توهین
 .داریم، نفرت از پدرامون

 
 دقیقا، راستی شما تک فرزند هستید؟         -

 
دارم که توي امریکازندگی می کنن و یک خواهر هفده  نه، دو تا برادر بزرگتر از خودم    -

ا خوشم نمی اینقدر با منلفظ قلم صحبت نکن، من از این کار ساله دارم، در ضمن یاسمن جان
 .اطرافیانمراحت باشم آید و دوست دارم با

 
هستید و چطور می تونم توي شرکت  آخه این غیر ممکن، شما کارفرماي من: خندیدم و گفتم

 .جلوي همه شما رو بابک صدا کنم

 
 .Ok .اینجا که محیط کار نیست، پس عذر و بهانه نیار خوب         -

 
 .Ok :گفتم چشمکی زدم و         -
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برایخوردن غذا به هتل  نزدیک ساعت دو، به تهران برگشتیم و چون ظهر بود به پیشنهاد بابک
 :وقتی از هتل بیرون آمدیم بابک گفت. الله رفتیم

 
 خونتون کجاست؟         -

 
 چطور مگه؟ شهر ري، : با مزاح گفتم

 
 :در قیافه اش دیدم، با لب و لوچه آویزان جواب داد آثار نارضایتی را

 
خونه، دیگه چیزي به ساعت چهار نمونده، گفتم شاید مسیرمون  هیچ می خواستم برسونمت

 .یکی باشه

 
 یعنی از رسوندنم پشیمون شدي؟: پرسیدم با شیطنت

 
 .آخه  نه چرا،: هول د و با تته پته گفت

 
م بزحمت بکشی، خود نمی خواد این همه راه رو: و بطرف ماشین هاي هتل به راه افتادم و گفتم

 .می رم خداحافظ

 
 .قیطریه  :بشنود گفتم جلوي اولین تاکسی با صداي بلند که بابک

 
و وقتی از جلویش ردمی شدم دستی  بعد بالفاصله سوار شدم و مجال حرف زن به بابک را ندادم

 .حسابی کیفکردم از اینکه سر کارش گذاشته بودم. برایش تکان دادم

 
توضیح دادم،البته به غیراز درد و  راي مامان مختصر و مفیدچون زودتر از معمول به خونه رفتم ب
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بهاتاقم رفتم و نزدیک غروب سرحال و قبراق  بعد براي استراحت. دل کردن و هتل رفتما ن را
 :پیش مامان آمدم و گفتم

 
هوا گرمشدده و این مانتوم یه خورده ضخیمه، . حوصله داري بریم برام مانتو بخریم مامان    -
 .بریم یه خورده بگردیمهم  بعدش

 
 .امروز که دخترم شاد و شنگول بله چرا نمیشه، مخصوصا: مامان نگاهی کرد وگفت

 
فروشی رفته و مانتو نازخ وخنک نیلی رنگی  اول به مانتو. سه تایی حاضر شدیم و بیرون رفتیم

 به هر سه مونحسابی خوش گذشته بود چون .خریدیم، سپس نیلوفر رو به شهربازي بردیم
شب دیروقت بود که به خونه . میکردیم ماماتن رو هم همراه خودمون سوار وسایل بازي

 .برگشتیم

احضارم  روز سه شنبه ساعت نه بود که بازبابک. بعد از آن ماجرا تا دو روز بابک رو ندیدم
صندلی  وقتینشستم اون هم از. کرد، وقتی به اتاقش رفتم با رویی گشاده تحویلم گرفت

 :د شد و آمد درست روبرویم نشست و خندهکنان گفتمخصوصش بلن

 
 .خوب یاسمن خانم حاال منو سر کار می ذاري         -

 
 .از اینها احضارم کنی من فکر می کردم زودتر         -

 
کهبابا، عید از آلمان خریداري  وقت نشد، همه اش درگیر این دستگاههاي جدید هستم    -
تکنسین براي نصب و راه اندازي از آلمان  صدات کردم، امشب چندنفراتفاقا براي همین . کرده

 .و مترجمشون باشی. کارخونه بري می آن و تو از فردا صبح بایدهمراهشون به
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 .نیستم من که آلمانی بلد: متعجب جواب دادم 

 
 .هم صحبت می کنن خوب من هم بلد نیستم ولی اونا انگلیسی: بلند بلند خندید و جواب داد

 
کارخونه، دیگه نمی خواد بیاي  فردا صبح ساعت نه می آم دنبالت و با هم همراه اونا می ریم

 .شرکت

 
نه، نه، خودم می : مورد حرفی بزنه دستپاچه جواب دادم از ترس مامان که مبادا به رضا در این

 .آم

 
 آي، یعنی خودت می ري کارخونه؟ کجا می         -

 
 .ی آمنه، یه جاي دیگه م         -

 
 .دارن می خواي ساعت نه، بیام همون هتلی که اونا اقامت: اي فکر کردم و گفتم لحظه

 
نشده هر روز می  پس راننده رو می فرستمدنبالت، تا وقتی که کار دستگاهها تمام         -

 .okآید دنبالت، 

 
Ok همید حتما ف دلم عزا گرفتم چون اگه رضامی  با این خبر بابک در. تکه کالم بابک بود

دودل بودمکه در جریانش بگذارم یا نه، آخر . کنم نمی دونستم چیکار. قشقرق به پا می کرد
 .درمورد کارم برایش بگویم تصمیم گرفتم حرفی از بابک نزنم و فقط

 
بی صبرانه  خیال آسوده پیششرفتم،  عصر چون امتحانات رضا روز قبلش تمام شده بود با

چقدر کنارش . رابه رویم گشود به محض دیدنم آغوش گرمشمنتظرم بود و مثل همیشه 
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میخواست مثل اون، به راحتی ابراز  احساس امنیت و آرامش می کردم و دوستش داشتم ودلم
بعد از گذشت . ناشناخته مانع می شد عالقه کنم و احساساتمو بیان کنم ولیحیف که یک ترس

 .تونم با تو باشم حاال دیگه باخیال آسوده سر فرصت می: دقایقی گفت

 
 .از فردا سرم گرم میشه ولی حیف که تا چند روز من نمی تونم،: با ناراحتی جواب دادم

 
 خبره؟ چرا، مگه از فردا چه: متعجب پرسید

 
همراه تکنسین هاي  براي نصب و راه اندازیدستگاههاي جدید کارخونه، از فردا         -

 .خارجی باید کارخونه برم

 
 .تو کس دیگه اي نیست تو چرا، مگه غیر از: مضطرب پرسید

 
 .به عنوان مترجم         -

 
واي خداي من، یاسی این کار کردن تو، برام عذاب آور : گفت دست توي موهاش کرد و

 .شده

 
آخه چرا، من که تا بحال بدي از آقاي سعیدي ندیدم، اونپیرمرد تا حاال نگاه : دادم با اخم جواب

 .مومنی واقعا رضااز تو بعیده، مثال. تو همه اش گیر داديبه من نکرده، ولی  چپ

 
غریب،نمیدونم  دست خودم نیست، ته دلم دلشوره دارم یه حس: نگذاشت ادامه بدم و گفت

خودم تا بشینی  دلم میخواد هر چه زودتر دست تو بگیرم و بیارمخونه. واقعا خودمم موندم
 .توخونه
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 .و کلفتی کنم بشینم تو خونه: گفتمخنده کنان به میان حرفش پریدم و 

 
 .نکردم، خانم من همچین جسارتی. نه، خانمی بکنی : اخمهاشو باز کرد و گفت

 
تو چرا منو   رضا،:پرسیدم به چشماي با محبتش خیره شدم و سوالی رو که مدتها در ذهنم بود
رها و خواسته وفرسنگها با معیا این همه دوست داري در صورتیکه من دختر دلخواه تو نیستم

 .هاي تو فاصله دارم

 
ناخواسته به .دوست داشتن دست خود آدما نیست: جواب داد اون هم به چشمام خیره شد و

دوست داشتن، . اومد اونوقت دیوارها، فاصله ها ازبین می ره وقتی به سراغت. سراغت می آد
 .نمیشناسه دین و مذهب

 
 .یعنی می خواي بگی عاشقم هستی         -

 
 .اوهوم         -

 
می گی نه، چون اگه  چرا دروغ بگم من عشق رو باور ندارم، منظورم این نیستکه تو دروغ    -

 .غیر از این بود یک روز هم نمی تونستی منوتحمل کنی

 
 داري؟ چرا، مگه تو عیب و ایرادي: رو در گردنم انداخت و لبخند زنان جواب داد دستش

 
 .نمی بینی در پاك و باصفاست که عیب و ایرادهاي منوباطن تو اونق: در جوابش گفتم

 
روي  خوشبختیت رو،  من یک دیوار فروریخته ام و تو میخواي بناي: و با بغض ادامه دادم

 .دیوارهاي سست بنیان کنی
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این حرفهاي چیه که امروز می زنی، چرااینقدر  :دستش رو، روي دهانم گذاشت و گفت

 .پاشو مانتوتو تنت کن، بریمبیرون اصال. نیزندگی رو سیاه و تاریک می بی

 
واي یاسی این چه مانتویی پوشیدي، لباست : گفت وقتی مانتومو تنم کردم با دقت نگاهم کرد و

 .پیداست

 
اما براي اینکه جر و بحث نکنیم حرفی نزدم ولی رضا ولکن نبود، ادامه  حسابی تو ذوقم خورد ،

یه لحظه برو . می پوشیدي نه تاپ،تمام تنت پیداست یه بلوز آستین کوتاه حداقل: داد وگفت
 نگاه کن ببین جلب توجه میکنی یا نه؟ توي آینه خودتو

 
عزیزم این :مو حفظ کنم و در جوابش گفتم وقتی حرفهاش تمام شد ، سعی کردم خونسردي
ره آخه چه دلیلی دا. بخاطر گرمی هوا میپوشم مانتو رو براي جلب توجه دیگران نپوشیدم، بلکه
 .حاال چیکار کنیم، بریم یا بشینیم. جلب کنم،هان با وجود گل پسري مثل تو نظر دیگران رو

 
 .نه بریم: دقایقی در سکوت نگاهم کرد و سپس گفت و منتظر به صورتش چشم دوختم،

 
بدون اینکه . و صدایش کردم اخم کرده بود دستش را گرفتم جلوتر از من به راه افتاد چون

 .بله :داد نگاهم کنه جواب

 
 .بله: دوباره صدایش کردم، اینبار نگاهم کرد و گفت

 
 .نه جانم بله،: گفتم لبخندزنان

 
 .جانم: اون هم در مقابلم لبخندي زد و گفت
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 .مشکلم حل شد هیچی -

 
 .داشتی مشکلت، مگه مشکل: چون سر درنیاورد متعجب پرسید

 
 .بهم اخم کنی عادت نکردم تو بله اخمهاي تو بزرگترین مشکل من بود، چون         -

 
هیچوقت اخمهاي منو  اگه تو دختر خوب و حرف گوش کنی بشی، مطمئن باش         -
 .نمی بینی

 
 .رفتیم دستش را به گرمی فشار دادم و باهم بیرون

 
رو بهمن کرد و  بعد از کمی گشتن تو خیابانها، رضا جلوي یک ساندویچ فروشی نگه داشت و

. داخل دعوتتون کنم بخاطر نامناسب بودن لباستون، شرمنده که نمی تونمبهخانم محترم : گفت
 .لطفا هر چی که میل دارید همینجا سفارش بدید

 
: حرفش کمی دلخور شدم ولی به روي خودم نیاوردم و لبخند تصنعی زده و گفتم با اینکه از
 .براي من چیزبرگر بگیر مهم نیست،

 
اشتهایم کور شده بودولی باالجبار از  با اینکه. یچها برگشتدقایقی طول کشید که رضا با ساندو

 .زد، شمارهنا آشنا بود دستش گرفتم و شروع کردم به خوردن که تلفنم زنگ

 
اونوقت جلویرضا چی . ام باشه یک لحظه پیش خودم فکر کردم نکنه یکی از دوستان قدیمی
 جواب نمیدي؟ چرا :باید می گفتم، براي جواب دادن دودل بودم که رضا گفت

 



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ٢٩٧ صفحھ

 .شماره برام آشنا نیست: با دلهره جواب دادم

 
 .خوب نباشه، جواب بده تا بفهمی کیه         -

 
 .بفرمایید :با اضطراب روشن کردم و گفتم

 
 .بفرمایم عزیزم کجا: به حالت مزاح جواب داد. با شنیدن صداي یک زن نفس راحتی کشیدم

 
 .رماییدمنظورم اینه که امرتونو بف         -

 
 .انگار ده ساله که منو ندیدي. بی معرفت چه زود منو از یاد بردي         -

 
 مهدیه تویی؟: فشار آوردم و یکدفعه گفتم کمی به ذهنم

 
 .بله خانم خودمم         -

 
 بی معرفت منم یا تو، یکسال ازت خبري نیست کجایی؟ چند باربهت زنگ زدم: هیجان گفتم با

 .سر یکی برداشت و گفت این شماره واگذار شدهجواب ندادي، آخر 

 
 آره شمارمو عوض کردم، توي دبی زندگی میکنم و سه چهار روزه: داد خنده کنان جواب

 .برگشتم

 
 /دبی چیکار می کردي         -

 
 .بودم، اونجا با یکی آشنا شدم و ازدواج کردم براي مسافرت رفته         -
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 .براي عروسیت دعوت می کردي حداقل  اوه چه خبر،          -

 
 .ببینیم ماجراش طوالنیه، کی وقت داري همدیگر رو         -

 
 :دادم با گفتن این جمله آه از نهادم برآمد ، با ناراحتی جواب

 
کارم تغییر کرده  نمی دونم ، چون چندماهه کار می کنم و از فردا یه مقدار ساعت         -

 .ندارمبراي همینبرنامه مشخصی 

 
 .وقت فرصت کردي بیا یادداشت کن و هر  پس آدرس خونمو         -

 
 خودکار بهم می دي؟ رضا، یه کاغذ و: رو به رضا کردم و گفتم

 
 :بدستم داد که مهدیه پرسید رضا از داشپورت دفترچه یادداشتی با خودکار بیرون آورد و

 
 رضا، دوست پسرته؟         -

 
 .آره، یه گلی که همتا نداره، آقاست: فتمکردم و گ نگاهی به رضا

 
حرفهاي من بود لبخند زنان با حالتی خاص کهتوام با رضایت  رضا که تمام هوش و حواسش به

 .همنشینی اثر کرده وگرنه من همانخاري بودم که هستم کمال: و غرور بود جواب داد

 
همه راهوپیاده شو با هم یاسی خانم کی می ره این : رضا جواب داد مهدیه با شنیدن حرفهاي

 .نکرده برام پز بدي و براي هم تعارف تیکهپاره کنید بریم، دیگه الزم
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 .آدرستو بگو حاال  بی مزه،         -

 
 .زعفرانیه: یادداشت کن

 
 .به به ، باالنشین شدي :با شنیدن زعفرانیه با حیرت گفتم

 
 .هم داره دیگه رو چیکار کنیم، داشتن شوهر خر پول این مزایا         -

 
و ارتباطم رو قطع کردم که  بعد از اینکه آدرس رو یادداشت کردم از مهدیه خداحافظی کرده

 خیل وقته باهم دوست هستین؟: رضا پرسید

 
 .آره، از اول راهنمایی با هم دوست و همکالس بودیم         -

 
 .من هم با این دوستت آشنا بشم پس الزم شد که         -

 
 دختریه؟ که ببینی چطور: اب دادمفورا جو

 
 .ندارم نه، همینطوري گفتم اگه تو نخواي هیچ اصراري         -

 
اینموضوع  از طرز حرف زدنش پیدا بود که دروغ می گفت چون می دونستم چقدر نسبت به

اسمش رو هم  اگه یک بار ببینیش مطمئنم دیگه نمیذاري: حساسه، براي همین در دلم گفتم
 .بیارم

 
زدم،مامان فورا با اخم  حرف  ب وقتی به خونه رفتم تا اسم مهدیه رو آوردم و درموردشش
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آید، باعث و بانی رفتار و  الزم نکرده بري دیدنش، من ازاین دختر خوشمنمی: جواب داد
 .کارهاي غلط تو، اونه

 
 .خودتونو به گردن اون می ندازین چرا گناه: با حرص جواب دادم

 
دستت درد نکنه بعد یک عمر زحمت : گفت اي بهت زده نگام کرد و بعدمامان چند دقیقه 

 .آفرین ، دادي کشیدن و به پاي شما سوختن خوب دستمزدمو

 
و دستامودور گردنش  فورا به کنارش رفتم. از حرف نسنجیده خودم پشیمان و ناراحت شدم
نبودي، ببخشید غلط کردم منظورمشما  مامان به خدا: انداختم و بوسه اي به گونه اش زدم و گفتم

 .که حرف بی ربط زدم

 
اونقدر قربان صدقه اش رفته و معذرت خواستم وبر خودم لعنت . جوابی نداد مامان آهی کشید و

 .آخر دلش را بدست آورده و لبخند رو، روي لبانشدیدم فرستادم که

اما   برد، رخانه خواهداول خیال کردم منو تاکا. روز بعد سر ساعت نه، راننده بابک به دنبالم آمد
توي هتل منتظرم  وقتی در اتوبان چمران از اولین بریدگی به سمت هتالستقالل پیچید فهمیدم

 .هستند آقاي سعیدي داخل البی منتظرتان:راننده موقع پیاده شدن گفت. هست

 
بلند بادیدنم از جایش  .دیدم به تنهایی نشسته و منتظرم است. تشکري کردم و به البی هتل رفتم
نزدیک ساعت . منتظر مهمانها شدیم  بعد از سالم واحوالپرسی،. شد و دستش را بطرفم دراز کرد 

وقتی به آنجا رسیدیم انتظار داشتم . افتادیم ده بود که همراه دو تکنسین بهسمت کارخانه به راه
کند ولی اون روز بابک تا ساعت هفت  بابک ساعتیمانده و بعد کارخانه را ترك

ونگاههایش با  خودمانی و صمیمی شده بود  رفتارش کامال. هبرگردیم همراه ما ماندزمانیک
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صورتم ذل می زدلحظه اي سرم را بلند کرده  روزدهاي دیگه فرق می کرد، بعضی موقعها که به
کارهابرایم جالب بود ولی نمی دانم چرا این دفعه زیر  با اینکه قبال این. و غافلگیرش می کردم

روز پنجشنبه موقع برگشت بابک، بهم . خاطر وجود رضا بود ب بودم، شاید همبهنگاههات معذ
روز تعطیلی و استراحتته ولی این هفته استثنائا بایدبیاي سرکار،  فردا می دونم :رو کرد وگفت

 مشکلی نیست که؟ منظور کارخونه است،

 
نه می : تکان دادم و گفتممثبت  با اینکه دردلم عزا گرفتم ولی از روي ناچاري، سري به عالمت

 .آیم

 
ولی چاره اي غیر از این نداشتم،چون اگر بهانه اي  اگه رضا می فهمید حتما باز ناراحت میشد

وقتی . طریق مامان می فهمید واین کار را خراب تر می کرد براي نرفتن به کوه می آوردم از
لفن رفته و به رضا اطالع اي استراحتکرده و سپس به سراغ ت عصر به خونه رسیدم چند دقیقه

نکردتعجب کردم چون انتظار داشتم باز ساز کار نکردنم را کوك کند  دادم، از اینکه اعتراضی
 .مورد نزد ولی اون حرفیدر این

 
نمیتوانستم کنار رضا باشم  روز جمعه کمی دیرتر از هفته هاي قبل از خواب بیدار شدم از اینکه

وقتی درب را باز کردم . پایین رفتم مانتو را تنم کردهو به حالم بد بود، براي همین بی حوصله
چرا رضا اعتراضی نکرد، لبخند زنان  از دیدن رضا حیرت کردم و تازه شصتمخبردار شد که

 شدي؟ چیه، از دیدنم ناراحت:جلو آمد و سالم کرد و گفت

 
می کردم این موقع  نه، نه، انتظار دیدنت رو نداشتم فکر: فورا خودمو جمع و جور کردم و گفتم

 .باید همراه بچه ها کوه باشی

 
تو، کوه هم صفا نداره و براي همین خواستم خودم هر جا که  بدون: با حالتی خاص جواب داد
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 .باشم خواستی ببرم و در خدمتت

 
اگهرضا، بابک  االن. واي یاسی خاك به سرت شد: در خیالم، دودستی بر سرم کوبیدم و گفتم

هر چقدر هم قسم   نه سرو سري بینتون هست حاال خر بیار و باقالیبار کن،رو ببینه فکر می ک
بذار اول به راننده شرکت  :نگاهی به ماشینجلویی انداختم و گفتم. وآیه بخوري باورش نمی شه
 .خبر بدم بعد با هم بریم

 
ز من خودم لطفا به آقاي سعیدي اطالع بدید که امرو: به راننده گفتم با پایی لرزان جلو رفتم و

 .منتظرم باشن می رم و اونجا

 
داشتم، دست و دلم می لرزید  وقتی برگشتم و سوار ماشین رضا شدم فقط خدا مید اند چه حالی

 :رضا نگاهی کرد و گفت. و حالت تهوع داشتم

 
 یاسی انگار از اومدنم ناراحت شدي؟         -

 
حالت عادي دستمو رویشانه اش  می کردم ولی با با اینکه از اومدنش توي دلم خون گریه

بجان رضا از اینکه امروزنمی تونستم کنارت باشم  نه خیلی هم خوشحال شدم،: گذاشتم و گفتم
 .یک هفته فقطسه شنبه و جمعه رو دوست دارم من در طول.. از دیروز عزا گرفته بودم

 
 :خنده اي از ته دل کرد و گفت با گفتن این جمله چشمانش برقی زد و

 
 .کنیم و بذاریم سه شنبه و جمعه پس اگه اینطوریه اسم روزها رو عوض         -

 
خیلی لوسی، من نگفتم از اسم شون خوشم  :مشتی به شونه اش کوبیدم و گفتم با حالت غیض،
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 ...می آید بلکه

 
 بلکه چی؟: مستانه نگاهم کرد و گفت دیگه ادامه ندادم که

 
صورتمو به .زنان به جلو چشم دوختم و حرفی نزدم بخندبراي اینکه توي خماري نگهش دارم ل
 .چی ، تا نگی دست از سر کچلتبرنمیدارم بلکه: طرف خودش چرخوند و دوباره گفت

 
 .می گم هر وقت کچل شدم برات: خندیدم و گفتم

 
از ترکیه سر  آخر دیدي. خوب من هم همینطور به راهم ادامه می دم: موذیانه جواب داد

 .درآوردیم

 
نزدیک جاده اي که به . کردم بی تفاوتی شونه اي باال انداختم و مسیر حرف را عوض با

 .بپیچی رضا رد نشی باید: کارخانه می پیچید گفتم

 
دادي، من هنوز منتظر  مگه تو جوابم رو: اون هم با بی تفاوتی شونه اي باال انداخت و گفت

 .جوابت هستم

 
بابا می خواستم بگم من اون : رفت، تند گفتم جلوچون دیدم رضا از اونجا رد شد و به طرف 
 .دارم روزها رو به خاطر اینکه با توهستم دوست

 
مقصد می  مرسی ، حاال که به حرف اومدي و اعتراف کردي من هم به: خندید و گفت
 .رسونمت

 
کارخانه منتظر بودمرضا بعد از  جلوي درب. بالفاصله از سرعتش کم کرد و دنده عقب گرفت
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ازاینکه از بابک حرفی به رضا . آمد شدن من برگردد ولی دیدم نه، همراه من به داخل پیاده
دفتر منتظرشان نشسته بودیم، از پنجره وقتی  در.نزده بودم هزار بار بر خودم لعن و نفرین کردم

وقتی از نیامدنش مطمئن شدم، نفس راحتی . نیست نگاهم به آنها افتاد دیدمبابک همراهشان
ساعتی پیشم ماندو وقتی از کارم راضی و مطمئن  رضا. ر دلخدا رو شاکر شدمکشیدم و د

داشتم چایی می خوردم که بابک آمد،نگاهی به  ظهر داخل دفتر. شدخداحافظی کرد و رفت
امروز تو خونه راحت گرفتیو خوابیدي ولی ما  خودت: چشماي پف کرده اش انداختم و گفتم

 .اینجا کشونديرو از کله سحر بیدار کردي و 

 
دوستامبودم براي همین  دیشب تا صبح با. نه بابا، خواب موندم: خمیازه کشان خندید و گفت

زود . دوساعت پیش بیدار شدم ساعت پنج و نیم بود اومدم ، یه خورده چشمامو گرم کنم که
 .دوش گرفتم و اومدم خدمت سرکار

 
با آوردنغذاها و آمدن . منو می کشت رو شکر که خواب موندي و گرنه رضا خدا: در دلم گفتم
راحت شد چون همه اش چشمم به درب بود که مبادارضا دوباره برگردد و من و  بقیه، خیالم
بعد از سرکشی پیشم آمد و . بابک سردستگاهها رفت  بعد از خوردن غذا،. ببیند بابک را تنها

 .دارنیاسمن جان ، کیفت رو برداربریم چون دیگه با ما کاري ن - :گفت

 
کیفم را برداشته و همراهش به راه افتادم، دلم می خواستزودتر به خونه بروم و  از خدا خواسته

وقتی غافلگیرش . قبل از اینکه منو به خونه برسونه، چند لحظهاي به صورتم خیره شد .بخوابم
 عد ازبریم خونه چایی بخوریم، ب: اینبار نگاهش را ندزدید بلکهخیره نگاهم کرد و گفت کردم

 .نهار مزه می ده

 
 :گفتم از طرز نگاهش خوشم نیامد براي همین خیلی محکم و جدي
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 .من عادت ندارم بعد از نهار چایی بخورم         -

 
 .پس بریم نوشیدنی چیزي بخوریم: گفت از رو نرفت و

 
 می. من بعد از نهار هیچی نمی خورم: جواب دادم متوجه منظورش شدم و براي همین با اخم

 .خوام برم خونه و بخوابم

 
 .خوب می ریم خونه ما و با هم می خوابیم: وقاحت جواب داد با

 
خودمو از دست دادم و بدون در نظر گرفتن موقعیتم مجکمدر گوشش زدم  تا اینو گفت، کنترل
 .احمق همین جا نگه دار، آشغال چی فکر کردي :و با فریاد گفتم

 
اون هم . ت، سریع پیاده شدم و درب رو محکم کوبیدمداش فورا ماشین رو کنارکشید و نگه

 .و رفت بدون حرف و حدیثی راهش را کشید

 جلوي اولین تاکسی را گرفتم و سوار شدم، نمی دانستم با اون حال و روزمکجابرم چون اگر

تا  خانه می رفتم باید به مامان حساب پس میدادم و اگر پیش رضامی رفتم اون هم مثل مامان
. میشد را نمی فهمید دست از سرم برنمیداشتو در صورت دانستن موضوع قیامت به پا اصل قضیه

چند بار بوق  براي اطمینان از خانه بودنش، بهش تلفن کردم بعد از.بهترین جا خانه مژگان بود 
 مژگان کجایی؟: فورا پرسیدم. زدن خوابآلود جواب داد

 
 .خونه         -

 
 .تپیش  می تونم بیام          -
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براي . فقط یکبار اون هم به خواست خودش، به اونجارفته بودم چون بعد از دانستن موضوع رضا
 .چرانمی تونی بیایی، منتظرتم بیا: همانطور خواب آلود جواب داد همین دودل بودم و مژگان

 
. وقتی رسیدم زنگ رازده و باال رفتم. خلوت بود چند دقیقه اي بیشتر طول نکشید چون خیابانها
درب . خواست زودتر یه جایی ولو بشم چون از حرص وناراحتی سرم گیج می رفت دلم می

بدون اینکه . باز بود، وقتی به داخل رفتم رویمبل دراز کشیده و چشماشو بسته بود آپارتمانش
 مگهتو امروز کارخونه نبودي؟: را باز کند پرسید چشمش

 
 .اونجا دارم می آم چرا، از: جواب دادم در حالیکه صدایم می لرزید

 
بالفاصله چشماشو باز کرد و با دین قیافه ام مضطرب  گویا متوجه اوضاع بی ریختم شد چون

 میت شده؟ یاسی چی شده؟ چرا رنگت مثل: پرسید

 
بعد . بودبرایش تعریف کردم بی اختیار اشک رو گونه هام لغزید و با گریه اونچه را اتفاق افتاده

عجب : اتاق راه می رفت گفت ه از جایش بلند شد و درحالیکه تواز اینکه ساکت شدم، کالف
 .رفته کثافت، الحق کهبه باباش  آشغال،  پست فطرتیه،

 
جسارتی رو به  کاش صبح رضا تنهام نمی ذاشت که این بی شعور همچین: در جوابش گفتم
 .خودش بده

 
 براي همین نیومده بود؟بودي، پس  مگه صبح با رضا: مژگان در حالیکه توي فکر بود پرسید

 
چون اونوقت امروز با خیال .حرفی زده بودم آره ، کاش در مورد بابک بهش از قبل    -
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 .ذاشت آسوده خونه برنمی گشت و تنهام نمی

 
بیادچیکار می  اگه یه روز سرزده. چرا بهش نگفتی: مژگان شماتت بار نگاهم کرد و گفت
 کنی؟ ه اونجا کار نمیدیگ. کنی؟ حاال خودت می خواي چیکار کنی

 
 .گیر می ده خیلی وقته گیر داده اونجا کار نکنم، می دونی که براي هر کاري         -

 
کردي، مگه نمی دیدي  یاسی، تو با چشم باز انتخابش: آمد کنارم نشست و با آرامش گفت

 .اون چقدر مومن و با ایمانه

 
. هر کاري اونمی گه بکنم. ی چیکار کنممژگان می گ: جواب دادم نگذاشتم ادامه بده و زودتر
 .بخاطرش حتی چادر هم سر کنی اصال ببینم تو حاضر بودي

 
اون منو میخواست حتی اگهازم می خواست  به جان مامان و بابا، اگه: با قاطعیت جواب داد

پسر خوبیه و ارزشگذشتن از کارها و  چادر سر کنم این کار و هم می کردم چون رضا،
 .مردهایی مثلمحسن و بابک داره و یک تار موش می ارزه بهخواسته هامو 

 
براي همیندر جوابش . چشماش می بارید صداقت از کالفه و بی حوصله به چشماش خیره شدم،

رفتار کنم، شایدهم به اندازه اي که تو  من هر کاري می کنم نمی تونم مطابق میل اون: گفتم
 .چیکارکنم نمنمی دونم واقعا نمی دو. دوستش داري ندارم

 
کله ات بود  براي اینکه خیلی خري، اگه یه ذره عقل تو: مژگان توي سرم زد و گفت

 .میفهمیدي با خوشبختی فاصله زیاد نداري
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ازطرفی رضا رو . آشپزخانه رفت و منو توي دریاي فکر و خیال رها کرد مژگان بلند شد و به
دراین فکر و خیال بودم که مژگان . بیایمطرفی نمی تونستم با عقایدش کنار  دوست داشتم و از

ببخشید خانوم بعد : یکی از لیوان ها روبطرفم گرفت وخنده کنان گفت. لیوان برگشت  با دو تا
 .نهار نوشیدنی مزه مید ه،بفرمایید از

 
لوس بی مزه، اصال حوصلهشوخی کردن و  :دادم لیوان را از دستش گرفتم و لبخند زنان جواب

 .ببینم از فردا چهخاکی تو سرم بکنم، دیگه نرم ندارم، بجاي این حرفها بگومزه ریختن رو 

 
اتفاقا خودمم به این فکر میکردم، یاسی تو بایدتا آمدن آقاي  :مژگان متفکرانه جواب داد

 .نهاون سگ هرزه تو رو آقاي سعیدي استخدام کرده، چون. سعیدي بیاي سرکار

 
 .گی راست می         -

 
والافتادم و  بت می کردیم که تلفنم زنگ زد، با دیدن شماره رضا به حول وبا مژگان صح

رضا خیلی تیزه و  بیا تو جواب بده، اگه االن حرفبزنم: گوشی رو بطرف مژگان گرفتم و گفتم
 .باز می فهمه و الم شنگه به پا می کنه

 
 من چی بگم؟: امتناع کرد و گفت مژگان از گرفتن گوشی

 
 .جا خوابش برد بگو از خستگی همین: و گفتملحظه اي فکر کردم 

 
 :گفت مژگان گوشی رو روشن کرد و بعد از سالم و احوالپرسی

 
خوابش برد،  رضا، یاسی اومده پیشمن و همینطور که حرف می زدیم همین جا هم         -
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 .خیلی خسته بود

 
 .نیستنه جاي هیچ نگرانی  نه باور کن،: نمی دونم چی گفت که مژگان جواب داد

 
- 
 
 .بگیره باشه می گم باهات تماس -

 
- 
 
 .نه خدا حافظ -

 
بیچاره فکر کردبرات اتفاقی . قبول کن میگم خري، وقتی: وقتی ارتباطش رو قطع کرد، گفت 
حرفمو باورنکرد، گفت اگه بیدار شدي . همین نگران شد براي  افتاده که باز اومدي پیش من،

 .باهاش تماس بگیري

 
به جان مژگان هم روحم و هم جسمم خیلی خسته است براي همین : کشیدم و گفتماي  خمیازه
 .آد خوابم می

 
. آرامشنمی رسم  هر کاري می کنم هیچوقت به مژگان، :آه سینه سوزي کشیدم و ادامه دادم

 .بینم همیشه اضطراب و استرس دارم و همه چیزو پوچ و بی ارزش می

 
یکروز نشستم  م بعد از طالق اینطوري شده بودم ولیمن ه: مژگان آمد کنارم نشست و گفت

آینده با دید خوب  براي همین سعیکردم به. خوب فکر کردم، دیدم اینطوري به جایی نمی رسم
 .و بهتري نگاه کنم و یک جورایی با زندگیم کناراومدم
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 آخه مژگان ، ترس از زندگی از بچگی همراه من بوده و هرچه بزرگتر شدم اون هم    -
دلم میخواد یک روزکه از خواب بیدار شدم این کابوسها . شده و مثل یه کابوس شده  بزرگتر
 .تمام شده باشه هم

 
به خواب می  هیپنوتیزمت میکنم  االن: مژگان مستقیم به چشمام نگاه کرد و خنده کنان گفت
 .آید ري و قتی بیدار شدي همه چیز به حالت عادي در می

 
چون خواب من هم  ساعت پنجه، بیا دو ساعتی بخوابیم: ت و ادامه دادمژگان سر به سرم گذاش

 .نصفه کاره مونده

 
 .خوابیدم من همانجا روي کاناپه دراز کشیدم و

خواب  باشنیدن صداي. مامان بود: نمی دونم چقدر خوابیده بودم که تلفنم زنگ زد جواب دادم
 یاسی تو کجایی؟ دلم یهو شور زد؟: آلودم گفت

 .صحیح و سالم خونه مژگان هستم دلت شور نزنه، من         -

 بودي؟ اونجا چی کار میکنی ، مگه کارخونه نرفته         -

 .سري بهش بزنم گفتم خیلی وقته پیش مژگان نیومدم بیام یه. چرا از اونجا اومدم         -

 ؟می آي تو کی خونه. من و نیلوفر هم می ریم پارك. خوب کاري کردي         -
 نمی دونم، شما با خیال آسوده برینو         -

چون خواب از سرم پریده بود به . به ساعت انداختم، شیش و نیم بود بعد از خداحافظی نگاهی
آماده شو بیام دنبالت با هم بریم   یاسی،: چند دقیقه حرف زدن گفت رضا زنگ زدم، بعد از

 .بیرون

 .اون هم روز جمعه اي تنهاست. ا بیادرضا ، می شه مژگان هم همراه م         -
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 .نمی شه، پس من هم با امید می آم چرا         -

 .مژگان رو هم بیدار کنم  من، پس لطفا یه خورده دیرتر بیاین تا         -

 .باشه، پس فعال خداحافظ         -

 .خدانگهدار         -

 .پاشو، بس دیگه مژگان :گفتم در حالیکه پتو رو تا می کردم، مژگان رو هم صدا کردم و

پاشم که . بذار بخوابم  یاسی، جان ننه ات: بعد از چند بار صدا کردن آخر جواب داد و گفت
 .چی بشه چی کار کنم

 .نگاه کن پاشو بیا منو: خنده کنان جواب دادم

 .از اول تا آخر هفته نگات می کنم         -

تو  بلند شو االن امید و رضا می آین،: گفتم از روي سرش کشیدم و به اتاقش رفتم و پتو رو
 .رختخوابی هنوز تو

 :چشماشو باز کرد و در حالیکه گل از گلش شکفته بود جواب داد

 .خوب عین بچه آدم همون اول بهم می گفتی مهمون داریم         -

 .می خوایم بریم بیرون، زود باش االن می رسن خونه نمی آین         -

کار من تمام شده بود ولی مژگان هنوز به سر  آماده بشویم، شد تا هر چه زودترمژگان هم بلند 
خوشگل  عزیز، : خیره ام را دید لباشو غنچه کرد و گفت وقتی نگاه. و صورتش می رسید

 .می کنی ندیدي که اینطوري با حسرت نگام

 .خوشگل دیدم ولی تحفه اي مثل تو ندیدم: لبخندي زدم و گفتم

به طرف آیفون رفتم و با دیدن . م نشده بود که صداي زنگ آیفون بلند شدتما هنوز کارش
 :گوشی رو برداشتم و گفتم  توي مانیتور،  چهره رضا،

 .رضا ، االن میایم         -

 .پس منتظریم         -
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: داخل آسانسور پرسید .همان لحظه مژگان هم از اتاق خارج شد و باهم از درب بیرون رفتیم
 دفعه توي فکر رفتی؟چرا یک 

داشتم به این فکر می کردم االن باز رضا به : کردم و گفتم توي آینه آسانسور به خودم نگاه
 .آرایشم گیر می ده

 .نکردي نه بابا فکر نمی کنم، تو که زیاد آرایش: با دقت به صورتم نگاه کرد و گفت مژگان

 .ببین اگه گیر نداد شرط می بندم         -

بعد از سالم و احوالپرسی سوار ماشین  وقتی جلوي درب رسیدیم، و ط بندي کردیم با مژگان شر
: مژگان پشت کنارم نشسته بود، آهست در گوشم زمزمه کرد و گفت .شدیم و به راه افتادیم
 .مهمون کنی شام باید شرط رو باختی،

 .حق با توبود، به رضا می گم جور منو بکشه  :خندیدم و گفتم

 در حال رانندگی کردن بود از آینه هم آهسته می گفتیم و می خندیدیم امید که  که با همانطور

 .شما دو تا چی به همدیگه می گین و می خندین: نگاهی به ما کرد و گفت

 .خصوصیه. تو چیکار به ما داري رانندگیت رو بکن: مژگان جواب دادم زودتر از

شنبه من هم بهت می گم خصوصی  جدي پس سه: حاضر جواب بود فورا گفت امید که همیشه
 یعنی چی؟

 خبره؟ مگه سه شنبه چه: که خبر نداشت سه شنبه ها من پیش رضا می روم، فورا پرسید مژگان

خصوصی بهم  اون روز حرفهاي  سه شنبه ها روز من و رضاست،: خنده کنان جواب داد  امید 
 .دیگه می گیم

یعنی : بود دوباره گفت نیاورده رضا چپ چپ نگاش کرد و مژگان که از حرفهاش سر در
 .روز می مونه مگه شما دو تا همیشه با هم نیستین که حرفهاتون براي اون چی،

باشی این هفته بیا و ببین  چرا همیشه با هم هستیم، اگه دوست داشته: امید از رو نرفت و گفت
 .چی به همدیگه می گیم
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 .ز این چرندیات زیاد می گهامید ا: کرد و گفت رو به مژگان رضا در جواب امید ،

. ا ، از این چرندیات زیاد می گم آره: کرد و گفت امید با چشماي گرد شده به رضا نگاه
  .سر کار بیا پیش من تو سه شنبه یکراست از مژگان جون،

می رفتم با آسودگی خاطر  از اینکه ساعت رفتن من به اونجا مشخص نبود و دیرتر از معمول
 .دیگه می گن تو سه شنبه برو ببیین این دوتا چی بهم ،مژگان: جواب دادم

 .هم برسه هر وقت بیکار شدم چشم می آم امید جان، فکر نمی کنم اون روز: مژگان

بخاطر تعطیل  امید جلوي یک رستوران شیک و باصفایی که خارج از شهر بود نگه داشت ،
من و . خالی شد کنار رودخانه بودن شلوغ بود و چند دقیقه اي منتظر شدیم تا یک جاي مناسب

گرفت، مکث کردم  مژگان جلوتر از اونها به سمت میز به راه افتادیم که رضا از پشت دستمو
صورتش نگاه کردم و  وقتی تنها شدیم به. امید هم به کنار مژگان رفت. و باهاش همقدم شدم

 کارم داشتی؟: پرسیدم

 .باشی می خواستم کنار خودم         -

 .من بیا لیلی و مجنون شویم افسانه اش با: پرفروغش نگاه کردم و گفتم به چشماي

 .یه خورده یواشتر، همه نگاه میکنن: بعد خندیدم که گفت

چشم   کنم تو منو یاد مجنون می اندازي که به خاطر عشق بیش از حدش، چیکار         -
 .دید چپ لیلی رو نمی

 .باشه مسخره ام کن و دستم بنداز         -

 .به جان رضا مسخره نمی کنم  :صندلی را عقب کشیدم و گفتم چون کنار میز رسیده بودیم

وقتی نشستیم امید سفارش چایی و قیلون داد، چند . دیگه حرفی نزد رضا پیش مژگان و امید
همینطور که مشغول صحبت بودیم سر دسته . سفارش مان را آوردند دقیقه اي طول کشید که

لحظه اي متوجه رضا نبودم اما وقتی سنگینی نگش را توي . گرفتم مژگانقیلون رو از دست 
امید با دیدن تغییر حالت و قیافه رضا، . ولی به روي خودم نیاوردم  صورتم دیدم متوجه شدم،
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با اینکه دوسش داشتم ولی این رفتارهاش تو ذوقم میزد و حالمو می .دستم گرفت قلیلون رو از 
چند دقیقه اي که گذشت به خودم . با حلفه دستم بازي می کردم توي فکر بودم و   گرفت،
همین سرمو  براي . تو هم زیاد سخت نگیر، اون که چیزي بهت نگفت: دادم و گفتم دلداري
 وقتی دید متوجه. کردم و دیدم مردي که در میز روبرویی ما نشسته به صورتم ذل زده بلند

من  ورا به رضا نگاه کردم و دیدم اون زودتر ازف. نگاهش شدم، نیشش را تا بناگوش باز کرد
سرم  خودمو به بی خیالی زدم که شاید مرتیکه دست از. متوجه شده چون قیافه اش در هم بود

رضا . شده بود بردارد ولی اون هرزه تر از این حرفها بود و با چشم و ابرو اشاره می کرد، کالفه
جاتو با یاسی عوض  امید: کرد و گفت  سته بود،آخر طاقت نیاورد و رو به امید که روبروش نش

 .کن

امید بعد از نشستن . راحتی کشیدم از کنارش بلند شدم و روبرویش نشستم و به این ترتیب نفس
دردسرها رو داره براي همین من  رضا داشتن زن خوشگل این: خنده اي کرد و به رضا گفت

 .انتخاب کنم دمتصمیم دارم بگردم و بدترکیب ترین دختر رو براي خو

  :رضا در حالیکه دستش را الي موهایش فرو می کرد جواب داد

 .بشوري اول باید صورتش رو به نظر من باید قبل از اینکه باهاش بري بیرون،         -

 .مژگان با حیرت نگاهم کرد و من با تاسف سرمو تکان دادم

بدجوري  نمیدونستم چی کار کنم و. روز بعد کله سحر خواب از چشمم پریده و بیدار شده بودم
یاسی تو : گفت کالفه بودم و مرتب از این اتاق به اون اتاق میرفتم که آخر مامان با اعتراضش

 .چت شده، چیزي گم کردي

 
 .نه، یه خورده دلم شور می زنه :روي مبل نشستم و بی حوصله جواب دادم

 
 .خیره.. انشاءکنار بذار  قبل از اینکه بري بیرون صدقه اي         -
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. به دنبالم آمده است،ناچارا سوار شدم پایین رفتم که دیدم بازم راننده شرکت 9قبل از ساعت 
. سمت هتلبرود، ولی دیدم نه به مسیرش ادامه داد داخل اتوبان انتظار داشتم مثل روزهاي قبل به

کشیدم ولی با آدمکثیف نمی افتاد، لحظه اي نفس راحتی  از اینکه اول صبحی چشمم به اون
 :خودمم جواب دادم. بینیش ولی ساعتی بعدکه می: خودم گفتم

 
محلش نذار تا پدرش . حرفها میشنوي، ولش کن هر چه باداباد، مگه اولین بارت که از این    -
از ما اونها هم رسیده اند، پیش شان رفتم و بدون  وقتی به آنجا رسیدیم دیدم دقایقیقبل. بیاد

اون هم به یک سالم اکتفا کرد و مشغول به کار شدیم،  .زیرلب سالم کردماینکه نگاهش کنم 
 .مستقیم به همدیگر بپرهیزیم سعی میکردم از حرف زدن و نگاه

 
چند دقیقه اي بعد .رفتم و روي نیمکتی نشستم موقع نهار، غذایم را برداشته و به حیاط کارخانه
 :رامصدایم کردنشست و آ از من اون هم با ظرف غذایش آمد و کنارم

 
 .یاسمن         -

 
 :دو بار دیگر هم صدایم کرد، با خودم گفتم. کردم نه جوابش را دادم و نه نگاهش

 
 .انتظار داره بپرم بغلش و ازش تشکر هم بکنم پسر پرو، حتما         -

 
و به میانحرفش پریدم . یاسمن می دونم از دستم ناراحتی  :وقتی دید جوابش را نمی دهم گفت

ناراحت نیستم اگه آدمکش بودمحتما خفه ات می کردم که : گفتم همانطور که سرم پایین بود
فکر می کنی : سرمو باال گرفتم و با نفرتنگاهش کردم و ادامه دادم .دیگه از این غلطا نکنی
اگه . نه آقاجان کور خوندي. کاري دلت بخواد میتونی باهام رفتار کنی چون رئیسم هستی هر

 .بخاطر اینهکه منو پدرت استخدام کرده نه تو ا هستممن اینج
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اگه دلت هنوز خنک نشده بیا چند تادیگه به صورتم : که گفت بالفاصله بلند شدم به داخل برم
  .دقیقه اي گوش کن سیلی بزن ولی به حرفهام چند

 
میخواستم من : ایستادم که گفت به زور جلو خندمو گرفتم و همانجا بدون اینکه برگردم
هستی که ازخوشگلیت سوءاستفاده می  امتحانت کنم، می خواستم ببینم تو هم از اون دخترایی

 .دي کنی و بخاطر پول به هر کاري تن می

 
گوشام از این  برو این قصه رو براي یکی دیگه بخون، من: برگشتم و پوزخندي زدم و گفتم

 .حرفها پره و گول مردایی امثال تو رو نمی خورم

 
 .باورکن، اشتباه فکر می کنی بهت ثابت می کنم         -

 
ساعتی نگذشتهبود که . راهم رو کشیدم و به داخل رفتم دیگه به حرفهاش گوش نکردم و
خانمعزیزي، کار ما امروز : کارگران خیلی رسمی و مودبانه گفت دوباره به کنارم آمد و جلوي
 .ریفببریدآقاي محمودي می تونید تش طول می کشه و شما با

 
داره قبول نکرده و بمانم برایهمین من هم سریع  نگاهش کردم که دیدم تعارف می کنه و انتظار

توي راهتصمیمی گرفتم به دیدن مهدیه . بیرون رفتم کیفم را برداشته و خداحافظی کرده و
اول . منمی تونم بهراحتی و با آرامش به خونه ي مهدیه برو بروم، چون می دانستم اگه خونه برم

بحثمی کردم و بعد از کلی حالگیري روانه می شدم، به همین خاطر  باید حسابی با مامان جر و
سر راهم سبد گلی گرفته، سپس به . شانسم اون هم توي خونه بود به همراهش زنگزدم از

رسیذن لز زیبایی و شیکی ساختمان حیرت کردم، آیفونرا فشار  27پالم  وقتی جلوي. اونجارفتم
آپارتمانش در آخرین طبقه ي یکپنت هاوس شیک بی نظیر . بالفاصله باز کرد که مهدیه دادم
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 خدمتکارش که قیافه و لهجه عربی داشتمنتظرم بود، به داخل دعوتم کرد و جلوي درب. بود

 :گفت

 
 .بفرمایید، االن خانم خدمت می رسن         -

 
دو سه دقیقهبعد مهدیه اي .متوسط بود مانده بود، چون مهدیه از یک طبقه از تعجب دهانم باز

 موهایشکوتاه تیغ تیغی شده شرابی رنگ،. ندیده بودمش لبخند زنان به پذیرایی آمد که من قبال

ابروهاي تاتو شده کمانی، یک خال کوبی همروسی سینه و بازوش بودو هاج و واج نگاهش 
اینبار مردي میانسال،  کردم که جلو آمد و بغلم کرد وبعد از روبوسی معذب نشستم که می
 :مهدیه بلند شد و گفت. و خیلی زشت بهپذیرایی آمد کچل

 
 .فري یاسی جان، همسرم         -

 
دوستان منه،  فري، یاسی جان یکی از بهترین: به احترامش بلند شدم که رو به همسرش گفت
 .همونی که خیلی تعریفش رو برات کردم

 
 :کردن فري، همسرش گفت احوالپرسی بعد از دست دادن و سالم و

 
 .مزاحمتون نمی شم خواهش می کنم بفرمایید، من         -

 
 .شدم شما ببخشید که من بدموقع مزاحم استراحتتون         -

 
 .خواهش می کنم چه مزاحمتی، منزل خودتونه         -

 
قت به باد. خواهی کرده و براي بدرقه همسرش چند دقیقه اي تنهایم گذاشت مهدیه معذرت
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 مبلمان،فرش ها، وسایل تزئینی،. کردم، خونه بیشتر به عتیقه فروشی شباهت داشت اطرافم نگاه

بودم،  همین طور که محو تماشا. لوسترها، در تمام عمرم خونه به اون شیکی و قشنگیندیده بودم
 عزیزم چه خبر؟ یاسی جان، خوب :مهدیه هم برگشت و خنده کنان گفت

 
 خبر سالمتی، شما خوب هستید؟: و گفتملبخندي زدم  به زور

 
کالس گذاشتی من همون مهدیه هستم، جلوي این نر غول برات  چرا: بلندبلند خندید و گفت

 .بودم کالس گذاشته

 
 .باالست آخه آقا عاشق خانه کالس: ادایش را درآورد و گفت بعد

 
روي همانداخت  چرا پشت سر شوهرت اینجوري می گی؟ پاهاشو: کمی دلگرم شدم و پرسیدم

 .ایهاست شوهر ثابتم نیست که از این شوهر کرایه: و سیگاري روشن کرد و گفت

 
 شوهر کرایه اي چیه؟: مات و مبهوت نگاهش کردم و پرسیدم

 
آخه دختر خوب نگفتی کدوم مردي با این همه پول و ثروت می آید یه : کشید و گفت آهی
 .نیستآسمون جل رو بگیره که کس و کارش معلوم  دختر

 
مهدیه یه خورده واضح تر حرف بزن، من که از حرفهات  :برگشتم و به پهلو نشستم و گفتم

 .سر درنیاوردم

 
از بس که خنگی، بابا طرف بوي فرندم، منتها فقط بااین نر غول می : زد و گفت باز قهقه اي
و خرج از اون خرپول ها است که نمیدونه چطوري پوالش. بیست سال از من بزرگتره گردم،
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توي دبی برام خونه . میکنه  هم که براش قر و قمیش می آم مثل ریگ برامپول خرج  کنه و من
 .ماشین خریده خریده،

 
 ببینم این فري جانت مگه زن و بچه نداره؟         -

 
هستن که  سه تا پسر مثل دسته گلداره، منتها از اون خانواده هایی. چرا بابا، زن و بچه داره    -

بهم می  بهجان یاسی من دو تا اسپانسر دارم، پسر و پدر خوب. خوشه براي خودش، هرکسی 
 .رسن

 
 گی؟ مهدیه چی می: با چشماي از حدقه درآمده نگاهش کردم و گفتم

 
واقعیت داره،  باور کردنش خیلی سخته ولی: با ناراحتی پک محکمی به سیگارش زد و گفت

 .یک واقعیت تلخ و ناگوار

 
براي آدمایی مثل منکه نه پیش : کشید و ادامه داد چشماش بیرون ریخت، آهیقطره اشکی از 

مادرم کهبراي خودش خوش می . غیر از این نیست پدر جاي دارن نه پبس مادر، چاره اي
من این وسط بهمیل و دلخواه خودم بدنیا آمدم و  گذرونه، پدرمم که دنبال زن خودش، انگار

 .بگذرونم باید یه جوري اموراتمو

 
 :گفت اشکاشو پاك کرد و نقابی از شادي تصنعی بر صورتش زد و

 
 .بگو خوب حاال تو تعریف کن ببینم چه خبر، از آقا رضا برام         -

 
موقعیت شغلی، تیپ،  رضا از هر لحاظ پسر خوبیه،: با یاد رضا، قیافه ام درهم شد و جواب دادم
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 ...قیافه، اخالق

 
پس چرا قیافه ات تو هم رفت و با اخم در موردش  اگه خوبه: تا اینو گفتم بالفاصله پرسید

 .حرف میزنی

 
 .خیلی مومنه، اولین دوست دخترش من هستم: و گفتم به صورتش چشم دوختم

 
. شنیدن این جمله پفی کرد که محتویات دهانش بهرویم پاشید چون آبمیوه اش را می خورد با
ذي را برداشته و درحال پاك کردن صورتم میز دستمال کاغ دستم را دراز کردم و از روي

 .زدي خفه نشی، حالمو بهم: گفتم

 
 این آقا رضا، بازاریه؟ ببینم. ببخشید یه لحظه نتونستم خندمو کنترل کنم: خنده کنان جواب داد

 
 .نه بابا، دکتره         -

 
ببینم یاسی . ستنتو این دوره زمانه از این مردا نادر ه: متفکرانه جواب داد چشماشو ریز کرد و

رده؟ مطمئنی م 

 
 .گمشو، پس خواجه است: خندیدم و گفتم

 
نداره، ببر اول ازش تست بگیر، چوناالن پسربچه ها که به سن  پس حتما مریض و حس    -

 .کارا راه می افتن بلوغ می رسن دنبال این

 
 .رسیدهتازه به سن بلوغ  خوب رضا: همانطور که از خنده ریسه رفته بودم جواب دادم
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 داره؟ ولی یاسی از شوخی گذشته باهات قصد ازدواج         -

 
. روخونده آره، همون روز اول خودش صیغه محرمیت: حالت جدي به خودم گرفتم و گفتم

یک زن ساده  مهدیه مشکل اینجاست که من نمی تونم خودمو با خواسته هاي اون وفقبدم، اون
 .و بی آالیش می خواد

 
ببینم میدونه اهل دوغ و . ساده و بی آالیشی آخ، آخ تو هم چقدر: رید و گفتبه میان حرفم پ
 .این حرفها هستی

 
 .آره می دونه، وقتی فشارم باال می ره چند لیوان دوغ می خورم :خندیدم و گفتم

 
 با این تحفه نایاب کجا آشنا شدي؟ ببینم         -

 
یاسی،دوستانه یه : فت و سپس گفتفرو ر وقتی برایش تعریف کردم چند لحظه اي به فکر

عقاید و خواستههاي رضا وفق بده یا تا  خوب فکر کن یا خودت رو با. نصیحتی بهت می کنم
 .دیر نشده همین جا کاتش کن

 
 .متوجه منظورت نشدم، واضح تر بگو         -

 
ندگی بگی دوستش دارمو نمی تونم بدون اون ز ببین شاید االن یک تصمیم آنی بگیري و    -

با یک بچه شروع . نمیتونی باهاش کنار بیایی کنم ولی وقتی رفتی سر خونه زندگیت می بینی
شین، اونوقت اون بچه بیچاره مثل من االخون  می کنی به ناسازگاري و آخر از همجدا می

کن، این هفته نه هفته آینده شب جمعه تولدمه،  حاال هماین حرفها رو ولش. واالخون می شه
 .می آیی
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خیلی وقتهکه مهمونی نرفتم و دلم لک می زنه براي یه دل خوشی ولی  نمی دونم،         -

 .کنم رضا رو چیکار

 
 .بیا تو که راههاي در رو بلدي ، یه جوري سرش شیره بمال و         -

 
 .ببینم چی کار می کنم         -

 
 :شدم که مهدیه گفتبراي همین بلند . هفت بود نگاهی به ساعت کردم، ساعت نزدیک

 
 کجا؟         -

 
 .باید زودتر برم خونه تا دیر نشده         -

 
شبموقع خواب به . تسلیم شد و اجازه رفتن را داد مهدیه بعد از چند بار اصرار کردن آخر
چطوري میتونی از رضا دست بکشی : رجوع کردم گفت حرفهاي مهدیه فکر می کردم و به دلم

می آمد و می گفت تو کسی نیستی  منطق بهحرف  همان لحظه عقل و. يمگه اونو دوست ندار
 .موجود بی گناه دیگه اي رو بدبخت نکن که اهل این حرفا باشی پس غیر ازخودتن یه

بار هم از  با همین افکار به خواب رفتم، تا صبح با این کابوسها دست و پنجه نرم میکردم و چند
ایستاده بودم براي  به زور سرپا. روز قبل به سرکاررفتمصبح کسل و بی حال مثل . خواب پریدم

کارخانه وجود داشت  همین ظهر موقع غذا که اشتهایی نداشتمبه زیر درختی که توي محوطه
چرت زدن بود که  در حال. با وزش باد که صورتمرو نوازش می کرد چشمامو بستم. رفتم

. منتظر اوامرش شدم و خمار آلودصداي بابک باعث شدآرامشم بهم ریزد چشمامو باز کردم 
 .نخوردي یاسمن، به خاطر من نهارتو: چند لحظهاي به چشمام ذل زد و سپس گفت
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 :گفت براي آزار دادنش سکوت کردم که دوباره به حرف آمد و

 
خانمی خودت منو  معذرت می خوام، قبول دارم رفتارم قابل بخشش نیست ولی تو به         -
 .ببخش

 
من می تونم امروز چند ساعتی  ببخشید آقاي سعیدي،: به خودم گرفتم و گفتمجدي   قیافه 

 .زودتر برم اصال حال مساعدي ندارم

 
بعضی موقعها نگاهتمعصومانه است و : که توام با محبت بود نگاهم کرد و گفت با حالتی خاص
زیزي تا حاال خانم ع. وحشی و کشنده، طوري که آدم می ترسه باهات حرفبزنه بعضی موقعها
 .نکردي پاشو برو منزل و استراحت کن منو خفه

 
عقرب می مونه و هر آن می تونه تو رو زهرآلود کنه  اتفاقا زبونم همیشهمثل نیش         -

 .باشی پس سعی کن ازمدور

 
 .براي همین ازت خوشم می آید: قهقهه اي زد و گفت

 
 .اجازه می دین برم: جایم بلند شدم و گفتم بی تفاوت از

 
 .اجازه ما هم دست شماست خواهش می کنم: تعظیمی کرد و گفت

 
زودتر به خونه میرسیدیم و  با آقاي محمودي بطرف تهران حرکت کردیم، دلم می خواست

جلویخونه، آقاي محمودي که  توي ماشین لم داده و چرت می زدم که. ساعتها می خوابیدم
 .دیمرسی دخترم: پیرمرد مهربانی بود صدایم کرد و گفت
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. خواب ازسرم پرید چشمامو باز کردم و خواستم پیاده بشم که چشمم به ماشین رضا افتاد و
ظهر رضا به  5/2ساعت  مضطرب و پریشان از ماشین پیاده شدم، یعنی چه اتفاقی افتاده بودکه

لرزان درب آپارتمان را باز  سریع درب و باز کردم و بال رفتمو بادستی. خونه ما آمده بود
صداي مامان و رضا از . داد آرامش خونه، خبر ازحادثه ناگواري می. م و داخل شدمکرد

 .آمدنم نشدند پذیرایی به گوش می رسید،اونقدر غرق صحبت بودند که متوجه

 
: حرف می زد و می گفت رضا بود که. کنجکاو شدم و از توي هال به حرفهایشان گوش دادم

 .خوبی نداشتن حال و روز 

 
ساکت گوشه اي ایستادم تا متوجه حضورمنشن که . میزنه گفتم در مورد کی حرفبا خودم 
گذره، پسرشون که چهار سال و نیمداره، ناراحتی قلبی  زندگی شون به سختی می: رضا گفت

 .داره

 
 .پس مادرش کجاست؟ که خودش به تنهایی ازش مواظبت می کنه: پرسید مامان در مقابلش

 
 .گرفته طالق: رضا

 
 چرا طالق گرفته؟ حاال. چوب خدا صدا نداره، اگه بزنه دوا نداره: آهی کشید و گفتمامان 

 
 .کنم ببخشید من نمی خواستم شما رو ناراحت         -

 
تاوان ظلمی رو که  خدا ببخشه، شما چه تقصیري دارید، شما ادامه بدید می خوام بدونم: مامان

 .به ما کرد چطوري پس داده
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مورد چه کسی حرف می زنه، براي همین بااشتیاق فراوان گوش  د که رضا درتازه دوزاریم افتا
سال پیش یک شب آقاي عزیزیهمراه خانمشون که از مهمانی بر  پنج: ایستادم که رضا گفت

به خاطر دستپاچهشدن خانمشون بهشون مشکوك می  می گشتن، جلوي ایست بازرسی
قابلتوجهی مواد مخدر پیدا می کنن، گویا خانمشون  وقتی ماشین رو بازرسی می کنن مقدار.شن

این موضوع رو نمی دونستند و همان شب متوجه می  تو کار قاچاق مواد مخدر بودن وایشنو
این موضوع درست زمانی . افته گردن آقاي عزیزي البته خانمشونگردن نمی گیره ومی. شن

ها می کنه و میره و غیابیطالق می زایمان بچه رو ر بوده کهخانمشون هم باردار بوده، بعد از
 .گیره

 
خدایا عظمتت رو :انداختم و در حالیکه اشک گونه هامو خیس کرده بود گفتم نگاهی به باال
 .سزاي عملش رسده و به هیمن خاطر فیلش یادهندوستان کرده شکر، پس به

 
صداي شکستن  کابوسهایم شده بودم که متوجه بقیه حرفهایشان نشدم وبا اونقدر غرق خیاالت و
مامان با شنیدن صدا فورا بههال آمد و به محض دیدنم با . به خودم آمدم گلدان پهلوي دستم

 :پرسید حیرت

 
 یاسی ، تو اینجا چیکار میکنی؟         -

 
رنگ هردوشون پریده . نگاهش کردم، پشت سر اون رصا هم به هال آمد مثل خواب زده ها

 اینجایی؟از کی : پرسید رضا جلو آمد و. بود

 
نامرد رفته بودي، هان ؟ باهاش چیکار  از اول قصه، تو چرا پیش اون: گریه کنان جواب دادم

 داشتی؟
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 .عصبانی هستی، وقتی آروم شدي برات توضیح میدم یک لحظه بیا بشین االن: رضا

 
چی رو می خواي برام توضیح بدي، من اون چی رو که باید  :با عصبانیت فریاد زدم و گفتم

 .نیدم، شنیدممیش

 
یاسی، این چه : در حالیکه رنگش مثل گچ سفید شده و اشکش هم روان شده بودگفت مامان

 .زدنه طرز حرف

 
خونه،از این زندگی  حالم از این: کیفم را برداشتم و در حالیکه به طرف درب می رفتم گفتم

التماسهاي رضا،  ، نه نهحرفهاي مامان . دیگه به هیچ کس نمی شه اعتماد کرد. بهم می خوره
 .نمی تونست دلداریم بده

 
کجا سرتو انداختی و می ري؟ صبر کن هر جا : و گفت جلوي درب، رضا دستمو محکم گرفت

 .خواستی با هم می ریم

 
حالم از این زندگی بهم میخوره، . رضا خواهش می کنم ولمکن، دیگه خسته شدم         -
 .آرامش ندارم هیچوقت

 
 .ري این حال و روز کجا داري میآخه باي          -

 
 .یه جایی که بتونم به آرامش برسم به جهنم،         -

 
 .خیلی خب، بیا با هم بریم جهنم         -

 
لحظه اي چشمم به مامان کهنگران و . کرد و به دنبالش درب ماشین رو باز کرده و سوارم
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در بدبخت وبیچاره بود ولی در بحالش سوخت، چق ملتمس به رضا چشم دوخته بود افتاد و دلم
 .نمی کرد عین حال هم صبور، هیچ وقت گله و شکایت

 
چند .حرکت کرد رضا چند لحظه اي با مامان صحبت کرد، سپس آمد و سوار ماشین شد و

 .کنی یاسی، بس کن چقدر گریه می: دقیقه اي که گذشت آرام گفت

 
ندارم،دلم می خواد  شدم، دیگه طاقت رضا، به خدا خسته: صورتمو به طرفش برگردوندم و گفتم
از زندگی سیر شدم، مگه  دیگه. عذاببکشم  آخه تا کی باید . بمیرم و از این زندگ راحت بشم

قربانی هوسهاي خودش کرد، من و  پس چرا ما رو. ما با میل و رضا ي خودمون به دنیااومدیم
 .نیلوفر چه گناهی کردهبودیم

 
 :لرزید جواب داد  پاك کرد و در حالیکه صدایش می  با دست اشکهامو

 
ولی فکر می کنی با این همه عذاب دادن خودت و مامان، . قبولدارم من همه حرفهاتو         -
 .میشه دردت درمون

 
و نمی تونم به راحتی  نه نمی شه و لی برا منهم، هضم این مسئله غیر قابل تحمل شده         -

 .باهاش کنار بیام

 
نفسم بند آمده و نمی تونم نفس بکشم، چند بار  ک لحظه قلبم تیر کشید و احساس کردمی

 :پرسید رضا نگران. عمیق کشیدم پشت سر هم نفس 

 
 یاسی چی شد؟         -
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 .بکشم نمی تونم نفس: به زور جواب دادم

 
مانتومو باز باالیی  ماشین رو کنار کشید و دریچه کولر را روي صورتم تنظیم کرد و دکمه هاي

 یه کمی بهتر شدي؟: کمی که گذشت پرسید. کرد

 
سرمو به .رضا که خیالش کمی آسوده شد دوباره حرکت کرد. مثبت تکان دادم سرم به عالمت
دادم و چشمامو بستم، ولی آفتاب داغ مردادماه با وجودروشن بودن کولر ماشین  صندلی تکیه
رضا کجا داري می ري؟ : چشمامو بازکردم و گفتم. نفس کشیدن را سخت کرده بود باز امکان
 .برم خونه می خوام

 
 چرا؟         -

 
 .نفسم باال نمی آید، سینه ام سنگین شده با این آفتاب داغ که بهم می خوره         -

 
 می خواي منو تنها بذاري؟: کرد و گفت با مظلومیت سرش را بطرف شونه اش خم

 
حداقل برو خونه خودت، به خدا گرما بدجوري  پس: گفتمبی رمق به رویش لبخند زدم و 

 .کالفه ام کرده

 
این شد یه حرفی، چون اگه بخواي بري خونه خودتون من دلم همه اش  :چشمکی زد و گفت

 .توئه پیش

 
رضا با . تنمبیرون آوردم وقتی به خونه اش رفتیم چون امید هم خونه نبود، بالفاصله مانتومو از

چسبون و تنگه، هم گرما  آخه توي این هواي گرم، ببین چی تنتکردي هم: دیدن بلوزم گفت
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نشسته و دستمو به دستش  روي تختش دراز کشیدم واون هم لبه تخت. رو به خودش می گیره
 رضا براي چی رفتهبودي پیشش؟: گرفت که پرسیدم

 
 .می خواستم با پدر زن آینده ام آشنا بشم: اي مکث کرد و سپس گفت چند لحظه

 
درست روي نقطه ضعفم انگشت گذاشتهبود، با . گرفته ها بلند شدم و صاف نشستم مثل برق

رضا چرا رفتی دیدنش مگه صد بار بهت نگفتم، من پدري بهاون اسم ندارم و  :حرص گفتم
 .پرورشگاهیم خیال کن بچه

 
ي همین خفگی میکردم، برا دوباره سینه ام سنگین شده و نفسم به سختی باال می آمد و احساس

حالمدستپاچه شد و به کمکم شتافت و  رضا با دیدن. یقه لباسمو گرفتم و به سمت جلو کشیدم
 :با عصبانیت گفت

 
 .که این لباسهاي تنگ رو بپوشی چه اجباري داري         -

 
که خوردم کمی بهتر شدم ودوباره دراز  بعد رفت و برام یک لیوان آب آورد، چند قولوپ

لحظه منوبدجوري ترسوندي، صورتت کبود  یه: رم دراز کشید و آرام گفتاون هم کنا. کشیدم
 شده بود، حاال بهتري؟

 
رضا دست گرم و بامحبتش را . برگشتم و سرمو به نشانه مثبت تکان دادم به طرفش به پهلو
حال عجیبی داشت . نوازشم می کرد و با اشتیاق به چشمام خیره شدهبود روي سرم کشیده و
که ملتمسانه چشم به ناجی اش دوختهباشد و بعد هم با چشماي پر از  موند مثل غریقی می

به   نزدیک شد، بدون اینکهمقاومتی از خود نشان دهم با کمال میل  خواهش و تمنایش بهم
 .دادم نیازش پاسخ
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روي صورتش  وقتی چشم باز کردم دیدم رضا گرفته و متفکر به سقف چشم دوخته، دستمو

 به چی فکر می کن؟: مزمه کردمکشیدم و در گوشش ز

 
 .به هیچی: بدون اینکه نگاهم کند گفت نفس عمیقی کشید و

 
اش پیدا بود که اصال خواب به چشمهایش راه  صورتش رو به طرف خودم چرخوندم، از قیافه

 .نیافته است

 
 .نخوابیدي؟ رضا تو: متعجب پرسیدم

 
دقیق شدمپکر و  به صورتش. دادآب دهانش را قورت داد و سرش را به عالمت منفی تکان 

غرق شده؟  رضا تو یکدفعه چت شد،کشتیات: کالفه به نظر می رسید، با نگرانی پرسیدم
 .هیچوقت اینطوري ندیده بودمت

 
براي اینکه هیچوقت خطاي به این بزرگی رو  :با شرمندگی به چشمام خیره شد و گفت

 .مرتکب نشده بودم

 
توش موج می زد صداقت و پاکی بود براي همینبدون تنهاي چیزي که  به چشماش ذل زدم،
رضا، اگهما به هم محرم : کنم سرمو روي سینه اش گذاشتم و گفتم اینکه احساس پشیمانی
جلوي غرایز طبیعی رو که خدا تووجود انسانها گذاشته که نمی . نکردیم هستیم پس کار خطایی

 .گرفت شه

 
 .بودي من امانتحرفت رو قبول درام و لی تو پیش          -
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ابد محکومت می  پس آقاي عزیز به جرم خیانت در امانت بازداشتی به حبس: خندیدم و گفتم
 .کنم

 
دیده منت، براي همینتصمیم گرفتم  به: کمی از اخمهایش را باز کرد و لبخند زنان جواب داد
 .ج کنیمهر چهزودتر با هم ازدوا آخر هفته به مشهد برم تا با خانواده ام صحبت کنم و

 
ازدواج با منو گرفته و ربطی به این موضوع  چون می دانستم رضا از همون روز اول تصمیم به

 :گفتم نداره، به حالت تصنعی اخم کردم و

 
 .پس محکومیت اجباریه         -

 
نه به جان یاسی، چند وقته تصمیم گرفتم که هرچه زودتر  :مثل بچه ها دستپاچه شد و گفت

ولی خوب این . زندگی خودمون و همیشه کنار همباشیم و بریم سر خونهرسما عقد کنیم 
 .کار بشم موضوع باعث شد که خیلی زود دست به

 
 .رفتی دیدنشون چرا، می ترسی یکدفعه خانواده ات ببینن با زن و بچه: خنده کنان گفتم

 
وقت اسمش بهم بده، اون همیشه از خدا می خوام یه دختر مثل خودت رو: ذوق زده جواب داد
 .رو می ذارم دریا

 
بابایی، حاال پاشو بریمبیرون، چون االن اگه : و گفتم بلند شدم و دستمو به طرفش دراز کردم

قیافه و هیجان بینهمتلک بارونت می کنه و تا از زیر زبونت  عمو امید بیا د و تو رو با این
 .ولت نمیکنه نکشه و نفهمه اصل قضیه چیه
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 .نان ازجایش بلند شددستمو گرفت و لبخند ز

 
نمی دونم چرا من مثل اون شور ونشاط نداشتم و . با ذوق و شوق راهی مشهد شد آخر هفته رضا
رضا . روز اول با هیجان به عروسی مون فکر می کردم ودرباره اش حرف می زدم فقط دو سه
ر وقت که رفتن، دوه سه روز اول با شور و حالحرف می زدو لی بعد از چند روز ه هم بعد از
بعد از چند بار . زد بی حوصله بود و وقتیعلتش را می پرسیدم هیچ جوابی نمی داد زنگ می
 .کردن من همدیگه بی خیال شده و پیگیرش نشدم اصرار

 بعد از رفتن رضا با انرژي مضاعف چشم به شب جمعه دوخته بودم، چون که باخیال آسوده می

چون و  مژگان هم پیشنهاد کردمکه همراهم بیاد، بدونوقتی به . توانستم به تولد مهدیه بروم
امروز زودتر  آقاي سعیدي، من میتونم: رئز پنجشنبه پیش بابک رفتم وگفتم. چرایی قبول کرد

 .برم

 
یاسمن، تو هنوز : زنان جواب داد در طول این دو هفته که به نوعی قصد دلجویی داشت، لبخند

 .منو نبخشیدي

 
 .کسی جاي من بود این کار رو نمی کرد هر: تمبا ابروهاي گره کرده گف

 
 .که توي چشمات هست مستقیم می ره توي قلبم لطفا این جوري نگاه نکن، تیري         -

 
جناب سعیدي من نیودم کهاین حرفها رو : پریدم و گفتم نگذاشتم ادامه بده و به میان حرفش
 .مچند ساعتی اجازه بگیر تحویلم بدین، بلکه اومدم از شما

 
 .اگر اجازه ندم: با حالت خاصی جواب داد
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 فکر می کنم این حق هر کارمندي که از کارفرماش چند ساعتی مرخصی: پرویی گفتم با

 .بگیره

 
منبیچاره هستم که  خواهش می کنم خانم خانما، تو کارفرما من هستی و این: خندید و گفت

اربابم دل سنگ و ترحمی  لیافسوس کهو. مثل برده، موس موس کنان دنبال اربابم راه می افتم
 ... به برده حقیرش نمی کنه دریغ از

 
 .، حاال برم یا نه بابک: با حرص گفتم

 
عصبانی می شی وداد می  چرا ارباب: دستش رو روي قلبش گذاشت و با حالت تصنعی گفت

 .فدایاربابش باد برو جانم این تن رنجور غالم. من قلبم ضعیفه، زود می ترسم. زنی

 
توي خونه .محمودي رفتم به زور جلوي خندمو گرفتم و ازش خداحافظی کرده و به طرف آقاي
مامانبرداشتم و داخل نایلکس  چون چند ساعتی بیشتر فرصت نداشتم سریع لباسمو دور از چشم

خونه مژگان خواهم رفت و شب رو  گذاشتم و از اتاق بیرون رفتم و به مامان گفته بودمبه
 .ندکنارش خواهم ما

 
اون زودتر از من در حال آماده شدن بود،موهایش را . رفتم ساعت پنج بود که پیش مژگان
وقتی بیرونآمدم دوتایی با فراغت خاطر . من هم اول به حمام رفتم .بیگودي پیچیده و نشسته بود
 .به خونه مهدیه رفتیم آماده شده و ساعت هشت

 
مژگان بادیدن خونه و . جایی دادند صدر مجلسمهدیه و فري به گرمی تحویلمون گرفتند و در 

دوستت، ببینمامشب می تونم قاپ این فري  بابا عجب شانسی داره: زندگی مهدیه، آرام گفت
 .رو بدزدم
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 .از مهدیه راه و رمزش رو بپرس بعد اول: خنده کنان جواب دادم

 
من و . نماییکردندنورهاي رنگی شرو ع به هنر با شروع ارکستر، چراغها خامو شده و به جاش

مهمانیها نرفته بودیم بههیجان آمده و همراه بقیه مهمانها  مژگان که چندوقتی بود به این جور
 .گارسونها باعثشده بود که حسابی از خودمون پذیرایی کنیم سرگرم شدیم و رفت و آمد

 
ک و با قطع شدنموزی. پایکوبی شده که زمان رو فراموش کرده بودیم اونقدر غرق خوشی و
چون اشتهاي . را نشانمی داد 5/11عقربه هاي ساعت . به ساعت انداختم دعوت به شام، نگاهی
مشغول خوردن بودیم . اي جوجه کباب برداشته و با مژگان گوشهاي ایستادیم زیادي نداشتم ته
 :پسري مو بلند و سوسول بهکنارمون اومد و گفت که مهدیه با

 
 .ستاي خوبمه و خیلی دلش می خواست با شما آشنا بشهدو بچه ها، شري یکی از         -

 
پسر بدي به نظر نمیرسید، پسر . معرفی کردیم و باهم گرم صحبت شدیم من و مژگان خودمونو
با شروعموزیک با هم سرگرم شدیم، . پولدار که بیست و چهار سال داشت یکی یه دونه خیلی
شاد . خودمون پذیرایی می کردیم هم باز ازبا پذیراییگارسونها ما  شده بود  مجلس حسابی گرم

سرخوش به . غرق خوشیبودم که یک نفر از پشت دستش را روي شانه ام گذاشت و شنگول
صورتمو جلو . اوون نور چون حال خوشی نداشتم در وهله اول نشناختمش عقب برگشتم،تو

میکنی؟ خوب تو اینجا چی کار : خنده کنان گفتم. دیدم رضاست بردم ودقیق شدم که
 .وسط کاریکردي اومدي، بیا

 
 :دستش را گرفتم که با صداي دو رگه جواب داد
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 .مانتوتو بپوش برو زود         -

 
 :گفتم خواستم دستم را از دستش جدا کنم که محکم گرفت ، بی حال

 
 چرا دستمو محکم گرفتی؟         -

 
 .اینجا بریم بري اینکه باید از         -

 
ه رضا ولم کن، جان هر کسی دوست داري یه امشب رو         -  .راحتم بذار اَ

 
 :گفت براي بیرون کشیدن دستم تقال می کردم که شري مداخله کرد و

 
 .مگه نشنیدي ، دستش رو ول کن         -

 
 .تو یکی خفه شو: بلند جواب داد رضا با عصبانیت و صداي

 
چون خودش را کنارمون رسوند و با دیدن رضا  نمی دونم تو اون شلوغی مژگان از کجا فهمید
 :گفت از تعجب خشکش زد و رو به من کرد و

 
 .کنید یاسی بیا بریم، زشته پیش این همه آدم جر و بحث می         -

 
حسابیگرفته شده  حالم. رضا هم پشت سرمان آمد. و دست منو گرفت و به دنبال خودش کشید
کردم و شال رو، روي  براي همین با اکراه مانتوموتنم بود، از طرفی هم حال مساعدي نداشتم
پیدا نکردیم چون تو اون اوضاع  فرصت خداحافظیاز مهدیه را. سرم انداختم و با هم بیرون رفتیم
چراغ خیابان تازه قیافه رضا رو دیدم، از  وقتیپایین رفتیم توي نور. کسی به وضوح دیده نمی شد
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حالتی برافروخته به من که وسط  با. ده بودعصبانیت تمامرگهاي گردنش بیرون ز
 :خیابانبالتکلیف ایستاده بودم رو کرد و گفت

 
 .برو سوار شو بریم  -

 
 .تو نمی آیم من با: چون حال خودمم بهتر از اون نبود عصبانی جواب دادم

 
 .شو یاسی، تا اون روي سگم باال نیومده برو سوار         -

 
 هانو کی هستی که من باید حساب کتاب پس بدم،نمی آیم تو اصال          -

 
 .من بدي یایسی امشب بیاد خونه رضا اگه اجازه : مژگان مداخله کرد و گفت

 
 .دست اونه مگه اجازه من: با عصبانیت دندانهامو روي هم فشار دادم و به مژگان گفتم

 
شمادارید چطوري که  ب این وضعی. سوار بشیدمن، شما رو برسونم: رضا با آرامش جواب داد
 .صبح می آي ماشین رو می بري. می خواید رانندگی کنید

 
با ناراحتی درب عقبماشین رو . بدون اعتراض دستمو گرفت و به سمت ماشین رضا برد مژگان
 اونجا هم بدون خداحافظی از.کردم و سوار شدم و تا رسیدن به خونه مژگان چشمامو بستم باز

تازه  وقتی باال رفتیم چند دقیقه اي که نشستیم.منتظر مژگان شدمرضا از ماشین پیاده شده و 
مژگان،  :هوش وحواسم سرجایش اومد وبراي همین متفکرانه به مژگان نگاه کردم و گفتم

 .اونجارو از کجا پیدا کرد. رضا که مشهد بود ازکجا پیداش شد

 
خیلی عصبانی بود، فکر ولی یاسی . نمی دونم هنوز توشوکم، انگار خواب می دیدم         -
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 .فاتحه اتخونده است کنم

 
جایی بهش تعهد ندادم که حاال  من که.. هیچ غلطی نمی تونه بکنه : بی حوصله جواب دادم
 .منتظر عواقبش باشم

 
 .باهاش بهم بزنی یعنی می خواي         -

 
 .فهمیم آره بابا، دیگه خسته شدم، ما زبون همدیگرو نمی         -

 
 :گفتم بشدت درد می کرد، دستمو روي پیشانیم گذاشتم وچون سرم 

 
حالمونو بد جوري  مژگان یه مسکن بهم بده، سرم بدجوري درد می کنه، دیوونه         -
 .گرفت

 
اگه رضا نمی اومدخیلی خوش  ولی یاسی خودمونیم عجب مهمونی بود: مژگان خندید و گفت

اون حالو روزت متوجه من  فکر نکنم باراستی تو ك هسرت با شري گرم بود و . می گذشت
 .باالخره اونجا یکی رو تور کردم بوده باشی، 

 
 نه متوجه نشدم، ببینم تو یکدفعه تو این هیري ویري از: سرخوشی خنده اي کردم و گفتم از

 .کجا پیدات شد

 
 داشتیم، یه لحظه صداي رضا به انگار یه کوچولو باهم فاصله: مژگان خنده کنان جواب داد

 .گوشم خورد براي همین اومدم پیشت

 
دمدماي صبح .اومدن رضا رو بی خیال شدیم و راجع به مهمونی صحبت کردیم دیگه موضوع
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 ظهر قبل از مژگان از خواب بیدار شدو بعد ازشستن دست و صورتم یادداشتی. خوابیدیم بود که

باخبر  ل طوفان زده مامانبراي مژگان گذاشتم و به خونه رفتم تا هر چهزودتر از اوضاع و احوا
با  وقتی خونه رسیدم،. ، چون پیش خودم فکر میکردم االن رضا همه چیزو بهش گفته.بشم

مامان  پس رضا در مورد دیشب به: دیدن قیافه آراممامان نفس راحتی کشیدم و در دل گفتم
 .حرفینزده

 
 دادي؟جواب نمی  یاسی ، دیشب چرا به تلفنت: موقع خوردن نهار ، مامان گفت

 
 چیکار داشتین؟ .تلفنم زنگ نزده بود: به دروغ و به حالت عادي جواب دادم

 
مثل اینکه . جواب نداده بودي رضا کارت داشت، گویا چند بار بهت زنگ زده بود و تو: مامان

 برگشته ندیدیش؟

 
 .اومد، دیدمش آره: به زور لبخندي زدم و گفت

 
تا میس  15رفتم، دقیقا عد از نهار سراغ گوشیمب. مامان دیگه شکر خدا در موردش حرف نزد

روبه گوشه اي پرت  جاي تعجب نداشت چون تو اون سر و صدا که کیفم. کال خورده بود
فهمیده بود که من  نمی دونم رضا چطوري واز کجا. کرده بودم مگه زنگ تلفن شنیده می شد
کردن بازبهم تلفن کنه ولی  واستانتظارداشتم براي بازخ. اونجا رفته بودم، برایم معما شده بود
. بودم دیگه باهاش حرف نزنم هر چند که من تصمیم گرفته. هر چقدر منتظر شدم خبرینشد

پس همون بهتر قطع رابطه  چون این طوري هردومون ناراحت میشدیم و عذاب می کشیدیم ،
 .می کردیم
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بابک  بعد آقایسعیدي همراهساعتی . روز بعد چون کار دستگاهها تمام شده بود، به شرکت رفتم
آمدنش  چند دقیقه اي از. نزدیک یک ماه و نیم بود که به مسافرت رفتهبود. به شرکت آمد

فرصته که  با خودمگفتم، حاال که منو خواسته بهترین. نگذشته بود که به اتاقش احضارم کرد
 .بهش بگم که دیگه قصد کار کردنرو ندارم

 
مثل همیشه به گرمی و مهربانی تحویل گرفت ودعوت به  رفتم، و با این تصمیم به اتاقش

که سرپا در کنار میز پدرش ایستاده بود،آمد و درست  وقتی نشستم بابک. نشستن کرد
دخترم چیکارمی کنی با زحمتاي ما، تو : قرار داد و گفت آقاي سعیدي خطابم. روبرویم نشست

نیم . م از کارت تعریف می کردکه خیلی راضی بود ومدا بابک. این مدت حسابی خسته شدي
دو کالم حرف زدن . ایشون لطفدارن، من کار خاصی نکردم :نگاهی به بابک انداختم و گفتم

 .که خستگی نمی خواد

 
خانم عزیزي، تواضع و فروتنی شما، منو تو این مدت حسابی : به حرف آمد و گفت بابک
 .کرده، واقعا نمی دونم چطوري ازتون تشکر کنم شرمنده

 
 .کنم، من کاري نکردم خواهش می: یلی کوتاه جواب دادمخ

 
خودتون تشریف آوردید باید  آقاي سعیدي، حاال که: سپس رو به آقاي سعیدي کردم و گفتم

 .ندارم خدمتتون عرض کنم که من دیگه قصد کار کردن رو

 
 چرا دخترم؟: آقاي سعیدي با حیرت پرسید

 
بینم لحظه اي به بابک نگاه کردم وچون رنگ به توي صورت بابک ب براي اینکه آثار حرفمو
 .نمی دونم، دلیل خاصی نداره: جواب دادم رنگ می شد، فاتحانه
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عزیزي تو این مدت خیلی خسته شدن و هر روز تا  من که گفتم خانم: بابک هم آهسته گفت
 .دیروقت همراه ما بودن

 
ی و یه حال و هوایی عوض حاال شما چند روزي برو مرخص: سعیدي هم در جوابش گفت آقاي

 .تصمیمت عوض شد بکن شاید

 
: ناراحتی به خودمگرفتم و گفتم از کنف شدن بابک احساس خوشایندي بهم دست می داد، قیافه
گیري منداشته باشه ولی به خاطر  فکر نمی کنم چند روز مرخصی رفتن هم تاثیري در تصمیم

 حاال با من امري ندارید؟. میرسم گل روي شما چشم، بعد از چند روز دوباره خدمتتون

 
 .برس نه عزیزم، برو به کارت: آقاي سعیدي

 
آبو تاب برایش  بالفاصله از اتاق بیرون آمدم و پیش مژگان رفتم؛ جلوي میزش ایستاده و با

 بریممسافرت؟ حاال مژگان می آیی چند روزي: در آخر هم گفتم. تعریف کردم

 
 .مرخصی ندارممن که : مژگان با ناراحتی جواب داد

 
 .خوب برو بگیر: کنان گفتم خنده

 
می شناسی یک لحظه اگه از دنده چپ  اگه بگگم مرخصی میخوام، اون نره غول رو که: مژگان

 .بیرون بلند شده باشه با اردنگی میندازه

 
 .غلط می کنه، سگ کی باشه: خنده اي کردم و گفتم
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بابک در حالیکه دستاشزیر بغلش . خیدبابک نگاه هردومون به سمت درب چر بل شنیدن صداي
دستتون درد نکنه، مرخصی شما خانم غیاثی باشدشیرینی من براي شما تا : گفت قالب کرده بود

 .شیرین بشه دهنتون

 
 .باشید شیرین کام: مژگان از رو نرفت و با پرویی جواب داد

 
 :گفت مژگان تا اینو گفت پقی زدم زیر خنده که بابک خیره خیره نگاهم کرد و

 
 .نمی گیرم خنده هاتون هم مثل خودتون قشنگه، براي همین حرفات رو به دل         -

 
که حرفهاي خودش  کسی که فالگوش واي می ایسته مسلمه: درحالیکه می خندیدم جواب دادم

 .رو می شنوه

 
 .کجا می خواید برید حاال: بابک که خیلی سمج بود از رو نرفت و گفت

 
 .مراه ما میخواي بیاينکنه ه         -

 
 .شمال تو این فصل مزه می ده: اینکه بابک جواب بده مژگان گفت قبل از

 
 گرماش؟: مسخره جواب داد بابک با حالت

 
 .پر نمی زنه نه خلوت بودنش، آخه تو گرما، مگس سمج و مزاحم: مژگان

 
 برین؟ حاال کجاي شمال می خواین: بابک که خیال نداشت از رو بره پرسید
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 .خزرشهر: مژگان

 
 .نمی دن خدا رو شکر اونجا هر خرمگسی رو راه: آهسته گفتم

 
 .خوش بگذره امیدوارم بهتون: نمی دونم نشنید یا خودش را به نشنیدن زد، چون گفت

 
 :خندیدیم و مژگان گفت و بالفاصله اتاق را ترك کرد، بعد از رفتنش هر دومون بلندبلند

 
 .هردومون اخراج بشیم فکر کنم وقتی برگردیم. یمشوخی ، شوخی، چقدر بارش کرد -

 
 .نزنه بهتر ، تا اون باشه دیگه بیشتر از کوپونش حرف -

 
موبایلم تماس گرفته  راستی تو با رصا چیکار کردي، می دونی اون شب چند بار با خونه و -
 .بود

 
که ما به درد هم من به این نتیجه رسیده فکر کنم اون هم مثل. هیچ، با هم دیگه حرف نزدیم -

 .خود عیسی به دین خود، موسی به دین. نمی خوریم 

 
خورده دیگه هم  نمی دونم بهتره زود تصمیم نگیري و یه: مژگان چشماشو تنگ کرد و گفت

 .فکر کنی

 
دو موضوع فکر می کنم و نظر نهاییمو  باشه وقتی برگشتیم در مورد هر: لبخند زنان جواب دادم

 .می دم

 
* 
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سمت خزر شهر به راه افتادیم و به خاطر خلوت بودنجاده قبل از ظهر  بعد دوتایی بهصبح روز 

. بخاطر شرجی بودن هوا مسافر زیادي نبود واغلب ویالها خالی از سکنه بود .به اونجا رسیدیم
. به نگهبان اطالع داده بودبراي همین وقتی رسیدیم تر و تمیز و خنک بود مژگان از قبل
با شور و . کردیم و بهسراغ آشپزخانه رفتیم تا یک لقمه غذایی آماده کنیمعوض  لباسمون رو

مژگان به .دوتاییغذا رو آماده کرده و روي میز چیدیم که صداي زنگ درب بلند شد حال
: رفت، چند دقیقه اي طول کشید چون منتظر کسی نبودیم بلند صدا کردم وگفتم سمتدرب
 کیه؟ مژگان

 
موذیانه خندید و  بابک. ی بده، همراه بابک جلوي درب ظاهر شدندقبل از اینکه مژگان جواب

 .خرمگس مزاحم: گفت

 
مگس هاي مزاحم هم می تونن اینجا : ادامه داد وقتی حیرتم را دید. هاج و واج نگاهش کردم

 .لونه داشته باشن

 
خواستم رویصندلی . درسته، مهمون ناخونده اي ولی باز هم خوش اومدي :خندیدم و گفتم

اختیار یاد رضا در خاطرم زنده شد و نگاهی به سر تاپایم انداختم، چون تاپ و  نشینم که بیب
 مژگان براندازم کرد و بعد. تنم بود بالفاصله سراغ ساکم رفته و لباسمناسبی تنم کردم شلوارك

 .گناه مننیست، تقصیر دله: زیر لب زمزمه کرد

 
هش کردم و روي صندلی نشستم وبراي ولی چپ چپ نگا با این که حرف دلم رو زده بود

بدجوري . چیزي بخورم، غذا از گلویم پاییننمی رفت ولی مگه می تونستم. خودم غذا کشیدم
این پانزده روز یکباراون هم با اون حال و روز چند  بهش عادت کرده بودم مخصوصا که در

تاده بود و مدام به دلمبدجوري به تب و تاب اف. نشده بودم دقیقه اي بیشتر موفق به دیدنش
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یاسی، فراموشش کن شما دوتا، تافته جدا بافته اي هستین و به :گفتم خودم نهیب می زدم و می
 .نمیخورین درد هم

 
آمدن من، تو رو خیلی  یاسمن انگار: در این فکر و خیال بودم که بابک به حرف آمد و گفت

 .ناراحت کرد

 
نه چرا ناراحت بشم، دو سه ساعتی می تونم  :سرمو بلند کردم و لبخند تصنعی زدم و گفتم

 .تحملت کنم

 
 .راضیم به رضاي تو :بابک مایوس جواب داد

 
باید از دستش در بري، وگرنه  اگه به رضاي این راضی باشی: مژگان بلندبلند خندید و گفت

 .خفه ات می کنه

 
بیاختیار خنده رو مورد کدام رضا بحث می کنه براي همین  متوجه منظور مژگان شدم که در

نهار، بابک بلند و شد و رفت وما هم بعد از رفتن اون براي  ساعتی بعد از. لبام مهمان شد
وقتی سرجایماندراز کشیدیم باز یاد و خاطره رضا در ذهنم زنده . رفتیم استراحت به اتاق خواب

. ل رفتیمعصر نزدیک غروب به ساح. جایم غلت زدمکه عاقبت به خواب رفتم اونقدر سر. شد
روي شنها نشسته و به دریا خیره . دیدندریا تصویر رضا جلوي چشمام زنده شد اونجا هم با

وسوسه شدم تا با رضا تماس بگیرم، شماره اش رو هم گرفتم ولی قبل ازآنکه  لحظه اي.شدم
 :مژگان نگاهم کرد و گفت. پشیمان شدم سلکت کنم

 
 بزنی؟ می خواستی به رضا زنگ         -
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 .اوهوم         -

 
 پس چرا پشیمان شدي؟         -

 
مژگان باید فراموشش کنم،نمی خوام : روي شونه مژگان گذاشتم و آهی کشیدم و گفتم سرمو
 نمی خوام یه یاس دیگه. چند سال با یه بچه ، نادم و پشیمان دوباره به خونهبرگردم بعد از

 .وحشی بار بیاد

 
 .دارین ولی شما همدیگر رو دوست         -

 
 حلوا، حلوا کردن که دهن شیرین نمی شه، نمی تونیمتا آخر عمرمون یه جا بشینیم و به با    -

 .همدیگه خیره بشیم و بگیم من، تو رو دوستدارم و این تنها الزمه زندگیه

 
 اونوقت مثل انسانهاي اولیه برید توي غار زندگی کنید که دور از هم: خندید و گفت مژگان

 یاسی؟. ا هم تفاهم داشته باشینباشین تا ب

 
 .جانم         -

 
یه لحظه فکر کن بعد ازچند سال می خواین بیاین شهر، می بینیم سه انسان اولیه با          -
 .راه افتادنتوي شهر برگ

 
حرف درست و حسابی می  خیلی مسخره اي، من هم فکر کردم یه: پشت گردنش زدم و گفتم

 .خواي بگی

 
و به واقعیت ها بیندیشیم،بابک بود براي  مجبور شدم از خیاالتم دست بکشم با صداي تلفن
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 .بیا تو حرفبزن خرمگس مزاحمه: گفتم همین بی حوصله گوشی رو بطرف مژگان گرفتم و

 
مگه من منشی تو هستم که هر وقت حوصله  برو بابا،: با دستش گوشی رو پس زد و گفت
 .نداشته باشی بجات حرف بزنم

 
عیب نداره جواب می دم حتما می خواد بیاد پیشمون، : بطرف گوشم بردم و گفتم گوشی رو
 .و یه خورده سر به سرش بذاریم و بخندیم بذار بیاد

 
 شما کجا هستین؟: فورا پرسید جواب دادم، بعد از سالم و احوالپرسی

 
 .لب ساحل         -

 
 .دوباره چند ساعتی تحملم کنی می تونی         -

 
 .ندارم چاره اي غیر از این: و گفتم خندیدم 

 
     .مرسی، پس اومدم: اون هم خندید و گفت

سال خودش بود و همین  چند دقیقه اي بیشتر طول نکشید بابک با پسري که تقریبا هم سن و
بابک شاد و شنگول . شدیم به احترامشان بلند. طور با یک دختر کم سن و سال، خودشو رسوند

  :سپس روبه آنها گفتنگاهی به ما کرد و 

  .یاسمن و مژگان از دوستان من هستند         -

  .خوبمه خواهرم روشنک و شادمهر یکی از دوستان: و سپس رو ه ما کرد و گفت

چرا نگفتی ما از : که کنارم نشسته بود گفتم وقتی همگی روي شنها نشستیم ، آرام به بابک
  .کارمندانت هستیم
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ارباب منی و من برده  مگه ثابت نکردم که تو: ه شده بود جواب داددر حالیکه به صورتم خیر
  .حقیر، این همه راه رو براي همین اومدم

. چشمام پر ازاشک شد با یاد عید، که رضا از مشهد به خاطر من اون همه راه رو اومده بود
اشکامو کردن بابک فورا  سرمو رو پاهام گذاشتم تا کسی متوجه حال دگرگونم نشه و با صدا

  چیزي می خواستی بگی؟: پرسیدم پاك کردم و سرمو بلند کردم و به دریا خیره شدم و آرام

  .تاریک شده، اگه موافق باشین بریم شام بخوریم می گم هوا کامال: بابک

  /ببین نظر بقیه چیه نمی دونم،         -

ویالي اونها برویم و  که بهبابک نظر بقیه رو هم پرسید، همگی موافق بودند و قرار بر این شد 
روز . ویال برگشتیم نیمه هاي شب بود که به. بابک و شادمهر زحمت پختن کباب رو بکشن

روز سه شنبه بدجور  .بعد رو هم به این ترتیب سپري کرده و تا پاسی از شب با هم بودیم
می زدم و  با خودم حرف کالفه بودم و همه فکر و ذهنم پیش رضا بود، مثل گم کرده اي مدام

کردم، به محض شنیدن صدام  براي همین عصر خودم به بابک تلفن. نمی دونستم چی کار کنم
  .به به، آفتاب از کدوم طرف دراومده: گفت

  .از اون طرفی که همیشه در می آد: بی حوصله جواب دادم

  /بکنی چه انگیزه اي باعث شده تو یادي از من         -

  .بودیم اینکه دیشب با همبابک مثل : با حرص گفتم

باهم باشیم ولی دلیل تلفن تو برام جالب شده که  اینو که می دونم چون خودم خواستم که    -
  .کارا بکنی بدونم چه چیزي باعث شده تو از این

  بودم ازتون تشکر کنم چون ما فردا صبح می ریم زنگ زده: براي اینکه حالش رو بگیرم گفتم

  .تهران

  شده؟ چی چرا،: فتهول کرد وگ

  .مرخصی مون تمام شده         -
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می آیم اونجا منتظرم  خیلی خوب، من با بچه ها: چون می دونست چقدر لجوجم فورا گفت
  .باش

  :مژگان رفتم و ماجرا را برایش گفتم و در آخر اضافه کردم بعد از قطع کردن گوشی پیش

  ببینیم چی می گه؟مژگان خودمونو ناراحت نشون بدیم،          -

  .بذاریم آدم کیف می کنه خوب کاري کردي، بذار یه خورده دیگه سر به سرش         -

شما می خواید برید : وقتی نشستند روشنک گفت. تایی آمدند نیم ساعتی طول نکشید که سه
  .شده بودیم و می خواستیم با هم باشیم تهران، ما تازه با هم دوست

ما هم خیلی دلمون می خواد با هم باشیم ولی چه کنیم ه دو سه : واب دادمتصنعی ج با ناراحتی
  .بیشتر مرخصی نداشتیم و باید از فردا سر کار باشیم روز

  مگه شما کار می کنید؟: روشنک

  .آره :مژگان

  .چرا، شما که نیازي ندارید: شادمهر

  .براي اینکه بیکار نگردیم         -

  .بگیرید مرخصی  تونین زنگ بزنین و این دو روز رو هم خیلی بد شد، می : روشنک

نه نمی شه رئیسمون : مید اد انداختم و گفتم نگاهی به بابک که در سکوت به حرفهاي ما وش
  .نرسونیم اخراجمون می کنه خیل بداخالقه و اگه فردا صبح خودمونو

  چیه؟حاال کارتون : مهربانی بود با ناراحتی گفت روشنک که دختر ساده و

  .من آبدارچیم ، یاسی هم نظافت چیه و زمین رو تی می کنه: مژگان

. شادمهر با ناباوري نگاهمان کردند تا مژگان اینو گفت بابک زد زیر خنده و روشنک و
مگه می شه با این دك و پز این  شما دروغ می گین،. ما رو دست انداختین: روشنک گفت
  .همه اینها بهانه است. کارا رو بکنید

  .سه روز مرخصی داشتیم به جان روشنک، من و مژگان کار میکنیم و همه اش         -
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آخه این  بابک تو شرکت خودمون براي اینا کار نیست،: گفت روشنک به بابک نگاه کرد و
  .نیست کارا در شان این دو تا

ن حسابدار تا شما رو دست انداختن، مژگا این دو: بابک همانطور که می خندید جواب داد
  .شرکت و یاسمن مسئول قسمت فروشه

واقعا دستتون : خندید گفت روشنک بالش کنار دستش را بطرفمان پرت کرد و در حالیکه می
  .درد نکه، دو ساعته ما رو سر کار گذاشتین

سه روز  بابک خان ، مگه به ما: مژگان چشماشو گشاد کرده و رو به باك کرد و گفت
  مرخصی ندادي، هان؟

  .چرا: بابک

بهش می گم بابک صبر کن  .پس بگو بابک چرا اول هفته هوس مسافرت کرده بود: شادمهر
  .بریم، پس آقا قرار داشت آخر هفته پنجشنبه و جمعه بریم، می گه نه همین امروز باید

  .نداشتیم، ما هم فکر نمی کردیم بابک رو اینجا ببینیم اتفاقا قرار: مژگان

هستن و از شنبه  دت به بابا زنگ برن و بگو که مژگان و یاسمن با مابابک پس خو: روشنک
  .می آن سرکار

رفتم و به مامان زنگ زدم که مامان پشت تلفن شروع کرد به جر و بحث  همان موقع به اتاق
مامان چرا بیخودي اعصاب هردومون رو خرد : آخر سر گفتم  مرافعه،  دعوا، بعد از کلی. کردن

  .جمعه می آم میکنی؟ من روز

  .غلطی خواستی بکن برو هر: مامان با عصبانیت جواب داد

  :حالم گرفته شد و با خودم گفتم .و گوشی رو بالفاصله محکم کوبید

. براي خودم خونه می گیرم، دیگه خسته شدم از بس مثل بچه ها اجازه گرفتم  اگه برم تهران -
اجازه بگیرم، خودم کار می کنم پس  می کنه عهد بوق که براي هر کاري ازش مامان فکر
  .حمایت مامان ندارم نیازي به
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چرا اینجا نشستی؟ چرا اخمهات تو همه، نکنه : آمد و گفت توي فکر بودم که مژگان به اتاق
  با رضا حرف زدي؟

اطالع بدم که جمعه می رم که اون  می خواستم بهش. نه بابا، با مامان حرف می زدم         -
  .همیشه حالگیري کردهم مثل 

  .منتظر ما هستن بی خیال شو بابا، پاشو آماده شو با هم بریم کارتینگ، اونا         -

روزهاي بعد هم با . آماده شده و با هم به کارتینگ رفتیم  باز نقابی از ادي بر صورتم زدم و
ظهر با  روز جمعه نزدیکک. شدیم و حسابی هم خوش می گذشت بابک اینا دور هم جمع می

قبل از . توي رستورانی بین راه نگه داشتیم تا غذا بخوریم هم به سمت تهران حرکت کردیم و
وقتی بیرون اومدم بابک . براي شستن دستامون به دستشویی رفتیم اینکه داخل رستوران برویم
مثل بچه ها دستاشو تو آب کرده و بازي می کند، آهسته نزدیک  کنار حوض آب دوال شده و

  .دادم که با کله تو حوض رفت و از پشت محکم هولش شدم

وقتی سرش رو بیرون آورد با دیدن من دنبالم . شده بود، قاه قاه خندیدم باالتنه اش کامال خیس
نمیدونم از کجا پارچ آب پیدا کرد و فورا پر از . یاسمن، اگه جرات داري وایسا :کرد و گفت
با سر و صدا دنبال هم می کردیم، لحظه اي چشمم جلوي رستوران . و به رویم پاشید آب کرد

 فورا به سمتش دویدم و سنگر گرفتم، چون بلند بلند. مژگان افتاد که تلفن حرف می زد به

حرف می زدیم و می خندیدیم یک دفعه مژگان دستش را روي دهانم گذاشت و چپ چپ 
عوض کردن لباسش  بابک با این حرکت مژگان، دست از شوخی برداشت و براي. کرد نگاهم
اون هم چند لحظه اي صحبت . با تعجب به حرفهاي مژگان گوش کردم. ماشین رفت به سمت

  :خداحافظی کرد، چون تنها بودیم بالفاصله پرسیدم کرده و سپس

  مژگان کی بود؟         -

  .رضا بود: گره کرده جواب داد با ابروهاي

یاسی صداي خنده تو و . زنگ زده بود ببینه چرا صبح نرفتم: ادامه داد مبهوت نگاهش کردم که
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  .شنید بابک رو

. شور افتاد چون مژگان به فکر فرو رفته بود با نزدیک شدن روشنک دیگه ادامه نداد، دلم به
بعد . بدل شده میان مژگان و رضا رو می فهیمدم دلم میخواست زودتر تنها شده و حرفهاي ردو

  :بالفاصله گفتم ذا وقتی سوار ماشین شدیماز خوردن غ

  گفت؟ مژگان، رضا چی می         -

تهران نیستم، اون هم دیگه نپرسید کجایی و  وقتی پرسید که چرا امروز نرفتم بهش گفتم    -
تا صداتونو شنید بالفاصله . تو و بابک بلند شد همون لحظه صداي هرهر و کرکر. با کی هستی

باور کن یاسی به تته پته افتادم چون اونقدر صداتون  .اسی، اون پسره کیهپرسید اون صداي ی
بدجوري عصبانی شد، وقتی دید حرفی نمی زنم گفت با هم  .بلند بود ه نمی دونستم چی بگم

فقط تونستم بگم نه رضا اشتباه فکر میکنی و . پسرش اون پسره هم، دوست. هستین، آره
  .رو گذاشت یبالفاصله رضا خداحافظی کرد و گوش

هنوز هیچی نشده . رضا نمی تونیم با هم بسازیم مژگان دیدي گفتم من و: آهی کشیدم و گفتم
خودت . که قرار باشه زیر یک سقف زندگی کنیم این همه جر وبحث می کنیم، واي به روزي
  .رفتار می کردم شاهد بودي توي این هفته من چطوري با بابک

شاید اگه من هم در موقعیت تو قرار می . حق با توئه آره: فتمژگان حرفم را تاکید کرد و گ
زدم، چون خودمم عادت ندارم با دوستام با احتیاط رفتار کنم و  گرفتم رابطه مو با رضا بهم می

  .خودمونیم خیلی باهاشون راحت و

این طوري خیال هردومون آسوده  حرف میزنم، وقتی رسیدیم تهران می رم باهاش         -
  .همیش

 از مژگان خواستم منو به خونه رضا برسونه تا. هفت و نیم بود که به تهران رسیدیم ساعت

  .باهاش حرف بزنم
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 به محضشنیدن صداي. چند لحظه اي طول کشید که امید جواب داد  وقتی زنگ را فشار دادم،

 .سالم ، امید میشه به رضا بگی چند دقیقه اي بیادپایین: امید گفتم

 
 باالخره اومدي سراغ مجنون، ولی حیف یه خورده دیر اومدي و مجنون. خیر باشه سالم، :امید

 .خونه نیست

 
 .منتظرم امید اصال حوصله شوخی ندارم، بگو بیاد پایین: بی حوصله گفتم

 
باال،ولی به جام  می بینم حوصله نداري وگرنه تشریف می آوري: امید خنده کنان جواب داد
خودتو برسونی  اگهزودتر.ه دیدن دوست دخترش ، بیمارستانرفت. یاسمن رضا خونه نیست
 .مچش رو می گیري

 
 .راستشو بگو ممنون از راهنماییت، ولی لطف کن         -

 
دروغ می گم یا نه، رفت دنبالش  برو بیمارستانببین. ا دیوونه ، من که دارم قسم می خورم    -

 .گنجیشکمفت سنگ مفت،. تا با هم برن بیرون

 
 .مرسی من رفتم         -

 
چرا که به این ترتیب هم دروغهاي رضا برمالمیشه و هم  از حرف امید لحظه اي خوشحال شدم

چون . ولی همان لحظه حسادتبدجوري دلمو آتیش زد مون بود، بهانه اي براي بهم زدن رابطه
. بیمارستان رفتم خودمو به خیابان رساندمو سریع دربست گرفته و به مژگان رفته بود بالفاصله

با خودم گفتم . ولی اونجا نبود محوطه بیمارستانچشمم دنبال رضا می گشت، وقتی رسیدم توي
 از.قدمهایم را تند کرده و سریع به اورژانس رفتم، اونجا هم نبود. دنبالش بهداخل رفته حتما به
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 دن؟محمدیهنوزنیوم روي ناچاري به ایستگاه پرستاري رفته و گفتم ببخشید، دکتر

 
 .اومدن چرا: پرستار که دختر جوانی بود سرش را باال گرفت و گفت

 
 پس کجا هستن؟: در حالیکه قلبم به تندي می طپید پرسیدم

 
 :موشکافانه نگاهم کرد و به سمتی از سالن اشاره کرد و گفت پرستار

 
 ...هستن، باید چند لحظه اي منتظرشون اونجا         -

 
وقتی نزدیک . بمانم به سمتی که اشاره کرد به راه افتادم حرفهاي پرستاربدون اینکه منتظر بقیه 

 :می گفت شدم صدایش به گوشم خورد که

 
 .حاال دستتو بده به من خوب خانم خانما،         -

 
چطوري خودمو اونجا رسوندم و با دیدنش وا رفتم، چون باالي سر دختربچه اي بود و  نمی دونم
ک لحظه سرش را چرخاند و با دیدنم ماتشبرد و دست از معاینه ی. معاینه می کرد داشت
رضا . خانمی هم که به گمانم مادر بچه بود با اینحرکت رضا برگشت و نگاهم کرد .برداشت
دختر بچه . سالم کرد و من هم سالم کردم و رضادوباره مشغول معاینه دختر بچه شد آهسته
 :پیچید و ملتمسانه به رضا گفتزبانی بود که از دل در دبه خودش می  شیرین

 
 .دکتر تو رو خدا یه کاري کن دلم زود خوب بشه، دارم میمیرم         -

 
 خدا نکنه، از آمپول هم می ترسی؟: رویش لبخند زدم و گفتم ناخودآگاه به
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 .نه، نمی ترسم: اش جواب داد با لبهاي غنچه شده

 
داروها رو از داروخونهبگیر و بیار تا  این: رضا نسخه اي نوشت و به دست مادرش داد و گفت
 .بشه زودتر آمپولش رو بزنیم تا این خانم خوشگله خوب

 
 اومدي؟ براي چی: بعد از رفتن مادر بچه، وقتی تنها شدیم رضا با اخم پرسید

 
ایاحساسم فوران  لحظه. زد به چشماش نگاه کردم، چشماش برعکس قیافه اش برق شادي می 

 :وگفتم ورتش رو ببوسم که زود بر خودم حاکم شدهکرد، می خواستم ص

 
 .اومدم باهات حرف بزنم         -

 
 قهر هستی؟ با هم: دخترك خنده کنان گفت

 
 چیه؟ اسمت :بی اختیار به همدیگه لبخند زدیم و من نگاهش کردم و گفتم

 
 .عسل: خنده کنان جواب داد

 
را به دست رضا داد اون هم نگاهی کرد  پالستیک داروها همان لحظه مادر عسل به داخل آمد و

 .رو بزنن االن می گم بیان و آمپولش: وگفت

 
خودت بزنی،تا کمتر  رضا نمی شه: چون خاطره بدي از اون بیمارستان داشتم با ناراحتی گفتم

 .دردش بگیره

 
موقع رفتن عسل که چهار پنج ساله . را زد رضا لبخند زنان نگاهم کرد و خودش آمپول عسل
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 .صورتت رو بیار جلو: گفت بود

 
 :گفت وقتی صورتمو جلو بردم، گونه ام را بوس کرد و. کردم حرفی می خواد بزنه خیال

 
 .هم خوشگلی هم مهربون         -

 
 .تو هم خیلی خوشگلی :من هم صورتش را بوسیدم و گفتم

 
 :د و گفترضا باز هم اخم کر بعد از رفتن آنها،. عسل و مادرش خداحافظی کرده و رفتند

 
 .بریم بیرون         -

 
رفتیم و در گوشه اي که محل رفت و آمد نبود روي نیمکتینشستیم، هر دومون  با هم به حیاط
کرده و به جایش   نمی دونستم چه جوري بهش بگم ، چون عصبانیتمفروکش  .ساکت بودیم

 خوش گذشت؟: که رضا به حرف آمد و باطعنه گفت محبت قل قل می کرد

 
چه سوال احمقانه اي کردم، خوب از خنده : زد و گفت ز اینکه جوابی بدهم پوزخنديقبل ا

 .گذشته هاتون مشخص بود که خیلی خوش می

 
ایراد  آره خوش گذشت، مخصوصا که تو نبودي هی: چون حرصمو در آورد جواب دادم

 .بگیري

 
 بگی؟ این همه راه رو اومدي که اینا رو: برافروخته شد و گفت

 
زبونهمدیگر رو  نه اومدم بگم ما به درد هم نمی خوریم چون: صورتش خیره شدم و گفتمبه 
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عذاب ارمغان دیگه اي  و بین عقایدمون فرسنگها فاصله است و ادامه این رابطهجز. نمی فهیم
 .برامون نداره

 
حرفهام تمام شد چند لحظه اي بهت زدهنگام کرد و  وقتی. رضا مات و مبهوت نگام می کرد

 .پایکس دیگه اي در میونه: و زیر لب زمزمه کرد س آهی کشید و سرش را پایین انداختسپ

 
با دستم چونه اش را گرفته و سرشرا باال آوردم و . سرازیر شد از معصومیتش دلم لرزید و اشکم

تو رو خیلی دوست دارم چون تنهامردي هستی که تو زندگیم بهش  نه به جان رضا، من: گفتم
 .اطمینان کردم

 
 یاسی، به خاطر اون شب ازم ناراحتی؟: جایش بلند شد و بغلم کرد و گفت از

 
دلم نمی خواست از گرماي تنش محروم بشم ولی براي اینکه هردومونواز جهنم خالص  با اینکه
ی رضا، خواهش م: جدا کرده و گریهکنان گفتم احساسم غلبه کردم و خودمو ازش  کنم بر

 .رو چال کنهمین ا احساسات  کنم تو هم

 
: بیرون دویدم، از پشت سر صدام کرد قبل از اینکه فرصت حرف زدن رو پیدا کنه به سمت

 .یاسی، خواهش می کنم وایسا

 
نگاه نکردم، لحظه سختی برایم بود و باید هر چه زودتر خودمو بهخونه می  به پشت سرم
 ه، تلفنم را هم خاموشماشین اشکامو پاك کردم تا مامان پی به حال زارمنبر داخل. رسوندم

 .کردم
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بهبهانه خستگی به اتاقم  چند دقیقه اي نشستم و بعد وقتی به خونه رسیدم به زور لبخند می زدم،
  .خوابم برد وقتی تنها شدم بی محابا اشک می ریختم وهمانطور هم. رفتم

از  کمیبرایاینکه . صبحوقتی با صداي زنگ ساعت چشم باز کردم، بی رغبت از جایم بلند شدم
مژگان  وقتی. کسالتم کاسته بشه به حمام رفتم و سپس صبحانه مختصري خورده بهسر کار رفتم

 :آمد فورا پرسید

 
 چیکار کردي، بهش گفتی؟         -

 
اینطوري هردومون از عذاب کشیدن راحت . گن مرگ یک بار شیون هم یکبار می آره،    -

 .فراموش کردنش خیلی سخته شدیم ولی مژگان

 
 .دونم می: چشماي مژگان پر از اشک شد و گفت

 
سربراي تسکین  اینو گفت و سریع از اتاق بیرون رفت، بعد از رفتنش خیل فکر کردم و آخر

نبینیش فراموشش  رضا هم مثل اوناي دیگه ست، چندروز که. اینقدر فکر نکن: دل خودم گفتم
 .می کنی

 
کاریم به پایان رسید کیفمرا برداشتم و بی  تعصر وقتی ساع. و با این امید مشغول به کار شدم

با اینکه از . ساختمان بهانتظارم ایستاده بود، افتاد حوصله پایین رفتم و چشمم به رضا که جلوي
جلو رفتم و سالم کردم اون هم سالم کرد . خودموناراحت نشان دادم دیدنش خوشحال شدم ولی

 .منه که حرفهامو بزنم امروز همنوبت :و گفت

 
مگه تو شنبه ها : بالفاصله پرسیدم وقتی سوار شدم. ي تکان دادم و دنبالش به راه افتادمسر
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 بیمارستان نمی ري؟

 
 .مگه جمعه ها من خونه نیستم :لبخند زنان جواب داد

 
 .چرا: با ابروهاي گره کرده گفتم

 
نیومدي با وقتی دیدم روزسه شنبه و دیروز هم . من نمی دونستم تو عجول تر از منی خوب    -
از بچه ها هماهنگ کردم و جامونو عوضکردیم، چون می دونستم تنها جایی که می تونم  یکی
 .بندازم اینجاست گیرت

 
 .حاال چی می خواستی بگی         -

 
می خواستم بگم یاسی خانم، منخیلی دوست : گرفت و محکم فشار داد و گفت دستمو به دستش
 .چیک به راحتی ازت نمی گذرمخاطر سر مسایل کو دارم و به همین

 
رضا چرانمی خواي قبول کنی دنیاي ما . جون هم انداخته همین مسایل کوچیک ما رو به    -

با تو کنار بیامباید تا آخر عمر تو خونه بشینم، در غیر اینصورت  من اگه بخوام. باهم فرق میکنه
تو حاضري بخاطر . و دعوا کنیممیل تورفتا ر کنم هر روز باید با هم جنگ  چون نمیتونم مطابق

 ازاعتقاداتت بکشی؟ من دست

 
اونوقت نابود میشم ولی از خیلی  نه از اعتقاداتم دست نمی کشم چون  :آهی کشید و جواب داد

 .چیزهاي دیگه دست کشیدم

 
 چی؟ از حدیث؟ مثال از         -
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طفلکی . بودي نهبه خاطرمنرفته  پس دیروز به خاطر حدیث بیمارستان: و با ناراحتی ادامه دادم
 ...البته دیگه ربطی به من. امید پس دروغ نمی گفت که با دوست دخترت قرار داشتی

 
دروغ امید و باور میکنی، ولی من که تا  ببینم تو حرفهاي. امید غلط کرده: رضا خندید و گفت

چرا ناراحت  اگه دیگهبه تو ربطی نداره پس در ضمن. به حاال بهت دروغ نگفتم باور نمی کنی
 .شدي

 
 ...خواهش می کنم دیگه دنبال من نیا، چون که رضا: آه بلندي کشیدم و گفتم

 
 چون که چی؟ :نتونستم ادامه بدم رضا پرسید

 
 .هیچی         -

 
یاسی اون پسر کیهکه باهاش : نسبتا بلندي گفت رضا که سعی می کرد آرام باشه با صداي
 .اون شب باهاش بودي نیه کهمسافرت می ري، می گی می خندي، همو

 
اعتماد نداري،اونوقت می خواي یک  رضا تو هنوز به من  :از کوره در رفتم و باعصبانیت گفتم
 .گفت مناون شب اونجا میرم ببینم به تو کی. عمر با من زیر یک سقف زندگی کنی

 
صداي تلفن رو نیستین فهمیدمجایی هستین که  من وقتی به تو و به مژگان زنگ زدم دیدم    -

یادداشتمنوشته بودي جاي خودکار توي صفحه بعدي  نمی شنوین، چون آدرس رو تو دفتر
تو . پیشدوستت و اومد اونجا سر بزنم که دیدم حدسم درسته شک کردم حتما رفتی. افتاده بود

یاسی، من نمی تونم غیرتمو زیر پا بذارم و ببینم تو . نمی شد اگه جاي من بودیاعتمادت سلب
بیشتر از جونم دوستتدارم ولی این . داري صحبت می کنی و هیچی نگم ااون وضع با یه الدنگب
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 .اگه واقعا دوستم داري باید ازاین کارات دست بکشی. تحمل کنم رفتارت رو نمی تونم

 
رضا نمی تونم برخالف عالیق و خواسته هام عمل کنم،براي همین دیگه  :دادم با قاطعیت جواب

 ر از این بهم آسیب برسونیم و قبل از اینکهرابطه مون ریشه دار تر بشه باید ازبیشت نمی خوام

 .همدیگه جدا بشیم

 
محبت تو بهیک باد بنده که  یاسی تو چی می گی، یعنی عشق و :و گفت  با حیرت نگام کرد 

عالوه ر اون مثل اینکه تو یه .هان به راحتی زیر پات می ذاري و بی تفاوت از روش رد میشی،
 .وضوعی رو فراموش کرديم

 
. فراموش نکردم ولی نمی تونم به خاطر این موضوع یک عمرخودمو اسیر کنم نه: با فریاد گفتم
رضا اگه می . خوام غیر از خودم یه موجود بی گناه دیگه ایرو هم بدبخت کنم رضا، من نمی
 یر، به پیغمبر من کسبه خدا، به پ. اینقدر گستاخ و بی پروام به خاطراینکه بچه طالقم بینی من

 .من تصادفی توي شمال به یکی از اشناهام برخوردم، حاال فهمیدي.دیگه اي رو دوست ندارم

 .منو ببر خونهو دیگه هم سراغم نیا

 
وقتی جلوي خونه رسیدیم موقع پیاده شدن . نداشت رضا دیگه ادامه نداد، چون حال بهتري از من

 :گفت دستم را گرفت و با صدایی لرزان

 
کردي، البته من  آخه یکدفعه تو چرااینقدر تغییر. یاسی خواهش می کنم بیشتر فکر کن    -

حال خودت می  براي همین چند روز ي به.مطمئنم تو بخاطر اون شب هنوز از من دلخوري
 .ذارم

 
 .شدم جوابی ندادم و خداحافظی کرده و از ماشین پیاده
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نکنمو به بابک  عی می کردم دیگه به رضا فکرچون تصمیم خودم رو گرفته بودم براي همین س

همان هفته روشنک  .که به هر بهانه اي سر راهم سبز می شد اجازه نزدیک شدن را میدادم
کرد، چون مژگان  زنگ زد و براي شب جمعه که با دوستانشون دور هم جمعمی شدند دعوتم

مژگان با امیر . در رفتم امانرا هم دعوت کرده بود باز به بهانه رفتن بهخونه مژگان از دست م
 .آمد آشنا شده بود  که به تازگی در شب تولدمهدیه

 
داشتمتصمیم گرفته  اون شب بخاطر ترسی که از قبل از بابک. امیر سی وهفت ساله و مجرد بود

روشنک هم . را چیدند بعد از آمدن دوستانش دقایقی نگذشته بود کهنبساط. بودم افراط نکنم
مژگان بودیم و هرچقدر به  بود و تنها کسی که از دور تماشامی کرد من و کنار بابک نشسته

نترسید اعتیاد : کنارمان آمد و گفت بابککمی که سرحال شد به. ما اصرار کردند زیر بار نرفتیم
کنید یه کوچولو که استفاده کیند می  باور. ماهم تفننی استفاده می کنیم. پیدا نمی کنید

 .فهمیدچه لذتی داره

 
 .ممنون، اگه فکر می کنی وجود ما مزاحمت ایجاد می کنه، ما می ریم :اخمی کردم و گفتم

 
نه بابا چه مزاحمتی، شما هم براي خودتون : حرف منو تاکید کرد و بابک جواب داد مژگان هم
 .باشید خوش

 
ا سهتایی از آنج نیمه هاي شب بود که. با گذاشتن موزیک، حال وهواي مهمونی هم تغییر کرد

ولی وقتی دید  امیر که خیال می کرد مژگان به خانه اش دعوتشخواهد کرد. بیرون آمدیم 
 .خماري ماند مژگان تعارفی هم نکرد و دم درب از ش خداحافظی کردو چدا شد، پکر توي

بیدارشده و یکراست به  روز بعد چون نهار خونه خاله مرجان مهمان بودیم زودتر از خواب
به کوه نرفته بودي؟ رضا  چراامروز: در یک فرصت به دست آمده آرام گفتمامان . اونجا رفتم
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 .موقع برگشت اومده بود دنبالت

 
 .مونده بودیم خواب: به دروغ گفتم

 
کرد برایهمین وقتی  این حرکت رضا حرصم را بیشتر درآورد و در تصمیم گیري راسخ ترم

عصرهمراه مامان بزرگ اینا  بردارزنگ زد جواب تلفنش را ندادم و براي اینکه دست از سرم 
 .به کرج رفتم و قید کار کردن را زدم

 
به خیال اینکه اون شب دوباره از دستش ناراحت شدم چند بار تماس گرفت  روز شنبه بابک
 :ولی تلفنی به مژگان کردم و گفتم .که جواب ندادم

 
ه بابک هم سراغمو ازت نمی آیم، ولی خواهشا اگ من یه مدتی به خاطررضا سر کار         -

 .گرفت بگو ازش خبرندارم

 
 .باشه، خیالت راحت باشه         -

 
بابک، نزدیک دو هفته بودکه خونه مامان  از اون پس نه به تلفن رضا جوا می دادم نه امید و
تا اینکهیک روز مامان بهم تلفن کرد و . بود بزرگ بودم و این براي همه سوال برانگیز شده

 .خونه شب مهمان داریم پاشو بیا یاسی،: گفت

 
 ، کیه؟ مامان خیر باشه         -

 
فکر کنم بخاطر این . گفت که امشب می خوان بیانخونه مون آقاي سعیدي تلنف کرده و    -

 .خواد باهات صحبتکنه که دیگه سر کار نمی ري و می
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 .حتما ، باشه االن راه می افتم         -

 
 وقتی زنگ را زدند با مامان جلویدرب ورودي به. اد دلشوره داشتمکه آقاي سعیدي بی تا شب

 از. آقاي سعیدي با خانمش یعنی مادر بابک وخود بابک آمده بود. استقبال شون رفتیم

بهم کرد و  بعد ازپذیرایی، مادر بابک نگاه خریدارانه اي. احوالشون پیدا بود قصد دیگري دارند 
 :گفت

 
 .ل تحسینهسلیقه پسرم قاب         -

 
 .شما لطف دارین: به هم نگاه کردیم و من سرمو پایین انداختم و مامان گفت منو مامان متعجب

 
خانم عزیزي، غرض از مزاحمت، مابراي امر : آقاي سعیدي شروع به صحبت کرد و گفت بعد
 .اومدیم تا دختر گل تون رو براي پسرمون خواستگاري کنیم خیري

 
چنددقیقه اي در . خواستگاري انگار یک سطل آب یخ روي سرم ریختند با شنیدن دختر گل و

چرا : سپس بلند شده و عزم رفتن کردنو بعد ازرفتن آنها، مامان گفت این مورد صحبت ردند و
 .نزده بودي در مورد بابک حرفی

 
 .لزومی نمی دیدم         -

 
 .جواب تلفن هاي رضا رو نمی دي پس بخاطر بابک که         -

 
اگه همچین چیزي بودچرا دیگه سر . بابک ندارم من هیچ رابطه اي با: با ناراحتی جواب دادم

رو نمی دم بخاطراینکه به خودش هم گفتم دیگه  اگه هم جواب تلفن هاي رضا. کار نمی رفتم
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 .یک جوبنمی ره نمی خوام باهاش حرف زنم، چون آبمون توي

 
آرامش حرفبزنه و لی وقتی  اول سعی می کرد با. دتا اینو گفتم مامان مثل فشفشه از جا پری

 .کنم،داد و بیداد راه انداخت ددي من قانع نمی شم و می گم نمی خوام با رضا ازدواج

 
 :اینکه آب پاکی را ، روي دستش بریزم گفتم آخر سر براي. تا چند روز با هم درگیر بودیم

 
ش ازدواج کنم وبراي همین دیگه نمیخ دوستدارم و می خوام باها آره، من بابک رو         -
 .روبشنوم وام اسم رضا

 
درظاهر چون روز  البته. مامان مثل توپی که بادش را خالی کرده باشن، یک دفعه ساکت شد
ولی مرغ من یک پا  بعد مامان بزرگ به خونمون اومد و اینبار نوبت نصیحت کردن اونبود،

 .هیچکس کنم، یابابک یاممن می خوام با بابک ازدواج : داشت و گفتم

 
آرامخونه خیال کردم  با دیدن جو. آخر سر مامان بزرگ هم ناامید شد و دست از سرم برداشت

و به وقایع اتفاق افتاده می  تا اینکه یک روز عصر توي اتاقم درازکشیده. مامان دیگه تسلم شده
کنم و این موضوع رو چیکار باید  اندیشیدم چون مغزم دیگه از کار افتادهبود و نمی دونسم
 .بله: تا گفتم چطوري با بابک در میانبگذارم که تقه اي به درب خورد

 
سال ها پیشاست و من هم  یک لحظه فکر کردم. در ب باز شد و متعاقب آن اون به داخل اومد

اونهم بغلم کرده و قربان صدقه  دختر بچه کوچکی هستم که با دیدن بابا، به بغلش می پریدم و
امد . شدم، سالم کردم و بلند شدم و نشستم وقتی آهسته سالم کرد تازه از خواببیدار. رفتام می 

 :حرف آمد و گفت لب تخت نشست، چند لحظه ایساکت شد و سپس به
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 .خوبی نیست چرا نمی خواي با دکتر ازدواج کنی، حیف پسر به اون         -

 
وقتی که به حرفهام گوش  بشین، تا: تتا خواستم از جایم بلند شم، دستمو محکم گرفت و گف

 .نکردي هیچ جا نمی تونی بري

 
 .چرا باید به حرفهاتون گوش بدم :به صورتش ذل زدم و گفتم

 
براي . براي اینکهخوشبختی تو رو می خوام. خوام براي اینکه من خیر و صالح تو رو می    -

 .با هیچ کسی عروسی کنی اجازهندم تو نیمتونی اینکه من پدر تو هستم و تا زمانیکه من

 
پیش خوشبختی منو نخواستین، چرا اون موقع پدر من  چرا پس سالها: پوزخند زنان گفتم

 .نبودین

 
اگه اون موقع من حماقت کردم دلیل براین نمیشه : انداخت و گفت شرمنده سرش را پایین
من رفتم . می خورهاون پسره بهدرد تو ن. دستی دستی خودتو بدبخت کنی امروز به تو اجازه بدم
 .فهمیدم از مواد استفاده می کنه پرس و جو کردم و

 
ولی فکر کنم ین بهتره از اینکهمواد فروش باشه  ا دستت درد نکنه،: با عصبانیت جواب دادم

بابک تفننی می کشه، نهاینکه همیشه پاي منقل  تازه. چون فقط به خودش ضرر می رسونه
 .بنشینه

 
 .خودت می دونی اونوقت با چشم باز داري می ري تو چاه یعنی: آهی کشید و گفت

 
این دلیل بر بد بودن بابک نیست .همه هم تفریحی. بیشتر جوونا می کشنو آره، چون االن    -
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 .خوبیه، همونیه که من میخوام اتفاقا پسر خیلی

 
ام خوب گوش کن تا وقتی که من زنده  ولی انگار با خودت و باهمه لج کردي،          -

 .بهت اجازه نمیدم

 
 .شما نیست، می رم از دادگاه رضایت نامه می گیرم الزم به اجازه         -

 
 :صورتی برافروخته جواب داد لحظه اي ساکت شد و سپس با

 
 .ازدوا ج صادر نمی کنه دادگاه براي آد م معتاد برگه صالحیت         -

 
رم و تا عمر دارین حسرت به دل می  رم میپس اونوقت از خونه می ذا: با قاطعیت جواب دادم

 .مونین

 
 .تا این حد گستاخ شده باشی فکر نمی کردم: گفت به صورتم ذل زدو 

 
نقطه هستمباعثش شمایید، چون یک زن به  زمانه این جور بارم آورد اگه امروز تو این    -

اگه پدر باالي سرم . گرگهایدریده است بچه بزرگ کنه تنهایی نمیتونه تو این اجتماع که پر از
موقع دست نواش بر سرم می کشید با یه دست نوازش مرد  بود به موقع کنترلم میکرد، اگهبه
باید سالها پیش فکر همچین روزي رو می کردید، حاال  .غریبه اي به طرفشکشیده نمی شدم

 .برید وراحتم بزارید

 
 زدم، براي من کهسیاهی معنا اینطوري من هم بهش ضربه می. از رفتنش عزمم راسخ تر شد بعد

 چه تو اینخونه چه تو خونه بابک،. نداشت وهر جا که می رفتم آسمان به همان رنگ بود
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 حداقل اون حرفهاي منو می فهمید و درکم میکرد چوناون هم مثل من ثمره زندگی از هم

 .پاشیده بودف قربانی هوس بود

 
جواب بله رو به آنها داد ودر یک چشم به هم  وقتی مامان فهمید میخوام از خونه بزارم وب رم،

روز تولدم برعکس . زودتر جشننامزدیمونو برپا کنیم زدن همه چیز آماده و مهیا شد تا هر چه
شب با بابک دوتایی . روزبعدش جشن نامزدي منو بابک بود سالهاي قبل جشنی نگرفتم چون
نجیر با یک آویز به شکل ستاره بابک برایم یک ز. گرفتمیم  بیرون رفته و برایخودمون جشن
شب دیروقت بود که بابکمنو به . خودنمایی می کرد گرفته بود کهنگین هایش زیبایی رویش

رفتم، مامان که تا اون روز باهام زیادحرف نمی زد و سر سنگین  وقتی به داخل. خونه رسوند
د سال دیگه عمر تولدت مبارك باشهعزیزم، امیدوارم ص: بوسید و گفت شده بود بغلم کرد و
 .عاقبت به خیر بشی کنی و سفید بخت و

 
پیش ازش به دلگرفته بودم پاك  بعد هدیه اش را به دستم داد، من هم کدورتی را که چند وقت

کردنلباسم به اتاق رفتم که  سپس براي عوض. کرده و از ته دل بوسیدمش و تشکر کردم
سریغ کاغذ کادو را پاره  کاوشده وچشمم به یک بسته کادوپیچ شده روي تخت افتاد، کنج

تقدیمبه  ": خواند، نوشته بود قبل از هر چیز کارت درونش را برداشتمو شروع کرد م به. کردم
نباش و منو پیش از این چشم به راه  تو که بهترین و عزیزترینییاسی عزیزم، اینقدر بی انصاف
من با تمام وجود دوستتدارم و . نرو مگردا و منتظرنذار و بخاطر مسایل پوچ و بی ارزش از من

 امیدوارمبعد از گوش دادن به. منتظر دیدنت هستم خیلی هم دلم برات تنگ شده و بی صبرانه

CD ،باهام آشتی کنی تادر کنار هم و با کمک هم زندگی  هر چه زودتر که حرفهاي دل منه
 ".هممبارك تولدت راستی خانمم. نوینی را آغاز کنیم

 
قربان                                                                                     
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 رضا ت

 
رابا محتویاتش  داشته باشم، بسته CD بدون اینکه تمایلی به دیدن هدیه اش و گوش دادن به

خودم گفتم عحب  با. برداشته و به گوشه اي از کمدم پرت کردم تا سر فرصت بهشبرگردونم
نوشته، دیگه نمی دونه  ر کرده االن دوره لیلی و مجنونکه براي من نامه عاشقانهدیوونه اي، فک

در تعجب بود که چرا مامان  ولی. این کارا برام بها نداره ومن اونو به دست فراموشی سپردمش
درك می خواد بگه میخ واد  خودم به خودم جواب دادم، به. هنوز به رضاحرفی نزده بود

 .پی کارش فهمه و دست از سرم بر میداره و می رهخودش باالخره می .نگه

 
 
 

. بودم و به کمکمامان رفته بودم روز بعد چون کار زیادي داشتیم صبح زود از خواب بیدار شده
صورتشنمی دیدم و بجاش گرد غم  گهگاهی به صورتش دقیق می شدم، هیجان و شادي را توي

کن چند وقتی بگذره خودش می  ولش:گفتمبراي تسکین دلم . که خودنمایی می کرد می دیدم
 .بینه بابک، پسر بدي نیست

 
وقتی کار آرایش صورت وموهام تمام شد به . آمده و به آرایشگاه رفتیم ظهر بابک به دنبالم
نامزدیمو که فیروزه اي رنگ و یکی ازبهترین مزونهاي تهران برایم  کمک روشنک، لباس
اشتم اینلباس رو مامان با دستاي خودش برام بدوزه ولی هر چند انتظار د .دوخته بود تنم کردم
مراسم تو خونه مامان بزرگ اینا . اول داشتن کارزیاد را بهانه کرده و قبول نکرد اون همان روز

 بسیاربزرگ بود انجام میشد، براي همین وقتی کارم تمام شد بابک به دنبالمون آمد وبه که

 .اونجا رفتیم

 
روشنک روبانبینشان را قیچی  وقتی حلقه ها رو بدستمان کردیم و. اشتماز هیجان زیاد استرس د
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دستموگرفته و به جمع حاضرین شاد  بعد از اون بابک. کرد از هیجان و استرسم کاسته شد
یکدفعه در میان مهمانها چشمم به  همانطور که با بابک حرف میزدم و میخندیدم. مجلس برد
باز و بسته کردن رضا رو در کنار امید  ،بعد از چند باربه چشماي خودم شک کردم. رضا افتاد
نمی دونستم . قصد حالگیري منو داشته باشه اصال باورم نمیشد که مامان در همچین شبی. دیدم

آبروریزي راه می اندازه، براي همین سریع ازبابک  چی کارکنم چون فکر می کردم االن رضا
امید . که چه حالی داره، رنگ پریدهو ناراحت بود پیدا بود از دور. جدا شده و به طرفش رفتم
به مراتب بدتر از رضا بودو اگه می تونست همان جا خفه ام می  هم همینطور، البته حال امید

از پنجره به . کنارشون برسم،رضا همراه امید به سمت درب سالن رفت قبل از اینکه من به. کرد
چون حسابی حالم گرفته . وباره پیش بابک رفتمازرفتنشان مطمئن شدم د بیرون نگاه کرم وقتی
ولی اون ریلکس تر ازاین حرفها بود و اهل گیر  کردن بابک شدم، بود منتظرسین جین

همه مهمانها رفتند و فقط خاله و دایی اینا موندند باعصبانیت به سراغ  وقتی آخر شب.دادننبود
نکه حال منو بگیرین هان؟ یا که چرا اونو دعوتش کرده بودین، برایای: گفتم مامان رفتم و
 /مراسمو بهم بزنین، منظورتون ازاین کارا چیه میخواستین

 
حالیکه رنگ به چهره نداشت بدون اینکه جوابی بدهدر سکوت به  من هرچه می گفتم مامان در

که ول کن نبودم، تا اینکه مامان بزرگجلو آمد و چنان کشیده  من هم. حرفهام گوش می داد
: بهت زده نگاهش کردم، سرم فریاد کشید و گفت. چشمام پرید  م زد که برث ازاي بر صورت

براي ایندعوتش کردم که با چشماي خودش ببینه چرا . بیچاره من دعوتش کردم، نه اون زن
براي این دعوتش کردك . ذاره،چرا به تلفن هاش جواب نمی ده یاسی خانوم دیگه محلش نمی
یی، نمک خوردي و نمکدان شکستی و بویی از وفا و آدمیت بابا که ببینه تو هم دخترهمون

 .دور شو حاالاز جلوي چشمام. نبردي

 
دنیا رویسرم خراب  احساس کردم. حرفهاي مامان بزرگ مثل خنجري بر قلب و روحم وارد شد
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کنان به اتاق دویدم و  گریه.چون هیچوقت غیر از مهربانی چیز دیگه اي ازش ندیده بودم  شده،
نمی اومد از اتاق بیرون  به روي خودم فقل کردم و اگه روز بعد عصربابک به سراغمدر رو 

 .نمی رفتم و روزها خودمو توي اتاقحبس می کردم

 
که  روز یکشنبه ظهر بود و من تازه از خواببیدار شده بودم. هفته اي از نامزدیم می گذشت یک

 توي خونه: فرضاست، گفته بودوقتی به گوشی نگاه کردم دیدم از طر. برام پیغامی اومد

 .منتظرت هستم، هرچه زودتر بیا

 
 .با تو دیگه کاري ندارم اگه کاري داري پاي تلفن بگو، چون من: جوابدادم

 
اگه نیایی به خدایاحد و واحد قسم : گفت بالفاصله زنگ زدم و در حالیکه به شدت عصبانی بود

که براتزیاد مهم نیست بر باد می دم و آبروتو  می آم جلوي مادرت و خانواده نامزد عزیزت
فکر نکن . پس مثل بچه آدم پاشو بیا. میکنم، فهمیدي مسایلی رو که اونا ازش خبر ندارن بیان
براي آخرین بار مجبورم ریختت رو چند دقیقه اي تحمل  .دلم براي ریخت کثیفت تنگشده ، نه

 .کنم

 
سریع آماده شده و بدون اینکه . م داشتدلم به شور افتاد یعنی چیکار گوشی رو که قطع کردف

 .بزنم از خونه بیرون رفتم به مامان حرفی

. با پاییلرزان باال رفتم. باز شد وقتی زنگ رو فشار دادم بدون اینکه کسی جواب بده، درب
چون . مبلدرازکشیده، سالم کردم جوابی نداد درب باز بود، وقتی داخل شدم دیدم امید روي

 .بشین، داره نماز می خونه، االن می آد :تم حرف بزنم کهامید گفترضا رو ندیدم خواس

 
بابی جونت چطوره، خوبه، خبر داره کهاومدي  .خوش می گذره :وقتی نشستم با طعنه گفت

 .گفتی اون هم چند صباحی آلتدستته بهش. بهش گفتی چقدر پست و کثیفی. اینجا
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مگه بهت : و رو به امید با عصبانیت گفتآمد  قبل از اینکه جوابی بدم، رضا از اتاق بیرون

 .باش نگفتم کاري به کارش نداشته

 
منجاي اون بودم  بدبختی چون قدرش رو ندونستی، اگه: امید با فریاد رو به من کرد و گفت

 .باشه خفه ات می کردم، می کشتمت تا درس عبرتی براي دیگران

 
میکنم ما رو چند  امید خواهش:  رضا دستش را الي موهایش کرد و با آرامش به امید گفت

 .لحظه اي تنها بذار، ازت تمنا می کنم

 
جایش بلند شد و از درب بیرون رفت و چنان درب رامحکم کوبید ك  امید به احترام رضا از
رضا چند لحظه اي به صورتم ذل زد وسپس سرش رو پایین انداخت و . آمد ساختمان به لرزه در

کردي، من چه بدي درحقت کرده بودم، من که همه محبتم رو به این کارو  چرا با من: گفت
 .ریختم پات

 
وپاي چشماش  قبل از اینکه جوابی بدم نگاش کردم، در طول یک هفته خیلی الغر شده بود

در . اونطور ندیده بودم هیچ وقترضا رو. سیاه و گود افتاده و خیلی هم ژولیده و شکسته شده بود
براي اینکه از احساسم باخبر  م چرا که باعثش منبودم، بغضم گرفت ودلم بر خودم لعنت فرستاد

خودمه، چون من نشناخته بهت دل  البته تقصیر: وقتی سکوتمودید، ادامه داد. نشه حرفی نزدم
باطنی داري که خالی ازاحساس و  قیافه، ظاهرفریبنده اي داري ولی نفهمیدم که پشت این. بستم

خونه من، در کنار منبودي نکنه دلت پیش  مان لحظه اي که توه. توش پر از دروغ و نیرنگه
 .نقش بازي میکردي چقدر هم خوب. آقاي سعیدي مدیر و رییست بود

 
بازم، ولی اینو بدون هیچ وقت بهت  آره، من پستم، حقه: از کوره دررفتم و با صداي بلند گفتم
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 .خیانت نکردم و این تصورات ذهن توئه

 
همین . خیانت نکردي نه، پس چهغلطی کردي: و گفت ه اش فریاد زد چشماي به خون نشست با
 درسته فقط. که دستت تو دستاي اون مرتیکه است هنوز زن منی، تواسم اینو چی می ذاري االن

 من هم. خودمون خبر داشتیم ولی این دلیل نمی شه توهر غلطی که دلت خواست بکنی

بیایی اینجا  مثل تو پست باشم براي همین خواستم کهمیتوانستم مثل تو رفتار بکنم، ولی نمیخوام 
سالها زیر دین  هرچند که تو، توقید این حرفها نیستی و برات فرقی نمی کنه و من نمی خوام

داشتن ومحبت  تو فقط عروسکی هستی که بدرد بازي می خوري، نه الیق دوست.نگهات دارم
خودمو هی  رسیدم ولی حماقت کردمومن باید همون روزهاي اول به این حقیقت می . کردن

 .گذاشتم گول زدم و تمام رفتارها و کارهاي تو رو به حساب کمبود محبتپدرت

 
خیلیدیر نشده و  ماهی رو هر وقت از آب بگیري تازه است، حاال که: با وقاحت جواب دادم

و فقط به عروسکم و فقط  اتفاقی نیفتاده و خدا رو شکر تو وزد به این نتیجه رسیدي که منیه
 .آلت بازي زیر دستت بود البته سر تو هم کاله نرفتهچون چند مدتی. درد بازي می خورم

 
 :جمله گفت فقط یکاز صدتا فحش بدتر بود و  نگاهی بهم کرد که 

 
 .خیل بی حیایی، سپردمت دست خدا         -

 
 .ممنون، این نظر لطف توئه :گفتم بلند شدم و

 
امروز هر چی که بین من وت و هستتمام بشه  صبر کن، باید: تو بطرف درب می رفتم که گف

بدون اینکه دلیلشرا بدانم اشک از چشمام . ساخت و بدنبالش کلمات عربی رو بر زبانش جاري
بعد از اینکه سکوت . کردم دیدم هنوزهم دوستش دارم وقتی به اعماق دلم رجوع. سرازیر شد
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ش کنم چون سرش پایین بود آرام صدایش کردم بارنگاه کرد بطرفش برگشتم تا براي آخرین
 رضا؟: و گفتم

 
. بال گرفت، دیدم اون هم چشماش پر از اشک، چند لحظه اي بهم خیرهشدیم وقتی سرش را

احساسم سریع درب را باز کرده و بیرون رفتم که دیدمامید هم پشت  براي سرکوب کردن
ر خداحافظیکرده و تند از پله ها پایین با س. چشماي نمناك ایستاده است درب با حالی منقلب و

دونستم کجابرم، ون به جاي خلوتینیاز داشتم تا باقیمانده احساسم رو دور بریزم و  نمی. رفتم
 اگر با اون حال و روز به خونه می رفتم مامان سین. همیشه رضا رو از ذهنمبیرون کنم  براي

واون  نگاهی به آسمان ابري کردم. افتادمجینم می کرد،براي همین بی هدف در خیابان به راه 
شروع  با. روز جدایی مون یک روز غم انگیز پاییزیبود . هم مثل من دل گرفته وغمگین بود

 .دادم باران براي اینکه از درد و غمم کاسته بشه همانطور به راهمادامه

 
متا باهاش گشت اوایل هر وقت بابک رو می دیدم عذاب وجدان می گرفتم و دنبال فرصتی می

میشد، ولی با  حتی اگر به قیمت بهم خوردن نامزدیمانتمام. کنم حرف زده و خودمو راحت
و بی خیال  گذشت زمان که با خلق و خوي بابک آشنا می شدم این موضوعرو فراموش کرده

کردن به هیچ دختر  چرا که بابک به هیچ عهد و اصولی پایبندنبود و در کنار من از نگاه. شدم
هروقت که بهش اعتراض  پرهیز نمی کرد و اینمسئله سخت منو آزرده خاطر می کرد و و زنی

 :می کردم راحت جوابمی داد

 
اینقدر سخت نگیر ، توهم مثل من راحت باش چون االن دوره این  یاسمن جان، لطفا         -
 .حرفها نیست

 
خودش خوش باشه، تو ولش کن بذار اون براي : سر من هم تسلیم شدم و با خودم گفتم آخر
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 .براي خودت هم

 
نزدیک بشهوهمیشه فاصله  با اینکه من و بابک نامزد بودیم ولی هیچ وقت اجازه نمی دادم بهم

یکروز با هم سر این مسئله  طوریکه. مونو رعایت می کردم و این کارم لجش رو در می آورد
وقتی خونه رفتم بی  .کردم شدیدا جر و بحث کرده و من به حالت قهر خونه بابکرا ترك
مامان از وقتی که به بابک بله گفته  .حوصله و ناراحت خودمو مشغول برنامه هایتلویزیون کردم
سخت نمی گرفت درواقع به حال خودم  بودم کاري به کارمنداشت، حتی در رفت و آمدم هم

کست نگاه کردنم، سکوت چند وقت شو ش ولی اونشب بعد از چند بار با دقت. رها کردهبود
 شده؟ با بابک حرفت: وآمد کنارم نشست و پرسید

 
 سر چی؟: سرم رو به عالمت مثبت تکان دادم که دو باره پرسید

 
مامان وقتی .کردم و جوابی ندادم، چطوري می تونستم مشکل مو باهاش در میان بذارم نگاهش
 د عقد کنیداگهمن نذاشتم زو. یاسی چرا همه چیزو پنهان می کنی: جوابی نمی دهم گفت دید

 تو. براي اینکه فرصتی باشه براي شناختن بابک، اگه باهم مشکل دارین همین جا تمومش کن

 .نباید بخاطر لج و لجبازي زندگیت روتباه کنی

 
مشا فکر می کنید ما مشکالساسی نداریم، یه بگو مگوي پیش  مامان باور کن اونطور که    -

 .برطرف میشه پا افتاده است که زود هم

 
 .امیدوارم         -

 
 .حوصله به خلوتگاهم پناه بردم مامان دیگه پاپیچ ام نشد و من بی
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روزچهارم کالفه . اون تماس گرفت و نه من تا سه روز از با بابک هیچ ارتباطی نداشتم، نه
 :مامان جواب داد و گفت.آیفون بصدا در آمد جلوي تلویزیو ن دراز کشیده بودم که زنگ

 
 .بفرمایید اهش می کنمخو         -

 
یه شونه اي به  یاسی بابک، بلند شو: وقتی گوشی آیفون را گذاشت رو به من کر دو گفت

 .موهات بکش

 
با اینکه از . کشیدم که ضربه اي به درخورد سریع به اتاقم رفتم و به سرو وضع ژولیده ام دستی
رزا کشیدم و خودمو روي تخت بهپهلو د درون خوشحال بودم ولی در ظاهر اخمی کردم و
 .بله، مامان تویی، بیا تو: دربزد که اینبار گفتم سرگرم مطالعه نشان دادم، دوباره ضربه اي به

 
بابک با دسته گل و لبخند زنان در آستانه درب ظاهر شد و  بالفاصله دستگیر در چرخید و

 تو؟ اجازه هست بیام: گفت

 
 .بله بفرما: بلند شدم نشستم و گفتم

 
 :گل رو بطرفم گرفت و گفت آمد و لبه تخت نشست وبه داخل 

 
این چندروز خوب فکر کردم دیدم به تو  تو. یاسمن ببخشید، من رفتار بدي با تو داشتم    -

تو تنها کسی . بلکه دوست و همدمم هستی بیشتر از هر کسی نیاز دارم چون نه تنها نامزدمن
البته احساس می کنم یه چیزي بین ما  .دي هستی که حرفهاي منو درك می کنی ودلداریم می

 .یه چیزي را سعی می کنی از م پنهان کنی فاصله می اندازه امانمی تونم بفهمم چیه، تو
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باصورتی تقریبا کشیده و  بابک قدبلند و چهارشانه بود  .براي اولین بار خوب براندازش کردم
و لبهاي پهن، پوستی تیره و  و عسلی، با دهاننسبتا بزرگ پیشانی بلند وچشمان درست و گرد

همین که محو تماشایش بودم خنده اي . رفتهقیافه قشنگی داشت روي هم. موهاي خرمایی رنگ
 .ولی یه خواهشی ازت دارم. ندیدي چند سالهمنو: کرد و گفت

 
 حاال چه خواهشی از من داري؟ بیست سالی می شه ندیدم،: لبخندي زدم و گفتم

 
یک مغناطیسی تو ي نگاهت . بیچارهمیکنی خیره نشو، چون طرفو به هیچ مردي اینطوري    -

 .کنه هست که آدمو ناخودآگاه به خودش جلب می

 
 پس تو چرا به خانما نگاه میکنی؟: به شوخی جواب دادم

 
 .نسبت به جنس مخالف حساسم دست خودم نیست،: می خندید جواب داد در حالیکه

 
ضوعی که مدتها بود می خواستم برایشبازگو کنم بر انداختم و من من کنان مو سرم را پایین
 .بابک، من اونطور که فکر می کنینیستم: ساختم و گفتم زبانم جاري

 
 یعنی چی؟: گفت با تعجب نگاهم کرد و

 
 .یکی بود، نه من بکر نیستم ، البته نه اینکه فکر کنی هر روز با         -

 
همه درد تواینه، بخاطر  :م کرد و سپس گفتبابک خیلی راحت و خونسرد، چند لحظه اي نگاه

گفتیخودتو از عذاب دادن راحت  اگه همون روزهاي اول بهم می. همین ازم فاصله می گیري
 .می کردي، چون از نظر من مهم نیست
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کشیدم و از اینکه بابک به راحتی با این مسئله کنار اومد در دلخدا رو شکر کردم  نفس راحتی
 .بیام یه مدت به منفرصت بده تا باخودم کنار :مهربانی نگاهش کردم و گفتمبراي همین با  و

 
چیزیکه بدم می آید  من مخالف مسایل عشقی نیستم، از تنها  :لبخند زنان آرام در گوشم گفت

 .قرار بده اینکه یک زن از زیباییش سوءاستفاده کنه و راهی براي پولدرآوردن

 
 :و پرسیدم ماش خودنمایی می کرد ، کنجکاو شدمبه صورتش دقیق شدم آثار غم ته چش

 
 داره؟ چندین بار این حرف رو ازت شنیدم، دلیل خاصی بابک          -

 
آشناشدم مثل تو  اولین بار که با دختري: به نقطه اي خیره شد و سرش را تکان داد و گفت

چون خیلی ازش  رعنا، خوشگل بود منتها با این فرق که اون چشم و ابروي مشکی داشت باقد
کردم و چون از یک  میشدفورا براش مهیا می خوشم می اومد، هر چی که از دهنش خارج 

شد که با مهسا آشنا  یکسال و اندي می. خانواده متوسط بود مثل ریگ براش پولخرج می کردم
 :شده بودم که یکروز یکیاز دوستام بهم گفت

 
 .مدیروز مهسا رو با یه پسري دید بابک         -

 
 .بود خوب حتما یکی از اقوامش: جواب دادم

 
اشپیدا بود بچه مایه  نه فکر نمی کنم چون پسره ماشین مدل باال داشت و از تیپ و قیافه: گفت 
 .پسرایپولداره وقتی تعقیبش کردم دیدم اون کارش چاپیدن. داره

 
اون تیپ دخترها  براي همین فکر کردي من هم از: دستم را روي دستش گذاشتم و گفتم
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 .هستم

 
 .بریم آره، حاال تا دیر نشده پاشو آماده شو: چشمکی زد و گفت

 
 کجا؟         -

 
 .هستن خوب شب جمعه است و بچه ها منتظرمون         -

 
: براي همین گفتم با وجدانی آسوده از جایم بلند شدم که دیدم بابک هنوز توي اتاق نشسته،

 بابک پس چرا نمی ري؟

 
 .برم کجا؟ یعنی تنها         -

 
 .کنم نخیر تنهایی نرو لطف کن تشریف ببر بیرون، می خوام لباسمو عوض         -

 
 .خوب عوض کن مگه من غریبه ام: خنده کنان جواب داد

 
 درسته، ولی قرار شد یه خورده به من زمان بدي         -

 
-         OK. 

 
  .یع لباسمو عوض کردم و بیرون رفتیماکراه از اتاق بیرون رفت ، سر بابک با

 وقتی پیش دوستاي بابک رفتیم برخالف همیشه که گوشه اي براي خودم سرگرم میشدم، کنار

 :و گفت با تعجب نگاهم کرد . بابک نشستم
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 .کنارم نشستی چی شد امروز افتخار دادي و         -

 
 ناراحت شدي؟         -

 
 .شدم نه ، خیلی هم خوشحال         -

 
بود، آهسته در  وسیله اي مثل پیپ ولی کوچکتر از آن دستشان. با کنجکاوي نگاهش کردم 
 این چیه؟: گوش بابک زمزمه کردم

 
 .پایپ و اینهم کریستال فضول خانم،: لبخندي زد و گفت

 
 وقتی می کشی چه احساسی داري؟         -

 
 .ییک احساس خوب، مثل اینکه داري پرواز می کن         -

 
شدم و براي همین خواستم براي یکبار هم که شدهتجربه اش  بابک اونقدر گفت که وسوسه

چند بار که پ زدم حال .گرفتم و بابک فندك را زیرش گرفت با هیجان پایپ را بدستم. کنم
بیان نبود، انگار رویابرها راه می رفتم و به این ترتیب از آن پس  عجیبی بهم دست داد که قابل

استفاده میکردم و کم کم به خاطر اینکه سلولهایم نیاز شدید بهش پیدا می  اي بابک ازشپا به پ
البته سعی می کردم کاري نکنم که مامان بهم شک . اکثراوقات پیشش می رفتم کرد
توي این خوشیها غرق شده بودم که از خونه و مامان و نیلوفر هم فاصلهگرفته بودم  اونقدر.کنه
بابک از  اوایل اسفند ماه بو دکه.بک بود و زندگی که اون برایم ساخته بودتنها هم و غمم با و

چون می  .یک هفته پیش بهم خبرداد که هفته آینده بهیک مهمانی جالب و مهیج خواهیم رفت
بزنم، با بابک  دونستم مامان لباس شببرایمنخواهد دوخت براي همین بدون اینکه حرفی به مامان
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ژورنال لباس شبشیک و  هم منو پیش خیاط مادرش برد، به کمک هم ازدر میانگذاشتم که اون 
خیلیخوشحال شده و بی صبرانه  از اینکه بابک براي لباسم ایراد نگرفت. قشنگی سفارش دادیم

داشتم، براي همین ظهر به آرایشگاه  روز پنجشنبه استرسزیادي. منتظر رسیدن روز موعد شدم
. بعد از آرایش صورتم به خونه برگشتم لشیینیون کردم ورفته و موهامو برعکس دفعه هاي قب

وقتی از . یک پیراهن قرمز رنگ بود، تنم کردم عصر قبل از اینکه بابکبه دنبالم بیاد لباسمو که
 :گفتم اتاقبیرون رفتم با هیجان به مامان

 
 مامان قشنگه؟         -

 
خدا مرگم بده : با حیرت گفت حدقه بیرون زد و مامان همین که سرش را چرخوند، چشماش از

 .با این وضع می خواي بري

 
 .آره، مگه ایرادي داره: عادي نگاهی به لباسم کردم و گفتم خیلی

 
 .تو خجالت نمی کشی، تمام تنت پیداست: گفت مامان عصبانی شد و

 
این لباس آخرین مدل . خواهش می کنم اینقدر فناتیک نباش مامان جان،: با اخم جواب دادم

 .جدیده سال

 
واقعا برات متاسفم، ببینم فکر می کنی بابک اجازه : تاسف سرش را تکان داد و گفت مامان با
 .اینو بپوشی می ده

 
مثل شما نمی بینه و اهل  اون خودش برام انتخاب کرده، چون دنیا رو: خنده کنان جواب دادم

 .مده
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 .، از جلوي چشام گمشوغیرتش کنم خاك بر سر بی: مامان با عصبانیت داد کشید و گفت

 
باید با بابک :کرد، براي همین با خودم گفتم حرکات و رفتار مامان منو از خانه دلزده می

 .این جهنم خالص بشم صحبت کنم تا هر چه زودتر عروسی کرده و از

 
امشب چشماي همه : کشید و گفت با دیدنم سوتی. دقایقی نگذشته بود که بابک به دنبالم آمد

 .کنی، چون خیلی خوشگل شدي رو خیره می

 
 .مرسی عزیزم، این محبت تو رو می رسونه: سرو گردنم دادم و گفتم تابی به

 
وقتی به . کرج به راه افتادیم چون مهمانی در یکی از باغهاي اطراف کرجبود و باهم به سمت
. دستم آمدبود حساب کار ... از دیدن ماشین هاي مدل باال که همه بنز و بی امو آنجا رسیدیم
 داخل ساختمان رفتیم بعد از درآوردنپالتوم ، دستم را در بازوي بابک حلقه کرده و باهم وقتی به

و این  وقتیبابک به دوستانش معرفی ام می کرد با دیده تحسین نگاهم می کردند. به سالن رفتیم
بساط  یکهبعد از مراسم معارفه بابک به گوشه ا. امرباعث سرمستی و غرور هردومون می شد

. می کردم چیده بودند رفت و من از هیجان زیاد کنار دوستانش نشسته و با دقتبه اطرافم نگاه
شصت ساله، با  در بین حاضرین از هر سنی دیده می شد ا ز هفده،هجده ساله گرفته تا پیرمد
ه نتوانسته بود همرا دیدن دخترهاي کم سن و سال یادروشنک افتادم که به خاطر شکستن پایش

کردند، با ذوق و شوق آرام  دقایقینگذشته بود که شماره هایی را بین حاضرین پخش. ما بیاید
 این شماره ها براي چیه؟: ازبابک پرسیدم

 
 .دقیقه اي صبر کنی می فهمی، براي همین گفتم جالب و مهیجه اگه چند -
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گردونه اي را وسط کردم تا اینکه پسري که مسئول برگزاري مراسم بود،  بی صبرانه نگاه می
 همه حاضرید؟: بلند گفت آورد و با صداي

 
 .جان اره، رامین: مهمانها هورایی کشیدند و گفتند

 
ازخواندن چند شماره  بعد. رامین گردونه را می چرخاند و یکی یکی شماره ها را اعالم می کرد
شخص اعالم شماره اون  کمی که دقت کردم، دیدم از هر شماره دو تا هست یعنی جفتجفت و

و اون به سمت کسی  شماره بابک زودتراز من اعالم شد. ده به طرف شخص مقابلش می رود
. نمی آوردم گیج ومنگ نگاهمی کردم، چون از چیزي سر در. که هم شماره اش بود رفت

با موهاي  وقتی شماره خودم هم اعالم شد نگاهکردم و دیدم مردي تقریبا سی و شش ساله
زودتر از موضوع سر  ماجرا برایم جالب شده بود تا هر چه. کنان بهسمتم آمدفرفري بلند خنده 

 .هستم من سعید: بی قرار نگاهش کردم، وقتی که کنارم آمد گفت. دربیاورم

 
 .من هم یاسمن هستم: من هم سري تکان دادم و گفتم

 
تم که دیدم با چشم دنبال بابک می گش. به من داشت یکدفعه دلم به شور افتاد چون نگاه بدي

 .هپروت در عالم

 
بگید، من که هنوز چیزي  می شه قضیه این شماره ها رو برام: از روي ناچاري لبخند زنان گفتم

 .نفهمیدم

 
 .دونی، بابک بهت نگفته مگه نمی: نیشش را تا بناگوش باز کرد و گفت

 
توي این مهمونی افراد خاصی شرکت  :سرم را به عالمت منفی تکان دادم که ادامه داد و گفت
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 .می کنن

 
 چرا؟ افراد خاص؟: متعجب پرسیدم

 
 .براي اینکه امکانات ملکی داشته باشن: خنده کریهی کرد و گفت

 
 باپایی لرزان به. دفعه دنیا جلوي چشمام تیره و تار د و عرق سردي روي پیشانیم نشست یک

 لین بارته کهاینجا اومدي؟بابک، تو او: سمت بابک رفتم و با عصبانیت گفتم

 
 :گفت زیادتر از معمول استفاده کرده بود و حسابی هم نئشه بود خنده اي کرد و چون

 
 هستی؟ خوب معلومه که نه، مگه اتفاقی افتاده عزیزم که اینقدر عصبانی         -

 
 نیستم؟ یعنی چی؟ مگه من نامزد تو: با چشماي گشاد شده نگاهش کردم و گفتم

 
 چرا؟         -

 
 .می کنه که من امشب جاي دیگه اي باشم یعنی غیرت تو قبول: با تنفر نگاهش کردم و گفتم

 
چقدر گیر می دي، کار بدي کردم که بهتآزادي دادم  واي یاسمن تو: ناراحت شد و جواب داد

تو بایدخوشحال باش که نامزد به . از زندگی لذت ببرم و نخواستم مثل مرداي دیگه فقط خودم
خیلی ها هستن که زنو شوهرند ولی مثل تو فناتیک نیستن،  االن اینجا. ین روشنفکري داريا

 .خودت خوشباش ول کن این عقاید و برو براي

 
فکر وحواسم روي صندلی  و براي تمرکز  نا امید شده . بابک آب پاکی رو، روي دستم ریخت
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 ". بزرگی بر گوشم طنین افکند سخنیازنشستم و نگاهی به خودم و اطرافم انداختم و ناخودآگاه 
دقیقه اي نگذشته بود که سعید  چند ".اگر برهنگی تمدن است پس حیوانات از مامتمدن ترند

بجاي این ادا و اصول بیا از . آید چرا اخم کردي اصال بهت نمی:دوباره به کنارم آمد و گفت
 .زندگی لذتببریم

 
راهی کردنش نداشتم، چون تنهابوسیله اون می چاره اي جز هم با اینکه ازش چندشم شد ولی
تا وقتی که از اون خراب شدهبیرون بیایم لب به چیزي نزدم . برسونم توانستم خودمو به تهران

در اوجناتوانی و درماندگی یک لحظه به یاد حرف رضا افتادم که . مسلط باشم تا بتونم بر رفتارم
 .دست خدا سپردمت: گفت

 
رو که درحق رضا کردم  خدایا می دونم تاوان ظلمی: ن خدا شدم و گفتمعاجزاننه دست به داما

 .برس داري ازم پس می گیري ولی بخاطر همون بنده خوبت به دادم

 
از . راهچاره اي گشتم با دیدن نور چراغهاي تهران یک لحظه نور امید در دلم زنده شد و بدنبال

 .برم ازه بدهمنسعید خواهش می کنم اج: این رو به حرف آمدم و گفتم

 
 .بگذرم مگه دیوونه ام که از جواهري مثل تو: لبخند کریهی زد و گفت

 
چون . قبولنکرد در دلم گفتم تو هم مثل بابک حیوون هستی، با هر زبانی از خواهش کردم

از اینه که به دست  اگر بمیرمبهتره: دیدم التماس بی فایده است، براي همین با خودم گفتم
 .بیفتمحیوونی مثل تو 

 
  .و بی معطلی خودمو از ماشین به بیرون پرت کردم براي همین سریع قفل درب رو باز کردم
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کردم تماماستخوانهایم خرد  احساس می. بادردي که در تمام بدنم پیچیده بود به خودم آمدم
ترسیدمکه باز در دستهاي اون  شده است، ولی جرات چشم باز کردن رو نداشتم چون می

لحظه اي چشمامو باز کردم و به  به خودم جرات دادم و بی رفق و به زورچند .حیوان باشم
بود نفس راحتی کشیدم و با امنیت خاطر  اطرافم نگاه کردم و با دیدن مامان کهکنارم ایستاده
مامان با دستهاي گرم و مهربانش . لغزید دوباره چشمام بسته شدوا شک شوق از گوشه چشمام

فدات بشم، : بود گریه می کند گفت الیکه از تن صدایش پیدااشکهامو پاککرد و در ح
دارم، مامان یه کاري بکندارم می  خیلی درد: بی رمق نالیدم و گفتم. چهبالیی سرت اومده

. و با خیالراحت به خواب رفتم چند دقیقه اي طول نکشید که کمی از دردم کم شد. میرم
هربار مامان رو باالي سر خودم می  ردم وچند بار به این ترتیب لحظاتی چشمامو باز می ک

از درد آه و ناله   داد و فقط بی رمق، دیدم ولی درد مجال تشخیص موقعیت مکانی روبهم نمی
نمی دونم چقدر طول کشید که . می رفتم سر می دادم که بعدش دوبارهآرام شده و به خواب
و تکان بدم که دیدم نمی خواستم دستم از دردم کم شد وتوانستم چشمامو باز نگه دارم و
چون مامان را ندیدم آرام  .تونم،پام رو هم همینطور نمی تونستم تکان بدم

 مامان، مامان کجایی؟ :صدایشکردم

 
چون صداي پا آمد،دوباره صداش . گردنم بود امکان چرخیدن سرم هم نبود با شیئی که روي

مامانبه کنارم امد و لبخند زنان درب باز و بسته شد و دقایقی بعد . نداد کردم که باز جواب
 یه خورده بهترم، ولی خیلی: با لبهاي خشکیدهجواب دادم. اینکه حالت بهتره مثل: گفت

 .تشنمه

 
کمی کهجون گرفتم  .مامان فورا برام آب آورد و با قاشق آب را آرام آرام به دهانم ریخت

 ردنم؟رویگ اینجا کجاست، چرا دست و پام سنگین شده، این چیه: پرسیدم
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گردنت، دست و پات  توي بیمارستانی،: اشکهاي مامان از گونه هاتش سرازیر شد و گفت

 شکسته یاسی چه بالیی سرت اومده؟

 
 .نمی دونم: یادم اومد ولی به دروغ گفتم تا اینو گفت همه چیز به

 
بالیی سرت آورده، تو رومامورین گشت نصف شبی  آخه مگه میشه ، اون بی شرف چه    -

 .کردن و آوردنبیمارستان کنار خیابان با سر و صورت خونی پیدااز 

 
 .دونم، هیچی یادم نیست نمی: چشمامو بستم و باز اشکم سرازیر شد و جواب دادم

 
یادته ولی داري باز از اون پست  دروغ می گی، من مطمئنمهمه چیز خیلی خوب         -

 .فطرت حمایت می کنی

 
سوالهاي مامان جواب ندادم و به زندگی سراسرسیاه و پوچ و  به مهر سکوت بر دهانم زدم و

روزها از پی هم می گذشت و من با درد دستو پنجه نرم می کردم،  .بیهوده ام اندیشیدم
شده   روحم سخت آزرده و زخمی . و استخوانهایم از درد میسوخت سلولهایم مواد می طلبید

روزي که گچ دست و . درد و اندوهم بشه اطرافیانم هم نمیتوانست مرهم وریکه محبتبود، ط
با کمک مامان لباسامو . همینطورگردنبند گردنم را، احساس سبکی کردم پامو باز کردند و

با دیدن منظره خیابانکه . سپسهمراه دایی محمد و مامان از بیمارستان بیرون آمدم تنم کردم و
و سبز شدهبودند، با تعجب از گل و سبزه بود و همچنین درختان که تازه جوانه زده  پر از
 :پرسیدم مامان
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 چرا امسال درختان زود سبز شدن؟         -

 
براي اینکه تو چهل روز توي بیمارستان : ناراحتی سرش را تکان دادو گفت مامان با تاسف و
 .فصل بهار هم رسیده بستري بودي و

 
 گذشته؟ یعنی عید: هاج و واج نگاه کردم و گفتم

 
هم داره تمام  آره دایی جون، فروردین: ي نمناك، سرش را تکان داد و گفتدایی با چشما

 .میشه

 
زیر پایم گوسفندقربانی  وقتی جلوي درب رسیدیم. .آه سینه سوزي کشیدم و خاموش شدم

کاش منهم مثل تو می مردم  :بادیدن خون گوسفند بیچاره حالم بد شد و در دلم گفتم. کردند
افتاد که به صورتم خیره  توي خونه لحظه اي چشمم بهسامان. و از زندگی راحت می شدم

کمی که . ازم گردوند سرزنش بارنگاهم کرد و روي  وقتی دید متوجه اش شدم،. شده بود
 .نشستم بلند شدم و به اتاقم رفتم

 
انگیزه اي ساعتها توي اتاقم خودمو حبس می کردم و هرچقدر مامان و  از آن پس بدون هیچ

افراد خانواتده ام با من حر ف می زدند ودلداریم می دادند، بی نتیجه  سایرمامان بزرگ و 
می توانستند راجع به اتفاقاون شب سیاه چیزي بفهمند و نه اینکه من را با  چون نه. می موند

 .بدهند زندگی آشتی

 
ریخته وشلوغ بود و  سه ماهی می شد که از بیمارستان به خونه آمده بودم، چون اتاقم به م

خواي همینطور بی  تا کیمی: مامان فرصت تمیز کردن نداشت به خودم امید دادم و گفتم
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 .خاصیت یه جا بشینی بلند شو و یه تکانی به خودت بده

 
 وقتی لباسهاي تو کمد رو بیرونریختم تا مرتب. شدم و آرام آرام اتاقمو مرتب می کردم بلند

 جعبه را. روز تولدمگرفته بود افتادکنم یکدفعه چشمم به جعبه هدیه اي که رضا براي 

 برداشتم اول یکبار دیگر متن کارت رو خوندم وچشمام پر از اشک شد و برخودم لعنت

 فرستادم که چرا ازش جدا شدم و دل اونوآزردم، براي همین گفتم تو سزاوار بدترین شکنجه

 ک عطر گرونبعد کارت رو سر جایشگذاشتم و بسته دیگر را باز کردم و اون هم ی. هایی

رو توي ضبط قرار  CD سپس. قیمت بود، کمی زیرگردنم زدم و از عطرش سرمست شدم
وقتی . اول خیال کردم خودش حرف زده و برام فرستاده. به حرفهاشگوش بدم دادم که

 صداي خودش نیست بلکه یک ترانه و شعره که خواننده با سوز و گداز روشن کردم،دیدم

 :میخواند

 
 دم به سوي من روانه شوش خانه خراب تو

 
 منجی جاودانه شو سجده به عشق ات می زنم

 
 اي کوه پر غرور من سنگ صبور تو منم

 
 عاشقی عاشق با تو بودنم یه لحظه ساز

 
 روشنترین ستاره ام می خواهمت، می خواهمت

 
 ماندگاري در دلم می دانمت، می دانمت تو
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 من اي همه ي وجود من نبودتو، نبود

 
 
 

. پودم درحال سوختن مش ، آتیش به دلم می افتاد و احساس می کردم تمام تار وبا هر کال
رفتم و هق هق کنان  براي همین دیگه نتونستم همانجا بنشینم و با صورتی خیس پیشمامان

 مامان، امروز چه روزیه؟: گفتم

 
 شده، چرا اینطوري گریه می کنی؟ چی: مامان با نگرانی پرسید

 
 .فقط بگو امروز چند شنبه است اهش می کنم هیچی از م نپرسمامان خو         -

 
 .یکشنبه         -

 
فورا . ساعت سه بود، می دونستم رضا اون موقع تویبیمارستان هست. انداختم نگاهی به ساعت

رفتم و مانتو و روسریمو پوشیدم، ماما ن پشتسرم به اتاق آمد و با دیدن بسته ها  به اتاقم
 .یاسی نرو: تاسف گفت حدس زد و با خودش

 
 .می کنم بذار برم مامان خواهش: دستامو گردنش انداختم و گفتم

 
 .بی فایده است نرو، خواهش می کنم  من هم ازت : سرمو به سینه اش فشرد و گفت

 
مردم ولی بذر یکبار دیگه به  می دونم براش. مامان، جون من بذرا برم: با التماس گفتم
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 .دیدنش برم

 
 .ناراحت نشی و بعدش حتما خونه بیاي ولی قول بده  اشه برو،ب         -

 
 .ناراحت نمیشم چون حقمه به جان مامان هر چی بهم گفت         -

 
با پاییلرزان به ایستگاه . می لرزید وقتی رسیدم دست و دلم. با آژانس به بیمارستان رفتم 

 ارن؟محمدي تشریفد ببخشیدخانم، دکتر رضا: پرستاري رفتم و گفتم

 
 .نه خانم، ایشون از اینجا رفتن: نگاهی کرد و گفت

 
 کجا رفتن، نمی دونید؟: بغض پرسیدم با

 
 .نه نمی دونم         -

 
 .دکتر امید سرمدي هم نیستن         -

 
 .نمی کنن نه ایشون هم نیستن، دیگه اینجا کار         -

 
چاره . نخواهدداد دونستم جوابخواستم با همراهش تماس بگیرم ولی پشیمان شدم چون می 

جز اینکه . خونه نبود وقتی به آنجا هم رفتم کسیتوي. اي غیر از اینکه به خونش برم نداشتم
  ایستاده بودم خسته شده بودم، اونقدرکه سرپا. اونجا بشینم و منتظرش بمانم، راهی نداشتم

. روي پاهایم گذاشتمنشستم و سرمو  براي همین روي پله که جلوي دربورودي ساختمان بود
وقتی از . امیده که دیدم، کردم  با شنیدن صداي ماشینبه خیال اینکه رضاست سرمو بلند
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پایین بود و داشت درب ماشینرا  ماشینپیاده شد، لحظه اي متوجه حضورم نشد، چون سرش
. گرفته و مات و مبهوتنگاهم کرد ولی یکدفعه متوجه ام شد، سرش را باال. قفل می کرد

چند لحظه . به جلورفتم و سالم کردم با آمادگی کامل می دانستم هنوز از دستم عصبانیه، چون
 کار می کنی؟ تو اینجاچی: اي با حیرت نگاهم کرد و سپس پرسید

 
حالت رو کردي؟ با چه  اومدي دنبالش، حاال که رفتی و عشق و: پوزخند زنان ادامه داد

 .رویی اومدي

 
بگو، چون الیقشم، ولی تو رو خدا فقط بهم  چه میخواي بگیامید هر : با بغض جواب دادم

 بگو کجاست؟

 
تو خیلی بهش بد کردي، اون تو رو خیلیدوست : گذاشت و گفت سرش را روي سقف ماشین

خونواده اش ایستاد چون حاضر نبودن دختریمثل تو  داشت و حتی به خاطر تو، جلوي
و در عوضتو با نامردي . زت بگذرههیچ قیمتی ا ولی اون حاضر نشد به. عروسشون بشه

 جوابش رو دادي، آخه چرا؟

 
فقط بهم بگو رضا . امید به خدا تاوانش رو هم پس دادم: پاك کردم و گفتم  اشکامو

 .خوام باهاش حرف بزنم کجاست؟ می

 
 .رضا رفته اومدي، خیلی دیر: سرش را باال گرفت و متاثر نگاهم کرد و گفت

 
 کجا مشهد؟         -
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 .نه لندن: و گفت را به عالمت منفی تکان داد سرش

 
تو : گریه کنان گفتم از شنیدنش یکدفعه پاهام سست شد و بی اراده روي زمنی نشستم و

 .دروغ می گی

 
دروغ نمی گم، صبر کن از زبون خودش بشنوي  :به کنارم اومد و از زمین بلندم کرد و گفت

 .فقط ساکت گوش بده. 

 
بعد ازچند بار بوق . در آورد و شماره اي گرفت و روي اسپیکر زد موبایلش را و بالفاصله
و حالش راپرسید، اون هم جواب داد و   صداي خودش بود، امید سالم کرد . داد زدن جواب
 رضا هواي اونجا چطوریه؟: گفت بعد امید

 
 .بارونی، امید خیلی دلم گرفته خیلی بده، همه اش ابري و: و گفت  آهی کشید 

 
 .شی و بر می گردي درست که تمام بشه راحت می... انشاءا         -

 
 .گردم نه امید، من دیگه هیچوقت ایران برنمی         -

 
 حال خانمت چطوره؟: و سپس گفت امید نگاهی به من کرد 

 
دنیا جلوي چشمام تیره و تار شد و سرم گیج رفت و با جواب دادن رضا که  از شنیدنش

 .بابا می شمامید دارم  خوبه،: گفت

 
 .نه نه،: حالم دگرگون شد و بی اختیار با صداي بلند گفتم
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 امید کسی پیشته؟: رضا فورا پرسید 

 
 .نه ، رهگذره: دهانم گذاشت و جواب داد امید هم سریع دستش را روي

 
 خوب کاري نداري؟ رضا بهت تبریک می گم ،: بعد ادامه داد

 
 .نه ممنون که زنگ زدي         -

 
 .حاال باورت شد. داشتی کار دستم می دادي ها: گفت ز خداحافظیبعد ا

 
 با حدیث ازدواج کرده؟: چاه در می آمد گفتم با صدایی که انگار از ته

 
که از جدا شدي اون برایاینکه فراموشت کنه رفت  نه با دختر عموش، همون موقع    -

دادن االن چند ماهی که بورس تحصیلیهم بهش  مشهد و با دختر عموش ازدواج کرد و چون
 .رفته

 
هیچی نپرسید و من هم از ش خداحافظی کرده و بهخونه  امید در مورد خودم و بابک

 .دیدي بیفایده بود: سرم را نوازش کرد و گفت مامان با دیدن حال زارم،. برگشتم

 
 .دونستین مامان شما می         -

 
  .خداحافظی کردموقع رفتن زنگ زد و ازم : سرش را تکان داد و گفت
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 .ندونستم من به رضا خیلی بد کردم، من هیچوقت قدرش رو: آه بلندي کشیدم و گفتم

 
به جویبر نمی  حاال دیگه کار از کار گذشته و آب رفته دیگه:مامان سرمو بوسید و گفت

اتفاقی برات  یاسی هنوز نمی خواي بگی اون شبچه. گرده، پس تو هم دیگه بهش فکر نکن
 افتاده؟

 
من توي خیابان پیادهشدم داشتم از  موقع برگشتن از کرج با هم دعوا کردیم و: ه دروغ گفتمب

 .اومد بهم زد خیابان رد می شدم یه ماشبن با سرعت که داشت می

 
، پس چرا سر و: مامان در حالیکه حرفمو باور نکرده بود گفت صورت بابک شکسته و  ا

 .کبود بود حتی دستش هم شکسته بود

 
حتما تصادف کرده،چه می : خودم نیاوردم و با خونسردي گفتم کردم ولی به رويتعجب 

 راستی مگه بابک باز هم به سراغم اومده بود؟ .دونم یه بالیی سرش اومده

 
داییت رفته بودن سراغش، چوناون شب تو با اون بودي و  سامان و. نخیر جرات نداشت    -

 ببینم یاسی بهت دست درازي کرده بود؟.بودسرت آورده  ما باید می فهمیدیم چه بالیی

 
خواهش می کنم حاال که همه چیز بینمن و بابک تموم شده شما هم  نه به خداف مامان    -

چون یادآوریش همبرام عذاب آوره چه برسد به حرف . نکشید هی حرف اون شب رو پیش
 .زدن در موردش

 
ی تونم چون تا نفهمم دلمآروم نم: غمگین و ناراحت به صورتم چشم دوخت و گفت مامان
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اون بی شرف تو رو هم به مواد آلوده کر، یک آدم معتاد، غیرتو ناموس سرش  .نمی گیره
همین وقتی خانواده اش هم به عیادتت اومدن آب پاکیرو رو دستشون ریختم و  نمی شه براي
 .کردم جوابشون

 
 .در دلم حرفش را تایید کردم

 
جلوي میز آرایش نشسته بودم، همین که . گوش می دادم ه راروز بعد باز داشتم همان تران

آینه با دیدن چشماي گریون خودمبی اختیار یاد حرفهاي  سرم را از روي میز بلند کردم تو
گریه نکن من دوستندارم دریا طوفانی باشه، میخوام  :رضا در ذهنم زنده شد که می گفت

 .همیشه آبی و زالل باشه

 
بهصداي . برداشتم و به آینه کوبیدم تا هیچوقت رنگ چشمامو نبینمحرص اسپري را  از

مامان بیچاره که همیشه نگران حالم بود سراسیمه به اتاق آمد واحتیاجی به توضیح  شکستن ،
مامان دستمو گرفت و روي تخت نشوند و دلداریمداد ولی دل من زخمی تر از . نبود دادن
شدیدي بهبیرون ریختن احساسم داشم به سراغ بوم  کمی که گذشت چون نیاز. حرفها بود این
 رنگ رفتم که دیدم از وسایل موردنیازم چند تایی کم دارم، براي همین به زور از مامان و

 اول یک جفت لنز سیاه گرفتم چون رنگ چشمام آزارم می داد بعد. اجازه گرفتم و بیرنرفتم

خودم  وي آینه، لنز رو به چشمام زدمباوقتی جل. وسایلمورد نیازمو گرفته و به خونه برگشتم
سیاه  عهد کردم که دیگه هیچوقت از چمام بیرون نیاورم چون هم زندگی رضارو هم خودمو

با کسی  از آن پس تنها همدم و مونس من رنگ و بو بود،نه بیرون می رفتم نه. کرده بودم 
خونمون می  مهمانی به اگر.ارتباط داشتم چون تاب و تحمل نگاه سرزنش باراقوام را نداشتم

می آمدند مامان  تنها کسانی که زود به زود بدیدنم. اومد، ساعتها از اتاقم بیرون نمیرفتم
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بیش از هر  حتی از دیدن باباي نیلوفر هم خودداري می کردم چون.بزرگ و مژگان بودن
ه داشت و ب مژگان تنها کسی بود که ا ز شب سیاه من خبر. کسی از دیدنشرنج می کشیدم

 .خاطرهمین مسئله هم دیگه توي شرکت آقاي سعیدي کار نمی کرد

 
توي رنگ و بوم غرق بودم که گذشت زمان و تغییر فصلها را فقط از پنجره می  اونقدر
 ...تابستان، پاییز، زمستان و .دیدم

آماده کردن  رفتم که دیدم در حال یک روز زمستانی بود، چون وسایل الزم داتم پیش مامان
ري؟ خیرباشه تو این فصل از  مامان مسافرت داري می: ی باشد با تعجب پرسیدمساکش م

 سال کجا می ري؟

 
اون روز وقتی تو رو بااون سر و . دارم می رم مشهد  :مامان به صورتم چشم دوخت و گفت
رو خواستم و نذر کردم اگه خداعمر دوباره به تو بخشید  وضع دیدم ، از امام رضا سالمتی تو

 .گوسفند قربانی کنم همان روز به مشهد برم و هر سال

 
 .بیام من هم می تونم باش شما: بی اختیار گفتم

 
االن زنگ می  چرا نمی تونی بیایی،: چشماي مامان از خوشحالی برقی زدو لبخند زنان گفت

 .براي تو هم بلیط رزرو کنن زنم تا

 
رو که برداشتم دیدمتو تنم زار ولی هر لباسی . ساکمو ببندم به سراغ کمدم رفتم تا من هم
پکر دوباره پیش مامان . بودند که یک نفر دیگه هم توش جا میشد میزنه، اونقدر برام بزرگ

  .لباسام برام بزرگ شدن و من نمیتونم همراه شما بیام همه: رفتم و گفتم
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ریم فقط به خاطر لباس، تا شب چند ساعتی فرصت داریم می : داد مامان لبخند زنان جواب
  .زود می خریم

 
. خریدلباس رفتیم وقتی مامان بزرگ که قرار بود پیش ما بماند از راه رسید با مامان براي

بذار خودمو وزن کنم  با خودمگفتم. چند دست لباس و پالتویی هم خریده و به خونه برگشتیم
م در عرض وزنه رفتم دید وقتی باالي. ببینم چقدر الغر شدم که لباسامم اینقدر گشادشدند

کاري می کردم الغر نمی  قبال هر. یک سال که بی سابقه هم بود بیستکیلو وزن کم کردم
تو خونه لباس راحتی  شدم ولی حاال بدون اینکهخودم بخواهم وزن کم کرده بودم و چون

استرس داشتم که نمی  اونقدر براي رفتن عجله و.می پوشیدم متوجهاین امر نشده بودم
وقتیهواپیما در . را ببینم بشم، احساس می کردم اونجا می تونم دوباره رضاتونستم یکجا بند 

اولغسل زیارتی کرده و سپس  توي هتل. فرودگاه مشهد به زمین نشست ضربان قلبم تندتر شد
حال عجیبی داشتم ، . تندتر می تپید هر چه به حرم نزدیکتر می شدم قلبمهم. روانه حرم شدیم

کاري کردم نتوانستم نزدیک ضریح  داخل حرم هر.نکرده بودم حالیکه تا اون روز تجربه
دستهاي کثیف مو به ضریح پاك  بشوم چون خودمو ناپاك و آلودهمی دیدم و نمی توانستم

سنگ شده بود که قطره اشکی ا  اونقدر دلم سیاه و. بزنم، براي همین از دورنگاهش کردم
روز . دوباره به هتل برگشتیم عدساعتی ب. چشمام نجوشید وفقط خیره خیره نگاه کردم

چون مامان روز قبل هرچقدر بهم  بعددوباره به حرم رفتیم ومن همان سر جاي قبلیم نشستم و
فایده اینداشت، اینبار هم بدون  اصرار کرده بود که براي زیارت همراهش داخل حرم بروم

سی بریم، چون یا: آمد و گفت ساعتی که گذشت ماما نپیشم. اصرار خودش به تنهایی رفت
 .نیلوفر من یه مقدار زعفران و نبات باید بخرم و یهچیزي هم براي

 
 .مامان خودتون برید من همین جا می شینم         -
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 .چرا بیا، تا یه خورده آب و هوات تغییر کنه         -

 
کنمشما خودتون برید میخوام تا روزي که اینجاییم فقط تو  مامان خواهش می         -

 .می ده رم باشم، یه آرامشخاصی بهمح

 
 پس نهار رو چیکار میکنی؟         -

 
اون فیشی رو که از نذورات دادن بهم بدید تا من نهار رو مهمون  شما: گفتم لبخندي زدم و 

 .بشم امام رضا

 
دنبالمآمد تا به هتل  عصر موقعی که به. مامان قبول کرد و خودش به تنهایی براي خرید رفت

عوضکنیم و یه چند روز دیگه اي  مامان نمیشه بلیطمون رو: رو به مامان کردم و گفتمبرویم 
 .بمونیم

 
کرد و بلیطمون را عوض کرد و براي سهروز دیگه  مامان با خوشحالی از پیشنهادم استقبال

رفتم و عصرها بعد از اذانهمراه مامان بر می  هر روز من نزدیک ظهر به حرم می. گرفتیم
وبعد از اذانظهر بود که خانمی لبخند زنان کنارم  چهارم باز تنهایی نشسته بودمروز . گشتم

 .سالم: آمد و گفت

 
 می تونم اینجا بشینم؟: گفت سالم کردم،

 
 .چرا نمیشه: نگاهی کردم و گفتم
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چند . باب صحبت را باز کرد که مسافري، از کجا اومدي، خالصه از اینحرفها وقتی نشست
و تو رو  دخترم من چند روزه که موقعنماز می آم اینجا : یکدفعه پرسیدگذشت  دقیقه اي که
 به یه نقطه خیره شدي، چرااینقدر گرفته اي، انگار غم دنیا رو تو صورتت جمع میبینم که

 .کردن

 
صحبت وقیافه اش  به صورتش نگاه کردم یک خانم میانسال با صورتی نورانی و مهربان، لحن

و قصه زندگیمو براش  بی آنکه دلیلش را بدانم سر درد و دلم بازشدناخوداگاه . به دلم نشست
بر پشتم زد و  وقتی حرفهام بهپایان رسید، دستی. تعریف کردم، اون هم گوش می کرد

 .بدم پاشو بریم یه جایی تا زندگی واقعی روبه تو نشان: گفت

 
 .میشه اگه یک موقع مامان بیاد و منو اینجا نبینه نگران         -

 
 تلفن همراه نداره؟         -

 
 .چرا         -

 
 .خوب بهش خبر بده         -

 
راستی من هنوز اسم شما رو نمی  مامان ازم گرفته،. ولی من که تلفن همراهمنیست         -

 .دونم

 
 .فاطمه مسلمی         -
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 ت اینه بیااگه مشکل: خانم لبخند زنان از کیفش، تلفن همراهش را درآورد و گفت فاطمه

 .بگیر

 
مامانخواست که خودش  .تلفن را از خانم مسلمی گرفتم و به مامان تلفن کردم و اطالع دادم
خانم مسلمی از جایش  .اب خانم مسلمی حرف بزنه براي همین دوباره گوشی روبرگرداندم

دوباره پیشم برگشت و  سپس. بلند شد و چند قدمی از من فاصله گرفت و بامامان حرف زد
 .بریم مامانت هم اونجا می آد،آدرس دادم: فتگ

 
سوار تاکسی . چرا بی جهت به خانم مسلمی اطمینان کردم و به دنبالش به راهافتادم نمیدونم
وقتی به مقصد رسیدیم چشمم به .و به آدرسی که خانم مسلمی به راننده گفت رفتیم شدیم
نکنه منو آوردین تحویل : شیرخوارگاه افتاد، خنده کنان به خانممسلمی گفتم تابلوي

 .بدین شیرخوارگاه

 
آره، : گفت سپس چشمکی زدو.آفرین، بخند تا زندگی به روت بخنده: نگاهم کرد و گفت

 .اشکالی داره

 
سه تاییبه همه اتاقها . از ما رسیده وقتی به داخل شیرخوارگاه رفتیم، دیدیم مامان زودتر

کردن بودند،با دیدن آنها ه از نهادم  زيبچه هاي کوچک و معصوم در حال با. سرك کشیدیم
 :بودبرگشتیم، خانم مسلمی گفت وقتی به اتاق خانم مسلمی که مدیر آنجا.برآمد

 
وقتی اونا بزرگ می شن .و نه مادر دیدي دخترم این بچه هاي معصوم نه پدر دارن    -

کنارت،  اینخوبی داري که در همه حال برو خدا رو شکر کن که مادر به. عصیان می کنن
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بخاطر پدرت زندگی خودتو، مادرتو تباه  تونباید. سایه اش و دستاي پر مهرش باالي سرته
حیف تو . بسازي و با دید خوب بهش نگاه کنی تو باید از این به بعدزندگیت رو از نو. کنی

 .کردي نیست که زندگیرو براي خودت جهنم

 
وجودممتولد  یه یاسمن دیگه تواحساس می کردم که . حرفهاي خانم مسلمی دگرگونم کرد

مسلمی  اون روزخانم. شده که براي بزرگ شدنش، شکوفا شدنش باید زحمت می کشیدم
مسلمی  همسر خانم. براي نهار مار و به خونه اش برد، یک خونه کوچیک ولی گرم و باصفا

و فریبا  لیال یکسال پیش بخاطر سرطان از دنیا رفته بود و اون بادخترهاي دوقلویش به نامهاي
پسر سی ساله داشت  البته عالوه بر اونها یک. که یکسال از من بزرگتر بودندزندگی می کرد

زهرا یکی از بچه  عروسش. که به تازگیازدواج کرده و طبقه باالي آنها ساکن شه بودند
بزرگ شدن نیزهمانجا  هایشیرخوارگاه بوده و زیر نظر خانم مسلمی بزرگ شده بود و بعد از

صمیمیبا ما رفتار کردند  زندگی خوب و جالبی داشتند، چنان گرم و. به کار شده بودمشغول 
مونده و از آنجا به فرودگاه  تا شب خونه خانممسلمی. که گویا سالهاست با ما آشنا هستند

 .رفتیم

 
آشنایانی که در شیرخوارگاه تهرانداشت از  در تهران با کمک و راهنمایی خانم مسلمی و

هرگزبه ذهنم خطور نمی . سرپرست دایر کردم ک نمایشگاه به نفع بچه هاي بیتابلوهایم ی
در عرض دهروز بیشتر تابلوهایم به فرو ش  .کرد که مردم استقبال شایانی از کارم بکنند
طوریکه به وجد آمدم و دوباره شروع کردم به .بود رفت و این کار برایم مهیج و لذت بخش

غافل نبودم، اغلب روزها به شیرخوارگاه می رفتم و در  چههاالبته از احوال ب. نقاشی کردن
این حرکت زندگی . به آنها نقاشی و زبان یاد می دادم کنار بچه ها ساعتها می نشستم و
طفلکی مامان با دیدن شورو حالم . دوباره به جریان انداخت دوبارهبه من بخشید و زندگیم را
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ا پیش بچه ها می رفتم و شبها تا دیروقت بیدار و عالقه روزه تشویقم می کرد و من با عشق
  .کشیدم نشسته و نقاشی می

کرد تا چندر وزیبه تهران  بارسیدن فصل تابستان مامان از خانم مسلمی و خانواده اش دعوت
 .مدیون خانممسلمی می دانست آمده و مهمانمان باشند، چون آشتی کردن من با زندگی را

 
لیال به تهران آمدندو دوروز اول نمی  مسلمی همراه فریبا واواسط تیر ماه بود که خان 

ومتدین بودند ونمیدانستم چطوري باهاشون  تونستم باهاشون راحت باشم چون اونها محجبه
خویشانآشنا شدم، دیدم اونطور که من فکر می  ولی با گذشت زمان که با خلق و. رفتار کنم

پرهیز می کردند وگرنه توي خونه خیلی شیک  ازنامحرم کردم نبودند چون فریبا و لیال فقط
شوخی داشتند و براي همین تا نیمه هاي شب سه تایی  و مرتب می گشتند و روحیهشاد و

این تجربه تازه اي تو زندگیم بود، . و می خندیدیم توي اتاق من بیدارنشسته و می گفتیم
رفتار می کردم و بااون که اگر من هم مثل اونها  طوریکهباعث حسرت و تاسفم می شد چرا
رو از خودم نمی رنجوندم و ازش جدانشده و براي  دید به زندگی نگاه می کردم هرگز رضا

هر شب موقع خواب به اینمسئله می اندیشیدم و در  بدون استثناء. همیشه از دست نمیدادمش
چه  گردوندم و زنیمطابق میل و خواسته رضا می شدم و خیال خودم زمان را به عقب برمی

ولی افسوس که همه اینها دقایقی   بهتصویر می کشیدم، زندگی خوب و خوشی را در رویایم
بیش نبود و فقط آه و حسرت را برایم به جا میگذاشت و  بیشتر دوام پیدا نمی کردو رویایی
طول یک هفته اي که اونها در خونمون مهمان بودند،  در. اشک را مهمانچشمهایم می کرد

بهم خیلی خوش گذشته بود بلکه تغییراتی روهم در  یک سال خونه نشیینی نهتنها بعد از
 .بعد از رفتنشان احساس دلتنگیمیکردم طوریکه. روحیه وشخصیتم احساس می کردم
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از قیافه اش پیدا بود حرفهاي تازه اي براي . دیدنم آمد چند روز بعد از رفتن آنها مژگان به
 :پرسیدم براي همین زو د. گفتن دارد

 
 مژگان خبري شده؟         -

 
 :لبخندي زد و گفت

 
 نه چطور؟         -

 
  .خبر ندارم دروغ نگو چشمات داد میزنه، خیلی حرفها هست که من ازشون         -

 
  :بی مقدمه گفت

 
 .عروسیمه آخر شهریور         -

 
  :چشمام گشاد شد و متعجب پرسیدم

 
 کی؟ جدي، با         -

 
 .ا پسر یکی از دوستان عموم، هم سن و سال خودمهب         -

 
 باهاش دوست شدي؟         -

 
عمومدیدن، درسته که از نظر مالی  نه چند بار خواستگاري اومدن، توي مراسم ختم زن    -
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 .ومهربونیه از ما خیلی پایین تر هستن ولی پسر خوب

 
موقعها مشکل به وجود  طبقاتی خیلیفکر نمی کنی بعدا دچار مشکل بشین، فاصله          -
 می آره؟

 
 :با جدیت جواب داد

 
ارسالن خیل . نظر مادي غنی هستم، من دنبال محبت هستمنه پول و ثروت نه چون من از    -

 .دراومده بود باور کن وقتی ماجراي محسن و لیالرو براش می گفتم اشکش  با عاطفه است،

 
 ر شد با امیر رابطه تو به هم زدي؟خوشحالم، راستی مژگان چطو         -

 
  :گفت مژگان خندید و

 
. جوب نمی ره یه براي اینکه اون هم یه جورایی شبیه بابک بود، دیدمآبمون توي     -

 .پیدا شده راستی تو قصد ازدواج نداري؟ چون مریم جونمی گفت یه خواستگار خوب برات

 
نه، چونروحا آمادگی  هامونه ولی فعالآره پسر خواهر یکی از همسایه : غمگین جواب دادم

محکم کنم بعد بتونم تشکیل  تازه زندگیم داره هدف دار میشه، باید اول قدمهامو سفتو. ندارم
 .زندگی بدم

 
 :به چشمام خیره شد و گفت

 
 .همه اینها بهانه است، تو هنوز دلت پیش رضاست         -



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ۴٠۵ صفحھ

 
  :بغضم گرفت و گفتم

 
خودش، االن  چوناون رفته پی زندگی. چه نباشه، فایده اي نداره چه دلم پیش رضا باشه    -

 .برنمی گرده آب رفته که دیگه به جوي. بچه اش هم به دنیا آمده و سرش گرم زن وبچهاش

 
 :آهی کشیدم و ادامه دادم

 
 .تونم طعم خوشبختی رو بچشم مژگان، من هیچوقت نمی         -

 
 چرا اینطوري فکر می کنی؟         -

 
چون اگه آخرین باري که پیشش رفتم حال رضا رو می دیدیاونوقت می فهمیدي من     -
اون بدجوري منو نفرین کرد، آه و نفرین رضاهرجا که برم و با هر کی که . گمم چی می
 .کنم پشت سرمنه ازدواج

 
 :دستش را روي شانه ام گذاشت و گفت

 
شب نامزدیترو هیچوقت فراموش نمی . اینکه توبدجوري دلش رو سوزوندي یاسی براي    -

زود رفتم . بین مهمونا چشمم بهش افتاد دیدمرنگش مثل گچ سفید شده کنم یک لحظه وقتی
 .نمی تونست حرف بزنه وشوکه شده بود کنارش، از ناراحتی

 
فورابه . پیچید و باعث حالت تهوعم شد باز حالم دگرگون شد و دردي توي معده ام

. آن ممکن است بیرون ریختهشود می کردم دل و روده ام هردستشویی رفتم ، احساس 
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 :و صدام می کردو می گفت طفلکی مژگان ناراحت و نگران بیرون دستشویی ایستاده بود

 
 یاسی حالت خوبه؟         -

 
 :مژگان با نگرانی نگاهم کرد و گفت. بی حال از دستشویی بیرون آمدم کمی که آروم شدم

 
 .د، من ناراحتت کردمیاسی ببخشی         -

 
مژگان دقایقی پیشم نشستو سپس با . ولو شدم سرم را به نشانه منفی تکان دام و روي مبل
کرده و رفتند و من مغمومو گرفته به خلوتگاهم  نامزدش که به دنبالش آمده بود خداحافظی

 .پناه بردم

 
راه یک چشم به هم زدن ، گذشت و شب عروسی مژگان از  دو ماه مثل برق در

پیراهن هاي شیک و مد روز بودم یک دست کت  برعکس دفعه هاي قبل که دنبال.رسید
مژگان هم یک .نیلوفر به خانه پدر مژگان رفتیم وشلوار ساده اي پوشیده و همراه مامان و
مختصري هم کرده بود و درکنار داماد که خیلی هم  پیراهن شیري ساده اي پوشیده و آرایش

با دقت بهصورتش نگاه کردم، قیافه اش نشان از . گفت مهمانان خوش امد میخجالتی بود به 
با . دلخوشحال شده و برایش آرزوي خوشبختی کردم من هم از ته. خوشحالی درونش داشت

کمتر شد و من تنهاتر از قبل ماندم و براي اینکه  ازدواج مژگان دیدارها و رفت وآمدمان
با . نشوم خودمو بیشتر سرگرم نقاشی کشیدن کردم دوباره به طرفکارهاي قبلیم کشیده
میشدو عذابم می داد، مخصوصا روزي که برایآخرین بار  رسیدنپاییز خاطره ها در ذهنم زنده

خانه بیرون نرفتم و ساعت ها جلویپنجره، غمگین و دل گرفته  آن روز از. به دیدن رضا رفتم
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 .انگیز پاییزي چشم دوختم ایستاده و به منظره غم

 
افسرده تر شده و مغمومگوشه اي کز  هر چه روزها جلوتر می رفتند دل من هم فشرده تر و
شیرخوارگاه، بیفایده بود و من باز روزها  می کردم و تشویق هاي مامان براي رفتن دوباره به

اینکهاسفند ماه از راه رسید و مامان دوباره شال و کاله کرد  تا  . ازخانه پا بیرون نمی گذاشتم
که به من هم پیشنهاد کرد همراهش بروم، اول دودل بودم ولی وقتی  زمانی.به مشهد برودتا 

اصرار ازم خواست که همراه مامان چند روزي به دیدنشان برومقبول  لیالتلفن کرده و با
دیدن لیال و خانم مسلمی که به استقبالمان امدهبودند لحظاتی  توي فرودگاه از. کردم

از راه رسید کالفه و سردرگم بودم ویاد اون شب سیاه آرامش  شب ولی وقتی. خوشحال شدم
  .زودتر از همه به بهانهخستگی به اتاق پناه بردم .و اعصابمو، بهم ریخته بود

بغل  وقتی لیال براي خوابیدن به اتاقش آمد، از دیدن من که روزي زمین نشسته و زانوي غم
 :کنارم نشست و آرام گفت. گرفته بودم تعجب کرد

 خوابت نمی اومد، پس چرا بیدار نشستی؟ یاسی چی شده؟ تو مگه         -

 :صورت خیسم گفت صورتش رو جلو آورد و با دیدن. جوابی ندادم

 تو داري کریه می کنی؟ چرا ؟ چی شده؟         -

کاش همون شب خدا جونم رو می . اینکه امشب، شب سیاه و تاریکی برام براي         -
 .میکرد مگرفت و راحت

 :و با عصبانیت ادامه دادم

 .می دونم می خواد زجرم بده آخه من کثافت رو براي چی زنده نگه داشته، -

 :سرم را روي شانه اش گذاشت و گفت

می تونم بدونم اون شبی که . چیه که می زنی؟ تو دختر خوب و خانمی هستی این حرفها    -
 برات چه اتفاقی افتاده؟ ازش حرف می زنی
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 :خندي زدم و گفتمپوز

منو از خونتون بیرون می کنی چون من برخالف تصورات  اگه بهت بگم همین االن         -
 .تو خوب و پاك نیستم

 :بر پشتم کوبید و گفت دستش را

ببینم اون شب که می گی برات چه  اشتباه می کنی، حاال اگر مایل باشی برام تعریف کن    -
 .کرده رو مایوس و نا امید اتفاقی افتاده که انی قدر تو

رفتارم و از اون شب  در حالیکه اشکم بی محابا روي گونه هام می ریخت از زندگیم، از کارهاو
 :برایش حرف زدم و در آخر گفتم

بدم می آید، باور کن دیگه خسته شدم، کاش همون شب می  حاال دیدي چرا از خودم    -
ذره اي منو دوست داتشت این قدر بدبخت نمی اگه خدا  مردم و از زندگی راحت می شدم،
 .گرفت و راحتم می کرد، تا این همه عذاب نمی کشیدم آفرید یا همون موقع جونم را می

 :گفت لیال محکم بغلم کرد و

نبودي، حاال پاشو  اینطوري نگو گناه داره، خدا اگر تو رو دوست نداشت االن اینجا         -
 .آماده شو بریم بیرون

 :گفتم به ساعتم انداختم و نگاهی

 .این وقت شب کجا بریم، ساعت سه و همه جا بسته است         -

 :و گفت لبخندي زد

 .اونجایی که می خوایم بریم همیشه بازه، ساعتی نیست         -

 :بلند شد و لباس هاشو عوض کرد و گفت از جایش

 .گرانمون نشهخبر بدم که ن تا تو آماده بشی من هم به مامان         -

 :ملتمسانه نگاهش کردم و گفتم

خواي به مامانت بگی من چه جور دختري هستم چون من فقط راجع به بابا  لیال می         -
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 .گفتم براش

 :خندید و گفت

عمر حرفهات رو توي دلم نگه  نترس من تا آخر. دختر مگه بچه اي، چرا باید بهش بگم    -
 .خیالت تخت تخت باشه ه کس دیگه اي حرفی نمی زنم،می دارم و نه به مامان و نه ب

وقتی نزدیک حرم شدیم، . رفتیم حاضر و آماده ، با رنوي لیال که به تازگی خریده بود بیرون
 :لبخندي زدم و گفتم

 فکر می کنم این وقت شب تو داري منو کجا می بري؟ من چقدر خنگم، همه اش         -

 :گفت قیافه جدي به خودش گرفت و

دختراي خوشگل  دارم می برم سربه نیستت کنم، من یه جنایتکار حرفه ایم و کارم کشتن    -
عکس رضا رو بهم  راستی هر وقت تهران اومدم یادت باشه. تا از پسراي مظلوم دلبري نکنن

 .نشون بدي، خیلی دوست دارم قیافه این عاشق بی همتا رو ببینم

 :کشیدم و گفتم آهی

 .ه ندارممتاسفان         -

 :چشماشو ریز کرد و گفت

 مگه میشه؟         -

خاطر اینکه به اندازه  شاید به. چرا نمی شه، من برعکس اون یه دونه عکس هم ازش ندارم    -
که بخواي ازم گرفته  گوش اون پر بود از عکسهاي من، هر مدل عکسی. اون دوستش نداشتم

چون عشق و دوست  به خنده می انداخت این کاراش منو. حتی موقعی که خواب بودم. بود
 .رو اینجا ندارم دشاتن رو باور نداشتم، شاید باور نکنی من جتی نشونی و تلفن خونشون

 .راهتو درست انتخاب کنی غصه نخور حاال کاري که شده، امیدوارم از این به بعد         -

اي دور از ضریح بشینم  گوشه خواستم. وقتی داخل حرم شدیم باز احساس عجیبی بهم دست داد
 :که لیال مانع شد و گفت
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آرامشی که سالها به . ضریح، ببین چه آرامشی بهت دست می ده نه یاسی،بیا بریم نزدیک    -
 .همین جا به دست بیاري دنبالش بودي میتونی امشب

را لمس نکنم ولی نیرویی  لیال دستمو گرفت و به دنبال خودش کشید، اول خواستم ضریح
گرفته و صورتمو جلو بردم و توي  و به جلو پرت کرد و من بی اختیار میله هاي ضریح رادستام

. ازا ین منجالب و سردرگمی نجاتم بده دلم با تمام قوا امام رضا رو صدا کردم تا کمکم کند و
و غصه هام براش گفتم تا راه تجاتتی پیش  گریان و ناالن دست به دامنش شده بودم و از درد

بود حالی که تا به اون لحظه تجربه نکرده  بگذاره، حال عجیب و غریبی بهم دست دادهپایم 
باري از روي دوشم برداشته شد، سبکبال به اطرافم  اونقدر حرف زدم و استغاثه کردم کع. بودم

کنارش رفتم ، خاضعانه سر تعظیم . حال نماز خواند است نگاه کردم که دیدم لیال گوشه اي در
به حالش غبطه خوردم براي همین . سر بر سجده می گذاشت خداوند فرو آورده ودر پیشگاه 

 :گفتم وقتی نمازش تمام شد،

 کنه؟ لیال به من هم یاد می دي؟ فکر میکنی خدا منو به بندگی قبول می         -

 :لبخندي زد و گفت

 .علی بگو چرا نمی دم، پاشو اینقدر آیه یاس نخون، یا         -

کالمی که از دهانم   قیام کرده و شروع کردم به زمزمه کردن آیات قرآن، با هرهمراه لیال
از نماز، نفس عمیقی  بعد. خارج می شد اشک هم چشمامو شستشو داده و روحمو جال می بخشید
 :کردم و گفتم کشیده و ریه هامو پر از عطر خوشبوي خرم کردم و سپس به لیال رو

 بریم؟         -

 ؟کجا         -
 .دیگه خونه         -

 .خسته نیستی بموینم اگه حیفه که نماز صبح رو اینجا نخونیم تا اذان چیزي نمونده،         -

 .سرکار من خسته نیستم می تونم بمونم ولی توصبح باید بري         -
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 :لبخند زنان جواب داد

 .طوریم نمی شه من عادت دارم، با یک شب بی خوابی         -

. براي نماز بیدار شده بودند ز خواندن نماز صبح به خونه برگشتیم، مامان و خانم مسلمی همبعد ا
 :مامان با دیدنم متعجب پرسید

 بودین؟ از کجا دارین می آین؟ شما بیرون         -

 :با ذوق و شوق کودکانه جواب دادم

 .بودیم حرم زیارت رفته         -

 :مامان لبخندي زد و گفت

 کردي؟ یعنی تو هم زیارت         -

هفت که به سر کار  و تا ساعت لیال توي مهد مربی بود . بله اي گفتم و با لیال به اتاقش رفتیم
دراز کشیدم و خیلی زود  می رفت چیزي نمانده بود، بیدار ماندم و بعد از رفتن لیال سرجایم

. رد چشمامو باز کردمخو ظهر با صدایی اذان که از بیرون به گوشم. خواب به سراغم اومد
. رفتم مامان اینا گرم صحبت بودند وقتی از اتاقم بیرون. نیرویی منو ا از رختخواب بیرون کشید

دوباره به اتاق برگشته و سجاده را پهن  سالمی کردم و به دستشویی رفتم و وضو گرفتم و
دم، لبخندي زد و که در حال خواند ن نماز بو کردم که مامان درب را باز کردن و با دیدن کن

 :گفت

 .خدایا شکرت         -

پس به موقع و سروقت نمازمو می خوندم، هر چه به خدا نزدیکتر میشدم آرامش بیشتري  از آن
 آرامشی که مقطعی نبود و به لحظه و دقیقه ختم نمی شد بلکه در همه جا و در. دست میداد بهم

 :پیشنهاد دادم و گفتمبا رسیدن عید به مامان . همه حال توي وجودم بود

 مامان چند ساله که عید جایی نمی ریم، اگه ممکنه ما هم امسال همراه خاله اینا به         -

 .مسافرت بریم
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 :مامان با خوشحالی جواب داد

چندوقته که با فامیل دور هم جمع نشدیم، چی بهتر  چرا ممکن نیست، مخصوصا که         -
 از این؟

وقتی دوباره دسته جمعی با خاله اینا و . پایانی اسفند ماه، دوختم زهايبی صبرانه چشم به رو
مامان بزرگ و بابا بزرگ راهی مسافرت شدیم از ته دل خوشحال بودم و در  دایی محمد اینا و

مخصوصا وقتی با سامان . ریشخند هاي زندایی صبور بوده و سکوت می کردم و مقابل متلک 
ر نیش و کنایه می زد، خیال می کرد می خواهم خودمو به سامان می کردم بیشت مثل سابق رفتار
در صورتی که من همچین . براي همین سعی می کرد سامان رو ازم دور نگه داره تحمیل کنم و

منظوري نداشتم ، چون دیگه اون یاسمن سابق نبودم و دیدگاهم نسبت به زندگی تغییر  قصد و
همیشه از خدا می خواستم مردي . دواج عوض شده بودو خواسته ها و معیارهایم براي از کرده
رضا رو سر راهم قرار بدهد، با اینکه خواسته زیادي بود ولی من از رحمت بی حد و  مثل

 .نا امید نبودم کرانش

حس کنم در بهزیستی  روز ها از پی هم مثل باد می گذشتند و من بدون اینکه گذشت زمان رو
اصرار مامان   عذابم می داد،  تنها چیزي که در این میان. بودمبه صورت افتخاري مشغول به کار 

جواب رد می دادم و همیشه در  براي ادواج بود چون هر کسی که به خواستگاریم می آمد
 :خلوت با خودم می گفتم

چون اسمی در . حرفمو باور میکنه که من کار خالف شرع نکردم آخه کدوم مردي         -
 .بود شناسنامه ام ثبت نشده

کردم و این  دو سال به هر نحوي بود بهانه اي آورده و از زیر بار ازدواج کردن شانه خالی
وقتی به خونه  اواسط دي ماه بود که یک روز. کارم باعث ناراحتی و آزردگی مامان می شد

 :زدن وقتی کنارش نشستم با جدیت شروع کرد به حرف. رفتم، مامان صدایم کرد

زندگی بدي،  چرا همه اش عذر و بهانه می آري، چرا نمی خواي تشکیل یاسی میشه بگی    -
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 .تو االن بست و چهار سالته و کم کم وقت ازدواجت می گذره

 :وگفتم خندیدم

سالمه و پیر  مامان جان همچین میگی وقت ازدواجت می گذره که انگار سی و خورده اي    -
 .دختر شدم، االن سن ازدواج باال رفته

 :داد عصبانیت جوابمامان با 

نداري یا اینکه این  من کاري به این حرفها ندارم یا باید دلیل قانع کننده بیاري که مطمئنم    -
 .دفعه بله بگی، چون آدمهاي خوبی هستن

 .ندیده از کجا فهمیدین؟ پاي تلفن که نمیشه حدس زد مادر من،         -

نمی به اسم علوي با عروسش اومده بودن چند روز پیش خا تو از کجا می دونی ندیدم،    -
حتما تو هم اونا رو میشناسی و قراره فردا شب با . بار دیدن اینجا، تو رو تو بهزیستی چند

 .پسرشون بیان

 :ذهنم فشار آوردم و گفتم کمی به

االن اعالم جنگ نکنین، چون معلوم  نه من کسی به این اسم نمیشاسم، حاال شما هم از    -
 .دا شب زنده می مونم یا نهنیست تا فر

 :رو به عالمت منفی تکان داد وگفت مامان سرش

، آخرش می ترسم آرزو به دل بمونم و  من چی میگم تو چی میگی. واقعا برات متاسفم    -
میبینم دلم ضعف می کنه و همه اش می  وقتی پسر مژگان رو. هیچوقت عروسی تو رو نبینم

وقتی . مادر نشی نمی فهمی من چی میگم رو بغل کنم، تاگم یه روزي هم میشه من بچه تو 
از کینه توزي  خوشحال شدم و گفتم دست  دیدم اهل نماز و حجاب شدي و به طرف خدا رفتی
 .بود و لجاجت هم بر میداري، ولی حیف همه اش خیال

 :آهی کشیدم و گفتم
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ولی یه چیزي . ی کنمباشین ازدواج م چشم مادر من ، غصه نخورید با هر کی که شما مایل -
  .لطفا در این مورد اصرار نکنید باید بهتون بگم ، من هیچوقت بابا رو نمی بخشم پس

کرده و شالی  روز بعد عصر، دقایقی قبل از اینکه خانم علوي اینا بیان بلوز و شلوار ساده اي تنم
نیلوفر که  و وقتی زنگ به صدا درآمد من. هم روي سر انداختم و منتظر خواستگارها نشستم

آمدنشان، مامان به  دقایقی بعد از. دختر خانمی براي خودش شده بود به آشپزخانه رفتیم
 :آشپزخانه آمد و گفت

 یاسی چرا نمی آیی؟         -

به محض دیدن خان علوي . چایی رو توي فنجان ها ریختم و به پذیرایی رفتم با اکراه
بی اختیار با . وسایلی براي بچه ها می آورداز خیرین بود که هرازگاهی  شناختمش، یکی
خانم علوي و پیرزنی که کنارش نشسته بود و . لبخند زده و سالم کردم دیدنش به روش
 :تعارف کردم و گفتم. از جاي بلند شدند پسرشان به احترامم

 .ام نکنید خواهش می کنم بفرمایید، شرمنده         -

 .رویم زد ماد نگاه کردم، اون هم لبخندي بهموقع تعارف کردن چایی لحظه اي به دا

حرفهاي خانم علوي  سریع سرم را پایین انداختم و بعد از گرفتن چایی، روي مبل نشستم و به
 :که مادربزرگ داماد بود گوش دادم که می گفت

البته اگه . دخترتون تعریف می کرد، هم از زیباییش هم از نجابتش عروسم خیلی از    -
 .هم از هر لحاظ که بگین حرف نداره و تکه نوه من تعریف نباشه

پسرم آقاست، نجیبه، وضع کار و بارش هم خوبه،  یکریز از محاسن نوه اش تعریف می کرد،
و من در مقابل تعریف هاي مادربزرگ نیم ... داره یه مغازه بزرگ لباس فروشی توي ونک
بال هم دیده بودم زیر ذره بین عوض عروسش را که ق نگاهی هم به نوه اش نینداختم ولی در
از سر و رویش می بارید و در مقابل مادرشوهرش که  گذاشته و بررسی اش می کردم، نجابت

طرز رفتارش به دلم . و رنگ به رنگ می شد یک بند حرف می زد سکوت اختیار کرده
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ید مامان خواست نظرش رو راجع به نوه اش بگو وقتی حرفهاي مادربزرگ تمام شد از. نشست
 :و مامان در مقابلش جواب داد

 .باید دخترم نظر بده نه من         -

 :ما دربزرگ با حالتی خاص گفت

 .جان اول نظر شما شرطه واي خانم         -

 :خوشم آمده بود گفتم مامان منتظر به دهانم چشم دوخت و من که از مادر داماد

چون با یک بار دیدن و حرف  بزنیم، اگه اجازه بدین اول ما چند جلسه اي با هم حرف    -
 .عمر زندگیه زدن نمی شه در مورد مسئله به این مهمی نظر داد، بحث یک

 :و گفت خانم علوي لبخندي زده و تا خواست حرف بزند مادر شوهرش پیش دستی کرد

 .دخترم نامزدي براي همینه که همدیگر رو بهتر بشناسین         -

 من دوست دارم قبل از نامزدي با خلق و خوي طرف مقابلم آشنا ببخشید مادرجون،         -

 .بشم

 :مادربزرگ با چشماي گشاد شده جواب داد

 .نه دخترم، ما از این کارا بدمون می آید. حرفهاي نشنیده پناه بر خدا، به حق         -

ی لحظه موقع خداحافظ. شد و از عروس و نوه اش خواست که بروند و بی معطلی از جایش بلند
کردم، نمی دانم از شرم بود یا عصبانیت که صورتش مثل لبو قرمز شده  اي گذرا به داماد نگاه

 .بود

 :رفتن آنها روي مبل ولو شدم و گفتم بعد از

 .مادرشوهرهاست که پدر عروس رو درمی آره عجب مادربزرگی داشت، از اون         -

 :مامان با تاسف جواب داد

 .خدایی عروسش خانم و نجیب بود البته پسره هم خوب به نظر می رسیدآره، ولی          -

 :مامان گرم صحبت بودیم که تلفن زنگ زد چون نزدیکش بودم جواب دادم با
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 .بفرمایید         -

 :خانمی پشت خط بود، به محض شنیدن صدام گفت

 .دوباره مزاحمتون شدم، من علوي هستم سالم ببخشید         -

 .بفرمایید خواهش می کنم امرتون رو         -

 .ببخشید من از شما معذرت می خوام، شما باید به خانمی خودتون ما رو         -

 :زود جواب دادم

ایشون پیر هستن و عقاید خاص  نه خواهش می کنم، این حرفها رو نزنید به هر جهت    -
 .دلگیر نشدیم ما از شما. مختص زمان خودشون رو هنوز تو ذهن شون دارن

عصر پسرم بیاد دنبالت  غرض از مزاحمت این بود که اگه مایل باشی فردا. ممنون دخترم    -
حاال . شما خوشمون اومده و با هم برین بیرون و حرفهاتونو بزنید، چون من و پسرم خیلی از

 نظرت چیه؟ عزیزم اجازه می دي؟

 .و بدم، چند لحظه اي گوشی دستتون باشهمادرم بگم بعد جواب شما ر اجازه بدید به         -

 .می کنم خواهش         -

بود و بالفاصله  دستم را روي گوشی گذاشتم و آهسته به مامان گفتم، مامان از خدا خواسته
بعد با پسري که هنوز  حرف خانم علوي را تایید کرد و من به این ترتیب قرار گذاشتم تا روز

 .یرون بروماسمش را هم نمی دانستم ساعتی ب

 :بالفاصله گفت غروب آقاي علوي به دنبالم آمد، وقتی سوار ماشینش شدم  روز بعد نزدیک

بخاطر رفتار مادربزرگم از شما معذرت می خوام، اگه پیش ایشون حرفی نزدیم براي  من    -
 .بزرگ و احترامش براي ما واجب، امیدوارم شما از ما دلخور نشده باشید اینکه

 :پایین انداختم و گفتم سرم را

دلخور نیستیم و این رفتار شما  خواهش میکنم، من دیشب هم به مادرتون گفتم ما از شما    -
 .مثل شما نارد هستن براي من قابل ستایشه، چون تو این دوره زمونه آدمایی
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 بریم؟ ممنون از لطف شما، حال دوست دارید کجا         -

 .هر جا که خودتون مایل باشین برام فرقی نمی کنه،         -

 :بطرفش برگرداندم و گفتم صورتم را

 .دونم ببخشید من هنوز اسم شما رو نمی         -

 :لبخند زنان نگاهم کرد و گفت

 .امیررضا         -

براي اینکه متوجه حالم نباشه به جلو . دگرگون شد و آه از نهادم برآمد با شنیدن اسمش حالم
 .خدا امیر رضا تا رسیدن به مقصد حرفی نزدشکر  چشم دوختم و

اونجا رفته بودم نگه داشت و با خوردن هواي سرد به  قبال هم به جلوي رستورانی دنج که
وقتی روي صندلی نشستیم چون . داغی صورتم کاسته شد صورتم کمی حالم بهتر شده و از

براي همین . داشت قد متوسط و هیکلی تقریبا چاق سرش پایین بود خوب براندازش کردم،
همینطور که . گوشتالودش پنهان شده و ریز نشان می داد چشماي تقریبا درشتش زیر لپ هاي
من . باال آورد و غافلگیرم کرد ولبخند مهمان لبانش شد نگاهش می کردم یکدفعه سرش ررا

قول اینکه احساس شرم بکنم چرا که کار خالفی نکرده بودم، به  هم به رویش لبخند زدم بدون
چون احساس کردم کمی خجالتی است و ممکن این سکوت  .معروف یک نگاه حالل بود

 :صحبت پرسیدم ساعتها ادمه پیدا کند، من باب آغاز

 شما همیشه کم حرف هستید؟         -

 :گفت به صورتم خیره شد و

 .نه         -

 پس چرا امروز ساکت نشسته اید؟         -

خصوصیات اخالقی شما آشنا نیستم، می ترسم یکدفعه حرفی بزنم  با روحیه و چون         -
 .رنجیده خاطر بشید که شما ازم
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از شما سوالی بپرسم  راحت باشیدچون من زودرنج و حساس نیستم، پس بذارید من اول    -
 .بگید چون این مسئله براي من یکی مهمه، البته خواهش می کنم راستش رو

را به  سخت و وحشتناك چون رنگ صورتش تغییر کرد و سرش بیچاره فکر کرد سوالم خیلی
 :لبخند زنان پرسیدم. شونه اش خم کرد  عالمت مثبت به روي 

 دوست دختر داشتین؟ تا حاال         -

 :در جواب مردد بود، کمی فکر کرد و گفت

 رو بگم ناراحت نمی شید؟ اگه راستش         -

کمتر کسی پیدا می شه که براي  و این دوره زمونهخوب مسلمه که نه، چرا که ت         -
 .خودش دوستی نداشته باشه

شد طوریکه باعث شد آه سینه سوزي بکشم، با اینکه گوش به  باز یاد رضا در ذهنم تداعی
خدایا : براي همین ناله کنان رو به خدا گفتم. دلم بی قرار رضا بود حرفهاي امیررضا داشتم ولی

من رضا رو ببینم و حداقل به خاطر ظلمی که در حقش روا داشتم ازش دیگه  چی میشه یک بار
 .بخوام حاللیت

 :گفت با صدا کردن امیررضا ، از فکر رضا بیرون اومدم و نگاهش کردم که

 .ببخشید مثل اینکه متوجه حرفهاي من نشدید         -

ودش مشغول کرده لحظه حواسم به مسئله اي که چند روزه ذهنمو به خ شرمنده یک         -
 .خوام رفت، عذر می

چیکار کنم  ولی در دلم به خودم گفتم، خجالت بکش دروغگو، در مقابل خودمم جواب دادم،
 .نمیتونستم که بهش راستش رو بگم

 :حرف زدن و گفت امیررضا دوباره از نو شرو ع کرد به

راي زندگی نیستن، ب چرا دروغ بگم داشتم و دارم ، ولی چون هیچکدومشو ن دلخواه من    -
به اونجا اومدم و شما رو  براي همین وقتی مادرم شمار و پیشنهاد کردن و چند بار همراه مادرم
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چرا دروغ بگم چند بار شمارو  شما چی، البته باز. دیدم و رفتار و کردارتون به دلم نشست
 .تعقیب کردم و کسی رو با شما ندیدم

 :گفتم خندیدم و

 اگاه هستین که منو تعقیب کردین؟مگه شما کار         -

 :جواب داد اونهم خندید و

 .خواستگاري دختري نه ولی نمی تونستم بدون تحقیق، چشم و گوش بسته برم         -

 :گفتم باز توي دلم گفتم ولی من دختر نیستم، به زور لبخندي زدم و

کسانی بودن  من همحق با شماست ، ولی باید بهتون بگم تا چند سال پیش توي زندگی     -
دقیقا چهار . باز بشه که بعد از یک نامزدي نافرجام دیگه اجازه ندادم دریچه قلبم به روي کسی

داشته باشیم اگه اخالقمون بهم  سال براي همین از شما خواستم اول چند جلسه اي با هم ارتباط
کی بارم کنه، دیگه بیفته و هر کسی متل خرود نامزد بشیم چون دیگه نمی خوام اسمم سر زبونا

 .ندارم تاب و تحمل نگاه حقیرانه کسی رو

 می تونم بپرسم چرا نامزدیتون رو بهم زدید؟         -

یه شرکت خصوصی کار می کردم، بابک یعنی نامزد سابقم پسر کارفرماي  من قبال توي    -
ریق با هم به مسافرت رفت به جاي پدرش به شرکت اومد و ما از اون ط من بود، وقتی پدرش

تا اینکه یک شب با خانواده اش به . نه اینکه رابطه اي بین ما باشه، نه البته. آشنا شدیم 
روزهاي اول مشکلی . اومدن و من برخالف میل خانواده ام، جواب بله رو دادم خواستگاري
می دیدم بابک به هیچ اصول و عهدي پایبند نیست یعنی  هرچه جلوتر می رفتیم  نداشتیم ولی
قید و بند، بی غیرت، اون منو هم آلوده می کرد طوري که کم کم من هم از مواد  یک مرد بی
 با یادآوري اون روزها بغض سد راه گلویم شد و نتوانستم ادامه. کردم و آلوده شدم استفاده

 امیررضا متفکر و گرفته به نقطه اي خیره شد، دقایقی که گذشت لبخندي محو زد و. بدهم

 :گفت
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 چاي می خورید؟         -

بی حواس . ریخت و فنجان را مقابلم گذاشت سرم را به نشانه مثبت تکان دادم که برایم چایی
بردم و کمی خوردم که یک لحظه دهانم و حلقم  به داغ بودنش فنجان را برداشتم و نزدیک لبم
. زدن دهانمگذاشتم و با دستم شروع کردم به باد  سوخت، نمی دونم چطوري فنجان را روي میز

 :امیررضا خنده کنان گفت

 سوختین؟         -

 .اون هم چه جوري         -

 .هستین و در مقابل درد کم طاقت مشخصه خیلی نازك و نارنجی         -

 :چشمکی زدم و گفتم

 .دقیقا         -

به  کالم راوقتی امیررضا چایی اش را خورد، دوباره رشته . خوردن بقیه چایی صرفنظر کردم  از
 :دستم گرفتم و گفتم

جنگ . بعدا گله و شکایتی نکنید آقاي علوي منظور من با گفتن این حرفها این که،         -
 .اول به از صلح آخر است

 :داشت جواب داد در حالیکه لبخند به لب

 .ممنون، راستی و صداقت شما براي من قابل تحسینه         -

 :محتاطانه ادامه داد بعد

 می تونم چند تا سوال ازتون بپرسم؟         -

 .چرا که نه         -

 :من من کنان گفت

شخصی رو انتخاب کنید روي چه حسابی  آخه اصال به شما نمی آیدکه همچین... ببخشید    -
 .شخصیت ایشون آشنا بودین کار رو کردید؟ چون به هر جهت کمابیش با این 
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منو میبینید با اون موقعم خیلی فرق  نبودم، شما االن که ظاهراوال من اون موقع اینطوري     -
نبودم و در سایه و کمک یک دوست به  داره چون خود من هم در قید حجاب و این حرفها

دونستم فقط استفاده تفنی از مواد بود البته به  ثانیا تنها چیزیکه من از بابک می. اینجا رسیدم
 .داره که آخر وسوسه و کنجکاوي کار دستم داد دیدبعد دیدم اون اعتیاد ش. گفته خودش

 شدید؟ چطور شد که از هم جدا         -

ناحیه  یک روز جر وبحث شدیدي بین مون بال گرفت و من اون روز توي تصادف از    -
ام مطلع  دست و گردن و پا مجروح شدم و چهل روزي توي بمیارستان خوابیدم و چون خانواده

 .وردشدن همه چیز بهم خ

 ناراحتین؟ از اینکه از ش جدا شدین         -

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

بزرگترین لطف خدا شامل حالم شد چرا که اگر اون  اون روز. نه چرا باید ناراحت باشم    -
 .بیچاره اي بودم بدبخت و اتفاق نمی افتاد من یه فر د 

بعد از شام منو به . کشید یر دیگه ايمورد حرفی نزد و بحث را به مس امیررضا دیگه در اون 
هم نگاه نمیکنه و با این  پیش خودم گفتم، دیگه می ره و پشت سرش رو. خونه رسوند و رفت

به اتاقم رفتم و شماره لیال رو  سپس. خیال باالرفتم و مختصر و مفید براي مامان توضیح دادم
لیال بعد از اینکه با دقت به . گفتمبرایش  گرفتم و بعد از سالم و احوالپرسی در مورد امیررضا

 :حرفهام گوش کرد، گفت

به قسمت خیلی معتقدم اگه خدا بخواد وسرنوشت تو با اون شخص رقم  یاسی ولی من    -
اینکه خودتون بخواین همه چیز خو د به خود درست میشه و یکدفعه دیدي  خورده باشه، بدون
 .نشستی سر سفره عقد

 .نمیدونم         -

اون موقع می آیی پیش من تا . قراره برن مکه یاسی راستی مامان و فریبا همین روزا         -
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 .تنها نمونم

 پس تو چرا نمی ري؟... انشاءا جدي به سالمتی         -

 .جهیزیه بخره براي اینکه من پولشو میدم، مامان برام         -

 :با خوشحالی گفتم

 زودتر بهم نگفتی؟ فت چرااوه ، نکنه خبریه، بی معر         -

 :لیال خنده کنان جواب داد

مطمئن باش تا وقتی اینجا نیایی بهت نمی گم و باید تا  ولی. اي همچین بگی، نگی         -
 .اون روز تو خماري بمونی

 چه به لیال اصرار کردم ، حرفی نزد و من هم دقایقی باشهاش حرف زده و سپس خداحافظی هر

 لیال دختر صبور و باگذشت و. دراز کشیدم به حرفهاي لیال فکر کردموقتی سرجایم . کردم

و  فریبا بود، زودرنج برعکس او . مهربانی بود و حرفهایش همیشه تسکین دهنده و منطقی بود
و  براي همین من با لیال راحت تر. تندخو و با کوچکترین حرف و مسئله اي از جا می پرید

به  مسیر ذهنم به سمت امیررضا کشیده شد و با همین اندیشهبعد . صمیمی تر بودم تا فریبا
 .خوابی عمیق فرورفتم

پس کشیده موضوع رو به  از ان پس از امیررضا خبري نشد و من به خیال اینکه اون پا
همراهم به صدا دراومد، چون  تا اینکه بعد از یک هفته نزدیک ظهر تلفن. فراموشی سپردم

 :جواب دادم تردید شماره ناآشنا بود با 

 .بفرمایید         -

 حالتون خوبه؟. سالم، من امیررضا هستم         -

 :زنان جواب دادم بی اختیار لبخند

 .دیگه منصرف شدید سالم، ممنون، شما چطور هستید؟ خوبید، من خیال کردم         -

 :خندید وگفت
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ی شما خوشم اومده، براي راستش از روراست . نه منصرف نشدم بلکه داشتم فکر میکردم    -
 .فرصت همدیگر رو ببینیم همین اگه شما مایل باشید می خواستم در اولین

 :لحظه اي مکث کردم و گفتم

 .فرصت کنید من در خدمت هستم باشه، هروقت شما         -

کردن تلفن با خودم گفتم، مثل اینکه حق با  بعد از قطع. براي عصر روز بعد با هم قرار گذاشتیم
مامان با . او را در جریان تلفن امیررضا گذاشتم با ذوق و شوق پیش مامان رفتم و. لیال بود

 :گفت شنیدنش چشماش برقی زد و با خرسندي

 .امیدوارم زودتر به توافق برسین تا من هم به آرزوم برسم         -

دفعه قبل  برعکس. بعد نزدیک ساعت هفت و نیم به اتاقم رفتم تا زودتر آماده بشوم روز
به صورت بی روحم با کمک رژگونه بخشیده و لبهایم را صورتی کرده و شال لیمویی  صفایی
 به طرف روي سر انداختم و پالتویم را تنم کردم که صداي زنگ آیفون بلند شد، سریع رنگی

سوار  لحظاتی طول نکشید که پایین رفتم و بعد از سالم و احوالپرسی. آیفون رفتم و جواب دادم
خیره می  داخل ماشین در حین صحبت کردن امیررضا به صورتم. ماشین شده و به راه افتادیم

. شده شد، خنده ام می گرفت چون احساس می کردم با تغییر کردن صورتم توجه اش جلب
 :کمی که گذشت گویا طاقتش تمام شد چون گفت

 .کشف می کنممیبینم چیز تازه اي تو وجود شما  من هر بار که شمارو         -

 چطور؟         -

که به خونتون اومدم طرز لباس پویشدن شما باعث شد که من فکرکنم دختر  دفعه اول    -
 .چون مقل مداد رنگی شده بودین شلخته اي هستین

 :خندیدم و گفتم

 .مامان مجبور شدم بیام براي اینکه به خاطر         -

 نه؟ ي همینحتما چون خاطره تلخی دارید برا         -



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ۴٢۴ صفحھ

 :سرم را به نشانه مثبت تکان دادم که ادامه داد

 .پس خاطره هاي شیرینی تو ذهن تون باقی بمونه امیدوارم از این         -

 .امیدوارم         -

پسر خوش مشربی بود که . باهم بودیم راجع به مسایل مختلف صحبت می کردیم ساعتی رو که
موقعی که جلوي خونه می . رو حس نمی کردملذت بردخ و گذشت زمان  از مصاحبتش

 :بشم گفت خواستم از ماشین پیاده

 .یه چند لحظه اي صبرکن         -

کردو چیزي را برداشت، وقتی دستش را جلو آورد بسته  دستش را به سمت صندلی عقب دراز
 :گفت کادوپیچ شده اي را به طرفم گرفت و

 .قابل شما رو نداره         -

 :باال بردم و گفتمابرویم را 

 به چه مناسبت؟         -

 :با تعجب جواب داد

جنسامون از تایلند رسید موقع جابه جایی دیدم  مگه هدیه دادن مناسبت می خواد؟ دیروز    -
 .همین کنار گذاشتم رنگ این پلیور به شما خیلی می آد، براي

ین می کنما دستتون درد نکنه ولی من نمی تونم قبول کنم چون         - ینطوري احساس د. 

 :خنده اي کرد و گفت

یه تیکه لباس زیر دین نیمیرید و اگه قبول نکنید ازتون دلگیر  نه مطمئن باشید با         -
 .میشم

دفعه رو قبول می کنم و خواهش می کنم دیگه این کار رو نکنید چون شما هم  باشه این    -
یم، قبل از اینکه شما تعارف کنید با اجازه خودم اگر یه روزي به تفاهم رسید مطمئن باشید

 .دارم برمی
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 .حتما که اینطور خواهد بود         -

 :پلیور بافتنی خوش طرح آبی رنگ بی حواس گفتم کاغذ کادو رو باز کردم و با دیدن

 .قشنگه، سلیقتون حرف نداره همرنگ چشماي من، خیلی         -

 :با حیرت و ابروهاي گره کرده گفت

 چشماي شما آبیه؟ مگه         -

 :از بی حواسی و گیجی خودم خنده ام گرفت و گفتم

 .بله         -

 یعنی لنز گذاشتین؟ چرا؟         -

 :آهی کشیدم و گفتم

 .رنگشون بدم می آد از         -

 :در حالیکه انگشت به دهان مانده بود جواب داد

گفتم که هر روز یک کشف جدید، . برام جالبهواي خداي من، کارهاي شما خیلی          -
 .صورتتون هم ماسک زدین نکنه به

 :خنده اي از ته دل کردم و گفتم

اصل، ولی اگه عکسهاي چند سال پیشم رو ببینید، به گمونم شک می  نه این یکی         -
 .بودم کنید چون قبال چاق

که به دیدنتون  هش می کنم دفعه بعدپس الزم شد آلبو م عکستون رو ببینم، ولی خوا         -
 .می آم لنز نزنید

 .تونم شرمنده این یکی رو نمی         -

 آخه چرا؟         -

پیاده شدم و سریع از ش تشکر و خداحافظی  جوابی ندادم و دست بردم دستگیره را باز کردم و
امیررضا رو نشان مامان دادم و چند دقیقه اي هم  توي خونه هدیه. کرده و به سمت درب رفتم
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جلوي پنجره رفتم . به شدت گرفته و به تنهایی نیاز داشتم باهاش حرف زده و به اتاقم رفتم، دلم
آسمان بی ستاره نگاه کردم و رو به ماه که تنها شاهد شبهاي تنهایی  و پرده را عقب زدم و به

 :گفتم و غم انگیزم بود

این دیو سیاه  دم و شادهد دل گرفته ام هستی پس به من بگو کی و کدوم شب،تو تنها هم    -
بودم که دل پاك و  من. می دونم خودم مقصرم و خود کرده را تدبیر نیست . غصه هام میمیره

دلم آروم نمی گیره و  معصوم اونو شکوندم و از خودم روندم، براي همین بدون اون لحظه اي
 .نمی تونم فراموشش کنم

دادم برس، حاال که دیگه راه برگشتی نیست یه کاري کن تا  اي خدا به: ته دل نالیدم و گفتم از
 .بسپارمش براي همیشه به فراموشی

کرد و قرار گذاشت  و چاره اي جز این نداشتم، براي همین باز چند روز بعد که امیررضا تلفن
آلبومم بیرون آورده و به  کسی ازموقع رفتن لنزامو در نیاوردم ولی ع. با کمال میل قبول کردم
چند لحظه اي . دستش دادم به محض دیدنش، عکس را بیرون آورده و به. داخل کیفم گذاشتم

 :به عکس خیره شد و سپس رو به من کرد و گفت

 .خیلی تغییر کرده، اصال باورم نمیشه این عکس شما باشه قیافتون -

 :گفتم به میان حرفش دویدم و

 .یلی زشت شدماالن خ         -

 :با حالتی خاص گفت

ولی خوب تپل بودن، به خصوص صورتتون خیلی شما رو خوشگل تر  نه زشت نشدید    -
حیف نیست . می آد بگین از رنگ چشماتون بدتون می آد نشون میده، ولی چطور دلتون

 .آبی که آدم فکر میکنه به دریا نگاه میکنه روشونو پوشونیدن، اونقدر شفاف و

چون تا کی می تونستم افسوس گذشته   ذهنمو مشغول نکنم  نهادم برآمد، ولی سعی کردمآه از 
بمانم چرا که تنهایی مخصوص خداوند بود و انسانها بدون  وطه وررا خورده و در تنهایی غ
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 .باشند جفت نمی توانستند کامل

خوشحالی روشنش  بادیدن شماره لیال با. با امیررضا گرم صحبت بودیم که موبایلم زنگ زد
 :کردم، بعد از سالم واحوالپرسی لیال گفت

و قولش، چهارشنبه مامان و فریبا راهی هستن، شما کی تشریف می  یاسی خانم مرد         -
 آرید؟

 باشه، فردا صبح می رم بلیط می گیرم و می... یعنی سه روز دیگه، به سالمتی انشاءا         -

 .آم

 نم ناقال باز با امیررضا خان هستی؟پس منتظرم، ببی         -

 آره از کجا فهمیدي؟         -

خداحافظی کنه ، من هم سراغ تو رو  عزیزم، مامان به خونتون تلفن کرد تا از مامانت    -
 .نمیشم، به امید دیدار گرفتم و مامان بهم گفت پس من هم زیاد مزاحمتون

 :خنده کنان جواب دادم

 .مزاحمتی ، به امید دیدار چهخواهش می کنم          -

 :بعد از خداحافظی امیررضا فورا پرسید

 سالمتی میخواي بري مسافرت؟ به         -

وقتیه بهش قول دادم که وقتی ماد ور  بله می خوام برم مشهد خونه یکی از دوستان، چند    -
 .خواهرش می رن مکه من هم برم پیشش

 :گفتتغییر کرد و کمی پکر شد و  حالت صورتش

 .شدیم پس زیاد میمونی، تازه داشتیم اخت می         -

 :از اینکه مثل بچه ها زود ناراحت شد خنده ام گرفت و گفتم

 .تقریبا ولی براي همیشه که اونجا نمی مونم، فوقش زیاد بمونم بیست روزه         -

 .بعد از امیررضا جدا شده و به خونه رفتم ساعتی
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براي ساعت ده صبح روز چهارشنبه براي خودم بلیط  واپیمایی رفتم وصبح روز بعد به آژانس ه
تا روز . موقع برگشتنشون دو روزي به مشهد بیایند گرفتم چون قرار شد مامان با نیلوفر
روز . حرم امام رضا وهمینطور لیال خیلی تنگ شده بود چهارشنبه دل تو دلم نبود، دلم براي
حول و حوش ساعت هفت . تا هر چه زودتر به فرودگاه برم موعود از کله سحر بیدار شده بودم

فرستاده و نوشته بود، اگه ناراحت نمیشی و اجازه می دي  SMS و نیم بود که امیررضا برایم
 .ببرمت بیام دنبالت و فرودگاه

که  یک ربعی طول نکشید. نیکی وپرسش، اگه لطف کنی خوشحال میشم: در جوابش نوشتم
پایین  و بعد از روبوسی و خداحافظی از مامان  د، ساکم را برداشتم امیررضا خودش رو رسون

اون هم  .رفتم چون هوا خیلی سرد بود سریع ساك را به دست امیررضا دام و سوار ماشین شدم
ماشین شد و  ساك را در صندوق عقب گذاشت و در حالیکه دستهایش را به هم می مالید سوار

 :گفت

 .داره امروز هوا چه سوزي         -

تهارن اینطوري باشه ببین االن هواي مشهد چه جوریه، به گمونم  خیلی، اگه هواي         -
 .بنشینیم همه اش خونه

 یاسی؟ ناسالمتی مثل اینکه بهمن ماهه، خوب معلومه که هوا سرد میشه،         -

 .بله:  نگاهش کردم و گفتم 

 :به چشمام خیره شد وگفت

 ي جواب بدي؟می خوا پس کی         -

 :کمی فکر کردم و سپس گفتم

 .رو میدم برمی گردم بعد جوابت         -

 :با شیطنت گفت

 .همه زما ن نمیخواد عروس خانوم چرا ناز میکنی، یه بله گفتن این         -



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ۴٢٩ صفحھ

 :خنده کنان گفتم

 است؟ از کجا میدونی جواب من بله         -

 .از چشمات         -

 .زد مصنوعیه، پس نمی شه درست حدس چشماي من         -

کارت سوار شدن،  توي فرودگاه بعد از گرفتن. با رسیدن به فرودگاه امیررضا دیگه ادامه نداد
ساعت . انتظار رفتم نیم ساعتی با هم بودیم و سپس از هم خداحافظی کرده و من به سمت سالن

پیاده شدم چون فکر نمی  وقتی. تدوازده و ربع بود که هواپیما در فرودگاه مشهد به زمین نشس
  .کردم کسی به دنبالم بیاد، منتظر رسیدن بارها شدم

دور  وقتی بار ها رسید ساکم را برداشتم و به سمت بیرون به راه افتادم و ازفاصله نه چندان
کرده و بیرون  چشمم به لیال افتاد که برایم دست تکان میداد ، باخوشحالی قدم هایم را تندتر

لیال صورتش را  .وقتی به نزدیکش رسیدمهمدیگر رو بغل کرده و بوسه باران کردیم  . رفتم
 :عقب بردو با دقت بهصورتم نگاه کرد و گفت

 
 خال روي چونه ات چی شده؟ یاسی پس         -

 
 :خندیدم و گفتم

 
 .باد برده پنج ماهی میشه که         -

 
 :متعجب پرسید

 
 چرا؟         -
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 .صورتم جاي گرفته بود و حالمو بهم میزد، براي همین برش داشتم نخود تومثل          -

 
 .دیوونه اي، دیوونه         -

 
 :"در حالیکه می خندیدم گفتم

 
 مرخصی گرفتی؟ امروز         -

 
 .آره ، امروز و فردا رو مرخصی گرفتم         -

 
 ونشون خیلی شلوغبود چون بیشترخ. سوار ماشین شده و به سمت خونشون به راه افتادیم با هم

پهن  خانم مسلمی مثل همیشه به گرمی تحویلیمگرفت و چون ظهر بود، در. اقوامشان آنجا بودند
پذیرایی می  تا شب که آنها بهفرودگاه بروند یکسره از مهمانها. کردن سفره به کمکشان رفتم

ساعت یازده و  شب. ردیمکردیم و فرصت حرف زدن در مورداتفاقات چند ماه اخیر را پیدا نک
خداحافظی کرده و  ساعت یک آنها. نیم بود که با سالمو صلوات براي بدرقه به فرودگاه رفتیم

همانجا جداشده و هر  همه کسانی که به فرودگاه آمده بودند. بهسمت سالن ترانزیت رفتند
خونه رسیدیم  وقتی به. همراهمونآمدند کسی به خانه خودش رفت و تنها دو تا مادربزرگ لیال
بعد از پهن . را براي صبح نگه داشتیم چون همه خسته بودند، دست به خونه نزده ونظافتش

لیال که حسابی خسته بود خودش را روي . رفتیم کردن رختخواب براي مادربزرگهابه اتاق لیال
 :تخت انداخت و گفت

 
بی خسته شدي، تو هم حسا. آخیش کمرم درد گرفت ازبس که دوال راست شدم         -

 .به موقع اومدي دستت درد نکنه
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 .نیست لیال جان اینارو ول کن برو سر اصل مطلب، دل تو دلم         -

 
 :دستش را زیر سرش گذاشت و گفت

 
 .فردا می گم چقدر تو عجولی، بخواب         -

 
باهاش آشنا کجا، چطوري  زود بگو. خودتو لوس نکن، من تا فردا صبح طاقت ندارم         -
 شدي؟

 
و هفتسالش، عمه پدرش یکی از  اسمش هادي و بیست. شروع کنم... پس از بسم ا    -

اما بگو چطوري؟ حدود سه   دوستان مامان و توي مراسم ختم پدربزرگش، همدیگر رودیدیم
گفتم حاال که اون همه راه رو  ماه پیش بود، چون بارون شدیدي می اومدمامان رو من بردم،

اي خوندیم و چند دقیقه اي هم نشستیم  خالصه کالم رفتیم فاتحه. بذار یک فاتحه ایبخوانمرفتم 
و چادر هم زیر پام گیر کردو با کله از  ،موقع اومدن چون هوا بارونی بود، کفشم لیز خورد

وقتی بلندم . بلند شد... اي واي و خدا مرگمبده یکدفعه صداي،. چند تا پله حیاط پایین اومدم
پسري کهقابلمه خورشت دستش بوده و تمام محتویات قابله  ، دیدم موقع افتادن خوردم بهکردند

خالصه بعد از دلداري دادن . و خجالت یکدفعه زدم زیر گریه از دردبدنم. روي زمین پخش بود
اونقدر حالم بد بود کهنمی . هادي خان با مامان بیرون اومدیم اطرافیان ومعذرت خواهی از

ومامان مجبور شد خودش رانندگی کنه، آخه ازوقتی که چشماش  رمون بشینمتونستم پشت ف
روز بعد با اینکهپاهام بدجوري درد می کرد . پشت رل نمیشینه ضعیف شده این طور وقت ها
وقتی رفتم با . بروم، ساعتی نگذشته بود کهمدیر به اتاقش صدام کرد ولی مجبور شدم سر کار
چون حالم رو دید، کیسه اي . به زورجواب سالمش رو دادممبهوت شدم و  دیدن هادي مات و
 :طرفم گرفت وگفت که دستش بود به
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 .افتاده خانم قدسی دیشب این وسایل گویا از کیف تون         -

 
 :گفتم از یادآوري ماجراي شب قبل عرق روي پیشانیم نشست و با شرمندگی

 
 .من باز از شما معذرت میخوام         -

 
و بالفاصله خداحافظی . خودتونو ناراحت نکنید، مقصر بارون بود نهشما هش میکنمخوا    -

از رفتنش نفسی کشیدم و رویصندلی نشستم و براي خانم سادات ماجراي  بعد. کرد و رفت 
 :از خنده رودهبر شده و در میان خنده گفت. کردم شب قبل را تعریف

 
 چیه؟ ببین حاال تو کیسه         -

 
دیگهبود یادم افتاد  و چند تا خرده ریز... محتویات کیسه که گواهی نامه و کارت مهدبا دیدن 

موقع تعطیل شدن مهد باز  دو روزبعد. اون لحظه من داشتم سوییچ رو از کیفم در می آوردم
این بار دیگه خجالت . آورده بود هادي رو جلوي درب دیدم که ایندفعه ناخن گیر وگل سرم را

 :گفتم زنان ازش تشکرکردم و نکشیدم و لبخند

 
 .بیارید فکر کنم چند روز دیگه باز یه چیزي پیدا کنید و رام         -

 
 :اون هم لبخندي زد و گفت

 
 .شاید         -

 
روز بعد دوباره سر و کله اش پیدا شد ولی این بار چیزي پیدانکرده بود بلکه اومده  اتفاقا چند
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دنبال پرستار هستن،می خواست این لطف رو در حقشون  بگه عموش اینا براي بچه شون بود
چون حقوق خوبیپیشنهاد کرده بود من هم با مامان در میان . یک نفر رو معرفی کنم بکنم و
 اول قبول نکرد، ولی وقتیپسر بچه رو که معلول ذهنی بود، توي مراسمشون دیده بود، گذاشتم

 طفلکی بچه بی آزاریه و چون ضریب. برم پذیرفت که من خودمبه عنوان پرستار به خونه شون

اگه  یاسی پسره با اینکه چهار سالشولی. هوشی اشخیلی پایینه به سختی چیزي رو یاد می گیره
یعنی کف  خیلی ضعیفه، یکی از پاهاش همیه خورد کج. ببینی فکر میکنی یه بچه دوساله است 

 ..پاش به سمت داخل

 
 :گفتم همین و براياز شنیدن وضعیت بچه حالم دگرگون شد 

 
 .لیال، تو رو خدا دیگه در مورد بچه ادامه نده         -

 
 .شدیم باشه از پسر عموش برات می گم، خالصه از اون به بعد با هادي کم کم آشنا         -

 
 .ببینم رو لیال خانم واجب شد هر چه زودتر این هادي خان          -

 
 :لیال با ذوق و شوق جواب داد

 
 باهم میریم بیرون، چطوره؟ فردا عصر زنگ می زنم و         -

 
 .عالمه کار داریم و حاال بخوابیم که فردا یک.حرف نداره         -

 
شدیم و مادربزرگهابه پختن آش  صبح روز بعد من و لیال و زهرا به تمیز کردن خونه مشغول
 .قسیمکردیمت پشت پا، نزدیک ظهر آش هم آماده شد و ما بین همسایه ها
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حرم رفتیم وعصر بعد از  بعد از تمام شدن کارها ساعتی استراحت کرده، سپس براي زیارت به
بهرستوران رسیدیم هادي هنوز  وقتی ما. غروب با لیال آماده شده و به محل قرارشون رفتیم

 :بود با خوشحالی گفت دقایقی نگذشته بودلیال که چشمش بهسمت بیرون. نیامده بود

 
 .اوناها اومد         -

 
وقتی به داخل آمد بلند شدیم و لیال معرفی . قیافه بانمکی داشت  به سمت بیرون نگاه کردم،

 .یاسی و ایشون هم هادي خان دوستم: کرد و گفت

 
 .یاسی، یاسی : زیرلب زمزمه کرد هادي نگاهی کرده و. سالم وعلیکی کردیم و نشستیم

 
 .جالب چه: بعد ابروهاشو باال برد و گفت

 
 :من و لیال با تعجب به هم نگاه کردیم و لیال گفت

 
 .یاسی رو میشناسی ؟ ببینم ناقال نکنه اسم دوست دختر قبلیت یاسی بوده         -

 
 :دستپاچه جواب داد هادي

 
 .همین نه به خدا، یاد یه قصه جالب افتادم ،         -

 
 :فتلیال دیگه کنجکاوي نکرد و هادي منو رو برداشت و گ

 
 خانما چی میل دارن؟         -
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گوش می دادم و گهگاهیهم اظهار  بعد از سفارش غذا، لیال و هادي گرم صحبت شدن و من هم
وقتی تنها شدیم، این بار .برگشتیم ساعت ده بود که ازش جدا شده و به خونه. نظر می کردم 

تا نیمه هاي شب با هم درد ود  وبراي همین نوبت لیال بود که در مورد امیررضا از من سوالبکند
 .ل می کردیم

 
بیدار شدیم برف زمین را سفید کرده بود، بعد از خوردنصبحانمه با زهرا  روز بعد وقتی از خواب

به شدت ذوق زده بودیم . و مثل بچه ها شروع کردیم به درست کردن آدمبرفی به حیاط رفتیم
اون . می بارید، برف بازي می کردیمزیر برف که یکریز از آسمون رویسرمون  و ساعتی در

شب امیررضا تلفن کرده و دقایقی با هم صحبت . بارش برف، تویخونه نشستیم روز به خاطر 
 :چونموقع شام بود سفره را پهن کردیم که لیال گفت بعد. کردیم

 
 .بخورید من میل ندارم شما         -

 
 :گفتم براي همیننگاهی به صورتش انداختم، لپهاش گل انداخته بود 

 
 ؟/لیال انگار سرما خوردي         -

 
 :داد با بیحالی جواب

 
 .میسوزه فکر کنم چون سرم خیلی درد می کنه و بدنم هم داره از حرارت         -

 
 میخواي بریم دکتر؟: زهرا

 
 .یه قرص سرماخوردگی می خورم و خو ب می شم نه بابا ، بچه کوچولو نست که: لیال
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 .کن پس برو استراحت         -

 
راروي پیشانیش  لیال به اتاقش رفت، بعد از شام و جمع و جور کردن سفره پیشش رفتم و دستم

اون هم . گذاشتم فورا رفتم و دستمالی خیس کرده و آوردم رویپیشانیش. گذاشتم تب داشت
اصرار کردم  هرچقدر افاقه اي نکرد و حال لیال رفته رفته بدتر می شد،تب و لرز کرده بود و

تا . سرجایم دراز کشیدم من هم. که به دکتر برویم قبول نکرد ودوباره قرص خورد و خوابید
هوا کامال . سوخت صبح چند بار بیدارشده و حالش را چک کردم ، ولی همچنان تنش می

 .خوب نمیشی لیال توروخدا بلند شو بریم دکتر ، اینطوري: روشن شده بو دکه گفتم

 
انداختم و باهم به  ایش بلند شد، پالتویش را تنش کردم و شالی هم روي سرشبه زحمت از ج
 :دکتر بعد از معاینه گفت. دکتر رفتیم

 
آنفلوانزاست ویک هفتهباید استراحت کنید و اگر بچه کوچیک تو خونه دارید          -
 .چون مسریاست مواظب باشید

 
 :لیال با بی حالی گفت

 
 .کنم کارواي خداي من چی         -

 
 .خوب زنگ بزن بگو نمی آیم         -

 
 :و گفت سرش را با ناراحتی تکان داد

 
واي حاال چه خاکی  نمیشه، دکتر خیلیحساسه و دوروز رو هم به زور اجاز ه گرفتم،         -
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 .تو سرم بریزم

 
 :بی معطلی گفتم

 
 خوب شدن تو من برم؟ میخواي تا         -

 
 :گفتلبخند بی رمقی زد و 

 
 .شه زحمتت می         -

 
 .نه چه زحمتی، تو خیلی به گردن من حق داري         -

 
 خواستم اول لیال را برسانم. آمپول و گرفتن داروها، سوار ماشین شده و به راه افتادیم بعد از زدن

 :که گفت

 
 یاسی؟. نه من تاکسی میگیرم و می روم         -

 
 .جانم         -

 
 .دکتر یه خورده بداخالقه         -

 
 :گفتم چشمکی زدم و

 
 .چند روزي به خاطر دوست عزیزم تحمل می کنم         -

 
پیاده  راهنمایی لیال به سمت خونه اي که اونجا مشغول به کار بود رفتیم ، جلویدرب لیال هم با
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 :شده و زنگ را فشرد، چند دقیقه اي بعد خانمی جواب داد وگفت

 
 .بله         -

 
 .سالم حاج خانوم لیال هستم         -

 
 .بفرما باال سالم دخترم،         -

 
خواهرم می آد و از دانیال  حاج خانم ، ببخشید من سرما خوردم و براي همین چندروزي    -

 ؟/مواظبت می کنه ، اشکالی که نداره
 

 .عزیزم، چه اشکالی داره نه         -

 
 .داري که اون هم اینجا نیست نمی دونن چند تا خواهرمگه  : آرام در گوش لیال گفتم

 
میگم، البته اون بیشتر از من به اخالق عموش  نه فقط هادي میدونه ،به اون هم خودم         -
 .آشناست

 
گفتم و .. اصلی بود سریع براي لیال تاکسی گرفتم، بعد از رفتناون بسم ا چون خونه توي خیابان

سالم کردم اون هم . قه اول پیرزنی جلوي دربایستاده و منتظرم بوددر طب. شدم وارد ساختمان
 .بفرما دخترم: و حالم را پرسید و ازجلوي درب کنار رفت و گفت سالمی کرد

 
هنوز عزادار شوهرش بود و لباس سیاه و صورت پرمویش بیانگراین واقعیت  مادربزرگ هادي

بالتکلیف با تعارف . ه و مشغولبازي بودداخل رفتم ، پسر بچه اي یه گوشه نشست به. تلخ بود
 :خانوم روي مبل نشستم ، برایم چاي آورد ولبخندي محو زد و گفت حاج
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 .که هیچوقت جاشون خالی نباشه... انشاءا. مادرتون به سالمتی عازم شدن         -

 
 .مرسی         -

 
روزه این بچه پدر منو  دخترم حاال که اومدیمن برم یه خورده استراحت کنم، دو         -
 .درآروده

 
 چرا؟: متعجب پرسیدم

 
 .رفته مسافرت، بی قراري می کنه باباش         -

 
 .کنید، من مواظب شون هستم شما با خیال راحت برید و استراحت         -

 
 :گفت حاج خانم به سمت اتاقی اشاره کرد و

 
 .بخوابونش ابه اونجااونجا اتاق دانیال، اگه یه موقع خواست بخو         -

 
و باخومگفتم ، عجب پدر  بعد از رفتن حاج خانم اول پالتویم را دراوردم و سپس چایم را خوردم

با همین فکر و خیال . تنهاگذاشتن ومادر بی فکري هستن، بیچاره پیرزن رو با یک بچه معلول
دلم برایش . سته داشتابروهاي به هم پیو پسرك بانمکی بود که سبزهرو و. به کنار دانیال رفتم

اون . پازلهایش برایش خونه اي درست کردم  سوخت، بی اختیار روي زمینکنارش نشستم و با
 :گفت کمی که گذشت. هم ذوق زده کمکممی کرد

 
 .من جیش دارم         -
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 :دستشویی کدوم سمته که دانیال دوباره گفت سرم را به اطراف چرخاندم تا بدانم

 
 .اونجاست         -

 
 :کردم و به دستشویی بردم، بعد ازا نیکه از دستشویی بیرون آمدیم گفتم بغلش

 
 دوست داري یه چیزي بخوري؟         -

 
آشپزخانه رفتیم و از توي یخچالپرتقالی برداشتم  سرش را به عالمت مثبت تکان داد، با هم به

پرتقال را توي دهانش می ادا و شکلک در میآوردم  در حالیکه برایش. وبرایش پوست کندم
بعد از خوردن . برمیداشت وتوي دهان من می گذاشت اون هم بعضی موقعها یکی. گذاشتم

 .همنقاشی بکشیم؟ من نقاشیم خوبه دانیال دوست داري با: پرتقال گفتم

 
 :گفتم باز سرش را تکان داد، بغلش کردم و

 
 مداد رنگی داري؟         -

 
 :آرام جواب داد

 
 .بله، خاله لیال برام خریده         -

 
کردم درب اتاقش را بازکردم و درست در  در حالیکه باهاش بازي می. باهم به اتاقش رفتیم 

یکدفعه اتاق دور سرم چرخید و .پدرش افتاد دیوار روبروي در چشمم به تابلوي عکس دانیال و
دانیال کردم و آه رویزمین نشستم و نگاهی به  پاهام سست شد، طوریکه براي حفظ تعادلم
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 :بود گفتم بلندي کشیدم و در حالیکه اشکمسرازیر شده

 
 اسم باباي تو، رضاست؟         -

 
 .بله         -

 
 :دستاي کوچکش، اشکم را پاك کرد و گفت با

 
 کنی؟ خاله چرا گریه می         -

 
 .کرد بابات هم همینکارو می: دستاش رو بوسیدم و در دلم گفتم

 
دانیالهم با  براي همین بغلش کردم و بوسیدمش،. عطر و بوي رضا رو میده احساس کردم

کار کنم با اینکه  نمی دانستمچی. لحظاتی که گذشت دلم به آشوب افتاد . خوشحالی منو بوسید
بودم چون همیشه از  ازطرفی هم خوشحال. رضا مسافرت بود ولی باالخره باهاش روبرو میشدم 

رویش را داشتم که در  خواستم، ازطرفی هم نه تاب و تحمل و نه خدا یه همچین روزي رو می
 :گفتم در دلمبا زاري به درگاه خدا نالیدم و. مقایلش ظاهر بشوم

 
چون احتمال می  خدایا حاال که منو بهآرزوم رسوندي کمکم کن تا خودمو نبازم         -

 .دادم رضا منو نخواهدشناخت

 
نمی دونم . خواستم و براي دانیال هم نقاشی میکشیدم می زیر لب ذکر می گفتمو از خدا کمک
 :زنان به اتاق آمد و گفت چقدر گذشته بود که مادر رضا لبخند

 
 .به راحتی با کسی اخت نمیشه دانیال چه راحت با شما انس گرفته ، چون         -
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 :لبخندي زدم و گفتم

 
 .آوردم پس شانس         -

 
اونهمنگاهم کرد و چیزي  ،.د فورا بلند شدم تا برایش چایی بیارمچون از خواب بیدار شده بو

دم کشید ، دو تا استکان چایی  به آشپزخانه رفتم و فورا چایی دم کرده و بعد ازاینکه. نگفت
دیدن سینی چایی، گل از گلش شکفت و در  حاج خانم با.ریخته و دوباره به اتاق دانیال برگشتم

 :حالیکه لبخند می زد گفت

 
آخه از وقتی که حاجی . کاش از خدا یه چیز دیگه اي میخواستم. نکنه دخترم دستت درد    -

این بچه روهم اگه مجبور نبودم نگه نمی داشتم البته خدا . حوصله هیچ کاري ندارم فوت کرده
نوه هامو از سرم کم نکنه، اونا خیلی کمکم کردن ولی خوب اونا هم براي خودشون کار  سایه
 .درسدارن ، نمیشه که یه بند اینجا بشینن زندگی و و

 
 :گفتم با تاسف

 
 رفتن؟ حاال چرا پدر و مادرش دوتایی مسافرت. خدا رحمتشون کنه         -

 
 :با دقت و کنجکاوي به صورتش چشم دوختم که گفت

 
 پسرم پنج ماهی میشه به خاطر پدرش.نرفتن، مادر دانیال لندن و اونجا درس می خونه با هم    -
سرطان داشت اومده ایران، االن هم بهخاطر خواهرش که چند روز پیش تصادف کرددن  که
 .نوشهر رفته
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 :با شنیدن این حرف یکدفعه گفتم

 
 اینا، طوري شون که نشده؟ اي واي، پیمانه خانم         -

 
 :ما در رضا با تعجب نگاهم کرد و گفت

 
 مگه تو پیمانه رو میشناسی؟         -

 
 :گفتم به دروغ

 
 .رو از لیال شنیدم نه ، اسمشون         -

 
 :پیرزن بیچاره باور کرد و گفت

 
اره مادر جون منتها فقط پیمانه پاششکسته ، ملیحه و احمد یه زخم سطحی . نبود آهان یادم    -
 .رفته رو برم، رضا رو فرستادم ، پنجشنبه ظهر چون نمی تونستم خودم این همهراه  دارن،

 
 :ط پرسیدمبا احتیا

 
 کی می آن؟         -

 
 .نیست معلوم         -

 
 .خدایا شکرت: نفس عمیقی کشید و گفت

 
 :از زمین می خوسا ت بلند شو د که پرسیدم چایی اش را خورد و به زور
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 .بگید من انجام بدم حاج خانم اگه کاري هست         -

 
باشی کافیه، میخوام نهار آماده  دانیالدستت درد نکنه مادرجون همین که مواظب          -

 .کنم

 
 :فورا گفتم

 
 .نمیشید من آماده کنم اگه ناراحت         -

 
 چیکار کنیم؟ نه مادر چرا ناراحت بشم، ولی دانیال رو         -

 
 :گفتم وسایل نقاشی را برداشته و دانیال را بغل کردم و

 
 نه؟دانیال هم همونجا نقاشی می کشه مگه          -

 
دانیال راتوي صندلیش . زنان سرش را تکان دادو سه تایی به آشپزخانه رفتیم دانیال لبخند
مادر رضا بیشتر از . راهنمایی خاج خانوم، در حین صحبت، به پختن غذامشغول شدم گذاشتم و با
 ازاینکه خودمو از داشتن همچین خانواده خوب و... مرحومش حرف میزد، ازمهربانیش شوهر

شماري  دلم براي دیدن رضا لحظه. نی محروم کرده بودم،برخودم لعن و نفري ن می کردممهربا
اش  میکرد و خودشرا دیوانه وار به سیه می کوبید، ولی با این حال ترس از رویارویی

معرفیکرده من هم  با اینکه لیال منو خواهر خودش. هنوزچهار ستون بدنم را به لرزه می انداخت
من بود، چون چند بار  لیال هم فکر ودلش پیش. بودم ولی باز هم می ترسیدم اسممو فریبا گفته

خیالت راحت باشه جاي هیچ  پیغام فرستاده و احوالم را جویا شده بود و منهر بار با نوشتن
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 .نگرانی نیست، فکرش را آسوده کردهبودم

 
 :کم کم آماده رفتن میشدم، حاج خانم گفت موقع غروب که

 
حسابی تو زحمت افتادي اگه ممکنه صبر کن تا مهتاب نوه  ا جون، تو کهامروزفریب         -
 .ام بیاد بعدبرو

 
 :گفتم فورا

 
 .شما می مونم چه زحمتی، شما خیالتون تخت باشه من اگه شده شب رو هم پیش         -

 
 .خدا حفظت کنه         -

 
چون موقع .خانواده ام کرده و محبت ها خیلی در حق من و در دلم گفتم، پسرت از این لطف
بعد از گرفتن وضو، .حاال که فرصت هست اول نمازمو بخونم اذان بود، پیش خودم گفتم، پس
دررکعت اول بودم که صداي زنگ . شروع کردم به خواندن سجاده را توي هال پهن کردم و

به  است، وقتی حاجخانم درب رو باز کرد صداي رضا درب گوشم خورد و خیال کردم مهتاب
زورتوانستم هوش و حواسمو جمع کرده و تعادلم را حفظ  به. گوشم خورد که سالم می کرد
حاج خانم که انتظار امدن رضا . ولی باز هم دست و دلم می لرزید کنم و به بقیه نمازم ادامهبدم،

 :گفت رانداشت

 
 رضا مگه قرار نشد چند روزي پیششون بمونی؟         -

 
 :واب دادپیمانه ج قبل از رضا،
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. نرسیدهشال و کاله کرد که پاشو بریم آخه عزیز شما چرا این پسره دیوونه رو فرستادي،    -
نمی : بمون، پاشو تو یه کفش کرد و گفت من و احمد هر کاري کردیم که حداقل دوسه روز 

 .تونم که نمی تونم

 
 :داد رضا هم جواب

 
 .براي اینکه کار و زندگی داشتم         -

 
نماز را خوندم و چون به پاهاي خودم مطمئن نبودم قبالز اینکه از  طوري بود هفت رکعتهر 

پیمانهروي مبل نشسته بود و رضا . به سمت اونها صورتمو برگردوندم  روي سجاده بلند بشم،
. چون پشتش بود، سالم کردم. کرد تا پاي گچ شده اش را رویمیز بگذارد هم به اون کمک می
دام، پاي پیمانه رااز دستش رها کرد و سریع به سمت من چرخید ، مسخ ص به محض شنیدن
خشک شده بودکه خوشبختانه صداي اي واي گفتن پیمانه باعث شد که از ذل  شده و در جایش
  .دستبکشد زدن به صورتم

 :به زور از روي سجاده بلند شدم و به طرف پیمانه رفتم و آرام گفتم

 
 خیلی دردتون گرفت؟         -

 
 :شده بود نگاه کرد و گفت پیمانه با عصبانیت به رضا که روي مبل نشسته و به من خیره

 
 .ذق می کنه  آقا پام ذق، من نمیدونم این دیوونه چش شده از صدقه سر         -

 
 :بعد روبه من کرد و گفت
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 .یادم رفت جواب سالمتون رو بدم، شما باید لیال خانم باشید ببخشید         -

 
 :دادم ام جوابآر

 
 .نه خواهرش هستم، لیال سرماخورده و نتونست بیاد         -

 
 به زور خودموکنترل کرده. بعد زیرچشمی به رضا نگاه کردم، مات و مبهوت نگام میکرد و

صدایم  با چادر نماز به آشپزخانه پناه بردم و رویصندلی نشستم که حاج خانم بودم، همانطور 
 :کرد و گفت

 
 جون، چایی می آري؟فریبا  -

 
 .خانم بله حاج -

 
برمیداشتم قلبم به شدت  با هر قدمی که. از روي ناچاري بلند شدم و چایی ریختم و به هال رفتم

 :گفتم آخر از همه سینی را جلوي رضا گرفتم و می تپید،

 
 .بفرمایید         -

 
ل اون همبهتر از من نبود کرد چایی را برداشت، حا سرش را باال گرفت و در حالیکه نگاهم می
سریع از جلویش دورشدم چون می ترسیدم خودمو . زد تا بناگوش سرخ شده بود و حرفی نمی

 :گفتم لو بدم، بعد رو به مادش کردم و

 
 حاج خانم اجازه می دین من برم؟         -
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 نخورده می خواي بري؟ واي شام         -

 
 .ممنون، می رم خونه و میخورم         -

 
 .میدونم امروز حسابی خسته شدي. نه دخترم، شامت رو بخور و برو         -

 
 :دادم فورا جواب

 
 .نه خسته نیستم         -

 
میدیدم با کمال رضایت قبول کردم و برایگرم کردن  چون بعد از چهار سال و اندي رضا رو

بهدست آمد، از نگاه کردن نگذشته بود که رضا سینی  لحظاتی. غذا دوباه به آشپزخانه رفتم
چون تن صدایم از گذشته برایم . را از دستشگرفتم مستقیم به صورتش پرهیز کردم و سینی
. کهاونجا هستم کمتر حرف بزنم و باعث آزارش نشم نشانه مانده بو سعی کردم تا لحظاتی

و  ه رضا نشسته و بهم خیره شده بود و پیمانه نگاهی ب موقع خوردن شام رضا درست روبهرویم
لحظه اي سرم را باال گرفتم وبه . هم به تعجب واداشته بود کار رضا اون رو سپس به منکرد،

براي اون چشمها تنگ شده بود ولی زود برخودمحاکم شدم و  چشماش نگاه کردم، چقدر دلم
زنگ . کور شده بود، اون هم مثل من باغذایش بازي می کرد اشتهایم. سرمو پایین انداختم

 :لیال بود که بانگرانی گفت. داد، سریع بلند شدم وجواب دادم از اون برزخ نجاتم موبایل

 
 کجایی؟ چرا دیر کردي؟ یاسی         -

 
 :آرام جواب دادم
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 .نیست هنوز منزل دکتر هستم، االن می آیم لیال جون جاي نگرانی         -

 
 .باشه زود بیا         -

 
 :از خداحافظی گفتم بعد

 
 .من دیگه باید برم دیر م شده         -

 
 .که خیر از جوونیت ببینی... باشه مادر جون، برو انشاءا :حاج خانم

 
 .خانم ممنون حاج -

 
 :آشپزخانه برگشتم و گفتم سریع به طرف چوب لباسی رفتم و پالتو شالم را پوشیدم و دوباره به

 
 .شبتون به خیر، من رفتم         -

 
 :ک کالم هم از دهانش خارج نشده بود به حرف آمد و گفتاون لحظه ی رضا که تا

 
 االن تاکسی سخت گیرتون می آد، میخواین ماشین منو ببرید صبح موقع اومدن می         -

 .آرید

 
 :آب دهانم را قور ت دادم و گفتم

 
 .خداحافظ. دست منه مرسی، ماشین لیال         -

 
 :تا مادرش خواست بلند بشه گفتم
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 .سر سفره است لطفا زحمت نکشید حاج خانم         -

 
 :دوباره سر جایش نشست و گفت

 
 .مواظب خودت باش، به لیال جون هم سالم برسون         -

 
 .خداحافظ تا فردا صبح سالمت باشید،         -

 
به عقب . پشت سرم می آید  سریع به سمت درب به راه افتادم که احساس کردم رضا هم

 یاسی؟  یاسی،: زمه کنان صدایم کردبرنگشتم ، زم

 
روي خودم نیاوردم و با گامهاي بلند خودمو به جلوي درب رسوندم و درب روبازکردم  به

چکمه هایم را به پایم کردم، وقتی کمرم را صاف کردم درحالیکه دست هایش را زیر  وسریع
. راه افتادم گذاشته بود و نگاهم می کرد خداحافظی گفتم وبهسمت درب خروجی به بغلش
 سوار ماشین شدم بی اختیار اشکمسرازیر شد و یکدفعه به یاد هادي افتادم و بالفاصله وقتی

 :شماره لیال رو گرفتم،به محض جواب دادن گفتم

 
 .االن هادي رو ببینم لیال، من باید همین         -

 
 :لیال با نگرانی پرسید

 
 هادي چیکار داري؟چرا گریه می کنی؟ با  یاسی چی شده؟         -

 
 .این همه پرسش به هادي زنگ بزن لیال خواهش می کنم به جاي         -
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 بیاد؟ باشه زنگ می زنم ولی کجا باید         -

 
 .نمی دونم، من که جایی رو نمیشناسم         -

 
 .جلوي اون رستورانی که پریشب رفتیم پس برو         -

 
باید هرچه زودتر هادي رو میدیدم چون . راه افتادم ستوران بهبعد از گرم شدن ماشین به سمت ر

چند بار زیر لب  میدونه که اون شب باشیندن اسمم، مطمئن بودم اون چیزهایی در مورد من
. وقتی رسیدم هادي زودتر از من رسیده بود.دلمنبود تا رسیدن به مقص دل تو. زمزمه کرد

 :یع درب ماشین رو برایش باز کردم و گفتمسر. رسید  همزمان با من، لیال با اونحالش

 
 .بدتر میشه بشین، االن حالت         -

 
 :لیال با نگرانی پرسید نمیداد، گریه اجازه حرف زدن را لیال سوار شد و هادي هم همینطور ،

 
 زده؟ یاسی چی شده؟ دکتر حرفی بهت         -

 
 :قبل از من هادي جواب داد

 
به عقب برگشت م و . نکنم می تونم بگم چهاتفاقی افتاده  اگه اشتباه عمو اینجا نبود ولی    -

هادي چشمدوخت که هادي نگاهی به صورت خیسم کرد و  نگاهش کردم، لیال هم منتظر به
 :گفت

 
 یاسی عموي منه، نه؟  یاسی، دوست تو         -
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 :گفت لیال مات و مبهوت نگاه هادي کرد و

 
 شه؟چی ، نه باورم نمی         -

 
 :عالمت مثبت تکان دادم و با گریه به هادي گفتم سپس به من نگاه کرد، سرم را به

 
رضا نگو من خواهر لیال نیستم، هرچند که خودش باور  هاي خواهش میکنم به         -
 .نکرد

 
 :گفت هادي با ناراحتی

 
 مگه اومده؟         -

 
 .پیش آره چند ساعت         -

 
 برگشته؟ بود چند روزي پیش عمه بمونه، نرفته چرا ولی قرار         -

 
 :با هق هق جواب دادم

 
زیادي اونجا داشتیم، زنده شدن خاطره ها مطمئنم  چون که من و رضا خاطرههاي         -

 .نتونستهبمونه آزارش داده و

 
م یاسی دونستم عمرا نمی ذاشت هادي ، تو چرا به من در این مورد حرفی نزدي؟ من اگه می: لیال

 .بره اونجا
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 :هادي آهی کشید و گفت

 
از کجا مید ونستم این یاسی همون یاسی، خودت بگوقیافه االن یاسی با اونموقعش  من    -
 .نکرده، چون من فقط عکسش رو دیده بودم فرق

 
 :داد لیال ماتم زده جواب

 
مثل تو عکسهاشو  من از وقتی که با یاسی آشنا شدم این قیافه رو داشت، من هم         -
 .دیدم

 
اونکه جونش رو براي تو می داد، اون  یاسی چرا با عمو رضا اونطور بد تا کردي، آخه: هادي

 .روزها رو هیچوقت فراموش نمی کنم

 
 :عصبانیت مشتم را روي فرمان کوبیدم و گفتم با

 
 .خیلی احمق و کودن بودم براي اینکه اونموقع         -

 
 :ه کردم و گفتمملتمسانه به هادي نگا

 
بهم بگو رضا اون موقعچیکار کرد، چون امید می گفت به خاطر من با خانواده اش          -
 .پیدا کرده بود مشکل

 
 ناراحت می کنه؟ گفتنش چه دردي رو دوا میکنه غیر از اینکه تو رو هم: هادي
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 .خواهش می کنم بگو         -

 
درست یادکه مردادماه بود که . پیش عزیز اینا میموندمرضا به تهران  من بعد از رفتن عمو    -

توي اتاقم نشسته بودمکه یکدفعه صداي عزیز بلند شد، سریع بیرون رفتم که  یه روز. عمو اومد
تعجب کردم چون عزیز جونش براي عمو در میرفت و . عمو رصاداد میزنه دیدم عزیز سر
ر دختري که عمو رضا می خواست وقتی گوش دادم، دیدم س. همهمینطور بود خدایی عمو

 :عزیز عکسی رو به طرف من پرت کرد و گفت. دعواست باهاشازدواج کنه

 
 .دختري رو انتخاب کرده ببین عموت چه          -

 
با دیدن عکست حق رو بهعموي  .اون عکس روروز تولد عمو با دوستش امید گرفته بودین

عزیز . تو بزرگترینمشکل بود خوب بی حجابیولی . بیچاره دادم، چون خدایی خوشگل بودي 
 :گفت یه بند سر عمو داد میکشید و لی آخر عمو یک کالم بهش

 
پس لطفا الم شنگه  عزیز چه شما بخواین چهنخواین من با این دختر ازدواج میکنم،         -
 .راه نندازین

 
 :عزیز هم جواب داد

 
و گرنه با یکنگاه میشه گفت این دختر زن اون دختر چیزخورت کرده . میکنی  تو بیخود    -

 .با قیافه اش عقل تو رو دزدیده وکورت کرده زندگی نیست ،

 
همه جمع میشدن تا با عمو حرف زده وراضیش کنن، ولی  بحثشون باال کشید و از اون به بعد
 .برید پایین بیاییدمن بایاسی ازدواج میکنم فایده اي نداشت و عمو می گفت باال
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 :گفت عزیز تسلیم شد وآخر سر 

 
به عروسیت نمی  برو هر کاري میخواي بکن ولی اینو بدون از این خانواده هیچکس         -

 .آید

 
زنگ بودیم که خبرازدواجتون  عمو به تهران برگشت که با تو عروسی کنه ماهم هی گوش به

خراب برگشت، تا روز عموبا حالی  تا اینکه بعد از دو ماه یک. به گوش برسه ولی خبري نشد
مینشست و سر سفره با غذا بازي میکرد  یک هفته بدون اینکه حرفی بزنه ساعتها توي اتاقش

 :عزیز رو صدا کرد و گفت یک هفته که گذشت یکروز. وهمه هم نگران بودن

 
 .خیلی زود چو ن باید برگردم با هر دختري که بخواي ازدواج میکنم ولی         -

 
بپرسه با خوشحالی اسم چندتار و که از قبل  ولی بعد بدون اینکه دلیلش روعزیز اول ماتش برد 

 .خانم افتاد کاندید کرده بود گفت که قرعه به نام منیر

 
 :اشکامو پاك کردم و گفتم

 
 براي همین بچه شون معلوله؟. امید بهم گفته بود با دخترعموش نه، چون         -

 
 :داد هادي با صدایی لرزان جواب

 
تخت دراز کشیده  آره قبل از اینکه باهم عقد کنن یه روز رفتم توي اتاقشبی حوصله روي    -

ماه پیش نبود  بود کنارش نشستم و گفتم، عمو چی شده؟ چرا یهوتصمیمت عوض شد؟ مگه دو
 برگشته؟ که به خاطر دختره، تو روي همهوایسادي؟ حاال چی شده که نظرت
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بود، بیوفا با  اون بی عاطفه و سنگدل: ک شد و گفتکمی که اصرا کردم چشماش پر از اش

نشونمبده، چون دلمو  ازخدا خواستم فقط به خاك سیاه نشستنش رو. یکی دیگه نامزد کرد
 .بدجوري اتیش زد و به خاکستر نشودند

 
 :گذاشتم و گفتم سرم را روي فرمان

 
 .آروم بگیرهبشه و  دعاي اون مستجاب شد ولی حیف که ندید تا دلش خنک         -

 
 :دادم سرم را بلند کردم و به سمت هادي برگشتم و ادامه

 
لطفابهش نگو من  هادي از ت یه خواهشی دارم اگه رضا از رابطه بین تو و لیال خبر داره،-

 .من برگردم بذار خیال کنه خواهرش هستم تا این چند رو ز تمامبشه و. دوستش هستم

 
 .من کاري نداري برم حاال اگه دیگه با. هش نمی زنمخیالت راحت باشه، من حرفی ب: هادي

 
 .نه برو به سالمت         -

 
رفت و من چون حال مساعدي براي رانندگی نداشتم بالیالي بیچاره که  هادي خداحافظی کرد و
لیال درحالیکه اشک از چشماش می . از من نداشت جامو عوض کردم اون هم اوضاع بهرتی

 :بارید گفت

 
 به هر جهت هر چقدر. فامیلی رضا رو بهم گفته بودي تا امروز این اتفاقنمی افتادکاش     -

 .داره  هم که تغییر کرده باشی صدات که عوض نشده،االن اون بیچاره حال خرابتري از تو
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اومدن هم چند بار  خشکش زده بود و نمیتونست حرف بزنه فقط نگام میکرد، موقع         -
 .صدام کرد

 
 :دادم روي شونه لیال گذاشتم وادامهسرم را 

 
فهمیدم دانیال پسر اونه  باور کن وقتی.لیال، من با حماقتم زندگی اونو و خودمو سیاه کردم    -

 چقدر خودمو سرزنش کردم ، راستی توخانمش رو دیدي؟

 
 نه، من پیش خودم می گفتم یا مرده یا از هم جدا شن چونعادت ندارم تو زندگی دیگران    -

 / .نجکاوي کنم و از هادي هم هیچوقت نپرسیدمک

 
شدیم، توي خونه چون سرم به شدت درد میکردمسکن و  تا رسیدن به خونه هردومون ساکت
  زاردهنده رهایییابم و آ شب تلخ  آرامبخشی خوردم تا هر چه زودتر از

 :با صداي لیال به زور چشمامو باز کردم و گفتم

 
 شده؟ چی         -

 
 .پاشو االن نمازت قضا می شه         -

 
 :گفتم پتو را روي سرم کشیدم و

 
 .میخونم  بذار یه خورده دیگه بخوابم بعد بلند میشم         -

 
 .تنبل پاشو، االن آفتاب باال می اید         -
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چشمامو باز کرده و به پنجره نگاه کرد هوا کامالر روشن شده بود،سریع پتو را کنار  یکی از
لیال  .بعد از خواندن نماز دو باره سر جایمدراز کشیدم، خواب از سرم پریده بود. بلند شدمو  زدم

 ":نگاهم کرد و گفت

 
 .نرو یاسی اگه فکر میکنی برات سخته         -

 
تحمل می  هر طوري شدهاین یک هفته رو. نه میرم، اونطوري رضا بدتر شک می کنه    -

ببینمش ،  وب همیشه از خدامی خواستم یه روزي دوبارهکنم هر چند برام شکنجه اوره ولی خ
 .کنم حاال که این فرصت پیش اومده به هیچقیمتی حاضر نیستم ازش صرفنظر

 
 :لیال با نگرانی گفت

 
 میشه؟ پس امیررضا چی         -

 
 :خندیدم و گفتم

 
وام براي به جاش خودمزنش بشم، فقط میخ نمیخوام که زن رضا رو به زور بیرون کنم و    -

وقتیچیزي رو از دست نده قدر و قیمتش رو  آدم تا. آخرین بار چند روزي سیر ببینمش
نگاهی به . حرف میزدم پلک هاش رو هم افتاد همانطور کهباهاش. نمیدونه، حاال حکایت منه

شدم و بعد از خوردن چاي تلخ از خونه بیرون  ساعت کردم، چون وقت رفتنبود آهسته آماده
 .زدم

 
لبخند زنان سالم . درب رو به رویم باز کردم و منتظرم ایستاد هبود به اونجا رسیدم مادرش وقتی

درب پالتومو، روي چوب لباسیآویزان کردم و شال را روي سرم نگه  کردم و همانجا جلوي
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 .داشتم

 
 :مادرش پرسیدم سپس از

 
 همه خواب هستن؟         -

 
تو چایی رو آماده کن تا من برم نون بخرم، االن اگهزحمتی نیست  .بله مادرجون         -
 .بیدارمیشه دیگه رضا

 
 .بخرم خانم، آدرس نانوایی رو بدین من برم  حاج          -

 
 .نه خودم میرم زحمتت میشه         -

 
دو . پیاده رفتن نداشت با دو سه بار گفتن آدرسنانوایی رو داد چون پایش درد می کرد و پاي

بود، براي همین با ماشین رفتم وبعد از گرفتن دو تا بربري دوباره  فاصله خیابان تا آنجا
حاج خانم با دیدن نونها . را برداشته بودم، دربرو باز کردم و داخل رفتم چون کلید. برگشتم
 :گفت لبخند زنان

 
پاشو، ولی به  نهحوصله شو داشتم نه. آخ دستت درد نکنه، الهی خیر از جوونیت ببینی    -
 .خوره ر رضا مجبور بودم چون خیلی تنبل و اگهیک لقمه نون دستش ندي نمیخاط

 
 :گفت توي دلم گفتم می دونم که همان لحظه صداي رضا به گوشم خورد که می

 
 .عزیز اول صبحی غیبت نکن         -
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 :گفتم به سمت درب برگشتم و

 
 .سالم، صبح تون بخیر         -

 
 :گفت کشید وباز خیره نگاهم کرد وآهی 

 
 .سالم، صبح شما هم بخیر باشه         -

 
 :گفت حاج خانم هم جواب داد و

 
 .مگه دروغ می گم مادرجون         -

 
وسایل صبحانه رو بچینین منهم دست و صورتمو بشورم و بیام،  عزیز جون، تا شما نه     -

 .بیمارستان باشم،عمل دارم باید 9دیرم شده و ساعت 

 
 .برو مادرجون         -

 
خیلی دوست داره فورا گوجه فرنگی و تخم مرغ برداشتم و تند تند آماده  چون می دانستم املت
 :گفت کردم که عزیز

 
 .دستت درد نکنه رضا خیلی دوست داره         -

 
 .میدونم :باز در دلم گفتم

 
 :رضا وقتی آمد با دیدن املت با طعنه گفت
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 کجا فهمیدین من املت دوست دارم؟ نکنه علم غیب دراین؟خانم شما از  فریبا         -

 
 ":نباختم و گفتم خودمو

 
من برحسب تصادف اماده  نیازي به علم غیب نیست املت رو صبحانه می خورن و         -
 .کردم

 
 :عزیز خانم با ابروي گره کرده گفت

 
 رضا این چه طرز حرف زدنه، به جاي تشکرته؟         -

 
 :جواب دادم رد و من با پروییرضا نگاهم ک

 
 .پسرتون یه خورده بداخالقه عزیز خانم خودتونو ناراحت نکیند، لیال به من گفته         -

 
 :پوزخند زنان جواب داد

 
ولی حیف که لیال . نبودم، جور و جفاي زمونه و آدمهاي بی عاطفهاش یادم دادن بد اخالق    -

 .ومدین،چون ایشون مثل شما بلبل زبون نیستنشدن و شما به جاي ایشون ا خانم مریض

 
 وقتی دو تایی تنها ماندیم. صداي پیمانه بلند شد که عزیز خانم رو صدا می کرد همان دم

 :گفت

 
 .بعضی از خصلتها رو نمیشه عوض کرد         -
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و  نفسی کشیدم و بعد از ریختن چایی، برگشتم. متوجه تغییر قیافه ام نشد چون چایی می ریختم،

 :مقابلش گذاشتم و گفتم استکان را

 
 با من بودین؟         -

 
 :ذل زد و باز پوزخندي زد و گفت چندلحظه اي به صورتم

 
 .داره و موشم گوش داره نه با دیوار بودم، آخه دیوار موش         -

 
 ":بی اختیار خندیدم که گفت

 
 .قیافه شون تغییر نمیکنهنکردم خصل و خلق و خوي آدمها با تغییر  عرض         -

 
 :خندمو گرفتم و جواب دادم به زور جلوي

 
در ضمن به جاي . گفتینبداخالق نبودین گویا مال شما تغییر کرده چون چند دقیقه پیش    -

باالي سر مریضتون برید چون بیچاره  حرص خوردن صبحانتونو بخورید و سعی کنید باآرامش
 .تحمل کنه عبوس شما روهم باید درد بکشه، هم اینکه قیافه

 
 :و گفت دست از خوردن کشید و دستاشو الي موهایش کرد 

 
 فقط به من بگو تو اینجا چی کار می کنی؟         -

 
 :دادم با خونسردي جواب
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 .به جاي خواهر مریضم اومدم         -

 
 :فشرد و گفت با حرص دندانهاشو به هم

 
 .پس که اینطور         -

 
 :بعد از رفتنش توي دلم گفتم. آشپزخانه بیرون رفت خورد و از سریع چایش را

 
خاك بر سرت کنن . ، نمی تونستی جلوي زبونت روبگیري احمق چرا ناراحتش کردي    -

بودم که عزیز خانم وپیمانه هم به آشپزخانه آمدند، براي  در فکر. تو هیچوقت آدم نمیشی 
 :برافروخته آمد و با صداي بلند گفت که رضا باصورت خودم و اونها چایی می ریختم

 
شنوایی مشکل دارید چند دقیقه است بچه دار ه گریه می کنه، آن  مثل اینکه شما از نظر    -

 نشستید؟ وقت شما بی خیال اینجا

 
 :عزیز خانم با تشر گفت

 
 رضا تو چت شده؟         -

 
 ه، دوباره پیش عزیز خانم اینااز جایم بلند شدم و به اتاق دانیال رفتم که دیدم خواب سریع

 :برگشتم و به رضا که داشت چایی می خورد گفتم

 
 خوابه دانیال         -
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 :موذیانه لبخند زد و گفت

 
 .بوده پس حتما بچه همسایه روبرویی         -

 
 .پس رضا تو مشکل شنوایی داري نه فریبا خانم: پیمانه

 
 :جایش بلند شد و گفت چایش را سر کشید و فاتحانه از باقی مانده

 
 .خداحافظ من رفتم         -

 
 :چند قدمی جلوتر نرفته بود که دوباره برگشت و گفت

 
 .یادتون باشه امروز حمومش کنین، چون سه روزه حموم نرفته         -

 
 .حتما :لبخندي زدم و گفتم

 
 :موهایم کشید و گفت بعد از رفتن رضا ، شال را از روي سرم برداشتم که پیمانه دستی به

 
 رنگ موهات شماره چنده؟         -

 
 .نکردم، رنگ شده خدایی رنگ         -

 
 :با ذوق گفت

 
 .قشنگه واي عزیز می بینی چقدر         -
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 :"عزیز خانم لبخند زنان گفت

 
 .مثل خودش آره خیلی قشنگه، درست         -

 
 :بعد لبخندش محو شد و ادامه داد

 
 .ببخشید که رضا سرت داد کشید ریبا جونف         -

 
 :دادم نفسی بیرون فرستادم و لبخند زنان جواب

 
 .نکنید خواهش می کنم من ناراحت نشدم، پس شما هم خودتونو ناراحت         -

 
 :پیمانه با تاسف و ناراحتی گفت

 
ه نشست و به اومد از این رو به اون رو شدو فقط جلوي شومین از لحظه اي که به نوشهر    -

احمد بهش می گفترضا اومدي حال ما رو بپرسی یا آتیش  طوریکه. آتیش خیره شده بود
 شومینه رو؟

 
ازناراحتی بغضم گرفت و . اون روزها در ذهنم تداعی شده و حالم را منقلب کرد یا د و خاطره

رفتم،  ه اتاقشاینکه اونها هم متوجه تغییر حالتم نشوند بهبهانه سرك کشیدن به دانیال ب براي
نشستم که از  در تنهایی بغضی راکه سد را گلویم شده بود آزاد کردم، انقدر انجا. خوابیده بود

بردم که  بعد از بردن به دستشویی براي دادن صبحانه اش به آشپزخانه.خواب بیدار شد
صبحانشونوخوردند کمی  بعد از اینکه. دیدمملیحه هم بیدار شده و بغل مادرش صبحانه می خورد

بیروناتاق سر وصداي زیادي  وقتی بیرون آمدم، دیدم از. بازي کرده و سپس حمامش کردم
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. به دو تا خانم افتاد و سالم کردم دانیال را بغل کرده و از اتاق بیرونرفتم ، چشمم. می آید 
 :عزیز خانم گفت

 
 .مهري دخترم، سیمین و         -

 
خالیرا جمع کرد ه و  نیال را کنار عزیز خانم گذاشتم و استکان هايبعد از خوش آمد گویی دا

 :میوه گفت پیمانه با دیدنظرف. به آشپزخانه بردم،سپس برایشان میوه آوردم

 
یک نفر از چند نفر  فریبا جون دستت دردنکنه حسابی تو زحمت افتادي ، به جاي         -

 .پرستاري میکنی

 
 :لبخندي به رویش زدم و گفتم

 
 .چه زحمتی، شما هم مثل خواهرم میمونین         -

 
 .داري مرسی عزیزم تولطف         -

 
ن نزدیک .پذیراییچو بعد از. کمی که گذشت مادرشوهر و خواهرشوهر پیمانه به عیادتش آمدند

گذشته بود که مهري خواهر  دقایقی.ظهر بود دانیال را بغل کرده و براي آماده کردن نهار رفتم
 :گفت رضا به آشپزخانه امد و با دیدنم کهسخت مشغول کار بودمبزرگ 

 
اینکه بخواد مریض  خدا شما رو از آسمون فرستاده چون عزیز به زور راهمیره چه برسه به    -

 .خدااجرت بده. داري وو از مهمان هم پذیرایی کنه

 
ممنون، عزیز خانم م جاي مادرم هستن و درست نیست با وجود من ایشون بخوان          -
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 .کنن کار

 
 :دستی برپشتم زد و گفت

 
 .هستم زنده باشی، اگه کمک میخواي من         -

 
 .میکنم اگه اجازه بدین کار زیادي نیست خودم آماده         -

 
 :خنده اي کرد و گفت

 
عمرشون تو آشپزخونه می گذره، یک روز که فرصت  ماتمامچی بهتر از این، خان         -

 .هوا بیفته دستشون، کالشونومی اندازن

 
همبا ذوق و شوق  مهري خانم رفت، من هم در حین آشپزي به دانیال نقاشی یاد می دادم و اون

مامان بود، بعد از . دادم با زنگ زدن تلفنم دست از کار کشیدم وجواب. سعی می کرد یاد بگیره
  :و احوالپرسی گفت سالم 

 
 صداست؟ یاسی چقدر سرو         -

 
 .مهمون دارن: فورا گفتم

 
 :قانع شد و سپس گفت

 
تا تکلیف شون ... یاسی امروز خانم علویزنگ زده بود و میخواست نظرت رو بدونه         -
 .بشه روشن
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 :و سپس گفتم آهی از نهادم برامد لحظه اي مکث کردم 

 
 .چشم، اومدم جواب می دم         -

 
و دقایقی بعد صدایهادي به گوشم  داشتم با تلفن حرف میزدم که صداي زنگ آیفون بلند شد
براي همین . بازدلهره به جونم افتاد رسید که با اینکه میدونستم به دیدن عمه اش آمده ولی
تا چایی ریخت و سیمین خانم امد و چند  مکالمه رو کوتاه کرده و داشتم خداحافظیمیکردم که

 :خنده اي کرد و گفت دقایقی بعدهادي آمد و با دیدنم. براي آنهابرد

 
 احوال خواهر خانممون چطوره؟         -

 
 :گفتم خندیدم و

 
 .اي بد نیستم         -

 
  :آهسته گفت

 
 میکنی با عمو جان؟ چیکار         -

 
  :با ناراحتی جواب دادم

 
فقط بگو : بهم گفت. چونامروز تا می تونست متلک بارم کرد فهمیده هادي ، رضا         -
 میکنی؟ اینجا چیکار
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 تو چی گفتی؟         -

 
 .اومدم گفتم به جاي خواهر مریضم         -

 
صحبت ساالد هم  توي پیش دستی چندتایی میوه گذاشتم تا هادي مشغول بشه، سپس در حین

  .درست می کردم که رضا با اخم به داخل امد

 :هادي با دیدمش بلند شد و بعد از سالم و روبوسی، رضا گفت

 نشستی؟ تو چرا اینجا         -

 :هادي نگاهی به من کرد و سپس گفت

 .بپرسم اومدم حال خواهر زن آیندمو         -

 چند تا خواهرزن داري؟: رضا

 :هادي بی معطلی جواب داد

 .تا دو         -

با حالتی  ال گفتگو پیدا نکرد، وقتی گوشی اش را روشن کردبا به صدا دراومدن تلفن رضا مج
 :عاشقانه گفت

 سالم خانم ، خانما         -

-           
 مرسی، تو چطوري؟         -

را پایین انداخته و پیاز  با هر کالمی که از دهانش خارج میشد نگاه من می کرد، منهم سرم
 .ساالد رو خرد می کردم

 .نگران نباش هم خوبه، تودانیال          -

-           
 .قربونت برم جرات نداره نه عزیزم، خیالت تحت باشه، پرستارش، نه         -
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ه و غمی هم توي دلم النه کرده  به بهانه پیاز اشکم درامده بود چون قلبم به شدت فشرده شد
 :مخصوصا وقتی که رضا گفت. بود

 .الن که سرده سعی کن کمتر بیرون بريا. مواظب خودت باش فدات بشم         -

از ناراحتی حالت تهوع بهم دست داده بود، به زور خودمو . بود هادي هم همه حواسش به من
بعد از اینکه یه دل . کردن پیازها بلند شدم و به دستشویی رفتم کنترل کردم و به محض خرد
م و قبل از هر کاري صورتمو شستم بعد از خشک کردن وضو گرفت سیر گریه کردم، دست و
بود رفتم تا نماز بخوانم چون اگر با اون وضعیت به آشپزخانه می  به اتاقی که وسایل پیمانه
بعد از اینکه با خداي خودم خلوت کرده و دقایقی راز و نیاز .متوجه میشد رفتم رضا صد در صد
ر خواهرش مهري، وقتی از اتاق بیرون آمدم دیدم دانیال را بغل کرده و کنا .کردم سبک شدم

دقت نگاهم کرد که فورا نگاهم را دزدیدم و براي آماده کردن وسایل سفره به  نشسته، با
تمام وسایل را توي سینی چیدم و به هال بردم، سریع از جایش بلند شد و سینی . رفتم آشپزخانه

توي  ذا ازبعد از چیدن و کشیدن غدا، چند قاشق غ. بقیه هم به کمکم آمدند. از دستم گرفت را
دخترهاش  قابلمه براي خودم کشیدم و همانجا توي آشپزخانه نشستم و هر چقدر عزیز خانم و

نخورده بودم ولی  با اینکه صبحانه. صدام کردند که پیششان بروم قبول نکردم و همانجا ماندم
 قاشقی ماست بخورم که اشتهایی هم نداشتم و چون معده ام از درد میسوخت ترجیح دادم چند

جواب ندم ولی پیش خودم  با دیدن شماره امیررضا اول خواستم. دوباره تلفنم به صدا درامد
 :گفتم

بده، مخصوصا که حاال رضا رو هم دیدي،  امیررضا پسر خوبیه پس به این تنهایی خاتمه    -
روشن کردم و جواب . میریزي پس معطل نکن یه موقع وسوسه شده و زندگی اونو هم به هم

سرم را بلند کردم، چند . اش روي میز افتاد ینطور که آرام داشتم حرف میزدم سایهدادم، هم
و سطل ماست رو بیرون آورد و شروع کرد  لحظه اي نگاهم کرد و بعد به طرف یخچال رفت

بود تا به حرفهایم گوش بده خنده ام گرفت،  از اینکه دنبال بهانه اي. به درست کردن دوغ
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 :گذاشتن گوشی روي میز، ریشخند زنان گفت به محض. کردم براي همین زود خداحافظی

 مزاحمتون شدم؟         -

 .خالصه کردم چه مزاحمتی، موقع کار نباید زیاد با تلفن حرف زد، براي همین  نه         -

 نهارتونو چرا نخوردید، نکنه از دست پخت خودتون خوشتون نیومده؟. آهان         -

 :باال گرفت و گفتدنبالش سرش را  به

منیر می اومد و من از دست این پرستارا  اي خدا چقدر خوب بود زمان تند می گذشت و    -
 .رو می دونم حاال قدر ش. و دست پختشون زودتر خالص می شدم

 :با ناراحتی جواب دادم

خالص امیدوارم زودتر خانمتون بیاد و شما از شر ما  .ببخشید من بهتر از این بلد نبودم    -
حالت صورتش تغییر کردم و باحالی . این کار و کردم بشید، چون من به خاطر عزیز خانم
دوغ رو به پارچ ریختم و سر سفره . سریع بیرون رفت منقلب بدون اینکه دست به دوغ بزنه
 :آهسته گفتم بردم، چون دانیال غذا نمیخورد

 .اگه اجازه بدین دانیال رو به اتاقش ببرم         -

 دانیال را بغل کرده و به اتاقش بردم و روي تخت خوابانده و. نشانه مثبت تکان داد ش را بهسر

اتاق  وقتی از. دقایقی نگذشته بود که خوابش برد. کتاب قصه اي برداشتم تا برایش بخوانم
به  بعد از جمع کردن سفره به کمک مهري و سیمین، و شستن ظرفها. بیرون رفتم رضا نبود

استراحت به  عزیز خانم و پیمانه هم براي. دقایقی که گذشت مهمانها همگی رفتند .هال رفتیم
چشمام . کشیدم اتاق رفتند و من هم که از صبح سرپا بوده و خسته شده بودم روي مبل دراز
خیال کردم . کشید گرم خواب می شد که حس کردم کسی کنارم ایستاد و بعد پتویی را رویم

خوشحال به رویش لبخند  لحظه اي چشمم را باز کردم و با دیدن رضاعزیز خانمه، گیج خواب 
 .زدم و دوباره چشمامو بستم

. خداحافظی کرده و بیرون آمده و به خونه لیال اینا رفتم عصر موقع غروب قبل از آمدن رضا،
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هم تا اتفاقاتی را که در طول روز افتاده بود برایش تعریف کنم، من  لیال بی صبرانه منتظرم بود
  :بعد از شنیدن حرفهام ابرو درهم کشید و گفت. را برایش گفتم مو به مو همه چیز

خواد اذیتت کنه چون من هیچ کاري غیر از مواظبت از دانیال رو نمی  یاسی، دکتر می    -
خود دکتر حمام می حتی دانیال رو . آد و نظافت و آشپزي میکنه روز می  یه خانمی هر. کنم
 .بره

 .نه فکر نمی کنم، چون خانمه روز شنبه هم نیومد         -

گفته بود که روز شنبه همراه خواهرزادش که در دانشگاه اطراف  براي اینکه از قبل         -
 .خواد بره مشهد قبول شده بود، می

خنک بشه، براي  عیب نداره هر کاري که دلش می خواد بکنه تا شاید یه کمی دلش         -
 .اذیتها لذت بخشه من این آزار و

 :لیال نگران گفت

من دلم به شور افتاده و میترسم باز کار دست خودت و . یاسی خواهشا از فردا نرو          -
 .بدي دکتر

 :آهی کشیدم و گفتم

اونقدرها هم پست . بنا نمی کنم نترس، من زندگیمو روي آشیونه خوشبختی کسی         -
 .نیستم

 :لیال دستپاچه جواب داد

خودت همیشه اعتراف می کردي اون تو رو . یاسی من همچین منظوري نداشتم به جان    -
پس وقتی جلوي چشمش باشی مخصوصا االن که تو زن مورد دلخواهش . داشت بیشتر دوست

 .جلوي چشماش زنده شده و یکدفعه دیدي نسبت به خانمش دلسرد شد شدي، حتما گذشته

 :دوختم و گفتم غمگین به لیال چشم

بره، روي قولش  اگه سرش هم. رضا هیچوقت این کار رو نمی کنه من خوب میشناسمش    -
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نمی کنم که خداي نکرده  پس بذار این چند روز رو هم برم، به جان لیال کاري. وفادار می مونه
همین چادرم را برداشته و روانه  اعصابم کامال به هم ریخته بود براي. رضا به طرفم کشیده بشه

کرده و ازش خواستم کمکم کنه تا دوباره  ساعتی اونجا نشستم و با امام رضا درد دل. دمحرم ش
 .خطا نکنم

* * * 
درب را خودش به رویم باز . اول نان گرفته و سپس به خانه رضا رفتم صبح روز بعد سر راهم

م و سالم کرد. وقتی به داخل رفتم دیدم همگی بیدار شدند. دانیال می آمد صداي گریه. کرد
 :پرسیدم متعجب

 چی شده؟ چرا گریه می کنه؟         -

 .بیدار شده و همین طور یکریز گریه می کنه نمی دونیم از کله سحر: پیمانه

 شاید دلتنگ مادرشه؟         -

 .واال نمی دونیم: خانم عزیز

به کرده بود رفتم و لبخندي  نان ها را روي میز گذاشتم و به طرف رضا که دانیال را بغل
 :رویش زدم و گفتم

 .من؟ بیا با هم بازي کنیم دانیال جون می آیی بغل         -

 :اعتنایی نکرد که دوباره گفتم

 .برات قصه بخونم یا نقاشی بکشیم بیا بریم         -

 :لبخند زد، بغلش کردم و به اتاقش بردم و گفتم سرش را از روي شانه رضا بلند کرد و به رویم

 کنیم؟ داري چیکار دوست         -

همانطور که پایم را  کتاب قصه اش را نشانم داد، بالشش رو برداشتم و روي پایم خواباندم و
اطمینان حاصل کردم  دقایقی گذشت خوابش برد، وقتی. تکان می دادم برایش قصه می خواندم
 .ی مالیدشقیقه هایش را م فقط رضا توي هال نشسته بود و. روي تختش گذاشتم و بیرون اومدم
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 :آهسته گفتم

 خوابیدن؟ عزیز خانم و پیمانه خانم         -

 .بله: با چشماي بسته جواب داد

 :دوباره پرسیدم

 درد میکنه؟ سرتون         -

 .بله         -

 :با مهربانی گفتم

 .ساعتی بخوابید پس شما هم برید         -

 :چشماشو باز کرد و با نفرت نگاهم کرد و گفت

 .دستور سرکار بودم منتظر         -

 :و بعد ادامه داد

هره مار داري؟ - تو م 

 :خندمو گرفتم و گفتم به سختی جلو

 چطور مگه؟... نه وا         -

 :داد با حرص جواب

 .چون که خوب بلدي آدما رو خر کنی         -

 :گفتم براي اینکه به بحث خاتمه بدم

 .اومده ساعتی استراحت میکردم، رو اعصابتون فشارمن اگه به جاي شما بودم          -

عادت دارم تا  بذار یه چیزي رو برات گوشزد کنم، من همیشه ممنون از راهنماییت ولی     -
ساعت ده و نیم منو  حاال. مسئله اي برام روشن نشده دنبالش برم وته و توي قضیه رو دربیارم

 .بیدار کن

 .به روي چشم         -
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 :گفتبا طعنه 

 .نه تن صدا، نه خنده ها، نه تکه کالم ها هیچوقت تغییر نمی کنه         -

شد و به اتاقش رفت و درب را هم باز گذاشت چون خونه تر وتمیز بود ، من  و به دنبالش بلند
روزنامه اي جدولی برداشت و از توي کیفم هم خودکاري دراوردم و شروع کردم به  هم از جا
ی از عقربه هاي ساعتم هم غافل نبودم، ساعت ده زیر کتري را روشن ول. جدول حل کردن
راس ساعت ده و نیم به اتاقش رفتم نمی دونستم . وسایل صبحانه را روي میز چیدم کردم و بعد
 :صداش کنم، با هزار مصیبت گفتم چه طوري

 .دکتر، دکتر ساعت ده و نیمِ -

میشنید، مجبور شدم دستم را رو شانه اش عمیق فرو رفته بود که صدایم را ن چنان به خواب
 :تکانش بدهم بگذارم و

 ساعت ده ونیمِ نمیخواید بیدار بشید؟         -

 :داد خواب آلود جواب

 .بیا بخواب زوده         -

 :میخندیدم گفتم دوباره تکانش دادم و درحالیکه ریز ریز

 .من نمی خوابم، تو هم بلند شو ساعت ده و نیمِ         -

 :اینکه چشماشوو باز کنه گفت دونب

 یاسی، تویی؟         -

 :بود محکم تکانش دادم که وحشتزده چشماشو باز کردو گفت چون دلم به آشوب افتاده

 شد؟ چی         -

 .هیچی ساعت ده و نیمِ         -

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 انصاف، این چه طرز صدا کردن؟ بی         -
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 :و گفت مچ دستم را گرفت و روي قلبش گذاشتروي شونه اش   از 

 ببین قلبم چطوري میزنه؟         -

خون رگهایم به جوش آمد و قلبم دیوانه وار  با شنیدن صداي قلبش و حس گرماي تنش
 :کشیدم و گفتم خودش را به قفسه سینه کوبید، زود دستم را

 .ببخشید، ده دقیقه بود صداتون می کردم         -

بیرون آمدم که چشمم به عزیز خانم توي هال افتاد، شرمگین به اتاق دانیال پناه  اتاقسریع از 
کنار . اون طفل معصوم هم خواب بود، هر بار که میدیدمش عذاب وجدان می گرفتم .بردم
. ایستادم و به صورتش خیره شدم، کمی شبیه رضا بود مخصوصا موهاي حالت دارش تختش
کردم که دستگیره چرخید ومتعاقب آن عزیز خانم در آستانه  سرش را نوازش می آرام آرام
به خیال اینکه می خواهد بازخواستم کند، رنگ از صورتم پرید ولی وقتی . شد درب ظاهر
 :دیدم لحظه اي تسکین پیدا کرم و با من من گفتم لبخندش را

 داشتین؟ ...کاري         -

 .نون بخور بزنم، تو هم بیا یه لقمه نه مادرجون اومدم یه سري به دانیال         -

 ..چشم ، االن می آم         -

پیمانه . رضا و پیمانه صبحانه می خوردند. بیرون رفتم نفس راحتی کشیدم و به دنبالش از اتاق
 :کنار دستش را بیرون کشید و گفت زودتر از من سالم کرد و صندلی

 .بیا بشین-

 :بشینم که رضا استکانش را به طرفم گرفت و گفتخواستم  تشکر کردم و به کنارش رفتم،

 .بدین یه چایی بهم         -

 :پیمانه چپ چپ نگاهش کرد و گفت

این بی . بیچاره از وقتی که اومده همه کاري انجام میده رضا یه زحمتی به خودت بده، این    -
 .کجاست بی خانم هم معلوم نیست
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 :با بی تفاوتی شانه اي باال انداخت و گفت

 .دادم بهش مرخصی         -

 :عزیز خانم با ابروهایی گره کرده جواب داد

 وضعیت که مرتب خونه مهمان می آید چه وقت مرخصی دادن؟ واي االن، تو این         -

 :گفت پیمانه ناراحت شد و

حالت خوش  چند وقته که. رضا برو پیش روانپزشک، مثل اینکه مخت تاب برداشته         -
 ..نیست

 :با طعنه جواب داد

پیمانه خواست . از زن جماعت به هم میخوره  حالم. تابش دادن وگرنه قبال سالم بود    -
 :گفت جوابش را بدهد که عزیز خانم میانجی شد و

جاي اینکه  االن به. پیمانه، تو رو خدا ولش کن بذار هر چی دلش می خواد بگه          -
 .مرهم درد باشه بالي جونم شده

دستش را دور گردنش انداخت و صورتش را  ‹رضا که کنار دست عزیز خانم نشسته بود،
 :بوسید و گفت

 .جون شما بشم، شما تاج سر من هستین من غلط بکنم بالي         -

 :گفت سپس از روي صندلی بلند شد و رو به من کرد و

دقت کنین  مت بدین ولطفا امروز قیمه بادمجون درست کنید، فقط یه خورده به خودتون زح-
 .تا شاید یه ذره خوشمزه بشه

 :گفتم  لبخندي زدمو 

 .چشم به روي         -

  .چند لحظه اي به صورتم ذل زد، سپس آه بلندي کشید و خداحافظی کرد و رفت
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 :بعد از رفتنش عزیز خانم با تاثر گفت

دلرحمه ، یه دختر برعکس زبونش دل نازك و  دخترم تو حرفهاي رضا رو به دل نگیر،    -
 .من اینطوري نبود بی چشم و رو به این روز انداختش و گرنه پسر

  :احساس کردم قلبم را الي منگنه گذاشتن که عزیز خانم ادامه داد

کشتن  دختراي فامیل خودشونو می. خوش اخالقی رضا، صداقت و پاکیش زبانزد همه بود    -
زمانی که تو  .تو قید این حرفها و کارها نبود تا شاید دل رضا رو به دست بیارن، ولی رضا

به خاطر اون  طوري که. تهران درس می خوند یه دختري با زیبایی ظاهریش عقل پسرمو دزدید
هر . اون ازدواج میکنم اال و باهللا من با: تو روي من که باالي حرفم حرف نمیزد ایستاد و گفت
 .کاري کردیم از خر شیطون پاییین نیومد که نیومد

 :از ناراحتی دست و دلم می لرزید پرسیدم در حالیکه

 باهاش ازدواج کنه؟ حاج خانم چرا نمی خواستین         -

 :مغموم و گرفته با تاسف گفت

گفت و عکسش رو نشونم داد، بیخبر از رضا پسر بزرگمو  براي اینکه وقتی رضا بهم    -
... نمی دونم اهل سیگار. بی قید و بند بود اش، دختره الابالی و برعکس خانواده. فرستادم تحقیق

من چطوري میتونستم . در شان خانواده ما مخصوصا خود رضا نبود بود و این جور مسایل
خالصه مادر ! عروسم معرفی کنم، مضحکه عام و خاص نمیشدم؟ همچین دختري رو به عنوان
کردیم و گفتیم برو گوش نکرد ماهم دیگه به امان خدا رهاش  جون وقتی رضا به حرفهامون
از رفتنش هر روز میرفتم حرم و دست به دامن آقا میشدم تا  بعد. هر کاري دلت خواست بکن
تا اینکه بعد از دو ماه رضا دست از پا درازتر . سر ما کم کنه هر چه زودتر شر دختره رو از

نم دختره نمی دو. رضاي سابق نبود، انگار وجودش ، قلبش مرده بود ولی دیگه اون. برگشت 
زندگکی بچه مو به اتیش کشید و برخالف میل باطنیش با دختر  چه بالیی سرش آورد که

به خاطر اون آتیش به جون . رو گرفت و از اینجا رفت عموش عروسی کرد و دست زنش
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 .دلم موند گرفته چهار سال حسرت دیدن پسرم به

 :پیمانه اشکش را پاك کرد و خنده کنان گفت

 .رو بیشتر از همه ماها دوست داره و جونش به جون اون بسته است عزیز، رضاآخه          -

 :محوي زد و گفت عزیز خانم لبخند

غیر از خوبی چیزي از این  براي اینکه رضا از همه تون بی زبونتر و مهربونتره، من         -
 .پسر ندیدم

 :"گفتم صورت عزیز خانم دوختم و چشم به 

 اش می کنید؟ گه یه روزي اون دختره رو ببینید چیکار می کنید؟ خفهعزیز خانم ا         -

هیچوقت هم دیگه  من کجا اون دختر رو رمیبینم چون رضا دیگه زن و بچه داره و    -
 .خودش حتما اون هم تا حاال شوهر کرده و رفته پی زندگی. سراغش نمیره

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .روزي خدا اونو سر راهتون قرار داد شاید یه. داره سرنوشت خیلی بازي ها         -

 :دادم لحظه اي مکث کردم و سپس با صدایی لرزان ادامه

میکنید؟ هر چی  اصال فکر کنید من که روبه روي شما نشستم همون دختره باشم چیکار    -
 از دهنتون در باید بهش میگید یا کتکش می زنید؟

 :گاز گرفت و گفت عزیز خانم دستش را

 .خدا نکنه تو اون عجوبه باشی         -

  :پیمانه خندید و گفت

ملیح  عزیز اینقدر بی انصاف نباش یاسی کجاش عجوبه بود بیچاره خیلی هم خوشگل و    -
 .رضا حق داشت سخت دلباخته اش بشه. بود

 :میشد گفت عزیز خانم در حالیکه از جایش بلند

دیدمش، تف تو  ولی اگه یه روزي. گ و زیبا باشهبه صورت زیبا نیست باید سیرت قشن    -
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. رو دستش مونده صورتش می اندازم چون زندگی پسرمو تباه کرد و االن طفلی یه پسر معلول
روز که حاجی  من قبال بهش منیر رو پیشنهاد کرده بودم که قبول نکرده بود ولی اون

تفاوتی گفت هر چی  ، با بیدخترعموتو از بچگی دیدي و میشناسیش خدابیامرز تا بهش گفت 
 .که شما بگین، قبول دارم

من هم در حالیکه . دستش داد و با ههم به حمام رفتند عزیز خانم چوبدستی هاي پیمانه را به
وقتی بیرون آمدم ملیحه که سه سال سن . دانیال سر زدم غمی بزرگ بر دلم سنگینی میکرد به
 :"غلش کردم و گفتمب. می گردد داشت، گریه کنان به دنبال مادرش

 .بشورم بعد با هم صبحانه بخوریم مامان رفته حمام، بیا اول دست و صورتتو         -

 :در حالیکه گریه می کرد گفت

 اگه دختر خوبی بشم و گریه نکنم به من هم نقاشی یاد میدي؟ خاله         -

 .که یاد میدم بله: بوسش کردم و گفتم

جواب دادم، به  به طرف ایفون رفتم و. زنگ خونه زده شد براي ملیحه لقمه می گرفتم که
 :محض گفتن بله، خانمی گفت

 .خانم پروانه هستم عروس عزیز         -

 :به محض رسیدن گفت درب را به رویش باز کردم و به داخل امد 

 عزیز اینا نیستن؟         -

 .بفرمایید حمام هستن، االن دیگه می آن بیرون         -

 دقیقه اي طول نکشید که اونها هم از حمام بیرون آمدند که بعد از او باز صداي گریه چند

  .دانیال بلند شد

خیس کرده ، عزا گرفتم چون نمیدانستم  به اتاقش رفتم و تا خواستم بغلش کنم دیدم جایش را
ناچاري به از روي . هم نمی توانستم صدا کنم با وجود مهمان، عزیز خانم را. چیکار باید کنم

 :لیال زنگ زدم و گفتم
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 دانیال جاشو خیس کرده، چیکار کنم؟         -

 :خندید و گفت

 لباساشو هم عوض کن، یاسی؟ خوب ببر حموم و         -

 .بله: با ناراحتی گفتم

روزي دل سیر باباشو ببینی باید به این جور چیزها هم عادت  اگه میخواي چند         -
 .کنی

 :اي بلند سرداد، با حرص گفتم خندهو به دنبالش 

 .مرض بگیري، کاري نداري -

 .برس نه برو به کارت -

اتاق رضا بود  وقتی خواستم به حمام که توي. ژاکتم را دراوردم و دور دانیال مالفه پیچیدم
 :ببرمش ، عزیز خانم گفت

 باز خیس کرده؟         -

 :درهم گفتم با ابروهاي

 .ن میخوام حمومش کنمبله، براي همی         -

 :گفت پیمانه غرغر کنان

 .بزن عزیز، رضا چرا به بی بی خانم نمیگه بیاد؟ خودت بهش زنگ         -

 .نمیدونم مادرجون، من هم از شانسم تلفن خواهرش رو ندارم         -

 :اتاق بودم که شنیدم عروسش گفت توي

 میشید؟ وظیفه پرستارش که عوض کنه، چرا ناراحت         -

وجدانم به صدا  از شنیدن این حرف از دست رضا عصبانی شدم و لی دقایقی نگذشته بود که
اخمم را باز  .درامد و گفت، چرا عصبانی میشی هر چی رضا میکشه همه اش تقصیر توئه



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ۴٨٢ صفحھ

ازشستن سر وبدنش،  بعد. کردم و دانیال را داخل وان گذاشتم و پاچه هاي شلوارم را باال زدم
باز شد و رضا  داشتم سرش را خشک می کردم که درب. و بیرون بردم نش کردم حوله را ت

نگاهی به . شدم در آستانه اش ظاهر شد، چون لباسم نامناسب و بدون روسري بودم، دستپاچه
 :سرتاپایم انداخت و با لکنت گفت

 کنی؟ چیکار می... اینجا         -

 میبینی که؟: با اخم جواب دادم

 :لبه تخت نشست و گفت یر کرد و به داخل آمده وحالت صورتش تغی

 .من لباسشو تنش می کنم        -

 :از دستش کشیدم و گفتم با حرص بلور دانیال را

یادتون باشه از این به بعد  شما تشریف ببرید بیرون خودم می پوشونم، در ضمن         -
 .درب بزنید

 :گفت به صورتم ذل زد و با پوزخند

 .به مصلحت خودتو بپوشونی؟ خیلی خنده دارهکه          -

 :گفتم با سماجت

 میزنید؟ من نمیدونم شما منو با کی اشتباه گرفتید که مدام بهم نیش و کنایه -

 :با عصبانیت جواب داد

 کنم؟ جدي نمی دونی؟ می خواي بهت ثابت         -

. نگاهش کردم لتمسانهو بالفاصله یقه لباسمو گرفت، دستمو سریع روي سینه ام گذاشتم و م
قلبی  با حالی دگرگون و. چشماشو بست و یقه مو ول کردو سریع از اتاق بیرون رفت

 وقتی دستاي کوچک دانیال روي سرم. فشرده، دمر روي تخت افتادم و اشکمو رها ساختم

 :کشیده شد تازه به یادش افتادم، برگشتم و نگاهش کردم که با معصومیت گفت
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 ترسیدي؟ -

 :رسیدممتعجب پ

 از چی؟         -

 :دستش را روي گونه ام گذاشت و لبخند زنان گفت

 .که بابا کتکت بزنه، نترس بابا خیلی مهربونه         -

 :گفتم صورتش رو بوسیدم و

 .رسه می دونم بابات مرد خوبیه و آزارش به مورچه هم نمی         -

 :باشیرین زبانی گفت

 پس چرا گریه میکنی؟         -

 :دادم با ناراحتی جواب

 .چون که بابات رو خیلی اذیت کردم         -

 :با اخم گفت قیافه دانیال تغییر کرد و

 .مثل مامان منیر         -

 :پرسیدم مثل ترقه از جا پریدم و مضطرب

 مگه مامان منیر هم اذیتش میکنه؟        -

 :با بغض جواب داد

منو با  براي همین بابا. میکنم مامان با بابا دعوا میکنه وقتی من جامو خیس میکنم یا گریه    -
 .خودش اورد که مامان راحت مدرسه بره

خراب کرد و یک لحظه ضربان قلبم کند شد طوري که  معصومیت دانیال، دنیا رو روي سرم
اگه همان لحظه عزیز خانم .. کشیدن برایم سخت شد احساس کردم دارم جون میدم و نفس

حتما تمام می کردم، پیرزن بیچاره با دیدن حالم،  به داخل نمی اومد  با ژاکت و روسریم 
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 :دستپاچه شد و گفت

 مرگم بده، چرا اینطوري شدي؟ چرا رنگ و رو ت پریده؟ خدا         -

 :به سختی جواب دادم

 .در نمی آید... نفسم         -

 :تا اینو گفتم، عزیز خانم داد زد و گفت

 ، رضا بیا ببین این طفلی چش شده؟ رضا         -

کنارم نشست و نبضم را گرفت و بعد  رضا سراسیمه به اتاق آمد وبا دیدن وضعیتم، فورا
 :گفت

 نمیتونی راحت نفس بکشی؟         -

از اینکه من . کان دادمچشماي معصوم و غمگینش چشم دوختم و سرمو به نشانه مثبت ت به
تمام آزار و اذیت و بدبختیاش بودم شرمنده شدم، چشمامو بستم و اشک از گوشه  باعث
 :چون دانیال هنوز کنارم بود، رضا گفت. پایین لغزید چشمام

 .کنم و هوا داخل بیاد عزیز شما دانیال رو ببر بیرون تا پنجره رو باز         -

 :وقتی رضا گفت هواي خنک ، کمی حالم بهتر شد وبا باز شدن پنجره و رسیدن 

 .بیا این آب قند رو بخور، فشارت پایین اومده         -

شدم چشمامو باز کنم و سرجایم بشینم چون داخل اتاق کسی نبود رضا قبل از اینکه  مجبور
 د ورا به دستم بدهد، دستم را گرفت و کف دستم را باز کرد و جاي بخیه را نشانم دا لیوان

 :گفت

سمت چپت  این رو هم میخواي انکار کنی، یا اونی رو که روي سینه و زیر بغل         -
 هست؟

 :هاج و واج نگاهش کردم و با لکنت پرسیدم
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 میدونی؟... کجا از... تو         -

 :گفت را به دستم داد و به جاي جواب دادن با عصبانیت لیوان

 .ی پایینهبیا اینو بخور، فشارت خیل         -

 :گفتم ملتمسانه نگاهش کردم و

 رضا خواهش میکنم بگو تو از کجا اینو می دونی؟         -

 :قبل گفت عصبانی تر از

مسخره بازي که راه  مخصوصا با این. به حد کافی این سه روز رو با اعصابم بازي کردي    -
یعنی اونقدر . نمیشناسم من تو رو... انداختی، فکر کردي اگه رنگ چشمات عوض بشه و 

 .حرف زدنت نشناسمت احمق به نظر می رسم که از راه رفتنت، صدا ت و طرز خندیدن و

 :گفت خواستم حرف بزنم که دستش را به عالمت تهدید به طرفم گرفت و

سرزدم که  به چند جا. اگه می بینی تحملت میکنم فقط و فقط به خاطر اینه که مجبورم    -
نمی خورد  تجربه پیدا کنم ولی از شانس من بدبخت هیچکدوم به درد کارم پرستار خوب و با

فریب تو  فقط نمیدونم چرا دختر به اون خوبی. و من مجبورم تا خوب شدن لیال تحملت کنم
همین مادر  رو خورده و یا تو اینجا چه غلطی میکنی ، نکنه از خونه فرار کردي؟ پس براي

  .بیچاره ات خونه رو عوض کرده

 :با گریه جواب دادم

میخواي بگو چون من در حق تو خیلی بد کردم ولی اینو بدون نه از خونه فرار  هر چی    -
 .اینکه خونمونو عوض کردیم، فقط مامان شمارمونو عوض کرده کردم و نه

دنبالش رضا از اتاق بیرون  با باز شدن درب و آمدن عزیز خانم هردومون ساکت شدیم و به
 :گفت نم در حالیکه نگران به نظر می رسیدعزیز خا. رفت

 مادرجون بهتر شدي؟         -
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 بله         -

 :را برداشتم و تنم کردم که عزیز دوباره گفت چون سردم شده بود، ژاکتم

 نکنه به خاطر شستن دانیال ناراحت شدي؟ چرا یکدفعه فشارت افتاد،         -

 .نه به خدا         -

 :گفت عزیز لبخند زنان

 .میخوري خدا عمرت بده، حاال پاشو بریم بیرون اینجا خیلی سرده و سرما         -

نتوانستم اونجا  وقتی با عزیز خانم بیرون رفتیم با دیدن صورت گر گرفته و غمگین رضا،
ریختن چایی نگاهی به  بعد از. بنشینم و براي همین به بهانه خوردن چایی به آشپزخانه رفتم

آماده  و هنوز نهار رو  با دیدن ساعت آه از نهادم برامد، چون ساعت دو بود ساعت کردم و
آشپزخانه امد و ارام  صداي ظروف رضا بهسریع از جایم بلند شدم، به سرو . نکرده بودم

 :گفت

 .دارم می رم از بیرون بگیرم         -

راي همین به مژگان دلم داشت می ترکید و باید با یکی حرف میزدم، ب. بیرون رفت و دوباره
 :کردم و بعد از سالم وا حوالپرسی ، مژگان گفت تلفن

 یاسی خانم خوش می گذره؟ -

 :بلندي کشیدم و گفتم آه

 .کنی نه، چون اگه بدونی کجا هستم درجا غش می         -

 :مژگان خنده کنان جواب داد

روز اونجا شوهر باشی؟ نکنه در عرض چند  غیر از خونه دوستت لیال کجا میتونی    -
 .کردي که به محض دونستنش، غش می کنم

 :ناراحتی گفتم با
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 .منو باش با کی میخوام درد و دل کنم         -

 :کنان گفت مژگان باز خنده

 .خوب بگو، گوش می کنم         -

 .خماري میذارمت با شه می گم ولی فقط تو         -

 .خداحافظ دي،من خونه رضا هستم حاال فهمی: و آهسته گفتم

 :مژگان داد زد و گفت

 .یاسی، جان مامان قطع نکن         -

 .زنه قطع نکردم، چون میدونستم بعدش صد بار بهم زنگ می

 :مژگان با تعجبی که از تن صدایش پیدا بود گفت

 راست می گی؟ یاسی، جون من         -

مژگان . اومد خونه اش بود به جان مژگان، از روز شنبه به جاي لیال که پرستار پسرش    -
 .نمیدونی چه جهنمی براي هردومون درست شده

 :گفت مژگان با ناراحتی

 به راحتی شناختت؟         -

 :گفتم با آمدن پروانه خانم نتوانستم جواب بدم و

چون خبر  مژگان جون بعدا بهت زنگ میزنم فقط تو به مریم جون فعال حرفی نزن         -
 .نداره

 خانمش اومد؟         -

 .نه، اینجا نیست         -

 .پس خواهشا زود بهم تلفن کن، تا اون موقع چند بار میمیرم و زنده میشم         -

 .خداحافظ
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 .خداحافظ         -

 :افاده گفت گوشی را روي میز گذاشتم که پروانه خانم با فیس و

 .لطفا چند تا چایی بریزید         -

 :دستور میداد با حرص گفتم ه نوکرشنگاهش کردم ، گویا ب

 .چشم         -

نیستم که جوابت رو بدم چون دیگه به هیچ قیمتی  ولی در دلم گفتم، حیف در موقعیتی
. از ریختن چایی، سینی را برداشته و به هال رفتم بعد. حاضر نیستم باعث ناراحتی رضا بشم
کرد که به جاي اون من ترس برم  نگاهی به عروسش چنان  عزیز خانم با دیدن سینی چایی،
 :تعارف کردن چایی گفت بعد از. داشت و حساب کار دستم امد

 .فریبا جون بشین         -

چون . نشستم، دقایقی بعد رضا با ظرفهاي غذا از بیرون برگشت از خدا خواسته کنار پیمانه
 :سرجایم نشستم که پیمانه گفت اشتهایم کور شده بود،

 دیگه؟ بلند شو شستی،چرا ن         -

 :جواب دادم

 .ندارم من میل         -

 . میل ندارم چیه، بوش اشتهاي آدمو تحریک میکنه پاشو بابا،: پیمانه

 :سرش را بیرون اورد و گفت رضا

 میشه؟ پیمانه چرا نمی آین، االن غذا سرد         -

 .ولی فریبا میگه من میل ندارم من دارم می آم،: پیمانه

 :داد جواب به سردي

 .خوب اگه میل نداره چرا اصرار میکنی، خودت بیا         -
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 .رضا: ابروهاشو درهم کشید و گفت پیمانه

 :با عصبانیت جواب داد

 وقتی میل نداره به زور غذا رو بکنم توي دهنش، یا خودمو بکشم؟ چیکار کنم،         -

 :گفت پیمانه با فریاد

 پس ادبت کجا رفته؟ زدن،رضا این چه طرز حرف          -

 :انداختم و گفتم سرم را پایین

 .ایشونه پیمانه جون تو خودتو ناراحت نکن، حق با         -

 :پیمانه شرم زده نگاهم کرد و گفت

 .من معذرت می خوام         -

 :را باال گرفتم و با بغض نگاه رضا کردم و گفتم سرم

 .نیست احتیاجی به معذرت خواهی         -

و نفرت  تمام عشقش به کینه چنان با نفرت نگاهم کرد که تمام بندبند وجومو آتیش زد،
خیال غوطه  توي فکر و. با خودم گفتم، خودم کردم که لعنت بر خودم باد. تبدیل شده بود

تصویر کشیده  فکر و خیالی که توهی بیش نبود و همه اونها توي عالم رویا فقط به. ور بودم
وان نشونده و  با رضا، دریا رو توي. یک زندگی شیرین در کنار بچه مون میشد، تصویري از

گرفتم و  دوتایی حموم میکردیم و من موقع شستن سر دریا، دوش رو، روي سر رضا
 :گفت با صداي غضبناك رضا از جا پریدم، نگاهش کردم که. سرتاپایش خیس شد

 مگه نمیشنوي، تلفنت زنگ میزنه؟         -

 .نشدم ه متوجهن         -

 .خان بفرما آقا امیررضا از قیافه شاد و خندانت مشخص بود،          -

 :سپس با طعنه گفت
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 دوست پسر جدیدته، هر روز یکی به کلکسیونت اضافه میشه نه؟         -

با ناراحتی و حرص از دستش گرفتم و برخودم لعنت فرستاد که چرا  تلفن دوباره زنگ زد و
تلفن رو خاموش کرده و به روي مبل پرت کردم و بعد . کرده بودم و سیواسمش را نوشته 
 .دانیال رفتم و بر بخت خوم زار زدم بلند شده و به اتاق

رضا درحالیکه . سمت درب نگاه کردم با شنیدن صداي درب فورا صورتمو پاك کرده و به
 :گفت دانیال را بغل کرده بود به داخل امد و با تمسخر

 نیال میخواد با خاله اش غذا بخوره، اشکالی که نداره؟دا         -

 :تکان دادم که اینبار دانیال گفت سرم را

 رو اذیت کردي؟ خاله چرا گریه میکردي، مگه باز بابا         -

  .نگاه رضا کردم و دانیال را از بغلش گرفتم         -

 :کنارمون نشست و گفتبیرون رفت و با بشقاب پر از غذا و نوشابه برگشت و  رضا .

 .خودت هم بخور         -

 .میل ندارم         -

 :گفت نفس عمیقی کشید و به چشمام ذل زد و

 .برو حداقل روي اعصابم کمتر راه  یاسی به حد کافی سوهان روحم شدي،         -

 :دانیال نگاهی به رضا کرد و سپس به من گفت

 فریبا نیست؟ خاله مگه اسم تو         -

 :رضا هم قاشق غذا را پر از غذا کرد و گفت جواب ندادم،

 .بابایی دهن تو باز کن         -

 :بعد از دادن غذا آرام پرسید

 زندگی میکنی؟ چندوقته اینجا         -
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داده بودم بعد از رفتن  روز چهارشنبه اومدم، به لیال قول. اینجا زندگی نمیکنم          -
 .یشش تا تنها نمونهمامانش و فریبا بیام پ

 :گفت ریشخند زنان

 .بعد یهو، هوس کردي دوباره منو بازي بدي         -

 :ادامه داد دوباره عصبانی شد و

اذیت من لذت می  آخ ه بی انصاف من چه هیزم تري به تو فروختم که از ازار و         -
 بري؟

 :کردم و گفتم ملتمسانه نگاهش

 a.میکنه نمیدونستم لیال اینجا کاررضا به خدامن          -

 :عصبانی تر از قبل گفت

ثانیا اگه نمی دونستی پس چرا این مسخره بازي  .اوال تو یکی اسم خدا رو به زبون نیار    -
 .من رو راه انداختی، لنز گذاشته براي

گداخته بود  رضا مثل آتشفشان. گفتنش فایده اي نداشت براي همین ترجیح دادم سکوت کنم
و چشماشو  بعد از اینکه حسابی دق و دلی هاشو خالی کرد، سرش را به دیوار تکیه داد و

 :آرام پرسیدم. بست

 سرت درد میکنه؟         -

 :کنه، پوزخند زنان جواب داد بدون اینکه چشماشو باز

 مگه برات مهمه؟         -

به یک کلمه اکتفا براي گفتن داشتم ولی خودمو کنترل کرده و  با اینکه یه عالمه حرف
 .خیلی :کردم و گفتم

 :چشماشو باز کرد و به صورتم خیره شد و گفت
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 .دربیار، اینجوري به اعصابم سوهان میکشی پس پاشو اونا رو         -

بهم بریزم سریع از جایم بلند شدم و از اتاق بیرون  از ترس اینکه مبادا زندگیش را دوباره
وقتی سر از سجده بلند . راز و نیاز با یگانه معبودم شدم رفتم و بعد از گرفتن وضو مشغول
به محض دیدنش چادر را روي صورتم . تماشام شده بود کردم چشمم بهش افتاد که محو

بعد از تمام . را می دانستم و برایم اهمیت داشت کشیدم، چون دیگه فرق محرم و نامحرم
نه گرم صبحت شدم که از اتاقش بیرون رفتم و با پیما شدن نمازم به هال پیش عزیز خانم اینا
. چشم دوخت، طوري که باعث جلب توجه اونها هم شد امد و غمگین و حسرتبار به صورتم

 :به رضا کرد و گفت و سپس عزیز خانم متحیر نگاهی به من 

 رضا چرا ماتت برده؟         -

 :گفت سرش را پایین انداخت و اهسته

 .من رفتم خداحافظ         -

روز که پیمانه اینجاست یه خورده مطب رو زود  فقط رضا این چند. برو به سالمت :خانم عزیز
 .نگهداري کنم تعطیل کن، من نمیتونم از دو تا بچه

 :رضا نگاهم کرد و آمرانه گفت

 .تا اومدن من اینجا می مونن ولی ایشون هم چشم عزیز،         -

بعد از رفتن . آسودگی خاطر به کارش بپردازدتا با  خاطر به رویش لبخند زدم، با رضایت
من هم . خانم هم براي سرکشی به خونه و زندگیش همراه عروسش پروانه رفت رضا، عزیز
  .خواباندن دانیال پیش پیمانه رفتم بعد از

 :نگاه مشکوکی کرد و گفت

 تو کی هست؟         -

 :فتحیران نگاهش کردم که دوباره گ عرق سردي روي پیشانیم نشست،
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 .مطمئنم توخواهر لیال نیستی         -

  :سختی گفتم به

 چرا اینطوري فکر میکنی؟         -

همون روز اول که رضا . تو خود یاسی هستی نه فریبا. دارم فکر نمی کنم بلکه یقین    -
پاي من بیچاره رو از دستش ول کرده و بدتر از روز اول کرد  صداي تو رو شنید هول کرد و

وقتی دهن . رضا رو من تا به حال در مورد هیچ دختري ندیدم این حرکت . و بهت خیره شد
از لحظه اي . ماتش می بره و چشماش دنبال تو حرکت می کنه  باز میکنی و حرف میزنی چرا
باز هم میخواي ادامه بدم، یا خودت . یر میکنهدرجه تغی 180رضا  که تو پا توي خونه می ذاري

 .اعتراف میکنی

 :پایین انداختم و گفتم را  سرم

 .نه نیازي نیست، چون درست فهمیدي         -

 :با هیجان گفت پیمانه

 خوردي؟ واي خداي من عجب ترفندي بهت زد م و تو هم رو دست         -

 :و گفتم مات و مبهوت نگاهش کردم سرم را باال گرفتمو 

 مطمئن نبودي و حدس می زدي؟ پس         -

 :خند ه کنان جواب داد

  .صدات حتما شبیه یاسی بوده که رضا اینطوري مسخ شده آره حدس زدم تن         -

 :باشه ، گیج و منگ گفت گویا تازه از خواب بیدار شده

تپل و مپل بود و اون  .ولی تو که چشمات آبی نیست، یه کوچولو شبیه اون هستی    -
 .سفیدتر از تو، نه تو نمیتونی اون باشی

 :انگشت به دهان آب دهانش را قورت داد و گفت. لنزامو دراوردم با انگشت یکی از

 .میکنم اون یکی رو هم در بیار خواهش         -
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 :نگاهم کرد و گفت وقتی اون یکی رو هم دراوردم چند لحظه اي خیره خیره

 .ین رضا تو رو نشناختهبراي هم         -

 :گفتم آه بلندي کشیدم و

. میشناسه اون منو همینطور ي هم شناخت، به قول خودش از دور هم از راه رفتنم منو    -
نمیتونه تو دهنم  ظهر مگه ندیدي با اینکه بهت گفت چیکار کنه من میل به غذا ندارم و به زور 

 .اورد برام غذاغذا بذاره ولی یه خورده بعد به بهانه دانیال 

 :پیمانه لبخند محوي زد و گفت

بریم بازي کنیم، غذاي دست نخورده خودش  ما هم فکر کردیم چون دانیال بهش گفت    -
 .رو برداشت تا ضمن بازي غذا هم بخوره

 :بلندي کشیدم و باز اشک، مهمان دائمی چشمام هجوم آورد و جواب دادم آه

 .و به من هم گفت دانیال میخواد با تو غذا بخوره اون لب به غذا نزد  ولی         -

 :چهره درهم و غمزده گفت پیمانه با

 ......تو بد یاسی چرا در مقابل این همه عشق و عالقه رضا،         -

 :پیمانه بقیه حرفش را قورت داد و من گفتم

لکه روزگار اونو ولی پیمانه به خدا هیچ بنده اي رو بد نمی آفرینه، ب حق باتوئه من بد بودم -
سیزده سال داشتم که پدرم مارو بدون دلیل ترك کرد و رفت و این کار اون  من. ب بار میاره
همیشه دنبال محبت مردي بود م که منو سیراب کنه و این اولین خطاي من . کرد  منو دیوونه
غی بدون اگه هر با. چرا که یه مرد غریبه نمی تونست جاي پدرمو برام پرکنه. بود تو زندگی
بمونه علفهاي هرز و وحشی دور و برش رو میگیرن و ناخوداگاه اون هم وحشی بار  باغبون
چرا که من . این وسط مادر بیچاره ا م نمی تونست حریفم بشه و همیشه عذاب میکشید .میاد

 و سرکش شده بودم و این زمانی به اوج خود رسید که بابام بعد از هفت سال سرزده به گستاخ

 سراغمون اومکد و باعث شد زندگی من سیاهتر از قبل بشه و برحسب تصادف اون شب که من
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 حالم به شدت به هم خورده بود، رضا به عنوان دکتر باالي سر من اومده بود و از اون پس

نیازم  نمیدونم چه حکمتی تو کار خدا بوده که من هر بار که درمانده و محتاج میشدم در اوج
فریب رضا  به جان مادرم که خیلی برام عزیزه، من هیچوقت قصد. رار میگرفترضا سر راهم ق
رضا به  فکر نمی کردم ولی باید یه چیزي رو هم اعتراف کنم که هیچوقت هم . رو نداشتم

. داشته باشه شدت وابسته من شده باشه و حاال بعد از اون همه ازار واذیت باز هم منو دوست
باعث ناراحتی  ونم خودئمو با شرایط وفق بدم و این مسئلهبراي همین وقتی دیدم نمی ت

کردك این به نفع  با یک نفر دیگه نامزد کردم فکر می. هردومون مشه خودمو کنار کشیدم 
روزهاي سختی که  با یاداوري. هردومونه، ولی هزاران افسوس که باعث بدبختی هردومون شد

با دیدن حال و  طفلی پیمانه. من گرفت پشت سر گذاشته بودم، گریه مجال حرف زدن را از
حالیکه خودش هم گریه  روزم به زور با چوبدستی هایش از جا بلند شده و به کنارم امد و در

شدم، به دستشوي رفته و  بعد از اینکه حسابی گریه کرده و سبک. میکرد منو دلداري میداد
سرم را باال گرفتم و بعد از  همین که. صورتمو زیر اب گرفتم تا از داغی صورتم کاسته بشه
دیدیم، پیش از پیش بر خودم لعنت  چهار سال رنگ چشمامو که دیگه برام غریب ه شده بود

  فرستادم

 : از اشپزخانه جواب داد و گفت وقتی بیرون آمدم پیمانه را ندیدم، صدایش کردم که

 .شده یاسی، بیا اینجا هم کله ام داغ کرده هم گلوم خشک -

 :لنزهایم که روي میز بود می گشتم که دوباره گفتبه دنبال 

 .نده ، انداختمش سطل زباله به خودت زحمت -

 چرا؟: پیشش رفتم و گفتم

 :لبخندي زد و گفت

 .بود، زیر رنگ سیاه پنهون بمونن حیف -

 :با ناراحتی جواب دادم

اونا رو از  کردي، من بعد از رضا با خودم عهد کرده بودم که دیگه کاش این کار رو نمی -
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 .برندارم روي چشمام

 :به چشمام ذل زد و اه سینه سوزي از سینه بیرون فرستاد و گفت

رضا خیلی با هم صمیمی هستیم ، از روزي که با هم به خونمون رفته بودین و تا   و  من    -
 .که از هم جداشدین همه رو مو به مو برام تعریف کرد روزي

 
 :گفت به چشمام اشاره کرد و

 
براي . تو شده بود این دوتاچشم برادر بیچاره منو از راه به در کرد، اون عاشق چشمهاي    -

دریا رو نگاه کن، هم  همین من سر به سرش میگذاشتم و میگفتم به جاي یاسی بیا چند روزي
تو از تهران دل نمیکند  رضا به خاطر. روحیه ات تغییر میکنه و هم حال خودت رو جویا میشی

 .اییم ر وقت تونستم اختیار دار زنم بشم ، با هم میومی گفت ه

که  با اینکه من هم خیلی دلم میخواست از نزدیک ببینمت و لی قسمت نمیشدو هر بار
 .میخواستم به تهران بیاام یه برنامه اي پیش می اومد

 
 :پرسید پیمانه با من من

 
 ....محرم بودین ایا... یاسی، تو و رضا که به هم         -

 متوجه منظورش شدم قبل از اینکه بقیه حرفش را تمام کند سرم را پایین انداختم و باشرم ونچ

 :گفتم

 ...اخرین باري که باهم         -

ادامه ندهم و به هال رفتم، فورا گوشی را براي  صداي زنگ تلفن باعث شد که بقیه حرفمو
 :عزیز خانمه چون گفتصحبت کردنش متوجه شدم  پیمانه اوردم تاج واب دهد از طریق

 کنی؟ عزیز تنهایی میخواي چیکار         -

 .خیلی خب بمون         -

 .خداحافظ .نه قربونت، مواظب خودت باش         -

 
 :بعد از قطع کردن تلفن گفتم
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 بمونه خونه خودش؟ عزیز خانم میخواد شب         -

 اوهوم         -

 تنهایی؟         -

 .مونه پیشش ي مینه هاد         -

 :شماره اي گرفت و بعد از چند لحظه گفت

 می تونم باهاشون صحبت کنم؟ سالم، من خواهر دکتر هستم، _

 :گفت باز چند لحظه اي طول کشید که رضا جواب داد چون

باعث شده  آقا رضا از کی نا محرم شدم، هان؟ خجالت نکشیدي، نکنه خلق و خوي انگلیسی _
 .بشیتو هم سرد و بیگانه 

_ 
رضا واي به حالت اگه شب بیایی . رو برام گفت نخیر، بهش یه دستی زدم، اون هم همه چیز

 .خونه، خفه ات می کنم

 :گفت که پیمانه خندید و گفت نمیدانم رضا چی

نمی آید و ما هم چون گرم صحبت  عزیز رفته خونه و شب رو هم. دیوانه اي، نه نترس _
 .بگیر ن اومدنی شامهستیم از شام خبري نیست، لطف ک

 .نه خداحافظ _

 :بعد از قطع کردن تلفن نگاهم کرد و گفت

سوزه، هنوز که هنوزه باز هم به فکر توئه می گه از ترس اینکه مبادا عزیز  دلم براش می _
   .باهات تندي کنه یا حرفی بزنه، بهت نگفتم و منتظر بودم بعد از رفتنش بگم متوجه بشه و

 :فتمبلندي کشیدم و گ آه

ازدواج می کرد که الیق همسري  من لیاقت عشق و محبت رضا رو نداشتم اون باید با کسی _
 .اون بوده باشه



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ۴٩٨ صفحھ

 :پیمانه غمگین جواب داد

 .تو فکر می کنی رضا االن خوشبخته، طفلی از زن جماعت شانس نیاورده یعنی _

و خوي هم آشنا  دختر عموي خودشه، بهتر همدیگر رو می شناختن و به خلق چرا اون که _
 .کنم اخالقش مثل من بوده باشه بودن و فکر نمی

 :پیمانه غمگین جواب داد

اینجا الي منگنه گذاشته بود و محدودش کرده بود تو محیط اونجا  منیر هم از بس که عمو _
همرنگ اهل اونجا، براي همین ایران نی آید چون اینجا که بیاد نمی  خودشو گم کرد و شد

دولت اونجا بر عکس ایران به زن آزادي بیش از اندازه داده و زن اجازه هر  .بدهتونه جولون 
داره شاید باورت نشه، چند ماه قبل از اینکه بابا مریض بشه و رضا ایران بیاد سر  کاري رو
مسایل با هم جر و بحث می کنن و منیر م بالفاصله زنگ می زنه و پلیس می آد و رضا  همین
یه روزي که می مونه خانم رضایت می ده و پلیس هم رضا رو جریمه . گاهمی برن بازداشت رو
 انگار بخت این پسر رو با سیاهی بافتن، نه از زن شانس آورد. کنه و بعد آزادش می کنن می

پاك  بعضی موقع ها به خدا گله و شکایت می کنم می گم خدایا آخه رضا که خیلی. نه از بچه
خواهر و  از بین. ، به کی ظلم کرده که داره تاوان پس می دهو مظلومه چرا زندگیش اینطوري

کنه و از یک بچه  برادرا فقط رضا بی زبونه، طفلی االن با داشتن زن داره به تنهایی زندگی می
 .معلول هم نگهداري می کنه

 :تیر کشید و مغموم و گرفته گفتم از شنیدن زندگی تلخ و غمبار رضا قلبم

بدون فکر و اندیشه تصمیم به ازدواج بگیره  ن باعث شدم رضا اینطورهمه اش تقصیر منه، م _
ازدواج می کردیم، به چند ماه نکشیده از هم جدا می  ولی باور کن پیمانه اگه ما هم اون موقع
. بودم و همه رفتار و اخالق من بر خالف میل رضا بود شدیم چون من خیلی افسار گسیخته
بود که سرمو به لبه مبل تکیه دادم و به گذشته هاي تلخ و  اونقدر افکارم مغشوش و پریشان
 .مثل من به فکر فرو رفته بود زهر آلود برگشتم، پیمانه هم
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. حرفی بزنیم به همان حال باقی می ماندیم اگر دانیال گریه نمی کرد ساعت ها بی آنکه با هم
ش را آورده دوتایی بردم و سپس اسباب بازیهای بعد از رسیدگی به دانیال کمی برایش غذا
پیمانه هم روي مبل دراز . سه تایی بازي می کردیم مشغول بازي شدیم و با بیدار شدن ملیحه،

در آمدن صداي زنگ تلفن از بازي دست کشیده و به  با به صدا. کشیده و استراحت می کرد
 :بمحض جواب دادن، گران پرسید سمت تلفن رفتم، پشت خط لیال بود که

 فنت خاموشه؟یاسی چرا تل _

 :گفتم بی توجه به پیمانه

 .از ظهر که امیر رضا زنگ زده بود، خاموشش کردم _

 حرفتون شده؟ چرا مگه با هم _

 .با اون نه، به خاطر متلک هاي رضا که بارم می کرد مجبور شدم _

 فهمید؟ _

خانم  آره، شب می آم برات می گم ولی لیال من شب یه خورده دیر می آم چون عزیز _
 .نیست و باید تا اومدن رضا منتظر بمونم

بزن من به دروغ گفتم، رفتی حرم براي همین موبایلت  باشه فقط یه تلفنی هم به مامانت _
 .خاموشه

 فعال کاري نداري؟ .باشه زنگ می زنم _

 .نه، برو به کارت برس _

دقیقه اي باهاش روشن کردم و به مامان تلفن کردم و چند  بعد از خداحافظی با لیال، گوشی را
 :ارتباط ، پیمانه پرسید بعد از قطع کردن. حرف زدم

 امیر رضا کیه؟ _

 :به اجبار جواب دادم

 .توي شیر خوارگاه دیده و خوشش اومده مادرش منو _



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ۵٠٠ صفحھ

 مگه اونجا کار می کنی؟ _

 .قراردادي که نه، ولی اغلب روزها می رم و با بچه ها زبان و نقاشی کار می کنم به صورت _

پیمانه داشتم حرف می زدم که صداي زنگ بلند شد، روسري را روي سرم انداختم و جلوي  با
 .رفتم و قبل از اینکه من باز کنم، دستگیره درب چرخید و رضا در آستانه درب ظاهر شد درب

 زیر لب سالم کردم، به جاي جواب دادن خیره نگاهم کرد و من براي فرار از نگاهش که دست

بالفاصله دوباره  زاند، وسایلی را که توي دستش بود گرفتم و به آشپزخانه بردم وو دلم را می لر
به طرف . نگاهم کرد رضا داشت بچه ها رو بغل می کرد، باز سرش را باال گرفت و. برگشتم

 :چوب لباسی رفتم، پالتومو تنم می کردم که گفت

 .بعد برو شامت را بخور _

 :گفتمتوجهی نکردم و کیفم را برداشتم و 

 .خداحافظ من رفتم _

 :پیمانه هم صدام کرد و گفت

 اي داري؟ یاسی صبر کن شامت رو بخور بعد، چه عجله _

 .مرسی، من باید برم _

از درب بیرون رفتم چون دیگه طاقت  رضا هم دوباره صدایم کرد و من بی توجه به آنها
سرم را که به سمت . شهماشین گرم ب چند لحظه اي طول کشید تا موتور. نگاهش را نداشتم

رو به خیابان بود دیدم و براي همین  شیشه ماشین چرخاندم رضا رو پشت پنجره آشپزخانه که
    .سریع حرکت کردم

باالخره طلسم شکست  :وقتی به خونه رسیدم، لیال نگاهی به صورتم انداخت و خنده کنان گفت
 .و دست از لجاجت برداشتی

 :گفتم سرم را تکان دادم و با ناراحتی

 .براي اینکه به پیمانه ثابت کنم در آوردم، اون هم انداخت دور _
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 حاال بیا تعریف کن ببینم امروز چه اتفاقی افتاد؟. کاري کرد خوب _

  :تعریف کردم و در آخر هم اضافه کردم و گفتم باز مو به مو برایش

چون نه من روي نگاه  باید از فردا خودت به اونجا بري لیال می دونم نا خوش احوالی ولی _
 .و تحمل نگاه هاي غمگین و سرزنش بار خودش را کردن به مادرش رو دارم، نه تاب

 :داد لیال که به شدت متأثر شده بود جواب

 .حاال بلند شو بریم شاممون رو بخوریم. باشه خودم می رم _

یازده را نشان  شام، وقتی جلوي تلویزیون نشستیم چشمم به عقربه هاي ساعت که بعد از خوردن
 خواستم باهاش تماس بگیرم که. افتاد، تازه به یادم افتاد مژگان منتظر تلفن من هست می داد

 .دیدم گوشیم را توي خونه رضا جا گذاشتم

 :توي فکر بودم که لیال گفت

 اخمهات تو همه؟ یاسی چرا _

 :سرم را به نشانه تأسف تکان دادم و گفتم

 .چک می کنه االن رضا گوشیمو جا گذاشتم _

 :لیال خنده کنان جواب داد

ثانیاً آنکه . اوالً االن مسایل خصوصی تو ربطی به رضا داره این که ماتم گرفتن نداره، _
 چه باك است؟ حسابش پاك است از محاسبه

ندارم، ولی آخه به مژگان  درسته چون من غیر از شماره امیر رضا ، شماره نا آشنا دیگه اي _
 .زنممی خواستم زنگ ب

 :گفت گوشی تلفن خونه رو به دستم داد و

 .شم بیا انگار تو بیابانی، دیگه از این حرف ها نشنوم که ازت دلخور می _

 :نگاه قدر شناسانه اي کردم و گفتم

موهبت الهی بوده، چون من در سایه شما ها به خیلی  لیال آشنایی با خانواده شما بزرگترین _
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اینها شما رو می دیدم، شاید اونوقت زندگی هردومون  دتر ازولی کاش خیلی زو. جاها رسیدم
 .تباه نمی شد

 :جواب دادم آه بلندي کشیدم و

 .لیال خیلی پشیمونم از اینکه دوباره رضا رو دیدم _

 چرا؟:پرسید لیال متعجب

 :با بغض جواب دادم

چون همه اش  به بعد زندگی برام سخت می شه از این. چون نه جاي موندن دارم نه پاي رفتن _
 .برام مکافاته فکر و ذکرم پیش رضاستو از اینجا دل کندن

 :لیال با ناراحتی جواب داد

دونی دیگه راه بازگشتی نداري پس با این خیاالت  یاسی اینطوري نگو، خودت بهتر می _
 .آیندتو خراب نکن

 :باعث شد بی معطلی بگویم غلیان احساساتم

هم بخواد بیاد، باز هم برام مهم  که ایران بیا نیست، اگهچرا راه بازگشت ندارم، زن رضا  _
 .و باهاش حرف می زنم من دیگه نمی تونم بدون اون زندگی کنم، می رم. نسیت

 :گفت لیال با حیرت اما نگران چند لحظه اي به صورتم خیره شد و سپس

 یاسی، تو حالت خوبه؟ چی می گی؟ _

 .ه رو جبران کنمگذشت آره حالم هم خیلی خوبه و می خوام _

 :لیال با صداي بلند جواب داد

 آشیونه یه نفر دیگه؟ به چه قیمتی ، پاشیدن _

 .همراه رضا و پسرش می اومد اگه زنش به آشیونش اهمیت می داد. لیال خواهشاً شعار نده _

تو رو می بخشه و حاضر میشه  گیرم که تو رفتی و باهاش حرف زدي، فکر می کنی رضا _
گفتی مادرش چشم دیدن تو رو نداره  خودت. ازدواج کنه، یا خانواده هاتون قبول می کننبا تو 
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 .و از دستت خیلی ناراحته

 :گذاشتم و گفتم دستم را روي دهان لیال

 .کنم رضا رو هم وادار می. هیچ کدوم از این مسایل برام مهم نیست _

 :کالفه گفت

 آخه چطوري؟ _

 :هام داغ شده بود گفتم از رم گونهنفس عمیقی کشیدم و در حالی که 

 .لیال من و رضا به هم محرم بودیم _

 :با بی تفاوتی گفت متوجه منظورم نشد و

 ...خوب اینو که می دونم چه ربطی _

و متفکرانه چند لحظه به صورتم خیره شد، سپس یکدفعه با  حرفش را نیمه تمام گذاشت
  :عصبانیت گفت

 .ییاسی تو خیلی احمق خداي من ، _

 :دستاي سردمو به دستش گرفت و ادامه داد

چرا با وجود این مسئله از رضا جدا شدي؟ ببینم اینو هم به امیر رضا  یاسی آخه چرا؟ _
 !گفتی؟

 :به نشانه منفی تکان دادم که گفت سرم را

چون هیچ مدرکی نداري که ثابت کنی که  من مطمئنم اگه بدونه به هیچ وجه قبول نمی کنه _
 !شرعی تو بوده، درسته؟ رضا همسر

 :شانه اش گذاشتم و گفتم سرم را روي

موقع براي من اهمیت نداشت و  اتفاقاً این موضوع رضا را خیلی عذاب می داد، ولی اون _
 .اسیر کنم بهش گفتم نمی تونم به خاطر یک مسئله کوچیک یک عمر خودمو

تونه بهت کمک  سی که میتنها ک. یاسی، من واقعاً گیج شدم و نمی دونم چی بهت بگم _
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بخواه تا راه  کنه خداست چون اون بیشتر از هرکسی به امور بنده هاش آگاهه، پس از خودش
 .درستی رو پیش پات بذاره

چون به هیچ قیمتی حاضر نبودم اسیر وسوسه  حرف لیال شک و تردید را به جانم انداخت،
اهی که به خدا و آرامش می رسیدم باز انسانی ام از ر شیطان بشوم و با غلبه غرایز حیوانی بر

رختخواب رفتم فکر و خیال لحظه اي اجازه نمی داد که چشمهامو  از این رو وقتی به. دور بشوم
بعد از اذان صبح بود که کم . دامن خدا شده بودم تا به فریادم برسد روي هم بگذارم، دست به
 .هم افتاد کم پلک هایم روي

تنهایی هرچه فکر کردم  در. بود و لیال هم به خانه رضا رفته بود وقتی چشم باز کردم ظهر شده
عطرآگین و روحانی حرم باز  به جایی نرسیدم ، براي همین به سوي حرم روانه شدم و در فضاي

تردیدم به یقین تبدیل شد و  نزدیک غروب بود که. به راز و نیاز با خداي خودم مشغول شدم
از باجه تلفن با لیال تماس گرفته و  وقتی از حرم بیرون رفتم براي همین. در عزمم راسخ تر شدم

 .آدرس مطب رضا را ازش گرفتم

در دلم آرزو کردم که خدا کنه مریض . ساختمان پزشکان رسیدم ساعت هفت بود وقتی جلوي
براي اطمینان به تابلوها نگاه کردم . باشه تا بتونم هرچه زودتر باهاش حرف بزنم کمتري داشته

. کلیه و مجاري ادراري خیالم آسوده شد ابلو دکتر رضا محمدي ، فوق تخصص و جراح ت و با
 داخل مطب با دیدن مریض ها آه از نهادم بر آمد،. عمیقی کشیدم و با آسانسور باال رفتم نفس

 :منشی با دیدنم تابی به سر و گردنش داد و گفت. چون ساعت ها باید صبر می کردم

 بفرمایید؟ _

 :گفتمبا آرامش 

 .وقت می خواستم _

 .نمی پذیرن دکتر مریض بدون وقت قبلی رو _

 .کردن من تا آخر وقت می شینم شاید قبول  _
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 .بیخودي وقتتون رو هدر ندید نه خانم گفتم که، پس _

گذر زمان نشوم خودمو با خواندن مجله  بی توجه روي صندلی خالی نشستم و براي اینکه منتظر
آخرین نفر که . کردم، چند نفري کم می شد ر که به اطرافم نگاه میاي سرگرم کردم و هربا

 :صداي بلند خطابم کرد و گفت مطب را ترك کرد ساعت هشت و نیم بود، منشی با

 .آینده خانم من به دکتر گفتم و ایشون هم فرمودن هفته _

 :زنان گفت داد از جایم بلند شدم و بی توجه به حرف هایش به طرف اتاق معاینه می رفتم که

 .خانم کجا، مگه نشنیدید، ایشون دارن تشریف می برن _

اتاق پا گذاشتم رضا داشت کتش را می پوشید که به خاطر سر و صدا به سمت  وقتی داخل
منشی با . با دیدنم، با دیدن دهان باز و متعجب نگاهم کرد، زیر لب سالم کردم درب چرخید و
 :روبه رضا گفت عصبانیت

ایشون گوش  من خدمت خانم عرض کردم که دارید تشریف می برید ولیآقاي دکتر  _
 .نکردن

 :رضا در حالی که به صورتم خیره شده بود جواب داد

 .سادتی شما می توانید تشریف ببرید خانم _

 :گفت خانم سادتی متعجب از حرف رضا نگاهم کرد و سپس

 .نه می مونم تا کار شما تموم بشه _

 :رضا قاطعانه جواب داد

 .تشریف ببرید نه شما _

رضا به . بیرون رفت اون هم پشت چشمی برایم نازك کرد و درب را باز گذاشته و از اتاق
 :سرپا ایستاده بودم گفت سمت درب رفت و بعد از اطمینان از رفتن منشی اش به من که هنوز

 چرا نمی شینی؟ _

 :ش به من بود گفترفت و در حالی که پشت روي صندلی نشستم و رضا به سمت پنجره
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 !بمونی؟ چه کاري باعث شده که دو ساعت منتظر _

 :با آرامش جواب دادم

 .اومدم باهات حرف بزنم _

 :گفت پوزخندي زد و

 .ولی من فکر نمی کنم حرفی براي گفتن داشته باشم _

 .ولی من خیلی حرف ها براي گفتن دارم می دونم تو نداري ، _

 :با تمسخر گفت

 مورد؟ در چه می تونم بدونم _

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .همین اومدم رضا، من می خوام گذشته رو جبران کنم و براي _

گویا تازه از  روي پاشنه چرخید و چند لحظه اي با بهت و حیرت خیره نگاهم کرد، سپس
 :خواب بیدار شده باشد، خنده بلندي سر داد و با طعنه گفت

 را؟ حاال که من از پا افتاده ام چرا؟جانم به قربانت ولی حاال چ آمدي _

 :بلند شدم و به نزدیکش رفتم و ملتسمانه گفتم از روي صندلی

 .من بده رضا خواهش می کنم یه فرصت دیگه به _

 :با نفرت نگاهم کرد و گفت

 .و بچه دارم مثل اینکه تو عقلت رو از دست دادي، من زن _

 :به چشمانش خیره شدم و گفتم

می دونم که خانومت حاظر نیست به ایران بیاد و با  بچه داري ولی اینو هممی دونم زن و  _
اجازه بده زخمی رو که خودم تو قلبت به وجود  رضا خواهش می کنم. هم اختالف دارین

 .آوردم خودمم التیامش بخشم

 :دنبالش اشک رو گونه هام لغزید و با صدایی لرزان ادامه دادم و به
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رضا . می دونم خیلی اشتباه کردم ولی تاوانش رو هم پس می دادمنگو،  خواهش می کنم نه _
  .بدون تو زندگی کنم دیگه نمی تونم

 :با شنیدن این جمله عصبانی شده و با فریاد گفت

و بعد از چند روز  بازیچه دست تو هستم که هر وقت خواستی بیایی سراغم  فکر کردي من _
ی دیگه؟ نه خانوم، من اونقدر ها هم احمق و ، راهتو بکشی و بري سراغ یک که دلت رو زدم
 .با ساز تو برقصم بچه نیستم که

 :دستهایش را گرفتم و با التماس گفتم

چهار سال پیش . من خیلی دوستت دارم و قصدم بازي دادن تو نیست به جان مامان، به خدا _
از امید بپرس، همون اگه باور نداري . و اومدم سراغت ولی تو رفته بودي هم به اشتباهم پی بردم

هر کاري . رضا لطفاً یه فرصت دیگه بهم بده. بهش گفتی می خواي بابا بشی روزي بود که
 .ولی منو از خودت نرون، من بدون تو پوچم بگی می کنم

  :پوزخند زنان جواب داد

خوندي که اینقدر احساساتی شدي و غرورت رو زیر پا گذاشتی، وگرنه تو از این  نکنه رمان _
 برو جانم دیگه حنات پیش من. و کارها بلد نبودي پرهیزیا نمی کردي و از این حرف ها  نا

 . برو شاید خدا روزي تو رو جاي دیگه حواله کنه. رنگ نداره

کاري حاضرم بکنم، حتی غرورم و زیر پاهام له کردم و اومدم پیشت تا  من به خاطر تو هر _
 .بیارم دلتو به دست

 :و گفتبه نقطه اي خیره شد 

بتپه، همه چیزو اول تو بعد منیر ازم گرفتین  متاسفانه من دیگه دلی ندارم که براي کسی _
 .اخالقم به نفع خودتون سوء استفاده کردین دیگه به هیچ زنی اعتماد ندارم چون از

بی . تعادلم روي زمین نشستم و زار زار گریه کردم از ناراحتی پاهایم می لرزید ، براي حفظ
 :و گفت ه من، کلید را روي میز گذاشتتوجه ب
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دست  ولی صبح یادت باشه بدي. هر وقت گریه هات تموم شد، درب رو قفل کن و برو  _
 .لیال برام بیاره

گرفته و بر بخت سیاه خودم  بعد از رفتنش مأیوس و سر خورده همانجا نشسته و گریه ام شدت
به خیال . زنگ مطب بلند شد  که صداينمی دونم چقدر اونجا نشسته بودم . زار زار گریستم

کیفم را برداشته و به طرف درب رفتم  و ایکه نگهبان ساختمان است به زور از جایم بلند شدم 
 :که صداي لیال به گوشم رسید

 .درب رو باز کن یاسی ، یاسی _

به  وقتی درب را. تسکینم بده در آن لحظه بیشتر از هرکسی به لیال یاز داشتم تا با حرف هاش
 :گفت رویش باز کردم با دیدن صورتم، لبش را به دندان گرفت و

 .چقدر گریه کردي ، از گریه چشمات یه کاسه خون شده، بیا بریم _

 بعد از. را از دستم گرفت بعد از قفل کردن درب، دستم را گرفت و باهم پایین رفتیم لیال کلید

داده  د ، سرم را به پشتی صندلی تکیهسوار شدن به ماشین، چون از شدت گریه سرم درد می کر
لیال قرص  داخل خانه،. و با نوك انگشت شقیقه هامو می مالیدم تا شاید از دردش کاسته بشه

 :مسکنی برایم آورد و گفت

 .قویه اینو بخور تا سر دردت خوب بشه، مسکن _

 :بعد از خوردن مسکن ، لیال این بار برایم یک فنجان قهوه آورد و گفت

 .بخور تا اعصابت آروم بشه اینو _

 :بی رمق لبخندي به رویش زدم و گفتم

 .اینکه من از تو پرستاري کنم، تو از من پرستاري می کنی به جاي _

 .مریض سفارشی هستی براي اینکه خانم تو _

 :ابرویم را به عالمت سؤال بردم که ادامه داد و گفت

 .خیلی سفارشت رو کردوقتی بهم زنگ زد و گفت که بیام دنبالت  دکتر _
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 :شد، لبخندي زدم و گفتم روحیه ام کمی بهتر

 .اگه هنوز براش مهم هستم پس چرا جواب رد بهم داد _

هم  یاسی خواهشا امروز با این اوضاع و احوالت وارد این مقوله نشو تا فردا با آرامش با _
 .حرف بزنیم

 .شده ري گرسنه امپس پاشو یه فکري به حال شکممون بکنیم، چون من بد جو _

  .بریم باال و مهمون زهرا و شهرام بشیم، حتما چیزي براي شام درست کردن  _

هم چاره اي  دو تایی باال رفتیم، از شانس ما اونها هم شام نپخته و تن ماهی خورده بودند و ما
ضا بود ولی دلم پیش ر با اینکه در جمع شاد اونها نشسته بودم. غیر از خوردن تن ماهی نداشتیم

طول یک هفته خاطره  چرا که در. چون مطمئن بودم اون هم حال بهتري از من نخواهد داشت
اش زنده شده  هاي تلخ و شیرین گذشته به خصوص با حرفهاي چند ساعت پیش من در ذهن

گذاشته بودم ، خسته  شب از نیمه گذشته بود که پایین رفتیم چون روز سختی را پشت سر. بود
 :و گفتم جایم دراز کشیدم و خمیازه کشان به طرف لیال چرخیدمو بی حال سر 

 راستی لیال، تو پنجشنبه ها نمی ري خونه رضا؟ _

 :داد لیال خنده کنان جواب

استثنائا خود  چرا قبال تا ظهر که دکتر از بیمارستان بر می گشت می رفتم ولی این هفته _
 .دکتر رخصت داده که نرم

 :ادامه دادو بعد به حالت مزاح 

 .شانس بده واال خدا _

 :گرد غم روي صورتم نشست، آه بلندي کشیدم و گفتم

خیلی با احساس و با عاطفه است، براي همین رفتم پیشش ولی حیف که من همه  لیال اون _
خیلی بهش خواهش و التماس . سرم رو خراب کردم و دیگه راه بازگشتی نذاشتم پل هاي پشت
 .فره، به هیچ وجه حاضر نیست فرصت دوباره اي بهم بدهازم متن کردم ولی اون
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 :و در کنارم دراز کشید و گفت لیال از جایش برخاست

دکتر منتظرت . قیافه اش تغییر کرد نه یاسی اون ازت متنفر نیست چون صبح با دیدن من _
 اومدین؟ بود براي همین مایوس گفت، شما خوب شدین که

 .گرفت هم دلم براش سوخت و هم خنده ام

 چرا؟ _

دکتر هم . اي می موند که اسباب بازي مورد دلخواهش رو ازش بگیري چون قیافه اش مثل بچه
با دیدن نون . بود بزنه زیر گریه، مخصوصا که صبحانه اش هم آماده نبود از ناراحتی کم مونده
من . رهداره چند روزي بیاد و با کارش بد عادتت کنه و بی خبر بذاره و ب بیات گفت، عادت
دو ساعت طول کشید تا یک استکان چایی بخوره . براش چایی آماده کردم هم به خاطر تو
راجع به آشنایی من و تو می پرسید، من هم براش توضیح دادم که چطوري  چون نشسته بود و
 .دیدیم و کجا ما تو رو

 دیگه چیزي نپرسید؟ _

، اون گوشی تو رو کامال بررسی کرده بود یاسی حق با تو. چرا راجع به امیر رضا هم پرسید _
قلقلکش داده بود و من هر جی گفتم که رابطه  امیر رضا بد جوري SMS انگار آخرین. بود

اونقدر قسم . گفت، پس چرا فرودگاه بردش خاصی بین اونا نیست، باورش نمی شد و می
 .خوردم تا حرفمو باور کرد

 .خوابمان گرفتجایمان حرف زدیم که آخر هم،  اونقدر سر

اونجا یک لحظه خنده ام . لیال، سر خاك پدرش رفتیم روز بعد ، بعد از خوردن صبحانه با
 :پرسید لیال مشکوك نگاهم کرد و. گرفت

 یاسی چیزي شده؟ چرا می خندي؟_

قبرستون پا گذاشتم، هر کی تو فامیل بمیره من نه ختم  براي اینکه من اولین بارمه که توي _
خودم عهد کردم که هر وقت ابویه گرام بهزاد خان بمیره ،  ولی با. سر خاکشون شون می رم نه
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نمی دونم اون چطوري می خواد به عزرائیل جون بده . ختمش اول برم آرایشگاه و بعد مجلس
 .نفرینش می کرد و از دستش خیلی ناراحت بود چون حتی مادر خدا بیامرزش هم

 :یدنم دستی بر پشتم زد و گفتد اشک روي گونه هام جاري شد، لیال با

نمی گیره و به عدالت رفتار می کنه و  غصه نخور، خدایی هم اون باالست که از کسی رشوه _
 .کسی پایمال نشه می دونه چطوري جواب آدم هاي ظالم رو بده تا حق

 .کشیدم نگاهی به آسمون نیمه گرفته انداختم و آه سینه سوزي

که من هنوز به مژگان  به صدا در آمدن موبایل لیال به یادم آمد وقتی از آنجا بیرون آمدیم ، با
. آورده و شماره اش را گرفتم تلفن نکردم و گوشی را که لیال برایم آورده بود از کیفم بیرون

 : بعد از چند بار بوق زدن ، آرش پسر مژگان جواب داد

 بله؟ _

 سالم آرش جون خوبی؟: فوراً گفتم

 بله ، شما؟ _

 یاسی، نمی شناسی؟ م،خاله من _

رو ازش نمی  به محض شناختن آرش شروع کرد به یکریز حرف زدن و اگه مژگان گوشی
 :بعد از سالم و احوالپرسی گفتم. گرفت ساعتها حرف می زد

 .ببخشید که دیر بهت تلفن کردم مژگان _

احتیاجی به ولی خانم دیگه . می کردي چه عجب امروز هم به یادت افتاد که باید بهم تلفن _
 .زدم تلفن شما نیست، من خودم با رضا حرف

 :متعجب پرسیدم

 شماره شو از کجا پیدا کردي؟ _

 :گفت مژگان خنده کنان

تو خونه  یاسی انگار از وقتی که رضا رو دیدي آلزایمر گرفتی و یادت نیست گوشیت رو، _
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 .اش جا گذاشته بودي و من که زنگ زدم رضا جواب داد

 :پرسید اصبعد با حالتی خ

 یاسی وقتی دیدیش چه حالی داشتی؟ _

اتاق پسرش دیدم ولی شب که اومد به جان مژگان قلبم  اول خودشو ندیدم، عکسش رو توي _
 .از کار افتاد

اون چی،حال بهتري از تو داشت، می گفت به محض شنیدن صداش نفس تو  فکر می کنی _
افه اش یه لحظه شک کردم که یاسی وقتی به طرفش برگشتم با دیدن قی .سینه ام حبس شد

گذشت شکم به یقین تبدیل می شد، ولی اون داشت برام فیلم بازي می  نیست ولی هر چه می
 .کرده بود کرد و منو احمق فرض

 :مژگان لحظه اي مکث کرد و سپس گفت

 برگردي؟ یاسی پس کی می خواي _

 :آهی کشیدم و گفتم

ولی اون دیگه منو نمی خواد، هر چی  جا می موندماگه رضا قبول می کرد تا آخر عمرم این _
منواز خودش روند، براي همین روز جمعه با  ازم متنفر شده و. التماس کردم فایده اي نداشت

 .مامان ابنا بر می گردم

یاسی کار رو بیشتر از این خراب نکن، . تو بودم همین امشب بر می گشتم من اگر به جاي _
 .شو بکنه بذار رضا زندگی

 :یک دفعه مژگان با عجله گفت

 .پذیرایی چی رو شکوند یاسی کاري نداري آرش نمی دونم تو _

 :خندیدم و گفتم

 .نه، برو به کارت برس _

سمت مرکز خرید می رفتیم که تلفنش زنگ زد، نمی دونم کی پشت خط بود که لیال  با لیال به
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 :قرمز شد و گفت مثل لبو

 .چشم االن می آم _

 :نگرانی به صورتم چشم دوخت و گفت ظی نفسی بیرون فرستاد و بابعد از خداحاف

  .یاسی فکر کنم فاتحه ات خونده است_

 :با حیرت پرسیدم

 چرا مگر کی بود؟ _

 :گفت لیال آب دهانش را قورت داد و

 .عزیز خانوم بود، ازم خواست تورو به خونش ببرم _

 :شل و وارفته گفتم

 نگفت چیکارم داره؟ _

یاسی . خونه خودم، همین از چند کلمه بیشتر حرف زدم، گفت دوستت رو بیار مگه من غیر _
خواي رضا رو ببینی که  دیگه نمی. من می ترسم، نرو. تو اون روي عزیز خانوم رو ندیدي

 .مجبور بشی به دیدنش بري

 :بی اختیار خندیدم و گفتم

چند تایی هم می خوابونه می رم، نمی خواد که منو بکشه، فوقش چند تا بارم می کنه و  نه _
 .گوشم در

 :لیال با چهره گرفته گفت

جان یاسی چند وقت پیش یکی از  به. بخند، وقتی رفتی پیشش می فهمی چی می گم _
شوهرش فوت کرده چون هر  عروساش اومده بود خونه دکتر، آخه عزیز خانم از وقتی که

کرده بود چنان دادي سرش  ارنمی دونم عروسه چیک. دوشون تنها هستن بیشتر می آد اونجا
ها، دختر و پسر دم  فکر نکن عروسه بچه است. کشید که به جاي اون من زهر ترك شدم

 .بخت داره
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 :خنده کنان گفتم

 دلم رو خالی می کنی؟ لیال به جاي روحیه دادن، ته _

هم سر و صورتت رو ماچ  باشه برو تا رسیدي اول زیر پات گوسفند قربونی می کنه بعدش _
پسرشو از چشم تو می  ی کنه، بیچاره پدر پسر عزیزش رو در آوردي، االن اون هم مصیبتم
 .بینه

کرده و تا رسیدن به اونجا، توي  با اینکه دست و دلم می لرزید ولی شعري رو برایش زمزمه
باالي شهر و حدوداً یک فلکه با خونه رضا  خونشون تو خیابون هاي. دلم به خودم امید می دادم

 :بسیار بزرگ نگه داشت و گفت لیال جلوي یک خونه ویالیی. ه داشتفاصل

هاشو اینجا جمع کرده تا به حساب تو  برو این هم قصر با شکوه عزیز خانم، االن همه بچه _
 .برسن

 .حرف هات ترس به دلم ننداز لیال جان هرکسی که دوست داري با این _

 :لیال لبخندي زد و گفت

گم پیرزن بیچاره خوفناك نیست ولی مثل امپراتور حکومت می  که میالبته اونقدر ها هم  _
 .خانم، آب نمی خورن کنه و بچه هاش بی اذن عزیز

 :گفتم از ماشین پیاده شدم و به لیال که می خواست منتظرم بمونه

 .نه تو برو، چون معلوم نیست کی اجازه مرخصی بده _

 :گفتم باز خندیدم و

 .زنگ بزن مامان بیاد جنازمو ببره اگه دیدي ازم خبري نیست _

 .گاز گرفت و من درب ماشین را بستم و به سمت خونه رفتم لیال لبش را

چند دقیقه اي طول کشید که خانمی جواب داد، بالفاصله . فشار دادم و زنگ را  گفتم  ... بسم ا
 خانم کار داشتم تشریف دارن؟ من با عزیز: گفتم 

 شما؟ _
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 .داخل، عزیز خانم منتظر شما هستند بفرمایید: گفت موندم چه جوابی بدم که

نماي بیرونی حیاط می شد حدس زد که خونه  درب را به رویم باز کرد و داخل رفتم و از دیدن
گذشتن از کوچه باغ که به خاطر زمستان عریان و  بعد از. خیلی قشنگ و لوکسی می تونه باشه
دیدن پله ها که به بالکن جلوي خانه ختم می شد یاد با  .برهنه شده بود به محوطه وسیعی رسیدم

خنده روي لبام نشست و از همان پایین چشمم به . افتاده بود لیال افتادم که چطوري از اونجا
سریع از پله ها باال رفتم، درب را باز . شیشه اي ایستاده بود افتاد خانم میانسالی که پشت درب

 :کرد و گفت

 .سالم خوش اومدین _

 .م، مرسیسال _

هدایتم کرد و با دست به سمتی که شومینه بود اشاره  جلوتر از من راه افتاد و به سمت پذیرایی
 :کرد و گفت

 .خانم منتظر شما هستند بفرمایید عزیز _

خانم، امپراطور، نا خودآگاه ترس  قصر عزیز. با دیدن خونه، حرف هاي لیال در گوشم زنگ زد
عزیز خانم . قلبم تندتر می شد شتر نزدیک می شدم ضربانبر وجودم حاکم شد و هر چه بی

. با صدایی لرزان سلتام کردم .و تاب می خورد جلوي شومینه روي صندلی راکینجر نشسته 
 . سالم: تکان داد و گفت صورتش را به سمتم چرخوند و با دقت بر اندازم کرد و سري

 :با دست به صندلی رو به رویش اشاره کرد و گفت

 .بشین _

سرم را . نکرد فکر می کردم به محض دیدنم به صورتم تف خواهد کرد، ولی اون این کار رو
مستخدمشان بود  همان خانمی که به گمانم. پایین انداختم و منتظر شنیدن حرف هایش شدم

 :سپس از سالن بیروون رفت که عزیز خانم گفت. برایم شیر قهوه آورد

 دارم چون وقتی برف روي درختان می شینه منظره جالبیمن زمستون اینجا رو خیلی دوست  _
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 .پیدا می کنن

کاش بوم و رنگ : گفتم  از پنجره هاي بسیار بزرگ به منظره بیرون چشم دوختم و بی اختیار
 .برف رو دوست دارم همراهم بودن و از این منظره قشنگ تصویري می کشیدم، چون من هم

 ودته؟پس اون تابلویی که توي اتاقش کار خ _

از ترس و خجالت سرم را پایین . کردم میزان عصبانیتش را نمی شد تخمین زد به صورتش نگاه
 :گفتم انداختم و

 .بله، کار خودمه _

 .پایین بندازه من دوست ندارم وقتی با کسی حرف می زنم سرش رو _

  .با یاد رضا که دقیقاً همین جمله رو می گفت لبخندي روي لبام نشست

 : گرفتم که گفتسرم را باال

 چرا می خندي؟ _

 :خودم جرأت دادم و گفتم لحظه اي مکث کردم و سپس به

 .آخه رضا هم مثل شما می گه _

 :و گفت ابروهاشو در هم گره کرد

کردم  هیچ وقت فکر نمی. راست می گن کوه به کوه نمی رسه ولی آدم به آدم می رسه _
 .یر نمی شه فرار کردببینمت اون هم توي خونه خود رضا، ولی از تقد

 بهتون گفت؟ رضا _

 :سري تکان داد و گفت

. دیدم بی حوصله است، ولی علتش را نفهمیدم دیروز ظهر وقتی دیدمش،. نه خودم فهمیدم _
به حال خودش . نمی ده و حرفی نمی زنه چون می دونستم هرچی سؤال پیچش کنم نم پس

. شده انگار تو خودش مچاله شده بود گذاشتم، شب که از مطب برگشت، دیدم حالش بد تر
دیدم در حال انفجاره و منتظر منه که برم  خیال کردم باز با منیر سر اومدن حرفشون شده، ولی
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زودتر خودشو خالی کنه سر درد رو بهانه کردم و به  براي اینکه. بخوابم و با پیمانه حرف بزنه
و من هم یه خر و پفی کردم تا خیال  اطمینان اومد بهم سر زد کمی که گذشت براي. اتاق رفتم
عزیز خانم گفت نتونستم جلوي خندمو بگیرم که نگاهی کرد و لبخندي زد  تا اینو. کنه خوابیدم
 :و گفت

 حاال که مهرت به دلم نشسته می فهمم. آخ،آخ با این کارت عقل اون پسر رو هم دزدیدي _

 .رضا چرا ازت دل نمی کند

 :هاش شدم که ادامه داد د و منتظر شنیدن بقیه حرفحرف عزیز خانم کمی آرومم کر

من هم . دست پیمانه نشست آره داشتم می گفتم وقتی خیالش از من راحت شد رفت بغل _
 :گفت گوشامو تیز کردم تا اسم تو رو آورد، گوشام تیزتر شد می

. تیگف امروز یاسی اومده بود مطب، بقیه رو هم که خودت بهتر از من می دونی چی بهش _
 :گفتم خالصه با شنیدن این حرف ها دلم به آشوب افتاد، بلند شدم و رفتم پیشش و

هستی؟ آدرس مطب  اون به چه حقی اومده بود پیش تو، اصالً اون از کجا فهمیده تو اینجا _
 .رو از کجا پیدا کرده، نکنه باز خودت رفتی سراغش

زیز اگه من می رفتم سراغش که دیگه اون نگاه معصومش نگام کرد و گفت، ع تا اینو گفتم با
 .روندم و تنها تو مطب رهاش نمی کردم از خودم نمی

 :داد زدم و گفتم

 کرده؟ پس از کجا تو رو پیدا _

 :رضا ساکت شد ولی پیمانه گفت

تا اینو گفت وا رفتم که . لیالست ، نه خواهرش اون دوست. عزیز یاسی همون فریباست _
چپ نگاه پیمانه کرد، ولی من بی توجه به اشاره  ل نشوند و چپرضا به دادم رسید و روي مب

  .برام توضیح بده هاي رضا از پیمانه خواستم همه چیز رو
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 :با بغض گفتم

می خوام کنار رضا باشم  عزیز خانوم شاید شما حرفامو باور نکنید ولی من قصد جبران دارم، _
رو نمی کردم چون از  وقت این کاربه خدا اگه زندگی خوبی داشت هیچ . چون دوستش دارم

خاطر نفع و مصلحت  خشم و غضب خدا می ترسم شاید شما هم مثل رضا فکر کنید که من به
رسیدم فقط خداست که  ولی نه خدا شاهده که من دو سال به این نتیجه. خودم، خودمو پوشوندم

   .می تونه دل آدمو آروم کنه، نه کارهایی که من به دنبالش بودم

 :به چشمام خیره شد و گفت. نبالش چشمام باریدن گرفتبه د

هو جوونی ممکنه اشتباه کنه و راه رو به خطا بره، . رو باور می کنم نه، من حرفهاي تو _
هم متوجه شدي و برگشتی چون درهاي رحمت و توبه خدا همیشه به  خوشحالم که خودت
درسته که . من هم سرازیر شد گریه نکن که یک دفعه دیدي اشک حاال. روي بنده هاش بازه

و عصبانی بودم ولی از سنگ نیستم و من می تونم درکت کنم  من از دست تو خیلی ناراحت
فقط به . گذشته ها گذشته اونا رو از ذهنت پاك کن. دلیل نیست چون هیچ کار و رفتاري بی
بهش  مطمئنی، یعنی چقدر رضا رو دوست داري که اون حرفها رو من بگو چقدر از خودت

 زدي؟

 :با اطمینان جواب دادم نفس عمیقی کشیدم و

 .تونم ثابت کنم اونقدر که زبونم قادر به بیانش نیست و فقط توي عمل می _

 :عزیز خانم با رضایت خاطر لبخندي زد و گفت

ببین مادر جون االن دو ساله که منیر به خاطر مسایل اخالقی خون . نشست حرفت به دلم _
ده، حتی باباي خودش هم رفته و باهاش صحبت کرده ولی اون گوش شنوا کر پسرمو تو شیشه
من هم با زبون خوش . ایران نیست که این گونه مسایل براشون مهم باشه نداره چون اونجا
فرستادم، مخصوصا این چند وقته خیلی ازش خواستم پاشه بیاد سر خونه و زندگیش  براش پیغام
از شانسش رضا بچه سالمی هم نداره که دلش به اون خوش باشه و . توجهی نمی کنه ولی اون
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حاال اگه تو واقعا دوستش داري این دفعه . زندگی داره قطره، قطره وجودشو آب می کنه این
 .خودم با کمال میل پا پیش می ذارم من

 :ادامه داد و گفت سرم را تکان داده و لبخندي به رویش زدم که

منیر می خواست بذاره  چون. سی مادر جون فردا به خاطر دانیال اذیتش نکنی، هانفقط یا _
موقعی که اومد خیال موندن  .مرکز نگهداري از بچه هاي معلول ذهنی که رضا با خودش آورد
دختره بی . من دیگه نذاشتم بره نداشت، بعد از اومدنش ما فهمی دیم اختالف دارن براي همین

گفتم بذار اونجا هر غلطی می خواد  من هم به رضا. تنها گیرش آورده بودچشم و رو، مظلوم و 
پشیمون نشی یا با بچه دار شدن خودت اون  حاال تو هم باید خوب فکراتو بکنی تا فردا. بکنه

 .طفل معصوم رو اذیت نکنی

 :گفتم با ناراحتی

 یعنی عزیز خانم من اونقدر ها ظالم به نظر می رسم؟ _

 :کرد و گفت ايعزیز خانم خنده 

ولی حاال می بینم  نه، اتفاقاً من همیشه فکر می کردم تو باید یه دختر ظالم و بدي باشی _
 .دست خودت دختر خوبی هستی و براي همین می خوام عروسم بشی و رضا رو بسپارم

 :لحظه اي خوشحال شدم ولی با یاد حرف هاي رضا گرفته گفتم

 .من متنفرهکه قبول نمی کنه اون از  ولی رضا _

بکنه ، تو نگران نباش اگه تزت متنفر  مگه اختیار رضا دست خودشه که هر کاري خواست _
من بزرگش کردم و می شناسمش  . بود همون روز گوشترو می گرفت و می انداخت بیرون

 .مادرت رو به من بده در ضمن تلفن. فقط ازت رنجیده، پس تو بسپار دست من

 :بلند شدم و گفتم بعد از دادن شماره خونمون

 می دین و با من کاري ندارین من دیگه برم؟ اگه اجازه _

 :عزیز خانم لبخندي زد و گفت
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 .تو دیگه عضوي از خانواده ما هستی و باید مثل اونها روزهاي پنج شنبه رو اونجا باشی کجا _

. هستی  دانیال البته این موضوع فعالً بین خودمون می مونه و اونا خیال خواهند کرد که پرستار
 .کنم حاال بلند شو پالتو تو در بیار و بیا پیش من که می خوام براشون غذا درست

 :گفت با هم از پذیرایی بیرون رفتیم و عزیز خانوم همان خانوم را صدا کرد و

 .صدیقه بیا پالتو مهمون عزیزمونو بگیر _

 :تصدیقه دادم که عزیز خانوم گف پالتویم را در آوردم و به دست

 .ندارم دختر جوون سیاه بپوشه مادر جون چرا روسریسیاه سرت کردي ، من دوست _

 .رفته بودیم سر خاك پدر لیال براي همین _

 .همراه من بیا _

اتاق آه بلندي کشید و  به دنبال عزیز خانوم به اتاق خواب بسیار شیک و بزرگش رفتیم، داخل
 :گفت

 .امیدوارم تو و رضا هم خوشبخت بشین _

 :قیافه غمگینش گفتم با دیدن

 خیلی با هم مهربون بودین؟ _

 :چشماش غمناك شد و گفت

 وقتی من زنش. خیلی، تا وقتی که زند بود یک با هم با صداي بلند با من حرف نزده بود _

شدم چهارده سال داشتم و حاجی هم بیست و دو سال، توي چهل و پنج سال زندگی مشترك 
 رضا. اگه یه بحثی پیش می اومد یکی مون کوتاه می اومدیم. ردیم بار هم با هم دعوا نک یک

شما  هم مثل باباي خدا بیامرزش با محبت و با گذشته، اگه قلقش رو به دست بیاري هیچ وقت
 .هم مشکل پیدا نمی کنین

و حریر سبز مالیمی بیرون آورد و  عزیز خانوم کمدش را باز کرد و از توي بقچه اي روسري
 :گفت
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 .لباست می آد هم به پوست سفیدت این رو سرت کن، هم به بیا مادر جون  _

 :گفت وقتی روسري رو روي سرم انداختم با دقت نگام کرد و

رو با  حاال یه کوچولو هم دستی به صورتت بکش چون نمی خوام بچه ها تو. خوشگل شدي  _
 .این رنگ و روي پریده ببینن

آرایش مالیمی کردم، وقتی کارم تمام شد جلو  و من همعزیز خانم به سراغ کمد دیگري رفت 
 :برلیان آذین شده بود به گردنم انداخت و گفت آمد و گردنبند فیروزه اي که گرداگردش با

دنیا اومده بود گردنم انداخت حاال من هم هدیه کردم به  اینو حاجی خدا بیامرز وقتی رضا به _
 .تو

م کرد، بی اختیار بغلش کردم و صورتش را بوسیدم و خانوم شرمنده ا محبت بیش از حد عزیز
 :گفتم

 .گذشت و محبت شما من نمی دونم چی بگم، چطوري از شما تشکر کنم در مقابل _

اگه اونها رو شاد . کنی برام کافیه، من فقط خوشبختی بچه هامو می خوام اگه به رضا محبت _
 .کافیه، حاال تا دیر نشده بیا بریم ببینم برام

صندلی نشوند و اجازه نداد به چیزي دست بزنم  عزیز خانوم منو روي. م به آشپزخانه رفتیمبا ه
اونقدر خوشحال بودم که یادم رفته بود به لیال که  .و خودش همراه صدیقه مشغول به کار شد
هادي که با ایما و اشاره ازم سؤال می کرد ، تازه به یادم  نگران حالم بود زنگ بزنم و با آمدن

لیال من صحیح و سالم هستم نگران نباش، یه عالمه هم :زدم و گفتم SMS فوراً برایش. افتاد
بعد از ظهر که اومدم برات تعریف می کنم، چون ناهار مهمون عزیز  .خبر خوش برات دارم

 .خانوم هستم

 . خوشحالم و بی صبرانه منتظرم: هم جواب داد لیال

با دقت بر . ش که هیچ کدامشان را ندیده بودم آمدندخواهر بعد از هادي، مادر و پدرش و دو
بودند عزیز خانوم معرفیم کنه، ولی اون حرفی نزد و هادي از تعجب  اندازم می کردند و منتظر



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ۵٢٢ صفحھ

بعد از اونها سیمین و شوهرش و دو تا پسر و . کرد و ریز ریز می خندید خانواده اش نگاهم می
و خونه رضا دیده بود بعد از سالم و احوالپرسی با رسیدند، سیمین که قبالً من دخترش از راه

 :نگاهم کرد و گفت تعجب

 لنز گذاشتی؟ _

 . نه رنگ چشماي خودمه _

 اینا کجا هستند، چی شده تو زود تر اومدي؟ راستی پس رضا _

 :به جاي من ، عزیز خانم جواب داد

 .من ازش خواستم زودتر بیاد _

با رضا و پیمانه و بچه ها نیز  نواده اش هم زمانکمی که گذشت پسر دوم عزیز خانم با خا
و وقتی سه تا برادر کنار هم نشستند  چون یکدفعه شلوغ شد رضا در وهله اول منو ندید. آمدند

. آهسته سالم کردم، اون هم سالم کرد .تازه چشمش به من افتاد، مات و مبهوت نگاهم کرد
می رفت به پذیرایی آمد، اول با حیرت  هوقتی پیمانه هم با چوب دستی هایش که به سختی را
 :و آهسته گفت نگاهم کرد بعد لبخندي زد و آمد کنار دستم نشست

 عزیز خواسته که بیایی؟ _

 .بله _

 داشت؟ حدس می زدم ، حاال چی کارت _

 :نگاهی به رضا که زیر چشمی نگاهم می کرد انداختم و لبخند زنان گفتم

 .بزنه پیش رضا رفته بودم، می خواست باهام حرفبه خاطر همون کاري که من دیشب  _

 :پیمانه با تردید پرسید

 خواست که زن رضا بشی؟... یعنی ازت _

 :جواب دادم شادمانه

 .بله _
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 :پیمانه به چشماي گشاد شده به صورتم ذل زد و گفت

ري خواستگا کارهاي عزیز غیر قابل پیش بینیه، نه به داد و بیداد دیشبش، نه به حاال ازت _
 مطمئنی؟ ببینم یاسی تو. ما دیشب از ترس داشتیم قبض روح می شدیم. کردنش

 :گره هاي روسریمو عقب زدم و گفتم

 .ببین _

 :کرد و گفت پیمانه به گردنبند نگاه

گردنبند رو ازش خواسته  یاسی من دارم شاخ در می آرم، می دونی من و مهري چند بار این _
 .دبودیم، ولی اون به ما نداده بو

 :گفت سري تکان داد و

 واهللا چی بگم، نمی دونم چطوري قاپ عزیزو دزدیدي فقط می تونم بگم خیلی خوش _

 .شانسی

و نوه هاي عزیز  وقتی همه بچه ها. بعد به رضا که همه حواسش به ما بود نگاه کرد و لبخند زد
 :گفت خانم آمدند، عزیز خانم به رضا نگاه کرد و با صداي بلند به من

 .اسی، مادر جان پاشو اون شیرینی رو تعارف کنی _

. گوش سرخ شده بود با حیرت نگاهی به من و سپس به عزیز خانم کرد رضا در حالیکه تا بنا
شیرینی را برداشته و به همه تعارف کردم، این حرکت عزیز خانم  من هم با خوشحالی طرف
منو فریبا می دانستند ولی هیچ شده بود به خصوص اونها که اس  باعث تعجب همه بچه هایش
وقتی شیرینی را جلوي رضا گرفتم فاتحانه به رویش لبخند . نداشتند کدام جرات سوال کردن را

 :شیرینی امتناع کرد و گفت رضا از برداشتن. زدم

 .مرسی، من میل ندارم _

 :با هوشی بود متوجه منظور رضا شد و با صداي بلند گفت عزیز خانم که زن با تجربه و

ناراحت می شم چون من از صبح زود اومدم و اینا رو به خاطر شما  رضا بردار اگه نخوري _
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 .پختم

کردن شیرینی به همه، دوباره سر جایم نشستم و شیرینی را که دست پخت عزیز  بعد از تعارف
 :دهانم گذاشتم که پیمانه گفت خانم بود به

من بگو به عزیز چی گفتی، چیکار  بهخواهش می کنم . یاسی، عزیز فرمان را صادر کرد _
 کردي؟

 .دادم، همین به خدا هیچی، هر چی پرسیدن فقط جواب _

 :با پیمانه داشتم صحبت می کردم که صدیقه آمد و گفت

 .دانیال بیدار شده و داره گریه می کنه آقا رضا، _

 :دنبال صدیقه رفتم و گفتم قبل از اینکه رضا بلند بشه، بلند شدم و به

 ست؟کجا _

دانیال با دیدنم گریه اش رو قطع کرد، لبخند زنان به  وقتی داخل رفتم. اون هم اتاق را نشانم داد
 :کنارش رفتم و گفتم

 .خوب که گریه نمی کنن پسراي _

بوسیدم و بعد از اینکه به دستشویی  بغلش کردم و صورتش رو. اون هم جوابم را با لبخند داد
 :آمد و برافروخته گفت رضا هم به اتاق بردمش، لباساشو عوض می کردم که

 تو اینج چیکار می کنی؟ _

 :لبخند زنان جواب دادم

 .مهمون عزیز خانم هستم ولی نمی دونستم تو از مهمان خوشتن می آید _

 آید ولی نه از هر مهمانی، حاال بگو با عزیز چیکار داشتی؟ چرا خوشم می _

 .داشتن ایشون با من کار _

 :داخل موهایش کرد و گفتدست هایش را 

 داشت؟ خیلی خوب، حاال چیکارت _
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 :خندیدم و گفتم

 .خصوصی بود اگه صالح دونستن بهت می گن _

 :را به هم فشرد وبا عصبانیت گفت دندان هایش

 .با اعصاب من بازي نکن _

 .قصدم بازي با اعصاب تو باشه خدا منو بکشه اگه _

گردنبند را ببیند، وقتی چشمش به گردنم  ل کردم تاو به دنبالش به عمد گره هاي روسریمو ش
 :افتاد لحظه اي خیره نگاه کرد و سپس گفت

 .پس قضیه جدي _

 :قیافه جدي به خود گرفتم و گفتم

هر کسی می . اذیت تو نیست فقط می خوام در کنار تو باشم رضا، باور کن قصدم آزار و _
 ران رو داد؟نباید بهش فرصت جب تونه تو زندگیش خطا کنه، آیا

 :با طعنه گفت

  بابات گذشتی و حتما باهاش آشتی کردي، هان؟ پس با این حساب تو هم از گناه _

 :با بغض گفتم قلبم فشرده شد و با چشمهاي غمزده ام چند لحظه اي بهش خیره شدم و سپس

تا جایی که بتونم  مطمئن باش که صدام در نمی آید چون. هر چی می خواي بهم بگی، بگو _
رو شکوندم ولی  می دونم قلب پاك و معصوم تو. براي به دست آوردن دلت تالش می کنم
دانیال رو  آخه بی انصاف خودت راضی نشدي. بهم در مورد اون هیچی نگو ، سرکوفت نزن

چطوري من  پس. بسپري دست غریبه ها چرا که مهر و عاطفه پدري این اجازه رو به تو نداد
مرتکب شده  ما رو از مهر و محبتش بی دلیل بدون اینکه گناهی می تونم اونو که هفت سال
 .باشم محروم کرده، ببخشمش

به زور جلوي ریزش اشکامو . بیرون رفت وقتی لب فرو بستم ، رضا گرفته و پکر از اتاق
را عوض کرده و به سالن رفتم که دیدم در حال  گرفتم و با دلی آکنده از درد، لباسهاي دانیال
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به محض . بود کمکشان نکردم و پیش پیمانه رفتم چون دانیال بغلم. فره هستند پهن کردن س
  :نشستن گفت

 زده؟ رضا بهت پاتک  _

 :بی اختیار اخم هامو باز کردم و خنده کنان گفتم

 فهمیدي؟ آره از کجا _

 .از قیافه پکر و گرفته هر دوتون _

 :بعد آرام در گوشم زمزمه کرد

. ینها رو هم تحمل کنی، چون رضا خیلی ازت ناراحت و دلخورهاگه تصمیمت جدیه باید ا _
 مایوس بشی و بخواي دوباره ترکش کنی اون از بین می ره، تو این چهار سال خیلی سختی زود

 .کشیده و از هر طرف بهش فشار اومده و روحیه اش خیلی ضعیف شده

 :فشردم و گفتم با اطمینان دستش را

همانطوري که خودم  جایی که بتونم بهش محبت می کنم ونترس زود جا نمی زنم و تا  _
 .خراب کردم همانطور هم آبادش می کنم، مطمئن باش

راستی یاسی، عزیز به سیمین . کمکت می کنم چون رضا رو خیلی دوست دارم پس من هم _
اومدن تو، براي همه شون معما شده چون عزیز روز . اسمه هستی حواست باشه اینا گفت دو
 .کس دیگه اي غیر از بچه هاي خودش، دعوت نمی کنه ه هیچپنجشنب

. را جلب نکنم از زیاد نگاه کردن به رضا پرهیز می کردم سر سفره براي اینکه توجه دیگران
با اینکه پیمانه سعی می کرد تا من در . رفته و مشغول صحبت شدند بعد از نهار خانمها به هال
براي . نمی شد چون من حرفی براي گفتن نداشتم نکنم ولی باز هم جمع شون احساس غریبی
نمی توانست با سایر بچه ها بازي کنه و مثل اونا بدوئه، گرم می  همین سرمو با دانیال که

 :خانم گفت تا اینکه عزیز. کردم

 .صدا حتما خسته شده یاسی، دخترم پاشو دانیال رو ببر باال و بخوابونش، االن اون از سر و _
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بلند شدم که عزیز خانم دوباره  خدا خواسته زود دانیال را بغل کرده و از جایم چشمی گفتم و از
 :گفت

 .بخوابونش از پله ها که باال رفتی دومین اتاق سمت چپ _

دیدن رضا که پشت  توي طبقه دوم وقتی درب اتاقی رو که عزیز خانم گفته بود باز کردم، از
خانم شدم و در دلم ازش  ازه متوجه منظور عزیزمیز تحریر نشسته و کتابی رو مطالعه می کرد ت

 :رضا با دیدنمون گفت. تشکر کردم

 خواستی؟ چیزي می _

 :لبخند زنان گفتم

 .عزیز گفت دانیال رو اینجا بخوابونم _

 :تخت اشاره کرد و گفت با اخم به

 .اینجا فرستاده بفرمایید، من نمی دونم عزیز از این همه اتاق چرا تو رو _

 :گفتمبا لودگی 

 می خواي برم ازش بپرسم؟ _

فعال که با عزیز دستت تو یه کاسه است، فقط نمیدونم چی بهش گفتی که  .نه زحمت نکش _
واقعا که دست شیطون رو از پشت . وگرنه عزیز سایت رو با تیر می زد تونستی خامش کنی

 .بستی

 :گفتم خندیدم و

 .ما رو گول بزنماگه این کار رو نمی کردم که نمی تونستم خودم آد _

. با تاسف سرش را تکان داد و بدون اینکه جوابی بده، سرش را به سمت کتاب خم کرد رضا
 :دانیال هم روي تخت دراز کشیدیم که دانیال، مظلومانه گفت من و

 .آید، بیا با هم نقاشی بکشیم خاله من خوابم نمی _

 .آخه کاغذ و مداد نداریم _
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 :و گفت به میز رضا اشاره کرد

 .چرا اونجا هست _

نگاهش کردم . سفید و مداد به دستم داد از جایم بلند شدم که رضا از توي کشو، دسته اي کاغذ
 :و گفتم

 ما؟ تو حواست به کتاب یا به حرفهاي _

فقط  مگه تو حواس براي من می ذاري، یک هفته است آرامش و راحتی رو از من گرفتی،_
 بگو کی از اینجا می ري؟

 :جواب دادم لبخند زنان

 کجا؟ _

 :داد با حرص جواب

 .خوب معلومه خونه ات _

 :خودمو به اون راه زدم و گفتم

 .بخواي من آماده ام، بریم هر وقت تو _

 :چشماشو بست و گفت

 .برس برو به کارت... ال اله _

  .چشم، الساعه _

 :روي تخت کنار دانیال دراز کشیدم و گفتم

 قشنگ نقاشی می کشه؟مسابقه بدیم، ببینیم کی  بیا _

روي کاغذ خط خطی می کرد و من با دیدن اخمهاي  سرش را به نشانه مثبت تکان داد، اون
تصویري شبیه اون، روي کاغذ پیاده کرده و ابروهاشو به  رضا براي اینکه سر به سرش بگذارم

 :نگاهی کرد و گفت دانیال. شکل پاپیون کشیدم

 خاله این آقا چرا اینطوریه؟ _
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 :در گوشش گفتم آهسته

 .باباست که اینطوري اخم کرده این _

صداي بلند شروع به خندیدن کرد و  چند باري به رضا و عکس نگاه کرد، سپس یک دفعه با
 :برق می زد پرسید این حرکتش باعث خوشحالی رضا شد و در حالیکه چشماش

 بابایی چی شده؟ چرا می خندي؟ _

 .بابا، بیا اینجا _

 :گفت دانیال کاغذ را به دستش داد و. جایش بلند شد و به کنارمان آمد بالفاصله از رضا

 بابا، این آقا شکل کیه؟_

 :رضا با دقت نگاه کرد و گفت

 .دونم نمی _

 :دانیال در حالیکه از خنده ریسه می رفت، گفت

 .خاله کشیده خوب بابا این عکس توئه، _

 :رضا هم خنده اي کرد و گفت

 ام؟ من این شکلیدستت درد نکنه یعنی  _

بخند تا  اگه می خواي خوشگل بشی دیگه اخم نکن،. وقتی اخم می کنی این شکلی می شی _
 .زندگی به روت بخنده

 :رضا آه بلندي کشید و گفت

چه عجب تو، تونستی یکی رو بخندونی چون قبال غیر . یه ذره عوض شدي نه بابا مثل اینکه _
 .يدیگه اي بلد نبود از اشک درآوردن کار

 :با نوك انگشتانم گره ابروهایش را باز کردم و گفتم

 .خودت هم معترف شدي که عوض شدم پس _

 :دانیال هم گفت .رضا دستم را پس زد و دوباره به جایش برگشت
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 .خاله، من خوابم می آد _

 :روي بازویم گذاشته گفت کاغذ ها را جمع کردم و دانیال سرش را

 خاله برام قصه می گی؟ _

وقتی چشم باز کردم . کم کم چشمهاي هر دومون گرم شد حالیکه برایش قصه می گفتم،در 
وقتی از بودنش نا . می ترسیدم، فورا رضا را صدا کردم همه جا تاریک بود و چون از تاریکی

. روي بالش گذاشتم و از جایم بلند شدم و چراغ را روشن کردم امید شدم، سریع سر دانیال را
به . چراغ ، چشمهایش را باز کرد و با دیدن من لبخندي به رویم زد بیدن نوردانیال هم با تا

ساعت هفت و بیست دقیقه را نشان می داد و ما نزدیک سه ساعت خوابیده  ساعتم نگاه کردم،
با . از اتاق بیرون رفتیم، همه جا تاریک بود و هیچ سر و صدایی هم نمی آمد با دانیال. بودیم

با سوت و کور بودن خانه . وشنش گذاشته بودم به سمت پله ها راه افتادماتاق که ر نور چراغ
 همشون بیرون رفتند و ما را توي این خانه بزرگ تنها  دفعه پیش خودم گفتم، نکنه  یک

 در. گذاشتند از این رو خوف و ترس ب دلم نشست طوري که لبهایم هم از ترس می لرزید

 از ترس و. ط المپ کم سویی توي هال روشن بودطبقه پایین هم همه جا تاریک بود و فق

 عاجز و. وحشت یک دفعه گریه ام گرفت و دانیال هم با دیدن من شروع کرد به گریه کردن

 :درمانده با تمام توانم با صداي بلند داد زدم و گفتم

    رضا، رضا تو کجایی؟_

 :پرسیدهراسان جلو آمد و  همزمان درب چند اتاق باز شد، رضا با دیدنمان

 چی شده؟ چرا گریه می کنید؟ _

 :گفتم درمانده نگاهش کردم و

 .فکر کردم کسی خونه نیست و ما رو تنها گذاشتین و رفتین _

 :بغلم گرفت، عزیز خانم هم دستم را گرفته و روي مبل نشاند و گفت دانیال را از

 بریم؟ آخه کجا بذاریم _

 :بعد رو به صدیقه کرد و گفت
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 .بیار شربت درست کنبرو یه لیوان  _

 :اشکامو پاك کردم و گفتم

 .بود، براي همین آخه نه سر و صدایی می اومد نه چراغی روشن _

 :هادي خنده کنان جواب داد

بودند و من و عمه هم با هم تو اتاق داشتیم حرف می زدیم و  براي اینکه عمو و عزیز با هم _
 .می پختصدیقه خانم هم غذا . بود ملیحه هم مثل شما خواب

 :نگاهی به رضا انداختم و گفتم

 نمیدونی من از تاریکی می ترسم، چرا چراغها رو خاموش کرده بودي؟ تو مگه _

 :انداخت و گفت سرش را پایین

 .من روشن گذاشته بودم _

 :گفت صدیقه لیوان شربت را به دستم داد و

 .من که اومدم بهتون سر بزنم خاموش کردم، مقصر منم _

 .فکر کردیم دزدي چیزي اومده که تو داد می زنی. رو زهر ترك کردي ی یاسی ماول: پیمانه

 :گفتم خندیدم و

 .ترسم کاش دزد می اومد چون از دزد اونقدر نمی ترسم که از تاریکی می _

 .چقدر خوبه که در اوج گریه و ناراحتی هم می تونی بخندي: پیمانه

 :خانم دستش را بر پشتم گذاشت و گفت عزیز

 فقط اون تو رو تنها نمی ذاره؟ اال چرا فقط رضا رو صدا می زدي، فکر کرديح _

 :لبخندي به رویش زدم که رو به رضا کرد و گفت

 .دیدي آقا رضا، حاال بشین هی پشت سر دختر مردم غیبت کن _

 .جوابی نداد رضا رنگ به رنگ شد و

 :کمی که گذشت از جایم بلند شدم و گفتم

 .من دیگه رفع زحمت می کنم تون عزیز خانم با اجازه _

 .کجا شامت رو بخور بعدا _

 .تو خونه تنهاست نه دیگه، چون لیال هم _
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 :هادي در حالیکه به عزیز خانم نگاه می کرد زودتر گفت

 .زنگ بزن لیال هم بیاد خوب _

جلوي خندمو بگیرم و این  تا اینو گفت یک دفعه رضا پقی کرد و خندید، من هم نتونستم
تا بنا گوش سرخ شده بود  ما باعث شد عزیز خانم پی به موضوع ببرد و به هادي کهحرکت 

 .مو شکافانه نگاه کند

 :گفت بعد فورا با ابروهاي گره کرده

 .باشه برو دخترم، رضا تو رو می رسونه _

از اینکه به رضا گفت منو برسونه ازش ممنون شدم، با  به خاطر هادي کمی ناراحت شدم ولی
توي ماشین هر . از خداحافظی از آنها به دنبال رضا روانه شدم پالتویم را پوشیدم و بعدخوشحالی 

 :اینکه رضا به حرف آمد و گفت دومون ساکت بودیم تا

من بیچاره همیشه مجبورم بخاطر تو،  کی می خواي از این بازي که راه انداختی دست بکشی، _
 .تو روي عزیز وایسم

 :ن گرفتم و گفتمدندا لبخند زنان لبم را به

نمی کنن بلکه به  خیلیکار بدي می کنی، پسراي خوب که جلوي بزرگترشون قد علم _
 .حرفشون گوش می دن

 :یک دفعه از کوره در رفت و با فریاد گفت

 یاسی چرا متوجه نیستی، من دیگه حوصله هیچ زنی رو ندارم، خسته شدم و می خوام بعد از _

 از همه تون بهم می خوره، پس با زبون خوش خودت از این حالم. این با آرامش زندگی کنم

 .بازي دست بکش

 :با خونسردي جواب دادم

اینکه بعضی مسایل رو فراموش کردي، من به خاطر  ولی تو مجبوري با من ازدواج کنی مثل _
حاال تو هم فهمیدي پس یا با زبون خوش یا به . کنم این نمی تونم با کس دیگه اي ازدواج

 دومشون؟زور، ک

اوج عصبانیت رسیده بود چند لحظه اي با بهت و حیرت بهم خیره شد و  رضا در حالیکه به
  :از فرعی پیچید نبود، یک دفعه داد زدم و گفتم حواسش به ماشینی که
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 .کنیم رضا مواظب باش االن تصادف می _

هدایت به  باسریع سرش رو برگردوند و به جلو نگاه کرد و فرمان ماشین را کنترل کرده و 
. گذاشت بعد ماشین را کنار کشید و سرش را روي فرمان. سمت دیگر، خطر از سرمون گذشت

از این  از اینکه باعث ناراحتی رضا شده بودم از دست خودمم حرصم گرفت ولی چاره اي غیر
وقتی  .براي دلجویی دستم را روي سرش کشیدم وبا بغض صدایش کردم، جواب نداد. نداشتم
 :گفت بار دوم صدایش کردم در حالیکه صدایش می لرزید بدون اینکه سرش را بلند کندبراي 

بري، حاال  باشه ولی مطمئن باش بالیی سرت می آرم که به یک ماه نکشیده خودت بذاري و _
 .اون دست کثیفت رو از روي سرم بردار

اونجا . جراتش را نداشتمرسیدن به خونه لیال حرفی نزدم چون  فاتحانه دستم را عقب کشیدم و تا
به محض داخل رفتن، لیال که بی . شدم سریع حرکت کرد و رفت هم وقتی از ماشین پیاده
 :گفت صبرانه منتظرم بود

 زود باش بگو ببینم عزیز خانم چیکارت داشت؟ _

به اونجا رفته بودم تا همان لحظه که در پیش رویش بودم برایش  و من مو به مو از ساعتی که
 :تمام شدن حرفهایم لیال گرفته گفت بعد از. کردمتعریف 

راستی یاسی تو . تو من هدف قرار می گیریم یاسی از فردا تحمل دکتر خیلی سخته، به جاي _
   خرج می دي؟ از طرف مامات مطمئنی که این همه سماجت به

بشونم،  حرفمو به کرسی تو نگران نباش، موقع نامزدي بابک گه اصال راضی نبود چطور تونستم
 اال هم به یه شیوه دیگه وارد عمل می شمو

 :تردید گفت لیال با شک و

 .نکنه می خواي به مامانت هم بگی _

 :خندیدم و گفتم

 .چون نمی خوام دیدگاه مامان، نسبت به رضا عوض بشه. وجه نه به هیچ_

 :گفت لیال نفس عمیقی کشید و

دکتر  ر خودت می خواي با آبرويواي یاسی یک لحظه ازت ترسیدم، فکر کردم به خاط _
 .بازي کنی
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که شیطون از جلدم  نه مطمئن باش اونقدرها هم که فکر می کنی بد نیستم، بعضی موقعها _
 .میره بیرون می تونم خوب باشم

 :لیال هول شد و گفت

 .منظورم این نبود باور کن _

 :خندیدم و نگذاشتم بقیه حرفاشو ادامه بده و گفتم

 .ا هم فکري هم یه چاره اي براي مقابله با جنگی که در راهه پیدا کنیمبیا ب میدونم، _

سه شنبه هر وقت با مامان حرف می زدم دلشوره داشتم ولی اون یک کالم هم در مورد  تا روز
. حرفی نزد و من متوجه شدم مامان نمی خواهد پاي تلفن در این مورد جر و بحث کنیم رضا
 دلشوره و استرس هر روز ساعت ها به حرم می رفتم و از امام رضا وهمین براي فرار از  براي

 خدا کمک می خواستم چون خبرهاي لیال که از اوضاع و احوال رضا برایم می آورد چندان

 .خوشایند نبود

رفتیم دل توي دلم نبود تا هر  عصر روز سه شنبه با لیال به فرودگاه براي پیشواز مامان و نیلوفر
وقتی بیرون آمدند از قیافه و رفتار  .ن را دیده و از اوضاع احوالش با خبر بشمچه زودتر ماما

نداشتم و باید منتظر می شدم تا خود  مامان چیزي دستگیرم نشد و چاره اي جز صبر و تحمل
 :کمی استراحت کرد و سپس بلند شد و گفت وقتی به خونه رفتیم مامان. مامان به حرف بیاید

 .نباشید چون معلوم نیست کی بر می گردم اي شام هم منتظرممن می رم حرم و بر _

 :بالفاصله گفتم

 .آم پس من هم همراهت می _

 :مامان قاطعانه گفت

 .نه، می خوام تنها برم _

بعد از رفتن مامان مثل مرغ سر کنده، بال بال می زدم و توي هال  چاره اي جز اطاعت نداشتم
 :ند شداعتراض نیلوفر بل قدم می زدم که صداي

 .یاسی بشین چقدر راه می ري سرگیجه گرفتیم _

 :به نیلوفر به لیال گفتم بی توجه

 تو فکر میکنی مامان حرم رفته؟ _
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 .نمی دونم: کالفه بود، جواب داد لیال هم که مثل من

 :نیلوفر خنده اي کرد و گفت

 .گل به آب می دي، پس چطور نمی فهمی کجا رفته یاسی وقتی دسته _

 :گفتم طرف نیلوفر رفتم و خوشحال به

 .پس تو می دوي، زود باش بگو _

 :نیلوفر شانه اي باال انداخت و گفت

 .به من چه، بذار بیاد حتما خودش می گه _

 :گفت اونقدر قسمش دادم که زبان باز کرد و

 .سامان یک هفته است تو خونه کنفرانس مطبوعاتی راه انداختین، هم تو هم _

 :متعجب پرسیدم

 ن چرا، اون چیکار کرده؟ساما _

 :شیطنت بر نداشته بود گفت نیلوفر که هنوز دست از

 .خب مخش رو مثل تو اجاره داده _

 :زدیم زیر خنده و لیال گفت من و لیال یک دفعه

 یعنی چی؟ _

 :نیلوفر که خودش هم می خندید گفت

زندایی داره براي همین . با دختري می خواد عروسی کنه که هفت سال از خودش بزرگتره _
 .و ولز می کنه، هر روز غش و ضعف می کنه و می برنش بیمارستان جلز

 :گفتم خنده کنان

نیلوفر، سامان  حاال. حقشه از بس که به مامان نیش و کنایه زد، خدا هم داره تالفی می کنه _
 رو ولش کن بگو ببینم در مورد من چی گفتن؟

و ازش خواستگاري کردي و اون هم چون تو زده و گفته بود که ت اول که خود رضا زنگ _
 داده، گفته بود دختره کور و کچل را می خوام چیکار؟ رو نپسندیده جواب رد

 :ملتمسانه گفتم

 .جان مامان راستش رو بگو نیلوفر، _
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 :نیلوفر خنده کنان گفت

من از حرفهاي رضا چیزي نمی دونم چون من از اونجا  راستش. باشه می گم حرص نخور _
می گفت، دختره بی حیا رفته خواستگاري، گیرم اون  دم که مامان به مامان بزرگ ایناشنی

چیکار می کنه، تعجبم از مادر رضاست با اون سن و سالش  نمی فهمه  عقلش رو از دست داده  
 .من اعتماد کرده چطوري به حرفهاي دختر بی شعور

 :نیلوفر با خنده گفت

 .مامان رو تکرار می کنم فهايیاسی ببخشید ها، من دارم عین حر _

 .بگو نیلوفر تو رو خدا جون به لبم نکن، بقیه شو: لیال

چطوري به  مامان بعد گفت، اصال نمی دونم. خوب از دختره بی شعور مونده بودیم: نیلوفر
حاال هم بعد  همین. خودش اجازه داده از یاسی براي پسرش که زن و بچه داره خواستگاري کنه

 .قرار بود بیاد دنبالش و برن با هم حرف بزنن از زیارت، رضا

 :دامان لیال شدم و گفتم دست به

 .زنگ بزن هادي ببین چه خبره _

 :به هادي تلفن کرد که هادي گفت لیال گوشی رو برداشت و

 .بیرون فرستادن فقط عزیز و عمو رضا خونه موندن، حتی عمه رو هم _

مامان آمد قیافه اش حکایت  ، ساعت ده و نیم بود کهکالفه و بی قرار منتظر اومدن مامان ماندم
 :به محض نشستن گفت. از عصبانیت بیش از حد داشت

  جون می شه شما و نیلوفر چند لحظه اي ما رو تنها بذارید؟ لیال  _

اگه یه موقع شما  مامان نیازي نیست چون لیال همه چیزو می دونه، بهتره اون هم بمونه که _
 .ی کنید کنید کمک تون کنهخواستین منو سالخ

 :باز شد و گفت کمی از اخمهاي مامان

فکر همه  ببینم تو. پس خودت هم می دونی چه غلطی کردي که مستحق سالخی شدنی _
 جاشو کردي، اگه یه موقع زن رضا خواست بیاد چیکار می کنی؟

 :دادم با آرامش جواب
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زده و  خودش هم رفته و باهاش حرفاگه اون می خواست تا حاال اومده بود چون باباي  _
 .عزیز خانم هم براش پیغام فرستاده

کنی، یاسی خوب گوشاتو باز کن تا بعدا  اگه یک وقت اومد اونوقت چی؟ چیکار می _
طالق بده و اگه برگرده با اون زندگی  رضا به هیچ وجه نمی خواد زنش رو. پشیمون نشی

تویی که زندگیت از هم پاشیده می شه، نه  وسطخواهد کرد چون اونا یه بچه هم دارن و این 
 .اون چون تو خودت با چشم باز رفتی سراغش نه. اونا

 :نفسی بیرون فرستادم و گفتم

من، رضا رو دوست دارم و می . فکرامو کردم مامان، من همه اینها رو می دونم و خوب هم _
د حتما تا حاال با شخص دیگه اگه غیر از این بو .خوام هر چند کوتاه هم که باشه کنارش باشم

ولی من همیشه از خدا می خواستم یک بار دیگه رضا رو  اي ازدواج کرده بودم شاید باور نکنی
 .بی تفاوت از کنارش بگذرم حاال که دیدمش نمی تونم. ببینم

دوباره به حرف آمد و  مامان سرش را میان دستانش گرفت و دقایقی سکوت کرد، سپس
 :گفت

حاال که خیلی . کردي و گفتی نه ه من التماست می کردم پاتو، توي یه کفشاون زمان ک _
اي به جاي رضا بود سالها تو خونه  دیر شده به حرف من رسیدي، ولی اینو بدون اگه مرد دیگه

بکنی ولی چه کنم که محجوبیت و آقایی  زندانیت می کردم و نمی ذاشتم یه همچین کاري رو
شناسم که موقعیت رضا رو دارن ولی از کبر و  خیلی ها رو می. رضا منو همیشه شرمنده کرده

و سرشون همیشه باالست، اما اون اونقدر  غرور نمی تونن خاك زیر پاشون رو هم ببینن
شرم می کردم و براي همین نتونستم در  متواضع و فروتنه که امروز من در مقابلش احساس

  .مقابل اصرار مادرش زیاد پا فشاري کنم

 :ي مامان روي گونه هاش لغزید و با گریه ادامه داداشکها

برات داشتم، ولی تو با این کارت همه رو بر باد دادي و باید مثل بیوه  من آرزوهاي زیادي _
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 .بري خونه اش ها بی سر و صدا

 :گفتم از جایم بلند شدم و به کنارش رفتم و دستامو در گردنش انداختم و

این  پس خواهش می کنم دیگه. احساس خوشبختی می کنمولی مامان من در کنار رضا،  _
 همه خودتو ناراحت نکن چون اگه دعاي خیر شما نباشه من هیچ وقت روي خوش تو زندگیم

 .نمی بینم

بود منو از تصمیمم  اون شب تا زمانی که بیدار بودیم مامان سعی داشت به هر طریقی که ممکن
 .منصرف کنه ولی مرغ من یک پا بیشتر نداشت

مسلمی و فریبا بر می گشتن از صبح به خونشون رفت و آمد بود و من  روز بعد چون شب خانم
مامان باز هم بعد از خوردن صبحانه بیرون رفت . انجام کارها کمک می کردم به لیال و زهرا در
با . به خونه برگشت، ولی همچنان پکر و گرفته بود وبا من هم حرفی نمی زد و ظهر هنگام
تا شب که به . دانستم با رضا بیرون رفته ولی جرات پرسش کردن را نداشتم یاینکه م

برویم اخمهایش را باز نکرد ولی با آمدن خانم مسلمی و فریبا و تعریف و توصیف  پیشوازشان
 .مقدس مکه و مدینه، حال مامان بهتر شد از وادي

ام و دوستان براي دیدنشان می همه اقو. و شلوغ بود روز بعد هم مثل روز قبل خانه پر از مهمان
تا اینکه بعد از ظهر . استراحت و نشستن را پیدا نمی کردیم آمدند، طوري که لحظه اي وقت
عزیز خانم، مرا کنار . براي خوش آمد گویی پیششان رفتم. آمدند عزیز خانم همراه عمه رضا
 :خودش نشاند و گفت

 ن بودم حاضر نمی شدم دختر دسته گلمواگه من جاي او. قدر مادرت رو بدون، خیلی خانمه _

 .پس هر چی که بهت گفت ساکت باش. بدم دست یه مرد زن و بچه دار

 :پرسیدم با خوشحالی

 یعنی قبول کرد؟ _

کنم بعد بیام تهران تا به  کارها رو رو به راه  بله ولی قرار شد فعال تو هم باهاش بري تا من _
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 .بیارم سالمتی و خیر و خوشی دستت رو بگیرم و

  .با آمدن مامان از کنارش بلند شدم و دوباره به کمک لیال و زهرا رفتم

از  وقتی به تهران رسیدیم قبل از هر کاري. عصر روز جمعه، به سمت تهران پرواز کردیم
مکرر  مامان خواستم تا خودش جواب رد به خانم علوي بدهد و خودمم براي فرار از تلفن هاي

 وش کرده بودم و بهزیستی هم نمی رفتمامیر رضا گوشیم را خام

نگاه هاي سرزنش بار اطرافیانم باز منو هدف قرار داده بود ولی من با صبر  از لحظه رسیدن هم
چون لیال هم تنها . تحمل می کردم و در بی خبري روزها رو پشت سر می گذاشتم و بردباري
 :هاي من می گفتاطالعاتم از هیچ چیزي خبر نداشت و در مقابل کنجکاوي  مرکز

کن من چیزي نمی دونم فقط تنها چیزي که می تونم بهت بگم اینه که دکتر این  یاسی باور _
 .کالفه است و همه اش توي الك خودشه روزها خیلی

با فرا رسیدن . باید تا روز موعد صبر می کردم خودمم که جرات زنگ زدن به رضا را نداشتم و
مسافرت رفتن را نداشت و به قول خاله، من و  حوصلهعید بر عکس سالهاي قبل هیچ کسی 
 .بودیم سامان دل و دماغی براي تفریح نگذاشته

بیدارم کرد و  روز پنج شنبه صبح، مامان از خواب. نوزده روز از فروردین ماه می گذشت
 :گفت

 .بدین یاسی بلند شو االن رضا می آید دنبالت تا برین آزمایش خون _

با . شد خی روزهاي را که پشت سر گذاشته بودم یکباره فراموشمبا شنیدن این حرف تل
. بلند شد خوشحالی از رختخواب بیرون آمدم و تند تند آماده می شدم که صداي زنگ آیفون

گفت که  نمی دانم رضا چه. مامان به طرف آیفون رفت و جواب داد و به داخل دعوتش کرد
 .باشه، هر طور که راحتی: مامان جواب داد

نشسته و منتظرم بود با اینکه از این کارش دلگیر شدم ولی به  تی پایین رفتم داخل ماشینوق
 .قبل هم اعالن جنگ کرده بود روي خودم نیاوردم چون از
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اینکه نگاهم بکند جواب سالمم را  نفس عمیقی کشیده و با آرامش سالم کردم، زیر لب بدونن
 :بی توجه به اخمهایش گفتم. داد

 خوبه؟ حالت _

کنان  به جاي جواب دادن نگاه سردي با چشماي بی فروغش کرد و من در مقابلش زمزمه
 :گفتم

 .اي روشنترین ستاره ام می خواهمت _

 دانمت می دانمت چون فقط تو ماندگاري در دلم می

 اي همه وجود من نبود تو، نبود من

 بودنم براي همین که عاشق با تو

 :پوزخندي زد و گفت

متاسفم برات خیلی دیر به حرفهام  طر اینه که یک دفعه احساساتی شدي، ولیپس به خا _
 .گوش کردي چون دیگه قلب من مرده، یخ زده

 :روي سر کشیدم و گفتم دستمو،

هوا داره رو به گرمی می ره،  غصه نخور عزیزم. آخی نازي، بمیرم براي اون دل یخ زده ات _
 .می شه شه و از نو گرمتابستون امسال یخ دلت باز می ... انشاءا

از اون بودم  به زور خودش را کنترل کرد که مبادا یک لبخند به رویم بزند، چون من سمج تر
آزمایشگاه  جلوي. تا رسیدن به آزمایشگاه شعرهاي عاشقانه اي را برایش زمزمه می کردم

 :خواستم پیاده بشوم که گفت

 .چند لحظه صبر کن _

را به پشتی صندلی تکیه داده و بهش خیره شدم کمی که برگشتم و سرم  کامال به طرفش
 :برگرداند و گفت گذشت، صورتش را

 خسته نشدي؟ _
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 :متعجب پرسیدم چون متوجه منظورش نشدم، ابرویم را باال برده و

 از چی؟ _

 :لبخند محوي زد و گفت

 .هفته هم صبر کنی می تونی هر روز قیافه عبوسمو ببینی منظورم اینه که اگه یک _

 :خنده کنان جواب دادم

 .من تو رو این جوري هم قبول دارم و مطمئن باش خسته هم نخواهم شد _

 .امیدوارم _

 :از آینه ماشین نگاهی به پشت سرش انداخت و گفت

 .شو حاال پیاده _

متوجه شدم رضا  وقتی از ماشین پیاده شدم، چشمم به امید و خانمی که در کنارش بود افتاد و
 .نها بودمنتظر آمدن آ

 :رسیدم، سالم کردم که امید گفت لبخند زنان به سویشان رفتم وقتی نزدیکشان

بی معرفت رفتی و . جمال شما روشن شد به به ، یاسمن خانم چه عجب چشم ما دوباره به _
 .دیگه یادي از ما نکردي

 :با گشاده رویی گفت خانمی که کنارش بود،

 .امید زه هستم خانمامید فعال وقت معرفی نداره، من فیرو _

 :بعد از رو بوسی رو به امید کردم و گفتم

 منو به عروسیت دعوت نکردي؟ بی معرفت تویی یا من، چرا _

خونه عوض شده بود و من هم  ببخشید من زنگ زدم ولی هم شماره تلفن همراهت هم: امید
 .خیال کردم حتما خونتون رو هم عوض کردین

 :امید گفت رضا در جواب

بریم داخل که من زیاد  شکایت تون رو بذارید براي بعد که همدیگر رو دیدین، بیایید گله و _



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ۵۴٢ صفحھ

 .وقت ندارم

 :امید چشماشو گشاد کرد و گفت

تو می خواي زن بگیري اون وقت بنده باید از . خواستی براي شب بلیط بگیري به ما چه، می _
 و تخم جنابعالی رو هم تحمل بیدار بشم و بیایم دنبالت فرودگاه که هیچ باید اخم کله سحر

 ....کنم

 :خنده اي از ته دل کردم و گفتم

 .این طور اخم نکنه دل آدم می گیره بگو اول صبحی. آخ که امید گل گفتی _

 :امید آهسته در گوشم گفت

یه . من این مارمولک رو می شناسم. نگاه نکن االن با دمش گردو می شکونه تو به اخمهایش _
 .و تار شده، بقیه اش هم به خاطر این که داره برات ناز می کنه تیره ذره دلش ازت

 :گفتم چشمکی زدم و

  .هستم نازش رو هم خریدار. همه رو می دونم، براي همین می خوام جبران کنم _

فیروزه برگشتیم و رضا  از دادن خون دوباره پیش امید و بعد . با هم به سمت آزمایشگاه رفتیم
 :گرفت و گفتسویچ را به طرف امید 

 .چیز ممنونم، ما دیگه با اجازه می ریم امید جان به خاطر همه _

 :گفت امید از گرفتن سویچ امتناع کرد و

 .آرم ماشین رو ببر، کلید و کارت رو هم بده امانتی، من شب با فیروزه می رم و می _

اشین دردي توي م تو. خداحافظی از آنها، با هم بیرون آمدیمو بعد از  رضا، سویچ را گرفت 
 :رضا نگاهی کرد و گفت. معده ام پیچید، دستم را روي دلم گذاشتم

 .به خاطر اینکه صبحانه نخوردي درد می گیره _

 :گفتم به گرمی نگاهش کردم و لبخند زنان

 .خوبه، همیشه حواست به همه جا هست _
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 :با طعنه گفت

م و هر کاري میکنم نمی تونم نمی تونم بی تفاوت از کنار بعضی ها بگذر عادت بدیه که _
 .باشم مثل خودشون

 :دستم را روي دستش گذاشتم و گفتم

طور بوده باشم ولی االن اگه بی تفاوت بودم که دیگه  رضا خیلی بی انصافی، شاید قبال این _
 .ازدواج کنی به زور وادارت نمی کردم با من

 :به صورتم نگاه کرد و گفت

 .داشتم حداقل آبرومو پیش مامان و عزیز نمی بردي ارزشمی خواي باور کنم، اگر برات  _

 :خنده کنان گفتم دستش را به گرمی فشار دادم و

مامان .حرفی نزدم اگه دردت اینه خیالت تخت باشه من به هیچ کدومشون در این مورد _
دیگه اي بله نمی  خودش می دونست که من به خاطر اینکه هنوز هم دلم پیش توئه به شخص

 .به عزیز هم فقط گفتم خیلی دوستت دارم همینگفتم، 

 .من چیز دیگه اي گفتی ولی تو به _

 .براي اینکه خودت وادارم کردي _

 :و اخمهایش را باز کرد و گفت جلوي هتل هما نگه داشت

 .گرسنگی ضعف می کنم حاال بیا بریم صبحانه بخوریم که من دارم از _

چون به صورت . داخل رفتیم زویش انداخته و بهخوشحال از ماشین پیاده شدم و دست در با
رفتم ولی رضا بشقابش را  سلف سرویس بود من چند تکه نان و کمی پنیر برداشتم و سر میز

 :نگاهی به بشقاب من انداخت و گفت. پر کرده بود

 .کم می خوري که این همه الغر شدي این قدر _

 :بی حواس گفتم

 .شدم، به مرور زمان اشتهام هم کور شدنشین  بعد از اون ماجرا که خونه _
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 :پرسید همانطور که داشت صبحانه اش را می خورد

 کدوم ماجرا؟ _

منتظر به صورتم چشم دوخته . فرستادم با دهان نیمه باز نگاهش کردم و بر گیجی خودم لعنت
ل قب. به جاي بخیه هام اشاره کرده بود بود، باید چیزي بهش می گفتم چون چند وقت پیش هم

 :از اینکه من حرفی بزنم، خودش گفت

بعد از اون شبی که سر و صورتت مثل لباست قرمز شده بود، نکنه باز می خواي بگی  حتما _
 .یادت نیست چیزي

 :سرم را پایین انداختم و با من من گفتم

 کجا می دونی؟ اینا رو از... تو... رضا _

 :با حرص جواب داد

 .بود من هم می گم ی برات افتادههر وقت تو یادت اومد چه اتفاق _

 :نگاهش کردم و ملتمسانه گفتم

 .رضا خواهش می کنم بگو _

 .بذار اول یک لقمه نون کوفت کنم بعدا با هم حرف می زنیم _

 :خوردن کشیدم که پوزخند زنان گفت اشتهایم کور شد و دست از

 .اید تحمل کنیاجباري من تموم بشه ب بخور چون بعد از این تا مدتی که محکومیت _

 :که خورد دست کشید و گفت اشتهاي خودش هم کور شده بود چون چند لقمه اي

چی من شرط برات گذاشتم  تو که منو وادار کردي به زور تحملت کنم آیا حاضري هر _
 قبول کنی؟

 :سرم را به نشانه مثبت تکان دادم که گفت

 هیچ کس نباید بدونه تو زنم پس گوش کن، اوال حق تنها بیرون رفتن رو نداري ثانیا _

 .هستی
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 :با عجله پرسیدم

 کنم؟ خوب اون وقت نمی پرسن من توي خونه تو چیکار می_

 :به زور جلوي خندشو گرفت و گفت

مگه تو به عنوان پرستار . اونجاهاشو هم کردم اگه عجله نکنی یکی یکی می گم، نترس فکر _
 به خونه من نیومده بودي؟

 .ادامه داددادم که  سرم را تکان

 .پس تو همون پرستار می مونی _

 :و آهسته گفتم سرم را روي شانه ام خم کردم

    رضا پس شبا رو چیکار کنم، برم تو خیابون بخوابم؟ _

 :لحظه اي اخمهایش را باز کرد و لبخند زنان گفت

 .خوابی نه تو خیابون نمی_

 :باز قیافه جدي به خودش گرفت و ادامه داد

نیستم تا تقی به توقی خورد بذارمت تو خیابون برم دنبال عیش  ها بی غیرتمن مثل بعضی  _
  .و نوش خودم

 :چشماي به بغض نشسته نگاهش کردم و گفتم با

 می خواي غرورمو بشکنی؟ رضا اینطوري می خواي شکنجه ام کنی یا _

 :باز چند لحظه اي به چشمام خیره شد و سپس گفت

 .سخته هنوز چیزي نشده خودتو بکش کنار، من عادت دارمفکر می کنی تحملم برات  اگه _

 :را گرفتم و گفتم دستش

بگو، باشه اعتراض نمی  هر چی می خواي. رضا خواهش می کنم این یکی رو فقط بهم نگو _
 همین دو تا شرط رو داري؟. کنم

 :آرامتر از قبل گفت
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 .خواهشی هم ازت دارم یه _

 :منتظر به چشماش خیره شدم که گفت

 قول می دي؟. اومد داد و بیداد راه نندازي روز عقد کنون که بابا _

 :را گرفت و سرم را باال آورد و گفت سرم را پایین انداختم، با دستش چونه ام

به گفتن نیست و باید توي عمل ثابت کنی،  مگه نگفتی اونقدر دوستم داري که زبونت قادر _
 .پس حاال ثابت کن

 :به اجبار گفتم

 .باشه _

 .باشه نه، بگو به جان رضا کوچکترین بی احترامی نمی کنم _

 :گفتم خندیدم و

 .به جان رضا اگه اون بیاد کوچکترین بی احترامی بهش نمی کنم _

 :خندید و گفت اون هم

 کی بیاد؟ _

 :گفتم لحظه اي تامل کردم ، سپس فس عمیقی کشیدم و

 .نمی کنمبه جان رضا، بابا بیاد کوچکترین بی احترامی بهش  _

 :خاطر لبخندي به رویم زد، سپس نگاهی به ساعتش انداخت و گفت با رضایت

 .بشه بریم، می ترسم دیرم _

خداحافظی  نیم ساعتی هم نشست بعد. وقتی جلوي درب رسیدیم، رضا هم همراه من باال آمد
 :بعد از رفتنش مامان گفت.کرد و رفت

ي رضا نشده هیچ کس از طرف اونها نمی آید و سال بابا یاسی می دونی به خاطر اینکه هنوز _
 آن؟ فقط عزیز خانم و رضا می

 :گفتم با اینکه دلیل دیگه اي داشت و رضا دقایق پیش بهم گفته بود ولی به دروغ
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 .بله می دونم _

 :مامان با ناراحتی گفت

آرزو دارم براي دخترم عروسی بگیرم و توي لباس عروسی  البته بهشون گفتم که من _
 .رو هم دعوت خواهم کرد ینمش ، براي همین هم چند نفريبب

 :ذوق زده گفتم

 یعنی لباس عروسی می خریم؟ _

 :اخمی کرد و گفت مامان

 دستت درد نکنه یعنی کار منو قبول نداري؟ _

 :گفتم دستاشو بوسیدم و

دستم باز از  خدا منو بکشه اگه همچین منظوري داشته باشم فقط پیش خودم فکر کردم حتما _
 .این لطف رو در حقم نمی کنید. ناراحت هستید

در حالیکه چشماش نمناك شده بود به صورتم خیره شد و به رویم  مامان به جاي جواب دادن
 .لبخندي زد

بپرسد ولی دریغ از   که رضا رفته بود هر روز منتظر تلفنش بودم تا شاید احوالی ازم  از وقتی
ي غیر از اینکه یک هفته دیگر هم منتظر بمانم نداشتم چاره ا. احوالپرسی خشک و کوتاه یک
 براي تسکین دل خودم می گفتم، باشه آقا رضا هر کاري خواستی بکن من دیگه تحملم زیاد و

 چون مطمئنم یه روزي هم خودت. شده و براي رسیدن به تو آزار و اذیتت رو تحمل میکنم

 .خسته می شی و دست از لجاجت بر می داري

روز چهار شنبه . با شادي وشعف برایم می دوخت شیم ، لباس عروسی بود که مامانتنها دلخو
 :داد و گفت صبح وقتی از خواب بیدار شدم، مامان خبر

 .ظهر رضا و عزیز خانم می آن اینجا _

نزدیک ظهر قبل از آمدنشان نشستم ولی دل . کمکش شتافتم با شنیدن این خبر ذوق زده به



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ۵۴٨ صفحھ

صدا درآوردند از خوشحالی گونه هایم  وقتی زنگ را به . داشتم زیاديتوي دلم نبود و هیجان 
بعد از رو . مامان به استقبالشون رفتیم، با دیدنش گل خنده مهمان لبهایم شد همراه. داغ شده بود
 عزیز خانم، بی اختیار باز دستم را به طرفش دراز کردم، چون از دست دادن امتناع کرد بوسی با

  :با دیدن قیافه ام ، لبخند زنان آهسته گفت. فشرده شدناخود آگاه دلم 

 بدم؟ وقتی تو جلوي من روسري سر می کنی، انتظار داذي من باهات دست _

 :با ترشرویی گفتم

 .رضا خیلی لوسی _

 :گفت گل و شیرینی را به طرفم گرفت و

 .می دونم چون خیلی وقت پیش هم بهم گفته بودي _

ا ازش گرفتم و بعد از گذاشتن گلها داخل گلدان، جعبه شیرینی ر با اخم تصنعی گل و شیرینی
موقع . سپس همراه چایی به پذیرایی بردم. برده و داخل ظرف چیدم را به داخل آشپزخانه

 :نگاهم کرد و گفت تعارف کردن عزیز خانم

 اي واي مادر جون چرا روسري سرت کردي؟ _

 :خندید آهسته گفت رضا در حالیکه می

 .سرش هم کاله گیس گذاشتهحتما رو  _

 :جواب داد مامان خنده اي کرد و

 .یاسی روسریت رو باز کن تا آقا رضا ببینه دخترم کچل نیست _

 .اگه اجازه بدین بعد از عقد باز می کنم: زنان نگاهی به رضا کردم و گفتم لبخند

 :پذیرایی کنار دستش نشستم و گفتم بعد از

 خیلی بلبل زبون شدي؟ _

 :گفت و نگاهی کرد

 .دارم تمرین می کنم _
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 :لبخندي به رویش زدم و گفتم

 نیاوردي؟ چرا دانیال رو _

 :چند لحظه اي مکث کرد،سپس گفت

 داره؟ اینجا کی می خواست نگهش _

 :حالم گرفته شد، نفسی از ریه هام بیرون فرستادم و گفتم

 خواد پیشش بمونه؟ لیال می مونه؟ امشب کی می _

 .نه، پیمانه _

 نوشهر؟ ه پیمانه نرفتهمگ _

بره و االن  نه، امسال مرخصی بدون حقوق گرفته بود و به خاطر حاجی نمی تونست نوشهر _
 .نرفته هم انتقالی گرفتن که دوباره برگردن مشهد و از اون موقع که اومده دیگه

ردن از آماده ک چون موقع نهار بود ، براي چیدن میز و کشیدن غذا از کنارش بلند شدم و بعد
حرف زدن من باقی  با آمدن نیلوفر از مدرسه، دیگر مجالی براي. به سر میز دعوتشان کردم

 .نمی گذاشت و یکریز با رضا گرم صحبت شده بود

 :به مامان کرد وگفت بعد از ظهر عزیز رو

 خرید؟ مریم خانم اگه اجازه می دید، رضا و یاسی خودشون برن _

 :مامان لبخندي زد و گفت

 .کنن از این، ما رو هم خسته نمی چی بهتر _

 :در جواب مامان، عزیز خانم گفت

 .برید خریدتون رو انجام بدید یاسی، مادر جون پاشو آماده شو با هم _

 :بمحض بیرون رفتن رضا گفت. رفتیم بعد از اینکه آماده شدم با رضا دو تایی بیرون

 .اول بریم آینه و شمعدون بخریم _

 :و گفتمباال انداختم  شونه اي
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 .من نمی دونم هر طور که خودت صالح می دونی _

 :با تعجب نگاش کردم و پرسیدم. نگاه کرد و یک دفعه زد زیر خنده به صورتم

 خندي؟ من که حرف خنده داري نزدم؟ براي چی می _

 :داد ابرویش را باال برد و در حالیکه می خندید جواب

 .خنده دارهشنیدن بعضی کلمات از دهن تو خیلی جالب و  _

 :گفت اداي منو درآورد و

 .هر چی که خودت صالح می دونی، آخ که چقدر مظلوم شدي _

 :به حالت قهر برگردوندم و گفتم براي مزاح، صورتمو

 .تو فقط منو مسخره کن _

 :چرخوند و رضاي سابق شد و گفت صورتمو به طرف خودش

 .مظلوم شديو  به جان یاسی مسخره ات نمی کنم، خیلی تغییر کردي _

 :با خوشحالی جواب دادم

ناخود آگاه با اون یاسی که تو می شناختی فاصله گرفتم و  از وقتی که با لیال اینا آشنا شدم، _
 .بیگانه شدم

 :کشید و گفت آه بلندي

تو می شناختی  کاش همون موقع باهاشون آشنا می شدي، چون آنوقت من هم با رضایی که _
 .نمی شدمفاصله نمی گرفتم و ظالم 

دقایقی که گذشت پکر، کاغذي را از جیبش . دوختم سکوت کردم و به چهره گرفته اش چشم
 :بیرون آورد و گفت

 .رو ببین تا کم و کسري نباشه بیا این ایست _

رو که باید می خریدیم توي کاغذ با  لیست را از دستش گرفتم و نگاه کردم، تمام چیزهایی
 .فروشگاه هاي سطح تهران بود و همه از بهترینآدرس مغازه ها نوشته شده بود 
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 :متعجب پرسیدم

  رضا این کا توئه؟ _

 :اخمهایش را باز کرد و گفت

این جور جاها رو بلده، به قول خودش از وقتی که با  امید. نه بابا، من کی خردید می رفتم _
 .همه رو اون برام لیست کرده فیروزه عروسی کرده خبره تر شده،

 :پرسیدم قیافه شادش به خودم جرات دادم وبا دیدن 

 خیلی وقته با هم عروسی کردن؟ _

همیشه . دنبالش تا تونسته دل فیروزه رو به دست بیاره یک سال و خورده اي، دو سال دویده _
می گه مثل سگ ازش . نباش، حاال خودش شده زن ذلیل به من می گفت این قدر زن ذلیل

 .حساب می برم

 :متعجب پرسیدم

 جدي می ترسه؟ _

 :خندید و گفت

 .خیلی تابع امر فیروزه است نه بابا امید و ترس، خیلی دوستش داره براي همین _

از ماشین که . بود، رضا دیگه ادامه نداد با رسیدن به جلوي فروشگاهی که امید آدرسش را داده
ام سلولهایم را فرا موجی از انرژي تم. دستش گرفت پیاده شدیم، رضا براي اولین بار دستم را به
وقتی به داخل مغازه رفتیم با کمک رضا اول . پرواز بودم گرفت، طوریکه از خوشحالی در حال

وقتی از مغازه بیرون . انتخاب کردیم سپس حلقه و سرویس جواهر آینه و شمعدان نقره اي را
 :نگاهی کرد و گفت آمدیم، رضا به لیست

 .حاال بریم لباس عروس بخریم _

 :دي گفتمخیلی عا

 .خوام، یه پیراهن ساده می پوشم نیازي نیست نه نمی _
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 :رضا متعجب گفت

 کنی؟ شوخی می _

 .نه، خیلی هم جدي می گم _

 :با بی تفاوتی شانه اي باال انداخت و گفت

 هر طور راحتی، فقط فردا گله نکنی که من آرزو داشتم لباس عروسی بپوشم؟ _

 :طعنه ادامه داد سپس با

باالخره یه روزي ازم دلزده می  داشتی براي بار دوم که خواستی ازدواج کنی، چون حتما نگه _
 .شی

وقتی به مغازه لوازم آرایش . خیره نگاهش کردم بغضم را فرو خوردم و بدون آنکه جوابی بدهم
بدون اینکه نظري بدهم ایستاده بودم و اون هم با  فروشی رفتیم چون از دستش رنجیده بودم

کارم باعث حیرت فروشنده شده بود که آخر طاقت  انتخاب می کرد و اینسلیقه خودش 
 :نیاورد و گفت

 ساکتی؟ چه عروس _

 :بعد لبخندي زد و خیلی رك گفت

 گفتی؟ نکنه عروس خانم به زور بله _

 :بی اختیار من هم به رویش لبخندي زدم و گفتم

 .خواستگاري آقا داماد نه اتفاقا خودم رفتم به _

 :خانم میانسالی بود متعجب پرسید فروشنده که

 چرا اخم کردي و ساکت ایستادي؟ جدي؟ پس _

 :قبل از من، رضا جواب داد

خانم یه خورده زود رنج و نازك نارنجی، من هم که چاره اي غیر از ناز  براي اینکه عروس _
 .ندارم کشیدن
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اینکه از مغازه بیرون  از بعد. فروشنده خندید و دیگه ادامه نداد و من هم باز خیره نگاهش کردم
 :آمدیم رو به رضا کردم و گفتم

 .بریم خونه من دیگه هیچی نمی خوام _

 :خنده کنان گفت

 قهر کردي؟ _

 .خوام نه چرا قهر کنم دیگه چیزي نمی _

 دیدي زود خسته می شی و جا می زنی؟ _

 :فرستادم و گفتم خودمو کنترل کردم و نفس بیرون

 .بخریمباشه بریم بقیه رو هم  _

انجام دادیم، موقع برگشت رضا نگاهی به صورتم انداخت و  بعد از اینکه تمام خریدها رو
 :گفت

 باز کنی؟ نمی خواي اخمهاتو _

 :متعجب پرسیدم

 .من که اخم نکردم _

 خورده؟ پس چرا ابروهات گره

 :خندیدم و گفتم

 .ره براي اینکه خسته شدم و از خستگی سرم گیج می _

 :هی به صورتم انداخت و گفتبا مهربانی نگا

 .دچار کمبود ویتامین شده چون خیلی کم غذا می خوري بدنت _

 :و به دنبالش دستم را به دستش گرفت و فورا گفت

 .یاسی دستات چرا یخ زده حتما از خستگی فشارت پایین افتاده _

 اونوقت از من می پرسی؟ نمی دونم، تو دکتري _
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 :نبضم را گرفت و گفت

 .فشارت پایینهآره  _

  :حواسش به من بود خنده ام گرفت و در حالیکه می خندیدم گفتم چون همه

البته . رو وداع می گم و خودم خبر ندارم رضا چرا همچین نگام می کنی، نکنه دارم دار فانی _
 .خالص می شی اگه همچین اتفاقی بیفته تو دیگه از شر من

 :اخمی کرد و گفت

خیلی رنجیدم ولی دیگه راضی به مرگت  درسته که از دستت. گودیگه از این چرندیات ن _
 .نیستم، چون هنوز قصی القلب نشدم

  :مزاح گفتم به حالت

 !!جدي _

 :کرد رضا خیال کرد مسخره اش می کنم براي همین آهسته زمزمه

 .دادم اگر قصی القلب بودم، در اوج عصبانیت یک هفته باالي سرت کشیک نمی _

اختیار اشک  بی. له احساس کردم از باالي پرتگاهی به ته دره سقوط کردمبا شنیدن این جم
 :گفتم روي گونه هام سرازیر شد و با صدایی که گویا از ته چاه درمی آمد

 .پس اون صداي پاي تو بود _

 :صورتم دستپاچه گفت همین که سرش را به طرف من چرخاند با دیدن

 .یاسی گریه نکن االن حالت بدتر می شه _

 :دستپاچه تر از قبل گفت. بی محابا اشک می ریختم ولی من همین طور

االن فشارت بیشتر پایین می افته اونوقت من اینجا چه  یاسی خواهش می کنم گریه نکن،_
 .خاکی تو سرم بریزم

 :سرم را به صندلی تکیه دادم که با دست اشکامو پاك کرد و گفت بی حال

 .شهچیزي عوض نمی  با گریه کردن که _

 :در حالیکه دهانم مزه تلخی می داد، به سختی گفتم

من خیلی دیر چشماي . ببخش، من با حماقتم هم زندگی تو رو هم خودمو تباه کردم رضا منو _
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تو همیشه سنگ صبور من . باز کردم اونوقت که دیگه پشیمانی سودي نداشت کور شدمو
اونقدر خودخواه بودم که محبت و  من. دیدم، چون غرورم اجازه نمی داد بودي ولی من نمی
 .نمی دیدم، بها نمی دادم، براي همین خدا هم تالفی کرد احساس پاك تو رو

  :گفت دستش را روي سرم کشید و

 مگه نمی خواي جبران کنی؟. گذشته ها گذشته، اونا رو ولش کن _

 :خیره شدم و لبخند زنان گفتم به چشماش

 .چرا _

 .بوده تو کارپس گریه نکن، حتما حکمتی  _

 .نمی دونم شاید _

دقایقی بعد با شکالت و آبمیوه  با دیدن سوپر مارکت، ماشین را کنار کشید و پیاده شد،
 :برگشت و در حالیکه به دستم می داد گفت

 .بخور تا یه خورده حالت خوب بشه اینارو _

هی به صورتم دقایقی که گذشت رضا نگا .بعد از خوردن شکالت و آبمیوه کمی حالم بهتر شد
 :انداخت و در حالیکه موذیانه می خندید گفت

من خیلی فکر کردم، تنها حکمتی که تو این کار بوده، خدا خواسته که یک دفعه من  _
 .دو تا زن بشم و اگر منیر بیاد تو دریاي محبت غرق می شم صاحب

 :فتمحالم گرفته شد ولی به روي خودم نیاوردم و آهسته گ با یادآوري این موضوع

 .حتما _

 :شد و پرسید به صورتم دقیق

 ناراحت شدي؟ _

 :به زور لبخندي زدم و گفتم

 .بشم، من با چشم باز به دنبالت اومدم پس دلیلی نداره ناراحت بشم نه چرا ناراحت _

 :گفت فاتحانه خندید و

 .امیدوارم _

داشتند و جون رضا را قبال توي  وقتی به خانه رسیدیم همه اقوام درجه یکم نیز آنجا حضور



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ۵۵۶ صفحھ

کنار آقایون نشست و من هم یکی  رضا در. بیمارستان دیده بودند نیازي به معرف من نبود
براي خوردن چایی به آشپزخانه  یکی وسایلی را که خریده بودیم برایشان نشان دادم، سپس

 :گفت پشت سر من، سامان هم آمد وبا دیدن استکان چایی. رفتم

 .من هم بریز یاسی براي _

 :گفت بعد از ریختن چایی کنارش نشستم که نگاهی کرد و

 رفتی؟ یاسی خانم باالخره کشف کردم اون موقع که مشکوك شده بودي کجا می _

 :متعجب نگاهش کردم که خنده کنان ادامه داد

همه اش تو دلم بهت بد و بی راه می گفتم که چرا این دختره  راستش وقتی بابک رو دیدم، _
 .من ترجیح داد و خیلی هم از دستت عصبانی بودم ی لیاقت این لندهور رو بهب

 :خنده اي کردم و گفتم

 مگه قبال رضا رو تو بیمارستان ندیده بودي؟ کجا فهمیدي،  حاال از _

رابطه اي بین تون بوده باشه،فکر می کردم رضا از دکتراي اون  چرا ولی فکر نمی کردم _
البته می . امید مرتب می اومدن و از حال و احوالت با خبر می شدن بیمارستان که با دوستش
االن که بحث ورزش و . خیلی خودمونیه ولی عقلم به این یکی قد نمی داد دیدم رفتارش با عمه
 .گفت که با هم قبال هر جمعه کوه می رفتین این حرفها بود

 :چون چایی ام را خورده بودم از جایم بلند شدم و گفتم

 نمی آیی؟ می رم تومن  _

 .چرا یه چایی دیگه می خورم و می آم _

 :اي کردم و گفتم در حالیکه بیرون می رفتم خنده

توصیه اي بهت می کنم  ولی یه. سامان نیلوفر می گفت، تو هم مثل من مخت رو اجاره دادي _
 .نکن اشتباهی رو که من زمان نامزدي با، بابک مرتکب شدم تو تکرار

 :را از روي میز برداشت و بطرفم پرت کرد و گفتسامان دستمال 

 .تقصیر خودته همه اش _

رفتم و با دیدن  خنده کنان پیش بقیه. سرم را دزدیدم که دستمال به وسط هال پرت شد
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چون پولیور تنم  .ابروهاي گره کرده رضا لبخند روي لبهام ماسید، چپ چپ نگاهم می کرد
رفتم جلوي کمد  براي عوض کردن لباسم به اتاقم. بود با این حرکت رضا، بیشتر گرمم شد

ناراحت و پکر  ایستاده بودم که درب اتاق باز شد، سریع به سمت درب برگشتم رضا بود که
 .به داخل آمد و لبه تخت نشست 

دلجویی به کنارش رفتم و صورتمو جلو بردم، سپس  چون علت ناراحتی اش را فهمیدم براي
کرده و آنچه را که بین مان رد و بدل شده بود، مو به  بزنه پیش دستیقبل از اینکه رضا حرفی 

 :کرده و گفتم مو برایش گفتم و در آخر اضافه

نداشتم چون من  رضا می دونم نسبت به من بی اعتماد شدي ولی باور کن من هیچ منظوري _
 .به کسی غیر از تو فکر نمی کنم

 :داد کمی از اخمهایش رو باز کرد و جواب

 .ندارم رما می خوري و من نرسیده باید مریض داري کنم، حوصله این یکی روس _

 :دگمه هاي لباسم را مرتب کردم و گفتم

 مگه کی میریم؟ _

 .ساعت هشت فردا شب _

 :بعد دستش را به عالمت تهدید به طرفم گرفت و ادامه داد

یري و تا وقتی که دفعه اول و آخرت باشه که اینطوري دل میدي و قلوه می گ یاسی خانم _
 .شناسنامه منه اجازه نداري از این رابطه هاي صمیمی و خودمانی برقرار کنی اسمت تو

 :صورتمو جلو بردم و گفتم باز

 .به روي چشم _

 :و لبخند زنان گفت با چشماي پر تمنایش به صورتم خیره شد

 .یادت باشه با این کارا نمی تونی گوشاي منو دراز کنی_

 :صورتمو برگرداندم و گفتمحالت غیض  به
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 .رضا خیلی بی ذوقی _

 :آورد و آرام زمزمه کنان جواب داد اون هم صورتش را جلو

 .نمی تونم جلوي احساسم رو بگیرم اتفاقا بعضی موقعها خیلی ذوق زده می شم و _

 چون ظهر قرار بود عاقد آمده و خطبه عقد را روز بعد از صبح زود همه به تکاپو افتاده بودند
اضطراب و استرس داشتم چون می ترسیدم اتفاقی  از لحظه اي که بیدار شده بودم. جاري کند

تنها چیزي که در این میان بهم آرامش می داد بودن در  افتاده و مراسم عقد کنان بهم بخورد و
مرجان آرایشگرش را براي آرایش من به خانه آورده بود با  چون خاله. محیط امن خانه بود

می پیچیدند که تقه اي به درب زده شد تا بله اي گفتم در باز  ه موهایم را بیگوديکمک پگا
 :از خوشحالی جیغی کشیدم و گفتم. لیال در آستانه درب ظاهر شدند شد و متعاقب آن فریبا و

 .چیکار می کنید واي شما اینجا _

 :فریبا اخمی کرد و گفت

 برگردیم؟ عروس خانم اگه ناراحتی _

 :زم که خانم مهرداد مانع شد و گفتخواستم برخی

 .وقت نداریم بنشینید چون زیاد _

 :به اجبار سر جایم نشستم و با خوشحالی ادامه دادم

هم خوشحال شدم فقط انتظار دیدن و اومدن شما رو نداشتم، چون لیال خانم بهم  اتفاقا خیلی _
 .خاطر دانیال نمی تونه بیاد گفت به

 :لیال صورتمو بوسید و گفت

 .غافلگیرت کنم شوخی کردم، می خواستم _

 اتفاقا خیلی هم خوشحالم کردین، راستی مامان نیومده؟ _

 مگه می شه که مامان عقد کنون تو نیاد؟ :فریبا

 .همه تون خوش اومدین _
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چند لحظه اي کنارم ایستاده و سپس براي . خانم مسلمی هم براي دیدنم به داخل آمد بعد از آنها
 .خانم مهرداد نشوند همگی به غیر از لیال که به جاي پگاه ماند بیرون رفتند مانع کار اینکه

 از خوشحالی. وقتی آرایش سر و صورتم تمام شدبا کمک لیال لباس عروسی را هم تنم کردم

رضایت  بعد از پوشیدن لباس اول خودشان با دقت برانداز کرده و با. راه می رفتم روي ابرها 
اجازه دیدن به  وقتی خانم مهرداد درب را باز کرد و. ده و تبریک گفتندخاطر به رویم لبخند ز

دیدنم چشماش پر از اشک  مامان به محض. بقیه را داد اول مامان و عزیز خانم به داخل آمدند
بعد نوبت عزیز و بقیه شد و آخر  شد، پیشانیم را بوسید و از ته دل برایم آرزوي خوشبختی کرد

وقتی تنها شدیم، دستاي . بیرون رفت صدا کرد و با آمدن رضا خودش هماز همه عزیز، رضا را 
    :ابرویش را باال برد و گفت سردمو به دستش گرفت و در حالیکه چشماش برق می زد

 .خانوم تو که لباس عروسی نمی خواستی

 .بود براي اینکه مامان برام دوخته _

 :صورتش را نزدیک گوشم آورد و گفت

 .درد نکنهدست هر دوشون  _

 :پرسیدم متعجب

 هر دوشون؟ منظورت کیه؟ _

 :آرام نجوا گونه زمزمه کرد و گفت

 .دست مامان هم باغبونی که گل یاسمن رو به وجود آورده هم _

 :گفتم دستم را روي لبش گذاشتم و

 .می دي آقا رضا لطفا ذوق زده نشو، چون االن همه زحمتهاي خانم مهرداد رو بر باد _

 :واب دادخنده کنان ج

 .بله حق با شماست _

 :دستش گرفت و متعجب گفت وقتی دوباره دستم را به
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 .یاسی باز که دستاي تو یخ زده _

 :دادم خنده کنان جواب

صبح  ساعت خواب، آقاي دکتر هیجان زیاد مانع شده که تو حس کنی وگرنه بدن من از _
 .اینطوریه

 :با حالتی خاص گفت

حاال چرا اینطوري . دفعه طغیان کرده سرکوب شده ام یکچیکار کنم هیجان و احساس  _
 شدي؟ خسته اي؟

 .و استرس داشته باشم این حالت بهم دست می ده نه خسته نیستم، هر وقت دلهره _

 :گفت دستامو لمس کرد و با مهربانی

 آخه چرا استرس داري؟ _

 .مه چیز بهم می خورهمی افته و دوباره ه یه ترسی توي وجودمه ، احساس می کنم یه اتفاقی _

 :با اطمینان کامل گفت

 .هیچ اتفاقی نمی افته، حاال بیا بریم که االن عاقد هم می آد... و انشاءا ترست بی مورده _

 وقتی به پذیرایی که سفره عقد را چیده بودند. گرماي دست رضا کمی قوت قلب گرفتم با

نیز  تن از دوستان و اقوام مامان مژگان و همسرش و همینطور امید و فیروزه با چند. رفتیم
 چون. چشمم به دنبال آشنایی می گشت ولی هر چه چشم چرخاندم ، ندیدمش. حضور داشتند

عاقد از  دقایقی که گذشت دایی همراه. قلبم تند تند می زد. بی اذن او خطبه عقد جاري نمی شد
 :گفتم و با ناراحتی رو به رضا کردم. راه رسید و بر ضربان قلبم افزوده شد

 .دیدي گفتم یه اتفاقی می افته، اون هنوز نیومده _

 :گفت دستم را فشرد و

 .رسونه من خودم باهاش صحبت کردم، االن هر جا باشه خودش رو می. می آید، نترس_

 :با گذشت دقایق قلب من از جا کنده می شد با عصبانیت گفتم
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چه اهمیتی داره، اون همیشه به فکر  براي اون. عمدا نیومده که منو ناراحت کنه اون خودش _
 .خوشگذرانی هاي خودشه زندگی و

دقایقی طول کشید که . رفت رضا از جایش بلند شد و به هال که آقایان اونجا حضور داشتند
 :برگشت و گفت

 .االن می رسه خودتو ناراحت نکن _

براي  قبل از اینکه. دوقت زیادي نداشتیم، عاقد، خطبه را می خواند ولی او هنوز نیامده بو چون
 :بار آخر بخواند با صداي بلند گفت

 پس چرا پدر عروس خانم نیومدن؟ _

همان لحظه صداي زنگ درب بلند شد و لحظاتی بعد صداي دایی محمد به گوشم خورد که  و
 :گفت می

 .حاج آقا بخونید پدرشون تشریف آوردند _

 :گفت رضا نگاه کردم که نفس راحتی کشیدم و با خوشحالی به

 .خوردي دیدي گفتم که می آد، تو بیخودي حرص و جوش _

 :وقتی عاقد دوباره شروع به خواندن کرد و گفت

 را به عقد آقاي رضا محمدي در بیارم؟ عروس خانم وکیلم که شما _

ایستاده وبه صورتم چشم دوخته بود، یک لحظه  چشمم به اون افتاد که با فاصله نه چندان دور
 :خاله که گفت قعیتم فراموشم شد وبا صدايهمه چیز حتی مو

 .یاسین می خواي بله بگی، به خودم آمدم _

 :گفتم به چشمانش خیره شدم و

 ...با اجازه _

 :رضا دستم را فشار داد و گفت هر کاري می کردم نمی توانستم اسمش را به زبان بیاورم که

 یاسی مگه قول ندادي؟ _
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 :نگاهش کردم و گفتمدوباره  نگاهی به رضا انداختم و

 .با اجازه پدر و مادرم بله

رضا دست منو . فورا جلو آمد. لغزید و صداي هلهله و کف بلند شد که اشک روي گونه هاش
بلند کرد، اول صورت رضا رو بوسید و تبریک گفت، بعد با تردید به  گرفت و همراه خودش

همراه با احساسم به غلیان درست رو به رویم قرار گرفته بود، مهرش  چون. طرف من آمد
 :بعد از یازده سال اسمش را بر زبان آوردم و گفتم درآمد و ناخود آگاه

  .بابا خیلی دوست دارم _

 :بی معطلی در آغوشم گرفت، در حالیکه اشکم جاري شده بود گفتم

 .خیلی دلم برات تنگ شده بود، براي عطر و بویت براي آغوش گرمت بابا _

 :رد و گفتفش محکم به سینه اش

 .من هم مین طور، یاسی بابا منو ببخش _

 :کرد و صورتمو چند بار بوسید و گفت بعد سرمو از سینه اش جدا

 .خیلی دوستت دارم دخترم _

عزیز خانم اشکش را . جلو نمی آمد ساعت ها از آغوش هم جدا نمی شدیم و اگر عزیز خانم
 :زنان گفت پاك کرد و لبخند

 .نمی کنه عروس که اینقدر گریه _

 :بعد رو به بابا کرد و گفت

 اجازه می دین ما هم عروس خانم رو ببوسیم؟ _

 :لبخند بر لب داشت جواب داد بابا در حالیکه با رضایت و خوشحالی

 .بله بفرمایید _

از جیب اش بیرون آورد و یکی به دست من و یکی هم به  ولی قبل از کنار کشیدن جعبه اي
 :دست رضا داد و گفت
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 .شما رو نداره ابلق _

بعد از بابا بقیه به  .با خوشحالی جعبه را از دستش گرفتم و صورتش را بوسیدم و تشکر کردم
وقتی دوباره سر . دادند نوبت جلو آمده و ضمن تبریک هدیه اي به رسم یادبود به دستمان
 :پرسیدم جایمان نشستیم به رضا نگاه کردم با دیدن چشماي قرمزش متعجب

 ات قرمزه، سرت درد می کنه؟چرا چشم _

 :و گفت با رضایت خاطر به رویم لبخند زد

عاشقانه بغل  نه سرم درد نمی کنه، دیدن صحنه اي که پدر و دختري بعد سال ها همدیگر رو _
خوشحالم کردي،  ولی یاسی خیلی. کرده بودن اشک نه تنها منو بلکه همه رو درآورده بود

 .انتظار این حرکت رو نداشتم

 :ی بیرون فرستادم و گفتمنفس

 .یک لحظه محبتم جوشید و نتونستم جلوي احساس و نیازمو بگیرم. سنگ که نیستم از _

 :مهربانی نگاهم کرد و گفت با

 .آفرین دختر خوب، بهت امیدوار شدم _

 :رضا به پذیرایی آمد و رو به عزیز و من گفت ساعتی که گذشت

 .فرودگاه کم کم آماده بشید تا بریم _

 مادر جون مگه ساعت چنده؟: عزیز

 .ساعت پنج: رضا

 :کرد و گفت عزیز نگاهی به من

سختی از جایم بلند  به. یاسی پاشو مادر، من کاري ندارم فقط یه چادر می اندازم روي سرم _
 :شدم و مژگان با دیدن تغییر قیافه ام ، خنده کنان گفت

  نرفته دلتنگ شدي؟ یاسی _

مژگان و لیال هم . اتاقم رفتم انستم حرفی بزنم، براي همین فورا بهچون بغصم گرفته بود نتو
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چون موهام پف کرده . آوردند پشت سرم آمدند و با کمک هم سنجاق هاي موهایم را بیرون
به حمام رفتم و بعد از شستن سر و  بود و به خاطر تافت نمی توانستم شونه اي روي سرم بکشم،

. کردم و سپس لباس هایم را تنم کردم موهایم را خشک صورتم زود بیرون آمدم و تند تند
 :با دیدنم دستی به موهایم کشید و گفت .داشتم موهامو جمع می کردم که رضا به داخل آمد

 حموم رفتی؟ _

 .اوهوم _

 .خوب خشک کن بیرون سرده پس موهاتو _

 :لبخند زنان گفتم

 کنی؟ می ترسی نرسیده مریض داري _

 :موهامو کامال خشک کرد و بعد گفتسشوار را برداشت و 

 .تو بپوش بریم که دیرمون می شه حاال زود بارونی _

قبل از اینکه از اتاق بیرون برویم خوب  بارونی و روسریمو پوشیدم و رضا ساکم را برداشت و
با مخزن اسرار و تنها همدم تنهاییم وداع کرده و  همه جا رو نگاه کردم و با اتاقم با خلوتگاهم

رفتن به فرودگاه بودند، مامان قرآن را آورد و باالي  همه آماده. اه رضا بیرون رفتیمهمر
شدیم ، قرآن را بوسیدم و در دل از خدا خواستم به حرمت  وقتی از زیرش رد. سرمون گرفت

با اینکه لحظات دردناکی بود ولی دوست نداشتم . خونه برنگردونه قرآن منو نا امید دیگه به اون
شکست بخورم و دردي به درد و رنج مامان بیفزایم و دوباره به اون  توي زندگیم بار دیگر

فرودگاه بعد از رو بوسی با همه آخر از همه دستامو دور گردن مامان و بابا  توي. خونه برگردم
 :در حالیکه چشم هام مثل ابر بهاري می بارید رو به هر دوشون گفتم انداختم و

 .دارم خیلی دوستتون _

 :ا دست نوازش بر سرم کشید و گفتباب

 .ممنون که منو بخشیدي امیدوارم که خوشبخت بشی یاسی، بابایی. من هم همین طور _
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 :دستمو دور گردن مامان حلقه کردم و گفتم لبخندي به رویش زدم و سپس هر دو

ام در مقابل زحمتهایی که تو بر. خوبی برات نبودم مامان، تو هم منو ببخش هیچ وقت دختر _
به او خدایی که می پرستی برام آرزوي خوشبختی  کشیدي من خیلی اذیتت کردم ولی تو رو
 .عاقبت به خیر کنه کن چون دعاي خیر تو فقط منو می تونه

 :داد مامان نتوانست جلوي گریه اش را بگیرد و گریه کنان جواب

که طاقت  ر اینهاذیتهاي شما هم براي من شیرین بوده ولی اگه عصبانی می شدم به خاط _
شی، برو به  ولی حاال خیالم راحته چون مطمئنم در کنار رضا خوشبخت می. تباهی تونو ندارم
 .خدا سپردمت

انتظار می رفتیم که امید با صداي بلند  عزیز و رضا هم از همه خداحافظی کرده و به سمت سالن
 :رضا را صدا کرد و گفت

 .بده خوبه زودتر به من هم خبر رضا اگه دیدي _

 :رضا خنده کنان نگاهی به فیروزه انداخت و گفت

 .حتما _

 :عزیز متعجب پرسید

 رضا چی رو باید ببینی؟ امید چی می گفت؟ _

 :حالیکه به من نگاه می کرد لبخند زنان جواب داد رضا در

 .بدونن خصوصی بود نباید خانمها _

 :چون متوجه منظور امید شدم رو به عزیز کردم و گفتم

 .دو تا زن خوبه به من هم بگو تا دومی رو بگیرم ه اگه داشتنمی گ _

بعد از اینکه سوار هواپیما شدیم کیفم را باز . کرد رضا خندید و عزیز هم چپ چپ نگاهش
به پاکت نامه اي افتاد، تعجب کردم و پاکت را  چشمم  کردم تا موبایلم رو خاموش کنم که

 :گفت هی کرد ورضا نگا. بیرون آوردم
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 اون پاکت چیه؟ _

 :انداختم و جواب دادم شانه اي باال

 .دونم نمی _

 :موذیانه خندید و گفت

 .کیفت حتما یکی نامه عاشقانه نوشته و گذاشته توي _

 :براي اینکه خیالش را راحت کنم پاکت را به طرفش گرفتم و گفتم

 .تو بخون بیا اول _

بی تفاوت نشان  شده بودم ولی خودمواون هم با پر رویی پاکت را گرفت، با اینکه کنجکاو 
نتوانستم جلوي  دیگر. دادم و چند دقیقه اي که گذشت نگاهش کردم، گرفته به نظر می رسید

 :کنجکاوي ام را بگیرم و لبخند زنان گفتم

 از طرف کدوم عاشق سینه چاك شده ایه؟ رضا این نامه عاشقانه _

  :آه بلندي کشید و جواب داد. چندان شددو  تعجبم. صورتش را برگرداند، چشماش نمناك بود

 مادري. عاشق سینه چاکی که همتا نداره، چون بدون چشم داشت به معشوقش مهر می ورزد 

 که یه عمر به تنهایی بار سنگین زندگی رو به دوشش کشیده و حاال حاصل سالها دست رنجش

زندگیمون  براي خونه رو به ما تقدیم کرده تا با سلیقه خودمون هر چی رو که الزم داشتیم
ناراحتی سرم را  با. با دیدن مبلغ قابل توجه نوشته شده روي چک، آه از نهادم درآمد. بخریم

 :روي شانه رضا گذاشتم، اون هم دستم را گرفت و گفت

اگه نگه . دونم چیکار کنم، اگر چک رو برگردونم غرور و شخصیتش له می شه یاسی نمی _
 .قبول نمی کنه دارم وجدانم

 :با بغض جواب دادم

 .برگردونی خیلی ناراحت می شه من نمی دونم، فقط اینو مطمئنم اگه _

 :صورتم انداخت و گفت کمی که گذشت رضا نگاهی به. هر دومون سکوت کردیم
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 .یاسی از صبح سر پا بودي، تا برسیم یه خورده بخواب _

 :دیدن چشمهاي پر هیجانش خنده کنان و با شیطنت گفتم با

 .رسیدیم می رم خونه راحت تا صبح می گیرم می خوابم وقتی. بم نمی آید خوا _

 :با دلخوري آهسته گفت

 .هنوز مغرور و بی احساسی _

 :در جوابش زمزمه کنان گفتم

 .تونم که جلوي همه احساسمو نشون بدم تو از کجا می دونی، نمی _

 .شاد و خندان به صورتم چشم دوخت

 هد به زمین نشست ، هم هیجان داشتم هم استرس چون به زندگیهواپیما توي فرودگاه مش وقت

 بعد از تحویل گرفتن بارها بیرون به سمت پارکینگ رفتیم، چون رضا. نوینی پا می گذاشتم

  ماشینش رو در

جلوي درب رضا رو به من  .اول عزیز را به خانه اش رساندیم. پارکینگ فرودگاه گذاشته بود
 :کرد و گفت

  .رو بیارم بعد بریم ظه اینجا وایسا تا من برم دانیالیاسی چند لح _

 :عزیز در جواب رضا قاطعانه گفت

 .فردا نهار که اومدین ببرینش. اینجا می مونه نه، دانیال امشب رو هم، _

 :گفتم قبل از اینکه رضا حرفی بزنه، زودتر

 .امشب و فردا چه فرقی می کنه، من هم دلم براي دانیال تنگ شده _

 :اخم تصنعی کرد و گفت عزیز

 .عروس که روي حرف مادر شوهرش حرف نمی زنه _

 :بوسیدم و گفتم صورتش را

 .ببخشید _



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ۵۶٨ صفحھ

 :دستش را بر پشتم گذاشت و رو به هر دومون گفت

 .نیست قدر این شبا رو بدونید چون دیگه زمان به گذشته بر نمی گرده و قابل تکرار _

، همزمان  توي ماشین یک دفعه. سوار ماشین شدیمبعد از دعاي خیر عزیز خداحافظی کرده و 
 .همدیگر را خطاب کردیم

 :خنده کنان گفتم

 چی می خواستی بگی؟ _

 :هم خنده کنان گفت اون

 تو چی می خواستی بگی؟ _

 .اول تو بگو _

 .مقدمترن،شما اول بفرمایید خانمها_

 .می خواستم بگم اول بریم حرم، پا بوس آقا _

 :و گفت خندید

 .هم همین رو می خواستم بگم، مثل اینکه دالمون خیلی بهم نزدیکهمن  _

 :صورتش چشم دوختم و گفتم به

 مثل اینکه، یعنی مطمئن نیستی؟ _

 :دوباره گفتم لحظه اي مکث کردم و

 رضا می تونم بدونم چه احساسی نسبت به من داري؟ _

 :شد، چند لحظه اي سکوت کرد و سپس گفت باز نگاهش سرد

می تونه داشته باشه، می تونه بهش دل ببنده،  یک رهگذر، به یک مهمون چه احساسیآدم به  _
 .داشت مسلمه که نه، فقط باید احترامش را نگه

 :حالم حسابی گرفته شد، غمگین جواب دادم

ام ولی حداقل امشب بزرگواري می کردي حرفهاي  درسته که برات مهمون نا خونده _
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چون تو هر خونه اي که پا بذاري . زدي تو ذوقم االپی میدلخوش کنک می زدي، نه اینکه ت
 .حبیب خداست بهت یه چند ساعتی حرمت می کنن حتی به اجبار، به حرمت اینکه مهمان

شیشه چرخاند، تا رسیدن به حرم هر دومون ساکت به  هیچ جوابی نداد و صورتش را به سمت
 :آهسته گفتمماشین پیاده شدیم  جلوي حرم از. جلو چشم دوخته بودیم

 .بردارم صندوق عقب رو باز کن تا از ساك چادرم رو _

 :چادر را روي سرم انداختم، خواستم راه بیفتم که آرام گفت

 .چند لحظه صبر کن یاسی یه _

 :گفت منتظر شدم و سرم را زیر انداختم که دوباره به حرف آمد و

 .یاسی سرت رو باال بیار _

بی اختیار به رویش لبخند زدم و . عکسم رو گرفت موبایلش بازهمین که سرم را باال گرفتم با 
بعد از گرفتن وضو به داخل حرم رفتیم، جلوي . افتادیم دوتایی به سمت بارگاه امام رضا به راه

 :کفشداري رضا گفت

 .دیگه اینجا منتظرتم نیم ساعت _

د دل با امام رضا ، دو زیارت و در سرم را به نشانه مثبت تکان دادم و به داخل رفتم و بعد از
  .رکعت نماز زیارت و حاجت خواندم و بیرون آمدم

 :لحظه اي بعد رضا هم به آنجا آمد و سر حال گفت

 !بریم؟ _

 توي خیابان چون مسیرش را. به نشانه مثبت تکان دادم و با هم به سمت ماشین رفتیم سرم را

 :تغییر داد تعجب کرده و از این رو پرسیدم

 برگردونی فرودگاه؟ و می خواي دوبارهرضا نکنه من _

 :خنده اي کرد و گفت

 شدي؟ نه چرا فرودگاه، نکنه نیومده پشیمون _
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 :عصبانی شدم و جواب دادم

 .بابا من غلط کردم حرف زدم .رضا چرا هر چی می گم فورا می گی پشیمون شدي _

 :روي دهانم کوبیدم و ادامه دادم

 .شدم آهان من الل _

همین زیر  جمله قهقهه اي زد و این حرکتش اعصابم را بیشتر تحریک کرد برايبا شنیدن این 
 :لب زمزمه کردم

_ 
 .هه و زهر مار هه، 

 :خندید گفت با شنیدنش در حالیکه می

 تو که الل شده بودي پس چرا حرف زدي؟ _

 :با ترشرویی گفتم

 .ببخشید، معذرت می خوام _

 :با انگشتانش بینی ام را فشار داد و گفت

 .جون نمی خوام این قدر مظلوم و تو سري خور باشی نمی بخشمت، _

کوچه ي فرعی پیچید و کمی جلوتر رفته و جلوي درب  قبل از اینکه حرفی بزنم داخل
باز کرد و به من که مات و مبهوت نگاهش می کردم  پارکینگی ایستاد و با کنترل درب را

 :گفت

 .که شبا قراره تشریف بیاري شماست، همون جایی این جا هتل آپارتمان _

جرات اعتراض نداشتم چرا که راهی بود که با میل و  با شنیدنش غمی توي دلم نشست ولی
هم ساك و وسایلی را که توي صندوق عقب بود  با کمک. رضاي خودم قدم گذاشته بودم

ره که در دلم گفتم، جاي شکر دا. را فشار داد داخل آسانسور بردیم و رضا دگمه شماره چهار
 .داره خونه طبقه باالست و کمتر ترس برم می
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می زد و  ولی باز هم از تنهایی سخت وحشت داشتم، مخصوصا اگر برق می رفت یا رعد و برق
آسانسور از  توي فکر و خیال غرق بودم که. من آن زمان کنار دست مامان پناه می گرفتم

 :گفت مانه لبخندي زد وحرکت ایستاد و رضا در حالیکه درب را باز می کرد بیرح

 از تنهایی خیلی می ترسی، نه؟ _

 :دادم نگاهش کردم و با اعتماد به نفس جواب

 .خدا بزرگه کم کم عادت می کنم _

 :را باز کرد و گفت قفل درب آهنی و محافظ جلوي درب ورودي

 .آفرین _

 :گفت و بالفاصله از جلوي درب کنار رفت و ادامه داد و

 .حاال بفرما داخل _

 :با آرامش گفتم

 .بشین حداقل یه چند دقیقه اي بیا داخل _

. نگاه کردم با دقت به اطرافم. آپارتمان بزرگی به نظر می رسید. پشت سر من به داخل آمد
 :باز کرد و گفت رضا درب یکی از اتاقها رو. توي هال مبلمان شیک و تازه اي چیده شده بود

 بذارم؟ ساکتون رو اینجاخانم عزیز اینجا اتاق خواب شماست،  _

 :خندیدم و گفتم

ولی چرا خونه ي به این بزرگی گرفتی،  .اگه اتاق خوابه منه چرا اجازه می گیري، بذار دیگه _
 .بود یک آپارتمان نقلی می گرفتی برام کافی

 :لبش را گاز گرفت و گفت

ار رو می کرد از خساست این ک دیگه چی، اونوقت آبروم پیش مامان نمی رفت، فکر _
 .کس و کار که نیستی باالخره بعد از این برات مهمون می آد و می ره، بی. کردم

لوکس و باز نو، متعجب  پشت سر رضا وارد اتاق خواب شدم و با دیدن تخت دو نفره خیلی
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 :پرسیدم

 !رضا جدي اینجا هتل آپارتمانه؟ _

 :انداخت و گفت ابرویی باال

 .ما آماده کردمنه اینجا رو براي تشریف فرمایی ش _

 :گردنش حلقه کردم و صورتمو جلو بردم و گفتم دستامو دور

 .ممنون، راضی به زحمت نبودم _

 :چشماي مهربون و پرفروغش جواب داد با

 بیاد، می خواي همه جا رو ببینی؟ خواهش می کنم امیدوارم از سلیقه ام خوشت _

 .ام اگه اجازه بدي صبح ببینم چون خیلی خسته _

 .کنم هر جور راحتی ، پس من هم چون خیلی تشنه امه، برم چایی آمادهباشه  _

 .من می رم آماده می کنم _

 .می کنم نه یه امشب رو تو زحمت نکش، من خودم آماده _

بیرون آوردم و بعد  بعد از اینکه رضا از اتاق بیرون رفت، چمدان را باز کردم و لباس خوابم را
از . شدن درب آمد مالیمی هم کردم که صداي باز و بستهاز عوض کردن لباسم ، آرایش 

برداشتم و به  بی حوصله مسواکم را. اینکه رضا بدون خداحافظی رفت، خیلی غمگین شدم
آمدم، با دیدن رضا که  بعد از شستن دندان هایم وقتی بیرون. دستشویی که داخل اتاق بود رفتم

 :یدمروي تخت دراز کشیده بود خوشحال اما متعجب پرس

  نرفتی؟ مگه تو _

 :لبخند زنان جواب داد

 کجا؟ _

 .خوب، خونت_

 .همسایه است که پاشم برم خونه خودم مگه اینجا خونه _
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 :خجالت زده گفتم

 .ولی تو گفتی که من شبا رو اینجا می مونم نه، اینجا هم خونه خودته_

 :خندید و جواب داد

یه نگهبان برات پیدا می کردم، یه خورده  شبا به امون خدا رهات کنم باید نمی تونستم که _
 .دیدم هیچ کس نمی تونه مثل خودم مواظب ناموسم باشه که فکر کردم

 :گفتم با مشت توي سینه اش کوبیدم و

 .رضا خیلی لوسی، اول ته دلم رو خالی می کنی بعد می گی _

نمی تونه مواظب فکر کردم دیدم هیچ کسی مثل خودم : درآوردم و ادامه دادم بعد ادایش را
 .باشه ناموسم

 :در حالیکه می خندید دستم را گرفت و به طرف خودش کشید و گفت

هستم ولی دیوونه نیستم که یک پري دریایی رو ول کنم برم تنهایی بخوابم، فقط  ظالم _
 .یه خورده سر به سرت بذارم خواستم

لحظاتی . م دوختچشمهام چش صورتمو میان دستانش گرفت و با چشماي پر التهابش به
منقلب بیرون رفت، کالفه و  نگذشته بود که مثل جن زده ها از روي تخت بلند شد و با حالی

. کرده و روي مبل نشسته بود دستش را الي موهایش فرو. متعجب من هم به دنبالش روان شدم
 :پرسیدم کنارش نشستم و دستمو روي شانه اش گذاشتم و آرام

 رضا چی شد؟ _

 :دایش می لرزید جواب داددر حالیکه ص

 .پاشو برو بگیر بخواب چیزي نیست، _

 رضا خواهش می کنم بگو یک دفعه چت شد؟ _

 :کمی تند گفت با لحن عصبانی و

 .می گم پاشو برو، می خوام تنها باشم _
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 :با سماجت گفتم

 .نگی چی تو رو ناراحت کرد نمی رم تا _

 :گرفته و تکان می داد فریاد زنان گفت امویک دفعه مثل بمب منفجر شد، در حالیکه شونه ه

 آورده بود؟ اون شب اون مرتیکه الدنگ چه بالیی سرت _

ته چاه درمی  یک دفعه انگار یک سطل آب یخ روي سرم خالی کردند، با صدایی که گویا از
 .تصادف کرده بودم: آمد جواب دادم

 :ابروهاشو گره کرد و گفت

موقعی که تو، توي بیمارستان داشتی با مرگ دست و  براي همین. خیلی مسخره است چی؟ _
می کردي، اون کثافت با یکی دیگه سر و مور و گنده توي خونه داشت  پنجه نرم

 کرد؟ خوشگذرونی می

 :سرم را پایین انداختم و گفتم

 تو از کجا اینا رو می دونی؟_

 :بود گفت و در حالیکه چشماش پر از کینه چونمو گرفت و محکم فشار داد  با دستش

اینکه من مثل تو بی عاطفه و بی وجدان نبودم و وقتی تو رو با اون سر و وضع خونین  براي _
 .دست و پاي شکسته آوردن نمی تونستم بی تفاوت بشینم و

می لرزید و اشک روي گونه هایم سرازیر شد و رضا با دیدن حال  از ترس و ناراحتی لبهایم هم
 :خودم جرات دادم و آهسته پرسیدم کمی به .و روزم دستش را کشید

 کردي؟ تو، توي اون بیمارستان چیکار می _

 :آرامتر جواب داد

من اونشب . راه من قرار می ده نمی دونم چه حکمتی تو کار خداست که همیشه تو رو، سر _
پرواز داشتیم تخلیه کرده بودم و  چون خونه خودمون را به خاطر اینکه سه روز بعدش به لندن

خداحافظی کنه و همون شب خودمم بعد از  رو هم فرستاده بودم مشهد تا با خونواده اش منیر
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یک لحظه هم راحتم نمی گذاشت و جلوي  پنج ماه پا تو اون خونه گذاشتم، خاطرات لعنتی
رفتم پیش امید که تازه به اون بیمارستان  نصف شب کالفه بلند شدم و. چشمام رژه می رفتند

رسیده بودم که یک دفعه جلوي اورژانس ولوله اي شد  د دقیقه اي بیشتر نبودچن. منتقل شده بود
امید فورا جلو رفت و من سر جام .ایستاده بودند ماشین گشت با یک آمبوالنس جلوي درب
هر . رو برانکارد دیدم، مات و مبهوت نگات کردم نشسته بودم که یک دفعه تو رو غرق خون

سریع خودمو باالي سرت رسوندم و به امید که اون هم  ونستمکاري کردم که بی تفاوت باشم نت
 .خون زیادي ازت رفته بود مثل من حیرون مونده بود کمک کردم،

 :داد با دستاي خودم، دست روي جاي بخیه هایم کشید و ادامه

عمل بیرون  وقتی از اتاق. همه اینها رو دوختم، حتی توي اتاق عمل هم باالي سرت بودم _
شماره خونتون رو  با هزار مصیبت. تازه یادم افتاد که باید به مامان هم خبر بدمآوردنت ، 
یاسی اتفاقی افتاده که تو  مامان به محض شنیدن صدام، با گریه ازم پرسید ، رضا براي. گرفتم

زحمت گفتم ، نگران نباشین اون  به. زنگ زدي، آخه از دیشب که با بابک بیرون رفته نیومده
  .حالش خوبه

مژگان زنگ زدم و آدرس و شماره تلفن اون کثافت  بعد به. و آدرس بیمارستان رو بهش دادم
اونا تو رو . بودم که کجا و چطوري پیدات کرده بودن رو ازش گرفتم، چون از مامورا پرسیده
 .که به رو افتاده بودي پیدا کرده و بیمارستان آورده بودند به تنهایی کنار خیابون و لب جوي

چه اتفاقی برات افتاده اون بی شعور بوده، هر چی تلفن کردم جواب  کسی که می دونستتنها 
هم تموم شده بود با هم رفتیم در خونش، نگهبان درب رو برامون باز  چون شیفت امید. نداد

بعد کلی در زدن آخر درب آپارتمانش رو به . خان خونه تشرف داره کرد و فت که بابک
م صحیح و سالم با یک آشغالی مثل خودشه،، خونم به جوش اومد دید رومون باز کرد چون
داغون بود ، همون بالیی که سر تو آورده بود، به سرش آوردم و گفتم،  چون اعصابم حسابی
داشتیم بیرون می اومدیم که بی غیرت گفت، توي مهمونی با یکی . برداره دیگه دست از سرت
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 .بودي دیگه رفته

 :اش نگاهم کرد و با عصبانیت فریاد زد و گفتبا چشماي به خون نشسته 

هم که پست تر و لجن تر از اون شده بودي، اونقدر توي کثافت غرق شده بودي که  تو _
 .فرقی نمی کرد با کی باشی فقط مهم نفست بود که مثل حیوون بچرونیش برات

 :به اجبار زبان باز کردم و گفتم درمانده و عاجز

 .خودمو از ماشین بیرون پرت نمی کردم رو به حراج بذارم دیگه من اگه می خواستم جسمم _

 :گفت با چشماي از حدقه درآمده، مات و مبهوت

 چی؟ از ماشین خودتو پرت کردي؟ چرا؟ _

 :براي همین مغموم و گرفته گفتم چاره اي غیر از گفتن حقایق نداشتم

هایی که همراهشون بودن با انداختن، زن چون اون بی شرف منو جایی برده بود که با قرعه _
 .ترجیح دادم هم عوض می کردن و من مرگ رو بر بی آبرویی ام

 :برافروخته و خشمگین گفت

 .حرفهات نمی شم یاسی واضح تر بگو ببینم، من متوجه _

فریاد   حرفهام به پایان رسید با  اونچه رو اتفاق افتاده بود مو به مو برایش تعریف کردم وقتی
 :گفت

گی، براي تبرئه خودت این قصه ها رو سر هم  تو دروغ می. نمی تونم باور کنمنه، نه  _
 .کردي

 :با هق هق گفتم

اون باال شاهده اگه من براي تبرئه خودم اي قصه رو سر هم کرده باشم؟ جان  به خدایی که _
ی این اتفاقات توي دور و بر ما می افته چون خیل. نیلوفر اگه بهت دروغ گفته باشم مامان و
  .نمی بینیم باور نمی کنیم هاشو

 :دندانهایش را به هم فشرد و گفت
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 تونستی از اونجا به یکی یا پلیس زنگ بزنی؟ تو یعنی نمی _

 .موبایل همراهم نبود صبح همون روز تلفنم قطع شده بود و _

 بعدش چرا پنهون کردي و گفتی یادت نمی آید؟ _

ور می کرد، مگه خود تو االن باور می کنی تونستم ثابت کنم، کی حرفمو با چطوري می _
 .کنی براي بی گناه جلوه دادن خودم این حرفها رو می زنم بلکه فکر می

 :پوزخندي زد و گفت

 من نمی. گفتی نه دنیاي من و تو با هم فرق می کنه. حقته، چقدر من احمق التماست کردم _

 جز اینکه! شدي؟. خوشبخت بشیتونم خودمو بد بخت کنم و رقتی با اون بی غیرت، بی شرف 

بیش از پیش تو لجن غرق شدي و به جایی نرسیدي، هر وقت بهت اعتراض می کردم با اون 
 .حاضر نشو بهت بر می خورد انگار می خواستم جونت رو بگیرم  و وضع تو جمع  سر

 :خودمو از دست دادم و حرفش را قطع کردم و با عصبانیت گفتم کنترل

زور چماق می خواستی منو یک شبه عابد کنی ولی رضا اینو بدون هیچ  بهبراي اینکه تو  _
اگه می بینی من امروز تو این نقطه هستم . زور و به اجبار هدایتش کرد کسی رو نمی شه با
تا جایی که من خوندم و یاد .میل و رضاي خودم قدم تو این راه گذاشتم نه جبر براي اینه که با

 ال اکراه فی دین قد تبین( هیچ اجباري نیست مگر با رشد انسانها  نوشته شده در دین گرفتم،

راه  ولی تا زمانی که. تو از یک برهوت می خواستی گلستان بسازي اما با محدود کردن) رشد 
 .و رسم عاشقی رو یاد نگیري نمی تونی عاشق واقعی باشی

الیکه کت و شلوار رضا به سمت اتاق رفت و دقایقی بعد در ح به محض اینکه سکوت کردم
 :متحیر پرسیدم .پوشیده بود بیرون آمد

 رضا این وقت شب کجا داري می ري؟ _

 :گفت جواب نداد، دوباره پرسیدم که

 .تو برو بگیر بخواب، کاري هم به من نداشته باش _
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توجهی نکرد و در اولین شب زندگی مشترکمان تنهایم گذاشته و از  هر چقدر التماسش کردم
  .رفت خانه بیرون

زار  بعد از رفتنش خسته و بی حال روي مبل دراز کشیده و بر تنهایی و درماندگی خودم
 .گریستم

تعجب . بودم تخت وقتی چشم باز کردم هوا کامال روشن شده بود و من توي اتاق و روي 
از توي حمام  .کردم و با خود گفتم، آخه چطوري به اتاق خواب اومدم که خودم متوجه نشدم

و با، باز  به زور از روي تخت بلند شده و به طرف حمام رفتم. شر شر آب می آمدصداي 
نگاهش کردم  خوشحال و خندان. کردن درب چشمم به رضا که در حال دوش گرفتن بود افتاد

 :و گفتم

 سالم تو اینجا چیکار می کنی؟ _

 :ختم و گفتمداد و بیداد راه اندا. گرفته و زیر دوش کشید با شنیدن صدایم بازویم را

 .کردي اه، اه رضا لباسمو خیس _

 :لبخند کمرنگی زد و گفت

چیکار می کنم چون هنوز مست  ولی در عوض خوابت می پره و اونوقت می بینی من _
 .خوابی و متوجه نشدي من دارم حموم می کنم

 :گفتم خنده کنان

 منظورم این بود که کی اومدي؟ _

عرض کنم، بنده یک ساعت بعدش برگشتم که دیدم تو  ونباید به خدمتت. آهان حاال فهمیدم _
 .خوابیدي شدي و روي مبل  مچاله 

 :هیجان زده گفتم

 پس تو منو تو اتاق خواب آوردي؟ _

 .بله _
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 .ولی من اصال متوجه نشدم _

بیرون،، که اگه یه خوره دیگه  حاال تو هم زود خودتو بشور و بیا. چون خیلی خسته بودي _
 .خودش می آد دنبالموندیر کنیم عزیز 

رضا زودتر از من آماده شده و روي تخت دراز کشیده . اون، من هم بیرون رفتم دقایقی بعد از
 :وقتی کار من هم تمام شد گفتم. در حال آماده شدن بودم نگاه می کرد و به من که

 .بریم من آماده ام _

 :م زده گفتاز روي تخت بلند شد و به کنارم آمد و دستهایم را گرفت و شر

 یاسی منو ببخش که دیشب تنهات گذاشتم، دست خودم نبود اون لحظه به هواي آزاد نیاز _

 .داشتم

 :صورتش را نوازش کردم و گفتم

 .شد حاال بریم که ظهر. خودتو ناراحت نکن _

کردند، سپس  وقتی به آنجا رسیدیم جلوي پایمان گوسفند ذبح. و با هم به خانه عزیز رفتیم
با خیال . زدیم نگاهی به همدیگر انداخته و لبخند. تمان را بوسید و تبریک گفتعزیز صور

را دیدم و همان دم  اینکه همه بچه هاي عزیز حضور دارند به داخل قدم گذاشتم که فقط پیمانه
طفلکی . پرستار دانیال هستی به یادم آمد رضا برایم گفته بود که همه خیال خواهند کرد تو

 :بار صورتم را بوسید و گفت کلی ذوق کرده بود وقتی بغلش کردم چند دانیال با دیدنم

 .خاله دیگه خونتون نرو _

 :جواب دادم من هم صورتش را بوسیدم و

 .باشه دیگه نمی رم _

و شیرینی آورد و پیمانه که کنار دستم نشسته  بعد از اینکه همگی نشستیم صدیقه برایمان چایی
 :با شیطنت گفت رو به رضابود سرش را جلو آورد و آهسته 

 .شیرین شده بود آقا رضا کامت رو شیرین کن ، هر چند که کام شما از خیلی وقت پیش _
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پایین انداخت و من با  رضا نگاهی به من انداخته و در حالیکه تا بنا گوش سرخ شد، سرش را
کر فرو رفته به ف. عمرم بود یادآوري شب قبل اوقاتم تلخ شد چرا که یکی از بد ترین شبهاي

 :بودم که عزیز نگاهی کرد و گفت

 مادرت زنگ زدي؟ یاسی مادر جون به _

 .نه هنوز _

 :ولی رضا در جواب من گفت

 .یاسی خواب بود زنگ زدم من صبح موقعی که _

 :کرد و گفت عزیز به خیال اینکه دلتنگ مامان اینا هستم صدیقه را صدا

 .ارصدیقه اون گوشی تلفن رو از آشپزخونه بی _

را برایش آورد و عزیز هم شماره خانه را گرفت و بعد از اینکه چند  صدیقه هم فورا گوشی
موقع صحبت با مامان به زور جلوي . مامان حرف زد گوشی را به طرفم گرفت دقیقه خودش با
بعد از مامان، دقایقی هم با نیلوفر حرف . را گرفته بودم تا باعث ناراحتیش نشوم ریزش اشکهایم

 با.بعد از قطع کردن تلفن، صدیقه که میز را چیده بود براي خوردن نهار صدایمان کرد .زدم
خوردم  اینکه صبحانه هم نخورده بودم ولی اشتهایی براي خوردن غذا نداشتم، چند قاشقی که

 :رضا نگاهی به بشقابم کرد و گفت. دست کشیدم

 چرا نمی خوري؟ _

 .شدم سیر _

 :گفتدستش را بر پشتم گذاشت و 

 .نخوردي چه زود سیر شدي تو که صبحانه هم _

 .ظرفیتم همین قدر بود، دیگه جا ندارم _

 اونوقت من جواب مامان رو چی بدم؟ اگه بخواي این طوري پیش بري _

 :لبخندي به رویش زدم و گفتم
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 .خیالش از بابت تو راحته نترس اون _

 :هادي در آن لحظه نگاهی به ما کرد و گفت

 .از وقتی که تهران رفتین و برگشتین خیلی سر حال شدین عمو رضا _

 :ادامه داد بعد به عزیز چشم دوخت و

 .شما آدمو به وسوسه می اندازین _

 :جواب داد عزیز نگاهی به هادي انداخت و

 .کنم بذار اول یه دختر خوب پیدا کنم بعد خودم فکري به حالت می _

 :خنده کنان گفتهادي ملتمسانه به رضا چشم دوخت و اون هم 

 .زحمت شما رو کم کرده و خودش زود تر دست به کار شده عزیز، هادي _

 :عزیز هم جواب داد

 .دونم خبرش آخر از همه به گوشم رسیده، ولی اول باید مادرش رو راضی کنه می _

 :خواست حرفی بزنه، عزیز به غذایش اشاره کرد و گفت هادي تا

       .با هم حرف می زنیم فرصت حاال غذاتو بخور، بعدا سر _

از نهار با هادي به  متحیر نگاهی به رضا انداختم که اون هم اظهار بی اطالعی کرد، ولی بعد
ولی جلوي جمع ترجیح  خیلی دلم می خواست علت مخالفت مادر هادي را بدانم. حیاط رفتند

 .دادم چیزي از رضا نپرسم

ه خداحافظی کرده و بیرون آمدیم، بعد از عزیز و بقی عصر موقع غروب آفتاب با دانیال از
خورده و بعد به خونه برگشتیم و من براي اولین بار به  گشتن توي خیابان، شام را هم بیرون
یک آپارتمان چهار خوابه با سالن پذیرایی مجزا و . کشیدم تمام گوشه و کنار خونه سرك
 :ردم و گفتمبا تعجب به رضا نگاه ک. بودند هال، تمام اثاث و مبلمان نو

 کردي؟ پس اون خونه و اثاثش رو چیکار_

 :موذیانه خندید و گفت
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اونجا دست نزدم تا هر وقت خودش اومد  اون خونه و اثاثش متعلق به منیره، براي همین به _
 .استفاده کنیم

براي فرار از نگاه نیش دار . داد ولی به روي خودم نمی آوردم با اینکه این مسئله آزارم می
ولی رضا که می دانست من چقدر نسبت به این . چایی به آشپزخانه رفتم راي آماده کردنرضا ب

 :دست از سرم بر نداشت و پشت سر من آمد و گفت گونه مسایل حساسم،

 یاسی ناراحت شدي؟ _

 :جواب دادم خیلی خونسرد

 .نه چرا ناراحت بشم، من می دونستم که تو زن داري _

 .زودي اومدي اینجا منیر پیش اومد آخه تا حرف _

 .برات آماده کنم چون می دونم تو چایی خیلی دوست داري اومدم _

 .مرسی که اینقدر به فکر منی _

 :پرسید همان لحظه دانیال از رضا

 بابا، خاله لیال کی می آید؟ _

 :رضا هم جواب داد

 .هر روز اینجا نمی آید البته گهگاهی به دیدن تو می آید خاله لیال دیگه _

 :کنجکاوانه پرسیدم شنیدن اسم لیال ، با

 .رضا، زن داداشت چرا قبول نمی کنه _

 :جواب داد رضا هم با ناراحتی

خاطر وضع مالی  به. خواهش می کنم در این مورد حرفی به لیال نزنی ها، دلش می شکنه _
 .شون قبول نمی کنه

 :ناراحت شدم و روي صندلی نشستم و گفتم

 خوب و نجیبیه، فکر می کنم ارزش این بیشتر از پول و ثروت چرا؟ لیال که دختر آخه _
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 .باشه

 :رضا لبخند زنان دست نوازش بر سرم کشید و گفت

 .خوب خوب می زنی آفرین تو چقدر حرفهاي _

کنه، به حرف مادرش  حاال هادي چیکار می. کمال همنشینی با لیال روي من هم اثر کرده _
 گوش می کنه و از لیال دست می کشه؟

 :داد ابرویش را باال برد و جواب

 .عزیز من، مگه خواستن الکی که با یه اتفاق ساده فورا پا پس بکشه _

 :با طعنه اضافه کرد و گفت بعد

 .سراغ یکی دیگه تو مرام ما نا مردي نیست که فورا دل بکنیم و بریم_

 :به چشماش خیره شدم و گفتم

 ی؟رخ من بکش رضا تا کی می خواي گذشته رو به _

 :مغموم و گرفته آهی کشید و جواب داد

تو با وجود اینکه می دونستی من چه جوري تو . اندازه من زجر بکشی تا وقتی که تو هم به _
دلبسته تو هستم ولی با این وجود منو زیر پات له کردي و رفتی، نمی  رو می خوام و چقدر

 دونستی؟

 :سرم را پایین انداختم که ادامه داد شرمگین

بودي که به حریم دل من راه پیدا کرده  نیمی از وجود من بودي، چون اولین دختري تو _
می کردم کمبود محبت بابا رو برات پر  سعی. بودي و من با جون و دل تو رو می پرستیدم

محبت بی شائبه من گذاشتی و رفتی و من  ولی تو در مقابل عشق و. کنم، سنگ صبورت باشم
 .سوخت ، تمام بند بند وجودمچهار سال تمام با خیالت 

 .رفت وقتی حرفهاش و کنایه هاش تمام شد، دانیال را بغل کرده و به هال

با پازلهاي  وقتی پیششان رفتم. چون حالم دگرگون شده بود تا آماده شدن چایی همانجا نشستم
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الي نشستم و دست  کنارش. حال اون به مراتب بد تر از من بود. دانیال برایش خانه می ساخت
 :موهایش کردم و کمی به خودم جرات داده و گفتم

دالمون فاصله افتاده و من دل تو رو شکوندم ولی مطمئن باش خودمم این  می دونم بین _
 .کنم و دوباره دلت رو به دست می آرم فاصله رو کم می

 :به سردي نگاهم کرد و گت

پاش بیفته و یکی بهتر از من  و احمق تر از من کسی رو پیدا نکردي و اگه براي اینکه رفتی
االن اگه اینجایی به خاطر اینه که یه خورده . باز هم راهتو می کشی و می ري به تورت بخوره

پیدا کردي و از روي ترحم و دلسوزي به طرف من اومدي وگرنه تو کسی نبودي که  وجدان
 .زیر پات بذاري و این همه از خود گذشتگی نشون بدي غرورت رو

 :کردم و جواب دادم به بغض نشسته نگاهشبا چشماي 

غرورم، التماست کردم و  می دونم برات عجیب و سوال برانگیزه که چرا من با اون همه _
خیلی تنهام، هیچم، بدون تو  خواستم که دوباره باز کنارت باشم، ولی رضا به خدا بدون تو من

، آخه تو مثل خون تو رگهاي باشم تو نیمه گمشده منی و من با تو می تونم کامل. می میرم
 .منی

تمام وجودم را به آتش کشید و متعاقب آن  رضا چنان حقیرانه نگاهم کرئ و پوزخندي زد که
بعد با یک برگ چک برگشت و به طرفم  از جایش برخاست و به اتاق خواب رفت و دقایقی

 :با ثعجب گفتم. گرفت

 رضا این چیه؟ _

 .نمی بینی؟ چکه مگه _

 .م براي چی، من که پول نخواستمخوب می بین _

 :صورتم دوخت و گفت نگاه سردش را به

 .نداشته باشی این چک پول مهریه توئه، خواستم هر وقت خواستی بري مشکلی _
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کردم و با گریه  با حرص و عصبانیت چک را از دستش گرفتم و پاره کرده و به طرفش پرت
غیر از تحمل نداشتم و  می داد ولی چاره ايکارهاي رضا سخت عذابم . به اتاق خواب پناه بردم

    .باید به مرور زمان بهش ثابت می کردم از ته دل دوستش دارم

منتظر آمدن  بعد از اینکه کمی سبک شدم، لباسامو عوض کرده و روي تخت دراز کشیدم و
چراغها خاموش  وقتی از اتاق بیرون رفتم همه. ساعتی که گذشت از رضا خبري نشد. رضا شدم

سر جایش خوابیده،  به اتاق دانیال سرك کشیدم که دیدم. بود و از رضا ودانیال هم خبري نبود
کردم، دیدم تشکی پهن  وقتی درب اتاق خواب بعدي را باز. به اتاق دیگر رفتم اونجا هم نبود

 :نشستم و گفتم کنارش. کرده و خوابیده، بهت زده جلو رفتم، چشمهایش باز بود

 جا خوابیدي؟رضا پس چرا این _

 :با بی تفاوتی جواب داد

 باید کجا می خوابیدم؟ پس _

 :پوزخندي زد و ادامه داد

 خوابیدم؟ کنار تو باید می _

 :بغضم را فرو خوردم و گفتم

 یعنی این قدر از من متنفري؟ _

 :چشم دوخت و جواب داد به سقف

 .نه متنفر نیستم، نمی خوام بد عادت بشم _

 :اشتم و گفتمسینه اش گذ سرم را روي

 رضا اینطوري می خواي منو شکنجه بدي؟ _

می ذاري شکنجه؟ ولی اگه یادت باشه من بهت گفته بودم من دلم مرده، پس  تو اسم اینو _
حاال هم پاشو برو بگیر بخواب چون من فردا صبح زود باید . محبت ازم داشته باشی نباید انتظار

 .دو تا وقت عمل دارم برم،
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 :بزنم دستش را روي لبم گذاشت و گفت تا خواستم حرفی

 .خواهش می کنم ادامه نده، نمی خوام اول هفته با افکار پریشون به اتاق عمل برم _

 :چشماش خیره شدم، لبخند کمرنگی زد و گفت به

فقط نمی خوام دوباره بیش از این خراب و در به در  اینجوري نگام نکن من کینه اي نیستم، _
 .نباید به خاطر دل خودم اونو هم فدا کنم از داره، مندانیال بهم نی. بشم

 :دستی بر سرم کشید و گفت

 .برو بگیر بخواب، تا من هم بخوابم حاال پاشو _

 :صورتم را نزدیک بردم، سپس گفتم

 .سازي می خواي بزنی من حرفی ندارم، شب بخیر باشه هر _

 .شب تو هم بخیر _

مام می آمد چشم باز کردم و براي آماده کردن صداي شر شر آب که از ح روز بعد باز به
وقتی به آشپزخانه پا گذاشتم خانم جوانی هم آنجا . رختخواب بیرون آمدم صبحانه اش سریع از

 .سالم کردم با حیرت. بود

 :رویش را برگرداند و لبخند زنان سالم کرد و گفت

 .شدید، من می خواستم صبحانه آقا رو آماده کنم شما چرا بیدار _

به . خیال خودم بی بی خانم را پیرزنی به تصویر می کشیدم تازه متوجه شدم کیه چون من توي
 :رویش لبخند زدم و گفتم

 .نه خودم آماده می کنم _

وقتی رضا . صبحانه را چیدم بعد از شستن دست و صورتم دوباره به آشپزخانه برگشتم و میز
توي چشماش هویدا بود، لبخند  رضایت ازحاضر و آماده به آشپزخانه آمد، در حالیکه برق 

 :زنان تعارف کرد و گفت

 تو چرا زحمت کشیدي؟_
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 :در گوشش زمزمه کنان گفتم آهسته

 .نترس بد عادت نمی شی_

 :اون هم آهسته جواب داد

 .اگر شدم مجبوري تا آخر عمرت بهم سرویس بدي _

 :لقمه اي برایش گرفتم و گفتم

 .گیري من با کمال میل قبول می کنماگه تو به دست پخت من ایراد ن _

 :گفت خنده اي کرد و

حرصت رو در  هنوز بابت اون روز ازم دلخوري؟ ولی باید اقرار کنم اون روز به خاطر اینکه _
 .بیارم اونطوري گفتم چون خدایی دست پختت حرف نداره

 :صورتم را نزدیک صورتش بردم و گفتم

 .مرسی _

 :رد، من هم با بی تفاوتی شونه باال انداختم و زمزمه کنان گفتماشاره ک با ابرو به بی بی خانم

 .کنم شوهرمی، کار خالفی که نمی کنم چیکار _

 :خندید و گفت

 .برنمی آیم هر کاري خواستی بکن من هیچ وقت از پس زبون تو _

من هم بالفاصله از جایم بلند شدم و تا .شد بعد از خوردن صبحانه مفصلی از روي صندلی بلند
 .جلوي در بدرقه اش کردم

جلوي .رضا، من هم به اتاقم رفتم تا وسایلم را جا به جا کنم که بی بی خانم هم آمد بعد از رفتن
 :ایستاده بود، نگاهش کردم و گفتم در

 کاري داشتی؟ _

 .کنم اگه اجازه بدین من جا به جا _

 :خنده کنان گفتم
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 کنم؟ یکاراگه تو همه کارها رو بخواي انجام بدي پس من چ _

 .همون کاري که عروس هاي دیگه انجام می دن _

 :و گفتم با تعجب ابرویم را باال بردم

 .حاال چرا اونجا ایستادي بیا تو_

 :داخل آمد و گفت چون متوجه حیرتم شد، لبخند زنان

 .عروس هاي دیگه عزیز خانم دست به سیاه و سفید نمی زنن _

 :تعجب پرسیدم با

 کی عروس ها هم می ري؟مگه تو خونه اون ی _

رو وقتی باغ می اومدن یا موقعی که تو خونه عزیز خانم مراسمی بود  نه خانم، من همشون _
 .من توي باغ حاج آقا باغبونی می کنه آخر پدر. می دیدم

 :لبخند زنان نگاهش کردم و گفتم

 خیلی وقته رضا رو می شناسی؟ تو پس _

 .اومدن دنیا بله من پنج سال داشتم که آقا رضا به _

 :گفتم یک دفعه خنده ام گرفت، وقتی حیرتش را دیدم، در حالیکه می خندیدم

 .سالته راستش من فکر می کردم تو خیلی پیر باید باشی ، ولی همه اش سی و شش _

 :اون هم خندید و گفت

غریب روي بچه ها شون زیاد می  به خاطر اسمم، قدیمی ها از این اسم هاي عجیب و _
 .ی بی خانم اسم مادر بزرگمهب.ذاشتن

 :احتیاط پرسیدم نگاهش کردم و با

 پی تو منیر رو هم می شناسی؟ _

 بله_

 :گفتم دستش را گرفتم و



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ۵٨٩ صفحھ

 می شه یه خورده در موردش برام بگی؟ _

 :با ناراحتی گفتم .سرش را پایین انداخت و حرفی نزد

 رضا ازت خواسته؟ _

 :گفت سرش را باال گرفت و به صورتم چشم دوخت و

بشن  من دوست ندارم آقا رضا از دست من دلخور. از دست من ناراحت نشید تو رو خدا _
  .براي همین

 :به گرمی دستش را فشار داد و گفتم

 .را تدبیري نیست نه تو چه گناهی داري، خود کرده _

 :با مهربانی به صورتم نگاه کرد و گفت

 .خیلی دوست داره بدونید که آقا رضا ، شما رو فقط خانم جان اینو _

 :خوشحال گفتم

 .من خانم نگو، یاسی صدام کن من از این الفاظ خوشم نمی آید خواهش می کنم به _

 :داد شاد و خندان جواب

ایشون می خوان  فهمیدم چون من وقتی . بیخود نبود که آقا رضا از اخالقتون تعریف میکرد _
 :گفت ی آقا رضا بهمدوباره ازدواج کنن، می خواستم دیگه اینجا نیام ول

خوبی  خیالت راحت باشه خانم اخالقش طوري نیست که معذب بشی، وقتی بیاد اینجا همدم
 .برات می شه

 :اخم تصنعی کردم و گفتم

 ازدواج نکردي که تنهاي؟ باز که گفتی خانم، ببینم تو خودت _

 :الیه اي از غم صورتش را پوشاند و با بغض جواب داد

 دار نمی شدم شوهرم سرم هوو آورد و من نتونستم تحمل کنم و دوبارهچرا، ولی چون بچه  _

آقا  از اونوقت دیگه تنها شدم و با کسی زیاد دم خور نمی شدم، تا اینکه.برگشتم خونه پدرم
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 .کنم رضا با دانیال برگشتن و من وقتی فهمیدم داوطلب شدم که ازش نگهداري

 :دستانش را گرفتم و گفتم

 .کنی، البته اگه منو الیق بدونی ی تونی روي دوستی من حساباز این به بعد م _

 :لبش را گاز گرفت و گفت

 .اي واي خانم_

چون کار جا به جا کردن وسایل هم تمام شده بود . چپ نگاهش کردم و هر دو خندیدیم چپ
 :اتاق بیرون رفتیم و رو به بی بی خانم گفتم از

 .به دانیال می زنم یه سري تو براي نهار برنج خیس کن، من هم _

 .چشم یاسی جان _

اون هم بیدار شده، چون جایش خشک بود، بعد از بردن به  وقتی به اتاق دانیال رفتم، دیدم
 :بی بی خانم با دیدنمان جلو آمد و گفت. آشپزخانه بردمش دستشویی، براي دادن صبحانه به

 .دستشویی بدین تا من ببرمش _

 .مرسی خودم بردم _

 .آقا منو بیرون می کنه گر اینطوري باشه که به هفته نرسیدهاي واي، ا _

 :خنده کنان گفتم

اگه دیدیم تو کارمون فضولی می کنه می فرستیمش  کارهاي خونه چه ربطی به آقا داره، _
 .خونه منیر جونش

منیر، قیافه ام تغییر کرد، بی بی خانم چند لحظه اي با حیرت به صورتم ذل  چون با آوردن اسم
 .دفعه زد زیر خنده و زیر لب چیزي گفت که من متوجه نشدم سپس یک زد،

دانیال، کمی باهاش بازي کردم و بعد براي آماده کردن نهار خودم به  بعد از دادن صبحانه
 :به بی بی خانم گفتم آشپزخانه رفتم و

 .مواظب دانیال باش بی بی خانم اگه زحمتی نیست تا من نهار آماده می کنم تو _
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 ...آخه: فتتا گ

 :نگذاشتم ادامه بده و گفتم

 .نداریم، بگو چشم آخه، ماخه _

به ساعتم انداختم  بعد از آماده شدن غذا نگاهی. چشمی گفت و خوشحال پیش دانیال رفت
خانم و دانیال غذا  چون مشخص نبود رضا چه ساعتی برمی گرده، براي بی بی. نزدیک ظهر بود

بعد . به خانه برگشت ساعت دو و نیم بود که رضا خسته. مکشیدم و خودم منتظر آمدن رضا شد
 :از عوض کردن لباسش گفت

 .نمازم رو بخونم یاسی تا تو غذا رو گرم کنی، من هم _

 .به روي چشم _

دقایقی بعد رضا هم آمد، با دیدن . چیدم به آشپزخانه رفتم و غذا رو گرم کرده و روي میز
 :بشقابها لبخند زنان گفت

 ي؟نخورد تو _

 .نه منتظر تو بودم _

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 .تنهایی غذا خوردن مزه نمی ده لطف کردي، چون _

 :به صورت خسته اش نگاهی انداختم و گفتم

 هستی؟ خسته _

 .اوهوم، دو تا عمل پیوند کلیه داشتم _

 رضا نمی ترسی؟ _

 :و گفت خنده اي کرد

دوست داري یه  .به مرور زمان عادت کردم نه از چی، اوایل یه خورده برام سخت بود ولی _
 روز هم تو رو با خودم ببرم؟
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 :با ناراحتی گفتم

 .گوسفند حالم بد می شه چه برسه دل و روده آدما رو ببینم من از دیدن خون _

 :نوازش کرد و گفت با پشت دستش صورتمو

که نمی تونی مقوله نشو  شوخی کردم، می دونم تو دل گنده نیستی حاال دیگه وارد این _
 .غذاتو بخوري

خودم هم خوابم می آمد به اتاقم رفتم که دیدم رضا  بعد از خوردن نهار دانیال را خواباندم، چون
سرش را نوازش می کردم که مست . متحیر کنارش دراز کشیدم هم اونجا خوابیده، خوشحال اما
 :خوشحالی گفتم با. خواب چشماشو باز کرد

 تصمیمت عوض شد؟ _

 :باال انداخت و گفت ابرویی

ولی دوست هم ندارم کسی از رابطه ما چیزي بدونه براي همین ظهرها مزاحم  نه عوض نشده _
 .شم تو می

 :با ناراحتی و حرص پتو را روي سرش کشیدم و گفتم

 .شدي رضا خیلی کینه توز_

 :در حالیکه می خندید پتو را از روي سرش پایین کشید و جواب داد

 ...همزیستی اجباري اینه، یا باید تحمل کنی یاعاقبت  عزیزم، _

 :گفتم دستم را روي دهانش گذاشتم و

 .نمی خواد دیگه ادامه بدي، من غلط کردم که بهت حرفی زدم بگیر بخواب _

 با حرص چشمامو بستم، لحظاتی که گذشت نتوانستم بی تفاوت باشم براي همین در حالیکه و

 وقتی بیدار شدم رضا به مطب رفته بود و.ام غلبه کردسرش را نوازش می کردم خواب بر چشم

تنها  ساعتی بعد هم بی بی خانم به منزل خواهرش که شبها اونجا می ماند رفت و من و دانیال
. کردم در دل خدا را شکر کردم که به تنها ماندن عادت کرده بودم وگرنه دق می. ماندیم
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رضا هم از  ساعت ده بود که.منتظر آمدن رضا شدمساعت هفت شام دانیال را دادم و خودم باز 
انداخت و  نگاهی به شماره.ساعتی از آمدنش نگذشته بود که تلفنش زنگ زد. مطب برگشت

 :گفت بعد به سمت سالن رفت، گوشهامو تیز کردم، بعد از سالم و احوالپرسی

 چه عجب زنگ زدي؟ _

_ 
 .ه بر نمی گردمدیگ و زن عمو هم گفتم، من به هیچ وجه من به عمو _

کردم که رضا خنده اي  از حرفهاش فهمیدم منیر پشت خط، براي همین همه حواسم را جمع
 :کرد و گفت

 .مادر می خواد چی بهتر از این نه چه مشکلی من از خدامه، به هر جهت دانیال هم _

_ 
 .چشم یعنی تا آخر شهریور بر می گردي، قدمت روي _

فرو می  از ناراحتی فقط ناخنهامو تو گوشت دستم. بس شدتا اینو گفت نفس تو سینه ام ح
شاد و  وقتی خداحافظی کرد و به هال آمد سرم را باال گرفتم و نگاهش کردم، خیلی. کردم

 :رو به رویم نشست و نفس عمیقی کشید و گفت. خوشحال به نظر می رسید

       .شکرت خدایا_

چند دقیقه اي که  .تماشاي تلویزیون کردم براي اینکه پی به دل عزادارم نبره خودمو مشغول
 :گذشت گفت

  می شه خواهش کنم برام چایی بیاري؟_

خواستم سر جاي خودم بروم که دستمو گرفت و در . شدم و برایش چایی آوردم از جایم بلند
 :نشاند و سرش را روي شانه ام گذاشت چند دقیقه اي که گذشت آرام گفت کنار خودش

هر تلفن اینطوري به هم بریزي و اخم و تخم کنی اعصاب من هم داغون می  باشه با اگه قرار _
 .دوست دارم وقتی به خونه می آم به آرامش برسم شه، من
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 :پرسیدم سرم را به سرش تکیه دادم و آهسته

 رضا اگه اون بیاد منو طالق می دي؟ _

 :شد و گفت سرش را بلند کرد و به چشمام خیره

باشه؟ من این کار  ي که حاال طالق گرفتنت هم به اجبار و دست منمگه تو به اجبار زنم شد
 .رو نمی کنم ولی تو خودت زود خست می شی و می ري

 :کردم و گفتم ملتمسانه نگاهش

جوري می  رضا، جون هر کسی که دوست داري این قدر این جمله رو تکرار نکن این _
 .روحیه مو تضعیف کنی یا عذابم بدي خواي 

 :گفت کوت کرد سپسچند لحظه س

 !یاسی تو حاضري تحت هر شرایطی کنار من باشی؟ _

 :تکان دادم که دوباره به حرف آمد و گفت سرم را به نشانه مثبت

 شدن نیستم؟ حتی اگه بدونی من دیگه قادر به بچه دار _

 :متحیر پرسیدم

 یعنی چی؟ مگه دانیال پسر تو نیست؟ _

 :ناراحت جواب دادتغییر کرده و غمگین و  حالت صورتش

مرور زمان متوجه معلولیتش شدیم و بعد از کلی  چرا ولی بعد از به دنیا آمدنش وقتی به _
اینکه بچه هاي بعدي مون هم معلول باشن،  تست و آزمایش دکتر بهمون گفت که احتمال

 به زندگیمون دلگرم بشه و زندگیمون تداوم منیر خیلی افسرده شد و من براي اینکه. زیاده
یک عمل کوچیک براي همیشه قید بچه دار شدن  داشته باشه با میل و رضاي خودم رفتم و با

 شدن محروم بشی؟ حاال تو حاضري یک عمر از لذت مادر. رو زدم

خودم حاکم شده و به  سپس بر. شوکه شده و مات و مبهوت چند لحظه اي خیره نگاهش کردم
 :تصنعی جواب دادم با بی تفاوتی و شادي زور بغضم را فرو خوردم و نفس عمیقی کشیده و
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 چی بهتر از این؟ .چرا نمی تونم، خودت که می دونی من زیاد از بچه خوشم نمی آید _

 :آه بلندي کشید و گفت

 .آره می دونم _

چنگ انداخته بود و با هر تلنگري ممکن بود فرو بریزد، به اتاق پناه بردم  چون بغض بر گلویم
جلوي پنجره رفته و . بر روح زخم خورده ام مرهمی شده و تسکینش دهم و تنهایی تا در خلوت

 با اینکه به خاطر نا مناسب. کردم، خنکی با همانند شالق بر گونه هایم نواخته می شد بازش

. ببرم بودن لباسم لرزم گرفته بود ولی نمی توانستم از آنجا دل بکنم و به رختخواب گرم پناه
بود و  پشت سرم ایستاده.گرمی دستی را روي بازویم حس کردم پس از گذشت لحظاتی دراز،

خودش فشرد و  با دیدن تن یخ زده ام، فورا دستش را جلو برد و پنجره را بست و بعد منو به
 :نجوا کنان گفت

 فکر نمی کنی با این لباس سرما می خوري؟ _

 :صورتم، صورتش را لمس کرده و گفتم با

 .ولی می ارزید _

 !یاسی؟ _

 .جانم _

 .یادت باشه هیچ وقت نمی تونی دروغگوي خوبی باشی _

 :طرفش برگشتم و متعجب نگاهش کردم که ادامه داد حلقه دستهایش را باز کردم و به

 .که برات مهم نیست تو ناراحت شدي ولی وانمود کردي _

ه هام باشم از خیلی از خواست درسته ولی از خودت هم یاد گرفتم که براي اینکه در کنارت _
 .باید بگذرم

 :لبخندي زدم و گفتم

 .خود گذشتن عشق یعنی از _
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 :بلندم کرد و روي تخت گذاشت و پتو را رویم کشید و گفت

 .فداکار بگیر بخواب پس خانم _

 :با اخم جواب دادم

 می خواي منو بخوابونی؟ رضا مگه من مریضم که از این وقت شب _

 :خندید و گفت

 .بخوابم دارم می رممی تونی نخوابی ولی من  _

 مگه فردا عمل داري که از االن می خواي بخوابی؟ _

 :دستشویی می رفت جواب داد در حالی که به سمت

 .می گردم نه، فقط براي ویزیتشون یه سر می رم بیمارستان و بر _

برگشتم دوباره به اتاق  .سریع از تخت پایین پریدم و بیرون رفتم که دیدم دانیال را هم خوابانده
. روي تخت دراز کشیدم و درب را قفل کرده و کلیدش را در زیر تشک تخت پنهان کردم و

اخمی . بودنش شد وقتی بیرون آمد به سمت درب رفت و با چرخاندن دستگیره متوجه قفل
 :کرده و گفت

 کجاست؟ چرا درب رو قفل کردي؟ این اداها چیه؟ کلید _

که باز جمله اش  شعر و ترانه اي را برایش زمزمه کردم به جاي اینکه جوابی بدهم لبخند زنان
گشتن لبه تخت  بعد از کلی. را تکرار کرد چون جوابی نشنید خودش به دنبال کلید گشت

 :نشست و گفت

 یاسی این بچه بازي ها چیه؟ _

 :دادم خنده کنان جواب

 .خودت وادارم کردي _

 یعنی می خواي خودتو به زور تحمیلم کنی؟ _

 :دم و گفتمز چشمکی
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 .بله _

 :دندان هایش را به هم فشرد و با عصبانیت گفت

خداي نکرده اگه حال یکی از مریضها بد بشه و تماس بگیرن . موبایلم تو هال مونده یاسی _
 .نمی شم متوجه

 :خونسرد جواب دادم

 .گیرین مطمئنم تلفن خونه رو هم دارن پس با خونه تماس می _

 :عصبانی تر از قبل گفت

 یاسی؟ _

 .جانم _

 .نکن با اعصاب من بازي _

 :روي تخت خواباندمش و جواب دادم

باهاش بازي کنم؟ در ضمن بگیر بخواب و بیخودي  مگه اعصاب تو اسباب بازي که بخوام _
 .گفته داري برام ناز می کنی هم داد و بیداد راه ننداز چون امید بهم

 :کمی از عصبانیتش کاسته شد و گفت

 .رده، این حرفها رو براي دل خوش کردن تو گفتهک امید غلط _

 :نوازشش کردم و گفته

 .خیلی لطف کرده چون باعث تقویت روحیه من شده اتفاقا _

 .نمی توانست و از این دنده به اون دنده می غلتید پشتش را به من کرد و خوابید، ولی

 :خنده کنان گفتم

 خواي برم برات گوشت کوب بیارم؟ رضا می _

 :پرسیدمتعجب 

 چیکار؟ گوشت کوب رو می خوام _
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 .که باهاش بکوبی روي احساست تا سر کشی نکنه _

 :بردم و زمزمه کردم بعد صورتمو نزدیک گوشش

 .نترس بد عادت نمی شی و من هم برداشت بدي نمی کنم _

 :چشماي پر تمنایش نگاهم کرد و پرسید با

 چه برداشت بدي؟ _

 :جواب دادم در حالیکه می خندیدم

من اینو به حساب  رضا تو هر چقدر هم که از من بدت بیاد ولی باید به نیازت پاسخ بدي و _
 .عالقه تو نمی ذارم

 :موذیانه خندید و گفت

 .نبازهامو تو وجودم خفه کردم ولی من همه _

 :با سماجت جواب دادم

 .نکردم ولی من خفه _

 :صورتش را نزدیک صورتم آورد و گفت

  .وپس فقط به خاطر ت _

با دست  . صبح با صداي زنگ ساعت چشم باز کردم و با یک دستم روي بر ساعت کوبیدم
 .دیگرم بازوي رضا را گرفتم و تکانی داده و صدایش کردم

 .ساعت نه رضا، رضا پاشو _

 :خواب آلود جواب داد

 .بخوابم یاسی خیلی خوابم می آد، بذار یه خورده دیگه _

 :نیم خیز شدم و گفتم

 .تنبلی نکن رضا پاشو_

 :گفت دستم را گرفت و
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 مگه چند ساعته خوابیدیم؟. بیا تو هم بخواب _

 :خنده کنان گفتم

 .من هم دیگه خوابم نمی آید، االن دانیال هم بیدار شده. بهانه نیار پاشو رضا_

 .خیل خوابم می آد، لطفا منو ساعت یازده بیدارکن ولی من _

 .انم و دانیال از آشپزخانه می آمدبی خ وقتی از اتاق بیرون رفتم صداي بی

 .صبح بخیر گفت پیششان رفتم، بی بی خانم فورا سالم کرد و

 .سالم صبح شما هم بخیر _

 :گفتم دستی روي سر دانیال کشیدم و

 دانیال جان خوبی؟ _

 :در حالیکه به رویم لبخند می زد گفت

 .بله _

 :کنارش نشستم و برایش لقمه گرفتم که بی بی خانم گفت

 خورید؟ شما صبحانه نمی _

 .نه من منتظر رضا می شم، فقط برام یک لیوان شیر گرم کن _

شیر یک ساعتی با دانیال سرگرم شدم و بعد براي آماده کردن غذا به آشپزخانه  بعد از خوردن
 جاي ساعت یازده، دوازده و نیم، دانیال رو بغل کرده و باالي سر رضا رفتم و با ناز و به. رفتم

   .خمیازه کشان سالم کرد. بیدارش کردم نوازش

 :با دیدن خمیازه هایش گفتم

 .هنوز سیر نشدي؟ پاشو نهاره رضا _

 :بویی کشید و گفت

 کنی؟ داري غذا درست می _

 :صورتمو نزدیک بردم و گفتم
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 .نهارمونو بخوریم غذا آماده است، پاشو یه دوش بگیر بیا _

 :دستش را الي موهایم فرو کرد و گفت

 .نکنه، توي این سه روزه خونه روح گرفته انم، خانما دستت دردخ _

 :خنده کنان پرسیدم

 تو چی؟ _

 :و گفت خندید

 .من برم دوش بگیرم، هم روح می گیرم هم جون _

 :اخمی کردم و گفتم

 .رضا خیلی لوسی _

 :قبل از اینکه درب حمام را ببندد خنده کنان جواب داد

 .شماستخانم، این نهایت لطف  مرسی _

تا زمانی که . هم یکراست به مطب برود ساعتی بعد از نهار رضا به بیمارستان رفت، تا از آنجا
شد گذشت زمان را حس نکنم ولی بعد از  بی بی خانم کنارم بود هم صحبتی با اون باعث می

 .گذشت رفتنش که تنها می شدم زمان به کندي می

حق بیرون . کنم کنم یا تلفنی با این و آن صحبتچقدر می توانستم خودم را با دانیال سرگرم 
می دانستم بنا به . شدن رفتن را هم نداشتم، حتی عزیز و پیمانه هم تلفنی احوالمان را جویا می

 .درخواست رضا این کار را انجام می دهند

لیال تلفن کرده و اطالع داد که ساعتی بعد به دیدنم خواهد آمد و من با  عصر روز چهار شنبه
قبل از آمدن لیال، میوه . خواستم تا موقع آمدن سر راهش برایم بوم و رنگ بخرد وشحالی ازشخ

 وقتی درب را به روي لیال باز کردم چشمم به فریبا و خانم مسلمی افتاد. را آماده کردم و چایی

را  آنها شب قبل از تهران برگشته بودند، فورا حال مامان و نیلوفر. و شادیم چند برابر شد
 :پرسیدم که خانم مسلمی جواب داد
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حتما بعد از امتحانهاي نیلوفر چند روزي  نگران نباش هر دوشون خوبند و مامان می گفت، _
 می آن اینجا

 :خوشحال شدم و این بار نوبت خانم مسلمی بود که پرسید از شنیدن این خبر بی نهایت

 کنی؟ با دکتر رابطه تون چطوره؟ یاسی جون، تو چیکار می _

 :لبخند زنان جواب دادم

 .نداریم خوبه، فعال که مشکلی _

 .خدا رو شکر _

 :پشت سر من آمد و آرام پرسد وقتی براي آوردن چایی دوباره به آشپزخانه رفتم لیال هم

 یاسی، دکتر اذیتت نمی کنه؟ _

در اوج شادي و خوشحالی یک دفعه می بینی جنی شد و . اش تمامی نداره چرا، نیش و کنایه _
 .ساعتها حالم گرفته می شه چنان نیشی زد که

 :لیال ناراحت گفت

 کشی؟ آخی بمیرم برات، خیلی سختی می _

کردم دست  چیکار کنم، باید تحمل کنم چون می دونم بعد از مدتی که اعتمادش رو جلب _
 .از سرم بر می داره

کنارم نشسته و سپس  آنها ساعتی در. رفتیم استکان ها را در سینی چیده و با هم به پذیرایی
برایم خریده بود به اتاق بردم تا از دید رضا پنهان  بعد از رفتنشان، وسایلی را که لیال. رفتند

 .بگیرد بماند چون می ترسیدم ایرادي

هفته خونه نشینی  روز بعد وقتی از خواب بیدار شدم، انرژي مضاعفی داشتم چرا که بعد از یک
آماده شد، منتظر شدم  نزدیک ظهر وقتی رضا. نه پا بگذارممی خواستم به بیرون از محیط خو

. خالی هم نکرد که به من هم حرفی بزند ولی افسوس که رضا حتی یک تعارف خشک و
 :دانیال را آماده کرد و رو به من گفت
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 نداري؟ ما داریم می ریم، کاري _

 :به زور جلوي ریزش اشکامو گرفتم و گفتم

 .نه، برید به سالمت _

 :تنها شدم، زار زار گریستم ولی بعد به خودم دلداري داده و گفتم وقتی

ماتم گرفتی، بلند شو و خودتو سرگرم کن چوناین طوري زود خسته شده و  بی عرضه، چرا _
 .آیی از پا در می

اونقدر  .بعد از شستن دست و صورتم، صفایی به صورتم دادم و به سراغ بوم و رنگ رفتم
دل ضعفه ام،  حتی فرصت غذا پختن را نداشتم و با یک لیوان شیر به دادشده بودم که   سرگرم 
موقع . کار بکشم ولی گهگاهی به پنجره نگاه می کردم، تا قبل از آمدن رضا دست از. رفتم

روي تخت دراز کشیدم  غروب، از بس که سر پا ایستادم خسته شده بودم، به اتاق خواب رفته و
 :م باز کردم که می گفتو با صدا و دستاي گرم رضا چش

 .حوصله ام سر رفت. یاسی پاشو یاسی، _

 :به زور جلوي زبانم را گرفتم و گفتم

 وقته اومدین؟ مگه خیلی _

 !دو ساعتی می شه، نهار نخوردي؟ _

 :گفتم به چشماش خیره شدم و

 نه چطور؟ تو گرسنه ات شده؟ _

 :صورتش را جلو آورد و گفت

 م می پرسم، چرا نخوردي؟غذایی روي گاز ندید نه، چون _

 :کردم و گفتم لبخند زنان دستامو دور گردنش حلقه

 .چون تنهایی مزه نمی ده _

 :صورتمو نوازش کرد و گفت
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 .تا شاممون یخ نکرده بخوریم پس پاشو _

 :با تعجب پرسیدم

 مگه شام درست کردي؟ _

 :گفت خندید و

    .موقعهاست چیه؟ براي این جورنه بابا من از این هنرا ندارم، پس رستوران براي  _

رضا انتظار ناراحتی و اخم منو داشت ولی .رفتیم بعد دستم را گرفت و با هم براي خوردن شام
روز . نیاوردم و با رویی گشاده در کنارش نشستم من بر عکس خیال اون اصال به روي خودم
باره همراه دانیال شال و بعد از خوردن صبحانه، رضا دو بعد نزدیک ظهر از خواب بیدار شدیم و

عمویش یعنی پدر خانمش رفت و من چون روزهاي پنجشنبه و  کاله کرده و این بار به خانه
بعد از رفتن اونها دوباره سراغ بومم رفتم و غروب . باز تنها ماندم جمعه بی بی خانم هم نمی آمد

لبخند زنان . برگشتنددست از کار کشیدم، پاي تلویزیون نشسته بودم که  قبل از اومدن آنها
 :پرسیدم

 خوش گذشت؟ _

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 ره؟ حوصله ات سر نمی! خیلی، به تو چی؟ _

 :خیلی عادي جواب دادم

 .نه براي چی حوصله ام سر بره، عادت دارم _

 :پرسید متحیر

 .حتما لیال اینجا بوده _

 :چونه اش را گرفتم و گفتم

 نکنه چون آه و ناله نمی کنم ناراحتی؟. بودمتنهاي تنها  نه عزیزم، _

 :فرستاد و گفت نفسی از سینه اش بیرون

می سوزه و به هر جهت  نه، به خاطر این برنامه هفتگی ما تو هم تنها می مونی و دلم برات _
 .من هم معذب می شم



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ۶٠۴ صفحھ

 :دستم را روي لبش گذاشتم و گفتم

 .برنامه تو بهم بریزينباش، تو که نمی تونی به خاطر یه پرستار  معذب_

 :گرفت و به صورتم خیره شد و جوابی نداد و من توي دلم گفتم لبش را به دندان

کردي با این کار می تونی منو عذاب بدي، نه جونم، من صبر و  آره جون خودت فکر _
 .تحملم زیاده

قلم مویی  بردم وروزهاي بعد، بعد از ظهر که تنها می شدم ، دانیال را هم با خودم به اتاق می  از
دانیال  از بابت. به دستش می دادم و اون هم با خط خطی کردن سر خودش را گرم می کرد
باز در . رضا نزند به  خیالم راحت بود ولی به بی بی خانم هم سپرده بودم تا حرفی در این مورد 

ی به دیدنم ملیحه، یک ساعت طول هفته اغلب تنها می ماندم و فقط وسط هفته عزیز و پیمانه با
 .می آمدند و می رفتند

با دانیال به خونه عزیز و پدر خانمش می رفت، تا غروب  روز پنجشنبه و جمعه همین که رضا
مشغول به کار می شدم و موقعی که می آمدن گشاده رویی ام  موزیک مالیمی می گذاشتم و
 .گذاشت در بهت و حیرتش باقی می

عصر . رفته باشم بدون اینکه لحظه اي از خونه بیرون دو هفته هم به این ترتیب سپري کردم،
توانستم منتظر آمدن  روز یکشنبه بی بی خانم تازه رفته بود که کمر دردم شروع شد، چون نمی

بیرون رفتم، نه آدرس داروخانه  رضا باشم دانیال رو هم بغل کرده و بعد از پانزده روز از خونه
افتادم تا هر کدام که سر راهم قرار داشت،  اصلی به راهو نه سوپر را می دانستم و در خیابان 
بعد از طی مسافت زیادي باالخره چشمم به سوپري  .مایحتاجم را خریده و به خانه باز گردم
چون مسیر مستقیمی بود، سوار تاکسی شدم و سر کوچه هم  افتاد، فورا خریدم را انجام داده و

. بریده بود، طوري که حوصله غذا پختن را هم نداشتم امانم را درد. پیاده شده و به خونه رفتم
براي شام هم . را هم آورده و ازش خواسته بودم تا خودش مشغول بشود اسباب بازي هاي دانیال
که خانمی جواب داد، خیال کردم اشتباه گرفتم و مجددا شماره اش را  به رضا تلفن کردم
 :متعجب گفتم. شخص جواب داد گرفتم که باز همان

اشتباه گرفتم و هر بار شما جواب می  ببخشید من با دکتر محمدي کار داشتم ولی مثل اینکه _
 دید؟
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شلوغه براي همین از من خواستن جواب بدم، شما  نه خانم درست گرفتید، ایشون سرشون _
 خانمه؟

 :با غرور جواب دادم

 .خانمشون هستم من _

 :سریع گفت

 تون خوبه؟ببخشید خانم دکتر نشناختمتون، حال _

 مرسی، می تونم با دکتر صحبت کنم؟ _

 .بله، بله _

 :بعد از سالم گفتم و لحظه اي بعد رضا جواب داد،

 رضا می شه اومدنی براي شاممون چیزي بخري؟ _

 :داد خیلی سرد جواب

 بله، کاري نداري؟ _

 :به سستی گفتم

 .نه _

هم ریخته بود و این حرکت همین طوري هم اعصابم به . قطع کرد بدون خداحافظی گوشی را
اونقدر حالم بد بود که حوصله فکر کردن به این مسئله را نداشتم و  رضا تشدیدش کرد، ولی
حول و حوش ساعت ده بود که رضا از . معده درد امانم را بریده بود دل درد و کمر درد و

 :رسیدن با ابروهاي گره کرده و با صداي نسبتا بلند گفت مطب برگشت، به محض

 حق نداري تنهایی بیرون بري؟ مگه من بهت نگفته بودم _

 :مات و مبهوت نگاهش کردم و گفتم

 فهمیدي؟ تو از کجا _

 :با عصبانیت جواب داد

 مگه من باهات شرط نکرده بودم؟ زنگ زدم و سرکار به تلفن جواب ندادي؟ببینم _

 :ناله کنان در حالیکه اشکم سرازیر شد گفتم

 ید شرط کرده بودي که دیگه حق ندارم عادت بشم؟چرا ولی یادم نمی آ _
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 :جمله، شل و وارفته گفت با شنیدن این

 چی؟ _

من به . باشی فکر جنگ و دعوا راه انداختنی به جاي اینکه نگران حالم. همونی که شنیدي _
رفتم و گشتم تا تونستم یه سوپر مارکت پیدا  خاطر گیرهاي بیخودي توي بی انصاف کلی راه

 .میرم براي همین دارم از کمر درد میکنم 

 :شرمگین کنارم نشست و اشکامو پاك کرد و گفت

 .اصال حواسم نبود .معذرت می خوام، ببخشید _

دلیلی نداشت که بیام و  آخه رضا من اگه ریگی به کفشم بود یا دنبال کارهاي دیگه بودم _
ادا و اصول در نیاره و قصد به  می رفتم سراغ یکی دیگه که این همه. خودمو با تو درگیر کنم

 .صالبه کشیدن منو نداشته باشه

 :گفت لبخندي زد و

 یعنی من این قدر بدم، این همه اذیتت می کنم؟ _

 :دادم خنده کنان جواب

زهر آلود  عین شمشیر اگه صدام در نمی آید دلیل خوب بودنت نیست، بعضی موقعها زبونت _
 .می مونه که جیگرمو به آتیش می کشه

 :گفت صورتش را نزدیک آورد و بعد

 منو می بخشی؟ باز هم معذرت می خوام و سعی می کنم از این به بعد پسر خوبی باشم، حاال _

 :گفتم حبتش خیره شدم وبا م صورتش را میان دستانم گرفتم و به چشماي 

 .مگه می تونم، تو عزیز منی _

 .مرسی _

  

آماده کنم ولی  اجازه نمی داد غذا رو هم خودمتا دو روز، اخالقش خوب و مهربان بود حتی 
کردن و حرف  بعد از کلی خوش و بش. چهارشنبه شب که به خونه اومد باز منیر تلفن کرد

. روي خودم نیاوردم زدن از اتاق بیرون آمد، قیافه اش درهم بود با اینکه دلخور شدم ولی به
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بخیري گفت و به  و سپس شبساعتی که گذشت رضا مثل هر شب اول دانیال را خواباند 
. خوابیدن می رفتیم هاج و واج نگاهش کردم چون هر شب با هم براي. طرف اتاق خواب رفت

بود که به هال آمد  نزدیک ساعت دو و نیم. از حرصم جدولی برداشتم وخودمو سرگرم کردم
 :و با اخم گفت

 تو خیال خوابیدن نداري؟ _

 :گفتم انداختم و لبخند زنان ابرویم را باال

 نه خوابم نمی آید، چطور مگه؟ _

 .می آد ولی من خوابم  _

 :خندیدم و گفتم

 می آد؟ مگه این چند ساعته را نخوابیده بودي که االن خوابت _

 :با حرص جواب داد

 مگه نور چراغ می ذاره؟ _

 :هال را خاموش کرده و در حالیکه به سمت آشپزخانه می رفتم گفت فورا بلند شدم و چراغ

 .بخواب حاال برو بگیر _

کنفش کرده  از بهم کوبیدن درب اتاق می د میزان عصبانیتش را تخمین زد، از اینکه حسابی
سراغم  یک ساعتی که گذشت خواب به. بودم سرمست شده و با انرژي به حل جدول پرداختم

را شیر  یک لیوان شیر براي خودم ریخته و به اتاق رفتم، آهسته روي تخت نشستم تا. آمد
کردم و  متعجب خیره نگاهش. بخورم که نیم خیز شد و لیوان را از دستم گرفت و سر کشید

 :گفتم

 تو هنوز نخوابیدي؟ _

 .نخیر: با اخم جواب داد

 :برده و پرسیدم صورتم را نزدیک
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 !چرا، نکنه باز نور چراغ اذیتت می کرد؟ _

 :طرف خودش کشید و گفت دستم را گرفت و به

صبر می کردي صبح می شد  ار بودم، حاال چه عجله اي داشتی یک دفعهنخیر منتظر سرک _
 .اونوقت می اومدي و می خوابیدي

 :دادم با مظلومیت جواب

 .ره در عوض تا ظهر می گیرم می خوابم و دیگه از تنهایی هم حوصله ام سر نمی _

 .گرفت تا اینو گفتم، رضا دیگه ادامه نداد و چون گیج خواب بودم فورا خوابم

انداختم، عقربه  نگاهی به ساعت. روز بعد وقتی چشم باز کردم رضا را در کنار خودم ندیدم
جمعه، تلخ ترین و بد  چون روز پنجشنبه و. آه از نهادم برآمد. هاي ساعت یک را نشان می داد

حمام رفتم و با گرمی آب  قبل از هر کاري به. ترین روزهاي هفته برایم به حساب می آمد
روشن کردن گاز نیمرویی  اي به جسمم بخشیدم و بعد به سراغ کتري رفتم و با جان تازه

موهام را . به اتاق رفتم درست کردم، بی حوصله دو لقمه اي خوردم و دست کشیدم و دوباره
و کسالت بار به سراغ  خشک کرده و سپس یک لیوان چایی ریخته و براي فرار از تنهایی

بعد از گذاشتن . هماهنگی نداشت اون با روحیه داغون و آشفته امتابلوي نیمه تمامم رفتم، ولی 
گذاشتم و ناخوداگاه پاییز غم  یک موزیک غم انگیز و مالیم ، بوم دیگه اي روي سه پایه

ببینم چند قدمی عقب رفتم که به چیزي  براي اینکه ایراد کارم را. انگیزي به تصویر می کشیدم
برگشتم و با دیدن رضا زبانم بند آمد و بی  ریدم و به عقببر خوردم، با ترس و وحشت از جا پ

با دیدن هول و هراسم، لبخندي به رویم زد و . افتاد اختیار پالت رنگ و قلم مو از دستم زمین
 :گفت

 تا حاال منو ندیدي؟ یاسی چرا هول کردي؟ مگه _

 :گفتم چون دلم حسابی پر بود ، اشکم سرازیر شد و گریه کنان

 .ا من بیرون نرفتم، همه چیزو برات توضیح میدمرضا به خد _
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 :مو گرفت و گفت دست هاي رنگی

 .بشور مگه من بهت حرفی زدم که داري گریه می کنی، بیا بریم اول دستاتو _

را بر پشتم  دستش. با هم از اتاق بیرون رفتیم، بعد از شستن دست و صورتم در کنارش نشستم
 :ودم پیش قدم شدم و گفتمگذاشت و قبل از اینکه حرفی بزنه خ

 .کنه کن من اصال از خونه بیرون نرفتم و همه اینها رو که دیدي لیال برام تهیه می رضا باور _

 :سرم را روي شانه اش گذاشت و در حالیکه با موهام بازي می کرد گفت

  به خودم نمی گفتی تا برات تهیه کنم؟ چرا _

 .براي اینکه می ترسیدم اجازه ندي _

 :ا باال آورد و به صورتم خیره شد ، لحظه اي بعد کفتر سرم

 شدم که تو احساس راحتی و امنیت خاطر در کنارم نمی کنی؟ یاسی یعنی اینقدر وحشتناك _

 :لحظاتی سکوت کرد و سپس گفت. از نگاهش دزدیدم جوابی ندادم و نگاهم را

 .خونه بر نمی گردیمراحتی و گرم هم بردار که شب  پاشو لباساتو عوض کن و لباس _

 :بوسید و گفت با خوشحالی نگاهش کردم، چشمهامو

آماده می شی من هم  تا تو. می خوام ببرمت یه جاي خوب تا تالفی این بیست روز در بیاد _
 .براي دانیال لباس بردارم

آماده شده و لباس گرم براي خودم و رضا برداشته و از  شاد و مسرور به اتاق رفتم و تند تند
 .مورد نیاز دانیال را برداشته وبا هم از خانه خارج شدیم تاق بیرون رفتم، رضا هم وسایلا

 :دانیال افتادم و پرسیدم داخل ماشین یک دفعه یاد

 رضا پس دانیال کجاست؟ _

 :لبخندي زد و گفت

 .خواب، خوب معلومه پیش عزیزه و االن هم دارم می رم دنبالش ساعت_

دقایقی بعد از رفتن رضا، عزیز . م داخل ماشین منتظرشان نشستمرسیدی وقتی جوي خانه عزیز
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عزیز موقع رو بوسی آرام در گوشم . از ماشین پیاده شدم و به طرفش رفتم بیرون آمد ، فورا
 :گفت زمزمه کرد و

من دلخور  یاسی،مادر جون می دونم پنجشنبه ها تنها می مونی ولی تو رو خدا یه موقع از _
ببینم آخرش به  فکرت هستم ولی فعال دارم به ساز آقا می رقصم، می خوامنشی من همیشه به 
 .کجا می رسه

 :با ناراحتی جواب دادم

 .کار رضاست ولی عزیز، رضا جمعه ها هم می ره خونه عموش می دونم این ادا و اصول _

 :گفت عزیز مات و مبهوت

 خونه عموش؟_

عمویش اطالعی نداشت و  رضا به خانه از حیرت عزیز من هم تعجب کردم چون اونم از رفتن
 .انجام می داده احتمال می داد که رضا به خاطر آزار و اذیت من این کار را

داخل ماشین . افتادیم بعد خداحافظی از عزیز سوار ماشین شدیم و به سمت خارج از شهر راه
 :رضا ، ظرف غذایی را به دستم داد و گفت

 .این ساعت گرسنه موندي غذا نپختی و تا مطمئنم امروز هم _

قاشقی از غذا را به دهانم گذاشتم و سپس  بوي خورشت فسنجان اشتهایم را تحریک کرد،
 :گفتم

 اداي آدماي سنگدل و ظالم رو در بیاري؟ تو که خوبی چرا می خواي به زور _

عد با ب. بقیه غذایم را خوردم که خیلی هم مزه داد چون جوابی نداد من هم دیگه ادامه نداده و
 :گفتم مهربانی به صورتش چشم دوختم و

 .دستت درد نکنه خیلی بهم چسبید _

 !یاسی؟. نوش جان _

 .جانم _
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 اون همه تابلو رو می خواي چیکار کنی، می خواي تو خونه گالري راه بندازي؟ _

 :و گفتم خندیدم

 .دایر کنم نه اگه قسمت باشه می خوام امسال هم به نفع بچه هاي بی سرپرست نمایشگاه _

 :متحیر به صورتم چشم دوخت و پرسید

 کردي؟ مگه سالهاي قبل هم این کار رو _

 .اوهوم، سه سال _

 :دستم را گرفت و بوسید و گفت

می تونی رو من هم حساب کنی، هر کاري که از . و خیري شدي آفرین چه خانم خوب _
به بعد هر چی الزم داشتی به فقط یاسی خانم یادت باشه از این  .دستم بر بیاد دریغ نمی کنم

 .کنم خودم بگی تا تهیه

 .چشم آقا رضا _

 :کمی به خودم جرات دادم و پرسیدم

 بودي که اومده بودي خونه؟ رضا بهم شک کرده _

 :سرش را به نشانه منفی تکان داد و با اطمینان گفت

 .نه، کنجکاو شده بودم چیکار می کنی که از تنهایی حوصله ات سر نمی ره _

 .خیالت راحت شد ولی منو بد جوري ترسوندي حاال _

 :خنده اي کرد و گفت

خیلی تو کارت غرق شده بودي و منو که یک ربعی بود اونجا ایستاده بودم و  براي اینکه _
یاسی کاش وسایلت رو هم بر می داشتی و از منظره هاي باغ . کردم نمی دیدي تماشات می
 .کردي نقاشی می

 باغ؟ مگه داریم می ریم _

    .حتما وسایلت رو هم با خودت بیار اوهوم، خیلی با صفاست دفعه بعد که اومدیم _
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باغ رسیدیم از دیدن  وقتی به. از اینکه کم کم از اسارت رها می شدم در دل خدا را شاکر شدم
با صداي . رخت بر بست زیبایی باغ به وجد آمدم و خستگی و کسالت روزهاي تنهایی از تنم

زنان در را به رویمان باز  بوق ماشین پیرمردي جلوي در آمد و با دیدن رضا، لبخندپی در پی 
 .کرد

 :رضا نگاهی کرد و گفت

 .خانمه پدر بی بی_

. بیرون آمدند جلوي ساختمان بی بی خانم و مادرش هم. بعد از باز کردن درب به داخل رفتیم
خواست تا او را به داخل  ی بی خانمبعد از سالم و احوالپرسی چون دانیال خواب بود، رضا از ب

 :سپس رو به من کرد و گفت. ببرد

 .بریم یه خورده بگردیم بیا تا هوا تاریک نشده _

شکوفه و تعدادي هم میوه هاي  دست در کمرم انداخت و به سمت درختانی که تعدادي از آنها
یی چیدم، وقتی کرده و چند تا با دیدن گوجه سبز هاي خیلی ریز هوس. ریزي داشتند رفتیم

 :و رضا خنده کنان گفت دهانم گذاشتم به خاطر ترش بودنشان لب و لوچه ام جمع شد

 یاسی ویار داري؟ _

و با ناراحتی نگاهش کردم، حالت صورتش تغییر  با شنیدن این جمله غمی توي دلم نشست
 :کرد و غمگین و گرفته گفت

 .قصد ناراحت کردنت رو نداشتم ببخشید _

 خودت مهم نیست، ناراحت نمی شی؟ یعنی براي _

 :لحظه اي مکث کرد و سپس جواب داد چند

و با تو ازدواج می کنم مسلما این کار رو  چرا، اگه می دونستم یه روزي دوباره زنم می شی _
سالم داشته باشم که مثل بچه هاي دیگه از سر و  می کردم چون من هم دلم می خواست یه بچه

 .کولم باال بره
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 :فشار دادم و گفتم به گرمی دستش را

 .حاال کاریه که شده خودتو ناراحت نکن _

 .چاقاله بادوم هم بچین پس بیا بریم _

گشتن چون هوا رو به تاریکی می  به سمت درختان بادام رفتیم و بعد از چیدن چاقاله و کمی
 :رفت و سرد هم شده بود گفتم

 .سردم شده رضا برگردیم، من _

از . غذا آماده می کرد بی خانم با دانیال مشغول بود و مادرش هم برایمانداخل ساختمان ، بی 
 :سرما می لرزیدم و براي همین گفتم

 .شومینه رو روشن کن رضا اگه ممکنه این _

بعد از چیدن هیزم و ریختن  بی بی خانم با شنیدن حرفم زودتر از رضا به طرف شومینه رفت و
هاي آتش به یاد گذشته و  گرم بشوم با دیدن شعلهجلوتر رفتم تا . کمی نفت روشنش کرد

کردم که رضا هم به کنارم آمد و  زانوهایم را بغل کرده و در گذشته سیر می. خاطراتش افتادم
 :گفت در حالیکه دستش را در موهایم فرو می کرد آهسته. نشست

 .اون روز هم اینجوري نشسته بودي _

 :گفتم زنان صورتم را به طرفش چرخاندم و لبخند

 .داشتی با این تفاوت که تو اون روز منو بی حد و اندازه می خواستی و دوستم _

خانم و سپس  همان لحظه بی بی خانم برایمان چایی و شیرینی نخودچی آورد، نگاهی به بی بی
 :به رضا انداختم و ادامه دادم

 .و با یه تفاوت دیگه _

 :تگرفتن بی بی خانم خودش آهسته گف بعد از فاصله

 .بدون مزاحم _

 :خندیدم و گفتم
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 .درسته _

 .فردا می گم اینجا نیان و غذا رو هم تو خونه خودشون آماده کنن _

 :کشیدم و سرم را روي پایش گذاشتم، به صورتم خیره شد و گفت دراز

چهار سال تو خونه پیمانه پا گذاشتم، لحظه به لحظه خاطراتمون جلوي  اون روز که بعد از _
براي همین صبح زود . و تا صبح یک لحظه هم نتونستم پلک رو هم بذارم ه می شدچشمام زند

 .و اومدم پیمانه رو برداشتم

 :صورتش را نوازش کردم و گفتم

 برگشتی و منو تو خونه دیدي؟ رضا اون روز سخت بود یا موقعی که _

 :لبخند زنان جواب داد

رار کردم و تو خونه به خودت می کشیدم از خاطره ها ف هر دوشون چون اونجا عذاب _
چشمهاي آبیت، شک می کردم ولی صدات و طرز راه  با نبودن خال صورتت و. برخوردم

 .رفتنت نفسمو بند می آورد

 :کردم و گفتم خنده اي

 شه؟ نشنیدي می گن مار از پونه بدش می آید جلوي خونه اش سبز می _

 :موهایم را روي صورتم ریخت و گفت

 .دلتنگت بودم و دلم براي دیدن دوبارت لک زده بود ونی، اتفاقا خیلی همتو از کجا می د _

 :موهایم را عقب زده و گفتم

 براي همین طاقچه باال گذاشته بودي و برام ناز می کردي که نمی خوامت؟ _

 :و جواب داد خنده اي کرد

همیشه  جان یاسی ولی به. براي اینکه نمی دونستم اینقدر خوب و مهربان و خانم شدي _
که در حقم کرده  نگران حالت بودم و با اینکه سعی می کردم به خاطر بی انصافی و ظلمی

 .پودم شده بودي نمی تونستم فراموشت کنم چون تار و. بودي ازت متنفر باشم ولی نمی شد
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 .آغوش گرمش خزیدم عشق و محبتش در سلولهایم به غلیان در آمد و بی توجه به اطرافم به

و در باغ قدم می زدیم، بوي  اینکه از صبح زود باران می بارید ولی چتري برداشته روز بعد با
با نفس عمیقی ریه هایم را پر . بود خاك با بوي گلها در هم آمیخته و عطر زیبایی ایجاد کرده
زودتر به طرف ساختمان برگشتیم،  کردم و بعد از کمی گشتن چون همه جا گلی و خیس بود

متعجب نگاهی . غیر از ماشین رضا افتاد ن دور چشمم به ماشین هاي دیگه اياز فاصله نه چندا
 :به همدیگر کردیم و رضا گفت

 .سیمین و مهري اینا اومدن مثل اینکه _

راحت باشیم و باید مثل یک  از شنیدنش توي دلم عزا گرفتم چون که دیگر نمی توانستیم
سر و صداي زیادي از داخل به  ه رسیدیمنزدیک ساختمان ک. پرستار و غریبه رفتار می کردیم

با . فاصله گرفته و به داخل رفتیم حال رضا هم مثل من گرفته شده بود، از هم. گوش می رسید
. جلو آمده و خیلی هم تحویل گرفتند مهري و سیمین. دیدن عزیز و پیمانه کمی خوشحال شدم

رضا با اخم رو به عزیز کرد و  .پیمانه نشستم بعد از رو بوسی و حال و احوالپرسی کنار دست
  :گفت

 شما هم می خواین بیاین؟ عزیز چرا دیروز نگفتین که _

 :عزیز لبخند زنان جواب داد

 .گرفتن بچه ها یک دفعه تصمیم _

 :مهري نگاهی به صورت رضا انداخت و گفت

یی عوض چرا تو خونه بشینیم، بیاییم اینجا و یه حال و هوا گفتیم حاال هم که فردا تعطیله _
 اومدن ما ناراحت شدي؟ ولی مثل اینکه تو از. کنیم

 :رضا دستپاچه جواب داد

 .خوشحال شدم نه، نه چرا ناراحت بشم خیلی هم _

 :پیمانه در حالیکه می خندید آرام در گوشم زمزمه کرد
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اخمهاش رو ببین، حالش حسابی گرفته شده . خودت، تو گفتی و ما باور کردیم آره جون _
  .بهم زدیم ش روچون خلوت

. عذابی می کشم با دیدن قیافش من هم خنده ام گرفت و توي دلم گفتم حقته، ببین من چه
تا موقع نهار  چون. براي آزار دادنش من هم با خواهراش و خواهر زاده هاش گرم گرفتم

 :گفت فرصت زیاد باقی بود،سمانه که دو سال از من کوچکتر بود پیشنهاد داد و

 .زیر آالچیق بشینیم توي بارون کیف می دهپاشین بریم  _

 :عزیز با صداي بلند گفت. بلند شدند ولی من حرکتی نکردم همه از جایشان

 .همراهشون برو، بی بی خانم مواظب دانیال هست یاسی تو هم بلند شو _

ساحل و سمانه دخترهاي مهري و مهگل دختر سیمین و  خوشحال از جایم برخاسته و همراه
به محض بیرون رفتن، . سمت آالچیق به راه افتادیم پیمانه و مهري و سیمین بههمین طور 

 :گفت مهري خنده کنان رو به پیمانه

 دیدي حال آقا رضا چطوري گرفته شد؟ _

ازدواجمون با خبر هستن ، از این رو متعجب و خیره نگاهش  احساس کردم آنها هم از موضوع
 :گفت اون هم نگاهم کرد و. کردم

 .گذاشته جون اینجوري نگاهم نکن عزیز، من و سیمین رو هم در جریان یاسی _

 :نفس راحتی کشیدم و گفتم

مثل یه غریبه رفتار کنم، تا شما شک نکنید  خدا رو شکر چون عزا گرفته بودم که چطوري _
 .و باعث دلخوري رضا نشم

ه شده و دست از شاید رضا خست. یاسی به روي خودت نیار که ما هم خبر داریم ولی: سیمین
 .برداره تا کی می خواد ازدواجش رو از همه پنهان کنه، یکی دو روز که نیست لجاجتش

 :قدر شناسانه اي بهشان کردم و گفتم نگاه

 .مرسی که این قدر به فکر من هستین _
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اینکه  بعد از. ساعتی توي آالچیق نشسته بودیم که صدیقه براي خوردن غذا به دنبالمان آمد دو
به داخل  رضا پشت سر من. ره به ساختمان برگشتیم براي عوض کردن لباس به اتاق رفتمدوبا

 :آمد و بعد از بستن درب گفت

 .یاسی اگه راحت نیستی عصر برگردیم _

 .نه، من مشکلی ندارم و از مصاحبتشون لذت می برم _

 :کرد و گفت با شک و تردید نگاهی به صورتم

 اونا؟تو که بهشون چیزي نگفتی، یا  _

 :خیلی عادي جواب دادم

 که نه، ولی مگه چیزي هست که اونا باید بهم بگن؟ من _

 :باز دستپاچه شد و گفت

 .بیا بریم که االن سفره رو پهن کردن. نه همینطوري پرسیدم نه، _

وقتی با هم . انگیخت ولی افسوس که نمی توانستم زیاد کنجکاوي کنم رفتار رضا، شکم را بر
 :نگاهی به ما کرد و سپس رو به سیمین گفت) حمید آقا( سیمین  شوهربیرون رفتیم 

 من هم براي بچه ها پرستار بگیرم؟ خانم، تو نمی خواي _

گوش سرخ شده و حرفی نزد ولی سیمین با تشر  با ناراحتی به رضا نگاه کردم، اون هم تا بنا
 :جواب داد

 .نه تو زحمت نکش _

 سخت ناراحت شدم ولی چاره اي غیر از سکوت و صبوريتوهینی که به شخصیتم شده بود  از

نگاه می  گهگاهی هم زیر چشمی به رضا. اشتهایم کور شده بود و با غذا بازي می کردم. نداشتم
عذر خواهی  بعد از جمع کردن سفره از جمع. کردم، اون هم بی حوصله با غذا بازي می کرد

مهگل هشت .آمدند از من سمانه و مهگل هم دقایقی بعد. کرده و براي استراحت به اتاق رفتم
جایشان دراز کشیده  سر. ماه از سمانه کوچکتر بود و براي همین صمیمیت خاصی بینشان بود
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به حرف می  و با هم حرف می زدند و گهگاهی من را هم که در حال فکر کردن بودم،
 .کشیدند

شد که تلفنم به صدا  می چون شب قبل تا دیر وقت بیدار نشسته بودیم ، چشمام گرم خواب
 .درآمد

 :بود از طرف رضا بود که گفته SMS نگاهی به گوشی انداختم

 .اگه هنوز نخوابیدي پاشو بیا باال _

 :جواب دادم

 .تونم چون مهگل و سمانه کنارم هستند بیدارم ولی نمی _

 داري؟ کار مهمی: براي اذیت کردنش نوشتم

 .ن خواستم بیایی پیشمنه خوابم نمی اومد براي همی: جواب داد

 .شرمنده معذورم :جواب دادم

بیدار شدم هوا کمی تاریک  وقتی. و بعد دوباره گوشی را کنار گذاشته و فورا به خواب رفتم
مهري که با هم شطرنج بازي می  از اتاق بیرون رفتم فقط رضا و آقا محمود، شوهر. شده بود

نشستم، به خاطر نازك بودن لباسم  مبل خواب آلود سالم کردم و روي. کردند حضور داشتند
هایم را زیر بغلم گذاشتم تا کمی  دست. کمی سردم شد ولی حوصله ژاکت پوشیدن را نداشتم

. بزنم خودش شومینه را برایم روشن کرد رضا نگاهی کرد و قبل از اینکه من حرفی. گرم بشوم
مهربانی به صورتش چشم دوختم  ایستاده بود با خوشحال به کنار شومینه رفتم، چون هنوز اونجا

 .و تشکر کردم

 :گفت لبخندي به رویم زد و

 می خواي بگم برات شیر کاکائوي داغ درست کنن؟ _

 .کنی لطف بزرگی می _

احساس مطبوعی  بعد از خوردنش. لحظاتی بعد بی بی خانم برایم یک فنجان شیر کاکائو آورد
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 :بهم دست داد و سر حال و کنجکاو گفتم

 ه کجا هستند؟پس بقی _

 :محمود بر عکس شوهر سیمین مرد موقري بود، لحظه اي نگاهم کرد و گفت آقا

 .تو آالچیق نشستن همگی رفتن _

 شما چرا نرفتین؟ _

حوصله است و می خواد تنها بمونه براي همین  من به خاطر آقا رضاي گل موندم، دیدم بی _
 .موندم و سرش رو گرم کردم کنارش 

 :شیطنت گفتم با

 .حتما دکتر دلتنگ خانمشون هستن _

 :بلند بلند خندید و رضا هم بالفاصله گفت آقا محمود نگاهی به رضا کرد و

 .بخوریم بهتره ما هم بریم بیرون یه هوایی _

 :سپس رو به من کرد و ادامه داد

 .بیرون سرده شما هم لباس گرم بپوشید چون هواي _

که رضا دوباره  ان بدهم از جایم تکان نخوردمکنجکاو و حساس بدون اینکه عکس العملی نش
 :گفت

 شما نمی خواید همراه ما بیایید؟ _

. سالنه سالنه به اتاق رفتم و بعد از پوشیدن لباس گرم همراه آنها بیرون رفتم از جایم بلند شده و
آالچیق روي تختها فرش انداخته و همگی دور هم نشسته بودند و سماور ذغالی کنار  توي
 .عزیز قل قل می کرد، وسط هم منقلی پر از ذغال گذاشته و با حرارت آن گرم می شدند دست

 .کنار دست ساحل نشستم و رضا هم کنار من

چایی صدیقه برایمان میوه آورد، سیب و خیاري  عزیز برایمان چایی ریخت و بعد از خوردن
صورتم زوم شده و چشمهاي دریده حمید روي  .برداشته و پوست کندم و به دست رضا دادم
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براي رهایی از نگاه هایش جایم را عوض  .معذبم می کرد، رضا هم مثل من کالفه شده بود
بعد از نشستن وقتی نگاهم در نگاه . امان باشم کرده و به کنار پیمانه رفتم تا از تیر رسش در
  .لبخندي زد رضا گره خورد با رضایت خاطر به رویم

 :آمد و آرام گفت همان لحظه دانیال هم به کنارم

 بزنیم؟ خاله بریم رنگ _

 :صورتش را بوسیدم و جواب دادم

 .بعد می آریم و رنگ می زنیم آخه عزیزم وسایلم رو نیاوردمشون، دفعه _

 :پیمانه متعجب پرسید

 در و دیوار رو؟ چی رو می خواین رنگ بزنین؟ _

 :خنده اي کردم و گفتم

 .نه بابا، منظورش نقاشیه _

 :دنش فورا گفتشنی عزیز با

 بکشی پس چی شد؟ یاسی مادر جون، تو قول داده بودي برام از اون منظره تابلو _

 .چشم یه روزي وسایلم رو می آرم و براتون می کشم _

 :پیمانه همزمان پرسیدند مهري و

 مگه نقاشی می کشی؟ _

 .بله _

   .تابلو هم براي من بکشی پس الزم شد یه: مهري

 .خواستین براي خودتون بردارید ه روز نشونتون می دم هر کدوم رو کهچند تایی کشیدم، ی _

 :رضا در جواب من بی حواس گفت

 !اونا نمایشگاه بذاري؟ مگه نمی خواي با _

 :گفت عزیز در حالیکه می خندید متعجب نگاهی به رضا کرد و سپس
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 چه نمایشگاهی مادر جون؟ _

 :دادم به زور جلوي خنده ام را گرفتم و جواب

بچه هاي بی  االن سه ساله که با راهنمایی خانم مسلمی و کمک دوستاش نمایشگاهی به نفع _
 .سرپرست دایر می کنم

 :گفت عزیز دوباره نگاهی به رضا انداخت و سپس با غرور

 .هستم پس اولین خریدارت خودم. آفرین دخترم چه کار خیري، خدا اجرت بده _

 :با خوشحالی گفتم

 .هستین ت باید گرون بفروشم چون آشناممنون، پس اونوق _

 :حمید گردنش را جلو آورد و با نگاه دریده اش گفت

 .من هستم، ندید هر چی باشه قبول دارم دومین خریدارتون هم _

 :به زور لبهامو کج کردم و جواب دادم

 .ممنون _

کرد به  می با کشیدن بحث به کارهایی از قبیل نقاشی، ساکت گوش میدادم و اگر کسی سوالی
ناراحتی  با این حال همه هوش و حواسم به رضا بود که از شدت عصبانیت و. حرف می آمدم
که خودش  چه باید می کردم، من که تقصیري نداشتم و این راهی بود. در حال انفجار بود
اگه  رضا: زدم و گفتم SMS براي اینکه سر به سرش بگذارم، برایش. انتخاب کرده بود
 .نی یک دفعه دیدي داد زدم و گفتم چه نسبتی باهات دارم هااخمهاتو باز نک

 دوباره موبایلم را زیر شالم پنهان کرده و مرتب. خواندنش کمی از اخمهایش را باز کرد با

 می دادم که یک دفعه ساحل گوشی را از دستش بیرون کشید و نگاهی به صفحه SMS برایش

 :گوشی انداخت وبا صداي بلند گفت

 اوه، اوه _

داخل جیبش گذاشت ولی ساحل دست بردار نبود و به  رضا سریع گوشی را از دستش قاپید و
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 :بیرون بیاورد که مادرش مهري گفت زور می خواست گوشی را دوباره از جیبش

 ساحل چی دیدي که اینطوري می کنی؟ _

 :خنده کنان گفت ساحل

 .ذاره بخونم ین نمیدوست دخترش مسیج می زده، براي هم. دایی دوباره عاشق شده _

 :عزیز ابرویی باال برد و گفت

 داري؟ دختر جون، تو چیکار به داییت _

 هم خبر داري؟  عزیز نکنه تو : سمانه

  .بچه ام تا کی می تونه تنها بمونه .بله چون خودم انتخاب کردم: عزیز

 :کردند و اون هم در جوابشان گفت بچه ها به محض شنیدن حرف عزیز، سوال پیچش

 .حرفی نزنم از خودش بپرسین چون از من خواسته فعال به کسی _

 :رضا هم جواب داد

 .خودم به موقع براتون می گم _

 .حداقل اسمش رو بگو دایی: سمانه

 :ساحل زودتر از رضا جواب داد

 .اسمش گل منه _

ساعتی بعد از شام همگی به داخل . سفره و غذا، بچه ها دیگه پا پیچ رضا نشدند با آوردن
 :رفتیم، به محض رفتن، رضا رو به عزیز کرد و گفت ساختمان

 بخوابم؟ عزیز، من می تونم تو اتاق شما _

 .برو مادر جون، من پاي باال رفتن ندارم _

 :گفت رضا نگاهی به من کرد و

 .لطفا دانیال رو ببر باال بخوابون _

روي تخت دراز کشیده و  بعد از خواباندنش. رختخواب رفتیم دانیال را بغل کرده و با هم به
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وقتی آمد به . هایم از دستم ناراحت شده باشه SMS خاطر منتظر رضا شدم، می ترسیدم به
 :بعد از اینکه کنارم دراز کشید فورا پرسیدم. دستگیرم نشد صورتش دقیق شدم ولی چیزي

 ناراحتی؟ رضا از دستم _

 .نه: صورتش را جلو آورد و گفت

 :گفت مانع شد و خواستم از جایم برخیزم که

 کجا داري می ري؟ _

 .دارم می رم پایین، زشته یه پرستار _

 :لبم گذاشت و گفت دستش را روي

همه . اعصابم رو خرد کرده یاسی خواهش می کنم ادامه نده، به حد کافی این مسئله امروز _
 .خوابیدن، تو هم یه خورده پیشم بمون بعد می ري

پاورچین پاورچین به سمت . سراغم آمده بود به پایین رفتمشب بود، چون خواب به  نیمه هاي
 :رفتم که صدایی بر جا میخکوبم کرد اتاق می

 .برابرشو می دم خوش گذشت؟ چقدر حقوق می گیري عزیز، من دو _

ترس، سریع به داخل  به سمت صدا برگشتم حمید بود که لیوان به دست به طرفم می آمد از
اشکامو رها کردم، توهین  دمر افتاده و. احل و سمانه خواب بودندس. اتاق رفتم و درب را بستم

صداي سمانه باعث . شکنی بدهم بزرگی بهم کرده بود و من به خاطر رضا نتوانستم جواب دندان
 :شد به طرفش برگردم، خواب آلود پرسید

 کنی؟ یاسی گریه می _

 :نزدیک آمد و صورتم را لمس کرد و سپس گفت. جوابی ندادم

 گریه می کنی؟ شده؟ چرا چی _

 .چیزیم نیست _

حتما اتفاقی افتاده که اینطور زار می  اگه چیزیت نیست پس چرا نصف شبی گریه می کنی؟ _
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 .بسته شدن درب بیدار شدم زنی؟ از بیرون می اومدي نه؟ چون من به صداي

سکوت کنم، کنم ولی ترجیح دادم  با اینکه احتیاج داشتم با کسی حرف زده و خودم را تخلیه
 :سمانه کمی فکر کرد و سپس محتاطانه گفت

 بخوابونی دیگه نیومدي، نکنه اونجا خوابت گرفت؟ رفتی که دانیال را یاسی تو _

 :ندادم، آب دهانش را قورت داد و آرام گفت باز جوابی

 منظورم دست درازیه؟ دایی بهت حرفی زده و اذیتت کرده، _

 :دادم گریه و خنده جواببی اختیار خندهام گرفت و در میان 

 .خطره بیچاره اصال بهش این کار می آید، به قول امید، رضا کبریت بی _

 :سمانه با تعجب پرسید

 مگه تو امید رو هم می شناسی؟ _

 :فریاد گفت و یک دفعه با

  واي خداي من تو، همون یاسی هستی؟ _

 :دستم را روي دهانش گذاشتم و گفتم

 .بیدار می کنینزن همه رو  نصف شبی داد_

 :فورا دستم را عقب کشید و گفت

 تو همون یاسی هستی؟ زود باش بگو ببینم _

 .کردیم آره همون یاسی هستم و منو رضا یک ماهی می شه با هم عقد _

 :سمانه باز با صداي بلند گفت

 .باورم نمی شه _

 :ادامه داد دست روي صورتم کشید و

دعوا و مرافه  نمی شه یاسی که چند سال پیش سرشببینم تو، وهم و خیال نیستی؟ باورم  _
 .بود، حاال دوباره زن دایی رضا بشه

 :خندیدم و گفتم
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 .دارم نه واقعیت _

 پس چرا گریه می کردي؟ با دایی حرفت شده؟ _

 .نه _

 .مجبورم برم دایی رو بیدار کنم و از اون بپرسم س چی؟ اگه نگی_

 .طر من کدورتی پیش بیادبه خا قول می دي به کسی نگی، نمی خوام _

 .زنم به خدا، به جان مامان به کسی حرفی نمی _

 :وقتی جمله حمید را برایش تکرار کردم با ناراحتی گفت

چرونه و پدر سوخته است و سر همین مسایل خاله رو خیلی اذیت می  آره اون خیلی چشم _
ا از هم جدا شدین و کنم بگو کجا و چطوري با دایی آشنا شدي و چر یاسی خواهش می. کنه

 ازدواج کردین؟ االن دوباره با هم

بعد از شنیدن حرف  نصف شبی مجبور شدم براي سمانه هم همه چیز را خالصه وار تعریف کنم
 :هایم ، سرش را نزدیک آورد و گفت

 دایی نمی گی؟ یاسی اگه یه چیزي بگم به _

 .به جان خودش حرفی بهش نمی زنم _

 .گرفته منیر از دایی طالق _

 :با چشمان از حدقه درآمده، سر جایم نشستم و گفتم

 .چون چند شب پیش بود که با هم حرف می زدن. باور کنم دروغ، نمی تونم _

 :داد سمانه خنده کنان جواب

تو متوجه نشی  براي اینکه. دایی براي آزار و اذیت تو این کارها رو می کنه. نه باورت بشه _
خونه اي که تو رفته  اون. اونا دو سه ماهی می شه که از هم جدا شدنخونه عزیز هم نمی یاره، 

دایی سهم خودش رو  بودي نصفش متعلق به دایی بود و نصف دیگه اش به عنوان جهاز منیر،
نزن، دوست ندارم از من  خواهش می کنم تو به دایی حرفی. هم به عنوان مهریه به منیر بخشید

 .دلگیر بشه

 
 :گفتم ته و صورتش را بوسیدم ودستان سمانه را گرف

منیر رو  ولی سمانه جان لطف بزرگی در حقم کردي، چون رضا مدام اسم. نه مطمئن باش _
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 .پیش می کشه تا منو زجر کش کنه، آخه می دونه من چقدر حساسم

بود که خوابیدیم و وقتی که ساحل و مهگل با سر و صدا قصد بیدار کردنمان را  هوا روشن شده
سر سفره جهت مخالف حمید نشستم تا چشمم به آن کثافت . زور چشم باز کردیم هداشتند ب
 هنوز خوابم می آمد به زور چند لقمه اي خورده و به کنار شومینه رفتم و با گرما و چون. نیفتد

 :حرارتش، چرت می زدم که سمانه به کنارم آمد و گفت

 .نهخوایم بریم طرف رودخو یاسی پاشو، هوا آ فتابی و می _

 .ولی من بد جوري خوابم می آد _

 .نکن پاشو تنبلی _

رو به رضا کرد و  به اجبار از جایم بلند شدم و بعد از اینکه آماده از اتاق بیرون رفتم، سمانه
 :گفت

 .همراهمون باشی بهتره دایی تو هم همراه ما بیا، اونجاها خلوته و اگه تو _

 .پس صبر کنید تا من هم آماده بشم _

بعد از اینکه کمی از ساختمان . کشید که رضا هم آمد و با هم به راه افتادیم دقیقه اي طولچند 
 وقتی تنها شدیم رضا نگاهی به صورتم. گرفتیم، سمانه جلوتر پیش ساحل و مهگل رفت فاصله

 :انداخت و گفت

 خوابت می آد؟ _

 .خیلی _

 چرا؟ _

 .روشن شده بود که خوابم برداومدم خوابم نگرفت، هوا  براي اینکه وقتی پایین _

 :گفت دستم را گرفت و لبخند زنان

 پس تو هم مثل من بد عادت شدي؟ _

 :لبخندي به رویش زدم و گفتم

 نمی شه برگردیم بریم خونه؟ رضا _

 :متعجب پرسید

 چرا چیزي شده؟ _
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 :دادم جواب  خونسرد و عادي

برم خونه خودمون و  دوست دارمنه چه اتفاقی؟ برام سخته مثل غریبه باهات رفتار کنم،  _
 .راحت و آسوده کنار تو بگیرم بخوابم

 :فراوان نگاهم کرد و گفت سر مست و با اشتیاق

 .بریم پس وقتی برگشتیم وسایلمون رو زود جمع و جور کن _

تند تند  به محض رسیدن. ساعتی لب رودخانه در میان گلهاي وحشی گشته و سپس برگشتیم
 :کردم، موقع خداحافظی سمانه آرام گفتوسایلمان را آماده 

 .مزاحمت نمی شم گهگاهی بیام پیشت یاسی اگه _

 .خواستی بیا چه مزاحمتی خیلی هم خوشحال می شم، هر وقت _

 .حتما _

مسافتی طی نکرده بودیم که . آمدیم بعد از خداحافظی با بقیه، سوار ماشین شده و از باغ بیرون
 :رضا گفت

 .باشی، بریم شاندیز و نهارمون رو اونجا بخوریم نمونده اگه موافقیاسی تا ظهر چیزي  _

 :جواب دادم را روي شانه اش گذاشتم و دستم 

 .سرورم هر چی که شما دستور بفرمایید، من اطاعت می کنم _

 :دستم را لمس کرد و گفت با صورتش،

 .پس بریم که دیگه تو هم زحمت غذا پختن رو نکشی _

 رگشته بودیم اخالق رضا کمی تغییر کرده بود، کمتر نیش و کنایه می زدوقتی که از باغ ب از

معما  و من هم تا جایی که می توانستم محبتم را ازش دریغ نمی کردم و تنها چیزي که برایم
خطابش  شده بود تلفنی بود که از جانب منیر بود، اگر شخص دیگري بود پس چرا منیر جان

 .کردن خودش سکوت می کردمولی باید تا زبان باز . می کرد

دانیال توي اتاق گرم کار بودیم که صداي زنگ آیفون بلند شد، با دیدن  روز سه شنبه عصر با
. دقایقی بعد از لیال، سمانه هم براي دیدنم آمد. خوشحال درب را به رویش باز کردم تصویر لیال

 متعجب به طرفش. ند شددقیقه اي از آمدن آنها نگذشته بود که دوباره صداي آیفون بل چند

عوض  هادي متوجه شدم به خاطر لیال آمده، اف اف را فشار دادم و سریع براي رفتم و با دیدن
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وقتی  وقتی هادي باال آمد، در وهله اول متوجه سمانه نشد ولی. کردن لباسم به اتاق رفتم
 :چشمش به او افتاد هول کرد و گفت

 .ببینم سالم سمانه، اومده بودم دایی رو _

 :خنده کنان گفتم

 .بفرما خوش اومدي _

 :ولی سمانه متعجب گفت

 هادي مگه نمی دون این ساعت دایی تو مطبشه؟ _

 :هادي بیشتر هول کرد و گفت

 .اومدم حال زن عمو رو بپرسم نه _

 :سمانه خنده اي کرد و جواب داد

 دونی، هادي راستش رو بگو براي چی اومده بودي؟ پس تو هم می _

 :خندیدیم و هادي کمی دست دست کرد و سپس گفت لیال نگاهی به همدیگر کردیم و من و

  اومدم، حاال خیالت راحت شد؟ سمانه جان به خاطر دوست زن عمو _

 :کوبید و گفت سمانه نگاهی به لیال انداخت و بعد توي سر هادي

 .خوب اینو می خواستی همون اول بگی، دیوونه _

وقتی رضا از مطب برگشت با دیدنشان حیرت کرد و با . گه داشتمرا ن براي شام هر سه شان
 :نگرانی گفت

 چیزي شده؟ اتفاقی افتاده؟ _

 .دیدنم نه بابا چه اتفاقی، همین طور اتفاقی همگی اومدن _

 :سمانه با شیطنت نگاهی به رضا کرد و گفت

اینجاست بعد ما هم آقا به زن داییم بزنم که دیدم لیال جون هم  واهللا من اومده بودم یه سري _
 .عموش و دوست زن عموش رو ببینه هادي اومده بود زن

 :گفت سمانه وقتی نگاه خیره رضا را روي صورتم دید،

مهمی رو از  دایی ادا در نیار باالخره همه کم کم می فهمند، مگه می تونی موضوع به این _
 همه پنهون کنی؟
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 :داد جوابقلبم از کار می ایستاد که رضا لبخند زنان 

 .شاید تونستم تا آخر عمر از همه مخفی کنم _

همه را براي خوردن شام سر میز دعوتشان می کردم که دیدم رضا  با کمک رضا میز را چیده و
حدس زدم در مورد طالق منیر می خواهد حرفی به من نزند، . کند آهسته با سمانه صحبت می
 .گذاشته بود زودتر مرا در جریان ولی غافل از اینکه سمانه

به سمانه گفته بودم مواخذه ام بکند ولی  شب بعد از رفتن آنها، انتظار داشتم رضا از اینکه
 .آسوده در کنارش به خواب رفتم خوشبختانه اون هیچ حرفی نزد و من با خیال

و به محض بیرون آمدن بی بی خانم به اتاق  روز بعد، ظهر بعد از آماده کردن غذا به حمام رفتم
 :آمد و گفت

 .تماس گرفت و با شما کار داشت یاسی جان یه آقایی دو بار _

 اسمش رو نگفت؟ _

 .گیرم نه، گفت باز هم تماس می _

در فکر . جویا می شد با خودم گفتم حتما بابا بوده چون هفته اي چند بار تلفن کرده و احوالم را
صدایش نا آشنا بود، براي  ب دادم،از توي اتاق خواب جوا. بودم که تلفن خانه دوباره زنگ زد

 :همین با تعجب پرسیدم

 ببخشید شما؟ _

 :خودمانی گفت با لحن خیلی

 عزیزم منو یادت نم آید حمید هستم، کی وقت داري؟ _

. گفت، فورا گوشی را سر جایش گذاشتم و بی اختیار از ناراحتی گریه ام گرفت تا اسمش را
تخت افتاده و بر بخت بد خودم زار زدم چون تازه می  حوله که تنم بود، دمر روي همانطور با
با، باز شدن درب فورا اشک هایم را پاك کردم چون بی بی . اعتماد رضا را جلب کنم خواستم
 :رضا با دیدن چشماي قرمز و متورمم فورا گفت. بدون درب زدن به داخل نمی آمد خانم

 یاسی چرا گریه می کنی؟ _

 :به دروغ جواب دادم

 .یهو گرفت دلم _
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 :نوازش کنان گفت کنارم نشست و

 حتما دلت براي مامان و نیلوفر تنگ شده؟ _

 :و گفتم به صورتش چشم دوختم

 .خیلی _

 :صورتش را نزدیک گوشم آورد،سپس زمزمه کنان گفت

با مامان صحبت کردم و قرار شده . اگه ده روزي هم صبر کنی می آن. تنگت بشم فداي دل _
 .امتحان هاي نیلوفر بیان اینجاتموم شدن  به محض

سرشار از مهر و محبت در حالیکه نوازشم می کرد  بعد از مدتها رضاي سابق شده و با احساس
کرد و این حرکتش باعث شد تلخی ساعت پیش را به  کلمات عاشقانه اي را هم برایم زمزمه ي

  .فراموشی بسپارم

 :تعارف کرد و گفت پنج شنبه، رضا براي اولین بار بهم نزدیک ظهر روز

 .تو هم با ما بیاي یاسی اگه می خواي می تونی _

 :به خاطر حمید بر خالف میل باطنی ام گفتم

 .خوام از فرصت استفاده کنم و تابلوي نیمه تمومم را تمام کنم نه نمی آیم، می _

 :گفت از خدا خواسته

 .بیارن غذاباشه هر جور راحتی، پس فقط لطف کن زنگ بزن از رستوران برات  _

 :مسرور جواب دادم

 .تو برو و نگران من نباش، یه چیزي می خورم _

 از رفتنشان مشغول به کار شدم، ساعتی که گذشت براي رفع دل ضعفه ام خیار گوجه اي از بعد

 عصر وقتی. توي یخچال برداشته و چند لقمه اي خوردم، سپس دوباره به اتاق کارم برگشتم

 :زیز برگشتند، رضا گفترضا و دانیال از خانه ع

 باغ؟ یاسی دوست داري امشب رو بریم _

 االن؟ _

 .خوب آره چه اشکالی داره، همه اش یک ساعت راهه _

 :دادم دو دل جواب
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 ...دوست دارم، ولی _

 :خودش متوجه منظورم شد و گفت

 این فصل سال زیاد کسی اونجا رفت و آمد نمیکنه اون هفته هم عزیز، خیالت راحت باشه _
 .کشونده بود اونارو اونجا

عصر روز بعد به خانه  خوشحال وسایلی را که الزم داشتیم با هم آماده کرده و به باغ رفتیم و
اگر تلفنهاي مکرر  در کنار رضا بودن، آرامش خاصی را به وجودم می بخشید و. برگشتیم

تماس تلفنی نا امید طریق  حمید بعد از اینکه از. حمید نبود به هیچ وجه ذهنم مغشوش نمی شد
اولین بار وقتی زنگ خانه . آمد شد چند باري عصرها بعد از رفتن بی بی خانم جلوي درب می
نمی دانستم با این . برم داشت زده شد و جلوي مانیتور رفتم از دیدنش حیرت کرده و ترس
. اشتمرا به رضا ند  جرات گفتنش  مشکل به وجود آمده چه کاري انجام بدهم، از طرفی هم

حسب اتفاق جلوي درب می دید و  براي همین سخت کالفه و دلشوره داشتم چون اگر کسی بر
روز دو شنبه بود که . می پاشید به گوش رضا میرسید باز اعتمادش سلب شده و زندگیم از هم
از . گرفته و به دیدنمان خواهند آمد مامان تلفن کرد و خبر داد ظهر روز بعد براي مشهد بلیط

 .بعد از دو ماه می خواستم ببینمشان ن این خبر خوشحال شده و به وجد آمدم، چرا کهشنید

چشمم به مامان و نیلوفر افتاد انگار دنیا رو بهم  وقتی. روز بعد با رضا به استقبالشان رفتم
براي اولین بار اجازه داد بدون حضور خودش همراه آنها  بعد از آمدن آنها، رضا. بخشیدند
جایی که زمان اجازه می داد  اختیارم گذاشته بود و خودش هم تا حتی ماشین را در. بیرون بروم

نهایت مهر و محبت را در حقشان ادا می کرد و این موضوع باعث  با ما همراه می شد و
  .مامان می شد خوشحالی و شادمانی من و

  

ها وقتی تنها شدم ، با بعد از رفتن آن. برگشتند آنها یک هفته اي پیشمان بودند سپس به تهران
مو بر تنم سیخ . افتاد که چند روزي از وقت عادتم گذشته حساب روزهاي گذشته تازه به یادم

بودم که روي مبل مچاله شده و به فکر فرو رفته بودم و با آمدن  آنقدر آشفته و پریشان. شد
به صورتم انداخت و رضا با دیدن حال و روزم، نگاهی . از جایم برخاستم رضا از مطب با اکراه

 :پرسید با تردید
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 یاسی اتفاقی افتاده؟ _

 :دادم چون منتظر تلنگري بودم با عصبانیت جواب

 .ندارم اه رضا تو همیشه دنبال سوژه اي، چه اتفاقی باید افتاده باشه، حال _

 :چند لحظه اي به صورتم ذل زد و گفت

 شدي؟ چرا حال نداري؟ باز عادت _

 :گفت سرم را به نشانه مثبت تکان دادم که دوباره ادامه داد ووا رفتم و به اجبار 

 نکردي؟ خوب خانم چرا می زنی؟ همون اول می گفتی، حتما شام هم آماده _

 :آهسته جواب دادم

 .نه حال و حوصله نداشتم _

 .زنگ می زنم رستوران تا غذا بیارن پس نمی خواد بلند شی، _

عصبانی بشوم، مخصوصا با دروغی که گفته  کالفه وترس از رضا باعث شده بود که بیشتر 
. بر نمی خواستم و قضایش را می خواندم صبح ها براي نماز. بودم بیشتر عذاب می کشیدم

کابوس می دیدم و هراسان از خواب، رضا  اعصابم کامال بهم ریخته بود طوري که اغلب شبها
عادت خواهم شد، روزها رو سپري می دوباره  هر روز به امید اینکه روز بعد. بیدارم می کرد

وجودم نبود، نه از بوي غذا حالم بهم می خورد و  کردم و از طرفی هم هیچ عالئم بارداري توي
دو هفته اي را با امید سپري . کسل بود و خوابم می آمد نه صبح ها حالت تهوع داشتم فقط بدنم

با . نم سر و کله حمید پیدا شدباز بعد از رفتن بی بی خا روز سه شنبه بود که عصر. کردم
 :برداشتم و گفتم عصبانیت گوشی اف اف را

 چی از جون من می خواي؟ _

 .زیادي از تو نمی خوام پرستارم باشی همین عزیزم چرا ناز می کنی، من چیز _

 .به دکتر می گم خجالت بکش و دست از سرم بردار، وگرنه _

شده و دست به دامن  تی دوباره اشکم سرازیراز ناراح. و دوباره گوشی را سر جایش گذاشتم
براي فرار از . تهوعم شده بود از گریه زیاد دردي توي معده ام پیچیده و باعث حالت. خدا شدم

از مطب برگشت، دوباره حالم  فکر و خیال خودمو با آشپزي مشغول کردم ولی شب وقتی رضا
 :دقایقی از آمدنش نگذشته بود ، گفت. وخیم تر شد
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 !ی امروز حمید اومده بود؟یاس _

 :آمد و گفت دو دل مانده بودم چه جوابی بدهم که دوباره به حرف

 .امروز یکی از دوستام این اطراف دیده بودش، براي همین پرسیدم _

 :دروغ گفتم به

 .نه، حتما اینجاها کاري داشته _

دست هم روح می شدم چون همه ي عوامل دست به  دست و دلم می لرزید و از ترس قبض
از این رو روز . موضوع ببرد مرا مقصر و گناهکار بداند داده و باعث می شد که اگر رضا پی به
شدم و با کوچکترین مسئله اي به رضا پرخاشگري می کردم  به روز، زود رنج و حساس تر می
 :زد و می گفت و اون هم در مقابلم پوزخندي می

 .خسته شدي، جا زدي _

یک هفته اي دیگر با . و به بحث خاتمه بدهم د که سکوت اختیار کردهو این بار نوبت من بو
رضا آماده رفتن می شد عصبانی شده و از  روز پنجشنبه وقتی. دلهره و اضطراب سپري شد
 :کوره در رفتم و گفتم

فکر نمی . به این وضع ادامه بدي، من خسته شدم از بس که تنها موندم رضا تا کی می خواي _
 مم؟آد کنی من هم

مبهوت نگاهم کرد  رضا لحظه اي مات و. و به دنبالش اشکم سرازیر شد، از ناراحتی می لرزیدم
 :سینه اش فشرد و گفت و سپس دانیال را از بغلش زمین گذاشت و به کنارم آمد و سرم را به

 ناراحتی؟ میشه به من هم بگی؟ یاسی تو یه چیزیت هست که این روزا همه اش کالفه و _

 .تنهایی می ترسم چیزیم نیست، فقط یه خورده بی حوصله ام و ازنه  _

 .بلند شو لباساتو عوض کن تا با هم بریم _

وقتی . خوشحال، بلند شدم و بعد از عوض کردن لباسم با هم به خانه عزیز رفتیم از خدا خواسته
 :عزیز به محض دیدنم گفت رسیدم

شدي؟ پژمرده اي، نکنه خداي  را اینطوريیاسی مادر جان، تو این یک هفته که ندیدمت چ _
 نکرده مریضی؟

 :به زور لبخندي زدم و گفتم



 

 

http://lordesyah.blogfa.com در امتداد حسرت 

w w w . 9 8 i a . c o m  ۶٣۴ صفحھ

 .سالمم نه سالم _

 پس حتما رضا ادیتت می کنه؟ _

 :دادم رضا به صورتم ذل زد و من زودتر جواب

 .نه طفلکی رضا کاریم نداره _

 :گفت ولی عزیز با تشر رو به رضا کرد و

 .رسبیشتر مواظب زنت باش و بهش ب _

بزرگ رضا و خانوادهاش و همین طور مهري و  برادر. رضا چشمی گفت به پذیرایی رفتیم
بعد از سالم و احوالپرسی وقتی کنار . ما آمده بودند خانواده اش و پیمانه و احمد آقا نیز قبل از

 :آقا خنده کنان آهسته به رضا گفت پیمانه و احمد آقا نشستیم، احمد

 .آتیش شومینه خیره بشی شدي؟ دیگه الزم نیست به رضا باالخره حاجت روا _

 :رضا هم خنده اي کرد و جواب داد

 .مخصوصا شما هم که از اونجا اومدین نه دیگه الزم نیست، _

حمید به بهانه احمد آقا، صندلی را جلو . آمدند با هم صحبت میکردیم که حمید و سیمین هم
م صحبت شد، از جمع جدا شدم و به هال سرشان گر آورد و درست رو به رویمان نشست چون

گیج . آمد، براي همین به طبقه باال،اتاق رضا رفتم دقایقی که نشستم خواب به سراغم. رفتم
 :آمد، چون صورتم به سمت دیوار بود گفتم خواب بودم که صداي باز شدن درب

 .بده رضا تویی، بیا یه ذره پشتم رو ماساژ _

دیدن  ث شد که سریع سرم را به طرفش برگردانم و باوقتی کنارم نشست بوي عطرش باع
 :حمید وحشت زده از جایم بلند شدم و با عصبانیت گفتم

 کنی؟ تو اینجا چیکار می _

 :خنده کریهی کرد و گفت

 .باشم خانم خوشگله اومدم به جاي رضا در خدمتت _

 :در حالیکه از ناراحتی و ترس تمام تنم می لرزید جواب دادم

 .بیرون گمشو _

 :تهدید کنان گفت
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 .خانم بفهمه چه پسر کثیفی داره اگه بهم بله نگی، آبروي هر دوتونو می برم تا عزیز _

 .یکن خفه شو احمق، برو هر غلطی که خواستی _

بیرون  خواست دستم را بگیرد که سریع به طرف درب رفتم و بازش کرده و خودمو از اتاق
پله اي به پایین  هر چه زودتر به طبقه پایین بروم، ولی چندانداختم و به طرف پله ها دویدم تا 

فریاد صدیقه و عزیز بلند  صداي داد و. نمانده بود که چشمم سیاهی رفت و به پایین پرت شدم
افتاده بودم و همه دور سرم جمع  شد و به طرفم دویدند، بی حال و بی رمق، همانجا کنار پله

 :خواباند، سپس با نگرانی پرسید لندم کرد و روي مبلرضا بی توجه به بقیه ب. شده بودند

 یاسی از پله افتادي؟ _

 :عزیز گفت سرم را تکان دادم که

 چرا مادر جون؟ _

 :چشمامو بستم و با گریه جواب دادم

 .سیاهی رفت چشمام _

 :عزیز با دیدن گریه هام با صدا بلند گفت

  .خلوت کنیدبرید اون طرف و اینجا رو  بچه ها همتون بلند شید _

 :عزیز باز به حرف آمد و گفت همگی به غیر از رضا به پذیرایی رفتند که

 .رضا خواهش می کنم ما رو چند لحظه تنها بذار_

 :گفت با بی میلی از جایش بلد شد و به پذیرایی رفت و عزیز بعد از فاصله گرفتنش آرام رضا

 .اومد هم پشت سر تو پایین حمید بهت حرفی زده؟ چون وقتی از پله ها افتادي اون _

 :سرم را به نشانه مثبت تکان دادم که عزیز بر افروخته و عصبی گفت

زدم، همه اش تقصیر این پسره بی فکره اگه پنهون نمی کرد اون پدر سوخته همچین  حدس _
 .رو به خودش نمی داد جراتی

 :دلم پر بود، زبان باز کردم و گفتم

مخصوصا اون نصف شبی که از پیش رضا می اومدم بهم بند  باغ دیده، از وقتی که منو تو _
   .تلفن می کنه و جلوي درب می آید کرده و مرتب به خونه
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بلند شدم و خودمو به دستشویی  یک لحظه حس کردم لباسم خیس شد، سریع از روي مبل
ران و گریه کنان به عزیز که حی حدسم درست بود، دستپاچه بیرون اومدم و درمانده. رساندم

 :پشت درب ایستاده بود گفتم

 .دارم عزیز من خونریزي _

 :لحظه اي مات و مبهوت نگاهم کرد، سپس بر سرش کوبید و گفت

 .مرگم بده اي واي خدا _

پیشمان آمد و عزیز  رضا سراسیمه. بعد با صداي بلند رضا را صدا کرد، از ترس گریه می کردم
 :در حالیکه سخت عصبانی بود گفت

 .بیمارستان اسی رو ببریمزود باش ی_

 :رضا با نگرانی پرسید

 مگه چی شده؟ _

 .بالیی سرشون بیاد به خدا خفه ات می کنم رضا واي به حالت اگه: عزیز

 :رضا گیج و منگ دوباره پرسید

 مگه چی شده؟ آخه _

هماهنگی کن، چون  زود با دکتر زنان. دیگه چی می خواستی بشه، زنت خونریزي داره _
 .نبه استامروز پنجش

 :گفت رضا رنگ پریده و با دهان باز نگاهم کرد و

 واي خداي من، یاسی تو حامله اي؟ _

 :رضا گفت عزیز نگاهی به من کرده و سپس رو به

 .خاك بر سرت کنن، پس این یکی رو هم نمی دونی؟ زود باشین _

 :رس و لرز گفتممانتو و روسریم را آورد و در حالیکه مانتو را تنم می کردم، با ت رضا سریع

 .رضا به خدا من گناهی نکردم _

 :دستش را روي لبم گذاشت و گفت

 .بهت دروغ گفتم می دونم چون من _

به محض . بیمارستان رفتیم با شنیدنش نفس راحتی کشیدم و بعد از آماده شدن با عزیز و رضا به
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سرم حاضر شد و بعد  بود باالي رسیدن به بیمارستان، دکتر زنان که از قبل رضا هماهنگ کرده
 :از سوال و جواب رو به رضا کرد و گفت

 احتمال زیاد خانمتون دو ماهه بارداره و سقوط از پله ها باعث خونریزي شده ولی ما دکتر به _

 .براي اطمینان آزمایش و سونو گرافی می کنیم تا از وضعیت جنین هم با خبر بشیم

 پرستار بیرون رفت و عزیز در این فرصت فورااز گرفتن خون، رضا خودش همراه دکتر و  بعد

 :پرسید

 یاسی، مادر جان چرا به رضا نگفته بودي؟ _

 :با ناراحتی جواب دادم

دار  از ترس چون رضا بهم گفته بود بعد از به دنیا آمدن دانیال عمل کرده بوده تا دیگه بچه _
 .نشن و من می ترسیدم رضا به حرفهام اعتماد نکنه

 :گفت گرد شده عزیز با چشماي

 چیه؟ آخه این بچه بازیا. اهللا اکبر، آخ خدایا من به این دیوونه بی عقل چی بگم _

دقایقی رضا  عزیز همین طور پشت سر هم به رضا بد و بی راه می گفت تا اینکه بعد از گذشت
 :به داخل آمد و شرمگین گفت

 .باید بریم سونو گرافی _

 :از درد گفتم با قلبی آکنده

 .ه امحامل _

گرافی رفتیم، وقتی روي تخت دراز کشیدم  سرش را تکان داد و دستم را گرفت و به اتاق سونو
 :دستش را گرفته و مایوس گفتم

 شه؟ رضا سقط می _

 :با چشماي به نم نشسته، پیشانیم را بوسید و گفت

 .بهت دروغ نمی گفتم االن اینطوري نمی شدي یاسی منو ببخش، اگه من _

 :ز قبل گفتمدرمانده تر ا

 سقط شده؟ آره؟ رضا نکنه _

 :بغض اش را فرو خورد و جواب داد
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 .بکنن نمی دونم باید سونو گرافی _

چند لحظه اي که  .با آمدن دکتر و بعد از سالم و احوالپرسی، بی قرار به مانیتور چشم دوختم
 گذشت رضا زودتر از من پرسید؟

 دکتر، جنین سقط شده؟ _

 :داد لبخند زنان جواب دکتر

 .خدا رو شکر نه _

دادم، با شنیدن ضربان قلبش شاد و خوشحال به همدیگر  از خوشحالی دست رضا را محکم فشار
 :به رضا کرد و گفت نگاه کردیم و دکتر لبخند زنان رو

 .دکتر تبریک می گم، دو قلوئن _

بود، خندان فریاد بزنم، رضا که مثل من از شادي در حال پرواز  از خوشحالی دلم می خواست
 :گفت

 مطمئنید؟ دکتر

 ایناها: دکتر خنده کنان دست روي صفحه گذاشت و گفت

 :داد و بعد ادامه

 .بشه ل برطرفوضعیت شون نرماله، فقط باید استراحت کنن تا مشک فعال که  _

 :کرد و گفت بعد از اتمام کار دکتر، دوباره به اتاق رفتیم و رضا شاد و خندان رو به عزیز

 .و قلوئهعزیز د _

 :عزیز خوشحال دستش را باال برد و گفت

 .شکرت الهی _

 .بعد صورت هر دومون را بوسید و تبریک گفت

 :سونو گرافی تاکید کرد و گفت دکتر زنان بعد از دیدن برگ

 .بکنند شکر خدا فعال مشکلی نیست ولی باید استراحت _

 :گفت ضا انداخت وبعد از اینکه از بیمارستان بیرون آمدیم، عزیز نگاهی به ر

 .یعنی چه برو دعا کن که اتفاقی نیفتاده، وگرنه خودم نشونت می دادم بچه دار نشدن _

 :رضا شرمگین از آینه نگاهی بهم کرد و به عزیز گفت
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االن . حق داري، ولی باور کن من فکر نمی کردم این وضع پیش بیاد عزیز هر چی بگی _
 .می کشم، یه عالمه نذر و نیاز کردم تا بمونن ناراحتم و عذاب بیشتر از هر کسی خودم

گذاشتم و در حالیکه با انرژي مضاعف نوازششان می کردم توي دلم  دستم رو روي شکمم
محافظ بچه هاي من باش و نذار یک تجربه تلخ دیگه اي رو توي  گفتم یا ضامن آهو خودت

توي . حالی به پا شده بودفقط خدا می دانست توي دلم چه شور و  چون. زندگیم شاهد باشم
 :رضا رو به عزیز گفت. از حرکت ایستاد، جلوي خونه عزیز بودیم خیال غرق بودم که ماشین

 .ها ما خونه خودمون بریم بهتره عزیز به خاطر پله _

نیاد بهتره، برید خونه تا استراحت کنه، فقط  پله رو باال  آره مادر جون یاسی اون همه : عزیز
 .غذا بکشم صبر کنید براتون

 :کردم و گفتم رو به رضا

 .رضا پس برو دانیال رو هم بیار _

 .میگم بچه ها بیارنش، من رفتم خداحافظ تو پیش یاسی بمون من: عزیز

 :نگاهی کردم و گفتم

 .زحمت افتادید عزیز ببخشید شما هم تو _

 :لبخند زنان جواب داد

 .خوشحالی شما رو می بینممونن و من  که سالم می... چه زحمتی مادر؟ انشاء ا _

 :عقب برگشت و دستمو گرفت و گفت عزیز خداحافظی کرد و به داخل رفت و رضا هم به

 یاسی از دست من خیلی ناراحتی؟ _

 :چشماش خیره شدم و گفتم به مردمک

از این موضوع خیلی رنج  نمی تونم بگم نه اصال ناراحت نیستم، چون تو این مدت من _
 .بهت دروغ بگم دي تو می ترسیدم و براي همین مجبور شدماز بی اعتما. کشیدم

نگرانی تو صورتش موج می  پیمانه در حالیکه. با آمدن پیمانه و صدیقه بحثمان نیمه تمام ماند
 :زد پرسید

 چی شده؟ شما کجا رفتین و اومدین؟ _

 :صورت خندان جواب داد رضا با
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 .مشکل پیدا کرده بود از پله یاسی حامله است اون هم دو قلو، به خاطر افتادن _

 :پیمانه خنده کنان جواب داد

 گفت؟ خطري که متوجه شون نیست؟ حاال دکتر چی. چشمتون روشن _

 .فعال نه، ولی باید استراحت کنه: رضا

 .پس برید من دیگه مزاحمتون نمی شم :پیمانه

میز را بچینم که رضا  داخل خانه می خواستم. رفتیم بعد از خداحافظی از پیمانه به خانه خودمان
 :حالیکه به طرف اتاق خواب می برد گفت اجازه نداد و دستم را گرفت و در

 .کردي چه زود گفته هاي دکتر رو فراموش _

 :بعد منو روي تخت نشاند و ادامه داد

 .بیارم بشین اینجا تا من غذاتو _

 :با ناراحتی گفتم

 .رضا، من نمی تونم اینجا تنهایی بخورم _

 :زد و گفت لبخندي

 .با هم می خوریم خوب عزیزم، من هم نمی تونم تنهایی بخورم براي همین می آرم اینجا و _

. مشغول خوردن غذا شدیم غذاها را توي سینی چیده و به اتاق آورد و سه تایی در کنار هم
 :با خوشحالی گفت رضا در حینی که به دانیال غذا می داد، دست روي شکمم گذاشت و

 .صدا می شه نفر می شیم، یک دفعه خونه شلوغ و پر سر و 5ند وقت دیگه یاسی چ _

 :بشقابم را کنار گذاشتم و گفتم

 .سخته ولی رضا بزرگ کردنشون _

 :رضا نگاهی به صورتم انداخت و با اخم جواب داد

کمک هم از پس شون بر می آییم، دیگه هم آه و ناله نکن که  با. اصال هم سخت نیست _
 .آد خدا بدش می

 :کردم و گفتم خنده اي

 .ترسم رضا چه زود بهت بر خورد، من آه و ناله نمی کنم فقط می _

 :اخمهایش را باز کرد و لبخند زنان گفت
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 .نترس، خودم که نمردم _

 :نگاهی به بشقابم انداخت و ادامه داد بعد

 یاسی چرا نمی خوري؟ _

 .سیر شدم _

به  از این. بخوري از االن دچار سوء تغذیه می شیندیگه نشد چون اگه اینطوري بخواي غذا  _
 .بعد باید به تغذیه ات توجه کنی و یه غذاي سه نفره باید بخوري

 :کردم و گفتم مستانه خنده اي

 .چشم دکتر، از این به بعد بیشتر توجه می کنم _

 :و گفت دستی بر سرم کشید

 .آفرین خانم دکتر _

و در کنارم دراز کشید و در حالیکه با  ده و پیشم برگشتبعد از نهار، رضا دانیال را خوابان
 :موهایم بازي میکرد گفت

 ها افتادي؟ تو باال چیکار می کردي؟ یاسی چرا از پله _

 .سرم گیج رفت رفته بودم یه خورده استراحت کنم و اومدنی _

 حتما؟ _

 غیر از اون چی می تونه باشه؟ _

 !یاسی؟ نمی دونم، _

 .جانم _

 :کث کرد و سپس گفتلحظه اي م

 .بهت گفتم و تو باید بدونی یاسی، من یه دروغ دیگه اي هم _

 :هام، با تردید پرسید با دیدن خنده. نتوانستم خودم را کنترل کنم خندیدم

 می دونی من و منیر از هم جدا شدیم؟ _

 :تکان دادم که دوباره با بهت پرسید خندیدم و سرم را

 مامان گفته؟ _

 :پرسیدم عجباین بار من مت
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 مگه مامان هم می دونه؟ _

 :رضا خنده کنان جواب داد

همون روزي که من، تو رو دوباره دیدم هفته قبلش نامه داد . قبول کد پس نگفتی چرا _
 .تو در اوج نا امیدي و درماندگی به دادم رسیدي. از سفارت برام اومده بود خواست طالق منیر

 :را نزدیک صورتش بردم و گفتم صورتم

 پنهون کردي؟ من چند وقت پیش از سمانه شنیدم، ولی رضا چرا ازم _

 :نگاه گرم و مهربانش را به صورتم دوخت و گفت

رو باور کنم و براي همین از مامان خواهش کردم حرفی بهت نزنه تا  نمی تونستم حرفهات _
طمئن بودم اگه اگه این یکی دروغ رو بهت گفتم به خاطر این بود چون م .خودم به یقین برسم
 .همیشه در کنارم می مونی حامله بشی براي

 :با مشت توي سینه اش کوبیدم و گفتم

چون با این کار منو زجر کش کردي، باور کن از وقتی که فهمیدم از  رضا خیلی لوسی _
شبم سیاه شد چون می ترسیدم حرفم رو باور نکنی و دوباره اعتمادت ازم  عادتم گذشته روز و

 راستش رو بگو اونی که بهت زنگ می زد کی بود؟ حاال. سلب بشه

 :رضا در حالیکه می خندید گفت

 می خواي باهاش حرف بزنی؟ _

 :ابرویم را باال بردم وبا تردید گفتم

 بود؟ نکنه امید_

را به  رضا گوشی تلفن را برداشت و در حالیکه شماره می گرفت بلند بلند خندید و گوشی
 :گفتگوشش برد و لحظه اي بعد 

  سالم عزیزم، خوبی؟_

_ 
 .نمی تونم اذیتش بکنم چون جراتش رو ندارم نه، بابا دیگه _

به محض شنیدن صداش . بود، امید پشت خط بود فورا گوشی را از دستش گرفتم حدسم درست
 :که می گفت

 .خیلی زن ذلیلی خاك بر سر احمقت کنن، _
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 :خنده کنان جواب دادم

 .کنم ه ات میامید اگر دستم بهت برسه خف_

 :امید با شنیدن صدایم، خنده اي کرد و گفت

من اون شوهرت رو خفه کن چون اون ازم می خواست  سالم زن داداش؟ خوبی؟ به جاي _
 :عقیده داده و بهت گفت حاال چی شده یک دفعه تغییر. زنگ بزنم

 .احافظگه فعال از من خد بیرون کشیدن، االن خودش بهت می دو نفر به زور از زبونش _

 :ناپذیري گفت رضا با شادي وصف. و درباره گوشی را به دست رضا دادم

 .امید چشم به راه مهمون عزیزي هستیم، دوقلوئن _

 :چه گفت که رضا خنده اي کرد و جواب داد نمی دانم امید

 .پس مبارك باشه _

 :زده، سپس خداحافظی کرد و بعد رو به من گفت لحظاتی با هم حرف

 .قسمت باشه هم سن و سال هم می شن فیروزه هم حامله است و اگهیاسی  _

 :سرم را روي بازویش گذاشتم و غمگین جواب دادم

 .اگه بمونن _

 :دست نوازشی بر سرم کشید و گفت

 .و سالم می مونن غصه نخور، خدا کمک می کنه و صحیح_

ش در خوابم به پی با نوازش و دلداري هاي رضا، چشمام گرم خواب شد ولی کابوس ساعت
می دیدم، اشک شوق بر  از اینکه رضا را در کنار خودم. سراغم آمد و هراسان از خواب پریدم

خوردنش دوباره سر جایم دراز  رضا بالفاصله برایم آب آورد، بعد از. گونه هام سرازیر شد
حالیکه اشکم را پاك می کرد  رضا در. کشیدم ولی همچنان اشک روي گونه هام جاري بود

 :بر افروخته پرسید

 ها پرت شدي؟ یاسی راستش رو بگو، چرا از پله _

 :براي فرار از سین و جین کردنهایش، چشمامو بستم و گفتم

 .بار که گفتم، االن هم خوابم می آید و می خوام بخوابم رضا یه _

راستش رو بگو، چون تو خواب داشتی به حمید بد و بی راه می  یاسی چشمهاتو باز کن و _
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 .فتیگ

 :فورا چشمامو باز کردم و خیره نگاهش کردم که ادامه داد مثل برق گرفته ها

 .بگو چون تا من نفهمم آروم و قرار نمی گیرم خواهش می کنم راستش رو _

 :دستش را گرفتم و گفتم

خواهش می کنم اصرار نکن، چون غیر از اینکه من سرم گیج رفت مسئله دیگه اي  رضا _
 چه ربطی به افتادن من داره؟خواب دیدن  .نبوده

  .بگو جون رضا هیچ ربطی به هم ندارن _

 :لبم را به دندان گرفتم و جوابی ندادم که با عصبانیت گفت

 پنهون کنی؟ چرا می خواي _

 .رضا خواهش می کنم کشش نده _

 .حقش رو بذارم کف دستش یعنی چی، من باید همه چیزو بدونم و _

 :تمیک لحظه از دهانم پرید و گف

 .گذاشته کف دستش االن عزیز حقش رو _

 .دیدي، پس عزیز هم می دونه _

 :شدم و گفتم تا خواست از جایش برخیزد مانع

 رضا کجا داري می ري؟ _

 .دارم می رم واقعیت رو بفهمم _

هیچ طریقی نمی توانستم مانع از رفتنش بشوم خودم را به سستی و بی حالی زده روي  چون به
قند  دیدن حالم دستپاچه به طرفم دوید و فورا نبضم را گرفته و سریع برایم آب با. افتادم تخت
نتوانستم خودداري  به زور جلوي خنده ام را گرفتم ولی با دیدن قیافه آشفته و ناراحتش. آورد

 :کنم و گفتم

 .شنگه راه نندازي خودمو به مریضی زدم رضا من چیزیم نیست فقط به خاطر اینکه تو الم _

انگشتم را به حالت تهدید به طرفش گرفتم و  شماي گرد شده تا خواست حرفی بزنه،با چ
 :گفتم

و اضطراب براي خانم باردار سمه، مضره؟ پس مثل یه  آقاي دکتر شما نمی دونید استرس _
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 .پسر خوب بگیر بخواب

 :نگاهم کرد و گفت لبخند زنان

 .چیزو بگو خوب همهببخشید خانم عزیز، فقط شما هم لطف کن و مثل یه دختر 

 بعدا؟ قول بده که قشقرق راه نمی ندازي و کاري به کارش نداشته باشی تو  _

 .چشم، به جان عزیز یاسی هیچ کاري نمی کنم _

 :گفتم خنده کنان به حالت مزاح

 .به جان کسی قسم بخور که باورم بشه، تو که منو دوست نداري _

 :جلو آورد و گفت صورتش را

نمی رم سراغ حمید و  مادر بچه هام که از تخم چشمام بیشتر دوستش دارم،به جان عزیز  _
 .حرفی بهش نمی زنم

دستش را گرفتم و روي . و از کوره در رفت وقتی همه چیز را برایش گفتم باز عصبانی شد
 :تخت نشاندم و گفتم

و مقصري، اگه پنهون نمی کردي اون جرات این کارها رو نداشت  رضا قبول کن تو هم _
 .افتاد حاال هم این اتفاق نمی

می بینه دنبالش  تو هم قبول کن اون خیلی پدر سوخته و دریده است و تا یه زن بر و رو دار _
احترام خواهرمون که  ما هم به. با این اداهاش یه عمره پدر سیمین رو درآورده. راه می افته

بزنم دك و دندونش رو  و زندگیش از هم نپاشه بهش حرفی نزدیم، ولی شیطونه می گه برم
 .نباشه داغون کنم تا توبه کن و از این به بعد چشمش دنبال ناموس دیگران

 :ملتمسانه نگاهش کردم و گفتم

ظهر که به خونه عزیز رفتیم تن و بدنم می لرزه و  رضا به خدا، به جان عزیز خودت من از _
 .لرزونی تو هم با این حرفهات بیشتر می

 :ه دادملبخندي زدم و ادام

دیوونه به دنیا می آن، پس حداقل اجازه بده یه  رضا این بچه ها اگه بمونن آخر از دست تو _
 .هر کاري ازت خواست انجام بده کوچولو چشمامو رو هم بذارم بعد شیطون

روي تخت دراز کشید و دست مرا  به محض شنیدن حرفهام عصبانیتش فروکش کرد و دوباره
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 :هم گرفت و گفت

بگیر بخواب و از این به بعد قول می دم دیگه با کارهام  د خانم، حاال با خیال آسودهببخشی _
 .مادرشون از دستم دیوونه نشن اذیتت نکنم تا بچه هام و

 .خواب رفتم لبخندي به رویش زدم و با آرامش خاطر در کنارش به

از طرز برخورد و  .عصر تازه از خواب بیدار شده بودیم که عزیز و دخترانش به دیدنم آمدند
و این موضوع  رفتار سیمین متوجه شدم که از دست گل به آب داده شوهرش اطالعی ندارد

آبمیوه اي به دستم داد  بعد از رفتن آنها، رضا که بوتیمارم شده بود لیوان. باعث خوشحالیم شد
 :و در کنارم نشست و گفت

    بدي؟ یاسی نمی خواي به مامان هم مژده _

 :دادم ناراحت جواب

راه نیست که زود پاشه بیاد، اینطوري  دو قدم. نه تا وقتی که مشکل بر طرف نشه نمی گم _
 .دل نگران می شه

 :رضا به صورتم دقیق شد و گفت .کمی از آبمیوه اش را خوردم

 دوست داشتی مامان پیشت بود؟ _

ه هاي بحرانی و و به فکر فرو رفتم چون خیلی دلم می خواست در این لحظ سرم را تکان دادم
 .کنارم بود و با وجودش بهم آرامش می بخشید پر اضطراب در

طبق معمول براي آماده کردن صبحانه می  .صبح با صداي زنگ ساعت چشم باز کردیم
 :خواستم برخیزم که رضا مانع شد و گفت

 .مو آماده می کنه بگیر بخواب، بی بی خانم صبحانه تو _

 :و گفتم دوختملبخند زنان به صورتش چشم 

 رضا یک دفعه می خواي برم بیمارستان بستري شم؟

 :گفت صورتم را بوسید و

کردن خطر  اگه موندنشون برات اهمیت داره باید خودت هم مراعات کنی تا با استراحت _
 .رفع بشه

 نیستم؟ خوب مسلمه که برام اهمیت داره، تو فکر می کنی من خوشحال _
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 .، پس خواهشا مواظب باشنه من همچین فکري نمی کنم _

 .چشم به روي _

از یک جا نشستن  بعد از بیدار شدن. بعد از خوردن یک لیوان شیر، دوباره ساعتی خوابیدم
رفتم و روي کاناپه دراز  حوصله ام سر رفته بود، براي همین پتو و بالشم را برداشته و به هال

کرد و چیزي به خوردم می  دگی میبی بی خانم بنا بر توصیه هاي رضا مرتب بهم رسی. کشیدم
از اینکه یک دفعه . می شد داد، خود رضا هم تا ظهر چند باري تلفن کرده و حالم را جویا

آمد براي اولین بار دیدم که با  ظهر وقتی به خانه. برایش عزیز شده بودم برایم خوشایند بود
با دیدن پالستیک ها، . انجام می داد دست پر آمده، چون تمام خریدهایمان را بی بی خانم

 :متعجب خنده اي کردم و گفتم

 داریم که این همه خرید کردي؟ رضا مهمون _

 :ذوق زده جواب داد

 زودي فراموشت شد؟ مگه خبر نداري؟ یعنی به این _

سر نه ماه به دویست  نه فراموش نکردم، ولی رضا اینطور که شواهد امر نشون می ده من _
 .کیلو می رسم

 :داد به طرف اتاق خواب می رفت جوابدر حالیکه 

 .تغذیه و سالمتی تون مهمتره، تو فقط به این مسئله فکر کن _

 .دکتر چشم آقاي _

چون داخلش  بعد از عوض کردن لباسش به آشپزخانه رفت و دقایقی بعد با یک پیاله برگشت،
 :پیدا نبود پرسیدم

 رضا اون چیه؟ _

 :اي نوبرانه، خوشحال از دستش گرفتم و گفتمآلبالوه پیاله را بطرفم گرفت با دیدن

 .مرسی _
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براي اولین بار لذت باردار بودن را می چشیدم و رضا هم با ذوق و شوق  با خوردن آلبالوها
 :بعد از خوردنشان لبخند زنان گفت. کرد فراوان نگاهم می

 .حدس می زدم خوشت بیاد _

 :لبخندي زدم و گفتم من هم به رویش

 .خیلی بهم مزه داد دستت درد نکن _

 .نوش جان _

ساعتی بعد از رفتن رضا انتظار داشتم بی بی خانم هم مثل روزهاي گذشته به خانه  عصر
 :برود براي همین با گذشت زمان، متعجب پرسیدم خواهرش

 بی بی خانم دیرت نشه؟ _

 .گفتن از این به بعد تا موقعی که از مطب بر می گردن پیش شما بمونم آقا _

 .تو هم خسته می شی اینطوري ولی _

 :بی بی خانم خنده کنان جواب داد

 .می کنم که خست بشم؟ من از کنار تو بودن خسته نمی شم یاسی جان مگه من چیکار _

 .ممنون، لطف داري _

 اینکه بی بی خانم کنارم می ماند خوشحال شدم چون همصحبتی با اون باعث می شد احساس از

 .کسالت و تنهایی نکنم

آمد، براي نهار منتظرش  ز بعد رضا چون وقت عمل داشت و ساعت مشخصی به خانه نمیرو
تازه چشمهایم گرم شده بود که . بخوابم بعد از خوردن نهار به اتاق خواب رفتم تا ساعتی. نشدیم

 :بدون اینکه چشم باز کنم پرسیدم دستهاي گرم و مهربان رضا را روي سرم حس کردم و

 رضا نهار خوردي؟ _

 :جواب داد بوسه اي بر صورتم نشاند و

 .بله _
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 :نشستم و گفتم با شنیدن صداي مامان، با خوشحالی چشم باز کرده و سر جایم

 مامان شمایین؟ _

 .بله ما هستیم _

 :کشیدیم و مامان در حالیکه صورتم را بوسه باران می کرد گفت و بعد همدیگر را در آغوش

یاسین می دونی وقتی رضا بهم گفت چقدر . آرزوم رسیدمباالخره من هم به  تبریک می گم، _
 .شدم خوشحال

 :نیلوفر هم جلو آمده ضمن رو بوسی گفت

 .آروم باشن یاسی دعا کن بچه ها مثل خالشون _

 :خنده کنان جواب دادم

 .میکنن اونوقت یه سال نشده دیوونمون _

 :رضا هم با شادي مضاعف در مقابلم گفت

 .شیطونم فضول وواي من عاشق بچه هاي  _

 :مامان لبخندي به رویش زد و گفت

حاال لباست رو عوض کن و بیا نهارت رو . کردم ولی رضا خیلی سخت، چون من تجربه _
 .گرسنه موندي بخور چون امروز به خاطر ما تا این وقت

ر وقتی تنها شدیم نگاه قد .نگاهی به ساعت انداختم عقربه هاي ساعت، سه و نیم را نشان می داد
  :شناسانه اي کردم و گفتم

 .تشکر کنم رضا نمی دونم چطوري ازت _

 :دستش را دور گردنم انداخت و گفت

 .من کاري نکردم عزیزم_

 .اتفاقا لطف بزرگی کردي چون به وجود مامان خیلی نیاز داشتم _

کردن و بهتر شدن روحیه تو هر کاري که الزم باشه انجام می دم تا  من براي خوشحال _
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 .بشه فی این چند وقتهتال

 :براي اینکه سر به سرش بگذارم گفتم

هاست و با به دنیا اومدنشون این بذل و بخششها هم  پس این لطف و محبت به خاطر بچه _
 .تموم می شه

 :نگاهم کرد و گفت با چشماي گشاد شده

 .یاسی خیلی بی انصافی _

 :خنده کنان جواب دادم

 .بیا بریم نهارتو بخور انصاف شوخی کردم، حاال آقاي با _

بعد از عزیز یکی یکی عروسهایش یعنی جاریهام که  عصر عزیز به دیدنمان آمد و دقایقی
از اینکه یک دفعه مورد توجه همه قرار گرفته . آمدند همگی از ازدواجمان با خبر شده بودند
لفن کرده و بود، چون از تهران هم همه اقوامم یکی یکی ت بودم برایم جالب و خوشایند شده

 .تبریک می گفتن

از آمدن مامان و نیلوفر گذشته بود که بابا براي حال و احوالپرسی زنگ زد، داشتم  چند روزي
 :می کردم که نیلوفر گوشی را از دستم قاپید و گفت صحبت

 .بده دارم خاله می شم سالم بابا، خوبی؟ بابا مژده _

محض الو گفتن بابا هیجان زده  به. رفم گرفتبعد از اینکه چند دقیقه حرف زد، گوشی را به ط
 :گفت

 .که قدمشون براتون خیر باشه... انشاء ا یاسی خیلی خوشحال شدم، تبریک می گم بابا، _

 .مرسی _

 :بابا،با من من گفت

 بیام و ببینمت، خیلی دلم برات تنگ شده؟... می تونم... یاسی _

 :دادم ذوق زده جواب
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 .نین؟ منتظرتونمنیکی و پرسش، چرا نمی تو _

 .پس به امید دیدار _

 .امید دیدار به _

 :قیافه مضطربم پرسید بعد از قطع کردن تلفن دلشوره عجیبی به جانم افتاد و مامان با دیدن

 یاسی، بابا داره می آد؟ _

 .بله _

 ناراحتی؟ _

 .فقط دلشوره دارم نه _

 براي چی؟ _

زیر یه سقف بمونم و نمیدونم چه رفتاري باید  براي اینکه بعد سالها می خوام ساعتها باهاش _
 .باهاش داشته باشم

    :کشید و گفت مامان دستی بر سرم

سخت می آد وگرنه  چون یه مدتی از هم دور بودین این فکر و خیال رو می کنی و برات _
                .غریبه باید همون رفتاري رو بکنی که قبال داشتی اون پدرته، نه یک

داشتم و ظهر موقعی که براي   باز هم دلهره  اینکه مامان با حرفهایش دلداریم می داد ولی منبا 
 :استراحت به اتاقمان رفتیم فورا گفتم

 .رضا، بابا می خواد بیاد _

 :لبخند زنان جواب داد

 .قدمش روي چشم _

 .من خیلی دلشوره دارم و می ترسم چون نمی دونم چیکار باید بکنم ولی رضا، _

 :می کرد جواب داد ر حالیکه نوازشمد

پیدا کرده و در ضمن  ترست بی مورده اون باباته، نه یک غریبه که از اومدنش دلشوره _
 .بیشتر این دلشوره ها مربوط به دوران بارداري
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        .مامان رو میزنی ولی من باز هم میگم خیلی استرس دارم تو هم حرفهاي _

 :گفت اخمی تصنعی کرد و

خیال  م عزیز مگه نمی دونید استرس براي شما ضرر داره پس دیگه فکر نکنید و باخان _
 .آسوده بگیرید بخوابید

از دو شب رضا و نیلوفر به استقبال بابا  دو روز با دلهره و اضطراب برایم گذشت تا اینکه بعد
انطور که هم. و همدیگر را بوییده و بوسیدیم وقتی آمدند، دست در گردن هم انداخته. رفتند

اضطراب داشتم و کم کم همه چیز برایم به صورت  مامان و رضا گفته بودند فقط دقایق اول را
روي شانه اش گذاشتم احساس عجیبی بهم دست داده و  وقتی بعد از سالها سرم را. عادي در آمد

. رو لحظه اي دلم نمی خواست از کنارش تکان بخورم از این. تمام دلهره هایم فروکش کرد
 :رفتیم بی اختیار گفتم شب موقع خواب وقتی به اتاق خواب

 رضا،، من می تونم پیش بابا بخوابم؟ _

 :جواب داد صورتم را بوسید و

 .برو بخواب. چرا نمی تونی، دیدي گفتم اون باباته نه یه غریبه _

انداخت  جا خودش نیز همراهم آمده و برایم در کنار بابا و نیلوفر  از عوض کردن لباسهایم  بعد
 :و بابا ذوق زده گفت

  یاسی، تو هم می خواي اینجا بخوابی؟ _

نشانه مثبت تکان داده و در کنارش دراز کشیدم، وسط دو تامون خوابیده بود و من  سرم را به
 :بعد از سالها سرم را روي بازویش گذاشتم و گفتم باز

دلتنگ صدات و این الالیی  کوچولو رو می خونی، خیلی وقتها بابا برام شعر قناري زرد و _
   .هات بودم

حال عجیبی داشتم . بغض در حالیکه سرم را نوازش می کرد شعر را نیز زمزمه کرد اون هم با
روزهاي زیادي در حسرت همچین لحظاتی سوخته و دم نمی زدم و حاال بعد از سالها  چرا که
 .فرصت برایم مهیا شده بود این

رفتن قول داد که بار دیگر به دیدنم  هران بازگشت ولی موقعروز بعد شب، بابا دوباره به ت
 .بیاید
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گذشت و من بعد از یک ماه خانه نشینی و استراحت  روزها در یک چشم بهم زدن مثل برق می
گذاشته و همراه رضا بعد از سونو گرافی به مطب دکتر زنان  دوباره به محیط بیرون از خانه پا

ی امیدوارمان کرده بود ولی من باز هم دلهره داشتم و با بی قراري سونوگراف با اینکه دکتر.رفتیم
 دکتر بعد از معاینه و شنیدن ضربان قلبشان و دیدن برگه. دهان دکتر دوخته بودم چشم به

 :سونوگرافی گفت

 .باید استراحت کنید فعال که مشکلی نیست ولی به خاطر اینکه هنوز جفت خیلی پایینه _

استراحت کرده بودم و این  رفتم چون یک ماه تمام یک جا نشسته واز شنیدنش باز عزا گ
رضا به صورت ماتم زده ام چشم  وقتی از مطب بیرون آمدیم،. موضوع خیلی خسته ام کرده بود

 :گفت دوخت و با دیدن سگرمه هایم دستم را به دستش گرفت و

 .یاسی می دونم برات سخته ولی چاره اي غیر از صبر و تحمل نداري _

 :چشمهاي با محبت و مهربانش به روش لبخندي زده و گفتم با دیدن

 .خوبشون تحمل کنم سعی می کنم به خاطر باباي _

 :رضا در حالیکه به فکر فرو رفته بود جواب داد

ولی یاسی وقتی به دنیا اومدن وقت استراحت نداري چون همزمان شیر می  .مرسی عزیزم _
 .همیشه در حال دویدن و کار کردن باشی خیس می کنن، باید خوان و جاشونو

و حرکاتشان شوقی وصف نا پذیر وجودمو در بر گرفت و خستگی  با به تصویر کشیدن کارها
 :با این فکر و اندیشه پرسیدم. شادي را جایگزین کرد را از روح و جسمم ربوده و

 دختر؟ رضا دوست داري پسر باشن یا _

 :لبخند زنان جواب داد

 .خوام سالم بودنشونه نمی کنه، تنها چیزي که از خدا میبرام فرقی  _

 .پرسیم پس تا وقتی که به دنیا بیان جنسیت شون رو نمی _

 :با لب و لوچه آویزان گفت

      .آخه یاسی _

 :گفتم اجازه نداده و فورا

تونم؟ یا نمی  چطور تو می تونی براي من شرط بداري ولی من نمی. رضا آخه، ماخه نداریم _
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 قبوله؟. سیم یا من دیگه دکتر نمی آیمپر

 :خنده کنان جواب داد

 .باشه خانم، هر چی که شما شرط کنی قبوله _

اینکه من کمتر احساس تنهایی و کسالت کنم از مامان  بعد از اینکه به خانه رفتیم رضا براي
ولی در  کنارمان بمانند و مامان هم با کمال میل پذیرفت، خواست تا پایان تعطیالت باز در
به تهران برگردند سیسمونی کاملی براي بچه ها خریده و سپس به  روزهاي پایانی قبل از اینکه

 .تهران بازگشت

ولی  از رفتن آنها با اینکه اغلب روزها عزیز و سمانه و همین طور لیال به دیدنم می آمدند بعد
باران می  گرفته بود و من با شروع فصل غمگین و دلگرفته پاییز که اغلب روزها هوا ابري و

حرکات  بارید احساس کسالت می کردم و در این میان تنها چیزي که به وجدم می آورد
 .مستمر بچه ها بود

زمستان دور از چشم رضا و پنهانی به  براي فرار از روزهاي خسته کننده و طوالنی پاییز و
مم و همین طور ورم پاهایم، برآمده شدن شک ولی با گذشت زمان و. کشیدن تابلو ادامه می دادم

به هر طریقی روزها رو پشت سر گذاشتم و در این  نه ماه تمام. کار کردن برایم سخت شده بود
تا اینکه هادي بعد از . توانستم از خانه بیرون بروم مدت فقط روزهایی که وقت دکتر داشتم می

با شنیدن . ش را جلب کنددادن بزرگترها توانست رضایت مادر کلی کلنجار رفتن و واسطه قرار
پایم بند نبودم و شب وقتی رضا از مطب برگشت، با خوشحالی  این خبر از فرط شادي روي

 :گفتم

 .مراسم عقد کنون لیال و هادي رضا هفته آینده _

 :لبخند زنان جواب داد

 و گفت، ولی یاسی مگه تو می خواي با این حال و روزت بري؟ آره عزیز هم بهم زنگ زد _

 :دادم سماجت جواببا 

 مگه حال و روزم چشه؟ _

 :لحظه اي به صورتم خیره شد و سپس گفت

 دونم، مثل اینکه فراموش کردي که دکتر بهت گفته نباید تکون بخوري و استراحت نمی _
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 .کنی

 :قبل از اینکه من جوابی بدهم، دانیال که سرگرم بازي بود گفت

 .می کنه که تکون نمی خوره، همه اش رنگ بابا،خاله _

بالفاصله از جایش بلند شده و به طرف اتاق  رضا لحظه اي به دانیال سپس به من نگاه کرد و
رضا با نگاهی به . پشت سرش به اتاق کارم رفتم من هم به زحمت از جایم بلند شده و. رفت

 :با عصبانیت رو به من کرد و گفت اتاق که پر از تابلو بود انداخت و بعد

چرا به فکر سالمتیت . هم ورم داره همیشه کمرت درد می کنه و پاهات براي همینه که _
 نیستی هان؟

عصبانیت حرف می زد، طوري که طاقتم طاق شد و در  رضا همین طور یکریز پشت سر هم با
 :دادم حالیکه اشکم سرازیر شده بود جواب

یه رباط  م نهبابا، من هم آدم. از بس که یک جا نشستم خسته شم و حوصله ام سر می ره _
بهم  اصال می دونی چیه که همه اش تقصیر توئه که. نزدیک یک ساله تو خونه حبس شدم

 .دروغ گفتی و کلک ردي

مساعدم، در حالیکه اشکم را پاك می کرد  رضا با دیدن حال نا. از ناراحتی تن و بدنم می لرزید
 :گفت

می گم، شبا از درد نمی تونی من به خاطر خودت . نبود ببخشید، منظورم ناراحت کردن تو _
 .و ناله می کنی راحت بخوابی و همه اش تا صبح آه

اون بود تا دلجویی کند و من  بعد دستم را گرفت و به طرف کاناپه برد و نشاند و این بار نوبت
 :از این فرصت استفاده کردم و گفتم

 .هاي آخر اجازه بده من هم عقد کنون لیال بیام رضا حاال که ماه _

 :گفت خنده کنان نگاهی به صورتم انداخت و

 .خیلی زرنگی، داري از آب گل آلود ماهی می گیري _

 :گفتم خودم را لوس کرده و

 حاال اجازه می دي؟ _

 .چاره اي غیر از این ندارم _
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 .مرسی: بوسیدم و گفتم خوشحال صورتش را

مصادف با نیمه شعبان که  خوشحال و بی قرار چشم به یک هفته دیگر یعنی هفدهم بهمن ماه
هم براي زایمان من که ده  روز یکشنبه ظهر، مامان هم براي عقد کنون لیال. هم بود دوختم

 .روزي بیشتر نمانده بود آمد

بعد از ظهر جلوي آینه نشستم تا به سر و . زود بیدار شده بودم روز بعد از خوشحالی از صبح
با حالی . برآمده ام آه از نهادم برآمد صورت پف کرده و لبهاي صورتم برسم ولی با دیدن
بودم که رضا از حمام بیرون آمد و با دیدن قیافه پکرم، نزدیک آمد  گرفته جلوي آینه نشسته

 :و گفت

 چی شده؟ چرا آماده نمی شی؟ یاسی _

 :به صورتم اشاره کردم و با ناراحتی جواب دادم

 رم میون اون همه مهمون؟این صورت خوشگل و شکل و شمایلم چطوري می خوام ب با _

 :بلندي سر داد و سپس گفت رضا خنده

علتش را می فهمه، پس تند تند آماده  عزیز من، هر کی تو رو ببینه با این اوضاع و احوالت _
 .شو

 خوشگل از من بدت بیاد چی؟ اونوقت اگه تو اونجا با دیدن خانم هاي _

 :سري به عالمت تاسف تکان داد و گفت

 یعنی من اینطوریم؟ نهدستت درد نک _

 :کنان ادامه داد با دیدن لبخند روي لبهام، صورتش را نزدیک صورتم آورد و زمزمه

 .ولی من، تو رو با این قیافه هم دوست دارم _

 :شدم و گفتم به صورتش خیره

 حتما؟ _

 .که بریم حاال لطفا زود آماده شو. بله، شما خیالتون راحت باشه _

وقتی رسیدیم اغلب . رفتیم سر و صورتم کشیدم با هم به خانه خانم مسلمیبعد از اینکه دستی به 
دقایقی بعد از رسیدنمان  .مهمانها که اقوام درجه یک هر دو طرف بودند، حضور داشتند

و بعد از اینکه نگاهی به  نگذشته بود که یک خانم جوان همراه خانم پیري از درب وارد شد
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دستم نشسته بود، نگاهی به آنها  سمانه که کنار. ت ما آمدنددور و بر انداختند یکراست به سم
 :و سپس به من کرد و گفت

 .آید این طرف یاسی، منیره داره می _

  :با چشماي از حدقه درآمده آب دهانم را به زحمت قورت دادم و گفتم

 چی؟ منیر، براي چی می آد پیش ما؟ _

، قد متوسط و هیکل الغري داشت با براندازش کردم لحظه اي به صورتش دقیق شده و خوب
قلبم به شدت می طپید . روي هم رفته قیافه با نمکی داشت پوستی برنزه و چشم و ابروي سیاه و

عزیز هم با دیدنشان قبل از اینکه نزدیک ما . بر گرفته بود و ترسی نا شناخته وجودمو در
 :ایستاد و نگاهی به صورتم انداخت و گفت بیایند، آمد و کنارم

 .روت پریده یاسی، مادر جون چرا هول کردي و رنگ و _

 .عزیز، نمی دونم چرا می ترسم نکنه اومده با من دعوا کنه _

 خانم مسن زن عموي رضا بود بعد از سالم و. اینکه عزیز جوابی بدهد نزدیکمان رسیدند قبل از

 :احوالپرسی، منیر رو به عزیز کرد و گفت

 .ببرم پیش خودم اي دانیال روزن عمو می تونم چند دقیقه  _

 :عزیز شماتت بار نگاهش کرد و گفت

 اي هم داري؟ چه عجب یادت افتاد که بچه _

بهتر می دونید که دانیال با  من این همه راه رو نیومدم که اینها رو تحویلم بدین، خودتون: منیر
 .بچه هاي دیگه فرق می کنه

 :گفتم نگاهش کردم و بی اختیار

 .ادري باالتر از این حرفهاستولی عاطفه م _

 :چپ چپ نگاهم کرد و گفت

 ببخشید شما، به جا نمی آرمتون؟ _

 :گفت عزیز زودتر از من،، ابرویش را باال برد و

 .یاسی، خانم رضاست _

 :و سپس شل و وارفته جواب داد در حالیکه حسابی جا خورده بود، نگاهی به مادرش کرد
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 .نمی دونستم ازدواج کرده _

 :شکمم ثابت شد و آهسته گفت ار نگاهش روياین ب

 .بهتون تبریک می گم _

 .مرسی _

لحظه اي نگذشت که تلفنم زنگ خورد و با . بغل کرده و از ما فاصله گرفت منیر، دانیال را
به محض جواب دادن، با . که در طبقه باال پیش آقایون بود، قوت قلب گرفتم دیدن شماره رضا

 :گفت نگرانی

 خوبه؟ یاسی حالت _

 :خنده کنان جواب دادم

 باشه؟ مگه قرار بود حالم بد _

 .آخه _

 :به میان حرفش پریدم و گفتم

 .و سالمم چون منیر اومده، نترس من صحیح _

 :گفتم همان لحظه صداي هلهله و کف بلند شد، با ورود عروس و داماد فورا

 رضا، عروس و داماد اومدن اجازه می دي قطع کنم؟ _

 !یاسی؟_

 .انمج _

   اگه احساس می کنی راحت نیستی بریم؟ _

 حاال اجازه می دي قطع کنم؟ نگران من نباش حالم خوبه،. نه _

 .بهم زنگ بزن برو خانمم، هر وقت احساس کردي نمی تونی راحت باشی _

 .چشم _

گهگاهی آمدن منیر برایم سوال  با آمدن عروس و داماد فکرم به آنها مشغول شد ولی باز هم
 .گیز شده بودبران

قبل از آمدن عاقد به کنارشون رفتم و بعد از . زیباتر شده بود لیال در لباس عروسی معصوم تر و
 :تبریک به هر دوي آنها، هادي نگاهی کرد و با شیطنت گفت روبوسی با لیال و گفتن
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 !اومده؟ یاسی هووت _

 :با ناراحتی جواب دادم

 رضا آشتی کنه؟ اره باهادي فکر می کنی اومده دوب. آره دیدمش _

 :خنده کنان جواب داد

ببین اگه به این منظور اومده، حاال که عاقد می  .نمی دونم چون االن خبر دار شدم و دیدمش _
 .کنه آد بگیم اونها رو هم عقد

 :لیال چپ چپ نگاهش کرد و گفت

 !هادي؟ _

حرفهاي هادي که بد برگشتم ولی همه هوش و حواسم پی  با آمدن عاقد دوباره سر جایم
بعد از جاري شدن خطبه عقد و رد و بدل . بود، بود جوري ذهنم را به خودش مشغول کرده
که رضا و دیگر برادرهایش همگی به اتفاق هم پایین  کردن حلقه ها نوبت دادن هدایا رسید

 :طرفم آمد و با دیدن حالم، دستم را گرفت و گفت رضا به محض ورود یکراست به. آمدند

 !یاسی حالت خوبه؟ _

 :لبخندي زدم و گفتم به زور

 .آره خوبم _

 .آماده شو بریم خونه ولی دستات اینو نمی گه، چند دقیقه دیگه _

 :خواستم حرفی بزنم که نگذاشت و گفت

 .گم بگو جشم چونه نزن، هر چی می _

 :سپس نگاهی به بی بی خانم کرد و گفت

 پس دانیال کو؟ _

 .منیر خانوم هستن پیش _

داد و اون هم در حالیکه  رضا نگاهی به اطراف انداخت و با دیدن منیر سرش را برایش تکان
دست رضا را گرفتم و فشردم، اون هم  بی اختیار دوباره. دانیال را بغل کرده بود به طرفمان آمد

بعد از اینکه به کنارمون رسید همه حواسم  .صورتش را به طرفم چرخاند و لبخندي به رویم زد
 :سرد و کوتاه، دانیال را به دست رضا داد و گفت بعد از سالم و احوالپرسی. ه رفتارشون بودب
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 .می خواد پیش تو باشه _

 بعد از دادن کادو، عکسی هم به یادگار گرفته و سپس پیش مامان. بالفاصله از ما دور شد و

 :رفتیم و رضا روبه مامان کرد و گفت

 می آین؟ ما هم با مامامان، ما داریم میریم خونه، ش _

 .نه شما برید، من شب خودم می آم _

خداحافظی کرده و به خانه خودمان رفتیم، وقتی رسیدیم به بهانه  بعد از پوشیدن لباسم از همه
دقایقی بعد رضا هم پیشم آمد و کنارم دراز . خواب رفته و دراز کشیدم خواب آلودگی به اتاق

 :گفت کشید و آهسته

 .اتو نبند می دونم بیداريیاسی الکی چشم _

 :گفت جوابی ندادم که دوباره

 .جون من اگه بیداري چشماتو باز کن _

 :چشم دوختم و گفتم لبخند زنان چشم باز کرده و به صورتش

 رضا، منیر اومده که با هم آشتی کنید؟ _

 .ریختی؟ نه اون خودش با یه مرد انگلیسی تبار ازدواج کرده براي همین به هم _

 :گفتم شنیدنش خوشحالاز 

 بگو جون یاسی؟ _

 :خنده کنان جواب داد

کرده، براي همین با خیال آسوده اومده چون دیگه عمو  به جان یاسی اون خودش ازدواج _
ماهه که عمو سکته کرده و براي همین از اون هم خواسته  االن دو. نمی تونه حرفی بهش بزنه

 .چه هاش تقسیم کنهرو بین ب بیاد تا خودش زنده است، اموالش

 :با خیال آسوده سرم را روي بازویش گذاشتم و گفتم

 می دونستی می آد؟ _

 .زمانش رو نمی دونستم آره، چند وقت پیش که به عیادت عمو رفته بودم فهمیدم ولی _

 :بعد بینی ام را محکم فشار داد و گفت

 حسود خانم، خیالت راحت شد؟ حاال فهمیدي _
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 :خنده کنان جواب دادم

 .نیست چیکار کنم دست خودم _

 :نگاه گرمش رو به رویم پاشید و گفت

من اون موقع هم اگه متعهد نبودم، . بهت وابسته است تو هنوز دل من خبر نداري که چقدر _
تونستم بکنم تا بهتر شدن حالت، پرواز مونو به تاخیر  هیچ وقت نمی رفتم و تنها کاري که

 .انداختم و کنارت موندم

 اینکه جوابی بدهم، دردي مثل صاعقه در کمرم پیچید، طوري که یک دفعه با فریاد از قبل

 .اي واي: گفتم

 :رضا پریشان گفت

 یاسی چی شد؟ _

 .می شم، کمرم نمی دونم انگار دارم فلج _

سطل آبی را خالی کرده  و بالفاصله لباسم خیس شد، سریع خودم را به دستشویی رساندم، انگار
 :به رضا که پشت سرم آمده بود گفتموحشتزده . باشند

 چرا اینطوري شدم؟ رضا _

 .با دکتر تماس می گیرم االن. نترس، احتماالً کیسه آبی که جنین داخلش هست پاره شده _

باید به بیمارستان برویم چون  از صحبتهایش متوجه شدم که. و بالفاصله با دکتر تماس گرفت
 .فتیمباشه خانم دکتر االن راه می ا:رضا گفت

 :قطع کردن تلفن گریه کنان گفتم بعد از

 رضا مردن که اینطوري شدم؟ _

 :داد خنده کنان جواب

 .زبونتو گاز بگیر ، زود آماده شو بریم پیشوازشون _

 :گفتم ذوق زده شدم و

 بود؟ ولی رضا ده روز دیگه مونده، مگه دکتر براي آخر بهمن وقت نداده _

 :کرد گفتدر حالی که لباسهایش را تنش می 

ضمن این مهمونا، به وقت دکترا کاري ندارن و هر وقت که  در. اینا مثل مادرشون عجولن _
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 .آرن زمانش برسه تشریف می

 رضا، دانیال رو چیکار کنیم؟ _

 .بیاد، طول می کشه با خودمون می بریم چون تا بی بی خانوم _

داخل . یمارستان به راه افتادیمب طفلکی دانیال را رضا خواب آلود بغل کرده و با هم به سمت
و صداي اونجا باعث شده بود که  ماشین رضا چند بار با همراه مامان تماس گرفت ولی سر

خانوم ها که تماس می گرفت موفق نمی  با تلفن هر کدام از. مامان صداي تلفن را متوجه نشود
 :در حالی که خیلی عصبانی شده بود گفت. شد

یرم اون االن تنها کسی که حواسش به عروسه، نه موزیک و بهتره با هادي تماس بگ _
 . دیگه کارهاي

 :فوراً گفت و بالفاصله شماره هادي را گرفت، بعد از چند لحظه هادي جواب داد و رضا هم

به عزیزاینا خبر بده تا  دانیال رو هم با خودمون می بریم،. هادي ما داریم می ریم بیمارستان _
 .و برسوننبی بی خانوم و خودشون

_ 
 .براي زایمان داریم می ریم نه بابا چه مشکلی _

_ 
 .آره،نه خداحافظ _

بیمارستان نبود براي همین خیلی زود رسیدیم و چون نگهبانها و بقیه  فاصله زیادي بین خانه و
از لحظه اي که به بیمارستان پا . شناختند، به خاطر دانیال مشکلی نداشتیم کارکنان رضا را می

توي بخش زایمان، . دلهره عجیبی پیدا کرده و همه دردهامو فراموش کرده بودم بودم گذاشته
 :سپس رو به من کرد و گفت. را به یکی از پرستارها سپرد رضا دانیال

 .مقدماتی رو تا اومدن دکتر انجام بدن بریم که زودتر کارهاي _

 :با ترس و دلهره گفتم

 .دارمترسم، از اتاق عمل وحشت  رضا خیلی می _

 :لبخند زنان جواب داد

سرت هستم و تو هم چیزي متوجه نمی شی چون فوراً بیهوشت می  نترس ، من خودمم باالي _
 .کنن
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 چی؟ اگه مردم _

 :لبش را به دندان گرفت و گفت

 .االن دکتر هم می رسه یاسی این حرفها چیه می زنی؟ بیا بریم که _

و سرم وصل کردن، رضا براي  انجام کارهاي مقدماتیبا هم به اتاق زایمان رفتیم و بعد از 
از دیدنش ترس و . گذاشتم عوض کردن لباسش رفته و من همراه پرستار به اتاق عمل قدم

دکتر خودم همراه رضا باالي  بیهوشی و همین طور دقایقی بعد دکتر . دلهره ام شدت پیدا کرد
صورتم انداخت و لبخند زنان  هی بهبعد از حال و احوالپرسی دکتر بیهوشی نگا. سرم آمدند
 :گفت

 اینطوري رنگ و روتون پریده؟ خانم دکتر شما که باید شجاع باشید، پس چرا _

 :در حالیکه دندان هایم بهم می خورد جواب دادم

 .خیلی می ترسم _

 :رضا دستم را گرفت و گفت

 .تا سه بشماري به خواب رفتی _

 ...،2،1 : که توي دلم گفتم بالفاصله دست به کار شدند، همین طور و

متوجه نشدم، وقتی چشم باز کردم، لبهایم خشک شده و دردي را زیر شکمم  و دیگر چیزي
چرخاندم و با دیدن رضا و مامان عزیز، لبهاي خشکیده ام را به زحمت  چشم. حس می کردم
 :گفتم باز کردم و

 سالم هستن؟ _

 :مامان به کنارم آمد و صورتم را بوسید و گفت

 .روشن، هم صحیح و سالم هستن هم ناز و خوشگل چشمت _

 :صورتم گفت عزیز هم به کنارم آمد و ضمن بوسیدن

 .درست مثل مامانشون _

 دخترن یا پسر؟ _

 :توي جمع ابراز عالقه کرده و صورت و پیشانیم را بوسید و جواب داد رضا هم براي اولین بار

 می کنی؟ خودت چی فکر _
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 .نمی دونم  _

 .االن میگم بیارنشون، خودت ببین و حدس بزن: رضا

 :کنان گفتم ناله

 .آخه، بابا طاقتم طاق شده _

 :رضا با اخمی تصنعی گفت

 .نداریم یاسی خانم، تو که نه ماه صبر کردي چند دقیقه اي هم صبر کن آخه ماخه _

م را بلند کمی تخت. و بچه ها به داخل آمد رفت و لحظاتی بعد همراه پرستار  از اتاق بیرون
یکی از بچه ها را رضا بغل کرده و دیگري را به . دیدنشان غرق شادي و سرور شدم کرد، از
. یک بچه سرخ و سفید چشم آبی، صورتش ا بوسیدم و عطر تنش را بوییدم. داد آغوش من
 :وصف ناپذیر، به صورتش دقیق شدم و گفتم لذتی داشت

 .این دختره _

 :زودتر جواب داد و رضا هر سه به هم نگاه کردند

 .بذار من اسمش رو گذاشتم، تو هم براي اون یکی. بله دریاست _

شکمم  خنده ام گرفت ولی به محض خندیدن از جاي بخیه هام دردي گرفت، دستم ا روي
 :گذاشتم و گفتم

 .اي واي _

  .رضا دختر من نازك و نارنجی، نخندونش: مامان

اختیار  یدن صورت سبزه و چشم و ابروي سیاهش، بیوقتی اون یکی را هم به آغوشم دادند با د
 :گفتم

 رضا مثل اینکه، اشتباهی شده و این نوزاد ما نیست؟ _

 :کرد و گفت رضا خنده اي

 .بچه ماست یاسی چی می گی؟ مثل اینکه یادت رفته خودمم باالي سرت بودم، اون هم _

 پس چرا شبیه هم نیستن؟ _

 می کنی این یکی دختره یا پسر؟ حاال فکربراي اینکه از یک تخم نیستن،  _

 :باز دقیق شدم و گفتم
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 .پسره _

پیغمبر فرمودن هر مادري که بچه اولش . هم دختره، خدا دو تا دختر بهت داده نه اون: عزیز
 .زن خوش قدمیه، تو خیلی خوش قدمی که خدا بهت یکجا دو تا دختر داده دختر باشه

 :و گفتم به صورتش چشم دوختم با رضایت خاطر

 عزیز جدي می گی؟ _

. من دیگه برم که موقع شام و زشته پیش مهمونا نباشم مادر جون،. بله که جدي می گم _
که براي شما هم قدمشون ... انشاء ا. تا شادي نصیبمون شده امروز براي ما روز خوبی بوده، دو

 .خیر باشه

 .ممنون _

براي بدرقه  فظی کرد و رفت و مامان همعزیز بار دیگر صورت هر سه مان را بوسید و خداحا
 .اش پشت سر عزیز از اتاق بیرون رفت

براي همین بچه ها را دست . هنوز بدنم سست و بی حال بود با وجود آنکه به هوش آمده بودم،
 :رضا دادم و گفتم

 اسم این یکی رو چی می ذاري؟ رضا _

 تو چی دوست داري؟ _

 .بخوره اسمی که به دانیال و دریا _

 دنیا خوبه؟ _

 .دانیال، دریا، دنیا، خیلی به هم می آن _

نگاه گرم و با محبت رضا که روي صورت بچه ها خیریه شده بود، بی اختیار اشک  با دیدن
 :وقتی سرش را باال گرفت، با دیدن اشکهایم دستپاچه گفت. هام لغزید روي گونه

 چرا گریه می کنی؟ یاسی چی شده؟ _

 :ب دادممیان گریه و خنده جوا

چون با عشق و محبت تو، . تو نصیب بچه هام شده خوشحالم اشک شوق، از اینکه پدري مثل _
 .آن گلهاي من وحشی بار نمی

کرد و  بار دیگر صورتم را بوسید و با چشمهایی که عشق و محبت داخلش موج می زد، نگاهم
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 :گفت

مادر مکمل  چون پدر وعزیزم، عشق و محبت مادر هم الزمه خوب بار اومدن بچه هاست، _
نباشه هیچ پرنده  یکدیگر بوده و بالهاي این پرنده هاي کوچک هستن و اگه یکی از این بالها
بچه ها مونو می  اي قدرت پریدن و پرواز کردن رو نداره، پس این من و توییم که آینده

 .سازیم

  :دستش را گرفتم و به گرمی فشردم و گفتم

 .مونو یا باید خودمونو سپر و فدا کنیم یا بچه ها بلندي هاي زندگی در پستی و _
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