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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

  Roman4u@:  تلگرام کانال

 حریری به رنگ آباننام رمان : 
 سید آوید محتشمه : نویسند

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو
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   Roman4u@ تلگرام :کانال 
 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است
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 حریری به رنگ آبان

 سید آوید محتشم

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 به رنگ آبانحریری 
 یباسمه تعال

 
 

 :مقدمه
 پاییز است اینجا
 هوا سرد است اینجا
 هوا ابریست اینجا

 هوا، هواي باران است اینجا،
 همه ي کوچه ها و خیابان ها خیس است اینجا
 دلتنگي ها نارنجیست اینجا
 یک دل عاشق، چشم انتظارست اینجا

 چه سخت است و
 پاییز باشد هم
 ابر باشد هم
 باران هم
 جاده اي خیس. هم
 قلبي عاشق هم
 ... اما
 دستي باشد براي فشردن نه
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 پایي براي قدم زدن نه
 نگاهي براي زل زدن. نه

 است تنها زیر باران قدم زدن سخت
 است یخ زدن دست هایي، از سردي این همه دلتنگي سخت
 است نچشیدن طعم لب ها، در زیر باران سخت
 کوچه هاي انتظار است باقي ماندن نگاه، در سخت
 است هر روز صبح سخت

 شیشه ي باران خورده ي احساس از
 را تماشا کردن که زیر باران این همه دلتنگي دلي
 باران این همه حسرت زیر

 دوباره دیدني را آرزوي
 چتري از باران ب*و*سه ها دارد زیر

 سخت است آري
 ... اما

 اینجا
 که پاییز، هوایش سرد و ابري و بارانیست همینجا

 جا که کوچه هایش، خیس از باران دلتنگي ست همین
 از همین پنجره ي باران خورده ي احساس و
 همین قلب عاشق با

 همان نیمکت چوبي اولین قرار کنار
 باراني از ب*و*سه ها با
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 تک تک لحظه هاي باراني کنار
 مرور مي شود. خاطراتي
 ال به الي حریري به رنگ آبان! خاطراتي
ستمال شت  د شده بود، حاال دا شیدش مچاله  شتاي بلند ک کاغذي که بین انگ

تیکه تیکه مي شدددد. دسددتمال نمنا. بود. اینو کامم حس مي کرد ولي این 
نمناکي به خاطر اشک نبود، حاصم مشت شدن دست ها و انگشتاش توي هم 

 بود؛ لعنتیا عرق کرده بودن.
شهه شت با  می شکایت مي کرد. اینکه هیچ وقت جرئت ندا از این عرق کردن 

کسددي دسددت بده مگر اینکه اول یه دور دسددت هاش رو به مانتوش بکشدده و 
ست نمنا. رو تو  شت یه د ست ندا سلما هیچکس دو شکن. م شه خ مطمئن 

 دست بگیره.
حه ي نفس به صددف با دلشددوره زل زد  باره  تاق خورد. دو به پنجره ي ا  داغش 

شماره  ستمال رو روي زمین ریخت و براي هزارمین بار  شیش. تیکه هاي د گو
«  مشددتر. مورد نظر خاموش اسددت.»رو گرفت و براي هزارمین بار صددداي 

شید  صابش. لب پایینش رو توي دهن ک شید رو اع گوشش رو آزار داد و خط ک
حرص مشددلول مک زدن شددد. عادتش بود؛ وقتي که به شدددت اسددترس  او ب

شت یا  ستمال کاغذي مي افتاد یا لب پایینش. لبي که مادر اعتقاد دا به جون د
داشت به خاطر زیادي مکیدن بد شکم شده، ولي ... ولي علي مي گفت لباش 

 خیلیم خوشگلن.
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ندي  از بار این حرف رو بهش زده بود لبخ ند علي، وقتي اولین  یادآوري لبخ
در فکر کردن به صددورتش رو پوشددوند. گرم شددد. خون دوید تو ر  هاش. چق

 علي لذت بخش بود.
تا  فکرش پار. روي نیمک بدون بر   تاي  پاییزي. زیر درخ به اون روز  فت  ر

شت.  سترس دا شدت ا سته بودن و هات چاکلت مي خوردن. اون روز به  ش ن
اولین بار بود که داشددت کنار یه پسددر، بدون اطون خونواده، تو خیابون، قدم 

شت. اولین بار بود که ت سته بودن. اون برمي دا ش لب  مروزوي پار.، کنار هم ن
 پایینش رو تو دهن کشیده بود و مي مکید.

 میشه بپرسم چرا لبتو مک مي زني؟-
ستاي خیس از  جا سریع لبش رو از بین دندوناش آزاد کرده بود و د خورده بود. 

شه. این  ست پا.  شیده بود تا اگه ردي از آب دهنش ه عرقش رو روي لبش ک
 ي رو به خنده انداخته بود.حرکتش، عل

 منو یاد بچه هاي کودکستان مي ندازي!-
روز در جواب علي فقط سرخ شده بود و سرش رو پایین انداخته بود. علي  اون

 با محبت زل زده بود تو صورتش و گفته بود:
لبات خیلي خوشگلن. اینجور بمکیشون، خشک میشن. بد میشه! اینکارو  دددد

 نکن!
بود وقتي لبتو مي کشددي بین دندونات، دلم مي ریزه! دلم مي  بعدها گفته ولي

 خواد که ...
 این حرف علي که افتاد، غش غش خندید و زیر لب گفت: یاد
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سیاسوخته ي دوست داشتني خودمي! الهي من قربون خودت و احساساتت  ددد
 برم!

خوب نخندیده بود که باز اسددترس به جونش افتاد. دل و رودش بدجور  هنوز
توي هم مي پیچیدن. دستش رفت سمت جعبه ي دستمال کاغذي. خالي بود! 
بار گوویز دکمه ي بلوزي که پوشددیده بود  با حرص جعبه رو پرت کرد. این 

یه  .دادشددد. یکي از بلوزهاي علي بود که به تنش زار مي زد. بوي تن اونو مي 
شک هایي که تو  شماره رو گرفت و با توش براي مهار ا بوي آرامش بخش. باز 

 چشماش حلقه زده بودن گفت:
 بردار! جون ساغر بردار. بردار وگرنه گریه مي کنم علي!-

شنیده بود:  ولي سرد و بیروح رو  صداي  شتر. مورد نظر »در نهایت همون  م
»... 

با قدرت از حصار پلکاش بیرون زدن  نتونست اشک هاش رو کنترل کنه. دیگه
 و روي صورتش جاري شدن.

 علي؟ علي کجایي تو؟ جون خودم رو قسم دادم علي! د
چهم و شددش سدداعت بود که باهاش حرف نزده بود. صددداي گرم و  درسددت

مردونش رو نشنیده بود. علي گفته بود اگه تا چهم و هشت ساعت دیگه روشن 
 نشدم بدون که ...

شنیده بود. یعني نخواسته بود که بشنوه! حتي تصورشم سخت بود ساغر ن ولي
 چه برسه به ...

 رو روي تخت انداخت و گفت: خودش
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علي جواب بده! مي خوام یه خبر خوش بهت بدم! به خاطر من نه، به خاطر  -
 بچت جواب بده.

چه چه ي خوشددبختي بود. علي، مرد ب چه ب پدرش بود.  که علي  چه اي  ! ب
 کسي که ساغر براش حاضر بود ریسک کنه. اونم چه ریسکایي!قهرمان، 
شکاش شکمي که میزبان یه  ا شکمش.  ست رو  ش ستش ن شدت گرفتن. د

 کوچولوي سه هفته اي بود!
ستش رو  ساغر ست خالي کنه. د سعي کرد ذهنش رو از هر چي فکر منفي ه

 محکم روي شکمش فشار داد و زیر لب گفت:
شه! دعا کن مامانم! دعا دعا کن بابایي جواب بده دددد ! دعا کن حالش خوب با

 کن. من مي ترسم. از اینکه تنها بمونیم مي ترسم!
 رو به آسمون گرفت و گفت: سرش

سمت میدم مراقبش باش! خیلي  دددد خدایا به آبروي این موجود بي  *ن*ا*ه ق
 خیلي مراقبش باش!

لبخند زده بود. دلش قرص بود. دو سدداعت دیگه، صددد و بیسددت دقیقه ي  بعد
 دیگه،علي زنگ مي زد! علي، علي، علي!

ساد. زیر لب زمزمه  زل ساعت رو به روش. عقربه ي بلند روي دوازده وای زد به 
 کرد:

 پنجاه و نه، پنجاه و هشت، پنجاه و هفت، پنجاه و شش ... د
د. زانوهاش هر لحظه لرزون تر مي شدن از صفحه ي ساعت سر خور نگاهش

ساعت  شت  شت به چهم و ه شد. دا شت به دوازده نزدیک مي  عقربه بلند دا
نزدیک مي شد. اشک در چشمان قهوه اي و درشتش حلقه زد. دوباره به جون 
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 ردسددتمال کاغذي ها تیکه تیکه ي کا اتاق افتاد. هر لحظه قلبش دیوانه وارت
 گونه هاي برجستش غلت مي زد.مي تپید. اشک تند تند روي 

سومي  دان» صداي جمهوري ا ست،  ساعت دوي بامداد؛ اینجا تهران ا دان! 
 «ایران!

ثانیه اي بعد قدم هایي بودند که روي هم تا خوردند، زني بود که روي زمین  و
افتاد و ضددجه هایي که سددکوت عمارت را شددکسددت. ضددجه هایي که در آن 

 ساکنین این خانه مي گرفت.ساعت از شب، خواب را از چشم 
سرش مي رفت قولش نمي رفت، این  چهم شته بود. علي  ساعت گذ شت  و ه

 یعني اآلن ...
هقش اوج گرفت و زاري کردنش شدیدتر شد. در اتاق باز شد و در آستانه  هق

 ي در ماهرخ ظاهر شد.
 ساغر؟-

 لرزون زن رو در ب*غ*ل گرفت و نالید: بدن
 م!الهي بمیرم برات گل د

سرد آبان ماه لرز و بادي که سوزنده بود. سرگرد رفیعي آخرین نگاه رو به  هواي
اطراف انداخت و به سمت باقي مونده ي سرباز ها رفت. صداي کوبیده شدن 

 پاهایي همزمان به گوش رسید، سرگرد پالتوش رو دور خودش پیچید و گفت:
 همه با احمدي برگردید پاسگاه! سروان!-

 حسیني جلو اومد و بعد از احترام خیره شد به چشماي سرگرد رفیعي. سروان
 بله سرگرد.-
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باز کنترل کن ببین چیزي تو محم نمونده باشدده. آخرین بررسددي ها رو انجام -
 بده و برگرد پاسگاه، تا فردا صبح گزارش کار روي میز من باشه!

سرگرد لبخند مح سروان شد.  سوار مجددا اداي احترام کرد و دور  زوني زد و 
شمش رو به دفترچه اي  شد و به راننده اجازه ي حرکت داد. چ گاهي  شین آ ما

 که تو دستش بود انداخت و آهي کشید و زیر لب گفت:
 خدا کنه طوریش نشده باشه!-
 بریم پاسگاه؟-
 جدیت گفت: با
 نه بریم بیمارستان، باید از حال مصدومین باخبر بشیم!-

به سددمت بیمارسددتان رفت. بي توجه به ذهن پر تشددویش  اجابت کرد و راننده
شت زیر لحاف  ست دا سته بود و دو سرگرد رفیعي به رو به رو زل زد. او هم خ
ید مطیع اوامر  با که  هاي آش خور بودن این بود  بدي  بد ولي از  گرمش بخوا

 مافوق باشي! اونم چه مافوقي! سرگرد رفیعي!
اي به پا بود. نگراني براي مصدددومین در اون لحظه در سددر سددرگرد ولوله  اما

ست و یار قدیمیش. نگران بود براي نیروي نفوذي. براي  صا دو صو حادثه، مخ
 علي اي که به اجبار تن به این کار داده بود.

کشید، نفهمید ماشین کي در حیاط بیمارستان متوقا شد. حتما سرهنگ  آهي
رفت. با تقه اي وارد شددد و هم اینجا بود. با قدم هاي بلند به سددمت اتاق دکتر 

 رو به دکتر که داشت مطالعه مي کرد گفت:
 سرگرد رفیعي هستم، از دایره مبارزه با مواد مخدر!-

 لبخندي زد و عینکش رو از چشم برداشت و گفت: دکتر
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 خسته نباشید سرگرد، شب پر مصدومي داشتین!-
 تلخ سر تکون داد. همه ي مصدوم ها به کنار، علي هم ... سرگرد

 غمي که ناخواسته خط مي کشید روي صداي کلفتش گفت: با
 حال علي محب المصطفي چطوره؟-

 فکر کرد و با خونسردي گفت: دکتر
 هموني که تیربارون شده بود؟-

 ... هتونست سر تکون بده، شنیدن تیربارون شدنم وحشتنا. بود چه برس فقط
یازده تا تیر خورده. پنج تا به پاهاش، سه تا به دستاش و باقي به قسمت شکم. -

 جوون قوي اي هست. با اون همه خوني که از دست داده خوب طاقت آورده!
 با صداي لرزون گفت: سرگرد

 امیدي به بهبودي هست؟-
س- ستگي داره که خونریزي بند بیاد یا نه، ب شدن. ب گي داره تتمام تیرها خارج 

سرگرد،  شابه، خودت بهتر مي دوني  بدنش مقاومت بکنه یا نه، ولي در موارد م
 یازده تا تیر کم نیست!

 با غمي مشهود گفت: سرگرد
 با انتقال امیدي حاصم میشه؟-

 به سمت در رفت و گفت: دکتر
نمي دونم، ما همه ي توشددمون رو کردیم، ولي اگه دوسددت دارید انتقالش -

 بدید.
 از اتاق بیرون رفته بود. سرگرد چند دقیقه ي دیگر وایساد و با غصه گفت: دیگه
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 تنها کاري که از دستم برمیاد اینه که انتقالش بدیم به تهران!-
 اتاق بیرون زد. بعد دوباره آهي کشید و یاد آخرین حرفاي علي افتاد. از
ار نذارش. اون رو خدا به سدداغرم خبر بده. هرچي شددد بهش بگو، تو انتظ تو»

 «طاقت انتظار رو نداره!
 با حرص نفسش رو بیرون فرستاد. زیر لب غر زد: سرگرد

فه بود رفتي - خدرم حر چاق مواد م قا قت چي بود تو کردي.  ما علي این ح
سمتش؟ اگه نمي شناختمت غصم نمي شد ولي ... علي تویي که از دود متنفر 

گفتي. این همراهي باهاشددون چه  بودي و این همه بد و بیراه به قاچاقچیا مي
 کاري بود؟

پاش رو روي زمین کوبید، به سدداغر چي مي گفت؟ مي گفت علي رو  محکم
آبکش کردن؟ مي گفت علي تا شددهادت یه قدم فاصددله داره؟ مي گفت علي تا 

 آخرین لحظه ساغر از دهنش نمي افتاده؟ چي مي گفت خب؟
. سرهنگیم اون اطراف نبود دوید تو چشماش، رسیده بود پشت در اتاق اشک

صورت هم بازي قدیمش. تیم فوتبال  شه! زل زد به  شک هاش  که مانع ریزش ا
دبیرسددتان نصددر. علي عدددو قدر تیم بود، با اینکه از همه کوچیک تر بود ولي 

 قدرتش تو دویدن ستایش شدني بود!
شت نفس مي  دوباره ستگاه دا ستش که با کلي د سبزه ي دو صورت  زل زد به 

د. اشک از چشماي سرگرد مي چکید. دفترچه هنوز تو دستش بود. صداي کشی
شماش  شش، برق نگاهش تو چ ساغر رو منتظر نذار. این دفتر رو »علي تو گو

 «بده بهش! بگو عاشقشم تا ابد!
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سي یو تکیه داد و زل زد به  سرگرد شه ي کوچک و پر خش آي  شی سرش رو به 
 علي. نالید و گفت:

 علي! ساغر دلش به تو خوشه! مي ترسم!روي گفتن ندارم -
شیون نکردن، اکتفا کردن به اشک  در سخت بود فریاد نزدن،  اون لحظه چقدر 

هایي که سددر مي خوردند ولي ذره اي بلدددت رو سددبک نمي کردن، چقدر 
سفم. از  ساغر وقتي قرار بود بگه متا صداي  شنیدن  شماره گرفتن و  سخت بود 

 امانتیت خوب مراقبت نکردم!
 گره کردش رو به دیوار کوبید و نالید: مشت

چرا من! من نمي تونم اینا رو به اون عاشددق مظلوم بگم! سدداغر. سدداغر کاش -
 االن اینجا بودي. من نمي تونم باهات حرف بزنم!

 لب نالید: زیر
 خدایا خودت کمکم کن!-
به  با ها  مه  پایین کردن کل باال  با کلي درگیري و  مت و خود خوري،  کلي زح

خودش جرات داد تا شددماره اي که توي دفتر نوشددته شددده بود رو بگیره. مي 
ستش روي  ش شت  ست انگ شتر رو جایز ندون ساغر منتظره، درنگ بی ست  دون

 هبشدماره ها تاب خورد. با اسدترسدي که از سدرگرد رفیعي بعید بود گوشدي رو 
شده  شید. هنوز بوق اول کامم خورده ن سبوند و دو تا نفس عمیق ک شش چ گو

 بود که صداي گرفته ي زني خط انداخت بر اعصابش. ساغر بود!
 بفرمایید؟-
 تلخي کشید و گفت: آه
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 خانوم ساغر معتمد؟-
 گرفته ي زن اومد: صداي

 من مادرش هستم!-
چقدر صداي مادر ساغر جوون بود! بعد سریع فکر کرد چه خوب که  مادرش؟

 خود ساغر جواب نداده.
 خودشون نیستن؟-

 ریز گریه ي زن بلند شد: صداي
 شما کي هستین آقا؟-
 من سرگرد رفیعي هستم!-

 زن براي چند لحظه قطع شد و بعد گفت: صداي
 از علي خبر دارید؟-

 نفس عمیقي کشید. با کوفگي دستش رو توي موهاش فرستاد و گفت: سرگرد
 زنگ زدم بگم توي بیمارستانه، امشب منتقم میشه تهران!-

 هق هق زن اوج گرفت: صداي
 چي شده؟ چه بویي سرش اومده؟-
 تیر خورده!-

 خفه شد و بعد گفت: صدا
 زنده مي مونه؟-

وحشت داشت. چي مي گفت؟ اینکه جمله اي رو به زبون آورد که ازش  همون
 دکتر امیدوارش نکرده؟ با بلدي که گلوش رو چنگ مي کشید نالید:

 دعا کنید!-
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 گریه یک لحظه هم قطع نمي شد. سرگرد رفیعي با کوفگي گفت: صدا
 خانومش خوبه؟-

 هق هق زن بلندتر شد: صداي
جا بي خبر بودیم، خوبه؟ داره مي میره. از دیشب صدبار از حال رفته. از همه -

 حتي نمي دونستیم با کي باید تماس بگیریم!
مرد هر لحظه بیشتر فشرده مي شد. با این حال سعي کرد خونسردیش رو  قلب

 حفظ کنه.
 ساعت هشت مي رسه بیمارستان. بیاید اونجا، یه امانتي دارم براتون!-

 آه بلند باالیي کشید و قطع کرد. زن
حالي که فکر مي کرد چه طوري براي ساغر عاشق بگه علي ... اشک تندتر  در

 روي گونش سر خورد. ساغر حامله بود و استرس براش خطر آفرین!
 لب نالید: زیر

 خدا از سرت نگذره فرامرز.-
ستش رو روي موهاي  بعد ست، د ش ساغر ن ستر  شک آلود کنار ب شمایي ا با چ

 رنگ شدش کشید و گفت:
 بیدار نمیشي؟ساغرم؟ -

 تب دار ساغر باز شد. با ترس زل زد به چشماي اشک آلود ماهرخ. چشماي
 علي زنگ زد؟-

 لبش رو گاز گرفت: ماهرخ
 نه، سرگرد رفیعي نامي تماس گرفت، علي خوبه دخترم!-
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سدداغر براي لحظه اي برق زدن و بعد با شددک نگاهش رو به ماهرخ  چشددماي
 دوخت.

 چرا خودش زنگ نزده؟-
 آهي کشید و گفت: ماهرخ

 خودش. چیزه ... یکم ناخوشه.-
ست شت رو گوش هاش و  نتون ستش رو گذا ساغر د حرفش رو ادامه بده چون 

 با تمام وجود جیغ کشید:
 نددده!-
 دکتر صفایي به آي سي یو. دکتر صفایي به آي سي یو!-

سددرگرد روي دکتر و کادر همراهش که با عجله به سددمت آي سددي یو مي  نگاه
 دویدن خشک شد. آهي از سر ناعوجي کشید و توي دلش گفت:

 «قوي تر از اون چیزیه که مي دونم. طاقت میاره. علي»
خیره شد به تخت دوستي که براش مثم برادر بود. هرچند زیاد صمیمي  دوباره

 سرش قسم مي خورد. علي یه مرد واقعي بود. نبودن ولي قبولش داشت، رو
 از بخش بیرون اومد و رو به روي سرگرد ایستاد و با خونسردي گفت: دکتر

هیچ چیز مشخص نیست. نمي تونیم چیزي بگیم. خونریزي قطع شده. باید -
صبر کنیم ببینیم هوشیاري چقدر میشه، من حدس مي زنم به سرش هم ضربه 

 خورده باشه!
شده بود. زودتر رسیده بودند. هنوز  گفت اینو شت ن ساعت ه شت. هنوز  و گذ

سي که علي به  سي که دل و دین علي رو دزدیده بود، ک ساغر رو ندیده بود. ک
 خاطرش ریسک مي کرد، با جونش. آهي کشید. چطور دختري بود؟
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صداي جیغ و گریه ي برگشت. دو زن که نسبتا هم سن بودند به سمتش مي  از
 ر مي زدن. هردو زیبا، هردو خوش پوش! کدوم ساغر بود؟اومدن و زا

که سددرتا پا مشددکي پوشددیده بود دو طرف همراهش رو گرفته بود و بدتر از  زني
اون گریه مي کرد و ازش مي خواسدددت آروم باشددده، گریه نکنه. داد نزنه، ولي 
ستاد و زل زد به  شون دوید. ای سمت شد. به  صداي علي، علي زدن قطع نمي 

شه. مو چهره ي ساغر با ستخواني زني که حدس میزد  رنگ  هايرنگ پریده و ا
 کردش با صورت بي رنگ و حالش هیچ تناسبي نداشت. با غصه گفت:

 ساغر خانوم؟-
اشک آلودش رو به صورت مرد انداخت. حس کرد خیلي آشناست. دیده  نگاه

 بودتش؟
 چند لحظه سکوت کرد. در سکوت هق هق کرد و خیره شد به مرد. براي

 سرگرد رفیعي هستم دوست ...-
حرفش تموم نشده بود که کشیده اي مهمون صورتش شد. با بهت به زني  هنوز

 که کشیده رو زده بود نگاه کرد. این همون ساغر مظلوم علي بود؟
 ناله اش بلند شد: صداي

و به این روز افتاد، اینم راه بود کشیدیش توش؟ چرا عوضي کثافت، به خاطر ت-
شیدیش  ضي ک شتي با همونا همکاري کنه؟ فوقش مي افتاد زندان. توي عو نذا
به چهار راه مر . تو علیم رو به این روز انداختي. کثافت، ازت نمي گذرم به 

 شه. مخدا نمي بخشمت. اگه ... اگه فقط یه تار مو از سرش ک

http://www.roman4u.ir/


 19 به رنگ آبانحریری 

زن مشکي پوش ب*غ*لش کرد. بي توجه به سرگرد که ماتش برده زانو افتاد.  به
 بود گفت:

 ساغر آروم باش. دخترم آروم. به فکر بچت باش.-
خیس سدداغر باال خزید. رو صددورت برافروخته ي سددرگرد، انگار نه انگار  نگاه

 بیمارستان بود.
 به جون خودش، به جون بچش بویي سرش بیاد روز خوش نمي بیني سرگرد!-

رفیعي براي اولین بار ترسید. از سماجت نگاه یک زن، از بلض صداي  سرگرد
یک عاشق، از ضجه هایي که هر لحظه ضعیا تر مي شدن، از چموشي کوم 

 ساغر! زن بهترین دوستش.
صر  دفتر سمت در خروجي رفت! مق شت و بي درنگ به  ساغر گذا رو جلوي 

رش رو به سمت آسمون گرفت بود؟ نبود؟ علي هم مثم بقیه ي اعداي باند! س
 و نالید:

 خدایا خودت کمکش کن!-
نفهمید ساغر از هوش رفت. حتي نتونست خودش رو به پشت شیشه ي آي  و

 سي یو برسونه. نتونست صورت عشقش رو ببینه!
 رو پر صدا فوت کرد و گفت: نفسش

 چرا به این راه رفتي علي؟ چرا؟-
 فکر کرد اینا همش حاصم عشق بود؟ حاصم دوست داشتن؟ و

نبود مرد یخي اي که هیچ وقت عاشددق نشددده بود بتونه در. کنه علي و  توقعي
 ساغر قصه رو. زوج عاشقي که سر راهشون پر بود از موانع!

 کشید و به طرف رانندش رفت. زیر لب زمزمه کرد: آهي



wWw.Roman4u.iR  20 

 

 یعني چي میشه؟-
ستي  صداي ستار با مهربوني د شد. پر ساغر یک لحظه هم قطع نمي  هق هق 

 روي موهاي ل*خ*ت و طوییش کشید و گفت:
شگله، اینجوري بخواي گریه کني که از پا در میاي. به فکر خودت - خانوم خو

 نیستي به فکر بچت باش.
یه  هق چه رو فراموش کرده بود، فراموش کرده بود  کم ب به  هقش اوج گرفت. 
ن سدده هفته اي رو توي شددکم داره. دسددتش رو روي شددکمش گذاشددت و جنی

 نالید:
 دلم واسش مي سوزه!-

شت و  پرستار ساغر گذا ستاي الغر و عرق کرده ي  ستش رو روي د با لبخند د
 گفت:

 چرا؟ اینکه مامان به این خوشگلي و باباي به اون قوي اي داره بده؟-
شماش رو پا. کرد ساغر شک چ ست دیگش ا سعي کرد لبخند بزنه!  با د و 

باباي قوي، تنومند، تحصیم کرده، سیاه سوخته، با چشماي نافذ مشکي! دلش 
 لرزید. علي همه کسش بود.

ستار ساغر کنار بزنه به  پر صورت  شک رو از  سته ا که دید براي چند لحظه تون
 وجد اومد و گفت:

 دوس داري درباره ي جنینت بدوني؟-
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سري تکون داد و خیره شد به پرستار. پرستار خوشگم و مهربون طوري  ساغر
باهاش برخورد مي کرد که انگار سددال ها بود مي شددناختش و دردش رو در. 

 مي کرد.
 گفتي چند وقت از بارداریت مي گذره؟-
 صداي گرفته گفت: با
 سه هفته!-

 ابروي نازکش رو باال داد و خندید: پرستار
هنوز خیلي کوچولوئه. کمتر از یه میلیمتره. یه توده اس از یه  اوخي. ني نیت-

عالمه سلول. سلوالیي که وحشي وار دارن تقسیم میشن. ني ني شما االن داره 
دنبال راهي مي گرده که تو رحم جانشددین شدده! مي دوني االن تو چقدر احتیاج 

یه. خودتو اذیت  به خونسددردي؟ االن دوره ي خطرناک کني به آرامش داري؟ 
یعني داري بچت رو اذیت مي کني. بچه اذیت شه صبح باباي هرکولش عصبي 

 میشه! سعي کن آروم باشي و توکم کني به خدا!
ساغر داد و  از ستاي  شید و به د سفیدش قرآن کوچکي بیرون ک جیب روپوش 

 گفت:
عا کني! - یه و خود آزاري سددعي کن د به جاي گر نه.  مت مي ک بخونش. آرو

 دعا احتیاج داره!شوهرت االن به 
 زد و دستي روي شونه ي ساغر گذاشت و بعد از اتاق بیرون رفت. لبخند
شلول خوندن  ساغر شه. قرآن رو باز کرد و م سعي کرد آروم با شید و  آهي ک

شت، بدجور به دلش مي  ست دا سوره رو خیلي دو شد. این  سین  سوره ي یا
 نشست.
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شددد و ماهرخ پا به اتاق  خوندن این سددوره ي فشددنگ بود که در باز سددرگرم
گذاشددت. با دیدن سدداغر که در آرامش مشددلول خوندن قرآن بود لبخندي زد و 

 گفت:
 بهتري گلم؟-

 لبخند مادرخوندش رو با لبخند جواب داد و از تخت پایین اومد. ساغر
 آره خیلي بهترم. میرم پیش علي!-

 مانع از رفتنش شد و دوباره ي روي تخت نشوندتش. ماهرخ
 بیا این آب میوه رو بخور. بعد برو اونجا!-

شماي ماهرخ و  ساغر شد و زل زد به چ شلول مک زدن به ني  سکوت کرد و م
 بدون در آوردن ني از دهنش گفت:

 بابا کي برمي گرده؟-
 نفس پر حرصي کشید و گفت: ماهرخ

 الهي برنگرده. چه مي دونم!-
وند و دفترچه رو بیرون برقرار شددد. ماهرخ دسددتش رو به کیفش رسدد سددکوت

 کشید و گفت:
 این دفتر رو سرگرد آورده بود! -

ست لرزون دفتر رو گرفت. بازش کرد و زل زد به  قیافه شد. با د ساغر درهم  ي 
 دست خط آشناي علي.

 رنگ ترین قلم ها، از قوي ترین حافظه ها ماندگارتر است! کم»
 «ه چه قیمتي به او رسیدم!نویسم براي روزهایي که شاید فراموش کنم، ب مي
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 نام یگانه معبود عالم. به
خیلي اتفاقي تصمیم گرفتم بنویسم، از روزمرگي هام، از زندگي فوکت  امروز

شهر پر دود. البته  شن، از این  شب می سختي  شجویي، از روزایي که به  بار دان
صمیم گیري من  شدت در ت ناگفته نماند برنامه اي که از تلویزیون هم دیدم به 

 براي نوشتن موثر بود.
تلویزیون، امروز هاتا از خونه برگشدددت با خودش یه تلویزیون درب و  گفتم

یابون غنیمته کلي ذوق مر   داغون آورده بود از اونجایي که لنگه کفشددم تو ب
شبیه ندیده ها ردیا خوابیدیم جلوي تلویزیون  شدیم. آنتن رو تنظیم کردیم و 

 و شبکه هاي به شدت مهیج رو باال پایین کردیم.
بود براي نوجوانان، از فواید خاطره نویسددي و روزنگاري مي گفت. برنامه  یه

شته ها به دردم  شاید یه روزي همین نو ضرري نداره،  سم.  صمیم گرفتم بنوی ت
نداخت،  مه ریزي قلم چي ا یاد دفتراي برنا که منو  یه جمله ایم گفت  خورد، 

 کمرنگ ترین قلم ها، از قوي ترین حافظه ها ماندگارترند!
شاید  هاتا و با سیم.  صمیم داریم از امروز بنوی سجاد رفتیم دفتر خریدیم و ت

یه روز یه کله خراب پیدا شد و نوشته هاي ما رو چاپ کرد. شاید یکي به چشم 
داستان بلند و به قول سجاد نوول بهشون نگاه کرد. اصو یه روز شاید این دفتر 

سر. ببین بابات همین جور سرم و گفتم بخون پ ست پ ایي که ي به اینجو دادم د
 هست نرسیده!

! مطمئنم با این وضع اقتصادي و اجتماعي من سي سال دیگه از اینم بدترم. هه
خدا به دادم برسه. اصو کي زن یه آس و پاس آسمون جم میشه؟ بي خیال این 

 حرفا!
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اول خودمو معرفي کنم. االن حس یه استاد دانشگاه رو دارم که تو انجمن  بذار
تمرگیده رو صددندلي و مي خواد خودشددو معرفي کنه! آي چه قدر چایي خوران 

 در این لحظه حس مي کنم آدم مهمیم!
علي هسددتم، علي محب المصددطفي. دانشددجوي ترم آخر کارشددناسددي  من

ریاضیات و کاربردها. بیست و پنج سالمه، دیر مشرف شدم به این خراب شده 
 ي به قول رفقا یوني!

به پایین به دنیا اومدم. پسر دوم هستم. پدرم بناست یه خونواده ي متوسط رو  تو
شه، به زحمت درس  سال شت  ست و ه شگر. برادر بزرگم عادل، بی و مادرم آرای
خوند، مهندسددي نفت و االنم تو شددرکت نفت کار مي کنه، زن نداره، میگه زن 
مایه ي آزاره. البته من مي دونم از پس مخارج برنمیاد وگرنه کي دلش مي خواد 

 بمونه؟ عزب
خواهرم کوچیک تر از خودم دارم، عطیه. شددانزده سددالشدده، سددر به هوا و  یه

بازیگوشدده، نمي خواد بیاد دانشددگاه، دیپلمشددم از ترس من و عادل مي خواد 
سش کنه. منم که از بس  بگیره. مامانم در حال تدار. دیدن جهیزیه اس تا عرو

سالي رو رفتم مک ست باب رانیکي و وشرایط مالي خونواده خوب بود یه دو ام د
بنایي کردم تا تونسددتم یه چهار قروني پس انداز کنم و بیام دانشددگاه. البته االن 
سال عمرم رفت، بین  شته اي که دارم مي خونم. چهار  شیمونم از ر مثم هاپو پ
درسدداي سددخت و فشددار زندگي پوسددیدم. حاالم هیچي به هیچي. نه کاري نه 

سا ست ولي نه کار پول ستاد زبان عمومیمون لوکرتیو!  قولز! یا به باري. کار ه ا
 بگذریم.
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سه تا از دوستام، هاتا و سجاد و معین اینجا خونه گرفتیم. یه خونه ي چهم  با
شبیه زندان مي مونه. یه فرش سه در چهار رنگ و رو رفته کفش پهنه،  متري که 

 وچهار دسددت رخت خواب و بالش و یه دوتا قفسدده کتاب و دوتا قابلمه درب 
تا قاشددق چنگال و  وازدهداغون زنگ زده و سدده تا بشددقاب و یه ماهي تابه و ده د

 دوتا لیوان، کم وسایم خونه ي ما رو تشکیم میدن.
چهارتا بشقاب داشتیم ولي پریشب معین یکیشو شکست، از بس دست و  البته

شقاب تاثیري نداره ما غذامون رو تو النچ  ي مپا چلفتیه. هرچند بود و نبود یه ب
 خوریم. چقدر این ظرفاي یه بار مصرف خوبن. فقط تازگیا گرون شدن.

که چهارشنبه ست و من امتحان هندسه سرتاسري دارم، از اون درساییه که  فردا
ته این  یارم. الب عا کنم نمره ب ید د با گه. فقط  مه چي می تادم نمي فه خود اسدد

مده درس داده امتحان نیس کوئیزه! زنیکه کوتوله ي سددیاسددوخته دو جلسدده او
 تاریخ کوئیز مشخص کرده. اي تا به ذات کثیا و عقده ایش.

باز نکردم. منتظرم  در یازدهه، من هنوز الي جزوم رو  این لحظه که سددداعت 
اراذل همخونه کپه مرگشددون رو بذارن بعد من بچپم تو بالکن و یکم بدرسددم 

 مي کنم.خبر مرگم. حاال تا این االغاي دي جي مي خوابن یکم توصیفشون 
بیسددت و سدده سددالشدده. مهندسددي شددیمي مي خونه، همشددهریمه. یعني  معین

اهوازیه! قدش صد و هفتاد و نهه. وزنش آخرین بار شصت و هشت بود جدیدا 
رو نمي دونم. یه موجود به شدددت بي آزار، بي صدددا و صددد البته دسددت و پا 

اي سدده سددچلفتي و چلمنگ. قیافش خیلي خیلي شددبیه مندلیفه! عادت داره لبا
فت بگم معین جزو  یزسدددا یادم ر نه! راسددتي  بزرگتر بپوشددده و مرتب خر بز

 دانشجوهاي نخبه ي دانشگاهه، ترم دوِم کارشناسي ارشده!
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ي دوم ما، موجودي به شددت پر سدر و صددا، پر حرف، خاله زنک و  همخونه
شتاد  صد و ه دي جي، هاتِا عزیزمه. همش در حال ورجه ورجه اس، قدش 

ندزفري تو و دو هسدددت.  تاد و سددده. مرتب ه فت هف وزنش رو دیروز بهم گ
گوششه، مدیریت بازرگاني مي خونه. ترم نهمه ولي به این زودیا فارغ التحصیم 

. عوقه ي شدددیدي به دختر جماعت داره، هفته اي سدده بار شددکسددت میشددهن
سوم تا هاتا آدرس خونه رو بهش  شقي مي خوره، کافیه دختري بهش بگه  ع

سرش بده و ما ر شر  سیاه و دختره رو برداره بیاره خونه! این ب و بفرسته پي نخود 
 يبه همه چي گرمه جز درس. به شدت احساس خوش صدایي مي کنه و صدا

 نکرش همیشه بلنده! آمار تمام دختراي یوني رو هم داره. راستي هاتا شیرازیه!
ي سددوم من که کمي متعادل تشددریا داره سددجاده. قد دو متر، وزن  همخونه

سخون، البته در حد  سري عاقم در ستن، پ شک سه کیلو. در معرض  صت و  ش
معمولي. نماز خون و متعهد، کاري، دانشددجوي ترم آخر مهندسددي آي تي. 
بابلیه. با همه کنار میاد، به محض ایجاد دعوا و کنتا. ریش سددفیدي مي کنه. 

شقع شه. دخ ا سش قراره باهاش مزدوج  شدن در شه و به محض تموم  تر عمو
شگاه غذا میاره، خونه رو  سمون از دان شه و هر روز اون وا ست سلفامون د کارت 
هم مرتب تمیز مي کنه، معین بهش میگه مامان، هاتا میگه خانومم، منم که 

 بهش میگم کوزت!
، صبور، جدي و تا که گم سرسبِد هم خونه هاي رنگارنگمم. آدم معمولي منم

شتاد و پنج. هي یادش بخیر یه  سه، وزن ه صد و نود و  حدي اخمالوئم. قدم 
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زماني قهرمان بوکس بودم، هاتا زن منه، شددوهر معین! مي تونم بگم هرکي 
 منو مي شناسه ازم حساب مي بره!

میگه شبیه ویم اسمیت هستم، خودم که قبول ندارم، پوستم تیره است.  سجاد
 میگه سبزه ولي با خودم که دروغ ندارم، من زیادي سیاهم! البته عطیه

دختربازي و چشددم چرونیم نیسددتم. یعني فرصددتشددو ندارم. همراه درس  اهم
خوندن تو یه موسسه کنکور، ریاضي تدریس مي کنم و بعدي شبا هم تو پمپ 
سه وقتیه که کفگیر به ته دیگ بخوره و بي پولي  ستم، این وا شیفت مي ای بنزین 

 ر بیاره وگرنه در حالت عادي با همون کوس کنکورا زندگي مي گذره.فشا
 گوش خراش هاتا قطع شد. من برم هندسه بخونم. باي صداي

 نگاهش رو از شیشه ي پر خط و خش اتاق گرفت و نالید: ساغر
 بمیرم تو این وضعیت نبینمت!-

 دستي روي شونش گذاشت و گفت: ماهرخ
فترچه رو بخوني. رو پا ایسددتادن واسددت خوب نشددسددته هم مي توني اون د-

 نیست!
آهي کشید و از پنچره فاصله گرفت. روي صندلي نشست و نفسش رو آه  ساغر

 مانند به بیرون هدایت کرد.
حتي نمي دونسددت علي تو پمپ بنزین کار مي کنه. نمي دونسددت پسددر  اون

ي براي ملرور و خوش چهره ي دانشددگاه، که یه کمي پوسددتش تیره بود. گاه
 امرار معاش مجبوره چه کارایي بکنه!

اشکي از گوشه ي چشمش چکید. دفتر رو باز کرد و مشلول خوندن ادامه  قطره
 ي نوشته ها شد.
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**** 
 رو خوب دادم، فکر مي کنم هر سه نمرش رو بگیرم. این که از این! کوئیز
بعد از کوس تو محوطه هاتا رو دیدم، ایسددتادیم کنار هم و مشددلول  امروز

حرف زدن بودیم که چشماش چهارتا شد. هندزفري رو از گوشش بیرون کشید 
 و از کنار بازوم چشمشو دوخت به یه نقطه که در تیر رس من نبود و گفت:

اال قد حدودا صددد و هفتاد، وزن نزدیکاي پنجاه! خوشددگم و تو دل برو، تا ح-
 ندیدمش. احتماال ترم بوقیه!

 کردم و محکم روي دوشش کوبیدم: اخمي
 چند بار بگم وقتي کنار مني دخترا رو دید نزن!-

 چرخوند رو صورتم و گفت: چشماشو
 برو بابا! من برم آمارشو دربیارم!-

سم رو بیرون دادم و راهي  بعد شت. منم هوفي نف ورجه ورجه کنان از کنارم گذ
. ساعت سه کوس داشتم. اونم با کنکوریاي گرامي، همون خنگایي خونه شدم

شون تاثیر بذاره ولي  شون حرف مي زدم که مبادا تو روحی که باید با آرامش باها
 بعدي وقتا تحملشون به شدت سخت مي شد.

از شاگردام هست که هنوز جمع جبري سه تا عدد صحیح رو بلد نیست،  یکي
ماري خواجه نصددیر قبول شدده، آخه من چي مي بعد تو رویاهاش مي خواد مع

 تونم به این بشر بگم!
بایلم زنگ خورد. با دیدن شددماره ي  داشددتم با خودم غر غر مي کردم که مو

 هاتا غرولندي کردم، اینکه االن اینجا بود! یعني چکارم داشت؟
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 حرص جواب دادم: با
 بنال!-
 اي توف به گور بد اخوقت!-

 و گفتم:لب غرغري کردم  زیر
 حرف بزن!-

 ناز. کرد و گفت: صداشو
 شوهریه بدي هستي!-
 جدیت گفتم: با
 هاتا بنال ببینم چي میگي!-
 آمارشو در آوردم.-

 زدم به لبم و گفتم: زبون
 آمار کي رو؟-

 نوبت اون بود غرغر کنه: حاال
 َاه. همون قد صدو هفتاد وزن پنجاه رو! -

 گرفت. خندم
 ذات پلیدتو! به این سرعت؟اي گند بزنن -
 اوه! خانومتو دست کم گرفتي!-
 نه یادم نبود تو خاله زنکي هستي بدون لنگه!-
 بگم؟-

 .خندیدم
 اول بگو چطوري فهمیدي کیه؟-
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 همراهیش دوس دخترم بوده!-
 آهان، خب؟-
 دختره ترم آخر آماِر دانشگاه یزد بوده ،ترم آخرشو انتقالي گرفته براي اینجا!-

 مونده بودم چطوري در عرض این مدت کوتاه تونسته بود اینا رو بفهمه. من
 اسمش ساغره، فامیلیشم معتمد. فعو همینا رو مي دونم!-

 و گفتم: خندیدم
 عشق دو روز آیندتون این ساغر خانومه؟-
 جاي جواب گفت: به
 کجایي؟-
 دارم میرم سمت سردر!-
 علي؟-
 بله؟-
 نمي گیري؟یه چي بگم پاچه -

 گرفت، به زبون بي زبوني داشت بهم مي گفت هاپو. خندم
 نه خیالت راحت!-
گه ي - این دختره ... چیزه، حس مي کنم، یعني فقط من حس مي کنم. لن

 خودته!
 باال پرید. چي داشت مي گفت؟ ابروهام

 منظورت چیه هاتا؟-
 مِن و مِن کرد و در نهایت گفت: یکم
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 مي ترسم سگ شي!-
 :غریدم

 یا حرفي نزن، یا ...-
منظورم واضددح بود علي! به خدا من جاي تو بودم درنگ نمي کردم و بهش -

شگله علي! خیلي  ستي مي دادم. تو ندیدیش ولي من دیدمش. خو شنهاد دو پی
 خوشگم!

 زدم و گفتم: پوزخند
 خوشگو رو که واسه تو کنار گذاشتن.-

 شد. عصبي
که با من رفیق میشن آدم نیستن که! ولي این دختره  االغ جان! اون خوشگلیایي-

 یه معصومیت تو چهرشه! مي فهمي منظورم رو؟
 هاتا از معصومیت دختري حرف میزد یعني باید رو سرش قسم خورد! وقتي

 علي. لنگه ي خودته، هم ملرور بودنش،هم معصومیتش!-
ترایي ه به دخنتونستم جلوي خندم رو بگیرم. غش غش خندیدم و بي توج دیگه

 که با تعجب نگام مي کردن گفتم:
 هاتا! اینا همه رو تو همون یه نگاه فهمیدي؟-

 کرد و گفت: پوفي
 اصو تو آدم نیستي! من رفتم!-

تلفن رو قطع کرد. من موندم هاتا کجا و این لحن حرف زدن! هیچ وقت  بیب
ندیده بودمش، ولي ... گذشدددت دیگه. البته، دروغ ه اگه بگم این قدر جدي 
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حرص نخوردم که چرا دختره رو ندیدم. کاش دیده بودمش. هاتا داشددت از 
 معصومیتش مي گفت. یعني کي بود؟

صو به  ساغر ست. ا معتمد؟ معتمد! چه فامیلي! حتما از این خر پول مایه دارا
 من چه کیه!

به سددداعت درب و داغون قدیمیم انداختم. خواب رفته بود، به ناچار  نگاهي
ي گوشیم رو نگاه کردم. یک و نیم بود. دیگه فرصت خونه رفتن و نهار  صفحه

سردر دویدم. تا  سمت  شلوارم چپوندم و به  شي رو تو جیب  خوردنم نبود. گو
چي هی وهشت شب قرار بود گرسنگي رو تحمم کنم ولي مولي نیست. علي ر

 نمي تونه از پا دربیاره! هیچي!
شب ستلفرا.. دی . چه خوابي بود! بهش فکر مي کنم مو به یه خواب ... دیدم، ا

تنم سددیخ میشدده! چي بود اون خوابا خدایا! با خوردن لگدي به پهلوم مجبور 
صبح  سه نماز  شت تک تکمون رو وا سجاد بود که دا شمامو باز کنم.  شدم چ

 بیدار مي کرد!
کشش و روحیه ي بلند شدن از رخت خوابم رو نداشتم. مخصوصا وقتي  اصو

به فکر مي کردم ولي ... چاره اي نبود. سددجاد وقتي میگه پاشددید، به اون خوا
 یعني پاشید!

تو آشپزخونه داشت وضو مي گرفت. البته وضو که نه، داشت دوش مي  هاتا
گرفت. صد بار درست وضو گرفتن رو یادش داده بودم بازم روز از نو، روزي از 

د و قامت بسددته بو نو. معینم رفته بود دسددتشددویي خوابش برده بود. سددجاد هم
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داشددت نمازشددو با دقت مي خوند. نفسددم رو پر صدددا بیرون دادم و اومدم برم 
 سمت حموم که صداي خنده هاي هاتا بلند شد.

 به به! چه شب خجسته اي بوده دیشب! خوش گذشت؟-
 بهش کردم و گفتم: اخمي

 ببند گاله رو!-
وورجه کرد و اومد سمتم و دستاشو دور گردنم حلقه کرد و آویزونم شد  ورجه

 و با جیغ جیغ گفت:
 مگه من مردم تو خواب مي بیني! د

با چندش از خودم  یعني به شددنگولي و پر انر ي اي هاتا ندیدم.  من آدمي 
 جداش کردم و گفتم:

 باز شرون کردي؟-
 خب من زنتم دیگه!-

 .خنده ي معین اومد صداي
 ولش کن هاتا! زشته این حرفا!-

 برگشت و با غر و لند و اخم ساختگي بهش گفت: هاتا
 ضعیفه، نبینم تو کار ما دخالت کني! من و شوهریم باید با هم صحبت کنیم!-

دسددتاشددو دور گردنم حلقه کرده و با جیغ و ویغ شددرون کرد به غر زدن.  دوباره
ست لبا ستش! مي خوا شعوف خندم گرفته بود از د صبح م سه اول  مو بب*و*

سجاد ختم  صداي  شم. هرچیم من اینور اونور مي کردم خودمو، ول کن نبود! 
 کننده ي قائله بود!

 هاتا ولش کن بره غسلشو کنه نمازش قدا شد.-
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از دست این موجود به شدت پر سر و صدا آزاد شدم. چپیدم تو حموم  باالخره
ي داد زیر همون دوش بخوابي، ولي و وایسددادم زیر دوش آب گرم. چه حالي م

... نمازم قدددا مي شددد. تندي موهامو شددامپو زدم و غسددلیدم و پریدم بیرون! 
 حواس، وقتي رکزلباسددامو دو ثانیه اي پوشددیدم و وایسددادم به نماز، هر چند تم

 هاتا داشت رپ مي خوند بعید به نظر مي رسید ولي چاره اي نبود!
 سفره رو پهن کرد و گفت: سجاد

 دیرمون شد. بازم نون خریدن رو سپردیم به این معین، رفته و برنگشته!-
 تیکه از نون بیات چند روز گذشته رو برداشتم و گفتم: یه
 حاال هر روز نون تازه نخورین نمیشه؟-

 با حرص چاییشو هم زد. هاتا
شبا - شه. همین جوریش تو بهم نگاه نمي کني  ستم خراب می شه! پو نخیر نمی

 از ما بهترون مي بیني، چه برسه به اینکه نون بیاتم بخورم!خواب 
 کردم و زل زدم بهش. اخم

تمومش کن! َاه، اول صبي اعصاب نمي ذاري واسه آدم!  *ن*ا*ه که نکردم! -
 بهتر از توام که هر روز با یکي مي خوابي!

 طبق عادتش پرید وسط و گفت: سجاد
 کنه! علي بي جنبه شدي! هاتا داره شوخي مي-

 برگشتم سمتش و گفتم: حرصي
 از وقتي بیدار شدیم یه ریز داره میگه! به اون چه اصو!-

 خندید و گفت: سجاد
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 با هم دوس باشین!-
که چقدر از این جمله بدم مي اومد، یعني چي با هم دوس باشین؟ مگه ما  آي

 مهدکودکي بودیم؟ اگه هاتفم مهدکودکي بود من که نبودم!
بعد از کلي تاخیر معین شددم و ول رسددید و همي نطور که نفس نفس  خوصدده

 مي زد گفت:
 تمام مسیرو دویدم!-

 که بي خیال من شده بود گیر داد به معین. هاتا
ضددعیفه، ما رو گشددنه ول کردي کدوم گوري رفتي؟ باعي شدددي ما یه دعوا -

 بکنیم اول صبي! مگه تا نونوایي چقدر راهه؟
یشددگیش سددکوت کرد! چقدر این آدم صددبور و بي سددر و طبق عادت هم معین

 صدا بود! درد و بوش دو دستي وسط سر هاتا!
شنبه ها  بعد شگاه. پنج شال و کوه کردیم بریم دان صبحونه هر چهارتامون  از 

رو دوس نداشتم. از اول صبح کوس بودیم تا آخر شب! سجاد کارت سلفامون 
 بون گفت:رو به دستمون داد و مثم یه مامان مهر

 نهار برید بخورید! شام امشبم که رویدادهاي هفته ست!-
کارتش رو توي جیبش گذاشددت و باز اون هندزفریاشددو بیرون کشددید و  هاتا
 گفت:

 رویداد هفته هیچي نداریم! باید علي غذا بپزه!-
 چشماي باز گفتم: با
 من؟-

 بوفاصله برنامه اي که اول ترم نوشته بود کشید بیرون و گفت: سجاد
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پنجشددنبه ها، نون با معینه، آب و چایي با هاتا، جارو زدن با من، شددام با -
 علي!
 نفسم رو بیرون فرستادم و با غصه گفتم: هوفي

 اوکي!-
هیچکاري به اندازه آشددپزي بدم نمیاد! حس مي کنم شددخصددیتم رو میاره  از

 پایین!
واحد دانشددگاه جلومون ترمز زد و چهارتایي پریدیم باال! همه ي صددندلي  خط

سادیم! نگاهم رو از دخترایي که عین چي زل زده  سط وای ها پر بودن به ناچار و
بودن بهمون گرفتم و مشددلول حرف زدن با سددجاد بودم که ویز ویز هاتا بلند 

 شد:
 علي؟-

 هیجان گم انداخته. با ابرو به ببینم چي میگه که دیدم صددورتش از برگشددتم
 پشت سرش اشاره کرد و زمزمه وار گفت:

صورتش ریخته، فر مژه زده، داره با - شو کج تو  شکي، موهاي قهوه ای مقنعه م
 گوشیش ور میره!

موردي رو که گفت بین دخترایي که روي صندلي نشسته بودن پیدا کردم.  سریع
دش بود که مي رفت موهاش رو تنها چیزي که ازش دیدم دستاي به شدت سفی

 بفرسته توي مقنعه!
کسري از ثانیه سرش رو بلند کرد و نگاهش افتاد تو چشمام. قلبم ریخت!  براي

نفسددم قطع شددد. نمي دونم چي تو نگاهم دید که یه لبخند خجالتي زد و باز 
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شدم با  شم  شم تو چ شیش! نگاهم رو برگردوندم و چ سرش رو انداخت تو گو
ش سمعیني که دا ضع نگاهم خیلي ا ود ب فنا.ت منتظر نگاهم مي کرد. انگار و

 که تو گوش هاتا گفت:
 از دست رفت!-

 بي طاقتیم عیان بود که معین بي دست و پا هم فهمید! خدایا توبه! اینقدر
*** 

سته لبخندي زد. فکرش رفت به او  به ساغر ناخوا سید  شته ها که ر اینجاي نو
بار نگاه علي رو متوجه خودش دیده بود! اون  که براي اولین  روزا؛ اون روزي 
شرت  سبتا گرم بود. یه تي  شت. دهم مهر بود. هوا ن روز رو خوب به خاطر دا

اش همکوسی ازمشکي جذب با شلوار لي سورمه اي پوشیده بود، تعریفش رو 
 زیاد شنیده بود، اینکه پسر ملروریه و به هیچ کس حتي نگاه نمي کنه!

چقدر در اون لحظه احساس غرور مي کرد که نگاه اون رو روي خودش  ساغر
صورت علي رو به خاطر بیاره،  داي  سعي کرد دوباره تک تک اع حس کرده. 

م دلش براي این ولي چیزي جز دوتا برق نگاه مشکي تو ذهنش نبود! همون اول
سبزه اش جذ صورت  شکي اي که به  شماي م  هببرق نگاه لرزیده بود! براي چ

داده بودن! اون روز تمام مدت سدداغر به علي فکر کرده بود. به موهاي سدداده و 
مرتبش، به تیپ قشنگش و به برق خاص چشماش! دوستاش راست مي گفتن؛ 

نقدر که آدم رو به وحشت هیکم قشنگي داشت؛ بزر  و ماهیچه اي، البته نه او
بندازه! مثم آندر تیکر و جان سینایي که پسرهاي فامیم مي مردند تا اون شکلي 

 شن، نبود!
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پسددر چشددم مشددکي، در عین درشددت بودن، رو فرم بود! حق مي داد به  این
 دخترهایي که براش سینه چا. مي دادند!

یه نگاه دلش رو  زل زد به دست خط علي مهربونش. پسر ملروري که با دوباره
 برده بود.

**** 
دونم چرا اینقدر ذهنم درگیرش شددده بود. چرا یه دختر تونسددته بود اینقدر  نمي

 منو مشلول کنه که از کوس اول و دومم هیچي نفهمم.
نهار راهي سلا شدم، هر چند به شدت احساس سیري مي کردم. کوله  براي

روش گذاشددتم. کاش مي شددد تصددویر پشددتیمو روي میز انداختم و سددرم رو 
سفیدش رو، موهاي خوش رنگ قهوه  ست  لبخندش رو پا. کنم، جذابیت پو
ستاني نبودم که  سر دبیر ایش ... خدایا چه جاذبه اي تو این دختر بود؟ من که پ

 یه نگاه بخوام دل بدم، پس اسم این احساسم چي بود؟ اب
ستي سرم رو بلند کنم د شد  ست و باعي  ش شونم ن . معین بود. لبخند روي 

 مهربوني زد و گفت:
 کارتتو بده واست غذا بگیرم!-

رو محکم فوت کردم و کارت سلفم رو به سمتش گرفتم و بعد زل زدم به  نفسم
 مسیري که مي رفت.

دیروز اسمش رو بهم گفته بود. ساغر! ساغر معتمد! رشتش چي بود؟ به  هاتا
شدم.  صبي  ستم به یاد بیارم. ع شار آوردم ولي ... خالي خالي بود. نتون ذهنم ف
صا وقتي به  صو سیدن، مخ سخت بود فکر کردن به چیزي و به نتیجه نر چقدر 
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قدر این آبکش بودن ذهنت پي مي بري و کاري از دسددتت برنمیاد! راسددتي چرا
 حافظم ضعیفه؟

با خودم غر مي زدم که یادم اومد دیروز تو دفتر نوشددتم طرف رشددتش  داشددتم
چیه. سددریع دفتر رو بیرون کشددیدم و با دیدن آمار نفسددم رو هوفي بیرون دادم. 

 آخیش کنجکاویم برطرف شده بود.
غذا رو گرفت. مثم همیشه سکوت کرد و در سکوت غذامون رو خوردیم  معین
ید و ولي  یدم. ذهنم درگیر سددداغر بود! دختر سددف من چیزي از طعمش نفهم

 خوشگلي که صبح بهم لبخند زده بود!
 معین رشته ي افکارم رو پاره کرد: صداي

 کوس داري؟-
 رو به نشونه ي آره باال پایین کردم. سرم

 یک و نیم که کوس نداشتي!-
 نفسم رو بیرون فرستادم و با بي حوصلگي گفتم: هوفي

 مباني سازمانه، اون هفته تشکیم نشد، این هفته تشکیم میشه!-
 رو تکون داد. سرش

 درس اختیاریته؟-
 آره!-
 چند واحده؟-

 حوصله جواب دادم: بي
 سه!-

 و گفت: خندید
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سددورپرایز شددي چه بي حوصددله! هاتا یه خبر داد بهت بگم ولي فکر کنم -
 بهتره!
ستم از زیر زبون  نگاه صرار کردم نتون صورتش. هر چي ا سر خورد رو  متعجبم 

ست و  دولي و بي د شم بیرون! در حالي که از ف ضه حرف بک شر بي عر این ب
پایي خود حرصم گرفته بود کوله ام رو برداشتم و راهي در خروجي سالن شدم! 

 ن!مونده بودم چي قرار بود بهم بگن و نگفت
تونسددتم زنگ بزنم و از هاتا بپرسددم ولي خودمم دوس داشددتم سددورپرایز  مي

 شم، یعني چي بود؟
نیم ساعتي به کوس مونده بود که وارد ساختمان دانشکده اقتصاد شدم.  هنوز

از روي برنامه شددماره کوس رو پیدا کردم. کوس خالي بود. من اولین نفري 
شدم. طبق عادت همی صندلي آخري ترین بودم که وارد مي  شگیم روي اولین 

و ت پرایزردیا نشددسددتم و زل زدم به در ورودي و یه حسددي بهم مي گفت سددور
همین کوسدده! یعني مي شددد معین و هاتا و سددجادم این کوس رو برداشددته 
باشن؟ زیر چشمي داشتم در رو مي پاییدم. دانشجوها دسته دسته و تکي مي 

اذل همخونم بودم که ... از دیدن سدداغر رسددیدن و من هر لحظه منتظر ورود ار
بر سددر آمار  .که داشدددت از در مي اومد تو نفسددم تو سددینه گره خورد! خا

 دربیارشون کنم که ...
شماش میزون میزون  نگاهمون سر چ بازم روي هم خیره موند. هاتا خا. بر 

بودن. قد صد و هفتاد وزنم پنجاه! مانتوي مشکي تنگ و نسبتا کوتاهي پوشیده 
شکي قهوه اي بود! دوباره ب شم م شتی شکي! کوله پ ود با جین قهوه اي و کفش م
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ت! اي نشس ليلبخند مهربونش رو به لب آورد و سریع نگاه گرفت و روي صند
سردیم فرو برم.  سعي کردم تو حالت خون آب دهنم رو با زحمت قورت دادم و 

ست هاتا حرصي  بودم از طرفي خوشحال بودم همکوسیمه و از طرفي از د
شتم. دلم نمي خواست  سته روي این دختر غیرت دا به خاطر این دقتش. ناخوا

به  که  یا هرکس دیگه اي دیدش بزنه ولي وقتي مني   دختري نگاه هیچهاتا 
نمي کردم، نگاهم روش میخکوب بمونه، چه توقعي از بقیه هسددت؟ پوسددت 
 صدداف و شددفافش، رنگ قشددنگ موهاش و از همه مهتر، هیکم رو فرمش ...

 خدایا توبه! هوش از سر آدم مي پروند!
سخ این دختر کرده بود، لبخند مهربون  ولي شتر از همه چیز منو م چیزي که بی

شیفتگي بود،  شنگي که حس مي کردم براي منه! یا خود شناش بود. لبخند ق و آ
نداشددتم کس دیگه اي از این لبخند بهره ببره.  که دوسدددت  یاد  یا عوقه ي ز

و دل منو  داز دندوناي سددفید و یک دسددتشددو نشددون مي دا لبخندي که یه ذره
 چنگ مي زد!

ستاد شد و بعد از توضیح درباره ي درس، گفت که باید خودمون  ا وارد کوس 
ندي شدددد، اونم از روي  بدیم. بعد خودش مشددلول گروه ب ئه  مباحي رو ارا
لیسدددت، گروهاي دونفره. تک تک اسددما رو مي خوند و حاضددري مي زد و 

 مشخص مي کرد که گفت: همگروهي
 آقاي علي محب المصطفي! -

 رو باال بردم و گفتم: دستم
 حاضر!-

 زد و گفت: لبخند
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 همگروهیتون میشن ...-
 دقیقي به لیست انداخت و گفت: نگاه

 خانوم ساغر معتمد!-
حبس شدم با آهي از قفسه سینم بیرون پرید. لبخند ناخواسته نشست رو  نفس

لبم. یه لحظه حس کردم سددداغر مال منه! مال خودم؛ ولي سددریع افکار روان 
 «بي خیال شو علي! تو اهم این حرفا نیستي!»پریشانه ام رو کنار زد و گفتم: 

تاد که  اسدد هایي، ازمون خواسدددت  ندي و توضددیحات ن عد از گروه ب با هم ب
گروهیامون آشددنا شددیم و ده دقیقه وقت داد تا همه کنار هم بشددینن و ببینن از 

 همگروهیشون راضي هستن یا نه!
ساغر که  براي سمت  شدم و به  شتم و از جام بلند  اولین بار غرورم رو کنار گذا

 یه طرفش خالي بود رفتم و کنارش نشستم و با لبخند گفتم:
 سوم عرض شد!-

 سرش رو بلند کنه گفت:اینکه  بدون
 سوم!-
نگاه به ولوله ي کوس انداختم. تقریبا همه ي گروها یه دختر یه پسددر بودن!  یه

 دم استاده گرم که اینقدر باحال بود!
ستم چي باید بهش بگم. نگاهم رو  یکم حرفم رو تو دهنم چرخوندم. نمي دون

دوختم به دسددتاش. یه دسددتمال رو مچاله کرده بود و داشددت تیکه تیکش مي 
کرد. نگاهم رو کشددیدم باال، روي نیمرخش. لب پایینش تو دهنش بود. دلم یه 

 جوري شد.
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 «خدایا توبه!»نگاهم رو دزدیدم و گفت:  سریع
شددم رو کردم دیگه به صددورتش چشددم ندوزم. لباي خوش فرمش، تو تمام

سر بي جنبم مي  شیده بودتشون، فکر کردن بهش هوش از  اونجوري تو دهن ک
 پروند.

ستیم،براي اینکه هم جو بینمون رو از بین ببرم، هم فکر  دیدم ش ساکت ن خیلي 
 لباشو از سرم بپرونم، تقویمم رو از کوله پشتیم بیرون کشیدم و گفتم:

 نوبت ما میفته براي هفته ي سوم آبان! د
 رو تکون داد. توي دلم گفتم: سرش

 خب حرف بزن!-
 من بودم که سکوت رو شکستم: باز
صه رو هم تهیه مي کنم، تا هفته دیگه بخش - سازم، خو من پاورپینت رو مي 

 ارائه تون رو مي رسونم دستتون!
 ضعیا گفت: خیلي

 مرسي!-
م و بوي خفیا اسددپریش رو بلعیدم. ده دقیقه هم تموم نفس عمیق کشددید یه

 شده بود. بلند شدم و گفتم:
 اگه از همگروهي با من راضي نیستید به استاد بگم؟-

 سریع سرش رو بلند کرد و گفت: خیلي
 نه!-

نه رو محکم و یهویي گفت که، ناخواسددته پلکام بسددته شدددن و لبخند  اینقدر
 اومد رو لبم و ریز گفتم:
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 خدا رو شکر!-
که باز کردم سرش پایین بود و اینبار داشت با بند کوله اش ور مي رفت!  پلکامو

بودن بیشتر رو جایز ندونستم. دوس نداشتم معذب و ناراحت باشه! یه با اجازه 
صداش مویم و آروم  سر جام! درحالي که فکر مي کردم چقدر  شتم  گفتم برگ

سددتني و مویم خوا در... چه بوي خنک و مویمي مي داد! کو این دختر چق
 بود! پر از امواج مثبت!

**** 
دفتر رو بسددت. یادآوري روزاي قبم لبخند نشددوند رو لبش! از خوندن  سدداغر

خاطراتي با دست خط علي حس اون روزا، دوباره توي رگاش جاري شده بود. 
 چه روزاي قشنگي بودن، چه خاطرات گرم و دوست داشتني اي!

 شلول تجسم اون روزا شد. روزاي اول آشنایي!بست و با لذت م چشماشو
از کلي اصرار و التماس، دکتر اجازه داد ساغر گان بپوشه و وارد آي سي یو  بعد

شه. ساغر خوشحال از این اجازه، میون گریه مي خندید و با کمک پرستار گان 
 مي پوشید. بي توجه به سرگرد رفیعي که با حسرت به حرکاتش زل زده بود!

عاشق نشده بود. هیچکسم عاشقش نشده بود. نمي تونست هیجان  تهیچوق
و اشددتیاق سدداغر براي دیدن علي رو در. کنه. فقط با تعجب به کاراش خیره 
ضع علي  شاید خودش به و سرت روزي که  سرت مي خورد. ح شده بود و ح

 دچار شه و ...
پر کشددید به شددللش. به حرفه ي پر ریسددک و خطرش، به روزاي پر  ذهنش

ساغر رو در. کنه م ست علي و  سلما نمي تون شب هاي خاموشش. م شلله و 
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ولي به علي حق مي داد. حق مي داد خطر کنه! براي همسددرش، براي عشددقش 
 براي زندگیش!

رو دوخت به سددداغر که با عشددق زل زده بود به صددورت بي رنگ و  نگاهش
غرش الچشماي بسته ي علي. انگشتاي بلند و قطورش رو بین دستاي سفید و 

گرفته بود و داشددت حرف مي زد. رفیعي لبخند زد. نگاه سدداغر باال خزید. از 
دیدنش پشدت پنجره، اخم کرد و با غیظ پرده رو کشدید! سداغر هنوز رفیعي رو 

 مسبب این اتفاق مي دونست!
 رو به صورت رنگ پریده و بي رمق علي عاشقش انداخت و گفت: نگاهش

 علي ؟-
 رو لوس کرد و با بلض گفت: لحنش

 علي آقا!-
 بلض خندید و گفت: میون

 علي پاشو دیگه! تا بهت مي گفتم علي آقا حرصت در مي اومد! علي؟-
شت و  روي صورت علي که ته ریش دا شید به  ست ک ست. د ش تخت علي ن

 گفت:
ببین، باز صددورتت تیغ تیلي شددده نمي تونم ب*و*سددت کنم! پاشددو حداقم -

 به این صورت! صفایي بده
 وقتي با سکوت علي رو به رو شد به گریه افتاد. فشاري به دستش داد و نالید: و
بت بود علي مي فهمي؟ - مایش! مث نداد! رفتم آز چک گرفتم نشددون  بي بي 

مثبت بود. این یعني داري بابا میشددي! یعني مي تونیم بابا رو مجبور کنیم! علي 
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و گوشم بگو من نمي خواستم زن و بچم با پاشو همه چیز تموم شد! پاشو بزن ت
... 

 هق امونش رو برید. هق
گفتي بچه نه! گفتي همون حماقت اولمون بس بود ولي بچه نه! علي این دفعه -

من تنهایي ریسدک کردم! علي بدون اجازه ي تو کاري کردم. نمي دونسدتم مي 
تو رو ارواح خواي اینطوري مجازاتم کني! علي غلط کردم! پاشددو تو رو خدا! 

 خا. مامانت چشماتو باز کن! علي قسمت دادما!
سینه ي علي انداخت و  و شد، خودش رو روي  سکوت جوابش  وقتي باز هم 

تاق بیرون  به زور از ا یاد.  بلندتر زار زد! اینقدر بلند که صدددداي پرسددتار در ب
 فرستادنش ولي ساغر هنوز اشک مي ریخت و با علي حرف مي زد!

شون تا کنار خودش ر ماهرخ شون ک سوند و ب*غ*لش کرد. ک و به دخترش ر
 صندلي بردش و بي توجه به گاني که هنوز تنش بود گفت:

شکمت باش! یه  - ساغر با خودت اینجوري نکن! به فکر اون بي  *ن*ا*ه تو 
هفته س نه درست غذا خوردي نه استراحت کردي! بیا بریم خونه! اینجا موندن 

 ه!دردي رو دوا نمي کنه ک
با التماس خیره شددد به صددورت ماهرخ. انتظار داشددت این دفعه هم راه  سدداغر

 حلي داشته باشه.
سم میدم جواب نمیده! - صداش مي زنم جوابمو نمیده! جون خودمو ق ماهرخ 

 همش به خاطر این بچه س! علي راضي نبود!
 سر ساغر رو تو ب*غ*ل کشید و نالید: ماهرخ
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 علیم بیدار شه کلي ذوق مي کنه! گریه نکن! مردا عاشق بچن!-
 بدتر نالید: ساغر

صداش زدم. علي اي که - شو گرفتم،  ست ستم، د ش شه؟ کنارش ن چرا بیدار نمی
شو  شما شد، علي اي که جم مي خوردم چ شیدم بیدار مي  من بد نفس مي ک
باز مي کرد ... این اون علي نیسددت ماهرخ! من اون علیمو مي خوام! اوني که 

دورمو از ده شکامو ببینه ولي  ح شت ا سخي حس مي کرد! علي طاقت ندا فر
 رو سینش زار زدم بلند نشد! من

شوهرش! دختري که  ماهرخ شک مي ریخت! همپاي دختر  ساغر ا هم همپاي 
براش مثم خواهر بود! او هم براي ساغر مادر بود، خواهر بود، محرم اسرار بود، 

ي عاشق بود. در. مي کرد حال نه نا مادري، نه زن پدر! خود ماهرخ هم یه روز
 دچار شه! شساغر رو! مي ترسید از عاقبت ساغر، مي ترسید به مشکم خود

تونست اشک بریزه و دستش رو نوازش گر روي کمرم ساغري که خودش  فقط
رو تداعي مي کرد بکشه و حرفاي آروم کننده بزنه! مثم همیشه امیدواري بده و 

کشه! چقدر دوست داشت این هم دردي بار غماي دختر شوهرش رو به دوش ب
 د!ز نميرو! چقدر خوب که ساغر مثم خودش تنها نبود، تو تنهایي دست و پا 

شت ولي  ساغر شدن علي دا شت! امید به بیدار  شت. بچش رو دا ماهرخ رو دا
 ماهرخ ...

ست و بي توجه به  هق شو ب شما شد! چ ساغر گم  هقش تو گریه هاي بي جون 
 ن شعر مورد عوقه ي ساغر کرد.اطراف شرون به خوند

 بلبم همه آن است که گم شد یارش فکر
 در اندیشه که چون عشوه کند در کارش گم
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 همه آن نیست که عاشق بکشند دلربایي
 آن است که باشد غم خدمتگارش خواجه

 آن است که خون موج زند در دل لعم جاي
 تلابن که خزف مي شکند بازارش زین
 از فیض گم آموخت سخن ور نه نبود بلبم
 همه قول و غزل تعبیه در منقارش این
 که در کوچه معشوقه ما مي گذري اي
 حذر باش که سر مي شکند دیوارش بر
 سفرکرده که صد قافله دل همره اوست آن
 کجا هست خدایا به سومت دارش هر

 عافیتت گر چه خوش افتاد اي دل صحبت
 فرومگذارشعشق عزیز است  جانب
 سرخوش از این دست که کج کرد کوه صوفي

 دو جام دگر آشفته شود دستارش به
 حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود دل

 وصال است مجو آزارش نازپرورد
 گرفته ي ساغر بلند شد. صداي

 بگو دل ساغر!-
 زمزمه کرد: ماهرخ

 نازپرورد وصال است مجو آزارشدل ساغر که به دیدار تو خوگر شده بود، -

http://www.roman4u.ir/


 49 به رنگ آبانحریری 

 هق ساغر اوج گرفت. هق
 آزارم نده علي! تو رو خدا اذیت نکن!-

**** 
سر به  از ساغر توي کوس منه، اراذل همخونه، کلي  شده  شخص  روزي که م

سددرم مي ذارن. همین موضددون رو دسددت گرفتن و هر دو دقیقه یه بار اداي منو 
در میارن! البته اداها رو هاتا در میاره، وقتي سدداغر رو دیدم و بهت زده شدددم 

 مي زنم بهشون! لغش و ریسه ها رو سجاد و معین میرن! منم با لبخند  کوند ز
شمم به جمالش  بعد سرویس چ سرویس دیدمش دیگه تو  از اون روز که توي 

روشددن نشددده. امروز سدده شددنبه بود. تو دانشددگاهم ندیدمش. حس مي کنم 
شم. البته زیاد به  شدن رو دلتنگ شرایط درگیر  سم پر و بال نمي دم. من  این ح

 ندارم!
سجاد  در سر معین مي ذاره و  سر به  سم، هاتا داره  این لحظه که دارم مي نوی

داره غذا مي پزه. منم طبق معمول تو بالکن نشددسددتم و دارم روزمرگي هامو مي 
 نویسم!

سمون، امروز ستاد هند شي، همون ا سه، کوتوله ي وح نمره ها  سر کوس هند
رو داد! سددده نمره رو کامم گرفته بودم!اونم لبخند  کوند تحویلم داد! فکر کنم 
بدش نیاد برم بگیرمش! حیا که یکم زیادي زشددت و غیر قابم تحمله وگرنه 

صددد  ومي رفتم تو نخ مخ زني و زحمت خوندن این درس جفنگ و مزخرف 
عرضه ي این غلطا  البته سخت رو به خودم نمي دادم! هرچند، خودم مي دونم

 رو هم ندارم!
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فقط بعد از ظهر کوس داشددتم. از صددبح رفتم دانشددگاه و بسددت توي  دیروز
شر و معرکه! خودم کیا  شتي! مح ستم و پاورپوینتي درست کردم م ش سایت ن

 کردم. فقط حیا بانو معتمد رو ندیدم که بهش بگم آماده س!
روز همه ي هم گروهیا از هم شددماره گرفتن اونوقت من بي عرضدده ي خر  اون

حداقم شددماره ي به شدددت رند خودمو بهش ندادم. چه قدر من بي عرضددم؟ 
 چقدر؟

چیز دیگه! دیروز مامانم زنگ زد بهم و گفت با عادل حرف بزنم راضددیش  یه
. واسددم کنم بره خواسددتگاري مونا، دختر داییمون. مونا رو خیلي دوسددت دارم

مثم عطیه عزیزه. خوشددگلم هسددت. تا جایي که مي دونم همه پسددراي فامیم 
شه زن عادل. زنگ زدم بهش و بعد ا شن. منم که از خدامه ب کلي  زخاطرخواه

صلري کبري چیدن بهش درباره ي مونا گفتم! حقیقتش انتظار داشتم داد و قال 
 رم فکراشو بکنه!راه بندازه ولي خیلي آروم گفت باید فکر کنم! منم منتظ

چیزي بدجور از دیروز داره آزارم میده. اونم اینکه هي دارم مونا رو با سدداغر  یه
مقایسدده مي کنم! یعني خیلي سددرخوشددم که دارم فکر مي کنم این دوتا جاري 

 شن؟ نه؟
اآلن یه آه محکم و بلند کشددیدم! هاتا میگه سدداغر بچه مایه داره! جدا  همین

 فس داشته باشم که بهش فکر کنم نه؟باید خیلي اعتماد به ن
همیشه میگه آرزو بر جوانان عیب نیست. واقعا عیب نیست اگه من فکر  سجاد

کنم شدداید با سدداغر به جایي برسددم؟ با این همه تفاوت؟ با این همه فاصددله؟ 
 صرف دلخوش بودن به یه لبخند؟
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ستوه میام. دلم مي گیره وقتي مي ب گاهي شرایط و موقعیتم به  با این  ینم من،از 
اسددتعداد، صددرفا به خاطر اینکه پول نداشددتم خرج کوس کنکور کنم، چون 
توانایي خرید کتاب تست نداشتم، چون نمي تونستم مداوم درس بخونم، چون 

 رشددته ي پر یهباید ور دسددت پدر مریدددم کار مي کردم، باید درس خوندن تو 
ست و صه مي خورم وقتي مي بینم به بی سالگي رسیدم و کار، بمونم! غ لي پنج 

یه ذره جووني نکردم. یه دفعه نتونسددتم چشددممو ببندم و با خیال راحت خرج 
که منو از زندگي تو  یه فکر براي فردا بوده  یه اسددترس،  یه ترس،  کنم. همش 

سختمه وقتي مي بینم دختراي  شگاهامروز انداخته!  سین و دان  اون طوري با تح
سم کنجکاوي بهم زل مي زنن و من ...  سرم رو بندازم پایین، بتر فقط مي تونم 

از دوست شدن، از وابسته شدن، از بار یکي دیگه رو به دوش کشیدن، از... َاه 
 لعنت به این زندگي!

یه حسددي هم آرومم مي کنه هم بدتر به همم مي ریزه؛ وقتي مي بینم مثم  فقط
 من، کم نیستن!

سته یا نه؟ نمي دو نمي شتن درد و دل در نم بعدها، تو آینده اي که زیاد دونم نو
بهش امید ندارم از خوندن این حرفا چه حالي میشددم، لبخند مي زنم و میگم 
گذشت همه ي سختیا، یا باید حسرت بخورم به امروزم، شاید یه روز شرایطم 

ه، درسم دار تموم میش لمم،از اینم بدتر باشه! اآلن باید خدا رو شکرم بکنم! سا
سبتا خوب د شلم ن شه دراز یه  سقا که زیرش ب ارم، یه حقوق بخور نمیر، یه 

کشددید، سدده تا همخونه ي خوب و مهربون! خدایا شددکرت. اون غرغرامو هم 
 ندیده بگیر! همش در اثر هیجانات جوانیه!
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شخند صداي  نی اومده رو لبم. هم از فکر کردن به این هیجانات جواني، هم از 
 ي ریم فوتبال! شب خوش!سجاد که میگه شام حاضره! بعد از شامم م

**** 
روي زمین نشسته بود و زانوهاش رو تو ب*غ*ل کشیده بود. مي ترسید  ساغر

از برگشت پدرش. از اینکه بفهمه علي تو بیمارستانه! بیشتر از اینکه بفهمه چرا 
 تو بیمارستانه. آهي کشید و گفت:

 خدایا به خیر بگذرون،-
سرگرد رفیعي هنوز تو بیمارستان بود.  بعد سالن.  نگاهش رو دوخت به انتهاي 

 «مگه کار و زندگي نداره که همش اینجاست؟!»ساغر یه لحظه فکر کرد: 
تو چیکار به کار و زندگي این مرد. احمق »سددریع به خودش تشددر زد:  بعد

نفس عمیقي کشددید و سددریع « داري؟ مسددبب همه ي بدبختیات همین ابلهه!
 «نه مسبب همش این نیست ولي مسبب بخش مهمیش همینه!»فت: گ

دوید تو چشددماش. همه مقصددر بودن. تک تک آدمایي که باهاش در  اشددک
ارتباط بودن. خودش، علي، ماهرخ، پدر م*س*تبدش، سرگرد رفیعي، خانواده 
ساغر بچه ي درون  سائم بودن! حتي  سبب همه ي این م ي علي! همه و همه م

 مقصر مي دونست!شکمش رو هم 
اشددک غلت خورد رو صددورتش. پاهاش رو روي کفپوش سددرد بیمارسددتان  باز

دراز کرد. یه دسددتش رو روي شددکمش گذاشددت و با دسددت دیگش دفترچه ي 
 علي رو فشرد.
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صویري  ذهنش شد به نقطه اي نامعلوم و ت رفت به روزاي نه چندان دور! خیره 
سي جدیدش بود. کسي جلوي چشمش جون گرفت. تصویر پریسا که همکو

که همون روز اول باهاش طرح دوستي ریخته بود. دختر مهربون و زود جوشي 
 بود و اطوعات جالب و باحالي از دانشگاه داشت.

واي سدداغر. یه پسددره هسددت ترم آخر ریاضددیه! اینقدر جیگره که حد نداره! از -
دخترا نمي ندازن!  ملروراي از دماغ فیم افتاده سددت! از اینا که یه نیم نگاهم به

 المصب همیشه هم شاگرد اوله!
 خندیده بود. ساغر

 شبیه بردپیته؟-
نه بابا! برد پیت که اصددو خوشددگم نیسددت! فقط معروفه. این پسددره زیادیم -

ضعا میره وقتي نگات  ستا، زیادي با جذبه س! از اینایي که دلت  شگم نی خو
 مي کنه!

ن در یداي پري خ مام تعریا و تمج یده بود! نمي دونسدددت روزي جواب ت د
 خودش هم به دام این پسر مرموز میفته!

 واي ساغر چه حول زاده ست! ببینش، همونیه که پشتش به ماست!--
با کنجکاوي به سمتي که پریسا اشاره کرده بود خیره شد. پسر هیکلي اي  ساغر

شلوار کتون مشکي پوشیده ود و ب رو دیده بود که بلوز آستین بلند سورمه اي و 
داشددت با پسددري که رو به روش ایسددتاده بود صددحبت مي کرد. پسددر رو به رو 

 بدجور به ساغر خیره شده بود و پریسا یه ریز حرف مي زد.
 این پسره رو دیدي؟-
 همون که پشتش بهمون بود؟-
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 نه خره! همون که داشت نگاهمون مي کرد!-
 خب آره، آره دیدمش!-
 دختربازاي خفنه!اسمش هاتفه،از اون -

 متعجب پریسا رو نگاه کرده بود! پریسا تند تند حرف مي زد. ساغر
یه مدت باهاش دوسددت بودم ولي ... پیشددنهاد بد بد داد منم گفتم باي! ولي -

سم انجام میده، با اینکه دیگه  ستش بربیاد وا خداییش آدم باحالیه، هر کار از د
 دوست نیستیم!

دونسددت چه جوابي به پریسددا باید بده. یکم با این  لبخند زده بود. نمي سدداغر
مفاهیم بیگانه بود. چقدر حرف زدن درباره ي پسددرا و دوسددتي باهاشددون براي 
پري آسون بود ولي ساغر! حتي فکر دوستي با یه پسر مو به تنش سیخ مي کرد! 

 مخصوصا وقتي فکر مي کرد، مبادا پدرش بویي ببره!
یفي خورد. وایساد و دور و برش رو نگاه کرد. لحظه لرزید و سرش تکون خف یه

پري نبود. دنبالش گشت. رو در روي همون پسره، هاتا، وایساده بود و داشت 
 باهاش حرف مي زد!

منتظر موند تا پري برگرده. وقتي برگشددته بود صددورتش از هیجان گم  سدداغر
 انداخته بود! ساغر لبخند زد.

 چي مي گفتین نیم ساعته!-
 و گفت: خندید پري

 نامرد! سه دقیقه هم نشد!-
 چي مي گفتین حاال؟-
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 گفت دوستش ازت خوشش اومده!-
 ساغر باال پریده بودن. ابروهاي

 از من؟-
 آره! مي خواست آمارتو درآره!-

 با حیرت به پریسا زل زده بود. ساغر
 این پسره که اصو منو ندیده!-
این پسره اصو دخترا رو نگاهم من چه مي دونم! واي ساغر خوش به حالت! -

 نمي کنه!
 فقط متعجب به پریسا خیره بود! ساغر

 اسمش علیه! علي محب المصطفي!-
اولین باري بود که ساغر اسم علي رو شنیده بود، از زبون یکي از دختراي  اونجا

 دانشگاه! همون لحظه فکر کرده بود چه فامیم عجیب و قشنگي!
 ووي ساغر داره میاد!-
 با بهت گفته بود: اغرس
 کي؟-

شیش رو به  پري ساغر علي رو دیده بود که گو شگوني از بازوش گرفته بود و  نی
گوش چسددبونده و بلند مي خنده! از ته دل! درسددت همونجا، چند ثانیه بعد از 
شتر از هر چیز  سر قوي هیکلي که بی سمش، دلش لرزیده بود! براي پ فهمیدن ا

اه علي رو نگ رقتیرگي پوستش تو چشم بود و لبخند قشنگش! ساغر اون روز ب
ندیده بود! اون روز هنوز آزاد بود! هنوز اسددیر نشددده بود؛ اسددیر دو تا تیله ي 
مشددکي براق، اسددیر یه نگاه پرجذبه و آرامش بخش! اون روز دل سدداغر براي 
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تعریفي ترین پسددر دانشددگاه لرزیده بود! یه لرزش خفیا و گذرا! لرزشددي که 
رو براي به دسددت آوردن پسددر  شروربعدها تبدیم شددد به زلزله! زلزله اي که غ

ملرور ویرون کرده بود! زلزله اي که حاصددم تداوم اون نگاه براق مشددکي بود، 
رو صددورت سددفید و رنگ پریده ي دختر. الغر و ضددعیا! زلزله اي که بنیان 
به  مد رو  که خروش فرامرز معت له اي  نده بود! زلز مد رو لرزو خانواده ي معت

که ر له اي  بال داشدددت! زلز جدال بود.  یسدددکدن توش بي معني بود! همش 
 خواستن! رسیدن به خواسته ها! از هر راهي، از هر طریقي! به هر روشي!

اومد بعدها چقدر با علي به دروغ هاتا خنده بودن! شددداید اگه دروغ  یادش
هاتا درباره ي عوقه ي علي نبود، سدداغر هیچ وقت اجازه نمي داد علي وارد 

 خیاالتش شه!
زبونش رو گاز گرفت. خیاالت رو بدون علي مي خواست چیکار؟ علي  سریع

 به رویاهاش رنگ داده بود، فقط علي!
**** 

از یه هفته دوباره سر کوس مباني دیدمش! با همون لبخند معصوم سر زیر  بعد
انداخته، نگاهش رو ثانیه اي بهم دوخت. لبش مثم سددوم تکون خورد. منم با 

 ش رو دادم!جدیت جواب سوم
صندلیش آویزون کرد. منم  ردیا شتي  ست و کوله اش رو به پ ش جلوي من ن

مثم همیشه آخر کوس نشستم! استاد وارد شد و از اولین گروه خواست شرون 
کنن. براي اولین بار تو طول مدت چهار سال تمام مدت کوس داشتم زاغ سیاه 

یه دختر رو چوب مي زدم.  بار گوشددیش یه نفرو، از همه مهم تر  چک  رودو
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شش چیزي  سرش رو به گوش کناریش نزدیک کرد و در گو کرد، چند دفعه اي 
گفت، یه بار ساعتش رو نگاه کرد، یه بارم برگشت عقب از کیفش چیزي برداره 
که نگاهمون تو هم قفم شددد! این دفعه نگاهم رو ازش نگرفتم! چند ثانیه خیره 

بخونم! دل و به  سددتمهیچي نمي توننگاهش کردم. اونم نگام کرد. از نگاهش 
دریا زدم و براي یه بارم شدده خواسدتم به نصدیحتاي هاتا گوش کنم! هر چي 
باشه اون تجربش بیشتر از من بود، براي همین با همه ي سختي و بدبختي، در 
شت که!  ضرري ندا شمک حوالش کنم!  صمیم گرفتم که یه چ سري از ثانیه ت ک

 تیري بود تو تاریکي!
شد بین ک همین شیده  شمم پرید گونه هاش رنگ گرفت! لبش ک شه ي چ ه گو

دندوناش و ... المصب! این چه کاري بود که کرد؟ چرا لبشو همچین کشید تو 
 دهنش؟

 یه وقت ... واي خدا! نگفت
روشددو برگردوند و تا آخر کوس تکون نخورد! مطمئنم با گنگي زل زده  سددریع

شتن ارائه مي صباني  بود به بچه هایي که دا شدت ع ست خودم به  دادن! از د
بودم! این چه غلطي بود آخه؟ چرا براش چشددمک زدم؟ َاه! لعنت به من! همین 
که مي خواسددتم از دسددت خودم و کار بچه گانم حرص بخورم، سددرخي گونه 

 هاشو و گرفتاري لبش بین دندوناش تو ذهنم نقش مي بست! اووف.
ست نمي شتني فکر نکرد! چقدر خجالت  شد به این موجود ریزه میزه ي دو دا

کشددیدنش قشددنگ بود. سددرخي گونه هاش، شددرم چشددماش، از همه مهم تر 
 حرکت لبش! خدایا توبه!
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سر  اینقدر شت  سه پ درگیر فکر و خیاالي خودم بودم که نفهمیدم چطور دو جل
 هم گذشت! فقط وقتي به خودم اومدم که استاد گفت:

 جلسه ي بعد گروه سوم آماده باشن!خسته نباشید! ارائه ها عالي بود! -
محکم به هم فشددار دادم تا به یاد بیارم چي گذشددته بود تو این سدده  چشددمامو

سدداعت ولي ... فقط یه چیزي بود. اونم سددرخي دوتا گونه و یه لب اسددیر بین 
 دندونا و قلبي که تاالپ تاالپ مي کرد!

شت و بدون اینکه  کوله صندلي بردا شت  شدت از پ گاه حتي یه نیم ناش رو با 
 به من که به صندلي دخیم بسته بودم بندازه از کوس زد بیرون!

یاد ارائه ي مشددترکمون افتادم! لعنت به من! اگه نمي خواسددت دیگه باهام  یهو
سفیدم رو تو  شدم و برگه هاي  صندلي بلند  سریع از روي  شه چي؟  همگروه با
کوله چپوندم و به طرف در دویدم. وسددطاي سددالن بود. تنها بود. خبري از اون 

 دختري که کنارش نشسته بود نبود. چه بهتر!
 و گفتم:دویدم  دنبالش

 خانوم معتمد!-
 و با اخم بدون اینکه خیره شه توي چشمام گفت: برگشت

 بله؟-
صو مگه من خطایي کرده بودم؟ نقاب پررویي و  سعي شم! ا سرد با کردم خون

 بي تفاوتي نشست رو صورتم و گفتم:
 پاورپینت آماده شده!-

 ت:کنه گف طور که داشت با بند کیفش ور مي رفت، بدون اینکه نگام همین
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 دستتون درد نکنه!-
هیچ چیز به اندازه این یه مورد بدم نمي اومد. با یکي حرف بزنم و زل نزنه  از

 تو چشمام و من نتونم تاثیر حرفامو ببینم!
 حرصي که توش براي پنهون کردنش بي فایده بود گفتم: با
 مي خواین قبم از ارائه مرورش کنید یا نه!-

 کیفش و کول دیسکش رو به سمتم گرفت: رو فرستاد تو دستش
 لطا مي کنید بریزیدش روش؟-

صداش آروم بود. آرامش بخش بود، ظریا و گوشنواز! حداقم واسه مني  لحن
 که شب تا صبح یه انکراالصوات تو گوشم ور مي زد!

 دي اي که پاورپینت رو روش ریخته بودم به طرفش گرفتم و گفتم: سي
 دي!ریختمش روي این سي -

ستش صدم ثانیه، نو.  د سي دي رو ازم بگیره که ... براي چند  رو دراز کرد تا 
 انگشتام مماس شدن با نو. انگشتاش!سریع سي دي رو از دستم کشید.

شتم ستامون فکر مي کردم  دا شتام و تفاوت رنگ پو شدن نو. انگ به مور مور 
 که گفت:

 من مي تونم برم؟-
شش  از ست رو لبم. این آرام ش ضعا رفت! لبخند ن این لحن اجازه ایش دلم 

 بهم آرامش مي داد، اینقدر که یکم پررو شم و بگم:
 شماره ام رو یادداشت کنید اگه سوالي بود در خدمتم! -

گفتم درخدمتم انگاري صد دور کتاب رضاییان و الواني رو مرور کرده  همچین
 باشم!
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تش رو بیرون کشددید و منتظر شددد شددماره رو بگم! شددیک و گرون قیم گوشددي
 خوشم اومد مثم این ندید بدیدا اخم نکرد و نگفت:

سه قر و فر و ناز و - شمارتون به درد من نمي خوره و از این خزعبوتي که وا نه 
کوس خرکي بین دخترا رایجه نداشت. شماره ام رو گفتم و با خونسرد، گوشي 

و بیرون کشددیدم و منتظر شدددم شددماره اش رو درب و داغون و قدیمي خودم ر
بده! با تعجب واضحي به گوشي تو دستم خیره شد ولي سریع حواسش رو داد 

 به ذکر کردن شماره و بعد با یه با اجازه، تند به طرف در خروجي رفت!
از رفتنش یه نفس عمیق کشیدم و بوي ضعیا و لطیا عطرش رو بلعیدم!  بعد

دیگه نبود که از شددش متریشددون بوي عطرشددون  چقدر خوب که مثم دختراي
مشخصه! به شخصه اعتقاد دارم کسایي که سرشون به کوشون مي ارزه دوش 

 ادکلن نمي گیرن که هم تحریک کننده ست، هم از نظر اسوم درست نیست!
یکي نیسددت بهم بگه دید زدن دختر مردم و چشددمک زدن از دید اسددوم  حاال

 درسته؟
ستم زدم و فک پوزخندي شیدم بیرون! مي خوا ر کردم چه خوب که گوشیم رو ک

بهش تفاوت طبقه ها رو بفهمونم تا اگه خدایي نکرده و در رو پاشنه ي اشتباهي 
 گشت و خدایي نکرده با هم شش شدیم، بدونه با یه آس و پاس طرفه!

**** 
هاي فرامرز سددکوت محوطه رو مي شددکسددت. سدداغر کز کرده روي  عربده

 نیمکت نشسته بود و ماهرخ سعي داشت شوهرش رو آروم کنه.
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سر من با - ضیه! هه، قاچاقچي! خا. عالم بر  ستم یه عو ستم! مي دون مي دون
 این دامادم!

فقط هق هق مي کرد! علي فقط به خاطر سدداغر و زندگیش ... هر چند  سدداغر
خت درسدددت نبو که رو ت خاطر علي، علي اي  به  تاد!  ید مي ایسدد با د ولي 

 بیمارستان بود، باید جواب پدرش رو مي داد. بلند شد و فریاد زد:
علي اگه رو تخت بیمارسددتانه، اگه رفت سددمت اون قاچاق، فقط به خاطر تو -

بود بابا! تو! اگه اینقدر سنگ نمي نداختي جلوي پاش، اگه مي ذاشتي بریم سر 
شبه رو یه خونه  صد  صمیم نمي گرفت ره  زندگیمون، اگه اذیتش نمي کردي ت

 !زنهشبه بره. مجبور نمي شد براي پولدار شدن دست به این کار ب
رو از چشدماي متعجب پدرش گرفت. فرامرز انتظار این داد و بیدادها  نگاهش

 رو از ساغر، دختر مظلوم گوشه گیرش نداشت!
 بلند تر زار زد. ساغر

دوسش دارم، دیدي براش مي میرم، اگه دوسم داشتي، اگه یه ذره برات دیدي -
 مهم بودم، اینقدر بازیمون نمي دادي! تو فقط خودتو مي بیني! خود خودتو!

 پشت دست اشکاشو کنار زد. با
خالي بود ولي - پا. بود. دسددتش  پا.  گاري من  مد خواسددت علي وقتي او

 به خاطر پول ... همونقدریم که داشت حول بود! تو ... ولي
هق اجازه نداد ساغر ادامه بده. با خستگي سرش رو به یقش چسبوند و زار  هق

 زد! براي این همه بدبختي اي که داشت!
 رو روي شکمش کشید و با ناله گفت: دستش

 نمي بخشمت بابا، نمي بخشمت! منم ببخشم، بچم از سرت نمي گذره!-
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محکم روي هم فشددار داد تا تعجب بیشددتر رو تو نگاه قرمز فرامرز  چشددماشددو
 نبینه! پدر م*س*تبدي که حق آزاد زندگي کردن رو از ساغر و علي گرفته بود!

شید. مي  ماهرخ شین ک سمت ما شد به  صبي تر مي  فرامرز رو که هر لحظه ع
ساغ ساغر رو آنالیز کنه، از  ست قبم از اینکه بتونه خبر بارداري  شه! ر دوخوا ر 

 به نفع همه بود این دوري!
رفیعي در سکوت به جمع خیره شده بود! کم کم داشت به یه چیزایي پي  سرگرد

 مي برد! به دلیم کار علي! بازم فکر کرد، یعني عشق اینقدر قدرت داره؟
ساغر هنوز روي همون نیمکت  ساعتي شت.  از رفتن ماهرخ و فرامرز مي گذ

سته بود و گریه مي کر ش سمتش رفت. جدا از ن د. رفیعي با قدم هاي محکم به 
سددیلي اي که از دسددتش خورده بود، در اون لحظه، اون زن علي بود. نیاز به 

 همراهي و همپایي داشت!
 نیمکت نشست و گفت: روي

 سرده، نمي خواید برید داخم؟-
خیس ساغر باال اومد. با نفرت به صورت مرد خیره شد. اونم مقصر بود!  نگاه

 همه مقصر بودن.
 نگاهش رو برگردوند و با صدایي که به شدت گرفته بود گفت: سریع

 نه!-
ساغر با نفرت نگاهش مي کرد ولي  رفیعي سته  شت. در خیال کوتاه اومدن ندا

 رفیعي آدم فهمیده اي بود و به دختر عاشق حق مي داد!
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بت پزشکش صحعلي دوست نداره تو سرما بمونید! پاشید برید داخم، من با -
 مي کنم بذاره برید کنار تختش!

 ساغر طوفان شد! با خشم زل زد به صورت رفیعي و تقریبا جیغ کشید: باز
شدن از من، مثم منتظر - شت! مثم همین جدا  ست ندا علي خیلي چیزا رو دو

ست بودي،  شتنم، مثم گریه کردنم، مثم همکاري با تو رو! تو اگه واقعا دو گذا
گه کمکش مي کردي! صدد ورت جلسددده نمي کردي، گزارش نمي کردي! تو ا

عویق علي واسددت مهم بود نمي فرسددتادیش تو دهن شددیر! گمشددو از جلو 
 چشمم! برو نمي خوام ببینمت! عوضي آ*ش*غ*ا*ل!

شددد و به حالت دو به سددمت سدداختمان بیمارسددتان دوید که یهو ... درد  بلند
شدددیدي زیر شددکمش پخش شددد! به زانو روي زمین افتاد. از درد ناله کرد و 
چشددماش رو روي هم فشددار داد. رفیعي به طرفش دوید. کنارش زانو زد و با 

 نگراني گفت:
 ساغر خانوم؟ چي شدید؟-

ید. با تحکمي که  از اینکه سدداغر جوابي بده، قبم رفیعي به طرف اور انس دو
 حاصم سال ها کار تو ارتش بود داد زد:

 سریع دوتا پرستار برن تو محوطه! گفتم سریع! د
 واقعا نگران بود. نگران ساغر، زن دوست و یار قدیمیش، علي! رفیعي
 دوباره با لبخند زل زد به صورت ساغر و گفت: پرستار

هسددتیا! خوبه اینقدر بهت میگم مراقب خودت و خانوم کوچولوي سددرکشددي -
 بچت باش!
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با منگي نگاهش کرد. چطور مي تونسددت آروم باشدده، بخنده، با آرامش  سدداغر
 غذا بخوره، وقتي علي بعد از یازده روز هنوز چشم باز نکرده بود؟

شه - شی شت  ستراحت مطلق خوردي؟ دیگه از پ شد؟ خوبه که ا حاال خوب 
 ش خوابتو ببیني.هم نمي توني شوهر خو

ست  خوش صت در شت ولي هیچ وقت فر خواب؟ علي خوابیدن رو دوس دا
خوابیدن رو نداشت. صبا ساعت شیش بلند مي شد مي رفت مدرسه و تا ظهر 
مدرسه بود، بعدم کوس کنکور تا دیروقت! ساعت یازده مي رسید خونه و بعد 

 چیزي شبیه بیهوشي تا فردا ساعت شیش!
 264سدداعت! علي  24شددماش. یازده روز، یازده تا جمع شددد تو چ اشددک

 ساعت، خوابیده بود. بي توجه به بیخوابیاي ساغر!
شک سر خورد. پرستار هنوز با محبت خیره بود  ا شمش  باالخره از گوشه ي چ

 تو چشماش!
 کي بیدار میشه؟!-

 لبخند تلخي زد و گفت: پرستار
 به سرش ضربه خورده! این بیهوشي به خاطر ...-
 چیکار باید بکنن؟-
 فقط صبر!-

! سدده حرف، یک نقطه. به زبون سددبک، به فکر سددنگین. وزن دار، تلخ و صددبر
 نفس گیر!

 دکتر چي میگه؟-
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 دکترم منتظره!-
 من چیکار کنم؟-
 استراحت کن!-

 رو روي گونه ي ساغر کشید و ادامه داد: دستش
 حسابي به خودت و اون جوجت برس تا چاق و چله شه!-

آه کشددید! اسددتراحت کنه؟ چطوري؟ اسددتراحت فقط تو ب*غ*ل علي  سدداغر
معني داشت وقتي نفساش مي خورد به گردنش و مي تونست با لذت چشماشو 

 ببنده و غرق بشه تو یه خواب آروم!
 دستي به سر ساغر کشید و گفت: پرستار

 مراقب خودت باش. از تختتم پایین نیا، باشه؟-
رفتن پرستار رو نگاه کرد. بعد با دلي گرفته شماره موبایم  سر تکون داد و ساغر

 ماهرخ رو گرفت.
 جونم ساغر؟-
 کجایي ماهرخ؟-

 آه کشیدن ماهرخ واضح مي اومد. صداي
 فرامرز عصبیه، نمي ذاره بیام پیشت!-

 دفعه نوبت ساغر بود تا آه بکشه. این
 عیب نداره!-
 تو خوبي؟-

 دستي به شکمش کشید و آروم گفت: ساغر
 آره!-
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 سریع گفت: ماهرخ
 من برم داروهاشو بدم بخوره! مراقب خودت باش!-
 باشه.-
 قبم از گفتن خداحافظ گوشي رو قطع کرد. و

ستش سبوند. حس مي کرد دفتر بوي  د سینش چ رو به دفترچه رسوند و اونو به 
حس مي کرد. با مویمت، علي رو میده! حدددور علي رو بین تک تک کلمات 

 انگار با شي جونداري در تماس باشه، دفتر رو باز کرد و مشلول خوندن شد!
**** 

یه حرکت مفید انجام دادم و شماره رو بهش دادم. این خبر رو با افتخار  باالخره
سرش رو  شون دادن. معین  سوندم! هر کدوم یه عکس العمم ن سمع اراذل ر به 

 از روي جزوش بلند کرد و با لبخند گفت:
 !مبارکه–

 از توي آشپزخونه داد زد: سجاد
 تو رو آدم فرض مي کردم که محاسباتم غلط شد!-

 سیبي رو که داشت گاز مي زد به طرفم پرت کرد و گفت: تفمها
 نه بابا! از تو هم آبي گرم میشه!-
که گوشددیم  و مام این مدت لبخند مي زدم! هنوز لبخندم رو لبم بود  من در ت

 زنگ خورد. با دیدن اسمش روي صفحه دهنم باز موندم! نالیدم:
 بچه ها خودشه! -
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شن و هرکدوم تند تند  یه جمله کافي بود که هر همین سرم هوار  شون رو  سه تا
یه چیزي رو بگن و من با منگي نگاهشون کنم! در نهایتم مجبور شدم داد بزنم: 

شید!» شده بود رو « خفه  شیم که رنگش رفته بود و چرکي  سبز گو و دکمه ي 
 بزنم.

 الو؟-
 لطیا و نازش نشست توي گوشم: صداي

 آقاي محب؟-
حب  اینم نه من م فامیلیم و مخفا کرد! خواسددتم بگم  گه  ثم هزارون دی م

 المصطفي هستم که دیدم به! سه جفت چشم بر و بر دارن منو نگاه مي کنن!
 جام بلند شدم و گفتم: از
 بله، بفرمایید!-

به سمت در بالکن رفتم و با زحمت در رو بستم و قفلش کردم تا اراذل  همزمان
 ولي مي دیدمشون که دارن بد و بیراه بارم مي کنن! نتونن بیان تو بالکن

 داشت حرف مي زد. ساغرم
 معتمد هستم!-
 شناختم خانوم معتمد!-

 و بدون مقدمه چیني گفت: سریع
 اسوید شماره ي هفت ... لپ تاپ دم دستتون هست؟-

محکم کوبیدم به پیشددونیم! لپ تاپم کجا بود؟ با اینحال با خونسددردي  یکي
 گفتم:

 نه، شرمنده!-



wWw.Roman4u.iR  68 

 

 ثانیه اي سکوت کرد و گفت: چند
 خب پس من بعدا مزاحمتون میشم!-

 مي خواد قطع کنه،با عجله گفتم: دیدم
 شما مراحمید خانوم! خوب هستید؟-

 بر سرم با این سوال پرسیدنم! جدي جواب داد: خا.
 بله خوبم، شما خوبید؟-

سردي و آرامش روي زیراندازم  دیدم شتاق ادامه دادنه براي همین با خون اونم م
 نشستم و گفتم:

 منم خوب نبودم، صداي شما رو شنیدم خوب شدم!-
 گفت و بعد سکوت شد! آهاني

شتم ست دختراش و خزعبوتي که تحویم هم مي دادن  دا حرفاي هاتا از دو
گوش نداده بودم، چیزي یادم رو مرور مي کردم ،ولي بدبختانه از بس درسددت 

 نبود. براي همین گفتم:
 هوا خیلي خوبه!-

 به من با این جملم! صداي خنده ي ظریفي اومد بعد صداي ساغر. لعنت
 هوا دودي و کثیفه! من خوبي نمي بینم!-
 تک و تا نیفتادم و از اونجایي در جفنگ بافي ید طوالیي داشتم گفتم: از
 اتمسفر و فدا بود!منظورم از هوا، -
 شرمنده ولي متوجه نمیشم!-
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کردم و سددعي کردم خونسددرد صددحبت کنم ولي مگه مي شددد؟ ته گلوم  هوفي
 ناُفرم خشک شده بود!

ببینید! اآلن هوا تاریکه تاریکه، سددتاره ها تو آسددمون دارن چشددمک مي زنن، -
صحبت مي کنه! این یعن سفر.هوا هم خنکه! یه خانوم زیبا هم با من داره   ي اتم

 عجب اتمسفریه!
مردم تا اون جمله ها رو گفتم! چند ثانیه اي سدکوت شدد و بعد سداغر با  یعني

 آرومي همیشگي تن صداش گفت:
 نظر لطفتونه!-
 لطا نیست، حقیقته، ساغر!-

رو به زبون آوردم. منتظر بودم داد و قال کنه ولي ... چند لحظه سکوت  اسمش
 کرد و درنهایت گفت:

 وقته! بهتره خداحافظي کنیم!دیر-
 باال پرید و با شیطنت گفتم: ابروم

 نکنه فردا کوس دارید؟-
 گفت: سریع

 بله از صبح تا غروب!-
ست حرف زدن با  خندم ضحي! فقط براي فرار از د گرفت. دروغ! اونم به این وا

من! نمي دونم باید خوشحال مي بودم یا ناراحت! خوشحال بابت اینکه دختره، 
 اهم دوستي و راه اومدن نیست، یا اینکه از حرف زدن با من راضي نیست!

 پوشوندن همه ي اون فکراي حم شده تو دوراهي، گفتم: براي
 فردا که جمعه س! کدوم استاد اینقدر پر کاره؟-
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 طوالني شد و در نهایت نالید: سکوتش
 مي ترسم!-
صددداش یه ترس خیلي آشددکارا بود. منو هم مي ترسددوند. با این همه، این  ته

اعترافش به ترس رو دوسدددت داشددتم. حس کردم داره بهم اعتماد مي کنه! با 
 زحمت، با کلي باال پایین کردن کلمه ها، گفتم:

 از چي؟ از من؟-
 از همه چي!-

شت و دل نگراني نفس شتم ترس رو! وح ست ندا شیدم. دو  رو! نمي عمیقي ک
 خواستم باعي آزار کسي باشم! براي همین با آرامش گفتم:

 من قطع کنم، ترست مي ریزه؟ -
شکالي  وقتي سه ي مفرد ا شنا ستفاده از  صداش کرده بودم، ا سم کوچیک  به ا

ستفاده شد و  ست، ا شتش مهم نی شت و ندا شت؟حاال بگذریم. دا شت، دا ندا
 رفت! مهم جوابیه که ساغر داد:

 نه!-
نه اي که گفت کلي بهم انر ي داد. یعني اینکه بمون، ادامه بده، یکم منفي  نای

 تر و پسرونه تر. اینکه، من دوست دارم، ازت خوشم اومده، و ...
 کردم. منتظر ادامه شدم که گفت: سکوت

 شما ...-
رو تو گوشي خالي کرد. گوشم مور مور شد، قلبم ووز ووز! یعني همون  نفسش

 ویبره!
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 بگو علي! بهم-
 جدیت پرسید: با
 چرا؟-
 جدیت جواب دادم: با
 به همون دلیلي که من بهت میگم ساغر!-
 شما کار اشتباهي مي کنید!-
 اگه اشتباهه چرا ایراد نگرفتي؟-
 چون ...-

ادامه بده. حس کردم سخته حرف زدن براش! براي همین خودم شرون  نذاشتم
 کردم به گفتن:

شدم- شقت  صو! یه نمیگم عا ست دارم. نمیگم برات مي میرم! ا . نمیگم دو
جورایي حس مي کنم واسم خاصي! یه طور ویژه! شاید به خاطر خصوصیات 
ظاهریت باشدده، شدداید معصددومیتي که تو صددورتت حس مي کنم، شددایدم ... 

 اصو نمي دونم چیه! فقط مي دونم با همه واسم فرق داري!
 ره گفت:کرد و بعد از چند ثانیه دوبا سکوت

 مي ترسم!-
 از من؟-
 نه از آخر و عاقبتش!-
 چرا؟-

 جواب داد: واضح
 از وابستگیش!-
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 وقتي مي ترسي، چرا دوس داري شرون شه!-
 شاید چون دالیلمون شبیهن!-
 مي خواي ریسک کني؟-
 ترسوتر از این حرفام!-
 این یعني باي؟-
 نمي دونم!-

 و گفتم: خندیدم
 رو دوست دارم!من ریسک کردن -
 این یعني چي؟-

 گفتم: واضح
 بهم اعتماد کن!-
 باور کنم؟-
 تصمیم با خودته! فقط مي تونم بگم، وقتي با مني خطري تهدیدت نمي کنه!-

 گفت: دوباره
 باور کنم؟-
 تصمیم با خودته!-
 به نظر خودتون، حرفاتون چقدر حرفه؟-

 کردم و گفتم: فکري
 هشتاد در صد! -
 جاي امیدواري داره!-
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 پس سوم کنیم؟-
 سوم نکردیم؟-

 و گفتم: خندیدم
 به دوستیمون سوم نکردیم!-

 مرده شور منو ببرن با این حرف زدنم! صداي خنده ي ظریفش اومد. یعني
 سوم!-

 خندیدم و گفتم: منم
 سوم خانومي!-

قدر سدداده، همین قدر آسددون، بدون ذره اي کم کم و تو سددر هم زدن و  همین
لوس بازي و غر غر الکي و ناز و ادا، دوست شدیم! منم دوست دختر دار شدم! 
به افتخار خودم! هاتا بیاد ببینه منم مي تونم مخ یه دختر رو بزنم! بله! ما مي 

 توانیم!
پشددت در بالکنن! در رو باز کردم  رو که قطع کردم، تازه یادم اومد بچه ها تلفن

و سه تاشون با هم هوار شدن رو سرم. کلي زدنم و مجبورم کردن واسشون بگم 
چي به ساغر گفتم ولي من، با اخم گفتم نمي گم و نگفتم! یه جورایي به همون 
ده دقیقه حرف زدن روي رابطمون غیرت پیدا کردم و اصو نتونستم حرفي بزنم! 

شم غره از شن، تا فقط با چ ساکت  شن و  شون رو بک ستم زیپ دهنا شون خوا
جدي  جدي  چه غلطي بود کردم. یعني  یه کم فکر کنم ببینم اآلن  من بتونم 
دوست دختردار شدم؟ یعني منم شدم مثم همه ي اون پسرایي که یه زماني به 

 چشم عوف مي دیدمشون؟
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که  داشت حسي بهم مي گفت قدیه ي منو ساغر فرق داره. یه حسیم اصرار یه
سم رو نادیده گرفتم.  صداي هر دوتا ح ستم.  بهم بگه منم به جرگه ي عوفا پیو

 همه چیز رو سپردم به رهایش ذهنم! مي دونم بهترینا رو واسم رقم مي زنه!
دماي ظهر جمعه بود که موبایلم رو برداشددتم و شددماره ي سدداغر رو گرفتم!  دم

صبح داره ب شتم! دیدم هاتا از  سجاد اونم دلیم دا سکش ور مي زنه،  سما ا ما
داره با نامزدش حرف مي زنه، معین هم داشددت با دفتر و کتاباش عشددق و حال 

خانوممون حرف بزنیم.  به سددداغر  گه  اآلنمي کرد، گفتم منم زنگ بزنم  دی
دوست شده بودیم پس قرار نبود براي زنگ زدنم توضیحي بدم. صداي خواب 

 آلودش نشست تو گوشي.
 الو؟-

 و به دهنم نزدیک کردم و آروم گفتم:ر گوشي
 سوم خانوم!-
 سوم، صبح بخیر!-
 صبح که چه عرض کنم، ظهر بخیر. خوبي؟-

 ي ظریفي کرد. خنده
 خوبم، شما خوبید؟-

صراري نکردم لحنش رو از جمع به مفرد تلییر بده! خودش کم کم عادت مي  ا
 کرد.

 منم خوبم! بیدارت کردم؟-
 بیدار مي شدم!نه، دیگه باید -
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 چه خبرا؟-
 سومتي! هیچي!-

 گرفت! مسلما اون تازه از خواب پاشده بود و خبري نداشت! خندم
 حواسم نبود تازه از خواب پاشدي!-

 خندید و گفت: اونم
 از پیش شما چه خبر؟-
 ما هم سومتي!-
 شما تهراني نیستید درسته؟-
 درسته!-
 نمي پرسید از کجا فهمیدم؟-
 اعتماد به نفس گفتم: با
 حتما از دوستاتون!-

 گفت: جدي
 من راجع به شما با دوستام حرف نمي زنم!-

دلم گفتم جون خودت! آخه هاتا همش مي گفت دوس دختراش، درباره  توي
 ي من زیاد مي پرسن تا برن به دوستاشون گزارش کنن!

 آهان بله! یادم نبود شما تافته ي جدا بافته اید!-
 ندي گفت:ت با
شمام مثم منید ولي - شتم فکر کنم  ست دا سلما تافته ي جدا بافته هستم! دو م

 انگاري مردا همشون از یه قماشن!
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دونم چرا یهو اینقدر تلخ شد. دیگه از صداي خواب آلوده هم خبري نبود!  نمي
 با تعجب گفتم:

 شوخي کردم! قصدم دلخور کردنت نبود!-
 ولي دلخور شدم!-
 زحمت خودم رو راضي کردم این جمله رو بگم: با
 یعني اآلن باید بگم معذرت مي خوام؟-
 خودتون چطور فکر مي کنید؟!-

 شیطاني اومد رو لبم. گوشي رو روي گوشم جابه جا کردم و گفتم: لبخند
چون من قصددد ناراحت کردنت رو نداشددتم پس دلیلي هم براي عذر خواهي -

 نمي بینم!
 گفتم: واضح

 کسي عذر خواهي مي کنه که قصد دلخور کردن افراد رو داشته باشه!-
توجیهتون رو قبول ندارم! اصددو و ابدا! به نظر من وقتي کسددي از دسددتمون -

دلخور شددد، چه ما با منظور ناراحتش کرده باشددیم، چه بي منظور، باید عذر 
 خواهي کنیم!

 گفتم: خونسرد
 رو جذاب مي کنه!همین تفاوت دیدگاه هاست که زندگي -
 ولي من از دستتون دلخورم!-

 و گفتم: خندیدم
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خب خدا آدما رو مختار آفریده! مجبور نیسددتي دلتو بخوري! برو یه صددبحونه -
 ي مشتي بخور، روشن شي!

 خندید و گفت: اونم
 برخوف ظاهر ترسناکتون شوخ طبعید!-
 من ترسناکم؟-
 بله خیلي!-
 چرا اینطوري فکر مي کني؟-
 چون دوستام میگن همش اخم دارید!-

 قاه خندیدم و گفتم: قاه
 شما که با دوستاتون درباره ي من حرف نمي زدید!-

 خندید. بلند بلند و گفت: ساغرم
 همین که تیزید، یعني ترسناکید!-
 ریاضي دان ها آدماي دقیقین!-
 یعني شما ریاضي دانید؟-
 صد در صد!-

 و گفت: خندید
 ه نفستون عالیه!اعتماد ب-
 جدیت گفتم: با
 این بده؟-

 جواب داد: واضح
 اصو! خیلیم عالیه!-



wWw.Roman4u.iR  78 

 

 خب خدا رو شکر!-
 سکوت شد و بعد گفت: یکم

 اجازه مي دید برم دست و صورتم رو بشورم؟-
گاه عطیه اومد تو خندیدم . سددعي کردم در اون لحظه تصددورش کنم! ناخودآ

ته که دورش ریخ ندي  هاي بل که تو دهنش بود.  ذهنم. مو هایي  تار مو بود و 
چشماي پا دار و صورت کثیا! چقدر ساغر تو این حالت دوست داشتني تر 
بود! مثم عطیه که هر وقت اینطوري مي دیدمش براش ضعا مي کردم! چقدر 

 واسه خواهریم تنگ بود، چقدر! لمد
 بله، حتما! ظهرتم بخیر!-
 ظهر شمام بخیر، فعو!-

کرد. فعو گفتنش رو دوسدددت داشددتم. شدددب قبلم به جاي  گفت و قطع اینو
 خداحافظ گفتم فعو! چه خوب که از خداحافظ استفاده نمي کرد!

فعوها بهم اجازه مي داد که بي رودربایسددتي بهش زنگ بزنم. خوشددحال  این
شپزخونه  شلوار گرمکنم و به طرف آ ستادم تو جیب  شیم رو قطع کردم و فر گو

شب به جاي م شام پخته بود، من امروز به جاي اون نهار مي رفتم! دی سجاد  ن 
شد شلول پختن غذا  شي م سرخو شگم! با  شیک و خو ! مپختم! اونم املت 

 درحالي که احساس به شدت خوبي داشتم!
شدم روش. فکر  شنبه سجاد و معین همراهم بودن. خیره  شگاه دیدمش.  تو دان

 کرد. سرم رو به نشونه کنم سنگیني نگاهم رو دید چون جزوش رو بست و نگام
ي سددوم تکون دادم. سدداغرم یه لبخند کمرنگ زد و فکر کنم سددرش رو تکون 
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 خداحافظي اداد. البته من تکوني ندیدم، معین مي گفت تکون داده. از بچه ه
کردم و به طرفش رفتم. نزدیکش که رسددیدم، بي توجه به نگاهایي که رومون 

 زوم بود گفتم:
 سوم عرض شد خانوم! -
 ذره سرش رو بلند کرد و با گونه هاي سرخ گفت: یه
 سوم!-
جاي خالي کنارش که با کوله پشددتیش آ*ش*غ*ا*ل شددده بود اشدداره زدم و  به

 گفتم:
 مي تونم بشینم؟-

نامطئني به اطراف انداخت. کوله اش رو برداشددت و با عجله بلند شددد و  نگاه
 گفت:

 نه!-
 درهم شدن! اخمام

 چرا پا شدي؟-
 آخه ... چیزه!-

سخره بازیا! چي  بدتر شم نمي اومد از این اداها! از این م صو خو اخم کردم. ا
 فکر کرده بود پیش خودش؟ نکنه ترسید که من بخورمش!

 دوس ندارم کسي منو ...-
شتم شتم، زودرنجي بود! با اخم  نذا صیت خیلي گندي که دا صو ادامه بده! خ

 عمیقي گفتم:
 باعي افت کوستونم! ببخشید! بله، فراموش کردم-
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سما  سریع ضیحي بده! ر صبر نکردم تو شتم و به طرف کوس رفتم. حتي  برگ
 باهم قهر کردیم! بیخود نبود از دخترا بدم مي اومد!

کوس شدم و روي صندلي ردیا آخر نشستم و منتظر شدم استاد بیاد که  وارد
 واسم پیام رسید، اونم از طرف ساغر.

ش- سم! بد نبود دالیلم رو گوش مي کردید! بودن کنار  ست وا ما افت کوس نی
 باي!

زدم و گوشددیم رو هم دادم تو جیبم! تموم شددد! به همین سددادگي. یه  پوزخندي
حساب سر انگشتي کردم دیدم دوستیمون چهم و هشت ساعت طول نکشیده! 

! نچه بهتر که طول نکشیده! بدم میاد از کسایي که تا میري سمتشون رم مي کن
بخونم،  روقلق این دخترا رو فقط هاتا بلده، من و چه به این غلطا؟ درسددم 

سرم به کارم گرم باشه بسه! استاد اومد و من با خیال راحت، روان آزاد و لبخند 
 شیک خیره شدم بهش و سراپا گوش شدم! انگار نه انگار ساغري بود!

**** 
ست و به فکر فرو رفت. ذهنش  ساغر سید، دفتر رو ب به اینجاي خاطرات که ر

کشددیده شددد به سددمت اولین و مزخرفترین قهرشددون. قهري که با وجود الکي 
بودن دو هفته طول کشددیده بود و تمام این مدت علي به خودش زحمت نداده 

بود! تو  دهشبود حتي یه پیام بفرسته! سر تمام کوسا با سردي از کنار ساغر رد 
قالب جدیت فرو رفته بود و اصددو متوجه نشددده بود که سدداغر توي چه حس 
ناشناخته اي دست و پا مي زنه! براي علي آسون بود رد شدن از کنار ساغر ولي 

 براي ساغر نه!
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ست!  از ش شید، لبخند رو لبش ن سي که یه زماني مي ک ستر یادآوري ترس و ا
شیرین بود! چه قدر تر سترس  شنگ بود! چقدر اون ا شدن با علي ق س از دیده 

چقدر اسددترس فهمیدن فرامرز درباره ي رابطه ي سدداغر و علي قشددنگ بود! 
یا جالب بود! از همه مهمتر، قهر کردن تو ک باز از  مترچقدر اون دزد و پلیس 

شاید به خاطر اتفاقاي بعدش بود!  ساعت جالب بود! جالبیش  شت  چهم و ه
ر تونست علي رو بشناسه! مرد قوي هیکم و بد شاید براي این بود که ساغر بهت

اخمي که پشددت ظاهر به شدددت نفوذ ناپذیرش، دل کوچیک و زودرنجي بود! 
ساغر رو بدونه!اینکه چرا م سته بود دلیم ترس  اینکه  بود، حتاطعلي حتي نخوا

چرا مي ترسید! ساغر هنوز نمي دونست، علي نخواست بدونه، یا نمي دونست 
 که باید بدونه!

 زد و دوباره دفتر رو باز کرد و مشلول خوندن ادامه شد! بخندل
**** 

 از قهرم با ساغر، با خونسردي به سمع اراذل رسوندم که تموم شده! بعد
صا معیني که کمتر حرف مي زد و  بازم صو شده بود! مخ شون دیدني  قیافه ها

 اظهار نظر مي کرد جزوش رو بست و با دهن باز نگام کرد و گفت:
 خا. تو سرت. دختر به اون خوبي!-

معینم از ساغر خوشش مي اومد واقعا باید خر مي بودم که جذبش نشم!  وقتي
 سجاد داشت قامت مي بست که گفت:

 نداشتي دو روز باهاش بموني! لیاقت-
ولي مات و گنگ نگام مي کرد. درنهایت با جدیتي که واقعا ازش بعید  هاتا

 بود سر تکون داد و گفت:
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 برات واقعا متاسفم!-
 ولي همین طور که جزوه ي هندسم رو ورق مي زدم گفتم: من

 باش!-
سادگي، ولي حقیقتش قلبم یه طوري بدهمین شد به همین  ایین و باال پ ! تموم 

شنبه به کم فراموش کردم و بازم  شب! از روز یک  صبح تا  مي زد! اونم فقط یه 
شدم! از بخت خوب یا بدم تا پنجشنبه که  ضر  شگاه حا سردي و غرور تو دان با 

 هنوز قهریم؟ رسیدکوس داشتیمم ساغر رو ندیدم ولي هاتا مرتب ازم مي پ
 خیلي جدي جواب مي دادم: منم

 اوناییه که امیدي به برگشت دارن! ما تموم کردیم رابطمون رو! قهر واسه-
 هم فقط افسوس مي خورد و سر تکون مي داد! هاتا

از قصددد دیر رفتم سددر کوس که وقتي وارد میشدده، باهاش رو در رو  پنجشددنبه
شکر اون روز  ستاد! خدا رو  سم رو دادم به ا ستم و حوا ش شم! ردیا عقب ن ن

 ني داشتیم که خیلیم زود تموم شد!فقط یه جلسه کوس مبا
از تموم شدددن کوس خواسددتم از در برم بیرون که صددداي سدداغر و اون  بعد

 دختري که همیشه سر کوس پیشش مي نشست رو شنیدم.
 حالت بده ساغر؟-

شام رو  حیا ستم گو ستم برگردم و حال و روزش رو ببینم، فقط تون که نمي تون
 تیز کنم.

 دارم مي میرم!-
 خب مي خواي برو خونه!-
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 آروم و ناله مانندش رو شنیدم. صداي
 یه کوس دیگه دارم!-
 فداي سرت، یه جلسه غیبت ...-

بود بیشددتر از این وایسددم اونجا و گوش تیز کنم، از کوس بیرون زدم و  ضددایع
 «یعني چش بود؟»فکر کردم: 

ست  بعد شده  سرم. وقتي براي من تموم  یگه پس چرا دیکي محکم کوبیدم تو 
به من ربطي نداره »ذهنم رو درگیرش مي کنم؟ پوزخندي زدم و شونه باال دادم. 

 «که اون چشه! آره واقعا هم ربطي نداره!
کوس بعدیم که یه ساعت و نیم دیگه شرون مي شد به سمت سرویسا  بیخیال

 رفتم و برگشتم خوابگاه! پختن شام با من بود!
این چند وقت درگیر خرده فرمایش استادا و کوساي وقته ننوشتم. اینقدر  خیلي

شتم الي این دفتر رو باز کنم! چند تایي  صت ندا دي بودم که فر کنکور و مری
 اتفاق مهم بیشتر نیفتاده توي این مدت که به سمعتون مي رسونم!

اینکه چند روز پیش که اصددو یادم نیسددت چند شددنبه بود، یه آزار افتاد به  اول
مریدددي اي که سدده روز ما چهارتا خرس گنده رو خونه نشددین جون هممون! 

 کرد. تب و لرز بود! خوصه قرار شد بریم دکتر ببینیم چه مرگمونه؟
 مي گفت: هاتا

بدیم؟ یکي بره هرچي دکتر  هممون– یت  تا پول ویز هار  یه! چرا چ دردمون یک
 تجویز کرد واسه بقیه هم بگیره!

اونجاییم که توي زندي خوابگاهي، اهمیت به این ریزه کاریا زیادي مهمه،  از
صبح  شد معین بره دکتر! خدا خیریش بده یه دکتر رفتنش  قرعه انداختیم و قرار 
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تا شددب طول کشددید ولي دکتره داروهاي خوبي تجویز کرده بود و خوردیم و 
 خوب شدیم!سر و مر و گنده!

یه دختره به معین پیشددنهاد دوسددتي داده! چقدر  رویداد مهم این بود که دومین
سددر این موضددون خندیدیم! خداییش معین خیلي قیافه ي خوبي داره ولي از 
شم نمي کنه، تا  شم*خ*ته و نامرتبه، هیچ دختري نگاه شدت  اونجایي که به 

 اومدهاینکه یکي از همکوسددیاش که تو دوره ي کارشددناسددیم همراهش بوده 
 اده!بهش پیشنهاد دوستي د

 زماني خنده دار شده که معین با خجالت و تته پته به دختره گفته: مسئله
 بذارید فکر کنم. باید مشورت کنم!-

 این معین اینقدر بي عرضه ست؟ همه فهمیدن بچه ننه تشریا داره! چرا
 نظرات ما درباره ي این رخداد. حاال

 خونسرد گفت: سجاد
 خودت چي فکر مي کني؟صوح مملکت خویش خسروان دانند! -

 یه پس گردني نثارش کرده بود. هاتا
دختره مي خواد سددر کارت بذاره بعد بشددینه با رفیقاش بخنده! این دختري که -

تو میگي به من پا نداده اونوقت میاد سددمت تو؟ مي خوان شددکسددت عشددقي 
 بخوري دیگه شاگرد اول نشي! از من مي شنوي بگو نه!

نداشددتم مثم همچین بفهمي نفهمي  منم با هاتا موافق بودم ولي دوسدددت 
 هاتا نظرم رو بگم، براي همین گفتم:

 جوابتو همون موقع باید مي دادي! یا مي گفتي اوکي یا مي گفتي نه!-
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 براق شد طرفم و گفت: معینم
همین تو بوفاصددله و بدون فکر رفتي جلو و چهم و هشددت سدداعتم باهاش -

 نموندي بسه!
ساغر! خیلي وقت بود ندیده  همین سمت  شونه  حرفش بس بود تا ذهن منو بک

بودمش! یعني نخواسددته بودم که ببینمش وگرنه اگه یه ذره کنجکاوي مي کردم 
 مسلما تو محوطه دیده مي شد!

فاق عادل براي  ات قت  حالم کرد، خبر مواف که خیلي خیلي خوشدد سددومم 
ه باالخره از خر شددیطون خواسددتگاري از مونا بود! خیلي خیلي خوشددحالم ک

شد که اذیتش نکنم!  ستگاري ولي این دلیم نمي  شد و قبول کرد بره خوا پیاده 
 زنگ زدم بهش. طبق معمول گذاشت گوشي خودش رو بکشه بعد جواب داد.

 الو؟-
 و گفتم: خندیدم

 به شاه دوماد!-
 خندش رو شنیدم. صداي

 علي! خوبي؟-
 سوم عرض شد اخوي!-
 ش بي معرفت! کجایي؟ نگي دلتنگتیما!سوم دادا-
 سرخوشي گفتم: با
 تو؟ دلتنگ من؟ بیشین بینیم بابا! جفنگ نگو!-
 نه به خدا خیلي دلم واست تنگ شده! نمیاي اینورا؟-

 کشیدم. خودمم دلتنگ خونه بودم، از همه بیشتر دلتنگ مامانم! آهي
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 تعطیلي درست و حسابي پیش بیاد، چرا که نه!-
 خندید. عادل

حیا که به منم مرخصي درست و حسابي نمیدن وگرنه مي اومدم پیش اون -
 همخونه هاي باحالت اتراق مي کردم!

 غلط کردي! تو برو پیش مونا اتراق کن!-
 دهنده گفت: اخطار

 علددددددددددددددي!-
 چیه خددددو؟ مگه دروغ میگم؟-
 نه به داره، نه به باره!-
 از خداشونم هست!-

 هیجان زده گفت: عادل
 خدا از زبونت بشنوه!-

 که دائما زیر پوستم بود اکتیو شد. شیطوني
 عاشقیا!-

 برابر سکوت عادل ادامه دادم: در
 زن مایه ي عذابه، آره؟-

 آهي کشید و گفت: عادل
 مونا فرق مي کنه!-

 از آهي که کشیده بود گفتم: متعجب
 چه فرقي؟-
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 داشتم! به خودشم گفتم ولي ...از همون بچگي دوسش -
رو که گفت تا ته قدیه رو خوندم. مونا شش ماه با پسر همسایشون نامزد  ولي

 بود که آخرم نفهمیدیم چي شد که به هم زدن!
 آروم ادامه داد: عادل

سر لج و - شتم! مونا هم  شرایطش رو ندا ستگاري، منم  هي مي گفت بیا خوا
 لجبازي به جابر بله گفت!

ستي ستم تو  د سر من که مثو برادر بودم و نمي دون شیدم! خا. بر  تو موهام ک
دل عادل چه خبره! همش تقصددیر این فاصددله ي کوفتي بود! هوفي نفسددم رو 

 بیرون فرستادم.
 حاال دیگه تموم شده!-
 نه علي، اشتباه نکن! تموم نشده هنوز!-
 چرا؟-
از سددمت جابر دیده مي  مونا منو نمي خواد! منو باعي همه ي عذابایي که-

 دونه!
 گفتم: متعجب

 عذاب؟-
 جابر چند بار مونا رو زده! با حرفم تا دلت بخواد آزارش داده!-
 حرص گفتم: با
 پدرشو درمیارم!-

ست بلند کردن رو زن جماعت بدم نمي اومد!  خداییش از هیچ چیز به اندازه د
 سزاي مردي که رو زنش دست بلند کنه، فقط و فقط مرگه!
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 آهي کشید و گفت: عادل
 دعا کن از خر شیطون بیاد پایین!-
 مي خواي باهاش حرف بزنم؟-

 عمیقي که کشید رو کامم حس مي کردم. نفس
 قیم نشد، حتما!اگه به هیچ صراطي م*س*ت-

 و براي تلییر دادن جو گفتم: خندیدم
 بابا از خداشم باشه! تو برو تو فکر خونه و تخت خواب و ...-

 دادش رو فهمیدم. صداي
 خجالت بکش علي!-

 توجه به دادش گفتم: بي
 میگن دعاي دوماد مي گیره! دعا کن شرایط مشابه قسمت منم بشه!-

 مي گفتم عادل حرص مي خورد! در نهایتم گفت: من
 مرسي، روحیم رو عوض کردي! با اراجیفت بدجوري امیدوارم کردي!-

 و گفتم: خندیدم
 به همه سوم برسون! مامان رو هم محکم بب*و*س!-
 چشم داداش کوچولو!-
 تقلید از این سوسوالي به درد نخور دانشگاه، صدامو ناز. کردم و گفتم: به
 فدا مدا! باي!-

 از اینکه جیغ عادل رو به خاطر طرز حرف زدنم بشنوم قطع کردم! قبم
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بود شددرح حوادچ چند روز گذشددته. با مشددروح اخبار بعدي، به زودي  این
 خدمت مي رسیم!

**** 
 دفتر رو بست و خندید. محکم روي دست خط رو ب*و*سید و گفت: ساغر

 واسه من قیافه مي گرفتي!شیطون بویي بودیا! فقط -
رفیعي با حرص مشلول جویدن سیبیلش بود. خیلي ساغر روي دیدنش  سرگرد

 رو داشت، کافي بود همچین خبري رو هم بهش بده!
 صدمین بار حرفاي دکتر توي سرش چرخ خوردن. براي

 خون توي پاش ل*خ*ته شده، باید زودتر جراحي بشه!-
 وبید و گفت:محکمي به دیوار روبه روش ک مشت

شماي - شماتو! علي من روي نگاه کردن تو چ علي خواهش مي کنم باز کن چ
 زنتو ندارم!

سرش به دیوار تکیه داشت که صداي ظریفي رو شنید. برگشت و با دیدن  هنوز
 ماهرخ نفسش رو محکم فوت کرد:

 مشکلي پیش اومده؟-
همه نفرت رو تو بود به ماهرخ مي گفت چي شددده! دیگه طاقت دیدن اون  بهتر

 نگاه ساغر نداشت.
 باید ببرنش اتاق عمم!-

 ماهرخ به وضوح پرید. با ترس آشکاري گفت: رنگ
 چرا؟-
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کرد دلداري بده ولي دور از طبع خشددن و نظامیش بود! شدداید فقط مي  سددعي
ساغر رو دلداري بده! زن علي رو!دختر بد اخوق و چموشي که بهش  ست  تون

 سیلي مي زد!
 نفسش رو بیرون فرستاد! در اون لحظه ها آه کشیدن تنها راه حلش بود. هوفي

 توي پاش خون ل*خ*ته شده!-
روي صددورت ماهرخ راه افتاده بود! با بلض راهش رو کج کرده بود به  اشددک

سددمت اتاق سدداغر و رفته بود! سدداغر داشددت کتاب مي خوند! ماهرخ هم در 
تره شددوهرش ولي ... اگه سدداغر سددکوت به دختر شددوهرش زل زده بود! آره دخ

صه رو چرا به خاطرش به دوش  شوهرش بود، این همه نگراني و غ واقعا دختر 
 مي کشید؟

یا  براي به دن مه! من  بار پیش خودش اعتراف کرد سددداغر دختر خود هزارمین 
نیاوردمش، ولي در حقش مادري کردم! کمکش کردم، پا به پاش اومدم جلو! 

رم! مادري که گاهي روش هاي بدي رو پیشددنهاد من حق مادري به گردنش دا
 مي داد ولي ...

 لبخند زد و دفتر رو بست. ساغر
 ماهرخ، کي اومدي؟-

آهي کشددید و سددعي کرد بخنده ولي ممکن نبود. فکر کردن به حرفاي  ماهرخ
 سرگرد ...

 تازه اومدم!-
 اخمي کرد: ساغر
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 ناراحتي؟ چرا–
 اد:لرزید و با نگراني ادامه د صداش

 طوري شده؟علي خوبه؟-
 لیوان آب پرتقالي ریخت و گفت: ماهرخ

 علي خوبه! نگران نباش!-
 آهي کشید. ساغر

 خونوادش زنگ نزدن؟-
از صورت ساغر پرید. با یادآوري ناله هاي عطیه ي و خشم عادل، نفرت  رنگ

 نگاه پدر علي، مو به تنش سیخ شد!
دسددتایي که مي رفتن تا یخ بزنن صددورتش رو پوشددوند و چشددماشددو محکم  با

شه بگه علي  صور کنه اونا زنگ بزنن و اون قرار با ست ت ست! حتي نمي خوا ب
... 
 نه ماهرخ! دعا کن زنگ نزنن! فقط دعا کن!-

دوتا بدبختي نداشددت! مشددکم فقط پدرش نبود! همون قدر که فرامرز از  یکي
 اده ي علي هم از ساغر بیزار بودن!علي بیزار بود، خانو

 ساغر؟-
ست شد تو نگاه ماهرخ. ماهرخ  د صورتش کنار زد و خیره  سردش رو از  هاي 

 لیوان آب پرتقال رو به دستش رسوند.
 بخور! حرص نخور! باشه؟-

سمت لب هاش  ساغر شید و لیوان رو گرفت و با تعلم به  سرتي ک آه داغ و پرح
برد! سددعي کرد به رنگ نارنجي مایع توي لیوان فکر نکنه! سددعي کرد یاد رنگ 
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مورد عوقه ي علي نیفته! سددعي کرد ذهنش رو دور کنه از اون همه خاطره ي 
یرین فید و شنارنجي! خاطرات نارنجي و ترشي که بیشتر از هزار تا خاطره ي س

 مي ارزید!
 که یادآور حریر نارنجي رنگ روزاي آباني و پر هیاهوي گذشته بود! خاطراتي

شید به یه  ولي شفته و پر دغدغش پر ک سعي راه به جایي نبرد! ذهن آ اون همه 
 روز سرد پاییزي!

**** 
 رو دید که ورجه وورجه کنان گفت: خودش

 علي من آب پرتقال!-
 خندید و گفت: علي

 اي به چشم! شما جون بخواه!-
دوتا لیوان آب پرتقال یخ خرید و یکیش رو به دست ساغر داد و با خنده  سریع

 به دستاي ساغر که دور لیوان یه بار مصرف گره خورده بودن خیره شد!
 ساغر؟-
 جونم؟-

 مردونه و قشنگ خندیده بود! علي
 میوش رو مي خوره؟!مسابقه بدیم ببینیم کي زودتر آب -

 هم خندیده بود و با سرخوشي گفته بود: ساغر
 موافقم!-

 انگشت اشارش رو روي بیني سرخ ساغر کشیده بود. علي
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 اگه من ببرم چي بهم جایزه میدي؟-
 خندیده بود. ساغر

 هیچي!-
 با خنده موهاي بیرون زده از زیر مقنعه رو تو فرستاده بود و گفته بود: علي

 من ازت جایزه مي گیرم! سه، دو، یک!ولي -
ثانیه بعد، چشم تو چشم داشتن اون مایع سرد و نسبتا ترش رو از بین ني  چند

شیده بود!  سر ک شیده بود و بقیش رو  شیدن! یهو علي ني رو بیرون ک باال مي ک
دقیقا وقتي آخرین قطره ي آب پرتقالش رو بلعیده بود که سداغر هنوز به نصدفه 

ر نشسته بود و ساغر غ يسیده بود! لبخند روي لباي خوش فرم علهاي لیوان نر
 زده بود!

 قبول نیست. بدون ني خوردي!-
 ولي هیچ قول قراري قبلش نبود!-

خوسته بود اعتراضي بکنه که علي ني ساغر رو بین دندوناش کشیده بود  ساغر
 و با لذت کم آب میوه رو خورده بود!

 د!غر مي زد و علي مي خندی ساغر
 آب میوه ي من بود!-
 ولي من خوردمش!-
 خیلي بدي علي! قهرم!-

علي دور شونش حلقه شده بود و گونش رو روي مقنعه ي ساغر گذاشته  دست
 بود.

 آبمیوه ي خوشمزه اي بود ساغري!-



wWw.Roman4u.iR  94 

 

 آبمیوم رو خوردي نامرد!-
 غش غش خندیده بود. علي

 یکي دیگه بگیرم برات؟-
 هم با خنده همراهیش کرده بود! ساغر

 همون قدرشم به زور خوردم!-
**** 

ماهرخ تصدویر گذشدته رو پا. کرد. لذت آغوش علي رو از بین برد و  صدداي
 ساغر رو برگردوند به همون بیمارستان دلگیر و شرایط دلگیرتر!

 بخور آبمیوه ات رو، گرم شد!-
آهي کشید و آبمیوه رو قطره قطره بلعید! هر قطرش مزه ي خاطره مي داد!  ساغر

خاطراتي که با سددرد کردن مریش، قلبش رو گرم مي کرد! خاطرات روزاي نه 
 چندان دور، خاطرات قشنگ!

روزا سرم خیلي شلوغه. از اونجایي اوضان اقتصادي به هم ریخته، مجبور  این
 که خیلي وقتم رو مي گیره! شدم چند تایي کوس خصوصي بردارم

سر و کله زدن با یه مشت بچه ي خنگ و درس نخون! البته بعدیاشونم  سخته
شم هیچي  شون دارن میرن جلو و آخر سخونن ولي اکثرا با اتکا به جیب بابا در

 به هیچي!
مظفري رییس موسددسدده، بهم گفت برم و بطور خصددوصددي و خاص با  آقاي

ادرزادش هم از قدددا یه دختر ترگم ورگم بود! برادرزادش حسددابان کار کنم. بر
شیکي و دکور آنچناني  شتر از اینکه از  شدم، بی شون  باور کنید وقتي وارد خون
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خدمتتو جب کردم! عرض مي کنم  یپ برادرزاده تع جب کنم، از ت نه تع  نخو
 چرا!

که اسمشم ساینا هستش، مو داره سه متر! موهاشو همچین افشون کرده  دختره
ست که باال و پایین ندارن، رو که یا پیلم بر یاد تارزان میفتي! یه پیراهن از اینا ه

هم رفته نیم وجبن، یه چرخ بزني همه ي دار و ندارت پیدا میشه، یه دونه از اینا 
 پوشیده، اونم قرمز!

کنید دیدمش حس کردم هوا بیست درجه گرم شد! نفسمم باال نمي اومد!  باور
یه پسددر من نمي دونم این دختر فکر  بده  یاد بهش درس  که م نه اوني  نمي ک

 مجرد به شدت تو کفه که همچین تیپي مي زنه؟
اولي رو به هر بدبختي بود گذروندم! نه تیپش برام اعصاب گذاشته بود، نه  روز

با اسددتعدادیش! آدم تا این حد کودن نوبره! گاگولي بود واسدده خودش! هي هم 
سبه بهم و شه، بچ ست آویزون من  شیدم کنار.  مي خوا من هي خودم رو مي ک

 آخرشم مجبور شدم بهش تذکر بدم که یه خمیازه کشید و گفت خسته شده!
از خدا خواسته جم و پوسم رو جمع کردم و از این خونه زدم بیرون! یعني  منم

 خیلي حالم بد بود! شبشم که همش خواب بود و خواب!
ستبگذریم سه بعد که زنگ زدن، رودربای سه جل  ي رو ریختم دور و گفتم به! وا

شم مرتب جمع کنه که وقت  شه، موها شلوار آدم وار بپو دخترتون بگید یه بلوز 
 نوشتن تو دست و پاي من نباشه! خدایا توبه!

 با این لحن نگفتم! به مامانش گفتم: البته
 اگه بشه جو، بیشتر شبیه کوس درس باشه بهتره!-

 گفت: اونم
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 بله متوجهم! -
به دخترم میگم لباس آدم »بله متوجهمش رو من این جوري معني کردم:  همین

 «وار بپوشه!
بعد رو هلک هلک کوبیدیم و رفتیم براي تدریس. سدداینا خانوم حموم  جلسدده

شون حوله پیچیدن، یه  شتن! بعد از اینکه از حموم اومدن دور موها شریا دا ت
ستن به درس گوش دادن ش شیدن و ن شلوار راحتي پو سطش بلند بلوز   ولي و

 شدن موهاشون رو خشک کنن که بیشتر شبیه ر*ق*ص شیشه بود حرکتاش!
 منم گرومپ گرومپ! دیگه دیدم نمي تونم حرف نزنم براي همین گفتم: قلب

صحبت - ست. با عموتون  شرده  شگاهم ف ساي دان ساینا خانوم گم! من کو
 کنید یکي دیگه از مدرسا رو بفرستن!

 با کمال پررویي گفت:آویزون شد و  قیافش
 ولي من تو رو دوس دارم!-

که معلمش بودم بهش مي گفتم شددما اون وقت این جوجه ي هفده سدداله  من
 برگشته به من میگه تو!

شم و خودم  هي شدم پا سه مي  سو شتم کم کم و شو بازي مي داد! دا هم موها
شد! خدا رحم مي کرد یه  شک کنم که عقلم جلودارم مي  شو خ سش موها وا

سه هایي از این جنس جواب مثبت ج سو و عقم تو ملزم بود که نذاره زیاد به و
بدم! یعني واقعا موندن تو یه اتاق با سدداینا و بي توجهي کردن به ادا اطواراش، 

 اونم به مدت یک ساعت و نیم، به معناي واقعي ریاضت کشیدن بود!
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م بزنم و بگ دوم رو هم تموم کردم و تصمیم گرفتم با خود مظفري حرف جلسه
این لقمه ها اندازه ظرفیت ما نیست!بیخیال شو! گفتم و اونم خیلي راحت قبول 
کرد که اونم الهي شکر! دیگه نرفتم خونه ي ساینا اینا ولي اون هر دو سه روزي 

 یاد بدم! سیه بار زنگ مي زنه و با بلض میگه من برم بهش در
ش اینقدر سه می سو ه بگه اوکي میام ولي من یه که این دختر طالب علمه، آدم و

ذره عقم دارم که باهاش آخرتم رو به دنیام نفروشم! یعني یه همچین گم پسري 
 هستم من!

پریشددب یه اتفاق توپ افتاد! با اراذل همخونه رفتیم سددینما و یه فیلم به  راسددتي
شدت مزخرف دیدیم! تو راه برگشت به خونه بودیم که دیدیم یه دختره با آرایش 

، کنار خیابون وایساده! از اونجاییم که خیابون خلوت بود هاتا گفت عق وجق
یاین اذیتش کنم! هممونم قبول کردیم! همین ام ماها هسددتن که سددلب  ثالب

 امنیت مي کنن دیگه! هیچي نزدیکاي دختره که رسیدیم هاتا داد زد:
 بزن کیفشو علي!-

جیغ کشددید و دویدیم سددمت دختره و دختره کیفشددو ب*غ*ل کرد  چهارتایي
نشست رو زمین! همین حرکتش بس بود که هر چهارتامون ولو شیم رو زمین و 

 حاال نخند کي بخند! دختره هنوز رو زمین بود و داشت جیغ مي زد!
 که خندیدم رفتم کنارش و گفتم: خوب

خواهر من! اگه مي خواي برات مزاحمت ایجاد نشدده تریپتو درسددت کن! این -
شبم کنار خیابون شه  وقت  شده با ست! امیدوارم درس عبرتي  سادن نی جاي وای

 واست!
 گفتم و به سمت رفقا رفتم و راهي خونه شدیم! اینو
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فحش و بد و بیراهاي دختره از پشددت سددرمون مي اومد ولي ما دیگه  صددداي
برنگشددتیم سددمتش؛ ولي تا خود صددبح به اون دختره و حرکت ب*غ*ل کردن 

ش تا دخترا کرم نریزن ما مرض نداریم که کیفش و داد زدنش خندیدیم! خدایی
 اذیتشون کنیم!

 که دارم مي نویسم بازم ساینا پیام داده، نوشته: اآلن
 «علي جونم، دلتنگتم! یه خبري بده! سوم»

به راه  من به یه همچین دختري چي مي تونم بگم؟ هي خدا، خودت همه رو 
 راست هدایت کن!

روزي که قرار بود من و سدداغر با هم کنفرانس پنجشددنبه بود، یازده آبان.  امروز
 بدیم!

بود قسمت اول رو من بگم و قسمت دوم رو ساغر. این قرار رو همون روز  قرار
 اول گذاشته بودیم.

ربع قبم از شددرون وارد کوس شدددم و بعد از راه انداختن لپ تاپ و ویدئو  یه
ترس نداشتم اصو، پرو کشن، آخرین نگاه رو به متن خوصه هام انداختم. اس

ستادي زل زدم به  سردي یه دور دیگه همه رو مرور کردم و از همون جا ا با خون
همکوسددیام که یکي یکي مي رسددیدن، ولي هنوز خبري سدداغر نبود! اومدن و 
نیومدنش دخلي به من نداشدددت چون من جدا نمرم رو مي گرفتم، اونم جدا! 

 م نرسیده!ولي خداییش ضایع بود به استاد بگم هم گروهی
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ضددایع نبود، ولي یه چیزي بدجور قلقلکم مي داد زنگ بزنم و بپرسددم  شددایدم
کجاسددت؟ روزاي قبم دلیلي براي تماس گرفتن نداشددتم ولي امروز که دلیلي 

 بود!
شماره رو گرفتم و منتظر  شماره سیو بود. با خیال راحت  شیم  اش هنوز تو گو

 شدم جواب بده!
ت، نمي دونم چرا حس کردم صداش مي لرزه، یه بوق خورد تا برداش چندتایي

 لرزش که بک گراند نفس نفس زدناش شده بود!
 خانوم معتمد!-
 بله؟ سوم!-

 دو دوي باد توي گوشي غوغا مي کرد. صداي
 کجایید؟ دیر کردید، مي دونید امروز ارائه س؟-
 بله مي دونم، دارم میام!-

 از پشت خط شنیدم. صدایي
 شماره رو بگیر ...خب بیا این -

مي شد صداي مزاحم رو تشخیص داد. خونم به جوش اومد، با جدیت  راحت
 گفتم:

 کجایید؟ کسي مزاحمتون شده؟-
 گرفتش خط کشید رو اعصابم. صداي

 نزدیک دانشکدم! این پسره اگه بذاره دارم میام!-
 کرد و من نفهمیدم چطوري دویدم سددمت راه پله ها! سدداعت یک و نیم قطع

 ظهر، روز پنج شنبه، محوطه خلوت، فرصت مناسب براي مزاحمت.
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شت مي  خیلي سوندم و از دور دیدمش که دا شکده ر سریع خودم رو به در دان
 دوید!
از مزاحم اطرافش نبود. به طرفش رفتم و نزدیکش که رسددیدم یه لحظه  خبري

 ترسددیدم! گفتم االن غش مي کنه! رنگ صددورتش بدجور پریده بود و لباش
 خشک و تر. تر. شده بودن.

 که نزدیکش دید یه نفس راحت کشید و با نفس نفس گفت: منو
 ببخشید دیر شد!-

به ساعتم انداختم، پنج دقیقه تا شرون کوس بود. اخمام توي هم رفتن  نگاهي
و بدون حرف زیر بازوش رو گرفتم و به طرف نیمکت بردمش. درحالي که از 

 الغري و شکنندگي بازوش متعجب بودم! چقدر این دختر ظریا بود!
سیده، با این  بي شخص بود تر سمت بوفه دویدم! م توجه به نگاه متعجبش به 
 الش مطمئنا نمي تونست ارائه بده!ح

پرتقال و کیک گرفتم و به سمتش رفتم. با عجله ني رو توي بسته فرستادم و  آب
 به طرفش گرفتم.

 بخور، رنگت پریده!-
خجالتیش رو زیر انداخت و آب میوه رو گرفت و زیر لب یه چیزي شددبیه  نگاه

 دستت درد نکنه گفت!
 و روي پاش گذاشتم. نشستم و کیک رو باز کردم کنارش

 اینم بخور!-
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نگفت، فقط توي بهت نگام کرد! طاقت نگاه پر سوالش رو نداشتم! تازه  هیچي
ستم! این همون دختري بود  سبت بهش بي تفاوت نی شتم مي فهمیدم زیادم ن دا

 که وقتي بهم لبخند زد دلم لرزیده بود!
 بلند شدم و گفتم: سریع

 شد بیا!من میرم سر کوس، حالت بهتر -
 عکس العملي نشون نداد، فقط با همون بهت نگام کرد. هیچ

 با کوفگي روي نیمکت کنارش نشستم و گفتم: دوباره
 ساغر خانوم، کیکتو خوردي بیا سر کوس باشه؟-

 رنگ خجالت گرفت. نگاهش رو ازم گرفت و سرش رو تکون داد. نگاهش
دستم رفت سمت کیکي که روي پاش بود، یه تیکش رو جدا کردم و  ناخوداگاه

 بردم سمت دهنش.
 هاش درجا گم انداختن! کیفور از رنگ صورتي گونه هاش گفتم: گونه

 باید مطمئن شم مي خوریش!-
 رو برگردوند و گفت: خجالتي

 مي خورم! شما برید سر کوس!-
ستم صو  د شدم! تیکه ي کیک رو رو با این حرفش رد کرد، ولي من ا ناراحت ن

 تو دهنم گذاشتم و گفتم:
 پس زود بیا!-

شرون کردم به ارائه دادن!  بعد سه دقیقه تاخیر  با عجله به طرف کوس رفتم! با 
تمام مدتم حواسددم به در بود که سدداغر بیاد. همین که وارد شددد نفس راحتي 

با آرامش، با  کشددیدم و چهم و پنج دقیقه بي وقفه حرف زدم! با خونسددردي،
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بخند ناخواسددته ل راقجدیت. فقط وقتي نگام مي افتاد توي دوتا گوي قهوه اي ب
ست رو لبم. اینقدر کمرنگ که بعید مي دونم کسي متوجهش  ش کمرنگي مي ن
سرش رو زیر مي نداخت ولي  شه، جز همون یه نفر، چون اون هردفعه  شده با

 من مي تونستم تبسم رو روي لباش ببینم!
 موم شد همه محکم کا زدن و استاد با تحسین گفت:ت وقتي

خیلي عالي بود! از همه توقع اینطور ارائه اي رو دارم! تسددلط خیلي اهمیت -
 داره!

جدیت تشددکر کردم و نشددسددتم. نوبت سدداغر بود که بره باال و حرف بزنه!  با
شلوار جین مشکي و کفشاي همرنگ مانتوش!  سبز ارتشي تنش بود با  مانتوي 

 ولي به شدت آراسته و قشنگ. ساده
حرکاتش ظریا بود. حرف زدنش، لبخند زدنش، تکون دادن دسددتاش  تمام

وقتي حرف مي زد، قدم برداشددتنش! جواب سددوال دادنش! تن صددداش رو که 
 دیگه نگو! با اینکه رسا حرف مي زد ولي به شدت آرامش بخش بود!

 این دختر سرتاپا ظریا مریا و تو دل بروست! کو
صداي کا زدنا بلند شد تازه فهمیدم نیم ساعته خیره شدم رو صورتش و  وقتي

دارم براندازش مي کنم! ساغر لبخند خجالتي اي زد و برگشت سر جاش. استاد 
 آخرین نکات رو گفت و کوس رو تموم کرد!

از خاموش کردن لپ تاپ و ویدئو پرو کشن از کوس بیرون زدم که دنبالم  بعد
 اومد و گفت:

 ممنون بابت امروز!-
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 جدیت گفتم: با
 کاري نکردم ولي خوشحال میشم بدونم کي بود اوني که مزاحمت شده بود!-

 سرش رو پایین انداخت و گفت: ساغر
 نمي شناسمش!-

 باال دادم. ابروهامو
 کوس داري؟-
 نه همشون کنسلن!-

 یا و گفتم:بعدي خودمم حم تمرین بود براي همین دلم رو زدم به در کوس
 پایه اي بریم یه چیزي بخوریم؟-

از تعجب گرد شددد! مي دونم داشددت با خودش مي گفت این چه  چشددماش
 دیوونیه! نه به اون قهرش، نه به این دعوتش!

این همه گردي چشماش کم و کمتر شد و جاش رو داد به یه لبخند قشنگ و  با
 دلنشین و گفت:

 آره!-
 زدم و گفتم: لبخند

 بریم!بس -
بوفه رفتن یعني آشددتي کردن! یعني سدده سدداعت بعدش پاي تلفن حرف  همین

 زدن! یعني توضیح دادن ساغر، بدون توضیح خواستن من!
 بهش زنگ زدم، خودش بحي رو کشید به قهرمون و گفت: وقتي

 شما نمي خواین بدونین من چرا اون روز نذاشتم کنارم بشینین؟-
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بابت برخورد اون ر هنوز بازم حرفم رو تکرار از  وزش دلگیر بودم، براي همین 
 کردم:

 حتما کنار من نشستن افت داره!-
 جدیت گفت: با
سر یکي - ست بیاد  شگاه. مي خوا ابدا! اون روز قرار بود دختر عموم بیاد تو دان

از کوساي من و اگه منو با شما مي دید زمین و زمان خبر مي شدن! برام بد مي 
 شد، متوجهید؟

 حس خوبي به این دختر عموش نداشتم، براي همین گفتم: صوا
 خبرچینه؟-

 جواب داد: صادقانه
به - بذارم بره  یه ذره این طرف و اون طرف  پامو  یه من  کاف نه، ولي  مه  براي ه

 داداشش بگه!
 سریع پریدن باال. ابروهام

 داداشش؟-
 آهي کشید و گفت: ساغر

منم مخالفت کنم فایده اي نداره! حاال تا ترم خواسددتگاِر منه! بابامم موافقه، -
 آخر وقت گرفتم ازشون که مثو درسم تموم شه بعد ...

 اخم گفتم: با
 این یعني نامزد داري؟-
 معلومه که نه! به نظرتون اگه نامزد داشتم اآلن با شما هم کوم مي شدم؟-
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 ولي داري میگي ...-
با پسددر عموم گوش کنید آقاي محب، من هنوز یک دفعه - درباره ي ازدواج 

نه رو به  صددحبت نکردم. اونا درخواسددتشددون رو مطرح کردن و من جواب 
 گوششون رسوندم ولي پدرم اصرار دارن که حتما این ازدواج سر بگیره!

 خونسردي گفتم: با
 چرا جواب رد دادي!-
 دالیم زیادن!-

 یه دادم و گفتم:رسمي و جدي حرف مي زد، سرم رو به دیوار بالکن تک چقدر
 میشه دالیلت رو بدونم؟-
یکیش اینکه تفاوت سددنیمون خیلي زیاده، دومیش اینکه من پسددر عموم رو -

 دوس ندارم، سوم اینکه عقایدمون زمین تا آسمون فرق دارن و ...
 بستم و وسط حرفش دویدم: چشمامو

 چقدر تابع حرفاي پدرت هستي؟-
 کشید: آهي

 نزدم!تاحاال رو حرفش حرف -
 پس رو این حرفشم نمي توني حرف بزني!-

 دونم چرا ولي عصباني شده بودم! نمي
 اشتباه نکنید. ازدواج بحثش فرق مي کنه!-
سر عموت نداره؟ چه عقایدي با هم - سرت داري که پ خب چه انتظاري از هم

 فرق دارن که گذاشتن جواب رد بدي؟
 و گفت: خندید
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 بله رو بگم؟مي خواین نصیحتم کنید که -
 گفتم: جدي

 ابدا!-
 ثانیه اي سکوت شد و بعد ساغر گفت: چند

 پس بیخیال شین!-
 کشیدم و گفتم: آهي

 به عشق قبم از ازدواج اعتقاد دارید؟-
 ثانیه اي سکوت شد و گفت: چند

اصو به عشق اعتقاد ندارم! دوست داشتن رو باور دارم، قبم و بعد از ازدواجم -
انتظار ندارم از همسددرم بیزار باشددم! این تمام حسددیه که به سددیامک نداره، ولي 

 دارم.
نداشددت بپرسددم سددیامک کیه، خنگ که نبودم، همون پسددر عموش بود  لزومي

 دیگه ولي حرفاي ساغر بدجوري به دلم نشسته بود.
 و زدم به دریا و گفتم: دل

ته نانیم نداشدداگه کسددي بیاد خواسددتگاري که پول دار نباشدده، خوانواده ي آنچ-
 باشه ولي تا دلت بخواد دوست داشته باشه ...

 داشته باشه، نداشته باشه ریخته بودیم تو حرفام! چقدر
 هوفي ادامه دادم: با
 قبولش مي کني؟-

 گفت: جدي
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 اگه منم دوسش داشته باشم، آره!-
 یعني مسائم مادي مهم نیست؟-
ست که دروغه! ولي اگه - صو مهم نی سش دارم، اگه بگم ا حس کنم واقعا دو

 چرا که نه؟
 کردم منطقي باشم. سعي

 ولي میگن تا گشنگي نکشي، عاشقي از یادت نمیره!-
 خونسردي گفت: با
 ولي من حرف از عشق نزدم! یه انتخاب درست و معقول!-
 ولي این اوج اشتباهه که ...-

 حرفم رو ادامه بدم. نذاشت
صمیم قلب دو- سي رو از  سش جونم رو میدم! من اگه ک شم، وا شته با ست دا

 شک نکنید.
نشست رو لبم، کاش مي شد بهش بگم منم اگه کسي رو دوست داشته  لبخند

باشم براش جونم رو میدم! و تو لیاقتش رو داري که خیلي دوست داشته باشم. 
زاللي نگاهت رو بدجور پسددندیدم، ولي خب ... نشدددد بگم، فقط تو جلد 

م فرو رفتم و بحي رو عوض کردم به طرف دانشددگاه و ملروري و غرور خرکی
 ارائه و هم دانشگاهیا، ساغر هم خیلي خوب همراهیم کرد.

**** 
 خندید و دفتر رو ورق زد تا ادامه ي خاطرات رو بخونه! ساغر
**** 
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خبر المپیکي. اول بذارید تاریخ رو بگم! امروز سددیزده آبانه، روز دانش آموز  یه
 مبار..

 بر!خ حاال
رفته به دختره گفته جواب من نه هستش! این جور دوستیا با روحیه ي من  معین

 نمي سازه! از شکست عشقي مي ترسم.
بدونید من نیم سددداعت کا خونه ولو بودم و مرتب مي خندیدم! آي که  اگه

 چقدر این معین ساده اس!
نه زد بیرون!  خوب هامو کردم معین بهش برخورد و قهر کرد از خو نده  که خ

سه!  سا بچمون یکم بي جنبه اس ولي نمي دونم چرا رو حرفاي من این قدر ح
 هاتا هرچي بگه ناراحت نمیشه، من یه ذره بخندم بهش قهر مي کنه!

و سددجاد که برگشددتن قدددیه معین رو واسددشددون گفتم اونام یه دل سددیر  هاتا
ساط  شتر ب خندیدن و وقتي گفتم باهام قهر کرده از خونه رفته بیرون که دیگه بی

 تفریحشون به راه شد!
معین خان سدداعتاي هفت بود رسددیدن و ما مشددرف شدددیم دسددت  خوصدده

 ب*و*سي و عذر خواهي و آخرشم بهش گفتم:
ها- قدر  یدم این  ند یه ذره خ ندازه دلخور نمیشددي، من  که مي  هت تی تا ب

 ناراحت شدي!
 با آرامش گفت: معینم

 گوشامو کر گرفتم، هاتا و خر گرفتم!-
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هنوز تو کا طبع بلند ادبیش بودم که هاتا هوار شد رو سرش، یه دل سیر  من
 همدیگه رو مشت و مال دادن و من و سجادم با خنده تشویقشون کردیم.

عین بگذریم، مي رسددیم به هاتا! قراره دو سدده روزي با جي اف جدیدش م از
 بره شمال! دوتایي، عشق و حال!

 جدیت بهش گفتم: با
 مراقب باشه ایدزي، هپاتیتي، چیزي نگیره!-

 گفت: اونم
 حواسم هست!-

خدا کنه حواسددش باشدده! این آدم بي کله وقتي پاي این چیزا وسددط باشدده  فقط
 هیچي حالیش نمیشه! خدا بخیر بگذرونه.

سجاد، که اونم آخر هفته مي خواد  معین سیم به  شیم، مي ر و هاتا رو بیخیال
 بره والیتشون، نزد نامزد جونش!

واي خونه ي مي مونم و معین! بدجوري دلم هوا اهواز خودمون رو کرده! ه من
کوچیکمون، تو سددر و کله زدنم با عادل، گیر دادن به عطیه، لبخند و ب*غ*ل 

 مامانم، عینکاي ته استکاني بابام!
دلم تنگ شددده! مگه من دل ندارم؟ ولي چون مردم نمي تونم از دلتنگیام  خب
 بگم!

بین منو و سددجاد و هاتا، من فقط مرتب خاطره مي نویسددم! اونا  راسددتي،
خاطره نویسي شدن! فکر کنم فقط همون روزاي اول نوشتن ولي من به بیخیال 

شدت خوشحالم که مي نویسم! همین که هرازگاهي برمي گردم مي خونمشون 
 کلي بهم حال میده!
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اینکه هنوز دو ماه از نوشتن نگذشته خیلي از اتفاقات رو فراموش کردم، حاال  با
د نوشته نداشته باشم ذهنم سفیفکر کنید اگه چندسال دیگه باشه و من چیزي 

 میشه! مثم همه ي روزاي گذشته که سفید سفیدن!
شگاه، تا  خداییش هیچ چیز خاص و ویژه اي از روزاي مدرسه، دبیرستان و دان

شته بودم. همین خوندنا یه پا  ست! کاش از همون اول نو شتن یادم نی قبم از نو
 تفریحه!

سی از سي که بگذریم مي ر ساینا، که هنوز زنگ مي زنه و فواید خاطره نوی م به 
 اس ام اس مي فرسته!

شد، جواب  دیروز شت خطیم  ساغر حرف مي زدم که پ شتم با  بعد از ظهر دا
 ندادم، دو دقیقه بعد باز زنگ زد، با ساغر خداحافظي کردم و جواب دادم:

 الو؟-
 سوم علي جون!-

 در اومد و گفتم: حرصم
 سوم بفرمایید!-
 نشدم؟مزاحم که -

 گفتم: عصبي
ست دخترم حرف مي زدم! حاال عیبي نداره، بفرمایید - شتم با دو چرا اتفاقا! دا

 امرتون رو!
 لحظه سکوت شد و بعد صداي گریه بلند شد و در آخر قطع تماس! چند

 دیروز دیگه زنگ نزده، البته امیدوارم دیگه زنگ نزنه! حوصله ندارم اصو! از
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شه!  کاریم سنگین و عاقم با ستي برخوردم ندارم! دختر باید  ستي و نادر به در
باید باوقار باشدده! باید کاري کنه پسددرا فداییش بشددن! باید مثم سدداغر خانومي 
باهاش صددمیمي شددم هي بحي رو مي  باشددده که من هي مي خوام  خودم 

 چرخونه! بدم میاد از دختراي دم دستي و راحت الوصول!
اعت پیش باهاش حرف زدم ولي باز دلم مي خواد باهاش سدداغر! نیم سدد گفتم

 حرف بزنم!
زماني بود مي گفتم این هاتا و سددجاد چي توي گوشددي میگن که تمومي  یه

سیدم  شدت به این نتیجه ر ست؟ ولي اآلن به  نداره؟ آخه مگه چقدر حرف ه
که حرف میاد! مخصوصا وقتي طرف مقابلت یه آدم خوش صداي خوش خنده 

 ب باشه ه*و*س مي کني تا آخر دنیا باهاش حرف بزني!ي خوش مشر
خیلي ناز و ملیح مي خنده! وقتي مي خنده یه تیکه از دلم کنده میشدده!  سدداغر

شو ببلعم! وقتي پاي تلفن  ستلفر ا... دلم مي خواد ب*غ*لش کنم و خنده ها ا
مي خنده، لباي خوش فرمشو تصور مي کنم که با خنده حالت گرفتن، دلم مي 

 جیغ بکشم، چقدر تو جیگري دختر! خواد
یده بین  وقتي که خز گاه لبش رو تصددور مي کنم  ناخودا نه  سددکوت مي ک

 دندوناش!
تا میام تصددورش کنم، اول لباش میاد تو ذهنم بعد چشددماي براقش! خدایا  کو

 توبه!
همین دو روز، فهمیدم به شدت انر ي مثبته! مهربون و ترسوئه! هي نگرانه  توي

 اینه که باباش یا ماهرخ سر برسن و بفهمن داره با یه پسر حرف میزنه!
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ماهرخ زن باباي سدداغره! مثم اینکه وقتي سدداغر دوازده سددالش بوده  راسددتي
 اهاش خیلیممامانش فوت میشده و باباش با این ماهرخ خانوم که گویا سداغر ب

ستي  ستان دو سه ماهرخ دا صمیمیه ازدواج مي کنه! ولي از اونجایي که مي تر
 اط باشیم!در ارتب مرو به گوش باباش برسونه، این یعني اینکه باید مخفیانه با ه

شه! فکر کنم اگه  ساغر سردم می زیر پتو، من تو بالکن! این روزا هوا داره کم کم 
ه داشددته باشدده،کم زم*س*تون رو سددرما بسدداط حرف زدن به این شددکم ادام

بخورم ولي جالبیش اینه که وقتي باهاش حرف مي زنم گرم میشددم! اینقدر گرم 
 که زیاد متوجه سردي هوا نیستم!

شدت مذهبي و م*س*تبده! از اینا که  باباش اینطور که خودش میگه، یه آدم به 
 ساغر رو به خاطر مانتو پوشیدنش مرتب توبیخ مي کنه!

باباش حق میدم! آخه مانتوهاش زیادي کوتاه و تنگن!  البته به  تو این یه مورد 
 درست حسابي هیکم ریزه میزه و رو فرمش و قاب مي گیرن!

سرا گیر میده! اینقدر  ولي شش به برخوردش با پ شتر از پو ساغر میگه باباش بی
 که ساغر از همه ي پسرا وحشت داره! ولي خودش بهم گفت:

سم! نمي دونم - سم! یعني نه اینکه نتر شما حرف مي زنم نمي تر چرا وقتي با 
 مي ترسم، ولي از این مي ترسم که بابام بفهمه! از شما نمي ترسم!

کلي کیفور شدددم از این حرفش! خیلي خوشددم میاد وقتي یکي ازم تعریا  منم
 مي کنه! کمبود دارم آیا؟ نمي دونم!

نه و م هنوز طاب مي ک ن هنوز توشددي براي اینکه منو دوم شددخص جمع خ
 شناسه هاشو مفرد کنه نکردم!

http://www.roman4u.ir/


 113 به رنگ آبانحریری 

صر بود بدونه دلم  بگذریم، شدت م ساغر نگفتم ولي اون به  از دلتنگیام براي 
 براي خونوادم تنگ شده یا نه!

 با جدیت گفتم: منم
 خب دلتنگي یه چیز طبیعیه!-

 آه کشیده بود و گفته بود: اونم
 من خیلي خیلي دلتنگ مامانمم!-
لحظه فکر کردم، وقتي مامانش فوت شددده اون فقط دوازده سددالش بوده. یه  یه

دختر توي همه ي مقاطع به حدددور مادر احتیاج داره، مخصددوصددا توي یه 
 همچین سني!

سوخت! ولي فقط  ناخوداگاه سوخت! خیلیم مي  شیدم، دلم براش مي  منم آه ک
 به یه آه کشیدن بسنده کردم!

یلي خیلي گشدنمه! قراره بچه ها نهارم رو بگیرن و دیگه هرچي نوشدتم! خ بسده
 بیارن خونه! امروز خوابم مي اومد یوني نرفتم!

 بخیر و تا خاطره ي بعدي خداحافظ. روز
ساغر همش میگه فعو! منم اگه بگم خداحافظ، میگه نگو، بچم  بعدا شت:  نو

حافظي کرده!  خدا ظه آخر ازش  مانش لح ما گه  یاد! می بدش م حافظ  خدا از 
 خاطره ي بدي داره!

**** 
نگران به ماهرخ که با تشددویش رفت و آمد مي کرد خیره شددد. با بلض  سدداغر
 گفت:

 ماهرخ؟-
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 رش دوخت.با غصه نگاهش رو به دخت ماهرخ
 جونم؟-

 با زحمت آب دهنش رو قورت داد. ساغر
 واسه علي اتفاقي افتاده؟-

 سریع گفت: ماهرخ
 نه! زبونتو گاز بگیر!-

بوفاصله زبونش رو بین دندوناش کشید و محکم فشار داد! این چه فکر  ساغر
 شومي بود که مي کرد!

 چي شده ماهرخ؟ چرا پریشوني؟-
ست،  ماهرخ ش صمیم گرفت لب تخت ن ساغر پنهون کنه، ت ست از  نمي تون

ستاي  همه چیز رو بگه. بگه علیت اتاق عمله ولي ... زبونش رو گاز گرفت و د
 ساغر رو فشار داد.

 توکلت به خدا باشه!-
 بي جون خندید. ساغر

 دیدیش؟ خوب بود؟-
 پلک زد، چیزي رو که آرزو مي کرد، در قالب خبر به زبون آورد: ماهرخ

 بهتره! پلکاش تکون خوردن، دستشم داره ...-
 جیغ کشید: ساغر

 آخ جون! مي خوام برم پیشش!-
 دست روي شونه ي ظریا ساغر گذاشت. ماهرخ
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تو باید اسددتراحت کني! علي ببینه ضددعیا شدددي دلخور میشدده! تازه، دکتر -
 استراحت مطلق داده! تکون خوردن واست سمه!

پشت قیافه ي ناراحتش، شوق و امیدواري موج  ي ساغر آویزون شد ولي قیافه
 مي زد!
سته دل این دختر  ماهرخ شحال بود که حداقم چند لحظه تون شید. خو آهي ک

 رو شاد کنه، حتي شده با دروغ!
 ببین ماهرخ، علي پاشه ببینه من کنارش نیستم دلخور میشه!-

 ن دو نفر پيلبخند کمرنگي زد، روز به روز بیشددتر به عمق عوقه ي ای ماهرخ
 مي برد!

 علي در. مي کنه خانومش، به خاطر بار شیشش نمي تونه جم بخوره!-
 گفت و خندید! ساغر که حسابي سرحال شده بود گفت: اینو

 خوشحال میشه بفهمه من حاملم، مگه نه؟-
 خندید. ماهرخم

 معلومه خوشحال میشه! مردا عاشق بچن.-
 ذوق زده دست ماهرخ رو کشید. ساغر

 علي بچه خیلي دوست داره، باباي خوبیم میشه.-
هم از امیدواري دروغي که به سدداغر داده بود سددرحال اومد. با ذوق به  خودش

 حرفا و رویا پردازي هاي ساغر گوش داد و همراهیش کرد!
به فکر خرید سیسموني بود، ماهرخ به فکر اتاق عمم! ساغر به فکر نذر  ساغر

یازهایي بود که براي به فکر دروغش.  و ن خوب شددددن علي کرده بود، ماهرخ 
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سدداغر به فکر روزاي خوش گذشددته و آینده، ماهرخ تو فکر خشددم و غدددب 
 فرامرز! ساغر به فکر بیدار شدن علي، ماهرخ به فکر خبر دکتر.

فکرا مختلا بود! ولي ماهرخ خوشددحال بود که به تنهایي داره فکراي  چقدر
شددرایطي نبود که بتونه توي این فکراي به هم ناجور مي کنه، مسددلما سدداغر در 

ساعد بود ماهرخ ترجیح مي  ساغر م شرایط  ریخته همراهیش کنه. حتي اگرم 
 داد ساغر رو تو افکار نگران کنندش شریک نکنه.

**** 
 بذارید ببینم اول از کجا شرون کنم؟ ام

و  الکيمعمول خبراي توپ و قشنگ رو آخر میدم، اول باید از این خبراي  طبق
 مزخرف شرون کنم!

و هاتا که رفتن َددر، موندیم من و معین! تازه که تنها شدددیم دارم مي  سددجاد
فهمم چقدر این بشر آروم و مویمه! اگه بگید صبح تا شب جیکش در میاد، در 

 نمیاد! درد و بوش دو دستي تو فرق سر هاتا.
اشک ندارم، اعصابم  دیدم داره گریه مي کنه، خداییش اصو طاقت دیدن دیروز

 خط خطي میشه، رفتم و گفتم:
 چته عامو؟-
 کشید. آه
 دلم واسه خونمون تنگ شده!-
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آهش حرف دل منو زد، به شدددت دلتنگ خونه ام. فعو که من و معین دعا  این
مي کنیم عید قربان تا عید غدیر رو تعطیم بشدده من برم خونه، معین بره خونه. 

 هاتا بره والیت، سجاد بره کیا و حال. اگه بشه چي میشه.
 يکلي دلداریش دادم تا آروم گرفته، تصمیم گرفتیم شام بریم ساندویچ خوصه

سددر کوچه. جاتون خالي رفتیم و دوتا سدداندویچ دو نون زدیم به بدن و کیفور 
داشتیم مي اومدیم خونه که ماشین واسمون بوق زد. عجب دوره اي شده! پسرا 

 باید واسه دخترا بوق بزنن نه دخترا واسه پسرا.
 گوش معین گفتم: زیر

 تریپ خرکي بردار محم نمیدیم.-
 اي ظریفي بلند شد:سر جنبوند، که صد معینم

 آقاي محب؟-
ببینم کیه که دیدم به! ساغر خانومیمونه. اونم سوار چه ماشیني! چشمام  برگشتم

 از تعجب باز مونده بود، اصو مونده بودم این آدرس خونه ما رو از کجا بلده؟
سمتش و  با شد. جدي رفتم  سم جمع  شونم حوا سر  ضربه اي که معین زد 

 گفتم:
 خانوم!سوم ساغر -

 و گفت: خندید
 سوم از ماست، سوار مي شید؟-

 رو تکون دادم و نشستم کنارش، ساغر رو به معین گفت: سرم
 سوار شید مي رسونمتون!-

 لبخند خجالتیي زد و گفت: معینم
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 نه من برم خونه درس دارم!-
 با عجله جیم شد. بعدم

خوشددم نیومده بود اومده اینجا دلم نمي خواسددت اینجا ببینمش، یعني  اصددو
دلم مي خواسددت ببینمشددا ولي دلم نمي خواسددت با ماشددین ببینمش. بحي 
نام نبود، اینکه تفاوت طبقات رو مي دیدم حرص مي خوردم.  حسدددادت و ای

 اخمام توي هم شدن.
 بدون اینکه توضیح بخوام شرون کرد به توضیح دادن: بازم

شدید، گفتم بیام - سوار  سر این خیابون  سرویس دیدمتون از  اون دفعه که تو 
 بعد زنگ بزنم ببینم کجایید که ...

 رو عوض کرد و گفت: دنده
 حاال میشه بگید خونتون کجاست؟-

 مقدمه گفتم: بي
 اومدي اینجا که چي بشه؟-

 .رو لبش ماسید، کنار خیابون پار. کرد و متعجب نگام کرد لبخند
 فکر مي کردم خوشحد ...-

 ادامه بده، با اخم و حرص گفتم: نذاشتم
توي دانشددگاه طرفم نمیاي، میگم بریم گردش نمیاي، بعد پا میشددي میاي در -

 خونمون که چي بشه؟
صله شو از دور فرمون باز کرد و  بوفا ستا شو دیدم، د شما شک تو چ برق زدن ا

 کا دستاشو کشید به مانتوش و لبش رو گزید.
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طاقت نداشددتم ببینم لبش رو مي کشددده تو دهنش، براي جلوگیري از  اصددو
 وسوسه شدن رومو برگردوندم. منتظر شدم چیزي بگه ولي سکوت کرده بود.

ساغر بلض کرده، من دونم چقدر تو همون حالت مو نمي ندیم، من اخم کرده 
ساغر زل زده بود به  شو. من نگاهم رو دزدیده بودم،  حرص مي خوردم، اون لب

 دستاش.
 رو شکست، با یه بلض که دلم رو به آتیش مي کشید. سکوت

 امروز خونمون جلسه قرآن بود، آش پختیم، گفتم ...-
شده بو دوتا شرمنده  شید،  سر هم ک شت  دم بابت برخوردم. مي نفس عمیق پ

صد نبود، از اختوف طبقات اینجوري بودم. َاه لعنت  دونم حرفایي که زدم از ق
 به من.
شددیشدده رو پایین داد و سددرش رو بیرون گرفت. چندتایي نفس منقطع و  سدداغر

 کوتاه کشید.
کرده بودم، دلش رو رنجونده بودم، این دختر با چه محبتي برداشته واسه  اذیتش

 رده اون وقت من ...من آش آو
سوندم  با ستم رو ر شیدم، نفهمیدم کي د ست توي موهام ک حرص چندباري د

به بازوش. اآلن دیگه غرور معني نداشدددت، رنجونده بودمش، باید جبران مي 
بازوي  به  قت  یه و که حواسددم بود  حالي  بازوش رو گرفتم و در  کردم. آروم 

 شکنندش فشاري وارد نکنم گفتم:
 ساغر خانومي؟-
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و نگام کرد، همون موقع یه دونه ریز اشک از گوشه چشمش سر خورد،  برگشت
سریع نو. انگشتم رو به چشمش رسوندم و اشک رو از روي گونه ي سردش 

 گرفتم.
 اینکه گفتنش سخت بود ولي به زبون آوردم: با
 مي بخشي منو؟-

 رو سریع تکون داد و با صداي ضعیا گفت: سرش
 مگه کاري کردید؟ -

مهربونیاش اصددو در حد ظرفیتم نبود، دوسددت داشددتم ب*غ*لش کنم و  این
بدجوري از زیر شدددال بیرون زده بودن  که  هاي خوشددگلش  محکم روي مو
شتر از  شال مي بینمش، خیلي بی شدم اولین باره که با  سم! تازه متوجه  بب*و*
مقنعه بهش مي اومد، مخصددوصددا با این خط مشددکي اي که توي چشددماش 

 .کشیده بود
 ته دل گفتم: از
 دل کوچیک تو رو شکستم، بد کردم!-

 خجالتیي زد و گفت: لبخند
 آش سرد میشه، داغ داغش خوشمزه س!-

 لبخند زدم و صادقانه گفتم: منم
 تو بیاري، سردم باشه گوشت میشه مي چسبه به تنم!-

 رو زیر انداخت و گونه هاش رنگ گرفتن! بدون اینکه سرش رو بلند کنه سرش
 گفت:

http://www.roman4u.ir/


 121 به رنگ آبانحریری 

 نمي گید کجا باید برم؟-
 آخر کوچه اشاره کردم و گفتم: به
 اون خونه ي ته کوچه، طبقه سومش دست ماست!-
مویمت دستش رو رسوند به دستم که هنوز بازوش رو گرفته بودم و انگشتام  با

رو باز کرد، اینقدر ظریا این کار رو انجام داد که قلبم براي چند ثانیه اي نزد، 
ر محو گرمي دستاش بودم که دلم مي خواست چشمامو ببندم و از ته دل اینقد

 بخندم!
دسددتامو که از دور بازوش باز کرد، اسددتارت زد و به سددمت آخر کوچه  سدداغر

روند، ولي تمام ذهن من درگیر گرماي ضددعیا و لطافت پوسددتي بود که روي 
 دستاي خشن من کشیده شده بود.

ته کوچه که رسید، پیاده شد و از صندوق عقب سه تا قابلمه که هر سه تا رو  به
با پارچه بسددته بود بیرون آورد. دوتاش رو داد دسددت من و یکیش رو خودش 

 گرفت دستش و در مقابم نگاه متعجب من گفت:
خودتون گفتید آقا سجاد نباشن حوصله غذا پختنم نیست! منم گفتم واستون -

 ..غذا بپزم که .
 خجالتي اي زد: لبخند

 میگن ساندویچ و فست فود هیکم رو پفکي مي کنه!-
چقدر سددخت بود در اون لحظه ب*غ*ل نکردنش! فقط تونسددتم همه ي  یعني

تشددکري که توي نگام جا میشددده رو بهش هدیه کنم، و زبونم رو با بدبختي 
 بچرخونم:

 ممنون واقعا!-
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 امیدوارم دوست داشته باشید!-
یقي کشیدم و بهش نگاه کردم، قدش تا وسط سینم بود، دوست داشتم عم نفس

 سرش رو محکم فشار بدم به سینم بگم چقدر تو ماهي!
 شیک باال داد و گفت: ابروهاشو

 همین طوري وایسیم وسط کوچه؟ تعارف نمي کنید بیام تو؟-
این حرفش اگه بگم خشددک شدددم دروغ نگفتم! اصددو توقع نداشددتم بگه  از

کنم، اصو دوس نداشتم همچین درخواستي بکنه! چطوري جرات مي  دعوتش
 کرد بیاد تو خونه اي که دوتا پسر توش بودن؟

 اخمام درهم شدن و گفتم: ناخواسته
 نه نمي خوام!-

ستم سوم رو بذاره روش و در مقابم نگاه پر تعجبش  د رو بردم جلو تا قابلمه ي 
 گفتم:

 باال؟با چه اطمیناني خواستي بیاي -
 و ظرف رو روي دستم گذاشت و گفت: خندید

 مي خواستم امتحانتون کنم!-
برگردوند در مقابم نگاه متعجب من برگشت و سوار ماشینش شد، نمي  روشو

 دونستم حواسم رو بدم به سه تا ظرف یا حرفا و برخورداش؟
 عقب گرفت و جلوم وایساد و شیشه رو داد پایین و گفت: دنده

 یر آقا محب!شبتون بخ-
 ي آخر تونستم لبخند بزنم و بگم: لحظه
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 شب شمام بخیر خانوم کدبانو!-
تا آخر کوچه دنده عقب رفت و من وقتي پیچید تو خیابون و حس کردم  سدداغر

ستام از  شدن به عووه یه ذره کا د شک  ستام خ شه و د گردنم داره تیر مي ک
داغي کا ظرفا مي سددوزه، نگاهم رو از جایي که رفته بود گرفتم و پله هاي 

 خونه رو باال رفتم!
که آش بود، اون یکي پلو، تو گم کاشددته بود با غذاهاش! یه قابلمش  خداییش

ظرف سددومم که از این چند طبقه هاسدددت قورمه سددبزي و رولت و کوکو و 
 خورش قیمه گذاشته بود!

 بچم برام غذا درست کرده بود. چشماي معین برق زدن. آخي
 خدا قسمت کنه از این دوست دخترا.-

 زدم پشت کله اش و گفتم: یکي
 بختت.توي بي عرضه خودت لگد زدي به -

ندید و سکوت کرد، همین سکوتش فرصت داد یادم بیاد از برخوردم، باز  معین
شک  ساغر بلض کرده بود، به خاطر من ابله! یه کوچولو ا شد،  صابم خرد  اع
ریخته بود. سدریع انگشدتم رو آوردم باال و نگاهش کردم، اشدکش رو با همین 

سر زبونم زدم تا ببینم هنو سریع  شتم گرفته بودم.  شوره انگ صو مزه نه! ا یاز 
 نداشت! یکي کوبیدم تو سرم و گفتم:

از دسددت رفتي علي! یه نیم قطره ي اشددک. اونم خشددک شددده، مزه اش کجا -
 بود؟
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ته دلم مشددلول اثبات قدددیه از یه راه دیگه شددد. سدداغر اینقدر زالله که  ولي
ش ساس از روش رد می صافه که وقتي جویبار اح شم زالله! اینقدر دلش  شک ، ها

 گرد و غبار کینه درش حم نمیشه، که بخواد شوري بده به اشکش!
مشلول قربون صدقه رفتن شدم! قربون دل مهربونش رفتم. نگاه قشنگش،  بعد

 لباشو که دیگه نگو.
شب اینقدر به ساغر فکر کردم که نفهمیدم کي صبح شد! فقط فهمیدم که  اون

شتن ست دا شق نه ها! دو سش دارم! ع شنده و خیلي خیلي دو ، این موجود بخ
 بي غم و غش واقعا دوست داشتني بود.

**** 
آهي کشددید و دفتر رو بسددت. هرچند با خوندن خاطرات به وجد اومده  سدداغر

صاب براش  شور مي زد. قدم زدناي مداوم ماهرخم اع بود ولي دلش بدجوري 
 نذاشته بود. هم از سکوت عاصي بود، هم مي ترسید چیزي بگه و ...

 ید و چشماشو بست تا ماهرخ رو نبینه!کش آه
هم داد به سمت گذشته، به سمت روزاي قبم، روزاي قشنگ و دوست  فکرشو

 داشتني!
روزي افتاد که باید ارائه مي دادن، روزي که اون پسددره مزاحمش شددده بود،  یاد

یادش بود اون روز رو.  یاد اولین نگراني علي، اولین حمایتش. سددداغر خوب 
 گ، مو به مو.واضح، پر رن

شیده بود. موهاش مثم  علي شکي پو شلوار جین م سي و  سپرت طو پیراهن ا
ساغر. علي  ساده بودن. با اخم و یه نگراني خوش رنگ زل زده بود به  شه  همی
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شت با  صمیم دا ساغر رو گرفته بود. براش آبمیوه خریده بود و ت اون روز بازوي 
ساغر! بي خبر از این ست خودش کیک بذاره دهن  اهر به ظ ايکه با این محبتد

 ساده، چه طوفاني تو دل دختر محبت ندیده به پا مي کنه!
سدداغر محبت ندیده بود. یعني محبت یه مرد رو ندیده بود، این قدر توجه  آره

هاي علي براش شددیرین بودن که خونش رو گرم تر کنه، پوسددتش رو داغ تر، 
شدیدتر! عل ستاش رو  شتر. عرق کا د شو بی ستا  ي کم کم، کوچولولرزش د

 کوچولو، یواش یواش، شده بود فاتح روح ساغر.
روز، وقتي ساغر ارائه مي داد، نگاه خیره ي علي رو روي خودش حس مي  اون

کرد، همیشه وقتي کسي بهش زل مي زد دستپاچه مي شد ولي اون روز با نگاه 
 علي انر ي گرفته بود.

صحبت کنه  حرفاي صمیمي  سته بود باهاش  ساغر نخوا شون رو علي از  بعد
ولي با حرفاش، سددعي کرده بود صددمیمیت به وجود بیاره، ولي سددداغر نمي 

 تونست سریع با شرایط کنار بیاد!
ستفاده  یادش ساغر از نبودن اونا ا سفر بودن و  اومد روزي که ماهرخ و پدرش 

 نه!ر گرفته بود تا براي علي آشپزي ککرده بود و از صبح تمام سلیقش رو به کا
اخم کرده بود، توبیخش کرده بود بخاطر حدددورش اونجا! سدداغر دلگیر  علي

شتر بهش توجه کنه و به دروغ  شت علي بی شده بود، بلض کرده بود. انتظار دا
 به علي گفته بود که آش جلسه ي قرآنه.

ذره تماس، از روي  دوباره بازوش رو گرفته بود. نمي دونسددت با همون یه علي
اون پالتو چه انر ي زیادي رو به ساغر منتقم مي کنه. نمي دونست چه ولوله و 

 نگراني اي تو دلش به وجود میاره.
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نمي دونست ساغر عاشق همه ي این نگراني ها و انر یاست! این محبتاي  علي
 مردونه و پرغرور.

ه بود که چرا گفته مي زد، یادش اومد از حرف آخر علي! باز دعواش کرد لبخند
شیده بود  ساغر بعدها خندیده بود! از ته دل خندیده بود، خط ک خواد بیاد باال! 
روي تمام افکار بد و آزار دهنده، افکاري که ترس منفي به دلش راه مي دادن! 

سر مثم  سته بودن علي رو یه پ شون بدن! ولي علي بقیهافکاري که کمر ب ماه  ن
پا. بود، فرصدددت طلب به معناي  بود،  یه مرد  یه مرد واقعي بود.  نبود، علي 

 حقیقي کلمه!
باز کرد. ماهرخ تو اتاق نبود! باز خودش رو توي اون اتاق سددفید و  چشددماشددو

دلگیر دید. دلش مي خواست از تخت پایین بیاد و بره ببینه اون بیرون چه خبره! 
 دلش برا علي تنگ شده بود ولي ...

 با بلض گفت: رو روي شکمش گذاشت و دستش
 تو مي دوني بابا در چه حالیه؟ من نگرانشم. خیلي نگران!-

 در سکوت بلدش رو شکسته بود. بعد
ماماني تو منو داري! ولي من مي ترسددم، دعا کن بابات خوب شدده. دعا کن -

 عسلم.
دفتر رو برداشدددت، بازش کرد. تنها راه فراموش کردن حال غرق شددددن تو  باز

 گذشته بود.
**** 

 دلم مي خواد نعره بزنم، عربده بکشم، زمین و زمان رو به هم بدوزم. عصبانیم،
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ضرن  بدم شون حا شادي خود سایي که براي  ضي، ک میاد از این موجودات عو
زندگي بقیه رو نابود کنن. من علي محب المصددطفي، از یه بچه رو دسدددت 

 خوردم!
نمي دونم چي آخرش زهر خودش رو ریخت! دختره ي خراب ل*ج*ن،  ساینا

به عموش گفته که مرتیکه شکم گنده جلوي همه ي شاگردام برگشت بهم گفت 
 به خاطر نقض قوانین اخوقي از موسسه اخراجي! به همین راحتي.

صبیم، ست  ع شده بودم. یکي نی ضایع ن شم. هیچ وقت اینقدر  دارم منفجر می
اب ختره جوبگه چه قانوني رو نقض کردم؟ اینکه به درخواسددتاي کثیا اون د

رد دادم؟ اینکه به اخوقیات پایبند بودم؟ اینکه نخواسددتم به  *ن*ا*ه بیفتیم؟ 
 خوقي؟ا وانیناینکه نخواستم زندگیش نابود شه؟ این همه اینکه، میشه نقض ق

شددکرت، ممنون که گفتي تقوا پیشدده کنید اجرتون میدم. ممنون که با از  خدایا
خاکي به سددرم بریزم؟ همه زندگِي من از کار بیکار کردنم اجرم میدي. من چه 

 همین کوسا مي گذشت. باید چه غلطي بکنم خدا؟
 زد روي گوشیم جواب دادم ولي حرف نزدم. صداي خنده اش مي اومد. زنگ

 اوخي، علي جون، از کار بیکار شدي؟-
 رو که دید گفت: سکوتم

 اشک ساینا رو نباید در میاوردي. بد کردي!-
 ندید.بلندتر خ بعدم

به جي افت بگو واسددت کار پیدا کنه. لیاقت منو نداشددتي خب. مني که مي -
 تونستم همه جوره ساپورتت کنم. مالي، روحي، رواني، جنسي!

 تا چه حد؟ فقط گفتم: قباحت
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 متاسفم واست.-
 کردم. قطع

عصبانیم که حس مي کنم گوشام داغ کردن. حوصله هیچکي رو ندارم.  اینقدر
د این سددایناي عوضددي رو بدم ... دختره ي ل*ج*ن! حیا که دم دلم مي خوا

دستم نیست، حیا که دستم بهش نمي رسه وگرنه کاري مي کردم مرغاي هوا 
 به حالش زار بزنن.

 اگه دم دستمم بود وجدانم اجازه نمي داد آزارش بدم! هرچند
 این نیز بگذرد. بیخیال،

 «حتما حکمتي بوده!»سجاد خالي که بگه:  جاي
 «بي لیاقت! باید رو هوا مي زدیش!»هاتفم خالي که بگه:  جاي
 «غصه نخور.»معین خالي که فقط بگه:  جاي

معین. مقاله اي درباره ي یه چیزي که من سددر درنیاوردم نوشددته، که تو  راسددتي
 !دانشگاه برگزیده شده. رفته براي یه سمینار بین المللي

 خوبه بین ما چهارتا، یکیمون به یه جایي رسیدیم! باز
خدددددددا. حاال با بي پولي چیکار کنم؟ کار کجا بود؟ خدایا خودت هوامو  آخ

 داري دیگه مگه نه؟
شون  سرم صي که خوردم یه جوري باید خودش رو ن درد مي کنه! این همه حر

 بده دیگه!
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س الحمدلله، شه. باید فراوونِي همه چیز توي این خونه  سکنم پیدا نمی ت، یه م
بخوابم، باید اسددتراحت کنم. باید بیخیال زنگاي مداوم این دختره بشددم! باید! 

 علي بفهم، باید!
محکمي، قوي هسددتي، یه بچه، یه دختربچه ي ل*ج*ن نمي تونه از پا درت  تو

 بیاره! بیکار شدي که شدي. اوس کریم هواتو داره. خیالت جمِع جمع.
وزن ولي نمي ذارم کسي بفهمه به هم ریختم! اگه به هم بریزم که مي س چشمام

 ریختم، یعني ساینا به هدف رسیده، باید آروم باشم! آره آرامش بهترین روشه.
**** 
 دوباره دفتر رو بست. اینبار با عصبانیت، با حرص گفت: ساغر

سددر چرا؟ چرا اینقدر علي منو زجر دادن؟ چرا همه با سددیاه سددوخته ي من -
 جنگ داشتن؟ چرا؟

تندتر روي گونش قم خورد. لبش رو توي دهن کشددید و با دسددتاش  اشدددک
 خیسش چنگي به پیراهن گشاد و آبي بدرنگش انداخت و نالید:

گردن منه. نصددا این حماقت  خدا. خدا. چرا اون فقط؟ نصددا  *ن*ا*ه-
تقصددیر منه. چرا فقط علي زجر بکشدده؟ چرا همه بدبختیا گریبان اونو بگیره؟ 
بدون علي تنبیهم نکن، علي  خدا. اینجوري تنبیهم نکن.  خدا. غلط کردم، 

سرم دربیار! من تنهایي، بد شتي تقاص کارا رو  شه، هرجور دوس دا  نوکنارم با
شم خدا! علي رو ببخش  شاهد علي نمي ک سر من دربیار! خودت که  شو  توفی

بودي اون راضي نبود، خودت که دیدي مي خواست منصرفم کنه! خدایا، غلط 
 کردیم. علي به اندازه کافي زجر کشیده، بسشه خدا! بسه خددددا. خددددا.

 هر لحظه بلندتر مي شد. صداش
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 خدددددا. -
ساغر هنوز هق هق مي کر اتاق شده بود.  ستار  شت پر از پر ست پ د. مي دون

 سکوت ماهرخ یه خبرایي هست!
 با حرص رو به پرستارا گفت: دکتر

 مسکن و آرام بخش براش خطرناکه. سعي کنید با حرف آرومش کنید.-
ساغر خیره  بعد صورت رنگ پریده ي  شک به  از اتاق بیرون رفت. ماهرخ با ا

 شد. طاقت نیاورد و دخترش رو ب*غ*ل کرد و گفت:
 ات ساغر. بمیرم الهي!بمیرم بر -

 با هق هق گفت: ساغر
 ماهرخ علي خوبه؟ مي خوام برم پیشش.-

 آهي کشید و گفت: ماهرخ
 بذار یکي دو ساعت دیگه. تو آروم باش، دو ساعت دیگه مي ریم پیشش.-

ناله اي کرد و بیشتر تو ب*غ*ل ماهرخ مچاله شد. کوفگي بدجور بهش  ساغر
 فشار آورده بود.

 از پرستارا خواست برن. خودش بلد بود ساغرش رو آروم کنه. ماهرخ
 کرد به حرف زدن. شرون

 عشق، قدرتش، از محبت، اثرش، از امید، اهمیتش. از
مي گفت و مي گفت، سددداغر گوش مي داد و امیدوار مي شدددد. دلش  ماهرخ

 روشن مي شد، نگرانیاش ضعیا مي شدن.
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خواب رفت. ماهرخ آروم بالش رو هق هقش کمرنگ شددد. اینقدر که  باالخره
 زیر سرش مرتب کرد و دستي به موهاش کشید از اتاق بیرون رفت!

 معمول با سرگرد رفیعي رو به رو شد. سرگرد آهي کشید و گفت: طبق
 حالش خوبه؟-

 میون اشک گفت: ماهرخ
 ساغر وقتي خوب میشه که علي بیدار شه!-

 با جدیت گفت: رفیعي
 فردا دادگاهه!-

ماهرخ گرد شدددن، حیرتش از پشددت نگاه اشددک آلودش هم قابم  چشددماي
 تشخیص بود!

 ادامه داد: رفیعي
خاطر مصددددومیتش. دادگاه - به  ما،  با  کاریش  خاطر هم به  عفو مي خوره. 

 عفوش مي کنه!
شنیده بود. این یعني  ماهرخ شید. بعد از چند روز یه خبر خوب  نفس راحتي ک

هنوز امید بود، این یعني هنوز انتظار داشت علي بیدارشه! اینکه هنوز دلش مي 
 خواست راهکاراي خطرنا. به ساغر معرفي کنه!

دور شدددد، به طرف در خروجي رفت. هنوز با خودش درگیر بود. دلیم  رفیعي
تو بیمارسددتان چي بود؟ عذاب وجدان؟ نگراني براي یه  این حدددور طوالني

 دوست؟ یا شاید ...
 دستي تو موهاش کشید و بر سر افکارش نعره زد: کوفه

 «شید! اون شوهر داره، عاشق شوهرشه. ساکت! خفه»
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شو روي هم  بعد شما شینش رفت. چ سمت ما شیده به  شم و قدم هاي ک با خ
سل صابش م شار داد و همین که به اع ستارت زد. باید از این محیط و ف شد ا ط 

 احساساتش دور مي شد.
محض خارج شدددن از بیمارسددتان از اتاق ریکاوري تختي به بیرون هدایت  به

شددد. علي بیهوش روي تخت خوابیده بود. بي خبر از همه جا! توي بیهوشددي 
 معلق بود!

بعد از خواب رفتن سدداغر از اتاق بیرون رفت و به طرف اتاق پزشددک  ماهرخ
 دوید. با دیدن لبخند جراح نفس راحتي کشید و لبخند زد:

 خدا رو شکر!-
 بوفاصله گفت: بعد

 زنش مي تونه ببیندش؟-
 با خونسردي گفت: جراح

 یه ساعت دیگه، شاید!-
شید و به طر ماهرخ ساغر رفت. باید به دوباره و چندباره نفس عمیق ک ف اتاق 

 ساغر مي گفت تا یه ساعت دیگه مي تونه علي رو ببینه!
**** 
سیاه  امروز سم رفت پي زاغ  ستیم، باز من حوا ش سر یه کوس ن ساغر  باز با 

چوب زدن، درسم هیچي گوش نکردم! کوس که تموم شد زودتر رفتم بیرون و 
منتظر شدددم بیاد. لبخند محجوبي زد و نزدیکم وایسدداد! سددرش رو بلند کرد 
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ند  که رومون بود بهش لبخ هاي خیره اي  گا به ن گاهم کرد، بي توجه   و زدمن
 گفتم:

 نه خسته!-
 پر رنگ تر شد. لبخندش

 شما هم!-
 بریم بوفه؟-

رو تکون داد و همراهیم کرد. پاي تلفن هردومون بلبم زبون مي شدددیم  سددرش
 ولي رو در رو! اي خدا!

 شکستن سکوت گفتم: براي
 مرسي بابت غذاها! عالي بودن. دست پختت حرف نداره!-

 تکون داد و گفت: سري
 نوش جان!-

 کردم پکره وگرنه هیچ وقت کوتاه جوابم رو نمي داد. حس
 دادم: ادامه

 ظرفا رو کجا مي تونم بهت بدم؟-
 باال داد و گفت: ابروهاشو

 میام مي گیرمشون بعدا!-
 خیال نداشت طوالني تر حرف بزنه. انگاري

 ساغر؟-
 اسمش از دهنم در نیومده بود که گفت: هنوز

 جانم؟-
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شدن تا با خیال  نمي سته  شمام ب شیریني اون لحظه بگم. ناخوداگاه چ تونم از 
راحت بتونم شددیریني اون یه کلمه رو مزه کنم. اینقدر قشددنگ و از ته دل گفت 

 که فراموش کردم چي مي خواستم بگم!
 صداي سرخوش گفتم: با
 تکیه کومه؟-
 نیم رخ نگام کرد و گفت: از
 چي؟-

بوفه. همین طور که به سمت صندلي هاي فایبرگوس مي  رسیده بودیم به دیگه
 رفتیم گفتم:

 همون جونم!-
 کرد و گفت: اخمي

 نه!-
رو هم محکم و از ته دل گفت، بدون یه ذره مکي، باز دلم گرم شددد! لبخند  نه

 زدم و صندلي فایبر گوسي عقب کشیدم تا بشینه!
 اون مي گفت جونم، یعني منم مي تونم احساسات خرج کنم مگه نه؟ وقتي

 چي مي خوري خوشگم خانوم؟-
شم، هنوز حرف از دهنم در نیومده بود  واي شدنا سفید  سرخ و  شق این  من عا

 که سرش رو انداخت پایین و گونه هاش رنگ گرفت.
 هرچي خودتون بخورید!-

 ي هوا گفتم:که عاشق آب پرتقال! بي توجه به سرد منم
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 من آب پرتقال مي خورم، تو هم؟-
 ي ساده اي کرد و گفت: خنده

 بله، منم همون رو مي خورم!-
و آبمیوه مون رو در سکوت خوردیم، من همه ي حواسم به لباس ساغره،  کیک

یاش رو مي  جب و ح نامعلومي روي میز. این ح طه ي  به نق گاه سددداغر  ن
 نمي شد! پسندیدم. اینکه زیاد تو چشام خیره

 رو روي میز گذاشت، سریع گفتم: لیوانش
 بریم؟-

 لبخند زد و بلند شد. ساغر
 بریم، دستتونم درد نکنه! خیلي چسبید!-

و حسدداب کردم و برگشددتم سددمتش، نو. بینیش قرمز بود. ناخوداگاه  خندیدم
 دستم رو باال آوردم و ضربه زدم رو بینیش و گفتم:

 ي بینیت هرز شد معني چسبیدن رو مي فهمي! بعله دیگه! وقتي شیرفلکه -
 هم خندید و روي دماغش دست کشید و گفت: ساغر

 ِاه علي. به بینیم ضربه نزن زشت میشه!-
فکر کردم بد شددنیدم، سدداغر فعم مفرد بکار برده! همین که نگاه من رنگ  اول

 تعجب گرفت خودش فهمید سوتي داده. دستش رو جلوي دهنش گرفت.
 شید!واي ببخ-

ستش رو گرفتم و محکم بین  غش شیرین بود! د غش خندیدم! چقدر حرکاتش 
 دستام فشار دادم و گفتم:

 چه عجب از موضعت عقب کشیدي!-
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 گونه ها و نو. بینیش هم رنگ بودن. حاال
 ول کنید دستمو، زشته!-

به دور و بر انداختم، خلوِت خلوت بود! ابروهامو نمایشددي باال پایین  نگاهي
 دم و گفتم:کر
 نه دیگه! بگو علي تا ول کنم!-

ستم تاب مي  سرش شو توي د شتا شت انگ رو انداخت زیر و همین طور که دا
 داد گفت:

 تو رو خدا!-
 فشار آروم به انگشتاش دادم، سرش رو زیر انداخت و گفت: یه
 آي. علي ول کن! -

 زده دستش رو به لبم نزدیک کردم و ب*و*سیدم و گفتم: ذوق
 علي فداي خجالتت! دستت تو دست من، جاش بده؟-

شوند. دلم  اول شو پو شما شک، چ شت. بعد یه الیه ا نگاهش رنگ تعجب دا
 لرزید، دستش رو ول کردم و گفتم:

 ببخشید!-
خجالتي رنگ داد به نگاه اشکیش، خودش دستش رو به دستم رسوند و  لبخند

 انگشتاش رو فرستاد بین انگشتام و گفت:
 وري جاش بهتره!اینج -

خندید! من سرخوش از اعتمادش، از احساس خوبي که داشتم. اون  خندیدم،
 با خجالت، با صورت سرخ و نگاه شیطون!
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کردم غرور معني اي نداره، دسددتش رو گرفتم، دسددتش رو ب*و*سددیدم،  حس
دستم رو گرفت، تو لفافه اعتراف کرد! نوبت من بود واضح اعتراف کنم! نگاهم 

سمت  سمون و رفت  سرخي آ شیدي که مي رفت غروب کنه. زل زدم به  خور
 گفتم:

 مي دوني دوست دارم؟-
 اطمینان سرش رو تکون داد. با
 به حست مطمئنم!-

سندیدم. چون از اعتماد حرف  همین شتر پ ست دارم بی صدتا دو حرفش رو از 
 زده بود، همون چیزي که مي پسندیدم.

 رو محکم فشار دادم و گفتم: دستش
 تا سردر همراهت میام، بریم!-

اون غروب آباني، براي اولین بار طعم یه قدم زدن عاشددقونه رو چشددیدم،  توي
 طعم یه همراهي قشنگ. طعم هواي دو نفره، طعم دستاي گره خورده.

 ساغر، غروب خورشید، هواي سرد، یه شرون قشنگ. یه عصر آباني! من،
**** 

 چشماتو؟ علي. علِي من؟ نمي خواي باز کني-
 با سکوت رو به رو شد. انگشتاي الغرش رو بین انگشتاي علي فرستاد. دوباره

 علي پاشو با هم خاطره هامون رو بخونیم، بیدار شو دیگه!-
علي رو به صورتش چسبوند و در سکوت اشک ریخت. کم کم داشت  دست

 مطمئن مي شد علي باهاش قهره. وقتي جواب نمي داد یعني قهر بود.
 رو روي تخت گذاشت و با صداي آرومي شرون به خوندن کرد. تردف
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**** 
ترین احساس وقتیه که کسي بهت اعتماد مي کنه و با همه ي وجودش  شیرین

شمندي و دلت مي خواد اون  ست که حس مي کني ارز قبولت داره! اون لحظه 
طرف رو بپرسددتي، بهش اطمینان بدي که اعتمادش بي جا نیسددت و تو با همه 

 ي توانت مراقبي براش مشکلي پیش و نیاد آسیبي نبینه!
این روزاي من اینطوریه. سرخوش از اعتماد ساغر، متکي به عشقي که تو  حال

به خاطر حدددورش، حس مي کنم از همه پر  نگاهش مي بینم. خوشددحال 
صم  ستم. اینا همه حا سبت به آینده بد بین نی انر ي ترم، امیدوارم و مثم قبم ن

 عتماد ساغره.حدور و ا
سته بهش  ساغر سر ب شدم  سید چرا دیگه تدریس نمي کنم منم مجبور  ازم پر

 بگم چي شده. ناراحت شد، خیلي ناراحت، با این حال دلداریم داد و گفت:
 تو کار درستي کردي، خوبه که پیش وجدان خودت شرمنده نیستي!-

عد مال  ب با ک کار.  بال  یدواري داد و من تصددمیم گرفتم بیفتم دن کلي بهم ام
ناباوري یه موسددسدده نیاز شدددید به مدرس داشددت، انگاري مدرس خودشددون 
تصددادف کرده بود و نمي تونسددت بیاد سددر کوس براي همین درخواسددت منو 
پذیرفتن. مخصوصا وقتي فهمیدن توي کدوم موسسه کار مي کردم، براي لج و 

 با اونا هم که شده سریع منو استخدام کردن. بهتر از این نمیشه. زيجبال
سم خانوم قوام آبادي که بهش  رییس ست به ا سني ه سبتا م سه یه خانوم ن س مو

سه ي اون مرتیکه مظفري رقابت دارن. مثم اینکه هر  س میگن خانوم قوام. با مو
 سال با رتبه هاي کنکور شاگرداشون براي هم کوس مي ذارن.
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 قوام ازم پرسید: انومخ
 چرا از اون موسسه اومدي بیرون؟-

 جواب دادم: صادقانه
 اخراجم کردن!-

 داد باال و گفت: ابروهاشو
 میشه بپرسم چرا؟-

 گفتم: خونسرد
ایشددون ذهنشددون رو دادن در اختیار چرت و پرتاي یه دختر هفده سدداله که از -

 طرف من رد شده بود.
 ه بدم لبخند زد و گفت:قوام نذاشت ادام خانوم

به شددددت دهن - قاي مظفري رو خوب مي دونم. فرد  بده آ عادت  متوجهم، 
 بینیه.

که اصددو کنجکاو نشدددم بدونم این از کجا مي دونه مظفري چطور آدمیه  منم
 فقط یه لبخند به رسم ادب زدم و بعد قراردادي که گذاشت جلوم امدا کردم.

 گفت: جدیت
 اومد، همیشه همین طوري باش پسرم.از صداقتت خوشم -

 جنتلمن وار جواب دادم: منم
 کسي که به خودش مطمئن باشه دلیلي براي دروغ گفتن نمي بینه!-
 بسیار عالي!-

 بود که من دوباره رفتم سر کار مورد عوقم! تدریس! اینطوري
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 موسسه که زدم بیرون شماره ي ساغر رو گرفتم. صداي خواب آلودش پیچید از
 تو گوشي.

 الو؟-
 همین خواب آلود حرف زدنش بودم. عاشق

 سوم جوجه ي خوابالددو. خوبي؟-
 اي کشید و گفت: خمیازه

 نه، فکر کنم سرما خوردم!-
 کردم. اخم

 واسه همین تا این موقع خوابیدي؟-
 یه ذره خش داشت. صداش

 آره. تو خوبي؟ چیکار کردي؟-
 خوردي؟نه خوب نیستم. چرا سرما -
توي کوسددمون خیلي گرم بود، اومدم بیرون سددرما ریخت به جونم. تو چرا -

 بدي؟
صو صداش مي  ا ستگي از  شتم اینقدر بي حس و حال ببینمش، خ دوس ندا
 بارید.

 تو حالت بده واسه این ناراحتم!-
 .خندید

 من خوبم علي.-
 مطمئني؟-

http://www.roman4u.ir/


 141 به رنگ آبانحریری 

 آره مطمئنم!-
 و گفتم: خندیدم

ي بیا یه جایي ببینمت! مي خوام هم بهت شددیریني بدم هم حاال که مطمئن-
 مطمئن شم خوبي.

 ثانیه اي سکوت شد و بعد گفت: چند
 راستش علي بابام گیر میده به بیرون رفتنام!-

 فکر کردم، دلم هیجان مي خواست. یکم
 نمي توني بپیچوني بیاي؟ ما هنوز با هم بیرون نرفتیما!-
 کم سکوت کرد و بعد گفت: یه
 بذار ببینم چیکار مي تونم بکنم!-

 از این جوابش گفتم: خوشحال
 پس من منتظر زنگت مي مونم.-

دور و بر قدم زدم و منتظر موندم. بیسددت دقیقه بعد گوشددیم زنگ خورد.  همون
 صداش از شدت هیجان مي لرزید.

 علي؟-
 جانم؟-
 کجا بیام؟-

 موفق شده بود. خندیدم،
 هرجا خودت راحت تري. کجا بهت نزدیکه مي توني بري؟-

 لحظه اي فکر کرد و بعد گفت: چند
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ست. مي دوني کجا رو میگم؟ - شما ه سبز نزدیکاي خونه ي  داي  ببین. یه ف
 همون که رو به روش یه دکه روزنامه فروشي داره.

 رو تکون دادم. سرم
 خب خب؟-
 اونجام!من تا یه ساعت دیگه -

 .خندیدم
 مي بینمت، دستتم درد نکنه!-

 .خندید
 تشکر الزم نیست. فعو!-

رو قطع کردم و یه دربست گرفتم براي خونه. باید مي رفتم یه صفایي به  گوشي
سددر و وضددعم مي دادم. ناسددومتي اولین بار بود مي خواسددتیم با سدداغر بریم 

شر شدم. اراذل ت سریع وارد خونه  شتن. همین که نبودن به بیرون. تند و  یا ندا
 کارام سرعت مي داد.

پیراهن مردونه ي سددفید پوشددیدم و روشددم یه پلیور خردلي. شددلوار جین  یه
مشکیم رو هم پوشیدم و از خونه زدم بیرون. ده دقیقه تا یه ساعت ساغر مونده 

 بود و تا اون فداي سبز حدودا پنج دقیقه راه بود!
سیدم. روي یکي از به ستم و منتظر  موقع ر ش شت ن نیمکتا که به خیابون دید دا

 شدم ساغر برسه. خیره بودم به خیابون که یکي از پشت سرم گفت:
 سوم!-

 و با دیدنش پشت سرم خندیدم و گفتم: برگشتم
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 فکر مي کردم از رو به روي میاي!-
 رو دور زد و کنارم نشست و گفت: نیمکت

 کنم کسي ببینه. بردمش کوچه پشتي!نه، ترسیدم ماشین رو اینجا پار. -
شم  نگاش شا شرت طوسي. کف سویي  سورمه اي تنش بود با  کردم، یه مانتوي 

شگم رو لبش بود. همین. آرایش  شکي! یه برق لب خو شالش م سي بود و  طو
 دیگه اي نداشت.

 زدم و گفتم: لبخند
 چطوري پیچوندي؟-

 ي کمرنگي کرد و گفت: خنده
 از دوستم کتاب بگیرم ماشینتو الزم دارم.به ماهرخ گفتم میرم -

زدم بهش، اضطراب از سر و صورتش مي بارید. داشت با انگشتاي دستش  زل
 بازي مي کرد و زل زده بود به نو. کفشاش.

 دیدن اذیت شدنش اونم به خاطر من رو نداشتم براي همین گفتم: طاقت
 ساغر؟-

 ي صورتش دلم به درد اومد.رو بلند کرد و نگام کرد. از رنگ پریده  سرش
 از چي مي ترسي؟-

 کشید. آهي
 از بابام!-
 اینکه زیاد به حرفم مطمئن نبودم گفتم: با
 وقتي با مني از هیچي نترس. خودم هواتو دارم باشه؟-

 مطمئني زد و گفت: لبخند
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 باشه!-
ستش سرم پرید. بدنش عین کوره  د ستم چیزي بگم که برق از  رو گرفتم و خوا

 داغ بود! دستاشم خیس.
 اولین بار از گرفتن یه دست خیس بدم نیومد فقط نگران شدم. براي

 تر دستش رو فشار دادم و گفتم: محکم
 ساغر؟ خوبي؟ چرا اینقدر داغي؟-

 زد و گفت: پلک
 خوبم، خوبم!-
 حرص گفتم: با
 دروغ نگو! تو گفتي یه ذره بدي. نگفتي اینقدر حالت خرابه. تب داري دیوونه!-

 چند ثانیه بست و گفت: چشماشو
 میگم خوبم. یه ذره تب دارم، خوب میشم.-

 با حال و روزش اصو مشابهت نداشت. حرفاش
 شدم و گفتم: بلند

 پاشو برو خونه.-
با این حال داغونش اومده بود  دسددتم به خاطر من  رو توي موهام کشددیدم. 
 بیرون.

 برو استراحت کن، نمي دونستم اینقدر تب داري!-
 هم بلند شد و کنارم وایساد، زل زد تو صورتم و گفت: ساغر

 علي؟-
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 خیس و داغش رو گرفتم و گفتم: دستاي
 جونم؟-

 هاش گم انداختن و گفت: گونه
 اومدیم بیرون. مي خواي برم؟ هددوم؟ اولین بار-

 بستم و فکر کردم. چشمامو
 من غلط بکنم بخوام تو بري.-

 باز کردم و گفتم: چشمامو
 طوریت شه من مي دونم و تو ها!-

 و گفت: خندید
 طوریم نمي شه.-

 رو به سمت بوفه کشیدم و گفتم: دستش
 یه چیز گرم بخوریم بعد بریم شام؟-

شونه ي موافقت تکون داد و این بار نگفت هرچي تو بخوري، به  سرش رو به ن
 جاش گفت:

 من هات چاکلت مي خوام!-
 و گفتم: خندیدم

 کاکائو واسه سرما خوردگي بده!-
 تخس جواب داد: ساغر

 نخیر، سرما خوردگي یه دوره داره مي گذره! پرهیز غذاییم نداره!-
 تم و کشیدم.رو بین دوتا انگشتام گرف دماغش

 اوکي نزن منو!-
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 رو پس زد و گفت: دستم
 گفتم بهت با دماغ من کار نداشته باش!-

 و گفتم: خندیدم
 ریزه میزس! آدم دوس داره.-

بگم گازش بگیره دیدم خیلي خزه. سددریع حرف رو عوض کردم و  خواسددتم
ساغر و  ست  سمت بوفه و دو تا هات چاکلت گرفتم. یکیش رو دادم د شتم  برگ

 اونم زیر لب مرسي اي گفت و برگشتیم و روي نیمکت نشستیم!
ذره اش رو خوردم و برگشددتم ببینم سدداغر در چه حاله که دیدم اي خدا! باز  یه

بین دندوناش. مشددخص بود داره لبش رو مک مي زنه و فکر  لبش رو کشددیده
 مي کنه!

 نتونستم جلوي کنجکاویمو بگیرم و گفتم: دیگه
 میشه بپرسم چرا لبتو مک مي زني؟-

تو گورم! این مکیدن چي بود به زبون آوردم؟ مثو بهتر بود بگم چرا لبتو  خا.
 ري! بدترین جمله ايزبون مي زني؟ یا بگم چیکار به کار این لب بدبخت دا

 که مي تونست منظورم رو بیان کنه به کار برده بودم!
متعجب نگام کرد و بعد سددریع لبش رو ول کرد و دسددتش رو کشددید به  سدداغر
 لبش!

 حرکتش خندم گرفت. از
 منو یاد بچه هاي کودکستان مي ندازي!-
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سرش رو پایین انداخت. باید یه طوري بهش مي گفتم  درجا شد!  ا این کقرمز 
 رو مي کنه دلم یه جوري میشه! براي همین ادامه دادم:

لبات خیلي خوشگلن. اینجور بمکیشون خشکي میشن. بد میشه! اینکار رو -
 نکن!
 سرش رو بلند کرد و با گونه هاي خوش رنگش گفت: ساغر

 وقتي استرس دارم ...-
 کردم، مگه نگفته بودم نترسه! سریع گفتم: اخم

 قرار شد دیگه نترسي!فکر کنم -
نگام کرد. با چشمایي که لبالب از اشک بود. هي لباش تکون مي خوردن  فقط

 مي خواست چیزي بگه ولي هي حرفشو مي خورد!
 گفتم: کوفه

 چیزي مي خواي بگي؟-
 علي؟-

شتم محکم ب*غ*لش کنم و بگم:  اینجوري جون »که مي گفت علي دوس دا
 «علي؟

 در جوابش گفتم: ولي
 بله؟-

 دونم چرا این دفعه جونم رو بکار نبردم؟ نمي
 ذره از شکوتش رو خورد و گفت: یه
 برم خونه؟-

 کشیدم. آهي
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 مي خواستیم بریم شام!-
شه بین دندوناش که  لبش شیده ب ست ک شد، باز مي خوا یه ذره به باال متمایم 

 انگاري یادش اومد چي بهش گفتم و با دستش لبش رو پوشوند!
قدر ندش  این تادم! خودشددم خ نده اف به خ که غش غش  کار رو کرد  بامزه این
 گرفت.

دل سددیر خندیدم و بعد هات چاکلتم که شددده بود کلد چاکلت رو خوردم و  یه
 ساغرم بلند شد.

 مرسي، خیلي خوش گذشت!-
 کنارش و گفتم: وایسادم

 خوب استراحت کن تا خوِب خوب شي!-
 چشم!-
تیکه از موهاش رو که از زیر شددال بیرون ریخته بود توي شددال فرسددتادم و  یه

 گفتم:
 چشمت بي بو! دفعه بعدیم میریم شام. نمي توني بپیچوني!-

 و گفت: خندید
 باشه.-

 زدم و گفتم: چشمکي
 رسیدي خونه بهم زنگ بزن!-
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سوار  پلک ساغر  شینش پار. بودیم رفتیم.  زد. با هم به طرف کوچه اي که ما
شد و من در رو براش بستم! تا بیرون رفتن از کوچه نگاهش کردم و بعد برگشتم 

 خونه.
 که رسیدم خونه یادم افتاد فراموش کردم بابت پیدا کردن کار بهش بگم. همین
 رو پیشونیم زدم و گفتم: یکي

 بر رفتیم بیرون و به کم فراموشم شد اصم کاري رو بگم!به خاطر دادن خ-
**** 

ساغر با  ماهرخ صرف کنه ولي  ساغر رو از رفتن به پیش دکتر من شت  سعي دا
 تحکم گفت:

 اگه این ویلچر لعنتي رو هم ندي با پاهاي خودم میرم!-
سه هرچي  این شه. یعني ماهرخ ب صره. یعني حرف حرف خود ساغر م یعني 

کاري هان  هایي حرص  پن قت رو نگفتي، یعني بسددده هرچي تن کردي و حقی
 خوردي و خودخوري کردي.

با کوفگي روسددریش رو مرتب کرد و سدداغر رو به سددمت اتاق دکتر  ماهرخ
هدایت کرد. مي دونسددت دکتر دروغ نمیگه، حقیقت رو با بي رحمي بیان مي 

 نده بده.کنه. مثم ماهرخ نیست که هر دفعه یه خبر دروغ ولي امیدوار کن
علي امیدوار کنندست. پلکش پریده. دستش تکون خورده. یه صداي  وضعیت

 خفیا از حنجرش بیرون زده. ضریب هوشیاریش داره میره باال و ...
به اتاق دکتر رسیده بودند. ماهرخ عصبي، ساغر نگران. باز کا دستاش  دیگه

ه صدددداي عرق کرده بودن و لبش مي رفت که بین دندوناش جا خوش کنه ک
 علي تو ذهنش پررنگ شد.
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لبتو مي بري بین لبت، بدجور دلبر میشدي. دوس ندارم مرداي دیگه این  وقتي»
دلبري رو ببینن، این لوندي و طنازي رو. دوس ندارم سدداغر. دوس ندارم! تر. 

 «کن این عادتت رو.
بوفاصددله دسددتش رو روي لبش کشددید و سددعي کرد با نفسدداي عمیق  سدداغر

 و بدست بیاره!خونسردیش ر
 تقه اي به در زد و با صداي بفرمایید، وارد شدن. ماهرخ

دقیقا رو به روي دکتر قرار گرفت و نگاه مرددش رو به ماهرخ انداخت. با  ساغر
که نمي تونه حرف بزنه، از شددددت اسددترس کم مونده بود  نگاهش فهموند 

 بیهوش بشه، حرف زدن جاي خودش رو داشت!
 با استرس پلکي زد و شرون کرد به حرف زدن: ماهرخ

حقیقتش دکتر، دختر من مي خواد درباره ي شددرایط شددوهرش همه چیز رو -
 بدونه.

 عینکش رو از چشم برداشت و خیره شد به ساغر. خونسرد گفت: دکتر
مشکم اصلي شوهر تو تیر خوردن نیست چون خونریزیش قطع شده و زخم -

اصددلي که باعي شددده بهوش نیاد ضددربه ایه که به ها رو به بهبودین. مشددکم 
شده. هرچند نه خونریزیي ایجاد  شي و اغما  سرش خورده، همین باعي بیهو

 بر،صددشددده، نه اختولي که با عمم امید به بهبود باشدده! تنها راه صددبر کردنه. 
 صبر، صبر.

ست تا بتونه تلخي کلمه اي که دکتر به کار برده بود رو مزه ساغر شو ب شما  چ
 مزه کنه. تلخي کلمه اي یادآور تمام اصرارها و پافشاریاش بود.
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 استاد اندیشه اسومیشون افتاد. یاد
 «چیزي رو به زور نباید از خدا خواست. هیچ»

به زور به علي رسددیده بود. با اشددک و گریه و یه اشددتباه خیلي خیلي  سدداغر
 پررنگ.

د؟ کم اسددتلفار کرده بود؟ کم از اول اشددتباه اومده بود. ولي کم توبه کرده بو از
 خدا معذرت خواهي کرده بود؟

 از بین پلکاي بستش پایین چکید. اشک
انتظار شیون و داد و بیداد ساغر رو داشت ولي ساغر در سکوت اشک  ماهرخ

مي ریخت و داشددت به تاوان سددختي که براش درنظر گرفته شددده بود فکر مي 
 بود!کرد! تاواني که حاصم به جبر خواستن 

 جلوي ساغر نشست. دستاي مرطوبش رو گرفت و گفت: ماهرخ
 ساغرم؟ صبر داشته باش.-

 چشماشو باز کرد. بي توجه به تاري دیدش گفت: ساغر
 منو ببر پیش علي.-
 پرستار نمي ...-
 خودم باهاشون حرف مي زنم، خواهش مي کنم ماهرخ!-

آهي کشددید و ویلچر رو به طرف آي سددي یو حرکت داد و فکر کرد اگه  ماهرخ
 بویي سر علي بیاد ساغر هم ...

شد. یکم بلندتر از قبم خوند.  دوباره شلول مرور خاطره ها  کنار تخت علي م
شت بدون علي از  شته لذت ببره. عادت ندا ست علي هم از مرور گذ مي خوا

 چیزي کیفور بشه!
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ستي به  . خندید. اینکیفور ساغر د ستفاده مي کرد،  للتي بود که علي خیلي ا
 موهاي بلند علي کشید و گفت:

 تنهایي کیفور نمیشم! دوتایي!-
 دوتاییم خاطره ي قشنگ ولي پر استرسي رو براش مي ساخت. این

ي یه شب باروني، تو خیابون، سرگردون، علي اخم کرده، ساغر لرزون.  خاطره
 علي عصبي، ساغر ترسیده.

 نه نمیشه ساغر! حماقت محده!-
 از سر و صورت ساغر مي چکید. آب

 تنها راهش همینه علي!-
  *ن*ا*هه ساغر!  *ن*ا*ه!-

 هق ساغر اوج گرفته بود. هق
ست یکي دیگه رو - سم ببینم د سیم ببینیم جدامون مي کنن؟ مي خواي وای وای

 گرفتي؟ مي خواي وایسي ببیني زن پسر عموم میشم؟
علي نشسته بود رو صورتش. صورتي که خیس بود و با این سیلي بدجور  سیلي

 سوخته بود.
شکاش شتنا.  ا صباني و وح شتري گرفته بودن. نگاهش رو از علي ع قدرت بی

گرفته بود و به سددمت نامعلومي دویده بود! علي هم با تاخیر به دنبالش. گرفته 
یه کرده بود و از  ته بود بودتش، ب*غ*لش کرده بود. علي گر سددداغر خواسدد

 ببخشه! ساغر زار زده بود و علي التماس کرده بود.
 گرفته ي علي راحت تو گوشش انعکاس پیدا کرد: صداي
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 ما دوتایي حلش مي کنیم!-
میون گریه خندیده بود. علي خنده هاشو بلعیده بود. اولین بار زیر بارون  ساغر

طوالني، خیس، شور. همدیگه رو ب*و*سیده بودن، یه ب*و*سه گرم، عمیق، 
 میون همه ي ترسا، دلهره ها، وحشتا!

شددب سددرد، زیر رگبار باروناي زم*س*توني، توي اون هواي دوتایي، قدم  اون
زدناي دوتایي، یه مشکم اساسي مي رفت تا دوتایي حم شه! دو نفر، دو جسم، 

 یه روح.
**** 

ساغر گرمه که به کاراي همخونه ها این سرم با  ي محترم کم توجه روزا اینقدر 
شدددم. همش یا تو بالکنم، یا زیر پتو! اونام مي دونن وقتي با سدداغر حرف مي 

 زنم نباید مزاحمم بشن وگرنه خونشون پاي خودشونه.
اما سدداغر. هرچقدر از مهربوني و گذشددت و خانومیش بگم کم گفتم. همه  و

ه. در عین جوره درکم مي کنه، غر نمي زنه، لوس نیست. مسخره بازي در نمیار
 پایه بودن، به شدت فهمیده و جدیه.

شایدم به قول  یه ستگي،  شکم مي گیره. یه جور واب حس خاص داره تو وجودم 
 هاتا دلبستگي. یه حس خاصه که نسبت به ساغر دارم.

میشم، زود به زود دلم واسش تنگ میشه، وقتي زنگ مي زنم و جواب  نگرانش
ص سرعموش رفت و آمدش نمیده بد اخوق میشم، نگرانم. مخ وصا حاال که پ

 بیشتر شده. درگیري ساغر و باباش بیشتر.
ترسم حرفي از عوقم بزنم، از دوست داشتني که روز به روز داره عمیق تر  مي

 میشه.
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شرایطم براي ازدواج  مي صو  صا حاال که ا صو شه. مخ سم آیندش خراب ب تر
ستم جواب مثبت بده. مي  ستگي به درخوا ست. مي ترسم از روي واب فراهم نی

 ترسم براي فرار از ازدواج با پسر عموش منو انتخاب کنه!
 همه ي این فکر و خیاال مي ترسم. از

د و رو برام بیاره، قبول کر روز پیش ازش خواستم یکي از عکساي قشنگش چند
سي که با دیدنش بدجوري دلم  شنگ آورد. عک سم یه عکس خیلي خیلي ق وا

 ضعا رفت واسش.
عکس آتلیه اي خیلي قشنگ بود. موهاي خوش رنگش رو کج توي صورتش  یه

ریخته بود و یه لبخند خیلي قشددنگ رو لبش بود و داشددت یه نقطه ي گنگ رو 
 نگاه مي کرد!

شد ولي  سریع شر  شیدم! مح شتم و یه پرتره از روي عکس ک قلم و کاغذ بردا
شتم  صورتش دا ست. یه پرتره ي دیگه از همه ي ذهنیتي که از  ش زیاد به دلم نن
ستش رو زیر چونش! یه حلقه،  شیدم و د شون دورش ک شیدم. موهاش رو پری ک

 وشددبیه همون حلقه اي که دوسددت داشددتم به انگشددتاي ظریفش بشددونم هم ت
تش کشیدم! فوق العاده خوب شد. دو تا قاب اندازه ي برگه ها سفارش دادم دس

 و نقاشي ها رو گذاشتم توش!
با هم رفتیم رسددتوران، بعد از شددامم سدداغر اومد در خونه و من ظرفاي  دیروز

غذاشددو بهش دادم! ظرفا رو گرفت و تشددکر کرد! منم نقاشددي ها رو که توي 
 دم!روزنامه پیچیده بودم به دستش دا

 باال داد و گفت: ابروهاشو
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 این چیه؟-
 زدم و گفتم: پلک

 برو خونه ببین!-
 ممنونم علي! مرسي!-
جاي جواب ناخوداگاه دستم نشست روي ابروهاش. دستم رو آروم از روي  به

 ابروش برداشت و با لحن رنجیده اي گفت:
 چیکار مي کني؟-

 کشیدم و گفتم: آهي
 این مدل بهت میاد!-

 اومد رو لبش و گفت: لبخند
 چرا آه کشیدي؟-

ستم ستم بگم براي  خوا ست نیافتني مي بینمت! مي خوا بگم به خاطر اینکه د
روزایي که قراره کنارم نباشددي آه مي کشددم ولي فقط یه لبخند زدم، لبخندي که 

 خودم تلخیش رو فهمیدم!
ست شتم! ازش قول گرفتم ت خوا  وي خونه نگاشالي روزنامه رو باز کنه که نذا

 کنه اونم قبول کرد!
ست شتم ازم جدا  خوا شتم بره، دوس ندا شه و بره. دوس ندا شین ب سوار ما بره 

 بشه، دنبال حرفي براي نگه داشتنش مي گشتم.
 چیزي که اومد تو ذهنم رو به زبون آوردم: اولین

 چرا قابلمه ها رو گذاشته بودي تو پارچه؟-
 ثانیه سکوت کرد و گفت: چند
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شرکت غذا رو - سه نهار بابام غذا بده ببره  ست وا شه وقتي مي خوا مامانم همی
 تو پارچه مي پیچید!

 به چشماي غمگینش انداختم دستاشو گرفتم و گفتم: نگاهي
 خدا بیامرزدش!-

 آهي کشید و لبخند زد. ساغر
 فکرم رو درگیر کرد. مامانم واسه بابام! یعني منو مثم ... حرفش

شت از حرفش کردم:  به ساغر توش مي کنه از »فکرم ادامه ندادم! فقط یه بردا
 «مامانش الگو برداري کنه وگرنه منو جور خاصي نمي بینه!

سته  آره شم. با اینکه واب سته ب شتم زیاد واب ست ندا شت بود! دو این بهترین بردا
 بودم ولي باید کم کم بیخیال مي شدم. باید فراموشش مي کردم!

وقتي سددکوتم رو دید آروم خداحافظي کرد و رفت خونه. منم به جاي  سدداغر
 خونه شرون به قدم زدن توي خیابون کردم.

بدجوري گرفته بود. از شرایط، از دوستي اي که داشت وابستم مي کرد، از  دلم
 ساغري که اینقدر خوب و دست نیافتني بود. از شرایط بد و مشکوت مالیم!

قدر ند این با سددداغر روش  فکر کردم چ بار  که اولین  قه س روي نیمکتي  دقی
 نشستیم، نشستم.

 زنگ خورد و جواب دادم، صداي هیجان زده ي ساغر بود! گوشیم
 واي علي! علي. من چي مي تونم بگم؟-

 رو قورت دادم و سعي کردم لبخند بزنم. بلدم
 قابم تو رو نداره!-
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 علي خیلي ماهي! الهي من فدات بشم!-
 بیم کرد. چرا اون باید فداي منه یه القبا مي شد؟ غریدم:عص حرفش

 خفه شو! این حرف بد رو دیگه نزن!-
محکم گفتم. ترسددید. چون سددکوت برقرار شددد و بعد صددداي بلض  خیلي

 آلودش نشست تو گوشم:
 مرسي!-
 دست خودم عصبي شدم! اعصابم بیشتر به هم ریخت و با غصه گفتم: از
 ساغر بلض کردي؟-

 خنده ي ضعیفش اومد: صداي
 اشک شوقه!-
 دوس ندارم هیچ وقت گریه کني!-
 غافلگیرم کردي علي! خودت کشیدي؟-
 آره.-
 نگفته بودي نقاشي!-

من نقاش نبودم. فقط هر از گاهي براي دل خودم نقاشددي مي کشددیدم.  نقاش؟
شک از ب شردم تا رد ا شمامو ف ست آزادم چ ین سرم رو به عقب هم دادم و با د

 بره.
 ناگهاني گفتم: خیلي

 ساغر. روزاي خوبي باهات داشتم!-
 شد و بعد صداي لرزونش نشست تو گوشم: سکوت

 داشتي؟-
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نفسم رو بیرون فرستادم. سخت بود ولي شدني بود. نمي خواستم داغون  هوفي
بشه. نمي خواستم وابسته بشه، یه ماه رو راحت مي شد فراموش کرد! منم مي 

 تونستم.
 آره. امیدوارم خوشبخت بشي. خداحافظ!-

نشددددم حرفي بزنه و قطع کردم. گفتم خداحافظ، نگفتم فعو، نگفتم تا  منتظر
پا درم  تا از  نابودم نکرده،  تا  حافظ! تموم کردم. تموم کردم  خدا عد! گفتم  ب
نیاورده. تمومش کردم چون نمي خواستم داغون یشه، چون نمي خواستم با من 

 .زندگیش فنا یشه
شیم ساغر بود. جواب ندادم و از روي نیمکت  گو شي مي کرد.  شت خودک دا

 بلند شدم و گفتم:
 به خاطر خودت بود!-
 نزدیکاي صبح تو خیابون قدم زدم و فکر کردم. به چي؟ نمي دونم! تا

 به درستي و غلطي کارم نداشتم. فقط مي خواستم تموم بشه! کاریم
نگ خورد. نفس لرزوني بدجوري مي زد. گوشددیم براي  قلبم بار ز هزارمین 

 کشیدم. چقدر سخت بود بلض داشتن و گریه نکردن.
 دادم. جواب

 علي؟-
 نگفتم. یعني لحن پر بلدش آنچنان دلم رو سوزوند که زبونم قفم شد. هیچي

 خودت نگفتي گریه نکن؟-

http://www.roman4u.ir/


 159 به رنگ آبانحریری 

شونیم. چیکار باید یه شتم رو محکم کوبیدم به پی ي م دفعه بلند زد زیر گریه. م
 کردم.

 ساغر مر  من گریه نکن!-
 بگم خفه شو؟ قسم نده. نمي تونم بگم خفه شو و بعد بگم برو! بگم تموم؟-

 داد زد: تقریبا
اگه مي خواسددتي بگي تموم چرا شددرون کردي؟ این بود رسددمش؟ نگفتي از -

 طرف تو بهم آسیبي نمي رسه؟ هان علي؟
 کردم آرومش کنم. سعي

 داد نزن، کي خونه س؟ساغر گریه نکن! -
 هقش بلندتر شد. هق

 به تو چه مربوط. فقط بگو چرا؟-
 چي و چرا؟ جوابمو بده؟ کي خونتونه!-
 تنهام! چرا علي؟ چرا؟-

رو روي لبم کشددیدم، چي باید مي گفتم؟ مي گفتم مي ترسددم؟ مني که  زبونم
 همش بهش مي گفتم نترس؟

 گریه نکن!-
 جدیت داد زد: با
گریه مي کنم که بمیرم! احساس نداري، یه آدم نامرد و بي مروتي! همه اینقدر -

 ي مردا عین همن. هیچ کدوم رحم ندارین.
 کردم آروم باشمو. سعي

 گریه نکن لطفا!-
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 زماني گریه نمي کنم که دلیلتو بدونم!-
 رو مشت کردم و گفتم: دستم

 بعدا حرف مي زنیم، بگیر بخواب!-
 گریش بلندتر شد و گفت: صداي

مامانم که رفت حس کردم دنیا به آخر رسددیده، حس مي کردم منم باید بمیرم -
ولي نمردم. شدداید جراتش رو نداشددتم که ... ولي اآلن با این حرف تو باز دارم 

 حس مي کنم دنیا به آخر رسیده. حس مي کنم باید بمیرم.
 سریع گفتم:کرد. از حرفش ترس بدي افتاد به جونم.  سکوت

 من غلط کردم یه چي گفتم!-
صداي قلپ قلپ  صداي شت گریه مي کرد.  هق هقش مي اومد. بدجوري دا

 آب خوردنش اومد.
شه! ولي یادت نره دلیلت رو - شتش با ساي من پ نمي خوام موندني رو که التما

 نگفتي!
 آدرس خونتون رو بگو!-
 مي خواي بیاي مطمئن بشي مردم؟-

 زدم: داد
 ه شو، فقط آدرس رو بده!خف-
 تموم شد علي. یه عالمه قرص خوردم.-

 کردم. این دفعه عربده کشیدم: وحشت
 تو بي جا کردي، غلط کردي، آدرس رو بده ساغر.-
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 علي؟ من دوست دارم، خیلي خیلي.-
موهامو چنگ کشیدم. به همه چیز فکر کرده بودم جز اینکه ساغر اینقدر  کوفه

دوستم داشته باشه که بخواد خودکشي کنه. داشتم از ترس و غصه مي مردم اگه 
 طوریش مي شد خودم رو مي کشتم.

 ساغرم الهي من دورت بگردم، آدرس رو بده. مر  علي، مگه دوستم نداري؟-
 زار زدنش بلندتر شد. صداي

 علي؟ علي تو واقعا داري با من این طوري حرف مي زني؟-
 و محکم تر کوبیدم به پیشونیم و گفتم: مشتم

یه عمر نوکریتو مي کنم. خودم قربونت میرم، منم دوسددت دارم، من مي میرم -
برات. اگه گفتم خداحافظ به خاطر خودت بود. سدداغرم؟ گلم. آدرس خونتون 

 رو بگو.
 شد. با صداي آرومش آدرس رو گفت. هقش داشت ضعیا مي هق

سمت خیابون. اون وقت شب خبري از تاکسیم نبود، باید تا کنار آ انس  دویدم
 مي دوییدم.

 ساغرم؟ خوبي؟-
 علي؟-
 جونم؟-
 میاي پیشم؟-
 الهي دورت بگردم. میام. دارم میام.-
 اگه مردم؟-

 علنا داشتم هق هق مي کردم. دیگه
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 خودته؟غلط کردي. مگه دست -
 علي؟-
 جون علي؟-
 دوست دارم.-
 منم دوست دارم. ساغر بیدار بمون. دارم میام.-

 ضعیا شد. صداش
 زدم: داد

 ساغر؟-
 نداد. جواب

بودم به آ انس. داشددتم خون گریه مي کردم. بي توجه به نگاه متعجب  رسددیده
 رییس آ انس گفتم:

 ماشین مي خوام.-
خدا فهمید حالم بده. سددریع یکي از راننده هاشددو بیدار کرد و فرسددتاد  بنده

 همراهم.
 خودم رو پرت کردم تو ماشین و دوباره توي گوشي گفتم: سریع

 ساغر؟ جواب بده. جون من.-
 نیومد. داد زدم سر راننده: صدایي

 تند برو!-
 در جا خواب از سرش پرید و پاش رو روي گاز فشار داد. مرده
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بار صدددم شددمارش رو گرفتم ولي جواب نمي داد. مرد جلوي خونه ترمز  رايب
شدن  شار دادم خبري از باز  ستم رو روي زنگ ف زد و من پایین پریدم. هرچي د

 در نشد!
سي بود که مي  راننده ساب کنم. فعو اون تنها ک آ انس منتظر بود کرایش رو ح

 تونست کمکم کنه.
 گفتم: سریع

 یري من برم باال؟مي توني قوب بگ-
 از تعجب گشاد شد. خواست چیزي بگه که گفتم: چشماش

 یکي اون تو داره جون میده.-
 اضافه کردم: سریع

 هیچکس با تاکسي نمیره دزدي.-
که یه جوون به سددن خودم بود سددریع کنار دیوار وایسدداد و قوب گرفت.  راننده

شیدم، از دیوار پایین  شتم و خیلي راحت خودم رو باال ک ستش گذا پامو روي د
 پریدم و همین که پام رسید به کا زمین یه درد وحشتنا. تو مچم پیچید.

شدم. فرصت نبود که از دی بهش و  دن بزرگياهمیت ندادم و به رو به روم خیره 
قشددنگي خونه که تو هواي گر  و میش صددبح هم بدجور خودنمایي مي کرد 

 متعجب بشم. با وجود درد دویدم سمت در عمارت. قفم بود.
شت  با شن اتاقي که به بالکن راه دا حرص خونه رو دور زدم. از دیدن چراغ رو

از خوندم. بیه ذره امیدوار شدددم. از پله هاي بالکن باال رفتم و دسددتگیره رو چر
 شدن همان و نفس کشیدن من همان!



wWw.Roman4u.iR  164 

 

که وارد اتاق شدم قلبم مچاله شد. ساغر به شکم روي زمین افتاده بود و  همین
 گوشیش تو دستش بود!

یدم ندم و تو  دو که مي ریختن برش گردو کایي  به اشدد جه  سددمتش. بي تو
 ب*غ*لم کشیدمش.

 ساغر چیکار کردي با خودت؟-
 نفساش نامنظم.شبیه کوره بود و  بدنش

طرف شددال و مانتویي که روي تختش بود هجوم بردم و تنش کردم. دسددته  به
 کلیدي که روي میز بود برداشتم و پتو رو دورش پیچیدم.

صورم بود. ب*غ*لش کردم و به طرف در حیاط دویدم. درد  سبک تر از حد ت
 پام داشت کم تر مي شد. انگار فقط کوفتگي بود.

آ انس هنوز وایسدداده بود. همین که منو دید پرید باال و منم همینطور که  راننده
 ساغر تو ب*غ*لم بود عقب نشستم.

 راننده بلند شد: صداي
 بچه رو تنها گذاشتن؟-

ساغرم، رنگ  آب صورت  شتم بدم، زل زدم به  دهنم رو قورت دادم. جوابي ندا
 پریده بود و بد نفس مي کشید.

 رو روي گونش کشیدم، نالیدم: دستم
 ساغر غلط کردم بیدار شو.-

 نیومد. فقط یه ذره الي پلکاش باز شد. جوابي
 تر به خودم فشردمش، این چه حماقتي بود من کردم؟ محکم
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 بیمارستان و من به طرف اور انس دویدم. رسیدیم
صله ستفاده کردم تا بوفا صت ا شوي معده بردنش و منم از فر ست ش م ه براي 

 کرایه رو حساب کنم هم هزینه اور انس رو بپردازم.
 قدم زدم و ساعت رو نگاه کردم. نمي ذاشتن برم تو اتاق پیشش. کوفه

هفت صبح بود که که گذاشتن برم پیشش. وارد اتاق شدم. رنگ پریده  ساعت
 بود و بي حال. کنارش روي تخت نشستم. روشو برگردوند.

 گفتم: رو رسوندم به گونش و دستم
 مورچه چطوره؟-

ستم سرش فرستادم و برش گردوندم  د ستم رو زیر  سکوت کرد. د رو کنار زد و 
 سمت خودم. سعي کردم سرحال برخورد کنم.

 خوبي؟-
رو بست و از گوشه ي چشمش یه قطره اشک چکید. اشکش رو پا.  چشماش

 کردم و گفتم:
 تو که منو کشتي!-

 کشید، بازم سکوت. آهي
 خواي حرف بزني خانوم ناز. نارنجي؟نمي -

 افتاد بین ابروهاشو گفت: اخم
 نه!-

بود ناز بکشددم. خودمم از دسددت خودم عصددباني بودم. باید توفي مي  وقتش
 کردم خریتم رو.

 ساغرم. قهري؟-
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 رو با جدیت تکون داد. سرش
 با این کارت به اندازه کافي مجازاتم کردي. باور کن داشتم مي مردم.-

و گونش رو نوازش کردم. این همه نزدیکي به وجد آورده بودم. اینکه  خندیدم
 اینقدر راحت، بدون هیچ ترسي کنارش بودم رو دوست داشتم.

 مي دونستي خیلي دوست دارم؟-
شیدم  پوزخندي ستم رو ک شیطنت د ستم رو از روي گونش کنار زد. با  زد و د

 حالي با جدیت گفت: روي ابروهاش! یهو آمپر چسبوند و در عین بي
 این کارو نکن بدم میاد!-
 دهن باز نگاش کردم. نمي دونم چرا اینقدر روي ابروش حساس بود. با

 گفتم: سریع
 ببخشید.-
 مرسي که نجاتم دادي! مي توني بري!-

 . حاال حاالها باید منت مي کشیدم.خندیدم
 من تنها برم؟ بدون تو؟ چه حرفا!-

 کرد و رو برگردوند. اخم
 رو دور چونش قفم کردم و سرش رو آروم برگردوندم سمت خودم. دستم

 هي روتو برمي گردوني دلم مي گیره ها!-
 رو ول کردم و کمکش کردم بشینه. چونش

 مي دونم اآلن وقتش نیست ولي مي خوام دلیومو بگم!-
 گفت: سریع
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 نمي خوام بدونم!-
 گفتم: متعجب

 چرا؟-
 چون ... چون ...-

زل زد به دستاش. این حرکتش رو مي شناختم. هر وقت نمي تونست حرف  باز
 بزنه یا استرس داشت اینجوري مي کرد.

 مرطوبش رو گرفتم و گفتم: دستاي
 باشه نگو، ولي من میگم.-

 رو بلند کرد مخالفت کنه که محکم ادامه دادم: سرش
 تو هم گوش میدي!-

سیدم و  بعد ستش رو ب*و* ست مالي کنم د ستوریم رو ما براي اینکه لحن د
 گفتم:

من گفتم باي چون نمي خواسددتم وابسددته ي من بشددي، چون حس مي کنم -
 یعني حس مي کردم با هم موندنمون ممکن نیست! متوجهي؟

 زد و گفت: پوزخندي
 رم!از مرداي بي اراده متنفرم! از کسایي که راحت مي کشن کنار بیزا-
جدیت کومش ترسددیدم. راسددت مي گفت. من احمق داشددتم راحت مي  از

 کشیدم کنار ولي ساغرم زود جا زده بود.
 ساغر.-

رو از دستم بیرون کشید. یه روي دیگش رو نشونم داد. ساغري که نمي  دستش
 شناختم، کسي که با ساغر مهربون و مظلوم من زمین تا آسمون فرق داشت.
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قرص خوردم. اآلن که فکر مي کنم مي بینم تو حق داري. حماقت کردم که -
شتنتم ارزوني خودت.  شه! برگ شق عمیق من با سو نمي تونه الیق ع یه بزدل تر

 برو به سومت!
 از شدت تعجب نزدیک بود از حدقه بزنن بیرون. با حیرت گفتم: چشمام

 ساغر. من برم؟-
 روي صورتش راه افتاد. اشک

مامان و بابام عاشق هم بودن، واسه هم جون مي دادن، ولي من با قدم نحسم -
زندگیشون رو به هم ریختم. سه سالم بود که مشخص شد مامانم سرطان رحم 
گرفته. به خاطر زایمان بود. دکتر گفته بود این سددرطان به صددورت نهفته بوده 

 پیدا کنه و بروزولي به دنیا اومدن بچه و پاره شدددن جفت باعي شددده سددرطان 
 مرتب شرون به تقسیم شدن کنه.

صر  از شش، منو مق سای شدم مخم آ شد. من  همون روز نگاه بابام بهم عوض 
 بیماري مامانم مي دونست. یکي نبود بگه این تو بودي که منو ...

 هقش شدید شد. هق
تمام بچگیم با مریدي مامانم و بي محلي هاي بابام گذشت. از همه ي مردا -

م مي اومد، بد اومدن که نه. مي ترسیدم تا اینکه از بس تو تنهاییم غرق بودم بد
ستم داره،  سي رو کنارم مي دیدم که دو شه ک شرون کردم به خیال پردازي، همی
سرم داد مي زنه، توبیخم مي کنه، ولي ... ولي همه اینا از روي دوست داشتنه! 

اهر که هر شددب از من یه پرتره اون یه آدم قد بلند و چهارشددونه بود. یه نقاش م
 مي کشید.
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 پشت دستش اشکاشو پا. کرد. با
شت اومده حس کردم - سا گفته بود از من خو تو که اومدي وقتي هاتا به پری

سه همین از همون اول  شابهي. وا صیات ظاهري فرد تخیلیم م صو خیلي با خ
ن ... چشددم بسددتم رو بد اخوقي ها و زود رنجي هایي که بروز مي دادي، چو

همین  .دمچون مثم ابله ها فکر مي کردم هموني هستي که تو خیاالم دنبالش بو
شباهتات باعي شد خیلي زود دل ببندم. وابسته بشم. دیشب وقتي دیدم واسم 
نقاشي کشیدي دوست داشتم جیغ بکشم بگم خدایا ممنونم. مرسي خدا جون 

ي پاي تلفنت خط که علي رو به من دادي ولي طولي نکشددید که با اون حرفا
تحمم نداشتم،  دیگهکشیدي به همه ي باورام یهو همه چیز رو تموم شده دیدم. 

 مي خواستم برم. بمیرم، ولي ...
 زد تو چشمام و گفت: زل
شم. اون - شته با علي، من نمي تونم باورت کنم. نمي دونم کدوم روتو قبول دا

که حاضددره دسددتم رو علي ملروري که به هیشددکي محم نمیده یا اون علي اي 
بب*و*سددده؟ این علي اي که داد مي زنه یا اوني که مهربونه و قربون صددددقه 

کدوم  که نگرانم میشددده؟  یا اوني  باي،  گه  که می  تو علي؟میره؟ این علي اي 
 کدومایي؟

نفس بلند کشیدم. ساغر هنوز پرسشگر نگام مي کرد. سرش رو کشیدم  چندتا
 تو ب*غ*لم، با اطمینان گفتم:

ن. همون علي هسددتم که مي میره برات، هموني که حاضددره غرورشددو به م-
خاطرت بشددکنه، همون علي اي که تو دوسددت داري. قسددم مي خورم دیگه 

 اذیتت نکنم، قول میدم ساغر، قول!
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 رو چنگ زد و گفت: بلوزم
 قول؟-
 قول شرف!-
 تا کي باهامي؟-
 تا ابد.-
 جلو هم چیز مي ایستي؟-
 مطمئن باش. جلوي همه چیز.-

 رو بلند کرد و گفت: سرش
 قول دادیا!-
 تا پاي جون وایسادم!-

 جون خندید و گفت: بي
 خوابم میاد!-

رو روي سرش مرتب کردم و کاپشنم رو تنش کردم. دستش رو گرفتم  روسریش
 و از بیمارستان بیرون رفتیم. من قول دادم، سر قولمم هستم! مرد و مردونه.

با سدداغر عقب نشددسددتیم. دسددتم رو دور شددونش حلقه کردم و گرفتم و  آ انس
 سرش رو به بازوم تکیه دادم. آروم گفتم:

 بهتري؟-
 گفت: یواش

 آره.-
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ست میگه یا نه؟ اینقدر یواش گفت که  از ستم بفهمم را صداش نمي تون لحن 
 شک داشتم گفته آره یا توهم منه؟

شدم. باز  صورتم شدش رو به رو  صورتش بردم و با قیافه ي مچاله  رو نزدیک 
 نگراني دلم رو چنگ زد.

 چي شده ساغر؟-
 رو گره کرد و روي قفسه ي سینش کوبید و گفت: دستش

 درد مي کنه. حس مي کنم زخم شده.-
 خودم فشردمش و گفتم: به
 اآلن برمي گردیم بیمارستان.-

 گفت: سریع
 ه گفت احتمال داره این دردا رو داشته باشم.نه. پرستار-

چشمامو بستم و سرش رو کشیدم تو ب*غ*لم. اصو بلد نبودم دلداري  کوفه
 بدم یا حتي حرفي بزنم که دردش کم بشه، فقط مي تونستم حرص بخورم.

خونه، با کلیدي که از اتاقش برداشته بودم در رو باز کردم و وارد حیاط  رسیدیم
شنگ رو به روم رو ببینم. نگاهم  شدیم. تازه سفید و ق ساختمان  ستم خوب  تون

رو از ساختمان گرفتم و به ساغر دوختم. با نگراني داشت نگام مي کرد، لبخند 
 زدم و دستش رو گرفتم و گفتم:

 من برم دیگه؟-
 زد و گفت: پلک

 نمیاي تو؟-
 نه دیگه، تو برو استراحت کن منم برم یه ذره بخوابم.-
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به خودم زحمت ندادم تا داخم سدداختمان همراهیش کنم. نمي خواسددتم  حتي
حاال که باهاش درباره ي آینده حرف زده بودم پررو جلوه کنم. وارد شددددن به 

 خونشون، اونم وقتي فقط من بودم و اون کار درستي نبود.
 پلک زد و لبخند بي جوني صورتش رو پوشوند. ساغر

 زنگ بزن، هر وقت بود، باشه؟ اگه احتیاج به کمک داشتي بهم-
 گفت: آروم

 باشه.-
 پیشونیش رو ب*و*سیدم و خواستم به سمت در برم که صدام زد: سریع

 علي؟-
 و گفتم: برگشتم

 جونم؟-
 رو از تنش در آورد و گفت: کاپشنم

 بپوشش، سرما مي خوري!-
 رو گرفتم و گفت: کاپشن

 بدو برو تو، منم میرم.-
ساختمان رفت، منم به طرف در رفتم و از خونه بیرون  ساغر خندید و به طرف 

سیدم خونوادش کجان.  ساغر نپر ستم تازه یادم اومد از  زدم، همین که در رو ب
 شب تنها تو این خونه ي بزر  نمي ترسید؟
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شیم شمارش رو گرفتم، بوق آ*ش*غ*ا*ل خورد. براي  گو شیدم و  رو بیرون ک
ست بلند کردم  سي د شد همون موقع تاک سي رد  شماره رو گرفتم. تاک و دوباره 
 صداي ساغر رو شنیدم.

 الو؟-
 فشار دادم و گفتم: چشمامو

 ساغري؟-
 جونم؟-
 بابات اینا کجان؟-

 کشید و گفت: آهي
 با ماهرخ رفته دبي.-

دلم مشددلول بد و بیراه گفتن به بي فکري باباش شدددم. چطور جرات مي  توي
 نها بذاره و بره؟کرد یه دختر رو ت

 شبا تنهایي؟-
 نه. دختر عموم میاد احتماال!-
 دیشب چرا نیومده بود؟-
 دیشب نمي دونست من تنهام.-
 ساغر؟-
 جانم؟-

 اومد رو لبم. لبخند
 بهتري؟-
 آره.-
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 دختر عموت کي میاد؟-
 شب!-
 استراحت کن. باشه؟-
 چشم!-
 آفرین دختر گم!-

 بگم فعو که یه چیزي یادم اومد. خواستم
 ساغر یه سواله چند وقته مي خوام بپرسم یادم میره!-

 و گفت: خندید
 بپرس!-
چرا اون روز توي پار. ماشین رو بردي تو کوچه؟ آخه هرچي فکر مي کنم به -

 نتیجه نمي رسم، اینجا تهرانه، ده سالي یه بار ملت همدیگه رو ...
 ادامه بدم که گفت: نذاشت

نزدیک همون پار. عموم یه مبم فروشددي داره که خودش هر از گاهي میاد -
 بهش سر مي زنه. ترسیدم.

 رو تا ته گرفتم! زبونم رو روي لبم کشیدم و گفتم: حرفش
 برو استراحت کن بعدا حرف مي زنیم راجع بهش!-

 ثانیه سکوت شد، صداي خش خش مي اومد. چند
 علي؟-
 م؟جون-
 دیشب اذیتت کردم ببخشید!-

http://www.roman4u.ir/


 175 به رنگ آبانحریری 

از این همه مهربونیش گرفته شد. من بودم که اذیتش کرده بودم نه اون منو.  قلبم
 بوفاصله گفتم:

کارا نکني. - گه از این  بده دی عذرت خواهي کنم. بهم قول  ید م با من از تو 
 باشه؟

 باشه!-
 پس تا بعد!-
 فعو!-

شیم ستم  گو شده بود، نمي تون سنگین  شدت  سرم به  شتم.  رو توي جیبم گذا
ست بلند کردم و  شد د شین بعدي اي که رد مي  شمامو باز نگه دارم براي ما چ

 آدرس خونه رو دادم.
شب  همین شدن و پرسیدن دی سرم هوار  سجاد و هاتا روي  که رسیدم خونه 

 کجا بودم؟
 گفتم: عصبي

 کجام یه زنگ مي زدید مي پرسیدید! اگه دلتون مي خواست بدونید-
اخوقم سددگیه، سددکوت کردن. منم رخت خوابم رو پهن کردم و ولو  فهمیدن

سم تا از ذهنم بیرون نرفته.  صمیم گرفتم بنوی شدم توش ولي قبم از خوابیدن ت
 بنویسم تا باز از این حماقتا نکنم. یکي داشت به خاطر من خر، جون مي داد.

 پم میشه. مي خوام بخوام. روز بخیر. چشمام داره پم دیگه
**** 

رفیعي روي صندلي کارش نشست. زل زد به نتیجه ي بازجویي ها، کم  سرگرد
کم باید پرونده ي گروه کرکس رو بسددته اعوم مي کرد. گروهي که سدده سددال 
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وقتش رو گرفته بودن و درنهایت با کمک دوسددتي که سددال ها بود ازش خبري 
 رین اعداي گروه رو هم شناسایي و دستگیر کنه.نداشت تونسته بود آخ

سعي کرد  آهي ست و  شو ب شما شونیش کرد. چ ستش رو تکیه گاه پی شید و د ک
 ذهنش رو منحرف کنه.

سي که مثم برادر براش عزیز  واقعا سر ک ست به هم ست بود که مي تون خیلي پ
 بود نظر داشته باشه.

 ران اومده بود، وقتي سعيرو پر صدا روي دستش فوت کرد. وقتي از ته نفسش
 کرده بود باهاش رو در رو نشه، یعني دلیلي براي فکر کردن بهش نبود!

به خاطرش  نه باید فکر مي کرد، سددداغر مال علي بود. کسددي بود که علي  ن
ریسدک کرده بود. چشدماشدو محکم تر روي هم فشدار داد. از ته دل آرزو کرد 

شد، اگ شاید اگه علي خوب مي  شه.  شد علي اي علي خوب ب ه مطمئن مي 
 هست ... دستاش رو دو طرف سرش گذاشت و غرید:

خیلي پستي، خیلي پستي که به یه زن شوهر دار فکر مي کني، فراموشش کن! -
 تو باید فراموشش کني!

 فراموش مي کرد؟ مگه امکانش بود؟ باید
پر کشید به روزاي قدیم، روزایي که مدت ها بود فراموششون کرده بود.  فکرش

سته بود ازشون به عنوان  سرگرد خوا ستگي بودن و  روزهایي که یادآور اولین دلب
وابسددتگي یاد کنه. روزایي که خیلي وقت بود انکارشددون مي کرد. اینقدر این 

سي روزي دلبسته ک یه هانکار رو تکرار کرده بود که خودشم شک داشت به اینک
 بوده باشه!

http://www.roman4u.ir/


 177 به رنگ آبانحریری 

 افکارش پوزخند زد و براي ده هزارمین بار زمزمه کرد: به
 من وابستش بودم، نه دلبستش!-

داشت انکار مي کرد. باز داشت منکر دوست داشتنش مي شد! باز داشت  باز
 فکر مي کرد عشق و عاشقي از شخصیت سرد و یخیش به دوره!

اینبار به روي تمام انکاراتش خندید. هنوز ته تبدیم به خنده شددد!  پوزخندش
دلش باور داشت یه روزي، یه روزي که امروز مي تونست بگه بیست سال قبله! 
شت  شق بود، همون وقتي که تازه پ سالش بود، عا همون روزایي که فقط پانزده 

ومده به جوش ا اتشلبش سبز شده بود، همون روزا بود که دلبسته بود! احساس
شه! ولي اون با همه ي بچگیش بود. همه  مي گفتن زودگذره، مي گذره تموم می

شد  شت عمق عوقش رو، عوقه اي که بعدها وقتي رفت، وقتي تبدیم  باور دا
سعي کرده  سي که  شه! ح به یه رویا بارها آرزو کرده بود که یه حس زودگذر با

ود. ها هنوز جون داشددت گرم ب سددالبود به خودش بفهمونه زودگذره، بعد از 
هنوز مي تونست از پا درش بیاره! مي تونست عامم سردرد بشه، حسي که فکر 
مي کرد فراموش شددده، هنوز مي تونسددت جون بگیره، مي تونسددت با دیدن یه 
ساتش رو به جوش بیاره، دلش رو بلرزونه.  سا شبیه اون نگاه، اح ست  نگاه، در

ن ي! یه پوست روشدوتا تیله ي براق قهوه ا شقهنوز مي تونست عاشق باشه! عا
 و رنگي که به شدت پریده بود!

گرمایي رو ته دلش حس مي کرد، اینقدر این گرما قدرت داشت که بهش  هنوز
شوهرش و به دنیا  شدن  شوهر دار، زني که انتظار بیدار  اجازه مي داد به یه زن 
اومدن بچش رو مي کشددید، زني که به شدددت ازش متنفر بود و این تنفر رو تو 
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کنه! آره. این  نگاه براق قهوه ایش مي ریخت و از ابرازش ابایي نداشدددت، فکر
 گرما این قدرت رو بهش مي داد که فکرش به سمت همچین زني کشیده بشه!

کوبیده شدن چکمه روي زمین رشته ي افکارش رو پاره کرد. چشماشو  صداي
سرگرد  شد همون  ساده بود! باز  سربازي که رو به روش وای باز کرد و زل زد به 

احساسات نداره. غافم از  رفیعي سخت و جدي! مردي که خیلیا فکر مي کردن
 اینکه ...

شي  با سبوند. گو شش چ شي رو به گو ترس دکمه ي برقراري تماس رو زد. گو
اي که عطر نفس هاي علي رو مي داد. مي تونسددت داغ دسددتاش رو روي بدنه 

 ي گوشي احساس کنه.
 الو؟-

 شنگولي از پشت خط به گوش رسید: صداي
 به! سوم زن داداش.-

شماش  ساغر سعي مي کرد چ صدایي که  شار داد و با  رو محکم روي هم ف
 نلرزه گفت:

 سوم آقا سجاد. خوبید؟ سوله جون چطورن؟-
 سرحال سجاد رو شنید: صداي

من خوبم، سوله هم خوبه! دلتنگ شماست. علي چطوره؟ نمیاین پیش ما؟ -
 ها!بابا این زن من فردا چاق و چله میشه نمي تونه ازتون پذیرایي کنه 

شار داد و  ساغر سوختن ف شک مي  شماش رو که از هجوم ا شتاش چ با انگ
 گفت:
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 میایم آقا سجاد، میایم مزاحمتون مي شیم!-
نداد. به سددوالش درباره ي حال علي جواب نداد. منتظر شددد سددجاد  جواب

 چیزي بگه!
 ساغرخانوم؟ خواهري خوبي؟-

نه. منتظر مدردي ک هاش ه با گه خوبي؟ یکي  که  بود یکي ب نه! یکي  ماهرخ 
صدایي  صورتش بچکه، با  شکش روي  شت ا شه. گذا علي براش در الویت با

 که از همیشه آروم تر بود گفت:
 علي بیمارستانه.-

 ثانیه پشت خط سکوت شد و بعد صداي لرزون سجاد رو شنید: چند
 اتفاقي افتاده؟ مشکم چیه؟-

ي یشه همه چیز براي ما روبگه نه، مگه اتفاقیم ممکنه بیفته؟ اصو هم خواست
روال بوده، مشکلي نداشتیم که. اصو دنیا که همش باهامون سازگار بوده، ولي 

 به جاي البه گفت:
 علي ...-

بگه تو کماست، خواست بگه دو هفته ست نگاه قشنگش رو ندیدم،  خواست
صدام نزده، میم مالکیت به  ست علي  شنیدم، دو هفته  صداي مهربونش رو ن

سم صبر کن، به مني که اگه آخر ا ست بگه دکتر بهم میگه  ضافه نکرده. خوا م ا
صبر کن! ول ستم تحمم کنم میگه  ساعت کم محلم مي کرد نمي تون  يعلي یه 

 باز اشکاش قدرتمندتر شدن.
 بي قرار سجاد رو شنید: صداي

 زن داداش؟ تو رو خدا حرف بزن. چي شده؟-
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 هقش شدیدتر شد. چي باید مي گفت. هق
 سجاد هر لحظه نگران تر مي شد: صداي

 من و سوله میایم تهران، فقط اسم بیمارستان رو بگو!-
آهي کشید و زیر لب اسم رو زمزمه کرد. تعارف معني نداشت، خودش  ساغر

ستاي  صا اگه اونا دو صو شت. مخ دور چندتا دلداري دهنده نیاز دا هم به ح
سش رو فوت ک سوله بودن. نف سجاد و  شي رو قطع کرد. خوبي مثم  رد و گو

شتن و باهاش  سش دا سایي که دو ست. بودن تو جمع ک حس مي کرد تنها نی
 مي کردن آرومش مي کرد. ديهمدر
**** 

سجاد بي قرار توي  ساغر شده بود و گریه مي کرد.  سوله مچاله  تو ب*غ*ل 
 اتاق راه مي رفت و توي موهاش دست مي کشید.

 بشن؟مگه نگفته بودن همه جوره مراق-
 اشک هاشو پا. کرد ولي چه فایده؟ دوباره صورتش خیس شد. ساغر

 نامردا، حرفشون حرف نبود.-
 نالید: سوله

 تو رو خدا گریه نکن. به خاطر بچت.-
 :نالید

سددوله، اگه علي خوب نشدده، من این بچه رو هم نمي خوام. نمي خوام بچم -
... 
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رو محکم گاز گرفت. سددوله هم داشددت گریه مي کرد. همدردي مي  زبونش
 کرد با زن بهترین دوست شوهرش.

 هم به جمعشون پیوست رو به سجاد گفت: ماهرخ
 چرا خودتون رو تو زحمت انداختین؟ با این وضعیت خانومت!-

سوله. خودش رو از ب*غ*لش  نگاه سته ي  شکم برج شد رو  شیده  ساغر ک
ادش نبود یه زن حامله رو محکم ب*غ*ل گرفته. اگه علي بود بیرون کشددید، ی

 مي گفت جاي بچه تنگ شد!
 جواب داد: سجاد

 وظیفمونه، کاش مي تونستیم کاري بکنیم.-
ساغر دوست داشت به ماهرخ بگه حدورشون خیلیم خوبه، حداقم مي  ولي

 دونم تنها نیستم.
 سید:همون سوالي رو که ساغر ازش فراري بود پر سوله

 خانوادش مي دونن؟-
 دوباره به هم ریخت. ساغر

 نه! دعا کن حاال حاالها نفهمن!-
سر  سجاد ستي به  سوله د شید،  سا تکون داد. ماهرخ آه ک سري از روي تا

 ساغر کشید و اشک هاي ساغر قدرت بیشتري گرفتن.
 بدي جمع رو فرا گرفت، سوله از روي تخت ساغر بلند شد و گفت: سکوت

 و استراحت کن من و سجاد دوباره میایم!ت-
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سفارش کرد اگر کاري بود  ساغري سجاد بعد از اینکه کلي  سري تکون داد و 
خبرش کنند از بیمارسددتان بیرون رفت. دوباره سدداغر موند و ماهرخ و دفترچه 

 خاطرات علي که هنوز کامم خونده نشده بود.
**** 

بان تا براي جفتمون بلیط بخره.  قر فت  یم کردیم و معین ر غدیر رو تعط تا 
ساغر ولي خیلي بهانه  شحال بودم که بعد از مدت ها میرم دیدن خونواده.  خو
گیري مي کنه. از روزي که گفتم یه ده روزي میرم خونه و میام بسددداط گریه و 

ی قه ي ز مه ي این برخورداش از روي عو مه. مي دونم ه اده، مي زاریش فراه
سهمي دارن، از مهر  شم ولي خب خونوادمم  دونم اگه برم خودمم دلتنگش می
شم، مامانم که دلتنگمه، هر  شونم، منم دلتنگ اونا نبا شون. دلتنگ تا اآلن ندیدم

 شب زنگ مي زنه و کلي گریه زاري مي کنه، طاقت ندارم،
خط  نوادمسدداغرم توضددیح دادم که نباید توقع داشددته باشدده به کم دور خو براي

 بکشم.
 گفت: سریع

 من نگفتم خط بگیر، میگم دلم تنگ میشه! زود بیا.-
شي و رو مود اذیت کردن  خندیدم شت با و ب*غ*لش کردم، خیلي بده کرم دا

 باشي! همینجور که دستم دور شونش بود و سرش روي بازوم گفتم:
 مي دونستي من براي مامانم مي میرم؟-

وري گفتم تا حسددودیش برانگیخته بشددده! خندید و دروغ نگفتم، ولي ط البته
 گفت:
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 کیه که عاشق مامانش نباشه؟-
 خواهرمم خیلي دوست دارم!-
داي خونواده - شم! کو اع شته با ست خواهر یا برادر دا شه دلم مي خوا همی

 عزیزن و دوست داشتني!
یاد ببینه چه عروس  یعني باید ب با این جواباش فکم رفت رو کفشددم، مامانم 

 فهمیده اي براش پسندیدم. دختر اینقدر مهربون و فهمیده؟
 علي؟-
 جانم؟-
 دلم تنگ میشه، کاش مامان بابات همین جا بودن.-

 کشیدم و گفتم: آهي
 منم دلم واست تنگ میشه.-
 مراقب خودت هستي؟-
 آره عزیزم.-
 واسم سوغاتیم میاري؟-

 و گفتم: خندیدم
 جرات دارم نیارم؟-

 رو از روي شونم برداشت و چشماشو گرد کرد. سرش
 نیاري که مي کشمت!-

 رو بین انگشتام گرفتم و فشار دادم و گفتم: دماغش
 بي علي میشي که!-

 بازي داد و با حرص کوبید به بازوم و گفت: دماغشو
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 زبونت الي در!-
 رو گاز گرفتم و با ادا و اصول گفتم: لبم

 زبونت و گاز بگیر!-
 حالت با مزه اي زبونش رو بین دندوناش فشار داد و گفت: با
 علي؟-
 بله؟-
 یه حسي داره اذیتم مي کنه.-

 گرفتم و گفتم: دستاشو
 نبینم چیزي ساغرم رو اذیت کنه!-

 با جدیت از دستم بیرون کشید و گفت: دستاشو
 مي ترسم علي. مي ترسم.-

 نمي اومد.توي هم کشیدم، از ترساش اصو خوشم  اخمامو
 از چي؟-
 از اینکه ...-

 سرش رو انداخت پایین شرون به بازي با انگشتاش کرد و گفت: باز
 از اینکه ... اینکه تو ...-

رو بلند کرد و زل زد تو چشددمام، باز داشددت اشددک حلقه مي زد تو  سددرش
 چشماي قشنگش. طاقت نیاوردم و سرش رو کشیدم تو ب*غ*لم و گفتم:

 ساغر، بلض مي کني چرا؟حرف بزن -
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رو فرسددتاد زیر کاپشددنم و دور کمرم حلقه کرد، انگاري پناه آورد تو  دسددتش
ساش مي خورد به پیراهن یه الي مردونم  ب*غ*لم و همین طوري که گرمي نف

 گفت:
 مي ترسم به خاطر اینکه من خودکشي کردم برگشته باشي!-

 و با تحکم گفتم: محکم فشار دادم، یه ناله ي ضعیا کرد بازوهاشو
من دوسدددت دارم. اینو تو کلت فرو کن! دلیم رفتنم رو هم گفتم، اآلنم عین -

سدددگ پشددیمونم از حرفایي که پاي تلفن زدم، معذرت خواهیم کردیم، دیگه 
 نبینم به عوقم شک کني.

تا تو  از به گردنم، تکونش دادم  یدمش، زل زده بود  تو ب*غ*لم بیرون کشدد
زد تو چشددمام، ته اون نگاه قهوه اي و چشددماي قرمز یه  چشددمام نگاه کنه، زل

 حس اطمینان موج مي زد.
 مفهومه ساغر؟-

لت  سددر حا یاورد.  به زبون م ید  با کافي نبود.  تکون داد، یعني آره. ولي این 
 نگاهش و حرکت سرش کافي نبود، باید صداش هم اعوم اطمینان مي کرد.

 آره!-
 و دوباره ب*غ*لش کردم. خندیدم

 آفرین مورچه!-
 ب*غ*لم کرد و گفت: ساغرم

 مورچه رو دوس دارم!-
به  حاال نداره  که از عویقش حرف زده بود، وقتش بود بپرسددم چرا دوسدددت 

 ابروش دست بزنم؟ فکرم رو به زبون آوردم. سکوت کرد.
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 خودم جداش کردم و گفتم: از
 ساغر؟-

رو تو دهنش کشددید، سددرش رو پایین انداخت و دوباره یه قطره اشددک از  لبش
 توي چشمش پایین افتاد. با عجله دستم رو جلو بردم اشکش رو پا. کردم.

 گریه نکن. ساغر؟ اصو نمي خوام بگي. تو فقط گریه نکن.-
 رو بلند کرد، نو. بینیش قرمز شده بود. با غصه گفت: سرش

 ت منو مي بینه ...پسر عموم. اون هر وق-
شار دادم که  یهو شید، فکم رو محکم روي هم ف شت گردنم تیر ک حس کردم پ

 داد نکشم، عوضي کثافت. به چه حقي به ساغر من دست میزد؟
حرفش رو خورد. داشتم رواني مي شدم، یه حسي بهم مي گفت چیزاي  ساغر

ستم رو بین موهام فرستادم و  صبي د ست. ع شون ه شدیگه اي هم بین دم بلند 
 وایسادم. ساغر هم بلند شد کنارم وایساد، دستم رو گرفت و نالید:

 علي؟-
 دیگه چي؟-

 نگام کرد. غریدم: متعجب
 دیگه چي ساغر؟ دیگه چیکار مي کنه اون ل*ج*ن؟-

 چشماشو روي هم فشار داد و مطمئن گفت: ساغر
 همین علي، باور کن!-

سته بود، یه حس بدبیني.  نمي ش شتنا. تو دلم ن ستم باور کنم، یه حس وح تون
 حس مي کردم ساغر داره یه چیزي رو قایم مي کنه.
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 مطمئني ساغر؟-
 رو فشار داد. دستم

 آره علي.-
 رو محکم فشار دادم، قیافش مچاله شد و آروم ناله کرد: دستش

 آي.-
 دروغ نگفتي.-
 علي بدبین شدي!-

 ول کردم و سریع گفتم: رو دستش
 ببخشید.-

 تو ب*غ*لم و گفت: پرید
 من دروغ گو نیستم!-

 کمرش دست کشیدم و گفتم: روي
 مي دونم.-
 باورم داري علي؟-
 آره.-
 دستم درد گرفت.-

 بستم، اذیتش مي کردم چرا؟ چشمامو
 بمیرم الهي.-

 رو فرستاد بین انگشتام و گفت: دستش
 نده، مخصوصا این دستم. بچه بودم شکسته!دستم رو فشار -
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به انگشتاي قرمزش انداختم، سرد بودن. بین دستام تکونشون دادم و به  نگاهي
 لبم نزدیک کردم و گفتم:

 هددددا.-
 خندید، منم خندیدم و گفتم: ساغر

 خیلي بدم نه؟-
 خنده گفت: با
 خیلي!-
 هروقت بد بودم تنبیهم کن!-

 و گفت: خندید
 باهات قهر مي کنم!-

شده بودم.  سرم شیفته این دماغ ریزه میزه ي نو. قرمز  رو جلو بردم، عجیب 
 محکم گازش گرفتم و گفتم:

 نه دیگه در اون حد!-
ستاد توي  با شت کم جونش رو فر شار داد و م ست آزداش نو. بینیش رو ف د

 سینم و گفت:
 منم دلم مي خواد گاز بگیرم ولي ...-
 ولي چي؟-

 سریع گفت: ساغر
 هیچي!-
 نه دیگه! بگو!-
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 غش خندید. غش
 نمیگم! این مجازات اینکه دستم رو فشار دادي!-

شتامو ست یا نه! حاال  انگ ستم قلقلکي ه شکمش هم دادم. نمي دون سمت  به 
امتحانش ضرر نداشت، هرچند ساغر شش الیه لباس تنش بود ولي منم استاد 

 قلقلک دادن بودم.
 به شکمش نرسیده شش متر پرید عقب و گفت: انگشتام

 چیکار مي کني!-
نوبت من بود غش غش بخندم. یه قدم برداشددتم سددمتش. شددرون کرد به  حاال

شک مي کردن.  صحت عقلمون  دویدن. خوبه پار. خلوت بود وگرنه همه به 
سرم رو  سر ب*غ*لش کردم و  شت  سیدم و گرفتمش، از پ ست بهش ر با یه ج

 گوشش و گفتم:فرستادم نزدیک 
 میگي یا قلقلک! -

 رو رو گوشش کشید و گفت: دستش
 ووي. لرزم گرفت. مجبوري دم گوشم حرف بزني؟-

 و گفتم: خندیدم
 نقطه ضعفاتو اینقدر سریع رو نکن خانومي!-

 رو تو کشمم کوبید و گفت: آرنجشو
 زشته علي، ولم کن.-

شت.  بین سي بهمون دید ندا براي همین با خیال راحت دوتا درخت بودیم و ک
 گفتم:

 کسي نمي بینه! میگي حرفتو یا همین جا قلقلکت بدم؟-
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ب*غ*لم بیرون اومد و از رو به رو ب*غ*لم کرد، تنگ تر ب*غ*لش گرفتم  از
 و ساغر گفت:

 دوس دارم بازوتو گاز بگیرم!-
 و گفتم: خندیدم

 در بیارم کاپشنمو؟-
 کشید و گفت: عقب

 وا!-
 ندارم آرزویي به دلت بمونه!دوس -

 هاش سرخ شدن و گفت: گونه
 بي خیال علي!-

کاپشددنم رو بیرون کشددیدم. اون روز پلیور و شددش ال لباس تنم نبود. با  سددریع
 بازوم فیگور گرفتم و گفتم:

 بیا گاز بگیر!-
 و گفت: خندید

 بي خیال، بپوش تا سرما نخوردي!-
 قلقلکت بدم؟-

 رو به نشونه ي نه تکون داد و گفت: سرش
 دلم نمیاد که!-
 اآلن گفتي دلت مي خواد.-
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شت ستم و  نذا شمامو ب سوند به بازوم، چ سرش رو ر سریع  شه.  حرفم تموم ب
منتظر سددوزش شدددم ولي یه گرمي و لطافت گذرا رو حس کردم، قلبم تند مي 

 زد! از این همه لطافت به وجد اومده بود!
 م رو ب*و*سیده بود.روي بازو ساغر

 بپوش علي، اآلن سرما مي خوري!-
بازیاي خودم  از یاد وحشددي  به درد اومد،  این همه مهربوني و مویمتش دلم 

سیده بود.  افتادم. من دماغش رو گاز گرفته بودم و اون به جاش بازوم رو ب*و*
 خا. بر سر وحشیم کنن!

تو ب*غ*لم و  جمع شددد تو چشددمام ولي کنترلشددون کردم، کشددیدمش اشددک
شردمش.  شتم تو ب*غ*لم ف سرش، تا جایي که توان دا سبوندم به  چونه رو چ
شیم، از  شتم توي هم حم ب ست دا شیم. دو شد یکي ب ست مي  دلم مي خوا
حالت دو جسدم خارج شدیم ولي قسدمت بود دو جسدم و یه روح بمونیم! تازه 

 دوسش دارم، چقدر زیاد! چقدرداشتم مي فهمیدم 
شونیش تا ترمین ساغر صدمین بار ب*غ*لش کردم و پی ال همراهم اومد، براي 

سختمه ازت جدا  شه،  ستم بگم دلم تنگ می سیدم ولي کومي نتون رو ب*و*
صو! یعني  ساغر من باش! ا شته باش. مراقب  ستم هواي خودتو دا شم، من نی ب

 نشد، زبونم نچرخید. از بس بخش احساسي ملزم تنبله!
لي چه خوب که فرصتي شد بیام اهواز، از اون هر چند دوري سخته و بگذریم،

بهتر چه خوب که دفترم رو با خودم آوردم، همین ده دقیقه قبم با سدداغر حرف 
زدم، صددداش بدجوري گرفته بود، سددرما خورده. خیلي ناراحت شدددم و البته 

رومش آ مدلتنگ تر. پاي تلفن همش از دلتنگیش مي گفت و من سعي مي کرد
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این زبون نیم مثقالي نمي چرخه بگم دل منم تنگ شدددده! کنم، نمي دونم چرا 
کم کم دارم به این نتیجه مي رسم من آدم ملروري نیستم، بخش عاطفي ملزم 
سات کنم، همین باعي  سا ساغر ابراز اح صو نمي تونم پا به پاي  مي لنگه! ا
سردم، حتي چند باري بهم گفته یه مدت از هم  دي وقتا فکر کنه من  شده بع

یم تا بتونم احساسات واقعیم رو بسنجم! با دلم که رودربایسي ندارم، جدا باش
صب نمي چرخه.  سش دارم ولي این زبون الم سش دارم، خیلي خیلیم دو دو

 حس مي کنم قیافم خیلي مدحک میشه وقتي دارم قربون صدقه میرم.
بتونم با خودم کنار بیام احسدداسددات خرج کنم، دغدغه ي اصددلي رابطمون  اگه

 ه.حم میش
 این حرفا که بگذریم مي رسیم به حال و احوال اهم خونه! از

که مثم همیشه ساکت و آرومه، از توي عینک نسبتا ته استکانیش با محبت  بابا
نگام مي کنه و لبخند مي زنه! ناسددومتي پسددر این پدرم، اگه از این آقا ذره اي 

ساغر منمحبت کومي دیدید، از منم مي بینید! البته امیدوارم این شه،   طوري ن
 دریاي محبته،  *ن*ا*ه داره تو کمبود محبت دست و پا بزنه!

از شدت خوشحالي گریه مي کرد، یه ده دقیقه اي تو ب*غ*لم گریه کرد  مامان
و از دلتنگیاش گفت، توي این چهار سال نتونسته با دلتنگیاش کنار بیاد، اصو 

ه ف حالیش نیس که! تنگ که میشبه نظرم با دلتنگي نمیشه کنار اومد، دله، حر
سدداغرم. بدجور  نگاسددیرت مي کنه، کوفت مي کنه، مثم حال اآلن من! دلت

 دلتنگشم.
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که مثم همیشدده محبتش رو خرکي بروز داد! یه پس گردني نثارم کرد که  عادلم
شي بازي در میاري! وقتي  شد! بعد ملت به من میگن چرا وح گردنم ر  به ر  
شي گري هایي از  ستاد جلیم القدري مثم عادل آموزش دیدم وح در ا در مح

 ستن،یجمله پس گردني، سیبیم آتشي، مشت و مال، اصو چیزهایي عجیبي ن
 هستن؟

صا از  عطیه شخ هم که تا منو دید کلي ب*و*س و ب*غ*ل نثارم کرد، بعدم م
ترس مشرف شد سر درس و مشقش، هي هم میاد اشکال ریاضي مي پرسه و 
من هر لحظه بیشتر به شاگرداي تهرانم امیدوار میشم. خیلي تو ریاضي خنگه، 

 خیلي!
ضیش به من من ستعداد ریا و عادل نرفته؟ چرا واقعا؟  موندم این چرا یه ذره از ا

شون  براي عید قربان رفتیم خواسدتگاري مونا خانوم و بعله ي خوشدگلي رو از
گرفتیم، من موندم این عادل چطوري دختره رو راضددي کرده، آخه خیلي ناامید 

روش بعله گرفتن  همیدنبود. از اون جایي که مي دونم نم پس نمیده، آرزوي ف
 رو باید به گور ببرم.

نامزدي و عقد رو هم گذاشددتن واسدده عید غدیر. همه ي اینا از پا قدم  ممراسدد
خوِب منه. مامان جانمون فرمودند بریم کت و شددلوار بخریم. من اینقدر از 
کت شلوار پوشیدن بدم میاد که حد نداره! آدم یه بار باید کت شلوار بپوشه اونم 

م کت شددلوار شددب دامادیشدده! به من باشدده حتي واسدده خواسددتگاریم نمي خوا
 بپوشم، ولي وقتي مامان میگه برید کت شلوار بخرید، یعني حرف نباشه!

پس فردا بریم دنبال کت شددلوار و براي اولین بار به این لباس پلوخوري  قراره
 مزین بشیم!



wWw.Roman4u.iR  194 

 

مي خوام برم حموم، بعد از ظهرم مهمون داریم، خاله زینت و خونوادش  اآلنم
 میان خونمون.

 قشنگ از طرف ساغر دریافت کردم، نوشته:یه پیام  راستي
 افتاده گفت: گر چه بسي زیستم ساحم»

 نه معلوم شد آه که من کیستم. هیچ
 ز خود رفته اي، تیز خرامید و گفت: موج

 «اگر مي روم گر نروم نیستم. هستم
بگم معني دقیقي از این پیام نفهمیدم دروغ نیسددت. یکي نیسددت بگه من  اگه

ادبیاتم ضعیفه، نمرم به زور ده مي شده! ولي خداییش از شعره خوشم اومد، به 
دلم نشددسددت. بوفاصددله یه پیام بلند باال که متناسددب با پسددند خودمه براش 

 فرستادم.
 از غم هایت روزي صدبار مشتق بگیري اگر»
 ام بگیري nاب ریشه ي اضطر از
 از ترس هایت بي نهایت حد بگیري و

 خواهي دید که مجمون غم هایت به صفر میم مي کند آنگاه
 لیمیت امید در قلبت بي نهایت مي شود و

 نتوانستي بر مصائب چیره شوي اگر
 تواني به تعداد دلخواه از هوپیتال استفاده کني مي
 از آنها حد گرفتي و حد آن مبهم شد اگر

 استفاده از هم ارزي مي تواني آن را رفع ابهام کني با

http://www.roman4u.ir/


 195 به رنگ آبانحریری 

 در اندیشه ات نسبت به مسئله ي کاملي مزاحمت احساس کردي اگر
 ات را به جزء صحیح ببر اندیشه

 ناخالصي هاي ذهنت را ببرد تا
 ذهني بدون تشویش به تو تحویم دهد و

 شادي ها قرار بده ات را میان اندیشه
 بنا به قدیه ي فشار روح تو نیز به شادي مطلق برسد تا

 در جزیي از زندگیه ات ناپیوستگي احساس کردي اگر
 تواني آن را به ناپیوستگي رفع شدني تبدیم کني مي

براي مشاهده موفقیت هایت مي توان مجمون شادي هایت را با استفاده از  پس
 انتگرال محاسبه کني

توان از شادي و امید زندگي دنباله هایي بسازي که حد آن هم گرا به زندگي  مي
 روشني باشد

اگر در این طریق به راسددتي ایمانت شددک کردي تا درسددتي آن شددک ها را با  و
 برهان خلا نقض کن

صیت مثبت  عوامم شخ صیت را به زیر قدر مطلق ببر بگذار به تو  شخ منفي 
 دهد

گذار روح تو مانند مجموعه اي باشدددد که باالترین روحت انتگرال بگیر ب از
 «کران آن خدا باشد.

**** 
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از یادآوري خاطرات اون روزها لبخند زد. چقدر دوري از علي سددخت  سدداغر
یده بود چرا  که پرسدد یه کرده بود و در جواب علي  قدر اون روزها گر بود. چ

 صدات گرفته ست، گفته بود سرما خوردم.
عطیلي داشددت و چقدر براي این تعطیوت با علي برنامه روزا خودش هم ت اون

 ریخته بود، غافم از اینکه شاید علي بخواد بره خونه، دیداري تازه کنه.
شنگ، پر  با شد! یه حس ق یادآوري پیام علي حس همون روز تو وجودش زنده 

از غافلگیري و هیجان! توقع داشددت علي هم یه بیت شددعر، یا حداقم یه پیام 
نه قا به بهترین نحو بهش فهمونده بود تو مصددرف  عاشدد ته ولي علي  بفرسدد

 احساسات دقیق و حسابگره!
 دوباره دفتر رو باز کرد و گفت: ساغر

 یادش بخیر، چقدر سرد بودي باهام!-
 شرون به خوندن کرد. دوباره
**** 
وقته نشددده بنویسددم، یعني اینقدر درگیري داشددتم و کار سددرم ریخته که  خیلي

 نتونم بیام سراغ دفترم.
ستم و منتظرم گم  اآلنم ش شین ن شي تو ما سم، جلوي گم فرو که دارم مي نوی

شلوغه، خودمون  سِر ما  شه، اینقدر  شمون داره داماد می شه! دادا زدنش تموم ب
 بخوایم داماد بشیم چي میشه؟

این مادر گرامي گفتم واسددده عقد ماشددین گم نمي زنن به خرجش  به هرچي
 نرفت ولي خب، فرصتي شد تا من دست به قلم بشم.
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ي گفتن از روزاي گذشددته رو ندارم چون همش رفت و آمد، شددلوغ  حوصددله
ساط خاله بازي  سرمون ریخته بود، مامان جانمونم ب پلوغي بود. این همه کار 

 مهمون داشتیم یا خونه ي یکي مهمون بودیم. راه انداخته بودن، هر شب یا
 که مراسم عقد کنون داداشیمونه! ما هم به کت شلوار مزین شدیم! امروزم

ساده، با یه پیراهن مردونه ي  یه ساده ي  شکي.  شلوار خریدم، م ست کت  د
سددفید. خودمون از دیدن خودمون کیا کردیم، بماند مامان جانمون چقدر 

بار اسددپند دود کرد. آقاي پدر طبق معمول با لبخند  قربون صدددقه رفت و چند
 نظاره گر بود و عطیه کلي ذوق مر ، به خاطر داشتن داداشي دخترکش!

اعتماد به نفسددم با تعریفایي که ازم میشددده، روز به روز باالتر میره.  حقیقتش
شب که نمي  ساتمونم باالتر مي رفت، آخه دی سا ضریب خرج کردن اح کاش 

 دونید چي شد!
ساغر  از سته بودم که تلفن زنگ خورد،  سرم ریخته بود، خ این همه کاري که 

بود. هنوز صداش گرفته بود. کوفه شدم بس که هربار زنگ زد و هربار صداش 
 گرفته تر از دفعه قبم بود.

 حرص گفتم: با
 خوب نشدي هنوز؟ نرفتي دکتر؟-

 گفت: یواش
 نه!-
 حرص گفتم: با
 ي! منم اینقدر حرص نخورم!خب برو دکتر خوب بش-
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صداي رنجورتو ندارم، ولي  خدا شنیدن  شاهده منظورم این بود که من طاقت 
 خا. بر سر بي عرضم که همیشه بدترین کلمه ها رو بکار مي برم!

 ثانیه سکوت شد و گفت: چند
 ببخشید دیگه زنگ نمي زنم بهتون!-

 تلفن رو قطع کرد. بعد
سر االغ این  درجا شونیم. آخه پ ستم و یکي محکم کوبوندم تو پی ش سر جام ن

 چه طرز حرف زدنه؟
 اش رو گرفتم، رد تماس داد. چند بار گرفتم، همش رد تماس بود. شماره

 دادم: پیام
 «من قهر کرده؟ ساغرِ »

 نداد. دوباره نوشتم: جواب
 «من؟ داره غصه مي خوره ها! نمي خواي جواب بدي مورچه ي علي»

 شماره اش رو گرفتم، این دفعه جواب داد. باز
 از اینکه عقلم بخواد بهم فرمون بده تو حرف زدن گند بزنم گفتم: قبم

الهي من قربونت برم، خب دلم مي گیره وقتي صدددات اینطوریه. برو دکتر تا -
 منم خیالم راحت بشه!

 حرص گفت: با
 حس مي کنم مزاحمم.منظورتون رو خیلي بد بیان مي کنید! هي -
 مشت محکم تر رونه ي پیشونیم کردم و گفتم: یه
 ببخش منو.-
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 کردم. اعتراف
 ببین. ساغر من تا حاال با هیچ دختري رابطه نداشتم.-

 گفت: سریع
 نه که من با پسرا رابطه داشتم!-

 کردم و گفتم: پوفي
شتر بهت - شمام بی شتي، از چ ست تو رابطه دا  اعتماد دارم وليمن منظورم نی

ست  ست که دو ستم. دلیم حرفام این نی سات بلد نی سا ساغر من ابراز اح ببین 
ندارم یا به اجبار کنارتم، دلیلش اینه که نمي تونم احساسات واقعیم رو تو کوم 

 بگنجونم. ببین، متوجهي چي میگم؟
 اوهوم!-
 این اوهوم گفتنش خیلي خوشم مي اومد، خندیدم و گفتم: از
  منو مي بخشي؟حاال-
 آره!-

 ثانیه مکي کردم و بعد گفتم: چند
 خیلي دوست دارم!-

 و گفت: خندید
 سخت بود گفتنش؟-

 خندیدم: منم
 خیلي!-

 گفت: راحت
 منم دوست دارم!-
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 کي میري دکتر؟-
 کشید و گفت: آهي

 میرم! قول.-
 قول؟-
 تا تو بیاي خوب شدم. قوِل قول!-

 .خندیدم
 مورچه ي من.آفرین -
 علي؟-
 جونم؟-
 من خوابم میاد!-

 به ساعت انداختم، نزدیک دو بود! نگاهي
 برو بخواب خانومم.-
 شب بخیر!-
 شب تو هم بخیر عروسک. باي باي!-

 و گفت: خندید
 همیشه همین جوري باش! تا بعد!-

رو قطع کرد و من تصمیم گرفتم از این به بعد یکم بیشتر ابراز احساسات  تلفن
 کنم، خرجي که نداشت؟ داشت؟ دل مورچم هم خوشحال مي شد.

! همین اآلن گم زدن ماشددین تموم شددد! برم ماشددین رو تحویم عادل بدم، ِاه
 امشب بزن و بکوب داریم تا خوِد صبح! چه شود!
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، سجاد و هاتا هنوز نیومدن، معین رفت تا به ساعتي میشه رسیدیم خونه نیم
کوسش برسه ولي من عصبیم. یه حس بد افتاده به جونم. یه چیزي که، مابین 

 ترس و اضطراب در نواسانه. همه چیز از وقتي شرون شد که ساغر زنگ زد.
وارد خونه ي عمو شددده بودم که گوشددیم زنگ خورد، شددماره ي سدداغر رو  تازه

زدیکاي صددبح نمي تونسددتم باهاش حرف بزنم، اون موقع صددفحه دیدم، تا ن
 بهترین فرصت براي حرف زدن بود، گوشي رو به گوشم چسبوندم و گفتم:

 جانم ساغر؟-
 هق هقش نشست تو گوشم: صداي

 علددي.-
 وحشت گفتم: با
 چي شده؟ چرا گریه مي کني؟-

 هقش اوج گرفت. هق
 مي دونم بد موقع زنگ زدم.-

 گفتم: کوفه
 حرف بزن ساغر.-
 علي، عموم اینا امشب میان!-

شتر وقت نداره، نزدیکاي  قلبم ساد، قبو بهم گفته بود تا آخر ترم بی یه لحظه وای
 آخر ترم بودیم. درس ساغرم داشت تموم مي شد.

 میان براي حرفاي آخر، ماهرخ میگه قراره نامزدیمون رو رسمي ...-
 م و گفتم:روي هم فشار داد دندونامو

 ساغر؟-
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 علي.-
 براي آخرین بار مي پرسم ازت. دلت با منه؟-

 فیني کرد و گفت: فین
 معلومه!-

 یخ زدم رو گوشه ي چشمام فشار دادم و گفتم: انگشتاي
 امشب یا برو خونه ي دوستات یا خودت رو بزن به مریدي! مي فهمي؟-

 هقش شدیدتر شد: هق
 اگه نشد چي؟-

توجه به چندتایي از پسراي فامیم که شش دونگ حواسشون به من بود، داد  بي
 زدم:

 عاشقي اگر و اما نداره! اگه هستي که توشت رو بکن، اگرم نه که ...-
 داد کشید: ساغرم

عاشددقتم، ولي عین کوه یخي، نمي دونم باید بهت اعتماد کنم یا نه! شددبیه -
چه وضددعیتیم ولي یه قدم برنمي داري. ماسددت مي موني، با اینکه مي دوني تو 

 من به دیوار تویي که به یه دقیقه بعدت اطمیناني نیس تکیه کردم!
 گفتم: عصبي

 سر من داد نکش، من اگه شرایطش رو داشتم ...-
 ادامه بدم که بلندتر جیغ زد: نذاشت

 نداره.اگر، اگر ، اگر. همش اگر! همین اآلن داري میگي اگه عاشقي اگر و اما -
 هقش بلندتر شد. هق
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یدي تو این ده - بدي! ده روزه ول کردي رفتي، نپرسدد بدي علي، خیلي  خیلي 
روز چي شددده! منتظري همش خودم بگم، هیچ وقت براي دونسددتن پیش قدم 

 نمیشي. مي خوام چشمامو ببندم و به پسر عمو جواب ...
 کشیدم: داد

ستم نیستي. به جون خودت، تو غلط مي کني! بفهم حرف دهنتو. حیا دم د-
امشب دستش خورد به دستت، حرفي از نامزدي برده شد، خونتو مي ریزم، تو 

 ماِل مني. مال خوِد خودم. شیرفهمه؟
با کوفگي دور برم رو نگاه کردم، تو خیابون بودم، کي  هق هقش اوج گرفت. 

 زده بودم بیرون؟
 علي.-

، نمي دونسدددت چقدر از چنگ زدم، کاش اینطوري نمي گفت علي موهامو
خودم بیزار میشم وقتي داره گریه مي کنه و صدام مي زنه و من هیچ غلطي نمي 

 تونم بکنم.
 جونم.-
 من تا حاال تو روي بابام واینستادم!-

هم  زبونم نداره؟ این یعني  یب  بار ع یه  تا حرفي نزنم، بگم  رو محکم گرفتم 
سمت  *ن*ا*ه! بگم مقاومت نکن، یعني ست دادنش! چي باید  دادن به  از د

 مي گفتم؟
 بس موهام رو کشیده بودم پوست سرم داشت گز گز مي کرد. آروم گفتم: از
 به خاطر من.-

 گفت: سریع
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 به خاطر تو جلوي دنیا هم وایددد ...-
 دوستت دارم!-

 کشید. ته دلم یکم قرص بود ولي بازم دلهره داشتم. آهي
 ساغرم؟-
 جونم؟-
 اشکاتو؟ هددوم؟پا. مي کني -
 صداي گرفته گفت: با
 آره!-

 خندیدم و گفتم: مصنوعي
 آفرین دختر خوب، حاال بخند.-

 گریش دوباره بلند شد. صداي
 به چي بخندم؟-

 بار محکم زدم تو پیشونیم. من باید با این اشکا چیکار مي کردم؟ چند
 باشه باشه! نمي خواد بخندي، فقط گریه نکن. باشه؟-
 باشه.-
 ساغر؟-
 بله؟-

 دادم باال و گفتم: ابروهامو
 بله نه!-

 ي ضعیفي شنیدم: خنده
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 جونم؟-
 از خندیدنش شاد شدم. جدا

 آهان این شد! همیشه بخند ساغرم!-
 باشه!-
 اصرار گفتم: با
 حاال بخند!-
 حالت مسخره اي گفت: به
 ها ها ها.-

شرون کرد به  ولي صله بعد از خنده ي من  ساغرم بوفا من از ته دل خندیدم، 
صد تا گریه و  سي مي گفت این خندش از  خندیدن. اینبار از ته دل! ولي یه ح

 شیون تلخ تره!
قطع کردیم و من برگشتم به مراسم، بي توجه به نگاه هاي متعجب، اگه  باالخره

نیسددت. تمام مدت چشددمم به بگم هیچي از جشددن و مراسددم نفهمیدم دروغ 
 ساعت بود و صفحه ي گوشیم تا ببینم کي زنگ مي زنه.

 تموم شد، همه رفتن، ساعت چهار بود و هنوز خبري از ساغر نبود. مهموني
شتم، براي  کوفه سرم گذا شم رو روي  خودم رو روي رختخوابم انداختم و بال

ید ه! هر چند بعصدمین بار گوشیم رو چک کردم تا مطمئن بشم ویبرش روشن
 مي دونستم با این استرس بتونم بخوابم.

ساغر بود که پیام  با شتم،  شدم و برش دا سریع نیم خیز  شي کنارم  لرزیدن گو
 فرستاده بود.

 «تماسم نباش. بخواب! منتظر»



wWw.Roman4u.iR  206 

 

شماره اش رو گرفتم. همین که تماس  با شردم و  ستم ف حرص گوشي رو توي د
 برقرار شد گفتم:

 کجایي؟ دارم سکته مي کنم از نگراني!معلوم هست -
 علي آقا؟-

شمامو صداي خیلي  چ ساغر نبود، یه زن بود، با  صداي  شار دادم.  روي هم ف
 جوون.
 رو که دید، آروم گفت: سکوتم

 ماهرخ هستم!-
پوست سرم رو چنگ زدم. هیچي نگفتم! هنوز حرف زدن رو ریسک مي  کوفه

 و باباش، از رابطمون مي ترسید.دونستم. ساغر از باخبر شدن ماهرخ 
نمي خواین حرف بزنین؟ چي به سر ساغر آوردین که اینطوري جلوي باباش -

 وایساد؟
 صدایي که نمي دونم از اضطراب دورگه بود یا خشم، گفتم: با
 خودش کجاست؟-
 خوابه!-

 دادم باال و گفتم: ابروهامو
 توقع دارید باور کنم؟-
 ابدا!-
 لطا کنید گوشي رو بهش بدید!خوبه! حاال -

 خش خش اومد و بعد آروم تر گفت: صداي
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 با باباش دعواش شد، باباشم روش دست بلند کرد. اآلنم تو اتاقش حبسه!-
تمام قدرت دستامو مشت کردم که داد نزنم، عوضي رو ساغر من دست بلند  با

 کرده بود!
 بدتر خش برداشت. صدام

 مي گید!چرا دارید اینا رو به من -
 گفت: سریع

 مي خوام کمکتون کنم!-
 تونستم بهش خوشبین باشم. هرچي باشه اسم زن بابا رو ید. مي کشید. نمي

 تنها کمک در این لحظه اینه که گوشي رو به دستش بدید.-
 ساغر بیهوشه اآلن!-
اتاق بیرون رفتم! نمي تونستم خودم رو کنترل کنم و داد نکشم، به خاطر من  از

 ساغرم کتک خورده بود. بي حال بود. خدایا!
 نبردینش دکتر؟-
 نه!-

رو فوت کردم. لرز نشدسدت به بدنم، با یه رکابي و شدلوار. تو سدرماي  نفسدم
 نصا شبه اهواز وایساده بودم.

 داد زدم: تقریبا
 چرا؟-
 ... چون-

 داشت حرف میزد که صدایي اومد: هنوز
 کجایي ماهرخ؟-
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تماس قطع شد. مشتم رو محکم به دیوار رو به روم کوبیدم. سرم رو  بوفاصله
 به دیوار تکیه دادم و نالیدم:

 خدا!-
سه برام مثم یه قرن  اتوب*و*س حرکت ساعت  سِه بعد از ظهر بود. تا  ساعت 

شت از پا درم  ستگي و بي خوابي از یه طرف، فکر و خیال بدتر دا شت. خ گذ
ساغر رو مي دیدم، باید مي فهمیدم  سیدم تهران، باید  میاورد. باید زودتر مي ر

 چي شده. به گوشیشم نمي شد زنگ زد.
 زوم زد.کنارم نشست و سقلمه اي به با معین

 چرا تو همي؟-
 رو محکم فشار دادم. سرم

 دارم مي میرم از نگراني معین.-
شیش رو  کم سش رو محکم فوت کرد و گو سش تعریا کردم. نف دیه رو وا ق

 سمتم گرفت.
 بیا با این زنگ بزن! فوقش خودش جواب نداد فوت کن.-

ي ماهرخ رو از دسددتش قاپیدم و شددماره اش رو گرفتم. دوباره ي صدددا گوشددي
 نشست تو گوشم، خواستم قطع کنم ولي منصرف شدم. با عجله گفتم:

 ساغر کجاست؟-
 گفت: بوفاصله

 گوشي!-
 ضعیفي رو مي شنیدم: صداي
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 ساغر؟ مامانم؟ بیدار شو. علي زنگ زده ساغر.-
 الو؟-
شنیدن صداش قلبم پاره پاره شد. گرفته، خسته، درد آلود. بي خیال حدور  از

 معین کنارم شدم و گفتم:
 ساغرم؟ بمیرم الهي، چي شدي؟-

 گرفتش رو شنیدم: صداي
 علي. کي میاي؟-
 دارم میام عزیزم، تو راهم.-
 علي زودتر بیا! دارم مي میرم.-

 :نالیدم
 تو من نفس ندارم که.نگو این حرفا رو ساغرم، بدوِن -
 علي بابا نمي ذاره! دیشب به روح مامانم قسم خورد که نذاره.-

 هق هقش بلند شد. صداي
 راضیش مي کنم ساغر، تو گریه نکن.-
 علي؟-
 جون علي.-
 زود بیا!-
 دارم میام خانومم.-
 مي خوام ببینمت!-
 میام پیشت، قول!-

 خواست چیزي بگه که ماهرخ گوشي رو از دستش کشید. مي



wWw.Roman4u.iR  210 

 

 بسه ساغر، استراحت کن.-
 ماهرخ شرون کرد به حرف زدن. خود

 باباش بفهمه باهاتون حرف زده منو مي کشه!-
 حرص گفتم: با
 باباش چرا به خودم زنگ نزد وقتي اینقدر عصبیه؟-
 ید.شمارتون رو نداره، تو رو خدا تو زنگ زدن احتیاط کن-
 مراقبش هستین؟-
 من مراقبشم، خدافظ.-

رو قطع کرد و من با حرص گوشددي رو تو ب*غ*ل معین انداختم. دوس  تلفن
داشددتم بمیرم ولي سدداغر به خاطر من کتک نخوره. چشددمامو روي هم فشددار 

 دادم. معین لیوان آب و قرصي رو به طرفم گرفت.
 بخور آروم بشي.-

 رو خوردم و با مشقت دو ساعت بعدش خواب رفتم. قرص
که دارم مي نویسددم منتظر تماس سددداغرم، باید برم ببینمش. دل تو دلم  اآلنم

 نیست. عصبیم. خدا آخر و عاقبت این ماجرا رو ختم به خیر کنه!
**** 

نداخت.  سددداغر بدنش مي  به  به اون روزا هنوز لرز  آهي کشددید، فکر کردن 
مرز، عربده هاش، مشددتایي که بي دریغ به بدن سددداغر مي یادآوري اخم فرا

 کوبید و بد و بیراه هاش!
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بود که ماهرخ متوجه غیبتاي یهوییش شدددده بود، چند باري اون رو در  مدتي
حال پچ پچ با گوشي دیده بود، حال و هواي ساغر رو در. مي کرد و سعي مي 

بایم سددداغر اومده بو د، قبم از اینکه کرد مزاحمش نشددده. حتي وقتي قبض مو
شوهرش رو  ناخت ش ميفرامرز قبض رو ببینه براي پرداختش اقدام کرده بود. 

و نمي خواست براي ساغر مشکلي ایجاد بشه، با این همه هیچ حرفي به ساغر 
 نزده بود.

از یادآوري اون روز پر تنش حس کرد ر  هاش منقبض شدددن. راحت  سدداغر
ست کندي جریان خونش رو حس کنه سرش رو به زانوهاش تکیه داد مي تون  .

شنوه. خودش رو به  صباني پدرش رو ب صداي ع ست  و فکر کرد. هنوز مي تون
سته  صممه تا ابراز وجود کنه. نه بگه به خوا ضوح مي دید که مي لرزه ولي م و

 که براش چیزي جز تباهي در پي نداشت. اي
**** 

 ن بفهمین!بابا من هیچ عوقه اي به اشکان ندارم! چرا نمي خوای-
 با غدب نگاهش کرده بود، داشت سیبیلش رو مي جوید. فرامرز

خوشددم باشدده! کي از تو نظر خواهي کرد؟ بهتر از اشددکان کجا گیرت میاد؟ -
 دختر اینقدر پررو و بي حیا؟

شناختن.  ساغر بلض کرده بود. از حرفاي پدري که همه اونو به فهمیدگي مي 
پدري که براي همه پدر بود و براي سدداغر  بلض کرده بود به خاطر کوته فکري

ناپدري! پدري که طعم آغوشددش رو نچیده بود، عطر تنش رو نمي شددناخت، 
سخر! اینا ه صم  مهازش فقط اخم دیده بود و کم محلي و گاها توهین و تم حا

شق بدش مي اومد! بیخود  شق! بیخود نبود از ع سوزان پدرش بود! هه ع شق  ع
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داشت، مي ترسید از عاشق شدن، از سرد شدن و نبود که علي رو فقط دوست 
 یخ بستن. به خاطر یه عوقه ي سوزان.

بود از عشق. عشقي که گرمیش دو نفر رو مي سوزوند و سردیش یه عالم  متنفر
 رو! این تنها تعریفي بود که از عشق داشت.

 ناخواسته باال رفته بود. صداش
فوران، اشددک در آسددتانه ي  باالتر، لرزش بیشددتر، هیجان در مرحله ي صدددا

 ریزش.
اگه اظهار نظر براي آینده بي حیاییه، آره من بي حیاي عالمم. من بمیرمم زن -

 اشکان نمیشم! بفهم بابا! خواهش مي کنم ازت!
 خروشیده بود. فرامرز

 گم شو از جلو چشمم. تو همون کاري رو مي کني که من میگم!-
سددعي کرده بود آروم باشدده. نباید فریاد میزد. باالخره این مرد هر چقدر  سدداغر

سددنگي، هرچه قدر بي عاطفه، پدرش بود. حامیش بود، پشددت و پناهش بود! 
 سایبونش بود. دلیم اعتبار و آسایشش بود.

بابا! با همه ي احترامي که واسددتون قائلم، با همه ي ارزشددي که واسددم دارید -
 یه مورد به هیچ وجه کوتاه نمیام! من اشکان رو دوس ندارم!باید بگم تو این 

 بیشتر اخم کرده بود. صورتش از شدت برافروختگي به کبودي مي زد. فرامرز
 عوقه بعد از ازدواج به وجود میاد!-

سرش رو زیر انداخته بود. خودش بود پدرش، این حرفش مساوي بود با  ساغر
 کتک خوردن تا حد مر  ولي ...
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دلت با منه؟ عشددق ولي و اما نداره. من »علي پیچیده بود تو سددرش  دايصدد
 «دوست دارم. ساغرم؟

 برق با نفوذ نشسته بود تو نگاهش. سرش رو پایین تر گرفته بود. یه
 من کس دیگه اي رو دوس دارم بابا!-

صت سته بود چهره ي فرامرز رو در اثر حرفش  فر سر بلند کنه. نتون نکرده بود 
نداز یده بود. طعم خون توي دهنش،  برا بدي توي پهلوش پیچ نه چون درد  ک

اشک چکیده بود از گونه هاش. مثم مار مچاله شده بود تو خودش، تنها کاري 
ش شار دادن چ صورتش بود. محکم ف شوندن  سته بود بکنه پو روي  ماشکه تون

هم. یادآوري کردن حرفاي علي، به جاي گوش دادن به عربده هاي پدرش. هر 
 د بعدي از حرفا واضح بود. مثم روز.چن
 به ارواح خا. مادرت، نمي ذارم دستش بهت برسه!-

**** 
 ساغر؟-

بلند کرد. ماهرخ کنار تختش ایستاده بود. باز برگشته بود به این اتاق دلگیر.  سر
حاضددر بود هزار بار دیگه از پدرش کتک بخوره ولي شدداهِد رنجور بودن علي 

 عزیزش نباشه.
 داري گریه مي کني؟باز -

شید. این چه روزگاري بود که گریبان  ساغر صورتش ک ستي به  سکوت د در 
 گیرش شده بود؟

**** 
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رو مي زدن. سدداغر زجر مي کشددید. ناله مي کرد، التماس مي کرد رهاش  علي
 کنن، آزارش ندن ولي کسي توجه نمي کرد. ضجه زده بود:

 علددي؟-
چشم باز کرده بود. توي اتاقش بود. ماهرخ سردي پارچه اي روي پیشونیش  از

 کنار نشسته بود. بدنش درد مي کرد، ولي نه به اندازه ي سرش.
 پچ پچ مانند ماهرخ رو شنیده بود: صداي

 ساغر، به علي پیام دادم نمي توني حرف بزني، زنگ زد. مي فهمي؟-
 گنگي سر تکون داده بود. ماهرخ ادامه داده بود: با
 داروها رو بخور. الهي من فداي دل عاشقت بشم.این قرص و -

 از گوشه ي چشم ساغر چکیده بود. اشک
اگه از همون اول بهم گفته بودي، کمکتون مي کردم، اآلنم دیر نشددده. خودم -

هواتون رو دارم. بخور این جوشونده رو، من برم پیش بابات. نباید بفهمه اومدم 
 پیشت.
 و رفته بود.ساغر رو ب*و*سیده بود  پیشوني

با سستي، مسکني که ماهرخ آورده بود رو با آب بلعیده بود و خیلي زود  ساغر
 خواب رفته بود.

 صداي ماهرخ بیدار شده بود. با
 ساغر؟ مامانم؟ بیدار شو. علي زنگ زده ساغر.-
ست دراز کرده بود تا  با ست و پاش. د سم علي قدرت دویده بود به د شنیدن ا

 رد بدي پیچیده بود تو بدنش.گوشي رو بگیره، د
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 الو؟-
 آشفته ي علي، بلض انداخته بود به گلوش. صداي

 ساغرم؟ بمیرم الهي، چي شدي؟-
 صداي گرفته جواب داده بود: با
 علي. کي میاي؟-
 دارم میام عزیزم، تو راهم.-
 علي زودتر بیا! دارم مي میرم.-

 علي رنگ التماس داشت. صداي
 ساغرم، بدون تو من نفس ندارم که. نگو این حرفا رو-
 علي بابا نمي ذاره! دیشب به روح مامانم قسم خورد که نذاره.-

 هق هق کرده بود! ساغر
 مطمئن گفته بود: علي

 راضیش مي کنم ساغر، تو گریه نکن.-
 علي؟-
 جون علي.-
 زود بیا!-
 دارم میام خانومم.-
 مي خوام ببینمت!-
 میام پیشت، قول!-

 خواست چیزي بگه که ماهرخ گوشي رو از دستش کشید. مي
 بسه ساغر، استراحت کن.-
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 ماهرخ شرون کرد به حرف زدن: خود
 باباش بفهمه باهاتون حرف زده منو مي کشه!-

 چیزي گفته بود و ماهرخ جواب داده بود. علي
 شمارتون رو نداره، تو رو خدا تو زنگ زدن احتیاط کنید.-

 ثانیه سکوت ماهرخ نشون مي داد علي چیزي میگه. چند
 من مراقبشم، خدافظ.-

شتهاش  ماهرخ سته بود. لیوان آب میوه رو لبش نزدیک کرده بود. ا ش کنارش ن
باز شددده بود. علي داشددت مي اومد. ته دلش گرم بود! باید با علي حرف میزد. 

ب پدرش نمي ذاره،  که  ید مي گفت  با ید درد و دل مي کرد،  به علي مي با ید  ا
 گفت ترسات درست بودن!

**** 
ورق زدن دفتر خاطرات شد. رسید به صفحه ي مورد نظر. خیره شد به  مشلول

 دست خط علي و مشلول مرور بقیه ي خاطرات شد.
**** 

و سجاد هم رسیدن. هر دوتاشون متوجه حال و روز داغونم شدن. معین  هاتا
اونا فقط و فقط با همدردي نگام  هر چي رو که مي دونسددت براشددون گفت و

ساغر بودم ولي جرات  شیون، هق هق. دلتنگ  ست،  کردن. دلم گریه مي خوا
 زنگ زدن هم نداشتم.
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صفحه ي گوشي رو روشن خاموش کردم و منتظر زنگ شدم تا دلش به  اینقدر
رحم اومد و زنگ خورد. با دیدن اسم ساغر دنیا رو بهم دادن، بوفاصله جواب 

 دادم:
 الو؟-
 سوم علي.-

 بالشتي که تو ب*غ*لم گذاشته بودم پرت کردم و از سر جام بلند شدم. سریع
 سوم ساغرم!-

 از همیشه آروم تر و گرفته تر بود. صداش
 امروز دانشگاه داري؟-

 شنبه بود. فقط یه کوس داشتم. کوس توابع، بعد باید مي رفتم آموزشگاه! سه
 دانشگاه.آره، آره. میام -
 دلم واست تنگ شده!-

 بالکن شدم. هواي سرد اول صبح تنم رو لرزوند. وارد
 من بیشتر. خوبي ساغرم؟-
 خوبم. تو چي؟-
 من ببینمت خوب میشم!-
 باید بري آموزشگاه؟-
 مي خواي نرم؟-
 نه برو! کي میري آموزشگاه؟ قبم از دانشگاه یا بعد از دانشگاه؟-

 گفتم: سریع
 ز دانشگاه.بعد ا-
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 خوبه.-
 کجایي تو؟-
 مي خوام لباس بپوشم و برم دانشگاه.-
 نگراني گفتم: با
 بابات ...-

 ادامه بدم. نذاشت
 با ماهرخ میام. بابا به حساب خودش واسم بادیگارد گذاشته!-

به ماهرخ بي اعتماد بودم. نمي دونم چرا؟ بدي اي ازش ندیده بودم ولي  هنوز
 شاید به خاطر دیدگاه بدم درباره ي زن باباها بود!

 مقدمه گفتم: بي
 دوست دارم.-
 منم.-

 و سریع گوشي رو قطع کرد. همین
روح تازه فرستاده باشن تو وجودم. وارد ساختمان شدم و به طرف لباسام  انگار

رفتم. جین خاکستریم رو با پیراهن چهارخونه ي طوسي، سورمه ایم پوشیدم. 
پلیور سددورمه ایم رو هم روش پوشددیدم. موهام رو یه ذره فرسددتادم هوا. بعد از 

 به نظر برسم. اغوندوازده روز مي خواستم ببینمش. دوست نداشتم درب و د
ست گرفتم. تا  جزوم سادم رو د شکي  شن م شتیم چپوندم و کاپ رو توي کوله پ

 خود ایستگاه دویدم. اگه سي ثانیه دیر مي رسیدم مي رفت.
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که وارد دانشکده ي علوم ریاضي شدم شماره ي ساغر رو گرفتم. جواب  همین
 داد:

 الو؟-
 کجایي مورچه ي من؟-
 .151کوس -
 وایسا اومدم.همون جا -
شون رفتم. نزدیک کوس که رسیدم روي گوشیش تک  با عجله به طرف کوس

 زنگ زدم.
 دیواري که دقیقا رو به روي در کوس بود، تکیه زدم و منتظر شدم بیاد. به

زیاد طول نکشید که از در بیرون اومد، یه آن حس کردم همه ي وجودم  انتظارم
 سوخت. ناخوداگاه گفتم:

 واي.-
شت. اینقدر  از شکم دا شه الغرتر و رنگ پریده تر بود. یه ذره تو راه رفتن م همی

 شوکه شده بودم که از کنار دیوار تکون نخوردم.
شه لبش زخمي بود. یه ذره هم  ساغر صورتم. گو ساد. زل زد تو  رو به روم وای
 کبود.

 سوم!-
ن خواست زمی جواب سومش رو بدم. سرم رو انداختم پایین. دلم مي نتونستم

 دهن باز کنه و منو ببلعه! ساغر به خاطر من ...
 علي؟-
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نگفتم حتي نگاهشددم نکردم، مطمئن بودم چشددمم بیفته به چشددماش،  هیچي
اشکم سرازیر میشه! دستش رو گرفتم و به طرف در خروجي دانشکده بردم. بي 

 صدا دنبالم اومد.
کردم دستش رو فشار ندم، از همیشه شکننده تر به نظر مي رسید. وارد  احتیاط

شیدم. همین چند تا کمک  شدیم. چندتایي نفس عمیق ک شگاه  محوطه ي دان
 کرد تا اشک از چشمم بره کنار و بلدم خاموش بشه.

طرف درختاي کاج رفتیم. روي زمین نشستم، ساغر هم رو به روم. به خودم  به
بار دیگه صورت رنگ پریدش رو نگاه کنم. از دیدن زخم کنار  جرات دادم تا یه

یک زخمش رو  یاط نزد با احت باال آوردم و  لبش دلم آتیش گرفت. دسددتم رو 
بدجور تو  مام. دلتنگي  گاهشنوازش کردم، سددداغر زل زده بود تو چشدد  ن

 خودنمایي مي کرد.
 به خاطر من اینطوري شدي؟-

 زد، یه لبخند آروم و مطمئن. لبخند
 به خاطر دوتامون.-
 جبران مي کنم!-

لک نمي زدیم. انگار  نفس ید. هنوز بهم خیره بودیم. هیچ کدوم پ عمیق کشدد
 مسابقه ي پلک نزدن گذاشته بودیم!

ساس رو، اون لرزش  همین صداقت و ظرافت اح شتم. اون  نگاها رو دوس دا
از  قشددنگ دسددتامون که توي هم گره مي خورد. اون نگاهایي که حرف میزد،
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ست  شق هم، به دو شیم! با اتکا به ع ستیم بهش امیدوار با آینده اي که مي تون
 داشتن ناب و خالصانمون.

شه از زیر مقنعه به  پلک سته از موهاش که مثم همی ساغر پرید. خندیدم. یه د
سفید و  ستاي  سرم رو بردم پایین. د ستادم تو.  شیده بودن رو فر سر. ک بیرون 

 نرمش رو ب*و*سیدم.
رو مماس کرد با سرم، زل زدیم به دستاي دو رنگمون. پوست تیره ي من  سرش

 حاال تیره تر به نظر مي رسید!
رو دستش دلم رو به درد آورد. اینبار روي کبودي رو ب*و*سیدم. کامو  کبودي

 متوجه شدم براي تلییر جو این حرف رو زد.
 چقدر رنگ پوستامون متفاوتن!-
مسددیر فکرم اسددتفاده کرده بود اسددتقبال کردم.  موضددوعي که براي تلییر از

 همینجور که داشتم با انگشتاي الغر و کشیدش بازي مي کردم گفتم:
 بعله دیگه. همه که سفید برفي نیستن!-

 خندید، ظریا و قشنگ. ساغر
 من سفید نیستم! تو خیلي سیاهي.-

 خندیدم و گفتم: منم
 دوس نداري؟ برم جراحي پوستیک؟-
 نه! رنگ پوستت گرمه! دوست دارم! نه نه-
 ته دل گفتم: از
 ولي من دوست دارم بچمون همرنگ تو باشه!-
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جه هاش شددددم. دلم خواسدددت محکم بگیرمش تو  متو نه  برافروختگي گو
 ب*غ*لم و بب*و*سمش. گاز بگیرم گونه هاي قرمزش رو!

سموني اي که پوشی سرم سرش جدا کردم! زل زدم به پالتوي آبي آ ود. ده برو از 
مهتابي تر از همیشه شده بود. مخصوصا با این رنگ گونه. خواستني ترم شده 

 بود! دلم مي خواست محکم ب*غ*لش کنم. بگم مي میرم برات ساغر!
 دستي کشیدم تو موهام تا با وسوسه ي ب*غ*ل کردنش مقابله کنم. کوفه
 نفس عمیقي کشید و گفت: ساغر

 نگ مي زني؟حالت خوبه علي؟ چرا موهاتو چ-
 و خیره شدم تو چشماش و آروم خوندم: خندیدم

 من خوب است اما با تو بهتر مي شوم حال
 ! تا مي بینمت یک جور دیگر مي شومآخ
 تو حس شعر در من بیشتر گم مي کند با

 و باران که مي بارد معطر مي شوم یاسم
 لباس آبي از من بیشتر دل مي بري در

 وقتي که مي پوشي کبوتر مي شوم آسمان
 مرد هستم تا بمانم پاي تو آنقدرها

 توانم مایه ي گهگاه دلگرمي شوم مي
 میم توست اما بي تو باور کن که من میم،

 هچوم باد هاي سرد پرپر مي شوم در
 لبالب شد از اشک. چشماش
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 و گفت: خندید
 علي. تو شعرم بلدي؟-

یک بردم و سددریع گ سددرم گه نمي رو نزد یدم. یعني ا ونش رو ب*و*سدد
 ب*و*سیدمش سکته مي کردم. اینجوري یکم آروم شدم و گفتم:

 براي خانومم شعرم مي خونم! -
 رو کنار زد و گفت: اشکش

 فکر کردم فقط بلدي حد بگیري و رفع ابهام کني!-
 و بیني خوشگلش رو کشیدم و گفتم: خندیدم

 خونم. قول میدم! تو شعر دوست داري، منم همش واست مي-
 و از روي زمین بلند شد و گفت: خندید

 خیلي دوست دارم!-
 پالتوش رو تکوند و گفت: پشت

 بریم سر کوس؟-
سي  بلند ساعت ک شونش حلقه کردم. مطمئن بودم اون  ستم رو دور  شدم و د

مه،  ندگی مه، ز یدم مولي نبود، مي گفتم زن که! مي پلک اون حوالي نمي پل
 دوسش دارم!

سا راه افتادیم. یه حس آرامش بخش تو وجودم رخنه کرده  به طرف مجتمع کو
 بود. این حسم رو خیلي دوست داشتم! خیلي!

با جیغ جیلش خط کشید رو اعصابم. داشتم تست طرح مي کردم براي  هاتا
 کوس بعد از ظهر که هاتا پا برهنه پرید وسط تمرکزم و گفت:
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دسددت تو دسددت با سدداغر تو محوطه خا. بر سددرت. سددجاد راسددت میگه؟ -
 دیدتتون؟
روي هم فشددار دادم تا دوتا لیچار بارش نکنم. یکي نبود بهش بگه تو  دندونامو

رو سددننه! تو که تو محیط دانشددگاه هر غلطي مي کني، چیکار به ما داري؟ تازه 
خبر نداري زیر درختم کلي خلوت کردیم! ولي دریغ از یه کلمه که روي زبونم 

 زل زدم. زنکم، فقط عاقم اندر سفیه به همخونه ي خاله جاري بشه
 رو جلوي صورتم تکون داد و گفت: دستش

 چته غول تشن؟ چرا جواب نمیدي!-
 نفسم رو فوت کردم و گفتم: هوفي

 تو که همه چیز رو مي دوني، پرسیدنت چیه؟-
زد تو سرم، حرصي بالشي که زیر دستم گذاشته بودم رو به سمتش پرت  یکي

 کردم و داد زدم:
 زهر مار. صد بار گفتم نزن تو سرم، بدم میاد!-

 خیال شونه باال انداخت و گفت: بي
 اخوقت چرا چیز مرغیه؟ بده اومدم نصیحتت کنم!-

 ه هام و گفتم:رو دوباره زیر دستم گذاشتم و حواسم رو دادم به برگ بالش
 احتیاج به نصیحت تو ندارم. برو بذار کارم رو انجام بدم!-

 از جلوم بلند شد و به طرف آشپزخونه رفت و با داد گفت: حرصي
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خو خري دیگه! هر کار بکنم همیني. خره. کم دانشددگاه دوربین داره! مرتب -
مي  سددرتدیدتون مي زنن. تو به در.، زنگ بزنن به باباي سدداغر چه خاکي به 

 کني؟ باباش سرش رو مي بره که!
 راه نمي گفت! رفت و آمد تو دانشگاه خطري بود. بي
 صداش بلند شد. این دفعه تکیه داده بود به اوپن و داشت سیب مي خورد. باز
حاضددره بره - نت  ما ما بدتر. فکر کردي  گه  که دی به خونواده ي تو هم بگن 

ستش  سي د ستگاري دختري که قبم از عرو ستت؟ اونم خوا شته تو د رو گذا
 مامان خدا پیلمبري تو!

رو پرت کردم رو برگه ها و دسددت کشددیدم به موهام. هاتا راسددت مي  مدادم
 گفت.

علي. حواسددت رو خیلي جمع کن. این حراسددتیا یه پدر سددوخته هایین که -
 دومي ندارن، حالیته؟

شد زیاد ح دندونام شگاه که نمي  شار دادم. تو دان رف زد. بیرونم رو روي هم ف
 که نمي تونستم ببینمش. چه خاکي باید تو سرم مي ریختم؟

محکم روي هم فشددار دادم، حس کردم خیلي دلم مي خواد باهاش  چشددمامو
 حرف بزنم. سریع شماره اش رو گرفتم. جواب داد:

 الو!-
شر و  با شنگولش لبخند اومد روي لبم. مدت ها بود اینطور پر  صداي  شنیدن 

 رو نداده بود. شور جوابم
 سوم مورچه ي من!-
 سوم علي! کجایي؟ خوبي؟-
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 من خوبم خانومي! مگه میشه تو شاد باشي، من حالم بد باشه؟ خونه ام!-
 و گفت: خندید

 بابام رفته سفر! خیلي خوشحالم! فکر کنم بتونیم شام بریم بیرون، هان؟ -
 خندیدم و گفتم: منم

 ...پس باالخره آزاد شدي! ولي -
 ولي چي؟-
 بابات چطور رضایت داد بره؟ اعتماد کرده بهت؟-

 رو غم گرفت. دیگه از شادي چند لحظه قبم خبري نبود. صداش
شته مراقبم. اینبار دوتایي - صو باهام حرف نمي زنه، اآلنم ماهرخ رو گذا بابا ا

 نرفتن!
 کشیدم و گفتم: آهي

 با ماهرخ راحت نیستي؟-
 گفت: سریع

چه حرفیه؟ ماهرخ مثم مامانم عزیزه برام! اون اصددو به بیرون رفتناي من این -
 گیر نمیده!

 رو ناخواسته به زبون آوردم: احساسم
 ولي اصو دید مثبتي نسبت بهش ندارم.-

 و گفت: خندید
 تو که هنوز ندیدیش.-

 صداش رو تلییر داد، با لحن با نمکي گفت: بعد
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 نمي خواما! گفته باشم! من شوشوي بدبین و بد اخوق-
 خندیدم. منم

 واي نگو خانوم! ترسیدم.-
 طور که مي خندید گفت: همین

 علي؟-
 جانم.-
 شب بریم بیرون؟-

رو محکم فوت کردم، یک و نیم تا پنج کوس داشددتم، بعدش وقتم آزاد  نفسددم
 بود.

 بریم. من از خدامه!-
 آخ جون!-

 از خوشحالیش لبخند زدم و گفتم: خوشحال
 کجاش رو تو مشخص کن. وقتش هم ...-

ثانیه فکر کردم، از موسددسدده تا خونه یک سدداعت راه بود، یعني زودتر از  چند
 شش نمي شد. شبا هم که بلند. منم تا بیام که صفایي به سر و شکلم بدم.

 ساغر خانومي، هفت به بعد هرجا شما بخواي!-
 و گفت: خندید

 پس یه رستوران خوشگم! آدرسش رو واست اس ام اس مي کنم!-
 مراقب خودت باش! تا بعد!-
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شي شتري طرح  گو سوالي بی شتم. تازه یازده بود، وقت نمي کردم  رو کنارم گذا
ست مختلفي که به وفور موجود  سوال از روي کتاباي ت کنم. به ناچار چندتایي 

 بود کپي زدم و ساعت دوازده از خونه بیرون اومدم.
ستم. برام مهم  برگه ش صندلیم ن سوال رو بین بچه ها پخش کردم و روي  هاي 

مي کنن یا خودشددون مي نویسددن. وقتي خودشددون دلشددون به حال  نبود تقلب
 خودشون نمي سوخت، من چرا باید کاسه ي داغ تر از آش مي شدم؟

سته بودم در حد  سرم ستم. خ شمام رو ب شتم و چ رو روي میز رو به روم گذا
شتم که تو  شد. اینقدر درس و کار دا ست بخوابم ولي نمي  مر . دلم مي خوا

 ابیدنم مي رسید به پنج ساعت.طول روز اوج خو
زود چشمام گرم شد ولي از اون جایي که استرس داشتم مبادا خوابم ببره  خیلي

 زود از خواب پریدم. چشمامو که باز کردم سه دقیقه به پایان وقت بود.
 فشار دادم و گفتم: چشمامو

 سه دقیقه دیگه وقت دارید.-
اعتراضشون بلند شد. بي توجه به سر و صدا گوشیم رو بیرون کشیدم و  صداي

یه نگاه به صددفحش انداختم. چیزي رو که مي خواسددتم پیدا کردم، یه پیام از 
 ساغر.

 آشیان تو، من آشیانه مي کنم کنار»
 آشیانه را، پر از ترانه مي کنم فداي
 سوال مي کند، به خاطر چه زنده اي؟ کسي

 «زندگي، تو را بهانه مي کنم!من براي  و
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 اومد رو لبم ولي سریع جمعش کردم و رو به بچه ها گفتم: لبخند
 خسته نباشید، برگه هاتون رو بذارید و برید!-

با غر غر برگه هاشددون رو دادن و یکي یکي از کوس بیرون رفتن. داشددتم  همه
سمن  سته هنوز! یا ش سایلم رو جمع مي کردم که دیدم گوشه ي کوس یکي ن و
سومتي  سعي کردم لبخند بزنم. نا  شت نگام مي کرد.  بود، با اخماي درهم دا

سددرش  تو روبچه کنکوري بودن، باید مراقب روحیشددون مي بودیم وگرنه کیفم 
 مي کوبیدم که داشت با اخم نگام مي کرد.

میزم نشددسددتم. انگاري هیچ عجله اي براي رفتن نباشدده زل زدم بهش و  پشددت
 گفتم:

 خب، خانوم مهندس، شما نمي رید؟-
ضي بود، مهندس خطاب مي کردم و بچه هاي  بچه شون ریا شت هایي رو که ر

 تجربي رو دکتر!
 شید و گفت:اخماش رو بیشتر توي هم ک یاسمن

 نه!-
 رو برداشتم و کاپشنم رو روي دستم انداختم و گفتم: کولم

 خب پس من برم، تستاي این مبحي رو خوب کار کن!-
من نبودا! همچین داشت نگام مي کرد که مطمئن شدم کارم داره، حاال  تقصیر

 هم که خودش چیزي نگفت از کوس خواستم برم که صدام کرد.
 آقاي محب؟-

 نزدیکم وایساده بود. تم،برگش
 بله؟-
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از کوس بیرون اومدیم، دقیقا کنارم مي اومد، اینقدر نزدیک که مي  همزمان
 تونستم تماس لباسش رو با بازوم حس کنم.

 حقیقتش ...-
 دست دست کرد و بعد گفت: یکم

 شما ... چیزه ... یعني ...-
 حوصله نگاهي به ساعتم انداختم و گفتم: بي
 خانوم، من عجله دارم، راحت باش و سریع بگو! یاسمن-

 کشید و گفت: آهي
 شما دوست دختر دارید؟-
باید مي گفتم آره؟ نکنه اینم  یه به بدنم.  لحظه حس کردم برق وصدددم شدددد 

 عاشقم باشه بعد بگن شکست عشقي خورد و کنکورش رو بد داد.
 چشمام رو روي هم فشار دادم و گفتم: محکم

 نه!-
 سر آسودگي کشید و گفت: از نفسي

 آخه. حس کردم شما ...-
 پاکي رو ریختم رو دستش و گفتم: آب

ببین، یه توصددیه رو برادرانه بهت مي کنم. هیچ پسددري، تاکید مي کنم هیچ -
پسري ارزش اینکه بخواي بهش فکر کني رو نداره! منم چون به این باور رسیدم 

ا کسي دوست نیستم. از تو هم به دوستي جز تباهي و  *ن*ا*ه چیزي نداره، ب
به  رداختنعنوان خواهرم، توقع دارم تمام حواسددت رو جمع درسددت کني و پ
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مسددائم حاشددیه اي رو بذاري واسدده بعد از کنکور. اگه بعد از کنکورم به این 
 مسائم نپردازي خیلي خیلي بهتره. متوجهي؟

 زد و گفت: پلک
 بله. خداحافظ.-

سددریع از کنارم رد شدددد و رفت. نفس راحتي کشددیدم. چند بار بهش  خیلي
یادآوري کردم واسم مثم خواهره؟ دو بار؟ نگفته بودمم کسي رو دوست دارم تا 
ضه  سش رو شدن بکنه. یه عالمه هم وا شدن و پس زده  ساس خرد  بخواد اح

 خونده بودم، به من مي گفتن عالم بي عمم!
شیم رو بیرون  خندیدم ستاده بود و باز گو سم فر شیدم. پیامي رو که هاتا وا ک

 رو براي ساغر سند کردم.
 میان دست هایت عشق پیدا مي شود در»

 باران نگاهت نسترن وا مي شود زیر
 توان در چشم تو تا آسمان پرواز کرد مي
 «کنارت زندگي مانند رؤیا مي شود در

دفتر موسددسدده  زودتر مي رفتم خونه. پوشدده ي حدددور و غیاب رو توي باید
گذاشتم و با عجله به طرف ایستگاه اتوب*و*س رفتم، امشب قرار بود شام رو 

 کنار ساغر بخورم. از همین اآلن اشتهام باز شده بود.
 آخر رو به لباسم انداختم. ساده ولي مرتب! کامو مردونه و جذاب! نگاه

 اتاق بیرون اومدم، هاتا خندون گفت: از
 بزنم به تخته!-

 محکم کوبید تو سر معین. بعد
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 آخي گفت و لگد پروند سمت هاتا! معین
 بي شعور، چرا منو مي زني؟-

 توجه به دعواي اون دو تا از خونه زدم بیرون. بي
و خورد بین هاتا و معین یه چیز به شدددت عادي بود. زیاد نباید خودم رو  زد

درگیرش مي کردم. مثم یه قانون و قاعده بود. مثو تو ریاضددي قانون افشددردگي 
 داریم، تو خونه ي ما هم قانون وحشي گري داریم.

ساغر برام اس ام اس کرده بود زیاد دور  نگاهي سي که  شیم انداختم، آدر به گو
د از خونه براي همین عجله اي نباید خیابون رو گز مي کردم. کنار خیابون نبو

قدم مي زدم. دلم مي خواست یه جوري ساغر رو خوشحال کنم. یه دفعه ذهنم 
بهمون مي داد  برفت سمت گم. یاد آموزشایي که هاتا هر شب قبم از خوا

کننده ي  دخترا گم دوسددت دارن. گم سددرشددار از انر ي مثبته. القا»افتادم: 
عشقه. گم قرمز عشق آتشینه. دخترا از گوي معطر بیشتر خوششون میاد. هر 
شاخه گله.  ستون قیلي ویلي بره، خرجش خریدن یه  شون وا ستین دل وقت خوا

 «من به متاهو توصیه دارم شب جمعه گم بخرن!
اومد چقدر با سددجاد و معین سددر این حرفاش خندیده بودیم. چهار تایي  یادم

سجاد ردیا ر خت خوابامون رو پهن مي کردیم، هاتا کنار من مي خوابید و 
 بین هاتا و معین، تا از هر زد و خوردي جلوگیري بشه.

شایي شم الالیي قبم از خواب و ور وراي هاتا نگاه مي  آموز شون به چ که به
کردیم، حاال شددده بود به درد بخور. خواسددتم برم سددمت یه گم فروشددي که 
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شمم افتاد به دخ صورت چ ستش بود. با  سته نرگس د تر بچه اي که یه چند تا ب
 کثیا و نگاه ملتمس.

 سمتش رفتم و جلوش زانو زدم. به
 خانوم خوشگله. گوتو مي خوام!-

 و گفت: خندید
 همشو؟-
 آره! همشو.-

گوشددو گرفت سددمتم، مبللي رو که گفت به دسددتش دادم و از جیبم یه  سددریع
 شحالي پول و ناني رو گرفت و رفت!بسته ناني درآوردم. با خو

شدم که به جاي پول خرد بهم  براي سوپر مارکت  شنده ي  اولین بار ممنون فرو
 شکوت داده بود! همیشه شکوتا رو باید مي دادم هاتا بخوره!

شاد کنم.  حاال سته بودم دل اون دختر بچه ي مظلوم رو  شکوت تون با همون 
 به سمت رستوران راه افتادم.بلند شدم، گو رو دستم گرفتم و 

 مسیر هرکي گو رو دستم مي دید مي پرسید: تو
 چنده؟-

 به همه مي گفتم: منم
 فروشي نیست!-

 دلمم مي گفتم: توي
 اینا واسه عشقمن!-

ساغر هنوز نیومده  وارد ستم.  ش شت دنج ترین میز رستوران ن شدم، پ رستوران 
 ثانیه انتظار سخت بود! 360بود، شش دقیقه به قرارمون مونده بود! چقدر این 
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وارد رستوران شد! از جذابیتش لبخند اومد رو لبم، بلند شدم و صندلیش  ساغر
 فتم:رو کنار کشیدم. لبخند زد و نشست. رو به روش نشستم و گ

 سوم لیدي خوشگم!-
 و گفت: خندید

 سوم جنتلمن من!-
 خوبي؟-
 جاي جواب زل زد به نرگساي روي میز و گفت: به
 واسه منه؟-

 و گفتم: خندیدم
 اگه قابم بدونید!-
 ذوق گو رو برداشت و بو کشید و گفت: با
 مي دوني عاشق نرگسم؟-

 ساختگي کردم و گفتم: اخم
 عاشق مني!فکر مي کردم -

 تر خندید و گفت: عمیق
 من تو رو دوست دارم. دوست داشتن از عشق قشنگ تر و با ارزش تره!-

اومد رو لبم، پالتوي مشکي داشت با کوه شالگردن آبي آسموني. زیبا و  خنده
خوش تیپ. با اینکه خیلي شددیک و جذاب بود، ولي از اینکه یکم گردنش و 

ور شدددم. با این همه هیچي نگفتم. باید مي موهاش خودنمایي مي کردن دلخ
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ذاشتم تو یه شرایط دیگه، با مویمت و موطفت بهش بگم. تا هم دلخور نشه، 
 هم اثریخش باشه.

 خوشحالم که نرگس رو دوست داري. من خودمم عاشق این گلم!-
رو سفارش دادیم و میون حرفاي نسبتا عادي، غذامون رو خوردیم. بعد از  شام

ساب کردن میز از رستوران بیرون زدیم، ساغر نرگساشو براي صدمین غذا و ح
 بار بو کرد و گفت:

 مرسي علي! خیلي خوشبوان!-
شیني که حاال فهمیده بودم مال ماهرخه و اون با  بعد شین رفت. ما به طرف ما

سددخاوتمندي در اختیار سدداغر قرار مي ده، تا رفت و آمداش آسددون تر و کم 
 دردسرتر باشن.

برگشددت و دسددتش رو دور بازوم حلقه کرد، دسددتم رو روي دسددتاش  غرسددا
 گذاشتم و با آرامش شرون به قدم زدن کردیم.

رو بیرون کشددید و یکي از سددیماي هندزفریش رو گرفت سددمتم!  گوشددیش
خندیدم هندزفري رو فرسددتادم تو گوشددم، یکي رو هم خودش گذاشددت تو 

 گوشش.
 من پر خواهش نگاه تو. چشاي»
 نوازش براي این دل دیوونه یه

 برات پر مي کشه. صدات واسم آرامِش نگات مِي نم بارونه دلم
 دارم دلم مي گیره بي تو بي هوا دوست

 لحظه قلب من مي شکنه بي تو بي صدا هر
 تو خونمه قلب تو قلب منه عشقت
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 «جا تو هر نفس دل واسه تو میزنه هر
خورد به صددورتمون، من خندیدم، خزید بین انگشددتام. باد سددرد مي  دسددتش

 ساغر لبخند زد.
 غیر تو عزیزم همه حرفامو مي دونه؟ کي»

 کي مي فهمه؟ غم چشمامو مي خونه؟ اشکامو
 کار خدا بود که تو رو به دلم داده. عشقت

 منو فهمیده مهرت به دلم افتاد دنیا
 «دارم دلم مي گیره بي تو هوا دوست

به روي هم وایسادیم. دستامون تو دستاي هم قفم شد. زل زدیم تو چشماي  رو
 هم.

 لحظه قلب من مي شکنه بي تو بي صدا هر»
 تو خونمه قلب تو قلب منه عشقت

 جا تو هر نفس دل واسه تو میزنه هر
 دارم دلم مي گیره بي تو هوا دوست

 لحظه قلب من مي شکنه بي تو بي صدا هر
 ! قلب تو قلب منهتو خونمه عشقت

 «جا تو هر نفس هر
 زمزمه کرد: ساغر

 دل واسه تو مي زنه.-
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از دستش بیرون کشیدم و حلقه کردم دور کمرش، خزید تو ب*غ*لم.  دستامو
سددرش رو چسددبوندم به قلبم و سددکوت کردم. قلبم همه چیز رو مي گفت، 

 واضح، روشن، دقیق.
ي دونسددتیم چي باید بگیم، تو تو سددکوت غرق بودیم. هیچ کدوممون نم هنوز

سددکوت داشددتیم از داشددتن هم لذت مي بردیم. با این حال یه حسددي بهم مي 
 گفت ساغر ناراحته.

 از سکوت طوالنیش حس مي کردم. اینو
 گوشش گفتم: زیر

 مي دونستي عشقت تو خونمه؟-
شتم چیزیم  خندید ست دا سر تکون داد. از خندش انر ي گرفتم، هرچند دو و 

 به زبون بیاره!
 کافي شاپ اونور خیابون اشاره کردم. به
 بریم اونجا؟-

 سر تکون داد. مطمئن شدم دلخوره. باز
ستش شاپ  د شدیم. دیر وقت بود و کافي  رو گرفتم و با احتیاط از خیابون رد 

 پرتقال دادیم با کیک. خلوت. مثم همیشه سفارش آب
رو روي میز گذاشتن. دستم رو به طرف دست ساغر دراز کردم و  سفارشامون

 گفتم:
 حس مي کنم، یا واقعا تو همي؟-

 لبخند نیم بندي زد و سکوت کرد. ساغر
 الغرش رو بازي دادم و گفتم: انگشتاي
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 حرف نمي زني؟-
 لرزوني کشید و گفت: نفس

 نمي خواي اقدام کني؟-
صا حاال که مطمئن بودم  اگه صو صد دروغه. مخ صد در  سیدم،  بگم نمي تر

 جواب پدرش منفیه.
 کردم. یه قطره اشک از گوشه ي چشمش چکید، با بلض گفت: سکوت

 به پسر عموم گفتم نظرم رو ولي میگه براش اهمیت نداره!-
شاید از دید خیلیا زیبایي آنچناني و  آهي ستني بود.  ساغر واقعا خوا شیدم.  ک

چشم گیري نداشت ولي لطافت روح و مویمت طبعش، ناخواسته همه رو رام 
ستني بود. براي  ساغر من واقعا خوا صیقم مي داد.  مي کرد، مهربونیش دال رو 

 اولین بار به پسر عموش حق دادم.
 علي. یه کاري بکن!-

 رنگ التماس داشت. انگشتاشو فشار دادم . با اطمینان گفتم: لحنش
 بابات کي برمي گردن؟-
 هفته ي دیگه!-

 بستم و از ته دل توکم کردم. چشمامو
 هر وقت برگشتن آدرس شرکت و شماره موبایلشون رو واسم بفرست!-

 اومد رو لبش. دلم آروم شد. چشماش برق زدن. لبخند
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ش قشددنگ بودن، چنگالم رو توي یه تیکه بزر  کیک چقدر خنده ها خندیدم،
باز کرد. لباش کامم  یاق دهنش رو  با اشددت به طرف دهنش بردم.  فرو کردم و 

 مماس شدن با چنگال!
 خوردن با این چنگال صفایي داشت! کیک

سعي کردم به دیدارم با جناب معتمد  با شتها بقیه ي کیکم رو خوردم و  میم و ا
 فکر نکنم!

موبایلش سکوت بینمون رو شکست. دستش رو فرستاد تو جیب  زنگ صداي
 پالتوش و موبایلش رو بیرون کشید، نگاهي به صفحش انداخت و گفت:

 ماهرخه!-
 سریع جواب داد: بعد

 الو؟-
 نگاهي به من انداخت و خندید. ساغر

 ماهرخي. نمیشه یکم بیشتر بمونم پیشش؟ هوم؟-
 دونم ماهرخ چي گفت که ساغر خندید. نمي

 عاشقتم ماماني!-
رو قطع کرد و زل زد به من. ابروهاي خوشددگلش رو باال داد و با حالت  تلفن

 قشنگي براندازم کرد!
 رو بینیش و گفتم: زدم

 چشم چروني موقوف!-
 غش خندید و گفت: غش

 علي؟-
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 ته دل گفتم: از
 جانم؟-

 ثانیه اي نگام کرد و بعد گفت: چند
 هیچي!-

 کردم و گفتم: اخم
 یه چي خواستي بگیا!-

 و گفت: خندید
 ناراحت نمیشي؟-

هاش مي بردنم به اوج! وقتي مي خندید دلم مي خواسددت داد بزنم بگم  خنده
 این خنده هاي شیرین فقط ماِل منن!

 نه خانومم! ناراحت نمیشم!-
 چندتا قربوني دادي؟-

 غش خندیدم و گفتم: غش
 مطمئني این رو مي خواستي بپرسي؟-

 هم خندید و گفت: خودش
شه! اونم نه - شته با ست دختر ندا سالگي دو ست و پنج  سر تا بی باور ندارم یه پ

 هر پسري. علي محب! مي دوني هیچ دختري نیست که نشناسدت؟
 شیطنت گفتم: با
 راستشو بگم دلخور نمیشي؟-
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وضددوح دیدم خنده و هیجانش از بین رفت، ولي از موضددع خودش کنار  به
 نکشید و گفت:

 نه!-
سرا! هر دلیم، گنجایش یه نفر - سمش دله، نه کاروان  ست، ا سینه  ایني که تو 

 رو داره. یکي شد یکي و نصفي، دله دیگه دل نیست! روش حساب باز نکن!
 و گفت: خندید

 مي دونستم!-
 ال و گفتم:دادم با ابروهامو

البته منظور از اون نصددفي، یه اجنبي بودا! وگرنه تو و نینیمون کمپلت تو دلم -
 جا میشین

هاش گم انداخت. این قرمز شدناش رو بد رقم مي پسندیدم، براي همین  گونه
 ادامه دادم:

 واي ساغر! وقتي فکر مي کنم تو قراره مامان بچم باشي دلم یه جوري میشه!-
شتم و  سرش رو بدتر ست از اذیت کردن بر ندا شد! د انداخت پایین و قرمزتر 

 همینطور ادامه دادم:
ست نوکرتم، نمي ذارم آب - شه! خودم در ب شي، خیلي خوب می آخي! تو تپم ب

سید، ما هم  سروري مي کنید و به ولیعهد ما مي ر شما  تو دلت تکون بخوره. 
 نوکرتونیم همه جوره!

مز بود، هنوز دلم مي خواست فک بزنم که ناخوناي رو آورد باال! قرمِز قر سرش
 بلندش رو فرو کرد تو گوشت دستم. بدجوري سوخت.

 علي! خجالت بکش! بسه!-
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 غش خندیدم و دستم رو ماسا  دادم. غش
 فکر مي کردم تو یه ذره مویمي! پوستم رو کندي دختر!-

 هم خندید و گفت: خودش
 و ...سزاي پررو شدنت بود! هر سخن جایي -

 به خط پررویي و گفتم: زدم
 آهان بعله! درباره بچه باید تو تخت خواب حرف زد تا بشه مخ زني کرد و ...-

 بلند شد: جیلش
 علددي!-
 ته دل خندیدم و گفتم: از
 جددوِن علي؟-

 آرومي به بازوم کوبید و گفت: مشت
 خیلي بدي!-

ند همینجور یدم ب*غ*لش کردم، من مي خ ند یدم و سددداغر تو که مي خ
 ب*غ*لم تکون تکون مي خورد! چقدر این واکنشاشو دوست داشتم!

 که خندیدم از ب*غ*لم بیرون اومد و گفت: خوب
 بریم کنار ماشین؟-

رو ب*و*سددیدم، موهاش رو توي کوهش کردم و شددالگردنش رو  پشددونیش
 محکم دور گردنش پیچوندم و گفتم:

 بریم عزیزم!-
 ظریفش رو تو دستام فرستاد و پچ پچ کنان تا کنار ماشین رفتیم! دستاي
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 ماشین شد و گفت: سوار
 بپر باال برسونمت!-

 رو ب*و*سیدم و گفتم: گونش
 تو برو! درارو هم قفم کن. من خودم میرم!-

 و گفت: خندید
 تعارف نکردي که؟-
 این چه حرفیه!-
 اگه تعارف نکردي پس سوار شو!-

 گفتم و کنارش نشستم. ساغر استارت زد و گفت: چشمي
 نترسیا! فوقش مي خوریم تو دیوار!-

 و گفتم: خندیدم
 من به دست فرمونت ایمان دارم!-

 ا... گفت و ماشین رو روشن کرد و راه افتاد! بسم
شه ستن، اونم وقتي راننده زنه  همی ش صندلي کمک راننده ن فکر مي کردم روي 

ساغري که  ستم،  ش ساغر ن سه. یه جور حقارته ولي وقتي کنار  باعي افت کو
همه ي زندگیم بود، به این نتیجه رسددیدم دوسددت داشددتن خالص تمام دیدگاه 

نده رو از بین مي بره! وقتي مي دوني و حتم داري رو درهم  حتونهاي آزار ده
گره خورده تفاوت جسددما، تفاوت جنسددیت ها، تفاوت طبقات، دیگه مهم 

 نیست. وقتي روح احساس تملک مطلق داره!
**** 
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ست علي  دونه سرش رو روي د ساغر  هاي بارون تند تند به زمین مي ریخت. 
 گذاشت و گفت:

شي بریم زیر بارون قد- شب داره بارون مي باره! علي نمي خواي بیدار ب  ماز دی
 بزنیم؟ دلم شیطوني مي خواد علي.

 مویم خوند: بعد
 دیشب باران قرار با پنجره داشت-

 آبدار با پنجره داشت روب*و*سي
 ریز به گوش پنجره پچ پچ کرد یک

 چک، چک چک. چکار با پنجره داشت؟ چک
 علي؟ به نظرت چیکار با پنجره داشت؟-

 آلود خندید و ادامه داد: بلض
نه علي؟ نظر تو - مده!  بات نیو با تا  بارون  بدو بریم زیر  گه،  مي خواسدددت ب

شبي  شب یاد اون  شم بابام قدم زدیم؟ دی چیه؟یادته چقدر زیر بارون دور از چ
افتادم که داشددتیم جینگولک بازي در مي آوردیم گشددت ارشدداد رسددید! باورت 

د نبو ترامیشدده باز ه*و*س کردم اونطوري بترسددم؟ یادته اگه شددناسددنامت هم
 بدبخت مي شدیم؟ اگه به بابا خبر مي دادن، اگه مي فهمید ما دوتا زدیم بیرون.

 خندید و اشک روي گونش چکید. بلند
یه بار با آرامش کامم پیش هم نبودیم، با هم بیرون نرفتیم. علي پاشددو. بهم -

سختیا رو. علي مي  قول دادي برام آرامش بیاري، قول دادي جبران کني همه ي 
 فهمي منو؟
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ستاي سمت گونه هاي  د شار داد. نگاهش رفت  شده ي علي رو ف ستخوني  ا
 بیرون زدش. علي داغون شده بود. پانزده روز، کم نبود.

 شونه ي ساغر رو فشرد و ازش خواست بلند بشه. باید بیرون مي رفت. پرستار
ست بیاد پیش  ساغر سجاد مي خوا سید و بیرون رفت.  ستاي علي رو ب*و* د

سوله به طرفش دوید و زیر دو سي یو که بیرون اومد،  صمیمیش. از آي  ست 
 ب*غ*لش رو گرفت و گله کرد:

 چرا اینقدر راه میري؟ واست خوب نیست.-
 ساغر رو از ب*غ*ل سوله بیرون کشید و گفت: ماهرخ

 سوله جان تو هم نباید بدوي. تو هم شرایطت بهتر از ساغر نیست زیاد!-
 ي نشست و فکر کرد. مسلما شرایط سوله بهتر بود.روي صندل ساغر

و سددجاد بي دغدغه، با آرامش داشددتن با هم زندگي مي کردن. تو این  سددوله
شددرایط، تو این دوران سددخت، سددجاد مثم پروانه دورش مي چرخید. سددوله 

 چشم انتظار نبود.
روي هم فشار داد و دستش رو روي شکمش کشید. جنین پنج هفته  چشماشو

ي بود. هنوز هشت ماه مونده بود. چشماشو محکم تر فشار داد، صداي علي ا
 تو ذهنش داشت قدرت مي گرفت.

**** 
 ساغر من مي میرم براي بچه.-

ست و با دقت  روي ش شکم علي ن تخت خوابیده بود. خودش رو دید که روي 
مشددلول مالیدن مرطوب کننده به بازوهاي آفتاب سددوخته ي علي شددد، علي 

 خونسرد ادامه داد:
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 بچه اي که تو مامانش باشي، ولي ...-
 تخس شده بود. ساغر

 م.ولي نداره. اگه من ني ني داشته باشم تو شکمم، بابا مي ذاره بری-
با کوفگي سدداغر رو از روي شددکمش کنار زد. بازوهاي الغر سدداغر رو  علي

 گرفت و زل زد تو چشماش.
همون دفعه اول یه خطایي کردیم، بسدده! سدداغر دوباره اشددتباه کردن درسددت -

 نیست.
 با حرص گفته بود: ساغر

 بشینیم تا وقتي که آسمون سوراخ بشه یه پول قلمبه بیفته واسه جناب عالي؟-
علي رنگ رنجیدگي گرفت. بلض چنگ انداخت به گلوي ساغر. علي رو  نگاه

 رنجونده بود!
آهي کشدید و از روي تخت بلند شدد. به طرف تي شدرتش که روي زمین  علي

 افتاده بود رفت و گفت:
 از همون اول شرایطم رو دیدي. حتي خواستم برم ولي ...-

 نالید: ساغر
 علي!-

 ش کنه تي شرتش رو از روي زمین چنگ زد و ادامه داد:بدون اینکه نگاه علي
 همین روزا رو مي دیدم که مي گفتم نه! ولي ...-

 دستي کشیده بود به موهاش. کوفه
 به پول قلمبه هم مي رسیم. یه مدت دیگه تحمم کن.-
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به طرف در بالکن رفت. سداغر دنبالش دوید و قبم از اینکه علي بیرون بره  بعد
 دستش رو کشید.

 علي؟-
 برگشت و نگاهش کرد، با صداي تحلیم رفته گفت: علي

 جونم؟-
قطره اشک از چشم ساغر چکید. دستاي زبر علي اشک رو گرفتن. صداي  یه

 گرفتش دل ساغر رو به درد آورد.
ب- ها رو من  یه  که هنوز گر قدر بي غیرتم  که این نه تو، مني  ید بکنم سددداغر  ا

 نتونستم بعد از این همه، به جایي برسم.
 بود: نالیده

 غلط کردم، نگو این حرفا رو علي.-
 سر ساغر رو ب*غ*ل گرفته بود. علي

 گریه نکن، درست میشه.-
 علي؟-
 هیس ساغر. علي نیستم اگه برات بهشت نسازم.-

هق هق ساغر تو سینه ي علي گم شده بود. تو عطر تنش، بین نوازشا و  صداي
 دلداریاش!

**** 
 که تو بارون ب*و*سه هاي علي گم شده بودن. اشکایي

شو شما ست  چ ست گرمي تن علي رو حس کنه. مي تون ست، هنوز مي تون ب
شددیریني حرفاش رو مزه مزه کنه، هنوز ته دلش امید بود. امید به حرف علي. 
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علي نیسددتم اگه برات بهشدددت »ي که سددرش مي رفت قولش نمي رفت. عل
 «نسازم.

 شتاب از جاش بلند شد، بي توجه به غرغراي ماهرخ که مي گفت: با
 چرا اینقدر تند راه میري؟-
 طرف در خروجي رفت و گفت: به
 مي خوام برم قدم بزنم، پوسیدم تو این بیمارستان لعنتي!-

 هم دنبالش اومد، سوله هم مثم پنگوئن به دنبال اون دوتا. ماهرخ
 باالخره به ساغر رسید. دستش رو کشید و گفت: ماهرخ

 کجا؟ مي ذارم تو این هوا، با این وضعیتت بري بیرون؟ حرفشم نزن!-
 با بلض گفت: ساغر

 بذار برم ماهرخ. دلم گرفته!-
آهي کشددید، در. دلتنگي سدداغر سددخت نبود، این رو از روي دسددتاي  ماهرخ

 لرزون و نگاه پر تشویش و پلکاي خیسش مي شد فهمید.
 صبر کن با ماشین میریم.-

صرار  ساغر سوله که اونم ا شت و رو به  ستاي ماهرخ گذا ستش رو روي د د
 داشت نره گفت:

 دم باشم!جاي دوري نمیرم. همین نزدیکا. قول میدم مراقب خو-
سابي از  هرچند ست ح شت! هیچ وقت در به جمله ي آخر اعتقاد چنداني ندا

خودش مراقبت نکرده بود، مگر اینکه علي ازش مي خواسددت مراقب خودش 
 باشه!
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رو دور خودش پیچید و از بیمارسددتان بیرون رفت. زیر درختاي بید  پالتوش
شمک مي زدن.   نیمکتایي که هنوزمجنون، نیمکتاي رنگ و رو رفته ي فلزي چ

 از بارون چند ساعت قبم خیس بودن.
شید و بي توجه به عذاب وجداني  روي ست، نفس عمیق ک ش یکي از نیمکتا ن

که به ترسش اضافه شده بود و قلبش رو وادار مي کرد نامتعادل بتپه دفتر رو باز 
 کرد و همزمان با فرستادن هواي بارون خورده به ریه هاش مشلول خوندن شد.

**** 
 آدرس و شماره موبایم باباش رو برام اس ام اس کرد. ساغر

هیچ کدوم از بچه ها نگفتم مي خوام برم دیدن باباي سدداغر، حقیقتش مي  به
ترسددیدم. مي ترسددیدم از جواب نه اي که مسددلما مي کوبونه تو صددورتم، مي 

سرم رو بندازم پ شم در جواب بچه ها  یین و اترسیدم از اینکه برگردم و مجبور ب
رم و تا ب نسددتمبگم نشددد! به سدداغرم نگفتم مي خوام برم دیدن بابات، مي دو

برگردم مي خواد حرص بخوره. مخصددوصددا که همون روز امتحان میان ترمم 
 داشت.

سونم. پیاده  با شرکت بر ستم خودم رو به  سي تون عوض کردن چند کورس تاک
شر سم رو محکم فوت کردم، حاال که رو به روي  ساده بودم شدم و نف کت وای

استرسم بیشتر شده بود. یه دفعه از ذهنم گذشت که باید دسته گم مي خریدم 
رح مط ايیا نه؟ مشددلول ور رفتن با افکارم شدددم. اصددو نمي دونسددتم وقتي بر

 کردن خواسته میرن دسته گم مي برن یا نه؟
ش به سم. به ناچار آویزون افکار به  ستم زنگ بزنم و بپر سي هم نمي تون ت دک

شاید اینطوري بهتر  سته گم برم!  صمیم گرفتم بدون د شدم و ت اجتماعي خودم 
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شدن  ضایع  ساوي بود با  سته گم خریدنم م شم، د ضایع ب بود. من که قرار بود 
 هرچه بیشترم!

ست سي بود و باباي  د سابر شرکت ح شدم. یه  شرکت  ساختمان  خالي وارد 
 ساغرم رییس این شرکت.

سعي کردم د پوزخندي سم زدم،  ستر شم تا یکم از ا ست آویز حرفاي هاتا ب
کم بشه! همیشه مي گفت با حسابرس جماعت هم دهن نشید که حسابتون رو 

 مي رسن.
یادآوري هاتا و اراجیفش، موجي از انر ي مثبت وارد وجودم شدددد! حاال  از

اگه جناب معتمد به حسددابمم رسددید، مي ذارم به پاي حسددابرس بودنش، نه 
 خواستگاري من!

طرف آسانسور رفتم، دکمه ي طبقه ي هشتم رو زدم و زل زدم به علي اي که  به
شکي و  شلوار جین م سفید و مردونه،  ستین بلند  از تو آینه نگام مي کرد. بلوز آ

 کت اسپرت خاکستري، با کفشاي تمیز و نه چندان نو.
به صددورتم کشددیدم. زیر یه ریش نسددبتا مرتب پنهون بود. این پیشددنهاد  دسددتي

اغر بود تا ریش بذارم، بلکه مورد قبول واقع بشددم، حاال دقیقا ده روز بود که سدد
تیغ رو صددورتم نللزیده بود. یه ته ریش روي صددورتم خودنمایي مي کرد که 

هم بهم گفت اصو ب هاراذل معتقد بودن بهم میاد، ولي ساغر دیروز توي دانشگا
 نمیاد!

 مقابم نگاه وا رفته ي من ادامه داد: در
 ولي به شدت فرامرز پسندي!-
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شت  لبخند شد! مثو وقتي دا شیطون بویي مي  ساغر هم گاهي  اومد رو لبم! 
صورتم. خندیده بود و  شیده بود رو  ستش رو ک شم نظر مي داد، د درباره ي ری

 نظرش رو گفته بود!
 طبقه ي هشتم!-

شت صداي سیدیم ر شتم ر ي  هناز. و بدفرم زني که اعوم مي کرد به طبقه ي ه
سور و فرودگاه و مترو به  سان صداي این خانوماي توي آ افکارم رو پاره کرد. از 

 شدت بدم مي اومد. چه معني داشت زن اینقدر با ناز و ادا حرف بزنه؟
سم ا... گفتم و به  ابروهام شون. ب شدن و خط افتاد بین سته به هم نزدیک  ناخوا

 طرف میز منشي رفتم و گفتم:
 سوم. وقت به خیر!-

 که یه خانوم به شدت محجبه و خوش برخورد بود لبخند زد و گفت: منشي
 سوم، وقت شمام بخیر.-

 چرم مشکیم رو دست به دست کردم و گفتم: کیا
 مي خواستم با جناب معتمد موقات داشته باشم.-

کنید نمي خواسددتم بگم موقات! ولي جو رسددمي اي که اونجا حس مي  باور
 کردم وادارم کرد اینطوري صحبت کنم.

 به مبم گوشه اشاره اي کرد و گفت: زن
 تشریا داشته باشید، حاج آقا فعو مهمون دارن!-

کردم خونسددرد به نظر برسددم، روي مبلي که اشدداره کرده بود نشددسددتم و  سددعي
 منشي گفت:

 آقاي؟شما -
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 عمیقي کشیدم. نفس
 محب المصطفي!-

 یادداشت کرد و گفت: سریع
 تشریا داشته باشید آقاي محب، چند دقیقه ي دیگه ...-

حرفش رو گوش ندادم. اینم از جمله کسدددایي بود که فامیلي منو مخفا  بقیه
 مي کرد.
شدم و چند باالخره شد. از جا بلند  صادر  ساعت اجازه دیدار  تایي بعد از نیم 

شت  شم که دا ساس گرمایي با سعي کردم بي خیال اح شیدم،  نفس عمیق ک
ضوح لیز خوردن قطره هاي عرق رو  شدني نبود. به و حالم رو به هم میزد ولي 

 روي کمرم حس مي کردم.
روي هم فشار دادم و با گفتن چندتا ذکر تقه اي به در زدم و با شنیدن  چشمامو

 ایین فشار دادم و گفتم:دستگیره رو به طرف پ« بفرمایید»
 الهي به امید تو!-

به روم مردي نشددسددته بود، جدي، نسددبتا اخمو، با کت و شددلوار مشددکي و  رو
 پیراهن سفید. بوي عطر حرم تمام فداي اتاق رو پر کرده بود. زیر لب گفتم:

قربونت برم امام رضا، ولي باور کن سنسوراي عصبي من به هیچ وجه توانایي -
 عطر رو، اونم این همه زیاد ندارن.کشش این 

شت رو حس کردم،  دل سر درد دا شرون یه  شقیقه هام رو که خبر از  دل کردن 
سومي گفتم و منتظر  صورتم به وجود بیارم  با این حال بدون اینکه تلییري تو 

 شدم حرفي بزنه.
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 بفرمایید بشینید!-
صورت  روي ستم و زل زدم به  ش شاره کرده بود ن جدیش! تنها عوض مبلي که ا

 صورت ساغر که به باباش شباهت داشت رنگ خاص چشماش بود.
 معتمد به حرف اومد: آقاي

 جناب محب المصطفي، درست میگم؟-
 جدیت سر تکون دادم. با
 بله، درسته.-
 خوب هستید جناب؟-
 بله ممنون، حال شما چطوره؟-

 رو به سمت سقا گرفت و گفت: سرش
 ه شکر پسرم.الهي صد هزار مرتب-

بدون  لفظ یه ذره بهم انر ي داد، دیدم منتظره چیزي بگم براي همین  پسددرم 
 مقدمه چیني گفتم:

 غرض از مزاحمت جناب معتمد اینکه ...-
 عمیقي کشیدم و ادامه دادم: نفس

 من و دختر خانوم شما، این ترم یه درس اختیاري با هم داریم و ...-
عمیقش نفسم رو غرق کرد. دیدم هرچي دیگه بگم جز ضایع شدن چیزي  اخم

 در پي نداره براي همین بدون حرف اضافه اي گفتم:
 اگه اجازه بدید، با خانواده خدمت برسیم، براي ...-

عمیق و ترسناکش باعي شد لیز خوردن عرق روي کمرم سرعت پیدا کنه.  اخم
 یدن رو ازم گرفته بود.ابروهاي درهم گره خوردش فرصت نفس کش
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 از اینکه چندتا نفس عمیق و پر صدا کشید گفت: بعد
 دختر من نامزد پسر عموشه. اشکان!-

روي هم فشار دادم، حتي اسم نامزد بودن رو طاقت نداشتم بشنوم، با  چشمامو
شش رو کرده بود،  ساغر تو سعي کردم در کمال آرامش حرف بزنم.  این همه 

 حاال نوبت من بود.
 اما جناب معتمد طوري که من در جریان هستم، ساغر خانوم عوقه اي ...-

 که روي میز کوبید وادار به سکوتم کرد. با غیظ گفت: مشتي
این فدددولیا به تو نیومده! حتي اگه نامزد هم نباشددن، من دخترم رو به پسددري -

 مثم تو نمیدم!
 پررویي ابروهامو دادم باال و گفتم: با
 چرا؟-
سددري که به خودش اجازه میده با دختر مردم، با ناموس یکي دیگه هم کوم پ-

 بشه لیاقت اینکه داماد من باشه رو نداره!
 جدیت گفتم: با
اگه با دخترتون هم کوم شدددم، براي پرسددیدن آدرس و محم کار شددما بوده. -

 فکر کنم تنها راه ممکن براي امتحان کردن شانسم، پرسیدن آدرس بوده باشه.
 زد. پوزخندي

 چرا شما جوونا ماها رو خر فرض مي کنید؟-
شت در  سعي سم، حس مي کنم جا دا کردم نخندم، یعني اآلن که دارم مي نوی

 اون لحظه بخندم ولي ابدا اگر تو این هاگیر واگیر به خنده فکر کرده باشم.
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 جسارتي کردم جناب معتمد؟ همچین–
 جدیت گفت: با
سر جون. جواب من، به عنوان - ست! نه! برو پ ساغر، یه کلمه  صاحب اختیار 

 وقت خودت و منو هم نگیر!
کوتاه مي اومدم، با اینکه توقع شددنیدن این کلمه ي دو حرفي رو داشددتم  نباید

 ولي. شنیدنش خیلي سنگین و تلخ بود.
 شما حتي حاضر نیستید یه درصد شانس به من بدید!-
شرایطت، - شنیدن  ست صحبت کردن با تو،  سال ها یعني خیانت به قولي که 

 به برادر و برادرزادم دادم! این خلا وعده ست!
 جدیت گفتم: با
سوم گفته مي - ست، ولي کجاي ا سومه، در ستورات ا خلا وعده خوف د

تونید دخترتون رو وادار به ازدواج با کسددي کنید که دوسددش نداره و راضددي 
اگر به فرض محال، ازدواج نیسددت؟ این  *ن*ا*ه به شدددت بزر  تره! چون 

 ساغر و اون آقا سر بگیره از بیخ و بن غلطه. یه عمر رابطشون حکم ...
شت سمت  نذا ستاد. به  شت میزش ای شد و پ ادامه بدم، با برافروختگي بلند و 

 در اشاره کرد و گفت:
 به سومت!-

شدم و با جدیت و اعتماد به نفس خیره شدم تو صورتش. از نگاه کردن به  بلند
شاید  سیدم چون بر عکس ظاهر بدخلقش، مهربون بود. یا  شماش نمي تر چ

 چون یادآور نگاه ساغر بود حس مي کردم مهربونه.
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بار برخوردمون - یدوارم این مد، ام ناب معت مت مي رسددم ج خد باره  من دو
 دوستانه تر باشه!

بدون اینکه منتظر شددنیدن حرفي ازش باشددم به طرف در حرکت کردم و  بعد
 لحظه ي آخر برگشتم و گفتم:

 روز خوش!-
شت تلفن طاقت  صداي صابم. حتي از پ شید رو اع ساغر خط مي ک هق هق 

 شنیدن هق هقش رو نداشتم.
علي. علي، چي به بابام گفتي؟ چي گفتي که اینجور بهم ریخته سددت؟ چي -

 زده عمو اینا امشب بیان اینجا؟ گفتي که زنگ
 عصبانیت دست کشیدم تو موهامو گفتم: با
 رفتم خبر مرگم خواستگاري کردم. تو چرا داري گریه مي کني؟-

 گفت: آروم
 آخه. آخه قراره با عاقد ...-

 زدم: داد
 غلط کردن. شماره پسر عموت چنده؟-
 مي خواي چیکار؟-
 حرص گفتم: با
 جدي بهش بگي مخالفي. من مي خوام باهاش حرف بزنم!تو که نرفتي -

 ولومش رو باال برد: یکم
 من باهاش حرف نزدم؟ من؟-
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رو روي هم فشددار دادم. فردا تاسددوعا بود و پس فردا عاشددورا. مسددلما  دندونام
صا اون بابایي که من دیدم. ولي  صو سر نمي گرفت. مخ سوعا، عقدي  شب تا

 یه فکر جرقه زد تو سرم. پوزخند زدم! همینه!بعد از تاسوعا و عاشورا چي؟ 
 هنوز داشت گریه مي کرد. با حرص پوزخندم رو کنار زدم و گفتم: ساغر

 شماره رو بفرست واسم، بهم اعتماد کن ساغر!-
 نفسش رو بیرون فرستاد و گفت: پوفي

 باشه!-
 گریه هم نکن. کي شب تاسوعا عروس شده که تو دومیش باشي؟ یه ذره قبم-

 از آب غوره گرفتن فکر کن!
 کرد و من ادامه دادم: سکوت

 برو صورتت رو بشور، لباس خوشگلم بپوش که قراره امشب دل ببري! -
 پر تعجبش رو شنیدم: صداي

 علي؟-
 و گفتم: خندیدم

 به من اعتماد کن خانوم! برو خوش باش که تا من هستم غصه نداري!-
 ضعیا خندیدنش اومد و بعد قطع تماس. صداي

شدم و به طرف هاتا و سجاد که داشتن وسایلشون رو جمع مي کردن تا  بلند
 راهي دیارشون بشن دویدم. روي معین نمي شد حساب کرد ولي این دوتا ...

 گفتم: سریع
 فکر کنم قرار رفتنتون کنسله!-

 باال پرید، هاتا زودتر به حرف اومد: ابروهاشون
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 چرا؟-
 نقشم رو بهشون گفتم، سجاد متعجب، هاتا ذوق مر  نگام کردن. سریع

 جدیت گفتم: با
 نظرتون چیه؟-

 سریع بشکني زد و دستش رو مشت کرد و به مشتم کوبید و گفت: هاتا
 دارمت خراب!-

 ولي یکم فکر کرد. سجاد
 مطمئني علي؟ خونش نیفته گردنمون!-

 نفسم رو دادم بیرون و گفتم: پوفي
 نمي کشیمش که! فقط یه گوش مالیه!-

 آهي کشید و گفت: سجاد
راسددت میگن از آن نترس که هاي و هو ... کي فکر مي کرد تو دچار همچین -

 عشقي بشي آخه؟
 رو روي هم فشار دادم و گفتم: دندونام

 نصیحت و موعظه رو اصو نمي پسندما! هستي یا نه؟-
 نیم بندي زد و مشتي روونه ي بازوم کرد. لبخند

من کي پشدددت تو رو خالي کردم بار دومم باشددده؟ یه داش علي که بیشددتر -
 نداریم! هستم!

بشکن زد و همین جور که قر مي داد وسایلش رو سر جاشون گذاشت!  هاتا
 سجاد با تشر گفت:
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 شب تاسوعا کدوم االغي ر*ق*صیده هاتا؟-
 سریع صاف ایستاد و پشیمون نگاهمون کرد و یکي کوبوند به پیشونیش. هاتا

 اصو حواسم نبود!-
 یهو لبخند شرارت باري نشست رو لبش. بعد

 شب تاسوعا میرن پسر مردم رو آش و الش کنن؟-
 و سجاد خندیدیم! هاتفم خندید و گفت: من

 بچه ها! فکر کردید چطوري بکشیمش بیرون؟-
 بگم نه که خودش ادامه داد: اومدم

 کار کار یکي از دوستاي خودمه!-
 گفتم: سریع

 مر  من پاي کس دیگه اي رو نکش وسط!-
 حرص گفت: با
یارو، - به این  فام میگم زنگ بزنه  به یکي از جي ا یه مین. ببین  تو حرف نزن 

 باهاش قرار بذاره، اوکي؟
 زدم و گفتم: پوزخندي

 ب اللهیاست!خره! پسره از این حذ-
 چشم غره رفت و گفت: هاتا

یه - گه؟  نه ب عت  ما به زن ج که بتونه  یه  تو دیدیش؟ مطمئني؟ در ضددمن ک
 مرتاضي مثم معین! وگرنه بقیه ...

 پخ خندید و گفت: پخ
 این دختره رو من مي شناسم! خوب بلده ملت رو بیاره تو راه!-
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 حرص دستي تو موهام کشیدم و گفتم: با
 نشه واسه دختره!دردسر -
شي یارو پا. مي کنیم. فقط - شماره اش رو از تو گو صه اونو نخور. فوقش  غ

اگه شددانس بیاریم قبلش شددماره رو حفظ نکرده باشدده! که اگه کرده باشدده هم 
 مولي نیس!

 و سجاد همزمان گفتیم: من
 چطور مگه؟-

 و گفت: خندید
رو میدم به همین دختره  دوتا ایرانسددم دارم که ثبت نامشددون ناقصدده! یکیش-

 میگم زنگ بزنه!
 به ساعت انداختم، سه بود. دندونام رو روي هم ساییدم. نگاهي

 تا کي مي توني همه چیز رو اوکي کني؟-
 شیرجه رفت سمت کاپشنش و گفت: سریع

 تا نهایتا شش. امشب این آقا اشکان رو مي فرستیم اون دنیا!-
سجاد رو  به شت. خدا مي دونه چیکار مي طرف در دوید و من و  تو بهت گذا

خواست بکنه. ته دلم اصو راضي به این برنامه نبودم ولي راه دیگه اي هم نبود. 
 یعني در اون لحظه فکر دیگه اي به ذهنم نمي رسید.

ساعت هفت  تا شتر زنگ زد. گفت عموش اینا  ست بار بی ساغر بی ساعت پنج 
 میرن اونجا!

 روي هم ساییدم و گفتم: دندونامو
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 خیلي عادي برخورد کن! یه جورایي خودتو مشتاق نشون بده!-
 دلم دعا مي کردم تمام محاسباتم درست از آب دربیاد وگرنه ساغر رو ... ته

 قطع کرد و ده دقیقه بعد هاتا شیرجه اي وارد خونه شد. ساغر
ستري انداخت  سه سه تا کوه به قول خودش گانگ شکي و  ست کش م جفت د

 رو زمین و بي توجه به نگاه متعجب من و سجاد و دهن باز معین گفت:
 علي آقا بعدا باهات حسابشون مي کنم ولي ...-

 دستور داد: تند
ضایع و آنچناني - صیه اکید دارم، لباس  سر قرار! تو ساعت هفت و نیم میریم 

بتونه ازش به عنوان سرنخ استفاده کنه نپوشین. عطر و ادکلن ممنون. تو  که بعدا
صدا نمي زنین، موبایوتون رو هم بندازین تو خونه  سم همو  شرایط ا بدترین 

 که قربونتون برم ندارید! مکه یه وقت اونجا جا نذارید. ساعت ماعات و اینا ه
 ابش رو پهن مي کرد تاکه تازه از دانشددگاه رسددیده بود و داشددت دفتر کت معین

 درس بخونه زودتر از من و سجاد به حرف اومد:
 چه خبره اینجا؟-

 تند گفت: هاتا
ضان - سي اونجا اگه او معین تو هم باید باهامون بیاي! نقش بپا رو داري. وایمی

 خیط شد فقط یه سوت، از اون سوت معروفاتو مي زني، اوکي؟
سترس معین سجاد متفکر به هاتا که بي  هاج و واج مونده بود. من ا شتم و  دا

 خیالي از سر و روش مي بارید خیره شده بود.
 چطوري راضیش کردین بیاد بیرون؟-

 گفت: هاتا
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شق و حال بذاره ولي بلقیس گفت احتمال اینکه - به بلقیس گفتم با یارو قرار ع
شدددک کنه زیاده. گفت زنگ مي زنیم بهش میگیم اگه مي خواي فیلم کثافت 
کاریاتو براي دختر عموت نفرسددتیم، بیا به فون آدرس. اولش دیدم خیلي خزه 

 ولي ...
 زد و گفت: پوزخندي

سر عمویي تبریک بگو! یه تیر تو تاریکي - شتن همچین پ ساغر به خاطر دا به 
 انداختیم یارو سکته هه رو زد و گفت:

 هرچي بخواین بهتون میدم، به شرطي که ...-
حاال من و سددجادم داشددتیم مي خندیدم! البته به اسددم دختره. قاه خندید!  قاه

 بلقیس! معین ولي هنوز اخمالو بود.
سامون شتیم. لحظه ي آخر  لبا ستکش و کوهمون رو هم بردا شیدیم و د رو پو

 گفتم:
 ما با چي بریم؟ تو این ترافیک و شلوغي؟-

 سینه سپر کرد و گفت: هاتا
 باش! دوتا موتور ردیا کردم! تا داش هاتا رو داري غم نداشته-

 داشت از حدقه میزد بیرون. چشمام
 از کجا آوردي؟-

رفت سمت معین که طبق معمول پشت کتاب دفتراش نشسته بود و از  شیرجه
 زمین بلندش کرد و گفت:

 کاري به ایناش نداشته باش!-
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 رو به معین غرید: بعد
 خب پاشو دیگه! دیر شد!-

 با تته پته گفت: معین
 من ... چیزه بچه ها. ِاه، ببینید ...-

 ادامه بده، یکي زدم سر شونش و گفتم: نذاشتم
 عیب نداره داداش! ما رفتیم!-

 گفت: هاتا
 یعني چي؟ نمي خواي پاشي بیاي؟ خا. بر سر ترسوت!-

 رو کشیدم و گفتم: هاتا
 بي خیال! ولش کن. سه تامون زیادم هستیم!-

 با حرص گفت: معین
میام! ولي اگه افتاد مرد، حرفي از من زدید نزدیدا! من آرزوي بورسددیه دارم -

 هنوز!
 هم سریع حاضر شد و چهارتایي از خونه زدیم بیرون. معین

سوار یکي از موتورا شد و سوییچ اون یکي رو به طرف من پرتاب کرد و  هاتا
 گفت:

 من و معین، تو و سجاد!-
 سریع گفت: سجاد

شما دوتا هم مي خواین هم دیگه رو بزنید، گند مي زنید - سط  قربونت، اون و
 به کم نقشه. من و تو، علي و معین!
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سیدیم تا  سوار سمت محم قرار! باید زودتر مي ر شدیم و گاز دادیم به  موتور 
 هم موتورامون رو قایم کنیم، هم از امنیت محم مطمئن بشیم.

موندم این هاتا مناطق پرت و از کجا گیر میاره؟ عمرا  به محم. من رسددیدیم
اگه هر دو هزار سدددالي یه بار یه موجودي از این کوچه عبور کنه. هاتا ترمز 
کرد. منم کنارش وایسددادم و زل زدیم به رو به رو. موبایلش رو بیرون کشددید، 

 همین جور که داشت شماره مي گرفت گفتم:
 مگه نگفتي گوشي نیاریم؟-

 به طرفم انداخت و گفت: ينگاه
 من بدون موبایم چطوري با بلقیس هماهنگ کنم؟-
 حیرت گفتم: با
 مگه اونم میاد؟-

 و گفت: خندید
 َپ َن َپ. منو مي بینه دلش مي لرزه پیاده میشه. -
 تو که گفتي به یارو ...-

 اخمي کرد و گفت: هاتا
 یارو فکر مي کنه با یه دختر طرفه!-

رو زیر درختاي کوچه پار. کردیم و معین رفت سددر کوچه تا کشددیک  موتورا
شو  بکشده. من و هاتا و سدجادم ب*غ*ل دیوار نشدسدتیم. هاتا دسدتکشدا

 دستش کرد و گفت:
 دیگه باید پیداش بشه!-
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موقع از ته کوچه یه هیبت پدیدار شد. یه دختر با یه پالتوي سفید و شال  همون
 زرد داشت به سمتمون مي اومد.

 سریع بلند شد و گفت: هاتا
 اومدش.-

 به طرف دختره رفت. بعد
شلول فک  نگاه ساده بود انداختم. یه نگاه به هاتا که م سمتي که معین وای به 

 زدن با دختره بود. بهمون نزدیک شدن.
 سریع گفت: سجاد

 دختره شبیهه ... .-
تا همین جوري به دختره انداختم. بلقیس! اسددمش واقعا این بود یا ها نگاهي

سمت قیافه ي بز. کرده و آدامس  شت؟ نگاهم رفت  مي گفت؟ چه اهمیت دا
ست کمي از ...  ست مي گفت، د سجاد در گنده اي که بد جوري مي جوید. 

 نداشت.
 به سمت من و سجاد اشاره کرد و گفت: هاتا

 دوستام. سیامک و آرش!-
 م!و سجاد یه نگاه بهم انداختیم و زیر پوستي خندیدی من

 که به حساب خودش خیلي ناز تشریا داشت گفت: دختره
 ِالینا هستم!-

دفعه من و سددجاد واضددح خندیدیم ولي الینا بي توجه به ما رو به هاتا  این
 گفت:

 سپهر عزیزم، من مي ترسم!-
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 چشمکي به ما زد و ماسک وحشتناکي سمت دختره گرفت و گفت: هاتا
عزیزم، بیا اینو بزن به صددورت قشددنگت که فقط هیبتت باید مشددخص باشدده -

 بدجوریم بهت میاد تا شناسایي نشي!
شده بود ولي به روي  دختره سخر هاتا  اخمي کرد. مطمئنا متوجه لحن پر تم

 خودش نیاورد و ماسک وحشتنا. رو رو صورتش زد.
 موقع گوشیش زنگ خورد. هفت بود! الینا رو به ما گفت: همون

 خودشه!-
 ون داد که یعني جواب بده و الینا با ناز شرون کرد به حرف زدن:سر تک هاتا

 الو؟-
 رو بلندگو. حاال ما هم صداي اشکان رو مي شنیدیم. زد
 کجا باید بیام؟-

 گفت: الینا
 اوه. چه عجله ایه؟ ساعت هفت و نیم!-

 غرید: اشکان
رسددم بیام؟ دیر نخب خره! تو این تهرون من باید بدونم کدوم قبرسددتوني باید -

 یه وقت!
 گفت: الینا

 نترس عزیزم. یه جا نزدیک ملازته!-
 اشکان بلند شد: صداي

 به خدا بفهمم تو کي هستي ... میدم!-

http://www.roman4u.ir/


 267 به رنگ آبانحریری 

 ابروهاشو داد باال و گفت: الینا
همونایي رو ... دادي بسه! فیلمش دستمه! بهتره گنده تر از دهنت حرف نزني! -

 شیر فهمه؟پول رو بیار، فیلم رو ببر! 
 عصبي داشت تو گوشي نفس مي کشید. اشکان

 آدرس رو بده!-
 رو تو دهنش چرخوند و گفت: آدامسش

شي کني بد مي بیني! - شون ک شیله پیله! مطمئنم دوس نداري آبروت بره. ق بي 
 شیرفهمه؟

یکي مونده بودم یه دختر چقدر مي تونه داش باشه! این چه طرز حرف زدن  من
ن نازاي خرکیش نه به این لحنش. آدرس رو گفت و تلفن رو قطع بود؟ نه به او

 کرد.
 به ما گفت: رو
 حاضر شید که داره میاد.-

شیدیم و منتظر  سریع شوند رو پو صورتمون رو مي پو شا و کوهي که  ستک د
شدیم. الینا از کیا بزرگش کلیدي بیرون کشید و اشاره کرد به خونه اي که اون 

 ور خیابون بود و گفت:
اگه اوضددان خیط شددد برید تو اون خونه. میرم درشددو باز بذارم. یه در داره به -

 ر برید!خیابون اون طرفي. راحت مي تونید د
 رو بردم تو گوش هاتا و گفتم: سرم

 این مفتي داره واسمون کار مي کنه؟-
 ابروشو داد باال و گفت: هاتا
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 اون پنج میلیوني که اشکان میاره رو مي دیم بهش.-
 اعتراض گفتم: با
 خدایا! هاتا خطرناکه این کار!-

 سري تکون داد. هاتا
 به خاطر ساغر علي!-

شو هیچي نگفت دیگه شکان حقش بود هم کتک بخوره، هم پوال صو این ا م. ا
 بدزدیم.

سکي که زده بود، بدجور بهش  الینا سمت ما! این ما شت  در رو باز کرد و برگ
 مي اومد!

 نور از سر کوچه پدیدار شد. همون لحظه صداي سوت معین اومد. یه
 بستم و گفتم: چشمامو

 خدایا توبه!-
جلوي پاي الینا وایسدداد! تو اون تاریکي نمي تونسددت ماسددک رو روي  ماشددین

 صورتش ببینه! مخصوصا الینا که نشون مي داد داره بند کفششو مي بنده!
 ماشین پیاده شد. صداش رو واضح مي شنیدم: از
 رد کن بیاد سي دي رو!-

شمون، ال همین شکان پیچید تو گو صداي جیغ ا سرش رو بلند کرد  نا یکه الینا 
 کیا رو از دستش کشید و من و هاتا و سجاد، یورش بردیم سرش.

کمال ناجوان مردي، سددده تایي تا جایي که مي خورد زدیمش. حقش بود.  در
 الینا در رفت و لحظه ي آخر داد زد:
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 باي باي سپهر!-
سعي مي کرد از خودش دفان کنه ولي ناموفق بود. مخصوصا با اون قد  اشکان

 ش، حریا یه کدوم از ماها نبود.و قواره ي ریز
که حس کردیم رو به موته ولش کردیم و دویدیم سددمت موتورا! سددوار  همین

 شدیم و از ته دل خندیدیم:
 یوهو.-

رو هم سوار کردیم و کنار اولین کیوسک تلفن وایسادیم. هاتا پیاده شد  معین
 داد.و زنگ زد اور انس و آدرسي که اشکان آش و الش افتاده بود رو 

شماره ي  منم ستم  صداي مشوشش ازش خوا ساغر و بي توجه به  زنگ زدم به 
 عموش رو بده.

هاتا زنگ زد به عمو و آدرس اشددکان رو داد تا اگه اور انس اقدامي نکر  باز
 عمو به داد پسر نجیب و سر به زیرش برسه!

سفره  بعد سم راهي  سرخوش مطمئن از به هم خوردن موقتي مرا هم خندون و 
 خونه شدیم. سر فرصت براي ساغر تعریا مي کردم چي شده!

مناسبت موفقیت نقشه، شام رفتیم یه سفره خونه ي دبش و یه دیزي دبش تر  به
 زدیم به بدن!

 گفتیم و خندیدیم. این وسط هر از گاهي معین مي گفت: کلیم
 همه عزادارن، رفتن تو دسته ها اون وقت ما ... امشب-

شن  بي شحالیمون رو ج شتیم خو صمیم دا شدیم. ت توجه از کنار حرفاش رد 
 بگیریم، براي همین به نداهاي عذاب آور وجدانمون گوش نمي دادیم.
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یم  حدوداي یازده شدددب بود که برگشددتیم خونه. هاتا موتورها رو برد تحو
گرفتن شدماره ي سداغر شددم. نمي دونم چرا  صداحباشدون بده و من مشدلول

 جواب نمي داد!
دوازده بود صددداي دسددته هاي عزاداري به وضددوح مي اومد. هنوز  حدوداي

 مشلول عزاداري بودن.
جواب نمي داد و من هر لحظه عصددبي تر مي شدددم. براي دهمین بار  سدداغر

 براش نوشتم:
 «جواب بده! نگرانتم. کجایي؟»

ن وسط خونه مشلول در آوردن جوراباش شد و بي توجه برگشت و همو هاتا
 به سجاد که داشت غر میزد:

 جوراباتو اینجا ننداز.-
 حرص گفت: با
 حاال زدیم یارو رو آش و الش کردیم، چي میشه؟-

داشددتم شددماره ي سدداغر رو مي گرفتم. نمي دونم چرا جواب نمي داد.  هنوز
 کوفه گوشي رو پرت کردم و گفتم:

ته گوشددده - یارو میف مدتم این  یه  به هم مي خوره  قم قرار امشددبشددون  حدا
 بیمارستان، مامان باباي من مي تونن بیان خواستگاري!

 به سرفه افتاد و گفت: سجاد
 مامان بابات رو مي خواي بکشوني اینجا؟-
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رو برداشددتم و باز شددماره رو گرفتم. چندتایي بوق خورد، انگار خیال  گوشددیم
نداشت. گوشي رو روي بالش انداختم و به طرف دستشویي رفتم.  جواب دادن
 با غر گفتم:

 یه بار تنها پا شدم رفتم سرم رو کوبوند به طاق!-
 این بار به حرف اومد: معین

شون - شون ضایع نکن. بذار جواب قطعي رو بگیري بعد بک علي، مامان باباتو 
 اینجا!

 جواب قطعي رو داده!-
 دستشویي شدم. صداي بچه ها رو مي تونستم بشنوم. وارد

 بود که مي گفت: هاتا
 به نظر منم با مامان باباش بره بهتره!-

 هم حرف هاتا رو تایید کرد: سجاد
 آره. حداقم شاید یه ذره نرم شد.-

 ولي اصرار داشت که نباید به خونوادم درباره ي خواستگاري حرفي بزنم. معین
سوا. شت  م صفحه ي گوشیم که دا شویي بیرون اومدم با دیدن  ست زدم و از د

روشن خاموش مي شد به سمتش شیرجه رفتم. فکر هاتا و معین و سجاد به 
دردم نمي خورد باید با ساغر حرف مي زدم. همین که اسمش رو روي صفحه 

 دیدم نفس راحتي کشیدم:
 هیج معلوم هست کجایي؟-

 م:هیجان زده ش رو شنید صداي
 علي قرار به هم خورد!-
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 دادم باال و با شیطنت گفتم: ابروهامو
 راس میگي؟-

 و گفت: خندید
 کار تو بوده؟-

 غش خندیدم و گفتم: غش
 من و اراذل هم خونه!-

و هاتا و سجاد در جا بهم چشم غره رفتن ولي من با بي خیالي به طرف  معین
 بالکن رفتم. ساغر هیجان زده گفت:

 خدا! زدین خاکشیرش کردین که! نگفتین بمیره خونش بیفته پاي شما؟واي  -
 کم که فکر کردم فهمیدم حماقت محض بوده حرکتمون ولي ... یه
 بي خیال، مهم اینه که اآلن قرار به هم خورده! راستي حالش چطوره؟-

 خندید و گفت: ساغر
شکسته. میگه بدینش- شم  ست س تو بیمارستانه. هي هذیون میگه، د ي دي من 

 رو! واي هیوال!
ته دل خندیدم و کم قدددیه رو مفصددم، براش تعریا کردم، حتي از الینا و  از

 ماسک وحشتناکشم گفتم!
 جدي گفت: ساغر

 اگه واقعا اشکان خطایي کرده باشه.-
 جیغ زد: یهو

 علي؟-
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 ترس گفتم: با
 چي شد؟-
 باید بگردي ازش آتو بگیري!-

 ان مي برد. چشمامو بستم و گفتم:بدي نبود، ولي زم فکر
ساغر. این آتو گرفتن باشه واسه ي بعد. ببین چي میگم، به نظرت من باز تنها -

 برم درخواستم رو مطرح کنم بهتره یا اینکه با خونوادم بیام؟
 ثانیه اي سکوت کرد و بعد گفت: چند

 بذار از ماهرخ بپرسم.-
 پس منتظر خبرتم.-

بخیري گفتم و تلفن رو قطع کردم. صداي ثارا... گفتن دسته ها هنوز مي  شب
 اومد. چشمامو بستم و گفتم:

اگه من به ساغر برسم، قول میدم هر سال برم تو دسته ها و عزاداري کنم. قول -
 میدم خدا!

هم با هاتا و سددجاد هم عقیده بود، بهتر مي دونسددت اینبار از طریق  ماهرخ
شماره ي خونواده درخوا شدم و  ست به تلفن  ستم رو مطرح کنم براي همین د

 خونمون رو گرفتم. صداي مهربون مامانم رو شنیدم:
 الو؟-

 و گفتم: خندیدم
 سوم بر بهترین مادر دنیا!-

 شادش رو شنیدم: صداي
 الهي دورت بگردم پسرم. سوم به روي ماهت، خوبي؟-
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 خدا نکنه مادري. خوبم شما چطوري؟-
م خوبم. تو خوبي؟ خوش مي گذره؟ درسددا در چه حاله؟ خوب غذا مي من-

 خوري؟
اگه روزي بیست بارم به مامان زنگ مي زدم باز مي خواست بپرسه خوب  یعني

 غذا مي خورم یا نه؟
 همه چي ردیفه مامان. شما خیالتون راحت. همه خوبن؟-
من زنگ خوبن شکر. چه خبرا؟ چي شد زنگ زدي؟ هر روز صبر مي کردي -

 بزنما!
 و با پررویي گفتم: خندیدم

 امروز کارتون داشتم که زنگ زدم!-
 خندید. مامانمم

 مي دونم. تو تا کاري نداشته باشي یاد ما نمي کني!-
 نگید اینجوري دیگه!-
 باشه مادر نمیگم. بگو چي شد که زنگ زدي؟-

 عمیقي کشیدم و گفتم: نفس
شگاهمو- سنگین و باوقاره، حقیقت، یه دختره تو دان شم اومده،  نه که ازش خو

 خانومه، خوشگله. مي خواستم ...
 خندید، بلندتر از قبم. مامان

اي پدر صددلواتي! میگم یه چي شددده تو برداشددتي زنگ زدي به من، وضددع -
 مالیشون چطوره؟
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 بگم خیلي عالیه و بگه به درد تو نمي خوره، براي همین گفتم: ترسیدم
 عادین.-

 اضافه کردم: لهبوفاص
 زنگ مي زنید یه صحبتي بکنید و اگه بشه یه بساط خواستگاري اي ...-

 سریع گفت: مامان
 تو محرم صفر کي رفته خواستگاري که ما پاشیم بریم؟ زشته پسر!-

دستي تو موهام کشیدم. نمي خواستم مامان اینا از رابطمون با خبر بشن.  کوفه
پا پیش نمي  مامان  به خطري بودن شددرایط اشددداره نمي کردمم،  تا  از طرفي 

 ذاشت.
 گفتم: حرصي

چیزه، مي دونید آخه ... دختره خواسددتگار داره، خونوادشددم مصددرن که قبول -
 کنن.
 گفت:ثانیه اي سکوت شد و بعد مامان  چند

 دوستي باهاش؟-
 گفتم: سریع

 نه!-
 جدي مامان رو شنیدم: صداي

 علي. مطمئني؟ راستشو بگو.-
دروغم چیه مادر من. من از دوسددتش که دوسددت دختر دوسددتمه شددنیدم -

 خواستگار داره و ...
 گفت: مامان



wWw.Roman4u.iR  276 

 

 چیزي که فراوونه دختر، شاید دختره هم راضي به وصلت.-
 مشتم رو روي دیوار کوبیدم و گفتم: محکم

 یعني زنگ نمي زنید؟-
 تو این ایام نه! حرمت این دو ماه رو باید نگه داشت!-

 کردم و گفتم: پوفي
 حتي اگه هم من دختره رو بخوام، هم اون منو؟-

 عصبي شد. مامان
 یه کوم بگو دوست دخترته.-

 و گفتم: خندیدم
ست دختر! ب- ست و یک دوس دختر! نه دو سائم تو قرن بی عدم ماماِن من این م

 حم شده ست!
 بلند و داد مانند مامان رو شنیدم. صداي

ستي کنه، به درد ازدواج - سر جماعت دو دختري که به خودش اجازه میده با پ
 نمي خوره! مطمئن باش غیر از تو با چند ...

 پریدم وسط حرفشو نذاشتم ادامه بده: جدي
 تهمت نزن مامان!-
 راضي نیستم ازت اگه دور این دختره رو خط نکشي!-

گاه در هم گره خوردن. ابروهام  ناخودآ
 من بچه نیستم. بد کردم زنگ زدم ازتون خواستم پا پیش بذارید؟-
 نه خوب کردي، ولي دختري که پایبند اصول باشه.-
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 روي هم فشار دادم. باباي ساغر کم بود، مامان منم! دندونامو
 روي هم فشار دادم. یه لحظه یه فکر، سریع گفتم: چشمامو

ست که از خونواده - شش مي کنم ولي یه دختره دیگه ه شه مامان. من فرامو با
 ي ثروتمندیه. خانوم و باوقاره، ولي به خاطر فاصله طبقاتي ...

 سرخوش مامان رو شنیدم: صداي
 باهاشددون فاصددله طبقاتي چیه پسددر؟ شددماره خونوادش رو گیر بیار، حتما-

 صحبت مي کنم. اگه فکر مي کني خونواده ي خوبین.
 این برخورد مامان ناخواسته آه کشیدم. از
ید مي دونم - خاطرخواه داره. بع مان خونواده ي خوبین. دختره خیلیم  ما آره 

 قبول کنن!
حاال ما شددانس خودمون رو امتحان مي کنیم، ببین مي توني شددماره اش رو -

 گیر بیاري؟
 طنت ابروم رو دادم باال.شی با
 بعید مي دونم، آخه دختره خیلي ملروره به پسرا هم رو نمیده!-

 با ذوق گفت: مامان
 خدا حفظش کنه! حتما شماره اش رو پیدا کن. زنگ مي زنم!-
 مرسي مامان!-

سرم کردم. پول! فقط پول! همه پول  سریع ستون  ستامو  تلفن رو قطع کردم و د
 پرست و پول دوست. َاه.

**** 
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شت،  ساغر شید مي رفت که غروب کنه. هوا بوي بارون دا سر بلند کرد. خور
شت  سته بود و دا ش نم بود ولي از باریدن خبري نبود. هنوز زیر بیداي مجنون ن
دفتر علي رو ورق میزد. اشدددک تند تند روي گونش قم مي خورد. دلش گرفته 
بود. دلش علي رو مي خواسدددت. سددر بذاره روي شددونش و هق هق کنه. از 

 دلتنگي ها و تنهاییاش بگه، از ترس و حشتش بگه.
 گرفته آسمون نمي تونم گریه کنم دلم»

 میشم از خودم نمي تونم شکوه کنم شکنجه
 کوه غصه ها رو سینه من اومده انگاري

 داره باورم میشه خنده به ما نیومده آخ
 گرفته آسمون از خودتم خسته ترم دلم

 در به درم روزگار بي کسي یه عمره که تو
 گرفته آسمون از خودتم خسته ترم دلم

 روزگار بي کسي یه عمره که در به درم تو
 صداي نفسم میگه که توي قفسم حتي

 واسه آتیش زدن یه کوله بار شب بسم من
 گرفته آسمون یه کم منو حوصله کن دلم
 که از این روزگار یه خرده کمتر گله کن نگو
 به بازي مي گیرن عقربه هاي ساعتم منو

 ي تقویم مي کنه لحظه به لحظه لعنتم برگه
 زمین یه لحظه تو نفس نزن آهاي
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 تا آروم بگیره یه آدم شکسته تن نچرخ
 زمین یه لحظه تو نفس نزن آهاي

 «تا آروم بگیره یه آدم شکسته تن نچرخ
سرش  صداي شد و  ست. بلند  شک سکوت محوطه رو مي  رو به هق هقش 

صورتش تماس  شتن با  سمون گرفت. حاال کم کم قطره هاي بارون دا سمت آ
 پیدا مي کردن.

 زد: داد
خددددا. بس کن! تمومش کن این شکنجه رو! خدا دیگه نمي کشم. من علیم -

 رو مي خوام، مي فهمي خدددددا؟
شم منتظر که به حرکاتش  دفتر شرد، بي توجه به یه جفت چ رو تو ب*غ*لش ف

 وب بود به طرف ساختمان بیمارستان دوید. کنار علي آروم تر بود!میخک
سي یو  سوله شت در آي  سرد پ صندلي هاي فلزي و  ساغر کنار هم روي  و 

 نشسته بودن. سجاد روي صندلي خالي اي که کنار سوله بود نشست و گفت:
 زن داداش؟-

 قرمز ساغر رو که متوجه خودش دید آه کشید و گفت: نگاه
 حقیقتش من باید برم سرکار ولي حتما آخر هفته برمي گردیم!-

 ساغر رنگ قدرداني گرفت. نگاه
 دستتون درد نکنه، نمي خواد بیاید دیگه، تا همین جاشم ...-

 دستاي سرد ساغر رو فشرد و گفت: سوله
 هیس، وظیفمونه!-
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دن و لبخند بي جوني زد. سددجاد و سددوله از ماهرخ هم خداجافظي کر سدداغر
بعد از کلي امید دادن به طرف در خروجي رفتند. ماهرخ صددندلي کنار سدداغر 

 رو آ*ش*غ*ا*ل کرد و گفت:
 برو خونه یه دوش بگیر باز بیا!-

 آهي کشید و گفت: ساغر
 من دیگه پامو تو خونه ي بابا نمي ذارم. میرم خونه ي علي.-

 متعجب به ساغر خیره شد. ساغر بلند شد و رو به ماهرخ گفت: ماهرخ
 تو هم برو خونه. موندنت فایده اي نداره. برو ماهرخ!-

 آهي کشید و بلند شد و دنبال ساغر راه افتاد. ماهرخ
 مي رسونمت و مطمئن باش با این حالت تنهات نمي ذارم.-

ستش مي چرخید. آروم  ساغر سته کلیدي که توي د سکوت کرد و زل زد به د
 گفت:

 باشه، بریم!-
هم از بیمارسددتان بیرون زدند، ماهرخ ماشددین رو به طرف خونه ي فرامرز  با

 هدایت کرد، ساغر به اعتراض گفت:
 چرا از اینور میري؟-

 خونسرد راهنما زد و گفت: ماهرخ
 لباس الزم داري! بخواي تو خونه ي علي بموني-

پوزخندي زد. چند روز قبم از رفتن علي به اون سددفر نفرین شددده اکثر  سدداغر
 لباس هاش رو به اونجا انتقال داده بود.
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 لباسام تو خونه ي خودمونن!-
ي استیجاري علي خیلي وقت بود خونه ي خودشون محسوب مي شد،  خونه

 از همون شب باروني و قشنگ.
 رو نگاه کرد و در نهایت تلییر مسیر داد.مبهوت ساغر  ماهرخ

 بینشون رو صداي ضعیا ضبط ماشین مي شکست. سکوت
 زمن اي آشنا چون از تو من دیگر گذشتم بگذر»

 تو هم بیگانه شو چون دیگران با سر گذشتم دیگر
 خواهم عشقت دردل بمیرد مي
 خواهم تا دیگر در سر یادت پایان گیرد مي

 زمن اي آشنا چون از تو من دیگر گذشتم بگذر
 تو هم بیگانه شو چون دیگران با سر گذشتم دیگر

 عشقي مي میرد خاموشي مي گیرد عشق تو نمي میرد هر
 کن بعد از تو دیگري در قلبم جایت را نمي گیرد باور
 عشقي مي میرد خاموشي مي گیرد عشق تو نمي میرد هر

 «قلبم جایت را نمي گیردکن بعد از تو دیگري در  باور
شک سمت  ا ستش رو به  شید و د ساغر غلت زد، ماهرخ آهي ک روي گونه ي 

 ضبط برد.
 قطعش نکن ماهرخ.-

 با بلدي که به گلوي خودش هم نشسته بود گفت: ماهرخ
 این آهنگ شده ملکه ي عذابم. لعنت به هرچي ...-
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شک ستش رو از روي فرمون برد ا شوند. د شک جلوي دیدش رو پو شت و ا ا
 هاش رو پا. کرد، بلض هر لحظه سنگین تر مي شد.

 خونه ي علي ترمز زد. ساغر پیاده شد. جلوي
 نمیاي باال؟-

 بدون اینکه نگاه از جلو برداره گفت: ماهرخ
 مراقب خودت باش.-

آه کشددید و در رو بسددت. به محض بسددته شدددن در بلض ماهرخ هم  سدداغر
شکست. بلدي که بعد از بیست سال، مثم مار تو وجودش مي پیچید و نیش 
میزد به قلبش. به صددورتش نگاه کرد. اشددک گونه هاش رو مزین کرده بود! تلخ 

 آه کشید و به طرف عمارت، به ظاهر زیبا و در باطن دلگیر فرامرز روند.
به محض ورود به خونه بلدش شکست. هر گوشه ي این خونه ي نقلي  ساغر

مي تونسددت علي رو ببینه، خونه بوي تن علي رو مي داد. چمدون لباس هاش 
ست.  ست نخورده کنار دیوار بود. با زحمت کفش هاش رو در آورد و در رو ب د

دي که تو شه! بل سي نبود که مانعش ب ست زاري کنه. ک  يدیگه راحت مي تون
 ن مدت خفه شده بود یک باره شکست.ای
ضیم. من - علي دارم مي میرم، علي دارم دق مي کنم. من به همین خونه هم را

 به اینکه کنار تو باشم راضیم، تو چادر و قصرش فرق نداره. به خدا فرق نداره.
هدیه ي خودش بود،  به نگ زد.  که روي میز اتو بود چ پیراهن طوسددي علي 

فت و گذاشدددت اشدددک هاش خیس کنن پیراهن مورد پیراهن رو ب*غ*ل گر
 عوقه ي علي رو!
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گریه کرد و زار زد که تقریبا بي حال شددد و همینجور که پیراهن علي رو  اینقدر
 ب*غ*ل داشت خواب رفت.

صداي زنگ موبایم علي چشم باز کرد. با دیدن اسم روي صفحه ناخوداگاه  با
 لبش رو به دندون گرفت. هاتا!

 ت از چشمش جوشید. اگر هاتا مي فهمید! بلند گفت:با سرع اشک
 واي.-
 دستایي لرزون گوشي رو به گوشش چسبوند. چي باید مي گفت؟ خدایا! با
 علي آقا! پارسال دوست امسال آشنا!-

 با صدایي مرتعش گفت: ساغر
 سوم!-

بلند هاتا تحلیم رفت. سدداغر خوب علت این تحلیم صدددا رو مي  صددداي
 دونست.

 ساغر خانوم شمایید؟-
 پیراهن علي رو بو کشید و گفت: ساغر

 بله خودمم!-
 سریع گفت: هاتا

 یه چند ثانیه گوشي دستتون.-
پچ پچ ضعیفي از پشت خط مي اومد و بعد صداي باز بسته شدن در.  صداي

 یهو صداي هاتا قدرت گرفت:
 لي چطوره؟شرمنده ساغر خانوم. نمي تونستم راحت حرف بزنم. خوبید؟ ع-
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شتاش به دور  صداي شار انگ شتري پیدا مي کرد و ف ساغر هر لحظه لرزش بی
ست با چنگ زدن به لباس علي، ازش کمک  شتر، انگار مي خوا پیراهن علي بی

 بگیره.
 من خوبم. علیم ...-

 کرد، لحن هاتا، رنگ نگراني گرفت: سکوت
 اتفاقي افتاده؟-

به التماس افتاد، قبم از اینکه عادل و عطیه و پدر علي با خبر بشددن باید  سدداغر
 دست به دامن یکي مي شد.

شون - هاتا. تو رو خدا نذار بیان تهران. تو رو خدا. من توان رو در رویي باها
 رو ندارم.

 هاتا هر لحظه نگران تر مي شد: صداي
قي افتاده؟ چته؟ علي سدداغر؟ خواهر من گریه مي کني چرا؟ چي شددده؟ اتفا-

 کجاست؟
 نامطمئن گفت: ساغر

 به عطیه نمیگي؟-
 علني با لحنش داشت التماس ساغر مي کرد که حرفي بزنه. هاتا

 نه نمیگم، تو بخواي نگم نمیگم، بگو چي شده؟ علي خوبه؟-
ساغر فکر  ساغر با ترس همه چیز رو براي هاتا تعریا کرد. براي هاتفي که 

شی شت مي فهمید چقدر کمک حال علي مي کرد تو حا ست، ولي کم کم دا ه 
 بوده! مثم یه دوست واقعي! مثم برادر.
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عادل تو  عادلم ته بود؟  گذاشدد یه  ما جا اینطوري براي علي  برادر بود، ولي ک
بدترین شددرایط وقتي همه ي درها به روي علي بسددته بود اونو از خودش رونده 

 بود!
 مرتب و با استرس سوال مي پرسید: هاتا

 کجاست اآلن؟ حالش چطوره؟-
میون گریه با اضطراب جواب مي داد. اضطراب از واکنش هاتا، بعد از  ساغر

 شنیدن حرفاش.
 گریه نکن خواهري.-

شه. این یعني هاتا  همون شدیدتر ب ساغر  للت خواهري کافي بود تا هق هق 
 ساغر رو مقصر نمي دونه! نمي خواد همه ي تقصیرها رو متوجه ساغر کنه.

 التماس گفت: با
 به عطیه نمیگي؟-

 مطمئن هاتا رو شنید: لحن
 خر نیستم که بگم!-

 لبش رو گاز گرفت و گفت: ساغر
 مرسي.-

 تشکر چرا؟ زمزمه کرد و بعد گفت: چیزي شبیه، هاتا
 من نمي تونم بیام تهران. خودت بهتر مي دوني چرا!-

 دماغش رو باال کشید و گفت: ساغر
 مي دونم!-

 هوف هاتا به شدت مشخص بود. صداي
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 توکلت به خدا باشه! گوشي کنار دستت باشه، من بهت زنگ مي زنم!-
 رو مي دید.سر تکون داد، انگار هاتا حرکت سرش  ساغر

 من میرم تا عطیه ...-
 باشه!-
 خدافظ!-

جوابي نداد. توقع نداشدددت هاتا بدونه چقدر از این للت از همین  سددداغر
 خداحافظ بیزاره!

سه تا،  دوباره شید. یکي، دو تا،  پیرهن رو به بینیش نزدیک کرد و نفس عمیق ک
 ده تا، بیست تا!

 حرص پیراهن رو پرت کرد و با خروش رو به پیراهن گفت: با
شم! من خودش رو - شم، دلتنگ تر می شتر بو مي ک مثم آب دریایي! هرچي بی

مي خوام! خودش رو! مي فهمي؟ کاش من جاي تو بودم. همیشددده همراهش 
 بودم، تنش بودم، نزدیک قلبش. تو مسلما بیشتر از من کنارش بودي!

 ن کوبید و گفت:رو روي پیراه مشتاش
شتر از من علي منو لمس کردي لعنتي! اینقدر که - شه! تو بی سودیم می بهت ح

 بوي اونو میدي! بوي تنش رو!
**** 

شدددت خسددتگي چشددمام باز نمیشدده ولي مي دونم اگه دراز بکشددم خواب  از
نمیرم. هیچ وقت بي موقع وسددط روز خوابم نمي بره حتي اگه خسددته ي عالم 
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درسددت چند وقته ننوشددتم، امروز ولي باالخره دسددت به قلم  باشددم. نمي دونم
 شدم و مي خوام حوادچ رو ثبت کنم!

از مثو کلي تحقیق و تفحص، به سختي شماره ي مامان دختر مورد عوقم  بعد
رو گیر آوردم و براي مامانم فرسددتادم تا با مادر اون دختر که از قدددا دوسددِت 

 تشون رو مطرح کنن!دخترمم نیست، تماس بگیرن و درخواس
 ساعت بعد از فرستادن شماره به مامان زنگ زدم و گفتم: یه
 زنگ زدین؟-

 که مشخص بود خیلي از ماهرخ خوشش اومده گفت: مامان
ماشددداال چه مادر فهمیده و خوش برخوردي داشدددت! کلي شددیرین زبون و -

دوسدددت داشددتني بود. من که خیلي ازش خوشددم اومد، گفت با دخترش و 
شددوهرش مطرح مي کنه. قرار شددد پس فردا زنگ بزنم بهم بگه مي تونیم بریم 

 خواستگاري یا نه!
از قبم به من و سددداغر قول داده بود کمکمون کنه. براي همین امیدوار  ماهرخ

 بودیم بتونه باباي ساغر رو راضي کنه که حداقم یه جلسه پاشیم بریم خونشون.
مجید از شیرین زبوني ماهرخ که هنوز نمي بعد از نیم ساعت تعریا و ت مامان

 دونست زن باباي ساغره، نه مادر ساغر تلفن رو قطع کرد.
 سرخوش زنگ زدم به ساغر که ببینم اونور چه خبره؟ منم

صداش  ساغر ضح لرز انداخته بود به  سي که به طور وا ستر هم با حرص و ا
 گفت:

 علي دارم سکته مي کنم!ماهرخ و بابا تو اتاقن دارن حرف مي زنن! واي -
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ساط شده بود که یهو یکي محکم کوبید  ب دلداري دادن و جینگیم بازیمون داغ 
 رو سرشونم! برگشتم و دیدم هاتا با نیش شم شده داره نگام مي کنه و میگه:

 بساط الو ترکونیتو جمع کن برو سر جاي همیشگیت! ما هم دل داریم!-
هواي سددرد فکر کردن به بالکنم لرز مي بالکن بود! خداییش با این  منظورش

نداخت به جونم ولي چه مي شد کرد، چاره ي دیگه اي نبود. یه اخم وحشتنا. 
 نثارش کردم و رفتم تو بالکن و ادامه ي حرف زدنمون رو گرفتم.

 با حرص گفت: ساغر
 خجالت نمي کشي جلوي دوستات اینطوري حرف مي زني؟-

م مي گفتم؟ بهش مي گفتم اآلن غصدده مي کردم حاال مگه من چي داشددت فکر
خوري من کاري از دسددتم برنمیاد، کاش حداقم پیشدددت بودم دلداریت مي 
دادم، البته اینا رو با سددیر داغ پیاز داغ، نعنان داغ، حبوبات اضددافي داشددتم مي 

 گفتم و ...
اسم سیر داغ پیاز داغ شد دلم هواي آش رشته کرد. فکرم رو به زبون آوردم  آي
 ر جواب توبیخ ساغر گفتم:و د

 من دلم آش رشته مي خواد!-
 همراهیم کرد و گفت: ساغرم

 تو این هواي سرد مي چسبه!-
 گفتم: فوري

 بریم بیرون؟-
 و گفت: خندید
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 علي دیوونه نشو! بابام خونه ست!-
 گفتم: حرصي

 یه بارم به خاطر من ریسک کن!-
 گفت: شاکي

 کردم؟من تا این لحظه کم ریسک -
 فهمیدم تند رفتم و گفتم: خودم

ببخشددید! حاال ما یه دقیقه دلمون هواي خانوممون رو کرده! نمي خواي بیاي -
 ببینمت؟

 و گفت: خندید
 اآلن مثو قصدت خر کردن من بود؟-

 خندیدم و گفت: خودمم
 ِاي بفهمي نفهمي!-

 غش خندید و گفت: غش
من غلط بکنم همچین قصدددي داشددته بي تربیت! اآلن باید مي گفتي، من؟ -

 باشم!
 داشتم مي خندیدم و مي لرزیدم. خودمم

 من دروغ گو نیستم!-
 که دیگه از استرس چند دقیقه قبلش خبري نبود گفت: ساغر

شرایط براي بیرون اومدن فراهم - صو بذار ببینم  شه بریم. ولي کجا بریم؟ ا با
 هست یا نه!

 منتظر خبرت مي مونم!-
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 دادم: ادامه
 اون پالتو آبي خوشگلتو بپوش! به جاي کوه شالگردنم روسري سرت کن.-

 اینکه لحنمم رنگ دستوریشو از دست بده اضافه کردم: براي
 اینجوري بیشتر مي پسندم، خوشم میاد. چون؟ چي؟-

 خواست حرفي بزنه که نذاشتم: ساغر
 آ باریکو. خوردني تر میشي!-

 داد ساغر بلند شد: صداي
 علي!-

 و گفتم: خندیدم
 تو جوِن علي هستي! بدو برو حاضر شو که دلم برات تنگ شده!-

 خندید و تلفن رو قطع کرد! ساغرم
ست  منم سیب زمیني پو شت  شدم. هاتا دا دیلینگ دیلنگ لرزون وارد خونه 

شتم. اگه همینجوري پیش مي رفت  ستم و یه چاقو بردا ش مي گرفت، کنارش ن
د مي ریختیم تو سطم زباله، از بس کلفت پوستشون رو جدا نصا سیبا رو بای

 مي کرد!
 من پوست مي گیرم تو خول کن!-

 قبول کرد و همینجور که داشت سیبا رو خول مي کرد گفت: سریع
 ببینم تو تا حاال براي ساغر هدیه خریدي؟-

 ثانیه فکر کردم! خریده بودم آیا؟ چند
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گشددتم خاطره هامو مي خوندم که حس اونم  که یادم نبود، باید بر مي خودم
 نبود، فقط یادمه واسش دوتا نقاشي کشیده بودم.

 چطور مگه؟-
شت  سریع سایلش و همینجور که دا سمت و شد و دوید  سر جاش بلند  از 

 دنبال چیزي مي گشت گفت:
 اگه قول میدي سگ نشي، یه چیزي بهت بگم!-

گاه به هم نزدیک شدن و گفتم: ابروهام  ناخودآ
 بگو!-
 مشماي سفید، آبي که روش نوشته بود باِلنو به طرف هم داد و گفت: یه
دیروز داشددتم از جلوي باِلنو رد مي شدددم این کیفه توجهم رو جلب کرد. از -

اونجاییم که هیچ کدوم از جي افام لیاقت داشددتنش رو ندارن، گفتم بدم به تو، 
 ساغر! خودت که عرضه هدیه خریدن نداري! تو بدي به

رو از مشددما بیرون کشددیدم، یه کیا لي تیکه دوزي شددده بود! شددباهت  کیا
عجیبي به کیفایي که ساغر استفاده مي کرد داشت! مطمئن بودم ازش خوشش 

 میاد!
 خنده گفتم: با
 اوه! دستت درد نکنه! چند خریدیش؟-

 ابروهاشو باال داد و گفت: هاتا
شي مي خواي گازم بگیري! باز خوبه اآلن در حالت اهلي گ- سگ می فتم اآلن 

 قرار داري!
 تعجب گفتم: با
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 چرا باید سگ بشم؟-
 چه مي دونم.-

 شرون کرد به خول کردن سیب ها و گفت: دوباره
 گفتم شاید بگي غلط کردي براي دوست دختر من چیزي خریدي و ...-

 وسط حرفشو گفتم: پریدم
 درد نکنه! من به خاطر همچین چیزایي وحشي میشم؟ دستت-
 چه مي دونم خو! فکر کردم بهت بربخوره!-
 نه بابا! مرسي که به فکر بودي، حاال چند پولشو دادي؟-
 بي خیال!-

کردم قیمت کیا رو نگفت! تقریبا داشتم عصبي مي شدم، بدم مي اومد  هرکار
 یه سوال تو سرم چرخ بخوره ولي به جواب نرسم.

 نمیگي هاتا؟-
 با حالت با مزه اي باال داد و گفت: ابروهاشو

 نوچ!-
 تکون دادم و گفتم: سري

 سوم گر  بي طمع نیس! مطمئنم کار دستم داري که سخاوت کردي!-
 و گفت: یدخند

 آ باریکو!-
 آ باریکو یه چند روزي بود افتاده بود سر زبون همگیمون! این

 زدم و گفتم: پوزخند
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 بدون اینم واست انجام مي دادم!-
 نه دیگه! باید محبتت رو جبران کنم!-

 .خندیدم
 خب چیکار داري؟-
 که! دوستي باهاشبرو از استاد دهشیري واسه من نمره بگیر! گفته مي ندازتم! -

 غش خندیدم و گفتم: غش
 باز نزدیک آخر ترم شد و تو کاسه ي چه کنم چه کنم دس گرفتي؟-

 کشید و گفت: آهي
 میري باهاش حرف بزني؟ هان؟-

 زدم و گفتم: چشمکي
 باشه میرم!-
 سر جاش پرید و یه ماچ آبدار چسبوند رو گونم و گفت: از
 چاکرخواتیم به خدا!-

 دستم رو روي صورتم کشیدم و گفتم: سریع
 َاه! حالم رو بد کردي ل*ج*ن.-
استاد دهشیري نسبتا صمیمي بودم، پسرش سال قبم کنکور داشت و من مي  با

رفتم خونشددون براي تدریس خصددوصددي، این بود که باهاش جور شددده بودم. 
 سیب ها رو که پوست گرفتم موبایلم زنگ خورد. ساغر بود.

 جونم؟-
 و گفت: دخندی

 بابا رفت جلسه ي قرآن! کجا بریم؟-
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 کردم و دیدم تا حاال سینما نرفته بودیم، براي همین گفتم: فکري
 ساعت شش رو به رو سینما غروب مي بینمت!-
 نریم آش بخوریم؟-

 :خندیدم
 بعد از سینما مي ریم آش!-

راهن اتو پیاي گفت و تلفن رو قطع کرد، منم شیرجه رفتم سمت لباسام،  باشه
کرده نداشتم، حمومم باید مي رفتم، تا سینما هم خوشبینانه چهم و پنج دقیقه 
راه بود. براي همین پیراهنم رو به طرف هاتا که مشددلول خول کردن سددیب 

 زمیني ها بود پرت کردم و گفتم:
 اینو اتو کن تا من برم حموم!-

تو حموم، داشتم لباسامو در میاوردم که یهو یادم اومد هاتا استاد لباس  پریدم
 سوزوندنه!

 حموم رو باز کردم و گفتم: در
 نسوزونیشا! وگرنه نمیرم با دهشیري حرف بزنم!-

 گفت: هاتا
 برو بینم! اصو اتو نمي کنم!-

یه تهدید کافي بود، مي دونسددتم حاال که کارش پیشددم گیره، با دقت اتو  همون
 مي زنه، براي همین با خیال راحت دوش گرفتم و از حموم زدم بیرون!

نه! پیراهن رو هم اتو  وقتي کادو مي ک هاتا داره کیا رو  مدم بیرون دیدم  او
 بون بود.کرده بود! دیگه جا داشت یه ماچ حوالش کنم، اینقدر این بشر مهر
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ب*و*س گنده چسددبوندم به صددورتش و بي خیال جیغ و ویلش رفتم که  یه
 حاضر بشم. فکر کردن به ساغر بدجور باعي مي شد به وجد بیام!

پیراهن سددفیدم پلیور زرشددکي سددجاد رو پوشددیدم و کاپشددن مشددکیم رو  روي
 م.تبرداشتم و شیرجه رفتم سمت کفشام. باید سر راه از خودپرداز پولم مي گرف

 هاتا بلند شد: صداي
 داري بدون این میري؟-

اي به هدیه ي کادو شددده کرد، برگشددتم و از روي زمین برش داشددتم و  اشدداره
 گفتم:

 مرسي داداش!-
 زد و گفت: چشمکي

 برو به سومت!-
 یهو صاف نشست و گفت: بعد

 پول داري؟-
 باید از عابر ...-

 یادم اومد به! دیروز موجودي گرفتم همش سه هزار تومن بود. یهو
 کوبیدم به پیشونیم و گفتم: یکي

 نه!-
 دوید سمت کاپشنشو از تو جیبش کارتش رو بیرون کشید و گفت: پنگوئني

خا. بر سر بي فکرت! اآلن من نمي گفتم مي خواستي با جیب خالي دختره -
 رو ببري بیرون؟

 بودیم پول بگیریم کارته بانکش رو به طرف گرفت و گفت:با هم رفته  دیروز
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 .1001رمزش -
 تکون دادم کارت رو گرفتم. سري

 دستت درد نکنه!-
 زد به پامو گفت: لگدي

 خا. بر سر چه تشکریم مي کنه!-
 و گفتم: خندیدم

 محبتاتم خرکین! عین خودت!-
باز بزنه که از خونه زدم بیرون و راهي محم قرار شدم. بعد از عوض کردن  اومد

سه کورس ماشین رسیدم، یه ربع به شش بود. از عابر بانک همون اطراف پول 
ستادم  شیم رو در آوردم و پیام فر سینما، گو شتم جلوي در ورودي  گرفتم و برگ

 «کجایي؟»واسش: 
 !«ده دقیقه دیگه مي رسم»نوشت:  بوفاصله

ستم  تا سمت بوفه! آب پرتقال رو مي دون سه دوتا بلیط خریدم و رفتم  ساغر بر
دوسددت داره! یه بطري آب پرتقال، چند لیوان یه بار مصددرف و پا فیم، پفک، 
چیپس و شکوت خریدم و باز برگشتم سمت در وردي که دیدم ساغر با پالتوي 

 آبي و قشنگش از تاکسي پیاده شد!
ست تکون داد براش شت د سمتش. موهاش رو کامم جمع کرده بود پ م و رفتم 

 سرش، اینو از برجستگي پشت روسري و افشون نبودن موهاي جلوش فهمیدم.
 زد و گفت: لبخند

 سوم!-
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 از دیدن خودش و ظاهر معقولش خندیدم و گفتم: سرخوش
 سوم به روي ماهت!-

 ي پوستیکا رو به یه دستم گرفتم و دستش رو کشیدم تو دستم. همه
 خوبي؟-
 اوهوم، تو چطوري؟-
 من عالیم!-
طرف در سددالن رفتیم، سدداغر نگاهي به دسددتي که پوسددتیکا توش بودن  به

 انداخت و گفت:
 خودمون دوتاییم فقط؟-
 فشار خفیا به دستش دادم. یه
 آره!-

 و گفت: خندید
 متمرکز کردي آش نخوریم؟عزمتو -
 این حرفش واضح خندیدم و گفتم: از
 آشم مي خوریم! تو حرص نخور!-

ستش ستم در آورد و دور بازوم حلقه کرد. یه لبخند بهش زدم و بلیطا  د رو از د
رو از جیبم درآوردم و تحویم نگهبان دادم، نگاه عجیبي به من و ساغر انداخت 

 و بلیطا رو پاره کرد و گفت:
 اینجا مامور زیاد میاد!-

 گفتم: خونسرد
 به زن و شوهرام گیر میده؟-
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 نگاه نامطمئني به ما انداخت و گفت: باز
 اگه راست بگید، نه!-

 زدم و دست خیس از عرق ساغر رو تو دستم گرفتم و غریدم: پوزخندي
 نبینم ترسیدیا! وقتي پیش مني نترس!-

 :نالید
 دستم خیسه علي.-

 صندلي هاي ردیفاي وسط نشستیم و گفتم: روي
 من بدم نمیاد!-

ست بگیرم ولي نمي دونم  خداییش ست خیس رو تو د متنفر بودم از اینکه یه د
 چرا بدم نمي اومد از اینکه دستاي خیس از عرق ساغر رو بگیرم!

سرم رو جلو  نگاه سریع  سینما خلوت بود.  سالن  نامطمئنش رو بهم دوخت، 
 شماشو ب*و*سیدم و گفتم:بردم و روي چ

 بهم اعتماد کن!-
خجالتي اي زد و تکیه داد به عقب صددندلیش. دسددتم رو دور گردنش  لبخند

 حلقه کردم و کشیدمش سمت خودم، سرم رو روي سرش گذاشتم و گفتم:
 ماهرخ نگفت نتیجه صحبتش با بابات چي شده؟-

 آهي کشید و گفت: ساغر
 بابا گفته نه!-

 در هم شدن، ساغر سریع اضافه کرد: اخمام
 ولي ماهرخ قول داده راضیش کنه!-

http://www.roman4u.ir/


 299 به رنگ آبانحریری 

شرون فیلم نیم ساعت وقت بود. مشماي بالنو رو برداشتم و گرفتم سمتش و  تا
 گفتم:

 قابم تو رو نداره!-
 از تعجب گرد شد و گفت: چشماش

 من داشتم فکر مي کردم بالنو از کي تا حاال خوراکي تولید مي کنه!-
شلول باز کردن کاغذ  بعد ستیک رو ازم گرفت و با هیجان م شحالي پو با خو

 کادو شد!
 دیدن کیا جیغ خفیفي کشید و گفت: با
 واي علي! من عاشق اینجور کیفام! مرسي!-

از اینکه فرصددت کنم حرفي بزنم سددرش رو نزدیک آورد و کوتاه و خفیا  قبم
 گونم رو ب*و*سید!

هزار! خنده اومد رو لبم و منم لپش رو ب*و*سیدم  قلبم در جا رفت رو ضربان
 و گفتم:

 قابم تو رو نداره ساغرم!-
 با خنده بدون سرخ و سفید شدن گفت: ساغر

 اون آب پرتقاله رو رو نمي کني؟ بدجور داره چشمک مي زنه ها!-
 اي به چشم!-

 بطري آب پرتقال رو بیرون کشیدم. ساغر گفت: سریع
 تونم سرش رو باز کنم؟بده ببینم مي -
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شه، بعد  گرفتم شک ب شید تا عرقش خ شلوار جینش ک ستاش رو به  سمتش، د
بطري رو بین پاهاش گذاشت و مشلول ور رفتن با سر بطري شد! منم با لذت 

 مشلول نگاه کردن توشش شدم!
شده بود. بطري  از سر بطري رو بپیچونه قیافش قرمز و مچاله  بس زور زده بود 

 ش کشیدم و گفتم:رو از دست
 مورچه! تو رو چه به باز کردن سر این؟-
 یه حرکت سرش رو پیچوندم و باز شد! با

 اخم کرد و گفت: ساغر
 قبول نیس! من شلش کرده بودم!-

 سرش رو بستم و گفتم: دوباره
 اآلن بازش کن!-

 غش خندید و مشتش رو به بازوم کوبید و گفت: غش
 ، نه، نه! بنوشیم!گرم شد! بریز بخوریم! نه-

تازگیا  منم لذت مشددلول مزه مزه کردن آب پرتقالمون شددددیم!  با  خندیدم و 
شت، اونم  شتر ندا شمزه س! البته یه دلیم بی فهمیده بودم چقدر آب پرتقال خو

 همراهي ساغر بود!
سینما بیرون زدیم. ساعت نزدیکاي نه بود. دلم یه چیز شیرین مي خواست،  از

 میون اون همه شوري که خورده بودیم، یه چیز شیرین بدجوري مي چسبید!
 با غرغر گفت: ساغر

 زبونم قاچ قاچ شد!-
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 غش خندیدم و گفتم: غش
 زورت که نکرده بودن همه ي پفکا رو بخوري!-

 کرد و گفت: اخم
 باهات! هي منو ضایع کن! قهرم-

 رو پیچیدم دور بازوش و گفت: دستم
 ِاه! قهر نکن دلم مي گیره! بیا بریم آب بخوریم و بعدم یه چیز شیرین مثو ...-

 گفت: تند
 بریم آش بخوریم!-
 آره! آش رو یادم رفته بود. حاال کجا بریم آش بخوریم؟-

 با شیطنت ابروشو باال فرستاد و گفت: ساغر
 سربازي!-
 ته دل خندیدم و گفتم: از
 اینم نظریه ي جالبي بود!-
احتیاط از عرض خیابون رد شددددیم و به طرف پارکي که همون نزدیکیا بود  با

 رفتیم.
 یهو گفت: ساغر

 علي تو سربازي رفتي؟-
 رو بیرون دادم و گفتم: نفسم

 معاف شدم!-
 پریدن باال: ابروهاش

 چرا؟-



wWw.Roman4u.iR  302 

 

 !کا پام صاف بود-
 راس میگي؟-
 دروغ گفتم تا حاال؟-
 با صافي کا پات مشکلي نداري؟-

 هامو دادم باال و گفتم: شونه
 اگه کفش طبي بپوشم نه!-

 به کفشام انداخت و گفت: نگاهي
 اینا اآلن طبین؟-

نمي اومد بگم به دلیم باال بودن قیمت کفشدداي طبي مجبورم کفش  خوشددم
 معمولي بپوشم براي همین اولین دروغ رو بهش گفتم:

 آره!-
 عمیقي کشید و گفت: نفس

 پاي آدمیزاده یا پاي فیم؟-
 و گفتم: خندیدم

 همه که سیندرال نیستن!-
سکوت کرد. من خود سکوت، ساغرم خندید و محکم تر بازوم رو گرفت.  م در 

 مشلول لذت بردن از حدورش شدم.
به روم شدددد.  نگاهم تابلوي رو  پاچه، حلیم، آش رشددته موجود »جلب  کله 
 «است!

 مر  گفتم: ذوق
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 ساغر اونجا رو!-
سرخوش باال  سریع شد!  شاره کرده بودم خیره  سمتي که ا سرش بلند کرد و به 

 پرید و گفت:
 آخ جون!-

دوتایي تنها بودیم کلي قربون صدقه ي این باال پایین پریدنش مي رفتم ولي  اگه
همون لحظه دیدم یه پسددره از رو به رو داره میاد و نیشددش با دیدن سدداغر شددم 

 شده!
 ترین نگاهم رو به ساغر انداختم و گفتم: غدبنا.

 خیابون جاي باال پایین پریدنه؟-
صورتم. مطمئ نگاه سریع متعجبش رو دوخت به  سید چون  نم با دیدن نگام تر

 سرش رو پایین انداخت!
زدم تا آرامشددم رو به دسددت بیارم، همون لحظه پسددره هم رسددید به ما،  پلک

شالگردنش بخوره  صور اینکه  سمت خودم، حتي ت شیدم  ساغر رو ک سته  ناخوا
ساغر متعجب تر نگام کردن.  سره متعجب،  ساغر روانیم مي کرد. پ به پالتوي 

ست صدا دنب سریع د ساغر بي  شیدم و به طرف کله پزي بردم.   لماساغر رو ک
مي اومد. از چشم غره و حرفم به شدت پشیمون بودم، ساغرم که سکوت کرده 
بود بیشددتر عذاب وجدان گرفتم. کاش حرفي میزد، چیزي مي گفت، گله مي 
بالم مي اومد، وارد ملازه شددددیم، ملازه ي  کرد. فقط سددکوت کرده بود و دن

 تمیزي بود، به یکي از میزا اشاره کردم و گفتم:
 اونجا بشین.-
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اینکه نگام کنه به همون طرفي که گفته بودم رفت. دو تا ظرف آش گرفتم  بدون
 و برگشتم سمتش. سر به زیر داشت با بند کیفش بازي مي کرد.

 لحني که انگار چیزي نشده گفتم: با
 بفرمایید اینم آش!-

 اینکه سرش رو بلند کنه زیر لب گفت: بدون
 مرسي!-

ین قاشق رو فرستادم تو دهنم و زیر چشمي رو توي ظرف چرخوند. اول قاشقش
نگاش کردم. قصدددد نداشدددت سددرش رو بلند کنه. نمي دونم چرا زبونم نمي 

 چرخید بگم ببخشید تند رفتم.
 به به! عجب آشیه!-

 کشید و دباره قاشقش رو تو ظرفش چرخوند! آهي
 بخور یخ کرد!-

رو آورد باال، نگاه براقش رو بهم دوخت و قبم از اینکه چیزي بگه یه  سددرش
 قطره اشک رو گونش سر خورد!

یه قطره روانیم کرد، دسددتام رفت سددمت موهامو عقب فرسددتادمشددون.  همون
 نالیدم:

 ساغر!-
 دهنش رو با صدا قورت داد و از پشت میز بلند شد و گفت: آب

 خوش گذشت.-
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فت. سددریع از سددر جام بلند شدددم و دنبالش دویدم. طرف در خروجي ر به
 بازوش رو گرفتم و گفتم:

 ساغر. ساغر، هي هي. ببینمت!-
سددمتم گونه هاش خیس بودن! بلض نشددسددت تو گلوم بي توجه به  برگشددت

 مردمي که از کنارمون رد مي شدن کشیدمش تو ب*غ*لم و گفتم:
 ببخشید. ساغر. باشه؟ گریه نکن!-

 رد و از ب*غ*لم بیرون اومد. با بلض گفت:رو گره ک مشتش
 نمیشه!-

دونم منظورش بخشددیدن بود یا گریه نکردن که گفت نمیشدده، به هر حال  نمي
دوید سمت خیابون و براي تاکسي اي که رد شد دست بلند کرد. در رو باز کرد 

 و خواست سوار بشه که مانعش شدم و گفتم:
 ساغر؟ تا نبخشي منو نمي ذارم بري!-

 زد زیر گریه. با صداي نسبتا بلندي گفت: بلند
چه  *ن*ا*هي کردم که نصددیبم چشددم غرسدددت؟ از همه ي مردایي که -

دوسددشددون دارم، با هر کاریت که بتونم کنار بیام با چشددم غره هات نمي تونم! 
 منو یاد اخم بابام مي ندازي!

 دستش و کشید روي چشماشو گفت: پشت
 ازت ترسیدم یه لحظه! مي خوام تنها باشم!منو یاد بابام انداختي! -

از برخوردم، دستش رو کشیدم و بردم سمت پارکي که اون نزدیک بود.  عصبي
 روي نیمکت نشوندمش و گفتم:

 بشین تا من برم آب بگیرم و بیام، باشه؟-
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به نشددونه ي باشددده تکون داد. با عجله یه بطري آب معدني خریدم و  سددري
ش زانو زدم، سر بطري رو باز کردم و گرفتم سمتش. با برگشتم. روي زمین جلو

صدددا آب رو خورد و نفسددم رو محکم فوت کردم و بلند شدددم روي نیمکت 
 کنارش نشستم و گفتم:

یه وقتایي هسددت خودمم نمي فهمم چرا اینطوري میشددم. از فکر اینکه یکي -
وار. دی دیگه هم از حرکتاي خوشمزت لذت ببره دلم مي خواد سرم رو بکوبم تو

ساغر، ولي  ضعا رفت  شبت دلم کلي برات  ست و خیز ام باور کن با این ج
 نو!م بخشاون پسره هم لذت برد، اینو از روي لبخند نگاه خیره ش فهمیدم. ب

 اولین بار از موضعش برنگشت و گفت: براي
 نباید اخم مي کردي!-

 رو باال گرفت و گفت: سرش
 تو خیابون سر من داد زدي!-

 رو پوفي بیرون دادم و گفتم: نفسم
 چیکار کنم منو ببخشي؟-
 بعدي چیزا رو نمیشه بخشید!-

 رو گرفتم و گفتم: دستش
 یعني مي خواي منو نبخشي؟ بیا بزن تو گوشم ولي ببخش منو!-

 رو آروم بیرون کشید و گفت: دستش
آدم کینه اي و بدجنسددي نیسددتم، مطمئن باش فردا مي بخشددمت، ولي اآلن -

 ي تونم!نم
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ضعا رفت براي این مهربوني و صداقتش! سرش رو کشیدم تو ب*غ*لم  دلم
 و گفتم:

 پس تا فردا صبح همین جوري تو ب*غ*لم مي موني تا ببخشي منو!-
کرد و چشماشو بست. با ناباوري نگاهش کردم. حرکتش دور از انتظار  سکوت

 بود.
 بابات بیاد خونه ...-
 صداي گرفته گفت: با
 با رفته قم، هر وقت میره قم جلسه ي قرآن شب همون جا مي مونه!با-
 خودم نزدیکش کردم و گفتم: به
 پس امشب تا خوِد صبح بیرونیم!-

نگفت، این سکوتش رو دوست نداشتم. بطري آب رو از دستش گرفتم  هیچي
 و یه قلپ آب خوردم و گفتم:

 ببرم برسونمت خونتون!اینجا بمونیم که مي گیرنمون! لطفا منو ببخش، -
 و گفت: خندید

 اآلن دیگه از دستت ناراحت نیستم!-
 شدم تو چشماش. خیره

 نیستي؟-
 باال داد و گفت: ابروهاشو

 نوچ!-
 ب*غ*لش کردم و گفتم: محکم

 پس بریم آش بخوریم بعد بریم خونه. باشه؟-
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 و گفت: خندید
 باشه!-
 اصرار پرسیدم: با
 نیستي از دستم؟مطمئني ناراحت -

 رو تکون داد. سرش
 آره !-

 رو ب*و*سیدم و گفتم: پیشونیش
 دوست دارم!-

 رو فشار داد و گفت: دستم
 منم!-

صادر  باالخره ستگاري رو  شد اجازه ي خوا شیطون پیاده  ساغر از خر  باباي 
 کرد. البته بعد از اربعین!

زنگ زد با خوشددحالي این خبر رو داد. گفت باباش رضددایت داده بریم  سدداغر
خواستگاري، هرچند بعد از اربعین ولي خودش یه نشونه ي مثبته. تا اون موقع 
منم مي تونم بیفتم دنبال آتو گرفتن از اشکان. هرچند سخته و هزینه بر، ولي به 

 داشتن ساغر مي ارزه.
از سدداغر شددنیدم. مثم اینکه هر کار کردن هنوز خونه نشددینه، این رو  اشددکان

نتونستن از زیر زبونش بکشن اون شب اونجا چیکار مي کرده، ماهرخ از همین 
 سکوت اشکان براي راضي کردن فرامرزخان استفاده کرده.
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شب افتاد. من و هاتا و  از سیم به اتفاقي که پری همه ي اینا که بگذریم، مي ر
ه. منم براي بچه هاي موسددسدده کوس فوق سددجاد خونه بودیم و معین دانشددگا

سم  سام بر شون کنم به در شته بودم تا حداقم تو امتحانا بتونم تعطیل برنامه گذا
به کم فراموش کردم.  ودولي از اونجایي که این کوس جدید وارد برنامم شده ب

یه سدداعت به کوس یادم اومد امروز فوق برنامه دارم. اینقدر عجله اي حاضددر 
ي موسددسدده که یادم رفت گوشددي موبایلم رو با خودم ببرم. خب شدددم و راه

واضددحم بود که سدداغر نمي دونسددت من کوسددم. بعد از کوس خوردم به یه 
ترافیک فوق سددنگین و حدوداي نه شددب بود رسددیدم. از دیدن معین جلوي در 
خونه و سددر و صددداي جیغ و گریه به قدمام سددرعت دادم. معین رو دیدم که 

 زانو زده و داره باهاش حرف مي زنه. جلوي یه دختره
شت بدجوري مي لرزید و هق هق  جلوتر شدم که دا ساغر  سیدم متوجه  که ر

 مي کرد و معین سعي داشت آرومش کنه.
 نگراني گفتم: با
 چي شده؟-

شتن نگام مي  نگاه شون با تعجب دا سمتم. هر دوتا شون چرخید  شکي جفت ا
کردن، سدداغر زودتر از معین به خودش اومد و از روي زمین بلند شددد و دوید 

 سمتم!
گاه پر از حیرت معین  بدن به ن لرزونش رو محکم ب*غ*ل کردم و بي توجه 

 گفتم:
 چته ساغرم؟ هیس. گریه نکن! چي شدي؟-
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در نمي اومد. معین روشددو برگردوند و بلند زد زیر گریه، زور گریه صددداش  از
 مشتشو کوبید به دیوار و گفت:

 خیلي بي شعوري علي، خیلي!-
 نگراني هر دوشون رو نگاه کردم، نمي فهمیدم چي شد؟ با

از ساغر که عین جوجه تو ب*غ*لم داشت مي لرزید، اونم از معین آرومي  این
 .که داشت اون طوري گریه مي کرد

کوچه وایسادن درست نبود! معین کلیدش رو گم کرده بود کلید خونه رو  وسط
 از جیبم بیرون کشیدم و بلند گفتم:

 معین؟-
 و با نفرت نگام کرد. کلید رو پرت کردم سمتشو گفتم: برگشت

 باز کن در و ببینم چي شده؟-
 رو باز کرد و خودش مثم جت پله ها رو رفت باال! در

ب*غ*لم بیرون کشددیدم و اشددکاشددو پا. کردم و روي اشددکاشدو رو از  سدداغر
 ب*و*سیدم، هنوز داشت مي لرزید.

 گرفتم و گفتم: بازوهاشو
 بریم باال حرف بزنیم؟-

ستم و با هم پله  هیچي ستش رو گرفتم و به طرف پله ها بردم در رو ب نگفت. د
 ها رو باال رفتیم. صداي هق هق خفه ي ساغر هنوز مي اومد.

شت با برگه هاش ور  معین سته بود و دا ش شت میز پایه کوتاهش ن بلض کرده پ
 مي رفت. ساغر کنار در چمپاتمه زد.
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 کنارش نشستم و گفتم: نگران
 خب بگو چي شده منم خبردار شم؟-

 هقش اوج گرفت. هق
دسددت بردم سددمت کفشدداشددو از پاش در آوردم رو به معین که حرصددي  کوفه

 ین مي کرد گفتم:داشت برگه هاشو باال پای
 خب تو بگو چي شده؟-

 عصبي برگشت سمتم. معین
 یعني نمي دوني چي شده؟-

 گنگم رو انداختم سمتش، غرید: نگاه
من به در.، کي منو آدم حسدداب کردي دفعه دوم باشدده؟ این دختر داشددت -

 سکته مي کرد.
زید. لر رو از روي زمین بلند کردم، به سکسکه افتاده بود و بدجوري مي ساغر

 نگران رو به معین تشر زدم:
 برو آب بیار!-

ستان. کنار بخاري  سبک سوندمش بیمار شبي که ر سبک تر از اون  بود، حتي 
نشددوندمش و پتوم رو دورش پیچیدم، معین هم با آب قند اومد و با عصددبانیت 

 گفت:
 دفعه بعد خواستي شوخي کني یادت بیاد حال اآلنش رو!-

کوفه شدم. نه مي تونستم ساغر رو کنترل کنم که نلرزه و هق هق نکنه، نه  دیگه
 مي تونستم معین رو خفه کنم! بلند داد زدم:

 من چه غلطي کردم خودم خبر ندارم؟-
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 گوشي موبایلش رو در آورد و صفحش رو گرفت سمت منو گفت: معین
 این شماره ي کیه؟-

 م:صفحه نوشته بود علي! خونسرد گفت روي
 شماره منه!-
 پس قبول داري این پیام با گوشي تو ارسال شده؟-

 نگاهش کردم و اون مشلول خوندن شد: منگ
شي ذخیره بود ارسال - شان در این گو ساني که نام سوم، این پیام براي تمام ک

گردید، به اطون مي رسانیم که آقاي علي محب المصطفي، امروز در تصادفي 
 اهشان به وقون پیوست کشته شدند.که در نزدیکي خوابگ

شتم شت گریه مي کرد.  نذا ساغر باز دا بقیش رو بخونه. خونم به جوش اومد، 
 بلند گفتم:

 کار اون دوتا عوضیه مارموذه. گوشیم رو امروز جا گذاشتم خونه!-
 رو دور بدن لرزون ساغر حلقه کردم و آب قند رو به خوردش دادم. دستم
 ي معین تو هم رفته تر شد! سکوت کرد و به طرف دفتر دستکش رفت. قیافه

هنوز مي لرزید ولي بدنش داغ بود! طاقت دیدنش تو یه همچین وضعیتي  ساغر
 رو نداشتم. نالیدم:

 ساغر! یه حرفي بزن!-
شماي شم  چ ست چیزي بگه که یهو گردنش  تب دارش رو بهم دوخت و خوا

 شد افتاد رو شونش!

http://www.roman4u.ir/


 313 به رنگ آبانحریری 

یلم خودمم ترسددیدم، چه برسدده به معین بدبخت که با حداکثر صددداي ج از
 سرعت دوید سمتمون!

شتمو ساغر تو خونه ي ما، تو  م شد،  محکم تو دیوار کوبیدم. از این بدتر نمي 
ب*غ*ل من باید از حال مي رفت! جواب باباش اینا رو چي مي دادم؟ باباش 

 اگه مي فهمید سرش رو مي برید!
ش بفهمه سدداغر پیش من بوده دلم پیچ خورد. قلبم بدجور تصددور اینکه بابا از

 شرون به کوبیدن کرد.
 رو نوازش دادم: گونش

 ساغر؟-
شت نگاهمون مي کرد. چیکار باید مي  معین سته بود دا ش هم نگران کنارمون ن

 کردم؟
 سریع گفت: معین

 زنگ بزن به مامانش!-
شیش شماره  گو ست  شیدم و تو لی سم ماهرخ رو از جیبش بیرون ک ها دنبال ا

 گشتم. نبود! عوضش یه مامان دیدم! شماره رو گرفتم.
 کجایي ساغر؟-

 رو گاز گرفتم و سعي کردم به خاطر بیارم صداش آشنا هست یا نه؟ لبم
 بود؟ نبود؟ دل و زدم به دریا و گفتم: آشنا

 ماهرخ خانوم؟-
 شد و بعد: سکوتي

 بفرمایید؟-
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 خودتونید!-
 شما کي هستید؟بله! شما؟ -

 داشت آب مي پاشید تو صورت ساغر! با ترس گفتم: معین
 علي هستم.-

 سوم و احوال پرسي ادامه دادم: بدون
 ساغر پیش منه، حالش به هم خورده، حقیقتش ...-

 ناله ي ماهرخ بلند شد: صداي
 خداي من. شما کجایید؟ آدرس بدید من اآلن میام!-

 آدرس رو گفتم تلفن رو قطع کردم. سریع
 پلکاي ساغر باز شده بود. الي

 دادم. تکونش
 ساغرم؟ بیداري؟ ساغر؟-

 صداش در اومد: باالخره
 علي؟-

 توجه به حدور معین ب*غ*لش کردم و گفتم: بي
 جونم؟ بمیرم من الهي که تو ترسیدي!-

هقش بلند شددد. هنوز مي لرزید. معین پا شددد رفت تا به اون دوتا عوضددِي  هق
 االغ زنگ بزنه ببینه کجان. همین جور که شماره رو مي گرفت گفت:

 صد بار زنگ زدم جواب نمیدن.-
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هنوز داشددت تو ب*غ*لم گریه مي کرد. نمي دونم چقدر گذشددت که  سدداغر
ند کردم و از خونه بیرون گوشددي سدداغر زنگ خورد، ماهرخ بود. سدداغر رو بل

 رفتم، در حالي که تو ذهنم داشتم براي اون دو تا نفهم نقشه مي کشیدم!
رو توي ماشین گذاشتم، تازه تونستم ماهرخ رو ببینم! زن باباي ساغر رو.  ساغر

جوون بود، بیشتر از اینکه بهش بیاد زن باباي ساغره، بهش مي خورد خواهرش 
 خورد که زن یه بد اخمي مثم جناب معتمد بود!باشه. حیا این آدم خوش بر

 با نگراني گفت: ماهرخ
 چي شده؟-

خوصه و سریع قدیه رو براش تعریا کردم، ماهرخ آه کشید و سکوت  خیلي
 کرد.

 ساغر رو گرفتم و گفتم: دستاي
 خوبي؟-

 کشید و چونش لرزید. ماهرخ سوار ماشین شد. آهي
 به ساغر گفتم: رو
 منم بیام بیمارستان؟مي خواي -

 بوفاصله جواب داد: ماهرخ
 نه! باباش بیاد ببیندتون ...-

ساغر وارد کردم و در رو  سري ست  شار به د شه تکون دادم، یه ف شونه ي با به ن
بسددتم! به محض رفتن اونا، پله هاي خونه رو چهار تا یکي باال رفتم و گوشددي 

شماره ي هاتا رو گرفتم. د شتم.  وتا بوق خورد تا جواب داد، هر معین رو بردا
 و کرش طبق معمول هوا بود، گفت:
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 جونم معین جون؟-
 زدم: داد

 اي تا تو گورت پدر ... بوزینه ي االغ کدوم قبرستوني هستي؟-
 جواب بده که همینجور ادامه دادم: خواست

نمیگي دختر مردم سکته مي کنه؟ نمیگي حالش بد میشه؟ دستم بهت برسه -
 ریزم هاتا. ساغر داشت سکته مي کرد خا. بر سرت کنن! خونتو مي

 از اون سرخوشي بیرون اومد: صداش
 علي ...-
زهر مار، نفهِم ... ، بددوق، بیددب )به جاي بوق و بیب هرچي دلتون خواست -

 بذارید(
 دفعه سجاد گوشي رو گرفت: این

 الو علي؟-
 بلندتر شد: دادم

 تو چرا؟ تو دیگه چرا؟ اون خره االغه-
 کامو واضح بود. نگرانیش

 چي شده؟ ساغر چطوره؟-
براتون مهمه مگه؟ داشددت مي مرد. مي فهمي؟ بیا از معین بپرس. غش کرد -

 اینجا! خا. تو سرتون که یه جو عقم ندارین. از تو توقع نداشتم سجاد.
 کشید و گفت: هوفي
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ن رفت م براي معینمي خواستیم واسه ساغر بفرستیم. مي خواستیم سند کنی-
 براي مورچه. بعد فرستادیم واسه معین!

 دستي کشیدم تو موهام. با حرص گفتم: کوفه
 امشب دور و بر خونه پیداتون بشه خونتون حوله!-
 ساغر کجاست؟-
 بیمارستان.-

 دفعه عربده کشیدم: این
 گه خوردین دست زدین به گوشي من. کثافتا بردارین بیارین گوشي رو.-

 حرصي گفت: سجاد
 باشه بابا! آروم باش. خونتو کثیا نکن!-
 برو گمشو.-

گفتم و گوشددي رو قطع کردم. دوباره زنگ خورد. بدون اینکه نگاه کنم کیه  اینو
گوشي رو سر دادم سمت معین و خودم کنار دیوار نشستم و سرم رو گرفتم بین 

 دستام. صداي فحش و بد و بیراه معینم بلند شده بود.
شوخیا مي کنید. خبر مر  دوتاتون رو با - شماها بي جا مي کنید با من از این 

 هم بیارن!
کوفتگي خودم رو رسوندم به اتاق. لباس راحتیام رو بیرون کشیدم و از همون  با

 اتاق داد زدم:
 به اون دو تا تخم ... بگو دارن میان مسکنم بخرن.-

رم از شدت درد در حال انفجار خوابم رو پهن کردم و ولو شدم روش. س رخت
 بود. داد و بي داد معینم خوابیده بود.
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 گفتم: بلند
 معین گوشیتو بیار من یه زنگي به ساغر بزنم!-

 رو آورد تو اتاق و نشست کنارم، لیوان آبي به دستم داد و گفت: گوشي
 بي خیال، خونتو کثیا نکن!-

گریش افتادم. فکر نمي کردم یه روز اگه من مردم بخواد گریه کنه! یه لحظه  یاد
فکر کردم اگه بویي سددر اینا بیاد من گریه ... سددریع مشددت کوبیدم تو سددرم تا 
افکار منفیم رو پا. کنم. حتي دلم نمي خواسددت یه تار مو از سددر اون هاتا 

 داشتني و مظلوم بود! ستتوله ... کم بشه، چه برسه به معیني که اینقدر دو
 آبم رو سر کشیدم و معین گفت: لیوان

 دختر خوبیه علي! چقدرم دوست داره!-
اومد رو لبم! سددر دردناکم رو فقط حرف زدن درباره ي سدداغر آروم مي  خنده
 کرد.

 با خنده گفت: معین
ساغر رو دم خونه دیدم - شه، ولي وقتي  شوخِي هاتا با من حدس زدم اولش 

 طوري شده. نمي دوني چیکار مي کرد.مطمئن شدم 
 رو کشیدم و گفتم: موهام

 چیکار مي کرد؟-
داشت خودشو مي کشت. در مي زد کسي باز نمي کرد درو. منو که دید دوید -

سرت اومده. منم  شده؟ چه بویي  شرون کرد به التماس که بگم چي  سمتم و 
 گفتم این پیام براي منم اومده!
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 ع تو جام نشستم که معین گفت:در بلند شد! سری صداي
 قرار شد خونتو کثیا نکني. نیا بیرون وگرنه دعوا میشه!-

 روي رخت خوابم ولو شدم و گفتم: دوباره
 گوشیم رو از اون بي ناموسا بگیر.-
 باشه بابا! ذخیره فحشاتو صرف این دوتا خم نکن.-
اتاق بیرون رفت و بعد با مسکن و گوشي موبایم خودم برگشت. صداي پچ  از

ساغر. ماهرخ جواب  پچ از بیرون مي اومد. توجه نکردم و زنگ زدم به موبایم 
 داد و گفت:

 حالش بهتره!-
به منم آرامش داد.  نمي ماهرخ  با خودش حرف بزنم ولي آرامش لحن  شدددد 

 مسکنه اثر کرد و خواب رفتم.
**** 

با یادآوري شوخي سجاد و هاتا دوباره اشک توي چشماش جمع شد.  اغرس
بازم تلخي بلض اون روز رو حس مي کرد. شددوري اشدددک هاي امروزش و 
شتنا.  شورن. یادآوري اون روز وح ستن اون تلخي رو ب دیروزش هم نمي تون
لرز مي نداخت به جونش. هنوز مي تونسددت لرزش دسددتا و هجوم اشددک رو 

 بدي بود. زوحس کنه! چه ر
کشددید. وقتي ماهرخ بهش گفته بود علي بیمارسددتانه، دلش مي خواسددت  آهي

بازم دروغ باشدده! بازم علي رو ببینه و خودش رو پرت کنه تو ب*غ*لش، علي 
دلداریش بده، قربون صددددقه ي اشددکا و نگرانیش بره ولي چي دیده بود؟ یه 
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شمایي ک شدت پریده و چ سته، یه رنگ به  سبیصورت تکیده و خ ده ه به هم چ
 بودن و بي توجهي مي کردن به البه هاش براي بیدار شدن!

هاش رو فشددار داد و بلند آه کشددید. باز چنگ زد به پیراهن علي با تمام  شددقیقه
قدرت بو کشید! دلتنگیش بیشتر شد، بلدش بزر  تر! هق هقش شدیدتر. از 

 ته دل داد کشید:
نه میشددم علي! تو - مه رو! علي؟ علي؟ دارم دیوو نا خدا تموم کن این بر رو 

 علددي!
**** 

روزا با هاتا و سجاد سر سنگینم. سعي مي کنم زیاد دور و برشون نپلکم.  این
اونام اوضددان رو خوب نمي بینن که دور و بر من بیان! مخصددوصددا هاتا که 
شده! هنوز وقتي  صدا  سر و  ستش، کم حرف و بي  ساب کار اومده د بدجور ح

ساغر می سر به تن ایاد حال   دوتا تن ونفتم خونم به جوش میاد! دلم مي خواد 
 لش نذارم! کثافتاي االغ.

بهتره ولي ماهرخ مي گفت شددو. بدي بوده واسددش. درسددته پیامي که  سدداغر
سر کاریه ولي خب منم اگه  شد  شده با یه ذره دقت مشخص مي  براش ارسال 

 جاي اون بودم باور مي کردم. خداییش بد شوخي اي بود.
کم داریم به پایان ترم مي رسیم! کوس مباني سازمانم داره تموم میشه! کو  کم

گه نگرانم.  حالم، از طرف دی یه طرف خوشدد گاه داره تموم میشددده. از  دانشدد
شخص  سال بدبختي و ناراحت براي م شدن این چهار  شحال بابت تموم  خو

 نبودن شرایط کار و زندگي!
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! حس خوبي ندارم اونجا! البته نمیشدده هیچ وجه قصددد ندارم برگردم اهواز به
گفت حس خوبي ندارم ولي دیروز با سدداغر درباره ي آینده حرف مي زدیم، یه 

 سوال ازم پرسید که خیلي وقت بود ذهن خودم رو درگیر کرده بود.
 علي، تو بعد از تموم شدن درست برمي گردي اهواز؟-

چند ثانیه اي فکر کرده بودم، هم دوسددت داشددتم اینجا بمونم، هم اگه مي  منم
رفتم اهواز شاید با پایین اومدن مخارج مي تونستم یه کم خودم رو بکشم باال! 

 در نهایت تصمیم رو سپردم دست ساغر.
 تو دوست داري کجا بریم؟-

 کشید و گفت: آهي
خدایي نکرده فکر کني من آد- که  نه  بدجنس و حسددودیم. یعني من، ببین  م 

دي موارد. ولي جداي از اینا وقتي فکر مي کنم  ستم ولي فقط تو بع سود ه ح
باید برم شهري که اصو باهاش آشنا نیستم و کنار افرادي زندگي کنم که مسلما 

 به جونم. فتهاز نظر فرهنگي و آداب رسومي باهام فرق دارن یه ترس بد می
 و گفتم: خندیدم

 یانا از زندگي کردن با مادرشوهر، خواهرشوهر نیست؟این ترس اح-
 خندید و مویم گفت: ساغر

شوهر و - سبت به مادر  صو نمي تونم دید خوبي ن اگه بگم نه که دروغه! من ا
خواهر شوهر داشته باشم. یادمه عمه هام و مادر بزرگم، مامانم رو خیلي اذیت 

 مي کردن!
 اطمینان گفتم: با
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مطمئن باش کسي جرات نمي کنه حرفي بهت بزنه! متوجهي  وقتي من کنارتم-
 که نه؟

 داد باال و گفت: ابروهاشو
 یعني مي خواي بري اهواز؟-

که مي فرسددته باال خیلي بانمک میشددده! یهو پروانه اي میشددم.  ابروهاشددو
 استلفرا...!

عد از بنه! من اینجا مي مونم! به چندتا از غیرانتفاعي ها هم تقاضدا میدم البته -
 گرفتن مدر. و گزینش.

 اومد رو لبش. منم خندیدم! لبخند
 تو نمي خواي ادامه تحصیم بدي؟-

 تو هم کرد و گفت: اخماشو
 نه تو رو خدا! تا همینجاشم به زور اومدم. تو چي؟-
 خب نه! شاید یه روزي رفتم دنبالش ولي فعو نه!-
 علي؟-
 جونم؟-
 من مي ترسم!-

یه حس بي  اخم یاد!  بدم م یب و غریبم  یاد! عج بدم م کردم. از این لفظ ترس 
 عرضگي بهم دست میده.

 از چي؟-
 رو انداخت پایین و گفت: سرش
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 از اینکه، از اینکه عوض بشي. بعد از ازدواجمون این نباشي!-
 نفسم رو بیرون دادم و گفتم: هوفي

 این بود اعتمادت؟-
 چه ربطي داره؟-
 حفظ اخمم گفتم: با
وقتي گفتي بهت اعتماد مي کنم، یعني باور کردي رفتارم طبیعین، یعني قبول -

 داري نقش بازي نمي کنم و وقتي رفتاري طبیعي باشه، عوض نمیشه!
 رو گذاشت رو دستم: دستش

 علي؟-
 جانم؟-
 دلخور شدي از دستم؟-

 رو عمیق تر کردم و سر تکون دادم: اخمم
 خیلي!-

 نگاهش برق زد. َاه. باز اشک جمع شد تو چشماش. یهو
 چیزي بگه که با تحکم گفتم: خواست

بدون گریه کردن حرف مي زني! یه قطره اشک ریخت از چشمت نه من نه تو! -
 این چه رسمیه هي اشکت در میاد؟

که خوب حرفامو زدم دیدم به! حاال اون از دسددتم دلخوره! من باید برم  همین
 منت کشي.

 رو ازم گرفت و کیفش رو برداشت و گفت: نگاهش
 خیلي بدي!-
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 سمت خروجي پار.! دوید
محکم کوبیدم تو پیشدونیم. خا. تو گورم کنن که بلد نیسدتم چهار کلمه  یکي

 «حد وسط ندارم!»حرف بزنم! به قول هاتا: 
 دویدم و گفتم: دنبالش

 ساغر! وایسا!-
سرش وایسادم. کوه کاپشنش رو  ولي روشو برنگردوند. درست پشت وایساد

 رو سرش کشیدم و از سمت چپ سرم رو بردم جلو و خندیدم:
 دالي؟-

 صورتش رو برگردوند سمت راست! جدي
 رو از سمت راست بردم جلو صورتش و ابروهامو باال پایین کردم و گفتم: سرم

 دالي َمموشه!-
 وایسادم و گفتم:لبخند گذرا زد و این دفعه به جلو خیره شد! جلوش  یه
 آقا ما غلط نمودیم!-

 رو کوبید به سینم و گفت: مشتش
 اینجوري نگو!-
 خب تا من اینا رو نگم تو آشتي نمي کني!-

 اینکه نگام کنه گفت: بدون
 من هنوز قهرم!-

 گرفتم و گفتم: دستاشو
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سفیدي دلت میاد- سر به این خوبي، آقایي،  شده مگه؟ من پ  ِاه ِاه ! چرا؟ چي 
 باهام قهر کني؟

 یکم بلند. منم با لذت تصویر خنده هاشو تو ذهنم ضبط کردم. خندید،
 سفید رو خوب اومدي!-

 ناراحت به خودم گرفتم و گفتم: قیافه
 قرار نشد فخر بفروشي!-

 خندید و گفت: بلندتر
 همینه که هست!-

 قیافم رو متفکر کردم و گفتم: منم
یه دختر سددبزه بگیرم! آخه مي حاال که فکر مي کنم مي بین- بدم نمیاد برم  م 

 دوني میگن سفید سفیدش صد تومن.
 زد: داد

 علدددي!-
 رو گذاشتم رو سینم و گفتم: دستم

یا پیلمبر! تو مادر حدددرت اورانگوتان نیسددتي احتماال؟ این چه طرزش بود! -
 سکتم دادي!

 غش غش خندید و گفت: ساغر
چیزي نمیگم ولي اگه بخواي حسادتم رو برانگیخته ببین من مراعاتتو مي کنم -

 کني بویي سرت میارم که ...
 دادم و گفتم: هولش

 برو ببینم! کري نخون!-
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 وایساد و همینجور که مي خندید گفت: صاف
 ببین منم مي تونم بگم میرم زن یه ...-

 حرفش تموم بشه که گفتم: نذاشتم
 هیچي نگو!-

 عد تو صورت اخمالود من غش غش خندید و گفت:حرفش رو خورد و ب سریع
 چیزي که عوض داره ...-

 خندیدم و گفتم: منم
 متوجه شدیم بانو! ما غلط بکنیم دیگه از این حرفا بزنیم!-

 خندید و با ورجه ورجه گفت: ساغر
 واي علي اونجا رو! من آب پرتقال!-

 رو کشیدم و گفتم: دستش
 اي به چشم.-

که آب پرتقال بخوریم! نوشیدني مورد عوقه ي جفتمون! یه ترشي خاص  رفتیم
سب بود با روزاي  شنگ که متنا شیریني گنگي گرفتار بود. یه نارنجي ق که بین 
باني شددروعمون مي  یاد روزاي آ که منو  نارنجي اي  خاطرمون!  پاییزي و پر

 انداخت!
گذاشددتیم! من بردم! بقیه ي آب پرتقال سددداغر رو هم با ني دهنیش  مسدددابقه

خوردم! خوشددمزه بود! اوم. چسددبید. بیشددتر از همه ي آب پرتقاالیي که تا اون 
 روز خورده بودیم!

**** 
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 با نگراني گفت: ماهرخ
 مطمئني مي خواي تنها بموني؟ من نگرانتم ساغر!-

طي که علي نفس کشیده بود، جاش آهي کشید. تو خونه ي علي، تو محی ساغر
 امن بود. امِن امن!

 ماهرخ. نگرانم نباش!-
 نیام پیشت؟ نگرانم آخه!-
 نه ماهرخ. مراقب خودمم.-

 آهي کشید: ماهرخ
 مراقب خودت باش. درا رو هم قفم کن!-

غذا خوردن  سددداغر به  مایلي  که ت با این فت و تلفن رو قطع کرد.  چشددمي گ
نداشت، از فریزر بسته ي گوشتي بیرون کشید تا کباب تابه اي درست کنه. به 

 خاطر بچش هم که شده باید مراقب خودش مي بود.
 باز شدن یخ گوشت، دفتر علي رو برداشت و مشلول خوندن شد. تا

**** 
م خیلي گذشددته! نه که اتفاقي نیفتاده باشدده، چرا اتفاقا آخرین باري که نوشددت از

 کلي خاطره و حرف براي مکتوب کردن هست ولي حسش نیست!
یا بهتر بگم امشب شِب یلداست! بلندترین شب سال! ولي از اونجایي  امروز،

 که امشب رو نمي تونستم با ساغر باشم، دیشب یلدا رو جشن گرفتیم!
همونیه. تمام فامیوشون تو خونشون جمعن و از این خونه ي ساغر اینا م امشب

بابت ما دیشب رو یلدا گرفتیم! چه فرقي مي کنه کي؟ مهم با هم بودنه که الهي 
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شددکر به بهترین نحو صددورت مي گیره! من و سدداغر از هر فرصددتي براي با هم 
 بودن استفاده مي کنیم.

امون رو جشن بگیریم. بعد از کوس با هم راهي دربند شدیم تا شب یلد دیروز
ستتار کرده بودیم. با  سته بودیم خودمون رو ا سرد بود، تا تون شدت  هوا هم به 

 این همه بازم مي لرزیدیم! ولي کلي خوش گذشت و خندیدیم.
راهمون یه هندونه هم خریدیم خیلي عالي تاالپ تاالپ مي کرد و ما رو به  سر

 داشتن یه هندونه ي قرمز و آبدار امیدوار.
 که جاده ي سرباالیي رو جلو مي رفتیم ساغر گفت: همینطور

 علي، یه سوال بپرسم راستشو میگي؟-
 دروغ گفتم بهت تا حاال؟-

 سري تکون داد و دماغ سرخش رو با شالگردنش پوشوند و گفت: ساغر
 اوهوم، یه بار!-

 پریدن باال! ابروهام
 کي؟-

 گفت: سریع
 نیستم، حاال بپرسم سوالمو؟مهم نیست، من از دستت دلخور -
 اینکه به شدت کنجکاو بودم بدونم کدوم دروغ رو میگه گفتم: با
 بپرس!-
 راستشو میگي؟-

 هندونه رو دست به دست کردم و گفتم: پوستیک
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 آره!-
 تو با طرز لباس پوشیدن من مشکم داري؟-

شتم و نگاش کردم، یه مانتوي تنگ و ک ابروهام شکي و وتاباالتر پریدن، برگ ه م
 یه کاپشن صورتي کمرنگ تنش بود. دستکش و کوه و شالگردنشم قرمز بود.

شتم اینقدر  سکوت ست ندا شنگ و امروزي بود ولي دو کردم. تیپش مرتب و ق
 شیک و پسرکش تو جمع حاضر بشه! ناخوداگاه اخمام رفتن توي هم.

 سر خورد روي کفشاش. آل استار قرمز بود! نگام
 دستش رو جلوي صورتم تکون داد. ساغر

 علي؟-
نفسددم رو فوت کردم. خیلي وقت بود سددعي مي کردم به نحوه ي لباس  هوفي

شم  ست خودم بود چ صبیم مي کرد، اگه د شیدنش فکر نکنم چون واقعا ع پو
شیدم بیرون ولي خب نه  سه مي ک سرایي که بهش زل مي زدن از کا تک تک پ

 ما رو داشتم نه جرات اظهار نظر.توانایي از کاسه بیرون کشیدن چش
ترسددیدم بهش بربخوره، بهم بگه همینه که هسددتم، اخم کنه، یا چه مي  مي

 دونم، فکر کنه مي خوام تلییرش بدم.
 علي؟ کوشي؟-

 روي هم فشار دادم و گفتم: چشمامو
 دوس داري چي بگم؟-

 زد و گفت: پلک
 حرف دلتو!-

 ذره اي مکي گفتم: بدون
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 چشمه تیپت! دوست ندارم اینو!زیادي تو -
 ماتي زد و گفت: لبخند

 اینو مي تونستي زودتر بگي!-
 تاي ابروم پرید باال و گفتم: یه
 دلم نمي خواد مجبور به کاري بشي! به خاطر من.-

 آهي کشید و گفت: ساغر
 کم کم داشتم فکر مي کردم تو یه ذره بي غیرتي!-

 کردم و گفتم: اخم
 چیزي نگفتم تا تو دلخور نشي!چه حرفا! من -
 ولي من دوست داشتم خودت اظهار نظر کني. مي دوني علي تو ...-

 رو از صورتم گرفت و شاگردنش رو باال کشید و گفت: نگاهش
 هیچي! بریم یه جایي بشینیم!-

 یه قدم برداره با همون ابروي باال پریده گفتم: نذاشتم
 من چي ساغر؟ حرفتو کامم کن!-

 گذرایي به صورتم انداخت و گفت: هنگا
 نسبت به من و رفتارام بي تفاوتي. من دلم مي خواد یه کم ...-

رو گرفتم و به طرف رسددتوراني که نزدیک بود بردم، روي تختاي روي  دسددتش
 محوطه نشستیم و گفتم:

 ساغر؟ من نسبت به تو بي تفاوتم؟-
 همینجور که پایین بود گفت: سرش
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درباره تیپم نظر میدي، نه قیافم، نه حتي برخوردام! تو اصددو متوجه اوهوم! نه -
 من نیستي!

 رو قم دادم گوشه ي تخت و گفتم: هندونه
 از کجا مي دوني متوجهت نیستم؟-
 حرص و خروشي که از شخصیت مظلوم و مویمش بعید بود گفت: با
باهام حرف مي زنه هیچ- ي نگفتي، از از اونجایي که امروز دیدي غدیر داره 

 اونجایي که مي بیني تیپم تو چشمه، اعتراض نمي کني. از اونجایي که ...
 رو گذاشتم رو لبش و گفتم: دستم

 هیددس!-
 خندیدم و گفتم: بعد

اول اینکه، غیرت رو با تعصددب بي جا قاطي نکن. من روت غیرت دارم ولي -
سیته داره  سره که هم کو شته باش وقتي یه پ یام باهات حرف مي زنه بتوقع ندا

یقش رو بگیرم. من از پشت کوه پا نشدم بیام، تو عهد تیر کمونم به دنیا نیومدم، 
ایجاد کنه نیست!  زاحمتغدیر رو هم دورادور مي شناسم، اهم اینکه بخواد م

دوم درباره ي تیپت، هي خواستم بگم ترسیدم دلخور بشي، حتي یه بار تو لفافه 
شم نمی شي! درباره ي بهت فهموندم خو شال، کوه مي پو سري و  اد بدون رو

 قیافت هم اگه نظر ندادم ...
جاش هار نظر کنم هي زبونم رو مي  این مدم اظ خه هي مي او ندم گرفت! آ خ

 کشیدم بین دندونام تا مبادا حرفي بزنم بهم بگه بي حیا!
 انگاري خیلي دلخور بود از دستم که اظهار نظر نکردم! با جدیت گفتم: ولي
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دفعه بعد رفتي آرایشگاه، بوفاصله بعد از بند انداختن، پماد بتامتازون بزن به -
صددورتت که اونجوري قرمز و ملتهب نشدده. ابروتم اینقدر ناز. نکن که اصددو 
خوشددم نمیاد! درضددمن، من فهمیدم موهاتو کوتاه کردي! آخه دیگه پشدددت 

هت  یه نظر خواهي مي کردي ب بد نبود  ته نیس.  عت برجسدد مي گفتم من مقن
 عاشق موي بلندم! مخصوصا موهاي تو که حرف ندارن!

 با دهن باز داشت نگام مي کرد. غش غش خندیدم و گفتم: ساغر
 چشماي ما پسرا رو دست کم نگیر! جزیي ترین نکات رو مي گیریم.-

 با زحمت دهنش رو بست و گفت: ساغر
 این بتامتازون رو همینجوري رو هوا گفتي؟-

 دفعه بلندتر خندیدم و گفتم: این
 نوچ! فراموش نکن مامان من آرایشگره!-

 با حیرت گفت: ساغر
 فکر کردم نمي فهمي! آخه تو این چند روز حتي م*س*تقیم نگاهمم نکردي!-

 به غبلب انداختم و گفتم: بادي
 اگه تونستي بدون نگاه کردن تشخیص بدي هنر کردي!-

 با مزه شد و گفت: قیافش
 ا!و-

 به گردنم دادم و گفتم: قري
 والله!-
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خندید. همون موقع مردي براي گرفتن سددفارش اومد. به درخواسددت  سدداغرم
 ساغر اول چاي و بعد شام!

از کوله پشتیش آجیم و شیریني بیرون آورد. چایي رو هم آوردن و منم  خودشم
آرتیسددتي هندونه رو قاچ کردم! هرچند زیاد قرمز نبود ولي بدجوري چسددبید! 

 اصو کنار ساغر همه چیز مي چسبید!
که خودمون رو با آجیم و هندونه و شددیریني خفه کردیم سددفارش شددام  خوب

 دادیم! جوجه کباب.
ق ساغر خیلي خوشم میاد! اینکه تو بحي خوردن اهم کوس و قر و یه اخو از

فر نیسددت، همه چي مي خوره، پا به پاي من میاد جلو! کو کیا میده باهاش 
ساس ده کیلو افزایش وزن از  بري بخور بخور! جوجه کبابمونم خوردیم و با اح
شو  شا ست تا کف ش ساغرم ن ساب رفتم و  شدیم، من براي ح روي تخت بلند 

شت تمام ب شتیم، تو راه برگ شو گرفتم و دوتایي راه رفته رو برگ ست شه! بعدم د پو
ته بودم کردم. سددعیم براي زیر زبون  که گف یدن دروغي  سددعیم رو براي فهم
کام موند! سددداغر نگفت من کي بهش دروغ گفتم، هرچند خودم  نا کشددیدن 

 حدسایي مي زدم!
ندگي لعنتي، ا عصددبیم، ناراحتم. از این ز گه دلخورم،  که ا نه اي  ز این زمو

ستیژ به  شبخت و با پر شه، خو شکي نبا شش م ست و  شینت حداقم دوی ما
حسددداب نمیاي، از این زمونه اي که براي کوچک ترین چیزي مجبوري دروغ 

 اببگي! من، آره من، اعتراف مي کنم که خیلي وقتا دروغ گفتم، تا حداقم بهم 
شی شیک راه رفتم،  شیدم،  شیک پو شتم ترحم زل نزنن!  ک حرف زدم ولي نذا

 بفهمن خیلي وقتا تو خرج رفت و آمدم موندم.
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یه مردم، غرور دارم، برام سخته از نداشته هام حرف بزنم. به اندازه ي کافي  من
تو بچگي، چشم بستم رو خواسته هام، تو نوجووني پا گذاشتم رو تمایوتم، تو 

وني دم. نه ساله یه یه قرجوونیم، وقتي همه پي یللي تللي بودن، مثم خر کار کر
دوشددش. یادمه وقتي دبسددتاني  واز بابام نگرفتم چون نخواسددتم باري باشددم ر

بودم، آرزوم داشددتن یه دوچرخه ي آبي بود، ولي حتي یه بارم به زبون نیاوردم 
آرزوم رو. از همون بچگي عزت نفسددم بهم اجازه نمي داد درخواسدددت کنم، 

 خواستم اجابت بشه.گریه کنم یا پا به زمین بکوبم تا 
تونسددتم از زیر زبونش بکشددم. سدداغر فهمیده بود بابت کفشددام بهش  باالخره

دروغ گفتم. خیلي خیلي عصدبي شددم از اینکه، از اینکه بعد از این همه جون 
کندن و قناعت، هنوز مجبورم لباس دسددت دووم بخرم و کفشددایي بپوشددم که 

 باعي کمر دردم میشن.
سددداغر دروغ گفتم، بیشددتر ناراحتم از اینکه فهمیده دروغ از اینکه به  ناراحتم

 گفتم.
رو جریحه دار شدددده مي بینم! دلم نمي خواسدددت بفهمه ولي حاال که  غرورم

فهمیده دوست نداشتم به زبون بیاره، هر چند کرم از خودم بود اینقدر آویزونش 
 شدم و اصرار کردم که آخرش شد این.

صابم ست!  اع دارم خفه میشم از زور ناراحتي و حقارت. بدجوري بهم ریخته 
 آبروریزي افتداح تر از این؟

شم. یه حس بد دارم. خیلي  دلم شم ب شم تو چ نمي خواد تا یه مدت باهاش چ
بد! نمي دونم اآلن از دست اون دلخورم، یا از دست خودم، یا شاید وضعیتم. 
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ي خواد فقط مي دونم که به هم ریختم. یه احسددداس شددرمندگي دارم، دلم م
 بخوابم و بعد بیدار بشم و ببینم، شرمندگیم جلوي ساغر یه کاب*و*س بوده.

یا  االن دارم این آهنگ رو گوش مي کنم. نمي دونم به حس و حالم ربط داره 
نه! از موزیک پلیر هاتا داره پخش میشه. شاید به عوقم به ساغر مربوط باشه 

 هرچند ...
 ديتمام من شدي اوج صداي من ش ببین
 مني شکستمت وقتي خداي من شدي بت

 به یک نگاه تو تمام من خراب شد ببین
 کردي با سراب من که قطره قطره آب شد چه

 ماه ب*و*سه مي زنم به کوه تکیه مي کنم به
 من نگاه کن ببین به عشق تو چه مي کنم به
 ماه ب*و*سه مي زنم به کوه تکیه مي کنم به
 من نگاه کن ببین به عشق تو چه مي کنم به

 به دست من بکش به نام من  *ن*ا*ه کن منو
 من اشتباهتم همیشه اشتباه کن اگر
 به من  *ن*ا*ه تو به پاي من حساب نیست نگو
 از تو آرزوي من به جز همین عذاب نیست که

 مي پرستمت هنوز ماه من تویي هنوز
 ن تویيمومنم ببین تنها  *ن*ا*ه م هنوز

 ماه ب*و*سه مي زنم به کوه تکیه مي کنم به
 من نگاه کن ببین به عشق تو چه مي کنم به
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 ماه ب*و*سه مي زنم به کوه تکیه مي کنم به
 من نگاه کن ببین به عشق تو چه مي کنم به

هامون شرون شدن و منم از خدا خواسته از دیدن ساغر سر باز زدم. شبا  فرجه
هم کم تر باهاش حرف مي زنم. حماقت محددده ولي خداییش چاره ي دیگه 
ست. حس مي کنم ببینمش، باهاش رو به  صاب داغونم نی سکین اع اي براي ت
رو بشدم، یا حتي وقت حرف مي زنیم اون منو به چشدم یه بدبخت مفلو. مي 

 ه. حس مي کنم تحقیر شدم، خرد شدم.بین
شب ساعت بود که ندیده بودمش و  پری شت  ست چهم و ه ساغر زنگ زد. در

باهاشددم فقط ده دقیقه حرف زده بودم. صددداش گرفته بود. ولي اصددو زبونم 
 نچرخید بپرسم چته مي دونم کارم اشتباهه ولي بعدي وقتا ...

 خوبي؟ علي؟-
 ا خوب بودم؟نفسم رو فوت کردم، واقع هوفي

 آره خوبم، تو چطوري؟-
 ثانیه اي سکوت کرد و بعد گفت: چند

 من که ...-
 کشید: آهي

 مزاحمت نمیشم، کار نداري؟-
 تلخي گفتم: با
 نه به سومت!-
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شه گفت  تلفن سرم تکیه دادم، یعني می شت  سرم رو به دیوار پ رو قطع کردم و 
ه؟ دلت از کجا پره؟ بد اخمیات از تقریبا کوبوندم. چقدر بده نفهمي دقیقا چت

 کجاست؟ از چي ناراحتي؟
که متوجه اخماي درهم و اخوق درهم ترم شددده بود کنارم نشددسددت و  هاتا
 گفت:

 داش علي؟-
باز کردم. درست از روزي که اون شوخي رو با ساغر کرده بود باهاش  چشمامو

 حرف نزده بودم. با نگاهم گفتم:
 چیه؟-

 کشید و آروم پرسید: آهي
 خوبي؟ اتفاقي افتاده؟-

 رو روي لبم کشیدم و گفتم: زبونم
 خوبم.-

 گرفته ي سجاد بلند شد. چرا نفهمیده بودم سرما خورده؟ صداي
 خوب نیستي برادر من! بگو چته شاید تونستیم کمکت کنیم!-

سفنا. بود که اینام  تلخ ضعیتم ا شدم. اینقدر و سر جام بلند  شیدم و از  آه ک
 فهمیده بودن؟ لعنت به من که کباده ي توداري مي کشم!

 از در خونه برم بیرون که هاتا دوید دنبالم و با ناراحتي گفت: خواستم
شین، - ستي ب سرما؟ بیا برو همون جا که یه هفته س دخیم ب کجا میري تو این 

 م زیپ دهنامون رو مي کشیم حرف نزنیم. تو فقط بشین و جایي نرو!ما ه
 دنبال حرفش رو گرفت: سجادم
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 تو این سرما، با رخت یه ال کجا میري آخه؟-
در نشددسددتم. نزدیک ترین بالش، بالش معین بود، برداشددتم و زیر سددرم  کنار

 گذاشتم. چشمامو بستم تا ببینم دردم از چیه؟
 بیا چایي علي!-

و سددجاد کنارم نشددسددته بودن و معین تو سددکوت داشددت نگام مي کرد.  هاتا
 نشستم، دلم نمي خواست نگاه هاي مهربونشون متوجهم باشه. با تشر گفتم:

 چه مرگتونه همچین نگام مي کنید؟-
سدده تاشددون با دهن باز زل زدن بهم. معین هیچي نگفت و فقط اسددتکان  هر

 ي هاتا با حرص گفت:چاییشو برداشت، سجاد هوفي کرد ول
 تو چته یه هفته س عین سگ پاچه مي گیري؟-

کردم جوابشو ندم، مي دونستم هر یه کلمه اي بگم آغاز یه دعواي جانانه  سعي
 ست.

 سجاد بلند شد: صداي
 هاتا چاییتو بخور!-

 با حرص گفت: هاتا
 اگه این اخوق سگیش رو درست کنه مي خورم!-
 گفتم:اخم برگشتم سمتش و  با
 دست از سر من بردار، فکر کن نیستم!-

 کشید: داد
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ِد هسددتي خره! هسددتي نفهم. هسددتي کبک برفي! فکر مي کني ما نمي فهمیم -
 حالت بده؟

 دادم بلند شد، البته با ولوم یه درجه پایین تر از هاتا. منم
 به شما چه؟-
این  خب خري دیگه! نمي فهمي واسددمون مهمي؟ من و سددجاد و معین تو-

 مدت فقط غصه تو رو خوردیم.
 چیزي بگم که داد زد: اومدم

نداره تو چته. البته این دید توئه. تو واسددده ما - به ما ربطي  آره آره! مي دونیم. 
مهمي، دوسددت داریم. چهار سدداله مثم داداشددموني. شدداید ما واسدده تو مهم 

ه اتو بزن. بنباشددیم ولي تو هسددتي! براي یه بارم شددده ما رو محرم بدون و حرف
 !ماندازه موهاي سرمون تجربه داریم در اختیارت بذاری

 زدم. سکوت کردم. این دفعه سجادم حرصش در اومد. پوزخندي
 این چه اخوق گهیه که تو داري علي؟ ما ناسومتي نگرانتیم!-

 به خودش جرات داد و اظهار نظر کرد: معینم
ي؟ دخترت به مشکم برخورد فکر مي کني تو اولین کسي هستي که با دوست-

 این هاتا هر روز با یکیشون مشکم داره، کجا همچین میشه قیافش!
 عصبانیت گفتم: با
 دوس دختر منو با دوس دختراي این مقایسه نکن!-

 با لحني که سعي مي کرد منو آروم کنه گفت: هاتا
ستامون متفاوتن ولي من مي تونم بهت بگم چي - رسته دآره تو راس میگي. دو

چي نیس. بگو علي، بگو تا هممون رو دق مر  نکردي. یه هفته سددت زندگي 
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هممون ریخته بهم. تو داغون باشددي ما هم داغونیم. باور کن! تو دوسددت مایي 
 مگه تو این شهر غریب غیر از همدیگه کسي رو داریم؟

 انداخت به اون دو تا و گفت: نگاهي
 دروغ میگم؟-

دن. نفسم رو محکم فوت کردم. باید مي گفتم دیگه و سجاد سر تکون دا معین
 راهي نبود. سه تاییشون عزمشون رو به کار گرفته بودن از من حرف بکشن.

 رو با صداي بلند فوت کردم و گفتم: نفسم
 این اختوف طبقاتي بینمون داره آزارم میده!-

 بوفاصله گفت: سجاد
غر خودش وضعیت تو رو دید همون روز اول بهت گفتیم ساغر اینجوریه. سا-

 و قبولت کرد!
نفس کشددیدم و یه قلپ از کلد تیم رو خوردم، طبق معمول جوشددیده بود  بلند

 بدون اینکه به روم بیارم رو زمین گذاشتمش و گفتم:
 تازه فهمیدم چه غلطي کردم!-

 سریع گفت: معین
 ُپر توقعه؟-

شاید اونجوري کم ت آهي شیدم، کاش ُپر توقع بود.  ر حس مي کردم داره بهم ک
 ترحم مي کنه! با صداي گرفته گفتم:

اصددو! اینکه اینقدر قانعه، نگرانم مي کنه. حس مي کنم یه جورایي داره بهم -
 ترحم مي کنه.
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سدده تاشددون سددکوت کردن و سددجاد بود که بعد از چند ثانیه سددکوت رو  هر
 شکست:

ر توقعن و تو خ ببین. به نظر من، البته این نظر منه. دخترایي که- ِِ ط زیادي ُپ
تیغ زدن طرفن، طرف رو براي همیشددده نمي خوان. ولي دختري که قانعه و از 
همون اول حواسددش هسددت، قصددد ترحم نداره، داره به آینده و خرجاي بعدي 

 فکر مي کنه.
 زد و ادامه داد: لبخندي

ه نمنم اوایم فکر مي کردم سددوله فکر جیب منو مي کنه و مي خواد ترحم ک-
ببین، »که اینقدر کم توقعه ولي دفعه ي پیش که با هم رفتیم بیرون بهم گفت: 

ما باید از همین اآلن پس انداز کنیم واسه بچه هامون. ما همین که همدیگه رو 
 . همین که با همیمحهداریم واسددمون قشددنگ ترین و سددرگرم کننده ترین تفری

ون رو عسرت بدیم طوري بهترین لذت دنیاست، پس اگه از نظر مادیات خودم
شه و ما باید بتونیم  سائم مادي مهم می سلما م سه بچه هامون م شه، ولي وا نمی

 «اونا رو تامین کنیم! 
 خندید و گفت: هاتا

به! خدا قسمت کنه از این نامزدا! من میگم چرا تا اسم سوله میاد نیشت شم -
 میشه! بگو!

شدني ن دوس صو  شتم اینطوري فکر کنم ولي ا ساغر یهویي کم توقع دا بود. 
شده بود. قبو براش فرق نمي کرد من زنگ بزنم یا خودش. ولي یه مدت بود تا 
زنگ مي زدم مي گفت دسددتم بنده قطع کن خودم زنگ مي زنم! یا مثو وقتي 
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بابام  یم،دعوتمي رفتیم بیرون مي گفتم بریم غذا بخوریم، مي گفت شام جایي 
 ته باشم ال مي کنه و ...امشب خونه ست اگه اشتها نداش

 حرص دست کشیدم تو موهام و گفتم: با
 ساغر یه مدته اینطوري شده. قبو اینجوري نبود!-

 سریع گفت: هاتا
ست - خب چند وقته افتاده تو فکر آینده و بچه داري و این حرفا! فهمیده باید د

 به عصا راه رفت!
براي همین سکوت کردم  اینکه براشون توضیح بدم چي شده رو نداشتم. حال

 و گذاشتم فکر کنن دارم حرفاشون رو سبک سنگین مي کنم.
باره سددرم رو  یکم دیگه حرفاي امیدوارکننده زدن و دورم رو خلوت کردن. دو

روي بالش معین گذاشددتم. کلي درس براي خوندن داشددتم، کلي سددوال براي 
 نبود.طرح کردن، کلي حرف براي زدن با ساغر ولي حس هیچ کدومشون 

 یه خواب راحت مي خواست، بدون ذره اي فکر و خیال و نگراني. دلم
سدداغر سددرسددنگین بودم، یعني من نه! اون بود که کم حرف شددده بود و زیاد  با

باهام حرف نمي زد. گذاشددتم به حسدداب اینکه داره فکراشددو مي کنه تا به قول 
ست  شه! هرچند تلخ بود فکر کردن به اینکه دلش کامم با من نی هاتا یه دل ب

 ولي باید تحمم مي کردم همه ي این سختیا رو.
ساغر رو براي خودم دلم به ا فقط ساتم مطمئنم.  سا ین خوش بود که من به اح

ته، مطمئنم  ناراح با من بودن  یه اپسددیلون، حس کنم، از  مي خوام، ولي اگر 
سید. اول اینکه  شکان هم به نتیجه اي نر همون لحظه بهش میگم بره. تعقیب ا
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شکان ی سر رسیدن و وقت درس خوندن، دوم اینکه ا غیبش  هویيفرجه هامون 
به جز سددوم، خوبي، درس خوندي، مراقب خودت باش زد . تنها حرفي که 

بدل شدددده بود، حرف از اشددکان بود و سددفر  فعو، تو اون روزا بینمون رد و 
یهوییش به ترکیه، بنا به دلیلي که ساغرم ازش بي خبر بود. این یعني، تجسس، 

 ِفرت!
. نه من حرفي ازش روز بعد از اربعین، مامان قراره خواستگاري رو گذاشته سه

به سدداغر زدم، نه سدداغر اظهار نظري دربارش کرد. همین منو بیشددتر به شددک 
 انداخته که شاید پشیمون شده باشه!

گرفتم بعد از اولین امتحانمون باهاش حرف بزنم تا مطمئن بشددم یا  تصددمیم
 حداقم ازش بخوام از خودش مطمئن بشه و بعد ...

روزا اخوقم با اراذل همخونه بهتر شددده ولي از درون داغونم. مثم قبم به  این
جفنگیات هاتا و دستو پا جلفتگیاي معین مي خندم. به حرفاي نصیحت وار 
سترس و ترس گنگ  سجاد گوش میدم ولي خدا مي دونه تو دلم چه خبره. یه ا

 افتاده به جونم. حس اینکه ساغر بخواد تموم ...
و بر  دادن و ذکر جزییات حوادچ نیست. فقط همین قدر که  ي شاخ حوصله

 مامانم اینا اربعین راه میفتن که بیان تهران. مامان و بابا و عطیه.
هم از مدرسدده اجازه مي گیره تا بیاد. انگاري تا اون موقع امتحاناش تموم  عطیه

ستم تو مدتي که خانواده ي عزیز اینجان برن ی شن. منم از اراذل خوا  ه جايمی
دیگه بخوابن تا مزاحمتي ایجاد نشده. اونا هم قبول کردن. به مامان گفتم کت و 

 شلوارمم بیاره!
 و گفت: خندید
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 برداشتمش! حواسم بود!-
ند زدم! نمي  مونا عادلم بهم زنگ زدن ابراز مسددرت کردن و من فقط پوزخ و 

 دونستن که چه حالي دارم و چه شرایطي!
همون تماس حرفایي که قبم از خواسددتگاري از عطیه  یکم اذیتم کرد. تو عادل

به حرفاش!  تحویلش داده بودم و تحویلم داد و من فقط ها، ها، ها، ها گفتم 
 گذاشتم فکر کنه من دارم قهقهه مي زنم.

امتحانم بعد از اربعینه. امتحان هندسه سرتاسري! ساعت هشت صبح.  اولین
ها مي رسددن تهرا بامم همون موقع  با مان  نه ما ن ولي من نمي تونم تو خو

ساعت امتحان نداره و مي تونه  سي که اون  منتظرشون بمونم براي همین تنها ک
ان از اومدِن مام عددر رو براشون باز کنه رو در نظر گرفتم. هاتا قراره بمونه و ب

و بابام و عطیه ي سرخوش بره خونه ي امید، یکي از بچه هاي دانشگاه که چند 
 پناه داده.روزي به اراذل 

سم معلقم. بعید مي دونم نمره ي  اآلنم سم بین جزوه هاي هند که دارم مي نوی
 خوبي بگیرم ولي همین قدر که پاس بشم بسه.

*** 
. اآلن که دارم مي نویسددم، مامانم تو آشددپزخونه داره غذا مي پزه و بابا و سددوم

داشتم. نمیگم عالي عطیه هم دارن تلویزیون مي بینن. امروز امتحان سراسري 
 بود ولي از کوتوله ي وحشي، امید دارم که یه نمره ي خوب بگیرم!

 حالم عجیب خوبه! میگم چرا! امروز
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قبم از رفتن آخرین تذکر رو به هاتا که زیر پتوش از این پهلو به اون  صددبح
 پهلو مي شد دادم.

 هاتا؟ خوابت نبره نفهمي در مي زننا!-
 غر غر گفت: با
 !باشه-
 پاشو وسایلتو جمع کن بعد از اومدنشون بري.-
 حرص گفت: با
 باشه.-

یا رو آب ببره این  مي باز میشددده خرس قطبي و دن دونسددتم از در برم بیرون 
 همینجور خواب مي مونه؛ براي همین محکم کوبیدم به پهلوش و گفتم:

 باشه و زهرمار! بلند شو بشین من خیالم راحت شه بیداري!-
 نشست و با غر غر گفت: سرجاش

 بیدارم بابا! بیدارم! مي ذاشتي بقیه خوابم رو ببینم!-
 زدم تو سرش و گفتم: یکي

یا! اونا  *ن*ا*ه دارن. شدددب تو اتوب*و*س بودن - باز بگیري بخواب من نرم 
 خستن. حیرونشون نکني هاتا!

 حرص مشت کوبید رو بالشش و گفت: با
 باشه بابا! هزار بار گفتي!-
اینکه هنوز نگران بودم بگیره بخوابه، خداحافظي گفتم و از خونه زدم بیرون!  با

 هوا بدجوري سرد بود. سر ایستگاه وایسادم تا سرویس بیاد.
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و سددجاد از دیشددب رفته بودن خونه ي امید. مونده بود هاتا که ... با  معین
 حرص گفتم:

 باز مي گیره مي خوابه!-
ن سددوار شدددم. خلوت بود. براي همین روي جلوي پام ترمز زد و م سددرویس

نزدیک ترین صندلي خالي نشستم و سرم رو به عقب تکیه دادم. شب قبلش رو 
شگاه خوابیدم. با  ستم و تا دان شمامو ب سه خونده بودم. چ نخوابیده بودم. هند

 احساس دستي روي شونم چشمامو باز کردم.
 رسیدیم داداش!-
 زدم و از سرجام بلند شدم. پسر کنارم لبخند نصا نیمه اي به

دانشددگاه، اونم بعد از ده یازده روز، حس خوبي وارد ر  هام کرد ولي  دیدن
به این فکر کردم این آخرین روزاي دانشددجوییم تو این دانشددگاهه  همین که 
سالن امتحان رفتم. قبم از  اخمام رفت تو هم. افکار بد رو کنار زدم و به طرف 

 م هاتا. جواب داد:تحویم موبایلم یه زنگ زد
 بیدارم به جون تو!-

 و گفتم: خندیدم
 باشه. نیومدن هنوز؟-
 نه! برو سر امتحان خیالت راحت!-

رو فوت کردم. گوشي رو قطع کردم و بعد از خاموش کردنش گذاشتمش  نفسم
جلوي اون خانومه که مسددئول گرفتن گوشددیا بود و بعد از گرفتن کد و شددماره 

 صندلي، وارد سالن شدم.
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که چشددمم به کوتوله ي وحشددي افتاد لبخند نشددسددت رو لبم! اونم که  همین
 کرد و رفت! فکر کنم این لبخندم رو دید لبخند کمرنگي زد و پشددتش رو بهم

سطش به یه نمره ي عالي امیدوار  لبخند به جاترین لبخند عمرم بود! چون به وا
 شدم!

سوال بود.  برگه شش تا  سواالت.  سوال رو پخش کردن و من زل زدم به  هاي 
سوال  سون بود، عین همینا تو جزوش بود. کامم جواب دادم.  دوتاي اولي که آ

 مد. بیخیالش شدم.بعدیش به نظرم نجومي او
سوال  سوال سر.  شتم آخر  چهارمم نه نجومي بود، نه زمیني، براي همین گذا

سوال چهارم. همون  سراغ  شتم  صا نیمه جواب دادم و برگ شمم ن شی پنجم و 
 لحظه، کوتوله وحشي رسید کنارم و من یه لبخند بدبخت زدم و یواش گفتم:

 استاد؟-
 ندي حواله ام کرد و گفت:افتاد روي من و مثم همیشه لبخ نگاش

 بله؟-
 ام رو بلند کردم و گفتم: برگه

 این دوتا رو راهنمایي نمي کنید؟-
به خودم  اینو فه فوق مظلوم  یا یه ق باال و  هامم دادم  که داشددتم مي گفتم ابرو

 گرفتم!
ي نامحسددوسددي کرد و سددریع یه سددري توضددیحات داد! یاد حرف عطیه  خنده

سوم و چهارم رو افتادم که هي مي گفت ما  سوال  قَم و دَل! یعني کوتاه و مفید! 
با سوم و صلوات نوشتیم و بلند شدیم بریم برگه رو تحویم بدیم که صداي به 

 شدت ناز. و التماس گونه ي خاني رو شنیدم.
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شه ي خدا دماغش موقع امتحانا آویزون  خاني سیام بود که همی یکي از همکو
 بود و گریه زاریش به راه.

 آقاي محب، به من کمک کنید!-
با همه ي سددواال رو روش جواب داده بودم  یه به چر. نویسددم که تقری نگاه 

انداختم. سریع شماره ي هر سوال رو باالش نوشتم و برگه رو با آرتیست بازي 
 انداختم رو دسته صندلیش و رفتم سمت میز مراقبا و برگم رو تحویم دادم.

ت مي رفت سمت میز خاني! خانیم حواسش شش کوتوله رو دیدم که داش یهو
با  نه. براي همین  دنگ رو برگه بود و هر آن امکان داشدددت کوتوله برگه رو ببی

 سرعت نور خودم رو رسوندم سمتش و گفتم:
 استاد؟-

دقیقا تا زیر قفسه سینم بود. سرش رو بلند کرد و کش چادرش رو مرتب  قدش
 کرد و گفت:

 بله آقاي محب؟-
 دختر کش دادم باال و گفتم: ابرومو

اسددتاد ما که دیگه داریم مي ریم، بعید مي دونم ببینمتون دیگه. مي خواسددتم -
... 

که فقط خودم مي دونم پوزخند بود و دختر جماعت لبخند مکش  پوزخندي
 مرگما تعبیرش مي کردن تحویلش دادم و گفتم:

شددم. میشدده شددماره نمي خوام از حال اسدداتید عالي اي مثم شددما بي خبر با-
 موبایم و ایمیلتون رو بهم بدید تا ...
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خودمم موندم چطور در اون لحظه این جفنگیات به ذهنم رسددید. خاني  یعني
شت یه  سرش رو انداخته بود پایین دا ستاد  شت نگام مي کرد و ا با دهن باز دا

 چیزایي مي گفت که من نمي فهمیدم.
شم و ابرو به خاني فهموندم برگه ر با سریع برگه رو قایم کرد چ و قایم کنه. اون 

 و استاد گفت:
 منم دلم نمي خواد از حال دانشجویان خوبي مثم شما بي خبر باشم.-

دست خاني وایسادم و طوري یه دستم رو درحد یه میلیمتري چادرش  ب*غ*ل
 گذاشتم و یه دستم رو به سمت جلو اشاره گرفتم و گفتم:

 واسم بنویسید؟پس تشریا میارید اونجا -
لبخندي زد و با هم رفتیم کنار میز و اون با خطي بسددیار زیبا شددماره  اسددتادم

سالن  شکر کردیم و از  صدمین بار ت موبایم و ایمیلش رو نوشت و ما هم براي 
 زدیم بیرون.

سئول کنار در  مي ساعت امتحان داره. کد رو تحویم م ساغرم همون  ستم  دون
 نگ زدم به ساغر. صداش رو شنیدم:دادم و گوشیم رو گرفتم و ز

 بله؟-
 از جونم و بله عزیزماش خبري نبود. دیگه
 کشیدم و گفتم: آهي

 سوم!-
 سوم!-
 سردیش تنم لرزید و گفتم: از
 خوبي؟ کجایي؟ امتحانتو خوب دادي؟-
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 عجله گفت: با
 خوبم. امتحانمم خوب بود!-
 اخم از کوتاه جواب دادنش گفتم: با
 کجایي؟-
 دارم میرم سردر!-
 حرص، برگه ي شماره تلفن استاد رو مچاله کردم و گفتم: با
 وایسا باید حرف بزنیم!-
 چه حرفي؟-

 ولومم رفت باال و گفتم: یهو
 حرف درباره ي خودمون!-
 ِا؟ چي شد یادتون اومد خودمون هم وجود داریم؟-
 غدب گفتم: با
 ببینمت ...همش یادم بود. اآلنم اگه بیاي -

 کرد و بعد گفت: سکوت
 بوفه ي نزدیک مجتمع کوسا خوبه؟-

 کشیدم تو موهامو گفتم: دست
 اونجا اگه دوتایي بریم فاتحه مون خوندس!-

 ادامه دادم: بعد
 برو سردر، میام بریم بیرون!-

 اي گفت و تلفن رو قطع کرد و من به طرف سر در دویدم! باشه

http://www.roman4u.ir/


 351 به رنگ آبانحریری 

توجه به درد خفیفي که توي کمر و زانوم بود، چشددم چرخوندم تا سدداغر رو  بي
شماره اش رو بگیرم که  ستم  شیدم و خوا شیم رو بیرون ک ببینم. ندیدمش. گو

 صداش رو شنیدم:
 علي؟-

شتم شم. با برگ ساده بود. یهو یادم اومد چقدر دلتنگ سرم وای شت  ست پ . در
 رنگ پریده و حال ندار بود. وسوسه ي ب*غ*ل کردنش مقابله کردم. یکم

 آه گفتم: با
 سوم!-

 خوشرنگش رو بهم دوخت و گفت: نگاه
 سوم.-
 خوبي؟-

 جوابم آه کشید. دستم رو فرستادم بین موهام و گفتم: در
 جواب من آه بود ساغر؟-
 کلي دلتنگي به صورتم خیره شد و گفت: با
 اینجا براي حرف زدن خوب نیست!-
شگاه رفتم. همون نزدیکیا  با صورتم رو پوشوندم و به طرف خروجي دان ستام  د

یه قهوه خونه ي دنج بود. تا خود قهوه خونه به سددکوت گذشددت. روي یکي از 
تختا نشستیم. صبحونه سفارش دادم و زل زدم به ساغر که داشت با انگشتاش 

 بازي مي کرد.
 ه گفتم:صدایي که سعي مي کردم هیچ احساسي توش نباش با
 جواب سوالمو ندادي؟-
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رو بلند کرد و به رو به رو خیره شد. چند تا نفس عمیق که بي شباهت به  سرش
 آه نبودن کشید و گفت:

 حالم گفتني نیست! -
 حرص گفتم: با
 چته؟ پشیموني؟-

 رو فوت کرد و گفت: نفسش
 آره! پشیمونم.-
س از سعي کردم خون صدایي که جوابش قلبم ریخت، با این حال  شم و با  رد با

 به زحمت بدون خش شده بود گفتم:
 تصمیمت چیه؟-

 و نگام کرد. با کلي بلض فروخورده گفت: برگشت
 هموني که تو دوس داري!-

 تحویلش دادم و گفتم: پوزخندي
 اوني که من دلم مي خواد آه داره؟-

 آه کشید و گفت: باز
ر بودم تا به اینجا نمي رسید! تا اینقدکاش همون اول که گفتي باي قبول کرده  -

 وابسته نمي شدم ولي علي ...
 نگاهش رو دوخت تو چشمام. این نگاهش بي طاقتم مي کرد. باز

 نباید تو رو به زور نگه مي داشتم! من–
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داشددت حرفاي تکراري مي زد. صددبحونمون رو گذاشددتن روي تخت. براي  باز
داغي که جلومون بود چنگ زدم و یه فرار از باال بردن صدددام به نون سددنگک 

بار سددداغر نکنم!  تا دري وري  تا دو  تیکه گنده ازش کندم و چپوندم تو دهنم 
 خوب که نون رو خالي خوردم گفتم:

 این همه مدت نشستي فکر کردي که به این نتیجه برسي؟-
 حرص باز یه تیکه نون جدا کردم و گفتم: با
مال خوندي، یک دهم درصددد احتمال خوبه دانشددجوي آماري! این همه احت-

شم؟ من که مي دونم تو دردت چیه!  شاید من از روي میم قلبي مونده با دادي 
 داري بهونه میاري!

 مات نگام کرد و گفت: ساغر
 علي ...-

 رو باال آوردم و گفتم: دستم
من از کسددي که باورم نداره بیزارم سدداغر ولي نمي دونم چرا نمي تونم از تو -

شم! عادت ندارم حرفي رو دو بار بزنم ولي خودت بشین حساب کن ببین  بیزار
چند دفعه واسددت توضددیح دادم عزیز من، اگه من اون شددب چیز خوردم گفتم 

م. اجبار نموند رباي به خاطر چي بوده؟ چند بار برات توضیح دادم که من از س
ساغ ست دارم؟ چرا منو باور نمي کني   ر؟ حرصچندبار تا حاال بهت گفتم دو

 نده منو این قدر! تو دردت یه چیزه! اگه به خاطر اون داري بهونه میاري که ...
نفسددم رو شددوت کردم. اینقدر تند حرف زده بودم که نفس کم آوردم و  هوفي
 گفتم:
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به خاطر بي پولي و نداري منه، برو. تو لیاقت راحت ترین و بهترین زندگي -
طراوتتو از دسدددت بدي و زندگیت نابود رو داري! حیفه کنار بي چیزیاي من، 

 شه! منم ...
صورتم سوخت. با تعجب به ساغري نگاه کردم که از فرط عصبانیت قرمز  یهو

ستم رو باال نیاوردم  سیلي زده بود. د ساغري که بهم  شده بود و مي لرزید. به 
شت. ناخوداگاه لبخند  سیلیش خیلي معنیا دا شونم چون، این  صورتم رو بپو

 لبم. سریع قورتش دادم. اومد رو
سش ستم  نف ستش. د رو پر حرص فوت کرد. یه لیوان آب براش ریختم. دادم د

شت مي ترسوندم.  رو پس زد. لیوان رو به دهنش نزدیک کردم. این لرزشش دا
 با وحشت گفتم:

 ساغر؟ جون من یه چیزي بگو.-
ند یه ذره از آب رو خو ت گام کرد.  با بلض فقط ن ته بودم. سددداغر  رد. هنوز رف

شیدم. بازم از همون  شکوت بیرون ک شت مي لرزید. از کوله پشتیم یه دونه  دا
شکوتا که جاي پول خرد مي دادن. چپوندمش تو دهن ساغر و دستاشو گرفتم 

 و گفتم:
 من غلط کردم. هر چي تو بگي، فقط این جوري نباش.-
تحمم  مي فهمیدم نگاهش بدتر ترسوندم. یه نگاه یخ و شیشه اي! تازه داشتم با

 گریه هاش راحت تر از این حالتشه!
تو دستام گرفتم. برعکس همیشه، اینبار یخ بودن. توي دستام تکونشون  دستاشو

 دادم تا حداقم بر اثر اصطکا. گرم شن و نالیدم:
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شم، اگه من حرف زدم! یه - ساغر نکن همچین خب. بیا یکي دیگه بزن تو گو
 چیزي بگو تا سکته نکردم!

تا نفس عمیق کشددید. دسددتاش رو ول کردم و سددرش رو ب*غ*ل گرفتم و  دو
 گفتم:

 چته تو؟ حرف بزن!-
 بلض گفت: با
 علي؟-
 جونم؟ حرف بزن. نلرز. من پیشتم. چرا عین جوجه مي لرزي!-
 چرا فکر مي کني من به خاطر پول نمي خوامت؟-

روي هم فشار دادم و بي توجه به مسئول قهوه خونه که داشت متعجب  چشمامو
 نگامون مي کرد گفتم:

 به همون دلیلي که تو فکر مي کني من از سر اجبار موندم!-
 علي کي کاب*و*سا تموم میشه؟-

 جور که کمرش رو نوازش مي دادم، براي فرار از جواب گفتم: همین
 کنه. این مرده بدجور داره نگامون مي-

فت. هم از حرکت  سددریع ندم گر ید. خ خودش رو از ب*غ*لم بیرون کشدد
 یهوییش و هم از تنش چند لحظه پیش. مسیر بحي رو عوض کردم و گفتم:

 مامانم اینا اومدن تهران!-
 پریدن باال! ابروهاش

 فکر کردم نمیان!-
 کردم و گفتم: اخم
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 چرا؟-
 آخه ...-

 با حرص گفتم: فهمیدم چي مي خواد بگه و سریع
 تمومش کن این بحثو ساغر! دیگه دوست ندارم دربارش بشنوم!-
 جدیت ادامه دادم: با
بار زدي، - گه حرف از موندن من از روي اج بار دی یه  گه، فقط  بار دی یه  گه  ا

 هرچي دیدي از چشم خودت دیدي!
 لبخند ملیحي زد. منم خندیدم و گفتم: ساغر

 چرا اینقدر الغر شدي؟-
 مرغ رو پوست گرفتم و گذاشتم الي نون و دادم دستش و گفتم: تخم

 بخور که اصو دوس ندارم رنگ پریده باشي!-
کم جون خندید و لقمش رو گاز زد! خودمم با ولع مشلول خوردن شدم!  ساغر

به جفتمون  که حسدددابي  عد از صددبحونه اي  جب روز خوبي بود امروز! ب ع
نزدیکاي یازده بود که هاتا زنگ زد و گفت چسبید، از قهوه خونه زدیم بیرون. 

 مامانم اینا رسیدن. ساغر هم با عجله گفت:
 برو خونه پیششون! منم برم به ماهرخ خبر بدم!-

دربست گرفتم و هزینش رو هم حساب کردم و فرستادمش که بره خونه.  براش
 خودمم رفتم ایستگاه و منتظر سرویس شدم.

اومد و بعد از کلي ب*و*س و ب*غ*ل و  به محض دیدنم اشددکش در مامانم
 قربون صدقه، اجازه داد با عطیه و بابا هم روب*و*سي کنم!
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سرخوش و خوشحال بودن و بابا حرف از عروسي میزد! انگاري بله رو  همگي
دو دسددتي تقدیمشددون کرده بودن! منم فقط لبخند مي زدم و سددعي مي کردم 

دونم باباي سدداغر تو اولین جلسدده اسددترسددم رو پنهون کنم. با اینکه بعید مي 
 طهوموافقت کنه ولي گذاشددتم بابا و مامان و عطیه تو فکراي قشددنگشددون غ

 بخورن و عطیه درباره ي لباسي که مي خواد بپوشه رویا پردازي کنه!
شدم! تازگیا  بعد شتم و مشلول نوشتن  از یه مدت طوالني، دفتر خاطراتمو بردا

خوبه، نوشته هامم جزیي ترن! خدا کنه همیشه به این نتیجه رسیدم وقتي حالم 
حالم خوب باشدده و بتونم ذره ذره و کلمه کلمه بنویسددم تا حتي یه ریزه اش رو 

 هم فراموش نکنم!
کم کم داره حاضددر میشددده. منم مي خوام برم یه زنگ به بچه ها بزنم و  نهارم

لي حالشددون رو بپرسددم. ناسددومتي به خاطر من آوراه شدددن، بد نیسددت احوا
بپرسم ازشون. هر چند ما از این آوارگیا به خاطر هاتا و دوست دختراش زیاد 

 !قتکشیدیم ولي سجاد و معین از این زحمتا برامون نداشتن هیچ و
 خاطره اي دیگر خدا یار و نگهدارتون. تا

**** 
خندید و دفتر رو بسددت! تا خاطره اي دیگر! شددبیه مجریاي تلویزیون  سدداغر

نوشددته بود! دلش ضددعا رفت براي علي مهربونش، براي ناز خریدناش، براي 
 مراقبتا و نگرانیاش.

 رو قورت داد و دستش رو گذاشت رو شکمش و گفت: بلدش
 تو دعا مي کني بابات زودتر خوب شه؟-
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دلش آروم بود. مطمئن بود علي خوب میشددده! حرکتي حس نکرد ولي ته  هیچ
سر جاش  مطمئن بود. همین فکر، همین امیدواري، لبخند روي لبش آورد. از 

 بلند شد و بلند گفت:
 شام کباب تابه اي داریم علي! هموني که خیلي دوس داري.-

 یخچال رو باز کرد و با غر غر گفت: در
 باز خیار شور نداریم که.-

 ي گندیده رو بیرون کشید و با قیافه ي تو هم گفت:ي گوجه ها کیسه
شبي برم اینا رو بخرم؟ برو بخر تا یه - صا  شدن. من اآلن ن گوجه هام خراب 

 غذاي توپ بخوریم!
 کشید و بي توجه به اشکي که از گوشه ي چشمش چکید گفت: آهي

 تازه نونم نداریم!-
سش شت و پیاز  نف شت ولي باید مي خورد. گو شتها ندا رو محکم فوت کرد. ا

رو بدون نمک پخت و خالي خالي خورد! فقط به خاطر بچه اي که در حال 
 رشد بود و به رسیدگي احتیاج داشت!

شب از اون شبا بود که خواب با چشماش قهر بود. از اون شبایي که پر بود  اون
دددش نداد تا ابراز وجود کنه. بالشددي که علي از دلتنگي و بلض. مجالي به بل

همیشدده زیر سددر مي گذاشددت رو کنار دیوار گذاشددت و بهش تکیه کرد. پتوي 
 علي رو، روي بدنش کشید و مشلول خوندن ادامه ي خاطرات شد.

**** 
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شدن مامانم رو،  از شدن بابام رو دیدم، تحقیر  شد! خرد  داح تر نمي  این افت
خودم رو، ولي هنوز مي خوامش. دوسددش دارم! مهم اونه که زیر سددوال رفتن 

 پاکه، خاکیه، با صفا و صمیمیته وگرنه باباش ...
گم و شددیریني  آي با چه شددوق و ذوقي  مامان  با و  با از کجا بگم؟ از اینکه 

سفیداب کرد؟  سرخاب  شید و  خریدن؟ از اینکه عطیه با چه هیجاني لباس پو
شددلوار پوشددیدم؟ از اینکه با چه سددردي اي  از اینکه خودم با چه شددوري کت

نا  خاطر ب به  بام رو تحقیر کرد  با که چطوري  هامون برخورد شدددد؟ از این با
ضح  شگرا رو یه عده مردم بي دین و ایمون خوند؟ البته وا بودنش؟ از اینکه آرای
نه، تو لفافه هرچي دري وري بود بارمون کرد و خیلي محترمانه بهمون گفت 

 خیر پیش!
این مدت بابا سکوت کرده بود. مامان با غدب داشت ساغر رو نگاه مي  تمام

کرد. نگاه عطیه رنگ حسددادت داشددت. ماهرخ دسددتپاچه سددعي داشددت گند 
کاریاي شوهرش رو جمع کنه و ساغر سر به زیر، مشلول ور رفتن با انگشتاش 

 بود و لبش رو به دندون گرفته بود.
شتم. خ منم سم ... من به در. چه حالي دا شدن خانواده اي که این همه وا رد 

 عزیزن و اینقدر به خاطرم زحمت کشیدن رو کجاي دلم بذارم؟
نکشدیده باشدن، همین که اآلن فرصدت نفس کشدیدن، زندگي کردن و  زحمتم

دور همین پدر و مادریه که امروز به هنرمندانه  شدن دارم، به خاطر ح شق  عا
شدن  شوخي، خرد  شت یه نقاب لبخند و  شیوه، به مودبانه ترین روش، پ ترین 

ساغر فق شم.  سکوت کنم و آه بک ستم  شدن و من، فقط تون ستن! تحقیر   طشک
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ست یه تون ست حرص بخوره از د شینه و لبش رو بمکه. ماهرخ فقط تون ست ب
 مرد خودراي و از خود متشکر، که همه رو زیر دست خودش مي بینه!

تحصیم کرده اي که زیر رگبار حرفاي به ظاهر طنزش، پدر بي سواد منو له  مرد
 رکرد و مِن از سگ پست تر، فقط خیره شدم به شکستنمون! به فاصله اي که ه

لحظه بیشتر متوجه حدورش مي شدم! خیره شدم به ساغري که سکوت کرده 
 بود و گذاشته بود پدرش متکلم وحده باشه!

بیشتر از هر وقت دیگه اي به بي عرضگیم واقا شدم. مامان بابا هیچي  امروز،
ستن و رفتن ترمینال! ولي عطیه لحظه ي آخر  شون رو ب ساک سکوت  نگفتن! در 

 *و*سید گفت:که داشت منو مي ب
به دخترش شددبیه مرده ي از تو گور کشددیده بي رنگ و حال بود و - حاال خو

 مردني وگرنه چه کوسي واسمون مي ذاشتن!
حرفش عصددباني شدددم ولي بعدش فکر کردم اگه اینم نمي گفت که قلب  از

 شونزده سالش منفجر مي شد.
ساغر بي رنگ و حال بود؟ بود، همی بعد  شه رنگ پریدهرو حرفش فکر کردم. 

 بود. چهره ي آنچنان خیره کننده اي هم نداشت. پس من، عاشق چي بودم؟
شت  به صي ندا ستم. چون جذابیت خا شق قیافش نی خودم اعتراف کردم که عا

شماش، مظلومیت نگاهش، آرامش کومش ... اینا رو  صداقت ته چ ولي اون 
 که نمي تونستم انکار کنم، مي تونستم؟

 یه رفتن، سجاد و معین و هاتا اومدن.بابا و عط مامان
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فه یا هاي گره خرده ام رو. حرف  ق یده و ابرو هاي  ول یدن. مو ي درهمم رو د
نزدن، ولي با نگاهشددون دلداریم دادن. آرومم کردن. همشددون مثم من بودن! 
جووناي آس و پاسددي که مطمئنا هرجا مي رفتن خواسددتگاري دسددت رد مي 

داشددتن، نه موقعیت اجتماعي اي، نه پدر خورد به سددینشددون. چون نه شددللي 
شون مثم من و خونوادم  پولداري، سابي اي ولي کدوم ست و ح شین در نه ما

قرار بود تحقیر شددن؟ مسدلما هیچ کدوم! چون هیچ کدومشدون عاشدق دختر 
 حاج فرامرز معتمد نشده بودن.

روز تو سکوت محض گذشت. نه ساغر رو دیدم، نه باهاش حرف زدم. تنها  دو
اه فرار از فکر و خیال آویزون شدن به جزوه هام بود. بچه ها هم ساکت بودن. ر

هم اینکه همشون درگیر درساشون بودن، هم ترجیح مي دادن زیاد دور و بر من 
 نپلکن تا یه وقت اصطکاکي به وجود نیاد!

بود که به خیر و خوشي گذشت. تو دانشگاه ساغر رو  3دومم ریاضي  امتحان
ون روز امتحان نداشددت. رابطمون رو، رو به نابودي مي دیدم. نه ندیدم چون ا

ستم با برخورد باباش  شم، نه مي تون ستم به خودم بقبولونم بي خیالش  مي تون
 م.خاني رو شنید يکنار بیام. بین زنگ زدن بهش یا نزدن حیرون بودم که صدا

 آقاي محب!-
شد که  هوفي سر همه ي امتحانا یه جوري جابه جا مي  سم رو بیرون دادم.  نف

 کنار من باشه و من بتونم بهش برسونم!
 خونسردي برگشتم سمتش و گفتم: با
 بله؟-

 و گفت: خندید
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 دستتون درد نکنه! خیلي کمکاي خوبي بودن!-
 جدیت گفتم: با
 خب خدا رو شکر!-

 این پا و اون پا کرد و در نهایت گفت: یکم
 جزوه مباني سازمان رو دارید؟-

رو روي لبم کشددیدم. جزوه مباني رو باید از انتشددارات مي گرفتیم! پس  زبونم
 چرا اومده بود پیش من؟

 مگه نرفتین انتشارات؟-
 کشید و گفت: آهي

 زوتون رو؟دید جتموم کردن. گفتن یه جزوه بیارید واستون کپي بزنیم. میشه ب-
 امتحان پس فرداست. اآلن جزوم رو بدم بهتون کي تحویلم مي دید؟-
 هیجان گفت: با
 اآلن مي برم انتشارات، شمام بیاین کپي شد بدم بهتون.-

رو از کوله پشددتیم بیرون کشددیدم. خوبیش این بود همه ي جزوه هام  جزوم
همرام بودن. همراه هم رفتیم سمت انتشارات و به کم فراموش کردم یه زنگ به 

 ساغر بزنم.
 هم یه ریز فک مي زد. خاني

شنهاد - شد نمي دین؟ معدل الا بودین، بهتون پی سي ار شنا شما کنکور کار
عد از تموم شدن درستون چي کار مي کنید؟ تهران ارشد بدون کنکور ندادن؟ ب

 مي مونید یا برمي گردید شهرتون؟
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سواالش رو دادم تا  با صبوري جواب  شتم ولي با  صلش رو ندا صو حو اینکه ا
رسیدیم انتشارات. غللله هیچه براش! یه ساعت حیروني کشیدیم تا تونست از 

و پرت و قورت دادن  روي جزوه کپي بگیره و بعد از کلي تشددکر و حرف چرت
ملز پر دغدغه من، گذاشت برم سمت سردر. نزدیکاي سردر بودم که یهو یادم 

 اومد داشتم فکر مي کردم به ساغر زنگ بزنم یا نه!
رو بیرون کشددیدم و خواسددتم بهش زنگ بزنم که دیدم یه اس ام اس  گوشددیم
 فرستاده.

 وبي بود علي! دخترچرا یادي نمي کنید، نگو سددرتون گرمه! انتخاب خ میگم»
 «خوشگلیه!

سددوت کشددید. دوباره و چند باره پیام رو خوندم. دختر خوشددگلي بود؟  ملزم
صو تا حاال درست خاني رو نگاه  شیدم. فکر کردم ا ستي تو موهام ک خاني؟ د
شحیص مي  صداي جیغ جیلوش رو خوب ت شکلیه؟ من فقط  کردم ببینم چه 

 دادم.
 ازگیا!ساغر! چرا اینقدر بد شدي ت واي
 رو چرخوندم. دور و برم نبود. اصو امروز مگه دانشگاه داشت؟ سرم

 شماره اش رو گرفتم، صداي بي روح زن نشست تو گوشم. کوفه
 مشتر. مورد نظر خاموش مي باشد!-

 رو با قدرت فوت کردم و براش نوشتم: نفسم
 .«جزوه مي خواست! کجایي؟ چرا خاموشي؟ روشن کردي یه زنگ بزن ازم»

فرستادم و به طرف سرویسا رفتم! آش نخورده و دهن سوخته، ولي وقتي  براش
 وجدانت راحت باشه، ناراحتیا زیاد بهت فشار نمیارن!
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ستادن پیامم  اآلن ساعت از فر شبه! دقیقا ده  ساعت یازده  سم،  که دارم مي نوی
گذشدته. بیشدتر از ده تا پیام براش فرسدتادم. کلیم زنگ زدم، ولي جواب نداده. 

 نگرانم! خیلي نگرانم.
 ساعت دو بود که اس ام اس زد. نزدیکاي

 «بیداري؟»
 اد داد زد:گوشیم رو برداشتم و دویدم سمت بالکن که سج بوفاصله

 یه چیزي بپوش یخ نکني!-
دسددت ترین لباس، کت معین بود که تنم کردم و وارد بالکن شدددم. شددماره  دم

اش رو گرفتم. نگاهم رو دوختم به آسددمون قرمز باالي سددرمو گوشددي رو به 
 گوشم چسبوندم.

 الو؟-
 حرص گفتم: با
 الو و ...-

 خودم رو کنترل کردم تا چیزي نگم. چند ثانیه بعد گفتم: سریع
 کجایي؟-

 گفت: آروم
 زیر پتو!-
 خاموش بودي!-
 ببخشید.-
 ولوم نسبتا بلندي گفتم: با
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 ببخشید جواب نشد. چرا خاموش کردي؟-
 کشید و گفت: آهي

 از دانشددگاه که زدم بیرون، شددار ش تموم شددد. بعدم که اومدم خونه با بابام-
 بحثم شد، فرصت نکردم روشنش کنم.

آروم شدم ولي یاد اس ام اسي که واسم فرستاده بود افتادم. اخمام توي هم  یکم
 گره خوردن.

 اون اس ام اس چي بود؟-
 کرد و گفت: پوفي

یه حسادت گذرا! فکر کردم تو ناز مي خري ولي دیدم دریغ! یه ساعت بعد از -
 ام ندادي، بعدم که خاموش شد.فرستادن پیام بهم زنگ نزدي و پی

 حرص گفتم: با
 اگه توقع داري سر یه همچین چیزاي مزخرفي ناز بخرم، در اشتباهي!-
 غصه گفت: با
 آره، دارم عادت مي کنم از تو توقعي نداشته باشم.-
شدم ولي  با سوخت. یه جورایي ... نمي تونم بگم چه حالي  این حرفش قلبم 

 مش رو در. کنم.واضح تونستم طعنه ي کو
 رو که دید گفت: سکوتم

 علي؟-
 خستگي سرم رو به دیوار پشت سرم چسبوندم و گفتم: با
 بله؟-
 قهري؟-
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 روي هم سابیدم و با صدایي که سعي مي کردم خونسرد باشه گفتم: دندونامو
 نه!-
 مطمئني؟-
 آره.-
 پس چرا سردي؟-

سیب زمینیم  توقع شت با این حرفش، گرمم برخورد کنم؟ فکر کرده بود من  دا
که هرچي دلش خواسددت بگه منم بگم هیچي نشددده؟ اون از باباش، اینم از 

 خودش.
 کشیدم و گفتم: آهي

 نگرانت بودم.-
 ببخشید.-

 توجه به ببخشیدش که به نظرم بي جا اومد گفتم: بي
 چرا با بابات بحي کردي؟-
 خواستگاري!سر -
 ذره امیدوار شدم ولي نتونستم لحن تلخم رو پنهون کنم. یه
 آهان! لطا کردین!-
 عصبانیت گفت: با
 طعنه زدي؟-
 نه! مثم خودت حرف زدم؟-
 پس قدیه توفي بازیه!-
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 مي توني این طوري فکر کني!-
 خندش اومد ولي یه کم عصبي بود. صداي

 ما داریم بحي مي کنیم اآلن!-
 نفسم رو شوت کردم. وفيه
 از اآلن تا همیشه!-
 منو مي ترسوني علي!-
 نترس!-
 عوض شدي. خیلي بدي علي!-
 تو که از من توقعي نداشتي! پس با همه ي تلییرات بساز!-
 اینجور تلییراتي؟ عمرا!-

 قدر عمرا رو غلیظ گفت که شک کردم این لحن مال ساغر باشه! این
 پس برو.-
 شد؟باز شرون -

 تو موهام کشیدم و گفتم: دستي
 یه ذره بیا واقع بین باشیم. ما به هیچ جا نمي رسیم!-

 کشید و گفت: آهي
 مي خواي من برم؟-

 از اینکه جواب بدم ادامه داد: قبم
 به خاطر همون دختره ست؟ پري مي گفت به پسرا اعتمادي نیست!-

 گفتم: بلند
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سن به یه دونه دخترم - ست نخوردم رو تا این  سات بکر و د سا نگاه نکردم. اح
پیشکشت کردم، فقط توقع داشتم باورم کني! باورم که نکردي هیچ، ترست کم 
نشدددد هیچ، تازگیا حرفاي جدید مي زني! من اگه مي خواسددتم به این دختره 

 خاني نظر بندازم، چهار سال ور دستم بود.
 :نالید

 علي!-
. اسددتلفرا...! حرفاي بابات روي تو هم تاثیر علي و زهِر ..-حوصددله گفتم:  بي

 گذاشته، قبو طعنه نمي زدي!
 گفت: دوباره

 علي ...-
شتم سه روز خورده  نذا صي که توي این دو  صبانیت، تمام حر حرف بزنه. با ع

 بودم رو سرش خالي کردم و گفتم:
ببین خانوم معتمد، من همینم که هسددتم. نه مامان بابام عوض میشددن، نه -
ست و ا ست زندگي در سبتا دور هم نمي تونم وا خوقیات خودم. تا آینده اي ن

شتي رو نمي تونم  سازم. حداقم مثم زندگي اي که تو خونه بابات دا سابي ب ح
سازم. از طرفي، هرچي رو تحمم کنم، بدعنقي و نق و نوق و نیش و کنایه رو  ب

ي ي، مي توني زندگنمي تونم تحمم کنم! اگه با همه ي اینا، مي توني کنار بیا
شه هم رنگ دندونات. اگرم نه که، تو  شین تا موهات ب سم ا...! منتظر ب کني، ب

 رو به خیر، من و به سومت!
 پر بلدش رو شنیدم: صداي

http://www.roman4u.ir/


 369 به رنگ آبانحریری 

 خیلي بدي علي!-
 آروم تر شده بودم. حداقم حرفاي تلنبار شده روي دلم رو بروز داده بودم. یکم

دارم با حقیقت رو به روت مي کنم. مي خوام با نه بد نیستم ساغر! بد نیستم. -
شي. مي  شقه متنفر  صمیم بگیري. نمي خوام بعدها از هرچي ع شماي باز ت چ

 فهمي؟
 یه کلمه گفت: فقط

 من دوست دارم!-
 معطلي گفتم: بي
منم دوست دارم که دارم اینا رو بهت میگم. مي خوام بدوني چي در انتظارته. -

ندن، یعني  عت، یعني ... یعني با من مو نا نداري، یعني سددختي، یعني ق
 خداحافظ یه زندگي راحت. مي دوني اینا رو؟

 مي دونم.-
 تر گفتم: محکم

 مي دوني ساغر؟-
 گفت: بلند

نا فکر نکردم؟ من از همون - به ای آره مي دونم. مي دونم علي! فکر مي کني 
. لي عوضش تو هستيروز اول فهمیدم با تو بودن مساوي با خیلي مشکوته، و

 تو باشي من دیگه هیچي نمي خوام علي. باور کن!
 این قدر خوب نبود، کاش این قدر ... کاش

 ساغر؟-
 جانم؟-
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 دستي تو موهام کشیدم و گفتم: کوفه
 بابات، چي میگه؟-

 :نالید
 به خاطر برخورد اون روزش متاسفم علي! بحي امروزم به خاطر همین بود.-

 رو به کا دستم تکیه دادم و گفتم: پیشوني
 تقصیر تو نبود که اآلن متاسفي. حاال بگو ببینم، چیا گفتین؟-
 بابا مخالفه.-

 کشیدم. آهي
 اینکه معلومه.-

 با هیجان گفت: ساغر
 مي تونیم حکم ازدواج بگیریم!-

 زدم. چقدر این بشر همه چیز رو ساده مي گرفت! با حرص گفتم: پوزخندي
ازدواج رو زماني میدن که پسددره هیچ ایرادي نداشددته باشدده! به مني که حکم -

 هیچي ندارم که حکم نمیدن!
 ثانیه اي سکوت کرد و بعد گفت: چند

 هیچي نداري علي؟-
 آه گفتم: با
 هیچِي هیچي!-

 بلض آلود شد: صداش
 پس من چیم؟-
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 لبخند اومد رو لبم! اشک جمع شد تو چشمام! خندیدم و گفتم: ناخواسته
 تو که همه کسمي! زندگیمي.-
 پس نگو هیچي ندارم!-

 خندیدم. به احساس قشنگي که از حرفاش وارد ر  هام مي شد. بلندتر
 من داراترین آدم رو زمینم! من ساغر خانومیمو دارم!-
 دوست دارم علي!-
 من مي میرم برات.-

مباني سددازمان و مدیریت رو خوب دادیم. هرچند سدداغر نتونسددته بود  امتحان
زیاد بخونه. هم به خاطر درگیریاي تو خونشددون و هم به خاطر فشددرده بودن 

 امتحاناش. براي همین تقریبا تمام سواال رو از روي دست من تیک زد.
شگاه زدیم بیرون. هواي با شحالي برگه هامون رو دادیم و از دان سرد اواخر  خو

 دي رو وارد ریه هام کردم و بي توجه به سوزش اند. مجاري تنفسیم گفتم:
 کجا بریم؟-

نفس داغش رو فوت کرد و همین طور که به بخار اطراف دهنش زل زده  سدداغر
 بود گفت:

 بریم غذا بخوریم، گشنمه.-
 زدم و گفتم: لبخند

 بزن بریم!-
 رو گرفت و گفت: دستم

 علي؟-
 رو فشار دادم. دستش
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 جانم؟-
 من دلم ساندویچ سرد مي خواد!-

 و گفتم: خندیدم
 ساندویچ رو واسه شام مي خورن نه نهار! بریم جوجه بزنیم!-

 کرد و گفت: اخم
 نه! همیشه رفتیم چلو یه چیزي خوردیم، اآلن بریم ساندویچي!-

 وایساد و با مزه شرون کرد به پلک زدن و گفت: جلوم
 ددي پیلیددددددز!علدددد-

 غش خندیدم و گفتم: غش
 چشماتو همچین نکن شیطون!-

 داد باال و گفت: ابروهاشو
 بریم ساندویچي؟-

 رو تاب دادم و گفتم: سرم
 اگه تا شب پیشم بموني مي ریم!-

 زد و گفت: چشمکي
 تا شب آزادم.-

 زدم و گفتم: لبخند
 پس بدو بریم!-

 دستش رو تو دستم تکون داد و گفت: ساغر
 سفت نگیر. دردم میاد!-
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 روي بینیش و گفتم: زدم
 مي ترسم از دستم در بري!-

 بازوم شد و گفت: آویزون
 اووم، عمرا!-

 زدم. آروم گفت: لبخند
 علي؟-
 جوِن علي!-
 بیا یه بازي بکنیم!-
 چه بازي اي؟-
 تو یه کلمه میگي، من رنگشو. باشه؟من یه کلمه میگم، تو رنگش رو میگي. -

 کردم و گفتم: فکري
 باشه!-
 شرون کنم؟-
 گوشه ي چشم نگاهش کردم و گفتم: از
 شرون کن!-
 ساغر!-
 ذوق گفتم: با
 سفید!-

 سریع گفتم: بعد
 علي؟-

 خندید و گفت: ساغر
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 سیاه سوخته!-
 فشار به دستش دادم و گفتم: یه
 برنزه عزیزم!-

 خندید و به جاي جواب گفت: بلندتر
 آب پرتقال؟-
 اووم! دلم خواست. نارنجي!-

 یهویي گفتم: بعد
 آبان؟-

 کرد و گفت: فکري
نه! یه حریر آب پرتقالي رنگ! آب پرتقال غلیظ! - نه،  یه حریر بي رنگ. اووم 

 ترش، ووي!
 غش خندیدم و گفتم: غش

 ملازه اونوري! بدو بریم! واجب شد بخوریم!-
 و گفت: خندید

 ِا! پس بازیمون چي؟-
جور که مي خندیدم، به سددمت کافي شدداپ اونور خیابون کشددیدمش و  همین
 گفتم:

 بعد از خوردن آب پرتقال ادامش مي دیم!-
 ساندویچش رو پایین گرفت و نالید: ساغر

 علي؟–
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 جددددونم؟-
 نفسش رو بیرون داد و گفت: هوفي

 ترکیدم!-
 م و یه گاز گنده به ساندویچش زدم و گفتم:رو نزدیک برد سرم

 بخور خانومم! تو که هنوز نصفش رو هم نخوردي!-
 به ساندویچش انداخت و گفت: نگاهي

 این خیلي بزرگه!-
 ولع به ساندویچ خودم گاز زدم و گفتم: با
 من هنوز مي خواستم برم یکي دیگه سفارش بدم!-
 کم از سون آپش خورد و گفت: یه
 یه چیزي اومد تو ذهنم به کم اشتهام رو کور کرد! االن-

کردم با خنده فکرش رو منحرف کنم، ولي خودمم داشددتم به یه چیزاي  سددعي
 ناراحت کننده اي فکر مي کردم که مي ترسوندم.

 این حال لبخند زدم و گفتم: با
 بخور ببینم! تي تیش بازي در نیار!-
 گفت: بي اشتهایي گازي به ساندویچش زد و با
 حس مي کنم یه چیزي تو گلوم گیر کرده!-

 رو جوید و با زور نوشیدي پایین فرستادش و ادامه داد: لقمش
 یه نگراني! یه ترس!-

شتهام شوت کردم. چه غلطي باید مي کردم  ا سم رو  شد! هوفي نف به کم کور 
 خدا؟
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 چرا نمي خوري علي؟-
 کردم آروم باشم. یه لبخند بي روح تحویلش دادم و گفتم: سعي

 مي خورم، بسپرش به خدا!-
 رو انداخت پایین و گفت: سرش

 علي یه چیزي رو مي خوام بهت بگم ولي، مي ترسم!-
سیدم ولي، براي اینکه خودم رو  نگاهي شش کردم. خودمم تر شو صورت م به 

. تموم شد. پوستیکش رو مچاله خونسرد نشون بدم، یه گاز از ساندویچم زدم
 کردم و خوب جویدمش و درنهایت گفتم:

 چي؟ چرا مي ترسي؟-
زحمت لقمه رو قورت دادم. قلبم وسددط گلوم مي زد، با این حال از قالب  با

 خونسردیم بیرون نیومدم.
 بدون اینکه نگام کنه گفت: ساغر

نه. نمي دونمم- بذارم تو منگ یه  من ... من نمي خوام تو رو  مت دقیق چ برنا
ستگاري رو حتمي کرده. میان خونمون  سه هفته ي دیگه، قرار خوا ولي بابا، وا

 براي حرفاي آخر. علي ...
این جمله سرش رو بلند کرد. پوستیک مچاله شده رو روي میز پرت کردم و  با

چند تا نفس عمیق کشیدم. چه خاکي به سرم مي ریختم؟ دلم از بي عرضگیم 
ایا! کاش مي شد باز برم بزنمش. اصو کي برگشته بود؟ من هنوز خون بود! خد

 ازش آتویي نگرفته بودم.
 کي برگشته؟-
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 رو به لبش کشید و گفت: زبونش
 سه شب دیگه مي رسه!-

رو ازش گرفتم. توي دلش داشددت بهم مي گفت بي عرضدده. بي طاقت  نگاهم
د ي دیگه وقت بوبلند شدددم و به طرف صددندوق رفتم تا حسدداب کنم. تا هفته 

شد یه غلطي کرد. پول رو روي  شاید مي  شد.  فکر کنم. امتحانامونم تموم مي 
شت نگام مي کرد. با ک ساده بود و دا ساغر وای شتم.  شتم و برگ  فگيومیز گذا

 دستم رو توي موهام فرستادم و گفتم:
 باید یه فکري بکنیم!-

شخص بود منتظره یه حرفي  وارد شمي نگاهش کردم. م شدیم. زیرچ خیابون 
 بزنم بزنه زیر گریه. با حرص گفتم:

 برو خونه، بذار ببینم چه خاکي مي تونم تو سرم کنم.-
 بلض سر تکون داد. نالیدم: با
 این جوري گرفته نباش ساغر. نذار بیشتر از بي عرضگیم حرص بخورم.-
شددمش چکید. با بي طاقتي نگاهم رو ازش گرفتم و قطره اشددک از گوشدده چ یه

 گفتم:
 نمي ذارم دست اون عوضي بهت برسه. باشه؟-
 آه لرزون کشید. مثو قرار بود تا شب باهم باشیم ولي ... یه

 نالید: ساغر
 روزمون رو خراب کردم، نه؟-

یابون مي بردمش  کیفش به اون طرف خ با خودم  که  رو گرفتم و همین طور 
 گفتم:
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 اگه نمي گفتي بدتر مي شد!-
 ببخشید!-
 حرص گفتم: با
باید مي فهمیدم. حاال هم، - مگه کاري کردي که عذرخواهي مي کني؟ من 

 خدا بزرگه!
رو بست و همون لحظه چند قطره اشک همزمان از بین پلکاي بستش  پلکاش

 بیرون زد.
 :نالیدم

 ساغر!-
 ذارم دستش بهم بخوره. به خدا قسم اگه مجبورم کنن، خودمو مي کشم! نمي
یه تاکسددي دسددت بلند کردم. این قدر حال خودم بد بود که حوصددله ي  براي

دلداري دادن نداشتم. وایساد، ساغر رو هم دادم توي ماشین و کرایه رو حساب 
! وسط سرما کردم و خودم موندم و کلي فکر و خیال و دغدغه، بدون یه راه حم

تا شب لرزیدم و فکر کردم. فکر کردم و در نهایت رسیدم به هیچي! فقط یه راه 
 بود، اونم فرار! یه راه حم به شدت مزخرف و بچگونه!

 پاي تلفن هق هق مي کرد و من فقط مي تونستم موهام رو بکشم. ساغر
 علي ... علي ... تو رو خدا! یه کاري کن.-

کاري کنم و من، هیچ غلطي نمي تونسددتم بکنم.  التماس من مي کرد داشددت
 انگاري دست و پامو بسته باشن و ولم کرده باشن تو یه استخر.

 ضجه زد: ساغر
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 علي به قرآن قسم اگه امشب اوني بشه که نباید بشه خودم رو مي کشم!-
 زدم: داد

 خفه شو! فقط خفه شو ساغر!-
 ور خط اومد.هق هقش بلندتر شد. صداي ماهرخ از اون صداي

کشددتي خودتو. بسدده گریه! اون بیچاره چي کار مي تونه بکنه که این جوري -
 داري دلش رو خون مي کني؟

 به سکسکه افتاد و گفت: ساغر
 ماهرخ دارم مي میرم. اینم که هیچ کاري نمي کنه!-

 ماهرخ پیچید توي گوشي. صداي
 الو علي جان؟ د

 به پیشونیم زدم و گفتم: مشتي
 سوم.-
 خوبي؟-

 کشیدم. اینم سوال بود آخه؟ آهي
 آرومش رو شنیدم. یه جورایي امیدوار کننده بود. صداي

شکان رو حیرون مي - شب ا ساغر گفتم. ام من یه راه حم به ذهنم رسید که به 
 کنه تا ... ساغر رو دوست داري دیگه، مگه نه؟

 گفتم: بلند
 معلومه!-
 پس ...-

 کشید و گفت: آهي
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قول میدم امشب هیچي نشه. ساغر باید اشکان رو منتظر بذاره! خودش بعدا -
 بهت میگه راه حم چیه!

 جیغ ساغر بلند شد. صداي
 نه ماهرخ! نه. من عمرا همچین پیشنهادي بهش بدم!-

 غرید. ماهرخ
 پس بشین هي اشک بریز تا دق کني!-

 رو بین دندونام فشار دادم و گفتم: لبم
 راه حلتون؟مگه چیه -

 هوفي کشید و گفت: ماهرخ
 خود ساغر بهتون میگه.-

 داد ساغر دوباره اومد. صداي
 من بهش نمیگم! نمیگم! نمیگم!-

داشتم فوران مي کردم. نمي دونستم چه خبره! نه طاقت بي خبر موندن رو  دیگه
 داشتم، نه طاقت گریه و داد و بیداداي ساغر رو!

 گوشي رو بدین بهش!-
 هوفي کرد و آروم گفت: ماهرخ

 آرومش کن امشب رو به هم نریزه. باشه؟-
 گفتم: تلخ

 باشه!-
 باید آرومش مي کردم تا جلوي پسر عموش خوب ظاهر شه. من
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 بلض گفت: پر
 علددددددي. د
 جوِن علي.-
 خودم فشار آوردم تا آروم باشم، باید آرومش مي کردم. به
گریه نکن خانومم. تو مال مني، نمي ذارم الهي من فداي چشددمات بشددم، -

 دستش بهت برسه. گریه نکن قشنگم.
 هقش بلندتر شد. هق

 اگه ... علي ... اگه ...-
 و محکم گفتم. جدي

 اگه نداره! تو خانوم مني. نامردم اگه بذارم تو رو از دستم دربیاره!-
 هق هقش کمتر شد. یکم که گذشت گفتم: صداي

 بهتري؟-
 آره.-
برو دسددت و صددورتت رو بشددور. سددعي کن آروم باشددي. حالت خوب شددد -

 پیشنهاد ماهرخ رو بهم بگو.
 کشید و گفت: آهي

 علي؟-
 جانم؟-
 قول بده هیچ وقت نظرت دربارم عوض نشه!-
 اطمینان گفتم: با
 مگه روانیم؟-
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 قول بده علي!-
 استرس گفتم: با
 قول میدم!-
 رو قولت حساب مي کنم.-

 هم یه تک بوق خورد. سرم رو محکم به دیوار کوبیدم و نالیدم: بعد
 اي خدددددا!-

چهار قرار داشددتیم ولي از هفت گذشددته بود و هنوز نیومده بود. براي  سدداعت
 هزارمین بار شماره اش رو گرفتم ولي باز همون صداي آزار دهنده.

 مشتر. مورد نظر ...-
م موهام چرب شدددن از بس کم داشددتم عصددبي مي شدددم. حس مي کرد کم

ستم درد مي کردن، از بس ترق  شتاي د شیده بودم. بند بند انگ شون چنگ ک به
صندلي  شید و من هنوز روي  ستون فقراتم تیر مي ک شون رو درآورده بودم.  ترق
سردم  سته بودم. یه نگاه انداختم به لیوان قهوه ي رو به روم. از  ش شاپ ن کافي 

ص دوباره شددماره موبایلش رو گرفتم و قبم از گذشددته بود. یخ زده بود. با حر
شمم  شد. همین که چ شاپ باز  شنوم، در کافي  صداي منحوس زن رو ب اینکه 
 بهش افتاد نفسم رو از سر آسودگي فوت کردم و گوشي رو روي میز پرت کردم.

صندلي رو به روم نشست. فرصت نکردم به خاطر تاخیرش اعتراضي کنم  روي
 کست و گفت:چون بوفاصله بلدش ش

 علي؟-
 وحشت از روي صندلیم بلند شدم و روي صندلي کناریش نشستم و گفتم: با
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 ساغر؟ خوبي؟ چي شده؟-
 هق هق گفت: با
 واي علي! واي!-

رو روي لبم کشددیدم. دلم بدجوري شددور مي زد، نگران بودم. چي شددده  زبونم
 بود.

 رفتم پیش اشکان!-
 مگه قرار نبود اول با من حرف بزنه و بعد نشستم! رفته بود پیش اشکان؟ صاف

... 
 بهش گفتم همه چیزو. من ...-

 رو روي میز گذاشت و بلندتر گریه کرد. سرش
 واي علي!-

 توجه به نگاه خیره ي دور و بریا گفتم: بي
 ساغر؟ چي شده؟ درست حرف بزن تا سکته نکردم.-

 رو از روي میز برداشت. چند تا دستمال با هم بیرون کشید و گفت: سرش
 بابام، دستش بهم برسه مي کشتم!-

 باال پریدن. ولي اینجا، جاي حرف زدن نبود. ابروهام
 من حساب مي کنم میام بیرون!-

پول قهوم رو حسدداب کردم و به سددمتش رفتم، کنار در وایسدداده بود و  سددریع
 اي کا پیاده رو بازي مي کرد.داشت با سنگ ریزه ه

 رو به طرف پار. خلوتي که همون نزدیکي بود کشیدم و گفتم: دستش
 چي شده ساغر؟-
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 :نالید
 آب مي خوام!-
سددوپرمارکت براش آب گرفتم. خدا مي دونه چقدر داشددتم خودخوري مي  از

کردم که داد نزنم. چقدر سخت بود خونسردي کردن تو اون شرایط! بطري آب 
 رو گرفت و با ولع خورد. روي نیمکت نشوندمش و خودمم جلوش زانو زدم.

 چي شده؟-
 منو دوس داري علي؟-

 روي هم سابیدم. دندونامو
 الیه؟ معلومه!این چه سو-
 قولتو یادت نرفته؟-

 رو به پیشونیم کوبیدم و نالیدم: مشتم
 حرف بزن ساغر!-
 سکسکه گفت: با
 رفتم پیش اشکان. بهش گفتم ...-

 رو پوشوند و ادامه داد: صورتش
 گفتم ... گفتم ...-

 تحملم تموم شد! داد زدم: دیگه
 حرف بزن ساغر!-
 من و تو ...گفتم من دختر نیستم. گفتم -

http://www.roman4u.ir/


 385 به رنگ آبانحریری 

شنیدم. بلند  یه ست  شم در لحظه دهنم باز موند. چندبار پلک زدم تا مطمئن 
شید. خودم  شدم ولي، قبم از اینکه بتونم یه قدم بردارم حس کردم، کمرم تیر ک
شم  شنیدم. فقط تو گو صداش رو نمي  رو روي جاي خالي کنارش ول کردم. 

. با هم بودن، به چه پر بود از صددداي هو هو. ملزم داشددت سددوت مي کشددید
 قیمتي؟

 :نالیدم
 اون چي گفت؟-

ضح بود ولي من  ساغر صورتش وا شک رو  شد. با ترس نگام کرد. برق ا گنگ 
 نمي خواستم م*س*تقیم نگاهش کنم.

 مدر. مي خواد. گفت به بابام میگه. گفت ...-
که یهو آسمون رو روشن کرد، باعي شد جملش رو ناتموم بذاره! دستاش  نوري

 رو روي گوشاش گذاشت و گفت:
 نه! مي ترسم از رعد و برق.-

غرش آسددمون و جیغ سدداغر توي هم گم شددد. همون لحظه چند قطره  صددداي
 بارون چکید رو سرمون. ساغر داشت مي لرزید.

 :نالیدم
 نترس، پیشتم.-

سمت خودم و  توي شیدمش  صاب خردیم، ک شد. با همه ي اع خودش مچاله 
 گفتم:

 ترس نداره! هیس ساغر!-
 هق هق نالید: میون
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 مامانم ... شبي که رفت ... رعد و برق مي زد!-
شدن.  کوفه شت تر مي  شتن در شیدم. قطره هاي بارون دا ستي تو موهام ک د

دستم رو دور بازوش حلقه کردم و همزمان با بلند شدنم، وادارش کردم وایسه. 
 به طرف درختاي حاشیه پار. بردمش و گفتم:

 برو خونه. سرده بیرون، سرما مي خوري.بیا -
 رو با دستاش پوشوند و روي زمیناي گلي نشست و گفت: صورتش

 برم خونه؟ بابا مي کشتم!-
 کنارش نشستم. با حرص گفتم: منم

 مي خواي تو این بارون بموني؟ تا کي؟-
 زد تو صورتم. تو نگاهم و گفت: زل
 تو ... علي تو ...-

 کشیدم: داد
ي؟ بگم پاشددو بیا خونه ي من؟ بگم بیا اونجا اتراق کن؟ بگم بیا بریم من چ-

مدرکش رو جور کنیم؟ من چي بگم آخه؟ به چه قیمتي سددداغر؟ به قیمت یه 
  *ن*ا*ه کبیره؟

داد مي زدم ساغر اشک مي ریخت. باد سرد به صورت خیسم مي خورد و  من
 تا ملز استخونم رو مي سوزوند.

 وهوي باد و غرش ابرا گم بود. بلند شد وایساد. داد زد:هاي گریه اش تو ه هاي
 پس چیکار کنم؟ برم؟ راحت میشي؟-

 روي هم فشار دادم و گفتم: چشمامو
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 آره برو. برو. باید تموم شه! همین جا! براي همیشه!-
شتم رفتنش  ساغر سمت خیابون. هنوز منگ و مات دا شو ازم گرفت. دوید  رو

رو نگاه مي کردم. وایساد ب*غ*ل بلوار. چند ثانیه به ماشینایي که رد مي شدن 
 خیره شد.

 لحظه یه فکر وحشتنا. تو ذهنم جرقه زد. اگه ... یه
 کشیدم: داد

 سددددددداغر!-
م. نه یه قدم برداره، بازوش رو گرفتطرفش خیز برداشددتم و قبم از اینکه بتو به

تقو مي کرد بازوش رو از دسددتم بکشدده بیرون ولي من محکم گرفته بودمش. 
 میون گریه گفت:

 مگه نمیگي برو؟ بذار برم خونمون. کجا اومدي دنبالم!-
 زدم: داد

 بذارم بري که باز حماقت کني؟-
 نترس. حماقت نمي کنم!-

 زدم تو صورتش و گفتم: زل
 بري من مي میرم!-

شده بودیم مثم موش  فقط سمت پیاده رو. هر دومون  نگام کرد و بعد راه افتاد 
آب کشیده. ساغر ولي از شدت سرما و گریه، رنگ به رو نداشت. لباش سفید 

 و خشکیده شده بودن.
 ساغر؟-
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سرد  هق ستاي خیس و  سردش رو بین د ستاي  هق مي کرد. هیچي نگفت. د
 خودم گرفتم و گفتم:

  *ن*ا*هه! به خدا  *ن*ا*هه!-
 کشید: داد

صو من چرا دارم التماس تو رو مي کنم! - ست؟ ا چیکار کنیم؟ راه دیگه اي ه
 من دارم خودم رو کوچیک مي کنم!

قط به این فکر مي کردم مگه دسددتي کشددیدم تو موهام. در اون لحظه ف کوفه
سکي بکنه؟ در اون لحظه، نه  ضره همچین ری سم داره که حا ساغر چقدر دو
تنها بهش بدبین نشددده بودم و از چشددمم نیفتاده بود، بلکه تازه داشددتم به عمق 

 عوقمون پي مي بردم به اینکه ... ولي ...  *ن*ا*ه بود!
 ناله گفتم: با
نا رو میگي؟  *ن*ا*هه! مي فهمي؟ یه تو کوچیک نشددددي سددداغر! چرا ای-

  *ن*ا*هه.
 زد: داد

 نه نمي فهمم!-
 بودم. دست کشیدم تو موهاي خیسم و گفتم: عصبي

 نمیشه ساغر! حماقت محده! -
 از سر و صورت ساغر مي چکید. آب

 تنها راهش همینه علي!-
 :نالیدم
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  *ن*ا*هه ساغر!  *ن*ا*ه!-
 هق ساغر بلندتر شد. هق

ست یکي دیگه رو - سم ببینم د سیم ببینیم جدامون مي کنن؟ مي خواي وای وای
 گرفتي؟ مي خواي وایسي ببیني زن پسر عموم میشم؟

یدم کي زدم تو  حرفاش ند کردم. نفهم یدم کي دسددتم رو بل روانیم کرد. نفهم
ست بلند کردم. به  ساغرم د شدم که رو  ست  صورتش. نفهمیدم کي اینقدر پ

یدم اشکاش قدرت بیشتري گرفتن. نگاهش رو ازم گرفت. به خودم که اومدم د
 سمت نامشخصي دوید.

یدم دنبالش.  تازه داشدددت ملزم به کار مي افتاد! من، سددداغرم رو زده بودم. دو
رسددیدم بهش. گرفتمش. تقو کرد ازم دور شدده. با خشددونت کشددیدمش تو 

 ب*غ*لم.
دم ضگیم ک بل شدنم، از حقارتم، از بي عر ست  ست. از پ ساغر شک ه روي 

 دست بلند کرده بودم. از دست حماقتم گریه ام گرفت.
 غلط کردم ساغر. ببخش منو!-

 هقش بلندتر شد. نالیدم: هق
 بیا بزن تو گوشم. ببخشید. من خیلي پستم ساغر. ببخش منو.-
 صداي گرفته ادامه دادم: با
 دوتایي حلش مي کنیم. گریه نکن ساغرم!-

بیرون. زل زد تو صددورتم. آب از سددر و روي  رو از ب*غ*لم کشددید سددرش
جفتمون مي چکید. لبخند محوي زد. قورت دادم لبخند محوشو. اون سکوتش 

 رو.
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نتونستم تحمم کنم. سرم رو بردم نزیک. بدون یه لحظه پلک زدن، فاصله  دیگه
ساغر. لبایي که  سرد  شدن با لباي  شد. لبام مماس  شد تا، تموم  کمتر و کمتر 

چشددمامو بسددتم و محکم تر تو ب*غ*لم فشددارش دادم. یه تکون  مي لرزیدن.
ست  شید به پو شو ک ستاد بین موهام. ناخنا شو فر ستا . به رمسخفیا خورد. د

خودم جرئت دادم و لبام رو حرکت دادم. چشددمامو محکم تر روي هم فشددار 
سعي کردم فراموش  سادیم.  سط پیاده رو وای سعي کردم فراموش کنم و دادم و 

ها رو، ترس و اضددطراب و نگراني ها رو. مهم سدداغر بود و حدددور  کنم دلهره
 گرمش و لطافت وجودش، که سنگ وجودم رو صیقم مي داد.

 اي هست بعد از ب*و*سه لحظه
 وقتي که لب ها، از هم جدا شده اند همان

 روحت و
 مزه مزه کردن طعمي ست که چشیده است مشلول

 اي هست بعد از ب*و*سه لحظه
 لحظه که همان

 از هم پیکرها
 فاصله مي گیرند کمي

 چشم ها جایگزین لب ها مي شوند و
 چشم در چشم شدن آن
 درهم آمیختگي آن

 و شرم ش*ه*و*ت
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 نگاه ها آن
 رابطه است! جان
از هم گرفتیم. نفس کشددیدنمون به حالت عادي برگشددته بود. هنوز بارون  نگاه

صداي  ستام گرفتم و با  سردش رو تو د ستاي  مي بارید، اما این بار مویم تر. د
 دورگه گفتم:

 بریم خونه.-
 بلض سر تکون داد. تحمم دیدن بلدش رو نداشتم. نالیدم: با
 ساغر بلض نکن. اگه پشیموني بگو.-

د. چندثانیه نگاهش کردم ولي اون نگام نکرد. دوست داشتم باز اون کر سکوت
خلسدده ي شددیرین رو مزه مزه کنم ولي، انگار تازه فهمیده بودم ما وسددط پیاده 

 روییم.
سددمت خودم و همین طور که دسددتم دورش حلقه بود به طرف  کشددیدمش

داشت  هخیابون بردمش. چند دقیقه سر جامون وایسادیم تا یه تاکسي رسید. نگ
و ما سوار شدیم. آدرس رو دادم و ساغر رو به خودم تکیه دادم و سکوت کردم. 

سکوت کر ساغرم  شدني نبود.  شم ولي  ساي بد با  هدسعي کردم بي توجه به ح
 بود. این سکوتش نگرانم مي کرد.

خونه. راننده تاکسددي با غر غر گفت چون هردومون خیس بودیم باید  رسددیدیم
شتري بدیم. ستش دادم و با کلیدم در خونه رو باز  کرایه بی بدون بحي پول رو د

 کردم.
ستم این بار  امتحاناي شده بود. خونه بودن و من، نمي دون بچه ها هنوز تموم ن

 کجا بفرستمشون تا ساغر راحت باشه.
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سیدیم جلوي در واحد.  وارد شدیم. بدون حرف پله ها رو باال رفتیم و ر خونه 
 چرخوندم صداي هاتا رو شنیدم. همین که کلید رو توي در

 چه عجب تشریا فرما شدین خونه!-
 سستي کفشامو در آوردم. ساغر هنوز جلوي در وایساده بود. با

 کردم و گفتم: نگاش
 مي پرونمشون. تو خیالت راحت.-

شو شما سکوت کرد. جلو پاش زانو زدم و زیپ چکمه  چ شار داد و  روي هم ف
 هاشو باز کردم. با احتیاط از پاش بیرون کشیدم که باز صداي هاتا اومد.

 علي دم در خوابت برده؟-
 رو صاف کردم. نگاه انداختم تو صورت بي رنگ ساغر و آه کشیدم. گلوم

 نه بیدارم!-
 و دستم رو دور کمرش حلقه کردم و بردمش تو خونه. وایسادم

شتن درس مي خوندن. همین که  سه سته بودن و دا ش شون کنار بخاري ن تایی
 جلوي دیدشون قرار گرفتیم، دهنشون باز موند.

 با صداي لرزون گفت. ساغر
 سوم!-

با عجله از جلو پاش بلند شددددن و شددرون کردن به تعارف و خوش آمد  بچه
 گویي.
ساغر  هاتا ست  شت و داد د شیرجه رفت تو اتاق. چند دقیقه بعد با حوله برگ

 و گفت:
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 زیر بارون موندین؟ یخ نزنین حاال!-
سه تا که عین  آهي شدم به اون  ساغر رو کنار بخاري نشوندم و خیره  شیدم و  ک

 ماست داشتن نگام مي کردن. عصبي و کوفه از نگاهاي پرتعجبشون گفتم:
 م؟چایي نداری-

رفت سددمت آشددپزخونه. بي توجه به نگاه هاتا و سددجاد جلوي سدداغر  معین
 نشستم و با حوله صورتش رو خشک کردم و گفتم:

 زیر پالتوت چي تنته؟-
 اینکه نگام کنه گفت: بدون

 همه لباسام خیسن!-
کشددیدم. مونده بودم نصددفه شددبي لباس از کجا بیارم واسددش. نگاهم رو  آهي

 دوختم به سجاد و هاتا که تازه دهنشون بسته شده بود. با صداي گرفته گفتم:
 ساغر امشب اینجا مي مونه.-

سکوت کردن. این بار  معین شون  سه تا شت. باز  سیني چایي رو جلومون گذا
 سجاد سکوت رو شکست.

 شم. پالتوشون خیسه، درش بیارن سرما نخورن!قدمشون روي چ-
کوفگي پیشددونیم رو مالیدم. به بچه ها نمي شددد گفت برید واسددش لباس  با

 بخرین! اینجا هم تنها نمي تونستم بذارمش. یهو هاتا گفت:
 نکنه همه لباساشون خیسه؟-

 رو دوختم بهش و سر تکون دادم. پوزخندي زد و گفت: نگاهم
 بسپرش به من.-
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شتم تو  از ساغر دادم و یه قند گذا ستش  در خونه دوید بیرون. لیوان چایي رو د
 دهنش و آروم گفتم:

 بخور یکم گرم شي.-
 تب دارش رو دوخت بهم و نالید: چشماي

 علي؟-
و نگاه کردم. سجاد و معین تو آشپزخونه بودن و صداي پچ پچشون مي  برگشتم

 اومد. موهاي خیسش رو که به صورتش چسبیده بود کنار زدم و گفتم:
 جونم؟-
 مي ترسم!-

مي ترسددیدم. با این همه، یه لبخند آروم زدم و گره روسددریش رو باز  خودمم
 وهاش و گفتم:کردم و از روي سرش برداشتمش. حوله رو پیچیدم تو م

 چاییتو بخور من برم به بچه ها بگم برن!-
 رو روي هم فشار داد و هیچي نگفت. لباش

طرف آشپزخونه رفتم و همین که پام رو گذاشتم تو آشپزخونه معین و سجاد  به
 هوار شدن رو سرم.

 آوردیش اینجا چي کار؟ باباش بفهمه ...-
 بدبختي تو موهام دست کشیدم و گفتم: با
 حماقت محض!-

 نالید: معین
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یا راضددیش کن برگرده - جاس خونتو میریزن؟ ب علي مي دوني بفهمن این
 خونشون.

 چیزي بگم که سجاد گفت: خواستم
 برو لباساتو عوض کن تا سرما نخوردي، بعد دربارش حرف مي زنیم.-

شه سیدم یادم اومد باید  با شپزخونه بیرون رفتم. جلوي در که ر اي گفتم و از آ
 درباره ي بیرون رفتنشون حرف بزنم.

 سمتشون و گفتم: برگشتم
 امشب میشه برید یه جایي؟-

 دوشون علنا چشماشون گشاد شد. سریع گفتم" هر
 شماها باشید معذبه، وگرنه ...-

 ت:آه کشید. سجاد ولي با حرص گف معین
 از تو دیگه توقع نداشتم!-
بدبختي از آشددپزخونه زدم بیرون و رفتم پیش سددداغر. هنوز لیوان چاییش  با

سامو عوض کنم، وقتي  شت بهش نگاه مي کرد. دلم نیومد لبا ستش بود و دا د
 هنوز لباساي ساغر خیس بودن.

که خواسددتم چیزي بگم در خونه باز شددد و هاتا با یه پوسددتیک بزر   همین
 اس وارد شد!لب
 تعجب نگاهش کردم که گفت: با
 اي بابا! منو دست کم گرفتي؟-

و سددجادم از آشددپزخونه زدن بیرون. هاتا بادي به غبلب انداخت و  معین
 پوستیک لباس رو باال گرفت و گفت:
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 با دختر همسایه پاییني دوستم!-
 پوزخندي زد و گفت: معین

 به یه دردي مي خورن!دوست دختراي عالي متعالي! هر کدوم -
لب دسددتت درد نکنه اي گفتم و پوسددتکي رو از دسددتش کشددیدم بیرون.  زیر

سا  شه. به طرف اتاق بردمش و لبا ساغر رو گرفتم و کمکش کردم بلند  بازوي 
 رو دادم دستش. از اتاق که بیرون اومدم هر سه تاشون با طلبکاري نگام کردن.

 بلند کردم و گفتم: دستامو
 شرمنده ولي ... آقا من-

 غرید: سجاد
سر نزنه! - شب تو خونه مي مونیم تا یه وقت ازت خطایي  ولي و اما نداره! ما ام

سدداغر مثم دوسددت دختراي هاتا نیسددت. باباش حاج فرامرز معتمده! همین 
 اآلنش خونت حوله واسش، چه برسه ...

 وسط حرفش و گفتم: پریدم
 کي گفته من مي خوام ...-

 تکون داد و گفت: سري هاتا
 تنهایي  *ن*ا*ه میاره! نوچ نمیشه! ما مي مونیم!-

 نگاهشون کردم و گفتم: غدبنا.
 شما باشید معذبه.-

 سه تاشون همزمان گفتن. هر
 بره تو اتاق!-
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 ادامه داد: معین
 در اتاقم قفم کنه! ما هم بیرون مي خوابیم.-
عصبانیت ازشون رو گرفتم. تقه اي به در زدم. صدایي نیومد. یکم صبر کردم  با

 و بعد دوباره در زدم و گفتم:
 ساغر؟-

 گرفتش رو شنیدم. صداي
 بله؟-
 مي تونم بیام تو؟-
 آره.-

 رو باز کردم و وارد شدم. گوشه اتاق کز کرده بود. کنارش نشستم و گفتم: در
 خوبي؟-

 کشید و گفت: آهي
 بابام اگه اینجا رو پیدا کنه ...-

 رو شوت کردم و گفتم: نفسم
 نترس. طوري نمیشه.-

 گفت: سریع
 هنوز لباساتو عوض نکردي؟-

شدم وایسادم. چه خوب که مسیر حرفو عوض کرد. همیشه حرفشو مي زد  بلند
ست حرفش رو  سیر بحي رو مي چرخوند. انگار فقط مي خوا سریع م و بعد 

 بزنه تا رو دلش سنگیني نکنه.
 چرا عوض مي کنم.-
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 سمت کمد لباسام رفتم و لباس راحتي برداشتم. ساغر با ناراحتي گفت: به
 من باید برم بیرون؟-
شتم ولي ته دلم درست نبود یه لحظه هم کنارشون  با اینکه به بچه ها اعتماد دا

 تنها باشه، براي همین گفتم:
 نه همینجا بمون، من میرم تو حموم لباسامو عوض کنم.-
اتاق که بیرون اومدم، باز نگاه خشددمگین بچه ها رو روي خودم دیدم. هیچ  از

ماهرخم، نمي دونم چرا واقعا یه همچین آدم عاقلي کار ما رو تایید نمي کرد. 
 پیشنهادي داده بود؟

رو محکم فوت کردم و رفتم که لباسدددامو عوض کنم. بعد از تعویض  نفسددم
لباس، تازه یادم اومد شام نخوردیم. لباساي خودم رو شستم و به بند رختي که 
 گوشه ي خونه کشیده بودیم آویزون کردم و رو به بچه ها که در سکوت داشتن

 درسشون رو مي خوندن گفتم:
 شام چیه؟-

 غر زد. سجاد
 ما سه تا تو سلا غذا خوردیم. غذاي تو هم تو یخچاله!-

سط هاتا بود که  سجاد شد خورد، اون و سم نمي  و معین رو که با یه من ع
 یکم عادي تر برخورد مي کرد. براي همین گفتم:

 میري دو پرس غذا بگیري؟-
 شد و یه سر تکون داد. همین جور که به طرف اتاق مي رفتم گفتم: بلند

 کارتم رو اوپنه.-
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 توجه به حرفم به طرف در رفت. وارد اتاق شدم. کنار ساغر نشستم و گفتم: بي
 تا شام رو بیاره، یکم حرف بزن!-

 کشید و سرش رو گذاشت رو زانوهاشو گفت: آهي
 من میم ندارم.-
 رمم میم نداري؟اگه من دهنت بذا-

 جون خندید. بي
 لباساتو بده آویزون کنم.-

 رو دوخت بهم و گفت: نگاهش
 نمي خواد!-
 چرا؟ شاید فردا خواستیم بریم بیرون.-
 دوستت واسم مانتو و  اکتم آورده.-
 خب بده بندازم خشک شن حداقم! خیس بمونن بو مي گیرن!-

 رو بردم سمت پوستیک. ساغر سریع دستم رو گرفت و گفت: دستم
 نه ... ببین ...-

کردم. لباسدداش چي بودن که نمي ذاشددت برشددون دارم؟ سددرش رو  نگاش
 انداخت پایین و گفت:

 لباساي ... ببین زشته.-
 فهمیدم چرا نمي ذاره. خندیدم. روي بینیش زدم و گفتم: یهو

 زشته؟ وا! جلو من؟-
 ون اینکه سرش رو بلند کنه گفت:بد ساغر

 پس جلو خودم؟-
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 بلند خندیدم و گفتم: بلند
سدداغر! خیلي باحالي به خدا! تو همیني هسددتي که میاي میگي یه راه بیشددتر -

 نیست، بعد اآلن واسه دو تا تیکه لباس ...
 اخم نگام کرد و گفت: با
 مي خواي پیشنهادم رو بکوبوني تو سرم؟-

 خندیدم ب*غ*لش کردم و گفتم: طور که مي همین
 من غلط بکنم! اصو یه طناب میارم تو اتاق، خودت لباساتو بریز روش!-

موهاشددو که از قید حوله آزاد کرده بود ب*و*سددیدم و از اتاق بیرون رفتم.  روي
گوشه گوشه ي خونه، میخ داشت و راحت مي تونستم طناب ببندم، چیزیم که 

 طناب!تو خونه ي ما فراوون بود، 
رو براش بستم. ساغرم لباساش و برداشت تا ببره توي حموم بشوره. قبم  طناب

از بیرون رفتن از اتاق، مانتویي که هاتا براش گرفته بود، پوشددید و روسددریش 
شلوارش  ست با همون بلوز  سرش کرد! خوشم اومد که حداقم نخوا رو مرتب 

 بره بیرون.
 در زدم و گفتم: تو حموم طوالني شد. تقه اي به موندنش

 ساغر؟ نمیاي؟ غذات یخ مي کنه.-
 حموم رو باز کرد و با قیافه ي قرمز شده گفت: در
 علي، نمي تونم شلوار و پالتوم رو آب بکشم! زورم نمي رسه فشارشون بدم!-

 و گفتم: خندیدم
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دربیار دمپاییا رو! گفتم بهت بده بشورمشون! اونا که جیز بودن رو خودت مي -
 شستي!
 رو در آورد و همین که خواستم بپوشمشون گفت: دمپاییا

 خیسن! بذار خشک شه بعد!-
 دادم عقب و گفتم: هولش

 ما از این قرطي بازیا نداریم! بیا برو اونور.-
شت و  ساغر شون تو ت شو محکم چلوندم. ریختم سا ساد و من لبا دم در وای
 گفتم:

 یه ساعته تو حمومي! همین قدر کار داشت!-
 و گفت: خندید

 بابا قدرتمند!-
 رو گذاشتم رو سینم و خم شدم. دستم

 چاکریم!-
رو زیر ب*غ*لم زدم و بردمش سمت اتاق. ساغرم رفت که لباساشو پهن  تشت

کنه. منم ظرفاي یه بار مصددرف غذایي که هاتا خریده بود برداشددتم و رفتم 
 سمت اتاق.

 که شدم، لباساشو پهن کرده بود. خندیدم و گفتم: وارد
 جیزا رو قایم کردي؟-

 با خجالت گفت: ساغر
 علي!-

 و گفتم: نشستم
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 خب بین اون لباسا که آب کشیدمم نبود! کجان پس؟-
 به بازوم زد و گفت: مشتي

 خیلي پررویي.-
 و همین جور که پاکت محافظ روي ظرفا رو پاره مي کردم گفتم: خندیدم

 پررویي نیست دیگه! اي بابا! آدم با خانومش از این حرفا نزنه با کي بزنه!-
هیچي نگفت. بدون هیچ حرف جانبي اي غذامون رو خوردیم، البته من  ساغر

به قول خودش زیاد میم نداشدددت. به خورد سددداغرم بدم، چون   مجبور بودم 
 غذامون رو که خوردیم به ساغر گفتم:

 این ماهرخم خوب اوپن ماینده!-
 با تعجب گفت: ساغر

 چطور؟-
 آخه، وقتي همچین پیشنهادي به تو داده که به من بگي ...-

 سرش رو پایین انداخت و گفت: ساغر
 ماهرخ اینو به من نگفت. من خودم ...-
به من گفته بود یه پیشددنهاد به  حیرت نگاهش کردم. خود ماهرخ پاي تلفن با

 ساغر داده و ساغرم هي مي گفت نه!
 آخه ... پاي تلفن ...-

 آهي کشید و گفت: ساغر
 ماهرخ به من گفت یه مدت من و تو باهم بریم یه جایي. نگفت که ...-

 داد: ادامه
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 امروز مي خواستم بیام بهت بگم و بعد برم با اشکان حرف بزنم که ...-
 لرزید. با بلض گفت: چونش

 اومد در خونمون، بعدم ... رفتیم بیرون. یه حرفایي زد. این که ...-
 آهي کشید و گفت: ساغر

شته - سر دا ست پ شم، یا حتي دو شته با ست دا سي رو دو بهم گفت اینکه ک
سر  باشدم، واسدش مهم نیسدت. گفت هر دختري تو این دوره زمونه دوسدت پ

 ..داره، فقط مهم نجابتشه که .
 از چشماي ساغر چکید. اشک

 گفت تو حتي اگه با دوست پسرت فرارم بکني، واسم مهم نیست چون ...-
 قطره اشک از چشمش پایین پرید. با بلض ادامه داد: یه
سرم - ست پ سلیم دو ستم که ت صول ه گفت چون مطمئنه من اینقدر پایبند ا

 نشم.
 عمیق و لرزوني کشید و ادامه داد: نفس

و که گفت ... من ... علي، ماهرخ فکر مي کرد با فرار همه چي درسددت اینا ر-
میشدده ولي ... من مجبور شدددم به اشددکان اینا رو بگم. اشددکان خندید. گفت 
دروغ میگم، اگه راسددته ثابت کنم. منم، گفتم بهت ثابت مي کنم. شددوکه نگام 

شاپ زدم بیرون. اینقد ستفاده کردم و از کافي  شوکه بودش ا د اومدم تن کرد. از 
 بیرون و تاکسي گرفتم که فرصت نکرد بیاد دنبالم.

 زحمت دهنم رو بستم و گفتم: به
 ماهرخ نمي دونه تو کجایي؟-

 رو به نشونه ي نه تکون داد. سرش
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 اون فکر مي کنه ما فردا فرار مي کنیم نه اآلن!-
 هیچي بهش نگفتي؟-
 نگرانمه.اینقدر ترسیده بودم که ... اآلن حتما -
 لحظه نگران شدم ولي بعد دلم آروم گرفت. یه
شت - شک دا ساغر، ماهرخ مي دونه پیش مني. اون آدرس اینجا رو داره! اگر 

 به اینکه کجایي، مي اومد اینجا!
 نفس عمیقي کشید و گفت: ساغر

 اون نمي دونه تصمیم ما چیه!-
 ب*و*سیدم و گفتم: دستاشو

 فتیم جایي، ولي ... من ...چه بهتر! مي گیم با هم ر-
 بلض نگام کرد. تند گفت: با
 مجازاتش شوق داره، تازه مهریه هم، نصا بدنه.-

 رو گذاشتم رو لبش و گفتم: انگشتم
 تو روح منو گرفتي، جسمم که چیز قابم داري نیست!-

لبخند آرومي زد. سددرم رو نزدیک بردم. آروم و عمیق ب*و*سددیدمش.  سدداغر
قبم، این بار همراهیم کرد. پلکاش رو بسددت و لباش رو حرکت برخوف دفعه 

 داد.
شب سر  دی شه مي گفت به پ سخت زندگي من بود. مامانم همی شباي  یکي از 

جماعت اعتمادي نیسددت. همش اسددترس داشددتم یه وقت خوابم ببره، یکي از 
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بچه ها پاشدده بره تو اتاق سدداغر. یعني مي دونم این اوج بدبیني بود ولي خب 
 چي کار کنم؟ دل تو دلم نبود یه وقت اذیت شه!

طلبم، ولي خب گاهي، شیطون همچین افکار آدم رو برم ازشون حولیت ب باید
 تسخیر مي کنه که به هر سمتي میره. حتي به سمت سوءظن و از این حرفا!

ها تا دیر وقت داشددتن درس مي خوندن و بعدم که گرفتن خوابیدن و من  بچه
هي کشیک کشیدم. بعد از نماز صبح، بچه ها نشستن و مشلول ادامه ي درس 

 منم تو خواب و بیداري دست و پا زدم.خوندنشون شدن و 
که بچه ها شال و کوه کردن برن دانشگاه، از سر جام بلند شدم و لباس  همین

 پوشیدم که برم نون تازه بخرم. سجاد با حرص گفت:
شم. یه وقت دیدي پریدیم - سه تا کلید خونه رو داریم! گفتم که گفته با ببین ما 

 وسط.
 :زدم به بازوش و گفتم مشتي

 برو بابا!-
ایستگاه همراهشون رفتم و همین که مطمئن شدم سوار سرویس شدن، رفتم  تا

 سمت نونوایي و نون خریدم.
خونه. نون رو الي سفره گذاشتم و تقه اي به در اتاق ساغر زدم. صدایي  برگشتم

 نیومد. مطمئن شدم خوابه و براي همین خزیدم زیر پتو و چشمامو بستم.
ساعتي یه شته بود که  چند  ساعت گذ با خیال راحت خوابیدم. نمي دونم چند 

 با صداي ساغر، گوشه ي چشمم رو باز کردم.
 علي؟ پاشو علي. من حوصلم سر رفته!-

 اي کشیدم و کشیدمش تو ب*غ*لم و گفتم: خمیازه
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 خوابم میاد.-
داغش پخش مي شد تو گردنم. سر موهاش گردنم رو سوزن سوزن مي  نفساي
 و کرد تا خودش رو آزاد کنه ولي محکم تر نگهش داشتم.کرد. تق

 علي ولم کن! زشته.-
 بیشتر باز کردم و گفتم: چشمامو

 به جون خودت خوابم میاد.-
ب*غ*لم بیرون اومد و همین طور که موهاشددو مي فرسددتاد پشددت گوشددش  از

 گفت:
 یکي از دوستات تو آشپزخونه ست. پاشو لطفا!-

 نشستم و با چشم غره گفتم: سرجام
 روسریت کو پس؟-

 که دید نشستم خندید و گفت: همین
 الکي گفتم تا پاشي!-

 رو بیرون فرستادم و دست کشیدم تو موهاي خوش مدلش و گفتم: نفسم
 شیطون بو!-

 و بدون اینکه نگام کنه گفت: خندید
 من گشنمه! زود دست و صورتت رو بشور بیا صبحونه!-

ست ساغر چیده  د صبحانه اي که  سفره ي  سر  ستم  ش ستم و ن ش صورتم رو  و 
بود. کره، عسم، پنیر و ملز گردو با چایي داغ! عمرا تو خونه ي ما این همه چیز 

 میز گیر مي اومد! نگاهم رو روي سفره چرخوندم و گفتم:
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 تو اینا رو خریدي؟-
 رو جلوم گذاشت و گفت: بشقاب

 اوهوم!-
ناخوداگاه باال پریدن. اصو خوشم نیومد از این کارش! دوست نداشتم  ابروهام

ید  با ما  خانو به مردا!  ید بسددپرن  با ید رو  بده! خر جام  ید خونه رو اون ان خر
خانومي کنن. همون که میرن سر کار کلي اذیت میشن دیگه یه همچین کارایي 

 رو باید بسپرن به مردا!
 خورد، گفت: همین جور که داشت از جاییش مي ساغر

رفتم تا با تلفن عمومي زنگ بزنم به ماهرخ از نگراني درش بیارم. مثم اینکه -
بابا دیروز صبح رفته شمال ولي عمو اینا دیشب رو اونجا اتراق کردن. به بابامم 

 خبر ندادن تا یه وقت تو جاده بد رانندگي نکنه طوري شه! ولي ...
 و گفت: خندید

شب نم- سته بیاد اینجا ولي اونا ماهرخ بیچاره دی سته جم بخوره! مي خوا ي تون
 عین قوم ملول خونه رو قرق کرده بودن.

 ادامه داد: بعد
ست کنم تو جیبت. بدون کلید که نمي - شدم د شي. مجبور  ستي باید ببخ را

 شد از خونه برم بیرون!
 کم از چاییم رو خوردم و گفتم: یه
 اشکال نداره. به پلیس خبر ندادن؟-
 و گفت: ندیدخ



wWw.Roman4u.iR  408 

 

شون گم - صبین که زن عمو اینا هي به شکان این قدر ع ماهرخ میگه عمو و ا
گاوزبون میدن بخورن! تا بابا نیاد فکر نکنم پلیس رو خبر کنن! بعدشددم، عمو 

 بدون اجازه ي بابا آب نمي خوره.
 گفتم و بقیه صبحونه رو خوردم. آهاني
صبحونه رو با هم جمع کردیم. نذاشتم ساغر استکانا و بشقابا رو بشوره.  سفره

خودم شستمشون و ساغرم با حالت بامزه اي به کابینت کنار سینک تکیه داد و 
 واسم حرف زد!

راسددتي دیروز وقتي اشددکان غدددبنا. زنگ زده خونه و گفته من بهش چي -
ده خونه پري اینا! وقتي گفتم، ماهرخ سددریع واسددم لباس جمع کرده و برده دا

 برگشته خونه دیده عمو اینا دم درن!
 ماهرخ چطوري اینا رو واسه تو تعریا کرد؟-

 غش غش خندید و گفت: ساغر
 وقتي بهش زنگ زدم پرید تو حموم!-
 عموت اینا شب رو اونجا موندن؟-
 اوهوم.-

 رو شستم و ساغر سریع گفت: ظرفا
 خسته نباشي!-

سمت گرفت تا دستامو خشک کنم ولي من آب دستمو پاشیدم  حوله اي به بعد
 تو صورتش و خندیدم! با حرص صورتش رو پا. کرد و گفت:

 علي!-
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 به هم ریختم و گفتم: موهاشو
 دیگه بدون خبر و اجازه ي من از خونه بیرون نمیریا!-

 کرد و گفت: اخم
 وا! بشینم تو خونه؟-

 تکون دادم. سر
شینه - شه بره خیابون زن باید ب سحر پا تو خونه، آفتاب مهتاب نبینتش! نه کله 

 گردي!
 و گفت: خندید

 خیلي بدي! تازه ...-
 منتظرم رو که دید ادامه داد: نگاه

 رفتم خونه پري اینا لباسامم گرفتم!-
 تعجب گفتم: با
 مگه خونشون نزدیکه؟-
 زیاد که نه! یه دوساعتي شد رفت و برگشتم!-

 نشونه ي فهمیدن تکون دادم و گفتم:رو به  سرم
 با پري صمیمي شدیا! نگفته بودي!-

 و گفت: خندید
نه بابا! زیادم صمیمي نیستم! فقط یکي دوبار رفتم خونشون. تنها دوستمه که -

 بابا نمي شناستش. واسه همین کمک گرفتن ازش بي خطر بود!
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رو محکم بیرون فرسددتادم. اینجا موندن زیاد امنیت نداشددت، اونا مي  نفسددم
تونسددتن آدرس خونه رو بفهمن. براي همین باید مي رفتیم؛ ولي دو تا مشددکم 

 بود! اونم کوساي کنکور و بي پولي!
ترم نمي تونسددتم بي خیال کوس رفتن شددم. باید یه فکري مي کردم. یه  وسددط

س دولي مي کرد، کم فکر کردم و بي توجه به  شت بین دفتر و کتابام ف اغر که دا
 بلند شدم و شماره ي عادل رو گرفتم. برادر به درد همین وقتا مي خورد.

بهش گفتم که یه مشددکم مالي دارم و پول احتیاج دارم، اونم قول داد یه  سددریع
 مبلغ نسبتا خوبي رو به حسابم واریز کنه.

تونسددتم کوسدداي کنکور رو بهش  زنگ زدم به معین. تنها کسددي که مي بعد
ست مي خوام با  صا وقتي مي دون صو سپارم معین بود. اولش قبول نکرد، مخ ب

 ساغر برم سفر، ولي این قدر پاچه خواري و چاپلوسیش رو کردم تا قبول کرد.
ستم  قبم ساغر خوا شه، از  سمتم جاري  صیحتاش به  سیم ن سجاد و  از اینکه 

 وسایلش رو برداره تا بریم!
ساي دختر  تعجبپر سایلش رو جمع کرد و لبا نگام کرد ولي هیچي نگفت. و

همسایه پاییني رو توي پوستیک گذاشت. منم یکم لباس و کارت شناساییامو 
 برداشتم و بعد از نیم ساعت با ساغر از خونه زدیم بیرون!

ساي خودم رو  کوله سا. لبا شم انداختم و  ساغر رو روي دو سایم  شتي و پ
دست سرد ساغر رو گرفتم و با خونسردي ذاتیم یه لبخند به چهره دست گرفتم. 

ي نگرانش زدم و دسددتش رو فشددار دادم. آروم پلک زد و دسددتش رو تو دسددتم 
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 رفيحتکون داد. در سددکوت به طرف ترمینال رفتیم. تو تمام طول مسددیر هیچ 
 بینمون رد و بدل نشد.

ي کردم کجا بریم که نمي دونسددتم کجا مي خوایم بریم، داشددتم فکر م هنوز
 صداي بلندي رو از پشت سرم شنیدم.

 کریم، اتوب*و*س دو تا جا خالي داره!-
 روي هم فشار دادم و گفتم: چشمامو

 نظرت چیه ساغر با همین اتوب*و*س بریم؟-
 با گیجي شونه باال داد. به طرف مرد رفتم و گفتم: ساغر

 من دوتا بلیطتون رو مي خوام!-
 نگاه ناجور به ساغر کرد و گفت: یه
 برو باال!-

ساغر رو فشار دادم و پول بلیطا رو حساب کردم و بعد ساغر رو فرستادم  دست
شوندم و  ساغر رو کنار پنجره ن صندلي ردیا آخر خالي بود.  باال! همین دو تا 

 خودم کنارش نشستم. بعد از یه ساعت و نیم، صداش در اومد:
 کجا میریم علي؟-
 هامو باال فرستادم و گفتم: ونهش
 بذار بلیطمون رو نگاه کنم.-

چند از روي هزینه ي بلیط حدس مي زدم شهر نزدیکي باشه. نفس عمیقي  هر
 کشیدم و گفتم:

 بابم!-
 آهي کشید و سکوت کرد. دستش رو تو دست گرفتم و گفتم: ساغر
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 نبینم آه بکشي!-
رو به دندون گرفت و سکوت کرد. دستم رو به چونش رسوندم و با حرکت  لبش

 انگشتم به سمت پایین، لبش رو از بین دندوناش بیرون کشیدم و گفتم:
 لبتو مي گیري بین دندونت دلم میره!-

 گوشش خندیدم و ادامه دادم: کنار
 اآلن وقت دلبري نیست!-

 «علي!»داشتم مثم همیشه، با لحن توبیخي بگه:  انتظار
 پر صدا آهي کشید و گفت: ولي

 ماهرخ از دستم عصبانیه! خیلي خیلي عصبانیه.-
 با بلض ادامه داد: بعد

سامو برده خونه ي پري! رفتم از پري لباس گرفتم وگرنه - دروغ گفتم ماهرخ لبا
 ماهرخ به خونم تشنه ست اآلن.

 به بازوم و گفتم: رو تکیه دادم سرش
 بلض نکن. اآلن دیگه راه برگشتي نیست، هست؟-
 قطره اشک از کنار چشمش قم خورد روي کتم. یه
 کنارم مي موني علي؟ د

 رو محکم فشار دادم و گفتم: دستش
 تا ابد!-

 لرزوني کشید و سکوت کرد. دستش رو یه بار دیگه فشار دادم و گفتم: نفس
 بهم اعتماد کن ساغر!-
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سیدیم.  با ساعت ر شدیم. بعد از هفت  صاب خردي از اتوب*و*س پیاده  اع
سم باید خراب مي  سط اتوب*و* سمون کم بود، اون و ستر صاب داغون و ا اع

 شد.
محکم روي هم فشار دادم و وسایلمون رو برداشتم. دست ساغر رو  چشمامو

گرفتم. رنگش از همیشدده پریده تر بود. با نگراني کشددیدمش سددمت خودم و 
 گفتم:

 ساغر چي شدي؟-
 روي هم فشار داد و گفت: چشماشو

 هیچیم نیست!-
 وبه محیط نا آشددناي دور و برم انداختم. سدداغر رو به خودم تکیه دادم  نگاهي
 گفتم:

 هیچي نخوردي، فشارت افتاده حتما، نه؟-
 کشید و گفت: آهي

 گلوم مي سوزه.-
رو بردم سمت پیشونیش. داِغ داغ بود. بارون دیشب اثر خودش رو کرده  دستم

تاده بود. پیشددونیش رو  به این روز اف خاطر من  به  مد.  به درد او بود! قلبم 
 ب*و*سیدم و گفتم:

 صبر کن مي ریم دکتر.-
طرف آ انسي که توي ترمینال بود رفتم و یه ماشین گرفتم. سوار شدیم. ازش  به

 خواستم ببرتمون یه درمانگاه نزدیک. باشه اي گفت و حرکت کرد.
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نسددبتا خلوت بود و زود نوبتمون شددد. دکتر بعد از معاینه ي سدداغر،  درمانگاه
سري آنتي بیوتیک داد. همین که خوا م براي ستگفت گلوش عفونت کرده و یه 

 گرفتن نسخه برم، یادم اومد سجاد بابلیه!
 شماره موبایلش رو گرفتم. صداي عصبیش رو شنیدم. سریع

 از تو توقع نداشتم علي!-
کشدیدم و همزمان که نسدخه رو تحویم مرد سدیبیلي داخم داروخونه مي  آهي

 دادم گفتم:
 سوم!-
 چه سومي؟ کجایي؟-
 تو شهر تو!-

 ثانیه سکوت کرد و گفت: چند
 بابلي؟-

 رو محکم بیرون فرستادم و گفتم: نفسم
 آره!-

 خیال غر غر شد و گفت: بي
 ساغر کجاست؟-
 سرما خورده، درمانگاهیم.-

 نچ نچي کرد و گفت: سجاد
 کدوم درمانگاه؟-
 درمانگاه طبري.-
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 گفت: سریع
 دنبالتون.همونجا بمون، زنگ مي زنم به محمد بیاد -
 باشه!-

شتم،  قطع صله تعارف تیکه پاره کردن ندا سجاد بود. حو کردم. محمد داداش 
اون این شددهر رو مي شددناخت و مي تونسددت مارو ببره یه خونه اي، ویویي، 

 جایي.
ساغر رو گرفتم و برگشتم پیشش. دستم رو دور شونش حلقه کردم و  داروهاي

 سرش رو چسبوندم به سینم و گفتم:
 نبینم حالت بده!-
 خستگي گفت: با
 خوابم میاد!-

 ام رو چسبوندم به سرش و گفتم: چونه
 داداش سجاد میاد دنبالمون.-

صفحه ي موبایلم. حدوداي نه  ساغر ست و منم نگاه انداختم به  شو ب شما چ
شب بود. یه ده دقیقه اي گذشته بود که موبایلم زنگ خورد. شماره ي ناشناسي 

 د. جواب دادم، محمد بود.رو گوشیم افتا
 از کلي خوش و بش و خوش آمد گویي گفت: بعد

 من نزدیکاي درمانگاهم، تا بیاین بیرون من رسیدم.-
 رو نزدیک گوش ساغر بردم و گفتم: سرم

 بیرون منتظرمونه.-
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ستي تو  بدون سردش، د ساد. کوفه از برخورداي  شد وای اینکه نگام کنه بلند 
موهام کشیدم و وسایلمون رو برداشتم. ساغر جلوتر از من داشت به طرف در 
مي رفت. خودم رو بهش رسدوندم و دسدتش رو گرفتم و یه لبخند مطمئن زدم. 

 آهي کشید و سعي کرد لبخند بزنه ولي لبش یه تکون خفیا خورد.
دقیقا جلوي در ورودي درمانگاه وایسدداده بود. بعد از روب*و*سددي و  مدمح

 خوش آمد گویي مجدر، ما رو سوار ماشینش کرد.
 دفعه جلو نشستم و ساغر عقب. این

 با سر و صدا و خنده گفت: محمد
گاوي، - حاال چرا یهویي؟ خبر مي دادي  مدي،  نامزدت او با  فت  جاد گ سدد

 گوسفندي جلوتون بکشیم!
 کردم منم بخندم و گفتم: سعي

 یهویي ه*و*س سفر کردیم.-
 تعارف گفت: بي
مي دونم تو خونه ي ما معذبین، واسه همین مي برمتون خونه مادر بزرگم اینا! -

چند سدالیه فوت کردن ولي خونشدون هنوز پا برجاسدت! ما هم مهمونامون رو 
 مي بریم اونجا! خیالتونم راحت، کسي مزاحمتون نیست!

کردم و برگشتم عقب سمت ساغر. سرش رو تکیه داده بود به شیشه و  تشکري
 با غم مشخصي داشت خیابونا رو نگاه مي کرد.

 بلندي کشیدم. محمد گفت: آه
 خوب خسته ایا!-
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 جوابش رو دادم. من کسي نبودم که بذارم راحت به ناراحتیم پي ببرن. سریع
 آره خب. اتوب*و*س خراب شد، کلي حیرون شدیم!-

شون به تهران و راه بندون و یخبندون و ... چه  اونم سفر شرون کرد به گفتن از 
 مي دونم کلي حرف که به یک ده هزارمش گوش نکردم و فقط سر جنبوندم.

نیم سدداعت بعد محمد جلوي یه خونه ي قدیمي ولي با نماي قشددنگ نگه  یه
 داشت و گفت:

 بفرمایید رسیدیم.-
شد و ک خودش شت و همین جور که در زودتر پیاده  سا. رو بردا شتي و  وله پ

باز مي کرد درباره ي سددداختمان و نقشددده اي که همش ایده ي پدربزر   رو 
 خدابیامرزش بود گفت.

ب*غ*ل ساغر رو گرفتم و پیادش کردم. از یه حیاط نسبتا بزر  گذشتیم و  زیر
طرافش. رسددیدیم به در ورودي سدداختمان. یه راهروي طوالني بود، با کلي در ا

انتهاي راهرو هم یه پذیرایي گرد و بزر  بود که از گوشدده اش پله مي خورد به 
 سمت باال!

 وسایم رو توي یکي از اتاقاي راهروي اولي گذاشت و گفت: محمد
 این خونه یکم زیادي تو در توئه! گم نشین توش!-

 و محمد آخرین توضیحات رو داد. خندیدیم
ش- سالمن، فقط باید  شماره من و شوفا ا  یرشون رو باز کني. اینم کلید خونه. 

ضیتون  سابي تاکید کردم را هم که داري! فردا ظهرم نهار بیاین خونه، مامانم ح
 کنم بیاید!

 زدم و گفتم: لبخند
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 به اندازه کافي زحمت دادیم!-
داداش تو رحمتي! ایشاال بهتون خوش بگذره. حال شمام زودتر خوب شه زن -

 داداش!
شکر کرد و محمد ازمون قول گرفت فردا براي نهار بیاد ب ساغر سر به زیري ت ا 

دنبالمون تا بریم خونشون. بعدم رفت. به محض رفتنش نفسم رو فوت کردم و 
نگاهم رو به دور و بر چرخوندم. ساغر خودش رو روي یکي از مبو انداخت و 

ندش بل مبم ويسددرفه ي وحشددتناکي کرد. به طرفش رفتم و با یه حرکت از ر
 کردم. روشو ازم برگردوند سرفه اي کرد.

 علي بذارم زمین، سرما مي خوري!-
به اتاقي که محمد وسایلمون رو توش گذاشته بود. یه تخت خواب دو  رسیدیم

 نفره داشت و چند تایي مبم و کمد لباسي قشنگ و قدیمي.
رو روي یکي از اون مبو گذاشتم و سرم رو بردم نزدیک و محکم گونش  ساغر

 رو ب*و*سیدم و گفتم:
 با هم مریض شدنم عالمي داره ها!-

 بي جون خندید و به عقب هلم داد. ساغر
 ِا! برو عقب دیگه!-

 رو کشیدم روي بینیش و گفتم: بینیم
ام نفساش پخش شه اووم نمي خوام. مي خوام نزدیک خانومم باشم. مي خو-

 رو صورتم!
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خجالتي خندید. گونه هاش قرمز شدددن. دلم ضددعا رفت. لبم رو به  سدداغر
لباش رسوندم و کوتاه و گذرا ب*و*سیدمش! بعد سریع از سرجام بلند شدم و 

 گفتم:
 به اندازه کافي بیماریتو منتقم کردي! حاال باید داروهاتو بخوري!-

شتم  متعجب نگام کرد. چشدمکي بهش سداغر زدم و بسدته ي داروهاشدو گذا
روي پاش و رفتم تا آب بیارم! هر چند بعید مي دونستم بتونم آشپزخونه رو پیدا 

 کنم!
تونستم آب پیدا کنم. برگشتم تو اتاق. ساغر لباساشو عوض کرده بود و  باالخره

داشددت موهاش رو برس مي کشددید. کنارش رو زمین نشددسددتم و لیوان آب رو 
ستش دادم و قر شتم دهنش. بعد آب د شیدم و گذا شو دونه دونه بیرون ک ص ها

 رو به خوردش دادم و گونش رو ب*و*سیدم و گفتم:
 شامم نخوردیا!-

 و گفت: خندید
 باور کن اشتها نداشتم!-

 ساندویچش افتادم که نخورده بودش و من تهش رو در آوردم و گفتم: یاد
 برم برات آب پرتقال بگیرم؟-

 باال داد و گفت: ابروهاشو
 نه، خوابم میاد، میم ندارم.-

 کشیدم و گفتم: آهي
 مطمئني؟-
 اوهوم.-
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 روي زمین بلندش کردم و گفتم: از
 کیا مي کني من چقدر قویم!-

 خندید و دستاش رو دور گردنم حلقه کرد و گفت: ساغر
 من سبکم خیلي!-

 رو دستم باال پایین کردم و گفتم: یکم
 سبکیم نیستیا! شصت تا رو راحت داري!همچین -

 رو کوبید رو شونم و گفت: مشتش
 کیلوئم! 54علي! من همش -

 روي تخت و خندیدم. گذاشتمش
 ِا! پس فقط چهار کیلو وزنت رو کم تخمین زدم!-

 ابروهاشو داد باال و گفت: ساغر
 محاسباتتم که ضعیفه! شیش کیلو زیاد تخمین زدي!-

 کردم و گفتم: ب*غ*لش
 نه خیر! روز اول که دیدمت گفتم پنجاه کیلویي!-
 همون روزي که به هاتا گفتي از من خوشت اومده؟-
 تعجب از ب*غ*لم بیرون کشیدمش و گفتم: با
 من؟ من غلط بکنم به هاتا همچین حرفي زده باشم!-

 هم متعجب گفت: ساغر
 مده!وا! هاتا به پري گفته بود تو از من خوشت او-

 کشیدم تو موهام و گفتم: دست

http://www.roman4u.ir/


 421 به رنگ آبانحریری 

 هاتا حرف زیاد مي زنه! جدي نگیر تو!-
 دستش مشت شد. این بار نشست رو بازوم و گفت: باز
 یعني تو از من خوشت نیومده بود؟-

 خندیدم و گفتم: بلند
به هاتا نگفتم - چرا دلخور میشددي! میگم ازتو که خوشددم اومده بود، ولي 

 هیچي.
 ولي روشو برگردوند و گفت: ساغر

 قهرم باهات!-
 رو برگردوندم سمت خودم و گفتم صورتش

 ِا ِا ِا! اخمشو! قهر چرا؟ دلت میاد با من قهر کني؟-
 و بلند گفت: خندید

 نه!-
که تو ب*غ*لم بود،  منم تامو دورش حلقه کردم. همین جور  خندیدم و دسدد

شیدم روش. د شیدم تو موهاش و خوابوندمش روي تخت و پتو رو ک ستم رو ک
 گفتم:

 بخواب عزیزم.-
سوا. مي  لبخند شدم و چراغ رو خاموش کردم. فردا باید م کم رنگي زد! بلند 

سمت  شتم  شیدم و بعد برگ سام رفتم. لباس راحتي پو سا. لبا سراغ  خریدم! 
تخت. وایسادم باال سر ساغر. آروم صداش کردم، جوابي نداد. دو به شک بودم 

 روي تخت بخوابم یا نه؟
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نهایت، چشددمم رو روي عذاب وجدان بسددتم و کنارش روي تخت دراز  در
کشیدم. چشمامو روي هم فشار دادم و تمام قدرتم رو بکار گرفتم که نکشمش 
شدم و به خاطر بي خوابي  تو ب*غ*لم. این قدر با خودم کلنجار رفتم تا موفق 

 بتشددب قبلش، خیلي زود خوابم برد؛ یه خواب آروم، کنار نفسدداي نسددبتا مر
 ساغر!

تکوناي تخت بیدار شدم. چشمامو باز کردم و ساغر رو دیدم که مي خواد از  با
سریع  سرم پروند.  شه! نفس نفس زدناش خواب رو به کم از  روي تخت بلند 

 از سرجام بلند شدم و تخت رو دور زدم.
 ساغر؟-

 رو روشن کردم و دستاش رو گرفتم. چراغ
 خوبي؟-

 د سرفه بزنه گفت:جور که توش مي کر همین
 گلوم ... مي خاره! نمي تونم نفس بکشم.-

به صورت رنگ پریدش انداختم. آهي کشیدم و روي تخت نشوندمش.  نگاهي
 پیشونیش رو ب*و*سیدم و گفتم:

 بشین اآلن میام.-
ستم یه  به سته کردن، تون شپزخونه دویدم. بعد از کلي در کابینت باز و ب طرف آ

وش آوردم و بردم تو اتاق. نصدفه شدب تنها چیزي که در کتري پیدا کنم. آب ج
دسددترس بود، همین آب جوش بود. برگشددتم تو اتاق و نگاهي بهش انداختم. 
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سرجاش دراز کشیده بود و داشت به سقا نگاه مي کرد. لیوان رو روي پاتختي 
 گذاشتم و خودم لبه ي تخت نشستم.

 رو فرستادم بین موهاش و گفتم: دستم
به! بیا بخور تا فردا برم بادوم سددجاد می- گه آب جوش براي نرم کردن گلو خو

 بگیرم واست حریره بپزم!
 تعجب نگام کرد: با
 بلدي حریره بپزي؟-

 و گفتم: نشوندمش
 اوهوم! تقریبا همه چیز بلدم!-

ستاش رو دور بدنه ي لیوان حلقه کرد و خندید ستش دادم. د . لیوان آب رو به د
 که داد زد:به ثانیه نکشید 

 سوختم!-
 لیوان رو از دستش کشیدم بیرون. گذاشتمش رو پاتختي و گفتم: سریع

 ببینم دستت رو!-
نگاه به کا دستاش انداختم، قرمز شده بود! کا دستش رو ب*و*سیدم و  یه

 گفتم:
 ووي!چه خانوم ناز. نارنجي اي! داغ نبود که!-

 رو فوت کرد و گفت: دستاش
 مخته!پوست تو خیلي ز-

و همزمان که داشددتم خمیازه مي کشددیدم، لیوان رو نزدیک لبش بردم.  خندیدم
 لبش رو به آب تماس داد و گفت:
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 داغه علي!-
 کم کم بخور!-
 ذره ازش خورد. چند دقیقه بعد گفت: یه
 دیگه داغ نیست. بدش دست خودم!-

 رو عقب کشیدم. دستم
 مي ترسم بسوزي! د

و هیچي نگفت. خواست یه ذره دیگه از آب جوش رو بخوره که گوشیم  خندید
 زنگ خورد.

 شب؟ کي بود یعني؟ اونوقت
رو روي پاتختي گذاشتم و به طرف گوشیم شیرجه رفتم. شماره ي هاتا  لیوان
 بود.

 دادم: جواب
 الو؟-

 داد هاتا بلند شد. صداي
 پا شدن اومدن در خونه. سجاد رفته پایین!-
 کوفگي دستم رو توي موهام کشیدم. صداي معین رو از اونور خط شنیدم. با
 خا. تو سرت. بردار بیار دختره رو تا دست و پاتو مهرش نکردن.-

 اومدم چیزي بگم که هاتا گفت. باز
 غلط کرده هر کي گفته دست و پا مهریه مي کنن! همش حرفه.-

 داد زد: معین
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 خودم دیدم مهریه کردن!-
 داد کشید: هاتفم

 قابم اجرا نیست.-
 هاتا مي گفت، یکي معین. عصبي داد زدم. یکي

 خفه شین جفتتون! چه خبره؟ د
 جاي جواب گفت: به
سجاد مي - شمارت رو از  سیم کارتت رو بکش بیرون.  شیتو خاموش کن،  گو

 گیرن حتما!
 غرید: معین

 دارن میان باال!-
اموش کردم و سیم کارتم رو بیرون کشیدم. قطع شد. سریع موبایم رو خ تماس

 برگشتم سمت ساغر. با ترس داشت نگام مي کرد.
 معطلي گفتم: بي
 سیم کارتت رو از روي گوشیت برداشتي؟-

 رو تکون داد. سرش
 چي شده؟!-

 کردم خونسرد باشم. بچه ها اهم لو دادن نبودن. با لبخندي زورکي گفتم: سعي
 زنگ زدن یادآوري کنن سیم کارتمو بردارم!هیچي بابا! نصا شبي -

 براقش رو دوخت تو چشمام و گفت: نگاه
 دروغ علي؟-

 روي تخت نشستم. موهاش رو پشت گوشش فرستادم و گفتم: کنارش
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 الکي نگرانت کنم؟ حدسش راحته. رفتن در خونه.-
 سریع لبخند زدم و گفتم: بعد

 اگه نمي رفتن عجیب بود!-
 ب دهنش رو قورت داد و گفت:با زحمت آ ساغر

 برگردیم تهران، بابام مي کشتم. مطمئنم!-
 رو کشیدم تو ب*غ*لم و با اطمینان گفتم: سرش

 دیگه هیشکي نمي تونه اذیتت کنه. من هستم، تا آخرش!-
 رو دور کمرم حلقه کرد. سرش رو از سینم فاصله داد و گفت: دستاش

 تو پیشم باشي نمي ترسم!-
نگاهش، هوش از سددرم پروند. هیچ وقت اینقدر نگاهش رو براق ندیده  برق

بودم. سرم رو بردم جلو و روي چشماشو ب*و*سیدم. فشار دستاش دور کمرم 
صورتش دقیقا  شیدمش باال.  ستادم زیر ب*غ*لش. ک ستام رو فر شد. د شتر  بی
سیدن لباش،  سه ي ب*و* سو سته بود. و شو ب شما صورتم بود. چ رو به روي 

ایني که بود هنگ تر کرد. با زحمت تونسددتم تارهاي صددوتیم رو به  ازرو ملزم 
 ارتعاش دربیارم.

 چشماتو باز کن ساغر.-
شو شما شدیدتر از  چ باز کرد. از دیدن نگاهش دلم لرزید. بدتر از دفعه قبم، 

 همیشه!
 زدم تو چشماش و گفتم: زل
 بهم اعتماد داري؟-

http://www.roman4u.ir/


 427 به رنگ آبانحریری 

ید بین دندوناش و نگاش رو دزدید. نگفت. فقط پلک زد. لبش رو کشدد هیچي
سترسش دوخته  سرم رو بردم نزدیک و لبش رو گاز گرفتم. نگاه پر ا بي طاقت، 
شد تو چشمام. سرم رو از صورتش دور کردم. سرش رو بین دستام گرفتم و با 

 اطمینان گفتم:
 خوشبختت مي کنم. قول میدم.-

*لم و عطر تنش خندید. چراغ رو خاموش کردم. کشددیدمش تو ب*غ نگاهش
رو بلعیدم. اون شدددب، تو اون تاریکي، کنار صدددداي مویم قطره هاي بارون، 

 ساغر شد بت و من شدم بت پرست.
صم عذاب وجدان بود. گلوم  بلض دي که حا بدي چنگ زده بود به گلوم. بل

 درد مي کرد. بلده هر لحظه بزر  تر مي شد. چه حماقتي کرده بودم؟
انداخت به اعصددابم. تلخي همون یه کلمه، زهر مي  کلمه تو ذهنم خط مي یه

سنگین و بد طعم. یه کلمه ي  ساغر بودن رو. یه کلمه ي  شیریني لذت با کرد 
 چهار حرفي؛  *ن*ا*ه!

انداختم به موجود عزیزي که سددرش روي بازوم بود. نگا انداختم به همه  نگاه
شت و ح ساغري که لیاقت بهترینا رو دا ساغرم.  شک از ي زندگیم، به  اال ... ا

شو و  سبوندم به موها صورتم رو چ ساغر.  شمم چکید. افتاد روي موهاي  چ
شکامو بگیره. تن تب دارش رو محکم ب*غ*ل  شتم نرمي موهاش، ا  کردمگذا

 و نالیدم:
 ببخش منو ساغر. ببخش علِي بي عرضت رو.-

 آرومش، نشون مي داد خوابه. آهي کشیدم و سر دردناکم رو به بالشت نفساي
سعي کردم بخوابم. کم  ستم و  شمامو ب شیدم. چ ساغر ک سوندم. پتو رو روي  ر
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باال اومدن  با  کم خسددتگي و بي رمقي بر عذاب وجدان غلبه کرد. همزمان 
 خورشید، چشمام روي هم افتادن و خواب رفتم.

شکر هیچ کدومشون  تمام شفته و درهم بر هم دیدم که خدا رو  مدت خواباي آ
یادم نموند. چشددمامو که باز کردم، سدداغر هنوز خواب بود. هنوز سددرش روي 
با این  بازوم بود. انگار اصددو از سددر جاش تکون نخورده بود. مطمئن بودم 

ست شم، خواب رفتن محاله، براي همین با احتیاط د  از رو مسردردي که دچار
 زیر سرش برداشتم و پیشونیش رو ب*و*سیدم.

به آروم ترین روش، از روي تخت بلند شددددم. لباسدددام رو برداشددتم و با  بعد
کوفتگي به طرف حموم رفتم. دوش آب گرم، یه کم سردردم رو آروم کرد. بیرون 
اومدم. موهام رو خشددک کردم. لباس پوشددیدم و کلیدي که شددب قبم، محمد 

 اشتم.داده بود رو برد
از بیرون رفتن از خونه، سدداغر رو ب*و*سددیدم. خیابونا خیس بودن و بوي  قبم

شیدم و خیابون  خا. بارون خورده، به آدم انر ي مي داد. چند تا نفس عمیق ک
رو پایین رفتم. اول از یه سوپرمارکت، عسم و پنیر و تخم مرغ و کره و آب میوه 

 گرفتم، بعد به طرف نونوایي رفتم.
الي روزنامه پیچید و تحویلم داد. با سردرگمي از نونوا، آدرس داروخونه  رو نون

 رو گرفتم. گفت نزدیک ترینش یه خیابون اونورتره!
پیاده رفتن نبود، براي همین براي تاکسي که رد مي شد دست بلند کردم و  حال

سي  سوا. گرفتم و با همون تاک سکن و م ستم تا داروخونه ببرتم. م ازش خوا
 خونه. برگشتم
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ساغر  تازه ساعت از زمان داروهاي  صبح بود. با این حال، دو  شت  ساعت ه
سري  سر شون رو  شد خوردن شته بود. نه دلم مي اومد بیدارش کنم، نه مي  گذ
تاق. لبه ي تخت  یه لیوان آب پرتقال برگشددتم تو ا با  گرفت. چایي دم دادم و

 نشستم و دست کشیدم تو موهاش و آروم لبش رو ب*و*سیدم.
 ساغرم؟-
سستي الي پلکاشو باز کرد. با گنگي نگام کرد. روي موهاشو ب*و*سیدم و  با

 گفتم:
 سوم مورچه ي من.-

 کردم لبخند بزنم. سعي
 صبحت بخیر خانومي.-

قه!  گیجي یداري معل ید. مشددخص بود هنوز تو خواب و ب بار گاهش مي  از ن
 :دستم رو فرستادم زیر گردنش و نیم خیزش کردم و گفتم

 داروهاتو بخور باز بخواب.-
گیج داشددت نگام مي کرد. قرصددا رو توي دهنش گذاشددتم و لیوان آب  هنوز

پرتقال رو چسبوندم به لبش. یه ذره آب میوه خورد و قرصاشو قورت داد. پتو از 
روش کنار رفته بود، نگاهش چرخید رو باال تنه ي بدون لباسددش. بعد انگاري 

 شه گفت:تازه متوجه موقعیت شده با
 علي؟-

 رو روي تنش کشیدم. پتو
 جونم؟-
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ثانیه فقط نگام کرد. با چشددمایي که هر لحظه، بیشددتر از اشددک پر مي  چند
شددددن، با چشددمایي که پر بودن از خجالت، ترس، دودلي و مهم تر از همه 
شد. هر چند توقع  شدیدتر  سردردم  عذاب وجدان. با دیدن کوفگي نگاهش، 
 بي جایي بود که بخوام آروم باشدده ولي خودم داشددتم زیر بار فکر و خیال مي
دوفي از سر  د د شکستم. دیگه چه برسه به دیدن ساغر تو یه همچین وضعیتي. پ

 بدبختي کشیدم. اون به من تکیه داده بود. باید مي ایستادم، محکم و استوار.
 زدم. پیشونیش رو ب*و*سیدم. لبخند

 خانوم خوشگله ي مني عزیزم.-
نگام کرد. انگاري در. درسددتي از حرفام نداشددت. انگار اصددو متوجه  مات

حرفام نمي شددد. این حالتاش دامن مي زد به همه ي احسدداسددات بدم. کا 
 دستاش رو ستون بدنش کرد و خواست بشینه که قیافش توي هم گره خورد.

 آي!-
شتم ضافه  نذا ضعیتش هم ا شه. روي تخت خوابوندمش. نگراني بابت و بلند 

 د به حس و حاالي مزخرفم.ش
 درد داري؟-
دسددتاش، چشددماشددو فشددار داد و نگام کرد. مشددخص بود هنوز گیج خوابه.  با

 موهاشو نوازش کردم و گفتم:
 خوبي؟ مشکلي نداري؟-

 رو روي شقیقش فشار داد و گفت: دستاش
 سرم درد مي کنه.-
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 روي هم فشار داد. نالید: چشماشو
 کنه!همه ي بدنم درد مي -

چنگ زد به گلوم. تقصددیر من بود همه ي این درداش. پتو رو کنار زدم و  بلض
 کنارش دراز کشیدم. سرش رو تو ب*غ*لم گرفتم و گفتم:

 اآلن مسکنه اثر مي کنه.-
 رو تو سینم فرو کرد و گفت: سرش

 همه ي بدنم درد مي کنه. دارم مي میرم.-
کمرش. آروم ماسا ش دادم و  رو ب*و*سیدم و دستم رو کشیدم روي موهاش

 گفتم:
 بمیرم من. تقصیر منه. ببخشید.-

هاش لرزیدن. داشت گریه مي کرد. دستم رو روي کمرش حرکت دادم و  شونه
 گفتم:

 هیس ساغر. گریه نکن خانومم.-
 :نالید

 علي؟-
 جوِن علي؟-
 ما ... چیکار کردیم علي؟-

 و با ته مایه طنز گفتم: رو ب*و*سیدم. بیشتر به خودم فشردمش گردنش
 کاري که زن و شوهرا مي کنن!-
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شتش صداي نالش  م سینم کوبید و همزمان ناله ي خفه اي کرد. قلبم از  رو به 
وایساد. سریع نشستم و پتو رو کنار زدم. ساغر مات نگام کرد و بعد، تو خودش 

 مچاله شد.
 که توش مي کردم گریه ام نگیره گفتم: درحالي

 بمیرم. کجات درد مي کنه همچین ناله مي کني؟ الهي من-
دهنش رو قورت داد و توش کرد پتو رو از دسددتم بکشددده ولي پتو رو ول  آب

 نکردم. دستم رو رسوندم به دستاش و گفتم:
به خدا نمي دونم باید چیکار کنم. بگو. هر کار بگي مي کنم، فقط تو خوب -

 باش.
بیدم به پیشونیم. صورتم رو رسوندم از کنار چشمش چکید. مشتم رو کو اشک

به لباش و آروم لبش رو ب*و*سددیدم. با صدددایي که سددعي مي کردم از بلض 
 نلرزه گفتم:

 بریم دکتر؟-
 نشونه ي نه سرش رو تکون داد. به
 ب*و*ست کنم خوب میشي؟-

شتم رو کوبوندم روي بالش کنارم. لعنت به  پوزخندي شو برگردوند. م زد و رو
 پاي احساساتم مي لنگید. من که همیشه

 حرف بزن. حرف بزن زندگیم!-
 رو کشید رو موهام و با بلض گفت: دستش

 تو آروم باش. من خوب میشم.-
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مظلومیت کومش دلم گرفت. اشدددک از چشددمام چکید. فاصددله ي بین  از
سرد و تلخ همراهیم کرد.  سیدمش.  صورتمون رو تموم کردم. نرم و گرم ب*و*

شیدم  ستم رو ک شد. حرکت د سا  آروم مي  شاید با یه ذره ما شکمش.  روي 
لباش متوقا شد. نگاش کردم. چشماشو محکم روي هم فشار مي داد. دستم 

 رو از روي شکمش برداشتم و نگران گفتم:
 بدتر شدي؟-

 اینکه پلکاش رو باز کنه گفت: بدون
 نه!-

ت. ي گذشراحتي کشیدم و دوباره دست کشیدم رو شکمش. چند دقیقه ا نفس
 بدون اینکه نگام کنه دستم رو از روي شکمش برداشت.

 بسه.-
 رو کشیدم و با ناراحتي گفتم: دستم

 نگام نمي کني؟-
 برگردوند و با ناله گفت: روشو

 پتو رو بده.-
 غصه خندیدم و گفتم: با
 خجالت؟ ساغر خجالت مي کشي؟ از من؟ هان؟-
 جاي جواب، سرفه اي کرد و گفت: به
 ماهرخ! بابام ماهرخ رو نکشه خیلي هنر کرده!-

 رو آروم ب*و*سیدم و گفتم: گردنش
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که - نه  که بخواب؛ اگرم  بده. اگه مي خواي بخوابي  از این حرفا نزن. نفوس 
 پاشو برو حموم. بعد بیا یه صبحونه مشتي بخوریم. هدددددوم؟ باشه ساغر؟

م کردم خواب رفته. یه ک نگفت. چند دقیقه اي هیچ تکوني نخورد. فکر هیچي
 تکون خوردم.

 خوابیدي خانومي؟-
 گفت: یواش

 بیدارم علي!-
 و گفتم: ب*و*سیدمش

 پس پاشو!-
 :نالید

 رمق ندارم.-
 آي بمیرم من. بدو بریم صبحونه بدم بخوري، رمق بگیري.-

 کمرنگي زد. از روي تخت بلندش کردم و بردمش سمت حموم. لبخند
 ي، منم صبحونه رو آماده مي کنم.تا تو دوش بگیر-

اي گفت و در حموم رو بست. منم تخم مرغا رو گذاشتم تا بپزه و لباساش  باشه
رو آماده کردم و بردم در حموم. ساغر شکننده تر از همیشه شده بود! این رو از 

 نگاهش مي خوندم. باید حواسم رو جمع مي کردم.
ساعت یازده بود که محمد اومد دنبالمون. ساغر پکر بود، من پکرتر.  حدوداي

از بعد از صددبحانه در حد چند کلمه باهام حرف زده بود. تمام مدت تو فکر 
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تازه فهمیده بود چي شدددده. در رو روي  یا داشدددت گریه مي کرد. انگار  بود، 
 خودش بسته بود و ازم مي خواست تنهاش بذارم.

سددتم کار درسددت چیه. اینکه تنهاش بذارم یا برم پیشددش و واقعا نمي دون منم
شتم تنها بمونه ولي بعدش رفتم  ساعتي تحمم کردم و گذا دلداریش بدم. یه یه 
خالفتش  به م فت کرد. بي توجه  خال که م تاق. خواسددتم ب*غ*لش کنم  تو ا

 کشیدمش تو ب*غ*لم.
سیدم. گریه نمي کرد، سرش سینم و موهاش رو ب*و* سبوندم به  فقط  رو چ

بلض داشددت. یه ذره باهاش حرف زدم. از عوقم گفتم. از این که تنهاش نمي 
ذارم و مراقبشددم. یه کم آروم شددد. حداقم دیگه تقو نمي کرد از ب*غ*لم بیاد 
بیرون. نشستم روي زمین و تکیه دادم به دیوار. ساغر رو هم نشوندم بین پاهام. 

شتاش بازي مي کردم، براش از دستامو دورش حلقه کرد و همین طور که با انگ
شبیه  سر آیندم، از اینکه چقدر  صوراتم براي هم بچگیم گفتم. از رویاهام، از ت
همونیه که مي خواسددتم! از اینکه از فرد رویاییم هم بهتره؛ و سدداغر تمام مدت 
شد که  سکوتش طوالني  سکوت کرده بود و حرفامو گوش مي داد. اینقدر این 

 .شک کردم به بیدار بودنش
 دستامو دور بازوهاش بیشتر کردم و گفتم: فشار

 خواب رفتي؟-
 صداي گرفته گفت: با
 نه!-

 رو پایین بردم و گوشش رو ب*و*سیدم و گفتم: سرم
 همه ي زندگیمي.-
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ستش صورتش بردم و  د سرم رو جلوي  شید روي گونم و هیچي نگفت.  رو ک
 گفتم:

 دالي!-
 یدم و گفتم:خندید. گوشه ي لبش رو ب*و*س محو

 علي فداي خنده هات! تو فقط بخند!-
بلض خندید. قلبم فشددرده شددد. هنگ کرده بودم. نه حرف زدن جواب مي  با

 داد، نه نوازش. خدایا باید چي کار مي کردم؟
شددرایط بهتري نداشددتم. قلبم تیر مي کشددید. عذاب وجدان روحم رو  خودمم

چنگ مي زد. یه حالي داشت که فقط خودم مي دونم چي بود. یه سر افکندگي 
شه عمرا اگه  سي گریبان گیرم می ستم بعدش همچین ح و خجالت. اگه مي دون

... 
 این همه، بازم به خونسردي ذاتیم متوسم شدم و گفتم: با
 اغرم، دلم مي گیره.بلض نکن س-
 آرومي، همین طور که با موهاش بازي مي کردم ادامه دادم: با
 اشتباه کردیم. خیلیم اشتباه کردیم ولي ...-

 نفسم رو بیرون دادم. هوفي
شه، اگه یه - سي گریبان گیرم می ستم بعدش همچین ح ولي به خدا اگه مي دون

 درصد احتمال مي دادم این جوري میشیم ...
دونسددتم جملم چه طوري تموم کنم. شدداید گفتن این حرفا درسددت نبود  نمي

ولي باید به سدداغر مي فهموندم منم ناراحتم، منم عذاب وجدان دارم، منم تو 
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برزخ گیر افتادم، منم حالم بده؛ شاید ... شاید این طوري یه ذره آروم مي شد. 
و باخته. ر یهحداقم احسدداس خرد شدددن نمي کرد. حس نمي کرد اونه که قاف

حس نمي کرد من بي خیالم و عین خیالم نیست! باید همه ي اینا رو یه جوري 
 بهش مي فهموندم! این تنها راهش بود.

 متوجهي خانومم؟-
قطره از اشددکش چکید رو لباسددش. آه کشددید. آه کشددیدم. چند دقیقه اي به  یه

 سکوت گذشت. بعد ساغر با صداي گرفته گفت:
 ي بخشه؟ ما دو تا، با اینکه مي دونستیم  *ن*ا*هه ...به نظرت خدا ما رو م-

رو خورد. گردنش رو ب*و*سیدم. با اینکه خودم مي دونستم  *ن*ا*ه  حرفش
 کردیم و امیدي به بخشش نیست، گفتم:

 بدترین  *ن*ا*ه ناامید بودن از بخشش خداست!-
، نگران ضربه اي بودم که خورده بود. هم رو گاز گرفتم. بیشتر از  *ن*ا*ه لبم

روحي، هم جسددمي. با این حال، باید خیالش رو از یه بابت راحت مي کردم. 
خدا ما رو مي بخشید؛ یعني امیدوار بودم ببخشه! محکم تر ب*غ*لش کردم و 

 گفتم:
 محمد میاد دنبالمون بریم خونشون. اگه حوصله نداري ...-

 گفت" سریع
 فتن رو دوست دارم!نه! مهموني ر-
 مطمئني؟ اگه حالت بده مي خواي نریم؟ تو اآلن به استراحت نیاز داري.-

 نیم بندي زد و گفت: لبخند
 نه بریم بیرون، مي خوام سرم گرم شه، کمتر فکر کنم!-
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 و اینبار گونش رو ب*و*سیدم و گفتم: خندیدم
 پس بیا لباس بپوش.-

نشوندمش و خودم از کوله پشتیش لباس اي گفت و بلند شد. روي تخت  باشه
سفید! روي  سرمه اي و یه پانچوي  سموني، با جین  شتم. یه مانتوي آبي آ بردا
تخت کنارش گذاشتم. جلوش زانو زدم و دستاش رو ب*و*سیدم. رنگش هنوز 

 پریده بود. با دقت زل زدم تو صورتش و گفتم:
 خوبي؟-

 پلک زد. آروم
 آره.-
 درد نداري؟-

باش رو  سددرش ند شددددم و ل هام بل نه تکون داد. روي زانو به نشددونه ي  رو 
 ب*و*سیدم. لباساشو دستش دادم و گفتم:

 اینا رو بپوش!-
 لباسا رو بگیره که سریع گفتم: خواست

 نه، نه، نه! خسته میشي، خودم تنت مي کنم!-
 رو پایین انداخت. آهي کشید و گفت: سرش

 باشه!-
 رو روي بینیش کشیدم و گفتم: بینیم

 دوست دارم عروسکم.-
**** 
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سم، یعني ... هي!  خیلي ست بنوی صو دلم نمي خوا وقته ننوشتم. یه جورایي ا
صادقانه بگم، خیلي وقته که این دفتر و فراموش کردم. اآلن که دارم مي نویسم، 

 اواسط اردیبهشته. یعني به طور دقیق، پونزده اردیبهشته.
داشددتم وسددایلم رو جمع و جور مي کردم که چشددمم به این دفتر خورد.  روزام

شتم.  ستم و از اولش خوندم. تازه یادم اومد یه زماني مي نو ش براي اولین بار ن
کمتر از چهارماه از آخرین خاطره ام گذشددته. چهار ماهي که برام تلخ تر و 

شد. چهار ماه، پر از ترس و  سپري  سال  سسخت تر از چهار  نگراني و  ترس،ا
تنش، گریه و جنگ اعصدداب. چهار ماهي که به معناي واقعي گند بودن. چهار 

 ماهي که معلوم نیست تا کي مي خواد ادامه پیدا کنه؟
ماهي که سداغر رو به تعداد انگشدتاي دسدتمم ندیدم. چهار ماهي که پر  چهار

تاده ر واجور افبود از دلتنگي و غصه. نمي دونم از کجا بگم. اینقدر اتفاقاي جو
شون ندارم ولي باید  شتن صو عوقه اي هم به نو که خیلي چیزا رو یادم نمیاد! ا

مه چه قیمتي، ساغر شد ه بهبنویسم. بنویسم تا فراموش نکنم به چه زحمتي، 
 ي زندگیم.

روزي که شددمال بودیم، خوب بود. لحظه هاي قشددنگ زیاد داشددت ولي  سدده
اینقدر نگراني و اسددترس داشددتیم که نمي ذاشددت راحت از لحظه هامون لذت 
ببریم. ساغر پکر بود، من نگران. احساس عذاب وجدان مي کردم. تقصیر من 

سمت اون  شنهاد از  سته این پی ساغر اون جور گرفته و پکر بود. در  دوببود که 
ولي من بودم که بهش پاسددخ مثبت دادم، من بودم که نتونسددتم رو نفسددم پا 
بذارم، من بودم که ساغر رو از خیلي چیزایي که مسلما یه دختر آرزوش رو داره 

 محروم کردم.
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با خودم فکر مي کردم سدداغر لیاقت یه عروسددي آن چناني رو داشددت، یه  وقتي
دون ذره اي ترس، بدور از ذره اي خونه ي مجلم، یه شرون رویایي، یه وصال ب

اجبار، با وجدان راحت، ولي من از همه چي کمتر، باعي شده بودم اون چشم 
من و  وليببنده روي خیلي از آرزوهایي که شدداید خودش منکرشددون مي شددد 

 وجدانم نمي تونستیم راحت از کنارشون رد شیم.
شلوغ بازیام، سعي مي کردیم یه جورایي به هم دلداري بدیم. م هردومون ن با 

 ساغر با لبخنداي قشنگش. من با شیطنت، ساغر با محبت.
طریق تلفن کارتي با یکي از خطاي ثبت نشده ي هاتا در ارتباط بودم. مي  از

سم خورده، منو ببینه، تیکه  ساغر به پلیس خبر نداده ولي خودش ق گفت باباي 
به خونواده ي منم زنگ زده بود و کلي ب بارشددون کرده تیکم مي کنه!  د و بیراه 

بود. گفته بوده که پسر شما دختر منو دزدیده! هاتا مي گفت، مامانم زنگ زده 
به بچه ها و گفته به علي بگید برداره سدداغر رو بیاره! هاتا با حرفاش سددعي 
داشددت دلداریم بده، سددجاد تو مود بي تفاوتیش فرو رفته بود ولي معین، هي 

 ي خورد.سرکوفت مي زد و برام افسوس م
ضي کنه  بعد ساغر رو را سته باباي  شتنمون به تهران، فهمیدیم ماهرخ تون از برگ

تا به کسددي خبر نده. هاتا از زبون ماهرخ مي گفت نباید همچین چیزي رو 
علم کرد، چون باعي بي آبرو شدن خانواده ها میشه و مثم ل*ج*ن حوض مي 

 مونه که هرچي بیشتر هم بزني ...
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شده خوصه سته بود  هاتا  بود پم ارتباطي ما با ماهرخ. ماهرخ از هاتا خوا
تا به ما بگه برگردیم. مثم اینکه باباي ساغر به ماهرخ گفته، اینا برگردن اجازه ي 

 ازدواجشون رو میدم ولي قبلش باید بزنم پسره رو خرد و خمیرش کنم!
ساغر  البته اهرخ به ماین چیزي بود که هاتا به من گفت. خدا مي دونه باباي 

ته بود و در  هاتا گف به  ماهرخ چي  نه  خدا مي دو ته بود. از طرفي،  چي گف
نهایت، اون عبارت خرد و خمیر، اطوعي بود که هاتا به گوش من رسددوند. 

شونه ي خوب بود ولي وق ین فکر به ا تيهمین که با پلیس حرفي نزده بودن یه ن
ساغر بیاره،  سر  شد. مي کردم که جناب معتمد، بویي به  سیخ مي  مو به تنم 

خودم آماده ي هر جور مجازاتي بودم ولي سددداغر ... حتي فکر کردن به اینکه 
 قرار باشه اذیت شه، مو به تنم سیخ مي کرد.

هاتا گفت و گفت، تا دل و به دریا زدم و با سدداغر درباره ي برگشددتن  اینقدر
 حرف زدم.

رو خشدددک مي کرد.  از حموم اومده بود و جلوي آینه، داشدددت موهاش تازه
سمت خودم. از توي آینه نگام  شیدمش  شکمش قفم کردم و ک ستامو جلوي  د

 کرد و دستش رو از روي حوله برداشت و گذاشت رو صورتم و گفت:
 خوبي؟-

 رو ب*و*سیدم و گفتم: گردنش
 خوبم وقتي تو خوب باشي.-

 :ماتي زد. از تو آینه زل زدم به چشماش و با یکم تعلم گفتم لبخند
 نظرت چیه برگردیم؟-

 جا رنگ از صورتش پرید. نگاهش از اشک برق زد. بوفاصله گفتم: در
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 گریه کني سرمو مي کوبونم به دیوار!-
دسددتش رو کشددید رو چشددماش. تیک تیک قلبش رو راحت حس مي  سددریع

 کردم! قلبش داشت تند تند مي زد! لبش رو تو دهنش کشید و گفت:
 واي نه!-
 خودم فشارش دادم و گفتم: به
 اوضان آرومه ساغر. ماهرخ به هاتا گفته حتي بابات با پلیسم تماس نگرفته!-
 پس آرامِش قبم از طوفانه!-

 رو ب*و*سیدم و گفتم: گوشش
 نه خانومم! نه عشقم. بابات به ماهرخ رضایتش رو اعوم کرده.-

گاه خاطرش چشددمکي حوالش  ن نان  خت. براي اطمی نامطمئنش رو بهم دو
 کردم. مات خندید.

سریع حاضر شدیم. وسایلمون رو جمع کردیم. زنگ زدیم و از خانواده  خیلي
شکر کردیم. محمد تا ترمینال همراهیمون کرد. کلیدا رو تحویلش  سجاد ت ي 

 دادم و بعد از کلي تشکر، سوار اتوب*و*س تهران شدیم.
طول مسیر، دستاي سرد ساغر رو تو دستام گرفته بودم و سعي مي کردم با  مامت

شدیم،  سش رو از بین ببرم ولي هر چي نزدیک تر مي  شیطنت، تر شوخي و 
 ترسش بیشتر مي شد ،لرزش دستاش شدیدتر و بلض پنهون شدش عمیق تر.

تم. فاتوب*و*س که پیاده شدیم، آه خفه اي کشید. وسایلمون رو تحویم گر از
نه زیاد!  با خانوما! البته  باید بد خلقي کرد  هاتا همیشددده مي گفت، گاهي 

 مهربوني و انعطاف همیشگي، دلزدگي میاره.
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 جدیت دستش رو گرفتم. اخمي کردم و گفتم: با
 نترس. براي آخرین بار دارم بهت میگم تا من کنارتم نترس! واضحه؟-
تعجب نگام کرد. بعد خیلي آروم سددرش رو انداخت پایین. صددداي قورت  با

 دادن آب دهنش رو واضح شنیدم.
 ساغر؟-

رو بلند کرد. ته نگاهش یه احسدداس اطمینان بود که دلمو گرم مي کرد.  سددرش
 یه فشار خفیا به دستش دادم و گفتم:

 ریلکس باش!-
وصددله ي رو به رو شدددن با زد و بعد با هم به طرف در خروجي رفتیم. ح پلک

بچه ها رو نداشددتم. مر  یه بار، شددیونم یه بار! باید مي رفتم پیش پدر زن! باید 
 مي رفتم پدر زن سوم!

اآلن که دارم مي نویسددم، موندم اونروز با چه رویي رفتم سددمت خونه ي  یعني
صورت برافروختش  شد و زل زدم تو  جناب معتمد؟ موندم چطوري خجالتم ن

 و گفتم:
 کارمون اشتباه بوده ولي من از ساغر دست نمي کشم.-
شنیدم ولي به  به ساغر رو  صداي واي گفتن  سوخت.  صورتم  شید که  ثانیه نک

 روي خودم نیاوردم. حقم بود. با فک منقبض شده و رگاي برجسته گفت:
 پست تر از اوني هستي که بخوام حتي بزنمت!-
زد. باید بیشددتر مي زد ولي فقط با نگاهش کردم، نه نفس کشددیدم. دیگه ن نه

 تاسا نگام کرد و گفت:
 بد تا کردي پسر! بد! -
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بدون اینکه نگاه به صددورت من یا سدداغر بندازه برگشددت. همین جور که  بعد
 پشتش بهمون بود گفت:

از این لحظه به بعد دختري به اسم ساغر ندارم! هر غلطي که دلتون مي خواد -
 بکنید! من، راضیم!

 به طرف ساغر برگشت و با افسوس گفت: یهو
 خویق، هر چه الیق!-

 با خشم غرید: بعد
ستید، داغ همدیگه رو - شک نمي ذارم آب خوش از گلوتون بره پایین. کمرم رو 

 به دلتون مي ذارم!
شک مي  بعد صدا ا ساغر بي  با عجله پله هاي عمارت مجللش رو باال رفت. 

شونش حلقه کر ستم رو دور  ست ریخت. د شت. د دم. ماهرخ با لیوان آب برگ
 ساغر رو گرفت و روي مبم نشوندش. بعد با ترس برگشت سمت من و گفت:

 شما برید. بیاد ببینه اینجایین باز قاطي مي کنه!-
صدا  سرم ساغر بي  شده بود ولي حداقم ته دلم آروم بود.  به حد انفجار بزر  

شار دادم و شقیقه هام رو ف شت گریه مي کرد.  صداي گرفته، خداحافظي  دا با 
 کردم. ساغر با بلض جواب خداحافظیم رو داد.

کندن ازش سخت بود. مخصوصا بعد از اون همه نزدیکي. قبو وقتي ازش  دل
که  مال وقتي بود  یه چیزي گم کردم. این  جدا مي شددددم، حس مي کردم 

ساس نکرده بودم؛ واي به حال وقتي که .. دورش رو تا اون حد نزدیک اح . ح
 اونقدر بهم نزدیک بود.
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خونه زدم بیرون. همین که خواستم از خیابون رد شم، یه درد شدید پیچید تو  از
پهلوم. برگشتم ببینم چي شد و از کجا خوردم که دو نفر همزمان هوار شدن رو 
سددرم. اینقدر یهویي بهم حمله کردن که تا چند ثانیه نمي فهمیدم چي به چیه. 

دادم. اهم کتک کاري  ميتا مي خوردم، دو تا جواب  به خودم که اومدم سددده
یا اگه مي خوردم، بي جواب نمي  پاش میفتاد، کتک نمي خوردم؛  نبودم ولي 
سیگار  شینش و  سرد تکیه داده بود به ما سط، یه نفر بود که خون شتم. اون و ذا

 دود مي کرد. از همون فاصله هم شناختمش. اشکان بود!
ضددربه ي محکم، به گردنم خورد. ناله اي کردم و شددو. دیدنش بودم که یه  تو

دستم رو روي گردنم گذاشتم. سر دردم بدتر شد. گردنم تیر مي کشید. دو نفر 
از پشت سر گرفتنم. اشکان سیگارش رو روي زمین انداخت و با پا لهش کرد. 

ید کرد تا بشینم. با میکي از اون دو نفر، دستش رو فشار داد روي گردنم و وادار
و مي زدم. تقو کردم. من فقط جلوي خدا و سدداغر حاضددر بودم زانو بزنم! زان

شت! وقتي  ستم. تو مرام علي زانو زدن، اونم از روي اجبار، جایگاهي ندا ش نن
دیدن نمي شینم، بي خیال شدن. اشکان جلو اومد. نگاه تحقیر آمیزي بهم کرد 

 و تا انداخت روي زمین.
ما رو برده تویي! خا. بر سددر سدداغر با این پس اوني که دل و دین دختر عمو -

 پسندش!
 :غریدم

 حرف دهنت رو بفهم آ*ش*غ*ا*ل.-
 جلو. دقیقا یه سر و گردن ازم کوتاه تر بود. اومد

 نفهمم چي میشه؟ اگه–
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رو بردم عقب و قبم از اینکه فرصددت کنه بفهمه چي به چیه، کوبیدم تو  سددرم
شرون کردن به فحش  سرم بودن، ولم کردن و  شت  صورتش. اون دو تایي که پ
دادن و زدن. کم کم توجه ماشددینایي که از اون جا رد مي شدددن بهمون جلب 

سعي کردن جدامون کنن.  شون پریدن پایین و  شینا شکشد. چند نفر از ما  انا
پیشددونیش رو گرفته بود و یه گوشدده نشددسددته بود. با پادرمیوني چند نفر، دعوا 

 فیصله پیدا کرد.
شکر  ساکم ستش که مثم ل شکان و دار و د شتم و رو به ا رو از روي زمین بردا

 تیر خورده بودن گفتم:
 دور منو خط قرمز بگیر! وگرنه باز مجبورم بفرستمت بیمارستان!-

 تعجبش رد شدم و براي یه تاکسي دست بلند کردم.از جلوي نگاه م بعد
شده. بچه ها هم خونه  خونه سیدم، هنوز داغ بودم. فکر مي کردم طوریم ن که ر

پامو و  به کبودیاي روي رون  تاد  تازه چشددمم اف که دوش بگیرم،  نبودن. رفتم 
کتفم. همین که نگام افتاد بهشددون، درد هم شددرون شددد! ولي از اونجایي که 

 د نبود، به روي خودم نیاوردم از حموم زدم بیرون.دردش شدی
 که پامو از در حموم گذاشتم بیرون، هاتا جیلي کشید و گفت: همین

 علي!-
سددمتم و محکم ب*غ*لم کرد! انگار ده سددال ازم دور بوده باشدده! محکم  دوید

مي کوبید روي کتفم و بي توجه به من که داشددتم از درد خفه مي شددددم هي 
 مي گفت.چرت و پرت 
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سر من! میگن دعاي تازه دوماد مي گیره! دعا - ستت زیر  ست را شادوماد! د به 
 کن منم به زودي برم تو حجله.

قدر له شددددمم  این که دردم رو فراموش کردم. حتي غرور  چرت و پرت گفت 
 فراموش کردم و خندیدم. معین و سجادم چند دقیقه بعدش اومدن.

راز ودن ولي از اینکه باباي ساغر راضي شده، اباینکه نسبتا باهام سرسنگین ب با
 خوشحالي کردن.

**** 
سوختن. گردنش رو  ساغر شماش نمک ریختن. پلکاش مي  حس کرد توي چ

ستخوناش ناله ي خفه اي کرد.  صداي ترق ترق ا کمي تکون داد و همزمان با 
دفتر رو باز روي زمین کنارش گذاشددت و سددرش رو روي بالش. به صددفحه ي 
به هم  خت. عکس خودش و علي. صددورتاشددون رو  ندا گاهي ا بایلش ن مو

دیدن. محکم صورت علي رو ب*و*سید و موبایلش رو خن يچسبونده بودن م
 تو ب*غ*لش فشرد و خیلي زود خواب رفت.

صداش بدجوري گرفته بود. دلداریاي منم  اون ساغر زنگ زدم،  شب وقتي به 
 نتونست آرومش کنه، مرتب مي گفت:

 بابام خیلي عصبیه! از من، بیشتر از همیشه متنفره. اینو از نگاهش خوندم.-
 ب خردي گفتم:اعصا با
بابات بهمون میگه دیگه بچه اي به اسددم سددداغر ندارم. برید هر غلطي مي -

عا متعجبم از  به دلتون مي ذارم! واق گه رو  مدی گه داغ ه عد می ید. ب ید بکن خوا
 دستش!
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آهي کشدید. یکم دیگه با هم حرف زدیم. اصدو یادم نمیاد چیا گفتیم.  سداغرم
که نمي فهم قدر ذهنم درگیر بود  بم از قطع این مه ق یاد یه. فقط  به چ یدم چي 

 کردن، ازش خواستم شماره ماهرخ رو برام اس ام اس کنه.
بعدش زنگ زدم به مامان اینا. مامانم که فقط پاي تلفن گریه مي کرد. بابا  روز

 هم گفت:
 ازت بیشتر توقع داشتم! د

 نهایتم عادل گوشي رو گرفت و گفت: در
 ي! این حرف من نیست. حرف مامان و باباست.فراموش کن خانواده اي دار-
صت ندادن از خودم دفان کنم.  با سرم رو کوبیدم به دیوار. بهم حتي فر حرص 

تو بدترین شرایط، وقتي بیشتر از همیشه بهشون احتیاج داشتم، تنهام گذاشتن. 
رواني شده بودم. ساغرم حالش دست کمي از من نداشت. باز اون مي تونست 

 ي من ...گریه کنه ول
شتمن، تنهام  بچه سعي مي کردن دلداریم بدن. مي گفتن تا آخرش پ ها مرتب 

مان مي  ما با و  با جاي برادر خود آدم رو مي گرفت؟ کي  نمي ذارن ولي کي 
 شد؟

یه هفته تو برزخ دست و پا زدم. ساغر رو هم دیگه نداشتم. شده بود یه  درست
سي جوابم رو نمي  شدم. خونه هم ک شتم رواني مي  سنگ. دا کوه یخ، یه تیکه 

 داد.
ها به دادم رسددیدن. خودشددون افتادن دنبال کاراي محدددر. حتي رفتن در  بچه

م. ه ي آزمایش بگیریخونه ي سددداغر اینا و مدار. الزم رو گرفتن تا بتونیم برگ
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یادم نمیره! سددداغر رنگ پریده بود و درب و  بدیم رو  روزي که رفتیم آزمایش 
شم بر ضر نبود نیم نگاهي بهم بندازه. تو  عوض کردن حال ايداغون. حتي حا

و هواش هم تاثیري چنداني نداشددت. هي مي خواسددتم بگم این خواسددته ي 
براي همین ترجیح دادم  خودت بود ولي مي دونستم سرکوفت محسوب میشه.

 خفه شم و حرف نزنم.
از آزمایش، هر چي اصدرار کردم بریم صدبحانه بخوریم قبول نکرد. یه آب  بعد

ست  ساغر با اخماي درهم ازم خداحافظي کرد و خوا پرتقال به خوردش دادم. 
 بره که جلوش رو گرفتم. دیگه طاقتم تموم شد. با گله گفتم:

 همي؟چته ساغر؟ چرا اینقدر در-
صورتش ریخته بود،  در سته اي از موهاش رو که توي  شید. د جوابم فقط آه ک

 فرستادم زیر روسریش و گفتم:
 آه نکش قربونت برم. آه نکش. حرف بزن. من چیکار کنم تو خوشحال شي؟-
 بلض گفت: با
 دل بابامو به دست بیار!-

 رو توي دستام گرفتم و فشار دادم و گفتم: دستاش
نمیدم چون فقط به من بسددتگي نداره! ولي قول میدم همه ي توشددم رو قول -

 بکنم. هر طور شده، به هر قیمتي که شده، میشم هموني که بابات مي خواد.
خندیدن. منم خندیدم ولي شددادي چشددماش کافي نبود. دوسددت  چشددماش

 داشتم اون خنده هاي شیرین رو دوباره روي لباش ببینم.
 تا دلم آروم شه.بخند خانومم. بخند -

 کمرنگي زد و گفت: لبخند
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 من میرم خونه دیگه.-
 رو گرفتم و گفتم: دستش

 خودمم باهات میام!-
 رو فشار داد و گفت: دستم

 مي خوام برم سرخا. مامانم. مي خوام تنها باشم!-
هیچي نگفتم. با یه پلک زدن موافقتم رو اعوم کردم. یه قدم رفت سددمت  دیگه

خیابون، ولي بعد سددریع برگشددت. متعجب نگاهش کردم ببینم چي شددده که 
سریع  ستش رو دور گردنم حلقه کرد و خیلي  شد. د شتاي پاش بلند  روي انگ

 گونم رو ب*و*سید و زیر گوشم گفت:
 دوست دارم!-

بون رفت. حتي فرصددت ندار بهش بگم منم دوسددت سددریع به طرف خیا بعدم
سه هایي که نثارم  سه اش، از همه ي ب*و* دارم ولي اقرار مي کنم این ب*و*
سریع، کلي  سه ي کوتاه و  شت همین ب*و* سبید. پ شتر بهم چ کرده بود، بی
حرف بود. کلي امیدواري، کلي انر ي مثبت، کلي ابراز عوقه؛ و من، دیوونه 

 هاي یهویي بودم. ابراز عوقه یني ا
ساغر  جواب شتم خونه. اول به  شیدم و برگ آزمایش خوب بود. نفس راحتي ک

پیام دادم که آزمایش مثبته و بعد زنگ زدم به مامانم. با اینکه امیدي نداشددتم 
 تلفن خونه رو جواب بدن ولي صداي عطیه رو شنیدم.

 سوم داداشي.-
 ا آه گفتم:داداشي گفتنش ته دلم رو روشن کرد. ب همین
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 سوم آبجي کوچولو. خوبي؟-
 رو پر صدا بیرون داد و گفت: نفسش

 خیلي! به لطا شما!-
 ي کومش کامو واضح بود. با این حال به روي خودم نیاوردم و گفتم: طعنه

 خدا رو شکر. گوشي رو میدي به مامان؟-
 اي گفت و گوشي رو سپرد دست مامان. با صدایي که مي لرزید گفتم: باشه

 سوم مامانم.-
 :نالید

 علي!-
جمع شددد تو چشددمام. من همون علي اي بودم که یه بار بهشددون بي  اشددک

احترامي نکرده بودم. همون علي اي که جون و نفس مامان بود. همون علي اي 
 شمم چکید.که همه به سرش قسم مي خوردن. اشک از چ

 ببخشم مامان!-
 بود داره گریه مي کنه. مشخص

 من کیم مادر؟ خدا ببخشه. مادرا که مي گذرن.-
 بلض گفتم: با
 مامان؟-
 جانم؟-
 میاین تهران؟-

 هق هقش بلند شد. صدا
 براي دامادیت چه آرزوهایي داشتم؛ حاال ...-
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 هق هق کرد: باز
 زدم عصبي میشه. بابات نمي ذاره. بفهمه باهات حرف-

مي کردم سیب گلوم از همیشه برجسته تر شده. حاصم یه بلض بود که  حس
 توان شکستنش رو نداشتم.

 مامان ... بگذر از سرم.-
 من کیم آخه؟-

از کلي گریه و بلض، تلفن رو قطع کردم. تازه داشددتم معني طرد شدددن رو  بعد
شددتن سدداغر مي پرداختم. همه مي فهمیدم. اینا همه قیمتي بود که باید براي دا

ي اینا، به داشتن ساغر، به داشتن نگاه قشنگش، معصومیت رفتارش، مهربوني 
کومش مي ارزید. براي داشددتنش، مي ارزید جونم رو بدم. من، حاضددر بودم 

 براي داشتنش، همه چیز رو فدا کنم.
 یه بیت قشنگي رو دیروز خوند. چقدر مرتبطه با حال من و ساغر! هاتا

 چه را عقم به یک عمر به دست آورده است آن
 به یک لحظه کوتاه به هم مي ریزد دل
 شرون شد ولي خدایا خودت کمک کن خوب ادامه پیدا کنه. بد

رسددیدیم به روز عقد. هاتا از صددبح اصددرار داشددت منو ببره حموم.  باالخره
رفاي یم حاعصاب برام نذاشته بود. مي گفت باید دوماد رو ببریم حموم. یه سر

نگتیو تحویلم مي داد و بسددداط تفریح همه رو فراهم کرده بود. کو این بشددر 
شیطنت. با حرفایي که  سرش بود و  شناخت!  سم ناراحتي رو نمي  چیزي به ا
مي زد، همزمان که دلم مي خواسددت قهقهه بزنم، دلم مي خواسددت زمین منو 
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ه بودن و به خاطر ببلعه! فقط خدا رحم کرده بود سددوله و سددپیده هم تو خون
مراعات حدددور اونا، کمتر شدداخ و بر  مي داد به حرفاش وگرنه خدا مي دونه 

 چیا مي خواست تحویلمون بده!
 بهم گفت ما خودمون بریم، اونام خودشون میان. ماهرخ

سایه ي  من سپیده، دختر هم سجاد و  سوله، نامزد  و اراذل همخونه، همراه با 
 پاییني و دوست دختر هاتا، راهي محدر شدیم.

سفره ي عقد درست مي  سوله سایلي رو براي  شتن و صبحش دا سپیده، از  و 
شم. براي  سیم با کردن. منم این قدر خوشحال بودم که بي خیال تنهایي و بي ک

کردم تا مطمئن شددم حلقه اي که براي سدداغر خریدم، سددر صدددمین بار نگاه 
ت یه ک مجاشدده. تمام پولم رو بابت خرید حلقه داده بودم. برا همین، نتونسددت

سه عقد عادل خریده  شکي اي که وا شلوار م شلوار جدید بخرم. همون کت 
 بودم رو پوشیدم و همراه بچه ها، سوار دو تا تاکسي شدیم و راهي محدر.

 عت چهار بعدازظهر بود. ساعت سه و پنجاه دقیقه رسیدیم.سا قرارمون
و سپیده، بوفاصله مشلول چیدن وسایم روي میز شدن و هاتا مشلول  سوله

فیلم برداري. سددجاد و معین غیبشددون زده بود ولي چند دقیقه بعد، با یه دسددته 
ساغر. از  ست من تا بدم به  سته گم رو دادن د شتن. د گم نقلي و کوچولو برگ

 این همه محبت و همراهیشون، خنده اومد روي لبم.
از چهار گذشته بود ولي هنوز خبري از ساغر و ماهرخ و جناب معتمد  ساعت

 نبود. با استرس گوشیم رو بیرون کشیدم و شماره اش رو گرفتم. رد تماس داد.
خیال اینکه نزدیکن، نفس راحتي کشددیدم و خواسددتم روي مبم بشددینم که  به

 نوشت:
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 «متاسفم ولي، بهتره قرار امروز رو کنسم کني!  »
شید.  با سوت ک شماي از حدقه بیرون زده، مجددا پیامش رو خوندم. ملزم  چ

بلند شدم وایسادم و شماره موبایلش رو گرفتم. بازم رد تماس! با حرص شماره 
 ي ماهرخ رو گرفتم. صداي مهربونش نشست تو گوشم.

 داریم میایم علي جان!-
گي، ابروم رو انداختم باال. نه از پیام سدداغر، نه از لحن ماهرخ. سددریع کوف با

 گفتم:
 سوم. پیام دادم به ساغر ...-

 جملم تموم شه. نذاشت
ساغر گوشیش رو تو خونه جا گذاشته. ماشین پنچر شد، به خاطر همین دیر -

 شد.
 داشت به کار مي افتاد. ملزم

 ماهرخ خانوم، کي همراهتونه؟-
 و ساغر داریم با تاکسي میایم. وکیم فرامرزم جدا!من -

اومد رو لبم. چقدر ناشیانه قصد داشتن مراسم رو عقب بندازن. حتما  پوزخند
 کار اشکانه.

 با گفتن: ماهرخ
 پنج دقیقه ي دیگه اونجاییم.-

رو قطع کرد. چشددمامو بسددتم و برگشددتم سددمت بچه ها که بانگراني بهم  تلفن
 بخند زدم و گفتم:خیره شده بودن. ل
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 دارن میان!-
 عمیق نفس کشیدن همشون رو شنیدم. صداي

پنج دقیقه بعد رسددیدن. با دیدنش، قلبم بعد از چند روز، فهمید تپیدن  درسددت
یعني چي! تم نقره اي و پرنگیني رو هنرمندانه بین موهاش زده بود. چند شاخه 
از موهاش رو، یه طرف صورتش ریخته بود و یه آرایش مویم، به صورتش داده 

پلک  نقره اي پشت ي یهبود. آرایشش کمرنگ بود و زیاد تو چشم نبود. فقط سا
یدم.  مه ي وجود بلع با ه گاهش رو  مایي مي کرد. برق ن هاش، خوب خودن
شمکي حوالش کردم. همزمان با قطع  شیدم و چ صورتش پا لبخند کمرنگي به 
شدن صداي کم کشیدن دخترا، نگاه از چشماش گرفتم و بعد از یه نیم نگاه به 

صندلي اي که برامون تدار. دیده ب سش، روي  شلوغ ودنلبا ستیم. بچه ها  ش  ن
ساغرم. توي این لباس نقره اي  پلوغ مي کردن. منم از توي آینه، زل زده بودم به 
ستین بلند نقره  شده بود. کت آ ستني تر  صوم تر و خوا شه مع سفیدش، از همی
اي که زیرش یه بلوز سدفید یقه بسدته پوشدیده بود و یه دامن سدفید، که با مهره 

، با یه پانچوي سددفید نقره اي. شددال سددفیدش رو هاي نقره اي تزیین شددده بود
 مرتب کرد و زل زد به نو. کفشاي عروسکِي نقره ایش!

 گوشش گفتم: زیر
 چه عروسکي شدي کمر باریک ِمن!-

 صدا خندید و گفت: بي
 چقدر کت شلوار بهتون میاد، هرکول جان!-

 خندیدم. همون لحظه هاتا یه پس گردني نثارم کرد و گفت: منم
 یادت رفت دسته گم رو تقدیمشون کني!-
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سته شت. با حرفایي که  د شت و خودش دوربینش رو بردا ستم گذا گم رو تو د
مي زد همه رو به خنده انداخته بود. قرار شد ساغر رو صندلي کنار پنجره بشینه 
و بیرون رو نگاه کنه و من از بیرون با دسته گم بیام و جلوش زانو بزنم دسته گم 

 ش کنم!رو تقدیم
مام  همین به طرفش رفتم و ت باشددده،  ظاهرم جدي  که سددعي مي کردم  طور 

سفره ي عقد  ستش رو گرفتم و به طرف  ستوراي هاتا رو عملي کردم. بعد د د
قایي که قرار بود خطبه رو  باز شدددد و حاج آ تاق عقد  بردم. همون لحظه در ا

شناختم، وارد اتاق از  هشدن! هم بخونه، همراه مرد طاس و بلند قدي که نمي 
 سر جامون بلند شدیم و دوباره نشستیم.

 پر غدب مرد رو روي خودم حس مي کردم. ساغر آروم گفت: نگاه
 وکیم باباس!-

گفتم. سددوله و ماهرخ، دو طرف ترمه رو گرفتن و سددپیده مشددلول قند  آهاني
سابیدن شد. سجاد مثم پدرا، شناسنامه هامون رو تحویم حاج آقا داد و جناب 

کیم یه سري چیزا تو گوش حاج آقا گفت و در نهایت، برگه اي رو جلوي عاقد و
 گذاشت و کنار ایستاد.

لبخند به لب ایسددتاده بود و هاتا مشددلول فیلم برداري بود. سدداغر از  معین
 کیفش قرآني بیرون کشید و سریع بازش کرد و مشلول خوندن شد.

کر و سپاس خدا و صحبت حاج آقا تو گوشمون پیچید. بعد از کلي ش صداي
 درباره ي تاکید اسوم بر ازدواج، مشلول جاري کردن صیله ي عقد شد.
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توي آینه نگاه انداختم به سدداغري که سددر به زیر مشددلول خوندن قرآن بود.  از
سپیده زیر لب چیزي  سوله لبخند مي زد و  سریام.  نگاهم رو دوخت به باال 

اهرخ با چهره ي آرومي، چشددماشددو مي خوند که بي شددبهات به دعا نبود و م
 بسته بود.

 ته دل دعا کردم بتونم به قول و قرارامون، عمم کنم. از
 براي بار سوم از ساغر پرسید: عاقد

دوشددیزه خانوم سدداغر معتمد، فرزند فرامرز، آیا با شددرایط گفته شددده، به من -
صطف شگي آقاي علي محب الم شمارا به عقد دائم و همی ي در اجازه مي دهید 

 آورم؟ وکیلم؟
چشمي نگاهي بهش انداختم. لب هاش رو روي هم فشار مي داد. صداي  زیر

 بلند بیرون دادن نفسش رو شنیدم.
 بله!-

 دست و سوت پسرا و کم کشیدن دخترا بلند شد! صداي
شت براي خودش پایکوبي مي کرد. حاج آقا لبخند مهربوني زد و  قلبم حاال دا

 گفت:
 داماد، از طرف شمام وکیلم؟خب آقاي -

 زدم و گفتم: لبخند
 بله حاج آقا، بله!-

با حالت خنده داري، شددبیه غاز کم کشددید و همه خندیدن. حاج آقا رو  هاتا
 کرد به هاتا و گفت:

 پسرم؟-
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 سریع صاف وایساد. هاتا
 من حاج آقا؟-

 آقا خندید و گفت: حاج
 آره. همین شما که قشنگ کم مي کشي!-
 همه خندیدن. حاج آقا هم که مشخص بود آدم زنده دلیه گفت: زبا
 بیا پسرم. تو باید کمک من بکني!-

 دستش رو گذاشت رو سینش و گفت: هاتا
 در خدمتم!-

 رو داد دست معین و کنار میز حاج آقا وایساد. دوربین
 جانم در خدمتم!-

 آقا با لبخند مهربونش رو کرد به ساغر و گفت: حاج
 این آقا رو به عنوان وکیم خودتون قبول مي کنید؟-

 لبخند زد و سر تکون داد! چشماي هاتا یه وجب باز شده بودن. ساغر
 حاج آقا من عربیم صفره ها!-

 آقا خندید و گفت: حاج
 صبر داشته باش پسرم.-

 رو کرد به من و گفت: بعد
 وکیلم آیا؟-

 رو تکون دادم و گفتم: سرم
 بله!-
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 آقا رو به هاتا گفت: حاج
 هرجا من مکي کردم باید بگي قبلُت. همین قدر!-

 خندید و دست گذاشت رو شونه ي حاج آقا گفت: هاتا
 همین؟ حله حاج آقا!-

همه داشددت مي خندیدن. صددیله ي محرمیت رو، میون مسددخره بازیا و  دیگه
چشددم و ابرو اومدناي هاتا و خنده ي بقیه، حتي وکیم گنده داماغ جناب 

 معتمد خوندن.
از صلوات و کلي دعا براي خوشبخت شدن ما، دفترا رو جلومون گذاشتن  بعد

ش سم رو بیرون آورد و گذا سپیده ظرف ع دا کنیم و بعد،  ت تو ب*غ*ل تا ام
 من. نمي دونستم اول من باید دهن ساغر عسم بذارم، یا اون دهن من؟

 گیجي نگاهم رو دختم به هاتا! انگار نیازم رو به کمک فهمید و گفت: با
 دوماد زود باش عروس منتظره!-

شي ساغر.  آخی سم و بردم جلوي دهن  شتم رو فرو کردم تو ظرف ع گفتم و انگ
رو کوچولو باز کرد. یه گاز نسددبتا محکم از دسددتم لبخند محوي زد و دهنش 

گرفت. چشددمکي حوالش کردم و انگشددتم رو از دهنش کشددیدم بیرون. بعد 
شتش رو گاز بزنم، به  شت دهنم. هرکار کردم دلم نیومد انگ سم گذا ساغر ع

تا جایي که مي شددد و فرصددت اجازه مي داد، لیس زدم و بعد از دهنم  جاش
 به نگاهاي که رومون زوم بود، دستش رو ب*و*سیدم!آوردم بیرون و بي توجه 

 خندید. همه لبخند زدن و اراذل هم صدا گفتن: چشماش
 زن ذلیم!-
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واسددم مهم نبود چي میگن. حلقه رو از جیب کتم در آوردم و با مویمت  دیگه
و دقت فرستادم تو دست چپش. دستاي سفیدش، با ال. نقره ایش، قشنگ تر 

 کردن.از همیشه جلوه مي 
ساغر با  ماهرخ شنگ بود که  ساده و ق ساغر داد. یه رینگ  هم جعبه اي رو به 

آرامش دسددتم کرد. بچه ها هم هدیه اشددون رو دادن و در آخر ماهرخ، دو تا 
شمایم طو سفید به گردنمون انداخت. شمایلي که روش نوشته بود علي رو به 

 گردن ساغر و شمایم ساغر رو به گردن من!
سدداب کردن هزینه ي محدددر، بیرون اومدیم. وکیم باباي سدداغر، در از ح بعد

 گوش ماهرخ چیزي و گفت و رفت. رو به بچه ها گفتم:
 شام مهمون من.-

 استقبال کردن و من دست ساغر رو گرفتم و زیر گوشش گفتم: همه
 مد جدیده؟-
 تعجب نگام کرد. روي چشماشو ب*و*سیدم و گفتم: با
 اومدن، مد جدیده؟بلوز دامني بیرون -

 و سر تکون داد. ویز ویز کنون گفتم: خندید
 امروز که هیچي، ولي دفعه بعد همچین تیپي نزنیدا وگرنه کومون میره تو هم!-

خواست چیزي بگه که صداي جناب معتمد رو شنیدم. یه لحظه به شک  ساغر
 کردم درست شنیدم یا نه؟

سددمتش و نگاه عصددبیش رو دیدم. بي توجه به حدددور بچه ها که با  برگشددتم
 حیرت به صورتش خیره شده بودن گفت:
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 بریم ساغر؟-
ساغر پر از تعجب شد. دستم رو محکم تر گرفت. دستش رو فشار دادم.  نگاه

 سعي کردم آروم باشم.
 سوم!-

 توجه به سوم من گفت: بي
ال سدداغر. تا اون موقع، دورش رو هر وقت شددرایطت درسددت شددد، میاي دنب-

 خط بکش.
تو گلوم خفه شد. به وضوح، خیس شدن دستاي ساغر رو تو دستام حس  صدا

 کردم. دستش رو محکم تر فشار دادم، بیشتر بهم نزدیک شد.
 رفت سمتش. ماهرخ

 فرامرز جان، ما با هم صحبت کرده بودیم.-
 غدب، رو به ماهرخ گفت: یا
 دخالت نکن لطفا!-

 با حرص گفت: بعد
 بریم ساغر!-

ستم سنامه امه  خوا شنا سمش تو  ستمه، ا بگم نمي ذارم بیاد، زنمه، اختیارش د
 ولي ...

 «دل بابام رو به دست بیار.»حرف ساغر افتادم.  یاد
روي هم فشددار دادم. تمام توانم رو به کار گرفتم تا بتونم دسددتاش رو  چشددمامو

 اشتم عادي نگهش دارم گفتم.ول کنم. با صداي عصبي که سعي د
 هرطور صوح مي دونید ... پدرجان!-



wWw.Roman4u.iR  462 

 

مي دونه چه زحمتي کشیدم تا این جمله اومد رو لبم. دست ساغر رو ول  خدا
 کردم. بي توجه به نگاه متعجبش گفتم:

 حرف حرِف شماست.-
ست  از شتم تو د ساغر رو گذا ست  شتم. د شون گذ کنار نگاهاي متعجب هم

 باباش و گفتم:
 همه ي زندگیمه. لطفا مراقبش باشید.-

 رو گرفتم سمت آسمون قرمز باال سرمون و گفتم: سرم
 با دست پر میام دنبالش. قول میدم!-

ساغر رو  نگاه ست  آقاي معتمد هم متعجب بود ولي به روي خودش نیاورد. د
 کشید و هلش داد تو ماشین.بلند گفت:

 بریم ماهرخ.-
با ناراحتي نگاهي به من انداخت و سرسري از بچه ها خداحافظي کرد  ماهرخ

 و سوار شد. ساغر برگشته بود عقب و از شیشه ي ماشین داشت نگام مي کرد.
شک سمت لبم و  ا ستم رو بردم  دم نترکه. د غلتید رو گونش. توش کردم بل

 براش یه ب*و*س فرستادم. دستش رو گرفت جلوي دهنش. روشو برگردوند.
ستم ستش رو شک ساد کنارم. هاتا د سجاد وای شدم، به معناي واقعي.  . خرد 

 گذاشت رو شونم. معین آه کشید. سوله و سپیده مات و مبهوت نگاه کردن.
یه جمله از دهن یکیشددون اومد بیرون. نمي دونم کدوم یکي از جمع پنج  فقط

 نفري دورم گفت:
 خوب کاري کردي تو روش نایستادي!-
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**** 
فکر کرد به اون روز. روزي که قرار بود به یادموندني ترین روز زندگیشون  ساغر

شدده ولي، با برخورد فرامرز زهر شددد به دلش. حتي دلداریاي بعدي علي هم 
 کارساز نبود.

 محض اینکه وارد خونه شده بودن فرامرز غریده بود: به
ببینیش، نه اون حق داره گذارش حق نداري اسم این پسره رو بیاري. نه میري -

 به این طرفا بیفته. مفهومه؟
 با بهت خیره شده بود به ر  برجسته ي گردن پدرش و نالیده بود: ساغر

 ولي بابا ...-
ولي و اما نداره. وقتي خونه خرید، کار درست و حسابي دست و پا کرد، تمام -

 شرایط آسایشت رو ساخت، میاد دنبالت.
 ساغر ترکیده بود. بلض

 ولي بابا من کنار علي، احساس آرماش مي کنم. خونه و ...-
شش تا چند ثانیه  داد شو ببنده. لرزش پرده ي گو شما شده بود چ فرامرز باعي 

 بعد هم ادامه داشت.
 دهنت رو ببند! اسمشو نیار.-

به هق هق افتاده بود. ماهرخ سددردرگم صددحنه رو نگاه مي کرد. هم مي  سدداغر
 ترسید حرف بزنه، هم گریه هاي ساغر بي طاقتش مي کرد.

خودش رو روي مبم انداخته بود. با غدددب و عصددبانیت ولي با ولوم  فرامرز
 پایین گفت:
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همه داماد دارن، منم داماد دارم. نمیگن تک دخترت رو به کي دادي؟ من روم -
ومادم؟ نه دمیشه این سیا سوخته ي غربتي رو نشون دوست و آشنا بدم؟ بگم ای

اینه انتخاب ساغرم؟ اینه؟ آخه من موندم تو به چیه این پسره دل خوش کردي؟ 
 به تحصیوتش؟ ثروتش؟ قیافش؟ به چي؟ یه چي بگو دلم ترکید ساغر!

 میون هق هق گفته بود: ساغر
 به اخوقش. به محبِت ...-
عادت هه! خا. بر سرت! واقعا خا. بر سرت. یه آسمون جم! پسرا همشون -

شه  شون بدن. خرشون که از پم بگذره، معلوم می شون رو خوب ن دارن که خود
 چه نکبتایین!

با آرامش ذاتیش، کنار فرامرز نشسته بود. دستش رو روي دست فرامرز  ماهرخ
 گذاشته بود.

آروم باش عزیزم. دیگه وقت این حرفا گذشته. اآلن این پسر شوهر ساغره. به -
 احترام بذاري!خاطر ساغر سعي کن بهش 

شته و به طرف در خروجي  فرامرز ست ماهرخ رو کنار زده بود. کتش رو بردا د
 رفته بود.

به خداي احد و واحد، بفهمم اومده اینجا، یا این خیره سددر رفته پیشددش، -
 خونتو مي ریزم ماهرخ!

 با عجله سر جنبونده بود. ماهرخ
 تو حرص نخور، من حواسم هست.-
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در، ماهرخ ساغر رو که از شدت گریه مي لرزید ب*غ*ل  محض بسته شدن به
 گرفته بود.

هیس! الهي دورت بگردم گریه نکن. یه مدت تحمم کن، تا آروم شددده. فعو -
 عصبانیه.

 با عجز نالیده بود. ساغر
 ماهرخ نمي تونم تحمم کنم به علي این طوري بگه. علي همه کسمه.-

 پیشوني ساغر رو ب*و*سید. ماهرخ
دونم گلم. الهي دورت بگردم، مي دونم ولي عاشددق باید تحمم کنه. اگه  مي-

 تحمم نکنه که عاشق نیست.
 واي نگو ماهرخ. تحمم کنم نبینمش؟ نمي تونم. به خدا نمي تونم.-
مي دونم، مي دونم. من کمکت مي کنم ببینیش. بابات عصددبیه فعو. بذار یه -

 کم آروم تر شه. فقط تا یه مدت سخته.
 اینقدر تو ب*غ*ل ماهرخ زار زده بود، تا تقریبا بي حال شده بود. ساغر

 صورتش رو ب*و*سید و گفت: ماهرخ
شکاتو. برو پیش علي زار بزن! اون - شو جمع کن ا عروس که گریه نمي کنه! پا

 بهتر بلده آرومت کنه.
 بعد آروم خندیده بود. و
ستاد آ و سمت علي. علي ا شیده بود  ساغر پر ک روم کردن و محبت بود. فکر 

شا و زمزمه هاي علي رو حس کنه و  ست نواز ست. راحت مي تون شو ب شما چ
 همین حس کردنا، به دلتنگیش دامن مي زد.
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سش  دلتنگ شتر از قبم دو ست ازش دوره. حس مي کرد بی بود. انگار مدت ها
 داره. عوقه ي قبم از عقد کجا و این عوقه کجا؟!

**** 
نگ به گو ز باش منع کرده زدم  با فت  ته، گ با بلض و صدددداي گرف شددیش. 

 موقاتامون رو.
تونسددتم آه بکشددم. اینم از روز عقدمون. یکم باهاش حرف زدم و سددعي  فقط

کردم دلداریش بدم. از اینکه اآلن دیگه مال همیم، ترس از دسدددت دادن همو 
 نداریم و ...

چي به فکرم مي رسددید به زبون آوردم. آروم تر به نظر مي رسددید. ولي من،  هر
یه تیکه از  یه گمشدددده دارم. انگار  تاالپ مي زد. حس مي کردم  تاالپ  قلبم 

 وجودم رو برده باشن. دل تو دلم نبود. یه ترس بد افتاده بود به جونم.
شددب اینقدر باهاش حرف زدم تا وسددط حرفام خواب رفت. وقتي مطمئن  اون

 شدم خوابیده، گوشي رو قطع کردم.
ساغر رو از من  روزاي سخت. جناب معتمد براي اینکه  شتن و  بعدش تلخ گذ

 دور کنه، برده بودش کیش. گویا اونجا خونه داشتن.
ا ا دیر وقت بسخت بود، حاال دوریم بهش اضافه شده بود. هر شب ت ندیدنش

به سددداغر فکر کنم، از طرفي، پس  که کمتر  هم حرف مي زدیم. منم براي این
سعي کردم خودم رو توي کار غرق  سه.  س شتم به مو شم، برگ شته با اندازي دا

 کنم. حدور ساغر، انگیزم رو براي کار بیشتر کرده بود.
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 خانوم قوام آبادي خواسددتم تا اگه کوس خصددوصددي اي برخورد شددد بهم از
 معرفي کنه. اونم قبول کرد. زن مهربون و دوست داشتني اي بود.

جالبي که دربارش فهمیدم این بود که همسددر سددابق آقاي مظفریه. برام از  چیز
بدبینیاي شددوهرش و اذیتاي فامیم شددوهرش مي گفت. تازه فهمیدم چرا اون 

ضا دادم، بي چون و چرا قبولم کرد. ه سش تقا س ه ي موقتي که براي کار تو مو
 اینا رو وقتي برام گفت که من از متاهم شدنم گفتم.

سرعت باد روزا گذشتن. رسیدیم به اواخر اسفند. دلتنگي براي ساغر، باعي  به
شده بود مثم سگ پاچه بگیرم. هاتا و سجاد، درسشون تقریبا تموم شده بود. 
هاتا پنج واحد از درسددش مونده بود سددجاد هشددت واحد. هر چند سددجاد 

شی توشش شده بود و ک شت ترمه تموم کنه ولي موفق ن ه ترم ب دهرو کرده بود ه
شتر از قبم  شخص بود، تا ده ترم رو میره! معین بود که بی نه و هاتفم که از اول م
تو کتاب دفتراش غرق بود. از صبح تا شب دانشگاه و آزمایشگاه بود و از شب 

 تا صب مشلول خر زدن.
 ا ساغر حرف مي زدم، یا براش پیام مي فرستادم.که شب تا صبح یا داشتم ب منم
موقع خواب، به مرز جنون مي رسیدم. تنها بودن، تنها خوابیدن، براي مني  شبا

که طعم حدور شیرین ساغر رو چشیده بودم، سخت بود. به دلتنگیم دامن مي 
زد. تنها کاري که مي تونستم بکنم، نگاه کردن فیلم عقدمون بود. رسما دوربین 

صرف کرده بودم. همش اون تیکه از فیلم روها ساغر ،تا رو ت  موقع بله گفتن 
تکرار مي کردم و غرق در لذت مي شدم. بلدم بزر  تر میشد و داغ دوریش، 

 سوزنده تر.
 شب کنار ساحم نشسته بود و داشت و باهام حرف مي زد. یه



wWw.Roman4u.iR  468 

 

 بشیم! علي این قدر دلم مي خواد من و تو هم سوار این دوچرخه دوقلوها-
 بلض خندیدم و گفتم: با
 میشیم خانومم. نمي ذارم حسرت چیزي بمونه تو دلت. تنها اومدي ساحم؟-

 کشید و گفت: آهي
 نه با ماهرخ و بابا. اونا یکم دور تر وایسادن.-

به حرف زدنمون گیر نمي داد. سددکوت بینمون  خوبیش باش  با که  این بود 
 طوالني شد.

 چي کارا کردي؟ساغرم؟ خوبي؟ امروز -
 دونستم یا بلض کرده، یا داره آروم اشک مي ریزه. مي

 امروز؟ هیچي. دلم تنگ شده علي.-
دسددتي تو موهام کشددیدم. طاقتم داشددت تموم مي شددد. پس فردا سددال  کوفه

یم بود. هر سدددال کنار خونوادم بودم. حاال به خاطر سددداغر دور از اونا.  تحو
دیوار پشت سرم کوبیدم. حس کردم ملزم دام  ساغرم که پیشم نبود. سرم رو به

 دام کرد.
 دلم منم تنگ شده ساغرم. دارم مي میرم.-

 فین فینش رو شنیدم. صداي
 علي!-
 کي میاي تهران؟-
 نمي دونم.-
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حرص دندونامو روي هم فشددار دادم. مسددلما این موقع بلیط براي کیش گیر  با
 نمي اومد وگرنه،درجا بلیط مي خریدم و ...

 اومدیم تهران میاي پیشم؟-
 حرص و عصبي گفتم: با
 بیاین تهران میارمت پیش خودم.-
 بابام چي پس؟-

 گفتم: بلند
 بابات چي؟ تو زن مني، اختیارت دست منه.-

 لرزوني کشید. نفس
 من کنار تو باشم، تو چادرم زندگي مي کنم.-
 الهي دورت بگردم.-
 دعا کن تا نمردم بیایم تهران!-

 گفتم: بلند
 دیگه از این حرفا نباشه!-

 کشید. صداي پچ پچ نامفهومي اومد. بعد صداي ساغر. آهي
 بابام میگه باید برگردیم. من میرم خونه. دوست دارم.-
 منم عزیزم.-

تحویلمون رو پاي گوشي جشن گرفتیم. معین رفته بود اهواز، سجاد بابم،  سال
شیراز. من بودم که تنها تو شم دوخته بودم به دیوار  هاتفم  خونه مونده بودم و چ

سایي بودیم که پاي  ساغر حرف مي زدم. فکر کنم اولین ک سفید رو به روم و با 
 تلفن عید رو جشن گرفتیم.
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دلتنگیام هیچي نگفتم، از اولش شددوخي بود و خنده. سدداغر با خوشددحالي  از
 گفت:

 علي! باید هفت سین بچینیما!-
 و گفتم: خندیدم

 سیب، سماق ...-
 نه نه! با چیزایي که اآلن کنارمونه!-

 کردم: فکري
 خب، اوم، سیم کارت ...-

 سریع گفت: ساغر
 سوني اریکسون!-
 ساغر!-

ضربان قلبم رو باال  غش شم،  صداي خنده هاش تو گو غش خندید. انعکاس 
 برد.

 گوشي من تو شار ه! سوِکت شار ر!-
 بلند خندیدم. بلند

 ا شد؟چهار ت-
 اوهددددوم!-
 فکري کردم. یه
 ! سفید! یه سفید برفیم داریما!اِ –

 با نمک خندید. ساغر
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 پس سیاسوخته رو هم اضافه کن. شش تا شد!-
دادم باال. از فکري که از ذهنم رد شددد خنده اومد رو لبم. با شددیطنت  ابرومو
 گفتم:

 سوتین!-
 داد زد: ساغر

 علي!-
 جور که مي خندیدم گفتم: همین

 هفت سینمون خیلي توپه ها!-
خندید. دو دقیقه به سال تحویم مونده بود. با حسرت زل زدم به ساعت  ساغرم

 رو به روم و گفتم:
 دو دقیقه دیگه.-
 کاش اینجا بودي.-
 کاش تو اینجا بودي. پیش من، تو ب*غ*لم.-
 علي؟-
 جانم؟-
 چي مي خواي آرزو کني؟-
 دلتنگي گفتم: با
 تو رو!-
 منو داري که.-
 کنار خودم، بدون ذره اي دغدغه و نگراني. تو چي؟-
 تو رو؛ سالم، سومت و همیشه عاشق.-
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 روي هم فشار دادم. چشمامو
 یک لحظه حتي چشم از من برنداري-

 با نگاهت زند ه ام باور نداري؟ من
 ادامش رو خوند: ادامه ي شعر رو بخونم. با آرامش، خودش نذاشت

 باور نداري، پلکي از من چشم بردار-
 وقت مي بیني مرا دیگر نداري! آن

 خندید. خندیدم،
 توپ بلند شد. صداي

 سال نوت مبار. عشقم.-
 سال نوي تو هم مبار.، علِي من.-

 غر غري اومد. بعد صداي بلض آلود ساغر. صداي
 اآلن میام!-

 آروم گفت: بعد
 خیلي دوست دارم.باید برم. -
 عمیقي کشیدم و گفتم: آه
 برو به سومت خانوم. مراقب خودت باش.-
صددداي میچ مانندي تو گوشددي اومد. سدداغر از پاي تلفن واسددم ب*و*س  یه

ستادم و  سش ب*و*س فر شي و وا سبوندم به دهني گو ستاده بود. لبم رو چ فر
 بعد گوشي رو قطع کردم.
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نذاشتم بیرون. علنا تبدیم شده بودم به یه مرده ششم فروردین، پامو از خونه  تا
ي متحر.. دلم نمي خواسددت از تو رخت خوابم بلند شددم، وقتي کاري براي 
انجام دادن نداشتم. آذوقه ي توي خونه هم تموم شده بود و من نون خالي سق 

 مي زدم.
ساغر، تو  تنها شي  شیدن نقا شده بود نگاه کردن فیلم عقدمون و ک سرگرمیم، 
 تاي مختلا.حال

شرده  از شد، البته این بار به طور ف شرون مي  سه  شش فروردین کوساي موس
تر. تنها فعالیت مفیدي که توي این شش روز انجام دادم، نوشتن یه برنامه واسه 
خرج و مخارج بود. کرایه ي خونه که نباید مي دادیم. خونه رو کامم رهن کرده 

بخوان برن و پولشددون رو بخوان، خدا  بودیم. حاال تا وقتي که سددجاد و هاتا
بزرگه. مي موند هزینه رفت و آمد و خورد و خورا.. تاکسي رو به کم از برنامم 

 حذف کردم. غذا رو هم که زیاد در بندش نبودم، بود مي خوردم، نبودم ...
مي موند خرجاي مربوط به بیرون رفتنم با سددداغر که هر جور فکر کردم  فقط

دیدم نمي تونم کمشون کنم. حاال مثو ما چندبار بیرون مي رفتیم که من بخوام 
 دست به عصا هم راه برم؟

یه حساب سر انگشتي، اگر من با شلم معلمي تو موسسه ها پیش مي رفتم،  با
ه ي ال دیگه مي تونستم یه خونه، تو یه محلبا فرض ثابت بودن قیمتا، بیست س

 نه چندان ُلرد نشین، دست و پا کنم.
بود که افتادم به فکر یه شددلم دیگه. ولي هر چي فکر کردم، ذهنم به جایي  این

قد نداد. باید با بچه ها مشددورت مي کردم. مطمئنا اونا نظراي به درد بخوري 
 داشتن.
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بیرون. از هشت صبح یه کله کوس بود تا ششم فروردین از خونه زدم  باالخره
شحال  شتن و من از بابت خو شم گیري دا شرفتاي چ شب. بچه ها پی شت  ه
بودم. وقتي هول والشون رو براي کنکور مي دیدم، لبخند مي نشست رو لبم و 

 .ماز ته دل براي موفقیت همه ي کسایي که زحمت مي کشیدن دعا مي کرد
با سدداغر حرف بزنم. تمام حرف زدنمون که بودم، زیاد نمي شددد  سددرکوس

 خوصه شده بود به شبا.
بعد از کلي دوري و دلتنگي، سدداغر برگشددت تهران. چهارده فروردین  باالخره

سمش  سیده بودم خونه که موبایلم زنگ خورد. از دیدن ا سه ر س بود. تازه از مو
 رو صفحه ي تلفن، ناخواسته لبخند اومد روي لبم.

 یلش رو شنیدم.دادم. صداي ج جواب
 صداي منو از تهران مي شنوي علي!-

 دادم باال و با خوشحالي گفتم: ابروهامو
 مر  من؟-
 جیغ جیغ گفت: با
 مزخرف نگو! باور کن!-

 و گفتم: خندیدم
 منور فرمودین شهر رو! دلم واست یه ریزه شده ها! مي خوام بیام خونتون.-

 :نالید
 بابام خونه ست.-
 حرص گفتم: با
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 واسم مهم نیست. دیگه طاقت دوریتو ندارم. من دارم میام!-
 نه نه. صبر کن علي.-

شیرجه  ولي سیده بودم.  شته بودن. از تنهایي پو صبر نکردم. بچه ها هنوز برنگ
رفتم تو حموم بعد از یه گربه شور اساسي، با یه تیپ اساسي تر، تمام کاغذاي 

 زدم بیرون. نقاشیمو لوله کردم و از خونه
سبتا طوالني رو پیاده  ساعت سیر ن شین گیر نمي اومد. یه م شب بود و ما نه 

رفتم، بعد تاکسي گرفتم. این قدر از برگشتنش هیجان زده بودم که به کمر دردم 
اهمیتي ندم. چند وقتي بود که بیشددتر از همیشدده درد مي گرفت. خودم علتش 

 بود.رو مي دونستم، حاصم زیاد سر پا وایسادن 
شدت هیجان، حس مي  تا شدم. از  صد بار مردم و زنده  شون،  رسیدم در خون

کردم نفس کم آوردم. کوچشون تو تاریکي غرق بود. ظلماتي بود براي خودش. 
 حدس زدم برق قطع شده باشه.

 رو در آوردم. شماره ي ساغر رو گرفتم. گوشیم
 ساغري؟-

 و گفت: خندید
 جونم؟-
 یاي در رو باز کني؟مي توني یه جوري ب-

 که مي خندید گفت: همینجور
 آره. فقط شاید یکم طول بکشه. باید مطمئن شم کسي تو سالن نیست.-
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رو قطع کرد. دل تو دلم نبود زودتر در رو باز کنه. به عادت همیشددگیم،  تلفن
وقتي خیلي هیجان داشتم، با زبونم روي دندونام ضرب مي گرفتم و سر و صدا 

 درست مي کردم.
سه دقیقه اي طول کشید تا در خونه باز شد. یعني خدایي بود که نپریدم  حدودا

خ در رو به روم باز کرده بود. آروم کسي که پشت در بود رو ب*غ*ل کنم! ماهر
در رو بسدددت و با پچ پچ، عید رو بهم تبریک گفت. بعد دسددته کلیدي رو به 

 طرفم گرت و گفت:
 این کلید اتاق ساغره. اینم کلید در!-

 کردم و ماهرخ به طرف در ورودي رفت. تشکر
تاق ازدم و کلید رو تو دسددتم فشددار دادم و با حداکثر سددرعت، به طرف  لبخند

سدداغر رفتم. پله هاي بالکن رو باال رفتم و با دسددتایي که از هیجان مي لرزید، 
سعي کردم در رو باز کنم. در رو باز کردم. قبم از اینکه تو تاریکي بتونم چیزي 

گردنم حلقه کرد و  ررو تشددخیص بدم، سدداغر پرید تو ب*غ*لم. دسددتاشددو دو
 آویزونم شد.

ش چند شید تا از  و. حرکت یهوییش بیرون اومدم. برگه ها رو ثانیه اي طول ک
روي زمین انداختم. دسددتام رو که شددم و ول دورم افتاده بودن، دورش حلقه 
کردم. در اتاق رو بستم و از زمین جداش کردم. تو اون تاریکي، قیافش رو نمي 

سرم مي  شت هوش از  شماش، دا . چند پرونددیدم ولي حرارت تنش و برق چ
 عطر تنش رو بلعیدم. بوي توت فرنگي مي داد. تا نفس عمیق کشیدم.
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تر ب*غ*لش کردم. لرزش بازوهاش رو راحت حس مي کردم. خودمم  محکم
داشتم مي لرزیدم. هیچ فکر نمي کردم دوري ازش اینقدر سخت باشه. زودتر 

 از من به حرف اومد.
 علي!-

سرتاپا دوباره شد. بوي دلتنگي مي داد  شو بو کردم. نظرم عوض  ود ي وجموها
 لرزونش. دلم گرفت. مسبب همه ي این دلتنگیا من بودم؛ فقط من.

 کردم. حس کردم سیب گلوم از همیشه برجسته تر شده. بلض
شوندمش تو ب*غ*لم. رو به روم. پاهاش رو دور کمرم  روي ستم. ن ش تختش ن

یدم.  فت. گردنش رو ب*و*سدد قه کرد و محکم تر گردنم رو ب*غ*ل گر حل
ي لبام رو کنار زد. تازه از شددو. در اومدم. زبونم رو با داغي پوسددتش، سددرد

 زحمت تو دهن خشکم چرخوندم.
 سوم مورچه ي من!-
 بلض خندید و گفت: با
 سوم شوهري!-
 حرص خندیدم. با
 ِا! راس میگیا! کم کم داشت یادم مي رفت زن گرفتم.-

به تاریکي عادت کرده بود. حاال مي تونستم پوست مهتابیش رو واضح  چشمام
 تر ببینم. چشماشو بست و گفت:

 طعنه زدي؟-
 به خودم چسبوندمش. سرش رو گذاشتم روي سینم و گفتم: محکم
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کاري نکن حرف نزنما! دلتنگیامو مي ذاري پاي طعنه؟ هددددوم؟ این رسمشه -
 ساغر؟

 میرم ،آرزوي دیدنت رو ... دلم پوسید علي. گفتم مي-
شتم رو  از ستم رو گذا شیدمش بیرون. اخمام توي هم رفته بودن. د ب*غ*لم ک

 لبش و گفتم:
 هي هي! قرار نشد مزخرف بگیا! من اینجام، پیشت. مهم اآلنه.-

ست سرش رو  خوا شت گردنش و  ستادم پ ستم رو فر شتم. د چیزي بگه که نذا
رتش. زل زدم تو چشماي مشتاقش. لبم کشیدم جلو. سرم رو بردم نزدیک صو

ضربان قلبم باال رفت. طعم و عطر توت فرنگي، بیني و  شتم رو لباش.  رو گذا
 ینازبونم رو نوازش کرد. چسددبندگي لباش، طعم میوه ي مورد عوقه ي من؛ ا

ست. دلم نمي  شو ب شما شو. چ یعني ر  زده. تاریک بود. ندیده بودم رنگ لبا
سته هم ست با پلکاي ب ست آزادم خوا شید تو موهام. د ستش رو ک راهیم کنه. د

 رو فشار دادم روي پهلوش. چشماشو باز کرد. چشمامو بازتر کردم.
ست ولي نگاهش، حس مي کردم رنگ و بوي  فهمید شو نب شما منظورم رو. چ

که شددرم تو  گاهش. از این لت ن حا مد از این  لت داره. خوشددم مي او جا خ
 برخورداش موج مي زد.

بام یدم.  رو از ل گام کرد. نفس عمیقي کشدد جب ن با تع روي لبش برداشددتم. 
 خندیدم و گفتم:

 توت فرنگي دوست دارم.-
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ثانیه طول کشددید تا بفهمه منظورم رو. بعد خندید. یهو چراغ وسددط اتاق  چند
 روشن شد. نگاهم رو دوختم به سقا. ساغر ریز گفت:

 اللهم صم علي ...-
 رو بردم نزدیک و گفتم: سرم

 صلوات رو بذار واسه بعد.-
ملیح و قشددنگ. دور و بر لبش، صددورتي شددده بود. حتم داشددتم لباي  خندید؛

شیدم  سمت خودم، زبونم رو ک شیدم  ساغر رو ک ست کمي ندارن!  خودمم د
 دور لبش و گفتم:

 نامردا ر  مي سازن یا آبنبات؟-
 صدا خندید و گفت: بي
 ر م رو بدم بخوریش؟-

 ال و گفتم:دادم با ابروهامو
 از رو لب تو خوردن مزه میده!-

هاش در جا گم انداختن. سددریع از تو ب*غ*لم بلند شددد. دسددتش رو  گونه
 گرفتم.

 کجا میري؟-
 نگاه خجالتي گفت: با
 در رو قفم کنم!-
 شیطنت ابرومو دادم باال و گفتم: با
 پس چراغم خاموش کن بي زحمت.-

**** 
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 یک بند غر مي زد. سر و ته همه ي حرفاش هم یه مفهوم داشت. ماهرخ
 مراقب بچه باش!-
سدداغر تمام مدت، خیره شددده بود به دهن ماهرخ و منتظر خبري از علي بود  و

 ولي دریغ ازیک کلمه.
 علي خوبه؟-
 خوبه. دکتر گفت ضریب هوشیاري داره میاد باال!-

سدداغر برق زدن ولي از دیدن هول و وال و اسددترس ماهرخ، ترس به  چشددماي
دلش چنگ زد. دست ماهرخ رو که مي رفت دستماالي مچاله شده رو از زمین 

 برداره، تو دست گرفت و گفت:
 طوري شده؟ آروم نیستي.-

 لبخند دلگرم کننده اي زد و گفت: ماهرخ
 داشت کني.اي بابا! تو هم که منتظري از رفتار من بد بر-

 با زحمت آب دهنش رو قورت داد. با استرس آشکاري گفت: ساغر
 بگو چي شده؟-

 هوفي کرد و گفت: ماهرخ
 بابات اصرار داره برگردي خونه، همین!-

 نفس راحتي کشید و گفت: ساغر
 همین؟ مطمئن؟-

 تو دستاي ماهرخ فشرده شد. دستش،
 همین!-
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شلول تمیز کردن خونه  بعد ست گرفت و م ستمالي به د از این حرف، ماهرخ د
 شد و ساغر رو با خاطرات علي، تنها گذاشت.

**** 
اون شب چطوري بود، نیازي به نوشتن نداره. لحظه لحظش تو ذهنم مي  اینکه

 مونه. جزو خاطراتیه که حتي اگه بخوام نمي تونم فراموشش کنم.
که پر بود از آغوش و ب*و*سه. یه شب پر از عطر دلتنگي و توت فرنگي.  شبي

یه شب از عشق بازیایي که عشق رو به معراج بودن رسوند. یه شب که به چیدن 
 تمشک، از لباي ساغر گذشت. قشنگ، آروم، بدون ذره اي عذاب وجدان!

تم دونسیکي دو ساعتي که اونجا بودم رو به ب*و*سیدنش گذروندم. مي  تمام
کمتر پیش میاد همچین فرصتي، پس براي تمام لحظه هاي دوریمون ب*و*سه 

 ذخیره کردم.
ساغر:  به شتي زبون مي زدي »قول  شکي مي زنه، مي فهمن دا فردا تمام لبم خ

 «به لبم!
 من فقط به شیطنتاش مي خندیدم و با اشتیاق بیشتري مي ب*و*سیدمش. و

برگردم. در مقابم وسوسم براي اونجا  یک شب بود که تصمیم گرفتم حدوداي
خوابیدن مقاومت کردم. خوشددم نمي اومد شدددب رو خونه ي پدر زن گرامي 
بگذرونم. ساغر رو از خودم جدا کردم و همین جور که زل مي زدم تو چشماي 

 براقش گفتم:
 من برم خانومي؟-

 گفت: سریع
 کجا؟-
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 و گفتم: خندیدم
 تموم شن!خونه دیگه! مي ترسم لباي شما -

 کرد و گفت: اخم
 نمي موني؟-
 ب*و*سه ي کوچیک به لبش زدم و گفتم: یه
 دلم مي خواد بمونم ولي دوس ندارم باز به اعتماد بابات ...-
 ب*غ*لم بیرون اومد و با تلخي گفت: از
 آهان بله!-

 سمت خودم و الله ي گوشش رو ب*و*سیدم و گفتم: کشیدمش
صبح تو ب*غ*لم - شب رو اینجا اتراق کنم و تا خود  فکر کردي من بدم میاد 

 نگهت دارم؟ هوم؟
 اگه بدت نمیاد بمون!-

 توشم رو براي بي صدا خندیدن به کار گرفتم و گفتم: تمام
 خوشت اومده ها!-

 رو کوبید تو سینم و گفت: مشتش
 خیلي بدي!-

 ب*و*سیدمشون گفتم:رو گرفتم و همین طور که مي  دستاش
به این دیداراي قایمکیمون، تو خونتون عادت - بذار یه وقت دیگه. بذار یکم 

 کنم. اآلن اصو حس خوبي براي موندن ندارم!باشه خانومي؟
 ناراحتي نگام کرد و گفت: با
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 باشه!-
 بینیش رو ب*و*سیدم و روي تخت نشوندمش و گفتم: روي

 لبات خشکي زدن یه خبر بده!-
 به بینیش انداخت و گفت: چیني

 وا! واسه چي؟-
 صدا خندیدم و گفتم: بي
 مي خوام به خودم و عرضم مطمئن شم!-

 جیغ آرومي کشید و محکم زد به بازوم. ساغر
 علي!-

 رو ب*و*سیدم و سویي شرتم رو برداشتم و گفتم: موهاش
 جان علي؟ دیر وقته، من برم خونه فردا باید برم سر کوس!-

سادم، سرش رو با آرامش  وای ستاش رو دورم حلقه کرد و  ساد. د رو به روم وای
 چسبوند به سینم و گفت:

 بري دلم واست تنگ میشه!-
 رو ب*و*سیدم. به خودم فشردمش و گفتم: سرش

 منم دلتنگ میشم ولي، باید تحمم کنیم! ما قراره دو تایي حلش کنیم!-
. روي پنچه ي پاش بلند شد. سرم رو خم کردم و بعد از یه ب*و*سه ي خندید

سرعت از حیاط بیرون  صدا از در بالکن بیرون رفتم و با حداکثر  طوالني، بي 
 زدم! اگه باباي ساغر مچم رو مي گرفت، خونم حول مي شد.

ساغر  حدوداي ساعت هفت مي رفتم بیرون. به  سیدم خونه. باید  دو بود که ر
 دادم که رسیدم خونه. سریع پیام فرستاد.پیام 
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 «خوب بخوابي عشقم!  »
 :نوشتم

 «بدون تو، خواب زهرمارم میشه!  »
 نیشخند فرستاد و بعد گفت: عومت

 «تقصیر خودته!  »
 خنده واسش فرستادم و گفتم: شکلک

 «بخواب شیطونک! شبت خوش.  »
 یه اسمایم ب*و*س گذاشتم. نوشت: آخرشم

 «هم خوش! ب*و*س.  شب تو »
 گوشي رو روي هفت کو. کردم و گوشي رو زیر بالشم گذاشتم. آالرم
در آوردن لباسدداي بیرونم، توي رخت خوابم ولو شدددم. لباسددام رو در  بدون

 نیاوردم تا فردا قرار نباشه به خاطر حاضر شدن زودتر بیدار شم.
ند آورد ر فکر باش، لبخ به سددداغر و طعم توت فرنگي ل یالکردن  با خ  و لبم. 

 راحت چشمامو بستم و بعد از تقریبا شصت شب، بدون دلتنگي خوابیدم.
 با زنگ آالرم بیدار شدم. شش تا پیام از ساغر بود. صبحش

 «من خوابم نمیبره!  »
 «نامرد، رفتي خوابیدي؟  »
واي، علي! این نقاشددیا رو تو آوردي؟ الهي من قربونت برم! الهي من فدات  »

 «بشم، دستت درد نکنه! ذوق مر  شدما! 
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دیدن پیامش چشددمام برق زد. با خنده، همین جور که خمیازه مي کشددیدم،  از
 بعدیا رو باز کردم.

ان جواي علي! خا. بر سرم، من یادم رفت یه چیزي بیارم بخوري. اینقدر هی »
زده شده بودم که یادم رفت پذیرایي کنم. زن بدي هستم نه؟ به خدا خونه داریم 
به ها! فقط مخم یه کم تاب داره، اونم وقتي تو رو مي بینه دیگه پیچ پیچي  خو

 «میشه! 
غش خندیدم! شیطنتاش تازه و نو بودن! از ساغر همش آرامش و وقار دیده  غش

 سندیدم، بوي صمیمیت مي داد.بودم! این پیامکاش رو بدجوري مي پ
واي علي! مي بخشددي همسددري بي حواسددت رو؟ تقصددیر خودته که یهو پا  »

 «میشي میاي! یادم رفت سوغاتیاتو بهت بدم. 
 ام اس آخرشم این بود. اس

شکي بزنن من  » صیر توئه! اآلن خ سره بد تق سوزن. پ واي علي، لبام دارن مي 
 «چیکار کنم؟ 

خوندم. آخریشو ساعت پنج فرستاده بود. دلم گرفت. اون  ام اساشو، ده بار اس
بیدار مونده بود و من راحت خوابیده بودم. خواسددتم بهش زنگ بزنم که یهو 

 یادم اومد، خوابه. براي همین به تقلید از خودش نوشتم.
واي مورچه، صددبحت بخیر. واي مورچه، از شدداهکارات نگو، ه*و*س مي  »

، جدا لبات خشددکي زدن؟ ِاي جان! ذوق مر  کنم طوقت بدم. واي مورچه
 «شدیم اول صبحي! 
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با حداکثر سددرعت، یعني  با یازده و  با خط  لب خندون از خونه زدم بیرون. 
شته بود که رسیدم. وارد  شت گذ سه رفتم. یه دقیقه از ه همون بدو بدو، تا موس
 کوس شدم و گوشیم رو سایلنت کردم. سر کوس جاي اس ام اس بازي نبود.

ست یه  تا ساعت یازده بود. بچه ها درخوا نه و نیم یه کله درس دادم. کوس تا 
شیم  ستم و گو ش شت میزم ن سته پ ستراحت کردن، منم از خدا خوا چند دقیقه ا
رو در آوردم. از سدداغر پیامي نداشددتم، مطمئنا خواب بود. براش یه بیت شددعر 

 نوشتم تا وقتي بیدار شد بخونه.
 اندر دل من بدین عیاني که تویي »

 دیده من بدین نهاني که تویي وز
 ترا وصا نداند کردن وصاف

 «خود به صفات خود چناني که تویي  تو
سه بود، بعد از اونم، از  از س ساي مو شب کو شت  صبح، تا ه شت  ساعت ه

هشت و نیم تا ده، یه کوس خصوصي واسه پسر یکي از آشناهاي خانوم قوام 
 .آبادي

سه، تو آزموناي جامع، باال رفته بود،  از ضي بچه هاي موس وقتي که درصد ریا
طرفدار واسه کوسام زیاد شده بود. بیشترشونم بچه هاي سال سومي بودن که 
یت کنن و همین طور از  مي خواسددتن براي امتحان نهایي خودشددون رو تقو

 پیش.تابستون، مرور درساي پایه رو شرون کنن و پیش خوان درساي 

http://www.roman4u.ir/


 487 به رنگ آبانحریری 

تماما پر بود. وقتي مي رسددیدم خونه، نزدیکاي یازده شددب بود. به معني  وقتم
ساغر. البته  ستفاده مي کردم براي دیدن  واقعي جنازه بودم ولي از هر موقعیتي ا

 اگر اونم مي تونست منو ببینه.
از شونزده فروردین تا بیست و شش فروردین، دختر یکي از اقوامشون، به  مثو

اومده بود خونشون. مثم اینکه مامان زهرا، مریض بود و آورده بودنش  اسم زهرا
تهران براي درمان. زهرا هم براي اینکه تنها نباشه، خونه ي ساغر اینا مونده بود. 

دا مي خوابید و این یعني ورود اکی طیا مثو بعدي شبا، باباش مي رفت رو حیا
 ممنون!

غر بگه اوضان یه ذره اوکیه، تا من بدو با همه ي این خستگیا، کافي بود سا ولي
بدو خودم رو برسونم به خونشون و با کلیدي که در اختیارم گذاشته بودن در رو 
شت ولي  سترس زیاد دا ساغرم. با اینکه اینجور موقاتا ا باز کنم و بپرم تو اتاق 
ساُن حریص علي ما منع رو  شتم معني االن ست. تازه دا ش بدجوري به دل مي ن

 دم!مي فهمی
سوغاتیایي رو که واسم خریده بود، با کلي خنده و شیطنت، تحویلم داد.  ساغر

شتا  شکي و رنگ لي، هفت ه شلوار جین، م سورمه اي. دو تا  شرت  سویي  یه 
 تي شرت، یه عالمه جوراب و لباس زیر. عطر،ادکلن، یه پیراهن مردونه.

 زدم و گفتم: سوتي
 چه کردي! چه خبره بابا؟!-

 فت:و گ خندید
ید - یدم. ببخشدد یه چیزي مي خر یدم  نگ مي شدددد واسدددت مي پر تا دلم ت

 دیگه،سعي کردم چیزایي باشه که بپسندي ولي دیگه ...
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 رو گذاشتم رو لبش و گفتم: دستم
 عالین همشون! مگه میشه چیزي رو تو انتخاب کني و بد باشه؟-

 و گفت: خندید
 تو از انتخاب من تعریا نکني کي تعریا کنه؟-

 و گفتم: خندیدم
 منظور؟-

 زد به بازوم و گفت: مشتي
شتر از همه از انتخاب من - سندیدم! تو باید بی سوخته رو پ سیا خب من توي 

 راضي باشي!
گرفتمش و دسددتم رو بردم سددمت پهلوش و قلقلکش دادم. غش غش  محکم

 خندید.
 به من میگي سیاسوخته ضعیفه؟-

 که مي خندید گفت: همینطور
 ِا! َن ... لي. غلط کردم.نکن. -

شده بود رو زمین و دور خودش مي چرخید. بي خیال قلقلک دادن شدم و  ولو
 از رو زمین بلندش کردم و نشوندمش تو ب*غ*لم و گفتم:

 جدا من سیاسوختم؟-
رو رسوند به گردنبند ساغر تو گردنم و همین طور که داشت با زنجیرش  دستش

 بازي مي کرد گفت:
 بابا! شوخي مي کنم!نه -
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 .ب*و*سیدمش
ست - مي دوني، قبو فکر نمي کردم سدیاهم، ولي از وقتي به اختوف رنگ پو

 تو و خودم دقت مي کنم، مي بینم به! من یه آفریقایي بودم و خودم خبر نداشتم!
 رو ب*و*سید و گفت: گونم

 ي جذابنه نه! تو خیلیم خوبي. مرد باید سددبزه باشدده. مرداي سددفید، به جا-
 بودن دلبرن!

 دادم باال و گفتم: ابروهامو
 یا باب الحوائج! از اون حرفا بودا!-

 و گفت: خندید
 خو باید یه چي بگم اعتماد به نفست تدعیا نشه!-

 رو گاز زدم و پهلوش رو فشار دادم. گردنش
 شیطون شدیا! بلبم زبوني نمي کردي قبو!-

 ید رو شونم و گفت:رو ماسا  داد و با اخم، کوب گردنش
 وحشي شدیا! قبو گاز نمي گرفتي!-

به در  همدیگه رو نگاه کردیم و بعد بلند زدیم زیر خنده. همون موقع تقه اي 
 خورد. صداي ماهرخ اومد.

 بچه ها فرامرز تا ده دقیقه دیگه میاد!-
 ساغر رو از ب*غ*لم جدا کردم و گفتم: سریع

 اوه اوه! صاحبش اومد!-
 بلند وایساد و گفت: ساغر

 صاحب من تویي!-
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 به روش وایسادم. لباش رو ب*و*سیدم و گفتم: رو
 صاحب تو آره ولي صاحب این خونه نه! من برم؟-

 کرده گفت: اخم
 نمي موني؟-

 به هم ریختش رو مرتب کردم و گفتم: ابروي
 !نه دیگه، میرم. تو هم یه فکري واسه این ابروت بکن زیادي کلفت شده-

چشماشو ب*و*سیدم و از اتاق رفتم بیرون. دنبالم دوید و سوغاتیا رو داد  روي
 دستم و گفت:

 داشت اینا رو یادت مي رفت.-
 و گفتم: خندیدم

 دستت درد نکنه خانومي!-
 و از خونه زدم بیرون. ب*و*سیدمش

لحظه هاي با هم بودنمون، پر بود از خنده و حرفاي قشددنگ و ب*و*سدده  تمام
بابت روزاي بعدي و آینده ي  ولي بعدش مي شدددد کلي دلتنگي و دل نگراني 

شتیم با  صد ندا سید! هیچ کدوممون ق پیش رومون که زیادي تیره به نظر مي ر
 حرفاي آزار دهنده، با هم بودنمون رو زهر دل همدیگه کنیم.

یه شددب که رفتم پیشددش، مثم همیشدده نبود. یه غم بزر  تو چشددماش  ولي،
سته بود.  ش سمت ن شیدمش  شون مي داد گریه کرده. کوفه ک قرمزي پلکاش ن

 خودم و گفتم:
 نبینم پلکاي قرمزتو.-
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 صداي گرفته گفت: با
 خوبم!-

 رو ب*و*سیدم و گفتم: پیشونیش
 مطمئني؟-

 کشید و گفت: آهي
 بي خیال. من برم یه چي بیارم بخوري.-

با ظر قبم تاق بیرون رفت.  قااز اینکه حرفي بزنم از ا ل ف شددیریني و آب پرت
 برگشت. لیوان آب پرتقال رو داد دستم و گفت:

 بخور.-
رو گرفتم و روي زمین گذاشددتم. دسددتش رو کشددیدم و نشددوندمش تو  لیوان

 ب*غ*لم و گفتم:
 آب پرتقال رو بعدا مي خورم. اآلن بگو چي شده؟-

 رو چسبوند به گردنم و گفت: سرش
 امروز عمو اومده بود این جا.-

 کرد. یشونیش رو ب*و*سیدم و گفتم: سکوت
 خب؟-
 تلخي کشید و گفت: آه
حرفاي عجیبي مي زد. به بابا مي گفت مهریه رو بذاره اجرا، تقاضدداي طوق -

 کنه و ...
شون جرئت مي دادن به  فکم ضي بود، چطور به خود ساغر که را شد.  منقبض 

 م:یه همچین چیزایي فکر کنن؟ با دندوناي فشرده شده گفت
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 بابات چي گفت؟-
 سکوت کرد.-

 دستم رو دور کمرش بیشتر کردم و گفتم: فشار
 تا تو نخواي، نمي تونن کاري بکنن!-

 رو پر صدا بیرون داد و گفت: نفسش
 خیلي پستن، خیلي!-

 کردم خونسرد باشم. ساغر رو باید دلداري مي دادم. سعي
 این گریه داشت خانومم؟-

 گشاد کرد و گفت: چشماشو
 گریه نداشت علي؟ نداشت؟-

 و روي چشماشو ب*و*سیدم و گفتم: خندیدم
 نه! مسلمه کاري از دستشون برنمیاد! به دلت بد راه نده خانومي!-

 کرد و گفت" هوفي
 گرم شد آب پرتقالت!-

 رو برداشتم و گفتم: لیوانم
 دیگه نبینم به خاطر چیزاي مزخرف گریه کنیا!-
 باشه!-
 دلتنگي گفتم: با
 بابات خونه نیستن؟-
 نه! امشبم نمیاد!-
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کردم. فردا جمعه بود. باباشددم که خونه نبود. لبخند اومد رو لبم. ولي،  فکري
 ساغرم مهم بود دیگه، باید راضي مي بود.

 ساغري؟-
شت ستش بازي مي کرد. قیافم رو مظلوم گرفتم و یه ذره از آب  دا شتاي د با انگ

 پرتقالم رو مزه مزه کردم و گفتم:
 من امشب بمونم؟ -

 رو سریع باال آورد. با لحن نامطمئني گفت: سرش
 چي؟-

شدنش نخندم. با زحمت خنده رو کنترل کردم  لبم رو گاز گرفتم تا به این هول 
 و گفتم:

 چرا اجازه مي گیرم؟ مي خوام امشب بمونم، حرفیه؟اصو من -
 دهنش رو قورت داد و با ترس گفت: آب

 قدمت روي چشم ولي ...-
 رو کشید رو لبش و گفت: زبونش

 چي شد یهویي، تصمیم گرفتي بموني؟-
ست. با این حال به روي خودم نیاوردم  حس شحال نی کردم از موندنم زیاد خو

 و گفتم:
 پیش خانومم بمونم! دلم مي خواد-

 و گفت: خندید
 بمون ولي عجیبه ها! قبو نمي موندیا!-

 و گفتم: خندیدم



wWw.Roman4u.iR  494 

 

 خب، قبو بابات خونه بودن!-
 خندیدم و ادامه دادم: بلندتر

 تازه! شب جمعه هم نبود.-
 جا صورتش صورتي شد! یه تیکه شیریني بردم سمت دهنش و گفتم: در
 ني!مدیوني اگه فکراي بد بد بک-

 رو خورد و گفت: شیریني
 درباره ي تو؟ عمدددرا!-

 شیرینیاي دور لبش رو تمیز کردم و گفتم: خرده
 آفرین دختر خوب!-

 داد باال و گفت: ابروهاشو
 ولي، ضایع میشي علي!-

 نگاش کردم. خندید و کله اش رو آورد تو گوشم و آروم گفت: متعجب
 نمیشه عزیزم!-
روي خنده هاش حدس زدم شوخي مي کنه! لپش رو ب*و*سیدم و با خنده  از

 گفتم:
 کار نشد نداره خانوم!-

 کوبید به بازوم و گفت: محکم
 خیلي بدي! خیلیا! نه کم، خیدددددلي!-

 خندیدم و گفتم: خودمم
 مي دونم!-
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سرما بچه شنهاد دادن یه ملازه اي چیزي راه بندازم ولي ملازه زدن،  یه مي ها پی
ست که من هیچ کدومش  ست، ذوق و ابتکار مي خوا ست، مکان مي خوا خوا

 رو نداشتم.
صندوق  آخرین ست. گفت مي تونم پولم رو بذارم تو  ش سجاد به دلم ن ایده ي 

شرون کنم به دادن  صله هم  سال، دو برابر پول رو وام بگیرم و بوفا و بعد از یه 
ارم بیرون و یه مدت بعدش، قسددطاش؛ ولي اصددم پول و وام رو از حسدداب نی

باز وام بگیرم. هر چند زیاد دل چسدددب نبود  حداقم از  ولي،روي این پولمم 
راکد موندن وام ازدواج و پس اندازم جلوگیري مي کرد. تا بعدشددم خدا بزر  
بود. پول رو ریختم به حساب و به امید وامي که روي موجودیم قرار بود بگیرم، 

 کلي برنامه ریزي کردم.
طرفي هر چي به کنکور نزدیک مي شدیم، فشردگي کوساي موسسه بیشتر  زا

مي شددد. چند تایي هم از بچه ها مي خواسددتن رو بعدددي مباحي بیشددتر کار 
ساعت  شب تا  شتن. این بود که رسما هر  صوصي دا ضاي کوس خ کنن و تقا
یازده، کوس داشتم و همین باعي مي شد کمتر ساغر رو ببینم. ساغر که رسما 
یه زنداني تمام و کمال بود. باباش اجازه ي بیرون رفتن، حتي با ماهرخ رو ازش 
گرفته بود. یه راننده هم براشون استخدام کرده بود که دست کمي از بادیگارد و 
نگهبان نداشددت. این جوري بود که کمتر سدداغر رو مي دیدم. آخر شددبا، وقتي 

بهم انر ي مي داد ولي حس خستگي تمام توانم رو گرفته بود، هر چند دیدنش 
تلخ بعد از دیدنش، حس عذاب وجداني که بعش داشددتم، غصدده خوردن به 
خاطر بي عرضددگیم و ناراحتي براي وضددعیتمون، باعي مي شددد زیاد تمایلي 
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براي دیدنش نداشددته باشددم. وقتي مي بینمش که دلتنگه و من هیچ کاري از 
 متنفر شم. مدستم برنمیاد، باعي میشه بیشتر از قبم از خود

ست که  اآلن ست که ندیدمش. یه هفته  ست یه هفته  سم، در که دارم مي نوی
فقط صداش رو پاي تلفن شنیدم. یه هفته ست که دلم مي خواد گریه کنم ولي 

 صبوري مي کنم.
رو تقریبا بیکار بودم. براي همین بعد از مدت ها یه سددر و سدداموني به  امروز

سایم و کتاب دفترام دادم. با سر برم پیش  و ستم یه  صله دوش گرفتم و خوا حو
ساغر که زنگ زد و گفت دارن میرن لواسون. منم به روي خودم نیاوردم که مي 

 ردم.اکتفا ک. « باشخوش بگذره، مراقب خودت »خوام بیام دیدنت. به گفتن: 
لواسونه. منم این جا تو اتاق نشستم و دارم مي نویسم. خستم؛ هم از نظر  اآلن

روحي، هم جسددمي. دلم یه سدداعت بي خیالي مي خواد. یه سدداعت آرامش، 
بدون ذره اي فکر و خیال. یه سدداعت بدون دغدغه که من باشددم و سدداغر، زیر 

 آسمون بدون ابر بهار، با دوتا لیوان آب پرتقال!
 افتني ایه! چقدر دوره، چقدر!آرزوي دست نی چه

**** 
آهي کشید و زل زد به ماهرخ که با بسته هاي خرید، رو به روش وایساده  ساغر

 بود.
 کي رفتي خرید؟-

 ابروهاشو باال داد و گفت: ماهرخ
 مي خواي بگي نفهمیدي؟-
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به پلک زدن اکتفا کرد. ماهرخ همین طور که بسددته هاي خرید رو به  سددداغر
 رف آشپزخونه مي برد گفت:ط
 شام که نخوردي، صبحونم که نخوردي. من چي بگم به تو آخه؟-
 شام خوردم.-
 چي؟ یه تیکه کباب! غذاي درست و اصولي و ر یمي نخوردي دیگه!-

پوفي کرد. حریا ماهرخ نمي شدددد. حریا ماهرخ و زورگویي هاي  سددداغر
سون.  سفر لوا شید به اون  سته ذهنش پر ک ست. ناخوا شو ب شما سوزانش! چ دل

 سفري که هر چند آزار دهنده بود ولي، حمایت فرامرز رو در پي داشت.
تلخي کشددید. از به یاد آوري اون روز، یه عالمه حس خوب و بد تو رگاش  آه

یدا کردن. هیچ وقت از ویوي لواسون و مهمونیایي که توش برگزار مي جریان پ
 شدن خوشش نمي اومد. مهمونیایي که رنگ تجمم داشتن و فخر فروشي.

بار به غیر خانواده ي عمو که همیشدده پاي ثابت مهمونیاي این ویو بودن،  این
سعي کرده بود  ساغر  شتن.  دور دا کمتر خانواه ي آقاي فکور و مویري هم ح

تو جمع حاضر شه ولي شدني نبود. مخصوصا وقتي شهره، دختر عموي دهن 
ساغر رو به خانوم فکور داده ب ور و خانوم فک ودلقش، با طعنه و کنایه خبر عقد 

با سرعت نور خبر رو به گوش تک تک اعداي حاضر رسونده بود و بعد، سیم 
 سواالتي بود که به طرفش روون شده بودن.

 چرا بي خبر؟-
 یهویي؟-
 مگه ساغر جون و اشکان جان نامزد نبودن؟-
 پسر خوبیه؟-
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 چیکارس؟-
 خونشون کجاست؟-
 تحصیوتش چیه؟-
 دوست بودین با هم؟-
 ساغر جون مراقب باش تو دوران عقد یه وقت ...-
 کي عروسي مي گیرید؟-
 پس آقا داماد کجان؟-
سدداغر جواب همه سددواال رو با لبخند سدداختگي داده بود. هر چند از جواب  و

دادن به خیلي از سددواال خودداري کرده بود ولي دیدن نگاه پر طعنه ي شددهره و 
لبخند تمسددخر آمیز زن عموش و سددر تکون دادن اشددکان از روي افسددوس و 

 سیبیم جویدن فرامرز، اعصاب براش نذاشته بودن.
ب مویري، دوسددت صددمیمي و چندین و چند سدداله ي خش دار جنا صددداي

 پدرش، هنوز تو گوشش مي چرخید.
 توقع یه مراسم پرشکوه داشتیم براي تک دخترت، فرامرز!-
 لحن پر تمسخر اشکان: و
 انگار آقاي داماد، توانایي یه مراسم کوچیک رو هم نداشت!-

اغ شددده و هجوم آوردن خون رو به صددورتش حس مي کرد. گوش هاي د هنوز
 نفس هایي که به زحمت، سعي مي کرد از عصبي بودنشون کم کنه.

 خود من خواستم مختصر باشه!-
 خندیده بود. شهره
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 آخي! چه هواي جیبشو هم داره.-
قبم از اینکه سددداغر بتونه جواب طعنه هاي شددهره رو بده، فرامرز به حرف  و

 اومده بود.
ید ف- با باالخره  چه معني داره این نظر خود من بود.  نگ سدددازي بشددده.  ره

مراسددماي پر خرج و هزینه گرفتن؟ همتون هم مي دونید که مراسددم عقد با 
خانواده ي عروسدده ولي ... علي پسددر فهمیده ایه. با سدداغر تصددمیم گرفتن یه 

 مراسم کوچیک بگیرن، تا بعد.
با  خانواده ته دل و بقیه  ي عمو پوزخند زده بودن. ماهرخ و سددداغر لبخند از 

 تعجب به جمع خیره شده بودن.
 ادامه داده بود: فرامرز

تک دخترم رو دسددت بد کسددي نسددپردم. پسددر با جربزه ایه! از جمله برترین -
معلماي ریاضددي کنکوره. با اینکه سددني نداره ولي خود سدداخته سددت. قراره 

 عروسیشونم گذاشتیم براي وقتي که یکم شرایط بهتر بشه.
از شنیدن حرفاي فرامرز، لبخند زده بود و با تشکر به پدرش چشم دوخته  ساغر

 بود ولي فرامرز حتي نیم نگاهي هم به ساغر ننداخته بود.
همین حرفا براي سدداغر کافي بود. هر چند به منظور ظاهر سددازي بیان  ولي،

شو  شدده بودن ولي دلش رو گرم مي کردن. اینکه پدرش، با همه ي تلخیا، هوا
فت دار نه این یعني، الکي گ هاي علي هم مي دو یت  باره ي موفق ه، حتي در

 دختري به اسم ساغر ندارم.
 ته دل آرزو کرده بود برسه روزي که دل فرامرز با علي صاف شه. از

**** 
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ستم ساغر. از بس دلم براش تنگ  بی شد برم دیدن  سمت  شت باالخره ق اردیبه
ه مي رسیدم که نفس نمي تونم بکشم. اهم شده بود، کم کم داشتم به این نتیج

شد بدونش یه روز  این مزخرف بافیا و حرفاي ده من یه غاز نبودم. نمیگم نمي 
ود من جهت داده ب گينفس کشید، یا دست و دلم به کار نمیره، نه، ساغر به زند

و باعي شده بود با انگیزه ي بیشتري کار کنم؛ ولي کم کم داشتم به حدي مي 
خأل محض بود. این تنگي نفسدددام، این کم آوردن هوا، به خاطر رسددیدم که 

بلدددي بود که راه گلوم رو سددد کرده بود. دلتنگ بودم؛ این قدر که حس مي 
م . قلبم کم میاره. یه جورایي، شار هکردم اگه نرم و نبینمش، سیب گلوم مي ترک

ش، ر تنتموم شد بود. من شده بودم ماشین شار ي اي که با دیدن ساغر، با عط
شت. دلي که تازگیا  شار ي اي که دل دا شین  شدم. ما شار  مي  برق نگاهش، 

 خیلي تنگ مي شد.
شتم، در حیاط رو  از شته بود که رسیدم در خونشون. با کلیدي که دا دوازده گذ

باز کردم. به سدداغرم خبر نداده بودم که میرم پیشددش! یه جورایي قصددد داشددتم 
 سوررایزش کنم.

س صداي شنیدم. یه نگاه به دور و بر انداختم. با خرچ خرچ  نگارو زیر پام مي 
این که تاریکي غوغا مي کرد ولي مشددخص بود کسددي رو تخت نخوابیده! پس 

 با خیال راحت، به خاطر عدم حدور پدر زن گرامي، به سمت بالکن رفتم.
شدم خوابه. خودش برام پیام  از ساغر، مطمئن  دیدن خاموش بودن چراغ اتاق 

 ده بود:فرستا
 مي خوام بخوابم.-
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آرومي در اتاقش رو باز کردم و کفشددامو در آوردم و تو اتاق گذاشددتمشددون.  با
ظلمات مطلق بود. با آرومي در رو بسددتم. نگاهي انداختم به سددداغر که زیر 

 پتوش مچاله شده بود. قلبم تازه به خاطر آورد باید بتپه.
ه داشدددت رفتم و قفلش کردم. بعد طرف در دیگه ي اتاقش که به پذیرایي را به

 برگشتم سمت تخت ساغر.
اومد رو لبم. لبه ي تخت نشستم. خواستم دستم رو به طرف پتوش ببرم  لبخند

و کنارش بزنم که چشمم خورد به لیوان آب و بسته ي مسکني که روي پاتختي 
 بود.

 مسکن خورده بود؟ چرا؟ ساغر
شم بي دلیم نبود.  یهو شده بود؟ این زود خوابیدن ملزم به کار افتاد. یعني چي 

سدداغر هیچ وقت سدداعت یازده نمي خوابید. دسددتم رو بردم سددمت پتوش. با 
سرم  صورتم قرار گرفت.  صورت رنگ پریدش جلوي  نگراني پتو رو کنار زدم. 

 رو نزدیک بردم و صورت سردش رو ب*و*سیدم.
ست دوباره خورد. الي پلکا تکوني شو باز کرد و نگاه گنگي بهم انداخت. خوا

شدن. با دلتنگي زل زدم  شماش از تعجب باز  سرش که یهو چ شه رو  پتو رو بک
 تو چشماي قشنگش.

 علي!-
 رو بردم نزدیک، با دلتنگي ب*و*سیدمش و گفتم: سرم

 جون علي!-
 ب*و*سم رو داد. دستاشو دور گردنم حلقه کرد و نالید: جواب

 اومدي؟ کي-
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 همین اآلن!-
 عمیقي کشید و گفت: نفس

 دلم تنگ شده بود بي معرفت!-
 زدم رو صورتش و گفتم: خیمه

 ببخشید خانومم.-
رو از بالشتش جدا کرد و همین جور که زل بود زده به چشمام، لباش رو  سرش

سرم رو بردم پایین، تا گردنش درد  شتیاق همراهیش کردم.  سبوند به لبم. با ا چ
سه  صورتش رو ب*و* سیدیم.  نگیره. چند دقیقه با دلتنگي همدیگه رو ب*و*

نفس  ومش بارون کردم، با بلض از دلتنگیام گفتم. محکم تو ب*غ*لم فشددرد
کشددیدم؛ عمیِق عمیق. از دلتنگیامون گفتیم. از تلخي این وضددعیت. یهو یاد 
مسددکناي ب*غ*ل تختش افتادم. یکم ازش فاصددله گرفتم. آبا ور رو روشددن 

 کردم و گفتم:
 مسکن خوردي؟-

 زد. پلک
 اوهوم.-

 از صورتش کنار زدم. موهاشو
 بمیرم من. چي شدي؟-
 یکم مکي گفت: با
 داشتم.دل درد -

http://www.roman4u.ir/


 503 به رنگ آبانحریری 

بگم که واسدده دل درد عرق نعنان مي خورن نه مسددکن که، یهو یه جرقه  اومدم
 پرید تو ملزم. محکم ب*غ*لش کردم و گفت:

 اي من بمیرم. بهتري اآلن؟-
 گوشم زمزمه کرد. تو
 تو پیشم باشي خوبم!-

 ب*و*سیدمش و گفتم: محکم
 کنارتم خانومم. مي خواي بریم دکتر؟-

 زد. پلک
 خوبم.نه -

 الله ي گوشش رو ب*و*سیدم. اینبار
 خدا رو شکر.-

صوم تر،  مات شده بود. مع شگم تر  خندید. زیر نور نارنجي چراغ خواب، خو
 خواستني تر. خنده هاشو بلعیدم و گوشه ي لبش رو گاز گرفتم.

 بیدارت کردما!-
 رو محکم گرفت. دستم

 پیشم مي خوابي؟-
 شدم و ب*و*سیدمش. خم

 شنگم. خودم پیشتم.آره ق-
خوشحالي، به گوشه ي تخت خزید تا منم بتونم روي تخت بخوابم. کنارش  با

سرش رو زیر چونم برد و گردنم رو  ستامو دورش حلقه کردم.  شیدم و د دراز ک
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ساي داغش  شیدم. نف سیدم. دو تا نفس عمیق ک شو ب*و* سید. موها ب*و*
 پخش مي شد رو گلوم.

 در قفله؟-
 احت بخواب.آره خانومم. ر-
 دوست دارم.-
 من بیشتر.-

 سریع گفتم: بعد
 خوبي؟ درد نداري؟-
 خوِب خوبم علي.-
ساعت - صبحت بخیر، هم باي باي. من  شبت بخیر، هم  بخواب عزیزم. هم 

 میرم سرکار. 6:30
 بیدار کن قبم رفتن!-
 باشه.-
 بیدارم مي کني؟-
 اینکه مطمئن بودم بیدارش نمي کنم، روي موهاشو ب*و*سیدم و گفتم: با
 آره.-
 قول؟-
 بخواب ساغري. بخواب عسلم.-

 از چند روز، به یه خواب آروم احتیاج مبرم داشتم. بعد
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شمامو شدن،  چ ساغر بدون ذره اي جا به جا  شش بود.  ساعت  که باز کردم، 
ش رو نمي دیدم ولي چند تایي از همون جور تو ب*غ*لم خوابیده بود. صددورت

تار موهاش تو دهنم بود. خندم گرفت. هر چي سدداغر خوب مي خوابید، من 
جاد  با کمترین ای ندم چطور اون شدددب حرکتي نکردم.  وول مي خوردم. مو

 حرکت اضافي، موها رو از دهنم در آوردم و ب*و*سیدمش.
بسددتم و خواسددتم دوباره بخوابم ولي از ترس خواب رفتن و خواب  چشددمامو

 موندن، سریع چشمامو باز کردم.
سته بودم هنوز. یکم با موهاش بازي  دل سخت بود. خودمم خ ساغر  کندن از 

صمیم گرفتم  شش و نیم، ت سیدم. راس  ستم موهاش رو ب*و* کردم. تا مي تون
از زیر سرش کشیدم و از روي از رو تخت بلند شم. با کلي زحمت، دستم رو 

 تخت بلند شدم. دست راستم، بي حِس بي حس بود.
باري تکونش دارم تا یه ذره به مور مور کردن افتاد. همین جور که انگشتاي  چند

دستم رو نرمش مي دادم، به طرف دست شویي اتاقش رفتم. صورتم رو شستم 
 ورتم رو خشددکو با حوله ي صددورتي لطیفش که بوي توت فرنگي مي داد صدد

 کردم.
تخت نشستم. آروم و با مویمت صورتش رو ب*و*سیدم. از کوله پشتیم  کنار

 ورقه ي کاغذي رو برداشتم و براش نوشتم:
 سوم بهونه ي قشنگ من براي زندگي! »

شنگ بهاریت بخیر. دلم نیومد بیدارت کنم خانومم.  خوبي صبح ق خانومي؟ 
کن تا خوب شددي. اگه حالت بد بود این چند روز فقط بخواب و اسددتراحت 

 زنگ بزن میام بریم دکتر.
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 خانومم؟ یه چي بگم؟ ساغري؟
 میرم برات. زود خوب شو. زوِد زوِد زود. دوس ندارم حالت بد باشه! مي

 تا ابد. عاشقتم
 موهاتم خیلي خوشمزن! دیشب چندتاییشون رو به خوردم دادي! راستي،

سوانت را تا ساغري  حاال فکر مي کردم گی ست دارم ولي،  شانه کردن دو براي 
تازگیا به این نتیجه رسددیدم گیسددوانت را براي خوردن هم دوسددت دارم. براي 
دي  دي وقتا، ببین دارم میگم بع سیدن، نوازش کردن و ... بع بوییدن، ب*و*

 «وقتا، براي چنگ زدن! 
 شکلک خنده ي گنده هم کشیدم و آخرش نوشتم: یه
ات، موهات، مماغت، دستاي خوشگلت، انگشتاي ب*و*س رو لبات، چش »

 پات، شکمت، اصو کم وجودت.
 الکتم خیلي قشنگ بود! رنگ

 برم که دیرم شد! من
 «طرف علي تو!  از

رو گذاشددتم کنار بالشددش. یه بار دیگه ب*و*سددیدمش و از اتاق اومدم  نامه
خونه زدم بیرون. مثم دزدا، پاورچین پاورچین، به طرف در خروجي رفتم و از 

 بیرون.
ساغرم دور موندم. بازم  بازم شتم. بازم یه مدت طوالني از  یه مدت طوالني ننو

غرق شدددم تو زندگي کلیشدده ایم. دیگه حتي خیابوناي متنون رو هم نمي بینم. 
سه تا خونه.  س سه و بچه ها. مو س سه. مو س شده از خونه تا مو زندگیم خوصه 
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عدم، روز از نو، روزي از نو. ه به جز این  يمه چیز برام تکرارروز ب شدددده، 
 دلتنگي لعنتي.

پس اندازم هر روز داره پر تر میشدده، من هر روز خالي تر. روحم رو  حسدداب
 دارن میمکن. خسته شدم. خسته ي خسته!

سیر یه عالم  ساغر صفهان خونه ي عمه ي ماهرخ. منم اینجا، ا ست. رفتن ا نی
دلتنگي و بلدم. دارم عصبي میشم. دیگه اون آدم صبور نیستم. کم آوردم. من 

 خیلي زود کم آوردم!
هاي بچه ها نمي تونه آرومم کنه. دلم خوشددده به تماسددداي گه گاهي  دلداري

ش ساغر. تبدیم  سا و زنگاي  شبا بیدارم، با مامان و اس ام ا دم به یه جلد، که 
 این تفاوت که جلد روزا رو مي خوابه ولي من ...

مانم به همین  ما مه. دلم  حال گاهي بهم زنگ مي زنه. نگران  این روزا هر از 
تماسددا خوشدده. عطیه هم گاهي یه دو کلمه اي باهام حرف مي زنه. مونده این 

 وسط بابا و عادل!
صه. بعد بابا شخ ساغر، انگاري مي  که تکلیفش م ستگاري از  از جریان خوا

خواسددته دختر پسددر عموش رو براي من خواسددتگاري کنه، که با گندي که من 
 زدم، کو نا امید شده. موندم این وسط عادل چرا شده کاسه ي داغ تر از آش؟

بدجوري گرفته! دلم مي خواد ساغر رو ب*غ*ل کنم و هاي هاي گریه کنم  دلم
 ت، نه اشکي، نه رویي براي گریه!ولي نه ساغري هس

خواب عمیق و آروم مي خوام. یه خواب بدون ذره اي دلتنگي. حالم گرفته  یه
 ست بدجور.
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قا تو  امروز یدن. دقی ها کنکور م چه  گه ب ته ي دی آخرین روز کوسدددا بود. هف
روزایي که من یکم بیکارم، سدداغر نیسددت تا حداقم جبران همه ي نبودنام رو 

 بکنم.
صا راه رفته  اینم ست به ع صبوري کرده بودیم. د از مدل زندگي ما! کاش یه ذره 

قدر همه چیز یهویي جلو نمي رفت! کنار همه ي اي کاش  بودیم. کاش این 
شکان بود، مو به  ساغر زن ا ها، وقتي فکر مي کنم اگر یه ذره دیر جنبیده بودم، 

شکر که حداقم مطمئنم مال منه. ما شه. خدا رو  سیخ می ل خوِد خودم. هر تنم 
 چند دور، هر چند دست نیافتني!

شب صمیم گرفتم  دی شم برم دعوا راه بندازم با باباش. حتي ت سرم پا زده بود به 
برم دادگاه شکایت کنم ولي، یهو یاد قولي افتادم که به ساغر دادم. من قول دادم 

 دل باباش رو به دست بیارم!
**** 
 نگاهي به سفره انداخت و با شرمندگي گفت: ساغر

 چرا این قدر زحمت کشیدي؟-
 بشقاب ساغر رو از غذا پر کرد و گفت: ماهرخ

 بخور نوش جونت. بدنت احتیاج داره!-
روزاي قبم، یکم اشددتهاش باز شددده بود. با اشددتیاق بیشددتري غذا رو  برعکس

 خورد و رو به ماهرخ گفت:
 . تو هم میاي؟مي خوام برم بیمارستان-

 لبخند زد و گفت: ماهرخ
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شي! - ستان! دکتر گفت باید کنار علي با تنهات نمي ذارم! اتفاقا باید بري بیمار
 مسلما وقتي بیدار بشه، دوست داره تو رو ببینه!

ست. اینا همه نوید خبراي خوب رو مي  لبخند ش ساغر ن صورت  عمیقي روي 
 دادن! این که دکترا امیدوارن!

با لحني که جد دیگه با اشددتیاق غذا خورد. غذاش رو قورت داد و  ي جدي 
 ماهرخ، مدت ها بود ازش نشنیده بود گفت:

 واي مامان، محشره غذاها! اوم دوس دارم!-
 لبخند مهربوني به صورتش پاشید و گفت: ماهرخ

 بخور عزیزم، الهي من قربونت برم. نوش جونت!-
خندید و با شوق قاشق غذا رو به دهن برد. با لذت طعم غذا رو چشید.  ساغر

اووم! طعم زرشددک رو زیر دندونش حس مي کرد. زرشددک دوسددت داشددت! 
 خیلیم دوست داشت. هر چي رو که علي دوست داشت، ساغرم مي پسندید.

 از خوردن غذا، ماهرخ گفت: بعد
 ساغر تو برو حموم، من جمع مي کنم اینا رو!-
خوشحال گونه ي ماهرخ رو ب*و*سید و براي چندمین بار تشکر کرد و  اغرس

به طرف حموم شددیرجه رفت. با حوصددله دوش گرفت و بیرون اومد. ماهرخ 
شکر کنه که  ست ازش ت ضافه هاي غذا رو توي ظرف مي ریخت. خوا شت ا دا

 صداي آیفون بلند شد.
 :دو چند ثانیه اي به هم خیره شدن و بعد ماهرخ گفت هر
 وایسادي چرا؟ باز کن ببین کیه.-

 از انر ي هاي منفي، هجوم آوردن به طرفش. ترس، استرس، نگرني! موجي
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لرزوني کشددید و به طرف آیفون رفت. با دیدن صددورت هاتا، خواسددت  نفس
نفسش رو از سر آسودگي بیرون بفرسته که هاتا تکون خورد و صورت عطیه 

رو باال آورد و جلوي صددورتش  تو تصددویر مشددخص شددد. ناخوداگاه دسددتش
 گرفت تا داد نزنه.

 زنگ دوباره بلند شد. صداي ماهرخ هم اومد. صداي
 ساغر باز نکردي در رو؟-

نگاه نگرانش رو به ماهرخ انداخت. پشددت به سدداغر داشددت ظرف مي  سدداغر
 شست.

سط گلوش مي زد.  خیس ستاش رو کامم حس مي کرد. قلبش و شدن کا د
نفس کشددیدن سددخت شددده بود. ناخواسددته لبش رو به دندون گرفت. عطیه، 

 خواهر علي! خواهر شوهرش. مطمئنا ساغر رو مي کشت.
چنگ زد به گلوش. از علي خواسددته بود به این سددمت نره. التماس علي  بلض

 کرده بود. به پاش افتاده بود. ضجه زده بود. تهدید کرده بود. ساغر، مقصر بود؟
 ! شایدم از دید همه حتي خودش، مقصر بود!نبود

 صداي زنگ رو نمي شنید. اشک روي صورتش راه باز کرد. دیگه
**** 

 ماساي مشکو. چین علي؟ با کي اینقدر حرف مي زني؟این ت-
 با ملکه الیزابت!-

 کشیده بود. داد
 مشکو. شدي!-
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 بود. خندیده
 آره مي دونم!-

**** 
ست تلخي لبخندش  خنده ي علي رو لودگي معني کرده بود ولي اآلن، مي تون

تاد. صدددداي اف اف  تا خوردن. کنار دیوار اف رو در. کنه! زانوهاش روي هم 
دوباره بلند شد. ماهرخ کنارش وایساد. حاال عووه بر زنگ در، موبایم خودش 

 و علي هم زنگ مي خوردن!
 هوف ماهرخ رو شنید. صداي

 آروم باش.-
 علي باید مي گفت آروم باش. فقط

مي سوخت. از بلض، از ترس، از ترشح زیادي اسید معدش! چنگ زد  گلوش
به گلوش. ماهرخ دکمه رو زد. بلدددش عمیق تر شددد. دسددتاش دیگه خیس 
صداي تاپ  سوخت.  شتر  شده بودن. دلش پیچ خورد. ته گلوش بی نبودن. یخ 

صداي  ست  شد. مي تون شخیص تاپ قدم ها بلندتر مي  گریه ي خفیفي رو ت
 بده. گریه ي عطیه؛ درست مثم روزي که مادرش مرده بود.

روي هم فشار داد. ته گلوش بدتر سوخت. چشماشو باز کرد. قبم از  چشماشو
 این که ماهرخ در خونه رو باز کنه به طرف دستشویي دوید.

چي که خورده بود برگردوند. سوزش معدش کمتر شد. حاال چشماش مي  هر
 سوختن از هجوم اشک. تقه اي به در خورد. ماهرخ نگران بود.

 ساغر؟ باز کن ببینمت. چي شدي؟-
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زد به صددورت رنگ پریدش! عطیه به علي گفته بود دختره مثم مرده ي از تو  زل
 گور بیرون کشیدس!

روزایي که رنگ و روي خوبي داشددت، این قددداوت رو در موردش کرده  اون
 بود، واي به حال اآلنش! حتما بهش مي گفت مرده ي پوسیده!

 بیشتر سوخت. صداي علي تو ذهنش قوي تر شد. چشماش
 اگه دوسم داري گریه نکن. ساغرم، طاقت اشکاتو ندارم!-

 نالیده بود. ساغر
نکن این کارو. من خوشددبختي رو به قیمت  بسدده علي. عذاب وجدان بسدده!-

 بدبخت شدن بقیه نمي خوام! نمي خوام. به خدا نمي خوام!
 فقط سکوت کرده بود. کوفه دست کشیده بود تو موهاش. علي

 من ...-
 سکوت کرده بود. بازم

 داد خودش، تو سرش چرخید. صداي
 تو چي؟ مي دوني اسم این کار چیه؟-

 جیغ زده بود.مقابم سکوت علي  در
 قاچاق! مي دوني به تو چي میگن؟-

ساغر دادي زده بود که گلوش طعم  بازم سکوت، زل زده بود به زمین.  علي در 
 خون گرفته بود.

 قاچاقچي! مي فهمي؟ یعني نابود کردن زندگي جووناي مردم.-
 زده بود. زار
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 من زندگي به این قیمت رو نمي خوام! علي نمي خوام!-
 بلند شده بود. مشتش رو به دیوار کوبیده بود. علي

 مگه من مي خوام؟ هان؟-
 اگه نمي خواي ... پس چرا؟-

 دستي سرش رو گرفته بود. صداي نالش هنوز واضح بود. دو
نه راه پس - ندم.  گم مو یت محض! اآلن تو  قت کردم. خر ما خر شددددم. ح

 هست، نه پیش.
شم، محکم،  رو شم تو چ ساد. چ شکاش رو پا. کرد. با اقتدار در روش وای ا

 گفت:
 یا من، یا این راه!-

بلند شده ي علي رو دید. ترسید،ولي نه دستش رو باال آورد تا صورتش  دست
سش رو تو  شت کرد. نف ستش رو م ست. علي د شو ب شما شونه، نه چ رو بپو

 صورت ساغر خالي کرد. با فک منقبض گفت:
 تو!-

. صددداي بي طاقت و نگران ماهرخ. با کوبیده شدددن در هنوز مي اومد صددداي
 صدایي که به زور از اعماق گلوش بیرون مي زد گفت:

 خوبم ماهرخ.-
صداي  بعید سه ولي،  شه و به گوش ماهرخ بر صداش، از در رد  ست  مي دون

 ماهرخ رو شنید. حس کرد ماهرخ نفس عمیقي کشید.
 در رو باز کن.-
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رو گزید و یه مشت آب به صورتش زد. دستش رو به حوله ي علي رسوند  لبش
 و صورتش رو خشک کرد. با عجله دستي به موهاش کشید و به طرف در رفت!

وجدان خودش شددرمنده نبود. حرفم که به قول علي باد هواسددت. میاد و  پیش
 میره! لبخند خفیفي لب هاش رو لرزوند.

 رد به چشماي نگران ماهرخ.رو باز کرد و نگاهش رو سپ در
داد و بیداد داشت. فکر مي کرد مثم اون روز نحس، قراره ناسزا بشنوه ولي  توقع

... 
 با صورت ملتهب که خبر از گریه ي طوالني مدت داشت گفت: عطیه

 چرا دیر گفتین؟-
دسددتش رو به دکمه ي پیراهن علي پیچوند. ماهرخ آه کشددید. هاتا  سدداغر

 باال پایین رفت. عطیه زاري مي کرد. عصبي طول هال رو
شتن ببینمش. گفتن وقت موقات ... تو رو خدا بگید - شد؟ یهویي؟ نذا چي 

 حالش چطوره.
ساغر نگاهش رو دوخت به قدماي هاتا. محکم تر به  ماهرخ به حرف اومد. 

پیراهن چنگ زد. صددداي ماهرخ رو نمي شددنید. ذهنش پر بود از صددداي گریه 
 هش خیره قدم هاي هم اندازه ي هاتا!هاي عطیه و نگا

روي شونش نشست. نگاهش رو از پاهاي هاتا گرفت. پاهایي که چند  دستي
 ثانیه اي مي شد متوقا شده بودن.

شد وایساد وگرنه هیپنوتیزم مي کرد ساغر رو با قدم هاي هم اندازش! در  خوب
 کنار موزیک متن که همون صداي گریه ها و هق هق عطیه بود!
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 تکوني به شونه ي ساغر داد. ساغر مسخ شده نگاهش کرد. اهرخم
 پاشو حاضر شو بریم بیمارستان!-

آهي کشددید. با زحمت از روي زمین بلند شددد. دسددتاي سددردش رو به  سدداغر
 صورت داغ و ملتهبش رسوند. سردي دستاش از التهابش کم مي کردن.

رو رسددوند به اتاق. در رو باز کرد. وارد اتاق شددد. مانتو و شددالش رو  خودش
سرتا پاي  شید و از اتاق بیرون رفت. ماهرخ نگاهي به  سري پو سر  چنگ زد. 
دخترش انداخت. چیزي شددبیه دختره ي شددم*خ*ته زمزمه کرد و سدداغر رو به 

 طرف اتاق کشید.
اغر بپوشدده. بعد از بار خودش براش لباس انتخاب کرد. کمک کرد تا سدد این

 کیا لوازم آرایشش رو به سمتش گرفت.
 یه دستي به صورتت بکش. زود باش!-

شت فکر مي کرد عطیه به  ساغر سر تکون داد. همین چند لحظه پیش دا فقط 
پوسدددت روشددنش گیر میده. برس رو به ر گونه آغشددده کرد و با قدرت روي 

تن. علي دوسددت صددورتش کشددید. ر  براقي زد. چشددماش آرایش نمي خواسدد
 نداشت زیاد آرایش کنه؛ مخصوصا چشماش رو. آینه رو پایین گرفت.

 زمزمه کرد: ماهرخ
 خوبه!-

 دست ساغر رو گرفت. از زمین جداش کرد و گفت: بعد
 بریم عزیزم!-
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قابم پیش بیني عطیه، متعجب بود،  سددداغر که هنوز از اومدن و برخورد غیر 
فشدداري به دسددت ماهرخ داد و همراهش از اتاق بیرون رفت! دلش براي علي 

 تنگ شده بود! خیلي تنگ.
چطوري به بیمارسددتان رسددیدن. تمام طول مسددیر، عطیه هق هق کرده  نفهمید

 بود، ساغر بلض، ماهرخ و هاتا پچ پچ.
ارسددتان که رسددیدن، بي توجه به بقیه، راه آي سددي یو رو پیش گرفت. بیم به

خودش رو رسددوند به پنجره اي که کنار تخت علي بود. پرده کشددیده بود. آهي 
کشید. با شتاب به طرف ایستگاه پرستاري رفت و از پرستار خواست تا پرده ي 

 تخت هشت رو بکشه. پرستار بي حوصله سر تکون داد.
شت. ماهرخ و عطیه و هاتا هم رسیده بودن. دوباره ب ساغر شت پنجره برگ ه پ

صداي داداش داداش کردنش همه  ساده بود و زار مي زد.  شت پنجره وای عطیه پ
 ي سالن رو پر کرده بود. هاتا سعي داشت آرومش کنه ولي فایده اي نداشت.

 ماز پشت سر عطیه، زل زده بود به علي. الغر شده بود. ریش و سیبیم ک ساغر
صورتش رو پوشونده بود. این صورتش رو دوست نداشت! یادآور وقتي بود که 

 رخت عزاي مادرش رو پوشیده بود!
شینه. از  ساغر ست کنار تخت علي ب شید. دلش مي خوا زبونش رو به لبش ک

کنارش تکون نخوره تا بیدار شدده. دیگه از اون وسددایم وحشددتنا. خبري نبود. 
لوله هاي متعدد اطراف صددورتش رو نگرفته بود. فقط سددرم بود که به دسددتش 

 وصم بود و یه لوله ي باریک کنار دهنش.
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سمت هاتا. عطیه شت  شد. انگاري  با حرص برگ ساغر تازه متوجه اون دو تا 
 از دست آروم باشاي هاتا به ستوه اومده بود.

نمي خوام آروم باشددم. َاه! مي خوام گریه کنم. نمي فهمي تو دل من چه خبره -
که. نمي فهمي چه حالي دارم وقتي مي بینم داداشم به خاطر بعدیا به این روز 

تاده! دلم مي خواد زار بزنم وقتي  که اف که نمي تونم تی قدر بي عرضددم  این 
 تیکشون کنم.

سرد. قلبش  باالخره صورتش  شده بود،  ساغر داغ  زهرش رو ریخته بود. بدن 
 چند ثانیه فراموش کرده بود باید بتپه!

صداي عصبي هاتا رو نشنیده بود. طرفداري ماهرخ رو ندیده بود. فقط  ساغر
ه یادم جدید و تازه نبود! یه بار دیگبرق یه نفرت عمیق رو دیده بود. نفرتي که ز

 این برق تو چشماش نشسته بود و تا ني ني وجودش رو سوزونده بود!
ست حمایتش کنه!  ولي سته بود. این بار علي نمي تون شک شتر دلش  این بار بی

 دلداریش بده و اشک هاشو ببلعه!
 تونست آه بکشه. فقط
 روشن کرده. فقط آه کشید و نکرد. نذاشت عطیه بفهمه چه آتشي تو دلش گریه

 سکوت کرد. در جواب همه ي نامویمات سکوت کرد. زیر لب گفت:
 این نیز بگذرد!-

کنار ساغر نشسته بود. برخوف ساغر که به عقب تکیه داده بود، دستاش  هاتا
 رو ستون سرش کرده بود و به جلو متمایم شده بود. آه عمیقي کشید و گفت:

 مي خوام! من از طرف عطیه عذر-



wWw.Roman4u.iR  518 

 

پوزخند زد. خواست بگه دفعه ي اولش نبود ولي سریع زبونش رو گزید.  ساغر
 هاتا به عقب تکیه داد. درست مثم ساغر. شرون کرد به توضیح دادن.

دلم طاقت نیاورد نیام. نمي خواسددتم بیارمش ولي، گیر داد کجا مي خواي -
لي که به سجاد بابت ع بري. دیدم مي خواد بیاد، گفتم نمیرم ولي اس ام اسایي

 داده بودم رو خوند. منو مي بخشي ساغر؟
 فقط آه کشید و گفت: ساغر

 تو که تقصیري نداري.-
با صددورت برافروخته به سددمتشددون مي اومد. رو به روي هاتا وایسدداد.  عطیه

 هاتا با اخم نگاهش کرد.
 بریم.-

 هوفي کشید و گفت: هاتا
 برمي گردیم شیراز!-

 با حرص گفت: عطیه
 نخیر! باید بمونیم همین جا!-

 از سرجاش بلند شد و با عصبانیت گفت: هاتا
سادي. همین اآلن برمي - سر قولت وای ستي! خوب  ستور میده تو نی اوني که د

 گردیم شیراز. حرفم نباشه!
شنیدن کم کوي این دو نفر رو  ساغر صله  شد. حو سر جاش بلند  کوفه از 

شت! دو نفري ک شون مخالا بود ولي راهي پیش ندا صلت شدت با و ه علي به 
 نبرد. ساغر فکري کرد.

http://www.roman4u.ir/


 519 به رنگ آبانحریری 

 هیچ جوري به هم نمیان! نه ظاهري، نه باطني!-
 سریع سر خودش داد کشید: بعد

 به تو چه آخه؟-
ست برگرده  صداي کم کم هاتا و عطیه هنوز مي اومد. چقدر دلش مي خوا

 سمتشون و بگه:
 بیمارستانه. سکوت کنید!بي فرهنگا! اینجا -

یهو یاد شددیون و زاري خودش افتاد. داد و بیداد هاش سددر سددرگرد رفیعي.  یعد
 راستي سرگرد رفیعي کجا بود؟ چرا امروز تو محوطه ندیده بودش؟

سیلي اي افتاد که به صورت سرگرد کوبیده بود. لبش رو گزید. اون بدبخت  یاد
 مأمور بود و معذور. ساغر ...

 لب گفت: زیر
 باید ازش عذر خواهي کنم!-

صداي هاتا و عطیه رو شنید. هیچ کدومشون قصد کوتاه اومدن نداشتن.  باز
شون رو کش  ستن بحث شه وگرنه چقدر مي خوا خوبه هاتا گفته بود حرف نبا
بدن؟ اگه علي بهش مي گفت هیس، خفه خون مي گرفت واي به حال این که 

 بهش بگه حرف نباشه!
یاس کردن خودشون با هاتا و عطیه گذشت و به طرف ماهرخ رفت. خیر ق از

 کنارش نشست و گفت:
 مامان؟-

 که به شنیدن گاه و بیگاه این کلمه عادت داشت، لبخند زد. ماهرخ
 جانم؟-
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صه ي اون دختره که - صه اي که قدیما مي گفتي. ق صه میگي؟ همون ق برام ق
 همسایتون بود!

شرون ک ماهرخ ساغر، تلخ خندید.  صه اي که  صه ي خودش. ق رد به گفتن ق
 سال ها فکر مي کرد متعلق به دختر همسایه ي ماهرخ ایناست!

یکي بود یکي نبود. یه دختر بود، شددیطون بو و خوشددگم. موهاي خرمایي -
خوش حالتش رو همیشه باز مي ذاشت. مي ذاشت دورش بر*ق*صن و دلبري 

شیطون بو، یه همبازي د شت. یه همبازي خوب. یه همبازي کنن. این دختر  ا
که فهمیده و با شددعور بود. از کنار اذیتاي گه گاهي دختر راحت رد مي شددد. 
ستاي خوب.  ست بودن، دو شه با هم دو هیچ وقت باهاش دعوا نمي کرد. همی
این دو تا دوست خوب، بزر  شدن. حاال دختر شونزده ساله بود و پسر هجده 

سي که تو سا شون جوونه زده بود! دیگه اون بچه هاي  ساله. بي خبر از اح دال
طرف  رو به وپکوچیک نبودن که با هم بازي کنن. تو کوچه دنبال هم بدون یا ت

هم قم بدن! دیگه از خاله بازي و فوتبال خبري نبود. دخترم دیگه موهاش رو 
سما از حالت  شون. کم کم ا شوند سري مي پو شت. زیر رو دورش باز نمي ذا

ن. یه آقا و خانوم چسبید تهشون. کم کم رفت و آمدا کم شد. ساده بیرون اومد
شدن. او شرون  سربازي. دلتنگیاي دختر  سر رفت  سر نپ تو  که قبو به دیدن پ

کوچه راضددي بود، حاال باید با دلتنگي براش سددر مي کرد. باید عشددقش رو 
مخفي مي کرد تا کسي نفهمه ولي بالشش، خیس بود از اشکایي که شبا، براي 

مي ریخت و کمدش پر از نامه هایي که براي پسر نوشته بود تا به وقتش به  پسر
روز که از لحظه ي شرون نحس بود، رسید.  هدستش برسونه! ولي یه روز بد، ی
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داداش دختر، تمام نامه ها رو پیدا کرد. خونه رو گذاشددت رو سددرش. دختر رو 
ستش مي  پیچید و مي گرفت به باد کتک. موهاي ابریشمي خواهرش رو دور د

شتن. به جرم این که دلش به دل  ست دا شق بودن، به جرم دو زدش. به جرم عا
بار  به  نه سددرافگندکي اي  نه خطایي کرده بود،  یکي پیوند خورده بود. وگرنه 
سي که همبازي بچگیاش بود! دختر  شق ک شده بود. عا شق  آورده بود. فقط عا

شد تو خونه. دیگه تنها، تا توي حیاط هم شت زیر  زندوني  ست بره! دا نمي تون
فشار زورگویي ها مي شکست که پسر برگشت. دو سال سربازیش تموم شده 

بود! انگار دنیا رو دادن به دختر. خبر برگشتن پسر رو از خواهرش  تهبود و برگش
شددنیده بود ولي حتي نمي تونسددت از خونه بره بیرون تا ببیندش! ولي به اینکه 

ضي بود. کمتر سر برگشته را شتر به خودش مي رسید. هواي  پ گریه مي کرد، بی
ومد خوب ا ارپوستش رو داشت. تا این که باز یه روز نحس رسید. یه خواستگ

براش. خونوادش قبول کردن. دختر گریه کرد، التماس کرد ولي، کسددي به گریه 
ستگار در  شبي که قرار بود به عقد اون خوا سي،  شب عرو هاش اهمیت نداد. 

فرار کرد. از غفلت همه استفاده کرد و فرار کرد. سر کوچه، همون بیاد، از خونه 
 ب*غ*لش کرد و گفت: زیشپسر همسایه، همون همبازیش رو دید. همبا

 اگه فرار نمي کردي خودم رو مي کشتم!-
بودن هر دوشون. دختر تازه هجده ساله شده بود و پسر بیست سالش بود.  بچه

سر براي همبازیش لباس پیدا کرد تا لباس عقدش رو عوض کنه. بعد باهم به  پ
 طرف ترمینال رفتن ولي ...

 به این جاي داستان که رسید آه کشید. یه آه طوالني و پربلض. ماهرخ
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سر دددد سیدن. دختر و پ شاي دختره ر به طرف در خروجي ترمینال دویدن.  دادا
وارد خیابون شدددن. خواسددتن از خیابون رد شددن که یه ماشددین به طرف دختر 

 اومد. پسر جیغ زد و همبازیشو هم داد و ...
 با بلض آب دهنش رو قورت داد. ساغر

 بعد چي شد؟-
 سر ساغر رو از سینش برداشت و گفت: ماهرخ

 ل دیگه. گذشته ها گذشته !صد بار برات تعریا کردم. بي خیا-
 کرد بخنده. سعي

تو باید قصه هاي قشنگ بشنوي، نه از اینا! مي خواي برات قصه ي سفیدبرفي -
 رو بگم؟

 خندید و گفت: ساغر
 نه!-

 به ماهرخ نگاهي انداخت. بعد
 دلم واسشون مي سوزه!-

 فقط آه کشید! ماهرخ
اجازه داده بود که چند دقیقه اي رو کنار علي بگذرونه. با خوشددحالي از  دکتر

شید.  ستاري رفت. لباس پو ستگاه پر ب*غ*ل ماهرخ بیرون اومد و به طرف ای
سددرخوش از این که فرصددت داره چند دقیقه رو پیش علي بگذرونه، به طرف 

 تختش رفت.
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لي. علي تخت رسددید. چشددم دوخت به صددورت الغر و رنگ پریده ي ع به
مهربونش. روي صددورتش خم شددد و ب*و*سدده اي رو لب باالش گذاشددت و 

 گفت:
 سوم عزیزم. خوبي؟-
این که مي دونست نباید انتظار پاسخ داشته باشه، ولي چند ثانیه صبر کرد تا  با

 علي هم بگه.
 سوم زندگیم! خوبي خانومم؟-
وقتي جوابي نگرفت، آه بلند باالیي کشید. چشماشو رو سکوت علي بست و  و

 گفت:
 من و جوجه هم خوبیم. خوب تر مي شیم اگه باباي خوش خوابم بیدار شه!-

و دست علي رو گرفت. دستي که کبود بود، پر از رد آنژیوکت. بلدش  خندید
دستاش  و توعمیق تر شد. توشش براي کنترل اشک هاش بیشتر. دست علي ر

 فشار داد. آه کشید و آروم، جاي کبودي رو ب*و*سید.
سددکوت برقرار شددد. چند دقیقه اي گذشددت. سدداغر فقط زل زده بود به  دوباره

 صورت علي.
 غصه گفت: با
 هیچي نمیگي؟-

 خندید. تلخ
 میگم هي نگات کنم، شاید از رو بري! ولي نه! پرروییا!-
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م بودنشددون جلوي چشددماش رد مي شددد. کشددید. تمام لحظه هاي با ه آهي
تصددویر خنده هاي علي، ب*و*سدده هاش، شددیطنتاش، بارون، هو هوي باد، 

 ترس، گریه، لرز، ب*غ*ل علي، حرفاي آروم کنندش ...
 رو گونش سر خورد. سریع دستش رو باال برد و اشکش رو پس زد. اشک
 .نالید

منو میون این همه خاطره تنها گذاشددتي، گرفتي خوابیدي. خیلي بدي علي! -
شنگ. علي  شو دلم هواتو کرده. دلم ب*غ*ل مي خواد. ب*و*س، حرفاي ق پا

 من، دلم تو رو مي خواد! تو رو! پاشو تو رو خدا!
جوابي ندید، سرش رو روي دستاي علي گذاشت و گریه کرد. دیگه گریه  وقتي

سر ترس  سر جلب توجه نبود. این بار، هاش از  سر دل نازکي نبود. از  نبود. از 
به خاطر دلتنگي هاش اشددک ریخت. اشددکایي که دونه دونه، دسددتاي علي رو 

 مي شستن.
ستش سرش رو بلند کرد. این قدر با عجله  د شد! خیلي خفیا و گذرا.  شرده  ف

ا. پ که گردنش تیر کشید. هق هقش عمیق تر شد. زل زد به علي. اشک هاشو
 کرد تا واضح ببیندش. ثابت بود، مثم قبم.

ستش بود. ثابت باقي مونده بود. توهم زده  نگاهي ستي که توي د انداخت به د
 بود؟ دوباره بلض چنگ انداخت به گلوش. علي هر لحظه تارتر مي شد.

بسددت. دسددت علي رو فشددار داد. بازم تکون خوردن دسددت، تو  چشددماشددو
 دستاش.
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لبخند زد و محکم تر دسددت علي رو فشددار داد. از ته دل  باز نکرد. چشددماشددو
 آرزو کرد. آرزو کرد که بازم ...

 سا ... َغ ... ر!-
رو گاز گرفت. مي ترسید چشم باز کنه و ببینه همش خوابه. دوباره دستش  لبش

 فشرده شد. کم جون، مویم، خفیا.
شنگ خرا نمي ست این رویاي ق شو باز کنه. نمي خوا شما ست چ شه خوا ب 

صداي  شت تکون مي خورد، اون  ستاش دا سردي که تو د سبتا  ست ن ولي د
 خش داري که اسمش رو به زبون میاورد، خواب بود؟ رویا بود؟

 نبود. نه
 همون صدا، همون لحن. دوباره

 آ ... آ ... سا ... َغ ... ر. -
 باز کرد. لباي علي تکون مي خوردن. خفیا، کوتاه. چشماشو

 ته دل گفت: از
 جانم علي من. الهي قربونت برم.-

علي پرید. زبونش رو سعي داشت رو لبش بکشه. مسخ شده زل زده بود  پلک
به کاراش، به حرکاتش! توشددش براي زبون زدن به لباش به جایي نرسددید. اون 

 لوله ي کنار دهنش مزاحم بود!
 قط دوست داشت عليدر اون لحظه، حتي فکر نکرد دکترا رو خبر کنه. ف ساغر

ست ببنده  شو خوا شما صورت علي برد. چ سرش رو نزدیک  به مرادش برسه. 
 ولي علي دوست داشت نگاهش کنه!
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یدن.  لبخند ید. پلکاي علي لرز لب علي کشدد به  زد و بي درنگ، زبونش رو 
تکون خوردن لبش رو کامم حس کرد. قبم از این که سددرش رو ببره عقب، یه 

ي علي بیرون زد. ساغر با دست، قطره اشک رو گرفت قطره اشک از الي پلکا
ک خش مو بدون ذره اي تعلم، زبونش رو به دهن علي فرستاد. زبونش رو به کا

و تلخ علي کشید. حرکتي که فکر مي کرد ازش نفرت داره و حاال بدون ذره اي 
 حس بد، فقط به این فکر مي کرد نکنه اینا همش خوابه؟

 گریه خندید و گفت: میون
 ماهرخ!-

 هم گریه مي کرد. از شوق، از خوشحالي، از دیدن لبخند ساغر. ماهرخ
 الهي من دورت بگردم!-

هیجان زده، یک ریز حرف مي زد. خودش هم نمي فهمید چي میگه،  سددداغر
فقط حرف مي زد تا یه کم هیجانش رو کم کنه. تا یه کم جلوي ورجه وورجه 

 کردن و از ته دل داد زدن رو بگیره.
 پنجره وایساد. پرده کشیده بود. پشت
بیدار شده بود! خندید. علي، دستش رو تکون داده بود! سرخوش برگشت  علي

 سمت ماهرخ. براي هزارمین بار حرفاش رو تکرار کرد.
 صدام زد ماهرخي. دستش و تکون داد. فکر کردم خوابم. واي ماهرخ!-

باره پایین  دو باال  ها،  مام این توطم  ندید. ت یه مي خ تاد. میون گر یه اف به گر
پریدنا، هیجان و اشتیاق، از دید مردي که به ستوني همون نزدیکي ها تکیه داده 

 بود، پنهون نمي موند!
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پس این دختره اخموي رنگ پریده، مي تونه لبخندم » با خودش فکر کرد:  مرد
 «ان به خرج بده! بزنه. صورتش گم بندازه و هیج

حس کرد ذهنش داره سمت و سوي اشتباه مي گیره. اون داشت به یه زن  دوباره
به هوش اومدن  خاطر  به  که  به زني  ته بود  هم فکر مي کرد! چشددم دوخ تا م

 شوهرش، غرق در شادي بود!
دسددتي تو موهاش کشددید. دیگه دلیلي براي موندن نمي دید. باید مي  کوفه

شد شد و از بیمارستان مي رفت. رفت. علي بیدار  ه بود. به زودي مرخص مي 
 این یعني باید به ندیدن ساغر، عادت کرد!

طرف در خروجي رفت. در حالي که پي در پي نفس عمیق مي کشید. نفس  به
 هایي که بي شباهت به آه نبودن!

مرتب تقو مي کرد از گوشه اي که با پرده، پوشیده نشده بود، داخم اتاق  ساغر
 و ببینه ولي چیزي که مي دید، سفیدي روپوش پرستار بود!ر

شد. دلش پیش علي بود. چي کار مي کردن اون جا؟ بیان بیرون بذارن  عصبي
 ساغر بره پیشش! ماهرخ با خوشحالي گفت:

 ورجه وورجه نکن! بیا یه دقیقه بشین. اآلن سکته مي کني دور از جونت!-
وشي کنار رفته بود و جاش رو استرس پوفي از سر کوفگي کشید. سرخ ساغر

گرفته بود. نردیک نیم ساعت بود که کنار تخت علي بودن و قصد بیرون اومدن 
 نداشتن.

 چرا نمیان بیرون؟-
لبخند آرامش بخشددي زد و دسددت سدداغر رو گرفت و به طرف صددندلي  ماهرخ

 هاي گوشه ي سالن برد و گفت:
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 ده. باید خوب معاینش کنن.میان! باالخره بعد از بیست روز بیدار ش-
شار داد و  روز؟ ستش ف سرش رو توي د شته بود؟  ست روز گذ یعني، فقط بی

 گفت:
 بیست سال گذشت!-

 فشاري به بازوش داد. ماهرخ
 گذشت دیگه!-

ست  ساغر ست روز! همین بی سته. بی ست نفس لرزونش رو بیرون بفر تنها تون
 روزم زیاد بود! زیاد، خیلي زیاد!

 براي اینکه ساغر رو از فکر و خیال بیرون بکشه گفت: ماهرخ
 باید به دوستاش خبر بدیم!-

ماهرخ رو نگاه کرد. آره دوسددتاش. هاتا و سددجاد روزي ده بار تماس  منگ،
 مي گرفتن! گوشي علي رو از کیفش بیرون آورد و به دست ماهرخ داد.

 شماره هاشون ذخیره س!-
ت. همون لحظه دکتر از اتاق بیرون اومد. لبخند زد و گوشددي رو گرف ماهرخ

 ساغر بلند شد و به طرفش دوید!
تند تند به صورتش مي خورد. فرصت نفس کشیدن رو ازش گرفته بودن.  بارون

ست بخار اطراف دهنش رو  سردي هوا نبود. انگار نمي تون سرد بود اما متوجه 
 ببینه!
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سرد رو وارد ریه هاش کرد. نفس شید و هواي  سردي هوا، گلوش  عمیقي ک از 
سددوخت. به سددرفه افتاد. دهنش مزه ي شددوري مي داد. اشددکش با دونه هاي 

 بارون قاطي شده بود.
شو شما ساده بود. روشو  چ سط یه خیابون خلوت و کم رفت و آمد وای ست. و ب

 کرد سمت آسمون و فریاد زد:
 خدایا چرا؟-

وهاش تحمم خیس بود. از سددرما و خشددم مي لرزید. حس مي کرد زان خیس
 وزنش رو ندارن. شکست. به زانو در اومد. گریه کرد.

فراموشددش کرده بودم. از ذهنم رفته بود. چرا یکي رو جلو راهم قرار دادي که -
 باز منو یادش بندازه؟ چرا خدا؟ چرا؟

 فریاد کشید: بلندتر
خدایا، نمي تونم. کشددش ندارم. چرا از ذهنم پاکش نمي کني؟ واسدده تو که -

 نداره! بذار فراموشش کنم. خدایا خواهش مي کنم ازت. کاري
 هق هق افتاد. سرفه امونش رو بریده بود. نفس نفس مي زد. به
بچه بودم. یه نوجوون احسدداسدداتي! سددر راهم قرار گرفت. دل دادم بهش. ازم -

 گرفتیش خدا. چرا؟ چرا؟
 مي زد و گویه مي کرد. سرفه

ه کسددي که از خودم چند سددال بزرگتره. حتي چرا اینه تقدیر من؟ دل ببندم ب-
نتونم بهش بگم دوسددش دارم. ببینم عروس میشدده و میره سددر خونه زندگیش. 
سعي کردم فراموشش کنم. خدا خودت دیدي چه قدر زحمت کشیدم! داشت 
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 اشددتاز ذهنم مي رفت؛ یعني، وانمود مي کردم از ذهنم رفته. وقتي توشددام د
 ام داشت ثمر مي داد ... خدایا چرا؟جواب مي داد، درست ولي توش

رو روي هم فشار داد. این سرگرد رفیعي بود. این مرد لرزون و افتاده،  دندوناش
کسي که این جوري، اون وقت شب داشت تو خیابون زار مي زد، کسي بود که 

 اسمش، لرز مي نداخت به جون زیر دستاش!
یا چرا این جوري؟ چرا؟ وانمود کردم مرده. ح- تي نخواسددتم بفهمم خدا

کجاست. چي کار مي کنه؟ خوشبخته؟ نیست؟ من همه توشم رو کردم ولي، 
تو چرا دسددتم رو نگرفتي؟ چرا این جوري بازم یادم آوردي احسدداسدداتم رو؟ 

 خدایا چدددددرا؟
فقط یه جمله تو اعماق ذهنش، مي تونسددت جوابش باشدده: با تقدیر نمیشدده  و

 جنگید!
سعي کرد این که به نظر خودش با ، این جمله پر بود از مفاهیم جبرگرایي ولي، 

 با همون دلش رو خوش کنه! این تقدیرش بود.
ترس به دهن دکتر زل زده بود. دکتر هم که این قدر محو کاغذاي تو دسددتش  با

شت. هر دو دقیقه اي یه کلمه  ساغر و ماهرخ ندا بود که توجهي به نگاه نگران 
ست لبش رو مي مي گفت و دوباره زل مي زد ب ساغر کوفه پو شته هاش.  ه نو

تا  طول کشددید یقهکشددید و ماهرخ لبش رو به دندون گرفته بود. حدودا پنج دق
 دکتر چند جمله رو به زبون بیاره.

حال عمومیش در ظاهر خوبه. باید یه سددري آزمایشددا انجام بشدده. ضددعیا -
 شده. درد داره یکم. استخوناش خشکن.
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ر بود دکتر نگاهش رو از برگه ها بگیره. در نهایت طاقتش با کوفگي منتظ ساغر
 تموم شد و گفت:

 آقاي دکتر میشه یه لحظه سرتون رو باال بگیرید؟-
سرش رو بلند کرد. عینک بدون فرمش رو باال داد. انگار تازه متوجه ساغر  دکتر

 شده باشه لبخند زد و گفت:
 شوهرت!خوبي دخترم؟ تبریک میگم بابت بهوش اومدن -

لبخند کمرنگي زد. دکتر لبخند پدرانه اي به صددورت سدداغر پاشددید.  سدداغر
 لبخندي که بدجور به ساغر دلگرمي مي داد.

 همینا که گفتم. بذار آزمایشا انجام بشه. دیدش یکم تاره، ولي خوب میشه!-
 لبخند زد. از ته دل گفت: ساغر

 خدایا شکرت! مي تونم برم پیشش؟-
 د.لبخندي ز دکتر

دارن مي برنش واسدده آزمایش. اگه مشددکلي نبود، بعد از دوازده سدداعت مي -
 فرستیمش تو بخش عمومي. مي توني بري پیشش!

 هم سریع به سمت اتاقش رفت! بعد
 با خوشحالي به ب*غ*ل ماهرخ پناه برد و گفت: ساغر

 واي ماهرخ! خیلي خوشحالم! خیلي!-
 نگاهي به باال کرد و گفت: ماهرخ

 لهي صد هزار مرتبه شکر!ا-
 زنگ زدي به دوستاش؟-

 سریع گفت: ماهرخ
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 نه، اآلن زنگ مي زنم!-
 دست ساغر رو به طرف صندلي ها کشید و گفت: بعد

 بگیر بشین! هي راه نرو!-
 با غر غر گفت: ساغر

 اي بابا!-
 خندید. همین طور که به صفحه گوشي زل زده بود گفت: ماهرخ

 خبره که نمي ذاره تکون بخوري!علي بفهمه چه -
 لبخند پت و پهني زد و گفت: ساغر

 آي من به فداي مراقبتاش! یعني میشه؟-
 هم خنده ي عمیقي کرد و گفت: ماهرخ

 روتو کم کن دختر!-
 با چشماي براقش زل زد به ساغر و ادامه داد: بعد

 چرا نشه؟-
خندید. علي رو براي آزمایش برده بودن. خدا مي دونسدددت کي برش  سددداغر

خاطرات رو از کیا بیرون  حت دفتر یال را با خ ته دلش قرص بود.  گردونن. 
 کشید و مشلول خوندن ادامه ي نوشته ها شد.

**** 
 مادرم
 قدومش پاکي

 وجودش صفاي
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 و سکوتش سنگیني
 و غرورش نجابت

 جذبه محراب با زمزمه ي کومش در و
 ي وسیع جنت بود گستره

 من، فقط مادر مي خواندمش! و
**** 

با دیدن چروکیده ي صددفحه ها آهي کشددید. با بلض به خوندن ادامه  سدداغر
 پرداخت.

**** 
ساعت چهار بعد از ظهر بود که موبایلم زنگ خورد. با خیال این که  حدوداي

ساغره، به طرف گوشي هجوم بردم. از دیدن اسم عادل، ابروهام ناخوداگاه باال 
پریدن. خیلي وقت بود که دیگه بهم زنگ نمي زد. دکمه ي برقراري ارتباط رو 

صو ستم باید چطوري حرف بزنم و برخورد کنم. ا ستم زدم. نمي دون  نمي دون
 براي چي زنگ زده.

 صداي عادي گفتم: با
 الو؟-

ثانیه اي سکوت شد و بعد صداي گرفتش رو شنیدم. صداي گرفته اي که  چند
 کاش هیچ وقت نمي شنیدم.

 علي؟ علي داداش؟-
لبم رو به دندون گرفتم. صدددداش، لرزش کلمه هاش، نون حرف زدنش  نگران

... 
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 بستم. دلم شور افتاد. با وحشت گفتم: یخ
 جونم داداشي.-

هق هقش بلند شددد. باورم نمي شددد. داشددت هق هق مي کرد. عادل،  صددداي
 کسي که تکیه گاهم بود، داشت اون طوري زار مي زد.

 یتیم شدیم داداشي. علي بي مادر شدیم.-
. یدم چي به چیهثانیه، فقط هنگ کرده زل زدم به دیوار رو به روم. نمي فهم چند

اصددو در. درسددتي از حرفاش نداشددتم. داشددت زار مي زد. گریه مي کرد و یه 
چیزایي مي گفت ولي من فقط داشتم به این فکر مي کردم شوخیه! دروغه. مثم 

 اون اس ام اسي که براي ساغر فرستاده بودن.
 این فکر، غش غش خندیدم و گفتم: از
 شوخي خیلي مزخرفیه عادل!-
 ي غش غش خنده هام، توجه هاتا و سجاد جلب شد.صدا از

 فریاد عادل رو شنیدم. صداي
 کاش دروغ بود. کاش شوخي بود. علي، بیا!مامان گفته بدون تو ... دفن ... د

تا عمق وجودم رو مي  نمي که  عادل رو. حرفایي  باور کنم حرفاي  خواسددتم 
سوراخ مي کرد و مثم مته تو ملزم فرو مي  شم رو  ستاش گو شیپور ا سوزوند. 

 رفت.
 بود. یه شوخي کثیا. شوخي

 زدم: داد
 خفه شو عادل! خفه شو! خودم دیروز باهاش حرف زدم!-
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 دوید سمتم. سجاد
 چرا مي لرزي؟-

لرزیدم؟ یه نگاه انداختم به زانوم. از شدت عصبانیت ریتمتیک مي لرزید.  مي
تازه متوجه لرزش چونه و تک تک ماهیچه هاي بدنم شددددم! هاتا بازوهامو 

 گرفت. سجاد گوشي رو از دستم کشید.
شدددم به دیوار رو به رو. مامانم! دیروز باهاش حرف زده بودم. خوب بود!  خیره

 خوِب خوب.
ي هم فشدددار دادم. کاش از خواب بیدار مي شددددم. چه کاب*و*س رو لبامو

وحشتناکي بود. از اون کاب*و*سا که تو بچگیام مي دیدم. از اونایي که بعدش 
با نوازشدداي مامان بیدار مي شدددم. از اونایي که تو نوجووني، با لگد عادل از 

 خواب مي پریدم.
 چشمامو باز مي کردم. باید بیدار مي شدم. باید

سجاد مي گفت. فقط  گاهين شت یه چیزي به  به دور و برم انداختم. هاتا دا
حرکت لباشددو مي دیدم. بازوهامو گرفته بود. مي خواسددت از لرزشددم کم کنه. 
مه از هجوم این خبر. این زلزله ي  که داره مي لرزه، ملز نمي دونسدددت اوني 

 مخرب!
 مي شدم.بیدار مي شدم. باید از این کاب*و*س لعنتي بیدار  باید

ستم شت. زورم بهش  خوا شم بیرون. محکم تر نگهم دا ستش بک بازوهامو از د
سه  شدن. وا سه بیدار  ستم وا شو. مي خوا سرم رو بردم جلو. یه  سید.  نمي ر
به زانوهام. تمام  تموم کردن این کاب*و*س. سددرم رو جلوتر بردم. چسددبید 
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 مدو یهویي خو قدرتم رو جمع کردم تو ماهیچه هاي گردنم و منقبدشون کردم
 رو کشیدم عقب.

سددرم رو با یه چیز سددفت احسدداس کردم. دردم نگرفت. فقط داغ شددد  برخورد
بت  با مح ید  با نارم مي بود.  مانم ک ما ید  با باز کردم. اآلن  مامو  بدنم. چشدد

 ب*غ*لم مي کرد.
 رو دیدم. سجاد نگران. هاتا

 پسره ي ابله. سرت ...-
دار مي شدددم؟ خدایا! نه! اگه شددوخیه اصددو بودم؟ خواب نبود؟ نباید بی بیدار

 شوخي جالبي نیست.
 گردنم داغ شد، داد هاتا بلند. روي

 داره از سرش خون میره. د
نگاهشون کردم. یه چیزي گذاشتن رو گردنم. لیواني نزدیک شد به لبم.  مبهوت

 چشمامو بستم. چرا تموم نمي شد؟
 عادل تو گوشم مي چرخید. یتیم شدیم. بي مادر شدیم. صداي
 سجاد مثم ویز ویز بود. صداي

 تسلیت میگم داداش. خدا صبرت بده.-
شار ست بود. حقیقت  ف ستاي هاتا رو بازوهام، نگاه پر آبش، اینا یعني، را د

داشت. لبام رو محکم فشار دادم. من که مي دونستم شوخیه! مي خوان منو این 
 شونن اهواز.طوري بک
 بستم و نالیدم: چشمامو
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 مي گفتن بیا اهواز، با کله مي رفتم. این شوخیا چي بود؟-
 سرش رو چسبوند به سرم. هاتا

 آره شوخیه. تو فقط آروم باش. مي ریم اهواز. هممون همراه هم مي ریم!-
 رو از سرش جدا کردم. بي درنگ بلند شدم و به طرف اتاق رفتم و گفتم: سرم

 زود باشید پس! مامانم منتظرمونه!-
زنگ مي زدم به مامان ولي مي ترسددیدم. یه ترس خیلي بد؛ ترسددي که  باید

 دلیلش فقط یه چیز بود، شنیدن واقعیت.
 رو خاموش کردم و چشمامو بستم. گوشیم

 لحظه هاي بچگیم، تا نوجوونیم از جلوي چشمم رد مي شدن. تمام
شگونایي که گاهي از  مامان، شاش، دعوا کردناش! نی شش، نواز محبتاش، آغو

 بازوم مي گرفت.
سال؛ چهارسال از لحظه هایي که مي شد کنارش بگذرونم رو از دست  چهار

 داده بودم.
شحال بودم که  هاتا ستم! فقط خو شین کي بود نمي دون رانندگي مي کرد. ما

 ي کنن.مثم همیشه به دادم رسیدن و دارن همراهیم م
سمتش. پتوي  سکوت شتم  شت رو بازوم. برگ ست گذا سجاد د برقرار بود. 

 مسافرتي اي که دستش بود رو روي پاهام انداخت و گفت:
 نمي خواي حرف بزني؟-

 آه کشیدم. با بلض گفت: فقط
 مي دونم سخته. مي دونم ولي ...-

 ادامه بده. دست کشیدم رو صورتم و گفتم: نذاشتم
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 حالم! گفتني نیست-
گریه کن. داد بزن، یه چیزي بگو. اصو بیا ما رو بزن ولي تو خودت نریز! مي -

 تونیم کمکت کنیم!
رو به دندون گرفتم. محکم گاز زدم. یکي مي تونسددت آرومم کنه. یکي که  لبم

دردم رو در. مي کرد. یکي که قشددنگترین لحظه هامو باهاش گذرونده بودم. 
 آرومم کنه! کمکم کنه نفس بکشم.ساغرم؛ فقط اون مي تونست 

تند مي زد. باید بهش خبر مي دادم. به حدددورش احتیاج داشددتم. سددریع  قلبم
 گوشیم رو روشن کردم. قلبم نامرتب مي زد. شماره اش رو گرفتم.

 جواب داد. سریع
 چرا خاموش بودي؟-

رو به دهنم چسددبوندم. قلبم تیر کشددید. براي اینکه بتونم نفس بکشددم  گوشددي
 صاف نشستم.

 میاي اهواز؟-
 خوبي علي؟-
 بیا اهواز. من دارم میرم. تو هم بیا! بده عروس خونواده تو جمع نباشه!-

 صداش رو گرفت. بلض
 علي طوري شده؟ حس مي کنم حالت بده.-

 به صورتم کشیدم. دستي
 غر.داغونم سا-
 چي شده؟ اتفاقي افتاده؟-
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 اتفاق؟ نه، نه! یه فاجعه رخ داده!-
 کشتي منو.-

 رو بین دندونام فشار دادم. لبم
 فقط بیا!-

 هر لحظه نگران تر مي شد. صداش
 کجایي؟ کي پیشته؟-

 سوال اول رو نمي دونستم ولي سوال دوم ... یه نگاه به بچه ها انداختم. جواب
 معین.سجاد و هاتا و -
 گوشي رو میدي به یکیشون؟-

گرفتم سمت سجاد. حتي نمي خواستم بفهمم چطوري داره این خبر  گوشیمو
رو به سدداغر میده. پلکامو روي هم فشددار دادم. عذاب وجدان داشددتم. من این 
شمام ولي باید کنترل  شک حلقه زد تو چ شکونده بودم. ا اواخر دل مامانم رو 

 مي کردم خودم رو.
 بي؟علي خو-

نگاهش کردم. سددرم رو تکون دادم. نفس راحتي کشددید و گوشددیم رو تو  مات
 دستم گذاشت. پلکامو روي هم فشار دادم. سرد بود. پتو رو کشیدم رو بدنم.

 سرت درد نمي کنه؟-
یه کم فکر کردم. یه ذره درد مي کرد ولي، نه به اندازه ي قلبم! چشددمامو  سددرم؟

 محکم تر روي هم فشار دادم.
 نخواب علي با این وضع سرت.-
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خواسددتم بخوابم. یعني، خوابم نمي برد. فقط مي خواسددتم پلکامو روي  نمي
هم بذارم تا فکر کنن خوابیدم و نخوان دلداري بدن! مي خواسددتم یه جوري با 

 خودم خلوت کنم.
ساغر رسیدن، به قیمت شکستن دل مامانم، به قیمت خیس کردن چشماش،  به

 گلوش، به قیمت شیش ماه ندیدنش ... اي واي من! اي واي!نشوندن بلض تو 
سرم داشت تیر مي کشید. بلدم داشت بزر  تر مي شد. احتیاج داشتم  ملز

به اینکه ضددجه بزنم. گریه کنم تا تخلیه شددم ولي ... هنوز وقتش نبود! باید 
 طاقت میاوردم!

 بودم. اول یا دومش رو یادم نیست. تو تیم فوتبال دبیرستان نصر. دبیرستاني
سه  سر ساق پام. این قدر بد که تا دو  ضربه اي زد به  تمرین، عماد رفیعي بد 

روز نمي تونستم رو پام وایسم. یه دعواي اساسي باهاش کردم و چون نتونستم 
ونه زار زار بزنمش، یه بلض بد نشددسددت تو گلوم. یادمه اون روز تا رسددیدم خ

که نتونسددته بودم  ینشددرون کردم گریه کردن. نه به خاطر درد پام، به خاطر ا
 توفیشو دربیارم!

مانم به،  ما یدن روغن حیواني و زردچو مال لداري و  عد از د ب*غ*لم کرد و ب
 روي جاي ضرب دیده گفت:

 علي من گریه نمي کنه! مرد شده واسه خودش! مردا که اشک نمي ریزن.-
در این لحظه، نه تیم فوتبالي هسددت، نه عماد رفیعي اي که باهاش دعوا  ،حاال

کنم، نه من دیگه یه پسر بچم که پام ضرب دیده باشه، نه مادري که مرهم بذاره 
 رو زخمام و بگه مرد شدي!
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ضربه اي که با روغن و زردچوبه  اآلن ضربه ي خیلي بد.  ضرب دیده. یه  دلم 
 بود. خیلي کاري!آروم نمي گرفت! ضربه، کاري 

به چشددام نیومد. زل زده بودم به بیرون. به جاده اي که تو تاریکي غرق  خواب
بود و گاهي با نور چراغ ماشینایي که از کنارمون رد مي شدن، روشن مي شد و 

 سکوت با صداي بوق کامیونا مي شکست.
تک خاطره هام از جلوي چشددمام رد مي شدددن. من، پسددر خوبي بودم  تک

اینو همیشدده مي گفت. غیر از کار آخرم که خط کشددید رو تمام خوبیام.  براش!
ست  سش در هیچ وقت نه رو حرفش حرف زده بودم، نه اذیت و ناراحتي اي وا

 کرده بودم!
این حماقت آخرم چي بود؟ چرا دلش رو شددکونده بودم. اگه مي دونسددتم  پس

حال بو قدر زود ترکم مي کنه، م قدر کوتاهه، این  باعي عمرش این  یه ذره  د 
 دلخوریش بشم، چه برسه به این که ...

کشیدم. یه قطره اشک از چشمم چکید. خوب بود فدا تاریک بود و معین و  آه
 سجاد خواب و هاتا محو رو به روش.

یه لباس آسدتین کوتاه پوشدیده بود. منم تازه از فوتبال برگشدته بودم. نگام  مامان
نار یدش. ک هاي سددف بازو به  یده شدددد  بازوش رو کشدد ش وایسدددادم و روي 

 ب*و*سیدم.
 و گفت: خندید

 خسته نباشي! بیشتر باال پایین مي پریدي!-
 و گفتم: خندیدم

 خسته نیستم مامان قشنگه!-
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سر این مادر بودم  بعد شنگ بازوهاش! جالب بود. من پ دوباره زل زد به رنگ ق
و یه ذره از رنگ پوستش رو ارچ نبرده بودم. رنگ پوست بابا هم تیره نبود، پس 

 چرا من ...
 غر گفتم: با
 چرا این قدر رنگ پوستامون متفاوته؟ چرا مامان؟-

 خندید و گفت: مامان
 م این رنگي مي شدم!منم صب تا شب تو آفتاب بود-
 اعتراض گفتم: با
 عادلم همش تو آفتابه ولي کجا این قدر پوستش تیره ست؟-

 . موهامو به هم ریخت و گفت:خندید
 مرد که نباید سفید باشه! حاال اگه دختر بودي یه حرفي!-

خندیدم. ولي اآلن خیلي وقت بود مامانم دیگه لباس آسددتین کوتاه نمي  منم
وقت بود من ازش دور شده بودم. خیلي وقت بود دلم براش تنگ پوشید. خیلي 

 شده بود و خیلي وقت بود دلش رو شکسته بودم!
شت بنزین مي  با ستجوگر به اطراف انداختم. هاتا دا شین یه نگاه ج توقا ما

 زد.
 ماشین رو باز کرد و بعد از تکون دادن سجاد گفت: در
 پاشو تو بشین. من دیگه نمیکشم!-

 متعجب نگاش کرد. سجاد
 کجاییم؟-
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 از اصفهان رد شدیم دو ساعته!-
 با حیرت گفت: سجاد

 ساعت چنده هاتا؟-
 خمیازه اي کشید: هاتا

 دو!-
 یکي زد تو سرش. سجاد

 خا. بر سرت. چطوري روندي؟-
کم کلشون رو نداشتم. سجاد نشست پشت فرمون. هاتا سرش رو  حوصله

 برد. کم کم داشت دور و برم تیره مي شد.تکیه داد عقب و فرتي خوابش 
 تو دستم لرزید. با زحمت پلکامو باز کردم. هوا تقریبا روشن بود. گوشیم

 علي من اهوازم. کجا باید برم؟ همین اآلن از اتوب*و*س پیاده شدم.-
 گنگي زل زدم به صفحه ي گوشي. با

 چند بود؟ ساعت
شار  پنج شمامو روي هم ف صفهان راه افتاده بود؟ چ ساغر کي از ا صبح بود. 

 دادم. سجاد کجاییم؟
 یه ساعت دیگه مي رسیم.-

 ي ساغر رو گرفتم. صداي گرفتش نشست تو گوشم. شماره
 جونم؟-

 :نالیدم
 کي راه افتادي؟-
 ساعت نه!-
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ام بشین، خودم می ببین من تا یه ساعت دیگه مي رسم اهواز. برو تو نماز خونه-
 دنبالت.

 باشه.-
 قطع کنم که گفت: خواستم

 دوست دارم.-
 جون گفتم: بي
 منم.-

 قطع کردم. بعدم
شهر و دیار خودمون، تو بینیم نشست. دلتنگیم بیشتر شد، بلدم سنگین  بوي

 تر! من، دلم مي خواست برگردم اهواز ولي نه براي یه همچین مساله اي!
قدر به سجاد گفتم تندتر برو که کمتر از یه ساعت بعد وارد ترمینال شدیم.  این

 شماره اش رو گرفتم و گفتم که رسیدیم.
نماز خونه بیرون اومد. نفس عمیق کشیدم. انگار تازه داشتم راه نفس کشیدن  از

رو کشددا مي کردم. چند قدم رفتم سددمتش. دوید طرفم. دسددتامو باز کردم و 
اد تو ب*غ*لم. دسددتامو دورش حلقه کردم و محکم فشددار دادم. اجازه دادم بی

تند تند نفس کشیدم. سعي کردم بلدمو قورت بدم ولي، هر لحظه بزرگتر مي 
 شد.

شت مي لرزید و تند تند یه چیزایي مي گفت و من فقط فکر مي کردم  ساغردا
شمش، بدون این که مامانم رو برنجونم؟ از فکر شته با ستم دا  يچطور مي تون
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ضر نبودم  شیدم. من حا شته بود خجالت ک صدم ثانیه از ذهنم گذ که اندازه ي 
 ساغر رو نداشته باشم.

 علي؟-
 تر فشارش دادم و گفتم: محکم

 هیچي نگو.-
شماش نگاه کنم.  از شد تو چ شدت خجالت، به خاطر فکر زشتم، حتي روم ن

، بندازم از ب*غ*لم بیرون کشددیدمش و بدون این که نیم نگاهي به صددورتش
ساد.  شین که وای سمت ما ستم ببرمش  شونه، خوا شونه به  ستش رو گرفتم.  د

 .ودستم رو کشید. وایسادم ولي نگاهش نکردم. رو به روم وایساد. زل زدم به ن
شو ببینم اما بازم با  ستم مژه ها سرش رو باال گرفت. مي تون شکیش.  شاي م کف

 اصرار نگاهم رو از چشماش دزدیدم.
 علي؟-

نفسددم رو فوت کردم. من یه لحظه از سدداغر بدم اومده بود. فقط چون به  کوفه
خاطر داشتنش مامانم رو رنجونده بودم. من باید از خودم بدم مي اومد نه اون! 
با این که این فکر حتي ثانیه اي تو ذهنم نمونده بود ولي، قلبم رو داشدددت به 

 به من! لعنتآتیش مي کشید. عذاب وجدانم داشت بیشتر مي شد. 
 جونم؟-

ستش سرد  د ستاش  صورتم. د شت دو طرف  شید و گذا ستم بیرون ک رو از د
 بودن. لرزششون رو حس مي کردم.

 ببین منو علي!-
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شک، دوختم تو نگاه قهوه اي براقش. مي ترسیدم بفهمه  نگاهم رو با دو دلي و 
شمم  شه ي چ شک از گو دورش کردم. یه قطره ا من تو ذهنم چه خیانتي به ح

 سر خورد. یه قطره اشک از چشمش افتاد.
 از خودم متنفرم علي!-

رو تو صورتش خالي کردم. دستام رو گذاشتم رو دستاش. چشماش مي  نفسم
 نم عذاب وجداناي منو داره.گفت او

 بلدي که صدامو خش دار کرده بود گفتم: با
 ولي من عاشقتم.-

 کشید. آه کشیدم. آهي
 به خاطر من ...-

ادامه بده. همین که منو به خاطر اون فکراي زشددت توبیخ نمي کرد  نذاشددتم
 خیلي مي ارزید. دستامو محکم تر رو دستاش فشار دادم و گفتم:

 نگددددو. هیچي نگو همه کسم. هیس! هیچي-
 با بلض گفتم: بعد

بد دربارت - بد بودم، حتي اگه یه ریزه فکر  بده پیشددم بموني. حتي اگه  قول 
 کردم، قول بده ببخشیم. قول بده ساغرم.

 چسبوند به سینم. آروم گفت: پیشونیشو
 قول میدم.-

 آروم روي قلبم رو ب*و*سید و گفت: بعد
 بریم؟-
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 رو به طرف ماشین کشیدم و گفتم: دستش
 بریم!-

سوله  هاتا شت با  سجادم که دا هنوز خواب بود. معین تو خواب و بیداري. 
حرف مي زد. وقت نمي شددناختن این دو تا. نصددا شددب و صددبح اول وقت 

 نداشتن.
دیدن من و ساغر سریع قطع کرد و بعد از احوال پرسي با ساغر سوار ماشین  با

م سوار شدیم. ساغر رو تو ب*غ*ل گرفتم و سرم رو چسبوندم شد. من و ساغر
ستم بازي مي کرد و  شتاي د شت با انگ ساغر دا سرش. قلبم نامرتب مي زد.  به 

 اشه؟من داشتم به این فکر مي کردم میشه این خبر وحشتنا. دروغ ب
سید. معینم با خواب آلودگي آدرس  سجاد معین رو بیدار کرد و ازش آدرس پر

و داد. هر چي به خونه نزدیک تر مي شددددیم، قلب من نافرم تر مي خونمون ر
 زد. این قدر که کم کم صداي تپیدنش رو مي فهمیدم.

ستش رو  ساغر شیدم. د صاف گرفتم و نفس عمیق ک سرم رو  نگران نگام کرد. 
دور بازوم حلقه کرد. بدون این که نگاهش کنم دسددتش رو چنگ زدم و محکم 

 فشار دادم.
کوچه. محکم تر دستش رو فشردم. لبش رو گاز گرفت ولي هیچي  سر رسیدیم

نگفت. فقط دست آزادش رو بلند کرد و کشید رو پوست صورتم. سرم رو تکیه 
 دادم به سرش و چشمامو بستم.

 همین جاست.-
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ست  با شمام. د سیدم از باز کردن چ شین همه ي بدنم لرزید. مي تر توقا ما
شیده صورتم ک شت رو پوست  ستاش هر لحظه داغ تر مي  ساغر دا شد. د مي 

 شدن. حتي تونستم خیس شدن کا دستش رو حس کنم.
یعني، استرس داشت. با وحشت چشمامو باز کردم. لبش رو بین دندوناش  این

گرفته بود! اخمم عمیق تر شد. دستم رو کشیدم گوشه ي لبش. سریع لبش رو 
 آزاد کرد. بي صدا گفتم:

 خوبه!-
عد به کو ب چمون. اول صددبح بود و خلوت. جلوي در خونه هم هیچ زل زدم 

خبري نبود. یه لحظه قلبم آروم گرفت. سددجاد در سددمت هاتا رو باز کرد و 
 بیدارش کرد. دستم رو رسوندم به دستگیره ي سمت ساغر و در رو باز کردم.

شه بعد از نماز بیدار بود.  ساغر شد. به طرف در خونه رفتم. مامانم همی پیاده 
خیال راحت زنگ زدم. چند دقیقه اي طول کشید و بعد در باز شد. وارد  پس با

حیاط که شدم، خاله دوید سمتم. از دیدن رنگ و روش، قلبم وایساد. با بلض 
و زن عمو و  موناو گریه ب*غ*لم کرد و شرون کرد به حرف زدن. پشت سرش 

رنگ پریده عمه هام بیرون اومدن. مسخ شده زل زده بودم به صورتاي گریون و 
 اشون.

 حرف زدن پیدا نکردم چون صداي جیغ عطیه بلند شد. فرصت
 ته دل گفتم: از
 واي! د
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حیاط رو باز کرد. دختر خاله هام سددعي مي کردن کنترلش کنن ولي، فقط  در
جیغ مي کشددید و گریه مي کرد. بین ناله هاش، صددداي مامان، مامان گفتنش 
واضح بود. چشمامو روي هم فشار دادم. از ب*غ*ل خاله بیرون اومدم. دویدم 
شیدمش و محکم ب*غ*لش کردم.  سمتش. از ب*غ*ل دخترخاله ها بیرون ک
روي موهاشو ب*و*سیدم. مشتاشو کوبید تو سینم. سعي کردم دلداریش بدم. 
توجهي به دور و بر نداشددتم. فقط مي خواسددتم آرومش کنم. از ب*غ*لم اومد 

 بیرون.
نفرت زل زد تو چشددمام. دسددتش رو برد باال. فهمیدم مي خواد بزنه ولي،  با

سوزوند. برق  صورتم رو ن سیلي کم جونش  شو نگرفتم.  نگاهش دلم رو جلو
 سوزوند.

 همش گریه مي کرد. دلتنگت بود. تقصیر توئه! توي نامرد!-
 نگفتم. فقط گذاشتم حرف بزنه و گریه کنه. هیچي

اومد سمتش. زیر بازوشو گرفت. خودش حال خوبي نداشت، اما باید یه  خاله
 جوري عطیه رو آروم مي کرد.

قربون چشددمات. مامانت خاله گریه نکن. الهي دورت بگردم. اشددک نریز -
 راضي نیست با داداشت این طوري کني!

 جیغ عطیه بلندتر شد. بابا و عادلم از اتاق بیرون اومده بودن. صداي
شاهکارت - ضي رو آوردي چرا؟ آوردي مامان رو دق بدي. مي خواي  این عو

 رو نشونش بدي؟
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 هجوم بردم سمتدیدن ساغر گوشه ي حیاط، یه چند ثانیه ملزم از کار افتاد.  با
عطیه و جلوي دهنش رو گرفتم. همهمه ي دور و برم کم بود، تو سددرمم سددر و 

 صدا راه افتاده بود.
 گوش عطیه غریدم: توي

به سددداغر، از گم ناز. تر گفتي، خونتو مي ریزم. اآلنم هیچي نمي گمت به -
 احترام مامانه ولي تکرار بشه مراعات وضعیتت رو نمي کنم.

رو از جلوي دهنش برداشددتم. چشددماش پر ترس بود و نفرت. قرمزي  دسددتم
چشددماش دلم و ریش مي کرد ولي، طاقت این که بخواد به سدداغر بد بگه رو 

 نداشتم.
 گفتم: بلند

ست. هر - ستم دلخور نی شیده. گفت از د سش دارم. مامانم گفت بخ زنمه، دو
شنوه. اآلنم اگه این جام، به خاطر  ماماِنه. پس تحمم کنید. کي بد بگه، بد مي 

 بذارید مراسم تموم شه، میرم!
به طرف سدداغر رفتم. گوشدده ي دیوار کز کرده بود. همه سدداکت بودن. زیر  بعد

 بازوش رو گرفتم. خواستم بلندش کنم که صداي عادل رو پشت سرم شنیدم.
کسي قرار نیست بد بگه. عطیه هم داغه. داغ دیده. دختره. واسه ما سخته، چه -
 رسه به اون.ب

سینم. عادل  بدون سبوندم به  سرش رو چ ساغر رو بلند کردم.  این که برگردم 
سمتش. نگاهش پر از حرف  سرم رو چرخوندم  شونم.  شت رو  ستش رو گذا د
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بود. پر حرف ترینشم نفرت و خشم بود که مشخص بود داره توش مي کنه که 
 کنترل شه.

 حلقه زد تو چشمام و گفت: اشک
 اخوي! خوش اومدي-

 زدم و گفتم: پوزخندي
 میزبان اصلي نیست!-

 کشید و رو به بچه ها که جلوي در وایساده بودن گفت: آهي
 شمام خوش اومدین. بفرمایید تو!-

 بچه ها رو کشید سمت در ولي حتي یه تعارفم به ساغر نزد. دست
سیدم. با خجالت زل زدم تو  تو شو ب*و* شارش دادم و روي موها ب*غ*لم ف

 چشماش و گفتم:
 ببخش خانومم.-

 هقش شدیدتر شد. یه حرفي زد که دلم آتیش گرفت. هق
 تو باید منو ببخشي که باعي سرافکندگیت شدم.-

رو گذاشددتم رو لبش. دلم گرفت از این همه مهربونیش. این که نه تنها  دسددتم
 برخورد بد اطرافیانم رو به روم نیاورد، بلکه تقصیرا رو هم گردن گرفت.

 ب*و*سیدم و گفتم: پیشونیشو
 همه کسمي.-

دستش رو به طرف ساختمان کشیدم. در حالي که هنوز آرزو مي کردم اینا  بعد
 همش یه خواب باشه!
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نمي شد مامان منه که تو اون پارچه هاي سفید پیچیده شده. بلدم صدا  باورم
سرم رو کوبوندم به دیوار. درد  شد تو گریه هاي بابا و عادل.  ست. گم  شک دار 

 پیچید تو کم جمجمم. هق هقم شدیدتر شد.
خودش رو انداخته بود رو سددینه ي مامان و قصددد جدا شدددن نداشددت.  عطیه

سوزوند. به زور عطیه رو بلند کردن. بابا زانو زد  صداي هق هقش قلبم رو مي
کنارش. یه چیزي زیر گوشددش گفت و آروم گونش رو ب*و*سددید. عادل هم 
سید. همه رفتن کنار. نوبت من بود برم کنارش ولي با  شوني مامان رو ب*و* پی

 چه رویي؟ مني که شیش ماه نیومده بودم دیدنش! چه پسر ناخلفي بودم.
 د. حجت پسرخالم، اشکامو پا. کرد و گفت:هقم بلندتر ش هق

 اشکت نباید بریزه تو صورتش. برو.-
شمامو سم بي  چ شمم نیاد. زانو زدم کنار ج شک از چ بیش از حد باز کردم تا ا

ستش. به لباي کبودش.  صورت رنگ پریده و پلکاي ب جون مامانم. زل زدم به 
 مامانم اومده بود؟دلم به درد اومد. لبم رو محکم گاز گرفتم. چي به سر 

 سوم مامانم. اومدم باالخره ولي ...-
 ترکید. دوباره اشکام رو صورتم راه افتادن. هق هقم شدیدتر شد. بلدم

بد کردم، مي دونم ولي... بگو از - خدا منو ببخش.  مان. تو رو  ما ببخش منو 
 سرم گذشتي. بگو منو بخشیدي. بگو تا خفه نشدم مامان.

 دست گذاشت رو شونم. خودشم داشت گریه مي کرد. حجت
 هیس علي. آروم! اذیت میشه این طوري!-

 اشکامو پا. کرد. دوباره
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 بب*و*سش، مي خوام ببندم کفن رو.-
صورتم. حجت با  از شک راه افتاد روي  شد. دوباره ا سیخ  سم کفن مو به تنم  ا

سرم رو خم کردم.  شکامو پا. کرد. با کلي بلض  صله ا سوندم به حو لبم رو ر
شدن. بوي  شمام از تعجب باز  سوختن! چ سردیش لبام  سردش. از  ست  پو

بار، ده بار  هکافور پیچید تو بینیم. لبام رو روي گونه هاي یخیش فشار دادم. نه ی
سه  سه کردم. این آخرین ب*و* صورتش رو غرق ب*و* سیدمش. کم  ب*و*

 اي بود که روي گونه هاش مي ذاشتم.
شوند. با یه نخ بلندم کر حجت صورتش رو پو شه ي اتاق. روي  د. کز کردم گو

 کلفت، دور پارچه رو بست.
داشددت ملزم به کار مي افتاد. چي به سددر مامانم اومده بود؟ سددوالم رو به  تازه

زبون آوردم. حجت متعجب نگام کرد. شدداید توقع نداشددت پسددرخالش هنوز 
 ندونه چي شده!

 لب گفت: زیر
 تصادف کرده!-

 زل زدم به صورت حجت. ادامه داد: جبمتع
دیروز ساعت دوازده مي خواسته از خیابون رد شه که ... بعدم ... خون ریزي -

 داخلي.
 داشت از کار مي افتاد. پلکامو بستم و نالیدم: ملزم

 خدایا کي این کاب*و*س تموم میشه؟-
ال اله الي ا... تو گوشم مي چرخید. خیره شده بودم به اون تابوتي که رو  صداي

دستا مي رفت. مامان من بود. قلبم بد مي زد. سرم درد مي کرد. عذاب وجدان 
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همه وجودم رو گرفته بود. سجاد و معین و هاتا رو مي دیدم که کنار بقیه، زیر 
 تابوت رو گرفته بودن.

م بود. بابا بي صدا گریه مي کرد. صداي ضجه هق هقاي عادل تو گوش صداي
هاي عطیه و خاله رو مي شددنیدم ولي هنگ بودم. زل زده بودم به تابوتي که تند 

 مي رفت. رسیدیم به یه جایگاه ابدي مامان. بلند آه کشیدم.
زدن جلو. از بابا و من اجازه گرفتن تا نماز بخونن! زل زدم به عادل.  صدددامون

 بزر  تر اجازه مي گرفتن؟ مگه نباید از پسر
 بستم و سرم رو به نشونه ي بله تکون دادم. چشمامو

 این سوال داشت ملزم رو سوراخ مي کرد. عادل بزر  تر نبود مگه؟ ولي
شت هق هق مي کرد. من هنوز خیره بودم  همه سادن به نماز. عادل هنوز دا وای

 به تابوتي که حاال، روي زمین بود.
 تن کنار قبر. صداي روحاني پیچید تو گوشم.تموم شد. رف نماز

 یکي از محارم بره توي قبر.-
داشددت گریه مي کرد. عادل هق هق سددر داده بود. دایي که رو پا بند نبود.  بابا

 حجت دوباره به حرف اومد.
 برو علي.-

بستم. بسم اللهي گفتم و پا گذاشتم تو قبر. جایي که یه روز خود منم  چشمامو
مي خوابیدم. مو به تنم سیخ شد. فکر مي کردم مر  ترسنا. نیست باید توش 

شه بذارنت تو یه  صا، وقتي قرار با صو سنا.! مخ سنا. بود. خیلي تر ولي، تر
 وجب خا. سرد، پر از جک و جونور و ...
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بزر  تر شدد. دیگه داشدت گلوم رو مي شدکافت. حجت و عادل و دو  بلددم
گذاشددتن تو ب*غ*ل نازه رو گرفتن  با کفن ب*غ*ل  طرف ج مانم رو  ما من. 

 کردم. چه روز وحشتناکي بود. نشستم توي قبر. آروم گفتم:
 نترسي مامان. خودم پیشت مي مونم. اصو ترس نداره!-

 آه کشیدم. چادر مشکي رو سر تا سر قبر کشیدن. بعد
از باال توصددیح مي داد. حجت زانو زده بود کنار قبر و گوشدده ي چادر  روحاني

 رو باال گرفته بود و تکرار مي کرد.
روي دسددت راسددت، رو به قبله باید بخوابونیش. روي صددورت رو باز کن. با -

 خا. تماس بده.
داشدددت از گلوم مي زد بیرون. تمام تنم یخ بسددته بود. روي جنازه رو باز  قلبم

باره صددورت بي جون مامانم رو ب*و*سددیدم و با خا. تماس دادم. کردم. دو
 دوباره روي صورت رو بستم. حجت از اون گوشه گفت.

 خوبه. حاال پاهاتو بذار اون گوشه ها. لحد رو مي دیم پایین.-
شمامو صداي  چ شت از کار میفتاد. هنوز  ستم. چادر رو جمع کردن. قلبم دا ب

نا گریه و ضددجه مي اومد. خدا مي خ ثابت کنه ای بدترین روش  به  واسدددت 
شم رو مي کردم  ستم دادن تا بذارم. تمام تو سنگا رو به د ست.  کاب*و*س نی
از دسددتم سددر نخورن. وحشددتنا. ترین و بدترین لحظه هاي عمرم رو داشددتم 

 مي کردم. من با دستاي خودم، جنازه ي مامانم رو گذاشتم تو قبر. جربهت
سنگ رو که گذا آخرین سیاهي رفت. هاتا و تیکه ي  شمام  شتم، جلوي چ

 معین دستم رو گرفتن و کشیدنم باال.
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گوشه نشستم. ساغر دوید سمتم. چشمامو بستم. آماده ي یه اشاره بودم تا  یه
 منفجر شم.

شده بود با ناله ها و  صداي شنیدم. قاطي  شدن بیم رو روي خا. مي  شیده  ک
دسددتاي خاکیمو گرفت و ضددجه ها و هق هقاي اطرافیان. دسددتم رو گرفت. 

 ب*و*سید. یه دونه شکوت فرو کرد تو دهنم.
شمامو شید.  چ سرم درد مي کرد. قلبم تیر مي ک شار دادم.  ستش رو ف ستم و د ب

 گلوم داشت پاره مي شد. نفس لرزوني کشیدم.
شین.  هاتا سمت ما صدا زدن. بچه ها زیر بازوم رو گرفتن. بردنم  و معین رو 

 فشار دادم و گفتم:چشمامو محکم روي هم 
 باید پیش مامانم بمونم!-

 ها مات نگام کردن. سجاد زودتر از بقیه به حرف اومد. بچه
 باشه بمون.-

از توي ماشین یه بطري آب برداشت و دستامو شست و گرد و خا. لباسام  بعد
 رو گرفت. تو سایه نشوندم. جمعیت کم کم داشت پراکنده مي شد.

وایسدداد کنار. سددرم رو ب*غ*ل کرد. دسددتامو دورش حلقه کردم. روي  سدداغر
سید. حرف مي زد ولي من نمي فهمیدم چي میگه. لحن حرف  موهامو ب*و*
زدنش رو دوست داشتم. آهنگ قشنگ صداش رو. چشمامو بستم. تو ب*غ*ل 

 ساغرم، چشمامو بستم و سعي کردم بخوابم.
شده بودم.  خواب ساغر نرفتم ولي یه کم آروم  شته بود که  نمي دونم چقدر گذ

 روي موهامو ب*و*سید و آروم زیر گوشم گفت:
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 علي؟-
 صداي گرفته گفتم: با
 جونم؟-

 از دور کمرش باز کرد و زل زد تو چشمام. دستامو
 عادل داره میاد اینجا.-

شمامو شین. پلکاش  چ سید نزدیک ما شدم به عادل. ر سته کردم و خیره  باز و ب
و قیافش گرفته. نفس عمیقي کشددید و بدون توجه به حدددور سدداغر قرمز بودن 

 گفت:
 داریم مي ریم خونه. همه هستن. زود بیا.-

تکون دادم. به طرف بچه ها رفت و چیزي بهشددون گفت و بعد رفت.  سددري
 ساغر نفس عمیقي کشید. دستش رو فرستاد بین موهام و گفت:

 بریم؟-
از سر جام بلند شدم. ساغر دستم رو گرفت. نشونه ي نه سرم رو تکون دادم.  به

 دستش رو توي دستام فشار دادم و به طرف قبر رفتم.
چادر مشدکي، گم گذاشدته بودن. زانو زدم کنار مامانم. سدرم رو انداختم  روي

پایین. اشددک تند تند از الي پلکام مي جوشددید. سدداغر هم زانو زد. از کیفش 
 د.مفاتیحي بیرون کشید و تند تند ورق ز

 نگاهش کردم. نگاه براقش رو دوخت تو چشمام و گفت: متعجب
میگن بعد از این که همه رفتن، یکي از اعدددداي خونواده بمونه و تلقین رو -

 دوباره بگه.
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کلي تشددکر نگاهش کردم. پلک زد. چند قطره اشددک از الي پلکاش چکید.  با
دیگه نگام نکرد. آفتاب داغ روي سرمون افتاده بود. سردردم داشت شدیدتر مي 

 شد. ساغر آروم گفت:
 کا دستاتو بذار روي خا.. ابنا رو تکرار کن.-

که شدددد  خودش ندن و منم همراهش تکرار کردم. تموم  به خو شددرون کرد 
 ردومون با هم آه کشیدیم.ه

 با بلض گفت: ساغر
 روزي که مامانم رفت، منو براي تشییع جنازه نیاوردن.-
 قطره اشک دیگه از چشمش چکید. یه
 تو آخرین نفري بودي که از مامانت جدا شدي. خوش به حالت علي!-

 رو گرفت و آروم ادامه داد: دستم
مراسددم تدفین اعددداي خونوادش میگن مرده توقع داره بعد از تموم شدددن -

سه. ببین! تو اآلن پیش مامانتي.  شش مي تر شش بمونن. میگن اگه نمونن پی پی
بازم خوش به حالت! وقتي مامان من رفت این قدر بزر  نبودم که بخوام این 

 چیزا رو در. کنم. مامانم ترسیده بود؟
 ته دل آه کشیدم. از

*ل کرد، چسددبوند به قلبش و روي زانوهاش بلند شددد و سددرم رو ب*غ سدداغر
 گفت:

 بلض نکن قربونت برم. گریه کن. حرف بزن.-
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صادر مي  انگار شکنم بلض رو. انگار باید یه اجازه اي  منتظر تلنگر بودم که ب
 شد. بلند بلند زدم زیر گریه. ساغرم داشت گریه مي کرد.

مي  سدداغر حس مي کنم آتیش ریختن تو وجودم. قلبم داره مي سددوزه.. دارم-
 میرم.

 تر ب*غ*لش کردم. محکم
کاش بد نبودم. کاش نرنجونده بودمش. کاش این چهار سال آخر رو از دست -

نداده بودم. هر بار مي اومدم و مي رفتم کلي گریه مي کرد. هر وقت زنگ مي 
قدر تو درس  کاش این  زد بهم بلض مي کرد. همش دلتنگم بود ولي من ... 

ن ای دونسددتمنبلي نمي کردم واسدده اومدن. اگه مي غرق نبودم. کاش این قدر ت
نه، از  قدر رفتنش آتیشددم مي ز گه مي دونسددتم این  هه، ا تا قدر عمرش کو

 کوچیکترین فرصتي استفاده مي کردم.
آهي کشید. گلوم خشک شده بود. سرم درد مي کرد. سرگیجه هم داشتم.  ساغر

ز آرزو میک ردم گرمم بود. دلم مي خواسدددت بخوابم. یه خواب طوالني. هنو
 این کاب*و*س تموم شه.

 نوازش داد. رو سرم ب*و*سید. موهامو
دونم چقدر گذشت که صداي یاا... از پشت سرمون اومد. برگشتیم. مرد  نمي

سنگ روي   نده پوشي، با قرآن و زیر اندازش از راه رسید. کنار قبر زانو زد و با 
 خا. زد و گفت:

 خدا بیامرزتشون.-
 کشیدم. آهي

 آقا پسرشون اومد و از من خواست امشب باال سرشون قرآن بخونم.-
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کردم و مرد قرآنش رو باز کرد و مشلول خوندن شد. از جا بلند شدم.  تشکري
 ساغرم بلند شد. هوا هر لحظه داشت گرمتر مي شد. نزدیکاي دوازده ظهر بود.

 به طرف مرد رفت و گفت: ساغر
 شون بخونید؟ تا شب هفتم؟آقا میشه یه دور قرآن رو برا-

سري تکون داد. ساغر بوفاصله از کیفش چند تا تراول بیرون آورد و جلوي  مرد
 مرد گذاشت و گفت:

 التماس دعا!-
 تشکري کرد و گفت: مرد

 این زیاده!-
 لبخند کم جوني زد. ساغر

 اضافیشو نماز بخونید. د
یدم. براي  مرد مان باشددده اي گفت. روي قبر رو ب*و*سدد ما بار از  هزارمین 

شونیم رو  ساغر رو گرفتم. پی ست  سم رو فوت کردم و د عذرخواهي کردم. نف
 فشار دادم و گفتم:

 مرسي بابت ...-
 رو تو دستم فشار داد. دستش

 هیس! تشکر الزم نیست. مثم مامان خودم.-
 که داشت ملزم رو مي خورد به زبون آوردم. فکري

 ازه گرفتن. عجیب نیست؟براي خوندن نماز از من اج-
 هوفي کرد و گفت: ساغر
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 خودشون بهت میگن.-
 و برگشتم سمتش. ابروهام ناخوداگاه باال پریدن و گفتم: وایسادم

 تو مي دوني جریان رو؟-
شمامو روي  ساغر ساد. چ سر تکون داد. قلبم از حرکت وای لبش رو تر کرد و 

 هم فشار دادم. با صداي گرفته ام گفتم:
 بگو.-
 بریم تو ماشین؟-

 فکر مي کردم اشتباه گرفتن من و عادل رو ولي وقتي ساغر ... همش
 نه! همین جا بگو.-

 نگاهش رو دوخت تو چشمام و گفت: ساغر
 علي، بذار بابات توض ...-

 گفتم: بلند
 مي خوام تو بهم بگي. زود باش.-
 باشه، باشه.-

 ب*و*سید و گفت: انگشتاي پاش بلند شد و گونم رو روي
 ببین اصو قدیه مهمي نیست.-
 حرص گفتم: با
 حرف بزن ساغر.-

 رو به لبش کشید. زبونش
 وقتي شما رفتین تو اتاق که مامان رو ببینید ...-

 به پیشوني عرق کردش کشید. دستي
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عمت داشدت واسده یکي از خانوما تعریا مي کرد ... شدما رسدم دارید اگه -
 اون یکي برادر بره زنش رو بگیره؟برادري بمیره، 

 محکم روي هم فشار دادم و سرم رو تکون دادم. چشمامو
 دو تا نفس عمیق کشید و گفت: ساغر

 علي بذار خودشون بهت بگن.-
 رو فشار دادم و بدون این که چشمامو باز کنم گفتم: دستش

 همین اآلن بگو.-
 لي ...اي کرد. هر چند خودم تا تهش رو خوندم و ناله

 چطوري بگم؟ ببین پیچیده ست. اي خدا!-
 بگو. فقط بگو.-
 باباي تو، باباي واقعیت نیست.-

 کردم. این حرف تا اعماق ملزم رو جوید و جلو رفت. سکوت
 ایني که تو به اسم بابا مي شناشیس، عموته. باباي عادل!-
قود میشدده. مف باباي تو، وقتي تو هنوز به دنیا نیومده بودي تو جنگ، شددهید-

االثر میشه. همون موقع ها، زن عموت، مامان عادلم، پاشو مي کنه تو یه کفش 
نداشددته. این بوده که زن  نایي مالیش رو  باباي عادل توا که از ایران برن ولي 

 عموت تنهایي میره. بعد خبر میارن که بابات ...
 ترکید. بلدش
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ي خورده و افتاده توي اروند ولخبر میارن که بابات تو یکي از عملیاتا ترکش -
شه. بعدم مامان بزرگت عمو و مامانت رو مجبور  دیگه هیچ اثري ازش پیدا نمی

 مي کنه با هم ازدواج کنن. بعدشم که عطیه به دنیا میاد.
روي هم فشددار دادم. حرفاي سدداغر مثم مته تو ملزم فرو مي رفتن.  چشددمامو

سمم رو به خاطر اون گذا سي که ا سش عمو علي، ک سي که عک شته بودن، ک
 سال ها بزر  شده چسبیده بود به دیوار خونمون، باباي من بود!

 مادربزرگم رو مي دیدم که همیشه مي گفت: لبخند
 خدا اون علي رو ازم گرفت، یه علي دیگه بهم داد، شبیه خودش!-

کردم پاهام تحمم وزنم رو ندارن. شددبیه کسددي بودم که یه دفعه همه ي  حس
سرم دام  شار دادم. ملز  شتر روي هم ف شمامو بی ست داده. چ عزیزاش رو از د

 دام مي کرد.
بگو چرا از من اجازه گرفتن! پس بگو چرا مامان براي دوریم این قدر زاري  پس

 مي کرد! پس بگو چرا من شبیه عادل نبودم!
تو دهنم مي زد. گلوم داشددت تیر مي کشددید. نفس کشددیدن رو از یاد برده  مقلب

 بودم.
به دوران افتاد. بیست و پنج سال، بیست و پنج سال یه واقعیت ازم پنهون  سرم

 مونده بود. مامانم هر وقت عکس عمو، یا نه، بابا رو مي دید بلض مي کرد.
ساغ سرم صداي علي، علي گفتن  شردم.  ستم ف ر، هر لحظه کمرنگ تر رو تو د

مي شد. زانوهام خم شدن. قبم از این که به صورت نقش زمین شم، بچه ها به 
 طرفم دویدن.
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باز کردم. هیچ کدوم دردم رو نمي فهمیدن. من یه دفعه اي یتیم شدم.  چشمامو
 هم پدر از دست دادم، هم مادر!

شده زل زده بودم به در. سخ  شتم. م ستي از محیط اطرافم ندا رفت و آمدا.  در
 به صورت گریون ساغر.

کم دور و برم خلوت شددد. سدداغر در اتاق رو بسددت و رو به روم نشددسددت.  کم
سید. چشماي نمناکش رو  صورتم و لبم رو ب*و* شت دو طرف  شو گذا ستا د

 دوخت تو چشمام و گفت:
 بهتري؟-

رو تو ب*غ*لم گرفتم و سددر و تکون دادم. چند دقیقه اي تو ب*غ*لم  سددرش
ست لباس راحتي  موند سام رفت. با یه د سا. لبا و بعد بیرون اومد. به طرف 

برگشت. یه تي شرت مشکي و گرمکن مشکي. جلوم نشست. لبخند مهربوني 
 هزد و دکمه هاي پیراهنم رو باز کرد. کمکم داد تا لباسدددامو عوض کنم. دلم ی

ساغر روي زمین لحاف پهن کرد  ست ولي رمقش نبود.  سابي مي خوا دوش ح
بالشددي گذاشددت. یه دونه قرص تو دهنم گذاشددت و با آب به خوردم داد.  و

 چشمامو بستم.
 بیا بخواب.-

شدددم و به طرف رخت خواب رفتم. سددرم هنوز درد مي کرد. هنوز در.  بلند
درسددتي نداشددتم. تو یه حس وحشددتنا. گرفتار بودم. سددرم رو روي بالشددت 

راحت پوشید. بعد کنارم گذاشتم. ساغر چراغ رو خاموش کرد. خودشم لباس 
 نشست.
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 بهتري؟-
 رو ب*و*سیدم و سرم تکون دادم. گونم رو ب*و*سید و گفت: دستش

 سوپ بیارم بخوري؟ نه نهار خوردي، نه شام.-
 کشیدم. گرسنه بودم ولي اصو اشتها نداشتم. معدم درد مي کرد. آهي

 نه، مي خوام بخوابم.-
سی باالي ست. روي موهامو ب*و* ش شید روي سرم ن شو مویم ک شتا د و انگ

 شقیقه هام. چشمامو بستم. دردم رو آروم مي کرد.
 نمي خواي حرف بزني؟-
 چي بگم؟-
 نمي دونم. حرف بزن. خیلي وقته پیش هم نبودیم و حرف نزدیم.-
کشیدم. فراموش کرده بودم چقدر باید براي دیدن ساغر، سختي مي کشیدم.  آه

 فراموش کرده بودم باباش به خونم تشنه ست. دیدارمون رو قدغن کرده.
 چطوري اومدي؟-

 دوراني انگشتاشو روي شقیقه هام ادامه داد. حرکت
 با اتوب*و*س.-
 منظورم اینه. ..-
 ماهرخ گفت با بابا حرف مي زنه.-

 ادامه داد. بعد
 بابا و ماهرخ مي خواست بهت تسلیت بگن، اما دیدم حالت خوب نیست.-

باز کردم. موهاش دورش ریخته بودن و چشددماش تو تاریکي برق  چشددمامو
 قشنگي داشتن. با بلض گفتم:
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 تو پیشم باشي حالم خوبه.-
ي ي آرومي کرد. سددرش رو آورد پایین. روي لبم رو ب*و*سددید. قطره  خنده

 اشکش، چکید روي گلوم.
 رو هول دادم عقب و گفتم: سرش

 اوني که باید گریه کنه منم.-
قدرت بیشددتري گرفتن. از باالي سددرم بلند شددد و کنارم دراز کشددید.  اشددکاش

 خزید تو ب*غ*لم و گفت:
 تو که ناراحتي، منم ناراحتم. شاید صد برابر بیشتر از تو.-

اتاق، از باد کولر خنک بود. پتو رو کشیدم باال و تو ب*غ*لم فشردمش  فداي
 و گفتم:

 هیس! من خوبم.-
 نیستي. مي فهمم نیستي. یه چیزي بگو.-

 موهاشو ب*و*سیدم. روي
از سددي و پنج سدداعت بود نخوابیده بودم. سددرم درد مي کرد. دلم مي  بیشددتر

یدار شددددم، نالیز  خواسدددت فقط بخوابم. بخوابم و وقتي ب یکم انر ي براي آ
 اتفاقاي اخیر داشته باشم.

هت دارم تو - لت کنم و بخوابم. مي خوام نگ اآلن فقط مي خوام ب*غ*
ب*غ*لم، براي همیشدده. نمي خوام از خودم جدات کنم. باید همیشدده پیشددم 

 باشي. همین جوري.
 تر فشردمش و گفتم: محکم
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 همیشه. مي فهمي؟-
 ت:سینم رو ب*و*سید و گف روي

 آره.-
 باید ...-
 مي دونم. تو آروم باش. من هستم کنارت. تا آخرش!-
 خوبه.-

رو فرو کردم بین خرمن موهاش. چند تا نفس عمیق کشیدم. عمیِق عمیق.  سرم
بلدددم رو فرو دادم. حرکت انگشددتاي سدداغر رو روي سددینم حس مي کردم. 

 طولي نکشید که خواب رفتم. خواب نه، بي هوشي!
سال، به  روزاي ست و پنح  بعدش به معناي واقعي تلخ بودن. این که بفهمي بی

عموت مي گفتي بابا، به پسددر عموت مي گفتي داداش، باباتو عمو مي دیدي، 
 یعني جهم کامم. یعني پوچي مطلق. یعني سراب بودن همه چیز.

 شدم، مثم زهرمار! تلخ
نگام مي کردن، چه با  بودم. از همه. از تک تک افرادي که چه با ترحم دلخور

 غدب. حتي از نگاه بي تفاوت بعدیا هم عصبي مي شدم.
شتم. تنها نگاهي بود که وقتي  فقط ست دا ساغر رو دو و فقط نگاه براق و زالل 

 دوخته مي شد بهم، لبخند میاورد رو لبم.
ستم که  بعد ساغر اما موند. یعني خوا شتن تهران.  سم ترحیم، بچه ها برگ از مرا

 وگرنه باباش مرتب زنگ مي زد و مي گفت که برگرده. بمونه،
شب هفت تو سکوت گذشت. بعد از تموم شدن مراسم، خونه خلوت شد.  تا

شده  ساغر و عطیه، عمو و عادل و مونا.  شون. من موندم و  همه رفتن خونه ها
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بود عمو. دیگه رغبت نداشددتم بابا صددداش کنم. من خودم پدر داشددتم. پدرم 
 ه داشتنش افتخار مي کردم. جانشین نمي خواست!قهرمان بود. ب

و سدداغر گوشدده ي دیوار کز کرده بودیم. عطیه داشددت ریز ریز اشددک مي  من
ریخت. عمو و عادل هم با هم پچ پچ مي کردن. مونا هم داشددت دور و بر رو 

 تمیز مي کرد.
 زیر گوشم گفت: ساغر

 مي خواستم کمکش کنم، کم مونده بود کتکم بزنه.-
 به خودم فشارش دادم و گفتم: تربیش

 فردا مي ریم. تو غصه نخور.-
 بازومو ب*و*سید و گفت: روي

 کنار تو غصه خوردنم شیرینه.-
 سکوت رو شکست. با اخماي درهم زل زد به من و گفت: عمو

حقیقت رو که فهمیدي. دلم نمي خواسددت هیچ وقت متوجه شددي ولي، کار -
 عادل بودي برام.روزگاره. تمام این ساال مثم 

زدم. مثم عادل بودم؟ عادل رو فرسددتاد دانشددگاه و منو نگه داشددت  پوزخندي
 واسه حمالي! با این حال هیچي نگفتم.

 از این به بعدم، برام مثم عادل مي موني، مگر این که خودت نخواي.-
آه کشددیدم. حرفي نبود براي زدن. بیسددت و پنج سددال اسددما پدرم بود. به  فقط

ستي بود مي حرمت ه سال، باید از کنار هر چي کمبود و کا ست و پنج  مون بی
 گذشتم.
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 برنامت براي آینده چیه؟-
 رو پر صدا بیرون دادم. نفسم

 مثم گذشته.-
 برمي گردي تهران؟-

 طعنه ي کومم رو پنهون کنم. نتونستم
 اینجا کسي رو ندارم!-

 واضح پوزخند زد. عادل
 اخم عمیقي کرد و گفت: عمو

 ماها هیچي، عطیه خواهرته.-
باهام حرف نزده  نگاهي بهش انداختم. از روزي که اومده بودم، یه کلمه هم 

 بود.
خواهرم مي مونه. پشددتشددم همه جوره ولي مطمئنا بود و نبود من براش مهم -

 نیست.
 با حفظ پوزخندش گفت: عادل

 بود و نبودت براي هیشکي مهم نیست!-
زدم بهش. دلیم این همه برخورد کینه توزانش رو نمي دونسددتم. قبو بهتر  زل

 بود!
نگاهش کردم. تک تک خاطرات بچگیمون رد شددد از جلوي چشددمام.  فقط

همیشدده کتکم مي زد ولي کافي بود یکي بد بهم بگه، اون وقت با عادل طرف 
 بود.
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شت. جلوي عمو و ع هیچي سیني چایي برگ و  ادل عطیه گرفتنگفتم. مونا با 
 بعد سیني رو روي زمین گذاشت.

ساغر رو هم گرفتم و بلندش  کوفه ست  شدم. د شون، از جام بلند  از برخوردا
تاق رفتیم.  به طرف ا جایز نبود. بي هیچ حرفي، در سددکوت  ندن  کردم. مو
وسددایم رو جمع کردیم. تمام این مدت، سدداغر یه کلمه هم نپرسددید این وقت 

 اي ببري.شب منو کجا مي خو
 رو که جمع کرد گفتم: وسایلش

 شناسنامت همراته؟-
 تکون داد. زبونم رو روي لبم کشیدم و گفتم: سري

 خوبه. -
رو ب*و*سیدم و از اتاق بیرون زدیم. نگاه خیره شون رو روي خودم  پیشونیش

دیدم. وایسادم و برگشتم سمتشون. با کلي غم، تک تکشون رو نگاه کردم. بعد 
 گفتم:با غصه 

 بدي خوبي بود، حول کنید.-
کدوم حرف نزدن. نه گفتن برو، نه گفتن بمون. نگاهم رو ازشددون گرفتم.  هیچ

 دست ساغر رو توي دستم فشار دادم و از خونه زدیم بیرون.
ساکت بود و پا به پام جلو مي  یه ساغر  ساعتي بي هدف تو خیابونا راه رفتیم. 

 اومد. کم کم از سکوتش خسته شدم. برگشتم سمتش و گفتم:
 اولین باره اومدي شهر من.-

 محوي زد و خیره شد تو چشمام. لبخند
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 درست که شام نخوردیم. بریم یه چیزي بخوریم.-
 رو فشار داد و گفت: دستم

 م.بری-
 قدم برداشت. وایسادم. برگشت سمتم. یه
 بیا دیگه. من فوفم مي خوام. سمب*و*سه هم مي خوام!-

 . داشت جو رو عوض مي کرد. مي خواست ذهن منو منحرف کنه.خندیدم
 خیلي گلي خانومم.-

 و روي پنجه ي پاش بلند شد و زیر گلوم رو ب*و*سید و گفت: خندید
 تو هم عشق مني. بریم؟-
 رو تو دستم فشار دادم و گفتم: ستشد
 بریم!-

فم و  به یا بود رفتیم. فو که همون نزدیک یه فروشددي دنجي  غذ طرف ا
 سمب*و*سه سفارش دادم.

شتها نبود ولي، طوري وانمود مي کرد که منم  ساغر شایدم با ا شتها خورد.  با ا
 مشتاق شم و بخورم. همین طور که به سمب*و*سش گاز مي زد گفت:

 علي؟ یه چي بگم دعوام نمي کني؟-
 دور لبش رو پا. کردم و گفتم: سس

 نه عزیزم.-
 این دوستت هاتا ...-
 خب؟-
 فکر مي کنم ... یعني، فقط فکر مي کنما، ولي ...-
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 ناخوداگاه تو هم گره خوردن. اخمام
 حرف بزن ساغر.-
 علي؟-
 جونم؟-
س- صو من خیلي خرم. بدون فکر حرف مي زنم بعد و شم. ا شیمون می طش پ

 ول کن!
 عصبي شده بودم، هم خندم گرفته بود. با بي حوصلگي گفتم: هم

 یا حرفي رو نزن، یا اگه گفتي تا آخرش رو بگو.-
 کرد. سرش رو آورد جلو و یه گاز به سمب*و*سه ي تو دستم زد و گفت: هوفي

 فکر کنم از عطیه خوشش میاد!-
 صدام باال رفت: ناخواسته

 چي؟-
با رنگ پریده و دهن پر زل زد بهم. توقع نداشددت این جوري. یه نگاه به  سدداغر

 دور و بر انداختم. کسي متوجه ما نبود.
 گفتم: حرصي

 غلط کرده.-
 جرم که نکرده.-
نه جرم نکرده ولي عطیه به درد هاتا نمي خوره. عطیه بچه س، هاتفم فقط -

 به فکر ...
 وسط حرفم. پرید
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ه اینا همش برداشت منه. دوما، هاتا تهرانه، عطیه اهواز. مطمئن باش اوال ک-
... 

 حرف بزنه. پریدم وسط جملش و گفتم: نذاشتم
 هر چي. اصو نمي خوام یه ذره هم بهش فکر کنم.-
 ناراحتي گفت: با
 عصبیت کردم؟-

 کشیدم رو گونش. هنوز لقمش رو فرو نداده بود. خندیدم و گفتم: دست
شم، تو نفس آدم - شیک! بعد صا یه خانوم  صو با دهن پر حرف نمي زنه؛ مخ

 مني، آدم از دست نفسش عصبي میشه؟
 و سرش رو به نشونه ي نه تکون داد! خندید

 لذت زل زدم به غذا خوردنش، بعد حساب کردم و بیرون زدیم. با
 کجا بریم؟-

 یه تاکسي دست بلند کردم و تو گوشش گفتم: براي
 ش!یه هتم دب-
 سر رو برد عقب و گفت:-
 شیطون شدیا!-

دادم تو ماشددین. سددعي کردم ذهنم رو از هرچي فکر منفي و تلخه خالي  هلش
 کن. با خنده کنارش نشستم و گفتم:

 کنار تو مگه میشه شیطون نشد؟-
 نیشگون از رون پام گرفت و گفت: یه
 پررو!-
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گوشددش فوت کردم. مي دونسددتم از این حرکت متنفره. گوشددش و کشددید  توي
 عقب و با اخم گفت:

 علي!-
 باال فرستادم و گفتم: ابروهامو

 اینم سزاي کسي که رو شوهرش دست بلند کنه!-
و گوشم رو پیچوند و بعد سرش رو چسبوند به سینم. از راننده خواستم  خندید

 اغر پچ پچ کردیم!ببرتمون هتم و تا خود هتم، با س
**** 
دفتر رو بست. زل زد به اطراف. ماهرخ کنارش نشسته بود و داشت قرآن  ساغر

مي خوند. چشددماشددو باز و بسددته کرد. با یادآوري روزاي تلخ قبم، بازم گریه 
 کرده بود.

 نیاوردنش؟-
 لبخند مهربوني زد و گفت: ماهرخ

 چرا. سه دقیقه اي هست که آوردنش.-
 از جا پرید و گفت: ساغر

 اآلن باید به من بگي؟-
 خندید. دست ساغر رو گرفت و کنار خودش نشوند و گفت: ماهرخ

اول این که، این طوري نپر از سر جات. بعدم، پرستار گفت خسته ست، باید -
 استراحت کنه!

 اخم کرد و گفت: ساغر
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 هست؟بیخود کرده خسته ست. بیست روز یه کول خوابیده، خسته هم -
 بلند خندید. حرص خوردن ساغر، خیلي بانمک بود. ماهرخ

بذارن بري - نه خسددتگیش در میره! مي خواي برم بگم  نا تو رو ببی خب مطمئ
 پیشش؟

 این بار آروم از روي صندلي بلند شد و گفت: ساغر
 نه، خودم میرم میگم.-

ستاري رفت و بعد از کلي التما بعد ستگاه پر جازه ي س، ابا هیجان به طرف ای
ورود گرفت. علي باید تا آماده شدددن جواب آزمایش ها، آي سددي یو رو تحمم 
قدم برمي  به طرف تخت علي رفت. آروم  با هیجان گان پوشددید و  مي کرد. 

سایش بقیه ي بیمارا رو به هم نریزه.  صداي قدم هاش، آ شت تا   ته دل دعا ازدا
ان بده. تحمم فداي بیمارست کرد تا همه ي بیمارا شفا پیدا کنن و خدا سومتي

 کار به شدت سختي بود.
تخت رسید. چشماي علي بسته بودن. ساغر لبخند زد و کنار تخت وایساد.  به

ست دیگه، گونه ي غرق موي علي رو  ست گرفت و با د ست علي رو توي د د
 نوازش داد و زیر گوشش زمزمه کرد:

 تنبم خان؟-
 . دستش تو دست علي فشرده شد.پلکاي علي باز شد. ساغر لبخند زد الي

 ساغرم.-
شنیدن اون میم آخر  ساغر سرخوش تر از  صداي علي و  شنیدن  سر خوش از 

 اسمش، روي لباي علي رو ب*و*سید و گفت:
 جونم؟-
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به زحمت پلکاشددو باز نگه داشددته بود. با حرص به سدداغر زل زده بود و  علي
شماش غرق بود. روي تخت  شکي چ ساغر حریص تر از اون، تو تیله هاي م
نشددسددت. دلش مي خواسددت گریه کنه و از رنج هاي این بیسددت روز بگه ولي 
شه، بین  شک، پرده اي با ست، الي ا شک رو کنار زد. نمي خوا سکوت کرد و ا

 ي چشماشون! لهتی
شون مي گفتن. علي باالخره  تو شون، از دلتنگي ها سکوت غرق بودن. با نگاه

سکوت رو شکست. با زحمت، شرون کرد به حرف زدن. دستش رو به گونه ي 
سداغر رسدوند. نوازش گر روي پوسدت مهتابي همسدرش کشدید. سداغر با دو 

 دست، دست علي رو پوشوند.
 الغر شدي!-

 دامه داد:کمرنگي کرد و ا اخم
 زیر چشمات چرا این طوریه؟-

خندید. دسدددت علي رو از روي گونش برداشدددت و به لب برد. غرق  سددداغر
 ب*و*سه کرد و گفت:

 از خودت بپرس!-
 علي غمگین شد. ساغر ولي خندید. با خوشحالي گفت: نگاه

 دو تا خبر عالي دارم واست!-
 پلک زد. علي

 مرخص شدي!یکیشو اآلن میگم، یکیشو وقتي -
 مات خندید. علي
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 رأي دادگاه اومد؛ عفو!-
صورت علي برد. روي بیني  علي سرش رو نزدیک  ساغر  با اطمینان پلک زد. 

 علي رو ب*و*سید و گفت:
 دلم برات تنگ شده بود بي معرفِت خوابالوِي تنبِم نامرِد بدقوِل ...-

 طور تند تند داشت صفتا رو ردیا مي کرد. علي خندید و گفت: همین
 ساغر! ساغر!-

 اشک ساغر، رو لباي علي چکید. علي کوفه چشماشو بست و گفت: قطره
 خبر عالي دوم رو نمیگي؟-

 صورتش رو به صورت علي چسبوند و گفت: ساغر
 زود خوب شو!-

 داد.کمرنگ خندید. دست ساغر رو توي دستش فشار  علي
 فهمیدي این قدر کنارت حرف زدم؟-

 آهي کشید و گفت: علي
 حرفاتو یادم نیست ولي صداتو مي شنیدم.-
 پس چرا ...-
داي تاریک، که قدرت هیچ - شتم. غرق بودم تو یه ف شو ندا شد. توانایی نمي 

 کاري رو نداشتم.
 خیره خیره نگاهش کرد. ساغر

 یه مدت نبودي، سخت گذشت.-
 بودم چي؟وقتي -
 بودنت همیشه عالیه به شرطي که ...-



wWw.Roman4u.iR  578 

 

 کشید و گفت: آهي
 گریه نکني. گریه نکن نفسم.-

ساس  ساغر شت. هیچ وقت این طوري اح سینه ي علي گذا سرش رو روي 
آرامش نکرده بود. خوشددحال بود. خوشددحال از این که علي رو کنار خودش 

 داره.
به، فقط باید یه مدت دیگه  لبخند زنان خبر داد که جواب آزمایشدددا دکتر خو

تحت نظر باشدده و اگه مشددکلي نبود، مرخص شدده. خیلي سددریع کاراي انتقال 
 علي به بخش انجام شد.

ستان اومده بودن و یه لحظه هم  سجاد سوله، هاتا و عطیه دوباره به بیمار و 
سجاد  شوخي مي کرد،  صدا  سر و  دور علي رو خلوت نمي کردن. هاتا پر 

صیحت مي کرد شو به علي ن سید که خبر بارداری ساغر مي پر سوله آروم از   .
 .مي داد دشداده یا نه؟ و عطیه کنار علي روي تخت نشسته بود و میوه به خور

 کوفه از دیدن دوباره ي عطیه گفت: ساغر
 نه، هنوز هیچي بهش نگفتم..-
 این مارموز مي دونه؟-

سوله رو به عطیه دیده  ساغر سوس  شاره ي نامح شید. ا زبونش رو به لبش ک
 بود.

 نمي دونم!-
 از اون آتیش پاره هاست، مگه نه؟-

 نچ نچي کرد و گفت: ساغر
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 زبون داره شش متر. به وقتش خوب بلده بچزونتت!-
 آهي کشید. سوله

 الهي بمیرم. چي کشیدي این مدت!-
 لبخند زد و گفت: ساغر

 خیال. خدا رو شکر علي خوبه اآلن! بي-
 هم خندید. سوله

سر - سجاد مثم مرغ  شه این چند روز  شحالي. باورت نمی شحالم که خو خو
 کنده بود. تاب و قرار نداشت. تو که دیگه هیچي.

 سرخوش هاتا مي اومد. صداي
 علي خا. بر سرت. بجنب خب. این سجادم بچه دار شد رفت!-

 :محو خندید و گفت علي
 تو نگران من نباش!-

 با سر و صدا گفت: هاتا
 خب زشته بچه ي من از بچه تو بزرگتر باشه. زود یه فکري بکن!-

علي رو زیر نظر گرفته بود. با بي حسددي داشددت به حرفاي هاتا گوش  سدداغر
مي داد. یه جور بي تفاوتي. انگار نه انگار هاتا داشددت این قدر با هیجان از 
قدر براي بچه هیجان  یه لحظه فکر کرد اگه علي این  بچه مي گفت! سددداغر 

 نشون مي داد، چي مي شد!
 ه ترس بد انداخت به جونش.علي رشته ي افکارش رو پاره کرد. ی صداي

بچه چیه؟ هي بچه بچه مي کني. ما چه گلي به سددر پدر مادرامون زدیم که -
 بچه ي ما بخواد به سر ما بزنه!
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اون لحظه بود که ساغر با دهني که به اندازه یه سیب باز مونده بود، خیره شد  و
 ميبه علي. علي حتي نگاهیم به طرفي که سدداغر و سددوله نشددسددته بودن ن

 نداخت.
 لب واي گفت. سوله بوفاصله به طرفش برگشت و گفت: زیر

 این شوهرت چي میگه؟-
 نالید: ساغر

 هیچي!-
 دست ساغر رو فشرد. با ریز بیني به صورت ساغر خیره شد و گفت: سوله

 ناخواسته بود؟ آره ساغر؟ واسه همین دست دست مي کني بهش بگي؟-
 د. زل زد به حلقه ي ازدواجش و گفت:زبونش رو روي لبش کشی ساغر

 نه، ناخواسته نبود. من مي خواستم، علي نه!-
 سریع گفت: سوله

 بي خیال. بگو یهویي شده. از کجا مي فهمه؟-
 نگاه براقش رو به سوله دوخت. با ترس گفت: ساغر

 بهش دروغ نگفتم تا حاال!-
 مهربون خندید و گفت: سوله

 اصو نترس. راحت بهش بگو! مردا دیوونه ي بچن.-
 لبش رو گاز گرفت. سوله غش غش خندید و آروم گفت: ساغر

 خوبه این قدرم ازش حساب میبري و ...-
 مشت کم جوني به بازوي سوله کوبید. ساغر
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 ته دلمو خالي نکن! د
 بلندتر خندید. این بار همه ي نگاه ها به طرفشون دوخته شد. سوله

 دلداریت میدم دیوونه.من که دارم -
 با بلض گفت: ساغر

 اگه ناراحت شه چي؟-
 خندید. با لحني که بدجور به ساغر امید مي داد گفت: سوله

 علي اي که من شناختم، از تو ناراحت نمیشه. نترس.-
شت از ته دل  ساغر ست دا ساغر دو عمیق خندید. واقعا این طوري بود؟ بود! 

 فریاد بزنه و بگه براي این علي مي میره!
صي، بچه ها تا دیر وقت کنار علي  اتاق صو شده بود. به لطا اتاق خ خلوت 

موندن و تجدید خاطره کردن. تنها کسایي که براي ثانیه اي هم هم کوم نشدن، 
که دلیلشم واضح بود. همین که اتاق خلوت شد، ساغر در ساغر و عطیه بودن، 

 رو بست و کنار علي روي تخت نشست.
با این که هنوز با آثار ضددعا و گاهي درد در جدال بود، کمي عقب رفت  علي

ساغر  شکننده ي  شونه هاي  ستش رو دور  ساغر رو کنار خودش جا داد. د و 
 حلقه کرد و سرش رو به سر ساغر چسبوند و گفت:

 سوم خانوم!-
 روي سینه ي علي رو ب*و*سید و گفت: ساغر

 سوم آقا!-
 خندید و گفت: علي

 دلم واسه حرف زدنات تنگ شده ساغر!-
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 آهي کشید و گفت: ساغر
 چه عجب رفتن!-

 بلند خندید و گفت: علي
 اعجوبه کمه واسش. این هاتا یه ریز فک زد!-

 که هنوز فکرش درگیر حرف علي بود گفت: ساغر
 علي؟-
 جانم ساغرم.-
 نظرت درباره ي بچه جدي بود؟-

فشار دستش رو دور شونه ي ساغر بیشتر کرد و با صدایي که خنده توش  علي
 موج مي زد گفت:

 نه! به نظرم همین جا بیا دست به کار شیم. نظرت چیه؟-
ش ساغر صله گرفت. دلش براي  شده بود. خندید و از علي فا شونم تنگ  یطنتا

صورت علي  صورتش رو با  صله ي  شماي علي و همین طور که فا زل زد تو چ
 کم مي کرد گفت:

 اووم، فکر بدي نیست!-
ساغر گونه ي  علي سید.  ساغر رو ب*و* صدا و مردونه خندید. روي بیني  بي 

 علي رو ب*و*سید. علي خندید و گفت:
 شیطون خانوم!-
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داد جلو و فاصله ي صورتش رو با صورت علي تموم کرد. لباي  لبش رو ساغر
خوش رنگش رو، روي لباي خشکیده و تر. خورده ي علي کشید و دستش رو 

 بین موهاش فرستاد. علي بي طاقت ساغر رو از خودش جدا کرد و گفت:
 کار دستمون مي دیا!-

 خندید. ساغر
 توهم که بدت میاد!-

 با سرخوشي، خنده هاي ساغر رو بلعید. چند ثانیه بعد با ذوق گفت: علي
 عاشق این کارام!-

 نق نق کرد. ساغر
 خب زود خوب شو. بریم خونه. این جا بده. آدم معذبه!-

صورتش رو با دستاش پوشوند بي صدا خندید. بدون این که دستش رو از  علي
 روي صورتش برداره گفت:

ساغر! بي - صدات میره بیرون. من به جاي تو دارم خجالت ساغر!  شو.  خیال 
 مي کشم!

 دستاي علي از صورتش کنار زد و گفت: ساغر
 اوي اوي. تو که گفتي دوست داري!-

 هنوز داشت مي خندید. علي
 دوست دارم عزیزم. دوست دارم!-

 اخم با نمکي کرد و گفت: ساغر
 بام، تو له له بزني. بي لیاقت!اصو مي دوني چیه؟ همون بهتر برم خونه با-

 زبونش رو به لب خشکش کشید و گفت: علي



wWw.Roman4u.iR  584 

 

 تهدید نکن. مي خواي دق کنم بمیرم؟-
 ابروهاشو باال داد. خودش رو تو ب*غ*ل علي انداخت و گفت: ساغر

 این چه حرفیه دیوونه!-
صداي  علي شنیدن  سرخوش از  ساغر  شرد.  ساغر رو به خودش ف با تمام قوا، 

 استخوناش، چشماشو بست.
 خوابت برد؟-
 نه!-

 بازوهاي ساغر رو گرفت و گفت: علي
 پس بیا درست بخواب. این جوري مچاله که بده!-

از تخت پایین رفت. با اهرم تخت رو به حالت خوابیده در آورد و تو  سددداغر
 خزید. چشماشو بست و خیلي زود به خواب رفت! ب*غ*ل علي

صداي خنده اي بیدار شد ولي دوست نداشت چشماشو باز کنه. صداي پچ  با
 پچ مي اومد.

 از دست شما جوونا!-
 به این خوبي خانوم پرستار!-

 خنده ي پرستار رو مي شنید. صداي
 بله! چرا بد باشه.-

 هم خندید. علي
 پرستاري من. من تمام شب بیدار موندم خانوم از تخت نیفته!آره دیگه. اومده -

 پرستار هنوز پرخنده بود. صداي
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پس بیخود نیسددت این قدر زود سددرحال شدددي. همین روزا مي رید خونه -
 خودتون تو هم شب مي خوابي پسرم!

چشماشو باز کرد. علي خندید، پرستار واسش چشم ابرو اومد. خجالت  ساغر
 ه موهاي پریشونش کشید و گفت:کشید و دستي ب

 صبح بخیر!-
 همین طور که داشت از علي سواالتي مي پرسید گفت: پرستار

 صبح شمام بخیر خانوم! خوب مراقب شوهرت بودیا!-
 با محبت نگاهش کرد و رو به پرستار گفت: علي

 دلتون میاد؟ خانومم این قدر راحت خوابیده بود. دعواش نکنین دیگه!-
 دعواش نکردم!من که -

 بلند خندید. علي
 اآلن فعم معکوس بکار بردم تا دعواش کنید!-

 خندید و ساغر میون خنده اخم کرد! پرستار با گفتن: پرستار
 به پاي هم پیر شید.-
 اتاق بیرون رفت و ساغر سر جاش نشست. از
 خوب با خانوم پرستاره دوست شدیا!-

 گونه ي ساغر رو ب*و*سید و گفت: علي
 اي جونم! دیدي چه جیگري بود؟ به نظرت واسه تجدید فراش خوبه؟-

 بلند گفت: ساغر
 علي!-

 با خنده گفت: علي
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یده بودي خانومم. دیشدددب همش - ناز خواب قدر  جونم؟ قربونت بشددم این 
 مراقبت بودم نیفتي! ببین چه شوهر خوبي هستم!

 علي رو ب*و*سید. با ذوق دستش رو دور گردن علي حلقه کرد و موهاي ساغر
 من فداي این شوهر!-
 خدا نکنه دیوونه!-

 خندید. علي با غر غر گفت: ساغر
 کي مي ذارن برم خونه؟ من خوبم به خدا!-

 با نیش باز گفت: ساغر
 بي طاقت شدیا!-

 اخمي کرد و گفت: علي
پس چي؟ تو هم یه هپلي بیاد تو ب*غ*لت بخوابه، هر سددي ثانیه یه بار روي -

صا وقتي دهنش نیم متر بازه،  صو شي دیگه!مخ شو بخارونه، بي طاقت می بینی
 هي نگراني مگس بره توش!

 همین جور که مي خندید، از انگشتاي علي نیشگون گرفت و گفت: ساغر
 خو ... ِدت ... َه ... پلي ... هستي!-

 ساغر رو به خودش فشرد و گفت: علي،
 هستي بیشتر!دوست دارم. دوست دارم. وقتي هپلي -

 بلندتر خندید و گفت: ساغر
 بي سلیقه!-

 چشمکي زد و گفت: علي
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 چاکریم!-
سریع و گذرا لب علي رو ب*و*سید. بعد به سرعت ازش فاصله گرفت  ساغر

 و در برابر اعتراض علي، با ناز گفت:
 بذار دست و صورتم رو بشورم بعد!-

 چشمک علي کشي نثارش کرد و به طرف روشویي رفت. بعد
 پچ پچ کرد: ماهرخ

 بابات عصبانیه. میگه بري خونه.-
 از کوره در رفت. انگار ماهرخ، مسبب حرفاي پدرش بود! ساغر

برم خونه؟ شوهرمو تو این شرایط تنها بذارم؟ کي پرستاریشو بکنه؟ بابا هیچ -
 مي فهمه چي داره میگه؟

 ه دست کشید به صورتش. با بلض گفت:کوف ماهرخ
شدددم شددبیه یه کش. تو مي کشددي، بابات مي کشدده. به خدا رواني شدددم از -

دسددتتون. یکیتونم کوتاه نمیاد بره حداقم رو در رو با اون یکي حرف بزنه. هي 
 پیلام، هي پسلام. اي خدا!

 کنار ماهرخ نشست. دیدن کوفگي ماهرخ آزارش مي داد. ساغر
 ماهرخي؟-

 رو به سر ماهرخ چسبوند و گفت: سرش
به بابا بگو من زن علیم. اینو که نمي تونه انکار کنه. مي خوام پیشددش بمونم. -

 اگه بابا مي خواست راضي شه، تا حاال راضي شده بود!
 اندوهگین ساغر رو نگاه کرد. ماهرخ

 خودت بهش بگو اینا رو!-
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شاد نشون خندید. هر چند تلخ، هر چند پر بلض و ساغر لي، باید خودش رو 
 مي داد.

تو زنشي، ر  خوابش دستته. راضیش کن دیگه! بگو از خر شیطون پیاده شه. -
 من و علي به اندازه کافي چوب حماقتامون رو خوردیم! بگو دست برداره!

فقط آه کشید. ساغر تلخ لبخند زد. در اتاق علي باز شد. دکتر به همراه  ماهرخ
سرگرد دزدید. هنوز به خاطر  ساغر نگاهش رو از  سرگرد رفیعي بیرون اومدن. 

 برخوردش خجالت مي کشید ولي، روي عذرخواهي هم نداشت.
از رفتن دکتر، سددرگرد رو به روي سدداغر وایسدداد. با لحن جدي و رسددایي  بعد

 گفت:
 کاراي ترخیصش رو انجام میدم. مي تونید ببریدش خونه!-

 با خوشحالي گفت: ساغر
 دکتر اینو گفت؟-

 با دیدن لبخند ساغر، داغ دلش تازه شد و گفت: سرگرد
 بله دکتر گفت. من دنبال کاراي ترخیصش مي رم. شمام برید حاضرش کنید.-

 زیر لب تشکري کرد و به طرف اتاق دوید. ساغر
 ي! علي آقا رفتني شدید!وو-

 خندید و گفت: علي
 ووي بي بي ساغر، تنها بشیمم این قدر شیطونید؟-

 روي تخت نشست. لب علي رو ب*و*سید و گفت: ساغر
 اووم! دوس نداري؟-
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 ضربه اي به بیني ساغر. علي
 مي میرم واسه شیطنتات خانومم!-

 از روي تخت بلند شد و به طرف لباساي علي رفت و گفت: ساغر
 پس پاشو لباستو عوض کن که بریم به شیطنتمون برسیم!-

 ابروهاشو داد باال و گفت: علي
 واي! همچین نگام نکن خجالتم میشه!-

غش غش خندید. صددداي خنده هاش دیوار اتاق رو شددکافت و بیرون  سدداغر
ند رو روي لباي زن مهمون کرد. ماهرخ از رفت و به گوش ماهرخ رسددید. لبخ

 ته دل خدا رو شکر کرد و از خدا خواست این خنده ها همیشگي باشه!
با برگه ي ترخیص برگشدددت. زیر ب*غ*ل علي رو گرفت و به طرف  سددرگرد

شت با گوشیش  ساده بود و ماهرخ دا ساغر طرف دیگه ي علي وای شین برد.  ما
 رف مي زنه.حرف مي زد. واضح بود با فرامرز ح

 من نمي تونم.-
-... 
 خودت بهش بگو.-
-... 
 نمیشه که.-
-... 
 شوهرشه!-
-... 
 من چي بگم؟-
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-... 
 نه متاسفانه! این بار طرف ساغرم!-
-... 
 باشه.-
-... 
 سر من داد نزن!-
 نه! خدافظ!-

 رو قطع کرد و به طرف ساغر رفت. با بلض گفت: تلفن
  *ن*ا*ه دارم. تو کوتاه بیا! بیا یه دقیقه باهاش حرف بزن.به خدا من -

 اخمي کرد و گفت: ساغر
 حرفي براي گفتن نمونده. بابا نمي خواد بشنوه!-
 ساغر!-

 ماهرخ رو ب*و*سید و گفت: ساغر
سیم. اینو به بابا بفهمون! من این قدر - تو برو. ما مي تونیم رو پاي خودمون وای

 که با همه چیز کنار بیام!علي رو دوست دارم 
 فقط آه کشید. گونه ي ساغر رو ب*و*سید و گفت: ماهرخ

 پس من میرم. مراقب خودتون باش!-
 لبخند زد و گفت: ساغر

 برو خدا به همرات.-
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ساغر  ماهرخ شینش رفت.  سرگرد هم خداحافظي کرد و به طرف ما از علي و 
سیر رو، ست. تمام طول م ش سرگرد حرف زد و  در عقب رو باز کرد و ن علي با 

 ساغر فکر مي کرد چرا باباش کوتاه نمیاد؟
شون بمونه ولي  با ش سرگرد پی صرار کردن تا  ساغر و علي ا رسیدن به در خونه ،

رفیعي، با جدیت ازشون تشکر کرد و کار رو بهونه کرد. باید مي رفت. علي رو 
 ب*و*سید و از ساغر هم خداحافظي کرد.

 رفتنش، ساغر صداش کرد و گفت:ي آخر قبم از  لحظه
 سرگرد؟-

 و لبخند برادرانه اي به ساغر زد و گفت: برگشت
به اندازه کافي سر کار این کلمه رو مي شنویم! بذارید حداقم خارج از محیط -

 کار، عادي باشیم!
 لبخند خجالتي اي زد و گفت: ساغر

 امیدوارم منو به خاطر همه ي برخورداي بدم ببخشید.-
 خندید و گفت: رفیعي

 درکتون مي کنم. بهتون هم حق میدم. من اصو از دست شما دلخور نشدم.-
 با محبت نگاهي به علي کرد و دوباره به ساغر خیره شد و گفت: بعد

 خدا براي هم حفظتون کنه! خوشبخت شید ایشاال!-
 هم به سرعت از خونه بیرون رفت. بعد

دراز بکشدده و بعد پیشددوني علي رو  کنار علي نشددسددت. کمکش کرد سدداغر
ب*و*سددید. بعد به طرف آشددپزخونه رفت و زرشددک پلو با مرغ پخت. غذاي 

 مورد عوقه ي علي. سوپ هم درست کرد.
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آشپزخونه بیرون اومد. علي داشت تلویزیون مي دید. ساغر کنارش زانو زد.  از
 لیوان آب پرتقال رو به دستش داد و گفت:

 خوبي؟-
 د و گفت:لبخند ز علي

 عالیم!-
 خندید. ساغر

 نمي خواي بري حموم؟-
 هوفي کرد و گفت: علي

 چرا! حالم از خودم به هم مي خوره!-
 پس پاشو برو حموم!-

 علي برق زدن. چشماي
 تنهایي؟-

 مشتي به بازوي علي زد و گفت: ساغر
 خجالت بکش!-
 آدم از زنش خجالت نمي کشه.-

 ادامه داد: تخس
 من خستم، مریدم، علیلم. باید بیاي کمکم کني!بعدم -

 خندید و گفت: ساغر
 بخور آب میوت رو من برم لباس بیارم واست.-

 بلند شه که علي دستش رو گرفت: خواست
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 اول ب*و*س!-
لباي علي رو ب*و*سید و از جا بلند شد و به طرف کمد لباس ها رفت.  ساغر

 صداي علي رو هم مي شنید:
 اون لباس خوشگو بپوش زیر دوش بچسبه به تنت. من خوشم میاد!ساغر از -

 خندید و از توي اتاق داد زد: ساغر
 بعد اون وقت تو مریض و علیلي؟-

 هم بلند گفت: علي
 خب چون علیلم میگم بپوش ببینم خوب شم زود!-

 بلند بلند خندید. دلش براي علي شیطونش تنگ شده بود! ساغر
شون، صداي شت  خنده ها داي کوچک حموم رو پر کرده بود. علي نمي ذا ف

 ساغر به سرش شامپو بزنه و یه ریز مي گفت:
 اووم نمي خوام. اووم چشام مي سوزن. اووم ...-

 غش غش خندید و با مهربوني صورت علي رو ب*و*سید و گفت: ساغر
 پسر خوبي باش، باشه؟ چشماتو ببندي طوري نمیشه!-

شماشو بست ولي هي از زیر دست ساغر سرش رو مي اووم اووم کنان چ علي
 دزدید و غر غر مي کرد.

 بیا تموم شد.-
 چشماشو باز کرد و گفت: علي

 ِا! آخیش تموم شد! کشتي منو!-
 محکم و آبدار ساغر رو ب*و*سید و گفت: بعد

 یه چي بگم؟ نمیگي دارم غر مي زنم؟-
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 خندید و گفت: ساغر
 بگو.نه که اصو غر نزدي! -

 شیطون نگاهي به قد و باالي ساغر کرد و گفت" علي
 شکم آوردي یه ریزه. مي دوني که من اصو از شکم خوشم نمیاد!-

از روي ساغر پرید. سریع دستي به شکمش کشید. فکر نمي کرد واضح  رنگ
باشه. فکر نمي کرد مشخص باشه. هنوز خیلي کوچولو بود. علي با دیدن رنگ 

 خندید و گفت:پریده ي ساغر، 
بابا! چرا این رنگي شددددي؟ من نگفتم که میرم زن مي گیرم که، فقط یه - اي 

 التیماتوم دادم!
با زحمت زبون به لبش کشددید. هیچي نگفت. فقط لبش رو به دندون  سدداغر

 گرفت. علي بي خبر از همه جا گفت:
 کردم گاز گازش کنم. ِا ِا ِا، باز که لبت رفت بین دندونات. باز که من ه*و*س-

 به طرف ساغر بیاد که ساغر با دستش مانعش شد و گفت: خواست
 مي ترسم غذا بسوزه. مي خوام دوش بگیرم!-

شوخي این طوري به  علي ساغر از یه  شد  با گنگي نگاهش کرد. باورش نمي 
هم بریزه. تو سددکوت زل زد به سدداغر. سددریع دوش گرفت و از حموم بیرون 

ي نفسش رو بیرون فرستاد. خواست دوش بگیره که، یه لحظه یه رفت. علي پوف
ستش،  شکم برج شن.  شت بچه دار  صرار دا ساغر ا شد.  فکر از ذهنش رد 

سید روي اوپن ... لبخند اومد رو لبش.  اتحرک سته ي فولیک ا آرومش، اون ب
 عمیق تر خندید. یعني واقعا ...
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ن اومد. سدداغر کنار گاز ته دل خندید. سددریع دوش گرفت و از حموم بیرو از
 وایساده بود و داشت به غذا سرکشي مي کرد.

وارد آشددپزخونه شددد. سدداغر متوجه حدددورش نشددد. متوجه حواس پرتي  آروم
ساغر شد. پشت سرش وایساد. دستاشو روي شکم ساغر گذاشت و کشیدش 

 تو ب*غ*لش. ساغر متعجب سرش رو به عقب برگردوند و گفت:
 ترسوندیم!-

 سرش رو توي گردن ساغر فرو کرد و نفس عمیق کشید. علي
 چه بوي خوبي میدي.-

شت  ساغر سر قابلمه رو برمي دا گونه ي علي رو نوازش کرد و همین طور که 
 گفت:

 بوي همون شامپوییه که خودتم زدي!-
 دوباره نفس عمیق کشید و بوي ساغر رو بلعید و گفت: علي

 انا رو میدي!نه، یه بوي خوب دیگه. بوي مام-
 قابلمه از دست ساغر ول شد. علي خندید. از ته دل خندید. در
 مامان کوچولو. چي شد؟-

 برگشت سمت علي و با بلض گفت: ساغر
 خیلي بدي!-

 جلوي ساغر زانو زد. روي شکم ساغر رو ب*و*سید و گفت: علي
 این که خوشحالم دارم بابا میشم، بد بودنه؟-

 با بلض سر تکون داد. ساغر
 نه! این که گفتي بچه نمي خواي.-
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 سرش رو به شکم ساغر چسبوند و گفت: علي
 من گفتم نمي خوام ولي هرچي رو که تو بخواي ...-
 پایین زل زد به ساغر و گفت: از
 ني ني دار شدیم یعني؟-

 همي خندیدن. ساغرم خندید و سر تکون داد! علي دوباره سرش رو ب چشماش
 شکم ساغر چسبوند و گفت:

 الهي من قربون دوتاتون برم! چند وقتشه؟-
 با آرامش دست کشید تو موهاي علي و گفت: ساغر

 شیش یا هفت هفته!-
 بمیرم من. خانومي، سخت بود این مدت؟-
 خیلي.-
 بگردم من الهي. خودم بقیش رو پیشتم. اذیت شدي قربونت برم.-

 غ*ل کرد و ب*و*سید و گفت:شد. محکم ساغر رو ب* بلند
 خیلي دوست دارم. خیلي خیلي.-

 به گردنش آویزون شد و گفت: ساغر
 منم دوست دارم! خیلي بیشتر از خیلي!-
شید تا  با شو باز کرد. چند ثانیه اي طول ک شما سرش، چ ساس لرزشي زیر  اح

متوجه شه گوشیش در حال زنگ خوردنه. یه نگاه به علي انداخت. غرق خواب 
شي رو از زیر  شت و گو سنگینش رو از روي بدنش بردا ست  بود. با زحمت د

 بالشش بیرون کشید.
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اد و دکمه ي سددبز رو ي ماهرخ تو ذوق مي زد. آب دهنش رو قورت د شددماره
 فشرد. هنوز فرصت نکرده بود الو بگه که صداي ماهرخ بلند شد:

 بابات داره میاد اون جا. خیلي هم عصبانیه!-
با زحمت دهنش رو که هنوز باز مونده بود بست. علي نیم غلتي زد و رو  ساغر

 به سقا خوابید.
 میاد این جا چي کار؟-

د مي دونسدددت ماهرخ بشددنوه ولي ماهرخ قدر آروم و خفه گفت که بعی این
 بوفاصله جواب داد.

شه. حداقم تا حال - شما با شد بي خیال  شب باهاش کلي حرف زدم. قرار  دی
 علي خوبه خوب شه ولي نمي دونم صبح باز چي شد ...

آهي کشددید. دسددت روي بازوي علي گذاشددت و آروم تکونش داد و  سدداغر
 همزمان گفت:

 م. حرص نخور تو.بیان. قدمشون روي چش-
 یواش گفت: بعد

 بیدار شو علي!-
 هوفي کرد و گفت: ماهرخ

 کي باشه همه چیز به خیر و خوشي تموم شه من یه نفسي بکشم!-
 لبخند بي جوني به چشماي نیم باز علي زد و گفت: ساغر

 خیر و خوشي چیه دیگه ماهرخ؟ مگه مشکلي هست؟-
از این همه مثبت نگریش خندش گرفته بود. علي هم که با حیرت زل  خودش

 زده بود به دهن ساغر لبخندي زد و آروم گونه ي ساغر رو نوازش داد.
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آره خب. باید خدا رو شکر کرد. فقط گفتم خبر بدم بهت نرسه در خونه شما -
 هنوز رختخواباتون پهن باشه!

کرد. با این حال لبخندش پررنگ  عمیق تر خندید. علي گیج تر نگاهش ساغر
 تر شد.

 مرسي که خبر دادي. فعو!-
 مراقب خودت باش.-

 رو کناري انداخت. خمیازه ي کوچیکي کشید. موبایم
 سوم عشقم.-

 ساغر رو تو ب*غ*لش کشید و روي موهاشو ب*و*سید. علي
 سوم به روي ماهت خانومم.-

 گفت:ب*و*سه اي روي سینه ي علي کاشت و  ساغر
 پاشو بابا داره میاد این جا!-

 ي علي به خاطر خمیازش یکم تندتر باال پایین رفت. سینه
 به سومتي!-

شش رو از علي بدزده.  ساغر شو سعي کرد نگاه م از ب*غ*لش بیرون اومد. 
 همین طور که به طرف دستشویي مي رفت گفت:

 رختخواب با تو!-
 خندید. علي

 کردي! نه که همیشه تو جمع مي-
 زد و گفت: چشمکي
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 محض یادآوري بود.-
 خودش رو به ساغر رسوند. جلوش رو گرفت و گفت: علي

 خوبي؟-
 اوهوم.-

 دستي به شکم ساغر کشید و گفت: علي
 جوجه خوبه؟-
 خوبه!-

 به هم ریخته ي ساغر رو ب*و*سید و از ته دل گفت: موهاي
 قربون جفتتون برم.-

 مشتي روونه ي سینه ي ستبر علي کرد. ساغر
 از این حرفا نشنوم! بیجا کردي.-

 فقط خندید. علي
چند ثانیه زل زد به پلکاي متورم و نگاه براق مرد رو به روش. به کبودي  سدداغر

 هاي اطراف چشمش و صورت الغرش.
شت. با این که خبري از اون هیکم هرکولي و قیافه  از سش دا شتر دو شه بی همی

جذاب نبود، هر چند اطراف چشمش چین و شکن افتاده بود و روي شقیقه ي 
 هاش، چندتا تار موي سفید چشمک مي زدن.

پنجه بلند شد و محکم گونه ي علي مهربونش رو ب*و*سید. علي دست  روي
دور کمرش انداخت و محکم تر جواب ب*و*سش رو داد و بعد با مویمت از 

باز کرد و همین طور که سدداغر رو به خودش جداش کرد. در دسددتشددویي رو 
 داخم مي فرستاد گفت:
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 خانومي خودمي. تا بیاي منم رختخواب رو جمع مي کنم!-
شماي قهوه اي و  ساغر ست. زل زد به چ شویي رو ب ست شه اي گفت و در د با

 موهاي رنگ شدش.
اومد به علي قول داده بود این رنگ رو تلییر بده. علي طویي دوسدددت  یادش

 . همون خرمایي رو ترجیح مي داد.نداشت
 به پیشونیش کشید. باید در اولین فرصت یه آرایشگاه حسابي مي رفت. دستي

شگاه رفتن بیرون نیومده بود  دو شید. هنوز از فکر آرای صورتش پا شت آب به  م
 که تقه اي به در خورد.

 ساغر؟ بدو بیا که پدرزن رسید!-
 در رو باز کرد و بیرون پرید. بوفاصله

 هول و وال گفت: با
 داره میاد باال؟-

رو به روش وایساد و دستاش رو روي شونه هاي ظریا ساغر گذاشت و  علي
 گفت:

 پایین منتظر شمان!-
ساده  نگاه شلوار  سش رو بیرون داد. مانتو  از نگاه نگران علي گرفت. هوفي نف

شید و به طرف در دوید. علي ستش رو گرفت و مانع از  اي پو دنبالش رفت. د
ساغر گره زد و با  صندل رو دور پاي  شد. جلوي پاش زانو زد. بند  شدنش  خم 

 غم گفت:
 آروم از پله ها برو پایین.-
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با بلض نگاهش کرد. نه طاقت جدا شدددن از علي رو داشددت، نه روي  سدداغر
 مقابله با پدرش رو!

چنگ زد. حس مي کرد مثم یه  پیچ خورد. اسددترس همه ي وجودش رو دلش
ستاي علي. پدرش  سر تو د ستاي پدرش بود، یه  سرش تو د کش مي مونه. یه 
مي کشید، علي سفت نگه داشته بود. مي ترسید از رها شدن. از این که بخوره 
تو چشددم یکي. نه جرئت داشددت، نه روي وایسددادن مقابم پدرش. نه قدرت 

جدایي از علي رو! گیج بو ت،داشددد قت  طا ته نه  باره پیچ خورد.  د. دلش دو
تا از نگاهش فوران کنه! علي از  گلوش سددوخت. اشدددک منتظر تلنگري بود 

 جلوي پاش بلند شد. نگاه غمزدش رو به صورت ساغر دوخت.
 بحي نکن! هر چي گفت قبول کن. همین روزا همه چیز اوکي میشه!-

 علي.لب گزید. صداي زنگ در دوباره بلند شد. خزید تو ب*غ*ل  ساغر
 نبینم اشکتو.-
 علي؟-
 جانم خانومم.-
 من نمیرم باهاش!-

 فقط سکوت کرد. علي
بدون سددداغر نفس  چي یه لحظه هم  نه برو، وقتي  باید مي گفت؟ مي گفت 

سبت بهش بدبین تر  شه فرامرز معتمد، ن شت؟ باید مي گفت نرو و باعي ب ندا
 شه؟ مخصوصا بعد از این گندي که به بار آورده بود؟

شون  کوفه شار داد. تو ملز جفت ساغر رو تو ب*غ*لش ف شید. مویم  فقط آه ک
 ولوله اي به پا بود.
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 برو ساغر.-
از ب*غ*لش بیرون اومد. بدون نگاه کردن به علي،یه قدم به طرف در  سدداغر

برداشددت. وایسدداد. یه نفس عمیق کشددید. برگشددت. دسددت علي رو تو دسددت 
 گفت:گرفت و مطمئن زل زد تو چشماش و 

 با هم بریم! با هم باید حلش کنیم!-
 علي خندیدن. نگاهش برق زد و گفت: چشماي

 بریم!-
سدداغر رو تو دسددتاش فشددار داد و در خونه رو باز کرد. باید باهم با  دسددت

شکم علي یا  شت. م ساغري وجود ندا شدن. علي و  شکوت رو به رو مي  م
داشت. یه ضمیر اول شخص ساغر معني اي نداشت. اون واو بین اسما معني ن

جمع بود که باید همه جا حرف اول و آخر رو مي زد. تو خوشددیا، ناخوشددیا، 
 و دغدغه ها! ما، دو تایي، با هم! این بود که معني مي داد! دردسرا

پله ها رسیدن. فرامرز با اخم عمیق بهشون خیره شد. نگاه عصبیش روي  پایین
 جدي ولي آروم گفت: دستاي گره خوردشون فرو اومد. با لحني

 جمع کن بریم!-
 با تته پته گفت: ساغر

 کجا؟ چرا دم در؟ نمیاین باال؟-
 سوار ماشین شد. هنوز اخماش درهم بودن. فرامرز

 حرف نباشه. بپوش بریم.-
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نگران علي رو نگاه کرد. علي پلک زد و دست ساغر رو تو دستاش فشرد.  ساغر
بعد سددریع دسددتش رو ول کرد و به طرف فرامرز رفت. کنار ماشددین وایسدداد و 

 گفت:
 سوم جناب معتمد.-

به ذهنش رسددید. هر چند  در اون لحظه جناب معتمد تنها کلمه اي بود که 
حتي به قول هاتا پدرزن هم بود  گزینه هایي مثم پدرجون یا آقاي معتمد یا

شتر با فرامرز حرف نزده بود،  ولي،براي علي اي که تا اون لحظه، چند جمله بی
 بهترین گزینه همون جناب معتمد بود!

نگاه سددرخش رو به علي انداخت و زیر لب چیزي شددبیه سددوم زمزمه  فرامرز
 کرد. مطمئنا اگر جواب سوم واجب نبود، همین رو هم نمي گفت!

 با خونسردي گفت: علي
 دم در بده. بیاید باال صحبت کنیم.-

 با چنان اخمي علي رو برانداز کرد که دهنش بسته شد. فرامرز
 بریم ساغر!-

لرزون سدداغر روي صددورت علي وایسدداد. علي هوفي کرد. باید حرف مي  نگاه
حرفا  زد. باید دل مي زد به دریا و زبون باز مي کرد!هر چند خیابون جاي این

 نبود ولي چاره ي دیگه اي نداشت.
 زد به صورت رنگ پریده ي ساغر. آهي کشید و گفت: زل
 اگر اجازه بدید ساغر بره باال من یه چند کلمه اي با شما حرف بزنم.-

باز نگاهي عصددبي نثار صددورت الغر علي کرد. قبم از این که فرصددت  فرامرز
ید و باال رفت. علي فقط مي  جواب دادن پیدا کنه، سددداغر به طرف پله ها دو
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تونسددت در مقابم بي احتیاطي هاي سدداغر حرص بخوره. باال رفتن از پله ها 
ش شما سه وقتي اون طور بدو بدو هم مي کرد. چ ست وبراش بد بود، چه بر و  ب

رو به فرامرز که عصددبي تر از قبم داشددت نگاهش مي کرد و سددیبیلش رو مي 
 جوید گفت:

 اجازه مي دید سوار شم؟-
ساب موافقت  فرامرز سکوت رو به ح سکوت کرد. علي هم این  رو برگردوند و 

 گذاشت و سوار شد. بي مقدمه گفت:
که نور علي ن- هاتمم  با بد کردم. اشددت بد کردم. خیلي هم  ور ولي، مي دونم 

 همش از روي عوقه بود. من ساغر رو دوست دارم.
 غرید: فرامرز

 خفه شو.-
 اما ادامه داد: علي

تاوان داره؟ من - هه؟  مه؟  *ن*ا* فه شددم؟ دوسدددت داشددتن جر چرا خ
 *ن*ا*هکارم که زنم رو دوسدددت دارم؟ خطا مي کنم که عاشددق مادر بچم 

 هستم؟
رامرز با قدرت نشددسددت رو جملش تموم نشددده بود که پشددت دسددت ف هنوز

دهنش. براي چند ثانیه چشددماشددو بسددت. دهنش مزه ي خون مي داد. اعتنا 
 نکرد. با آرامش گفت:
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یکي کمه. من حاضرم به خاطر تک تک اشتباهام مجازات شم، به شرطي که -
نه االن که تو این شددرایط بحراني  بده.  بدونم قرار نیسدددت چیزي زنم رو آزار 

 گه!هست، نه هیچ وقت دی
از عصددبانیت منفجر شددد. این رو از روي مشددت محکمي که به فرمون  فرامرز

 کوبید فهمید.
زنت؟ روت میشددده جلوي من این حرفا رو بزني؟ واقعا فکر مي کني لیاقت -

 ساغر تویي؟ تویي که آه نداري با ناله سودا کني؟
 همه چیز پول نیست.-
ست. خیم خب، تو چي داري؟ چي داري که - ساغر بخواد دلشو بهش پول نی

نداري.  ناني داري؟  نداري! تحصددیوت آن چ نه؟ خونواده داري؟  خوش ک
 سابقت درخشانه؟ که نیست. من باید روم بشه بگم دامادم فونیه؟

چشماشو محکم روي هم فشار داد. حرفاي فرامرز ملزش رو سوراخ مي  علي
 کردن و هر لحظه بیشتر نداشته هاش رو به رخش مي کشیدن.

شته - ست دارم. با همه ي ندا ساغر رو دو ستم. هیچي ندارم ولي  من هیچي نی
 هامم، تا این لحظه نذاشتم کمبودي رو حس کنه.

شیده، دور از - هه! جوجه! تا حاال تو خونه ي من بوده. خوب خورده، خوب پو
ساغر یه  شته بهش.  سیده. معلومه که بد نگذ شم منم به بچه بازیاش با تو ر چ

 ي تونه این جا تحمم کنه!هفته هم نم
 علي ناخوداگاه باال رفت. ولوم

شه؟ مگه اذیتش مي کنم؟ - شنگي بدم؟ مگه قراره بد بپو من مگه قراره بهش گ
 چرا همه چیز رو تو پول مي بینید.
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 بلندتر گفت: فرامرز
 بي پول بودنت رو درنظر نگیریم، قاچاقچي بودنت رو باید چي کار کنیم؟-

لبش رو بین دندوناش فشددار داد. دهنش هنوز مزه ي خون سددکوت کرد.  علي
 مي داد.

 مي گید چیکار کنم؟-
 ساغر رو طوق بده.-
 جز این؟-
 فقط همین!-
 طوقش بدم چي میشه؟-
 اونش دیگه به تو مربوط نیست!-
 ساغر بارداره!-
 مي تونه بچه رو بندازه!-

 پوزخند زد و گفت: علي
 مي دونه! اسوم سقط جنین رو قتم-
 دیه اش رو میدم!-
 ولي من به عنوان ولي، نمي گذرم!-

 پوفي کرد. فرامرز
 بچه که به دنیا اومد مال تو. ساغر باید برگرده!-

خندید! بلند خندید. به کوته فکري مردي که کنار دسددتش نشددسددته بود  علي
 خندید!
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فم! تون متاسددبا همه ي احترامي که براتون قائلم باید بگم خیلي خیلي واسدد-
ست  شوني دخترتون بخوره، دلش به خاطر از د ضرید مهر طوق به پی شما حا
دادن بچه و شدوهرش بشدکنه ولي کسدي نفهمه دامادتون کیه و چه اشدتباهاتي 

 داشته! واقعا براتون متاسفم!
ماشددین پیاده شددد. در رو محکم به هم کوبید و سددرش رو از پنجره برد تو و  از

 گفت:
ز معتمد، پدر زن گرامي، سدداغر زن منه. اختیارش دسددت منه! جناب فرامر-

بخواین به این حرفاتون ادامه بدید، یا سددعي کنید اونو از من جدا کنید، از راه 
قانوني وارد میشم. قانونم طرف ما رو مي گیره! ساغر منو دوست داره! اینو دیگه 

 باید بدونید! من با عشق ساغر بي نیاز ترین آدم دنیام.
شدت  شسر صبانیت،از  شدت ع شید. داغ کرده بود. از  شه بیرون ک شی رو از 

حرصي که خورده بود. به طرف در خونه رفت. فرامرز مات به رو به روش خیره 
 شده بود. برگشت سمتش و با آرامشي ساختگي گفت:

 تشریا نمیارید تو؟-
بدون این که جوابي بده، پا روي پدال گاز فشرد و رفت. علي روي اولین  فرامرز

 پله نشست و موهاش رو چنگ زد.
طوري به قولي که به سدداغر داده بود عمم کرد. چه خوب دل باباش رو به  این

 دست آورده بود.
 :نالید

 لعنت به من!-
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ست دید. د با شي به د ساغر رو گو شد.  ست وارد خونه  س شت با قدم هاي  ا
شویي رفت. دهنش رو چندبار آب زد و بي  ست ماهرخ حرف مي زد. به طرف د

 توجه یه ورم گوشه ي لبش، از دستشویي بیرون اومد.
شت شو دور کمرش حلقه کرد. به طرف خودش  پ ستا ساد و د ساغر وای سر 

 کشیدش و لبش رو به گردن سفید ساغر نزدیک کرد.
 علي اومد ماهرخ. کاري نداري فعو؟-
-... 
 باشه، خدافظ!-

کرد و به طرف علي برگشدددت. نگاه متعجبي به قیافه ي درهم و لب ورم  قطع
 کرده ي علي انداخت و گفت:

 چي شد؟-
باش رو  به با ولع ل خت.  باي سددداغر دو به ل باش رو  جاي جواب دادن، ل

ید. سدداغر چند ثانیه اي شددوکه نگاهش کرد. بعد انگشددتاش رو بین ب*و*سدد
موهاي علي فرسددتاد و همراهیش کرد! دسددتش رو دور کمر سدداغر پیچید و از 
زمین جداش کرد. نرم تو ب*غ*لش فشرد و به طرف اوپن رفت. ساغر رو روي 

 . ساغر نگران گفت:تاوپن گذاش
 لبت چي شده؟-

 دستي به لبش کشید و گفت: علي
 لبم؟-

 کم جووني زد و گفت: لبخند
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 بي خیال!-
کرد به نگاه نگران و متعجب سدداغر جوابي نده. همین طور که تو برق  سددعي

 نگاه قهوه ایش غرق بود، ادامه داد:
 مي بخشي منو؟-

 سرش رو روي گردن علي گذاشت و گفت: ساغر
 چي کار کردي مگه؟-

 چند تا نفس عمیق کشید. بوي تن ساغر رو بلعید و گفت: علي
 با بابات ... فکر کنم بد حرف زدم!-

 آهي کشید. داغي نفسش، گردن علي رو سوزوند. ساغر
 آه نکش خانومم.-

 خفیفي به کمر ساغر داد و گفت: فشار
 نمي خواستم تند برم. نمي خواستم بد بگم ولي، حرفایي زد که ...-

از خودش فاصله داد. نفسش رو تو صورت ساغر خالي کرد. چند تار رو  ساغر
شت گوشش فرستاد و  ست علي بقیه ي موها رو پ صورتش کنار رفت. د مو از 

 ادامه داد:
 نمي ذارم ازم جدا شي. تو همه کسمي. من ...-

افتاد به گلوش. صددداي فرامرز تو سددرش انعکاس عجیبي داشددت. براي  بلض
 هزارمین بار داشت نداشته هاش رو به رخش مي کشید.

 مي بخشي منو خانومم؟-
 پلک زد. لباي علي رو ب*و*سید و گفت: ساغر

 از نظر من، تو تقصیري نداري!-
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 :نفس راحتي کشید. ساغر دست کشید به لب علي و با بلض گفت علي
 بابا زد؟-

 رو روي دستاي الغر ساغر گذاشت و گفت: دستش
 حق داشت!-
 نه! نداشت. حق نداشت تو رو بزنه!-

 خندید و گفت: علي
 بي خیال گلم. اینا که درد نیست!-

ساغر رو ب*و*سید. آروم روي کمرش رو نوازش داد و با صداي گرفته  موهاي
 خوند.

 هر لحظه کنارم هستي و اما دلم تنگ میشه د
 مي دوني عادت نیست، فقط دوست داشتن محده خودت

 هستي و بازم بهانه هامو مي گیرم کنارم
 واي، چقدر سرده میام دستاتو مي گیرم میگم

 وقت تنها نري جایي که از تنهایي مي میرم یه
 این جا تا دم در هم بري دلشوره مي گیرم از

 تو فکر این عشقم، تو فکر بودن با هم فقط
 پیش من باشي برم سرگرم کاري شم محاله

 دونم که یه وقتایي دلت مي گیره از کارم مي
 که حواسم نیست بگم خیلي دوستت دارم روزایي

 هم مثم مني انگار، از این دلتنگي ها داري تو
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 هم از بس منو مي خواي تو
 جورایي خود آزاري یه
 ي خود آزاريجورای یه

 و هستي انگار همین نزدیکیاست دریا کنارم
 موهاتو وا کردي که موجش اومده این جا مگه

 ردپاي عشق بیا بیا این چتر زیر برف قشنگه
 حال منو داري مي فهمي یعني چي این حرف اگه

 خندید. عاشق این جور ابراز احساساتا بود. ساغر
 زیر گوشش خوند: علي

 باز کردي، که موجش اومده این جا؟مگه موهاتو -
 زیر گوشش گفت: ساغر

 دوست دارم.-
 منم عسلم.-
 چند ثانیه اي بینشون سکوت شد و بعد، ساغر براي شکستن سکوت گفت: یه
 عصر مي خوام برم آرایشگاه.-

 نگاهي به صورت ساغر کرد و گفت: علي
 اووم خوبه! ابروهاتو ناز. نکن دوست ندارم!-

 دید و آروم گفت:خن ساغر
 چشم! موهامم همون رنگي مي کنم که دوست داري!-

 علي باال پریدن. چند ثانیه بعد پایین اومدن و خط افتاد بینشون. ابروهاي
 شوخیت گرفته؟-
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 متعجب گفت: ساغر
 شوخي؟ نه، جدي گفتم. تو خودت گفتي طویي رو دوس ...-

 پرید وسط حرفش. با خروش گفت: علي
 این سنت نمي دوني زن حامله نباید مو رنگ کنه؟تو با -

 خواست چیزي بگه که علي ادامه داد: ساغر
ها رو - له  یه؟ چرا پ نت واسددده چ عات نمي کني؟ ورجه وورجه کرد چرا مرا

دویدي باال؟ ماهرخ مي گفت دکتر گفته بوده اسددتراحت مطلق. یعني شددرایط 
عات کني.  ید مرا با که بهتري  بد بوده. اآلن  نت؟ آره خیلي  عات کرد نه مرا ای

 ساغر؟
باهاش حرف نزده بود.  سددداغر به علي. هیچ وقت این طوري  متعجب زل زد 

 علي داشت دعواش مي کرد. اونم، به خاطر یکي دیگه!
 جمع شد تو چشماش. از همیشه زودرنج تر شده بود. اشک

 تو داري منو دعوا مي کني؟-
 باال داد. به شکمش اشاره کرد. ابروهاشو

 به خاطر این؟ هنوز نیومده جایگزین من شده؟-
 داد زد: بلند

 تو به خاطر این داري منو توبیخ مي کني؟ آره علي؟-
 ساغر!-
سدداغر چي؟ تو این سدده سددال اندازه ي دوبارم دعوام نکردي. حاال داري به -

 خاطر این سرم داد مي زني؟ واقعا که!
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از روي اوپن پایین بیاد که دستاي علي روي شونش قرار گرفتن. فشار  خواست
 محکمي به شونش داد و گفت:

 چي شد یهو ساغر؟-
چشددماشددو بیش از حد باز کرد تا مانع ریزش اشددک هاش بشدده و بعد  سدداغر
 غرید:

 تا پاي بچه میاد وسط زنا فراموش میشن!-
 علي خندیدن. چشماي

 وا!-
 وي شونش کنار زد و گفت:علي رو از ر دستاي

 برو اون ور!-
 ساغر؟-
 قهرم باهات علي! برو اون ور!-

شیرین بود! از  علي ساغر بیش از حد  سادت کردن  غش غش خندید. دیدن ح
به طرف رخت خواب برد. تا  به تقوهاش،  روي اوپن بلندش کرد و بي توجه 
کرده هنوز وسددط خونه بود! سدداغر رو روي لحاف نشددوند و در حالي که مي 

 خندید گفت:
 ببین من زور قبو رو ندارم. یه کم آروم بگیر تا حرف بزنیم.-

 با اخم گفت: ساغر
حرفاتون رو که زدید. منم میگم چشددم، مراقبم یه وقت جوجه تون طوریش -

 نشه!
 قهقهه اي سر داد و گفت: علي
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 جوجم؟ تا جایي که من مي دونم جوجه مونه. اووم؟ مگه نه؟-
 دست علي رو که مي رفت چونش رو بگیره پس زد و گفت: ساغر

 وسش داري!برو اون ور. تو بیشتر از من د-
 هنوز مي خندید. علي

 کوفت! نخند!-
شتش شید و همین جور که توش  انگ ساغر ک رو میون ابروهاي گره خورده ي 

 مي کرد خط اخم رو از بین ببره گفت:
اي بابا! حسددود. مامان حسددود من به خاطر خودت میگم! میگم باال پایین -

 چه که ...نشو، ورجه وورجه نکن به خاطر خودته عزیزم وگرنه ب
 غش غش خندید. دوباره

 وگرنه این بچه نشد، یکي دیگه. هر ماه میشه یکي درست کرد، دروغ میگم؟-
با اخم نگاش کرد. خنده ي علي کمرنگ شددد ولي هنوز شددیطنت از  سدداغر

 چشماش مي بارید.
 تو اگه زبونم الل طوریت شه چه خاکي به سرم کنم خانومم؟ هان؟-

 انگشتاشو تو لپاي علي فرو کرد و با حرص گفت: ساغر
 کدوممون رو بیشتر دوست داري؟-

 اخمي کرد و قیافه ي متفکر به خوش گرفت و بعد از چند ثانیه گفت: علي
 اووم، تو بادومي، اون ملز بادوم!-

 جیغ زد: ساغر
 علدددددددي؟-
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 محکم ب*غ*لش کرد و گفت: علي
 جان علي!-

 توجه به تقوهاي ساغر براي بیرون اومدن ادامه داد: بي
 شوخي کردم خانومم. تو که نفس مني. این سواال چیه!-

شونه ي  ساغر شتش رو به ن شد از ب*غ*ل علي بیرون بیاد. انگ باالخره موفق 
 تهدید به سمت علي گرفت و چشاش رو ریز کرد و گفت:

 ي ...به خدا قسم، حس کنم بیشتر از من دوسش دار-
انگشتش رو تو هوا گرفت و با لباش مهر سکوت زد به لب ساغر. شنیدن  علي

 ادامه ي حرفش سودي نداشت. چون مطمئن بود ساغر رو بیشتر دوست داره!
هم بودن بعد از مدت ها، باعي مي شد خنده یه لحظه از لبشون کنار نره.  کنار

علي مرتب با ساغر شوخي مي کرد و ساغر با شیطنت جواب شوخي هاش رو 
 مي داد.

یاد مسددداعدي  بعد از نهار علي تنهایي سددفره رو جمع کرد. هر چند حال ز
ساغر بهتره. چاي ریخت و کن شرایطش از  شت ولي معتقد بود  ساغر کندا ه ار 

 دفتر خاطرات رو به دست گرفته بود نشست و گفت:
 هنوز داري مي خونیش؟-

 لبخندي زد و گفت: ساغر
 نگفته بودي خاطره مي نویسي!-

 خندید و قندي تو دهنش گذاشت و گفت: علي
درست دو روز قبم از دیدنت شرون کردم به نوشتن! البته تفنني بود اوایم، کم -

 کم عادت شد!
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 لبخندي زد و گفت: غرسا
 قلم خوبي داري! من عمرا بتونم بنویسم!-

 ضربه اي روي بیني ساغر زد و گفت: علي
اي بابا! نوشتن که کاري نداره. کافیه تمام حرفایي که به زبون میاري، رو کاغذ -

 پیاده کني، به همین راحتي!
شرون کرد به اوهومي کرد و دوباره مشلول خوندن شد. بازم علي بود که  ساغر

 حرف زدن.
 بلند بخون منم بشنوم! د

 پاهاش و دراز کرد و سرش رو روي زانوي علي گذاشت و گفت: ساغر
 تو بخون.-

ست دیگش دفتر رو  علي ساغر و با د ستش رو فرستاد بین موهاي  خندید. یه د
جلوي چشمش گرفت. چند باري جلو عقب رد تا دیدش واضح شه. بعد آروم 

 شرون کرد به خوندن.
**** 

 تهران، با کلي غصه. برگشتیم
سددعي داشددت آرومم کنه. حتي چند باري دزدکي اومد در خونه و چند  سدداغر

رو تو خیابونا با هم قدم زدیم. نمي دونم اگر تو این شددرایط کنارم نبود سدداعتي 
 مي خواستم به چه روزي بیفتم. مطمئنا دیوونه مي شدم.

 مثم برق گذشت. به خودم که اومدم شهریور رسیده بود. زمان
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شرایطي  هر شب به امید پیش اومدن  سه رو مي رفتم و  سیر خونه تا موس روز م
 راهي خونه مي شدم.براي دیدن ساغر، 

وقتي هاتا و سجاد درسشون تموم شده بود و راهي شهراي خودشون شده  از
 بودن، تحمم خونه هم سخت بود.

با حدور همخونه اي مثم معین که بود و نبودش زیاد فرقي نداشت!  مخصوصا
سددکوت و رکود خونه بیشددتر اذیتم مي کرد. با این حال سددعي کردم کنار بیام. 

 ي دیگه اي جز کنار اومدن نداشتم.یعني چاره 
شب حدوداي ساعت دوازده بود که ساغر زنگ زد به گوشیم. منگ خواب و  یه

 بیداري بودم. اواخر شهریور بود و بارون تند تند مي بارید.
 آلود جواب دادم. صداي هیجان زدش رو شنیدم. خواب

 یه آرزو کن علي!-
 گیج خواب بودم. هنوز

 خانومي!اول سوم -
 و گفت: خندید

 سوم. زود باش یه آرزو کن.-
 شر شر بارون مي اومد. هم از توي گوشي، هم از پشت پنجره! صداي

 کشیدم و گفتم: آهي
 این که اآلن تو ب*غ*لم باشي!-

میچي تو گوشي اومد. برام ب*و*س فرستاد. قبم از این که فرصت کنم  صداي
 گفت:از پشت تلفن براش ب*و*س بفرستم 

 بدو بیا دم در!-
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 صاف سر جام نشستم. یهو
 دم دري؟-

 داشت مي خندید. هنوز
 آره! بدو بیا ببین چه بارونیه! دلم شیطوني مي خواد علي. بریم قدم بزنیم.-
 نگاه به معین که خواب بود انداختم. با خروش گفتم: یه
 این وقت شب تنهایي اومدي بیرون؟-

 به طرف در خونه دویدم و گفتم: همزمان
 تو این بارون؟ طوریت مي شد من چه خاکي تو سرم مي کردم؟-

ي آیفون رو زدم و بدو بدو از پله ها پایین دویدم. جلوي در وایسدداده بود.  دکمه
 گوشیشو پایین آورد و گفت:

 سوم شوشوي بد اخوق!-
سبیده بود و آ بدنش صورتش چ سر خیس خیس بود. موهاش به  شت از  ب دا

بینیش مي چکید. کشددیدمش توي خونه و در حالي که سددعي مي کردم ولومم 
 باال نره گفتم:

 این جا چي کار مي کني؟-
 گردنم شد و با لباي خیس گردنم رو ب*و*سید و گفت: آویزون

 غر نزن علي!-
 خیسش رو تو ب*غ*لم گرفتم. موهاي خیسش رو بو کردم و گفتم: بدن

 یطون. چرا اومدي بیرون؟دلبري نکن ش-
 رو از سینم فاصله داد و ابروهاشو باال فرستاد و با لحن با نمکي گفت: سرش
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 دلم واست تنگ شده بود.-
 ناخوداگاه صورتم رو پوشوند. اخم

که چي - مدي بیرون  ها او لت. تن با مدم دن نامرد مي گفتي مي او به من  خب 
 بشه؟
رو چسددبوند به لبم. نذاشددت حرف بزنم. دسددتم رو پیچیدم دور کمرش.  لبش

 بدجوري شیطون بو شده بود.
رو از سرش فاصله دادم. نور ضعیا چراغاي کوچه، فداي رمانتیکي رو  سرم

به وجود آورده بود ولي موندن تو راهرو، اونم با این سر و وضع حماقت محض 
 بود.

 بریم باال؟-
 کرد و گفت: اخمي

 اووم نه! بریم قدم بزنیم.-
 تو این هوا؟-
 علي! نه نگو دیگه!-

موقع درخواسددت این قدر با نمک شددده بود که تاب مخالفت نداشددتم.  قیافش
 سرم رو به نشونه ي باشه تکون دادم و گفتم:

 برم کلید بیارم بعد بریم!-
ید ند باز آویزون گردنم شدددد و محکم گونم رو  خ و سددرش رو تکون داد. 

ب*و*سددید و منم جواب ب*و*سددش رو دادم و پله ها رو باال رفتم. نمي دونم 
سي  شتم تو جیبم. یه ح شتم و گذا سنامه رو بردا شنا شب  چه حکمتي بود اون 

 بهم مي گفت قرار نیست همه چیز خوب پیش بره.
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پله ها پایین رفتم. سددداغر منتظرم بود. کلید و شددناسددنامم رو توي کیفش  از
سیدم و بعد با هم از خونه بیرون  ستم گرفتم و ب*و* ستش رو تو د انداختم. د
رفتیم. این قدر بارون شدید بود که ناخواسته چشمامو بستم و صورتم رو تو هم 

 کردم. ساغر اما با لذت صورتش رو گرفت سمت آسمون.
 فکر تنها بیرون اومدنش داشت ملزم رو سوراخ مي کرد. هنوز

 با کي اومدي؟-
 رو سمتم گرفت و گفت: صورتش

 با یاد تو!-
 رو تو دستم فشار دادم و گفتم: دستش

 بیجا کردي. خودم مگه مرده بودم؟ پیاده اومدي؟-
 رو تکون داد. سرش

 اوهوم.-
 کم فشار دادم و گفتم:خونسردیش حرصم گرفتم. دستش رو تو دستم مح از
غلط کردي. این وقت شددب تنها ... بویي سددرت مي اومد من چه غلطي مي -

 کردم؟
 خیال شونه باال انداخت و گفت: بي
 نمي اومدم دق مي کردم!-

رو محکم تر فشددار دادم. دلتنگیش رو در. مي کردم. نزدیک یه هفته  دسددتش
 طیش رو نه!بود همدیگه رو ندیده بودیم ولي این بي احتیا

 کرد و گفت: ناله
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 علي!-
 گفتم: بلند

زهرمار و علي. سدداعت دوازده شددب پیاده تو این بارون، نگفتي بویي سددرت -
 بیاد؟ من به تو چي بگم آخه؟

ستش شارش دادم. دوباره ناله کرد. این بار  د ستم تکون داد. محکم تر ف رو تو د
صور  ستش رو ول کردم. ت سینم و آخي گفت. بي طاقت د سرش رو کوبید تو 

 این که بویي سرش بیاد داشت دیوونم مي کرد.
 سرش رو به سینم فشار دادم و گفتم: محکم

 دیوونه اي ساغر!-
 :نالید

 دیوونه ي تو.-
 خاطر من باید احتیاط مي کردي!به -
 طوري نشده علي! شبمون رو خراب نکن.-
یه اي تو  با ثان این که هنوز عصددبي بودم سددعي کردم دیگه چیزي نگم. چند 

 همون وضعیت موندیم. دیگه خیس آب بودیم ولي لذت داشت.
صدا  سرش سمت تاریک پیاده رو. بي  سمت ق شیدم  سینم جدا کرد و ک رو از 

م. زل زد تو چشمام. تو اون تاریکي نگاهش بدجور مي درخشید. همراهش رفت
پاهاشددو گذاشددت روي پاهام. انگشددتاي پام از وزنش درد گرفتن، ولي به روي 
خودم نیاوردم. یقه ي تي شرتم رو گرفت و به طرف پایین کشید. دستم رو دور 
نار برق  یاطیش بود ولي از ک قه کردم. هنوز فکرم درگیر بي احت کمرش حل

 گاهش نمي تونستم راحت بگذرم.ن
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رو از روي یقه ي لباسم جدا کرد و گذاشت رو گردنم. دست دیگش رو  دستش
 هم از زیر تي شرت کشید روي شکمم.

 اآلن بهم میگي بي حیا؟-
سبوندم. بینیم رو مماس با بینیش کردم و خندیدم شونیش چ شونیم رو به پی . پی

 گفتم:
 حیایي، شیطون بو!اووم اینا شیطنته نه بي -

 دستش رو با یه حالت خاص رو پوست تنم حرکت داد و گفت: انگشتاي
 دلم برات تنگ شده بود!-

 نفسش روي صورت خیس و سردم داشت عقم از سرم مي پروند. داغي
 بینیش رو گاز گرفتم و گفتم: نو.

 منم.-
 زد تو صورتم و با لحن دستوري گفت: زل
 منو بب*و*س!-

 . تا حاال اینقدر ر. نگفته بود بب*و*سمش.خندیدم
سبوندمش. روش  بي سرمون چ شت  سوندم. به دیوار پ صدا لبم رو به لباش ر

سر و  سردي هوا بودم، نه باروني که اون قدر تند رو  خیمه زدم. دیگه نه متوجه 
یاطیش رو هم فراموش  بدمون. حتي بي احت یت  نه موقع ید،  له مون مي چک ک

 کرده بودم!
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ها که تو اون لحظه پررنگ و واضددح بود، حدددور گرم و دوسدددت  تن چیزي 
داشددتنیش بود و لحظه هاي قشددنگي که با بودنش بهم تقدیم مي کرد و من هر 

 لحظه بیشتر شیفته ي حدورش مي شدم.
شیطونش رو بلعیدم.  نمیدونم شت. چقدر تو اون حالت خنده هاي  چقدر گذ

ه نور شدددید روي صددورت سدداغر و چقدر تو اون حال موندیم ولي، با افتادن ی
سمت نور. بارون هنوز بي  شتم  صله گرفتم. برگ شماش ازش فا شدن چ سته  ب
وقفه مي ریخت. ساغر پشت سرم قایم شد. دستم رو جلوي چشمم گرفتم تا 

 اذیتم نکنه. رنو
 به طرفمون اومد و گفت: مردي

 به به! مزاحم اوقات شدیم.-
سکوت کردم. با چشماي ریز شده، به مردي که تو تاریکي بهم زل زده بود  فقط

 و چتري به دستش بود خیره شدم.
 چي کار داشتین مي کردین؟-

 از نون سوال پرسیدنش خوشم نیومد. اصو
 چرا باید توضیح بدم؟-

 با حرص گفت: مرد
 خونواده هاتون مي دونن این وقت شب تو خیابونید و دارید ...-

 حوصله گفتم: بي
 آقا ما خوفي نکردیم. این خانوم زن منه!-

 نیشخندي زد و گفت: مرد
 اگه زنته چرا تو خیابونید؟-
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 ي پررو. شیطون مي گفت بزنم شم و پلش کنم. مردیکه
 سرد ساغر رو تو دستم فشار دادم و گفتم: دستاي

 این که چرا تو خیابونیم به خودمون ربط داره!-
 عصبي جواب داد: مرده

 سوار شید بریم.-
 وسط حرفش. پریدم

 صبر کنید.-
ستم گرفتم تا  رو شتم. جوري تو د سنامم رو بردا شنا ساغر. از کیفش  کردم به 

 خیس نشه.
 کارت شناسایي داري؟-

 تکون داد و بي حرف، با دستاي لرزونش گواهینامش رو گرفت سمتم. سري
سمت با سنامه و گواهي نامه رو به طرفش  اعتماد به نفس کامم رفتم  شنا مرد. 

گرفتم. اخمي کرد و با تعلم به طرف ماشددینش رفت. چراغ داخم ماشددین رو 
روشددن کرد و با مردي که پشددت فرمون بود، شددناسددنامه و گواهینامه رو چک 

 کردن.
برگشت سمت من. هنوز اخم داشت. مدار. رو سمتم گرفت و با یه شب  بعد

 خوش سوار ماشینش شد.
 که دور شدن برگشتم سمت ساغر. با ترس داشت نگام مي کرد. همین

 سرد و خیسش رو تو دستام گرفتم و گفتم: صورت
 اینم نتیجه ي شیطوني!-
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 جون خندید و بوفاصله عطسه اي زد! خندیدم و گفتم: بي
 اینم یکي دیگه از نتیجه هاش!-

 رو گرفتم و گفتم: دستش
 خونه تا جفتمون ذات الریه نکردیم! اگه اجازه بفرمایید بریم-

شتم و  خندید شه تکون داد. مدار. رو تو کیفش گذا شونه ي با سرش رو به ن و 
دسددتم رو دور شددونش حلقه کردم و دسددت دیگم رو فرسددتادم زیر زانوهاش. 
اعتراضي نکرد. یکي منو هم اون طوري مي برد اعتراضي نمي کردم. سرش رو 

شونیش رو سبوند. پی سینم چ سیدم و به طرف خونه دویدم. دیگه ک به   مب*و*
 کم داشتم یخ مي زدم!

ست  با صورت جفتمون مي چکید. در سر و  شدیم. آب از  احتیاط وارد خونه 
 مثم اون شبي که ساغر به من پناه آورد و بعدش ...

کردم. چشددماشددو بسددته بود. ب*و*سدده اي روي پیشددوني و موهاي  نگاهش
شو باز کرد شما شوندم. چ سش ن . مطمئنم به همون چیزي فکر مي کرد که خی

سر  صدا از باالي  شامو در آوردم و بي  من فکر مي کردم. خندیدم، خندید. کف
ساد. لرز خفیفي به جونم  شتمش. وای شدم. توي اتاق روي زمین گذا معین رد 

 بود ولي ساغر علنا مي لرزید. ادهافت
سرش کشیدم. همین رو روشن کردم و رو به روش وایسادم. شالش رو از  چراغ

 طور که دستم مي رفت سمت دکمه هاي مانتوش گفتم:
 سرما بخوري خودم مي کشمت.-

رنگ پریدش، با یه لبخند کمرنگ از هم باز شددد. همه ي لباسدداشددو  صددورت
شیدم.  شوندمش و پتو رو روش ک شه اتاق ن درآوردم و حوله پیچیدم دورش. گو
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ساي خودم رو هم عوض کردم. یکي از پیرا شتم کنارش تا لبا هناي خودمم گذا
 بپوشه. بعد از اتاق بیرون رفتم تا چاي دم کنم.

ملزم درگیر تنها اومدنش بود. تحت هیچ شرایطي نمي تونستم از کنار بي  هنوز
احتیاطیش راحت رد شددم. به این که فکر مي کردم تو مسددیر ممکن بود چه 

 اتفاقایي بیفته، ملزم سوت مي کشید.
 رو شنیدم. غر غر معین صداي

 چي کار مي کني علي؟-
 رو سر اون خالي کردم. حرصم

 به تو چه!-
 خواب آلود و متعجبش رو بهم دوخت. نگاه

 ساغر این جاست تو اتاق نرو.-
 دستي به صورتش کشید و خوابید. منگ

سته  با ش ساغر ن شپزخونه بیرون اومدم. در اتاق رو باز کردم.  سیني چایي از آ
صبي  شیدم. داغ بود. ع صورتش ک ستي به  ستم. د ش خوابش برده بود. کنارش ن

 تر شدم. غر زدم:
 ببین با خودت چي کار کردي.-

شو ضعش  پلکا ست. با این و شو ب شما باز کرد. لبخند بي جوني زد و دوباره چ
 بیخش کنم.نمي تونستم تو

 نخواب. بیا چایي بخور.-
 صداي گرفته گفت: با
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 خوابم میاد.-
 گفتم: بلند

 َاه!-
سددیني رو هم دادم و کشددیدمش سددمت خودم. پتو رو از روش کشددیدم و  بعد

شده بود. یکي  ستش دون دون  شرت رو تنش کردم. پو حوله رو باز کردم. تي 
بارون قدم زدنت چیه؟ اونم نیسدت بگه تو که این قدر زود مریض میشدي، زیر 

 تنها! واي خدا!
شک  دیگه شو خ سکوت کنم. با حرص همین طور که با حوله موها ستم  نتون

 مي کردم گفتم:
 چرا اومدي؟-

 جون سرش رو تکون داد. بي
 سرم سنگینه علي!-

 دو طرف سرش فشار دادم و با دندوناي روي هم قفم شده گفتم: دستامو
 روي مي کردید خب!یه کم بیشتر پیاده -
 دلخوري نگام کرد و سکوت کرد. با
این که جوابي نمي داد، سددعي نمي کرد کارشددو توجیه کنه، یا حتي توجیهم  از

نه، یه جوابي به حرفام بده بیشتر عصبي شدم. بازوي الغرش رو تو دستم فشار 
دادم. با این که به شخصه مخالا کتک زدن زنا بودم ولي در اون لحظه دوست 

 داشتم تک تک گیساشو بکنم! دختره ي بي فکر!
 اي کرد و یهو منفجر شد. ناله
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یه هفته س یادي نکردي. یه کلمه نگفتي زن داري، یه بدبختي یه گوشه چپیده -
 منتظرته.

 :نالیدم
 ساغر! معین خوابه.-

 گفت: بلند
به رو - که خوا بامو در. کنم، معین  با ید تو رو در. کنم،  با  در.به در.! من 

 کنم ولي کي منو در. مي کنه؟
لیز خورد رو صددورتش. من هنوز مات مونده بودم. این سدداغر بود که  اشددک

 داشت سر من داد مي کشید؟
آره حماقت کردم اومدم. خودم مي دونم اشتباه کردم. مي دونم این وقت شب -

 تو بارون کارم غلط بوده ولي این دله علي ...
 کرد به سینش. اشاره

 میشه. من مثم تو خوددار نیستم، آروم نیستم. نمي تونم تحمم کنم. تنگ-
 هق هق افتاد. به
شته - ست دارم که طاقت یه دقیقه جدایي رو ندا ست دارم. این قدر دو من دو

 باشم. اینقدر دوست دارم که حاضر باشم ریسک کنم.
 رو گرفتم تو ب*غ*لم. صداي هق هقش تو سینم خفه شد. سرش

 ساغر!-
 بار آروم ادامه داد: نای
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نه زن تو. گیر - بامم  با نه دختر  که  یت کوفم. این  کوفم علي. از این وضددع
 کردم. نمي دوني چه حالي دارم.

 روي هم فشار دادم. همش تقصیر من بي عرضه ي بدبخت بود. دندونامو
تو که آه در بسدداط نداشددتي عاشددق شدددنت چي بود؟ واقعا چرا خودم رو  بگو

 و این مخمصه؟ خدا خودت یه نظري بکن.انداختم ت
شو شو. هنوز  موها شما شو، چ ستا سیدم. د صورتش رو ب*و* سیدم.  ب*و*

به دیوار. حرفي  یه دادم  داشدددت هق هق مي کرد. گرفتمش تو ب*غ*لم. تک
نداشتم بزنم. من در برابر این همه دوست داشتن، واقعا شرمنده بودم. خجالتم 

 مي شد حرفي بزنم.
روي جفتمون. مثم جوجه داشددت مي لرزید. هنوز داشددت هق  رو کشددیدم پتو

هق مي کرد. تو ب*غ*لم تکونش دادم؛ نرم و آروم. زیرگوشددش ریز ریز حرف 
له بود  چا که تو ب*غ*لم م که آروم شددده و کم کم، همین طور  قدر  زدم. این 

 خوابش برد.
ضون تو  تو شردمش و بعد آروم روي زمین خوابوندمش. فقط یه مو ب*غ*لم ف

 ذهنم ر ه مي رفت. من واقعا لیاقت ساغر و عشقش رو داشتم؟
بعد وقتي بیدار شدم معین سفره ي صبحانه رو چیده بود. همین که از اتاق  روز

بیرون اومدم به طرف در رفت و بدون این که یه کلمه درباره ي دیشددب حرف 
 بزنه گفت:

بگاه بمونن بگو میرم خواواستون نون تازه گرفتم. من تا شب کوسم، اگه قراره -
 بچه ها!
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شه ساط همه چیز رو فراهم کرده  با شدم. ب شپزخونه  ي خفه اي گفتم و وارد آ
بود. چاي، شیر گرم، نون داغ، پنیر و عسم و کره. خندیدم و فکر کردم هاتا و 

 سجاد نباشن، معین فرصت ابراز وجود پیدا مي کنه.
شت لبخند ستم و برگ ش صورتم رو  ست و  ساغر هنوز خواببه لب د  م تو اتاق. 

 بود ولي مشخص بود تب داره. گونه هاش بدجوري گم انداخته بود.
به گونه هاي داغش کشددیدم. چقدر این موجود  کنارش نشددسددتم. دسددتي 

 کوچولوي دوست داشتني واسم عزیز بود.
بي تابي و داد و بیداداي دیشبش افتادم! ناخواسته اخمام توي هم رفتن. چرا  یاد

 مي ذاشتم ساغر این قدر اذیت شه؟ من به درد چي مي خوردم پس؟ باید
شددددم و صددورتش ر ب*و*سددیدم. دهنش یه کوچولو باز بود و لباش از  خم

همیشدده صددورتي تر، ولي تر. خورده. موهاشددو که توي هم گره خورده بودن 
 بازي دادم و گفتم:

 عروسک؟-
دیک گوشددش و آروم خورد ولي چشددماشددو باز نکرد. سددرم رو بردم نز تکوني
 گفتم:

 بیدار شو قشنگم. دلم واسه چشماي خوشگلت تنگ شده ها!-
رو گذاشت رو صورتم و چرخید سمتم ولي چشماشو باز نکرد. گونش  دستش

 رو ب*و*سیدم و گفتم:
 بیدار شو ساغر. پاشو خانومي، وگرنه تو گوشت ُپا مي کنما!-

 تبدارش رو باز کرد و غر زد: چشماي
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 بخوابم.بذار -
رو از صورتش فاصله دادم و یهویي، خیمه زدم روش. خندید و خواب  صورتم

 آلود گفت:
 خوابم میاد علي!-

 تو دستم فشار دادم. قیافش توي هم جمع شد. بازوهاشو
 درد مي کنن؟-
 اوهوم!-

 رو آبدار ب*و*سیدم و گفتم: لپش
 دم ظهره دیگه! پاشو بریم دکتر!-

 تکون خورد. پلکاش بیش از حد باز شدن. یهو
 داد زد: تقریبا

 ساعت چنده؟-
 متعجب گفتم: منم

 یازده!-
 رو گاز گرفت و گفت: لبش

 واي!-
 آروم هلم داد عقب و گفت: بعد

 ماهرخ نگرانم شده!-
 و گفتم: خندیدم

 مي دونه پیش مني دیگه!-
 خسته اي بهم انداخت و کیفش رو برداشت و گفت: نگاه
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 بابام بیاد ببینه نیستم بد میشه.-
 رو از دستش گرفتم و گفتم: کیفش

میرم از بابات اجازه مي گیرم یه چند روزي بموني! تازه باید بریم بابم دامادي -
 سجاد!

 دورم حلقه کرد و گفت: دستاشو
 بابا اجازه میده؟-
 اشتم و گفتم:ب*غ*لم نگهش د تو
 چرا نده؟ ندادم مي گیریم!-

 . بعد با صداي گرفته گفت:خندید
 کوس نداشتي؟-
 نه. امروز جمعه س!-

 رو از سینم برداشت. سرش
 علي؟-

 با شنیدن صداي گرفتش ریش شد. با کوفگي گفتم: دلم
 بپوش بریم دکتر!-
 ب*غ*لم بیرون اومد و دوباره سر جاش خوابید و گفت: از
 لباسام خیسن-

سا  پوفي سمت لبا شیرجه رفتم  شن.  شک  شب یادم رفت بذارم خ کردم. َاه! دی
که روي سرامیکاي گوشه ي اتاق ولو بودن. برشون داشتم و بردم سمت حموم. 

 با صداي بلند گفتم:
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 نخواب ساغري. پاشو صبحونه بخور جون بگیري.-
شتم تو اتاق. خوا هیچي ستم و برگ ش سا رو  ش ِب خواب بود. بیدارنگفت. لبا

 کردم و دوتا کلد استاپ به خوردش داشتم.
 کنارش دراز کشیدم و خیلي زود خواب رفتم. خودمم

بیدار شدم، نزدیکاي غروب بود. گرسنگي بدجور فشار آورده بود. نگاهي  وقتي
 به ساغر که تو ب*غ*لم مچاله شده بود انداختم.

ستم ش د شونیش رسوندم. تبش کمتر  سیرو به پی شو ب*و* شونی دم و ده بود. پی
 زیر لب گفتم:

 زندگیمي.-
شیدم و از خونه زدم بیرون. باید غذا مي  بعد شدم. لباس پو سریع از جام بلند 

گرفتم. صبحونه و نهار که نخورده بودیم. ساغرم که مریض بود. بدنش ضعیا 
م زدم گبود. دو پرس جوجه گرفتم. پرتقال و لیمو هم گرفتم تا آب بگیرم. یه زن

 به معین و گفتم نیاد خونه.
شپزخونه و کنارش  وقتي شتم تو آ شده بود. خریدا رو گذا ساغرم بیدار  شتم  برگ

 نشستم. داشت چرت مي زد. موهاشو پشت گوشش فرستادم و گفتم:
 بهتري مورچه؟-

 و گفت: خندید
 اوهوم!-

 گرفتم و بلندش کردم و گفتم: دستاشو
 کسالت از تنت بپره.بدو برو دوش بگیر تا -

 رو تکون داد و خزید تو ب*غ*لم و گفت: سرش
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 کسم نیستم اصو!-
 و ب*غ*لش کردم. خندیدم

 پس این شم و ولي چیه؟-
 داد باال و با چشماي گرد شده گفت: ابروهاشو

 این رخوته!-
 مگه فرق دارن؟-

 و گفت: خندید
 اوهوم خیلي!-
شه. همین طور که به طرف حموم مي  از شدم و مجبورش کردم بلند  جام بلند 

 بردمش گفتم:
 حاال کسالت یا رخوت، یه دوش بگیر. زود بیا!-

 غري کرد و رفت تو حموم. غر
 برم سمت آشپزخونه که سرش رو آورد بیرون گفت: اومدم

 لباس ندارم که!-
! یه پیراهن کولیا بود واسددشنگاه به تي شددرتي که تنش بود انداختم! شددب یه

 خندیدم و گفتم:
 باز از این تي شرتا دارم!-

 کر و گفت: اخمي
 به من مي خندي؟-

 خندیدم و هلش دادم تو حموم و گفتم: بلندتر
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 آره دیگه! مي میرم واسه این تیپ علي کشت!-
از بازوم گرفت. توش مي کرد نخنده ولي زیاد موفق نبود. در حموم  نیشددگوني

سه خودم کوچیک  شلوار. که وا شرت و یه  ست و منم براش حوله و تي  رو ب
بود بردم. بعدم برگشددتم تو آشددپزخونه و مشددلول آب گرفتن میوه ها شدددم که 

 گوشیم زنگ خورد. جواب دادم. ماهرخ بود.
 از احوال پرسي گفت: بعد

 ساغر پیش شماست دیگه؟-
 بله این جاست.-

 نفسش رو تو گوشیش فوت کرد و گفت: ماهرخ
 بهش بگید یه نگاه رو موبایلش بندازه! باباش صد بار بیشتر زنگ زده!-

 دادم باال و گفتم: ابروهامو
 فرامرز خان مي دونن این جاست؟-
 آره دیگه. وقتي خونه نیست، حتما اون جاست دیگه!-

 و گفتم: مخندید
 خوبه! پس انگار دارن کنار میان.-

 وسط حرفم. پرید
 نه بابا! منتظره ساغر برگرده تا گوشش رو ببره!-
شدن. زیر لب  با شت ولي اخمام توي هم  شوخي دا این که لحن ماهرخ رنگ 

 گفتم:
 بیجا مي کنه.-

 سریع گفت: ماهرخ
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 متوجه نشدم!-
 کردم و گفتم: هوفي

 من و ساغر فردا مي ریم شمال. در جریان باشید!چیزي نگفتم. -
 ثانیه اي سکوت کرد و گفت: چند

 فرامرز فک نکنم ...-
 ادامه بده. وسط حرفش پریدم. نذاشتم

 شما راضیشون کنید دیگه. د
 ثانیه اي سکوت کرد و بعد گفت: چند

 توشم رو مي کنم!-
 دستتون درد نکنه!-
 کاري نکردم که! ساغر کجاست؟-
 حمومه.-
 خب پس اومد بهش بگید یه زنگ بزنه. بگه چیا الزم داره.-

باره  بعدم یه خداحافظي مفصدددم کرد. گوشددي رو روي کابینت انداختم و دو
شو تو حوله  شپزخونه. موها ساغر اومد تو آ شدم که  شلول میوه آب گرفتن  م

شت  سایز بزرگترش دا شیش  ساي  گام نپیچیده بود و با لپاي گم انداخته و لبا
 مي کرد.

ست بلندش  دلم سوندم و رو د سه قدم خودم رو بهش ر ضعا رفت براش. با 
 کردم. بي حرف زل زدم تو چشماش.
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و دست کشید رو صورتم و بعد با مویمت گونم رو ب*و*سید! گونش  خندید
 رو آروم گاز زدم و گذاشتمش رو کابینت و گفتم:

 عافیت باشه!-
 دور کمرم حلقه کرد و دستاشو فرستاد بین موهام و گفت: پاهاشو

 با کي حرف مي زدي؟-
 رو روي بینیش مالیدم و گفتم: بینیم

 با ماهرخ جون! بهتري تو؟-
 قرمزش رو به صورتم دوخت و گفت: نگاه

 اوهوم!-
 پلکاي متورمش بیشتر دقت کردم. دست کشیدم رو ابروهاش و آروم گفتم: به
 خوابیدي پلکات این طوري شده، یا ...از بس -

 کردم. روي پلکاشو ب*و*سیدم و گفتم: اخمي
نمیخواي بگي چي شده؟ اون از دیشب که با اون وضع اومدي و اینم از گریه -

 هات.
 دهنش رو قورت داد و همین طور که نگاهش رو مي دزدید گفت: آب

 گشنمه.-
عمیق تر شد. این که نمي خواست باهام حرف بزنه اذیتم مي کرد! توقعم  اخمم

بي جا نبود. دوسددت داشددتم بگه چي شددده. چرا ناراحته؟ چرا اون آدم همیشده 
 نیست.
شب  ساغر سید، اون وقت  سي که از تاریکي و تنهایي مي تر سوي من، ک تر

ابایي نداشددت.  تنها، تو بارون، پیاده اومده بود این جا. از خبر شددددن باباش
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شکم  شیانه ترین  سواالي منم بحي رو به نا اینطوري گریه مي کرد و در مقابم 
 تلییر مي داد.

رو با حرص از دور کمرم باز کردم و رفتم سمت میوه ها. با صداي خفه  پاهاش
 اي گفت:

 !علي
نکردم. یعني این قدر از این که باهام حرف نمي زد دلخور بودم، همین  توجهي

 که جر و بحثي راه ننداختم هنرمندانه بود!قدر 
رو سرگرم میوه آب گرفتن کردم ولي زیر چشمي ساغر رو نگاه مي کردم.  خودم

هنوز روي کابینت نشددسددته بود. داشددت با دسددتاش بازي مي کرد و پاهاش رو 
تاب مي داد. نگاهم رو ازش گرفتم و حواسددم رو دادم به کارم. چند تایي لیمو 

 لیوان رو پر کردم و برگشتم سمتش.هم آب گرفتم. 
رو دوخت تو نگام. طاقت دیدن نگاه پرحرفش رو نداشتم. چرا هیچي  نگاهش

لد نبودم  به حرف زدن. ب نه  عادت کرده بودم خودش شددرون ک فت؟  نمي گ
وادارش کنم حرف بزنه! خودش بگه مشکلش چیه. چي پیش اومده. بلد نبودم! 

ص شم بود. هیچ وقت فر صیر خود شم خب، تق ساخته بود که مجبور  تي برام ن
 حرفي بکشم. شاز

شتر مردا حرف  یادمه مامانم مي گفت، زن باید خیلي چیزا رو به مرد یاد بده! بی
شون بده درد و دل کنن. هر چند مرد  ستن. این زنه که مي تونه یاد زدن رو بلد نی

 جماعت از درد و دل خوششون نمیاد!
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تو سددینم فشددرده شددد. هنوز با نبودنش کنار  یادآوري مامانم حس کردم قلبم از
 نیومده بودم. باور نبودنش خیلي سخت بود، خیلي!

کردم به برخورداي ساغر فکر کنم. ساغر به من یاد داده بود درد و دل کنم  سعي
 ولي بهم یاد نداده بود که ازش بخوام درد و دل کنه!

 بستم. باید به روش خودش جلو مي رفتم! چشمامو
دم. پلک زد! خندیدم. مات و محو خندید! لیوان آب پرتقال رو گذاشددتم ز پلک

 تو دستش و گفتم:
 زود بخورش تا تلخ نشده!-

 اي گفت و لیوان رو گرفت. باشه
 تو هم بخور.-

 اي به اون یکي لیوان کردم و گفتم: اشاره
 اون جا هست.-

هیچي نگفت. لیوان رو تو دستش گرفت و زل زد بهش. لیوان رو برداشتم  دیگه
 و همون طور که به طرفش مي رفتم گفتم:

 بخورش دیگه!-
 نگام کرد. مات

ساغر  لیوانم شتمش کنار. لیوان  سمت لبم. یه جرعه خوردم و بعد گذا رو بردم 
 رو به لبش نزدیک کردم و گفتم:

 خیلي وقته مسابقه ندادیما.-
رو غم پوشددوند. یه لبخند تلخ زد. دلم گرفت. یا نگاهش رو بد دیدم،  نگاهش

 یا بد تعبیر کردم، یا واقعا ساغر پشیمون بود.
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کشیدم. از خیر درد و دل کردن گذشتم. نمي خواستم هر لحظه بیشتر بي  آهي
ساغر که با  شیدم و رو به  سر ک شه. لیوان آبمیوم رو  شیده ب عرضگیام به رخم ک

 داشت نگام مي کرد گفتم:تعجب 
 بخورش. تلخ شد!-

شتم تو  بعدم شون تو یه دیس و گذا شتم. به طرف ظرفاي غذا رفتم. ریختم برگ
 فر تا گرم شن.

 حالي که فکر مي کردم هنوز اولشه. بکش علي! بکش! در
**** 
 هیني کرد و گفت: ساغر

 پشیمونم؟!علي! علي! چطور به خودت جرئت دادي که فکر کني من -
 دفتر رو بست و با خنده گفت: علي

 نبودي؟ جون من نبودي؟-
 اخم غلیظي کرد. مشتي به بازوي علي کوبید و گفت: ساغر

 من اون روز فقط دلم تنگ شده بود واست!-
 سکوتت و کارات چیز دیگه اي مي گفتن!-

 رو برگردوند و با غیظ گفت: ساغر
 ام پیشت!اگه پشیمون بودم پا نمي شدم بی-

 بار علي بود که با غیظ حرف مي زد. این
 ساغر هنوز نمي تونم بي احتیاطي اون شبت رو نادیده بگیرم!-
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خندید. ابروهاشو داد باال و به طرف علي برگشت. آویزون گردنش شد و  ساغر
 میون خنده گفت:

 عشق کیفش به همین ریسکاشه!-
 هم به ظاهر خندید ولي ته دلش آروم زمزمه کرد. علي

 کاش هیچ کدوم از ریسکا، تاوان نداشتن!-
 اخم کرد. ساغر

 اوي! نبینم اخمتو!-
هوفي کرد و رو برگردوند! علي دستش رو آروم زیر چونه ي ساغر فرستاد  ساغر

 و گفت:
 دلبري نکن خانومي! من که همین طور فداتم!-

 با غصه گفت: ساغر
 داشتي به چي فکر مي کردي؟ نگاهت غمگین شد یهویي!-

خندید. این بار تظاهر به خندیدن نکرد، از ته دل خندید و محکم سدداغر  علي
 رو به خودش فشرد و گفت:

 من به قربون این نگاه خواني تو! عاشقتم به خدا ساغر!-
 هم خندید. با احتیاط از ب*غ*ل علي بیرون خزید و گفت: ساغر

  ...اوال-
 اي به شکمش کرد. اشاره

 یواشتر! له شد! دوما، ما در مکتب شما شاگردي مي کنیم علي آقا!-
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به هم گره خورد و غش غش خندیدن! ساغر رو وادار به خوابیدن کرد  نگاهشون
ساغر و توشش براي  سه رفتناي  سید. به توجه به ری شکمش رو ب*و* و روي 

 فرار از دستش گفت:
 خودمي!بي بي ساغر -

 ساغر بلند شد. داد
 علي!-

 هنوز مي خندید! صورتش رو به صورت ساغر نزدیک کرد و گفت: علي
 جانم خانومم؟-
ساغر بده، لبش رو به لباي پر خنده  و قبم از این که فرصتي براي حرف زدن به 

ي همسرش دوخت. هنوز چند ثانیه نگذشته بود که با فشار دست ساغر، علي 
 خودش رو عقب کشید.

 خفه شدم!-
 خندید. کنار ساغر نشست و گفت: علي

 بهونه آوردیا!-
 و گفت:مات خندید. سرش رو روي شکم علي گذاشت  ساغر

 نه به خدا ولي حس کردم راه تنفسیم بسته شد!-
 دستش رو نوازشگر روي موهاي بلوند ساغر حرکت داد و سکوت کرد. علي

 بقیش رو نمي خوني؟-
 غر زد. علي

 خودت که مي دوني باقیش رو!-
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 دوس دارم بخوني!-
به خوندن  علي یاد آوري تلخي روزاي قبم، مانع مي شدددد که  مقاومت کرد. 

 بقیش بپردازه ولي ساغر مصر بود که بقیه ي نوشته ها خونده بشن.
 هوفي کرد. سرش رو نزدیک گوش ساغر آورد و با پچ پچ گفت: علي

 حاال نمیشه خودت بخونیش؟-
 ریز خندید و گفت: ساغر

 نوچ!-
 راه نداره؟-
 نوچ!-

 با همون پچ پچ گفت: علي
 نوچ یعني دستور و اجبار دیگه؟-
 اوهدددوم!-

شکمش گرفت و  علي شگوني از  ساغر هم نی ساغر رو گاز زد.  بي طاقت لپ 
 غر زد و علي خندید.

 با تحکم گفت: بعد
 بخون دیگه!-

 بار ب*و*سه اي آروم روي موهاي ساغر نشوند و گفت: این
 شما امر بفرما بانو!-

با صددداي بم و مردونش شددرون به خوندن کرد. همزمان سدداغر به این فکر  بعد
 کرد لذت مرور خاطرات، وقتي صداي علي ضمیمشه، چقدر شیرین تره!
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خان که درسددت و حسددابي اجازه نداد ولي ما کي اجازه گرفته بودیم که  فرامرز
 بار دوممون باشه؟

شدیم. معین درگیر ی سرخوش شحال راهي بابم  سري کاراي تحقیقاتي و خو ه 
شتیم یه  صمیم دا ساغر ت ست بیاد ولي من و  سم مي خوا صبح قبم از مرا بود و 
شدیم. قبلش  سم، راهي  سه روز به مرا تفریحي بکنیم اون اطراف! این بود که 

 دیم.ش ابمرفتم موسسه و براي پنج روز کوسا رو کنسم کردم و بعد راهي ب
ست مثم دفعه ي قبم حال ندا ساغر سیر رو خواب بود. در ر بود. تقریبا تمام م

منم از فرصت استفاده کردم و زل زدم به صورت رنگ پریدش. به تصویري که 
شیموني رو بین اجزاش مي  شت رنگ پ صورتي که کم کم دا همه ي دنیام بود. 
نشوند و من مي ترسیدم از روزي که این پشیموني به زبون بیاد! اون روز بود که 

 ابودي رو حس مي کردم.با تمام وجودم ن
ساغر  قلبم شید به روزي که  سته پر ک شد. فکرم ناخوا شرده  به معناي واقعي ف

 منو نخواد. اون روز ... فکر کردن بهشم سخته.
ساي داغش  عکس سبیده بود و نف سینم چ صورتي که به  صورتش.  گرفتم از 

شک ناخوداگ سینم و قلبم رو وادار به تپش مي کرد. ا شد روي  قم  اهپخش مي 
ستانه ي  خورد روي گونه هام. مرد بودم درست، گریه نباید مي کردم درست، آ

تا  حملمتحملم رو باید مي بردم باال درست، ولي، مگه چقدر طاقت داشتم؟ ت
چه حد بود؟ تو کمتر از یه سددال کم زندگیم ریخت به هم. درسددته این به هم 

احسدداس ریختگي شددیرینیایي هم داشددت، لذت داشددت، خنده داشددت، 
شي هامون  شت، ولي به وقتش، اتفاقایي افتاد که توفي تمام خو شبختي دا خو
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یه کلمه جواب داشددتم براي تمام این دغدغه ها! اونم  رو درآورد و من، فقط 
به  جه نکردن  ماقتم رو پس مي دادم. توان تو تاوان ح تاوان بود. من داشددتم 

 دستوراي اون باالیي رو.
شتم کنار مي اومدم. با این که هر از گاهي دزدکي غصه ي دوري از ساغر دا با

ببینمش مشددکلي نداشددتم. رفتن مامانم همه چیز رو به هم ریخت. تو کمتر از 
بیست و چهار ساعت فهمیدم نه پدر دارم نه مادر! یهویي حس کني تو این دنیا 
پشددتت به هیچي گرم نیسددت ولي، دل من گرم بود. گرم بود به محبت سدداغر. 

شقي که ت ستم داره، اما یاد نگاه ع ستم دو و نگاهش مي خوندم، این که مي دون
هاش تو خونه که مي افتادم، لبخنداي غمگینش، قلبم مي سددوخت! حس مي 
ساغر اون  ست خودم نبود. حس مي کردم  ضه و بدبختم. د کردم زیادي بي عر

 آدم سابق نیست.
بازي مي دادم  صدا داشتم هق هق مي کردم. با یه دستم موهاشو زیر شالش بي

 و با دست دیگم، جلوي دهنم رو گرفته بودم تا هق هقم بلند نشه.
شکامو  ساغر سرش رو به طرفم برگردونه، ا شو باز کرد. قبم از این که  شما چ

پا. کردم. چشددمامو هم بسددتم تا فکر کنه خوابم. سددنگیني نگاهش رو روي 
صورتم حس کردم. حرکت دستش رو روي پوست صورتم کامو احساس مي 
شار خفیا  شمم و یه ف شه ي چ شمم. رفت گو شتش خزید زیر چ کردم. انگ

 آورد.
سددخت بود عکس العمم نشددون ندادن و بدون ذره اي پلک زدن، اداي  چقدر

ساش پخش مي  خوابیدن رو درآوردن. داغي لبش رو روي گونم حس کردم. نف
 شدن روي صورتم.
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 خوابي؟-
 گرفتش دلم رو ریش کرد. آخر حریفش نشدم بریم دکتر. صداي

 من بیدارم تو خوابي؟-
 گفت:رو روي سیب گلوم فشار داد و  انگشتش

 بیداري دیگه. پاشو!-
دونسددتم اگه چشددم باز کنم، متوجه میشدده گریه کردم. بدون این که پلکامو  مي

 جدا کنم، با صداي خواب آلودي گفتم:
 اذیت نکن، بذار بخوابم.-

 بار انگشتش رو توي پهلوم فرو کرد و غر زد. این
 من بیدار شدم تو مي خواي بخوابي؟ باز کن چشماتو علي!-
طاقت نیاوردم. چشمامو باز کردم و زل زدم تو صورتش که نزدیک صورتم  گهدی

 بود. اخمي کرد و با غصه گفت:
 میگم یهو چرا خوابت گرفت!-

 کردم بخندم ولي شدني نبود. سرش رو چسبوند به سینم و گفت: سعي
 درست میشه علي! باور کن درست میشه.-

ستم صداش بود، اطمینان کومش،  د شي که تو  شونش. آرام رو پیچیدم دور 
 بهم آرامش مي داد.

بار لبخند آروم اومد روي لبم. فشار دستم رو دور بازوش بیشتر کردم. دلم  این
با همون یه جمله آروم گرفته بود. سدداغر انگار مي دونسددت تو دلم چه خبره. 

چقدر ممنونش شدددم که  شددایدم نمي دونسددت. سددوالي هم نپرسددید؛ و من
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از  بار،کنجکاوي نکرد، ولي با همون یه جملش معجزه کرد و باعي شددد این 
 عمق وجودم زیر گوشش بگم:

 همه کسمي، زندگیم! -
بود و اوج شددلوغي! به هزار بدبختي و این در اون در زدن تونسددتیم ي  شددهریور

سایم! با کلیه ي و ویوي بدرد بخور پیدا کنیم. یه ویوي نقلي کوچولو و ساده،
ساغر به خاطر رخت خوابا و موفه ها یکم غر غر کرد ولي وقتي چمدونش رو 
باز کرد و دید ماهرخ برامون موفه گذاشدته کلي ذوق زده شدد. منم از این همه 

 توجه ماهرخ لبخند اومد رو لبم. واقعا زن مهربون و خوبي بود.
ه پیراهن دکلته ي کوتاه طوسي همین طور که لباساشو آویزون مي کرد، ی ساغر

 جلوم گرفت و گفت:
 این قشنگه؟-

بااال پریدن. خوب یادمه داشتم بین کاغذاي رسید عابر بانک، کنکاش  ابروهام
مي کردم که این سددوال رو پرسددید! یه نگاه به لباس انداختم، یه نگاه به سدداغر. 

با این که مطمئ به سددداغر.  یه نگاه  به لباس،  یه نگاه  باره   ن بودم این لباسدو
به کوچه ي علي چپ و  زدممجلسي رو براي مراسم سجاد آورده ولي خودم رو 

 گفتم:
 قشنگه! مي خواي واسه من بپوشي، برق از سرم بپره؟-

 . لباس رو گذاشت توي کمد و اومد روي پام نشست و گفت:خندید
 تو که کو سرت برق نداره ولي ...-

 و چشماي براق گفت: سمتم. با خنده ي خوشگم برگشت
 واسه جشن آوردم! خوبه؟-
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کردم بین ابروهام خط نیفته. نمي دونم موفق بودم یا نه! با جدیت رو به  سددعي
 روم نشوندمش و گفتم:

 شوخي مي کني دیگه؟-
دیه اي  سرش شونه ي نه تکون داد. بدم مي اومد از این که بخوام هر ق رو به ن

رو با سر و صدا حم کنم. کو آدم آرومي بودم. مخصوصا وقتي پاي حرف زدن 
شتم، نه طاقت دیدن برق  سط. نه طاقت رنجوندنش رو دا ساغر مي اومد و با 

شتم که به خاطر قبم از هر  سش دا شماش. این قدر دو شک تو چ سه  ي،حرفا
 دور تو دهنم بچرخونمش تا یه وقت دلخوري پیش نیاد!

به حلقش و همین جور که تو  نگاهم رو از نگاه پرسددشددگرش گرفتم و دادم 
 دستش مي چرخوندمش گفتم:

 لباست خیلي خیلي قشنگه. خیلیم بهت میاد ولي ...-
 رو دوختم تو صورتش و ادامه دادم: نگاهم

 یکم باز نیست؟-
 رو روي لبش کشید و گفت: زبونش

 عروسیه علي!-
 . چه توجیه جالبي!خندیدم

 آدم تو عروسي باید از حد و مرز بگذره؟-
 مگه من مي خوام از حد و مرز بگذرم؟-

 گفتم: سریع
 شاید قصدت این نباشه ولي این لباس ...-
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شتم،  اخم سراغ ندا شونتي که ازش  صورت من اخم کرد و با خ ساغر تو  کرد. 
 تي اون وقتي که داد مي زد و از دلتنگي مي گفت تو چشماش نبود گفت:ح
 اون که بابامه به لباس پوشیدنم تو عروسیا گیر نمي ده اون وقت تو ...-

ستش شدم! باباش ... من؟ باباش گیر نمي داد یعني  د شوکه  ستم افتاد.  از تو د
شت من و باباش رو  ساغر دا شم که به خودم اجازه ي گیر دادن بدم!  من کي با

 با هم مقایسه مي کرد؟ توقع داشت من مثم باباش باشم؟
شنیدم! به به! نگاهم رو از نگاهش گرفتم و  سرم شید. حرفاي تازه مي  سوت ک

 م:گفت
 هرطور راحتي!-

شیمونش، اینم از این برخوردش. تازه خوبه  یهو شدم. اون از نگاهاي پ منفجر 
من داشددتم با آرامش و خنده حرف مي زدم. با عصددبانیت چرخیدم سددمتش و 

 گفتم:
 اگه نظر بابات مهم بود چرا از من پرسیدي؟-

 داشتم کوتاه بیاد ولي اونم با خروش گفت: توقع
 دم قشنگه یا نه!من فقط پرسی-

 گفتم: بلند
 اصو قشنگ نیست! نمي پوشیش!-

 نزدیکم و گفت: اومد
 و اگه بپوشمش؟-
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نزدیکش. این اون ساغري نبود که دوسش داشتم. اوني نبود که با یه کلمه  رفتم
ي من اشک جمع مي شد تو چشماش! جسور بود. من این جسارت رو دوست 

 کنه و ... نداشتم! این که جلوي من سینه سپر
رو تو صددورتش خالي کردم. چشددماشددو بسددت. دسددتامو رسددوندم دور  نفسددم

 بازوهاش و گفتم:
 بخواي در این زمینه رو حرفم حرف بزني، تو تنت جرش میدم.-

 روي هم فشار دادم و ادامه دادم: دندونامو
 غذا که خوردیم مي ریم خرید!-

 دستم رو بیشتر کردم و غریدم: فشار
 فهمه؟شیر -

فقط نگام کرد. با بهت، با حیرت. دوباره بازوهاشددو فشددار دادم. محکم  منگ
 گفتم:

 نشنیدم ساغر!-
 از گوشه ي چشمش چکید و گفت: اشک

 باشه!-
سور رو  سرم ساغر ج شونیش. با خودمم درگیر بودم! نه اون  سبوندم به پی رو چ

ضعیا رو. زل زدم تو نگاهي که  ساغر  شتم، نه این  ست دا شت دو سعي دا
 خیره نشه تو چشمام و گفتم:

 گریه نکن. باشه؟-
 رو گاز گرفت. فشار دستم رو بیشتر کردم. لبش رو بیشتر گزید. لبش
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 لبتو گاز نگیر.-
 رو داد باال. دلخوري تو چشماش موج مي زد. نگاهش

 دستم رو ول کن!-
بازوهاشو ول کردم. نگام افتاد روي سرخي بازوهاش. رد انگشتام واضح  سریع

بود. دستاي لرزونش رو روي بازوهاش گذاشت و رو برگردوند. دویدم سمتش. 
اصو حواسم نبود بدنش حساسه. اگه کبود مي شد چي؟ یکي زدم تو پیشونیم 

ستام که رو شک چکید روي د سر ب*غ*لش کردم. چند قطره ا شت   يو از پ
 شکمش قفم شده بودن! کوفه نفس کشیدم. با غصه گفت:

 سر یه لباس این طوري دعوام کردي! واقعا که!-
 گردوندم. جلوش زانو زدم و سرم رو چسبوندم به زانوهاش. با غصه گفتم: برش

 ببخش منو خانومم! غلط کردم.-
 رو فرستاد تو موهام و گفت: دستش

 دوست ندارم زانو بزني علي!-
 دور زانوهاش حلقه کردم و گفتم: مودستا

 من خیلي وقته جلوي تو به زانو در اومدم!-
 کرد. آروم گفتم: سکوت

 مهمونیشون قاطیه! واقعا مي خواستي بپوشیش؟-
 رو انداخت پایین. تعجب موج مي زد تو چشماش! نگاهش

 دروغ میگي!-
لباس رو  . خوشددحال بودم، چون نمي دونسددته مهموني قاطیه و اونخندیدم

 انتخاب کرده!
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 نه دروغ نمیگم!-
 من فکر کردم ...-

 وسط حرفش. دستش رو از روي سرم برداشتم و ب*و*سیدم و گفتم: پریدم
 مي دونم خانومي!-

 خندید. دلو زدم به دریا و گفتم: مات
 نمي خواي حرف بزني؟-

 انداخت تو صورتم و گفت: نگاهي
 چي بگم؟-
 خودت بهتر مي دوني!-

دسددتش رو فرسددتاد بین موهام و همین طور که ناخناي بلندش رو روي  دوباره
 پوست سرم مي چرخوند گفت:

 هیچي نیست!-
کشیدم. یه آه خفه و آروم! ساغر دستش رو کنار کشید و عقب رفت! بلض  آهي

 گلوم رو گرفت! ساغر داشت از من یه چیزایي رو پنهان مي کرد. وایسادم!
نجه هاش بلند شددد و کوتاه لبم رو ب*و*سددید. بعد به رسددم عادت روي پ به

 طرف مانتو و روسریش رفت و گفت:
 من گشنمه!-

رو روي لبم کشیدم. گذاشتم فکر کنه با یه ب*و*سه قانع شدم. گذاشتم  زبون
شتم فکر کنه هیچ فکري موریانه وار ملزم رو نمي  فکر کنه که آرومم کرده! گذا

 جوه!
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رفتم و با خنده پوشددیدمشددون! گذاشددتم فکر کنه  . به طرف لباسددامخندیدم
 خوشحالم! یه خوشحالي که فقط خودم مي دونستم بدجور تلخه!

**** 
 ابروهاشو داد باال و از پایین صورت علي رو نگاه کرد و گفت: ساغر

 علي! یه چي بگم؟-
 خندید و گفت: علي

 دو چي بگو!-
 خندون گفت: ساغر

 نوشته هات رمانتیک هستي تو برخوردات نیستي؟!چرا این قدري که تو -
 نمایشي زد رو صورتش و گفت: علي

 نیستم ساغر؟-
 صورت غمگیني به خودش گرفت و گفت: ساغر

 نوچ! خشن!-
غش غش خندید. موهاي ساغر رو از صورتش کنار زد و همین طور که یه  علي

 دسته مو رو دور انگشتش مي پیچوند گفت:
 خانومم! تنون الزمه خب-

 قبم از این که فرصت حرف زدن به ساغر بده ادامه داد: بعد
 من هیچ وقت نفهمیدم تو چرا اون موقع دلخور بودي و تو فکر؟-

 هوفي کرد و گفت: ساغر
 باورت میشه کو فراموش کرده بودم جر و بحثمون رو تو شمال؟-

 و گفت: خندید
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صو این  فکر مي کردم اولین باري که جلوت دراومدم- سر همون لعنتي بود! ا
 بحثمون یادم نبود!

 خندید. با غم آشکاري گفت: علي
 خب حاال بحي رو نپیچون! چرا ناراحت بودي؟-

 نفس عمیقي کشید و گفت: ساغر
سوزوند. مي اومدم پیش - صاب بود. بعد از هر مهموني دلم رو مي  بابا رو اع

لي وقتي فکر مي کردم تو، تو مي اومدي پیشددم، بهم خوش مي گذشدددت. و
ست، غرغر مي زنه، نیش و کنایه، خب علي، منم  ضي نی همش پنهانیه، بابا را

... 
شت شت! هر چند به طور  نذا ساغر ادامه بده! تکرار خاطرات تلخ لزومي ندا

شت خط  ست ندا شتن مرور مي کردن تک تک اون روزا رو، اما دو ضح دا وا
 و صورت ساغر ببینه!اخم رو از یادآوري حرفاي فرامرز خان، ت

 رو برداشت و مشلول خوندن ادامه ي خاطرات شد! دفتر
**** 
ستان، دیدن  شب دور تو جمع دو صي بود. همه چیز عالي بود! ح خوب و خا

سجاد، خنده هاي بي غم و غش هاتا! لبختداي  سوله و  شادي تو نگاه  برق 
خانوم وارانه ي ساغر، با اون کت شلوار مشکي خوش دوختش، باعي مي شد 
ست  شب خیلي عالي اي دارم! ولي دلیم خاص بودنش دیدن یه دو حس کنم 

یلي قدیمي، تو جمع مهموناي حاضددر بود! دوسددتي که به هیچ وجه خیلي خ
 انتظار نداشتم تو شهري غیر از شهر خودمون باهاش رو به رو شم!
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ترین اتفاق اونشددب دیدن عماد رفیعي بود! اصددو انتظار نداشددتم بعد از  بزر 
 این همه سال، این جا ببینمش. تو عروسي سجاد!

م براش آب بیارم که کنار آب خوري دیدمش! این تشنه بود و بلند شدم بر ساغر
قدر شددوکه شدددم که چند ثانیه فقط نگاهش کردم! لبخند مهربوني به صددورتم 

 پاشید. خیلي خونسرد لبخند زد و گفت:
 تو کجا این جا کجا؟-

ستش شردم. تلییر کرده بود. خیلي خیلي تلییر کرده بود ولي  د ستم ف رو توي د
ه تو صورتش موج مي زد! هنوز نگاهش شیطون بود. هنوز آثار شیطنتاي گذشت

محکم ب*غ*لش کردم. تک تک خاطرات گذشددتمون جلو چشددمام رد شددد! 
 خندیدم و گفتم:

 من باید این سوال رو از تو بپرسم!-
 خب من اومدم دامادي داداش دوستم!-
 منم اومدم دامادي خود دوستم!-

 خندیدم! خندید،
 کني؟کجایي تو؟ چي کارا مي -

 رو برد سمت موهاش و با خنده گفت: دستش
صمیم گرفتم - سال درجا زدن، ت سخون نبودیم! بعد از چند  شما در ما که مثم 

 برم توي نیروي انتظامي!
 دورادور داشتم! خندیدم و گفتم: خبراشو

 خوبه! به سومتي! اآلن چي کارا مي کني؟-
 کمرنگي زد و گفت: لبخند
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 قائم شهره! تو چي کارا مي کني؟ سرگردم. محم خدمتمم-
 منم ریاضي خوندم. اآلنم تهران تو موسسه ها درس میدم!-

 رو خاروند و گفت: سرش
 ملزت کشش داشت دیگه! منم با جاني ها در ارتباطم!-

 .خندیدم
 بیا بریم با خانومم آشنا شو!-

 داد باال و گفت: ابروهاشو
 نه بابا! دامادم شدي؟ ایول!-

 جوابش لبخند زدم. آروم ادامه داد: در
امشددب باید برگردم دایره! خیلي خیلي عجله دارم! به خاطر اصددراراي محمد -

 اومدم ولي ...
 رو گرفت و ادامه داد: دستم

 ایشاال یه فرصت دیگه!-
کاغذ بیرون آورد و سددریع چیزي روش  دسددتش یه تیکه  رو کرد تو جیبش و 

 نوشت و گفت:
 ایلمه. خوشحال میشم بهم زنگ بزني!این شماره موب-

 رو فشردم و گفتم: دستش
 خوشحالم که بعد از این همه مدت دیدمت!-

 و زد روي شونم. خندید
 به خانوم گلتم سوم برسون!-
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کرد و با عجله به طرف محمد رفت و بعد از یه کم حرف زدن  روب*و*سددي
ومد م برگردم که یادم اخداحافظي کرد و رفت! با دست به ابروم کشیدم. خواست

ساغر آب خواسته! یه لیوان آب ریختم و به طرفش برگشتم. مشلول حرف زدن 
ستي  شت مي رفت. برام د ستم. عماد دیگه دا ش سوله بود. کنارش ن با خواهر 
ساغر رد نگاهم رو  شدم.  سینه و نیم خیز  شتم روي  ستم رو گذا تکون داد. د

ستم گرفت و  سوله تعارف مي دنبال کرد و لیوان رو از د همزمان که به خواهر 
 کرد گفت:

 کي بود این آقاهه؟-
 و با هیجان گفتم: خندیدم

 دوست دوران دبیرستانم! عماد!-
با تعجب باال پریدن. منم تمام حرفاي عماد رو براي سددداغر تکرار  ابروهاش

کردم. ساغر با گفتن آهان چه جالب، روشو برگردوند و مشلول ادامه ي حرفش 
با سوله شد و من چشم دوختم به هاتا و معین که سجاد رو دوره کرده بودن 

 و سه تایي وسط داشتن مي ر*ق*صیدن!
بخت شدددن سددجاد، هاتا و معین و تک تک و از ته دل براي خوشدد خندیدم

 جووناي جمع دعا کردم!
ستم که کمکم کنه. این  یه ساغر انداختم. از خدا خوا نگاهم به نیمرخ مهتابي 

 دختر لیاقت خوشبخت شدن رو داشت!
تهران و باز هم روز از نو، روزي از نو! البته این بار با ور ن جدیدتر!  برگشددتیم

مي، در بالکن رو به کم جوش دادن! این یعني که، بله! فرامرز خان، پدر زن گرا
 از پیچوندناي نصا شبي و دزدکي وارد شدن خبري نبود!
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سینه گره خورد! چه خاکي باید به  ساغر سم تو  با بلض این خبر رو بهم داد. نف
سرم مي کردم؟ جدایي هاي هر دفعه یه طرف، این بارم یه طرف. وقتي رفت تو 

 حس کردم قلبم کنده شد. بیشتر از قبم وابستش بودم.خونه و در رو بست 
با ید مي  با با به کي  ندارم؟  قت دوري از زنم رو  طا ید مي گفتم  با به کي  من 

ست  شو به د گفتم؟ کي بود منو در. کنه؟ چه غلطي کردم که قول دادم دل بابا
 بیارم.
شدم! باید چه خا معین شتر هنگ مي  کي دلداریم مي داد ولي من هر لحظه بی

به سرم مي ریختم واقعا؟ سعي کردم غرق شم تو درس. به پیشنهاد معین یه دو 
ضي!  ستاناي غیر انتفاعي گرفتم براي تدریس درس ریا تایي فرم گزینش از دبیر
شدن مهم نبود. اون لحظه اي که  شدن یا ن صاحبه بهم وقت دادن. قبول  براي م

نشستم، دلم پر بود جلوي یه مرد که بدجوري به جناب معتمد شباهت داشت 
 از دلتنگي! استرس معني نداشت.

 تایي سوال مذهبي ازم پرسید. با آرامش جواب دادم. چند
 آروم گفت: بعد

 ریشتو با چي مي زني؟-
بدم مي  معین با تیغ، ولي خب من از دروغ  که نگم  ید کرده بود  تاک بار  چند 

سددرکار کم حقوقم اومد! مخصددوصددا تو یه همچین زمینه اي! اگر با دروغ برم 
 حروم میشه!

 همین با آرامش گفتم: براي
 تیغ!-
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 جواب این سوال پر واضح بود! مرده فقط گفت: البته
 نظر اسوم درباره ي زدن ریش با تیغ چیه؟-

 گفتم: خونسرد
 میگن حرامه!-

 سري تکون داد. مرد
 پس چرا مي زني؟-

 باال دادم و گفتم: شونه
 عادت کردم. رو صورتم باشه اذیت میشم! نمي دونم! شاید چون-

گفت و بعد چند تا سددوال سددیاسددي پرسددید! منم با خونسددردي و آرامش  آهاني
 جوابش رو دادم! لبخند رضایت بخشي زد و گفت:

 از دانشگاهتون استعوم گرفتیم. شاگرد اول بودي و بدون حاشیه!-
 زدم. مرد با مهربوني ادامه داد: لبخند

 و صداقتتم خوشم میاد. گویا متاهلم هستي، درسته؟از خونسردي -
 بله!-
 خانومت چادریه یا مانتویي؟-
 خدا! به تو چه آخه؟ با حفظ آرامش گفتم: یا
 مانتویي، ولي یه مانتویي سنگین!-

 گفت و خندید! بعد تند توي برگه چیزي نوشت. آهاني
 خب پسرم ...-

 رو داد باال! نگاهش
 تمام دانسته هاتو به دانش آموزات منتقم کني!امیدوارم بتوني -
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سبز قبول، پایین برگه لبخند اومد رو  برگه شته ي  رو به طرفم گرفت. از دیدن نو
سوم بگه درسته  صیحت کرد و درباره ي این گفت که هر چي ا لبم. مرد یکم ن
شد. باید اول از همه  صادر کرد. لبخندم عمیق تر  صي رو  و بعد اجازه ي مرخ

 اغر مي گفتم!به س
موبایلشددو گرفتم و یه عالمه زنگ خورد تا باالخره جواب داد. خسددته و  شددماره

 خواب آلود.
 خواب بودي جوجویي؟-

 کرد و گفت: هوفي
 مي خوام استراحت کنم!-

 و پرم ریخت. بدجور زد تو پرم! کر.
گفتم. خسددته شددده بودم از این که همش بي حس و حال بود. از این که  آهاني

 این قدر سرد بود. یا خواب بود یا خسته!
 رفتم تو جلد سرد بودن و گفتم: منم

 مزاحم نمیشم پس!-
صله سر دادم تو جیبم. بي وقفه مي لرزید! قلبم بد  بوفا گوشي رو قطع کردم و 

مي زد. گلوم مي سددوخت، دلم بدتر! سدداغر داشددت منو کم کم خط مي زد از 
 زندگیش. جواب دادم.

 بودم!خب خواب -
 نگفتم. هیچي

 علي؟-
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 گفتم: مات
 جونم؟-
 ببخشید خب!-

 گفتم: تلخ
 عیب نداره.-
 بیا این جا!-
 چه خبره؟-
 َاه! تلخ حرف نزن خب! بیا منو ببین دیگه.-
 حوصله ندارم ساغر. میرم استراحت کنم.-
 غصه گفت: با
 علي!-
 بعدا حرف مي زنیم!-
 باشه!-

 بدون هیچ حرفي قطع کرد. بعد
کلي فکر و خیال و غصه، راهي خونه شدم. من با حقوق معلمي، قرار بود به  با

 کجا برسم؟
ارتباطم با سدداغر شددده بود حرف زدن پاي تلفن که در نهایت به یه درگیري  کم

لفظي ختم مي شدددد! اون مي گفت تو تلییر کردي، من مي گفتم تو! به حدي 
شددماره اش رو روي گوشددیم مي دیدم، اعصددابم به هم مي  رسددیده بودیم که تا

صاب در پیش داریم! یه بحي الکي و ب ستم یه جنگ اع ر س يریخت. مي دون
ستم به چي مي خواد  شده، نه مي دون شرون  سر چي  ستم  و ته، که نه مي دون
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ختم شددده! اوني که در نهایت باید کوتاه مي اومد و منت کشددي مي کرد، من 
 بودم!

یه ببخشید خانومم، اصو من غلط کردم، گریه نکن، ببخشید، تقصیر گفتن  با
 منه و ... و .... و ... قدیه رو هم میاوردم!

مثم قبم حوصددله ي گوش دادن به تک تک حرفاشددو نداشددتم! یا دید من  دیگه
ساغر واقعا طعنه مي زد. یه طعنه هایي که بدجور دلم رو مي  فرق کرده بود، یا 

 سوزوند.
 عروسي دختر دوست بابامه، تو باشگاه فرمانیه! شب فردا

 دختر فوني، پس فردا با شوهرش مي خوان برن فون قبرستون! عسم،
 خوابگاهیم تو یزد عروس شده، شوهرش ِاله. هم

همچین گفته! عمو این جوري گفته. اشددکان فون غلط رو کرده. ماهرخ  بابام
 همچین.

 من مجبور بودم فقط بگم: و
 چه جالب! خوش به حالشون.ِا! -

که من نمي فهمم تو روي  غش به کوچه خوف  ندم و خودم رو بزنم  غش بخ
 حرف زدنت با منه!

شب  اوایم شت  ساعت ه ساغر رو ندیده بودم.  مهر بود. دقیقا ده روز بود که 
بود و کوس موسددسدده تموم شددده بود. داشددتم از کوس مي اومدم بیرون که 

. یه پسره بود که فامیلیش اسفندیاري بود و من اسمشم اسفندیاري دنبالم اومد
 نمي دونستم!
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 آقا!-
شتم ساي مار. دارش، قبم از قیافش، حواس  برگ شن و لبا سمتش. موهاي ف

 ببینده رو به خودش جلب مي کرد.
 به روش وایسادم و گفتم: رو
 بله؟-
 خونسردي گفت: با
 وقت دارید؟ من احتیاج به چند جلسه اي کوس خصوصي دارم.-

رو تکون دادم. وقت گیر میاوردم براي کوسدداي خصددوصددي. نمي شددد  سددرم
 راحت از کنارشون رد شد!

 تو چه مبحثي؟-
 دنباله ها و لگاریتم. هندسه مختصاتیم هست!-
سال باید مي خوندن. ابروهامو  یه صاتي رو که آخر  سه مخت فکري کردم. هند

 دادم باال و گفتم"
 ؟پشت کنکوري هستي-

 کرد و سر تکون داد. آروم روي شونش زدم و گفتم: هوفي
 شبا هشت به بعد آزادم. روزاي جمعه هم کامم.-
 من باید بیام پیشتون یا شما؟-

 هامو دادم باال و گفتم: شونه
 من جایي براي کوس ندارم. آدرس بده بیام!-

 کاغذي در آورد و آدرسي رو نوشت و گفت: سریع
 نه! اگه زحمتي نیست!فرداشب ساعت -
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 زدم و گفتم: پلک
 مسئله اي نیست!-
 درباره ي هزینه ...-

 ادامه بده. آروم گفتم: نذاشتم
 بعدا حرف مي زنیم. شاید تدریس منو تو خصوصي نپسندیدي!-

 زد. با اینکه قیافش شیطون بود ولي حس مي کردم مهربونه! لبخند
 من قبولتون دارم!-

 رو تکون دادم. سرم
 من تو کوساي خصوصي مهربون نیستم! حواست باشه!-

شون! آدرس رو یه نگاه انداختم!  کاغذ شب بعد برم خونه  شد  رو گرفتم و قرار 
 مخم سوت کشید. قیطریه!

 دیوونه از قیطریه مي نداخت مي اومد این جا کوس؟ عجیب بود یکم! پسره
از این جا مي رسوندم  بودنش به کنار، چطوري باید یه ساعته خودم رو عجیب

بایلي که پایین برگه بود رو گرفتم.  اون جا؟ نفسددم رو فوت کردم. شددماره مو
 سریع جواب داد:

 بله؟-
 محب المصطفي هستم!-
 سوم. بفرمایید؟-
 من فردا شب حول و حوش نه و نیم میام. مسئله اي نیست؟-
 نه آقا مشکلي نیست!-
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 خب پس، مي بینمت.-
 و خواستم گوشي رو بفرستم تو جیبم که برام پیام رسید. کردم خداحافظي

 دارم مي میرم علي!-
طرف ساغر بود! قلبم تیر کشید. سریع شماره موبایلش رو گرفتم. همین که  از

 گفتم:
 ساغر! د

 زیر گریه! نگران شدم. زد
 چته ساغر؟-
 هق هق گفت: با
 کجایي؟-
 از موسسه اومدم بیرون!-
 بیا این جا!-

 زدم تو پیشونیم و گفتم: یکي
 میام. چته تو؟-

 هق کنون گفت: هق
 بیا بهت بگم.-

رو به دندون گرفتم و با حداکثر سددرعت به طرف تاکسددي دویدم. خودم رو  لبم
 پرت کردم توش. همین طور با ساغر حرف مي زدم.

 تا بیام که سکته مي کنم.خب بگو چته؟-
 وار گفت: سکسکه

 تو فقط بیا!-
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تلفن رو قطع کردم. داشتم از نگراني مي میردم. قلبم تو دهنم مي زد. دعا  کوفه
 دعا مي کردم خوب باشه.

. دسددتام به وضددوح مي لرزیدن. هزینه رو حسدداب کردم و دسددتم رو رسددیدم
گذاشتم روي زنگ. برام مهم نبود باباشم خونه باشه! فقط مي خواستم ببینمش 

 ماهرخ پیچید.تا مطمئن شم سالمه. صداي آروم 
 بفرمایید تو!-

خونسددردیش یه کم از نگرانیمو کم کرد. هم از بابت این که سدداغر خوبه،  این
ساغر خاموش بود. لبم  شدم. چراغ اتاق  ست. وارد  هم این که باباش خونه نی

 رو گزیدم. کم مونده بود پس بیفتم!
 گفت: اومد جلوي در و کلي تعارف و خوش آمد گویي کرد و همزمان ماهرخ

ست داره زار - ساعتم ه صبح تو هم بود. یه  شه! از  من نمي دونم این دختر چ
 زار گریه مي کنه!

 و ادامه داد: خندید
ستید - شما تون شاید  شش  ست. برید پی دل تنگه دیگه! بفرمایید تو. فرامرزم نی

 آرومش کنید.
گیره در اتاقش رسیدم. صداي هق هقش هنوز مي اومد. بدون در زدن دست کنار

 رو گرفتم و پایین کشیدم.
 همش تقصیر توئه!-

گاز گرفتم و چراغ رو  این مد! لبم رو  که از دهنش در او له اي بود  اولین جم
 روشن کردم. دستش رو جلوي چشماش گرفت و غر زد:
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 خاموشش کن!-
نکردم. در اتاق رو بستم و به طرفش رفتم. روي تخت نشستم و دستم  خاموش

س سوندم به د سرد بود! از روي رو ر شونده بود. عجیب  صورتش رو پو تش که 
صددورتش برش داشددتم و با دیدن پلکاي ورم کردش علنا کپ کردم و حرف تو 

 دهنم ماسید!
 تو ب*غ*لم و نالیدم: کشیدمش

 چي شده؟-
 تو ب*غ*لم بیرون اومد. با کلي دلخوري نگام کرد و گفت: از
 چي شده؟ هیچي!-
 جعبه ي روي میز، دستمالي بیرون کشید و اشکاشو پا. کرد و گفت: از
 تو روت میشه تو روي بابام نگاه کني؟! تو نه، من خودم روم میشه؟-

 باز موند. دهنم
 زندگیمون هنوز رو هواست. کم بدبختي بود حاال اینم ...-

 هاي شرون کرد به گریه کردن. کوفه گفتم: هاي
 شده؟ درست بگو ببینم چي-

گریه کرد. از روي تخت بلند شددددم. چند قدمي تو اتاق راه رفتم. ملز  بلندتر
 سرم دام دام مي کرد. عصبي برگشتم سمتش. با حرص گفتم:

 خب حرف بزن! زنگ زدي میگي بیا، اومدم هیچي نمیگي!-
 گفت: عصبي

 نه، مي خواستي نیاي! دست گلتو به یکي دیگه مي گفتم جمع کنه!-
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بلندتر زار زد. روي زمین پایین تخت نشددسددتم. دسددتامو گذاشددتم روي  بعدم
 انگشتاي سرد پاش و گفتم:

 خب بگو ببینم چه غلطي کردم. حرف بزن!-
از زیر دستم کنار کشید. با اکراه زل زد تو صورتم. یه تیکه کاغذ از روي  پاهاشو

 پاتختي برداشت و گرفت سمتم!
 بازش کردم.دستاي لرزون کاغذ رو گرفتم.  با

 22معتمد، سن:  ساغر
ي آزمایش بود. با زبونم لبم رو تر کردم و زل زدم به انتهاي برگه که نظریه  برگه

 ي پزشک بود.
 بارداري مثبت. براي سونوگرافي به ... معرفي مي گردد.-

 دهنم خشک شد. قلبم وایساد. حس کردم چشمام دو دو مي زنه! آب
 !سونوگرافي، مثبت بارداري،

باره و چندباره برگه رو  نفسددم گم شدددد. ملز سددرم تکون تکون مي خورد. دو
 خوندم! زبونم به سقا دهنم چسبیده بود. افتداح بود!

شته بود رو زانوهاش و هاي هاي گریه  نگاهمو سرش رو گذا ساغر.  دوختم به 
 مي کرد. مشتم رو با تمام قدرت کوبیدم به پیشونیم.

 گریه نکن!-
 رو باال آورد. پلکاي متورمش، لباي خشکي زدش، نگاه دلخورش. نگاهش
 ترین کلماتي که به ذهنم رسید، به زبون آوردم: مزخرف

 حاال کاریه که شده!-
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منفجر شددد. از روي تخت پایین پرید و مشددتاشددو با تمام قدرت کوبید به  یهو
 سینه و پهلو و پا و دست و کله ام! تا قدرت داشت زد. نوش جونم، حقم بود.

 نگاهش کردم. خسته از زدن سرش رو چسبوند به پیراهنم و گفت: فقط
 بدبخت شدیم علي!-
 ب*غ*لم فشردمش و گفتم: تو
 ؟بدبخت چرا خانومم-

 با لحن دلداري دهنده اي گفتم: بعد
 خوف که نکردیم!-

شگوني ست  نی شتم در شم. هنوز باور ندا شکمم گرفت و وادارم کرد خفه  از 
 باشه. اگه حقیقت داشته باشه که، آخر فداحته!

شن. - سم، ج سي، مرا شه. عرو سر جاي خودش با ستم همه چیز  منم مي خوا
 علي، چرا نشد؟

کردم از کنار حرفاش بگذرم. جز این بود که خودش بسددتم و سددعي  چشددمامو
خواسددته بود این جوري جلو بریم؟ با این حال سددکوت کردم. گذاشددتم خوب 
غرغراشو بکنه. مشتاي ضعیفش رو به سینم بکوبه! ولي، انگاري آرومش نکرد. 
به دیوار  فت. سددرش رو محکم  به طرف دیوار ر ید.  از تو ب*غ*لم بیرون پر

 سرعت خودم رو بهش رسوندم و تو ب*غ*لم گرفتمش. . با حداکثرکوبید
 رو با دستم فشار دادم و با بدبختي گفتم: سرش

 نزن. این کارا چیه؟ بیا منو بزن. با خودت این طوري نکن.-
جوجه مي لرزید. بیشددتر تو ب*غ*لم فشددارش دادم. تقوش براي بیرون  مثم

 اومدن بیشتر شد.
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 خوام.من ... این بچه رو ... نمي -
 موهاشو ب*و*سیدم و آروم گفتم: روي

 باشه، باشه، نخواه. اصو اینو نخواه. خودتو چرا اذیت مي کني؟-
 باید سقطش کنیم.-

 ب*و*سیدمش و گفتم: دوباره
 باشه، باشه. بذار آروم شي. نباید خودتو داغون کني که!-
 یعني مي ذاري ...-

 قطع کردم و گفتم: حرفشو
 ش تو. استرس بده برات.فعو آروم با-

 رو از ب*غ*لم بیرون کشید و با چشماي بیش از حد باز شده، گفت: سرش
 استرس بده؟ مي خوام بد باشه! نمي خوامش! مي فهمي؟-
 آره، مي فهمم. تو آروم باش. بعدا حرف مي زنیم.-

 رو محکم تو سینم کوبید: سرش
 بعدا یعني کي؟-

 گفتم: محکم
 وقتي که آروم باشي. یعني بعدا! یعني-

 پا. کرد و گفت: اشکاشو
 بیا، آرومم.-

 ب*و*سیدم. موهاشو فرستادم پشت گوشش و گفتم: چشماشو
 بخواب اآلن. یکم استراحت کن.-

http://www.roman4u.ir/


 671 به رنگ آبانحریری 

 سوخت. خفه شدم. باز داشت عصباني مي شد. بازوم
 میگم اآلن آرومم!-

رو گاز گرفتم. یعني باید مي گفتم بدو بریم بچه رو سددر به نیسددت کنیم؟  لبم
بچمون رو؟ بچه اي که از وجود من و ساغر بود؟ بچه اي که حق زندگي کردن 

 داشت؟
چي کار باید مي کردم؟ نه طاقت دیدن حال و روز سدداغر رو داشددتم، نه  خدا

 طاقت قبول براي ...
 که دید گفت: دودلیمو

 ي یه فکري مي کنم!من تنهای-
 مي اومد از این کلمه ي تنهایي! حرصي گفتم: بدم

 بیجا کردي!-
 به گریه افتاد. با صداي خفه گفت: باز
 بابام! واي خدا! روم نمیشه ...-

بد! تیر مي کشددید.  کوفه بد مي زد. خیلي  دسدددت کشددیدم تو موهام. قلبم 
به  که  له رو. فقط مي دونم  یارم این جم به زبون ب یدم چطوري تونسددتم  نفهم

 معناي واقعي مردم و زنده شدم تا ادا شد!
 باید بریم دکتر اول، بعدش ...-

 گفت: بوفاصله
 دکتر چرا؟ باید بري یه آمپولي بگیري ...-
سرت بیاد؟! اذیت سر خ- سه من! آمپول بزني بعد یه بویي  شده وا ود؟ دکترم 

 مي کني چرا!
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 اصرار گفت: با
 همین امشب. میري مي گیري این آمپولي که میگم!-
 حرص گفتم: با
سدداغرم، خانومم، عزیز دلم، این وقت شددب آمپول غیر قانوني از سددر قبرم -

 تو آخه؟بیارم؟ بعد با چه اطمیناني؟ من چي بگم به 
 زد تو چشمام و گفت: زل
 یه لگد بزن تو شکمم!-

نگاش کردم. عادتش بود وقت عصددبانیت چرت و پرت زیاد مي گفت.  فقط
 عصبي به خاطر نگاهم دوید سمتم. موهامو کشید و با گریه گفت:

 یه کاري کن علي!-
 سرم داشت گز گز مي کرد. دستاشو از موهام جدا کردم و گفتم: پوست

شم بزنم تو شکمت؟ تو مثو تحصیم کرده اي؟ مثو عقم داري؟ من به تو پا -
 چي بگم آخه؟

 بلند شرون کرد به گریه. مطمئن بودم دیگه راحت صداش میره بیرون. بلند
لحظه تقه اي به در خورد. بلند شددددم و در اتاق رو باز کردم. ماهرخ با  همون

شیریني رو ب سیني چایي و طرف  ست من داد. مطمئن بودقیافه ي گرفته،  م ه د
فهمیده چي شددده. با این هوار هواري که سدداغر راه انداخته بود اگه نمي فهمید 

 به سومت گوشاش شک مي کردم.
حس بد داشتم. خجالت نبود. سرافکندگي بود! از این همه سستي و بدبختي  یه

 که تند تند رو سرمون هوار مي شد. ماهرخ آروم گفت:
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 شامم حاضره!-
کردم. ماهرخ رفت و منم در اتاق رو بسددتم. برگشددتم سددمت سدداغر.  شددکريت

راکت بدمینتوني برداشددته بود و داشدددت نگاش مي کرد. سددیني رو روي میز 
 گذاشتم و کنارش وایسادم. نگاهش روي راکت بود.

 ساغر؟-
 رو دوخت تو صورتم و گفت: نگاهش

 اینو بگیر. من میدوم سمتش، فرو کن تو شکمم!-
نگاش کردم. مشددخص بود تمرکزي رو حرکاتش نداره. حرفاش، حرفاي  مات

 یه آدم نرمال نبودن! دستش رو گرفتم و نشوندمش. راکت رو گرفتم و گفتم:
 گوش بده به من ساغر.-

 کرد. آروم گفتم: نگام
ببین. کاراي خدا همه رو برنامه و حکمتن. مي فهمي؟ این بچه هم، درسددته -

 ... ما نمي خواستیمش ولي
 رو محکم بیرون دادم و گفتم: نفسم

 حتما یه فلسفه اي داره. من و تو نمي فهمیم. متوجهي خانومم؟-
این که نگاهش رو ازم بگیره یا پلک بزنه اشک تند تند از چشمش چکید.  بدون

 کوفه شدم. محکم گفتم:
 گریه نکن این جوري!-
 پاشم بر*ق*صم؟-

 رو گزیدم و گفتم: لبم
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ي داره؟ باید جشددن بگیریم. مي دوني چقدر زوجا هسددتن که توانایي چه عیب-
باروري رو ندارن؟ بهتر بود دنبال دوا درمون واسه بچه دار شدن باشیم؟ ساغر 
آدم به هر مرحله اي که رسید باید خدارو شکر کنه! ما این بچه رو نمي خوایم، 

ه خاطر شدکر خدا ب هدرسدت ولي به هر حال که بچه مي خوایم. فکر کردي اگ
نکردن نعمت حدددور این بچه، دیگه بهمون بچه نده باید چي کار کنیم؟ هان 

 خانومم؟
 زد: داد

این قدر بچه بچه نکن! من بچه نمي خوام! نمي خوام ریشددخند ملت بشددم! -
 بگن تو عقد حامله شد. واي خدا!

خب ببین. آروم باش. ساغر من و تو نیم وجب فاصلمونه. یواشم حرف بزني -
 من مي فهمم.

 تو ب*غ*لم. آروم گفتم: کشیدمش
 درسته عرف دید خوبي نداره ولي، مگه ما اولین گروهي هستیم که ...-
 خفه شو علي!-
 چشم. تو گریه نکن منم دیگه حرف نمي زنم!-
 کي بریم دکتر؟-

شمامو شرایطش طوري بود که بخوام مخالفت کنم،  چ شار دادم. نه  روي هم ف
باه  با اشددت نه وجدانم اجازه مي داد موافقت کنم. زندگیمون رو از همون اول 

 ساخته بودیم. نمي خواستم بازم اشتباه کنیم. اونم یه همچین اشتباهي!
 مي ریم دکتر. فردا مي ریم.-
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 تو که این بچه رو نمي خواي؟-
 و گفتم: یدمشب*و*س

 نه، نمي خوامش. من فقط آرامش تو رو مي خوام! تو آروم باش.-
هاش از زور گریه مي لرزیدن. قلبم تیر مي کشددید. هیچ وقت فکر نمي  شددونه

کردم از شددنیدن خبر پدر شدددنم این قدر ناراحت شددم ولي، حقم بود دیگه! 
 «مالمونه! تک تک بوهایي که سرمون میاد بازتاب اع» مامانم مي گفت: 

ساغر رو مجازات مي  هر شت من و  شم امتحان بودن اما، خدا دا دیا چند بع
کرد تا بفهمیم چیزي رو زورکي نباید خواسدددت. داشددتیم خیلي از لذتا رو از 
شتیم تاوان پس  شته بودیم روي یه نباید! ما دا ست گذا ست مي دادیم چون د د

 مي دادیم.
شوره و  که نتونیم از با هم بودنامون لذت این سترس و دل ببریم، این که همش ا

دلتنگي داشددته باشددیم، این که خبر بچه دار شددددن، بشددده یه عزاي بزر  تو 
زندگیمون، چه معني اي غیر از این داشدددت که خدا داره مکافاتمون مي کنه؟ 

جواب پس بدن؟  دچه معني اي داشددت غیر از این که آدما، باالخره یه روز بای
 ..چه تو این دنیا، چه .

ستم بخوابونمش. همین که خواب رفت  باالخره شي، تون با کلي دلداري و نازک
دوباره فکر و خیاالي منم شددرون شددد. اوال که جناب معتمد سددر به تنم نمي 
ذاشت بمونه؛ بعدم گیریم کوتاه مي اومد، ساغر رو مي خواستم چي کار کنم؟ 

شن و ر سي و ج سرکوفت عرو ست  شتم مي خوا ضي مطمئنا تا عمر دا  نکردنا
 باباش و ... رو بهم بزنه.
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همه هیچي! بي خیال مراسم و جشن و راضي کردن فرامرز خان مي شدیم،  اینا
سابي، نه خونه اي، نه  شتن آماده بودیم؟نه کار درست و ح ما واقعا براي بچه دا

 پس اندازي. این بچه ...
به هیچ  جوره که فکر مي کردم به این نتیجه مي رسددیدم که حدددورش رو همه

نحو نمیشه قبول کرد! با این همه، از خدا مي ترسیدم! یه بار حماقت کرده بودم 
 براي هفت پشت بس بود.

غلت زد. یه کم ازم دور شددد. کشددیدمش تو ب*غ*لم. اصددو دوسددت  سدداغر
سیدم. تو خواب  شش رو ب*و* شه ولي دور. آروم الله ي گو شتم کنارم با ندا

 زمزمه کرد! غر غري کرد و چیزي شبیه ولم کن
ندادم. بیشددتر به خودم فشددردمش و با کوفگي و کلي فکراي آزار دهنده  گوش

چشمامو بستم. فقط از ته دل از خدا خواستم نذاره دوباره به  *ن*ا*ه بیفتیم! 
ید،  به نظر مي رسدد که منظقیم  ته ي سددداغر رو  با خواسدد له  قاب من روي م

 نداشتم!منطقي، حداقم از نظر من و ساغر!
بدي بود. همش درگیري با خودم و وجدانم. همش حرص خوردن و در  شددب

نهایت به هیچي نرسیدن! نزدیکاي شش صبح بود که داشت پلکام گرم مي شد 
شت کوس و بعدم  شم تا ه سریع از جا پریدم. باید مي رفتم مدرسه. بعد ولي 

 خونه ي اسفندیاري اینا!
شتم.  ملزم صاب ندا صو اع شید! ا شب یه لحظه تیر ک چطوري تا اون وقت 

 دووم بیارم؟
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نگاه به ساغر انداختم. صورتش پا کرده بود. زیر چشماش قرمز. دلم ریش  یه
 شد!
حت  مي یال را با خ نه! پس  کاري رو نمي ک بدون خبر من هیچ  دونسددتم 

صابم به هم ریخته  سیدم و از خونه زدم بیرون. این قدر اع شونیش رو ب*و* پی
 یه خطم واسش ننوشتم که وقتي بیدار میشه بخونه!بود و فکرم خسته که حتي 

حیاط که شدددم، از دیدن ماشددین باباش، یه لحظه ملزم از کار افتاد! هنگ  وارد
کردم. خونه بود؟ با حداکثر سددرعتي که تو خودم سددراغ داشددتم به طرف در 

 خروجي دویدم و بیرون زدم.
صدایي نکردم! چي مي  شانس سر و  شد این ماهرخ آوردم حداقم وقت رفتن 

ندایي مي داد که فرامرز خان اومده تا اول صددبحي همچین شددوکي بهم وارد 
 نشه؟ ولي خوب شد. حداقم خواب از سرم پرید.

شتم و  یه سامو عوض کردم. کتابم رو هم بردا سر رفتم خونه. دوش گرفتم و لبا
سرم بدجور درد مي کرد ولي باید  شدم!  سه  شته بود که راهي مدر از هفت گذ

ساعت یازده! هر چند وقتي مي رسیدم خونه نزدیکاي د ووم میاوردم. تا حداقم 
 دوازده، دوازده و نیم بود!

رو از سددرم دادم بیرون. به اندازه کافي خسددته بودم، واي به حال این که  فکرش
بخوام به پونزده سددداعت آینده هم فکر کنم! افکار مهم تري داشدددت ملزم رو 

 ي ناخونده چي کار باید بکنیم؟ سوراخ مي کرد. با این بچه
**** 

 جفتشون در هم بود. علي دفتر رو بست و گفت: اخماي
 باور کن چشمام دیگه کشش ندارن! بخوابیم؟-
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غرغري کرد. سرش رو به نشونه ي باشه تکون داد. علي دراز کشید. چند  ساغر
شپزخونه رفت. غرغراي علي رو هم بي  شد و به طرف آ ساغر بلند  دقیقه بعد 
شت! علي همین  ست و با ظرف میوه برگ ش شت. چاي دم داد. میوه  جواب گذا

 طور که ظرف رو از دست ساغر مي گرفت گفت:
 قرار شد بخوابیما!-

 مات خندید. فکرش هنوز درگیر خاطره هاي مرور شده بود. رساغ
 یه چي بخوریم اول! ضعا مي کنیم که.-

فقط خندید. یه خنده که کلي حرف داشددت! حرفاي نه چندان شددیرین!  علي
احساس پوچي مي کرد. احساس بدبختي! فقط یه مرد مي تونست درکش کنه. 

ه ه باشه. چقدر سخته که نتونچقدر سخته براي یه مرد که جلوي زنش سرافکند
سخته نتونه زندگ سرش توقع دارن! چقدر  شه که خانواده ي هم  ياون چیزي ب

اي رو براي شریک زندگیش بسازه که لیاقتشه! چقدر سخته مرد بودن، تکیه گاه 
 بودن! ستون بودن، وقتي خودت هیچ ستون و تکیه گاهي نداري.

 ته ي افکارش رو پاره!سیب رو به لباي علي نزدیک کرد و رش ساغر
 بخور اینو!-

دست ساغر رو گرفت. سیب رو خورد و دستاي ظریفش رو ب*و*سید.  علي
 آروم گفت:

 مي بخشي منو؟-
 با دهن پر از سیب زل زد به علي و گفت: ساغر

 خبه تو هم! چي کار کردي مگه؟-
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 علي خواست حرف بزنه ساغر وسط حرفش پرید. تا
شکوتي داره دیگه! حاال زندگي ما یکم بیشتر، ولي خب، ببین! زندگي همه م د

 عشق ما هم بیشتره دیگه!
 شیطنت ابروشو باال داد و سیبش رو قورت. با
 کدوم زني این قدري که من دوِست دارم شوهرش رو دوست داره؟-

 غش خندید. علي هم خندید. پیشوني ساغر رو ب*و*سید و گفت: غش
 تو فسقلي! ولي، فقط تو منو دوست داري؟ من به فداي دوست داشتناي-

 اخم بانمکي کرد و گفت: ساغر
 اووم. بذار ببینم. تو هم یه ریزه، فقط یه ریزه ها!-

 اخم کرد. ساغر ادامه داد: علي
 یه ریزه از مرداي دیگه بیشتر زنتو دوس داري!-

 بلند بلند خندید. انگشددتاي شددسددتش رو افقي رو ابروهاي علي کشددید و بعد
 اخمش رو باز کرد و گفت:

 چه اخمي مي کنه واسه من!-
 هم بي صدا خندید و گفت: علي

ست دارم! که اگه اینو مي گفتي خودم رو - فکر کردم مي خواي بگي یه ریزه دو
 در جا مي کشتم!

اوه نه بابا! دوست داشتن شما که واسه من اثبات شده ست! من بي جا بکنم -
 آقاي عزیز!این قدر بي چشم رو بشم 
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از این که از حرفاي ساغر خوشحال شه، دلش گرفت. هر لحظه بیشتر از  بیشتر
قبم از خودش متنفر مي شددد. سدداغر این قدر خانوم و خوب بود. خیلي وقت 

 بود کاستي ها رو به روش نمیاورد. اون وقت ... اون وقت اون این قدر ...
سیني چایي بر صداي شش زنگ خورد. با  شته بود. با یه لبخساغر تو گو ند گ

 آرامش بخش گفت:
شه! آدم - شبختي باید تو دل آدما با شه مي گفت خو شتیم که همی ستاد دا یه ا

خوش بین همیشدده احسدداس خوشددبختي مي کنه. اوایم فکر مي کردم چه دل 
 خوشي داره ولي ...

 رو روي دستاي گرم علي گذاشت و ادامه داد: دستش
درسته خیلي چیزا سر جاي خودش نیست، ولي دل بعدي وقتا فکر مي کنم -

 من گرمه. به حدور تو! به این که پشتمي. یه پشتیبان محکمي واسه من و ...
 علي رو روي شکمش گذاشت. دست

ست، همدیگه رو داریم، یه بچه که - سرمون ه سقا باال  جوجمون! علي، یه 
مه نون حول! چي مي  یه لق بده،  نا؟ قراره زندگیمون رو تلییر  خوایم غیر از ای

 هان؟ تو بگو؟ مگه خوشبختي چیزي غیر از ایناست؟
 علي خواست حرف بزنه ساغر ادامه داد: تا
شم. بهتر بود یه خونه ي آن چناني، فون جاي - ضي نبا شکریه اگه را به خدا نا

تهران داشددتیم ولي تو پایبند زندگیت نبودي؟ خوب بود همه چیز زندگیم مثم 
د ولي شوهرم رو دوست نداشتم؟ خوب بود عاشق هم بودیم، ماهرخ فراهم بو

 بود اینا؟ خوبزندگیمونم مجلم و عالي ولي بچه دار نمي شدیم؟ هان علي؟ 
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 رو تو ب*غ*ل علي انداخت و ادامه داد: خودش
سیدم. هر - ضیم. خیلي وقته که به این نتیجه ر شي را ضیم. به اینکه تو با من را

سم مهمه، کي هرچي مي خواد بگه، بگه شه کنایه هاي عمو اینا وا ! دیگه نه گو
تا! تو مهمي. براي من فقط تو و زندگیمون  هاي دوسدد نه  با و طع با نه حرفاي 
مهمه! بعدشم، ما هم مثم هزارون دیگه. مگه خونمون از اون همه زوج جووني 
که م*س*تاجرن و باید کلي سددختي بگذرونن تا آخر ماه، رنگي تره؟ فقط ما 

 یه کم، فقط یه کم مشکم داریم. مي فهمي حرفامو!؟نیستیم که 
سددر تکون داد. سدداغر داشددت لطا مي کرد یا همه ي این حرفا از ته دل  علي

شماش موج مي زد، غیر از این بود که  صداقتي که تو چ ساغر،  بود؟ برق نگاه 
 حرفاش همه از ته دلن؟

ستاي شار داد و تمام حرفا  د ست گرفت. محکم ف شکراشساغر رو توي د  و ت
خانوم  به  به زندگیش.  به سددداغرش،  ماش و خیره شدددد  خت تو چشدد رو ری
سعي کرده بود دلش  سنجیده حرف زده بود و  خوشکلش که این قدر فهمیده و 

 رو آروم کنه!
 غرق ب*و*سه کرد و گفت: دستاشو

 جبران مي کنم همه ي کاستي ها رو! جبران مي کنم!-
دگي علي بود. تمام داراییش. از ته دل لبخند زد. لبخندي که همه ي زن سدداغر

 «خدایا این لبخند رو نگیر! » دعا کرد: 
از سخت ترین روزاي عمرم بود. وقتي جلوي خونه ي اسفندیاري رسیدم،  یکي

ست.  سرم بدجوري درد مي کرد. دلم یه آرامش مي خوا شدن.  پلکام باز نمي 
یه خواب راحت، ولي وقتي یاد داد و بیداداي سددداغر پاي تلفن میفتادم، وقتي 
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ستراحت رو کو از یا شم مي پیچید، خواب و ا د مي صداي گریه هاش تو گو
 بردم.
داشت گریه مي کرد. باز من باید انتخاب مي کردم چي کار کنیم. پلکامو  ساغر

ساعت و نیمي که هنوز مونده بود تمرکز مي  شار دادم. باید روي یه  روي هم ف
 کردم. ملزم جدا کشش نداشت!

ستم شد.  د ستقبال خوبي ازم  شد. ا صله در باز  شار دادم. بوفا رو روي زنگ ف
سعي کردم متین و آروم جواب مامانش و ب ستگي،  اباش و خودش! با وجود خ

خوش آمدگویي هاشددون رو بدم. از کنار دکوراسددیون و قشددنگي و مجلم بودن 
مي  عادتخونه گذشددتم. این قدر از این خونه ها دیده بودم که کم کم داشددتم 

 کردم!
ه ب که بین حرفاي مامان، باباش فهمیده بودم اسددمش شددهابه، منو اسددفندیاري

اتاقش برد. اتاقي که دسددت کمي از یه خونه، نداشددت. تمام تجهیزات فراهم 
 بود. دفتر و کتابش رو جلوم گذاشت و گفت:

 اگه میشه از دنباله ها شرون کنیم!-
سوال دادم حم کنه تا ببینم در  سرم شه تکون دادم. چند تایي  شونه ي با رو به ن

زیر کار در رو نبود! تو سکوت به  چه حدیه و بعد درس دادن رو شرون کردم. از
حرفام گوش مي داد و سواالشو مي پرسید. این قدر حواسش رو جمع کرده بود 

سیم لجم گرفته بود. با بدبختي ح سمکه من از پرت حوا ک رو دادم به تک ت وا
ساغر یه  شم!  شلوارم ب سعي کردم بي خیال ویز ویز موبایلم تو جیب  حرفام و 

 ریز داشت زنگ مي زد.
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شهاب  نزدیکاي شد  یازده و پنج دقیقه بود که بحي رو کامم جمع کردم. قرار 
سایلم رو جمع  شتم و سه ي بعد خبرم کنه. دا شو بزنه و خودش براي جل ستا ت
مي کردم که تقه اي به در خورد و باباش با ظرف شددیریني و چایي وارد شددد. 

 !نکلي تعارف کرد و تا وقتي چایي نخوردم اجازه نداد بیام بیرو
صرار  دیگه حدوداي یازده و ربع بود که اجازه دادن بیام خونه، اونم با بدبختي! ا

شام بمونم، و من هر چي مقاومت مي کردم قبول نمي کردن! در نهایت  شتن  دا
 گفتم:

 خانومم تنهاست، دیروقته دیگه!-
شکم  این سمي و خ صمیمي و خودموني برخورد کردن که منم از قالب ر قدر 

 دم! درنهایت باباي شهاب با گفتن:بیرون اوم
 پس من میرسونمتون.-

شتم. براي همین از خدا  اجازه صله تعارف ندا صادر کرد. حو صي رو  ي مرخ
خواسته قبول کردم. یه نگاه به گوشیم انداختم. بیست و پنج تا تماس از دست 

 رفته از ساغر داشتم.
 یکي از اس ام اساشم نوشته بود: ته
 علي. کجایي تو؟من حالم بده  د

 موبایلش رو گرفتم. صداي گرفتش خط کشید رو اعصابم. شماره
 علي!-

 توجه به آقاي اسفندیاري که داشت رانندگي مي کرد گفتم" بي
 جانم؟ خوبي؟-
 کجایي؟-
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 تو راه خونه!-
 هق هق گفت: با
 نمیاي این جا؟-
 اجازه میدي بیام خونه بعد حرف بزنیم؟-
 علي!من حالم بده -

 تونستم راحت حرف بزنم. با خستگي گفتم: نمي
 استراحت کن.-

 کرد و با گفتن: هوفي
 باشه.-

 رو قطع کرد! گوشي
ستم  ملز سفندیاري هم فهمید خ شت تکون مي خورد. فکر کنم آقاي ا سرم دا

 چون تا خونه فقط آدرس رو پرسید. وقتي جلوي خونه پیادم مي کرد گفت:
 خسته نباشید.-

 زدم و گفتم: لبخند
 مزاحم شمام شدم!-
 این چه حرفیه!-

 دست کرد تو جیبش و یه پاکت نامه ي سفید گرفت سمتم و گفت: بعد
 اینم هزینه ي این جلسه!-
 تعارف گفتم: با
 من آخر دوره هزینه رو ...-
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 رو گذاشت رو شونم و گفت: دستش
 ..ننداز! تا تنور داغه .بگیر پسرجان! هیچ وقت گرفتن دست مزدتو به بعد -

خوشددم اومده بود! جالب حرف مي زد. پاکت رو گرفتم و تشددکر کردم.  ازش
شیدم. گرسنه نبودم. براي  شدم. خمیازه اي ک اونم لبخند زد و رفت. وارد خونه 

 همین رو به معین که اصرار داشت غذا برام گرم کنه، گفتم:
 خستم. مي خوام بخوابم!-

رو روي بالش گذاشتم. حوصله ي حرف زدن با ساغر رو نداشتم! زیادي  سرم
داشت قدیه رو سخت مي گرفت! هر چند حقم داشت ولي منو هم باید در. 

 مي کرد. چه غلطي باید مي کردم؟ هي رو اعصابم تیک تیک مي کرد.
 داشت گرم مي شد که صداي معین رو شنیدم. چشمام

 موبایلت علي.-
 ر دادم و موبایلم رو به گوشم چسبوندم.فشا پیشونیمو

 جونم ساغر؟-
 ماهرخ نشست تو گوشم. صداي گرفته و پر استرسش. صداي

 علي جان، ساغر حالش بده.-
 نشستم. پیشونیمو محکم تر فشار دادم. سرجام

 من مي برمش بیمارستان. شمام بیاین!-
ن رو پشت سرم دهنم رو زورکي قورت دادم و دویدم سمت در. صداي معی آب

 شنیدم:
 چي شده علي؟-



wWw.Roman4u.iR  686 

 

ستان. چند دقیقه  جواب سوندم بیمار ندادم. خدا مي دونه چطوري خودم رو ر
 بعد ماشین ماهرخم وارد محوطه شد!

طرف ماشددین دویدم. از دیدن رنگ و روي سدداغر که داشددت به خودش مي  به
پیچید تقریبا سددکته کردم. از روي صددندلي بلندش کردم و به طرف اور انس 
دویدم. ماهرخم دنبالم مي اومد. سدداغر با صددداي گرفته ناله مي کرد. قلبم بد 

حرف  رمي زد! خیلي بد! دلم گواهي خوبي نمي داد. ماهرخ داشددت با پرسددتا
 مي زد و من رو صورت ساغر خم شده بودم.

 چي شدي؟-
 فشار داد و گفت: دستامو

 آي! علي دارم مي میرم.-
 حلقه زد تو چشمام. با بلض گفتم: اشک

 شد اون چه که نباید مي شد؟ کار خودت رو کردي ساغر؟-
ساغر ...  سرش رو روي تخت تکون مي داد و ناله مي کرد. حماقت کرده بود! 

 واي خدا! یه اشتباه دیگه.
 و دکترا دور تختش رو گرفتن. منو هم دادن بیرون. رو به ماهرخ گفتم: پرستار

 چي شد؟-
 با سر پایین افتاده گفت: ماهرخ

م بیسددت دقیقه قبلدختره ي ابله! از صددبح هي داره گم گاو زبون مي خوره! یه -
... 
 گم گاو زبون بده مگه؟-
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 چه مي دونم! منم نمي دونستم بده ولي انگاري زیادیش ...-
 چنگ کشیدم. سرم درد مي کرد. ساغر چي کار کرده بود؟ موهامو

 ساعت بعد دکتر بیرون اومد. به طرفش رفتم، ماهرخم دنبالم. یه
ي شددد ولي انگاري ایشددون روند یه بارداري پوچ بوده که خواه ناخواه دفع م-

 سقط رو سرعت دادن!
 رو جویدم. لبم

 چند ساعتي تحت کنترل باشه، داروهاشم مصرف کنه، خوب میشه!-
صندلي نشستم. اصو دلم نمي خواست برم پیشش. بعد از بیرون اومدن  روي

 پرستارا ماهرخ گفت:
 شما نمي رید تو؟-

 شدم. سرم درد مي کرد ولي بدنم بیشتر! بلند
 روي هم فشار دادم. ساغر بدون اجازه ي من ... چشمامو

 میرم صندوق.-
شت زنگ مي خورد. نگاه  سري صندوق رفتم. موبایلم دا تکون داد. به طرف 

 کردم. معین بود.
 تماس دادم. حوصله ي حرف زدن نداشتم. فقط نوشتم: رد
 «خوبم! تو بخواب.  »
 سرم رو توي دستم فشار دادم و قبض رو به دست صندوق دار دادم! عدمب

 از دست ساغر پر بود. بدجوري پر بود! دلم
 «خودم تنهایي ... » دیشبش تو سرم زنگ خورد:  حرف
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زدم. بچه ي اون! تنها بود که تنها براي موندن یا نموندنش تصددمیم  پوزخندي
 گرفته بود؟

دمدماي صددبح تو بیمارسددتان موندم ولي حاضددر نشدددم برم پیشددش. چطور  تا
 تونسته بود بدون خبر من ...

 سعي داشت وادارم کنه که برم پیشش. یه ریز مي گفت: ماهرخ
 این بچه که باالخره میفتاد!-

 گفتم: قاطع
 آره میفتاد. درد من اینه که بي اجازه و بدون خبر چرا؟-

 حرف دیگه اي بزنه! با ظاهري خونسرد گفتم: نذاشتم
 همه ي کارا رو راست و ریست کردم! خدافظ.-

 به طرف در خروجي رفتم! حدوداي چهار و نیم بود که رسیدم خونه. بعدم
سکن خوردم.  خوبیش شتم. چند تایي م ساعت یازده کوس ندا این بود که تا 

تند تند از چشددمم مي  گوشددیمو خاموش کردم. سددرم رو بردم زیر پتو. اشددک
 چکید. من و ساغر داشتیم به کجا مي رسیدیم؟

شمام  آه صمیم بگیره! چ سر خود ت دورم بي ارزش بود که  شیدم. این قدر ح ک
ستم باز نگه دارم. تنم داغ  سوختن. ملزم تکون مي خورد. پلکامو نمي تون مي 

 بود ولي مي لرزیدم! از خستگي و فشار عصبي بود.
شتر د پتو شار دادم. این قدر رو بی شمامو محکم تر به هم ف ور خودم پیچیدم. چ

 تو خودم پیچیدم تا خواب رفتم.
**** 
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 گرفته ي ساغر رو شنید. صداي
 علي دیگه نخون!-

 با ناراحتي به ساغر نگاه کرد. زمزمه کرد: علي
 هنوز دلخورم از دستتا!-

 با بلض گفت: ساغر
 اومد تنهام بذاري؟تو اون شرایط چطور دلت -

 خندید، مات و کمرنگ. آروم گفت: علي
 قبو دربارش حرف زدیم! هردومون اشتباه کردیم. سعي کن بي خیال شي!-
 مگه تو بي خیال شدي؟-
 نشدم؟-
 تو که میگي هنوز دلخوري!-
 دلخور بودن با بي خیالي یکیه؟ فرق دارن جوجه!-

 هوفي کرد. یواش گفت: ساغر
 عذاب وجدان گرفتم! خیلي حس بدي بود. خیلي!بعدش -
 براي همین اصرار کردي دوباره ...-
نه نه! اصددرارم به خاطر چیز دیگه بود! من هنوزم روم نمیشدده تو چشددماي بابا -

 نگاه کنم!
 خب میشه بگي دلیم اصرارت چي بود؟-

 آه کشید. ساغر
 بست و گفت: چشماشو

 ي. مي خواستي به خاطر من اشتباه بري.فهمیدم داري یه اشتباهایي مي کن-
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 حلقه زد تو چشماش. اشک
 مي خواستي راه صد ساله رو یه شبه بري! منم ...-
 نکنه باز از ماهرخ مشاوره گرفتي؟-

 بلند بلند خندید! ساغر
تو یه جلسه قرآن شنیده بود دختر یه بنده خدایي تو عقد حامله شده و خانواده -

سي گرف صر مي دوماد زود عرو شه؟ همه دختره رو مق تن تا ... علي باورت می
دونسددتن! من نمي دونم این خاله خان باجیا نمي دونن این مرد جماعت چه 

شد؟ این  مااعجوبه هایین؟ خودشون مگه شوهر ندارن؟ مگه میشه حریا ش
یا حرص خوردم که  قدر از دسدددت تعریفاي ماهرخ از حرفاي این ور اون ور

عد ماهرخ گفت باباي تو هم خیلي رو این مسئله حساسه! داشتم مي ترکیدم! ب
دقیقا همون وقتایي بود که بابا فشار آورده بود روم برم براي طوق! علي، مجبور 

 شدم وگرنه مي دونستم تو قبول نمي کني!
فقط نگاهش کرد. خودش خیلي واضح مي دونست دلیم این همه اصرار  علي

رگه هاي رو به روش. تند مشددلول چي بوده! چشددماشددو بسددت و دوخت به ب
 خوندن شد!

**** 
که دارم مي نویسددم اواخر فروردینه! مدت ها بود ننوشددته بودم! اتفاقاي  اآلن

 زیادي افتاده، خیلي زیاد! حوصله جز پردازي ندارم. سریع میگم و رد میشم.
سددداغر حدوداي یه هفته قهر بودم. بعد از یه هفته، این قدر زنگ زد و گریه  با

شده بود.  شش. کاري بود که  شدم برم پی ضر  سطه کرد تا حا کرد و ماهرخو وا
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سدداغرم تو شددرایط خوبي نبود! اون اشددتباه کرده بود. من نباید اشددتباه مي کردم 
 دیگه!
 خدا باید مي بخشید. کردم ببخشم. هر چند، من نباید مي بخشیدم، سعي

دسته گم خریدم و رفتم دیدنش. این قدر هیجان زده شده بود که تمام مدت  یه
تو ب*غ*لم مچاله شدد و گریه کرد. فکر نمي کردم این قدر دلتنگش باشدم. با 

 تمام وجود عطر تنش رو بلعیدم. زل زدم تو چشماش.
و باز منو حم کرد ت نگاه براقش تونسددت گرد و خا. تمام کدورتا رو بشددوره! یه

مهربوني و عشددقش. باز من شددددم یه دیوونه که با تمام وجود سددداغر رو مي 
 پرستیدم!

صي  کوس صو شهابم همچنان ادامه داره. چند تایي کوس خ صیاي  صو خ
سجاد بابت وام  سابي درآمدم خوبه! اون ایده ي  دیگه هم دارم! کو این روزا ح

تا  تا بتونم رو هم اجرا کردم. خیلي خوب بوده  این جا ولي هنوز خیلي مونده 
خونه بخرم! فکر کنم باید پنج سددال دیگه رو همین طوري برم جلو! اگه تا اون 

 موقع قیمت خونه ها گرون نشه! یعني در خوشبینانه ترین وضعیت!
این چند ماه تقریبا همه چیز آروم بود. جز یه خبر که تا چند سددداعتي تو  توي

 ري هاتا از عطیه!شو. بردم! خبر خواستگا
قدر شددوکه شدددم که تلفن از دسددتم افتاد! سددخت بود باور کنم هاتفي که  این

یاد خواسددتگاري خواهرم.  جلوي من از هیچ شددیطنتي فروگذار نکرده بود، ب
خواسددتگاري خواهري که بعد از گذشددت ده ماه هنوز حاضددر نبود صدددام رو 

 بشنوه!
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ت و سددخت اعوم کردم ولي، چه زدم به عمو. به عادل! مخالفتم رو سددف زنگ
 مي شد کرد؟ هاتا رو پسندیده بودن. گویا یه مدتم با عطیه دوست بوده!

بودنشددون مهم نبود، من و سدداغرم با هم دوسددت بودیم ولي هاتا،  دوسددت
همخونه ي با معرفتم، دختر بازي که تک و تو. دختراي دور و برش از دستش 
در رفته بودن، همون آدم سرخوش و خوش صدا، اومده بود خواستگاري عطیه. 

 خواهر ریز نقش و سبزه اي که تقریبا هیچ شناختي از شخصیتش نداشتم!
 خیلي خونسرد گفت: بابا
 مهم عطیه س که پسندیده!-

. یعني تو دهنت رو ببند و حرف نزن! زنگ زدم به مونا. ازش خواسددتم همین
 عطیه رو راضي کنه تا باهاش حرف بزنم!

کرد باهام حرف بزنه ولي در مقابم تک تک دالیلم براي مناسدددب نبودن  قبول
 کني! منم دوسش دارم! هاتا چي گفت؟ گفت تو عاشق بودي، باید درکم

قدر راحت! هاتا زنگ زد. جوابش رو ندادم. توقع داشددتم مردونگي کنه!  این
 حداقم به خواهر من رحم کنه ولي از عطیه هم نگذشته بود!

براي شددشددم و عید قرار عقد و عروسددي رو با هم گذاشددتن! براي ابراز  باالخره
 نارضایتیم فقط گفتم:

 نمیام!-
ین اصرار کرد. خود هاتا بلند شد اومد ولي من از موضعم زنگ زد. مع سجاد

 پایین نیومدم! ازدواج هاتا و عطیه اشتباه محض بود!
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شناختمش. از طبع تنون طلبیش که هر  هر شناخت من مي  کي هاتا رو نمي 
روز دم از عشددق یکي مي زد خبر داشددتم! دلم مي سددوخت براي عطیه! نمي 

 رسري و از روي احساس به هم بریزه!خواستم زندگیشو با یه انتخاب س
اومد براي حرف زدن. مثم همیشدده با حرفاش آرومم کرد. سددنجیده و  سدداغر

قاطع گفت باید بریم براي مراسددم! حرفایي رو زد که از زبون سددجاد و معینم 
شددنیده بودم ولي شددنیدنشددون از زبون سدداغر مي تونسددت روم اثر بذاره. مي 

 تونست یخم رو باز کنه!
به وقتش هات- تاش رو فراموش نکن! ما لطا نکرده علي. محب ا کم در حق 

برات از جون و دل مایه گذاشته. همه ي اینام به کنار، عطیه جز تو کیو داره؟ بیا 
شه! مي فهمي علي؟ بعدم، تو  ست دخترش اذیت  ضي نی و کوتاه بیا! مامانتم را

نداري  و که دوس! تمنباید مقاومت کني! باید درکشددون کني! باید درکشددون کنی
 عطیه همون حس بدي رو که من وقت عقد داشتم، داشته باشه؟

شدم! کوتاه اومدم. ساغر دوست داشت بیاد ولي باباش نذاشت! آن چنان  خام
قشددرقي راه انداخت که به خر خوردن افتادم! سدداغرم در نهایت گفت تنها برم! 

م پر مي زد. رفتم طاقت تحمم کردن فددداي اهواز رو نداشددتم. دلم براي مامان
سر خاکش. تک تک صحنه هاي تلخ تشییع جنازه جلوم ر ه رفت. سنگ سرد 
رو ب*و*سیدم و برگشتم هتم. شیک لباس پوشیدم. شمایلي رو که با همراهي 
ساغر خریده بودم رو برداشتم و راهي سالن مراسم شدم. همین که پا گذاشتم 

ببینم. عمو هم لبخند زد. تو سددالن تونسددتم برق خوشددحالي رو تو نگاه هاتا 
 عادل معمولي، معین و سجاد خوشحال!
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که از اومدن پشددیمونم کرد، نگاه یخ زده ي عطیه بود! گذشددتم. از کنار  چیزي
نگاهش گذشتم. بعد از عقد هدیم رو بهشون دادم. پیشونیشو ب*و*سیدم. تو 

 گوش هاتا زمزمه کردم مراقبش باشه و از تاالر زدم بیرون!
 شب برگشتم تهران! اهواز دیگه قابم تحمم نبود! همون
شتم خودم رو  ملزم ست دا ساغر زار مي زد و من دو شد.  شت منفجر مي  دا

 حلق آویز کنم!
شده بود. خسته شده بودم! فشار روي جفتمون بود! این قدر که به جون  خسته

فامون رو زدیم  بار هم کنیم و وقتي خوب حر هم بیفتیم و کلي دري وري 
له بشددیم و بف چا به عشددقمون توهین مي کنیم! تو ب*غ*ل هم م همیم داریم 

معذرت خواهي کنیم! مثم دیوونه ها! درسدددت مثم کسدددایي که تمرکز روي 
 ندارن! اراشونرفت

شدم از بس پله هاي شرکت فرامرز خان رو باال رفتم و نذاشتن ببینمش.  خسته
شکان روي خودم شدم بس که هر بار نگاه مزخرف ا سته  شدم  خ سته  دیدم. خ

شدم از این  سته  شه؟ خ ضعیت تموم می ساغر غر زد کي این و بس که هر روز 
 وهمه بي عرضددگیم! مگه همه چیز پول بود؟ مگه همه چیز خونه ي مجلم 

ماشددین فون شددکم بود؟ چرا نمي فهمیدن با این کاراشددون دارن داغونم مي 
 کنن؟

ر، به دور از دغدغه و فکر یه وعده غذاي خونه مي خواست، با حدور ساغ دلم
و خیال! یه خواب راحت، کنار ساغر، بدون ترس از رسیدن باباش! یه قدم زدن 

 زیر بارون، به دور از جر و بحي!
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شدم!  چقدر صمیمي  شهاب  ست نیافتني بودن! چقدر! با باباي  همه ي اینا د
سر در نیاوردم، ولي بهم گفت شتش  شیمي داره! من که از ر  شرکت تحقیقاتي 

حاضره کمک کنه زندگیم رو از این رو به اون رو کنم! گفت مي تونه کمکم کنه 
 بزنم! هکه مجبور نباشم تا ساعت دوازده شب با بچه هاي خنگ سر و کل

شدم! اما  زیاد شون رد  سري از کنار سر  شم نیومد. براي همین  از حرفاش خو
برخورداي آخرم با سدداغر وادارم کرد روي پیشددنهادش فکر کنم. یه شددب وقتي 

 داشت مي رسوندم خونه بهش گفتم چطوري مي خواد کمکم کنه؟
 و گفت: خندید

 اول تو تصمیم بگیر کمکت کنم، بعد من بهت میگم چطور!-
ز حرفش ترسددیدم! حس بدي پیدا کردم. خواسددتم بي خیال شددم که ا حقیقتش

 نگاه گریون ساغر جلوم شکم گرفت، پوزخند اشکان ...
 رو به لبم کشیدم. دیگه رسیده بودیم خونه. بي صدا گفتم: زبونم

 مي خوام ولي ...-
 رو گذاشت روي شونم. آروم گفت: دستش

ي ولي و امایي وجود نداره، دیر وقته. برو اسددتراحت کن! هر وقت حس کرد-
 بیا!

 سنگینم رو روي هم گذاشتم. سرم بدجور درد مي کرد. پلکاي
 بودم. در رو باز کردم و خواستم پیاده شم که ادامه داد: خسته

 تو این راه، نباید برگردي و پشت سرتو نگاه کني! حاال برو!-
شو روي گاز  پامو شتم. ملزم دام دام مي کرد. پا سنگ فرش خیابون گذا روي 

 فشرد و رفت. حرفاش تو سرم چرخیدن. دیگه مطمئن بودم راه درستي نیست!



wWw.Roman4u.iR  696 

 

ساغر زنگ  آهي ستم تا چند دقیقه ي دیگه  شیدم و به طرف در رفتم! مي دون ک
 مي زنه و غر غراش شرون مي شن!

 مذاکره مي شدم!کنم باید با اسفندیاري وارد  فکر
**** 
 شد! تموم

 هاي دفتر تموم شدن. نوشته
 نفسش رو پر صدا بیرون داد. زل زد به ساغر که گوشه اي کز کرده بود. علي

با یه خاطره ي قشنگ شرون کردم به نوشتن و این قدر تلخ تموم شدن نوشته -
 هام!

 با بلض گفت: ساغر
 بعدش چي شد؟-

 نگاهش رو به دستاي الغرش سپرد و گفت: علي
 مي خوام فراموش کنم اون روزا رو!-
ولي من مي خوام بدونم. بدونم اون روزایي که تو گوش من از عشق مي گفتي -

 تو سرت چه خبر بود؟ چي داشت به سرت مي اومد علي؟
 رو دوخت به سقا. با یکم مکي گفت: نگاهش

بهترین راه رو پیدا کني! ولي من همش  معین همیشددده بهم مي گفت دعا کن-
شار روم بود. تو  شتباه! ف شت ا شتباه پ دعا مي کردم کوتاه ترین راه رو پیدا کنم. ا
اذیتم مي کردي! به معني واقعي کلمه داشددتم اذیت مي شدددم. نه غرغراتو مي 
پسندیدم، نه قانع بودناتو! حس مي کردم نمي شناسمت. همین جور که کم کم 
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ده بودم که خودمم رو نمي شناختم! به هیچ وجه نمي خوام کاراي به حدي رسی
اون روزامو توجیه کنم! من اشددتباه کردم. خیلیم اشددتباه کردم ولي، فشددارایي که 
ست هم دادن که یه جو عقلمو  ست به د سفندیاري، د سوسه هاي ا روم بود و و

 مواد روانگردان! چاقازم بگیرن. یه گروه قاچاق بود. قا
 وي دستاش فشار داد.رو ت سرش

به من گفت باید بچه هاي مایه دار رو که دل به درس نمیدن شناسایي کنم.  دددد
شون پیاده کنن.  ستي باها شهاب و چند تاي دیگه، طرح دو بهش معرفي کنم و 

 گروهشون جوونا و نوجوونا رو نشونه رفته بود! من و چند تاي دیگه هم ...
 کرد. هوفي

م جلو، بعد باید خیانت مي کردم به پدر و مادرایي که تو قالب معلم مي رفتی-
 پول مي دادن تا بچشون درس بخونه و ...

 »اجازه نداد. یعني، نمي تونستم طاقت بیارم. شهاب مرتب مي گفت:  وجدانم
 «اینا خودشون اهم همه چي هستن. 

صه نخورم ولي. .. همون موقع ها بود که گیر دادي  اینا  بهرو مي گفت تا من غ
بچه دار شدددن! عصددبي ترم مي کردي. قبلشددم حرفش رو مي زدي ولي جدي 
نبودي! فقط محض این که بابات موافقت کنه بود! در حد یه راه حم ارائه مي 
ستي! کم کم به  شاري! تو از من بچه مي خوا شد به پاف شد ولي کم کم تبدیم 

نم. ک حرکاتم شددک کردي! به برخورداي عصددبیم. مجبورم کردي برات تعریا
یادته چه قشدقرقي راه انداختي؟ تو تمام دعواهامون، تو بدترین شدرایطم حرف 
ید. مي  یا اون راه! دلم لرز یا تو،  از طوق نمي زدي، ولي اون روز، بهم گفتي 

به خاطر تو، باید هر کاري  ليدونسددتم نمي تونم راحت از گروه بزنم بیرون و
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شبونه خودش مي کردم! زنگ زدم به عماد! گفتم که تو چه  صه اي افتادم.  مخم
مافوقاش  با  فت  نه. گ فت کمکم مي ک هام حرف زد. گ با رو رسددوند تهران. 
صددحبت مي کنه تا در قبال لو دادن گروه، از کیفرم کم کنن. من کاري نکرده 
بودم که بخوان مجازاتم کنن. قبم از این که بخوام کسددي رو به شددهاب و دار و 

رف رو شناسایي مي کردن! با این همه، منم دستش معرفي کنم اونا خودشون ط
شت و چند روز بعدش دوباره عماد اومد دیدنم  شب گذ دو گروه بودم. اون  ع
با نیرو  باال دسددتیاش حرف زده. اونام  با  تدبیر امنیتي. مي گفت  با کلي  ولي 

شدددن. گویا خیلي وقته به اسددفندیاري مشددکوکن ولي  هماهنگانتظامي تهران 
گیرن. سدددازماندهي گروهم به حدي که من فکر مي کنم نتونسددتن ازش آتو ب

شم یه  ست ب ست چي به چیه ولي ازم خوا شم نمي دون ست! هر چند خود نی
جاسوس. تمام دیده ها و شنیده هام رو بهشون منتقم کنم! براي به دست آوردن 

حرفاشددون رو انجام بدم. حتي چند نفري رو معرفي کنم،  اماعتمادشددون تم
 بقیش با اونا!

 سرش رو چنگ زد و گفت: علي
سخت گذشت، خیلي سخت. تو این یه سال و نیم، مردم و زنده شدم. همش -

 عذاب وجدان، استرس، دلشوره!
سفندیاري  ولي ستن. ا سلحه هم ه خیلي چیزا فهمیدم. این که تو کار قاچاق ا

بهم اعتماد کرد. اعتماد که نه! تهدید کرد. تهدیدي که تو شددوخیاش گم بود. 
شونه! قرار بود باهاش  سي بهش نارو بزنه، اونو به داغ عزیزاش مي ن گفت اگه ک

شم، ک سایه بف هبرم مرز تا وقت تحویم و گذر دادن بار کنارش با ه همیدم تو رو 

http://www.roman4u.ir/


 699 به رنگ آبانحریری 

شه! اونم  سش به تو با سیدم. به عماد میم زدم که حوا سایه تعقیب مي کنن. تر
قول شرف داد که نذاره یه تار مو از سرت کم شه! بعدم، توي تبریز، تقریبا همه 
سش به من نبود از خونه  شکي حوا ي کله گنده هاي گروه جمع بودن. وقتي هی

. سوار اون ماشیني شدم که مثو تاکسي بود ونبیراي که توش ساکن بودیم زدم 
ولي پر بود از نیروهاي پلیس! دفترو به عماد دادم و ازش خواسددتم به دسددتت 

 برسونه و آخرین خبرا رو درباره ي محموله بهش دادم! بعدشم ...
 کرد. پوفي

شما رو - سته بودن اطراف خونه ي  شدن و گرفتن بار، تون ست دمدماي رد  در
ن! چهار نفر اون جا کشیک مي کشیدن. سه تاشون رو مي گیرن و پاکسازي کن

 نفر چهارم فرار مي کنه. همون یه نفرم ...
 .خندید

که یهو - فت  ندیاري چي گ به اسددف به هم! نمي دونم  خت  مه رو ری کم برنا
آتشفشان شد. نگراني از سر و روش فوران مي کرد. کشیدم یه گوشه. با حرص 

ه کردي جفتمون رو مي کشن! بهتره هر گندي که زدي اگه بفهمن اشتبا» گفت: 
 يدرگیرهنوز حرفش تموم نشده بود که صداي شلیک و « رو زودتر جمع کني! 

 بلند شد. بعدشم که ...
 خندید و گفت: مات

 همه جا تاریک شد.-
 تو چشماي ساغر برق مي زد. علي آروم ادامه داد: اشک
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عداي دیگه کاري نداشت! شهاب و اعداي اصلي رو که گرفتن، دستگیري ا-
شدن.  ستگیر  سفندیاري هم که تو این گروه بودن، د چند تاي دیگه. حتي زن ا

 اینا رو عماد گفت. همین دیگه! اآلن در خدمت شماییم!
 به ب*غ*لش پناه برد. زیر گلوي علي رو ب*و*سید و گفت: ساغر

 تموم شده دیگه مگه نه؟-
 آروم خوند: علي

 تموم شده. تموم شده. آره خانومم.-
 «اثر اعمالمون، واقعا تموم شدنیه؟ » با خودش فکر کرد:  و

سکوتي که خودش غرق بود تو یه دنیا عشق  چند شت.  سکوت گذ روز بعد تو 
و لبخند! سکوتي که شاهد لحظه لحظه ي عاشقي کردن دو تا عاشق بود. دو تا 

 عاشق که تازه از بحران ها گذشته بودن.
 جلوي تلویزیون ولو بود و داشت شبکه ها رو باال پایین مي کرد که گفت: علي

 ساغر بیا بشین. بسه هرچي تو اون آشپزخونه دور زدي!-
از آشپزخونه بیرون اومد. با تي شرت طوسي و شلوار. جین مشکي، که  ساغر

 بیشتر سفیدي بدنش رو به نمایش مي ذاشت، کنار علي نشست و گفت:
 م خب! گشنگي که نمیشه بخوریم!شام مي پخت-

 سر جاش نشست و دست گذاشت روي شکم ساغر و گفت: علي
 خانومم چه به خودش رسیده! خوشتیپ شدي مامان!-

 خندید و گفت: ساغر
 بابا مي پسندن؟-
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 چاالپ چلوپ شکمش رو ب*و*سید و گفت: علي
لوار. ین شدبله خیلي مي پسدندیم! فقط داریم به این فکر مي کنیم چطوري ا-

رو پاتون کردین؟ احیانا تنگ نیسدددت؟ من بدجوري حس مي کنم جاي بچم 
 تنگه!
 غر غري کرد و گفت: ساغر

 جاش خوبه تو غصه نخور!-
موهاي ساغر رو پشت گوشش فرستاد با عشق زل زد تو صورتش. دست  علي

 کشید روي گونه هاش و گفت:
کشیدي باال خانومم! بدو برو خودت اذیتي! من که مي دونم با زحمت زیپشو -

درش بیار یکي از پیژامه هاي منو بپوش!گشاد! اصو احساس مي کني در حال 
 پروازي!

شده  ساغر غش غش خندید. علي هم همراهیش کرد. هنوز از خندیدن فارغ ن
شنیدن  سته از  شو باال داد. ناخوا ساغر ابروها بودن که تلفن خونه زنگ خورد. 

ه بود. علي با آرامش دست برد و تلفن رو برداشت و صداي زنگ، استرس گرفت
 گفت:

 بفرمایید؟-
زل زد به صورت علي. چند ثانیه با بي حسي به فرد پشت خط گوش داد  ساغر

 و بعد با خنده اي عمیق گفت:
 معین! چطوري پسر؟-
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سش رو فوت کرد. معین باالخره  از شد. نف سم معین، خیالش راحت  شنیدن ا
تماس گرفته بود. بعد از بورسیه شدن و رفتن از ایران، کم پیش مي اومد تماس 

 بگیره!
 یاد ما کردي آقا نابله؟ در چه حالي؟-
-... 
 ساغرم خوبه! کي برمي گردي؟ حسابي دلمون تنگ شده ها!-

 بلند خندید!چیزي گفت و علي  معین
 اون که البته. یه شام به هممون بدهکاري!-
-... 
 نه قربون تو! مراقب خودت باش.-
-... 
 باشه! گوشي رو میدم بهش. خدافظ!-

 رو به طرف ساغر گرفت و گفت: گوشي
 معینه!-

خندید. بعد از خوندن خاطره هاي علي و آشنا شدن با شخصیت معین،  ساغر
 حس مي کرد بیشتر از قبم دوسش داره!

 رو گرفت و آروم گفت: گوشي
 سوم!-

 بم و آروم معین رو شنید. صداي
 سوم زن داداش. خوبین؟-
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 من خوبم معین جان. شما خوبي؟ خوش مي گذره؟-
 ر وفق مراده؟منم خوبم. علي چطوره؟ زندگي ب-

 لبخند زد و گفت: ساغر
 همه چیز عالي و خوبه. شما راضي هستي؟-
 خدا رو شکر این جا هم همه چیز عالیه! فقط دلتنگي واسه دوستان!-

 با حفظ لبخند، انگار معین مي تونه لبخندش رو ببینه گفت: ساغر
 ما هم دلتنگ شماییم. کي برمي گردین؟-
 تابستون.اگه خدا بخواد، -
 ایشاال به سومتي! خوش بگذره!-

 خندید و گفت: معین
 به شما هم. به علیم حسابي سوم برسونید زن داداش!-
 بزرگیتون رو مي رسونم. مرسي که زنگ زدید!-
 وظیفه بود. کاري ندارید؟-
 نه ممنونم. به خدا مي سپارمتون!-

 آروم خداحافظي گفت و قطع کرد. معین
 به چشماي منتظر علي و گفت: زل زد ساغر

 واقعا همین قدر که نوشته بودي آروم و بي سر و صداست؟-
لبخند زد. ذهنش درگیر روزایي بود که هاتا و معین تو سددر و کله ي هم  علي

 مي زدن. مویم گفت:
 بیشتر از اون چیزي که بخواي فکرشو کني!-
 خدا حفظش کنه!-
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 آره واقعا! چي مي گفت؟-
 احوالپرسي کرد! به تو چي مي گفت که اون جوري مي خندیدي؟-
 مي گفت هاتا گفته برگردي ایران دومادت مي کنم!-
 آخي! راستم میگه. همتون داماد شدید، مونده این طفلي!-

 بلند خندید و گفت: علي
 بذار سرش آسوده باشه! دوماد شدن جز بدبختي که چیزي نداره!-
دیدن نگاه عصددبي سدداغر بلندتر خندید. طبق عادت دسددت کشددید بین  از

 ابروهاش و گفت:
حاال اخم نکن خانم! زندگي بدون شما ها صفا نداره که. شمام به جاي اخم، -

برو این کیسه ماردوزي رو در بیار از پات. من بدون اینا کشته مرده اتم، بچمون 
 رو له نکن لطفا!

 علدددددددي!-
 رو گذاشت روي گوشش و همین طور که مي خندید گفت:دستش  علي

 غلط کردم! جیغ نزن!-
 مشتي روونه ي بازوش کرد و گفت: ساغر

 آهان. عذرخواهي کنید!-
 معذرت ماماني که زدي تو بازوم!-

رو برگردوند و ریز خندید. علي راسددت مي گفت. با این شددلوار. واقعا  سدداغر
 معذب بود!
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صددداي قیژ در چشددم باز کرد. علي در تراس رو بسددت و رو به سدداغر که با  با
 چشماي نیم باز نگاهش مي کرد گفت:

 به خانومم بیدار شده؟-
خمیازه اي کشددید و به جاي جواب دادن دوباره چشددماشددو بسددت و  سدداغر

خواست بخوابه که سنگیني دست علي رو روي دستاش حس کرد. خمیازه اي 
 از کرد.کشید و چشماشو ب

 خوابم میاد علي!-
 پیشونیش رو ب*و*سید و گفت: علي

 نخواب خانومم. گوش بده.-
 طور که موهاشو پشت گوشش مي فرستاد، زمزمه کرد: همین

عمه زنگ زد. گفت برم اهواز. مامان بزرگم حالش خوب نیسددت. گفته حتما -
 باید منو ببینه.

 آب دهنش رو قورت داد و گفت: ساغر
 ي بري؟مي خوا-
 آره، باید برم. تو هم برو خونه ي بابات اینا تا برگردم. باشه؟-
 منم میام!-

 همین طور که با انگشتاش بازي مي کرد زمزمه کرد: علي
 نمیشه خانومم. با این شرایطت، راهم که کم نیست!-
 خب با هواپیما مي ریم!-

 پلک زد. آروم گفت: علي



wWw.Roman4u.iR  706 

 

یم تو ُاِور ولي فقط یه بلیط. با کلي بدبختي تونست براي اولین پرواز بلیط گرفتم-
 بلیط گیر بیارم.

 زد به چشماي ساغر. ساغر با بلض گفت: زل
 تا کي مي موني؟-
 من که دلم نمیاد از خانومم دور باشم. زود میام قشنگم!-

 هوفي کرد و گفت: ساغر
 خونه بابا نمیرم. میرم پیش یکي از دوستام!-

 فت:با مویمت گ علي
برو پیش خونه بابات اینا. شدداید قرار شددد بیشددتر بمونم. نمیشدده که خونه ي -

 دوستت باشي! باشه خانومم؟
 با خروش گفت: ساغر

 یعني چي قرار باشه بیشتر بموني؟ علي؟-
با لحن  علي به سددداغر.  باره زل زد  نگاه کوفش رو توي فددددا چرخوند و دو

 محکمي گفت:
 تحمم کن زود برمي گردم!چند روزه، فقط چند روز. -
 ساغر خواست چیزي بگه ادامه داد: تا
دلم برات تنگ میشه. مي دونم شرایطتم طوري نیست که بخوام تنهات بذارم -

 ولي، اون جا یکي چشم به راهمه! متوجهي گلم؟
 فقط سر تکون داد. علي صورتش رو غرق ب*و*سه کرد و گفت: ساغر

 رو جم و جور کنم!حاال بخواب. من برم وسایلمون -
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سعي مي کرد  ساغر شید و درحالي که  شونش ک ستي به موهاي پری ست. د ش ن
 بلدش رو بپوشونه گفت:

 خودم جمع مي کنم.-
ست شد تو نگاه  خوا شت. چند ثانیه اي خیره  شه که علي نگهش دا از جا بلند 

مشکي علي. آروم سرش رو گذاشت روي شونه ها ي پهنش. مویم کمرش رو 
 اد و گفت:نوازش د

 زود برمي گردم. بلض نکن که با دل خون برم!-
 کي میري؟-
 ساعت سه. پنج پروازه. زودتر میرم که بلیط رو اوکي کنم.-
 مراقب خودت هستي؟-
 هستم خانومم. تو مراقب خودت هستي؟-
 آره.-
 مراقب جوجه هم باش. باشه؟-
 باشه!-
 بلض نکن جون علي!-

 تا نفس عمیق کشید. با صدایي که هنوز از بلض نشونه داشت گفت: دو
 علي من دیگه توان حرص و جوش خوردن رو ندارم! مي فهمي؟-
 بله خانوم. مي دونم.-

 انگشتش رو با جدیت به طرف علي گرفت و گفت: ساغر
 قول دادیا!-

 آروم گونه ي ساغر رو گاز گرفت و گفت: علي
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 هستم! قول دادم! سر قولمم-
تاق رفت.  سددداغر به طرف ا ید و  لبخندي زد. نرم گونه ي علي رو ب*و*سدد

سش رو بده  سعي کرد بي توجه از کنارش عبور کنه و حوا شت ولي  سترس دا ا
 به جمع کردن وسایم.

گرفته ي سدداغر تو گوشددش زنگ مي زد. مطمئن بود به محض جدا  صددداي
ا. هاش کشید. ساغر سشدن، بلدش سر باز مي کنه. با کوفگي دستي تو مو

 رو به طرف علي هم داد و گفت:
 واست لباس گذاشتم. لباس زیرم زیاده. زود به زود عوض کن!-

 باشه اي گفت. علي
 داروهاتم مرتب بخور!-
 چشم.-
 گوشیتم شار  داشته باشه. باز خاموش نشه ها!-

 با کوفگي گفت: علي
 چشم!-
 زود بیا!-
 باشه خانومم.-

 آروم ادامه داد" بعد
 ماهرخ کي میاد دنبالت؟-
 ساعت سه!-
 مي مونم تا بري!-
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 با غصه گفت: ساغر
 علي، دلم تنگ میشه!-

 کنارش نشست. ب*و*سه اي روي موهاش نشوند و گفت: علي
 دلت که تنگ شد با این فسقلي حرف بزن! هر چند من زود برمي گردم!-

سید.  بعد ساغر رو ب*و* شکم  شید تا آروم  ساغر رو هم ک ستاي  شد. د بلند 
 بلند شه و هر دو لباس پوشیدن و حاضر شدن.

داشددت نق نق مي کرد و علي با صددبوري مشددلول دلداري دادن بود که  سدداغر
 صداي دینگ دینگ اف اف بلند شد.

 ماهرخه!-
این رو گفت و به طرف اف اف رفت. سدداغر هم شددالش رو مرتب کرد.  علي

ز اتاق بیرون زد. علي سا. به دست جلوي در وایساده بود.. قرآني برداشت و ا
سوخت. با زحمت  شش  صورتیش. تا توي گو شید به تارهاي  باز بلض خط ک

 بعدآب دهنش رو قورت داد. کنار علي رفت. چند ثانیه اي به هم خیره شدن و 
آروم تو ب*غ*ل هم فرو رفتن. یه ب*و*سدده ي کوتاه و بعد بلند شدددن سدداغر 

 ي پا و باال بردن قرآن. روي پنجه
ساغر  علي شماي پر آب  شت. همین طور که به چ شد و از زیر قرآن گذ خم 

خیره بود قرآن رو ب*و*سید. بعد قرآن رو از دستش گرفت. اسکناسي درآورد. 
 دور سر ساغر چرخوند و گذاشت الي قرآن. ساغر هم از زیر قرآن رد شد.

و از روي زمین برداشت. دست ساغر در خونه رو بست و قفم زد. ساکا ر آروم
شون بود. با  شار داد و آروم از پله ها پایین رفتن. ماهرخ منتظر ستاش ف رو تو د
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لبخند بعد از احوال پرسددي، در عقب رو باز کرد و سدددا. سددداغر رو عقب 
 گذاشت.

 به علي اصرار کرد تا فرودگاه برسوندش ولي علي با جدیت گفت: رو
 استراحت کنه! تنها میرم! بهتره ساغر-

 آروم پیشوني ساغر رو ب*و*سید و گفت: بعد
 دیگه سفارش نکنما!-

شک  ساغر ست هر کلمه اي که بگه باعي ریزش ا سر تکون داد! مي دون فقط 
 هاش میشه!

 رو به ماهرخ گفت: علي
 باعي زحمت شمام شدم!-
 نه بابا! این چه حرفیه علي جان؟-

 مردونه گفت: علي
 خدا، بعدم شما! خیلي مراقبشون باشید! سپردمشون دست-
 چشم. شما هم مراقب خودت باش!-

ست. علي دوباره نگاش کرد.  علي ش صندلي ن ساغر روي  در جلو رو باز کرد. 
بار اول نبود که از هم جدا مي شدددن، ولي بار اول بود که تا این حد احسدداس 

ست از دو تا از عزیزا شت! بار اول بود که مي خوا ش، براي یه مدت دلتنگي دا
 جدا شه!
 ساغر رو بست و گفت: کمربند

 گریه نکنیا قربونت برم. باشه ساغرم؟-
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 بدون نگاه کردن به صورتش سر تکون داد. ساغر
 نگام نمي کني؟ قهري ساغر؟-
نشددونه ي نه سددر تکون داد. علي درکش کرد. مي دونسددت حرف زدن براش  به

یش رو ب*و*سدید. در ماشدین رو سدخته! شدالش رو مرتب کرد و آروم پیشدون
بست و ماهرخ سوار شد! بوقي زد و راه افتاد. تا محو شدنشون از کوچه، وایساد 
و نگاه کرد. بعد آهي کشید. ساکش رو از روي زمین برداشت و به طرف آ انش 

 سر خیابون رفت.
 چند روز رو مي خواست چطوري بگذرونه؟ این

در رنگ و رو رفته ي خونه ي  رو دسدددت به دسدددت کرد و زل زد به سددداکش
مادربزر ! پلکاش سددنگین بودن. خسددته بود و به شدددت خواب آلود. چند تا 

 خمیازه کشید و براي ساغر نوشت:
 «من رسیدم جوجویي.  »

 به طرف در رفت. بوفاصله پیام ساغر به دستش رسید. بعد
 «زود بیا!  »

برگشددتن بود. حتي با وجود ! نرسددیده مي گفت بیا! خودش هم مشددتاق خندید
ستگي و خواب آلودگي، مطمئن بود به محض این که مادربزر  حرفاش رو  خ

 بزنه برمي گرده تهران!
 زد. بوفاصله در باز شد و عمه بیرون اومد. در
 الهي دورت بگردم عمه!-
 آغوش عمه پناه برد. به
 الغر شدي پسرم.-
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 گفت:ي مهربونش رو توي ب*غ*ل فشار داد و  عمه
 روزگاره دیگه!-

 روي صورت عمه چرخ زد. با کلي غم گفت: اشک
 بیا. بیا که مادر منتظرته! چه خوب که چشم انتظار نذاشتیش قربونت برم!-

 آروم زمزمه کرد: بعد
 هم صورتت مثم باباته، هم اخوقت! دورت بگردم الهي!-

ازش نبود. چنگ کشددید روي قلبش. پدر! یه پدر شددجان، که هیچ اثري  غم
 پدري که مردونه جنگیده بود و امروز، علي با افتخار مي گفت که پدرش کیه!

 دستش رو گرفت و به طرف ساختمان برد. آروم زمزمه کرد: عمه
مدت هاسددت مي خواد ببیندت ولي اون عادل از خدا بي خبر نمي ذاشددت! -

 اآلنم بعد از سکته اي که کرد ...
 کشید. آهي

 دین بمونه گردنش! بیا تو عمه. بیا قربون قد و باالت برم! مي ترسه بره و-
مات و مبهوت دنبال عمه روون شددد. عادل؟ عادل چي رو مي خواسددت  علي

 مخفي کنه؟ مادربزر  چه دیني به گردن داشت؟
اتاق شددد. صددورت رنگ پریده و الغر مادر بزر ، پر چین و چرو. تر از  وارد

 همیشه بود.
 علي.-

 د تو چشماش.حلقه ز اشک
 الهي دورت بگردم. شبیه بابات شدي چقدر! خدایا حفظش کن!-
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رو باز کرد. علي با آرامش، بدن الغر و فرتوت پیرزن رو تو ب*غ*ل  دسددتاش
 گرفت و روي موهاي حنا کردش ب*و*سه اي نشوند.

 سرشونه هاي علي رو ب*و*سید و گفت: مادربزر 
شي! آرزوم- شبیه می شتر بهش  ي این بود تو خواب ببینمش، تو بیدار هر روز بی

 اومده سراغم! علي مادر، فدات بشم الهي!
 دستاي چروکیده و نحیا مادربزرگش رو ب*و*سید وگفت: علي

 گریه نکنید تو رو خدا. خوب نیست واستون!-
 خوشحالم که اومدي. خوشحالم که مدیون نمي مونم.-

 آروم گفت: بعد
 خواستم بهم اجازه بده دین تو رو ادا کنم. بعد برم!از خدا فرصت خواستم. -

 مویم گفت: علي
 این حرفا چیه مادرجون؟ دین چرا؟-

 بزر  با صدایي که به شدت ضعیا بود گفت: مادر
من اصرار کردم مادر خدا بیامرزت بشه زن عموت. من نذاشتم اسم علي رو -

فکر مي کردم اون نامرد وارد شناسنامه ي تو کنن. نمي خواستم ضربه بخوري. 
شدم  شت. من باعي  شه دادا برات پدري مي کنه! اون عادل خیر ندیده هم می

 که تو این همه سال هیچي از بنیاد شهید نگیري.
 دهنش رو قورت داد و گفت: آب

بنیاد هر ماه یه مبلغ رو که باید به من و تو مي داد،به حسددداب من واریز مي -
 کرد.
 کشید. آهي
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ضربه بخوري. خودم به خدا - ستم تو  سته ي مال دنیا نبودم. فقط نمي خوا دلب
ستم تو هم ... اون پول رو  ستم درد بدیه. نخوا شده بودم. مي دون بي پدر بزر  
دست نزدم. ذره اي ازش رو برداشت نکردم. تو این بیست و هفت هشت سال، 

سر در نمیارم ولي  امبلغ خوبي شده. سودم اومده روش و ... من که از این چیز
ها بخوان سددرش دعوا کنن، حق رو  که ورثه  بم از این  بم از مرگم، ق گفتم ق
برسددونم به حق دار! تمامش مال توئه. نوش جونت. بذار هر کي هر چي مي 
خواد بگه، بگه. مادرت بهم گفته بود که محتاج این پولي. همون موقع ها که 

م و باباش نذاشتن. خدا از سر لدزن گرفتي خواستم به دستت برسونم، ولي عا
بگذره ننه. زیر گوشددم خوندن که نه. باید آخر عمري یه پولي براي امرار معاش 
شي منو  شنه موندن و ... مي بخ سر. از ترس گ شم. پیریه و هزار درد  شته با دا

 ننه؟
با دهن باز فقط به صددورت مادربزرگش نگاه کرد. قلبش تند تند مي زد.  علي

برخوردا رو مي فهمید. عادل یهویي این قدر عوض شد. عمو تازه داشت علت 
 سرد و یخي!

افتاد به بدنش. این همه سددال پول داشددت و این قدر بدبختي کشددیده بود؟  لرز
 خودش به در.، ساغر!

 بزر  دفترچه و قباله اي رو بیرون کشید و گفت: مادر
ک گفتم ببرتم بانالهي خیر از عمر ببینه مجید آقا )شددوهر عمه(. دیروز بهش -

سابت. من پام لب گوره. مي دونم در حق تو بد  و تمام پول رو انتقال دادم به ح
 کردم. بگذر از سرم!
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 رو تو دستاي علي گذاشت و ادامه داد: دفترچه
بابات، قبم از انقوب، تو تیرون یه زمیني خریده بود. نذاشددتم کسددي بفهمه. -

زمینه خیلي مي ارزه. گذاشددتم تو نمي خواسددتم مدعي شددن. مجید آقا میگه 
بزر  شددي و بتوني از حقت دفان کني، بعد روش کنم. زمین به اسددم منه. اینو 

 هم زدم به اسم تو. تمامش نوش جونت. بفروش و بزن به زخماي زندگیت!
شکیدش  علي شید به لباي خ صورت مادربزر  رو نظاره کرد. زبون ک با گنگي 

 و گفت:
 مطمئنید مال منه؟-
 ره مادر. ببخش که زودتر ندادم بهت!آ-

خدایا » علي برق زد. دسددتاي مادربزر  رو ب*و*سددید و توي دل گفت:  نگاه
 «شکرت! 

گذاشت رو زانو هاي مادربزرگش. کینه اي به دل نداشت. کینه دال رو کبود  سر
 مي کرد.

شفاعتم رو بکنه.- شه و  ضي با سون بمیرم علي! دعا کن بابات ازم را  دعا کن آ
 دعا کن محتاج اوالد نشم. دعا کن ننه!

فقط آه کشددید. از ته دل دعا کرد براي عاقبت بخیري همه، مخصددوصددا  علي
 مادربزر .

از قبر مادربزر  گرفت. قبري که پر بود از گوي پرپر. نگاهش رو دوخت  نگاه
 به قبر مادر مهربونش. سعي کرد پس بزنه نگاهاي پر غدب اطرافیان رو!

 ربزر  رو دوباره تو ذهنش چرخ خوردن.ماد حرفاي
 تو منو بذار تو قبر علي! بذار فکر کنم بابات تا آخرین لحظه باهام بوده.-
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بست. اشک آروم آروم روي گونه هاش چکیدن. هواي سرد مجراي  چشماشو
تنفسددیش رو سددوزوند. خورشددید کم کم مي رفت پشددت کوه. آسددمون قرمز 

 غروب.
 ه.دعا کن بابات شفاعتم کن-

عمیق تر شد. چقدر دوست داشت مي تونست کنار قبر پدرش بشینه  بلدش
شونه اي از خودش رو  ساعت ها باهاش حرف بزنه. کجا بود این پدر؟ چرا ن و 

 هم از پسرش دریغ کرده بود؟
 روي شونه اش نشست. برگشت. هاتا بود. با ته ریش و پیراهن مشکي. دستي

 جا بموني. بریم علي. خوب نیست دم غروب این-
 با زحمت آب دهنش رو قورت داد. به زحمت نگاه از قبرا گرفت و گفت: علي

 مي خوام برم جایي.-
 کجا؟-

 گفت: ریز
 لب اروند. شاید اون بدونه بابام کجاست!-

 با حیرت گفت: هاتا
 مي خواي بري آبادان؟ بي خیال علي. دیر وقته!-
 مي رم هاتا. هیچي نگو!-

 فوت کرد و گفت: نفسش رو هاتا
 پس با هم مي ریم. تنهات نمي ذارم!-

**** 
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صبح، لرز مي انداخت به بدن. هاتا  دمدماي سرد دمدماي  صبح بود. هواي 
ست. با آرنجش  ش سته بود ن ش ساحم ن شد و کنار علي که لب  شین پیاده  از ما

 ضربه اي به پهلوي علي زد و گفت:
 در چه حالي؟-
 طعمه ي کوسه ها شده؟به نظرت، بابام -

 هوفي کرد. فکر کردن بهشم وحشتنا. بود. آروم گفت: هاتا
سمش رو نمي - شو به خدا فروخت. ج سم چه قابم داره علي؟ بابات روح ج

 خواست دیگه!
 نالید: علي

سهم من از پدرم؟ - شونه اي، ردي. هیچي؟ هیچي؟ اینه  من چي؟ یه اثري، ن
 همین؟

 افتخار میگي پدرت کیه. مي فهمي علي؟سهم تو اینه که با -
سنگ قبر ازش تو گلزار بود. این رود ... کاش به - ست حداقم یه  دلم مي خوا

 حرف مي اومد و مي گفت کجا بردتش.
 تند روي صورتش غلت مي زد. اشک

دوسددت نداشددت بچش رو ببینه؟ من دارم بال بال میزنم بچمون به دنیا بیاد، -
 شت ببینه من چه شکلیم؟ این قدر مشتاق رفتن بود؟اونوقت بابام شوقي ندا

 چند ثانیه اي سکوت کرد و گفت: هاتا
ستي انتظار به دنیا - شاید تو اآلن نمي تون اگه بابات و امثال بابات نرفته بودن، 

 اومدن بچت رو بکشي. اونا از خودگذشتگي کردن که ...
 مزاحم؟ آره؟که به امثال من بگن بچه شهید؟ بگن حق خور؟ بگن -
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خار بگو فرزند - با افت گه! تو  بذار هر کي هر چي دلش مي خواد ب یال.  بي خ
شددهیدي! اونم چه فرزندي! فرزندي که یه ذره سددهمیه و امکانات نداشددته! 

 هددددوم؟
 نفسش رو فوت کرد. نگاهش رو از اروند گرفت. آروم گفت: علي

 برگردم!یه هفته ست اینجام. ساغر چشم انتظاره. مي خوام -
 فقط سکوت کرد. هاتا

دونست علي آروم نشده. فقط امیدوار بود حدور ساغر بتونه آرومش کنه.  مي
 هیشکي نمي تونست بفهمه تو دل این مرد چه خبره!

 خبر برگشت. بي
براي دیداراي دزدکي تنگ شددده بود. براي اسددترس و کوبش قلب. براي  دلش

و کنترل مي کردن. کلید رو توي لحظه هایي که باید صددداي خنده هاشددون ر
دسددتش چرخوند. نگاهش بین قفم و کلید در نوسددان بود. درسددت بود که بي 

 اجازه وارد شه؟
به صددفحه ي موبایم انداخت. دو بود. مطمئنا سدداغر خواب بود! مي  نگاهي

تونسددت برگرده خونه و به سدداغر اس ام اس بده که برگشددته اما، طاقت چند 
ضافه تر رو ند سم اللهي گفت و کلید رو توي قفم چرخوند. ساعت ا شت. ب ا

 در با صداي قیژ خفیفي باز شد.
رو به لبش کشید. باید به ساغر مي گفت تا در ورودي رو براش باز کنه.  زبونش

چند قدم جلو رفت. نوري که از پنجره ها رد مي شدددد، تا حدودي حیاط رو 
 پشت در ورودي رسوند.روشن مي کرد. بیدار بودن. با احتیاط خودش رو به 
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 فرامرز رو مي شنید. صداي
ست! نکن اینکارو - ستش به هیچي بند نی ساله دیگه هم کار کنه د سره ده  این پ

 با خودت ساغر!
 گرفته ي ساغر تو گوشش نشست. صداي

سش دارم! چرا به خاطر دل خودت مي خواي - شوهر منه بابا! من دو سره  این پ
 رو دل من پا بذاري؟

 عصبي گفت: فرامرز
گشدنگي نخوردي تا عاشدقي از سدرت بیفته! احمق! دلت رو به چي این یارو -

 خوش کردي؟ این که تو نیروي انتظامي و دادگاهم پرونده داره!
بلند شد. به طرف اتاقش دوید. دل علي ریخت. خواست بگه ندو، ولي  ساغر

 ساغر از دیدش خارج شد. گوشي موبایلش رو درآورد.
 دي فاصله گرفت و به ساغر زنگ زد. با تاخیر جواب داد:در ورو از
 جونم؟-
 سوم خانومم! خوبي؟-
 سوم. من خوبم. تو چطوري؟-
 صدات گرفته س!-

 خندید و گفت: ساغر
 خواب بودم! ساعت رو دیدي؟-

نفسددش رو فوت کرد. سدداغر داشددت دروغ مي گفت تا دل علي رو آروم  علي
 کنه؟

 جوجه خوبه؟-
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 باباشه! دلتنگ-
 ساغرم؟-
 جانم؟-

 رو آروم گزید و گفت: لبش
 فردا صبح مي رسم خونه.-
 جدا علي؟-

 آروم گفت: علي
 بله خانومم.-
 پس من فردا صبح میام!-
 گوش کن ساغر.-
 بگو.-
 نیا!-

 داد زد: تقریبا
 چي؟-

 با مویمت گفت: علي
 دست پر میام سراغت! بمون، یه چند روز. فقط چند روز تحمم کن! بعد با-

تحلیم رفته ي ساغر رو شنید. به در خروجي رسیده بود. بازش کرد. باز  ساغر
 صداي قیژ بلند شد.

 طوري شده علي؟-
 نه خانومم. هیچي نشده!-
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 آروم ادامه داد: بعد
نه! اصددو همونم نمي خوایم! - نه  یا،  باشددده!  یه  بات بگو تو فکر جهیز با به 

 نا رو مي خریم.خودمون مي ریم بهتری
 علي؟-
 جانم؟ دوس داري تو کدوم قسمت خونه بخریم؟-

 با بلض خندید. ساغر
 علي! دیوونه شدي؟-
نه عزیز دلم. دیوونه چیه؟ یه خونه ي نقلي و قشددنگ. حداقم دو خوابه! یکي -

 براي من و تو، یکیم واسه جوجه.
 علي، خواب نما شدي؟-
 جاي جواب گفت: به
که همشددون لوکس ترین خو- کاري مي کنم  نه رو برات درسدددت مي کنم. 

 انگشت به دهن بمونن!
 سریع گفت: بعد

 بعدشم میرم دنبال کاراي رزرو باغ! شام عروسي ندادیم بهشون!-
 بلند خندید. آروم خیابون رو پایین رفت و گفت: بلند

تو فقط غصدده نخور. تو گریه نکن. تموم شددد همه ي بدبختیامون. نمي ذارم -
آرزو تو دلت بمونه! فکر کن. بچمون هم تو مراسم عروسي هست! چي بهتر از 

 این؟ هان؟
 مامان بزرگت چي ...-
 اون با خوشحالي ما خوشحال میشه! تو غصه ي اونو نخور!-
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 مکثي کرد و گفت: ساغر
 خرج داره همه ي اینا!-
 اري!رینا رو دخرج مي کنم! کم دنیا رو مي ریزم به پات خانومم. تو لیاقت بهت-

 آروم گفت: ساغر
 من باورت دارم. بیشتر از چیزي که فکرشو بکني! فقط ...-
 فقط چي؟-
 وسیله ها رو خودم بخرم. مي خوام پسند خودم باشه!-
باشه عروسک. وسایم بچه رو بعد از عروسي مي خریم که ملت نفهمن زنم -

 و بچم همراه هم اومدن خونه ي بخت!
 بلند خندیدن. ساغر گفت: هردوشون

 پولش رو ...-
صه ي این لعنتي رو نخور! داریم! این قدر داریم که دهن همه ي - ساغر هي غ

 کسایي که با حرفاشون آزارمون دادن رو ببندیم. تو فقط به من اعتماد کن!
 منم میام خونه ببینم!-
 اوه نه دیگه! این مردونه ست! بذار به عهده ي من!-
 ال نباشه زیاد!باال با-

 اخمي کرد و گفت: علي
 پول داریم! مي خوایم باال خونه بخریم. به کسي چه مربوط!-

 غش غش خندید. ساغر
 اوکي! راستم میگي ولي، زیاد تو چشم نباشه دیگه! چشم مي خوریم!-
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 این حرفا رو بي خیال!-
 ثانیه سکوت شد و بعد ساغر گفت: چند

 علي شکمم معلوم میشه!-
 بوفاصله گفت: ليع
که - باس مي خریم  یه ل مه!  با! ریزه میزه س هنوز. کي مي خواد بفه با نه 

 مشخص نباشه!
 همین طور که مي خندید گفت: ساغر

شت! این قدر - صورتي بود گوي رنگي رنگي دا شتم،  بچه که بودم یه مایو دا
 دوسش داشتم که مي گفتم اینو تو عروسیم مي پوشم!

 خندید و گفت: علي
 بعد فکر نمي کردي بزر  میشي اون اندازت نیست؟-
 نه! فکر مي کردم همیشه ریزه مي مونم!-
 تو هنوزم ریزه میزه اي جوجو!-
 علي؟-
 جانم؟-
 اینا همش رویا پردازي بود اآلن؟-

 بلند خندید. علي
 گفت: بعد

 برو بخواب شیطون. از فردا کلي کار مي ریزه روي سرمون!-
 پوفي کرد و گفت: ساغر

 کي میرسي خونه؟-
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 نگاهي به اطراف کرد. علي
 گفت: آروم

 ده مین دیگه تو خونه ام!-
 واقعا؟-
برو بخواب خانومم. برو بخواب که چند روزي بکوب کار داریم! دوسدددت -

 دارم!
 نیام خونه؟-
به نه! برو دنبال لباس و وسدددایم خونه. هر چقدر پول الزم داري بگو - بریزم 

 حسابت. فقط خودتو خسته نکن. باشه؟
 باشه! واي علي! خیلي خوشحالم! خیلي!-
 منم. بخواب دیگه. دوست دارم!-
 منم.-

رو قطع کرد و توي جیبش انداخت. در اولین فرصدددت باید زمین رو مي  تلفن
سمون و  سرش رو گرفت رو به آ شت!  فروخت. یه زمین که خدا تومن قیمت دا

 گفت:
 خدایا! شکر! شکر-
نگاه به ماشددین گم زدش انداخت. کي باور مي کرد بتونه سددوار یه همچین  یه

 ماشیني بشه؟
 گفت: آروم
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خیلي خداي خوبي هسددتي! به بدي ما بنده ها نگاه نمي کني! مرسددي خدا -
 جونم!

 دوباره خیره شد به ماشین. فیلم بردار تند تند حرف مي زد. بعد
دسته گم رو بگیرید. لبخند بزنید. یکم خوش و بش و برید سمت فروشنده، -

 بعد بیاید سوار ماشین شید!
سددر تکون داد و تک تک دسددتوراي فیلم بردار رو انجام داد. فیلم بردار  علي

دنبال سرش مي اومد. هر کي از کنار ماشین رد میشد بوق مي زد و چیزي مي 
 گفت و لبخند رو مهمون لباي علي مي کرد.

شرده دنبال کاراي  رفت فکرش صورت ف سمت این دو هفته! دو هفته اي که به 
 خرید خونه و چیدن وسایم بود. ماشین و رزرو باغ!

مات فرامرز، وقتي از نحوه ي بدست آوردن پول با خبر شده بود، شادي  لبخند
 چشماي ساغر، قیافه ي آویزون اشکان ...

مرتبم تکرار مي کرد که  براي خرید جهیزیه سددنگ تموم گذاشددته بود. فرامرز
 تمام سخت گیریاي من به خاطر خودتون بود!

شیرین تو دلش  همه سترس  شده بودن. یه ا چیز فراهم بود. مهمونا هم دعوت 
 مي پیچید.

ساغر، تو خونه ایجاد کرده بودن و  یاد شب قبم افتاد. آخرین تلیرات رو با نظر 
رو ون بده و ساغر با شیطنت ابدر نهایت علي التماس کرده بود تا لباسش رو نش

 باال انداخته بود که نمیشه! یهویي باید ببیني سورپرایز شي!
 علي منتظر دیدن سورپرایز امشب ساغر بود! و
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آرایشدگاه که رسدید، قلبش تندتر زد. لبخند از روي صدورتش پا. نمي  جلوي
رش س شد. فکر دیدن ساغر با یه لباس که فقط تعریفش رو شنیده بود، هوش از

 مي پروند.
بردار توضددیحات الزم رو داد و دنبال علي رفت. علي دسددته گم رو توي  فیلم

دسددتش جا به جا کرد و زنگ در رو زد. دسددتاش عجیب سددرد بودن. یه نگاه به 
شت کراوات نزنه!  صرار دا ساغر ا شلوار نو. مدادي رنگش انداخت.  کت و 

 مي خواست یه جورایي دل پدر زن رو بدست بیاره!
سر بلند کرد، از دیدن  وارد شار داد و وقتي  شو روي هم ف شما شد. چ سالن 

عروسددک رو به روش چند ثانیه فراموش کرد نفس بکشدده! سدداغر با اون لباس 
 سفید و آرایش، قشنگ تر از همیشه تو نظرش جلوه کرد.

 شیطونش رو شنید: صداي
 نفس بکش بابایي!-

دسته گم رو به دستش داد. ساغر خندید. پیشوني ساغر رو ب*و*سید و  علي
شت.  شید و توي جیب علي گذا سته گم بیرون ک سرخ از د با مویمت، یه گم 
علي با یه لبخند واضح، شنم رو روي دوش ساغر انداخت و دستاي گرم ساغر 

 رو توي دستاي سردش گرفت و مثم همیشه، تو گرماي وجودش حم شد!
شحال صو خو ست. ا سم جدا شت مرداي دیگه  بود از این که مرا طاقت ندا

ساغر رو با اون سر و شکم ببینن! هاتا و سجاد یه ریز چرت و پرت مي گفتن 
و روي پا بند نبودن. اشکان دمغ یه گوشه نشسته بود و با نگاهاي عصبیش علي 

 رو م*س*تفیذ مي کرد.
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با افتخار علي رو به دوسددتان و آشددناها معرفي مي کرد و لبخندهاي  فرامرز
رو از علي دریغ نداشددت. علي هم با لبخند جواب مي داد ولي هنوز پدرانش 

شه علي بد جلو رفته  شون مي دید! هر چي با الیه هایي از کدروت رو بین خود
 بود! بد!

 هزارمین بار به خاطر اشتباهش توبه کرد و از خدا طلب بخشش. براي
خند جدي، مدعوین خوش آمد مي گفت که عماد هم از راه رسددید. با یه لب به

 دست علي رو فشرد و گفت:
 ایشاال به سومتي!-

 خندید و گفت: علي
 نوبت شما!-

 در ظاهر لبخند زد ولي ته دل ... عماد
 تقریبا تموم بود. مهموني

خسددته از رفت و آمد بین زنونه و مردونه و خسددته تر از دسددتورا و خرده  علي
 ساغر انداخت و گفت:فرمایشاي فیلم بردار و عکاس، شنم رو روي دوش 

 خوش گذشت بهت خانومم؟-
خندید و سددر تکون داد. علي ب*و*سدده اي روي صددورتش کاشددت و  سدداغر

 دستش رو فشرد! عطیه به سمتشون اومد و گفت:
 شنم کردي سرش چرا؟! شما که هنوز با هم نر*ق*صیدید!-

 لبخند آرومي زد و گفت: علي
 نیستم که!جون من بي خیال! من ر*ق*صیدن بلد -
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دستاشو تو هوا تکون داد. فیلم بردار رو صدا کرد و شنم رو از سر ساغر  عطیه
 برداشت و مجبورشون کرد تا بر*ق*صن!

نرم و قشددنگ مي ر*ق*صددید. علي جلوش وایسدداد و فقط دسددت زد و  سدداغر
 حرص خورد.

 «اگه ساغر با این لباس بلند بخوره زمین چه خاکي تو سرم بریزم؟  »
وم شدن آهنگ و ر*ق*صیدن ساغر که مساوي بود با راحت نفس کشیدن تم با

علي، عطیه رضایت داد براي دور دور و به قول خودش بوق بوق، علي شنم رو 
 روي سر ساغر بندازه!

خان، دستاشون رو توي دست هم گذاشت و زیر لب دعایي زمزمه کرد  فرامرز
 و در نهایت زیر گوش علي گفت:

 ز بیشتر از قبم همدیگه رو دوست داشته باشید.امیدوارم هر رو-
 ساغر رو ب*و*سید و گفت: پیشوني

 ایشاال خوشبخت شید!-
و سددجاد و سددوله، عطیه و ماهرخ و عماد، نفراي بعدي بودن که براي  هاتا

آرزوي خوشددبختي جلو اومدن و نزدیکاي چهار صددبح بود که خونه رو خلوت 
 کردن.
 دستش رو به سمت کمرش برد و نالید: سریع روي مبم نشست و ساغر

 آي خدا خسته شدم!-
جلوي پاش زانو زد. کفشدداي پاشددنه بلند رو از پاي سدداغر در آورد. همین  علي

 طور که انگشتاشو ماسا  مي داد گفت:
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 بمیرم برات. از صبح خیلي اذیت شدي!-
 خندید و گفت: ساغر

 عروس شدن این حرفا رو هم داره!-
 با شوق نگاهي به دور و بر انداخت و گفت: بعد

 واي! باورم نمیشه ما هم خونه دار شدیم!-
 کنارش نشست. گردنش رو ب*و*سید و گفت: علي

 تموم شد بدبختیا! فقط دعا کنیم خدا از سر تقصیراتمونم بگذره!-
 چشماشو ریز کرد و سرش رو به طرف سقا گرفت و گفت: ساغر

کردیم. حماقت بود. ببخش ما رو، باشددده؟ خدا؟ خدا؟ خدا جون؟ بچگي -
 میشه ببخشي؟ خودمون سه تایي نوکرتیم!ببخش خواهشا!

شت و  علي سینه ي علي گذا سرش رو روي  ساغر با آرامش  بلند بلند خندید. 
 گفت:

 خیلي دوست دارم.-
 پیشونیش رو ب*و*سید و گفت: علي

 منم عسلم.-
 خوابم میاد!-

 غر غر کرد. علي
بیجا فرمودین! بذار اول یه چیزي بیارم بخوري. شددام که درسددت نخوردي. -

 بعدشم ...
 حواله ي ساغر کرد! چشمکي

 ناسومتي شب عروسیمونه ها!-
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 بلند بلند خندید و گفت: ساغر
 اآلن یعني تو باید ناز بکشي من سرخ و سفید شم هي؟-

 هم خندید و گفت: علي
 همچین بفهمي نفهمي!-

 د. همین طور که به طرف اتاق خواب مشترکشون مي رفت گفت:ش بلند
 واي خا. تو گورم! من مي ترسم علي!-

شپزخونه بردش.  علي به طرفش رفت. خندون از زمین بلندش کرد و به طرف آ
ماهرخ تو  که  غذایي  فاي  به خوردش داد و یکي از ظر قال  یه لیوان آب پرت
شن رو  شته با صه ي غذا پختن ندا شته بود تا حداقم چند روزي غ یخچال گذا

 بیرون کشید.
 بود. ذره ذره اش رو به خورد ساغر داد. کوکو
 با گفتن: ساغر

 سیر شدم علي!-
علي رو که با آخرین لقمه تو هوا مونده بود گرفت. به طرف دهنش برد و  دست
 گفت:

 این دیگه مال تو!-
لقمه رو بلعید و دسددت سدداغر و ب*و*سددید. سدداغر هم دسددت علي رو  علي

 ب*و*سید و گفت:
 مرسي از همه چیز!-

 گفت: دستاش رو دو طرف صورت ساغر گذاشت و آروم علي
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 مرسي از تو، بابت حدورت!-
 موقع صداي زنگ تلفن بلند شد! همون

که براي  علي بم از این  نداختن و ق به صددورت هم ا گاه متعجبي  و سددداغر ن
برداشددتن تلفن اقدامي بکنن، رفت روي پیلام گیر و چند ثانیه بعد صدددداي 

 معین، تو گوششون نشست!
ون رو برام فرسددتاد و منم زوج خوشددبخت سددوم! هاتا همین اآلن شددمارت-

تماس گرفتم! ببخشید بد موقع ست! خیلي خیلي دوست داشتم تو مراسمتون 
شه ي بچتون! زندگیتون آروم و پر از  شی شب  شاال  شد! ای سمت ن شم ولي ق با

 شادي! بازم شرمنده که بد موقع زنگ زدم!
 بلند خندید! ساغر هم همراهیش کرد. علي

 این معینم دیوونه بودا!-
 همین طور که مي خندید گفت: اغرس
 دهن هاتفم چقدر قرصه! همه فهمیدن که ما ني ني داریم!-

 چند ثانیه اي خیره شد تو چشماي ساغر و آروم خوند: علي
 تو را همیشه به دقت نگاه کرد باید

 نه سرسري، سر فرصت نگاه کرد یعني
 بگو که حدرت خالق خودش تو را بانو

 که آفرید چه مدت نگاه کرد وقتي
 دو مخدرند که بیچاره مي کنند هر

 به چشم هات به ندرت نگاه کرد باید
 کس نظاره کرد تو را دلسپرده شد هر
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 نمي کند به چه نیت نگاه کرد فرقي
 اگر براي تقرب به ذات حق عارف

 اگر براي مومت نگاه کرد زاهد
 بي گمان مقدسي و کور مي شود تو

 تو را به قصد خیانت نگاه کرد کس هر
از چشددمک سددتاره ها درخشددید، قلب علي از برق نگاه سدداغر. چند  آسددمون

لحظه بعد، پنجه هایي بودن که تو هم قفم شدددن و نگاهایي که تو آغوش هم 
 غرق و لب هایي که آروم زمزمه مي کردن.

 روزها،
 پایاني پاییز است روزهاي

 لحظه ها و
 بر  ها، در کوچه هاي دلدادگي هاي ر*ق*ص لحظه

 که صداي خش خش بر  ها هنگامي
 پاي عاشقان زیر

 را مهمان گونه هاي معشوقه هاي تنها مي کرد اشک
 جا این

 ال به الي حریري به رنگ آبان خاطراتي،
 گرفتند و مرور شدند جان
 مهر
 آبان
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 آذر
 و رد پاي گذشت

 قرمز، نارنجي بر  ها زرد،
 زندگي علي و ساغر بر

 همیشه ماندگار شد! براي
**** 
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