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 خالصه :

 

 زا بگیره رنگی نوجوونیش و جوونی میشه باعث بچگیش تو تلخ اتفاق یه که متموله نسبت به ایخانواده ارشد پسرِ رایمون

 و خانواده سمت از دیدن ترحم به میشه محکوم کنه؛ فرق اطرافیانش تموم با دنیاش میشه باعث تاریکی، و تنهایی جنس

 .جامعه

 ترحم جنس از محبتش که کنهمی زندگی مردی کنارِ و گیرهمی فاصله اجبار به خانواده از. سیاهی تو میشه خالصه روزششبانه

 به که زمانی درست اما بایسته؛ خودش پای رو و بربیاد خودش پس از چطور داره که بزرگی مشکل وجود با گیرهمی یاد نیست،

 .بیفته دیدن و تالطم به قلبش میشه باعث ناب عشقی ظهور کنه،نمی توجهی بهبودی و جراحی جهت بقیه اصرار
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 برخورد صورت این غیر در ندارد، را رمان این انتشار حق دانلود نگاه سایت از غیر به سایتی هیچ: توجه

 .شد خواهد قانونی

  

 عالم دو هر سلطان نام به

 اول گام

 هک اینه دونممی که چیزی تنها فقط. چطوریه رومهروبه که ایمنظره دونمنمی اما م؛ایستاده پنجره پشت

 از سرم میدم، ماساژش کمی و مشقیقه روی ذارممی رو دستم. من نگاه غلیظِ سیاهیِ جز به داره رنگی

 لعنتی، فکرِ همه این از مخسته. ندارم خواب میشه عوض که جام انفجاره، حال در گذشته شب خوابیبی

 یهایقدم صدای. بدم دلداری الکی رو خودم باید بازم کنم؛ زندگی درد این با همیشه برای باید کهاین از

 باز با و کشهنمی طول زیاد انتظارم کشم،می داخل به رو کسی ورود انتظار و شنوممی اتاق بیرون از رو

 :شنوممی رو راحیل صدای اتاقم در شدن

 .صبحانه بیا داداش-

 ونچ بدم؛ لباس تغییر نیست احتیاج. گیرممی فاصله پنجره از و کنممی سکوت جوابش در معمول طبق

 خارج اتاق از آروم و کنممی متمرکز رو ذهنم. مشکیه رنگ اونم کنه،می کامل منو که رنگه یه همیشه
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 نُه، هشت، هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو، یک،: »شمارممی رو هامقدم. هاستپله جلوتر قدم ده شم،می

 .« ده

 مادر خواب اتاق چپ به قدم نوزده درست میام، پایین پله چهارتا از آرومی به و گیرممی نرده به رو دستم

.« چهارده پونزده،: »شمردن به کنممی شروع هم باز. آشپزخونه جلوتر قدم پونزده و داره قرار پدرم و

 و کشمشمی بیرون کنه،می لمس رو صندلی دستم دارمبرمی که قدم پنج کنه،می لمس رو در دستم

 .شینممی

 .دستته کنارِ گرفتم، لقمه برات داداش: راحیل

 به تونمنمی اما کار؛این از منتفرم کنم،می مشت رو دستم و میدم فشار هم روی رو هامدندون حرص از

 با و دارمبرمی رو دستم کنار هایلقمه از یکی نشه ناراحت که این برای و بگم چیزی کوچولوم خواهر

 ازش خبری میدم ترجیح که این با و نیست خونه مادرم معلومه نمیاد، اطرافم از صدایی. جوممی حرص

 :بگیرم رو خودم جلوی تونمنمی باز اما نگیرم؛

 راحیل؟ کجاست مامان -

 :شنیدم کناریم صندلی از رو راحیل صدای

 .خرید رفته -

 :کرد دستیپیش خودش بگیرم رو پدرم سراغ کهاین از قبل

 .عمو شرکت رفته هم بابا -
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 دونمنمی. باشم مسلط اعصابم به تونممی ترراحت طوریاین کنممی حس موهام، داخل کشممی رو دستم

 صرف رو زندگیش تمومِ که مردی نیستم، خوشحال کنهمی کار عموم پیش پدرم که این از اصالً ولی چرا؛

 .نداره ایحسابی و درست اعتقادات و کنهمی گذرونیخوش و عیاشی

 دیگه؟ هستی داریم، مهمون امشب داداش، راستی -

 و پدر به احترام از وقتی گوشمه؛ تو شهمه آقاجون حرف. مجبورم بازم نخوام هم اگر. دادم تکون رو سرم

 .بگیرم نادیده رو هااون تونمنمی من و میگه مادر

 کیه؟ مهمونمون بدونی خواینمی-

 :میگم کلمه یه و کنممی فوت محکم رو نفسم. گرفت دهن به زبون دقیقه دو بچه این اگه خدا، ای

 !نه-

 .فهمیدم خوبی به رو علتش من تنها و شد زدههیجان صداش

 .میان هاشبچه و خانمش با. پیشش رفتی که متخصصه همون شمس، دکتر بابا دوست-

 :گفتم کنم ردش برم و دور از که این خاطرِ واسه

 .برس درست به برو پاشو فهمیدم، خب خیلی-

 :شنیدم رو ناراحتش صدای

 .تعطیلم فردا! داداش؟ بود کجا درس-

 : گفتم. بشه بچه این زبون حریفِ تونهمی کی خدا، ای
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 .برس داری که کاری هر به برو بلندشو-

 .داداشی مجردم هنوز من برسونم عرضتون به باید که شووَرمه منظورت اگه کار؟ کدوم دقیقاً-

 .ندارم اعصاب برو راحیل-

 ...خدا یهمیشه که هم تو داداشی وا-

 و خواهیمعذرت به توجهی و شدم بلند. عقب دادم هل رو صندلی کنه تموم رو حرفش که این از قبل

 .ندادم نشون کنم تموم رو مصبحانه و برگردم خواستمی ازم که هاشکنممی خواهش

 جوریاون بیارم؛ خودم با رو جیسون تونستممی کاش ای. همیشگی هایشمردن و هاقدم همون دوباره

 سکوت و آرامش به نیاز برگشتم، اتاقم به. برم طرفاون و طرفاین کورمال کورمال نبودم مجبور دیگه

 یه من و بود شیطون و شر یساله هفده دختر یه راحیل. نداشتمش خونه این تو متاسفانه که داشتم

 ماست باهام بابا که افتادم دیروز یاد. جیسونه هامخلوت مونس تنها و تنهاییم عاشق که گیرگوشه منزوی

 ببینن؛ منو خوانمی و اینجان اقوام معمول طبق دونستممی من و اینجا بیام امروز خواست ازم و گرفت

 از پُر زنداییم لحن که کنم فکر این به روز چند تا خوادنمی دلم ندارم، دوست رو دیدارها این اصال ولی

 هب دائم رفتم خونه این از وقتی از کل در. دیگه چیزای خیلی و زد حرف باهام کنایه با مخاله یا بود ترحم

 ونهخ برگردم داره اسرار که بابا تکراری هایحرف بیشتر بار هزار و میشم کشونده خونه این به ایبهانه هر

 .شنیدم رو نشم آقاجون مزاحم و

 سالم چهارده موقع اون. پیش سال یازده به گذشته، به برگشتم دوباره. خوابیدم شکمم روی و زدم غلت

 با که هاییبچه صدای. چشم متخصص پیشِ بردمی رو من اسرار با پدرم اخیر، سال دو معمولِ طبق و بود
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 که منی! چطوری؟ آخه ولی رفتم؛می جمعشون به منم خواستمی دلم اومد،می کردنمی بازی فوتبال هم

 :گرفت تنم از رو روح هابچه از یکی صدای. بودم فوتبال عاشق

 .اومده کوره پسر کنید، نگاه هابچه-

 نذاشت که بود بابام اومد، مشونه روی دستی کشوند،می جنون مرز به منو که هاشونخنده صدای و

 توی اوقاتم بیشتر که بود موقع اون از. کرد هدایت ماشین داخل به رو من و بشنوم رو صداشون بیشتر

 از بعد که بود جایی تنها موسسه. شدمنمی خارج خونه از رفتن موسسه برای جزء به و شد سپری اتاقم

 بودن؛ من مثل همه و نبود ترحم از خبری جااون الاقل کردم،می راحتی و آرامش احساس توش اتاقم

 از ور بیناییشون اتفاقی اثر در من مثل که بودن محدودی تعداد و بودن نابینا مادرزاد هاشونبعضی حتی

 بیشترشون البته که کردنمی تدریس جااون هم شخصیتی با و خوب استادهای. بودن داده دست

 فعالیت موسسه تو جبران برای شدنشون خوب از بعد و بودن خونده درس جاهمون که بودن نابیناهایی

 عدب سال دو حسین. بودم صمیمی حسین با بیشتر من ولی بودیم؛ دوست هم با همه موسسه تو. کردنمی

 میشه، وارد سرش به شدیدی یضربه و کنهمی تصادف که بوده سالش دوازده اومد، موسسه اون به من از

 یقرنیه دادن دست از علت به اما اومده؛ بهوش اون ولی کمه خیلی بودنش زنده امکان گفتنمی دکترها

 و ستزنده که همین دیده که شدیدی یضربه خاطرِبه گفته معالجش دکتر. ببینه تونهنمی هاشچشم

 از رو امیدش هم وقتهیچ و شوخیه و شیطون پسر حسین. داره شکر جای داده دست از رو بیناییش فقط

 دست از مادرم که زمانی به کنم،می فکر ترقبل به. خورممی غبطه روحیه این به چقدر من و نداده دست

 سال سیزده که االن خوادمی دلم چقدر و کردممی بازی راحیل با کهوقتی به بود، عاصی هامشیطنت

 تدوس حتی بود، مرتب چی همه االن بود نیفتاده کذایی اتفاق اون اگه. ببینم رو راحیل صورت گذشته

 .شکلیه چه حسین بدونم دارم
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 هک کردممی بازی مونهمسایه پسر امین با داشتم و بودم ساله دوازده برگشتم، شده نفرین روز اون به

 ایهلبه ما بومپشت. بیارم رو توپ برم تا کنه صبر گفتم بهش. ما بومپشت باالی کرد شوت رو توپ

 رفتم همین برای بزنم؛ توپ به جانانه شوت یه بذار گفتم. بود لبه همون درست توپ و داشت کوتاهی

 رتپ و خوردم لیز که رفت چی روی پام نفهمیدم بزنم توپ به لگد اومدم تا و دویدم سرعت با بعد و عقب

 مدت اون از بعد. شکست چپم پای و دست و کما تو رفتم ماه دو بودم، افتاده طبقه دو از. پایین شدم

 جمپن روز من اما نیست؛ موندنم زنده به امیدی دیگه نیام هوش به روز ده مدت تا اگه بودن گفته دکترها

 !سیاهی جزء نبود چیزی اونم و دیدمی چیز یک تنها که چشمی با اومدم، هوش به

 خواست ازم و اتاقم اومد بود سالش پنج موقعاون که راحیل روز یه گذشت،می شدم نابینا از دوسالی

 بازی صدا و سر با کوچه تو که هاییبچه صدای شنیدن خاطربه قبلش روز از منم کنم، بازی باهاش

 رو مادرم هایقدم صدای که بود بسته هامچشم بودم؛ کشیده دراز تختم رو و بود گرفته حالم کردنمی

 :شنیدم غرغر با همراه

 کجایی؟ راحیل راحیل؟-

 :شد ترنزدیک مادر صدای

 همگ! آخه میگم دارم چی بشه؟ عصبانی ازت و شه بیدار وقت یه نمیگی کنی؟می کار چی اینجا راحیل-

 . بکن رو بازیت برو جان مامان بیرون برو! فهمیمی تو

 رمماد چرا که کردممی فکر این به داشتم رفت، بیرون اتاقم از که شنیدم رو راحیل کردن بدو بدو صدای

 . کنم پیدا رو جوابم راحت شد باعث صداش که کنممی دعوا رو راحیل من کنه فکر باید
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 رتآسون هم رایمون از نگهداری بود تربزرگ راحیل اگه حداقل بکنم؟ باید چی بچه این با من آخه خدایا-

 یا راحیل مبچه به و بشه تربزرگ ترسممی ندارم، وضع این تو رو مبچه دیدن طاقت خدایا. شدمی

 چی بال این خدایا بخوره، رو چیزی حسرت خوادنمی دلم. بشه پرخاشگر یا کنه حسودی اطرافش هایبچه

 !اومد؟ مبچه سرِ بود

 یا کنم؟ حسودی خودم خواهر به که بودم شده حقیر قدراین من یعنی. بیرون رفت و گریه زیر زد بعد

 غصه قدراین خاطرمبه مادرم شدم باعث که شدم متنفر خودم از بود؟ سخت قدراین من از نگهداری

. باشم هاشچشم جلو کمتر و برم جااین از بشه کاش. خون چشمش یه و باشه اشک چشمش یه و بخوره

 که شناختمنمی جون آقا از بهتر رو کسی منم و دیدنم اومد آقاجون روز اون فردای. شد سرازیر هاماشک

 نگاه بهم ترحم دید با و کردمی گوش هامحرف به که بود کسی تنها اون. بزنم حرف باهاش راحت بتونم

 روز همون. کنم زندگی پیشش و برم مدتی واسه خواست ازم اونم و گفتم آقاجون به رو چی همه. کردنمی

 مرد یه آقاجون ولی کرد؛می گریه فقط مادرم شد، روروبه پدرم مخالفت با و داد قرار جریان در رو هخانواد

 ونا باالخره. گرفتم یاد آقاجون از رو االنم بودن محکم شاید. کشیدنمی عقب راحتی به که بود دیده دنیا

 دلیل خوب من و برم جون آقا منزل به مدتی برای که شدن راضی مخانواده بود که مصیبتی هر به روز

 قطعاً و گذشته ازش سالی و سن آقاجون بود معتقد پدرم که بود این اونم و فهمیدم رو پدرم شدن راضی

 لهسا یازده االن من و کردمی اشتباه پدرم اما دارم؛ که مشکلی این با مخصوصاً کنه، تحمل منو تونهنمی

 اتفاقاً کرد،نمی پرستاری ازم جون آقا. آقاجونه منزل دارم آرامش که جایی تنها و امفراری مونخونه از که

 پس از بتونم تا بدم انجام تنهایی به رو کارهام خودم کردمی مجبورم و گرفتمی سخت بهم خیلی

 داشتم؛ دوست من بود سخت اینکه با. گذشت منوال همین به اول سال یک واقع در. بربیام مشکالتم

. هستم نابینا کردممی فراموش حتی گاهی و رفتمی بین از کامالً بودنم ناتوان احساس که این خاطربه
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 از و بودن صبور داد، یادم رو چیزها خیلی آقاجون. شدم بزرگتر سال ده یاندازه به من سال یک اون توی

 کردن یزندگ آقاجون با. بره باال نفسم به اعتماد شد باعث ترمهم همه از و ضعفمنقطه بزرگترین بردن بین

 و بهزیستی هم گاهی زدیم،می سر سالمندان یخانه به همراهش باریک ماهی بود، قشنگ برام خیلی

 خاطربه نباید گفتمی همیشه بود، بزرگی مرد آقاجون. شناختم حسم با رو آدمی جور همه ها؛پرورشگاه

 بینم،ب دل چشم با میشه باعث چون موهبته؛ یه این گفتمی بهم کنم، ناشکری یا باشم شرمنده ندیدنم

 ازش باید من که امتحانه یه این و نمیارن دستش به هم مرگ زمان تا حتی هاآدم از خیلی که چیزی

 .بیام بیرون سربلند

 اشقع. بردم پناه جورایی یه آقاجون یخونه به که شد خوب چقدر بینممی کنممی فکر گذشته به که االن

 تو که نارنجی هایماهی اون قدیمیش، سبک اون و حیاط وسط گرد حوض اون با امقدیمی یخونه اون

 یک بزرگِ آجرنمای ساختمون یه و کننمی طواف انداخته سایه آب داخل که ماه دور به دارن انگار شب

 دیگه که حیف. شده چیده ستنی و سادگی به خونه داخل که رنگ آبی و طویل هایپنجره با طبقه

 ولی یمه؛نابینای از قبل روزهای مال تنها بسته نقش ذهنم تو که تصویری این ببینم، رو خونه این نتونستم

 .سابقه شکل همون هنوزم جااین که کرده تعریف برام جون آقا

*** 

 دوم گام

 .نشده بیداریم متوجه که فهمیدم صداش از. اتاقم تو اومد و زد در راحیل که بود بسته هامچشم

 .بخوابه بیشتر یکم بذار نمیان، که االن همین. خوابه مامان؟-

 :شنیدم دور یفاصله از رو مادرم صدای
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 .کن صدا و سر کمتر بیرون بیا هم تو باشه،-

 هم فرقی چند هر. کردم باز رو هامپلک و شنیدم در شدن بسته با زمانهم رو راحیل گفتن چشم صدای

 یزم روی رو دستم تخت، تاج به دادم تکیه و شدم نیمخیز. بود سیاه برام چیز همه که منی واسه کردنمی

 یه تو شدمی خالصه من آرامش زدم، لبخند خورد بهش که دستم. سرجاشه مطمئناً کشیدم، تختم کنار

 از لبریز رو قلبم روحنوازش صدای. دمیدم توش و کردم نزدیک هاملب به رو دهنیم ساز. کوچیک شئ

 جیبم داخل رو دستم و کشیدم زدن از دست شلوارم، جیب داخل گوشیم لرزیدن حس با. کرد آرامش

. چسبوندم گوشم به رو گوشی و فشردم رو تماس یدکمه کردم، لمس رو گوشیم هایدکمه. بردم فرو

 .بزنم لبخند دل ته از شد باعث آقاجون داشتنیدوست و گرم صدای

 چطوره؟ حالش من پهلون-

 :دادم جواب سرحالی با

 .آقاجون خوبم سالم،-

 گذره؟می خوش خبرا؟ چه. سالم علیک-

 :گفتم ناراحتی با

 .ستکننده خسته برام چیز همه شما بدون اصالً، نه-

 :شنیدم رو شکننده توبیخ صدای

 .بابا نکن داغون رو خودت پسر، نکن کردن؟ خیال و فکر به نشستی باز-
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 :کنم دور صدام از رو غم کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 کنه؟نمی اذیت خبر؟ چه جیسون از راستی. آقاجون چشم-

 .کرد ایخنده تک آقاجون

 کی. گوشه یه کرده کز صبح از بیچاره تره،آروم هم آدمیزاد یبچه از اتفاقاً! اذیتی؟ چه بابا نه-

 گردی؟برمی

 .بیام و بشم آزاد فردا تا باش مواظبش آقاجون-

 !رایمون-

 و بود حساس مسئله این رو خیلی. شده دلخور حرفم از که کنم تصور تونستممی هم تلفن پشت از

 ماز مخانواده با اومدن کنار واقعاً. تونستمنمی من اما بشه؛ خراب مخانواده به نسبت دیدم نداشت دوست

 .نبود ساخته

 .آقاجون برم باید من-

 .بزنیم حرف باهم باید خونه برگشتی. باش خودت مواظب پسرم باشه-

 توسط جاماین که روزی دو این افسردگیِ خاطربه دونستممی. کردم خداحافظی و گفتم آرومی چشمِ

 برام یول بشم؛ تنبیه ایگونه به تا سرکنم جیسون کمک بدون کامل روز یه باید و میشم توبیخ آقاجون

 .کنه آرومم تونستنمی هم حسی هیچ کردم؛می غریبی احساس و نبودم آروم اینجا من نبود، مهم
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 وقت هیچ من و خریده برام مادر که رنگارنگی هایلباس کمد سمت رفتم و شدم بلند تختم روی از

 گرفتمین خرده هاملباس رنگ به آقاجون خوشبختانه. نمیشه پیدا تیره لباس بینشون مطمئنم. نپوشیدم

 .بود مشکی رنگ پوشیدممی و داشتم دوست که رنگی تنها من و

 و شنیدم پا صدای که برگردم تختم به خواستممی. اومدن هامهمون احتماالً میاد، صدا و سر بیرون از

 :دادم رو جوابش میلیبی با. داخل بیاد گرفتمی اجازه داشت که راحیل صدای هم بعدش

 .بفرمایید-

 پایین؟ نمیای اومدن، هامهمون میگه مامان داداش-

 .میام االن چرا-

 .کرد مِن مِن

 کنم؟ کمکت بمونم خوایمی داداش... د-

 سال هسیزد از بعد من که کنن درک تونننمی دیگه همینه. بیرون بره اتاقم از زودتر تا گفتم محکمی ینه

 مرد هی با زندگی. کسی کمک بدون کنم زندگی تونممی بخورم، زمین که این بدون برم راه خودم تونممی

 به خوانمی فقط کنن، باور خواننمی مخانواده اما بگیرم؛ یاد رو بودن محکم شد باعث( آقاجون) نظامی

 ور دستش باید که کسی داره، کمک به احتیاج که کسی کنن، نگاهم ترحم قابل و اضافی آدم یه دید

 کمک کسی از محاله. نیستم طوریاین چون خوام؛نمی من اما ببرنش؛ طرفاون و طرفاین و بگیرن

 .محاله بخوام،
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 داپی رو مشونه توالت میز روی از کشیدم، لباسم ییقه به دستی. بیرون رفت اتاقم از راحیل کردم حس

 مثل. شدم خارج اتاق از مناسبه وضعم و سر شدم مطمئن وقتی. زدم شونه باال به رو موهام و کردم

 داشتن. رفتمی پذیرایی به هال از که ایپله چهار به رسیدم تا شمردممی دلم تو رو هامقدم همیشه

 بهم رو افکارم مادر صدای. نیومد خوشم وضعیت این از اصالً شدن، ساکت دفعه یه که زدنمی حرف

 .ریخت

 .رایمون پسرم-

 .کرد عصبیم بازم که راحیل صدای و

 .راست به چپ از روتروبه داداش-

 رو صدا ترینکوچک جای راحتی به هات،تنبیه سری یه و آقاجون لطف به. کجان دونستممی خوب من اما

 باقی یپله چند. هستن طرفم کدوم دونستممی بگه راحیل که این از قبل بارم این. دادممی تشخیص

 و ایستادم دکتر قدمی سه دو در درست. رفتم سمتشون به محکم هاییقدم با و اومدم پایین رو مونده

 :کردم دراز سمتش به رو دستم

 .دکتر اومدید خوش-

 :بود تعجب از پُر صداش

 .جانرایمون ممنون-

 :شد شنیده کنارش از ستساله 54 خانم یه به متعلق گفت شدمی که ظریفی صدای

 .شدی بزرگ چقدر ماشاءاهلل پسرم؟ خوبی-
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 :گفتم خشک خیلی و گرفتم بودم شنیده رو صدا که سمتی به بود زمین روی همیشه که رو نگاهم

 .ممنون-

 :شنیدم رو مادرم صدای

 هست؟ یادت که رو جان آرام و آرش جانرایمون-

 :گفتن صدا یک نفر دو بعد و

 .خوشبختم-

 هاحرف این از تیزتر من اما کجان؛ کدومشون نفهمم تا کردن رو کار این قصد از نظرم به بگم بهتره شاید

 و داشت فاصله قدمی چند باهام. برگشتم بودم شنیده که ایدخترونه و ظریف صدای سمت به اول. بودم

 مبر سمتش به که این بدون شد،می احساس کامالً نگاهش سنگینی. بود ایستاده راستم سمت درست

 :دادم پوزخند یه با رو جوابش و برگردوندم رو سرم

 .خانم همچنین-

 .اونجاست پسره دونستممی برگشتم، بود ایستاده سرم پشت که راحیل سمت به بعد و

 .آرش خوشبختم هم شما با آشنایی از-

 یکی روی. خودم یخانواده حتی کرد؛ تعجب شونهمه که بود واضح برام کامالً اما دیدمشوننمی که این با

. دمکر نشستن به دعوت هم رو بقیه خونسردی با و نشستم و کشیدم دست بود نزدیکم که هاکاناپه از

 :شنیدم رو شمس آقای همسر صدای گذشت که ایدقیقه چند
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 میری؟ بازم چطور؟ االن رفتی،می موسسه دیدمت که باری آخرین جانرایمون-

 .کنه اذیتم موضوع این نذاشتم اما کردم؛ حس وضوح به رو کالمش نیش

 .میرم هنوزم بله-

 .باشی نداده ادامه اگه داری حق چند هر کردی؟ چیکار رو درست-

 :دادم جواب و زدم بهش دلم تو پوزخندی

 .کنممی تدریس نابینایان آموزشگاه تو ساله یک و دارم روانشناسی لیسانس فوق-

 :گفت باریدمی ازش تعجب که صدایی با

 !واقعاً؟-

 .داد قرار مخاطب رو مادرم انگاری بعد

 .بودی نگفته جون اعظم-

 خبر هم درسم شدن تموم از حتی من یخانواده شده، شوکه کنم تصور تونستممی. لرزید مادرم صدای

 و نموند مادرم جواب منتظر شمس دکتر همسر خانم، طاهره. داشت تعجب جای واقعاً این و نداشتن

 :داد قرار مخاطب منو دوباره

 خوندی؟ درس دانشگاه کدوم سالمتی به-

 .تهران دانشگاه-
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 :کرد جلب رو متوجه آرام صدای. بشه باورش هم نباید معلومه اومد، بند زبونش کردم حس

 !نبود؟ سخت براتون وضعیت این با خوندن درس وقت اون-

 :گفتم تمسخر با و زدم پوزخند جوابش در. بود کنایه از پُر لحنش

 یچه کنن پیشرفت و بخونن درس بخوان اگه آدما که اینه اونم میگم، دانشجوهام به همیشه رو چیزی یه-

 .نبود سخت منم برای پس بودن، نابینا حتی نمیشه، مانعشون چیزی

 .شماست با حق بله... اوم-

 با بش و خوش به شروع ورودش بدو همون از و بود اومده پدرم شد، مکالمه یادامه مانع خونه در صدای

 با صحبتیهم. بود عالی خیلی این و نبود من با صحبتش روی کسی دیگه پدر ورود با. کرد هامهمون

 رجو رو وقتم باهاشون شدن کالمهم جای به میدم ترجیح من و ستکنندهخسته خیلی فکرکوته هایآدم

 تولد یادمه خوب خیلی. شده تنگ براش دلم نشده روز یه هنوز که جیسون با مثالً بگذرونم؛ ایدیگه

 داد، هدیه بهم رو جیسون اون. کرد غافلگیرم واقعاً کادوش دادن با آقاجون که تولدی رو، سالگیم هجده

 پارسش صدای ست؛ورزیده و بزرگ چقدر فهمیدم تنش روی کشیدن دست از که استیل خوش سگ یه

 هب بود قرار و بود جیسون اسمش بود، آورده بدبختی هزار به اروپا از آقاجون دوستان از یکی. ابهته از پُر

 هی داشتم دوست خیلی. بود شده تربیت نابینا افراد مخصوص چون باشه؛ راهنمام سگِ آقاجون یگفته

 قدش که نره سگ یه من جیسون کرد، تعریف برام آقاجون بازم... اما شکلیه چه بدونم و ببینمش روزی

 هاشچشم بگم بهتره شاید یخیه؛ آبی چشماش و سفیده بدنش کیلوگرم، 93 وزنش و مترهسانتی شصت

 هشت هفت حوشِ و حول االن و اومد پیشم بود سالش یک نزدیک وقتی. یخیه یخی من هایچشم مثل

 برام آمد و رفت وجودش با من؛ همدم و دوست راهنما، شد جیسون بعد به موقع اون از. دارمش که ساله
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 لاوای. برم راه کورمال کورمال و بگیرم دستم رو مسخره سفید عصای اون نبود نیاز دیگه و شد ترآسون

 بدون خوشبختانه که دیگه مشکالت کلی و دادمی گیر بهم مامور خوردم،برمی مشکل به باهاش خیلی

 رو موسسه به بردنش یاجازه هنوز حال این با ولی کرد؛ حلشون برام آقاجون چجوری، بفهمم اینکه

 میاد موسسه تا باهام نکردم؛ اصراری منم پس نجس؛ و سگه یه جیسون اسالم نظر از باالخره خب. ندارم

 .مونهمی گرمیهخون و مسُن مرد که ورودی نگهبان پیش نگهبانی جلوی من برگشتن تا و

 صدای. شد برم و دور جمع حواسم بشم، غرق خیاالتم تو این از بیشتر نذاشت بقیه خداحافظی صدای

 :میگه که میاد پدرم

 .بیارید تشریف بازم آمدید، خوش خیلی-

 :شمس آقای تعارف صدای بعد و

 .منتظرتونم مطب تو دیگه یهفته یشنبه من پس. حتما-

 .جان محمود کنیمی لطف حتماً، باشه-

 .زننمی حرف من مورد در دارن بود معلوم بیارم، طاقت نتونستم

 !چیه؟ قضیه بپرسم میشه-

 .شاکیه طاقتیمکم از بفهمم شد باعث بودنش دارخش و بود جدی پدرم صدای

 .داد بهت ویزیت وقت یه و کرد لطف عزیز محمودِ-

 .شد مانعم شمس آقای تعارف صدای بزنم حرفی بتونم کهاین از قبل
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 .اجازه با هستم، منتظرتون من چیه؟ حرفا این-

 کردم سعی. شده پنهون چیزی همچین اومدنم به اصرار همه این پشت زدممی حدس باید شدم، عصبی

 خواستمی کی مرد این. کردممی صحبت جدی خیلی پدرم با باید. نه یا رفتن کامالً هامهمون بفهمم

 برداره؟ نداده جواب و رفته جراحی تیغ زیر مرتبه چندین که من یبیچاره هایچشم این از دست

 :گفتم و کنم کنترل رو خودم نتونستم شنیدم که رو پدرم صدای

 .سعادت آقای شنوممی خب،-

 هر بدم اجازه که نبودم بچه دیگه من. نکردم توجهی ولی شنیدم؛ رو گفتنش استغفراهلل لب زیر صدای

 .بگیره تصمیم مواسه و کنه رفتار باهام داشت دوست جور هر کی

 ددرص چند ببینه و کنه معاینه رو چشمات خوادمی پیشش، بری داد وقت بهت بعدازظهر شنبهسه برای-

 .برگرده بیناییت عمل از بعد داره احتمال

 :غریدم بلندی صدای با و شد سرریز خشمم باالخره

 ه؟ن یا میدم بهتون رو کاری همچین یاجازه ببینی پرسیدیمی من از اول نباید شما من؟ پدر عمل کدوم-

 .نگه بهم چیزی تا کنهمی کنترل رو خودش داره سختی به کردممی حس بود، عصبانی پدرمم صدای

 .بچه ندارم تو یاجازه به احتیاجی من-

 :زدم داد و شد دورگه صدام کرد، ترمجری حرفش این
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 تونممی. بالغم مرد یه و سالمه 54 االن ندارید خبر شاید. گذشته بچگی از سنم من کنیدنمی فکر بچه؟-

 من شه راحت خیالتون تا بگم بهتون بهتره و ندارم احتیاج هم کسیهیچ به و بگیرم تصمیم خودم واسه

 .نمیرم جراحی تیغ زیر عنوان هیچ به

 .کردممی احساس خوبی به رو هاشنفس هرم که جوری شد، ترنزدیک پدر صدای

 کرده؟ فرق کلی پیش سال هشت با االن امکانات کنی باور خواینمی چرا کنم؟نمی عمل من چی یعنی-

 خوب امکان درصد ده حتی اگه دونممی دارم، اعتماد محمود به من باالست، خیلی شدنت خوب امکان

 جواب بار این دونممی چون کنه؛ عملت بدم اجازه بهش خواممی من و کنهمی رو ریسک این باشه شدنت

 .مرد آقای نباشه حرف هم دیگه. میده

 به نتلع بگم، چیزی نتونستم کنه؟ باورم خواستنمی چرا. سوزند رو دلم بود مرد یکلمه تو که تمسخری

 کردم سعی و کشیدم بودم ایستاده نزدیکش که مبلی روی رو دستم. نشست گلوم تو موقعبی که بغضی

 توجه مادرم غرغرهای به کاش ای خدایا آه رفتم؟می طرف کدوم باید االن کنم، مجسم ذهنم تو رو راه

 هب دونمنمی که برسونم هاپله به رو خودم خواستم برداشتم، قدم. میاوردم همراهم رو جیسون و کردمنمی

 .رسوند بهم رو خودش و کشید جیغ مادرم. شکست مهیبی صدای با و افتاد که خوردم چی

 ...پسرم رایمون-

 پخش زمین روی که ایشده تیکه تیکه جسم روی از و زدم پس بود کرده دراز کمکم برای که رو دستش

 و نیفتاد پاهام برای اتفاقی خوشبختانه چند هر برید؛می رو پاهام اگه نبود مهم برام شدم، رد بود شده

 :گفتمی که بابا فریاد به و رسوندم اتاقم به رو خودم دیوار و در به خوردن بار هزار با منم

 .کنیمی زندگی داری جوریچه ببین دیگه، همینه-
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 خواستمی دلم بود، پُر پُرِ ظرفیتم. کشیدم موهام داخل رو هامپنجه و نشستم تخت روی. نکردم توجهی

 هیچ با خودم نظر از. کردننمی نگاهم ترحم دید با همه که جایی بودم؛ هاآدم یهمه از دور جای یه االن

 به خودم که زندگی این به من که کنن درک خواننمی مخانواده چرا. آدمم یه منم کردم،نمی فرق کس

 بذارن؟ راحتم و بردارن سرم از دست خواننمی چرا ام؟راضی کردم تحمیلش خودم

 مشده ویران افکار و ذهن تا گذاشتم هم روی رو هامپلک. سپردم تخت به رو تنم و کشیدم پرسوزی آه

 .برسونم آرامش به رو

*** 

 ساعت برداشتن برای رو دستم شدم، بیدار خواب از دادنمی رو بهار نوید که هاگنجشک زیبای نوای با

 برداشتمش وقتی و کشیدم پاتختی روی دادمی نشون رو زمان بهم شبرجسته اعداد و عقربه که مچیم

 جیسون و بزنم سوت خواستم. خوابیدم همیشه از بیشتر امروز من و گذشته یازده از ساعت شدم متوجه

 به رفتن با و کندم دل تخت از. شدم پشیمون هستم پدرم یخونه که این یادآوری با اما کنم؛ صدا رو

 میام وقتی که هاملباس ساک داخل از تیشرتی. شستم رو صورتم و دست راهرو، داخل بهداشتی سرویس

 صدای. بیرون رفتم وسایلم برداشتن با و کردم عوض هم رو شلوارم پوشیدم، و برداشتم همراهمه جااین

 یوقت چون منم؛ بحثشون موضوع بود معلوم. شنیدممی پایین یطبقه از رو راحیل و مادرم کردن صحبت

 .کردن سکوت ناشیانه کردن حس رو حضورم

 پسرم؟ شدی بیدار-

 .اومدم پایین هم رو پله آخرین و گفتم لب زیر بخیری صبح

 .بخور صبحانه بیا کردی؟ کاله و شال کجا عزیزم، بخیر صبحت-
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 :گفتم مالیمت با و دادم خرج به انعطاف ذره یه

 .دارم کالس بعدازظهر برم، باید. عزیزم ندارم میل-

 :رسیدمی نظر به ناراضی مادرم لحن

 .بری خوایمی کجا نمیاد؛ زمین به که آسمون موندی،می پیشمون هم امروز یه حاال-

 .نداشتم رو ظرفیتش اصالً دیشب بحث با من و شدمی شروع تکراری هایحرف داشت بازم

 بری دادمنمی اجازه و شدمی الل زبونم کاش ای جاست؟ این تو یخونه کنی باور خواینمی چرا رایمون -

 .بمونی آقام پیش

 باشه چی هر. داشت حق مادرم شدم،می عصبی نباید کشیدم، صورتم فک روی عصبی حالت با رو دستم

 یگریه از نشون که نامنظمش هاینفس صدای به. باشم دور ازش نداره دوست و پسرشم تنها من

 به ردمک شناسایی رو موقعیتش وقتی. کجاست بدم تشخیص بتونم بهتر تا سپردم گوش داشت صداشبی

 .کردم حلقه تُپلش کمر دور رو دستام و رفتم سمتش

 .برم اینجا از ناراحتی با نذار کافیه، مامان...هیس-

 :گفت بود شگریه از ناشی که لرزونی صدای با

 بمونی؟ کنم چیکار پسرم، بری خوامنمی-

 .زدم رنگیکم لبخند
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 من و کردی قدغن رو جیسون ورود که توام تازه بمونم، اینجا تونمنمی. ترمراحت طوریاین من مامان-

 .کنم تحمل رو دوریش تونمنمی

 :شد گالیه از پُر لحنش

 برات حیوون اون یعنی بعدشم خونه، این تو بیاریش ذارمنمی هم دیگه صدسال من نجسه سگ اون اوالً-

 عزیزتره؟ تخانواده از

 :گفتم و خندیدم

 بینیمی که خودت. بمونم نخواه ازم ولی دارید؛ جا من سر رو شماها نیست، جوریاین عزیزم نه-

 .باشیم داشته اعصاب جنگ بابا با باید دائم من موندن با رو، وضعمون

 .داره دوست رو پدرم رضا؛ آقا دنیا تو هرکسی از بیشتر خانم اعظم آخه میاد، کوتاه داره کردم حس

 نمیدی؟ عمل به رضایت چرا آخه-

 .اومدنمی خوشم هامچشم مورد در بحث از اصالً کشیدم، پفی

 .کنید خبر برام آژانس یه لطفاً برم، باید دیگه من. ندید کشش کنممی خواهش-

 دیگه شده شدنم عصبی یمتوجه بود معلوم که اونم شدم، جدا ازش و زدم فرش موهای روی ایـوسه بـ

 .کرد خبر تاکسی برام و نزد حرفی

 بلکه داد،می آرامش بهم تنها نه که مقصدی به رسیدن انتظار در و بودم تاکسی سوار بعد دقیقه چند

 .شدمی خالصه توش زندگیم تموم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شجاع زهرا | نابینا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 25 

 :شنیدم رو راننده صدای

 .رسیدیم آقا-

 شد؟ چقدر ممنون،-

 کردن؟ حساب خانم ندیدی مگه داداش-

 :گفتم لب زیر و فشردم هم روی رو هامدندون

 .ندیدم نه-

 نبود همراهم دستیچوب وقتی نداشت؛ تقصیری راننده کشیدم، عمیق نفس یه. شدم پیاده ماشین از

 .نابینام بفهمه خواستمی چطور

 زدم؛ رو زنگ و دادم حرکت چپ سمت به رو دستم کرد، لمس رو سرد و آهنی در دستم رفتم که جلوتر

 دو این تموم و کنم هاملب مهمون رو لبخند شد باعث بود کرده حس رو وجودم که جیسون پارس صدای

 هم رو زمین روی عصاش برخورد صدای حتی که آقاجون صدای بذارم، جا سرم پشت رو گذشته روز

 .رسید گوش به شنیدممی

 کیه؟-

 .آقاجون منم-

 ونمهم که نکشید ثانیه به. کردم حس رو آقاجون تنگ دل نگاه سنگینی و شنیدم رو در شدن باز صدای

 .شدم گرمش آغوش
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 خوشتیپ؟ چطوری-

 .آقاجون خوبم-

 .پسرم تو بیا-

 مثل هم من کرد، راهنمایی داخل به منو نداشتم بهش اعتراضی وقت هیچ که دستم مچ گرفتن با و

 .نهادم قدم آقاجون کوچک بهشت به و گذاشتم جا آهنی در این پشت رو ناراحتیم و غصه همیشه

 روی هاشدست که جایی تا شدمی ترنزدیک و نزدیک لحظه هر صداش و کردمی پارس همچنان جیسون

 هامدست بین رو صورتش آقاجون توسط دستم مچ شدن آزاد با و زدم دل ته از ایقهقه نشست، مسینه

 .کردم نوازشش و گرفتم

 .که زمین شدم پرت کنم شل رو خودم ذره یه میای طوریاین پسر من؟ یسینه رو اومدی پا جفت تو باز-

 نلیسید با رو محبتش داشت اجازه فقط بلیسه، رو صورتم نباید که دونستمی خوب زد، لیس رو دستم

 :گفتم و کشیدم سرش کرک روی رو دستم. بده نشون هامدست

 .پایین برو پسر، کافیه-

 دستم بلندش قد خاطربه که حالی در شد، قدم هم باهام م،سینه روی از هاشدست شدن جدا از بعد و

 که بیرون از دونستمی و رسیدم حوض به بود معلوم ایستاد، جیسون جلوتر قدم چند. بود سرش روی

 آب داخل رو دستم و نشستم پام هایپنجه رو. بشورم رو صورتم حوض این آب داخل دارم عادت میام

 بخشیآرامش لبخند. کرد تزریق وجودم به رو انگیزی رخوت حس آب خنکای. کردم فرو حوض خنک
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 یرو جیسون سر! برگردم پدرم خونه به و کنم ترکش تونستممی چطور بود، من آرامش معبد جا این زدم؛

 :گرفت قرار زانوم

 کردی؟نمی شیطونی نبودم من شنیدم-

 شدم؛ بلند و کردم جداش خودم از. فهمیدمی رو زبونم خوب پسر این. خندیدم که کرد کوتاهی پارس

 که بود متوجه بمونه بیرون باید دونستمی خوب داخل، رفتم جیسون بدون. گرفتممی دوش یه باید

 .بگیرم وضو تونمنمی اون بدن با برخورد با من و بگن رو اذان االناست

 مطمئن و بود شده بلند ظهر اذان صدای. رفتم حیاط به کرد سرحالم حسابی که گرم آب دوش یه از بعد

 وضو حوض سمت اون رفتم و شدم بلند جام از. بخونم نماز و بگیرم وضو تا نمیاد طرفم جیسون بودم

 صدای دادم سالم وقتی خوندم رو عصرم و ظهر نماز و بستم قامت ایوون داخل حیاط همون تو و گرفتم

 .شنیدم رو آقاجون

 .پسرم باشه قبول-

 :کردم جمع رو جانمازم و زدم لبخند

 .ممنون-

 .حاضره نهار بابا بیا-

 :تمگف و کشیدم گوشش و سر روی دستی و شد ترعمیق لبخندم پام، جلوی پرید جیسون که شدم بلند

 .پسر بریم-
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 قورمه بوی و نشستم آقاجون روبروی نفره چهار میز پشت هامدست شستن با و رفتم آشپزخونه به

 .کشیدم هامریه به رو بود معالقه مورد غذاهای از یکی که سبزی

 !آقاجون؟ کردی چه ست،العادهفوق این اوم-

 .چطوره ببین بخور-

 بهم کمکی آقاجون دونستممی خوب. کردم دراز کفگیر کردن پیدا برای رو دستم و گفتم ایکشیده چشمِ

. دمکشی خودم برای برنج کفگیر دوتا و برداشتم رو کفگیر. بودم خوشحال بابت همین از من و کنهنمی

 :شنیدم رو آقاجون صدای

 .بکش منم واسه-

 خونسردی با. بودم ممنون ازش دنیا یه رو ضعف این آوردنمی روم به که همین بودم، اخالقش این عاشق

 تگف که تشکری به کشیدم؛ برنج براش و کردم لمس رو بشقابش آزادم دست با کردم، پر رو کفگیر

 :گفتم گذاشتم دهنم که رو قاشق اولین. کشیدم خورشت و زدم لبخند

 .شدی کدبانویی خودت واسه آقاجون، عالیه واو-

 .دادم ماساژ زد بازوم روی که رو آرومی یضربه

 .دارم خدابیامرز اون از من رو دستپخت این ضمن در کدبانو، میگی من به باشه آخرت یدفعه-

 آقاجون جون،خانم از بعد. رفت دنیا از بودم ساله ده وقتی. زدم غمگینی لبخند جونخانم یادآوری با

 مامان، دادنمی اجازه وقت هیچ و دادمی انجام رو کارهاش و کردمی آشپزی خودش شد، تنها خیلی

 از که عذرا خاله داره، هم دیگه دختر دوتا مادرم از غیر به آقاجون. بپزن غذا براش هازندایی یا هاخاله
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 ومد فرزند عماد دایی آقاجونه، ارشد فرزند که اقدس خاله. سلطانیه یخانواده تغاری ته و کوچکتره مامان

 ازدواج همه. خودشون واسه داشتن کشی جوجه ماشاءاهلل. چهارمی مامانمم و سوم فرزند علی دایی و

 متاسفانه و بیفتن زحمت تو خاطرشبه هاشبچه نداره دوست آقاجونم. زندگیشونن خونه سر و کردن

 کار که ایموسسه تو که مهربونی زن خانم، بیبی خودم شخصه به چون نداره؛ هم فراش تجدید قصد

 .کردن رد ایشون و دادم پیشنهاد بهش رو آشپزه کنممی

 زا یکی اینم. شستمشون و ظرفشویی سینک تو گذاشتم رو هاظرف و کردم تشکری شد تموم که غذام

 دوتا آقاجون کردم خشک که رو دستام. شستن ظرف بگیرم؛ یاد کرد مجبورم آقاجون که بود کارهایی

 کرده عادت آقاجون اخالق این به واقعاً. بدن بر بزنیم سنتیش تخت روی حیاط داخل تا ریخت چایی

 .خوردممی روش چای لیوان یه باید رفتمی پایین گلوم از که غذا بودم؛

*** 

  سوم گام

 :گفتم دانشجوهام به رو و برداشتم دادن توضیح از دست کتاب، از دیگه فصلی شدن تموم با

 .کنیممی صحبت بهش راجع بیشتر بعد دفعه کافیه، جا همین تا-

 :کردم اضافه و دادم جای کیفم داخل رو قطورم کتاب

 تونیدمی داشتید هم سوالی هر کنید، شروع رو تحقیقاتتون بهتره شده مشخص هاتونگروه که حاال-

 .بپرسید ازم هستم موسسه که روزهایی
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 امروز سکال. انداختم چپم یشونه روی رو کیفم و شدم بلند صندلیم روی از هابچه گفتنِ نباشید خسته با

 باهاش که چیزی بزنم، قدم جیسون همراه عصری تا تونستممی و بود ترسبک مدیگه روزهای نسبت به

 این دادم؛می انجام آقاجون همراه صبح روز هر که باستانی ورزش از بعد البته. کردممی پیدا آرامش

 .بردممی لذت ازش و داشتم دوست که بود چیزی دومین

 به رو راهم. کرد جلب رو متوجه زد،می غر یکی سر داشت انگار که خانم بیبی صدای بودم که راهرو تو

 بیچاره. زدم در به آرومی یضربه همین برای نشده؛ ممتوجه هنوز بود معلوم. کردم کج آبدارخونه سمت

 کرد؛می سکته جونش از دور کردممی رفتار پیرزن این با همیشگیم عادت به اگه و بود گذشته ازش سنی

 دادم دست از رو هامچشم وقتی از شاید کردم؛ پیداش ناخودآگاه که عاداتمه از یکی کردن غافلگیر آخه

 .کنم آمد و رفت روح مثل و باشم ساکت گرفتم یاد

 .بله-

 :دادم جواب سرِحال و زدم لبخند شنیدم که رو صداش

 .نباشی خسته جون، بیبی سالم-

 .شدم اومدمی سمتم به داشت که لنگانش و خسته هایقدم یمتوجه

 .بفرمایید نباشی، درمونده پسرم سالم علیک-

 .کنم ادب عرض اومدم فقط برم، باید جان بیبی ممنون-

 .زده لبخند و اومده خوشش حرفم از که بشم متوجه تونستممی هم تاریکی حصار این پشت از

 .باشی زنده-
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 .ببخشید-

 :گفتم و صدا سمت برگشتم کردم، تیز رو گوشام

 .بفرمایید-

 هستید؟ شما سعادت استاد-

 :دادم جواب. باشه جوون دخترخانم یه واسه زدم حدس. بود ظریف و نازک صدا

 .هستم خودم-

 .بود شده راحت خیالش انگار کشید، عمیقی نفس

 بگیرم؟ رو وقتتون لحظه چند تونممی-

 .دادم نشون رو شدمی منتهی سالن خروجی به که مسیری دست با و دادم تکون رو سرم

 .البته-

 :گفتم و بیبی سمته برگشتم

 نداری؟ امری بنده با جان بیبی-

 .سالمت به برو پسرم، نه-

 خارج سالن از شمردممی رو هامقدم عادتم طبق که حالی در دختر اون همراه بی،بی از خداحافظی با

. سگم این یدیوونه من زدم، لبخند و شنیدم رو جیسون پارس صدای رسید اول یپله روی که پام. شدیم
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 خیره وقتش به البته بود، آزاربی کامالً من جیسون چون کنه؛نمی زنجیرش نگهبان دستورم به دونستممی

 میاد، سمتم به داره دو با االن دونستممی. دادنمی انجام کاری من یارادهبی کل در اما آورد؛می در بازی

 متمس به یکی انگار شد، چی نفهمیدم اما بزنه؛ لیس رو دستم عادتش طبق و برسه بهم که بودم منتظر

 جمع صورتم شد باعث خراششگوش جیغ صدای بیام خودم به تا و شد آویزون بازوم از و آورد هجوم

 تا شد، نابود گوشم پرده کشید جیغ همچین لعنتی. چپم سمته گوشه روی بره آزادم دست و بشه

 :زد داد خودش بزنم حرفی خواستم

 .کنه کمک یکی وای-

 رو جیسون پارس صدای. بود همراهم که دختری همون کیه، دیوونه این بدم تشخیص تونستم تازه

 جیغ هب و بودم ایستاده خشک چوب مثل کنم، چیکار باید دونستمنمی. بود نزدیک بهم خیلی که شنیدم

 .جیغش صدای و بغلم تو دخترِ افتادن با شد مساوی جیسون وحشتناک پارس. دادممی گوش جیغش

 .بگیره رو حیوون این یکی-

 بایدن این از بیشتر دیگه بود بس بگیره، آروم جیسون تا زدم سوت و باال آوردم رو دستم بود، کم همینم

 یدکمه تا دو خاطربه که جایی م،سینه روی رو دختر اون گرم هاینفس برخورد. بشه آبروریزی ذاشتممی

 :کنم جداش خودم از کردم سعی و گرفتم رو هاششونه. کردم حس بود باز پیراهنم باالی

 خوبه؟ حالتون-

 :داد رو جوابم لرزیدمی که صدایی با و برداشت مسینه روی از رو سرش
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 اینجور میاره خودش با سگ شعوریبی و فرهنگبی آدم کدوم...کدوم بدونم خواممی فقط...آره-

 .ترس از کردم سکته...جاها

 !میگه؟ پرتایی و چرت چه ببین استغفراهلل،... یدختره.کردم ول رو هاششونه و هم تو کشیدم رو هاماخم

 :گفتم برگشتمو جیسون سمت به

 .جیسون کیفم-

 با که رو کیفم و کشید دستم روی رو دستش جیسون. زمین بود افتاده کیفم دختره برخورد با

 دونستممی که دختره به توجه بدون و گرفتم رو شقالده. داد دستم به بود داشته نگهش هاشدندون

 تشکر جیسون نگهداری بابت نگهبان از. رفتم خروجی سمت به کنهمی نگاهمون داره و ایستاده هنوز

 به زدم و آوردم در رو دودیم عینک. نبود که الکی سگ یه داشتن نگه باالخره دادم، بهش انعامی و کردم

. کنم فکر کم یه و بشینم آرامش تو جا یه برم دادم ترجیح نداشتم رویپیاده یحوصله دیگه. هامچشم

 و کردم نوازش رو جیسون هایکرک. داشتم توش آقاجون یخونه از بعد رو آرامش این که جایی تنها

 :گفتم

 .بگیرم تاکسی خیابون کنارِ بریم-

 به شنیدم بوق صدای. کرد راهنماییم زدیممی قدم داشتیم که جایی راستِ سمت به و کرد آرومی پارس

 :شنیدم رو دختر یه صدای که دربست بگم خواستممی تاکسیه که این خیال

 .برسونمتون شید سوار سعادت آقای-

 :گفتم جدی خیلی و شد جمع هاماخم. کیه صدای که داد تشخیص و کرد پردازش سریع مغزم
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 .ممنون-

 .رو خودش صدای بعد و شنیدم رو در شدن بسته و باز صدای

. میگم دارم چی نفهمیدم بودم ترسیده موقعاون بخدا، مشرمنده واقعاً من...کنممی خواهش استاد-

 .ازتون خواممی معذرت

 .نیست مهم-

 .کنم عذرخواهی سگتون از حاضرم من اصال ناراحتید، من از شما مهمه، چرا-

 :شد ترنزدیک خیلی که شنیدم رو صداش بعدم

 .ببخش منو کردممی توهین بهت نباید خوام،می معذرت ازت من مهربون سگِ ای-

 .چیه مفهومش دونستممی من فقط که کرد کوتاهی پارس جیسون

 استاد؟ برسونمتون هست اجازه حاال خوب-

 .نه-

 .خواستم معذرت که من! چرا؟ وا، اِ-

 .ندارم شما خواهیمعذرت به کاری من خانم-

 .مهمه خیلی بزنم، حرف باهاتون باید من استاد-

 :گفتم و کشیدم مکرده عرق پیشونی به رو دستم کرد،می مکالفه داشت هوا لعنتی گرمای این
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 .برم باید من االن زنیم،می حرف موسسه بیارید تشریف فردا تونیدمی-

 :گفتم و برگشتم جیسون سمت به

 .بریم-

 .رفتم سمتش به و شنیدم رو ایراننده گفتن دربست دربست صدای

 .دربست آقا-

 وجود بابت زیادی یهزینه باید همیشه مثل کرده، مکث جیسون وجود خاطربه که شدم راننده متوجه

 .کنه سوارش بشه راضی تا دادممی راننده به تاکسی توی اونم سگم

*** 

 من؟ کسب محل تو آوردی برداشتی رو سگت این باز پسر؟ تو دست از کنم چیکار من خدا ای-

 :گفتم و کردم مجید به مصنوعی اخم

 .بخواد دلت هم خیلی دهنتو، ببند-

 :کرد راهنمایی همیشگیم جای سمت به منو و گذاشت مشونه روی رو دستش

 .خره کردم شوخی بابا، اخمتو اون کن باز-

 .تهعمه خر-

 .زمعزی ندارم عمه گفتم که من بعدم زدنه؟ حرف طرزِ چه این.ً مثال استادی سرت خیرِ بعیده، تو از نچ نچ-
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 تکیه رو سرم. تخت یگوشه کردم دراز همیشه مثل رو پاهام و برداشتم رو عینکم نشستم، تخت روی

 :گفتم و پشتی به دادم

 .لطفاً همیشگی مجید-

 .تواسه میارم چشم، به ای-

 خیلی پیش سال دو که بچگیمه دوران هایهمبازی از یکی مجید. زدم هاشبازی دیوونه این به لبخندی

 ومن اون البته کردم، برخورد باهاش خونهسفره این به اومدیم ناهار خوردن برای آقاجون با وقتی اتفاقی

 ماا نداشتم؛ مجید با خوبی یرابطه که این مخصوصاً بود، سخت خیلی برام اینجا به اومدن اوایل. شناخت

 مجید. کنم ناراحتش شخونهسفره به نیومدن با نخواستم آقاجون یخونه اومد و گرفت آدرس ازم وقتی

 بود؛ غشلو اوقات اکثرا که سنتی کامالً جای یه بود، انداخته راه رو اینجا دانشگاه خیالِبی دیپلمش از بعد

 .دادمی آرامش بهم بیشتر بلکه کردنمی اذیت منو اینجا شلوغی چرا دونمنمی اما

 .شما دارچین چای اینم استاد، بفرمایید-

 :گفتم و کردم جمع رو پاهام نشستم، صاف

 .طال دستت-

 داره؟ میل چی کومارت هاپو-

 :گرفتم هامپنجه بین رو کتفش و انداختم دست ناغافل. نشسته سمتم کدوم فهمیدم صداش از

 .گرفت دردم گوساله، کن ولم آخ آخ-
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 :گفتم و دادم قورت رو مخنده

 !نشنیدم گفتی؟ چی-

 .کن ولم...خریه عجب-

 .کنم ولت تا بگو رو عزیزم سگ اسم هم سر پشت بار بیست-

 .نمیگم سگت، و خودت روحِ تو آی آی-

 .بود فیلمش و اومدنمی دردش دونستممی البته کردم، بیشتر کمی یه رو دستم فشار

 .بار پنجاه شد-

 ...جیسون جیسون جیسون جیسون...میگم باشه اَه-

 .کردم ولش و کردم آزاد رو مخنده

 هک خونهسفره پشت بره گفتم بهش ببر، شواسه رو جیسون غذای برو هم حاال. سوخت تواسه دلم بسه-

 .نباشه هاتمشتری مزاحم

 .شنیدم رو شناله صدای

 .بدم سرویس هم جنابعالی سگ به باید رسیده جایی به کارم دیگه آره-

 :گفتم و خندیدم
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 بهت داده افتخار برمش؛نمی غذا خوردن برای جایی هر رو جیسون بدی، سرویس باید که چی پس-

 .اومده

 .بده نجات خبیثش سگ و رایمون این دست از منو خدا ای-

 :گفت شدم من مخاطبش انگار بعد

 جیسون؟ جناب این دارن میل چی حاال-

 :گفتم و خوردم ازش کمی برداشتم، رو چاییم استکان

 .مرغ جیگر-

 .نگیره رو مپاچه دفعه اون مثل دوباره که بیار تشریف هم خودت فقط-

 .نداره کاریت برو، بدو نزن اضافی حرف مجید-

 رو شدست بود خواسته تشکر هوای به جیسون که سری اون از بیچاره. بود گفتنی باشه چه اما باشه؛ گفت

 نماال نمیرم؛ سمتش دیگه بمیرمم گفتمی. بود ترسیده جیسون از سگ مثل خودش قول به بزنه لیس

 .ببره شاگردش میده رو غذاش و نمیره خودش دونممی

 *** 

 چهارم گام

 سارا
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 من حاال. نخوندم هیچی االن تا متاسفانه و دارم امتحان هم فردا ندارم، رو لعنتی یجزوه این یحوصله

 مه هابچه بزرگه، خدا که هم شبقیه و باشه بارم کلمه چهار که نگاه یه فقط ها، خونمنمی مرس درس اصال

 ارهبیچ کنن حساب من رو بخوان و نمیشه نصیبشون خاصی چیز من طرف از البته که کننمی ساپورتم

 حال درس با بگم باید کالً. میدم رضایت قبولی ینمره به و نیستم زدن خر اهل دوننمی خوب میشن؛

 چهی که گمشده نیمه هِه مم،گمشده ینیمه اون دنبال همیشه درس کنار در سالگیم پونزده از و کنمنمی

 مه دانشگاه پسرهای متاسفانه. کنیم خوش چیزی چشمکی یه به رو دلمون که نمیشه رد هم پیاده عابر

 وس؛اقیان تو بریزیم رو شونهمه باید قضا از که دانشگاه ریختن مامانی مثبته بچه سری یه تعطیل، همه

 !هی... ایخورده و میلیون 54 شدیم کیا با ما خدا رو تو ببین

 تازگی برام چیش همه که مرتبم و تمیز هایجزوه به زدم زل گنگی با و شدم جاجابه کمی تختم روی

 و کردن نگاه ساعت چند از بعد. هابیچاره خورننمی هم ورق مبارکم دستان در بیاد ماه بره سال داشت،

 هک بود حالیم ایاندازه به. تخت روی دادم ول رو خودم و اتاق یگوشه کردم پرتشون نمودن، پایین و باال

 و مبودی هم با دبیرستان از که دوستم ترینصمیمی افتادم، مهتا یاد. بکشم بیرون آب از رو خودم گلیم

 خدا هم االن کرد، انتخاب تجربی رو شرشته اونم تجربی یرشته به من شدید یعالقه خاطر به هم بعد

 هدیگ کردن تفکر خب،. هستیم آزمایشگاهی علوم یک ترم االن و شدیم قبول جاهمین جفتمون شکر رو

 و ورق میون گذار و گشت کلی با. کنم پیدا رو گوشیم تا شدم بلند جام از. میده اِرور داره مخم بسه

 ور که بازم داد، ای. کردم پیداش کالسورم زیر از باالخره بود کرده پُر رو متریم دوازده اتاق کل که هاجزوه

 من بر وای! بود هم پفکی یکمی هامانگشت جای دفعه این البته زنه،می چشمک انگشت جای شصفحه

 و تلگرام این پدر بسوزه دارم؛نمی بر مزده فلک گوشی این سر از دست هم کردن کوفت موقع که

 هک شلوارکی روی گوشیم دی سی ال کشیدن مرتبه چندین با. کردن خودشون معتاد منو که اینستاگرام
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 و کردم استپ چل و خل یشماره روی و کردم باز رو قفلش. کردم تمیز حدی تا رو شصفحه بود پام

 وشمگ از رو گوشی خوند،می نبود میلم باب اصالً که رو آهنگی سوز با که خواننده صدای شنیدن با. تماس

 .گوشم به برگردوندم رو گوشی آهنگ یهویی شدن قطع با که نشنوم زرشو زر تا دادم فاصله

 .من جوجوی سالم.... الو-

 :گفتم شد، جمع نازش از پُر و لوس لحن از صورتم

 !نکبت؟ زنیمی حرف پسرت دوست با مگه جوجو؟ بگی بهم میاد بدم نگفتم صدبار. مرض و سالم... اَی-

 .نکرد تغییری هیچ صداش

 .جیگر دونهمی کی باشی، پسرم دوس شایدم-

 .فرستهمی پَسِت ساعت دو سرِ بگیره، رو تو بیاد که کسی اون بیچاره. انتر حناق-

 .زمینه روی مردِ ترینخوشبخت اتفاقاً عشقم؟ بیچاره چرا وا-

 .زدم صداداری پوزخند

 حالیته؟ چیزی خوندی؟ درس. دیگه بسه نیستیم، بخیل که ما باشه آره-

 .خندیدن به کرد شروع قهقهه با

 آره؟ التماس؟ به افتاد خانم سارا و شد امتحانات موقع دوباره-

 .رو گاله ببند مرض،-
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 .امقاطی حسابی کوفتی امتحان این سر و ندارم حوصله بود فهمیده انگاری شد، جمع شخنده

 تو؟ چیزایی، یه-

 ...اما مشغولم؛ نیمه و ساعت سه-

 :صحبتم سطو پرید

 .مهتا جون بگو! ساعت؟ سه زدی، رکورد سارا ایول بابا! جان-

 .زدم بدجنسی لبخند

 .تو مرگ-

 حوصله که بیا زود هم فردا برده، بین از رو مخت حسابی خوندن درس که برو برو. خودت مرگ کوفت،-

 .کالس سر برم نفر آخرین ندارم

 ،تواسه دارم. مونینمی منتظر که جهنم بعدشم نچسبون، ما به خودبی تعطیله که خودته مخ اون اوالً-

 .کنممی حالیت ببینم رو امیرجون بذار

 بچه کنممی تکله اون از رو مبارک گیسوان دونه دونه باشی داشته چشم من ناموس به امیرجون، و درد-

 .پررو

 رو جوابش فاصله همون از نکنه، پاره رو گوشم پرده شنکره صدای تا دادم فاصله گوشم از رو گوشی

 .دادم

 .نکن پاره رو خودت زشت، سوسوله بچه اون خودت ارزونی باشه-
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 .بای شو، خفه چشمم جلو از هم حاال شوهرته، سوسول-

. نارمک کردم پرت رو گوشی و خیکش به بستم گوسفند یه. کرد قطع بدم رو جوابش بخوام اینکه از قبل و

 .شنیدم بیرون از رو مامان صدای که تختم رو شم ولو دوباره خواستم

 سارا؟... سارا-

 هب هامبرگه رو گذاشتن پا به توجهبی و پایین پریدم تختم از پریشونم، موهای تو کردم فرو رو دستم

 .کردم بازش و رفتم در سمت

 مامان؟ بله-

 .بود ایستاده آشپزخونه در کنار دست به مالقه

 کنم؟می صدات همه این بودی کجا-

 :گفتم گرفتن جبهه جای به! خدا رو تو ببین سارا، گفت دوبار فقط خوبه رفت، باال ابروهام

 .خوندممی درس-

 .نشنید رو حرفم انگار

 .میشه خراب بمونه کنیم، پاک باهم گرفتم سبزی کیلو چند کمکم بیا-

 !گرفت؟می سبزی جان مامان امروز اَد باید حاال شد، گرد هامچشم

 .دارم درس مامان که گفتم-
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 :گفت و زد کنی خر بچه لبخند مامان

 .کنم سرخ و کنم پاک رو سبزی کیلو بیست تونمنمی تنهایی که من عزیزم-

 و مرفت آشپزخونه سمت به لب زیر ایباشه گفتن با کردم، کج رو سرم! کیلو بیست کشید، سوت مخم

 نکرد پاک سبزی لعنتی، امتحان این سر بود خرد اعصابم کم. نکردم مامان هایصدقه قربون به توجهی

 شروع دقت ایذره بدون و نشستم آشپزخونه ینفره چهار میز پشت! من امبدبختی عجب. شد اضافه هم

 هب چسبیدم رشته همه این بین چرا دونمنمی. بود امتحاناتم پیش حواسم ها،سبزی کردن پاک به کردم

 وقتهیچ جالب، چه هِه. مردم دخترهای با شدنم مقایسه و بود مامان خاطربه بیشترش شاید تجربی،

 سرِ تو کوبهمی رو چیزشون همه و زنهمی حرف خونه تو ازشون دائم مامان که مردمی دخترهای نفهمیدم

 کهاین خاطر واسه و شدم خر بازیا جنگولک همین سر بخدا، واال. بینمنمی من که هستن کیا زده؛ فلک منِ

 نه یرتبه با آزمایشگاهی علوم وقتی هم سر آخر. مکافاتی چه به اونم خوندم، تجربی کنم ثابت رو خودم

 بعد سال و شدممی خیالبی کاش ای که کردم قبول داوود عمو پیشنهاد به شدم قبول خوب چندان

 !کجا هارشته این و کجا من آخه دادم؛می کنکور دوباره

 .کن پاک تمیز دخترم-

 تا دادم هاسبزی به رو حواسم حال، به برگردم و بگیرم فاصله خیاالتم از شد باعث مامان تذکر صدای

 .نیارم در رو مامان صدای

 دنش بسته و باز صدای و بود شده تموم هاسبزی که کشیدم کار از دست وقتی و نبودم زمان گذر ِمتوجه

 پشت که رو مامان چادر و شدم خیزنیم جام از سریع. دادمی بقیه و داوود عمو اومدن از خبر ورودی در

 صاف زور به کرد،می درد و بود شده خشک بدجوری کمرم. انداختم سرم رو بود آویزون کناریم صندلیِ
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 روز چهار سه تا حاال بپوشم، دستکش کردم فراموش باز اَه. شستم سینک داخل رو دستام و ایستادم

 و رنگ باالخره هامدست شدن پوسته پوسته و زدن مایع بار پنج چهار با. میده سبزی بد بوی هامدست

 .رفت هامدست از سبزی روی

 *** 

 درد شدت به سرم. شدم بیدار خواب از رامین یدهنده آزار صدای با که بود چند ساعت دونمنمی

 که بود جلفش دختردوست اون با هم صددرصد و زدمی حرف بلند بلند گوشیش با داشت بازم کرد،می

 .واال نکنه، بیابون گرگ نصیب خدا واه واه. دارم نفرت ازش من

 رو مژولیده موهای و آینه جلوی رفتم. ببره خوابم سردرد این وجود با عمراً دیگه کندم، دل تختم از

 مدل کتونی یه. نبود مناسب نچ انداختم، تنم هایلباس به نگاهی. بستم کش با سرم باالی و کردم مرتب

 با مدماو بیرون که اتاقم از. سرم انداختم رو شالم و پوشیدم بود باسنم زیر تا بلندیش که مردونه پیراهن

 :گفت و زد لبخند دید منو تا میومد؛ بیرون اتاقش از داشت که شدم رو در رو رامبد

 .خانمآبجی بخیر صبح-

 .ستدونه یه رامبدم، هایگفتن آبجی این عاشق من خداییش. زدم بهش لبخندی

 .داداشی بخیر هم شما صبح-

 .شدنت گوشی این با ببرن رو شورت مرده-

 بیراه و بد گوشیش به و رفتمی رژه پذیرایی داخل که انداختم بهش نگاهی پروندم، جا از رامین صدای

 :شدم رامبد لب زیر یزمزمه یمتوجه گفت؛می
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 .نمیشی آدم که سرت تو خاک-

 دلم. راهرو بهداشتی سرویس سمت رفتم انداختم، باال ایشونه. رفت آشپزخونه سمت به بعدش و

 زا بعد و شدم گرفتن دوش بیخیال پس شد،نمی روم منم و بودن خونه پسرها اما بگیرم؛ دوش خواستمی

 یه خوردن با عادتش طبق رامبد. اومدم در شکمم خجالت از و رفتم آشپزخونه به صورتم و دست شستن

 فقط نه، یا خورده صبحونه دونمنمی هم رامین شد، راهی و کرد خداحافظی مامان و من از چای فنجون

 بره دوستش با که افتاد راه معمول طبق مامان. کنهمی هوار و داد تلفن پشت داره و اتاقشه تو دونممی

 رفتم. شرکت رفته و شده بیدار مونهمه از زودتر همیشه مثل که هم داوود عمو صبحگاهی، رویپیاده

 حد رد کم خیلی هم آرایش مشکی؛ مقنعه و شکالتی مانتو با مشکی جین شدم، حاضر ساعته نیم و اتاقم

 کمی فقط نبودم بدک گذروندم، نظر از رو خودم آینه تو. کشیدم هامچشم تو که مشکی مداد و لب برق یه

 با بود، دورش مشکی ایهاله که تیره طوسیِ و درشت تقریبا هایچشم. داشت ترمیم به نیاز دماغم

 رو هامکالج. متناسب هم هاملب و گوشتی خورده یه دماغم مشکی؛ و کمونی ابروهایی و عادی هاییمژه

 موقع به از ناشی خوشحالی با رسیدم، کالس شروع از قبل دقیقه ده. بیرون زدم خونه از و پوشیدم

 هب که مهتا کنار رفتم کردن سالم از بعد و شدم کالس وارد. کردم حرکت کالس سمت به سریع رسیدنم

 .نشستم بود نشسته قهر حالت

 هستن؟ خوب چاکسینه عاشق شاءاهلل؟ان هستید خوب خانم، مهتا سالم-

 .شد باز بناگوش تا نیشش آوردم رو عاشق اسم تا

 .منتظرمه و نشسته مظلوم مبچه دیدم کالس سر اومدم تا که، شده چی دونینمی سارا وای-

 :حرفش وسط پریدم
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 .بپری دستش از ترسهمی آخه-

 یه هالبت کنه؛ کامل رو شجمله نتونه بعدشم و کنه قطع رو حرفش کسی متنفره آخه برجکش، تو زدم بد

 .شد نصیبم جانانه یغرهچشم

 .آوردن تشریف خانم چکامه تازه کالس بعدِ

 !اومدیمی فردا ذاشتیمی جان، چکام به به-

 .بیاد دیر داشته دوست خانم، حسود نداریم امتحان که االن هُو،: مهتا

 :گفتم. کردمی نگاه رو ما باز دهن با چکامه بیچاره کرد، وراون رو روش بعد و

 .فکت زمین افتاد رو، دهن ببند-

 .ایستاد صاف و اومد بیرون حالت اون از

 سارا؟ درآوردی بازی خواهرشوهر تو باز کردن؟ قهر زلیخا و یوسف شده چی. سالم اِهم اِهم: چکامه

 من بعدش که باشن چی هاشونزن که هستن چی تحفه دوتا اون بود؟ کجا خواهرشوهر گمشو. علیک-

 ؟!بیارم در بازی خواهرشوهر بخوام

 :گفتم مهتا به رو خرکن لبخند یه با بعد

 .میشه حیف مهتا-

 .برسر خاک یجنبهبی شد، باز بناگوشش تا نیشش گفتم رو این تا
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 نامزد با خانم چکامه مدت این روال مثل. گذاشتیم سر پشت رو خوبی نسبتاً امتحان بعد ساعتی

 .اتوبوس ایستگاه سر بریم تا افتادیم راه دوتایی هم مهتا منو بردن، تشریف مهدی آقا شریفشون

 بدم؟ چی رو پسره این جواب من نظرت به سارا میگم-

 :پرسیدم بود دادممی قلش که پام جلوی کوچولوی سنگ اون پی حواسم که حالی در

 پسره؟ کدوم-

 .امیر-

 .روپیاده کنار جوب تو کردم پرتش و زدم سنگه به رو آخر یضربه

 .دونمنمی-

 .سمتم برگشت شاکی حالت با

 .حرف نشد که دونمنمی سارا...اَه-

 بده؟ مثبت جواب بگم بهت؟ بگم چی خوب-

 .کرد نگاهم مظلوم

 .نه-

 .انداختم بهش نگاه یه

 چی؟ پس-
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 .زنممی پا و دست الکی دارم. غلط چی درسته چی دونمنمی سارا، شدم گیج-

 .الکیه دونیمی هم خودت خوبه-

 !سارا-

 رو خودت و بده منفی جواب امیر به بگم بگم؟ چی بهش داشت انتظار اما کردم؛ ناراحتش دونستممی

 کن؟ توهم یه بدبختِ

 کاری دستم از کن باور اما کنم؛ کاری برات تونستممی کاش ای نیستی؟ بینواقع ذره یه چرا عزیزم -

 .نیست ساخته

 ...تو اما-

 .بگه خوادمی چی دونستممی خوب چون شه تموم حرفش نذاشتم

 رد جوریچه من. ناتنی که این نه بود من تنی برادر رامبد که کنم کمکت تونستممی زمانی جان مهتا-

 معذبم؟ باهاش زدن حرف تو خودم که حالی در بزنم حرف باهاش تو مورد

 ...بهش خودت نکنه بگو، رو راستش دارم، رو طاقتش من سارا-

 آوردممی دلیل جور هزار باید هم بار هر ازش، بودم شنیده بار صد از بیشتر رو هاحرف این وای وای وای

 .نیست جوری این که

 چیز همه که باشه داشته دوسِت اگه بگو، رو چی همه بهش بیا خودت اصال. خدا رو تو کن بس مهتا-

 ...که نه هم اگر میشه خوایمی که همونی
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 .بودم مجبور شد،می روروبه واقعیت با باید اما دیدم؛ وضوح به جوشید هاشچشم تو که رو اشکی

 بزن حرف طفلک امیر این با شده که هم بار یه تو خوب دختر. میشه روشن خودت با تکلیفت الاقل-

 .نشست دلت به شاید

 :داد رو جوابم کرده بغ و مغموم

 .شینهنمی-

 .حاال بزن حرف تو خدا؛ به شدم دیوونه تو دست از بابا، ای-

 کاری من دست از اومد،می کنار خودش با خودش باید مهتا. کردم تموم رو بحث افتاد راه که هاشاشک

 ماهِ چند و کردم خریت من دونممی فقط شد، شروع کجا از خانم مهتا عشق این دونمنمی. نبود ساخته

 داشت که رامبد از آژانس کردن خبر جای به بود وقت دیر رفتن موقع و مونخونه بود اومده مهتا که پیش

 خانم که شد چی بعد به شب اون از دونمنمی شون؛خونه برسونه هم رو مهتا کردم خواهش بیرون رفتمی

 ازش هم چی هر شد،نمی حاضر هابچه جمع تو زیاد و بود خودش تو مدت یه. کرد گیر گلوشون

 شاکی خیلی خیلی دستش از که روز یه که این تا دادنمی درستی جواب کس هیچ به چته پرسیدیممی

 شدم من بعد به روز اون از. چشه فهمیدم و کشیدم زبونش زیر از زور به زدم حرف باهاش رفتم بودم

 ایدیگه دختر پای رسوندممی گوشش به که این یا آوردممی خبر شواسه رامبد از باید خبرچین، کالغ

 رو خبرش و گرفتنمی نظر در رامبد واسه رو دختری مامان و داوود عمو که وقت هر. نه یا هست درمیون

 واال. بود عمومی عزای روز چندین تا رسوندم،می مهتا گوش به خوردنمی خیس دهنم تو عدس که بنده

 بده منفی جواب خان رامبد که موقعی تا کردم؛می تحمل باید رو فینش فین و آه و اشک شهمه خدا،به

 .بود روال همین رو چیز همه
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 میشی؟ سوار-

 :گفتم و کردم نگاه بود کرده توقف پامون جلوی که اتوبوس به و پریدم جا از مهتا صدای با

 .بریم اتوبوس با رو راه بقیه شدم، خسته آره-

 .باشه-

 دیگه توبوس یه با و شدمی پیاده راه وسط باید و داشت فرق من با مسیرش که مهتا از شدن جدا از بعد

 هک منی بود ساخته کاری چه دستم از دونمنمی بود؛ رامبد و اون درگیر ذهنم خونه به رسیدنم تا رفت،می

 .بکنم مهتا واسه کاری تونستممی چطور بودم، مونده خودم زندگی تو

. دش پیدا رامین عصبانی یچهره و شد باز خودش در که کنم باز رو در و بندازم کلید خواستم حوصلهبی

 :گفتم کردممی نگاهش که جور همون بود؟ شده مرگش چه دوباره این زد، خشکم

 .سالم-

 عجب بابا ای. شد رد بده نشون توجهی بهم حتی که این بدون و زد کنارم راهش سر از محترمانه خیلی

 ینا. ماسید دهنم تو حرف ماشینش دیدن با اما بگم؛ بهش چی یه تا برگشتم! بشر این بیشعوریه آدم

. تردخ اون به بودم شده خیره باز دهن با که حالی در کردم، ریز بیشتری دقت با رو چشمام بود؟ کی دیگه

 چرا این الخالقجلل بود؛ نشسته رامین ماشین جلوی صندلی روی که وجق اجق یچهره با دختری

 .نداشتم خبر من و رامین این داشت ایسلیقه عجب بود؟ جوریاین

 بود مرگش یه رامین این. آوردم خودم به تازه کوچه آسفالت روی رامین ماشینِ هایالستیک جیغ صدای

 واال چه؟ من به اصال انداختم، باال تفاوتیبی سر از ایشونه. االغ یپسره کنهمی رانندگی جوریچه ببین
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 اب داشت انگاری شنیدم، رو داوود عمو صدای رفتممی باال که هاپله از. بستم رو در و خونه تو رفتم! خدابه

 باید شدم، خونه داخل زدن در بدون و کندم پام از در پشت رو هامکفش. زدمی حرف یکی با عصبانیت

 عمو رویروبه قند آب لیوان یه با رو مامانم افتاد پذیرایی به که نگاهم. شده خبر چه امروز فهمیدممی

 رو مکوله. شدم عصبانیت شدت از عمو یشده کبود صورت یمتوجه رفتم جلوتر وقتی دیدم، داوود

 .سمتشون رفتم و کردم پرت کناری

 شده؟ چی-

 .هاشاشک کردن پاک به کرد شروع و چرخید سمتم به مامان

 .اتاقت تو برو نیست، چیزی: مامان

 :گفتم و کردم نگاه بود قلبش روی دستش که عمو به نگران و نکردم مامان حرف به توجهی

 خوبه؟ حالتون عمو-

 :گفت وارزمزمه لب زیر نشنید، رو صدام انگاری

 .کنم چیکارش دونممی. کنممی روشن باهاش رو تکلفم رسم،می رو حسابش-

 .کشیدم و گرفت رو بازوم نخوردم تکون جام از دید که مامان

 .اتاقت تو برو بیا نمیگم مگه-

 .مامان سمت برگشتم

 .بگید منم به خب شده؟ چی-
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 .نکن دخالت-

 ازومب. اتاقم تو برم دوباره پرسیدنِ جایبه دادم ترجیح. بودم غریبه من فقط خونه این تو انگار کردم، اخم

. اتاقم به رسوندم رو خودم برداشتم رو مکوله گرفتم فاصله ازشون و کشیدم بیرون مامان دست از رو

 رامینه سر ناراحتیش تموم بود معلوم هاشحرف از که داوود عمو صدای به و درآوردم حرص با رو لباسام

 خوشم ازش خیلی نداشت؛ ربطی اصال من به شدمی مربوط رامین به که موضوعی ندادم، نشون توجهی

 .باشه هم مهم برام که میاد

*** 

 پنجم گام

 رایمون

 .شم بیدار خواب از شد باعث جون آقا صدای

 .بابا شو بیدار رایمون رایمون؟-

 کنار میز روی از رو مچیم ساعت صورتم رو کشیدممی رو دستم که حالی در نشستم، خوابم رخت تو

. شده قضا نمازم و موندم خواب که فهمیدم لغزید اعدادش و هاعقربه روی که دستم برداشتم، تختم

 وقعم به رو خودم باید ولی نداشتم؛ زیادی وقت چند هر بگیرم دوش یه تا رفتم و کندم دل تختم از سریع

 .اومدنمی خوشم بودن نظمبی از اصال رسوندممی آموزشگاه به

 .شنیدم نزدیکم از رو آقاجون صدای که بودم پیراهنم هایدکمه بستن مشغول

 بابا؟ موندی خواب-
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 .کردم مرتب رو پیراهنم ییقه و گفتم آرومی یبله

 .اومدمی سازت صدای وقت دیر تا دیشب-

 و زد مشونه به آرومی یضربه زنمنمی حرف دید وقتی آقاجون نگفتم، چیزی و فشردم هم روی رو هاملب

 :گفت مهربونش همیشه لحن با

 .میشی جریمه امروز موندنت خواب خاطربه-

 :گفتم مظلومی لحن با و برگشتم بود ایستاده که سمتی به

 .دارم احتیاج جیسون به واقعاً نه، امروز آقاجون نه...  آه-

 .خودته مشکله-

. ودب قاطع و محکم نداشتم، کارم برای موجهی دلیل و کردممی اشتباهی کار که مواقعی تموم مثل لحنش

 ور امروز که کردم قبول و نگفتم چیزی دیگه پس بشه، ترسنگین مجریمه شدمی باعث هم زیادم اصرار

 .کنم سر جیسون بدون

) محمدخان سرهنگ نداشتم ایچاره اما بود؛ سختم خیلی داشتم بدی حس زدم بیرون که خونه در از

 خدا فقط کنم؛ استفاده دستیم چوب از نداد اجازه بهم هم غرورم اومدن،نمی کوتاه وجههیچ به( آقاجون

 از امروز معلومه که جور این و برم آژانس با مجبورم. کشیدم عمیقی نفس. بگذرونه خیر به رو امروز

 .نیست خبری رویپیاده

 :گفتمی که راننده صدای و ماشین بوق صدای



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شجاع زهرا | نابینا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 54 

 خواستید؟می ماشین شما آقا-

 :گفتم و شنیدم رو

 .بله-

 :شنیدم رو آقاجون صدای بدم انجام شدن سوار واسه حرکتی بخوام که این از قبل اما

 .کردی فراموش اینو رایمون-

 کردم؛ دراز جیسون یقالده گرفتن برای رو دستم اومد؟ رحم به دلش آقاجون یعنی زدم، لبخند دل ته از

 :گفتم و کردم اخم. کردم حس دستم توی روو عصام قالده جای به اما

 .ندارم الزمش-

 :گفت و گرفت رو دستم مچ جون آقا بکشم عقب رو دستم که این از قبل

 .ببری همراهت رو عصات باید جیسون نبود خاطربه امروز رایمون نه-

 ...آقاجون ولی-

 .نباش مغرور قدر این رایمون گفتم، که همین ولی، بی ولی-

 یحرف که این برای و گرفتم رو عصام. بود شده هم دیرم کافی اندازه به نداشتم، شدن نصیحت یحوصله

 :گفتم و کردم بازش نمونه

 .شده دیرم برم دیگه من آقاجون چشم-
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 وارس. بود اندازه و حدبی مرد این به من یعالقه زدم، لبخند پیشونیم روی نشست که آقاجون یـوسه بـ

 اونم عصا وجود اینکه و نیست باهام جیسون نبود مهم و بودم آموزشگاه فقط امروز الاقل شدم، تاکسی

 .شدنمی اذیتم و آزار باعث زیاد آموزشگاه تو

*** 

 .لحظه چند سعادت آقای استاد؟... استاد-

 نفس نفس صدای برسه، بهم تا ایستادم. داشتم خاطربه خوب رو صدا این فشردم، دستم تو رو عصام

 .شنیدممی شدمی ترنزدیک بهم که رو زدنش

 .سالم-

 :گفتم جوابش در و دادم تکون رو سرم

 .سالم-

 ونخدمتت موسسه بیام فردا گفتید بهم دیروز که این سر راستش. شدم شما مزاحم دوباره من ببخشید-

 .رسیدم

 .دادم بیرون رو نفسم

 .خدمتم در بفرمایید-

 .اومد پایین صداش تن

 .زد حرف نمیشه اینجا موسسه؟ از بیرون بیایید من با کنم خواهش میشه-
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 .کنم گوش هاشحرف به کردمی حکم ادب ولی نداشتم؛ رو دختر این با صحبت یحوصله هیچ

 .بزنید رو حرفتون جا همین بفرمایید خانم، ندارم وقت من-

 .شنیدم رو کشیدنش پوف صدای

 .بزنم رو حرفم راحت من تا بشینیم هاکالس این از یکی تو بریم پس باشه-

 چند. بزنه رو حرفش بتونه تا رفتم خالی هایکالس از یکی به همراهش و کردم اعالم رو موافقتم سر با

 هبتون تا بشینم صبور و آروم کردم سعی مدت این تو زدن، حرف به کنه شروع تا کشید طول ایدقیقه

 .کنه شروع رو صحبتش

 دیدش بیماریش خاطربه میشه وقتی چند یه شدم، مزاحمتون مادرم خاطربه من راستش استاد اوم-

 طول زیادی مدت نشه پیدا مناسب قرنیه اگه گفتن و کردن امید قطع ازش هم دکترها شده، ضعیف

 .بخوام چیزی یه ازتون تا اینجا اومدم من. میشه نابینا کل به که کشهنمی

 :چیدمی ذهنش تو رو جمالتش داشت شاید کرد، مکث

 بستگی شما به چیز همه کنید، کمکم خدا رو تو دارم رو مادر این فقط دنیا این تو من سعادت آقای-

 ...داره

 .پریدم حرفش میون

 ست؟ساخته من از کاری چه-

 .شد ترنزدیک بهم صداش
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 .بخوره پیوند من مادر هایچشم به شما جای به شده پیدا که ایقرنیه بدید رضایت کنممی خواهش-

 زد؟می حرف داشت چی مورد در دختر این کردم، تعجب

 .خانم گرفتید اشتباه ایدیگه کس با منو کنممی فکر قرنیه؟ کدوم قرنیه؟-

 نیستید؟ سعادت رضا آقای پسر مگه شما گرفتم، درست نه-

 .دادم تکون آره ینشونه به رو سرم

 شخانواده و کماست تو که مردی این مورد در ایشون با پیش روز چند یعنی زدم؛ حرف پدرتون با من-

 اگه من مادر بدید، رضایت خدا رو تو سعادت آقای. کردم صحبت کنن اهدا رو بدنش اعضای شدن راضی

 .بمونه نابینا همیشه برای که داره وجود درصد هشتاد احتمال بده دست از رو فرصت این

 .چیه منظورش فهمیدمنمی شدم، بلند جام از

 .نمیشم شما منظور یمتوجه اصال من خانم-

 .بده توضیح مواسه کرد سعی

 اومدم من. بشید جراحی قراره دیگه یهفته چند تا گفتن نمیدین، رضایت شما گفتن بهم پدرتون-

 ...تا بگیرم خودتون از رضایت

 درق این یعنی کردن؟می چیکار داشتن من اطالع بدون مخانواده نمیشد، باورم. نشنیدم رو صداش دیگه

 رومآ جیغ و زمین با صندلیم برخورد صدای به شدم، بلند جام از نگفتن؟ بهم که بودم ارزشبی براشون

 و بود خشم از پُر وجودم تموم. پدرم یخونه رفتممی بود شده طور هر باید. نکردم توجهی دختره
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 که کالسی اون از تونستم انگاری فقط خورد،نمی دردم به عصامم حتی بدم تشخیص رو راهم تونستمنمی

 کنم؟ جور و جمع رو خودم تونستمنمی رفتم؟چرامی سمت کدوم باید بعدش. بیرون بزنم بودیم توش

 هک بود صداش تُن فقط میگه، چی فهمیدمنمی زد،می دامن حواسم اختالل به هم دختره این نگران صدای

 . رسیدمی گوش به نزدیکیم تو آزاردهنده

 ..هوی-

 و کردم جمع کمی رو ذهنم. بودم زده تنه بهش ناخواسته که بود کسی صدای کنم فکر ایستادم، جام سر

 :گفتم

 .خواممی معذرت-

 .شنیدم رو دختره صدای بعد و شد کشیده بود تنم که کتی آستین که بیفتم راه دوباره خواستم

 .بیرون برمتونمی من سعادت آقای-

 ور من دادم اجازه. نگم چیزی شد باعث االنم شدن ناتوان و جیسون نبودِ اما کنه؛ کمکم خواستنمی دلم

 تلویزیون از که فوتبالی گزارش صدای. کنه همراهی بودیم کرده سکوت دومون هر که حالی در بیرون تا

 با و شم جدا ازش خواستم. هستیم خروجی درب نزدیک شم متوجه شد باعث شدمی پخش نگهبانی

 نجاما آستینم کشیدن بیرون برای حرکتی اینکه از قبل اما پدرم؛ منزل برسونم رو خودم دربست گرفتن

 :اومد ماشین درب شدن باز صدای و کرد رها رو آستینم خودش بدم

 .رسونممی رو شما من بفرمایید،-
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 عمیقی نفس و ماشین داخل نشستم. کنم مخالفتی نتونستم که بودم وعصبی درگیر ذهنم اینقدر

 و صندلی پشتی به دادم تکیه رو سرم. دادمی عذابم سردرد و زدمی شدت به مشقیقه نبض کشیدم،

 .بستم رو هامپلک

 کجاست؟ مسیرتون سعادت آقای-

 باید .کشیدممی رو رسیدن انتظار بود حاکم بینمون که سکوتی تو من و کرد حرکت گفتم که رو مسیرم

 .دیدن من بدبختِ هایچشم برای خوابی چه فهمیدممی

 شما ناراحتی باعث هامحرف و موقعمبی حضور با کنم فکر خوام،می معذرت واقعاً من سعادت آقای-

 . شدم

 .دادم ماساژ رو مشقیقه انگشت تا دو با و کردم جدا صندلی گاهتکیه از رو سرم

 .خانم نیست مهم-

 ...باور. دادم انجام ایاحمقانه کار من اما کنم؛ صحبت شما با نباید گفتن من به پدرتون. مهمه چرا-

 :داد ادامه لرزید، بغض از صداش

 .کنم ناامیدش تونمنمی منه، به امیدش تنها مادرم نداشتم، ایچاره کنید باور-

 که وقتی بود مادرم پیش سال چند هاینگرانی مثل نگرانیش و ترس دادم،می حق بهش کردم، سکوت

 دن،نرسی مطلوبی ینتیجه هیچ به جراحی چندتا از بعد وقتی شدن، ناامید بیناییم برگشت از دکترها

 واسه حتی وقتی م؛خانواده گردن افتاد کارم ترینکوچک تا بزرگ از و شدم نابینا همیشه برای وقتی

 .کرد تغییر اطرافیانم و خودم زندگی داشتم کمک به نیاز هم کردن حموم
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*** 

 سارا

 پشیمون سفره سر اومدم که این از مامان یکرده پف هایچشم و داوود عمو همِ تو هایاخم دیدن با

 نذاشته هم قاشق یه هنوز. بود بهتر خیلی خوردممی رو غذام تنهایی اتاقم همون تو خدابه واال شدم،

 بریخ. بشقابم تو گذاشتم رو قاشق رفت،نمی پایین گلوم از چیزی اوضاع این دیدن با هرچند دهنم بودم

 هک شم بلند جام از خواستم. نبودن امروز بودن خونه تایم این که همیشه برعکس نبود، رامین و رامبد از

 .کرد متوقفم داوود عمو صدای

 نخوردی؟ چیزی که تو دخترم؟ کجا-

 :گفتم جاش به اما خورد؛ چیزی مامان یقیافه و شما هایاخم این با میشه مگه بگم خواستم

 .ندارم میل-

 .داد تکون رو سرش

 .برو باشه-

 و شدم بلند جام از. نداره حوصله بود معلوم چند هر نداد گیر بهم مامان بار اولین برای شکر رو خدا

 و قیمه اببشق به میلیبی نگاه. بود شده کور اشتهام اما بودم؛ گرسنه اینکه با. آشپزخونه بردم رو بشقابم

 ویر شدم ولو و اتاقم رفتم. بخورم بیام شدم گرسنه وقت هر تا یخچال داخل گذاشتمش و انداختم برنجم

 وشیگ این بیاد لشگر یه حاال خدا ای. شنیدم رو گوشیم خوردن زنگ صدای که بود سقف به نگاهم. تختم
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 که دیشسیال به نگاهی آوردم؛ درش تخت زیر از باالخره تا کردم رو زیر رو اتاق تموم کنه، پیدا منو

 :گفتم و گوشم کنار گذاشتم رو گوشی و دادم جواب انداختم، کردمی خودنمایی روش مهتا عکس

 ها؟-

 جانم؟ بگی شد بار یه نکبت، مرض-

 . ندارم حوصله بنال مهتا-

 .شدم ولو دوباره و تختم رو کردم پرت رو خودم

 ...رامبد واسه نکنه شده؟ چی چرا؟-

 .خودم پیشونی تو کوبیدم دست با

 ...اَه. رامبد به نکشونی رو بحث تو بزنم حرف بیام من بار یه نشد ت،عمه جون رو تو شوخفه مهتا-

 .عذرخواهی به کرد شروع پشیمونی لحن با

 .دیگه عاشقم کنم چیکار نیس خودم دسته خدابه خواهری ببخشید-

 :گفتم و کشیدم بلندی پوف

 .ببرن رو خرکیت عشق اون و خودت شورمرده-

 .سارا... اِ-

 خوای؟می چی ببینم بنال بدی؟ تحویلم رو اراجیف این زدی زنگ مرض،-
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 .شدی ادببی خیلی سارا وای-

 .آوردمی در بازی هم دختر این داشتم حوصله خیلی شدم، عصبانی

 تو سر نذار هستم عصبانی کافی اندازه به کنم،می قطع نه اگه هیچ که گفتی رو کارت شمرممی سه تا-

 .کنم خالی

 دور؟ دور بریم میای نداریم کالس که فردا بگم زدم زنگ. اخالق سگ بابا باشه-

 .کردم خاموش رو برق و زدم رو سرم باالی برق کلید

 .بخوابم حسابی رو فردا خواممی ندارم، حوصله نه-

 .بیاد خوادمی هم چکامه تازه کنم،می خواهش سارا نباش تنبل-

 .شدن نامزدشون خیالبی ایشون عجب چه-

 نه؟ یا میای حاال سرش، خیرِ داده افتخار-

 .میام بعدازظهر نه، صبح-

 .میریم بعدازظهر بیا تو باشه-

 .بخوابم خواممی نداری؟ کاری-

 .کن مواظبت خودت از نه-

 .خوششب فدامدا-
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 .بای قربونت-

 ور هامچشم و کردم پلی تند ریتم با آهنگ یه و گوشم گذاشتم رو هندزفریم کردم قطع که رو گوشیم

 .بشه تخلیه عصبانیتم شدمی باعث هاآهنگ جور این همیشه بستم،

 داشتم گرسنگی از لعنتی،. شدم بیدار ازخواب ضعف شدت از که بود شب از ساعتی چه دونمنمی

 تونستم زور به. دیگه طرف از گرسنگی طرف یه از خواب نخوردم، رو شامم کردم غلطی عجب. مُردممی

 داد به خدا بود؛ شده جنگل مثل موهام و باال بود رفته شلوارم هایپاچه. شم بلند و بزنم کنار رو پتوم

 !شوهر؟ کو اصال بابا ای...کنه تحمل قیافه این با رو من باید صبح روز هر که برسه بدبختم شوهر

 البته دراومد؛ جیغم که چی روی رفت پام دونمنمی پایین، اومدم تخت از بسته چشم یه و باز چشم یه

 آشغاال و آت این که خری اون روح تو ای. نکنه بیدار رو بقیه صدام تا دهنم جلوی گذاشتم زود رو دستم

 زدم اتاقم از المپ کردن روشن بدون. خودم شخص جز نیس کسی خر اون چند هر جا؛ این انداخته رو

 کرده فراموش مامان احتماالً اونم که بود روشن آشپزخونه برق فقط بود تاریک و ساکت جا همه. بیرون

 .شدم متوقف راه وسط که تو بودم نذاشته رو پام هنوز اما آشپزخونه؛ سمت رفتم. کنه خاموشش بود

 !بیداره؟ چرا این اَه-

 هک من شکم این به بخوره کارد ای. شم پشیمون شد باعث ممعده رفتن ضعف که برم برگردم خواستم

 کی اَه... اَه نیست، سرم روسری افتاد یادم که تو برم خواستم و شدم خیالبی. گیرهمی ازم رو ماراده

 .من بخورم زهرمار کردما گیری عجب خدا ای. کنه سرش روسری بره داره حوصله

 زنی؟می حرف خودت با داری شدی زدهجن! چته؟-
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 هم تو رو هاماخم. بود نشسته آشپزخونه داخل صندلی روی که رامین سمت رفت نگاهم پریدم، جام از

 :گفتم و کشیدم

 .نخیر-

 بود روم که هم نگاهش به کردم، باز رو درش و یخچال سمت رفتم بدم نشون توجه بهش که این بدون

 .پرو بچه واال درآد، هاشچشم تا کنه نگاه قدر این بذار ندادم؛ نشون توجهی هیچ

 !من جلو گیرینمی رو دیگه کردی؟ حجاب کشف-

 نگاه بهش شده گرد هایچشم با! من؟ به گفت چی االن این شدم، خشک دست به بشقاب جور همون

 که رو یخچال در سمتم، اومد و شد بلند صندلی پشت از. نتونستم بدم رو جوابش تا کردم کاری هر. کردم

. یرمبگ باال رو سرم شدم مجبور بودنش بلند قد خاطربه. ایستاد رومروبه و بست بود مونده باز جور همین

 از تار یه! کرد؟می غلطی چه داشت این حلقم؛ تو میومد داشت قلبم صورتم، نزدیک آورد رو دستش

 :گفت و دستش تو گرفت رو مآشفته موهای

 .کنی دلبری کارهات این با نکن سعی کوچولو، خانم ببین-

 !باشه دومم دفعه که کردم دلبری کِی من رامین، بهت لعنت! من؟ کی؟ دلبری؟! ها؟

 .چشمم تو رفت شد خار پوزخندش

 .کنی ناز من واسه جوریاین نکن سعی نمیاد، من چشم به چیزا این-

 :گفتم و دادم دست از رو طاقتم. بیرون کشیدم دستش از رو موهام و اومدم خودم به
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 !شبی؟ نصفه شدی دیوونه میگی؟ چی داری معلومه هیچ-

 .داد فشار هم به رو هاشدندون و شد عصبانیت و خشم از پُر نگاهش

 وقتهیچ من نکن پردازیرویا خودت واسه. میگم چی دارم دونیمی خوب سارا، خریت به نزن رو خودت-

 مواسه سرم پشت تا بدونی هم تو بهتره گفتم، همه به اینو کنم،می ازدواج باهات نه میشم عاشقت نه

 .نکشید نقشه

 :گفت و انداخت بهم پیروزمندانه نگاهی برگشت، و ایستاد اما بره؛ تا بهم کرد رو پشتش

 .کن جمع رو حواست خوب پس بشه زنم قراره و دخترمهدوست دیدی ماشینم تو امروز که دختری این-

 ینا عاشق که شدم بدبخت قدراین من یعنی کرد؟می فکری چه خودش پیش داشت این. بود زده یخ بدنم

 ترف آشپزخونه از بدم رو جوابش خودم کردن جور و جمع با بتونم اینکه از قبل. من به وای بشم؟ نکبت

 .من ندادم رو شعوربی این جواب چرا که شدممی منفجر داشتم. بیرون

 ...اَه-

 غضب یه جاش به و بود شده کور اشتهام افتاد، دستم تو بشقاب به نگاهم. زمین کوبیدم حرص با رو پام

 فقط وسط، کشید منو پای جوریاین که شده شروع کی از قضیه این دونمنمی. گلوم ته بود نشسته گنده

 تموم مثل منم و سربازی بره شد قرار و شد تموم درسش رامین که شد شروع روزی اون از دونممی

 کل در داشتم دوست داداشم مثل رو اون راستش خب. بودم خوشحال رامین واسه خونه اعضای

 عمو حرف یه با چیز همه اما بودیم؛ صمیمی گفت میشه بود خوب خیلی ماجراها این از قبل تا مونرابطه

 واسه حتی خدمت واسه کرمان رفت که اول روز همون از رامین شد باعث شد، زیرورو و ریخت بهم
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 روز درست. خوریممی هم درد به رامین و من کردمی فکر عمو چرا دونمنمی. نیاد پیشمون هم مرخصی

 و بشه آماده بود پخته براش مامان که پایی پشت آش تا موند ذوق با که موقعی همون رامین خداحافظی

 رو مونهمه کنه معرفی همه به رو نامزدش رامین رفتن، از قبل داره تصمیم اینکه گفتن با عمو بخوره،

 حتی شب همون شد باعث هم همین نداشت؛ خبر چیز هیچ از بیچاره که رامین بخصوص کرد، غافلگیر

 به رو من همه روز اون از بعد. بره داشت دوست که آشی خوردن بدون حسابی و درست خداحافظی بدون

 فکر همه. نزدن سرم پشت داوود عمو فامیل که هاییحرف چه دیدن،می رامین یآینده همسر چشم

 نپرسید من از کس هیچ که بود دقیانوس عهد مگه دونمنمی. داوود عمو پای زیر نشسته مامان کردنمی

 نه؟ یا بشی رامین زن خوایمی اصال تو بدبخت سارای... سارا آهای

 هم به ما کنن فکر اینا مامان شد باعث هم سر آخر بقیه، چشم تو بود خاری همیشه ما صمیمی یرابطه

 حرف بود، سنگین و سرد نبود، قبل پسر اون دیگه خونه برگشت که این از بعد رامین. داریم عالقه

 هاشدوست با یا بود کار سر یا شهمه. ندارم وجود من انگار من، با مخصوصاً گرفت،نمی گرم زد،نمی

 دارن دوباره شاید داشت، ربط قضیه این به هم امروز دعوای کنممی فکر. دیدمشنمی زیاد کل در بیرون،

 .کنه ازدواج من با که فشار تو ذارنشمی

 .بذارم هم رو چشم صبح تا نتونستم و اتاقم رفتم غذا خوردن جای به کرده، هنگ مخم واقعا دونمنمی

 *** 

 رایمون

 اب شد زمان هم مادرم نگران صدای. کنه باز رو در یکی تا دادم می فشارش وقفهبی و بود زنگ روی دستم

 .زنگ روی از من دست برداشتن
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 کیه؟-

 .منم-

 .پیشوازم اومد و کرد باز رو در شکایت بدون. فهمید رو این مادرم کنممی فکر و بود دارخش صدام

 . پسرم رایمون-

 .مینداختم راه هوار و داد نباید کنم، غلبه عصبانیتم به تا کشیدم هم سر پشت عمیقِ نفس چندتا

 ست؟خونه بابا-

 .لرزید صداش و سردش دست تو گرفت رو دستم

 .عموت پیش رفته نه-

 !واقعا دونمنمی! کرد؟می بود ضررش به که رو کاری پدرم چرا ساییدم، هم روی رو هامدندون

 .مادر تو بیا-

 فتنر تا و بگیره رو دستم گذاشتم کنه کمکم مامان ذاشتمنمی که همیشه برعکس و دادم تکون رو سرم

 پیش االن خواستمی دلم نداشت، گیر انگار بدنم امروزم عصبانیتِ خاطربه. کنه همراهیم داخل به

 .کنم روشن رو تکلیفم تا اینجا اومدممی باید اما کنه؛ آرومم هاشحرف با تا بودممی آقاجون

 .بیارم خنک شربت لیوان یه برات برم پسرم، اینجا بشین-

 ای. دمبو داغ و داشتم التهاب دورن از پشتیش، به دادم تکیه رو سرم و نشستم بود نزدیکم که مبلی روی

 .خسته خیلی م،خسته. تنش بدون و آروم جای یه کنم فرار خوادمی دلم بیاد، زودتر بابا کاش
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 .بخور رو شربت این مادر بیا-

 که ندارم درستی حال بود فهمیده خوب مادرم انگار دستم، توی بذاره رو لیوان تا جلو بردم رو دستم

 بسته و باز صدای. نشد کم درونم التهاب از ایذره اما کشیدم؛ سر نفس یه رو شربت. گفتنمی چیزی

 :کرد ناامیدم مادرم صدای ولی شم؛ بلند مبل روی از شد باعث در شدن

 .پسرم بشین راحیله،-

 :شنیدم رو پدرم صدای بشینم بخوام که این از قبل اما

 کجایی؟ اعظم... خانم اعظم-

 :شنیدم رو مادرم صدای

 .اومدم عزیزم اینجام-

 .بگیر دستم از رو هاپرت و خرت این بیا-

 دایص. دادم فشار محکم دستم توی رو لیوان میشه، بیشتر داره عصبانیتم آتیش لحظه هر کردممی حس

 :شنیدم رو پدرم

 .اینجا اومدن دعوت بدون خودشون بار یه دادن افتخار رایمون آقا عجب چه! به به-

 :گفتم و زدم داری صدا پوزخند

 .بزنیم حرف باید نیومدم، مهمونی واسه نباشید خوشحال زیاد-

 .سمتم میاد داره که داد نشون پاش هایقدم صدای
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 !چی؟ مورد در-

 .بگم چی خواممی دونیدمی بهتر خودتون-

 .کنم استراحت خواممی مخسته خیلی. مطلب اصل سر برو مستقیم کن، بس رایمون-

 گرفتید؟ جراحی وقت من واسه کی یاجازه با بدونم خواممی. مطلب اصل سر میرم باشه-

 .زنیمی حرف چی از فهممنمی-

 :گفتم و زدم پوزخند

 شناسید؟نمی هم رو میرزایی خانم حتماً جالب، چه هوم-

 .نه یا خورده جا حرفم از بفهمم تا ببینم رو پدرم صورت شدمی کاش ای

 کی؟-

 .شدم عصبانی بیشتر همین واسه نداد نشون رو چیزی لحنش

 غریبه یه زبون از کردیدمی مطرحش من با باید شما که چیزی کنید؟ فرض احمق منو دارید سعی چرا-

 .شنیدم

 .ندارم جدل یحوصله اصال من کن، تمومش رایمون-

 .رفتمی باالتر معمول حد از داشت دیگه صدام

 .بدونم داشتم حق من بدید، منو جواب باید شما! چی؟ یعنی-
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 تو. دیب نظر که نمیدم بهت رو حق این کنمنمی جراحی میگی و کنیمی رفتار بچگانه وقتی. نداشتی نه-

 .شهمی پیوند تو هایچشم به قرینه اون گرفتم؛ جراحی وقت برات که روزی همون ،درست میشی عمل

 .کنه دخالت توش کسی نمیدم اجازه و منه زندگی این-

 کورم پسر ندارم عُرضه که زدن سرم تو اون و این بس از شدم خسته داری؟ تو زندگیه این هِه! زندگی؟-

 .کنم مداوا رو

. کردم حس دستم تو سوزشی و شنیدم شدن شکسته صدای ریختن، سرم رو جوش آب انگار گرفتم، گُر

 خرد دادممی بهش که زیادی فشار خاطربه دستم توی رو لیوان کِی نفهمیدم که بودم عصبی قدر این

 .شنیدم رو مادرم جیغ صدای. کردم

 !کردی؟ چیکار رایمون-

 .دادم قرار مخاطب رو پدرم بدم رو مادرم جواب که این بدون

 نیاز بهش من از بیشتر که زن اون به بدید هم رو قرینه اون باشید، داشته وجدان عذاب نیست الزم-

 .داره

 .کشیدم بیرون کنه پانسمانش داشت سعی که مادرم دست از رو دستم

 .خداحافظ-

. نمک فکر کسی به تونستمنمی که بودم شده داغون قدراین ندادم، نشون توجهی مادرم اصرار و گریه به

 :شنیدم رو راحیل آروم صدای
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 .میری اشتباه داری داداش-

 که خونه اون از رفتن بیرون تا و گرفت رو دستم شد، منظورم متوجه. سمتش کردم دراز رو سالمم دست

 که کوچیک خواهر این پیشانی به ایـوسه بـ زدن با من و کرد همراهیم داشت رو قفس حکم برام

 رو دستم گذاشتم، کجا رو دستیم چوب اومدنمی یادم. شدم دور جا اون از داشتم دوستش نهایتبی

 ور خودم. گرفت ازم رو فرصت این ماشین یه بوق صدای اما کنم؛ پیدا رو گوشیم تا شلوارم جیب تو کردم

 .اومد در شدن بسته و باز صدای اما بشه؛ رد بودم راهش سر که ماشینی تا کنار کشیدم

 .عزیزم پسرعموی جاست، این کی ببین اوه-

 اومدن کش از حاصل لبخندی و چرخوندم اومدمی صداش که سمتی به رو سرم. داشتم کم واقعاً رو همین

 .جیبم تو گذاشتم رو مدیده آسیب دست حال همون در زدم، هاملب

 جان؟ میالد چطوری-

 .کردمی عصبیم و زد می زنگ گوشم تو شدمی نزدیک بهم که موقعی ورنیش هایکفش جیرجیر صدای

 .بیرون اومدی دخمه اون از باالخره کردیم، زیارت رو تو ما عجب چه. خوبم-

 پسرش میالد داشتم نفرت ازش نهایتبی که کسی دومین امید، عموم از بعد دنیا تو. شد مشت هامدست

 :گفتم و زدم پوزخند. بود

 .خوش روز شدم، خوشحال دیگه خب نیستی، اینورا شما هستم من-

 :شد مانع صداش که بدم ادامه راهم به خواستم
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 .رسونتممی کجا؟-

 :گفتم تعارف با و ایستادم

 .داری کار عموت با معلومه نمیشم، مزاحمت-

 .برگردم و ببینم رو عمو من شو ماشین سوار برو. جان پسرعمو نکن تعارف-

 عصبی االن واقعاً برسونتم، بذارم دادم ترجیح اما نداشتم؛ رو هاشحرف و خودش یحوصله هیچ که این با

 .آوردمی فشار بهم واقعاً بودنم کور جیسون، و عصا بدون و بودم

*** 

 سارا

 نداری؟ کالس امروز مگه! خوابی؟می قدراین چرا سارا دخترم؟-

 هم روی محکم رو هامچشم و سرم رو کشیدم رو پتو .من ایممدرسه بچه انگار مامان، این دست از وای ای

 .مامان غرغر صدای با شد زمان هم اتاق در شدن باز صدای. دادم فشار

 خوابی؟ هنوز! سارا-

 .پیچیدم خودم دور رو پتو

 .خوابم آره-

 .دانشگاه بری باید ببینم شو بلند! چه یعنی-
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 .نذاشتم و داشتم نگهش محکم اما بکشه؛ سرم رو از رو پتو خواست

 .دیگه میشم بلند برم بخوام اگه خوب کنی؟می چیکار مامان اِ-

 .برو شو آماده شو بلند االن همین نیار، در رو حرصم سارا-

 زا اینم بذارم، هم رو چشم صبح تا نذاشت که دیشب اتفاق از اون. دونمنمی سرم تو بکنم خاکی چه من اَه

 .نشستم تخت رو ریخته بهم موهای با و شدم بلند. مامان

 .نمیرم دانشگاه امروز زنم،می حرف فارسی زبون به دارم من مامان-

 .کردنش تا به کرد شروع و برداشت رو پتو

 .بمونی خونه امروز خوامنمی نکن، لوس رو خودت بلندشو-

 .جدت سر بخوابم بذار. کنم استراحت امروز خواممی مریضم من اصال چیه؟ منظورت مامان... اِوا-

 .شو بلند نمیشه،-

 انداختم تخت از رو پاهام. کنه بیرون خونه از رو من بسته همت کمرِ امروز مامان این که این مثل بابا ای

 چش مامان واقعاً. کردم نگاه کرد،می آماده چیزا این و شلوار و مانتو مواسه داشت که مامان به و پایین

 .شدم بلند! امروز؟ شده

 ان؟خونه رامبد و رامین-

 .شو آماده برو هم تو نیستن، نه-

 .نمیرم بیرون نگیرم دوش تا من برو، برو شهمه دیگه، کن بس مامان اوف-
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 زدم اتاق از کرد،می نگاهم حرص با که مامان به اجازه با گفتن با و برداشتم صندلی روی از رو محوله

 .گفتم کی ببین حاال میشه چیزیش یه مامان این. بیرون

 بخوابم ذره یه نذاشت اتاق تو که مامان آخ، بخوابی و ببندی رو هاتچشم دوش زیر میده حال چقدر وای

 و مامان جیغ جیغ صدای که کردممی کیف داشتم تازه. بیارم در رو تالفیش خورده یه اینجا بذار

 .بپرم شد باعث حموم در به کوبیدنش

 .بیرون بیا نکن بازی آب... سارا-

 .سرم رو گذاشتم رو دستام

 .امروز کنم غلطی چه من خدا ای-

 به پوشیدم رو شلوارم و مانتو تا بزنم، صورتم به خالی و خشک آفتاب ضد یه نذاشت حتی جان مامان

 تو شدم مجبور همین برای ببندم؛ رو کتونیم بندهای حتی نداد اجازه بیرون، کرد پرتم واقعی معنای

 امپ مچ دورِ دور شصت ماشاءاهلل که رو کتونیم بلند بندهای و بشینم گوشه یه مونخونه در جلوی کوچه

 فحش تا هزار واسه کردم آماده رو خودم شنیدم که رو ماشینی بوق بوق صدای. ببندم رو گشتمی

 فحشش خواستم و شد باز دهنم تا اما شدم؛ بلند بیارم، در رو مامان کارهای دلی دقِ که چیزدار و ناموسی

 .خندهمی هرهر داره و بازه کثیفش نیش رامبد دیدم بدم

 .برسونمتون! کجا؟ خوشگله خانم آهای-

 :کرد سد رو راهم و گرفت عقب دنده دادم، ادامه راهم به و کردم نثارش بابا برو یه

 .کردما صدا رو شما اینکه مثل ساراخانم-
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 .زد صدام ولی برم؛ تا کشیدم رو راهم و کردم غلظی اخم. بکنم رو شکله خواستمی دلم آخ

 .ندارم شوخی یحوصله اصالً امروز رامبد کنار برو-

 .موهاش رو گذاشت و برداشت چشمش از رو دودیش عینک

 سوسکه؟ خاله چرا-

 .بیزارم کلمه این از نهایتبی من شد،می بلند دود داشت دیگه هامگوش از وای

 .سوسک میگی من به که آخرته دفعه-

 :گفت و گرفت هوا تو بودم، گرفته صورتش روی به رو تهدیدوار که رو انگشتم

 .میگم دارم دوست-

 و بدرام روی تو این از تربیش روم نداشتم دوست شدم، پشیمون بعد اما کنی؛می غلط بگم اومد زبونم به

 :گفتم و کردم مظلوم رو مقیافه عوض در. بشه باز رامین

 .میشم بیهوش خواب از دارم بذارم، رو مرگم یکپه مهتا پیش برم بذار شو خیالبی من جون رامبد-

 .زد چشمکی

 .رسونمتمی خودم شو سوار-

 شتیپ به دادم تکیه رو سرم و جلو صندلی رو نشستم نکنم، ناز دیگه دادم ترجیح که بودم کِسل قدر این

 .صندلی
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 سارا؟ چته-

 .کردم درست رو جام و دادم خودم به تکونی

 .میاد خوابم فقط هیچی-

 !دروغ؟-

 :پرسید نمیدم جوابی دید وقتی

 بری؟ خوایمی کجا-

 :گفتم و کشیدم کشداری یخمیازه

 .اینا مهتا یخونه-

 .انداخت راه رو ماشین

 نداری؟ دانشگاه مگه جا؟ اون خبره چه-

 :گفتم آلودگیخواب با و بستم رو چشمام

 تعطیلش منه؟ چند دانشگاه عیده، دیگه یهفته. بعیده ایاینکاره که تو از مامان، شدی هم تو اوف-

 .کارش پی رفت کردیم

 الفع دانشگاه تو ساعتنیم. نمیان خودشون و دانشگاه کشوننمی رو من دانشجو، توی امثال دیگه بله-

 مسخره استادا کنید؟می تعطیل جلوتر هفته یه کشیدنمی خجالت شماها اومدم، گذاشتم هم آخر شدم

 شمان؟
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 زدی؛می حرفی همچین عمراً بودی دانشجو خودتم اگه حاال رامبد، گرفتم روی بیرون بابا بسه... ایش-

 .کردیم تعطیلش دیرتر هفته یه گفتیمی تازه

 .برگردم و مجید پیش برم من ماشین تو بشین نداره، فایده تو با زدن حرف که این مثل-

 .برد خوابم کی نفهمیدم و شد گرم قشنگ هامچشم رفتم، فرو صندلی تو حسابی و گفتم ایباشه

 .شو بیدار خانم سارا سارا؟-

 .انداختم اطرافم به نگاهی و کردم باز نیمه رو هامچشم

 شده؟ چی هوم؟-

 .شنیدم رو رامبد صدای

 .رسیدیم جان سارا-

 شده آویزون رامبد سمت یپنجره از که بود مهتا باز نیش دیدم که چیزی اولین و شد باز کامل هامچشم

 جور و جمع رو خودم. کنن تابلوت سر تو خاک ای کرد،می نگاه رامبد به من جای به ذوق با داشت و بود

 :گفتم و کردم

 .رامبد مرسی-

 .خانما خانم خواهش-

 هشفت که مهتا به چپی چپ نگاه بود؛ ایستاده مهتا که سمتی رفتم و شدم پیاده برداشتم، رو کیفم

 .زدم صداش و انداختم بود ایستاده
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 .جان مهتا-

 شمدادا هایچشم کنی، کیف بگیرم ازت حالی یک بزغله ای! بودها مهتا بشر این اسم انگار نه انگار اصال

 .درآورد رو

 خانم؟ مهتا-

 .رامبدخان باال بفرمایید-

 .نمیشم مزاحم خانم ممنون-

 .مراحمید حرفیه چه این-

 .کشیدم و گرفتم رو لباسش آستین. کنه جمع رو خانم این بیاد یکی اوف

 .بره باید داره کار رامبد داخل، بریم دیگه بهتره. هستم منم اینکه مثل جان مهتا-

 :گفتن با و زد بهم ریزی چشمک رامبد

 .خوش روزتون-

 .رفت و انداخت راه رو ماشین

 .هیی-

 :کردم نگاه بود کشیده هی که مهتا غمگین و درهم صورت به و برگشتم

 روانی؟ چته-
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 .کرد چپه رو هاشلب

 !دانشگاه؟ میره طوری این رامبد! بود زده تیپی چه-

 :گفتم لودگی با و باال فرستادم رو ابروم تای یه

 .پوشهمی رو اونا داره کنار بلندا این از افغانی لباس دست یه نه-

 رفت بهم ایغره چشم

 .مزهبی مرض،-

 .خودتی-

 خالی جای و موندمی اونجا فردا تا بود مهتا به داخل، رفتم و کردم باز رو شونخونه حیاط در و گفتم

 .خدابه اسکوله کرد؛می تماشا رو رامبد ماشین

*** 

 ششم گام

 رایمون

 شده؟ چی بگی خواینمی-

 .عقب کشیدمشون و موهام داخل بردم فرو رو مپنجه

 .نپرسید چیزی آقاجون، نیست خوب حالم-
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 .کشید آرومی آه

 .پایین بیا بچینم، رو میز میرم من. باشه-

 .بخورید شما ندارم اشتها-

 .شد جدی آقاجون لحن

 .هستی پایین دیگه دقیقه سه تا نمیاد، خوشم هابازی بچه این از دونیمی خوب رایمون-

 گذاشتم بودش بسته آقاجون که رو مشده بانداژ دست. رفته آقاجون فهموند بهم در شدن بسته صدای

 خوب خواستمنمی و بودم کرده لج مخانواده با چرا دونستمنمی هم خودم. فکر تو رفتم و پیشونیم روی

 ونچ ـناه گـ بزرگترین و اشتباهه کارم دونممی بدم؛ عذابشون خواستمی دلم قلبم ته ته شاید بشم،

 داشته ایمان و کنن باورم خوادمی دلم بیام کوتاه نمیده اجازه غرورم اما میدم؛ عذاب رو مادرم و پدر دارم

 .باشم موفق مشکل این وجود با تونممی من اینکه به باشن

 مزد اتاق از و شدم بلند بمونم، کشیده دراز تخت تو این از بیشتر نذاشت جیسون کردن واق واق صدای

 صدای. کردمی تشدید رو مضعفهدل و بود برداشته رو خونه آقاجون مخصوص فسنجون بوی. بیرون

 .شنیدم رو آقاجون

 .حیاط بیا رایمون-

 و سمتش برم تا منتظره دونستممی شنیدم، رو جیسون واق واق صدای. کردم کج حیاط سمت به رو راهم

 .جیسون حتی نداشتم رو چیز هیچ حوصله امروز واقعاً اما کنم؛ نوازشش
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 خواستم و بشقابم داخل انداختم رو قاشقم کرد، کور رو اشتهام مغزم تو مختلف فکرهای رفتن یورتمه

 شنیدم رو آقاجون غضبناک صدای که تخت روی از شم بلند

 .بخور رو غذات و جات سر بشین رایمون، کن تمومش-

 گلوم اهر واقعاً. جام سر نشستم کنم، مخالفت بازنشسته سرهنگ این با نتونستم که گفت محکم قدر این

 سر نبیرو به و بشکافه رو نفسم راه خواستمی و مینداخت چنگ سنگین بغض یه انگار بود، شده بسته

 شهواس رو کنهمی سنگینی دلم تو هرچی که آقاجون از بهتره کی بیارم، طاقت نتونستم دیگه. کنه باز

 .اومد حرف به آقاجون کنم باز حرف به لب اینکه از قبل. بریزم بیرون

 .پسرم میدم گوش من-

 .خوردمی ذره ذره رو وجودم خوره مثل و دادمی عذابم دورن از که چیزایی حتی گفتم رو چیز همه

 *** 

 سارا

 .کرد بیدارم خواب از مهتا ینکره صدای که بود شده گرم تازه هامچشم

 .حاضره نهار شو بلند سارا-

 .نکشم جیغ کردم سعی خیلی و سرم رو گذاشتم رو هامدست

 .نکبت بود برده خوابم تازه خر، مهتای بگیری مرض ای-

 :زد پام به محکمی لگد
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 .امروز تو شدی ادببی چقدر زهرمار،-

 .پشتی به دادم تکیه و نشستم شدم، بلند

 .گذاشتن سرمسربه همه دیشب از که بس-

 .کرد دراز رو پاهاش و نشست زمین روی کنارم

 مثال؟ کیا-

 زانوم رو گذاشتم رو مچونه و شکمم تو کردم جمع و پاهام

 ...رامین داوود، عمو مامانم،-

 !رامین؟-

 .کردم نگاهش و سمتش برگردوندم رو سرم

 .رامین اوهوم-

 .بود مونده باز دهنش شد تموم که هامحرف کردم، تعریف براش کامل رو دیشب یقضیه بعد و

 .داره نفسی به اعتماد چه میگی؟ دروغ-

 .زدم پوزخند

 .نه کمم آره-

 نگرفتی؟ حالشو چرا-
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 .خیالشبی-

 .سارا بعیده تو از-

 .زدم پوزخند

 شبی؟ نصف مینداختم جفتک مثال؟ کردممی چیکار-

 .گفتیمی رو قضیه مامانت به صبح حداقل خب-

 :گفتم و کردم گرد رو چشمام

 هم چی هر ست،تحفه اون طرف من جانِ مامان درضمن ننه، بچه بگه بهم رامین مونده همین چی؟ دیگه-

 .نمیده محل بگم

 چرا؟ آخه بابا، ای-

 و مامان. منه تقصیرِ انگار میرغضب، مواسه شده رامین شد مطرح نامزدی جریان اون وقتی از نداره، چرا-

 دونننمی کنن درستش خودشون پیش مثال خوانمی شده آب شکر مونرابطه دیدن که هم داوود عمو

 .ستشده خراب ریشه از قضیه این

 .انداخته سفره مامان بیرون بریم شو بلند بخوری، حرص خوادنمی بسه-

 .کردم نگاهش آلودخواب

 .بخوابم خواممی نیست، مگرسنه-

 .بازوم تو کوبید مشتی
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 .بدبخت میریمی نخوردی هیچی هم دیشب خوبه بینم، شو بلند. نیست مگرسنه و کوفت-

 .نداره آفت بم بادمجون نباش نگران-

 .بده رو جوابم نذاشت نهار واسه بریم گفتمی که مامانش صدای

 .جون مامی اومدیم-

 :گفت و سمتم برگشت

 .بیرون بریم میاد چکام دیگه ساعت دو کنیم کوفت چی یه پاشو نکن، زر زر-

 .بالشتم رو گذاشتم رو سرم و ور اون کردم پرتش

 .نمیرم هم جایی بخوابم خواممی فقط امروز من-

 .کشید سرم زیر از محکم رو بالشت

 وحشی؟ چته هوی-

 .رفت بهم ایغرهچشم

 .سرت تو نزدم تا ببینم پاشو آوردی؟ من واسه رو خوابت. بخوابی کنیمی غلط-

 وول برم دوباره خواستم بعدشم خوردم، غذا کمی یه مجبوری و بخوابم نتونستم خانم هایکردن غرغر با

 تو انداخت رو آورد بودم فراری دستش از بود وقت خیلی من که رو شافتاده عقب سواالی خانم که شم

 رفتن گوشش به عیده؛ تعطیالت بابا گرفتن ازت رو دیگه روزای مگه مهتا که بگم من چقدر هر حاال جونم،

 سه از بعد. گذاشت اگه بذارم، رو مرگم یکپه ساعت دو شعوربی این پیش اومدم سرم خیرِ. نرفت که
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 واسه باید چند هر شدم، راحت باالخره مهتا پوک مغز تو هافرمول کردن فرو و خوندن درس تموم ساعتِ

 .شدیممی آماده رفتن بیرون

 .شدم چشم خط کشیدن مشغول و آینه تو رفتم مهتا قول به بستم، رو چشمم یه

 .افتاده راه گفت زنگید چکامه کن، عجله کم یه: مهتا

 یه رو موهام و کردم سرم رو ممقنعه. گذاشتم خطکش انگار المصب کردم، نگاه شاهکارم به و رفتم عقب

 .صورتم تو ریختم ور

 .کن سر شال بیا جلف هوی-

 :گفتم و موهام رو گذاشتم رو آفتابیم عینک و تو زدم رو پریشونم موهای از کمی یه کردم، نچی

 .حاضرم من دیگه خوب-

 .هاملب رو کشید دیگه بار یه و برداشت توالت میز روی از رو رژ ایستاد، رومروبه اومد

 .تو و دونممی من بخوری رو رژت سارا خدا به-

 .کردم نگاه رو خودم آینه تو و ور اون دادم هلش

 .خورمشمی که نیست حواسم کنم چیکار خوب-

 .بخوری کنیمی غلط-
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 زدن غر و کیفش برداشتن با و برداره بدبخت منِ آزارِ از دست شد باعث خونه زنگ دینگ دینگ صدای

 یادم خوشم بود شده جیغ رژم خیلی خدایی آینه، سمت برگشتم. بره بیرون اتاق از کنم عجله که من سر

 .میشم جلف حسابی افتممی که مهتا با

 .دیگه بیا گمشو سارا هوی: مهتا

 :گفتم بلند خودش مثل دوشم، رو انداختم رو کیفم

 .میام دارم جان، ریختبی کالهت تو هوی-

 زا قبل. ذاشتنمی مواسه آبرو جلوشون ورپریده دخترِ این وگرنه نیستن خونه مهتا بابای و مامان خوبه

 مهه اون بین از و کیفم تو کردم دست شنیدم، رو گوشیم خوردن زنگ صدای بیرون بزنم خونه از که این

 و شدم دادن جواب خیالبی همین برای بود؛ ناشناس ششماره. کردم پیداش بود توش که پرتی و خرت

 .بیرون زدم خونه از و کیفم تو انداختم رو گوشیم. کردم ریجک

 و بود نذاشته کم جانم چکام ماشاءاهلل. دیدم چکام ماشین به بودن داده تکیه که حالی در رو جفتشون

 .بود رسیده خودش به حسابی آقاشون چشم از دور

 .دادید افتخار عجب چه خانما، خانم به به: چکامه

 .درآوردم شواسه شکلکی

 .آوردی تشریف که نیست هم دقیقه ده خوبه مرض،-

 :گفت و دهنش جلوی گذاشت رو دستش مهتا
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 .شید سوار. مونخونه در جلو نبرید رو آبروم دیگه بسه هیس-

 به و رفتیم سینما. ولچرخی سوی به پیش و شدیم ماشین سوار بازیکولی و جیغ جیغ کلی با باالخره

 من داغون یروحیه واسه خیلی که دیدم طنز فیلم یه هوامون و حال شدن عوض واسه مهتا پیشنهاد

 یخونه واسه بازار رفتیم خوردنمون هوله هله و بستنی ها،خیابون تو زدن چرخ کلی از بعد. بود خوب

 پیشنهاد به هم شام خوردن واسه. اومد در شلوغی تو جیگرمون البته خریدیم؛ ریز خرده خورده یه چکام

 صاحب اب رامبد که بودیم رفته قدراین. رفتیممی رامبد با اوقات بعضی که ستنی رستوران یه رفتیم من

 ،بود خلوت خرده یه همیشه برعکس امروز. رفتنمی بیرون باهم گهگداری و بود شده ایاغ کلی رستوران

 کرف شکمشون به کننمی وقت کِی دیگه کننمی خرید عید واسه دارن بازار تو ریختن تونستن تا مردم

 وُل وُل توش رنگ قرمز ماهی که حیاط وسط حوض نزدیک هوا خنکی وجود با گرفتیم تصمیم. کنن

 :گفتم و کردم برم و دور به نگاهی. بشینیم خوردمی

 نمیاد؟ کسی دستشویی، برم خواممی من هابچه-

 .بشورم رو دستام خواممی میام، منم: چکامه

 صبحش رفتار از اون میشه چیزیش یه امروز دختر این بود، اطرافمون به حواسش که مهتا به کردم نگاه

 :گفتم. االنش حواس از اینم

 چی؟ تو مهتا-

 :پرسید بده، من به گشتمی طرفاون و طرفاین هی که رو نگاهش اینکه بدون

 چی؟ من-
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 :گفتم حرص با و کردم اخم

 .بریم چکام مرض، تو-

 .باغ پشت رفتیم دستشویی به رفتن برای چکامه همراه

 !امروز؟ چشه مهتا این: چکامه

 :گفتم اما دونستممی

 .دونمنمی-

 یواسه نبود؛ راحت باهاش زیاد خصوصی مسائل تو هم مهتا شده، آشنا ما با که بود سال یک تازه چکامه

 حرف تا و شدمی کنجکاو بیشتر دونممی بگم خواستممی اگه. بود خبربی رامبد به مهتا یعالقه از همین

 .شدنمی خیالبی کشیدنمی من از

 ذوق شواسه خیلی که چکامه جدید یخونه مورد در داشتیم کهحالی در هاموندست شستن از بعد

 کجاست از صدا بفهمم که این از قبل و خورد گوشمون به سگ یه خُرخُرِ صدای زدیممی حرف داشت

 یباغچه سمت برگشتم! کرد فرار کِی نفهمیدم اصال. بدو کی ندو حاال و کشید بنفش جیغ یه چکامه

 ندهگ سگ یه سیاه یسایه تاریکی اون تو تونستم تا کردم ریز رو هامچشم بود، چپم سمت که کوچیکی

 :کردم زمزمه خودم با لب زیر. ببینم رو

 شد؟ پیداش کجا از دیگه این-

 قدم چند قدم یه جای به و کشیدم هینی. کردن واق واق به کرد شروع که برداشتم سمتش به قدم یه

 .رفتم عقب
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 .ترسوندیم کوفت،-

 برق برق تاریکی تو داشت هاییچشم چه وای ببینمش، کامل تونستم تازه اومد جلوتر که کمی یه

 .پروندم جا از آشنا صدای یه که هاشچشم تو کردممی نگاه داشتم خیره. زدنمی

 .نخورتت باش مواظب-

 خندیدمی و بود باز نیشش که مجید دیدن با صدا، سمت برگشتم بود قلبم روی دستم که حالی در

 :گفتم و رفتم بهش ایغرهچشم

 .مرض-

 .کرد نگاهم تعجب با و شد گرد هاشچشم

 منی؟ با-

 :گفتم حرص با بکنم رو رامبد با رفاقتش رعایت اینکه بدون و کمرم زدم رو دستم

 .تمعمه با پس نه-

 .زد چشمک و شد باز بناگوش تا نیشش

 . ندارم عمه من-

 :گفتن با و گرفتم ازش نگاه. شد هم پرو چه خندیدم روش به بار یه واال، خوبه

 .بودم خودت با که شد معلوم پس-
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 .شنیدم رو صداش که شم رد خواستم کنارش از

 کجاست؟ رامبد-

 .دادم رو جوابش سمتش برگردم اینکه بدون و ایستادم

 .اومدم هامدوست با نیست رامبد-

 . آهان-

 و خنده زیر زدم چکامه یپریده رنگ صورت دیدن با نشستم تخت روی وقتی. هابچه سمت افتادم راه

 :گفتم زدنم قهقهه میون

 گذاشتی؟ تنها منو چرا دختر، کنن سرت اون بر خاک-

 !هاعروسیمه نزدیک اینکه مثل گرفت؟می گازم موندممی! کردممی چیکار-

 :گفتم و کردم خودم به ایاشاره

 .خورد رو من نصف پرید بود وحشی سگه کردی فرار شد خوب واال میگی راست-

 .دهنش رو گذاشت رو دستاش شده گرد هایچشم با و کشید هینی

 رو؟ کجات... ک-

 :گفتم و پیشونیم روی زدم دست کف با

 .چکام خنگی تو که چقده وای-
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 .کرد باز رو مبارکش دهن باالخره بود، ساکت موقع اون تا که هم خانم مهتا

 .دیوونه کرده اسکولت-

 :گفت و شد چپه چکامه هایلب

 خانم؟ سارا داشتیم! واقعاً؟-

 تو دادم ترجیح. تخت سر اومد غذاها حاوی سینی با خدمتپیش بدم رو جوابش بخوام اینکه از قبل

 یمهن رفیق سوسول، یدختره گرفتممی رو چکامه این حال وگرنه بندازم راه بازیکولی کمتر عمومی مکان

 گیرممی فاکتور البته گذشت، خوش بهمون کلی شب اون بود چی هر صورت هر در. هااینه میگن که راه

 و بیست بیکاره رامبد نیست ببینه؛ رو رامبد بلکه تا کردمی رصد رو جا همه غاز مثل که رو مهتا یکله

 اولین برای مامان و بود سکوت غرق جا همه رسیدم خونه به که شب آخر. باشه پالس اینجا چهارساعت

 ودب معلوم که جور این و بود نمونده منتظرمم حتی نیومدی، هنوز چرا و کجایی که بود نزده زنگ بهم بار

 !شد باورم زود که ساده و بودم احمق چقدر من و بودن خوابیده همه

*** 

 رایمون

 ولی بودم حوصلهبی اینکه با مجید، پیشِ همیشگی پاتوق رفتیم شام خوردن برای آقاجون اصرار به

 .بیام بیرون هوا و حال اون از کمی تا کردم همراهی رو آقاجون

 .قربان مخصوص دیزی یه اینم بفرمایید-

 .شنیدم رو آقاجون صدای
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 .نیفتاده دهن از تا کن شروع رایمون خوب. جوون ممنونم-

 .شنیدم رو مجید صدای که شدیم مشغول

 .سرهنگ کردید محقر رو ما حقیر رستوران. آوردید صفا ورا، این از به به-

 :داد ادامه و شد ترنزدیک صداش

 .اومدید خوش سالم-

 .ممنون خیلی پسرم، سالم علیک: آقاجون

 .کردم دراز باهاش دادن دست برای رو دستم و صداش سمت برگشتم

 مجید؟ چطوری-

 .داد خفیفی فشار و گرفت رو دستم

 دیدم رو جیسون یهویی االنم داشتم کار جایی رسیدم، خدمت دیر شرمنده. شدم بهتر دیدم رو تو-

 .بیارن هابچه بگم بگید هست کسر و کم چیزی. اومدید شدم متوجه

 .هست چیز همه پسرم ممنون: آقاجون

 .کنید صدام حتماً خواستید چیزی برم و دور همین من صورت هر در: مجید

 .شدم مکاسه توی نون کردن خرد مشغول و گفتم ایباشه

 رایمون؟-
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 :گفتم و آوردم باال کمی رو سرم

 .جانم-

 مسافرت؟ بریم عید تعطیالت برای چیه نظرت-

 :گفتم و انداختم باال شونه

 .دونمنمی-

 همراهیشون هم ما کرد دعوت اصفهان، برن تعطیالت واسه قراره زدم، حرف پدرت با پیش روز چند-

 .کنیم

 .شدم غذام با رفتن ور مشغول و برداشتم رو قاشم

 گفتین؟ چی شما-

 .باشه داشته ایبرنامه شاید بزنم حرف رایمون با باید گفتم من-

 .دادم تکون رو سرم

 .نیفتاده دهن از تا پسر بخور رو غذات-

 .چشم-

 .کشید وسط و عید تعطیالت حرف بازم آقاجون که بودیم چای خوردن مشغول شام خوردن از بعد

 چیدی؟ خودت واسه ایبرنامه چه حاال-
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 .تخت پشتی به دادم تکیه و کشیدم عمیقی نفس

 .ندارم ایبرنامه هیچ-

 باشیم؟ تخانواده با کنیمی قبول یعنی پس-

 .نه-

 چرا؟-

 :گفتم و نلبکی تو گذاشتم رو دستم توی استکان

 .شه آروم ذهنم تا بگذرونم اعصاب جنگ بدون رو روزی چند خواممی-

 زنممی حرف کنهمی زندگی شمال که دوستانم از یکی با باشی مایل اگه. داری دوست طور هر پسرم باشه-

 .جا اون بری

 کنین؟می چیکار شما-

 .صداش تو نشست غمی یه کردم حس

 .باشم اونجا رو تعطیالت کل خواممی مادربزرگت، والیت میرم منم-

 اصفهان؟ نمیرید اینا بابام با یعنی-

 .کنم خاطرات تجدید خواممی کرده، رو روزها اون هوای دلم پسرم نه-

 :پرسیدم. گذاشتنمی تنها رو آقاجون زود قدر این مادرجون کاش ای گرفت، دلم هاشحرف با
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 میرید؟ کِی-

 .باشم خونه باید دیدنم، میان هابچه باالخره. عید روز سومین-

 .موهام تو کشیدم رو دستم

 .انباری تو ببندمش باید شدم، جیسون نگران االن از-

 .نیست الزم-

 :پرسیدم متعجبی لحن با

 ...و داشتیم نگه چیه این کرد غرغر عذرا خاله کلی پارسال یادمه آخه! واقعاً؟-

 .افتیمی راه سال تحویل مراسم از بعد بمونی، نیست الزم امسال. پسرم دونممی-

 .کردم مخالفت

 ...ولی-

 :گفت و کنم کامل رو حرفم نداد اجازه آقاجون

 هاشونحرف با بیان هابچه سال اول روز سه دو این خوامنمی شه، آروم اعصابت بری قراره. ولی بی ولی-

 .کنن اذیتت

 اصال نبودم، اقوام با مالقات و بودن به راغب زیاد هم خودم. هاملب روی نشست خوشحالی سر از لبخندی

 فهمهمی بگم خودم اینکه از قبل همیشه که گرم آقاجونم دَم نداشتم؛ رو هاشونکنایه و نیش یحوصله

 :گفتم و آقاجون دست روی گذاشتم رو دستم. کنهمی ناراحتم چیزی چه
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 .ممنونم-

 .نشست آقاجونم هایلب به کردم حس نابیناییم وجود با حتی که گرمی لبخند و

*** 

 هفتم گام

 سارا

 که در این آخه شدم؛می روروبه شده قفل در با و در این سمت اومدممی دونم،نمی بود هزارم بار برای

 واسه معموال. میده باال سر جواب پرسممی مامان از که هم چی هر! شد؟ قفل یهویی چرا بود باز همیشه

 روزی فردای از اما باالست؛ یطبقه که کوچیکی سوئیت رفتممی مامان، چشم از دور و باشم تنها اینکه

 زور و ضرب به اومدم یواشکی هم بار چند. نشد که نشد باز در این دیگه بعد به بودم بیرون هابچه با که

 رو ارک این بودم بیرون من که موقعی البد کردن عوض رو درش ببینممی که االنم نشد، بازم که کنم باز

 اب و کردم پایین و باال بازم رو دستگیره. داره صدا و سر که ذره یه باالخره شدم،می متوجه وگرنه کردن

 :کشیدم آروم جیغ یه حرص

 .لعنتی اَه-

 سوسکه؟ خاله چته-

 یه رنب بخوان هم توالت ملت. بود ایستاده سرم پشت که رامبد سمت برگشتم غیظ با و باال پریدم جام از

 موهام رو انداختم سریع رو کالهش بودم، پوشیده سوئیشرت شد خوب. بود آزارمردم کال این میگن، اِهم

 :گفتم حرص با و
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 .سوسکه خاله و کوفت-

 .پیشونیش رو نشست مصنوعی اخم

 کنی؟می چیکار داری. ادببی یدختره نوچ نوچ-

 و دادم نشون مظلوم رو خودم میشد که جایی تا کردم، گره بهم رو هامدست و کردم چپه رو هاملب

 :پرسیدم

 نمیشه؟ باز چرا در این-

 .هامچشم تو زد زل و شد جدی نگاهش

 داری؟ چیکار اونجا-

 :گفتم تخسی با

 .بده رو جوابم تو اول... اِ-

 .فهمیمی وقتش به-

 :پرسیدم و کردم نگاهش گنگ

 !چی؟ یعنی-

 :گفت لباسم آستین گرفتن با و زد زورکی لبخند

 .خانما خانم فضولی اومدی بفهمه مامانت اینکه از قبل تا پایین بریم بیا یعنی-
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 .پیچونیدمی رو آدم چقدر شماها، دست از بابا ای-

 باید بعد به این از. واال من، نگهبان شده. نرفت اتاق تو نرفتم وقتی تا و اومد همراهم اتاقم جلوی تا

 همه این چرا خوب بیارن مستاجر قراره اگه خبره؛ چه باال اون بفهمم باید کنم، جمع بیشتر رو حواسم

 رفک کردم سعی م،چونه زیر گذاشتم رو دستم و تختم روی نشستم. میدن تحویلم دروغ و پیچوننمی

 هفته اول باالخره بکنم فکری یه تعطیالت یواسه بود بهتر نظرم به. کنم بیرون سرم از رو باال سوئیت

 هی برم شدمی کاش ای. بمونم اینجا رو تعطیالتم کل ندارم دوست میشه، شروع جدید سال و نوروزه عید

 تمرف و شدم بلند. کنم رها تاریکی در تیری یه بهتره ولی صفره؛ صفرِ رفتنم تنها درصد چند هر جایی،

 اتاق از. کنم سرم روسری و کنم عوض رو لباسم کنه ممواخذه مامان اینکه از قبل بود بهتر کمدم، سمت

 بود؛ درست حدسم و بود آشپزی حال در االن مامان مطمئناً آشپزخونه، رفتم مستقیم اومدم بیرون که

 .کردمی پاک برنج و بود نشسته میز پشت

 .نباشی خسته-

 .داد رو جوابم کنه بلند رو سرش که این بدون

 .نمیشم خسته کنن کمکم خانم سرکار اگه-

 فردا پس که نصیحت به کنهمی شروع صد در صد هم االن زدن، غر به کرد شروع مامان این باز بابا ای

 .اینا و فالن و کنیمی شوهر

 چطور موندم بگیری، رو دستم بیای نشد بار یه. آخه داره خستگی چقدر خوندن درس دونمنمی-

 .کنی شوهرداری خوایمی
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 .نشستم و کشیدم عقب رو صندلی

 .گیرممی یاد موقع اون تا جون مامان نباش نگران شما-

 ت؟واسه مونده وقت بگیری؟ یاد خوایمی کِی دیگه-

 .مامان به شدم خیره و کردم گرد رو هامچشم

 چی؟ یعنی-

 مشغول و ظرفشویی سمت رفت و شد بلند میز پشت از سریع کرد، گم رو پاش و دست مامان انگاری

 .شد هابرنج شستن

 .کنم شوهر فردا همین قرار انگار بگیری یاد خوایمی کِی میگی همچین بودما؟ شما با مامان-

 :گفت تند تند سمتم برگرده اینکه بدون

 .گفتم چیزی یه من حاال سارا، کن بس-

 که چیزی کردن پیچ سوال جای به دادم ترجیح اما نزده؛ منظوربی رو حرفش دونستممی اینکه با

 .بگم رو میخواستم

 .مامان راستی-

 چیه؟-

 .کنهمی شک آدم زنهمی حرف وال و هول با همچین بودا، چیزیش یه واقعاً مامان این
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 مسافرت؟ بریم عید تعطیالت تو چیه نظرت بگم خواستممی هیچی-

 .ریخته سرم کار کلی نزن هم حرفش اصالً-

 :گفتم حرص با و کشیدم پفی

 توق و دوشتونه رو بزرگ شرکت چهارتا مسئولیت انگار ریخته سرم کار کلی میگید همچین. بابا ای-

 خونه؟ کار و آشپزخونه این از غیر به مثالً دارید کاری چه. کنیدنمی پیدا آزاد

 .هترب وقت یه واسه بمونه. شلوغه سرم یعنی شلوغه سرم میگم وقتی ندارم، حوصله برو بیا سارا بسه-

 اصالً خواد؛می مسافرت دلم اومدم، و دانشگاه رفتم بس از شدم خسته من بابا. باش رو ما مامان اَهه،-

 .میرم من نمیاید شما

 .نزن هم حرفش-

 .مامان سمت رفتم و شدم بلند صندلیم روی از

 .میام و گردممی رو شهر تا چند میرم تور با نیستم که بچه! چرا؟-

 .بدم اجازه تونمنمی اصالً-

 .مامان... اِ-

 .دارم کار اتاقت تو برو نداره، اِ-

 اشک ای احمقم، خدا به. انگاری داشتن نگه اسیری بیرون، زدم آشپزخونه از اخم با و زمین کوبیدم رو پام

 .بدم پس جواب نفر۰5۱به نبود الزم جوری این رفتم؛می بودم شده قبول دیگه شهر یه دانشگاه وقتی
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*** 

 رایمون

 یه کنه؛می عادت جایی به سخت باشه هم شیطون سگ این به حواست باشی، خودت مواظب کن سعی-

 .شه گور و گم نره وقت

 تلویزیون رویروبه مبل روی کنارش و بود نشسته آقاجون که سمتی رفتم در، جلوی گذاشتم رو ساکم

 :گفتم. نشستم

 .هست بهش حواسم چشم-

 .بگذره خوش بهت حسابی مدت این تو کن سعی-

 .گرفتم دستم توی رو آقاجون دست و دادم تکون رو سرم

 .حتماً-

 ...دیگه چیز یه و-

 .کنه کامل رو حرفش تا شدم منتظر

 .کنی فکر خودت مورد در کم یه تا مناسبیه زمان-

 .آقاجون نشدم منظورتون متوجه-

 .شنیدم رو کشید که عمیقی نفس صدای
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 بیشترین هااون از بعد چون برداری؛ تخانواده با لجبازی از دست بهتره. نیستی بچه دیگه تو رایمون-

 خوب روزی یه باید باالخره کنی، زندگی تاریکی تو همیشه خوادنمی دلم. خوریمی خودت رو ضربه

 .بدی تشکیل خانواده و بشی عاشق داری حق باشی؛ داشته خوب زندگی یه داری حق تو بشی،

 ...لطفاً آقاجون-

 کن گوش تو بارم یک دادم، حق بهت و شنیدم من زدی حرف تو همیشه. کن گوش فقط رایمون بسه-

 هزار زمان اون با االن پزشکی علم. بگیره ازت رو کردنت جوونی هایسال بهترین لجبازی یه نذار. پسر

 .شده زیاد خیلی خیلی شدنت خوب درصد کرده، فرق برابر

 بزنه، بهم رو هاحرف این هم آقاجون نداشتم توقع. شدم بلند مبل روی از و کردم رها رو آقاجون دست

 .میشم دلگیر و ناراحت مسئله این خاطربه چقدر دونستمی خوب که حالی در اونم

 یرتاث تحت خوب معلومه اما فهمید؛می منو... کنیدمی درک منو شما کردممی فکر امروز به تا من. کافیه-

 ...دارید و گرفتید قرار بابام هایحرف

 .کردم سکوت و کنم تموم روو حرفم نتونستم گرفت قرار آقاجون هایپنجه تو که هامشونه

 نوم تونهنمی کسی که دونیمی کسی هر از بیشتر خودت. بود تلنگر یک من برای فقط پدرت هایحرف-

 هامنوه تموم از و دارم دوسِت چون کردم؛ وجوپرس خودم کردم، تحقیق خودم من. کنه کاری به مجبور

 به و بشی خوب خوادمی دلم بکشی، عذاب اطرافیانت هایحرف با لحظه هر خوادنمی دلم. عزیزتری برام

 .هستی قوی چقدر کنی ثابت شونهمه

 .شد ترآروم لحنش و گذاشت صورتم روی رو دستش
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 هزد تو به تلنگری منم خواستم فقط خودت؛ اختیار به ذارممی پسرم، نمیشی من هایحرف متوجه االن-

 .خودت به فقط بلکه و بقیه به نه اونم کنی، فکر تنهایی و دوری همه از که مدتی این تو تا باشم

 بازم اینکه از اما شدم؛ دلخور گفت میشه و نداشتم آقاجون از رو هاحرف این شنیدن توقع اینکه با

 صورتم روی از رو دستش. شد کاسته دلخوریم از کمی نکرد مجبورم و بگیرم تصمیم خودم گذاشت

 تنها زنهمی بهم رو حرفی اگه دونستممی خوب بود؛ عزیز برام مردخیلی این زدم، ـوسه بـ و برداشتم

 :گفتم شد بلند که خونه زنگ صدای. بس و خودمه ِخاطربه

 .اومد راننده-

 :رسید گوشم به بود آهنگ بهترین برام که صدایی و نشست پیشونیم روی نرمی یـوسه بـ

 .باش خودت مواظب-

*** 

 سارا

 پنجول و دست ماشاءاهلل. افتاد گیرم زاقارت یه منم شانس از اومدم، اتوبوس با کردم غلطی عجب پوف

 که تو داداش آخه گرمه، نبات چایی با سرش یا زنهمی چُرت داره یا شهمه داغونه، کالً که هم راننده این

 کردن مخفه که هم عاشق خروس و مرغ دوتا این اوف. فرمون پشت شینیمی کنیمی خودبی داری عمل

 ؛شد بدتر کنممی عشق میدم لَم خودم واسه شینممی عقب میام گفتم پرتشون، و چرت هایحرف این با

 دیگه جای یه و کنم خالص رو خودم تا وایسه جایی یه منتظرم فقط. من مزخرف شانس این به تف آی

 تو انگاری. نبود که نبود ولی گشتم؛ هندزفرییم دنبال به رو هامجیب. شد خورد اعصابم اَه. بشینم
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 هب دادم تکیه رو سرم کردم پفی دوتا؟ این با کنم چیکار حاال وای ای بودمش، گذاشته جا پشتیمکوله

 درست گرفتم، رو مچش بزنگاه سر که آخ. زدم لبخند شد راضی مامان طور چه اینکه یادآوری با و شیشه

 کردم حس کردیممی مهیا جدید سال برای رو چیز همه داشتیم که صبح دیروز یعنی نود یدقیقه تو

 بشم پلیسیم حس قربون. نکردم پیداش گشتم رو هااتاق و زدم صداش چی هر زد غیبش یهویی مامان

 و آروم خیلی و خوردمی باال یطبقه به که دری سمت دویدم نگو، که افتاد کار به موقع به همچین که

 االب از توق و تق صدا چون بود؛ درست حدسم انگاری و کردم تیز رو گوشام بعدم کردم بازش صدا و سربی

 که رفتمی ویلی قیلی هیجان از دلم همچین در، پشت رسیدم تا رفتم باال آروم آروم رو هاپله. اومدمی

 و بود پیچ حالت به در من، دارم شانسی چه ببین. بگیرم رو مامان مچ که مصحنه این عاشق نگو،

 لمد تو م؛واسه شد شکسته در این طلسم باالخره بکنم، تالشی ورودی در کردن باز برای نبود احتیاجی

 داخل گذاشتم رو پام که اول همون از. شدم خونه وارد و دادم هل رو در آروم خیلی و کشیدم هورا یه

 کاغذ با دیوارا و بود شده مبله خونه تموم بود، باور غیر واقعاً دیدممی که چیزی موند باز دهنم خونه

 کردم، فضولی خودم واسه ترراحت ندیدم رو مامان وقتی و چرخوندم چشم. بود شده پوشیده دیواری

 وسایل. خوشگل هم خیلی بود، تمیز و نو چیز همه داماد؛ و عروس یخونه تو بودم گذاشته رو پام انگاری

 بود هم ترکوچیک پایین از تقریباً که واحد این بود شده باعث هم همین بود سفید و کرم از ترکیبی خونه

 یه واسه چیز همه انگار واقعاً افتاد آشپزخونه وسایل و هاظرف به نگاهم. بشه دیده نورتر پُر و تربزرگ

 .بود شده آماده داماد و عروس

 !باال؟ اومدی کی تو-

 پریدم نبود جیغ به شباهتبی که مامان صدای از بترسونه، جوریاین منو یکی باید همیشه که خدا ای

 .باال
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 .ترسوندیم مامان وای-

 و گرفت هوا تو رو دستم مامان بپرسم سایل و خونه مورد در چیزی اینکه از قبل و باال آوردم رو دستم

 :گفت و کشید خودش دنبال

 .دختر ببینم بیا-

 گرفتی؟ اسیری بابا ای کردم؟ چیکار مگه. شکست دستم مامان اِوا-

 داشته زوری چه ماشاءاهلل نشدم موفق اما بکشم؛ بیرون مامان هایانگشت بین از رو دستم کردم سعی

 ایقیافه با کرد، رها رو من بدبخت دست مامان و پایین ی یطبقه رسیدیم وقتی. بودم خبربی من و مامان

 :کمرم زدم رو دستم و ایستادم روشروبه رفتم جانب به حق

 بود؟ خبر چه باال بده توضیح سریع تند زود خانم مامان-

 .کرد شوتم محترمانه خیلی درواقع ور، اون زد پسم دست با و رفت بهم اساسی ایغرهچشم

 .سارا نکن فضولی کارها این تو-

 :گفتم غرغر با و آشپزخونه تا افتادم راه دنبالش

 مام،ت و نداره ربطی تو به میگید بعد دیدمی انجام یواشکی یواشکی کنید خوایدمی کاری هر واال، خوبه-

 جوریاین باشه قرار اگه خدابه طرفید؟ بچه با مگه مامان؟ نیستم آدم من مگه! ها؟حرف این چی یعنی

 ...کنید رفتار باهام
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 دارم رو هویج نقش خونه این تو من انگار داشتم حق خوب بزنم، رو حرفم باقی نتونستم و کردم بغض

 سعی که حالتی با و سمت برگشت چون شدن بغضم یمتوجه جان مامان انگاری. نمیگن بهم هیچی

 :گفت کنه پرت رو حواسم داشت

 !کنی؟می گریه چرا حاال. لوس-

 :گفتم و کردم طرف اون رو روم قهر حالت به

 .نکرد گریه کسی-

 :کرد زمزمه گوشم زیر و کرد بغلم پشت از و اومد

 .خانم هابازیلوس این از بردار دست رسیده، کردنت شوهر وقت شدی بزرگ دیگه من خوشگل دختر-

 :گفتم و کشیدم باال ظاهر به رو بینیم

 .خوامنمی-

 چرا؟-

 :گفتم غمگین لحن همون با و خندیدم دلم تو من، برم خبیثم روح قربون

 .ببین حاال گذرهنمی خوش من به اصالً امسال دونممی من خونه، این تو کردم دق-

 عموت؟ پیش وقت چند بفرستمت خوایمی-

 :گفتم دادم، تکون رو سرم و کردم چپه رو هاملب. گرفت منقشه جانم ای
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 .اوهوم-

 .شد جدا ازم و کاشت مگونه روی ایـوسه بـ

 .بگیره اتوبوس بلیط برات عید سوم برای میگم رامبد به-

 .کنم قبول اگه عمراً! سوم؟ اوف

 برم؟ امشب میشه دیره، سوم مامانی-

 .شد برنج کردن پاک مشغول و نشست میز پشت

 .نه-

 .کردممی ناله و آه باید بازم خدا ای

 .کنممی خواهش باشم، عمو پیش دریا لب رو سال روز اولین خورشید طلوع خوادمی دلم من چرا؟ آخه-

 .نکن اصرار سارا، نمیشه که گفتم-

 .بوسیدمش و گردنش دور انداختم دست من بار این و مامان سر پشت رفتم. کنم چه دیگه ناچارم

 .میرم تحویل سال از بعد خوب برم، االن همین نگفتم که من گلم، مامان-

 .نزن حرفشم کنم؟ راهی رو تو شب نصف سهِ نیم، و دو ساعت جوریچه من. نمیشه اصالً-

 ماشین با تازه دیگه، برم بذار خب. شوهرمه وقت گفتی االن خودت من؟ مساله دو یبچه مگه اِوا-

 .باشه بیشتر هم امنیتش که میرم اتوبوس با نمیرم که شخصی
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 به ات کنم زیاد رو داغش پیاز خودم کردن لوس بیشتر با کردم سعی پس گرفتمی منقشه داشت انگاری

 با وپل باقالی زدن و رامین اخموی و عنق یقیافه تحمل و سال تحویل بعداز. رسیدم البته که برسم هدفم

 در االن البته و شدم شمال راهی و اتوبوس سوار عزیز رامبد داش توسط بنده بدن، بر جونم مامان ماهی

 .هستم خروس و مرغ دوتا این خدمت

 نمبمو منتظر باید حاال. راحت را برگشته بخت منِ خیال و فرموده توقف باالخره اتوبوس این که جون آخ

 و برگشتم. پایین برن شدن، ور حمله همچین میدن نذری شربت بیرون دارن انگار که تاتار قوم این

 :گفتم غیظ با و انداختم جوان زوج این به نگاهی

 شم؟ رد دیدمی اجازه-

 عمراً خودش، واسه بود هیکلی ماشاءاهلل کرد، جور و جمع رو خودش یکم و کرد ایشی یه لوس یدختره

 :گفتم حرص با و کردم پفی. شم رد جا ذره یه این از بتونم

 !شم؟ رد جا ذره یه این از چطور من ولی ببخشیدها-

 رجو هزار با هم خانم. شم رد بتونم من تا شد جاجابه صندلی یه چون بود؛ بیشتر شعورش انگار نامزدش

 .شم رد تونستم من و کنار کشیدن اطوار و قر

 .عزیزم بگیری رژیم کم یه کن سعی-

 نکنم ایقهوه رو کسی و بگیرم رو خودم جلو خواممی بار یه خدا ای! آیا؟ بود من با این ایستادم، جام سر

 .بهش زدم ژکوند لبخند یه و سمتش برگشتم. خارهمی تنش خودش ببین

 .نشه تو مثل هیکلم باشم مواظب باید باالخره... عزیزم حتماً-
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 آخ .شدم پیاده و انداختم دوشم روی رو مکوله شه سر دو دیویی به تبدیل عاشق مرغ این اینکه از قبل و

 بدبخت کردم، حال خیلی خدایش. میشه اندامیش خوش ادعای من واسه ایکبیری یدختره کردم، کیف

 .خورهمی کتک داره االن احتماالً و نترکه تا گرفت رو شخنده جلو زور به نامزده

 آدرس اونور و ور این از وجوپرس با. نزده بیرون خورشید هنوز اینکه مخصوصاً سرده، هوا چقدر که وای

 یه یاضافه به البته و زن نفر شصت توالت تا دو باشه، داشته رو صف اوهو. یافتم رو بهداشتی سرویس

 که کنم کج رو خر سر خواستم. ایعجله و داشتن یک شماره شونهمه که قد نیم و قد یبچه جین چند

 یه چِت یارو این رانندگی با نداریم هم شانس کنه؟ تحمل رو درد کلیه خواستمی کی شدم، پشیمون

 االح من به رسید نوبت باالخره تا گذشت چقدر دونمنمی. بزنم گند بله؛ و بترسم دیگه، زاده آدمی وقت

 رو من افتاد؛نمی دهنش از ریخت ریخت ننه آی آی که آوردن اورژانسی پیرزن عدد یک ببین، رو شانس

. بردمی کار به که الفاظی از بود گرفته مخنده هم گرفت رو نوبتم و اومد که بود گرفته حرصم هم میگی

 که شنیدممی رو شوفر شاگرد صدای هم ور اون از داشتن، تشریف تو اون ایدقیقه پنج یه کنم فکر

 اینکه از قبل سریع پیرزن اومدنِ بیرون با. شن سوار خواستمی و زدمی صدا رو محمودآباد مسافرهای

 دگیزن چقدر وای. که نداره گفتن دیگه جااین اِهم، و تو پریدم بگیره رو نوبتم بازی زرنگ با دیگه یکی

 آدم با c.w این المصب. شد عوض دیدم اصالً زیبایی یرودخونه چه وای قشنگه، جا همه چقدر زیباست،

 عمیق نفس و بردممی لذت اطراف از داشتم تازه بیرون زدم که دستشویی از. کنهنمی که کارها چه

 د،بو شبیه چقدر واقعاً. شد رد جلوم از اومدم باهاش که اتوبوسی همون یلنگه اتوبوس یه که کشیدممی

 نم اتوبوس بابا نه چی؟ یعنی! رفت؟! شد؟ چی االن. ماسید لبم روی لبخند شوفره، هایسبیل مخصوصاً

 کرد؟می ممسخره و خندیدمی بهم داشت دختره چرا پس نبود؟ بود، همون که خروس و مرغ اما که؛ نبود

 تا برم چجوری حاال کارش، پی رفت شدم بدبخت وای ای که سرم تو کوبوندم دستی جفت ها؟
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 شهمه دارم؟ من آخه شانسه اینم خدا ای. زمین روی نشستم بودم ایستاده که جاییهمون محمودآباد؟

 ام،هلباس ساکم، وای ای. بودممی اتوبوس اون توی منم باید االن وگرنه ریخته ریخت ننه آی اون تقصیر

 یک که شدم کردن گریه یآماده و کردم چپه رو هاملب. اومدمی در هاماشک داشت واقعاً دیگه وسایلم؛

 با .کردم بلند رو سرم. بود سگ واسه نبودها آدمیزاد پای نکنید اشتباه ایستاد، روبروم پا چهارتا دفعه

 :گفتم بغض با و هاشچشم تو زدم زل سگ از ترخیره که منم هام،چشم تو زد زل یخیش هایچشم

 نه؟ ندیدی مونده جا اتوبوس از بدبختِ آدم یه حاال تا کنی؟می نگاه چیو ها-

 .ندیدم نه-

 زبونم. ایستادم راست و کردم جور و جمع زودی رو خودم. زنهمی حرف سگه زد، حرف اهلل بسم وای

 :گفتم اومد،می بند داشت

 زنی؟می حرف تو... ت-

 .شنیدم سرم پشت از رو صدا بار این

 .زنممی حرف من نه، اون-

 مثل نه، دیدم بردم باالتر که رو سرم! وا یقه، یه و دیدم دکمه تا چهار رومروبه چرخیدم، پام پاشنه رو

 .کنهنمی ول گرفته رو مپاچه المصب، ترهیخ سگه از این هایچشم اوف. داره هم سر اینکه

 کی؟-

 :پرسیدم بهش رو سوالی حالت با و اومدم بیرون فکر از
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 بودید؟ من با جانم؟-

 .داد رو جوابم کنه نگاهم اینکه بدون

 کی؟ پرسیدم منم کنه،نمی ول گرفته رو مپاچه گفتید بودم، شما با بله-

 رشجو و جمع خواستم. نیستم بلد هم کردن فکر که کنن من مغز تو خاک ای کردم؟ فکر بلند یعنی هی،

 :گفتم کنم

 .بود گرفته رو شلوارم یپاچه آخه ست،سگه این به منظورم اِم-

 !کرد؟می نگاه رو سرم پشت شهمه چرا ولی گرفت؛ تعجب حالت صورتش

 !جیسون؟-

 : پرسیدم و کردم جمع ر صورتم

 کی؟-

 .پسر ببینم اینجا بیا... ممکنه غیر-

 !جانسون داره، هم اسمی چه! عجب بود؟ سگه به منظورش... اِ

 نشد؟ که چیزیتون سگم، رفتار بابت خانم خواممی معذرت واقعاً-

 .نیارم در بازی بازار ضایع این از بیشتر کردم سعی و دادم قورت رو دهنم آب

 .خوبیه پسر هم خیلی جان جانسون نباشید نگران نه نه-
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 دادم ندادم، سوتی که من آخه نشد، روش ولی بخنده؛ خواستمی کنم فکر گرفت، گاز رو پاینیش لب

 یعنی؟

 .منتظره راننده جیسون، بریم باید ما خوب خیلی... اِهم-

 :گفت و گرفت رو سگش یقالده هم بعد

 .خدانگهدار-

 رو جوابش و زدم بندینیم لبخند آخه؟ آوردم کجا از رو جانسون زدنم، حرف این با من روح به تف ای

 .دادم

 .خدانگهدار-

 ادافت یادم دوباره که آخ. کردم کردمی نگاهم داشت خیره خیره که جیسون با کوچولو بای بای یه هم بعد

 هایماشین به دوختم چشم و جاده کنار سمت رفتم آروم آروم برم؟ چطوری حاال رفت، شدم بدبخت که

 م،چونه زیر زدم رو دستم. موقع این اونم شم سوار شخصی ماشین کنم اعتماد چطور. آمد و رفت در

 هب پروندم، جا از ماشینی ممتد بوق صدای جاده؟ این تو تنها و تک کنم چیکار توئه، به امیدم تموم خدایا

 سنم انگاری شدم، خیره شراننده به بود کرده توقف سرم پشت که ایتاکسی دیدن با و برگشتم عقب

 .شدم خم کمی و راننده یپنجره سمت رفتم و کردم فکری. بود

 .نباشید خسته-

 .باشی سالمت-

 کجاست؟ شما مسیر بدونم خواستممی م،جامونده اتوبوس از من-
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 .دارم مسافر دخترم شرمنده-

 .من دارم مزخرفی شانس عجب. داشت مسافر بله چرخوندم، بود کرده اشاره که عقب سمت به رو نگاهم

 تنهایی بدن اجازه دیگه عمراً نیومده، من به هم مسافرت یه خدا ای. ایستادم صاف و گفتم آرومی یباشه

 .افتادم گیر جاده وسط روشن روز تو. برم جایی

 دخترم؟-

 .زدمی صدام داشت که راننده سمت برگشتم

 بله؟-

 بری؟ خوایمی کجا-

 :گفتم و کردم مظلوم رو خودم

 .محمودآباد-

 .انداخت نگاه عقب به آینه از و کرد مکثی

 .شید سوار بفرمایید-

 که کنم باز رو عقب در خواستم و کردم جدا دوشم روی از رو مکوله توپم، شانس این به جون جونمی وای

 عقب مبرگشت کمربندم بستن از قبل و جلو صندلی روی نشستم. بشینم جلو خواست ازم و نذاشت راننده

 تشکر باشم همراهشون بودن داده اجازه اینکه خاطرِبه بودن ماشین مسافرهای که پیرزنی پیرمرد از و

 .دوختم رومروبه یجاده به چشم خاطرآسودگی سر از نفسی کشیدن با و بستم رو کمربندم. کردم
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 رایمون

 پسر؟ کجایی جیسون جیسون؟-

 .زدم صدا رو راننده و ماشین سمت رفتم یهو؟ زد غیبش کجا سگ این بابا ای

 ندید؟ بود من همراه که سگی راننده آقای-

 .ورترهاون یکم اوناهاش، داداش چرا-

 :پرسیدم اکراه با و خاروندم رو ابروم باالی بازیگوش، سگِ این دست از

 راستم؟ یا من چپ سمت-

 جان؟-

 تو رو تمدس. بود نشده متوجه االن تا البد نابینام؛ من که دادمی توضیح راننده به باید یکی شدم، بیخیال

 سعی هاآدم و ماشین صدای شلوغیِ تو و عقب برگشتم دادم، تکون نیست مهم که این ینشونه به هوا

 سح با هاست،نزدیکی همین بود گفته راننده که جوراین. بدم تشخیص رو جیسون هاینفس صدای کردم

 صدای بین از و کردم کج چپ به رو راهم. چپ سمت باشه رفته غذا خاطربه زدم حدس کبابی گوشت بوی

 .زدمی حرف خودش با داشت انگاری که شنیدم رو جوانی خانم آروم صدای رهگذران
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 من آخه شانسه اینم خدا ای محمودآباد؟ تا برم چجوری حاال کارش، پی رفت شدم بدبخت وای ای-

 وای ای. بودممی اتوبوس اون توی منم باید االن وگرنه ریخته ریخت ننه آی اون تقصیر شهمه دارم؟

 ...وسایلم هام،لباس... ساکم

 .نزدیکش بودم رسیده کنم فکر ایستادم، جام سر. شد ساکت و شد قطع صداش دفعهیه

 نه؟ ندیدی مونده جا اتوبوس از بدبختِ آدم یه حاال تا کنی؟می نگاه چیو ها-

 :دادم جواب. هست بهش حواسم که بود شده متوجه فکرکنم خوردم، جا کمی

 .ندیدم نه-

 !زنهمی حرف سگه زد، حرف اهللبسم وای-

 .کردم پیدا رو جیسون انگاری گرفت، مخنده حرف این شنیدن با

 زنی؟می حرف تو... ت-

 :گفتم جدی خیلی و دادم قورت رو مخنده

 .میزنم حرف من نه اون-

 .کنهنمی ول گرفته رو مپاچه المصب تره،یخ سگه از این هایچشم اوف-

 :پرسیدم بود؟ من با این

 کی؟-
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 .فهمیدم سوالش و لحن از خورد، جا

 بودید؟ من با جانم-

 کی؟ پرسیدم منم کنه،نمی ول گرفته رو مپاچه گفتید بودم، شما با بله-

 .انگار کرد هول بیچاره

 .بود گرفته رو شلوارم یپاچه آخه ستسگه این به منظورم... اِم-

 :پرسیدم و گرفتم خودم به متعجبی حالت

 !جیسون؟-

 کی؟-

 :گفتم و کردم بلند جیسون اومدن برای رو دستم

 .پسر ببینم اینجا بیا... ممکنه غیر-

 :گفتم خودمه، با منظورش نشدم متوجه اینکه به تظاهر برای و جیسون سر نوازش به کردم شروع

 نشد؟ که چیزیتون سگم، رفتار بابت خانم خواممی معذرت واقعاً-

 .خوبیه پسرِ هم خیلی جان جانسون نباشید نگران نه نه-

 و مگرفت گاز رو پایینم لب گرفتم، رو خودم جلوی زور به که ترکیدممی داشتم جان؟دیگه جانم؟جانسون

 :گفتم برم زودتر اینکه برای
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 .منتظره راننده جیسون، بریم باید ما خوب خیلی... اِهم-

 :گفتن با و گرفتم رو جیسون یقالده هم بعد

 .خدانگهدار-

 عجب کردم؛ آزاد صدابی رو مخنده و شنیدم رو گفت که آرومی خدانگهدارِ صدای کردم، کج رو راهم

 ازش کاش بود، مونده جا اتوبوس از اینکه مثل شدم متوجه هاشحرف از که جور این. بود دختری

 .ندارم دردسر یحوصله بیخیال ولی برسونیمش؛ تا کجاست مسیرش پرسیدممی

 آقا؟ بریم: راننده

 :گفتم شه، سوار جیسون تا کردم باز رو ماشین در

 .بیفتید راه بله-

 *** 

 هشتم گام

 نذاشتن اینکه بابت و کردم خداحافظی شدم همسفرشون که پیرزنی و پیرمرد اون از بار آخرین برای

 به نگاهی. دادم تکون دست براشون و شدم پیاده ماشین از. کردم تشکر ازشون کلی بدم ایکرایه

 ینب اوف ولی بدم؛ تشخیص رو بودم اومده باهاش که اتوبوسی کردم سعی و انداختم ترمینال هایماشین

 اونجا که کسی از و فروشی بلیط کیوسک سمت رفتم. بود ممکن کردنش پیدا مگه ماشین همه این

 ستمتون معطلی کلی با باالخره و گرفتم رو بود اومده اینجا به تهران از که اتوبوسی سراغ بود نشسته

 بشم قربونت خدا ای. بوده کرده پنجر راه تو اینکه مثل بود، رسیده تازه خوشبختانه. کنم پیدا رو اتوبوس
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 آدرس بست در تاکسی یه گرفتن با و گرفتم تحویل رو وسایلم محترمانه خیلی منم داری، رو هوام که

 و مادربزرگ اون با که وقتی مخصوصاً نداشت، شدن باز نای دیگه هامچشم. دادم رو عموجونم منزل

 خود تا و بخوابم نیومد دلم که بودن برو دل تو و صحبتخوش اینقدر شدم همسفر مهربون پدربزرگ

. خوردم گردو و بادوم مغز و آجیل که بس از ترکهمی داره هم دلم. دادم گوش هاشونحرف به شمال

 .دهب خیرش خدا کرد، تقویتم و رسید بهم راه توی مهربون مادربزرگ این که نرسیده بهم اینجوری مامانم

 طاقت. خواب از بشم بیهوش که االنه داشتم، نگه کبریت چوب با رو هامچشم دیگه! پس؟ رسیمنمی چرا

 :پرسیدم راننده به رو و نیاوردم

 برسیم؟ تا مونده چقد آقا ببخشید-

 .رسیدیم کنیم رد رو کوچه این آبجی، نمونده چیزی-

 که خیابون کنار هایدرخت به دوختم رو خوابم از سرخ هایچشم و دادم تکیه دوباره دادم، تکون رو سرم

 غروب و طلوع ساحل،... شنا... دریا واسه زده لک دلم. دید رو دریا آبی راحتی به شدمی بینشون از

 هم بعدش بره، در خستگیم حسابی تا خوابممی ساعت چند یه همه از اول برسم بذار خورشید؛

 .دریا سوی به پیش بعد و رگ تو زنممی رو جون راحله پختدست

 .خانم رسیدیم-

 وقته چند دونمنمی. دیدنش واسه رفت قنج دلم عمو منزل رنگ ایقهوه بزرگِ اینرده در دیدن با

 اب و پایین پریدم زودی کرد توقف که ماشین. شده سوزن نوک اندازه براش دلم دونممی فقط ندیدمش

 طرف اون از شاکی صدای یه که زمانی تا درپیپی زدنِ زنگ به کردم شروع ساعت به توجه بدون هیجان

 .خورد گوشم به آیفون
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 !رو زنگ سوزوندی بله؟ بله؟-

 :گفتم هیجان با و کردم ریزی ی خنده

 .سارا جونم، راحله منم-

 جان؟ سارا اومدی باالخره آوو،-

 .خدابه هالکم کنید؟ باز رو در میشه. اومدم بله-

 .کنممی باز چشم چشم-

 عموجون یخونه بزرگ حیاط وارد ساکم برداشتن با و کردم حساب رو ماشین یکرایه کرد باز که رو در

 سحر یکله روز هر که هامخروس و مرغ این صدای عاشق من جانم ای. شدم نداشت باغ از کمی دست که

 برای و بردارم باغچه و هادرخت از چشم شد باعث راحله هول صدای. مباغچه تو میده ولشون خانم راحله

 .کنم تند رو هامقدم کشیدنش آغوش به

 !عزیزدلم اومدی باالخره-

 .تمگرف گلیش هایلپ از دارآب ماچ دوتا و بغلم تو کشیدم رو شمیزه ریزه هیکل زمین، گذاشتم رو ساکم

 .جونم راحله برات بود شده ریزه یه دلم آخیش،-

 .میشه خوشحال بفهمه آقا آمدی، خوش خیلی خیلی. منم عزیزم منم-

 .افتادم راه خونه سمت به راحله یشونه دور بودم انداخته رو دستم که حالی در و برداشتم رو ساکم

 کجاست؟ عموم-
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 .هستن مهمونشون مشغول-

 .کردم چپه رو لبم

 !شدم؟ مزاحم من نکنه-

 .نگو که شد خوشحال اینقده میای فهمید وقتی آقا دختر؟ حرفیه چه این آوو-

 .خواب از میشم بیهوش دارم که داخل بریم پس خوبه-

 .بفرمایید بفرما،-

 وقتی از. شمالیشم شیرین یلهجه عاشق زبونیه؛ خوش و مهربون زن میاد، خوشم خانم راحله از خیلی

 و خانم راحله شد جدا شنیدم مامانم از رو وصفش فقط و ندیمش وقت هیچ من که عمویی زن از عمو

 هب احتیاج بزرگ یخونه این به رسیدگی باالخره کنن، زندگی عمو با تا اینجا اومدن تراب آقا همسرش

 حساب همدم و دوست یه بیشتر عمو یواسه همسرش و جون راحله که چند هر داره؛ حشم و خدم

 .خدمه تا میشن

 تو قصرهای این شکل شخونه اینکه نه شدم، عموم خوشگل قصر وارد کردن پاره تیکه تعارف کلی با

 رامین حرف یاد. کوچیکه اینجا به نسبت خودمون یخونه چون قصره؛ من نظر از نه؛ ها باشه هافیلم

 اباب ای کنی؛ بازی فوتبال عموت یخونه تو میده جون گفتمی اینجا اومدیم عمو اصرار به بار یه افتادم،

 اومدمی خوابم خیلی خیلی اینکه با و چرخوندم چشم دادم، تکون رو سرم. افتادم میرغضب اون یاد باز

 ونهخ وسایل جای حتی نکرده؛ تغییری و قبله مثل چیز همه اینکه مثل. برنداشتم کردن فضولی از دست

 نکرده شکار باهاش وقتهیچ عمویی دولولم، تفنگ این عاشق من شومینه، سمت رفتم. نشده عوض هم
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 شکار وقت هیچ داره حیوانات و طبیعت به که عشقی خاطربه ولی نداره؛ حرف تیراندازیش اینکه با

 رو دستم. بود کرده بازنشسته رو خودش که شدمی چندسالی و بود هم بانجنگل قدیم تازه. کنهنمی

 .تفنگ یبدنه روی کشیدم

 .خانم گلی بخیر رسیدن-

 .بغلش بپرم و برگردم عقب به هیجان با شد باعث عمو صدای

 .تارخ عمو سالم-

 :داد رو جوابم بوسیدمی بود زده بیرون شال زیر از که رو موهام حالیکه در کرد، نوازش رو کمرم

 .عزیزدلم سالم-

 .دادم قورت رو بود نشسته گلوم ته که بغضی

 .بود شده تنگ خیلی خیلی براتون دلم-

 .بود شده تنگ دلم منم-

 هایچشم تو زدم زل بود زده بیرون چشمم یگوشه از که کوچیکی اشک قطره با و کردم بلند رو سرم

 .مهربونش

 زنید؟نمی سر بهم چرا پس-

 .کرد پاک انگشتش نوک با رو چشمم اشک

 .بیا خواستی وقت هر تونی،می که تو ولی عزیزم تونستمنمی-
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 .عمو یسینه روی گذاشتم رو سرم و کردم چپه رو هاملب

 .بره جایی تنهایی نباید دختر میگه بیام، داده اجازه التماس با مامان هم االن تونم،نمی نه-

 .کرد نوازش رو سرم و کشید عمیقی نفس

 .کنه محافظت ازت خوادمی میگه، درست مادرت-

 .کشیدم کشداری یخمیازه

 .نخوابیدی راه توی اصالً خانم شیطون معلومه که اینجور-

 .شد بلند آهم و افتادم کشیدم که بدبختی یاد

 ...هایی.... اومد سرم بالیی چه دونینمی عمو بابا ای-

 :گفت و ها اتاق راهروی سمت برد و گرفت رو مشونه و خندید عمو کشیدم، دیگه یخمیازه یه

 .کنی استراحت بهتره االن زنیم،می حرف موردش در بعداً باشه-

 :گفت و کرد باز رو اتاق در شد، بلند عمو یخنده کشیدم که رو سوم یخمیازه

 .باشی راحت تونیمی عزیزم توئه اتاق اینجا-

 دمپری ایحرفیه کامالً یشیرجه یک با سپس و شدم اتاق وارد و زدم روش به تشکر ینشونه به لبخندی

 .برد خوابم باز دهن با نکشیده شماره سه به و نوابی تخت روی

*** 
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 رایمون

 که هستم جایی هامدت از بعد. طلبیدمی رو هوا این بازم هامریه انگار کشیدممی عمیق نفس چقدر هر

 خستگی خاطربه اما بزنم؛ قدم کمی و رویپیاده برم خواستمی دلم خیلی داره، آرامش سکوتش از ذهنم

. دمشمی وحشتناک سردرد یه تحمل به مجبور مطمئناً وگرنه کردممی استراحت باید حتماً خوابیبی و راه

 متس رفتم موبایلم گوشی صدای شنیدن با دادم، بدنم به قوسی و کش و کشیدم سرم باالی رو هامدست

 :دادم جواب و کشیدم بیرون رو گوشیم جیبش داخل از و بود شده آویزون لباسی چوب روی که کتم

 .بفرمایید الو؟-

 کردی؟ فراموش رو من که گذرهمی خوش بهت اینقدر ببینم-

 .هاملب روی نشست لبخند جون آقا صدای شنیدن با

 .کردم فراموش خوام،می معذرت واقعا. آقاجون سالم-

 نشدی؟ اذیت که راه تو. پسرم نداره اشکالی-

 :دادم جواب و شدم بود تنم که پیراهنی هایدکمه کردن باز مشغول

 .میشه برطرف ساعته دو استراحتِ یه با اونم که مخسته کمی فقط نه-

 .باش هم جیسون و خودت مواظب بگذره؛ خوش بهت کن سعی بابا، خوبه-

 .باشید خودتون مواظب هم شما حتماً،-

 .کنیممی صحبت بعداً کن استراحت برو پسرم، باشه-
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 .چشم-

 .باشه خدانگهدارت-

 .خدانگهدار-

 واسه بود عالی بود، خنک عجیب اینجا هوای. کردم آویزونش و کندم تنم از رو پیراهنم. شد قطع تماس

 رازد تخت روی بمونه، خنک اتاق تا گذاشتم باز طورهمون رو پنجره. هستم گرمایی خیلی خیلی که منی

 اینجا بودم امیدوار. کردمی بهتر رو حالم اینجا سکوت و آرامش سرم؛ زیر گذاشتم رو هامدست و کشیدم

 مه روی پلک. بود کرده عصبیم عجیب مدت این اتفاقات بشه، ترآروم روانم و اعصاب بشه باعث بودنم

 .کنم استراحت چیزی به نکردن فکر با کردم سعی و گذاشتم

*** 

 سارا

 موهام و کردم میزون رو چشمم خط. جیغ سرخابیِ لبِ رژ رنگ این با کنممی حال یعنی رنگ، جونم ای

 از حسابی عکس کلی با و کردم غنچه رو هاملب. بود گرفتن سلفی وقت حاال صورتم، تو ریختم ور یه رو

 تقسیم دو همچین بله اِهم وسط از ببینه هاعکس این با رو من مهتاب یعنی اومدم؛ در خودم خجالت

 رعایت رو حجاب حسابی بود خوب تیپم پریشونم، موهای روی انداختم و برداشتم سفیدی شال. میشم

 به منو خودش خدا. پوشیدم که ایسرخابی و سفید تونیک این با مخصوصاً خودم جون آره بودم؛ کرده

 .کنه کج من سوی به رو راست راه نشد، کنه هدایت راست راه
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 رو کیفش حسابی خواممی روز چند این موهام، روی گذاشتمش و برداشتم رو خوشگلم آفتابی عینک

 رو اتاق در. حال و عشق و گذرونی خوش سوی به پیش و گذرهمی خونه تو که چی هر خیالبی پس ببرم؛

 مرتب مشغول رو جون راحله مسیرم تو حیاط، سمت افتادم راه لب زیر آهنگ یه خوندن با و کردم باز

 این هوایی، چه عمیق، نفس یه آخیش. بیرون زدم و گفتم نباشید خسته یه بهش که دیدم خونه کردن

 اینجا به ساحل یادمه که جایی تا خروجی، در سمت افتادم راه. داغونه تهران هوای خدابه! ستالعاده فوق

 خهآ کوچه، سرِ سمت کشیدم رو راهم زنان قدم و کردم باز رو حیاط در. برم پیاده تونستممی پس نزدیکه

 اییبقال از گرفتم تصمیم کوچه سر رسیدم وقتی. بود بستبن داشت قرار توش عموم ویالی که ایکوچه

 شمغازه تو هم پسرهایی چه اوه اوه ساحل، به خورهمی طرف کدوم کنم سوال بود نزدیکی اون که

 گاهیننیم حتی اینکه بدون و مغازه داخل رفتم شیک خیلی. بادکنکیان این از تمومشون المصب هستن،

 :پرسیدم و فروشنده سمت کردم رو بندازم هااونا به

 برم؟ سمت کدوم از باید ساحل به رفتن برای بپرسم میشه. بخیر روزتون-

 هم بعد بسپرمش، خاطر به کردم سعی منم داد بهم رو دقیق آدرس بود باالیی سن مرد که فروشنده

 اینکه بدون و شنیدم ماشین بوق صدای که رفتممی داشتم خودم واسه. بیرون زدم و کردم تشکری

 سونه؛بر منو خوادمی اینکه مثل بده خیرش خدا م،واسه بودم زده بوق که ماشینی سمت برگشتم بایستم

 رو عینکم. بودم دیده مغازه تو که بودن هاییهمون شد، عوض نظرم ماشین هایسرنشین دیدن با اما

 بوق بوق با دیدن هم هااون. برم بکشم رو راهم و ندم نشون توجهی کردم سعی و چشمم روی گذاشتم

 متشخص خانم یه مزاحم روشن روز تو بخدا رفتن؛واال و شدن خیالبی اینکه مثل ذارمنمی محل کردن

 رو داشتم جیب توی که کاغذی دستمال همین برای کشیدم؛ خجالت آرایشم وجود با خورده یه. میشن

. خلوته که هم چقدر جانم ای رسیدم، اینکه مثل دیگه خب. کردم رنگ کم رو لبم رژ و کشیدم بیرون



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شجاع زهرا | نابینا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 126 

 که بودم خودم هوای و حال تو ساحل، دل تو زدن قدم به کردم شروع برهنه پا و آوردم در رو هامدمپایی

 .شنیدم رو صدایی

 نیستم؟ که مزاحم-

 افکار این با نکنه مخفه خدا عزیزم؟ باشی مزاحم چرا نه! ایبرازنده جوان چه به به صدا، سمت برگشتم

 وجود خاطرنبه خوشبختانه. بگیرم زدمی شل داشت که رو کثیفم نیش جلوی کردم سعی. مزخرفم

 :گفتم جدی لحن با. برم غره چشم و کنم اخم نبود الزم عینک

 .هستید چرا-

 .بزنیم حرف هم با یکم بیام گفتم تنها، منم تنها شما دیدم. هستم روزبه من-

 :گفتم فقط

 .نیستم تنها من-

 :گفت و خندید

 .دنبالته چشمم اینجا تا مغازه از میشه، دراز دماغت که نگو دروغ-

. کنهمی هم اعتراف چه پرو هاست،بادکنکی همون از یکی این پس دادم، ادامه زدنم قدم به و نزدم حرفی

 ولی باشم؛ خوبی دختر خواممی من شاهدی خودت خداجون واال بره، شه خسته خودش تا ندادم محل

 .ذارننمی ببین

 چیه؟ اسمت نمیگی-
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 .ندادم جوابی بازم

 شمال؟ اومدی کی با-

 .بنده سکوت کماکان

 .حال و عشق اومدیم مجردی اومدم، هامدوست با من-

 کشیده راه این به که بودی خانواده با واال میشی، مردم دختر مزاحم داری اومدی مجردی دیگه همین

 .خانوادهبی شدینمی

 نمیگی؟ چیزی-

 نهبیمی پررو بچه بغلش، جیب گذاشته رو قزوین پای سنگ ماشاءاهلل هزار ماشاءاهلل میاد خوشم یعنی

 .نیست ماجرا کن ول هانمیدم محلش

 دهش ساحل وارد تازه که جمعیتی پر یخانواده یه به نگاهم بره، شه بیخیال تا کردم برعکس رو مسیرم

 .شد راحت خیالم نیست خلوت زیاد دیگه خوبه افتاد؛ بودن

 خورده؟ موش رو زبونت-

 اصلهف ما با کمی که شد بلند رفقاش از یکی صدای میشه، پرروتر داره این نمیگم هیچی من استغفراهلل

 .داشتن

 .منتظرن هابچه نمیای؟ روزبه-

 .میام االن-
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 :گفت و کرد پُر دویدن با بود افتاده عقب ازم رفیقش با صحبت خاطربه که رو قدمی چند

 .بگذرونیم خوش یکم بریم بیا داری دوست نزدیکیه، همین ما ویالی جوجو-

 ویجل خیلی. گرفتی اشتباه خیابونی زن با رو من عوضی حلقت، تو عرض به تعارفت این یعنی! جانم؟

 م،ترسید هیکلش از میگم صادقانه داشت، هم دیگه دلیل یه البته گوشش؛ تو نزنم تا گرفتم رو خودم

 روز درست وقتاون. بردمی خودش با و بغلش زیر زدمی رو من خوردن آب راحتی به دیدم من که اینی

 تا مکرد تیز چشم حسابی خانواده، اون نزدیک بودیم رسیده تقریباً حاال.رفتممی فنا به تعطیالتم اولِ

 حرف و بودن نشسته دریا لب که جوون دختر تا سه دیدن با که نه یا کرد اجرا اینقشه میشه ببینم

 :گفت و اومد دنبالم و نشد کم روش بازم. چرخید ذهنم تو فکری زدنمی

 .مشخصه سکوتت از ای،پایه دونممی دیگه نکن ناز-

 و کردم بلند رو دستم بود کرده طرفی این رو سرش دخترها اون از یکی که زمانی درست و زدم لبخندی

 .سرم رو انداختم رو صدام

 !مهتاجون وای-

 و سوال با بخواد دختره اینکه از قبل. بیرون زدمی حدقه از داشت هاشچشم زد، خشکش دختره بدبخت

 :گفتم و کردم تند رو هامقدم کنه ضایعم حرفی

 .زدم زنگ گوشیت به کلی بیاید، تا منتظرم کی از دونینمی-
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 ور آفتابیم عینک کردن،می نگاهم تعجب با داشتن هم دختره هایدوست حاال. موند جا سرم پشت پسره

 شد بلند یکیشون. زدم روشون به محسوس چشمک یه بشن متوجه که جوری و برداشتم صورتم روی از

 .بشم خیت که نزنه گندی کنه خدا کردم نگاهش خیره خیره سمتم؛ اومد و تکوند رو لباسش و

 .کشهمی طول شیم آماده تا گفتم که من بشم قربونت-

 ترعمیق لبخندم و فشردم بود شده دراز سمتم که رو دستش. بشم پایه دخیای جور این قربون من ایول،

 :گفت و کرد بود ایستاده پسره که جایی سرم پشت به ایاشاره ابروش با. شد

 کجاست؟ آقاتون پس-

 .گرفتم هوا تو رو منظورش

 .کنه استراحت یکم تا ویال موند بود خسته-

 .کردنمی نگاه رو ما تعجب با داشتن کماکان دختره دوتا اون

 بود؟ شده مزاحمت... رفت اینکه مثل-

 :دادم جواب. شد محو هاشدوست همراه افق تو جون روزبه آخی عقب، برگشتم آروم

 .شد مزاحمم تنهام دید تا سیریش یپسره آره-

 .زد بهم چشمکی و خندید

 .هاکردی بازی فیلم خوب ولی-

 :گفتم و خندیدم
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 پرت و چرت شهمه که، شدنمی هم بیخیال... سراغم اومد تنهام دید تا بود، پررو چقدر دونینمی-

 .گفتمی

 .سمتم کرد دراز رو دستش

 تو؟ م،مرضیه من. شد تموم دیگه خب-

 :گفتم لبخند با و دادم دست

 .سارا-

 .سمتمون اومدن و نیاوردن طاقت باالخره بودن نشسته که دختری تا دو

 خبره؟ چه اینجا-

 :گفت و بود کرده سوال که دختری همون سمت برگشت مرضیه

 .کردم پیدا جدید دوست یه-

 .معارفه به کرد شروع و من سمت کرد رو هم بعد

 .هستن من خواهرهای هم محترم هایخانم دوتا این جان سارا ساراست، اسمش دوستمون این-

 :گفت و گرفت رو یکیشون دست

 .من بزرگترِ خواهر محبوبه-

 :گفت و آورد جلو رو دستش و زد گرمی لبخند محبوبه
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 . خوشبختم-

 .فشردم رو دستش و زدم لبخند لبخندش جواب در

 .طورهمین منم-

 :گفت و فشرد رو بود ساکت که اونی یشونه مرضیه

 .فاطمه ما تغاریته اینم-

 بشم ملحق شونخانواده جمع به کردن دعوت ازم. دادم دست اونم با خجالتیه، که بود مشخص ظاهرش از

 با و کردم رد رو درخواستشون بشه نگرانم عمو ممکنه دونستممی چون اما بخورم؛ هااون با رو نهار و

 اینکه با کردم، فکر امروز به راه توی. ویال سمت افتادم راه و کردم خداحافظی مرضیه یشماره گرفتن

. بود خوب برام خواهرهاش و مرضیه با شدن آشنا اما کرد؛ اذیتم مزاحم پسرهای اون حضور شروع برای

 ات پرسیدممی ازشون کاش ای. مونمنمی تنها اینجام که مدتی این تو حدقل کردم پیدا دوست که خوبه

 انگاری گرفته حسابی هم هوا. گیرممی تماس باهاش عصری نداره اشکال خب ولی هستن؛ اینجا کی

 خانم راحله دیدن با خونه، در دم رسیدم باالخره. شمال توی اونم بارونم عاشق من بگیره، بارون خوادمی

 :زدم صداش در هاینرده پشت از زدمی حرف خودش با و رفتمی راه که

 فکری؟ تو جونم راحله-

 :زدن حرف بلند بلند کرد شروع و در سمت برگشت باال، پرید

 !شکر رو خدا شکر رو خدا-
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 دمکر پرت رو خودم عجله با کرد باز که رو در شده؟ چی یعنی وای! بود؟ افتاده اتفاقی نکنه شدم، نگران

 :گفتم و داخل

  شده؟ چیزیش تارخ عمو افتاده؟ اتفاقی کسی برای خانم؟ راحله شده چی-

 .باال انداخت و سرش

  رفتی؟ کجا معلومه اصالً بگیر، دهن به زبون دقیقه یه دخترجان نه-

 : دادم جواب دادممی نشون رو بیرون دست با که درحالی

 .دریا بودم رفته-

 .شگونه روی زد دست با

 زدن؛ زنگ بهتون چقدر دانینمی شما، خاطربه شدن عمر نصف تارخ آقا دختر. منو بده مرگ خدا ای-

 . ندادید جواب ولی

  بودم؟ رفته کجا مگه! وا-

 سارا؟-

. ندادنم خبر خاطرِبه میشم مواخذه االن حتماً وای شنیدم، خانم راحله سر پشت از رو تارخ عمو صدای

 .شدم گم آغوشش تو بدم توضیحی بخوام اینکه از قبل

 . دخترم مُردم که من سارا... سارا-

 : گفتم آروم و دادم قورت رو دهنم آب
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 . همین دریا، رفتم فقط من-

 :هامچشم تو زد زل و کرد جدا خودش از رو منو

  ندادی؟ خبر چرا! همین؟-

 .پایین انداختم رو سرم. بود خودم از انگاری سهل بودم، مقصر دیگه اینجاش

 . بگم بهتون نبود حواسم اصالً عمو شرمنده-

 .سرم روی کشید دست

 هب حتماً بری خواستی که هرجا منی پیشِ وقتی تا باشه یادت ولی عزیزم؛ بخشممی رو دفعه این باشه-

 . برو بعدش بده خبر من

 : گفتم بود پایین سرم که طور همون

 . چشم-

 . بالبی چشمت-

 . داخل میرم من-

 . عزیزم برو-

 . زد صدام تارخ عمو دوباره که برم کشیدم رو راهم

 ... هاخانم خانم راستی-
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 : عقب برگشتم

 بله؟-

 .بده جواب رو گوشیت اون بعد به این از-

 :گفتم نظامی لحن با و گوشم کنار گذاشتم رو دستم زدم، لبخند

 . قربان بله-

 نداره دوست پیشش اومدم هامدت از بعد باالخره رو، عمو کنممی درک. خونه داخل رفتم هم بعدش

 سپ نخوردم، هم صبحانه حتی افتاد یادم که بود تازه و اومد در شکمم قور و قار صدای. بیفته برام اتفاقی

 بیارم در عزا از دلی تا آشپزخونه سمت کردم کج مستقیم رو راهم

 جونم؟ راحله-

 : سمتم برگشت گاز پشت از

 جانم؟-

 : کردم ناله و کردم کج رو سرم شکمم، روی گذاشتم رو دستم

 . گرسنمه من-

 .نشست لبش روی مهربونی لبخند

 . برات کشممی االن کردم، گرم رو غذات... دخترم بشین-
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 .دهنم گذاشتم نونی تکه و میز پشت نشستم

  خوردید؟ نهار شما-

 : داد رو جوابم کشیدمی غذا برام و بود من به پشتش که حالی در

 . بمونن شما منتظر نتونستن مهمانشون خاطربه آقا بله،-

. کردم جان نوش بود کشیده رو زحمتش جونم راحله که ایماهی با پلو سبزی سکوت در و گفتم آهانی

 اینکه احتمال تروراون چی یه صد در صد چون اتاقم؛ توی برنگردم دادم ترجیح غذا خوردن از بعد

 راه پس کنم؛ کیف حسابی و ببرم رو استفاده نهایت اومدم بخوابم، که اینجا نیومدم منم و بود بخوابم

 بارون نم نم این توی هم بزنم، قدمی شمیوه هایدرخت باغِ تو کمی تا عمو خوشگل حیاط سمت افتادم

 و بارون بوی هاشونبرگ و هادرخت. بشه هضم رگ تو زدم که زیادی غذای اینکه هم شه عوض حالم

 آروم آروم بارون. کشیدنمی نفس داشتن تازه هامریه کشیدم؛ عمیق نفس تا چند دادن،می تازگی

 یه یمتوجه ایلحظه برای. دادمی بهم رو انگیزیرخوت حس خوردمی صورتم روی وقتی و باریدمی

 هانزدیکی همین از صداش اینکه مثل شدم، بود شده همراه بارون زیبای طنین با که مالیم ساز صدای

 هم صدا من؛ محبوب آالچیق ،خواستممی که جایی رسیدم باریک، فرش سنگ از شدن رد با. بود

 خوادمی که جا هر از حاال برممی لذت صدا این از و شینممی اینجا خوبه، نظرم به. بود شده ترنزدیک

 کجا از کیه؟ دیگه این بابا ای زد؛، خشکم دفعهیه ولی زدم؛ کنار رو هادرخت هایشاخه. چه من به باشه،

 چیزی یاد یهو. من بدِ شانس این از امان باشه؟ اونجا یکی باید میرم که جا هر چرا! یهویی؟ شد پیداش

 مونث اگه حاال هست، هم مذکر یارو اه... داره مهمون عمو گفت خانم راحله نبودها حواسم اصالً افتادم،
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 چیکار عمو یخونه تو مونث خنگ آخه. گذروند خوش خرده یه کرد بازی دیوونه باهاش شدمی باز بود

  کنه؟ باید

  اونجاست؟ کسی-

 بین از ناچار به. دید منو آخ آخ نشو، بلند مادرت جون نه نه بزنم؟ جیم چطوری حاال وای ای دید، منو اوف

 مبر بهتر چه پس بشم، آشنا باهاش باید نخوام چه بخوام چه آالچیق، سمت رفتم و بیرون اومدم هادرخت

 : دادم جواب. نکنم ضایع رو خودم زدن جیم با و جلو

  هست؟ اجازه... منم-

 . بفرمایید-

 ردبرخو مودب خیلی کردم سعی. ایخجالتی پسر چه جانم ای بود، پایین سرش آالچیق زیر رسیدم وقتی

 .نبرم رو تارخ عمو آبروی تا کنم

 . دارید تشریف اینجا شما نداشتم اطالع راستش شدم مزاحمتون ببخشید-

 :گفت بود، پایین سرش هنوز

 . باشید راحت کنممی خواهش-

 !اینجا؟! این؟ برد، ماتم من و کرد بلند رو سرش گفت که رو این

 !گفتید؟ چیزی-

 : گفتم و هاشچشم تو زدم زل
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 .نه-

*** 

 رایمون

 روی و شدم بلند. داشتم سبکی خواب شم، بیدار خواب از شد باعث در به آروم هایضربه برخورد صدای

 : شدم خیزنیم تخت

 بله؟-

 : خورد گوشم به کردمی کار خونه این تو که خانمی یزنانه صدای

 . نهار بیارید تشریف سعادت آقای-

 .صورتم روی کشیدم رو دستم

 . چشم باشه-

 هب و رفتم داشت؛ بهداشتی سرویس دادن قرار اختیارم در کردن لطف که اتاقی اومدم، پایین تخت روی از

 و پوشیدم مرتبی شلوار و بلوز. کردم شونه بودم آورده همراهم که برسی با رو موهام و زدم آبی یه صورتم

 هر نبود، رفتنم کورمال کورمال به احتیاجی و بود همکف یطبقه اتاقم خوشبختانه شدم، خارج اتاق از

 نه؛خو داخل البته کنم، استفاده عصام از نیفته اتفاقی و نخورم چیزی به اینکه برای بودم مجبور چند

 خونه این هایآدم خواستمنمی چه خواستممی چه باالخره. کردمی فرق اوضاع جیسون وجود با بیرون

 : شنیدم نزدیک خیلی رو وندجالل آقای صدای. هستم نابینا من داشتن خبر
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 . جان رایمون خواب ساعت-

 : مگفت و اومدمی وندجالل آقای صدای که جایی سمت برگردوندم رو صورتم و لبم کنج نشوندم لبخندی

 . ممنون خیلی-

 . ستآماده نهار میز، سر بشین بیا-

 . بله-

 و مکشید پیش رو صندلی کنم، پیدا رو بودن نشسته که جایی ترراحت بتونم تا دادم تکونی رو عصام

 : نشستم

  کردی؟ صحبت محمد با. پسرم آمدی خوش خیلی-

 .دادم تکون رو سرم

 . زدیم حرف هم با پیش ساعت دو بله،-

 . اومدمی همراهت کاش ای-

 . نکردن قبول شونزادگاه برن بود قرار چون ولی کردم؛ اصرار بهشون-

 . نیفتاده دهن از غذا تا بکش جان رایمون. طور این که-

 داخل برنج کفگیر دوتا و برداشتم رو کفگیر کردم، لمس دست با بود گرفته سمتم که رو برنجی دیس

 تا و داشتم ماهی خوردن با عجیبی داستان ماهیه، با پلو باقالی بود مشخص غذا بوی از. ریختم بشقابم
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 تو هم چندباری و بود مشکل العادهفوق برام هاشتیغ کردن جدا چون خوردم؛نمی تونستممی که جایی

 . نخورم اصالً دادممی ترجیح. نداشتم خوردن ماهی از خوشی خاطره و بود کرده گیر گلوم

 پسرم؟ خورینمی چرا-

 .برداشتم بشقابم کنار از رو چنگالم قاشق ندم، نشون رو میلیمبی کردم سعی

 . خورممی-

 :گفت بود تمسخری هرگونه از خالی که مهربونی لحن با کنم شروع بخوام اینکه از قبل

 مشکل ماهی هایتیغ کردن جدا توی همیشه منم کرده، جدا قبالً رو هاشتیغ خانم راحله نباش نگران-

 . دارم

 سری یک وندجالل آقای هم غذا صرف بین خوردن، به کردم شروع راحت خیال با و زدم کوتاهی لبخند

 هب منو اما بود؛ منظوربی شاید که پرسید سوالی بحثمون میون. پرسید مآینده و کارم مورد در سواالت

 .برد فرو فکر

  زادگاهش؟ به برگرده خوادمی گفته بهت محمد-

 به آقاجون همراه که اولی روز همون رو موضوع این دادم، قورت نجویده بود دهنم توی که ایلقمه

 کنار در بودنم دونممی خوب من و زادگاهشه به برگشتن آرزوهاش از یکی گفت؛ بهم رفتم شخونه

 دلم که ستموقع اون و میگه همیشگیش رفتن از آقاجون اوقات گاهی. نیست همیشگی آقاجون

. بکنم رو فکرش که چیزی از ترسخت سخته؛ خیلی خیلی آقاجون از کندن دل گیره،می بدجوری

 از ایجرعه
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 : دادم جواب و نوشیدم رو دستم کنار لیوان درون آب

 . بله-

 . مونده تهران دم و دود اون توی هنوز ولی بره؛ داشت تصمیم همسرش مرگ از بعد یادمه-

 : داشت حقیقت اما بود؛ سخت گفتنش شد، فشرده دستم زیر لیوان

 . منه خاطرِبه-

 : گفت ندارم، ایعالقه صحبت این به اصالً فهمید انگار ولی دونمنمی

 . شد سرد بخور رو غذات حرف، به گرفتمت-

 از که وقتی تا نشد بینمون خاصی صحبت دیگه. خورممی که کردم تظاهر فقط و دادم تکون رو سرم

 : کردم تشکر غذاش بابتِ خانم راحله از و شدم بلند میز پشت

 . خانم نکنه درد دستتون-

 . جانتون نوش آقا، کنممی خواهش-

 : شنیدم رو وندجالل آقای صدای

  نشد؟ خبری سارا از خانم راحله-

 : شد نگران خانم راحله صدای

 . آقا نه-
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 : گفتن با شدن،می معذب من پیش شاید نمونم، اونجا این از بیشتر دادم ترجیح

 .وندجالل آقای اجازه با-

 :جواب شنیدن و

 . پسرم باش راحت کنممی خواهش-

 سمتم، دوید و شد بلند واقش واق صدای که زدم جیسون یواسه سوتی. رفتم حیاط به و در سمت رفتم

 : گفتم و کشیدم سرش روی پُرزهای روی دستی نزدیکم رسید وقتی

 مزاحم ندازی؛نمی راه هم الکی صدای و سر کنی،نمی هاخروس و مرغ دنبال و شینیمی گوشه یه میری-

 . نشو هم بقیه

 قدم باغ توی تا رفتم و زمین زدم رو عصام. شده حرفم متوجه که بود این از نشون کرد که کوتاهی واق

 الپرتق و نارنج عطر بارونش، و شماله. داشت باریدن قصد آسمون انگار کردم،می حس رو بارون بوی. بزنم

. کردم بررسی و لمس رو اطرافم نشستن، برای جایی به رسیدم اینکه احساس با. کردمی مست رو آدم

 گذاشتم و کردم جمع رو عصام و نشستم بود چوب از جنسش که صندلی یه روی. بود آالچیق یه انگاری

 هب دادم تکیه رو سرم. رسیدمی گوش به هاپرنده آواز صدای فقط بود، قشنگ اینجا سکوت چقدر. کنارم

 متجس. ببینم رو اطرافم دلم چشم با کردم سعی و گذاشتم هم روی رو هامپلک سرم، پشت چوبی ستون

 هاششاخه روی زمرد و مروارید مثل هاشمیوه که سبزرنگ هاییدرخت با بزرگ باغ یه کردم،

 من بین این. پرنمی طرف اون و طرف این و کننمی پرواز هاشاخه بین کوچولو هایپرنده درخشه؛می

 حواض قدراین تصوراتم. درخت چوب و تنه از هاییستون و صندلی با بزرگه آالچیق یه که نشستم جایی

 چشم با شده باعث ازم سر چشم گرفتن با خدا اینکه از خوشحالم گاهی دیدم،می واقعاً انگاری که بود



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شجاع زهرا | نابینا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 142 

 جیبم، توی کردم دست کرد، رو دهنیم ساز هوای دلم. ببینم رو داره وجود که چیزهایی واقعیتِ دلم

 زیبای ملودی. دمیدم توش و هاملب روی کشیدم رو ساز و کردم تَر هامولب. بود همراهم همیشه

. شد غرق آرامش یخلسه تو وجودم تمام من و باغ توی هایپرنده دلپذیر آوای با شد همراه سازدهنی

 و کشیدم دست زدن ساز از شده، نزدیک بهم یکی کردم حس که بردممی لذت آرامش این از داشتم تازه

 : زدم صدا. ایستاده من تماشای به کسی بود نزدیکیم تو که هاییدرخت ببین شدم متوجه دادم؛ گوش

  اونجاست؟ کسی-

 : رو خودش صدای هم بعد شنیدم رو پاش هایقدم صدای برداشتم، جلو به قدمی و شدم بلند جام از

  هست؟ اجازه... منم-

. نپایی انداختم رو سرم. بودم شنیده رو زنانه نرمِ صدای این قبالً انگار اومد، آشنا گوشم به صداش چقدر

 : دادم جواب و صداش آهنگ روی کردم تمرکز

 . بفرمایید-

 . دارید تشریف اینجا شما نداشتم اطالع راستش شدم، مزاحمتون ببخشید-

 : گفتم اومدم، در حالت اون از و کردم بلند رو سرم

 .باشید راحت کنم،می خواهش-

 !اینجا؟! این؟-

 : پرسیدم. شناختمی رو من شاید اومد، تعجب از پُر نظرم به لحنش و صدا
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  گفتید؟ چیزی-

 :گفت بود، متحیر هنوز انگاری

 . نه-

 روی صبح اتفاق یادآوری از لبخندی کرد؟می چیکار اینجا دختره این! شنیدم کجا رو صدا این اومد یادم

 : پرسیدم. بست نقش لبم

  بود؟ مونده جا اتوبوس از امروز که نیستید خانمی همون شما-

 : داد جواب و کرد کوتاهی مکث

  درسته؟ باشید، تارخ عمو مهمون باید هم شما... خودمم بله-

 .شلوارم جیب تو بردم فرو رو هامدست و دادم تکون رو سرم

 . درسته بله-

 . تارخ عمو یبرادرزاده سارام من-

 . بود نگرانش وندجالل آقای که بود خانمی دختر همون این پس باال، انداختم رو ابروهام

 . خانم خوشبختم-

 . بشینید بفرمایید. طورهمین منم-

 : گفتم و چوبی هایصندلی سمت کردم ایاشاره
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 . میرم دیگه من باشید راحت شما ممنون-

 که برم افتادم راه کنم بازش اینکه بدون کردم، پیدا رو عصام و بودم نشسته قبالً که جایی سمت برگشتم

 : گفت

 داخل؟ میرید-

 : دادم رو جوابش و ایستادم بود بهش پشتم کهحالی در

 . بزنم دوری یه اطراف این میرم نه،-

 . بگذره خوش باشه-

 سوتی. برگشتم بودم اومده که راهی همون از ها،شاخه زدن کنار با هادرخت بین از و دادم تکون سری

 رو شقالده نزدیکم یفاصله از هاشنفس و پاش صدای شنیدن با. کنارم بیاد تا زدم جیسون یواسه

 : گفتم و گرفتم

 .خوب پسر بزنیم گشتی یه بریم بزن-

*** 

 سارا

 من آخه شانسه اینم اَه. شه باز دلمون بزنیم حرف کلوم دو ننشست دقیقه یه بودها، خشکی آدم چه

 که تیری به دادم تکیه و کشیدم ایگونه آه نفس. شد گم هادرخت بین که وقتی تا بود روش نگاهم دارم؟

 یعنی زمین؛ به زدم زل و کردم حلقه زانوهام دور رو هامدست و باال کردم جمع رو پام بود، سرم پشت
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 ادا یطایفه یحوصله خیالبی نه اومده، مهمون مونواسه شاید کنن؟می چیکار دارن من بدون االن

 پیش رامین و من یقضیه وقتی از خدا،به واال. اینجا اومدم شد خوبم تازه ندارم، رو داوود عمو اطواری

 حسودی اینا گیرهمی تحویل منو رامین خیلی نیست چارشون، و چش تو رفتم شدم خار انگار اومده

 هک کردم آرزو لحظه یه برای. رو مردم بیرونم کشته رو خودم تُوم گفتنی یارو قول به. خدابه واال کننمی

 ،مزخرفم فکرهای این با منم بابا ای. نبودم تنها همه این وقتاون داشتم تنی برادر یا خواهر منم کاش ای

 وزر سیزده این بزنی بهم چشم تا که ببرم لذت پاک هوای و طبیعت این از جاش به بهتره اصالً خیالبی

 یه به خورد چشمم که دادم بدنم به قوسی و کش و زمین گذاشتم رو پام. کارش پی رفته شده تموم هم

 .برداشتمش کناریم چوبی صندلی روی از و کردم دراز دست بود؟ چی دیگه این براق، رنگ اینقره شئ

 وسوسه. خوشگله هم چقدر سازدهنیه، یه وای کردنش؛ بررسی به کردم شروع و چشمم جلوی گرفتم

 توش االن البد ووی. شد چندشم دهنیه حتماً اینکه یادآوری با که توش کنم فوت و لبم روی بذارم شدم

 نای نکنه یخیه، چشم پسره این سمت شد کشیده ذهنم چندش فکرهای این زدن کنار از قبل. تفه از پُر

 صدای حتماً اومد،می سمت این از قشنگ صدای یه آالچیق سمت بیام اینکه از قبل باشه؟ اون یواسه

 هادرخت بین از و شدم بلند. بدم بهش ببرم بهتره. ستپسره همین کار حتماً آره بوده، سازدهنیه این

 و خروس و مرغ نزدیکِ سمتش، رفتم. بود مشغول معمول طبق که دیدم رو جون راحله اومدم، بیرون

 پاشیدم و برداشتم دامنش توی از دونه مشت یه. ریختمی دونه براشون داشت و بود ایستاده هااردک

 : گفتم و هاحیوون سمت

  رفت؟ کجا پسره این جونم راحله-

 : پرسید سمتم برگرده اینکه بدون

 پسره؟ کدوم-
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 . عمو مهمون همین-

  میگی؟ رو سعادت آقای-

 .خانم راحله این پرسهمی هایسوال چه مهمونه، خونه این تو پسر تا چند انگار بابا ای

  رفت؟ کجا دونیدنمی حاال... باشه خودش کنم فکر ولی چیه؛ اسمش دونمنمی-

 .زمین روی تکوند رو دامنش توی مونده باقی هایدونه

 . بیرون رفت خونه از سگش با دیدم-

 .دنبالش رفتممی باید خروجی در سمت افتادم راه و گفتم آهانی دادم، تکون رو سرم

  کجا؟ خبربی باز هاخانم خانم آهای-

 .سمتش برگشتم و زدم لبخند شدم، متوقف جام سر تارخ عمو صدای شنیدن با

 . گردمبرمی زود خودم جون به-

 : داد تکون طرفین به رو سرش

 .نمیری جایی دیگه امروز سارا، نداره امکان-

 .شدم مظلوم و کردم چپه رو هاملب

 .میره سر محوصله من عمو؟ چرا آخه-

 .دستش توی گرفت رو دستم و نزدیکم اومد
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  بزنی؟ حرف باهام کلوم دو پهلوم بشینی بیای نباید ندیدیم، همو وقته خیلی-

 .انداختم پایین شرمندگی با رو سرم

 . بازیگوشم کمی یه من عمو، میگی درست شما-

 .مشونه روی انداخت رو دستش و خندید

  بخوریم؟ چای فنجون یه باهم بشینیم بریم چیه نظرت-

 .زدم رضایت ینشونه به لبخندی

 . موافقم-

 جیب توی گذاشتمش دادم،می بهش رو سازش بعداً شدم، پشیمون سعادت آقای این پیش رفتن از دیگه

 و منشستی بود شده چیده حیاط از ایگوشه که هاییصندلی روی رفتیم عمو همراه و بود تنم که تونیکی

 خیره و صندلیم به دادم تکیه. شدیم داد سفارش خانم راحله به عمو که هاییبیسکویت و چای منتظر

 . شده ترشکسته خیلی دیدمش که باری آخرین از کردممی حس تارخ، عمو صورت به شدم

  وروجک؟ شدی خیره چی به-

 .کردم مچونه ستون و میز روی گذاشتم رو هامدست دوتا آرنج نشستن، صاف با و زدم لبخند

 .شما به-

 .زد مهربونی لبخند

 .شدی عمو دلتنگ حسابی هم تو که این مثل-
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 که بود پدری یادآور برام عمو انداختم، پایین رو سرم. شد جمع هامچشم تو اشک لبخند جای به

 :پرسید و دستم روی گذاشت رو دستش که شد ناراحتیم متوجه عمو انگاری. ندیدم وقتهیچ

  عموجون؟ شدی ساکت چرا-

 : کردم زمزمه و دادم قورت زحمت به رو گلوم توی نشسته بغضِ

 . جوریهمین-

 .کرد بلند رو سرم و مچونه زیر گذاشت رو دستش

  شدی؟ ناراحت من حرف از-

 دید رو هاماشک وقتی کنم فکر. بریزن پایین هاماشک دادم اجازه و شدم خیره مهربونش هایچشم توی

 رفتم خواسته خدا از منم کرد، باز برام رو آغوشش حرفی بدون همین برای گرفته؛ دلم چی از شد متوجه

 : کردن گالیه به باشم داشته هامحرف و خودم روی کنترلی اینکه بدون کردم شروع و بغلش تو

 ازدواج داوود عمو با مامانم وقتاون بود، زنده بابام کاش ای که خورممی حسرت خودم با همیشه-

 واقعاً و باشن خودم خون از که کسایی داشتم، رو خودم برادرهای و خواهر منم اینجوری و کردنمی

 لمث شده برام چیز همه کنم، زندگی خونه اون تو خوامنمی دیگه شدم، خسته عمو... باشن داشته دوستم

 . بازیشونشبخیمه عروسک شدم من انگار فهمهنمی رو حرفم مامان. کابوس

 .بده دلداریم کرد سعی عمو

 .توئه خاطرِبه فقط کنهمی هرکاری مادرت نزن، رو حرف این عزیزم-
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 .شد بلند عمو یخنده صدای که کردم پاک رو هاماشک و هامچشم زیر کشیدم دست

 .نبود آب ضد آرایشت لوازم کنم فکر اوه اوه-

 چه فهمیدم عمو پیراهن روی سیاه هایلکه دیدن با دفعهیه اما کردم؛ نگاه تارخ عمو به پرسشگرانه

 .گرفت مخنده و زدم گندی

  بدی؟ عیدی ـوسـ بـ یه عمو به خواینمی عیده، روز اولین امروز عمو شیطون خب-

 بـ سریع. پرتم حواسِ این با من مالج این تو خاک یعنی عیده؛ امروز نبود یادم اصالً زدم، گند بازم وای

 .عذرخواهی به کردم شروع و عمو یگونه به زدم ایـوسه

 . پرید مخم از چیز همه موندم جا اتوبوس از وقتی خدابه عموجونم شرمنده وای-

  جاموندی؟ اتوبوس از مگه-

 برگشتیم عمو با زمانهم سگ، واق صدای شنیدن با که کنم تعریف شواسه رو قضیه تا کردم باز دهن

 یچارهب نبینه قیافه این با رو من بزنم، جیم من اوف. برگشتن رویپیاده از سعادت آقای اینکه مثل عقب؛

 :گفتم آروم و دادم هل عقب به رو صندلیم بگرخه،

 .میره آبروم االن برم من عمو-

 جوراین موبایلم، گوشی سراغ رفتم صورتم شستن از بعد. گفت جوابم در چی نشنیدم و شدم جدا عمو از

 شدم، منتظر و گرفتم رو خونه یشماره. گیرهنمی رو سراغم جونم مامان نگیرم تماس من تا معلومه که

 : پیچید گوشی تو مامان صدای بوق پنجمین خوردن از بعد
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 . بفرمایید الو-

 .داره هم دختر یه نیست یادش اصال که خودم خوشگل مامان به سالم-

 : شد زده هیجان صداش

 رسیدی راحت دخترم، بزنم زنگ بهت رفت یادم شد شلوغ سرم که قدراین خدابه وای عزیزم؟ تویی-

  اونجا؟

 . بود عالی... راحت-

 فکر کنه،می باور منم جانِ مامان خوبه. کنممی تعریف هم قدر این اومدم هواپیما با انگار سرم، خیره آره

 . نشناخته رو دردسرش پُر دختر هنوز کنممی

 . شکر رو خدا-

 .هاحرف این و سفارش به کرد شروع هم بعد

 و میشی گور و گم وقت یه هوایی به سر بری، جایی تنهایی نیست الزم. باش خودت مواظب حسابی-

 .میاری بار پشیمونی

 نه اما شده؛ عوض سال تحویل از بعد مامانم کردم حس لحظه یه برای شکر، رو خدا. شد گرد هامچشم

 .کردم اشتباه من و خودمه قبلی مامان همون اینکه مثل

 .مواظبم نباشید نگران چشم-

 :پرسیدم و کرد گل فضولیم
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 دارید؟ مهمون انگاری خونه؟ از خبر چه راستی-

 .گیرنمی رو سراغت شونهمه اینجان، داوود خواهرهای عزیزم آره. سالمتی-

 خط طرف اون صداهای. گیرنمی هم سراغم دارن، رو من دیدن چشم خیلی نیست خودشون، جون آره

 :گفت مامان و شد بیشتر

 .عزیزم رسوننمی سالم بهت همه-

 :گفتم و فرستادم باال رو ابروهام

 .باشن سالمت-

 .رسونن می سالم هابچه-

 مامان؟ کیه دیگه هابچه کی؟-

 .نبودم من مخاطبش انگار

 !مامان-

 .باشید خودتون مواظب-

 زنه؟می حرف جوریاین چرا مامان این بابا ای

 نفرم؟ چند من مگه مامانم خودمون؟-

 .برسون سالم گلم برو دیگه خوب-
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 .زنممی حرف خودم با دارم اینکه مثل اوف

 .جان مامان باشی سالمت-

 .دخترم باشه خدانگهدارت-

 .خداحافظ-

 و چرت و زنممی حرف خودم با دارم باز بابا ای ؟...یا شدم دیوانه من آیا صورتم، جلوی گرفتم رو گوشی

 برم بهتره اصالً خیال،بی. بزنه حرف راحت تونستنمی هامهمون حضور خاطربه البد. میگم پرت

 .کنم کمک شام پخت تو جون راحله به آشپزخونه

*** 

 نهم گام

 .شام برای بیاد بزن صدا رو سعادت آقای برو عزیزم جان، سارا-

 :کردم خشک دستمال با رو دستام

 .میرم بعدش میز سر ببرم رو پارچ این اول بذار باشه-

 اعتس اخبار و بود نشسته کاناپه روی عمو. نشیمن داخل رفتم نوشابه و دوغ حاوی پارچ دوتا برداشتن با

 :زدم صدا کرد،می تماشا رو 5۱:9۱

 .میز سر بیایید حاضره شام جونم عمو-

 .کرد نگاه من سمت به و برداشت تلویزیون از چشم
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 .دخترم اومدم-

. ودب کامل چیز همه اینکه مثل انداختم، سفره به اجمالی نگاهی. میز روی گذاشتم رو هاپارچ و زدم لبخند

 راهروی سمت رفتم. بزنم صدا رو سعادت آقای برم هم من بهتره. آوردمی جون راحله که هم برنج دیس

 مخصوص اتاق یه هستم من که اتاقی از غیر به چون اتاقه؛ کدوم توی بزنم حدس بتونم کنم فکر ها،اتاق

 هدیگ دوتای میشه؛ جدا طبقه این از پله تا چند با البته که تارخه عمو خواب اتاق هم دیگه یکی و کاره

 تو اتاق چهارتا کل در و هست مهمان اتاق داره، راه آشپزخونه سمت از که جون راحله اتاق از غیر به هم

 خبری اما زدم؛ در به ضربه تا دو و بود خودم اتاق کنار که اتاقی در پشت رفتم. داشت قرار راهرو این

 و دش باز در که بزنم رو اتاق همین روبرویی اتاق در خواستم و برگشتم بود، اشتباه حدسم انگاری! نشد

 :شنیدم رو سعادت آقای صدای

 .بفرمایید-

 .سمتش برگشتم

 .بخیر شبتون-

 .بخیر شب-

 .زنهمی حرف باهام کنه نگاهم اینکه بدون بازم

 .میز سر بیارید تشریف حاضره، شام بگم اومدم-

 .میام دیگه دقیقه ده تا باشه-
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 حرفی تا کردم باز رو دهنم. کنهمی یخ غذات رو، هاحرف این و کالس کنار بذار بابا! دیگه دقیقه ده اوه

 رو حرفم زمین، روی اتاق توی سرش پشت افتاد باریدمی ازش فضولی همیشه مثل که نگاهم اما بزنم؛

 :گفتم جاش به و خوردم

 .منتظریم پس-

 .کشیدم پیش رو عمو کنار صندلی. بود ریخته بهم فکرم اما نشیمن؛ سمت افتادم راه

 .بشینی طرفاین میشه جان سارا-

 رفط اون فقط نداشت این با فرقی. بود کرده اشاره بهش که ایصندلی به کردم نگاه و کردم بلند رو سرم

 .بود گفته عمو که جایی همون نشستم رفتم بپرسم سوالی اینکه بدون و انداختم باال شونه. شدمی عمو

 زدی؟ صدا رو رایمون-

 ایدیگه کس که سعادت پسره این از غیر به خدا خنگ آخه افتاد یادم بعد کردم، نگاه عمو به پرسشگر

 یه رفت فکرم دوباره اما دادم؛ رو عمو جواب. میاد بهش قشنگه، هوم رایمونه، اسمش پس. باشه تونهنمی

 .کشیدن میز روی نامفهومی هایخط دست، با کردم شروع و دیگه جای

 سارا؟-

 :دادم جواب بکشم کارم از دست اینکه بدون

 .بله-

 .کردم بلند رو سرم و شدم خیالبی نشست دستم روی که عمو دست
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 شدی؟ ناراحت بشینی طرف اون خواستم اینکه از-

 .زدم کوتاهی لبخند

 .مبچه مگه جون عمو نه-

 به داشت رایمون کرد، جلب هااتاق راهروی به رو دومون هر توجه اومد که خفیفی توق و تق صدای

! نابیناست هایآدم دستی چوب شبیه! دستش؟ توی بود چی دیگه چوب اون ولی اومد؛می سمتمون

 نگو کرد،نمی نگاهم که نبود عمد روی از امروز پس... پس درسته حدسم فهمیدم اومد که جلوتر... نکنه

 .کشید دست بودم نشسته اول من که ایصندلی همون روی و اومد. بینهنمی هاشچشم طفلی

 بشینم؟ اینجا تونممی-

 .بشین پسرم آره-

 تموم ناخواسته. گذاشت کنارش و کرد جمع رو عصاش نشست، و کشید رو صندلی و کرد تشکری

 براش دلم ته یهو. بودم ندیده نزدیک از باشه نابینا که آدمی حاال به تا. بودم گرفته نظر زیر رو حرکاتش

 تحلیلش، و تجزیه به کردم شروع باشه خودم دست اینکه بدون. رعنایی این به جوون طفلی سوخت،

 هم مشکی اندامی تیشرت یه ورزیده؛ هم کمی یه و بود پُر تو هیکلش رسید،می ۰84 به کنم فکر قدش

 به هایچشم بود، هاشچشم صورتش قسمت بهترین. بود زده باال به رو که خرمایش موهای و بود تنش

 به نگاهم. ببینه تونهنمی که حیف ولی بهش داده رو خوشگلش خدا بگردم، الهی که یخی آبی رنگ

 صدای با. کنم اضافه هم هاشلب خوشگلش هایچشم به بهتره هوم فرم، خوش و برجسته افتاد، هاشلب

 .رفت عمو جلو آبروم وای اومدم، خودم به تارخ عمو
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 .بکشه جان رایمون کن تعارف رو برنج دیس... سارا-

 گرفتم رو دیس دادم، انجام رو گفت عمو که کاری خوب دختر یه مثل و شدم سفید و سرخ خجالت از

 :زدم تعارف و رایمون سمت

 .بفرمایید-

 ایدش طفلی بکشم، براش خودم نبود حواسم اصالً برداشت، رو کفگیر و دیس یگوشه کشید رو دستش

 ورشتخ ظرف خواستم کرد، تشکر و دیس داخل برگردوند رو کفگیر کشید که کفگیر دوتا. باشه سختش

 تارخ عمو چرا اِوا. شدم متوقف عمو توسط دستم مچ شدن گرفته با که کنم ترنزدیک دستش به رو

 نشستم. باشم نداشته بهش کاری خواست ازم چشم یاشاره با کنم، کمکش خواممی خب! کرد؟ همچین

 .شدم خیره بهش دوباره و جام سر

 میدی؟ رو پارچ جان سارا-

 هم راست عمو بیچاره. کرد مالمتم هاشچشم با دفعه این عمو، سمت گرفتم رو پارچ و اومدم خودم به

 .بکشم غذا خودم برای و شم خیالبی کردم سعی. کردممی اذیتش انگاری نگاهم با داشتم من گفت،می

 شام از بعد چای خوردن برای حتی و نکنم زوم روش دیگه که کردم کنترل رو خودم سختی به شب اون

 جبع رایمون، پسره این پیش فکرم و بود سقف به نگاهم. رفتم رختخواب به بقیه از زودتر و نموندم هم

 خیزنیم باشه؟ داشته الزمش نکنه بدم؛ بهش رو دهنیش ساز کردم فراموش پاک ام،پرتی حواس آدم

 خواب نکنه خوابه؟ یعنی. دادمی نشون رو ۰5:۰4 انداختم ساعت به نگاهی نشستم، تخت روی و شدم

 رفتن،ن و رفتن دار و گیر بین باشه؟ داشته احتیاج بهش نکنه ولی میدم؛ بهش فردا کن ولش اصال باشه؟

 .برم حمام به خوابن همه که حاال دیدم بهتر و دادم ترجیح رو نرفتن
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*** 

 رایمون

 تشکر با و گفتم بخیری شب روزمره مسائل مورد در زدن حرف و تارخ آقا همراه به چای صرف از بعد

. منه اتاقِ کنار هم سارا دختره این اتاق شدم متوجه که طوراین. رفتم اتاقم به خانم راحله از کردن

 داشتم عادت کهاین برعکس. دارم من که سبکی خواب این با مخصوصاً نباشه، شیطونی دختر امیدوارم

 و بود دسر یکمی برام اتاق این بخوابم؛ لباس با گرفتم تصمیم بخوابم، رکابی با و دربیارم رو تیشرتم

 ادم،افت سازم یاد که تخت کنار نشستم. بخورم سرما شمال توی فصل این تو هابچه مثل نداشتم دوست

 شلواری جیب تو کردم دست و جالباسی سمت رفتم و شدم بلند. بزنی ساز چسبهمی االن چقدر که آخ

 هب گذاشتمش، جا جایی انگار نیست، که نیست. نکردم پیداش گشتم هرچی اما بودم؛ کرده آویزون که

 برم حتماً فردا باشه یادم حیاط؛ توی آالچیق زیر اومد یادم... هم شاید دریا، لب شاید آوردم فشار ذهنم

 شب از وقت این. باشه جا همون هنوز امیدوارم آوردم، همراهم رو دونهیه همون فقط متاسفانه. دارم برش

 ایجاد مزاحمتی ندارم دوست و کنم بیدار رو خونه اعضای داره احتمال بیرون، برم خونه از تونمنمی هم

 رو هامدست و کشیدم دراز تختم روی. کنم استراحت بهتره ولی کردم؛ عادت و سخته برام اینکه با کنم،

 هخیر تونستممی حتی شام موقع. کنممی حس رو دختره این نگاه سنگینی هم هنوز. سرم زیر گذاشتم

 عیس. داشت تازگی براش و هستم نابینا دونستنمی لحظه اون به تا شاید بفهمم، هم زدنش پلک و شدن

 ولی هشد عوض جام اینکه با. کشیدم باال گردنم زیر تا رو پتو و خوابیدم پهلو به نکنم، فکر بهش کردم

 ینا تو. ذاشتممی تنهاش نباید کنممی حس...آقاجون گفتم. میندازه آقاجون یخونه یاد منو اینجا سکوت

 پیشش جیسون رفتممی پدرم منزل و نبودم کنارش هم خودم وقتی همیشه کرده، عادت بهم خیلی مدت

 ویر کشیدم دست و شدم خیزنیم بخوابم، نتونستم. نیست کنارش هم جیسون حتی االن ولی موند؛می
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 رو خودم جلوی نتونستم ولی نه؛ یا درستیه کار دونستمنمی. دادمی نشون رو ۰5:۰۱ ساعت مچیم، ساعت

 هم برش و دور حتی و داد جواب رو گوشی زود خیلی تصورم برعکس آقاجون، یخونه زدم زنگ و بگیرم

 .بود شلوغ خیلی

 .خودم عزیزِ پسر سالم-

 .زدم صداش شنیدن از لبخندی

 .کرد رو صداتون هوای دلم شدم مزاحمتون وقت دیر ببخشید آقاجون، سالم-

 .اینجا اومدن هاشبچه با عذرات خاله بیدارم، اتفاقاً. باباجان حرفیه چه این-

 .برسونید سالم خوب چه-

 .بابا باشی سالمت-

 .بپرسم رو حالتون زدم زنگ تنهایید، امشب بودم نگران راستش-

 .هاشهلب روی لبخند کنم حس تونستممی هم فاصله این از

 .بمونه اینجا روزی سه دو خوادمی انداخته، لنگر خورده کنگر فعالً تخاله نباش، نگران-

 .خندیدم و شنیدم خط طرف اون از رو عذرا خاله اعتراض صدای

 .بقیه پیش برید نمیشم مزاحمتون دیگه. شد راحت خیالم پس خوبه-

 .پسرم گل نیستی مزاحم وقت هیچ تو-
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 سرم روی دست که هستم کوچیکی یپسربچه همون هنوز کردممی حس زدمی حرف باهام که اینجوری

 با. کنم گریه موندن تنها و هامچشم تاریکیِ ترس از ذاشتنمی هاشنوازش و هاحرف با و کشیدمی

 .زدم تلخی لبخند روزها اون یادآوری

 .باشید خودتون مواظب. آقاجون ممنون-

 .طورهمین هم تو-

 .بخیر شبتون-

 .بخیر شب-

 پتو زیر و کشیدم دراز تریراحت خیال با باراین. میز روی گذاشتمش و کردم جدا گوشم از رو گوشی

 .رفتم خواب به که نکشید طول زیادی مدت خزیدم،

 *** 

  سارا

 نروش و بود افتاده مهتا اسم که گوشی یصفحه به و کردم باز رو چشمم یه گوشیم خوردن زنگ صدای با

 داده تغییر مهتا به چل و خل از رو اسمش جدل و بحث کلی با باالخره دوختم، چشم شدمی خاموش

. نمک سایلنت رو گوشیم هاشب بعد به این از باشه یادم شناسه،نمی وقت که نکنه شخفه خدا ای. بودم

 .گوشم کنار گذاشتمش و گوشی یصفحه روی کشیدم دست

 !ها؟-
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 .کثافت مبارک عیدت-

 کرد؟ چیکار االن این نشستم، تخت روی بود شده باز کامال که هاییچشم با و باال پریدم

 .ترکید مزَهره شعورت،بی روح اون تو سگ-

 .میگم تبریک رو عید دارم احساسبی-

 .عوضی شدم کر... ببرن رو تبریکت و خودت شور مرده-

 .ببخشید هم، تو بابا خوب-

 .بنداز نگاه یه تمونده صاحاببی ساعت به کردی وقت-

 .کنممی قطع اصالً... سارا دیگه کن ول اَه-

 .دهنت تو زنممی کنی قطع بیخود،-

 .کنممی قطع نموخوام-

 !هازنممی-

 .کنی کاری تلفن پشت از تونینمی-

 .مژولیده موهای تو کشیدم دست و خندیدم

 .میام در خجالتت از برگشتم شاءاهللان رسه؛نمی بهت دوره دستم جااین از میگی، راست واال آره-

 نکبت؟ کجایی مگه-
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 .زدم خبیثی لبخند

 گفتی؟ اگه-

 آباد؟امین-

 .بدم تحویل بودم برده رو تعمه بودم، دیروز که جا اون-

 .کشید جیغی

 .حساسم معمه روی من گفتم صدبار... کثافت-

 .تخت روی شدم ولو و خندیدم

 .میگم حساسی دونممی چون ههه،-

 .خری خیلی-

 میگما؟-

 .خودمم اصالً نه نه-

 خبرها؟ چه دیگه خوب. باش-

 کجایی؟ نگفتی. سالمتی-

 .خوب جای یه-

 .خبربی دادن شوهرت نکنه-
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 .من بشم خبیثم فکر و خودم قربون آخ

 فهمیدی؟ کجا از-

 .کجایی بگو نذار، سرمسربه گمشو-

 .کنممی دعوتت جشنمون شاءاهلل ان عزیزم ببخشید دیگه، میگم دارم-

 .من با نکن شوخی سارا-

 .بود عقدکنونم دیروز بود، کجا شوخیم میگم جدی دارم بابا ای-

 کی؟ با! واقعاً؟-

 گفتی؟ اگه-

 :داد جواب و کرد فکری

 .دیگه رامین با البد-

 .نخیرم-

 کی؟ پس-

 هم بخندم هم صبحی اول ذره یه بذار میگم کن ولش دستم؟ رو بمونه وقت یه نیفته پس نگم؟ بگم؟

 :فتمگ کشدار و زدم صورتم پهنای به خبیثی لبخند. بگیرم گفتنش تبریک اونجوری خاطربه رو حالش

 رامبد-
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 !کی؟-

 تا دهنش وت دست پشت با بزنم دونهیه بود دستم پیش که دفعه این باشه یادم کشید، جیغ نکبت این باز

 .نکنه شوخی من گوش پرده با اینجوری دیگه

 .فرانکی ننه-

 .باهام کنیمی شوخی داری بگو نگو، دروغ سارا-

 .ضعیفه قلبش عاشقه طفلی بدم، ادامه نیومد دلم

 .کردم شوخی-

 ...میمون... انتر... گاوی خیلی خر، یدختره. سرت تو خاک-

 .دهنت ریزممی فلفل ببینمت بدی فحش دیگه دوتا چشمم، جلوی آوردی رو وحش باغ اوو-

 بدی؟ مسکته خوایمی نکن؟ شوخی من با رامبد مورد در نگفتم بار صد کثافت-

 .خندیدم

 .بگیره رو تو بیاد کنیم خر رو رامبد تونیمنمی دیگه میشی کوله و کج کنی، سکته نه وای ای-

 !سارا-

 .عزیزم تمعشوه از پُر گفتنه سارا این عاشقه یعنی جون،-

 .شد بلند شخنده صدای
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 .خندونیممی هم میاری در رو حرصم هم همیشه شعوری،بی خیلی-

 .آبجی شومام چاکر من-

 .بسه کجایی بگی خوامنمی چاکر-

 نه؟ نیستی ماجرا کن ول اینکه مثل بره یادت پیچوندمت همه این من بابا ای-

 .بگو باش زود نیستم، نه-

 .بشی دچار یبوست به و بمونه دلت تو شه جوجه نگرانم چون میگم باشه-

 .نکن عوض رو حرف نگو، پرت و چرت-

 .عموم یخونه شمال اومدم. تحفه بابا باشه-

 اومده؟ هم رامبد کی؟ با واقعاً؟-

 بنده خانم سرکار خیرنه... پرسهمی رو رامبد همه از اول میشه چی هر همیشه جایی،به سوالِ چه به به-

 .شدم مشرّف تنها

 .شیراز میرم خانواده با فردا منم بهت، بگذره خوش جانم ای-

 .بگذره خوش هم تو به عزیزم ممنون-

 طرفی؟ کدوم راستی-

 چطور؟-
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 .شمال برن نامزدش با قراره زنگید، چکامه بزنم زنگ بهت اینکه از قبل-

 میرن؟ طرف کدوم نگفت اِ-

 .شوهرشه هایدوست از یکی پارتی گودبای اینکه مثل نگفت،-

 .بیاد منم پیش تونست اگه زنممی زنگ بهش باشه، آهان-

 نداری؟ کاری عزیزم باشه-

 .گمشو برو گلم نه-

 واسه ایمدیوانه اصالً هامونم؛رفتن صدقه قربون و فحش این عاشق یعنی خنده، زیر زدیم دوتایی

 .خودمون

 .کن مواظبت-

 .بابای طور،همین هم تو-

 .بای-

 چه خدا،به واال شم، خراب سرش رو منم بَلکُم طرفیه کدوم ببینم بزنم چکام این به زنگی یه باشه یادم

 که هباش حواسش باید یکی باالخره نیست حواسشون که اونا باشن تنها تنها نامزدی دوران تو میده معنی

 .خدابه واال نرقصه؛ عروسیشون تو شونبچه

 جنگل موهای مخصوصاً ماهم، قدراین که برم خودم قربون آینه، جلو رفتم و شدم بلند تخت روی از

 و سر به آب یه w.c رفتم و درآوردم آینه تو چلم و خل خودِ برای اییمسخره شکلک. کشته منو آمازونم
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 لوارش با بود باسنم زیر تا قدش که رنگ نارنجی بلند آستین بلوز یه اتاقم به برگشتم و زدم صورتم

 از و برداشتم رو آفتابیم عینک آرایش بیخیال. سرم انداختم هم نارنجی شال یه پوشیدم، مشکی اسپرت

 که تونیکی جیب تو از و اتاقم برگشتم خوشگله پسر شازده این سازدهنی یادآوری با اما بیرون؛ زدم اتاق

 داییص هیچ اما ایستادم؛ گوش بودم، اتاقش در پشت بعد دقیقه چند. داشتم برش بودمش پوشیده دیروز

 فوضولی دختر اصال بنده که جایی اون از. بود خواب شاید نشد، خبری که زدم در به ایتقه آروم. اومدنمی

 زا خبری اینکه مثل نه پاییدم، رو اطرافم و کردم دراز غاز مثل رو گردنم هستم کنجکاو تنها و نیستم

 شخالی تخت دیدن با اتاق، تو کشیدم سرک و آوردم پایین آروم رو دستگیره وقتشه، خب. نیست کسی

 روند کنکاش کمی به ترجیح اما بیرون برم کنم گرد عقب خواستم شده؟ بیدار کی این شد، خالی بادم

 نبود؛ اتاق تو توجهی قابل چیز اوم چرخوندم، چشم. بستم آروم رو در و تو رفتم بز مثل و دادم اتاقش

 هیکل یه نبینه بد روز چشمتون که کنم رفتن عزم تا چرخیدم. انداختم خطر به رو خودم بیخود اصال

 بودم، نشده شمتوجه اصال من و بود ورودی در نزدیک درست که حموم در چهارچوب توی رو تنومند

 و دهنم روی گذاشتم رو هامدست جفت بکشم بلندی هین دیدم که چیزی شوکِ از اینکه از قبل. دیدم

 یعنی نه... دیدنمی که شکر رو خدا اتاقشم، تو من بود نفهمیده انگاری. کردم خفه گلوم تو رو صدام

 .خیالم و فکر دنبال من موقعیت این تو کن ولش اصال... که اینه منظورم

 که بودم گرفته رو دهنم جلوی محکم قدراین ایستاد، هالباس کمد جلوی درست و بیرون اومد حموم از

. شنوهب رو هامنفس صدای مبادا بکشم نفس ترسیدممی کردم؛ شل رو دستم کم یه بود، رفته بند نفسم

 هک پسره این بابا نه فهمید؟ نکنه وای روم، نشست درست هاشچشم و گرفت طرفم به رو سرش دفعهیک

 ایموه از وضعیه، چه تو شدم متوجه تازه سمتم برگشت که کامل. اتاقشم تو من بفهمه محاله بینه،نمی

 یتنه نیم روی صورتش از نگاهم. تمام و بود بسته کمرش به حوله یه فقط و چکیدمی آب خیسش
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 که کنار بکشم رو خودم خواستم شد؟ نزدیک قدراین یهو چرا این وای موند، ثابت و سرخورد شبرهنه

 .شد کشیده دستم اما نخوره؛ بهم

*** 

 دهم گام

 رایمون

 روی و کشیدم موهام و صورتم روی دستی. پریدم خواب از ایدخترونه هایخنده صدای شنیدن با صبح

 و مالمش و نیستم آقاجون یخونه بیاد یادم و بدم تشخیص رو موقعیتم تا کشید طول یکم. نشستم تخت

 و اومدم بیرون تخت از. ستمالحظهبی یدختره این به مربوط مطمئناً و بغلیه اتاق از هم خنده صدای این

 یه به رفتن برای هم بپره خوابم هم تا خواست گرم آب دوش یه دلم بهداشتی، سرویس سمت رفتم

 شنیدم، رو اتاق در شدن باز صدای که بستم رو دوش. بشم سرحال جیسون همراه صبحگاهی رویپیاده

 به بستم رو حوله. شدم مشکوک یکم نشنیدم صدایی وقتی اما بود؛ اومده زدنم صدا برای خانم راحله البد

 حس کردم، تیز رو هامگوش. بیرون اومدم حمام از و کردم باز رو در موهام کردن خشک بیخیال و کمرم

 آرومی نفس. کردممی حس رو نگاهش سنگینی هست؛ اتاق توی هم دومی نفر خودم از غیر به کردم

 کردممی حس که جایی سمت برگردوندم رو سرم. پیچید بینیم تو مالیمی عطر بوی که کشیدم

 حدس. رسید من تیز هایگوش به ولی بود؛ خفیف اینکه با شزدهوحشت هاینفس صدای. جاستاون

 و رفتمگ رو لباسش آستین بکشه کنار رو خودش بخواد اینکه از قبل. نبود سخت باشه تونهمی کی اینکه

 روی کشیدم رو آزادم دست. بود ترسیده خیلی انگار شنیدم رو شخفه جیغ صدای کردم، متوقفش

 :گفتم جدی لحن با و چکیدمی ازشون آب هنوز که موهام



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شجاع زهرا | نابینا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 168 

 سارا؟ خانم دارید چیکار اینجا بپرسم میشه-

 شاید گفتم منم نداد، جواب کسی ولی زدم؛ در بدم، رو تونسازدهنی بودم اومده آهان... چیزه... من من-

 ...شما دفعهیه که برم زود و اتاقتون تو بذارمش اومدم نیستید

 از ور دستم. داشتم نگهش وضعیتی چه با و کمرمه به حوله یه فقط افتاد یادم تازه خورد، رو حرفش باقی

 .کردم شل لباسش آستین

 .میزم روی بذاریدش ممنون،-

 .شنیدم رو کشید که ایآسوده نفس صدای

 .چشم-

 مشغول. سازم بابت از شد راحت خیالم. داد رفتنش از نشون در شدن بسته و تندش هایقدم صدای

 روی که شدم متوجه صداش از شنیدم، رو همراهم تلفن خوردن زنگ صدای که شدم هاملباس پوشیدن

 .شنیدم رو راحیل یزدههیجان صدای کردم برقرار رو تماس وقتی. گذاشتمش تختم

 .مبارک عیدت خودم، داداشی سالم-

 .اندازه و حدبی بهش معالقه و بود من یدونهیه یکی خواهر راحیل شدم، خوشحال صداش شنیدن از

 خوبی؟... مبارک هم تو عید عزیزم سالم-

 .داداش خان شما هایپرسی احوال از-

 .شدم موهام کردن خشک مشغول
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 .بشم مزاحمتون نخواستم منم مسافرت، برید قراره گفت آقاجون-

 مینا با چجوری میالد بینممی وقتی خالیه، خیلی جات خدابه. نیومدی همراهمون شدم ناراحت خیلی-

 نیستی؟ پیشم تو چرا آخه...میشه حسودیم کلی گذروننمی خوش و گردنمی میرن

 .کردممی حس خوبی به من و بود نشسته بغض صداش توی

 .کنهمی معذب رو بقیه من حضور بهتره، مهه برای جوریاین جان راحیل-

 !آخه؟ حرفیه چه این-

 .کنم ایدیگه جای معطوف رو حواسش کردم سعی کنه، شکایت و گله این از بیشتر نذاشتم

 نه؟ یا خریدی چیزی داداش برای سوغاتی ببینم بگو. خانمی کن ولش رو هااین-

 کنه؛می خرید ایدیگه کس برای اون چند هر میارم؟ کم خانم مینا جلوی من کردی فکر خریدم، که بله-

 دارم؟ رو کسی مگه خوشگلم داداش از غیر به من اما

 عیدب ازم صبوری همه این اینکه با دادم، گوش راحیل هایشکایت و گله و هادلتنگی به ربع یک به نزدیک

 هاتن حسابی و تعطیالته توی که وقتی اونم بشکنم، رو خواهرم دونهیه دل دور راه از نخواستم ولی بود؛

 الس و زدم حرف بمونه کدورت بینمون این از بیشتر نخواستم که پدرم و مادرم با کمی اون از بعد. مونده

 خب اما کنارشون؛ من نداشتن حضور خاطربه کردن ناراحتی ابراز هم هااون گفتم، تبریک بهشون رو نو

 فنتل قطع از بعد. داشتم دوست بیشتر رو خودم هایتنهایی من. بهتره همه برای من نرفتن دونستنمی

 ونسام رو افکارم و برسم خودم به حسابی اینجام که مدتی این باید زدم، بیرون اتاق از و پوشیدم لباس
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 از قبل .بشه قرنیه پیوند خیالبی جنگ و جدل بدون تا کنم پیدا پدرم کردن متقاعد برای راهی باید بدم،

 .شنیدم رو خانم راحله صدای بزنم بیرون ویال از اینکه

 !ناشتایی؟ بدون کجا آقاجان، بخیر صبح-

 داوممی آشپزخونه از که ایمحلی مرغ تخم و نون بوی اما نداشتم؛ صبحانه خوردن به اشتهایی اینکه با

 . غذاخوری میز سمت رفتم و زدم بود ایستاده خانم راحله که سمتی به لبخندی. گرفت ازم رو مقاومت

 . بخیر صبح-

 .چرخوندم صدا سمت به رو سرم

 .بخیر صبح-

*** 

 سارا

 که بودم شوک توی هنوز. پذیرایی سمت رفتم و بیرون کردم پرت اتاق از رو خودم چجوری نفهمیدم

 کجا فهمید حتی بکشم؛ تونستمنمی هم نفس حتی بیچاره منِ. بود شده من حضور متوجه چجوری

 از دونممی خوب هرچند بپلکم، پرش دم عمراً دیگه که من میشه، چیزیش یه پسره این وای...ایستادم

 .بعیده من

  عمو؟ نازگل کنیمی سیر کجا-

 .عمو سمت برگشتم و اومدم خودم به
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 برید؟ خوایدمی جایی. جون عمو جامهمین-

 اشتهگذ کاناپه روی که رو شکاریش تفنگ کردم، بود تنش که جنگلبانی مخصوص هایلباس به ایاشاره

 .انداخت ششونه روی و برداشت بود

 . بزنیم جنگل توی دوری یه میریم هامدوست با دخترم، آره-

 : زد رو حرفش ادامه شدمی رفتن آماده که جور همین و

 . کنیم قدیممون همکارهای به کمکی یه میریم زیاد، مسافر و هستش نوروز تعطیالت-

 .زدم لبخندی

 . باشید خودتون مراقب جون عمو باشه-

 .شد خیره هامچشم به مهربونش نگاه با و کشید لپمو

 .بشه اذیت وقت یه نکنی هوایی سربه ها،خانم خانم امانته شما دست من مهمون-

 من دست رو پسره این عمراً داشت خبر پیشم دقیقه چند شاهکار از عمو اگه که وای گرفتم، گاز رو لبم

 : گفتم نداشتم اعتمادی بهش اصالً خودم که نفسی به اعتماد با. سپردمی امانت

 . هست چیز همه به حواسم من راحت خیالتون عموجون، چشم-

 .دخترم آفرین-

 بود محلی شیر هاشدست توی و بود رسیده راه از تازه که همسرش و خانم راحله از خداحافظی با هم بعد

 هنگا زود بود؛ رایمون سمت، اون برگشتم ناخوادگاه شد بلند راهرو از که اتاق در صدای. زد بیرون خونه از
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 یناس،ناب انگار نه انگار اصال ترسید، پسره این از باید بخدا واال. آشپزخونه تو انداختم رو خودم و گرفتم

 از رو شیر ظرف زودی بکنه شک بهم راحله اینکه از قبل. میگه بهم چی یه وقتیه کنم نگاهش االن

 با رو راحله زدن حرف صدای. دادم نشون شیر جوشوندن مشغول رو خودم و گرفتم مراد آقا همسرش،

 خمت و کره از بود پر توش که سینی خواست ازم راحله اینکه تا نیاوردم خودم روی به ولی شنیدم؛ رایمون

 .میز سر ببرم بخوره شهمه از خواستمی دلش آدم که هاییچیز عالمه یه و نون مربا، و پنیر مرغ،

 . بیرون بره خوادمی بخوره، شوصبحانه آقا برای ببر زود رو اینا جان سارا-

 نکهای از قبل زودی بشینه؛ تا بود کشیده پیش رو صندلی زدم، بیرون آشپزخونه از و گرفتم رو سینی

 : گفتم کجام من بفهمه و کنه دستیپیش بخواد

 .بخیر صبح-

 . بود مدوباره شدن ضایع از بهتر کنم چی اما بود؛ نامربوطی حرف زدم صبح که گندی وجود با البته

 . بخیر صبح-

 .نشستم و کشیدم پیش صندلی هم خودم. چیدم میز روی رو محتویاتش و میز روی گذاشتم رو سینی

 .گذاشتم نزدیکش رو چای فنجون

 . نشده سرد تونچایی تا بفرمایید-

 نهوگر باشه داشته رو هواش کسی اومدمی بدش حتماً کنم، ناراحتش حرفم گفتن مستقیم با نخواستم

 ناراحتش وقتیه که باشه جمع حواسم حسابی باید هم من. کردنمی گوشزد بهم جوریاون تارخ عمو

 به آخه...بهش زدم زل باشم داشته کنترل خودم روی اینکه بدون هم باز داره، ـناه گـ طفلی آخی. نکنم
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 که ناشناخته حس یه دلم توی ترحم جای به. اومدمی معصوم خیلی یخی هایچشم اون با صورتش نظرم

 . بردارم چشم ازش ذاشتنمی و بود نشسته بود چی اسمش دونمنمی

 سارا؟ خانم-

 : گفتم ناخواسته و اومدم خودم به سریع رایمون زبون از اسمم آوردن با

  جانم؟-

. شده متوجه دوباره حتماً بهش؟ زدی زل چرا سر خیره یدختره آخه گرفتم، گاز رو لبم! گفتم؟ چی وای

 :گفت که کردممی خودم بار ناسزا فحش هزارتا داشتم دلم توی

 . بدید قند بهم کنم خواهش میشه-

 زمی روی از و کوبیدم خودم سر تو آروم دونهیه. نفهمید اینکه مثل آخیش کشیدم، آسودگی سر از پفی

 .جلوش گرفتم و برداشتم رو قندون

 . بفرمایید-

 تمدس روی دستش نشستن با منم قلب و دستم روی گذاشت بارهیک بگیره رو قندون آورد که رو دستش

 و دکشی بیرون دستم از رو قندون که اومدم خودم به وقتی شد، حبس سینه تو نفسم. پایین ریخت هُری

 بلق رایمون، به نگاهم یه بود دستم به نگاهم یه. بود شده خشک جسمه مثل دستم هنوز اما کرد؛ تشکر

 ارب مگه شدم؟ جوریاین چرا آخه. عقب کشیدم رو دستم ببینه حالت اون تو رو من و بیاد راحله اینکه از

 دست قدیم رامینِ البته رامین و رامبد با راحت خیلی که من خورد؟می دستم به مرد یه دست بود اولم

  زد؟نمی خشکم اینجوری چرا نداشتم؟ رو احساس این چرا پس دادممی
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 کردم سعی. شدم مصبحانه خوردن مشغول و شدم خیالبی نکردم پیدا مزخرفم حس برای جوابی وقتی

 از بعد. آدم واسه ذارهنمی حواس پسره این واال بود؛ بهتر هم خودم برای اینجوری نزنم، زل بهش دیگه

 لباس بعد و کردم راحله کمک خرده یه اول هم من. رفت بیرون خونه از و کرد تشکر صبحانه خوردن

 بس پشتم هفت برای دنبالم افتاد قوزمیت اون که دیروز همون نکردم، آرایش دیگه و پوشیدم مناسب

 ها؛بازی جلف این به چه رو تنها و تک دخترِ منِ آخه دیگه، درخته خودِ از کرم جاهایی یه باالخره. بود

 . چیزی یه باز بودیم بروبچ با حاال

 ساحل به تا رفتم رو بودم رفته دیروز که مسیری و کردم خداحافظی راحله، از شنیدن سفارش کلی با

 ریاد داره، باریدن قصد بود معلوم زد؛می گرفته انگاری هم هوا بود، ترشلوغ دیروز به نسبت امروز. رسیدم

 رو گرمم هایلباس زور به که رو مامان بده خیر خدا کردم، تنم سوئیشرت شد خب. بود طوفانی هم

 یکی آخه آوردم؛می خودم با بود نخی بلوز و شلوارک و تاپ هرچی بود خودم به وگرنه ساکم تو گذاشت

 االب رو سوئیشرتم زیپ. خودت واسه داریبرمی تیریپ چرا هستی سرمایی که تو دختر بگه بهم نیست

 و شماله نیست، خوبی چیز اصال نظرمبه شمال توی اونم بودن تنها. زدن قدم به کردم شروع و کشیدم

 هب زدم زل و نشستم دریا کنار ایصخره روی کردم، پوفی. بچرخی ول تنها و تک اینکه نه حالش و عشق

 ساحل به رو خودشون داشتن هم هاهمون هرچند شد،نمی دیده دریا تو بیشتر قایق تا سه دو دریا؛

 روی دریا آب و کوبیدمی صخره دل به محکم رو هاییموج بود افتاده دریا توی که طوفانی. رسوندنمی

 .مینداخت یوشیج نیما شعرهای از یکی یاد رو من این و ریختمی پاهام

  ما، خلوتی ساحل سر بر»-

 . بودیم حالخوش و دویدیممی
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  سرودیم،می طرب هاینغمه طربناک صبحی هاینفس با

 . «جدایی روزگار غم نه

 روزگار غم از بگه من به نیست یکی حاال کنه،می گل طربم و شعر طبع داره که رو من بگیره یکی وای

 رامینِ اون عاشق من مونده همین عوق،! رامین واسه حتماً خودم، واسه خونممی شعر دارم کی جداییِ

 هی چرا که گیرهمی حرصم خودم از کلی افتممی آشپزخونه توی شب اون یاد وقتی هم هنوز. بشم نچسب

 هامغصه و غم یاد شهمه بگذرونم خوش شمال اومدم من بابا ای. ندادم، بهش شکندندون جواب

 . خودم به احسنت به به... کجا غمخوار و عشق و کجا یار و کجا ما. افتممی

 مصورت. داشته هم بارون طوفانی هوای این بله که فهمیدم صورتم روی آب ریز قطرات نشستن احساس با

 ما اینکه مثل نه اما کنه؛ خیس آروم آروم رو صورتم بارون خواستمی دلم آسمون، سمت گرفتم رو

 هدیگ دقیقه دو شدم خیالبی اصال. کرده باز رو ابرها یفلکه کنم، عرض چه که بارون خدا نداریم، شانس

 اب مردم. پایین پریدم صخره از و سرم رو کشیدم رو لباسم کاله. میشم کشیده آب موش بگذره اینجوری

 که هم اونایی و هاشونماشین به داشتن ماشین که اونایی بودن، شده پراکنده همه بارون شدن شروع

 یبرگشته بخت منِ موند و بردنمی پناه دارن اقامت توش بود معلوم که نزدیک ویالهای به بودن پیاده

 ور هامدست. بخورم سرما اینکه از قبل اونم خونه، تا کردممی کش خر رو خودم سریع باید که تنها و تک

 نبود نکرد تاتی تاتی به شباهتبی گلی هایشن روی البته که تند هایقدم با و لباسم جیب تو گذاشتم

 وای ای. داشت نگهم سگ یه کردن واق واق صدای که بدم نجات بارون این از رو خودم کردم سعی

 ور هامچشم بود، گرفته شدت بارون. بگیره گازم نکنه کنم؟ فرار من اوضاع این با چجوری حاال خداجونم

. مونهخود جیسون شناست؛آ بابا نه دیدم که کارش پی بره کنم چخش تا سگه سمت برگشتم و کردم ریز

 .کندمی قلفتی رو پوستم بود اینجا مامان اگه حاال سرش، روی کشیدم رو دستم
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  جونم؟ جیسون چطوری-

 ویرروبه نشستم شده؟ گم بارون این تو نکنه کجاست؟ رایمون پس تنهاست؟ چرا این افتاد، یادم تازه

 .جیسون

  کجاست؟ صاحبت-

 خودت خدایا میگه؟ چی این بفهمم بگیرم یاد رو سگا زبون کجا از من حاال کردن، واق واق کرد شروع

 اومده ونرایم سرِ بالیی نکنه. افتادم راه دنبالش و کشید و گرفت دندونش با رو لباسم آستین. کن کمکم

 از داقلح تنها، و تک! بشی؟ گم وقتیه نمیگی عقل،کم یپسره تو رفتی کجا آخه بگو بارون این تو باشه؟

 بود فکرهایی چه این آخه گرفتم، گاز رو زبونم...درست چار و چش خیلی برم؛ همراهش نخواست هم من

 هرچه باید کردم، دور خودم از رو مزاحم افکار. نبینه که خواسته خودش مگه خدا بنده کردم؛می من که

 غریب شهر تو واال اومد؛می سرش بالیی چه بارون این تو نبود معلوم وگرنه کردممی پیداش ترزود

 . کنه کمکش اگه میشه کفر شناسهنمی رو یکی اون هیشکی

 ردم،کمی کاری یه باید کجاست؟ پسره این پس شدم، خیره اطرافم به و ایستادم منم جیسون ایستادن با

 : زدم داد و کردم دهنم حائل رو هامدست

 . سعادت آقای... سعادت آقای-

 بو داشت هم جیسون نشدم، ناامید. شنید صدایی میشه بارون این تو مگه آخه کردم، تیز رو هامگوش

 : کردم تالش دوباره. کنه پیدا رایمون از ردی بلکم کشیدمی

 ... رایمون آقا... سعادت آقای-
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 بگیم؟ چی شخانواده به بدم؟ چی رو عمو جواب اومده، سرش بالیی نکنه. شدممی ناامید داشتم دیگه

 تنها چرا پس داره اگه خب! باشه؟ نداشته شهمی مگه! کنممی من فکره هم این آخه داره؟ خانواده اصال

 م؟وادهخانبی اومدم تنها که هم من پس بابا ای... نداره رو کسی طفلکی حتماً اومده؟

 داستان خودم واسه مغزم تو این از بیشتر نذاشت و کرد خودش متوجه رو من جیسون واق واق صدای

 ور خودم سریع. کردمی واق واق من سمت و بود ایستاده تروراون کم یه ایصخره کنار جیسون. کنم بافی

 ایآسوده نفس داده صخره به تکیه و نشسته زمین روی بارون خیس که رایمون دیدن با رسوندم، بهش

 .کشیدم

  کنید؟می چیکار اینجا شما سعادت آقای...شکر رو خدا-

 :گفت که رسیدنمی گوشش به واضح بارون شر شر صدای بین من صدای انگار

  هستید؟ کی شما-

 :زدم زانو کنارش

 خوبه؟ حالتون... خان تارخ یبرادرزاده سارا، منم-

 :داد تکون طرفین به رو سرش

 .بدم تکونش تونمنمی خورده، پیچ بدجوری پام نه-

 باید. شدنمی پیدا زنده موجود یه انداختم، برم و دور به نگاهی ببرمش؟ خونه تا رو این چجوری من حاال

 جوون جونِ شدم، نامحرم محرم بیخیال. اومدمی سرش بالیی یه بارون این زیر وگرنه بردمشمی خودم

 .بازوش زیر انداختم رو دستم. ترهواجب مردم
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 شید؟ بلند تونیدمی-

 .دش بلند جاش از اون، هیکل برابر در بود ناچیز البته که من کمک و صخره گرفتن با داد، تکون رو سرش

 .نیارید فشار پاتون روی و کنید تکیه من به کنید سعی-

 شدنمی خب اومد،نمی در ازش صدایی چون معذبه؛ من مثل هم اون کردممی حس. کرد رو گفتم که کاری

 اهر زور به رو خودم شل و گل این تو که من حاال. کرد فکر چیزها این به شدنمی بارون این تو کرد، کاریش

 تو بگیر خونخفه دقیقه دو سارا من، مزخرف فکرهای این دست از آخ. پسره این عصای شدم بردممی

 راهی هخون تا. بیرون بزنیم ساحل از تونستیم کندن جون هزار با. کنممی دارم غلطی چه ببینم بذار مغزت

 شکا ای. کردمی شمعاینه چیزی دکتری باید حتماً برد خونه رو رایمون وضعیت این با شدنمی اما نبود؛

 زیادی انداختم، چپ به نگاه یه و راست به نگاه یه. برسونمش ترزود تا بود هاطرف این ماشینی حداقل

 ونیداغ و درب تاکسی بشم ناامید اینکه از قبل. شدنمی پیدا ما جز اینجا زنده موجود یه انگار بود، خلوت

 داد پایین رو ششیشه و زد ترمزی نیش کردم، بلند براش رو آزادم دست سریع که شد رد کنارمون از

 : گفتم و نکردم معطل منم

 دربست؟ آقا-

 نداختا بودیم کشیده آب موش که دوتا ما وضع سر به نگاه یه بود کلفت سبیل مرد یه که تاکسی راننده

 هاگ کنهمی نگاه اینجوری و داغونه و درب ماشینش خوبه حاال بود؛ آدمی عجب واقعاً. جیسون به نگاه یه و

 باالخره نمودنش استخاره و راننده کردن فس فس کلی از بعد. کردمی ترمز اصال عمراً که بود باال مدل

 با و کناریش صندلی نشستم خودمم و نشست رایمون تا کردم کمک. شیم سوار کرد قبول و داد رضایت
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 جیسون گذاشتم و کردم باز رو جلو درِ خبیث که هم من موند،نمی جیسون برای جایی دیگه ما نشستن

 .نیاورد طاقت هم آخر باریدمی خون هاشچشم از میگی رو راننده حاال جلو، صندلی رو بشینه

 .کشید گند به رو ماشینم سگت آبجی-

 .دادم رو جوابش شهری باال دارایسرمایه مثل و انداختم غبغبم به بادی

 .کنممی حساب ماشینتون کارواش یاضافه به رو شکرایه-

 یرون،ب زدم کیف بدون من. شود باز موقعبی که دهانی بر لعنت! گفتم چی کنه، جمع رو من بیاد یکی وای

 سرم ویر که خیسم روسری به دستی و کشیدم پرصدایی نفس. گذاشتم کالس اینجوری که بود کجا پولم

 ره؛بهت خیلی نگم اصال که موهامم کرد،نمی فرقی نکردنش و کردن مرتب چند هر کشیدم، بود چسبیده

 کردم تربیش باهاش رو مفاصله. پیشش رفتمی آبروم مطمئناً ببینه رو من تونستمی پسره این اگه یعنی

 هنشست کرده سواستفاده فرصت از و پرروئه چقدر دختره بگه و نکنه فکرهایی خودش پیش پسره تا

 بسته رو هاشچشم و صندلی پشتی به بود داده تکیه رو سرش کردم، نگاهش زیرچشمی. من دل تنگ

 :زدم صداش آروم و صورتش نزدیک بردم رو صورتم رفته؟ حال از نکنه بود؛

 سعادت؟ آقای-

 : زدم صداش دوباره نداد، نشون خودش از العملیعکس هیچ

 رایمون؟ آقای-
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 خودم روی کنترلی اینکه بدون اومده؟ سرش بالیی نکنه. زدن ترتند به کرد شروع قلبم. هیچی بازم

 کرد، باز رو هاشپلک خورد داغش صورت به که سردم دست گذاشتم، شگونه روی رو دستم باشم داشته

 :گفتم و کشیدم عقب رو دستم سریع

 خوبه؟ حالتون-

 زدم زل هم من ناخوادآگاه. ببینه رو من تونهمی کردم حس لحظه یه. صورتم سمت چرخوند رو هاشچشم

 چقدر. بگیره رو من قلب رقصیدن عربی و ضربان جلوی بیاد خواستمی یکی حاال و هاشچشم به

 حتی داد، رو جوابم چی نفهمیدم اصالً. کردمی ذوب خودش تو رو من داشت بود؛ گیرا هاشچشم

 :شنیدم رو راننده صدای که بزنم پلک تونستمنمی

 .رسیدیم خانم-

 :گفتم راننده، سمت برگشتم و کندم هاشچشم از رو نگاهم زور به و دادم قورت رو دهنم آب

 شد؟ چقدر. ممنون خیلی-

 .تومن پنجاه-

 که کنم بارش لیچار چهارتا تا کردم باز دهن! بودیم؟ اومده راه چقدر مگه! بود گردیدندون آدم عجب

 چرا خوب پسر آخه. داد دستش به رو هزارتومنی پنجاه تراول و رفت جلو راننده سمت به رایمون دست

 .شدن گرسوءاستفاده چقدر مردم خدا رو تو ببین! دادی؟ بهش رو پول

 نمیشید؟ پیاده سارا خانم-
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 باز هم رو جلو در. بشه پیاده هم رایمون تا کردم کمک و شدم پیاده ماشین از سریع و اومدم خودم به

 اروی این حال حسابی بودم بلد من رو سگه این با زدن حرف زبون اگه خدابه. پایین پرید جیسون و کردم

 .قبو یمرتیکه بیاد جا حالش تا ماشینش صندلی روی کنه کارخرابی یه گفتممی بهش. گرفتممی رو

 رو رایمون پای دکتر وقتی. نشدیم معطل زیاد و بود خلوت بودیم اومده که بیمارستانی شکر رو خدا

 ایدب هفته یه گفت و بست آتل با رو پاش هم بعد دیده، ضرب فقط و نیست خاصی چیز گفت کرد معاینه

 گشتبرمی شکسته پا باید طفلی وگرنه نشکست پاش بود باقی شکرش جای باز. بمونه آتل تو پاش

 .زنهمی ریپ داره که دلم این با کنه جمع هامسط وسط این از رو من بیاد یکی. شونخونه

 کرده بت و داده دستش کار حسابی بارون زیر خیسی اینکه مثل نوشت؛ براش هم باال بلند نسخه یه دکتر

 یه آمپول و سرم کلی کردن جان نوش با و گذروندمی جا این رو شب باید بود مشخص که جور این. بود

 و من دست داد و آورد رو بیمارستان لباس پرستار شد مشخص رایمون اتاق وقتی. موندمی نظر تحت شب

 :گفت

 .کنه عوض اینا با رو خیسش لباس تا کن کمک همسرت به عزیزم-

 حسابی هامگونه االن دونستممی خوب گرفت، گُر مغزم به خون یبارهیک هجوم از صورتم! همسر؟ چی؟

 پرستار بود؟ شوهرها و زن مثل رایمون و من کجای آخه شدم،می آب خجالت از داشتم. انداخته گل

 روی و بود پایین سرش که رایمون به نگاهی چشمی زیر اتاق، از بیرون به پرستار رفتن از بعد. مالحظهبی

 لوج آهسته. نداشت اون از کمی دست منم هایلباس انداختم؛ بود نشسته گلی و خیس هایلباس با تخت

 .کرد دستی پیش خودش که بگم چی و کنم چیکار باید دونستمنمی رفتم،

 .من به بدید رو هالباس-
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 دستم روی دستش بازم بگیرتشون خواستمی وقتی جلوش، گرفتم رو لباس و دادم قورت رو دهنم آب

 :گفت بکشم عقب رو دستم بخوام اینکه از قبل. سرد سرد من و بود داغ اون هم باز و نشست

 لمث هم شما اینکه از قبل کنید، عوض رو هاتونلباس خونه برید زودتر بهتره سرده، خیلی هاتوندست-

 .بخورید سرما من

 :گفتم تند تند هول، با و کشیدم عقب رو دستم

 .خونه میرم من بعد شما پیش بیاد تا گیرممی تماس تارخ عمو با اول نمیشه، چیزیم-

 .ویال میام فردا خودم من بندازید زحمت به رو ایشون نیست الزم-

 .گردمبرمی و عموم با گیرممی تماس من حرفیه، چه این-

 ،گرفتم رو تارخ عمو یشماره گوشیم با و اومدم بیرون اتاق از کنه مخالفتی بخواد هم باز اینکه از قبل

 .داد جواب سر آخر تا خورد بوق کلی

 سارا؟ جانم-

 کجایید؟ جون، عمو سالم-

 یکلبه تو... خونه دم... برگر... تونمنمی رون... ا... ب خاطربه جنگلم تو هنوز من... دخترم سالم علیک-

 ...باش... داشته.... رو... مهمونم... هوای... مونممی بانیجنگل

 اتفاقی مورد در بتونم من اینکه از قبل و شدمی وصل و قطع رسید،نمی گوشم به واضح زیاد عمو صدای

 مجبور. نبود دسترس در من شانس از گرفتم هرچی بعدشم و شد قطع تماس بگم چیزی بود افتاده که
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 و بیاد شوهرش مراد آقا حداقل خواستم بدم، توضیح براش رو موضوع و بگیرم تماس راحله با شدم

 ایچاره و برگرده بود نتونسته و روستا بود رفته بارون این تو اونم بدبختانه که باشه رایمون مراقب امشب

 گهبانن خوشبختانه بزنم، جیسون به سری تا رفتم بیرون بیمارستان از. نبود رایمون پیش من موندن جز

 رو نجیسو خدا بنده نگهبانی، اتاقک کنار رفتم. باشه جیسون مراقب بود کرده قبول بیمارستان ورودی

 حال حسابی و بود داده لم بود اتاق تو که کوچیکی بخاری نزدیک هم جیسون و بود برده اتاقش تو

. میشه قوزباالقوز که شم ولو نخورم سرما من وسط این حاال پیچیدم، بدنم دور رو هامدست. کردمی

 شتپ. رایمون اتاق برم تا برگشتم خودم هم بعد باشه جیسون مراقب تا کردم سفارش نگهبان به دوباره

 روی و بود کرده عوض رو هاشلباس شدم، داخل داد ورود یاجازه وقتی و زدم در به آرومی یضربه در

 الشح به دلم هم باز. کردمی نگاه سقف به داشت انگار و بود باز هاشچشم بود؛ کشیده دراز پتو زیر تخت

 .منشست شوفاژ کنار مبلی روی و تخت نزدیک رفتم. ببینه تونستنمی که بود سخت خیلی سوخت،

 .مونممی کنارتون امشب من شهر، برگرده تونهنمی بارون خاطربه... گرفتم تماس عمو با-

 .داد خودش به تکونی

 .ببرید تشریف شما نیست؛ الزم نمیشم شما مزاحم سارا، خانم ممنون خیلی-

 .بشن گرم تا شوفاژ روی گرفتم رو هامدست

 .ویال گردیمبرمی هم با هم صبح هستم پیشتون امشب من چیه، هاحرف این-

 و دبو تخته یه بود شده بستری توش که اتاقی خوشبختانه. شد راضی کنم فکر نگفت، چیزی دیگه

 هک کنم سر خیس هایلباس این با چجوری بودم مونده. بودم راحت من بابت این از و نبود ایدیگه مریضی
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 اینکه از بعد. بود آمپول و سرم سری یه توش که بود سینی یه دستش تو و اتاق داخل اومد پرستار

 .افتاد من به نگاهش کرد خالی توش رو هاآمپول و کرد وصل رو سرم پرستار

 .خوریمی سرما بمونی خیس لباس با اینجوری بگیر، چیزی ایملحفه یه خدمات از برو خانمی-

 :داد ادامه و داد تحویلم ژکوندی لبخند هم بعد

 .برسه تو به بیاد باید نشده خوب خودش شوهرت خدا بنده موقع اون-

 زا العملیعکس و نبود مشخص صورتش تو چیزی هیچ که انداختم رایمون به نگاه یه. شد گرد هامچشم

 جان به هم ریش به بندنمی رو پسره این و من امشب رسماً پرستارها این. نداد نشون پرستار حرف

 :گفتم بکنه هازبونی بلبل این از بازم بخواد اینکه از قبل. خودم

 .ممنونم خیلی...  باشه-

 هخوشبختان اتاق، به برگشتم و گرفتم خودم برای ملحفه یه و خدمات سمت رفتم و بیرون اومدم اتاق از

 زدیکن رفتم و گذاشتم مبل روی رو ملحفه. بود رایمون تخت میز روی غذا سینی تا دو و بود رفته پرستار

 .زدم صداش آروم بود خوابیده انگاری تخت،

 سعادت؟ آقای-

 .نکرد بازشون هم از اما لرزید؛ هاشپلک

 بله؟-

 .بخورید نهار شید بلند-
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 :داد رو جوابم حالت همون تو

 .ندارم اشتها ممنون-

 دلم که داشتم ایناشناخته حس یه آدم این به نسبت ولی چرا، دونمنمی. کردم ترمالیم رو لحنم

 دکرمی جدا تنم از سر بود؛ اینجا مهتا خواستمی دلم فقط یعنی کنم، محبت بهش دلیلبی خواستمی

 !واویال مذکر جنس به کی؟ به اونم دیدمی رو من یدوستانه انسان حس این اگه

 :گفتم رایمون به خطاب

 .بخورید سوپ این از کمی یه شید بلند حداقل نخورید، چیزی االن تا صبح از شما-

 لبخند نشست، تخت روی و کرد باز رو هاشپلک کنه، مقاومت هم باز کردممی فکر که تصورم برخالف

 .جلوش کشیدم رو بود توش غذاش که سینی و زدم ایپیروزمندانه

 .هیچی از به کاچی اما نداره؛ تعریفی بیمارستان غذای دونممی. شما غذای اینم بفرمایید-

 هاینک ترس از رفت سوپ یکاسه سمت که دستش برداشت، رو قاشقش و سینی داخل کشید رو دستش

 برگردوند رو صورتش داشتم؛ نگه و گرفتم رو دستش ناخودآگاه داغ سوپ توی بذاره رو دستش مبادا

 :گفتم بگه بهم چیزی بخواد اینکه از قبل. سمتم

 .باشید مراقب داغه سوپ-

 عمو مگه کردم؟ من آخه بود کاری چه این دونمنمی. گرفتم فاصله تخت از و کردم رها رو دستش هم بعد

 هک بزنن گندت... سارا تو دست از وای سارا تو دست از آی باشم؟ نداشته کارش به کاری نگفت بهم تارخ

 .بکنی خرابکاری بلدی فقط خدا یهمیشه
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 :گفت رایمون که بودم خودم کردن سرزنش حال در

 بدید؟ بهم آب لیوان یه میشه-

*** 

 یازدهم گام

 رایمون

 رو دستم. بشه کمتر گلوم درد تا خوردم سوپ از قاشقی چند زور به اما نداشتم؛ اشتها اصالً اینکه با

 بهم آب لیوان یه تا کنم خواهش دختره از شدم مجبور ندیدم آب لیوان از اثری اما سینی روی کشیدم

 ردخت این سربار کافی یاندازه به امروز. کرد کاریش شدنمی اما بود؛ مشکل و سخت برام اینکه با بده،

 انیناتو حس و بود کرده غلبه بهم ضعفم دوباره. عصبی هم بودم، شرمنده هم بابت این از کلی و بود شده

 ذره داشت که رو تلخی حس هاشحرف با تا بود پیشم آقاجون االن خواستمی دلم بود، گرفته رو وجودم

 و بودم کشیده دراز تخت روی. ببره بین از کرد،می سرباز رو مکهنه زخم و کردمی رخنه وجودم تو ذره

 وقت یه نگرانم نه؛ یا کرده عوض رو هاشلباس دونمنمی اتاقمه، تو هنوز دختره این. بود بسته هامپلک

 خودم متوجه تا کردم ایسرفه. بشه گرفتار هم خودش کنه لطف من به اومد خدا بنده نخوره، سرما

 .کنمش

 دارید؟ احتیاج چیزی-

 فاصله ازم زیاد ظاهراً اومد،می صداش که جایی برگردونم رو سرم برداشته، خش صداش کردم حس

 . نداشت
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 خوبه؟ حالتون شما... ممنون نه-

 .خوبم بله-

 .خوریدمی سرما خیس لباس با حتماً اینجوری ویال، گشتیدبرمی کاش-

 .نمیاد پیش مشکلی کردم خشک شوفاژ روی رو لباسم نباشید، نگران راحتم من-

 .برگشتم قبل حالت به و نگفتم چیزی دیگه

 بپرسم؟ سوالی یه میشه-

 .بود نشسته که جایی برگردوندم رو سرم دوباره

 .بفرمایید-

 افتاد؟ ساحل توی براتون اتفاقی چه امروز-

 غریب، جای ببرم رو جیسون خواستم بعد به این از باشه یادم. شد هم در صبح اتفاق یادآوری از هاماخم

 وزامر مثل تا ببندم رو زنجیرش گردنش به ولی بکنم؛ باهاش ندارم دوست رو رفتار این اصالً اینکه با

 از امروز. زمین بخورم هم سر آخر و بگردم دنبالش کورمال کورمال شم مجبور و نکنه گل بازیگوشیش

 دش باعث کردنم شکایت شاید کردم؛ شکایت خدا به کلی و گرفت حرصم خیلی بودنم نابینا و خودم

 تیدرس کار کردنم ناشکری بفهمونه بهم خدا تا بکشه بیمارستان به کارم و بمونم بارون زیر اونجوری

 مبد توضیح رو چیزی براش نداشتم دوست کرد، مکالفه کلی سوالش این با دختره این هم االن. نبوده

 .نپرسه سوال دیگه و بشه متوجه خودش تا بدم سرباال جواب کردم سعی. دیدمنمی الزم چون
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 .همین خورد، پیچ پام-

 :پرسیدم نمونه باقی کردن سوال برای جایی دیگه اینکه برای هم بعد

 کجاست؟ جیسون-

 .راحته و گرم حسابی جاش نباشید نگران نگهبانی، به سپردمش-

 خیالم بودم، کرده فراموش رو جیسون پاک. فلج بودم فلج جیسون بدون من کشیدم، ایآسوده نفس

 .رفیقم بود؛ همدمم بود من هایچشم بود، من چیز همه سگ این شد راحت

*** 

 سارا

 نبد از شب تموم. بودم بسته رو هامپلک که بود ساعت یک تازه کشیده، رو خودش اتاق وسط تا آفتاب

 قورت رو دهنم آب سختی به و بود شده خشک چوب مثل گلوم بذارم، هم روی چشم نتونستم درد

 حاال شدم؛ کباب خودم کنم ثواب اومدم گرفت، رو دامنم که بود من مزخرف شانس از هم این. دادممی

 هم اون و بود نخوابیدنم برای ایدیگه دلیل هرچند. عالمه خدا وسط این از کنه جمع رو من خوادمی کی

 یه مه من. بود دوساله بچه نیست حاال براش، بیفته اتفاقی خواستنمی دلم بود، رایمون برای نگرانیم

 روی ذاشتممی رو دستم بودنش خواب خیال به و سرش باالی رفتم باری ده صبح خود تا. میشه چیزیم

 باز دایص. بهبودیه به رو حالش و کرده اثر داروهاش بود معلوم خوشبختانه که نداره تب ببینم پیشونیش

 که مبلی روی بودم انداخته که رو شالم و کنم جور و جمع رو خودم و شم بلند شد باعث اتاق در شدن
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 دلبخن زدن با و شد اتاق داخل جوانی پرستار. بکشم سرم روی سریع بشه خشک تا بودم خوابیده روش

 :پرسید من به رو

 بخوابی؟ تونستی-

 .زدم بهش ایخسته لبخند

 .تقریباً-

 .بذارم هم روی پلک صبح تا نتونستم که بارهمی مقیافه از خوبه حاال

 .بخوره رو شصبحانه تموم کن کمک همسرت به عزیزم-

 خودشون خیال به بذار کرد، شدنمی کاریش پرستارها، این گفتن همسر و شوهر به کردم عادت دیگه

 .کشیدم آلودمخواب صورت به دستی. باشن خوش

 نمیاد؟ معاینه برای دکتر فقط باشه-

 :داد رو جوابم شد، رایمون دست از سوزن کشیدن مشغول و کرد قطع رو رایمون سِرم

 .ماش اتاق به رسهمی بخورید رو تونصبحانه شما تا میکنه، ویزیت رو باال یطبقه هایمریض فعال چرا،-

 :گفتم و تختش نزدیک رفتم بود، شده بیدار هم رایمون

 .بخورید صبحانه شید بلند. بخیر صبح-

 :بودم من که سمتی برگردوند رو سرش
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 .پایین بیام تخت از خواممی بخیر، صبح-

 .ردک میخکوبم عصبانیش صدای که بشینه کنم کمکش خواستم ششونه گرفتن با و گفتم ایباشه

 .لطفاً نزنید من به دست-

 :گفت بگم چیزی بخوام اینکه از قبل کرد؟ اینجوری یهو چرا این. شد خشک هوا روی دستم و موندم مات

 .کنید کمک من به نکنید سعی لطفا برمیام، خودم کارهای پس از خودم من-

 به ودب نشسته جونم به که خجالتی از نتونستم حتی بزنم، حرفی نذاشت گلوم به بغض ییکباره هجوم

. نشستم راهرو انتظار هایصندلی روی نزدیکی همون و بیرون زدم اتاق از سریع و کنم نگاه پرستار

 که بود اشک. کرد پولم یه یسکه پرستار جلوی چجوری ببین کردنش تشکر جای بیشعور یپسره

 فقط ندادم، انجام بدی کار که من داشتم بدی حس. ریختمی پایین اختیاربی هامچشم از همینجور

 فتنگ چیزی موقع اون که داشتم ایدیگه نیت کمک از غیر به حاال تا دیروز از مگه. کنم کمکش خواستم

 ینا دیشب اگه. لعنتی لعنتی، لعنتی، هاش،چشم نه بود پاش خاطربه هم اون! کرد؟ اینجوری باهام االن و

 یشماره کشیدمش که بیرون لرزید، جیبم تو گوشیم. رفتممی و جا همین ذاشتمشمی بود کرده رو کار

 خواب از تا سایلنت روی بودمش گذاشته نشناسنمک آدم یه خاطربه زدم، پوزخندی بود؛ افتاده عمو

 گذاشتمش و کردمش برقرار بشه قطع تماس اینکه از قبل. احمق من، احمقم... نشه بیدار نکرده خدایی

 .نکنم مشخص صدام تو بغضم و حرص کردم سعی گوشم، روی

 .عمو سالم-

 عموجان؟ خوبی. خودم گل دختر به سالم-
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 .کشیدم باال رو دماغم و کردم پاک رو صورتم روی هایاشک

 .خوبم-

 .نشد صدام گرفتگی یمتوجه کنم فکر

 بهتره؟ حالش رایمون-

 :دادم جواب و هم تو رفت عجیب هاماخم پسره این اسم اومدن با

 .بهتره-

 دخترم؟ بیمارستانی کدوم-

 تا. رسونهمی رو خودش سریع گفت هم اون نداشت فاصله عمو یخونه از زیاد. دادم رو بیمارستان اسم

 اتاق وارد دکتر با که پرستار به توجهی حتی نشستم، جا همون و نخوردم تکون جام از تارخ عمو اومدن

 .ببینم کرد باهام جلوش رایمون که رفتاری بعد رو نگاهش خواستنمی دلم هیچ. نکردم هم شدن رایمون

 :شنیدم رو تارخ عمو صدای که بود نگذشته ربع یک

 سارا؟-

 .شدم بلند صندلی روی از و عمو سمت برگشتم

 .سالم-

 .شد قرمز، هم و بود شده متورم هم گریه و خوابیبی از که هامچشم میخکوب عمو نگاه

 !جون؟ عمو خوبی-
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 .دادم تکون رو سرم

 .مخسته خیلی خونه؟ برم من میشه اومدید شما که حاال. خوبم-

 .کشید آغوشش تو رو من

 .ذاشتممی تنهات دیروز نباید انداختمت، زحمت به دخترم، مشرمنده-

 .دادم قورت کنه سرباز دوباره خواستمی که رو بغضم

 . میاد پیش عمو، نداره اشکالی-

 .هامچشم به زد زل دوباره و کشید بیرون رو من آغوشش از

 .خونه برگرد من ماشین با-

 :گفتم و آوردم باال مخالفت ینشونه به رو دستم جلوم، گرفت رو ماشین سوییچ هم بعد

 .کنم تصادف ترسممی آلودمخواب خیلی بگیرید، تاکسی یه برام فقط عمو، نیست الزم-

 برام و اومد بیمارستان در جلوی تا همراهم زد، سر رایمون به اینکه از بعد و نکرد مخالفتی دیگه عمو

 با و حموم توی انداختم رو خودم ویال رسیدم وقتی. شدم ویال راهی حرفی زدن بدون. گرفت تاکسی

 که میآد برای نداشت دلیلی کنم، گریه دیگه خواستنمی دلم. ایستادم دوش زیر رفتم لباس

 بود گرفته رو قلبم دلم توی ناشناخته مزخرفِ حس همون چرا دونمنمی ولی بریزم؛ اشک شناختمنمی

 ودمب خسته اینکه با و پوشیدم لباس گرفتم دوش اینکه از بعد. دادمی فشار داشت زور تا و دستش توی

 گرم لباس یه نخوابم، اینجوری بود بهتر بود، شاخم رو سرماخوردن. کشیدم سشوار رو موهام زحمت به
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 و فکر بخوام اینکه از قبل و کشیدم باال گلوم زیر تا رو پتو. کردم رها تخت رو رو خودم و پوشیدم هم

 .برد رو هامچشم خواب بکنم بیهوده خیال

*** 

 دوازدهم گام

 رایمون

 تراح غریبه آدم یه با این از بیشتر تونستمنمی اما نیست؛ درست وجه هیچ به کارم دونستممی خودم

 از من .بشه نزدیک این از تربیش بهم نباید که دادممی نشون بهش هستم اینجا که مدتی تو باید. باشم

 صبح خود تا. کنه دلسوزی برام هااون جای به دیگه یکی اینجا نیومدم کردم؛ فرار هاآدم دلسوزی و ترحم

 ساعت نیم هر ولی نه؛ یا بیدارم دونستمی دونمنمی بودن، بسته هامپلک فقط بخوابم، نتونستم هم

 به من. رفتمی و «نداره تب خداروشکر» گفتمی لب زیر هم بعد و پیشونیم روی ذاشتمی دست اومدمی

 مهه آقاجون از غیر به شد نزدیکم کی هر امروز به تا شدم نابینا وقتی از نداشتم، عادت هامحبت جور این

 مطمئنم برام؛ کنن دلسوزی جوری یه خواستنمی همه. پدرم و مادر حتی کردن، محبت بهم ترحم دید با

 بعدِ. بده نشون خوب رو خودش تا کرده گل شدوستانهانسان حس نابینام من دیده وقتی هم دختره این

 رو اون صدای اتاق تو اومدن دکتر و پرستار وقتی حتی نیومد؛ و رفت بیرون اتاق از زدم بهش که حرفی

 فهمیدم اتاق تو اومد وندجالل آقای که هم آخر در. اتاق تو بیاد نداره قصد دیگه فهمیدم و نشنیدم

 با و کردم تشکر ازش وندجالل آقای به دادن زحمت بابت کلی. ویال برگشته و بوده درست حدسم

 کار خاطربه کردم شمواخذه کلی و بردم رو جیسون اول داخل رفتیم که در از. خونه رفتیم ماشینش

 جیسون من آقاجون قول به. نیومد دلم اما ندم؛ غذا بهش و کنم شجریمه خواستممی هم بعد دیروزش،
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 راحله شدیم که خونه وارد. دارهبرنمی کردن شیطنت از دست همین برای کردم؛ لوسش خیلی خیلی رو

 :گفت وال و هول با و وندجالل آقای سمت اومد خانم

 .سوزهمی تب تو داره بچه این جان تارخ آقا-

 :شنیدم گوشم کنار رو وندجالل آقای نگران صدای

 کجاست؟! سارا-

 .کرده تب و حالهبی دیدم نکنه، ضعف بخوره غذا بیاد کنم صداش رفتم اتاقشه، تو-

 :گفت بهم وندجالل آقای شنیدم فقط شد، چی نفهمیدم

 .کن استراحت اتاقت برو شما جان رایمون-

 من خاطربه دختر این داشتم، بدی حس. سارا اتاق تو کنممی فکر رفتن خانم راحله همراه خودش هم بعد

 برو گفتم که من خواست خودش بمونه؟ پیشم خواستم ازش من مگه اصال... اما... اما بود؛ شده مریض

 جیسون بدون بارون، اون تو رسیدنمی دادت به ساحل تو اگه که زد نهیب بهم درونم در صدایی. خونه

 راه اینکه با برم، اتاقم به نتونستم. جونم به افتاد خوره مثل وجدان عذاب حس کنی؟ چیکار خواستیمی

 ذیراییپ داخل و رفتم کنم، استفاده عصا از بودم مجبور و بود مشکل کمی برام بسته آتل پای این با رفتن

 ببرتش تا زد می صدا رو سارا که شنیدممی اتاق داخل از رو وندجالل آقای صدای. نشستم مبلی روی

 کنهمی شپاشویه و داده جوشونده بهش نباشه نگران گفتمی که خانم راحله صدای هم بعد و بیمارستان

 از رو مخان راحله صدای که بودم نشسته مبل روی که شد بیشتر ساعت نیم به نزدیک. میاد پایین تبش

 :شنیدم نزدیکم
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 سبزی بازار میرم االن. کن استراحت اتاقت برو پاشو حالت؟ این با نشستی اینجا چرا شما آقاجان... اِوا-

 .بشید سرحال حسابی تا کنممی درست خوشمزه سوپ یه جان سارا و شما برای گیرممی تازه

 :شدم بلند مبل روی از عصام کمک با

 .دارم براتون زحمتی-

 جان؟ آقا بفرمایید-

 بخری؟ مرغ پای و جیگر بازار از جیسون برای تونیمی-

 بگیرم؟ چقدر هام،چشم جفت روی آقاجان بله-

 داره؟ نگهداریش برای جایی یخچالتون دونمنمی-

 .راحت خیالتون هست، زیرزمین یخچال نشه هم جا آقاجان، هست-

 .نیاد کم هستم اینجا که دربهسیزده تا که بگیر ایاندازه پس خوب-

 م،بد تشخیص بتونم که بودم داده ترتیب جوری رو خرد پول و تراول جای که پولم کیف داخل از هم بعد

 .خانم راحله سمت گرفتم و کشیدم بیرون تومنی هزار صد تراول

 .نخورده چیزی دیشب از نداره، غذایی هر به عادت جیسون. کنی شتهیه برام میشم ممنون-

 .براتون خرممی خودم هست پول. راحت خیالتون آقاجان باشه-

 .مشرمنده کلی شما گردن افتاد زحمتش که همین... نه... نه-
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 ماا اتاقم؛ سمت رفتم افتادم راه هم من. رفت باالخره کردن پاره تیکه تعارف کلی با و گرفت ازم رو پول

 .شنیدم شبرادرزاده با رو وندجالل آقای زدن حرف صدای ناخواسته بشم اتاق وارد اینکه از قبل

 .بودی خوب دیروز که تو شده؟ چی بگی خواینمی دخترم-

 :زدنش حرف صدای هم بعد و اومد سارا هایسرفه صدای

 .خوبم من عموجون نشده چیزی-

 .عمویی میگه ایدیگه چیز هاتچشم ولی-

 بگه اگه بگه؟ وندجالل آقای به رو داشتم باهاش که رفتاری نکنه ریخت، دلم یهو. داشت بغض صداش

 مخود کلی داشتم دلم تو دختر؟ این با کردم من بود کاری چه این اصالً. میره وندجالل آقای پیش آبروم

 .شنیدم دوباره رو سارا صدای که کردممی مواخذه رو

 .همین هستم بابا دلتنگ چقدر فهمیدم دیدم که رو شما فقط-

 تلخ سح با و اتاقم تو رفتم و بمونم اونجا این از بیشتر نتونستم. شد بلند شگریه هق هق صدای هم بعد

 شرمنده رو من بیشتر صبح موضوع نگفتن با دختر این. کشیدم دراز تخت روی کردم صبح که کاری

 پرستار جلوی نباید کنه، کمکم خواستمی فقط اون اومد، بدم خیلی کارم خاطربه خودم از. کرد خودش

 .وای من به وای... شدممی عصبانی سرش

*** 

 سارا
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 اینجا عجیب. کردممی استراحت تارخ عمو و راحله نظر تحت و بودم تخت توی کامل رو نوروز عید سوم

 دمیا که بود انصافیبی بودم شبچه دونهیه من گرفت، دلم خیلی. کردنمی ازم یادی اصالً مامان که بود

 و موبایلم گوشی با رو خودم امروز کل بود، شده تاریک هوا انداختم، بیرون به نگاهی پنجره از. نکنه

 مداد پیام تلگرام تو بهش صبح. نکرد ازم یادی اصالً هم نامرد یچکامه. بودم کرده سرگرم مجازی دنیای

. بشه آنالین نداره وقت و بازیه نامزد دنبال حتماً نداده؛ بهم جوابی هنوز ولی کجاست که پرسیدم و

 مورد در ازم خوادمی ریز یه بشنوه رو صدام تا االن ندارم، هم رو مهتا با زدن حرف و زدن زنگ یحوصله

 تو که شهمه شمال؟ اومدم من مثالً خدا ای. بیاره سرحالم اینکه جای به کنه ترمکالفه و بپرسه رامبد

 هدر رایمون بداخالق؛ یپسره این خاطر واسه که هم رو دیروزم تنها، و تک اتاق یگوشه موندم خونه

 .من بشم منداشته شانس قربون. دادم

 w.c راه تو جورهمین بدبخت منِ شکم به بست کرده دم و سوپ راحله که قدراین اومدم، پایین تخت از

 رفتم راست یه و ندیدم رو کسی راهرو تو. بیرون اومدم اتاق از و کردم مرتب سرم روی رو شالم. هستم

 چرا گوب پس انداختم؛ دیوار روی بزرگ ساعت به نگاهی نبود، پذیرایی داخل کسی. برگشتم و دستشویی

 بود، خاموش هم آشپزخونه برق. دادمی نشون رو شب یازده نزدیک ساعت! نیست هاطرفاین کسی

 یچوب صندلی روی مهتاب اینقره نور زیر و حیاط رفتم صدایی و سر بدون. شخونه رفته راحله بود معلوم

 واسه حسابی هاستاره االن، آسمون به نه دیروز، آسمون به نه. زدم زل آسمون به و نشستم ایگوشه

 نشه که صورت اون به نه ولی داشت؛ سوز کمی یک هنوز هوا. زدنمی چشمک و رقصیدنمی خودش

 بدم تنهایی از همیشه کردی؟می نوابی من به هم نگاهی یه شدمی چی جونم خدا هی. کرد تحملش

 دلم کنممی نگاه بیرون از زندگیم به وقتی. بوده حالم شامل تنهایی هم خدا یهمیشه و اومدهمی

 جایی هامخاطره توی و نیست ذهنم تو ازش تصویری حتی اینکه از بود، زنده هنوز پدرم خواستمی
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 برادر یا خواهر دونهیه حداقل من و بود کنارم االن و بود زنده پدرم داشتم دوست. خورممی غصه نداره

 نظربه بگیره؟ رو آدم خونی پدر جای تونهمی ناپدری مگه ماا مهربونیه؛ مرد داوود عمو درسته داشتم، تنی

 تموم کهاین با حتی کنه؛ پر نیست و باشه باید که رو اونی جای تونهنمی دنیا توی هیچکسی تونه،نمی من

 خاطره باهاشون و کردم سپری پسرش دوتا و داوود عمو کنار رو امروز به تا نوجوونی دوران و هامبچگی

 همیشه اما نداشتم؛ براش خودش دختر با فرقی هیچ و شدم تأمین داوود عمو توسط نظر مهه از. ساختم

 تونستممی رو روزهایی چه و باهام بود چطوری بود پدرم اگه اینکه حس. هست وجودم تو خالء اون

 .مونهمی باهام همیشه تونم،نمی االن و کنم تجربه باهاش

 حیاط تو موقع این کیه ببینم تا کردم تیز چشم اومدم، خودم به و شنیدم رو کسی هایقدم صدای

 فکر اولش اومد؛می طرفاین به حیاط آالچیق سمت از نفر یه تاریکی توی دیدم که کنهمی شبگردی

 کنم وحشت دزد اومدن فکر از بخوام اینکه از قبل. خوردنمی اون به شقواره و قد این اما مراده؛ آقا کردم

 برم و شم بلند خواستم آنی تصمیم یه با افتاد، رایمون قامت به نور بندش پشت و دیدم رو جیسون

 خودش پیش تا کردممی محلیبی بهش حسابی و موندممی بود بهتر شدم؛ پشیمون بعدش اما داخل؛

 بکشم رو دستم خواستمی دلم طرفم، اومد بود شده من متوجه که جیسون. نکنه مزخرف فکرهای دیگه

 کرده کرخت رو بدنم سرماخوردگی این. نداشتم رو هامدست شستن یحوصله اما سرش؛ هایکرک روی

 از ایدیگه سمت رفت و کشید رو راهش ندارم رو کردنش نوازش و ناز قصد دید که هم جیسون بود؛

 نهکمی دقت داره بفهمم تونستممی صورتش حالت از و بود رسیده من نزدیک تقریباً حاال رایمون. حیاط

 و کنهمی احساس رو حضورم بودم فهمیده باهاش برخورد بار چند با دیگه نه، یا هست اینجا کسی بفهمه

 حس رو نگاهم سنگینی تا گرفتم ازش چشم و نیاوردم خودم روی به منم نبود؛ جدیدی چیز دیگه این

 و نیست اینجا کسی نکنه فکر وقت یه که شم بلند خواستم لحظه یک برای جلوتر، و جلو اومد. نکنه
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 پرس وقت اون بشم هم آقا صندلی شانسم خوش خیلی نیست من؛ روی بشینه صندلی جای به بخواد

 یجلو نتونستم و گرفت مخنده من روی بشینه صندلی جای به رایمون اینکه فکر از. صدهدرصد شدنم

 و بشه متوقف قدمیم یک توی شد باعث هم همین. بگیرم رو اومد بیرون محنجره از که ایخفه صدای

 .بزنه صدا رو جیسون

 پسر؟ کجایی جیسون-

 داشت من با که نزدیکی یفاصله همون از رایمون کردن، واق واق کرد شروع حیاط ور اون از جیسون

 رو ودمخ جلوی اما کنم؛ نگاهش داشتم دوست اینکه با. افتاد راه بود رفته جیسون که سمتی به و برگشت

 اما دم؛ش خیره آسمون به صندلیم پشتی به دادن تکیه با و برگردم افکارم به کردم سعی دوباره و گرفتم

 ماا ندم؛ نشون توجهی خواستم. شنیدم آب توی رو چیزی افتادن صدای که بود نگذشته لحظه چند هنوز

 ونهم رفتم و شدم بلند سریع. کنم معطل این از بیشتر نذاشت که افتاد جونم به دفعهیک ایدلشوره

 یاطح از قسمت اون. باشه نیفتاده نباید که اتفاقی کردممی خدا خدا دلم تو بود، رفته رایمون که سمتی

 یتزئین صورت به اونم دورش تا دور سانتی چند تنها و داشت متری سه عمق که بود ساخته استخری عمو

 هم یوقت. دهنم تو اومد قلبم اونجا برسم تا. توش رفتیمی کله با حتماً کردینمی دقت اگه و بود کارشده

 هنپیرا تونستم اما بود؛ تاریک اونجا اینکه با. بود افتاده اتفاق ترسیدممی ازش که چه اون رسیدم که

 زدم جهشیر. نبود کسی از خواستن کمک برای وقتی کنم، معطل نتونستم. ببینم آب زیر رو رایمون سیاه

 بهش هم تاریکی و بود شده تار آب توی هامچشم دید. بودم بلد شنا خودم یاندازه خوشبختانه آب، تو

 تکون بود سخت اما گرفتم؛ بازوش از انداختم دست و کردم شنا سمتش دیدم که رو رایمون زد،می دامن

 ای چسبیدم رو پهلوش دستی دو. بود شده سنگین خیلی که شبسته آتل پای وجود با خصوصاً دادنش،

 رو اهامپ. اومدمیمی کم داشت دیگه نفسم. بکشمش باال خودم با بتونم تا کردم بغلش قشنگ بگم بهتر
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 هاملب آب روی رسیدم تا. باال بکشمش خودم با همراه کردم سعی و دادم تکون قورباغه حالت به تند تند

 کشیدن، نفس کردم شروع بلند صدای با اومد بیرون آب از سرم وقتی. دادممی فشار بهم محکم رو

 راستخ این متاسفانه. استخر از ایگوشه سمت کردم شنا و گرفتم آغوشم تو قبل از ترمحکم رو رایمون

 هایدرخت آبیاری قصد به عمو و نبود کردن شنا مخصوص چون نداشت؛ رفتن پایین و باال برای ایپله

 .بودش ساخته حیاط

 :خواستن کمک به کردم شروع و کردم جمع رو انرژیم کردممی معطل نباید کشیدم،می نفس تند تند

 .کنه کمک یکی خدا رو تو راحله؟ راحله؟...کنه کمک یکی عمو؟ عمو؟-

 میشه ترسنگین رایمون کردممی حس لحظه هر. کردن واق واق به کرد شروع و استخر لب اومد جیسون

 صدا ور عمو کشیدم می فریاد که حالی در وحشت با و لرزید بدنم بیاد سرش بالیی نکنه اینکه فکر از و

 :زدم

 عمو؟... عمو تارخ؟ عمو-

 .بودن درست این از بیشتر کردن معطل بود، پایین کردممی رو فکرش که چیزی از بیشتر صدام انگار ولی

 کنهمی صحبت باهاش رایمون وقتی که دیدم ولی نه یا بفهمه رو زبونم تونستمی جیسون این دونمنمی

 .شدم جیسون دامن به دست پس کنه،می گوش

 .بیرون بیاریمش آب از کن کمک بکش، بگیر رو رایمون لباس جیسون-

 آب. باال بکشمش رو رایمون کردم سعی پایین؛ آورد رو شپوزه و ترنزدیک اومد فهمید، رو حرفم انگار

 آب از رایمون کشیدن بیرون بود شده باعث هم همین و بود سرد کردممی رو فکرش که ایاندازه از بیش
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 هب نباید. بستمی یخ درون از داشت بدنم اعضای تموم انگار و کرد می زُقزُق سرما از بدنم. بشه ترسخت

 االن بگیرم، بهم رو هامدندون برخورد جلوی تا دادممی فشار بهم رو هاملب. کردممی فکر چیزها این

 زیر کشید رو رایمون لباس ییقه جیسون. دادممی نجات باید رو رایمون جون نبود، من کردن ضعف جای

 کم چندباری گذشت، قرن یه انگار. دادنش هل کردم شروع و کردم جمع رو قدرتم تموم منم هاشدندون

 کردممی رو فکرش که اونچه از جیسون کردم، تالش دوباره و دوباره. شدممی تسلیم نباید اما آوردم؛

 تونمب من تا پایین آورد رو دستش هم بعد بکشه؛ بیرون رو رایمون تونست من کمک با بود، بیشتر زورش

 یگهد کرد؛ برابر چند رو تنم سرمای هوا سوز باال، کشیدم رو خودم زحمت با. بیرون بیام دستش گرفتن با

 .جیسون سمت برگشتم. بگیرم دیگه هم به رو هامدندون برخورد جلوی تونستمنمی

 .بیار کمک... کن صدا و سر خونه داخل... برو یسون... ج-

 حالیم چیزایی یه اما بود؛ داغون اوضاعم اینکه با هم من. خونه سمت دوید و کرد کوتاهی واق جیسون

 کردم سعی. بودم خونده و شنیده چیزایی یه هادرس تو و بود آزمایشگاهی علوم مرشته باالخره بود

 سر که مهتا کنه لعنت خدا آی کنم؟ چیکار باید اول خوب بیاد، یادم هاییچیز یه تا کنم متمرکز رو ذهنم

 و درست نتونستم هم آخرسر میگه، خودش واسه چی استاد نفهمیدم تا گوشم زیر زدی ور اینقدر کالس

 .بربیام بود موالژ روی که عملی امتحان پس از حسابی

 سرم کردم، برهنه رو شسینه یقفسه و کردم باز رو لباسش هایدکمه سریع لباسش، اول اومد یادم آهان

 درست نتونستم که زدمی تند تند خودم قلب ضربان قدراین کردم؛ گوش و قلبش روی گذاشتم رو

 اب بهش، دادممی مصنوعی تنفس باید نداشتم، ایچاره. رایمون یا خودمه قلب ضربان که بدم تشخیص

 روی رو هاملب و شدم خم هامچشم بستن با و کشیدم عمیقی نفس بستم، رو شبینی تنفس راه انگشت

 رفتمگ نفس نشستم، صاف. فرستادم دهنش به عمیق بازدم یه با رو نفسم و گذاشتم رایمون سرد هایلب
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 یقفسه دیدم و کردم نگاه رو شسینه یقفسه چشمم یگوشه از بار این اما کردم؛ تکرار رو کارم دوباره و

 مگذاشت و برداشتم بینیش روی از رو دستم و کردم جدا هاشلب از رو هاملب. میشه پایین و باال شسینه

 یرز نبضش حس با کنم، پیدا رو نبضش کردم سعی( آدم سیب) گردن جلوی برآمدگی روی گردنش وسط

 دویدمی تارخ عمو که مسیری به چشم ترراحت خیال با و کشیدم ایآسوده نفس دستم هایانگشت

 .دوختم

 .بود رایمون به نگاهش زدهوحشت تارخ عمو

 اومده؟ سرش بالیی چه-

 سرش زیر رو دستم اومد، هوشبه عمیقی هایسرفه با رایمون بدم توضیح رو چیزی بخوام اینکه از قبل

 کنه، خبر چیزی دکتری رفت حتماً خونه، سمت دوید عمو. کنه بلند رو سرش کردم کمکش و گذاشتم

 .باشه بوده کارساز هامکمک امیدوارم

 بودن شده متوجه هم همسرش و راحله دیگه حاال رسید، آمبوالنس دقیقه ده از کمتر بود، درست حدسم

 ودب بهتر اما نداشت؛ خاصی مشکل شکر رو خدا که کرد معاینه رو رایمون سریع پزشک. افتاده اتفاقی چه

 به رفتنش به راضی نتونست هم عمو اصرارهای و کرد مخالفت رایمون ولی باشه؛ نظر تحت رو امشب

 راجعهم بیمارستان به چکاپ برای وقت اول فردا کردن تاکید و بستن دوباره رو پاش آتل. کنه بیمارستان

 به رو رایمون و کرد کمک عمو. رفتن رایمون، حال بابت از عمو و من خیال کردن راحت با هم بعد کنه

 شده نازل سرش بود بال هرچی روز سه دو این طفلی کنه، استراحت و عوض رو هاشلباس تا برد اتاقش

 آدم یه شرایط رایمون شرایط دادم،می حق بهش باید نداشتم، بهش نسبت رو تلخ حس اون دیگه. بود

 اتفاق یادآوری با بود، کرده ناراحتش من حد از بیش توجه حتماً شدم،می ناراحت ازش نباید نبود عادی
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 ،سرم بر خاک! گرفتی لب مردم پسر از حسابی کردی؟ چیکار سارا وای دوید؛ پوستم زیر گرمایی امشب

 .رفته پیشش حتماً آبروم چی؟ باشه دیده تارخ عمو اگه

 امانج رو پزشک یه کار نکردم که ـناه گـ بهش، دادممی مصنوعی تنفس داشتم خب! آبرویی؟ چه بابا ای

 .سرم خیر البته دادم،

 داخل؟ بیای خواینمی جان سارا-

 اتفاقات و بودم زده زل بهش بود وقت خیلی انگاری. بگیرم استخر از رو نگاهم شد باعث راحله صدای

 .کردممی مرور رو امشب

 .اومدم-

 حالم تا خوردم مسکن تا دو و کردم عوض رو هاملباس خودم، دور از ملحفه کردن باز با و داخل رفتم

 دراز تخت روی تازه. نداشتم رو راحله یبدمزه هایجوشونده و مریضی یحوصله دیگه نشه، بد دوباره

 .اتاقم تو اومد تارخ عمو که بود کشیده

 دخترم؟ بهتری-

 .زدم آلودیخواب و خسته لبخند و شدم بلند تخت روی از

 .نباشید نگران خوبم،-

 خوردی؟ رو داروهات-

 ...راستی. خوردم جونم عمو بله-
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 .بودم حالش نگران ، پرسیدممی باید

 خوابید؟ رایمون-

 .داد تکون رو سرش

 .آره-

 :گفت و زد لبخند عمو که کشیدم بلندی یخمیازه

 .دخترم بخواب بگیر میرم، دیگه من-

 و خیاالت از دنیای و موندم من و رفت بیرون اتاقم از بخیر شب گفتن با و زد مگونه روی به ایـوسه بـ

 .گذشت که اتفاقاتی

*** 

 رایمون

 باهاشت اومدنم مسافرت تنهایی به هم اول از تهران، گشتمبرمی باید. شدم بیدار خواب از زود خیلی صبح

 شبرادرزاده و وندجالل آقای یشرمنده خیلی. وضعیت این با اونم مسافرت، به چه رو من. بود محض

 سال همه این! کنم؟نمی عادت چرا کنم، انکارش تونمنمی وقتهیچ. کردم خراب رو عیدشون ،شدم

 غلبه بهم بودن ناقص تلخ حس و بودن ضعیف حس بزرگی و کوچیک اتفاق هر با هم هنوز اما گذشته؛

 .کنهمی حرکت روحم تخریب به رو و کنهمی
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 به تصمیم آقاجون اینکه یادآوری با گذاشتی؟ تنهام اینجا چرا بودی، همراهم جا همه که تو آقاجون آخ

 شدنمی محسوب دوری روز دو روز یه این دیگه. شد برابر چند اندوهم داره خودش والیت به برگشت

 یونهخ گشتمبرمی اینکه یا کردممی زندگی تنهایی به باید یا من و اونجا بردمی رو زندگیش همیشه برای

 سوت داشت دیگه مخم ندم؟ جراحی یاجازه و کنم مقاومت پدرم جلوی تونستممی کی تا. پدرم

 هک زنممی حرف باهاش اصالً باشه، شده منصرف رفتن از آقاجون کاش ای کردم؟می باید چیکار کشید،می

 ایدب بکنم؟چیکار باید چیکار باهاشون، بستم سالهیک قرارداد من چی؟ موسسه برم اگه اما برم؛ همراهش

 بکنم؟

 که کمدی سمت رو خودم لنگان لنگان. شدم بلند تخت روی از و کشیدم مبیهوده افکار از دست

 در به که ایضربه صدای بیارمشون بیرون بخوام اینکه از قبل اما رفتم؛ بودم داده جای توش رو هاملباس

 .کرد متوقفم خورد اتاقم

 بله؟-

 هست؟ اجازه-

 بازش و در سمت رفتم نکردم، معطل. کنم برخورد باهاش باید چجوری دونستمنمی بود، سارا صدای

 .کردم

 .بفرمایید-

 :شنیدم رو سرحالش صدای

 .بخیر صبح-
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 .نشست لبم روی محوی لبخند

 .بخیر صبح-

 نبودید؟ که خواب شدم، مزاحم ببخشید-

 .شدم بیدار وقته خیلی نه-

 .چکاپ برای بیمارستان بریم باید که بخورید آوردم صبحانه براتون...اومدم موقع به پس خوب-

 .داخل بیاد تا رفتم کنار در جلوی از

 .ندارم رفتن بیمارستان وقت تهران، گردمبرمی دارم من ولی صبحانه؛ بابت ممنون-

 !تهران؟-

*** 

 سیزدهم گام

 سارا

 ات دونممی فقط نبود، مشخص برام زیاد هم دلیلش و بودم شاداب و سرحال شدم بیدار خواب از که صبح

 .نداره خوبیت اصالً گفتنش که ندیدم رایمون کنار خواب توی رو پرتی و چرت هایصحنه چه صبح خود

 واقعاً البته زنم،می حرف باهاش دارم و کنارمه رایمون کردممی حس و بودم بیداری و خواب توی شهمه

 بده، شفا هم رو حقیرت یبنده این بده، شفا رو هاتمریض یهمه خدا ای. باهاش زدممی حرف خواب تو

 .میشم دیوانه دارم واقعاً
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 چای و محلی نون بوی دادم، راحله به باالیی بلند سالم و آشپزخونه رفتم و زدم صورتم و دست به آبی

 واسه پرمالت و گنده یلقمه یه و میز پشت نشستم سریع. کردمی تحریک رو اشتهام حسابی دمتازه

 :گفت و گذاشت جلوم رو چای استکان راحله. داد مزه بهم چقدر هوم گرفتم، عسل و کره خودم

 .کنیمی خفه رو خودت االن دختر تریواش-

 االن هم باید خوردم سوپ و جوشونده رو دیروز کل واال. ندارم مشکلی کردم اشاره بهش پر دهن همون با

. میام در شکمم خجالت از حسابی و میدم حق خودم به علت همین به بله باشم، هازده قحطی مثل

 :پرسیدم کنه،می آماده داره بزرگ سینی یه دیدم که بودم شیرینم چای زدن هم مشغول

 کنی؟می حاضر کی برای رو سینی این جونم راحله-

 :داد رو جوابم و سینی داخل گذاشت رو نیمرو بشقاب سمتم برگرده اینکه بدون

 .رایمون آقا-

 :گفتم و بردم عقب دهنم توی بذارم بودم کرده حاضر که ایلقمه

 چطوره؟ حالش-

 .چکاپ بیمارستان برن هم با تا بخوره اتاقش ببرم رو شصبحانه گفتن آقا. دختر خبرمبی واال-

 که وای کشیدم، سر نفس یه رو داغم چای استکان و دادم قورتش نجویده و دهنم تو گذاشتم رو ملقمه

 .پریدن پایین و باال دهنم سوزش از کردم شروع... سوختم

 آخه؟ کشیمی سر رو چایت داغ داغ چرا بده، مرگ منو خدا وای شدی؟ چی-
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 جلوی گرفتم رو مدیگه دست زدم،می باد رو زبونم داشتم مثال و بود دهنم جلوی دستم یه کهحالی در

 .راحله

 خوای؟می چی چیه؟-

 .زدممی باد رو زبونم کماکان ولی سینی؛ به کردم اشاره

 براش؟ ببری رو آقا صبحانه خوایمی ها-

 .دادم تکون رو سرم

 .برممی خودم خب دختر، تو دست از وای-

 :فتمگ کابینت روی از سینی برداشتن با و برداشتم زبونم زدن باد از دست. گیره چقدر راحله این خدا ای

 .برممی من نکشید زحمت شما-

 جایگزینش راحله این نیست مامانم یعنی زدم، فنگ جیم آشپزخونه از بگه چیزی بخواد اینکه از قبل

 خاصی نیت و غرض اصالً شاهده خدا ایستادم، رایمون اتاق در پشت و رفتم دست به سینی. مواسه شده

. ببینمش دارم دوست هم کوچولو یه خب همین، نه یا خوبه حالش ببینم خواستممی فقط نداشتم

 فکر رهمی ویلی قیلی بیشتر دلم تو خرده یه گفتممی که بود حسه این حاال تا دیروز از ولی چرا؛ دونمنمی

 سهوا ایستادی اتاق در جلو ساعته یه سارا، دیگه بیخیال بابا ای. میرم دست از کم کم دارم بله، کنممی

 خودم قربون آخ زدم، در به تقه تا دو کالس با و خانمانه خیلی. بزن در یاال کنیمی خیال و فکر خودت

 .من خانمم قدراین که من بشم

 :اومد صداش
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 بله؟-

 :پرسیدم و کردم صاف رو مسینه

 هست؟ اجازه-

 دبای بازم ریخت، قلبم ووی. شد باز اتاق در دفعهیه که در روی گذاشتم رو گوشم. نیومد ور اون از صدایی

 بوندهچس رو گوشم که من ژست این با وگرنه ببینه رو من تونهنمی که کنم شکر رو خدا رحمیبی کمال با

 .رفتمی پیشش آبروم حتماً دیدمی اگه اتاق در به بودم

 .بفرمایید-

 :باشه پرانرژی صدام کردم سعی و کردم جمع رو خودم زودی دادم، قورت رو دهنم آب

 .بخیر صبح-

 عفض وسط این االن که بگیره منو بیاد یکی میاد، بهش چقدرم جونم ای لبش، روی نشست محوی لبخند

 .افتممی کنممی

 .بخیر صبح-

 :گفتم بیرون، بیام خیال و وهم از تا دادم آرومی تکون رو سرم

 نبودید؟ که خواب شدم، مزاحم ببخشید-

 .شدم بیدار وقته خیلی نه-

 .چکاپ برای بیمارستان بریم باید که بخورید آوردم، صبحانه براتون. اومدم موقع به پس خوب-
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 بگی بهش میشه روت اصالً بره؛می خودش با رو من تارخ عمو انگار خودم، واسه کنممی بریم بریم، چه

 ات بود رفته کنار در جلوی از کشید، بیرون فکر از رو من صداش وقت؟اون مناسبت چه به ببر؟ منم عمو

 .داخل برم من

 .ندارم رفتن بیمارستان وقت تهران، گردمبرمی دارم من ولی صبحانه؛ بابت ممنون-

 :پرید دهنم از ناخواسته و بگیرم رو تعجبم جلوی نتونستم

 !تهران؟-

 .اتاق داخل رفتم و کردم جور و جمع رو خودم زود

 !زود؟ قدراین چرا هستید، در به سیزده تا گفتن تارخ عمو...خب...خب-

 ونمدنمی افتاد چمدونش و هاشلباس کمد به که نگاهم سمتش، برگشتم و تخت روی گذاشتم رو سینی

 .گرفت قلبم اختیاربی چرا

 .بهتره ندم شما و وندجالل آقای به زحمت این از بیشتر تهران، دارم کار کلی. شد عوض نظرم-

 گیرمب رو زبونم جلوی نتونستم. کرد خاصی تاکید بود من به منظورش که شمایی یکلمه روی کردم حس

 :گفتم و

 و دود اون توی کنید چیکار تهران برید خوایدمی تفریحه، و گذار و گشت واسه تعطیالت زحمتی؟ چه-

 دم؟
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! ینهبب منو تونستنمی حتی که هاییچشم ای،شیشه هایچشم به شدم خیره اختیاربی. زد لبخند هم باز

 عمق تو و بشینم هاساعت خواستمی دلم کرد؟می خودش مجذوب قدراین رو من داشت چطور

 ...اما خودش واسه بود حرف دنیای انگار بشم، خیره هاشچشم

 .نیست صالح به من بیشتر موندنِ ولی... دارید لطف شما-

 :گفتم. کنم تالش موندنش برای خواستمی دلم بره، نداشتم دوست اصالً. اومدم خودم به

 .بیاد پیش کسی هر برای ممکنه کنید، فراموشش هستش اخیر اتفاقات خاطربه اگه-

 .داشت غم صداش پایین، انداخت رو سرش

 .شدت این به نه اما ممکنه؛-

 دلم هایحرف شاید بگم بهتره اومد،می بیرون دهنم از که بود حرف فقط میگم، دارم چی نفهمیدم دیگه

 .بود

 چوب اون با رو شما اینکه از قبل میشه باورتون کنید؟می انصافیبی خودتون به نسبت اینقدر چرا-

 ...که بودم نفهمیده ببینم دستی

 :دادم ادامه و کردم کوتاهی مکث

 اطحی آالچیق توی اون از بعد دیدم؟ جیسون با رو شما جاده توی بار اولین یادتونه! هستید؟ نابینا که-

 با وقتی که کردید رفتار دیگه هایخیلی و من مثل عادی، آدم یه مثل برخورد دوبار اون تو. خونه همین

 . شما به نه کردم شک هامچشم به دیدمتون عصا
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 بود اینجا االن مامان رو؟ دختر این بودی کرده قایم کجا سارا هایی،حرف همچین بود بعید من از خدایی

 .من تربیت خاطربه کردمی کیف کلی

 کنممی حس بره، و بذاره جریانات این خاطربه خواستنمی دلم. کردمی گوش هامحرف به و بود ساکت

 .غریبه که ایخونه توی اونم اومده، مسافرت به تنها که هستش باری اولین

 .خانم رسونهمی رو شما لطف این-

 .دونمنمی بمونی، خدامه از نفهمی که مستقیم غیر کنم قانع رو تو من چجوری. پسر ادبیاتتم هالک

 کنید؟ ناراحت رو تارخ عمو ندارید دوست که شما. واقعیته نیست لطف اینا-

 :زدم رو آخر تیر و کردم استفاده فرصت از هم من نداد، جوابی

 ریمب هم بعدش بشید، چکاپ بیمارستان بریم اول هم با تا شید آماده صبحانه خوردن از بعد بهتره حاال-

 .بگردیم

 پشت کشید دست کنم، راضیش تونستم کنممی فکر. من بودن پررو همه این از کرد هنگ خدا بنده

 کرد فکر کمی یه و سرش

 .تسلیمم من.. باشه-

 هاتن برای که ایبرنامه البته و بودم کرده کسب که موفقیتی از خوشحال و زدم ایپیروزمندانه لبخند

 برای بشم آماده تا رفتم هم خودم بخوره، رو شصبحانه تا گذاشتم تنهاش بودم، چیده خودم نبودن

 همراهم که هاییشال بین از پوشیدم، رنگ همون به نخی مانتو یه و روشن آبی لی شلوار. گذار و گشت

 سرم، کف بافتم ماهی تیغ و کردم باز فرق رو موهام. سرم انداختم و کردم جدا سفید شال یه بودم آورده
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 اومدم اتاق از کیفم برداشتن با و کردم ساده آرایش یه. خودم واسه بودم استادی کارها این توی خدایی

 زا آه بود روزنامه خوندن مشغول و نشسته مبل روی که تارخ عمو دیدن با شدم که پذیرایی وارد بیرون،

 قراره خودم من و ببرید رو رایمون شما نیست الزم بگم عمو به چجوری االن وای ای شد؛ بلند نهادم

 ریستش و راست جوری یه خودت باشم، خوبی دختر بعد به این از میدم قول خداجونم ای برم؟ همراهش

 :زد صدام عمو که فرستادممی صلوات و ذکر لب زیر. کن

 ساراجان؟ شدی بیدار باالخره-

 :گفتم لب زیر و زدم ژکوندی لبخند

 .باش من هوادار خودت خدایا-

 :گفتم عمو به رو بلند هم بعد

 . جون عمو سالم-

 رومروبه اومد و کرد ساعتش به نگاه یه شد بلند و دستش کنار عسلی روی گذاشت زد، تا رو روزنامه

 :ایستاد

 .داشتم برات زحمتی یه... سالم علیک-

 .درمیاری بازیمسخره هم فکرت تو سارا بردار دست. آمد سرم به ترسیدممی آنچه از وای

 منه؟ با حواست-

 .عمو به دادم رو حواسم و کردم ایسرفه تک
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 .گفتیدمی جون، عمو بله بله-

 :گفت و کشید رو مگونه زد، من هواییسربه از لبخندی

 بری رایمون همراه کنم خواهش خواستممی دوستانم، از یکی منزل میرم دارم من. دختر تو دست از-

 .بشه چکاپ تا بیمارستان

 .داری رو هوام قدراین که جونم خدا بشم قربونت شد، باز نیشم

 .نباشید نگران شما میرم، همراهشون من چشم-

 .بره همراهش مراد آقا بگم داری اگه نداری؟ کار جایی که خودت-

 .میرم همراهشون میره، سر خونه تو هم محوصله تازه بیکارم، من حرفیه؟ چه این نه نه نه-

 ...پس خب-

 .جلوم گرفت و کشید بیرون بانکی عابر پولش کیف داخل از

 .بزنید هم گشتی یه بخورید، بیرون رو نهار بهتره نیستم، نهار امروز من...بگیر اینو-

 رفت یادم که شدم ذوق خر قدراین بکشم، جیغ خوشحالیم از بود کم. جونم خدا حد این تا نه دیگه

 ظیخداحاف یه با هم بعد کیفم تو گذاشتمش و گرفتمش جوریهمین بانک؛ عابر گرفتن سر کنم تعارف

 هرش شلوغی خاطربه اومد، رایمون بعد ربع یه حدود. بیاد تا نشستم رایمون منتظر حیاط تو عمو از جانانه

 وجود با هم ایراننده هر و بود زیاد بازیگوشیش احتمال چون نبریم؛ همراهمون رو جیسون خواستم ازش
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 ته؟بیف براش اتفاقی ذاشتممی مگه بودم رایمون کنار من که زمانی تا هم بعد. کردنمی سوارمون جیسون

 .ایپسرخاله چه هم اون.. شدم پسرخاله مردم پسر با نخورده چای که کنه جمع منو بیاد یکی حاال

 کوتس هردومون. نشستیم و گرفتیم نوبت بود، شلوغ کمی ما شانس از. رفتیم بیمارستان تا آژانس با

 احتیاط نکنم اذیتش هامپرحرفی با که این برای از اما رو؛ سکوت این نداشتم دوست بودیم، کرده

 :اومد حرف به و بودم نشسته من که سمتی برگشت خودش اینکه تا گفتمنمی چیزی و کردممی

 ...دادم زحمت بهتون خیلی-

 :حرفش میون پریدم

 .نداریم کردن تعارف بعد به لحظه این از سعادت، آقای کنار بذارید رو هاحرف این-

 .زد لبخند

 .باشه-

 چه. بود برداشته روشون از رو دودی عینک نشستیم وقتی که هاشچشم روی موند خیره من نگاه باز

 مگوشی زنگ صدای. شدممی مجذوبش بیشتر لحظه هر من که بود ایشیشه هایچشم این تو مغناطیسی

 کلی با عالمه، خدا رو گوشی این گذاشتم کجا حاال. بگیرم ازش اکراه با رو نگاهم شد باعث و شد بلند

 ناشناس که شماره روی موند خیره نگاهم. شد قطع بدم جواب اومدم تا ولی کردم؛ پیداش باالخره گشتن

 آورد خودم به رو من رایمون صدای! کِی؟ ولی بودم دیده رو ششماره قبالً انگار میزد، آشنا برام اما بود؛

 زدن؟ صدا رو من شماره خانم سارا-

 :گفتم و کردم نگاه سریع بود، من دست شماره کاغذ
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 .هستش 54 شمارتون-

 .شد بلند جاش از

 برم؟ باید طرف کدوم از-

 .شدم بلند و کیفم توی گذاشتم رو گوشیم

 .میام همراهتون منم بفرمایید چپ، سمت-

 اذیتش من حضور تا بیرون اومدم معاینه موقع اما رفتم؛ پزشک اتاق داخل تا همراهش و نکرد مخالفتی

 از خوبی یخاطره. شدم پشیمون بعد بگیرم تماس خواستم اول بود، شماره اون درگیر ذهنم کماکان. نکنه

 این خدابه میشن، مردم مزاحم میشن بیکار پسرها این از سری یه بخدا واال ندارم، ناشناس یشماره

 .بدم جواب نه بزنم زنگ نه رو ناشناس شماره کردم توبه دیگه بود، خطم سومین

 یه ات بیمارستان آزمایشگاه رفتیممی باید. بیرون اومد اتاق از تا موندم رایمون منتظر ایدقیقه بیست

 اذیتش من هایکمک دیگه و بود کرده عادت حضورم به انگار و کردم همراهیش. بده هم آزمایش سری

 ،کردمی رشد دلم توی که حسی یا بود رایمون به کردن کمک خاطربه دونمنمی بودم، خوشحال. کردنمی

 یشنهادپ بهش شد تموم بیمارستان توی که کارمون. بس و میاد لبم روی که لبخنده دلیلبی دونممی فقط

 اکسیت با و کرد قبول بشه؛ عوض تهران به برگشت به نسبت نظرش خواستمی دلم ساحل، بریم که دادم

 دبو شلوغ ساحل هوا شدن گرم خاطربه گهدی روزهای برعکس امروز. رفتیم بود موننزدیک که ساحلی تا

 استخر، توی البته خواست،می شنا دلم چقدر که وای. کردنمی شنا و دریا به بودن زده مردم از سرییه و

 تنشرف راه برای بود مجبور و بود بسته رایمون پای به که آتلی خاطربه. نبود جاش شلوغی این تو جا این
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 چشم. بشه اذیت کمتر تا کنم انتخاب نشستنمون برای رو نزدیکی جای دمدا ترجیح کنه استفاده عصا از

 :گفتم رایمون به رو بود، خالی بودن چیده ساحل توی که سنتی هایتخت از یکی چرخوندم،

 .طرف این از سعادت آقای-

 اما ه؛ن یا درسته کارم دونمنمی. میگم رو سمت کدوم کنم شمتوجه که کشیدم رو لباسش آستین هم بعد

 ینا تالشم تموم چند هر. کردممی کمکش جوری یه باید و نبودم بلد رو نابینا فرد یه با برخورد و رفتار

 از و گفتنمی چیزی دیگه هم رایمون البته بود؛ خارج توانم از این از بیشتر ولی نکنم؛ ناراحتش که بود

 تخت نزدیک. داشت شکر جای برام هم همین و نیست ناراضی که فهمیدممی برخوردش و صورت حالت

 :گرفتم رو لباسش آستین دوباره رسیدیم که

 بشینیم؟ تخت روی جا، همین-

 تخت یلبه همون و داد تکیه تخت کنار رو عصاش تخت، روی کشید رو دستش و داد تکون رو سرش

 از رو هامریه و کشیدم عمیق نفس یه. نشستم تخت باالی رفتم و درآوردم رو هامکفش هم من. نشست

. انگیز رخوت حس یه خوب، حس یه داد،می آرامش بهم دریا. کردم پُر مرطوب هوای و دریا خوش عطر

 .بود کرده سکوت و بود پایین سرش رایمون، سمت برگشتم و مسینه روی کردم قالب رو هامدست

 .خوبه هوا امروز چقدر-

 .آورد باال کمی رو سرش

 .بله-

 !بیارم؟ حرف به رو این چجوری من میده، جواب کوتاه چقدر همین؟
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 چی؟ شما بودم، نیومده شمال که بود سالی چند من-

 چی؟ من-

 .زدم من بود حرف آخه اینم بابا ای

 شمال؟ میایید وقت چند به وقت چند شما اینه منظورم-

 .نیومدم دیگه پیش سال سیزده از-

 هم باز. نداد اجازه موبایلم زنگ صدای که بگم چیزی خواستم. شد دارخش صداش کردم حس لحظه یه

 بیرون هابچه با که روز همون بود، زده زنگ بهم قبالً شماره این اومد یادم حاال. ناشناس یشماره همون

 :گفتم و رایمون سمت برگشتم کنم، غلبه کنجکاویم حس به نتونستم دیگه. بودم

 .بدم جواب رو تلفنم میرم من توناجازه با-

 و کردم وصل رو تماس دریا، سمت رفتم هامکفش پوشیدن با و اومدم پایین تخت از. داد تکونی رو سرش

 .گوشم کنار گذاشتم رو گوشی

 .بفرمایید الو؟-

 وند؟جالل خانم-

 :دادم جواب شناختم،نمی اصالً که بود دختر یه صدای

 .هستم خودم-

 .امروز همین... ببینیم رو همدیگه باید-
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 .مقدمهبی چه کیه؟ دیگه این! وا؟

 .نیاوردم جا به رو شما من ولی خوام؛می عذر-

 .مارالم-

 .شناسمنمی رو کسی همچین من ولی مارال؟ کی؟-

 .شد عصبانی صداش

 .ببینمت باید نزن، راه اون به رو خودت-

 داره چیکارم و کیه بگه بچرخونه زبون اینکه جای به شناسمتنمی میگم ایه؟دیوانه چه دیگه این بابا ای

 .ببینمت باید میگه هی

 .شناسمنمی رو باشی مارال که شما من... زنممی حرف فارسی دارم من خانم-

 .ویکولو کافه میای دیگه ساعت یه ندارم، رو تو آوردن در بازی یحوصله من دخترجون ببین-

 .کردمی مکالفه داشت دیگه

 همین از بگی خوایمی چی هر. ذاریمی مالقات قرار خودت برای که نیستم تهران من محترم خانم-

 .کردی مخسته خیلی که بگو تلفن پشت

 گردی؟برمی کی-

 .نشنید رو هامحرف انگار کیه؟ دیگه این
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 .گردمبرمی کی بدم توضیح شما به نیست قرار شناسمنمی رو شما وقتی من-

 .باال برد رو صداش

 .مردگی موش به نزن رو خودت-

 .باال بردم رو صدام خودش مثل منم

 .کردم گوش شما مزخرفات به کردم اشتباه هم جا همین تا. کن صحبت درست-

 . شد ترآروم صداش که کنم قطع رو تماس خواستم

 که رو رامین... رامینم عشق من که بدون حد همین در... کردم باور نمیشناسی منو تو باشه باشه-

 شناسی؟می

 ...رام کی؟-

 این. بود رامین ماشین تو که ستانتره دختر همون کیه، دختره این فهمیدم حاال. کردم سکوت دفعهیه

 آورده؟ کجا از منو یشماره

 شناختی؟ حاال-

 :پرسیدم و کردم جاشجابه بود، کرده عرق دستم تو گوشی

 داری؟ چیکار من با-

 .دارم چیکارت بدونی بهتر باید تو-
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 .شدمی متشنج داشت دیگه اعصابم

 .ندارم رامین به ربطی هیچ من دونممی فقط دونمنمی... نه-

 .کردم باور منم گفتی تو-

 .خانم نیستم شما باورهای مسئول من-

 دیگه؟ یکی عشق زدنِ بُر مسئول هستی؟ چی مسئول پس جداً؟... اِ-

 :زدم داد تقربیاً

 خودت؟ واسه گیمی داری چی-

 هاییآدم با بلدم من بگیری، ازم رو من رامین بخوای بشی رد من جنازه روی از مگه دزد، یدختره ببین-

 ...چجوری تو مثل

 :گفتم نبود فریاد به شباهتبی که صدایی با و حرفش وسط پریدم

 .ببرن رو رامین اون و تو شورمرده عوضی، شو خفه-

 دلم بود شده تند عصبانیت و حرص از نفسم. کردم قطع رو گوشی و میگه چی ببینم ندادم گوش

 ریشه از رو وجقش اجق موهای اون دونه دونه تا بود دستم زیر ایکبیری یدختره این خواستمی

 جوری یه خواستمی دلم منم بودن زده زل بهم نفری چند. شننه واسه کردممی پُست و کندممی

 تسم برگشتم. برگردوندن رو سرشون که کردم نگاه اخم با بهشون چنان آن کنم، خالی رو عصبانیتم

 هم نفری چند داشت، زیبایی صدای چقدر. زنهمی داره و هاشهلب روی دهنیش ساز دیدم که رایمون
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 شد حضورم متوجه نشستم، سرجام و رفتم شدن باز هم از اختیاربی هاماخم. بودن شده تماشاش مشغول

 :گفتم. کشید زدن ساز از دست و

 .بدم گوش دارم دوست کردید؟ قطع چرا-

 متوجه رو دومون هر پسری صدای که کنه شروع خواست اول از باراین و لبش روی گذاشت رو ساز

 .کرد خودش

 .اجازه با-

 رایمون همراه و ما تخت طرف اون نشست و اومد دستبه گیتار جوونی پسر طرف،اون چرخید نگاهم

 و گرفتم پسر اون از رو نگاهم و نشست هاملب به لبخندی. شد قشنگی ملودی چقدر. زدن به کرد شروع

 شب اون یاد ناخوادآگاه هاشلب به رسیدم وقتی و صورتش اجزای تک تک روی رایمون، روی چرخوندم

 تو که صدایی تنها نشنیدم، رو موسیقی صدای دیگه و گرفتم آتیش درون از کرد؛ داغ رو بدنم تموم

 ودمخ کنم باور تونستمنمی نه وای نکنه؟ بود؟ شده چم من. بود قلبم کوبش صدای بود پیچیده هامگوش

 من ممکنهغیر... نه باشه بوده عالقه دادمی قلقک رو دلم که شیرینی هایحس اون نداشت امکان رو،

 رامب استخر تو رایمون افتادن شب از اتفاقی چه بشم؟ مندعالقه رایمون به باید چرا شناسم،می رو خودم

 خبرم؟بی خودم و افتاده

 بود شده جمع آدم چقدر برگشتم، حال زمان به و گرفتم فاصله فکرم از شد بلند که زدن دست صدای

 باال هم من هایدست. کردنمی تشویق زدمی گیتار که رو پسری اون و رایمون داشتن همه و دورمون

 سازدهنی زدن توی خوبی استعداد چه بودن نابینا وجود با پسر این. زدن دست کردم شروع و اومد

 اومدن دیگه دوتای و گیتاریه پسر سراغ رفت یکیشون جلو، اومدن کرده دوزک بزک دختر تا سه. داشت
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 شده، معذب رایمون فهمیدممی. پرسیدن چرت سواالی کردن شروع کرشمه و ناز با و رایمون سمت

 ساز و تخت روی نزدیک خیلی یفاصله با رایمون دست بغل نشست درست اومد یکشون که مخصوصاً

 رو رایمون داشت میگه، دروغ که اونی شه کور اما کرد؛می براندازش داشت مثالً و گرفت ازش رو دهنی

 ...پررو یدختره اومدمی جوش داشت خونم دیگه. زدمی دید

 باشم؟ داشته رو تونشماره میشه-

 رایمون؟ از خوادمی شماره و دستش گرفته رو موبایلش بود ایستاده سرپا که اونی االن؟ گفت چی این

 من بدی رو تشماره رایمون خدابه. قبل از بیشتر بار این حتی برگشت، پیشم لحظه چند عصبانیت

 بده؟ رو ششماره داره ربطی چه تو به فهمی؟می هیچ خودت واسه میگی داری چی سارا تو، با دونممی

 ود این حال بتونم تا بگیرم رو وجدانم جلوی باید کرد،می مدیوونه داشت وجدانم صدای تو؟ شیکارهچه

 ونرایم کنار بود نشسته که دختری همون اینکه از قبل و اومدم پایین تخت روی از. بگیرم رو نکبت تا

 :گفتم ایغیردوستانه لحن با و ازش گرفتم رو ساز و انداختم دست هاشلب روی بذاره رو سازدهنی

 .داریم عجله ما شد تموم کارتون اگه-

 .ایستاد من رویروبه و شد بلند خورده جا بود معلوم شقیافه از که دختره

 .دارم کار استاد با من ولی-

 هب زدم پوزخندی! میشه شدخترخاله کالً که بدونه اگه دونه،نمی هنوز رو اسمش واال خوبه استاد؟ جانم؟

 ور خودم زور به. پایین بیاره رو فکش خوادمی مکرده گره هایمشت که بگیر رو من جلوی خدایا صورتش،

 :گفتم و کردم کنترل
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 .شماست مشکل-

 و کردم روعوض لحنم هم بعد دستش به بخوره که جوری سمتش، گرفتم و برداشتم رو رایمون عصای

 :گفتم

 .شد دیرمون بریم شو بلند عزیزم-

 دوتا این حال باید من بخنده اصالً نکردم، توجهی. رایمون لب روی نشست محوی لبخند کردم حس

 ازب رو دهنش دختره یکی اون. ایستاد شد بلند اییسرفه تک با و گرفت ازم رو عصا. بگیرم رو بیشعور

 .کرد

 .کردید فراموش رو تونشماره-

 :گفتم و ایستادم دختره و رایمون بین پریدم ببر مثل بزنه حرف بخواد رایمون اینکه از قبل

 .بدن شماره شما به نیست قرار نکردن، فراموش-

 و نمک پاره تیکه رو دوتا این اینکه از قبل بگیره منو بیاد یکی بود، شده خارج دستم از کنترلم واقعاً

 .ببرم رو خودم آبروی رایمون جلوی این از بیشتر

 .داره زبون خودش استاد وسط؟ پریدی ایچیکاره شما اصالً-

 هک نکنه هاغلط این از دیگه که دادممی بهش حسابی درس یه باید جلو، رفتم. ستخونده تفاتحه دیگه

 .شنیدم رو رایمون صدای هم بعد و شد کشیده پشت از بازوم یهو

 .بریم بیا جان سارا-
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 توام با سارا بیا، خودت به سارا من؟ شدم جوریاین چرا! ساراجان؟ کرد، توقف لحظه همون تو قلبم

 به خواستمی دلم برگشتم،. کنهمی وز وز هامگوش تو لعنتی وجدان این صدای باز نباش؛ جنبهبی قدراین

 خودم دست بود؛ نداشته بر بودیم اومده ساحل به وقتی از رو آفتابیش عینک ولی بزنم؛ زل هاشچشم

 :گفتم آروم داد، بازوم به خفیفی فشار. بود دراومده کنترلم از چیز همه نبود

 .باشه-

 .باشم خودم حال تو اینکه بدون شدم، همراه باهاش و

*** 

 رایمون

 اینکه از قبل. مینداخت خنده به رو من گاهی دختر این کارهای. بگیرم رو لبخندم جلوی تونستمنمی

 لیو شدم؛ بلند تخت روی از و گرفتم ازش رو عصام کنه کشیگیس و گیس جااین و بندازه راه دعوا بخواد

 .شنیدم نزدیکم یفاصله از رو یکیشون صدای نبودن، کن ول دخترها این

 .کردید فراموش رو تونشماره-

 یرز که عطرش. دختره روی کرد پرخاش سارا که کارشون دنبال برن و شن بیخیال تا بزنم حرفی خواستم

 .ایستاده دختر اون و من بین اومده فهمیدم پیچید بینیم

 .بدن شماره شما به نیست قرار نکردن، فراموش-

 .داره زبون خودش استاد وسط؟ پریدی ایچیکاره شما اصالً -
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 ستد دختره اینکه برای و گرفتم رو سارا بازوی انداختم دست بیفته اتفاق درگیری بخواد اینکه از قبل

 :گفتم برداره

 .بریم بیا جان سارا-

 رفشا رو بازوش کمی شنیدم، رو هاشنفس صدای طرفم، باشه برگشته که انگار و نیومد در ازش صدایی

 .بیاد خودش به تا دادم

 .باشه-

 راه اینکه هوای به منم شد، همراهم و اومد کنارم بود دستم توی بازوش که جورهمون. بود آروم صداش

 از زنان قدم. دوتا اون سراغ بره برگرده بخواد دوباره شاید گفتم نکردم، ول رو بازوش بده نشونم رو

 جدا بازوش از آروم رو دستم. بود کرده سکوت لحظه اون تا خیابون به رسیدیم و اومدیم بیرون ساحل

 :شنیدم رو صداش که گرفتم فاصله کمی و کردم

 .گرسنمه من-

 :گفتم و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم زدم، لبخند

 رفت؟ تحلیل دخترها اون خاطربه انرژیتون -

 .شد زدهخجالت کمی کردم حس

 .هاشلب روی بذاره رو سازدهنیتون خواستمی خب.. خب -

 :کنه درستش خواست و بود شده پشیمون زد که حرفی از انگار شد، ساکت دفعهیه
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 .کنه استفاده ازش دیگه یکی نباید مونه،می مسواک مثل سازدهنی که اینه منظورم-

 :گفت دید اینجوری رو اوضاع وقتی شد، خنده به تبدیل لبخندم

 .سازتون اینم بفرمایید کنید، فراموش رو من حرف اصالً-

 مگرفت که رو ساز. لرزید کردم حس خورد دستش به که دستم بگیرم، ازش رو ساز تا بردم جلو رو دستم

 :گفت و کشید عقب رو دستش زود

 رستوران؟ بریم-

 اون ارانگ نبودم، بلد رو جایی من. شدیم تاکسی سوار و کردم قبول کنم، اذیتش این از بیشتر نخواستم

 هنوز انگار بود، کرده سکوت هم باز. خوب رستوران یه ببرتمون تا خواست راننده از چون نبود بلد هم

 .نداشت دلیلی آخه...بشه غیرتی طوریاین کردمنمی هم فکرش بود، زدهخجالت

 .آقا رسیدیم -

 ادهپی کردم؛ پرداخت رو کرایه پولم کیف از و کردم دست. بگیرم فاصله فکرم از شد باعث راننده صدای

 :پرسیدم برداره سکوتش از دست اینکه برای. پایین اومد ماشین از تا شدم منتظر و شدم

 بریم؟ باید طرف کدوم از خب -

 :گفت و چسبید رو لباسم آستین هم باز

 .مستقیم-
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 گوشم به صدایی و سر بود، خلوت کردممی حس که طور این. شدیم رستوران وارد باهم قدم هم

 نزدیک همون جایی یه. شکستمی رو فضا اون سکوت که اومدمی آبشاری صدای تنها و خوردنمی

 .اومد سفارش گرفتن برای گارسون که بودیم نشسته تازه نشستیم، و کرد انتخاب ورودی

  قربان؟ دارید میل چی-

 :پرسیدم و سارا به کردم رو 

 دارید؟ میل چی شما-

 :داد جواب مکث کمی با

 .خورممی جوجه -

 قربان؟ شما و: گارسون

 .نباشه زیاد برنجش فقط کوبیده،-

 دوغ؟ نوشابه، ساالد؟ ماست،. چشم-

 :دادم قرار مخاطب رو سارا

 دوغ؟ یا نوشابه-

 .لطفاً دوغ-

 .شد بلند رفتنش و گارسون به سفارش دادن از بعد
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 نمیایید؟ شما بشورم رو هامدست میرم من-

 .شدم بلند و دادم هول عقب به رو صندلیم

 .میام-

 *** 

 سارا

 از بلکه تا صورتم روی پاشیدم و کردم آب از پُر رو هامدست مرتبه چندین. بود شده درگیر ذهنم تموم

 م،شد دقیق آینه تو صورتم به. بهتر تا شدممی بدتر انگار نداشت ایفایده اما شم؛ رها مزاحم افکار این

 هنگا. میشه متولد داره جدید سارای یه درونم از انگار شدم؛ ایدیگه آدم انگار کردم، تغییر کنممی حس

 نارش،ک رفتم و بیرون اومدم. داشتممی نگه سرپا در پشت رو رایمون نباید این از بیشتر گرفتم، آینه از

 امروز چرا. کردم همراهش خودم با و چسبیدم رو لباسش آستین کنم؟می بهش نزدیکی حس قدراین چرا

 .بردار دست سارا وای داره؟ زندگیم تو پُررنگ نقش یه آدم این انگار کنممی رفتار جوری

 بشینید؟ خوایدنمی-

 لحظه همون. روشروبه نشستم و کردم رها رو آستینش. بودیم رسیده میزمون به اومدم، خودم به

 و کردممی بازی فقط من چند هر خوردن، به کردیم شروع سکوت تو هردومون و آوردن رو غذامون

 برای دقتی آرامش، اون توی فهمیدیمی شدیمی دقیق اگه که بود رایمون آروم خوردن غذا به نگاهم

 .میشه متوجهش کسی کمتر که داره نکردن اشتباه

 نبودید؟ گرسنه مگه -
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 :دادم جواب و برنداشتم کردنش نگاه از دست

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 .ندارم اشتها اصالً االن چرا دونمنمی ولی بودم؛ -

 .صورتش روی موندم خیره من باز زد، لبخند

 .نیست غذا به حواستون و کنیدمی نگاه من به فقط دارید چون -

 رکا یه تا امروز که من بر وای. میشه نگاهم سنگینی یمتوجه که بودم کرده فراموش کل به زد، خشکم

 دادم، قورت نجوییده و گذاشتم دهنم به جوجه ایتکه. نیستم که نیستم ماجرا کن ول ندم خودم دست

 :گفتم. افتمبی سرفه به بود مونده کم

 .کردمنمی نگاه شما به من نیست، طوراین نه-

 اینکه برای هم من و شد غذاش باقی مشغول و نگفت چیزی دیگه ولی لبش؛ روی نشست لبخند هم باز

 با و حلقم تو کردم خالی خالی رو مجوجه از ایتکه چند زور به نکنم تابلو رو خودم کارهام با این از بیشتر

 :گفتم و شدم بلند رایمون از زودتر خوردیم رو غذامون اینکه از بعد. پایین فرستادم دوغ

 .گردمبرمی و کنممی حساب میرم من-
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 :گفت سریع

 .هستید من مهمان رو امروز نهار کنم،می خواهش نزنید رو حرف این-

 ... عمو ولی-

 .حرفم وسط پرید

 .باشید داشته تشریف شما نداره ولی -

 حساب صورت با شدیم بلند دید وقتی انگاری رسید، ور اون از هم گارسون که درآورد رو پولش کیف

 .اومد

 .قربان بفرمایید -

 رمزش و گارسون دست داد و درآورد رو عابربانکش کارت بپرسه، رو حساب صورت که این بدون رایمون

 و داد رو کارتش رایمون شد خوب نگرفتم، رو کارتش رمز عمو از من افتاد یادم تازه من، به وای. گفت رو

 .جلوش رفتمی آبروم گرنه

 مترسید بود، گرفته کمی یه هوا. بیرون زدیم رستوران از و گرفت رو کارت رایمون برگشت که گارسون

 هب بشه؛ خراب هوا اینکه از قبل خونه برگردیم دیدم بهتر شدیم، خوب جفتمون تازه بیاد، بارون دوباره

 .خونه برگشتیم تاکسی گرفتن با و کرد قبول اونم و گفتم رایمون

 که بودم شده آلودخواب اینقدر. نبود تارخ عمو و راحله از خبری و بود ساکت خونه روز از وقت این

 هاموندراتاق کنار آخر یلحظه. بخوابم و تختم روی بندازم رو خودم چیز همه از قبل دادم ترجیح

 :پرسیدم رایمون به رو و ایستادم
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 کنم؟ عوض رو نظرتون تونستم-

 :پرسید که نشد متوجه رو منظورم انگار

 موردِ؟ در-

 :گفتم آروم و کردم تر زبونم با رو هاملب

 .تهران به برگشتتون مورد در-

 اومد کش لبخندی با هاشلب

 بدونید؟ کنجکاوید خیلی-

 و کردم نگاهش کرده بق. فضولی خیلی بگو دفعهیک خوب بدی؟ رو جوابم میشه کم ازت آخه؟ چی یعنی

 :گفتم

 .بخیر ظهرتون نگید، ندارید دوست-

 .کرد متوقفم صداش داخل برم اینکه از قبل اما کردم؛ باز رو اتاقم در

 .کردید عوض رو نظرم صبح همون-

 از دونمنمی مسینه تو که قلبی با گذاشت تنها رو من و اتاقش داخل رفت. بگم چیزی نموند منتظر هم بعد

 هب خواب. پریدمی پایین و باال داشت چیه اسمش دقیق دونمنمی که چیزی هر یا خوشحالی یا بود هیجان

 طرفاون و طرفاین چشمم جلوی امروز اتفاقات تموم رسید بالش به سرم وقتی و پرید سرم از کلی

 .کردمی یادآوری به دعوت واردیوانه رو من و رفتمی
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 *** 

 چهاردهم گام

 :مگفت ناراحتی با. دادن رو حقیر بنده تلفن جواب کردن لطف جان مامان خوردن بوق کلی از بعد باالخره

 .معرفتبی خانم مامان سالم -

 :اومدمی شلوغی میون از مامان صدای

 خوبی؟ عزیزم، سالم -

 شما؟ کجایی خبره؟ چه اونجا مامان -

 .گیرممی تماس خودم باهات بعداً هستم، جایی من عزیزم -

 .مامان...مامان الو -

 .خداحافظ -

. شدم خیره شصفحه به و دادم فاصله گوشم از رو گوشی. خورد گوشم به که بود ممتد هایبوق صدای و

 برش و دور بهش زنممی زنگ هروقت که کنهمی چیکار! زدمی مشکوک روزها این خیلی من مامان این

 کنه؟می قطع زود و شلوغه

 همه؟ تو اخماش چرا میکنه؟ فکر چی به گلم دختر -

 :تارخ عمو سمت برگشتم و میز روی کنارم گذاشتم گوشیو
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 بگم؟ چیزی یه عمو -

 .عزیزم بگو -

 :شدم جاجابه کمی مبل روی

 .شده جوری یه روزا این مامانم عمو -

 شده؟ چطوری -

 :بدم توضیح بیشتر کردم سعی و دادم تکون هوا تو دستامو

 و خونه سرِ بری میخوای فردا و نیستی بلد هیچی میگه میره راه شهمه مثالً شده؛ طوری یه! دونمنمی -

 مناسبی خواستگار هم طرفی از ندارم، کردن ازدواج قصد حاال حاال من دونهمی خوب خودش. زندگیت

 کردم ردشون خودم که بودن دانشگاه هایبچه از. نداره خبر مامان ولی دارم یعنی ندارم؛ نقد به دست هم

 .بزنه حرفا این از که نیفتاده اتفاقی کل در نشده، کشیده خونه به و

 :عمو هایلب روی نشست مهربونی لبخند

 .باشه تو خیاالت میگی که هاییاین تموم شاید کنی؟می خراب الکی خودتو فکر چی برای دلم عزیز -

 ...راستش... خوب -

 چی؟ راستش -

 عمو و مامان مطمئناً گذشته که هست وقت خیلی جریان اون از خیالشبی نه؟ یا درسته گفتنش دونمنمی

 .باشه این قضیه ممکنه غیر نداریم، هم به ایعالقه رامین و من که شدن متوجه داوود
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 سارا؟ -

 :اومدم بیرون فکر از

 .عمو جونم -

 ندادی؟ جوابمو فکر؟ توی رفتی -

 :کرد جلب خودش به رو هردومون توجه راحله صدای بزنم حرف اومدم تا

 . دارید مهمان تارخ آقا -

 :پرسید راحله از رفتمی ورودی در سمت به که حالی در و شد بلند متعجب عمو

 کیه؟ -

 .نشناختم آقا، دونمنمی -

 فکر. ندیدم رو رایمون حاال تا ظهر از. اتاقم به رفتم مو شد بلند جام از هم من در سمت به عمو رفتن با

 ردمک روشن گوشیمو اینترنت و اتاقم رفتم. بیرون بیاد اتاقش از که ندیدم چون باشه؛ خواب هنوز کنممی

. دندا پاسخ رو حقیر یبنده پیام و دادن افتخار خانم چکامه دیدم که! نه یا هست خبری مهتا از ببینم تا

 تو که بود درآورده بازیکولی هم کلی دوستاشونه، از یکی منزل بندرانزلی و شمال اومده بود نوشته

 تچ همه این چطوری نیستم آنالین من وقتی ست؟دیوونه چکامه این دونمنمی من. بذاریم قرار و کجایی

 هستم عموم منزل نوشتم جوابش در. آمین الهی... بده شفاش خدا! نوشته طومار خودش واسه و کرده

 :داد جواب سریع و شد آنالین دیدم که. بذاریم قرار بده خبر اومدی اینورا اگه محمودآباد،
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 .ساراجونم چطوری -

 گذره؟می خوش خوبی؟ تو خوبم: نوشتم

 ما؟ پیش نمیای گذره؛می خوش خیلی اوم عالیم،: نوشت

 گفتم من، شانس از هم این واال شمال؟ سر اون برم کجا تنها و تک شم بلند من! داره ایخجسته دل چه

 !کجا بندرانزلی کجا اینجا باشن، نزدیک شاید

 .طرف این بیایید شما. من از دورید خیلی تنها، و تک بیام کجا عزیزم؛ نه: نوشتم

 را،آستا و تالش بریم قراره اونطرف از. اومدیم دوستامون با نیستیم تنها ولی دارم؛ دوست خیلی: نوشت

 .میشه دور راهمون

 حرف دیگه خرده یه. نشد که اینم. باهم کنیممی بازی دیوانه یکم میاد گفتم من، شانس هم این عجب،

 تا آشپزخونه رفتم. داخل بود برنگشته هنوز عمو بیرون اومدم اتاق از. ازش کردم خداحافظی و زدیم

 ککم به کردم شروع و نموندم بیکار منم هستش شام تدارک مشغول دیدم. خوادنمی کمک راحله ببینم

 یپذیرای از تارخ عمو صدای که بچینم رو شام میز ببرم تا بودم کاسه توی ترشی ریختن مشغول. کردن

 .اومد

 .جان سارا -

 :دادم جواب

 .عمو بله -
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 .دخترم بیا -

 :نشستم مبل روی عمو کنار و بیرون اومدم اشپزخونه از

 .جانم -

 .کن جمع امشب رو وسایلت -

 چی؟ برای -

 .گردیمبرمی و مونیممی روز دو میریم گرفتم رو دوستم یکلبه کلید جنگل؛ میریم فردا -

 :بوسیدم رو عمو صورت و باال پریدم خوشحالی از

 .جون آخ -

 :پرسیدم معطلیبی و افتادم رایمون یاد یهو بعد

 عمو؟ چی سعادت آقای پس -

 .بریم هم با تا میگم اونم به -

 راه و شدم بلند. بود نافرمانم دل دست بلکه نبود، خودم دست اصالً این و شد برابر چند خوشحالیم

 :دادم جواب میری کجا پرسیدمی که عمو به و رایمون اتاق سمت افتادم

 .بدم خبر سعادت آقای به میرم -
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 الیخ رو اتاقش وقتی اما کردم باز اتاقشو در بده جوابی بخواد اینکه از قبل و زدم در به تقه دو خوشحال و

 رفته؟... ریخت فرو مسینه توی یکباره قلبم دیدم مرتب رو تختش و

*** 

 رایمون

 تماشای برای دلم. کردمی لذت غرق رو وجودم و دادمی آرامش بهم هاصخره به دریا امواج برخورد صدای

 از یزیچ تونستمنمی اینکه با هم باز اما بود؛ شده تنگ خیلی خیلی دنیا تماشای خورشید، تماشای دریا،

 راضیم و بود کافی حدی تا برام کنم حسش تونستممی که همین ببینم رو متعال خداوند آفرینش زیبایی

 قلبم از جایی یک. کشیدم هامریه به رو دریا نم و رطوبت بوی و کشیدم عمیقی هاینفس. کردمی

 .بود ازش موندن دور و آقاجون برای دلتنگی خلع این شاید خودم نظر به و کردممی خلع احساس

 !مخانواده شاید بود؛ هااین از فراتر چیزی یک من احساس اما

 داشتن رو، خانواده داشتن کنم فراموش. کنم فراموشش کردم سعی ساله سیزده که چیزی م،خانواده آره

 روزهای توی باشن همراهم همیشه که رو کسانی. برم مسافرت و تفریح و گردش به باهاشون که کسانی

 .شیرین روزهای تلخ،

 نارک االن صد در صد مثالً شد؛می ایجوردیگه زندگیم بودم نشده نابینا اگه کنممی فکر خودم با گاهی

 دگیرانن از وقتی بودم پدرم کنار. شمال توی اینجا من کنار در اونا یا بودم اصفهان اونا با یا بودم مخانواده

 شیطنت هم با کلی و ذاشتممی راحیل سر به سر. کنه استراحت تا کردممی رانندگی من شدمی خسته

 .تنهاست جا همه و همیشه برادر داشتن وجود با که سوزهمی راحیل برای دلم خودم از بیشتر. کردیممی

. کردمی کاندید من با ازدواج برای جدید دختر یک روز هر و رفتمی مصدقه قربون کلی باید مادرم و
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 حق من. کردن ازدواج برسه چه کنم فکر بهش حتی ندادم اجازه خودم به وقت هیچ که چیزی ازدواج،

 بود نم مشکل نابینایی. بدم عذاب نابیناییم با کنارم و کنم زندگیم وارد رو سالم آدم یک نداشتم رو این

 ات گرفتم، فاصله مخانواده از همین برای. ایدیگه شخص نه اومدممی کنار باهاش باید که بودم من این و

 رو یشونزندگ تموم باید که دارن نابینا پسر یک نیفته یادشون من دیدن با لحظه هر تا نباشم، سربارشون

 .کنن درمونش دوا صرف

 کسی و افتاده که اتفاقیه. نداشت ایفایده خوردن افسوس و غصه دیگه فرستادم، بیرون گونه آه رو نفسم

 .بقیه نه کنم زندگی اینجوری و باشم نابینا که منه تقدیر این. نیست مقصرش

 :پیچید گوشم توی پدرم صدای

... میشی خوب... میشی خوب رایمون، میشی خوب تو. کرده فرق پیش سال سیزده با االن امکانات -

 .میشی خوب

 امکان بود؛ نمونده برام شدن خوب برای امیدی دیگه. کردم تکرار ذهنم توی بارها و بارها رو کلمه این

 تموم لمث بذارم نباید. کنم مقاومت بیشتر باید من کنه پافشاری هرچقدر پدرم. برگرده بیناییم نداشت

 یهزینه. بکنه رو کار این بازهم کرد من صرف رو شسرمایه تمام شدنم خوب امید به که هاسال این

 نم شدن خوب برای دلیلش دونممی خوب. گذارهنمی باقی پدرم برای چیزی دیگه قرنیه جراحی هنگفت

 بخواد من خاطربه که روزی از ترسممی حتی. من نابینایی از کشهمی عذاب پدرم و نیست مردم حرف

 .وقت هیچ بدم؛ بهش رو ایاجازه همچین نباید وقت هیچ. بزنه سرش باالی سقف فروش به دست

 و رفته در دستم از زمان. کرد خودش متوجه و آورد بیرون فکر از رو من دستم به جیسون یپوزه برخورد

 رو شلوارم پشت و شدم بلند هاماسه روی از. بود شده فراموشم تاریکم یگذشته توی حال چیز همه
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 راه و کردم وصل جیسون یقالده به رو زنجیر. کردممی استراحت کمی و خونه گشتمبرمی باید. تکوندم

 ترآروم تاحدی و کردمی شیطنت کمتر جیسون ساحل توی روز اون اتفاق از بعد. خونه سمت افتادیم

 .اندازهمی دردسر توی رو من بره بازیگوشیش دنبال بخواد اگه بود فهمیده هم اون انگاری. بود شده

 ازب حیاط در رسیدیم وقتی. رفتیم جیسون با زنان قدم رو همون که نبود تارخ آقا منزل تا زیادی فاصله

 دش باعث و شنیدم اومدمی سمتم به تند تند که رو کسی هایقدم صدای. شدیم داخل و گفتم یااهلل بود؛

 :بایستم بعد و کنم آروم رو هامقدم

 شدم؟ نگرانتون چقدر دونیدمی رفتید؟ کجا معلومه هیچ -

 :نداد اجازه که بزنم حرفی خواستم. نیومد خوشم زد بهم که حرفی و لحن از اصال بود، سارا صدای

 بیرون؟ میرید نگفتید بهم چرا -

 :نداشت ایاجازه همچین سرم، بزنه غر و بزنه حرف خودش واسه این از بیشتر نگذاشتم

 گرفتم؟می اجازه ازتون باید. بگم شما به نداشت دلیلی -

 :بگه و بخوره جا شد باعث که بود شده تند کمی لحنم

 .شدم نگران فقط -

 :گفتم قبل از تندتر و کشیدم هم تو رو هاماخم

 رفط اون و طرف این و بگیرید دستمو شما نیستم کوچولو بچه من بشید، من نگران شما نیست الزم -

 .ببرید
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 :نشست بغض از هاییرگه صداش توی کردم حس

 .نداشتم بدی منظور تهران؛ برگشتید کردم فکر من... من -

 اب بگم چیزی اینکه از قبل چرا؟ آخه بود؟ من رفتن نگران دختر این. کرد فروکش بارهیک عصبانیتم

 :گفتن

 .ببخشید -

 .بودم کرده ناراحتش بازهم من و رفته و شده دور ازم که فهموند بهم دویدنش صدای

 *** 

 سارا

 ترینگوشه به رو خودم. بودم عصبانی و ناراحت چیز همه از زبونم، دست از دلم، دست از خودم، دست از

 ور بغضم راحت بتونم و باشم امان در بقیه نگاه دید از تا رسوندم حیاط توی ممکن جای ترینتاریک و

 رو رایمون خالی جای و کردم باز رو اتاق در کهزمانی از لعنتی بغض این.کنم خالی رو خودم و بشکنم

 یم،تنهای توی نشستم که جایی از. کنم گریه کشممی خجالت هم خودم از حتی نشسته، گلوم توی دیدم

 ...و رایمون نجات استخر، توی من شیرجه و شب اون یادِ بازهم. شدمی دیده استخر

 رو نگاهم. شد رو و زیر من دل که بود بعد به شب اون از. کنم فکر شادامه به خواستنمی دلم دیگه

 حق دلم. دادم باریدن یاجازه هامچشم به و کردم جمع بغل تو رو زانوهام ای،دیگه سمت چرخوندم

 نه بود؟ خودش دست بود؛ زده جوانه عمقش توی عشق که نبود خودش دست داشت، حق بشکنه، داشت

 .نبود من دل دست خدا به نبود
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 کنم؛ درک رو مهتا تونستممی ترراحت خیلی حاال من؟ زندگی با کم مدت این تو کردی چیکار رایمون

 مرد یه دیدن با آدم مگه که گرفتمش تمسخر به همیشه من و میاد در رامبد برای جونش که رو مهتایی

 واردیوانه سینه تو قلبت وقتی گفتمی راست مهتا اومد؛ سرم میشه؟ولی عاشقش یکبار از بعد هم اون

 با کنم چیکار من حاال خدایا. مرد یک آدم، یک اسم، یک زندگیت؛ ریتم شده که اسمه یه فقط و زنهمی

 دلم؟

 کاش سوخت، خودم تنهایی برای دلم. کردم جمع خودم تو بیشتر رو زانوهام و گرفت شدت هاماشک

 مبزن زنگ بهش تا درآوردم جیبم از رو گوشیم. کنم دردِدل سیر دل یک باهاش تا بود پیشم مهتا الاقل

 : داده پیام بهم یکی دیدم که

 شهرتون؟ برگشتی معرفت؟بی چطوری دوستم، سالم _

 شحوصله اصالً. شدم آشنا باهاش ساحل توی که دختری همون ست،مرضیه دیدم کردم نگاه که اسمشو

 :نوشتم براش. ندم رو پیامش جواب بود ادبیبی اما نداشتم؛ رو

 .شمالم هنوز نه عزیزم؟ خوبی تو خوبم، سالم -

 گفتم؟می مهتا به باید چی شدم، متوقف روش و گشتم مهتا اسم دنبال مخاطبینم توی. کردم ارسال و

. چکید پایین هامچشم از که بود اشک شدم؟دوباره مبتال تو درد به هم من روز چند عرض در گفتممی

 .وقت هیچ نمیشه مندعالقه من به وقت هیچ اون بود، اشتباه پایه از رایمون به من یعالقه

 دیمز حرف هم با خورده یه شهرشون بود برگشته اینکه مثل بود؛ مرضیه. اومد دوباره گوشیم پیام صدای

 مخود باید داشتم، کردن فکر به نیاز االن. جیبم تو انداختم رو گوشیم و آوردم الکی یبهونه آخرم در و
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 شدمی فدا که اونی حتماً افتادممی طرفه یک عشق راه تو اگه. نبود راهش این کردم،می جور و جمع رو

 .بودم من

 بود فهمیده هم اون انگاری طرفم؛ میاد داره جیسون دیدم. کردم بلند رو سرم و شنیدم خش خش صدای

 دلجویی ازم داشت. کفشم روی کشید سرشو و نشست کنارم و شد نزدیکم. زده حرف تلخ باهام رایمون

 دلم. چکید پایین هامچشم از دیگه قطره یک. نداری احساس هم سگت یاندازه که رایمون آخ. کردمی

 :کرد متوقفم راحله توبیخ صدای سرش، سمت بردم که رو دستم کنم، نوازش رو سرش هایکرک خواست

 .نجسه نزن دست ساراجان وا، اِ -

 و شد بلند صداش از جیسون بیچاره نفهمیدم؟ من که اینجا اومد کی شد؟ پیداش کجا از دیگه این

 :گفتم. ایستاد

 .نزدم دست -

 .دمب توضیح راحله به نداشتم حوصله کردم، پاک رو مگونه روی اشک یواشکی و گرفتم طرفاون رو سرم

 .افتاد دهن از شام داخل برو شو بلند اینجا؟ کنیمی چیکار تاریکی این تو دختر -

 در سمت به و گفتم آرومی یباشه. تکوندم رو لباسم و شدم بلند. نداشتم غذا خوردن به میلی هیچ

 با خواستنمی دلم شنیدم،می رو رایمون و عمو زدن حرف صدای ایستادم، در پشت. رفتم خونه ورودی

 تمرف و پایین انداختم رو سرم. گذشتممی کنارشون از اتاقم به رفتن برای باید اما بشم؛ روروبه رایمون

 :پرسید بلند صدای با دیدنم با عمو. داخل

 !کرد یخ غذات دختر تو کجایی -
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 :دادم جواب و ایستادم کنم نگاه کسی به یا کنم بلند رو سرم اینکه بدون

 .کنم استراحت میرم مخسته. بودم حیاط تو -

 نیستی؟ گرسنه مگه -

 :اتاقم سمت افتادم راه

 .بخیر شبتون. ندارم اشتها خوردم زیاد نهار عموجون، نه -

 و اتاقم توی انداختم رو خودم. میگه چی عمو یا هستش چی رایمون العملعکس ببینم تا نموندم هم بعد

 .افتاد راه هامگونه روی رایمون حرف یادآوری با هاماشک دوباره

 یکلبه به رفتن یحوصله اصالً. بودم کالفه و کسل و شدم بیدار خواب از بدی سردرد با روز اون فردای

 روی.روبه و شدم بلند لختی با تخت روی از. بودم نکرده جمع هم وسایلی نداشتم، رو تارخ عمو دوست

 بودم ریخته اشک اینقدر من یعنی کردم؛ وحشت سرخم و کرده پف هایچشم دیدن از. ایستادم آینه

 عاشقی و عشق و کجا من گذاشتم؟می قدم توش اختیاربی داشتم که بود راهی چه این رایمون؟ برای

 کجا؟

 .بکش عقب پاتو نشده هیچی هنوز و بیا سارا -

 به داره رو من قوی نیروی یک هم طرفی از. کنم ساکتش تونمنمی و میده عذابم وجدانم هشدار صدای

 آینه توی خودم کردن نگاه از دست. میشم تسلیمش دارم و ندارم مقاومت توان و برهمی رایمون سمت

 و التهاب از کمی تا بگیرم دوش ببینه قیافه و ریخت این با رو من کسی اینکه از قبل باید. برداشتم
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 کوچکی ساک داخل و کشیدم بیرون لباس دست چند هاملباس کمد داخل از. بشه کم هامچشم سرخی

 ...اینا و مسواک مثل ریز خرده تا چند با گذاشتم بودم آورده همراهم که

 بیرون اتاقم از و برداشتم خودم با محوله و لباس دست یک تخت، روی گذاشتمش و کشیدم رو زیپش

 نشون هم اون که اومدمی آشپزخونه از توقی و تق صدای فقط شد،نمی شنیده پذیرایی از صدایی. آمدم

 دلم. بهداشتی سرویس داخل رفتم و نکشیدم سرک این از بیشتر دیگه. کاره مشغولِ راحله دادمی

 یحوصله اما دوش؛ زیر برم لباس با کالفه، و خسته و بودم مونخونه که هاییموقع مثل خواستمی

 انداختم؛ چرک هایلباس مخصوص سبد داخل و کندم رو هاملباس. نداشتم دست با رو هاملباس شستن

 .کنه آرومم و بده تسکین کمی رو اعصابم بتونه آب بلکه تا سپردم آب به رو مخسته تن

 مدماو بیرون بهداشتی سرویس از بودم بسته موهام روی رو حوله کهحالی در پوشیده لباس بعد ربع یک

 و گرفت تازه جون انگاری مسینه توی یکباره قلبم همانا؛ رایمون با شدن روبرو و همانا من اومدن بیرون و

 بشه؛ ممتوجه خواستنمی دلم نداشتم، باهاش زیادی یفاصله. کردن تاپ تاپ خودش واسه کرد شروع

. باشه تونستنمی ایدیگه کس من جز و بود شنیده رو بهداشتی سرویس در خوردن بهم صدای اما

 نداختما رو خودم بعدم و باشه شنیده دونممی بعید که گفتم آرومی سالم لب زیر نکنم سالم بود ادبیبی

 نم بود حالی چه این. نشست مسینه یقفسه روی رفت دستم و در به چسبوندم رو پشتم و اتاقم توی

 موع نکنه کنم کنترل رو خودم باید! شده مرگم یه فهمیدمی حتماً دیدمی اینجوری رو من کی هر داشتم؟

 .میره آبروم وای بفهمه چیزی تارخ

 لحظهیک. شنیدم رو اتاق در صدای که شدم موهام کردن خشک مشغول و کشیدم خیال و فکر از دست

 :کردم زمزمه لب زیر و گرفت رو ریتم همون قلبم دوباره
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 باشه؟ رایمون نکنه -

 .بدم جوالن یاجازه مزخرفم افکار به این از بیشتر نگذاشت راحله صدای اما

 .منتظره حیاط داخل تارخ آقا شو آماده زودتر جان، سارا -

 :گفتم بود مشهود خوبی به توش لرزش که صدای با و دادم قورت دهنمو آب

 .جون راحله میام االن -

 و دمپوشی لباس تند تند. سرم باالی بستمشون کیلیپس با و شدم موهام کردن خشک خیالبی هم بعد

 مهاکتونی پوشیدن مشغول و رفتم در جلوی. زدم بیرون اتاق از و برداشتم رو ساکم کردن آرایش بدون

 :پروند جا از رو من راحله صدای هم باز که شدم

 میری؟ داری کجا ناشتایی بدون دختر -

 :گفتم و بستم پام مچ دور رو کتونیم بند کنم نگاهش اینکه بدون

 .ندارم میل ممنون -

 .نخوردی شام که دیشبم کنی،می ضعف ندارم، میل چیو چی -

 :گفت و جلوم گرفت نایلون یک و برگشت هامکتونی بستن از من خالصی تا آشپزخونه داخل رفت هم بعد

 .بخور ماشین تو رو اینا بگیر -

 ثلم پس. بشم حریفش تونستمنمی بود، مامانم عین هم راحله که میگم. نداشتم کردن مقاومت یحوصله

 و کردم خداحافظی ازش بوسیدم، رو تپلش صورت و گرفتم ازش رو نایلون کنگوش حرف و خوب دختر
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 رایمون از خبری ببینم تا کاوید رو اطراف نگاهم. بود پارک حیاط داخل عمو ماشین. حیاط داخل اومدم

 من متوجه هااون از زودتر جیسون. میان حیاط طرفاون از دارن تارخ عمو همراه بله دیدم که نه یا هست

 طرفاون و طرفاین به کرد شروع و کرد خم رو هاشدست پام جلوی و طرفم اومد کنان واق واق و شد

 نشست لبخند. آوردمی وجد به رو من سگ این هایشیطنت. خواستمی کردن بازی دلش انگاری کردن،

 رو یکیشون برام، بود گرفته لقمه تا چند کردم نگاه بود داده بهم راحله که نایلونی داخل لبم، روی

 :دادم جیسون نشون و برداشتم

 داری؟ دوست پنیر و نون -

 نزدیکم فاصله از رو رایمون صدای بخورتش جیسون تا زمین روی بذارم رو لقمه بخوام اینکه از قبل

 :گرفت آتیش بارهیک قلبم و شنیدم

 .نداره دوست -

 به کردم سعی نبود، عمو از خبری رایمون؛ سمت چرخوندم رو سرم و کشیدم هاملب روی رو زبونم

 :گفتم نکنم؛ نگاه بود کرده خودش اسیر منو که ایششیشه چشمای

 .باشه -

 هک رایمون به توجهی. ماشین سمت رفتم و نایلون توی برگردوندم رو لقمه. بود آروم خیلی صدام هم باز

 هک بشینم عقب صندلی برم خواستم. گذاشتم عقب صندوق داخل رو ساکم. ندادم نشون اومد سرم پشت

 .کرد متوقفم رایمون صدای

 .شینیممی عقب جیسون و من جلو بشیند شما -
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 یوقت. صندلی روی کرد پهنش که بود دستش بزرگ نایلون یه کرد، باز رو عقب درِ راننده طرف از هم بعد

 بودم؛ ایستاده من که سمتی اومد خودش بعدم بشه، سوار گفت و زد صدا رو جیسون شد تموم کارش

 :گفت و ایستاد کنارم

 هست؟ اجازه -

 :پرسیدم و کردم نگاهش گیجی با

 چی؟ یاجازه -

 :گفت گذشت؛ هاشلب از محوی لبخند کردم حس

 .شم سوار -

 کنار رو خودم. شه سوار تونستنمی و بود وایستاده عقب در جلوی من شدم منظورش متوجه تازه

 :گفتم و کشیدم

 .بفرمایید -

 .ممنون -

 صندلی روی نداشتم رو ایستادن عمو منتظر و موندن سرپا یحوصله این از بیشتر که هم من شد، سوار

 که بود جیسون هایکشیدن خرناس صدای گاهی فقط اومد،نمی در کدوممونهیچ از صدا. نشستم جلو

 خونه مورد در مراد آقا به تا بود رفته. اومد عمو بعد دقیقه ده از کمتر. شکستمی رو ماشین سکوت

 :گفتم و زدم روش به لبخندی فرمون پشت نشست و اومد. بکنه سفارش حسابی
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 .بخیر صبح عموجون سالم -

 :داد رو جوابم روییخوش با و کشید آروم رو لپم

 .بخیر هم تو صبح عزیزم، سالم علیک -

 :پرسید من و رایمون به رو بعدم

 برداشتید؟ رو وسایلتون هابچه خب -

 :گفتیم رایمون با همزمان

 .بله -

 :خندید عمو که

 . الرحیم الرحمن اهلل بسم خب. آفرین -

 .اومد بیرون حیاط از و افتاد راه و زد استارت رو ماشین

 ور چشمانم به خواب هجوم جلوی نتونم شد باعث بود حاکم بینمون که سکوتی و ماشین آروم هایتکون

 .برد خوابم و بگیرم

 تمام من و بودیم رسیده انگاری. کردم باز هم از رو هامچشم بیدارشم خواستمی ازم که عمو صدای با

 زا خبری عقب برگشتم. کشیدم جلو بود رفته عقب که رو شالم و نشستم صاف. بودم خوابیده رو مدت

 اًتمام که طبقه دو ایکلبه روی نگاهم و شدم پیاده ماشین از و کشیدم ایخمیازه. نبود جیسون و رایمون
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 موع صدای. بود زیبا نهایتبی بودم، ندیده نزدیک از رو ایکلبه همچین حال به تا. موند ثابت بود چوب از

 :کرد خودش متوجه رو من

 .سارا -

 :بود ایستاده منتظرم دست به ساک که عمو به دادم و گرفتم کلبه از رو نگاهم

 .بله -

 داخل؟ بیای خواینمی زده خشکت چرا -

 :گفتم و شد باز هم از لبخندی به هاملب

 .میام دارم چرا -

 درسیمی کلبه تا که رو ایشده فرش سنگ راه و گذشتم بود شده کشیده کلبه دور تا دور که حصاری از

 سمت اون هم عمو. بود زده قفل و داشت بزرگی در چون بود؛ چیزی انباری اول یطبقه انگاری. کردم طی

 االب عمو از تبعیت به منم و رفت باال بود آمده پایین تا ایوان قسمت از که هاییپله از راستیک نرفت

. بود دیدنی هم اینجا از بیرون، یمنظره دیدن. دوختم چشم اطراف به و ایستادم ایوان روی و رفتم

 دلت شدمی باعث روز توی تماشاش که کشیده فلک سربه هایدرخت. گذاشتی پا جنگل وسط انگاری

 تلذ هیجانی. باشه وحشتناک باید حتماً شب تاریکی توی اما بزنی؛ برشون و دور چرخی یه بری بخواد

 هم رو کلبه داخل برم که عقب برگشتم. گذشتمی خوش بهم حتماً روز دو این گذشت، دلم از بخش

 وعم کردم فکر اول. شدم متوقف و خوردم کی به محکم نفهمیدم که باشه دیدنی باید هم اونجا ببینم،

 گمب بهتره یا دوباره قلبم بوده؛ اشتباه حدسم فهمیدم شد قفل یخی چشمای توی نگاهم وقتی اما تارخه؛
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 جوری و گرفتم فاصله ازش باشم داشته کنترلی حرکاتم روی اینکه بدون. شد تند ریتمش چندباره

 که قدمی رایمون. گفتم بلندی آخ و خورد ایوان هاینرده یلبه به محکم کمرم که رفتم عقب دفعهیک

 ودب نگرانی توش من نظر از شاید که لحنی با و کرد پُر آمدنش جلو با بودم برداشته ازش فاصله برای

 :پرسید

 شد؟ طوریت -

 :دادم جواب آرومی صدای با و گرفتم دندون به رو لبم یگوشه

 .نیس چیزی -

 عمو ببینم نکردم نگاه حتی. رفتم کلبه داخل و گذشتم برق مثل کنارش از و نکردم معطل دیگه و

 هب چشمم که خواستمی بردن پناه برای جایی یه دلم فقط کنم، بررسی رو خونه داخل بخوام یا کجاست

 دستم. ایستادم پنجره کنار و اتاق توی انداختم سریع رو خودم. افتاد ورودی چپ سمت خواب اتاق یک

 ماسینه تو واردیوانه چنانآن که بود کرده را امسینه از زدن بیرون قصد انگاری گذاشتم، قلبم روی رو

 گاهمن اما بشه؛ ترآروم قلبم ضربان تا کشیدم عمیق نفس تا چند و کردم باز رو اتاق یپنجره. کوبیدمی

 کنم تحمل نتونستم. شد دگرگون دوباره حالم بود جیسون نوازش مشغول پایین که افتاد رایمون روی که

 فاصله سریع و بستم رو پنجره. بود کرده رو جونم قصد و داشت پیشرفت در سعی روز هر که عشق این

 ونمی رو سرم و نشستم بود کرده خوش جا اتاق از ایگوشه که اینفره یک چوبی تخت روی رفتم. گرفتم

 کار از کار دیگه بود، فایدهبی تالشم اما کنم؛ بیرون سرم از رو رایمون فکر کردم سعی. گرفتم هامدست

 ور مامان جواب اما خونه؛ گشتمبرمی باید اومد،برمی شاید چرا؛ یا اومدبرنمی دستم از کاری و بود گذشته

 روز فردای و بمونم عمو پیش رو تعطیالت تموم بده اجازه تا کردم التماس و اصرار کلی دادم؟می چی
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 یجای توی موندن نه، ولی. رفت من از زودتر رایمون شاید اصالً کنم، صبر باید. خونه برگردم بدر سیزده

 برام هم تصورش حتی میده؛ عذاب بدتر رو من خالیش جای دیدن و کرد رایمون به مندعالقه رو من که

 روز ندچ این تا کنم صبر باید کردنه، صبر مونهمی برام که راهی تنها. کردنش تجربه به برسه چه دردناکه

 عشق این حتماً نشم، روبرو باهاش دیگه وقتی نبینمش دیگه وقتی وقت، اون. برگردم و بشه تموم

 مبود گرفته فکرم تو خودم پیش که اینتیجه از کردم سعی. درسته همین آره افته،می مکله از مسخره

 گول رو خودم کردم؟می چیکار داشتم. لبخند تا شد زهرخند شبیه بیشتر اما لبم؛ روی بنشونم لبخندی

 زدم؟می

 خوبه؟ حالت سارا -

 با که عمو به و گذاشتم قلبم روی رو دستم. ایستادم شدم بلند و پریدم باال جام از بارهیک عمو صدای از

 .شدم خیره کردمی نگاهم مشکوک چشمانی

 سارا -

 :دادم جواب و برداشتم مسینه روی از رو دستم و دادم قورت رو دهنم آب

 .عموجون بله -

 :پرسید و کرد نگاهم دقت با و کرد ریز رو هاشچشم عمو

 خوبه؟ حالت -

 :دادم جواب و دادم تکون رو سرم

 هستید؟ چی نگران. عمو خوبم من -
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 !نیستی دنیا این تو اصالً انگار زدم؟ صدات چندبار دونیمی کنم،نمی فکر اینطور من ولی -

 :کنم منحرف خودم از رو عمو ذهن کردم سعی و زدم بندینیم لبخند

 .دارم سردرد کمی فقط. خوبم عموجون نیست چیزیم -

 و اشتد باالیی شعور عمو کهاین از خوشحالم ولی بیشتره؛ توضیح طالب و نشده قانع بود معلوم کهاین با

 :گفت عوض در و نپرسید سوالی دیگه

 .خانما خانم شماست اختیار در آشپزخونه جاییم این وقتی تا بنداز نگاه یه خونه به بیا -

 :گفتم شوخی به و افتادم راه عمو دنبال. بگذارم جا ذهنم از ایگوشه رو رایمون کردم سعی

 زا بیمارستان کنممی فکر ولی ندارم؛ حرفی من باشه کردید؟ رو قصدجونتون که این مثل پس، خب -

 درسته؟ باشه، دور اینجا

 :گفت و پیچید مشونه دور رو دستش و خندید عمو

 .دادم پس رو امتحانم قبالً من نترس -

 !نخوردید من دستپخت از حاال تا که شما ولی -

 .خوردم چرا رو دیگه یکی ولی نه رو تو -

 هاشلب روی خنده اون از اثری دیگه دیدم که کی؟ پخت دست بپرسم تا عمو سمت چرخوندم رو صورتم

 سال همه این بعد. بود عمو زن به عمو منظور حتماً. نشسته هاشچشم توی کهنه غمی جاش و نیست

 : اومد حرف به خودش که بگم چیزی خواستم شواسه الهی بمیرم. کنه فراموشش نتونسته هنوز
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 از من دونیمی خوب خودتم تویی، جا این خانم کنی، بهونه رو چیزا این نیست قرار تنبل دخترِ خب -

 .ـوسه بـمی خودتو دست پس نمیشه سرم زیادی چیز آشپزی

 :گفتم و کردم چپه رو هاملب

 .عمو ولی -

 .نهار برای نباشه کسر کم چیزی آشپزخونه توی ببین برو حاالم عمو، بی عمو -

 دشمی خالصه تنها بود نقلی یکلبه. آشپزخونه سمت رفتم و شدم جدا ازش نداره ایفایده دیدم وقتی

 قرار خواب اتاق کنارِ هم بهداشتی سرویس کوچیک؛ نشیمن یک و آشپزخونه یک و خواب اتاق یک توی

 جایی ات بود کلبه توی که هم وسایلی یکلیه. بود خواب اتاق توی و بود جدا ازش حموم البته و بود گرفته

 نم حاال. برداشتم کلبه به کردن نگاه از دست. پشم و چرم از هم باقی و بود چوب از کردمی کار چشم که

 کنارش کنهمی آشپزی وقتی خواستمی ازم مامان که هاییموقع کاش ای بگیرم؟ سرم به گلی چه

 املت نهار برای بهتره اصالً. نبودم بلد ایدیگه غذای املت و نیمرو جز. دادممی گوش حرفش به وایستم

 بذار خوب. کنممی رو کار همین آره. کردم درست ساده غذای یه نداشتم وقت چون بگم و کنم درست

 کانچ آب باالی سرهم آخر و کردم رو و زیر رو هاکابینت کل ماهیتابه دنبالبه. کجاست ماهیتابه ببینم

 داخل. داریم گوجه ببینم برم حاال خب. من بشم امجمع حواس قربون کردم، پیداش ظرفشویی

 از ور عمو صدای که گشتممی گوجه دنبالبه بود گذاشته بیرون مسافرتی سبد از عمو که هایینایلون

 :شنیدم آشپزخونه بیرون

 گردی؟می چی دنبال خانما خانم -
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 بودم گذاشته باز که کابینتی در به خورد محکم مکله دفعهیک که بدم رو عمو جواب تا کردم بلند رو سرم

 ماساژ رو سرم دارم دید دست به گوجه وقتی و رسوند بهم رو خودش سریع عمو. گفتم بلندی آخ و

 :کشید آروم رو لپم بود، کرده پیدا که عادتی طبق و خندید دیدممی

 .شکممون به ببندی املت کردی نیت اینکه مثل خب -

 :گفتم و کردم باز رو نیشم

 بخوریم املت رو نهار. نمونده حسابی درست غذای برای زمانی خب نیست؟ غذا مگه املت جون عمو وا -

 .کنممی حاضر مفصل غذای یه شام برای

 :گفت و رفت باال عمو ابروهای

 .کنممی آماده خودم رو امروز نهار باشی، نگران خوادنمی. طوراین که -

 :زد رو حرفش یادامه عمو که بکشم راحت نفس یه اومدم. شدم خالص جون آخ

 .رو امروز نهار فقط اما -

 مثل. برنداشت دست عمو باز ولی کنم؛می کاریش یه کنممی نگاه رو اینترنت بزرگه، خدا شب تا خب

 .کنه آبروبی رو من امروز بسته کمرهمت کهاین

 .کنیمی درست برنج و مونینمی کاربی شمام کنممی آماده رو هاجوجه من وقتی تا ضمن در و -

 ابروبی امروز که وای شدم، بیچاره که وای. باشه دومم یدفعه این که کردم درست برنج کی من خدایا آه

 آشپزخونه از کنان خنده عمو که بودم خودم به دادن فحش مشغول. شدنم دختر این با سرم خیرِ. میشم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شجاع زهرا | نابینا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 256 

 ارمند نجات راه نداره، ایفایده نه،. نایلونش داخل دوباره کردم پرت بود دستم که هاییگوجه. رفت بیرون

 .بکنم فکری یک باید

 تمام هب کدبانوی یک من برعکس اون آخه. بکنم باید چیکار بپرسم ازش و مهتا به بزنم زنگ یه بهتره اوم

 جیبم از رو گوشیم. کنممی رو کار همین. ماشااهلل ریزهمی هنر انگشتش هر از خودش، واسه معناست

 .گرفتم رو مهتا یشماره نیست برم و دور کسی بشه راحت خیالم که اطراف به نگاهی با و آوردم بیرون

 اینکه بدون جیغ جیغ با. داشتن تشریف خواب داد رو جوابم خرسه خانم باالخره تا گرفتمش چندبار

 :کردن التماس بهش کردم شروع کنم سالم

 تو فقط. شدم بیچاره که برس دادم به خدا رو تو دامنت به دستم من، بشم قربونت الهی جونم مهتا -

 .بدی نجاتم تونیمی

 شده؟ چی ببینم بزن حرف درست باش، آروم سارا وای -

 .باشم آروم جوریچه خطره، در آبروم -

 :گفت تند تند هول با و شد نگران مهتا صدای

 شمال؟ رفتی گفتی دروغ کردی؟ فرار خونه از آره؟ شدی سر بر خاک نکنه کردی؟ غلطی چه-

 ...دونسمی میشه اینجوری آخرش دونستممی

 :گفتم و حرفش میون پریدم کرد،می هم فرزند و شوهر صاحب منو صد در صد اومدممی شل دیگه ذره یه

 !زدم کردن فرار حرف اصالً من خودت؟ واسه میگی داری چی -

 کنی؟می آبرو آبرو هی مرگته چه پس -
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 :گفتم و آوردم پایین رو صدام داخل؛ نیاد کسی که بود ورودی در سمت هنوز نگاهم

 .یستمن بلند هیچی. بکنم باید چیکار دونمنمی گل، توی موندم چی مثل گردنم، افتاده نهار بابا هیچی -

 دهش قطع کردم فکر لحظهیک. شنیدم نمی هم رو کشیدنش نفس صدای حتی کرد، سکوت بارهیک مهتا

 :گفتم و گوشم روی دوباره گذاشتم! برقراره تماس هنوز نه دیدم و کردم جدا گوشم از رو گوشی

 ...مهت...شد قطع...الو...مهتا -

 ...مرده ذلیل شعور،بی مهتا، و حناق مهتا، و درد مهتا، ماروزهره -

 .منو کنی کش فحش خوایمی شب خودِ تا کنم ولت اهو -

 کن، کمکم کنم درست غذا خواممی گفتیمی شمرده و آروم اول همون از آدم مثل خب خر، یدختره -

 انداختی؟ راه داد و جیغ روانیا مثل چرا دیگه

 .داشت ورم هول کنم چیکار خوب. توام بابا باشه -

 .ترکید مزهره بزنی حرف آدمیزاد مثل کن عادت بعد به این از -

 .کنیمی بازی مسخره چه ببین افتادا، تو به من کار بار یه. مهتا کن تموم دیگه باشه -

 : شد آروم مهتا صدای

 کنی؟ درست خوایمی چی حاال -

 :گفتم افتادم؛ جونش به دندون با و گرفتم دهن به بود شکسته که رو انگشتم ناخن
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 .دونمنمی هیچی من ولی. کنم دم برنج گفته من به کنه درست کباب جوجه خوادمی عموم برنج؛ -

 نفرید؟ چند دیوونه، نداره نگرانی کهاین نباشی؛ خسته -

 :دادم جواب و شدم مشکسته ناخن بیخیال

 .نفر 9 -

 .سینی یه داخل بریز برنج پیمانه تا سه خب، -

 پیمانه؟ -

 حاال؟ تا نشنیدی پیمانه، آره -

 :گفتم الکی و انداختم غبغب به بادی

 .دونممی چیزاشو این دیگه -

 برداشتی؟ شکر، رو خدا خب -

 مانهپی از خبری نایلون توی کجاست؟ شپیمانه خب بود، ریخته برنج توش عمو که نایلونی سراغ رفتم

 جبرن لیوان شبیه چیزی یه با مامان بودم دیده باریک کنم، ضایع مهتا پیش رو خودم نخواستم نبود،

 رنجب لیوان تا سه. بود خوب شاندازه نظرمبه خب. برداشتم بزرگ لیوان یه کابینت از هم من. داشتبرمی

 :پرسیدم مهتا از حال همون توی و سینی توی ریختم و برداشتم

 دونه؟یه نفری نمیشه کم مهتا -

 .یشهم بیشتر میکنه ری برنج کنه؛می فرق شاندازه کرده دم برنج با خشک برنج نمیشه، کم عزیزم نه -
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 :گفتم بودم نفهمیده چیزی حرفش از که من

 کنم؟ کار چی حاال سینی، توی ریختم باشه -

 .کن پاکشون حاال -

 جوری؟ کنم؟چه پاکشون -

 :کردمی کنترل رو خودش داشت زور به طفلی ولی آوردم؛درمی رو مهتا کفر داشتم دیگه کنم فکر

 .بشه تمیز تا بردار داشت چیزی آشغالی سنگی اگه بزن، کنار کم کم رو برنج -

 :گفتم شد تموم که بعد. شدم کردن پاک مشغول و گفتم ایباشه

 .کردم پاک خوب -

 بذار تانگش بند یک یاندازه بعدم. بشور باری چهار سه رو برنج و آب شیر زیر ببر قابلمه توی بریز حاال -

 .ترهراحت اینجوری کن، درست کته برنجتو بمونه؛ توش آب

 اعتس یک به نزدیک کنم فکر. کنم کار چی گفت دونه به دونه رو مهتا بده خیر خدا. کردم گفت که کاری

 و نکنم زیاد رو زیرش کرد تاکید کلی هم سر آخر داد،می آشپزی آموزش من به داشت تلفن پشت طفلی

 جلوی دادم لم و رفتم خودم واسه بودم کرده که آشپزی از سرخوش من و کرد قطع و بهش باشه حواسم

 .برد خوابم و شد گرم هامچشم کی نفهمیدم و مبل روی شومینه

*** 

 پانزدهم گام
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 رایمون

 باهام شدن همکالم قصد و شده دلخور ازم که شدم مطمئن حسابی داشتم سارا با که برخوردهایی از بعد

. نداره کردن صحبت قصد یا خوابه نفهمیدم من و نیومد در ازش صدایی رو جنگل تا مسیر تموم. نداره رو

 شدت اون به هم اون الکی نباید من نداشت، تقصیری سارا. داشتم قبول هم خودم و بود اشتباه کارم

 تعارف هم کلی که تارخ آقا به وسایل بردن توی کردم سعی و شدم پیاده ماشین از. گرفتممی جبهه

 و بود بهتر پام اوضاع اینکه با. کردن مخالفت شدیداً پام شرایط خاطر به اما کنم؛ کمک باهام کردمی

 گلن کمی رفتن راه توی و بود وصل پام به آتل هنوز اما نداشتم؛ عصا به احتیاجی و برم راه تونستممی

 امدیگه دست و بود ساک دستم یک که حالی در و برداشتم رو خودم هایلباس ساک فقط پس. زدممی

 ویب. شدم خونه وارد و رفتم باال هاپله از. داره قرار کلبه گفتن تارخ آقا که سمتی افتادم راه دستی چوب

 و رمگ حسابی کلبه هوای. بودن کرده روشن رو شومینه اومدنمون از قبل انگار کرد، نوازش رو بینیم چوب

 وارد تارخ آقا سرم پشت. بزنه حسابی چرت یه شومینه کنار و بره خواستمی دلش آدم و بود دلچسب

 اون من سارا راحتی برای مطمئناً. داشت کلبه که اتاقی تنها توی بذارم رو رو وسایلم خواست ازم و شد

 و اعاوض به رسیدگی برای و گذاشتم هامبل از یکی روی رو وسایلم. نکردم قبول و کنمنمی اشغال رو اتاق

 به رو جنگل هوای خوب عطر تا کشیدم عمیقی نفس شدم ایوان وارد. شدم خارج کلبه از جیسون جای

 لبخند. بود سارا عطر شناختم،می رو عطر این خوب. خورد بینیم به ایعطرزنانه بوی که بکشم هامریه

 خواستم و برداشتم جلو به قدمی. کنم رجوع و رفع رو دیروزم کار تا بود فرصت بهترین االن زدم، محوی

 اما ؛بشم افتادنش مانع و بگیرمش که بردم جلو رو دستم. کرد برخورد مسینه به محکم که بزنم صداش

 یهفاصل و برداشتم جلو به قدمی. خورد گوشم به گفتنش آخ بلند صدای و کشید عقب رو خودش سریع

 :پرسیدم نگران کردم؛ پُر رو بینمون
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 شد؟ طوریت -

 :داد جواب شدمی شنیده زور به که بود قدرآروم اون که صدایی با

 .نیست چیزیم -

 باهاش نتونستم هم باز. موند باقی شده خشک هوا توی طورهمون من دست و گذشت کنارم از برق مثل و

 هاپله از. کنم دور مغزم از رو مزاحم افکار تا دادم تکونی رو سرم. شده فراری من از دختر این بزنم، حرف

 کردم شروع اومد که جیسون واق واق صدای. پیشم بیاد جیسون تا زدم سوتی و اومدم پایین آروم آروم

 :زدن حرف به باهاش

 .نداریم بازیگوشی و شیطونی پس ناآشناست؛ اطراف این پسر خب -

 :گفتم و کشیدم سرش پُرزهای روی رو دستم کرد؛ کوتاهی واق

 .گذرونیممی خوش حسابی و گردیممی رو اطراف این میریم باهم عصر -

 مانع بهم، سگ این مهربونی و وفا اما بودم متنفر کارش این از که این با. کشید دستم روی رو زبونش

 .بود من ینداشته هایچشم سگ این بشم؛ عصبانی روش بخوام شدمی

 .رایمون -

 :بدم جواب و صدا سمت برگشتم

 .تارخ آقا جانم -

 میای؟ همراهم کنم، جمع هیزم خواممی پسرم -
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 :دادم جواب لبخندی زدن با و دادم تکون رو سرم

 .میل کمال با البته -

 دوست مرد نظرم از تارخ آقا. افتادم راه دادمی نشون بهم رو مسیر جیسون که حالی در تارخ آقا کنارِ

 اخالق نظر از بلکه ظاهر؛ نظر از نه کردم،می تصور آقاجون به شبیه رو ایشون افکارم توی که بود داشتنی

 .بود میونشون گرم دوستی باعث همین شاید. خو و خلق و

 نه؟ یا بوده خوب برات اومدن شمال. ببینم کن تعریف رایمون خب -

 :دادم جواب و برگشتم حال زمان به

 .نه هم آره هم بگم، دروغ بهتون تونمنمی -

 :بدم توضیح بیشتر کردم سعی

 معمولی جوون یک شرایط دارم من که شرایطی. نیست خوب برام اصالً اومدن مسافرت تنهایی راستش -

 ای باشه همراهم نفر یک باید همیشه که کردم گیرینتیجه اومد پیش برام که دردسرهایی با و نیست

 که اینه شدم، روروبه باهاش اینجا باالخره رو هستم فراری ازش هاستسال من که چیزی بگم بهتره

. بودنم نابینا خاطر به کنممی دوری ازشون هاستسال من. میشه احساس شدت به کنارم مخانواده کمبود

 .دردناکه خیلی خیلی برام این و دارم نیاز بهشون بینممی حاال ولی باشم؛ سربارشون خواستنمی دلم

 ت؟خانواده پیش برگردی خوایمی -

 .جنگممی خودم با دارم لحظه هر دلم توی من گفتم؟می باید چی. کردم سکوت
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 .رایمون -

 :سمتش برگشتم و ایستادم

 .دونمنمی -

 :گفت و گذاشت مشونه روی رو دستش

 .داری تعلق اونا به هم باز ت،خانواده از کنی دوری که هرچقدرم باالخره -

 .نیس سازگار باهم اصالً پدرم منو اخالق اما درسته؛ -

 :خورد گوشم به تارخ آقا بلند یخنده صدای

 ...نداشتم سازگاری پدرم با هم من نیست، ایتازه چیز که این -

 :زدن حرف به کرد شروع افتادیم راه دوباره که حالی در باشه، افتاده هاگذشته یاد انگار هم بعد

 شدمی مربوط فرخ، برادرم و من به که مسائلی کوچیکترین توی بود؛ خشکی و مستبد مرد پدرم -

. دادن بهم رو کاراین یاجازه و کرد مخالفت اما جنگ؛ برم داشتم تصمیم گرفتم که دیپلم. کردمی دخالت

 کشاورزی توی خواستش به شدم مجبور. شد من رفتن مانع هم سر آخر مادرم هایاشک و پدرم زورِ

. شدنمی سرش چیزی بود، سالش 5 شهمه نداشت سنی هم فرخ کنم؛ کمکش بودنش تنها دست خاطربه

 زندگی شمال توی هاموقع اون. کردممی دنبال باید رو پدر شغل مسلماً و بودم خانواده بزرگ پسرِ هم من

 شده، بازسازی که نکن نگاه ظاهرش به. کنممی زندگی توش دارم االن که ایخونه همین توی کردیم،می

 کهزمانی تا کردم کشاورزی پدرم زمین توی هاسال نیارم، درد سرتو بگم برات خالصه. قدیمیه خیلی

 5۱ جوون یه بود شده بود شده بزرگ فرخ. دوشم روی افتاد باره یک زندگی فشار تموم. شد مریض پدرم
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 دبو شده فرسوده و پیر که پدرم زور. بود من از ترشقکلّه اون بشه، معلم خواستمی خوندمی درس ساله،

 که هم من. بشه مانع نتونست هم کسی و کرد داشت دوست که رو کاری فرخ سرهم آخر و نرسید بهش

 بردمشمی خودم. برسه آرزوهاش به اون الاقل خواستمی دلم دادم؛می پول بهش پدرم چشم از دور

 شهر به آمدم و رفت که بودم کرده پا و دست خودم برای ماشینی آوردممی در که پولی از زمان اون شهر،

 و درس سراغ شهر رفتمی من با. بود من با هم شهر به فرخ آوردن و بردن مسئولیت. باشه ترراحت

 که داد نشون بهم رو دختری و اومد روز یک. رفتممی محصول فروش و نشاء خرید دنبال هم من دانشگاه

 ...و دیدمشمی دور از بود وقت خیلی

 :گفت که بشنوم رو هاشحرف باقی بودم کنجکاو کرد، سکوت

 .کلبه برگردیم و کنیم جمع رو هاهیزم زود بهتره میشه، سرد داره هوا دیگه خب -

 رو کلبه به برگشت راه و کردیم جمع رو هاهیزم تارخ آقا کنار در. نگفتم چیزی و دادم تکون رو سرم

 :زدن حرف به کرد شروع خودش دوباره که گرفتیم پیش

 دیگه پدرم هرچند کرد؛ راضی رو پدرم و مادر بکنم رو فکرش که چیزی از زودتر و شد عاشق فرخ -

 ازدواج ترسریع فرخ و من داشت دوست و بود عمرش آخرای بود، نمونده تنش توی مخالفت برای جونی

 یک توی کردن، ازدواج باهم مهری و فرخ. گذشت روزا اون یهمه برق مثل و رفتیم خواستگاری. کنیم

 فرخ، رفتن از بعد. کنن زندگی تهران بود قرار عروس یخانواده خواستبه. عروسی هم بود عقد هم شب

 و بود سالم 9۰ خب. کرد نشون برام من نظر پرسیدن بدون شهرمون همون از رو دختری خدابیامرزم مادر

 حرف داریشخونه گفتنمی و داشت کمی سواد بود، خوبی دختر. گذشتمی داشت دیگه ازدواجم از

 یک کردم ازدواج. کردم قبول هم رو این بودم کرده گوش بودن گفته هرچی روز اون به تا که من. نداره
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 زندگیمون به تنهایی خودش بود خوبی زن همسرم. مادرم بعدم وچندماه رفت دنیا از پدرم بعدش سال

 رس آخر. برسونم آرزوش به اونو تونستمنمی من من، و داشت فرزند به شدیدی یعالقه اما... اما رسید؛می

 زدن فقط که تنهایی، و تنهایی و موندم من. زندگیش دنبال رفت و شدیم جدا هم از خودم خواستبه هم

 .نکردم کشاورزی دیگه کردم عوض شغلمو. کنه آرومم تونستمی جنگل دل به

 :گفت و فرستاد بیرون گونه آه رو نفسش بعد

 هن بینیمی من سن به رسیمی آخرش نیست، خوبی چیز تنهایی بدونی که کردم تعریف برات اینارو -

 همسرم از جدایی جای به روزا همون اگه من. موندی تنها تنهای رو عمرت تموم و ایبچه نه و هست زنی

 که اولی روز از رو این هستی، قوی مرد تو رایمون. نبودم تنها جوری این االن بودم درمون دوا فکر

 هم وقتی. کردمی تو دیدن ترمشتاق هرلحظه منو و کردمی تعریف ازت خیلی محمد. فهمیدم دیدمت

 انباری توی رو اینا من داخل برو تو کلبه، رسیدیم دیگه خب. بوده درست محمد حرفای فهمیدم دیدمت

 .میام و کنممی جاجابه

 :شنیدم رو تارخ آقا صدای دوباره که کردم کج کلبه سمت رو مسیرم

 .رایمون -

 :گفتم و بودم شنیده رو صدا که سمتی برگشتم

 .بله -

 .بمونی تنها که داره رو اینا از بیشتر ارزش زندگیت کن؛ فکر حرفام به -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شجاع زهرا | نابینا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 266 

 شد اعثب سوختگی بوی گذاشتم خونه توی پا وقتی. رفتم باال هاپله از باشه گفتن با و دادم تکون رو سرم

 بعد. مکرد بازش و رفتم پنجره سمت. بود شده دود پُر خونه توی انگار! بود خبر چه اینجا. بیفتم سرفه به

 :باشه اومده سرش بالیی نکنه شدم نگران و بود خونه تنها اون آخه سارا؛ زدن صدا به کردم شروع هم

 .ساراخانم... خانم سارا -

 :خورد گوشم به شومینه سمت از شزده وحشت صدای

 .گرفته آتیش خونه شده؟ چی وای -

 *** 

 سارا

 .کنم بازشون هم از تونستمنمی کردممی هرکاری. بود چسبونده بهم چسب با یکی هاموپلک انگاری

 ردهک سنگین رو مسینه یقفسه که اومدمی تلخی سوختگی بوی و خوردمی گوشم به نامفهومی صداهای

 راچ کجاست؟ اینجا کجام؟ من. دیدمنمی غلیظ دود جز چیزی اما کنم؛ باز رو هامپلک تونستم زور به. بود

 :آوردم زبون به بلند رو فکرم...انگاری... انگاری نیست مه نه، شده؟ مه جا همه

 .گرفته آتیش خونه شده؟ چی وای -

 که دیدم رو رایمون قامت دود اون توی. بود برده خوابم هم من و ستکلبه جا این. کجام افتاد یادم تازه

 :زدم صداش و شدم بلند مبل روی از. زدمی صدا رو من و بود ایستاده پنجره کنار

 خبره؟ چه جا این سعادت، آقای -
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 :شنیدم رو صداش

 گذاشتید؟ گاز روی چیزی شما -

 که بگم اینم. آشپزخونه توی دویدم سر با بدم رو رایمون جواب اینکه بدون. غذام شدم، بیچاره وای

 رزی اول بود؛ تربیش آشپزخونه توی دود شدت. زمین بخورم بود نزدیک چندباری غلیظ دود اون خاطربه

 شده سیاه سیاه هم قابلمه رفت، زدم گند. کردم باز رو آشپزخونه یپنجره هم بعد کردم، خاموش رو گاز

 و سوخت شدمی بلند ازش که بخاری از هم و قابلمه در داغی از هم دستم که بردارم رو درش اومدم. بود

 :پرسید و آشپزخونه داخل اومد رایمون هم لحظه همون. زمین روی افتاد بدی صدای با قابلمه در

 خواید؟نمی کمک -

 :گفتم دادم؛می تکون تکون هوا توی بود سوخته که رو دستم که طورهمون

 .کنممی حلش خودم نیس، چیزی ممنون نه، -

 مطمئنید؟ -

 :دادم جواب گرفتممی رو قابلمه لباسم یگوشه با که حالی در

 .بله -

. شد برابر چند انگار دودش. کردم باز آخر تا رو آب شیر و ظرفشویی سینک توی انداختمش بعد و

 بود سوخته که رو دستم. برنج تا بودن زغال شبیه بیشتر بلکه نبودن، برنج شبیه دیگه قابلمه محتویات

 یرش و ایستاد کنارم اومد رایمون لحظه اون توی. کرد کمتر رو دستم سوزش آب خنکی شیر، زیر گرفتم

 :گفت و بست رو آب
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 دارید؟ زمینیسیب کنه؛می بدتر دستتو آب -

 شتمگ زمینیسیب دنبال و هاوسایل سبد سمت برگشتم. هپروت توی نرم تا بهش نکنم نگاه کردم سعی

 :پرسیدم و برداشتم یکی. شدمی پیدا توش تایی چند

 کافیه؟ یدونه -

 رو زمینیسیب و شدم نزدیکش. آورد جلو زمینیسیب گرفتن برای رو دستش و داد تکون رو سرش

 :گفت و کرد ورقه ورقه و گرفت رو پوستش بعدم و شست رو زمینیسیب اول. دستش کف گذاشتم

 . خواممی استریل گاز -

 داخلش از بود؛ شده نصب دیوار روی پنجره کنار اولیه هایکمک یجعبه آشپزخونه، توی چرخوندم چشم

 :رایمون سمت برگشتم و آوردم بیرون استریل گاز بسته یک

 .بفرمایید -

 :گفت و زمین به کرد اشاره

 .بشینید -

 تموم. بگیرم رو دستم لرزش جلوی تونستمنمی. ببرم جلو دستمررو خواست ازم نشستیم، دو هر

 رو یکی یکی رو زمینیسیب هایورق. نبود موفق زیاد اما نخوره؛ دستم به دستش که بود این به حواسش

 مدست به کردن فکر جای به من لحظه اون و پیچید دستم دور آروم آروم رو استریل گاز بعدم چید، دستم

 برام لحظه اون توی زمان خواستمی دلم. بودم شده خیره رایمون به و بود شده چشم وجودم تمام
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 این از تررحمبی زمان که افسوس ولی بشینم؛ نزدیک فاصله همون توی رایمون کنار و بشه متوقف

 .بسوزه عاشق یک قلب حال به دلش که حرفاست

 .نزن آب به دستتو فردا تا حداقل -

 :گفتم لبخندی زدن با همراه و اومدم خودم به

 .ممنونم باشه؛ -

 :گفتن با و شد بلند نبود، مشخص خاصی چیز هیچ صورتش توی

 .نکردم کاری کنممی خواهش -

 ببینه، رو من تونستمی کاش ای. گذاشت تنها حسرت از دنیایی با رو من و رفت بیرون آشپزخونه از

 .نشه من عاشق رایمون وقت هیچ شاید نداشت، رو طاقتش قلبم... من مثل من، مثل اونم موقع اون شاید

 و اومد در شدن باز صدای. بگیرم رو ریزشش جلوی نتونستم و نشست هامچشم به اشک لبخندم جای

 اب و رسوند بهم رو خودش سریع و افتاد من به نگاهش همه از اول. کلبه داخل اومد تارخ عمو بندش پشت

 :پرسید و زد زانو رومروبه نگرانی

 شده؟ چی دستت سارا -

 :دادم جواب و کردم پاک رو هاماشک رد و صورتم روی کشیدم رو سالمم دست

 .فقط... فقط... نیس چیزی -
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 کشید آغوشش توی رو من سریع تارخ عمو. شدن جاری دوباره هاماشک و شد حرفم یادامه مانع بغضم

 :گفتم بریده بریده مگریه میون. دادمی رو نکردم حسش وقت هیچ که پدری بوی آغوشش عجیب و

 .سوزندم رو برنج...کنم درست غذا...نیستم بلد من -

 :کرد زمزمه گوشم زیر آمد، پایین وارنوازش شالم روی از عمو دست

 .گیریمی یاد عمو ییدونه یکی نداره عیبی -

 پایین بودم کرده که خرابکاری از رو سرم شرمنده و آمدم بیرون عمو آغوش از شدم ترآروم وقتی

 :آورد باال رو سرم و نشست مچونه زیر عمو دست. انداختم

 من تا کن استراحت یکم برو شو بلند حاالم. سوخت که سرت فدای بکنه؛ گریه گلم دخترِ نبینم دیگه -

 .کنم آماده رو نهار

 حتماً ندیدم، رو رایمون اومدم بیرون که آشپزخونه از. شدم بلند و زدم تارخ عمو مهربونی به لبخندی

 داخل لحظه اون به برگشتم و کشیدم دراز تخت روی و شدم خواب اتاق وارد. جیسون سراغ بود رفته

 ودب آمده که سرعتی به اما نشست؛ لبم روی بهم توجهش از لبخندی اختیاربی... رایمون کنار آشپزخونه،

 باشه؟ عاشق من مثل هم اون داشت امکان مگر. شد محو

 تا گذاشتمی سرم به سر هی هم عمو بخورم؛ رو غذام یا بکشم خجالت دونستمنمی نهار خوردن موقع

 همین از دریغ ولی دخترم؛ مثالً سرم خیرِ بودم شاکی حسابی خودم دست از. رو امروز قضیه کنم فراموش

 رمب خونه برگشتم وقتی فرصت اولین توی باید. شدم آبروریزی باعث واقعاً امروز که کوچیک کارِ یک

 نهار ردنخو بعدِ. بیفتم گیر هاییموقعیت همچین توی دیگه نباید بگیرم، یاد آشپزی مامان کنار وایستم
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 حریف که دیدم هم من. نداد اجازه و شد مانعم دستم خاطرِبه عمو اما بشورم؛ تا کردم جمع رو هاظرف

 و بود گرفته رو جاهمه قشنگی آفتاب. بندازم نگاهی یه رو اطراف تا اومدم بیرون کلبه از نمیشم عمو

 روی بود، غذاش خوردن مشغول که جیسون کنارِ و رفتم. زدنمی برق خورشید نور زیر درختا هایبرگ

 جااین چقدر. گذاشتم اگمچونه زیر رو دستم و نشستم بود صندلی مثل که درختی یشده بریده یتنه

 از کم داره جنگل که آرامشی بینممی حاال ولی دریاش؛ فقط شمال کردممی فکر همیشه داشت، آرامش

 و درخت به دارکوب نوک کوبیدن صدای اومدمی که صدایی تنها. باشه بیشتر هم شاید و نداره دریا

 خالی خالی رو ذهنم خواستمی دلم بستم، رو هامچشم. بود باشه جغد اومد نظرمبه که حیوونی صدای

 هاتازگی که دخترش دوست از عذاب؛ یملکه شده که رامین از. هست توش که منفی چیز هر از کنم

 یمسخره گیرهای از حتی آورده؛ گیر کجا از رو من یشماره دختره نیست معلوم شده، اضافه بهش

 کنم فکر بزنه زنگ بهم شد قرار روز اون شده، تنگ براش خیلی دلم راستی مامانم، گفتم وای. مامانم

 و آوردم بیرون رو موبایلم جیبم از و کردم باز رو هامچشم. بگیرم باهاش تماس یه کرده، فراموش

 :پیچید گوشی تو رامبد صدای بوق تا سه خوردن از بعد. گرفتم رو خونه یشماره

 .سوسکه خاله سالم -

 مسلط خودم به کردم سعی. دونمنمی بشه سوسکه خاله این خیالبی خوادمی کی رامبد، این دست از

 :گفتم سرش کشیدن جیغ جای به و باشم

 .مبارک عیدت خوبی؟ داداش سالم -

 ما؟ بدون گذرهمی خوش خوبی؟ مبارک، شمام عید خانما خانم مرسی -

 :دادم جواب و زدم لبخندی
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 .بگذره خوش بهم رامبدم داداش بدون میشه مگه خوبم، -

 .کنهمی خر منو داره جوریچه ببین زبون، چرب آخ -

 .زنیمی حرفیه چه این رامبد اِ -

 :شد بلند شخنده قهقهه صدای

 .جونم سوسکه خاله کردم شوخی -

 :گفتم و کشیدم صدایی پر پف

 .میام در خجالتت از حسابی رامبد نبینمت مگه -

 .رسهنمی بهم زورت جون خاله جوری؟چه -

 :گفتم و زدم خبیثی لبخند

 .کنی کیف که برسه همچین کمکی نیروی با ولی Yرسهنمی تنهایی -

 ایه؟صیغه چه دیگه کمکی نیروی -

 .بخونید شید مجبور شاید رسیدن حسابتو برای ولی دونم؛نمی اون مورد در که صیغه -

 خورده؟ جایی سرت خوبه؟ حالت سارا -

 :گفتم و خندیدم شده، گیج حسابی و نیاورده در سر هامحرف از بود معلوم

 . برسیم تو حال به قراره. خوبه خوبِ حالم من -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شجاع زهرا | نابینا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 273 

 برسی؟ کی با برسیم؟ -

 .حاال -

 :شد شنیده خط طرف اون از مامانم صدای

 کیه؟ جان رامبد -

 .خانم مهری ساراست -

 :گفت آرومی صدای با و داد قرار مخاطب رو من رامبد هم بعد

 .سوسکه خاله رفتی در نکن فکر -

 :گفتم و خندیدم

 .داداش آق خماری تو بمون -

 هک اینطوری. کردم تعریف اینجا از کلی و زدم حرف مامانم با ساعت نیم گفت میشه تقریباً رامبد از بعد

 سال هر و نداشتم دوست اصالً من که ساله هر هایبازی مهمون جز نبود، اونجا خاصی خبر گفتمی مامان

 هایمهمونی اون از دوتا یکی شدممی مجبور باالخره اما رفتم؛نمی رو هاشبعضی بود شده ایبهانه هر به

 هب کنایه و نیش کلی و برم اومد،نمی خوشم ازشون اصالً که داوود عمو اقوام به شدمی ختم که رو مسخره

 انگار نه انگار که کردمی برخورد خونسرد اینقدر مامان مزخرفم شانس از. کنم تحمل رو مامانم و خودم

 شهمه. بدم بهشون شکندندون جواب دادنمی اجازه من به هم اصالً ماست، با هاشونصحبت طرف اونا

 واال. کنممی جوریاون سارا کنم،می جوریاین سارا کشمت،می بدی جواب اگه سارا گفتمی گوشم زیر

 هزد گند شکل بدین سال هر من عید کل که بود جوریاین. اونا نه بود من برای مامان تهدیدات تموم کالً
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 شکلی هر به سال هر اصالً عمو، پیش بیام کنم راضی رو مامان تونستم امسال شکر رو خدا. توش شدمی

 .کنم تحمل رو نمیاد خوشم ازشون که هاییآدم ندارم دوست نیست، که زور. زنممی جیم شده

 فکر و بودم کرده قطع رو تماس شدمی ربعی یک. آورد خودم به رو من اسب یشیهه شبیه صدایی

 منداشت هم جرات. بود اونجا از بگم بخوام که نبود اطراف این ایدیگه یکلبه شدم، بلند جام از. کردممی

 کنه؟ پیدا رو من خواستمی کی اونوقت بشم، گور و گم و بیرون برم ترسیدممی. برم بیرون حصار از

 سرم پشت از صدا کردم، دقت بار این. شد بلند اسب یشیهه صدای دوباره که بود اطراف میخ هامچشم

 رو در کردن باز کامل جرئت. کشیدم کنار رو در یزبانه و انباری بزرگ در سمت رفتم آروم آروم. بود

 :پروند جا از منو عمو صدای که بکنم نگاهی نیم در الی از اومدم نداشتم؛

 .ستبسته نترس -

 :گفتم غیظ با بود قلبم روی دستم که درحالی و عقب برگشتم

 .ترکید مزهره عمو -

 :گفت و کشید رو لپم اومد، جلوتر

 .بیرون بیارمش تا وایسا کنار برو حاال. عمو خوشگل ببخشید -

 :پرسیدم و زدم لبخندی رفتم، کنار

 اینجاست؟ از اسب صدای -

 :داد جواب کردمی باز رو انباری بزرگ در که حالی در و داد تکون رو سرش عمو
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 کجاست؟ از کردی فکر پس بله؛ -

 رو افسارش و رفت داخل عمو. موند باز دهنم هاشیال زیبایی از که دیدم رو سفیدی اسب شد باز که در

 ازهت اومد که بیرون. بیرون آوردش صورتش روی کشیدن دست با و کرد باز بود بسته بهش که ستونی از

 سوارش تا رفتمی ویلی قیلی دلم اما کردم؛ وحشت لحظه یک بزرگش هیبت از بلنده، چقدر فهمیدم

 .بگیرم یاد سوارکاری که بود آرزوهام از یکی و بودم نشده اسب سوار وقت هیچ. بشم

 بشی؟ سوار داری دوست -

 جواب و زدم استرسی پُر لبخند. کنم امتحانش که داشتم هیجان هم ترسیدممی هم عمو، سمت برگشتم

 :دادم

 .ترسممی خرده یه ولی دارم؛ دوست -

 :گفت و پوشوند مهربونی و گرم لبخند رو عمو صورت

 .اینجام من دخترم نترس -

 .شدم ترنزدیک و گرفتم رو دستش عمو به اعتماد با. کرد دراز سمتم به رو دستش هم بعد

 .بشه ترکم ترست کن نوازشش یکم اول -

. شدمی نزدیکمون آروم آروم داشت رایمون. برگشتم عقب به و خوردم اییکه رایمون صدای شنیدن از

 :گفت عمو بگم چیزی بخوام من اینکه از قبل

 رایمون؟ بلدی سوارکاری -
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 :داد جواب و اسب صورت روی کشید آورد، جلو رو دستش بود؛ رسیده کنارمون حاال

 .شناسیدمی که آقاجونو. حدودی تا -

 .کن امتحانش بیا محمد، به اهللبارک: عمو

 .بهش کرد خیره اختیاربی هم باز رو من که رایمون هایلب روی نشست لبخندی

 .خانم سارا اول مقدمن؛ خانما: رایمون

... روزش اون غریدن به نه االنش یخنده به نه مهتابش، آفتاب اخالق این با کُشت رو من رایمون این یعنی

 .پسر این کارای دست از میده اِرور داره دیگه من قلب یعنی

 بشی؟ سوار خواینمی جان سارا -

 کرف بدون و اختیاربی. فهمهمی رو هامنگاه سنگینی کردم فراموش وقته خیلی. گرفتم رایمون از رو نگاهم

 ردمک رو کار این سختی به بود بارم اولین چون البته شدم؛ اسب سوار تارخ عمو کمک با. زنممی زل بهش

 یخوب حس نشستم که زینش روی. بشم بزرگ اسب این سوار تونستممی عمراً کردنمی کمکم عمو اگه و

 قدم کرد شروع آروم آروم اسب. کشید و گرفت رو اسب افسار عمو. زدمی تند تند قلبم داد؛ دست بهم

 خودم، واسه کردممی کیف کلی. شدمی بازتر نیشم و ریختمی هری قلبم قدمش هر با من و برداشتن

 .بودن ارتفاعی کم باالخره. پایین بیفتم مبادا که بودم گرفته زین باالی از. بود خوبی خیلی یتجربه

 چطوره؟ -

 :گفتم و زدم صورتم پهنای به لبخندی
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 .کنممی سواری اسب و مونممی اینجا رو تعطیالت کل من. جون عمو عالیه -

 عمو از و گرفت درد پاهام دیگه زدیم دور کمی رو کلبه اطراف اینکه از بعد. نگفت چیزی و خندید عمو

 ودمب منتظر. کرد قبول هم اون و داد سواری پیشنهاد رایمون به عمو شدم که پیاده. بکنه مپیاده خواستم

 برام پاش اتل وجود با اسب، روی پرید خودش زدنی بهم چشم در رایمون اما کنه؛ کمکش و بره عمو تا

 هک بس از شده، عادی وقته خیلی من برای بودنش نابینا که بگم باید هم این البته. داشت تعجب جای

 اسب از جلوتر جیسون. بهش کردم عادت من دیگه که داده انجام آورتعجب و بینیپیش غیرقابل کارای

 کنار عمو و من و زدنمی دور کلبه نزدیک. جیسونه شرایطی هر توی رایمون راهنمای انگار. افتاد راه

 که دونستمی چیزهایی شخانواده و رایمون مورد در عموتارخ حتماً. بودیم ایستاده تماشا به حصارها

 :پرسیدم و بگیرم رو کنجکاویم جلوی نتونستم. بیارم در سر ازشون خواستمی دلم

 شناسید؟می کجا از رو سعادت آقای شما عموجون -

 :داد رو جوابم بود؛ رایمون روی هنوز عمو آمیزتحسین نگاه

 .منه دوستان بهترین و ترینقدیمی از یکی رایمون پدربزرگ محمد -

 : پرسیدم و دراومد دهنم از اختیاربی که رسید ذهنم به سوالی

 داره؟ خانواده -

 رفمح بند پشت باشم نکرده بازی تابلو که کنم رجوع و رفع رو حرفم اینکه برای. سمتم برگشت عمو

 :گفتم

 .نداره رو کسی شاید گفتم مونهمی اینجا رو تعطیالت تموم اینه منظورم -
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 :چسبوند خودش به رو من و مشونه دور انداخت دست عمو

 .کنهمی زندگی محمد با ولی داره؛ خانواده -

 چرا؟ -

 دستش اسب افسار و بود شده پیاده اسب از که حالی در رایمون بده رو جوابم بخواد عمو اینکه از قبل

 بودم شده متوجه نیمه نصفه که چیزایی و بودم پرسیده که سوالی خماری تو من و شد نزدیکمون بود

 .موندم

 *** 

 مچش نتونستم صبح هاینزدیک تا که وقتی نداشت، تعجب جای. شدم بیدار خواب از همه از دیرتر صبح

 راحتم مریخته بهم افکار. بخوابم اینقدر بایدم بود، بیرون به پنجره از نگاهم و بگذارم هم روی

 حس این. بشم طرفهیک عشق این پیشروی از مانع و بسازم سدی دلم جلوی تونستمنمی. گذاشتنمی

 و کردمی نفوذ پودم و تار تموم توی داشت خودش برای بودم، گذاشته عشق خودم پیش رو اسمش که

 خودم گاهی. نداشتم سراغ ازش جلوگیری برای واکسنی. گرفتمی سرعت به رو بدنم تموم ویروس مثل

 ودب زده جوانه دلم توی که حسی شیرینی خاطربه هم گاهی کنم،می لعنت یهویی مسافرت این خاطربه رو

 صبح امروز و نخوابم دیشب شد باعث خیاالت و فکر این تموم. بیام داد اجازه مامان که شدممی خوشحال

 رایمون تنها نبود، کلبه توی تارخ عمو از خبری اومدم بیرون که اتاق از. بشم بیدار خواب از ،ظهر نه که

 رفتم. دنبو عمو ماشین کردم، نگاه رو بیرون پنجره از. بود پاش روی کتابی و بود نشسته شومینه رویروبه

. ادد رو سالمم جواب و بودم ایستاده که سمتی برگردوند و کرد بلند رو سرش. کردم سالم و رایمون سمت

 :پرسیدم
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 کجاست؟ تارخ عمو ندارید خبر شما سعادت آقای -

 .بیمارستان ببرشون رفتن هستن احوال مریض مراد آقا اینکه مثل منزل، برگشتن چرا، -

 مبرگشت و رایمون از کردم تشکری. نباشه جدی چیز امیدوارم بگیرم، تماس عمو با باید شدم، نگران دل

 وعم گرم صدای شد برقرار که تماس بده؛ جواب تا موندم منتظر و گرفتم رو تارخ عمو یشماره و اتاقم به

 :شنیدم رو

 خوشگلم؟ دختر جانم -

 :پرسیدم نگرانی با

 شده؟ چش مراد آقا کجایید؟ شما عموجون، سالم -

 :کرد آروم هم رو من که گرم و بود آروم عمو لحن

 .بیمارستان آوردمش دیده ضرب کمرش پایین افتاده نردبون روی از عزیزم، نباش نگران سالم، علیک -

 کجاست؟ راحله طفلکی، آخی -

 .بگیرن عکس کمرش از تا رفته همراهش -

 برگردیم؟ ما الزمه اگه عمو -

 .پیشتون گردمبرمی شب تا من! اطراف اون میشه پیدا ماشین مگه! بیایید کجا شما دخترگلم نه -

 .منتظریم پس. باشه -
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 .بمونه نذاری گرسنه باش، داشته رو من مهمون هوای -

 :گفتم دلم تو و خندیدم

 .بودم خواب االن تا که عموجونم کاری کجای -

 :دادم جواب جاش به اما

 .هست حواسم چشم بله -

 نداری؟ کاری. بیام من تا باش خودت مراقب آفرین، -

 .برسون سالم عموجون نه -

 .خدانگهدار باشی سالمت -

 .خدانگهدار -

 .شد راحت راحله و مراد آقا بابت از خیالم کمی عمو با زدن حرف از بعد

 مونرای صدای که کردممی فکر و کمرم به بودم زده رو دستم کنم؟ چیکار رو نهار حاال. آشپزخونه به رفتم

 .برگردوند عقب به رو من سرم پشت از

 .کنممی درست من رو امروز نهار بدید اجازه اگه -

 با! شرایط این با هم اون بلده؟ هم آشپزی مگه! بود کی دیگه این. بهش زدم زل و کردم گرد رو هامچشم

 :گفتم تعارف
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 .کنممی آماده چیزی یه خودم بندازید، زحمت به رو خودتون خوادنمی. ممنون خیلی -

 :گفت و لبش کنج نشست لبخند. منداشته یعمه جون آره

 .نیست زحمتی -

 نزدیک بهم همه این یهو چرا این. ایستاد قدمیم یک توی دقیقا و کرد طی رو داشت باهام که ایفاصله

 که صدایی با و دادم قورت سختی به رو دهنم آب. شد هاشچشم میخ هامچشم و حبس نفسم شد؟

 :پرسیدم بود هویدا بخوبی توش لرزش

 شده؟ چیزی -

 :گفتن با و شد ترپُررنگ لبخندش

 .بشورم دستامو خواممی نه -

 بدجوری دستم که سرم تو زدم محکم یدونه. هاشدست شستن به کرد شروع و سینک سمت برگشت

 تلعنت خدا سارا. بشوره رو دستش خوادمی نگو بودم، ایستاده سینک کنارِ خب خدا،به خنگم. گرفت درد

 هک سوتی از اینکه برای و گرفتم فاصله ازش. نذاشتی خودت واسه آبرو. شدی جنبهبی قدراین که کنه

 :گفتم بگذرم بودم داده

 .بیارم براتون دارید احتیاج چیزایی چه بگید -

 :داد جواب بود هاشدست کردن خشک مشغول که حالی در

 .سیر حبه یک و پیاز دونهیه متوسط، زمینیسیب تا دو کرده، چرخ گوشت بسته یک -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شجاع زهرا | نابینا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 282 

 هگفت که چیزهایی و انداختم باال ایشونه نیاوردم، در سر چیزی وقتی کنه؟ چیکار خوادمی رو اینا جان؟

 اب. شدم خیره حرکاتش به و ایستادم ایگوشه هم خودم. کابینت روی گذاشتم و کردم آماده براش رو بود

. شد گرفتنشون پوست مشغول هم بعد هازمینیسیب و پیاز شستن به کرد شروع اول خاصی آرامش

 قلبم لحظه هر. کنهمی رو کار این معمولی آدم یک انگار که کردمی کار چاقو با جوری که برام بود عجیب

 کار .کردمی کار ظریف خیلی من تصور برعکس اما ببُره؛ رو دستش که االنه گفتممی خودم با و ریختمی

 :گفت و سمتم برگشت شد تموم که هازمینیسیب کندن پوست

 کنید؟می لطف رو رنده -

 کنم فکر. شد هازمینیسیب کردن رنده مشغول هم اون. دادم بهش رو رنده و برداشتم دیوار از موتکیه

 رمذانمی رو پام آشپزخونه توی که اینقدر ماشاهلل. کنهمی درست کتلت داره باشم زده حدس درست اگه

. رمس خیرِ هستم کدبانو دختر یک بارز ینمونه من یعنی. کنهمی درست داره چی که نشدم متوجه االن تا

 .نداشتم خالصی کردناش غرغر و هاشنیشگون دست از وگرنه نیست اینجا مامان شکر رو خدا

 دادم بهش که ایماهیتابه تو و کرد آماده رو کتلت مواد زدنی بهم چشم عرض در بودم، زده حدس درست

 ...آمبوالنس یا بود خونه در پشت نشانی آتش یا باید االن بودم من اگه حاال. شد کردنشون سرخ مشغول

 .شما با شیرازی ساالد زحمت خانم سارا -

 به کردم شروع بود، زده خشکم جام سرِ که جور همون من؟ باشم بلد کجا از شیرازی ساالد وای ای

 شاز و بزنم جیم نفهمیده تا بذار. مهتا دامن به دست بشم دوباره باید کنن؛ مالجم تو خاک. لبم جویدن

 :گفتم. بپرسم

 .کنممی حاضر االن باشه -
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 خودم متوجه رو رایمون و نیاد در ازم صدایی تا رفتممی راه پام هایپنجه روی که حالی در آروم آروم

 :کرد خشکم راه وسط صداش که بیرون بیام آشپزخونه از خواستممی. بکنم

 .خانم سارا طرفه اون یخچال -

 و باختممی رو خودم نباید! آخه درآوردی چشم کجا از سرت پشت نداری چشم سرت جلوی که تو پسر

 :گفتم خنده تا بود گریه شبیه بیشتر که ایخنده با و ایستادم صاف کردممی تابلو

 .چاقوم دنبال -

 . سمتم گرفت بود دستش توی که چاقویی و برگشت

 .میشه آماده داره کم کم غذا چون ترسریع خورده یه فقط چاقو، اینم بفرمایید -

 دست از رو چاقو باراسف حالی با. کن سالخی رو خودت بیرون برو و بگیر رو چاقو این االن همین سارا

 حاال. یخچال داخل محتویات به زدم زل و کردم باز رو یخچال در. یخچال سمت برگشتم و گرفتم رایمون

 توش چیا دونینمی کردی کوفت شیرازی ساالد عمرت توی همه این سارا، بخوری درد خوب بردارم؟ چی

 .جان احمق آخه بنداز کار به رو فکرت داره؟

 از رو پیازا ندارم دوست چون دفعه هر که داره پیاز اومد یادم آهان گوجه، و خیار خب. کردم فکر کمی

 یه مکن فکر برداشتم گوجه و خیار چندتایی. لبم روی نشست پیروزمندانه لبخندی. کنممی جدا ساالدم

 هب بدم نشون خودی بذار ولی بهتره؛ من برای خیلی باشه نداشته اصالً هرچند باشه، کافی پیاز دونه

 .گرفتم الکی که هستم کاذبی نفس به اعتماد هالک. بلده خودش فقط نکنه فکر ساالدم، با رایمون
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 ازب خواب از قبل دیشب رو باندش بود، بهتر دستم اوضاع. شستم اول رو برداشتم یخچال از که چیزهایی

. هباش داشته ضرر دستم برای آب که نبود زیاد اونقدری دستم سوختگی شدت خوشبختانه. بودم کرده

. کردم احساس کنارم رو رایمون حضور که کردن خرد و کندن پوست به کردم شروع خانم خیلی هم بعد

 کاسه توی از رو بودم کرده خرد که ایگوجه از ایتکه و برد رو دستش کشیدم، کنار کمی رو خودم

 :آورد باال و برداشت

 .درشته خیلی جوریاین ریزتر خرده یه -

 نیارم کم اینکه برای آخه؟ کنهمی فرق ساالد با ساالد مگه بود؟ چش آخه گوجه، روی موند نگاهم

 :گفتم و خندیدم

 .رفت در دستم از دونه یه اون سعادت آقای بلدم -

 لبخند فقط. گرفته رو خودش جلوی ولی بخنده؛ خوادمی کردم حس برگردوند؛ صورتم سمت رو سرش

 آویزحلق رو خودم تهران برسم من یعنی. گاز سمت برگشت و گفت ایباشه. بود لبش روی رنگیکم

 ؟شدمی چی دیگه دیدمی اگه بینه،نمی و نابیناست حاال خوبه. رایمون پیش امروز رفت آبروم کنم،می

 چیده میز باالخره زجرآور لحظات گذشت از بعد و کردم درست ریز ریز بود گفته که جوریاون رو ساالد

 ندیده خودم هایچشم با اگه که بود کرده درست رو هاکتلت اندازه یک قدراین. نشستیم دوتایی و شد

 گوجه همراه سلیقه با و خوشگل خیلی باشه؛ اون کار کردممی باور عمراً کرده درست رایمون که بودم

 اما رو؛ من بود انداخته مامانم غذاهای یادِ. بزنه بهشون دست اومدنمی دلش آدم که دیس داخل بود چیده

 غذاهای از برابر چندین رایمون غذای فهموند بهم محشرش یمزه گذاشتم دهنم به کتلت از ایتکه وقتی

 !مامانم نه آشپزی کالس برم رایمون پیش باید شد عوض نظرم. ترهخوشمزه مامانم
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 و بره خواستم رایمون از و شدم هاظرف کردن جمع مشغول شد، صرف سکوت توی که نهار خوردن از بعد

 من زا مهمونت کنم پذیرایی مهمونت از من اینکه جایبه امروز که ببینی کجایی عمو. کنه استراحت کمی

 من البته. برده خوابش شومینه نزدیک کاناپه روی رایمون دیدم شستم که رو نهار هایظرف. کرد پذیرایی

 دنش قلمبه جلوی نتونستم. بستن هاشچشم دونممی فقط! بیدار وقت چه و خوابه وقت چه فهممنمی که

 مامیدوار البته نشه؛ بیدار خواب از که جوری روش، کشیدم و برداشتم اتاق از ایمالفه بگیرم، رو محبتم

 .باشه خواب

 هگرفت رو خورشید نور جلوی سیاه ابرهای و بود گرفته کمی هوا. اومدم بیرون کلبه از و پوشیدم ژاکتی

 خودش واسه ایگوشه جیسون اومدم، پایین ایوان هایپله از. دارم دوست هاشبارون با رو شمال. بودن

 که اسبی یشیهه صدای. زنهمی چرت یه نهار خوردن بعد صاحبش مثل هم اون بود معلوم بود، داده لم

 تهبس رو اسب که جایی رویروبه داخل رفتم. کنم باز رو درش و انبار سمت برم شد باعث بود انباری توی

 :باهاش زدن حرف به کردم شروع و پیشونیش روی کشیدم رو دستم و ایستادم بودن

 .بودم کرده انتخاب اسم برات بار صد االن تا بودی من اسب اگه نداری؟ اسم چرا تو خوشگل اسب -

 .بخوره تا دهنش جلوی گرفتم احتیاط با و برداشتم ایدسته بود زمین روی ایگوشه که هایییونجه از

 و گرفت کردممی رو فکرش که چیزی از ترراحت اما بگیره؛ گاز رو دستم نکنه که ترسیدممی خیلی

 سواری دلم یهو. شدن سوار برای بود آماده دیروز مثل درست موند، افسارش و زینش روی نگاهم. خورد

 مادرزادی کالً. بودم بلد و بود ریخته ترسم هم من و بود داده یادم تارخ عمو دیروز باالخره خواست،

 .خودم واسه بودم سوارکار
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 خواستم شدم پشیمون و ترسیدم کمی یه اول آوردم، بیرونش انباری از آروم آروم و کردم باز رو افسارش

 خطرات به نذاشت و کرد غلبه بهم داشتم دیروز که هیجانی به کردن فکر اما انباری؛ داخل برگردونمش

 ریفک که اطراف چرخوندم چشم. بشم سوار و برم باال ازش تا کردممی پیدا جایی یه باید حاال. کنم فکر

 بعد و آویزونه پا جای برای اسب از که بندی روی گذاشت رو پاش رایمون دیدم دیروز. رسید ذهنم به

 فکرش که چیزی از اما باال؛ آوردم رو پام زحمت کلی با. تونممی حتماً هم من خب. شد اسب سوار و پرید

 بلند قد جونم خدا آی. خودش واسه کرده رد رو ۰8۱ که منم قد ماشااهلل. بود بلندتر و باالتر کردممی رو

 .نعمتیه هم

 کلی از بعد. کنم پیدا چیزی ایچهارپایه تا انباری داخل برگشتم و ایوان هاینرده به بستم رو اسب افسار

 ردنک باز با و اسب پیش برگشتم. کردم پیدا رو خواستممی که چیزی باالخره شلوغی اون توی گشتن

 مانداخت رو پام. رسیدمی بند اون به پام دیگه حاال. باالش رفتم و کنارش گذاشتم رو چهارپایه افسارش

 وقتی. شدم سوارش و باال کشیدم رو خودم بود شده که کندی جون هر به. گرفتم زینش از و توش

 حاال خب. کنممی افتخار باالم هوش و خودم به واقعاً. زدم ایپیروزمندانه لبخند زین روی نشستم

 رو رامین. افتادم ریختبی رامین این یاد باز اَه... رامین بار یه یادمه اوم! بندازم راش رو این جوریچه

 گفت؟می چی االغ به هی شد، االغ سوار دوستش، روستای بودیم رفته آره بچسب، رو موقع اون کن ولش

 که حرصم از! بندازم راش رو این جوریچه حاال اوف! نمیاد یادم چرا بابا ای کرد،می نچ نچ برو؟ هین؟

 مقلب. رفتن راه آروم آروم کرد شروع اسبه یهویی که دادم تکون رو پاهام کنم چیکار باید دونستمنمی

 . گرفتم رو جلوش اما سراغم؛ اومدمی داشت پشیمونی این باز. ریخت هری

*** 
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 برگردم جوریچه حاال! آخه؟ بود کاری چه این. بودم نکرده رفتار احمقانه همه این زندگیم توی حاال تا

 شدت از پاهام و دست چی؟ شدممی گور و گم بیشتر اگه بخورم، تکون جام از ترسیدممی حتی کلبه؟

 رو سرم شال. بود گرفته گِل رو هیکلم تموم. شده کوفته بدنم کردممی حس و کردمی درد اسب از افتادن

 چه به ببین! بود کردن رم وقت چه آخه بهت، لعنت شعور،بی اسب ای. کردم وگور گم کجا نفهمیدم هم

 منو؟ انداختی روزی و حال

 نشی؟ سوار نیستی بلد وقتی نداری شعور هم تو شعورهبی اسب بگه من به نیست یکی آخه

 ترس و ناچاری سرِ از و کردم بغض. کنم پیدا نجات فقط کنم،نمی کارها این از دیگه. کردم غلط خدایا

 یک نیست که هم عمو. بخوام کمک کسی از الاقل نبود همراهم موبایلم گوشی. کردن گریه به کردم شروع

 ییک. ندارم و نداشتم امیدی بگرده دنبالم بخواد رایمون اینکه به ایذره حتی کنه؟ پیدا رو من خوادمی

 حسابی دیگه. شد شروع هم بارون که گرفت شدت وقتی مگریه. باشه رایمون به حواسش خوادمی

 .هاحیوون خوراک شدممی یا مردممی سرما از یا اینجا حتماً. بودم تکمیل

 وای. میاد خوششون دخترا از خرسا آخه باشه؟ داشت خرس اینجام نکنه. داره خرس جنگل میگن وای

 .کنممی خواهش خدایا

 یادم هوا این توی کی کنم؟ پیدا نجات بود ممکن یعنی. لرزیدممی و شکمم توی بودم کرده جمع رو پاهام

 و بیشتر من و گرفتمی شدت داشت رفته رفته اما بود؛ کم بارون. بده نجات رو من بخواد که جنگل

 پایان. میشه عوض چیزی کاش با مگه... کاش. دیدممی هامچشم جلوی رو مرگ. ترسیدممی بیشتر

 هیچ و هاحیوون خوراک میشه مجنازه حتماً میرم،می غریب و تلخ چقدر ولی همینجاست؛ هم من زندگی
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 تونستمنمی. مرگ از وحشت و ناامیدی بود شده ذهنم تموم. کنهنمی پیدا هم مجنازه حتی کسی وقت

 .بکنم کاری بتونم بلکه کنم متمرکز رو فکرم

 اشهب گرگ اگه شد، برابر هزار وحشتم. شنیدم گرگ یا دونمنمی بود سگ یزوزه شبیه صدایی لحظهیک

 زدمی حلقم از داشت قلبم کنم؟ فرار بارون و شل و گِل وضع این با تونممی اصال کنم؟ فرار کجا چی؟

 هک شنیدم آدمیزاد صدای شبیه صدایی که کردم تیز رو هامگوش. بودم نترسیده اینقدر عمرم به. بیرون

 خدا خدا که حیوونی صدای دوباره هم بعد. شد روشن دلم توی امیدی نور. نبود واضح اصالً بارون میون

 با. غمسرا بیاد بده کردممی دعا بدتر و بد میون. بودم ریخته بهم کامالً. نباشه گرگ و باشه سگ کردممی

 :کشیدم فریاد باشم داده تشخیص درست رو آدمیزاد صدای اون اینکه امید به ناله و گریه

 .کنه کمکم یکی خدا رو تو کمک، -

 بکنم، رو تالشم آخر یلحظه تا باید. کشیدم فریاد بلند که اینقدر برداشت خش گلوم کردم حس

 :زدم فریاد دوباره بمیرم اینجا خوامنمی

 . کمک -

 لرزش به نیست؟ اینجا آدمیزادی و شنیدم اشتباه نکنه وای شنیدم؛ ترنزدیک از رو حیوون همون صدای

. دهنش توی انداختم دستی دستی رو خودم اومدم کنه لعنتم خدا. شد اضافه هم هامدندون لرزش بدنم

 ترس تنها فرار؛ قدرت نه داشتم کردن گریه قدرت نه. زانوهام روی گذاشتم رو سرم و بستم رو هامچشم

 باشه کابوس یک هااین تموم خواستمی دلم. کردمی شذره ذره و کندمی جاش از داشت رو قلبم که بود

 برخورد .بود واقعی خیلی خیلی چیز همه! نبود ولی نباشه؛ لعنتی جنگل این از خبری میشم بیدار وقتی و

 سرم. توهمه حتماً کنممی اشتباه...نه نه،...انگار انگار، کردم احساس چپم دست روی رو خیس جسم یک
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 جیغی افتاد بود روم جلو که سگی یخی هایچشم توی که هامچشم کردم؛ بلند زانوم روی از آروم رو

 .چسبیدم سرم پشت درخت یتنه به و کشیدم ناخوادآگاه

 .ماییم باش آروم سارا -

 که صورتم روی رو لرزونم دست. کرد خاموش وحشت و ترس و هیجان از بارهیک رو قلبم رایمون صدای

 روی کردن گرم برای که کالهی زیر اشقیافه. ببینمش ترواضح و بهتر تا کشیدم بود شده بارون از خیس

. مزد بود شنیده رو صدام خدا اینکه از کردن، پیدا نجات خوشحالیِ از لبخندی. بود شده بامزه بود، سرش

 امن و مطمئن آغوش یک دلم که بودم گذرونده رو سختی لحظات قدراین زد؛ زانو پام جلوی و اومد جلوتر

 و کشیدم خجالت چرا دروغ اما واقعیته؛ و نبوده رویا تمومش هااین بشه باورم اینکه برای خواست،می

 بند بند توی که سرمایی از هامدندون که حالی در و بذارم لباسش آستین روی دستمو تونستم فقط

 :بگم خوردمی بهم صدا با و لرزیدمی بود کرده رخنه وجودم

 .ببر اینجا از منو -

 آروم و آورد باال بود، دستش توی بودم کرده گم که شالی. آورد باال رو دستش و گفت آرومی یباشه

 :پرسید هم بعد. خیسم و گلی موهای روی گذاشت

 شدی؟ زخمی خوبه؟ حالت -

 .برداشته خراش دستام کف فقط خوبم، من -

 گرمشون و سردم هایدست زیر دوید برق جریان مثل هاشدست گرمای. دستش توی گرفت رو هامدست

 :کرد زمزمه بود شده زخمی که دستم روی کشید رو انگشتش. کرد
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 .شکر رو خدا -

 :پرسید هم بعد

 بشی؟ بلند جات از تونیمی -

 :گفتم بود، شده کوفته فقط و بود نشکسته جاییم شکر رو خدا انگاری. دادم تکونی رو خودم

 .آره -

 رو دستش شدم که بلند. بشم بلند زمین روی از تا کرد کمکم بود، دستش توی دستم هنوز که حالی در

 :پرسید و داشت نگهم م،شونه دور انداخت

 بری؟ راه پاهات روی تونیمی -

 :دادم جواب آروم

 .آره -

 !لجنگ و بارون بودیم؛ توش که موقعیتی از بترسم یا کنم شادی رایمون رفتارهای شوک از دونستمنمی

 آورد و کشید رو افسارش بود؟ کرده پیدا کجا از رو اون. شدم بودم شده سوارش که اسبی یمتوجه تازه

 بکنه؟ خواستمی چیکار. من جلوی

 بار یک رو خر. اسب نه خر ذاشتنمی رو اسمش باید اسب، اسم حیفه. بشم لندهور این سوار دیگه عمراً

. ردک بیشتر رو سرعتش بدتر کشیدم هوار من همه این بیشعور این ولی ایسته؛می وای هوش بگی بهش

 :گفت و کرد بلندم و نشست کمرم روی رایمون هایدست یهو که کنم مخالفت تا برگشتم
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 .شو سوار -

. لرزیدیم شدت به بدنم. اسب روی نشستم. نداشتم زدن حرف برای جونی یعنی بکنم؛ مخالفتی نتونستم

 که صدایی با و دستم توی گرفتم بود اسب زین روی که رو رایمون دست. رفتن گیج کرد شروع سرم

 :گفتم بود ناله شبیه بیشتر

 .افتممی االن میره؛ گیج سرم پایین بیار منو -

 :گفت و داد خفیفی فشار رو دستم

 .بیای پیاده تونینمی مونده، زیادی راه کلبه تا -

 :گفتم بلند باشم داشته هامحرف روی کنترلی اینکه بدون و شد اضافه مسرگیجه به هم تهوع حالت

 .میارم باال دارم خدا رو تو رایمون -

 ورتص حتی رو چیزی همچین من عمراً یعنی تصورم، برخالف اما کن؛ه مپیاده تا شدم منتظر. نگفت چیزی

 گرمایی کمرم با بدنش برخورد. نشست پشتم و شد سوار و اسب رکاب روی انداخت رو پاش. باشم کرده

 آروم گوشم زیر. باشن ریخته سرم روی جوش آب ظرفی انگار که کرد سرازیر بدنم تموم به دفعهیک رو

 :کرد زمزمه

 .ندارم ایدیگه یچاره ببخش منو -

 مهسین خواستمی قلبم. کرد کوبش به شروع شد، نبض جونم تموم. گردنم به خوردمی هاشنفس گرمای

 سیر خودم واسه آسمون توی انگار. کردم فراموش رو کشیدن نفس حتی. بیرون بزنه و بشکافه رو

 :زدمی حرف جیسون با که شنیدم صداشو. کردممی
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 .بیفت راه پسر خب -

 و گرفت رو اسب افسار. بودم بغلش توی کامل که جوری آورد، بیرون پهلوهام زیر از رو هاشدست هم بعد

 رو حسی همچین امروز به تا. رفتن راه کرد شروع هم اون و زد اسب کمر به آرومی یضربه پاهاش با

 و انزم بمونم؛ حالت اون توی همیشه برای خواستمی دلم که برام بود شیرین قدراین. بودم نکرده تجربه

 .من و شد رایمون تنها و شد فراموشم مکان

 جونم از ترس اون شد باعث ازم، ایفاصله همچین تو هم اون رایمون حضور. شدممی آروم داشتم کم کم

 گرم رو وجودم و دوید پوستم زیر آروم آروم رایمون بدن گرمای و افتاد کامالً بدنم لرزش. بره بیرون

 .کردمی

 وجود خاطربه. شده سوراخ آسمون انگاری مامان قول به. نداشت شدن تموم قصد هم لعنتی بارون این

 و بود شده تاریک حدی تا جاهمه جنگل یکشیده فلک سربه درختان و آسمون توی سیاه ابرهای

 مونجفت. نداشتم ترسی رایمون وجود با دیگه من اما بود؛ شده بکنی رو فکرش که چیزی از تروحشتناک

 تنیس بلد یا بلده رو راه و کجاییم بپرسم اینکه یحوصله که بودم شده کرخت قدراین. بودیم ساکت

 .بمونیم حالت همون توی خواستمی دلم فقط نداشتم؛

 رایمون. کردمی سرکشی داشت دوباره. کشید بیرون شیرینم افکار از رو من اسب هایکشیدن شیهه

 :پرسیدم ترس با! بکنه گُل بازیش خر دوباره نکنه. بود فایدهبی انگار اما کنه؛ آرومش داشت سعی

 کنه؟می جوریاین چرا این -

 با گوشم کنارِ من صورت نزدیک آورد رو صورتش اسب، هاییال روی کشیدمی رو دستش که درحالی

 :گفت بخشیاطمینان لحن
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 .بکنه رم ذارمنمی نترس -

 ههرلحظ و ضعیفه چقدر تو پیش قلبم دونستیمی کاش رایمون آخه؟ بود کاری چه این. شدم گرم دوباره

 :پرسیدم لرزونی صدای با. بشه منفجر هیجان از ممکنه

 کلبه؟ برسیم مونده چقدر -

 :داد رو جوابم حالت همون توی

 .کلبه رسونممی سالم و صحیح رو تو من نباش نگران -

 ایدنب. نداشت یکباره رو هیجان همه این تحمل قلبم. گرفت فاصله صورتم از هم اون. نگفتم چیزی دیگه

 .کنممی سنکوپ جا در جا همین وقت یه ندارم، رو طاقتش. نزدیکم بیاد همه این تا بزنم حرفی دیگه

 اینکه با و بگیرم رو هامپلک افتادن جلوی نتونم شد باعث رایمون بدن گرمای و اسب آروم هایتکون

 از رو رایمون آغوش شیرین لحظات این از ایذره خواستنمی دلم چون کنم؛ مقاومت کردممی سعی

 .ربود رو وجودم و شد غالب بهم خواب ولی بدم؛ دست

*** 

 شانزدهم گام

 :دادم جواب و کردم باز هم از رو هامچشم زدمی صدا رو اسمم آروم که رایمون صدای با

 .بله -

 .رسیدیم خوابالو، خانم پاشو -
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 رسیده گفتمی راست کردم؛ بررسی رو اطرافم. نشستم سیخ جام سرِ و برداشتم رایمون از رو متکیه

. کردمی غروب کم کم داشت خورشید و بود شده قطع کامال بارون. بودیم کلبه کنار شدنمی باورم. بودیم

 :گفتم و زدم خوشحالی از لبخندی

 .شکر رو خدا -

 دهپیا اسب از کمکش با. آورد باال من گرفتن برای رو دستش بعد و شد پیاده اسب از من از زودتر رایمون

 :گفتم و صورتش به شدم خیره قدمیش، یک توی درست گرفتم قرار روشروبه وقتی. شدم

 .دادی نجاتم که ممنونم -

 :گفت و لبش روی نشست قشنگی لبخند

 .نترس بانوی بود وظیفه انجام -

 :گفتم و خندیدم

 .نمیشم هم رد اسب این صدکیلومتری از دیگه شد، بارم آخرین -

 :گفت طنزآلود لحنی با و خندید

 .امیدوارم -

 یسخت به و بود شده حسبی و سِر پاهام. ببنده اصطبل داخل رو اسب تا رفت هم اون نگفتم، چیزی دیگه

 یشترب وضع و سر اون با تونستمنمی یعنی نموندم؛ منتظرش. رفتم باال ایوان هایپله از. داشتمبرمی قدم

 نارِک رفتم مستقیم و کلبه داخل انداختم رو خودم و کندم پام رواز مشده گلی هایکفش. کنم صبر این از
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. نبود امکانش داغونم هایلباس وجود با ولی آتیش؛ جلوی شم ولو همونجوری خواستمی دلم. شومینه

. کَندمی جونم از رو سرما تموم گرم آب دوش یه. زدم لبخند افتاد حموم به که چشمم اتاق، داخل رفتم

 بخاری به شدم خیره و کردم باز آخر تا رو آب دوش. حموم توی دویدم و درآوردم تند تند رو هاملباس

 دوش زیر رفتم و لبم روی نشست لبخند اختیاربی. گذشت خواب مثل امروز اتفاقات. شدمی بلند ازش که

. شد شروع که بود اتفاقات همین با من برای رایمون داشتن دوست. سپردم داغ آب دست به رو بدنم و

 رو باقیش خدا. دوتا ما گذروندیم رو ماجرایی و پُردردسر عید چه...امروز و دستم سوختن استخر، ساحل،

 .صلوات بگذرونه خیر به

 بعد و شستم رو خودم. کرد غلبه بهم خستگی هم سر آخر بودم، حموم توی رو ساعتی یک کنممی فکر

 غرق جاهمه و رفت برق یهو که بیرون بیام و ببندم رو آب شیر خواستم مشده گلی هایلباس شستن از

 بیرون؟ برم حموم از چجوری حاال کشیدم؛ جیغی ناخوادآگاه. دیدنمی رو جایی هامچشم. شد تاریکی در

 :شنیدم حموم در پشت از رو رایمون صدای. کردم معطل حموم توی همه این کردم غلطی عجب

  زنی؟می جیغ چرا شده؟ چی سارا -

 :دادم وابج بغض با. ببینم رو خوشحالی رنگ نباید دقیقه دو. بدشانسم چقدر من یعنی بود؛ گرفته مگریه

 .ببینم رو جایی تونمنمی. رفته برقا -

 :گفتم بغض و عصبانیت با و بگیرم رو زبونم جلوی نتونستم شد؛ بلند در طرفاون از شخنده صدای

 .نخند کوفت -

 :گفت و شد کمتر شخنده
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 کجاست؟ تحوله خندم،نمی باشه -

 .کردم آویزون در پشت جا همون -

 .نخوری زمین باش مراقب فقط رو، حوله بگیر کن باز رو در کردم، پیداش خب خیلی -

 طرفاون و طرفاین تاریکی توی رو دستم. کردم بازش رو در سمت رفتم آروم. دادم انجام گفت که کاری

 مه بعد. خودم به پیچیدم رو گرفتم رو حوله خورد، رایمون دست به که دستم. بگیرم رو حوله تا بردممی

 تا. دشنمی دیده نوری کوچکترین المصب. بود تاریک تاریکِ هم اتاق. بیرون اومدم و گرفتم در یگوشه از

 جایبه که زمین روی بیام مغز با بود نزدیک و کرد گیر چی به دونمنمی پام بردارم قدم از قدم اومدم

 رایمون آغوش توی رو من امروز تقدیر کالً. شد حلقه دورم هاشدست و افتادم رایمون بغل توی زمین

. ودمب حوله با من االن کرد،می فرق کامالً بودیم جنگل توی که این از قبل شرایط با االنم شرایط. نوشتن

 .افتادن شماره به هامنفس و رفت باال قلبم ضربان

 .باش مراقب -

 :پرسید و رفت عقب کنم کاری بخوام من اینکه از قبل. لرزید صداش کردم حس

 کجاست؟ هاتلباس -

 :دادم جواب لرزیدمی که صدایی با و دادم قورت رو دهنم آب

 .تخت روی -

 .من بده دستتو -
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 .تخت به رسیدم و رفتم همراهش و دستش توی دادم رو دستم و گفتم آرومی یباشه

 .نخوردی سرما تا بپوش هاتولباس زودتر بیرون، میرم من -

 :پرید دهنم از

 .نرو -

 :گفتم کنم رجوع و رفع رو حرفم اینکه برای. شنیدمنمی هاشنفس صدای جز صدایی

 .بریم باهم بپوشم لباسمو وایستا ترسممی من... من -

 .باشه -

. ردکمی که حس خب اما ببینه؛ رو من تونستنمی درسته. بود داغون وضعیتم ازش، کشیدم خجالت کلی

 کورمال. کنم پیدا نجات لحظه اون از و بیاد برقا زودتر کردممی خدا خدا و نبود خوب شرایطم اصالً

 نپوشیده چپکی امیدوارم که کردم تنم رو هاملباس بدبختی با و تخت روی کشیدم رو دستم کورمال

 .ببینم تونمنمی که حاال کنم،نمی دقت عادیش. باشم

 .شد تموم -

 :گفتم و موهام به پیچیدم رو حوله

 .بریم بله -

 تنها رسیدیم، شومینه نزدیک. افتادم راه دنبالش صدابی هم من. گرفت رو دستم مچ و آورد رو دستش

 ویر. بود افتاده نزدیکش وسایل روی ازش که نوری و بود شومینه آتیش ببینم تونستممی که چیزی
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 تمتونس تازه. شدم خیره نشست رومروبه و رفت که رایمون به و نشستم شومینه نزدیک همون ایکاناپه

 وریپلی االن اما بپوشه؛ روشن رنگ لباس که بودم ندیده امروز به تا. کرده عوض رو هاشلباس که ببینم

 .داشت تعجب جای برام و بود ایقهوه کرم رنگش بود تنش که

 ود کرده؟ عادت جوریچه. کرده زندگی ببینه رو جایی بتونه اینکه بدون سال همه این جوریچه خداییش

 رژه مغزم توی سوال هزارتا کنه؟می تحمل جوریچه رایمون. کنممی سکته دارم رفته برقا ستدقیقه

 .رفتمی

 شده؟ چیزی -

 و مآورد زبون به رو فکرم ازش، بگیرم رو نگاهم اینکه بدون. کنمنمی تعجب هاشغافلگیرکردن از دیگه

 :گفتم

 بپرسم؟ سوال یه میشه -

 :انداخت پا روی پا و مبل به داد رو شتکیه

 .بپرس -

 :پرسیدم و کردم تر زبون با رو هاملب

 سخته؟ بودن نابینا -

 :داد جواب که بزنم حرفی خواستم کردم ناراحتش کردم فکر. شومینه سمت برگردوند رو صورتش



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شجاع زهرا | نابینا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 299 

 راتب کم کم بعدش. کردی شتجربه دقیقه چند این توی االن تو که چیزی اون از بیشتر سخته، اولش -

 .کنیمی عادت بهش رفته رفته و میشه عادی

 افتاد؟ برات اتفاقی چه -

 :دادم ادامه برسونم، بهتر رو منظورم خواستم

 شدی؟ نابینا جوریچه یعنی -

 .پایین افتادم مونخونه بوم پشت از -

 :داد ادامه خودش بپرسم سوالی دوباره بخوام اینکه از قبل

 .شدن نابود آرزوهام. هوا رفت شد دود زندگیم تموم کودکانه انگاری سهل یک خاطرِبه پیش، ساله ۰9 -

 .نداشت دوستش پدرش و مادر جز کسهیچ که تحمل غیرقابل آدم یک. شدم منزوی و تنها

 یازن قلبم هم شاید بگیرم، رو خودم جلوی تونستمنمی اما بپرسم؛ سوال یک بود قرار مثالً. کرد سکوت

 :پرسیدم و دادم جرئت خودم به. بدونه داشت دوستش که کسی از بیشتر داشت

 بشی؟ خوب نکردی سعی -

 :گفت و سمتم برگردوند رو صورتش لبش، کنج نشست دردناکی پوزخند

 حیجرا از فرار برای االنم. بود فایدهبی اما رفتم؛ جراحی تیغ زیر بکنی رو فکرش که چیزی از بیشتر -

 .اینجام دوباره

 :گفتم امیدواری با و درخشید نورامیدی دلم توی
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 .بشی خوب بار این شاید -

 :داد جواب مایوسانه

 .ندارم ایانگیزه هیچ دیگه االن. کنم ریسک و بشم امیدوارم خوادنمی دلم ولی شاید؛ -

 که هم من خاطر به باراین و بودی عاشق من مثل هم تو کاش داشتی، دوست رو من هم تو کاش رایمون

 :تمگف و گلوم ته نشست بغض. ببینی رو من بتونی خوادمی دلم چقدر دونینمی. کردیمی ریسک شده

 .بده انجام تخانواده خاطربه کارو این خب...خب -

 .کردن عادت من وضعیت به وقته خیلی هااون -

 افسار بودم داده اجازه و بود شده لق دهنم عجیب امشب کردم،می خالی رو دلم باید زدممی حرف باید

 :گفتم. بکنه زبونی بلبل خودش واسه و بگیره دست دلم رو مغزم

 ببینیش؟ خوادنمی دلت نیست؟ زندگیت توی کسی -

 :پروند جا از رو دومون هر تارخ عمو صدای و شد باز کلبه در بده، رو جوابم کرد باز لب از لب تا

 .هابچه سالم -

 .بدونم رو جوابش خواستمی دلم خیلی که سوالی و موندم من و

*** 

 ریانج حتی بود، کرده سکوت. نشد بدل و رد رایمون و من بین حرفی دیگه کلبه، به تارخ عمو برگشت با

 دو .نگفتم چیزی هم من البته که بزنم حرفی من بود منتظر شاید. نکرد تعریف عمو برای هم رو جنگل
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 و شده پاره برق سیم هادرخت از یکی افتادن خاطربه گفتمی عمو. بشه وصل برق تا کشید طول ساعت

 و کردیم درست سبکی شام و کردم کمک عمو به برق، اومدن بعدِ خالصه تعمیراته؛ مشغول برق یاداره

 نباط در اما بودم؛ خوابیده ظاهر در من البته. ویال برگردیم صبح فردا تا رفتیم رختخواب به زود خیلی

 وابمخ نشنیدم و کنم روشن دلم با رو تکلیفم و بشنوم رایمون زبون از خواستمی دلم که حرفی خاطربه

 بیشتر هاینک از قبل باید داشت زندگیش توی رو کسی اگه باالخره. بود ریخته بهم حسابی فکرم و بردنمی

 قتو چند این که چیزی با وگرنه. بتونم که امیدوارم البته. کنم فراموشش کنم درگیرش رو خودم این از

 .برام میشه سختی خیلی کارِ دیدم خودم توی

 و موندم بیدار دیشب اتفاق هایکوفتگی و خستگی وجود با حتی نگذاشتم؛ هم روی چشم صبح خودِ تا

 رو ساکم هام،لباس تعویض با و خزیدم بیرون تخت از اینتیجه هیچ بدون آخر در و فکر و کردم فکر

 رو موع اینکه بدون ندیدم، رو رایمون وقتی. بود صبحانه تدارک مشغول عمو. رفتم اتاق از بیرون و بستم

 امروز هوا. کشیدم عمیق نفس چندتا و ایستادم ایوان توی و اومدم بیرون کلبه از بکنم خودم متوجه

. بود مشغول و دویدمی طرفاون و طرفاین حیاط توی خودش واسه جیسون. رسیدمی نظر به عالی

 برم خواستم انباری، باز در به خورد چشمم که اومدم پایین هاپله از آروم آروم. نبود رایمون از خبری

 ازب. شد حصار وارد اسب بر سوار رایمون صدا؛ سمت برگشتم و شنیدم دویدن صدای که اونجاست ببینم

 وعشر قلبم و شد تداعی برام دیروز یخاطره و یاد اسب بر سوار دیدنش با. بود پوشیده مشکی لباس هم

 مخود به پرید پایین اسب از که رایمون. هستن کوتاه شیرین و خوب لحظات عمر چقدر. زدن تند به کرد

 :گفتم بلند بشه ممتوجه اینکه از قبل و اومدم

 گذشت؟ خوش سواری بخیر، صبح -

 :شد محو سریع که هاشلب روی نشست کمرنگی لبخند کردم حس بودم؛ ایستاده که سمتی چرخید
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 .گذرهنمی خوش نه، تنهایی بخیر، صبح -

 خواستم. شد داغ تنم تموم و گرفتم گُر گفته چی فهمیدم که بعد اما نشدم؛ منظورش متوجه اولش

 :گفتم و کنم تالفی رو حرفش

 .گذشتمی خوش بهتون هم کلی. رفتیدمی تارخ عمو با تنها، چرا -

 شلب روی که ببینم ترواضح رو لبخندش تونستممی حاال ایستاد؛ رومروبه و برداشت سمتم به قدمی

 :گفت آروم. نشسته

 .نبود تارخ آقا به منظورم -

 رو قلبم ضربان زدمی حرف که ایکلمه هر با. بود شده طوری یه یعنی بود؛ شده عوض نظرمبه لحنش

 :دمپرسی و پررویی به زدم رو خودم کرده، دگرگون رو حالم بدم نشون نخواستم. کردمی بیشتر و بیشتر

 بود؟ کی به منظورت پس -

 چرا من خب گفتنمی شما دیگه وقتی خودش آخه زدم؛نمی حرف شخص سوم باهاش دیگه دیروز از

 شد، باز هم از بزرگی لبخند به هاشلب. بده رو جوابم تا کردممی نگاهش منتظر بکنم؟ معذب رو خودم

 :بزنه خشکم شد باعث داد بهم که جوابی. ببینم رو هاشدندون ردیف تونستم که جوری

 .عشقم -

 کی هدیگ عشقش. بایسته حرکت از قلبم بود االن همین! اومد بند زبونم زدم،می سکته داشتم رسماً دیگه

 ؟نیست اینجا ایدیگه کس عمو و من جز آخه نیست؟ بابا نه هست؟ نیست؟ من به منظورش مطمئناً بود؟
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 قاطی هم با همه و همه و حرص غم، حسادت، بغض، یعنی نه، شده؟ اسب سوار عشقش با قبالً شاید خوب

 ... ایدیگه کسی با رایمون یعنی کرد؛ سد رو نفسم راه و شد

 شدی؟ ساکت -

 توی تا کردم سعی خیلی. ببینم تار اشک حصار پشت از رو رایمون شد باعث هامچشم به اشک هجوم

 :بگم و نباشه بغض صدام

 . هیچی -

 :کرد متوقفم صداش که لعنتی بغض این از شم خالی و برسونم جایی رو خودم تا کردم گرد عقب

 .بود جیسون به منظورم -

 :پرسیدم و کردم پاک بود چکیده مگونه روی چشمم از که اشکی قطره و سمتش برگشتم

 چی؟ یعنی -

 :گفت و شد جدی لحنش. نبود لبش روی لبخند اون از خبری دیگه و بود کرده تغییر صورتش حالت

 .کنم ناراحتت خواستمنمی کردم، شوخی فقط -

 :بگم و بزنم پس و بغضم تا دادم قورت رو دهنم آب. افتاد تاب و تب از کمی قلبم

 .نشدم ناراحت من -

 نای دوباره. گرفت قرار صورتم رویروبه شسینه یقفسه. کرد پُر قدمی با رو داشتیم که کمی یفاصله

. دش حبس مسینه توی نفس لحظه یک صورتم، نزدیک و آمد باال دستش. افتاد تالطم به لعنتی قلب
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 مگونه روی آروم رو دستمال. کردم حس صورتم پوست روی رو دستمال نرمی بکنه؟ خواستمی چیکار

 :کرد زمزمه و کشید

 شده؟ بارونی چشمات چرا پس -

 :گفت که بزنم حرف تا کنم باز لب اومدم شد، داغ صورتم

 .کنهمی حس که قلبم اما بینه؛نمی چشمام درسته بشی، منکر نیست الزم -

 توپ و تاپ صدای االن همین شاید. کردم وحشت باشه شده من درون حس متوجه نکنه اینکه از آن یک

 ...غیرممکنه شنوه؟می رو قلبم

 .صبحانه بیایید هابچه -

 سریع اینقدر. بمونه هوا تو رایمون دست و بردارم عقب به قدم یک اختیاربی شد باعث تارخ عمو صدای

 از تارخ عمو شکر رو خدا. شد جاجابه گردنم هایمهره کردم حس که کلبه سمت چرخوندم رو سرم

 اون توی رو دوتا ما دیدمی اگه وگرنه نداشت سمت این به دیدی که بود زده صدامون آشپزخونه یپنجره

 روروبه خالیش جای با رایمون سمت برگشتم وقتی. کردمی ایدیگه فکرای خودش پیش حتماً حالت،

 با ه،کن شک تارخ عمو ترسیدممی. نبود دنبالش گشتن برای زمانی نشدم؟ متوجه من که رفت کجا شدم

 ملتهبم هایگونه روی رو مزده یخ هایدست کنم، باز رو در اینکه از قبل و رفتم باال هاپله از تند هایقدم

 .رفتم داخل بعد و بشه کم هامدست سرمای و صورتم التهاب از کمی بلکه تا گذاشتم

 *** 

 رایمون
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 بود شده مرگم چه. گرفتن آرامش لحظه یک از دریغ اما شدم؛ طرفاون و طرفاین جام توی صبح خودِ تا

 هب اینقدر اینکه از. بریزم بهم بود شده باعث گذشت بهم امروز که چیزهایی فکر. نداشتم خبر خودم که

 شاکی خودم از هم بشم، اسب سوار و کنم بغلش بودم داده اجازه خودم به که بودم شده نزدیک سارا

 من برای دختر یک به زیاد شدن نزدیک. نداشتم ایدیگه یچاره که کردممی قانع رو خودم هم شدم،می

 ثلم دختری آخه ایه،مسخره فکر چی؟ بشه وابسته بهم شم باعث ناخواسته اگه. بود اشتباه بزرگترین

 بشه؟ ناقص منِ عاشق بیاد کنه ول قحطه سالم آدم مگه بیاد؟ خوشش من از باید چرا سارا

 برام سوارکاری از چی و کردممی آروم رو خودم کمی باید. زدم بیرون کلبه از و شدم بلند نزده آفتاب

 روی پریدم بزنم صدا رو جیسون اینکه بدون. آوردمش بیرون انبار از اسب کردن زین از بعد. بود بهتر

 ملع برعکس انگار اما بگیره؛ آروم مغزم سواری با کردممی فکر. تاختم کلبه نزدیکی همون توی و اسب

 به رسید که جایی تا. شدمی تداعی مغزم توی گذشت سارا و من بین که لحظاتی مدت تموم برام. کرد

 ولی داشتم؛ شاید یا نداشتم وقت هیچ که حسی. آغوشم توی وضعیت اون با سارا گرفتن و برق رفتن

 افسردگی توی که زمانی تا گفتنمی دکترها و بود شده سرکوب داشتم که افسردگی خاطربه همیشه

 .مخالف جنس به مرد یک نیاز حس. داره ادامه وضع همین بزنی پا و دست نابینایی

 و افتاد سرم از سواری یحوصله. کردم بدترش بدم سامون رو افکارم خواستم مثالً ست؛مسخره واقعاً

 :کرد متوقفم سارا صدای پریدم پایین اسب از وقتی. کلبه سمت برگشتم

 گذشت؟ خوش سواری بخیر، صبح -

 :گفتم باختم،می نباید. زدم پسش سریع که لبم روی نشست رنگیکم لبخند اختیاربی

 .گذرهنمی خوش نه، تنهایی بخیر، صبح -
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 :کرد مثل به مقابله بکنم رو فکرش که چیزی از ترسریع

 .گذشتمی خوش بهتون هم کلی. رفتیدمی تارخ عمو با تنها، چرا -

. ایستادم روشروبه و برداشتم سمتش به قدمی. بذارم سرش به سر داشتم دوست نبود، خودم دست

 :گفتم آروم بگیرم، رو لبخندم جلوی نتونستم

 .نبود تارخ آقا به منظورم -

 بود؟ کی به منظورت پس -

 از شالعمل عکس بودم کنجکاو که حالی در و زدم بزرگی لبخند. کردممی حس رو منتظرش نگاه سنگینی

 :گفتم بدونم رو زنممی که حرفی

 .عشقم -

 :گفتم. شنیدممی رو هاشنفس صدای که جوری اومد،درنمی ازش صدایی. شد ساکت ایدفعهیک

 شدی؟ ساکت -

 .هیچی -

 خواستمی. بودم کرده ناراحتش و زده که حرفی از شدم پشیمون. بود واضح برام کامالً صداش توی بغض

 :گفتم که بره

 .بود جیسون به منظورم -

 :پرسید بود، مشهود بغض هایرگه صداش توی. سمتم برگشته دوباره کردم حس
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 چی؟ یعنی -

 :گفتم و شدم جدی بزنم لبخند اینکه بدون

 .کنم ناراحتت خواستمنمی. کردم شوخی فقط -

 :گفت کنه مخفی رو صداش توی بغض داشت سعی که حالی در

 .نشدم ناراحت من -

 هایکوبش صدای راحتی به تونستممی ایستادم، روشروبه. کردم پُر قدمی با رو داشتیم که کمی یفاصله

 جیب از دستمالی. کردمی خودش مجذوب رو من عجیب صدا این نبود، خودم دست. بشنوم رو قلبش

 سح رو ششده حبس نفس تونستممی. صورتش نزدیک بردم رو دستم و آوردم بیرون بود تنم که کتی

 زمزمه و کردم پاک شگونه روی از رو اشک رد و کشیدم صورتش پوست روی نرمی به رو دستمال. کنم

 :کردم

 شده؟ بارونی چشمات چرا پس -

 :گفتم و ندادم اجازه که بزنه حرفی خواست

 .کنهمی حس که قلبم اما بینه؛نمی چشمام درسته. بشی منکر نیست الزم -

 رفح باهاش و نزدیکم بهش اینکه از ببینم. ببینم رو صورتش تونستممی خواست دلم لحظه یک برای

 دلم خاطرشبه که ندارم رو کسی بدونه خواستمی که افتادم دیشبش حرف یادِ. داره حسی چه زنممی

 رایب نیست، خودم دست االن ولی بود؛ ریخته بهم افکارم یعنی. نداشتم جوابی موقع اون ببینم؟ بخواد

 .ببینم رو نفر یک بتونم خوادمی دلم سال همه این بعد که باره اولین
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 .صبحانه بیایید هابچه -

 رزی دستمال و خشک هوا تو دستم. بگیره فاصله ازم و برداره عقب به قدم یک شد باعث تارخ آقا صدای

 از هم ات انباری سمت رفتم و گرفتم رو اسبم افسار و جیبم توی برگردوندم رو دستمال. شد فشرده مشتم

 .شدمی کنترل غیرقابل داشت که خودم از هم باشم، کرده فرار سارا

 *** 

 سارا

 معالقه از نکنه که انداختمی شک به رو من و شدمی باور غیرقابل برام داشت دیگه رایمون رفتارهای

 به هم ناو شاید اینکه فکر. ریزهمی پایین رو قلبم بهش کردن فکر واقعا... حتی حتی، یا باشه شده باخبر

 فکرم فقط نفهمیدم، صبحانه خوردن از هیچی. بکنه منفجر خوادمی هیجان از رو قلبم داره حسی من

 مسینه تو تندتر و تند مهابابی قلبم و شدمی کشیده رایمون سمت نگاهم اختیاربی و بود مشغول

 ویر نگاهم شدیم ماشین سوار وقتی. کنم کنترل رو خودم تارخ عمو جلوی تونستمنمی حتی. کوبیدمی

 تارِرف ویال برسیم وقتی ترسممی. کردم تجربه رو لحظاتی چه بودم اینجا که روزی دو این. موند جا کلبه

 روز دو این که همینی کنه خدا. میده عذاب خیلی خیلی رو من این. باهام بشه قبل مثل دوباره رایمون

 .دارم دوست بیشتر رایمون این من بمونه؛ باقی بود شده

 برداشتی؟ رو وسایلت یهمه جان سارا -

 :دادم جواب بود کلبه روی هنوز نگاهم که حالی در

 .عمو بله -
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 .گرفت تماس باهام مادرت دیشب -

 :کردم نگاهش کنجکاو و عمو سمت برگشتم

 گفت؟می چی مامانم؟ -

 :داد جواب و انداخت حرکت به رو ماشین

 .بیام همراهت تهران گردیبرمی وقتی خواست ازم -

 :پرسیدم تعجب با

 چرا؟ -

 .فروردین ۰1 برای کرد دعوتم فقط نگفت، زیادی چیز -

 خبره؟ چه روز اون مگه -

 :انداخت باال ایشونه عمو

 .بپرسم تو از خواستممی دونم،نمی -

 بگیره؟ مهمونی بخواد مامان که نبود خاصی روز شونزدهم آخه نرسیدم، اینتیجه به کردم فکر چی هر

 ی؟عروس. گذشت بود اسفند که منم تولدِ. نیست اونم نه تولده؟ نیست؛ اون نه. باباست سالگرد شاید

 بگیره زن رامبد اگه دختر، تو خنگی چقدر سارا وای بدم؟ چی رو مهتا جواب حاال گرفته؟ زن رامبد نکنه

 دم،کر فکر بس از پوکید مغزم بابا ای کجا؟ تارخ عمو کجا اونا بشه؟ دعوت که داره ربطی چه تارخ عمو به

 هستش؟ مناسبتی چه آخه
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 !خبره چه فهمیمی باالخره نیار، فشار خودت به اینقدر -

 ویال رسیدم باید بیارم؟ طاقت فضولی از تونممی من مگه آخه. میگه چیزی یه خودش واسه هم عمو این

 یالو به رسیدن تا دیگه. موندن خماری تو از میاد بدم اینقدر. بگیرم اطالعات و مامان به بزنم زنگ سریع

 هخوابید کنم فکر و صندلی به بود داده تکیه رو سرش ساکت هم رایمون. نشد بدل و رد بینمون حرفی

 یالشخبی فعال و نرسیدم بهش آخر در که بودم کننده قانع جوابی به رسیدن دنبال مغزم توی هم من. بود

 .شدم

 ششوهر به تا داده مرخصی بهش گفت پرسیدم عمو از وقتی. نبود راحله از خبری ویال رسیدیم که زمانی

 این. کنم داریخونه و آشپزی نخواد من از و نکنه هندوستون یادِ فیلش دوباره تارخ عمو امیدوارم. برسه

 بدیش خوابیبی. کشوندم اتاقم تا زور به رو مخسته تن. حتمیه حتمی شدنم زخمی و سوزیآتیش دفعه

 بیرون لباس با جور همون. نداشتن موندن باز برای جونی دیگه هامپلک و آوردمی فشار بهم داشت تازه

 .شدم بیهوش و برد خوابم که نکشید ثانیه به و تخت روی کردم پرت رو خودم

 روی از مبارهیک شدنِ بلند با بزرگ تیرآهن یک انگار و پریدم خواب از موبایلم زمخت زنگ صدای با

 نکهای بدون و پیشونیم روی گذاشتم رو دستم. گرفت درد سرم اینقدر کرد، برخورد سرم به محکم تخت

 :دادم جواب رو گوشیم کنم نگاه رو شماره

 .بفرمایید الو -

- ... 

 ...الو... الو -
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 هایقبو صدای که گوشم کنار برگردوندم رو گوشی. بود ناشناس انداختم، شماره به نگاهی نیومد، صدایی

 نکنه ردد دستشم بله. بود گرفته اشتباه حتماً! زد زنگ موقعبی اینقدر بود کی دیگه این. شنیدم رو ممتد

 گاهی و تبخال از متنفرم. صلوات نزنم تبخال. انداخت من جون به رو مزخرف سردرد یه اشتباهش با که

. نمبز زنگ مامان به افتاد یادم. دادم بدنم به قوسی و کش. زنهمی تبخال لبم پرممی خواب از وقتی اوقات

 و باهاش کردن بش و خوش کمی بعدِ. بده جواب تا کشید طول خورده یه گرفتم، رو مامان شماره سریع

 رو من ایمحترمانه خیلی طور به و پرسیدم شونزدهم مهمونی مورد در ازش بر، و دور از زدن حرف

 و کرد فرار بهم دادن جواب از خالصه. زننمی رو در زنگ و گازه روی غذام که آورد بهونه یعنی پیچوند؛

 آشپزخونه برم. بیشتر سرم درد و شد خراب بدتر اعصابم مامان، به زدمنمی زنگ کاش ای. کرد قطع

 داخل از تلویزیون صدای. زدم بیرون اتاق از و شدم بلند جام از بخورم؟ کنممی پیدا چیزی مسکنی ببینم

. دبو حیوانات درمورد مستندی تماشای مشغول سخت تارخ عمو انداختم، نگاهی. شدمی شنیده پذیرایی

 .کردم پیداش باالخره تا هاکابینت کردن رو و زیر کردم شروع و آشپزخونه سمت کشیدم رو راهم

 :آشپزخونه داخل امد تارخ عمو که بودم خوردم آب باهاش که لیوانی زدن آب مشغول قرص، خوردن بعدِ

 .خونه خانم خب -

 :گفتم ناله و عجز با و عمو سمت برگشتم

 .کنممی خواهش عمو، نه وای -

 دیگه .بشه من بیخیال که کنم التماس و ناله اینقدر داشتم سعی بهش توجهبی من و افتاد خنده به عمو

 :گفتم و گرفتم خودم به کردن گریه حالت. بره رایمون پیش آبروم گذاشتممی نباید این از بیشتر

 .صده در صد خونه گرفتن آتیش سری این خدا به -
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 .کنم صحبت باهاش مفصل باید ببینم مادرتو من -

 :پرسیدم حالت و لحن همون با

 موردِ؟ در -

 آشپزی و داریخونه از نباید خونه، یه خانم بشی آینده در قراره شما دخترگلم. تو مورد در معلومه -

 .باشی فراری کردن

 :گفتم و کردم مظلوم رو خودم

 .عموجون نیستم بلد خب -

 :گفت مهربونی لحن با و چسبوند خودش به رو من و کرد حلقه مشونه دور رو دستش

 .دخترگلم بگیری یاد مادرت از باید -

 :گفتم و افتاد راه هاماشک و بگیرم رو جلوش نتونستم و نشست گلوم به بغض بارهیک

 مقایسه اونا با منو و سرم تو کوبهمی رو داوود عمو فامیل دخترای شهمه بهم؛ زنهمی غر شهمه مامان -

 .وناا نه منم شهبچه که اونی انگار نه انگار. ارمینه و رامبد به توجهش تموم. نداره دوست منو اصال. کنهمی

 :دادنم دلداری به کرد شروع و نشست سرم روی وارنوازش عمو دست

 .داره دوست خیلی رو تو مادرت. عمو یدونهیه یکی نیس اینجوری -

 :زدم کردمی سنگینی قلبم توی هاسال که رو حرفی و کشیدم باال رو بینیم
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 هک بکنه قانعم بیاره، دلیل کسی خوامنمی. کردنمی شوهر بابام مردن بعدِ داشت اگه اگه،. نداره نه، -

 تدوس اصال رو هستم که اینجایی فقط. بشنوم خوامنمی هیچی. بچه یه با بوده تنها زن یه بوده، مجبور

 .اصال ندارم،

 چیزی دیگه هم عمو. کردن گریه بلند صدای با کردم شروع و بگیرم رو مگریه هق هق جلوی نتونستم

 رو پدر بوی و بود امن برام آغوشش چقدر. بود داشته نگه آغوشش توی محکم رو من تنها و نگفت

 حسرت توی هاسال. جوریهچه دونستمنمی و بودم نکرده هم استشمامش حتی که پدری بوی داد،می

 رو این فقط گذشت چقدر نفهمیدم. کردمی سنگینی دلم توی و بود شده عقده چقدر. بودم مونده

 .کردممی سبکی احساس و داشتم قشنگی آرامش اومدم بیرون عمو آغوش از که زمانی دونممی

 دخترم؟ بهتری -

 :کردم پاک و هاماشک رد و صورتم به کشیدم رو دستم. بودم انداخته پایین رو سرم

 .کردم ناراحتت عمو، ببخش -

 :زد روم به گرمی لبخند و بوسید رو پیشونیم عمو

 ونگری هاتوچشم تا کنممی هرکاری من؛ برای فرخی یادگارِ تنها تو قشنگم، دختر نزن حرفو این دیگه -

 .عزیزم نبینم

 .دادمی رو پدر بوی که عمویی از حمایت احساس. شد سرازیر قلبم به عمو حرف با قشنگی حس

. شد دارعهده رو خونه کارهای مسئولیت و اومد عمو منزل به جاش به خانمی راحله، برگشت تا روز اون از

 عتوق ازش ولی چرا دونمنمی. میشه اینجوری دونستممی. بود شده قبل مثل تقریباً رایمون و من رفتار
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 با تنها خودش اون اما برم؛ همراهش که بخواد من از میره پاش آتل کردن باز برای که زمانی داشتم

 خواستنمی دلم. بیارم روم به نخواستم ولی کرد؛ ناراحت شدت به رو من کارش این و رفت جیسون

 عید یمونده باقی روز چند باد و برق مثل. اولمون یخونه سرِ برگردیم و بزنه حرف تلخ باهام دوباره

 توی رایمون از شدن دور خاطرِبه تعطیالت شدن تموم با هم من قلب. رسید در به سیزده و گذشت

 زا که کردم فکر این به. صبح خودِ تا نگذاشتم هم روی پلک اصال رو در به سیزده شب. شد مچاله خودش

 ور کجا بزرگی اون به تهران. نبود ممکن این از غیر وگرنه ببینم، رو رایمون خواب توی مگه بعد به این

 کجاست؟ شخونه دونمنمی که حالی در ببینمش؟ اتفاقی بخوام که بگم

 به روز اون گذروندن برای خانوادگی تا بود گذاشته قرار دوستانش از چندتایی با عمو بدر سیزده روز

 و بود شده بهتر شوهرش خوشبختانه و بود خانم راحله گردن وسایل کردن آماده زحمت. بریم طبیعت

 .بدم انجامشون نتونم و بیفته گردنم که نداشتم کارها بابت از نگرانی دیگه من و اومدنمی همراهمون

 فرن اولین. بود قشنگ العادهفوق دریاچه یک نزدیک بودن گرفته نظر در روز اون گذروندن برای که جایی

 از تارخ عمو که منقلی. شدیم منقل کردن آماده و وسایل کردن جاجابه مشغول و رسیدیم اونجا به ما

 طبیعت توی آتیش بخواد بود محال زیست محیط حفظ برای و بود جنگلبان باالخره. بود آورده خونه

 و بودن تنها عمو مثل نفرشون دو. رسیدن عمو دوستان یکی یکی ما، شدن جاجابه از بعد. بکنه درست

 بُر همیشه. جمعیتش پر نوع از هم اون داشتن خانواده دوستانش از دیگه تای سه اما نداشتن؛ ایخانواده

 بودن شده جمع هم دور که افرادی اون تموم که مخصوصاً. بود مشکل کمی برام غریبه جمع با خوردن

 توی که خرده یه هم من. نبود توشون گذروند وقت باهاش بشه که دختری و بودن متاهل هاشونبچه

 مثال شوهر، یخانواده از غیبت بعضاً و بود طال و لباس مورد در که هاشونحرف به و نشستم هاخانم جمع
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 یمنظره به چشم بقیه به پشت و دریاچه کنار رفتم و شدم بلند سروصدابی و شدم خسته دادم گوش

 .ببرم لذت امروز از و کنم فکر کمتر رایمون از جدایی و فردا به کردم سعی و دوختم رومروبه نظیربی

 دیدنش اب که بندازم نگاه بود نشسته دوستانش جمع بین تارخ عمو کنار که رایمون به و برگردوم خواستم

 .کشیدم آرومی هین و خوردم جا کنارم

 .بترسونمت خواستمنمی متاسفم؛ -

 :گفتم باشه، شنیده که نبود عجیبی چیز رایمون تیز هایگوش وجود با مسلماً

 .خوردم جا کمی فقط نترسیدم -

 چی؟ از -

 :گفتم جاش به اما شدنت ظاهر جن مثل از بگم خواستممی. انداختم بهش نگاهی نیم و برگشتم

 .ایتوندفعهیک حضور -

 چند این یا. بود ازش فردا شدن دور خاطربه شاید. کردم غریبگی احساس باهاش دوباره چرا دونمنمی

 .دونمنمی بودیم؛ سرسنگین باهم که روزی

 برم؟ میشی اذیت اگه -

 .نه -
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. میده دستم کار لق دهن این آخر. گذاشتم دهنم روی رو دستم سریع و پرید دهنم از ناخواسته

 و کنم سکوت دادم ترجیح. بود کرده خوش جا لبش یگوشه رنگیکم لبخند کردم، نگاهش زیرچشمی

 .نداشت قصدی همچین رایمون اینکه مثل اما نگم؛ چیزی دیگه

 نیست؟ قایق اینجاها -

 :پرسیدم متعجب

 قایق؟ -

 کردی؟ تعجب چرا قایق، آره -

 .جوری همین هیچی -

 :گفتم و پدالی قایق چند به خورد چشمم که انداختم بر و دور به نگاهی

 .پدالیه ولی هست؛ چرا -

 .خوبه -

 .مشکله زدنش پدال تنهایی اینه منظورم ستا؟نفره دو -

 .برم تنهایی نیست قرار دونم؛می -

. گرفته یاد رو راهش خوب. من دادن آزار به کرده شروع باز این. شدم خیره بهش و کردم ریز رو هامچشم

 :گفتم و زدم ایپیروزمندانه لبخند برسه هدفش به نذارم اینکه برای

 .اجازه با. میرید عشقتون با دونممی -
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 برگردوندم رو صورتم. شدم متوقف و شد کشیده مانتوم آستین یهو که کنم عبور کنارش از خواستم

 حسرت که چشمایی. ببینم رو هاشچشم و بزنم کنار رو عینکش تونستممی خواستمی دلم. سمتش

 .داشتم رو ببینه رو من روزی یه اینکه

 بریم؟ هم با -

 مگه بدم؟ بهش که داشتم بله جز جوابی مگه گفتم؟می باید چی. بهش زدم زل و شد چشم وجودم تموم

 :گفتم بودم؟ باخته رو خودم جوری این که بود شده مرگم چه کنم؟ مقاومت برابرش در تونستممی

 .بریم -

 کنم ادع باید دونمنمی! باشه فهمیده رو احساسم شاید. بود شده تغییر از پُر رفتارش. زد قشنگی لبخند

 رد،نک ول رو آستینم. نیستا مشخص خودم با تکلیفم هم من باشه؟ نفهمیده کنم دعا یا باشه فهمیده

 چه این. برداشتم قدم آروم کنارش. کنم راهنماییش رفتن راه توی من روز اون مثل خواستمی شاید

 و پوچ معالقه رایمون بودن نابینا خاطربه هاخیلی نظر از شاید بود؟ شده گیرمگریبان که بود عشقی

 رایمون یکی روز یه اگه شاید کنم؛می تعجب خودم از. نبود جوری این اصال خودم نظر از اما بود؛ مسخره

 مه شاکی درصد صد. نه گفتممی صراحت با بشی عاشقش تونیمی گفتمی و دادمی نشون دور از بهم رو

 االن اما ببینه؛ رو من وقت هیچ تونهنمی و ناقصه که بشم آدمی عاشق داره دلیلی چه که شدممی

 روف بیشتر زنممی پا و دست بیشتر چقدر هر. میده نشون رو ایدیگه چیز افتادم گیر توش که شرایطی

 .میشم ترغرق و میرم

 ی؟کن زندگی نابینا آدم یک کنار خوایمی چطوری بشه اگه که نکرد فکر این به دلم شدم عاشق وقتی

 همراهش جا همه تو و باشی کنارش رفتن راه توی و بگیری رو دستش االن مثل راحت خیلی تونیمی
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 و ندیده رو تو وقت هیچ اون سارا، بهت لعنت چی؟ ببینه رو تو نتونه وقت هیچ اگه کنی؟ پیدا حضور

 به هالحظه که بچسب رو االن کنی؟می رو بعدش خیاالت و فکر خودت یواسه تو وقتاون ببینه، تونهنمی

 ایقق به دیگه. بخوری باید که حسرته برگردی وقتی و میدی دستشون از تو و میشن رد دارن باد سرعت

 مورد مرد باشن داشته دوست دخترها یهمه شاید که چیزی بشه، سوار تا کردم کمک. بودیم رسیده

 ناراحت اصال رو من این اما اونا؛ نه کنه کمک بهشون و باشه هوادارشون شرایطی همچین توی شونعالقه

 .بود ایدیگه چیز دادمی آزار رو من که چیزی کرد؛نمی

 کنه؟می اذیتت بودن من کنار -

 :دادم جواب و سمتش چرخوندم رو سرم حین همون در و زدن پدال کردم شروع آروم

 مگه؟ چطور نه، -

 .زدن پدال من همراه کرد شروع هم اون

 .پرسیدم جوری همین هیچی -

 پرسیدید؟ جوری همین که کنم باور -

 :خندید

 لمث هستی معذب کنارم و شما میشم دیگه وقتای اما راحتی؛ باهام کنممی حس وقتایی یه راستش نه، -

 .االن

 یچ گفتممی بهش و زدممی رو دلم حرف باید. میشه هست رفتارم توی که تغییراتی متوجه دونستممی

 :گفتم و دریا به زدم رو دلم. کنم دوری ازش گاهی من میشه باعث
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 ... که باری دو اون یعنی میشه؛ من رفتار تغییر باعث که شماست رفتار -

 :گفت شرمندگی با و کرد قطع رو حرفم

 عذرخواهی ازت خواستممی حقیقتاً و بود اشتباه العادهفوق رفتارم دونممی خودم متاسفم؛ واقعاً من -

 . سارا ببخش منو نشده، دیر حاالم. شد فراموشم پاک شدی گم جنگل توی وقتی اما کنم؛

 اما ؛بود گفته سارا بهم هم قبالً. شنیدممی که بود چیزی ترینقشنگ برام رایمون زبون از اسمم شنیدن

 :گفتم و زدم ذوق سر از لبخندی. بود ننشسته دلم به جوری این

 .بخشیدم شب همون رو شما من -

 .شما نه بزن صدا رایمون منو و باش راحت باهام دیگه پس بخشیدی منو که حاال. ممنونم -

 .باشه -

 و مبش جدا ازش فردا بود قرار که حاال دیگه؟ حاال. گرفت دلم بلکه نشدم خوشحال تنها نه زد که حرفی با

 :مگفت و بگیرم رو صدام توی حسرت جلوی نتونستم و کشیدم عمیقی نفس خودم؟ زندگی دنبال برم

 .شدنمی تموم وقت هیچ کاش گذشت، زود روز چند این خیلی -

 . برگردی نداری دوست که مندیعالقه اینجا و تارخ آقا به خیلی معلومه -

 رو بودن تو با روزهای حسرت که دونستیمی کاش گفتممی بهش خواستمی دلم. زدم زهرخندی

 رو من داره احساس این. شد قفل هاملب پشت هامحرف اما کشم؛می رو ازت شدن دور زجر و خورممی

 :گفتم جاش به. کنهمی خفه
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 .دارم دوستش بابام مثل آره -

 .کنه رحمتشون خدا -

 .ممنون -

 :گفتم. خواست رو چیزی یه فضا این توی یهو دلم

 بکنم؟ خواهشی یه ازت میشه -

 .حتماً آره -

 :گفتم و برداشتم زدن پدال از دست بودیم، رسیده دریاچه وسط تقریباً دیگه

 .ممکنه اگه البته بشنوم؛ رو سازدهنیت صدای خواممی خوبه، جا همین -

 برق و ببینه رو من تونهمی عینک ایشیشه نقاب اون پشت از کردممی حس. سمتم برگردوند رو صورتش

 رو سازدهنیش جیبش داخل از. بشه بینا دفعهیک نابینا بود ممکن مگه حیف، اما بخونه؛ رو هامچشم

 سریع هم من. کنه شروع بعد کنه، تنظیمش خواستمی انگار. کرد فوت توش کمی اول و کشید بیرون

 برای رو بودن رایمون کنار لحظات داشتم دوست نبود، خودم دست. ضبط روی زدم و درآوردم رو گوشیم

 سرمون باال خدای و رایمون و شدم من. شد متوقف برام زمان زدن، به کرد شروع وقتی. کنم ثبت خودم

 .کردمی رشد و زده جوانه دلم توی که عشقی شاهد بود اون تنها که

 چیز همه که شدم رویاها غرق آنچنان. بود درآورده رقـــص به رو چیز همه سازش نوازروح صدای

 ایلحظه ترینشونشیرین و گذشت بهمون که رو لحظاتی تموم و دیدممی رو خودمون فقط. شد فراموشم

 .برگشتیم کلبه به اسب سوار و بود داده نجاتم که بود
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 بیرون خیاالتم از رو من و شد پابه ناکجاآباد از طوفانی بارهیک که بودم شده غرق خودم اوهام توی

 وارونه رو قایق داشت امکان آن هر که بود زیاد باد شدت اونقدر. کشید زدن ساز از دست رایمون. کشوند

 خشکی از چقدر ببینم تا شدم بلند جام از فکر بدون زده وحشت. جبیم به برگردوندم رو گوشی. کنه

 و کشیدم کوتاهی جیغ. دادم دست از رو تعادلم و خورد شدیدی تکون قایق دفعهیک. گرفتیم فاصله

 رو من. شد پیچیده کمرم دور رایمون دست که دریاچه توی افتادم گفتم خودم با. بستم رو هامچشم

 درست رو موقعیتم تونستمنمی و خوردمی تکون هنوز قایق. افتادم بغلش توی و کشید خودش سمت

 عمو یا راحله به الاقل کاش بده؟ نجاتمون خواستمی کی شدمی چپه قایق اگه. بودم کرده وحشت. کنم

 و گردنش کنار گذاشت رو صورتم و نشست صورتم روی رایمون دست. سواریقایق میریم بودم گفته

 زیر زمزمه مثل سختی به رو صداش باد، یزوزه صدای توی. صورتم روی چسبوند رو خودش صورت

 :گفت که شنیدممی گوشم

 .اینجام من نترس -

 هم من و کردم رد پهلوهاش زیر از رو هامدست خواسته خدا از. شدم آروم من که داشت چی کالمش توی

 ردنشک بغل با رو قلبم باتری و کنم پُر آغوشش یاد به رو فردام هایدلتنگی خواستمی دلم. کردم بغلش

 بود معلوم که عطرش بوی. کردمی وصل رو آرامش از قوی جریان بهم دستم زیر قلبش کوبش حس. شارژ

 ارجخ کنترلم از رفتارم. بود دنیا رایحه ترینخوشبو و بهترین برام خودشه تن عطر و نیست ادکلن رایحه

 متونستمی کاش ای. فرستادممی هامریه به رو عطرتنش و کشیدممی عمیق هاینفس وقفهبی و بود شده

 .بود شده تررویایی شدید طوفانِ اون میون برام چیز همه. باشم داشته خودم با رو عطر این همیشه برای

 سخت روزهای برای تا. بکنه آروم و بده التیام کمی کوتاه لحظات این با رو قلبم خواستمی خدا شاید

 .بودممی لحظه توی باید نبود، فردا به کردن فکر وقت االن. باشم آماده دوری
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 توی خودم برای و بودم بسته رو هامچشم. کردممی احساس صورتم جز جز روی رو رایمون دست گرمای

. شد کمتر باد تا گذشت چطور زمان نفهمیدم که شدم غرق اونقدر. کردممی پرواز شیرینم رویاهای

 :گفت و کرد جدا خودش از رو من سریع رایمون

 . برگردیم طوفان برگشت از قبل تا بهتره -

 خواستنمی دلم اصالً اما شدم؛ ناراحت شد جدا ازم یهویی اینکه از و بودم نشده سیر آغوشش از اینکه با

 درش که آغوشی از مست و کرخت. کنه لزج آب توی هایخزه و هاجلبک رو بدنم و بیفتم دریاچه توی

 خشکی نزدیک. زدن پدال تند تند کردم شروع و نشستم خودم صندلی روی و برگشتم بودم شده حل

 مکک با و گرفتم رو رایمون بازوی. برگشت دوباره طوفان و دراومد درست رایمون بینیپیش رسیدیم که

 دشخو با و کنه بلندم جا از ترسیدممی که بود زیاد باد شدت اینقدر. شدیم پیاده سختی به قایق از هم

 :شنیدم رو تارخ عمو صدای باد یزوزه صدای میون. بودم چسبیده محکم رو رایمون بازوی. ببره

 .بشید ماشین سوار سریع برید شما؟ کجایید -

 نارک عقب دو هر سریع و رفتیم بود نزدیکمون شکر رو خدا که ماشینش سمت به عمو حرف از تبعیت به

 هم اون واسه انگار. کردمی نگاهمون ایشتیله چشمای با و بود کرده کز ایگوشه جیسون. نشستیم هم

 ور وسایل تموم اینا عمو. زدم دید رو بیرون و کشیدم راحتی نفس. بود شده برانگیز سوال ما شدن غیب

 خدا رو تو ببین. شدن هاشون ماشین سوار همه بکنی رو فکرش که چیزی از زودتر و کردن جور و جمع

 :زد استارت سریع و ماشین توی نشست هم عمو. کرد متفرق رو همه جوریچه باد یه

 .شدم نگران بودید؟ رفته کجا شما. ناغافل شد بادی چه -
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 ود؛ب چسبیده ششونه به مشونه بودم نشسته قبلش که جوری گرفتم، فاصله کمی رایمون از ناخوادآگاه

 قبل از ترجمع چون ازش؛ گرفتم فاصله چرا که فهمید کنممی حس و شدم کنده ازش کامل حاال اما

 :گفتم. نشست

 .برگشتیم زود شد که طوفان نباشم تنها که اومدن باهام سعادت آقای کردم، سواریقایق ـوس هــ -

 بود معلوم که لحنی با و بود رانندگیش به حواسش که حالی در و انداخت حرکت به رو ماشین عمو

 :گفت شده نگرانمون

 از تادافمی براتون اتفاقی اگه نکرده خدایی بده، خبر بری خواییمی جایی بگم بهت بار چند خوب دختر -

 .رفتید سواری قایق فهمیدممی کجا

 جز درنیومد؛ کسهیچ از صدا خونه برسیم تا. آوردم هم رو قضیه ته و سر خواممی معذرت گفتن با

 .جیسون پی در پی هایخمیازه

*** 

 رایمون

 نکرده تجربه زندگیم توی امروز به تا که شدمی تزریق بهم آرامشی حس سارا کنار نبود، خودم دست

 ههمیش قراره مگه بشم؟ جراحی خوامنمی و کردم لج چرا که کنم فکر این به شدمی باعث که حسی. بودم

 ردهک که ایتجربه خواستنمی دلم. انزوا و تنهایی از نالیدمی که افتادم تارخ آقا هایحرف یادِ بمونم؟ تنها

 و گرم ایخانواده داشتن حسرت که بودم دور مخانواده از اینقدر سال چند این. کنم تجربه هم من رو بود

 کهاین از دارم شک. کنه قبول کردمنمی فکر دادم بهش سواریقایق پیشنهاد وقتی. موند دلم به صمیمی
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 نداشتم برخورد مخالف جنس با بس از کنم،می حس طوری این من شاید. باشه داشته بهم ایعالقه بخواد

 فاصله مغزم از مزاحم افکار تا دادم تکون رو سرم. کنممی مسخره بافیخیال خودم برای دارم شاید

 الح در لحظه هر من با رفتارش چرا بدونم خواستمی دلم خیلی قایق توی. حال زمان به برگشتم. بگیره

 :پرسیدم مقدمه بدون. بود دلگیر ازم مزخرفم رفتارهای اون خاطربه هنوز شاید نوسانه،

 کنه؟می اذیتت بودن من کنار -

 :داد جواب

 مگه؟ چطور نه، -

 :گفتم و زدن پدال به کردم شروع

 .پرسیدم جوری همین هیچی -

 پرسیدید؟ جوری همین که کنم باور -

 :گفتم و خندیدم. فهمیدمی دیر رو منظورم که هاییموقع برعکس شد،می تیزی دختر هاییوقت یه

 لمث هستی معذب کنارم و شما میشم دیگه وقتای اما راحتی؛ باهام کنممی حس وقتایی یه راستش نه، -

 .االن

 :داد جواب و نشد طوالنی زیاد سکوتش

 ...که باری دو اون یعنی میشه؛ من رفتار تغییر باعث که شماست رفتار -

 :گفتم ایشرمنده لحن با و کردم قطع رو حرفش. ازم بود دلگیر هنوز بود، درست حدسم
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 عذرخواهی ازت خواستممی حقیقتاً و بود اشتباه العادهفوق رفتارم دونممی خودم متاسفم؛ واقعاً من -

 .سارا ببخش منو نشده، دیر حاالم. شد فراموشم پاک شدی گم جنگل توی وقتی اما کنم؛

 .بخشیدم شب همون رو شما من -

 اام باشه؛ داشته دل به رو مکینه کردممی فکر. بود غیرمنتظره واقعاً برام زبونش از حرف این شنیدن

 :گفتم. بود برعکس

 .شما نه بزن صدا رایمون منو و باش راحت باهام دیگه پس بخشیدی منو که حاال. ممنونم -

 .باشه -

 :گفت و اومد حرف به خودش تا نزدم حرفی دیگه. نداشت ازم دلخوری اینکه از شدم خوشحال

 .شدنمی تموم وقت هیچ کاش گذشت، زود روز چند این خیلی -

 :گفتم. بدونم رو دلیلش داشتم دوست خیلی که بود کرده خوش جا عمیقی حسرت صداش توی

 .برگردی نداری دوست که مندیعالقه اینجا و تارخ آقا به خیلی معلومه -

 .دارم دوستش بابام مثل آره -

 کردممی حس جوری این من هم شاید. بود ایدیگه چیز دلش حرف انگار که بود طوری داد بهم که جوابی

 :گفتم. بود اشتباه و

 .کنه رحمتشون خدا -

 .ممنون -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شجاع زهرا | نابینا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 326 

 : گفت حرفش بند پشت سریع بعد

 بکنم؟ خواهشی یه ازت میشه -

 :دادم جواب. شد راحت باهام دوباره اینکه از شدم خوشحال

 .حتماً آره -

 :گفت و کشید زدن پدال از دست

 .ممکنه اگه البته بشنوم؛ رو سازدهنیت صدای خواممی خوبه، جا همین -

 زا بیشتر لحظه این توی االن بودم؟ شده جوری این چرا. سمتش برگردوندم رو صورتم و نزدم پدال دیگه

 بود حالی چه این خدایا. شکلیه چه سارا بدونم خواستمی دلم. خواستمی دیدن دلم ایدیگه زمان هر

 دمکر فوت توش کمی. کشیدم بیرون جیبم از رو سازم و کشیدم عمیقی نفس بودم؟ شده دچار بهش که

 دز پَر دلم باز و دادمی گوش هم اون و زدن به کردم شروع نظرم مورد نت انتخاب با بعد بگیرم، هامونت تا

 و نهکمی احساسش قلبم که میشه خیره بهم چطور زنممی ساز که ایلحظه ببینم که صورتش دیدن برای

 ور حواسم و کردم قطع رو ساز. وزید طوفانی که بود نگذشته زیادی زمان. افتهمی کوبش به چنین این

 متشس به اختیاربی و شنیدم رو سارا جیغ صدای برگرده، قایق نکنه اینکه از نگران. موقعیتمون به دادم

 هایتکون قایق. افتاد آغوشم توی. خودم سمت کشیدمش و گرفتم رو کمرش هامدست با و بردم یورش

 برگردوندم رو صورتش و گذاشتم صورتش روی رو دستم کردم،می احساس رو ترسش خورد؛می شدیدی

 :گفتم گوشش زیر. کنم آرومش داشتم سعی صورتش، روی گذاشتم رو صورتم و گردنم گودی سمت

 .اینجام من نترس -
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 گردنم به کشیدمی که عمیقی هاینفس گرمای. کرد بغلم محکم و خورد سر بدنم کنار از هاشدست

 با رو دستم دادم، قورت سختی به رو دهنم آب. نبود خودم دست و شدمی داغ کم کم بدنم. خوردمی

 چیز نیتم که درحالی. کشیدم صورتش جز جز روی کنممی آرومش دارم که خودم زدن گول خیال

 برجستگی روی دستم وقتی. بکنم ترسیم رو صورتش ذهنم توی خودم برای خواستممی و بود ایدیگه

 رو سارا بود؛ شده کمتر باد. کنم تحمل نتونستم دیگه واقعاً که کشید زبانه درون از حرارتی نشست لبش

 :گفتم و کردم جدا بارهیک خودم از

 . برگردیم طوفان برگشت از قبل تا بهتره -

. شدیم پیاده و رسوندیم خشکی به رو قایق و زدیم پدال سریع. نشست جاش سر و رفت و نگفت چیزی

 روزی تونممی آیا بودنم نابینا با که بود انداخته فکر این به شرایط اون تو رو من و بود چسبیده بازوم از

 یمبینای قرنیه پیوند با داشت امکان یعنی باشم؟ پدر یک تونممی درآینده و باشم؟ زن یک گاهتکیه

 تارخ آقا صدای که اومد وجود به ذهنم توی سوال هزارتا باشم؟ داشته عادی زندگی تونستممی برگرده؟

 .داد فاصله فکرم از رو من

 .بشید ماشین سوار سریع برید شما؟ کجایید -

 سوار اومد، تارخ آقا که نگذشت لحظاتی. نشست عقب کنارم هم سارا. نشستیم ماشین داخل و رفتیم

 :گفت و زد استارت و شد ماشین

 .شدم نگران بودید؟ رفته کجا شما. ناغافل شد بادی چه -

 :گفت. نشستم ترجمع و کردم حس رو ازم سارا گرفتن فاصله
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 .برگشتیم زود شد که طوفان نباشم، تنها که اومدن باهام سعادت آقای کردم، سواری قایق ـوس هــ -

 .دادممی گوش هاشونحرف به و بودم ساکت من

 از تادافمی براتون اتفاقی اگه نکرده خدایی. بده خبر بری خواییمی جایی بگم بهت بار چند خوب دختر -

 .سواریقایق رفتید فهمیدممی کجا

 :گفت سارا

 .خواممی معذرت -

 *** 

 سارا

 چیز. هببین رو شام تدارک راحله کنم کمک تا رفتم آشپزخونه به استراحت جایبه برگشتیم که خونه به

 آخرین امروز. راحله برای بود کمکی خودش بدم انجام رو کارها خرده که همین ولی نبودم؛ بلد که زیادی

 اب. میشه تنگ خیلی عمو و اینجا برای دلم تهران برگردم وقتی دونستممی و بودم اینجا که بود روزی

 هک داره مغناطیسی اینجا اما شدم؛ دلتنگش حسابی االن و بود سخت کمی برام مامان از بودن دور اینکه

 بزرگ توش پدرم که کشونهمی جایی رو من خونم اینکه خاطربه شاید. کنهمی جذب خودش به رو من

 .کرده زندگی و شده

 .ساراجان -

 مشغول که بود پیازی امدیگه دست و چاقو دستم یک که حالی در. اومدمی پذیرایی از که بود عمو صدای

 :دادم جواب و گرفتم قرار در چهارچوب توی بودم، کردنش خرد
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 .عمو جونم -

 :گفت و کرد بهشون ایاشاره. باز آلبوم سری یک روشروبه و بود نشسته مبل روی

 ببینی؟ رو پدرت و من بچگی عکسای داری دوست -

 :گفتم و چرخیدم آشپزخونه طرف به زده هیجان

 .میام االن -

 روی نشستم عمو کنار و زدم جیم آشپزخونه از هامدست شستن با و سپردم راحله به رو پیازها و چاقو

 :پرسیدم و هاآلبوم به زدم زل کنجکاوی با و مبل

 کدومه؟ بابام عکسای -

 مخ. سفید سیاه عکسی روی گذاشت دست و رومروبه گذاشت بود ترقدیمی همه از که هاییآلبوم از یکی

 پای روی پدرم و نشسته صندلی روی مادربزرگم و پدربزرگ. کردم نگاه عکس به بیشتری دقت با و شدم

 یکی یکی رو هاعکس. داشت لب روی بزرگی لبخند و بود ایستاده سرشون پشت هم عمو بود؛ مادرش

 برای که عکسی به رسیدم تا شد تربزرگ و بزرگ من زدن ورق با پدرم رفتممی جلوتر هرچی و زدم ورق

 .بود ایستاده کنارش خوشحال مادرم و داشت بغل در رو باشم من که نوازدی و بود فوتش از قبل ماه چند

 بزرگ داشتم دوست چقدر بود؛ االن اگه شدمی خوب چقدر. چکید عکس روی چشمم از اشکی اختیاربی

 خودش دست آدمیزاد عمر که حیف. چشیدممی شدم بزرگ که حاال رو آغوشش طعم دید،می رو شدنم

 آخه بده؛ من به رو عکس اون خواستم عمو از. میشه همون باشه کرده مقدر رو هرچه تقدیر و نیست

 و داشتنمی نگه خونه توی رو بابام از عکسی بشه ناراحت داوود عمو نداشت دوست اینکه خاطربه مامان
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 و مونخونه توی داوود عمو مرحوم زن از عکسایی که حالی در. شدمی من ناراحتی باعث همیشه این

 و دلیل وقت هیچ. نداشتم اتاقم توی رو بابام عکس گذاشتن یاجازه حتی من ولی بود؛ پسرها اتاق حتی

. اومدمی غیرمنطقی همیشه و همیشه نظرم از چون کرد؛نمی قانع رو من مامان یمسخره هایبرهان

 هاییدلنوشته گاهی و بود همراهم همیشه که دفتری الی رفتم اتاقم به وقتی تا گذاشتم کناری رو عکس

 سرِ پدرم بود این فرقش اما بود؛ زمان همون برای هم باز آخر یصفحه. بذارم کردممی حک توش رو

 : شنیدم رو عمو صدای. بود عبادت مشغول و بود نشسته شسجاده

 و چیز هیچ متوجه که کردمی نیاز و راز خالصانه اینقدر همیشه انداختم؛ یواشکی ازش من عکسو این -

 .بدم نشونش عکسو نشد قسمت. شدنمی کس هیچ

 :گفتم و زدم تکیه مبل به کرده بق عمو هایحرف شنیدن و عکس دیدن با

 .کشممی خجالت خودم از -

 :پرسید گذاشتمی دستم روی رو دستش که حالی در کنجکاوی با و سمتم برگشت عمو

 .دلم عزیز چرا -

 رو چیزا این که شدم دوست یکی با مدرسه تو وقتی از. خونمنمی نمازمو هاستسال. امبَدی دختر من -

 بهم هیچی خونمنمی نماز دید وقتی مامان. بخونم نماز نتونستم و شدم سُست دیگه کردمی مسخره

 خودم از بوده ایمانی با مرد بابام بینممی که حاال. من نخوندن یا خوندن به نکرد توجهی اصالً نگفت،

 عمو. بودم دیده رو عکسا این زودتر کاش. بودم نماز کاهل اینقدر سن این به تا چرا که کشممی خجالت

 رغ اینقدر پرسممی هم وقتی. نمیگه و نگفته برام ازش وقتهیچ مامان. ندارم بابام روی شناختی هیچ من

 .پرسیدنم سوال از میشم پشیمون که ندارم حوصله و دارم کار که زنهمی
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 شروع جایییه از باید ولی نبود؛ آسون مواسه گفتنش. پیچوندم انگشتم دور رو روسریم یگوشه

 :دادم ادامه. کردممی

 .بخونم نمازمو دوباره خواممی من... من تارخ، عمو -

 من و کرد باز کشیدنم آغوش به برای رو هاشدست. بست نقش عمو هایلب روی مهربونی و گرم لبخند

 :گفت و کشید سرم روی رو دستش. بردم پناه شپدرانه آغوش به معطلی بدون هم

 .دخترم به آفرین -

 شتنبرگ تا. بیاره اتاقش از تا داد بهش سفارشی هم بعد. بیاد بیرون آشپزخونه از تا زد صدا رو راحله بعد

 و شدم جدا عمو از برگشت دست به بقچه راحله وقتی و بودم کرده جاخوش عمو آغوش تو راحله

 :پرسیدم

 چیه؟ این -

 جا درونش آبی ریز هایگل با سفیدی نماز چادر. کرد بازش و گذاشت میز روی و گرفت راحله از رو بقچه

 :گرفت من سمت به و برداشت بود کرده خوش

 . خوندنت نماز خاطربه تو به من یجایزه اینم -

 :گفتم و زدم خوشحالی از لبخندی

 .نکردم شروع هنوز که من ولی -

 :سمتم گرفت و برداشت هم رو شسجاده
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 . بشی دلگرم که دادم بهت اینارم. کردی که نیت -

 که دیدم عمو، سمت برگشتم وقتی. بود ماندازه یاندازه. انداختم سرم روی رو چادر و شدم بلند زده ذوق

 :زدم زانو پاش جلو و رفتم نگران. نیست دنیا این توی اصالً انگار و زده زل بهم تیره نگاهی با

 شد؟ چیزیتون عموجون -

 :نشد موفق اما بزنه؛ لبخند کرد سعی و اومد خودش به

 .نیس چیزیم دخترم نه -

 :پرسیدم و عمو جلوی گرفتم و آوردم باال رو چادر یگوشه

 عمو؟ کیه برای چادر این -

 :پرسیدم نداد جوابی

 بوده؟ عموزن برای -

 :گفت و داد تکون طرفین به نه ینشونه به رو سرش

 .دیگه یکی برای -

 .بود نخورده دست و نو اندازه از بیش حتی. بوده مادربزرگم برای بگم بخوام که نبود قدیمی اینقدر

 :بگیرم رو کنجکاویم جلوی تونستمنمی

 بوده؟ کی مال دیگه بگید عمو -
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 .کرد خشک جام تو رو من داد جواب وقتی اما بده؛ جواب تا کشید طول کمی

 .نرسید دستش به وقت هیچ که قدیمی عشق یه برای رضا امام سوغات -

 و ته تا مشخصه، که هم من اخالق. باشه نرسیده عشقش به و باشه شده عاشق تارخ عمو شدنمی باورم

 . وجه هیچ به هم اون نمیشم ماجرا کن ول نیارم در رو قضیه توی

 عمو؟زن از تونجدایی بعدِ -

 .شدم هاشچشم توی اشک برق متوجه من و دزدید ازم رو نگاهش

 .ازدواجم از قبل نه -

 .بدید بهش نرفتید چرا خب... خب -

 .بود گفته بله دیگه یکی به که موقعی رفتم -

 کردمنمی هم فکرش وقت هیچ. رفت و گذاشت حالت همون توی رو من و شد بلند مبل روی از دفعهیک

 هم از دوستانه شنیدم آخه داشته، دوست رو زنش کردممی فکر یعنی. باشه شده عاشق روزی تارخ عمو

 که شدت این به هم اون خواسته؛می رو ایدیگه زن سابقش زن از غیر به دونستمنمی ولی شدن؛ جدا

 نشده خاموش و خاکستر هنوز قدیمیش عشق آتیش یعنی. سوخت عمو برای دلم. نکرده فراموشش هنوز

 .شد ناراحت اینقدر من سرِ روی چادرش دیدن با که

 . بچینیم میزو دختر کمک بیا ساراجان -
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 الی گذاشتم و زدم تا قبل مثل جور همون و کشیدم سرم از رو چادر. شدم بلند جام از و اومدم خودم به

 شام صرف موقع. کردم کمک راحله به و برگشتم. تخت روی گذاشتمش و اتاقم توی بردمش م،سجاده

 موع به فقط و فقط رایمون جای به حواسم که بود بار اولین برای. کردمی بازی غذاش با و بود ساکت عمو

 بگم خدا. باشه کرده اذیتش جامبی هایسوال کنممی حس. بودم نشده ناراحتیش باعث کاش ای. بود

 .بگیرم رو زبونم و فضولی جلوی تونمنمی که بکنه چیکارم

 موندمی شدنش شروع منتظر هرشب که اخبار تماشای برای حتی شد؛ بلند میز سر از عمو همه از زودتر

 دبو شده عمو رفتار تغییر متوجه هم اون کنممی فکر که رایمون و موندم من. رفت اتاقش به و نموند هم

 :پرسید که

 دارن؟ کسالت تارخ آقا -

 :گفتم و کردم طرفاون و طرفاین رو بشقابم داخل گوشت تکه

 .نه -

 :پرسید و گذاشت بشقابش داخل رو چنگالش قاشق

 خوبه؟ حالت تو -

 :دوختم رایمون به و گرفتم غذام ظرف از رو نگاهم

 .بزنیم قدم حیاط بریم میشه نه؛ -

 :شد بلند و داد هُل عقب به رو صندلیش
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 .بریم -

 حالم فهمیدمی و دیدنمی رو من حتی وقتی. کردمی دیوونه رو من رفتارهاش همین. زدم رنگیکم لبخند

 :گفتم بود اومده میز کردن جمع برای که راحله به رمقبی و شدم بلند. نیست خوب

 .بشن آروم تا ببر چیزی گاوزبونی گل عمو برای زحمتبی نکنه، درد دستت جون راحله -

 .دخترم باشه -

 .ممنونم -

 تیوق. بود منتظرم و بود نشسته ایوان هایصندلی روی رایمون. رفتم بیرون و انداختم مشونه روی شالی

 :گفت و ایستاد کنارم اومد و شد بلند شنید رو پام صدای

 .بفرمایید -

 یشپ مثالً که بگیرم رو بازوش هستم باهاش وقتی که تکلیف برام بود شده انگار نبود؛ همراهش عصاش

 دور رو دستم. رایمون تا داشتم نیاز همراهی این به بیشتر من چرا؟ دروغ اما کنم؛ همراهیش خودم

 حرف به باالخره تا گذشت سکوت به دقیقه پنج. زدن قدم آروم آروم کردیم شروع و کردم حلقه بازوش

 :گفتم و اومدم

 .تهران برگردم خوادنمی دلم اصالً -

 نشده؟ تنگ تخانواده برای دلت -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شجاع زهرا | نابینا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 336 

 راحت همیشه. دارم نگه دلم توی رو هامحرف آدما از خیلی مثل تونستمنمی. دادم قورت رو دهنم آب

 رجیحت نبود خوش حالم وقتی اما بود؛ اشتباهم و ضعف بزرگترین این اینکه با کردممی باز رو دلم یسفره

 با رامب رایمون هم بعد. کنممی دردِدل کی پیش اینکه فکر تا باشم هامغصه ریختن بیرون فکر به دادممی

 :گفتم. بود من برای اما نبود؛ طوراین اون برای شاید داشت فرق همه

 ...و مادرم فقط -

 و؟ -

 :تمگف. منه از تیزتر ولی خماری؛ توی ذارمشمی گفتنم اینجوری با کردممی فکر باش رو من. زدم لبخند

 .دانشگاهم دوستای -

 :پرسید و داد تکونی رو سرش

 خونی؟می درس -

 .شدم دانشگاه وارد تازه آره؛ -

 چیه؟ ترشته -

 شدنم مرگ ذوق جلوی زور به. بدونه بیشتر من از شد کنجکاو هم رایمون آقا این باالخره اومد، خوشم نه

 :گرفتم رو

 .ندارم دوستش اصال ولی آزمایشگاهی؛ علوم -

 .خوبیه یرشته چرا؟ -
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 رو حرف خودم از کردن تعریف بیشتر و زدن حرف یادامه برای جوریچه ببین. سارا میگن من به

 :گفتم. کشممی

 ینقاش یرشته بده اجازه مامانم تا موندم کنکور پشت یکسالی. شدم مجبور ندارم، عالقه بهش من خب -

 اونم که نباشم تهران که زدم دیگه شهر شدم قبول آزمایشگاهی علوم که بعدم نداد، اجازه اما بخونم؛

 .خونممی درس دارم تهران االنم نداد، اجازه

 .کنی دنبال دانشگاه از جدا رو نقاشی تونیمی -

 .ممنوعه اونم ولی آره؛ خب -

 چرا؟ -

 :انداختم باال ندونستن از ایشونه. نیستا فضول کم هم رایمون این هاخودمونیم

 همگ دختر و نمیاد خوشم نقاشی از کنه،می بد حالمو رنگ بوی که میاره بهونه همیشه مامانم. دونمنمی -

 .دیگه یبهانه هزارتا و باشه بلد شوهرداری داریخونه باید و کنهمی کارا این از

 !گیرهسخت کمی یه معلومه ولی نیست؛ راهبی اینا و داریخونه مورد در مادرت حرف -

 داریخونه از هیچی میاره روم به علناً پسر؟ این دست میدم آتو جوریچه خدا رو تو ببین رایمون، اوف

 جاشهب. نگم بهش چیزی که گرفتم خودم جلوی زور به. دیگه نیستم بلد کنم کار چی خب. نیست حالیم

 :گفتم و زدم پوزخندی

. مباش خونه ندارم دوست اصال ام،فراری خونه از کرده؛ مدیوونه. گذشته کمی یه از وقته خیلی کمی؟ یه -

 .میرغضب اون وجود با مخصوصاً
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 :پرسید و سمتم برگردوند رو صورتش کنجکاو

 میرغضب؟ -

 :گفتم تفاوتبی

 با موه یسایه. اصالً رامین با ولی خوبم؛ باشه رامبد که یکیشون با البته میگم، رو مادرم همسر پسرای -

 .بیشتر اون هرچند. زنیممی تیر

 :گفت و خندید

 .جالبه -

 :پرسیدم

 داری؟ برادر یا خواهر چی؟ تو -

 .دارم خودم از خواهرکوچیکتر یه فقط -

 :گفتم و کشیدم باری حسرت آه

 .بودم تنها جاهمه و همیشه نیومده، خوشم بودن دونهیه از وقت هیچ حالت، به خوش -

 .کردمی همدردی باهات کلی شنیدمی رو حرفات و بود اینجا راحیل اگه -

 هک االنه. هست زندگیش تو یکی گفتم دیدی کیه؟ دیگه راحیل خداجونم وای ایستادم؛ و خوردم اییکه

 :پرسیدم زار حالی با و دادم قورت رو دهنم آب. جا همین بیفتم پس
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 راحیل؟ -

 :سمتم برگشت و ایستاد من از تبعیت به

 یه که تفاوت این با داره، رو تو شرایط اونم. شدم جدا خانواده از شدنم نابینا خاطربه خواهرمه، راحیل -

 .کنهمی دوری ازش که داره من مثل معرفتبی برادر

 :گفتم و کشیدم آسودگی سر از نفسی اختیاربی

 .داره ـناه گـ ازش؟ کنیمی دوری چرا خب طفلی آهان؛ -

 :شدم همراهش هم من و زدن قدم به کرد شروع دوباره

 .باشم کسی سربار خوامنمی -

 :گفتم جانب به حق

 .خواهرته میگی که کسی اون -

 .کردم عادت جوریاین من ولی آره؛ -

 بشی؟ خوب کنینمی عمل چرا اصالً بذار، کنار رو عادتت خوب -

 :گرفت شخنده خودش که زدم حرف باهاش مواخذگرانه همچین

 .باالست خیلی ریسکش کردم، وجوپرس. نیست ساده میگی که قدرااین -

 چی؟ یعنی -
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 .کمه خیلی برگرده بیناییم اینکه احتمال اینکه یعنی -

 :گفتم بدم، امیدواری خودم به کردم سعی ولی ببینه؛ بتونه نداشت امکان یعنی. گرفت دلم

 .بشی خوب شاید بینی؟نمی رو قضیه طرفاون چرا -

 .بشم مواخذه من نه بشی آروم تو تا بزنیم قدم بود قرار کنیم؟ عوض رو حرف میشه -

 هک کنم راضیش جوری یه کنممی هرکاری من. نیست که نیست نفوذپذیر جوره هیچ پسر این بابا، ای

 فوالده تره،سخت سنگم این از سنگ؛ به رحمت صد. نداره که نداره فایده دارم عالقه بهش من نفهمه

 .فوالد

 بزنیم؟ قدم شد؟ چی -

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 .بفرمایید -

 نبود خودمون مورد در تنها نه که حرفایی زدیم؛ معمولی هاییحرف و موندیم حیاط توی رو ایدقیقه چند

 کشیدممی خمیازه شهمه ناخواسته و کرد مکالفه کلی که بود روزمره زندگی و درخت و دار مورد در بلکه

 !خوابیدنی چه اما رفتیم؛ خودمون اتاق به کدوم هر و گفتیم بخیر شب و انداخت خنده به رو رایمون که

 .تمام و بود رایمون رویای من خواب شب تمام

 *** 
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 رو حالش بودن نامساعد میاد، تهران به همراهم تارخ عمو کردممی فکر که تصورم برخالف فردا، صبحِ

 نظرم از که حالش دیدن با هم من. رسونهمی تهران به رو خودش حتماً فردا پس تا که گفت و کرد بهانه

 عدِب هابچه از کدومهیچ مسلماً. برگردیم باهم تا مونممی که گفتم و نکردم اصرار زیاد اومدنمی خوب اصالً

 ماًحت که گفت و کرد مخالفت شدت به عمو اما باشم؛ دومیش من که نمیشن حاضر کالس سر دربه سیزده

 اومد که مامان اسم. باشم تهران امشب حتماً من کرده سفارش کلی مادرم و برگردم تهران به امروز باید

 بود رهمسف باهام هم رایمون و نبودم تنها اومدن موقع برخالف بار این البته کنم؛ مخالفت نتونستم دیگه

 با باید جیسون حضور خاطربه خدا بنده اون چند هر. کردمی خوشحال آخر لحظات توی رو من این و

 شدنمی پیدا وجه هیچ به ماشین و بود شلوغی روز امروز اما تهران؛ گشتبرمی دربست یا شخصی ماشین

 مراد آقا که شد این بر قرار و بود فایدهبی ما بردن برای آشنا شخصی کردن پیدا برای هم عمو تالش و

 اگه صد در صد که جیسون موندمی وسط این. بشیم تهران راهی اتوبوس با و کنه تهیه بلیط برامون

 ولق رایمون به عمو پس. میاد در صداشون باالخره مسافرا از یکی باشه نداشته مشکلی اتوبوس راننده

 .رسونهمی بهش فردا سالم و صحیح رو جیسون که داد

 و اومد گرفته، و کرده بق و شد اتاقم داخل راحله که بودم چمدون توی وسایلم کردن جور و جمع مشغول

 :گفت کنه نگاهم اینکه بدون و گذاشت کیفم روی رو دستش توی بلیط. نشست تختم کنار

 .شبه 5 برای کرده پیدا شانسی اینم کنه، پیدا زودتر بلیط نتونسته آقامراد دخترم، بیا -

 :پرسیدم و انداختم بهش نگاهی و برداشتم کیفم روی از رو بلیط

 گرفته؟ هم رایمون برای -

 .دادم بهش بردم اتاقت بیام اینکه از قبل آره، -
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 کنار رفتم و کیفم داخل گذاشتم رو بلیطم. زدم خوشحالی از راحله چشم از دور زیرپوستی لبخندی

 :گفتم. گردنش دور انداختم دست و نشستم راحله

 ناراحته؟ اینقدر چشه جونم راحله -

 :گفت و انداخت باال ایشونه

 .عزیزم هیچی -

 :پرسیدم و بوسیدم رو شگونه

 ناراحتی؟ میرم دارم اینکه از -

 :افتاد راه هاشاشک و کنه کنترل رو خودش نتونست

 .دختر کردم عادت بهت -

 :گفتم و فشردمش خودم به بیشتر

 رو هفته این. برم باید چیه چاره ولی خونه؛ برگردم ندارم دوست اصالً کردم، عادت شما به منم -

 نمک کار چی مامانمو گذشته اون از. میشه شروع کالسام دیگه یهفته از ولی دانشگاه؛ نمیرم پیچونممی

 .عمو به کرده سفارش کلی که

 :دادم ادامه و سمتش گرفتم و برداشتم آرایش میز روی از کاغذی دستمال

 ور تابستون ماه سه سری این. میام دوباره میشه تعطیل دانشگاه که دیگه ماه سه دو نخور؛ غصه حاالم -

 .شرف قول. مونممی پیشتون
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 هب کرد شروع و گرفتم دستم از رو دستمال و زد لبخندی. بدم قول بهش تا قلبم روی گذاشتم رو دستم

 :هاشاشک کردن پاک

 . تنهاست خیلی ناراحتم آقا برای بیشتر من. عزیزم باشه -

 رهدوبا طالقش بعدِ اصالً یا. نباشه تنها همهاین تا داشت بچه دونهیه الاقل عمو کاش ای. شد تیره نگاهم

 ااونج داره چی واال. بمونم عمو پیش بیام کنم راضی مامانو شده هرجور امتحانات بعدِ باید. کردمی ازدواج

 اینقدر اونم گردش، بیرون برم باریک هفته در رفقا با مگه. ندارم تفریحی هیچ موندن، خونه توی جز

 واقعاً روز سیزده این که البته و پیششون؛ میره آبروم. رفتنم از میشم پیشمون که بهم زنهمی زنگ مامان

 .کردنمی یادم مامان که داشت تعجب جای

 رو نهارمون هم با و شد حاضر غذا میز سر باریدمی کسالت روش و سر از اینکه با عمو آخر لحظات

 خودمون مراقب کرد سفارش بهمون تونست تا فقط. نشد بدل و رد بینمون خاصی حرف هیچ. خوردیم

 رایمون از هم کلی. نمونم جا اتوبوس از دوباره بودنم هوا سربه زیادی خاطربه که من به مخصوصاً باشیم،

 محکم رو عمو و شم بلند خواستمی دلم. کرد تشکر کنه همراهی رو من بود کرده قبول اینکه بابت

 من برای خودش بودن راه توی ساعت چند این. بود کرده که جایی به و خوب فکر این خاطربه ببوسم

 .کلیه

 قمهل یه که اومدن برعکس بار این و بود گذاشته راهمون تو برای خوراکی کلی و بود کشیده زحمت راحله

 از آه و اشک کلی با. داشتم همراه خودم با خوراکی کلی حاال شد،نمی پیدا مکوله توی هم خشک نون

 و شد سوار و اومد من از بعد رایمون. شدم تاکسی سوار و کردم خداحافظی همسرش و راحله و عمو

 !گفتنمی چیزی و دادمی تکون سرشو فقط که گفتمی گوشش زیر چی عمو نفهمیدم
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 ماا و شدیم؛ اتوبوس سوار و رسیدیم ترمینال به موقع به ترافیک و شهر شلوغی وجود با خوشبختانه

 رپُ هاصندلی یهمه و بودن ترزرنگ ما از مسافرها بقیه که بود این کرد عصبانی حسابی رو من که چیزی

 :ایستادم اتوبوس وسط همون جام سرِ. بود

 ایستادی؟ چرا -

 مه کنار برای خالی صندلی که بگم کردم هرکاری. ایستادم رایمون یسینه به سینه و عقب برگشتم

 :گفتم و خوردم رو حرفم. نشد روم نیست نشستن

 .خالیه صندلی این بشین اول تو هیچی، -

 شینی؟می کجا تو -

 :دادم جواب آوردم،می پایین دوشم از رو پشتیمکوله که حالی در و کردم پفی

 .سریت پشت صندلی -

 صندلی روی که جوانی خانم به ببخشیدی هم من. نشست و گفت لبی زیر یباشه و داد تکون رو سرش

 بودن انسبدش توی یعنی. نشستم پنجره کنار رفتم و گفتم بود نشسته نشستممی باید که جایی کناری

 وبوسات بلکه تا بمونم بکم صُمم باید تهران خود تا حاال. بودم ندیده خودم برای که خوابایی چه. اولم نفر

 راس و بود شده پُر اتوبوس. مزخرف شانس این به لعنت ای. بزنم حرف کلمه دو رایمون با من تا وایسه

 :زدن حرف به بازاریش کوچه لحن با کرد شروع راننده شاگرد بیاد، در حرکت به کهاین از قبل 5 ساعت

 .نمونه جا کسی تهران مسافرای ها،خانم آقایون -
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 دش بلند جاش از بود نشسته من کنار که خانمی زمانهم و اتوبوس تو پرید جوانی پسر آخر یلحظه توی

 :گفت و

 .شدم سوار اشتباهی من اینکه مثل -

 رایمون به خواستم شدم، بلند خوشحال. رفت بیرون اتوبوس از و برداشت رو وسایلش تند تند هم بعد

 شستن اومد برداشت نه گذاشت نه پسره این رایمون، بگم کنم باز لب اومدم تا. بشینه کنارم بیاد بگم

 همچین بگذره دقیقه دو نذاشت اصالً بهش، زدم زل و برگشتم شده گرد هایچشم و باز دهن با. من کنار

 هبش اممتوجه کهاین از قبل تا و شدم خیالبی. نگم یا بهش بگم چیزی موندم که شد ولو و کرد خوش جا

 از رفیح دیگه. گرفتم بغل رو هامدست و صندلیم پشتی به زدم تکیه. برداشتم بهش کردن نگاه از دست

 کنار نشستن از شدم ناامید کال. اومد سرم اون از بدتر بالیی اومد حرفش وقت هر آخه زنم،نمی شانسم

 .رایمون

 بیرون به رو نگاهم بودم، نرسیده بهش که هدفی از مغموم و ورچیده لب هم من و افتاد راه اتوبوس

 با ترسیدممی بود نشسته راحت که هم قدراین ماشاهلل. باشم توجهبی پسره این به کردم سعی. دوختم

 به بود داده تکیه رو سرش انداختم، رایمون به نگاهی. درازش هایلنگ به بخورم خوردن، تکون خوردهیه

  وضعیت؟ این با تهران برسیم ما تا کو. صندلیش پشتی

 .آدامس بفرمایید -

 وت رو هاماخم. بود کرده تعارف آدامس بهم که کشیدم پسره سمت به و گرفتم رایمون رخنیم از رو نگاهم

 :شنیدم رو صداش دوباره اما پنجره؛ سمت برگردوندم رو سرم مرسی گفتن با و کردم هم

 هستید؟ تهران اهل -
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 :دادم جواب برگردونم رو سرم اینکه بدون

 .بله -

 .کنممی زندگی کرج سالیه دو ولی تهرانم؛ بچه منم -

 .ستنی یار من با وقت هیچ بخت که شکر رو خدا اما نزنه؛ حرف دیگه بشه کم روش بلکه تا نگفتم چیزی

 مسافرت؟ اومدید تنهایی -

 هگرفت مگریه واقعاً دیگه. نچسب یپسره گرفته زدنش حرف حاال شد؟ پیداش کجا از دیگه این بابا ای

  کنم؟ تحمل تهران تا جوریچه رو این من بود،

 نبود ماا بگیره؛ اللمونی پررو بچه این گوشم تو بذارم بلکه بردارم رو هندزفریم تا مکوله داخل کردم دست

 رایمون کنار که خودم واسه بودم خوشحال قدراین که، میگم. گذاشتمش چمدونم توی اومد یادم. نبود که

 و شیدمک بلندی پف. بدم دست از رایمون کنار بودن از رو ایثانیه مبادا تا کیفم توی نذاشتم که شینممی

 .برداشتم کیفم کردن وارسی از دست

 دارید؟ الزم چیزی -

 دیتن لحن با و کردم نثارش غلیظی یغرهچشم. بکشم بنفش جیغ سرش خواستممی رسماً دیگه یعنی

 :گفتم

 .خیر -
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 کم الًاص که زیاده روش ماشاهلل قدراین گذاشتما، جواببی رو سوالش پیش ثانیه چند همین انگار نه انگار

 سرگرم بود دستم دم که دختر یه با زدن حرف با رو خودم تهران تا بودم پسر هم من اگه چند هر. نمیشه

 .عزیزم دخترای دوست بگم بهتر یا دخترم دوست پیش برسم برم تا کردممی

 نیست؟ تگرسنه شما -

 مدهنیو بدش اون اینکه مثل اما بشه؛ فرجی بلکه رایمون به زدم زل دوباره. ستفایدهبی اینکه مثل نه،

 هم روی رو هامدندون حرص از. بکنه جبران خوادمی رو هاشخوابی کم حسابی بشینه، جدا من از بود

 همه امروز. بود آورده جوش به رو خونم بدجور که نگم یارو این به بدی چیز و نیاد در صدام تا سابیدممی

. میشه شروع جدید چیز یه کنممی تحمل رو هرکدوم. بکنه دیوونه رو من تا داده هم دست به دست چیز

 :کرد جلب خودش به رو همه توجه و شد بلند راننده شاگرد صدای

 به ربع یه تا. زدن که شید شاکی بیایید بعد و نمونه اتوبوس تو کیف و پول. شام و نماز وقت ربع یه -

 .کنهنمی صبر کسی برای اتوبوس که باشید اینجا هشت

 :ردمکمی بار لیچار بدم بخت به و بودم انداخته پا روی پا خیالبی هم من. شدن بلند کنانهمهمه مسافرها

 شام؟ بریم نمیای -

 :گفتم و کردم باز رو دهنم خشم از پُر و برگردوندم رو سرم نور سرعت با

 .نه نه، نه، نه، -

 رایمون به که حرفی از بودم بهت تو زد؟ غیبش کجا وراج ی پسره این پس. افتاد رایمون به چشمم که

 :گفت که بودم زده
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 نیست؟ حالت چرا؟ -

 نبرداشت با و شدم بلند کنم آبروریزی این از بیشتر اینکه از قبل تا و کردم جور و جمع سریع رو خودم

 :گفتم پشتیم کوله

 .بریم خوبم؛ خوبم، -

 ادهپی اتوبوس از هم همراه و گرفتم رو بازوش. نگفت چیزی اما نکرده؛ باور که صورتش حالت از بود معلوم

 داخل رفتیم. بشه پیداش دوباره ریختبی یپسره اون مبادا که خورمنمی جُم کنارش از دیگه. شدیم

 یه ینا توی. برگردم جلدی و دستشویی برم من تا بده سفارش که گفتم رایمون به. نشستیم و رستوران

 در. بودن نیاورده رو سفارشمون هنوز. برگشتم و رفتم سریع. بود خلوت و بودم شانس خوش بار این فقره

 :پرسیدم و میز پشت نشستم کردممی خشک کاغذی دستمال با رو هامدست که حالی

 دادی؟ سفارش چی -

 :گرفت بغل رو هاشدست و داد تکیه صندلی به رو پشتش

 دیگه؟ داری دوست جوجه، -

 .مرسی آره -

 ساعت به نگاهم شهمه و خوردن به کردم شروع تند تند نداشتیم؛ زدن حرف وقت آوردن که رو غذامون

 : شد بلند و کرد تموم رو غذاش من از زودتر رایمون. بمونم جا اتوبوس از بارم این مبادا که بود

 .گردمبرمی زود و نمازخونه میرم من -
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 .مونهنمی منتظرمون اتوبوس نشه، دیر فقط باشه -

 :گفت و زد لبخندی

 .بمونی جا هم سری این ذارمنمی هست، حواسم -

 بود نرفته بیشتر قدم تا چند. بود نکرده اشاره بهش وقت هیچ ببین بدجنس، رایمون ای. بود یادش پس

 :سمتم برگشت که

 .کردم حساب میزو پول راستی -

 .مرسی -

 سکویی روی اتوبوسمون به نزدیک جایی و اومدم بیرون رستوران از و شدم بلند هم من رفت وقتی

 عمو هک جانمازی توی میره ضعف دلم. کنم شروع خونه برگشتم قراره البته. بودم نماز تارک فعال. نشستم

 چیزها این بذارم نباید ولی آورد؛می درد به رو دلم تارخ عمو ناکام عشق یادآوری اما بخونم؛ نماز بهم داده

 چند هر بودم، بر و دور زدن دید مشغول و دادممی تکون رو پاهام خودم واسه. بشه خوندنم نماز مانع

 گوشم به زدن حرف صدای. بود معلوم شدنمی رد جلومون از که هاییماشین نور فقط جاده تاریکی توی

 از آه. میاد من سمت به و زنهمی حرف موبایلش با داره وراجه پسر اون دیدم برگردوندم که رو سرم. خورد

 تهگرف انرژیم تموم بشم، دهن به دهن باهاش ندارم طاقت دیگه که برسان ناجی یه خدایا. شد بلند نهادم

 .امروز شد

 چرخوندم چشم. شدم گرفتار روزی چه به ببین تارخ، عمو نیومدن از شدم خوشحال کردم غلطی عجب

 هب اومد،می بیرون نمازخونه از. افتاد رایمون به نگاهم که بزنم فنگ جیم و شم بلند چیزی هوای به تا
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 بینمب نکردم نگاه اصالً. بود رایمون که سمتی دویدم دوش به کوله و پریدم پایین جام از باد و برق سرعت

 تا داشتم نگه رو خودم زور به. رسیدم رایمون نزدیک که جایی تا دویدم فقط چیه، پسره العملعکس

 :گفتم زنان نفس نفس و شدم متوقف سانتیش یک توی. بغلش تو نیفتم

 .رایمون بریم -

 زنی؟می نفس نفس چرا شده؟ چی -

 :دادم جواب و ایستادم صاف بودم، شده بهتر کمی. دادم قورت رو دهنم آب و کشیدم عمیقی نفس

 .نیست چیزی -

 وریجاین چرا این! شدم متعجب بود صورتش روی که وحشتناکی اخم دیدن با افتاد صورتش به که نگاهم

 :دش بلند اتوبوس راننده شاگرد صدای که بگه چیزی خواست و گرفت دستش توی محکم رو بازوم شد؟

 .نمونید جا تهران مسافرای -

 و ایستاد اتوبوس هایپله نزدیک. برد بود اتوبوس که سمتی به خودش همراه رو من و خورد رو حرفش

 :گفت

 .شو سوار -

 راهرو از و شدم سوار خوب دختر یه مثل و بگم چیزی ترسیدم که تند برام لحنش و بود عصبی قدراین

 خودش صندلی روی و میره کردممی فکر که تصورم برخالف. نشستم صندلیم روی و رفتم. گذشتم

 :گفت لحن همون با و کناریم صندلی روی نشست میشنه،
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 .کنم تتنبیه میگی که دروغایی خاطربه باید -

 اول .شد پیدا هم وراج یپسره یکله و سر که گفتم؟ بهت دروغی چه من بگم خواستم و سمتش برگشتم

 :گفت و کرد رایمون به رو بدی لحن با اومد جلوتر وقتی اما دیده؛ اشتباه کرد فکر

 .شو بلند من جای از آقا -

 :داد جواب بخوره تکون ایذره حتی اینکه بدون رایمون

 .بشینی من قبلی جای جلویی صندلی تونیمی شما -

 :سمتش شد دوال کمی و رایمون صندلی پشتی روی گذاشت رو دستش پسره

 .نیاوردم جا رو حالت تا جات سر بشین شو بلند حاالم. بشینم جا همین خواممی من -

 :ایستاد پسره یسینه به سینه و شد بلند جاش از بارهیک رایمون

 بیاری؟ جا خوایمی جوریچه ببینم بیار جا حالمو بیا -

 اشه،ب ورزشکار که میاد شعورهبی پسر این به بخوره؟ کتک بشه دعواشون نکنه. ریخت پایین هُری قلبم

 فکرهایی چه خدا رو تو ببین من؟ بدم چی رو رایمون یخانواده جواب وقت اون وای. زیاد نه خردهیه البته

 که خب خوری؟می رو اونجاش حرص تو که شناسنمی نامی سارا رایمون یخانواده اصال من؟ کنممی

 .تنداشته یعمه جون آره دیگه؟ میشیم آشنا باالخره چی؟

 :کرد متوقف رو من رایمون صدای که بکشم عقب رو رایمون تا شدم بلند و گرفتم گاز رو هاملب
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 گردنتو وگرنه بودیم حرکت توی آوردی شانس کردی؟می زنی مخ داشتی نبود حواسم کردی فکر -

 .کنیمی کارا این از باشه آخرت و اول یدفعه تا شکستممی

 پسره این هایمزاحمت متوجه کردمنمی فکر. بود کرده ما متوجه رو مسافرها و رفته باال کمی صداش تن

 کردممی فکر باش رو من هست، جا همه به حواسش که بشم خودم تیز رایمون قربون. باشه شده

 :برد باال صداشو هم پسره. خوابیده

 .بگیره جلومو خوادمی کی ببینم بزنم مخ خواممی سننه، رو تو -

 منفهمید. واال نوبره پررویی این به آدم یعنی. بشینه صندلی روی بیاد و بزنه کنار رو رایمون خواست

 توی گذاشت محکمی مشت و کشیدش و گرفت رو بازوش رایمون که دیدم هامچشم با فقط جوری،چه

 که چیزی به و دهنم روی بودم گذاشته رو دستم زده وحشت. ببین و بیا که شد ایهمهمه. پسره صورت

 داشته نگه مرد تا چند توسط سرخ صورت و خونی دماغ با پسره. کردممی نگاه برام بود باور غیرقابل

 بیلس آدم که راننده. بزنه رو رایمون تا کنن ولش که کردمی بیداد و داد. نکنه حمله رایمون به تا بود شده

 :پرسید عصبانیت با و اتوبوس ته اومد بود کلفتی

 .پایین بفرمایید دارید دعوا خبره؟ چه اینجا -

 :گفت خشنی لحن با پسره، به رو راننده حرف به توجه بدون و کرد صاف رو کتش ییقه رایمون

 .نشی من ناموس مزاحم دیگه تا زدم اینو -

 :کرد بلندش و گرفت پسره بازوی از و انداخت دست خبره، چه بود شده متوجه تازه که راننده

 (.اومدی خوش) گلدی خوش برم،نمی چرون چشم مسافر من شرمنده، پسر آق -
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 ردم،کمی تماشا فقط و بودم ایستاده پنجره به تکیه زده حیرت جورهمون. کرد شپیاده اتوبوس از هم بعد

 فتر عجیب آخرش حرف. ببینه تونهنمی که اون بکنه؟ رو کار این تونست چطوری رایمون! شدنمی باورم

 ا؟کج کی؟ بودم؟ شده یا بودم؟ رایمون ناموس من! من ناموس. قلبم توی بگم بهتر یا مغزم توی نشست

 بود؟ شده غیرتی من برای رایمون. افتممی پس االن خداجون وای

 .خطرناکه افتهمی راه االن ماشین بشینی؟ خواینمی -

 بودم خیره که جورهمون و نکشیدم رایمون کردنِ نگاه از دست اما صندلی؛ روی نشستم و خوردم سُر

 :پرسیدم بود آشکار صدام توی که حیرتی با بهش

 کردی؟ کارو اون چطوری تو -

 .بود غیرممکن برام قشنگش هایچشم دیدن هم باز سیاهش عینک پشت از. سمتم چرخوند رو سرش

 کار؟ کدوم -

 گوشش زیر و کردم نزدیکش رو خودم. چپ علی کوچه زنهمی رو خودش روشن روز تو خدا، رو تو ببین

 :گفتم

 .خودتی -

 لبخند با منم و خندیدن به کرد شروع و بگیره رو خودش جلوی نتونست. نبودما پاره آتیش کم هم من

 .کنم حک ذهنم توی رو صورتش جز به جز و لحظه لحظه تا صورتش به شدم خیره

 نشدی؟ سیر -
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 : پرسیدم گیجی با بگیرم ازش رو نگاهم اینکه بدون

 چی؟ از -

 .من به کردن نگاه از -

 جوریچه ببین سارا آخ. گرفتم رو نگاهم سریع و کشیدم خجالت صراحتش همه این از. اومد خودم به

 من ناموس آدم همه این جلو راست راست خودش. زنیمی زل بهش باشه آخرت دفعه. گرفت رو حالت

 کرده عوض رو حرفم اینکه برای. میاره روم به آنی کنممی نگاهش من وقتی وقت اون کنه،می من ناموس

 :گفتم باشم

 فهمیدی؟ کجا از -

 چیو؟ -

 کردم تکیه و گرفتم بغل رو هامدست حرص با. زنهمی راه اون به رو خودش شهمه رایمون، این دست از

 :گفتم و صندلی به

 .هیچی -

 با آروم خندید،. بیاد در دهنش از حرف کلوم یک تا میده دق بپرسم، چیزی ازش بکنم غلط دیگه اصالً

 :گفت. پسر این بود شده غریب و عجیب برام کارهاش واقعاً. زد ضربه بازوم به بازوش

 .نکن قهر کردم شوخی -

 :گفتم حالت همون توی
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 .نیستم قهر -

 :کرد زمزمه خودم مثل جورهمون گوشم نزدیک و آورد رو سرش

 .خودتی -

 نده تهسک رو من تا پسر این. رفت باال قلبم ضربان و شد دگرگون حالم صورتم پوست با نفسش برخورد از

 هک کرد داغون رو حالم قدراین یعنی بزنم؛ حرفی نتونستم. نمیشه راحت خیالش نکنه معوجم و کج و

 :دادن توضیح به کرد شروع برعکس اون ولی کنم؛ سکوت دادم ترجیح

 یچیز نخواستم اول. نشد و نشست اومد یارو اون اما پیشت؛ بیام خواستم کنارت از شد بلند که خانم -

 صبر. کشونتتمی حرف به داره که شنیدممی رو صداش شهمه اما باشه؛ حسابی آدم شاید گفتم بگم،

 رو باقیش خودت که اینجا تا و نشد پیداش رفتیم باهم وقتی که بگیرم حالشو وایسه اتوبوس تا کردم

 .کردی تماشا

 :گفتم و سمتش برگشتم

 آوردی؟نمی خودت رو به و بودی شده متوجه اول از پس -

 :من سمت چرخوند رو سرش هم اون

 .نبود زمانش موقع اون بله، -

 :پرسیدم و بردم باال رو ابروم تای یه

 بود؟ زمانش االن -
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 :گفت و زد نمکینی لبخند

 .دقیقاً -

 و بود دستش توی شدیم اتوبوس سوار وقتی که کتابی به کردم اشاره و زدم لبخند هم من لبخندش از

 :پرسیدم

 خونی؟می کتابی چه -

 :کرد بازش و داد تکون رو سرش

 .است آن دیدن به قادر چشم آنچه از فراتر مکانی به نابینا مرد صعود -

 لتحا که بود رنگیبی و سفید هاینقطه نقطه شهمه! بود نشده نوشته توش چیزی اما کتاب؛ به زدم زل

 :پرسیدم کنجکاوی با. داشت برجسته

 خونیش؟می جوریچه -

 :روش کشید و کتاب از خط یک روی گذاشت و گرفت دستش توی رو دستم

 .جوریاین -

 مسل با داشت که خوبی حس با یا خودم واسه کنم ذوق گرفت دستش توی رو دستم اینکه از دونستمنمی

 زدمی بیرون درونم از که حسی روی کنترلی اینکه بدون. بشم عجین دادمی دست بهم رایمون دنیای

 :گفتم باشم داشته

 نوشته؟ چی اینجا االن. خوبه چقدر وای -
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 :کرد زمزمه گوشم زیر خطوط روی کشیدمی رو دستم که حالی در

 یمنظره دیدن را قله به صعودش علت انسانی، که کنمنمی باور من ولی باشد؛ تعصب یک این شاید -

 رب جایی تنها قله. کندنمی تحمل منظره یک دیدن برای را کوهستان سختی هیچکس. کند بیان اطراف

 و پیونددمی حقیقت به که رویاست یک از ایپاره قله. دارد جای ما ذهن و قلب در قله. نیست کوهستان

 و رادها قدرت با توانیممی که است این از نشانی قله. معناست با زندگیمان که است این بر مسلم مدرکی

 .کنیم تبدیل دارند را آن خلق قدرت دستانمان در آنچه و خواهیممی آنچه به را زندگی جسممان، توان

 .بردمی فرو شیرین ایخلسه به رو من که بود زیبا برام صداش قدراین. سمتش برگردوندم رو صورتم

 :گفتم

 چیه؟ اسمش باشه، قشنگی کتاب باید -

 :نشست صاف و کرد رها رو دستم نرم خیلی و زد لبخندی

 .واینمایر اریک ینوشته دنیا، بام لمس -

 چیه؟ اسمش خونیمی تو که خطی این -

 .بریل -

 خونی؟می داری انگلیسیشو -

 :گذاشت پاش روی و بست رو کتاب و زد لبخندی

 .ستشده ترجمه نه -
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 .انگلیسیه شاید گفتم خوندی راست به چپ از آخه -

 :داد توضیح و زد مهربونی لبخند

 .میشه خونده چپ به راست از انگلیسی زبان برای و راست به چپ از بریل خط فارسی زبان برای -

 .میشه خونده چشم با که چیزی برعکس یعنی جالب؛ چه -

 .درسته -

 .بگیرم یاد دارم دوست خیلی -

 جداً؟ -

 .باشه سخت زیاد نباید. ستتازه یتجربه یه خب آره -

 :سمتم گرفت و کشید بیرون کارتی و کرد جیبش داخل دست

 .ونهآس میگی هم موقع اون ببینم اونوقت ببینی، رو آموزشش نزدیک از و موسسه بیای روز یه تونیمی -

 یدارد برای راهی شد این ببین. بود من شانسیخوش بهترین این بدشانسم، نمیگم دیگه. شد باز نیشم

 ازش رو کارت. بخورم غصه و بگیرم بغل غم زانوی دوریش از نیست الزم دیگه جوریاین. موندوباره

 : گفتم خوندممی رو روش که حالی در و گرفتم

 هستی؟ اونجا روزهایی چه تو فقط. میل کمال با -

 .کالسم سر ولی هستم؛ ۰5 تا صبح 8 ساعت از روز هر تقریباً -
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 کجاست؟ یشماره این -

 :گفت و زد آمیزیشیطنت لبخند

 .خودمه یشماره -

 و من. آواز و رقـــص زیر بزنم شم بلند خوشحالی از بود مونده کم Tگرفتم عروسی خودم واسه یعنی

 جلوی تونستمنمی ولی نشم؛ مرگ ذوق کردم کنترل رو خودم زور به. محاله خوشبختی همه این

 :پرسیدم. بگیرم گرفتمی شکل ذهنم توی که رو هاییسوال

 خودته؟ برای موسسه -

 .کنممی تدریس فقط نه -

 :گفتم تعجب و حیرت با

 واقعاً؟ -

 :پرسید و خندید

 کردی؟ تعجب چرا واقعاً، آره -

 .جوریهمین هیچی -

 جانب باید پس داشت، وجود صد در صد کنم گم رو کارت اینکه احتمال. نگفت چیزی دیگه و خندید

 بعد. کردم سیو سعادت استاد اسم به و گوشیم توی زدم رو شماره اول. کردممی رعایت رو احتیاط

 ستهب رو هاشچشم و عقب به بود داده تکیه رو سرش رایمون، سمت برگشتم. پولم کیف توی گذاشتمش
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 دیده رو خوابش خودم برای که روشن ایآینده به امید و راحت خیال با هم من گرفته، خوابش حتماً. بود

 .ربود رو هامچشم خواب کم کم و صندلی به دادم تکیه رو سرم بودم

*** 

 هفدهم گام

 رایمون

 الاص و بود شده غریب و عجیب حالم. بخوابم تونستممی مگه اما بسته؛ هامچشم و بود صندلی روی سرم

 که نشدم ناراحت اصالً نمیاد تهران به همراهمون تارخ آقا شدم متوجه که امروز. فهمیدمنمی رو خودم

 خودم که آدمی دست رو جیسون فکر ایذره بدون بار اولین برای. نشدم خوشحال بگم اگه دروغه هیچ،

 انهخوشبخت اما بود؛ نمونده ایدیگه کس پیش آقاجون از غیر به امروز به تا. سپردم بودمش شناخته تازه

 خداحافظی موقع. کرد گوش رو حرفم پیشمه تهران فردا که کردم حالی بهش رو هامحرف نوازش با وقتی

 بیشتری اطمینان خودم به شدمی باعث هاشحرف. باشم سارا مراقب کرد سفارش بهم تارخ آقا کلی هم

 ونست؛د ضعفم نشان رو نابیناییم و نکرد اعتماد بهم آقاجون جز هیچکی برسم سن این به تا. باشم داشته

 قول به و کرد اطمینان بهم سریع قدراین کردم زندگی کنارش روز سیزده فقط که مردی تارخ، آقا اما

 .امروز کردم خاک و گرد عجیب منم و سپرد بهم رو برادرش یدردونه عزیز خودش

 قول هب اما کارا؛ این بود بعید من از. گرفتم دندون به رو لبم یگوشه انداختم راه که کاریکتک یادآوری با

 من ناموس سارا شاید هرچند. کنه محافظت ناموسش از هست که هرشرایطی توی باید مرد یه آقاجون

 .خونه برسونمش تا بود من دست امانت اما نبود؛
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 باعث نابیناییم شرایط. بودم خوری توسری بگم بهتره و ترسو یبچه خیلی رفتممی دبیرستان که زمانی

 یپسربچه تا سه اومدممی آقاجون یخونه به مدرسه از وقتی بود روز دو. بیام بار ترسو و منزوی بود شده

 کتک ازشون هم کلی بگم بهتره و کردنمی اممسخره و مینداختن دستم خودم سال و سن هم

 شتو هااین که مسیری این از نرفتن برای هم ایدیگه راه و ببینمشون تونستمنمی که هم من. خوردممی

 پاره و خودم شدن زخمی متوجه تا کردم قایم آقاجون از رو خودم اول روز. نبودم بلد بودن کرده پاتوق

 کلی دیدنم با آقاجون ورودم بدو همون از رفتم داخل حیاط در از وقتی دوم روز اما نشه؛ هاملباس شدن

 ونینت که زمانی تا گفت بهم رسه،می رو اونا حساب و میره کردممی فکر که تصورم برخالف اما شد؛ شاکی

 خودم از چطور داد یادم روز اون از. بکنه کاری برات تونهنمی هیچکس باشی خودت مراقب خودت

 مذهن قدرت با تا کرد کمکم فقط نه؛ بده، یادم رو بودن شر و کاریکتک بخواد اینکه نه کنم محافظت

 خطرات برابر در خودم از گیرممی قرار که شرایطی تو بتونم و بدم تشخیص خودم با رو هاآدم یفاصله

 گیرهمی قرار اشرار مزاحمت و آزار مورد عادی مردم یبقیه از بیشتر من مثل آدمی باالخره. کنم محافظت

 فتادها راه تازه یبچه یه مثل همیشه نیست قرار چون ببره؛ در به سالم جون تا باشه بلد چیزایی یه باید و

 .باشه داشته خودش همراه رو کسی

 نگاهش قدراین. کردم دریافت سارا سمت از بیشتر رو تعجب حس بودن، دورمون که هاییآدم یهمه از

 رو حس این امروز به تا. انداختمی خنده به رو من داشت که بود شده زوم روم باور غیرقابل و سنگین

 حسش قوی طوراین که بود برانگیز تعجب براش من کارهای یهمه شاید. کردم دریافت زیاد ازش

 .فهمیدممی و کردممی

 موهاش عطر که سارا سمت چرخوندم رو گردنم و بلندکردم رو سرم. کردم مشونه روی سنگینی احساس

 خوابیده و بودن بسته هاشپلک. صورتش روی کشیدم و آوردم باال آروم رو دستم. پیچید بینیم داخل
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 رو غریبگی و شدیم ترراحت باهم وقتی از. بخوابه ترراحت بتونه تا کشیدم ترپایین رو خودم کمی. بود

 ودمب نداده اجازه کسی به وقت هیچ. شدم شوابسته بگم بهتره و کردم عادت بهش خیلی گذاشتم؛ کنار

 مبازو راحت که بودم داده رو اجازه این سارا به اما بشه؛ نزدیکم بخواد حتی یا کنه کمکم رفتنم راه توی

 همه بعدش اما کردم؛ پرخاش بهش دوباری و نبود طوراین اول روزهای اینکه با. کنه همراهیم و بچسبه رو

 رو اسمش دونمنمی من و میشه ارسال بهم سارا از که هستم حسی اون درگیر هنوز. برام شد عوض چیز

 رنگ کنممی حس. کشیدم لختش و نرم موهای روی و برداشتم صورتش روی از رو دستم. بذارم باید چی

 مجسمش ذهنم توی طوریاین خوادمی دلم اما کنم؛می اشتباه شاید باشه، من نگاه سیاهِ رنگ به موهاش

... جز کنه نگاهش کسی نداشتم دوست کشیدم، جلوتر بود رفته عقب کمی که رو سرش روی شال. کنم

 یباف خیال خودم پیش چطور. دیدنمی رو سارا وقت هیچ هامچشم که منی برای نبود درست اصالً گفتنش

 .من جز دارن رو سارا دیدن حق همه دنیا این توی کردم؟

 زانوم روی شده مشت و برداشتم موهاش روی از رو دستم. تلخم فکرهای از شد بدطعم و گس دهنم

 من دونستم،می خودم برای رو هاغیرممکن نباید و کردممی فکر سارا به ایلحظه حتی نباید. گذاشتم

! بود هفایدبی اما بخوابم؛ چیزی به کردن فکر بدون رو دقایقی تا بستم رو هامپلک. نداشتم ایاجازه چنین

 انگار بود، سکوت جا همه. کردمی مکالفه و بود ربوده هامچشم از رو خواب هاشنفس گرمای و سارا عطر

 چرخوندم رو سرم. کردمی رانندگی جاده تاریکی تو که بود راننده این تنها و بودن رفته خواب به همه

 چطور نفهمیدم و گرفتم آروم شد، سرازیر قلبم به شیرینی حس موهاش عطر استشمام با و سارا سمت

 .رفتم خواب به حالت اون توی

 متوجه که جور این. کردم اطرافم جمع رو حواسم و شدم بیدار شدمی شنیده برم و دور که صداهایی با

 مچیم ساعت روی رو دستم. بودن اتوبوس از شدن پیاده مشغول همه و تهران بودیم رسیده شدم
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 روی آروم رو دستم. بود رفته خواب و گرفته درد مشونه. دادمی نشون رو بامداد دو به نزدیک. کشیدم

 :زدم صدا گوشش زیر و کشیدم سارا یگونه

 .تهران رسیدیم شو، بیدار ساراجان-

 :زدم صداش دوباره نشده، بیدار و خوابه هنوز که شدم متوجه اما خورد؛ خفیفی تکون

 .میشن پیاده دارن همه بشی؟ بیدار خواینمی خانما خانم-

 :گفتم و کشیدم عقب رو دستم گرفت، فاصله ازم و پرید باال جاش از بارهیه

 .شیم پیاده باید بردار رو وسایلت-

 .خوابه گیجِ هنوز بود معلوم و بود آلودخواب صداش

 تهرانیم؟ مطمئنی... رسیدیم زود چقدر-

 :گفتم شدم، بلند صندلیم روی از و زدم لبخندی

 .موندیم ما فقط رفتن همه میاد، در راننده شاگرد صدای االن شو بلند تهرانیم، عزیزم آره-

 که هوا خنکی. شدیم پیاده و گرفت بود کرده پیدا که عادتی طبق رو بازوم و شد بلند من همراه هم اون

 :گفتم و بستم رو بود تنم که اورکتی هایدکمه پرید، سرم از کامال خواب خورد صورتم به

 .بگیریم تحویل رو وسایلمون و چمدون بریم-

 قتیو شکلیه چه بدونم خواستمی دلم خیلی بببینم، رو صورتش رفت ضعف دلم. گفت حالیبی یباشه

 :پرسیدم و سمتش برگردوندم رو سرم هامونچمدون گرفتن با. شده آلودخواب اینجوری



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شجاع زهرا | نابینا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 364 

 دنبالت؟ میاد کسی-

 .رفت یادم وای ای-

 :پرسیدم کنجکاو و ایستادم

 رفت؟ یادت چی-

 فهمیدمن برد خوابم دنبالم، بفرسته رو رامبد تا بهش بزنم زنگ رسیدیم تهران نزدیک بود گفته مامانم-

 .رسیدیم کی

 :گفتم خواسته خدا از

 .دنبالت نیاد کسی بگو بگیر تماس فقط میریم، تاکسی با نیست، ایمسئله-

 اب. خونه میره خودش که کرده ارسال پیام گفت زدن زنگ جای به و کرد قبول سریع اومد،نمی بدش انگار

 هب خواستنمی دلم شد،می شنیده هاشونگفتن دربست دربست صدای که هاییتاکسی سمت رفتیم هم

 پس. بره خونه به تنها و تک ذاشتممی شب وقت این نبود درست هم طرفی از و بشم جدا ازش زودی این

 به رو هاچمدون. برم خونه به بعدش خودم و شونخونه برسونمش و برم همراهش هم خودم گرفتم تصمیم

 که کجاست من مسیر بدونه بود شده کنجکاو خیلی انگار. نشستم عقب سارا همراه و سپردم راننده

 : پرسید و نیاورد طاقت شدم، تاکسی یک سوار همراهش

 یکیه؟ مسیرمون-

 :دادم جواب و شدم جاجابه کمی
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 کجاست؟ شما مسیر دونم،نمی-

 .فرمانیه-

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .نیست یکی نه-

 میریم؟ ماشین یه با چرا پس-

 .خونه میرم خودم بعد رسونم،می رو تو اول-

 .رفتممی خودم من میشه، سختتون که اینجوری خب-

 .ترهراحت طوریاین خیالم-

 که چیزی از زودتر و بود خلوت خیلی هاخیابون ساعت این تو. کردم سکوت هم من و نگفت چیزی دیگه

 در نارک تا سارا همراه کنه، صبر که گفتم راننده به و شدم پیاده ماشین از. رسیدیم بودم کرده بینیپیش

 :گفتم ولی نه یا بود درست گفتنش دونمنمی. رفتم شونخونه

 .شدم آشنا باهات که خوشحالم خیلی-

 !فایده؟ چه ولی نه؛ یا حرفم از کرده تغییری اینکه رو، صورتش ببینم داشتم دوست هم باز

 ...البته و گذشت زود خیلی روز سیزده این منم،-

 :داد ادامه و کرد مکثی
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 .بهم کنارت گذشت خوش خیلی-

 .زدم لبخند

 .سرده هوا داخل برو دیگه خب-

 .بشم مزاحمت خوامنمی وقته، دیر چون کنمنمی تعارفت-

 شده که هم آخر بار برای خواستمی دلم شاید! کردم رو کار این چرا دونمنمی بردم، جلو رو دستم

 و فقط خواستممی کنم؛ حک ذهنم توی رو صورتش یخاطره و ببینمش تونستمنمی که من. کنم لمسش

 دلش من مثل هم اون شاید و فشرد و گرفت دستش توی رو دستم تعلل ایذره بدون. کنم لمسش فقط

 سد خیاالتم جلوی باید کنم، درگیر رو خودم این از بیشتر نخواستم. کنه رها رو دستم خواستنمی

 :گفتم عصام کردن باز با و کردم رها رو دستش اون از زودتر ساختم،می

 .خداحافظ باش، خودت مراقب-

 با ندهران به و نشستم تاکسی عقب صندلی روی. بشنوم رو گفتنش خداحافظی صدای تا نموندم منتظر و

 .رو آخر لحظات ندید هامچشم که شد خوب بیفته، راه که گفتم آدرس دادن

 هامریه به رو مهربونیش خوب عطر و رفتم آغوشش به. بود منتظرم آقاجون رسیدم خونه به وقتی

 گردمیبرم وقتی تا بود برگشته والیتش از من از زودتر اینکه از. بود شده تنگ براش خیلی دلم کشیدم؛

 از حتی بزنم؛ حرف چیز همه از براش و بشینم راه اول همون داشتم دوست. شدم خوشحال باشه خونه

 اون که رو پیرمرد بود رحمیبی اما بگم؛ براش سارا از بودم، شده دچار بهش هاتازگی که هاییحال و حس

 فتمر اتاقم به و گفتم بخیری شب. فردا برای بذارم دادم ترجیح. داشتممی نگه بیدار بود راه یخسته هم
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 گم رو وجودم از ایتکه انگار. نشدم موفق اما بذارم؛ هم روی چشم کردم سعی هاملباس کردن عوض با و

 چه. کردمی قرارمبی و شدنمی دور مشامم از سارا عطر. باشم داشته قرار و آروم تونستمنمی و بودم کرده

 و رفتم خوندممی مسیر توی که کتابی سراغ به نداشتم؟ خبر هم خودم که افتادمی برام داشت اتفاقی

 با .بود ریخته همبه افکارم حسابی نداشت، ایفایده اما کنم؛ منحرف رو فکرم و بخونمش تا کردم بازش

 کنم اشپید تا بودم گشته دنبالش به زیاد یعالقه با که کتابی کردم، پرت اتاق از ایگوشه رو کتاب حرص

 مه حاال و بودم نکرده پیدا رو کار این وقت اصال اما کنم؛ شمطالعه وقت چند این تا بودم برده خودم با و

 ازش خودم که افتادمی داشت اتفاقاتی چه درونم! چرا؟ آخه. خودش حال به بود شده رها اتاق از ایگوشه

 ره،دا رو سالم آدم یه با زندگی حق و سالمه که شم دختری یدلبسته بخوام نداشت امکان بودم؟ خبربی

 .حقی هیچ... نداشتم سارا به نسبت حقی هیچ من دادم،می ایاجازه همچین خودم به نباید

*** 

 سارا

 و شد هامچشم مهمان اشک جاشبه پرید، سرم از خواب کردم درک رو زمان و اومدم خودم به وقتی

 بود شده قفل رایمون رفتن روی نگاهم که حالی در و بگیرم رو هاماشک سیل شدن رها جلوی نتونستم

: کردم زمزمه لب زیر فقط بدم، رو کرد باهام که خداحافظی جواب نتونستم حتی شد؛ فشرده هم در دلم

 .«تدوباره دیدار امید به»

 رو دستی کردم، سرما احساس شد گم کوچه پیچ توی تاکسی وقتی. رو آخرم یجمله نشنید دونممی و

 کلید بزنم زنگ اینکه بدون و کردم پاک رو هاماشک باهاش بود، گرم هنوز بودم داده دستش به که

 منتظرم مامان که نبود آوریتعجب چیز بود، سکوت غرق و تاریک جا همه. شدم خونه وارد و انداختم
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 هک بگم رایمون به دروغ به شدم مجبور نه؛ یا تهران رسیدم ببینه نزد هم زنگ بهم حتی باشه؛ نمونده

 اتاق ات و کردم بلند بود سنگین اینکه با رو چمدونم رفتم، داخل صدایی و سر ایجاد بدون. دادم پیام بهش

 زا چمدونم و زد خشکم اتاقم برق شدن روشن با. کنم بیدار رو کسی مبادا تا بردم بکش بکش خودم با

 گاهن فقط داشتم بودم کرده که سروصدایی به توجه بدون افتاد، زمین روی بدی صدای با و شد رها دستم

 که زیچی با اتاقم به شدن وارد با کردممی فکر. باشم اومده اشتباه نکنه که کردم فکر لحظه یه و کردممی

 ماا سپرم؛می بهش رو مخسته تن و کشممی دراز تختم روی و میشم روروبه بودم دیده ازش رفتنم از قبل

 کمد سمت به. بخوابم روش بخوام که نبود هم تختم حتی دیدم،می وسایلم از خالی رو اتاقم حاال

 هاملباس! بود؟ خبر چه جا این. بود خالی خالیِ و نبود هاملباس از خبری. کردم بازش و رفتم هاملباس

 خدا یا. نبود جاشون سر هم هامکتاب داشتم، اتاق توی که کوچیکی یکتابخونه سمت برگشتم کجاست؟

 هنکن. گفتمی بهم مامان بود جوریاین اگه ندارم؟ خبر من و کردن کشیاسباب نکنه نبودم، روز سیزده

 تازه شد؟ باز در انداختی کلید چرا پس دادی، دست از واقعاً رو عقلت سارا یعنی اومدم؟ اشتباه رو خونه

 بابا نه اومدم؟ اشتباه رو اتاق شاید اصال. بودن خودشون جای سر و بود هاهمون که خونه وسایل تموم

 دونستمنمی. بدم دست از رو عقلم مونده کم! خبره چه اینجا میشم، دیوونه دارم وای. خودمه اتاق اینجا

 خواب دارن پادشاه هفت که هم جونم مامان ماشاءاهلل. کنم توجیه خودم برای رو چیزها این چجوری

 از ایوشهگ رفتم و کندم تنم از رو هاملباس... بابا ای کجاست؟ وسایلم بپرسم کنم خفتشون برم بینن،می

. خواممی رو خودم بالشت و پتو من بود، دیوار کنار پتو و بالشت دونهیه. نشستم کرده کز زمین روی اتاق

 من آورد؛ هجوم هامچشم به خستگی و خواب دوباره. کشیدم دراز زمین روی اکراه با و برچیدم لب

 ور برق کلید و بلندشم نداشتم جون حتی اومد؛می فشار بهم داشت خیلی و بودم نخوابیده هم دیشب

 .برد خوابم کی نفهمیدم و روم کشیدم شده تا جور همون رو پتو. بزنم
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 اومدی؟ کی تو سارا-

 بودم نکرده درک رو موقعیتم هنوز. نشستم جام توی و کردم باز هم از رو هامپلک مادرم صدای شنیدن با

 .آزرد رو هامگوش دوباره مادرم گرتوبیخ صدای که

 نزدی تلفن چرا خونه؟ اومدی چی با. بزنه زنگ رسید وقتی کردم سفارش بهش مثالً خدا، رو تو ببین-

 دنبالت؟ بیاد رامبد

 ارهد ریز یه دلتنگی ابراز جای به ندیده، رو من روزه چهارده سیزده مثال شدم؛می کالفه داشتم واقعاً دیگه

 توجه بدون. شد شروع االن از قبلت مسخره زندگی که کن آماده رو خودت جان سارا. جونم به زنهمی غر

 بردمش رفتم، چمدونم سمت و کردم رها همونجا رو بالشت و پتو و شدم بلند مامان هایکردن غرغر به

 :پرسیدم هم حال همون توی کردم؛ بازش و ایگوشه

 کجاست؟ من وسایل-

 هک حالی در من و کرد سکوت بارهیه میگه، چی ببینم دادمنمی گوش اصالً که سروتهیبی هایحرف میون

 از ایلموس بردن دلیل بدونم تا بودم کننده قانع جواب یه منتظر کردممی نگاهش دقت با و بودم برگشته

 .ایستادم روشروبه رفتم و نیاوردم طاقت شد، طوالنی مامان سکوت وقتی. چیه اتاق این

 .بودم شما با اینکه مثل جان مامان-

 :رفت در سمت به و شد بلند زمین روی از دستپاچگی با

 .گرفت ته غذام وای-
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 چی هر کردم، تحمل رو چی هر وقت چند این دیگه بسه. اومدمی جوش به خونم داشت واقعاً دیگه

 بپیچونه رو من جوریاین بخواد هم بار این اگه. رفت طفره و کرد فرار دادن جواب جای به پرسیدم

 درستش آره باشم؛ پیشش من خداشه از اون تارخ، عمو پیش میرم اصال. میرم خونه این از ذارممی

 به کردم سعی. نداشتم مزخرف یرشته این به ایعالقه هم اولش از دانشگاه، و درس بابای گور. همینه

 از زدن حرف صدای. اومدم بیرون اتاق از و کردم عوض رو هاملباس آرامش با باشم، مسلط خودم

 رمب برگشتم. زدم آبی رو صورتم و دست و رفتم دستشویی سمت به و نکردم توجهی اومد،می آشپزخونه

 پاورچین زدن؟می حرف من مورد در داشتن اینها. شدم متوقف خودم اسم شنیدن با اما اتاقم؛ به

 حرف مادرم با که بود داوود عمو صدای سپردم، وگوش ایستادم آشپزخونه در پشت و رفتم پاورچین

 :زدمی

 بگی؟ بهش خوایمی کی پس شده، دیر خیلی-

 :شنیدم رو صندلی شدن کشیده صدای بعد و مادرم هایقدم صدای

 .بذارمش شده انجام عمل تو خواممی-

 .نیست درست اصالً کارت من نظربه-

 کی تا بشه؟ اضافه بهش هم سارا خوایمی کنه،می مخالفت جوریاون که رامین نیست؟ درست چرا-

 چه دختره ببین بگن همه... بره فامیل توی آبرومون خوایمی بکنیم؟ سرخود دوتا این مچل رو خودمون

 پسرت؟ سر پشت بیفته حدیث و حرف اصالً یا خورد؟ بهم که داشت ایرادی و عیب

 چو جا همه که کردم باز حساب حرفش روی من نبود، اینطوری قبالً رامین... دونمنمی... دونمنمی-

 . نامزدن دوتا این انداختم
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 من ازدواج صدددر هنوز که شدنمی باورم. نیاد بیرون محنجره از صدایی تا گذاشتم دهنم روی رو دستم

 .بودن رامین و

 وقتی دیگه کن صحبت سارا با امروز نظرمبه میارمش، شده که هم زور به رو رامین من جان نسترن-

 رفح باهاش و برو میشه؟ آماده داره مناسبت چه به بگی خوایمی آرایشگاه ببریش باید که فردا نمونده،

 .بزن

 و دارخش مادرم صدای شد،می ترمچاله و مچاله مسینه یگوشه بیشتر قلبم شنیدممی بیشتر چقدر هر

 .شد عصبی

. هبگ چیزی تونهنمی دیگه برسه که فردا بگذرونیم خیر به رو امروز... کنممی جور چیزی یه دونمنمی-

 .زنهنمی حرفی مونحرف روی عاقلیه، دختر سارا

 .باشه هابچه به حواست باقیمونده، کارهای دنبال میرم دیگه من خب. عزیزم دونیمی صالح هرطور-

 .حتماً-

 رد به رو پشتم و بردم پناه اتاقم به سریع بشن، من متوجه و بیان بیرون آشپزخونه از اینکه از قبل

 کنهن خدا کشیدن؟می رامین و من برای اینقشه چه داشتن بیفته؟ اتفاقی چه بود قرار اینجا. چسبوندم

 دوجو با دیگه االن تونستممی هم قبالً اگه من... من غیرممکنه نه وای کنن، وصل بهم رو ما زور به بخوان

 و مرفت تلفنم گوشی سمت به کردن فکر ایذره بدون. میرممی رایمون بدون میرم،می...تونمنمی رایمون

 قه هق میون و بگیرم رو بغضم جلوی نتونستم داد، جواب بوق اولین از بعد که گرفتم رو مهتا یشماره

 رفتیم؛می وقت گذروندن برای اوقات اکثر که دانشگاه نزدیک ایکافه به رو خودش خواستم ازش گریه

 و بودم شسته شمال توی قبالً که تمیزی هایلباس چمدونم داخل از مجبوری و نداشتم لباسی. برسونه
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 وممانت تیره رنگ به شلوارم روشن رنگ که کنم فکر این به اینکه بدون و کردم پیدا بودم نپوشیده

 حتی یا دارم کرم که کنم نگاه صورتم توی ایذره حتی یا نیست هماهنگ کدوم هیچ با شالم و خورهنمی

 و دبو ایستاده شده خشک آشپزخونه در جلوی دیدنم با که مادرم به توجهی و زدم بیرون اتاقم از بزنم رژ

 یدمد که تاکسی اولین برای و زدم بیرون خونه از بزنه صدام نتونست حتی و بود ماسیده دهنش تو حرف

 تاکسی توی رو خودم تا بودم گرفته رو هاماشک ریزش جلوی سختی به. شدم سوار و کردم بلند دست

 د،بو دشوار برام کافه به رفتن. داشتم سراغ مهتا با کردن دردِدل برای رو ایدیگه جای کاش. نکنم رسوا

 نیآ و عجوالنه تصمیمی گرفتن با کنم؟ گریه آزادانه و کنم رها رو بغضم و صدا راحت تونستممی چطور

 امپی مهتا برای فقط و شدم پیاده تاکسی از و کردم حساب رو کرایه کافه همون به نزدیک پارکی جلوی

 پارک نیمکت روی وقتی. هستم انتظارش به هست دید قابل که نیمکتی روی و نمیرم کافه که زدم

. دنبو قشنگ اصالً هاپرنده آواز انگیزدل صدای شنیدن و هادرخت زیبای هایشکوفه دیدن برام نشستم،

 و کنم فرار شهر این از بگم بهتر یا مخانواده از داشتم دوست و بود تار و تیره هامچشم جلوی دنیا تموم

 اینقدر رویاهام به رسیدن چرا...سرمون باالی خدای و رایمون و باشم خودم فقط و فقط که جایی برم

 بود؟ شده محال و نیافتنی دست

 با داشتم توقع. نداره صورت به رنگ و میاد سمتم به زدهشتاب دیدم رو مهتا که بود نگذشته چیزی

 کسبرع اما کردم؛ نگرانش که بکشه جیغ و بزنه غر سرم کلی و بیاد نشستم سالم و صحیح که دیدنم

 که خواهری جای به هم من و کرد باز روم به دریغبی رو آغوشش که دید چی صورتم توی دونمنمی

 توجه نگران اگه و کردم خالی دوستم تنها هایشونه روی رو دلم یعقده داشتم رو حسرتش همیشه

 خالی و کردم گریه حسابی وقتی. زدممی ضجه بود کرده رخنه دلم توی که اندوهی شدت از نبودم مردم

 من و زدن حرف به کنم شروع تا بود منتظر. نشستیم نیکمت روی دو هر و گرفتم فاصله ازش شدم
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 بود رمانتظا در هاییچیز چه نرسیده تهران به پام بگم؟ رو یکی کدوم بگم؟ براش باید کجا از دونستمنمی

 .نداشتم خبر و

 سارا؟ بزنی حرف خواینمی-

 .کنم پیدا رو صدام کردم سعی و کشیدم مشده خشک هایلب روی رو زبونم

 .کنم شروع کجا از دونمنمی-

 .داد خفیفی فشار و گذاشت دستم روی رو دستش

 .عزیزم کن شروع داری دوست که کجا هر از-

 بس روندم، عقب کنه سرباز تا بود اومده هاملب پشت تا که بغضی و دادم قورت سختی به رو دهنم آب

 .بشم خالی تا زدممی حرف باید گریه، بود

 .شدم عاشق من... من مهتا-

 :گفت و زد لبخند مهتا

 .دختر نداره ناراحتی خوبیه، خیلی چیز اینکه-

 :بگیرم رو صدام رفتن باال جلوی نتونستم

 .کنم ازدواج رامین با کنن مجبورم خوانمی که االن نه اما خوبیه؛ چیز-

 :پرسید ناباوری با و کرد گرد رو هاشچشم
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 کنه؟ کاری همچین خوادمی کی-

 .بود اومده ترپایین و نداشت رو اولیه جون اون دیگه صدام

 .داوود عمو و مامانم-

 ت؟نیس راضی رامین نگفتی مگه گیرن؟می تصمیم براتون که کوچولویید بچه شماها مگه چه؟ یعنی-

 :گفتم و دادم تکونی رو سرم

 .داره دوست رو ایدیگه کس رامین که زمانی کنن کاری همچین خوانمی چجوری موندم هم خودم-

 فهمیدی؟ کجا از تو-

 .شنیدم زدنمی حرف داوود عمو و مامانم وقتی-

 .کنه قبول که میاد محال نظرمبه کنیمی رامین از تو که هاییتعریف با واال، بگم چی-

 بتونم عمراً. نیست ساخته کاری من دست از وگرنه نکنه قبول که رامینه به امیدم تموم... امیدوارم-

 خوب اینو هم مادرم و بزنم حرف حرفش روی تونمنمی داره، پدری حق گردنم داوود عمو کنم، مخالفت

 .دونهمی

 .بزن حرف رامین با پس خب-

 به برسه چه میشه دعواشون باشن کمد یه تو هم هامونلباس پنیریم، و کارد مثل اون و من عمراً،-

 .خودمون

 :گفت شوخی به و خندید مهتا
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 جنابعالی؟ موقعیت نه هستش جاری دوتا هایلباس مورد در مَثل این کنینمی فکر-

 :گفتم و زدم زهرخندی رمقبی

 .بگیرم سرم به گِلی چه من بگو هاحرف این جای به چی، هر حاال-

 برق تونستممی بودم شده عاشق که حاال من و زدمی برقی هاشچشم کهحالی در و کرد فکری مهتا

 :گفت ببینم، رو هاشچشم

 .بزن حرف رامبد با خب-

 :پرسیدم و کردم مکثی

 کنه؟ کاری تونهمی رامبد یعنی-

 .مجانیه امتحانش-

 .ندارم وقت بیشتر فردا تا من کن، فکری یه مهتا وای-

 فردا؟ چرا! فردا؟-

 .کننمی عملی فردا از رو شوننقشه دونممی ولی خبره؛ چه فردا دقیق دونمنمی خودمم-

 .رامبد به بزن زنگ باش زود دختر، نداری زمان اصالً پس وای ای-

 و شدم ناامید وقتی و خورد بوق چندین. گرفتم رو رامبد یشماره و برداشتم رو موبایلم گوشی

 :داد جواب کنم قطع خواستممی
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 !جان سوسکه خاله سالم بَه-

 هب توجه بدون پس بودم، هاحرف این از ترحالبی. نداشتم رو رامبد با کردن کَل کَل و شوخی حوصله اصالً

 :گفتم شوخیش

 .االن همین... رامبد ببینمت باید-

 .شد جدی صداش

 شده؟ چیزی-

 .واجبه خیلی کنممی خواهش میشه، داره ولی... نه هنوز-

 ای؟خونه میام، عزیزم باشه-

 .دانشگاهم نزدیک پارک تو نه-

 .بیام تا جا همون کن صبر باشه-

 .منتظرم-

 باید. داشت خبر داوود عمو و مامان یبرنامه از حتماً. بود خوب رامبد با ممیونه شکر رو خدا. کردم قطع و

 نه شهب بیشتر روشناییش امیدوارم که شد روشن دلم تو امید کورسوی فکر این با گرفتم،می کمک ازش

 .خاموش اینکه

 شد؟ چی-

 :دادم جواب و مهتا سمت برگشتم
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 .میاد داره-

 من جون به که حالی در و کشید بیرون کوچیکی یآینه کیفش داخل از سریع شد، گلگون صورتش رنگ

 .صورتش آراستن به داشت همراهش که آرایشی وسایل اندک با کرد شروع زدمی غر

 هب کرمم یه بودم اومده در حموم از تازه جا،این کشوندیم وضعی و سر چه با ببین سارا، نکنه تخفه خدا-

 .رفته پیشش آبروم ببینه جوریاین رو من رامبد نزدم؛ صورتم

 سادگی عین در همیشه نداشت، ایرادی و بود خوب ظاهرش خداییش. انداختم بهش ایخریدارنه نگاه

 اینکه اب. رسیدمی نظر به زیباتر و ترمعصوم صورتش بود آرایش بدون که حاال نظرمبه مخصوصاً بود، زیبا

 دمب دلگرمی بود خوب چه و بود درد هم دلش با دلم بود؛ وقت بهترین االن اما بودم نگفته بهش وقت هیچ

 :گفتم. ببینه رو معشوقش خواستمی که لحظاتی تو بهش

 .زیباتری همیشه از تازه... خوبی کن باور مهتا-

 .دوخت چشم من هایچشم به و گرفت شآینه از نگاه متعجب هایچشم با

 !واقعاً؟-

 .واقعاً عزیزم آره-

 تو چیزی... کردی تغییر آسمون تا زمین ندیدمت که مدتی این شدی، عوض حسابی اینکه مثل... نه-

 نخورده؟ سرت

 :پرسید طلبکارانه و کرد ریز رو هاشچشم باشه، افتاده چیزی یاد انگار بعد
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 .شدی عاشق شدم غافل تاز روز چند ندارم؟ خبر من شدی کی عاشق ببینم بگو... راستی-

 :گفتم و زدم لبخندی

 .نداری خبر رفتم، فنا به-

 خوشبخت؟ یشاهزاده این کیه ببینم کن تعریف... اِ-

 :گفتم و زدم لبخندی هاشچشم و رایمون یادآوری با و شدم خیره اینقطه به

 .ببره منو دل روزی یه قراره کردممی رو فکرش همیشه که چیزی از متفاوت کامالً آدم یه-

 :گفت شوخی به و خندید

 شدی؟ اینا عموت کوچه سر سوپری عاشق نکنه-

 :پرسیدم و کشیدم مهتا سمت به رو نگاهم

 شدم؟ عاشق اونجا فهمیدی کجا از-

 .سرم توی زد آروم دستش با و گرفت خودش به گریه حالت مهتا

 نه؟ داره هم سبیل حتما بود، درست حدسم. دختر بریزم پوکت سر اون تو خاک ای-

 :بهش توپیدم و زدم کنار رو دستش

 .شالم به نزن گند دیگه تو حسابیه و درست وضعم و سر خیلی...مهتا اَه-

 شکلیه؟ چه چیه؟ اسمش اصالً کیه؟ بگو نکن عوض رو حرف-
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 :گفتم و برگشت دوباره لبخندم

 کسیع متاسفانه پُره؛ تقریباً و بلنده قدش خوبه، شقیافه. رایمونه هم اسمش نابینایانه، دانشگاه استاد-

 .بدم نشونت ندارم ازش

 اومده قحطیش معمولی دانشگاهای نابیناهاست؟ استاد چرا حاال. رو دختر این بگیره بیاد یکی اوه اوه-

 بوده؟

 شدممی بلند نیمکت روی از کهحالی در و کرد جلب رو مونتوجه رامبد ماشین ممتد هایبوق صدای

 :گفتم

 .نابیناست یه خودشم اینکه برای-

 ردم،ک سالم و نشستم جلو صندلی روی. رو مهتا متعجب صورت ببینم تا نموندم ماشین سمت رفتنم با و

 با و عقب صندلی روی نشست و اومد پُررو پُررو هم مهتا رامبد؛ توسط من سالم جواب دادن با همزمان

 .کردن پرسی احوال و سالم کرد شروع باز نیش

 هستید؟ خوب رامبد آقا سالم-

 خوبید؟ شما... مرسی سالم،-

 .بذارم تنهاش ترسیدم نبود خوب حالش سارا طفلی شدم، مزاحم من شرمنده. ممنون-

 :داد آینه از رو مهتا جواب مینداخت حرکت به رو ماشین که حالی در رامبد

 .نذاشتید تنهاش کردید لطف حرفیه، چه این کنممی خواهش-
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 .کرد نگاه من به و برگشت هم بعد

 گذشت؟ خوش مسافرت خانما خانم خب-

 :گفتم و زدم رنگی کم لبخند

 .خالی جات بود، خوب خیلی مرسی-

 کرده؟ بق اینجوری که شده چش دلم عزیز ببینم بگو خب-

 :گفتم و برچیدم رو هاملب

 .دراومد دماغم از نرسیده-

 :پرسید و کرد نگاهم جدی

 مگه؟ شده چی چرا؟-

 بزنیم؟ حرف بعد بایستی جا یه میشه-

 .شد متوقف و کشید کناری رو ماشین

 .توئه با گوشم بگو-

 :گفتم و شدم هامانگشت با رفتن ور مشغول

 داری؟ خبر فردا جریان از-

 .کرد تیکه ماشین در به و کشید پوفی
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 .گفت بهت خانم نسترن باالخره پس-

 :گفتم و کشیدم باال رو نگاهم

 دارم گنگم، ولی فهمیدم؛ کنار و گوشه از چیزهایی یه خودم بشه؟ قراره چی بگو بهم تو. نگفت نه-

 .جواببی سوالِ همه این هجوم از میشم دیوونه

 :گفت و کرد تعلل کمی و کشید دندونش زیر رو پایینش لب

 .میدم جواب بدونم که جایی تا بپرس-

 خبره؟ چه فردا-

 .نامزدیه-

 :گفتم و خورد تکون سختی به هاملب. رامبد گفتن بارهیک این از بایسته خواستمی قلبم

 کی؟ نامزدی-

 :گفت و کشید موهاش داخل عصبی رو دستش

 .رامین و تو-

 شتباها حدسم کاش بکشم، نفس تونستمنمی. گذاشتم گلوم روی رو دستم. شد حبس مسینه توی نفس

 .بود بزرگ دروغ یه چیز همه کاش... بود

  خوبی؟ جان سارا-
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 هیچ بگیرم، فاصله ازش کردم سعی من اما کرد؛ نزدیک بهم رو خودش و نشست دستم روی رامبد دست

 :بگم تونستم سختی به. نداشت رو بهم نزدیکی همه این حق رایمون جز مردی

 راضیه؟ رامین... خوبم-

 دستم روی از رو دستش ولی گرفت؛ فاصله ازم نمیاد خوشم بهم زیادش نزدیکی از فهمید وقتی

 .برنداشت

 .دونمنمی-

 :پرسیدم پرخاشگر و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم

 دونی؟نمی برادرشی، تو-

 .آرامش به کنه دعوتم اینکارش با داشت سعی شاید داد، خفیفی فشار رو دستم

 .زنیمنمی حرف هم با کردیم، دعوا. عزیزدلم باش آروم-

 .نشد کم خشنم و خشک لحن از چیزی اما آوردم؛ ترپایین رو صدام

 چی؟ سر-

 :کشید من سمت بود دوخته آینه به که رو نگاهش

 .تو سر-

 :گفت و کشید عقب رو دستش و گرفت فاصله ازم چرا نفهمیدم هم بعد
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 .بخوریم بگیرم چیزی یه میرم من-

 بلق از بدتر حالم بود اشک غرق که صورتش دیدن با اما مهتا؛ سمت عقب برگشتم. شد پیاده ماشین از و

 :پرسیدم و شدم نگران شد،

 کنی؟می گریه چرا-

 :گفت بود ناله شبیه بیشتر که صدایی با و کشید صورتش روی رو دستش

 .توئه عاشق رامبد-

 خودت؟ یواسه دیوونه میگی داری چی-

 نم با بچگی از رامبد رفتار بود؟ کرده تعبیر ایدیگه چیز خودش برای رو من با رامبد صمیمیت نکنه

 طرف اون از دست به سینی رامبد بگم چیزی بخوام اینکه از قبل. نداشت ایتازه چیز و بود جور همین

 :بگم تونستم فقط من و اومد سمت این به خیابون

 .کن پاک رو هاتاشک اومد، رامبد-

 :گفت و گرفت مهتا سمت به اول رو سینی ماشین داخل نشست که رامبد

 .خانم مهتا مخصوص سفارشی معجون-

 .ندارم میل ممنون-

 ناز خودش جلو رامبد، برای میکنه ضعف و غش من چشم جلوی فقط بودها، بلد کردن ناز هم مهتا این

 .کنه رفتار اینجوری دختری با بودم ندیده حاال تا بخره، ناز بود بلد خوب هم رامبد که الحق. کنهمی
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 .داری دوست که هاستهمون از چرا؟ -

 و دش نرم راحت خیلی مهتا. بود برانگیز تعجب هم من بلکه مهتا، تنها نه برای مفرد به جمع فعل تغییر

 :گفت و گرفت من سمت رو سینی هم بعد برداشت رو معجون لیوان

 .بردار خوریمی رو هرکدوم داری دوست چی دونستمنمی-

 جلوم رو بستنی هویج آب بعد گرفته، خودش برای رو طالبی آب. کردم نگاهش و کردم گرد رو هامچشم

 نشه غمگین و بشه خوش مهتا دل بذار! چه من به بیخیال داری؛ دوست چی دونستمنمی میگه گرفته

 ارد و گیر این توی بودیم؛ خوردن مشغول سکوت در سه هر کردم، تشکر و برداشتم رو لیوان. من خاطربه

 .چسبید بهم عجیب بستنی هویج آب این

 کنی؟ چیکار خوایمی حاال-

 :گفتم و زدم هم قاشق با رو لیوانم ته

 .بگیره رو جلوشون رامین کنه خدا... دونمنمی-

 .داده پول پیشنهاد بهش بابام شه، موفق کنمنمی فکر-

 .نمیشه باورم-

 کنه؟ ازدواج به مجبور رو رامین و من پول و رشوه با داوود عمو بود ممکن یعنی

 .نامش به بزنه ازدواج بعدِ قراره و خریده آپارتمان تهران جای بهترین تو براش-

 .باشم داشته شانسی نداشت امکان دیگه شد، بلند نهادم از آه
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 .خونه برسون منو-

 سارا؟ شد چت-

 .بزنم حرف مامانم با باید-

 .برمتمی ولی نداره ایفایده دونممی اینکه با-

 داشتی دوستم هم تو کاش رایمون، آه. درد از پُر بزرگ کوه یه اندازه به سکوتی کردم، سکوت. افتاد راه و

 خودم تو و گذاشتم قلبم روی رو دستم رایمون؟ کجایی االن یعنی دادی،می نجاتم هاآدم این دست از و

 .کشید تیری قلبم... زدم صدا رو رایمون دلم ته از

*** 

 رایمون

 ردد شدت از و کردم احساس مسینه توی سنگینی درد که بودم اتاقم به رسیدگی و کردن مرتب مشغول

 !نشست؟ مسینه به بارهیک که بود دردی چه این. شد مشت مسینه روی دستم و نشستم تخت روی

 نشد؟ تموم کارت پسرم... رایمون-

 به نمیدم جوابی دید وقتی آقاجون. نیومد بیرون محنجره از صدایی اما بدم؛ رو آقاجون جواب کردم سعی

 :شد نگرانی از پُر صداش شد؛ نزدیکم و اومد اتاق

 رایمون؟ شده چت-

 :گفتم و دادم ماساژ رو مسینه کمی بود، شده کمتر دردم
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 .مسینه یقفسه روی گذاشتن بزرگ سنگ تخته یه انگار! دونمنمی-

 .باشه تمعده از شاید پسرم نیست چیزی-

 :گفتم و رفتم فرو فکر به و برداشتم مسینه روی از رو دستم

 .شاید-

 شده سرازیر قلبم به ایقوی جریان. آوردمنمی در سر ازش که بود ایدیگه چیز از و نبود معده از دردم اما

 شروع اتاق توی رفت بیرون اتاق از که آقاجون. داشت همراه به خودش با رو درد از کوهی انگاری که بود

 که بود شده منتقل بهم بدی حس اما نداشت؛ درد مسینه. نبود خوب حالم زدن، قدم به کردم

 از دارم احتیاج خیلی. بیاره زودتر رو جیسون تارخ، آقا کاش. چیه دلیلش و کجاست از دونستمنمی

 خاطربه محاله شدم، طاقتبی و سرخورده چقدر نگذشته روز یک هنوز. بزنم بیرون خونه چهاردیواری

 سارا عاشق نکنه بود؟ ممکن یعنی عشق؟... بشی عاشق نباید... نه سارا رایمون نه... آخه... باشه سارا

 ! چی؟ باشم شده سارا عاشق اگه... وای من، به وای شدم؟

 خوبی؟ رایمون -

 :گفتم و بودم شنیده رو آقاجون صدای که سمتی برگشتم

 .نیستم نه -

 :پرسید نگرانی لحن با گذاشت، مشونه روی رو دستش و نزدیکم اومد

 بیمارستان؟ بریم خوایمی -
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 :گفتم بیارم درش نگرانی از که این برای و دادم تکون طرفین به رو سرم

 .میشم بهتر کنم استراحت کم یه جون، آقا نیست چیزی -

 ...حالت دوباره اگه کن، استراحت پسرم باشه -

 :اومدم حرفش میون بیفته، جونش به دلهره این از بیشتر نذاشتم

 تنگ جیسون برای حسابی دلم کنید، صدام اومدن که تارخ آقا فقط خوبم من... کنممی صداتون چشم -

 .شده

 رایب بود بهتر تختم، روی نشستم. خودم از سوال دنیا یه و موندم من و رفت بیرون اتاق از و گفت ایباشه

 م،داشت برش کردم پیداش وقتی و کشیدم تختم کنار میز روی رو دستم. بزنم ساز کمی افکار از رهایی

 هچ. کرد قرارترمبی و شد تداعی برام بدتر سارا یاد که بودم ندمیده بهش هنوز اما لبم؛ روی گذاشتمش

 ماًحت کردم؟ پیدا حالیه چه شدم؟ اینجوری شدم؟چرا تاببی قدراین نگذشته روز یک که بود شده مرگم

 بلند تخت روی از. همینه درستش آره... بیفته سرم از که کنم سرگرم چیزی با رو خودم باید زودگذره،

 براشون دلم کنممی احساس. زدممی مخانواده به سر یه باید بمونم جیسون منتظر تونستمنمی شدم،

 هیچ که باهاشون کردم بدقلقی سال چند این قدراین بود؛ من از انصافیبی واقع در یعنی شده؛ تنگ

 از و ردمک تعویض بیرون لباس با رو لباسم. بشن پاپیچم و بزنن زنگ بهم زیاد کنننمی جرئت کدومشون

 فقط کرد؛می صحبت تلفن با داشت انگار خورد، گوشم به هال داخل از آقاجون صدای. شدم خارج اتاقم

 :گفتم و زدم صدا

 .بزنم اینامامان به سر یه میرم من آقاجون -
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 بیرون حیاط از عصام کردن باز و هامکفش پوشیدن با و شدم خارج خونه از «پسرم باشه» گفت وقتی و

 و رفتم خیابون کنار به. کرد بهتر رو حالم کمی سرم به بهاری هوای خوردن کشیدم، عمیقی نفس. اومدم

 که خیاالتی از رو افکارم کردم سعی شدم تاکسی سوار وقتی کردم، بلند تاکسی گرفتن برای رو دستم

 .بدم رهایی بود شده گیرم دامن

*** 

 کردی؟ گم راه! خان رایمون عجب چه -

 .بردم جلو باهاش دادن دست برای رو دستم و ندادم نشون توجهی انداخت بهم پدرم که ایتیکه به

 .مبارک نو سال بابا، سالم-

 شده خشک و رحمبی خیلی. بود شده تنگ آغوشش برای دلم فشرد، و گرفت دستش توی رو دستم

 به رو من این و بود شده محتاطانه باهام رفتارشون. بود گذاشته تاثیر هم مخانواده روی رفتارم و بودم

 از رو مادرم صدای. بردارم میون از رو هافاصله این تا نبود ساخته کاری هم دستم از کرد؛می اذیت شدت

 :شنیدم دور چندان نه یفاصله

 اومدی؟ کی عزیزم رایمون، -

 دستم موند، بود مردد نرفتن و رفتن جلو توی که آغوشی حسرت در قلبم و شد رها پدر دست از دستم

 قموف چند هر بزنم؛ لبخند کردم سعی و برگشتم بودم شنیده رو مادرم صدای که سمتی به و شد مشت

 تظرمن مادرم پدرم، برعکس. لبخند تا بود زهرخند شبیه بیشتر بست نقش لبم روی که چیزی و نبودم

 گذشته. اومد آغوشم به و انداخت کمرم دور دست شد، قدمپیش خودش بکنم؛ حرکتی من تا نموند این
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. گرفتمی جای من آغوش تو باید که بود اون حاال شدم،می جا مادرم آغوش توی که روزی اون بود

 رو بوشخوش موهای. نگرفت آروم دلم حسرت ولی کردم؛ خالی مادرم آغوش توی رو پدرم دلتنگی

 :گفتم و بوسیدم

 .بود شده تنگ براتون دلم اومدم، تازه -

 .من یدونهیه یکی بود شده تنگ دلمون هم ما -

 :پرسیدم. کرد همراهی نشیمن تا رو من بود کمرم پشت دستش که حالی در و اومد بیرون آغوشم از

 نیست؟ خونه راحیل -

 .میشه پیداش دیگه هااالن رفته، میشه دوساعتی دوستش، دیدن رفته -

 بینمون رو حضورش تونستممی ولی اومد؛نمی در پدرم از صدایی. نشستم مبل روی و دادم تکون رو سرم

 .کنم حس

 گذشت؟ خوش تعطیالت -

 :دادم جواب و بود زده رو حرف این که مادرم سمت برگردوندم رو سرم

 .بود خوب خالی، شما جای -

 .گذرهمی خوش بهش ما بدون که معلومه -
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 و بحث برای من امروز اما بود؛ همین داستانمون اومدممی اینجا که وقت هر نمیاره، طاقت دونستممی

 بهم ور ازشون بودن دور نابینایی که ایخانواده دلتنگ بودم، شده دلتنگ واقعاً... بودم نیومده پدر با جدل

 .نبود موفق اصالً اما کنه؛ کشی ماله جوری یه رو بابا تلخ حرف کرد سعی مادرم. کرد تحمیل

 .کنیمی ناراحتش بهمون بزنه سر اومده مبچه روز یه رضا؟ آقا حرفیه چه این... وا -

 .داد قرار مخاطب رو من هم بعد

 .نشو ناراحت بابات حرف از جان رایمون -

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 .دارن حق نداره، عیبی -

 :شد بلند پدرم عصبانی صدای بگه چیزی مادرم اینکه از قبل

 ها؟ برداری، ما با کردن لجبازی از دست خوایمی کی بچه. دارم حق که معلومه -

 :داد ادامه شد، مادرم مخاطبش انگار بعد

 هگذشت سال چند شد؟ چی پس کو میاد؟ عقل سر آقام یخونه میره گفتیمی نبودی تو مگه خانم اعظم -

 نشده؟ راضی هنوز چرا

 م؟چقدرخانواده با بودم کرده چیکار رسید،می من تیز هایگوش به مادرم خاموش یگریه صدای

 .شد کشیده مادرم توسط دستم که شدم بلند مبل روی از. بودم داده عذابشون

 .نگو چیزی قسم من جون رو تو رایمون -
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 موجدان و خودم پیش قبل از بیشتر رو من و گرفتمی اوج قبل از بیشتر و بیشتر لحظه هر پدرم صدای

 .کردمی شرمنده

 .داره نگه احترام بخواد که داره قبول پدری به رو من مگه بگه، بذار-

 در و کشیدم بیرون مادرم دست از آروم رو دستم. شدمی فشرده هم در بیشتر قلبم پدرم حرف هر با

 :گفتم رفتممی دوم طبقه هایپله سمت به که حالی

 .زنیممی حرف هم با شدید آروم وقت هر اتاقم، میرم -

 هب باید. بودن اتاقم به من رفتن تماشاچی سکوت تو هردوشون نیومد، در مادرم از نه و پدرم از نه صدایی

 .بود شده تنگ داشتن خانواده برای دلم کردم،می عادت دوباره خونه این توی بودن

*** 

 سارا

 .بزن رو حرفت برو و باش آروم فقط سارا -

 رو فکرش بقیه که بود چیزی از ترسخت خیلی دوختم، مهتا آروم هایچشم به رو مدلهره از پر نگاه

 هتام و رامبد بود قرار. شدم پیاده ماشین از و دادم تکون رو سرم فقط و بگم چیزی نتونستم اما کردن؛می

 نگاه. بزنم حرف تنهایی مادرم با و خونه داخل برم من تا بمونن منتظرم ماشین داخل خونه از بیرون

 رو فکرش کی بود؛ شده غریبه برام بارهیک چیز همه چقدر. دوختم خونه سنگی نمای به رو نگرانم

 جای به و کشیدم عمیقی نفس. باشم دستپاچه خودم مادر با زدن حرف برای من روزی یه کردمی
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 طولی. ستخونه حتماً روز از ساعت این مامانم دونستممی فشردم، رو زنگ در، توی کلید انداختن

 :شنیدم آیفون پشت از رو صداش که نکشید

 !نداری؟ کلید مگه تویی؟ سارا -

 :گفتم بود پایین سرم که جور همون کنم، نگاه آیفون دوربین به اینکه بدون

 .مامان کن باز درو -

 باز تیکی صدای با در. نیستم همیشگی سارای و نیست خوش حالم بفهمه تونست هم آیفون پشت انگار

 ور مهتا و رامبد نگران نگاه تا برنگشتم. جلو به دادم هلش و گذاشتم در روی رو سردم دست رمقبی. شد

 خوش عطر. بود سکوت جا همه شدم، خونه وارد سست هایقدم با و بستم سرم پشت رو در. ببینم

 مثل برام هم امروز اگه میشد چی. رفت مالش گرسنگی از دلم و خورد مشامم به مامان سبزیقرمه

 غذاهای خوش بوی خوردن با و اومدممی خونه به دانشگاه بعدها یا مدرسه از که بود ایدیگه روزهای

 تو رو خودم نشُسته و شُسته رو و دست و کردممی عوض لباس چطور فهمیدمنمی مشامم به مامان

 اًسریع که چکید پایین چشمم یگوشه از اشکی قطره روزها، اون آوردن خاطر به با. مینداختم آشپزخونه

 .بزنم رو حرفم بتونم تا بودممی محکم باید مینداختم، راه زاری گریه نباید کردم، پاکش

 ایستادی؟ در دم چرا سارا -

 .رفتم هال داخل هایمبل سمت به و برداشتم دوشم روی از رو کیفم و اومدم خودم به

 .بزنیم حرف باید-

 :پرسید نه، یا کرد تغییری صورتش حالت ببینم نکردم نگاه
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 حرفی؟ چه -

 .بزنم ترراحت رو حرفم بتونم تا باشیم هم روی در رو خواستمی دلم نشستم، تکی مبل روی

 .فهمیمی بشین بیا شما-

 حالت از نمیشد کردم، بلند آروم رو سرم. نشست رومروبه مبلی روی خواستممی که جور همون و اومد

 از تونستینمی وقت هیچ بودم؛ برده ارث به مامان از رو ویژگی این هم من کاش. فهمید چیزی صورتش

 کارهای و کاریپنهون متوجه مدت همه این وگرنه گذره،می چی درونش توی بفهمی بهش کردن نگاه

 .شدممی کردمی سرم پشت که یواشکی

 .میدم گوش -

 پس بودم، متنفر سازیحاشیه از مامان، هایچشم سیاهی تو زدم زل مستقیم و کشیدم افکارم از دست

 :گفتم و مطلب اصل سر رفتم راستیه

 .کنمنمی ازدواج رامین با من -

 هاینک با حتی بفهمم چیزی تونستمنمی صورتش از که میگم نه، یا حرفم صراحت از خورد جا دونمنمی

 هچ بفهمم که شدنمی اما بود؛ نگاهم بین ذره زیر صورتش اجزای تک تک و بودم شده دقیق بهش حسابی

 ور خودش تونست راحت خیلی نشد، طوالنی زیاد کرد که مکثی. داره صورتش به که نقابی پشت خبره

 .مامانم تا بود رفته بابام به چیزم همه شاید من؛ برعکس کنه جور و جمع

 .عزیزم نیستی گیرنده تصمیم تو مورد این در -

 :پرسیدم غیظ با و باال فرستادم رو ابروم تای یه
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 ست؟گیرنده تصمیم کی بپرسم میشه پس! جداً؟ -

 : گفت و زد تکیه مبل پشتی به کردممی رو فکرش که چیزی از خونسردتر خیلی

 .کنی ازدواج رامین با که گرفتیم تصمیم داوود و من... بزرگترت مشخصه، -

 ودب افتاده لرزه به عصبانیت و حرص شدت از که صدایی با و شدم خیزنیم باشم، آروم نتونستم دیگه

 :گفتم

 .متنفریم مامان؟ فهمیمی متنفریم، هم از رامین و من -

 :داد رو جوابم خونسردی همون با

 .کنیمی انکار داری لجبازی سر و داری دوستش دونممی نبودی، متنفر که قبالً -

 عاشقه، دخترت... داری خبر خب آره دارم، خبر مبچه دل از بگه خوادمی مثال باش؛ منو مادر که واقعاً

 لیو باشم؛ آروم کردم سعی گلوم، توی نشست بغضی. دیگه نفر یه عاشق... رامین عاشق نه ولی... عاشق

 :گفتم کنم نگاهش اینکه بدون و شدم بلند مبل روی از! بود؟ ممکن مگه

 .کردممی فکر اشتباه اما شناسید؛می خودم از بهتر رو من کردممی فکر -

 .کرد خشک جام توی رو من مامان صدای که اتاقم سمت برم خواستم

 خرجت... کشیده رو زحمتت کرده، بزرگ خودش دختر مثل رو تو داره، گردنت به پدری حق داوود -

 به من اصال بری؟ دانشگاه خواستیمی چجوری دادم؟می رو خرجت کجا از من نبود اون اگه وگرنه کرده

 .کنی ازدواج رامین با و بذاری احترام حرفش به باید کنم؟ سیر رو شکمت تونستممی تنهایی
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 :تمگف بشم بغضم انفجار مانع داشتم سعی که حالی در و زدم زل سیاهش هایچشم توی و عقب برگشتم

 .شدینمی داوود عمو زن وقتهیچ تو و بود زنده بابام کاش -

 هوایی انگار. زدم بیرون خونه از و کردم کج خروجی درب سمت به رو راهم بده، رو حرفم جواب تا نموندم

 زور به. دادممی جون و پریدممی پایین و باال ماهی مثل نفسیبی همه این از داشتم نبود، اکسیژن... نبود

 خیلی چرخید؛ سمتم به زمانهم رامبد و مهتا نگاه اومدم بیرون حیاط در از وقتی داشتم، نگه رو خودم

 که مردم آمیزترحم نگاه به توجه بدون و هاخیابون دل به زدممی و نبودن منتظرم خواستمی دلم

 چیهر از شم خالی تا بزنم هق بلند و بریزم اشک قدراین هستن بقیه زندگی تو کنکاش دنبال همیشه

 یه رِمنتظ بغضم که نزنن حرفی کدوم هیچ کاش. ماشین تو نشستم و فشردم بهم رو هاملب. بغضه و حرص

 :گفت و نیاورد طاقت رامبد که بود زار قدر این مقیافه انگار اما بشه؛ منفجر تا کوچیکه تلنگر

 خوبی؟ -

 یزشر جلوی نتونستم و دادم تکون طرفین به نه نشونه به رو سرم لرزید، هاملب کوچیک تلنگر همین با

 قطع ریشه از باید رو منوشکفته عشق رحمانهبی چقدر. ببارن داشتن حق که بگیرم رو هاییاشک

 هباریک نشده پاییز وارد و شد خزون عاشقیم بهار کردممی رو فکرش که چیزی از زودتر خیلی. کردممی

 درچق و ریختم اشک چقدر نفهمیدم. بزنه یخ مسینه توی درجا قلبم شد باعث و رفت زمستون سمت به

 تمومی هاماشک ندارم، کردن گریه برای نایی دیگه فهمیدم فقط زدیم، دور شلوغ هایخیابون توی

 روی رو مکرده پف هایچشم و دادم تکیه صندلی پشتی به رو سرم. بود کشیده ته من توان اما نداشت؛

 .کردم پاک رو اشکم از خیس صورت دادمی بهم سر پشت از مهتا دم هر که دستمالی با گذاشتم، هم

 بخوریم؟ چیزی یه بریم-
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 نهار وقت از ساعت داد،می خوردن غذا پیشنهاد که رامبد سمت برگردوندم حالت همون توی رو سرم

 شدت از که صدایی با و دادم تکونی رو مشده خشک هایلب. بودیم نخورده چیزی سه هر و بود گذشته

 :گفتم باشه من مال کردم شک خش و گرفتگی

 .بریم -

 براش من حال خانواده این تو که کسی تنها بگم باید نشست، لبش روی زهرخند بگم بهتره نه، که لبخند

 رو این یحوصله مجید، رستوران سمت به رفت معمول طبق. ایدیگه کس نه بود رامبد همین بود مهم

 خورمب غذا بشینم جا یه برم رامبد با بار یه مونده دلم به حسرت گفتمی همیشه که مهتا به که نداشتم

 عشق برای باید... بود خودم دل برای خوردن غصه زمانِ زمان فقط االن باشم؛ خوشحال براش و کنم فکر

 درامب که تختی روی و ندادم نشون اطرافم به توجهی اصال همیشه، برعکس. کردممی سوگواری نافرجامم

 لندب جام از ننشسته شد،نمی باز هم از که بود شده آلودپف قدر این هامچشم. نشستم بود کرده انتخاب

 هک مهتا جواب در و افتادم راه بهداشتی سرویس طرف به بزنم، آبی یه صورتم به میرم گفتن با و شدم

 روی به و کردممی پُر آب خنکی از رو هاممشت. برم تنها خواممی که گفتم بیاد همراهم خواستمی

 هاییاشک آثار بردممی بین از باید نبود، مهم برام اما شد؛می دوچندان درونم سرمای پاشیدم،می صورتم

 حق اطرخبه بود، شده نوشته چنیناین من تقدیر بودن، ضعیف همه این بود بس. بودن باعثش بقیه که رو

 نم نداشتم، ایچاره. بستممی گردنم به اطاعت زنجیر باید عمر یه داشت گردنم به داوود عمو که ایپدری

 هایبهونه... شدوباره ازدواج با بود؛ کرده انتخاب پیش هاسال رو راه این مادرم بودم، نکرده انتخاب

 ام یپشتوانه که نداشت چیز هیچ دنیا مال از من پدر مگه دونمنمی. بدم رو خرجت نداشتم که شمسخره

 پدرم مورد در چیز هیچ که بودم دور زندگیم حقایق از چقدر! کنه؟ ازدواج نباشه مجبور مامان تا باشه

 .داشت خودش برای جدید یبهانه مامان داشته مالی پدرم هم اگر هرچند! دونستمنمی
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 یخواسته قربانی رو عشقم چرا. رایمون کردن فراموش بود اشتباه. شدم خیره آینه توی خودم تصویر به

 بایدن. نبودن که قلبم صاحب اونا بود؛ ممکن که قیمتی هر به کردممی حفظش باید کنم؟ بقیه جایبی

 وقتهیچ بشه هم جسمم صاحب رامین اگه. موندمی محفوظ قلبم توی باید رایمون عشق کردم،می زاری

 کرد، آرومم کمی تصمیم این. بود ربوده رو قلبم و روح رایمون قبالً بشه، روحم و قلب صاحب تونهنمی

 درهای روز یه شاید باشم عشق یمعجزه منتظر تونستممی اما بدم؛ الکی امید خودم به تونستمنمی

 که تازه هوای. اومدم بیرون و کردم خشک کاغذی دستمال با رو صورتم. بشه باز من روی به خوشبختی

 محکوم موندم،می بودم گذاشته خودم با که قراری و قول سر باید. شد بهتر حالم کمی خورد صورتم به

 خاطر به من و پول خاطربه رامین داشت فرقی چه خانواده؛ آبروی حفظ خاطربه رامین با زندگی به بودم

 .دادممی ازدواج این به تن باید داشت گردنم به داوود عمو زحمات که منتی

 نخورد مشغول و نشستم شد قطع من ورود با که بحثی در کنجکاوی ایذره بدون و هابچه کنار برگشتم

 غذا دیدن از هابچه انگاری. دادنمی کردن اعتصاب فرمان مغزم که رفتمی ضعف دلم قدراین شدم،

 بکشم خوردن از دست اینکه بدون. من به بودن شده خیره دوشون هر که بودن کرده تعجب خوردنم

 :گفتم دهنم تور بعدی قاشق گذاشتن از قبل و فرستادم پایین رو ملقمه

 .بخورید رو غذاتون زدید؟ زل من به قدراین نشدید خسته -

 لز هامچشم به مستقیم کرد، رها بشقابش توی رو قاشقش شده طاقتبی بود معلوم شقیافه از که مهتا

 :پرسید و زد

 سارا؟ خوبه حالت -

 :گفتم سرم دادن تکون با همراه و دادم قورتش نجویده بردم، دهنم به رو بودم کرده پُر که قاشقی
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 .خوبم من پرسید؟می رو حالم شهمه چرا -

 نه ارانگ حاال اما کردی؛می گریه داشتی پیش دقیقه دو همین. نیست نرمال واقعاً رفتارت دختر، نیستی -

 .انگار

 پُر دهن با طور همون و بردم دهنم به رو بعدی قاشق بود انداخته راه برام که سخنرانی به توجه بدون

 :دادم رو جوابش

 .نشی ناراحت تو که کنممی گریه دوباره بخورم رو غذام -

 .کشید جیغ سرم و بگیره رامبد پیش رو خودش جلوی نتونست باالخره

 ها؟ بزنی؟ گول خوایمی کیو سارا، شو خفه -

 :گفتم ایزننده و تند لحن با و کردم رها بشقابم توی حرص با رو قاشقم

 جای به مامانم. کنم چیکار باید دونمنمی شدم، هادیوونه مثل بزنم، گول رو خودم خواممی... رو خودم -

 که مردی با زندگی به کنهمی محکومم و ایستاده رومروبه بدتر باشه پشتم ایمسئله همچین تو که این

 .ندارم دوستش اصالً

 :پرسید و گرفت آروم کمی عصبانیتم دیدن با مهتا

 گفتی؟ چی مامانت به -

 .شدمی غمباد و موندمی دلم توی گفتمنمی اگه اما رامبد؛ صورت از کشیدممی خجالت

 .کنم ازدواج باهاش خوامنمی گفتم متنفریم، هم از رامین و من گفتم -
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 گفت؟ چی اون -

 .نبودم موفق زیاد اما بزنم؛ پَسش کردم سعی م،حنجره ته نشست دوباره بغض

 وقته خیلی ولی داره؛ خبر چیزم همه از و مادره بده نشون خوادمی دونم،می من داری دوستش گفت -

 .بدهکارم کرده بزرگم که این خاطربه داوود عمو به چون بشم؛ رامین زن باید. دلم و من از شده غافل

 .نیستی بابا بدهکار وقتهیچ تو! سارا؟ حرفیه چه این: رامبد

 .فرستادم پایین آبم لیوان از ایجرعه خوردن با رو بغضم

 رو رامین که کنم مامانم حالی زبونی چه به من رامبد... نه مامانم نظر از اما طوریه؛ این تو نظر از -

 خوام؟نمی

 :گفت و شد رامبد هایلب مهمان پوزخندی

 .نشنید رو صداش کسی و کرد حالی رامین مدت این که زبونی همون به -

 که هاشچشم به. بده انجام برام رو کار این که نداشتم اون جز رو کسی رامبد، از کردممی خواهش باید

 :گفتم و زدم زل غمگینه من ناراحتی از دونستممی

 کنی؟ کاری یه برام میشه -

 :داد جواب کنه تردید ایلحظه اینکه بدون

 .عزیزم بگو -

 .نداشتم ایچاره اما بود؛ سخت برام
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 .کنه کاری یه اون بخواه ازش... کن آشتی باهاش کردید؛ قهر گفتی بزن، حرف رامین با -

 :گفت بخشی اطمینان لحن با و کرد بسته و باز رو هاشچشم

 .زنممی حرف باهاش تو خاطربه... راحت خیالت -

 :انداختم دوشم روی رو کیفم و زدم کمرنگی لبخند

 .مخسته خیلی خونه؟ برسونی منو میشه -

 .کنم حساب بذار باشه -

 .بده دلداریم کرد سعی و نشست دستم روی مهتا گرم هایدست رامبد رفتن با

 .بزرگه خدا نباش نگران -

 .خودشه به امیدم تموم... دونممی -

*** 

 رایمون

 بیداری؟ داداشی -

 .نشستم و شدم خیزنیم تخت روی

 .راحیل تو بیا-
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 دور رو دستش و نشست تخت کنار که وقتی تا شنیدم، اومدمی تخت سمت به که رو هاشقدم صدای

 .انداخت گردنم

 .برات بود شده تنگ دلم خیلی -

 :گفتم و کشیدمش آغوشم به پیچیدم، کمرش دور رو دستم

 .عزیزدلم بود شده تنگ دلم منم -

 :پرسیدم و اومد بیرون آغوشم از

 گذشت؟ خوش مسافرت -

 .دونستممی رو دلیلش خوبی به من و بود مندگالیه لحنش

 .همین فقط بود، خالی جات -

 .گذروندی تفریح به رو تعطیالت کل حتماً چطوری؟ هاتدرس با. خوشگلم آبجی دونممی -

 .خوندممی درس هاشب منو؟ گرفتی کم دست داداش بابا ای -

 کردی؟می استراحت کی پس -

 .دیگه کردم ریزیبرنامه جوری یه بگیری؟ مچ خوایمی داداش، ای -

 .خودم سمت کشیدمش و انداختم گردنش دور رو دستم
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 نمونی؛ عقب هاتدرس از تا کنی جمع رو حواست خواممی بگیرم، رو مچت خوامنمی هاخانم خانم -

 .همین

 .گذاشت مسینه روی رو سرش

 .داداشی دونممی -

 :گفت هیجان با شدمی بلند تخت روی از که حالی در و کرد جدا ازم رو خودش بارهیک

 .بیارم رو هاتسوغاتی برم نرفته یادم تا راستی -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .برو -

 کشیده دراز تخت روی وقتی که لباسم وضع و سر به کمی و شدم بلند تخت روی از هم من رفتنش با

 و گرفتمی رو کدوم هر هاش،سوغاتی از شد پُر تختم برگشت که زمانی. رسیدم بود شده نامرتب بودم

 .روش کشیدمی رو دستم

 .کردم انتخاب خودم یسلیقه به رو رنگش فقط داری، دوست که هاهمون از پوله، کیف و کمربند این -

 .کشیدم روش رو دستم

 رنگیه؟ چه -

 .تیره ایقهوه -

 .خانم آبجی مرسی خوبه، -
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 .داداش خان کنممی خواهش -

 ؛کشیدم رو لپش آروم و کشیدم صورتش روی رو دستم. نشست لبم روی گفتنش داداش خان از لبخندی

 یپیراهن روی گذاشت و گرفت رو دستم. اومده ذوق به رفتارم تغییر از بود معلوم و کرد شیرینی یخنده

 :گفت و

 داری؟ دوست کرمه، رنگش فقط پیراهنت، اینم -

 از بشکنم؟ بود خریده سوغاتی برادرش تنها برای عالقه و ذوق با که رو خواهری دل تونستممی مگه

 باید بیام، خودم به شد باعث برادر، یا خواهر نداشتن از داشت شکایت و بود زده حرف باهام سارا وقتی

 بود سیاهی برام چیز همه و دیدنمی هامچشم که من. نداشت گناهی اون کردم؛می توجه راحیل به بیشتر

 .پوشیدنم سیاه با دادم نشون افسرده بقیه به رو خودم هم االن تا لباسم، رنگ دیگه کردمی فرقی چه

 .ممنونم دارم، دوست -

 ورچط دونستمی خوب. بود شده نوشته بریل خط با که کتاب تا چند توی شد خالصه هاشسوغاتی باقی

 .ردمآومی در رو هاسال این تالفی بعد به این از باید کردم، تشکر ازش دوباره و بوسیدمش. کنه خوشحالم

 نیاوردی؟ سوغاتی برام تو ببینم بگو خوب -

 اما گرفتم؛ رفتم شمال به که اولی روزهای همون. بخرم سوغاتی براش که بود رسیده هم خودم ذهن به

 .نگرفتم براش زیادی چیز اون برعکس داره عالقه چیزهایی چه به دقیقاً دونستمنمی چون متاسفانه

 برام جنسش فقط و رنگیه چه دونمنمی که رو ایمخملی یجعبه آوردم بیرون کتم جیب از و کردم دست

 یدند با که خوشحالیش متوجه اما دیدمش؛نمی اینکه با کرد بازش وقتی. سپردمش دستش به مشخصه،
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 سال چند این رحمانهبی چقدر. شدم بود، شده مزین فیروزه هایسنگ با روش که سازیدست ستنیم

 جون از خواستممی چی. کردم محکوم بودن خانواده کنار خوب هایحس نداشتن و بودن تنها به رو خودم

 کردم؟ مجازات رو خودم اینجوری که خودم

 .قشنگه خیلی... داداشی ممنونم -

 .زدم لبخند

 .میاد قشنگت هایچشم به خیلی رنگ این دونممی نداره، رو تو قابل-

 رو هردومون پایین یطبقه از مادرم صدای. رو راحیل زیبای هایچشم رنگ داشتم خاطربه خوب هنوز

 .کرد خودش یمتوجه

 .بخوریم نهار پایین بیایید کن صدا رو رایمون راحیل؟ -

 مبود زمان گذر دنبال فقط برم مسافرت اون به اینکه از قبل کنممی حس میشم، عوض دارم کنممی حس

 هک میزی دور شدن جمع برای رفت ضعف دلم حاال اما ببرم؛ پناه هامتنهایی به و بشم جدا مخانواده از که

 مسافرتِ روز چند خاطربه هااین تمام نداشت امکان... نشستیممی دورش خانوادگی و بود چیده مادرم

 دلم و لرزوندمی رو قلبم و مینداخت وحشت به رو من داشت که محکمی دلیل باشه، بوده تهران از خارج

 .بود همراه دونستممی رو دلیلش خوب خودم که وحشتی با اما کرد؛می ترغیب هامچشم بینایی به رو

*** 

 سارا
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 یچیز هیچ اتاق؛ گذاشت بشه رو اسمش اگه هرچند. بردم پناه اتاقم به نخورده شام خونه، به برگشت با

 لیخی بخونم؟ درس و برم دانشگاه چطوری روش افتاده زندگیم که روالی این با. چیز هیچ... اینجا نداشتم

 مشروط سهله که قبولی شد، ترمحکم اتفاقات این وجود با حاال خوندن، درس توی داشتم خوبی ذهن

 مه لباسی کشیدم، دراز روش و انداختم زمین رو دیشبی بالش و پتو همون. کنم شکر رو خدا باید نشم

 .کجاست وسایلم بپرسم مامان از برم عمراً بشم؛ چمدونم دامن به دست شدم مجبور هم باز نداشتم، که

 قدع بود معلوم که طوراین. بپاشه بود زده قلبم به که زخمی روی نمک جدید هایحرف گفتن با خوامنمی

 وسایلش که اتاقم از خودش؛ برای بوده درگیر همه این مدت این مامان که شدمی انجام سریع عروسی و

 بالشت روی که رو سرم. نیست مشکل هم قدرهااون حدسش برده کجا نیست معلوم و کرده خالی رو

 نم بود؟ درست کشیدنم عقب! کنم چیکار که موندم هنوز. کرد مدیوونه مختلف فکرهای هجوم گذاشتم

 کاش ندارم، رو توانش من بینم،نمی خودم در رو کار این بگذرم، رایمون عشق از زمان هیچ تونمنمی

 زدم؛می آتیش و آب به رو خودم بود شده که طور هر وقت اون نه، یا داره حسی من به رایمون دونستممی

 ه؛آسون خیلی خیلی حرف توی هرچند. برسم رایمون به و برم تا شدممی فراری لعنتی یخونه این از اصالً

 تونستمنمی هم کوچه سر تا مامان یاجازه بدون که منی برای هم اون. باشه راحت محاله عمل وقت اما

 آیا من شدن فراری و داشت رایمون که شرایطی با. بشم فراری خونه از خواستممی چطور وقت اون برم

 تنت و میدوزی و بُریمی خودت برای راحت چه سارا بابا ای دادن؟می ما ازدواج به رضایت شخانواده

 درست جدید فکر خودت برای وقتاون نه، یا داره عالقه تو به رایمون که نداری خبر اصالً! کنیمی

 به پهلو این از. نداری ایفاصله دیوونگی تا زیاد دختر که واقعاً وسط؟ کشیمی رو شخانواده و کنیمی

 ارچیک مثالً گشتبرمی هرچند گشت،برمی عقب به زندگیم روز چند تنها خواستمی دلم. شدم پهلو اون

 دهنکر پیدام رایمون جنگل توی روز اون اصالً کاش مگه؟ بود ساخته من دست از کاری بکنم؟ خواستممی

 اگه شاید من؟ زندگی توی اومدی حاال چرا شدم، عاشقت بدی زمانِ چه... آه رایمون آه... بودم مُرده و بود
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 م؟شده داغون دل این با کنم چیکار حاال. شدممی دیگران هایخواسته تسلیم ترراحت نبود تو عشق

 کنم؟ چیکار

 و مبخواب فکر بدون رو ساعتی بلکه تا بستم که هاییپلک پشت کردم زندانی رو مزاحم هایاشک قطره

 .نبود درست خیال و فکر این از بیشتر دیگه بگیرم، آروم

*** 

 بودن چیزی این نداشتم، دوستش اصالً گرفتم، باال رو دامنش بود، تنم ایشده دوزی مراورید سفیدِ لباس

 لباس هایگوشه گوشه اومد، کهنه هم کمی نظرمبه باشم؛ داشته رو پوشیدنش آرزوی رویاهام توی که

 برام، عروسش لباس انتخاب این با نکنه درد مامانم دست واقعاً. خوردمی چشم به زردی کمرنگ هایلکه

 یربهض با اتاق در بود؟ پیش قرن چند برای دیگه بود چی این! که بود ترسنگین کردمی سرم سفید چادر

 صورتش زد، خشکم جام توی رایمون دیدن با برگشتم عقب به وقتی. شد باز خورد دیوار به که محکمی

 جلو قدم به قدم و من هایچشم به بود زده زل نبود، کور دیگه انگار... هاشچشم اما نداشت؛ حالتی هیچ

 مصورت پوست روی رو گرمش هاینفس. نموند باقی میونمون ایفاصله دیگه که جایی تا اومدمی جلوتر و

 به خیره و پروند جا از رو دومون هر رامین فریاد صدای کنم باز لب از لب خواستم تا اما کردم؛می احساس

 بازوی به انداختم چنگ و کردم وحشت رامین ینشسته خون به هایچشم دیدن با. کرد در سمت

 هاشحرف از انگار زد؛می که هایحرف از فهمیدمنمی چیزی اما خورد؛می تکون رامین هایلب. رایمون

 و گرفت رو رایمون ییقه انداخت دست و اومد جلوتر و جلو. خوردمی من گوش به که بود فریادهاش فقط

 محنجره از صدایی اما بکشم؛ جیغ خواستم و شد رها من دست از رایمون بازوی. خودش سمت به کشید

 هایمشت و کنم کاری تونستمنمی. بود رایمون از ترقوی رامین بخوام، کمک خواستممی. نیومد بیرون

 تبدیل که ایگریه و من یخفه هایجیغ و نشستمی رایمون صورت و سر روی رگبار مثل که بود رامین
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 این از بیشتر تا بگیرم رو جلوش خواستممی که وقتی رامین هایمشت از یکی. بود شده هق هق به

 کردممی حس و داشتم که ایکشنده درد اون میون کرد، زمینم پخش و خورد صورتم به نزنه رو رایمون

 قبل و آورد در رامین که چاقویی برق روی شد قفل هامچشم خون؛ از پُر دهنم و شده خرد دهنم و دماغ

 خودم هایجیغ صدای تازه و آمد فرود رایمون قلب روی کنم بلند زمین از رو جونمبی تن بتونم اینکه از

 شدت به و بود شده سرد عرق از خیس بدنم. نشستم جام توی و پریدم خواب از بارهیک و شنیدم رو

 که کشیدم صورتم روی رو دستم. داشت رو مسینه شکافتن قصد قلبم و بود شده تند هامنفس. لرزیدمی

 ردد صورتم. بودم کرده گریه واقعاً کردممی گریه خواب توی که لحظاتی تمام بود معلوم بود، خیس خیس

 دهنم توی رو خون یمزه حتی و بود شده کوبیده صورتم توی رامین مشت واقعاً انگار که جوری کرد،می

 :شنیدم رو مامان صدای و پروندم جا از خوردمی در به هم بند پشت که هاییضربه صدای. کردممی حس

 کردی؟ قفل درو چرا... سارا -

 ورود برای نه چرخوندم، در توی رو قفل و در پشت رفتم معطلی بدون. شدم بلند و زدم کنار رو پتو

 به اما دیدم؛ رو مادرم قامت در شدن باز با. بزنم صورتم به آبی و دستشویی برم خواستممی مادرم؛

 .نکردم نگاه صورتش

 کشیدی؟ جیغ چرا شده؟ چی -

 .رفتم دستشویی سمت به و زدم کنارش بندازم بهش نگاهی حتی یا و بدم بهش جوابی اینکه بدون

 .خانم سارا زنممی حرف شما با دارم اینکه مثل -

 بود گرفته ازم رو زندگی و خواب روزه یه. ندادم نشون توجهی هاشحرف به و بستم سرم پشت رو در

 هپرید رنگ صورت به وقتی! آورده؟ سرم بالیی چه دونستنمی خودش یعنی! پرسید؟می سوال چرا دیگه
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 پُر رو مشتم. بودم شده میّت مثل کردم، وحشت خودم دیدن از کردم نگاه روشویی آینه توی روحمبی و

 وقتی. بره دهنم از خون تلخ یمزه بلکه تا کشیدم آب چندبار رو دهنم. صورتم روی پاشیدم و کردم آب

 رو مامان نداشتم توقع و زدم بیرون دستشویی از شدم، بهتر و آوردم جا رو حالم آب پاشیدن با حسابی

 منتظر رد پشت اینکه نه اتاقش بره بودم کرده بهش که محلیبی با کردممی فکر. ببینم در پشت منتظر

 و ببیندم رو در خواستم اتاقم، رفتم و ندادم نشون بهش توجهی. دستشویی بره خواستمی حتماً بمونه؛

 جام توی و رفتم توجهبی طورهمون هم باز نکردم، مداخله هم من. شد داخل و نداد اجازه که کنم قفل

 .بره و بذاره خودش تا سرم روی کشیدم رو پتو کرد، روشنش و زد رو برق کلید. کشیدم دراز

 .بردار هاتبازی بچه و قهر از دست کنی،می شوهر داری -

 .نگرفت جوابی من سمت از هم باز

 کشیدی؟ جیغ چی برای -

 کاش شدممی عصبانی داشتم دیگه کشید، روم از بارهیک رو پتو که بردممی سر به سکوت در کماکان

 .بکنم احترامیبی بهش بخوام اینکه از قبل برداره سرم از دست

 .بده رو جوابم نزن، کرواللی به رو خودت زنممی حرف باهات دارم وقتی -

 بلند و لرزه صدام که کردم سعی خیلی بود، نشسته کنارم که زدم زل صورتش به مستقیم و شدم خیزنیم

 :گفتم نباشه؛

 .بیرون برو من اتاق از -

 :گفت و نداد نشون حرفم به توجهی
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 شب تا صبح و اومدمی در رامین برای جونش که سارایی اون رفت کجا ها؟ کنی؟می لج کی با داری -

 بود؟ تفریح و گردش پی بیرون باهاش

 .گرفتم مامان هایچشم از نگاه و دادم تکون تاسف با رو سرم

 کردید؟ تعبیر عشق خودتون برای رو تا دو ما صمیمی یرابطه یعنی. متاسفم براتون واقعاً -

 :گفت ایطلبکارانه لحن با

 هیچ شد مطرح نامزدیتون حرف بود، رامین پای پشت آش برای که مهمونی توی چرا نبود عشق اگه -

 نکردید؟ مخالفت کدوم

 :پرسیدم و کردم گرد رو هامچشم

 هب ایعالقه که شدید متوجه خودتون رفت گذاشت قهر با رامین که زمانی کردممی فکر گفتم؟می چی -

 .باطل خیال زهی اما رفت؛ شد تموم چی همه گفتم خودم پیش منم... نداره ازدواج این

 مدست. کنم هضم باراین رو زورگوییش تونستمنمی و مامان از بودم دلخور. دستم روی گذاشت رو دستش

 :گفت که کشیدم دستش زیر از رو

 بزنه حرف باهات بخواد خودش اینکه از قبل چرا که بود این از ناراحتیش و داشت دوست رو تو رامین -

 .کرد مطرحش جمع تو داوود

 نمذه. کنه راضی رو من تا گفتمی اینجوری شاید کنم، اعتماد مامان حرف به تونستمنمی شد،نمی باورم

 اون تموم آورد،می درم پا از داشت مختلف فکرهای آوردن هجوم و کرد هنگ حرف این شنیدن با
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 من حتماً بود اینجوری اگه. اومد چشمم جلوی فیلم مثل بودم صمیمی رامین با که رو چندسالی

 .کنم باور تونمنمی... فهمیدممی

 دوش یه قبلش داری؛ آرایشگاه وقت دوازده ساعت فردا بخواب، بگیر هابازی بچه این جای به هم االن -

 .بخیر شب بخوابم میرم دیگه من... باشی سرحال تا بگیر

 با اتاق از و بوسید رو لپم. میره و زنهمی حرف خودش واسه ما مامان. زد خشکم جا اون جور همون من

 از وقتی اینکه نه مگر باشه، داشته دوست رو من رامین بود غیرممکن. رفت بیرون برق کردن خاموش

 ییعن بود؟ کرده قهر پدرش با من داشتن دوست خاطربه یعنی بود؟ شده دیگه آدم یه برگشت سربازی

.. .رفتارش... خودش شد، عوض رامین. کنم باور تونمنمی نیومد؟ مرخصی خدمتش کل که بود این خاطربه

 یدختره اون پس کنممی اشتباه من اگه رو؟ مامان حرف کنم باور چطور وقت اون شد، عوض چیزش همه

 بود؟ چی اسمش کشید، نشون و خط و زد زنگ بهم شمال توی که همون ماشینش؟ تو بود چی ایکبیری

 چطوری هست زندگیش توی اون وقتی خب بود، مارال آهان... ببرن رو اسمش و خودش شور مرده... اَه

 حاال زد؟ بهم رو هاحرف اون آشپزخونه تو پیش وقت چند همین نبود رامین این مگه داره؟ دوست رو من

 داشت دوست اگه ندارم؛ بهش ایعالقه من خوامش،نمی من باشه، داشته دوستم اصال! کنم؟ باور تونممی

 حاال اما بودم؛می راضی من و داشت بیشتری شانس موقع اون... شاید گفتمی اومدمی موقع همون باید

 .کنمنمی رامین تسلیم رو قلبم بذارن گلوم زیر هم چاقو حتی وجههیچ به

 *** 

 هجدهم گام
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 اما بود؛ شده برداشته ترباریک حاال که ابروهام حالت... موهام مدل آرایشم، لباسم، بود، زیبا چیز همه

 از که یهایگفته طبق. کنه پرت بیاد سرم بود قرار که بالیی از رو حواسم تونستنمی کدوم هیچ اینها تمام

 ایانگیزهبی و غمگین عروس تنها من و شدمی اعالم رسماً نامزدیمون امشب بودم شنیده مامان دهن

 تلیهآ فکر جان مامان. بیاد دنبالش داماد تا بود منتظر و بود نشسته آماده صندلی روی کرده بق که بودم

 به مامان اومد،می مسخره نظرم از واقعاً هه... باشیم داشته کسری و کم هیچ خواستنمی بود، کرده هم رو

 من آرایشگرها از یکی یعشوه از پُر صدای. من بودن خوب از غیر به داشت توجه چیز همه بودن خوب

 :آورد بیرون فکر از رو

 .دنبالت اومده داماد آقا شد، تموم انتظار خانم؟ عروس -

 بلند جام از. گرفتم رو پوزخندم جلوی زور به هیچ، که نیومد لبم به لبخند حرفش از سوزن سر حتی

 لباس یگوشه. نزدم صدا بود، هاشناخن مانیکور مشغول ایدیگه سمت که هم رو مامان حتی و شدم

 ونا با سالنه سالنه و گرفتم دست به شدمی کشیده زمین روی بودنش داردنباله خاطربه که رو بلندم

. اومدم بیرون آرایشگاه از نبود من یسلیقه و انتخاب کدوم هیچ که سانتی ده پاشنه هایکفش

 که ودب لباسی چه این اومد؟ در کجا از دیگه آتلیه آخه باشم، داشته باید رامین با رفتاری چه دونستمنمی

 رامین جلوی هم اون تنم از رو کتم بود محال من و بود باز تماماً جلوش و پشت بود؟ کرده انتخاب مامان

 هاچشم به برسه چه نیافته رامینم هیکل به حتی نگاهم که جایی تا پایین، بودم انداخته رو سرم. بیارم در

 متمس به که شنیدممی رو هاشقدم صدای. بودم کشیده پایین بود ممکن که جایی تا هم شالم صورتش؛ و

 قدراین. داشتم رامین از رو نرمی رفتار انتظار مامان دیشب هایحرف شنیدن با ولی چرا دونمنمی. میاد

 که ینیرام بود، دارخنده زد،می برق تمیزی و نو از که ببینم رو هاشکفش تونستم فقط بود پایین سرم که

 پوشیده؟ رسمی لباس امروز چطور زدمی اسپرت تیپ همیشه و بود فراری رسمی هایلباس از همیشه
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 رو سرم شد باعث و کرد مخکوب جا در رو من صداش تن که بودم ایستاده جام سر حرکتبی طور همون

 .بیارم باال بارهیک

 .خجالتی یسوسکه خاله سالم -

 :پرسیدم و زدم لبخند اختیاربی رامبد دیدن با

 کنی؟می چیکار اینجا تو -

 .برگشتم سمتش به و شنیدم ماشین داخل از رو مهتا صدای

 کنید؟می چیکار اینجا شما بگی بهتره -

 :گفتم بهش رو

 آره؟ خورده بهم چیز همه نکنه -

 .شد خاموش برق سرعتِ به رامبد حرف با که شدمی روشن دلم توی کم کم داشت امید نور

 بیاد دشخو سارا دنبال نمیرم گفت شد عصبانی آتلیه برید باید شنید وقتی رامین فقط متاسفانه، نه -

 .دنبالت اومدم و برداشتم رو مهتا بیاد، تاکسی با کوچیکه آبجی بذارم عمراً که منم سالن،

 هک نداشتم حوصله وجه هیچ به اما بود؛ کرده پیدا مهتا با که نزدیکی یرابطه بود جالب برام اینکه با

 .نم مثل نه کنن شروع رو زندگیشون عشق با و بشن خوشبخت دوتا این حداقل امیدوارم بپرسم؛ بخوام

 ارمد آرایش چون گفتم بشینم جلو داشت اصرار که مهتا جواب در و نشستم عقب صندلی رامبد کمک با

 من هب رامین اگه کنم، باور رو مامان حرف تونستمنمی رفتم، فرو فکر به شدت به. ترمراحت بشینم عقب
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 هک دیشب از زدم، لبخندی. بشه عصبانی اینکه نه اومدمی دنبالم خواسته خدا از باید که داشت عالقه

 مانما که چیزیه برعکس رامین رفتار دیدممی که حاال و شدممی دیوونه داشتم بود گفته اینطوری مامان

 .بود خوب هم باز اما برام؛ بود واهی امید هرچند شدم؛ امیدوار گفت

 زدی؟ حرف رامین با -

 :بده جواب درهم هاییاخم با و بشه کشیده سمتم به آینه از رامبد نگاه شد باعث پرسیدم که سوالی

 گفت زبون به دیده رو دودش و دم حسابی بابا انگار، نه انگار زدم حرف باهاش چی هر خره، کله خیلی -

 بگو دخترش دوست با تلفنی داره که دیدم دیشب حتی معلومه، ایدیگه چیز رفتارش توی اما راضیه؛

 .کنهمی بخند

 باهمن؟ هنوز یعنی -

 .متاسفانه آره -

 نابود رو من زندگی داشت چرا دیگه هستن هم با اگه مغزم، توی رفت عجیب رامبد جواب و مهتا سوال

 :گفتم رامبد به و اومدم حرف به من مهتا جای به بود؟ من زندگی از بیشتر پول ارزش یعنی کرد؟می

 .ستدختره اون با هنوز که خوبه خیلی متاسفانه؟ چرا -

 رو ایدیگه زن حضور خوایمی چطور کنی ازدواج رامین با مجبوری که حاال فهممت،نمی واقعاً من سارا -

 بپذیری؟ زندگیت توی

 کسی به شدمی ور اون و ور این سرم توی که فکرهایی از خواستنمی دلم کردم، سکوت رامبد جواب در

 هنوز ششماره امیدوارم زدم؛می حرف باهاش و کردممی پیدا رو مارال فرصت اولین در باید بگم، چیزی
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 اختهس کاری که ببوگالبی رامین اون از. بود من شانس تنها این. باشم نکرده پاکش و باشه گوشیم توی

 .لعنت... رامین بهت لعنت ای کنه؛می بدبخت رو جفتمون داره پول خاطربه که احمقه قدر این نبود،

 سارا؟ بشی پیاده خواینمی -

 شوهرم پدر بابا، گفتممی باید دیگه شد، اشتباه ببخشید وای داوود، عمو به. شدم اطرافم متوجه تازه

 نمیارم، زبون به آدمی همچین برای رو بابا اسم وقت هیچ هم، توی کشیدم رو هاماخم... دیگه شدمی

 کرده اجاره سالن معمولی نامزدی یه برای و بود کرده خرج چقدر کرد؛می بدبختم دستی دستی داشت

 به توجهی و شدم سالن وارد مهتا و رامبد همراه. نداشتیم خبر و بودیم شده عزیز رامین و من چقدر... بود

 الیح بهش باید. بود ایستاده در جلوی که داوود عمو به نکردم سالمم حتی نکردم؛ بودن اومده که کسانی

. رو خودم مادر نه رو اون نه بخشمش،نمی دارم عمر تا... کنه بازی زندگیم با نداشت اجازه کردممی

 مه مهتا. کنم درست رو لباسم تا رفتم پرو اتاق سمت به اونجا، یخدمه از یکی از پرسیدن با مستقیم

 بود زیبا شدم، دقیق لباسم به تازه پرو اتاق تو. دویدمی طرف اون و طرف این دنبالم رنگی جوجه مثل

 قبل ات پشت از که بود این داشت که عیبی بزرگترین اما شد؛می وصل پشت بند دو با و بود سفید رنگش

 همین که کردنمی راضیم هم باز ولی بود؛ پشتش از بهتر گفت میشه جلوش و بود باز کمرم گودی از

 اب شدم مجبور و نداشت زیپی یا دکمه جلو از و بود لباس روی مخصوصِ که کتی همین برای برم؛ جوری

 دراینق رامین جلوی نداشتم دوست. بپوشمش و کنم محکم رو مسینه روی کردم باز موهام از که سنجاقی

 گفتمی که مهتا اصرار به و بمونه گذاشتم موهام روی ساده طورهمون هم رو شالم. باشم باز و ولنگ

 بلند هم موزیک صدای. اومدم بیرون پرو اتاق از و نکردم توجهی دارم برش و کنممی عصبانی رو مامانم

 جون پاهام توی که جایی تا و صندلی روی بشینم بود محال بود این از غیر به مراسمی اگه و بود شده

 و نشستن برای حتی نبود من در ایانگیزه هیچ... شدنمی االن اما کردم؛می شادی و رقصیدممی داشتم
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 گذاشته داماد و عروس جایگاه رو اسمش که صندلی روی. شادی و رقصیدن به برسه چه کردن، تماشا

 از شونهمه بلکه نبودن، من فامیل از کدومشون هیچ که هاییمهمون به دوختم چشم و نشستم بودن

 پچ پچ گوشم زیر و نشست کنارم اومد، مهتا. تلخیه چیز هم غریبی بودن، داوود عمو نزدیک و دور اقوام

 :کرد

 دیدی؟ رو رامین -

 :گفتم و انداختم باال تفاوتیبی سر از ایشونه

 .نه -

 سالن توی اونم نامزدیش برای دامادی کدوم جوریه؟ این چرا این سارا وای. سمتت میاد داره اوناهاش -

 !پوشه؟می اسپرت لباس

. خورشتوسری شدم می اول همین از باشم زیر به سر خواستممی اگه اما کنم؛ نگاهش خواستنمی دلم

 گفت،می راست مهتا. سمتمون اومدمی داشت و بود زن یه دست توی بازوش گرفتم، باال رو سرم

 به سابیح بشناسم رو مامانم تونستم تازه رسیدن جلوتر وقتی. بود پوشیده نفتی آبی اسپرت هایلباس

 رو بهشون کردن دقت یحوصله این از بیشتر. بود پوشیده مشکی ماکسی لباس بود، رسیده خودش

 امینر یزننده هایاخم نبینم... رو مامانم خوشحالی نبینم تا کشیدم ایدیگه سمت به رو نگاهم و نداشتم

 کمی مامان. کرد خوش جا کنارم رامین جاش به و شد بلند کنارم از مهتا. نداشت من از کم دست که رو

 با اهمهمون به یکی یکی داشت اومد دنیا توی چیز ترینمسخره نظرم به که لبخندی با و موند کنارمون

 و رفتمی و خوردمی تکونی سرمون باال از نبود بهتر بود؟ کاری چه خب کرد؛می علیک و سالم سر تکون
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. اشهب داشته نظر تحت رو ما رفتار تا بود نامحسوس مثالً کنترلی کارشاین گفت؟می آمدخوش نزدیک از

 :گفت حرص با گوشم زیر و شد خم لحظه یه مامان

 .بیار درش سریع سرت؟ روی چیه مسخره شال این -

 :گفتم بود زده زل مامان به خشم با که هایچشم با و زدم صداداری پوزخند

 .بیارم درش کنید مجبورم بشه خراب مراسمتون دارید عالقه اگه -

 حاال داد، هامهمون کنار رفتن به رضایت باالخره ولی نه؛ یا شد جدیتم متوجه دونمنمی زدم که حرفی با

 .بکشه نشون و خط حسابی برام و کنه فرصت تا بود رامین نوبت

.. .نمیشی راضی وجه هیچ به دیگه زهرمار و کوفت جور هزار و برقصید شید بلند کرد اصرار اگه مامانت -

 .سارا بینیمی بد وگرنه

 یبرا گشتممی جمالت حقیرترین دنبال صورتش، توی چرخوندم رو نگاهم و سمتش برگردوندم رو سرم

 و هامهمون تماشای به ظاهر به و بگردوندم رو سرم و زدم پوزخندی فقط و نکردم پیدا اما بهش؛ گفتن

 مشغول دادن،می قر خودشون واسه و وسط بودن پریده که رامین اقوام باالی کالس دخترهای از تا چند

 شدن جمع با کردم؟می باید چیکار منطقبی و یاغی رامین این با من. بود آشوب دلم توی اما شدم؛

 حین در خواستن هامهمون از و ایستادن کنارمون اومدن مامان همراه داوود عمو ها،مهمون اکثریت

 هایحرف به و بودیم ایستاده خشک چوب مثل دوتامون. کنند جلب ما به رو توجهشون سکوت رعایت

 خواستنمی دلم اصالً که دیگه کوفت جور هزار و حرمتش و ازدواج از داشت که داوود عمو غاز یه من صد

 که اومدمی بیرون کسانی دهن از داشت چون نه، باشه اشتباهی هایحرف اینکه نه. میزد حرف بدم گوش

 .عشقبی مزخرفِ ازدواج این به بودن کرده مجبور رو ما خودشون
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 اب هستن شکلی چه ببینم نکردم نگاه اصالً که رو رنگی طالیی هایحلقه شد تموم صحبتش وقتی

 اهنگ با و درآورد رو داشت تعلق من به که کوچکی یحلقه هم رامین. گرفتن رامین سمت به اول شجعبه

 هم با تماسی نداشتم دوست اصالً که هم من ،بگیرم باال رو دستم خودم داشت توقع. زد زل بهم سردش

 هعم نگاه بینذره االن دونممی خب. انگشتم بندازه رو حلقه تا جلوش گرفتم رو دستم باشیم داشته

 شب خیمه عروسک دوتا ما بین رو دروغین یعالقه این ببینن که بهتر چه و ماست روی رامین هایخانم

 ودمخ رو باقیش و کرد رها انگشتم وسط بخوره دستم به هم انگشتش حتی اینکه بدون رو محلقه. بازی

 ریزش جلوی زور به برام، بود مرگ ناقوس صدای مثل هامهمون وسوت جیغ و دست صدای. کردم جا

 نگاه زا من، انداختن حلقه به رسید نوبت. نریزن رو آبروم صورتم کردن سیاه با تا بودم گرفته رو هاماشک

 کمتر جیگرم و دل تا کردممی امتناع خندیدنمی هم خودشون و گفتنمی که داوود عمو و مامان به کردن

 دستش کنم نگاهش بخوام من اینکه از قبل خودش درآوردم، شجعبه از رو رامین حلقه. بیفته سوزش به

 هم باز. شد تکه تکه قلبم و انگشتش به انداختم حلقه خودش مثل طور همون هم من آورد، جلو رو

 خودم. رامین دست روی افتاد و بگیرم رو شقطره یه جلوی نتونستم که هاییاشک هم باز و دست صدای

 وقتی و بوسید رو هردومون و اومد جلو مامان اول. نیاورد خودش روی به هم اون و زدم نفهمیدن به رو

 :گفت گوشم زیر بوسیدمی رو من

 .عزیزدلم شدم خوشبختیت باعث باش مطمئن -

 و نبوسیدمش هم ظاهری حتی. کردم سکوت و زدم بود دلم توی که دردی تموم عمق به زهرخندی من و

 حتی ببوسه رو شالم روی شد مجبور و کشیدم رو صورتم ببوستم خواست که داوود عمو. شدم جدا ازش

 جور هزار و کیک به نوبت. کنهمی داره و کرده حقم در جفایی چه فهمیدمی باید. ندادم باهاش هم دست

 حجت اتمام قبل از رامین انگار خوشبختانه که رسید بود خارج من توان و حوصله از که بازی مسخره
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 شدنن رقصیدنمون پاپیچ زیاد. پیشم بیاره کم مبادا تا کشید رو نشونش و خط هم من برای ولی بود؛ کرده

 با و وسط پرید افتضاح لباسی با که رامین هایدخترعمه از یکی گردن به افتاد چاقو رقـــص یوظیفه و

 هم خجالت که بود جالب خیلی. داشت کردن دلبری در سعی راحت خیلی مراسم بودن مختلط وجود

 من به هرچند اومد،می کرشمه و کردمی دلبری براش بودم رامین نامزد که من مثال وجود با و کشیدنمی

 بریده کیک. بود من جای االن و بود اومده داوود عمو چشم به اون من از قبل کاش ای... نداشت ربطی

 توجهی هم مامان یمسخره اصرارهای به حتی رامین؛ دهن به نه رفت من دهن به نه ایشذره اما شد؛

 و امینر بوسیدن با تنها و پیشمون اومدنمی یکی یکی که هامهمون تبریک به رسید نوبت. ندادیم نشون

 نامحرم هازن به بودم دختر که من انگار. رفتنمی و گفتنمی تبریک من با خالی و خشک دادن دست

 که زدمی غر کلی و کنارمون بود ایستاده که شنیدممی رو مامان صدای. محرم بود مرد که رامین و بودم

 دوست رو داوود عمو زن شدی ساله چندین که تویی وقتی... بود دارخنده واقعا بوسن،نمی رو من چرا

 سر من برای چند هر! بشم؟ گرفته تحویل بودم دخترت که من داشت توقع گیرننمی تحویل و ندارن

 هم رامبد و مهتا. داشتم رو احساس همین هم من و نداشتن دوستم که بهتر چه. نداشت اهمیت سوزنی

 ات شدمی تموم مسخره مراسم این کی. گرفتم رو بغضم جلوی باز و بوسیدم رو مهتا بودن، آخر نفرات جز

 رو سرم شال روی از هم اون و دادم دست برادرانه هم رامبد با کنم؟ خالی هامتنهایی توی رو خودم

 :گفت بشنوم خودم تنها که جوری و بوسید

 .جانم سارا بزرگه خدا -

 هک من به وای و بودمش کرده فراموش نماز نخوندن با هاسال که کردم فکر خدایی بزرگی به دلم تو من و

 م،کن شروع باید امشب... بیفته یادم نذاشت اصالً اتفاقات این خوندن، نماز به بودم نکرده شروع هنوز

 .ببرم پیشش جاهلش هایبنده از که دارم شکایت کلی کنم؛ خدا با که دارم دردِدل کلی
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 سارا؟ -

 مانع داشتم سعی نزدن پلک زور به که هایچشم با. بیرون کشوند افکارم از رو من تارخ عمو صدای

 ههم توجه و بترکه بغضم مبادا تا دادممی فشار بهم رو هاملب شدم؛ خیره عمو به بشم هاشاشک ریختن

 در سر ازش که بود چی توش دونمنمی. داشت سوال جای برام عمو نگاه اما کنم؛ جلب خودم به رو

 رو دستش و کرد پُر قدمی با رو میونمون کم فاصله. داره اخم و زده زل بهم که دیدممی فقط آوردم،نمی

 یمزه دهنم که بودم فشرده بهم داخل از هامدندون با اینقدر رو هاملب. کرد باز کشیدنم آغوش به برای

 بغض این مگه اما بزنم؛ حرف باهاش خواستمی دلم خزیدم، عمو آغوش تو آروم. دادمی خون شوری

 ور دهنم ترسیدممی کنم، آروم رو خودم تا کشیدممی عمیق هاینفس بینیم از میداد؟ بهم اجازه لعنتی

 .برسه همه گوش به مگریه هق هق صدای و کنم باز

 ...رایمونم پدربزرگِ یخونه من -

 .کوبیدن به سابقهبی شدتی با کرد شروع سینه تو مزده یخ قلب رایمون اسم شنیدن با

 .پیشم بیا فردا کنم،می اساماس برات رو آدرسش -

 :فتنگ با عمو. لرزیدن به کرد شروع بدنم اومدم بیرون بغلش از وقتی. بدم تکون رو سرم تونستم فقط

 .باش خودت مواظب -

 لحظاتی تا و رفت سالن خروجی در سمت به و شد دور ازم داوود عمو و مامان با حرفی هیچ بدون من، به

 گوشم زیر از بود ایستاده نزدیکم که رو مهتا صدای. بود شده خشک روش هامچشم بره بیرون در از که

 .شنیدم
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 سردته؟ لرزی؟می چرا -

 هایلب. بودن شده خشک زدم پلک که قدراین اشکم هایقطره. مهتا سمت برگردوندم آروم رو سرم

 .بستمشون دوباره و گفتم جمله یه تنها و کردم باز هم از باالخره رو لرزونم

 .برم جااین از خواممی -

 مبازو زیر رامین دست کرد، تنم مهتا رو مانتوم. بودم ایستاده پاهام روی زور به که بودم حالبی قدر این

 :گفت داوود عمو و مامان سمت کرد رو هم بعد بغلشم، تو انگار که ایستاد کنارم طوری و نشست

 .میریم دیگه ما -

 :شنیدم رو داوود عمو صدای

 .نشده تموم هنوز مهمونی کجا؟ -

 .کردممی حس رامین صدای تو خوبی به رو عصبانیت

 .دارم پرواز شب آخر بودم گفته اینجا بیام اینکه از قبل خودتونه، مشکل دیگه این -

 .برو فردا پسرم، نمیاد زمین به که آسمون. ننداختید نفره دو عکس هنوز -

. فهمیدممی آوردمی بازوم به که فشاری از رو این و کرد عصبانی رو رامین بیشتر مامان حرف انگاری

 عروسک مثل. کنهمی خالی بیچاره منِ دستِ سر رو حرصش میشه عصبانی مامانم از بیشعور یمرتیکه

 توجهی هم اوودد عمو هایزدن صدا به و نداد رو مامان جواب. سالن در سمت شدم کشیده باهاش همراه

 .کرد متوقفمون راه وسط رامبد صدای اما رفتیم؛ ماشینش سمت به. نکرد
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 .هستم من رو بعدش به این از رامین، ممنون-

. مدماومی زمین روی مغز با حتماً بودم نایستاده محکم اگه و کشید بیرون بازوم زیر از دفعه یه رو دستش

 هتام کمک با و گفتم بهش لب زیر ایعوضی. حرصش و نفرت نه معلومه کردنش کمک نه بیشعور یپسره

 خواستمی دلم. شدم سوار عقب صندلی و رفتیم رامبد ماشین سمت به رسوند بهم سریع رو خودش که

 .دادمی اجازه لعنتی لباس این مگه اما بکشم؛ دراز حالیبی از ماشین توی جا همون

 برابر در تا بودم قوی قدراین منم کاش ای. نکردم بودن زدن حرف مشغول که رامین و رامبد به توجهی

 ساخته ازت کاری هیچ باشی پناه و پشتبی که زمانی... حیف حیف اما کنم؛ مقاومت داوود عمو و مامان

 پناهبی و تنهایی خاطربه شناختم رو خودم وقتی از که بودم هاییآدم دسته جز من و کاری هیچ نیست،

. دمشمی تسلیم کرد رو فکرش بشه که چیزی از زودتر همیشه و نگرفتم یاد رو جنگیدن وقت هیچ بودن

 این کرد، شدنمی کاریش اما نیست؛ شدنی درست و دارم که ضعفی خاطربه میشم بیزار خودم از گاهی

. هباش هاشپناهیبی پناه تا نداشت شدن عوض برای رو کسی بود هم اگر. نبود که نبود شدنی عوض سارا

 بعد و شنیدم رو ماشین در شدن بسته و باز صدای گذاشتم، هم روی پلک و دادم تکیه عقب به رو سرم

 .نکردم مهتا و رامبد یواشکی زدن حرف به توجهی. پیچید ماشین تو رامبد یمردونه و تلخ عطر بوی هم

 خواست؛می هوشیبی برام، بود کابوس تمامش نه که خواب... خواستمی خواب دنیا یه یاندازه به دلم

 .کنه آروم رو وجودم سرتاسر که ایبیهوشی

 ماس مگه ای؟خونه چه خونه، در رسیدیم که بودم بیدار یا برد خوابم نفهمیدم که بودم خودم غرق قدراین

 و خونه این از داشتم نفرت. کردم باز هم از مهتا صدای با رو هامپلک بود؟ خونه من برای دیگه جااین

 هپیاد مهتا کمک با. داشت رو من هوای برادر از بیشتر و بودم من عزیز که رامبد از غیر به البته هاش؛آدم

 شدم خونه وارد و
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 .کن عوض رو لباست برو بعد بخور بیارم برات قند آب یه بشین مبل روی جا همین -

 .بخوابم و شم راحت لباس این شر از خواممی فقط...خوامنمی -

 و مشد نبود من مال دیگه بگم باید که اتاقم وارد. بده انجام رو گفتم که کاری که کرد اشاره بهش رامبد

 :گفتم کندممی تنم از رو مانتوم که حالی در و نشستم زمین روی ایگوشه رمقبی

 .گذاشته کجا رو هاملباس بپرس بزن زنگ -

 .شنیدم اتاق بیرون از رو رامبد صدای

 .باالست وسایلت تموم -

 یرکب چه گذاشتم، پیشونیم روی رو دستم کف... وای... نکنه بودن؟ نداده مستاجر به رو جااون مگه باال؟

 نگاهم. نداشت رو بارهیک شوکِ همه این توان بدنم دیگه نداشتم؛ خبر خودم و بودم خورده مامان از

 ودم،ب پوشیده و برداشته چمدونم از بود شده سردم وقتی دیشب که سفیدی بلند آستین بلوز به افتاد

. لرزیدمی بدنم هنوز و بود سردم خیلی. کردم تنم رو اون تنم از لباس کت کشیدن بیرون با و داشتم برش

 برای رو مامانم هایزحمت خودم هایچشم با و رفتممی باید. شدم بلند و گرفتم دیوار به رو دستم

 .کنم باور رو کابوس این تا دیدممی بدبختیم

 .میارم برات میرم بگو من به خوایمی هرچی میری؟ کجا -

 :گفتم و ایستادم روشروبه رفتم، رامبد سمت به و اومدم بیرون اتاق از بدم رو مهتا جواب اینکه بدون

 .بده رو باال کلید -
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 نگه و گرفتم باال رو دستم. نبینم رو بود گیرشگریبان من خاطربه که غمی تا نکردم نگاه هاشچشم به

 رو ودب توش کلید که دستی. گذاشت دستم کف و کشید بیرون شلوارش جیب از رو کلیدی دسته داشتم،

 که افتاد راه سرم پشت هم مهتا رفتم؛ داشت راه باال پله راه به جااین از که دری سمت به و کردم مشت

 :گفتم طرفش برگردم اینکه بدون و ایستادم

 .مهتا نیا دنبالم باشم، تنها خواممی -

 ...اما -

 .شدمی مهتا حریف کی وگرنه اومد نجاتم به رامبد صدای

 .بره بذار-

 گاران نداشتم، خوبی حس کوبیدن، تند تند کرد شروع قلبم گذاشتم پله راه توی پا وقتی. افتادم راه

 کردم،نمی نگاه پام زیر به رفتم، باال هانرده کمک با رو هاپله. قتلگاهم توی بذارم پا خواستممی

 زمین افتاد هم شالم که زمانی حتی. کنه پرتم باال از بود افتاده جونم به که ایسرگیجه ترسیدممی

 گل کنجکاویم که روز اون یاد رسیدم که در پشت. دادم ادامه راهم به دارم؛ برش و شم دوال نتونستم

 هاینقشه متوجه و بودم احمق چقدر. گذشت چشمم جلوی از فیلم مثل گرفتم رو مامان مچ و بود کرده

 اهر کوچه به که ایخروجی در برای یکیش بود معلوم و بود کلید تا دو. شدمنمی کشیدمی برام مامان که

 در کنار که برقی کلید زدن با و کشیدم عمیقی نفس. شد باز در تا کردم امتحان رو دو هر بود، داشت

 هر اگه. زدمی برق نویی و تمیزی از چیز همه. شد روشنایی غرق خونه گذاشتم، خونه تو پا بود ورودی

 هب ناخودآگاه. چیز همه زیبای تلفیق از کردممی ذوق باید مسلماً بود موقعیت این از غیر ایدیگه زمان

 شدم وارد و بود باز در دادم، قورت رو دهنم آب. بود خوابه تک واحد این شدم، کشیده خواب اتاق سمت
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. گذاشتم دهنم روی رو دستم و گرفتم تهوع حالت بود چشمم جلوی که چیزی از زدم، رو برق کلید و

 زد، بهم رو آخر یضربه که نبود اون اما چشمم؛ توی رفت فرو خار مثل اتاق بنفشِ یاسی خواب سرویس

 هک بود اون تخت؛ کنار لباسی چوب روی نداشتم خبر خودم و بود من به متعلق که عروسی لباس دیدن

 روزی یه داشتم دوست و بودم عروس لباس عاشق که منی کنم نگاهش خواستنمی دلم. کرد ویرونم

 کردم، حلقه دورم رو هامدست. بودم شده منزجر خودم عروس لباس دیدن با حاال کنم تنم رو بهترینش

 راه هاماشک. نداشت که نداشت رو تنم از رفتن بیرون قصد سرما احساس برام، بود سرد چقدر جااین

 هب و بیارم طاقت نتونستم لحظه یه برای. بود عروس لباس به نگاهم کردممی هق هق که حالی در افتاد،

 عصبانیتم نداشت فایده انگار اما کوبیدمش؛ زمین به فریاد و حرص با و بردم یورش عروس لباس سمت

 ییک و رفتم بود شده گذاشته اتاق یگوشه که آرایشی میز کشوهای سراغ. کردنمی فروکش حاالها حاال

 نه برام داشت کفن حکم که رو لباسی بردممی بین از باید کردم، پیدا رو قیچی تا کردم بازشون یکی

 رو قیچی کردم، می خالی رو هامعقده و نفرت تموم باید نشستم، لباس کنار زمین روی. عروس لباس

. بگیرم آروم تا کردممی پاره دست با کردم؛می قیچیش اومدمی گیرم که هرجا از و لباس به انداختم

 و زدم هق حالت اون توی قدراون. نداشت تمومی انگار و بود برداشته رو اتاق تموم مگریه هق هق صدای

 این کاش ای و شدم هوشبی و رفتم حال از ضعف و گریه شدت از کی نفهمیدم که کشیدم فریاد

 .بودمی ابدی برام هوشیبی

*** 

 رایمون
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 که بود شده تنگ براش دلم قدراین کرد، جلب رو متوجه جیسون واق واق صدای شدم که خونه وارد

 رو هامدست کنه، دلتنگی رفع من مثل هم اون تا بهش دادم اجازه و نشستم زانوهام روی. نبود گفتنی

 .خورد گوشم به آقاجون صدای که زدمی لیس

 .ورا این از رایمون، آقا عجب چه -

 :گفتم بود جیسون سر هایکرک روی دستم که حالی در و شدم بلند زمین از زدم، لبخندی

 دهش تنگ خیلی دلم حقیقتش موندم، منم بمونم کرد اصرار شناسید،می که رو مامان. بخیر صبح سالم -

 .بود

 .داری وظایفی یه و پسرشونی تنها تو باباجان، کردی کاری خوب. سالم علیک -

 :گفتم که ایوون جلوی بودم رسیده دیگه

 کجاست؟ تارخ آقا. باشماست حق بله -

 .بیمارستان -

 :پرسیدم تعجب با

 شده؟ چیزیشون مگه چرا بیمارستان؟ -

 :کرد ترمنگران آقاجون غمگین صدای

 .بستریه بیمارستان شبرادرزاده -
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 چه یعنی... نه بود، سارا اونم... اونم که نداشت بیشتر برادرزاده یه تارخ آقا! ش؟زاده برادر زد، خشکم

 :پرسیدم کنم کنترلش تونستمنمی که وحشتی افتاده؟با براش اتفاقی

 شده؟ چش... چ -

 منم بخوابه میره گفت نبود، خوب حالش برگشت که مهمونی از دیشب باباجان، ندارم خبر دقیق -

 هم سمشا... برادرم دختر گفت بیرون اتاق از دوید هراسون دیدم که نشد ساعت یه اما نشدم؛ مزاحمش

 .رفت یادم هاگفت

 .سارا -

 :اومد حرف به دوباره بعد و کرد سکوت کمی آقاجون پرید، دهنم از بارهیک

 گوشی نیست؛ ازش خبری هم دیشب از بیمارستان، بردنش خورده بهم حالش سارا. بود همین آره -

 .ببره خودش با کرده فراموش هم تلفنش

 اینکه اب. بیمارستان رفتممی باید بود، شده خارج کنترلم از رفتارم کنم؟ پیداش چطور حاال من، بر وای ای

 .نداره ضرر پرسیدنش اما باشه داشته بردنش که بیمارستانی از اطالعی آقاجون کنمنمی فکر

 بردنش؟ بیمارستان کدوم نداری خبر آقاجون -

 .ونجاا باشن برده کنم فکر گرفت، رو میالد بیمارستان آدرس دیشب اتفاقاً چرا -

 هک آقاجون جواب در و افتادم راه در سمت به و کردم باز رو عصام نبود، جایز این از بیشتر ایستادن دیگه

 :پرسیدمی
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 کجا؟ -

 جونم هب بود افتاده خوره مثل ترس و نگرانی سرم، به بود زده. بستم سرم پشت رو در و بیمارستان گفتم

 ونخیاب سمت. رسوندممی میالد بیمارستان به رو خودم شده که طور هر باید. بود گرفته رو عقلم جلوی و

 خوبه مه باز من؛ بد شانس از شدمی پیدا تاکسی مگه اما کردم؛ بلند تاکسی گرفتن برای رو دستم و رفتم

 سوار سریع شد، متوقف پام جلوی ماشینی تا شدم معطل رو ربعی یه. بودم نیاورده همراهم رو جیسون

 فاعترا زمانِ حاال. کردمی قراریبی سینه تو دلم. ببره بیمارستان تا رو من دربست خواستم ازش و شدم

 دشمی که داشت محکمی دلیل حتماً بود، نیفتاده جونم به دلیلبی ترس و نگرانی این بود، خودم به

 عصبی بیشتر رو من این و نداشت تمومی تهران هایخیابون ترافیک و شلوغی. گذاشت عشق رو اسمش

 چه مببین نکردم دقت. شد متوقف بیمارستان جلوی باالخره تا بودم راه تو ساعتی نیم تقریباً. کردمی

 دنش پیاده از قبل که ایورودی سمت و پریدم پایین ماشین از سریع و دادم تاکسی راننده به اسکانسی

 :شنیدم رو راننده صدای که رفتم بودم پرسیده راننده از

 .پولت یبقیه آقا -

 :گفتم و برگشتم

 .باشه نشده چیزیش مریضم کن دعا فقط بمونه، -

 .کرد آروم رو متالطمم قلب حدی تا تاکسی، راننده دعای صدای

 .بیرون میاد در این از سالم شاءاهلل ان بده، خداخیرت -
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 یجانه شدت از صدام کنم، پیدا رو پذیرش و بشم بیمارستان وارد تونستم نگهبانی از کردن جو و پرس با

 .لرزیدمی اضطراب و

 بستریه؟ جااین وندجالل سارا خانم نباشید، خسته -

 .کنم نگاه بدید اجازه لحظه یه -

 :بگه و کنه باز لب از لب پرستار تا بود طوالنی من برای که انتظاری موندم، منتظر

 .هستن بستری زنان بخش توی -

 :پرسیدم اومده، سرش بالیی چه بدونم تا رفتمی راه هزار خودش برای دلم

 ببینمش؟ تونممی-

 .هستش چهار تا دو مالقات ساعت قربان، خیر -

 وای... دیگه دوساعت یعنی دادنمی نشون رو ۰5:۰۱ ساعت هاعقربه مچیم، ساعت روی کشیدم رو دستم

 :پرسیدم و نیاوردم طاقت کنم؟ صبر ساعت همه این چطور من

 چطوره؟ حالش بگید بهم میشه ببخشید، رو من -

 .کرد شونمعاینه دکترصبح خوبه، -

 .ممنونم -

 فاصله پذیرش از. نداشتم کشیدن انتظار جز ایچاره اما نبود؛ کافی برام داد بهم که هایجواب اینکه با

 کنارم رو عصام و نشستم سالن همون داخل نیمکتی روی. کنم صبر دو ساعت تا بودم مجبور گرفتم،
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 مریضی حتی یا شده؟ مسموم شاید. خوبه حالش گفت خانمه که کردممی شکر رو خدا باید. گذاشتم

 ؛کوبیدمی شدت به نبضم. گذاشتم مشقیقه روی رو دستم. نباشه خطرناک که شاءاهللان... شده چیزی

 .شدمی راحت بابتش از خیالم باید کنم، فکر سارا جز چیزی به خواستمنمی

 .آقا ببخشید -

 :دادم جواب و کردم بود زده صدام که کسی جمع رو حواسم و شیدمک کنار صورتم از رو دستم

 هستید؟ من با -

 ببینید؟ رو سارا خوایدمی شما بله، -

 زمین روی بخوام اینکه از قبل و افتاد زمین روی عصام که جوری شدم، بلند صندلی روی از بارهیک

 تشکری داد؛ دستم به و داشت برش هست جوون فهمیدم صداش از که خانمی همون بگردم دنبالش

 :گفتم و کردم

 .کنم صبر مالقات ساعت تا باید گفتن بهم ولی خوام؛می -

 .بیایید من همراه کردم، صحبت من نیست مشکلی -

 دنبالش و میره طرفی کدوم دادممی تشیخص هاشقدم صدای از. شدم همراهش و نگفتم چیزی دیگه

 باال مدست اختیاربی. بود بستری توش سارا که اتاقی به رسیدم باالخره فهمیدم ایستاد وقتی. رفتممی

 .کردم مرتب رو بود تنم که کتی ییقه و کشیدمش موهام توی و رفت

 .داخل بفرمایید -
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 .ممنونم -

 همیشگیش عطر بوی کرد جلب رو متوجه که چیزی اولین و شدم اتاق داخل آروم اما محکم؛ هاییقدم با

 و عطر این تنگ غریب و عجیب دلم روز سه دو این شنیدم، می خوبی به رو سارا هاینفس صدای. بود

 جز زدم حدس من که طوراین. رفتم شنیدممی رو سارا نفس صدای که جایی سمت به آروم. بود شده صدا

 :گفتم و ایستادم خورد تخت لبِ به دستم وقتی. نبود اتاق توی ایدیگه کس نفر سه ما

 .سالم -

 .داد رو جوابم تا کشید طول کمی

 .سالم -

 .شدم قبل از ترنگران و کرد دگرگون رو حالم که جوری بود، دارخش و گرفته خیلی صداش نظرمبه

 خوبه؟ حالت -

 .نیستم -

 که فهموند بهم اتاق در شدن بسته صدای. کردم حس خوبی به رو بود صداش توی که اینهفته بغض

 تختش نزدیک که ایصندلی روی. رفته بیرون و گذاشته تنها رو ما بود اومده همراهم اینجا تا که دختری

 :پرسیدم نشستم، و کشیدم دست بود

 اومده؟ سرت بالیی چه -

 .شد تکه هزار قلبم نشست دستم روی تبش از داغ دست وقتی
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 سارا

 چقدر بودم؟ زنده هنوز. شد قفل سرم باالی سفید سقف روی نگاهم کردم باز هم از چشم که زمانی

 هامچشم جلوی رو مهتا آلودخواب صورت برگردوندم که رو سرم. نداشتم خبر خودم و بود کلفت پوستم

 .کردمی نگاهم و زده زل بهم خسته لبخندی با که دیدم

 ها؟خانم خانم شدی بیدار باالخره -

 خاطربه بود؛ شده زخم تمامش انگار گرفت، آتیش سوزش شدت از گلوم اما بگم؛ چیزی کردم سعی

 .هامگریه و فریادها

 بیارم؟ برات خوایمی چیزی -

 :بگم و بدم تکون رو هاملب تونستم فقط بود، متشنه نهایتبی

 .آب -

 رو تمامش نفس یک که داشتم عطش قدراین رسوند هاملب به رو آب لیوان وقتی. نشستم تخت روی

 گذرونده عزیزم یخانواده لطف به بیمارستان توی رو دیشب تمام بود مشخص که اینجور. سرکشیدم

 .نبود کدومشونهیچ از خبری و بودم

 .شد بیدار دخترم باالخره -
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 بغض دیدنش با که بود شده اتاق وارد تازه بود؟ کرده خبرش کی. کرد خودش متوجه رو من عمو صدای

 آوردم باال رو هامدست. دادمی آرامش بهم تنش بوی بود، پدرم مثل تارخ عمو. آورد هجوم گلوم به دوباره

 شروع عمو. کرد بغلم و رسوند بهم رو خودش و شد منظورم متوجه که کنه بغلم و بیاد تا شدم منتظر و

 سرم روی آرایشگر که زهرماری و کوفت و ژل هزارجور و تافت خاطربه که موهام کردن نوازش به کرد

 اما غم؛ این از شم سبک تا ریختممی اشک خودم برای هم من. بود شده زمخت و خشک بود کرده خالی

 .شدمی کاسته کمتر کردمی سنگینی دلم روی که هاییغم شدت از ریختممی اشک بیشتر چقدر هر انگار

 شد؟ شروع ما یسوسکه خاله این گیریغورهآب باز بابا ای -

 مهتا کنار. اومدم بیرون عمو بغل از و زدم هاماشک میون کمرنگی چند هر لبخند رامبد صدای شنیدن با

 ودب معلوم و بارید می شونهمه روی و سر از خوابیبی و خستگی کرد،می نگاهم لبخند با و بود ایستاده

 رو سرم. کردم اذیتشون همه این اینکه از شدم شرمنده. بودن مونده بیدار من خاطربه رو دیشب کل

 :گفتم بود هامانگشت روی نگاهم کهحالی در و انداختم پایین

 .دادم زحمت تونهمه به خیلی ببخشید، رو من -

 :کرد زمزمه مهربونی با و نشست هامدست روی عمو دست

 . سالمت سرت عمو، یدونهیه یکی حرفیه چه این -

 باشه، دردهام مرهم مدتی برای توانستمی بود، که عمو اما نبود؛ پدر اینکه با فشردم، رو عمو دست

 :گفت عمو به رو شرمندگی با و اومد تختم نزدیک مهتا. بود نشونده جونم به مامان که دردهایی

 .میشه شاکی کردیم شلوغ رو اتاق دوباره ببینه اگه پرستار ولی خوام؛می عذر خیلی وندجالل آقای -
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 :گفت و شد بلند تخت روی از عمو

 .بگیر تماس بود کاری هستیم پایین ما دخترم، باشه -

 دراز تخت روی دوباره رفتنشون با. رفتن بیرون اتاق از هم همراه رامبد و عمو. گفت چشمی مودبانه مهتا

 :پرسیدم و شدم خیره سقف به و کشیدم

 جام؟این داره خبر کجاست؟ مامانم -

 رامبد با زور به شد راحت خیالش و زد حرف دکترت با وقتی بود، سرت باال صبح هفت ساعت تا -

 .کنه استراحت بره که خونه فرستادیمش

 حرفی نخواستم دیگه. آورده سرم بالیی چه دیده نزدیک از اومده که خوبه لبم، کنج نشست زهرخندی

 دلم خیلی که رایمون معطوفِ کردم؛ داشتم دوست که اونی معطوف رو فکرم و کردم سکوت. بزنم

.. .کنهمی تدریس توش که ایموسسه باشه رفته شاید. کنهمی چیکار و کجاست االن بدونم خواستمی

 .هوا رفت شد دود لحظه یک توی شهمه ستمسخره بودم، کشیده خودم برای هاینقشه چه هوم؟

 کنی؟می فکر چی به -

 خواستنمی دلم بود، زده شچونه زیر رو دستش و نشسته تختم کنار که مهتا سمت چرخوندم رو سرم

 باهاش بود بهتر پس بودم؛ کرده باخبرش رایمون به عشقم از که بود کسی تنها اون. بگم دروغ بهش

 :گفتم شدم،می سبک کمی شاید کردممی دردِدل

 .رایمون به -

 .زنممی حرف کی مورد در نشد متوجه اولش انگار
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 رایمون؟ -

 :گفت بعد اما

 .کوره و شدی عاشقش که پسره همون آهان، -

 :گفتم غیظ با و رفتم روش به ایغرهچشم

 .مهتا نیست درستی یکلمه کور نابیناست، -

 :گفت شدم دلخور جدی جدی دید وقتی

 گوب نکردی، تعریف برام روز اون راستی. نابینا میگی، شما که همون حاال ببخشید. هم تو خب خیلی -

 شدی؟ آشنا باهاش چجوری ببینم

 :گفتم و زدم لبخندی دیدمش که روزی یادآوری با

 ...بعد ولی دیدمش؛ موندم جا اتوبوس از وقتی شمال به رفتن مسیر تو بار اولین -

 :حرفم میون پرید

 بودی؟ مونده جا اتوبوس از تو مگه -

 مخسته که میشه جزئیات وارد قدراین نکرده شروع بپرسه ازم چیزی بخواد مهتا دونستممی بابا ای

 روز سیزده اون تمام و کردم شروع پس. کنم دردِدل باهاش خواستم خودم کرد، شدمی چی اما کنه؛می

 تهساع یه فهمیدم اومد سرمم کردن عوض برای پرستار وقتی و کردن تعریف مهتا برای لحظه به لحظه رو

 بود بهتر شاید کرد،می بهتر رو حالم رایمون مورد در زدن حرف عجیب و زنممی حرف براش بند یه دارم
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 رایمون که حیف ولی بکنه؛ بهتر رو حالم تا بیارن برام رو رایمون بهم هاسرم این زدن جای به گفتممی

 !کجا من و کجاست االن

 :پرسید بود سرمم تعویض مشغول که پرستاری از مهتا

 میشه؟ مرخص کی نگفتن دکتر خانم، ببخشید -

 :داد جواب بود سرمم درگیر هنوز که حالی در کنه نگاهش اینکه بدون پرستار

 .کنید سوال پرستاری از تونیدمی شدن معاینه قبل شیفت توی ندارم، اطالعی من-

 .ممنون باشه -

 :گفت بهم رو و شد بلند کنارم صندلی روی از بعد

 خوای؟نمی چیزی شما گردم،برمی زود میشی مرخص کی بپرسم پرستاری از میرم من جان سارا -

 :گفتم و زدم رنگی کم لبخند

 .بیاریش برام تونینمی تو اونم که خواممی چیز یه فقط -

 :پرسید و کرد ریز کنجکاوی از رو هاشچشم

 خوای؟می چی مگه -

 :کردم زمزمه حسرت با و شد پاک لبم روی از هم رنگ کم لبخند همون

 .رایمون -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شجاع زهرا | نابینا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 436 

 برام که سرنوشتی به و پنجره سمت برگردوندم رو سرم هم من. رفت بیرون اتاق از و کرد سکوت مهتا

 وقتاون که نیان مالقاتم برای خداکنه ببینم، رو اینا مامان نداشتم دوست. کردم فکر زدنمی رقم

 ودب کرده حاضر برام که رو گرونی عروس لباس مامان که موقعی خواستمی دلم خیلی. کننمی ترمدیوونه

 چنگ رو صورتش و خورهمی حرص کلی حتماً. ببینم رو صورتش و باشم جااون بینهمی تیکه تیکه

 تا موندمی باقی برام جونی کاش کردم، کاری خوب نشست، لبم روی خودم افکار از پوزخندی... زنهمی

 مسر شد باعث در شدن بسته و باز صدای. بخوره حرص حسابی تا کنم یکسان خاک با رو خونه اون تموم

 خواب! کرد؟می چیکار جااین رایمون شد،نمی باورم. بزنه خشکم رایمون دیدن با و در سمت بگردونم رو

 .نداشت ازش ایشماره و آدرس مهتا اصالً... و بیاردش کوتاه زمان این تو بتونه مهتا غیرممکنه بینم؟می

 .داخل بفرمایید -

 رایمون که انگار کردم مرتب رو هاملباس و نشستم تخت روی سریع. آوردم خودم به مهتا صدای

 .کاش... سیدرمی روز اون کاش. ببینه رو من تونستمی

 .ممنونم -

 چقدر برام روز سه دو این براش، بود شده تنگ دلم کردم،می نگاهش فقط و اومدنمی در ازم صدایی

 پیدام راحت چقدر هستم، کجا کردمی حس انگاری اومد، تختم سمت به آروم. بود گذشته طوالنی

 :گفت و ایستاد خورد تخت لبِ به دستش وقتی. کردمی

 .سالم -

 .واقعیته و نیست رویا بشه باورم و کنم پیدا رو خودم تا کشید طول کمی
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 .سالم -

 خوبه؟ حالت -

 رو مزبون جلوی نتونستم باشم؟ خوب و باشم حسرتش در شدمی مگه شدم، دگرگون پرسید که سوالی با

 :گفتم آلودبغض صدایی با و بگیرم

 .نیستم -

 تامه اومدنش از قبل که صندلی روی. رفت اتاق از بعد و مونهمی منتظر بیرون کرد اشاره که دیدم رو مهتا

 :پرسید نشست، و کشید دست بود نشسته روش

 اومده؟ سرت بالیی چه -

 کنارش که خوبی روزهای اون مثل داشتم دوست چقدر موند، خیره شمردونه هایدست روی نگاهم

 هامشمچ و گذاشتم دستش روی رو دستم و کنم غلبه احساساتم به نتونستم. بگیرم رو دستش گذروندم

 و حسرت از که اشکی قطرات و گرفت جون هامچشم جلوی داشتم باهاش که خاطراتی تموم. بستم رو

 ره کنم، دلتنگی رفع من تا کرد که سکوتی خاطربه بودم ممنون. شد جاری هامگونه روی بود دلتنگی

 .رو کارم دلیل دونستنمی که اون چند

 رو لبم یگوشه. ببینه رو من تونستمی کاش. شد قفل هاشچشم تو نگاهم کردم باز هم از که رو هامپلک

 دستم روی رو آزادش دست نبودم، موفق زیاد اما بگیرم؛ رو مگریه صدای جلوی تا گرفتم دندون به

 :فشرد آروم و گذاشت

 .نکن گریه کنممی خواهش -
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 .بود ناراحت صداش

 شده؟ چی بگی خواینمی -

 یانجر بهش تونستمنمی نه یا داره دوستم دونستمنمی وقتی عوض، نه کردمی حل رو چیزی نه گفتنش

 :گفتم و کشیدم باال رو بینیم. بگم رامین با رو نامزدیم

 .عصبی ضعف -

 :پرسیدم خواست،نمی کردن سکوت دلم. نپرسید سوالی دیگه ندادم بیشتر توضیح دید وقتی

 جام؟این فهمیدی کجا از -

 :گفت و شد طرفاون و طرفاین هاشچشم ایشیشه یتیله

 .فهمیدم امروز اما اومدم؛می زودتر باید من گفت، آقاجونم-

 .اومدی که ممنون -

 .کرد خودش غرق رو دلم و زد لبخند

 .شدی مرخص شاءاهلل ان بگیرم گل برات کردم فراموش که اومدم عجله با قدراین شرمنده،-

 ...کنممی خواهش -

 :گفتم جاش به ولی گلی؛ خودت بگم خواستم

 .حرفیه چه این -
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 آب ندق کیلو کیلو دلم توی! بیمارستان؟ بود رسونده رو خودش عجله با که بود شده نگرانم اینقدر یعنی

 یعنی. کنیم ماقالت رو هم داشت دوست باز انگار سرخوشیم، روزهای هایحس همون مثل درست شد؛

 نامزد من. بست یخ بود افتاده که اتفاقی یادآوری از قلبم جا همون... خوادمی هم باز شم مرخص وقتی

 خواستمی کی اما نداشت؛ بخاری که رامین بیاد؟ دیدنم به عادی خیلی رایمون شدمی مگه داشتم،

 این به نباید بردم،می لذت کنارم رایمون بودن از باید نبود، فکرها این وقت االن بده؟ رو مامان جواب

 :پرسیدم. کنم فکر چیزها

 خوبه؟ جیسون -

 .شده تنگ برات دلش... خوبه -

 غنیمت برام بود جااین االن که همین ولی جیسون؛ نه شده تنگ برات خودم دل بگه خواست دلم چقدر

 :شد اتاق وارد مهتا بعدش و کرد خودش متوجه رو دومون هر در یتقه صدای. بود

 .باال میان دارن تارخ آقا جان سارا شدم، مزاحم خواممی عذر-

 از رو هاشدست آروم خیلی رایمون کنم حرکتی بخوام من اینکه از قبل شد؟ تموم زمانمون یعنی این

 دیدن با و شد اتاق داخل عمو که زد هاشچشم به رو دودیش عینک ایستاد، و کشید بیرون دستم

 .خورد جا ایلحظه برای رایمون

 .سالم -

 .داد رو رایمون سالم جواب و بود عادی خیلی لحنش اما موند؛ من روی مشکوکش نگاه

 .جان رایمون اومدی خوش... سالم علیک -
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 :گفت و برگشت عمو سمت به رایمون کشید، رایمون سمت به رو نگاهش بعد

 زودتر شاءاهلل ان هستید؛ جااین گفت بهم خونه برگشتم که صبح امروز آقاجون نده، بد خدا. ممنونم -

 .شن مرخص

 .اومدی کردی خوشحالم پسرم، باشی زنده -

 :داد جواب مودبانه رایمون

 .ستوظیفه کنم،می خواهش -

 :گفت لحن همون با و من سمتم کرد رو بعد

 .توناجازه با... خانم سارا بشید خوب زودتر شاءاهللان -

 عمو یجلو تا گرفتم گاز رو لبم. بود نشده تموم دلتنگیم هنوز من... نه رفت؟می داشت زودی این به یعنی

 :گفتم فقط و بشم رسوا که نزنم حرفی

 .مرسی -

 یخداحافظ مهتا با و داد دست عمو با. میشینه دلم به غم چقدر رفتنش با بفهمه شاید تا کردم سکوت و

. موند هامگوش توی عصاش تق تق صدای و شد خشک بسته در روی من نگاه. رفت بیرون اتاق از و کرد

 :گفت و کشید صورتم روی رو دستش اومد، تختم سمت به عمو

 .مرخصی گفت دکتر -
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 وت باید کردم، عوض رو هاملباس مهتا کمک با. بود کابوس مثل برام خونه اون به رفتن. نشدم خوشحال

 انتظارم آورده؛ من پیش خودش با که دیده کجا رو رایمون پرسیدممی ازش شدیم تنها که فرصت اولین

 لمبغ زیر که مهتا از بیاره محوطه داخل رو ماشین تا رفتمی ما از جلوتر عمو که وقتی و نکشید طول زیاد

 :پرسیدم بود گرفته رو

 شناسی؟می رو رایمون کجا از تو -

 :انداخت باال ایشونه

 باید افتاد دوزاریم گیرهمی رو تو سراغ پذیرش از داره نابینا شما قول به مرد یه دیدم شناسم،نمی-

 فتنگ پرستاری از پرسیدم که من شه، مالقات وقت کنه صبر دو ساعت تا خواستمی طفلی. باشه رایمون

 .پیشت آوردمش همین برای منتظر؛ بشینه الکی نیومد دلم و مرخصی

 :پرسید و شد شخنده باعث که زدم مهتا یگونه به ایدفعهیه ایـوسه بـ

 االن؟ بود چی این -

 :دادم جواب و زدم لبخند

 .کردی خوشحالم خیلی رایمون، آوردن بابت تشکر -

 .داد خفیفی فشار بود دستش توی که رو بازوم

 .کنیمی تالفی وقتش به هاست،موقع همین واسه دوستی! دختر؟ چیه هاحرف این-
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 رامب حرفی فرصت و عمو ماشین کنار بودیم رسیده دیگه طلب؛فرصت یدختره کردم، نثارش ایغرهچشم

 .نموند باقی

 *** 

 مامان سواالت به و رفتم اتاقم به مهتا همراه هم من. رفت و نیومد داخل خودش رسوند، خونه تا رو ما عمو

 رو تختم که بود سوخته دلش کدومشون دونمنمی. دادمنمی جوابی پرسیدمی احوالم و حال مورد در که

 بدون خواست،می گرم آب دوش دلم. نه وسایلم باقی و بود تختم فقط اما بودن؛ برگردونده جاش سر

 مرفت حموم سمت به هم خودم. بگیرم دوش تا بیاره لباس برام خواستم مهتا از بزنم حرف مامان با اینکه

 :گرفت رو جلوم مامان راه وسط که

 .بگیر دوش بعد بخور بیارم چیزی یه بذار -

 رو ناراحتیم و دلخوری کنم، حالی خواستممی هرجوری انگار بود، فایدهبی مامان برابر در کردن سکوت

 :گفتم. کنه باور و ببینه خواستنمی شاید یا کردنمی باور

 .ندارم میل -

 .کنیمی ضعف -

 :گفتم تحکم با و شدم خیره هاشچشم به

 .باشی من نگران شما نیست الزم کنم،نمی -
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 شدم حموم وارد. بکنه دروغین دلسوزی برام بخواد این از بیشتر ندادم اجازه و شدم رد کنارش از هم بعد

 به اتاقم تو مهتا تنها و نبود ازمامان خبری اومدم بیرون حموم از وقتی. سپردم آب به رو جونمبی تن و

 :گفت مهتا که بودم موهام کردن خشک مشغول ایستادم، آینه رویروبه. بود نشسته انتظارم

 .تقصیرهبی مامانت نظرمبه -

 :گفتم تمسخر به و کردم محکم سرم دور رو حوله

 !جداً؟ -

 ببینه؟ رو شبچه ناراحتی داره دوست مادری کدوم وگرنه شده مجبور کنممی فکر من سارا -

 ینهک از پُر لحنم بودم؟ داشته نگهش دستم توی هنوز چطور خورد، دستم تو یحلقه برق به آینه از نگاهم

 :گفتم و شد

 .من مادر -

 حرف به و رفتم تختم سمت به هم بعد و آینه جلوی میز روی انداختمش و آوردم در انگشتم از رو حلقه

 به اینکه برای و خواستنمی رو بحث این یادامه دلم. نکردم توجهی رو حرف این نگو گفتمی که مهتا

 :گفتم و کشیدم دراز تخت روی بدم خاتمه دادمی آزارم که هاییحرف

 .بگو برام رامبد و خودت از مهتا، بیخیال-

 :داد جواب کنه، پیدا کش موضوع ندارم دوست شد متوجه

 .نیست گفتن برای زیادی چیز -
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 :گفتم غیظ با و زدم زل بهش چرخیدم، پهلو به

 چیه؟ جریانش صمیمیت این پس -

 .شد دستش هایانگشت با بازی مشغول

 کنه؛می توجه بهم و زنهمی صدا کوچیک اسم به رو من حتی شده، ترراحت باهام رفتارش خب... خب -

 ...اما

 چی؟ اما -

 .نه یا مندهعالقه بهم بفهمم که نزده حرفی مستقیم -

 :گفتم و زدم روش به ایکننده دلگرم لبخند

 داره بینممی که هستی دختری اولین تو بگیره، گرم زیاد هاخانم با نداره عادت رامبد نباش، نگران -

 .نیست دلیلبی باش مطمئن پس کنه؛می توجه بهش

 .کردم مرگش ذوق هامحرف با حسابی

 !سارا؟ میگی راست خدا رو تو -

 .شدم بزرگ باهاش بچگی از اینکه مثل چیه؟ دروغم -

 .کردیم قطع رو حرفمون اتاق به مامان بارهیک اومدن با

 .رسیده ببین بزن زنگ رامین به شو بلند -
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 :پرسیدم شده گرد هایچشم با و شدم خیزنیم تخت روی

 بزنم؟ زنگ کی به -

 .نشست تخت روی کنارم و اومد

 .ترکیه رسیده ببین دخترم، رامین به -

 نشستم جا این چارهبی منِ وقتاون گرده،می خودش واسه خوب حالش به خوش ترکیه؟ رفته رامین

 .گرفتم بغل غم زانوی

 .بزنید زنگ خودتون... بزنم زنگ که چه من به -

 .نداره رو باهام جدل یحوصله بود معلوم مامان لحن از

 .بزنی زنگ بهش تو باید و نامزدته رامین-

 .کرد گریمیانجی مهتا بیفته راه جنجال و بحث تا بزنم حرفی بخوام اینکه از قبل

 .بزنه زنگ کنممی راضیش من برید شما خاله -

 هبر بیرون اتاق از اینکه از قبل اما رفت؛ در سمت به و شد بلند تخت روی از مهتا حرف شنیدن با مامان

 :گفت مهتا، به نگاهش اما بودم؛ من مخاطبش که حالی در و برگشت

 .باشه عروسی کارهای دنبال باید... گردهبرمی کی بپرسه ازش بگو -

 و گفت چشمی مهتا. مهتا جلوی اونم مامان به نکنم احترامیبی و نزنم حرفی تا دادم فشار بهم رو هاملب

 .رفت بیرون اتاق از مامان
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 .بگیری تماس باهاش باید چی؟ که باالخره باش، آروم سارا-

 :گفتم شمرده شمرده و شدم خیره مهتا هایچشم به مستقیم

 .زنمنمی... زنگ... رامین... به... من -

 :گفتم بشنوه مامان که جوری بلند، صدای با و شدم بلند تخت روی از هم بعد

 .ندارم کاری و سر اون با من بزنه، زنگ خودش داره کار پسر شازده با کی هر -

 .دهنم روی گذاشت رو دستش و رسوند بهم رو خودش مهتا

 بندازی؟ راه دعوا میاد خوشت کنی؟می چیکار... هیس -

 مهتا... کنم نابود جا یه رو هاشآدم و زندگی و خونه این خواممی... کنم داغون رو جا همه خواممی آره، -

 .بفهم کشن،می آتیش به رو زندگیم دارن

 .نمیشه درست چیزی کارها این با -

 :گفتم و زدم زل رومروبه از اینقطه به

 .کنممی درستش من... میشه -

 مدل بود، وقتش حاال. برداشتم رو بود داده بهم تارخ عمو که رو ایسجاده و رفتم چمدونم سمت به هم بعد

 ووض و رفتم بهداشتی سرویس سمت به رفتم، بیرون اتاق از. کردممی دعا باید خواست؛می خواندن نماز

 و ردمنک توجهی خوند،می و بود دستش دعایی کتاب و بود کرده باز رو سجاده مهتا برگشتم وقتی. گرفتم
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 رو دوم رکعت سالم وقتی. ازش بودم شده دور هاسال من که بود شیرینی حال و حس چقدر. بستم قامت

 .اومد حرف به مهتا دادم

 .باشه قبول -

 .زدم لبخند

 .مرسی -

 :پرسید و کرد بود دستش که دعایی کتاب به ایاشاره مهتا

 چیه؟ مامانت فامیلی -

 :گفتم و باال فرستادم رو ابروم تای یه

 چطور؟ مرادی،-

 :گفت و گرفت سمتم به رو دعا کتاب

 .بخون رو جااین -

 .زد خشکم و شدم متحیر دیدم که چیزی از گرفتم، رو کتاب

*** 

 نوزدهم گام

 رایمون
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 رستوران آدرس و شدم تاکسی سوار. خواستنمی رو خونه به رفتن دلم اومدم بیرون که بیمارستان از

 روز از ساعت این کرد؛می دور ازم رو بد حال این دلپذیر سکوتی و داغ چای خوردن شاید. دادم رو مجید

 هم دبع گفت، تبریک بهم رو نو سال و کرد استقبال ازم باز رویی با مجید رسیدم وقتی. بود خلوت حتماً

. نیست خوش حالم و نیستم همیشگی آدم بود فهمیده هم اون انگار. کرد آماده برام آروم و دنج جای یه

 به رفتنم به تارخ آقا کنممی حس کردم،می فکر داشتم سارا با که مالقاتی به و نشسته تخت روی

 عنوان به خب نکردم، کاری که من اما باشه؟ شده خبردار معالقه از نکنه بود؛ شده مشکوک بیمارستان

 وفر موهام داخل رو دستم باشه؟ دلیلی تونستمی هم این از غیر مگه بودم، رفته مالقات برای دوست یه

 که نبود طوری شرایطم چرا. کردمی دیونه رو من حال این گرفتم، چنگ به رو موهام تارهای و کردم

 که قدراین بشم زده پس موقع اون اگه حداقل دارم؟ دوستش که کنم اعتراف سارا به و برم جلو راحت

 کنی؟می قانع رو خودت الکی الکی فکرهای با چرا رایمون بابا ای... شکنمنمی موقع اون شکنممی االن

 شدی؟ عاشقم چطور ندیدی حال به تا رو من که تویی میگه خنده،می بهت داری دوستش بفهمه وقتی

 و دیدم رو تو دلم چشم با هم من. بشه عاشق و ببینه باید دل نیست، چشم دیدن به عاشقی میگم خب

 ...اگه... اگه خوامت؟نمی گفت اگه چی؟ زد پسِت اگه نکرد؟ باور اگه اما کردم؛ حست شدم، عاشقت

 رایمون؟ رایمون؟ -

 :گفتم مجید به رو و اومدم خودم به شدم، پرت زمین به آسمون سقف از یهو انگار

 جانم؟ -

 .ندادی جواب زدم صدات بار چند خوبی؟ -

 :گفتم مجید نگرانی جواب در و نشستم صاف
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 .نیست چیزی... خوبم -

 .کن صدام خواستی ایدیگه چیز نشده؛ سرد تا بخور آوردم رو چاییت باشه،-

 .دادم تکون رو سرم

 .ممنون باشه -

 برید، رو افکارم موبایلم گوشی خوردن زنگ صدای باراین که خیاالتم با موندم تنها هم باز من و رفت

 :دادم جواب

 بفرمایید؟ الو -

 :گوشی تو پیچید آقاجون نگران صدای

 پسرم؟ کجایی رایمون -

 :دادم جواب و کشیدم عمیقی نفس

 .مجید پیش اومدم... آقاجون سالم -

 خوبه؟ حالت... بابا کردی نگرانم -

 .تونستمنمی آقاجون به بگم دروغ تونستممی کی هر به

 .نیستم خوب انگار دونم،نمی -

 .بزنیم حرف هم با خونه بیا -
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 .میام -

 .منتظرتم -

 .شدم بلند جا از نخورده چای و کردم قطع رو گوشی

 .شنیدم رو تارخ آقا صدای ببندم رو در خواستم و رفتم داخل خونه در از وقتی

 .رایمون نبند -

 :گفت که کردم سالم داخل، بیاد تا موندم منتظر و گذاشتم باز رو در

 .پسرم ممنونم سالم، علیک-

 .کنممی خواهش -

 و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم. مونهمی سارا کنار کردممی فکر. شدیم حیاط وارد تارخ آقا با قدم هم

 :پرسیدم

 میشه؟ مرخص کی خانم سارا-

 .مادرش یخونه بردمش شد، مرخص رفتی که تو -

 :گفت که ایوون نزدیک بودیم رسیده دیگه

 حیاط؟ تو بشینیم -
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 همب حرفی قراره کردممی حس و بودم ساکت. نشستم تخت روی تارخ آقا از فاصله با کمی و گفتم ایباشه

 .نکشید طول زیاد انتظارم. گردهمی جمالتش دنبال داره ولی بگه؛ چیزی و بزنه

 .بودم گرفته ازش رو سارا کرد ازدواج زنش و مُرد برادرم که روزی همون کاش -

 توی که هاییحرف و کردمی راحتی احساس قدراین من با اینکه از. کرد منقلبم بود صداش توی که غمی

 :گفتم. بودم متعجب گفتمی رو کردمی سنگینی دلش

 .دادنمی شما به رو اجازه این قانون ولی -

 :گفت و کشید بارحسرت آهی

... بودم مُرده من فرخ جای کاش ای اصالً. نشم پشیمون االن که کردممی رو تالشم کاش ولی... دونممی -

 .نداشتم ایبچه که من بکشن، عذاب نبودنم از که نداشتم ایخانواده که من

 .خداست دست زندگی و مرگ... تارخ آقا نکنه خدا -

 عموی یه دنیا دار از نیست، سرش باال که پدر وسط؟ این کرده گناهی چه سارا اما رایمون؛ درسته-

 .نده شوهرش زور به که بگیره رو برادرش زن جلوی تونهنمی که داره من مثل عرضهبی

 رلکنت رو خودم زور به چی؟ یعنی نداشت، امکان... بودم شنیده اشتباه شاید نداشتم، اعتماد هامگوش به

 :بپرسم تا کردم

 کرده؟ ازدواج خانم، سارا منظورم... سارا یعنی-

 .بود نامزدیش دیشب ولی... نه هنوز -
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 و کردن اعتراف جنگ خودم با تازه من شد؟می تموم باید نشده شروع یعنی شد؛ خراب سرم روی دنیا

 قدراین و کردمی رو من ضعیف قلب فکر تارخ آقا کاش... سارا وقت اون داشتم رو عشقم نکردن

 :پرسیدم و دادم قورت سختی به رو دهنم آب. بودم خبربی من و بوده خبر چه گفتنمی بهم رحمانهبی

 کی؟ با -

 که من به لعنت گذره؛می چی برم و دور فهمیدممی باید کنن،می فکری چه بقیه نبود مهم برام دیگه

 .بشم جراحی بودم نداده رضایت

 . ناپدریش پسر رامین، با -

 سپ زور؟ به میگه تارخ آقا چرا پس بوده؟ رامین پسره این عاشق یعنی داره، ناتنی برادر دوتا بود گفته

 نباید رایمون، آره... زوریه که نداره دوستش حتماً نداره، دوستش شاید... شاید بوده؟ بیمارستان چرا

 درم پا از داشتن و بودن آورده هجوم مغزم به همدیگه با فکرها یهمه. بودم کرده عمل کاش. بشی ناامید

 رسوا رو خودم اینکه بدون رو تارخ آقا هایحرف باقی بتونم تا کردم کنترل رو خودم زور به آوردن،می

 .بدم گوش کنم

 رفته حال از سارا گفت زد زنگ بهم ناپدریش پسر یکی اون رامبد که اینجا اومدم مراسم بعد دیشب -

 فشار از تگف دکتر ببلعه؛ منو کنه باز دهن زمین خواستمی دلم دیدنش با رفتم وقتی بیمارستان، بردنش

 دست وقت هیچ نذارم و ببرمش خودم با جا همون از داشتم دوست خیلی. شده طور این که عصبیه

 .داره دوستش هنوزه که هنوز که من دلِ این به لعنت... نتونستم اما برسه؛ بهش مادرش

 و رک خودش اینکه تا بچینم هم کنار درست رو تارخ آقا هایحرف نتونستم که بودم ریخته بهم قدراین

 :گفت مستقیم
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 .بود شده فرخ زن داشتم، دوست زمان اون من که دختری-

*** 

 سارا

 هزمزم لب زیر رو رو قدیمش ینوشته و کردم باز رو دعا کتاب بار چندمین برای. شدنمی باورم زد، خشکم

 :کردم

 تمام برای خواممی مشده مندعالقه شما به هاستمدت مرادی نسترن خانم. زندگی و عشق خالق نام به -

 کنید؟می ازدواج من با باشید، کنارم عمر

 انمام مرادی نسترن مامانمه، اسم خودشه، نه ولی بوده؛ ایدیگه نسترن شاید... باشه اسمی تشابه شاید

 عشقش یعنی... یعنی نرسیده بهش که خریده زندگیش عشق برای رو سجاده و چادر این گفت عمو. منه

 تامه جواب در و رفتم بود آویزون بهش هاملباس که لباسی چوب سمت به برداشتم، رو کتاب بوده؟ مامان

 :پرسیدمی که

 کجا؟ -

 :گفتم

 . زندگیم حقایق دنبال -

 و نکردم توجهی مامانم و مهتا هایزدن صدا به. زدم بیرون اتاق از و پوشیدم رو هاملباس چطور نفهمیدم

 کردم ندبل دست شدمی رد که تاکسی برای بیان دنبالم بخوان اینکه از قبل. بستم سرم پشت رو حیاط در

 پدربزرگ یخونه آدرس چطوری. موند جواببی تماسم اما گرفتم؛ رو تارخ عمو یشماره و شدم سوار و
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 مخاطبینم توی نزنم؟ زنگ اون به چرا. داشتم رو رایمون یشماره من راستی کردم؟می پیدا رو رایمون

 خدا .موندم تماس برقراری منتظر گوشم به موبایل چسبوندن با و زدم اسمش روی. کردم پیداش تا گشتم

 توی رایمون یگرفته اما گرم، صدای باالخره تا موندم منتظر قدراین. بده رو جوابم رایمون الاقل کنه

 :پیچید گوشم

 .بفرمایید الو -

 .سالم -

 :کرد دلخورم و پیچید گوشی توی صداش کنم معرفی رو خودم خواستم تا

 .وندجالل خانم سالم -

 نیسنگی و گرفتگی به کردن فکر وقت االن سارا خیالبی بودم؟ شده وندجالل خانم براش حاال تا کی از

 .ازش گرفتممی رو آدرس باید نبود رایمون

 .بده بهم رو پدربزرگت یخونه آدرس لطفاً. دارم باهاش واجب کار نمیده، جواب رو گوشیش تارخ عمو -

 اینجا؟ میارید تشریف -

 .منه معطل راننده بگو، سریع آدرسو فقط راهم، تو آره -

 تماس خالی و خشک خداحافظی یه با هم بعد. گفتم راننده به تلفن پشت طورهمون من و گفت رو آدرس

 رفک چیزها این به گذاشتنمی که بود ترمهم چیزهایی االن اما کالمش؛ سردی از گرفت دلم. کرد قطع رو

 بهش چرا پس داشته دوست رو مامانم تارخ عمو اگه. گذشتهمی برم و دور چی فهمیدممی باید. کنم

 هزاران نکرده؟ ازدواج مامان با چرا زندگیم؟ اختیاردار شده داوود عمو اون جای االن چرا پس نگفته؟
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 خوردن مشغول. کردمنمی پیدا براشون جوابی من و شدمی طرفاون و طرفاین مغزم توی سوال هزار

 و پوست تموم کنم، عرض چه که ناخن. بیام خودم به شد باعث راننده صدای که بودم دستم هایناخن

 تگف تلفن پشت بهم رایمون. شدم پیاده و کردم حساب رو کرایه. بودم جوییده حرص از رو دستم گوشت

 صدای. فشردم رو زنگ و رفتم جلو. کردم پیداش تا کردم نگاه رو کوچه کمی. ایقهوه بزرگ در

 صورت شد، باز در وقتی. کردمی طی رو حیاط طول در کردن باز برای انگار که شنیدممی رو هاییکفش

 خوب حالش صبح امروز بود؟ شده اینطوری چرا. گرفت جون چشمم جلوی رایمون اخموی و پریدهرنگ

 حرفی نخواستم سرسنگینه دیدم که هم من. داخل کرد تعارفم جواب جای به و کردم سالم آروم بود؟

 یحوصله. کردیم طی رو خونه تا حیاط مسیر دوشش تا دوش. برام بود ایدیگه چیز مسئله االن بزنم،

. بود ساخت قدیمی و زیبا خوردمی چشمم به که چیزی آن هر اما نداشتم؛ رو اطراف بررسی و کردن نگاه

 :کرد متوقفم رایمون صدای رفتیم باال هاپله از

 .هستن منتظرتون پذیرایی داخل تارخ آقا -

 :پرسیدم کنم؛ برخورد سنگین و مودبانه باهاش بودم مجبور خودش از تبعیت به

 داخل؟ نمیایید شما -

 :داد جواب و رفت بود کرده خوش جا ایوان از ایگوشه که تختی سمت به و کرد بهم رو پشتش

 .نه -

 دم؛کر بغض. نداشتم وجه هیچ به داشتم، روزها این که موقعیتی تو مخصوصاً رو رایمون رفتارِ این کشش

 و پیر یچهره دیدن. شدم داخل و زدم در به ایتقه پام از هامکفش درآوردن با. گرفتم رو جلوش اما
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 رو حالم بود ایستاده منتظرم در پشت که زمانی باشه، رایمون پدربزرگ زدم حدس که مردی مهربون

 :زدم چروکش و پُرچین صورت به پُررنگی چنداننه لبخند. کرد بهتر کمی

 .سالم -

 .آمدی خوش دخترم سالم -

 .مرسی -

 :گفت و بود گرفته قرار ورودی چپ سمت که پذیرایی سمت به کرد اشاره دست با

 .بشین بفرما -

 :شد مانعم عمو صدای که کنم تشکر خواستم

 کنی؟می کار چی اینجا عزیزم سارا، -

 :گفتم سوالش برابر در و کردم سالم. اینجا میام دارم بود نگفته بهش رایمون زنممی حدس

 .بزنم حرف باهاتون باید -

 :گرفت دستش توی رو دستم و اومد جلوتر

 . پایینه فشارت هنوز سرده، دستات چقدر. نشده مساعد حالت هنوز تو -

 :گفتم و نکردم عمو نگرانی دل به توجهی

 .خوبم من -
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 نشیمن داخل که قدیمی هایمبل طرف به خودش همراه رو من بود، دستش توی دستم که طورهمون

 :گفت و نشوند کنارش هم رو من و نشست هاشنفره دو از یکی روی و برد بود شده چیده

 .بگو گلم، توئه با گوشم -

. مبزن رو حرفم ترراحت من تا بذاره تنهامون داشت قصد شاید. بود رفته آشپزخونه به رایمون پدربزرگ

 رستد پرسیدنش و گفتن دونستمنمی اصالً. کنم شروع باید کجا از دونستمنمی انداختم، پایین رو سرم

 :بزنم پا و دست نپرسیدن و خبریبی توی تونستمنمی پرسیدممی باید اما نه؟ یا هست

 .بپرسم الیسو یه ازتون خواممی عمو -

 :بخشیدمی گرما رو سردم هایدست عمو هایدست گرمی الاقل بود خوب. بود دستش توی هنوز دستم

 . بپرس -

 :پرسیدم و زدم دریا به رو دلم بود پایین سرم که طورهمون

 بودید؟ گرفته هدیه کی برای دادید بهم که چادری و سجاده -

 دخترم؟ چطور -

 :کردم فرار عمو هایچشم به کردن نگاه از اما آوردم؛ باال کمی رو سرم

 .بدونم خواممی بگید، شما -

 :کردممی اشتباه نکنه که انداخت شک به رو من و بود عادی کامالً عمو رفتار و لحن
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 پیش بهش امعالقه ابراز فرصت اما داشتم؛ دوستش خیلی که دختری برای گفتم بهت هم موقع همون -

 .نیومد

 رو هامچشم و برداشتم نکردن نگاه از دست. آوردممی در راز این از سر باید. دادم قورت رو دهنم آب

 :کردم رها رو آخرم تیر بگیرم رو مچش بخوام که جوری و عمو هایچشم سیاهی به دوختم

 ...نوشته که خط دست یه بود سجاده توی که دعایی کتاب اول یصفحه -

 رنگش و خورد جا واضح کامالً من از حرف این شنیدن با که عمو به شدم خیره و نزدم رو حرفم یادامه

 :پرید

 برای خواممی امشده مندعالقه شما به هاستمدت مرادی نسترن خانم. زندگی و عشق خالق نام به -

 کنید؟می ازدواج من با باشید، کنارم عمر تمام

 یرتغی متوجه تکشون تک گفتن با و کردم تکرار شدم، حفظ که بودم خونده قدراین رو جمله همون عین

 وجود اسمی تشابه هیچ و بود من مامان نسترن از منظور بود، درست حدسم. شدممی عمو صورت حالت

 هب ایدقیقه چند. بده توضیح برام و بیاد حرف به خودش تا کردم سکوت و نگفتم چیزی دیگه. نداشت

 شروع دوختمی روشروبه اینقطه به رو نگاهش که حالی در و اومد خودش به اینکه تا گذشت سکوت

 :زدن حرف به کرد

 ردمک سعی کرد ازدواج برادرم با وقتی اما داشتم؛ دوستش شده نسترن عاشق فرخ بفهمم اینکه از قبل -

 تنرف. رفت و کرد ترکم زنم بشم داربچه نتونستم وقتی اما کردم؛ ازدواج. شدم هم موفق. کنم فراموشش

 و چادر اون نسترن برای و مشهد رفتم. کرد ورشعله قلبم توی رو قدیمی عشق خاکستر فرخ مرگ و زنم

 کشیدممی خجالت هم بودی نوزاد هاموقع اون که تو روی از کشیدممی خجالت ازش. خریدم رو سجاده
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 تونستم تا کردممی دست دست و بودم درگیر خودم با رو وقتی چند. کنم عشق ابراز مادرت به بخوام

 لویج رفتم شیرینی یجعبه با وقتی رسید، تهران به که پام اما سراغتون؛ تهران بیام کنم راضی رو خودم

 اونجا از و کرده ازدواج نسترن میشه ماهی یک گفتن بهم هاهمسایه. کردیدمی زندگی که ایخونه در

 .مکن فراموشش همیشه برای کردم سعی و شمال برگشتم. شد خراب سرم روی دنیا دوم بار برای. رفتید

 توی که رو حرفی و کردم پاک بود شده جاری امگونه روی که اشکی قطرات عمو هایحرف شدن تموم با

 :آوردم زبون به کردمی سنگینی دلم

 .عمو سراغمون اومدیدمی زودتر کاش -

 :دادم ادامه. نداشت من زبون از رو حرف این شنیدن انتظار انگار

 شاید بودم، شما خون از من. داوود عمو تا بود بهتر خیلی برام پدرم جای اومدیدمی شما اگه -

 کنه؟ شوهر مامانم تا گذاشتین دست روی دست چرا. کنه تباه رو زندگیم مامان نذارید تونستیدمی

 .شماست تقصیر شهمه

 ناراحتش چرا زدم؟ من که بود حرفی چه این. نگفت چیزی و انداخت پایین رو سرش شرمندگی با عمو

 ودمب نچشیده رو شپدرانه طعم و ندیده حال به تا که پدری یاندازه به مگه نداشتم؟ دوستش مگه کردم؟

 مگریه جلوی تا کشیدم دندون زیر رو لبم. زدم حرف باهاش رحمانهبی قدراین چرا پس نداشتم؟ دوستش

 کرد ازب رو هاشدست افتاد، بشن بارونی تا بودن تلنگری منتظر که هامچشم به عمو نگاه وقتی. بگیرم رو

 :کردممی تکرار دائم ریختممی که هاییاشک میون و دادم سر گریه هق هق. کشید آغوشم به و

 .زدم بدی حرف. ببخش منو. عمو ببخش منو -
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 .کردمی نوازش رو موهام شال روی از که عمو یپدرانه دست و

*** 

 رایمون

 هغریب بود سخت. بود داده هدیه قلبم به رو داشتن دوست و عشق که کسی جلوی باشم عادی بود سخت

 زا داشتم سارا با که سردی رفتار. نشستم تخت روی. بود آشناتر آشنایی هر از برام که کسی با باشم

 که باهام نکرد دردِدل این برای مگه باهاش؟ شدم سرد تارخ آقا هایحرف شنیدن با چرا. رفتنمی خاطرم

 شقعا قبل هاسال که کرد اعتراف پیشم اینکه از بعد تارخ آقا کنم؟ خودم برای رو عشقم و بیام خودم به

 بهم مونده دلش به عشقش حسرت همیشه برای الکی هایکردن دست دست خاطربه و بوده سارا مادر

 زیادی وقت. بود کم زمان اومدم،می خودم به باید بودن کرده نامزد زور به رو سارا که حاال. زد تلنگری

 حاال اما کرد؛می فرق چیزها خیلی کاش. شنیدن نه از نترسم تا بودن سالم هامچشم کاش. نداشتم

 .بود جوریاین

 عاشقی هنوز که عشقی دادممی اجازه نباید بود مندعالقه من به هم اون اگه. کرد عوض رو چیزی شدنمی

 آب شیر کردن باز با و رفتم حیاط وسط حوض سمت به. بشه خاموش راه اول همون نشده شروع کردنش

 .نداشتم زیادی وقت. بدم سروسامون رو افکارم کردم سعی و پاشیدم صورتم به سرد آب مشت چندین

 هب نباید شدی، مرد دیگه تو بیا؛ خودت به رایمون بسه. کنه راهنماییم تا زدممی حرف آقاجون با کاش

 رو اراس هایقدم صدای که بودم درگیر خودم با. کردن تکیه نه شدنه گاهتکیه زمان االن. کنی تکیه کسی

 زا خواست وقتی. ایستادم و شدم بلند خیس صورت همون با. رفتمی داشت یعنی. شنیدم سرم پشت از

 :بردمی باال رو قلبم ضربان عطرش بوی و عمیق هاینفس صدای. کرد مکث بشه رد کنارم
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 .خداحافظ -

 دورتر و دورتر ازم داره فهموند بهم هاشکفش صدای رفت؟می داشت. افتادم بارهیک به تاب و تب از

 :زدم صداش بگم بهش قراره چی اینکه به کردن فکر بدون و عقب به برگشتم اینکه تا میشه

 .سارا صبرکن -

 رو حرفم تا منتظره و ایستاده فهموند بهم هاشنفس صدای شنیدن و هاشکفش صدای شدن خاموش

 خواستمنمی. کردممی جزم رو عزمم باید برداشتم قدم سمتش به محکم ولی آروم؛ هاییقدم با. بزنم

 سنگینی. ایستادم قدمیش یک یفاصله توی. بدم دست از بود مونده باقی برام که زمانی از ایثانیه

 رو من تونستمی اون اینکه به خوردممی غبطه و کردممی حس صورتم اجزای تک تک روی رو نگاهش

 :رسید گوشم به و لرزید صداش. بودم محروم صورتش و هاچشم دیدن از من ولی ببینه؛

 بگید؟ بهم خوایدمی چیزی -

 ور عشقش چنیناین که درونم یاغی رایمون این با بکنم چه. بودم کرده ناراحتش هم باز رفتارم سردی با

 :گفتم و کردم باز هم از رو هاملب آزارد؟می

 .نبود خوب حالم خورده یه. نکردم برخورد خوب باهات ببخش، منو -

 :ستنش مگونه روی دستمالی با همراه دستش که نه یا ازم دلگیره هنوز بفهمم تا بزنه حرفی شدم منتظر

 .نخوری سرما داره سوز هوا کن خشک رو صورتت -

*** 
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 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 به محبتش از که لبخندی جلوی نتونستم. بود کرده خودش عاشق رو من مهربونیش و رحمیدل همین

 :گرفتم رو دستمال. بگیرم رو اومد هاملب

 .ممنون -

 :گفتم و کردم خشک رو صورتم و

 .بزنم حرف باهات خواممی داری؟ وقت -

 :داد جواب تعلل ایذره بدون

 .آره -

 که کنم چینی مقدمه چطور کردممی فکر. نشستیم و رفتیم ایوان یگوشه تخت سمت به همراهش

 :اومد حرف به خودش

 کنی؟ جراحی نداری تصمیم هنوز -

 

 *** 

 سارا
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 بداخالقی جوریاون که بودش آزرده چیزی انگار. کرد تغییر رفتارش. خودم رایمون همون شد دوباره یهو

 روشن برام چیز همه تکلیف امروز شاید. بگیرم خودم از رو فرصت کردن ناز با نداشتم دوست. کردمی

. زدم پا و دست خبریبی توی همه این بود بس. کردممی یکسره رو دلم و خودم تکلیف باید. شدمی

 ردمک شروع رو بحث من بزنه حرف خودش بخواد اینکه از قبل و بیارم طاقت نتونستم اما نشستم؛ کنارش

 :پرسیدم و

 کنی؟ جراحی نداری تصمیم هنوز

 :گرفت طرفم به و کرد بلند رو سرش

 .دونمنمی -

 :گفتم

 بشی؟ خوب نداری دوست -

 .پایینه خیلی بیناییم برگشت درصد ولی دارم؛ دوست که معلومه -

 .بشی خوب شاید -

 .نشم شایدم -

 :پرسیدم رک خیلی

 منفیه؟ دیدت قدراین چرا بگی بهم میشه -

 .بینم واقع نیست، منفی دیدم -
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 :گفتم. باشی بین واقع نیست الزم. خدا رو تو ببین رایمون، این دست از

 میشهه برای زندگیت و گردهبرمی بیناییت باشه آمیزموفقیت عملت اگه که کنینمی فکر این به چرا -

 .میشه عوض

 برنگرده؟ اگرم -

 :دادم جواب حرص با و کشیدم پفی

 .ندادی دست از رو چیزی -

 :گفت و شد جدی

 .دادم دست از خودم نظر از ولی باشم؛ نداده دست از رو چیزی تو نظر از شاید -

 رو؟ چی -

 .رو امیدم -

 :گفتم. امیدواری هزاردرصد نه که صد در صد زنیمی تو که حرفایی این با رایمون، که واقعاً

 .بینمنمی تو درون امیدواری من واال زنی؟می امید از حرف منفی نگرش همه این با تو امید؟ -

 .کنی دقت بیشتر باید خب -

 :گفتم جانب به حق

 بینم؟نمی من که کجاست زنیمی حرف ازش که امیدی. کنممی دقت دارم بیا -
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 :گفت و زد لبخند

 .ببینیش تونینمی تو ولی بینمش؛می دارم من اتفاقاً -

 .زدن حرف به کنه شروع ودشخ ذاشتممی باید انداختم؛ حرف خودبی. آوردمی باال رو کفرم داشت دیگه

 :پرسیدم حرص با بگیری، رو زبونت جلوی دقیقه دو تونینمی که سارا بهت لعنت. داشت کار من با اون

 .ببینم تا بده نشونم خوب واقعاً؟ -

 :شد بلند تخت روی از و گرفت رو دستم مچ

 .شو بلند -

 حوض طرف به همراهش و شدم بلند تخت روی از. شدمنمی رفتارش متوجه اصالً کرد؟می کار چی داشت

 :ایستاد حوض کنار. رفتیم حیاط وسط

 .کن نگاه رو پایین -

 :پرسیدم و کردم نگاهش گنگ و گیج

 کنم؟ کار چی -

 :کرد تاکید جدی خیلی لحن با

 .کن نگاه رو پایین گفتم -

 :پرسید آب به زدم زل و پایین انداختم رو سرم
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 بینی؟می چی -

 ها؟ -

 . بده منو جواب بردار دست سارا -

 :دمز داد بکشون حیاط به و کنه کنجکاو رو بقیه ممکن که صدام به کنم توجه اینکه بدون و شدم جری

 ببینم؟ خوایمی رو چی خب -

 :گفت و کرد ترمهربون رو لحنش

 .همین بینی؟می چی بگو بهم آب توی کن نگاه میگم بهت -

 چیزی رایمون و خودم تصویر جز ولی کردم؛ نگاه دقت با و چرخوندم آب سمت رو نگاهم دوباره

 :گفت. دیدمنمی

 خب؟ -

 :گفتم و کردم بلند رو سرم

 .بینمنمی رو ایدیگه چیز خودت و خودم عکس جز واال -

 گرفتی؟ جوابتو حاال. کردی پیداش خوبه -

 طیرب چه گرفتی؟ جوابتو میگه بعد آب به بزن زل میگه بهم چی؟ یعنی شدمنمی منظورش متوجه اصالً

 :گفتم بلند. تصویر نه بود امید سرِ ما حرف داره؟
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 .نه -

 نفهمیدی؟ که نگو -

 .نمیشم منظورت متوجه من چی؟ یعنی -

 امید شدی تو. دارم امید حاال ولی نداشتم؛ امیدی هیچ تعطیالت اون به برم که وقتی تا من خانم سارا -

 ور تو یعنی بدم؛ دست از رو امیدم ممکنه نشم خوب و کنم جراحی اگه. شده قبل برابر چند وحشتم. من

 .بدم دست از

. چکید پایین چشمم یگوشه از اشک ایقطره بزنه بهم رایمون شدنمی باورم که هاییحرف شنیدن با

 .نمیشه باورم وای داره؟ دوستم یعنی خدایا کرد؟ عالقه ابراز بهم رایمون االن االن، یعنی شد؛نمی باورم

 رو قلبم اعتراف جلوی نتونستم کردم، جور و جمع رو خودم زور به. دربیارم بال خوشحالی از خواممی

 :گفتم آروم و بگیرم

 .مونهمی باهات همیشه امیدت بشی خوب اگه -

 مونه؟می بازم چی؟ نشم اگه -

 و خودمون جز چیز هیچ بودیم که ایلحظه این تو. قلبم روی گذاشتم و گرفتم دستم توی رو دستش

 :بود نشسته توش که بغضی از لرزید صدام. نبود مهم برام عشقمون

 .بشه جدا ازت تونهنمی من قلب -

 :گفت کردممی حس توش خوبی به رو غم که صدایی با و نشوند مگونه روی و آورد باال رو شدیگه دست
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 .میشی خسته -

 :دادم رو جوابش شقی کله با

 .نمیشم -

 .کنیمی ترکم -

 .کنمنمی -

 .میگی دروغ -

 :کشیدم داد سرش گریه و بغض با

 نم؟ک ترکت بمونی نابینا وقتی که شدم عاشقت دیدمی چشمات که زمانی مگه. لعنتی نمیگم دروغ -

 یجواب انتظار در من و نگفت چیزی دیگه و کرد سکوت. شدم عاشقش کردم اعتراف مستقیم و رک خیلی

 :کرد باز لب تا موندم ازش

 .فهمینمی داغی االن -

 دارم من! زنیمی رو حرفا این راحت خیلی داری و نیستی من شرایط تو میدی؟ عذابم داری چرا رایمون -

 تو به من یعالقه شاید زنی؟می شدن جدا و رفتن از حرف تو وقت اون دارم، دوسِت میگم بهت

 .ستطرفهیک

 ویت که صداقتی با و کرد پاک رو هاماشک بود، گذاشته مگونه روی که دستی انگشت با و برید رو حرفم

 :گفت کردممی حس کلماتش تک تک
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 که ستطرفهیک گرفتی؟ رو هامشب خواب که ستطرفهیک زندگیم؟ امید شدی که ستطرفهیک -

 دتنامز زور به فهمیدم وقتی از که ستطرفهیک کنم؟ پیدا رو راهم چطور تو دست گرفتن بدون دونمنمی

 .میشم دیوونه دارم کردن

 امسینه توی تند و تند رایمون از حرف همه این شنیدن از قلبم. گفت بلند صدای با رو آخرش یجمله

 :پرسیدم لرزون صدایی با و کشیدم عمیقی نفس! شدم نامزد داشت خبر پس. کوبیدمی

 چیه؟ حرفات این دلیل پس پس، -

 .بکنم خودم سوز پا رو تو خوامنمی من -

 :نالیدم گریه و اشک میون

 .بشم تو سوز پا خواممی خودم من -

 نبینمت؟ وقتهیچ من اینکه قیمت به حتی -

 :دستش روی ریختم رو پاکی آب

 .من ندیدن قیمت به حتی -

 ...سارا ولی -

 :شدم حرفش یادامه از مانع و گذاشتم هاشلب روی رو دستم
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 یعنی میشی؛ خوب من خاطربه و میشی جراحی من خاطربه دفعه این بکن، رو فکرات. نگو هیچی هیس -

 هک بدونی فقط خواممی اما کنم؛ فکر بد چیزای به خوامنمی. بشم رامین زن خوامنمی من. بشی خوب باید

 .باش نداشته من نداشتن از ترس پس. شدم عاشقت بودی شرایط این توی وقتی من

 متس رو من کشید و گرفت دست به بودم گذاشته لبش روی که دستی. برداشت مگونه روی از رو دستش

 .شدم قفل بازوهاش میون و آغوشش غرق ایثانیه عرض در و خودش

*** 

 رایمون

 آغوشش مست هنوز. بود سخت بردنش بین از که بود شده غمی در غرق خوشحالیم. بود بدی زمان زمان،

 حل ذره ذره خودم توی رو وجودش تموم خواستمی دلم که بودمش گرفته بغلم توی محکم اینقدر. بودم

 .بکنه جدامون هم از و بگیره قرار بینمون نتونه کسی تا بشیم یکی و کنم

 .داخل بفرمایید شماست، نوبت سعادت، آقای -

 ودب نظرم مد که سمتی به عصازنان و شدم بلند صندلی روی از خوند رو اسمم که منشی صدای شنیدن با

 جا دیدنم با که شنیدم رو ایمردونه متعجب صدای شدم، وارد و زدم در به دست پشت با ایتقه. رفتم

 :بود خورده

 .بینممی اینجا رو تو نمیشه باورم... رایمون آمدی خوش -

 اهاشب دادن دست برای رو دستم و ایستادم میزش نزدیک حالیکه در و لبم کنج نشوندم رنگیکم لبخند

 :دادم جواب کردممی دراز
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 .شمس دکتر بخیر روزتون -

 این در مگه. رفتن تیغ زیر به شدم راضی و آورد در پا از رو من شدنم جراحی برای سارا عشق باالخره

 عاشق فرصت از کنه، زندگی دنیا در تا شده زاده انسان بود؟ داشتن دوست و عشق از باالتر چیزی دنیا

 مادر و تارخ آقا عشق تکرار سارا و من عشق یقصه خوامنمی من و کنه استفاده ورزیدن عشق و شدن

 این از ایصفحه در داشتمون دوست و عشق از جدید ایقصه تا بود خواهیم هم کنار سارا و من. بشه سارا

 .کنیم حک روزگار

 .نشستن به کرد دعوتم و فشرد گرمی به رو دستم شمس دکتر

 .من دیدن نه باشه چشمات خاطربه اومدنت امیدوارم ؟ طرفا این از عجب چه جان رایمون خب -

 :گفتم و شدم جاجابه کمی و نشستم صندلی روی

 تاریکی این از بخواید رو راستش چشمامه، مورد در صحبت برای ایبهونه شما دیدار دکتر، دارید اختیار -

 .خوادمی رو قبل زندگی به برگشتن دلم شدم، خسته

 :شد زده هیجان و خوشحال صداش

 داره؟ خبر رضا اینجایی، االن اینه مهم شدی، راضی چطور نیست مهم جوان، مرد آفرین -

 :دادم تکون طرفین به نه ینشونه به رو سرم

 خبردار کسی جراحی زمان رسیدن تا خواممی نداره، خبر آقاجونم جز تصمیمم از کس هیچ هنوز نه، -

 .نشه
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 دلیل نداشت خبر ولی بشم؛ منصرف کردن جراحی از من که بزنه حرفی یا بگه چیزی ترسیدمی انگار

 .بود سارا هم محکم دلیل اون...میشه نظرم صرف از مانع دارم که محکمی

 .بیا من همراه شو بلند بشی، معاینه همه از اول الزمه... نمیگم چیزی کسی به پسرم، باشه -

 صندلی روی تا کرد کمکم.برد اتاق از ایدیگه سمت به خودش همراه و گرفت آروم رو دستم شدم، بلند

 «لمپ اسلیت» دستگاه از قسمتی روی معاینه برای رو مچونه و بشینم داشت قرار دستگاهش پشت که

 حرف سال 8 گذشت از بعد کردممی خدا خدا دلم در. کنم باز تونممی که جایی تا رو هامچشم و بذارم

 .کنم ناامید خودم از رو سارا خواستنمی دلم. برگرده بیناییم و بیاد در درست پدرم

 .شی بلند تونیمی -

 .رفتم بودم نشسته قبل که جایی سمت به دکتر همراه و شدم بلند دستگاه پای از

 قراره فقط ما و درصده9۱ بیناییت برگشت درصد بگم شروعمون اول همین بهت باید عزیز، رایمون خب -

. شهب انجام آزمایش سری یک باید بیمارستان، میای فردا همین. تمام و بکنیم تمرکز درصد9۱ همون روی

 .ذارممی جراحی وقت برات دوشنبه آینده یهفته برای شد بررسی که جوابشون شاءاهللان

 .آینده هایماه نوبت توی میرم کردممی فکر زود، چقدر -

 ماه سه دو برای وقت پسرش عمل برای کنیمی فکر عزیزه، من برای حرفا این از بیشتر خیلی رضا -

 .نه که معلومه میدم؟ آینده
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 ربهت. شدمی مشخص تکلیفم و شدممی جراحی زودتر هرچه بود خوب اما بودم؛ گرفته استرس اینکه با

 تو جز که باش داشته رو هوام خودت خدایا. برم سارا خواستگاری زودتر تونستممی شاید طوری،این بود

 .ندارم بشری بنی هیچ به امیدم

 ور صبح فردا قرارِ کرد، صحبت برام قرنیه پیوند چگونگی و عمل ینحوه مورد در خرده یه اینکه از بعد

 کامل تونستممی نه داشتم، متفاوتی هایحس اومدم، بیرون مطب از. کردم خداحافظی ازش و گذاشتم

 رو سارا تونممی...میشه عوض زندگیم چقدر بشم خوب اگه اینکه از ناراحت نه باشم، خوشحال

 رشغ صدای. دادمی نیرو بهم این و کنم تالش و بجنگم بیشتری عزم با داشتنش برای تونممی...ببینم

 .نبود وقتش االن اما خواست؛می رو بارون زیر زدن قدم دلم.بیاد بارون قراره که بود این از نشون آسمون

 زدن قدم نکردم، تجربه وقت هیچ که کنممی خلق سارا کنار رو روزهایی بشم خوب که زمانی وقتش به

 .کردن عاشقی و بارون زیر

 به رو سرم. دادم رو آدرس و نشستم عقب صندلی روی تاکسیه اینکه پرسیدن با و زد بوق برام ماشینی

 هب اعصاب تمدد برای دیگه موقع اون نه ولی بودم؛ افتاده جراحی فکر به قبالً کاش ای چسبوندم، شیشه

 ندونست با حاال که همین. شدمنمی و نشده آشنا سارا با وقت هیچ شاید و رفتم نمی تارخ آقا منزل شمال

 صدای. کردمی ترمقوی و آوردمی نفس عزت برام خودش دادم جراحی به رضایت سارا عشق داشتن و

 .برد شیرین ایخلسه به رو من شد بلند تاکسی ضبط از که موسیقی

 بود عاشقم انگار اونم نکردم باور اولش»

 گفت بهم دلش از هرچی

 بود خودم دل حرفای
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 نگاهم تو دید خودشو گرفتم دستاشو وقتی

 خواهم زیادی عشق تو من کرد نمی باور اولش

 شه همیشگی باورم همیشه بمون عاشقم

 زندگیشه مرگو فرق نبودت بودو فرق

 زندگیشه مرگو فرق نبودت بودو فرق

 الال الال ال ال ال ال ال ال الال الال

 رغیبه من با شهر کل شاید که ترسممی گاهی

 عجیبه باشه این از غیر میگم چی میدونی که تو

 گاهی میشی نگرانم اراده بی یا دلیل بی

 خواهی زیاده خودتم عزیزم باشه عشق پای

 شه همیشگی باورم همیشه بمون عاشقم

 زندگیشه مرگو فرق نبودت بودو فرق

 «زندگیشه مرگو فرق نبودت بودو فرقو

 (همیشگی – عقیلی شادمهر)

*** 
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 سارا

 شدت آروم آروم و کوبیدمی شیشه روی نم نم که بهاری بارون به پنجره از و بودم نشسته اتاق کنج

 برام امروز چقدر. شدمی تکرار دائم و بود گوشم توی هنوز رایمون هایحرف. بودم دوخته چشم گرفتمی

 تا دادیممی بال پرو بهش باید و بود شده شروع که عشقی خودم، اعتراف رایمون، اعتراف. بود شیرین

 به رسیدنمون برای داد قول بهم شدممی جدا رایمون از که آخری یلحظه. بگیره جون بیشتر و بیشتر

 .بکنه بتونه که هرکاری همدیگه

 و نور کشه؛می تابیدن انتظار بارون این بعدِ که آفتابی به قسم فرستی،می که بارونی به قسم...  خدایا

 زدن، جوونه برای بگیره جون عشقمون کن کمک. برگردون رایمون نابینای هایچشم به رو روشنایی

 ایدیگه مرد یشده نشون االن من و گناهه دونممی خدایا. برسه همبه مونشده یکی هایقلب کن کمک

 تسلیم وجودم تموم دیدم رو رایمون که روزی از من داری، خبر بهتر قلبم و دل از خودت اما هستم؛

 .ببینه نتونه وقت هیچ شاید و ندیده رو من هنوز که شد هاییچشم

 مشکالت پس از کن کمکم.ندارم ایدیگه مرد هیچ به نه و رامین به نه احساس ایذره داری خبر خودت

 کاری عشق این برای هم من باید. دوختم چشم موبایلم گوشی به و گرفتم پنجره از رو نگاهم. بربیام

 .بربیای پسش از باید باش، محکم سارا، داری رو رایمون عشق حاال. کردن دست دست بود بس کردم،می

 تا گشتم مخاطب اسم بدون ایشماره دنبال داشتم مدت این که هاییتماس میون و برداشتم رو گوشی

 .مارال بود، خودش. کردم پیداش باالخره

 ینا مرتبه چندین نخورد، بوق اصالً اما چسبوندم؛ گوشم به رو گوشی و فشردم سبز کلید روی رو دستم

 خوردن با کنم؟ پیدا رو دختره این تونممی چطوری پس شدم، ناامید. نشدم موفق اما کردم؛ رو کار
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 فالوورام توی و شدم اینستاگرامم یصفحه وارد و کردم روشن رو موبایلم اینترنت ذهنم، توی ایجرقه

 بودم؛ نزده سر شصفحه به هم من و نداشت فعالیتی بود هامدت. کردم پیداش تا گشتم رامین دنبال

 هم ور اینکار شکر رو خدا که شدم پشیمون اما کنم بالکش خواستم چندباری بودم بیزار ازش چون یعنی

 دیدم من که دختری اون بود محاالت. گشتم مارال اسم به دختری دنبال فالووراش توی و رفتم. نکردم

 دمز روش وقتی کردم، پیداش حسابی هایکردن پایین و باال از بعد باالخره. باشه نداشته مجازی یصفحه

. ردک دگرگون رو من چندتا همون اما نداشت؛ بیشتر عکس چندتا...نبود که نباشه قفل کردممی خدا خدا

 هاآبی اونور شبیه درست هاییلباس نبود، ایران به مربوط بود توش که تصویری زدم، یکیشون روی

 دبو اینجا جالبش ینکته. نیاوردم سردر ازش من که بود رنگ صدتا دونمنمی موهاش رنگ بود، پوشیده

 که پیروزی از لبخندی وقتی. بود انداخته مارال گردن دور دست و بود ایستاده کنارش هم رامین که

. هصبح امروز برای عکس شدم متوجه و کردم نگاه رو پست زیر تاریخ که نشست لبم روی بودم دنبالش

 ماه میره دخترش دوست با و میکنه نامزد دخترت با که شمشادتو شاخ بگیر تحویل خانم مامان خب

 گاهن رو هاعکس تند تند نوکرتم، خدایا. نبود دسترس در دختره این گوشی چرا بگو پس. انتالیا عسل

 ماشااهلل...بودن استخر کنار بهتره، نگم که رو عکس آخرین. بود ترافتضاح یکی اون از هرکدوم. کردممی

 هاآبی اونور خدابه! افتضاح مایویی با مارال عشقش خودش قول به. نداره غیرت ولی داره هیکل رامین

 هر مایو، با هم اون برم، قربونش هم رامین. پوشیده اینطوری بدید ندید این که پوشن نمی مایو طوریاین

 داره نامزدیمون سالمتی به مطمئناً. دست به ـروب مشـ جمعیتی میون نیست، مهم و مرده چند

 .بودن ایستاده نکبت،...خورهمی

 شاتاسکرین هاعکس تمامی از سریعاً. ـوسه بـمی رو خودت دست دیگه ماجرا اینجای خانم، سارا خب

 هب هم بعد. بپره دستم از مدرکم همین. ندارم که شانس خدابه واال. رو پیجش کنه قفل مبادا که گرفتم
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 ایپیروزمندانه لبخند غم زانوی جای به اینبار ولی نشستم؛ اتاق تو جور همون داوود عمو اومدن انتظار

 .بس و بود رامین بار اولین برای باعثش که بود بسته نقش لبم روی

 العملیعکس چه اینکه و بدم داوود عمو و مامان نشون رو هاعکس چطور که بودم این فکر تو اینقدر

 سایه اتاقم روی شب تاریکی که اومدم خودم به وقتی. رفت در دستم از زمان که بودم میدن نشون

 وختهس دلش جان مامان خوشبختانه. پوشیدم مرتبی هایلباس برق کلید زدن با و شدم بلند. بود انداخته

 دادم قول خودم به که کندم دل آینه جلوی از وقتی. بود آورده پایین برام رو هاملباس از دست چند و بود

. گذاشتم لباسم جیب توی هم رو حلقه. کنم تمومش شد شروع که جاییهمون امشب رو رامین یقضیه

 .شونواسه بودم کرده آماده حسابی نمایشی

 وارد تعلل ایذره بدون. شنیدممی رو داوود عمو و مامان کردن صحبت صدای. اومدم بیرون اتاق از

 این تو امبر تونستمی رامبد. گرفتم ایتازه نیروی بود، نشسته کنارشون که رامبد دیدن با. شدم پذیرایی

 و دخور جا. بود دیدنی جمعشون توی نشستم و رفتم که دیدنم با مامان یقیافه. باشه قلب قوت شرایط

 :پرسید متعجب

 عزیزم؟ خوایمی چیزی -

 که حاال بودم اتاقم تو شهمه و کردم نمی نگاهم صورتشون تو حتی من داشت، تعجب جای هم واقعاً

 :دادم جواب. کنن تعجب هم باید کنارشون اومدم

 .کنم صحبت باهاتون خواممی...نه -

 :داد رو جوابم مامان جای به داوود عمو
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 .دخترم بگو -

 و نیستم و نبودم دخترش وقت هیچ من. بودم بیزار اومدمی بیرون داوود عمو دهن از که ایکلمه این از

 :گفتم نبود کدومشون هیچ به نگاهم که حالی در داوود، عمو حرف به کنم توجهی اینکه بدون. نمیشم

 دارید؟ خبر داماد آقای از -

 .لبم کنج لبخندی با شدم تماشاچی اینبار هم من کردن، نگاه همدیگر به و کردن سکوت همه ایلحظه

 :گفت و اومد خودش به مامان

 ازش؟ نداری خبر تو مگه عزیزم، آره -

 :شد پوزخند به تبدیل و ترپُررنگ لبخندم

 الًاص یا...کنه تمومش رو مسخره نامزدی این تا میاد کی ببینم خواستم فقط ازش، دارم زیاد که خبر چرا -

 .کنممی تمومش خودم! رامینه به احتیاجی چه

. زمی روی گذاشتمش و کشیدم بیرون لباسم جیب از بودن داده بهم نشون عنوان به که رو ایحلقه بعدم

 :عصبانیت از سرخ صورتش و شد گرد مامانم هایچشم

 کنی؟ بازی خانواده آبروی با خوایمی سارا؟ چیه بازیا بچه این -

 :گفتم تمسخر به و شدم بلند بودم نشسته که مبلی روی از

 .ندارم من ولی دارید آبرو شماها جالبه آبرو؟...هه -

 : زدم ورق یکی یکی و مامان صورت جلوی گرفتم و برداشتم بودم، گذاشته آماده رو عکس که رو گوشیم
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 پسرتون؟ شازده یا منم برهمی آبرو که اونی ببینم بگید حاال -

 هاعکس از کدوم هر دیدن با. گوشی یصفحه به زد زل و کشید مامان سمت رو خودش سریع داوود عمو

 ودب زده زل که افتاد رامبد به نگاهم. بود جالبی خیلی نمایش. شدمی قرمز عمو رنگ و سفید مامان رنگ

 :اومد حرف به اینکه تا نفهمیدم رو نگاهش معنی بهم،

 .میگه درست سارا -

 :بود شده بلند مبل روی از که شد رامبد جمع حواسشون

 دوست با... میره ایران از همیشه برای داره گفت بهم رفتمی که روزی همون برگرده، نیست قرار رامین -

 .کنن زندگی آلمان برن خوانمی و کرده ازدواج دخترش

 از صدا من؟ نه بود رامین زن مارال یعنی بود؟ شنیده رو صدام خدا یعنی من، مخصوصاً شدن شوکه همه

 :اومد حرف به داوود عمو اینکه تا اومدنمی در کسی

 .بود داده قول من به اون...اون -

 :داد جواب رامبدم

 ردک نامزد...بدید بهش خوادمی که رو پولی شما تا کنه نامزد سارا با بود داده قول ایستاد، قولشم سر و -

 .زندگیش دنبال رفت گرفت پولشو

 باهام؟ کرد اینکارو که براش گذاشتم کم چی من چی؟ برای آخه -

 :شد غمگین رامبد صدای
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 .نموندید دادید مادرمون به که قولی سر فقط نگذاشتید، کم چیزی -

 من تنها شاید که داشتبرمی پرده کهنه رازهایی از داشت انگاری. شد خیره رامبد صورت به متعجب عمو

 :پرسید نداشتم، خبر که بودم

 قول؟ کدوم قول؟ -

 :داد جواب غمگین طور همون رامبد

 بمونه؟ قولش سر پسرتون دارید توقع چطور پس کردید، فراموش رو قولتون هم خودتون خوبه -

 :داد ادامه و مامان سمت کرد رو

 .نشه سوتفاهم لطفاً پس نیستید شما حرفم طرف خانم، نسترن ازتون خواممی معذرت -

 :شد عمو مخاطبش دوباره بعد

 ازدواج نرسیده سالگرد به شما اما...نیارید جاش رو زنی وقت هیچ دادید قول خدابیامرزم مادر به -

 رو شما وقت هیچ بگم بهتون گفت بره که ایلحظه تا و نیاورد روتون به و دید رو اینا رامین. کردید

 .بخشهنمی

 :گفت کنه توجیه رو خودش داشت سعی حالیکه در غمگین عمو

 .بودم تنها من بودید، کوچیک شماها -

 :کنه پنهون اشمردونه صدای پشت رو بغضش داشت سعی رامبد
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 خواست ازمون سراغمون، اومد پیش دوسال پدربزرگ...بگیرید کمک مامان یخانواده از نخواستید شما -

 .رفت همیشه برای اونم...رفت که دیدید... رامین ولی نکردم قبول من کنیم زندگی باهاش و آلمان بریم

 مادری یخانواده از وقت هیچ. کرد سکوت افتاده پایین ایشونه و سر با و نگفت چیزی دیگه داوود عمو

 ایدیگه جوره چیز همه کاش ای. شنیدممی رو هاحرف این بود بار اولین برای من و نبود خبری رامبد

 .دونمنمی...باشیم باید که نبوده جایی هستیم االن که جایی شاید. شدمی

 رو خدا نشده شروع دفترش همیشه برای و بود جا همین تا رامین و من نامزدی. شد تموم خب، خیلی

 :گفتم و رامبد هایحرف شنیدن با بود زده خشکش که مامان سمت کردم رو شد، بسته شکر

 .شد تموم همیشه برای نامزدی یقضیه -

 .کنم شریک خودم شادی تو رو مهتا تا رفتم اتاقم سمت به بعد و

*** 

 رایمون

 :اومد کنارم جون آقا شدم،می آماده بیمارستان به رفتن برای که روزی صبح

 .میام همراهت منم -

 : چرخیدم سمتش به و کردم مرتب رو کتم ییقه

 .برسید مهمونتون به آقاجون، نیست الزم -

 .برگردی تا بمونم منتظر اینجا تونمنمی ، نداره تعارف من با نیست غریبه تارخ -
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 :گفتم و زدم رضایت سر از لبخندی

 .دارم نیاز کنارم حضورتون به اتفاقاً -

 :داد آرومی فشار و گذاشت مشونه روی رو دستش

 .بریم دیگه بهتره -

 .بریم -

 کردمی طبابت درش شمس دکتر که بیمارستانی به بود بزرگی قلب قوت برام که آقاجون همراهی با

 و شد انجام بود کرده شمس دکتر که سفارشاتی سریع کردم معرفی رو خودم پذیرش به وقتی. رفتیم

 بودم داده انجامشون هم پیش سال 8. بود عادی برام هاآزمایش این. رفتم لباس تعویض برای اتاقی درون

 نوزه داشتم نشدنم یا شدن خوب بابت از که نگرانی اما نداشتم؛ نگرانی و استرس حدی تا گفت شدمی و

 .بود انکار غیرقابل برام

 دراز بیمارستان تخت روی کرد مکالفه کلی که چیزا جور این و آرآی اِم و خون آزمایش انجام از بعد

 :زدن حرف به کرد شروع سرحال و بشاش صدایی با و شد اتاق وارد شمس دکتر که بودم کشیده

 .پسرم نشدی که خسته -

 .زیاد نه -

 :شد مانع و مشونه روی گذاشت رو دستش که شم بلند تخت روی از خواستم

 .کنی استراحت ساعتی یک باید باش، راحت -
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 .دادم نشون بود شده داده انجام که هاییآزمایش از خبری منتظر رو خودم سکوتم با و نگفتم چیزی

 و چشمات کردن بررسی و دیدن با بوده، خوب اینجا تا آزمایشات تموم دارم، برات خوبی خبرای -

 .بیشتره شدنت خوب به امیدمون و رفته باالتر بیناییت برگشت درصد آزمایشات

 اراس به رسیدن برای. بزنه نقش هاملب روی لبخند طرح با بود افتاده دلم توی که خوشحالی تا دادم اجازه

 .شدممی خوب اگر بود خوب چه و داشتمبرمی رو زندگیم قدم بزرگترین داشتم

 .دیگه چیز یه و -

 زدن حدس شنیدم، شدن اتاق داخل که رو نفر چند هایقدم صدای که بزنه رو حرفش تا موندم منتظر

 کار کردمی استفاده راحیل همیشه که مخصوصی و خارجی عطرهای وجود با باشن توننمی کیا اینکه

 .برام نبود مشکلی

 .ندم تخانواده و رضا به رو خوب خبر این نتونستم پسرم، ببخش منو -

 تخت روی. نبود درست کردن مخفی این از بیشتر پس بود راحت هاآزمایش بابت از خیالم که حاال

 :گفتم عادی لحن با و نشستم

 .کردید ترراحت منو کار -

 :نشست صورتم روی مامان هایدست

 ذرن کلی...دادن بهم رو دنیا انگار داد خبر و گرفت تماس پدرت با شمس دکتر وقتی دونینمی دلم عزیز -

 .بشی راضی تا کردم نیاز و
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 :گفتم و زدم مامان دستان به ایـوسه بـ

 .ببخشید کردم که هاییشقیکله خاطربه منو دادم،می رضایت هااین از زودتر باید -

 و بود ایستاده من تخت از دور که بود پدرم با حرفم طرف بیشتر نیست، دلخور ازم مامان دونستممی

 هب شدم راضی اینکه شنیدن از بدونم خواستمی دلم خیلی. کردممی حس خوبی به رو نگاهش سنگینی

 مستقیم پدرم با گذاشتنمی که ایدیگه چیز یا بود خجالت نمیدونم اما شده؛ خوشحال چقدر جراحی

 :گفت و شد نزدیکم که اونه با حرفم طرف فهمید انگار. بشم همکالم

 نجاما خوبی به باید که عملته مهمه که چیزی تنها االن...کنی فکر چیزا این به خوادنمی شد، تموم دیگه -

 .بشه

 چه بشم خوب چه که میدم قول خودم به رو این. نیست دلخور ازم که شد گرم حدی تا دلم حرفش این با

 دوری و تنهایی توی که هاییسال خوادمی دلم.کنم زندگی مخانواده با و پدر یخونه برگردم نشم،

 .کنم جبران گرفتم فاصله ازشون و گذروندم

 :شد شمس دکتر با پدرم صحبت طرف

 .بگو بهم تعارف بدون کنم پرداخت خودت و بیمارستان به باید که هاییهزینه تموم جان محمود -

 :کرد خودش متوجه رو مونهمه آقاجون صدای بزنه حرفی بخواد شمس دکتر اینکه از قبل

 .منه یعهده به هاشهزینه یهمه -

 جلو قدم شدممی اون طرف از که مالی حمایت با من و بود کرده صحبت باهام باره این در قبالً آقاجون

 قول به رو من که آقاجون برابر در نتونستم سر آخر اما کردم؛ مخالفت شدیداً اولش اینکه با. گذاشتم
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 نمیدم اجازه که هستم حرفم سر هم هنوز. کنم مقاومت داشت دوست هاشنوه تمام از بیشتر خودش

 :کنه مخالفت خواست پدرم. بفروشه من بینایی خاطربه رو شخونه یعنی دارایش تنها پدرم

 .نیست مشکلی کردم صحبت برادرم با دیشب من پدرجان، ممنونم -

 کوتاه آقاجون.بشم مالی حمایت نداشتم بهش حسی وقت هیچ که عمویی سمت از خواستنمی دلم اصالً

 :نبود ذاتش در آمدن کوتاه یعنی نیومد،

 فرزندهای تک تک جای و کنهمی زندگی من با هاستسال که نکن فراموش هست، منم پسر رایمون -

 نظر در براش ارثی فرزندم عنوان به و دونممی پسرم اونو من بوده، کنارم و کرده خدمت بهم خودم

 .گرفتم

 :داشت مخالفت در سعی اونم شنیدم، رو مادرم صدای

 .هستن ناراضی صددرصد ها بچه آقاجون، ولی -

 :زدمی حرف صالبت با و محکم آقاجون همیشه مثل. بود آقاجون یدیگه فرزندان به منظورش

 رو رایمون عمل یهزینه خواممی و هستم زندگیم اختیاردار ندارم، ها اون رضایت به احتیاجی من -

 نه هستم من شما حساب طرف دکتر آقای ضمن در و... کنمنمی قبول رو مخالفتی هیچ هم دیگه...بدم

 .دخترم و داماد

 :داد جواب شمس دکتر. نیومد در پدرم از نه و مادر از نه صدایی

 بیمارستان هایهزینه مورد در اما گیرم؛نمی پولی رضا از وجه هیچ به که من کنار، بذارید رو حرفا این -

 .شما با تماماً بگم تونممی
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 صداش هم بعد و کردم احساس نزدیکم توی رو راحیل. گفت چیزی کسی نه کرد مخالفت کسی نه دیگه

 :کرد پچ پچ به شروع گوشم زیر آروم که شنیدم رو

 اییج تنهایی خوادنمی دلم دیگه بیای، باهام برم خواستم هرجا بدی قول باید بشی خوب وقتی داداشی -

 .برم

 در وقتی. آوردم باال کشیدنش آغوش به برای رو دستم و زدم راحیل یکودکانه هایحرف به لبخندی

 .کردم شکر گردوندبرمی داشت بهم دوباره که ایخانواده بابت رو خدا دل ته از گرفت، جای آغوشم

*** 

 ینا با بخوابم حسابی و درست نتونستم صبح تا خوشحالی شدت از. پروندم خواب از گوشی آالرام صدای

 لب زیر آوازی یزمزمه مشغول حالیکه در. کردممی شروعش خوب باید و بود زیبایی روز برام امروز حال

 دیرم که کردم شورگربه رو خودم سریع.کردمی ترمسرحال گرم آب دوش یه اومدم بیرون اتاقم از بودم

 دیشب اومد یادم تازه. رفت مالش گرسنگی از دلم. اومدم بیرون و دادم تاب موهام دور رو حوله. نشه

 تو کسی دیدم وقتی. بیارم در عزا از دلی تا کردم کج آشپزخونه سمت به رو راهم. بودم نخورده چیزی

 شیر، تا گرفته مربا از یخچال توی خورد چشمم به که هرچی تریراحت خیال با نیست آشپزخونه

 چای دلم! نه اما بود؛ کافی نظرمبه. میز روی گذاشتم رو شهمه و کشیدم بیرون تست نون و میوهآب

 قحطی از انگار. نشستم میز پشت آب اومدن جوش تا کردمو روشن رو کتری زیر.خواستمی هم شیرین

 کتری اومدن جوش صدای. خوردممی ولع با و گذاشتممی دهان به خرده یه هرکدوم از باشم، کرده فرار

 :کرد متوقفم حال همون توی مامان صدای که کنم دم چای و شم بلند خواستم شد بلند که

 .کنممی دم من بشین تو -
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 زحمت خودم به یا کنم سالم حتی بخوام اینکه بدون. نداشتم حاالها حاال رو مامان با زدن حرف قصد

 ایهضعف دل رفع برای ولی نداشتم خوردن برای اشتهایی قبل مثل دیگه اما نشستم؛ جام سر بدم تعارف

 .باشم داشته رو کالس سر نشستن و دانشگاه به رفتن برای جونی تا خوردممی باید داشتم که

 یتو دستم روبروم درست هم اون مامان نشستن با که دهنم بزارم خواستم و گرفتم مربا و کره از ایلقمه

 مامان نگاه سنگینی مگه ولی دهنم؛ گذاشتم رو ملقمه بدم نشون توجهی خواستنمی دلم. موند هوا

 .شدم بلند و دادم قورتش میوهآب زور به نجویده آخرسرهم. گذاشتمی راحتم

 .کن تموم توصبحانه بشین -

 .شدم سیر -

 :داشت نگهم و گرفت رو دستم مچ که بگذرم کنارش از خواستم

 .بزنم حرف باهات خواممی...بشین -

 :گفتم بندازم مامان به نگاهی نیم حتی اینکه بدون

 .شده دیرم ندارم وقت -

 متوقف چیزی یادآوری با که آشپزخونه از بیرون برم خواستم و کردم رها دستش حصار از رو دستم مچ و

 :شدم

 .دارم الزمشون پایین، برگردونید باال از منو وسایل راستی -
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 الکی بودم کرده شروع که خوبی روز خواستنمی دلم. اومدم بیرون و نشدم مامان سمت از جوابی منتظر

 و کردم جور و جفت هاییلباس داشتم اتاقم توی که هاییلباس معدود تعداد میون از. بشه خراب الکی

 پس. بگیرم رو خودم حال و باال یطبقه برم ممقنعه کردن پیدا برای خواستنمی دلم اما پوشیدم؛

 :فرستادم مضمون این با پیامی مهتا برای و سرم روی انداختم شال و شدم مقنعه خیالبی

 .منتظرتم ایستگاه سر بیار، برام هاتومقنعه از یکی -

 همه صبحگاهی، خنک نسیم ها،آوازپرنده صدای. بود بهاری واقعاً هوا نظرم به امروز زدم، بیرون خونه از و

 خارج که حیاط از. بود زده سر هم من قلب یخونه به بهار کشیدم، عمیقی نفس. کرد ترمسرزنده همه و

 ات من و بود کرده کمک بهم حسابی زد که هاییحرف با دیشب. شکفت گلم از گل رامبد دیدن با شدم

 زیر چیزی کردن پیدا برای رو ماشینش داشت انگار و بود نشده من متوجه هنوز. بودم ممنونش دارم عمر

 بلند رو سرش. زدم راننده طرف شیشه به آرومی یضربه. ایستادم ماشینش کنار و رفتم. کردمی رو و

 :داد پایین رو شیشه و خندید شد روروبه من خندون یچهره با وقتی کرد،

 .شدی سحرخیز خودم، سوسکه خاله به -

 :گفتم و فرستادم داخل بود کشیده سرک بیرون به شالم یگوشه از که رو موهام از ایطره

 .دارم کالس -

 .رسونمتمی شو سوار -

 .نمیشم مزاحمت ممنون -

 کنی؟می تعارف من با حاال تا کی از سوسکه، خاله ببینم بشین -
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 :گفتم و زدم آمیزیشیطنت لبخند

 نره که برو هم مهتا دنبال زحمتبی برسونی خوایمی که حاال داداش، خان داره نیومد اومد تعارف -

 .وایسته منتظرم ایستگاه

 .چشم به ای -

 :تمگف و زدم زل رامبد به شده ریز هایچشم با هم بعد.  بریم دنبالش باشه منتظر تا دادم مهتا به پیامی

 ها؟ بودی خواسته خدا از اینکه مثل -

 :رو شدنش مرگ ذوق نده نشون کرد سعی

 .توئه خاطربه شهمه بابا، نه من؟ کی؟ -

 .تعمه جون آره -

 .خندید

 . رفتی وقته خیلی کردم فکر ندیدمت که خونه تو نشه؟ دیرت شوخی جدای حاال -

 جفت دیدم که کالس سر برم زودتر خواستم امروز مثالً شد، دانشجوهام حالبه خوش نیست، مهم -

 .بودن کرده نفرینم انگاری بودم، الستیکا مشغول ساعتی نیم. پنچره الستیکام

 .اینا مهتا یخونه نزدیک بودیم رسیده تقریباً دیگه

 .بودن کرده دعات نفرین جایبه کنم فکر -
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 ندید برای رو ایثانیه بشر، این ستدیوانه. کردم کشیدمی رو انتظارمون در جلوی که مهتا به ایاشاره و

 مساراخان. ایستاده منتظر کوچه توی دویده دیده رو پیامم وقتی از کنم فکر. بده دست از خوادنمی رامبد

 .میشه آویزون تلوچه و لب از آب رایمون دیدن با که بگه خودت به خوادمی یکی

 که بدرام یواشکی هاینگاه برام نبود عجیب و خندیدم و گفتیم رامبد و مهتا با رو دانشگاه تا مسیر تموم

 مهتا .جدیه چقدر قضیه ببینم کشیدممی رو زیرزبونش فرصت اولین تو باید. انداختمی عقب به آینه از

 خوشبختی دلم. داشتم رو آرزوش همیشه که داشت رو برادری حکم برام رامبد و بود دوستم بهترین

 گرنظاره من و داشتن همدیگه کنارِ رو خوشبختی این بود خوب چقدر و میخواست رو جفتشون

 .شدممی شادیشون

 هک اشتیاقی با. بگیره رو من انرژی تونستنمی اما بود کننده خسته و کسل اینکه با روزمون اون کالس

 بردارینوت و دادممی گوش استاد غاز یه صدمن هایحرف به نداشتم سراغ خودم توی وقتهیچ اصالً

 . کردممی

 اول شاگرد درصد ۰۱۱ بودم جوریاین رو ترم کل اگه که بود استاد جمع حواسم قدراین کالس پایان تا

 کرد اشاره بهم دست به کیف و شد بلند کالفه مهتا کرد تعطیل رو کالس استاد وقتی. شدممی دانشگاه

 .اومدم بیرون سرش پشت و شدم بلند و کیفم توی ریختم رو وسایلم تند تند. بیرون بریم

 .گرفت درد مغزم. زد فَک چقدر وای -

 :گفتم و کردم گره ششونه دورِ رو دستم

 شیرینه؟ رامبد حرفای فقط عزیزم، چرا -
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 :گفت غیظ با و کشید بیرون دستم زیر از رو ششونه

 خونه؟می خروس کبکت قدراین شده مرگت چه زهرمار، -

 :گفتم و کردم باز زو نیشم

 .حاال -

 .سفید چشم یدختره. کنی کیف بدم نشونت حاالیی یک -

 بلند جیغ یه قطعاً بودیم، دانشگاه سالن از غیر هرجایی اگه که گرفت پهلوم از نیشگونی نامرد

 با که شکله پس زدم محکم و گرفتم رو دهنم جلوی بعدش هایداستان و حراست ترس از. کشیدممی

 و رسید چکامه خوشبختانه که کنه تالفی ایدیگه جور خواست. شد دوبرابر دردش موهاش کلیپس وجود

. دهپیچون رو صبح کالس خانم افتاد یادم چکامه دیدن با تازه. شدیم همدیگه خیالبی و کرد گریمیانجی

 :پرسیدم و کردم نگاهش کمر به دست

 .خواب ساعت! خانم عجب چه -

 .خریدم حال در خیابونا تو سگ بوق تا سحر کله از. خوشه دلت بود کجا خواب -

 ییتا سه. رو همدیگه کردیم مالی ماچ کلی بودیم ندیده رو همدیگه تعطیالت کل که جایی اون از هم بعد

 صحبت رفتیممی سلف سمت به که حالی در و زدیم بیرون سالن از و افتادیم راه هم یشونه به شونه

 :گفت مهتا. کردیممی

 .میره در خستگیت زندگیت، خونه سرِ بری وقتی -
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 :گفت باشن زده رو دلش حرف انگار که چکامه

 .بشه تموم زودتر هرچه خوادمی دلم که شده طوالنی برام نامزدی این قدراین خدا، به آره -

 :گفتم

 شد؟ مشخص عروسی تاریخ -

 :فرستاد بیرون رو نفسش و کشید آهی

 .شد مشخص باشه، نداشته کردن فوت قصد اقوام از کسی شاءهللان اگه -

 :انداخت چکامه گردن دور رو دستش ذوق با مهتا

 ست؟دیگه ماه چند جون، آخ -

 .ماه همین 53. دیگه روز چند بگو خوب دختر ماه؟ -

 :پرسیدم کرده تعجب. ایستادیم مهتا با دوتایی

 داشت؟ جا تاالر مگه زود؟ قدراین چرا -

 :ایستاد هم چکام

 باغ توی عروسی خوانمی دارن، تشریف امروزی اندازه از بیش نامزدم یخانواده بود؟ کجا تاالر بابا، نه -

 .مختلط صورت به اونم بشه؛ برگذار

 :گفت و سرش تو زد آروم مهتا
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 خوبه؟ خیلی اینکه خره -

 .بیارن رقصنده و ـروب مشـ قراره که زمانی نه ولی خوبه؛ بله -

 :گفتم و کردم گرد رو هامچشم

 ایه؟صیغه چه دیگه رقصنده جان؟ -

 :نشست لبش روی پوزخندی

 .باشه خاص ما یخانواده هایعروسی باید میگه که عزیزمه برادرشوهر یایده -

 حد؟ این تا یعنی: مهتا

 پایین ات پشت از لباسم تازه. بودم کرده انتخاب دکلته رو عروسم لباس ذوقی چه با دونیدنمی بگم؟ چی -

 .کنم انتخاب پوشیده و کنم عوض رو مدلش برم باید امروز اما شده؛ دوزی مروارید و بود باز

 :گفتم

 گیرن؟می مختلط عروسی چی برای بپوشه باز لباس عروسشون ندارن دوست که اینا خب! وا -

 اجرا شو عروسیم تو خواممی مگه. ندارم دوست خودم خداشونه، از اونا ساراجان؛ خوشه دلت: چکامه

 غریبه؟ مرد هزارتا برای کنم

 :گفت طنز به مهتا

 شاهانه؟ بزم این در دعوتیم ماهم ببینم بگو حاال. فرزندم ایمانت و تو به احسنت -
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 :داد جواب جدی چکامه

 پارتنر؟ یا کنم دعوت خانواده با فقط. ندارم ایدیگه دوست دوتا شما جز من دعوتید، که معلومه -

 مگه؟ جوریاست اون جانم؟: مهتا

 تکلیفشون که متاهالم. میان دختراشوندوست پسردوست با مجردا کنم؟می تعریف قصه دارم کی از -

 امیلف نصف دیگه، داستان یه اینم. بیان کوچیک بچه بدون باید بیان قراره خانوادگی که اونام. مشخصه

 .بیارن تشریف شن راضی که بدم توضیح جور یه هرکدوم به باید حاال دارن، قد نیم و قد بچه من

 :گفتم و کردم پوفی

 .بندازن راه خوانمی وگاس کال میگی تو که ایخانواده این. دارم آرزو ایوب صبر برات حاال همین از -

 :کرد جلب خودش به رو مونتوجه کالسمون هایبچه از یکی صدای

 .نمیشه تشکیل صادقی استاد کالس هابچه -

  واقعاً؟: مهتا

 :گفت بود داده رو استاد نیومدن خبر که دختری

 .کنسله شآینده یهفته و هفته این کالسای کالً شده فوت مادرش اینکه مثل -

 و تامه باید اول. برسم کنممی فکر بهش دیشب از که چیزی به تونستممی ترراحت امروز. این از اینم خب

 حرف دور روی افتهمی وقتی خدا به واال. ندارم رو مهتا هایوراجی یحوصله که برن کنم دک رو چکامه

 :گفت چکامه که بودم ایبهونه دنبال. کرد خاموشش نمیشه دیگه زدن
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 مزون؟ بریم میاد من با کدومتون هابچه. برسم کارام به برم نمیشه تشکیل کالس که حاال -

 :گفتم بگه چیزی بخواد مهتا اینکه از قبل

 .اشهب بعدی عروس شاید سرش زیر راستت دست. عروسه لباس عاشق که برو مهتا با بگیر؛ فاکتور منو -

 و کردم استفاده فرصت از هم من. بره غرهچشم بهم یا شه ذوق خر زدم که حرفی از دونستنمی مهتا

 بوق صدای که بودم ایستاده تاکسی منتظر دانشگاه جلوی. رفتیم که برو دِ و کردم ماچ رو دوتاشون

 که نبود ماجرا کن ول پسر این. کشیدم پفی سهیلی دیدن با کرد؛ جلب خودش به رو متوجه ماشینی

 بهش رو شاگرد پنجره طرف از و شدم خم کمی ندارم رو شحوصله بود معلوم کامالً که ایقیافه با. نبود

 :گفتم

 .بفرمایید -

 .وندجالل خانم سالم -

 .امرتون سالم، علیک -

 دارید؟ خبر خانم مهتا از شما ببینم خواستممی. شدم مزاحمتون شرمنده -

 :پرسیدم غیظ با و بردم باال رو ابروم تای یه

 دیگه؟ کرمیه خانم منظورتون -

 خبر ماش ببینم خواستم خدمتشون، داشتم عرضی یه نرسیدم؛ صبح کالس به من. کرمی خانم بله بله، -

 .ایشون از دارید
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 ینا جوری یه باید. زنهنمی بیرون دانشگاه از چکامه، با نخوره چیزی کیکی تا شکمو مهتای دونستممی

 ندارم دوست داره، عالقه مهتا به هم رامبد کنممی فکر که حاال. کارش پی بره کردممی رد رو سهیلی

 :گفتم خونسرد خیلی. بیاد وسط پاش سهیلی بدم اجازه

 . ببینیدش مسیر تو برید االن کنم فکر. ایستگاه سمت رفت داشت عجله -

 .کردید لطف خیلی ممنونم -

 :ایستادم صاف و زدم خشکی لبخند. میاد جاش سرِ حالت حسابی بهت کردم لطفی چه بدونی اگه

 .کنممی خواهش -

 بود مشهود خوبی به کالمم توی که حرصی با و برگشتم. زد بوق دوباره که شم رد خیابون از خواستم

 :پرسیدم

 بله؟ -

 :زد رو حرفش سریع که ندارم رو شحوصله اصالً فهمید انگاری

 برسونمتون؟ کجاست مسیرتون -

 ور کنه این همه شکر رو خدا خوبه. دانشگاه کل یسوژه بشم وقتاون. بشم تو ماشین سوار مونده همینم

 :گفتم جدی خیلی. شناسنمی

 .خدانگهدار. میرم خودم ممنونم -
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 اهر از که تاکسی برای و رسوندم خیابون طرفاون به رو خودم کنه؛ پاره تیکه تعارف باهام نموندم دیگه

 ازش که کارتی روی از وقتی شد پایین و باال سینه توی دلم. شدم سوار و کردم بلند دست رسیدمی

 از قبل باید افتادم، مهتا یاد. بود روزمون اون هایحرف بعدِ دیدارمون اولین امروز. دادم رو آدرس داشتم

 :نوشتم متنی براش. بدم پیام بهش بیفته سهیلی گیر بخواد اینکه

 .نشو آفتابی طرفااون. سیاه نخود پی ایستگاه فرستادمش گشت،می دنبالت سهیلی -

 :آمد ـوسـ بـ استیکر با مهتا جواب نکشید ثانیه به و زدم رو ارسال دکمه و

 .باشه -

 امروز اصالً دونمنمی. بود نظرم مد که جایی به برسم تا نبود دلم تو دل کیفم تو برگردوندم که رو گوشی

 من از ایشماره چون باشم؛ ازش تماسی منتظر تونمنمی. بزنم زنگ بهش نمیشه هم روم نه؟ یا هست

 تا دچن نظرمبه. برم خالی دست نیست درست نیست، حواسم اصالً وای. بگیره تماس باهام بخواد که نداره

 :فتمگ تاکسی راننده به رو و انداختم بودیم که خیابونی به نگاهی. باشه خوب بگیرم براش رز گل شاخه

 دارید؟ نگه فروشیگل یه جلوی میشه نیستم، بلد رو هاخیابون این من خوام،می عذر -

 .خانم چشم -

 که رزی هایگل بین از. شدم فروشیگل وارد و شدم پیاده سریع فروشی گل یه جلوی ماشین توقف با

 دورش ایساده ربان دادم ترجیح. سفید آبی، قرمز، مختلف هایرنگ با کردم انتخاب چندتایی دیدم

 زدم رونبی فروشیگل از هاگل پول پرداخت با و نشدم معطل زیاد. بشه شلوغ خیلی اینکه تا بشه پیچیده

 .برسم مقصد به تا شدم منتظر و شدم تاکسی سوار نظیریبی و خوب حس داشتن با و
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 بخشی توان مرکز» بود شده نوشته روش که تابلویی روی دوختم رو نگاهم شدم پیاده که تاکسی از

 و ردمک جاجابه هامدست بین رو گل دسته. کردممی تصور که بود چیزی از بزرگتر ساختمونش. «نابینایان

 درسآ نگهبانی از. شدم موسسه وارد ببینم اینجا رو رایمون بتونم اینکه به امید و عمیق نفس کشیدن با

 و سالم آدم دیدن انتظار. بود شلوغ بگم تونممی. شدم موسسه ساختمون وارد و گرفتم رو اساتید اتاق

 که دیدممی حاال اما کردم؛می فکر طوریاین رایمون دیدن وجود با البته. اینجا نداشتم زیاد رو عادی

 راحت خیلی داد نگهبانی که آدرسی با. بودن سالم و عادی هایآدم بیشتر کردنمی کار که کارمندهایی

 به اقات توی. ودب نشسته میز پشت جوانی خانم. کردم بازش و زدم در به ایتقه. کردم پیدا رو اساتید اتاق

 و کردم صاف رو مسینه. باشن چیزی استادی خوردمی بهشون که بودن هم مسن مرد دوتا خانم اون جز

 :گفتم بود شده جلب سمتم به توجهش زدنم در با که خانم همون به رو

 دارن؟ کالس امروز سعادت استاد بخیر، وقتتون -

 :گفت و موند ثابت گلم دسته روی آخر در و شد پایین و باال پام سرتا از خانمه نگاه

 .نیاوردن تشریف امروز ولی دارن؛ کالس بله. مرسی -

 کاش. چرخید سالن توی نگاهم. بستم رو در و کردم تشکری گرفته و مغموم نیومده؟ چرا. شد خالی بادم

. باشه هداشت بعدی کالس اگه البته. بیاد بعدیش هایکالس برای شاید نه؟ یا داره کالس هم باز پرسیدممی

 یتو کردم شروع. زنممی زنگ موقع اون نیومد اگه کنم، صبر کمی بذار نه؟ یا بزنم زنگ بهش دونمنمی

 رایمون کار محیط با و بندازم اطرافم به نگاهی بود بهتر بودم اومده اینجا تا که حاال. زدن قدم سالن

 خیلی شدمی و بود باز هاکالس اکثر در. شناسممی بیشتر هم رو خودش جوریاین. بشم آشنا بیشتر

 ربیشت. بودن باهم پسر و دختر اما بود؛ شده رعایت سنیشون رنج تقریباً. کشید سرک توشون راحت
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 رایمون مثل استادا از یکسری بود جالب برام. من سال و همسن دیگه برخی و بودن نوجوون گفت شدمی

 کالسی رفتممی جلوتر که هرچقدر و انداختممی نگاهی و کردممی صبر کمی کالسی هر در جلوی. بودن

 با که دمبو کرده طی رو سالن مسیر بیشتر تقریباً. شدمی متفاوت سنیش گروه کشیدممی سرک توش که

 گفت که خانمه شنیدم؟ درست یعنی. دادم گوش بیشتر و شدم متوقف رایمون آشنای صدای شنیدن

 که یکالس جلوی رسیدم وقتی. شدممی مطمئن باید افتادم، راه گفته؟ اشتباه نکنه. نیومده امروز رایمون

 ندت به کرد شروع قلبم بود، نشسته استاد میز پشت که دیدنش با شنیدم، رو رایمون صدای کردم حس

 با که بهش شدم خیره و زدم تکیه در چهارچوب به. کنم تماشاش فقط و بمونم خواست دلم. کوبیدن تند

 هک نابینایی شاگردای برای آوردمنمی سردر ازش اصالً که رو کتابی متن داشت شمردانه و گیرا صدای

 کردم؛ تصور هااون جای رو خودم و گذاشتم هم روی چشم ایلحظه برای. خوندمی بودن شده گوش تماماً

 شده تحمیل بهشون که دنیایی بود، دردناک و سخت چقدر. کردم باز چشم و بیارم طاقت نتونستم اما

 از ونتکش تک برای. نبودن نابینایی طالب هستن اینجا که پسرهایی و دختر این از کدومهیچ مسلماً. بود

 تداش و بود شده بلند صندلیش روی از بار این. رایمون به زدم زل هم باز. کردم سالمتی آرزوی دلم ته ته

 کردممی نگاهش زل زل و ایستاده راحت خیلی هم من. دادمی توضیح بود درسش مبحث که رو چیزی

 خواستم. اومد بودم ایستاده که جایی و در سمت به آروم آروم. کرده حس رو حضورم اون اینکه از غافل

 دش داغ دستش برخورد از کمرم باره یک که داره رو کالس از خروج قصد شاید اینکه خیال به بکشم کنار

 .بهش زدم زل گرد هاییچشم با شوکه و

*** 

 رایمون
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 تاخیر با ربعی یک. اومدم موسسه به و کردم جدا مخانواده و آقاجون از رو مسیرم بیمارستان در جلوی از

 کردن غیاب حضور با و شدم کالسم وارد بزنم اساتید دفتر به سری اینکه بدون راست یک و رسیدم

 تیوق چند که بودم کتابی خوندن مشغول و کالسم شروع از بود گذشته ساعت نیم. کردم شروع رو درسم

 نفس ترعمیق و کردم مکث. خورد مشامم به آشنایی عطر کردم حس. بودم داده شاگردام به رو قولش بود

 اب که بویی. شناسممی خوب خیلی رو سارا بوی من بود، سارا عطر این. کنم اشتباه بود محال کشیدم،

 حاال. کردم حس رو نگاهش سنگینی که خوندن به کردم شروع دوباره. بود شده مخلوط رز هایگل عطر

 و کنممی حسش راحت خیلی من بود کرده فراموش انگار. کرد غافلگیرم حضورش. بودم مطمئن کامالً

 رو بودم خونده کتاب از که هاییقسمت دادن توضیح و شدم بلند صندلیم روی از. فهمممی رو وجودش

 کردم سعی. رفتم کالس ورودی در جلوی یعنی بود ایستاده که جایی سمت به آروم آروم و کردم شروع

 و ارهبرد عقب به قدمی بخواد اینکه از قبل ایستادم، قدیمش یک توی وقتی. نشه اممتوجه تا باشم عادی

 خوبی به رو قلبش کوبش صدای. گرفتم نرمی به رو کمرش و انداختم دست بره، کنار راهم سر از

 :گفتم شاگردهام به رو بلند صدای با. کردممی حس رو بدنش گرفتن نبض و شنیدممی

 .داریم مهمون هابچه -

 :کردم زمزمه حرکتم، این از بود شده شوکه که سارا به رو آروم هم بعد

 .من خانمی اومدی خوش -

 همیش رنگی معالقه ابراز و هاحرف از وقتی رو هاشگونه سرخی خوادمی دلم. ببینم بتونم زودتر کاش ای

 رو طفلی داشت، هم حق بود، اومده بند انگاری زبونش. کالس توی خودم سمت آروم کشیدمش. ببینم
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 .شدیم حساببی هم با. بود کرده غافلگیرم ایشدفعهیک اومدن با هم اون خب. کردم غافلگیر بدجوری

 :گفتم گوشش کنار

 بشی؟ آشنا هابچه با خواینمی -

 شد ثباع و خورد بینیم به بینیش داشتم باهاش که نزدیکی یفاصله خاطربه برگردوند، که رو صورتش

 ورد و بگیره فاصله ازم نداشتم دوست کردم، ترمحکم کمرش دور رو دستم. بکشه عقب رو خودش سریع

 از بود راحت خیالم که حاال. داشتیم که شرایطی تو مخصوصاً دادمی آزار رو من ازش شدن دور. بشه

 عالما با که هابچه به رو. گرفتممی جشن دلم توی رو قلبش مالکیت ترآسوده بود، شده رفع که مسائلی

 :گفتم کردنمی همهمه مهمان حضور کردن

 .بشن آشنا ما یموسسه تدرس ینحوه با نزدیک از اومدن امروز وندجالل خانم -

 :شنیدم بود داریزبون سر دختر و بود کوثر اسمش که شاگردها از یکی صدای

 .امدید خوش خانم سالم -

 :گفت. کرد عادت کمی بهم نزدیکی به و کرد پیدا رو خودش تازه سارا انگار

 .مرسی. سالم -

 :شد بلند بود پسر بار این که شاگردها از دیگه یکی صدای

 نابینایید؟ شمام خانم -

 .نه -
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 بشید؟ آشنا نابیناها تدرس با خوایدمی چرا پس: کوثر

 صدای. سمتم برگردونده رو صورتش فهموند بهم هاشنفس گرمای. من روی موند نگاهش کردم حس

 .اومد زبونم زیر تا شیرینیش که بود شیرین قدراین لرزونش جمالت تک تک کردن ادا و ملیحش

 .بشم آشنا نابیناها خصوصیات با بیشتر خواممی نابیناست، مندمعالقه بهش که مردی -

 هبود شیرین برام حرفش چقدر بفهمونم بهش خواستمی دلم. کردم بیشتر کمرش روی رو دستم فشار

 :درآمد دوباره کوثر صدای که

 شماست؟ فامیل وندجالل خانم استاد. خوب چقدر وای -

 حرفی هم من کردمی اعتراف بهم اشعالقه به و داشت شجاعت همه این سارا که حاال خواستمی دلم

 :کرد شوکه رو سارا زیادی حرفم کنممی فکر اما بزنم؛

 .مهآینده همسرِ بله، -

 . کردم حس خوبی به رو بدنش گرفتن حرارت

 نشسته که صندلی تا خودم همراه رو سارا. خوردم غبطه چقدر و خواست رو صورتش دیدن دلم هم باز

 رو کالس همهمه دوباره. کردم تکیه میز به کنارش هم خودم. بشینه تا کردم دعوتش و بردم بودم

 هرکدوم تند تند. اومدمی مهیج براشون خبر این و هستم مجرد داشتن خبر شاگردهام تمام. برداشت

 با و آروم چقدر هم اون و بده رو جوابشون سارا بدم اجازه خواستمی دلم که ازمون پرسیدنمی سوالی

 .دادمی جواب رو تکشون تک سوال حوصله

 شدید؟ آشنا کجا: کوثر
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 :بده جواب سارا تا و شدم منتظر

 .شمال توی -

 :پرسید بود مهدی اسمش که پسرم شاگردهای از یکی

 شناسید؟می رو استاد وقته چند -

 .ماه یک از کمتر: سارا

 شدید؟ آشنا تازه: مهدی

 .نوروز تعطیالت توی بله: سارا

 کنید؟ ازدواج قراره کی: کوثر

 :بدم خاتمه هاپرسیدن سوال به و بگیرم جواب دادن به تصمیم خودم شد باعث سارا سکوت

 .شد تموم انتراک که درسمون به برگردیم هابچه دیگه خب. زودی به -

 :حرفم میون دوید کوثر

 داریم؟ سوال هنوز ما خب استاد، اِ -

 :گفتم جدی خیلی

 .درس فقط االن بعد، برای بمونه کوثرجان -

 میشه؟ چی شیرینی پس: مهدی
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 :گفتم نبودن، ما کن ول هااین

 .نه امروز ولی میدم؛ بهتون هم شیرینی -

 صندلیم روی از داشت چون گذاشتم؛ سارا یشونه روی رو دستم کنن، اعتراضی بخوان اینکه از قبل و

 :گفتم. بشم مانعش تا شدمی بلند

 .بخون شما رو کتاب یادامه عرفان -

 و برداشتم رو کتاب. اومد میزم سمت به و شد بلند صندلیش روی از که شنیدم رو عرفان هایقدم صدای

 :شنیدم گوشم زیر رو سارا آروم صدای. بود نشسته که جایی برگشت و سمتش گرفتم

 شه؟ تموم کالست تا باشم منتظر بیرون من میشه -

 :گفتم صریح خیلی و زدم روش به کجی لبخند

 .نه -

 ...جوریاین خب چرا؟ -

 :گفتم و حرفش وسط اومدم

 .باشی کنارم دارم دوست -

 خواست دلم خودخواهانه اما رفتارم؛ تغییر از کشهمی خجالت شاید کردم حس من و نگفت چیزی دیگه

 و خوندن به بود کرده شروع عرفان. کردن نوازش رو دستش پوست آرومی به کردم شروع. بمونه کنارم

 که رزی ایهگل خوشِ عطر و سارا حضور بود شده وجودم تمام. نبود کالسم و درس به حواسم اصالً من
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 طاقت امروز. بده بهم کرد فراموش که شدم شدنش شوکه باعث قدراین زنممی حدس و بود دستش توی

 همه این از بزنم حدس تونستممی و بود کنارم هم سارا که مخصوصاً نداشتم، رو کالس پایان تا موندن

 .داشت عادی مردم هایسکال با بزرگی فرق نابیناها هایکالس داره، هم حق. میشه خسته کالس خشکی

 رقرارب ارتباط بتونه و بشه آشنا بیرون دنیای با بیشتر تا میاد جون و دل با داره حضور که هرکسی اینجا

 استفاده کالس لحظات ذره ذره از تا خواستن خودشون. کالسم باشه خشک که نخواستم رو این من. کنه

 زمانی کردم تجربه هم خودم رو هااین. باشن شتهدا گفتن برای حرفی عادی هایآدم میون بتونن تا کنن

 اراس همراه کالس از. میدم حق بهشون االن و دارم رو دنیا ضعف بزرگترین کردممی حس و بودم نابینا که

 :بده بهم بود آورده خودش همراه که گلی دسته افتاد یادش تازه انگار که آمدیم بیرون

 .بفرمایید آوردم؛ گل برات کردم فراموش ببخشید، وای -

 کردنم تشکر میون. خورد سردش دست به دستم گرفتم ازش که رو گل دسته. گرفت جلوم رو دستش

 :پرسیدم

 سردته؟ عزیزم؛ ممنونم -

 ...فقط نه اوم -

 :بگه رو علتش تا بودم منتظر

 .شدم زده هیجان خورده یه فقط -

 ردکمی رخنه بدنش توی داشت که سرمایی هامدست حرارت با تا بگیرم رو دستش خواستم و زدم لبخند

 :کرد متوقفم راه وسط اساتید دفتر مسئول شاکری خانم صدای که ببرم بین از رو
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 .سعادت استاد بخیر روزتون -

*** 

 سارا

 داد بهش رایمون که کتابی روی از داشت عرفان که رو زمانی کل که بود شده وارد شوک بهم قدراین

 بهم دستم روی رایمون دست نوازش و بیدار؟ یا خوابم یعنی خدایا کردممی فکر این به خوندمی

. کنممی شکر رایمون عشق نعمت داشتن خاطربه رو خدا. بیدارم من و نیست خواب این که فهموندمی

 تیوق. گنجمنمی پوستم توی خوشی از حاال اما بودم؛ ناامید مآینده به پیش روز چند تا که نمیشه باورم

. افتادم بودم خریده براش که گلی دسته یاد تازه که اومدم بیرون کالس از همراهش شد تموم کالس

 :گفتم شرمندگی با و سمتش گرفتم رو گل دسته. ازم گرفت رو حواسم کل رایمون شدم، گیج چقدر

 .بفرمایید آوردم؛ گل برات کردم فراموش ببخشید، وای -

 :گفت. بود بسته یخ که دستم با کرد برخورد بگیره ازم رو گل آورد که رو دستش

 سردته؟ عزیزم؛ ممنونم -

 تو رایمون که زمانی. بندهمی یخ هامدست زیاد استرس و هیجان خاطربه گاهی گفتم؟می باید چی

 .کرده یخ هامدست داره فاصله کمی ازم که االن اما گرفتم؛می گُر و بودم برعکس بود نزدیکم یفاصله

 :گفتم

 ...فقط نه اوم -

 :دادم ادامه و کردم کوتاهی مکث
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 .شدم زده هیجان خورده یه فقط -

 ودب نشسته اساتید اتاق توی که خانمی همون صدای که دستم مچ نزدیک تا آورد رو دستش و زد لبخند

 :کرد متوقفش

 .سعادت استاد بخیر روزتون -

 رایمون. کرد نگاهم مشکوک دید دستم رو گل وقتی جوریشهمین شد؟ پیداش کجا از دیگه این. رفتم وا

 :داد جواب خونسرد خیلی و بود ایستاده خانم که جایی سمت برگردوند رو صورتش

 .شاکری خانم بخیر شمام روز -

 .شدم صحبتتون مزاحم خوامعذرمی -

 کرده من هایچشم میخ رو نگاهش. شد متوجه هم رایمون کنممی فکر که بود کنایه و طعنه از پُر لحنش

 :داد جواب رایمون که بود

 .داریم عجله بفرمایید هست حرفی کنم؛می خواهش -

 .بینممی دارم بله -

 .من به زدمی کنایه داشت علناً دیگه

 .موسسه توی نه بذارید دیگه جای رو تونعاشقانه قرارهای کنید لطف سعادت آقای -

 چی فضولش هاینگاه دلیل فهمیدم حاال خودش؟ واسه گفتمی داشت چی زن این. شد گرد هامچشم

 :کرد غافلگیرم هم باز زد رایمون که حرفی بود؟
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 .کنم مالقات رو خانمم کجا و کی بگیرم اجازه شما از نیست قرار -

 در رایمون به نگاهش یک من به نگاهش یک. بود کرده غافلگیر هم رو اون رایمون حرف. زد خشکش

 :بیاره کم نخواست اما بود؛ آمد و رفت

 مجردید؟ نوشتید تونپرونده تو ولی -

 .اجازه با هستش؛ تازه قضیه این مسلماً. شاکری خانم بمونم مجرد همیشه برای نیست قرار -

 اکریش کنار از و دستش توی گرفت رو دستم بزنه بخواد ایتازه حرف شاکری تا بده فرصت اینکه بدون و

 نم گفت رایمون وقتی. سرش روی بودن ریخته یخ آب انگار. بود دیدنی زن یقیافه دیدن واقعاً. شدیم رد

 ودب معلوم شقیافه از ولی باشه؛ بوده مندعالقه رایمون به نکنه که داد قلقک رو دلم حسی یه خانمشم،

 ...نکنه کنه،می عصبی رو من فکر این اوف. بیشتره رایمون از سالش و سن

 .سارا -

 :دادم جواب اختیاربی و رایمون سمت برگشتم و برداشتم افکارم از دست و اومدم خودم به

 .جانم -

 :گفت. لبش روی نشست گفتنم جانم با لبخندی

 خوری؟می من با رو نهار -
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 جوریچه دونستمنمی. بگذرونم رایمون با رو امروزم بود خدام از کنم؟ رد رو درخواستش شدمی مگه

 نبود، درست هم زیاد کردن معطل اما ام؛خواسته خدا از که ندم نشون که کنم قبول رو درخواستش

 :گفتم و نبود درست کردن تعلل پس. کردممی دلخورش مسلماً

 .باشه -

 :شد تررنگ پُر لبخندش

 .مرسی -

 با شدم پیاده ماشین از وقتی. رفتیم بود داده آدرس رایمون که جایی سمت به و شدیم تاکسی سوار

 مگرفت دلشوره کمی مجید خاطربه ولی داشتم؛ دوست خیلی رو اینجا. زدم لبخند مجید، رستوارن دیدن

 داخ. شدیم رستوران وارد که بودم افکار همین تو. بدم بهش دید باهم رو ما وقتی که بودم جوابی دنبال و

 اول انگار. دراومد هم جلومون از و بود بدشانسی از اما نباشه؛ خودش مجید رو امروز یه کردممی خدا

 :باهاش کردن بش و خوش کرد شروع ایصمیمانه لحن با و رایمون سمت جلو اومد. نشد من حضور متوجه

 .رسیدی کردممی یادت داشتم رایمون، ایزاده حالل چقدر -

. نبود سخت اومدهمی اینجا قبالً رایمون و هستن دوست باهم اینکه فهمیدن. دادن دست باهم گرمی به

 :گفت و خندید جوابش در رایمون

 بد؟ یا خوب حاال -

 بگم؟ بدت از بخوام که داری بدی مگه تو -

 :پرسید کنجکاوی با و افتاد من به مجید نگاه که بود لحظه اون تازه
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 اومدی؟ تنها سارا؟ اینجایی هم تو...اِ -

 :اومد حرف به رایمون که بدم رو مجید جواب خواستم

 شناسید؟می رو همدیگه شما -

 :داد جواب خونسرد خیلی مجید

 .دوستامه بهترین از سارا برادر معلومه، -

 :گفتم و کردم دستی پیش بده رو رامین اسم اومدن اجازه افکارش توی بخواد رایمون اینکه از قبل

 .رامبده منظورش -

 .پیشتون میام من بشینید بفرمایید داشتم، نگهتون سرپا زیاد خب: مجید

 :پرسیدم بعد و رفتیم اومدمی دنج خیلی نظرمبه که رستوران از ایگوشه سمت به رایمون همراه

 میای؟ اینجا زیاد -

 .روشروبه هم من و نشست تخت روی

 چی؟ تو...آقاجون به وقتایی یه تنها، وقتایی یه...آره -

 .دوستام با دوبارم یکی اومدم، رامبد با دوبار یکی...زیاد خیلی نه ولی میام؛ منم خب -

 خوری؟می چی خوبه، -

 .دارم دوست خیلی رو اینجا هایدیزی من...اومم -
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 :داد تکونی رو سرش

 .من مثل درست...عالی چه -

 .رسید راه از مجید که زدم لبخند بودنمون سلیقههم به شاشاره از

 دارید؟ میل چی نهار ببینم بگید...اومدم من -

 :گفتیم همزمان هم با هردو

 .دیزی -

 :گفت غیظ با و کرد طرفاون و طرفاین رایمون و من به رو نگاهش خندیدمی حالیکه در مجید

 نوشابه؟ یا دوغ حاال...چشم به اِی -

 :بود ناخواسته واقعاً اینبار ولی گفتیم همزمان هم باز

 .دوغ -

 :گفت و خنده از ترکید واقعاً دیگه مجید

 خبراییه؟ یه اینجا اینکه مثل...رایمون کنممی پوستتو من -

. ردک معذبم حسابی حیابی مجید این. انداختم پایین رو سرم و گرفتم دندون به خجالت از رو لبم یگوشه

 :گفت و رو حالم کرد حس رایمون همیشه مثل

 .برس ما سفارشات به شما جان، مجید زنیممی حرف بعداً -
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 :گفت که بود پایین سرم کماکان هم من. رفت و نگفت چیزی مجید دیگه

 .کنیمی عادت...فهمنمی همه خواستگاریت بیام زمانیکه باالخره -

 بهم رسیدنتون امکان مگه این از غیر سارا، ایدیوانه خب خواستگاریم؟ بیاد خواستمی شدنمی باورم

 :گفتم و کردم باز لب...خورده بهم نامزدی جریان دونهنمی هنوز رایمون داشت؟اما وجود

 ...رامین و من نامزدی جریان راستی، -

 :گفت گرمی لبخند با و برید رو حرفم

 .گفت بهم دیشب تارخ آقا خورده، همبه دارم خبر -

 :پرسیدم متعجب

 شده؟ خبردار کجا از! نگفتم چیزی بهش که من تارخ؟ عمو -

 .زد زنگ بهش رامبد برادرت -

 مونرای بود شده باعث اینکارش با اینکه از. گفتم احسنت بود بهم حواسش جا همه که رامبد به دلم توی

 .شدم خوشحال بشه راحت خیالش و بفهمه

 .دارم برات خوب خبر یه حاال -

 :گفتم و دادم نشون بزنه خواستمی که حرفی مشتاق رو خودم

 خبری؟ چه -
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 .بزن حدس -

 .بزنم حدس تونمنمی بگو...دونمنمی خب -

 .بدی انجام برام کاریو یه خواممی قبلش فقط باشه، -

 چی؟ -

 .من دست بده بگیره فیلم دوربین روی بزن موبایلتو -

 بگیری؟ فیلم چی از خوایمی -

 .بکن میگم که کاری نباشه، کاریت تو -

 .دستش دادم رو گوشی و دادم انجام رو گفت که کاری ولی نشدم؛ منظورش متوجه

 گیره؟می فیلم داره -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .آره -

 .بدم بهت خوبو خبر حاال...خب -

 .شد آب دلم دیگه بگو -

 : خندید

 ...آینده یهفته دوشنبه -
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 :گفتم و دادم تکون و سرم

 خب؟ -

 .داد قرنیه جراحی وقت بهم دکتر -

. کردم نگاهش فقط زدهحیرت اولش! کنه؟ جراحی خواستمی رایمون یعنی شد؛نمی باورم شدم، خشک

 و کنم ماچش و بپرم خوشحالی از خواستمی دلم که جوری. دوید صورتم روی هیجان و لبخند آثار بعد

 .نبود بعید چیزی من از کردم،می رو اینکار شاید نبود بودیم توش که مکانی و گوشی دوربین اگه

 خاطربه من، خاطربه. شدمی ثابت بهم رایمون یعالقه عمق کم کم داشت تازه بگم؟ باید چی دونستمنمی

 حیرتی با و دهنم روی گذاشتم رو دستم نمیشه، باورم. بشه خوب و کنه جراحی خواستمی من داشتن

 :پرسیدم زدمی موج کلماتم توی که

 بشی؟ خوب قراره یعنی -

 :گرفت طرفم به رو موبایلم گوشی و زد رنگیلبخندکم

 .شاءاهللان -

 :پرسیدم و کیفم داخل گردوندم برش دوربینش کردن قطع با و گرفتم رو گوشی

 کنی؟می عمل جا همین -

 یبینای قرنیه پیوند با بتونه که داره امید چشمه، جراح و متخصص پدرم نزدیک دوستان از یکی...آره -

 ...اما...برگردونه چشمامو
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 : حرفش وسط پریدم. کنم کنترل رو خودم نتونستم و شدم نگران

 چی؟ اما -

 :گفت و شد جدی لحنش

 و اولت مثل دیگه مشکل هزارتا یا بزنه پس رو قرنیه چشمم ممکنه که باشیم داشته نظر در اینم باید -

 ...چیزا اینجور

 .خدا رو تو رایمون نه، وای -

 .دارم رو بیناییم برگشت شانس درصد9۱ فقط من بپذیر، رو هاواقعیت عزیزم سارا -

 قتو هیچ تونستنمی اگه موند؟می نابینا همیشه برای اگه چی؟ شدنمی خوب اگه. ریخت پایین هُری دلم

 عشق از دم فقط بود؟ شده رایمون همین عاشق که دختری اون رفت کجا...باش آروم سارا ببینه؟ رو من

 خوب اگه که بدی رایمون به رو اطمینان این و کنی قبول باید کنی؟می خالی شونه عمل موقع و زنیمی

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس. همیشه برای هم اون مونی،می باهاش هم باز نشه

 .باشم تو با عمرمو یبقیه خواممی بازم من برنگرده، بیناییت نکرده خدای اگه...اگه رایمون -

 نداشتیم، کم چیزی هم حاال رایمون و من. کرد گرم رو دلم که نشست لبخندی جدی صورت اون میون

 تا حتی عمر آخر تا شده اگه. نیست مشخص چیزی هنوز وقتی بده آزارمون ناامیدی دادم،می اجازه نباید

 هر گرفت قرار جلومون که دیزی سینی. ببینه بتونه روزی یه باالخره تا میرم همراهش دنیا سر اون

 ندم نشون شده که هم تظاهر به حتی کردم سعی من و کشیدیم جراحی و عمل صحبت از دست دومون

 شده غذا خوردن مشغول. کنم انکارش تونستمنمی که بود چیزی این. دارم رو نشدنش خوب وحشت
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 بود، محل بی خروس بذارم براش تونستممی که اسمی تنها لحظه اون که مجید یکله و سر که بودیم

 ادهد باال رو ابروش تای یه حالیکه در و نشست بود نشسته رایمون که سمتی تخت یگوشه. شد پیداش

 :داد قرار مخاطب رو رایمون کرد،می نگاه رو من و بود

 . کن تعریف رایمون خب -

 :گفت و مجید سمت برگردوند رو صورتش و برداشت شکاسه هاینون کردن تکه تکه از دست رایمون

 کنم؟ تعریف چیو -

 و اومد سمتش به بود جوانی پسر که رستورانش یخدمه از یکی بزنه، حرف بخواد مجید اینکه از قبل

 :گفت

 .گیرهمی رو شما سراغ خانمی یه یوسفی آقای -

 کیه؟ نفهمیدی خانم؟ -

 .داشته قرار شما با گفت فقط...نه -

 :گفت و کوبید پیشونیش به محکم رو دستش بود، آورده خاطر به رو قرارش تازه انگار که مجید

 .کنهمی پوستمو المیرا... وای ای -

 :گفت شوخی به و مجید یشونه روی گذاشت رو دستش و خندید رایمون

 .کن بازجویی منو بیا بعد برس خانمت المیرا به برو فعالً -
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 و من رفتنش با و شد جیم سریع و کرد تعارف کمی و شد بلند بود، داده که سوتی از زدهخجالت مجید

 گرفتار غیب تیر به خودش بگیره رو رایمون و من مچ خواستمی پررو بچه. انداخت خنده به رو رایمون

 .شد

 همراهیم خونه در دم تا خواست ازم. نبود کنارش بیشتر موندن برای ایبهانه دیگه نهارمون خوردن از بعد

 ازش رستوران در جلوی همون و شدم مانع بیاره در سر ازش فعالً خواستمنمی که دلیلی به اما کنه؛

 گفتم خونه آدرس دادن جای به راننده به. شدیم ایجداگانه تاکسی سوار کدوم هر و کردم خداحافظی

 .خدا به کنه ترمنزدیک تا خواستمی زیارتگاهی دلم. صالح زادهامام ببرتم

 غرق رو وجودم تموم شیرین حس یه و افتاد تاب و تب به دلم زادهامام حیاط توی گذاشتم رو پام وقتی

 حاجتم که داشتم این به امید و گذاشتممی زیارتگاه این توی قدم که بود باری اولین این. کرد خودش

 من؟ داشتم رایمون بینایی برگشت از باالتر حاجتی چه و بشه برآورده

 داخل بود زده بیرون شالم از که رو موهام. انداختم سرم به و گرفتم چادرنمازی در جلوی همون از

 هک جایی تا. شدمی تقویت درونم شیرین حس اون داشتمبرمی زیارتگاه سمت به که قدم هر. فرستادم

 برای مکان، این صاحب از خواهش و شد تمنا وجودم تمام رفتم، ضریح سمت به و شدم صحن وارد وقتی

 داده اجازه که عشقی رسیدن سرانجام برای عاشقم، دل قراریبی برای رایمون، نابینای هایچشم شفای

 و دش شل ضریح، به بودم کرده گره که هاییدست کردم، بغض. کنه ترمحکم دلمون تو رو شریشه بودیم

 بود خدا به امیدم تمام. دادم بود وناتوانی عجز سر از که هاییاشک باریدن یاجازه و زدم زانو زمین روی

 بدو از که دعایی کردنِ زمزمه کردم شروع حال همون توی. ببینه بتونه رایمونم خواستممی خودش از و

 .خوندمی بلندگو پشت مداحی ورودم،
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 السُّوءَ وَیَکْشِفُ دَعَاهُ إِذَا الْمُضْطَرَّ یُجِیبُ أَمَّن -

 ره از ترعظیم قدرتی باال اون اینکه از شدمی قرص و شدمی ترآروم و آروم جمالت این مکرر تکرار با دلم

 کمی اینکه از بعد. ذارتتنمی جواببی بزنی رو شخونه در وقتی که هستش زمین کره روی موجودی

 عصای که پیرزنی هامکفش پوشیدن موقع. اومدم بیرون حرم از کردم، نیاز و راز خدا با و کردم گریه

 جلوم بود، شده پیچیده خرما نون هایلقمه توش که رو سینی و اومد سمتم به داشت دست به قدیمی

 :کرد خواهش بود زانوهاش و کمر درد سر از که ایناله با و گرفت

 .برم راه ندارم جون کنی؟می تعارف رو اینا دخترم -

 از لبخندی. گرفتم ازش رو سینی و کردم محکم سرم روی رو چادرم و شدم بلند. بگم نه نیومد دلم

 .نشست لبم به کرد که دعایی

 .بده دلتو حاجت خدا...مادر بشی بخیر عاقبت شااهللان -

 سینی وقتی و کردم تعارف لقمه زادهامام حیاط داخل نبود هم زیاد تعدادشون که کسانی تک تک به

 :گفتم و بردم پیرزن سمت به رو سینی موند، باقی توش لقمه دو فقط و شد خالی تقریباً

 .موند دوتا همین فقط شد، تموم مادرجان -

 :شد بلند بود نشسته زمین روی که جایی از سختی به پیرزن

 .کن پخش بیار کن درست سینی یه شدی روا حاجت وقتی کن نیت...عزیزم خودته سهم هم دوتا این -

 کنجکاو. کردم رو عشقمون رسیدن و رایمون هایچشم شدن خوب نیت دلم توی. برداشتم رو لقمه تا دو

 !کنهمی پخش لقمه که گرفته رو حاجتش پیرزن بپرسم بودم
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 گرفتی؟ حاجتتو شما...مادر -

 :نشست هاشچشم توی اشک برق و لبش روی نشست دردناکی لبخند

 .آوردنش پیش یهفته...بگرده پسرم تا راهم به چشم هاستسال...دخترم آره -

 :گفتم و زدم لبخند

 .روشن چشمتون -

 .آوردن موبچه پالک و استخون کردم، صالح زادهامام نذر -

 وزهن که وقتی. برداشت رو سینیش پیرزن بگم چیزی بخوام اینکه از قبل. شد خشک لبم روی لبخند

 :شد دور ازم خوندمی رو شعری انگار و زدمی حرف

 عباسم تپاره پاره تن قربون به مادر -

 عباسم قشنگت نگاه قربون به مادر

 دومادیت ندیدم که بمیرم مادر

 گاهتحجله خاک شد که بمیرم مادر

 .آوردم باال رو هامدست و ایستادم زادهامام به رو. گذاشت تنها صداش بغض با رو من و رفت

 خون به قسم رو تو...شهید مادرِ این آه و اشک به قسم رو تو...بدم قَسمت دیگه جور یه خواممی خدایا -

 بهشت شهدای گلزار تمام بشه خوب وقتی کنممی نذر منم...برگردون بهش رایمونو چشمای پاکشون
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 پخش جا همین خرما نون سینی یه دلشکسته مادر همین مثل...کنم پاشی گالب و بشورم رو زهرا

 .کنممی

*** 

 بیستم: آخر گام

 راوی...شخص سوم

 کشیده دراز تخت روی رایمون. رسید کردنمی فکر رایمون و سارا که چیزی از زودتر موعود روز دوشنبه

 که راحیل از لحظه هر و کشیدمی را سارا انتظار داشت، تن به عمل اتاق مخصوص هایلباس حالیکه در

 به اراس هایزدن نفسنفس صدای و شد باز اتاق در باالخره تا پرسیدمی را ساعت بود نشسته تختش کنار

 :گفت زدمی موج کلماتش تک تک در که دلتنگی با و زد لبخند. خورد گوشش

 کردی؟ دیر اینقدر چرا -

 اب و آمد رایمون تخت سمت به زدمی نفسنفس و بود اشسینه یقفسه روی دستش یک حالیکه در سارا

 :گفت شرمندگی

 .کردمی حذفم بود زیاد غیبتام ولی نرم؛ امروز خواستممی کشید، طول خیلی کالسم ببخشید -

 هتاز که دختری و برادرش کنجکاو، هاییچشم با که او سمت به باشد، شده راحیل متوجه تازه انگار بعد

 :گفت و کرد دراز جلو به را دستش. برگشت نگریست،می بود گذاشته اتاق به قدم

 .خوشبختم تونآشنایی از سارام من...سالم -
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 :گفت و فشرد اکراه با را دستش راحیل

 .همینطور منم...سالم -

 :کرد خودش متوجه را دو هر رایمون صدای

 بذاری؟ تنها رو ما میشه جان راحیل -

 لراحی رفتن با که سارا. رفت بیرون اتاق از و بوسید را برادرش صورت و زد لبخندی سوالی بدون راحیل

 دست به بود گذاشته شکمش روی که را دستش و رفت رایمون تخت سمت به داشت تریراحت احساس

 :گرفت

 .رایمون -

 .جانم -

 از کند وحشت یا باشد خوشحال باید دانستنمی سارا. بود استرس و نگرانی از تلفیقی دو هر یچهره

 نرایمو دل به نگرانی لحظه این در نباید. بود کرده که نذری و بود خدا به امیدش تمام عمل؟ این عاقبت

 :دادمی شدن خوب امید او به باید. دادمی راه

 .کنارتم همیشه من...نباش چیز هیچ نگران -

 و کاشت رویش نرم ایـوسه بـ بار اولین برای و آورد باال را بود دستش میان که سارا دست رایمون

 .کرد سرازیر سارا وجود تمام به عشق از گرمایی

 .عزیزم دونممی -
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 :کرد خود متوجه را دو هر شمس دکتر سرحال صدای

 .جوان مرد سالم -

 نگه کنارش طورهمان را اون و نکرد رها بکشد بیرون دستش از داشت سعی که را سارا دست رایمون

 :داشت

 .دکتر سالم -

 .کنارته انرژیت منبع و سرحالی حسابی که بینممی -

 .چسبید اشسینه به اشچانه که جوری انداخت، پایین داشت امکان که جایی تا را سرش زدهخجالت سارا

 کردن منتقل برای پرستار چند آمدن با باالخره. شمس دکتر مستقیم یاشاره از شد شرمگین چقدر

 بفهمد توانستمی. گرفت فاصله کمی و کشید بیرون رایمون دست از را دستش عمل، اتاق به رایمون

 که آقاجون شد،نمی اما دارد؛ نیاز نزدیک یفاصله در هم آن حضورش یلحظه لحظه به االن چقدر رایمون

. رایمون پدر و مادر ماندمی بود، شده آشنا او با االن همین که هم راحیل نبود، مشکلی و شناختمی را او

 نزدیکی دیدن با آنها نداشت دوست. شدندمی کنجکاو شانرابطه مورد در و دیدندمی را او باالخره

 همراه و گرفت قرار دارچرخ تخت روی رایمون وقتی. کنند موردش در دیگری فکر رایمون به زیادش

 رایمون یخانواده گرفتن قرار با اما افتاد؛ راه تخت دنبال و نیاورد طاقت رفت، بیرون اتاق از پرستارها

 ملع اتاق در جلوی تا. کند دنبالشان دورادور شد مجبور دید،می بود بار اولین برای رو آنها که تخت کنار

 نای در و االن خواستمی که کسی تنها اما بدهند؛ قلب قوت او به داشتند سعی و بودند رایمون کنار همه

 سمت که راحیل به رو و بگیرد را خودش جلوی نتوانست هم آخر در. بود سارا باشد کنارش آخر لحظات
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 تربیش داشت اینکه از غافل کند، دور استرس از را برادرش تا زدمی حرف تند تند و ایستاده تختش چپ

 :گفت و کرد کردن، کمک تا کردمی حرفی پُر

 .اینجا بیاد بگو سارا به جان، راحیل -

 با بارهیک به لحظه آن در بودند همدیگر با زدن حرف مشغول که( رایمون مادر و پدر)اعظم و رضا صدای

 رایمون کنار خودش همراه را سارا و برود راحیل کهزمانی تا. شد اون متوجه و شد قطع رایمون حرف

 ار اسمش که دختری و رایمون بین ایرابطه دنبال خودش فکر در کدوم هر و بود آنها به نگاهشان بیاورد،

 او تخت سمت به زیر به سری با رایمون پدر و مادر حضور از زدهخجالت سارا. گشتندمی بود گفته سارا

 :ایستاد و رفت

 سارا؟ اومدی -

 زیر داشت کم کم. بود نشسته سرد عرق تنش تموم. بیاورد باال کمی را سرش شد باعث رایمون صدای

 :گفت بشنود بتواند او فقط که جوری آرام خیلی. شدمی آب رایمون یخانواده هاینگاه

 .بله -

 و دارد حسی چه سارا االن دانستمی گرفت، را سارا دست و کرد دراز را دستش عادی خیلی رایمون

 و باشد گرم دلش.است عمل اتاق در که ساعتی چند این برای خواستمی اما کنند؛می نگاه اشخانواده

 :نباشد نگران

 .نکنی ضعف بخور چیزی یه برو عمل اتاق از برگردم تا نباش، من نگران -

 :شد داربغض سارا صدای
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 .نمیره پایین گلوم از چیزی -

 این خوایمی دونستممی اگه...کنممی جراحی دارم تو امید به من خودت، با نکن اینجوری عزیزم؟ چرا -

 .کردمنمی اینکارو کنی اذیت خودتو همه

 .کرد خود متوجه را همه آمدمی تند هایقدم با سالن ته از که شمس دکتر صدای

 .میشه دیر داره که بریم بکن دل رایمون -

 : کرد زمزمه سارا

 .مونممی منتظرمت همینجا -

 و کردن سفارش با و کشیدند سارا به کردن نگاه از دست اعظم و رضا باالخره. گرفت فاصله تخت از و

 رفتن جلو بود ایستاده بقیه از دورتر که آقاجون. شدند رفتنش داخل گرنظاره در پشت رایمون، بوسیدن

 .کرد بدرقه نگاهش با را اشنوه نمناک هاییچشم و لب زیر دعایی خواندن با و

 وقت گذراندن برای جایی تا رفتند سمتی به کدام هر «ممنوع ورود» آرم دیدن و در شدن بسته با

 اب کرد،می سنگینی حد از بیش دوشش روی و بود شده کوه یاندازه اشکوله انگار که سارا. بنشینند

 متس به را خود کشان کشان دلهره، و نگرانی از شدنمی بند اشسینه درون که قلبی و افتاده پایین سری

 صدای. نشست و رساند کشیدن، انتظار به برسد چه بود بیزار هم اسمش از حتی که انتظار هایصندلی

 گاهبی و گاه هایکردن نگاه از ولی واضح، خیلی نه اما شنید؛می رو راحیل و رایمون مادر کردن پچ پچ

 آن به کنارش کسی حضور احساس با. نبود سخت زیاد اوست حضور کنجکاو اینکه زدن حدس اعظم

 : کرد آرامش کمی آقاجون مهربان لبخند و گرم نگاه برگشت، سمت
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 دخترم؟ خوبه حالت -

 رایمون تا است استرس از پُر قلبش و است نگران چقدر بگوید دادمی اجازه شرم مگر گفت؟می باید چه

 :داد جواب و زد بندینیم لبخند! برگردد؟

 .ممنون خوبم، -

 زدی؟ حرف تارخ با -

 .موندمی بیشتر خورده یه کاش ای...رسیده که گفت گرفت تماس باهام دیشب بله، -

 :گفت و خندید مردانه آقاجون

 .گرده برمی آینده ماه تا -

 :پرسید و کرد نگاه را آقاجون پرسشگر

 !نگفت چیزی من به جداً؟ -

 کنی؟نمی معرفی آقاجون -

 استرس از لرزیدمی مردمکش که چشمانی با و خورد اییکه سارا. کرد غافلگیر را هردو اعظم صدای

 دخترش جواب در و کرد سارا به ایاشاره خونسرد خیلی آقاجون. کردمی نگاه را او رایمون، مادر برخورد

 :گفت

 .منه قدیمی دوستان از یکی یبرادرزاده سارا، -

 :پرسید و شد کنجکاوتر اعظم
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 دوستتون؟ کدوم -

 :داد را جوابش حالت همان در آقاجون

 .وندجالل تارخ -

 خیره سارا به و گذاشت دهانش روی حیرت با را دستش بود، شده متعجب تارخ نام شنیدن با که اعظم

 :شد

 !داره برادرزاده تارخ آقا دونستمنمی واقعاً؟ -

 :گفت و بود آنها یمکالمه به گوشش زدهخجالت که سارا به کرد رو هم بعد

 .رایمون مادر اعظمم، من عزیزم -

 :برد جلو دادن دست برای را دستش و شد بلند جایش از احترام برای سارا

 .خوشبختم -

 احساس با اما فشرد؛ گرمی به را دستش کرده، باز جا دلش در سارا بود معلوم اشچهره از که اعظم

 :گرفت نگرانی را صورتش او دستان سرمای

 .دختر سرده دستات چقدر -

 :چرخید راحیل سمت به باشد سارا سمت از جوابی منتظر اینکه بدون هم بعد

 .بیار بگیر شیر و کیک بوفه از برو مامان راحیل -
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 و گرفت را سارا یشانه اعظم. شد بوفه راهی و گفت چشمی سارا به نگاهینیم با و آمد سمتشان به راحیل

 :کرد نشستن به دعوت هم را او نشستمی او خالی صندلی کنارِ حالیکه در

 .پریده روتم و رنگ افتاده، فشارت کنم فکر -

 :بگوید تا یافت فرصتی تازه سارا

 .استرسه خاطربه...خوبم من -

 دهانش از که بود حرفی چه این آخر که کرد مواخذه را خودش سریع. گزید را لبش یگوشه سرعت به و

 در بودنش و حضورش که هرچند. بود کرده اشاره رایمون مورد در اشنگرانی به مستقیم شد؟ خارج

 لحن با و زد لبخند اعظم. بود نکرده دشوار کسی برای را شانرابطه زدن حدس رایمون کنار آخر لحظات

 :گفت مهربونی و نرم

 .بیرون میاد در اون از سالمت و صحیح پسرم شااهللان...دخترم نترس -

 جلوی هم آن اینجا نباید. فشرد هم روی محکم و لرزید هایشلب. نبود موفق اما بزند؛ لبخند کرد سعی

 خودش برای که بود نشده سارا ناگهانی بغض یمتوجه هنوز اعظم انگار. ریختمی اشک علناً رایمون مادر

 :زدمی حرف

 همین بود من جای هم ایدیگه هرکس اگه رایمون؟ داره بیخیالی مادرِ عجب میگی خودت پیش االن -

 اما کشیدمغ رایمونو شدن خوب و اومدن انتظار عمل اتاق یبسته درای این پشت هاسال...شدمی طور

 و چیه رایمون رفتار تغییر این دلیل فهمیدم و دیدم اینجا رو تو که امروز چرا دونمنمی. نداشت ایفایده

 ...پسرم شدن خوب به شدم امیدوار. گرفت آروم دلم کنه، جراحی شده راضی چرا
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 :داد آرامی فشار و گذاشت سارا دست روی را دستش هم بعد

 که بگم اینطوری یعنی...بشه زندگیش وارد دختری هیچ بود نداده اجازه امروز به تا من رایمون -

 ندادم رو اجازه این خودم به وقت هیچ منم. کنه زندگی باهاش بخواد کسی که نبود جوری شرایطشم

 دختری بینممی که حاال ولی. نمیده ازدواج به تن وقت هیچ دونستممی چون کنم؛ انتخاب دختری براش

 .بیارم در بال خوشی از خواممی بشه خوب خوادمی خاطرشبه رایمون و داره دوستش که هست

 قبل از بیشتر لحظه هر را سارا که هایی صحبت نداد، اعظم به را بیشتر صحبت یاجازه راحیل آمدن

 سریع آنها گرفتن با اعظم گرفت، مادرش سمت به بود خریده که هاییخوراکی راحیل. کردمی شرمگین

 .گرفت سارا سمت به و کرد فرو شیرکاکائو پاک در را نی

 .بمونیم منتظر باید حاالها حاال بگیری، جون مادر بخور -

. نداد را کردن تعارف و مقاومت یاجازه بود، صبحانه نخوردن خاطربه که اشگرسنگی و جسمی ضعف

. ببیند گرددبرمی عمل اتاق از که را رایمون نتواند و کند غش وسط این حالیبی از خواستنمی دلش

 شست،ن گلویش به که شیر شیرینی. گذاشت دهانش به را نی لب، زیر تشکری با و گرفت را شیرکاکائو

 .گرفت جان کمی اشرفته تحلیل قوای

 .باشه داشته نازی این به ایبرادرزاده تارخ آقا کردمنمی فکر -

 و خجالت دوباره. بود آمده خوشش سارا از شدت به اعظم یعنی این بپرد؛ گلویش در شیر بود مانده کم

 :گفت آروم خیلی و کرد جدا دهانش از را نی. افتاد جانش به شرم

 .دارید لطف شما -
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 دانشجویی؟ -

 :دادمی پاسخ باید ناگزیر و بود شده شروع دیگر مادرشوهری هایسوال

 .اولم ترم...بله -

 ای؟رشته چه -

 .آزمایشگاهی علوم -

 . اهللبارک به به -

 خانواده همراه برادرشوهرش حضورِ که بعدی هایسوال پرسش برای بود کرده آماده را خودش اعظم

 انبیمارست یمحوطه به تا یافت قوایی سارا اعظم، رفتن با. شود بلند و بکند سارا از عذرخواهی شد باعث

 مشغول که راحیل کنار از وقتی و انداخت زباله سطل داخل را شیر از خالی پاکت. بخورد هوا کمی و برود

 :گفت بشنود او تنها که جوری آروم و ایستاد شد،کنارشمی رد بود اقوامشان با بش و خوش

 .شیر بابت ممنونم -

 وطهمح به دارد نظر زیر را او کنجکاو چشم جفت دو آنکه از غافل. ببیند را راحیل لبخند تا نماند و رفت و

 دخور سرش به که آزاد هوای. نشست بودند کاشته که بلندی و کوتاه درختان بین نیمکتی روی. رفت

 امروز بلکه تا بود گفته مهتا به کاش ای. کردمی نفس تنگی احساس بسته در آن پشت. شد بهتر حالش

 به چکامه زیاد خریدهای خاطربه امروز مهتا. نبود امکانش ولی نکند؛ تنهایی احساس تا باشد کنارش

 نداشت دوست و شدمی مطلع هم چکامه چیست، قضیه بفهماند او به خواستمی اگر و بود رفته او کمک

 .بداند چیزی چکامه فعالً
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 .بشینم اینجا تونممی -

 .برد باال را ابرویش از تایی داشت، مرتبی و کشیده اتو تیپ که جوانی مرد دیدن با کرد بلند که را سرش

 .اونجاست خالی نیمکت -

 یگوشه بیاورد، خودش روی به اینکه بدون مردجوان. بود محوطه طرف آن خالی هاینیمکت به اشاشاره

 .نشست نیمکت دیگر

 هستید؟ عموم زن آشناهای از ندیدمتون، حاال تا -

 .کرد نگاهش رفته هم در هاییاخم با و برگشت سمتش به بود نیاورده سردر چیزی او هایحرف از که سارا

 .شناسمنمی عموتونم زن...آقا ندیدم رو شما حاال تا منم -

 .هستید راحیل دوستای از پس -

 اصالً بود؟ رایمون پسرعموی مرد این یعنی بود؛ رایمون مادر عمو، زن از منظورش افتاد، اشدوزاری تازه

 :گفت او باشد دادن برای جوابی دنبال بخواد اینکه از قبل. نداشت او به شباهتی

 . میالدم من -

 روی از و انداخت او دست بعد و هاچشم به نگاهی سارا. آورد پیش سارا با دادن دست برای را دستش

 .شد بلند نیمکت

 کجا؟ -
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 میان به. بود نیامده خوشش میالد برخورد و نگاه طرز از وجههیچ به. رفت داخل به و نکرد توجهی

 از تریراحت خیال با آقاجون کنارِ خالی صندلی روی کردن توجه جلب بدون و برگشت رایمون یخانواده

 مشغول و برداشت را اشگوشی.نشست است، کردن صحبت مشغول و کرده پیدا را اشجاری اعظم اینکه

 حالتش در ایذره اینکه بدون. شنید را میالد هایکفش جیرجیر صدای که بود تلگرامش در زدن چرخ

 آقاجون حضور و نداشت وجود کنارش خالی صندلی خوشبختانه. داد نشان مشغول را خودش دهد تغییر

 .دادنمی میالد به را شدن صمیمی یاجازه کنارش

 زدندمی قدم...بودند نگران همه. گذشتمی کشنده و کند چقدر بسته درهای آن پشت هم آن زمان گذر

 همان روی که بود سارا تنها میان این در. گشتندبرمی و رفتندمی محوطه به هوا کردن تازه برای گاهی و

 .رایمون شدن خوب برای کردمی دعا لب زیر و بود مانده شده خشک صندلی،

 شده مضطرب دیگر اعظم. دادمی نشان را عصر 1 عدد ساعت تاک تیک و بود گذشته ساعت 8 به نزدیک

 خشک سارا نگاه. بود کشیده طول بیشتر رایمون قبلی هایعمل از عمل این شاید. ریختمی اشک و بود

 بر ماسکی و سبز هاییلباس با شمس دکتر یخسته یچهره و شد باز در که بود مانده عمل اتاق در بر

 میان داشت سعی که سارا. بردند یورش سمتش به و شدند بلند جایشان از بارهیک همه. شد ظاهر دهان

 با رضا. بیاورد سردر دکتر هایحرف از تا بود شده گوش جانش تمام کند، باز راه خودش برای جمعیت آن

 :پرسید که بود نفری اولین نگرانی

 محمود؟ شد چی -

 :داد جواب رضا منتظر هایچشم به رو و برداشت را دهانش روی ماسک شمس دکتر

 .رفت پیش خوب خیلی عملش -
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 ببینه؟ تونهمی دیگه پسرم یعنی: اعظم

 نظر تونممی موقع اون کنم، باز بانداژهاشو تا صبرکنیم هفته سه باید نیست، مشخص چیزی االن: دکتر

 .بدم رو قطعی

 کجاست؟ االن: رضا

 .کنید استراحت برید نباشید نگران بخش، برنشمی بیاد که بهوش...ریکاوری: دکتر

 بمونم؟ پیشش تونممی من: اعظم

 .نداره مانعی همراه بودن تونید،می: دکتر

 تا اراس خیال. گذشت جمعیت میان از و گفت ایاجازه با بپرسند سوالی بخواهند بقیه اینکه از قبل سپس

 .روزها این کشیدن انتظار ماندمی حاال. بود شده راحت حدی

 زدن با داشت جراحی از که دردی خاطربه و کردند منتقل بخش به را او رایمون، امدن بهوش از بعد

 و بود شده شب دیگر. نشد فراهم اون با سارا مالقات برای فرصتی و رفت فرو عمیقی خواب به مسکن

. ردکمی نگرانی ابراز مادرش و خوردمی زنگ دقیقه به دقیقه هم موبایلش گوشی. نبود ماندن برای زمانی

 ترک را بیمارستان بودند ایستاده رایمون اتاق از بیرون که راحیل و آقاجون از خداحافظی با شد مجبور

 و کردیم ناله آنقدر هم آن ببیند، را او کردندمی منتقل بخش به را رایمون زمانیکه بود توانسته تنها.کند

 .شد پاره پاره دلش که داشت درد

 بلند شاسی ماشین ممتد هایبوق صدای که بود ایستاده تاکسی منتظر بیمارستان رویروبه خیابان کنار

 و ببیند را راننده نتوانست ماشین هایشیشه بودن دودی خاطربه. کرد خودش متوجه را او رنگی مشکی
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 ایصد و آمد پایین شاگرد سمت شیشه که ندهد نشان توجهی کرد سعی است مزاحم حتماً اینکه خیال با

 :شنید را میالد آشنای

 .برسونمتون بفرمایید دیروقته، -

 :گفت بکند نگاهش بخواد اینکه بدون

 .میرم خودم ممنونم، -

 که بود شخصی بود چه هر شد؟می رد آنجا از تاکسی مگر شانسش از. رفت خیابان از دیگری سمت به و

 که دبیای دنبالش به تا بزند زنگ رامبد به حداقل تا برداشت را موبایل گوشی. شود سوار بود محال هم آن

 :شنید را میالد ماشین بوق صدای دوباره

 .برسونمت بیا نمیاد گیرت تاکسی -

 .انداخت سیاه چشم جفت دو آن و ماشین داخل به را نگاهش خشمگین

 .نیست احتیاجی -

 .ماند تماس برقراری منتظر گوشش به موبایل گوشی چسباندن و رامبد اسم روی زدن با و

 ترسی؟می ازم نکنه نیست؟ احتیاجی چرا -

 را جوابش رامبد کردمی خدا خدا دلش در و دادمی گوش شنیدمی گوشی از که هاییبوق به و نداد جوابی

 را تماس سریع. رسید راه از رنگی زرد تاکسی باشد، شنیده را دلش صدای خدا انگار لحظه آن که بدهد

 لکهب تا زد بوق هم باز میالد. کرد بلند دست تاکسی برای میالد، ماشین از گرفتن فاصله با و کرد قطع
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 رد گفتن با و نشست تاکسی عقب صندلی روی و رفت توجهی بدون او اما کند؛ منصرف را سارا بتواند

 پشتی به را سرش است، شده خالص میالد شر از اینکه از راحت خیالی با و داد را منزل آدرس بست

 .داد تکیه صندلی

*** 

 رایمون

 دردهایی با درد این. داشتم هامچشم و سرم توی عجیبی درد کردم، پیدا رو خودم و شدم بیدار زمانیکه

 روی هک بود ایقرنیه پیوند خاطربه شاید. بود بیشتر شدتش و کردمی فرق داشتم جراحی از بعد قبالً که

 راحتی به حتی یا کنم بلند بالش روی از رو سرم تونستمنمی درد شدت از. بود شده انجام هامچشم

 رو پدرم و مادر صدای. بود شده باندپیچی سرم دور و هامچشم روی. کنم طرفشاون و طرفاین

 اینقدر اما شنیدم؛می رو سارا اسم هاشونحرف میون زدن،می حرف من مورد در داشتن که شنیدممی

 و دمآور باال بود وصل بهش سرم که رو دستم. بشم متمرکز هاشونحرف روی تونستمنمی که بود بد حالم

 ودمب شده کالفه. کنم باز رو تمامش خواستمی دلم که داشتم درد اینقدر. چشمم باندپیچی روی کشیدم

 .شدن ممتوجه که

 عزیزم؟ شدی بیدار مادر، رایمون -

 .بگم چیزی نتونستم مادرم جواب در و فشردم همبه رو هاملب

 .بزن صدا پرستارو برو داره، درد اعظم -

 .شد کشیده پدرم توسط دستم و شنیدم رو مادرم تند هایقدم صدای
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 .بزنی دست چشمات بانداژ به نباید -

 :کردم ناله مشده کلید هایدندون میون

 .کنم تحمل دردشو تونمنمی -

 :شمس دکتر صدای با شد همراه در شدن بسته و باز صدای

 داری؟ درد رایمون؟ شده چی -

 از سریعا. کنممی تحمل دارم رو فرسایی طاقت درد فهمید خودش انگار که بکنم یناله تونستم تنها

 بهم ترنزدیک و اومد هم بعد. کنه سرمم وارد رو مسکنی تا خواست بود اومده همراهش که پرستاری

 :ایستاد

 شدت از ممکنه نزن، بانداژت به دست وجه هیچ به...بیاری طاقت باید هستش، طبیعی دردا این پسرم -

 .چشمت به بزنی آسیب درد

 اینجا تا که من. کردممی تحمل داشتم، که هدفی به رسیدن برای باید. فشردم هم روی هم باز رو هاملب

 قطع اما شد؛ کمتر دردم گذشت که ربع یک. آوردممی طاقت و کردممی صبوری باید بودم آمده پیش

 در. یارمب طاقت کنم سعی باید و کنن تزریق مسکن بهم زیاد تونننمی کرد تاکید بهم شمس دکتر. نشد

 ولی ساعتیه؛ چه االن دونمنمی. کنارمه سارا حضور کنه آرومم تونهمی دونممی که چیزی تنها بین این

 :شنیدم رو مادرم صدای. دارم احتیاج کنارم بودنش به خیلی. بود کنارم کاش

 نیست؟ تگرسنه پسرم -

 .تشنمه فقط نه -
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 .میارم آب برات االن -

 رو ذهنم که سوالی کرد، تازه رو مشده خشک گلوی آب خنکی و رسوند هاملب به رو آب لیوان وقتی

 :پرسیدم بود کرده مشغول

 .مامان -

 جانم؟ -

 :گفتم بعدش کنم، سنگین سبک بزنم خواستممی که رو حرفی تا کردم مکث کمی

 یادتونه؟ رو عمل اتاق برم اینکه از قبل بود همراهم که دختری -

 .کرد هم متعجب نشست، مامانم صدای توی ذوقی و خوشحالی

 .اومد خوشم ازش خیلی خانمیه، و شیرین دختر چقدر...یادمه که معلومه سارا؟ -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .خوبه -

 .خواستگاریش میریم شدی که خوب شاءاهللان. اومد خوشش رضام پسندیدمش، که من -

 واسه بزنم حرف باهاش سارا مورد در بخوام اینکه از قبل. کرد راحت رو من کار مادرم گرفت، مخنده

 برای کنهمی ضعف و غش داره مادرم که اینجور. کرد کم رو من زحمت شکر رو خدا. دوخت و برید خودش

 اوضاع امیدوارم میشه، حل داره چیز همه. گرفته قرار مادرشوهر پسند مورد حسابی مشخصه سارا

 ودنمب نابینا خاطربه ندارم دوست خواستگاریش، برم نابینایی وضع با خوادنمی دلم. باشه خوب هامچشم
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 به قدم شخانواده رضایت با دارم دوست اما کشه؛نمی دست من از سارا دونممی. کنن مخالفت شخانواده

 .دارم مالقاتی فهموند بهم در شدن بسته و باز صدای. بذارم زندگیش

 .سالم -

 لبخند. داشتم تیزی هایگوش که منی برای نه اما شد؛ گم مادرم هایرفتن صدقه قربان توی سارا صدای

 چه که بودم سپرده گوش سارا و مادرم هایکردن احوال و حال به و بود شده گوش وجودم تمام لب به

. شد نزدیک تختم به مادرم، با زدن حرف از شد فارغ کهزمانی. دادمی رو مادرم هایسوال جواب مودبانه

 .کردمی مست رو من و بود شده قاطی خودش عطر با هم باز رز بوی

 بهتره؟ حالتون -

 ایدیگه زمان هر از بیشتر االن رو غریبگی این نداشتم دوست کنه،می معذبش مادرم حضورِ فهمیدم

 : دادممی رو سارا جواب حالیکه در.ایدیگه چیز نه و خواستممی رو صمیمتش و نزدیکی

 .خوبم ممنونم -

 :گفتم مادرم به رو

 .پیشمه فعالً سارا کن، استراحت کمی برو شما جان مامان -

 :گفتمی گوشم زیر مگونه بوسیدن هوای به حالیکه در و شد نزدیکم مادرم

 .نکنی اذیت عروسمو -
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 دونب کردم، دراز کوچیکش و لطیف دستان گرفتن برای رو دستم. گذاشت تنهامون و رفت بیرون اتاق از

 .گذاشت دستم توی رو دستش معطلی ایذره

 . نذاشتم هم روی چشم صبح خود تا دیشب -

 عزیزدلم؟ چرا -

 و رمش این ببینم بتونم تا بشم خوب که کنه خدا و چیه دلیلش دونستممی خوب من و کرد سکوت کمی

 :گفت و اومد حرف به باالخره. دادم دست از رو لحظاتی چه که من حال به وای...رو هاشدن سرخ

 .بود تو پیش فکرم تموم -

 .میشه همون بخواد خدا هرچی نباش، نگران -

 داری؟ درد -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .کم یه -

 .گرفتی آروم تا زدن مسکن و آمپول بهت کلی بودی، قرار بی خیلی دیدمت که دیشب -

 :گفتم و کردم حس رو نشست دستم روی هاشچشم از که اشکی قطره خیسی

 .نیست چیزی اینکه کنم،می رو و زیر رو دنیا تو به رسیدن برای...اینا گذرهمی -

 .دونممی -
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 به رو دستش. بودم شده ناراحتیش باعث که اومدمی بدم خودم از و شنیدممی رو آرومش یگریه صدای

 :بوسیدم و بردم لبم سمت

 .نکن گریه خدا رو تو -

 :گفت و کشید باال رو بینیش

 .کنمنمی گریه که من -

 .خیسش هایگونه روی کشیدم و بردم صورتش سمت به و کردم رها رو دستش

 .نگو دروغ بهم من، خوشگلِ خانم -

 .انداخت خنده به رو من بود خجالت از پُر توش که گرشمواخذه صدای

 .نگو اینجوری رایمون...اِ -

 نگم؟ چرا -

 .کشممی خجالت خب...خب -

 وردآ لبم به رو لبخند دوید، دستم پوست زیر به شگونه روی از که گرمایی. بود شگونه روی هنوز دستم

 :گفتم و

 .عزیزم کنیمی عادت -

 خوشگلم؟ من فهمیدی کجا از ندیدی حاال تا منو که شما آقا بعدم -
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 :کشیدم لبش روی و آوردم ترپایین رو دستم شد، ترپُررنگ لبخندم

 مجسم ذهنم توی قشنگتو صورت تا کافیه برام همین. کردم لمست کردم، حست اما ندیدمت؛ حاال تا -

 .کنم

 :گفت و خورد تکون دستم زیر هاشلب

 بشناسی؟ منو تونیمی شد باز چشمات وقتی یعنی -

 :دادم جواب مطمئن خیلی

 داری؟ شک مگه بشناسمت، تونممی که معلومه...  ببینم بتونم اگه -

 بندی؟می شرط -

 :گفتم و گرفتم رو دستش دوباره و برداشتم صورتش از رو دستم

 .باشه -

 :شد زده هیجان صداش

 .دیب یاد دهنی ساز بهم باید...اوم...باید نتونی اگه ولی کنممی بگی هرکاری بشناسی منو بتونی اگه -

 .قبوله -

 .گیرممی یاد دیر خیلی من بگم االن از -

 .ندارم مشکلی من -
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 .نره یادت شرطمون پس باشه -

 .نمیره یادم -

 ...دارم کالس دیگه ساعت یک برم، باید من دیگه...خب -

 برای خواممی. روزا این میشه تموم ولی بود؛ سخت برام سارا از شدن دور. بوسیدم رو دستش دوباره

 .کنم تالش باشم داشته خودم کنار رو سارا همیشه برای که خوبی روزای

 از ولی باشم؛ پیشت روزو تموم دارم دوست خیلی چند هر...زنممی سر بهت میام ندارم، کالس فردا... -

 .کشممی خجالت مامانت

 .کنه استراحت خونه فرستممی مامانمو بیا تو -

 نیست؟ زشت! واقعاً؟ -

 مکن فکر. خواستگاری برای کشیدمی نقشه داشت بیای اینکه از قبل! باشه زشت چرا عزیزدلم، نه -

 .باشیم تونخونه در شیرینی و گل با شم مرخص که روزی فردای

 اومده؟ خوششون من از...یعنی -

 .نپسندید و دید رو تو مثل گلی خانم میشه مگه اومده، خوشش که معلومه -

 .نیومد خوشت من از اصالً شاید...گل خانم بگو بعد ببینی منو اول بذار -

 هستی؟ چی نگران پسندیدم، ندیده رو تو من -

 ...آخه -
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 .بدی دست از کالستو خوامنمی برو دیگه آخه، بی آخه -

 .باش خودت مراقب باشه، -

 .منتظرتم فردا...هم تو -

 که خیاالت از دنیایی با موندم من و رفت بیرون اتاق از دیدار امید به گفتن با و فشرد آروم رو دستم

 .نکن سارا یشرمنده رو من خودته، به امیدم تموم خدایا

*** 

 سارا

 هوای به نداشتم هم کالس اگه حتی. دانشگاه طرفاون از و بیمارستان به رفتن شد کارم هفته سه این

 ردک نمی وقت هم اون یعنی نگفتم؛ چیزی مهتا به امروز به تا زدممی بیرون خونه از بیمارستان به رفتن

 کمکش نتونستم که بودم هم چکامه یشرمنده تازه. بده من به رو حواسش چکامه به کردن کمک خاطربه

 همه از بیشتر االن اون. بذارم تنهاش شرایطی همچین تو تونستمنمی و بود ترمهم برام رایمون خب. کنم

 راحیل با شده، بیشتر بهم نسبت هم مادرش هایمحبت مدت این تو. داره احتیاج کنارش من حضور به

 تماس باهام گوشیش با هستم خونه و بزنه حرف باهام خوادمی رایمون هروقت و شدم دوست حسابی

 و ستپدرانه بهم نگاهش محترمیه، و خوب خیلی مرد هم رایمون پدر. بهش میده رو گوشی و گیرهمی

 رو من بکنم رو تصورش حتی که چیزی از ترراحت خیلی شخانواده انگار خوبه؛ باهام هم برخوردش

 مدیون بهم کنه جراحی رایمون بودم شده باعث اینکه خاطربه رو خودشون شاید. بودن پذیرفته

 قرار و کرد رو کار این عشقمون برای رایمون نظرمبه چون نباشه؛ اینطور امیدوارم البته دونستن،می

 هم رو رایمون پسرعموی بیمارستان، به آمدم و رفت مدت این تو بگم باید. باشن مدیون بهم اونا نیست
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 یادب بیمارستان رایمون خاطربه بخواد اینکه از بیشتر گفتمی بهم حسم ولی چرا؛ دونمنمی که دیدم زیاد

. بگم چیزی تونستمنمی کسی به هم طرفی از و اومدنمی خوشم هیچ هاشنگاه از.اومدمی من خاطربه

 ازش زیادی چیز نگیرم، تحویل رو پسرعموش زیاد کردمی گوشزد بهم و بود شده متوجه راحیل هرچند

 هک صمیمیتی و رایمون کنار هم اون من دیدن با داشتم توقع. دختربازیه آدم کرد اشاره فقط نگفت، برام

 نایینابی مرد عاشق بخوام من اینکه بود باور غیرقابل براش انگار اما بشه؛ مونعالقه متوجه بود بینمون

 سر از کوتاه و سرباال هایجواب دادن با من و کردمی استفاده من با زدن حرف برای موقعیتی هر از. باشم

 .کردممی بازش خودم

 نباشه؛ رایمون یخانواده از بیشتر من انتظار شاید. کشیدیممی همه رو انتظارش که موعودیه روز امروز

 خواسته مهتا از امروز دیگه روزهای برعکس. بودیم شده جمع دکتر اتاق داخل همه. نیست هم کمتر اما

 ترساس از هامدست. کنم کنترل رو خودم تونستمنمی که بود آشوب قدراین دلم توی. باشه کنارم تا بودم

 اما ندم؛ انتقال رایمون به رو استرسم و باشم آروم تا دادمی دلداریم شهمه گوشم زیر مهتا بود، بسته یخ

 و بودیم نگران همه. شدممی بدتر نداره من از کمی دست هم رایمون مادر که دیدممی وقتی! شدمی مگه

 بانداژ داشت خونسردیه، و آروم آدم کال فهمیدم شناختش با که خاصی آرامش با که شمس دکتر به

 شدنمی رایمون ظاهر از. کنه آروم رو رایمون زدن حرف با داشت سعی و کردمی باز رو رایمون هایچشم

 رکنا هاشچشم روی از بانداژ وقتی! باشه نداشته نگرانی و استرس شدمی مگه اما نه؛ یا نگرانه فهمید

 محکم و بود دستم توی مهتا هایدست. کشید هاشچشم روی آروم رو ایشده استریل دستمال رفت،

 از رو شقوه چراغ شد، تموم دکتر کار وقتی. دادممی فشار باشم داشته خودم روی کنترلی اینکه بدون

 :گفت رایمون به رو حال همون توی و درآورد جیبش

 .کن باز آروم چشماتو حاال -
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 به رایمون تا. کوبیدمی گوم گوم و بود دهنم توی قلبم. کرد باز هم از رو هاشپلک آروم خیلی رایمون

 .شد خراب سرم روی دنیا اومد حرف

 .بینمنمی چیزی -

*** 

 رایمون

 ویت قلبم. دیدمنمی سیاهی جز چیز هیچ کردم، بازشون و «کن باز چشماتو» گفت بهم شمس دکتر وقتی

 ودب آورده هجوم گلوم به که بغضی شدت از که صدایی با شد؟ نابود امیدم تموم یعنی ریخت؛ فرو مسینه

 :گفتم بود، شده دورگه

 .بینمنمی چیزی -

 .بود نشده ناامید هنوز شمس دکتر انگار اما شنیدم؛ رو مادرم گفتن وای صدای

 .کن باز دوباره و ببند چشماتو دیگه یکبار -

. زدم صدا رو خدا عاجزانه دلم توی کنم باز رو هامچشم اینکه از قبل اما دادم؛ انجام گفت که کاری

 لقف زبونم. شدمی طرفاون و طرفاین هامچشم جلوی رنگیکم نور...شد حبس مسینه توی نفس بارهیک

 هامچشم تاریکی و شد ترواضح تصویرش کم کم تا کردمی دنبال رو نور اختیاربی هامچشم مردمک و شد

 .ببینم تونستم رو شمسه دکتر بود معلوم که سفیدپوش مرد از ناواضحی تصویر و رفت کنار

 بینی؟می چیزی رایمون -
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 :کردم زمزمه و دادم قورت سختی به رو دهنم آب

 .بینممی -

 از. باشه من روی تمرکزش داشت سعی شمس دکتر. گفتمی چیزی هرکسی و شد ایهمهمه اتاق توی

 سارا دنبال قراربی داشت دلم مبهم تصاویر اون میون. کنه بیرون اتاق از رو همه خواست پرستار

 زتمرک با شمس دکتر رفتن بیرون همه وقتی. ببینم رو اون بتونم همه از اول خواستمی دلم. گشتمی

 برام تصاویر. دادممی انجام من و گفتمی چیزی دفعه هر و شد هامچشم یمعاینه مشغول بیشتری

 تار و ناواضح رو دور اجسام. بود واضح برام بود نزدیکیم توی که چیزهایی فقط اما بود؛ شده ترواضح

 .میدم

 :گفت بخش رضایت لبخندی با شمس دکتر شد، تموم معاینات اینکه از بعد

 چشمات، به زیاد نیومدن فشار و دیدت شدن بهتر برای. میشه بهتر مرور به اما تاره؛ کمی دیدت فعالً -

 .کم ضربات برابر در هم هااشعه و نور برابر در باشه چشمت محافظ هم که برات میدم عینک سفارش

 :گفت و کرد همراهش پرستار به ایاشاره هم بعد

 .نیار فشار چشمات به زیاد...کنی استراحت تونیمی دیگه، خب -

 :گفتم و زدم روش به خوشحالی از لبخندی

 .دکتر ممنونم -

 هب بودم برگشته انگار. رفت بیرون اتاق از «دادم انجام مووظیفه» گفتن با و فشرد گرمی به رو مشونه

 خودم خواستمی دلم و بود شده حک قبل مثل ذهنم توی همه تصاویر. شدم نابینا که پیش سال سیزده
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 اتاق وارد بودن من هایچشم شدن باز منتظر صبح از که کسانی یهمه وقتی و کیه به کی بزنم حدس

 :گفتم ذوق با بزنن حرف بخوان اینکه از قبل شدن،

 .بشناسمتون خودم خواممی نزنه حرف کسی -

 کنار و شده شکسته صورتش که جاافتاده مردی از کردم شروع من و ایستادن تختم دور تک به تک

 .بود ایستاده تختم

 .شدید پیر چقدر بابا -

 :بوسید رو پیشونیم و شد دوال و افتاد پایین چشمش از اشکی قطره

 .شکر رو خدا...پسرم شکر رو خدا -

 به دمز لبخند. شده ترچاق گفت شدمی فقط و بود نکرده تغییر شقیافه بود، ایستاده مادرم هم پدر کنار

 :گفتم و زدمی سرخی به اشک شدت از که صورتش

 کنی؟می گریه چرا دیگه گلم مامان -

 :کشید آغوشش به رو من و زد لبخندی ریخت،می که درشتی و ریز هایاشک میون

 .مادر خوشحالیه اشک -

 خیلی و بود نشسته صورتش و موها به روزگار غبار که تکیده مردی صورت روی نگاهم مادرم، از بعد

 :کردم زمزمه و موند ثابت بودش، کرده کودکیم روزهای از ترشکسته

 .آقاجونم -
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 زحمت بهش هاسال این خیلی...پدرم و مادر از بیشتر ولی کشید؛ آغوشش به رو من بقیه مثل هم آقاجون

 کجاست سارا که بود سوال برام. بودن عموم اقوام آقاجون از بعد و داشت رو مخانواده حکم و بودم داده

 :پرسیدم و مامان سمت کردم رو

 کجاست؟ سارا پس -

 :گفت گوشم زیر آروم

 .دیدنت میاد شد خلوت گفت منتظره، بیرون -

 یبهانه به. ستلحظه یک هم لحظه یک برام و هستم سارا دیدن قراربی که فهمید صورتم حالت از انگار

 هایچشم. رفتن بیرون هم خودشون حتی و کرد بیرون اتاق از رو همه کنه استراحت باید رایمون اینکه

 دقت با خواستم شد، اتاق وارد زیر به سر متوسط قدی با دختری که بود شده خشک در روی منتظرم

 زا تختم که ایفاصله خاطربه شد، اتاق داخل ایدیگه دختر سرش پشت دیدم که کنم نگاهش بیشتری

 باز ماا بشه؛ ترنزدیک تا کنم تمرکز روش خواستم.ببینم واضح تونستمنمی و دیدممی تار داشت اتاق در

 یا بشناسمش تونممی ببینه خواستمی سارا! خبره چه شدم متوجه تازه. داخل اومد دیگه دختر یه هم

 با بهم و آوردن باال کامل رو سرشون تازه ایستادن همدیگه کنار تختم رویروبه تایی سه وقتی نه؟

 تشخیص شده که هزارنفرم میون از رو سارام من. زدن زل بود شیطنتشون یدهنده نشون که لبخندی

 با بود شده اتاق داخل همه از اول که دختری به و گرفتم خودم به جدی یقیافه. نفره سه فقط اینکه میدم

 و کودکیم هایسال به برد رو من که متوسط قد و عسلی هایچشم و گرد صورت. کردم نگاه دقت

 ور نگاهم. شناختم رو راحیل که بدم لو نخواستم گرفتم، رو لبخندم جلوی خوردنی، و تپل ایدختربچه

 که اینم خانم سارا خب بلند، قدش و بود مشکی هاشچشم و گرد صورتش. دوختم دومی دختر روی
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 به رسید نوبت. نیاوردم خودم روی به هم باز. منه قد هم خانم این رسهمی هامشونه تا من سارای. نبودی

 مشکی و درشت هایچشم و کشیده صورتش. نبود سخت برام ساراست اینکه حدس که دختر آخرین

 سح با که کشیدم ناخواسته عمیقی نفس. نشد دستگیرم چیزی ولی کردم؛ دقت روش بیشتر داشت،

 نکدومتو هیچ گفتم کردنمی نگاهم که تاشون سه به رو و زدم لبخندی سارا همیشگی عطر بوی نکردن

 رو مچشون که شدن مطمئن وقتی اما شدن؛ خیره بهم حیرت و تعجب با سه هر اولش. نیستید سارا

 بیرون راحیل جز به اتاق از و من هایچشم شدن خوب خاطربه کردن خوشحالی ابراز یکی یکی گرفتم

 تونستمنمی شد، داخل نفر یه و شد باز در اینکه تا موندم خانم سارا این انتظار چشم بازم من و رفتن

 کنزدی آروم آروم. بود گرفته صورتش جلوی عمد به بود دستش که گلی دسته چون ببینم؛ رو صورتش

 ور عطرش خوش یرایحه و کشیدم نفس. نه یا خودشه فهمیدممی کار اول همین باید. ایستاد و شد تختم

 :گفتم طاقتیبی با نشناسمش، من بود محال بود، خودش زدم، لبخند. فرستادم هامریه به

 .خانم سارا گلو پایین بیار -

 :گفت و خندید بود ایستاده طرفماون که راحیل

 . نیست سارا اینکه زدی، حدس اشتباه -

 تو. زدم کنار رو گل دسته و بردم جلو رو دستم باشم، داشته شک زدم که حرفی تو ایذره اینکه بدون

 کم نگاهم با داشت، خاکستری از رنگی ته که چشمایی. شد قفل هاشچشم تو نگاهم اول یلحظه همون

 رو دیدنش آرزوی که هاییگونه شدن گلگون از رفت قنج دلم من و دوید صورتش پوست زیر رنگ کم

 :زدم لبخند نخورد، تکون اصالً. شگونه روی گذاشتم و بردم جلو رو دستم. داشتم

 .نشناسم سارامو من محاله -
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. ببینم بیشتری دقت با رو صورتش اعضای تا ترپایین کشیدم رو نگاهم که زد ایزده خجالت لبخند

 رو دستم بودم نابینا وقتی که بود چیزی مثل درست داشت که خطوطی. بود برو دل تو و ملوس صورتش

 و دش ترعمیق لبخندم بود، زیبا سارا وجود تمام برام.بود کردم، تجسم ذهنم توی و کشیدم صورتش روی

 :گفتم بود راحیل مخاطبم که حالی در

 بذاری؟ تنها رو ما میشه -

 رومآ رو دستم. نشست و بشینه تختم کنار خواستم سارا از. رفت بیرون و گفت غلیظی چشمی هم اون و

 .زدمی لبخند فقط هم اون و کشیدممی صورتش اعضای تک تک روی آروم

 .باختم شرطو -

 :گفت که دادم تکونی رو سرم

 برات؟ کنم چیکار باید حاال -

 :گفتم و کردم فکر کمی ظاهر به

 .بگم گوشت زیر جلو بیار صورتتو آهان،...خب ببینم بذارم...اوم -

 وادبخ اینکه از قبل هم من. آورد جلو احتیاط با رو صورتش امجدی دید که بعد کرد، نگاهم تعجب با اولش

 رفیح نه. بود شده سرخ حسابی صورتش گرفت، فاصله ازم یکباره. بوسیدم رو شگونه هوابی بشه متوجه

 :گفتم و کردم نگاهش شیطنت با هم من کرد،می نگاه هامچشم به نه و زدمی

 .ببینم رو تشده سرخ صورت تا بوسیدمت منم شرطی، هر گفتی خودت -
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 :گفت و کشید دندونش زیر رو لبش

 .نخورم گول دیگه باشه حواسم -

 :گفتم و کردم هاشلب به یاشاره

 .تمدوباره زدن گول فکر تو االن اتفاقاً -

 :ایستاد و شد بلند تخت روی از و بیاره طاقت نتونست اینبار

 .رایمون...اِ -

 .رایمون جان -

 کنی؟می اذیتم چرا -

 عشقم؟ مگه کردم چیکار -

 ماه ورتص تونستم اینکه برگشت، بیناییم باالخره اینکه برای کنممی شکر رو خدا. کشید خجالت هم باز

. دهب نشون بهم گرفتم ازش روزاون که رو فیلمی خواستم ازش. نموند دلم به حسرتش و ببینم رو سارام

 و رسید ذهنم به فیلم گرفتن روز اون اینکه از شدم خوشحال دیدم رو لحظات اون بار اولین برای وقتی

 از ور فیلم اون بار ده از بیشتر ولی شد؛ بار چند دونمنمی. ببنیم رو سارا خوشحالی یلحظه تونممی االن

 .شدسیرنمی دلم کردم، نگاه و گذاشتم اول
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 خودم دست. کشیدمی خجالت هم اون و ذاشتممی سرش سربه گاهی زدیم، حرف و موند کنارم رو مدتی

 به کت سازیممی که لحظاتی بعد به این از خواستممی و گشتبرنمی بودم داده دست از که لحظاتی نبود،

 .بشه حک ذهنم توی تک

*** 

 سارا

 از بودم خوشحال. رفت مادرش و پدر منزل به بعد و بود نظر تحت هاشچشم شدن باز بعدِ روز دو رایمون

 برگزار از بعد حاال که چکامه و مهتا با کردن باز رو هاشچشم که روزی همون و هاشچشم شدن خوب

 دمب کادو و برم سر یه کردم وقت فقط من بیمارستان، توی رایمون بودن بستری خاطربه که عروسی شدن

 آزادتر وقتش حاال خان، رامبد همراه به اونم داشت حضور آخر تا اول از مهتا من، برعکس اما برگردم، و

 که اینقشه برای و بیاد مهتا همراه خواستم ازش بود، شده خبر با رایمون و من جریان از و بود شده

. کنم ادا رو نذرم تا بیان زهرا بهشت به همراهم هم طرف اون از و کنه همراهیم رایمون برای بودم کشیده

 با هیچ، که نشدم خسته تنها نه و کردم پاشی گالب و شستم اونها همراه رو شهدا گلزار روز همون

 رو مهلق نذر. کردممی پیدا بودن، کرده ایران فدای که پاکی خون به بیشتری اعتقاد کدومشون هر شستن

 .کنم ادا رو ندرم موقع اون و صالح زادهامام بریم دوتایی رایمون همراه که موقعی برای گذاشتم

 با و گرفت تماس مونخونه با مامانش دیشب و گذشته رایمون هایچشم شدن خوب از هفته یک امروز

 و کرد قطع رو تلفن مامان وقتی نبود دلم تو دل. گذاشت امشب برای خواستگاری قرار و زد حرف مامانم

 :پرسیدم و نیاوردم خودم روی به اصالً هم من. من به زد زل

 بود؟ کی -
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 :گفت

 .خواستگار -

 رامین حرف اینکه از. نشدم راضی من بزنه حرف باهام کرد تالش هرچی مدت این. رفت آشپزخونه به و

 گرفته هم زن شکر رو خدا گذرونه،می خوش دنیا سر اون داره و رفته اون. بودم بیزار بکشه پیش رو

 هک بودم موهام کردن خشک مشغول اتاقم توی.آب اونور کنن پُست شواسه رو من نبود بعید اینا از وگرنه

 :گفتم و کردم خاموش رو سشوار. شنیدم زدن در صدای

 بله؟ -

 :شنیدم طرفاون از رو رامبد صدای

 .خانم گلی منم -

 تختم روی و رفت داخل اومد وقتی. دادم شدن داخل یاجازه و سرم کشیدم بود دستم دم که روسری

 :گفت بشینم، کنارش خواست هم من از و نشست

 میشی؟ آماده حسابی داری امشب برای بینممی -

 :گفتم دستم انگشتان با بازی مشغول و انداختم پایین رو سرم

 .کرده تعریف برات چیو همه لق دهن مهتای دونممی که من -

 :گفت خنده با

 لق؟ دهن شد من خانم حاال نکنه، درد شما دست -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شجاع زهرا | نابینا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 553 

 :پرسیدم و کردم گرد رو هامچشم

 خانمت؟ شده مهتا حاال تا کی از! روشن چشمم به، به -

 :گفت و زد چشمکی

 .انداختیم عقب شما خواستگار خاطربه و خواستگاریش بریم هفته این بود قرار که وقتی از -

 :گفتم موبایلم گوشی برداشتن برای برداشتم خیز که حالی در ناراحتی با و گرفتم گاز رو لبم

 .بیان دیگه وقت یه میگم زنممی زنگ رایمون به االن ببخشید، وای ای -

 :شد شدنم بلند از مانع و گذاشت مشونه روی رو دستش

 این برای چقدر ندارم خبر کنیمی فکر ندیدم؟ چشمات توی رو خوشحالی وقته چند دونیمی کجا؟ -

 کردی؟ روزشماری لحظه

 .انداختم پایین رو سرم کرده سکوت

 دلم...دارم دوست خودم خونی خواهر یاندازه به رو تو اما نیستم؛ واقعیت برادر من درسته سارا -

 دلم کشیمی عذاب چقدر دیدممی وقتی شدید نامزد رامین با زمانیکه. ببینم خوشبختیتو خوادمی

 ...اما بردمت؛می اینجا از داشتم قدرتشو خواستمی

 :زد رو حرفش یادامه بعد و کرد مکثی

 هک مخصوصاً بزنن، حرف سرت پشت خواستنمی دلم ترسیدم، بابا یخانواده مفت حرفای از...ترسیدم -

 شدم مندعالقه دیدمش که روزی از مهتا به من بود، من گرفتن زن سر حرفشون همیشه و بودم مجرد من



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شجاع زهرا | نابینا رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 554 

 نرامی و تو نامزدی جریان که کنم مطرحش خواستممی. کنم فکر ایدیگه دختر به نتونستم روز اون از و

 ازت حاالم.کنم فکر خودم زندگی به تونستمنمی که شد تو درگیر مغزم اینقدر. شد کشیده وسط دوباره

 .ببخشی منو خواممی

 :گفتم و زدم لبخندی

 باشم؟ دلخور ازت میشه مگه منی، برادر تو -

 :گفتن برای داشت حرف هم باز انگار اما زد؛ لبخند

 منتظره در دم االن شدی، مانع تو بزنه حرف باهات خواسته که هربار گفت بهم...پشیمونه مادرت سارا -

 .باشی داشته دوستش قبل مثل خوادمی شده، اشتباهش متوجه اون ببخشش، سارا...

 حرف و بود نمونده دلم توی مامان از ایکینه افتاد که اتفاقاتی تمام وجود با کردم، نگاهش کرده بغض

 .کینه تا داشت رو تالفی و لجبازی حکم بیشتر باهاش نزدنم

 ...فقط ندارم دل به مامانم از دلخوری هیچ من...من -

 ور حرفم یادامه ونتونستم ترکید بغضم مامانم بادیدن. کرد باز رو اتاق در و شد بلند جاش سر از رامبد

 نای درسته بود، عزیز خیلی برام مامانم. کردم بغلش و رفتم سمتش به شدم، بلند تخت روی از. بزنم

 رو قلبم و بخشیدم...بخشیدم هم من نبخشه؟ رو مادرش آدم میشه مگه اما کرد؛ دورمون هم از جریانات

 رو هاکینه یهمه زندگیم توی رایمون گذاشتن قدم با خواستمی دلم. کردم پاک ایکینه و نفرت هر از

 زندگی به آرامش تا بخشیدممی باید شاید. بخشیدم هم رو رامین و داوود عمو حتی کنم، فراموش

 .گشتبرمی
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 به و بودم ایستاده مامان کنار آشپزخونه داخل برسن، راه از هامهمون بود قرار که موقعی درست شب

. زیاد خیلی نه اما داشتم؛ استرس. دادممی گوش دادمی توضیح بهم چای ریختن مورد در که نکاتی

 نیکتو. بود راحت خیالم و نبودم نشدن پسندیده نگران و بودم شده آشنا رایمون خانواده با قبالً باالخره

. اومدمی صورتم به که بودم کرده هم مالیمی آرایش سفید، شال با بودم کرده تن به رنگ لیمویی شلوار و

 تا ربعی یک هنوز ولی3بود گفته رایمون. کرد قفل ساعت روی به رو نگاهم و پروندم جا از در زنگ صدای

 رو تارخ عمو سرحال و شاد صدای که کشیدم سرک آشپزخونه از رسیدن، زودتر حتماً. بود مونده 3

 :رفتم سمتش به هیجان با و زدم بیرون آشپزخونه از سریع. شنیدم

 .عمو وای -

 با نمک وقت اینکه از قبل. برسونه رو خودش امشب برای کردمنمی فکر. بوسیدمش حسابی و بغلش پریدم

 ورودی در جلوی مامان کنار. بودن خودشون اینبار و اومد در زنگ صدای دوباره کنم بش و خوش عمو

 آقاجون یمردانه و بم صدای که خندیدممی کردمی بازی مسخره که رامبد اطوار و ادا به و ایستادم

 و پدر آقاجون از بعد جلف؟ اینقدر هم عروس آخه. کنم جور جمع رو خودم کمی شد باعث رایمون

 نبود بند پا روی خوشحالیش از راحیل کردیم، پرسی احوال و سالم همه با. یکی یکی شدن داخل مادرش

 :شنیدم سرم پشت از رو رایمون صدای که کرد بغلم و پرید هیجان با و

 .کردی خفه خانممو راحیل، -

 :گفت اعتراض با و اومد بیرون بغلم از راحیل

 .داداش...اِ -

 :گفت و کرد طرفاون به ایاشاره رایمون
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 .کنهمی دعوات کلی نیستی کنارش ببینه االن که مامان پیش برو بدو -

 یرو مشکی فرم عینک. شدم شمتوجه تازه و رایمون سمت برگشتم. مامانش پیش رفت کرده بق راحیل

 رو پام سرتا از ذوق با که دیدممی رو خوشحالش هایچشم ایشیشه قاب اون پشت از و بود هاشچشم

 نپیراه با بود پوشیده رنگی مدادی نوک شلوار کت. کردنش برسی به کردم شروع هم من. کنهمی نگاه

 و هارنگ دنیای به و شده مشکی رنگ خیالبی اینکه از بودم خوشحال. اومدمی بهش خیلی که سفید

 .برگشته هازیبایی

 یشترب گذرونی وقت. کردم تشکر و گرفتم ازش رنگارنگ رزهای از بود پُر که رو زیبایی گل سبد لبخند با

 طوس میز روی رو گل سبد. رفتم آشپزخونه به خودم و پذیرایی به کردم تعارفش و نبود درست در جلوی

 :شد آشپزخونه وارد رامبد که شدم چای ریختن مشغول و گذاشتم آشپزخونه

 خوای؟نمی کمک خانم عروس -

 :گفتم و سمتش برگشتم

 .نشه پررنگ رنگکم هاچای ببین اینجا بیا چرا، -

 :گفت و زد شگونه به چنگی لودگی با رامبد

 !بدم شوهرت خوایمی نیستی بلد ریختن چای هنوز تو دختر...روشن چشمم -

 .گیرممی استرس دیگه نکن بازی مسخره...اِ -

 بود کرده آماده مامان که سینی داخل و ریختم چای. کرد کمکم و برداشت شوخی از دست و خندید

 عمو به بعد و کردم تعارف آقاجون به همه از اول. اومدم بیرون صلوات و سالم با آشپزخونه از و چیدم
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 بمقل خودش به رسیدم که وقتی. رایمون خانواده اعضای به اون از بعد بود، نشسته آقاجون کنار که تارخ

 اون مثل بشم درست و بشه رها دستم از سینی مبادا کنم نگاهش ترسیدممی کوبیدن، به کرد شروع

 یفتهب اتفاق مبادا تا گرفتم دستم توی ترمحکم رو سینی. داماد روی کنهمی رها رو سینی عروس که فیلما

 و مامان و داوود عمو به چای تعارف بعد هم من. نکرد شیطنتی و کرد نگاهم فقط رایمون خوشبختانه که

 .نشستم رامبد

 و مادرم از بعد و تارخ عمو از اول رو من و کشید وسط جون آقا رو خواستگاری حرف که نگذشت مدتی

 انگاری و داشت خبر رایمون به من یعالقه جریان از خوبی به امروز مامان. کرد خواستگاری داوود عمو

 موند تارخ، عمو رضایت از بعد و کردن موافقت اعالم دو هر بودکه گذاشته جریان در هم رو داوود عمو

 :گفت و داد رایمون دست به رنگی زرشکی مخمل یجعبه خنده با رایمون مادر که من رضایت

 .میگه رو بله بعد گیرهمی لفظی زیر اول عروسم -

 ارک نگین دورش تا دور نشست، هامچشم به انگشتر برق کرد، باز رو جعبه. نشست کنارم و اومد رایمون

 بود کرده یخ استرس از که رو دستم. بود نشسته روش بود قلب شبیه که رنگی صورتی جواهر و بود شده

 لک به کردن شروع همه. انداخت راستم دست انگشت به رو انگشتر احتیاط با و گرفت دستش به آروم

 دل ته از دلم توی و شنیدم گوشم زیر رو رایمون صدای سروصدا، همه اون میون. زدن دست و کشیدن

 .کردم شکر رو خدا

 .شدی من مال همیشه برای امروز از -

 

 ۰931 بهمن5۰
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 پایان

 

 

 :نویسنده از سخنی

 مورد رمان این امیدوارم...کردید همراهی هاتونپیام با منو مدت این تو که مرسی خوبم، دوستان سالم

 .باشید بعدیم رمان منتظر...باشه شده واقع پسندتون

 

 

 

 

 

 

 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر

WWW.NEGAHD L . COM 
 

برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

http://www.negahdl.com/
http://www.forum.negahdl.com/
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تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ معرفی رمان های در حال

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 

 

 

 

https://t.me/negahdl

