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 بهاره حسنی -رمان جان و شوکران 
 
 : خواننده با سخنی*

با سالم.مدیر رمانسرا هستم.چند وقتیه که مدیران برخی کانال های 
تلگرامی رمان های رمانسرا رو تو کاناالشون قرار میدن و با این کار باعث 

نابودی سایت شدن.این کانال ها ذره ای برای کاربر احترام قائل نیستن و 
 به فکر خودشون هستن فقط

سایت نابود بشه منبع این کاناال هم از بین میره و خودتون بدون رمان 
 خواهید موند.

همه دنبال رمان خوبن, همه دنبال دسترسی راحت به رمان هستن.همه ی 
اینا تو سایت امکانش هس.برای ساخت این رمان ها زمان و هزینه صرف 

 بها بدینشده پس قدر شناس باشین و به سایت 
http://romansara.org 

 با تشکر
 

 فصل اول
"از همان روزي که دست حضرت قابيل گشت آلوده به خون حضرت  

 هابيل
 از همان روزي که فرزندان آدم زهر تلخ دشمني در خونشان جوشيد

 آدميت مرده بود گر چه آدم زنده بود
 از همان روزي که يوسف را برادرها به چاه انداختند

 از همان روزي که با شالق خون ديوار چين را ساختند
 آدميت مرده بود

 بعد دنيا هي پر از آدم شد و اين آسياب
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 گشت و گشت
 قرنها از مرگ آدم هم گذشت

 اي دريغ
 آدميت برنگشت"

بوي تند گاز پرتقال در کالس پيچيد و متعاقب آن صداي يکي از پسرها 
 بلند شد.

 مياد. يکي داره تک خوري مي کنه._استاد بوي پرتقال 
کالس را خنده منفجر کرد. سليماني بي نوا هاج و واج خواندن شعر را قطع 

 کرد. درحاليکه هنوز در حس و حال و هواي شعر گير
کرده بود با حالتي گيج به آن جمع خندان نگاه کرد. همين باعث شد که 

 هم خنده خنده ي بچه ها بيشتر شود. اين بار حتي خود استاد
اش گرفته بود. در حاليکه دستش را جلوي دهانش گرفته بود با ته 

 خودکارش روي ميز ضربه مي زد تا بچه ها را وادار به سکوت کند.
 _بچه ها خواهش مي کنم ساکت باشيد.

  
 

از چرت درآمده، کمي روي صندلي جابه جا شدم. اين پسرک لوده، 
 وي پرتقال گرفته بود. آنجاويدپور حق داشت. تمام کالس را ب

چنان شديد بود مثل اينکه کنار دست من پوست گرفته شده بود. نگاهي 
 به نياز کردم. کيف بزرگش را روي صندلي گذاشته بود و

پشت آن پرتقال را پوست گرفته بود. يکي از پرهايش هم در دهانش بود 
 و همان طور مانده بود. نه مي توانست بجود و قورت بدهد

نه آنکه آن را به بيرون تف کند. لبم را گزيدم. نياز قبال هم از اين کارها و 
 کرده بود. ولي نه سر کالس اين عزراييل که مي توانم به
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جرات بگويم حتي رئيس دانشگاه هم از او حساب مي برد. ماه قبل سر 
 کالس دکتر احمدي خيار خورده بود و بوي آن تمام کالس را

تر از آن هم تخمه شکسته بود. نمي دانم اين چه  برداشته بود و قبل
 بيماري بود که نياز به آن مبتال بود. اينکه سر کالس خوراکي

بخورد. خودش ادعا داشت که هيجان اين کار ممنوعه طعم و لذت آن را 
 ده برابر مي کند.

چشمانم را برايش گرد کردم. لبخند کجي زد و کمي از آب پرتقالي که در 
 نده بود از گوشه لبش بيرون زد. ناخوداگاه خندهدهانش ما

ام گرفت و او که خنده مرا ديد نتوانست خودش را کنترل کند و پرتقال 
 همراه با آب دهانش با فشار بيرون زد.

اين ديگر چيزي نبود که قابل جمع کردن باشد. فاجعه ايي بود که تمام 
 بچه ها شاهد آن بودند.
کثيف کاري نياز نگاه مي کردند. لبم را گزيدم و  همه با حيرت به ما و آن

 سعي کردم از سرخ شدن جلوگيري کنم.
اين بار خنده ها بيشتر و طوالني تر شد. استاد باالي سر ما آمد و قبل از 

 آنکه نياز بتواند کيفش را روي بقاياي پوست پرتقال بگذارد، او
ياز نگاه کرد. بعد را غافلگير کرد. دستش را روي در کيف گذاشت و به ن

 نگاهش را به من داد. سرش را با تاسف تکان داد.
 _از شما توقع نداشتم خانم پيرزاد.

 چيزي نگفتم. اين حرف از صد ناسزا بدتر بود.
نياز بيچاره درحاليکه دهانش را پاک مي کرد، توضيح داد که من هيچ کاره 

 م.بودم و تنها گناه من اين است که کنار او نشسته بود
 نگاهي به نياز کرد و آرام گفت:

 _پس خودتون تشريف ببريد درس و حذف کنيد.
 بيچاره نياز وا رفت.
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_استاد تو رو خدا. اگر اين رو حذف کنم بيچاره مي شم. ترم ديگه فارسي 
 عمومي ارايه نميشه.
 به طرف ميزش رفت.

ي همين _آره بيچاره مي شي. مي دونم که ترم ديگه ارايه نمي شه. برا
 گفتم برو حذفش کن.

  
 

بچه ها شروع به پا در مياني کردند. هر کدام چيزي مي گفتند. نياز بيچاره 
 هم عمال به غلط کردن افتاده بود. خالصه آن قدر گفتند که

دلش به حال نياز که چيزي نمانده زير گريه بزند، سوخت و گفت يک مورد 
 ديگر مساوي با حذف است.

 نمي زد اگر تو هم يه چيز مي گفتي._زبونت تبخال 
 نيش خند بازي زدم و ابروانم را باال بردم و آهسته گفتم:

_جونت باال بياد مي خواستي سر کالس اين ديو دوسر پرتقال کوفت 
 نکني. بچه ات مي افتاد اگر يه دقيقه ديرتر مي خوردي؟

ه شاره ايي ببا حالتي خنده دار سرش را به نشانه مثبت تکان داد. استاد ا
 سليماني کرد تا خواندن شعر را ادامه بدهد، ولي زمان کالس

تمام شده بود. وسايلم را جمع کردم. پسرها دور و اطراف نياز جمع شده 
 بودند و شوخي و خنده مي کردند. گاهي فکر مي کردم که

نياز تمام اين کارها را فقط به خاطر اينکه توجه ها را به خودش جلب کند، 
 ام مي دهد. آن هم توجه پسرها. از روزي که واردانج

دانشگاه شد. کامال و صد در صد مشخص بود که تنها يک هدف دارد. 
 شوهر کردن.

دستي برايش تکان دادم. آن قدر سرش شلوغ بود که بعيد مي دانم که 
 خداحافظي مرا ديده باشد.
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مقنعه کردم و به  کوله ام را روي شانه ام انداختم و موهايم را بيشتر داخل
 طرف در رفتم و جعبه سنتورم را که پشت در کالس گذاشته

 بودم، برداشتم و از کالس بيرون زدم.
بي توجه به متلک هاي پسرها راجع به کاور بزرگ سنتور هن هن کنان 

 جلوي در دانشگاه رسيدم. چند پيشنهادي براي سوار شدن
ن. دلشان سوخته بود. داشتم. از جانب هم کالسي ها و حتي استادا

 مودبانه هم را رد کردم. هوا گرم و خفه بود.
دستم را براي تاکسي بلند کردم. صندوق را زد و من سنتورم را در صندوق 

 عقب گذاشتم. در همين لحظه باران هم شروع شد. از آن
 باران هاي کوتاه مدت و به ندرت قشم.

اختم. باران قطع شده بود. جلوي در آپارتمان پياده شدم و کرايه را پرد
 آسمان برقي زد و مرا از جا پراند. چيزي نمانده بود که جيغ

 بکشم. بدون هيچ علتي من از رعد و برق مي ترسم.
برق نبود و راه رو مثل قير سياه بود. به طوريکه چشم، چشم را نمي ديد. 

 به هزار جان کندن و مکافات به طبقه سوم رسيدم. مچ دستم
ته بود. جعبه را کنار در گذاشتم و کليد را از کيفم بيرون آوردم. درد گرف

 دوباره آسمان برق زد و اين مرتبه آن چنان از جا پريدم که
کليد از دستم افتاد و فقط خدا مي دانست که کجايي اين تاريکي بايد به 

 دنبال ان مي گشتم.
  
 

د. چشمانم را روي گوشي موبايلم را از کيفم بيرون آوردم. خاموش شده بو
 هم فشردم تا جيغ نکشم. صبح شارژ کمي داشت و من

وقت نداشتم که آن را شارژ کنم و خيال داشتم در دانشگاه اين کار را انجام 
 دهم که آن هم نشد و حاال گوشي خاموش شده بود. روي
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زمين چنباتمه زدم و با دستم روي زمين دست کشيدم. حاال صداي زنگ 
 خل شنيده مي شد و اعصابم را بيشتر به منتلفن هم از دا

ريخته بود. باالخره کليد را پيدا کردم، ولي زنگ تلفن قطع شد. مشغول 
 کلنجار رفتن با در بودم که دوباره صداي زنگ تلفن بلند شد.

احتماال نياز بود که مي خواست بگويد يکي از پسرهاي کالس به او نخ 
 داده است.

از سر آسودگي کشيدم. اما قبل از آنکه کفش هايم در باز شد و من نفسي 
 را در بياورم. تلفن اين بار قطع نشد و روي پيام گير رفت.

 _سونا اگر هستي گوشي رو بردار. اگر نه که رسيدي زنگ بزن. واجبه.
اخم هايم بيشتر در هم رفت. صداي گرفته و خمار آراز خشک تر و گرفته تر 

 کرده بود؟از هميشه بود. چه با خودش 
سنتور را با احتياط روي ميز گذاشتم ولي با عصبانيت مقنعه ام را در آوردم 

 و روي مبل کوبيدم. احمق بي شعور!
به دستشويي رفتم و دستانم را که خاکي شده بود شستم و به هال 

 برگشتم. کف زمين روي سراميک ها نشستم و جوراب هايم را در
اشتم تا خستگي شان خارج شود. دکمه هاي آوردم و پاهايم را زير تنم گذ

 مانتو ام را باز کردم و همان طور نشسته آن را هم بيرون
 آوردم.

دستي درون موهاي کوتاه و پسرانه ام کشيدم. ماه قبل آنها را آن قدر 
 کوتاه کرده بودم که احتماال از پشت سر با يک پسر اشتباه

بود. ولي مهم نبود. مهم حس گرفته مي شدم. چهره ام را کودکانه کرده 
 خوبي بود که پيدا کردم بودم. ديگر احتياجي به نرم کننده و

سشوار و موس و هزار جور مواد شيمايي ديگر نداشتم که مجبور باشم با 
 آنها ساعت ها وقت هم تلف کنم و موهايم را حالت بدهم.
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هم حس نياز تا يک هفته هر روز فحشم مي داد. ولي برايم مهم نبود. م
 خودم بود.

به تلفن نگاه کردم. به يک ريکاوري احتياج داشتم. آراز چه کار مي 
 توانست داشته باشد؟

گوشي را برداشتم و به جاي شماره ي او، شماره ي سهند را گرفتم. آن قدر 
 بوق خورد تا قطع شد. با تعجب گوشي را سر جايش

و به هزار زحمت چراغ گذاشتم. در تاريکي به اتاق خواب رفتم و از کمد 
 شارژي را بيرون کشيدم. خدا را شکر اين يکي ديگر شارژ

داشت. به آشپزخانه رفتم و دو شمع هم روشن کردم و در دو طرف ميز ال 
 سي دي گذاشتم. دوباره شماره سهند را گرفتم. باز هم بي

پاسخ. براي لحظه نگران شدم. سابقه نداشت که سهند تلفن مرا جواب 
 مگر اينکه او هم مثل من سر کالس باشد که االن اينندهد. 

 موضوع منتفي بود. اين ساعت هيچ دانشگاهي باز نبود.
 باالجبار شماره آراز را گرفتم.

  
 

 _سالم
 سعي کردم حال بد صدايش را ناديده بگيرم. البته اگر مي شد.

 _سالم چيزي شده؟ زنگ زده بودي
دادن به سوال من کرد، متوجه سر و  در ميان مکثي که او براي جواب

 صداي اطرافش شدم.
 _کجايي؟ چه شلوغه

 فيني کرد و گفت:
 _هوم؟ نه چيزي نيست.
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در همين لحظه صداي زني آمد که جيغ بلندي کشيد. نا خوداگاه بلند 
 شدم و ايستادم.

 _آراز کي بود؟
 دستانم مي لرزيد. گوشي را درون دستم جا به جا کردم.

 نيست._چيزي 
 چيزي نمانده بود که من هم جيغ بکشم.

 _دارم مي گم کي بود جيغ کشيد، ميگي چيزي نيست.
 دوباره فين فيني ديگر کرد. دلم مي خواست سرم را به ديوار بکوبم.

 _مي توني يه بليط بگيري برگردي خونه؟
 حس کردم که قلبم پايين افتاد. کجا؟ نمي دانم. فقط پايين افتادنش را با

 تمام وجود حس کردم. بر طبقه عادت هميشه دستم را روي
 دهان و بيني ام گذاشتم و شروع به تنفسي سريع تر از هميشه کردم.

 _چي شده؟
 صدايم شکسته بود. حاال سکوت در آن سوي خط برقرار بود.

 _فقط بيا.
  
 

صداي او بدتر از صداي خودم عالوه بر خمار بودن، شکسته و غمگين هم 
 ود.ب

 _االن مي رم فرودگاه.
بدون خداحافظي گوشي را قطع کرد. نپرسيدم. هيچ چيز نپرسيدم. دوست 

 نداشتم بدانم که چه شده است؟ فرار از واقعيت حتي براي
لحظه ايي آرامش بخش است. مي دانستم که اتفاق بدي افتاده است. 

 همين که آراز به من زنگ زده بود خودش يک نشانه بد بود.
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رق ها آمد و من به سرعت چيزهايي را جمع کردم. مانتوي کوتاه و ب
 چروکي را از کمد بيرون کشيدم و روي شلوار جينم که کمي پاچه

هايش خيس شده بود، پوشيدم. آهي کشيدم و شلوارم را در آوردم و به 
 سرعت يک مخمل راه کبريتي قهوه ايي پوشيدم. شال مشکي

انداختم. در همان حال به آژانس تماس گرفتم از کمد در آوردم و روي سرم 
 و تاکسي خواستم. کوله ام را پشتم انداختم و و ساک را

به دست چپ و سنتور را به دست راست گرفتم. حتي اگر شده باشد بدون 
 لباس به خانه برگردم بدون آن به جايي نخواهم رفت. جان

 من و اين سنتور به هم وصل بود.
 سور شدم.اين بار سوار آسان

تا فرودگاه متوجه شدم که بي اراده مشغول دعا کردن هستم. نمي دانم 
 اين چه سري است که ما آدم ها وقتي که گرفتار مي شويم

بيشتر به ياد خدا مي افتيم. تازه يادمان مي آيد که تا چه اندازه ضعيف 
 هستيم و محتاج به آن نيروي مافوق و برتر هستيم.

ا در ليست انتظار نوشتم. آخرين پرواز آن شب بود و تا در فرودگاه اسمم ر
 فردا صبح ساعت ده، ديگر پروازي به تهران نبود. با بي

چارگي روي سنتورم، همان جا کنار باجه ي ليست انتظار، نشستم. مي 
 ترسيدم که اسمم را صدا کند و من نشونم. من آن شب بايد به

 ه.خانه بر مي گشتم. حتي شده با پاي پياد
باالخره اسم مرا خواندند. نفس راحتي کشيدم. به نظر مي رسيد مقدمات 

 سوار شدن و آماده شدن و تشريفات مهماندارها، ساعت ها
زمان برد. چيزي در حدود سي دقيقه روي باند، منتظر اجازه پرواز از طرف 

 برج مراقبت بوديم.
بيني ام مي  با استرس هر از چند دقيقه يک بار دستم را روي دهان و

 گذاشتم. اين يک حرکت هيستريک و کامال غير ارادي بود، ولي



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

1 2  

 

اگر کسي عادت مرا نمي دانست امکان داشت که فکر کند بوي بدي مي 
 آيد که من بيني و دهانم را گرفته ام.

سعي کردم تا آرامش خودم را حفظ کنم. تا مقصد من مردم و زنده شدم. 
 رکت مي کرد. دلم بدجوردوست داشتم که زمان سريع تر ح

 شور مي زد.
وقتي از هواپيما پياده شدم، آن چنان باد سردي به صورتم خورد که لرزشي 

 موذي و حتي تا حدودي دردناک تمام بدنم را در بر
 گرفت.

  
 

هواي قشم گرماي ماليم و مطبوعي داشت که حتي در اين چند روز اخير 
 با سرمايي تهران مثل گرم تر هم شده بود، و اين در مقايسه

 رفتن از طبقه سوم جهنم به طبقه هفتم زمهرير بود.
با يک مانتوي تکي در شرف يخ زدن بودم. کوله ام را روي شانه ام جا به 

 جا کردم. و با عجله سوار اتوبوس فرودگاه شدم.
بعد از گرفتن ساک کوچکم و سنتورم به سالن خروج رفتم. به کيوسک 

 تاکسي گرفتم. تاکسي رفتم و يک
راننده که مرد مسن و موجهي بود نگاهي به من که در خودم فرو رفته 

 بودم و گلوله شده بودم کرد و گفت:
 _سردته دخترم؟

 _بله. من از قشم ميام. اصال فراموش کرده بودم که تهران چقدر سرده.
 خنديد و بخاري ماشين را روشن کرد.
 درس مي خوني تو کيش؟ _سرماي تهران که هنوز شروع نشده.
 _کيش نه قشم. بله دانشجو هستم.

 _برادرزاده منم کيش درس مي خونه.
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 مقابل در خانه نگه داشت. کرايه را پرداختم و پياده شدم.
در خانه باز بود و تعداد خيلي زيادي ماشين مقابل در و داخل خانه پارک 

 دور تند شده بود. قلبم آن چنان مي کوبيد، مثل اينکه به روي
 گذاشته شده است.

به نفس نفس افتاده بودم. بارو بنه ام را برداشتم و به داخل رفتم. تمام 
 چراغ هاي حياط بزرگ و پر از دار و درخت قديمي روشن بود.

 روي ايوان چند نفر ايستاده بودند.
از بين آنها آيدين را شناختم. نيم رخش به طرف من بود. يک نفر از آنها 

 هرا من را مي شناخت اشاره اي به او کرد.که ظا
چرخيد و مرا ديد. براي لحظه ايي نگراني زيادي در چشمانش مشخص 

 شد. تي شرت پاييزه آستين بلنده مشکي و شلوار کتان سياه به
 تن داشت.

دوباره دستم را جلوي دهانم گرفتم. سنتور را روي زمين گذاشتم. به طور 
 خودم هم همان جا روي وحشتناکي دلم مي خواست که

زمين بنشينم. چهار زانو و مصيبت زده. چون احساس مي کردم که 
 مصيبتي عظيم اتفاق افتاده است.

  
 

آيدين از پله هاي ايوان پايين آمد. دوباره صداي جيغ زني از درون 
 ساختمان آمد و مرا از جا پراند. از پنجره ها و ميان پرده هاي تور

نگاهي به درون سالن انداختم. سالن و هال پر از آدم  و حرير و ابريشم،
 بود.

 طول حياط را طي کردم تا به داخل ساختمان برم.
 آيدين جلو آمد و به من رسيد.

 _سونا. آروم باش.
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 نگاهش کردم. دستش را دور بازويم قالب کرد.
 _ولم کن. چي شده؟

 رنگش پريده بود و چشمانش قرمز و گريه ايي بود.
دست ديگرش دست ديگرم را در دست گرفت. ولي من محکم دستم را  با

 پس کشيدم و تقريبا با صداي جيغ مانند، گفتم:
 _ولم کن. دارم مي گم چي شده؟

گيج و درمانده بود. اشک در چشمانش حلقه زد. چشمانم را روي هم 
 فشردم. بازويم را که در دستش بود، با شدت بيرون کشيدم و

 حکمي به او زدم و به طرف ساختمان دويدم.تقريبا تنه م
مقابل ساختمان ساناز به من رسيد. چشمانش از گريه زياد مثل دو خط 

 ُاريب شده بود. موهايش آشفته از زير شال سياه بيرون زده بود
و صورتش حتي از آيدين هم رنگ پريده تر بود. ساناز مرتب و آرايش 

 ؟کرده ي من چه باليي به سرش آمده بود
مرا که ديد زير گريه زد. دوباره صداي جيغي ديگر. به داخل رفتم. تمام 

 سالن پذيرايي و هال وردوي پر از آدم بود. همه سياه پوش.
همه گريان. احساس کردم که چيزي به مردن من هم نمانده است. با 

 چشمانم اعضاي خانواده را جستجو کردم. دوباره يک جيغ ديگر.
. ساراي بود که روي مبلي تقريبا از هوش رفته بود. به سمت صدا برگشت

 علي باالي سرش ايستاده بود و از يک ليوان آب به روي
صورتش آب مي پاشيد. ساناز مرا رها کرد و به طرف علي رفت و ليوان را 

 از دستش گرفت و تمام آب آن را يک دفعه به روي
 صورت ساراي پاشيد.

مردانه ايي از آن سمت سالن مي آمد. نفسم تنگ شده بود. صداي گريه 
 بابا بود که هاي هاي گريه مي کرد. براي آنکه نقش بر زمين
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نشوم، که احتمالش بسيار زياد بود، به ميز چوبي کهنه ايي که در ورودي 
 هال بود تکيه دادم.

  
 

يک سرشماري در ذهنم انجام دادم. آيدين، ساراي، ساناز، علي، رضا، بابا، 
 ه مشغول بازي و شيطنت در هال بود. آراز که تلفنيالميرا ک

با او حرف زده بودم. يک نفر اين جا غايب بود. کسي که جواب تلفنم را 
 نداده بود. کسي که بر خالف هميشه به استقبالم نيامده بود.

کسي که نيمه ديگر من بود. کسي که با هم در يک رحم بارور شده بوديم و 
 که شايد از نظر احساسي به اورشد کرده بوديم. کسي 

 بيشتر از همه وابسته بودم. قل ديگرم.
گيج و با حالتي بيچاره به ساناز که باالي سر ساراي ايستاده بود و شانه ها 

 و قفسه سينه اش را ماساژ مي داد، نگاه کردم. نگاهش را از
 من دزديد. آراز از پله ها پايين آمد و مقابلم ايستاد.

 _کو سهند؟
ناله ايي عميق کرد. دستش را دراز کرد تا مرا در آغوش بگيرد. از زير 

 دستش فرار کردم.
 _سهند؟ ..... سهند؟ ..... سهند؟

آن چنان صدايش مي کردم و به دنبالش بودم، مثل اين که او بايد همين 
 حاال از باال يک زهر مار و سهند بگويد و من هم به طبقه باال

دني جوابش را بدهم و او هم دنبالم کند و کارمان به بدوم و با يک پس گر
 قول او به گيس و ريش کشي برسد.

 _سهند...
آراز را کنار زدم و از پله ها باال دويدم. سه پله مانده زمين خوردم و کف 

 هر دو دستم و زانوي راستم روي قالي ساييده شد. بي اهميت
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 برخاستم و به اتاقش رفتم.
نان باز کردم که محکم به ديوار خورد و برگشت، و به بازويم در اتاق را آن چ

 برخورد کرد.
 اتاقش همان طور مثل هميشه شلوغ و درهم و برهم بود.

همان جا روي زمين چنباتمه زدم. احساس مي کردم که زانوانم تحمل وزن 
 بدنم را ندارد. سرم را ميان دستانم گرفتم. از پايين صداي

اي مي آمد. کسي باالي سرم آمد. دست انداخت زير شيون و وايالي سار
 بغلم و بلندم کرد. نگاهش کردم و به آغوشش فرو رفتم. مرا

محکم بغل کرده بود. سالها بود که من و آراز آن چنان تنگ و صميمانه 
 يکديگر را بغل نکرده بوديم. سالها بود که از او فراري بودم.

م. از او ناراحت بودم و اين ناراحتي را با سالها بود که او را ناديده مي گرفت
 کم محلي نشان مي دادم. او که زماني دلم برايش بيشتر از

همه مي تپيد، حاال از همه به من دورتر شده بود. نفسم تنگ شد. رهايم 
 کرد و با دستپاچگي به دنبال کيف دستيم گشت. پايين دويد.

ايي اکسيژن جان مي دادم.  همان جا کنار در روي زمين افتادم. براي ذره
 چشمانم سياه شده بود. فرياد آيدين را از باالي سرم شنيدم.

سرم را بلند کرد و بعد موجي از خنکي و اکسيژن به درون دهان و ريه 
 هايم سرازير شد. چشمانم را باز کردم. ساراي باالي سرم

  
 

وش آيدين ايستاده بود و گريه مي کرد و به سر و صورتش مي زد. در آغ
 بودم. علي دوان دوان با ليوان آبي که نيمي از آن را در راه

پله ها ريخته بود، سر رسيد. صورتش پر از ترس بود. آب را به زور پايين 
 دادم. گلويم درد گرفته بود. هميشه بعد از حمله هاي آسم،
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گلو درد مي گرفتم. برخاستم و نشستم. سرم را بين پاهايم نگه داشتم. 
 ي گريه ساراي و ساناز روي اعصابم بود. دلم مي خواستصدا

 فرياد بکشم تا همه ساکت شوند. آيدين با صداي گرفته ايي گفت:
 _ساناز، ساراي رو ببر پايين.

سرم را به عقب تکيه دادم و همان طور چند بار محکم پشت سرم را به 
 ارچهار چوب آهني در اتاق کوبيدم. يک بار، دو بار، سه بار. ب

آخر سرم به آهن برخورد نکرد. آراز دستش را پشت سرم گذاشته بود. بين 
 سرم و چهار چوب آهني در اتاق. دلم مي خواست که

موهايم را بکشم. دلم مي خواست جيغ بکشم. دلم مي خواست که خودم 
 را کتک بزنم، ولي اصال و ابدا دلم نمي خواست که گريه کنم.

حرکت برخاستم و مقابلش ايستادم. چيزي  با خشم نگاهش کردم. با يک
 نمانده بود که يقه اش را بگيرم. او هم با خشم نگاهم کرد.

شانه هايم را گرفت و محکم تکان تکانم داد. علي يک قدم به جلو برداشت 
 و با لحني عصبي گفت:

 _عمو تو رو خدا...
به  اما آيدين نگذاشت حرفش را تمام کند. دستش را گرفت و با خودش

 پايين برد. به اين وسيله مرا به او واگذار کرد.
با کف دستش محکم روي شانه ام کوبيد. آن چنان محکم که سکندري 

 خوردم. ولي باز هم اتفاقي نيافتاد. حداقل نه آن اتفاقي که او
 قصدش را داشت. يک ضربه ي ديگر.

 _تو چته هان؟
جه بود. کشيده بعدي محکم يک کشيده آرام به گونه ام زد. باز هم بي نتي

 تر بود. به طوريکه جايش سوخت. باز هم هيچ چيز. اين بار
آن چنان بيخ گوشم خواباند که صورتم به يک طرف خم شد. با خشم فرو 

 خورده، و با هر دو دستم محکم روي سينه اش کوبيدم و او
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 را به عقب هل دادم.
 _ولم کن. ولم کن.

حکم تکان تکانم داد. اين همه زور از او بعيد دوباره مرا در بر گرفت و م
 بود. از اين حال او. ولي هر چه بود او مرد بود و من زن. حتي

 اگر يک مرد عملي بود، باز هم زور او بيشتر از من بود.
  
 

به چشمان خمار و زيبايش نگاه کردم. چشماني که روزي آنها را مي 
 وصله ايي به من سنتورپرستيدم. چشماني که روزي با چه صبر و ح

 آموخته بود.
عاقبت به گريه افتادم. مني که نزديک به چهار سال بود که گريه نکرده 

 بودم. گريه مي کردم و جيغ مي زدم. او را مي زدم. خودم را
مي زدم و زار زار گريه مي کردم. گريه ايي رقت انگيز و خفه کننده. جيغ 

 بلند تر از جيغ هايهاي کر کننده ايي که مي کشيدم حتي 
 ساراي بود. من گريه کرده بودم. او مرا به گريه انداخته بود.

 فصل دوم
لباسم سر تا سر خاکي شده بود. چه اهميتي داشت؟ وقتي که قرار بود 

 همه به همين خاک برگرديم، ديگر هر چيزي حساسيت
 خودش را از دست مي داد.

ع داشتم. سرم را به عقب تکيه به درخت کاج پيري تکيه دادم. حالت تهو
 دادم. ساراي از شب قبل يک نفس گريه کرده بود. آيدين به

کنارم آمد. عصبي بود و ناراحت. خط نگاهش را گرفتم. با خشم به آراز که 
 کنار ديوار غسال خانه چنباتمه روي زمين نشسته بود و

به طرفش  چرت مي زد، نگاه مي کرد. تکيه ام را از درخت کندم و با خشم
 رفتم. در نيمه راه آيدين متوقفم کرد.
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 _بسه سونا. ولش کن. دعوا راه ننداز.
 بازويم را کشيدم و با دو گام بلند خودم را به آراز رساندم.

_پاشو آبروي نداشته مون رفت. تو خاک کردن داداشت هم بايد چرت 
 بزني.

کرد که زبانم را  سرش را باال گرفت و آن چنان نگاه مظلومانه ايي به من
 گاز گرفتم. برخاست و غمگين به سمت قبرها رفت و روي

 نيمکتي که آن جا بود نشست. الميرا به کنارم آمد و مانتويم را کشيد.
  
 

 _خاله؟
 کنارش زانو زدم. خيلي ملوس و ناز بود. کپي برابر اصل ساراي شده بود.

 م.موهاي خرمايي روشن اش را از روي صورتش کنار زد
 _جونم موش موشکم؟

 _دايي سهند مرده؟
دلم مي خواست گردن ساراي را بشکنم. آخر او چه جور احمقي است که 

 بچه چهار ساله را به قبرستان آورده بود. صبح حال درستي
نداشتم و متوجه آمدن الميرا نشدم و گرنه به هيچ و جه اجازه نمي دادم 

 که او شاهد چنين صحنه هايي باشد.
 رده يعني چي؟ مثل خرگوش من که مرد، بعد علي خاکش کرد؟_م

پوفي کردم. اشاره ايي به علي که کنار آيدين ايستاده بود، کردم. جلو آمد. 
 سريع و در گوشش گفتم که الميرا را سرگرم کند. اصال

دوست نداشتم تا لحظاتي ديگر که جنازه را از غسال خانه بيرون مي 
 اشد.آوردند، الميرا آن جا ب

 علي بغلش کرد و با هم به سمتي که ماشين ها را پارک کرده بوديم، رفتند.
 کنار دست ساناز رفتم. چشمانش از گريه زياد ورم کرده بود.
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 _به مامان خبر داديد؟
 سرش را تکان داد.

 _آره آيدين خبر داد.
 چرخيدم و نگاهش کردم.

 _خب چي گفت؟
 ش را ماساژ داد.دستش را باال آورد و شقيقه هاي

_چي بگه؟ گفت هر چه سريع تر خودم رو مي رسونم. اون سر دنيا است. 
 شاه عبد الظيم که نيست بيخ گوشمون باشه.

آهي کشيدم. به بابا که کمي آن طرف تر با عمو و عمه ام ايستاده بود، 
 نگاه کردم.

  
 

 _چرا اين طور شد؟
 فيني کرد و گفت:

ه مشکلي نداشت. حتي با من شوخي شوخي، _صبح که مي رفت دانشگا
 مچ هم انداخت. موهام رو هم به هم ريخت. البته چند روزي

 بود که سهند هميشه نبود. ولي.....
 حرفش را قطع کرد و به من نگاه کرد و گفت:

 _تو اين چند وقته باهاش حرف زده بودي؟
 با دستم گردنم را ماساژ دادم.

 _هر روز.
 چطور بود؟ _به نظرت حالش

کمي فکر کردم. من و سهند هر روز با هم تلفني حرف مي زديم. حتي شده 
 بود يک دقيقه. من راه دور بودم و او را نمي ديدم و سهند
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مي توانست هر طور که بخواهد صدايش را نشان دهد. سهند پسر تو 
 داري بود. من در صورتي مي توانستم تشخيص دهم که او دروغ

ه، که او را ببينم. از پشت تلفن چيز زيادي دستگير آدم نمي مي گويد يا ن
 شود. ولي خب من هم متوجه شده بودم مدتي بود که بي

حوصله بود. چند مرتبه هم از او راجع به اين بي حوصلگي سوال کرده 
 بودم که هر دفعه با يک جواب نسبتا منطقي سر و ته قضيه را به

 هم آورده بود.
 بود. _يک کم بي حوصله

 ساناز سرش را تکان تکان داد.
 _آره دقيقا بي حوصله بود.

احساس مي کردم که هر دو نفرمان به يک چيز فکر مي کنيم و آن اينکه 
 يعني سهند آن قدر بي حوصله بوده است که خودش را از

 طبقه چهارم دانشگاه به پايين پرت کند؟
خواهند او را براي بار  کسي آمد و گفت که اگر خانواده سهند پيرزاد مي

 آخر ببينند، به داخل غسال خانه بيايند. آراز از کنار قبرها
بلند شد و به همراه آيدين و رضا به داخل رفتند. ساراي مي خواست به 

 داخل برود، دستش را گرفتم و به عقب هلش دادم.
  
 

 _شما نه.
 _سونا تو رو خدا. دارم مي ترکم. بذار يک دقيقه.

را فرو دادم. مشغول سرو کله زدن با ساراي بود که نمي دانم علي از بغضم 
 کجا فهميده بود که به درون غسال خانه دويد. دست

 ساراي را رها کردم و از پشت سر يقه علي را گرفتم.
 _کجا؟
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 _تو رو خدا عمه بذار ببينمش.
 بغلش کردم. سعي کرد تا با ماليمت مرا کنار بزند.

اد هاي بلند و نعره مانند آراز و آيدين به گوش مي رسيد. حاال صداي فري
 علي آشکارا در آغوش من شروع به لرزش کرد.

 _تو رو خدا. تو رو خدا.
محکم تر بغلش کردم. آيدين در حاليکه به پهناي صورت اشک مي ريخت 

 از در غسال خانه بيرون آمد. پشت سرش آراز که تلو تلو
 .مي خورد با رضا بيرون آمد

نمي توانستم بگذرام که علي روي مرده عموي جوانمرگش را ببيند. عمويي 
 که از همه بيشتر با او صميمي بود.

 آراز محکم به پيشاني اش مي زد و هق هق گريه مي کرد.
جنازه را در تابوت آهني مخصوص غسال خانه، بيرون آوردند. لرزش 

 داشته بود که رويزانوانم آن قدر زياد بود که حاال علي مرا نگه 
 زمين نيافتم.

دستم را جلوي دهانم گرفتم و قبل از آنکه نفسم تنگ شود اسپري را از 
 جيب مانتويم بيرون آوردم و در دهانم اسپري کردم. حاال

جمعيت، پشت سر تابوت به حرکت در آمده بودند. ساراي در حاليکه 
 رام پشتتقريبا تمام وزنش به روي ساناز افتاده بود، آرام آ

 تابوت حرکت مي کرد. به علي گفتم که به کمک مادرش برود.
من آخرين نفر بودم که پشت تابوت، افتان و خيزان حرکت مي کردم. زار 

 زار گريه مي کردم. بي اختيار و بي اراده. دو بار زمين
خوردم. شالم از سرم افتاده بود و اسپري در يک دستم و دستمال کاغذي 

 بود. دو زن مسن چادري به کمکم آمدند و در دست ديگرم
زير بغل مرا گرفتند و همراه تابوت به سمت قبرستان رفتيم. هيچ حال 

 خوبي نداشتم. حس بي وزني داشتم. معده ام متالطم بود و
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حالت تهوع داشتم. ديگر نتوانستم و تلو تلو خوران چيزي نمانده بود که با 
 پوشاندن قبر آن جا زانو روي بلوک هاي سيماني که براي

  
 

گذاشته بودند، بيفتم که کسي از پشت بغلم کرد. همان طور که اشک مي 
 ريختم و هق هق مي کردم به بازويش چنگ انداختم. دستي

مردانه بود. احتماال آراز يا آيدين. شايد هم رضا. با ماليمت مرا روي يکي 
 د.از همان بلوک هاي سيماني نشاند و کمي آب برايم آور

جنازه را از تابوت بيرون آوردند. از جا برخاستم. آيدين به درون قبر رفته 
 بود. با دو زانو روي خاک هاي کنار قبر افتادم. آيدين

رويش را براي لحظه ايي کنار زد. فريادي کشيدم و با دستانم محکم به سر 
 و صورتم زدم. سر و صورتش و جمجمه اش کبود و سياه و

ود. جيغ ديگري زدم و چيزي نمانده بود که با سر به درون تا خون مرده ب
 قبر بيافتم که دوباره کسي از پشت مرا گرفت. سرم به

شدت گيج مي رفت. حاال هق هق گريه ام تبديل به ناله و مويه شده بود. 
 ساراي کنار قبر نشسته بود و خاک بر سر مي ريخت. رضا و

و پر ازدحام بود. ولي صداي  ساناز به سختي بلندش کردند. خيل شلوغ
 جيغ هاي ساراي تمام قبرستان را پر کرده بود.

براي لحظه جلوي چشمانم سياه شد. من از ناهار روز قبل ديگر چيزي 
 نخورده بودم. تقريبا بيست و چهار ساعت. خودم را نگه داشتم.

آراز را ديدم که دوان دوان با يک سانديس به طرفم آمد. آيدين هنوز در 
 قبر بود. رضا ساراي را بغل کرده بود. بابا آن طرف قبر، در

بغل عمو گريه مي کرد. آراز هم که براي من سانديس آورده بود. چرخيدم 
 تا ببينم که اين چه کسي است که مرا بغل کرده است.
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شهريار بود که آن قدر به من نزديک شده بود. کسي که روزي شايد مي 
 تر شود. شايد اگر مي خواست.توانست از اين هم نزديک 

 اگر مي شد.
با همان حال بد دستم را از دستش بيرون کشيدم. حاضر بودم که با سر به 

 درون قبر پرت شوم ولي او مرا در آغوش نگيرد.
 _سونا.....

صدايش پر از ناراحتي و احساس بود. احساسي که در درون من مرده بود. 
 شهريار براي من مرده بود.

ميان ما قرار گرفت و با اخم به شهريار نگاه کرد. اخمي که تنها يک  آراز
 معني داشت دستت را از خواهر من کنار بکش.

دستش را دور شانه ام حلقه کرد. به او تکيه دادم و آرام آرم سانديس را 
 نوشيدم. دوست نداشتم بي هوش شوم. از زناني که هر لحظه

متنفر بودم. من قوي بودم. در  غش مي کردند و فشارشان مي افتاد،
 موقعيت بد تر از اين هم سرپا مانده بودم. آراز آهسته اشک مي

ريخت. طاقت ديدن اشک هاي او را نداشتم. به قدري مظلومانه گريه مي 
 کرد که جگرم را آتش مي زد. آراز هميشه آرام ترين و

ان و مظلوم ترين و حساس ترين عضو خانواده بود. فوق العاده مهرب
 حساس بود. همين حساسيت بيش از اندازه اش او را به خاک

سياه نشانده بود. روحيه لطيف و حساسي داشت او را اسير خودش کرده 
 بود.

دندانهايم را محکم به هم فشار دادم؛ تا جيغ نکشم. ولي اشک هايم بي 
 اراده مي ريختند. اختيار و کنترلي به روي آنها نداشتم. اگر مي

م به هر طريق که شده جلوي ريزش آنها را هم بگيرم، دق مي کردم. خواست
 مي ترکيدم. يک آوانس براي خودم قايل شدم.
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تا به حال مراسمي به اين ازدحام و دلخراشي نديده بودم. متوجه شدم که 

 نيمي از جمعيتي که آن جا بودند، دوستان و هم کالسي هاي
طرف خود دانشگاه و استادان فرستاده سهند بودند. تاج گل بزرگي هم از 

 شده بود که کنار تاج گل هاي بي شمار ديگر گذاشته شده
بود. از ميان آنها امير دوست صميمي سهند را شناختم. بايد با او صحبت 

 مي کردم. ولي نه حاال. بايد مي فهميدم.
تمام لباس هاي آيدين خاکي شده بود. خودش با دست خودش سهند را 

 گذاشت و بلوک هاي سيماني را روي برادر در خاک
جوانمرگ شده اش گذاشت. رنگ صورتش آن چنان پريده بود که احساس 

 مي کردم، هر لحظه خودش هم خواهد مرد. من و سهند
را آيدين و ساراي بزرگ کرده بودند. با اينکه خودشان نوجوان بودند ولي 

 ند وبه خوبي يادم هست که تمام توجه شان به من و سه
حتي آراز بود که فقط سه سال از ما بزرگ تر بود. زماني که مامان از بابا 

 طالق گرفت، آراز فقط چهار سالش بود و من و سهند هم تازه
يک ساله شده بوديم. هم او و هم ساراي حق داشتند که اين طور بي تابي 

 کنند.
هم با تمام باالخره مراسم تمام شد. احساس مي کردم که تمام انرژي من 

 شدن کفن و دفن تمام شد و باالخره سرم گيج رفت. آراز
براي لحظه ايي مرا رها کرده بود، تا به ساناز کمک کند که تا ساراي را که از 

 حال رفته بود به ماشين منتقل کنند. دستم را روي پيشاني
ام گذاشتم. چشمانم را بستم. احساس مي کردم که در چرخ و فلک 

 سرم مي چرخيد. دقيقا مثل همان حسي که در کودکينشسته ام. 
در چرخ و فلک داشتم و آن زمان آن قدر قهقه مي زدم و از آن سرگيجه 

 شادمان مي شدم. ولي حاال از آن متنفر بودم. نقطه هايي
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طاليي پشت پلک هايم مي گفت که حالم هيچ خوب نيست. دعا مي 
 رسانم.کردم که بتوانم خودم را به ماشين آيدين ب

 _سونا
دلم مي خواست که همان جا يک مشت محکم به فک شهريار بکوبم تا 

 ديگر مرا با اين لحن آشنا صدا نکند.
چشمانم را باز کردم و با خشم نگاهش کرد. بازويم را گرفت. با نفرت دستم 

 را از دستش بيرون کشيدم.
 واضحه؟_اگر يه بار ديگه به من دست بزني دستت رو از جا مي کنم. 

عضالت فکش منقبض شده بود. متوجه ابروانش شدم. در اوج ناراحتي 
 خنده ام گرفت. شهريار زير ابروانش را برداشته بود. ناخواسته

خنديدم. زهر خندي پر از درد و ناراحتي. با خنده ي من کمي گيج شد. با 
 انگشت اشاره ام به ابروانش اشاره کردم و با تمسخر گفتم:

يه قلم کارو نکرده بودي که به لطف رويا اون رو هم انجام _فقط اين 
 دادي. ديگه پرونده ات کامل شد.

 براي لحظه ايي رنگش پريد و سفيد شد و بعد سرخ و برافروخته.
_محض رضاي خدا. چي به سرت اومده؟ شهريار زير ابرو برداشته. کوکي 

 جون نظرش چيه؟ اون که مي گفت من به درده تو نمي
. حاال که رويا جون وادارت کرده زير ابرو برداري چي ميگه؟ آق خورم

 والدينت نکرد؟
  
 

 _بس کن!
 پوزخندي زدم.

 _نه تو بس کن. ديگه دور و بر خودم نبينمت. روشنه؟
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چشمانش پر از حسرت بود. حسرت چي؟ دلم مي خواست محکم بيخ 
 گوشش بکوبم و بگويم "تو بي خود مي کني که اين طور با

حسرت به من نگاه مي کني. تو اجازه ي اين کار را نداري. تويي که مرا رها 
 کردي، حق نداري با حسرت به من نگاه کني. اصال حسرت

 چه چيزي را مي خوري؟"
 آراز خودش را به ما رساند. نگاهي به من و او کرد و با تهديد گفت:

 نم که دور و برشي_شهريار ولش کن. بذار راحت باشه. اگر يه بار ديگه ببي
 با من طرفي.

 نيم نگاهي به آراز کرد و با پوزخندي تمسخر آميز گفت:
 _ترک کردي؟

 آراز با خشم گفت:
_ترک هم که نکرده باشم هنوز براي خانواده ام غيرت دارم. هنوز مثل تو 

 نشدم.
 شهريار بي توجه به آراز گفت:

اري که همه چيز رو _سونا بفهم که بابات مخالفت کرد. چرا دوست د
 بندازي گردن من؟

 قبل از آنکه جوابش را بدهم، آراز گفت:
_آره بابا مخالفت کرد، ولي کوکب خانم هم دو دستي چسبيد و گفت که 

 آره خانواده قاراشميش ما به خانواده محترم شما نمي خوره.
 تو هم از خدا خواسته با اولين دختري که از قضا دوست صميمي سونا بود،

 ازدواج کردي.
 نگاهي به اطراف کرد و با تمسخر گفت:

_پس کو رويا؟ يه زماني خيلي خاطر سهند رو مي خواست. به سونا گفته 
 بود داداشت رو برام جور کن.
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رنگ شهريار به شدت پريد. آراز انگشتش را روي نقطه درد گذاشته و فشار 
 داده بود.

  
 

 :کمي به سمت شهريار متمايل شد و گفت
_اصال برام مهم نيست که تو فاميلي يا غريبه يا هر خره ديگه ايي. فقط 

 دور و اطراف سونا نبينمت.
دستم را گرفت و با هم به سمت ماشين اش رفتيم. تقريبا همه رفته 

 بودند. در سکوت به سمت هتلي که قرار بود غذا در آن جا صرف
 شود، راند.
********* 

ورد و ساراي سرش را از الي در داخل کرد. پشت ضربه ايي به در اتاق خ
 سرش ساناز با نگراني به من نگاه مي کرد.

 _مي تونم بيام تو؟
برخاستم و روي تخت نشستم و بالش را بغل کردم. بوي سهند را مي داد. 

 از روز قبل که از تشييع جنازه برگشته بوديم من به اتاق
 خارج نشده بودم. سهند رفته بودم و تا آن لحظه از آن جا

چند ساعت اول را فقط در بهت و حيرت بودم. تنها روي تخت دارز کشيده 
 بودم و يکي از تيشرت هايي را که کنار تخت افتاده بود، و

بوي تن او را مي داد، بغل کرده بودم و به سقف خيره شده بودم. هر چقدر 
 که مي گذشت مثل اينکه بيشتر پي به عمق فاجعه مي بردم.

آن کرختي و بي حسي کم کم از بين مي رفت و من تازه متوجه مصيبتي 
 که گريبان مان را گرفته بود، مي شدم.

بعد از چند ساعت آن قدر بهوش و عاقل شده بودم که به گريه بيفتم. گريه 
 ايي متفاوت با آن گريه ايي که در قبرستان کرده بودم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

2 9  

 

يه مي کند. فقط گريه مي کند بعضي مواقع آدم نمي دادند که براي چه گر
 تا آن غم سنگين که بر دل دارد آب شود و پايين بريزد.

ولي بعضي مواقع آدم دقيقا مي داند که براي چه گريه مي کند. گريه دوم 
 من دليلش آگاهيي بود که پيدا کرده بودم. اينکه ديگر

سهند نيست. ديگر کسي هر روز به من زنگ نمي زند. ديگر کسي نيست 
 که مثل من به باقالي حساسيت داشته باشد. من و سهند خيلي

زياد با هم بحث و درگيري داشتيم. حتي با هم قهر مي کرديم. ولي به 
 همان نسبت به هم عشق داشتيم. احساس مي کردم که خالي

شده ام وجودم چيزي را گم کرده است. حسي که فوق العاده بد و بيچاره 
 کننده بود.

ساناز هم در را بست و روي صندلي ميز تحرير سهند  کنارم نشست.
 نشست. نگاهي به موهايم کرد و گفت:

 _چرا اين را رو اين قدر کوتاه کردي؟
  
 

 شانه هايم را باال بردم.
 _زشت شدم؟

 بي حوصله خنديد و گفت:
 _دختر عمويي بگم يا زن داداشي؟

 من هم بي حوصله خنديدم.
 _مگه فرق داره؟

اگر بخوام به عنوان دختر عموت بگم، خيلي خوشگل شدي. ولي اگر  _آره.
 بخوام زن داداشي بگم، اکبيري شدي.

 لحن اش آن قدر بامزه بود که ساراي را هم به خنده انداخت.
 _ديونه!
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 ساراي موهاي روشن اش را کنار زد و گفت:
 _مامان سه روز ديگه مي رسه.

 _لطف کرده!
 د ولي حرفي نزد.سرش را تکان تکان دا

 _با آقاي دکتر مياد؟
 _نه فکر نکنم.

 _آلما رو هم مياره؟
 ساراي نگاهم کرد.

 _فکر نکنم االن فصل مدارسه. آلما هم مدرسه داره.
 پوزخندي زدم و گفتم:

  
 

 _دقت کردي که ما چه خانواده پر جمعيتي هستيم؟
 ي.دوباره پوزخندي ديگر در تاييد حرف من از طرف سارا

 _بابا رفت؟
 ابروانش را باال برد و با مسخره گفت:

 _آره مهستي جون منتظرش بود.
سرم را تکان دادم ولي حرفي نزدم. مهستي را در تشييع جنازه ديده بودم. 

 هيچ حسي به زن صيغه ايي بابا نداشتم. دقيقا مثل آقاي
ر از دکتر شوهر مامان. حداقل حسن و خوبي که مهستي داشت، سرد و پ

 فيس و غرور نبود. آقاي دکتر مثل اينکه آسمان سوراخ شده
 بود و او از آن باال پايين افتاده بود. گفتم:

 _تارا رو نديدم. ايران نيست؟
_نه امسال برنگشت. برگرده ايران که چي بشه مثال؟ بابا که ماشاال سيب 

 زميني. به هيچ کدوم از ماها که خودش بزرگمون کرده رگ
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، حاال ديگه مي خواي به تاراي بيچاره که اصال پيشش نبوده رگ نداره
 داشته باشه. گاهي دلم براش مي سوزه. بچه با معرفتيه. با اينکه

اصال با ما نبوده و خيلي کم ما رو ديده ولي هميشه زنگ مي زنه و احوال 
 پرسي مي کنه. از آلما خيلي با معرفت تره.

تارا از آلما با معرفت تر بود. با اينکه هر خنده ام گرفت. ساراي حق داشت، 
 دو نفرشان خواهر ناتني ما بودند، ولي آلما دقيقا مثل خود

آقاي دکتر سرد و پر از فيس و افاده بود. حتي با اينکه مدت زمان بيشتري 
 را با ما گذرانده بود. ولي تاراي بيچاره به محض اينکه

فوت کرد و دايي ها و خاله  چشم باز کرد، سيما زن دوم بابا و مادرش
 هايش او را با خودشان به ايتاليا بردند و او خيلي کم با ما

برخورد داشت. ولي مهرباني ذاتي خود سيما را داشت. يادم است زماني 
 که من و سهند سه چهار ساله مان بود و بابا تازه سيما را گرفته

ها کرده و رفته بود را بود، سيما واقعا جاي مامان که ما را از يک سالگي ر
 پر کرده بود. ولي خب بيچاره عمرش به دنيا نبود. بعد از به

دنيا آوردن تارا سرطان مجالش نداد و زود از بين ما رفت. با رفتنش هم 
 من و سهند به نوعي يتيم شديم و هم تاراي بيچاره.

 _آره تارا با معرفته. به من هم گاهي زنگ مي زنه. اصال خبر داره؟
 ساراي اشک هايش را پاک کرد.

_نه طفلکي بميرم براش. با سهند هم خيلي جور بود. اگر بفهمه حتما پا 
 مي شه مياد ايران.

_يکي بهش بگه. بفهمه ناراحت ميشه بهش نگفتيم. باالخره برادر اون هم 
 هست.
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_حاال مي گم آيدين بهش زنگ بزنه بگه. بيچاره آيدين به قول خودش 
 شوم.شده جغد 

 ساناز براي عوض کردن بحث گفت:
_علي خيلي ناراحته بچه ام. ديشب اصال نتونست بخوابه. آخر سر آيدين 

 رفت پيشش خوابيد. همه اش از خواب مي پريد.
 نگران بود. دستم را روي دستش گذاشتم.

 _خوب مي شه. سهند و علي خيلي با هم جور بودن.
 آهي کشيد و گفت:
 اغي اين پسر رو دل ما گذاشت. آيدين هم داغونه._چي بگم که چه د

_ديدم که ديروز سر غذا آيدين با امير دوست سهند حرف مي زد. چيزي 
 هم دستگيرش شد؟

_نه نشده زياد حرف بزنن. بعد هم بيچاره امير هم اونقدر حالش بد بود 
 که اصال نمي تونست حرفي بزنه.

يه انداخت. بغضم را فرو خوردم و ساراي زير گريه زد و ساناز را هم به گر
 گفتم:

 _امير سهند رو پيدا کرده بوده؟
 ساناز تنها سرش را به نشانه تاييد تکان داد.

امير حق داشت که نتواند حرف بزند. مغز متالشي شده کسي را ديده بود 
 که ساليان سال دوست صميمي اش بوده است.

ا هيچ دوستي آن قدر صميمي من بعد از نارويي که رويا به من زد ديگر ب
 نشدم. ولي امير و سهند خيلي بيشتر از اين ها با هم صميمي

بودند. مي توانستم حال امير را درک کنم. بايد مي گذاشتم تا کمي حال و 
 روز امير رو به راه تر شود و بعد از او يک تحقيق کامل مي

 کردم.
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 . او خيلي از رضا سرترساراي دستم را گرفت. به چشمان زيبايش نگاه کردم
 بود. رضا اصال مرد بدي نبود، ولي او و ساراي هيچ

مناسبتي با هم نداشتند. مي دانستم که ساراي کس ديگري را دوست 
 داشت. کسي که هرگز با من درباره او صحبت نکرده بود. ولي

 بابا اجازه نداد که آن مرد حتي به خواستگاري ساراي بيايد.
  
 

از دوستان خودش بود. يکي از مالکين بزرگ تبريز. بابا ما را  رضا پسر يکي
 بزرگ نکرده بود و شايد حتي به قول ساراي هيچ رگ و

احساسي هم به ما نداشت ولي زماني که پاي تصميم گيري درباره زندگي 
 آينده ي ما به ميان مي آمد او اين حق را به خودش مي داد

 را به کرسي بنشاند.که دخالت کند و با زور حرف خودش 
بابا يک ديکتاتور واقعي بود. مامان ما را رها کرده و رفته بود. ديگر هم 

 درباره هيچ کاري از کارهاي ما دخالتي نکرده بود و اين
خودش قابل قبول تر بود. ولي بابا زماني که پاي منافع خودش به ميان 

 د برايشانمي آمد تازه به يادش مي افتاد، بچه هايي دارد که باي
پدري کند. ساراي را وادار کرد که به رضا جواب مثبت بدهد. هرگز نفهميدم 

 که ساراي چطور راضي به اين کار شد. ساراي خيلي براي
آن مرد صبر کرده بود و تقريبا خيلي دير ازدواج کرده بود. سي و دو سالش 

 بود که باالخره بعد از دو سال مقاومت در برابر بابا به
اج با رضا راضي شد. رضا ساراي را دوست داشت. بايد هم مي ازدو

 داشت. ساراي خيلي زيبا و دوست داشتني بود و آرزوي هر مردي
بود. جداي از اين ها خيلي خانم و متين بود. ساراي حسن هايي داشت 

 که هر مردي را شيفته خودش مي کرد. ولي گاهي احساس مي
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ي که به رضا داشت، عشقي به او کردم که ساراي علي رغم تمام توجه
 نداشت. مثل اينکه عشقش به عنوان يک زن ته کشيده بود. رضا

را دوست داشت، خيلي به هم ديگر احترام مي گذاشتند ولي آن عشقي که 
 بايد در چشمان ساراي ديده نمي شد.

بابا زندگي همه ما را به نوعي به هم ريخته بود. مامان کنده و رفته بود. 
 ابا هر از چند مدتي يادش مي افتاد که بايد براي ما پدريولي ب
 کند.

شهريار را هم او رد کرد. دليل اصلي اعتياد آراز هم او بود. آراز هميشه 
 حساس بود. ولي در سن بدي بود که بابا و مامان از هم جدا

شدند. آن زمان من و سهند آن قدر کوچک بوديم که حتي خودمان را هم 
 م. يک بچه يک ساله مي تواند دوري مادرش رانمي شناختي

تحمل کند. يک بچه يک ساله فقط يک سري احتياجات غذايي و به طور 
 کل، مادي دارد که آنها را يک پرستار هم مي تواند برطرف

کند. شايد روزهايي اول بهانه مادرش را بگيرد ولي قطعا خيلي زودتر از 
 ادرش وقف مي دهد.يک بچه چهار ساله خودش را با دوري م

ولي آراز در سني بود که به مادر احتياج داشت. به همين خاطر او 
 بيشترين ضربه را از اين جدايي خورد. او که روحيه ايي تا اين حد

حساس و بي اعتماد به نفس داشت که براي تسکين دردهايش به دامان 
 مواد پناه ببرد. آراز کم داشت. کمبودي که هرگز جبران

 بود. نشده
او مي توانست يکي از بهترين آهنگسازان ايران شود. ولي بابا با اين کار 

 او هم مشکل داشت. نگذاشت که او پي عشقش برود. عشق او
موسيقي بود. زماني که نت مي نوشت و ساز مي زد، غم هايش کم تر مي 

 شد. ولي بابا اين را هم از او گرفت. نگذاشت که به هنرستان
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د و او را وادار کرد که به دانشگاه برود و حسابداري بخواند. موسيقي برو
 بعد هم او را حسابدار تشکيالت عريض و طويل چاپ خانه

اش کرد. حسابداري چيزي بود که آراز از آن متنفر بود. از تمام لحظه به 
 لحظه دانشگاه اش بيزار بود.

  
 

ر از شوخي ها و دانشگاه براي هم جواني دوراني طاليي است. دوراني پ
 خوشي هاي تکرار ناشدني. ولي براي آراز دانشگاه يک شکنجه

گاه بود. تبعيد گاهي که بايد هر روز به آن جا مي رفت و رشته ايي را مي 
 خواند که هيچ سنخيتي با روحيه هنرمند و احساسي او

نداشت. همين ها او را که از درون خراب بود، خراب تر کرد و عاقبت او را 
 ز هم پاشيد.ا

شايد بتوان گفت که تقريبا آيدين تنها کسي بود که کمي از دست بابا در 
 امان ماند. آيدين از بچگي عاشق ساناز بود و خب ساناز هم

 برادر زاده خود بابا بود و طبيعي بود که بابا با ازدواجشان موافق باشد.
بيست و سه بر خالف ساراي، آيدين خيلي زود ازدواج کرد. تقريبا در 

 سالگي. آيدين تنها عضوي از اعضاي خانواده بود که به قول
آراز بي مشکل بود. آن هم به لطف ساناز. بقيه ي ما هر کدام سازي مي 

 زديم.
مرا وادار کرد که به رشته هتل داري بروم. چيزي که از آن متنفر بودم. من 

 نروابط عمومي قوي نداشتم ولي بابا اين را نمي فهميد. م
عاشق رياضيات بودم. ولي مرا به ضرب تهديد و کتک وادار کرد که به هتل 

 داري بروم.
بابا براي کارهايش دليل هم داشت. عقيده داشت که اين کارها به نفع 

 خود ماست. آراز را به حسابداري فرستاد؛ چون بايد به حساب و
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زماني که  کتاب هاي خودش رسيدگي مي کرد. مرا به هتل داري فرستاد تا
 درسم تمام شود بتوانم هتلي قديمي و خانوادگي که در

بابلسر داشتيم و تقريبا به جاي سود ضرر مي داد را به صورت علمي و 
 کامال مطابق با اصول هتل داري اداره و احيا کنم.

آيدين را وادار کرد که رشته گرافيک بخواند. آيدين مثل من به مهندسي 
 خانه ايي که در بازار داشتيم احتياجعالقه داشت. ولي چاپ 

به کسي داشت که با شيوه هاي نوين انواع چاپ و ليتوگرافي آشنا باشد. 
 و قرعه اين کار به اسم آيدين افتاد. ولي ساراي بيچاره از همه

مهجور تر افتاد. ساراي پرستاري را دوست داشت. شيفته رشته هاي طبي 
 د و به محض اينکهبود ولي بابا نگذاشت که درس بخوان

 ساراي ديپلم گرفت او را به خانه داري وادار کرد.
باالخره همه ي ما نظارت و رسيدگي مي خواستيم. يک نفر بايد مي بود که 

 به اين همه آدم رسيدگي مي کرد. بابا ديگر از پرستار و
خدمتکار خسته شده بود. بنابراين به محض اينکه ساراي توانست يک 

 اداره کند او را خانه نشين کرد تا به ما رسيدگي کند.خانواده را 
همه ما اسير بوديم. بابا کار خودش را مي کرد و در نهايت هيچ نظري از ما 

 نمي خواست. وقتي که مي خواست کاري انجام شود از تمام
شيوه هاي فشار به روي بچه هايش استفاده مي کرد و در نهايت اين او 

 بود که پيروز مي شد.
خوب به خاطر دارم که آيدين براي آنکه نخواهد گرافيک بخواند، ماه ها از 

 خانه بيرون زد. ولي يک پسر هجده ساله چه کار مي
توانست بکند؟ بدون هيچ پول و پشتوانه مادي و بلد بودن هيچ کاري. در 

 نتيجه مجبور شد که دوباره به خانه برگردد و به حرف بابا
ما مجبور به انجام کاري شديم که بابا از ما خواست. گوش کند. هر کدام از 

 و همين اجبار ها و تحکم ها ريشه سست محبتي که بين ما
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و بابا بود را روز به روز خشک تر و ضعيف تر کرد. به طوريکه حاال من 
 احساس عشقي که به هر کدام از برادران و خواهرم داشتم،

 درم داشتم.بيشتر از محبتي بود که به پدر و ما
مامان که فقط براي هر کدام از ما يک نماد بود. يک اسم زيبا که فقط مي 

 دانستيم بهشت زير پاهايش است و بابا هم محبتش را که کم
 بود با همان تحکم و ديکتاتوري کم رنگ تر کرده بود.

 _سونا؟
 _جونم؟

 اشک هايش را پاک کرد.
 _با آراز حرف مي زني؟

 _چي بگم؟
 مرکز ترک اعتياد هست که خيلي عاليه. راضيش کن بره ترک کنه. _يه

آهي کشيدم. آراز مشکل داشت و تا زماني که از لحاظ روحي اين 
 مشکالت با او بود، او هم اسير بود. او اين اسارت را دوست داشت.

يک بار که در اوج ناراحتي بحث شديدي با او کردم، او با فرياد گفت که 
 خاطر حس و حالش مواد مي زنم؟ نه خير "فکر کردي به

فقط به خاطر آرامش و بيخيالي که بهم دست مي ده مصرف کننده 
 هستم".

تا زماني که آراز به اين دليل مواد مي زد که به ذره ايي آرامش دست پيدا 
 کند، ترک نمي کرد. ترک کردن اجباري هم هيچ فايده ايي

جه از خستگي و بيزاري از مواد نداشت. يک معتاد بايد خودش به آن در
 برسد که بخواهد ترک کند. و آراز هنوز به آن درجه نرسيده

 بود. او هنوز محتاج به اين اسارت بود.
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_وقتي که خودش نخواد من چي کار مي تونم بکنم خواهر من. کم باهاش 
 قهر کردم؟ کم محلش کردم، باهاش حرف نزدم، جواب

شد. شايد اگر اين کارها رو نمي کردم تا اين داد؟ نه. بدتر شد که بهتر ن
 درجه پيش نمي رفت.

در بين آنها من تنها کسي بودم که زماني که فهميدم آراز اعتياد پيدا کرده 
 است ديگر سمتش نرفتم و محبتم را از او دريغ کردم. آراز

هم شايد ساراي را خيلي دوست داشت، ولي آن صميمتي که با من و 
 آيدين و ساراي نداشت. به آيدين و ساراي حسي سهند داشت، با

 همراه با احترام داشت.
 _آره هميشه ازت ناراحته. ميگه....

  
 

 حرفش را قطع کرد و زير گريه زد.
 _ميگه چي؟

به جاي او ساناز که يک دستش را دور گردن ساراي حلقه کرده بود و 
 موهايش را نوازش مي کرد، جواب داد.

 ._هيچي ولش کن
 کمي از روي تخت به طرفشان خم شدم.

 _مي گه چي؟
 ميان گريه گفت:

_تو رو خدا ديگه کم محلش نکن سونا. تقريبا پارسال بود که مي گفت 
 سونا با من مثل يه تيکه آشغال رفتار مي کنه.

هاي هاي به گريه افتاد. نفسم گرفت. من از او دلگير بودم، چون دوست 
 ع ببينم. اين کار من فقط زاييده محبتينداشت او را به اين وض
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بود که به او داشتم. مي خواستم به اين طريق ناراحتي ام را به او نشان 
 بدهم. شايد به اين طريق او به راه بيايد. هرگز فکر نمي کردم

 که نتيجه اين کارم اين گونه برداشت شود.
 _من اصال قصدم اين نبود.

 م در اتاق راه رفتم.با ناراحتي برخاستم و چند قد
 _من دوستش دارم. آخه منکه به غير از شماها کسي رو ندارم. من .... من

 به لکنت زبان افتادم.
_مي دونم قربونت برم. ولي تو رو جون الميرا، يکم باهاش مهربون باش. 

 اصال تحمل ناراحتي هيچ کدومتون رو ندارم. مخصوصا آراز.
 دم.آهي کشيدم و بغضم را فرو خور

 _باشه.
 ساناز بيچاره باز هم براي عوض کردن بحث گفت:

  
 

_تو قبرستون شهريار رو ديدم. با چه رويي اومده بود خدا مي دونه. کوکي 
 خانم هم که شعورش قد نخود ماشاال. اصال به خودشون

 زحمت ندادن به يه توک پا بلند شن بيان تسليت بگن.
اج و واج به من و ساناز نگاه مي کرد. او سرم را تکان دادم. ساراي حاال ه

 آن قدر نابود بود که متوجه حضور هيچ کس نشده بود. وقتي
که بچه اش را به امان خدا رها کرده بود و اگر علي نبود، الميرا شاهد تمام 

 آن لحظات مي بود، ديگر حال و روز او معلوم بود. نبايد هم
 متوجه حضور شهريار نمي شد.

 ار اومده بود؟_مگه شهري
 ساناز پشت چشم نازک کرد و با خشم گفت:
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_آره مرتيکه پرو. آخه نه اينکه رويا رو طالق داده. دوباره افتاده به غلط 
 کردن.

با حيرت نگاهش کردم. اين را ديگر خودم هم نمي دانستم. براي چه 
 شهريار رويا را طالق داده بود؟

 _تو از کجا مي دوني؟
 کرد و چيني به بيني اش داد. خنده ايي نخودي

_از خانم فراهاني شنيدم. تو هتل که رفته بوديم براي غذا، اون جا بهم 
 گفت.

 _خانم فراهاني؟ اسمش آشنا است. کيه؟
 _خاله مامانت ديگه

 _آهان آره راست مي گي. اون از کجا مي دونست؟
ه ني که خال_ببخشيد که شهريار پسر عموي مامانته ها. خب اگر خانم فراها

 مامانته ندونه، من بايد بدونم؟
سرم را تکان تکان دادم. ساراي نگاهي به اخم هاي درهم من کرد و به 

 شوخي گفت:
_ساناز ورپريده تو اين هم اطالعات رو تو يه ناهار کوفت کردن فهميدي؟ 

 خطرناک شدي زن برادر بايد حواسمون بهت باشه.
 ه به دو مي کردند، گفتم:من بي توجه به آنها که با هم يک

 _که اين طور
  
 

نمي دانم هر دو نفر آنها از که اين طور من چه برداشتي کردند که با نگراني 
 گفتند.

 _اگر شهريار بخواد بياد خواستگاري تو که جواب بله بهش نمي دي؟
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با حيرت نگاهشان کردم. آنها چه فکري کرده بودند؟ شهريار براي من مرده 
 بود.

 معلومه که نه._
 نفس راحتي که هر دو نفرشان کشيدند مرا به خنده انداخت.

درب اتاق يک دفعه باز شد و الميرا در حاليکه جيغ مي کشيد و علي با 
 ماسک وحشتناک دنبالش کرده بود به داخل اتاق آمد و پشت

 ساراي قايم شد. ساناز با خشم گفت:
 ._علي ..... ذليل شده اذيتش نکن بچه رو

 الميرا از پشت ساراي سرک کشيد و با اخم کودکانه ايي به علي گفت:
 _زن دايي راست مي گه اگر اذيتم کني به دايي سهند مي گم اوخت کنه.

همين يک کلمه دوباره داغ دل همه را تازه کرد و همه را به گريه انداخت. 
 آهي کشيدم و به عکسي که روي ميز تحرير سهند بود نگاه

عکس تقريبا مال چهار سال قبل بود. آن موقع آراز آن قدر غرق کردم. 
 نشده بود. وسط نشسته بود و من وسهند هر کدام يکي از
 دستانمان را دور گردن او حلقه کرده بوديم و مي خنديديم.

احساس مي کردم که اين داغ تا ابد با ما خواهد بود. تا آخر عمر، هر 
 ود اين اشک ها ادامه خواهدزماني که اسمي از سهند آورده ش

داشت. شايد گذر زمان آن را کم رنگ تر کند ولي پاک شدن آن از ذهن و 
 روح ما قطعا چيزي بود که غير قابل باور بود.

 فصل سوم
  
 

ساعت ها بود که مقابل درب دانشگاه ايستاده بودم. کمي ديگر هم قدم 
 يگر بود. يکيزدم. باالخره سر و کله اش پيدا شد. با دو پسر د

 از آنها را قبال ديده بودم. اگر اشتباه نکنم اسمش فرشاد بود.
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مرا نديد و به سمت چپ پيچيد. پشت سرش به راه افتادم و صدايش 
 کردم.

 _آقاي صيادي
هر سه نفرشان به سمت من چرخيدند. مثل اينکه هر سه نفرشان آقاي 

 لحظه ايي باصيادي بودند و من خبر نداشتم. با ديدن من چند 
تعجب نگاهم کرد و بعد لبخندي زد و جلو آمد. خدا را شکر آن دو نفر ديگر 

 آن قدر شعور داشتند که جلو نيايند.
 _سونا. حالت چطوره؟

 _سالم امير. خوبم تو خوبي؟
 با اندوه گفت:

 _خوب؟ چي بگم واال.
 آهي عميق کشيد و نگاهي به اطراف کرد و گفت:

 _تنهايي؟
 آره ولي آيدين قراره بياد بهمون برسه. وقت که داري؟ _فعال

 _آره. فقط بذار دوستام رو رد کنم برن.
 سرم را به نشانه مثبت تکان دادم.

 _با ماشين اومدي؟
 _نه. تو چي پياده ايي؟

 با انگشت شصتش به فرعي کنار دانشگاه اشاره کرد.
 _نه تو فرعي پارکه. با آيدين کجا قرار داري؟

 همون جاي هميشه._
  
 

 _باشه وايسا برم ماشين رو بيارم.
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به سراغ دوستانش رفت و چند لحظه ايي با آنها صحبت کرد و بعد آنها 
 سري براي من تکان دادند و به سمت ديگر خيابان رفتند.

زماني که سهند زنده بود و من هم هنوز به قشم نرفته بودم، پاتوق سهند و 
 زديک دانشگاه بود که آن زمانامير يک کافي شاپي ن

گاهي سهند با التماس، من را هم همراه خودشان مي برد. با امير از 
 راهنمايي دوست بودند و امير آن قدر به خانه ي ما رفت و آمد

 داشت که ديگر برايم مثل سهند بود. پسر چشم پاک و درستي بود.
م. آيدين هنوز ماشين را آورد و سوار شديم و به سمت کافي شاپ رفتي

 نيامده بود.
 _چطوري؟ هنوز برنگشتي قشم؟

دستانم را با بخار آب جوشي که براي چاي آورده بودند، گرم کردم و به رو 
 ميزي سفيد با گل هايي آبي نيلوفري نگاه کردم. گل هايي

 هم رنگ فنجان ها و کاغذ ديواري کافي شاپ.
 _نه هنوز.

 _چقدر ديگه داري؟
 ه._يک ترم ديگ

 سرش را تکان تکان داد.
 _سهند هم يه ترم ديگه داشت ولي من دو ترم.

 _آره مي دونم به خاطرت پات عقب افتادي.
 سرش را به نشانه مثبت تکان داد.

سال قبل با سهند به اسکي رفته بودند که در آن جا امير افتاده بود و 
 ندحسابي مجروح و زخمي شده بود. همين او را يک ترم از سه

 عقب انداخته بود.
 _نمي خواي فوق بخوني؟

 با مسخره گفتم:
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_فوق هتل داري؟ همين ليسانس رو هم به زور گرفتم. من االن بايد مثل 
 شماها ارشد باشم نه کارشناسي. چقدر مقاومت کردم؟

دوسال تموم. آخرش مجبور شدم همون کاري که بابا مي خواست رو 
 م و براش اون هتل کوفتي رو اداره ميانجام بدم. حاال هم مي ر

 کنم ولي همون جا يه رشته بدون کنکور هم مي رم مي خونم.
_تو بابلسر؟ آزاد؟ سونا تو درست خيلي بهتر از اين ها بود. حيف به خدا. 

 کنکور بده حتما تهران قبولي.
 آه عميقي کشيدم.

ند سال از _نمي تونم امير. ديگه آدم کنکور دادن نيستم. مي دوني چ
 رياضيات دور بودم؟ شش ساله. االن اگر بخوام کنکور بدم بايد

دوباره بشينم از نو بخونم که ديگه توان اين کار رو ندارم. نه توانش رو نه 
 اعصابش رو.

 _آره مي دونم چي ميگي. سهند هميشه نگرانت بود.
 _سهند شانس آورد. بابا بهش گفت برو مهندسي بخون، سهند هم دوست

 داشت اين رشته رو.
تي بگم را از فنجان بيرون آوردم و روي دستمال کاغذي گذاشتم. تکه ايي 

 از کيک را با چنگال کندم و به دهانم گذاشتم. يکي از
داليلي که من عاشق آن کافي شاپ بودم، کيک هاي خوشمزه اش بود. 

 کيک هايش به طور ديوانه کننده ايي مزه ايي بهشتي مي داد.
 سهند رو پيدا کردي؟_تو 

چند ثانيه نگاهم کرد. رنگ صورتش براي لحظه ايي سفيد و بي رنگ شد. 
 نگاهش را به بيرون کافي شاپ داد.

 _آيدين اومد.
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به جايي که او اشاره کرده بود، نگاه کردم. آيدين وارد کافي شاپ شد و به 
 سمت ما آمد.

 _سالم امير چطوري؟ سونا تو چطوري؟
 اي لحظه ايي روي بازويم گذاشت.دستش را بر

 چايي و کيکي هم او سفارش داد و کمي با امير احوال پرسي کرد.
امير جرعه ايي از چايش را نوشيد و به من نگاه کرد. چاي و کيک آيدين را 

 هم آوردند.
 _آره من پيداش کردم.

  
 

سرم را تکان دادم. آرنج هايش را روي ميز گذاشت و سرش را ميان 
 تانش گرفت.دس

_کابوس هر شبم شده. نمي دوني چه حالي داشتم. حتي نمي توني براي  
 يه لحظه خودت رو جاي من بذاري.

صدايش خفه و بم بود. مي توانستم درکش کنم. سرش را باال گرفت و 
 ابتدا به من و بعد به آيدين نگاه کرد.

قرارمون مي  _قرار بود که با هم بريم بيرون کتاب بخريم. من داشتم سر
 رفتم که يه دفعه از تو محوطه دانشگاه صداي جيغ و داد و

فرياد شنيدم. منم سمت صدا دويدم. بچه ها رو کنار زدم. ديدمش که اون 
 جا افتاده بود......

حرفش را قطع کرد و نفس عميقي کشيد و چشمانش را به روي هم 
 فشرد.

بود. دست و پاهاش _از گوشش خون مي اومد. زير صورتش هم پر خون 
 هر کدوم کج و معوج، به يه سمت بودن.

 دستم را جلوي دهانم گرفتم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

4 6  

 

امير ديگر نتوانست ادامه دهد و از جا برخاست. عذر خواهي کوتاهي کرد 
 و به دستشويي کافي شاپ رفت.

باقي مانده چايم را با يک قلپ بزرگ نوشيدم. زير چشمي نگاهي به آيدين 
 گريه اش، قرمز بود. سرش را بهکردم. چشمان بدون 

 سمت ديگري کرده بود و به ديوار چشم دوخته بود.
تا برگشتن امير هيچ کدام حرفي نزديم. امير نشست و او هم چند لحظه 

 حرفي نزد. شده بوديم مثل چند نفر آدم که در کافي شاپ
نشسته اند و ازخوردن چاي و کيک شان لذت مي برند. بدون اينکه 

 اشند و صدمه ايي ديده باشند.بدبخت ب
 با انگشت اشاره ام روي لبه فنجان کشيدم و آهسته گفتم:

 _امير؟
صدايم آرام بود. سرش را باال آورد و نگاهم کرد. آب دهانم را فرو دادم. 

 گلويم خشک شده بود. دستم را بلند کردم و يک فنجان
 چاي ديگر سفارش دادم.

 _اين اواخر سهند چطور بود؟
 آيدين هم کمي روي ميز به طرف ما خم شد.

 نگاهي بين امير و آيدين رد و بدل شد.
  
 

 _سهند خوب نبود. اصال خوب نبود.
فقط همين. آيدين اخم کرده بود. من هم با اخم اش صد در صد موافق 

 بودم.
_يعني چي خوب نبود؟ اين رو خودم هم مي دونستم. وقتي باهاش تلفني 

 فهميدم که خوب نيست ولي مي گفت کهحرف مي زدم مي 
 خوبم.
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امير نگاهم کرد و لي به سرعت نگاهش را دزديد و به بشقاب کيک اش 
 چشم دوخت.

 _از کي مواد مي زد؟ تو از کي مي دونستي چيزي به ما نگفتي؟
هر دو نفرمان به آيدين نگاه کرديم. من با حيرتي کامل و امير با صورتي 

 سرخ و برافروخته.
ن قدر شوکه شده بودم که نمي توانستم دهانم را باز کنم و چيزي بگويم. آ

 سهند مواد استفاده مي کرد؟ از کي؟ چطور؟ او که با
کارهاي آراز مخالف بود. او که عقيده ايي کامال محکم در اين باره داشت، 

 چرا؟ با صدايي لرزان گفتم:
 _سهند مواد مي زده؟ از کي؟

 آيدين با اخم گفت:
 _نمي دونم. تو بگو امير از کي اين طوري شده بود؟

 امير لحظه به لحظه برافروخته تر مي شد.
 _سهند مشکل داشت.

 من و آيدين هم زمان با هم پرسيديم:
 _چه مشکلي؟

 آهي کشيد و چند لحظه ايي حرف نزد و بعد ادامه داد.
 د. اون زمان_سال قبل بود که سهند با يه دختر تو مهموني آشنا شده بو 

 من ايران نبودم. رفته بودم پيش برادرم. من باهاش نبودم.
اين طور که خودش تعريف مي کرد روابطش با اون دختر در حد يک 

 دوستي ساده بود. تلفن مي کردند و حرف مي زدند. بيشتر با
هم بحث هاي درسي و حتي به قول خود سهند فلسفي مي کردند. تا يه 

 ور بودند. تا اينکه سهند کم کم به دخترهچند مدتي هم اين ط
وابسته شد. تموم فکر و ذکرش شده بود دختره. ديوانه وار مي خواستش. 

 در موردش وسواس عجيبي داشت. درباره اش حرف نمي
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زد، چيزي نمي گفت. جوري که حتي من هم نمي دونستم که دختره کيه و 
 رادر هم داشتچه اسم و رسمي داره. مثل اينکه دختره يه ب

که سهند با اون هم صميمي شده بود. خواهر و برادره تقريبا هم سن 
 بودند. خالصه بيشتر وقت سهند اين اواخر با اونها مي گذشت. ما

به خاطر اينکه من يک ترم از سهند عقب افتاده بودم ديگه درسهامون با 
 هم نبود. به همين خاطر کم تو محيط دانشگاه هم ديگه رو

ديديم. ولي مي دونستم که بيشتر وقتش رو با اون خواهر و برادر مي مي 
 گذرونه. فکر مي کنم که همون ها هم با مواد آشناش کردن.

آن قدر تعجب کرده بودم که دهانم قفل شده بود. آيدين به جاي من 
 پرسيد:

 _تو دختره يا برادرش رو ديده بودي؟
سي بود که سهند درباره دختره _نه هيچ وقت. گفتم که نمي دونم چه وسوا

 پيدا کرده بود.
 _مگه دختره تو دانشگاه شما نبود؟

 _نه! نه دختره نه برادرش.
 نگاهي به آيدين کردم. به نظرم او هم گيج و منگ مي آمد. گفتم:

 _مطمئني که اونها مواد بهش داده بودن؟
ر از که تيزتسرش را تکان داد. نگفتم که منظور من چه کسي بود ولي امير 

 اين ها بود، گفت:
 _نه کار آراز نبود. آراز اگر مي فهميد گردنش رو مي شکست.

 سرم را به سمت آيدين چرخاندم. با سرزنش نگاهم کرد. گفتم:
 _تو از کجا مي دونستي که مواد مي زده؟

 _گزارش پزشک قانوني. چند روز پيش خواستنم، بهم گفتن.
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 _چرا به من چيزي نگفتي؟
 اخم کرد و با خشم گفت:

_بهت مي گفتم که به آراز شک کني؟ آراز معتاده، ولي بي غيرت و بي 
 شرف نيست. خودت هم مي دوني.
 لبم را گزيدم. حرف بدي زده بودم.

  
 

 _متاسفم.
آيدين ابروانش را باال برد. آن قدر او را مي شناختم که مي دانستم هر 

 دارد. وقتي که او اين طور کدام از حاالت صورتش نشان از چه
ابروانش را باال مي برد، مفهومش اين بود که عصبي است و حرص اش 

 هم گرفته است.
 _از من عذر خواهي نکن. به خودش بگو و از خودش عذر بخواه.

 سرم را تکان دادم.
 _کسي هست که درباره اين دختره بتوني ازش چيزي دربياري؟

 امير چانه اش را باال داد.
 _بعيد مي دونم. ولي پي گيرش مي شم.

 آيدين دستش را فشرد.
 _خبرم کن.

امير سرش را تکان داد و بعد مثل اينکه چيزي به يادش افتاده باشد، 
 گفت:

_يه چيزي که خيلي عجيب بود اين بود که اين اواخر خيلي راجع به زلزله 
 منجيل و رودبار تحقيق مي کرد.

 هم گفتيم:من و آيدين هم زمان با 
 _رودبار؟
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با حيرت به آيدين نگاه کردم. کامال گيج شده بود. سهند چه چيزي مي 
 خواسته از اين زلزله بداند؟ زماني که آن زلزله رخ داد من و

سهند تازه يک سال بود که به دنيا آمده بوديم. اين موضوع چه ربطي مي 
 توانست به سهند داشته باشد.

 بار تحقيق مي کرد؟_درباره چيه زلزله رود
 امير کمي شانه اش را باال برد.

  
 

_نمي دونم، واقعا نمي دونم. گاهي احساس مي کردم که اين اواخر سهند 
 حتي از من هم به نوعي فاصله مي گرفت. ما درس هاي

مشترک با هم نداشتيم ولي مي تونستيم بريم بيرون و با هم باشيم، ولي 
 ت مي خواستم باهاش قرارسهند فاصله مي گرفت. هر وق

 بذارم يه بهانه ايي مي آورد.
 آيدين آهي کشيد و دستش را درون موهايش کشيد.

 _اگر تونستي اين دختره رو پيدا کني هرطور شده به من خبر بده.
 _باشه حتما.

با امير خدا حافظي کرديم و از کافي شاپ بيرون آمديم. سوار ماشين 
 شن کرد. چرخيد و نگاهم کرد.شديم و آيدين بخاري را رو

 _نظرت چيه؟
 درحاليکه هنوز گيج و منگ بودم گفتم:

 _نمي دونم واال.
 آيدين هم حرفي نزد و ماشين را روشن کرد و حرکت کرد.

 _فعال به کسي چيزي نگو. مخصوصا ساراي. مي دوني که چقدر حساسه؟
 سرم را تکان تکان دادم.

 _باشه.
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 .پشت چراغ خطر ايستاد
 _کي برمي گردي؟ به دانشگاه اطالع دادي؟

 _آره گفتم.
_خب کي بر مي گردي؟ برو اين يه ترم رو هم تموم کن خيالت راحت 

 بشه.
 نگاهش کردم. لبخند زد و گفت:

 _ببينم چي کار مي کني. ولي مي دوني که به بابا چي بگي؟ 
  
 

 _اوهوم
بوديم زماني که خواستم اداره  مدتها قبل با خواهر و برادرانم قرار گذاشته

 هتل را به دست بگيرم بگويم در صورتي اين کار را مي کنم
که هتل را به نام ما کند. مي دانستم که ممکن است ابتدا مقاومت کند 

 ولي در نهايت مجبور بود که راضي شود. مگر اينکه تصميم مي
لش گرفت که اصال از خير مديريت من بگذرد و يک مدير براي هت

 استخدام کند که مي دانستم که چنين اتفاقي نمي افتاد. بابا اگر مي
 خواست مدير استخدام کند مرا به زور به رشته هتلداري نمي فرستاد.

 _خوبه. آينده اين هتل خوبه. اگر يکم بهش رسيدگي بشه عاليه.
 _آره. مي دونم چي کار کنم.

را بيرون آورد و از پسر دستش را روي دستم گذاشت و نوازش کرد. کيفش 
 نوجواني که دسته گل مي فروخت سه دسته گل خريد.

يکي را روي پاهاي من گذاشت و دو دسته ي ديگر را با خودش به خانه 
 برد تا به ساراي و ساناز بدهد.

 فصل چهارم
 »نه ماه بعد«
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کيف دستي ام را برداشتم و کوله را روي شانه ام جا به جا کردم. نياز در 
 اليکه به احسان چسبيده بود، به من نگاه مي کرد. مثل اينکهح

مي ترسيد کمي از احسان فاصله بگيرد و احسان فرار کند. شايد خودش 
 هم به اين نتيجه رسيده بود که عاقبت احسان مي فهمد که

چه کاله گشادي بر سرش رفته است. باالخره بعد از چهار سال تمام تالش، 
 از پسرهاي دانشگاه را بزند و عقد نياز توانست مخ يکي

کند. احسان پسر خوبي بود. شايد بايد مي گفتم که براي نياز زيادي خوب 
 بود. دستش را گرفتم و به زور از احسان جدايش کردم و

همين حرف ها را به خودش هم گفتم. خنديد و با مشت، محکم به بازويم 
 کوبيد.

  
 

خته بودم. چه نيازي داشت که بخواهم وسايلم را همه به دانشجويان فرو
 تمام آن وسايل را تا تهران همراه خودم بکشم.

فقط وسايل شخصي ام بود که بسته بندي کرده بودم. دو چمدان بزرگ و 
 يک ساک و يک کوله شده بود. البته به عالوه سنتورم. قرار

 بود که آيدين يا آراز در فرودگاه مقابلم بيايند.
هنوز يک ترم ديگر داشتند ولي من ديگر کاري آن جا نياز و احسان 

 نداشتم. همه کارهاي فارغ التحصيلي را هم انجام داده بودم و
حتي آن قدر آن جا مانده بودم که گواهي موقت کارشناسي ام را هم گرفته 

 بودم. حاال مي رفتم و از همه چيز رها مي شدم. در اين چند
ه بود. خيلي اتفاق ها افتاده بود. مدت خيلي چيزها براي من عوض شد

 من برادرم را از دست داده بودم. مادرم به ايران برگشته بود و
تصميم داشت که اين جا بماند. و حاال مي خواستم به تهران بروم و از آن 

 جا مستقيم به بابلسر بروم تا کارم را در هتلي که به نام ما
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 خواهر و برادرها شده بود، شروع کنم.
بابا گفتم که چه پيش شرطي دارم. چهار سال تمام در گرماي قشم  به

 پوست نينداخته بودم که حاال مفت و مجاني برايش کار کنم. اين
هتل، با آينده درخشانش بايد به مستقيم به نام ما مي شد. اين طور من 

 هم دستم براي تصميم گيري درباره مسائل باز تر بود.
ه نام ما باشد ولي با بابا قردادي امضا کرديم که قرار بر اين شد که هتل ب

 اجاره کالني بابت هتل دريافت کند. کاري بي درده سر. او مي
توانست يک مدير استخدام کند و خودش هم به کارها رسيدگي کند و هم 

 مي توانست کارها را به ما بسپارد و سود خوبي دريافت
 کند.

سريع يک حساب دو دو تا چهار تا پيش و از آن جا که بابا ذاتا تاجر بود 
 خودش کرد و متوجه شد که سود با اين است که هتل به نام

 ما باشد و او سودش را بگيرد.
سود ماهيانه او برابر با درآمد هتل بود. در نتيجه اگر درآمد هتل باال مي 

 رفت سود او هم بيشتر مي شد و اين هتل با جاي خوبي که
ز بي نظيري که به جنگل داشت، آينده درخشاني داشت و آن چشم اندا

 داشت.
هتل در حومه بابلسر بود و چشم اندازي عالي داشت. با يک مقدار 
 رسيدگي، سود هتل شايد معادل چاپخانه مي شد. مخصوصا در ماه

 هاي پر رفت و آمد سال، آن جا در آمد خوبي پيدا مي کرد.
انستم. ولي من مي توانستم. راه طوالني در پيش داشتم. خودم هم مي د

 با خودم قول و قراري گذاشته بودم که اين کار را به سرانجام
برسانم. اين هتل بايد احيا مي شد. درست بود که من از اين کار خوشم 

 نمي آمد. ولي خب اين کار مزايايي هم براي من داشت.
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مي  بهترين مزيت اش اين بود که از مامان و بابا دور بودم. بعد هم
 توانستم همان جا به دانشگاه بروم و در رشته مورد عالقه ام درس

هم بخوانم و خب ديگر مزيت بزرگ اين کار، پول خوبي بود که به دست 
 مي آوردم. و هيچ آدم عاقلي قطعا از پول بدش نمي آيد.

  
 

درست بود که ما بايد در ابتداي امر خرج هاي کالني مي کرديم، ولي اين 
 رمايه گذاري دراز مدت بود. اين پول ها بر ميها يک س

 گشت. دو برابر و با سود بيشتر.
اين کار آينده داشت و بايد تمام تالشم را براي آينده بهتر اين کار انجام 

 مي دادم.
از همه هم کالسي ها و دوستانم خداحافظي کردم و به فرودگاه رفتم. بعد 

 را هم از دستاز مرگ سهند من همان يک نيمچه زبانم 
داده بودم. ديگر در دانشگاه تنها مي رفتم و تنها مي آمدم. ديگر با کسي 

 گرم نمي گرفتم. هيچ کس نمي توانست حال مرا درک کند.
من نيمه وجودم را از دست داده بودم. آن هم درحاليکه اصال نمي دانستم 

 که چرا سهند خودش را از باالي ساختمان به پايين پرت
 ست.کرده ا

ما همه مشکل داشتيم. هيچ کدام از ما کودکي شادي نداشتيم، ولي قطعا 
 آن قدر هم مريض احوال نبوديم که بخواهيم خودمان را از باال

 به پايين پرت کنيم.
هيچ وقت فکر نمي کردم که مامان تا اين حد از مرگ هر کدام از ما به هم 

 تر از مامان بابرزيد و داغان شود، ولي شد. بابا خيلي سريع 
مرگ سهند کنار آمد. ولي مامان خيلي ناراحت بود. آن قدر گريه کرده بود 

 که دل سنگ را هم آب مي کرد. نمي دانم، من مادر نبودم
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ولي واقعا شايد چيزي بود که مادرها فقط آن را درک مي کردند. آن حس 
 مادري. به نظر مي رسيد که آن حس مادري را داشت. حتي

را در يکسالگي ترک کرده بود. گاهي فکر مي کردم که مامان به  اگر ما
 خاطر اخالق بابا او را ترک کرده است. بابا بد خلق و عصبي

بود. زود جوش مي آورد و حرف حرف خودش بود. حتي در اين مورد يک 
 بار با ساراي هم حرف زده بوديم. ساراي هم عقيده داشت

 نقش اساسي را داشت. که بابا، در جدايي مامان و بابا
او کامال آن روزها را به خاطر داشت و عقيده داشت که اگر مامان زن 

 زندگي نبود بعد از بابا با آقاي دکتر هم نمي توانست زندگي
کند. در حاليکه مامان سالها بود که با شوهر دومش زندگي مي کرد و 

 مشکلي هم نداشتند.
يغه ايش يک ساله بود. بابا بعد از اين بابا بود که تاريخ مصرف زنهاي ص

 سيما ديگر با هيچ زني رسمي و دايم ازدواج نکرد. و به نظر
 مي رسيد که از اين زندگي خيلي هم راحت است.

حاال هم نزديک به دو هفته بود که ساراي مي گفت با مهستي به هم زده 
 است و مهرش را داده و او را رد کرده و رفته است. ساراي مي

مهستي خيلي ناراحت بوده و ظاهرا به در خانه ساراي رفته و آن جا  گفت
 هم کلي گريه و زاري به راه انداخته بوده است که بلکه

 ساراي با بابا حرف بزند و بابا صيغه را فسخ نکند.
  
 

ساراي هم آب پاک را روي دست او ريخته است که نه من بکله اگر خود 
 ا از او بخواهد، بابا کار خودشخدا هم پايين بيايد و کاري ر

را مي کند. و حاال ظاهر پاي زني ديگر در ميان بود. چه کسي؟ خدا مي 
 داند. هنوز کسي او را نديده بود.
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ظاهرا بابا در مرحله آشنايي و ابتداي کار بود و هنوز صيغه نکرده بود. 
 گاهي از کارهاي بابا خنده ام مي گرفت. بابا کارهاي يک پسر

را مي کرد. اين کارها برازنده يک مرد مسن نبود، ولي متاسفانه  جوان
 کسي جرات اين را نداشت که به بابا اين مسئله را گوشتزد کند.

ما خواهر و برادرها به قول آيدين فقط يک کار مي توانستيم بکنيم، و آن 
 اينکه کارهاي بد او را تکرار نکنيم و بشود حکايت ادب از

ادبان. هر کاري که در رفتارهاي مامان و بابا براي ما بد و  که آموختي از بي
 مکروه بود آن را در زندگي به کار نمي بستيم.

وقتي که از پله هاي هواپيما پايين آمدم سعي کردم به تفاوت اين سفر و 
 آخرين سفرم فکر نکنم. آخرين سفري که فرداي آن جنازه

 برادرم را ديده بودم.
 ويل گرفتم و همان جا کنار در خروجي ايستادم.چمدان هايم را تح

 _سونا.
چرخيدم. آراز بود. سعي کردم تا لبخند بزنم. موهاي بلندش روي شانه 

 هايش ريخته بود و بسيار تميز و شيک لباس پوشيده بود و
 اصالح کرده بود.

هيچ حرکتي براي بوسيدن و در آغوش کشيدن من نکرد. خودم روي پنجه 
 د شدم و او را در اغوش گرفتم. با ديدن اينپاهايم بلن

حرکت از طرف من دلگرم شد و دستانش را به دورم حلقه کرد و مرا در 
 آغوش کشيد.

گاهي فکر مي کردم که آراز واقعا محتاج يک محبت از جنس زنانه در 
 زندگي اش است. چيزي که ساراي و يا حتي من نتوانسته بوديم

خواست. يک محبت مادرانه. اين چيزي بود که  به او بدهيم. او مادر مي
 آراز کمبودش را داشت.

 از من جدا شد. آن حس خشکي اوليه را نداشت. لبخند گرمي به من زد.
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 _خوبي؟
 _آره تو خوبي؟

 شانه اش را باال انداخت و با هم وسايلم را به ماشين منتقل کرديم.
 _بد نيستم. نفسي مياد و مي ره.

  
 

 دور بازويش حلقه کردم. با دست ديگرش روي دستم زد.دستم را 
 _راحت شديا

 خنديدم.
 _آره واقعا. چه خبر؟

 ماشين را روشن کرد و گفت:
_ساراي برات مهموني گرفته. مي خواست سورپرايزت کنه. االن يه لشکر 

 آدم تو خونه منتظرت هستن.
 با حيرت نگاهش کردم.

 _شوخي مي کني؟
 بلند خنديد.

نه به جون سونا. گفتم بهت بگم که يه وقت سکته نکني اين لشکر سلم و _
 تور و که ديدي

روي صندلي وا رفتم. من خسته بودم. روزها بود که در قشم به جمع آوري 
 وسايلم پرداخته بودم و خواب درستي نداشتم و حاال به

 محض رسيدن به خانه بايد خاله بازي هم مي کردم.
 ناله کردم.

 ي نه. نمي شه بري بگي سونا تو پرواز نبود._وا
 خنديد و با مشت آهسته به گونه ام زد.
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_بچه پرو! خيلي هم دلت بخواد. ساراي براي هيچ کدوم از ما مهموني 
 نگرفت. واال ما هم فارغ التحصيل شديم، ولي براي تو مهموني

 گرفت. پرو نشو ديگه.
گرفته بود. ناگهان حس کردم حق داشت. ساراي براي هيچ کدام مهماني ن

 که تا چه اندازه دلتنگش شده ام. دلتنگ او و آيدين، و
بيشتر از همه آنها دلتنگ سهند. توجه ام را به بيرون دادم تا فکر سهند از 

 سرم بيرون برود.
_نري بهش بگي که بهت گفتما. خودت رو هم يه جوري نشون بده که 

 يعني خبر نداري. باشه؟
  
 

کرد. کمي الغر شده بود. در ميان همه ما فقط او بود که رنگ نگاهش 
 چشمانش روشن بود. عسلي خيلي خوش رنگ. بقيه چشمانمان

 سياه بود. او به مادر بزرگ مان رفته بود. به رويش لبخند زدم.
 _موسيقي به کجا رسيده؟

مي دانستم که شبانه روز تالش مي کند تا در رشته موسيقي قبول شود. او 
 هم روش مرا درپيش گرفته بود. به بابا گفته بود که من

حسابدارت مي مانم ولي به عشق و زندگي خودم هم مي رسم. به اين 
 ترتيب مي خواست که دوباره به دانشگاه برود. ولي اين مرتبه در

رشته مورد عالقه اش. به قول ساراي شايد اين تغيير روحيه به دردش مي 
 رطه نجات مي داد.خورد و او را از آن و

 _دارم کار مي کنم. احتماال اول مهر با هم مي ريم دانشگاه.

 خنديدم. من هم خيال داشتم که اول مهر به دانشگاه بروم.
با ديدن آن همه ماشيني که مقابل در خانه پارک کرده بودند وحشت زده 

 به آراز نگاه کردم. با ديدن چشمان وحشت زده ي من با
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 ديد.صداي بلند خن
 _بسه سونا.

از ماشين پياده شديم ولي قبل از اينکه به داخل برويم دستم را گرفت و با 
 لحني جدي گفت:

_اين پسره هم هست. ساراي هر کاري کرد نتونست دعوتش نکنه. مامان 
 خودش دعوتش کرد.

 اخم کردم و سرم را تکان دادم.
جمع شدند. بدترين به داخل رفتيم و در عرض يک ثانيه همه به دور من 

 قسمت ماجرا اين جا بود که من بايد وانمود مي کرد که خبر
نداشتم و شگفت زده شده ام. خودم هم متوجه شدم که هيجانم تا چه 

 حد آبکي است. خنده ام گرفته بود و به زور خودم را کنترل مي
کردم. و نکته شگفت و جالب ماجرا اين بود که ساراي به سرعت فهميد که 

 ن نقش بازي مي کنم، ولي مامان نه. مامان واقعا فکر ميم
کرد که اين همه هيجان من واقعي است. ساراي را بغل کردم و بوسيدم . 

 اشک مي ريخت. ساراي هميشه احساساتي بود. تحت هر
شرايطي احساساتش را با ريختن اشک نشان مي داد. يک جورهايي او و 

 نزديک بودند. برخالف اوآراز خيلي از لحاظ احساسي به هم 
آيدين بود. آيدين سرد و خشک تر بود، ولي عشق خاصي نسبت به هر 

 کدام از ما داشت. من و سهند هم روحيه مان کامال متفاوت با
 آنها بود. به قول ساراي تافته جدا از هم بافته بوديم.

 دستم را گرفت و به طبقه باال برد.
  
 

ندون رو جيگر بذاره بهت نگه نه؟ از صد تا _اين آراز دهن لق نتونست د
 زن دهن لق تره واال. اسم زنها بد در رفته.
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 _چرا مهموني گرفتي؟ ما هنوز عزا داريم.
 مرا بوسيد و سريع يک لباس از کمد بيرون آورد و روي تخت انداخت.

_مهمونيه دورت بگردم، عروسي که نيست. چيزي نيست. فقط چند تا آدم 
 يم، شام مي خوريم.دور هم نشست

نگاهي به لباس کردم. من هنوز سياه پوش بودم. او هم سياه پوشيده بود 
 ولي لباسي که براي من گذاشته بود يک دست کت و دامن

 آبي کاربني بود.
 _من اين رو نمي پوشم.

 _هنوز سياه تنته؟
 روي تخت نشستم و سرم را تکان دادم.

 _چرا فدات شم؟
 و دامن سياه خودش کردم. اشاره ايي به کت

 _تو چرا هنوز خودت تنته؟
 کنارم نشست و روي ابروان پرشده و دخترانه ام دست کشيد.

 _اصالح هم نکردي؟
 سرم را به نشانه نفي تکان دادم. مرا در آغوش کشيد.

 _مي دوني اگر االن سهند زنده بود، چي بهت مي گفت؟
بروانم پر مي شد سهند به بي حوصله خنديدم. هميشه هر زمان که ا

 شوخي مي گفت که شبيه عمو جغد شاخ دار در کارتون بنر شدم.
 _عمو جغد شاخ دار!

 او هم خنديد.
_من فرق دارم با تو دورت بگردم. تو جووني. خوب نيست اين همه مدت 

 سياه پوش باشي.
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 نگاهش کردم.
 _مگه تو پيري؟

 موهايم را نوازش کرد.
نمياد سياهم رو در بيارم. سياه همه رو از تنشون در آوردم،  _نه ولي دلم

 ولي خودم دلم نمياد.
 _نمي تونم.

 دستم را گرفت.
 _نه ماهه فدات شم. در بيار. اين هم آبيش تيره است.

 بغضم را فرو خوردم.
 _نه مي خوام تا سالش سياه تنم باشه. خواهش مي کنم اصرار نکن.

ز کمد يک دست کت و شلوار سياه بيرون آورد و آهي کشيد و برخاست و ا
 گفت:

 _پس حداقل ابروات رو بردار. مي بيني که من خودم هم اصالح کردم.
 اگر اين کار او را خوشحال مي کرد، من آن را انجام مي دادم.

 _باشه.
 _فدات شم الهي

 گونه اش را بوسيدم.
 _خدا نکنه.

خودم نگاه کردم. الغر شده بودم. آن  کت و شلوار را پوشيدم و در آينه به
 قدر زياد که حاال کت و شلواري که پارسال دوخته بودم، به

تنم زار مي زد. دستي درون موهاي کوتاهم کشيدم و کمي تکانش دادم تا 
 حالت بگيرد. کفش هاي پاشنه بلندم را از کمد در آوردم و

قه باال، رو به روي در پوشيدم و از اتاق بيرون زدم. شهريار در راه روي طب
 بالکن ايستاده بود و سيگار مي کشيد. خوب معلوم بود که

 باال آمدنش به بهانه کشيدن سيگار، فقط تنها بودن با من است.
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 _سونا
 سرد و بي تفاوت نگاهش کردم.

 لبخندي زد که بي جواب ماند.
 _چطوري؟

 مودبانه گفتم:
 _خوبم مرسي.

 _تبريک مي گم.
 ري زير لبي کرد و از پله پايين رفتم.تشک

 _مي خواستم يه چند لحظه باهات حرف بزنم اگر بشه
 خونسرد گفتم:

 _نه نمي شه!
خيلي جا خورد. ولي به سرعت خودش را جمع و جور کرد و کمي نزديک 

 شد. به نرده تکيه دادم و با بي تفاوتي کامل نگاهش کردم.
 ي؟_من هنوز مي خوامت سونا، مي فهم

فقط نگاهش کردم. کالفه دستش را جلو آورد تا بازويم را بگيرد، ولي من 
 به سرعت دستم را عقب کشيدم و با اخم نگاهش کردم.

_يه بار ديگه هم بهت گفتم به من دست نزن. به خدا همين حاال آن 
 چنان جيغي مي کشم که برادرام پدرت رو در بيارن.

 و با خشم و تحقير گفت: با حيرت نگاهم کرد. ولي به سرعت،
 _برادرات؟ آراز که منظورت نيست؟

 يک ابرويم را باال بردم و سرد و سخت گفتم:
 _امتحان کن.
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اما قبل از آنکه او حرفي بزند. الميرا دوان دوان از پله ها باال آمد و آن 

 چنان پاهاي مرا محکم بغل کرد که چيزي نمانده با خودش از
 وم.پله ها کله پا ش

 _خاله جون.
 خم شدم و بغلش کرد.

 _اوف اوف چه سنگين شدي موش موشک. ديگه خانم شدي.
هر دو دستش را دور گردنم حلقه کرد و صورتم را بوسه باران کرد. پشت 

 سر او علي از پله باال آمد.
 _سالم عمه.

نگاه پر از اخمي به شهريار کرد. خنده ام گرفت. جوجه خروس من هم 
 ده بود. صورتش را که پر از جوش هاي غرور جوانيبزرگ ش

 بود، بوسيدم.
 _چطوري پسره؟

خنديد. همه عقيده داشتند که علي روز به روز بيشتر شبيه به سهند مي 
 شود.

 دستش را دور کمرم حلقه کرد.
 _خوبم عمه. خوشحالم که ديگه برگشتي.

 بازويش زدم. از اين همه عشقي که در صدايش بود گريه ام گرفت. به
 _منم عزيزم.

بدون توجه به شهريار پايين رفتيم. سالم و احوال پرسي دوباره ايي با 
 مهمان ها کردم. آلما کنار آيدين ايستاده بود و با هم حرف مي

زدند. چقدر بزرگ شده بود. با تعجب نگاهش کرد. جلو آمد و با صميمي 
 ونه هايم راترين حالتي که تا به حال از او ديده بودم، گ

 بوسيد. شباهت کمي به خودم پيدا کرده بود. به رويش لبخند زدم.
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 _آلما چقدر بزرگ شدي. خانم شدي.
 خنديد.

  
 

 _مرسي خواهر جون.
اين عادت آلما بود که به من و ساراي، خواهر جون مي گفت. حاال اين 

 "جون" تا چه حد واقعيت داشت، خدا مي دانست.
 _خوشگل شدي.

 دين جلو آمد و گونه هايم را بوسيد.آي
 _شبيه خودت شده، نه؟

 سرم را تکان دادم. مامان کنارم آمد و الميرا را از بغل من گرفت.
 _بده من مامان جان اين وروجک رو، خسته ايي

با آقاي دکتر هم سالم و احوال پرسي کردم. هر کسي که تغيير کند، رفتار 
 است. هيچ زماني تغييرآقاي دکتر کامال نهادينه شده 

 نخواهد کرد.
 بابا هم در کمال تعجب بغلم و کرد و مرا بوسيد.

 _چطوري سونا جان؟
نگاهي به ريش پرفسوريش اش کردم که دقيقا شبيه به ريش هاي آقاي 

 خاتمي رئيس جمهور اسبق، سفيد و سياه شده بود. کت و
 ايي پوشيده بود. شلوار سياه با پيراهن سفيد و کراوات مشکي و سورمه

 _مرسي بابا.
 دستم را گرفت و کنار خودش نشاند.

 _چطوري؟ چه خبر؟
به چشمانش نگاه کردم. برخالف آن چه که فکر مي کردم مثل اينکه مرگ 

 سهند به روي او هم اثر خودش را گذاشته بود. صورتش
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 شکسته تر شده بود و چشمانش خسته بودند.
 _خوبم. شما چطوريد؟

 ستش پشت دستم را نوازش کرد.با د
  
 

 _مي گذره
 خودم را به ناداني زدم و گفتم:
 _پس مهستي جون کجاست؟

نگاه مسخره آميزي که به من کرد اين معني را مي داد که من مي دانم 
 خواهر و برادرانت همه چيز را به تو گفته اند.

 _مهلت صيغه اش تمام شد.
 _آهان

 خنديد ولي چيزي نگفت.
کمي ديگر هم پيش بابا نشستم و از قشم و برنامه هايي که براي آينده 

 هتل داشتم صحبت کرديم. شهريار روبه روي ما با پسر عموي
خودم صحبت مي کرد و بابا هر از چند لحظه يک بار، نگاهي از سر خشم و 

 ناراحتي به او مي کرد.
گوش مي ده. _چقدر گفتم اين پسره رو دعوت نکنيد. مگه اين مامانت 

 اصال اين زن براي اين خلق شده که منو حرص بده.
با تعجب نگاهش کردم. تعجبم از اين بود که مامان و بابا هنوز بعد از اين 

 همه سال براي هم، پر از خشم و ناراحتي بودند. وقتي که
پاي صحبت مامان مي نشستيم هم دقيقا همين عبارات را در مورد بابا به 

 کار مي برد.
_پسره يه ال قبا. فکر کرده من دخترم رو به کمتر از خودم مي دم. شنيدم 

 طالق گرفته. فقط جرات داره پاش رو بذار جلو. ميدم چوب
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 تو آستينش کنن. داماد من بايد يکي مثل رضا بشه.
نگاهي تا حدودي محبت آميز به من کرد. خيلي دلم مي خواست بگويم 

 ي داشته باشيد. چون از طرفکه بله بايد هم چنين عقيده اي
رضا و خانواده اش کم به شما سود نرسيده است. سالها بود که با پدر رضا 

 دوست بود و گاهي با هم معامله زمين هم مي کردند. زمين
مي خريدند و مي ساختند و گاهي هم فقط مي خريدند و مي گذاشتند تا 

 بماند و مرغوب شود.
ي کردند. گاهي هم گريزي به زمين هاي شمال بيشتر در تبريز اين کار را م

 کشور مي زدند. بنابريان بابا بايد هم به دنبال داماد پول
 دار ديگري مي گشت. کسي که به قول خودش از او کمتر نباشد.

 _به هر حال من که خيال ازدواج ندارم.
 دستم را گرفت.

  
 

 _باالخره که چي دردونه؟ ترشيت که نمي تونم بندازم.
خنديدم. دردونه عبارتي بود که گاهي آيدين و آراز براي اذييت کردن من 

 به کار مي بردند. برخاستم و به سراغ آيدين رفتم. پاي
تلفن نشده بود که زياد با هم حرف بزنيم. اين چند وقت هم من خيلي 

 درگير امتحانات و کارهاي فارغ التحصيلي بودم.
ي رسيد. از پنجره به بيرون نگاه مي کرد. کنارش رفتم. به نظر بي حوصله م

 هوا کم کم تاريک مي شد.
 _چي خبر؟

 لبخندي زد و بازويم را گرفت و به حياط رفتيم.
 آهي کشيد و نگاهي به آسمان کرد.

 _تونستي چيزي پيدا کني؟
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_امير اون دوست سهند که تو مهموني اون، با دختره آشنا شده رو پيدا 
 دختره پرسيده. طرفم هم گفته که خيليکرده و ازش درباره 

وقته که از دختره خبر نداره و دختره مثل اينکه با خانواده اش رفتن خارج، 
 اصال ايران نيستن.

 چرخيد و به من نگاه کرد.
_سونا فکر نکنم اون طرف کاره اي باشه. فکر کنم راه رو داريم اشتباه مي 

 يد دختره ياريم. سهند مشکل داشته. مثل همه ماها. شا
برادرش بهش مواد داده باشن، ولي اينکه ربطي به اين موضوع داشته 

 باشن، فکر نکنم.
_آره راست مي گي ما همه مشکل داريم ولي هيچ کدوممون تا حاال اين 

 کار رو نکرديم. سهند هم نمي کرد.
 دستم را گرفت.

 _سهند شيشه زده بود سونا. شيشه و يک سري داروهاي توهم زا.
با حيرت نگاهش کردم. راجع به اين مخدر شنيده بودم. اينکه فرد را دچار 

 توهم و پارانوييد مي کند.
 کمي از من فاصله گرفت.

_مي دونم چي تو ذهنته. اينکه دختره يا برادرش اون رو از باال پرت کرده 
 باشن. ولي آخه براي چي؟

 حرفي نزدم و او گفت:
  
 
بودن و بعدش سهند کنترلش رو از دست داده،  _شايد با هم مواد زده 

 افتاده پايين. يا شايد خودش رو انداخته پايين. ما که نمي
دونيم تو مغز يه آدمي که شيشه مي زنه، چي مي گذره. شايد فکر کرده که 

 اون بلندي فقط يه پله هاست. شايد فکر کرده که پرنده
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احتماال دختره و برادرش است. نمي دونم واال. فقط اين رو مي دونم که 
 هم از ترسشون فرار کردن. شايد فکر کردن که ما پيداشون

 مي کنيم و مي اندازيم تقصير اونها.
چند لحظه ايي حرفي نزدم. شايد او حق داشت. شايد تنها گناه آن خواهر 

 و برادر آشنا کردن سهند با مواد بوده است. شايد واقعا
 را کرده است. سهند تحت تاثير مواد اين کار

 _نمي دونم.
دستش را دور شانه ام حلقه کرد و مرا به خودش فشرد. به سراغ صورت 

 مسئله رفتم و پرسيدم:
 _اصال چرا مواد مي زده؟

 نيم نگاهي به من کرد.
 _به همون علتي که آراز مواد مي زنه.

 _چرا درباره زلزله رودبار تحقيق مي کرده؟
ما هيچي نمي دونيم. شايد اگر اون خواهر و  _نمي دونم سونا چي بگم؟

 برادر رو پيدا مي کرديم، مي تونستيم به يه چيزهايي پي
 ببريم.

 سعي کردم احتماالت را در نظر بگيرم.
_شايد اون طرف هم دستش با اونها يکي بوده. شايد به دروغ گفته که 

 اونها رفتن.
 سرش را تکان داد.

يم در خونه شون. سرايه دارشون گفت که چند _نه آدرس داد منو امير رفت
 ماهه رفتن خارج و معلوم نيست کي برگردن.

 _اسمش چي بود؟
 _مهرانا غريب

 براي عوض کردن بحث گفت:
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 _الغر شدي.
 _آره.

 نگاهش کردم و اضافه کردم.
 _تو هم.

دوست نداشتم ماجراي مرگ سهند به فراموشي سپرده شود. ولي خب 
 داشت ما دستمان از همه جا کوتاه بود. باالخره او آيدين حق

هم زندگي داشت و نمي توانست تمام وقت و انرژي اش را روي کاري 
 متمرکز کند که هيچ است. به دنبال حقيقت گشتن مثل اميد به

پيدا کردن يک سوزن در انبار کاه بود. ما هيچ سرنخي نداشتيم. حتي بر 
 ايران بر مي گشت و ما او را فرض اينکه آن دختر دوباره به

پيدا مي کرديم هم نمي شد چيزي را ثابت کرد و گناهي را به گردن او 
 انداخت. سهند به علت مصرف مواد مخدر و توهم ناشي از آن

خودش را از باال به پايين انداخته بود. اين چيزي بود که پزشکي قانوني 
 ت و نهمي گفت و براي قانون هم اين گزارش سنديدت داش

 حدس و گمان ما.
 آهي کشيد و گفت:

_اين چند وقته همه مون تحت فشار بوديم. خسته شديم، زندگيمون بهم 
 ريخت، اوضاع برامون عوض شد. مي دونستي که علي امسال

چه افت تحصيلي وحشتناکي داشت؟ خيلي خراب کرد. تازه يه چند ماهيه 
 تي اوضاعشکه يکم بهتر شده. آراز بعد از اينکه تو رف

حسابي به هم ريخت. مصرفش رو باال برده بود. ديگه عمال سر کار چرت 
 مي زد. خونه نمي اومد. ساراي داشت دق مي کرد. روزهايي
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بدي بود، سونا خيلي بد. تازه يه چند مدتي که بهتر شده. موسيقي روحيه 
 اش رو بهتر کرده. جوري شده بود که بابا هم ترسيده بود.

 اون هم تشويق اش مي کرد براي موسيقي.حتي ديگه 
 _چرا نگفتي که بيام.
 مرا به خودش فشرد.

_بياي که چي بشه؟ درست بايد تمام مي شد. بعد هم مگه خودت اون جا 
 وضع و اوضاعت خيلي نرمال بود؟ وقتي که مشکل داري هر

 کجا که روي آسمان همين رنگ است.
 چشمانش خسته بود.
 نه. ما محکم هستيم._خوب مي شيم دردو

  
 

 سرم را تکان دادم.
 _دلم براش تنگ شده. بعضي وقت ها.....

نتوانستم ادامه دهم و صدايم شکست. نه ماه بود که گريه نکرده بودم. در 
 تمام مدتي که به قشم برگشته بودم، شبها در تنهايي و بي

اول اوضاع  خوابي هايم به او فکر مي کردم، ولي گريه نمي کردم. روزهاي
 خيلي بدتر از اين ها بود. روزهاي اول تمام مدت را به انتظار

تماس او بودم. اينکه او کي وقت اضافه پيدا مي کند و تماس مي گيرد؟ و 
 بعد با بيچارگي و درمانگي سعي مي کردم که به خودم

بقبوالنم که او مرده است. من اين نه ماه را عمال در جايي ميان آسمان و 
 ن شناور بودم. حس بدي که هر روزه اين نه ماه تجربهزمي

کرده بودم، چيزي بود که براي دشمن ام هم آن را نمي خواستم. من در 
 اين نه ماه پوست انداختم و عوض شدم. تمام مدت عکس ها
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و فيلم هايي که با هم داشتيم را نگاه مي کردم و حسرت مي خوردم. 
 دم. حسرت اينکه چرا زمانحسرت اينکه چرا بيشتر با او نبو

هايي که مي توانستيم با هم باشيم را گاهي به قهر و کدورت گذرانده 
 بوديم. ولي بعد به اين نتيجه مي رسيدم که همان قهرها هم

نشانه محبت بين ما بود. ما مثل سگ و گربه به جان هم مي افتاديم ولي 
 د ازدر نهايت با هم آشتي مي کرديم و هميشه اين آشتي بع

 قهرها شيرين تر از دوران صلح و صفاي ما بود.
 آيدين حق داشت. ما خواهر و برادرها پوست کلفت تر از اين ها بوديم.

به گريه افتادم. ديگر نمي توانستم خودم را کنترل کنم. نه ماه رياضت 
 کشيدن کافي بود. چرخيد و مرا کامل در آغوش کشيد. هيچ

 ل کرده بود.حرفي نمي زد و فقط مرا بغ
 _آيدين.

 صداي ترسيده ساناز بود.
 صداي قدم هايش را شنيدم. مرا از پشت بغل کرد.

 _چي شده؟
 _هيچي. داره خودش رو تخليه مي کنه.
 _الهي فدات شم. بسه خودت رو کشتي.

ساناز مهربان بود. مثل خود زن عمو. زن عمو هم زماني که زنده بود خيلي 
 بهتر و مهربان تر از عمو بود. عمو مثل به ما مي رسيد. خيلي

بابا بود. با اين تفاوت که عمو تا آخر عمر زن عمو به او وفا دار بود و حتي 
 بعد از مرگ او هم زن نگرفته بود.

  
 

 _بسه سونا عزيزم. ساراي بفهمه ناراحت مي شه.
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اشک هايم را پاک کردم. حق داشت. ساراي با چه شوق و ذوقي اين 
 را براي من گرفته بود. مهم نبود که من اصال حوصله مهماني

نداشتم و خسته بودم. مهم اين بود که او آن قدر به من لطف داشت که 
 در عين عزادار بودن و دلشکستگي براي من مهماني گرفته

 بود.
با ساناز به داخل برگشتيم. آيدين در حياط ماند. به نظرم خسته مي آمد. 

 فشار خانواده در اين چند مدت به رويمي دانستم که تمام 
شانه هاي او بوده است. به نظر مي رسيد که همين او را از درون خسته و 

 بي حوصله کرده بود. چشمم ترسيده بود. ما خواهر و برادر
ها زمينه هر نوع افسردگي و خستگي روحي را داشتيم. بايد به ساناز 

 د.سفارش مي کردم که بيشتر حواسش به او باش
آراز و علي کنار هم نشسته بودند و علي چيزي را از گوشي موبايلش به آراز 

 نشان مي داد. به نظر مي رسيد که با رفتن سهند،
صميميت بيشتري با آراز پيدا کرده است. الميرا هم دوان دوان آمد و روي 

 پاهاي آراز نشست و دست دور گردنش انداخت و در
را به خودش معطوف کند، گونه اش را  حاليکه مي خواست حواس آراز

 بوسيد. آراز هم زير گلويش را محکم به قول خود الميرا پخ پخ
 کرد و الميرا از خنده غش کرد.

متوجه برخاستن شهريار از سر جايش شدم. مي خواست به سراغ من 
 بيايد. بي توجه به او به طرف آشپزخانه رفتم. ساراي و ساناز و

 بودند و بر سر سرو شام بحث مي کردند. مامان در آشپزخانه
 يک حلقه خيار از درون ظرف ساالد برداشتم و بي تفاوت گفتم:

 _مهم خوردنه. چه فرقي مي کنه که چي جوري سرو بشه.
 ساناز با انگشتش به من اشاره کرد و با خنده گفت:
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_حرف راست رو از دهن بچه بشنو. واال ما هم همين رو گفتيم. اين 
 ت االن اين قدر گرسنه شونه که شما اگر بري سفره روجماع

 يوسف آباد هم بچيني، مي رن مي خورن.
 خنديدم و يک خيار ديگر برداشتم. ساراي با خشم نگاهم کرد و گفت:

 _شما يه وقت از خوشي زياد سکته نکني.
 بغلش کردم. مامان خنديد.

 کاري بکنيد ديگه._من و سونا يکم حرف مي زنيم. شما هم باالخره يه 
  
 

دستم را گرفت و با هم به حياط پشتي که درب اش به آشپزخانه باز مي 
 شد، رفتيم. حاال هوا کامال تاريک شده بود و ستاره ها در آمده

بودند. جيرجيرک ها هم سمفوني هميشه را در حياط و الي شب بوها و 
 شاه پسندها اجرا مي کردند.
 هتل، آره؟_بابات مي گفت که مي ري 

 سرم را تکان دادم.
_اگر راضي نيستي برات ويزا جور مي کنم به هر راهي که باشه مي 

 فرستمت بري. دوست داري؟
 با حيرت نگاهش کردم. مامان تا به حال هرگز از اين لطف ها نکرده بود.

 _آقاي دکتر چي ميگه؟
ت محض لحنم به هيچ وجه مسخره آميز نبود. مثل اين بود که يک حقيق

 را بيان مي کردم. مامان هم با لحني جدي گفت:
_ربطي به اون نداره. پول اون که نيست. هر چند تو از اون بدت مياد، ولي 

 اون يه همچين اخالقي نداره که کمک نکنه. همين حاال هم
اگر بگم به هر کدوم از شما که دستش برسه کمک مي کنه. ولي باز هم مي 

 گم که پول اون نيست.
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لبخند زدم. به نظر مي رسيد که مرگ سهند مامان را تکان داده بود. با 
 حرف بعدي اش حدسم تاييد شد.

_نمي خوام ديگه کم کاري کرده باشم. مهم نيست که باباتون چقدر کم 
 کاري کرده. من هم کردم. ولي ديگه نمي خوام. سهندم رو از

ببينم. نمي خوام يکي دست دادم. بدون اينکه حتي براي بار آخر روش رو 
 ديگه تون رو از دست بدم.

 به گريه افتاد. دستم را روي شانه اش گذاشتم.
 _مامان بسه.

 _ساراي مي گفت که دوست نداري اون هتل رو اداره کني، آره؟
 لبخند کجي زدم.

_مي دونستي که به نام ما شد؟ شايد اون موقع رغبتي براي اداره اش 
 مال خودمونه ديگه. سودش هم تو جيبنداشتم ولي حاال نه. 

 خودمون ميره. بابا درصدي سود مي بره.
 _آره مي دونم آيدين گفت. حاال دوست داري بري اداره اش کني يا نه؟

  
 

 سرم را تکان دادم.
 _آره مامان. مي رم تبديلش مي کنم به يه هتل چهار پنج ستاره.

رد و دست ديگرش را باال ميان گريه اش خنديد. پشت دستم را نوازش ک
 آورد و در موهاي پسرانه ام کشيد.

_خيلي خوشکل شدي. مي دوني منم يه بار وقتي که هم سن تو بودم 
 موهام رو همين اندازه کردم.

 _خوب شده؟
 _آره خيلي خوشکل شدي.

 چند لحظه چشمان و بقيه اعضاي صورتم را نگاه کرد.
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 بالته؟_مي دونستي که شهريار هنوز چشمش دن
 با اخم گفتم:

 _بهش بگو بره بميره.
 خنديد و گفت:

 _گفتم.
 با ناراحتي گفتم:

 _پس چرا دعوتش کردي؟
 _مي خواستم خودش بياد ببينه که ديگه نمي خواي اونو ببيني.

 _هميشه فکر مي کردم که با شهريار موافقي.
 چند لحظه حرفي نزد.

ختر هفده ساله بودم. دوست داشتم _زماني که با بابات عروسي کردم يه د
 شوهر آينده ام رو خودم انتخاب کنم، ولي خب اون زمان

اوضاع يکم فرق داشت. اون زمان خواستگاري ها فرم سنتي داشت. 
 دوست داشتم درس بخونم و بعد ازدواج کنم ولي خب بابات اگر

  
 

د. اولش قول تو هر چي با من کج رفتاري کرد تو اين يه مورد باهام راه اوم
 داد که بذاره درسم رو بخونم و گذاشت. سخت بود. با

 وجود ساراي و آيدين که دوقلو بودن، خيلي سخت بود. ولي خب تونستم.
 _چرا رفتي؟ چرا همه چي رو ول کردي به امون خدا و رفتي؟

حاال لحنم کامال متهم کننده بود. ولي اين چيزي بود که بايد مي گفتم. 
 م حس بدي که داشتم رهايم نمي کرد. اين سوالاگر نمي گفت

 بايد پرسيده مي شد.
_چون ديگه نمي تونستم بابات رو تحمل کنم. شده بوديم سهان روح هم. 

 انشاال وقتي که وارد زندگي زناشويي بشي مي فهمي که من
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چي ميگم. سونا بابات نمي تونست اون عشقي که يک زن احتياج داشت 
 چند هنوز هم شک دارم که بتونه. باباترو به من بده. هر 

خود خواهه و خشکه. يک دنده است. تو زندگي هميشه اين من بودم که 
 خم شدم و کوتاه اومدم. ولي خب هر چيزي يه حدي داره.

من ديگه نمي تونستم بمونم. داشتم ديوانه مي شدم. تو يک سالت بود، 
 ت مي گن.يادت نيست. ولي اگر از ساراي و آيدين بپرسي به

اين اواخر دست بزن هم پيدا کرده بود. نمي دونم چرا ولي حس مي کردم 
 که يه جاهايي هم زير آبي مي ره و خيانت مي کنه. هر چند

که هيچ وقت ثابت نشد. ولي خب يه چيزهاي هست که يه زن مي تونه 
 حس شون کنه، حتي اگر نتونه ببينه. همين ها بود که ديگه

کرد. ديگه نمي تونستم. اگر مي موندم خودم رو مي  تحمل ام رو تموم
 کشتم. به خودم گفتم که يه مادر زنده ولي دور، بهتر از يه مادر

 مرده است. به همين خاطر کندم و رفتم.
 اشک هايش را پاک کرد و ادامه داد.

_دوست داشتم مي شد که حداقل تو و سهند رو با خودم ببرم. ولي بابات 
 ه من ظلم کرد. نذاشت شما رو ببينم. بهشنذاشت. خيلي ب

گفتم که شکايت مي کنم. بچه ها تا هفت سالگي به من مي رسن. ولي 
 گفت يا همه شون يا هيچ کدومشون. نمي تونستم همه تون رو با

 هم نگه دارم.
 آهي کشيد و گفت:

_بگذريم. نبش قبر گذشته هيچ دردي رو درمون نمي کنه. نه سهندم رو 
 کنه، نه آرازم رو سالم. ولي هميشه دوست داشتم زنده مي

 اگر دختر دار شدم، بذارم که خودش شوهر آينده اش رو انتخاب کنه.
 نگاهم کرد. چند لحظه عميق و با تاسف نگاهم کرد.
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_ولي نشد. ساراي نتونست انتخاب خودش رو داشته باشه. نمي خوام در 
 وافق بودم چون کهمورد تو تکرار بشه. يه زماني با شهريار م

حس مي کردم که تو هم نسبت به اون بي ميل نيستي. ولي حاال اوضاع 
 فرق کرده. اون يه مردي که يه بار تجربه طالق داره ولي تو

  
 

هنوز احساسات و جسمت بکر و لطيفه. من نمي گم هر مرد زن طالق داده 
 ايي بده. ولي به نظرم مرد زن طالق داده بهتره که با يک

زن مطلقه باشه. کسي که اون هم يک بار تجربه داشته باشه، چه تو 
 احساسات و چه تو زمينه هاي ديگه.

 دستش را دور شانه ام حلقه کرد و مرا به سينه اش فشرد.
 _نمي خوام اشتباهم تکرار بشه. مي خوام براي تو بهترين ها اتفاق بيفته.

زاند. من از مامان دلگير بودم. سرم را بلند کردم. تاسف در نگاهش دلم را لر
 هميشه. و هيچ وقت عالقه ايي که بايد به او نداشتم. ولي

در آن لحظه حس کردم که چيزي بين ما عوض شد. مامان براي جبران 
 آمده بود. مرگ سهند مامان را تکان محکمي داده بود. فهميده

دنده  بود که چقدر کم کاري داشته است. ولي بابا هنوز هم خشک و يک
 بود. مرغ بابا هنوز هم يک پا داشت.

 _اومدي که بموني؟
 سرش را تکان داد.

 _فعال آره. نمي دونم تا کي، ولي فعال هستم.
 _به آراز بيشتر برس.

 سرش را تکان داد.
 _اومدم که به همتون بيشتر برسم.

 با صداي آراز به سمت در نگاه کرديم.
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 _مادر و دختر خلوت کردين.
ايش را پشت سرش بسته بود و چند تار از آن روي صورتش ريخته موه

 بود. فکر کردم زماني خواهد رسيد که او را سالم و بدون آن
صداي گرفته و چشمان خمارش ببينم. آرازي مثل آراز قديم. کسي که 

 زماني آن قدر با حوصله بود که به من سنتور را ياد داده بود. از
يک نخ سيگار از جيبش بيرون آورد و آتش زد.  درگاه در به حياط آمد و

 برخاستم و به طرفش رفتم. ديگر نمي خواستم خودم را کنار
بکشم. جواب نداده بود. شايد حتي باعث تضعيف روحيه اش هم شده 

 بود. ديگر نمي خواستم او را از دست بدهم. يک برادر کافي
 مي کردم.بود. اگر براي او اتفاقي مي افتاد من ديگر تحمل ن

 سيگار را بين انگشتانش حرکت مي داد. مقابلش ايستادم.
  
 

 _بسه ديگه اين قدر سيگار نکش.
 خنديد. خنده ايي بي حوصله.

 _ما را ز طناب دار مترسان. در اين واليت همه سربدارانند.
 نگاهش کردم و بعد چرخيدم و به سمت شب بوها و شاه پسند ها رفتم.

شد. خاموشش کرده بود. لبخندي زدم و به گلها چشم بوي سيگارش قطع 
 دوختم. آمد و کنارم ايستاد. مامان همان لحظه به داخل خانه

رفته بود و ما را تنها گذاشته بود. حرف نمي زديم. مثل اينکه هر دو نفرمان 
 به اين آرامش احتياج داشتيم.

 _اگر شهريار بياد جلو واسه خواستگاري جوابت چيه؟
 گاهي کردم و خم شدم و يک شاخه گل شاه پسند چيدم.نيم ن

_نه. صد در صد نه. به بابا مي ترسه بگه. اگر به تو يا آيدين چيزي گفت 
 بدون اينکه به من بگيد خودتون جواب نه رو بهش بديد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

7 9  

 

 سرش را تکان داد.
 دوباره چند لحظه سکوت ديگر.

 ي گه، ترک کني؟_نمي خواي بري اين مرکز ترک اعتياد که ساراي م
_نمي خواي به من بگي که تو و آيدين چي رو داريد از من و ساراي پنهون 

 مي کنيد؟
با حيرت نگاهش کردم. ما از ساراي پنهان مي کرديم نه او. آن هم به 

 خاطر حساسيت بيش از اندازه اش.
 _ما پنهان نکرديم.

 پوزخندي زد و غمگين گفت:
 و هم در جريان بزاريد؟_پس آدم حسابم نکردين که من

لبم را گزيدم. چرا اين طور شده بود. چرا ما همه اين قدر از آراز فاصله 
 گرفته بوديم؟ حرفي که زده بود تقريبا حقيقت بود. نه کامال،

ولي تا حدودي. ما او را به حساب نياورده بوديم. يعني اصال فکر مي 
 که او هم برادر کرديم که نيازي نيست که او هم بداند. در صورتي

ما بود. چه خوب و چه بد، اين حقيقت که او عضوي از ما بود و از گوشت 
 و خون ما، قابل ناديده گرفتن نبود. چيزي که من چند سال

  
 

آن را رد کردم ولي در نهايت فهميدم که هر چه شود او باالخره برادر من 
 چشم است و اگر براي او اتفاقي بيافتد، دود آن مستقيم در

 من هم مي رود.
 _نه اين طور نيست.

 سرش را تکان داد.
_چرا هست. من و امثال من دور مي شيم از همه چي. کنار گذاشته مي 

 شيم.
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لحنش به هيچ وجه غمگين نبود. مثل اين که يک حقيقت محض را بيان 
 مي کند. چيزي همه آن را مي دانند.

يقت به او دو دل شده بودم. چند لحظه سکوت کردم. حاال براي گفتن حق
 نمي دانستم که گفتن اين موضوع به کسي که خودش معتاد

است کار درستي است يا نه؟ کسي که خودش پتانسيل زيادي براي خود 
 کشي دارد. کسي که در خيلي چيزها با سهند مشترک است.

 باالخره دل را به دريا زدم و گفتم:
داروهاي توهم زا. احتماال اون روز  _سهند مواد مي زده. شيشه و يه سري 

 هم به همين علت افتاده يا خودش رو پرت کرده.
چرخيد و آن چنان با حيرت به من نگاه کرد، مثل اينکه من با يک زبان 

 ديگر با او صحبت کرده ام.
 فقط نگاهم مي کرد. دهانش باز مانده بود.

 _چي ميگي سونا؟
 تکان دادم. فقط سرم را به نشانه تاييد دوباره

 دوباره چند لحظه سکوت و بهت ديگر.
 _واي خدا. واي خدا. واي خدا.

 چند بار اين جمله را تکرار کرد. گيج شده بود.
 _آخه چرا؟

 کمي شانه ام را باال بردم.
 _نمي دونم تو بگو چرا؟ به همون دليل که تو مواد مي زني البد.

  
 

 _من شيشه نمي کشم.
 مگه فرقي هم مي کنه؟_مي دونم. ولي 

 چشمانش را به روي هم فشرد.
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ماجراي آن دختر مرموز را برايش تعريف کردم و اينکه آيدين و امير به در 
 خانه شان رفته اند، ولي مثل اينکه آن دختر هم از ترس

 اش به خارج رفته است. با اخم هاي درهم به حرف هايم گوش مي داد.
 _پس يعني هيچي؟ پوچ؟

 ا تکان دادم.سرم ر
_آره پيدا کردنش غير ممکنه. تازه پيدا هم که بشه ما از کجا مي تونيم 

 ثابت کنيم که کار اون بوده. اصال شايد واقعا هم کار اون نبوده.
نمي شه که همين طوري گناهي رو گردن کسي انداخت. اون هم گناه به 

 اين بزرگي.
 _يا خدا!

ر گرفته است. عصبي شده بود و با کامال مشخص بود که تحت تاثير قرا
 پاي راستش روي زمين ضرب گرفته بود. براي بيرون آوردن

 او از اين حال و احوال گفتم:
 _مي ري براي ترک اعتياد؟

چند لحظه نگاهم کرد. در ته چشمانش نا اميديي ديدم که پشتم را لرزاند. 
 اگر او هم ..... زبانم را گاز گرفتم. حتي فکرش هم شومي

 مي آورد.
 _نمي تونم سونا.
 بازويش را گرفتم.

 _چرا نمي توني؟ اين همه آدم ترک مي کنن و به زندگيشون مي رسن.
 لبخند کجي زد.

 _باشه بهش فکر مي کنم.
  
 

 احساس مي کردم که فقط به خاطر آرامش من اين حرف را زده است.
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ه برم. که جواب من _مامان مي گفت که اگر بخوام مي تونه منو بفرسته ک
 منفي بود. مي خواي بگم به جاي من تو رو بفرسته بري؟ مي

توني بري اون جا موسيقي رو به صورت آکادمي تکميل کني. هر چند که 
 تو همين حاال هم تکميلي.

خنديد. خنده اش کمي شاد شده بود و آن حزن چند لحظه قبل را از دست 
 داده بود.

 بريه؟_مامان چه مهربون شده؟ خ
 _نمي دونم واال. ميگه اومده که جبران کنه. ميگه که کم کاري داشته.

 سرش را با تاسف تکان داد.
_حتما بايد يکي اين وسط قربوني مي شد تا حقيقت به اين واضحي رو 

 بفهمه که کم کاري کرده؟ ما آدم ها چي هستيم واقعا؟
وجه کم کاري هاش _حاال باز خوبه که مامان فهميده. بابا که هنوز مت

 نشده
_در دايره قسمت ما نقطه تسليميم. چاره داريم؟ نه. اگر چاره داشتيم که 

 اصال به اين دنيا نمي اومديم. اومديم تو اين دنيا چه غلطي
کرديم؟ خدا گاهي محاسباتش اشتباه مي شه. ما رو نبايد خلق مي کرد. ما 

 خانوادگي تو اين دنيا زيادي بوديم.
ه اش مرا به هراس انداخت. چند سال بود که با او هم صحبت افکار تير

 نشده بودم و نمي دانستم که تا اين حد افکارش تيره و تار
 شده است و نااميدي بيمار گونه پيدا کرده است.

 _اون جورها هم که تو ميگي نيست.
 _از اين هم بدتره مطمئن باش.

صورت سلف سرويس چيده ساراي صدايمان کرد. ميز شام را باالخره به 
 بودند. بهترين کاري که مي شد کرد.

 آهي کشيد و بازويم را در دستش گرفت.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

8 3  

 

 _چقدر الغر شدي دختر؟
 بي توجه به سوالش با اميدواري پرسيدم:

 _مي ري براي ترک؟
  
 

 چند لحظه در چهار چوب در آشپزخانه نگاهم کرد.
 _براتون مهمه؟

 يه بيفتم.چيزي نمانده بود که به گر
 _به خدا مهمه.
 لبخند بازي زد.

 _باشه. منم به طور جدي بهش فکر مي کنم. خوبه؟
 _فقط به طور جدي بهش فکر نکن جوابت هم مثبت باشه.

 حرفي نزد. فقط با آن صداي گرفته اش خنديد.
 _حاال بيا بريم، شام يخ کرد.

 _امشب مي موني يا ميري خونه خودت؟
 خودم._نه مي رم خونه 

 _مي شه منم بيام پيشت؟
 با تعجب نگاهم کرد.

 _ساراي اعدامم مي کنه. مي خواست شب ببرتت خونه خودشون.
 آهي کشيدم.

 _دلم هوس موسيقي کرده.
 _ساراي رو راضي کن، من حرفي ندارم.

دلم هوس زمانهايي را کرده بود که او سالم بود و در کنار هم مي نشستيم 
 چاي دم مي کرديم و تا صبح او تار مي زد و و با او و سهند،
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آهنگ هاي شهرام ناظري را مي خواند و من و سهند هم لذت مي برديم. 
 آن زمان ها او قهرمان ما بود. کسي که صداي خوبي داشت.

صداي سازش آرامش بخش بود و ترانه هاي شاملو را با احساسي بي 
 نظير مي خواند.

  
 

اي را راضي کردم که شب هاي بعد را در خانه او شب با هزار مکافات سار
 خواهم ماند. به آن شب نياز داشتم. به آن آرامشي که از آن

 خاطره داشتم. آن صداي تار و خواندن او.
وقتي که آخر شب با هم به خانه او رفتيم. تارش را بيرون آورد و پرسيد که 

 دوست دارم چه آهنگي را برايم بزند؟ گفتم چيزي بزند
که مناسب با ترانه دخترهاي ننه درياي شاملو باشد. شيفته اين ترانه 

 بودم. يادم مي آيد که هميشه با التماس از او مي خواستم که اين
ترانه را دکلمه کند. تارش را برداشت و همان طور که مي زد آرام شروع به 

 خواندن کرد. صدايش ديگر آن صفا و زنگ سابق را
و خش دار. ولي مهم نبود. مهم اين بود که من به اين  نداشت. گرفته بود

 آهنگ و ترانه و اين فضا، نياز داشتم. نياز داشتم تا سهند را
در هم کنار خودمان تجسم کنم. زماني که او هم مثل من روي مبل لم مي 

 داد و با هم به اين آهنگ گوش مي داديم.
 _اگه بارون بزنه

 آخ اگه بارون بزنه!
 ننه دريا ! دلمون سرد و سياسدختراي 

 چش اميدمون اول به خدا بعد به شماس.
 ازتون پوست پيازي نمي خوايم

 خودتون بسه مونين، بقچه جاهازي نميخوايم.
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 چادريزي و پاچين نداريم
 زير پامون حصيره، قاليچه و قارچين نداريم.

 بذارين برکت جادوي شما
 ده ويرونه رو آباد کنه

 ما جيگر تشنمونو شاد کنهشبنم موي ش
 شادي از بوي شما مس شه همينجا بمونه

 غم بره ، گريه کنون ، خونه ي غم جا بمونه...
  
 

متوجه نشدم که بي اراده اشک مي ريختم. گريه ايي خاموش و بي صدا. 
 حس بي نظيري داشتم. حس سبکباري. حسي که شايد سهند

 هم با ما باشد. يادش و خاطراتش.
 پنجمفصل 

نزديک غروب بود که به هتل رسيدم. مثل يک مسافر معمولي. آراز و 
 آيدين اصرار داشتند که با من بيايند. ولي من خودم نخواستم.

آن جا کسي مرا نمي شناخت. حتي آقاي صنعتي مدير جديد هتل. آخرين 
 مدير هتل که مرا مي شناخت سال قبل به رحمت خدا رفته

 مدير جديد مرا نمي شناخت. بود و اين آقاي صنعتي
مي خواستم به عنوان يک مسافر معمولي به هتل بروم و عملکرد کارکنان را 

 از نزديک ببينم. اين اهميت زيادي داشت. اين که
 کارکنان چه رفتاري با مسافران داشتند. آن هم به دور از چشم مدير هتل.

 ديگر پيشنهاد کرد کهچمدان و جعبه سنتورم را راننده بيرون گذاشت و بار 
 در بابلسر هتل بهتر از اين هتل هم هست. هتلي جديدتر

 و با امکانات رفاهي بهتر. اگر مايل باشم مرا به آن هتل ببرد.
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خنده ام گرفته بود. مي دانستم که اين روش هتل هاست. درصد سودي 
 که به رانندگان فرودگاه ها يا رانندگان ترمينال هاي مسافري

پردازند، براي اين که مسافر را به هتل آنها ببرند. ما هم بايد از بري مي 
 اين روش استفاده مي کرديم.

عاقبت توانستم قانع اش کنم که اين هتل را ترجيح مي دهم. نگاهي به 
 ساختمان قديمي هتل کردم. اين هتل متعلق به پدر بزرگم بود.

شده بود. ولي هتلي قديمي که در زمان شاه ساخته و بهره برداري 
 متاسفانه در چند سال اخير به روز نشده بود. به همين خاطر به جاي

 سود، ضرر مي داد.
چند تا از سفال هاي پشت بام شکسته بود و ظاهر و نماي بدي به هتل 

 داده بود. صنعتي چه مي کرد؟ کاري که خود آدم باالي سر آن
 شود. نباشد که به حالش دل بسوزاند، بهتر از اين نمي

نگاهي به مقابل در کردم. نه نگهباني وجود داشت و نه پادوي هتل. اين 
 هتل مدتها زمان مي برد تا به دوران شکوفايي قبلي اش

 برگردد. ولي خب شدني بود. کار نشد نداشت.
  
 

 هن هن کنان چمدان را به داخل هتل کشيدم.
مرد جوان بود رزوشن شيفت شب احتماال کارش را شروع کرده بود. يک 

 که تمام حواسش را به تلوزيون داده بود و اصال متوجه
 حضور من نشد.

سالم کردم. با تاخير نگاهش را از صفحه تلوزيون برگرفت و نيم نگاهي به 
 من کرد و سالمي نصف و نيمه تحويلم داد و دوباره نگاهش

 را به مسابقه فوتبال داد.
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يفم بيرون آوردم و مشکل سفال سقف پوفي کردم و دفترچه يادداشتي از ک
 و پورسانت راننده ها و رزوشن خوش اخالق را يادداشت

کردم. مشکالت زياد بود، اگر يادداشت نمي کردم امکان داشت که 
 فراموش کنم.

 _مي بخشيد من يه اتاق مي خوام.
 بدون آنکه به من نگاه کند، گفت:

 _به زن تنها اتاق نمي ديم.
 شجو هستم و از طرف دانشگاه هم نامه دارم._من اينجا دان

 اين مرتبه کامل چرخيد و نگاهم کرد.
 _يه تخته مي خوايد؟

 سرم را تکان دادم.
 _فقط ممنون مي شم اگر سيستم اينترنتش مشکل نداشته باشه.

 آن چنان نگاهم کرد، مثل آنکه من از او خواسته ام که فانتوم هوا کند.
 ترنت نداريم._خانم ما اين جا اين

اين را هم يادداشت کردم. ما به اينترنت احتياج داشتيم. يک اينترنت 
 پرسرعت وافاي.

 با تعجب و زير چشمي به نوشته من نگاه کرد. جلد دفتر چه را بستم.
يادم مي آيد که اين هتل زماني استخر و سوناي مجهزي داشت. البته 

 مجهز و به روز براي تقربيا هجده سال پيش.
  
 

_ساعت کار استخرتون چطوريه؟ مي تونم از استخر استفاده کنم؟ رايگان 
 ديگه نه؟

 خنده اش گرفت.
 _خانم استخر نداريم.
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 سرم را تکان دادم و کمي از او فاصله گرفتم و اين را هم يادداشت کردم.
_رستوران چي؟ مي بخشيد ولي من خيلي گرسنه امه و جايي رو هم نمي 

 شناسم.
 ه رستوران کار مي کنه._بل

 خدا را شکر که يک بخش از اين هتل از کار نيفتاده بود.
 با بي حوصلگي گفت:

 _چي کار کنم خانم؟ نگفتيد که تخت يک نفره مي خواين يا دو نفره؟
 _قيمت ها چطوره؟

سرسري قيمت ها را گفت. بار ديگر از او پرسيدم که بي حوصله تر از بار 
 قبل جواب داد:

 خانم شما واقعا اتاق مي خواين؟ يا مامور اتحاديه هستيد؟_
 خنده ام را کنترل کردم و گفتم:

 _هيچ کدوم. آقاي صنعتي تشريف دارند؟
 موشکافانه نگاهم کرد. به نظر مي رسيد که کمي ترسيده است.

 _بله. شما مگه اتاق نمي خواين؟
 :روي نزديک ترين صندلي البي به رزوشن نشستم و گفتم

 _نه متشکرم. اگر مي شه آقاي صنعتي رو صدا کنيد.
_آقاي صنعتي مديرت هتل هستن. شما چي کار با ايشون داريد. ايشون 

 سرشون شلوغه.
  
 

 خنديدم و نگاهي به در و ديوار هتل کردم.
 _بله کامال مشخص که چقدر سرشون شلوغه.

 با ناراحتي نگاهم مي کرد.
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از امروز مدير هتل. حاال مي شه بري  _من پيرزاد هستم. مالک و
 صداشون کني.

براي لحظه ايي با دهان باز مرا نگاه کرد. بعد بدون حرف و تا حدودي 
 شوکه شده به اتاقي که کنار آسانسور بود، رفت.

دوباره نگاهي به در و ديوار هتل کردم. اين جا همه چيز قديمي شده بود. 
 شده بود. آدم را به يادمثل اين که زمان در اين جا متوقف 

خانه خانم هاويشام در رمان آرزوهاي بزرگ مي انداخت. لوستر ها و 
 چلچراغ ها همه قديمي شده بودند. از آن نمونه هايي که در حال

حاضر فقط در امام زاده ها از آن ها استفاده مي شود. زيادي بزرگ و 
 مجلل و تا حدودي دمده بود.

زرگ البي همه، قديمي بودند. کامال مشخص بود مبلمان البي، تلوزيون ب
 که هتل چقدر کساد است. پرنده هم پر نمي زد.

 چند لحظه بعد با مرد نسبتا جواني برگشت. برخاستم.
_خانم پيرزاد. احوال شما سرکار خانم؟ ابوي گرامي با بنده تماس گرفتند و 

 گفتند که صبيه گرامي شون تشريف فرما مي شن. ولي ما
 روز قبل منتظر شما بوديم. ما رو غافلگير کرديد خانم. خوش آمديد.دو 

 لبخند زدم." دقيقا براي همين دو روز قبل نيامدم که تو را غافلگير کنم".
 _مرسي آقاي صنعتي.

 _خانم امر بفرماييد. چند روز اين جا هستيد؟
 لبخندم گشوده تر شد. او خبر نداشت.

با لطف کردن و هتل رو به من واگذار _براي هميشه آقاي صنعتي. با
 کردند. بنده مدير جديد هستم.

 _آهان.
 همين. بيچاره آن قدر متعجب شده بود که اصال نتوانست حرفي بزند.

 _متاسفانه وضع هتل اصال مناسب نيست.
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 حرفي نزد و فقط کمي اخم هايش در هم رفت.
نم. ولي خب از اون چيزي _به هر حال من اين جا اومدم که هتل رو احيا ک

 که فکر مي کردم بيشتر کار داره.
_بله درسته. متاسفانه آقاي پيرزاد سالهاست که اين هتل رو رها کردند. 

 من خيلي از مشکالت را به گوش ايشون رسوندم ولي خب
ترتيب اثر ندادن متاسفانه. به هر حال ظاهر و باطن همين که مي بينيد 

 هست.
ا تبرئه کند. که البته تا حدودي هم حق داشت. بابا مي خواست خودش ر

 چند سالي بود که اين جا را کامال به حال خودش رها کرده بود
و اين هتل که روزي يکي از بهترين هتل هاي بابلسر بود،حاال به حد يک 

 مهمان پذير تنزل مقام پيدا کرده بود.
با کمک هم هتل _بله در جريان هستم. به هر حال من اين جا هستم که 

 رو سرپا کنيم.
 با اين حرف من لبخندي زد و گفت:

 _بنده در خدمتم سرکار خانم.
_من خيلي خسته و گرسنه هستم. اگر مي شه يه اتاق به من بديد و شام 

 رو هم به اتاقم بياريد ممنون مي شم.
 _الساعه خانم. اطاعت امر.

شوک بود کرد که چمدان  اشاره ايي به مسئول رزوشن که بي نوا هنوز در
 مرا به اتاقم ببرد.

چمدان را به اتاقي برد که احتماال بهترين اتاق هتل بود. بعد از رفتن او 
 نگاهي با دقت به اتاق کردم. کاغذ ديواري ها از مد افتاده بود.
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ميز تحرير کوچک اتاق از چند جا ترک خورده بود و با چيزي نوک تيز 
 ودند.روکش آن را خراب کرده ب

به حمام و دستشويي رفتم. تميز ولي قديمي بود. تمام شيرآالت و 
 روشويي و وان، قديمي بودند. تنها سراميک ها مد روز و جديد بود.

که احتماال در تعميرات چند سال قبل، که بابا مجبور شد سيستم شوفاژ را 
 تعمير کند، آنها را هم عوض کرده بود.

را چک کردم. خدا را شکر تميز بودند. در  روي تخت نشستم و ملحفه ها
 کمد را باز کردم. چوب لباسي نداشت.

پنجره را باز کردم. به سختي باز مي شد و لوال ها زنگ خورده بود. پرده 
 ها هم قديمي بود و بايد عوض مي شد. تلوزيون کوچک

درون اتاق را چک کردم. با پارازيت و برفک مي گرفت. ولي کنترلش 
 داشت و بايد با دست کانال ها را عوض مي کردم.باطري ن

  
 

ضربه ايي به در خورد و يک مرد که لباس آشپزخانه و پيش بند بسته بود، 
 غذا را آورد. سالم و احول پرسي کرد و گفت که سر آشپز

رستوران است. اظهار خوشبختي کردم و کمي در مورد غذا و مشکالت 
 ت. غذا بسيار خوشمزهآشپزخانه هم صحبت کرديم و او رف

بود. از هتلي که همه چيز آن از کار افتاده بود، چنين غذاي خوش مزه ايي 
 بعيد بود.

بايد به رستوران بيشتر رسيدگي مي شد. چون رستوران هتل جايي است 
 که هميشه مشتري خودش را دارد. حتي در ايام بي سفر سال

استفاده مي کنند.  هم، اهالي خود آن شهر از رستوران هتل شهرشان
 بنابراين اين هتل با اين غذاي خوش مزه، بايد معروف مي شد.
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لباسم را عوض کردم و دوش گرفتم که خدا را شکر آب به اندازه کافي گرم 
 و با فشار زياد بود و حوله ها هم تميز بودند.

به نظر مي رسيد که راه درازي در پيش دارم. اين هتل قطعا زمان و انرژي 
 دي را مي طلبيد تا دوباره بتواند با رقبايش رقابت کند.زيا

با ساراي تماس گرفتم و گفتم که به سالمت رسيده ام و حاال هم غذا 
 خورده و حمام کرده و دندان مسواک زده در تخت خوابيده ام.

بعد از مرگ سهند، ساراي به طور بيمارگونه ايي نسبت به همه ما حساس 
 ي خوريم و چه کار مي کنيم و در چهشده بود. اين که چه م

 حالي هستيم.
در قشم هم مرا لحظه به لحظه چک مي کرد. خسته بودم و گفتم که اگر 

 مي تواند خودش با آيدين و آراز تماس بگيرد و بگويد که
 من رسيده ام. گوشي ام را خاموش کردم و خوابيدم.
وام و آشنايان گذرانده تمام دو روز قبل را به جمع کردن وسايلم و ديدن اق

 بودم و به همين خاطر خيلي خسته بودم و با سه شماره
 تقريبا بي هوش شدم.

صبح با صداي جارو برقي از خواب بيدار شدم. کسي راهرو را جارو برقي 
 مي کشيد.

نگاهي به ساعت کردم. ساعت نه صبح بود. لباس پوشيدم و از اتاق بيرون 
 ود. سالم و احوال پرسي غليظيرفتم. خانمي مشغول نظافت ب

کرد و گفت که مي توانم صبحانه ام را در رستوران صرف کنم. ظاهرا سريع 
 تر از آن چه که فکر مي کردم، معروف شده بودم و خب

 اين خوب بود و کار مرا راحت تر مي کرد.
بعد از صرف صبحانه به اتاق آقاي صنعتي رفتم. به احترامم برخاست و 

 ال پرسي کرد.سالم و احو
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بعد از تعارفات مرسوم دفتر حساب و کتاب هتل را از او خواستم. دفتر را 
 به همراه کليد گاو صندوق برايم آورد.

تصميم داشتم که او را نگه دارم. بايد کارش را مي ديدم. شايد ناکار آمدي 
 او به دليل نبود امکانات بود. شايد اگر امکاناتي در

 انست بهتر از اين هتل را اداره کند.اختيارش بود، مي تو
  
 

البته همان شب قبل هم متوجه شدم که هتل را به شيوه سنتي اداره مي 
 کند. ولي به او احتياج داشتم. من در آن شهر غريب و البته يک

زن بودم. و آن هتل هم ظاهر به انواع و اقسام تعميرات نياز داشت. 
 زم شود. او مي توانست بهبنابراين وجود صنعتي مي توانست ال

 جاي من با بناها و کارگرها سرو کله بزند.
نگاهي سرسري به دفاتر حساب کردم. خرج آن چناني براي هتل نشده بود 

 که از روي آن بتوانم ميزان امانت داري مالي او را
 تشخيص دهم. پس بايد به مرور زمان او را مي شناختم.

د. درباره هتل و برنامه هايم پرسيد و ظاهرا همه چيز شسته و رفته بو
 اينکه آيا به وجود او احتياجي دارم يا نه؟ مي خواست از همان

 ابتدا تکليفش را مشخص کند.
خيالش را راحت کردم که به وجودش نياز دارم و کمي هم درباره برنامه 

 هايي که براي هتل داشتم، صحبت کردم. با شگفتي و تحسين
ه بابا گفته است که من هتلداري خوانده ام و حاال او نگاهم کرد و گفت ک

 مطمئن است که اين هتل در مدت کوتاهي دوباره يکي از
 بهترين هتلهاي بابلسر خواهد شد.

قدم اول تعميرات هتل بود. بايد کاغذ ديواري ها عوض مي شد. در و 
 پنجره هاي خراب، بايد تعويض مي شدند.
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با چشم الکترونيک مي شد. در راهروها و  درب جلوي هتل بايد اتوماتيک
 البي و آشپزخانه و مقابل درب ورود هتل بايد دوربين مدار

بسته نصب مي شد و اين دوربين ها در اتاق مديريت و نگهباني کنترل 
 مي شد.

از وضعيت استخر و سوناي هتل پرسيدم که گفت استخر مشکل ايزوگام 
 نکه سيستم گرمايشپيدا کرده است و سونا هم به علت اي

آن برقي بوده است و مصرف برق وحشتناکي داشته به دستور خود بابا 
 بسته شده است.

اين را هم به يادداشت هايمان اضافه کرديم. ايزوگام استخر بايد عوض 
 مي شد و سيستم گرمايش سونا هم بايد عوض مي شد. حيف

 آن استخر عالي و بزرگ بود که بال استفاده بماند.
به البي هم بايد بيشتر از اين ها رسيدگي مي شد. البي، ويترين هر هتلي 

 است. مسافران با ديدن البي يک هتل درباره آن هتل قضاوتي
نسبي مي کنند. پس هر چه البي شيک تر و مجلل تر باشد، مسافر 

 بيشتري را به سمت خودش مي کشد.
انستيم استفاده کنيم البي هتل بزرگ بود و ما از اين مساحت بزرگ مي تو

 و يک کافي شاپ هم در گوشه البي ايجاد کنيم. البته کمي
دوندگي شهرداري داشت ولي به سختي اش مي ارزيد. ارزش هتل را باال 

 مي برد.
  
 

شايد هم مي توانستيم کافي شاپ را بي خيال شويم و به جايش غرفه 
 م وهاي خريد باز کنيم. فروشندگاني را استخدام مي کردي

مسافراني که در دقيقه نود يادشان مي افتاد که سوغات و کلوچه و صنايع 
 دستي شمال را نخريده اند، مي توانند در همان جا آن را
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 تهييه کنند.
شايد هم يک دفتر فروش بليط هم چيز بدي نباشد. مي توانستيم يک 

 آژانس مسافرتي کوچک هم در آن جا راه بياندازيم. حسن اين
 لبي بزرگش بود، که جاي مانور نسبتا خوبي داشت.هتل ا

و البته يک چيز ديگر که خيلي مهم بود. تبليغات بود. بايد بعد از تعميرات 
 و افتتاح دوباره هتل، تبليغات وسيعي به روي آن انجام مي

شد. بدون تبليغات هيچ بيزنس و تجارتي رونق ندارد. به تعدادي راننده 
 هم احتياج بود.

طور که راه مي رفتم و به در و ديوار هتل نگاه مي کردم، نکاتي که به  همان
 نظر خودم مي آمد و يا صنعتي يادآوري مي کرد را

 يادداشت مي کردم.
خوبي کار ما اين بود که فصل سرما نزديک بود و بالطبع حضور مسافران 

 کم تر مي شد و ما با خيال راحت مي توانستيم تعميرات را
 يم و براي عيد نوروز آماده ي فعاليت دوباره شويم.انجام ده

بايد يک برآورد قيمت هم مي کردم و به خواهر و برادرانم اطالع مي دادم. 
 قرار شده بود که مخارج اوليه هتل را همه با هم پرداخت

کنيم. مخارج حساب مي شد و بعد به چهار قسمت تقسيم مي شد. تنها 
 هزينه ها را نداشت، خود من کسي که شايد استطاعت پرداخت

بودم. آنها همه پول دار بودند. آيدين و آراز که حقوق خوبي از بابا دريافت 
 مي کردند و ساراي هم که تا رضا را داشت، غمي نداشت.

ساراي دهانش را باز نکرده رضا از شير مرغ تا جان آدميزاد را برايش مهيا 
 اشتم و ميمي کرد. فقط من بودم که پس انداز کمي د

خواستم با آن براي خودم ماشين بخرم و حاال قطعا آن پس انداز جواب 
 هزينه هاي باالي اين مرمت را نمي داد.
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مي توانستم از بابا قرض بگيرم. يا شايد هم از آراز. مطمئنا آراز گزينه 
 بهتري بود. نه نمي آورد. هر چند که بابا هم تا به حال چيزي از

 يچ کدام از ما کم نگذاشته بود.خرج کردن براي ه
 از هتل بيرون آمديم تا نگاهي به حياط و فضاي سبز هتل کنيم.

باغچه ها هم احتياج به مرمت داشت. خدا را شکر که آن جا شمال بود و 
 حتي اگر يک پوست تخمه هم در خاک مي افتاد، سبز مي شد.

اي فصلي ولي خب باز هم باغچه ها احتياج به رسيدگي و کاشت گله
 داشت و چمن ها هم تکه تکه، خراب و ُتُنک شده بود. احتياج به

 يک نور پردازي، هم در حياط و هم در ابتداي ورودي هتل داشتيم.
  
 

نگاهي به منظره بي نظير مقابل هتل کردم. ما تقريبا از شهر فاصله نسبتا 
 زيادي داشتيم و شايد همين يکي از نکات جاذبه ي اين هتل،

 بته از ديد من محسوب مي شد.ال
هتل حالت روستايي وار خودش را حفظ کرده بود و من هم مي خواستم 

 که اين حالت هم چنان محفوظ باقي بماند. اين روستايي بودن
در کنار مدرنيته مي توانست خيلي رويايي و پر طرفدار شود. کساني که از 

 معموالزندگي شهري فرار مي کردند و به شمال مي آمدند، 
تشنه ي مکانهايي به دور از شهرها بودند و اين هتل با اين چشم انداز 

 روستايي و اين که در حومه بود، مي توانست اين فرصت را در
اختيارشان قرار دهد. و اگر اين فضا با مدرنيته و امکانات شهر همراه مي 

 شد، بي آنکه آن وجه ديگر خود را از دست بدهد، قطعا
 يشتري پيدا مي کرد.محبوبيت ب

کمي ديگر هم با آقاي صنعتي درباره کارها و چيزهايي که الزم داشتيم 
 صحبت کرديم. به داخل برگشتيم و قرار بر اين شد که کارها
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را اوليت بندي کنيم. تا ظهر مشغول سرو سامان دادن به ليست کارهاي 
 واجب تر بوديم.

هم خود من دور ريختن و واجب ترين کار، هم از نظر آقاي صنعتي و 
 فروش وسايل قديمي هتل بود. چون ما اگر مي خواستيم

تعميراتي هم بکنيم هر چه دور و اطرافمان خلوت تر مي بود، بهتر بود. 
 بنابراين بهتر بود که وسايل کهنه و قديمي از هتل خارج مي

 شد.
ي کرديم. با بعد بايد تعميرکارها را مي آورديم و يک برآورد هزينه و زمان م

 او راجع به رزوشن هم صحبت کردم. يک رزوشن خوش
رو تر نياز داشتيم. کسي که با دوسوال اضافه ي مسافر از جا در نرود و 

 احيانا چيزي بر سر مسافر نکوبد. رزوشني که من شب قبل
 ديدم به خوبي مشخص بود که چنين قابليتي را دارد!

. به نظر آقاي صنعتي هم درباره رستوران هم مفصل صحبت کرديم
 رستوران، غذاهايي بسيار خوش مزه ايي داشت و حيف بود که

مهجور بماند. بايد مانور بيشتري به روي رستوران مي داديم. دکور 
 رستوران بايد عوض مي شد. ميز و صندلي ها کهنه بودند و بشقاب
 کستههاي چيني که اسم خود هتل به روي آنها چاپ شده بود، اکثرا يا ش

 بودند و يا رنگ و لعاب شان پريده بود. بايد در اين مورد هم
فکري مي کرديم. آشپزخانه هم احتياج به فرها و اجاق هاي قوي تر و به 

 روز تري داشت.
راه طوالني در پيش بود. ناخواگاه متوجه شدم که چندان هم از اين کار 

 ه ام. آنبدم نيامده است. به نظر مي رسيد که بر کار سوار شد
نفرت بيش از اندازه ايي که هميشه از رشته ام داشتم، حاال به نظرم کم 

 رنگ تر شده بود.
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من هميشه عاشق کارهاي هنري هم بودم. هميشه ساراي با سليقه من 
 دکور خانه را عوض مي کرد. حاال مي توانستم به اين عالقه هم

خودم که بد هم نبود،  بپردازم. مي توانستم البي و اتاق ها را به سليقه
 ديزاين کنم.

  
 

بايد سري هم به دانشگاه مي زدم. با صنعتي در اين مورد هم صحبت 
 کردم. به نظر متعجب مي رسيد ولي در نهايت راهنمايي هاي

 خوبي کرد.
در پايان روز من و صنعتي ديگر آن قدر صميمي شده بوديم که بنشينيم و 

 . مرد بدي به نظر نميبا هم در حياط هتل چاي بنوشيم
رسيد. مهم ترين حسن اش چشم پاکي اش بود. هيچ نگاه هرزي نداشت 

 و بسيار با شخصيت و مودبانه رفتار مي کرد. کمي ديگر
همسر و دختر کوچکش به سراغش آمدند تا با هم به خانه پدر و مادرش 

 بروند.
ه بود، نگاه با حيرت به عروسکي که او به عنوان همسرش او را معرفي کرد

 کردم. بسيار زيبا و ظريف و خوش خلق بود. خيلي
صميمانه با من دست داد و گفت که همسرش شب قبل از من براي او 

 تعريف کرده است و گفت که اگر در آن جا به چيزي احتياج
داشتم به خود او بگويم. دختر کوچک اش هم کوچک شده و مينياتور 

 ناز خاصي سالم کرد. آن قدر مادرش بود. اسمش مريم بود و با
 دوست داشتني بود که ناخوداگاه خم شدم و او را بوسيدم.

کمي بعد آنها خداحافظي کردند و رفتند و من هم کمي ديگر در حياط 
 ماندم و بعد به داخل رفتم و زودتر از هميشه شام خوردم و به

 اتاقم رفتم و خوابيدم.
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************ 
ن شانه چپم و گوشم نگه داشته بودم، چيزي در درحاليکه گوشي را بي

 حدود يک ساعت بود که مشغول اره دادن و تيشه گرفتن با
ساراي بودم. دستم را از قالب پرده ها رها کردم و پرده هاي حرير و ابريشم 

 پايين ريخت.
 گردن دردناکم را ماساژ دادم.

 _سونا گوش ات با منه؟
گوشم با او بود. آن قدر زياد که گيره ها  خنده ام گرفت. يک ساعت بود که

 را باال و پايين زده بودم. دو گيره در رديف باالي نوار
 پرده و دو گيره در رديف پايين نوار پرده.

 _سونا؟
 اين بار با جيغ نامم را صدا کرد. فکر مي کرد که قطع شده است.

  
 

 _جانم؟
 _چرا جواب نمي دي؟

 خنديدم.
 من. يک ساعته داري حرف خودت رو مي زني. _چي بگم خواهر

_به من اصال ربطي نداره که اون هتل کوفتي کارش تموم شده يا نه. تو 
 بايد برگردي. دلم برات تنگ شده. چرا نمي فهمي. من مثل تو

 سيب زميني نيستم. در ضمن تارا هم داره براي سال سهند برمي گرده.
چيزي نگفتم. يک ماه ديگر يک  در اين جاي حرفش، صدايش کمي لرزيد.

 سال مي شد که سهند رفته بود. لبم را گزيدم تا بغضم را
پنهان کنم. همان جا روي نردبان کمي جا به جا شدم و به ديوار تکيه دادم. 

 چشمانم را بستم و سعي کردم موقعيت سال قبل را به خاطر
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به تهران  نياورم. آن شب شومي که آراز تماس گرفت و گفت که خودم را
 برسانم.
 _مياي؟

صدايش لحني التماس گونه داشت. ساراي واقعا دلتنگ شده بود. دو ماه 
 بود که درهتل بودم و يک بار آراز و يک بار هم آخر هفته

آيدين و ساناز و علي و بابا به ديدنم آمده بودند. ولي ساراي وقت نکرده 
 است. بود و حاال به نظر مي رسيد که حسابي دلتنگ شده

مثل يک مرتبه که کيش بودم و نتوانستم به خاطر بيماري به تهران بروم و 
 بعد از آن هم بالفاصله امتحاناتم شروع شد و در قشم

ماندگار شدم و يک روز صبح ديدم که در مي زنند، وقتي که در را باز کردم 
 ساراي را مقابل خودم ديدم. آن قدر دلتنگ شده بود و

تنگ کرده بود که رضاي بيچاره برايش بليط گرفته بود و او  عرصه را به رضا
 را راهي قشم کرده بود.

حاال هم تهديد مي کرد که اگر به تهران برنگردم خودش براي بردنم به 
 بابلسر مي آيد و با اردنگي مرا به تهران برمي گرداند.

باالخره يک ساعت بعد توانستم تا حدودي قانعش کنم که تا دو هفته 
 ديگر آن جا خواهم بود.

هتل هنوز خورده کاريهاي زيادي داشت که وجود مرا مي طلبيد. درست 
 بود که صنعتي بود ولي باز بايد خودم هم مي بودم. از اين ها

 گذشته تا حدودي به اين کار عالقه پيدا کرده بودم.
ر دبا اکراه قبول کرد و با سردي و ناراحتي خداحافظي کرد. ولي زماني که 

 انتها گوشي تلفن را بوسيدم، با خوشحالي قربان صدقه ام
رفت و دلگيري اش رفع شد. ساراي همين بود. مهربان و خوش قلب و 

 يک احساساتي به تمام معني واقعي کلمه.
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گوشي را درون شلوار جينم گذاشتم و شالم را که عقب رفته بود، کمي جلو 

 م و پرده را برداشتم وکشيدم. دو پله از نردبان پايين آمد
روي لبه پله ي نردبان نشستم و دوباره گيره ها را سر جاي خودشان وصل 

 کردم.
بعد از دو ماه تالش و کار طاقت فرسا، حاال مي توانستم به آن چه که 

 انجام داده بودم افتخار کنم.
کاغذ ديواري تمام اتاق ها و البي عوض شده بود. در تمام نقاطي که 

 بود دوربين مدار بسته کار گذاشته شده بود و تاسيسات احتياج
 ساختمان تا آن جايي که ايراد داشت تعويض و به روز شده بود.

استخر و سونا از روز اولشان هم بهتر شده بودند و مقداري هم وسايل نو و 
 شيک و مد روز براي هتل تهيه شده بود. مثل تختهاي

ار زيبا براي رستوران. و همين طور شيک و ميز و صندلي هاي چوبي بسي
 لوازم مدرن و با امکانات بيشتر براي آشپزخانه.

اما جايي که مورد عالقه خودم شده بود، البي بود. فوق العاده شده بود. 
 تمام آن چلچراغ کهنه و از مد افتاده جاي خودشان را به يک

 ک جايگزينسيستم نور پردازي مدرن داده بود و دو دست مبلمان نو و شي
 مبلمان کهنه البي شده بود. و همين طور يک ال ايي دي

 بزرگ هم در گوشه ايي از البي گذاشته شده بود.
در گوشه ايي ديگر از البي هم يک آکواريوم يک متر در دو متر گذاشته 

 بودم. آکواريمي که نيمي از زيبايي البي مديون وجود همين
گالري موسيقي که آراز تلفنش را به من آکواريوم بود. روز قبل هم با يک 

 داده بود تماس گرفته بودم و سفارش يک پيانوي سفيد
ياماها را داده بودم. خيلي گران بود. آن چنان که وقتي فروشنده مبلغ را 

 گفت قلبم از کار افتاد. ولي مي ارزيد. اين پيانو بايد آن جا
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لبته از جيب آراز که بعدا قرار مي گرفت. حتي اگر شده بود از جيب خودم. ا
 با او حساب مي کردم.

چندين غرفه فروش هم به گوشه ايي از سالن اضافه شده بود که البته 
 هنوز کارهايي داشت. چوب کاري ها و ام دي اف دکور غرفه ها

 هنوز کامل نشده بود.
به عالوه يک دفتر فروش بليط و تور شمال گردي که قرار بود يک دفتر 

 ي که در تهران کيا و بيايي داشت و در چندين شهرهواپيماي
بزرگ ايران هم نمايندگي فروش هما و ماهان بود، آن جا شعبه بزند و به 

 قول سحر همسر آقاي صنعتي، يک دختر خوشگل آرايش
کرده هم مسئول آن جا شود. خيلي شانس آورده بوديم که رئيس اين 

 م آقاي صنعتي بود ودفتر هواپيمايي سرشناس، از آشناييان خان
به واسطه سحر راضي شده بود که در هتل ما يک شعبه کوچک ايجاد کند. 

 البته هنوز کامال تاييد نشده بود. مدير عامل و رئيس دفتر
 هواپيمايي جواب بله را منوط به ديدن محل هتل کرده بود.

  
 

ه ايي ب گفته بود که مي آيد و هتل را مي بيند. اگر در حدي بود که خدشه
 کالس کاري آنها وارد نکند، با ما وارد شراکت و معامله

خواهد شد. خيلي صريح در پاي تلفن گفت که من با يک هتل ارزان 
 قيمت و چيپ کار نخواهم کرد، چون اين طور کالس کاري من هم

 زير سوال برده خواهد شد.
در  البته تا حدودي هم حق داشت. تجارت، تجارت بود. براي کسي که

 هتل هاي زنجيره ايي مثل هما و پارس دفتر فروش داشت،
سخت بود که چنين رسيکي را بکند. حتي اگر هتل ما زماني در رده هتل 

 هايي مثل هما و پارس مي بود.
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مهم حال بود که او هيچ شناختي از ما و هتل ما نداشت و به قول خودش 
 هاي رشتبا اينکه آنها در شمال کشور فقط در يکي از هتل 

دفتر فروش داشتند، ولي او باز هم فقط و فقط به خاطر خانم صنعتي 
 راضي به اين کار شده بود.

بعد هم گفته بود که غرفه فروش بليط را دست نزنيم تا اگر آنها خواستند 
 که با ما معامله کنند، خودشان به سليقه خودشان دفتر

 فروش را ديزان کنند.
که مي گفت اين آقاي مدير عامل آژانس  نمي دانم چه حسي داشتم

 هواپيمايي چندان هم بي ميل به معامله و شراکت با هتل ما نيست.
 شايد به نوعي خودش را مي گرفت، ولي در نهان به نظر موافق مي آمد.

شايد پرس و جو و تحقيقي کرده بود و يا کسي را فرستاده بود که متوجه 
 سابق نيست. نمي دانم شده بود که اين هتل ديگر آن هتل

 شايد هم من خود شيفته شده بودم و اين طور فکر مي کردم.
باالخره گيره ها درست بر سر جاي خودشان قرار گرفتند. بار ديگر از پله ي 

 نردبان باال رفتم تا پرده را وصل کنم. بعضي از اين دست
به اين فرم  کارهاي اين چنين را خودم انجام مي دادم. اوال به خاطر اينکه

 کارها عالقه داشتم و بعد هم به دليل اينکه اين پرده ها فوق
العاده گران تمام شده بود و دوست نداشتم که يک کدام از کارگرها با بي 

 احتياطي آن را نخ کش و يا کثيف کند.
 _خانم پيرزاد.

ن اآن چنان بلند صدايم کرد که مرا از جا پراند و چيزي نمانده بود که از هم
 باالي نردبان به پايين سقوط کنم.

جيغ خفه ايي کشيدم و سعي کردم تا تعادلم را روي نردبان حفظ کنم. 
 خود طاهر که ترسيده بود جلو دويد و پايه هاي نردبان را

 گرفت.
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چپ چپ نگاهش کردم. اين پسر آدم نمي شد. آن از رزوشني شب اولش، 
 اين هم از حاال.

  
 

اصرار آقاي صنعتي که مي گفت او تنهاست و کسي را بعد از آن شب با 
 ندارد، نگهش داشتم. پسر بدي نبود. زبان انگليسي را تا

حدودي بلد بود و سرش هم به کار خودش گرم بود. ديگر مثل آن شب بد 
 خلق نبود. به نظر مي رسيد که پويايي هتل او را هم مثل

زمان بيشتري را صرف  ديگر کارکنان هيجان زده کرده است و حاال مدت
 ياد گرفتن زبان و روابط عمومي مي کرد و پيشرفت هايي را

هم حاصل کرده بود. پسر خوبي بود و من به خاطر همين پشتکارش 
 خيال داشتم که رسمي اش کنم و بيمه اش را هم از ماه بعد رد

 کنم.
ه رتببا خجالت و خنده نگاهم کرد. اخم هايم بيشتر در هم رفت. ولي اين م

 تصنعي.
_يه آقايي اومدن مي گن قرار بوده که براي دفتر فروش بليط، هتل رو 

 ببينن. اسمشون هم آقاي....
 _باهر

هر دو نفر ما به سمت صدا چرخيديم. ظاهرا زماني که من جيغ کشيده 
 بودم او هم پشت سر طاهر به داخل البي آمده بود.

راهروي ورودي هتل منتقل کرده به خاطر تعميرات البي، ميز رزوشن را به 
 بوديم و از در پشتي، مسافران اندکي را که داشتيم به باال و

اتاق هايشان راهنمايي مي کرديم. و ميان راهرو و البي را هم با ديوار هاي 
 پيش ساخته، يک ديوار به وجود آورده بوديم و البي را

 کامال بسته بوديم.
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کردم. نه به خاطر حضور ناگهاني و تا با دهان باز و حيرت کامل نگاهش 
 حدودي بي ادبانه اش، و نه حتي به خاطر نيش خندي که با

شيطنت بر لب داشت. به خاطر چهره اش. چهره اش با هر مقياسي، 
 جذاب ترين مردي بود که تا به حال در عمرم ديده بودم. مثل يک

 يوودي بود.آدم معمولي نبود. درست مثل هنرپيشه ها و ستاره هاي هال
سريع خودم را جمع و جور کردم و سعي کردم تا آن جا که مي توانم نگاهم 

 را بي تفاوت کنم.
ولي نمي شد. مگر يک دختر جوان چند مرتبه در عمرش يک مردي به اين 

 خوش تيپي و جذابيت را مالقات مي کند که بتواند نسبت
 به او بي تفاوت بماند!

 تم:سرفه ايي کوتاه کردم و گف
 _بله آقاي باهر. خوشحالم از آشناييتون.

 به طاهر اشاره ايي کردم و گفتم:
 _طاهر لطفا آقاي باهر رو به رستوران راهنمايي کن.

  
 

 نيم نگاهي به باهر کردم و گفتم:
 _من هم همين االن مي رسم خدمتتون

لبخندش پررنگ تر شد و سرش را کمي خم کرد و به دنبال طاهر به راه 
 افتاد.

روي نردبان جا به جا شدم و نفس عميقي کشيدم. پايين آمدم و شالم را 
 باز کردم و موهاي آشفته ام را با انگشت شانه کردم و دوباره

 شال را به سرم انداختم.
بي اراده نگاهي در آينه قدي بزرگي که درالبي کار گذاشته بوديم به خودم 

 پريده بود.کردم. رنگم هنوز هم از ترس افتادن، 
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به رستوران رفتم. روي يک صندلي نزديک به پنجره نشسته بود و يک 
 فنجان قهوه و يک بشقاب کيک کشمشي مقابلش بود.

به منظره جنگل آن سوي حياط هتل نگاه مي کرد. چشمانش حاال سرد و 
 بي تفاوت به يک نقطه دوخته شده بود.

است و با تعارف من، صندلي مقابلش را بيرون کشيدم. با احترام برخ
 دوباره بر سرجايش نشست. آقاي لطفي سرگارسون رستوران

 براي من هم يک فنجان چاي و کيک آورد.
سعي کردم تا آرامش خودم را حفظ کنم. من بايد او را متقاعد مي کردم تا 

 با ما وارد معامله شود. ما به اين دفتر فروش معتبر، احتياج
 داشتيم.

ن زيبا هستم. آن قدر چهره مقبولي دارم که وقتي با يک به گفته ي همه م
 آرايش ماليم وارد يک مهماني شوم همه سرها را به طرف

خودم بچرخانم. شايد نه به زيبايي ناب و کالسيک ساراي. ولي در حد 
 خودم خوب هستم.

هميشه از اينکه از اين زيبايي استفاده ابزاري کنم متنفر بودم. ولي 
 حاال.....

راي لحظه به او نگاه کردم. موشکافانه نگاهم مي کرد. ولي در آن ته ب
 نگاهش، شيطنتي خاص موج مي زد.

متعجب بودم که اين همان رئيسي است که من هفته قبل با او تلفني 
 صحبت کرده بودم؟ پاي تلفن به نظرم خشک تر و جدي تر از اين

 شخصييتي که حاال از او مي ديدم، بود.
 ي و لحني محکم، مثل هميشه گفتم:با خونسرد

_خب آقاي باهر من سونا پيرزاد هستم. فکر کنم هفته قبل با هم تلفني 
 صحبت کرديم.
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سوناي هميشه پيروز شده بود. سونايي که عقيده داشت اگر من موفق و 

 محبوب هستم، فقط به خاطر شخصيت خودم است و نه چهره
 صورتم کامال از ذهنم بيرون رفت. زيبايم. گزينه استفاده ابزاري از

 دستش را باال آورد و با خنده ي با مزه ايي گفت:
_احتماال نه. اون برادر بزرگ منه. ولي من خوشحالم که اون امروز کار 

 داشت و منو به جاي خودش فرستاد. من طوفان باهر هستم.
مي  ردستش را مقابل صورتم نگه داشت. با حيرت نگاهش کردم. اگر او فک

 کرد که من با هر غريبه ايي که از راه برسد دست مي
 دهم، سخت در اشتباه بود.

به دستش زل زدم و نگاهم را سردتر کردم و با لحني کامال مودبانه، ولي 
 خشک و سرد گفتم:

 _خوشحالم از آشنايتون آقاي باِهر.
کمي متعجب شد. ولي لبخندي خاص زد و دستش را عقب برد و در 

 ش کشيد.موهاي
 _منم هم خانم سونا.

 کمي به طرفم خم شد و با شيطنتي که مرا به خنده انداخت، گفت:
 _اسم تون همون سوناي خودمون معني مي ده ديگه نه؟

 با تعجب گفتم:
 _کدوم سونا منظورتونه؟

 _حمام سونا
 با حيرت توانستم فقط چند لحظه نگاهش کنم.

 ه به سر مي گن سونا_هدهد. تو ترکي به هدهد يا شون
 اين بار نوبت او بود که تعجب کند.

 _واقعا؟
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سرم را تکان دادم و کمي از چايم را نوشيدم و به او هم تعارف کردم تا 
 قهوه اش و کيک اش را بخورد. به نظر مي آمد که تقريبا بايد

هم سن آراز باشد. شايد سه چهار سالي از من بزرگ تر بود. ولي شيطنت 
 تار و چهره اش او را مثل يک پسر بچه شيطان و تخسرف

 کرده بود.
 سيگاري از جيب پيراهن چهار خانه شيک و اسپورتش بيرون آورد و گفت:

 _مانعي نداره سيگار بکشم؟
البته که مانع داشت ولي خب من مي خواستم که اين معامله سر بگيرد. و 

 بود. اشاره ايي حاال هم که زمان غذا نبود و در رستوران بسته
به يکي از کارگرها که همان جا کنار اشپزخانه ايستاده بود و ما را تحت نظر 

 گرفته بود کردم تا زير سيگاري بياورد.
کاپتان بلکش را آتش زد و دود آن را به جهت مخالف صورت من فوت 

 کرد.
 با دستانم اشاره ايي به سرتا سر رستوران کردم و گفتم:

آقاي باِهر. اگر اين معامله شکل بگيره که من خيلي  _ظاهر و باطن
 خوشحال مي شم و اگر هم نه که شما رو درک مي کنم. ما تازه

شروع به کار کرديم و يه کم زمان مي بره که سرپا بشيم ولي خب سابقه 
 هتل درخشانه و حاال هم که مي بينيد احيا شده و به بهترين

 دونيد. نحو بازسازي شده. ديگه خودتون مي
 نگاهي به رستوان کرد و گفت:

 _شما مدير اين جا هستيد آره؟
 سرم را به نشانه مثبت تکان دادم.

 _مالک کيه؟
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 _من و برادرها و خواهرم.
 ابروانش باال رفت و گفت:

 _برادراتون اجازه دادن که شما اين جا رو اداره کنيد؟
 با خنده گفتم:

باِهر. برادرهاي من هم مال عمر نيستن. _اين جا افغانستان نيست آقاي 
 در ثاني من هتلداري خوندم نه اونها.

  
 

 خنديد و گفت:
_نمي خواستم توهين کنم ولي خب قبول کنيد که تو يه خانواده تا وقتي 

 که مرد باشه اجازه به زني براي چنين کار پر مسئوليت و
 سنگيني رو نمي ده.

 لبخندي زدم و گفتم:
 واهرتون اجازه کار نمي ديد؟ البته اگر خواهر داشته باشيد؟_شما به خ

 خنديد و گفت:
_خانواده ما که زن ساالريه. بله من دو تا خواهر دارم که واال بيشتر اونها 

 به من دستور مي دن نه من به اونها. جرات دارم چيزي بگم.
 ني کنمثل دو تا ماده شير مي ريزن سرم با چنگ و ناخن تيکه تيکه ام م

نگاهي به ناخن هاي من کرد. ناخن هايم حاال به علت کار يک در ميان 
 شکسته بود و الکي هم به رويشان نبود.

 _اصال اين ابزار شما خانم هاست نه؟
خنديدم. با مزه بود. نگاهي به ناخن هايم کردم. او حق داشت من و 

 سهند هم وقتي که دعوا مي کرديم و کار به جاهاي باريک مي
 کشيد من هميشه با ناخن به او حمله مي کردم.
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_منو برادرم هم گاهي از اين درگيري ها داشتيم. بله منم از اين ابزار 
 استفاده مي کردم.

نمي دانم حالت صورتم چطور شده بود که او نگاهش کامال جدي شد. 
 خواست تا حرفي بزند ولي من زودتر گفتم:

 _خب نظرتون چيه؟
د و سيگارش را در زير سيگاري مخصوص خود هتل خاموش کمي نگاهم کر

 کرد و با لحني جدي گفت:
 _ميشه بقيه جاها رو هم ببينم؟ البي هنوز کار داره آره؟

 برخاستم و گفتم:
_بله. هنوز دکور غرفه هاي فروش مونده و البته ميز و جايگاه جديد 

 بهرزوشن. مي خوام يه ميز جديد براي رزوشن سفارش بدم که 
 بقيه دکورها بخوره.

  
 

سرش را تکان داد و برخاست. زياد قد بلند نبود. از من که زن متوسطي به 
 حساب مي آيم، شايد ده سانتي بلندتر بود.

با دستم اشاره کردم که تعارف کرد که اول من بروم. جلو افتادم و تمام 
 هتل را نشانش دادم. طبقه هاي باال را سرسري نگاه کرد ولي

روي البي بيشترين تمرکز را کرد و چند لحظه ايي از پنجره بلند البي، به 
 حياط که کارگرها هنوز در آن مشغول به کار بودند، نگاه

 کرد.
 _روي حياط هم داريد کار مي کنيد، نه؟

_آره يه سري زيبا سازي ها. باالخره حياط مدخل ورودي هتله و شايد اگر 
 ه باشه کمتر هم ندارهبيشتر از البي اهميت نداشت

 _بله درسته.
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 چرخيد و نگاهم کرد و گفت:
 _کجا درس خونديد؟

 _هتلداري قشم.
 چانه اش را باال برد و گفت:

 _پس يه راست از جنوب اومديد شمال ؟
 خنديدم.

 _نه يه راست يه راست. تهران هم توقف داشتم.
 رد.به سمت آکواريوم رفت و چند لحظه ايي به آن نگاه ک

 _يکم خاليه. اگر پر بشه قشنگ تره
_آره اين جا زياد ماهي آکواريومي نيست. قشنگ ترين ماهي هاي 

 آکواريومي که تو ايران پيدا مي شه تو جزيره ابوموسي است.
 با تعجب گفت:

 _واقعا؟
 _آره. زير آبش مثل بهشته.

  
 

 _فکر مي کردم که منطقه نظاميه.
گاهي اسثتنا قايل مي شن. يکي از  _هست ولي براي بومي ها

 دانشجوهاي بومي ما رو چند ساعتي برد اون جا
 _غواصي ؟

چانه ام را باال دادم. براي من بيشتر ترس از کوسه بود. زياد زير آب نمانده 
 بودم.
 _آره

 چرخي دوباره در البي زد و گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

1 1 2  

 

فاده ت_البي تون خيلي وسوسه برانگيز شده. از فضايي بزرگش خوب اس
 کردي.

بدون حرف و دست به سينه نگاهش کردم. گذاشتم تا چند لحظه تنها 
 باشد تا اگر خواست با برادرش تماسي چيزي بگيرد و کسب

 تکليف کند، بتواند. عذرخواهي کوتاهي کردم و از البي بيرون آمدم.
پشت ميز رزوشن کنار طاهر که در سکوت کتاب مکالمه فارسي به انگليسي 

 خواند، نشستم. را مي
از البي صداي حرف زدن آهسته مي آمد و بعد از چند لحظه او هم بيرون 

 آمد.
 _کارتي از جيبش بيرون آورد و گفت:

_اين کارت دفتر ما تو تهرانه. هر وقت که برگشتيد تهران براي بستن قرار 
 داد بيايد شرکت.

طنت آميز آن چنان با حيرت و خوشحالي نگاهش کردم که خنده ايي شي
 کرد و گفت:

 _حسابي تعريفتون رو کردم.
 _مرسي. از قول من از آقاي باهر بزرگ هم تشکر کنيد.

 حالت صورتش براي لحظه ايي عوض شد. گرفته و تيره.
 _آقاي باهر بزرگ سالهاست که فوت شدند.

 _متاسفم. منظورم برادرتون بود.
  
 

و به طرف در رفت. ولي سرش را تکان داد و خداحافظي کوتاهي کرد 
 دوباره برگشت و انگشت اشاره اش را روي يک شماره ي تلفن

همراه که در کارت زير شماره ي تلفن همراه ديگر و چند تلفن ثابت و 
 تلفکس چاپ شده بود، گذاشت و با خنده چشمکي زد و گفت:
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 _اين شماره ي منه اگر کاري داشتيد به خودم بگييد.
م. خنديد. خنده ايي شاد و بي خيال. سري به نشانه با تعجب نگاهش کرد

 خداحافظي تکان داد و در حاليکه هنوز مي خنديد به طرف
 در خروجي رفت.

 فصل ششم
به تارا و ساراي که کنار هم در آشپزخانه نشسته بودند و با هم چاي مي 

 خوردند و حرف مي زدند، نگاه کردم. تارا خيلي بزرگ شده
ثل خود سيما شده بود و هيچ شباهتي به ما پيدا نکرده بود. چهره اش م

 بود. برخالف آلما که شبيه به خودم شده بود. کنارشان نشستم.
 _چي ميگيد شما دو تا پچ پچ مي کنيد؟

 تارا نخودي خنديد و گفت:
 _برات خواستگار پيدا شده

 با تعجب نگاهش کردم. ساراي از عصبانيت بنفش شده بود.
 _کي؟
برخاست و فنجان چايش را روي سينک کوبيد. آن چنان محکم که  محکم

 چيزي نمانده بود بشکند.
_کي؟ به نظرت کي ميتونه اونقدر پرو باشه که بياد خواستگاري. اون هم 

 وقتي که به خودش زحمت نداده تو فوت داداش جوانمرگ
 من يه توک پا بلند بشه بياد تسليت بگه.

  
 

 _کوکي خانم؟
 ن چنان حيرت زده بود که تارا را به خنده انداخت.لحنم آ

ساراي چيزي نگفت و مثل يک بمب دست ساز به طرف در آشپزخانه رفت 
 ولي قبل از آن که از در بيرون برود يک دفعه به سمت من
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 خم شد و با حالتي تهديد گونه و با نمک گفت:
 ._خر نشي بهش جواب مثبت بديا و گرنه خودم خفه ات مي کنم

 تارا بيشتر خنديد. رو به تارا گفتم:
 _چي شده؟ خود شهريار اومده خواستگاري يا کوکب خانم؟

کمي خم شد و نگاهي به راهرو که به آشپزخانه منتهي مي شد کرد و 
 آهسته گفت:

 _نه کوکب خانم.
 _بابا چي گفت؟

 آهسته پچ پچ کرد.
 که اون هم يه دفعه....._بابا تهران نبود. داداش آيدين خودش جواب داد. 

حرف اش را قطع کرد. مثل اينکه متوجه شد که داشت چيزي که نبايد را 
 مي گفت. سرش را پايين انداخت و يک باقلوا از ظرف

برداشت و در دهانش گذاشت. تارا عاشق باقلوا بود و هر زمان که به ايران 
 مي آمد، ساراي برايش باقلوا درست مي کرد.

 _يه دفعه چي؟
 نگاهي کوتاه به من کرد و گفت:

 _چي يه دفعه چي؟
خنديدم. تارا اصال دروغ گوي ماهري نبود. طفلک صورتش به شدت قرمز 

 شده بود.
 _تارا راستش رو بگو به کسي چيزي نمي گم

 لبش را گزيد و کمي ديگر خم شد و دوباره به راهرو نگاه کرد.
  
 

 _داداش آيدين گفته به تو نگم
 م را چرخاندم. حاال اين هم براي من قانونمند شده بود.چشمان
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 _داداش آيدينت براي خودش گفته. زود باش بگو
 دوباره نخودي و با شيطنت خنديد و گفت:

_کوکب خانم يه دفعه زد به سرش و گفت بهتر که جوابتون منفيه. فکر 
 کرديد که کي هستيد؟ بهترين ها لياقت شهريار منو دارن.

 هم تا ابد بمون ور دلتون.... دخترتون
حرفش را قطع کرد و با نارحتي چيزي به ايتاليايي گفت و بعد به فارسي 

 گفت:
 _زن بي شخصيتيه.

اين نکته آن قدر واضح بود که تارا هم آن را فهميده بود. فقط سرم را 
 تکان دادم.

 _بعد هم داداش آراز قاطي کرد و کم مونده بود خفه اش کنه.
 م گرد شد.چشمان

 _کدومشون رو؟ کوکب خانم يا شهريار رو؟
تارا هم به خنده افتاد. تصور اينکه آراز روي کوکب خانم بيافتد و خفه اش 

 کند براي او هم فانتزي بود.
 _نه شهريار رو

در همين لحظه آراز به داخل اشپزخانه آمد. سيگار بر لب، چاي پررنگي 
 يند موهاي سشواربراي خودش ريخت و قبل از آنکه بش

 کشيده تارا را به هم ريخت و بعد نشست.
 _اسم خودم را شنيدم. چي مي گفتي تو تارا؟

 تارا دوباره سرخ شد و با بيچارگي به من نگاه کرد.
 با خونسردي گفتم:

 _داشت جريان خفه کردن شهريار رو تعريف مي کرد.
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 .چند لحظه با تعجب به من نگاه کرد و بعد خنديد
 در حاليکه مي خنديد سرش را تکان تکان داد.

_آره کم مونده بود عالوه بر معتاد بودن به مقام شامخ قاتل بودن هم 
 برسم.

تارا به خنده افتاد. تارا هميشه همين بود. خوش خنده و شاد. آراز 
 نيشگاني از لپش گرفت و گفت:

پاشو برو تو  _ديگه فضولي نکني زلزله ها. به آيدين مي گم. حاال هم
 اتاقت ما حرفهاي بزرگونه داريم.

 تارا لب برچيد و با اخم بيرون رفت.
 _واقعا داشتي خفه اش مي کردي؟

سيگارش را خاموش کرد و از باالي فنجان چايش به من نگاه کرد و سرش 
 را تکان داد.

_هنوز اون قدر بي غيرت نشدم که بذارم هر کي هر حرف مفتي که 
 خواست بزنه

 سرش را ميان دستانش گرفت.
 _سرت درد مي کنه؟

 با اخم سرش را تکان داد.
به کلينيک ترک اعتياد نرفته بود. آن قدر از اوضاع نابسمان اين مراکز ترک 

 اعتياد در روزنامه ها نوشته مي شد که ساراي را ترسانده
 بود. به طوريکه حتي به مراکز دولتي هم اطمينان نداشت.

روانکاو معروف که يکي از دوستان خانوادگي رضا بود، قرار  تحت نظر يک
 گرفته بود. دکتر با مشاوره و صحبت و کم کردن تدريجي

مواد کارش را شروع کرده بود. هيچ کداممان نمي دانستيم که اصال اين 
 روش جواب خواهد داد يا نه؟ دکتر مواد را به تدريج و خيلي
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اي آن قرص هاي آرام بخش را ناچيز کم مي کرد و گاهي هم به ج
 جايگزين مي کرد. در همين حين به روي روان و مغز بيمار آراز

هم کار مي کرد. دکتر عقيده داشت که ريشه تمام اعتيادها از هر نوعي، در 
 روح و روان آدم است.

ما نگران بوديم. آراز کج خلق و تحريک پذير شده بود و با کوچکترين 
 فت. دکتر که مي گفت اينها نشانهحرفي از کوره در مي ر

خوبي است. نشانه اين است که بدنش به کمبود حتي آن مقدار ناچيز و 
 تدريجي مواد هم واکنش نشان داده است و اين يعني اينکه

 بدن، خودش دارد خودش را پاک مي کند. به تدريج و آهسته آهسته.
  
 

 _مي خواي يه مسکن بخوري؟
 ا تلخي پوزخند زد و گفت:سرش را باال آورد و ب

 _من مواد مي خوام. مي توني بهم بدي؟
 دستش را از روي ميز گرفتم.

 _آراز تحمل کن.
 دستش را روي بازوهايش کشيد. گاهي هم بدن درد مي گرفت.
 _به زبون راحته. من دارم جون مي کنم. تدريجي و يواش يواش.

 چشمانش را به روي هم فشرد.
 يد بميرم._تو رو خدا بذار

لبم را گزيدم. دلم مي خواست بغلش کنم، ولي مي دانستم با حال روحي 
 بدي که دارد من را پس مي زند.

 _يه کم ديگه تحمل کن.
با خشم برخاست و با پشت دستش فنجان خالي را به طرفي پرت کرد. 

 فنجان به کانتر خورد و مثل اينکه منفجر شد و يک تکه از آن
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 بازوي برهنه ي من نشست. جيغ خفه ايي کشيدم. کمانه کرد و در
 حاال همه به آشپزخانه ريخته بودند. آراز کنارم زانو زد. با پشيماني کامل.

 _چي کار کردم؟ واي خدا چي کار کردم؟
حرفي نزدم و با يک حرکت لبه تيز فنجان را بيرون کشيدم. خون بيرون زد. 

 بازويم راه گرفته نه آنچنان زياد که فواره بزند. ولي روي
بود و پايين مي آمد. خيلي خونسرد مثل اينکه اصال اتفاقي نيافتاده، رو 

 به ساراي که بهتش زده بود کردم و گفتم:
 _ساراي جان اون گاز و بتادين رو بيار. اين رو تميز کنم.

بدون هيچ حرفي و فقط با چشماني اشکي اشاره ايي به تارا کرد که گيج و 
 نگاه مي کرد، تا جعبه کمک هاي اوليه را بياورد. شوکه ما را

آراز بتادين را از ساراي گرفت و نگاهي به ساراي و تارا و ساناز و علي کرد و 
 گفت:

  
 

 _مي شه ما رو تنها بذاريد؟
 خودش بازويم را بتادين زد.

 _متاسفم.
را  دستش را گرفتم. براي خوب شدن او، همه ما حاضر بوديم بدتر از اين

 هم تحمل کنيم.
 _قول بده که تحمل مي کني

 همان جا روي زمين به کانتر تکيه داد و سرش را به عقب برد.
_تحمل؟ من دارم جون مي کنم سونا. هر روز و هر ثانيه و هر دقيقه. به 

 خدا راضي به مرگ يه دفعه ايي هستم. مرگ منو پس مي زنه.
 آخه اين چه زندگيه سگي که من دارم؟

 ز روي صندلي سر خوردم و کنارش روي سراميک ها نشستم.ا
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_درست مي شه. تحمل کن. يه روزي از اين روزها، فقط يه خاطره بد برات 
 مي مونه. زن مي گيري و بچه دار مي شي. ولي اين روزها

 فقط برات مي شه يه روزهايي که توش راحت شدي
 با تمسخر گفت:

رو هم قاطي اين زندگي نکبتي خودم _زن؟ مگه من احمقم که يکي ديگه 
 بکنم.

 افکارش به تيره ترين درجه خودش رسيده بود.
 _باالخره که عاشق مي شي

 نگاهم کرد.
 _عشق؟

لحنش بي تفاوت بود. مثل اينکه اين کلمه را تا به حال نشنيده بود و 
 حاال برايش ناشناخته ترين لغت روي زمين بود.

 ت داشتي؟_تو عاشقي؟ شهريار رو دوس
 چند لحظه حرفي نزدم.

  
 

 _تو يه برهه از زمان آره. ولي حاال نه.
دوباره با دستانش بازوانش را ماساژ داد. خيلي الغر شده بود. به طوريکه 

 تيشرت به تنش زار مي زد.
_خسته ام. از همه چيز خسته شدم. نمي دونم چرا من به جاي سهند 

 نرفتم.
زوي مرگ خودش را مي کرد. البته دکتر گفته بود که دلم گرفت. او آشکارا آر

 چنين تاريک انديشي و افسردگي در حين ترک و بعد
از آن طبيعي است. ولي دانستن و پيش بيني يک موضوع يک چيز است 

 و در بطن آن قرار گرفتن يک چيز ديگر. اينکه ببيني که
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که لحظه  عزيزت جلوي چشمانت پر پر مي زند، سخت است. اينکه بداني
 به لحظه آرزوي مرگش را دارد، سخت است.

 _خواستم برگردم يه چند روز بيا اون جا پيشم بمون.
 لبخند تلخي زد.

 _کار دارم دردونه.
دستم را چرخاند تا بازويم را معاينه کند. نگذاشتم. نمي خواستم بيشتر از 

 اين براي يک زخم عذاب وجدان بگيرد.
 _چيزي نيست.

 رم نگاه کرد.به پشت س
 _ساراي داره سرک مي کشه. مي ترسه بحث مون بشه.

 با کمي سستي از جا برخاست و بيرون رفت.
پشت سرش ساراي به آشپزخانه برگشت و پشت سر ساراي هم ساناز و 

 علي و تارا. البته علي و تارا بيشتر سرشان به کار خودشان
به علي آموزش مي داد. با  گرم بود. تارا طرز کار با گوشي آخرين مدلش را

 هم خيلي جور بودند. شايد من هم اگر با عمه ام فقط ده
 سال فاصله سني داشتم با او صميمي مي شدم.

 _چي شدي دورت بگردم.
 ساناز بازويم را باال آورد و براي خاتمه دادن به بحث گفت:

 _چيزي نيست ساراي تو هم. يه خراش جزييه.
  
 

 . لبخندي به رويش زدم. سرش را تکان داد.چقدر ممنونش بودم
*********** 

قرار بر اين شد که مراسم سالگرد سهند را چند روز جلو بندازيم. در اين دو 
 هفته که در تهران بودم چند بار با دفتر آقاي باِهر براي
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تنظيم قرار داد تماس گرفته بودم ولي ظاهرا آقاي باِهر ايران تشريف 
 نداشتند.

ن طرف هم صنعتي تماس گرفته بود و گفته بود که اگر مي توانم خودم از آ
 را به شمال برسانم. سالگرد ازدواجش بود و مي خواست

 همسرش را به مسافرت ببرد.
ديگر نمي توانستم بيش از اين دست دست کنم. به همين خاطر به ساراي 

 گفتم که مراسم را چند روز جلو بياندازد. منشي باِهر گفته
بود که هر زمان که از خارج برگشت با من تماس خواهد گرفت تا قرار 

 مالقات را تنظيم کند. مي توانستم دو روزه به تهران بيايم و
 برگردم. مراسم سهند واجب تر بود.

ولي صبح روزي که مي خواستيم به سرخاک برويم، ساعت نه صبح منشي 
 دو بعد از باِهر تماس گرفت و گفت که اگر مي توانم ساعت

 ظهر به دفتر آقاي باِهر بروم.
قبول کردم. مي توانستم کار را همان روز تمام کنم و فردا صبح زود راه 

 بيافتم. گفتم که ساعت دو تا دو نيم آن جا خواهم بود.
مراسم آن چناني نبود. تعداد کمي از خودمان. دوستان صميمي سهند و 

 فاميل نزديک.
دم. اشک هايم را پشت عينک آفتابي بزرگم پنهان کنار سنگ قبرش زانو ز

 کرده بودم. سعي مي کردم تا نگاهم به نوشته ي پر سوز و
گداز روي سنگ نيافتاد. مامان روي سنگ افتاده بود و هق هق گريه مي 

 کرد.
  
 

فکر مي کردم که اين ها فاييده ايي هم دارد؟ سهند را زنده مي کند؟ يادم 
 دک بوديم هميشه با سهند دربارهمي آيد زماني که کو
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خانواده هايي که پدر و مادر داشتند صحبت مي کرديم. يادم بود که با چه 
 حسرتي در خيابان به بچه هايي که دست مادرشان را گرفته

بودند نگاه مي کرديم. و حاال مامان خودش را مي کشت. فايده ايي 
 داشت؟ حسرت را از دل سهند بيرون مي کرد؟

هم به آهستگي گريه مي کرد. ساراي کنار مامان افتاده بود و روي بابا 
 سنگ را مي بوسيد.

نفسم گرفت. برخاستم و از کيفم اسپري را بيرون آوردم. به کنار آيدين و 
 آراز رفتم. آراز عصبي، سيگار به سيگار آتش مي کرد و

د که کرآيدين که سيگاري نبود کمي از او فاصله گرفته بود و غرو لند مي 
 ماهي دودي شدم از بس سيگار کشيدي. به تارا اشاره کردم

 تا سر آيدين را قبل از آنکه کاسه صبر آراز لب ريز شود، گرم کند.
با چشمان درخشانش نگاهم کرد. بازويش را به تنه درختي که به آن تکيه 

 داده بود، مي کوبيد.
 _چته؟

مي رسيد چند روز است  موهاي بلندش را پشت گوش اش فرستاد. به نظر
 که حمام نرفته است. ريش هاي شيو نشده، صورتش را

 بدتر تکيده نشان مي داد.
 ناله ايي کرد و گفت:

_دوباره مصرفمو کم کرد. من دارم مي ميرم. به خدا دارم مي ميرم. چرا 
 هيچ کدومتون نمي فهميد؟ من خمارم

 شتند و ما را نگاه کردند.کلمه خمار را کمي بلند گفت. به طوريکه همه برگ
 _بهش زنگ بزن بگو بهم مسکن بده. من مي ميرم چرا نمي فهمي؟

بازويش را گرفتم و سعي کردم تا آرامش کنم. بازويش را از دستم کشيد. با 
 ناله و چشماني آلتماس آميز، به طوري قلبم فشرده شد،

 گفت:
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رم ديونه مي _تو رو خاک سهند بهش زنگ بزن بگو بهم مسکن بده. دا
 شم. ذهنم ديگه نمي کشه. به پير ديگه توان ندارم. به پيغمبر

 ديگه بريدم. منو بکشيد ولي بزاريد آروم بشم. دارم زجر کش مي شم.
لبم را گزيدم. خوشحال بودم که او از پشت آن عينک تيره گريه هايم را 

 نمي بيند. من با چه قيافه ايي مي خواستم به ديدن باِهر بروم،
نمي دانستم. آن هم من که تا چندين و چند ساعت بعد از گريه، چشمان 

 و بيني ورم کرده و قرمزم داد مي زند که ساعت ها گريه
 کردم.

  
 

آيدين جلو آمد. سريع موضوع را برايش توضيح دادم. ظاهرا دکتر عصر 
 روز قبل، مصرفش را کم کرده بود. مدتها بود که کسي ديگر

نمي گذاشت. يا در خانه ساراي بود و يا آيدين. مي ترسيدند که  آراز را تنها
 بيشتر از مقدراي که دکتر گفته بود مصرف کند يا حتي

مخدري قوي تر مصرف کند و اوردوز کند. او که حاال مصرف اش تقريبا تا 
 شصت درصد پايين آمده بود. مسلما با يک مخدر قوي و يا

 دوز بيشتر، اوردوز مي کرد.
 ع گوشي اش را بيرون آورد و به دکتر تماس گرفت.سري

دستش را گرفتم تا به ماشين برگرديم. نمي خواستم بيشتر از اين تابلو 
 شويم.

مثل بچه ها چند ثانيه به چند ثاينه مي پرسيد که آيا به دکتر خواهم گفت 
 که مصرفش را به اندازه ي روز قبل برگرداند؟

يده بود و پاهايش را در شکم اش جمع در ماشين روي صندلي عقب خواب
 کرده بود و همان طور که تاب مي خورد، ناله مي کرد. دلم
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ريش شده بود. چيزي نمانده بود که با صداي بلند زار زار گريه کنم. تحمل 
 اين ناله هاي جان گداز او را نداشتم. نه او که هميشه

 مظلوم ترين بود.
از جا پريد، مثل اينکه آيدين ساقي است  باالخره آيدين آمد. آراز آن چنان

 و برايش مواد آورده تا از خماري در بيايد.
 _چي شد؟

 _هيچي گفت بياد مطب.
 نگاهي به من کرد و گفت:

 _تو چي کار مي کني؟ مگه قرار نداشتي؟
 رضا که آمده و پشت سر آيدين ايستاده بود، گفت:

 _من مي رسونمش آيدين. تو به آراز برس.
يدين سرش را تکان داد. من هم از ماشين پياده شدم و آيدين و آراز به آ

 مطب دکتر رفتند. دل نگران بود. مي ترسيدم که باليي به
 سرش بيايد. اگر نتواند تحمل کند؟ اگر سکته کند چه؟

 رضا با محبت دستم را گرفت.
 _چته سونا؟

  
 

 _نگرانشم رضا. مي ترسم.
 _از چي؟

 ه چي؟ خيلي فشار روش بود._اگر سکته کن
_اون داره پاک مي شه طبيعيه. ولي چيزيش نمي شه. نگران نباش. البته 

 خواهري نمي شه نگران نباشي. مخصوصا که شما داغ ديده
ايد. اين برنامه رو من هر روز با ساراي دارم. ولي خب بايد محکم باشيد. 

 اگر شما محکم باشيد آراز پشتش به شما گرم مي شه.
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نگاهش کردم. رضا به ساراي نمي خورد. ولي مرد خوبي بود. يک مرد 
 زندگي. مردي که براي ساراي از تمام جان و دل، مايه مي

 گذاشت.
 لبخند زدم.

 _مرسي رضا تو خوبي.
لبخند زد و چيزي نگفت. به مراسم برگشتيم و من دوباره يک دل سير گريه 

 باِهر بروم. به کردم. به جهنم که مي خواستم به مالقات
جهنم که چشمانم حاال تبديل به چشمان موش کور زير زميني شده بود. 

 مهم خودم بودم و اينکه دوست داشتم که کنار قبر همزاد ام و
 قلم چند لحظه ايي اشک بريزم، تا شايد آرام شوم.

شايد ديگر خواب زمان هايي که با هم بوديم را نبينم. در خواب غرق لذت 
 و کنارم بود و ما مثل آن زمانها با هم سينما ميبودم. ا

رفتيم. به کنسرت مي رفتيم و درباره آثار کوينتين تارانتينو بحث مي 
 کرديم. ولي وقتي از خواب بيدار مي شدم در ناراحتي و غصه

غرق مي شدم. بعضي خوابها آن قدر شيرين است که آدم دوست ندارد 
 دوست دارد که همانهرگز بيداري در پيش داشته باشد. 

لحظه خواب به خواب برود، ولي آن خواب ادامه پيدا کند. گاهي شبها اين 
 اتفاق براي من هم مي افتاد. دوست داشتم که خواب به

 خواب بروم ولي اين رويا تمام نشود. روياي که در آن برادرم زنده بود.
ا مامان و بابا با هر سختي و ناراحتي که بود مراسم را ادامه دادم. ولي ب

 هيچ کدام حرفي نزدم. نمي توانستم. دست خودم نبود. به طور
مستقيم آنها را در همه مشکالتي که ما خواهر و برادرها داشتيم، دخيل 

 مي دانستم. به همين خاطر دلم با آنها صاف نمي شد.
 رضا مقابل ساختماني که شرکت هواپيمايي در آن بود؛ توقف کرد.

 ظر بمونم تا برگردي؟_مي خواي منت
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اصال هيچ ذهنيتي نداشتم که امکان دارد کارم تا چه اندازه به طول 
 بيانجامد. بنابراين گفتم که او برود و من هم زماني که کارم تمام شد

 به خانه برمي گردم.
به طرف تک ميزي که گوشه ايي بود و دختر جواني با کاله و کراوات و 

 ن نشسته بود، رفتم.مانتو کت مانند پشت آ
او سرش از همه خلوت تر بود. بقيه دائما مشغول صحبت با تلفن و يا 

 هندزفري هاي درون گوش شان بودند.
 _سالم خانم. من پيرزاد هستم. قرار مالقات با آقاي باِهر داشتم.

 سرش را باال برد و نگاهم کرد. لبخندي زد و گفت:
 تماس گرفتم. _بله خانم پيرزاد. من خودم با شما

 نگاهي به ساعت کرد و گفت:
 _بفرماييد چند لحظه بشيند جناب باهر االن مي رسن.

تشکر کردم و نشستم. دوباره به من نگاه کرد. البد براي اينکه چرا عينکم را 
 برنداشته بودم. چشمانم افتضاح شده بود. ورم کرده و

 قرمز.
رداشتم و با پرروي هر چه بي تفاوت خم شدم و مجله ايي از روي ميز ب

 تمام تر مطالعه کردم.
چند لحظه بعد مرد جواني وارد دفتر شد و به کساني که به احترامش 

 ايستادند، سالم بلند بااليي کرد و به داخل اتاق رفت. آن قدر
 سريع به داخل اتاق رفت که نتوانستم صورتش را ببينم.

 اتاق آقاي باِهر بروم. چند لحظه بعد هم منشي گفت که مي توانم به
ضربه ايي به در زدم و به داخل رفتم. کنار دستگاه قهوه ساز، پشت به در 

 ايستاده بود و براي خودش قهوه مي ريخت. سالم کردم.
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 بدون آنکه برگردد گفت:
 _سالم سرکار خانم پيرزاد. بفرماييد. قهوه که ميل داريد؟

 _بله متشکرم.
طرفم چرخيد. آن را مقابلم گذاشت و چند لحظه  فنجاني ديگر پر کرد و به

 نگاهم کرد. حتما او هم به خاطر عينک نگاهم مي کرد.
  
 

قدش بلندتر از برادرش بود. بلند تر و خوش اندام تر. برادرش کمي تپل 
 بود و شکم داشت. ولي او کشيده و بلند و عضالني بود. ولي

معمولي داشت. معمولي ثلث جذابيت برادرش را هم نداشت. يک چهره 
 ولي دلنشين. بعضي چهره ها با اينکه خاص نيستند، ولي به دل

مي نشينند. چهره او هم با همه معمولي بودن، مردانه بود و به دل مي 
 نشست. آن چنان که برادرش با آن جذابيت به دل نمي نشست.

 وموهايش را خيلي ساده و مردانه به عقب شانه کرده بود. يک دست کت 
 شلوار مشکي پوشيده بود، همراه با پيراهن سفيد ساده.

بدون کراوات و سوسول بازي. خيلي ساده ولي رسمي. چهره اش چيز 
 خاصي نداشت. فقط شايد چشمان درشت و سياهش زيبا ترين

عضو صورتش محسوب مي شد. بقيه اعضاي صورتش ساده و مردانه 
 ش بود که تابودند. جاي زخمي قديمي در گوشه ابروي راست

پيشاني بلندش کشيده شده بود. و اين بيشتر از همه چيز در چشم مي 
 زد.

سعي کردم لبخند بزنم. سرش را پايين انداخت و با کاغذهاي روي ميزش 
 مشغول شد.

_خب خانم پيرزاد. برادرم که خيلي از هتل شما تعريف مي کرد. شما 
 خودتون چي مي گيد؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

1 2 8  

 

 ص بود که به قضاوت برادرش اطمينان ندارد.خنده ام گرفت. کامال مشخ
 _چي بگم واال؟

 سرش را باال آورد و نگاهم کرد.
_مي شه عينک تون رو برداريد؟ من عادت دارم که موقع حرف زدن درباره 

 مسائل جدي، چشماي طرف مقابلم رو ببينم.
زرنگ بود و قطعا يک روان شناس بالفطره. مي خواست از چشمان طرف 

 پي به صحت حرف هايش ببرد. مقابلش
عينکم را برداشتم و به چشمانش نگاه کردم. براي لحظه ايي جا خورد. ولي 

 با دقت به من نگاه کرد.
 _ببخشيد. ولي من همين حاال از مراسم سالگرد فوت برادرم ميام.

 حالت صورتش عوض شد. چند ثانيه نگاهم کرد و بعد سرش را تکان داد.
 که يک روز ديگه مالقات رو مي انداختيم. _اطالع مي داديد

 کمي از قهوه ام نوشيدم.
 _عجله دارم. فردا بايد صبح زود به هتل برگردم.

 اوهومي گفت و به عقب تکيه داد و نيم چرخي زد.
  
 

 _خب من چرا بايد در هتل شما دفتر فروش بزنم؟
 ابرويي باال بردم و با اعتماد به نفس کامل گفتم:

 اينکه هتل ما آينده داره. _براي
 سعي کرد تا خنده اش را پنهان کند.

 _مديريت هتل با شماست؟
سرم را تکان دادم. چند ثانيه محکم و عميق نگاهم کرد. نظرم عوض شده 

 بود. چشمانش واقا جذاب بود. نافذ بود و درشت. چشم ها
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حد  خمار نبود ولي به علت اينکه خط اشک چشمان، کمي پايين تر از
 معمول بود چشم ها را خمار و خواب آلود نشان مي داد. خط

اشک چشم اش مثل چشم گربه سانان بود. شايد همين باعث جذابيت 
 بيشتراش شده بود.

 سرم را پاين انداختم و به زيپ کيفم گير دادم.
 _که اين طور.

 دوباره نگاهش کردم.
 _شما چند ساله تونه خانم پيرزاد؟

ن و سال من چيزي از دانش مديريتي من کم مي کرد؟ با اخم کردم. س
 ديدن اخم من لبخندي خيلي ضعيف زد و نگاهش را به قهوه

 اش داد.
 _بيست و پنج سال. مهمه؟

_صد در صد. نکنه فکر کرديد که من اعتبار بيزنسم رو به دست هر ني ني 
 کوچولويي مي دم؟

 روز پاي تلفن.ابروانم باال رفت. رک بود. درست مثل همان 
 _وحيد رو که رد نکرديد بره نه؟

_وحيد؟ آهان آقاي صنعتي رو مي گيد؟ نه ايشون هستند. باالخره ايشون 
 به امور آشنا بودند. طول مي کشيد تا من خودم بخوام به کار

سوار بشم. اين طوري به جاي سود ضرر مي کرديم. و همينطور اينکه واقعا 
 من هم اون جا دارم تنهاآدم چشم پاکي هستن و خب 

 زندگي مي کنم، اين خيلي برام مهمه.
  
 

 کمي چانه اش را باال برد و زير لب چيزي گفت که من نشنيدم.
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گوشي تلفن را برداشت و به منشي اش گفت که اگر متن قرار داد با من را 
 تايپ کرده است آن را براي امضا بياورد.

از من هم پرسيد که آيا باز هم قهوه قهوه ايي ديگر براي خودش ريخت و 
 ميل دارم يا نه؟ و من که زياد اهل قهوه نبودم رد کردم. من

يک چايي خوري حرفه ايي هستم. اگر يک روز چاي نخورم سردرد مي 
 گيرم.

فنجان قهوه ام را روي ميز گذاشتم و در همين بين منشي هم وارد شد و 
 .پوشه ايي را مقابلش گذاشت و بيرون رفت
 نگاهي به قرار داد کرد و به طرف من گرفت.

_مفاد قرار داد رو بخونيد. اگر راضي هستيد که امضا کنيد. اگر هم مي 
 بينيد که چيزي کم و زياده بگيد تا اصالح بشه.

شروع به مطالعه قرار داد کردم. ولي سنگيني نگاه او عذابم مي داد. سرم را 
 رد و من مجبور شدمباال بردم و نگاهش کردم. حرکتي نک

 که به حالت قبلم برگردم.
قرارداد عالي تنظيم شده بود. نه سيخ مي سوخت و نه کباب. يک معامله 

 منصفانه. شايد حتي بهتر از آن چيزي که من در ذهن داشتم.
نگاهم به اسمش که در انتهاي قرار داد تايپ شده بود، افتاد. انقالب باهر. 

 خنده بزنم. مي توانم به جراتچيزي نمانده بود که زير 
بگويم که خنده تا پشت لبهايم آمد. به هر بدبختي که بود دهانم را جمع 

 کردم. انقالب باهر. تا به حال اسمي به اين جالبي و در عين
حال ابهت نشنيده بودم. خيلي دوست داشتم که دليل اين اسم را بدانم. 

 ر چشمي نگاهششايد در زمان انقالب به دنيا آمده است. زي
کردم. مشغول کار با لپ تاپش بود. به سن و سالش که مي خورد همان 

 زمانها به دنيا آمده باشد.
 سرش را از روي لپ تاپش بلند کرد و متوجه شد که نگاهش مي کنم.
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 _خب؟
 _مرسي آقاي باهر. به نظر کامال منصفانه است.

 سپس با رو راستي و صداقت ادامه دادم.
 م حتي بهتر از اون چيزيه که من فکرش رو مي کردم._به نظر

 خنديد. خنده ايي آرام.
_يادتون بمونه ديگه هيچ وقت اين حرف رو به يه رقيب يا کسي که داريد 

 باهاش معامله مي کنيد نگيد. از من به شما نصيحت.
  
 

 من هم خنديدم.
 _نمي دونستم صداقت چيزه بدي شده.

 بي حوصله گفت: پوزخندي زد و با لحني
_صداقت بد نيست خانم. صداقت کيميا شده. گفتند يافت مي نشود 

 گشته ايم ما گفت آنچه يافت مي نشود آنم آرزوست.
لبخندي از روز ادب به حرفش زدم. خودکارش را از جيب بيرون آورد و به 

 طرفم گرفت.
 _اگر راضي هستيد که بسم اهلل..

 بسيار گران قيمت بود. خودکار را گرفتم. پارکر اصل و
 امضا کردم و به دستش دادم.
 نگاهي به امضايم کرد و گفت:

 _شونه به سر، آره؟
 حداقل او معني اسمم را مي دانست. يا شايد هم برادرش به او گفته بود.

 _ترک هستيد؟
 _مادرم.
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سرش را تکان داد و قرار داد را امضا کرد و دوباره به منشي اش زنگ زد تا 
 ک نسخه از قرار داد را براي من هم آماده کند تا باي

 خودم ببرم.
 _مرسي آقاي باهر.

 _دکور دفتر فروش رو که کار نکرديد؟
_نه اکثر دکورها مونده. بعد هم چون خودتون گفتيد که دکور شما رو کار 

 نکنم. به همين خاطر دست نزدم.
يا خودم ميام يا طوفان _خوبه. پس من انشاال اگر زنده بودم هفته آينده 

 رو مي فرستم که بياد براي کار دکور. احتماال خودم ميام. مي
 خوام هتل رو هم از نزديک ببينم. اتاق که داريد.

  
 

صورتم را جوري نشان دادم که يعني به من برخورده است. خنديد. اين بار 
 بلند تر از قبل.

 _خوبه پس نمي خواد برم هتل کارتون.
 گفتم همان تو هم به هتل کارتون مي روي.در دلم 

 _تشريف بياريد. قدمتون به روي چشم.
 برخاستم. او هم به احترامم برخاست. لبخند کجي زد و گفت:

_طوفان مي گفت که دست نمي ديد. پس من همين طوري همکار 
 شدنمون رو تبريک مي گم.

ابل شکم اش لبخند زدم و دستم را جلو بردم. نگاهي به دست من که مق
 دراز کرده بودم ،کرد و خنديد و دستم را فشرد.

_يادم باشه که حتما به طوفان بگم. زياده از حد روي صورتش حساب باز 
 مي کنه. همه اش مي گه من شبيه فالن هنرپيشه و بهمان

 خواننده ام. و هيچ دختري نمي تونه در برابر من مقابله کنه.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

1 3 3  

 

نمي دانم که چرا علي رغم جذابيت  خنديدم. بيچاره حق داشت. ولي
 صورتش که همان لحظه مرا گرفته بود، حس آرامشي که حاال در

دفتر برادرش داشتم در مقابل او نداشتم. با اينکه اين جا زمين آنها بود و 
 در مالقات من با طوفان، من در زمين خودم بود. ولي حاال

 راحت تر بودم.
 مودبانه گفتم:
 يشون برسونيد._سالم منو به ا

 _متشکرم. پس من انشاال هفته آينده اون جا هستم.
خداحافظي کرديم و از دفترش بيرون آمدم. حس مي کردم که بار بزرگي از 

 روي دوشم به روي زمين گذاشته شده است. خوب بود.
 حسي که داشتم حس خوبي بود.

 فصل هفتم
  
 

ار البي عالمت کوچکي زدم و مداد را از پشت گوشم بيرون آوردم و روي ديو
 اين بار آن را به دهانم گرفتم. کمي عقب رفتم و استيکر

رنگي بزرگي که به شکل يک پيانو همراه با نت هايش بود را روي کف 
 زمين از برچسب پشت اش جدا کردم و به آقاي صنعتي اشاره

 کردم که آن سرش را بگيرد تا آن را روي ديوار فيکس کنيم.
تي استيکر را با احتياط بلند کرد و مقابل ديوار و با فاصله نگه آقاي صنع

 داشت. اگر هر کدام از ما کمي دستش را حرکت مي داد و
 استيکر به ديوار مي چسبيد، بيچاره مي شديم.

سحر آن طرف تر ايستاده بود و با چشمش کار را گونيا مي کرد. و زماني 
 طرح را که طرح صاف شد اشاره کرد که بچسبانيم.
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چسبانديم و من با کادرک پالستيکي به روي آن کشيدم تا کامال روي کار 
 ميزان شود و حباب هاي کوچک آن بيرون بيايد.

اين زن و شوهر را دوست داشتم. رمئو و ژوليتي براي خودشان بودند. از 
 رفتار آقاي صنعتي در مقابل سحر لذت مي بردم. جوري با

 مثل اينکه يک شي شکستني است.همسرش رفتار مي کرد که 
مريم بيرون در حياط، کنار کارگرها به قول خودش مشغول ُگل کاري بود 

 ولي به قول سحر مشغول ِگل کاري. تفاوت اش يک حرکت
 ناقابل بود.

نگاهي به ساعت کردم. هوا هم کم کم تاريک مي شد. اشاره اي به آقاي 
 ل کند.صنعتي کردم که اگر مي خواهد کار را تعطي

سحر هم مريم را به زور و دعوا از حياط به داخل آورد تا دست و صورتش 
 را بشورد. صداي ريز و کودکانه اش مرا به ياد الميرا مي

 انداخت و دلتنگ مي کرد.
خيلي خسته بودم. از صبح سر پا بودم. سيستم شوفاژ سالن غذا خوري 

 ر کارگرهامشکل پيدا کرده بود و با صنعتي از صبح باالي س
بوديم. حاال متوجه شده بودم که چه کار خوبي کردم که صنعتي را نگه 

 داشته بودم. اگر او نبود کارها به اين سرعت انجام نمي شد و
 قطعا من هم از خستگي تبديل به جنازه متحرک مي شدم.

با خانواده صنعتي خداحافظي کردم و همان جا کف زمين البي، ميان انبوه 
 يکرها و خود استيکرهاي ديگر نشستم. کتاني هايملفاف است

را در آوردم و يکي از کارگرها را صدا کردم و گفتم که اگر زحمت بکشد و 
 برايم يک قوري چاي بياورد، ممنون مي شوم.

خنديد. آن جا همه از اعتياد من با خبر شده بودند. چاي را آورد و گفت که 
 نيمرو کردهبراي شام چه مي خورم؟ هوس تخم مرغ 
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بودم. نيم ساعت بعد همان جا روي زمين نشسته بودم و چاي مي خوردم. 
 بيشتر کارگرها رفته بودند. به طاهر گفتم که اگر مي شود

شام مرا به همان البي بياورد. طاق باز دراز کشيدم و به سقف نگاه کردم. 
 اين سقف نور پردازي شده و شيک و مدرن کجا و آن سقف

 ه و خراب قبل کجا؟دوده گرفت
  
 

نيم خيز شدم و لقمه ايي ديگر نيمرو براي خودم برداشتم که با حيرت 
 متوجه شدم آقاي باِهر دم در ايستاده و به من خيره شده است.

دستم که لقمه را گرفته بود ميان هوا و زمين خشک شد. يک دفعه او را 
 ديدم. در اين دنيا نبودم.

خوابيدن از سرم به روي شانه هايم افتاده بود.  شالم در حين بلند شدن و
 و موهايم......

موهايم فاجعه ترين موردي بود که يک مرد مي توانست ببيند و براي تمام 
 عمرش از هر چه جنس زن است متنفر شود! بعد از

ساعتهاي طوالني ماندن در زير شال و کشتي گرفتن دايم من با شالم، 
 د جهش يافته شده بودم.احتماال شبيه به يک موجو

سعي کردم خونسردي خودم را حفظ کنم. بنابراين برخاستم و با خوش 
 رويي و خنده گفتم:

 _آقاي باِهر. احوال شما؟ چه بي خبر و سرزده؟
در همان حال شالم را دوباره بر سر انداختم و لقمه را به طرفش گرفتم و 

 گفتم:
 _بفرماييد. سفره بي رياست.

 را جمع و جور کرد و گفت:کمي خودش 
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_شرمنده. من نمي خواستم مزاحمتون بشم. هيچ کس تو راهرو و دم 
 درنبود من هم گفتم بيام يه نگاه به البي بندازم.

 در دلم ناسزايي نثار طاهر کردم. پسره ي گيج سر به هوا.
 _موردي نيست. خوش آمديد.

خالف دفعه قبل کت و سرش را به نشانه احترام کمي خم کرد. اين بار بر 
 شلوار و کراوات و جليقه پوشيده بود.

 _شام که ميل نکرديد؟
 _نه

 با دستش به طرف نيمروي من اشاره کرد و گفت:
_ولي خوشحال مي شم که از اون نيمرو که بوش همه جا رو گرفته براي 

 من هم درست کنيد.
 خنديدم و لقمه درون دستم را به طرفش گرفتم.

 لتا اين رو ميل کنيد تا من دستورش رو بدم._حاال عجا
  
 

 بي تعارف لقمه را از دست من گرفت و در دهانش گذاشت.
به طرف در رفتم و در همان حال متوجه شدم که با دقت و کنجکاوي البي 

 را نگاه مي کند.
به رستوران رفتم و گفتم که چند تخم مرغ ديگر هم نيمرو کنند. بعد هم 

 ترشي را به رستوران منتقل کرديم.بساط نيمرو و 
کتش را در آورده بود و با جليقه و کراواتي که شل شده بود، خوش تيپ تر 

 شده بود. آستين هايش را باال زده بود و خودماني و بي
 رودربايستي لقمه هاي آن چناني براي خودش مي گرفت.

 _به نظرم که شاهکار کرديد.
 با خنده نگاهش کردم.
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ل هم اين هتل رو ديده بودم. يه جورهايي االن برام مثل _من قبا
 دکترهايي شد که جراحي بيني مي کنن و عکس هاي قبل از عمل و

 بعد از عمل مي گذارند.
 دست از خوردن کشيدم و با حيرت گفتم:

 _شما قبال اومده بوديد اين جا؟
 کمي از دلسترش را نوشيد و سرش را تکان داد.

 ل قبل بود. وحيد تازه مدير اين جا شده بود._آره تقريبا سا
ابرويم را باال بردم. موشکافانه نگاهم کرد. حس کردم که ناراحتي ام را از 

 چشمانم خواند.
 _ناراحت شديد؟

 بدون رودر بايستي گفتم:
 _بله. بايد مي گفتيد.

 پوزخندي زد و انگشت اشاره اش را مقابل صورتم تکان تکان داد.
 همون اصل دوري از صداقت در تجارت هستم. _من پيرو

 غذا را رها کردم و دستانم را مقابل دهانم قالب کردم.
  
 

 _من دوستش ندارم.
 چند لحظه نگاهم کرد. بعد لبخندي زد و گفت:

 _خيلي خوبه. همين طور ادامه بديد.
 به پشتي صندلي تکيه داد و در حاليکه چشم از من بر نمي داشت، گفت:

 ميدوارم که هيچ وقت چوب اين صداقت رو نخوريد._ا
 لقمه ايي براي خودم گرفتم و با خنده گفتم:

 _داريد من رو مي ترسونيد؟
 خنده آرامي کرد.
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 _ترس؟ نه فقط يه آرزو بود.
_شما مگه از صداقت ضربه خورديد که اين قدر بدبينانه به قضيه نگاه مي 

 کنيد؟
د لحظه ديگر هم نگاهم کرد و بعد اخم هايش در هم فرو رفت. چن

 نگاهش را به تاريکي پشت شيشه داد.
 _تمام عمر خودم و خانواده ام.

 دوباره نگاهش را به من داد و بحث را عوض کرد.
_خيلي چسبيد خانم پيرزاد. عالي بود. هر چند که بوي بقيه غذاهاي 

 رستورانتون هم عاليه.
 هوه؟_خواهش مي کنم. چاي ميل داريد يا ق
 _اگر قهوه باشه بيشتر ممنون مي شم.

 خنديدم و به طرف آشپزخانه رفتم تا برايش سفارش قهوه بدهم.
 برخاسته بود. با سيني قهوه او و چاي خودم به سمتش رفتم.

 _مي شه تو حياط نشست؟
  
 

 سرم را تکان دادم.
 _بله حياط پشتي مشکلي نداره. تخت هم هست.

م و راه را نشانش دادم. ولي دستش را دراز کرد و سيني با دستم اشاره کرد
 را از من گرفت و گفت:

 _شما جلو بفرماييد.
 جلو افتادم و راه را نشانش دادم.

 هوا سرد شده بود و آسمان هم ابري بود و نشان از يک بارش داشت.
 براي لحظه ايي لرز کرد و لبه ها پالتوي سبک اش را به روي هم آورد.

 هواي سرد نوشيدني داغ خيلي مي چسبه. _توي



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

1 3 9  

 

 سرم را به نشانه تاييد تکان دادم ولي چيزي نگفتم.
 _سختتون نيست که دور از خانواده هستيد؟ پدر و مادر و خواهر و برادر؟

 جرعه ايي نوشيد و خونسرد گفت:
 _يا احتماال نامزد؟

ه اين ر دلم لعنتي بفنجانم را دو دستي گرفتم تا دستانم را با آن گرم کنم. د
 هوس او فرستادم.

 _نامزد ندارم. خانواده هم باالخره عادت مي کنن.
 _کي ؟ شما يا اونها؟

 _هر دو طرف
 چانه اش را باال برد و گفت:

 _مادرها معموال حساس هستن. ايشون مشکلي با اين دوري نداشت؟
شت. چون "نه مادر من هيچ وقت با هيچ کدام از کارهاي ما مشکلي ندا

 اصال کاري به کار ما نداشت".
  
 

درد هر کسي را فقط خود آن شخص مي فهمد. چيزهايي هست که اگر 
 عنوان نشود بهتر است. مثال چه مي گفتم؟ اينکه مامان جانم به

محض اينکه من و برادرم يک ساله شديم گذاشت و رفت و بعد هم شوهر 
 ا بود ولي هيچ زمانيکرد؟ يا اينکه پدرم با اينکه باالي سر م

براي ما پدري درست و حسابي نکرد؟ اين ها گفتن نداشت. اين ها دردي 
 بود که فقط ما آن را درک مي کرديم.

 _باالخره عادت مي کنه.
 نگاهم کرد. چند لحظه طوالني.

 _بله خب البته حق با شماست. موضوع فقط سر گذر زمانه.
 سرم را تکان دادم و متفکرانه گفتم:
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_بله گذر زمان چيز جالبيه. خيلي خوبه. چون اگر اين گذر زمان هم نبود که 
 ما بهش اميد داشته باشيم همه مون توي لحظه مرده

 بوديم.
 چانه اش با باال داد و لبخند ماليمي زد و گفت:

 _بدبينانه بود.
 _بدبينانه؟ نه به نظرم واقع بينانه بود.

 باشه باز هم تلخه. _حتي اگر واقع بينانه هم بوده
 _نه به تلخي عدم صداقت شما

 آرام خنديد.
_مگه شما چند سالته دختر؟ بيست و پنج. کو تا بخواي ضربه ها از اين 

 زندگي بخوري. وقتي که به سن من برسي طرز فکر و
ديدگاهت تو زندگي کامال عوض مي شه. زماني که من هم سن شما 

 اال چي مي شه و چي کار مي کنم.بودم. فکر مي کردم که اوه ....ح
 ولي چند سال بعد فهميدم که عمال هيچ کاري نکردم.

_مگه خود شما چند سالتونه؟ شما هم جونيد. بعد هم شما به اين 
 تشکيالت عريض و طويلي که داريد اداره مي کنيد مي گيد هيچ کار؟

 حتما افکارتون خيلي بلند پروازانه بوده.
 لبخند تلخي زد.

  
 

_آره فکر مي کردم حتما قراره يه چيزي بشه. يه اتفاقي که تو زندگي هيچ 
 کس نيافتاده، قراره تو زندگي من بيافته. اين تشکيالت که

ازش حرف مي زنيد رو هم من به راه ننداختم. من فقط دارم اداره اش مي 
 کنم. خالق يه امپراطوري بودن با اداره کردنش فرق مي

 کنه.
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 و فنجان خالي اش را روي تخت در سيني گذاشت.نگاهم کرد 
_در جواب سوال اولتون هم بايد بگم که دو ماه قبل سي و هفت ساله 

 شدم.
يک حساب سر انگشتي پيش خودم کردم. بله دقيقا متولد سال پنجاه و 

 هفت يا پنجاه و شش بود. يعني اوج درگيري ها و انقالب.
 _پس براي همين اسمتون انقالبه؟

 ا حيرت و تعجب نگاهم کرد و بعد خنديد.ب
 _چه تيزبينانه! خيلي عالي بود. خوشم اومد.

 بقيه خنده اش را کرد و ادامه داد.
_پدرم يکي از طرفدارها و دوستان مهندس بازرگان بود. يه روشنفکر که تو 

 فرانسه تحصيل کرده بود و مي خواست که تو ايران هم
 نظر سياسي به وجود بياد.انقالب بشه و فضاي بازي از 

 _به همين خاطر اسمتون رو گذاشت انقالب؟
 _احتماال آره.

 سرم را تکان دادم و مودبانه گفتم:
 _اسم جالبيه. تا به حال نشنيده بودم. يه جورهايي با ابهته.

سرش را به نشانه تشکر کمي خم کرد و ديگر چيزي نگفت. به نظر مي 
 في بزند و بحثمان ادامه پيدارسيد که ديگر نمي خواهد حر

کند. هوا حسابي سرد شده بود. اشاره کوتاهي کردم که اگر بشود به داخل 
 برگرديم. مثل اينکه خودش هم سردش شده بود و به

 سرعت قبول کرد.
داخل البي کمي ديگر هم درباره هتل و دفتر فروش صحبت کرديم و او 

 کند و طرح وگفت که فردا با ام دي اف کارها صحبت مي 
نقشه خودش را به آنها مي دهد و احتماال همان فردا به تهران بر مي 

 گردد. تعارف کردم که چند روز ديگر هم بماند. ولي گفت که
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سرش شلوغ است و بايد به تهران برگردد. بعد هم گفت که هر زمان که 
 کار دکور تمام شد به او خبر بدهم تا کسي را از تهران براي

ر در دفتر بفرستد. وقتي که به شوخي به او گفتم که حتما بايد خوشگل و کا
 آرايش کرده باشد او هم به شوخي جواب داد که مي گردد

 و يک بانوي مسن پيدا مي کند.
 بعد هم گفت که خيلي خسته است و شب به خير گفت و به اتاقش رفت.

 به او داده بودند.من هم به اتاق خودم رفتم. اتاق کناري اتاق خودم را 
به غير از او ما يک مسافر ديگر هم داشتيم که او را در طبقه دوم اسکان 

 داده بودند.
خسته بودم. دوش گرفتم و دندان هايم را مسواک کردم و روي تخت 

 نشستم. نگاهي به ساعت کردم. ساعت ده و سي دقيقه بود.
ه آن قدر خسته بودم که گوشي را برداشتم تا به آراز زنگ بزنم. مهم نبود ک

 همه چيز را دوتايي مي ديدم. از صبح وقت نکرده بودم
احوالي از او بگيرم. حالش هيچ خوب نبود و روزهاي بحراني را مي گذراند. 

 روزي دو بار با او تماس مي گرفتم و يا به ساراي زنگ مي
 زدم و احوالش را مي پرسيدم.

لبم فرو ريخت. شبي که سهند گوشي زنگ خورد ولي کسي جواب نداد. ق
 فوت شده بود هم اين اتفاق افتاد. به گوشي سهند تماس

 گرفته بودم و ولي او جواب نداده بود.
درحاليکه دستانم به شدت مي لرزيد، شماره ساراي را گرفتم. او هم جواب 

 نمي داد. خانه شان را گرفتم. آن جا هم کسي گوشي را بر
 سترس و بغض به لرزش افتاده بود.نداشت. چانه ام از شدت ا
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شماره آيدين را گرفتم. بعد از چند زنگ در حاليکه اميدم را کامال از دست 
 داده بودم، گوشي را برداشت. به محض شنيدن صدايش

 فهميدم که چيزي شده است.
 _آيدين چي شده؟

 خنديد. ولي حتي خنده اش هم مشکوک بود.
 _سالم دردونه. چطوري؟

 يدين چي شده؟_سالم آ
 _هيچي. مگه قراره چيزي شده باشه؟

 چيزي نمانده بود که به گريه بيافتم.
  
 

 _آيدين تو رو جون علي چي شده؟
 چند لحظه مکث کرد.

 _دختر چرا قسم مي دي آخه؟
 به گريه افتادم و با صداي تقريبا بلندي گفتم:

 ز تو دهنم در مياد._چي شده ؟ تو رو خدا بگو چي شده؟ آيدين قبلم داره ا
 آهي عميق کشيد.

 _آراز حالش يکم بده. بستري اش کرديم.
 حاال ديگر عمال با صداي بلند گريه مي کردم.

 _چي شده؟
 مثل اينکه فقط همين يک جمله را بلد بودم.

 _حالش يکم خوب نبود
هق هق مي کردم و در همان حال مثل مرغ به دور خودم مي چرخيدم تا 

 م را تنم کنم و به تهران برگردم. برايم اصال مهملباس هاي
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نبود که با چه وسيله ايي. من بايد به تهران برمي گشتم. درست مثل 
 همان شبي که حس مي کردم که بايد به تهران برگردم.

 _سونا جان خوبه. اين قدر اشک نريز.
 _من همين حاال ميام.

 خواي بياي؟ _مگه ديونه شدي دختر؟ اين موقع شب با چي مي
 _من ميام. تو هم نمي توني به من بگي که چي کار کنم چي کار نکنم.

 با گريه بر سرش فرياد زدم.
 _سونا جان. باش فردا راه بيفت بيا. حالش خوبه.

 مثل بچه ها پاهايم را به روي زمين کوبيدم.
  
 

 ضربه ايي به در خورد.
 آيدين مشغول شدم. توجهي نکردم و همان چنان به يکه به دو با

 _نمي تونم. تو چرا نمي فهمي. من راه دورم، دارم سکته ميکنم.
 _آخه اين موقع شب يه دختر تنها چطور مي خواي بياي؟

 مانتويم را از کمد بيرون کشيدم و به دنبال شالم گشتم.
 _آژانس مي گيرم.

د. مانتو و دوباره ضربه ايي به در خورد و اين بار کسي مرا به نام صدا کر
 شال را روي تخت انداختم.

 _خانم پيرزاد. خانم حالتون خوبه؟
باهر بود. با همان سر و وضع آشفته در را باز کردم. بيچاره هاج و واج به 

 من نگاه کرد.
 _حاال آژانس خيلي مطمئنه مثال. همين که گفتم بمون فردا بيا

 پريد.تقريبا جيغ کشيدم. به طوريکه بيچاره باهر از جا 
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_باالي گود نشستي ميگي لنگش کن. من اين جا دورم. تو که اون جايي 
 چه مي فهمي من چي ميگم

 باهر دوباره آهسته گفت:
 _خانم پيرزاد خواهش مي کنم آروم باشيد. صورتتون قرمز شده

از آن سوي خط آيدين يک دفعه ساکت شد. مثل راديويي که يک دفعه 
 سيم اش را کشيده باشند.

 کيه سونا؟_
 بي توجه به سوال آيدين گفتم:

_حال برادرم خوب نيست جناب باهر. مي خوام برگردم تهران ولي برادر 
 ديگه ام ميگه اين موقع شب نمي شه برگردي

 مکثي کرد و گفت:
  
 

_ايشون درست مي گن. خانم ساعت يازده شبه. اين موقع شما چطور مي 
 خوايد بريد تهران؟

 حرف او به آيدين گفتم:بي اعتنا به 
 _بذار برم ساري با هواپيما بيام.

_سونا چرا حرف مفت مي زني؟ آخه از کجا معلوم پرواز باشه. دارم ميگم 
 که حالش خوبه

با همان بلوز و شلوار خواب تريکوي قلب دار، مقابل باهر روي زمين و روي 
 پنجه ي پاهايم نشستم و سرم را روي زانويم گذاشتم.

 رو خدا راست بگو. نمرده؟_تو 
 با اين حرف من آيدين نرم شد.

 _نه عزيز دلم. بي هوشه. ضعيف هم شده بود ديگه قوز باالي قوز
 باهر دوباره به حرف آمد.
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 _مي خوايد من ببرمتون؟
 آن چنان از جا پريدم که بيچاره يک نيم قدم به عقب برداشت.

 _مي شه؟
 سرش را تکان داد.

 ه پرسيد.آيدين دوبار
 _سونا با کي حرف مي زني؟

 اين بار لحنش جدي و خشن بود.
_آقاي باهر برات تعريف کرده بودم. اومدن براي ديدن هتل و دادن طرح 

 دکور دفتر فروششون
 کمي فکر کرد و گفت:

 _آهان آره
  
 

 _مي تونم با ايشون بيام؟
 با حرص و عصبانيت گفت:
 ا_سونا. داري ديونه ام ميکني

باهر با خونسردي هر چه تمام تر مثل اينکه تمام کلمه به کلمه حرف هايي 
 آيدين را شنيده بود، دستش را دراز کرد و گفت:

 _اجازه بديد که من با ايشون صحبت کنم
کمي مکث کردم و گوشي را به او دادم. قطعا آيدين حرف آخر او را شنيده 

 بود.
 _سالم از بنده است آقاي پيرزاد.

....._ 
 _خواهش مي کنم. بله من امروز عصر رسيدم.

....._ 
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 _بله براي دکور دفتر فروش و همين اينکه هتل رو از نزديک ببينم.
....._ 

 _بنده هم از آشناييتون خوشحالم جناب پيرزاد.
....._ 

_من مشکلي ندارم. مي تونم ايشون رو برگردونم. البته اگر از نظر شما 
 باشه.موردي نداشته 

....._ 
 _ايشون خيلي بي تابي مي کنن. صحيح نيست که تا صبح منتظر بمونن.

....._ 
_بله حرف شما کامال متين. ولي خب ايشون هم باالخره خواهر هستند و 

 راه دور.
....._ 

 _من موردي ندارم.
  
 

....._ 
ن _نه خواهش مي کنم اين حرف رو نزنيد. ما همکار شديم با هم. ايشو

 هم مثل خواهر بنده.
....._ 

 _بله بله حتما. بنده خوشحال شدم. خواهش مي کنم.
 گوشي را به طرف من گرفت.

کمي آرام شده بودم. آن التهاب اوليه از بين رفته بود و مغزم شروع به 
 فعاليت کرده بود. آن لحظه آن قدر ترسيده بودم که ذهنم از

ودم را به تهران برسانم. ولي حاال که کار افتاده بود و فقط مي خواستم خ
 کمي آرام شده بودم و مي ديدم که آيدين بدون هيچ مشکلي
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با باهر صبحت مي کند. ته دلم قرص و محکم شده بود که شايد واقعا 
 مشکل بزرگ و خاصي پيش نيامده باشد. اگر غير از اين بود
 کرد. آيدين اين طور با تعارف و لفت و لعاب با باهر صحبت نمي

 _الو آيدين.
_سونا جان. بمون فردا راه بيافت. اين بنده خدا رو هم زا به راه نکن. 

 بيچاره عصر رسيده، خسته است.
کمي مکث کردم و به باهر نگاه کردم که با يک دست شلوار گرم کن و 

 سويشرت هم رنگش، رو به روي من به ديوار تکيه داده بود.
 ز شده بود.حق داشت. بيچاره چشمانش قرم

 _بگو جون سونا حالش خوبه.
 آرام خنديد.

 _خوبه. دختر خوب. خوبه.
 آهي کشيدم.

 _فردا برمي گردم.
 _آفرين.

 _بقيه خوبن؟
_آره سونا اين قدر استرس نداشته باش. همه خوبن. بهت سالم هم مي 

 رسونن.
  
 

 خداحافظي کردم و قطع کردم.
 ديم._اگر شما بخوايد مي تونيم برگر

 نگاهش کردم.
_نه مرسي. ظاهرا حالش اون قدر بد نبود. آدم تو يه لحظه کنترل مغزش 

 رو مي ده دست احساساتش.
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 لبخند زد.
_خانم ها هميشه نيمه احساسي شون فعال تره. اين يه چيزيه طبيعيه. 

 براي همين مي گن که آقايون در مديريت بحران بهتر عمل مي
خانم ها ضعيف هستند. به اين علت که خانم ها  کنن. نه به اين علت که

 احساسي عمل مي کنن. جايي که بايد با منطق و کمي خشکي
 جلو رفت. خانم ها ماليم و آروم پيش مي رن.

 حرف هايش منطقي بود.
 _بله درسته.

 به طرفم آمد و دستش را به سمتم گرفت.
ده مي شدم _بلند شو دخترخوب که منو حسابي ترسوندي. داشتم آما

 بخوابم که صداي گريه تون رو شنيدم.
 لبخند خجوالنه ايي زدم و دستش را گرفتم و از روي زمين بلند شدم.

_من معموال اين طوري قشقرق نمي کنم. ولي بعد از مرگ برادرم خيلي 
 حساس شدم. مخصوصا که خبر فوت اون هم تقريبا از راه دور

 رس مي خوندم.به من رسيد. اون موقع قشم بودم. د
 چند لحظه نگاهم کرد.

 _برادرتون کوچک تر بود يا بزرگ تر؟
 _دوقلو بوديم.

 سري تکان داد و گفت:
 _متاسفم. دوقلوها خيلي به هم نزديک هستن.

  
 

 _آره بوديم.
 مکثي کردم و با خنده تلخي گفتم:
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شقش _جالب اين جا بود که دايما هم با هم جنگ و دعوا داشتيم. ولي عا
 بودم. چيزي که بعد از مرگش فهميدم.

 نگاهش کرد و با تاسف گفتم:
_بعضي موقع ها خيلي زود دير ميشه. براي من که اين طور شد. يک 

 دفعه و بدون هيچ خبري. مي دونيد ما آدم ها هميشه از مردن مي
شنويم. مردن همسايه مون، فاميلمون، دوستمون، ولي هيچ وقت فکر 

 راي ما هم اتفاق ميافته. شايد تو اون لحظه يهنمي کنيم که ب
تکوني بخوريم، ولي همين که مي گذره شامل گذر زمان مي شه. ولي 

 وقتي که يکي از درون خودمون ميره. اون موقع است که مي
ترسيم، تکون مي خوريم، از هم مي پاشيم و فرو مي ريزيم. چون فکر مي 

 . در حاليکه اصال يهکنيم که خب حق داريم، يه دفعه ايي شد
دفعه نبوده. فقط ما فراموشش کرده بوديم. پسش زده بوديم. انکارش 

 کرده بوديم.
 متفکرانه به حرف هايم گوش مي داد.

 ابروانش باال رفت و گفت:
 _آره هميشه همينه. يعني آدميزاد همينه

 آهي کشيد و گفت:
 _برادرت چطور فوت شد؟

 _خودکشي
 . ولي حرفي نزد.ابروانش باال رفت

 _ببخشيد جناب باهر من شما رو هم بد خواب کردم.
 سرش را تکان داد.

 _نه مشکلي نيست. من خوبم.
 کمي ديگر نگاهم کرد و به طرف در رفت.
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 _شما خودت مطمئني که مشکلي نداري؟

 لبخند بي حوصله ايي زدم و سرم را به نشانه مثبت تکان دادم.
 _بله مرسي

 را کنار سر من، روي چهار چوب در گذاشت.دستش 
_به هر حال من خوابم خيلي سبکه. کسي از باالي سرم رد بشه من بيدار 

 شدم. کاري داشتيد، صدام کنيد.
او رفت ولي من تا سپيده صبح بيدار بودم. خوابم نمي برد. مي ترسيدم. 

 اگر باليي سر آراز مي آمد چه؟ او در اين چند وقت بيش از
 ازه ضعيف شده بود. اگر...اند

نمي خواستم به اين فکر کنم. به اين که ناخواسته هر لحظه منتظر بودم 
 که زنگ بزنند و خبر بدي را بدهند.

دلم به طور وحشتناکي شور مي زد. صبح زودتر از همه از اتاق بيرون آمدم. 
 حتي زودتر از خدمه هتل. سرم گيج مي رفت و به طور

 بد مزه شده بود.وحشتناکي دهانم 
به آشپزخانه رفتم. آقاي قيومي سر آشپز مشغول رديف کردن ليستي براي 

 آشپزها بود. ليستي براي ناهار آن روز.
با ديدن من در آن موقع صبح تعجب کرد ولي چيزي نگفت و فقط پرسيد 

 که صبحانه چي ميل دارم.
ر رفتم. کنا فقط يک فنجان چاي خواستم. چاي را گرفتم و به بيرون هتل
 باغچه، روي سکوي سيماني نشستم. هوا خيلي سرد شده بود.

ولي من ديگر نمي توانستم داخل هتل بمانم. منتظر صنعتي بودم تا به 
 محض آمدنش کارها و باهر را به او تحويل بدهم و به تهران

 برگردم.
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 با شنيدن صداي پايي روي شن ريزه ها سرم را بلند کردم. باهر بود. با
 تعجب نگاهش کردم. يک دست لباس اسپورت به تن داشت.

يک کتاني چسبان، همراه با يک بافت دانه ريز يقه هفت. يک کت سبک 
 هم پوشيده بود.

 _صبح به خير
آمد و مقابلم ايستاد. دستانش را در جيب شلوارش فرو کرده بود و با 

 م بهژستي مثل مانکن ها ايستاده بود. البد توقع داشت که من ه
 افتخارش کف بزنم.

 _چه سحر خيز. هميشه اين طور هستيد يا اصال ديشب نخوابيديد؟
  
 

چشمان ورم کرده ام داد مي زد که شب قبل تا صبح بيدار بودم. احتياجي 
 نبود که او علم غيب داشته باشد.

 _دستي روي صورتم کشيدم و گفتم:
 _نه اصال نخوابيدم.

 شستيد؟_حاال براي چي اين جا ن
 نگاهي به در ورودي هتل کردم.

 _منتظر صنعتي هستم.
 آمد کنار من روي سکوي سيماني نشست.

_مي خوام تا اومد، شما و هتل رو بسپرم دستشو راه بيافتم. ديگه تحمل 
 ندارم.

چند لحظه نگاهم کرد و بعد دستش را دراز کرد و فنجان نيمه خورده ي 
 بقيه اش را خورد. با تعجب چاي مرا از دستم بيرون کشيد و
 نگاهش کردم ولي چيزي نگفتم.

 _مشکل برادرتون چيه؟
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نگاهش به رو به رو بود. مکث کردم. چه بايد مي گفتم؟ معتاد درحال ترک 
 است؟

 سرش را چرخاند و نيم نگاهي به من کرد و دوباره به رو به رو خيره شد.
 _خصوصيه، نمي تونم بگم

گاه کند. فنجان خالي را به طرفم گرفت و درحاليکه از بدون اينکه به من ن
 کنارم بلند مي شد، گفت:

 _وايسين کار من زياد طول نمي کشه. با من برگرديد
 _نمي خوام مزاحمتون بشم

 همان طور که باالي سرم ايستاده بود نگاهي کوتاه کرد و گفت:
 _مزاحم نيستيد.

  
 

عد از آن هم ام دي اف کارها آمدند. به داخل رفت. ساعتي بعد صنعتي و ب
 صنعتي هم کنارشان ايستاده بود و با هم درباره دکور بحث

و تبادل نظر مي کردند. ولي من آن قدر اضطراب داشتم که حتي حرف 
 هايشان را هم نمي شنيدم، چه رسد به اينکه بخواهم در بحث

الي در شان شرکت هم بکنم. شايد اگر يک روز عادي بود من با خوشح
 متن بحث شان مي رفتم و نظر هم مي دادم. ولي نه حاال.

صنعتي صدايم کرد و گفت که به نظر من چطور است. وقتي که گفتم چي 
 چطور است. خودش فهميد که من اصال در باغ نبوده ام و با

خنده موضوع را رفع و رجوع کرد. باهر اما کامال چرخيده بود و موشکافانه 
 کرد.به من نگاه مي 

کمي بعد وقتي که ام دي اف کارها کارشان را شروع کردند، باهر به من 
 گفت که اگر مي خواهم بيايم آماده شوم. ديدم که او و
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صنعتي آهسته پچ پچ مي کردند. احتماال در مورد من از صنعتي مي 
 پرسيد، يا شايد هم من فقط خياالتي شده بودم.

 تهران برگشتيم.کمي بعد وسايلم را جمع کردم و به 
 آرام رانندگي مي کرد و با احتياط.

آهنگ ماليم فرانسوي گذاشته بود. که خودش هم آهسته و زير لب زمزمه 
 مي کرد. حرفي نمي زد. حرفي نمي زدم. هر کدام در حال

خودمان بوديم. کمي که رفتيم. باران هم شروع شد. شديد و سيل آسا. 
 گوشي تلفن اش زنگجايي نگه داشت تا چاي بگيرد که 

 خورد. نگاهي به شماره کرد و اخم هايش به کل در هم رفت.
گوشي را برداشت. صداي زني که پشت تلفن بود، آن چنان بلند بود که 

 من هم مي شنيدم.
 _سالم

 گوشي را دست به دست کرد و به دستي داد که به سمت در بود.
 _تو راه دارم ميام.

....._ 
 ي داري تو هان؟_هيچي. چه توقع

....._ 
 با عصبانيت گفت:

 _من نمي تونم. خودت هم مي دوني. فقط دارم وقتم رو هدر مي دم.
......_ 

  
 

 _بهش بگو گر تو بهتر مي زني، ِبستان بزن.
......_ 

 با بي حوصلگي سرش را چند بار تکان تکان داد و با لحن سردي گفت:
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 ي که جنازه ام رو برات بيارن هان؟_مستانه من پشت فرمونم. نمي خوا
......_ 

 _گفتم کاتش کن. من پشت فرمونم. تمام
 بعد هم بي آنکه بقيه حرف طرف مقابل را بشنود، قطع کرد.

بدون توجه به من دستانش را روي فرمان گذاشت و به مقابل و باران 
 چشم دوخت. چند لحظه بدون هيچ عکس العملي فقط رو به

 مي کرد. رويش را نگاه
 _شما آش مي خوريد؟ من که خيلي هوس کردم.

 سرم را تکان دادم.
 _نه ميل ندارم.

 اخم کرد و گفت:
 _شما صبحانه هم نخوردي. با اعتصاب غذاي شما برادرت خوب مي شه؟

پياده شد و با دو کاسه آش رشته داغ برگشت. يکي از کاسه ها را من داد 
 و با لبخند گفت:

 تاتور هستم. بخور_من يکم ديک
 خنده ام گرفت.

دو سه قاشق اول را با اکراه خوردم ولي بعد از آن خوشم آمد و با ميل و 
 اشتها خوردم. گرم و خوشمزه بود. با پياز داغ و نعناع داغ

 فراوان.
 _مرسي خيلي خوشمزه بود.

  
 

 _من به اين نتيجه رسيدم که گاهي آدم ها تو يه مقطع زماني نمي دونن
 که بايد چي کار کنن يا چي براشون خوبه. بايد وادارشون بکني
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کاري که براشون خوبه رو انجام بدن. حتي اگر فکر کنن که شما ديکتاتور و 
 زورگويي. ولي بعد به اين نتيجه مي رسن که کاري که

 انجام دادن براشون خوب بوده و خودشون نمي دونستن.
 و گفتم:خنديدم و به کاسه آش اشاره کردم 

 _اين االن براي من خوب بود؟
 متکبرانه جواب داد.

_صد در صد. من قضاوتم هميشه درسته. اگر خوب نبود که رنگ صورتت 
 بهتر نمي شد.

 سرم را تکان دادم.
 _آره يکم احساس ضعف مي کردم.

حق به جانب نگاهم کرد. به طوريکه مرا به خنده انداخت. تا تهران حرف 
 رد و بدل نشد. بيشتر در سکوت رانندگي ميخاصي بين ما 

 کرد. دو بار هم برادرش تماس گرفت و از او درباره مسائل کاري پرسيد.
جلوي در خانه نگه داشت. ماشين آيدين مقابل در بود. تعارف کردم که به 

 داخل بيايد. ولي مودبانه رد کرد و گفت که به خانواده سالم
بيرون آمد. ما را ديد و جلو آمد و با باهر برسانم. همين لحظه آيدين هم 

 سالم و احوال پرسي کرد.
خداحافظي کوتاهي با باهر کردم و به داخل خانه رفتم. دلم براي آراز شور 

 مي زد و نمي توانستم بياستم تا تعارفات خاله زنکي آنها
 تمام شود.

 روي تخت من خوابيده بود و رنگش به سپيده گج ديوار شده بود.
صورتش آن قدر الغر شده بود که استخوانهاي گونه اش بيرون زده بود و 

 بيني اش هم کشيده تر نشان مي داد. موهاي لخت و بلندش
 روي بالش ريخته بود و زير چشمانش به شدت گود افتاده و کبود بود.
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کنارش نشستم. خواب بود. بي اراده دستم را روي دستش گذاشتم. دماي 
 ولي مچ چپ اش از باال به سمت آرنج و از بدنش نرمال بود.

 پايين هم تا نوک انگشتان دست ،باند پيچي شده بود.
 برخاستم. چرا آيدين به من نگفت.

  
 

در سالن پذيرايي پايين همه جمع بودند. همه به غير از بابا. آيدين هم 
 آمده بود.

 جلو رفتم و با ناراحتي گفتم:
 _چرا به من نگفتي؟

گفتم؟ اين طوري که پا مي شدي شبونه برمي گشتي اين بيچاره  _چي مي
 رو هم آواره مي کردي.

 با صداي کمي بلند که اختيارش به هيچ وجه دست خودم نبود گفتم:
 _چرا مواظبش نبوديد؟ اگر نمي تونيد. بگيد که با خودم ببرمش

 آيدين اين بار ديگر ناراحت شد. برخاست و مقابلم ايستاد.
و براي من باال نبر بچه. اون زماني که حالي ازش نمي پرسيدي و _صدات

 باهاش مثل يه تيکه آشغال رفتار مي کردي و يادت رفته؟ اون
موقع که جنابعالي قشم تشريف داشتيد فکر کردي که اين جا حواسش به 

 آراز بود هان؟ کي حواسش بود که يه وقت جنسي مصرف
يش بشه. کي با اين دک و پزش رفت نکنه که ناخالصي داشته باشه، طور

 توي اون محله بد نام براش مواد گرفت؟ به خاطر اينکه با
قيافه تابلوش مامورها نگيرنش. من. من بودم که اين کارها رو کردم. مي 

 دوني اگر منو با مواد مي گرفتن چه کارم مي کردن؟ من که
فروش. جرمم  معتاد نبودم که بگم براي مصرف خودم بوده. مي شدم مواد

 هم مي شد حمل مواد مخدر. حاال اومدي ميگي که من
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 مواظبش نبودم؟
 قسمت آخر حرفش را بلند تر گفت. بلند و تقريبا با صدايي فرياد مانند.

 همه خشکشان زده بود. ساراي جلو آمد و رو به آيدين با ناراحتي گفت:
 _سرش داد نزن

 بعد هم چرخيد و رو به من کرد و گفت:
_تو هم غلط مي کني که با برادر بزرگت اين طوري حرف مي زني. زود ازش 

 معذرت بخواه.
 با بغض و سريع گفتم:

 _معذرت مي خوام.
 آيدين فقط چند لحظه نگاهم کرد و بدون هيچ حرفي از اتاق بيرون رفت.

  
 

 ساراي سرش را با تاسف تکان داد و گفت:
 _خيلي بيشعوري سونا 

زمين نشستم. خسته بودم. شب قبل يک ثانيه هم پلک به  همان جا روي
 روي هم نگذاشته بودم. يک سال قبل قل ام را از دست داده

بودم و بعد از آن هم فشار هتل، تمام مدت به روي شانه هايم بود. حاال 
 هم فکر مي کردم که ممکن است کس ديگري را از دست

 بدهم.
ن همه تحمل کنم؟ من هم دوست مگر من چند سالم بود که بتوانم اي

 داشتم که مثل هم سن و سالهاي خودم به گردش و تفريح بروم.
اصال به خاطر نمي آوردم که آخرين بار چه زماني به يک گردش درست و 

 حسابي رفته بودم.
آخرين بار احتماال با خود سهند به سينما رفته بودم. من هم خسته بودم. 

 در زندگي ام ايجاد شود. من من هم دوست داشتم که تنوعي
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هم دوست داشتم که به يک مسافرت بروم و مدتي را بي خيال همه چيز 
 باشم. جالب اين جا بود که تمام مدت اين چند سال را در

مسير هاي قشم و تهران در رفت و آمد بودم ولي هيچ زماني حس 
 مسافرت به من دست نداده بودم.
ان باهر از جنوب به شمال آمدم و يک بعد هم که يک راست به قول طوف

 مسئوليت بزرگ به روي دوشم افتاد.
من هم دوست داشتم که جواني کنم. ولي فکر کنم که تنها من نبودم که 

 جواني نکرده بودم. همه ما اين طور بوديم. ساراي از زماني که
به خودش آمد کدبانو شد و خانم يک خانه. آيدين به سرعت و بعد از 

 به پشت ماشين هاي چاپ رفت. و آراز هم بعد از درس اش
 درس اش چرتکه به دست شد.

جواني ما توسط پدر و مادرمان دزديده شد. هيچ کدام جواني نکرديم. 
 همه ما به لطف بابا به سرعت به درون زندگي پرت شديم.

سرم را بين دستانم گرفتم. نبض کنار شقيقه ام به شدت مي زد. ولي 
 ه حياط رفتم. آيدين کنار باغچه نشسته بود.برخاستم و ب

کنارش نشستم. حتي نگاه هم نکرد. چند ثانيه به گردن اش نگاه کردم. 
 آيدين از همه برادران ام بلند قد تر بود.

پيشاني ام را به شانه اش تکيه دادم. براي من او بيشتر از بابا پدري کرده 
 به مدرسه مي آمد.بود. تمام مدت اين او بود که به جاي بابا 

تمام انجمن هاي اوليا و مربيان و تمام جشن هاي مدرسه من و سهند. او 
 بود که به سراغ من و سهند مي آمد و مثل باباها کيف ما را به

 دوش مي گرفت و برايمان خوراکي مي خريد که سرمان گرم شود.
_معذرت مي خوام. اگر بگم غلط کردم و اون يکي رو هم خوردم مي 

 بخشي؟
 اول صداي آرام خنده اش را شنيدم و بعد شانه اش که تکان تکان خورد.
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سرم را بلند کردم و نگاهش کردم. چشمانش خندان بود ولي سعي مي 
 کرد که خنده اش را کنترل کند که البد من پررو نشوم.

 _بچه پررو.
 سرم را به شانه اش تکيه دادم.

 شدم.و مثل خودش به رو به رو خيره 
 _اين مردک باهر به نظر آدم درستي مياد.

 _آره خوبه. بيچاره مي خواست که ديشب منو بياره
_کار خوبي کردي نيومدي. باالخره اين روزها آدم به چشماش هم نمي 

 تونه اعتماد کنه
 _نه بيچاره تو اين فازها نيست.

 کرد و گفت:دستش را به زير چانه ام برد و سرم را از روي شانه اش بلند 
 _ببين منو

 نگاهش کردم.
_بعضي موقع ها آدم از کسي هايي رکب مي خوره که اصال فکرش رو هم 

 نمي کنه. اوکي؟ پس زود اعتماد نکن. تو که يه بار اين بال
سرت اومده بايد ديگه آب ديده شده باشي. فکر مي کردي رويا اين کار رو 

 باهات بکنه؟
رکب خورده بودم. کسي که از راهنمايي روي راست مي گفت. من از رويا 

 يک نيمکت مي نشستيم و مثل دو روح در يک بدن بوديم.
آنقدر صميمي که به خانه ي هم رفت و آمد داشتيم و بعد چه شد؟ رويا با 

 شهريار که مي دانست من به او عالقه دارم َسر و ِسر پيدا
 کرد و بعد هم که همسرش شد.
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ي اگر قرار باشه با کسي هم مشکل پيدا کنم _باشه حواسم هست. ول
 ممکنه با برادرش باشه. برادر کوچيک اش يکم سر و گوشش مي

 جنبه.
 اخم ميان ابروانش را دوست داشتم. با ابهت اش مي کرد.

 _اين يکي چي؟
  
 

 _نه به نظرم از زمين تا آسمون با برادرش فرق داره.
 _چند سالشه؟ سنش نبايد کم باشه

 و هفت _سي
 _خب آراد اش رو بيخته الکش رو آويخته

 خنديدم. اين ضرب المثل را هميشه ساراي به کار مي برد.
 _اون يکي چي؟

 چانه ام را باال بردم.
 _بايد همسن آراز باشه. شايد بزرگتر شايد هم کوچيک تر

 _چي کاره است؟
 _ور دست انقالب باهره فکر کنم

 کرد و با همان تعجب گفت: آيدين با تعجب به من نگاه
 _اسم اين شازده که االن تو رو رسوند انقالبه؟

 خنديدم و سرم را تکان دادم.
 چانه اش را باال برد.

 _چه جالب.
_آره منم خوشم اومد. گفت که پدرش دوست و از طرفداران بازرگان بوده. 

 به همين خاطر اسمش رو گذاشته انقالب.
 _ملي مذهبييون
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 _آره
 پدرش کجاست؟_
  
 

 _فوت شده ظاهرا
 نفسش را بيرون داد.

_به هر حال مواظب باش. نه حاال با اين ها. کال مي گم. که حواست به 
 دور و برت باشه.

 _باشه
 ساراي صدايمان کرد. آراز از خواب بيدار شده بود و مي خواست مرا ببيند.

 . چند بالش پشتشبه داخل رفتم. بلند شده بود و روي تخت نشسته بود
 گذاشته بود و سيگار دود مي کرد.

ساراي با اخم نگاهش کرد و کمي پنجره را باز کرد تا هواي تازه به اتاق 
 بيايد.

 _امون بده بچه تازه از بيمارستان مرخص شديا.
 بعد چشمانش را چرخي داد و با حرص گفت:

 _شماها آخرش منو سکته مي ديد.
ا گذاشت. دستش را به طرفم دراز کرد تا کنارش روي در را بست و ما را تنه

 تخت بشينم.
کنارش نشستم. دست سالمش را دور شانه ام حلقه کرد و مرا به خودش 

 فشرد. بوي بيمارستان مي داد.
 چند لحظه هيچ کداممان حرفي نزديم.

_چرا اين کارو کردي؟ مي خواستي ما رو بدبخت تر بکني؟ مي خواستي يه 
 رو دلمون بذاري؟ فکر مي کني ما از فوالديم؟داغ ديگه 

 ساراي رو ديدي؟ جلوي موهاش سفيد شده؟
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جوابم را نداد. سرم را باال بردم و نگاهش کردم. نگاهش به رو به رو بود و 
 سيگارش را ميان انگاشتانش مي چرخاند.

_نمي توني بفهمي من چه حسي دارم. هيچ کس نمي تونه بفهمه. من رو 
 تم. يه جايي تو برزخم. يه برزخ اختصاصي برايزمين نيس

خودم. هر روز و هر دقيقه دارم جون مي کنم. گاهي حس مي کنم که تو 
 مغزم خالي شده. حس پوچي وحشتناکي بهم دست مي ده....

 حرفش را قطع کرد و نيم نگاهي به من کرد و پک محکمي به سيگارش زد.
  
 

ديگه فقط مرگ برام آرامش بخشه.  _اون قدر اين حس بده که اون لحظه
 يه حسي که مي گه من هر غلطي که تا االن کردم پوچ بوده.

حسي که مي گه زندگي هيچي نيست. امروز بري بهتر از اينکه فردا بري. 
 اون زمان ديگه من نمي تونم تحمل کنم.

 _چرا فکرت رو منحرف نمي کني؟ ساز بزن. آروم ميشي
ميگم سونا. دست خودت نيست. اين حسيه _نمي توني بفمهي من چي 

 که تا درگيرش نشي نمي توني درکش کني. هيچ چيز آرومم
 نمي کنه. هيچ چيز برام جذبه نداره. فقط مرگ

 _پس ما چي؟
سيگارش را خاموش کرد و مرا بيشتر به خودش فشرد. لرزشي را که بدنش 

 کرد، حس کردم. برخاستم و پنجره را بستم. آن قدر
شده بود که بازوانش پوست استخوان شده بود. مثل اينکه يک اليه الغر 

 پوست را به روي استخوان کشيده باشند.
 مچ دستش از فرط الغري به اندازه مچ دست من شده بود.

بغضم را فرو خوردم. چرا ما اين قدر بدبخت بوديم؟ چرا هيچ کداممان 
 زندگي نرمالي نداشتيم؟
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 _به فکر ما باش
 د و گفت:اهي کشي

 _اگر به فکر شماها نبودم که تا حاال هفت کفن پوسونده بودم.
 نگاهم کرد.

 _ديشب نخوابيدي؟
مرا مي شناخت. مي دانست که بي خوابي من بيشتر در چشمانم نشان 

 داده مي شود
 _نتونستم.

 _اين جا هم ساراي پلک روي هم نذاشت. مامان هم بود.
 بعد آهسته خنديد و گفت:

يچاره آقاي دکتر هم خيلي تو زحمت افتاد. مي دوني سونا داره کم کم _ب
 ازش خوشم مياد. به نظرم اونقدرا هم بد نيست.

  
 

من هم خنديدم. يادم بود که از کودکي چقدر آقاي دکتر را دست مي 
 انداختيم. هر زمانيکه با مامان براي تعطيالت مي آمدند و ما هم

به خانه شان مي رفتيم. تمام مدت کارمان  چند روزي براي ديدن مامان
 اداي کارهاي دکتر را در آوردن و خنديدن بود.

 با خنده گفتم:
_مي دوني من به اين نتيجه رسيدم که ما با اين بابايي که داريم بايد خفه 

 بشيم و پشت سر هيچ مردي بد نگيم.
 او هم خنديد. آرام و بي حوصله.

 _آره واقعا.
 گفتم:با لحني جدي 

 _کجا هست حاال؟ اصال فهميد که تو اين طوري شدي؟
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با صداي بم و گرفته اش که زماني پر زنگ و زيبا بود شروع به خواندن 
 کرد.

_يه معشوقه مي خواستم، واسه خونه ي قلبم. که دنيام رو بسازه توي 
 ويرونه قلبم. يه معشوقه مي خواستم که از ياس تو باغچه واسم

 بزاره توي تاقچهآيينه بسازه 
 بلند خنديدم و او همچنان با لودگي ولي بي حوصله زمزمه مي کرد.

 _واقعا؟ دوباره يکي ديگه؟
 سرش را تکان داد

 _آره رفتن ماه عسل.
 _کي هست حاال ؟

_نمي دونم واال. راستش برام اصال مهم هم نيست. مگه چقدر تاريخ 
 مياد. مستي مصرف داره؟ فوقش يک سال. مهستي ميره مستي

 ميره يکي ديگه مياد.
بي اختيار به ياد مکالمه انقالب باهر با آن زن پشت تلفن افتادم. اسم او 

 هم مستانه بود. اصال چه کسي بود؟ رفتاراش براي لحظه ايي
عوض شده بود. حس مي کردم که اين رفتار اتو کشيده و محترمانه، 

 نمي برد. شخصيت چيزي بود که شايد مقابل همه آن را به کار
پيچيده ايي داشت. به نظرم رسيد که براي لحظه ايي خواست که صميمي 

 تر شود. فنجان نيمه خورده مرا خورد. ولي بعد کنار کشيد. به
  
 

شخصيت اش نمي خورد مردي باشد که تيک بزند يا بخواهد نخ بدهد. يا 
 شايد هم من آن قدر گيج بودم که چيزي حالي ام نبود و

 نخش را نگرفتم و او هم سريع آن را رها کرده بود.سر
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به نظرم و هر جور که فکر مي کردم متوجه مي شدم که اصال و ابدا مردي 
 به نظر نمي رسد که بخواهد دنبال دختر بچه ها بيافتاد. به

 هر حال من براي او دختر بچه بودم.
ايي در به نظرم بيشتر به يک مرد متاهل مي خورد. با اينکه حلقه 
 انگشتش نبود ولي يک مرد متاهل بيشتر برازنده ي او بود.

هر چه بود به او اطمينان بيشتري داشتم تا برادرش. برادرش شيطان بود 
 و آشکارا مشخص بود که از آن فرم تيپ هايي است که

 شيطنت به وفور در کارنامه اش يافت مي شود.
 _پس اصال نفهميد که اين طوري شده ؟

 سرش را به نشانه نفي تکان داد و گفت:آراز 
_دلم عجيب هوس شيريني هاي خونگي کرده. ميري به ساراي بگي يکم 

 درست کنه.
مدتها بود که اشتهاييش را از دست داده بود و ساراي بيچاره هر چيزي که 

 درست مي کرد، او نمي خورد. حاال اگر مي فهميد با سر
 درست مي کرد.

و بعد از مدتها گونه اش را بوسيدم. مخلوطي از بوي برخاستم و خم شدم 
 سيگار و بيمارستان و عطر ماليم خود صورتش را مي داد.

گونه اش زبر و نتراشيده بود. ولي هيچ حسي بدي در آن نبود. ديگر نبود. 
 ديگر نمي خواستم زود دير شود. من آزموده شده بودم. به

م را دريغ نکنم. حداقل نه از قيمت مرگ سهند من آموخته بودم که محبت
 کساني که دوستشان دارم.

با کمي تعجب نگاهم کرد. ولي حرفي نزد و فقط لبخند زد. مدتها بود که او 
 را نبوسيده بودم. نمي دانم کي؟ شايد عيد سه چهار سال

 قبل بود. زماني که هنوز آن قدر اوضاع اش رو به وخامت نگذاشته بود.
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اراي و آيدين کنار کانتر ايستاده بودند و با هم آهسته به آشپزخانه رفتم. س
 حرف مي زدند. براي لحظه ايي حسرت خوردم. من و

سهند هم چنين لحظاتي کم نداشتيم. علي رغم دعواهايي هميشگي مان 
 ولي لحظه هاي پچ پچ و خنده و حرف در گوشي هم زياد

دن به سر يک داشتيم. مخصوصا زمان هايي که قصد خرابکاري و بال آور
 کدام از آنها را داشتيم. آن زمان ديگر هيچ کسي نمي

 توانست اتحاد بين ما را بشکند.
 آيدين حرفش را قطع کرد و به من نگاه کرد.

  
 

 _چيزي مي خواي سونا؟
 احتماال درباره من حرف مي زدند.

_آراز ميگه هوس شيريني خونگي کرده. ساراي اگر آرد داري يکم درست 
 کن

ساراي ذوق زده در قفسه را باز کرد و بعد علي را صدا کرد تا برود و آرد 
 بگيرد.

 فصل هشتم
گوشي تلفنم زنگ خورد. دستمالي که در دستم بود را کنار گذاشتم و تلفن 

 را جواب دادم.
آيدين بود که گفت فردا تا چند روز و تا آخر هفته چند تعطيلي پشت سر 

 ست، آنها براي تعطيالت همه بههم است. اگر هتل آماده ا
آن جا بيايند. اتاق هاي هتل آماده بود. البي بود که هنوز کار داشت. گفتم 

 که بيايند. از خوشحالي روي پاهايم بند نبودم. آنها را همه با
هم مي ديدم. حتي گفته بود که بابا هم مي آيد. اين ديگر خيلي عجيب 

 ماحصل کار مرا ببيند. وبود. بابا قطعا مي خواست بيايد که 
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گرنه آن قدرها هم دلش براي من تنگ نشده بود که همسر جديدش را 
 تنها بگذارد و به ديدن من بيايد.

گوشي را قطع کردم و دوباره با دستمال روي پيانوي عزيزم را پاک کردم. از 
 روزي که آن را آورده بودند من آن قدر ذوق زده شده

االي سر اين پيانو مي گذارندم و مثل يک بچه به او بودم که تمام وقتم را ب
 رسيدگي مي کردم. کمي بلد بودم که همان روز اول هنر

نمايي کردم و تمام خدمه هم برايم دست زدند. آنها هم ذوق زده شده 
 بودند. اگر نواختن آراز را مي ديدند چه مي کردند؟ آن چنان

 ه من دست داد.براي من دست زدند که احساس بتهوون بودن ب
 به سراغ آقاي صنعتي رفتم تا بگويم که کدام اتاق ها را آماده کند.

ماشيني مقابل در نگه داشت. اين تعطيالت چند روزه احتماال مسافر را 
 هم با خود به همراه داشت. دو خانم از ماشين پياده شدند. يکي

ل اه تر بود و هيکاز آنها بلند باال و بسيار خوش اندام بود و ديگر کمي کوت
 پرتري داشت.

  
 

مردي که همراهشان بود از ماشين پياده شد و من با تعجب متوجه شدم 
 که طوفان باهر خودمان است. بعد از آخرين ديدارمان او يک

مرتبه ديگر هم به هتل آمده بود. ولي من آن زمان من براي کارهاي 
 قيق کنم و ببينمدانشگاه به بابلسر رفته بودم. رفته بودم تا تح

بهترين رشته ايي که به رياضيات مربوط باشد و در ضمن بدون کنکور هم 
 باشد، چيست. صبح آمده بود و تا شب که من به هتل

برگردم او هم به تهران برگشته بود. صنعتي مي گفت که خودش مايل بود 
 که بماند ولي با تلفني که به او شد مجبور شد که برگردد.
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آمدند. زني که بلند باال بود، بسيار زيبا بود. زيبا و لوند. بسيار  به طرف من
 شيک لباس پوشيده بود. از آن فرم زناني که مي دانند که

چه لباسي را بايد چه زماني به تن کنند. از آن دسته زناني که مي توانند 
 حتي با پوشيدن يک دست لباس مناسب، جمعي را تحت تاثير

 سن اش باال بود. تقريبا هم سن و سال ساراي.خودشان قرار دهند. 
ولي آن ديگري که کوتاه تر بود. چهره ايي زيبا ولي آرام داشت. اگر مي 

 خواستم آن دو نفر را با هم مقايسه کنم، مي توانستم بگويم
که زن بلند باال زيبايي اش کامال نمايانگر وجه زنانه وجودش بود و 

 ت دارد بنشيند و تماشايش کند.ديگري زيبايي داشت که آدم دوس
يک زيبايي آرامش بخش. نه خيلي محرک و نه خيلي بي مزه. مليح بود و 

 با نمک.
 _آقاي باهر. خوش آمديد. از اين طرفا؟

نيشش باز شد. بامزه بود. يک جور شيطنت همراه با مردانگي داشت. يک 
 چيز کامال نا متجانس. دستش را به سمت ام دراز کرد.

بود. خيلي با اعتماد به نفس و پر مدعا هم بود. خنده ام را فرو  جالب
 خوردم و اين بار دستش را فشردم.

 نيشش بيشتر باز شد. پسرک شيطان.
_با خواهرهام اين طرف ها اومديم گفتيم يه سري هم به شما بزنيم. اتاق 

 که داريد؟
حظه ايي نگاهم لبخند زدم و سرم را تکان دادم. باال بلند زيبا رو، چند ل

 کرد. نگاهش کامال با ارزيابي همراه بود.
 _مستانه باهر.

لبخند زدم و دستش که به سمتم دراز شده بود را فشردم. محکم و تقريبا 
 مردانه دست داد.

 _سونا پيرزاد.
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فقط لبخند زد. دختر ديگر که به نظر هم سن و سال طوفان مي آمد هم 
 رتش گرد و بامزه و سفيددستش را به سمتم دراز کرد. صو

 بود.
 _نسيم

  
 

بدون هيچ خودنمايي. کامال آرام و ساده. هيچ آرايشي نداشت و لباسش 
 هم ساده ولي شيک بود. بر خالف مستانه که غرق در آرايش

و خود نمايي و طمطراق بود. ناگهان به خاطر آوردم. اين همان مستانه 
 صحبت کرده بود. فکر ميايي بود که انقالب باهر با او تلفني 

 کردم که زني است که در زندگي اش است.
 لبخندي به صورت نسيم زدم و گفتم:

_خواهش مي کنم. بله اتاق هم داريم. البته فردا خانواده من هم مي رسن. 
 خيلي خوشحال مي شن. دور هم بيشتر خوش مي گذره.

تعارف بود البته تا حدودي شک داشتم که حرفم درست باشد. ولي خب 
 ديگر. مستانه با کمي غرور و خود پسندي گفت:

_ما تا امروز صبح ويالي خودمون بوديم. راه افتاديم اومديم بابلسر که 
 طوفان گفت يه سري هم بيايم اين جا.

 لحن خودپسندانه اش را ناديده گرفتم و گفتم:
 _کار خوبي کرديد.

 نگاهي به در و ديوار هتل کرد و گفت:
 ن مي گفت که شما مدير اين جا هستيد؟_طوفا

 با دستم به طرف در اشاره کردم و گفتم:
_بله اين جا يه هتل آبا و اجداديه. پدرم به نام من و خواهر و برادرهام 

 کرد و من هم چون هتلداري خونده بودم براي اين کار انتخاب
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 شدم.
 يک ابرويش را باال برد و گفت:

 _چه پدر سخاوتمندي
ي نگفتم و فقط لبخند زدم. حس خوبي نسبت به او نداشتم. من از چيز 

 آن آدم هايي نيستم که پيش آگاهي قوي دارند. من در حواس
پنجگانه ام هم لنگ مي زنم، چه رسد به حس ششم. ولي واقعا نسبت به 

 او حس خوبي نداشتم. زيادي فيس و افاده ايي بود.
نفوذ دارد. چون با لحني  احساس مي کردم که به روي برادرانش هم

 دستور گونه به طوفان گفت که چمدان ها را بياورد و بعد هم با
حالتي تا حدودي تحقير آميز گفت که اين هتل پادو ندارد؟ من هم گفتم 

 که ما هنوز در کار تعميرات هستيم و باز گشايي رسمي
شايي نکرده اييم. و من در فکر پادو هم هستم که انشاال بعد از باز گ

 رسمي کسي را براي اين دست از خدمات استخدام کنم.
  
 

نسيم اما با آرامش به گل هاي درون باغچه نگاه مي کرد. تفاوت او با 
 خواهرش زمين تا آسمان بود. نمي دانم من و ساراي هم تا اين

 حد متفاوت بوديم و خودمان خبر نداشتيم.
در راه با آقاي صنعتي  مستانه بي تفاوت به خواهرش به داخل رفت و

 سالم و احوال پرسي کرد.
 _بفرماييد داخل خانم باهر.

 نسيم نگاهم کرد و لبخند زد. بامزه بود. حتي لبخند اش هم آرام بود.
 _نسيم لطفا.

 دستم را پشت کمرش گذاشتم و به داخل راهنمايي اش کردم.
 _بله نسيم جان.
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 طوفان با ما هم قدم شد. با خنده گفتم:
 _چه تضاد اسمي جالبي داريد. طوفان و نسيم.

 نسيم مودبانه حرفم را تاييد کرد و با لبخند گفت:
 _اون ويرانگره. نگاهش کنيد. از ظاهرش معلوم نيست؟

به طوفان نگاه کردم. با حالتي خنده دار غرغر مي کرد و حتي مثل باد زوزه 
 مي کشيد. خنديدم و گفتم:

 _چرا کامال مشخصه
انه با حالتي کمي عصبي در راهرو ايستاده بود و به خنده ي ما نگاه مست

 مي کرد. براي لحظه ايي تعجب کردم. او چه توقعي داشت؟
نکند توقع داشت که خودم بدوم و بيايم مقابلش دست به سينه بايستم و 

 احيانا چمدان هايش را برايش به طبقه باال ببرم.
مي کرد و از سحر و مريم تعريف مي  صنعتي بيچاره داشت خودش را پاره

 کرد. ولي خانم بي تفاوت فقط سري تکان مي داد. آن هم
 گاهي.

اشاره ايي به صنعتي کردم. صنعتي مردي خودماني و زود جوش است و 
 سريع با هم صميمي مي شود. حاال بيچاره حق داشت. آنها مثال

 يک فاميلي دوري هم با هم داشتند.
  
 

 . لطف کنيد و کليد اتاق هاي...._آقاي صنعتي
 حرفم را قطع کردم و به طوفان نگاه کردم و گفتم:

 _مي خوايد که تو چند تا اتاق ساکن بشيد؟
 به جاي طوفان مستانه با حالتي خنده دار به نسيم نگاه کرد و گفت:

_من با اين هم اتاق نمي شم. از االن گفته باشم. من يه اتاق تک تخت 
 گر رو به جنگل باشه بهتره.مي خوام. ا 
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با حيرت نگاهش کردم و بعد به نسيم نگاه کردم. خيلي بي تفاوت به در و 
 ديوار هتل نگاه مي کرد. مثل اينکه اصال خواهرش چنين

حرفي نزده و يا او نشنيده است. خيلي برايم تعجب آور بود و هضم اش 
 ب خانمبه نوعي برايم غير ممکن بود. خانواده ما به قول کوک

مادر شهريار ،خيلي قاراشميش بود. ولي علي رغم اين نابساماني، ما خواهر 
 و برادرها سعي مي کرديم که با هم خوب باشيم. چون به

اين نتيجه رسيده بوديم که به غير از همديگر کسي را نداريم که پشت ما 
 باشد.

من داشته هر گز و هرگز من به ياد ندارم که ساراي چنين رفتاري را با 
 باشد. ولي ظاهرا آن قدر اين رفتار ها از طرف مستانه به وفور

شده بود که براي نسيم بي تفاوت بود. مثل اين که اصال نشنيده است که 
 خواهرش چه گفته است.

 باحالتي که هنوز کمي گيج بودم رو به نسيم کردم و گفتم:
 ه؟_شما چي نسيم جان؟ دوست داريد که اتاقتون چطور باش

_مرسي سونا جان. من زياد سخت گير نيستم. من و طوفان تو يه اتاق مي 
 تونيم با هم بسازيم.

نگاهي به طوفان کردم که او هم سرش را تکان داد و گفت که با نسيم در 
 يک اتاق مي ماند.

مستانه نگاهي تيز به خواهرش کرد ولي نسيم خيلي خونسرد نگاهش را 
 گفت:ناديده گرفت و رو به من 

 _مي شه البي رو ببينم. تعريفش رو از انقالب شنيدم.
 با دستم به ديوار پيش ساخته اشاره کردم و گفتم:

 _بله خواهش مي کنم. پشت اين ديواره. راحت باشيد.
صنعتي کليد ها را برداشت و بيچاره به کمک طوفان رفت و آنها را به 

 اتاقشان راهنمايي کرد.
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سيم رفتم تا اگر چيزي احتياج دارد دستور بدهم تا من هم به سراغ ن
 برايش ببرند.

کنار آکواريوم ايستاده بود و با شيفتگي و آرامش به ماهي ها نگاه مي 
 کرد.

 آن قدر غرق شده بود که متوجه حضور من در کنارش نشد.
 _آکواريوم دوست داريد؟

 چرخيد و نگاهم کرد.
 _آره. من عاشق حيوانات هستم.

 ري با تاسف تکان داد و گفت:س
 _دور از جون شما. حيوونها به بعضي آدم ها شرف دارند.

 سعي کردم تا حيرتم را پنهان کنم.
 _بله خوب. نه همين لباس زيباست نشان آدميت.

 _پيانو هم داريد؟ من عاشق موسيقي ام. 
 _منم.

 نگاهم کرد و گفت:
 _مي زنيد؟

 نتور رو در حد حرفه ايي کار مي کنم._يکم. زياد بلد نيستم. من س
 با ذوق گفت:

 _واقعا؟ استادتون کيه؟
_برادرم. از کوچيکي بهم ياد داده. اون هم خودش پيش کامکارها ياد 

 گرفت.
با حالتي احترام آميز مثل اينکه االن پشنگ کامکار اين جا ايستاده است، 

 گفت:
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مه کس آموزش نمي دن. به _کامکارها کارشون فوق العاده است. به ه
 کسي آموزش مي دن که بدونن ارزش وقتي که براش مي زارن

 رو داره.
برادر من اين ارزش را داشت. آراز زماني که سالم بود همه به آينده 

 موسيقي اش ايمان داشتند. موسيقي سنتي ايران را عاشقانه مي
د به گفت که باي پرستيد. با بهترين اساتيد کار کرد و بعد يک دفعه بابا

 حسابداري برود. چه برنامه ها که براي آينده اش نداشت. هم
 خودش و هم اساتيد اش که ذوق و استعداد او را مي ديدند.

به قول ناصر الدين شاه در فيلم کمال الملک، مدرسه هنر، مزرعه بالل 
 نيست که هر سال محصول بهتري بدهد. از کواکب آسمان هم

 ره رخشان. الباقي سوسو مي زنند.يکي مي شود ستا
آراز هم قدرت و استعداد ستاره شدن و با بهترين هاي موسيقي کار کردن 

 را داشت. ولي نشد. يعني بابا نگذاشت. بعد از آن هم آراز
 لج کرد. با همه. حتي با خودش.

 _برادرتون حاال چي کار مي کنن؟ هنوز موسيقي کار مي کنن؟
 حاال حسابداره. پيش پدرم تو چاپخونه اش_نه. نشد. ولش کرد. 

 با ناراحتي گفت:
 _چه حيف؟ چرا ادامه ندادن؟

_زندگيه ديگه. در هميشه روي يه پاشنه نمي چرخه. گاهي آدم مجبوره 
 علي رغم ميل باطني اش کاري و انجام بده که دوست نداره.

چند لحظه نگاهم کرد. چشمانش به برادر بزرگش شبيه بود. همان 
 کشيدگي گوشه چشمان. همان حالت خمار و خواب آلوده بودن.

 سرش را با ناراحتي تکان داد.
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 _مي دونم چي مي گيد. کامال درک مي کنم.
جوري اين جمله را بيان کرد مثل اينکه واقعا مي دانست که چه مي گويم 

 و درک مي کند. شايد او هم همين مشکل را داشت. با آن
ي که من ديده بودم، اصال بعيد و دور از ذهن به نظر خواهر فوالد زره اي

 نمي رسيد که او را براي کاري تحت فشار بگذارد. به غير از
اين که خود انقالب باهر هم پتانسيل کافي براي رئيس بازي و ديکاتور 

 بودن را به خوبي داشت.
 قدم زنان از البي بيرون آمديم. کنار آسانسور ايستاد و گفت:

 ل شدم از آشناييت. انشاال بيشتر هم رو بشناسيم._خوشحا
  
 

 دستش را فشردم.
 _من هم همينطور نسيم جان.

 _ببخشيد من يکم خسته ام اگر اجازه بديد
با دست اشاره کردم و در آسانسور را برايش باز کردم و شماره اتاقش را هم 

 گفتم تا راه را گم نکند.
ه البي برگشتم تا به کارهايم رسيدگي خداحافظي کرد و به اتاقش رفت. ب

 کنم. خوشحال بودم. فردا خانواده ام را مي ديدم. دلم
برايشان تنگ شده بود. ساراي مي گفت که آراز بهتر شده است. ولي تا به 

 چشم خودم نمي ديدم، باور نمي کردم. با اينکه هر روز با
لفنم يک دقيقه تهم تلفني صحبت مي کرديم ولي به او گفته بودم که اگر 
 را دير جواب دهد، به خاک سهند قسم برايم فرق نمي کند

که چه زمان از شبانه روز باشد، بلند مي شوم و به تهران مي آيم. به همين 
 خاطر بيچاره سعي مي کرد که تلفن هايم را سريع و

 بيدرنگ پاسخ دهد. حاال حال و روز ساراي را درک مي کردم.
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هاي که کدبانو و مسئول ما شده بود، هميشه به نوعي اينکه تمام اين سال
 نگران ما بود. ساراي ذاتا و فطرتا مادر بود. نه آنکه بچه ايي را

به دنيا آورده باشد و در موقعيت اش قرار گرفته باشد. ساراي هميشه 
 حسي مادرانه نسبت به همه ي ماها داشت. حسي که با گذشت

اوج خودش رسيده بود. ساراي آن از خود زمان تقويت شده بود و حاال به 
 گذشتگي مادرانه را در مقابل همه ما به کار برده بود. کاري

که به نظرم مي رسيد اين مستانه خانم بلند باال و زيبا رو از انجام آن عاجز 
 است. روابط سردي که با خواهر و برادرش داشت، گوياي

 همه چيز بود.
********** 

  
 

ساناز در حياط پشتي هتل روي تختها نشسته بوديم. هوا سرد با ساراي و 
 بود ولي به علت اينکه آفتابي بود زياد اين سرما خودش را

نشان نمي داد. الميرا باغچه را با بيلچه کوچکي که باغبان به او داده بود، 
 مي کند و با جديت سوالهاي باغباني از علي که کنارش نشسته

م تا آن جا که عقل او بتواند موضوع را تجزيه و بود، مي پرسيد. علي ه
 تحليل کند، برايش توضيح مي داد.

نسيم باهر هم کنار ما نشسته بود، ولي کمي قبل تر تلفنش زنگ خورد و 
 رفت تا با تلفن صحبت کند و ديگر برنگشت. مستانه باهر از

ندارد. همان ابتداي کار نشان داد که هيچ عالقه ايي به صحبت هاي زنانه 
 بيشتر در خودش بود و اگر حرفي هم مي زد با آقايان بود.

بابا همان زماني که رسيدند، دستور داد تا در هتل را ببندم تا مسافر غريبه 
 به هتل نيايد. نظرش هم اين بود که ما جمع مان خانوادگي
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است و اين طور راحت تر هستيم. با اينکه اصال با اين کارش موافق 
 بحثي نکردم و فقط به صنعتي که او هم راضي نبود، گفتم نبودم ولي

که خدمه اضافه را رد کند تا بعد از تعطيالت. و فقط آشپز و خدمه رستوان 
 بمانند.

حرفي نزدم چون از اخالق بابا اطالع داشتم. دوست نداشتم که حرفي بزند 
 که من را جلوي آن جمع سر افکنده کند. ظاهرا صنعتي هم

 با را خوب مي شناخت. چون او هم بدون هيچ بحثي اطاعت کرد.اخالق با
آراز با سر و کله ي خيس و يک شلوارک و سويشرتي که زيپ اش را تا باال 

 کشيده بود، به حياط آمد. از اخم هاي درهم اش مي شد
 فهميد که اتفاقي افتاده است. شايد با بابا بحث اش شده بود.

دستش براي آيدين گذاشته بود را به  ساناز حوله ي کوچکي که کنار
 سمتش پرت کرد

 _پسر سرت خشک کن. سرما مي خوري
آراز حوله را در هوا قاپيد و کنار من نشست و آهسته رو به ما سه نفر 

 گفت:
 _اين زنيکه يه چيزيش ميشه ها.

 با حيرت گفتم:
 _کدوم زنيکه؟

 _همين مستانه
 دساراي به تقليد از خودش آهسته پرسي

 _چرا مگه چي شده؟
  
 

آراز صدايش را پايين تر آورد و نگاهي به علي که سرش با الميرا گرم بود، 
 کرد و گفت:
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_من و بابا و برادرش و آيدين تو استخر بوديم که يه دفعه ديديم خانم 
 هم با يه وضع فجيعي اومد تو استخر

زودتر از همه به دهان هر سه نفر ما از شدت حيرت باز مانده بود. ساناز 
 خودش آمد و با حالتي خنده دار گفت:

 _اوا خاک به سرم آيدين کجاست؟ هنوز اون توئه؟
 آراز آهسته خنديد.

 _نه نترس. االن فقط بابا اون توئه
ساراي خيالش راحت بود. چون رضا به دستور پدرش براي انجام بعضي 

 بود که با کارهاي خانوادگيشان به تبريز رفته بود و نتوانسته
 آنها همراه شود.

 سر و کله آيدين هم پيدا شد. او هم چهره اش برافروخته بود و عصبي.
باالي سر آراز آمد و حوله را از روي سر آراز برداشت و موهايش را خشک 

 کرد
 _بابا اين ديگه کيه؟ چه نفهمه. انگار اين جا مثال الس وگاس.

اده بود. تا آمدم به آيدين اشاره نسيم را ديدم که پشت سر آيدين ايست
 کنم، او تمام حرف هاي آيدين را شنيد.

_واسه پرستيژ هتل و تو که داري اين جا کار مي کني خيلي بده. ميگن 
 البد اين ها همشون از يه قماشن.

 نسيم در حاليکه تا بناگوش سرخ شده بود، آهسته از در بيرون زد.
 ند.ساراي و ساناز هم او را ديده بود

 _واي ديدي دختر بيچاره عين مخمل قرمز شد.
 آيدين چرخيد و پشت سرش را نگاه کرد و گفت:

 _کي؟
 _نسيم

 _مگه پشت سرم بود؟
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 سرم را تکان دادم.
 _يه ندا به آدم بدين بد نيستا

 ساناز گفت:
 _يه دفعه اومد. بيچاره خيلي خجالت کشيد.

برخاستم و به راهرو رفتم. انقالب باهر يکي از خدمه رستوران صدايم کرد. 
 ايستاده بود و با طاهر صحبت مي کرد. مثل اينکه تازه

 رسيده بود.
 _سالم جناب باهر

 چرخيد و نگاهم کرد.
 _سالم سرکار خانم. احوال شما.

 مودبانه به داخل هتل راهنمايي اش کردم. گفت:
 _انگار در هتل رو بستيد؟

 ._بله بابا دستور دادن
با حالتي عجيب نگاهم کرد. ناخواسته لحنم با کمي حرص همراه شده بود 

 که او با تيز بيني اش توانسته بود آن را تشخيص دهد.
 لبخند زد و گفت:

 _خواهرها و بردار من که حسابي مزاحمتون شدن
 _نه خواهش مي کنم. راحت باشيد

 نگاهي به اطراف کرد و گفت:
 _نيستن؟

 استخر اشاره کردم و گفتم: با انگشتم به
_چرا خواهر بزرگتون تو استخر هستن. نسيم جان هم تا همين چند لحظه 

 قبل پيش من و خواهر و زن برادرم تو حياط بودن
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نسيم از البي بيرون آمد. بيچاره رنگش هم چنان قرمز بود. سالمي به 
 برادرش کرد و نگاهي هم بين خواهر و برادر رد و بدل شد.

 تنهايشان گذاشتم. آراز از حياط به داخل آمد.
 _بابا هنوز اون توئه؟ مثل اينکه خيلي بهش خوش گذشته.

صدايش آن قدر بلند بود که انقالب و نسيم بتوانند به راحتي آن را 
 بشنوند. نسيم هم چيزي آهسته در گوش برادرش گفت و چشمان

 انقالب براي لحظه ايي واقعا انقالبي شد.
خيلي خونسرد به سمت استخر رفت. کمي در را باز کرد و با صداي ولي 

 بلندي گفت:
 _مستانه بيا بيرون کارت دارم.

به سمت ما آمد. چهره اش سرخ شده بود ولي به شدت خودداري مي 
 کرد. با حالتي که سعي مي کرد تا حد امکان معمولي باشد،

 گفت:
شب رو به من بديد عالي  _خانم پيرزاد اگر لطف کنيد همون اتاق اون

 ميشه. توش راحت بودم.
بعد نگاهي موشکافانه به آراز کرد. آراز خيلي بهتر شده بود. ولي کامال 

 مشخص بود که يک معتاد در حال ترک است.
ولي برايم مهم نبود که باهر چه فکري مي کند. نه حداقل با اين خواهر بي 

 طوفان حيايي که خودش داشت. در عجب بودم که چرا
چنين واکنشي را نشان نداد. بچه سال نبود که چيزي را متوجه نشود. اين 

 چيزي بود که علي هم از قبح آن با خبر بود. شب قبل مستانه
در خالل صحبتهايش گفته بود که در فرانسه زندگي کرده است. اين درست 

 بود که شايد او به فرهنگ آن جا عادت کرده بود ولي



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

1 8 2  

 

زندگي مي کرد. به نفع خودش بود که با فرهنگ اين جا  حاال در ايران
 سازگار شود.

 انقالب باهر هيچ واکنشي نشان نداد و تنها گفت:
 _انقالب باهر

آراز چند لحظه نگاهش کرد. مشغول سبک سنگين کردنش بود. دستش را 
 فشرد و گفت:

 _آراز پيرزاد. خوبشختم.
 انقالب لبخند بي حوصله ايي زد و گفت:

 _خواهرتون اون شب خيلي نگرانتون بود.
  
 

 آراز چيزي نگفت و فقط دستش را دور شانه ي من حلقه کرد.
_سونا يکم حساسه. گفت که شما زحمت کشيدين تا تهران همراهيش 

 کردين
مستانه خانم، مست و خرامان از استخر بيرون آمد. خدا را شکر حوله تني 

 هم به روي سرش انداختهبلندي پوشيده بود و کاله آن را 
بود. فقط همين را کم داشتيم که خدمه هتل هم اين صحنه را ببينند. 

 آيدين حق داشت. من مي خواستم در آنجا زندگي و کار کنم و
اين موضوع اصال درست نبود و اگر کسي مي فهميد بيچاره مي شديم. 

 يعني من به عنوان مدير و همين طور مالک قسمتي از هتل
 ره مي شدم.بيچا

نگاهي سرد و بي تفاوت به برادرش کرد. نمي دانم کدامشان بزرگ تر 
 بودند. مستانه يا انقالب؟

 _چته؟
 با حيرت به لحن و طرز حرف زدن اش نگاه کردم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

1 8 3  

 

 جوري گفت "چته؟" مثل اينکه يک حشره يا سگ مزاحم را دفع مي کند.
 انقالب هم با لحني سرد تر از خودش گفت:

 دارم. برو تو اتاقت. _کارت
 رو به نسيم کرد و گفت:

 _نسيم جان. شما هم بيا
 نگاهي به دور و اطرافش کرد و گفت:

 _طوفان کو؟
 نسيم با سرش با استخر اشاره کرد. انقالب با خشم گفت:

 _االالهه.....
 بازهم به طرف استخر رفت و اين بار طوفان را صدا کرد.

  
 

ه اين درام خانوادگي آنها نگاه مي کرديم. نسيم لبخند من و آراز با تعجب ب
 خجوالنه ايي زد و عذر خواهي کوتاهي کرد و به طبقه باال

رفت. انقالب هم در حاليکه که به نظر مي رسيد هم جسما و هم روحا 
 خسته است، به نرده ها تکيه داد و منتظر برادرش شد. دست

معذب نکنيم. خدا حافظي کوتاهي کردم آراز را گرفتم تا بيشتر از اين او را 
 و قبل از آن به طاهر که دوباره برگشته بود، گفتم که کليد

 اتاق آقاي باهر را به او بدهد.
 _انگار آدم حسابي شون اين برادره است؟

 سرم را تکان دادم و به موهاي نيمه خيس اش نگاه کردم.
 _برو موهات رو خشک کن. سرما مي خوري.

ه بود آراز به علت اينکه ضعيف شده است امکان اينکه در معرض دکتر گفت
 انواع و اقسام بيماري ها قرار بگيرد، خيلي زياد است.

 _نمي دونم واال فکر کنم ما نبايد به قول تو ديگه بد کسي رو بگيم.
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با سرش به استخر اشاره کرد. منظورش اين بود که بابا در استخر مانده 
 بود.

 آهسته گفتم:پوزخند زدم و
 _نسيم هم دختر خوبيه. نه؟

 سرش را تکان داد.
 _آره. جالبه انگار که نه انگار اين دو تا خواهر هستن

 _منو ساراي هم متفاوتيم؟
 نگاهم کرد و گفت:

 _نه مثل نخود فرنگي هاي تو يه غالف هستيد
ه بخنديدم. طاهر صدايم کرد. به آراز گفتم که برود و سرش را خشک کند. 

 طرف طاهر رفتم.
_خانم پيرزاد. اون اتاقي که اون شب به آقاي باهر داديم شير وان اش 

 مشکل داشت. يادتونه؟ دستور داديد که بازش کنن. هنوز بسته
 نشده. االن اون اتاق بدون شيره. سربند زديم سر شير آبش.

  
 

 با دو انگشتم به پيشاني ام زدم.
 هر. باشه. کليد يه اتاق ديگه رو بهش بده._آخ..... آره راست مي گي طا

 يک کليد ديگر برداشت و رو به من و آهسته گفت:
 _خانم پيرزاد خدمه هتل دارن درباره خانم باهر صبحت مي کنند.

 کمي به طرفش متمايل شدم و آهسته پرسيدم
 _چي ميگن؟

 چرخيد و نيم نگاهي به راهرو کرد و گفت:
نم پيرزاد اجازه دادن که يه خانم بره تو استخر _مي گن که چطوريه که خا

 وقتي که آقايون اون توهستن
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 بيچاره رنگش قرمز شد و جانش باال آمد تا اين حرف ها را زد.
دهانم باز مانده بود. هيچ کس در راهرو نبود. چطور خدمه رستوران 

 فهميده بودند؟ براي لحظه وحشت برم داشت.
افتادم که به حياط آمد و مرا صدا کرد. ولي راه به ياد آن گارسون رستوران 

 حياط که اصال از مقابل استخر نمي گذشت. او چطور
فهميده است؟ وقتي هم که مستانه از استخر بيرون آمد. کسي در آن دور 

 و اطراف نبود.
 همان طور گيج و منگ به طاهر نگاه کردم.

 _تو چي گفتي؟
هستن خانم پيرزاد نتونستن چيزي  _هيچي خانم گفتم که باالخره مهمون

 بگن.
خيلي احمقانه بود که اگر به خود طاهر هم مي گفتم که مستانه به استخر 

 نرفته است.
_خانم باهر داخل آب نرفتن. اگر هم کسي چيزي پرسيد، شما همين رو 

 بگو.
 نگاهم کرد و با تعجب گفت:

 _نرفتن؟
 ي پسر ساده ايي بود.سرم را به نشانه نفي تکان دادم. طاهر خيل

  
 

 _رفت تو استخر با برادرش کار داشت.
کسي که او را با مايو نديده است که در راهرو قدم بزند. دعا کردم که 

 حداقل آنقدر شعور داشته باشد که در استخر لباس اش را در
 آورده باشد. بايد از آراز مي پرسيدم تا مطمئن شوم.

 _باشه.
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 بده به باهر_حاال برو کليد رو 
به طرف آسانسور رفت. ولي در همين لحظه صنعتي صدايش کرد. طاهر 

 هم مانده بود که اول کدام کار را انجام دهد. صنعتي دوباره
صدايش کرد. کليد را گرفتم و گفتم که به صنعتي برسد. بد نبود خودم هم 

 راجع به اين موضوع با باهر صبحت مي کردم.
ند چيزي بود که مي شد زير سيبيلي از آن گذشت. اينکه خدمه متوجه نشو

 که من هم گذشتم. و گرنه مي توانستم از همان اول به باهر
 ماجرا را بگويم و گله کنم. ولي نکردم.

ولي حاال که فهميده بودند، خيلي تفاوت داشت. اگر مشکلي پيش مي 
 دآمد. براي ما بود. نه آنها. حاال جداي از به قول آيدين وجه خو

هتل و من بيچاره که آن جا کار و زندگي مي کردم، اگر کسي به پليس خبر 
 مي داد حسابمان با کرام الکاتبين بود. من اگر مي دانستم

که خانم مي خواهند به استخر تشريف ببرند. اصال از روز اول غلط مي 
 کردم که استخر را تعمير کنم.

برده است درجا سکته مي اگر آيدين مي فهميد که کسي بويي از ماجرا 
 کرد. کسي بايد پيدا مي شد و اينها را به بابا مي گفت. وقتي که

 بزرگ تر ما بزرگ تري نمي کند وضع و اوضاع ما بهتر از اين نمي شود.
به طبقه باال رفتم. پشت در اتاق، ناخواسته صداي مشاجره شان را 

 شده بودند. شنيدم. مثل اينکه همه شان در اتاق انقالب باهر جمع
دستم را باال بردم ولي نگه داشتم و گوش ايستادم. کارم درست نبود. ولي 

 کار آنها بدتر بود. در مخمصه انداختن ما اصال کار درستي
 نبود. ميخواستم بدانم که نظر باهر درباره ي شاهکار خواهرش چيست.

 _تو غلط کردي. تو گه خوردي. فکر کردي اين جا مونت کارلوئه؟
جواب مستانه به فرانسه بود. ولي از لحن حرف زدنش کامال مشخص بود 

 که با خشم و غضب فراوان همراه است.
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 _زر زر نکن مستي. تو داري وجه منو هم زير سوال مي بري
 دوباره جوابي ديگر و به فرانسه.

  
 

_حاال نه. گفتم حاال نه. بفهم که داري چي کار مي کني. مي دوني چه 
 شيديم تا رسيديم اين جا؟ داري گند مي زني به همهزحمتي ک

 چيز. به همه اون چيزهايي که ساختيم.
 اين بار به فارسي تقريبا جيغ کشيد.

_تو نمي فهمي. چشمات رو بستي. فقط به پولت فکر مي کني. به اون  
 دفتر هواپيمايي کوفتيت. به اون وجه لعنتي ات. فکر نمي کني ما

 آدميم؟
 ان آمد.صداي طوف

 _راحتش بذار انقالب.
 وقفه ايي کوتاه برقرار شد و دوباره طوفان با خشم به کسي گفت:

_هي تو؟ اگر يه بار ديگه چيزي که ازت خواستم رو انجام ندي مي کشمت. 
 خر فهم شد؟

 صداي آرام نسيم آمد.
 _نمي تونم. نمي خوام. بکشم. بهتر از اين زندگي نکبتيه که تو برام ساختي

صداي سقوط صندلي آمد که به روي زمين افتاد و جيغ خفه و کوتاه 
 نسيم. و بعد صداي بلند انقالب که به نظر مي رسيد مي خواهد تا

 آن جا که ممکن است خفه و بي صدا باشد.
_طوفان بتمرگ سر جات. تو هم مستي اگر غلط زيادي بکني گردنت رو مي 

 تار کن. اينشکنم. مفهومه؟ مثل يه خانم متشخص رف
خيلي سخته؟ واال اين جا ايرانه. با اين کارها مثل يه زن هر جايي مي 

 شي. مطمئن باش دوست دخترهاي اين شازده هم اين کارو نمي
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 کنن به خدا.
 _کثافت.

 دوباره صداي تقاليي خاموش و بعد صداي خفه ي باهر
 _نه مستي. کار تو نيست.

دم، مرا از جا پراند. آن قدر از اين صدايي پاي که در راه پله ها شني
 مکالمات گيج شده بودم که ترس از اين که در هتل را تخته کنند و

 مرا به عنوان مدير هتل به صرف آب خنک بفرستند را فراموش کرده بودم.
  
 

معماري هتل جوري بود که دو راه پله ها وجود داشت. يکي بزرگ و 
 ي چيزي شبيه به پلهعريض براي رفت و آمد شخصي و ديگر 

هاي اضطراري بود. سريع به سمت پله اضطراري پيچيدم. قلبم آن چنان 
 مي کوبيد که دستم را روي سينه ام گذاشتم تا آرامش کنم.

 صنعتي بود. در زد و انقالب باهر در را باز کرد.
 _جناب باهر خانم پيرزاد کليد براتون آوردن؟

 باهر از همه جا بي خبر گفت:
 ليد؟ کدوم کليد؟_ک

صنعتي شروع به توضيح دادن درباره مشکل اتاق باهر کرد و دست آخر 
 هم اضافه کرد که خانم پيرزاد، يعني من، خيلي وقت است که

 کليد را براي آنها آورده ام.
با بيچارگي به پايين دويدم تا دوباره و از طريق آسانسور به باال برگردم. 

 قه باال رفتم.سوار آسانسور شدم و به طب
صنعتي خير نديده هنوز با باهر مقابل در اتاقش ايستاده بود و صحبت 

 مي کرد. سعي کردم که واکنشم کامال طبيعي باشد.
 _خانم پيرزاد. کجا موندي شما؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

1 8 9  

 

 لبخندي کجي زدم و گفتم:
 _پايين بودم. داشتم با طاهر حرف مي زدم.
ه قبل از اينکه کليد را به من دعا کردم که طاهر به صنعتي نگفته باشد ک

 بدهد درباره خدمه رستوران به من گفته است.
 تعجب صنعتي نشان داد که چيزي نگفته است
 _طاهر؟ چي کار داشت؟ مرخصي مي خواست؟

 سرم را تکان دادم و کليد را به طرف انقالب گرفتم و گفتم:
 _جناب صنعتي گفتن که چه باليي سر شير اتاقتون اومده؟

قط سرش را تکان داد و دوباره به من نگاه کرد. نگاهش کامال ف
 موشکافانه بود. به نظرم شک کرده بود که آيا من واقعا اين مدت

 زماني که صنعتي مي گفت را پايين و نزد طاهر بوده ام يا نه؟
  
 

 نگاهم را از او گرفتم و رو به صنعتي گفتم:
د که خانم باهر به استخر _مثل اينکه بچه هاي رستوران متوجه شدن

 آقايون رفتند.
 مکثي کردم و نگاهم را به باهر دادم و جدي گفتم:

_خواهش مي کنم تکرار نشه جناب باهر. خودتون در جريان هستيد اولين 
 کاري که مي کنند اينه که در هتل رو مي بندن و بعد هم

من رو مي فرستن همون جايي که خودتون مي دونيد. من اگر مي 
 دونستم که قراره خواهرتون اين کار رو بکنن. اصال اين اجازه رو به

 ايشون نمي دادم.
مستانه به مقابل در آمد و با پر رويي به من خيره شد. دستش را به 

 کمرش زده بود و جوري به من نگاه مي کرد که البد توقع داشت به
 خاطر اين شاهکارش برايش کف هم بزنم.
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 دم وگفتم:بي تفاوت نگاهش کر
_به خود شما هم مي گم خانم باهر تکرار نشه لطفا. ما آبرو داريم. اين 

 هتل قديمي و معتبره.
 خيلي خونسرد گفت:

_نه اين هتل قديمي نيست، عتيقه است. در عجبم که چطور ميراث  
 فرهنگي دست روش نذاشته و ضبط اش نکرده. به هر حال من

 دارم مي رم.
ن به دهان اين آدم نگذارم. ساراي مرا اين طور بار ترجيح دادم که دها

 نياورده بود که بخواهم سليطه گري به راه بياندازم. لبخند
 مودبانه ايي زدم و گفتم:

 _هر طور ميلتونه
کمي تعجب کرد ولي با خشم به داخل اتاق رفت و در همان حال به 

 .فرانسه چيزي به انقالب گفت. غلط نکنم به من فحش مي داد
انقالب حاال با اخم و نگاهي جدي به من نگاه مي کرد. ولي کامال 

 مشخص بود که در نگاهش دلخوري وجود ندارد. بيشتر نوعي حالت
 شرمندگي وجود داشت.

 _من شرمنده ام خانم
 بعد به مستانه که البد مي خواست قهر کند و برود گفت:

  
 
 _شما هيچ جا نمي ري. روشنه؟ 

 نگاهي با هم رد و بدل کرديم.من و صنعتي 
مستانه اين بار آن چنان با فرانسه بر سر انقالب فرياد کشيد که من 

 ناخودآگاه از جا پريدم.
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همين پرش من طوفان را به خنده انداخت و خنده ي طوفان، حواس 
 مستانه و انقالب را که حاال مثل يک گرگ تيرخورده مقابل

کرد. به طوفان نگاه کردم. مي خنديد. با خواهرش گارد گرفته بود، متفرق 
 انگشتش به من اشاره کرد و با خنده گفت:

 _زهر مار مستي. خانم پيرزاده بيچاره دو متر پريد هوا.
ولي اين خنده مصنوعي بود. يک شوخي از ته دل نبود. مثل کسي به نظر 

 مي رسيد که مي خواهد با خنده ي بي موقعه اش حواس
 عي پرت کند.جمعي را از موضو

که البته همان هم شد و مستانه ساکت شد و انقالب هم از آن گاردش 
 بيرون آمد.

 صنعتي بيچاره هم هاج و واج به آنها نگاه مي کرد.
 اشاره ايي به صنعتي کردم و با يک خداحافظي کوتاه پايين رفتيم.

 _اينها هميشه همينطور هستن آقاي صنعتي؟
خت ازشون ندارم. يه فامليت دوري با سحر دارن. _واال خانم من زياد شنا

 ما زياد باهاشون در ارتباط نيستيم. به ما نمي خورن خانم
 پيرزاد. اين ها پولشون از پارو باال مي ره.

 _خود آقاي انقالب باهر هم فرانسه تحصيل کرده؟
 _آره عموش فرانسه بود. انقالب بيشتر پيش عموش بوده تا ايران.

 گفت: بعد آهسته
 _زخم روي پيشوني اش رو ديدي؟

 سرم را تکان دادم.
  
 

_تو نوجونيش يه تصادف وحشتناک داشتن. بعد مثل اينکه خاله شون 
 انقالب رو دست و پا شکسته فرستاد فرانسه پيش عموش. تا
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 چند سال بعد هم پيش عموش بود.
 چشمانم را تنگ کردم و با حيرت گفتم:

 و مادرشون خيلي وقته فوت شدن؟_خاله شون؟ مگه پدر 
 _آره بنده خدا باباشون.....

با شنيدن صداي پا حرفش را قطع کرد. انقالب بود که با عجله از پله ها 
 پايين مي آمد. لباس هايش را عوض کرده بود. صنعتي بيچاره

تا بناگوش سرخ شد. انقالب نگاهي با شک و ترديد به ما کرد و درحاليکه 
 اش را در دست مي چرخاند، گفت:سويچ ماشين 

 _خانم پيرزاد. شما شربت آلمينيوم ام جي نداريد؟
 _نه. معده تون مشکل به هم زده؟

 دستش را روي معده اش گذاشت و فشرد.
 _يکم. عصبي که مي شم اوضاعش مي ريزه به هم

 _نه متاسفانه. ولي داروخانه نزديکه
 گفتم: بعد نگاهي به راه پله ها کردم و آهسته

 _خواهرتون تشريف مي برن؟
لحنم که با آهستگي همراه بود او را به خنده انداخت. مي خواستم بگويم 

 که تو در اتاق بسته ايي، آدم مي» سربروس«که نخند با آن 
 ترسد يک کلمه بيش و کم بگويد تا خرخره آدم را بجود.

ول مي دم _نه هست. مستي يکم عصبيه. ولي زود فروکش مي کنه. من ق
 که ديگه تکرار نشه. مطمئن باش. داروخونه کجاست؟ بايد

 برم شهر؟
طاهر صنعتي را صدا کرد و صنعتي عذر خواهي کوتاهي کرد و ما را تنها 

 گذاشت.
_نه وقتي که به سمت شهر مي ريد تو خود پليس راه يه قسمتي زدن براي 

 اورژانس زميني. اون جا داروخانه هم داره
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 کرد و گفت:مکثي 
 _همراهم مياي؟

 با تعجب نگاهش کردم.
 ضماير اش يک درجه کم رنگ شده بود.

 _سر راسته، راحت پيدا مي کنيد
يک گام به طرفم برداشت. قدش بلند بود. من با کفش پاشنه بلند تا چانه 

 اش بودم.
 _مي خوام يکم حرف بزنيم.

 _در مورد چي؟
 .نگاهم کرد. دقيق و پر از وسواس

 _در مورد خواهرم.
 با ابرويش به طبقه باال اشاره کرد.

 گيج و منگ سرم را تکان دادم.
 _پس بزاريد بگم که نيستم. کسي دلش شور نزنه.

 مودبانه گفت:
 _حتما. تو ماشين منتظرم

 به حياط رفتم. ساناز و ساراي هنوز نشسته بودند. آيدين نبود.
 _بچه ها آيدين کو پس؟

 باال اشاره کرد و گفت: ساراي به
 _رفت باال بخوابه. خسته بود.

  
 

 _بابا چي شد؟ هنوز تو آبه؟ غرق نشده باشه؟
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 _نه اون هم رفت بيرون قدم بزنه
چانه ام را باال بردم و گفتم که با انقالب باهر به داروخانه مي روم. ساراي 

 علت را پرسيد و من هم سريع برايش توضيح دادم.
نشسته بود. دستش را روي لبه پنجره گذاشته بود و انگشت در ماشين 

 اشاره اش را مقابل لبهايش قرار داده بود.
 نشستم و کمر بندم را بستم.

 _خب کجا برم؟
 _بريد تو حياط هتل سرو ته کنيد که راحت باشيد

 نگاهم کرد و خيلي جدي گفت:
 _من راحتم. شما راحت باش.

 با حيرت نگاهش کردم.
يه نفرم. فکر مي کنم به اندازه کافي هم با هم آشنا شديم که يکم  _من

 راحت تر باشيم. من با تمام خانم هاي همکارم برخورد مودبانه
ولي دوستانه ايي دارم. اگر شما مشکلي نداشته باشي همين روييه رو در 

 مقابل شما هم پيش بگيرم؟
ادبي و از خود شيفتگي آب دهانم را فرو دادم. چه مي توانستم بگويم؟ بي 

 نبود اگر که مي گفتم نخير شما بايد حتما من را دو نفر
 حساب کني و ضمير جمع به کار ببري؟

 _نه موردي نيست.
 _اوکي. حاال چي کار کنم؟

 خنديديم و گفتم:
 _عرض کردم که خدمتون. ماشين رو تو حياط سر و ته کن

جاده راهنما زد و به طرف  با مهارت دور زد و از هتل بيرون آمد و لب
 پليس راه پيچيد.
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کمي در سکوت رانندگي کرد. مثل دفعه قبل يک موزيک ماليم فرانسوي 
 گذاشته بود.

  
 

_مستانه يکم لجبازه. يه کارهايي مي کنه که بعضي موقع ها اصال ازش 
 انتظار نمي ره

 فقط نگاهش کردم. بدون هيچ اظهار نظري.
 و گفت:نيم نگاهي به من کرد 

_مستانه توي بد سني والدين مون رو از دست داد. تو يه فاصله کم بابا و 
 بعدش مامان رو. خيلي تو روحيه اش اثر گذاشت. نسيم

شيرخوره بود که بابا مرد. دو ماهش بود. دو سال بعد هم مامان فوت کرد. 
 ولي باز هم اون قدر که مستانه ناراحتي رو تحمل کرد،

م خيلي بچه بود. چيز زيادي حاليش نبود. ولي نسيم نکرد. نسي
 مستانه......

 مکثي کرد و آهي کشيد.
_مستانه ديوونه مامان بود. مامان هم عاشق بابا بود. بعد از بابا زياد زنده 

 نموند. بعد از بابا دق کرد. چون هيچ بيماري نداشت ولي اون
 قدر غصه خورد که دق کرد.

اگر يک نفر مي توانست حال او را درک کند، با غصه نگاهش کردم. شايد 
 آن شخص من بودم. مني که خودم هم دقيقا همان زخم

 هاي او را خورده بودم. همان زخم هاي مستانه را.
 _متاسفم. بابا چه مشکلي داشتن؟ علت فوتشون چي بود؟

_سرطان. يه سرطان پيش رفته که تا دکترها اومدن به خودشون بجنبن، 
 و کرد.کار خودش ر
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نيم رخش کامال گرفته بود. اخم کرده بود ولي غم، در نگاهش بيشتر از 
 اخم اش بود.

_زماني که بابا فوت کرد. من ده سالم بود. ولي مستي هفت سالش بود. 
 مي دوني که دخترها تو اين سن بيشترين زمان وابستگي

تو  هاحساسي رو به پدرشون دارن. مستانه نابود شد. رسما بچگي مستان
 يه شب دود شد رفت هوا. دو سال بعد هم مامان رفت. اون

موقع مستانه نه ساله اش بود. يه دختر نه ساله خيلي به مادر احتياج 
 داره. مي دوني که؟

بله کامال مي دانستم. من هم حسرت زمان هايي که با مادرم به خريد 
 برويم و من دست مادرم را بگيرم، خيلي زياد داشتم.

اينکه به هم کالسي هايم بگويم که امروز مادرم به دنبالم مي آيد. حسرت 
 و بعد از اينکه مادرم به سراغم مي آمد مثل بقيه بچه ها

کيف ام را به او بدهم و خودم سرخوش جلوجلو حرکت کنم و از خوراکي 
 هايي که او برايم گذاشته بخورم.

بيان به جاي ساراي و من هم حسرت اين را داشتم که در انجمن اوليا و مر
 آيدين، مامان و بابا شرکت کنند. من هم دوست داشتم که

 مثل دوستانم با افتخار بگويم که پدر من عضو انجمن است.
  
 

خيلي چيزهاي ديگري هم بود که اگر او عنوان مي کرد، من کامال مي 
 توانستم درک کنم. اينکه زماني که کابوس مي ديدم که يک

تختم بيرون مي آيد، بابا و مامان باشند که به سراغم بيايند و  هيوال از زير
 با ناز و نوازش آرامم بکنند و نه آيدين يا ساراي.

ما هم درد بوديم. با يک تفاوت بزرگ. پدر و مادر او ناخواسته آنها را تنها 
 گذاشته بودند و پدر و مادر من خواسته و آگاهانه. اين تنها
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 نها تفاوت و البته بزرگترين تفاوت.تفاوت بين ما بود. ت
به منظره پشت پنجره نگاه کردم و با لحني که در آن غم موج مي زد، 

 گفتم:
 _آره مي دونم.

نمي خواستم لحنم تا اين حد اندوهبار باشد. هيچ کس از مشکالت من 
 باخبر نبود. تنها کسي که من او را در ناراحتي ها و خوشي هايم

 ويا بود. اولين و آخرين نفر.شريک کرده بودم ر
همه فکر مي کردند که من يک دختر از يک خانواده شاد و دوره هم 

 هستم. از آن خانواده هايي که در سريالهاي آبکي ايراني به وفور
يافت مي شود. يک کدام از اين کارگردانهاي نخبه به خودشان زحمت نمي 

 بسازند. همه دادند تا از خانواده ي قاراشميشي مثل ما فيلم
 خانواده ها بي نقص و آرام و بچه دوست بودند.

 _بقيه چند سالشون بود؟
_طوفان پنج سالش بود و نسيم دو سال که مامانم فوت کرد. گفتم که 

 بيشترين ضربه رو مستانه خورد. مستانه هميشه کمبود داره.
طوفان  هميشه يک نفر رو تو زندگيش به اسم پدر کم داره. بعد از اون هم

 خيلي عذاب کشيد. به اين خنده و شوخي هاش نگاه نکن.
 تو وجودش يه چيز ديگه است.

يک حساب سر انگشتي کردم. پس مستانه بايد تقريبا سي و چهار ساله 
 اش باشد و طوفان سي ساله و نسيم بيست و هفت ساله. فکر

 مي کردم که مستانه بايد هم سن ساراي باشد. يادم هست که هميشه
 رويا مي گفت که " تو رو خدا تو سن کسي را حدس نزن که

طرف بشنوه سکته مي کنه. "من هميشه سن همه را سه چهار سال بزرگتر 
 از سن واقعي شان حدس مي زنم.
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_گاهي رفتارهايي ازش سر مي زنه که شايد منطقي نباشه. ولي وقتي که بر 
 مه اشمي گردمو به پيشينه اش نگاه مي کنم مي بينم که ه

 از همون عقده هايي که داشته سر چشمه مي گيره
 _چرا شما مشکلي نداري؟

  
 

_من پسر بودم و بزرگ تر. حتي اگر سه سال بزرگ تر بوده باشم. بعضي 
 موقع ها يه بچه نه ساله چيزي رو درک نمي کنه ولي وقتي

 همي شه نه سال و نيمه مي تونه همون مطلبي رو درک کنه که تو چند ما
 قبل نمي تونسته. مسئله سر بلوغ و تکامل فکر و ذهنه. مستانه

توي سن بدي بود. سني که هنوز بچه ها توي اون سن نمي تونن يه تفکر 
 حتي نيمچه منطقي از خودشون نشون بدن.

 سرم را تکان دادم. شايد حق با او بود.
ه ب _دوست داشتم اگر سو تفاهمي برات پيش اومده رفع بشه. نمي خوام

 چشم بد به مستانه نگاه کني. مستانه يه کم هم به خاطر اينکه
زياد اون طرف بوده به فرهنگ ما آشنا نيست. ولي مطمئن باش که ديگه 

 پيش نمياد.
 _از کي فرانسه هستن؟

 _ازدواج که کرد رفت. شوهرش اون جا بود. دوست عموم بود.
ت. من هم چيزي حرف ديگري از اينکه هنوز شوهر دارد يا نه، نگف

 نپرسيدم.
 نگاهش کردم. به پليس راه رسيدم. اشاره کردم تا نگه دارد.

 _دور بزنيد جلوي پليس راه نگه داريد
 راهنما زد و دور زد و مقابل اورژانس نگه داشت.
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پياده شد و رفت و شربت خريد. همان جا در ماشين در آن را باز کرد و 
 ت و خورد. اخمکمي در درب خود شيشه ي شربت ريخ

هايش به شدت در هم رفته بود. کمرش را کامال به صندلي تکيه داد و 
 دستش را روي معده اش گذاشت. مثل اينکه خيلي درد داشت

يا اذيت اش مي کرد. بدون حرف ماشين را روشن کرد و حرکت کرد. آرام 
 گفتم.

که _من مشکلي با خواهر شما ندارم به شرط اينکه ايشون باعث نشن 
 هتل پلمب بشه.

 نيم نگاهي به من کرد و گفت:
 _نه مشکلي نيست. گفتم که ديگه تکرار نمي شه.

حالش خوب نبود. من هم ترجيح دادم که ديگر بحث را ادامه ندهم. در 
 هر حال من که از او چيزي نديده بودم. اگر صحبت هاي بي

نظر نمي رسيد. سر و ته شان را در اتاق فاکتور مي گرفتم. مرد بدي به 
 شايد هم صحبتهايشان براي من بي سرو ته بود. چون نيمي از

حرف هاي مستانه به فرانسه بود که من چيزي از آن نمي دانستم. شايد 
 هم بيچاره ها حرفشان خيلي هم سرو ته داشت.

  
 

وقتي که ما به هتل برگشتيم ظاهرا مشکل مرتفع شده بود و همه دور هم 
 ه بودند و بابا هم شاهکار زده بود و تمامدر حياط جمع شد

کارمندان را رد کرده و رفته بودند و رستوران را هم تعطيل کرده بود. دلم 
 مي خواست سر خودم را به ديوار بکوبم. بابا روي چه اصل

و حساب و کتابي اين کار را کرده بود. آيدين اخم هايش در هم بود. او 
 گر مستانه باهر بيخ گوشهم با اين ماجرا مخالف بود. ا 
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کارمندان هتل به استخر رفته بود، حاال ديگر فقط خدا مي دانست که چه 
 کارهايي انجام خواهد داد. نسيم و آراز کنار هم نشسته

بودند. ساراي زير چشمي آنها را تحت نظر گرفته بود. خنده ام گرفت. 
 نسيم دختر خوبي بود. از او خوشم مي آمد. شخصيت هايشان

مشابه بود. نسيم آرام بود. آراز هم تا حدودي آرام بود و از خشونت به 
 شدت اجتناب مي کرد. ظاهرا هر دو نفر هم اهل حال و

موسيقي بودند و در اين زمينه هم مي توانستند با هم هم فکري و بحث 
 کنند.

طوفان الميرا را روي زانوانش نشانده بود و الميرا برايش شعر مي خواند و 
 وفان هم با لذت و دقت گوش مي داد و برايش با دوط

انگشت دست مي زد. خنده ام گرفت. ظاهرا ميانه ي خوبي با بچه ها 
 داشت.

بابا با مستانه و آيدين راجع به چاپخانه و فعاليت هايش صحبت مي 
 کردند. ساناز مثل يک ماده ببر که به روي طعمه اش تمرکز مي

کرده بود که البد هر وقت حرکت اضافه ايي از  کند، به روي مستانه تمرکز
 او ديد يا احيانا به آيدين نزديک شد، چشم اش را در

بياورد. کنار ساراي نشستم. دستم را سر زانوي علي گذاشتم که با ورق هاي 
 بازي فال مي گرفت.

 _چطوري پسره؟ نترس خوب ميشه
 نگاهم کرد و با خنده گفت:

 _چي خوب ميشه عمه؟
 ه ام را باال بردم.شان

 _همون چيزي که داري براش فال مي گيري
 خنديد و شروع به توضيح دادن درباره نحوه فال گرفتن کرد.
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نزديک غروب بود و هوا رو به سردي بود. خدا را شکر هوا آن قدر سرد بود 
 که مستانه نتواند لباس نامناسب به تن کند.

 در بحث آنها شريک شد.انقالب کنار آنها به روي تخت نشست و 
من با ساراي و ساناز صحبت مي کردم و متوجه نشدم که چه زماني بحث 

 آنها به چاپ تبليغات پشت بليط هاي هواپيمايي و همين طور
تبليغات تورهاي مسافرتي کشيده شد. انقالب مي گفت که از جايي که 

 يتبليغ پاکت هاي بليط هواپيما را برايشان انجام مي دهد، راض
  
 

نيست. و دوباره بحث به بنرهاي تبليغاتي کشيد و اينکه چاپخانه ما در 
 چه رنج قيمتي اين کارها را انجام مي دهد. آيدين حاال بحث را

در دست گرفته بود. حتي آراز هم وارد بحث شده بود. بابا يک قيمت از 
 آراز پرسيد و آراز سريع يک محاسبه ذهني انجام داد و

بابا گفت. خب با جوابي که آراز به بابا داد متوجه شدم که چرا  جواب را به
 همه وارد بحث شده اند. قميت عالي بود. اگر انقالب باهر

راضي مي شد که کارهاي تبليغاتي اش را به چاپخانه ما بدهد سود نسبتا 
 زيادي را به جيب بابا سرازير مي کرد.

شد که بر روي انواع  انقالب شروع به پرسيدن انوع و مدل هاي چاپ
 سرسيد و تقويم و خودکار و سرسويچي انجام مي شد. آيدين

خيلي حرفه ايي جواب مي داد. هر نوع چاپ فرق مي کرد. بعضي ها 
 يشان با دستگاه هاي گرد زن چاپ مي شدند. مثل خودکارها. آنها

يک قيمت داشتند. و بعضي ها با دستگاه چاپ تامپو چاپ مي شدند. 
 يشان چاپ سيلک اسکرين مي خوردند. آنها با دستبعضي ها

بودند و قيمت شان کمي بيشتر بود. بعضي هايشان با ُافست چاپ مي 
 شدند.
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از نظر مواد مصرفي هم با هم متفاوت بودند. رنگهايي که به کار برده مي 
 شد از روغني ساختماني گرفته تا پي وي سي و گالينگور و

 برجسته، هر کدام قيمت متفاوتي داشتند.ِورني داغ و ِورني مات و 
آيدين سريع قلم و کاغذ آورد و بين طوفان و انقالب نشست و تمام نکته 

 به نکته را برايشان با قيمت شرح داد و يادداشت کرد. آراز
خيلي با هوش و با حافظه قوي است. هر کجا او چيزي را از قلم مي 

 دين پاي دستگاه بود و آرازانداخت او ياداوري مي کرد. با اينکه آي
در دفتر به مديريت و حسابداري چاپخانه رسيدگي مي کرد، ولي به اين 

 علت که بيشتر او با مشتري ها سر و کله مي زد و قيمت مي
 داد، او وارد تر بود.

ولي کامال مشخص بود که خودش را کنار کشيده است که آنها فکر کنند 
 به بالش لم داده بود و سيگارکه آيدين همه کاره است. بابا 

مي کشيد و با مستانه خانم که به نظر مي رسيد از بحث هاي سنگين و 
 کاري خسته شده است، دل مي داد و قلوه مي گرفت.

با ابرو به بابا اشاره کردم. ساراي سرش را با تاسف تکان تکان داد و 
 آهسته گفت:

که هم سن دخترشه الس مي _همه بابا دارن ما هم بابا داريم. با يه زن 
 زنه

ساناز به زور جلوي خنده اش را گرفته بود و لبانش را به داخل فرو داده بود 
 و به مقابل چشم دوخته بود تا حتي االمکان نگاهش به بابا

 نگاهش نيافتاد تا خنده اش نگيرد.
 _بابا است ديگه.

 _همين مونده که اين رو هم صيغه کنه
 ما خم شد و آهسته گفت:ساناز کمي به سمت 
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_مگه دختره احيانا بيل تو مخش خورده که بياد صيغه عمو بشه. جاي 

 باباشه. ندار هم نيست که بگيم از سر ناچاري مثل بقيه اشون
اومده صيغه شده. خودش صد تاي خان عمو رو مي خره مي فروشه. 

 نترسيد. دختره فقط لوسه. خوشش مياد تو مرکز توجه باشه
ري ندادم. چون واقعا نظري نداشتم. حرکات بابا هميشه براي حداقل نظ

 من يک نفر، غير قابل پيش بيني بود.
 ساراي و ساناز هم چنان آهسته پچ پچ مي کردند.

نمي دانم حاال که بابا لطف کرده بود و رستوران را بسته بود، چه کسي 
 اين بي قرار بود که براي اين همه آدم غذا درست کند. امان از

 فکري هايي بابا.
برخاستم و به رستوران رفتم. قطعا ما در يخچال و سردخانه ي بزرگي که 

 داشتيم مقدار خيلي زيادي مواد غذايي هم داشتيم که حاال
امکان داشت که به لطف بابا فاسد شود. کليد سردخانه را سر آشپز عادت 

 ان کند.داشت که به ميخي که در کنار در سردخانه بود آويز
 کليد را برداشتم و به سردخانه رفتم.

خدا را شکر سرماي اين جا خيلي زياد بود و امکان فساد مواد غذايي کم 
 بود. از سردخانه بيرون آمدم و در يخچال کوچک را باز

کردم. مقدار خيلي زيادي فيله مرغ خوابانيده شده در ماست و ديگر 
 ان فويل کشيده شدهمخلفات در يخچال بود و به روي همه ش

 بود.
احتماال بابا از سرآشپز خواسته که براي شب آنها را بخواباند. نفس راحتي 

 کشيدم. حتي ساالد و ژله و پودينگ هم آماده شده بود و
 روي آنها هم فويل کشيده شده بود.
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در يخچال را بستم و جيغ خفه ايي کشيدم. طوفان بود که پشت در 
 ه داده بود.يخچال، به ديوار تکي

 دستم را روي قلبم گذاشتم.
 _آقاي باهر داشتين منو سکته مي داديد.

 خنديد.
 _چرا سونا خانم؟ من به اين جذابي کجام شبيه هيوالست؟

 خنده ام گرفت. با مزه بود و بسيار بسيار از خود متشکر.
 _بله واقعا

  
 

او را هم به خنده  بله واقعايي که گفتم توام با مسخره بود. به طوري که
 انداخت.

 _حاال انقالب رو بگي شبيه هيوال ست يه چيزي
بلند تر خنديدم. نگاهي به ساعت مچي ام کردم و مرغ ها را از يخچال 

 بيرون آوردم. تا اين ها آماده مي شد ديگر زمان شام هم
 رسيده بود.

 _مي خواي اين ها رو کباب کني؟
 با سرم تاييد کردم.

باز کردم و کنار گذاشتم. با حيرت نگاهي به موهاي پسرانه و کوتاه شالم را 
 من انداخت.

 _چه موهايي. چرا اين قدر کوتاه؟
 بي تفاوت گفتم:

 _نمي دونم اين طوري راحت ترم.
 نگاهي طوالني و عميق به من کرد.
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_خيلي خوشگله. تا به حال نديده بودم که موي کوتاه و پسرونه اين قدر 
 ختر بيادبه يه د

لبخند کجي زدم. او مشغول فرستادن طناب براي من بود و من هم بي 
 تفاوت بودم. آستين هاي تونيک کوتاهي که پوشيده بودم را باال

 دادم و به دنبال سيخ هاي جوجه گشتم.
 _باربکيو رو روشن کنم؟

 بدون اينکه نگاهش کنم، گفتم:
 _بله مرسي، اگر زحمتي نيست

 جيب بيرون آورد و باربکيو را روشن کرد.فندکش را از 
باالخره بعد از کاووش بسيار سيخ هاي نازک را پيدا کردم. سر و صداي 

 خنده از در رستوران شنيده شد و آراز و ساناز و نسيم
 پيداشان شد.

  
 

آراز پرسيد که مي خواهم جوجه ها را کباب کنم و بعد هم رفت و دستانش 
 طوفان باهر.را شست و آمد به کمک 

 آراز سيخ مي کرد و طوفان کباب مي کرد.
بابا دستور دادند که جوجه ها را به حياط بياوريم. ولي خوشبختانه همان 

 موقع الميرا عطسه کرد و بابا سريع تغيير عقيده داد و براي
 اينکه الميرا سرما نخورد گفت که در همان رستوران غذا را سرو کنيم.

 ستوران را باز کرد تا همه راحت باشند.ساناز پرده هاي ر
همه به داخل آمدند. ظاهرا آن قدر هوا سرد شده بود که ديگر نمي شد در 

 حياط نشست.
بشقاب ها را از قفسه ها بيرون آوردم و روي دو ميز که با کمک نسيم به 

 هم چسبانده بوديم، چيدم.
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ردند. تنها بوي جوجه همه جا را برداشته بود. حاال همه کمک مي ک
 کساني که نشسته بودند، بابا و انقالب و مستانه بودند.

ظاهرا طوفان همراه با خودش از تهران نوشيدني آورده بود. مردها سرشان 
 گرم شد. تنها کسي که ننوشيد. آراز بود. آيدين هم به

دور از چشم ساناز يک شات نوشيد. ساناز ناراضي اخم کرده بود. کامال 
 يک پسر نوجوان داشت که به شدت نسبت به حق داشت. او

 چنين چيزهايي توجه و کنجکاوي نشان مي داد.
مستانه هم با آنها همراه شد. حاال اخم هاي ساناز بيشتر در هم فرو رفت. 

 ولي خب هيچ کس جرات نداشت که چيزي بگويد، چون بابا
روي  با اين قضيه مشکلي نداشت. و زماني که بابا حرفي مي زد، ديگر
 حرف او حرف زدن دل شير مي خواست. همين اخالق هايش بود

که ما را روز به روز نسبت به او سردتر مي کرد. سردي که زاييده رفتار 
 خودش بود. و گرنه ما خواهر و برادرها که مرض نداشتيم.

 اگر اين طور بود چرا ما هيچ کدام با هم هيچ مشکلي نداشتيم.
ادم و به جمع شان نگاه کردم. آيدين هم ديگر سرم را با تاسف تکان د

 همراهي شان نکرد. طوفان پشت سر هم باال مي رفت و بابا هم
پا به پاي او جلو مي رفت. حساب اين را نمي کرد که او جوان است و 

 شايد اين همه الکلي که يکباره وارد بدنش مي کند چندان اثري
 يد نبود که قلبش از کار بياستد.به روي او نداشته باشد. ولي بابا هيچ بع

انقالب شات کوچکي در دست داشت و ظاهرا از ابتدا مثل آيدين با همان 
 يک شات سر گرم بود و آرام آرام جلو مي رفت.

 نگاهم به نگاهش افتاد. بي تفاوت چشم از او برداشتم و به کارم پرداختم.
بود که مي خواست تلفن هتل زنگ خورد. براي برداشتن تلفن رفتم. طاهر 

 بداند که هتل تا کي تعطيل است.
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گفتم که بعد از تعطيالت هتل را باز مي کنم. روي صندلي نشستم و به 

 گوشي درون دستم خيره شدم. خنده دار بود. مقابل در هتل
روي کاغذ بزرگي نوشته بوديم که به علت تعميرات هتل بسته مي باشد. 

 د.تعميرات! واقعا خنده دار بو
با شنيدن صداي پايي سرم را بلند کردم. انقالب باهر بود که تلفن اش در 

 دستش بود و از در رستوران به راهروي هتل آمد.
نگاهي به من کرد و مشغول صحبت با تلفن شد. خيلي نرم و آهسته 

 صحبت مي کرد. به داخل برگشتم و به بقيه کارم پرداختم.
گرنه مشخص نبود که کار بابا و طوفان و خدا را شکر شام زود حاضر شد و 

 مستانه به کجا کشيده مي شد.
انقالب بعد از اينکه دوباره به رستوران برگشت ديگر بقيه نوشيدني اش را 

 نخورد و فقط دست به سينه به دلقک بازي هاي برادرش
 نگاه مي کرد.

. ولي بعد از شام من ايستادم تا ظرفها را بشورم. ساراي به کمک من آمد
 گفتم که برود و الميرا را بخواباند. ساناز را هم به همين

ترتيب رد کردم. آنها به اندازه کافي در طول ماه و روز مسئوليت داشتند. 
 حاال که در سفر بودند بهتر بود که چند روزي را در راحتي

 مي گذراندند.
ظرف ها تونيکم را بيرون آوردم و با بلوز ساده مردانه شروع به شستن 

 کردم.
 _خانم پيرزاد؟

چرخيدم. انقالب بود که از صورتش مشخص بود حال خوبي ندارد. رنگش 
 پريده بود و چهره اش از درد در هم رفته بود.

 _معده تون؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

2 0 8  

 

 سرش را تکان داد.
_آره. من شربتم رو روي ميز تو راهرو گذاشته بودم ولي هر چي مي گردم 

 پيداش....
 دم و با انگشت کفي به يخچال اشاره کردم و گفتم:به ميان حرفش پري
 _گذاشتم تو يخچال

 _مرسي
 در يخچال را باز کرد و کمي شربت خورد.

  
 

 _بايد بريد دکتر
 به سينک بزرگ ظرفشويي رستوران تکيه داد و ظرف شستن مرا تماشا کرد.

يا _حاال وقت بسياره. باالخره يک کدوممون به اون يکي چيره مي شه. 
 درد به من يا برعکس. موضوع سر تنازع بقاست

 خنديدم.
 _اين هم يه حرفيه
 _کمک نمي خواي؟

 _نه مرسي.
به کارم مشغول شدم و او هم بدون حرف به انتهاي سالن رفت و از الي 

 پرده به بيرون نگاه کرد. به نظر بي حوصله مي آمد. برعکس
اال صداي خنده و شوخي شان طوفان که همه را بر سر ذوق آورده بود و ح

 از البي به گوش مي رسيد.
آخرين بشقاب را هم شستم و دستم را با دستمال خشک کردم و روي ميز 

 را هم دستمال کشيدم.
 _خانم ها همه يه جورن.

 سرم را بلند کردم و نگاهش کردم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

2 0 9  

 

_مهم نيست که موهاشون کوتاه باشه يا بلند. گيس کرده باشه يا شينيون. 
 ا داشته باشه يا مش. همه زن هستن و خصلتا مادر وحن

 فداکار.
 لبخند زدم.

_شما هم مي تونستي اين ها رو ول کني، ولي نکردي. نذاشتي خواهرت و 
 زن برادرت دست بزنن

روي صندلي نشستم. از کنار پنجره آمد و با يک صندلي فاصله کنار من 
 نشست.

 _شما مردها هم همه يه مدل هستيد
 ش را تکان داد.سر

 _يه سوال مي تونم بپرسم
  
 

 _سرم را تکان دادم
 _مادرتون فوت شده؟
 خيلي خونسرد گفتم:

 _نه متارکه کردن. خيلي وقته. زماني که من و برادرم يک ساله بوديم
 متفکرانه چانه اش را باال برد. ولي حرفي نزد.

 مي زد. از البي صداي موسيقي آمد. لبخند زدم. آراز پيانو
 با کمي تعجب پرسيد:
 _کسي پيانو مي زنه؟

 _آراز
 چند لحظه گوش داد و با لحني تحسين آميز گفت:

 _فوق العاده است.
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برخاست و با هم از رستوران به البي رفتيم. همه ساکت شده بودند و با 
 شيفتگي به آراز نگاه مي کردند. حتي طوفان هم ظاهرا مستي

با چشماني حيرت بار که با ظاهر مستش حالتي  از سرش پريده بود و
 مضحک پيدا کرده بود، به آراز نگاه مي کرد.

اما کسي که در اين ميان خود شيفته و سربلند سرش را با افتخار باال 
 گرفته بود، بابا بود.

 همه دست زدند و تشويق کردند و طوفان به ته ليوانش زد!
راجع به آراز خود نمايي مي کرد.  بابا خود پسندانه به مستانه و نسيم

 صورت ساراي از افتخار منفجر شده بود. فرق او با پدرمان همين
بود. او از ته قلب به آراز افتخار مي کرد. درحاليکه بابا تمام مدت آراز را 

 ناديده مي گرفت و حاال که موقعيتي پيش آمده بود که بابا
 افتخار کرد. بتواند به وسيله آن فخر بفروشد، به آراز

برايم مثل روز مشخص بود همين که چشمش به من بيفتاد مي گويد که 
 بروم و سنتورم را بياورم که با آراز ساز بزنيم. بابا براي همه ي

ما مثل يک کتاب گشوده بود. ولي نمي دانم که چرا خودش نمي خواست 
 اين را بفهمد که هر کاري که مي کند ما متوجه مي شويم. و

حرفي نمي زنيم دليل بر ناداني نيست. دليل بر اين بود که ما نمي  اگر
 خواستيم يک سري از حرمت ها شکسته شود. به اندازه کافي

  
 

همه ما يک سري با او برخوردهايي در هر زمينه ايي داشتيم. ديگر کافي 
 بود. ديگر نمي خواستيم آرامش نسبي که پيدا کرده بوديم،

اگر بابا اين را مي فهميد و ما را به حال خودمان مي متزلزل شود. البته 
 گذاشت تا زندگيمان را بکنيم.
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کمي خودم را کنار کشيدم تا مرا نبيند. ولي با تبريکي که انقالب به آراز 
 گفت بابا چرخيد تا به انقالب هم اظهار خود نمايي کند که مرا

 ديد.
 بزن._سونا بابا جون. برو سنتورت رو بيار با آراز 

سعي کردم تا لبخند بزنم. براي من زدن ساز مقابل جمع سخت ترين کار 
 ممکن بود. من تا مغز استخوان خجالت مي کشيدم که مقابل

جمعي ساز بزنم. دست خودم نبود. بزرگ ترين جمعي که من مقابلش ساز 
 نواخته بودم. خواهر و برادرانم بودند. آن قدر دست و پايم

 حتي نت ها را هم فراموش مي کردم. را گم مي کردم که
آراز از پشت پيانو بلند شد و آمد کنارم ايستاد. بازويم را ميان دستانش 

 گرفت. سرم را باال بردم و نگاهش کردم. نگاهش صاف ترين
و بي غل و غش ترين نگاهي بود که در تمام عمرم در چشمان يک مرد 

 ديده بودم.
 _برو بيار. با هم مي زنيم.

 س عميقي کشيدم. فشاري ديگر به بازويم داد.نف
 _من هستم.

سرم را تکان دادم. مي دانستم که اگر جايي گير کنم او رفع و رجوع خواهد 
 کرد.

به طبقه باال به اتاق خودم رفتم و سنتورم را برداشتم و پايين برگشتم. آراز 
 دوباره پشت پيانو نشسته بود و آهنگ زيباي گل سنگم را

اخت. آن قدر در کارش فرو رفته بود، که چشمانش را بسته بود و با مي نو
 احساس کامل مي نواخت و مي خواند. يکي از حسن هاي

کار آراز همين بود. آن قدر احساس خالص و ناب، خرج آهنگ هايش مي 
 کرد که الجرم در تمام اليه به اليه و نت به نت آن، اين

 شنيد.احساس و عشق را مي شد با گوش جان 
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سنتور را روي ميز پايه کوتاه وسط البي گذاشت و کمي آن را کوک کرد و 
 ابتدا خودش شروع کرد و آهنگ الهه ناز استاد بنان را زد و

 بعد مظراب را به من داد و گفت که کنارش بنشينم.
 نگاهي آرام به من کرد و گفت:

 _آهنگ بچه هاي کوه آلپ رو بزن
  
 

اشتم. يادم هست وقتي که فهميدم اين آهنگ يک اين آهنگ را دوست د
 آهنگ ايراني است و با سنتور نواخته شده است از آراز

خواهش کردم که نت هايش را بنويسد و به من ياد بدهد. و اين اولين 
 که تقريبا» يک گلي گوشه چمن «آهنگي بود که بعد از آهنگ 

رانه ياد گرفتم. بدون همه مبتدي ها از آن شروع مي کنند، به خوبي و ماه
 وقفه و اشتباه.

کمي به مچ هاي دستم ورزش دادم. يادم هست که آراز هميشه مي گفت" 
 تو مچ هاي نرمي داري و همين در نواختن سنتور يک نکته

 مهمه".
احساس مي کردم که هر لحظه غش خواهم کرد. سعي کردم که تمام آن 

 جماعت در اتاق را ناديده بگيرم.
گر شدني بود. اگر شدني بود که طوفان را با آن نگاه احمقانه و وق البته ا 

 زده اش و انقالب را با نگاه متفکرانه اش و نسيم را که
مشتاقانه نگاه مي کرد و از همه بدتر مستانه که به نظر مي رسيد منتظر 

 است که هر لحظه از من يک ايراد بگيرد را ناديده بگيرم.
ع کردم. آراز مثل بچه مدرسه ايي هايي که نفس عميقي کشيدم و شرو

 کنار دست دوستشان مي نشيند و آهسته به او تقلب مي دهند،
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گارد گرفته بود که هر لحظه من نتي را فراموش کردم و يا جايي اشتباه 
 نواختم، آن را گوشزد کند. بدترين اشتباه من و تقريبا مي

ردن سيم هاي زرد و شود گفت که اشتباه هميشگي من در جمع، قاطي ک
 سفيد با هم بود. جايي که بايد باس مي زدم زير مي زدم و

 آهنگ نابود مي شد. آهسته گفت:
_يادت باشه که تلفيقه سيم هاي زرد و سفيده. بخش دوم رو بيشتر دقت 

 کن. روي خرک سفيده. زيره. بخش اول بم تره. روي سيم
 هاي زرده. آروم باش يادت نمي ره.

 ن کندن که بود اين قطعه نواخته شد.به هر جا
 اولين کسي که با حيرت و شادي تشکر کرد، نسيم بود.

 _خيلي قشنگ بود سونا جان. اصال نمي دونستم که اين آهنگ سنتوره.
 آراز لبخند زد و گفت:

 _از ساخته هاي استاد انتظاميه. تلوزيون ايران گذاشتش روي اين کارتون.
 مندانه و فوق العاده خنده دار گفت:طوفان با حالتي انديش

 _آره يادش بخير. آنت و لوسين.
  
 

سعي کردم تا خنده ام را کنترل کنم. ساناز منفجر شده از خنده، خودش را 
 جمع کرده بود. ولي با خنده ي مستانه او هم خنديد. يعني

 در حقيقت همه خنديدند.
رد و اين بار آهنگ اي ايران آراز مظراب ها را از من گرفت و دوباره شروع ک

 را نواخت.
نفس راحتي کشيدم و با خيال راحت کنار ساراي نشستم. چشمم به 

 انقالب باهر افتاد. موشکافانه به من نگاه مي کرد. کمي سرخ شدم
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و سرم را پايين انداختم. عصبي شده بودم. جوري نگاهم کرده بود که مثل 
 سرکش مرا. اينکه روح مرا ديده است. روح خجول و

ساراي دستش را روي دستم گذاشت. نگاهش کردم. چشمانش پر از 
 افتخار بود.

 _فدات بشم.
 به صورتش لبخند زدم.

 _خدا نکنه.
با شيفتگي به هنر نمايي آراز نگاه مي کرد. به جرات مي توانم بگويم که به 

 اندازه يک مادر از هنر نمايي ما لذت مي برد و افتخار مي
 کرد.

بابا در اوج بود. حسابي با ما پز داده بود. متنفر بودم از اين اخالقش. 
 کاري که هميشه با آراز مي کرد. زماني که مهماني داشت و

دوستان و شرکايي داشت که مي خواست به روي آنها نفوذ پيدا کند، آراز 
 خوب مي شد و بابا جان مي شد و بايد در مهماني کوفتي اش

همه بفهمند که ما چه خانواده فرهيخته ايي هستيم و  ساز مي نواخت تا
 تحت تاثير قرار بگيرند.

اواخر آهنگ بود که متوجه کالفگي آراز شدم. زمان مصرفش بود. بابا به 
 آراز گفت که تاراش را نياورده است؟ و آراز به نشانه نفي

 سرش را تکان داد. بابا خواست تا يک آهنگ ديگر هم بنوازد. ولي آراز
 کالفه و عصبي برخاست و گفت که ديگر خسته شده است.

اخم هاي بابا در هم رفت. برخاستم و قبل از اينکه چيزي بگويد که قابل 
 جبران نباشد دست آراز را گرفتم و رو به جمع عذر خواهي

کردم و اشاره ايي به آيدين کردم و او هم برخاست و با هم به طبقه باال 
 کالفه تر مي شد. به طوريکه در آسانسوررفتيم. هر لحظه آراز 
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با مشت به ديوار آسانسور مي کوبيد و با پاهايش روي زمين ضرب گرفته 
 بود. با وحشت نگاهش کردم. آيدين آهسته گفت:

 _نترس. زمان مصرفشه.
 آهسته گفتم:

 _مواد؟
  
 

 آراز با تمسخر گفت:
 _نه کاکائو

رو برد و سرش را بلند کرد و به کالفه هر دو دستش را درون موهايش ف
 سقف آسانسور نگاه کرد.

 _آخ خدا
بغض ام را فرو خوردم. آيدين بازويش را گرفت و عمال او را به سمت اتاق 

 کشاند. در اتاق اشاره ايي به من کرد و آهسته لب زد که
 سر آراز را گرم کنم.

بيرون مي  مي خواست که آراز متوجه نشود که او از کجا مواد براي او
 آورد. تمام مواد مصرفي که هر بار مقدار آن توسط پزشک کم

تر مي شد، دست آيدين بود و خود او ساقي برادش شده بود. براي لحظه 
 ايي فکر کردم که آيدين چه صبر و تحملي دارد که هر بار

خودش مواد به او مي دهد و مي نشيند تا او آن را استفاده کند که مبادا 
 را هم استفاده کند. اين کارها صبر و تحمل زيادي سوخته آن

 را مي طلبيد.
سر آراز با چرندياتي که راجع به تعمير هتل مي گفتم، گرم کردم. ولي بعيد 

 مي دانم که اصال گوش داده باشد. به نظرم آن قدر کالفه
 مي آمد که چيزي نمانده بود که سر مرا از جا بکند.
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 اد و آهسته رو به من گفت:آيدين مواد را به دستش د
 _برو گاز پيک نيک بيار. يا هر چي که بشه روشنش کرد.

 با حيرت نگاهش کردم.
 _چي؟

 آراز درمانده بازويم را گرفت و به طرف در هل داد.
 _مرگ مادرت برو دست دست نکن. دارم مي ميرم.

ي نه مبه پايين دويدم. از البي صداي خنده و شوخي طوفان و بابا و مستا
 آمد. به انبار هتل رفتم. يادم آمد که چند مدت قبل يک گاز

پيک نيک کوچک و بامزه در انبار ديده بودم. آن قدر کوچک و مسافرتي 
 بود که به يادم مانده بود که ما همچين چيزي در هتل داريم.

  
 

دستانم مي لرزيد. به سختي خودم را کنترل کردم و از بين آن دسته کليد 
 ، کليد انبار را بيرون کشيدم و گاز را برداشتم و از انبارعظيم

بيرون آمدم. آسانسور باال بود. بدون آنکه منتظر آسانسور شوم با سرعت 
 از پله ها باال رفتم. همزمان با انقالب باهر که مي خواست

وارد اتاقش شود من هم از راه پله ها وارد راهرو شدم. با تعجب به من و 
 ستم نگاه کرد. احساس کردم که تمام خون سر وگاز درون د

صورتم يکباره از سرم خارج شد. آشکارا صداي ويز ويز ماليمي را هم در 
 گوشم مي شنيدم.

انقالب باهر که احمق نبود. با آن حال آراز و کالفگي يکباره اش و حاال اين 
 گاز در دست من، اگر يک بچه هم مي بود مي فهيد که

 رار است.جريان از چه ق
و احمقانه تر اين بود که اگر من مثل فيلم ها گاز را در پشت سرم مخفي 

 مي کردم.
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نگاهي طوالني به من کرد و بدون هيچ حرفي سرش را تکان داد و آهسته 
 گفت:

 _شب به خير خانم پيرزاد
 و سريع به درون اتاق خودش رفت. نفس راحتي کشيدم.

ن که سعي مي کرد خونسردي خودش ر ا آراز در اتاق قدم مي زد و آيدي
 حفظ کند روي تخت نشسته بود. ولي فقط با نگاه کردن به

چهره ي او مي شد فهميد که تا چه حد آشفته و بي قرار است. حتي به 
 نوعي بدتر از آراز.

آراز به سمتم خيز برداشت. به طوري که يک نيم قدم به عقب برداشتم. 
 اشد. کسي که مثل يک گرگ تيرباورم نمي شد که اين آراز ب

خورده بود. کسي که در آن موقعيت توانايي اين را داشت که آدم هم 
 بکشد.

گاز را از دستم قاپيد. دستانش مي لرزيد و نمي توانست درست کاراش را 
 انجام دهد. به گريه افتاد. مرد به آن سن و سال به گريه

 د.افتاد. آن هم مقابل من و آيدين. ناله مي کر
 _خدا. خدا. خدا

آيدين کنارش زانو زد و کمک اش کرد. رنگ آيدين هم به شدت پريده 
 بود. مي دانستم تنها يک چيز او را وادار کرده است که تن

به هر خفتي بدهد. اين که مبادا اين بار آراز را از دست بدهيم و آراز با آن 
 محال وحشتناک اش قابليت اين را داشت که هر کاري انجا

 دهد. مگر يک بار تا مرز جنون نرفته و رگش را نزده بود؟
نتوانستم ببينم. زماني که آراز شروع به کشيدن کرد و آيدين به سمت 

 پنجره رفت تا آن را باز کند که بو در اتاق نپيچد، من ديگر
نتوانستم تحمل کنم و از در اتاق بيرون زدم. تحمل ديدن صورت گل 

 الي بساط اش نداشتم. آن چشماني که لحظه بهانداخته او را از با
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لحظه خمار تر مي شد و بدني که نئشه مي شد، مال برادرم بود. نمي 
 توانستم بنشينم و نابودي اش را تماشا کنم. آيدين هم اشاره کرد

 تا از اتاق بيرون بروم. نگاهش مي گفت که من مجبورم تو برو
از چشمانم سرازير شده بود. دلم مي  بيرون اتاق به در تکيه دادم. اشک

 خواست همان جا دمر روي زمين بخوابم و زار زار گريه کنم.
آيدين تحملي فرا بشري داشت. يا شايد هم مجبور بود. تا به حال چنين 

 چيزي را نديده بودم. حس مي کردم که زانوانم مي لرزد.
ي داخل را نگاه در راهرو بو پيچيده بود. آهسته الي در را باز کردم ول

 نکردم. خود آيدين به کنار در آمد.
 _آيدين

 صدايم به شدت لرزان بود.
 نگاهي عميق و طوالني به من کرد.

 _جونم؟
 _بو تو راهرو پيچيده

 الي در را بيشتر باز کرد و به چشمانم نگاه کرد و گفت:
 ظرت_سونا اين برادرها ختم روزگار هستن. مخصوصا اون طوفانشون. به ن

 تا حاال نفهميده آراز معتاده؟ پنهان کاري نداريم. زماني که
آراز بيچاره گفت من نميام فکر اين جاها رو مي کرد. بابا پاش رو کرد تو يه 

 کفش که بايد همه با هم بريم. مي دوني االن که مي بينم
خدا رو شکر مي کنم که بابا کارمندات رو رد کرد رفتن. و گرنه ابرومون مي 

 فت. تو اين مورد عقل کرد. اين ها هم که خودشون بايدر
با اون خواهرشون از ما خجالت بکشن. حداقل هم اينه که زير دستت 

 نيستن که ابروت کم و زياد بشه.
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 _تو راهرو انقالب رو ديدم.
 _چيزي نگفت؟

 _نه
 سرش را تکان تکان داد.

عاليه. بابا گفت که کار  _ازش خوشم اومده. اگر کار تبليغاتش رو به ما بده
 مال من

با خوشحالي لبخند زدم و دستم را روي بازويش که روي سينه اش گره 
 کرده بود، گذاشتم.

  
 

 _واقعا؟ عاليه
 _آره اگر بشه خونه رو عوض مي کنيم.

صداي در آمد. آيدين خودش را به داخل اتاق کشيد و با چشمک پرسيد 
 که کيست؟

حمقانه ايي که روي صورتم بود را کماکان حفظ کنم. سعي کردم که لبخند ا
 انقالب بود که لباس ورزشي پوشيده بود و مي خواست

 براي قدم زدن به بيرون برود.
از مقابل اتاق کنار آمدم و آيدين در را بست. سعي کردم که بوي 

 وحشتناکي را که در راهرو پيچيده بود، ناديده بگيرم.
 م زد؟_ميشه اين اطراف يکم قد

 نگاهي به ساعتم کردم.
 _آره. ولي مواظب باشيد. سرد شده ممکنه حيوون وحشي تو جنگل باشه

 خم شد و بند کفش ورزشي اش را بست.
 _تو جنگل که نمي رم. همين اطرافم.
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_نه موردي نيست. امشب مهتابه. هوا هم روشنه ولي اگر بخوايد چراغ 
 قوه هم بهتون مي دم.

 کرد و گفت: چند لحظه نگاهم
 _شما هم دوست داري با هم قدم بزنيم؟

با حيرت نگاهش کردم. معلوم است که دوست نداشتم. ولي براي آنکه او 
 را از آن محيط دور کنم حاضر به انجام هر کاري بودم. با

 اکراه گفتم:
 _يکم سرده

 لبخند کجي زد و گفت:
 _شما زن ها همه سرمايي هستيد.

شما يک به اصطالح آتو داشته باشد گاهي آدم مجبور وقتي که کسي از 
 مي شود که کارهايي را انجام دهد که مطابق ميلش نيست.

  
 

 به سرعت گفتم:
 _شما پايين باشيد من سويشرتم رو بردارم بيام.

حرفي نزد و فقط نگاهي طوالني به در اتاق آراز کرد و از پله ها پايين رفت. 
 تاقم سويشرتم را برداشتم و بهنفس راحتي کشيدم و از ا

آيدين اطالع دادم که براي بستن دهان باهر با او به قدم زدن مي روم. 
 نارضايتي در چشمان آيدين به خوبي مشخص بود ولي به نظر

مي رسيد که خودش هم مي داند که چاره ايي نداريم. خودم هم بدم نمي 
 نم پاکآمد که آن لحظه ي درون اتاق، براي دقايقي از ذه

 شود. چيزي بود که به شدت به روي مغزم اثر گذاشته بود.
از پله ها پايين رفتم. خدا را شکر که به جماعت درون البي آن قدر خوش 

 مي گذشت که خيال نداشتند حاال حاال ها به اتاق هايشان
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 بروند و بخوابند.
 انقالب ساراي مقابل در هتل به من رسيد. از در شيشه ايي هتل نگاهي به

 کرد که بيرون ايستاده بود و سرش را باال گرفته بود و به
 ستاره ها نگاه مي کرد.

 _کجا؟
_برم با اين مردک. بوي مواد تمام باال رو برداشته. برم دهنش بسته شه. 

 فردا چيزي بارمون نکنه
 اخم کرده بود.

 _اين موقع شب؟ بال مال سرت نياره
خيلي منفي مي شد. به انقالب باهر نمي خنده ام گرفت. ساراي گاهي 

 خورد که بخواهد مرا به داخل جنگل بکشاند و باليي بر سرم
 بياورد.

_فداي اون کله منفي گرات. نترس مي زنم ناکارش مي کنم که مجبور باشه 
 چهار دست و پا برگرده هتل.

 ساراي خنديد و با مشت آهسته به بازويم کوبيد.
تو يه نفر با ادب بودي، ببين چي کارت کرد. تو هم از _از دست اين ساناز. 

 دست رفتي.
خنديدم و از در بيرون زدم و قبل از آن گفتم که حسابي سر بقيه را گرم کند 

 تا کسي براي خواب به طبقه باال نرود تا بو کمي از
 ساختمان خارج شود.

  
 

ورزشي اش در سکوت به قدم زدن پرداختيم. دستانش را در جيب گرم کن 
 کرده بود و آرام آرام، قدم هايش را با قدم هاي من يکي

 کرده بود.
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 _برادرت واقعا هنرمنده.
نگاهش کردم. فکر کردم که شايد مسخره مي کند. ولي نيم رخش کامال 

 خونسرد و آرام بود. بدور از هر گونه تمسخري.
 _مرسي.

 _خجالت مي کشي جلوي جمع ساز بزني؟
 با هوش تر از اين حرف ها بود.فهميده بود. 

 _آره. سخت ترين کار دنياست.
 نيم نگاهي به من کرد و با خنده ي آرامي گفت:

_سونا پيرزاد که کار مديرت يه هتل زهوار در رفته رو تو يه شهر غريب قبول 
 مي کنه، مي ترسه که جلوي چند نفر ساز بزنه. آره؟

 من هم خنده آرامي کردم.
 ر بود._اين هم اجبا

 چانه اش را باال برد.
_تمام زندگي ما روي بعضي از اين اجبارها ستون شده. اگر انجام نديم 

 گاهي اين ستونها آوار مي شه رو سرمون. اون موقع است که
 تازه مي فهميم که بعضي از اين بايد ها حياتي هستن.

 بدون حرف نگاهش کردم. حرف هايش پخته و عاقالنه بودند.
جبورم که خواهرم رو تحمل کنم. شما هم مجبوري که بعضي چيزها _من م

 رو تحمل کني.
اشاره ايي من غير مستقيم به آراز کرد. يا شايد من اين طور فکر مي کردم. 

 بدون حرف به راهمان ادامه داديم.
_دوست داشتم که پزشکي بخونم. ولي ببين به کجا رسيدم. دفتر 

 زش نمي دونستم. ولي حاال خداي اينهواپيمايي. چيزي که هيچ چي ا
 کار شدم.
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 پزشکي برازنده اش بود.

 _دفتر هواپيمايي مال پدرتون بود؟
حرفي نزد. هيچ حرفي. و در نهايت نگاهي به جنگل کنار دستمان کرد و 

 گفت:
 _جنگل شبها خيلي وهم انگيزه نه؟

ين باره در حاشيه جنگل قدم مي زديم. فهميدم که نمي خواهد در ا
 صحبتي کند.

 _آره. ترسناکه.
 آهي کشيد و ادامه داد.

 _دوستش داري؟
 با تعجب نگاهش کردم.

 _کيو؟
 _برادرت رو

 سکوت کردم.
 _آره. تازه فهميدم که چقدر دوستش دارم.

 ايستاد و چرخيد تا مسير بازگشت را طي کنيم.
 _پسر با احساسيه.

جذاب بود. خمار و خواب آلود. به چشمانم خيره شد. چشمانش خيلي 
 مثل يک ببر وحشي که در حال چرت زدن است. نگاهش تمام

 اجزاي صورتم را از نظر گذراند.
 _عشق زيادي تو جمع شما ديده مي شه.

 لبخند زدم. خدا را شکر که نظرش اين بود.
 _برادر و خواهر بزرگت خوب تونستن اين جمع رو مدريت کنن.
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مع کردم. اين مرد عالقه خاصي به مدرييت داشت. مدرييت خنده ام را ج

 بحران. مدرييت خانوداگي. و خدا مي داند که فردا درباره چه
 مدرييتي بحث خواهد کرد.

 دستان اش را از جيبش بيرون آورد و گفت:
 _من نتونستم اون طور که بايد اين جمع رو دور هم جمع کنم.

 گام شدم. شروع به قدم زدن کرد. کنارش هم
 _فکر مي کردم اگر فقط ازدواج نکنم همه چيز حله. ولي نشد.

 _ازدواج نکرديد؟
 چرخيد و با حالتي خنده دار نگاهم کرد.

 _به من مي خوره که متاهل باشم؟
 سرم را به نشانه مثبت تکان دادم.

 آرام خنديد.
 دستش را باال آورد و مقابل صورتم تکان تکان داد.

 ندارم. چرا اين فکر رو کردي؟_من حلقه 
 شانه باال انداختم.

_سنتون باالست. و خب به نظرم رفتارتون به مرد زن دار مي خوره. يا 
 حداقل کسي که متارکه کرده

 پوفي خنده دار از ته حلقش بيرون داد.
 _بايد تو رفتار هام تجديد نظر کنم.

 خنديدم.
 _نااميد شدين؟

 با خنده گفت: نگاهم کرد و چشمکي زد و
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 _تا دلت بخواد.
 بلند تر خنديدم.

 کمي ديگر هم قدم زديم.
 _مي خوام کار تبليغات شرکت رو به برادرت بدم.

 نگاهم کرد. نگاهش کردم و لبخند زدم.
 _عاليه.

_به پدرت گفتم که فقط با برادرت کار مي کنم. من دوست دارم که با 
 اولش يکم ناراحت شد ولي جوون ها کار کنم. پدرت فکر کنم

بعد قبول کرد. من دوست دارم که جوونها پيشرفت کنن. بابات ديگه کار 
 خودش رو کرده بايد جاش رو به آيدين بده. به هر حال اين

 شرط منه. ظاهرا که قبول کرد
با دهان باز نگاهش کردم. پس بابا بي خود کار را به آيدين نداده بود. مي 

 ش را نخواهد گرفت. بيچاره آيديندانست که دست خود
 که فکر مي کرد بابا مهربان شده است.

نا خوداگاه اخم هايم در هم رفت. آن قدر عصبي شده بودم که سنگ 
 مقابل پايم را نديدم و چيزي نمانده بود که کله پا شوم. به جلو

سکندري خوردم ولي قبل از آنکه به زمين بيفتم. انقالب بازويم را گرفت و 
 به عقب کشيد.

 _خانم جلوي پات رو نگاه کن.
خودم را جمع و جور کردم و بازويم را از دستش خارج کردم. سعي کردم که 

 آرام باشم.
 _بابات چيزي به برادرت راجع به اين موضوع گفت؟

 نگاهش کردم. او دقيقا چه مي خواست بداند.
کار رو به من مي  _نمي دونم. شايد گفته. آيدين به من گفت که بابا اين

 ده. البته اگر آقاي باهر قرداد ببنده.
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چند ثانيه در سکوت نگاهم کرد. نور مهتاب چهره اش را روشن کرده بود. 
 در تاريکي زخم روي پيشاني اش بيشتر نمود پيدا کرده

 بود.
 _که اين طور

  
 

 فقط همين.
 به مقابل هتل رسيديم.

 _خوش گذشت خانم پيرزاد.
تشکر آميزي زدم. به داخل هتل رفتيم. هنوز از البي صداي صحبت لبخند 

 و خنده مي آمد. چهره اش در هم فرو رفت.
 به طرف پله ها رفت ولي در آخرين لحظه چرخيد و گفت:

 _شب به خير.
 _شب شما هم بخير

به اتاقش رفت. کمي ديگر در سالن ماندم. به همه جا سرک کشيدم و 
 اصلي را چک کردم. به استخر رفتم ودربهاي خروج پشتي و 

همه چيز را چک کردم مبادا کسي شير آب را باز گذاشته باشد. به اتاق آراز 
 برگشتم. بيهوش روي تخت خوابيده بود و آيدين هم

 هنوز در اتاق بود.
 _اومدي؟

 کنارش نشستم و سويشرتم را در آوردم.
 _چيزي که نگفت؟

 _نه هيچ چي
 و به آراز که به خوابي عميق فرو رفته بود، نگاه کرد. سرش را تکان داد

 _کي ميشه اين خوب بشه. ديگه نمي کشم. دارم پير مي شم.
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 نگاهش کردم. حق داشت. موهاي کنار شقيقه اش سياه سفيد شده بود.
 _از علي مي ترسم.

 دستم را روي دستش گذاشتم.
  
 

ود محبت به اين جا _چيزي نمي شه. خودت مي دوني که آراز رو کمب
 کشوند. آراز حساسه. از همه ماها حساس تره. ولي تو و ساناز

تمام زندگيتون رو براي علي گذاشتيد. دليلي نداره که دنبال يه مرهم براي 
 زخم هاش، تو بيرون از خونه بگرده.

_نه. ولي خيلي با آراز صميمي شده. مي ترسم ازش تاثير بگيره. بچه 
 ه چي خبر داره. نوجوني اينها معادل جونينيست سونا. از هم

ماست. اين ها چيزهايي رو مي دونن که من تو بيست و دو سه سالگي 
 مي دونستم.

_نگران نباش. تاثير نمي گيره. به همون اندازه که بچه هاي اين زمان آگاه 
 شدن به همون اندازه هم عاقل تر از ما شدن.

 سرش را تکان داد.
ه آوردمش خونه خودمون مي ديدم که با چه نگراني به _اون چند روزي ک
 آراز نگاه مي کنه.
 _باالخره عموشه.

 _بعد از سهند با آراز خيلي صميمي تر شد. با سهند خيلي جور بود.
يادم بود. گاهي ساعتها با سهند مي نشستند و سهند تمام حقه ها و تقلب 

 هايي که با ورق بلد بود را به او ياد مي داد.
اسم سهند دوباره مرا به گذشته پرتاب کرد. چيزي نگفتم. و فقط برخاستم 

 و دست آيدين را هم گرفتم و گفتم:
 _تو برو بخواب. ديگه هم فکر نکن. من پيشش مي خوابم.
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 چرخيد و به آراز نگاه کرد.
 _حالش خوبه. مشکلي نداره.

 _باشه پيشش مي مونم. اين طوري خيال خودم راحت تره.
ون هيچ حرفي از اتاق بيرون رفت. به اتاق خودم برگشتم با خودم لباس بد

 برداشتم و به اتاق آراز رفتم. لباسم را در حمام عوض
کردم و روي تخت کنارش خوابيدم. در خواب ناله مي کرد و بسيار نا آرام 

 بود. دلم برايش مي سوخت. جواني نکرده بود. از زماني که
رگير اين مواد لعنتي شده بود که او را از زندگي خودش را شناخته بود. د

 انداخته بود.
 فصل نهم

  
 

با علي و الميرا کنار ساحل نشسته بوديم و با بيلچه و سطل کوچک الميرا 
 يه چيزهايي درست مي کرديم. البته الميرا عقيده داشت که

قصر شني ساخته است و شاهزاده قصر اش است و مثل زيباي خفته به 
 ب مي رود و آن وقت علي بايد او را از خواب بيدار کند. آنخوا

 هم با يک بوسه.
به زور خنده ام را فرو خوردم. بچه نيم وجبي. آيدين حق داشت که مي 

 گفت بچه هاي اين دوره و زمانه چيز ديگري شده اند.
علي با تعجب نگاهش کرد و بعد با اخم آن چنان دعوايش کرد که الميرا 

 و زير گريه زد. لب برچيد
 _علي.

 با حرص نگاهش کردم. با دلخوري گفت:
 _ِا ... آخه عمه نگاه چي ميگه؟

 صداي گريه الميرا بلند تر مي شد.
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 _بچه است عمه. چه مي فهمه آخه.
بقيه کمي دور تر از ما روي صندلي تاشو يا روي زمين نشسته بودند. هوا 

 سبتا گرم و بدون باد.آن روز عالي بود. تا حدودي ابري ولي ن
اما با رطوبت زياد. بنابراين همه به کنار دريا رفته بوديم. چون امکان اينکه 

 تا آخر هفته آفتاب کامل نباشد بسيار زياد بود.
 ساناز آمد و کنار من نشست. الميرا را بغل کرد و بوسيد.

 _تربچه ي من چشه؟
 الميرا چغلي علي را کرد.

 زن دايي_علي اذيتم مي کنه 
 خنده ام را فرو خوردم. علي با اعتراض گفت:

 _مامان...
اشاره ايي به ساناز کردم که يعني بعد برايت ماجرا را تعريف مي کنم. با 

 اخمي مصنوعي به علي نگاه کرد و رو به الميرا گفت:
 _اشکال نداره تربچه دعواش مي کنم بعدا.

  
 

اط عصرانه چيده بود. اشتها با هم به سمت ساراي رفتند. ساراي بس
 نداشتم. بنابراين به تنهاي شروع به قدم زدن کردم.

 کمي که طي کردم کسي به نام صدايم کرد.
 _سونا

با تعجب نگاهش کردم. يادم نمي آمد که به او اجازه داده باشم که مرا به 
 نام کوچک بدون هيچ پسوند و پيشوندي بخواند.

 شيطنت به من نگاه کرد.ايستادم. به من رسيد و با 
 _بيا با هم قدم بزنيم.
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اخم هايم بيشتر در هم رفت. ولي چيزي نگفتم و به جاي رفتن آهنگ 
 برگشت کردم. راه رفته را در سکوت برگشتيم. سيگاري آتش

 زد و گفت:
 _خاموشي

 نگاهش کردم.
 _نه خوبم

د شده بود. با ر از مقابل انقالب رد شديم. تنها نشسته بود و به دريا خيره
 شدن ما سرش را بلند کرد و نگاهي طوالني به من و برادرش

 کرد و دوباره نگاهش را به دريا داد.
 روبه روي دريا ايستاديم و به دريا خيره شديم.

 _احتماال دو هفته ديگه دوباره براي دکورها برمي گردم.
وم که او مي نيم نگاهي به او کردم. چه توقعي داشت؟ اينکه ذوق مرگ ش

 خواهد دوباره به آن جا برگردد؟
 لبخند مودبانه ايي زدم

_بله خوبه. فکر کنم کار دکور زودتر از اينها تمام بشه. خيلي سريع کار مي 
 کنن

 ابرويي باال انداخت و با لحني خنده دار گفت:
_به ما مي گن برادران باهر، نه چغندر بانو جان. ما حرفه ايي هستيم. هر 

 ي که انجام بديم حرفه اييهکار 
  
 

اين بار خنديدم. بامزه بود. شايد مي توانستم اينکه مرا به نام خوانده بود 
 را ناديده بگيرم. شايد منظوري نداشت و از آنهايي بود که

 سريع با همه صميمي مي شوند.
 _کمتر خالي ببند پسر
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ه هاي روي نگاهي به پشت سرم کردم. انقالب از جايش برخاست و ماس
 شلوارش را تکان داد و نگاهي با برادرش رد و بدل کرد که

 معني آن را متوجه نشدم.
آمد و کنار من ايستاد. بين دو برادر ايستاده بودم. اصال موقعيت خوبي 

 نبود. اصال دوست نداشتم. مطمئن بودم که آراز و آيدين هم
 دوست نخواهند داشت.

يگار طوفان را گرفت و پک کوتاهي به آن زد انقالب دستش را دراز کرد و س
 و دوباره آن را به او برگرداند.

 _داشتم به سونا مي گفتم که هفته ي ديگه دوباره برمي گردم.
به انقالب نگاه کردم. نگاه انقالب اما به برادرش بود. بعد از نگاهي 
 طوالني، به من نگاه کرد. هيچ چيزي نمي شد از چشمانش خواند.

 اش را باال داد و سرش را تکاني جزيي داد و به دريا نگاه کرد. چانه
عذر خواهي کوتاهي کردم و از کنارشان به جايي که ساراي و ساناز نشسته 

 بودند، رفتم.
آيدين با اخم هاي درهم نگاهم مي کرد. نگاه آراز اما پر از تعجب بود. 

 آنها کمي شانه هايم را باال بردم که بداند من نخواستم که
 وردلم بيايند.

 کنار ساناز نشستم.
 _چي مي گفت اين طوفان باهر؟

 يک پرتغال برداشتم و پوست گرفتم.
 _چرند و پرند. هيچي

ساراي به نسيم اشاره کرد که آمد و کنار آراز نشست. آراز هم ظاهرا با 
 خوشحالي استقبال کرد.
 _اگر ازش خوشش بياد

 الميرا گذاشت. ساناز يک پر پرتغال در دهان
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_خب خوشش بياد. شايد سر به راه شد. مگه نشنيدي که مي گن آدم 
 عاشق يا سر به راه ميشه يا مي زنه تو بيراهه

 با لحني غم انگيز گفتم:
_همين حاال هم تو بيراهه است. از چاله دربياد بيفته تو چاه، ديگه چيزي 

 ازش باقي نمي مونه.
 مياد _نترس دختر خوبي به نظر

به نسيم نگاه کردم. نمي دانم آراز راجع به چه چيزي صحبت مي کرد، که 
 نسيم شش دانگ حواسش را به او داده بود و با حالتي جدي

 نگاهش مي کرد و گاهي سرش را به نشانه تاييد تکان مي داد.
انقالب و طوفان هم آهسته آهسته صحبت مي کردند. نمي دانم چرا، ولي 

 ه موضوع صحبت شان من بودم.حس مي کردم ک
انقالب که متوجه نگاه من شد اشاره کوتاهي به طوفان کرد و به کنار ما 

 آمدند.
ساراي ميوه تعارفشان کرد. انقالب آمد و کنار آيدين نشست. طوفان هم 

 به قدم زدن پرداخت. به نظر مي رسيد که انقالب و آيدين
دو نفرشان مشخص بود. راجع به کار صحبت مي کردند. از صورت هر 

 مستانه کمي آن طرف تر ايستاده بود و با طوفان صحبت مي
کرد. طوفان تند تند چيزي را براي او تعريف مي کرد و مستانه هم با دقت 

 گوش مي داد و هر از چند گاهي با حرکت سرش تاييد مي
 کرد.

بود  شدهبي تفاوت به آنها برخاستم تا به هتل برگردم. رطوبت هوا زيادتر 
 و من هم اسپري ام را به همراه نياورده بودم. گاهي در آن

 چنان هواي مرطوبي نفسم مي گرفت.
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 آيدين صدايم کرد.
 _کجا سونا؟

چرخيدم و نگاهش کردم. انقالب هم سرش را کج کرده بود و نگاهم مي 
 کرد.

 با دستم عالمت اسپري را نشان دادم
 _نياوردي؟

 اره مرطوب مي شه_نه يادم رفت. هوا د
  
 

نگفتم که در همان لحظه هم کمي به هن و هن افتاده بودم. هواي 
 مرطوب براي من مثل سم بود. در قشم اصال نمي توانستم در بيرون

از جايي که کولر گازي بود، بمانم. با اين حال و روز من، هميشه هم در 
 مرطوب ترين جاها بودم. ساراي نگران نگاهم کرد. براي

اطمينانش لبخند زدم. ساناز اشاره ايي به آيدين کرد و آيدين از جا 
 برخاست و گفت:

 _صبر کن باهات بيام.
مخالفتي نکردم. انقالب هم از جا برخاست و همان طور که با آيدين 

 صحبت مي کرد او هم با ما همراه شد.
حدسم درست بود. درباره ي کار صحبت مي کردند. کمي که رفتيم ديگر 

 نتوانستم. همان جا کنار ساحل به ديواره ي موج شکن تکيه
 دادم.

حاال سينه ام به خس خس افتاده بود. حالي که مي شد گفت کمي 
 خطرناک است

 آيدين صبحتش را قطع کرد.
 _چي شدي؟
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 بريده بريده گفتم که ديگر نمي توانم.
نقالب آمده تا هتل راه نسبتا زيادي بود و حتي چند نفري هم با ماشين ا

 بودند.
 دستم را گرفت. انقالب جدي و محکم گفت:

 _مي رم ماشين بيارم. بيارش يکم جلوتر
 به طرف ماشين با حالتي ما بين دو و راه رفتن، دويد.

با کمک آيدين تا جايي که انقالب گفته بود، رفتيم. سوار شديم و به طرف 
 هتل راند.

. احساس مي کردم که از کمبود همان جا در راهرو روي زمين ولو شدم
 اکسيژن مقابل چشمانم سياه شده است.

 آيدين فرياد زد.
 _کجا گذاشتي؟

با چشمانم به باال اشاره کردم. انقالب حاال به نظر مي رسيد که دست و 
 پاهايش را گم کرده است.

  
 

باالي سرم ايستاد و زير کتف ام را گرفت و مرا از روي زمين بلند کرد و 
 شت سرم رفت و تکيه ي مرا به پاهاي خودش داد. حاالپ

ديگر مثل يک ماهي که دور از دريا مانده است، مشغول جان کندن بودم. 
 مي دانستم که ظاهري رقت انگيز پيدا کرده ام. مي دانستم

 که کبود شده ام و احتماال سياهي چشمانم به طرف باال رفته است.
کمرم را صاف صاف کرد تا شايد بهتر دستش را روي شانه ام گذاشت و 

 بتوانم نفس بکشم. در همين حال پشت کمرم را آرام ماساژ
 داد. احتماال اگر به حال خودم بودم از خجالت مي مردم.
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من عاشق شهريار بودم و شهريار پسر عموي مامان بود ولي ما هيچ وقت 
 از يک دست گرفتن ساده فراتر نرفته بوديم. گاهي که با هم

به بيرون مي رفتيم دست همديگر را عاشقانه مي گرفتيم. شايد شهريار 
 خواهان بيشترها بود ولي من آن کسي نبودم که اين اخالق را

 داشته باشم.
و حاال به مردي تکيه داده بودم که برايم کامال غريبه بود و او پشتم را 

 ماساژ مي داد. از خجالت آور هم فراتر بود.
 رمان رسيد و اسپري را در دهانم گذاشت و پاف کرد.آيدين باالي س

 يک بار. و چند ثانيه بعد يک بار ديگر.
نفس عميقي کشيدم و آرام شدم. ولي هنوز چشمانم به شدت سياهي مي 

 رفت.
 _رطوبت اين جا براشون زياد خوب نيست.

 آيدين نگاهش کرد و گفت:
هواش پاکه. وقتي که  _الودگي هواي تهران براش بدتره. اين جا حداقل
 رطوبت باال ميره بايد تو جايي که خشک بمونه.

انقالب نگاهم کرد. نگاهش نگران بود. دستم را به طرف آيدين دراز کردم و 
 کمک کرد تا تکيه ام را از پاهاي انقالب بردارم و به

 آغوش خودش پناه ببرم.
 _بهتري؟

 بود.با سرم اشاره کردم. گلويم به شدت درد گرفته 
 انقالب کمي به سمتم خم شد و گفت:

 _برات آب بيارم؟
  
 

 _بله مرسي
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 به طرف آبسرد کني که در البي بود رفت تا برايم آب بياورد.
_ترسونديم. چرا اسپري رو همرات نمي ياري؟ مگه چقدر وزن داره يا جا 

 مي گيره؟ سونا جان خطر داره. يکم اين بيماريت رو جدي
 بگير.

نستم که مي ترسد. مخصوصا که يکي از دوستان خودش سه سال مي دا
 قبل در شمال با همين مشکل من فوت شد. تنها به دريا رفته

بود و به علت رطوبت باال نفسش گرفته بود و چون اسپري همراهش 
 نبوده و کسي هم آن اطراف نبوده است که به کمکش برود تمام

 تنگي نفس من محتاط تر شده بود. کرده بود. از آن زمان آيدين نسبت به
 _ببخشيد

انقالب با آب برگشت. کمي در آغوش آيدين جا به جا شدم و ليوان را از او 
 گرفتم و چند قلوپ به سختي نوشيدم.

_بلند شو برو يکم دراز بکش حالت جا بياد. رنگت پريده. االن ساراي برسه 
 تو رو ببينه سکته مي کنه.

تخت دراز کشيدم. سرم به شدت درد گرفته بود.  به اتاقم رفتم و روي
 هميشه همين بود. بعد از حمالتي اين چنين، همه دردي مي

گرفتم. دستم را روي پيشاني ام گذاشتم و سعي کردم تا کمي آرامش پيدا 
 کنم تا بلکه بتوانم کمي بخوابم.

ت خواب سهند را ديدم. با هم بوديم و در جنگل قدم مي زديم. مثل آن وق
 ها درباره کارهاي بابا بحث مي کرديم. درباره ي اين که

اگر ما هم خانواده ي درست و درماني داشتيم شايد زندگيمان خيلي بهتر 
 از اين چيزي که حاال بود، مي شد. خوابي که بارها و بارها

تکرار مي شد. خوابي درباره روزمرگي هاي من و سهند. درباره بحث ها و 
 که هميشه در تنهايي هايمان مي صحبت هاي روتيني

 کرديم.
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ولي وقتي که از خواب مي پريدم آن چنان لرزان و خيس از عرق بودم مثل 
 اينکه بدترين کابوس ممکن را ديده ام. درحاليکه هيچ چيز

خاصي در خواب هايم نبود. ولي نمي دانم چرا زماني که از خواب بيدار مي 
 اد.شدم اين حال مخوف به من دست مي د

کمي روي تخت نشستم تا بهتر شوم. از اتاق بيرون رفتم. راهرو ساکت بود 
 و هوا کامال تاريک شده بود. از طبقه پايين هم هيچ صدايي

نمي آمد. مثل اينکه اصال کسي در هتل نبود. کمي گوش دادم. سر و 
 صدايشان از حياط پشتي مي آمد. راهرو را دور زدم و به حياط

را به حياط منتقل کرده بودند و آيدين و طوفان باالي سر  رفتم. باربکيو
 کباب ها ايستاده بودند. ساراي و ساناز و در کمال تعجب من،

مستانه گوشه حياط ايستاده بودند و مشغول حرف زدن بودند. نسيم و 
 آراز هم روي تخت نشسته بودند. انقالب اما تنها و با فاصله

  
 

. نگاهش به نسيم بود. بابا هم کباب ها را روي تخت ديگري نشسته بود
 سيخ مي کرد و به طوفان و آيدين مي داد. به حياط رفتم. سالم

 کردم. همه حرف هايشان را قطع کردند و به من نگاه کردند.
 _خوبي بابا جان؟

 لبخند زدم. مخصوصا به ساراي پررنگ تر.
 _بله بهترم

آور بود. چون مودبانه به حرف ساراي با مستانه گرم گرفته بود. تعجب 
 هايش گوش مي داد. کمي نزديکشان شدم. مستانه درباره

برنزه کردن و کرم هايي که براي برنزه کردن مفيد هستند صحبت مي کرد. 
 حوصله بحث ها و حرفهاي آرايشي و زيبايي را نداشتم.

 رفتم و کمي آن طرف تر از انقالب روي تختي که او نشسته بود، نشستم.
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 _بهتري؟
 نگاهش کردم.

 _بله مرسي
 _هنوز هوا مرطوبه.

 _آره يکم.
اسپري را از جيبم بيرون آوردم و نشانش دادم. لبخند ماليمي زد. تلفنش 

 زنگ خورد. نگاهي به شماره کرد و براي لحظه ايي اخم
هايش در هم رفت و بعد گوشي را برداشت و با لحني عصبي با کسي به 

 صحبت کرد. صحبت هاي کاري بود. کامال اسم آقاي توانا
مشخص بود که او از آن دسته کساني است که در کار بسيار جدي و حتي 

 تا حدودي خشن است. پس بايد مي گفتم که شانس آوردم
 که با من رفتار آن چنان سرد و خشني نداشت.

صحبت ها پيرامون مسافرت و تفريح کشيده شد. اينکه مسافرت در چه 
 يشتر لذت بخش است و همين طور تفاوت سفرهايفصلي ب

 درون ايران و خارج از ايران.
برخاستم و به داخل رفتم. بي حوصله بودم. چيزي نبود که در آن شريک 

 بحث شان شوم. به اتاقم رفتم. روي تخت دراز کشيدم. در
تاريکي. هميشه همين بود بعد از آنکه خواب سهند را مي ديدم تا چند 

 ل خوبي نداشتم. آن قدر خوابها شفاف بود که بعد ازساعت حا
  
 

بيدار شدن توقع داشتم که باز هم در کنارم باشد. و وقتي که مي ديدم 
 همه چيز در دنياي واقعي عوض شده است. مثل اينکه در درون

 دچار ياس و نااميدي مي شدم.
 .ضربه ايي به در خورد. ساراي بود. آمد و کنارم روي تخت نشست
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 _چي شده؟ هنوز خوب نيستي؟
 در تاريک و روشن اتاق به چشمان زيبايش نگاه کردم.

 _خوبم. فقط يکم بي حوصله ام.
 دست اش را به روي دستم گذاشت.

 _چته؟ 
 نگاهش نگران بود. برخاستم و نشستم.

 _خواب سهند رو ديدم.
 پلک چشمانش براي لحظه ايي شکسته شد.

 _چه خوابي؟
 ون موهايم کشيدم.دستي در

_هيچي. مثل اون موقع ها که زنده بود حرف هاي معمولي مي زديم. 
 حرف هايي روزمره.

دستش را محکم تر گرفتم. مثل اينکه با اين کار احساس امنيت و آرامش 
 بيشتري مي کردم.

_همين بيشتر اذيتم مي کنه ساراي. اينکه وقتي از خواب مي پرم مي بينم 
 مين معمولي بودن روياهام بيشتر عذابم ميکه اون نيست. ه

ده. چون خيلي واقعييه. هيچ چيزي توشون نيست که به خودت بگي اين 
 که من االن دارم مي بينم يه رويا است يا کابوسه. وقتي که

بيدار مي شم. يه حس نااميدي و بيچارگي وحشتناکي به من دست مي 
 ده که تا چند ساعت رو حال خودم نيستم.

 د لحظه حرفي نزد.چن
_مي دونم چي ميگي. منم گاهي که خوابش رو مي بينم تا شب تو خونه 

 مثل مرغ سر کنده مي شم. آروم و قرار ندارم.
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 براي عوض کردن بحث گفتم:
 _با مستانه حرف مي زدي. چي مي گفت؟

 چانه اش را باال برد و گفت:
ارم. يعني رضا هم دوست _درباره برنزه کردن مي گفت. من زياد دوست ند

 نداره. ولي خوب شنيدنش جالب بود. يه دوره تو فرانسه
 آرايش و ميکاپ رفته.

 چانه ام را باال بردم.
_باريکال! پس بي خود نيست که مثل هنرپيشه ها خودش رو آرايش مي 

 کنه
 _آره وارده.

هايي آرايش هايي که مستانه از آن روز کرده بود همه حرفه ايي و يک جور
 گريم به حساب مي آمد. ولي من زياد در قيد وبند اين

جور قرتي بازي ها نبودم. اگر نه که موهايم را آن طور پسرانه کوتاه نمي 
 کردم.

 دستم را گرفت و گفت:
 _پاشو قربونش. بيا بريم شام بخوريم. دستپخت بابا ست.

 د.کستنکباب هاي بابا حرف نداشت و کل فاميل برايش سرو دست مي ش
 پايين رفتيم. جلوي در ورودي حياط با آراز سينه به سينه شديم.

 _کجاييد شما؟
باورم نمي شد اين مردي که حاال مقابل ام ايستاده است هماني است که 

 روز قبل در جلوي چشمانم به گريه افتاده بود.
به نظر مي رسيد که حتي خودش هم آن حالت خماري را فراموش کرده 

 است.
 اراي از کنارش رد شد و با شوخي گفت:س

 _تو کجايي؟
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مي دانستم اشاره اش به بودن نسيم و آراز در کنار هم است. آراز خنديد و 
 آهسته به پشت ساراي کوبيد.

 دوباره به من جدي نگاه کرد.
 _تو چته؟

 بي حوصله گفتم:
 _هيچي

 من. دست ام را گرفت. دستانش گرم بود. برخالف دستان سرد
 بابا صدايمان کرد.

 _بابا جان سونا بيا. کباب بابا پخت که دوست داري
هر کسي يک تکه چيز برداشت و به داخل برد تا غذا را داخل رستوران سرو 

 کنيم. دلم آن جمع را نمي خواست. دلم تنهايي مي
 خواست.

تمام مدت شام ساکت بودم. بعد از شام هم آن قدر بي حوصله بودم که 
 وست نداشتم به جمع شان که به البي منتقل شده بود،د

بپيوندم. دوباره ظرف ها را به تنهايي شستم. يک فنجان چاي براي خودم 
 ريختم و بدون آنکه به البي سر بزنم به اتاق رفتم و در

 تاريکي و سکوت دراز کشيدم.
************* 

  
 

کردم تا از آنها سر در روي دفاتر حساب و کتاب خم شده بودم و سعي مي 
 بياورم. يک چيزي اين ميان با بقيه چيزها جور نبود و
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همين مرا کالفه کرده بود. از صبح شايد ده بار با آراز تماس گرفته بودم و 
 او بارها و بارها مرا راهنمايي کرده بود. آخر سر هم به

هد شوخي گفت که اگر من خودم به آن جا بيايم کارت سريع تر راه خوا
 افتاد.

سرم درد گرفته بود. دو ماه از آمدن خانواده باهر به هتل مي گذشت و کار 
 دکورها خيلي وقت بود که تمام شده بود و قرار بود که

براي هفته آينده کسي را از تهران براي کار در دفتر فروش به آن جا 
 بفرستند.

 انقالب باطوفان باهر آن طور که خودش گفت نتوانست به هتل بيايد و 
 من تماس گرفت و گفت که خودم روي کار دکورها نظارت

 داشته باشم تا او بعد از اتمام آنها کارمندي را براي فروش بفرستد.
تقريبا کارهاي هتل روي غلتک افتاده بود. البي کامل شده بود و رستوران و 

 راهرو هم ديگر کاري نداشت. ديوار پيش ساخته را
ک ميز بسيار شيک هم براي طاهر هم آماده کرده بوديم برداشته بوديم و ي

 که قرار بود تا دو سه روز آينده از تهران آورده شوند.
فقط يک چيز ديگر باقي مانده بود و آن اين بود که بايد براي لباس فرم 

 کارکنان هتل به تهران مي رفتم که هنوز فرصت اين کار را
به بابلسر زده بودم ولي آن جا  پيدا نکرده بودم. چند روز قبل يک سر

 چيزي که من مي خواستم را پيدا نکردم. بنابراين منتظر فرصتي
بودم که سفري کوتاه به تهران بکنم و لباس ها را سفارش بدهم. جداي از 

 همه اينها ساراي و خودم هم به شدت دلتنگ شده بوديم و
 بايد هر چه سريعتر اين سفر انجام مي شد.

ودم براي ترم پاييز در دانشگاه ثبت نام کنم و فکر مي کردم که نتوانسته ب
 احتماال براي ترم زمستان هم نمي توانستم. چيزي به شروع

 ترم جديد نمانده بود.
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بايد هتل کمي روبراه تر مي شد. حاال مثل بچه ي نو پايي بود که بايد 
 تمام وقت به او رسيدگي مي کردم. بايد مي گذاشتم تا کمي اين

 بچه بزرگ تر شود. دست و پاي مرا حسابي بسته بود.
تقريبا هر روز تلفني با ساراي صحبت مي کردم. از همه چيز مي گفت. از 

 اينکه آراز به طور کامل ترک کرده است و حاال فقط مقداري
قرص هاي آرام بخش استفاده مي کند. مي گفت که حالش خيلي بهتر 

 پذير و عصبي است. مي گفتاست ولي هنوز هم بسيار تحريک 
که تحمل کردنش بسيار سخت شده است ولي با اين حال راضي بود و از 

 ته قلب خوشحال.
مي گفت که کمي چاق شده است و به قول خودش آب به زير پوستش 

 رفته بود.
از کار آيدين مي گفت. اينکه کارشان حسابي عالي شده است. کار تبليغات 

 باهر با او قرارداد اش را بسته بودگسترده ايي که انقالب 
چاپخانه را حسابي شارژ کرده بود. به طوريکه آيدين مي خواست براي 

 خريد ماشين هاي جديد چاپ به آلمان برود.
  
 

 ماشين هاي چاپ تمام اتوماتيک.
او تعريف مي کرد و من دلتنگ تر مي شدم. گاهي احساس مي کردم که 

 ندگي مي کنم که ارتباطم با کسانيدر جزيره ايي دور افتاده ز
که دوستشان داشتم، به کل قطع شده بود. انقدر در اين دو ماه درگير بودم 

 که نشده بود حتي يک سر کوچک هم به آنها بزنم. سيستم
شوفاژ ها قديمي شده بود و هر روز يکي از قسمت هاي هتل مشکل به 

 يم که اينهم مي زد. عاقبت من و صنعتي به اين نتيجه رسيد
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خرجي که ما براي هر بار تعمير شوفاژ ها مي کنيم کاري است عبث و 
 بيهوده. بهتر آن بود که يک باره تمام مشکالت را رفع مي

کرديم و کل سيستم را عوض مي کرديم. با آيدين صحبت کرده بودم و 
 نظر او هم اين بود. به همين خاطر تمام آن دو ماه عالوه بر

يي که هنوز باقي مانده بود تمام وقت من و صنعتي به سر خورده کاري ها
 و کله زدن با کارگرها گذشت. از لحاظ روحي بسيار خسته و

بهم ريخته بودم. دلم براي ساراي تنگ شده بود و احساس مي کردم که 
 ديگر توان دستور دادن را هم ندارم.

که در کشو  با نوک مدادم سرم را خاراندم و با بي حوصلگي به فاکتوري
 پيدا کرده بودم، نگاه کردم. ناگهان فريادي از شادي کشيدم.

باالخره اشکال کار را پيدا کردم. جايي که باعث شده بود که حساب ها با 
 هم نخواند و ليست پرداختي ها بيشتر از خريد ها باشد.

 آن هم مبلغ به اين کالني.
بودم ولي در ليست پول پيانو را در ليست خريد ها يادداشت نکرده 

 پرداختي ها آورده بودم.
اين بود آن مبلغي که يک هفته تمام مرا به خودش مشغول کرده بود. 

 عاقبت با پيدا کردن فاکتور خريد فهميدم که چه اشتباه فاحشي
 مرتکب شده بودم.

فاکتور را مقابل چشمانم تکان تکان دادم. بايد دقت بيشتري مي کردم. 
 ين دست اشتباهات را تکرار کنم بايد تمام وقتماگر باز هم از ا

را براي پيدا کردن نواقص دفاتر، و ميزان کردن ليست خريد و فروش مي 
 گذاشتم.

تلفن زنگ خورد. با تعجب به شماره نگاه کردم. چه شده بود و آفتاب آن 
 روز از کدام سمت بيرون آمده بود که بابا با من تماس

 گرفته بود.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

2 4 5  

 

داشتم. سالم و احوال پرسي کرديم و بابا از هتل پرسيد و من گوشي را بر
 هم گفتم که انشاال تا سه هفته ديگر رسما هتل را بازگشايي

خواهم کرد. خوشحال شد و درباره هزينه ها پرسيد. رقمي ذهني گفتم. 
 گرچه مي دانستم که احتماال خيلي بيشتر از اينهاست. ولي خب

 ا را سکته بدهم.من هم تصميم نداشتم که باب
 _پس فردا مي توني بياي تهران؟

نگاهي به تقويم روي ميزم کردم و در همان حال که در ذهنم حساب و 
 کتاب مي کردم، پرسيدم:

  
 

 _چطور مگه؟ خبريه؟
 مکثي کرد و گفت:

 _نه خبر خاصي که نه. دلمون برات تنگ شده بيا ببينيمت
 حيرت و ناخوداگاه ابروانم باال پريد. دستم را از روي تقويم برداشتم و با

اين بابا بود که مي گفت دلمان برايت تنگ شده است؟ پدر من در تمام 
 عمرش دلتنگ کسي نشده بود.

 دوباره پرسيدم.
 _خبريه؟

_آقاي باهر دعوت کرده که آخر هفته همه بريم گرگان. به خاطر مهمون 
 ببيني هم اينکه تونوازي اون بار ما. گفتم بيايي که هم ما رو 

 هم باشي.
به پشتي صندلي تکيه دادم و آهسته به طوريکه در صدايم نشاني ندهد 

 آرام خنديدم.
کامال مشخص بود که بابا براي همين طوري و دلتنگي با من تماس نمي 

 گيرد.
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کمي فکر کردم. پيشنهاد بدي نبود. من مي خواستم که به تهران بروم و 
 ارمندان هتل را بدهم و هم اينکه برادرهم سفارش لباسهاي ک

و خواهرم را ببينم. ولي اينکه بخواهم با خانواده باهر به گرگان بروم، آن 
 حرف ديگري بود.

درست بود که به قول ساراي آنها با هم صميمي شده بودند و حتي يکي 
 دوشبي مثل اينکه آيدين آنها را شام دعوت کرده بوده است و

و انقالب دعوت آنها را جواب داده بودند. ولي من هنوز با بعد هم مستانه 
 آنها آن چنان صميمي نبودم و اين که بخواهم تمام وقتي را

که مي خواهم به عنوان مرخصي بگذارنم، با خانوداه باهر باشم، کمي 
 سنگين بود.

گفتم که حاال تا ببينم چه خواهد شد. جواب قطعي به او ندادم. شايد 
 اين سفر موافق نبودند. پس دليلي نداشت که بخواهيم بقيه هم با

 با آنها وقت بگذرانيم.
به محض قطع کردن تماس بابا با ساراي تماس گرفتم و جريان را برايش 

 تعريف کردم. او هم تاييد کرد که بله خود مستانه با او
تماس گرفته است و آنها را دعوت کرده است و گفت که آنها هم خواهند 

 رفت.
ظاهرا من هم چاره ايي نداشتم. پرسيدم که کي حرکت خواهند کرد و 

 ساراي گفت که براي آخر هفته.
  
 

بايد زودتر مي رفتم تا به کارهاي ديگرم هم مي رسيدم. به ساراي گفتم که 
 احتماال فردا به تهران مي آيم. چون که بايد کارهاي

 ديگري هم انجام بدهم.
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حاليکه ته قلم ام را به دهان گرفته بودم مشغول تماس را قطع کردم و در
 برنامه ريزي براي کارهايي که بايد در تهران انجام مي دادم،

 شدم.
شايد هم خانواده باهر آدم هاي بدي نبودند که آيدين هم با آنها صميمي 

 شده بود و آنها را به خانه اش دعوت کرده بود. چون آيدين
همه کس را به حريم خانوادگي خودش راه ذاتا کمي محافظه کار بود و 

 نمي داد.
برعکس بابا که سريع با همه صميمي مي شد و به قول ساراي هر در بازي 

 که بود، بابا به آن خانه رفت و آمد مي کرد. ما خواهر و
 برادرها بيشتر با خودمان صميمي بوديم.

 .شده بودحتما مشکلي نبود که آيدين هم تا اين حد با انقالب صميمي 
شايد هم تعطيالت خوبي از آب در مي آمد. براي من تنها چيزي که مهم 

 بود اين بود که بعد از مدتها بتوانم يک دل سير خانواده ام را
ببينم. حاال اين ديدار قرار بود در شمال باشد يا جنوب تفاوت چنداني نمي 

 کرد.
سپردم و به تهران فرداي همان روز وسايلم را بستم و هتل را به صنعتي 

 حرکت کردم. بايد زودتر خودم را مي رساندم تا کارهاي
 عقب افتاده ام را انجام مي دادم.

آيدين قول داده بود که تا من به تهران برسم. او هم براي هتل يک لوگو 
 طراحي کند تا بر روي لباس همه کارکنان هتل چاپ شود.

کرد که من فقط تا آخر هفته  اين کارها زمان زيادي را به خودش صرف مي
 سه روز مهلت داشتم.

شايد مجبور مي شدم که بعد از آنکه از گرگان برگشتيم باز هم به تهران 
 برگردم و بقيه کارهاي عقب افتاده را انجام دهم. ناگهان به
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خاطر آوردم که آخر اين هفته تولد علي هم هست. ساناز فراموش کرده 
 که حتي شده با يک کيک بود؟ چون ساناز عادت داشت

ساده هم تولدش را جشن بگيرد. گوشي را برداشتم و اين بار با ساناز 
 تماس گرفتم. بعد از کلي شوخي و خنده موضوع را عنوان

کردم. گفت که يادش بوده است و آيدين گفته که همان جا کيک مي 
 خرند و شام مي دهند. يک جشن ساده و کوچک.

ل اينکه واقعا قرار بود که اين تعطيالت با خانواده تلفن را قطع کردم. مث
 باهر گذرانده شود. چاره ايي نبود.

 فصل دهم
  
 

علي شمع روي کيک اش را فوت کرد و همه دست زدند. مقابلش زانو زدم 
 و عکس گرفتم. الميرا کنارش نشسته بود و چند دقيقه به

کادوي کوچک  چند دقيقه مي پريد بغل علي و او را مي بوسيد. يک
 دستش بود که تمام شب التماس مي کرد که کادوي او را اول باز

کنند. علي هم قول داده بود زماني که بخواهد کادوها را باز کند. اول 
 کادوي او را باز خواهد کرد.

جشن خاصي نبود. يک کيک و شام، که آيدين از بيرون خريده بود و همه 
 از او گرفتم و کنار را مهمان کرده بود. عکسي دوباره

 ساراي ايستادم.
 ساناز صورت علي را بوسيد و کادوي خودش و آيدين را داد.

من هم برايش يک دست قلم خودنويس و همين طور يک پک کامل 
 وسايل خطاطي گرفته بودم. به کالس خط مي رفت و اين هديه

 برايش مناسب بود.
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بود و من گاهي به خانه بغلش کردم و او را بوسيدم. زماني که کوچک 
 آيدين مي رفتم، عادت داشت که چهار دست و پا و صبح زود

بيايد و مرا از خواب بيدار کند. خودش را به هزار زحمت از تخت من باال 
 مي کشيد و به زير لحاف من مي خزيد و روي شکم ام مي

خوابيد. حاال همان بچه قد اش از من بلند تر شده بود و کم کم ريش 
 يش در آمده بود. در اين دو ماهي که نديده بودمش آشکاراها

 قد کشيده و بلند تر شده بود. مخصوصا پاهايش.
 با افتخار گفت:

 _عمه از شما بلند تر شدم.
 خنديدم و دوباره صورتش را بوسيدم.

 _آره ديگه ما پير شديم
ود. ساناز چاقو را به دستم داد. طبق معمول برش کيک به عهده ي من ب

 ساناز مي گفت که نمي دانم چه سري است که برش هاي
 کيک سونا همه يک اندازه مي شود.

روي مبل نشستم و با شوخي و خنده ي طوفان که مي گفت آن چنان 
 قيافه گرفته ام مثل اينکه مي خواهم اتم بشکافم کيک را بريدم.

ضوعي آيدين و انقالب کنار هم ايستاده بودند و آهسته راجع به مو
 صحبت مي کردند و مي خنديدند.

  
 

زماني که به گرگان رسيديم و رفتار آنها را ديدم، متوجه شدم در آن دو 
 ماهي که من دور بودم آنها خيلي صميمي تر از آن چه که

 فکرش را مي کردم، شده بودند.
البته شايد بايد مستانه را قلم مي گرفتم. چون به نظر مي رسيد که مستانه 

 وز هم کمي کنار مي کشيد و فقط در بحث هايي کههن
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دوست داشت شرکت مي کرد. آراز با نسيم خيلي صميمي شده بود به 
 طوريکه براي لحظه ايي مرا نگران کرد.

اگر نسيم او را نمي خواست. يا اگر مثال آراز آن قدر از نسيم خوشش مي 
 آمد که تصميم به خواستگاري مي گرفت و آن زمان انقالب

يا مستانه سنگ جلوي پاهايش مي انداختند چه؟ آراز تازه خوب شده بود. 
 تازه کمي بهتر شده بود و آرام بود. چاق شده بود و رنگ و

رويي به صورتش برگشته بود. اگر قرار باشد که به بيراهه کشيده شود 
 دوباره سر از نو و سامان از نو.

شت او را محبوب کرده بود. طوفان با همه مي جوشيد. اخالق خاصي که دا
 ولي انقالب فقط با آيدين صميمي شده بود.

بشقاب کيک ام رابرداشتم و روي مبلي تکي در انتهاي سالن نشستم. نمي 
 دانم چرا حس غريبگي داشتم. حتي با وجود بودن خانواده

خودم ولي حس نا آشنايي داشتم. من زياد آدم بجوش و بگو بخندي 
 ميمي مي شوم و حاال هم به نظر مي رسيد کهنيستم. خيلي دير ص

 در آن جمع فقط من هستم که نتوانستم با آنها رابطه برقرار کنم.
 ساراي آمد و کنارم روي دسته مبل نشست.

 _چته سونا جان؟
نگاهش کردم. با آن آرايش چشم فوق العاده شده بود. مستانه بسيار زيبا 

 را. ولي هر چه کردآرايشش کرده بود. هم او و هم ساناز 
نتوانست مرا راضي به اين کار کند. و اين آرايش نسبتا غليظ را روي من 

 هم پياده کند. فقط موهايم را سشوار کشيد و تيغ تيغي کرد.
و يک آرايش ماليم. بيشتر شبيه به تن تن شده بودم. ولي خودش عقيده 

 داشت که اين مدل به من مي آيد.
شادماني اش را بترکانم. ولي اگر مي خواستم  من هم نخواستم که حباب

 منصفانه قضاوت کنم همان آرايش مليح هم مرا عوض کرده
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 بود. ولي ساراي چيز ديگري شده بود.
 _هيچي. تو چه خوشکل شدي

چشمانش برق زد و خنديد. رضا آمد و دستش را دور کمرش حلقه کرد و 
 رخ شد و منآرام و پنهاني شقيقه ساراي را بوسيد. ساراي س

 خنديدم و سرم را پايين انداختم.
 _خوشگل چيه سونا. دلبر شده.

  
 

 بيشتر خنديدم. رضا ديوانه ساراي بود.
 از من جدا شدند و بر سر ميز برگشتند تا با علي عکس بياندازند.
 طوفان در حاليکه يک فنجان قهوه به دست داشت به طرفم آمد.

 _قهوه؟
 ي تکان دادم.سرم را به نشانه نف

 _نه مرسي من چايي خورم.
 _خب چه خبر؟ هتل کي بازگشايي مي شه؟

آمد و کنار من روي دسته ي مبل، جايي که چند لحظه قبل ساراي نشسته 
 بود را اشغال کرد.

کمي خودم را کنار کشيدم. متوجه شد ولي حرکتي نکرد. نگاهم به انقالب 
 ولي چشمش به ماافتاد. درحاليکه با آيدين حرف مي زد 

بود. پوزخندي که بر لب آورد نمي دانم زاييده کدام حرکت بود. کنار 
 کشيدن من يا کار برادرش؟

 _برات يه کارمند فروش عالي پيدا کرديم.
 نگاهم را از انقالب گرفتم و به او دادم.

 _خوشگل و آرايش کرده.
 خنديديم. او هم خنديد و گفت:
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 ببند._از اين کراواتها براش 
 بيشتر خنديدم.

 _چشم حتما. مي خواي خودم براش گره بزنم.
 چانه اش را باال داد و با شيطنت به طرفم خم شد و آهسته گفت:

_نه اگر صبر کني تا خودم بيام براش گره بزنم بهتره. من اصال در اين 
 زمينه دکترا دارم.

  
 

گر امزه بود. شايد ا دستم را روي صورتم گذاشتم و بيشتر خنديدم. خيلي ب
 مي توانستم تيک زدنهاي مدامش را ناديده بگيرم، مي

 توانست يک دوست عالي باشد. يک هم صحبت خوب.
 _نه به جون سونا راست ميگم.

دستم را در دست خودش گرفت و از روي صورتم جدا کرد و با لحني جدي 
 که حالتش را بامزه تر مي کرد، ادامه داد.

 ه ايي که مربوط به خانم ها باشه دکتراي افتخاري دارم._من تو هر زمين
 دستم را از دستش بيرون کشيدم. خنديد و به دستم اشاره کرد و گفت:

_البته بستگي به خانمش هم داره. بعضي خانمها مثل سنگ خارا هستن. 
 هيچ نوع نرمشي يخشون رو آب نمي کنه مثل شما

 ي من اشاره کرد.حرفش را قطع کرد و با دستش به سرتاپا
 _ولي بعضي ها نه. سريع رامم مي شن

با تعجب نگاهش کردم. خنديد و چشمک زد. فهميدم که تا به حال سر کار 
 بودم. من هم خنديدم.

از کنارم بلند شد و به سمت برادرش و آيدين رفت. آيدين را همان لحظه 
 ساناز صدا کرد. از همان فاصله ديدم که از کنار انقالب رد
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شد. چيزي زير لب زمزمه کرد و کنارش ايستاد. بدون حرف و حرکتي. 
 انقالب ولي نگاهش را از من برنداشت. در همان حالي که به

من نگاه مي کرد چيزي به طوفان گفت. طوفان از جيبش سيگار بيرون 
 آورد و خم شد تا آن را برايش آتش بزند. نگاه طوفان به شعله

به من. احساس کردم که دوباره چيزي را زير لب  فندک بود و نگاه انقالب
 زمزمه کردند.

با تعجب نگاهشان کردم. از هم فاصله گرفتند و طوفان به کنار مستانه 
 رفت. انقالب هم درحاليکه سيگار را بين انگشتانش مي لغزاند

 به آشپزخانه رفت.
 کمي بعد با يک فنجان چاي برگشت. فنجان را به سمتم گرفت.

 ي. چرا شما زحمت کشيديد_مرس
 چيزي نگفت و فقط نگاهم کرد و بعد گفت:

 _عکس هايي دکورها که گفته بودي گرفتي کو؟ نشون بده ببينم.
 _تو لپ تاپمه

  
 

 آيدين صدايش کرد. چرخيد و رو به آيدين گفت:
_يه لحظه من برم اين عکس دکورها رو که خواهرت گرفته نگاه کنم، برمي 

 روع کنيد تا من بيام.گردم. شما ش
 با دستش راه پله ها را نشان داد و گفت:

 _بريم ببينم چطوري شده
چيزي نگفتم. يعني آن قدر عجله داشت؟ ولي خب بيچاره از ديروز دو بار 

 گفته بود و هر بار کاري پيش آمده بود و نشده بود که
 رشانعکس ها را ببيند. حتما پيش خودش گفته بود که حاال که همه س

 گرم است بهترين فرصت است. آن طور که او را شناخته بودم
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 آدمي بود که کار برايش در اوليت اول قرار داشت.
به اتاقي که در اختيار من و آراز گذاشته بودند رفتيم. لپ تاپ را بيرون 

 آوردم و روشن کردم. در حين اينکه سيستم در حال باال آمدن
 ت و به تاريکي شب خيره شد.بود او هم به کنار پنجره رف

 _بفرماييد آقاي باهر سيستم باال اومد. 
چرخيد و چند لحظه نگاهم کرد. آمد و روي تخت کنار من نشست. در 

 همان حال که عکس ها را رد مي کرد گفت:
 _خب..... سونا خانم پيرزاد، ببينم چي کار کردي

 نگاهش کردم. توجه اش به عکس ها بود.
عالي شده. دقيقا همون چيزي شده که من دنبالش بود. _عکس ها که 

 مخصوصا اين لوگوي هواپيمايي هما و ماهان. ابتکار خودت بود،
 آره؟

 _بله خوب شده؟
 چانه اش را باال داد و يک سري ديگر عکس ها را نگاه کرد.

 _آره عالييه.
 با انگشتش به جايي در عکس اشاره کرد و گفت:

 جا گذاشته ميشه؟_ميز پيشخوان اين 
  
 

 _بله. به نظرتون بده؟
 سرش را بلند کرد و به چشمانم نگاه کرد.

 _به نظرم بابات بايد به تو افتخار کنه.
لبخند گشاده ايي زدم. شنيدن اين تعريف از زبان کسي که آن قدر در 

 کارش حرفه ايي و موفق است يک تشويق درست و حسابي
 من نگفته بود. است. چيزي که هرگز بابا به
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 _مرسي لطف داريد. آقاي باهر.
پک کوتاهي به سيگارش زد و آن را در زير سيگاري آراز که کنار تخت بود، 

 خاموش کرد.
 _کار خوب بايد تعريف بشه.

 لپ تاپ را بستم و برخاستم. ولي به نظر مي رسيد که او خيال رفتن ندارد
 واهرت که خيلي دلتنگته._اون جا خيلي بهت سخت ميگذره؟ تنهايي؟ خ

 مکثي کرد و ادامه داد.
_هفته قبل که شام رو خونه آيدين مهمون بوديم. يه دفعه خواهرت به 

 گريه افتاد. گفت جاي سونا خاليه.
ساراي چيزي به من نگفته بود. مي دانست که با اين حرفش بيشتر 

 دلتنگ مي شوم.
 _ساراي هميشه حساسه.
 و گفتم:حرفي نزد. آهي کشيدم 

_چرا سخته. گاهي واقعا دلتنگ مي شم. گاهي دلم مي گيره. ولي خب 
 چاره ايي نيست. کاري که قبولش کردم. دوست ندارم که کاري

و نيمه کاره رها کنم. البته فکر کنم وقتي که هتل راه بيفته و روي نظم 
 خاصي کار کنه، ديگه آن چنان احتياج دايمي به من نيست. شايد

تونم بيام تهران و برگردم. مخصوصا که آقاي صنعتي هم هست و بيشتر ب
 خب من به کارش اعتماد دارم.

 _آره کارت يکم راحت تر مي شه
 از جا برخاست و گفت:

  
 

 _گفتي هتل به نام شماست ديگه نه؟ خواهر و برادرها؟
 سرم را تکان دادم.
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 _آره بابا به نام ما کرد.
 _خيلي هم خوب!

حوصله ايي زد. دستش را براي لحظه ايي روي شانه ي من  لبخند بي
 گذاشت تا به بيرون راهنمايي کند. مرا براي لحظه ايي به ياد

شهريار انداخت. او هم اين حرکت را زياد انجام مي داد. گاهي که با هم به 
 کافي شاپ مي رفتيم. در کافي شاپ را باز مي کرد و

به داخل راهنمايي مي کرد. نا دستش را پشت من مي گذاشت و مرا 
 خوداگاه خودم را کنار کشيدم.

حرفي نزد. من هم حرفي نزدم. شخصيت عجيبي داشت. نمي دانم اينکه 
 خيلي از من بزرگ تر بود يا شخصيت محکم و متين خودش

بود که باعث مي شد به او ديدي مثبت و توام با احترام داشته باشم. 
 شتم. از طوفان خوشم مي آمد. فقطديدي که نسبت به برادرش ندا

 همين. ولي او برايم قابل احترام بود.
شايد به همين خاطر بود که در اين چند روز طوفان را به اسم کوچک اش 

 صدا مي کردم. در تهران و در رابطه با لباس کارمندان خيلي
به من کمک کرده بود. مرا پيش دوستي برده بود که توانسته بودم در آن 

 لباس ها را با تخفيف زياد تهيه کنم. جا
حاال با او تا حدودي صميمي شده بودم. آن قدري که بتوانم راحت او را 

 به اسم صدا بزنم و با او احساس نزديکي بيشتري بکنم.
شهريار ديد مرا نسبت به تمام مردان اطرافم عوض کرده بود. ولي درباره ي 

 اهر بود. به نظرمانقالب اين طور نبود. او هنوز آقاي ب
درست نبود که او را به نام صدا کنم. او دوازده سال از من بزرگ تر بود. 

 حداقل نه حاال.
به پايين برگشتيم. آراز و آيدين و طوفان، ورق هاي بازي را مهيا کرده 

 بودند و منتظر آمدن انقالب بودند. کنار آنها نشست و شروع
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 ردند.به کرکري خواندن براي هم و بازي ک
ساناز و ساراي و نسيم هم با هم خلوت کرده بودند و راجع به احضار ارواح 

 و ميز گردان حرف مي زدند. مستانه وردل بابا نشسته بود
 و از تجارت در دفاتر هواپيمايي صحبت مي کرد.

بابا هم حسابي سوال پيچ اش کرده بود تا از همه ي زير و بم اين کار سر 
 ه هر کاري که در آن باعث مي شد که صدايدر بياورد. بابا ب

جرينگ جرينگ سکه به گوشش برسد، عالقه نشان مي داد. دست داروغه 
 ناتينگهام را از پشت بسته بود.

  
 

روي مبل کنار دستشان نشستم و به حرف هاي مستانه و سواالت بابا 
 گوش دادم. انقالب در تيررس نگاه من قرار داشت. برايم عجيب

ه هر از چند دقيقه يک مرتبه سرش را از روي ورق هاي درون دستش بود ک
 باال مي آورد و به مستانه نگاه مي کرد. نگاهش موشکافانه

 و حتي توام با نوعي نگراني بود.
آن قدر حواسش را به مستانه و بابا داده بود که عاقبت او و آيدين آن 

 ا انقالب اصالدست را باختند و ناله آيدين به آسمان رفت که چر
 حواسش به بازي نيست؟

برخاست و گفت که حوصله ي بازي ندارد. مستانه را صدا زد گفت که به 
 جاي او بازي کند. خودش هم آمد و کنار بابا نشست و بحث

را ادامه داد. بابا که کامال مشخص بود که حوصله هم صحبتي با او را 
 ت که خستهندارد حرف هايش را درز گرفت و برخاست و گف

 است و مي رود تا بخوابد.
اما قبل از اينکه بابا از سالن خارج شود طوفان سرفه اي کرد و با صداي 

 بلندي گفت:
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 _بچه ها پايه هستيد فردا از صبح بريم روستاي زيارت؟
 نسيم با خوشحالي گفت:

 _واي آره. عاليه. فقط االن خيلي سرده.
 اراي چرت مي زد کرد و گفت:نگاهي به الميرا که روي پاهاي س

_الميرا ممکن اذيت بشه. بد هم ما مي خوايم يکم جنگل پيمايي هم 
 بکنيم اصال درست نيست که اين بچه هم همرامون باشه. گناه داره

 خسته مي شه
 ساراي خنديد و گفت:

 _پس شما ها بريد. بچه داري يعني که به داري
 طوفان خنديد و مودبانه گفت:

نو خواهش ميکنم دار براي چي؟ من پيشنهاد مي دم که آقاي پيرزاد _نه با
 ويال بمونن مواظب الميرا باشن. ما هم که قرار نيست شب

 بمونيم. صبح زود راه ميفتيم شب برمي گرديم. هان چطوره؟
قيافه بابا ديدني بود. آن چنان خنده ام گرفته بود که سرم را در سينه فرو 

 غضب و عصبانيت به طوفان نگاه کرد وکرده بودم. بابا با 
 طوفان هم خيلي خونسرد تر از قبل ادامه داد

  
 

_حاج آقا سنشون اقتضا نمي کنه جاهايي که ما مي خوايم بريم، بيان. 
 پس بهتره که بمونن ويال. اين طوري الميرا هم تنها نيست.

 بابا با دلخوري گفت:
 پيرو پاتال شديم._دست شما درد نکنه آقا طوفان حاال ما 

نگاهم به ساراي افتاد. به نظر مي رسيد که او هم به سختي خودش را 
 کنترل کرده است که زير خنده نزند. چون همه ي ماها اخالق
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پدر خودمان را بهتر مي دانستيم. اينکه بابا اصرار زيادي داشت که هميشه 
 خودش را جوان نشان بدهد. کارهايي که هميشه انجام مي

د کارهايي بود که بيشتر مناسب يک مرد جوان بود. آن الواتي ها و دا
 عوض کردن مدام زنهايش و سفر هاي آن چناني، همه نشان از

اين داشت که بابا در سي چهل سالگي متوقف شده بود. بابا جوان مانده 
 بود و ما را پير اخالق کرده بود.

ه متعجب و تا حدودي آهسته خنديدم و وقتي که سرم را چرخاندم با چهر
 خندان انقالب مواجه شدم.

 دهانم را جمع کردم و به بابا نگاه کردم.
_حاج آقا من براي خودتون ميگم. باور کنيد جايي که ما مي خوايم بريم 

 براي شما اومدنش سنگينه.
احساس مي کردم که طوفان از قصد اين واژه حاج آقا را به کار مي برد تا 

 صبي کند.بيشتر بابا را ع
 بابا رو به ساراي کرد و با لحني بي تفاوت گفت:

_ساراي بابا مي خواي بري برو. من پيش اين تربچه ات هستم. علي بابا 
 جان تو هم مي خواي بري برو

ولي علي آن قدر به تبلت جديدش مشغول شده بود که فقط سري تکان 
 داد و گفت که در خانه مي ماند.

يت رفت تا بخوابد. هيچ کس نمي خنديد. ولي به بابا با حرص و عصبان
 جرات مي توانم بگويم که همه در مرز انفجار قرار داشتند.

مخصوصا ساناز که از شدت خنده سرخ و برافروخته شده بود. و خودش را 
 به گوشي موبايلش سر گرم کرده بود.

 انقالب سرش را نزديک سر من آورد و گفت:
 _بابات ناراحت شد؟
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هش کردم و کمي خودم را عقب کشيدم. ولي او هم چنان سرش را نگا
 نزديک به سر من نگه داشت. چشمانش جدي و پرسش گرانه

 بود.
 لبخندم را فرو خوردم و گفتم:

  
 

 _زنده مي مونه.
 خنديد. آرام و کمي طوالني.

 دستش را روي صورتش کشيد و گفت:
مي زنه انگار پسر خاله اش _از دست اين طوفان. با همه يه جوري حرف 

 هستن. يه نگاه به سن و سال طرف مقابلش نمي اندازه.
پايش را روي پاي ديگرش انداخت و دو دستش را پشت سرش به هم 

 قالب کرد و گفت:
_ولي واقعا جايي که ميخوايم بريم نفس زيادي مي گيره. تو ارتفاعه. بابات 

 اگر مي آمد قطعا اذيت مي شد.
 _ارتفاع؟

 ناگهان به سمتم چرخيد و گفت:
 _براي تو هم بده. اصال يادم نبود.
 سرم را به نشانه تاييد تکان دادم.

 _اشکال نداره. من هم مي مونم خونه. اين طوري بابا هم تنها نيست
 اخم کرد و گفت:

_شما بيا. اسپري ات رو هم بيار. نهايتا اگر هر جا نتونستي ادامه بدي، 
 يميسته.يکي مون پيش وا

 طوفان برخاست و دست آراز را گرفت و گفت:
 _داداش برو اون تارت رو بيار يه چيزي بخون دلمون باز شه. تولده مثال
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 چشمکي به جمع زد و گفت:
 _حاجي هم که رفت ديگه جمع جوونيه.

ساراي خنديد و الميرا را که در آغوشش به خواب رفته بود را برداشت و 
 گفت:

 قه آنتراکت بدين من برم جوجه ام رو بزارم تو جاش و بيام._آقا يه دقي
  
 

 طوفان خنديد و با دهانش اداي زنگ زورخانه را در آورد و گفت:
 _دينگ دينگ. تايم اوت براي ساراي بانو

 آراز تارش را آورد و رو به همه پرسيد که "چه بزنم؟"
 همه با هم گفتند که "يک چيز شاد بزن"

 کرد و با خنده شروع کرد و گفت: تارش را کوک
 _خودتون خواستيد شاد باشه ها.

موهايش را پشت گوش هايش فرستاد و شروع کرد به خواندن آهنگي از 
 جمال وفايي، که براي فيلم داش آکل ساخته شده بود. يک

ترانه محلي و قديمي شيرازي. من خودم به شخصه عاشق اين آهنگ 
 ي بود. ولي به دلم مي نشست.بودم. زيادي راننده بيابان

شايد چون مرا به ياد بچگي هايم مي انداخت. زمان هايي که ساراي و 
 آيدين آن قدر سن شان باال بود که بتوانند فيلمي مثل داش

آکل، با آن داستان زيبا را درک کنند. و من و سهند فقط از اين قسمت 
 هاآهنگش خوشمان مي آمد. همين براي من يادآور آن روز

 بود.
 تيروم تيروم، آخ جون

 مي خوام بُرم، واي جون
 بيا جلوم، آخ جون
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 تو باغ نو، آخ جون
 عدس پلو، آخ جون

 بخور و برو، آخ جون
 داش داش،داش داش،داش داش،داشم من

 نعشه ي خشخاشم من
 رو چمن آب پاشم من

  
 

 عاشق تنبکم من، صياد اردکم من
 واي واي واي
 چطوره مامانم حالت

 حال و احوالت چطوره
 جون من حالت چطوره

 حال امسالت چطوره
 تو که همچين نبودي،مامان چرا دير اومدي
 تو که غمگين نبودي از عمر خود سير اومدي

 واي واي واي.....
همه با خنده دست مي زدند و با آراز هم خواني مي کردند. البته اصل اين 

 و تنبک هم يک ساز اصلي آهنگ با کمانچه نواخته مي شد
در آن بود. ولي آراز خيلي زيبا آن را فقط با يک تار نواخت. طوفان 
 برخاست و به شيوه ي داش ها و کاله مخملي هاي قديمي، ليوان

 روي پيشاني اش گذاشت و با لودگي رقص گردن اجرا کرد.
همه مي خنديدند و برايش دست مي زدند. فقط انقالب بود که دست به 

 سينه نشسته بود و در آرامش به لودگي برادرش نگاه مي
 کرد.
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 طوفان مقابلش رفت و با خنده گفت:
 _مامانم حالت چطوره؟

 انقالب پوزخندي زد
 _تو بهتري

 يک رقص گردن ديگر مقابل برادرش آمد و گفت:
 _يکي اين رو سر حال بياره. فکر کنم اگر حاجي بود از اين سرذوق تر بود.

  
 

 دستش را سرشانه ي انقالب گذاشت و با تاسف و لحني خنده دار گفت:
 _داري پير ميشي اخوي. برم يه چيزي بيارم بزني روشن شي

 انقالب دستش را به نشانه نفي تکان داد و گفت:
 _من نيستم.

 بعد رو به آراز کرد و گفت:
 _بزن آقا کارت درسته.

ها و خنده ها گذشت. تا تا آخر شب به همين سياه بازي و شوخي 
 حدودي به خواهر و برادرانم حق مي دادم که با آنها صميمي شده

بودند. خانواده ي باهر منهاي مستانه، خون گرم و بجوش بودند. شايد اگر 
 من هم تا اين حد از آنها فاصله نداشتم تا به حال با آنها

 صميمي تر شده بودم.
هاي انقالب و آيدين که مي گفت عاقبت ساعت دو نيمه شب با غرولند 

 فردا صبح زود بيدار نمي شويم، خوابيديم
تازه به اتاق رفته بوديم که ضربه ايي به در خورد و ساناز و ساراي به داخل 

 آمدند. من روي تخت خوابيده بودم و آراز داشت کنار
 پنجره آخرين سيگار آن شب اش را دود مي کرد.

 د و رو به آراز گفت:ساناز روي تخت کنار من پري
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 _تو برو پيش داداشت بخواب
 آراز با حيرت به او نگاه کرد و بعد به ساراي گفت:

_شما سه تايي مي خوايد روي اين تخت بخوابيد؟ جسارتا اين تخت دو 
 نفر است.

 ساناز دستش را گرفت و به طرف در هلش داد.
بخوايم رو سر هم  _برو بچه چقدر سوال مي کني. به تو چه آخه؟ شايد ما

 ديگه بخوابيم. بايد از تو اجازه بگيريم.
 آراز خنديد و از در بيرون رفت.

 ساراي هم روي تخت خوابيد و زير لحاف گلوله شد.
  
 

 _واي بچه ها ديدين اين طوفان چه باليي سر بابا آورد.
 سرم را با تاسف تکان تکان دادم.

 رو نگه داره اين طوري نمي شه_تقصير خود باباست. اگر احترام سنش 
 ساناز با خنده گفت:

_خدايي سونا راست ميگه. ولي خيلي خنده ام گرفته بود. داشتم منفجر 
 مي شدم. دستشويي الزم شده بودم.

 با صداي بلند خنديدم.
 _آره منم داشتم منفجر مي شدم.

 ساراي با چشمان خمار از خواب گفت:
و خاموش کن بخوابيم. يه شب الميرا رو _سونا تو رو خدا اون چراغ ر

 سپردم به رضا ببينم چه مي کنه. دارم از خواب بيهوش مي شم.
چراغ را خاموش کردم. ساراي به سرعت خوابش برد ولي ساناز تا ساعاتي 

 بعد با شوخي و خنده هايش مرا هم بيدار نگه داشت.
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شدم. هوا هنوز با تکان هايي که به بازويم داده مي شد از خواب بيدار 
 تاريک بود. آيدين به روي ساناز خم شده بود و با بوسه و

نوازش بيدارش مي کرد. ساناز هم ناز مي کرد و سرش را اين طرف و آن 
 طرف مي برد.

 نگاهي به من کرد و گفت:
 _پاشو سونا. تا من اين دو تا رو بيدار کنم يه ماه رمضون طول مي کشه

 را ماليدم. روي تخت نشستم و چشمانم
_مگه من بيچاره از دست زن تو ديشب خواب هم داشتم. اولش که مخ 

 منو گذاشت تو فرغون دور زمين چرخوند. بعد هم که تمام
وقت دستش تو سر و صورت من بيچاره مي خورد يا پاهاش تو شکمم 

 بود.
 آيدين خنديد و موذيانه گفت:

 _ببين من چي اين همه سال دارم مي کشم.
 از چشمانش را باز کرد و با اخم گفت:سان

  
 

 _چه مي کشي؟ خيلي هم بهت خوش مي گذره.
 آيدين خنديد و عاشقانه بغلش کرد و گفت:

 _غلط کردم خوشگلم.
 ساراي غرولند کنان گفت:

 _بيشعورها اين جا دختر مجرد نشسته.
 خنديدم و از جا برخاستم و به سرويس بهداشتي رفتم. وقتي که بيرون

 آمدم رضا هم به جمع شان اضافه شده بود و در گوش ساراي
چيزي مي گفت و آهسته دستش را نوازش مي کرد. ساراي سرخ شده بود 

 و با ناز سرش را تکان مي داد.
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 چشمانم را گرد کردم و گفتم:
_خواهش مي کنم راحت باشيد. مي خوايد اصال من تشريفم را ببرم 

 بيرون؟
 هي به ساعت اش کرد.آيدين برخاست و نگا

_بچه ها بلند شيد ديگه الس زدن بسه. دير شد. انقالب نيم ساعت قبل 
 گفت حاضر باشيد.

همه شان بيرون رفتند و آراز به داخل امد. نگاهي به صورت خواب آلوده 
 اش کردم.

 _چته؟ تو هم نخوابيدي؟
 دستي درون موهايش کشيد و با اخم گفت:

دين تا خود صبح عين گاو لگد انداخت! نمي دونم _نه بابا دلت خوشه. آي
 ساناز چطور پيش اين مي خوابه

 چشمانم را چرخي دادم و لباس هايم را برداشتم تا در حمام عوض کنم.
_نترس. کبود کمتر از کهر نيست! ساناز بدتر از داداشته. ديشب تمام مدت 

 پاهاش تو حلق من بود. گفتم اگر خودتون رو بکشيد هم
 گه نمي ذارم آراز جاش رو به شما رواني ها بدهدي

روي تخت نشست و همان طور خمار و خواب آلود سيگاري از پاکت در 
 آورد و دور خودش به دنبال فندک گشت.

_نکش خير امواتت. صبح زود، دهن تلخ اون زهرماري رو مي کشي که 
 چي بشه مثال؟

  
 

 ب کرد.نگاهم کرد و پاکت سيگارش را به سمتم پرتا
 _بچه پرو تو برو جيشت رو بکن!
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زبانم را برايش در آوردم و به حمام رفتم. صدايش را شنيدم که با خنده 
 مي گفت "تو رو چطوري مي خوايم شوهر بديم من نمي دنم.

 اين قدر دردونه ايي"
تمام مدت من در حال چرت زدن بودم. از شانس بدم، من در ماشين 

 . يعني نسيم اصرار کرد من هم ديگرخانواده ي باهر افتادم
نتوانستم نه بگويم. قرار شد که همه با دو ماشين برويم بنابراين همه با 

 ماشين رضا رفتند که شاسي بلند بود و براي جاده هاي
 کوهستاني بهتر بود. من هم بالجبار با خانواده باهر همراه شدم.

و  مي کند، بين طوفانمثل سوسيسي که بين دو اليه نان ساندويجي گير 
 نسيم گير افتاده بودم. وسط ماشين. جايي که بيشتر از همه از

 آن متنفر بودم.
انقالب تمام مدت به من نگاه مي کرد و لبخندي آرام به روي لبش بود. 

 احتماال به چرت زدن من و پرس شدنم بين خواهر و برادرش
 مي خنديد.

ه آنها آن قدر گفته بودند جايي که من بسيار سرمايي هستم و از ترس اينک
 مي رويم سرد است، من هم آن قدر لباس پوشيده بودم که

مثل يک توپ گرد و قلنبه شده بودم. به طوريکه وقتي طوفان نشست و 
 خواست تا در را ببندد، در بسته نشد. با خنده به من که با

 پررويي نگاهش مي کردم نگاه کرد و گفت:
 يه وقت نچاي خدا نکرده._مي گم عزيزم شما 

 نسيم غش غش خنديد. مستانه با حيرت چرخيد و نگاهم کرد و گفت:
_سونا جان شما چرا اينقدر لباس پوشيدي؟ االن انقالب بخاري رو بزنه 

 آتيش مي گيري دختر
 مظلومانه گفتم:

 _شما خودتون گفتين که سرده
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 انقالب آهسته خنديد و گفت:
 نا. اين طوري طوفان بايد بياد روي پاي تو بشينه_کاپشنت رو دربيار سو

  
 

 طوفان خنديد و با شيطنتي که مي دانستم ذاتي است، گفت:
 _پس درش نيار. تو بيا رو پاي من بشين.

اخم کردم و از ماشين بيرون آمدم و کاپشنم را در آوردم. هنوز هم سنگين 
 بودم و طوفان تا آن جا که مي توانست سر به سر من

 گذاشت.
تا آن جا چرتي زدم. ولي سنگيني نگاه انقالب و در ضمن شوخي هاي 

 خرکي طوفان نمي گذاشت که درست بتوانم به ذهنم استراحت
 بدهم.

 از ماشين پياده شدم و به بدنم کش و قوصي دادم.
برف تمام جنگل را تبديل به تابلويي زيبا کرده بود. نگاهي به دامنه کوه پر 

 سپيدي برف انداختم. فوق العاده بود. يک مهاز درخت و 
رقيق زير پاهايمان را گرفته بود و آرام آرام حرکت مي کرد. طوري نزديک 

 بود که آدم دوست داشت دهانش را باز کند و يک تکه از
آسمان و آن مه را به جاي صبحانه اش گاز بزند و بخورد. اهالي روستا 

 ره شان بودند. مثل شهريبيدار و هوشيار مشغول کارهاي روزم
ها نبودند که تا ظهر بخوابند. صبح زود برمي خواستند و به کارهايشان 

 مي رسيدند.
مرغ و جوجه ها همان طور ول در حال چرخيدن بودند و به زمين نوک مي 

 زدند. تعجب کردم. چيزي روي زمين ديده نمي شد. به چه
 چيزي نوک مي زدند خدا مي داند.
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کمي بلند گفتم. انقالب که از همه به من نزديک تر بود شنيد و  جمله ام را
 گفت که دانه هاي ريزي روي زمين هست که آنها را مي

خورند. برايم جالب بود که همان طور بدون نظارت رها شده بودند و 
 خوش مي گذراندند. نگاهي ديگر به اطراف کردم.

 شتر برف به کنارهايبرف کمي روي زمين نشسته بود. متوجه شدم که بي
 جاده پارو شده بود. به همين خاطر جنگل سپيد تر از جاهاي

ديگر بود. چون بکر و دست نخورده باقي مانده بود. ماشين هاي ديگري 
 هم اطراف ما نگه داشتند و چند نفري پسر و دختر جوان

 پياده شدند تا برف بازي کنند.
ين طرف به سمت زيارت مي انقالب جاده ايي را نشان داد و گفت که ا

 رود. عالي بود. شايد عالي کلمه ي کمي بود.
 ساراي و ساناز مثل بچه ها ذوق کرده بودند.

هوا روشن شده بود. انقالب اشاره ايي به جنگل که فاصله ي نسبتا زيادي 
 با ما داشت کرد و گفت:

 _بچه ها بريم يه گشتي بزنيم تا صبحانه رو تو کلبه بزنيم.
  
 

همه موافقت کردند. من هم اسپري ام را از کيفم بيرون آوردم و در جيب 
 کاپشنم گذاشتم. به راه افتاديم. هوا سرد بود ولي آن چنان

 رطوبتي نداشت که براي من توليد دردسر کند.
آهسته مي رفتم. ساناز و آيدين دست همديگر را گرفته بودند و سر در سر 

 ضا هم علي رقم کنارهم حرکت مي کردند. ساراي و ر
کشيدن و خجالت ساراي عاشقانه ايي با هم داشتند. آراز آمد و کنار من 

 قدم زد.
 _هنوز تو چرتي؟
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سرم را تکان دادم. نسيم زير چشمي به ما نگاه مي کرد. وقتي که نگاه مرا 
 به خودش ديد. سرش را به سرعت پايين انداخت.

 _در چه حالي؟
 روشن مي کرد گفت: آراز در حاليکه سيگاري

 _در چه موردي؟
از روزي که از هتل برگشته بودم نتوانسته بودم با او يک صحبت و درددل 

 درست و حسابي داشته باشم. اول که به دنبال کارهاي هتل
و لباس کارمندان هتل رفتم و بعد هم که به سرعت از تهران به سمت 

 گرگان راه افتاديم.
 _ديگه مشکلي نداري؟

 محکمي به سيگارش زد. پک
_نمي دونم سونا. گاهي کشش عجيبي نسبت بهش حس مي کنم. 

 طوريکه اگر اون لحظه دم دستم باشه حتما مصرف مي کنم.
 چيزي نگفتم و ادامه داد.

_دکترم ميگه طبيعيه. ولي براي من عذابه. گفته سر خودم رو به موسيقي 
 وام. دوستگرم کنم. ولي تو اون لحظه من فقط مواد مي خ

 دارم بزنم و نئشه شم.
 با نگراني نگاهش کردم. اگر دوباره بر مي گشت چه؟

_تو مي توني مطمئنم. همين قدر که اراده کردي و ترک کردي خودش 
 گذشتن از هفت خوان رستمه

 پوزخند تلخي زد.
  
 

 _به زبون راحته سونا.
 _مي دونم ولي تو رو خدا تحمل کن.
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هش را به نسيم داد که او هم کنار دست طوفان راه مي چيزي نگفت و نگا
 رفت. ولي از آن راه دور و با آنکه مکالماتشان را نمي شنيدم

متوجه شدم که نبايد مکالمه دوستانه ايي باشد. اخم هاي طوفان در هم 
 رفته بود و نسيم قيافه اش غمگين و ناراحت بود.

ردم. ولي حس مي کردم که هر تا قسمتي از راه را بي دردسر و راحت طي ک
 چه باال تر مي روم احتياج بيشتري به اکسيژن پيدا مي

 کنم.
جايي که ما در آن جنگل پيمايي مي کرديم. برف کمتري روي زمين نشسته 

 بود.
از بقيه عقب افتاده بودم. روي کنده درختي نشستم و نفس عميقي 

 به من نگاه کرد. کشيدم. آراز که حاال با نسيم قدم مي زد برگشت و
 از همه به من نزديک تر بود.

 دوباره به عقب برگشت.
 _چي شده؟ حالت بده؟

 سرم را تکان دادم.
 _نه خوبم فقط فکر کنم نيام باال بهتره.

 به سمت بقيه چرخيد و گفت:
 _بچه ها شما بريد من پيش سونا مي مونم.

د و جيغ خفيفي ساراي مي خواست به پايين برگردد که پايش سر خور
 کشيد و رضا که کنارش ايستاده بود مچش را گرفت.

 با صداي بلند گفتم:
 _برنگرد. من خوبم. کجا تو داري برمي گردي. آراز هست ديگه

 انقالب به پايين برگشت و به کنار ما آمد و گفت:
 _شما برو من پيشش مي مونم.
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 همان جا کمي آن طرف تر به درختي تکيه داد.

 _نه بابا شما برو من هستم.
انقالب پايش را ماساژ داد. کمي بعد از اينکه حرکت کرديم متوجه شدم که 

 او بعد از مسافتي ديگر به چابکي اول راه نمي رفت و بعد
 از مدتي هم شروع به لنگ زدن خفيفي در پاي چپ اش کرد.

 رو به آراز گفت:
 رم_شما هم که بموني من نمي تونم ديگه راه ب

 آراز به کنارش رفت و پرسيد:
 _چي شده؟

_تو خدمت هوا طوفاني بود رفتيم دريا، موج زد زير قايقمون من پرت 
 شدم باال بعد افتادم کف قايق. پام شکست و يک ماه مرخصي

استعالجي بستن به نافمون. ولي اين پا ديگه براي من پا نشد. گاهي تو 
 و فشار مياد بهش، اذيتمسرما و وقتي که فعاليت روش مي کنم 

مي کنه. االن هم يه ده دقيقه ايي هست که داره نيش مي زنه. روش راه 
 نرم بهتره. شما بريد باال يه چرخي بزنيد برگرديد که بريم

 براي صبحانه. من اين جا پيش سونا هستم.
 _کجا خدمت کردي مگه؟

 _نيرو دريايي ارتش. بندر عباس
 آراز به کنارم آمد.

 و برو تنها نيستم._ت
 _مطمئني ؟

 _آره برو.
نگاهي به انقالب کرد که بي تفاوت به ما کفشش را در آورده بود و مثل 

 پيرمردها پايش را ماساژ مي داد. به نظر کمي دودل مي آمد
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 ولي عاقبت گفت:
 _باشه مواظب خودت باش

  
 

ت مشغول به چند دقيق ايي از رفتن آنها مي گذشت. انقالب هنوز در سکو
 کار خودش بود. من هم به دور و اطرافم نگاه مي کردم.

چند دقيقه ايي از رفتن آنها مي گذشت. انقالب هنوز در سکوت مشغول به 
 کار خودش بود. من هم به دور و اطرافم نگاه مي کردم.

بعد از مدتي برخاست کفشش را پوشيد و آمد و کنار من در گوشه ديگر 
 رخت نشست. بازويش به بازوي منآن کنده ي بزرگ د

 برخورد کرد.
کمي خودم را کنار کشيدم و همين طور الکي و فقط براي اينکه حرفي زده 

 باشم، گفتم:
 _هوا چه عاليه.

 چند ثانيه نگاهم کرد و بعد پوزخند زد و گفت:
 _آره واقعا

گويم ب لبم را گزيدم. حرف از اين مبتذل تر و پيش پا افتاده تر نبود که من
 و خودم را کوچک کنم. مشکل من اين بود که من تجربه

ايي در برقراري ارتباط با جنس مخالف نداشتم. من يک بار عاشق شدم و 
 بعد هم آنقدر دلشکسته شدم که ديگر هيچ مردي را نديدم

چه رسد به اينکه بخواهم او را به حريم خودم راه بدهم. ارتباط من و 
 مدت و با فواصل زياد بود. ما مثل دوست شهريار هم خيلي کوتاه

 پسر و دختراني نبوديم که هر لحظه به بيرون و مهماني و گردش برويم.
شهريار در مشهد درس مي خواند و مدت زمان کوتاهي را در تهران مي 

 گذراند و ما خيلي کم يکديگر را مي ديديم. به همين خاطر
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مي دانستم که بايد چه بگويم. من زياد به روحيات مردان واقف نبودم. ن
 آن هم زماني که با يک مرد تنها مي شدم. اي کاش از کار

صحبت مي کرد. آن طور من دستم براي صحبت کردن باز تر مي بود. ولي 
 جمله بعدي او مرا بيشتر در الک خودم فرو برد.

 _شهريار کيه؟
 بود. اوبا حيرت نگاهش کردم. چشمانش با کنجکاوي به من دوخته شده 

 شهريار را از کجا مي شناخت؟ يا بهتر بود که بگويم او
 درباره شهريار از کجا خبر داشت؟

 _شما از کجا مي شناسيش؟
_يه روز پيش آيدين بودم. رفته بودم چاپخونه که طرح اوليه ايي که 

 آيدين طراحي کرده بود رو ببينم که اون اومد اون جا
گاهش کردم. چرا آيدين چيزي به من با تعجب و حيرتي زايد الوصف ن

 نگفته بود؟ هر چند که بار قبل هم اگر تارا نگفته بود که
شهريار و کوکب خانم به خواستگاري آمده اند کس ديگري اين خبر را به 

 من نمي داد.
  
 

اخم هايم نا خوداگاه در هم رفت. چرا آنها چيزي از شهريار به من نمي 
 ممکن است من به او برگردم؟گفتند؟ فکر مي کردند که 

شايد خيلي ها عادت داشته باشند که به چنين مردي بر گردند. مردي که 
 به آنها خيانت کرده است. ولي من غذايي را که باال آورده ام،

 دوباره نخواهم خورد.
بايد يک بار و براي هميشه اين نکته را براي آنها روشن کنم تا آن قدر به 

 چيز را از من پنهان نکنند. اين طور وقتيعنوان حمايت همه 
 که آن را از زبان کس ديگري مي شنوم بيشتر اذيت مي شوم.
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 _چي مي گفت؟
 موشکافانه به من نگاه مي کرد.

 _خب تا اون جايي که من متوجه شدم ايشون عاشق دلخسته شماست.
 پوف خنده داري که کردم از نظرش دور نماند و با کمي بدجنسي گفت:

 _يکم هم اوا خواهره نه؟
 خنده ام را فرو خوردم.

 _نبود از روزي که زن گرفت اين طوري شد
 نگاهم کرد و متفکرانه گفت:

 _پس خيانت کرده. دوستش داشتي؟
نگاهش کردم و سرم را پايين انداختم. دليلي نداشت که من بخواهم راجع 

 تياجيبه شهريار با او صحبت کنم. بنابراين حرفي نزدم. اح
 نبود که حتما ماوقع جريان را از او بپرسم.

_نمي خواستم فضولي کنم. ولي چون بحث باال گرفت و آيدين باهاش  
 دست به يقه شد فکر کردم که خبر داري

 نگاهش کردم. آيدين دست به يقه شده بوده است؟
نگاهش را از من گرفت و به پرنده ي کوچکي که کمي آن طرف تر از ما 

 مين را نوک مي زد، نگاه کرد.روي ز
 _من نمي دونم چي بينتون بوده. ولي هنوز مي خوادت.

  
 

 نيم نگاهي به من کرد و گفت:
_مردي که حاضر مي شه به خاطر يک زن کتک بخوره مي شه گفت که 

 هنوز يه نيمچه حسي به او زن داره. ولي خب.....
و من به اين نتيجه  حرفش را قطع کرد و ادامه نداد. مدتي طول کشيد

 رسيدم که ادامه نخواهد داد. آهي کشيدم. در قاموس من عشق
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 تعريفي متفاوت داشت.
شهريار زود جا زد و بعد هم با رويا ازدواج کرد. گاهي حتي به اين مظنون 

 مي شوم که آنها قبل از دادن جواب رد بابا به شهريار هم با
مشکوک مي زد. هم او و هم  هم رابطه داشتند. شهريار آن اوخر گاهي

 رويا.
 در هر صورت شهريار براي من مرده بود. چه عاشق و چه فارغ.

سکوت بينمان با عطسه ي من شکسته شد. نگاهم کرد و آرام خنديد و 
 برخاست. دستش را به طرف من دراز کرد و گفت:

_پاشو نوک بيني ات قرمز شده. بيا ما کم کم بريم وسايل صبحانه رو 
 اريم بريم برسيم به کلبه اونها هم ديگه پيداشون ميشهبرد

 _نگرانمون نشن
 خودش خم شد و دستم را گرفت.

 _نه نترس زنگ مي زنم به طوفان مي گم
دستم را از دستش خارج کردم. نگاهي به من کرد و در سکوت به راهش 

 ادامه داد.
 _پاتون بهتر شد؟
 هنوز لنگ مي زد.

 روزي درگيرش هستم. به مرور بهتر مي شه._نه اين يه تا چند 
 به خاطر پاي او آرام تر حرکت کردم. به طوريکه او از من جلو افتاد.

 _عقب موندي؟
 به پايش اشاره کردم.

 _به خاطر شما. ولي مثل اينکه ماشاال شما سالم تر از مني
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او کم همان طور که چرخيد تا به من نگاه کند و من هم فاصله ام را با 
 کردم، ناگهان پايش روي برف ها سر خورد و من جيغ خفه ايي

 کشيدم و ژاکت و کاپشن اش را گرفتم و به طرف خودم کشيدم.
 به سختي تعادلش را حفظ کرد و من هم کاپشن اش را رها کردم.

 _نزديک بودها.
 انگشت اشاره اش را به سمتم تکان داد.

 _خيلي سريعي. آفرين.
 نه ام را باال بردم.با خنده شا

 _آره نزديک بود مثل کارتونها يه گلوله برف بشيد و تا پايين بريد.
 با خنده و همان طور که به راهش ادامه مي داد، گفت:

_بپا شما گلوله برفي نشي. بيا کنار من راه برو اگر سر خوردي بگيرمت. 
 امانتي دست من خانم.

 با شيطنت گفتم: با افتخار يک ابرويم را باال بردم و
 _فعال که شما نزديک بود بيفتي، آقا!!

چانه اش را هم زمان باال برد و با خنده آرامي سرش را تکان تکان داد و 
 گفت:

 _باريکال. ديگه چي؟
نخودي خنديدم. براي خودم هم عجيب بود، ولي داشتم تفريح مي کردم. 

 خواهر و مني که بعد از شهريار با هيچ مرد و زني به غير از
برادرانم مصاحبت آن چناني نداشتم حاال با مردي که شناخت چنداني از 

 او نداشتم صحبت مي کردم و احساس بدي نداشت. شايد به
اين خاطر بود که اين مرد را اعضاي خانواده ام قبول کرده بودند و به نوعي 

 مهر تاييد خورده بود.
تر هاي هم سن خودت _شيطوني بکن ببينم اصال بلدي مثل بقيه دخ

 شيطوني بکني
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 چشمانم را برايش گرد کردم.
 _من که تين ايج نيستم آقا. من خانمم و مثل يک خانم رفتار مي کنم.

  
 

دوباره خنديد. کامال مشخص بود که با حرفهاي من تفريح مي کند. شايد 
 اگر من هم به سن او برسم، حرف هاي يک جوان به سن من

 غاز باشد و با آن کلي تفريح کنم.برايم صد من يک 
_خانم!! صد البته شکي درش نيست. خانم ها هستن که چشم همه به 

 دنبالشونه. نه دختر بچه ها يا به قول تو تين ايج
 با تعجب نگاهش کردم.

 _کي؟
نکند خواستگار ديگري پيدا شده بود و خودم خبر نداشتم. به خدا اگر او 

 ن بدهد خرخره آنها را وقتي کهخبري از يک خواستگار به م
 پايين بيايند، مي جوم.

نگاهم کرد و بلند خنديد. دستم را در دست گرفت و همان طور که مي 
 خنديد، گفت:

 _بيا خانم.
 خانم را از قصد کشيده و پر رنگ گفت.

 _عاشق دلخسته رو ميگم ديگه. همون اواخواهره
اين گونه خطاب مي کند، اگر کوکب خانم مي فهيمد که کسي پسرش را 

 سکته مي کرد.
زير چشمي نگاهش کردم. نگاهم را ديد و آرام خنده اش را ادامه داد و 

 گفت:
_آدرس تو رو مي خواست. مي خواست که باهات حرف بزنه. اين عاشق 

 دلخسته ات يا خيلي بي پرواست يا بي شعور!
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لي حرفي با تعجب نگاهش کردم و خنديدم. گزينه دوم درست بود. و
 نزدم.

 _چطور مگه؟
احساس کردم که حاال مي خواهد ادامه آن ولي.... که قطع کرد را بدهد. 

 چانه اش را باال داد و گفت:
_من اون جا غريبه بودم. درست بود که ديد من با آيدين صميمي هستم 

 ولي نبايد همه حرفي رو جلوي من مي زد. يه مرد بايد
. نبايد بره جلوي همه خودش رو خوار و عشقش رو تو خودش نگه داره

 خفيف کنه.
 _جلوي همه؟

  
 

 نيم نگاهي به من کرد و گفت:
 _منظورم برادرت نيست. منظورم خود منه.

چيزي نگفتم. خب او کامال حق داشت. شهريار نبايد مقابل او چيزي مي 
 گفت

 _من کامال درک کردم که آيدين خيلي ناراحت شد. حتي مي خواست که
 به نوعي ساکتش کنه. ولي انگار نه انگار. فکر مي کرد که اگر

جلوي من که غريبه هستم هوچي گري کنه آيدين کوتاه مياد و آدرس تو 
 رو بهش مي ده.

جايي يک شيب تند داشت. خودش پايين رفت و دستش را به طرفم دراز 
 کرد و گفت:

 _دستت رو بده من
به جاي پايي که کنار پاي خودش دستم را در دستش گذاشتم. با سرش 

 بود اشاره کرد و گفت:
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 _پات رو دقيقا بزار کنار پاي من که سر نخوري
 پايم را کنار پايش گذاشتم و به حرکت ادامه داديم.

_ولي خوشم اومد که برادرت هم کوتاه نيومد. يکي اون گفت سه تا آيدين 
 گذاشت تو يقه اش

 لبخند گشاده ايي زدم.
د و پوزخند زد. نمي دانم لبخند گشاده ام را به چه چيزي برداشت نگاهم کر

 کرده بود که اين پوزخند را زد.
 _آيدين کار خوبي کرد. من ديگه نمي خوام ببينمش

 بدون حرف به راهش ادامه داد. تنها جلوي پاهايش را نگاه مي کرد.
ا شوم. بخاري ربه ماشين رسيديم. در ماشين را باز کرد و اشاره کرد تا سوار 

 زد و دستانش را مقابل دريچه بخاري گرفت.
کمي بعد از ماشين پياده شد. ديدم که با کسي صحبت مي کرد. احتماال 

 طوفان. از صندوق عقب فالسک را آورد و هم براي من و هم
 براي خودش چاي ريخت.

_فعال اين رو بخور تا گرم بشي. تا اينها برگردن يکم طول ميکشه. مثل 
 اينکه بهشون خوش گذشته.

 خنديدم و چاي را نوشيدم. عالي بود.
  
 

به دختر و پسراني که کمي آن طرف تر از ما، کنار ماشين خودشان ايستاده 
 بودند و با شوخي و خنده برف بازي مي کردند، نگاه

 کردم.
 کم کم گرم شدم و کاپشنم را در آوردم.

 _گرم شدي؟
 د._بله مرسي. چايي عالي بو
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 درجه بخاري ماشين را کم کرد.
 کامال چرخيد و به درب ماشين تکيه داد و به من نگاه کرد.

سعي کردم تا نگاه خيره اش را ناديده بگيرم. ولي نمي شد. نگاهش کردم 
 و لبخندي زدم تا شايد جهت نگاهش را عوض کند.

 _خب پس گفتي که آيدين کار خوبي کرده که با عاشق دلخسته ات دست
 به يقه شده، آره؟

نمي دانم چرا او اين موضوع را رها نمي کرد. دلم مي خواست بگويم که 
 مرگ مادرت از خير شهريار بگذر.

 با کمي اخم گفتم:
 _مي شه موضوع شهريار رو بگذاريم کنار؟
 لبخندي يک بري زد و سرش را تکان داد.

 ا راست؟_باشه گذاشتيمش کنار. کدوم ور دوست داري باشه؟ چپ ي
 با تعجب نگاهش کردم و او خنديد.

همان طور که سرش را تکان تکان مي داد به طرف داشبورد خم شد و در 
 آن را باز کرد.

 _َاه. اين پسره هم سيگارش رو برداشته با خودش برده
 دقت کرده بودم که هميشه از طوفان سيگار مي گرفت.

 _چرا هميشه از طوفان سيگار مي گيريد؟
 مانش را تنگ کرد و گفت:چش

  
 

 _همه رو تحت نظر مي گيري؟
 خنديدم و به شوخي گفتم:

 _نه فقط مشکوک ها رو
 يک ابرويش را باال داد.
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 _من مشکوکم؟
 چانه ام را باال بردم.

_براي من که شناختي از شما و خانواده تون ندارم مشکوک نه ولي 
 ناشناخته هستيد.

 چند ثانيه نگاهم کرد.
 _خب حق داري. بپرس تا شناخته شده بشيم.

 بي تفاوت گفتم:
 _من که زياد شماها رو نمي بينم. همين شناخت کافيه.

دوباره چند ثانيه ديگر خيره نگاهم کرد و در نهايت يک هوم نسبتا بلند 
 گفت.

_براي اين پاکت سيگار تو جيبم نمي گذارم که زياد نکشم. چون اگر تو 
 د اگاه استفاده مي کنم.جيبم باشه ناخو

آهي کشيدم. اي کاش آراز سيگار را هم کنار بگذارد. مي دانستم که حاال 
 براي اين کار زود است. او حاال به قول خودش تنها منبع

آرامش بيروني اش همان اندک نيکوتين درون سيگار بود. اگر آن را هم از 
 د.او مي گرفتيم امکان اينکه دوباره برگردد، زياد بو

 _برادرت هم زياد مي کشه. طوفان هم که اصال حرف گوش نمي ده.
 در صدايش نگراني براي برادرش ديده مي شد.

_آره آراز هم زياد مي کشه. ولي آيدين تا به حال لب به سيگار نزده. من 
 نمي دونم اين سيگار چي داره که مردها اين قدر واله و

 شيداش مي شن
االن آمار زنهاي سيگاري خيلي بيشتر شده  _فقط مردها؟ مي دونستي

 نسبت به چند سال قبل؟
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 بيني ام را جمع کردم.
 _آره متاسفانه.

بي حوصله خنديد. احساس مي کردم که دمق شده است. خب شايد حق 
 داشت. من نه هم سن و سالش بودم و نه حتي دختر بگو و

 نشود. بخند و خوش مشربي بودم که از مصاحبت با من خسته
_دوست داري خودت بکشي ببيني چي داره که همه به قول تو واله و 

 شيداش مي شن؟
 _ديگه چي؟

 اين بار بهتر خنديد. نه به بي حوصلگي خنده ي بار قبل.
 _شما هم حوصله تون سر رفت.

 نيم نگاهي به من کرد و کمي سرد و بي تفاوت گفت:
 _خب حرف بزن تا حوصله ام سر نره.

 بگم؟_چي 
 دوباره کمي چرخيد و رو به روي من قرار گرفت.

_هر چي، فرق نداره. از اين عاشق دلخسته که گفتي حرف نزنيم بذاريمش 
 کنار.

اين بار بلند تر خنديدم. فکر کردم که اگر از شهريار نگويم تا فردا صبح 
 متلک بارانم خواهد کرد. کامال مشخص بود که به شدت

 ه شده است.کنجکاويش قلقلک داد
 _شهريار پسر عموي مامانمه....

 حرفم را قطع کردم و گفتم:
 _يه چايي ديگه مي تونم بخورم؟

 يک چاي ديگر ريخت و به دستم داد.
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_دبيرستان که بودم اون دانشجو بود. فکر مي کردم که عاشقش هستم. 
 فکر مي کردم که آسمون سوراخ شده و اون از اون باال افتاده

 ن.پايي
 خنديد و دست به سينه مرا نگاه کرد و گفت:

 _عشق نوجووني.
 سرم را تکان دادم. دوباره گفت:

 _خيلي خام و افتضاحه مي دونستي؟
 يک قلوپ از چايم را نوشيدم و گفتم:

 _اون موقع نه. ولي حاال چرا
 با خنده ي آرامي دستش را روي صورتش کشيد و گفت:

که کلي از خودم بزرگتر بود. نمي دونم هفده _من عاشق زني شده بودم 
 سالم بود يا هجده سال.

 با تعجب نگاهش کردم و خنديدم.
 _خب چي شد؟

 با لحن جالبي، کمي به سمتم خم شد و گفت:
_آآآ..... داشتيم در مورد عاشق دلخسته تو حرف مي زديم. گريز نزن 

 خواهشا. من خودم استاد گريزم.
. به جايش برگشت و دستش را به نشانه ادامه با خنده نگاهش کردم

 دادن، تکان داد.
 _ادامه بده

 با کمي اخم و پررويي گفتم:
 _من چرا بايد حرف بزنم؟

 با خنده چانه اش را باال برد و گفت:
 _براي اينکه حوصله ي من سر نره.
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 با بدجنسي گفتم:

وممون سر نمي _خب شما خودتون حرف بزنيد اين طوري حوصله هيچ کد
 ره.

 چند ثانيه نگاهم کرد و گفت:
 _چي مي خواي بدوني؟

 شانه ام را باال بردم.
 _اون خانمه چي شد؟

 بلند تر خنديد.
_هيچي. چي مي خواستي بشه؟ نکنه فکر کردي من با زني که ده دوازده 

 سال از خودم بزرگ تر بود، رابطه پيدا کردم يا مثال
 گرفتمش؟

 به سينه شد و گفت:دوباره دست 
_بگو ادامه بده. عاشق دلخسته جالب تره. چون هنوز در جريانه. اون خانم 

 مال گذشته است. اصال من نمي دونم کجا هست يا چي کار
مي کنه. ولي کيس شما نه. در حال حاضر خيلي بي قراره ظاهرا. از تو به 

 يک اشاره از ما به سر دويدن، شده.
 مي گفت. اين دقيقا حکايت شهريار شده بود.بيشتر خنديدم. راست 

 _نه مادر اون راضي به اين وصلت بود و نه باباي من
نگاهم را از او گرفتم و به بيرون نگاه کردم. ناخواگاه به آن زمانها برتاب 

 شدم. چقدر شبها گريه کرده بودم. دايما ديوان حافظ دستم
خواب و زندگي انداخته بودم و بود و فال مي گرفتم. حافظ بيچاره را هم از 

 حاال آن گريه ها و بي قراريها چقدر به نظرم احمقانه مي
 آمد.

 _چرا راضي نبودن؟ به خاطر کم بودن سن تو؟
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 به زمان حال برگشتم و گفتم:
_نه بابا راضي نبود چون که مي گفت از خانواده ي مامانته. عقيده داشت 

 عصاب خورد کن هستن که خانواده ي مامانم همشون رواني و
 به همين خاطر گفت نه و ديگه هم از حرفش برنگشت.

  
 

ديگ به « خيلي جالب بود قضيه مامان و بابا. دقيقا شده بود حکايت
 بابا خودش با آن سابقه درخشانش از» ديگ مي گه روت سياه.

 خانواده ي مامان ايراد مي گرفت.
نش بود. احتماال پوزخندش به نگاهش کردم. پوزخندي آشکارا به روي لبا

 حرف بابا بود.
 _مادر اون براي چي راضي نبود؟

کمي مکث کردم. به نظر مي رسيد که به اندازه کافي بابا را شناخته اند و 
 خب وضعيت زندگي ما هم چيزي نبود که قابل پنهان کردن

 باشد. مثال بگويم مامانمان به خارج رفته يا فوت شده است. با توجه به
 اينکه مي دانست که مامان و بابا متارکه کرده اند. تصميم گرفتم

 حقيقت را بگويم.
 _به نظرش خانواده ي قاراشميش ما به درد اونها نمي خوردن

 شانه ام را باال بردم.
 اخم کرده بود و با دقت کامل به من نگاه مي کرد.

 يگه اسم منو بياره_بعد از اينکه بابا گفت نه و مادر اون هم گفت که اگر د
 از ارث محرومش مي کنن و چه و چه و چه .... من دنيا برام

وايساد. فکر مي کردم که آخر دنيا رسيده. دلم مي خواست بميرم. ولي اون 
 به فاصله چند ماه بعدش رفت و با بهترين دوست من
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عروسي کرد. بعد هم باباش جور کرد فرستادشون آلمان. تا همين چند 
 که تو تشييع جنازه برادرم ديدمش. ظاهرا زنش رووقت قبل 

 طالق داده و تازه به ياد من افتاده.
چند لحظه ايي حرفي نزد. بعد همان طور که به من نگاه مي کرد و با 

 دستش چرم دور فرمان را فشار مي داد، گفت:
 _پس دوستت هم بهت خيانت کرد يه جورايي؟

ن طور فکر مي کردم. حتي اگر چيزي سرم را تکان دادم. يا حداقل من اي
 هم بين آنها نبود. رويا مي توانست به شهريار جواب منفي

بدهد. فقط به خاطر دوستيمان. به خاطر گذشته ايي که با هم داشتيم. 
 ولي او خيلي راحت به روي همه چيز پا گذاشت.

 _زندگيه ديگه آقاي باهر، هيچ جوري قابل پيش بيني نيست.
کشيد و به بيرون نگاه کرد. به فضاي پشت سر من. نفس عميقي 

 چشمانش حالتي غريب پيدا کرده بود. با لحن غريبانه تر گفت:
_آشغال تر از اين زندگي وجود نداره. همين غير قابل پيش بيني بودنشه 

 که گاهي دهن آدم رو...
  
 

حرفش را قطع کرد و زير لب چيزي زمزمه کرد. نگاهش را به چشمان من 
 داد که با تعجب نگاهش مي کرد. دوباره رنگ نگاهش

 عوض شد.
_يه چيزي ميگم ولي به دل نگير. بزار به حساب اينکه من بزرگتر و سرد و 

 گرم چشيده ترم. اوکي؟
 فقط سرم را تکان دادم.

 کمي به سمتم خم شد و گفت:
 _فراموشش کن.....
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 به ميان حرفش پريدم و گفتم:
 فراموشش کردم. _من خيلي وقته که

_نه نکردي. اگر کرده بودي مثل يه دختر نرمال رفتار مي کردي. االن يه دل 
 مشغولي داشتي. يه دوست. نه دوست پسر. تو حتي

 دوست دختر هم نداري. درسته؟ تو فقط کارت رو داري و خانواده ات رو.
د. با درست به ميان هدف زده بود. من ديگر بعد از کاري که رويا با من کر

 هيچ دختري صميمي نشدم. در دانشگاه دوستاني داشتم
ولي نه اينکه با آنها مثل ديگر دختران رفت و آمد داشته باشم و خوش 

 گذراني هاي دخترانه داشته باشم.
 سرم را تکان دادم.

 _به کسي اعتماد نداري؟
 سرم را به نشانه نفي تکان دادم. ولي حرفي نزدم

قبل از اينکه زندگي تو رو عوض کنه. باور کن  _زندگيت رو عوض کن.
 زندگي استاد اين عوض کردن هاست. آن چنان عوضت مي

کنه که يه روزي به خودت مياي و مي بيني که عوضي شدي. يه عوضي که 
 ديگه زندگي نمي کنه. هر کاري داري ميکني به جز زندگي.

 م زندگي.تبديلت مي کنه به اون چيزي که خودش مي خواد. ميشي آد
نگاهش را به بيرون داد. لحن اش حسرت بار و گيج کننده بود. جوري از 

 ته دل و اخطار گونه صحبت مي کرد، مثل اينکه واقعا زندگي
 او را عوض کرده است.

 _زندگي شما رو عوض کرده؟
  
 

 نمي دانم درست بود که اين سوال را بپرسم يا نه؟ ولي پرسيدم.
 ه عميق و کشدار.نگاهم کرد. چند لحظ
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_زندگي منو عوض نکرد. زندگي منو زير و رو کرد. وقتيکه وارد زندگي شدم 
 از تو خيلي کوچيک تر بود. حاال که فکر مي کنم مي بينم

که چي بودم و چي شدم. ولي خب مورد من فرق داشت. من ناخواسته 
 عوض شدم. اين چيزي نبود که من مشتاقش باشم. ولي تو

ري خودت رو اگاهانه عوض مي کني. با بهتره بگم اگاهانه به هستي. تو دا
 زندگي اجازه مي دي تو رو عوض کنه.

آن قدر با غضه و حسرت صحبت مي کرد که دلم برايش سوخت. چه شده 
 بود که اين چنين طرز فکري پيدا کرده بود. شايد طرز

 فکرش غلط نبود ولي بي شک بسيار تيره و نااميدانه بود.
حاال انقالب باهر هستيد. کسي که اون قدر حرفه ايي هست که تو _شما 

 سيستم شرکت هواپيمايي يه اسم معتبر باشه. اون قدر که همه
 بخوان با شما کار کنن. چون وجه کارشون باال مي ره.

لبخند آرامي به اين لحن دلجويانه ي من زد. مثل مادري شده بودم که 
 بچه نااميدش را دلداري مي دهد.

 _مرسي. حرف هات قشنگ بود.
 _واقعيت بود.

 آهي کشيد و گفت:
 _کاشکي همه اين ها نبود به جاش يه انقالب.....

حرفش با ضربه ايي که به شيشه پشت سرش خورد قطع شد و هر دو 
 نفرمان را از جا پراند. طوفان بود که بيني اش را به شيشه

 .چسبانده بود و با خنده به ما نگاه مي کرد
 دستم را روي سينه ام گذاشتم و با ترس گفتم:

 _قلبم وايساد.
 با کمي خشونت در را باز کرد و گفت:

 _سرتو بخوره با اين صدا کردنت. اين دختره که سکته کرد.
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 طوفان به من نگاه کرد و با خنده گفت:
  
 

 _ِاِاِا.... دختره ترسيدي؟
 بعد خنديد و گفت:

 حس حرف زدن، گفتم يه حالي ازتون بگيرم._ديدم خيلي رفتين تو 
انقالب زير لب چيزي گفت که نشنيدم. ساراي صدايم کرد. به سمت ساراي 

 رفتم ولي از گوشه چشم مي ديدم که آنها با هم آهسته
حرف مي زدند. انقالب چيزي را با عصبانيت به طوفان مي گفت و طوفان 

 کرد. هم با پوزخندي عصاب خورد کن، فقط نگاهش مي
احساس کردم که طوفان اشاره ايي به اينکه من نگاهشان مي کنم به 

 انقالب کرد. چون که انقالب يک دفعه حرفش را قطع کرد و به
 من نگاه کرد.

 سرم را با حرف هاي ساناز و ساراي گرم کردم.
آراز چيزي به نسيم گفته بود که نسيم با شيطنت مي خنديد و آراز هم به 

 د که با توجه کامل نگاهش مي کند.نظر مي رسي
 صدايش کردم. چيزي به نسيم گفت و به طرف من آمد.

 _جونم؟
 خنديدم و دستم را زير بغلش حلقه کردم.

 _دل مي رود ز دستم؟
 با خنده نگاهم کرد.

 _االن شعر گفتي يا سوال پرسيدي؟
 يک ابرويم را باال بردم و با خنده ي بيشتري گفتم:

 ه تو دوست داري تفسيرش کن._هر جور ک
 کمي فکر کرد و گفت:
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 _سوالي
 _خب پس جوابمو بده

  
 

 _نه هنوز نرفته از دست
 خنديدم.

 _داره ميره حواست بهش باشه
 با مشت آهسته به بازويم زد. با شادي گفتم:

_يادمه يه پسري چند ماه قبل تو آشپزخونه خونمون بهم گفت عاشق بشم 
 م که چي؟ يکي ديگه رو هم بدبخت کنم.که چي؟ زن بگير

 احيانا اون پسره تو که نبودي؟
 بلند بلند خنديد. به طوريکه ساراي با خنده از آن طرف ماشين بلند گفت:

 _اي جانم. هميشه به خنده ايشاال
 آراز دستش را روي سينه اش گذاشت و به ساراي تعظيم کرد.

 _مخلصيم.
نوعي حسرت و خال به حرکات ساراي و آراز نگاه نگاهم به انقالب افتاد. با 

 مي کرد.
 _حاال کي خواسته زن بگيره دردونه؟ حسادت مي کني؟

 نگاهم را از انقالب گرفتم و با حالتي احمقانه به آراز نگاه کردم و گفتم:
 _براي چي اون وقت؟

_اوه اوه چه بهش هم برخورد. آخه خيلي از خواهر شوهرا چشم ديدن زن 
 درشون رو ندارن.برا

 چشمانم را چرخاندم.
 _من با ساناز مشکلي دارم؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

2 9 2  

 

_ساناز که از خودمونه. اصال از کجا معلوم؟ شايد اون با تو مشکل بهم 
 بزنه. مثال بگه ديگه حق نداري بري خواهرت رو ببيني. من هم

باالخره مجبورم که زندگيم رو حفظ کنم! اون وقت که ديگه دشمن خوني 
 د.هم مي شي

 با خنده نگاهش کرد. با مشت به شانه اش کوبيدم.
  
 

 _بي عرضه.
انقالب صدايمان کرد تا در مسيري ديگر براي صرف صبحانه به سمت کلبه 

 برويم. از آراز فاصله گرفتم و به تنهايي راه رفتم. مي
خواستم اگر که دوست دارد با نسيم هم گام شود. نگاهشان کردم. نمي 

 بود که نگاه نسيم حتي در زمان شادي و خنده دانم چه چيزي
 هم با آراز، غمگين و ناراحت بود.

شايد هم من اين طور فکر مي کردم. ديگر شناخت آدم ها برايم آسان 
 نبود. بعد از رکبي که از رويا خوردم. ترجيح مي دادم که راجع

مي به کسي فکر نکنم. چون وقتي که ذات آدمها را با ظاهرشان متفاوت 
 ديدم، دچار نوعي سرخوردگي مي شدم.

هوا کمي گرم تر شده بود. عاقبت بعد از يک راهپيمايي ديگر به کلبه 
 رسيديم. انقالب و نسيم بساط صبحانه را علم کردند. يک کلبه

چوبي و روستايي بود که به گفته انقالب به يکي از دوستانش تعلق 
 وجود بود. اين کلبه درداشت. وسايل اوليه به رفع حاجت در کلبه م

 زمستان که آن قدر زيبا و رويايي بود در تابستان حتما بهشت مي شد.
ميز و نيم کتي چوبي از چوب سخت و يغور جنگلي بدون هيچ رنگ و 

 جاليي درست در وسط کلبه بود. پشت يکي از آنها نشستم و به
 اطرافم نگاه کردم.
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م دست به سينه با ساراي طوفان اجاق را روشن مي کرد و مستانه ه
 صحبت مي کرد. هال کوچک با يک پرده از جايي جدا مي شد.

دستي يک فنجان چاي و يک بسته فويل پيچيده شده ي ساندويج نان و 
 پنير مقابلم گذاشت. سرم را باال بردم. انقالب اشاره ايي به

که يچاي کرد و کنار من با فاصله نشست و به ساندويج اش گاز زد. در حال
 فويل را باز مي کردم به پرده اشاره کردم و گفتم:

 _اون جا چيه؟
 _يه اتاق خواب کوچولو

_چه جالب. چقدر حال ميده آدم يه شب رو اين جا بگذرونه. خودتون تا 
 حاال شب موندين؟

 سرش را تکان داد و به ذوق زدگيه من خنديد.
 _آره. خيلي

 _مي شه ببينمش.
 بخور چايت يخ مي کنه . بعد برو ببين_آره صبحانه ات رو 

  
 

بعد از صبحانه خودش مرا به ديدن اتاق خوابي که با يک پرده از هال 
 کوچک جدا مي شد برد. يک تخت يک نفره ي باريک با يک

پتوي رنگانگ پشمي و ضخيم تنها دارايي آن اتاق بود. خيلي کوچک بود. 
 ه نظرم خيليتقريبا به اندازه همان تخت جا داشت ولي ب

 قشنگ و رويايي آمد.
 _قشنگه. يه جورهايي روياييه

سرم را بلند کردم و نگاهش کردم. کمي به طرفم من خم شده بود و با 
 دقت نگاهم مي کرد. اين طور نشان مي داد که منتظر بقيه

 توضيحات من است.
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 _زندگي تو جنگل رو دوست داري؟ يه زندگي روستايي؟
 مثبت تکان دادم. سرم را به نشانه

_مي دونستي که اين فقط براي ما شهر نشين ها فانتزي داره؟ زنها و 
 دخترهاي روستا کارشون سخته. هيچ چيز فانتزي در کار نيست.

 مخصوصا جنگل نشين هاي شمال خيلي زندگي سختي دارن
 _آره ولي جالبه. ولي فقط به قول شما براي ما شهر نشين ها

چندين سال قبل مستندي درباره زنان روستا نشان داده  به خاطر آوردم که
 بود. دختراني را نشان مي داد که هم سن من بودند و چوب

هايي که در آب رودخانه افتاده شده بود را برمي داشتند و همراه خودشان 
 به روستا مي بردند. چوبهاي خيسي که آب تا مغز استخوان

ود سنگين تر شده بود. حق داشت. آن رسوخ کرده بود و از هر چه آهن ب
 زندگي در جنگل براي جنگل نشينان هيچ چيز فانتزي

نداشت. اين فانتزي ها متعلق به ما بود که هر از چند گاهي به آن جا مي 
 رفتيم و از زيبايي آن استفاده مي کرديم. تا به حال به اين

 جنبه از قضيه نگاه نکرده بودم.
م که تو يکي از اين کلبه هاي جنگلي _کوچيک که بودم دوست داشت

 زندگي کنم. درست مثل کفش دوزکهاي توي کارتونها که توي
 يه کلبه تو جنگل زندگي مي کردند.
 به فانتزي کودکانه ي من لبخند زد.

_آدم ها هر چي بزرگ تر مي شن از اين سادگي ها دور تر مي شن. بچه 
 م. برامونکه هستيم. همه چيز رو تميز و سفيد مي بيني

سياهي اصال معني نداره ولي وقتي که بزرگ مي شيم. سياه هم برامون 
 مياد جزو رنگها. به نقاشي بچه ها نگاه کردي؟ اصال از رنگ

سياه استفاده نمي کنن. ولي وقتي که بزرگ ميشن همون بچه ها همه 
 چيز رو سياه هم مي بينن.
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 حرفش را تاييد کردم.
 وره_آره دقيقا همين ط

طوفان صدايمان کرد و گفت که بهتر است برگرديم. چند جاي ديگر هم 
 بود که مي خواستند ما را براي گردش ببرند. مخصوصا از

آبشار کبود وال و زيبايي آن جا صحبت مي کردند. بايد زودتر حرکت مي 
 کرديم. به سمت ماشين ها رفتيم و بر خالف زمان آمدن،

. کنار دست نسيم نشسته بود و آن چنان آراز در ماشين آنها نشست
 سرگرم صحبت کردن بودند که حواسش به هيچ جا نبود.

************** 
تعطيالت تمام شده بود و همه بايد به تهران برمي گشتيم. بر خالف آن 

 چه که فکر مي کردم به من خوش گذشته بود. خيلي هم
 خوش گذشته بود.

بيشتر صميمي شده بودم. تنها مستانه بود  در اين تعطيالت با همه ي آنها
 که هنوز کمي سرد بود. با طوفان صميمي تر شده بودم. به

طوريکه يک روز عصر در حياط خيس اش کردم. آن چنان با شلنگ آب به 
 جانش افتادم که به قول خودش تا لباس زيرش هم خيس

 آب شده بود.
اب مي خواندم که در تقصير خودش بود. من در حياط نشسته بودم و کت

 آن عصر سرد با يک ليوان آب از من پذيرايي کرد و من هم
نامردي نکردم و حسابي از خجالتش در آمدم. من زبر و زرنگ بودم و از 

 دستش فرار کردم و در يک چشم بر هم زدن شلنگ آب را
 برداشتم و تا او به خودش بيايد از موهايش آب مي چکيد.
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همه به حياط ريختند. همه مي خنديد و من هم چنان با جيغ و فرياد ما 
 او را غسل تعميد مي دادم! به طرفم خيز برداشت ولي جيغي

کشيدم و پشت بابا مخفي شدم. برايم تعجب آور بود. بابا که هميشه 
 روي روابط من با شهريار حتي خيلي قبل تر از رابطه ي ما حساس

 د.بود، ولي حاال چيزي نمي گفت و مي خندي
تنها کسي که بي حوصله به در وردي تکيه داده بود و به ما نگاه مي کرد، 

 انقالب بود. بعد هم زودتر از بقيه گفت که اين دلقک بازيها
 را تمام کنيم چون با اين سرماي هوا هر دو نفرمان ذات الريه مي گيريم.

  
 

نده حس کردم که آيدين با حالتي خاص نگاهش کرد. ولي شوخي ها و خ
 ي طوفان مجالي ديگر به من نداد.

نمي خواستم اعتراف کنم ولي شخصيت او برايم جالب بود. در همين چند 
 روزي که با هم هم نشين بوديم و بيشتر صحبت کرده

بوديم، مي ديديم که او از لحاظ شخصيتي به قول ساناز يک ميدان 
 توپخانه از خواهر و برادرش سر بود.

نسيم را قلم مي گرفتم. نسيم به نظر مي رسيد که کامال البته شايد بايد 
 مثل خودش شده است. شخصيتي آرام و با ثبات داشت که

 دوست داشتني بود.
در تحت نظر گرفتنهايم متوجه شده بودم که مستانه به شدت دمدمي بود. 

 يک لحظه خوب بود و يک لحظه بد. طوفان هم درست بود
. ولي گاهي به نظرم مي رسيد که او که شخصيت دوست داشتني داشت

 هم ناراحتي هايش را در پشت خنده هايش مخفي مي کند. به
 نظرم مي رسيد که اين خنده ها يک نقاب است براي ناراحتي هايش.
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من زياد آدم شناس نيستم. ولي سکوت من و قرار گرفتنم در حاشيه، گاهي 
 جسبب مي شد که روي بعضي چيز ها دقت بيشتري به خر 

 بدهم.
انقالب شخصيت محکمي داشت. هر چه کمبود در خواهر و برادرش بود 

 به نظر مي رسيد که او آن را جبران کرده است. به نظر مي
رسيد که علي رغم اينکه خودش فکر مي کند که نتوانسته اين جمع را به 

 خوبي رهبري کند ولي به نظر من چندان هم بد عمل نکرده
 بود.

جلوي کارهاي احمقانه مستانه را مي گرفت. به طوريکه فکر مي او به موقع 
 کردم که اگر او همان روز اول با آنها به هتل آمده بود

 ممکن نبود بگذارد که مستانه با آن وضع فاجعه بارش به استخر برود.
جلوي به قول خودش دلقک بازيهاي طوفان را مي گرفت و هرجا متوجه 

 ند با يک حرف يا يک نگاه مسيرمي شد که زياده روي مي ک
را عوض مي کرد. تنها کسي که به نظر مي رسيد هيچ زماني با او مشکلي 

 ندارد، نسيم بود.
متوجه شده بودم که با عالقه ايي متفاوت با او برخورد مي کند. برخوردي 

 عاطفي بين او و مستانه نديده بودم. برخالف آيدين و ساراي
ابسته بودند. ولي او و مستانه گاهي اين شک را که هنوز به هم بسيار و

 ايجاد مي کردند که اصال خواهر و برادر باشند. پر از بحث و
ناراحتي بودند. معموال اين بحث و درگيري ها ديگر در سن و سال آنها 

 نبايد رخ مي داد. آنها اگر هم بحثي مي داشتند بايد تا اين سن
پيدا مي کردند. ولي اين طور نبود.  تمام مي شد و حاال يک آرامش نسبي

 روابط شان پر از اخم و دلگيري بود.
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بر خالف مستانه با نسيم رابطه ي عاطفي عميقي داشت. ديده بودم که 
 دستش را مي گرفت. بازويش را نوازش مي کرد. به نظر مي

رسيد که بيشتر برايش حالتي پدرانه داشت تا برادرانه. نسيم هم دوستش 
 و مطيع اش بود. حالتي که در برخوردهايش با طوفان داشت

نديده بودم. گاهي مقابل طوفان گارد مي گرفت و به نظر مي رسيد که آن 
 عالقه ايي که به انقالب دارد به طوفان کمتر است.

اما احساس مي کردم که در برخورد هايش با آراز کمي دودل است. به نظر 
 است ولي يک چيزي،مي رسيد که از آراز خوشش آمده 

يک چيزي که نمي توانستم آن را درک کنم، مانع بود. يا شايد اگر مي 
 خواستم اسمي صحيح به روي آن بگذارم، بايد مي گفتم يک

جور امتناع. و چيزي که جالب بود اين بود که اين طور به نظر مي رسيد 
 که اين امتناع از جانب کسي نيست. از جانب خود نسيم بود.

ي صميمي مي شد ولي گاهي هم کنار مي کشيد. شايد کسي را مي گاه
 خواست. يک عشق کهنه و قديمي، ولي قوي که مانع بود او به

 مرد ديگري نزديک شود.
برايم جالب بود. چون با اينکه کامال مشخص بود که آرازهم تا حدودي 

 نظرش نسبت به او جلب شده است ولي او هم کامال دست به
ي رفت. آراز هيچ زماني رابطه عاشقانه ايي نداشت ولي به عصا جلو م

 نظرم مي رسيد که او به دليل وضع و اوضاع خودش کمي محتاطانه
 رفتار مي کرد.

انقالب به نظر مي رسيد چندان به اين رابطه راضي نيست. گاهي مي 
 ديدم که با ديده ايي پر از شک و تا حدودي غضب به اين رابطه ي

مي کرد. شايد بايد که به او حق مي دادم. حال و روز آراز  نو پا نگاه
 مشخص بود. چيزي نبود که پنهاني باشد. درست بود که درمان
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شده بود ولي اين چيزي نبود که يک برادر بتواند براي خواهرش به سادگي 
 از آن بگذرد. انقالب حق داشت که نگران اين رابطه باشد.

برمي گشت. ديگر آن زمان تنها خودش نبود که اگر زبانم الل آراز دوباره 
 نابود مي شد. اين بار دست يک نفر ديگر را هم با خودش

 مي گرفت و به قهقرا مي کشيد.
شايد آراز هم به اين چيزها فکر مي کرد که آن قدر محتاطانه جلو مي 

 رفت. سعي مي کرد که دهنه احساساتش را در دست بگيرد و
 رويش داشته باشد. کنترل سفت و سختي به

ولي چيزي که کامال مشخص بود اين بود که حسي به وجود آمده بود. 
 هر چند ضعيف و نوپا. ولي باالخره يک چيزي بود که توانسته

 بود احساسات آراز را قلقلک بدهد.
برايش هم خوشحال بودم و هم مي ترسيدم. حسي که به نظر مي رسيد 

 ه نگرانش را مي ديدم. ميساراي هم به آن مبتال است. نگا
ديدم که تمام مدت در پي آنها است. شايد اگر يک نفر ديگر هم متوجه 

 اين نگراني ها شده بود انقالب بود که متوجه دل نگراني هاي
 من و ساراي شده بود. شايد چون خودش هم نگران و آشفته بود.

  
 

 فصل يازدهم
به شدت درگير بودم. آن چنان  يک هفته ايي بود که به هتل برگشته بودم.

 که با آراز تماس گرفتم و التماس دعا کردم و گفتم که به
بابا بگويد و چند روزي را به کمک من بيايد. خسته شده بودم. گاهي آن 

 قدر از صبح سرپا مي بودم که شبها از درد پاهايم خوابم نمي
 برد.
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ي را از روي دوش من آراز به سرعت خودش را رساند و با آمدنش بار بزرگ
 برداشت. چيزي به بازگشايي هتل نمانده بود و هنوز

 کارهاي بسياري مانده بود. مي خواستم يک جشن کوچک بگيرم.
رقبا بايد مي فهميدند که ما برگشتيم. با يک مديريت جديد و يک تحول 

 بزرگ. بايد مردم بابلسر هم مي فهميدند. اينها خودش تبليغ
راکت هايي چاپ کرده بوديم که تاريخ جشن باز محسوب مي شد. ت

 گشايي به اضافه امکانات جديد هتل، در آن ذکر شده بود. و تمام
اينها در بين رقبا و آژانس هاي مسافرتي و تاکسي تلفني ها پخش شده 

 بود.
آراز آمد و لباس هاي کارمندان را هم با خودش آورد و نيم بيشتر دل 

 لباس ها بود، از بين برد. هر روز با نگراني من که بابت همين
طوفان تماس مي گرفتم. بيچاره اش کرده بودم. اگر دوستش نمي 

 توانست به موقع لباسها را به آيدين برساند که بر روي آنها چاپ
شود آن وقت مي شد حکايت لباس داماد بعد از عروسي که به درد باالي 

 منار مي خورد.
ته بودم که هر بار زنگ مي زدم داد و فريادش آن قدر به طوفان تماس گرف

 بلند مي شد و با خنده مي گفت که "تو مرا کشتي به موقع
 حاضر مي شود".

بابا گفته بود که پول جشن را او پرداخت مي کند. مهربان شده بود. من 
 هم با بدجنسي هر چه تمام تر هر چه مي خواستم خرج تراشي

 مي کردم.
شايش هتل آيدين و ساراي هم بيايند. احتماال ساناز قرار بود که روز گ

 نمي توانست بيايد. بايد پيش علي مي ماند. امتحاناتش شروع
شده بود و ديگر نمي توانست مرخصي بگيرد. ولي آيدين و ساراي و رضا 

 مي آمدند. با انقالب تماس گرفتم و شخصا دعوتش کردم.
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ره مستانه را هم بدهد تا او را هم گفت که حتما خواهد آمد. گفتم که شما
 دعوت کنم. گفت که مستانه براي ديدن يکي از دوستانش به

 گرگان رفته است. چه از اين بهتر!
 گفت که خودش و نسيم مي آيند.

از کارهاي هتل پرسيد و از اينکه از فروشنده ي بخش دفتر هواپيمايي 
 ارش واردراضي هستم يا نه؟ گفتم که دختر خوبي است و به ک

است. احساس کردم که مي خواهد صحبتمان را کش بدهد. از تمام 
 جزيات و ريزه کاريها پرسيد. کارهايي از هتل که اصال به او ربطي

 نداشت.
تنها يک روز به بازگشايي مانده بود. تمام ميز و صندلي ها در حياط و البي 

 ينچيده شده بود. باالخره بعد از کلي بحث و تبادل نظر ب
من آراز، به اين نتيجه رسيدم که بهتر است جشن روز باشد. بنابراين 

 ساعت جشن را ساعت سه تا پنج عصر اعالم کرديم. اين طور مي
توانستيم در حياط هم از مهمانها پذيرايي کنيم. هر چند که چندان هم زياد 

 نبودند. ولي خب امکان اين هم بود که کساني که دعوت
کس ديگري مي آمدند و اينطور تعداد دو برابر مي شد. بايد کرده بوديم با 

 فکر همه جا را مي کرديم. به اين ترتيب مي توانستيم در
حياط هم از آنها پذيرايي کنيم بدون اينکه از سرما بلرزند. تا پنج عصر هوا 

 آن قدر به سردي شب نبود.
تن آبي خيلي تمام ميز و صندلي ها را که با آراز سفارش داده بوديم سا

 ماليم بود که در پشت آنها پاپيون شده بود.
در نظر داشتم که ميزها با گل و شمع تزيين شود. همين طور مي خواستم 

 موسيقي هم پخش شود. ولي نمي خواستم دست آراز را بند
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کنم. آن روز قطعا به آراز احتياج بيشتري داشتم که بخواهد برود و پيانو 
 ش را از تهران دعوت کرد که هم دربزند. کسي از دوستان

 جشن باشد و هم پيانو بزند.
عصر يک روز مانده به جشن آيدين و ساراي و رضا آمدند و انقالب و 

 طوفان و نسيم هم با انها آمدند و بابا هم صبح روز جشن رسيد.
جايي که کار ما کمي به هم ريخته بود کمک رسيد و من توانستم نفس 

 اين بيچارگي ها و در هم بيچيدگي ها به اين راحتي بکشم. همه
خاطر بود که صنعتي بيچاره از پله ها افتاده بود و قوزک پايش ترک 

 برداشته بود و خانه نشين شده بود.
شايد اگرصنعتي بود کار من اين قدر گره نمي خورد. حاال متوجه شده 

 بودم که تا چه اندازه کمک حال من بوده است، بي آنکه خودم
 بفهمم.

آن قدر در آن چند وقت کار کرده بودم که وزن کم کرده بودم. به طوريکه 
 به محض ديدن، ساراي متوجه شد و با ناراحتي گفت که

 وزن کم کرده ام.
  
 

همان طور که بر سر خوراکي هايي روز جشن با سرآشپز بحث و تبادل نظر 
 مي کردم، آنها رسيدند. با هم ازتهران حرکت کرده

 بودند.
آراز براي سفارش گلها رفته بود. مي خواستم که يک طاق گل مقابل درب 

 هتل گذاشته شود.
آنقدر خسته و گرسنه بودم که سرم گيج مي رفت. حتي به ناهار هم 

 نرسيده بودم. مدام در تکاپو بودم. گرفتن مجوز و هزار جور
 کارهاي ريز و درشت ديگر.
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بيرون آمدم. ولي سرم گيج رفت و مجبور  براي استقبالشان از آشپزخانه
 شدم که همان لحظه روي زمين بشينم. با رسيدن آنها مثل

اينکه يک نيروي مضاعف گرفتم. دلم مي خواست گريه کنم. خسته شده 
 بودم. ساراي سرآسيمه بلندم کرد و من در آغوشش فرو

 رفتم و بغضم را فرو خوردم.
ش را نشان داده بود. آن هم زماني که فشار زيادي که به روي من بود خود

 مي دانستم که کسي آمده است که مي توانم برايش از
خستگي ام بگويم و او مرا بخواباند و پاهاي دردناکم را ماساژ بدهد. 

 درست مثل يک مادر.
انقالب و آيدين سريع وارد عمل شدند. جالب بود ولي قوه مديريت 

 . آيدين تا چند لحظه گيج بودانقالب از آيدين خيلي قوي تر بود
 ولي انقالب سريع به کار سوار شد.

از من يک گزارش کار کوتاه گرفت و بعد قلم و کاغذ برداشت و بقيه کار 
 هاي باقي مانده را ليست کرد. وقتي که کارهاي انجام شده

را برايش ليست کردم با تعجب نگاهم کرد و بعد نگاهش پر از تحسين و 
 ا لحن عجيبي که به دلم نشست، گفت کهشگفتي شد و ب

شاهکار کرده ام. کاري که از دختري به سن من بعيد است. تاکيد کردم که 
 آراز هم کمک بوده است ولي او گفت که کار عمده را

 خودم انجام داده ام.
ساراي دستم را گرفت و مرا به باال به اتاق خودم برد. خواباند و خودش 

 ين و کيک آورد. کمي خوردم و بهتررفت و برايم چاي شير
شدم. سرم به شدت درد مي کرد. يک مسکن به خوردم داد و دستان و 

 پاهايم را ماساژ داد. آن قدر آرامش بخش که خوابم برد.
 اولين خواب آرامي که در آن چند روز داشتم.
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بيدار که شدم. صداي بلند بلند حرف زدن انقالب از راهرو مي آمد. 
 و در اتاق را آهسته باز کردم. کسي نبود ولي انقالب بابرخاستم 

تلفن با کسي صحبت مي کرد. با صداي در سرش را چرخاند و مرا ديد. 
 جلو آمد. الي در را کمي باز کرده بودم. حجاب نداشتم و

 امکان دادم که از کارمندان هتل در راهرو باشند.
  
 

ن حال که به من نگاه مي کرد به در را کمي هل داد و به اتاق آمد. در هما
 کسي توضيح مي داد که چرغاني امام زاده ايي مد نظر آنها

نيست. آنها يک نورپردازي ليزري مي خواهند. کمي ديگر با طرف مقابلش 
 بر سر قيمت ها و مدل هاي نورپردازي بحث کرد. روي

 تخت نشسته بودم و نگاهش مي کردم. در اتاقم قدم مي زد.
 را خاموش کرد و آمد کنار من روي تخت نشست. گوشي اش

 _بهتر شدي؟
 سرم را تکان دادم.

 _آره. خوبم
 _ما رسيديم رنگت بدجور پريده بود.

 _نور پردازي ايده ي کيه؟
 _من. بده؟

 _نه به نظرم عاليه. چرا به ذهن خودم نرسيده بود.
 لبخندي کج زد و گفت:

 م. تو به اندازه خودت شاهکار زدي._براي اينکه من دنيا ديده تر هست
خنديدم و برخاستم و مقابل آينه موهايم را شانه کردم و دستي درونشان 

 کشيدم. شالم را از روي صندلي برداشتم و سرم کردم.
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موشکافانه به من نگاه مي کرد، ولي حرفي نزد. تلفنش زنگ خورد. به 
 شماره نگاه کرد و برداشت.

 _چيه؟
....._ 

 سونا هستم._پيش 
....._ 

 _نه. تو اتاقش
  
 

....._ 
 _چي مي گي تو؟

....._ 
به من نگاه کرد و باقي حرفهايش را به فرانسه گفت. عصبي بود و خشن 

 صحبت مي کرد. درست بود که من از فرانسه هيچ سر در
نمي آوردم ولي لحن صحبتش و صدايش همه حکايت از عصبي بودن و 

 ف هايش را داشت.حالت بحث داشتن حر
با تعجب نگاهش کردم. تلفنش را قطع کرد. چشمانش قرمز شده بود و 

 رگ گردنش کمي متورم شده بود.
 _مشکلي پيش اومده.

به خودش آمد و به من نگاه کرد. به سرعت خودش را جمع و جور کرد و 
 گفت:

 _طوفانه ديگه. بعضي وقتها تا سر حد مرگ عصاب خورد کن مي شه.
 خنديدم. آرام

_جالب اين جاست که اين همه دختري که دور و ورشه اين اخالق سگيش 
 رو نمي بينن. همه به اون قيافه ي.....
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 با ضربه ايي که به در خورد حرفش ناتمام ماند. در نيمه باز بود.
در را باز کردم. طوفان پشت در بود. ابرويش را باال داد و داخل اتاق را 

 نگاه کرد.
 خانم مدير محترم؟ _احوال

لبخند زدم. ولي در را نبستم. به داخل آمد و دستي آرام به گونه انقالب زد 
 ولي انقالب با خشم صورتش را کنار کشيد.

 _چته داداش؟ ترش کردي چرا؟ من که چيزي نگفتم. فقط گفتم....
 نگاهي که انقالب به او کرد. دهانش را بست.

اي کليد شده ي انقالب کلمه "خفه شو " را احساس کردم که از ميان دندانه
 شنيدم. دست پايم را جمع کردم و قبل از آنکه کار دو

برادر به جاهاي باريک کشيده شود عذر خواهي کردم و گفتم که بايد به 
 کاري برسم. آنها هم از اتاق بيرون آمدند. در اتاق را قفل

کردند. البته کردم. آن دو همچنان با خشم با هم فرانسه صحبت مي 
 فرانسه طوفان بسيار ضعيف بود. به طوريکه بعضي جاها به لکنت

 مي افتاد و به دنبال واژه ها مي گشت.
  
 

 پايين رفتم. صحيح نبود که بخواهم به تماشاي مشاجره آنها بياستم.
آيدين و آراز کنار پيانو ايستاده بودند و درباره جزييات روز باز گشايي 

 . آيدين ليستي در دست داشت و آراز نکتهصحبت مي کردند
 به نکته مي گفت و او تيک مي زد.

مي ترسيدم که همه چيز مطابق برنامه پيش نرود. ولي حاال که آنها آمده 
 بودند خيالم خيلي راحت تر شده بود. حس مي کردم که مي

 تتوانم راحت به آنها تکيه بدهم و اجازه بدهم که کمي آنها بار اين مديري
 سنگين را که در آن چند ماه به زير آن پشت خم کرده
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 بودم، حمل کنند.
 _سالم بچه ها-

 آيدين تيک ديگري زد و سرش را باال آورد و به من نگاه کرد.
 _بهتري؟

 _آره مرسي
 _انقالب رو نديدي؟

 صدايم را آهسته کردم و گفتم:
 _باال بود. يکم با طوفان بحثش شد. من اومدم پايين.

 آيدين آهسته خنديد و گفت:
 _اين دو تا هميشه در حال اره دادن و تيشه گرفتن هستن.

 آراز سرش را تکان داد و گفت:
_براي اينکه انقالب تو کار جديه ولي طوفان همه چي رو به شوخي مي 

 گيري
 آيدين بيشتر خنديد و رو به آراز گفت:

 ان؟_يادته اون روز با لوله پليکا زد تو سر طوف
 با تعجب پرسيدم

  
 

 _کي؟
_انقالب. با هم رفته بوديم سر يکي از پروژه هاي ساخت و سازشون اون 

 جا طوفان نمي دونم سر چي لودگي کرد. انقالب هم نامردي
 نکرد و با لوله پليکايي که تو ساختمون بود کوبيد تو سرش

 _مگه ساخت و ساز هم مي کنن؟
مثل اينکه دو سال قبل يک ملک کوچيک تو  _آره. ولي تازه شروع کردن.

 پامنار خريدن و ساختن. دارن قدم به قدم جلو مي رن. خود
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انقالب مي گه که ما نه مي تونيم با کله گنده ها کار کنيم و نه مي تونيم رو 
 دستشون بيايم. فعال داره ذره ذره جلو مي ره.
 بعد صدايش را آهسته کرد و به آراز من گفت:

دايش سود خوبي داره. وقتي که مي بينم سودش بيشتر از سود _ولي خ
 يک سال چاپخونه است حالم گرفته مي شه

 آراز نيم نگاهي به در وردي کرد و گفت:
_آره بابا هم شاخک هاش حسابي تکون خورده. گفت که اگر بشه باغ 

 هاي زيتون رو مي فروشه مي ده براي ساخت و ساز
 آيدين با تعجب پرسيد:

 با انقالب يعني؟_
_اين جوري مي گفت. گفت که اين ها شناخته شده تر هستن و حداقل 

 يه چند تا پله از ما جلو تر هستن.
 شانه اش را باال برد ادامه داد.

_البته حاال يه چيزي گفته. بابا رو که مي شناسي. امروز يه چيزي ميگه 
 شب مي خوابه صبح بلند مي شه حرفشو عوض مي کنه

 تعجب به آنها گفتم:با 
 _ما که مشکل مالي نداريم. چه کاريه؟ اين کارهاي ريسک پذيره.

 آيدين سرش را تکان داد.
_آره ساختمون کال رسيکش باالست ولي خب اگر هم بشه ديگه عاليه. 

 اسکلت رو تا ريز سقف مي زني بعدش وام مي گيري کاملش
 مي کني.

  
 

 _تو راضي هستي؟
 ال برد.چانه اش را با
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_چي بگم. من هم يکم محافظه کارهستم. خودت که مي دوني. از يه 
 طرف هم مي بينم اگر خوب باشه چه مانعي داره که آينده علي

 تامين تر باشه.
به او حق مي دادم. او يک پدر بود. يک پدر نمونه. حق داشت که نگران 

 آينده پسرش باشد. درست بود که حاال هم ما از نظر مالي
مشکلي نداشتيم ولي به قول خودش چه مانعي داشت که علي از اين هم 

 بهتر زندگي کند؟
 _ولي خب. بايد دست به عصا راه رفت. نمي شه به کسي اعتماد کرد.

 با شنيدن صداي صحبت انقالب حرفش را تمام کرد.
 انقالب آمد و کنار ما ايستاد.

نور پردازي مد نظرمون  _آقا من با اين مردک تماس گرفتم. گفتم که چه
 هست.

 رو به من کرد و با خنده پرسيد:
 _دود که نمي خواي؟

 _دود؟
 _آره از اينها که تو کنسرتها زير پايي خواننده ها مياد

 آيدين غش غش خنديد.
 _واي نه. مگه چه خبره؟

 خنديد.
 _نمي دونم واال اين يارو پرسيد من هم گفتم شايد دوست داشته باشي

 ان هم به جمع مان پيوست. اخم هايش در هم بود.طوف
_آقا کاري نداريد بدين من انجام بدم براتون؟ توالت هم باشه مي شورم. 

 فقط منو با اين تنها نذاريد.
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با انگشت شصتش به انقالب اشاره کرد. انقالب خنديد ولي کامال 
 مشخص بود که پر از حرص و ناراحتي است.

 ان را گرفتم و گفتم:خنديدم و دست طوف
 _بيا اخوي. بيا خودم دستت رو بند کنم.

خنده انقالب کوتاه و قطع شد. طوفان نگاهش کرد و هر دو ابرويش را 
 باال برد. حاال کمي اخم هم جاشني صورت پر از نار احتي اش

 شده بود.
با طوفان به حياط رفتيم و درباره اينکه بهتر هست که طاق بزنيم يا نه، 

 بت کرديم. به نظر طوفان احتياجي نبود. مخصوصا که قرارصح
نبود افتتاحيه در شب باشد. در روز بود و مي توانستيم از نور روز بهترين 

 بهره را ببريم. اگر طاق و برزنت مي زديم آن زمان مجبور
بوديم که يک نور پردازي هم براي درون خيمه داشته باشيم. و نور پردازي 

 نجام آن داشتيم فقط مخصوص البي بود.که تصميم به ا
 البته به نظر طوفان بيشتر مهمان ها در همان البي جمع مي شدند.

 تا شب همه به کاري مشغول بودند.
فردا خيالم راحت مي شد. حس مي کردم که اين موضوع مثل يک بار به 

 روي شانه هايم مانده است. فردا که هتل باز گشايي مي شد
 ه زمين مي گذاشتم.اين بار را ب

*********** 
خسته بودم و از شدت خستگي به روي پاهايم بند نبودم. ولي وقتي که به 

 لحظات قبل فکر مي کردم روح و روانم تازه مي شد. دهان
 رقبايمان باز مانده بود.
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از دو هتل درجه يکي که در آن نواحي بود دو نماينده آمده بود. يکي از 
 ب هتل بود و ديگري مديريت حسابداري آنآنها پسر صاح

 جا به نيابت آمده بود.
تعداد مهمانها بر خالف آنچه که فکر مي کردم زياد نبود و همان طور که 

 طوفان پيش بيني کرده بود تمام مهمان ها در البي جمع
شدند. تمام مدت دوست آراز هنر نمايي کرد. آن قدر زيبا مي نواخت که 

 شان به او بود تا من بيچاره که مي خواستمهمه بيشتر حواس
 برنامه هاي هتل و تغييرات را برايشان شرح دهم.

به روي هم رفته همه چيز عالي برگزار شد. همه چيز به موقع بود. هيچ 
 چيزي خارج از برنامه نبود.

برخورد ها عالي بود. آن طور که فکر مي کردم، نبود. قديمي تر ها که پدر 
 ران شکوه اين هتل را به خاطر داشتند، خيليبزرگم و دو

خوشحال بودند که ما دوباره برگشتيم و جديدتر ها هم از تغييرات شگفت 
 زده شده بودند.

همانجا اعالم کردم که اولين مسافرين ما يک شب اقامت رايگان خواهند 
 داشت که بالفاصله همه با خنده اعالم کردند که شب را همان

 د!جا خواهند مان
برخورد رقبا هم بد نبود. گرچه به من با ديده شک و ترديد نگاه مي کردند. 

 مثل اينکه عقيده داشتند که برخالف آنچه که مي گويم
 من خودم به تنهايي اين کارها را انجام نداده ام.

شايد هم به دليل اينکه آيدين و آراز و بابا آن جا بودند اين طور فکر مي 
 اره با عصا آمد. هر چند که به او گفتهکردند. صنعتي بيچ

بودم که خودش را به زحمت نياندازد. ولي آمد و از اينکه من در مقابل 
 همه از او به خاطر کمک هايش تشکر کردم تا سر حد جنون

 خوشحال شد.
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بعد از اتمام کار آيدين با تحکم گفت که ديگر کافي است و بايد چند روزي 
 بگذرانم. را به مرخصي و استراحت

گفت که وسايلم را جمع کنم و با آنها به تهران برگردم. ولي خب اين هم از 
 نظر من شدني نبود. به اين خاطر که صنعتي هنوز کامال

 خوب نشده بود و من نمي توانستم هتل را به امان خدا رها کنم.
ولي آيدين گفت که ديگر يک کلمه هم قبول نمي کند. گفت که هتل ديگر 

 لي ندارد. همه چيز به روي غلتک افتاده است و اگرمشک
مسافري هم بيايد که او بعيد مي دانست، کارمندان از عهده ي آن بر مي 

 آيند.
خودم هم بدم نمي آمد که مدتي را به آرامش و استراحت بگذرانم ولي 

 کمي هم دلم شور مي زد . مثل مادري شده بودم که نمي تواند
 و به مسافرت برود.فرزندش را رها کند 

  
 

با اينکه مي داند به اين سفر احتياج دارد ولي باز هم دلنگراني رهايش 
 نمي کند.

حال من حکم همان مادر را داشت. ولي ديگر بحث نکردم. خودم هم به 
 شدت به اين ريکاوري احتياج داشتم.

را در  يبنابراين فرداي روز بازگشايي هتل بارو بنه ام رابستم، تا چند مدت
 تهران در آرامش بگذرانم. البته صنعتي گفت که هفته ديگر

گچ پايش را باز خواهد کرد و دلگرمي داد که نگران نباشم و راحت به 
 استراحت بپردازم.

 فصل يازدهم
از ماشين پياده شدم تا از شيريني فروشي سر خيابان يک جعبه شيريني 

 چون داشتم تنها مي ناپلئوني بگيرم. شام منزل ساراي بوديم و



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

3 1 3  

 

رفتم دوست داشتم که چيزي دستم باشد. دوست نداشتم که دست خالي 
 بروم.

هوا به شدت سرد شده بود و برف ريزي هم شروع به بارش کرده بود. 
 اولين برف آن سال. شيريني را گرفتم و به ماشين برگشتم.

ده بود. مي هوا هنوز کامال تاريک نشده بود. تا شب زمان زيادي باقي مان
 توانستم کمي استراحت کنم و يک دوش حسابي بگيرم و بعد

 از مدتها به خودم برسم.
تمام آن روز عصر را در آرايشگاه گذرانده بودم. کاري که عالقه چنداني به 

 آن نداشتم ولي چاره ايي نبود. موهايم را که تا زير گوش
د، مرتب کردم. ولي هايم رسيده بود و از آن حالت پسرانه خارج شده بو

 کوتاهشان نکردم. ديگر کافي بود. نزديک به يک سال و نيم
بود که کوتاه بودند. دوست داشتم که کمي تنوع داشته باشد. حاال شبيه 

 به موهاي هيالري کلينتون شده بود و خيلي به صورتم مي آمد.
ه کدر عقب را باز کردم و جعبه شيريني را روي صندلي گذاشتم. ولي همين

 خواستم سوار ماشين بشوم کسي از پشت دستم را گرفت.
دقيقا آرنج دست راستم را. و بعد دست ديگرش را به دور کمرم حلقه کرد و 

 خودش را از پشت به من چسباند.
با ترس و خشم خودم را کنار کشيدم و کيفم را بلند کردم تا به صورتش 

 بزنم.
 _نه سونا. بذار با هم حرف بزنيم.

 نفرت خودم را کنار کشيدم.با 
 _احمق نفهم. ولم کن

چشمانش حاال حالتي التماس آميز داشت و ابروانش پر و کشيده، مثل 
 گذشته شده بود. ديگر از آن حالت به قول انقالب، اوا خواهري

 در آمده بود.
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 _دستت رو بکش کنار شهريار
ت. خيابان به خاطر مچ دست راستم را محکم تر گرفت. به طوريکه درد گرف

 بارش برف و سرما خلوت تر از هميشه بود.
 _بذار يکم حرف بزنيم بعد هر چي تو بگي. باشه؟

 _نباشه!
 با کمي غضب نگاهم کرد.

 _سونا جان خواهش
 سونا جانش پر از حرص و خشم بود.

 _چي مي خواي بگي همين جا بگو. دستت رو هم بکش کنار
 ي دستم را رها نکرد.کمي از من فاصله گرفت ول

 _اين جا نه. بيا بريم يه جاي خلوت تر.
 با حالتي تمسخرآميز گفتم:

 _واقعا؟ رودل نکني يه وقت؟ من با تو بهشت هم نميام.
 _سونا.

سونا را از ميان دندان هاي کليد شده اش گفت. اخالقش را مي دانستم. 
 ي ميشهريار اگر عصبي مي شد دست به کارهاي احمقانه زياد

زد. عقل شهريار فقط تا زماني بود که عصبي نشده بود. به محض 
 عصبانيت تمام عقلش زايل مي شد و کارهايي مي کرد و حرف هايي

 مي زد که آدم را به حيرت وا مي داشت.
چند نفري به ما نگاه مي کردند. ديگر تعلل بيشتر از اين جايز نبود. آن جا 

 حل، قديمي و داراي آبرومحل زندگي ما بود. ما در آن م
بوديم. درست بود که پدر و مادر درست و حسابي باالي سرمان نبود ولي 

 هيچ کدام از ما بچه ها، خالف کار و االبالي و مزاحم مردم بار
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نيامده بوديم. آراز بيچاره هم از زماني که درگير مواد شده بود ديگر زياد به 
 رد استثنايي.آن جا رفت و آمد نمي کرد. مگر در موا

 بيشتر در خانه ي خودش بود.
 _کجا؟ 
  
 

 نگاهي به ساعت مچي ام کردم و با خشم گفتم:
 _هر حرفي مي خواي بزني فقط ده دقيقه مهلت داري.

چهره اش آرام تر شد. شهريار جذاب بود ولي نه آنچنان که بخواهد آن 
 دمگونه دل و دين مرا به باد دهد. حاال که خوب دقت مي کر

متوجه مي شدم که چه عشق احمقانه ايي بوده است. به قول انقالب چه 
 عشق خام و افتضاحي.

 به ماشينم اشاره کرد و گفت:
 _با ماشين تو بريم. من ماشينم رو همين جا مي گذارم.

 با تمسخر گفتم:
 _منو تعقيب مي کردي؟ هنوز هم به فيلم هاي جيمز باند عالقه داري، آره؟

 سوار شد و گفت: کنار من
 _وقتي که نمي ذاري ببينمت وقتي که اون داداش روانيت آدرست رو.......

با خشم به سمتش چرخيدم و سوييچ ماشين را خيلي نزديک به تخم 
 چشمانش تکان تکان دادم. جوري که اگر يک سانت سرش را

جلو تر مي آورد يا من سوييچ را عقب تر مي بردم در چشمش فرو مي 
 رفت.

 _اوهوي.... راجع به برادر من درست حرف بزن.
 پوزخند تمسخر آميزي زد.
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_هميشه همين بود. هميشه اونها برات مهم تر بودن. حتي اون باباي 
 ديونه ات.

راجع به بابا نظري نداشتم. چون حسي مشابه حس برادران و خواهرم به 
 او نداشتم. به بابا يک عالقه معمولي داشتم. نه يک عشق

 دخترانه. ولي براي اينکه شهريار پررو نشود، گفتم:
 _يه بار ديگه بهت مي گم راجع به افراد خانواده ي من درست صحبت کن.

 با خشم به فرمان اشاره کرد و گفت:
 _روشن کن بريم يه جاي خلوت.

  
 

نمي دانم حماقت بود يا اينکه مي خواستم که کسي ما را در آن محل با 
 روشن کردم و به آدرسي که او مي داد رفتم. هم نبيند که

هوا کامال تاريک شده بود. دريک خياباني که حتي به درستي اسم آن را 
 هم نديدم، نگه داشتم. خيابان کامال مشجر بود. درختان تنومند

چنار. درست مثل چنارهاي ولي عصر. خيابان اما باريک بود. به همين 
 .خاطر چنارها سر درهم شده بودند

دستم به طرف سوييچ رفت تا دوباره ماشين را روشن کنم. مثل اينکه تازه 
 متوجه تاريکي و بي عابري خيابان شده بودم.

اما مچ دستم را گرفت و نگذاشت ماشين را روشن کنم. در تاريک و روشن 
 خيابان نگاهش کردم. چهره اش جذاب تر از هميشه شده

 بود.
 _سونا جان.

ه سينه نگاهش کردم. شايد چون دلم قرص و محکم بود با اخم و دست ب
 که در خيابان هستيم. ولي در عرض چند ثانيه متوجه شدم
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که اين حماقت بوده است . او مي توانست همان لحظه مرا بي هوش کند 
 و به جايي ديگري ببرد و هر باليي که خواست به سرم بياورد.

به لرزش کردند. ولي جلوي احساس کردم که دستانم در زير بغلم شروع 
 خودم را گرفتم. نبايد مي گذاشتم که او متوجه شود که من
 ترسيده ام. درحاليکه به قول ساناز مثل سگ ترسيده بودم!

_بيا مي ريم خودمون عقد مي کنيم. از دادگاه يه برگه مي گيري و ميريم 
 محضر عقد مي کنيم. منم اصال کاري به مامان ندارم

متر شد. شهريار وقتي که تا اين حد احمق بود، ترسناک نبود. کمي ترسم ک
 احمقي که فکر مي کرد من به خاطر او به دادگاه مي روم و

اجازه ي عقد بدون رضايت پدرم را مي گيرم. آن هم براي او. براي مردي 
 که يک بار ازدواج کرده است. شهريار فکر مي کرد که من

 هالو هستم؟
 کني من خرم؟ يا مغز خر خوردم؟_ببينم تو فکر مي 

 با خشم در صورتش داد زدم.
 _مگه من بيل تو مخم خورده که اين کار رو بکنم. اون هم براي تو؟
 با دستم مسخره آميز تمام هيکلش را نمايش دادم و پوزخند زدم.

حاال ترسم از بين رفته بود و جايش را خشمي مهار گسيخته گرفته بود. 
 تحقير شدن من توسط او و رويا بود.خشمي که زاييده 

 _سونا جان.......
  
 

 هر چه من آتش مي شدم او آرام تر مي شد.
 حرفش را قطع کردم و با ناراحتي گفتم:

_سونا جان چي؟ چي مي خواي بگي که جبران کني؟ چي مي خواي بگي 
 که جاي ناراحتي که درست کردي و بگيره؟
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تش را دراز کرد و پشت دستم را که چشمانش را به روي هم فشرد. دس
 روي پاهايم گذاشته بودم، نوازش کرد.

 _من عاشقتم. نمي فهمي؟
 _نه! چون چرته. اگر چرت نبود نمي رفتي رويا رو بگيري.

 چند ثانيه حرف نزد.
_داشتم ديوونه مي شدم. ديگه نمي تونستم تحمل کنم. برگشتم تهران. 

 ونه يه کاري بکنه که تو يهزنگ زدم به رويا تا بلکه اون بت
جوري به من اميدواري بدي. اميدواري به اينکه پشتم هستي. حتي اگر 

 بابات نخواد و نذاره. ولي.....
 حرفش را قطع کرد. پوزخند زدم و حرفش را کامل کردم.

 _مثل يه حشره افتادي تو تارهاش، آره؟
 راحت شده بود.نگاهم کرد. نگاهش بر خالف چند لحظه ي قبل عصبي و نا

_مامان تو هم راضي نبود. يادت که نرفته؟ پس خواهشا همه تقصيرها رو  
 گردن من ننداز
 با خشم گفت:

_مامان من راضي نبود درست. ولي راضي اش مي کردم. همون طور که 
 اين بار راضي اش کردم که بلند شد اومد خواستگاري. ولي اين

سه و کوزه ي من رو بهم ريخت. بار چي شد؟ اون داداش مفنگي ات کا
 جوري که مامان ديگه به هيچ صراطي راضي نمي شه......

آن قدر خشمگين شدم که نفهميدم چطور مشتم را پر کردم و به روي گونه 
 اش فرود آوردم. آن چنان محکم که استخوان هاي دست

خودم هم درد گرفت و صورت شهريار کج شد. خودم هم ازاين همه خشم 
 ت زياد شوکه شده بودم.و قدر

من معموال آدم آرامي هستم. هوچي گري ندارم. اگر هم ناراحتي باشد، 
 دست به خود خوري و خود آزاري مي زنم ولي دگر آزاري نه.
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 تا به حال با کسي دعوا هم نکرده بودم چه رسد به کتک کاري.
  
 

رزمي حاال يک مرد را زده بودم. درست مثل شخصيت هاي زنان قوي و 
 کار درون فيلم ها، که هميشه مي خنديدم و مي گفتم که چقدر

 اين فيلم ها علي رغم هاليوودي بودن، باليوودي است.
نمي دانم چرا اين کار را کردم. خشم زايده از اينکه او آراز را مفنگي خطاب 

 کرده بود؟ يا عشق به برادرم؟ يا حتي جبران براي
حق آراز کرده بودم. حس اينکه بايد هر  کوتاهي که خودم چند صباحي در

 جور که بود اين کارم را براي آراز جبران کنم. حتي اگر
 بخواهم که مثل يک دختر الت به صورت دوست پسرسابقم مشت بزنم.

با چنان حيرتي نگاهم کرد که خنده ام گرفت. بيچاره شوکه شده بود. گونه 
 من، اش قرمز شده بود. همان طور که استخوان دست

مخصوصا انگشت مياني که درشت ترين استخوان را داشت، به شدت درد 
 گرفته بود.

اخم هايش کم کم در هم رفت و آن شوک جاي خودش را به خشم داد. 
 براي لحظه ايي دوباره ترسيدم.

با يک حرکت و قبل از آنکه من حتي بتوانم پلک بزنم با هر دو دستش هر 
 دو بازوي مرا در دست گرفت.

 _چه گهي خوردي؟ چه غلط زيادي کردي؟
مرا تکان تکان مي داد. آن چنان محکم که براي لحظه ايي سرگيجه گرفتم 

 و همه چيز را دوتايي ديدم. مايع حلزوني گوشم به شدت
 تحريک شده بود و حالت تهوع به من دست داده بود.

ون _هرزه کثيف. همتون مثل هم هستيد. يه مشت ديوونه عوضي. به ا
 باباي کثافتتون برديد. اون هيچي ندار که فقط يه دستش به
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صيغه کردن زنها است. بايد بزارمت که يکي کثيف تر از اون بابات نصيبت 
 بشه تا بفهمي يه من ماست چقدر کره مي ده. من از سرت

 زيادم.
او مي گفت و همچنان مرا تکان تکان مي داد. آن چنان وحشت کرده 

 مانده بود جيغ بکشم.بودم که چيزي ن
دستانم بي اختيار روي پاهايش افتاد و نا خواگاه ران پايش را نيشگان 

 گرفتم. به هر پر کاهي براي رهايي از آن وضعيت چنگ مي
زدم. فرياد خفه ايي کشيد و مرا به سمت در هل داد. همان طور گيج 

 ومنگ به عقب رفتم و پشت سرم محکم به شيشه ماشين خورد.
نان محکم که صداي بلندي توليد کرد و براي لحظه ايي نقطه هاي آن چ

 طاليي پشت پلک هايم ديدم.
 گوشهايم زنگ مي خورد. خودش را به من نزديک کرد.

 _سونا؟
به گمانم حال روزم شبيه به مرده ها شده بود که صداي او کمي ترسيده به 

 نظر مي رسيد.
  
 

 ي کشيدم.دستم را روي سرم گذاشتم و آخ بلند
آهسته دستش را پشت گردنم گذاشت و سرم را از شيشه جدا کرد. کامال 

 به من نزديک شده بود.
 _بذار ببينم.

 او را پس زدم.
 _گمشو....

اما با قدرت نگاهم داشت تا سرم را معاينه کند. شالم را کنار زد و به دنباي 
 زخم موهايم را زير و رو کرد. حس مي کردم که سرم
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 ين و دردناک شده است.سنگ
 _چيزي نشده

همان طور که سرم را بغل کرده بود و گردنم را معاينه مي کرد با خشم و 
 صداي خفه ايي در يقه اش گفتم:

_چيزي نشده؟ بايد مي ترکيد که متوجه بشي چيزي شده. سرم اندازه يه 
 هندونه شده.

سش زدم. ولي آهسته روي موهايم را بوسيد. با خشم بيشتر و دوباره پ
 کنار نرفت.
 _برو کنار.

 با صداي خفه ايي خنديد.
 _اي جانم اوما ترومن. بيل را بکش

 دلم مي خواست که يک مشت ديگر هم به صورتش بکوبم.
سرم را رها نکرد و علي رغم تقالهاي من به روي صورتم خم شد و کنج لبم 

 را بوسيد. جيغ نسبتا بلندي کشيدم و به يقه اش چنگ
 زدم. همچنان آرام مي خنديد و همين مرا آتشي تر مي کرد.

در کش و واکش بوديم که ابتدا صداي آژير و بعد چراغ چرخان ماشين 
 پليس روي صورت او و احتماال سر من تابيد.

سريع مرا رها کرد. ولي مگر اينکه پليس ها کور بوده باشند که چيزي به 
 عمرم از ديدن يکاين واضحي را نديده باشند. هرگز در 
 پليس آن قدر خوشحال نشده بودم.

  
 

 _بگو نامزديم حالت بهم خورده
نگاهش کردم مگرعقلم را در اثر ضربه ايي که به سرم خورده بود از دست 

 داده باشم که چنين حرفي را به آنها بزنم. همين که
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خره و حماقت کرده و با او به آن جاي خلوت آمده بودم به اندازه کافي مس
 شرم آور بود.

مي خواستم که در مقابل در و همسايه آبرو ريزي نشود که اين طور شد. يا 
 شايد هم احمقانه فکر مي کردم که شهريار آن چنان هم

ترسناک نيست. نمي دانم شايد هم به او اطمينان داشتم. اطميناني که 
 تتمه ي عشق آتشيني بود که زماني به او داشتم.

دستگيره گرفتم و قبل از آنکه شهريار مانع شود در را باز کردم. دستم را به 
 به علت اينکه به درب ماشين تکيه داده بودم تقريبا به

بيرون پرت شدم و چيزي نمانده بود که چهار دست و پا به روي زمين 
 بيافتم. به هر بيچارگي که بود خودم را جمع و جور کردم. با

م. به اندازه يک نارنگي کوچک ورم کرده کف دستم پشت سرم را لمس کرد
 بود و باال آمده بود و به شدت دردناک بود. مثل نبض مي

 زد. آن وقت شهريار مي گفت که چيزي نشده است.
ماشين پليس دقيقا مقابل پاهايم نگه داشت. يک درجه دار از ماشين 

 پياده شد. مسن بود.
 _اون جا چه خبره؟

 اشين پياده شد. ديگر انکار جايز نبود.شهريار هم به ناچار از م
_هيچي جناب سروان خانمم يکم حالش خوب نيست. آسم داره. نفسش 

 گرفته بود.
درجه دار جلوتر آمد. راننده هم که يک سرباز وظيفه بود پياده شده بود و 

 به درب ماشين تکيه داده بود و مثل اينکه به يک فيلم
 مي کرد. سينمايي نگاه مي کند به ما نگاه

تلوتلو خوارن يک قدم به سمت درجه دار مسن جلو رفتم. با کمي تعجب 
 ايستاد و به من نگاه کرد.

 _حالتون خوب نيست.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

3 2 3  

 

 به جاي من شهريار جواب داد.
 _نفسش گرفته بود. آسم.....

 حرفش را قطع کردم و با خشم نگاهش کردم و گفتم:
اذيت کنه. منو کتک هم زد.  _نه خير آقاي پليس اين آقا مي خواست منو
 پشت سرم ورم کرده. خورد تو شيشه ماشين

  
 

بيشتر از درجه دار شهريار جا خورده بود. شايد چون اصال فکر نمي کرد که 
 من حقيقت را به آنها بگويم. حقيقتي که شايد براي خودم

 هم موجبات دردسر را فراهم مي کرد.
 ا گرفت.درجه دار جلو آمد و بازوي شهريار ر

 _بيا بريم ببينم با خانم چي کار داشتي؟
 نگاهي به من که از سمت راننده پياده شده بودم کرد و دوباره پرسيد:

 _ماشين مال کدومتونه 
شهريار با شصتش به من اشاره کرد. درجه دار با کمي تعجب به من نگاه 

 کرد. من هنوز مشغول ماساژ سرم بودم.
 سوار کردي؟ _شما براي چي ايشون رو

حاال که شروع کرده بودم تصميم داشتم که تا آخرش بروم. آن هم درست 
 و صادقانه.

_اين آقا پسر عموي مادر منه و در ضمن خواستگار قديم من هم هست. 
 حاال اومده جلو در خونه ي ما آبرو ريزي راه انداخته. من هم

 ت باشه.براي اينکه سر و صدا نکنه ترجيح دادم که يه جاي ساک
 به در و ديوار کوچه و دارو درختهايش نگاه کردم و ادامه دادم.

 _ولي اصال خيال نداشتم که چنين جاي خلوتي بيام.
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دست شهريار را کشيد و به داخل ماشين برد. به من هم گفت که ماشين 
 را قفل کنم و مدارکم را بردارم و همراه آنها به کالنتري

 بيايم.
د من بدتر شده بود. به طوريکه چشمانم باز نمي شد. در کالنتري سردر

 برايم يک کيسه يخ آوردند. يک کالنتري قراضه و داغان بود.
از آن کالنتري ها که احتماال يک ملک اجاره ايي بود. همان سربازي که 

 راننده ماشين بود برايم يک کيسه يخ آورد تا روي سرم
 بگذارم.

بيرون يک سر شکسته هم بود که با يک من تنها مصدوم آن جا نبودم. 
 چفيه لبناني روي زخم سرش را نگه داشته بود و هنوز هم داد

و بيداد مي کرد. ظاهرا مالک و مستاجر بودند. و جناب مالک که کليد 
 يدکي داشته است سروقت زن و بچه ي مستاجر رفته و مستاجر

ن کشيده و در هم سر به زنگاه رسيده و کار به مشت و لگد و سر شکست
 نهايت مستاجر يک پاره آجر بلند کرده و به فرق سر مالک

 کوبيده است.
  
 

شهريار با اخم روي صندلي نشسته بود و به من نگاه مي کرد. درجه دار 
 نگاهي به هر دو نفر ما کرد و رو به من گفت:

 _زنگ بزن پدر و مادرت.
 با بي تفاوتي گفتم:

 _بابام کيشه نيست تهران.
 _مادرت

 به جاي من شهريار جواب داد
 _مامانش براي نگه داري از مادر شوهرش رفته ترکيه
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 پليس با کمي سردرگمي به ما نگاه کرد.
 _مادر و پدرم متارکه کردن.

آهي کشيد و دوباره به شهريار نگاه کرد. احساس کردم که باور کرده بود که 
 ما فاميل هستيم.

 ري؟_بزرگ تر ديگه ايي ندا
دلم مي خواست بگويم تو چه مي داني که من خودم بزرگ هستم. من 

 مثل آن دختران سوسولي که آنها را با دوست پسرشان
بازداشت مي کني، نيستم. زماني که يک هتل را در يک شهر غريب باز 

 گشايي کردم، ديگر بزرگ شدم. يا شايد هم بزرگ بودم که
 و نيازي به بزرگ تر نداشتم.چنين کار سنگيني را به من سپردند 

 شهريار با بي تفاوتي به من گفت:
 _زنگ بزن آيدين.

 _خودم بلدم. الزم نيست شما بفرماييد. آيدين آلمانه، نيست ايران.
 پوزخندي زد و گفت:

 _زنگ بزن به اون مفنگيه.
حرارت آتش را درون سر و حتي بيني ام احساس مي کردم. دلم مي 

 و با چنگ و دندان به جانش بيافتم.خواست بلند شوم 
  
 

 پليس عصبي به من گفت:
_خانم ما رو االف کردي؟ يه زنگ بزن به يه خواهري يا برادري. چيزي 

 نداري؟
به تلفن روي ميزش اشاره کرد. برخاستم و به پاي ميزش رفتم و تلفن را 

 برداشتم. دودل بودم. اينکه شماره آراز را بگيرم يا نه؟ آراز
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تشي بود. مخصوصا حاال که ترک کرده بود. خيلي خيلي تحريک پذير تر آ
 از قبل شده بود. به طوريکه با يک کم و زياد کردن طرف

 مقابلش جوش مي آورد و دست به يقه مي شد.
اي کاش با رضا تماس مي گرفتم. اما براي لحظه ي آخر پشيمان شدم. آراز 

 دي نبود ولي باز همهر چه نبود باز برادرم بود. رضا پسر ب
 خواهرم در خانه اش بود.

مي دانستم رضا چنين اخالقي ندارد. رضا حتي براي يک بار هم اوضاع 
 خانواده ي ما را به روي ساراي نياورده بود. عاشق تر از اينها بود

که بخواهد ساراي را برنجاند. ولي باز هم من نمي خواستم حتي يک 
 او اين موضوع را به روي ساراي درصد هم احتمال اين باشد که

 بياورد.
شماره آراز را گرفتم. بعد از چند زنگ برداشت. دور و اطرافش شلوغ و پر از 

 سر و صدا و خنده بود.
 _بفرماييد؟

 _آراز
سعي کردم تا صدايم لرزان نباشد. قرص و محکم. نمي خواستم او را آتشي 

 تر کنم.
 _سونا تويي؟

 بود.صدايش پر از شگفتي 
 _از کجا زنگ مي زني؟ گوشيت چرا خاموشه؟ ساراي زنگ زد نگرانت بود.

گوشي ام را خاموش کرده بودم و در بدو ورود به کالنتري، تحويل داده 
 بودم.

 _آراز مي توني بيايي پيشم؟
 _کجايي؟ چي شده؟

 صدايش پراز نگراني و ترس شد.
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 ي؟_به کسي چيزي نگو. کجايي؟ پيش ساراي هست
 مکثي کردم و با زحمت گفتم:

 _بيا کالنتري 
 با فرياد نسبتا بلندي گفت:

 _يا خدا کالنتري چي کار مي کني؟
 در همين لحظه صداي آرامي پرسيد:

 _چي شده آراز؟
 صداي انقالب باهر بود.

 _کدوم کالنتري؟ چي شده؟ به کسي زدي؟
خاطر ندانم کاري به  بيچاره آراز اصال به فکرش هم نمي رسيد که من به

 اين روز افتاده باشم. به خاطر ندانم کاري خودم و خشم
 شهريار. فکر مي کرد که تصادف کرده ام.

 _نه. منو شهريار رو با هم گرفتن.
 چند ثانيه سکوت کرد. به نظرم مشغول هضم حرف هاي من بود.

 _سونا.....
 صدايش پر از خشم و تا حدودي لرزان شده بود.

 کار کردي؟ _چه
 با بغض گفتم:

 _تو رو خدا آراز من نمي خواستم اين طوري بشه.
 دوباره صداي انقالب که حاال نگران به نظر مي رسيد، آمد.

 _آراز دارم مي گم چي شده؟
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 جوابي به انقالب نداد و در عوض پر از خشم به من گفت:
شخص کنم. شما _آدرس بده تا بيام تکليف اون شهريار بي ناموس رو م

 هم به موقع اش برات دارم.
 با بغضي که حاال آشکار تر در صدايم بود، آدرس را به او دادم.

روي صندلي نشستم. نگاهم به شهريار افتاد. با ناراحتي به من نگاه مي 
 کرد. چند بار پلک زدم تا اشک هاي ناخواسته ام را پس بزنم.

ودش را رساند. مثل يک گلوله آتش آراز سريع تر از آن چه فکر مي کردم خ
 بود. آن چنان که چيزي نمانده بود همان جا يقه ي

شهريار را بگيرد و او را زير مشت و لگد بکشد. اما انقالب که با يک فاصله 
 دو ثانيه ايي از او وارد اتاق شد، دستش را گرفت و او را

 کشيده شد.عقب کشيد. آن چنان محکم، که آراز تلوتلو خورد و به عقب 
 دلم مي خواست او را ببوسم. با اين کارش مرا مديون خودش کرده بود.
_مردک تو آخه از جون خواهر من چي مي خواي؟ ما اگر نخوايم به تو 

 دختر بديم بايد کيو ببينيم؟
 رو به من کرد که همان جا روي صندلي خشکم زده بود.

 ه تو، هان؟_تو با اين چه غلطي مي کردي؟ چي بگم آخه من ب
 انقالب دوباره بازويش را گرفت و او را به آرامش دعوت کرد.

 درجه دار بلند شد و به آراز گفت:
 _آروم باشيد آقا خواهش مي کنم.

انقالب آراز را به سمت رديف صندلي که من نشسته بودم کشاند و کنار 
 من نشاندش.

 _خب شما يه کارت شناسايي به من ارائه بده.
رخاست و کارت ملي اش را روي ميز درجه دار گذاشت و دوباره کنار آراز ب

 من نشست. درجه دار کارت را نگاه کرد و گفت:
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_خواهرتون با اين آقا تو ماشين بودن تو يه کوچه تنگ و تاريک که پرنده 
 هم پر نمي زد. خواهرتون ادعا مي کنن به خاطر اينکه اين

و براي اينکه آبرو ريزي نشه اون رو آقا جلوي خونه سراغشون اومده بوه 
 سوار ماشين کرده به اون کوچه رفتن. بعد هم ايشون ادعا

دارن که اين آقا کتکشون زده و سرشون رو به شيشه ماشين کوبيده. شما 
 تاييد مي کنيد که اين آقا فاميل شما و خواستگار قديم

 خواهرتون هست؟
  
 

اينکه تازه کيسه ي يخ را در دست آراز با حيرت به سمت من چرخيد. مثل 
 من ديده بود. انقالب هم حاال با اخمهاي درهم به من نگاه

 مي کرد. و من احمقانه همان طور کيسه يخ در دست خشکم زده بود.
قبل از انکه انقالب بتواند جلويش را بگيرد به سمت شهريار خيز برداشت و 

 دست در گلويش انداخت.
 _مي کشمت....

و درجه دار از پشت سر دستانش را گرفتند. درجه دار با عصبانيت  انقالب
 گفت:

_اي آقا شما که از خواهرت بدتري برادر من. خواهرت خودش زده اين آقا 
 رو ناکار کرده. اين آقا ادعا داره که اول خواهر شما به

 صورت ايشون مشت زده.
 ، نگاه کرد.آراز با خشم به گونه شهريار که حال کمي کبود شده بود

 _دستش درد نکنه. چه غلطي مي خواستي بکني که تو رو زده؟
 شهريار با پوزخند گفت:

 _هيچ غلطي. فقط چون گفتم آقا داداش مفنگي ات کوبيد تو صورتم.
 با خشم به سينه ي آراز کوبيد.
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_هميشه همين طور بوده. سونا هميشه همه شما رو به من ترجيح مي 
 ارمون به اين جا بکشه ولي تو روي باباجونشداد. حاضر شد که ک

 واينسته بگه من شهريار رو مي خوام.
 آراز با خشم گفت:

 _براي اينکه مي دونست که تو ارزشش رو نداري
 دهان شهريار با صداي عصباني درجه دار بسته شد.

 _آقايون مجبورم نکنيد بازداشتتون کنم. اين جا کالنتريه؛ دروازه غار نيست.
انقالب دست آراز را گرفت و دوباره او را نشاند. شهريار با کنجکاوي به 

 انقالب نگاه مي کرد.
  
 
_پرونده ي شما دو مورد داره. در مورد منکراتي بودنش من بايد ارجاع  

 بدم به جاي ديگه ايي ولي اگر شکايتي در خصوص ضرب و
اينکه تشکيل شتم داريد مي تونيد رضايت همديگر رو جلب کنيد و يا 

 کامل پرونده رو بدم.
 هم آراز و هم شهريار هول و نگران گفتند:

 _نه جناب منکرات چي؟
 گفتم:

 _ما فقط مي خواستيم حرف بزنيم. حرف زدن که جرم نيست
 _حرف زدن تو يه کوچه خلوت و تاريک منجر به جرم هم مي شه.

 شهريار گفت:
يم ولي حرفمون به هم خوش _جناب باور کنيد که ما فقط حرف مي زد

 نيومد.
 نگاهي به من و شهريار کرد.

 مظلومانه گفتم:
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_آخه آقا چه منکراتي؟ من مي خوام سر به تن اين نباشه حاال بخوام 
 باهاش منکرات هم داشته باشم

 شهريار با خشم چشمانش را تنگ کرد. ولي ترجيح داد که حرفي نزند.
اين آقا رو سوار ماشين کردي؟ فاميل _آخه دختر جون تو رو چه حسابي 

 درست. ولي هزار جور اتفاق ميافته واال با همين فاميل بازيها
 آراز نگاهي پر از خشم به من کرد.

 _حماقت
کيسه يخ را محکم تر روي سرم گذاشتم. انقالب که تا آن لحظه ساکت 

 بود، گفت:
منون مي شيم. _جناب اگر شما لطف کنيد و پرونده رو ارجاع نديد ما م

 حاال يک اتفاقيه که افتاده. ولي موضوع واقعا منکراتي نبوده.
 بيشتر دعوا و جرو بحث بوده.

 نگاهي به من کرد و بعد به شهريار.
  
 

 _شکايتي از هم داريد؟ پرونده رو تشکيل بدم؟
مثل اينکه خودش هم نمي خواست پرونده را منکراتي کند. چون با آن 

 ار و سر برآمده ي من هر کس ديگري هم کهگونه کبود شهري
 بود متوجه مي شد که موضوع منکراتي نبوده است.

 شهريار به من نگاه کرد.
 _نه خير من شکايتي ندارم.

به آراز نگاه کردم. نگاه او هم مي گفت که شکايت نکن. مي دانستم که 
 براي شهريار خواب و خيال دارد. ولي نمي خواست که کار به

 اي باريک کشيده شود. باالخره ما فاميل بوديم.جاه
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_اگر شما شکايت داشته باشيد پرونده ارجاع داده مي شه به شواري حل 
 اختالف

 آهي کشيدم و گفتم:
 _نه خير من هم شکايت ندارم.

 سرش را تکان داد و گفت:
_من مي تونم همين حاال پرونده رو ارجاع بدم به منکرات. ولي با توجه  

 ديده ها ترجيح مي دم که اين طور نشه. مخصوصا که فاميلبه 
 هم هستيد.

مرد جالبي بود. واقعا مي توانست که پرونده را منکراتي کند ولي نکرد. 
 نمي دانم چرا؟ شايد چون واقعيت را مي ديد. يا به قولي آن

قدر آدم خالف کار ديده بود که با يک نگاه، پرونده ي هر کسي را تا به آخر 
 حدث مي زد. شايد فهميده بود که واقعا چيزي در کار

 نبوده است.
_بيشتر مواظب باش. آدم با يه مرد، چه فاميل و چه غريبه راه نميافته سر 

 خود بره اين ور و اون ور. تو هم سن دختر مني. براي همين
 دلم سوخت، پرونده رو منکراتي نکردم.
با توجه به حال و روز هر دو نفر ما  شايد اگر پرونده را منکراتي مي کرد هم

 با يک تهعد ساده همه چيز حل مي شد ولي خدا رو شکر
آدم منصفي به پستمان خورده بود و گرنه آن شب را بايد تا خود صبح در 

 اين کالنتري و آن کالنتري و منکرات سرگردان مي شديم.
به شدت  رضايت نامه ايي از من و شهريار گرفت و پرونده را بست. سرم

 درد مي کرد.
  
 

 آراز به انقالب اشاره کرد که مرا به ماشين ببرد.
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خودش کمي آن طرف تر از حياط کانتري بي هوا و در تاريک و روشن 
 پياده رو شهريار را به ديوار چسباند و دستش را از ساعد روي

 خرخره او گذاشت. فرياد خفه ايي کشيدم و به طرف آنها رفتم.
 ب بازويم را گرفت و نگذاشت.اما انقال

 _ولم کن.
مرا کشيد. همان طور که نگاهم به آراز بود تلوتلو خوردم و به انقالب 

 برخورد کردم.
 _مي کشتش

 _نه نترس. الزمه. کارهاي مردونه رو به مردها واگذار کن.
سرم را باال بردم و با خشم نگاهش کردم. او چه خزعبالتي سر هم مي 

 ز فشار دستش را زياد مي کرد که او مي مرد وکرد. اگر آرا
 برادر من مي شد قاتل. آن وقت باز هم مي گفت "کارهاي مردونه" !

او خبر نداشت که چند درصد قتلها اتفاقي است؟ همين غليان سريع و 
 کشنده خشم.

 دستم را کشيدم. ولي محکم تر مرا گرفت و اين بار جدي گفت:
دونه چي کار کنه. االن عصبيه. بذار آروم بشه.  _سونا بيا. بذار خودش مي
 ترکشش بهت مي خوره ها

مرا کشان کشان به سمت ماشين خودش برد. ماشين آراز دست من بود و 
 در همان کوچه پارک شده بود. دعا کردم که ماشين را

 نبرده باشند. آن هم در آن جاي خلوت. آراز مرا مي کشت.
باز کرد و همچنان مچ دست مرا در دست  در لحظه آخر که در ماشين را

 داشت، ديدم که آراز گلوي شهريار را که به خرخر افتاده بود
 رها کرد و با مشت به بيني اش کوبيد.

_اين هم براي اينکه يادت باشي ديگه سمت سونا نياي؟ سونا بي کسو کار 
 نيست آشغال
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الي انگشتان شهريار روي شکم اش خم شد. بيني اش را گرفته بود. از 
 دستش خون به روي زمين مي چکيد. ولي ديوانه وار مي

 خنديد.
_آدم شدي آراز پيرزاد؟ يادمه اون بار که اومدم خواستگاري، داشت جونت 

 باال مي اومد.
  
 

بازهم آراز دست به يقه اش برد و بلندش کرد. اين بار قبل از آنکه آراز 
 لوده اش به چانهضربه بزند، شهريار با همان مشت خون آ

آراز کوبيد. آن چنان محکم که آراز مثل فيلم هاي اکشن تلوتلو خورد و در 
 باغچه افتاد.

جيغ خفه ايي کشيدم و سعي کردم تا دستم را از دست انقالب بيرون 
 بکشم ولي او نگذاشت. دست در کمر من انداخت و با يک

 حرکت مرا بلند کرد و در ماشين شاسي بلندش انداخت.
 بعد هم خيلي تر و فرز با سوييچ، قفل مرکزي را زد و به طرف آراز دويد.
شهريار آن قدر حال خودش بد بود که به نظر مي رسيد که خيال ندارد 

 دوباره به طرف آراز برود. بازوي آراز را گرفت و او را از روي
 زمين بلند کرد.

ز آب دهان احتماال آراز چانه اش را مي ماليد. انقالب نگاهش کرد و آرا
 خون آلوده اش را در جوي آب تف کرد. به سمت شهريار

رفت که به ديوار تکيه داده بود و سرش را باال گرفته و بيني اش را مشت 
 کرده بود.

انقالب نگذاشت و بازويش را گرفت و کشان کشان به سمت ماشين آورد. 
 در عقب را باز کرد و او را هم کنار من باال انداخت.
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نگاهش کردم. گوشه لبش کمي پاره شده بود. انقالب سوار شد و جعبه 
 دستمال کاغذي را از داشبورد بيرون آورد و به سمت من

 گرفت.
 _از تو يخچال کنار دستت آب بردار بده دهنش رو آب بکشه.

 ماشين را روشن کرد.
 . سردبا دستاني لرزان در يخچال را باز کردم. آب معدني را بيرون کشيدم

 نبود.
 به طرف آراز گرفتم ولي نگرفت.

دستمال را با آب خيس کردم و به سمت لبش بردم، ولي به شدت سرش را 
 کنار کشيد و با خشم به من نگاه کرد. تا به حال فقط و فقط

يک بار برادرانم آن چنان با خشم با من رفتار کرده بودند و آن مرتبه هم باز 
 به خاطر شهريار بود.

ر قبل هم زماني بود که آنها پي به رابطه ي من و شهريار بردند. خوب به با
 خاطر دارم که آيدين آن قدر عصبي شده بود که مرا هل

داد. همين. آن نهايت خشونتي بود که آنها در برابر من به کار برده بودند. 
 و حاال آراز با خشم به من نگاه مي کرد. هر دو بار به خاطر

 شهريار بود.
  
 

به گريه افتادم. من اصال تحمل اينکه با من چنين رفتاري بشود را 
 نداشت. من دختري بودم که طعم عشق مادرانه را نچشيده بودم و از

عشق پدرانه هم کمي نصيب برده بودم. ولي آن قدراز محبت خواهرانه و 
 برادرانه سيراب بودم که تحمل کوچکترين خشم شان را

 نداشتم.
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ريه مي کردم. انقالب نگه داشت. چرخيد و به من نگاه کرد. سرم بي صدا گ
 را پايين انداختم. حاال از اين که او همراهمان بود، چندان

 خوشحال نبودم.
 _آراز تمومش کن.

اما آراز عکس العملي نشان نداد. گريه ام شديد تر شد. در ماشين را باز 
 د. منکرد و پياده شد. سيگاري آتش زد و با خشم کشي

 همچنان گريه مي کردم. بي صدا و رقت انگيز. چه برنامه ايي داشتم.
مي خواستم به حمام بروم و بعد موهاي خوشگل ام را سشوار کنم و کلي از 

 قربان صدقه هاي ساراي لذت ببرم. ولي حاال در آن خيابان
تاريک مقابل چشم مردي که هميشه مرا محکم ديده بود، زار زاي گريه مي 

 ردم.ک
آهي کشيد و پياده شد. به سمت آراز رفت وکمي با او صحبت کرد. بعد به 

 ماشين آمد و بدون حرف بطري آب معدني را که کنار پايم
روي صندلي بود، برداشت و به دست آراز داد. آراز کمي آب در دهانش کرد 

 و به اين طرف و آن طرف دهانش فرستاد و به بيرون
 ا باز کرد و انقالب درون دهانش را نگاه کرد.تف کرد و بعد دهانش ر

احتماال يکي از دندان هايش شکسته بود. يا شايد هم زبانش زخم شده 
 بود. با آن ضربه محکم هيچ چيزي بعيد نبود.

انقالب دستي به بازويش زد و دستش را سايه دست ديگرش کرد و سيگار 
 ديگري براي آراز آتش زد.
قب را باز کرد و کنار من جايي که چند لحظه قبل به ماشين برگشت و در ع
 آراز نشسته بود، نشست.

هم چنان بي صدا اشک مي ريختم. با لحن دلجويانه ايي دستمال کاغذي 
 را به سمت من که به طور مضحکانه ايي بيني ام را باال مي

 کشيدم، گرفت و گفت:
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 مي کني؟ _دهن يکي ديگه زخم شده، دماغ يکي ديگه شکسته، تو گريه
 حرفي نزدم و بيشتر در خودم فرو رفتم.

 دستش را روي دستم گذاشت.
 _سونا؟

  
 

 جوابش را ندادم.
 کمي به سمتم خم شد و گفت:

 _بذار سرت رو ببينم.
سرم را به نشانه نفي تکان دادم. بيشتر به طرفم خم شد. آن قدر که اگر 

 ش مي رفت.سرم را مي چرخاندم احتماال بيني ام در چشمان
 گوشه شالم را کنار زد و به صورتم نگاه کرد.

 _بذار ببينم.
خودم را کنار کشيدم. نفس و عطر تنش، مخلوطي از بوي سيگار و ادکلن و 

 نوعي صابون بود.
 _آراز گفت که سرتو ببينم.

سرم را به نرمي چرخاندم و نگاهش کردم. چشمانش از نزديک جذاب و 
 آدم احساس مي کرد که هر لحظهسياه تر بود. طوريکه 

 امکان دارد که در سياهي آن غرق شود.
زخم روي ابرو و پيشاني اش از نزديک کامال مشخص بود. چه اتفاقي 

 برايش افتاده بود؟ مثل اينکه سرش از وسط به دو نيم شده بوده.
 کامال عميق بود و گوشت اضافه در کناره ها، آن را عميق تر نشان مي داد.

اني که من زخم اش را نگاه مي کردم. از فرصت استفاده کرد و شالم را زم
 کنار زد و سرم را نگاه کرد. با انگشتش روي پوست سرم

 کشيد. آخ بلندي گفتم و مچ دستش را کشيدم.
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کمي از من فاصله گرفت و به درب بسته ماشين تکيه داد و دست به سينه 
 مرا نگا کرد.

 ه درختي تکيه داده بود و با اخم به ما نگاه مي کرد.نگاهم به آراز افتاد. ب
 _کار بچگانه اي کردي. حق بده که از دستت ناراحت باشه.

 گريه ام نا خود اگاه بيشتر شد.
 _من نمي خواستم اين طوري بشه. من مي خواستم که آبرو ريزي نشه.

 _حتما همين طور بوده.
  
 

 به آراز نگاه کرد.
 رش نداشته باش، درست مي شه._يکم کاري به کا

 _اگر شما هم نسيم چنين کاري مي کرد باهاش قهر مي کردي؟
 لبخند تلخي زد و چند لحظه به صورت من نگاه کرد.

 _آره همين کار رو مي کردم.
 _به آيدين مي گه؟

 لبخندش پر رنگ تر شد.
 _احتماال آره. ولي بهش ميگه که به روي تو نياره.

 گفت:پوفي کشيد و 
_احتمال به اين فکر مي کنه که به اندازه کافي بهت سخت بگيره تا دفعه 

 ديگه ايي در کار نباشه.
صداي حرف زدن آراز با تلفن توجه ما را به خودش جلب کرد. احتماال با 

 ساراي هميشه نگران، حرف مي زد.
 انقالب مچش را چرخاند و به ساعتش نگاه کرد.

 ساراي خانمه._اوف دير شد. فکر کنم 
 باقي مانده ي آب معدني را به من داد و گفت:
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_بلند شو برو صورتت رو بشور. آب بگير تو مشتت چشمت رو توش باز و 
 بسته کن تا سرخي اش خوب بشه. خواهرت سکته مي کنه

 تو رو ببينه.
 _لب آراز چي؟

 در ماشين را باز کرد.
 براي زخمش داشته باشه. _آراز مرده. يه مرد هميشه مي تونه يه عذر

پياده شدم و همان طور که او گفته بود، صورتم را شستم. کنار آراز ايستاده 
 بود و سيگار مي کشيدند و آهسته صحبت مي کردند.

  
 

بعد از لحظاتي سوار ماشين شديم. آراز رفت و جلو نشست. باز هم بدون 
 هيچ حرفي.

 _ماشينت کجاست سونا؟
رد. چند ثانيه به مغزم فشار آوردم و بعد آدرس ماشين را از آيينه نگاهم ک

 دادم.
به همان کوچه تنگ و تاريک رسيدم و آراز بعد از آن سکوت نفس گير به 

 طرفم چرخيد و با خشم و صدايي لرزان که سعي در
 کنترلش داشت، گفت:

 _اين جا با اون بي پدر و مادر اومدي، آره؟
 خشم بااليش را مي داد. منخرينش مي لرزيد و نشان از

_نگفتي يه باليي سرت بياره؟ اون وقت ما بايد چه گلي به سر مي گرفتيم؟ 
 فکر اين رو کرده بودي که راه افتادي باهاش اومدي تو

 اين خراب شده؟
 بغضم دوباره ترکيد. انقالب با لحن آرامي گفت:

 _بسه ديگه آراز. تموم کن. کشتيش.
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 د.با سرش به من اشاره کر
آراز نفسش را محکم بيرون داد و از ماشين پياده شد و دستش را به 

 سمتم دراز کرد.
 _سوييچ

با دستاني لرزان به سختي سوييچ را پيدا کردم و به دستش دادم. احتماال 
 اين آخرين باري بود که او ماشين اش را به من مي داد.

و چيزي نگفت. به سوار ماشين شد. دلم مي خواست که با او بروم. ولي ا
 جاي آن انقالب گفت:

 _بلند شو بيا جلو بشين. ما رو ديگه با هم نگيرن!
 افتان و خيزان رفتم و جلو نشستم.

_بسه سونا. بذار يکم آروم که شد، ازش عذر بخواه تموم مي شه ميره پي 
 کارش.

 با غصه گفتم:
  
 

 _باهام قهره.
 آرام خنديد.

دلش طاقت نمياره. برادرها خواهراشون رو خيلي _آره ولي آشتي مي کنه. 
 مي خوان. فقط يکم خشن هستن.

حاال حس آراز را درک مي کردم. اين که آن زمان ها به او کم محلي مي 
 کردم و رابطه ام را به او به حداقل رسانده بودم، چه حسي

داشت. حسي که آن قدر به او فشار آورده بود که به ساراي شکايت کرده 
 د. آن هم آراز که هميشه احساسي و شکننده بود.بو

ديگر حرفي نزد. مرا به حال خودم گذاشت. آهنگ ماليم سنگ قبر آرزوهاي 
 آرتوش را گذاشته بود. من عاشق اين آهنگ بودم. ولي
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به طور وحشتناکي پر از سوز و گداز بود. يادم مي آيد که رويا از اين آهنگ 
 قش بوديم.متنفر بود ولي من و آراز عاش

زير لب زمزمه مي کرد. براي بار اول بود که مي ديدم آهنگ فرانسوي 
 نگذاشته است.

به نظرم به اين آهنگ ارادت خاصي داشت. چون چند بار آن را تکرار کرد. 
 پشت چراغ خطر ايستاديم. آراز مقابلمان بود.

 _بابام عاشق اين آهنگ بود.
راحت، به شمارش معکوس چراغ نگاهش کردم. نگاهش خيره و سرد و نا

 خطر بود.
 _من هم دوستش دارم.
 نيم نگاهي به من کرد.

_يادمه بابا و مامان اين آهنگ رو مي گذاشتن و با هم دست تو دست 
 روي مبل مي شستن.

دستانش را از روي فرمان برداشت و به روي چشمانش گذاشت. آهي 
 کشيد و گفت:

کرد. زمانهايي که بابا زندان بود صبورانه  _مامان براي بابا همه کاري مي 
 همه چي رو تحمل مي کرد.

 _قبل از انقالب يا بعدش؟
 نگاهم کرد و با لبخند بي حوصله ايي گفت:

 _قبل از کدوم انقالب منظورته؟ من يا انقالب پنجاه و هفت؟
 براي اولين بار در آن شب خنديدم.

  
 

 اي باهر هستي._نه انقالب پنجاه و هفت. شما که آق
 ابرويش را باال برد.
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 _خب چرا من هم نشم انقالب هان؟
 بيشتر خنديدم.

 _نه نمي شه
 چانه اش را باال برد.

 _چي مانعه؟
شانه ام را باال بردم. نمي دانم چه چيزي مانع بود. سن باالي او يا 

 احترامي که به او مي گذاشتم؟ يا حتي اينکه خجالت مي کشيدم که او
 ا به نام کوچک صدا بزنم.ر

 _سن شما
 با تعجب و حالتي خنده دار نگاهم کرد. چراغ سبز شد و به راه افتاديم.

 _ديگه چي؟ مگه من چند سالمه دختر خانم؟
 _شما؟ سي وهفت سال. دقيقا دوازده سال ازمن بزرگتر هستيد.

 آرام خنديد.
 _چه حسابگر.

 براي عوض کردن بحث گفتم:
 بل از انقالب يا بعدش_نگفتيد ق

_نه قبل از انقالب و قبل از به دنيا اومدن من، خيلي زنداني کشيد. بعد از 
 انقالب زندان نرفت ولي خب عمال ملي مذهبيون کنار گذاشته

شدن. بعد از کنار رفتن مهندس بازرگان، بابا و خيلي هاي ديگه هم کنار 
 سي کهرفتن. بابا خونه نشين شد. همين داغونش کرد. ک

سالها جنگيده بود، خونه نشين شده بود. شروع کرد به تدريس. ولي کار 
 مورد عالقه اش نبود. بابا مبارز بود نه يه استاد. ولي هر چي
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بود آن چنان شخصيتي داشت که هميشه خونه ي ما پر از دانشجوهاش 
 بودن. عاشقش بودن. حاضر بودن به خاطر بابام هر کاري

ياسي و حقوق بين الملل درس مي داد. بعد هم که مريضي بکنن. علوم س
 امونش نداد.

 حرفش را قطع کرد. صدايش کمي لرزان و آرام تر شده بود.
_تا آخرين لحظه دانشجوهاش پيشش بودن. نمي دوني چه گريه هايي 

 پشت در اتاقش تو بيمارستان و باالي سر جنازه اش مي کردن.
ييع جنازه اومده بودن. روشنفکرها و چپي بيشتر ملي مذهبي ها براي تش

 ها و توده ايي ها. کمونيست هاي توبه کرده ايي که از
دوستاش بودن. حتي مهندس بازرگان. از همه قشري و همه جور آدم با 

 عقايد متفاوت، دوست هايي داشت که مريدش بودن. ولي من
الي نها تصتو همون سن نوجوني هم مي تونستم ببينم که هيچ کدوم از اي

 خاطري براي مامان نيست. مامان همون روز که بابا رو خاک
 کردن مرد. ولي تاريخ رسمي اش زمان ديگه ايي شد.

آهي کشيد و چند لحظه ايي چيزي نگفت. رنگش حتي در آن تاريک و 
 روشن خيابان هم پريده به نظر مي آمد.

هيچ  _شخصيت بزرگي داشت. گاهي حسرت اين رو مي خورم که چرا
 کدوم از ما به اون نرفتيم. اون قدر بزرگ منش و با مناعت طبع.

 اون قدر آگاه و با سواد ولي خاکي و بي ادعا.
مقابل خانه ساراي رسيديم. ماشين طوفان و ماشين آيدين مقابل خانه 

 پارک بود و نشان از اين مي داد که بقيه آمده بودند.
 اهي به اطرافم کردم.دستم را به دستگيره ماشين گرفتم. نگ

 _پس آراز کو
 درحاليکه کيف و موبايلش را برمي داشت، گفت:

 _جلوي سوپري سر خيابون چراغ زد و ايستاد. احتماال رفت سيگار بخره.
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 صدايم کرد.
 _بله؟

پياده شدم و در تاريک و روشن ماشين نگاهش کردم. در همين لحظه 
 کث کرد و گفت:ماشين آراز هم داخل کوچه پيچيد. کمي م

 _يکم مراعاتش رو بکن. االن اون خيلي حساسه. درکش کن.
  
 

فقط همين. تمام اشاره او به وضعيت آشکار آراز همين بود. سرم را تکان 
 دادم. از صميم قلب از او متشکر بودم که حتي براي يک

 رلحظه هم به اين نکته واضح و آشکاري که شهريار بارها و بارها آن را تکرا
 کرد، اشاره ايي نکرد.

اوهم شخصيت کوچکي نداشت. که اگر اين طور نبود او هم مي گفت که " 
 برادر مفنگي ات".

 خيلي قرص و محکم گفت:
_منو انقالب صدا کن. من راحت ترم. اين طوري حس پيري بهم دست 

 مي ده
 ينخنده ام گرفت. او هم به خنده افتاد و سرش را تکان تکان داد و از ماش

 پياده شد.
مقابل در خانه، آراز به ما رسيد. بدون هيچ حرفي جعبه ي شيريني 

 ناپلئوني را به طرفم گرفت.
با دستش به انقالب اشاره کرد و ابتدا او را به خانه دعوت کرد. انقالب هم 

 با لبخند تشکر کرد و زودتر از ما رفت.
تر نشان مي  دستش را گرفتم. در تاريکي چشمان عسلي اش قهوه ايي

 داد.
 _معذرت مي خوام.
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به چهار چوب در تکيه داد و به من نگاه کرد. ديگر از آن خشم جنون آساي 
 ساعاتي قبل خبري نبود. دستش را درون موهاي بلندش

 کشيد.
 _خودت مي دوني چه کار کردي؟

 سرم را تکان دادم و به دکمه باالي لباسش نگاه کردم.
فقط نمي خواستم تو محل آبروريزي بشه. فقط  _اشتباه بود مي دونم.

 همين
 آهي کشيد.

_اگر هزار بار تو محل آبرومون مي رفت بهتر از اين بود که يه باليي سرت 
 مي اومد.

بدون هيچ حرفي فقط نگاهش کردم. چه چيزي مي توانستم در توجيح 
 کار خودم بگويم؟ هر توجيحي به نظر احمقانه مي آمد و به

 م و او توهين مي شد.شعور خود
  
 

_مي دوني چه حالي شدم؟ مي دوني با چه حالي خودم رو به کالنتري 
 رسوندم؟ مي دوني اگر طرفمون آدم درست و حسابي نبود االن

 همه مون تو منکرات آواره بوديم؟ سونا....
 حرفش را قطع کرد. چشمانش را به روي هم فشرد.

نکن. بعضي اشتباه ها جبران ناپذير _ديگه هيچ وقت از اين اشتباه ها 
 هستن.

 _متاسفم!
سعي کردم که عمق تاسف و ناراحتي را در صدايم نشان بدهم. چند لحظه 

 نگاهم کرد. لبخند کم رنگي زد و دستش را پشت کمرم
 گذاشت.
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 _بيا بريم. به ساراي چيزي نگو. به اندازه کافي هميشه نگران هست.
 سرم را تکان دادم.

خل رفتيم. همه جمع بودند. چند نفرشان بازي ورق مي کردند. نسيم به دا
 و ساراي در آشپزخانه بودند و انقالب هم جدا از همه، مقابل

شومينه ايستاده بود و دستانش را گرم مي کرد. به آتش پر شعله ي 
 شومينه که ساراي براي زيبايي آن را بيشتر کرده بود، خيره شده

 د که در جاي ديگري است.بود و به نظر مي رسي
حضوري فقط فيزيکي داشت. کامال مشخص بود که ذهن و روح و 

 روانش در دنيايي ديگر سير مي کند. لبهايش فرو خورده شده بود.
آن قدر زياد که تبديل به يک خط باريک شده بود. کمي چشمانش را تنگ 

 کرده بود. اخم داشت و همين باعث شده بود که زخم روي
 ي و ابرويش عميق تر نشان داده شود.پيشان

در فکر بود. احتماال در فکر همان حرف ها و خاطراتي که براي من تعريف 
 کرده بود. دلم برايش سوخت. کامال مشخص بود که به

پدر و مادرش عالقه خيلي زيادي داشته است. زمانهايي که از آنها حرف مي 
 ص مي شد.زد اندوه و غصه کامال در کالم و صورتش مشخ

به نوعي شبيه به هم بوديم. او هم از محبت پدر و مادر جدا مانده بود. او 
 به جبر زمانه و ما به اختيار پدر و مادرمان.

مامان تصميم گرفت که ديگر بيشتر از اين نمي تواند با پدرمان زندگي کند 
 و گذاشت و رفت. اصال هم برايش مهم نبود که يک

که به او احتياج دارند و هنوز شير خواره هستند. و دوقلوي يک ساله دارد 
 همين طور يک پسر چهار ساله دارد که بيشتر به او نياز

 دارد. بابا هم که بود و نبودش هميشه يکي بود.
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نمي گويم که ما از بابا هيچ محبتي نديدم. نه اين طور نيست. اگر 
 ما محبت مي کرد. بخواهم منصفانه بگويم، زمان هايي بود که بابا به

ولي آن قدر اين محبتها کوچک و کوتاه و کم بود که در گذشت زمان محو 
 مي شد و بيشتر غيبتهاي طوالني بابا و استبدادش و بي

 حوصلگي هايش در يادمان مانده بود.
او هم شايد به نوعي شبيه به ما بود. او هم در گذشته گير کرده بود. تنها 

 وت ما با آنها اين بود که آنها، مخصوصاتفاوت و تلخ ترين تفا
انقالب و مستانه که بزرگتر بودند در آن محبت زياد پدر و مادرشان و 

 زندگي خوبي که داشتند گير کرده بودند. دايما فلش بک
روزگار خوش گذشته شان را داشتند. روزگاري که همه با هم بودند. درست 

 ار و تکرارمثل گرامافوني که سوزنش گير کرده و تکر
دارد. هنوز هم در خاطره ي خوش آن زمانها با يک آهنگ به عقب برمي 

 گشتند و حسرت مي خورند. ولي ما چيزي نداشتيم که با آن
 به عقب برگرديم. حداقل نه يک خاطره دوست داشتني.

نمي دانم کدام سخت تر بود. گذشته نه چندان شاد ما که پر از دوري هاي 
 تنهايي هاي ما بچه ها بود و همين طور نفرتمامان و بابا و 

و بيزاريي که مامان و بابا هميشه پشت سر هم به آن ديگري ابراز مي کرد 
 يا گذشته پر از خاطره ي خوش مادر و پدر از دست رفته

ايي که آنها در آن گير افتاده بودند؟ گير افتادني که شايد ناخواسته هم 
 اين تکرار گذشته ها شايد چيزينبود. شايد از سر عالقه بود. 

 بود که به آنها آرامش مي داد.
با صداي طوفان که با صداي بلندي آراز را به مسابقه دعوت مي کرد و 

 کرکري مي خواند، به خودش آمد و از جا پريد.
براي لحظه ايي چشمان گشاد شده اش را گيج و منگ به طوفان دوخت. 

 امال مشخص بود که اصالاز اين گيج شدن و از جا پريدن ک
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دراين دنيا نبوده است. چشمانش را به روي هم فشرد. من هم سالمي زير 
 لبي به بقيه کردم و به کنار او رفتم تا دستانم را گرم کنم.

 ساراي با نسيم از آشپزخانه بيرون آمد. با ديدن لب آراز با نگراني گفت:
 _خدا مرگم بده چي شده؟

 آورد و درحاليکه آن را به دست ساراي مي داد، گفت: آراز کاپشن اش را در
 _خدا نکنه! چيزي نيست. با يه نفر يه دعوا و درگيري داشتم.

 _کي؟ کدوم وحشي اين طوريت کرده.
 آراز بدون آنکه به من نگاه کند، گفت:

 _با يه نفر تو چاپخونه.
  
 

خانم مقابل احتمال اينکه شهريار به مادرش بگويد و همان فردا کوکب 
 خانه ساراي بيايد و به او بگويد و چند آه و ناله و نفرين هم

حواله ما بکند، خيلي زياد بود. ولي آراز مي خواست که آن شب آن قضيه 
 مسکوت بماند. البته اين احتمال هم وجود داشت که شهريار

چيزي نگويد. چون باالخره برخالف حرف و نظر مادرش به سراغ من آمده 
 و اگر مي گفت احتماال مادرش مي گفت که " نوشبود 

 جانت حقت بود".
ساراي گفت که برايش چسب زخم مي آورد. نگاهش به جعبه شيريني 

 روي ميز افتاد.
 _دستتون درد نکنه. کار کدومتونه

 آراز با سرش به من اشاره کرد.
را از سرم ساراي که تازه مرا ديده بود جلو آمد و بغلم کرد. در حاليکه شال 

 مي کشيد، گفت:
 _دستت درد نکنه فدات شم. ببينم چه کردي؟
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شال به خاطر اينکه دور گردنم گره خورده بود کمي با سختي از سرم پايين 
 کشيده شد و باعث شد که درد سرم بيشتر شود.

 خودم دست بردم و شال را باز کردم و دور گردنم انداختم.
شده. خيلي کج و کوله و کوتاه بلند  _واي عالي شده سونا. خيلي خوب

 شده.
 لبخند زدم.

 _واقعا؟
 _آره فدات شم.

جعبه را برداشت و به آشپزخانه رفت. بي حوصله دستانم را کنار دستان او، 
 مقابل آتش گرفتم.

 _سرده
 نگاهش کردم. نگاهش هم چنان به آتش بود. گفتم:

سابي سردم ميشه ولي نمي _آره. ولي من از سرما خوشم مياد. با اينکه ح
 دونم چرا سرما رو بيشتر از گرما دوست دارم.

نيم نگاهي به من کرد و بعد نگاهش را به مجسمه مريم مقدسي که از 
 جنس سراميک بود و باالي شومينه قرار داشت، دوخت.

  
 

_اين مجسمه قديميه. مادر من هم يه دونه داشت. ساراي خانم از کجا 
 آورده؟

 ، اين مجسمه خيلي قديمي بود.حق داشت
 _مال مادر رضاست. اون بهشون داده

 سرش را تکان داد.
 _مادر من عاشقش بود. خيلي دوستش داشت.

 _حاال کجاست؟
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 سرش را چرخاند و نگاهم کرد. چند ثانيه عميق و طوالني.
_تو خونه ي منه. بيشتر چيزهاي مادر و پدرم دست منو مستانه است. 

 زياد خاطره آن چناني از اونها ندارن.اون دو تا 
بيشتر دلم برايش سوخت. حدسم درست بود. او واقعا در گذشته گير کرده 

 بود. آرام گفتم:
 _متاسفم.

چشمانش را براي لحظه ايي تنگ کرد. در اين حالت کشيدگي گوشه 
 چشمانش بيشتر از هر زمان ديگري مي شد. دهانش را باز کرد

ي حرفش را خورد. لبخند محو و بي حوصله ايي زد و تا چيزي بگويد ول
 دوباره به آتش نگاه کرد. ساراي همه را به شام دعوت کرد و

 او هم براي شستن دستانش مرا تنها گذاشت.
بي حوصله بودم و سرم به شدت درد مي کرد. آهسته و دور از چشم بقيه 

 سرم را لمس کردم. هنوز متورم بود. شايد کمي ورم اش
متر شده بود ولي هنوز هم به شدت دردناک بود. انقالب از دستشويي ک

 بيرون آمد و چند دستمال از جعبه بيرون کشيد و دستانش را
خشک کرد. من به سمت دستشويي رفتم. تنها چيزي که دلم مي خواست 

 يک دوش آب گرم و بعد از آن هم يک خواب راحت
وراب بود. من عاشق اين بودم وطوالني ميان ملحفه هاي تميز همراه با ج

 که در زمستانها با جوراب بخوابم. يک جفت جوراب بامزه
عروسکي هم داشتم که مخصوص خوابم بود. خوابيدن با جوراب برايم به 

 شدت لذت بخش و آرام کننده بود. سنگين تر و بهتر مي
 خوابيدم.

 _سونا؟
 انداخت.چرخيدم و نگاهش کردم. نيم نگاهي به سالن پذيرايي 
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کامال مقابلم قرار گرفت. دستش را دراز کرد و پشت سرم را لمس کرد. 

 انگشتانش موهايم را به نرمي لمس کرد و عاقبت بخش
 متورم سرم را پيدا کرد و آرام به روي آن دست کشيد. آخ ضعيفي گفتم.

 _هنوز درد مي کنه؟
 _اوهوم

 لبخندي آرامش بخش زد.
 بخور، يکم ديگه هم يخ بذار روش. بهتر مي شه _رفتي خونه يه مسکن

 سرم را کنار کشيدم و تشکر کردم.
 _باشه مرسي

به دستشويي رفتم و صورتم را شستم و دستي هم درون موهاي پر از مو 
 خورده ام کشيدم. کف دستانم پر از موهاي قيچي شده و

 کوتاه شد. شب بايد حتما دوش مي گرفتم.
. با اينکه آرايشگر چند بار تاکييد کرد که پيش بند پشت گردنم مي خاريد

 را محکم بسته است ولي باز هم موهاي کوتاه و قيچي
 خورده پايين رفته بود و گردنم را اذيت مي کرد.

از دستشويي بيرون آمدم و به بقيه پيوستم. در حاليکه فکر مي کردم که 
 منعجب شبي شده بود آن شب. اگر اتفاقي مي افتاد حاال 

نمي توانستم آن طور در کنار اعضاي خانواده ام باشم. براي لحظه ايي خدا 
 را شکر کردم که قضيه فقط با يک سر متورم ختم به خير

شد. به سالن رفتم و کنار آراز و ساراي نشستم. سعي کردم که طبيعي 
 باشم. تا به آن لحظه هم اگر ساراي متوجه حال ناميزان من

علت بود که سرش شلوغ بود و درگير مهمان داري بود. نشده بود به اين 
 دوست نداشتم که نگرانش کنم. کمي آرامش چيزي بود که

 همه ما به آن احتياج داشتيم.
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 فصل سيزدهم
پشت پنجره بلند اتاق ساراي نشسته بودم و به برفي که از ساعاتي قبل 

 ادشروع شده بود، نگاه مي کردم. درشت و پر مانند بود. به ي
 کتاب پرافتادم. سر دردم بهتر شده بود. ولي هنوز عصبي و خسته بودم.

  
 

پاهايم را روي صندلي گذاشتم و زانوانم را بغل کردم. بي حوصله بودم. ياد 
 چند روز گذشته مرا بي حوصله تر و عصباني تر هم مي

کرد. من با تماس تلفني صنعتي مبني بر اينکه مي خواهد به حج عمره 
 د به هتل برگشتم. تا در نبود صنعتي آن جا باشم. درستبرو

بود که هوا سرد بود و فصل مسافرت نبود. ولي هتل بايد باز مي ماند و 
 بايد هم کسي باالي سر کارمندان نظارت مي کرد.

چند هفته بعد از آمدن من، بابا و آراز هم به هتل آمدند و من را تا سر حد 
 و هم خودش به شدت عصبي جنون عصبي کردند. هم آراز

و کالفه بودند و مرا هم در فشار گذاشتند. به طوريکه وقتي که چند روز بعد 
 از آمدن آنها با ساراي صحبت کرده بودم چيزي نمانده

بود که همان پاي تلفن به گريه بيفتم. ساراي به نظرم خيلي دور مي آمد و 
 من دلتنگ.

ه خودش گفته بود تا بابلسر سه بار دعوا آراز در مرز انفجار بود. اين طور ک
 و جنگ و مرافعه شان شده بود. در حدي ظاهرا حتي يک

 بار آراز کنار مي زند و از ماشين پياده مي شود و پياده به راه مي افتاد.
بابا در هتل با پدر رضا قرار داشت. مي خواستند ملکي را که ظاهرا مجهول 

 د. چندين و چند مرتبهالوارث بود از دولت خريداري کنن
در روزنامه آگهي داده شده بود و هيچ کس به عنوان وارث مراجعه نکرده 

 بود و دولت هم ملک قديمي را که مخروبه شده بود، به
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 مزايده گذاشته بود.
بابا هميشه به دنبال همين نوع ملک ها بود. نمي دانم اين چه عطش 

 امالک داشت. سيري ناپذيري بود که بابا راجع به ملک و
ولي دعواي آراز با او بر سر چيز ديگري بود. ظاهرا هفته قبل از آمدن آنها 

 به آن جا بابا بساط کباب در باغ تدارک ديده بوده و
خانواده ي باهر هم دعوت شده بودند. عالوه بر آنها مثل اينکه چند نفر از 

 بادوستان خود بابا هم بودند و البته يکي از پسر عموهاي با
که ما به او دايي جان سامورايي مي گفتيم. اين پسر عمويي بابا به اين 

 علت به دايي جان سامورايي معروف شده بود که زماني که در
سالهاي قبل، تب رفتن به ژاپن در ميان ايراني ها تند شده بود و همه براي 

 کار به ژاپن مي رفتند او هم چند صباحي را به ژاپن رفته
آن به بعد و بعد از برگشت اش به دايي جان سامورايي معروف  بود و از

 شده بود.
اين دايي جان سامورايي که احتماال اسمش از همان دايي جان ناپلئون 

 معروف گرفته شده بود و به خاطر ژاپن رفتنش شده بود
سامورايي يک پسر داشت که ظاهرا در مهماني نسيم را ديده و پسنديده 

 ي آن روز موضوع را به بابا عنوان کرده بودهبوده است. فردا
و آدرس مي خواهد که به خواستگاري نسيم بروند. بابا هم بدون در نظر 

 گرفتن هيچ چيزي آدرس و شماره ي انقالب را به آنها مي
 دهد.

تماس ها گرفته مي شود و ظاهرا نسيم مي گويد که خيال ازدواج ندارد 
 دن نداشتند اصرار زيادي ميولي آنها هم که خيال کوتاه آم

کنند که حاال اگر مي شود به خواستگاري بيايند شايد نسيم با پسرشان 
 صحبت کرد و خوشش آمد و بله را گفت.
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در اين ميان آراز بيچاره هم که اصال در آن روز مهماني در تهران نبوده 

 است و براي کمک به يکي از دوستانش به اجراي کنسرت در
 ه بوده است از ماجرا خبر دار مي شود.کيش رفت

ساراي مي گفت درست است که آراز هنوز جنس حس اش به نسيم را 
 نمي داند ولي خيلي از اين موضوع شوکه و ناراحت شده بوده و

با بابا بحث و درگيري پيدا مي کند که چرا بابا به آنها آدرس و شماره تلفن 
 داده است.

مي کند که حتي اگر نسيم هم تو را بخواهد بابا هم خيلي راحت عنوان 
 من اين اجازه را به تو نمي دهم که يک دختر را بدبخت کني. تو

هنوز وضعيت خودت مشخص نيست. هنوز معلوم الحال نيستي و چه و 
 چه و چه.....

ساراي اين ها را مي گفت و اشک مي ريخت. اوضاع در خانواده به هم 
 ندانم کاري بابا.ريخته بود. باز هم به خاطر 

آراز هم يک جارو جنجال حسابي به پا کرده بود. آن قدر شديد که بابا را 
 ترسانده بود و خودش شخصا او را ترغيب کرده بود که

همراه او در ظاهرا براي معامله زمين ولي در باطن براي آرامش، به آن جا 
 بيايد. ولي آراز هنوز که هنوز بود و بعد از دو هفته يک

 گلوله ي آتش بود.
حرفش هم اين بود که اگر حتي او اصال نخواهد که با نسيم به جايي هم 

 برسد ولي بابا نبايد اين را بگويد که تو تکليف خودت مشخص
 نيست که بخواهي يک نفر ديگر را هم وارد مشکالتت کني.

از طرفي به قول ساراي بابا هم چندان بيراه نمي گفت. ولي طرز بيانش 
 ست نبود. اين که واضح به آراز گفته شود که تو معلوم الحالدر
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نيست پس حق نداري که يک نفر ديگر را هم وارد زندگيت کني. اصال 
 صحيح نبود.

از طرفي آراز هم حق داشت. او چندين مدت بود که پاک بود. به قول 
 خودش سخت بود ولي توانسته بود. به شدت تحت فشار بود.

حتي نمي گذاشتند که او يک مستند هم درباره اعتياد ببيند افراد خانواده 
 که مبادا فيل اش ياد هندوستان کند.

پس وقتي که او با اين سختي و مشقت و آن هم صدمه ديدن و بيچارگي 
 ترک کرده بود، آيا سزاوار کمي ارفاق نبود. سزوار اين نبود
ار کمي اعتماد از که به دختري که از او خوشش آمده است، فکر کند؟ سزاو

 جانب ما نبود؟
با همه ي اين تفاصيل ماحصل اين ماجرا شده بود جنگ و دعواي بابا و 

 آراز و ترس و نگراني ما از بازگشت آراز.
از آن طرف نسيم هم قاطعانه نه گفته بود. ولي ظاهرا پسر دايي جان 

 سامورايي هم سرراه او قرار گرفته بوده و خواهشش را دوباره
 رار کرده بوده است.تک

  
 

آيدين عقيده داشت که اگر آراز نسيم را مي خواهد بايد تکليف خودش را 
 مشخص کند. يا رومي و يا زنگي. اين طور پا در هوا بودن

 درست نيست.
آراز طفلک اما چيزي ديگري مي گفت. او مي ترسد. او احساس کمي 

 ه نبود. نسيمنسبت به نيسم پيدا کرده بود. باالخره از سنگ ک
دختر خوب و خوشگلي بود و طبيعي بود که آراز حسي به او پيدا کند. با 

 توجه به اينکه ساليق و نظرات يکساني هم داشتند. نسيم
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دختر آرامي بود و به نظر مي رسيد که چيز زيادي از زندگي نمي خواهد. با 
 ساز زدنهاي آراز شاد مي شد و به نظر من مي توانستند به

 آرامش کامل در کنار هم برسند.يک 
ولي احساس مي کردم که آراز نمي خواست خودش را درگير کند. نه حاال 

 که تازه روبه راه شده بود. اين چيزي نبود که او آن را انکار
کند. او به اين علت از بابا ناراحت بود که به او اعتماد نداشت. او عقيده 

 ا که خودش به آن واقفداشت که دليلي ندارد که بابا چيزي ر
است در سرش بکوبد و نتيجه اين شده بود که دو هفته ي تمام خانواده 

 در شور و هراس بودند که مبادا آراز دوباره برگردد. و آراز به
 نظر مي رسيد که خودش هم نمي داند که چه بايد بکند.

درگيري بابا و آراز با هم آمده بودند ولي تمام مدت پر از دعوا و بحث و 
 بودند. به طوريکه من هم حس مي کردم که چيزي به

ديوانگي ام نمانده است. آن قدر که تصميم داشتم به آيدين تماس بگيرم 
 و بگويم که به آنجا بيايد و اوضاع را کنترل کند.

سرانجام با آمدن باباي رضا کمي آرامش به آن جا برگشت. من هم دلم 
 شدت تنگ شده بود. به براي ساراي و علي و الميرا به

طوريکه تمام مدت انتظار مي کشيدم تا صنعتي برگردد و من بتوانم به 
 تهران برگردم.

باالخره صنعتي آمد و من هم يک نفس راحت کشيدم. دلم مي خواست 
 همان روز چمدانهايم را ببندم و به طرف تهران حرکت کنم.

 ند، به تهران برگشتم.با بابا و آراز که هنوز پر از قهر و کدورت بود
مستقيم به خانه ساراي رفتيم. خسته بودم و به شدت سردرد داشتم. تمام 

 راه آراز يک بند داريوش گذاشته بود و باز هم يک بند با بابا
بحث و دعوا کرده بود. به طوريکه چيزي نمانده بود که برسرشان فرياد 

 بزنم.
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ده ها را کشيد و در را بست ساراي مرا به اتاق خواب خودش فرستاد و پر
 تا من بتوانم در آرامش استراحت کنم.

بعد از آنکه از خواب بيدار شدم. متوجه شدم که برف مي باريد و حاال يک 
 ساعتي بود که کنار پنجره نشسته بودم ولي حوصله پايين

 رفتن را نداشتم.
داخت و ضربه ايي به در خورد و آراز به داخل آمد. خودش را روي تخت ان

 يک دستش را ستون سرش کرد و به من نگاه کرد.
  
 

 _بهتر شدي؟
 _آره. تو چي؟

 _من آخرش از دست بابا سکته مي کنم.
 کمي روي صندلي چرخيدم.

 _چي شد؟
 صدايم را پايين آوردم و گفتم:

 _کجاست؟
 با سرش به پايين اشاره کرد و گفت:

 _با آيدين و انقالب حساب کتاب مي کنن.
 با تعجب پرسيدم:

 _انقالب از کجا پيداش شد؟ حساب کتاب چي؟
 حاال او صدايش را پايين آورد و گفت:

_تو تازه رفتي خوابيدي اومد. دارن درباره ساخت و ساز و اين چيزها حرف 
 مي زنن

 _بابا مي خواد باهاش شريک بشه؟
 سرش را تکان داد.
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 _آره
 ايستاد. برخاست و آمد کنار من؛ پشت پنجره

 _نسيم هم اومده.
 لبخند زدم.

  
 

 _خب تو چرا اومدي ور دل من؟
 نگاهم کرد و آرام خنديد.

 _پس برم وردل کي؟
 با شيطنت چشمانم را برايش گرد کردم و گفتم:

 _دلبر جانان من برده دل و جان من ؟
بلند تر خنديد. چند لحظه ايي حرفي نزد. بعد با مکثي طوالني شانه 

 يش را باال برد.ها
 _نمي دونم. هنوز نمي دونم.
 _اون ته ته دلت چي ميگه؟

 نگاهش را به بيرون داد.
 _ته دلم؟

 چرخيد و به من نگاه کرد.
_ته دلم مي گه ازش خوشم اومده. دختر جالبيه. ولي ته عقلم مي گه که تو 

 هنوز خودت پا در هوايي. درست نيست که دست يکي
 با خودت ببري رو هوا. ديگه رو هم بگيري

 _اگر خودش دلش بخواد با تو بياد رو هوا چي؟ 
 سرش را تکان تکان داد.

 _خودش هم که بخواد. انصاف من اين رو نمي خواد
 با شنيدن صداي پايي حرفش را قطع کرد.
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 صداي پا نزديک شد و متعاقب آن صداي آرام و ظريف نسيم آمد.
 _صاحب خونه؟ نيستي؟

 و در اتاق را که نيمه باز بود، کامال باز کردم. برخاستم
  
 

 _سالم نسيم جان. بيا تو عزيزم
 دستش را گرفتم و با هم ديده بوسي کرديم.

 _چطوري سونا جان؟
 _مرسي عزيزم تو خوبي؟

 سرش را تکان داد و لبخند ماليمي هم آراز را مهمان کرد.
 ت خواستگاري کرده بوده، آره؟_شنيدم انگار پسر دايي جان سامورايي ما از

 نسيم با حيرت به من نگاه کرد و آراز به خنده افتاد.
 _دايي چي چي؟

با خنده موضوع را برايش توضيح دادم. آن چنان با صداي بلند به خنده 
 افتاد که ساراي و ساناز هم به جمع ما پيوستند. حسابي جمع

طريقي که شده زير زبان مان جمع شده بود و همه سعي داشتند که به هر 
 نسيم را بکشند که واقعا جواب قطعي و منفي به آنها داده

 است يا نه؟
نسيم طفلک هم گفت که جواب منفي و قطعي به آنها داده است ولي آنها 

 سمج تر ازاين ها هستند و ظاهرا حسابي گلويشان پيش
 نسيم گير کرده است.

تر و بي حوصله تر مي شد. به  او مي گفت و آراز به طور چشمگيري عصبي
 طوريکه با پارازيت من که گفتم به پايين برويم تا يک

 چايي حسابي بنوشيم جو و حال و روز آراز کمي آرام تر شد.
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انقالب و آيدين و رضا و بابا کنار هم نشسته بودند و با هم صبحت مي 
 کردند. جلو رفتم و سالم کردم.

ه طرفم دراز کرد و با خوش رويي حال و به احترامم برخاست. دستش را ب
 احوال کرد.

 سالم و احوال پرسي کوتاهي با او کردم و همراه بقيه به آشپز خانه رفتم.
چاي ريخته شد و همه کنار هم نشستيم. آراز هم به جمع مردانه ي آنها 

 پيوست. احوال مستانه و طوفان را پرسيدم.
ي رفته است و مستانه هم نسيم گفت که طوفان با دوستانش به دوب

 خوب است و سالم مي رساند. هر چند شک داشتم! ولي مودبانه
 تشکر کردم.

  
 

همان طور که جرعه جرعه چايم را مي نوشيدم. از قسمت باز يا به اصطالح 
 اوپن آشپزخانه نگاهم به انقالب افتاد. به مبل لم داده بود و

 به من خيره شده بود. ابروانم درحاليکه بقيه مشغول بحث و گفتگو بودند
 ناخواگاه باال رفت.

گاهي آدم پيش خودش يک فکرهايي مي کند و بعد به همان سرعت که 
 آن فکر در سرش جا گرفته است از سرش خارج مي شود. و

 حاال اين دقيقا حکايت من بود.
گاهي فکرهايي مي کردم. ولي بعد به اين نتيجه مي رسيدم که همه شان 

 ه خنده دار و چرند است و ديگر دنباله فکرم را نمياز ريش
 گرفتم.

تصميم گرفتم به افکاري که در تنهايي هايم و درهتل به آنها اجازه داده 
 بودم که در مغزم شروع به دادن شاخ و برگ کنند را کنار
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بگذارم و ديگر اين بار اجازه ندهم تا جلو تر از اين بروند. احمقانه بود. 
 ه بر روي لبم آمد، ناخواسته بود. با صداي آراز کهپوزخندي ک

مرا به نام خواند و خواست که براي او هم يک فنجان چاي ببرم از هپروت 
 خارج شدم. به جمع مردانه شان نگاه کردم و دوباره نگاه او

 را متوجه به خودم ديدم.
 الانقالب باهر يک مرد سي و هفت ساله بود. محال ممکن بود که به دنب

 يک دختر بيست و پنج ساله باشد. من اگر مردي به سن او
بودم محال ممکن بود که توجه ام حتي براي يک صدم ثانيه به دختري به 

 سن خودم جلب شود.
او زيادي بزرگ بود. قابل احترام بود و من حتي تصور آن را هم نمي 

 متوانستم بکنم که او بتواند خالق لحظاتي عاطفي باشد. نمي دان
يک جوري بود. براي من عاشقانه داشتن چنين مرد جا افتاده و بزرگي 

 سخت بود.
تا به حال حتي نديده بودم که او با تلفن با کسي به صورت مرموز صحبت 

 کرده باشد. طوفان گاهي به صورت مرموز صحبت مي کرد و
خب يک زن مي توانست لحن و ادبيات يک مرد را هنگام صحبت با يک 

 يص دهد. کامال مشخص بود که طوفان گاهي با زن يازن تشخ
دختري صحبت مي کند. ولي او نه. هرگز نديده بودم که به غير از تماس 

 هاي کاري با کسي تلفني صحبت کند. يا سرش در گوشي
اش باشد و مشغول باشد. به نظرم زندگي کامال روراستي داشت. آدم به 

 رمي هايي از جنسطور نسبي مي توانست بگويد که او سرگ
زنانه در زندگيش خيلي کم دارد. شايد فقط براي رفع نيازهايش. همين، نه 

 بيشتر. نه عاشقانه و نه عاطفي.
بنابراين من به خودم گوشزد مي کردم که اين توجه او و نگاه هاي گاه و 

 بيگاهش نشان از توجه با آن مفهوم عام ندارد. شايد فقط يک
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مي خواست به شناخت بهتري درباره خانواده ي ما نگاه بود. شايد فقط 
 برسد. باالخره او که کور و احمق نبود. قطعا او هم متوجه نگاه

ها و توجه هاي آراز به خواهرش شده بود. شايد مي خواست به اين 
 ترتيب نسبت به ما شناخت بيشتري پيدا کند.

  
 

جره ايستاده بود و با چاي ريختم و براي آراز بردم. انقالب نبود. کنار پن
 تلفن صحبت مي کرد. آيدين اشاره کرد که چاي او را عوض

 کنم. چايش يخ کرده بود.
چاي را به آشپزخانه بردم و عوض کردم. ساراي کمي هم قطاب داد تا 

 برايش ببرم. ظرف قطاب را کنار فنجان چاي گذاشتم و به
 سالن بردم.

روي صندلي راکي که کنار پنجره بود،  هنوز به جمع آنها برنگشته بود. حاال
 نشسته بود. تلفن اش تمام شده بود ولي او با حالتي

متفکرانه آرنج هايش را روي دسته ي صندلي گذاشته بود و دستش را کنار 
 گونه اش برده بود و انگشت کوچکش را به لب گذاشته

 بود و به بيرون و آسمان برفي نگاه مي کرد.
 را مقابلش گرفتم.کنارش رفتم و چاي 

کمي تکان خورد. مشخص بود که در فکر بوده است. لبخندي زورکي به لب 
 آورد. چاي را برداشت. ظرف قطاب را روي عسلي

 مقابلش که کمي با او فاصله داشت گذاشتم و ميز را جلو کشيدم.
 _زحمت نکش

 _نه خواهش مي کنم.
 _هتل چطور پيش ميره؟
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ر پنجره تکيه دادم. سيني کوچک را در بغلم گرفتم و ايستادم و به ديوار کنا
 نگاهش کردم. چشمانش قرمز و خسته بود.

 جرعه اي از چايش را نوشيد.
 _از فروشنده شرکت ما راضي هستي؟

 _آره دختر خوبيه. سرش به کار خودشه.
 پوزخندي زد و سرش را تکان داد.

 _خوبه.
 _آره خوبه.

به ابتذال بود ولي او همچنان بي تفاوت به خنده ام گرفت. صحبت ما رو 
 نظر مي رسيد.

  
 

 تکيه ام را از ديوار برداشتم و بدون هيچ حرفي به آشپزخانه برگشتم.
لحظاتي بعد او به جمع آنها برگشت ولي عنوان که احتماال براي دو هفته 

 ي آينده براي سفر کاري به اصفهان مي رود.
 نسيم با ناراحتي گفت:

 دوباره سفر. _واي
 انقالب نگاه محبت آميزي به او کرد و سرش را تکان داد.

 _من تنها مي مونم.
 ساراي پرسيد.

 _مگه مستانه نيست؟
 نسيم سرش را تکان داد.

 _نه اون هم داره با دوستاش مي ره سفر.
ساراي نگاه پر تعجبي به نسيم کرد ولي حرفي نزد. مي دانستم که در ذهن 

 چرخيد که مگر مستانه نمي تواند سفرش را بهاش اين مي 
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 تاخير بياندازد و در کنار خواهرش بماند.
 آهسته از نسيم پرسيدم.

 _با آقاي باهر زندگي مي کني؟
 نگاهم کرد و نخودي خنديد.

 _انقالب منظورته؟
 من هم نخودي خنديم و سرم را تکان دادم.

 _آره
 _طوفان و مستانه چي؟

مياد پيش ما ولي مستانه نه. آبشون اصال با انقالب تو يه _طوفان گاهي 
 جوب نمي ره.

  
 

نگاهش کردم. چشمانش غمگين شد. حداقل من و او همديگر را خوب 
 درک مي کرديم. هم درد بوديم. وقتي دو نفر يک درد

 مشترک دارند بهتر مي توانند هم را درک کنند.
ه دستش را گرفتم. با تعجب حرفي نزد و سرش را پايين انداخت. آهست

 نگاهم کرد ولي لبخند زد و فشار آهسته ايي به دست من
وارد کرد. انقالب همان طور که با آيدين راجع به سفرش صحبت مي کرد، 

 نگاهش گاه و بي گاه به دستان در هم گره کرده ي من و
 خواهرش مي افتاد.

 ساراي با نگراني و مهرباني ذاتي خودش گفت:
 نسيم جان پس واقعا تنها مي موني؟_آخي 

 نسيم لبخندي زد و گفت:
 _مشکلي ندارم، عادت کردم.

 رو به من کرد و گفت:
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 _من و سونا جان نازک نارنجي نيستيم.
 لبخند زدم و در جوابش گفتم:

 _آره ما محکميم.
نگاهم را به آراز دادم. به نظرم او منظور مرا از اين حرف متوجه شد و به 

 ا که با بي خيالي به حرف هاي انقالب گوش مي داد، نگاهباب
 کرد و سر تکان داد.

 با تعارف گفتم:
 _مي خواي بيام پيشت؟

 روي هوا آن را قاپيد.
 _واي مياي؟ آره خيلي خوبه. کلي بهمون خوش مي گذره.
 با تعجب نگاهش کردم. چشمانش شاد و خوشحال بود.

  
 

ينم که نظر او چيست. چشمانش کمي اخم به آيدين نگاه کردم تا بب
 داشت. يعني اينکه که چندان راضي نيست.

به نظرم انقالب که اخم آيدين را ديده بود دستش را پشت کمر خواهرش 
 گذاشت و گفت:

 _نسيم جان مزاحم سونا نشو.
 با خجالت فراوان گفتم:

 _نه خواهش مي کنم چه مزاحمتي
که نسيم آن چنان با خوشحالي  حتي يک درصد هم فکر نمي کردم

 موضوع را جدي بگيرد و با سر قبول کند.
لبخندي که به روي لب هاي انقالب آمد کوتاه و سريع بود. سريع نگاهش 

 را به آيدين داد که گفت:
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_نه مزاحمتي نيست. اگر نسيم جان دوست داشته باشه مي خواد بياد 
 پيش سونا. سونا هم مي تونه بره پيش نسيم.

به آيدين نگاه کردم. هنوز راضي نبود. ولي ديگر کاري نمي شد کرد. به 
 همين خاطر ظاهرا رضايت داده بود.
 نسيم به بابا و آراز نگاه کرد و گفت:

 _هر طور سونا جان راحت باشه 
ولي کامال مشخص بود که در خانه ي خودشان راحت تر بود. شايد هم 

 شم بيشتر به خانه سر مي زندحق داشت. بابا وقتي که من تنها با
و آراز هم بيشتر مواقع در خانه است و در مجموع اگر من در تهران باشم، 

 تنها نمي مانم.
انقالب حرفي نزد ولي آيدين که متوجه اين نکته شده بود رو به من کرد و 

 گفت:
 _سونا شما برو پيش نسيم.

 نسيم نگاهي تشکر آميز به آيدين کرد و لبخند زد.
قرار شد که به محض رفتن انقالب من به انجا بروم. انقالب و نسيم 

 خداحافظي کردند و رفتند. آيدين با کمي خشم و ناراحتي گفت:
 _آخه دختر اين چه حرفي بود که تو زدي؟

 ساناز به دفاع از من گفت:
 _چيزه بدي نگفت. تعارف کرد، نسيم رو هوا گرفت. تقصير سونا چيه؟

  
 

 تي درون موهايش کشيد.آيدين دس
 ساراي با نارحتي گفت:

_حاال مگه کجا مي خواد بره توهم. فقط نيسم هست. نسيم هم دختر 
 بدي نيست.
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_مگه من گفتم نسيم دختر بديه؟ اگر طوفان زودتر از انقالب برگرده بياد 
 اون جا چي؟ شب نصف شب. کليد داره ديگه. اگر انقالب

م ولي طوفان جنسش خورده شيشه داره. بود من باز هم مشکلي نداشت
 سرو گوشش مي جنبه. خطر داره.

_گفت يک ماه ديگه برمي گرده. تا اون بخواد برگرده انقالب رفته و 
 برگشته. مگه نديدي خود انقالب چند بار تاکييد کرد که طوفان

يک ماه ديگه بر مي گرده. خودش آدم با شعوريه. فهميد تو نگراني 
 کنه.خواست دلگرمت 

 بابا که تا آن لحظه ساکت بود گفت:
 _اشکال نداره سونا جان بابا برو. دختر بيچاره تنها نمونه. گناه داره.

 با ناراحتي گفتم:
_متشکر مي شم اگر نظر خود منو هم بپرسيد. من نمي دونم وقتي که 

 صحبت اداره هتل ميشه من بزرگ مي شم و مستقل. ولي درباره
 عقلم نمي رسه فکر مي کنيد؟ مسائل ديگه يعني

آيدين و ساراي با تعجب به من که کوه آتشفشان شده بودم، نگاه کردند. 
 آراز آهسته خنديد. آيدين با خشم نگاهش کرد.

 _چته؟ خوب راست مي گه ديگه.
 ساراي با ناراحتي گفت:

_سونا جان ما فقط نگرانت هستيم. نه اينکه بهت اعتماد نداشته باشيم يا 
 نکه فکر کنيم که تو عقلت نمي رسه.اي

 آيدين از آن گارديي که گرفته بود خارج شد و گفت:
_سونا خودت هم مي دوني که به اين پسره اعتمادي نيست. يادمه خودت 

 اولين بار گفتي اين پسره سرو گوشش مي جنبه. گفتم که
 شاگر انقالب بود من مشکلي نداشتم. اصال انقالب که باشه هم بري پي

 نسيم بموني من حرفي ندارم. ولي اين پسره نه.
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 با ناراحتي گفتم:
  
 

_حاال مي گي چه کار کنم. من تعارف کردم فکر نمي کردم به اين سرعت 
 قبول کنه. و گرنه خودم هم خونه ي خودمون راحت تر

 هستم.
 آيدين با اشاره ساراي و ديدن ناراحتي من گفت:

بچيني. برو. ولي يادت باشه تعارف اومد  _خوبه حاال نمي خواد لب ور
 نيومد داره.

با اخم از آنها فاصله گرفتم و در همان حاال صداي سرزنش بار ساراي و بابا 
 را شنيدم که آيدين را شماتت مي کردند که چرا مرا

 ناراحت کرده است.
******* 

 ن ويک هفته بود که در منزل انقالب بودم. برخالف تصورم يک خانه مدر 
 امروزي بود. نمي دانم چرا ولي با تعاريفي که از انقالب

شنيده بودم انتظار يک خانه ي قديمي را داشتم. نه يک خانه ي نو ساز. 
 قطعا اين ملک پدري آنها نبود. خانه نو ساز تر اين ها بود که

بتواند ملک پدري باشد. در عجب بودم که انقالب با آن ابراز عالقه ايي که 
 ر و مادرش مي کرد چطور راضي شده است که خانه يبه پد

 آنها را بفروشد و يک خانه ي مدرن تر بخرد.
با نسيم صميمي شده بودم. شايد صميمي ترين دختري که بعد از رويا با 

 او رابطه دوستانه پيدا کرده بودم. نمي دانم چرا ولي نسبت به
رزو داشتم که او او حس خوبي داشتم. شايد چون فکر مي کردم و يا آ

 روزي همسر برادرم شود. شايد بر همين مبنا با او صميمي شده
 بودم.
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با هم به خريد مي رفتيم، گردش مي کرديم و شام را بيرون مي خورديم. 
 فرصت خوبي بود که او را تحت نظر هم بگيرم. دختر پاک و

 سالمي بود. دلمشغولي هايش هم مثل خودش ساده و پاک بود. يکي از
 عشق هايش اين بود که قهوه را با موزيک ماليم در بالکن و در

سرما بنوشد. ديگر سرگرمي اش کتاب خريدن و غذا درست کردن بود. 
 دست پختش حرف نداشت و کيک هايش معرکه بودند.

گاهي با هم غذا درست مي کرديم و او مبتکرانه چيزهايي را به دستور 
 جب من مي شد و پيشپخت غذا اضافه مي کرد که مايه تع

خودم مي گفتم که اين غذا را نمي شود لب زد ولي خب خوشمزه مي شد 
 و آدم با اشتها آن را صرف مي کرد.

  
 

خانه سه خوابه بود ولي سالن و پذيرايي به شدت بزرگي داشت. به 
 طوريکه خيلي راحت مي شد يک مهماني بزرگ را آن جا برپا کرد.

 ر هم گره بخورند و نتوانند قدم از قدم بردارند.بدون اينکه مهمان ها د
در همان لحظه ي اول ورودم متوجه لوازم و اسباب منزل شدم. بيشترشان 

 قديمي و عتيقه بودند. مجسمه هاي سراميکي و چيني قديمي
مثل همان مجسمه مريم مقدسي که انقالب آن شب در منزل ساراي به آن 

 ديمي و با ارزش ديگر.اشاره کرده بود و خيلي چيزهاي ق
نمي دانم چرا ولي به قدري کنجکاو به ديدن اتاق انقالب بودم که حد 

 واندازه نداشت. من معموال آدم فضولي نيستم ولي اشتياقم براي
ديدن اتاق خواب و حريم خصوصي او بيش از اندازه بود. ولي نسيم تنها 

 ب بود.جايي را که به من نشان نداد، همان اتاق خواب انقال
اتاق قفل نبود. چون بارها ديده بودم که نسيم براي برداشتن چيزي يا 

 مثال براي گذاشتن لباسهاي شسته شده ي انقالب به اتاق مي
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 رفت.
بنابراين يک روز که نسيم در حمام بود. مثل دختران چهارده ساله و 

 شيطان به اتاق او رفتم. خودم هم از اين کار خودم خنده ام گرفته
بود. خيلي احمقانه ولي در عين حال مهيج بود. احساس مي کردم که قلبم 

 از سينه ام در خواهد آمد. تا به حال در عمرم يک کار
دزدکي نکرده بودم. آن هم رفتن به اتاق يک نفر. با اينکه مي دانستم کار 

 خيلي بدي انجام مي دهم ولي باز هم در ذهنم بر انجام آن
 اصرار داشتم.

خاصي در اتاق نبود. يک اتاق بزرگ و ساده و دکوراسيوني به مراتب  چيز
 ساده تر. ولي اولين چيزي که توجه آدم را به خودش جلب

مي کرد. تخت قديمي و چوب طبيعي دو نفره بود. کامال مشخص بود که 
 تخت متعلق به پدر و مادرش است. از آن تخت هاي قديمي

 ي جديد ام دي اف.از چوب گردو بود. نه اين تخت ها
کمي برايم سخت و سنگين بود که کسي بتواند در تختي که متعلق به پدر 

 و مادرش است، خواب راحتي داشته باشد. نمي دانم شايد
اگر من هم آن قدر به پدر و مادرم عالقه داشتم خوابي لذت بخش را مي 

 توانستم در تخت قديم شان تجربه کنم.
ه هر چه تمام تر پر از قاب هاي چوبي و قديمي تمام اتاق با خوش سليقگي

 از خط قلم و مرکب بود. بسيار زيبا.
نمي دانم متعلق به چه کسي بود. چون بعضي ها نو تر بود و کامال 

 مشخص بود که قاب امروزي است ولي بعضي از قاب ها قديمي بود و
 حتي کاغذ درون شان هم رنگ پريده بود.

تابخانه بزرگ اشغال کرده بود. کتاب ها با نظم ضلع شمالي اتاق را يک ک
 خاصي چيده شده بود. بيشترشان کتاب هاي تاريخي و



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

3 7 1  

 

فلسفي بود. ولي در نهايت مي شد گفت که از همه نوع کتابي در آن 
 موجود بود. بعضي سبک ها کمتر و بعضي سبک ها بيشتر.

  
 

دورانت. و مقدار چنين گفت زرتشت، پله پله تا مالقات با خدا، تاريخ ويل
 زيادي از کتاب ها دوره ايي که بسيار قديمي و کم ياب بود.

دوره چند جلدي کتابهاي باستاني پاريزي و سري کامل کتابهاي صادق 
 هدايت با چاپي قديمي و اورجينال. نه از آنهايي که مقابل

دانشگاه تهران دست فروش ها کپي شده ي همان اورجينال ها را به 
 به ملت غالب مي کنند. برايم جالب بود. کسي که اينقيمت خدا 

 کتابها را جمع کرده، سليقه ايي عالي داشته است.
از همه نوع کتاب و با هر نوع سليقه ايي در آن بود. از کتاب متافيزيکي 

 انسان روح است نه جسد گرفته تا کتاب سه تفنگدار. از کتاب
 ه عقايد مارکس و مارکسيسم.هاي شريعتي تا کتابي بسيار قديمي دربار

اتاق تميز و مرتب بود و نشان از يک مرد منظم و مرتب مي داد. آراز و 
 سهند شلخته ي روزگار بودند. يادم مي آيد که سهند شلوارش

را در مي آورد و همان طور وسط اتاق به امان خدا رها مي کرد و شب 
 وشيد.دوباره آن را از همان وسط اتاق بر مي داشت و مي پ

نا خوداگاه به سمت کمد لباسش کشيده شدم. اين کار ديگر فضولي 
 مضاعف بود. ولي نمي دانم که چرا غير قابل کنترل شده بودم.

لنگه در کمد را باز کردم. کت و شلوارها و پالتوهاي زمستانه اش با نظم و 
 ترتيب کنار هم چيده شده بود. کف کمد کفش ها با نظم در

کراواتها و کمر بندها و حتي يک کاله شاپوي مدل جديد هم  کنار هم بود.
 روي يکي از چوب لباسي ها گذاشته شده بود.
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نه از آن کالهاي قديمي. از اين کالهايي که خواننده ها بر سر مي گذارند. 
 سعي کردم انقالب را در آن کاله تجسم کنم. خنده دار بود.

آرش خواننده بر سر بگذارد. شايد به کالس او نمي آمد که کالهي مثل کاله 
 متعلق به طوفان بود.

در لنگه ديگر کمد را باز کردم. در آن شلوار هاي پارچه ايي تک، کتاني ها و 
 چين ها و تک پوش ها و پيراهن هاي تک، تميز و مرتب

کنار هم چيده شده بود. در کشوي کنارش هم جوراب ها و زير پوشها و 
 لباس زيرها بود.

تعجب کرده بودم، از آن همه نظم و ترتيب. حتي من که يک زن خيلي 
 بودم از او شلخته تر بودم.

ته کمد يک آلبوم قديمي بود. با احتياط برداشتم و نگاه کردم. کمي عکس 
 هاي قديمي بود و بيشترشان جديد بود. ولي خود آلبوم

 .قديمي بود. در صفحه اول آلبوم عکسي از عروسي پدر و مادرش بود
از آن عکس هاي قديمي و از آن عروسي هاي قديمي. عروس آرايشي 

 غليظ داشت و لباس عروسش بسيار پوشيده و آستين بلند بود.
مثل حاال نبود که همه دکلته باشد. عکس عروسي مامان و بابا هم اين 

 طور بود. لباس مامان هم پوشيده بود و آستين بلند. تنها تفاوت
د که او کاله بزرگي به سر داشت و مامان يک گل سر او با مامان اين بو

 بزرگ به يک طرف موهايش خورده بود.
انقالب شباهت بسيار زيادي به پدرش داشت. دقيقا همان چشم و ابرو و 

 همان فرم بيني کشيده و لبهاي نسبتا درشت و برآمده. همان
 چشمان خواب آلود و خمار. ولي مادرشان آيتي از زيبايي بود.

  
 

 درست مثل عروسکي زنده و آشکارا خيلي کم سن و سال تر از پدرشان.
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مستانه شباهت بسيار زياد تري با مادرشان داشت تا نسيم. و طوفان هم 
 بسيار شبيه بود. ولي در ابعادي مردانه تر و زمخت تر.

 آلبوم را بستم و کنار گذاشتم.
رون آمدم. نسيم هنوز در با صداي درب حمام اتاق نسيم از اتاق انقالب بي

 اتاق خودش بود. به گمانم فکر کرده بود که من در هال
هستم. به اتاقش رفتم. روي صندلي ميز آرايش نشسته بود و موهايش را 

 خشک مي کرد.
 _نسيم
 _هوم؟

 _داداش انقالبت کي مياد؟
 از آينه به من نگاه کرد.

 _خسته شدي؟
 _نه.

بعد از رويا تا به حال با هيچ دختري آن قدر  روي تخت چهار زانو نشستم.
 خوش نگذرانده بودم. در اين چند روز با نسيم واقعا به من

 خوش گذشته بود و روحيه ام عالي شده بود.
 _نه مي گم بريم اسکي؟

 _تنها؟
چشمانش درخشيد. او هم کم شيطان نبود. نشان نمي داد. روحيه ايي 

 يطنتهاي دخترانه داشت. که باکامال پنهاني و زيرپوستي از ش
روحيه من جور بود. من هم همين طور بودم. ولي سالها بود که ديگر آن 

 شيطنت هاي بي خطر و دخترانه را در درونم سرکوب کرده
بودم. و حاال با او دوباره فرصتي پيش آمده بود تا کمي به درون خودم 

 ي بعد از اوبرگردم. من با رويا از اين شيطنتها کم نداشتم. ول
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ديگر حوصله کسي را نداشتم. افکارم آن چنان تيره شده بود که فکر مي 
 کردم هر کسي که به نزديک مي شود براي چيزي است. ولي

خب نسيم موردش فرق مي کرد. او اگر هم براي خاطر آراز به من نزديک 
 شده بود من مخالفتي نداشتم. او را دوست داشتم و اصال

 ه او روزي همسر آراز شود.بدم نمي آمد ک
  
 

 با کمي ترديد گفتم:
 _تنها؟

 با هيجان به سمتم چرخيد و همان طور که برس در دستش بود گفت:
 _آره ديگه تنها. ماشين انقالب رو بر مي داريم مي ريم خوش مي گذرونيم.

چشمانم را برايش گرد کردم و با هيجان باال پريدم. او هم برس را به 
 پرت کرد که من جا خالي دادم و برس به در اتاقسمت من 

 خورد. به سمتم آمد و همديگر را بغل کرديم و دور اتاق رقصيديم.
ديوانه وار شروع به برنامه ريزي کرديم. فردا که نمي شد او کالس داشت و 

 من هم بايد يک سري کارهاي بانکي را براي آراز و
توانستيم بي دغدغه راهي  آيدين انجام مي دادم. ولي پس فردا مي

 شويم. در تهران هنوز برف بود و قطعا در ديزين برف بيشتري
بود. تا شب با هيجان شروع به برنامه ريزي کرديم. چه ببريم، چه بپوشيم، 

 چه بخوريم، چه کار کنيم، چه زماني حرکت کنيم و آيا مي
حرف توانيم که شب هم آن جا بمانيم؟ اگر مي شد که از نظر نسيم 

 نداشت.
ولي هم او و هم مي دانستيم که اگر خانواده ها بفهمند مخالفت خواهند 

 کرد. مخصوصا خانواده من که به نوعي نسيم را دست خودشان
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امانت مي دانستند. ولي ما تصميم خودمان را گرفته بوديم. مي رفتيم و 
 بدون اجازه هم مي رفتيم و کلي خوش مي گذرانيدم. آن چنان

 رفتن را داشتيم که هيچ چيز جلو دارمان نبود. هيجان
تا روز بعد جزييات بيشتري به نقشه مان اضافه کرديم. اينکه چه کنيم تا 

 بيشتر خوش بگذرانيم. مي خواستيم که نهايت استفاده را از
يک گردش دخترانه ببريم. به قول نسيم اي کاش که تعدادمان بيشتر بود. 

 وش مي گذشت.آن زمان بيشتر هم به ما خ
************ 

  
 

نسيم در خانه را باز کرد و در حاليکه هر دو نفرمان از شدت خنده خم شده 
 بوديم و اشکمان سرازير شده بود به داخل خانه رفتيم.

آن قدر مست خنده و لحظات خوشي بوديم که گذرانده بوديم که به هيچ 
 از همهوجه متوجه نشديم که چراغ هاي خانه روشن است و 

باال تر انقالب را با آن هيبت اش نديدم که به ديوار کنار آشپزخانه تکيه 
 داده بود و با کمي اخم و تعجب به ما نگاه مي کرد.

آن قدر در ديزين خوش گذرانده بوديم که تمام راه را راجع به خاطرات آن 
 روز صحبت کرده بوديم و تکرار مکررات مي کرديم . از

کار رفته بودند و تمام روز به دنبال ما بودند، گرفته تا سر پسراني که سر 
 خوردن نيسم و کله پا شدن من در برف ها. از خوراکي هاي

فراواني که از دو شب قبل تدارکش را ديده بوديم و ناهار عالي که در 
 رستوران آن جا خورديم و علي رغم آن همه خوراکي که خورده

مي گفتيم و تعريف مي کرديم و مي بوديم هنوز هم گرسنه بوديم. 
 خنديدم.
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روز قبل از رفتنمان به اين نتيجه رسيديم که اگر يک نفر بداند که ما کجا 
 مي خواهيم برويم بهتر از اين است که کسي بفهمد و

ناراحتي پيش بيايد. قرعه فال به اسم ساراي افتاد. نسيم عقيده داشت که 
 بهتر مي شود که او راساراي سوپاپ اطمينان بهتري است و 

قانع کرد. شايد اگر به آيدين مي گفتم نه نمي آورد ولي چون تنها مي 
 خواستيم برويم او روي رانندگي در جاده حساس بود. مخصوصا

جاده هاي برفي. و يک علت ديگر که امکان داشت آيدين نه بياورد اين 
 بود که نسيم دست ما امانت بود و همين آيدين را حساس تر

کرده بود. شايد عنوان مي کرد که مثال آراز را هم با خودمان ببريم. که 
 البته آراز احتماال با سر مي دويد. ولي نه من و نه حتي نسيم

مايل به اين همراهي نبوديم. ما يک تفريح دو نفره ي دخترانه مي 
 خواستيم. يک شيطنت بي خطر. دوست داشتيم که خنده ها و در

انه داشته باشيم. و اگر خواستيم با صداي بلند بخنديم و گوشي هاي دختر
 ادا در بياوريم کسي نباشد که مثل صداي ضبط شده سه ثانيه

به سه ثانيه اعالم کند که زشته است و بلند نخنديم و ناز و ادا درنياوريم. 
 مي خواستيم کمي خوش بگذارانيم. همان هم شده بود. آن

 تمام مدت خنديده بوديم. قدر به ما خوش گذشته بود که
با ساراي تماس گرفته بوديم و به ترتيب با او صحبت کرده بوديم. ساراي 

 ابتدا سرسختانه مقاومت کرد ولي خوب ساراي بود ديگر .
به همان سرسختي که بود . مهربان هم بود و به سرعت رام مي شد. 

 که عاقبت بعد از کلي چانه زدن موفق شديم که او را راضي کنيم
به کسي چيزي نگويد. ولي از ما قول گرفت که شب زود برگرديم. قول دادم 

 که قبل از ساعت نه شب منزل باشيم و گفتم که خودش
 تماس بگيرد تا خيالش راحت شود.
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و حاال دقيقا راس ساعت هشت و چهل و نه دقيقه بود که ما به منزل 
 روز قبل که برگشتيم و با انقالب که برگشته بود مواجه شديم.

نسيم با او تماس گرفته بود گفته بود که به طور دقيق مشخص نيست که 
 چه زماني بر خواهد گشت. و حاال او با چهره ايي متعجب از

 خنده هاي بلند بلند ما به من ونسيم نگاه مي کرد.
من زودتر از نسيم او را ديدم. نسيم هم چنان راجع به دو پسري که تمام 

 ل ما آمده بودند ولي در نهايت فهميدند که سرروز به دنبا
کار بودند و ما خيال همراهي با آنها را نداشتيم، صحبت مي کرد و مي 

 خنديد.
  
 

آن چنان محکم به پهلوي نسيم که خم شده بود و زيپ چکمه اش را 
 پايين مي کشيد، کوبيدم که بيچاره سکندري خورد و به در

 کوبيده شد.
 _اوي وحشي.

بم را گزيدم. چهره انقالب براي لحظه اي از آن حالت خشم و تعجب ل
 خارج شد و لبخند به روي لبانش آمد. خنده اش گرفته بود.

 ولي به سرعت خودش را جمع کرد.
 احساس مي کردم که هر لحظه قرمز تر مي شوم.

_داشتي ادامه مي دادي نسيم خانم. خب پسره چي گفت؟ گفت اي 
 لپتون رو که نيشگون نگرفت موقع گفتن اين جملهشيطونا؟ احيانا 

 ملوس
 نسيم بيچاره هاج و واج به انقالب نگاه مي کرد.

 _اي تويي؟
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يک دست گرمکن و شلوار پوشيده بود و يک فنجان قهوه هم در دستش 
 بود. احتماال در حال بيرون آمدن از اشپزخانه بوده است که

دار بود و مشخص بود که تازه  ما وارد منزل شده بوديم. موهايش نم
 دوش گرفته است.

 _اي آره منم. منتظر کس ديگه ايي بودي؟
 _هان نه!

کوله اش را از پشت اش باز کرد و کنار در ورودي گذاشت و بازوي مرا که 
 خشکم زده بود در دست گرفت و به داخل کشاند.

 _کي اومدي؟ چرا تماس نگرفتي؟
 درحاليکه نگاهش به من بود، گفت: انقالب به سمت مبلمان رفت و

 _تماس گرفتم. گفت در دسترس نمي باشيد.
 با دستش به هر دو نفرمان اشاره کرد. بيچاره حق داشت. آنتن نداشتيم.
 _تازه رسيدم. اگر يکم ديرتر مي اومدين خيال داشتم به آيدين زنگ بزنم.

  
 

شته بوديم. متوجه لبم را گزيدم. واي آيدين. چقدر خوب شد که زود برگ
 شدم که هنوز به او سالم نکرده ام.

 _سالم
 خنده اش گرفت و گفت:

 _عليک سالم سرکار خانم پيرزاد.
 خنديدم.

 _کجا بوديد؟
 نسيم خونسرد گفت:

 _ديزين.
 انقالب با اخم گفت:
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 _تنها؟ تو اين آب و هوا و جاده هاي برفي؟
 و و شالم را باز کنم گفتم:نسيم سرش را تکان داد. بدون آنکه پالت

 _نسيم جان يه تاکسي براي من بگير برم خونه.
ترجيح مي دادم که خودش شخصا به دهان شير برود و با انقالب سر و 

 کله بزند. انقالب برخاست و قبل از حرف زدن نسيم گفت:
 _کجا؟ قدم من سنگين بود؟

 کمي اين پا و آن پا شدم.
 مدي ديگه_نه ديگه برم. شما که او

 نسيم گفت:
 _کجا تو هم حاال؟ قرار بود بشينيم آواز برنادت رو ببينم يادت رفت؟

نه يادم بود. روز قبل فهميده بوديم که هر دو نفرمان عاشق فيلم آواز 
 برنادت هستيم. آن را از اينترنت دانلود کرده بوديم و قرار بود

کنيم. ولي حاال با وجود که آن شب و بعد از برگشت به خانه آن را تماشا 
 انقالب ديگر اين کار شدني نبود.

  
 

 _شرمنده ديگه خودت تنها ببين. بعد بده منم ببينم.
 نسيم با اخم به سمتم آمد و دکمه هاي پالتوي مرا باز کرد.

_بي خود. امشب شما اين جا مي موني. اگر با انقالب مشکلي داري. اون 
 ميره

ا دهان باز به اين حرف نسيم گوش مي داد، نگاه با خنده به انقالب که ب
 کردم.

 _يعني چي انقالب مي ره؟ من خسته و خورد اومدم کجا برم؟
 نسيم با حالت خنده داري گفت:

 _خب سونا سختشه.
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 خنده ام بيشتر شد. انقالب با حالتي طلبکارانه رو به من گفت:
 م؟_خانم شما براي چي سختته؟ مگه من لولو خورخوره ا

 نسيم پالتوي مرا به زور از تنم بيرون کشيد و گفت:
 _کم هم نداري.

 رو به من کرد و گفت:
_سونا لوس نشو ديگه. بمون. خودم زنگ مي زنم به آيدين اجازه ات رو 

 مي گيرم.
روي مبل نشستم و به نسيم که همچنان پالتوي مرا در دست داشت، نگاه 

 کردم.
داشتم که آيدين راضي باشد ولي چون نسيم با آنکه اطمينان چنداني ن

 دوستم شده بود و اصال دوست نداشتم که دوستم و زن برادر
 احتمالي آينده ام را نارحت کنم، گفتم:

_مگه چاره هم دارم. پالتوي منو گرفتي. خودت هم که مثل نکير و منکر 
 شب قبر باالي سرم وايسادي. جرات دارم بگم نه؟

و از ما فاصله گرفت. روي مبل نشست و تلوزيون را  انقالب آرام خنديد
 روشن کرد.

 نسيم دست مرا گرفت و به اتاق خودش کشيد.
_جون نسيم اگر سختته انقالب اومده بگو. ناراحت نمي شم. االن که ديگه 

 خودمون دو تا هستيم.
  
 

 _اگر بگم آره مي ذاري برم؟
 با دلخوري لبانش را جلو داد.

 _آره.
 دم.خندي
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 _نه مي مونم. ولي بذار يه تماس با آيدين بگيرم.
با گوشي آيدين تماس گرفتم. مي گفت که مشترک مورد نظر در دسترس 

 نمي باشد. با آراز تماس گرفتم و آهسته جريان را برايش
تعريف کردم. به نظر دودل نمي آمد ولي نتوانست يک جواب مثبت دقيق 

 ا پيدا خواهد کرد وهم به من بدهد. گفت که آيدين ر
 جريان را به او خواهد گفت.

شام را انقالب از بيرون سفارش داد. گفت که اگر رفتني هم شدم شام را 
 بخورم و بروم. زياد حرف نمي زد و در آرامش به کارهاي ما

نگاه مي کرد. به خنده ها و شوخي هاي ما. به شيطنت هاي ما. نمي دانم 
 است. چشمانش عالوه بر چرا حس مي کردم که ناراحت

خستگي غم داشتند. نسيم در آشپزخانه مشغول کشيدن غذا هايي شد که 
 انقالب از رستوران سفارش داده بود. به سالن رفتم و کنار او

با يک مبل فاصله نشستم. در فکر بود. سيگارش به انتها رسيده بود و او 
 :همچنان به گوشه ايي از هال زل زده بود. آهسته گفتم

 _سيگارتون داره مي رسه به فيلتر.
به خودش آمد و نگاهي پر از حيرت به من و بعد به سيگار درون دستش 

 کرد. آن را در زير سيگاري کنار دستش خاموش کرد. آهي
کشيد و به پشتي مبل تکيه داد. دستانش را در پشت سرش به هم قالب 

 کرد و به من چشم دوخت.
 _خوش گذشت؟

 دادم. سرم را تکان
 _آره خيلي

 لبخند آرامي زد.
_خوشحالم مي بينم نسيم با شما صميمي شده. نسيم اخالق خاصي داره با 

 همه کس گرم نمي گيره. يکم گوشه گيره.
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مي دانستم. متوجه شده بودم. ما شباهت زيادي به من داشتيم. من هم 
 گوشه گير بودم. من هم بعد از سهند ديگر همان روابط

 ماعي محدودي که داشتم را هم از دست داده بودم.اجت
 _نسيم دختر خاصيه.

 چند لحظه به من نگاه کرد.
 _تو هم دختر خاصي هستي

 حالت نگاهش معمولي بود. ولي صداي آرامش......
با آنکه از اعتراف به اين نکته تا سر حد مرگ ابا داشتم ولي صدايش 

 نوازشگرانه بود. آرام و بم.
پايين انداختم. من دختر خجالتي نيستم. درست است که شايد  سرم را

 روابط عمومي چندان قوي نداشته باشم ونسبت به سنم سر و
زبان آن چناني هم نداشته باشم ولي خجالتي هم نيستم. ولي حاال حس 

 مي کردم مثل اولين باري که شهريار به من گفت" هي دختره
 سرخ شدم. تو چرا روز به روز خوشگل تر ميشي"

آن روز را دقيق به خاطر داشتم. به خاطر اختالف هاي مامان و بابا و اينکه 
 بابا از بيخ و بن با همه اعضاي خانواده ي مامان مشکل داشت

ما ارتباط چنداني با خانواده ي مامان نداشتيم. و بعد از مدتها، تقريبا چند 
 از پسرسال، ما خانواده ي مامان را در مراسم عروسي يکي 

دايي هايم ديده بوديم. آن جا بود که شهريار که بعد از سالها مرا ديده بود 
 اين جمله را به کار برده بود و من احمقانه عاشق همان يک
 جمله ي او شده بودم و تمام شب را در هوا سير مي کردم.

سعي کردم تا آرامش خودم را به دست بياورم. به خودم ياداوري کردم که 
 يگر يک دختر شانزده ساله نيستم.من د
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 وقتي که سرم را بلند کردم، آرام و برخود مسلط بودم.
 _شما لطف داريد.

 نگاهش دقيق و موشکافانه بود.
 _سفر شما چطور بود؟

 چند ثانيه ديگر نگاهش را ادامه داد و گفت:
 _خوب بود. اون چيزي که مي خواستم شد

  
 

را صدا کرد. عذرخواهي مودبانه ايي کرد و به  نسيم براي لحظه ايي انقالب
 آشپزخانه رفت.

صداي آهسته صحبت هايشان از هال شنيده مي شد. مي پرسيد که براي 
 ساالد اين ُسس را مي خورد يا ُسس با ماست درست کند؟

 چيز ديگري هم گفتند که من نشنيدم.
ن فاصله با مکمي بعد انقالب برگشت. مبل کناري را انتخاب کرد و بدون 

 نشست.
 اشاره ايي به تلوزيون کرد و گفت:

 _مگه نمي خواستيد آواز برنادت رو نگاه کنيد؟
 با تعجب نگاهش کردم.

 _حاال؟
 يک ابرويش را باال برد.

 _پس کي؟
 نسيم از آشپزخانه بلند گفت:

_تو کي دوست نداري ديگه چرا چونه مي زني؟ اگر سونا موندني شد ما 
 اق نگاه مي کنيم.شب تو ات

 چانه اش را باال برد و رو به من با حالتي خنده دار گفت:
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 _من گفتم دوست ندارم؟
 سرم را به نشانه نفي تکان دادم و خنديدم.

 _پس اين چي مي گه؟
 موذيانه پرسيدم

 _پس يعني دوست داريد؟
 _يه بار تو سينما چهار ديدمش. سياه سفيد و قديمي. جنيفر جونز بازي

 مي کنه. آره؟
 _آره

  
 

_داستانه واقعيه. من با چيزهاي واقعي بيشتر ارتباط برقرار مي کنم تا 
 تخيالت. با سينماي جديد که پر از جلوهاي ويژه است زياد حال

 نمي کنم.
 با کمي شيطنت گفتم:

 _پس بذارمش؟
 آرام خنديد.

 _بذار. کيو مي ترسوني دختر؟ من حوصله ام زياده
 ده و با منظور گفتم:با خن

 _مناسب سن و سالتونه ديگه. منم به سن شما برسم حوصله ام زياد ميشه
چهره اش ديدني بود. خنده ام را فرو خوردم. احساس مي کردم که هر 

 لحظه منفجر خواهم شد. از صبح آن روز شيطنتم گل کرده
حال بود. خوشي زيادي که در اين چند روز با نسيم داشتم مرا کمي سر

 آورده بود. شده بودم همان سونايي که در دوران دبيرستان
 بودم. همان شيطنتها و خنده ها و شوخي ها.
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نگاهم را قبل از آنکه به خنده بيفتم دزديدم و به طرف بخش و تلوزيون 
 رفتم و دي وي دي را در دستگاه گذاشتم و به جاي خودم

ه ه تا به حال از او نشنيدبرگشتم. کمي به سمتم خم شد و با لحني خاص ک
 بودم، گفت:

_به سن من که برسي تازه مي فهمي که شيطوني هاي يه دختر به سن تو 
 چقدر مي تونه لذت بخش باشه

آن چنان با دهان باز و حيرت کامل نگاهش کردم که خنده اش گرفت. 
 توقع هر حرفي را داشتم به جز اين حرف را. به سرعت عقب

لک دفاعي خودم فرو رفتم. کمي اخم، ناخواگاه به روي نشيني کردم و در ا
 ابروانم نشست. او حق نداشت چنين حرفي را بزند.

از دست خودم ناراحت بودم. خودم اين حق و اجازه را به او داده بودم که 
 چنين حرفي را بزند. اگر حد خودم را نگه داشته بودم او هم

ي تفريح و شادي بود. نه اين حريم را حفظ مي کرد. من فقط قصدم کم
 چيز ديگري.

با آن چنان اخم و تشري نگاهش کردم که کمي جا خورد. نگاهش حيرت 
 زده شد و کمي بيشتر به طرفم خم شد. نا خوداگاه خودم را

 کنار کشيدم.
 _با اجازه تون من ديگه برم. آيدين زنگ نزد.

  
 

 برخاستم. مچم را گرفت.
 _کجا؟

ر از من اخم داشت. اخم و جديت. واقعا شده بود يک حاال صورت او بيشت
 مرد بزرگ سي و هفت ساله.

 _مي رم خونه....
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 _قهر کردي؟
سعي کردم که ابهت صدا و چهره اش را ناديده بگيرم. کامال جدي و 

 خونسرد به من نگاه کرد.
_وقتي که شوخي مي کني يعني باب شوخي رو باز مي کني دختر خانم. 

 ساده است. هنوز متوجه اين نکته نشدي؟اين يه اصل 
 مچم را از دستش بيرون کشيدم.

_من زياد اهل شوخي نيستم. چيزي هم که گفتم شوخي بي جايي بود.  
 عذر خواهي هم مي کنم.

 پوز خندي زد و گفت:
_واقعا؟ پس اوني که برادر منو تو حياط ويالي من تو گرگان موش آب 

 ره؟کشيده کرد البد شما نبودي آ
با حيرت نگاهش کردم. او چه گفت؟ چه منظوري داشت؟ صدايش و 

 چهره اش حالتي خاص داشت.
 با حالتي عصبي و با بي فکري هر چه تمام تر گفتم:

_طوفان تقريبا هم سن منه. شما نه. شما احترامتون براي من واجبه. گفتم 
 که عذر مي خوام.

آمده بود و با نگراني به من  نسيم با صداي بگو مگوي ما سراسيمه به هال
 نگاه مي کرد.

حالت نگاهش عوض شد. از آن حالت بر انگيختگي که داشت و کمي به 
 جلو خم شده بود، خارج شد و به مبل تکيه داد.

 چند ثانيه به من نگاه کرد. متفکرانه و با دقت هر چه تمام تر.
 _که اين طور.

 برخاست و روبه روي من قرار گرفت.
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 _ممنون از احترامت.
 پاکت سيگارش را برداشت و به اتاقش رفت.

 روي مبل ولو شدم. گند زده بودم. به معني واقعي کلمه گند زده بودم.
 _چي شد؟

 نسيم کنارم نشست.
 _خيلي حرف بدي زدم نسيم. متاسفم.

 دستش را دور گردنم حلقه کرد.
 _چرا؟ چيزي که نگفتي من همه رو شنيدم.

 باهر از دستم ناراحت شد. بي ادبي کردم. _آقاي
 با خنده نگاهم کرد.

_هي آقاي باهر آقاي باهر نبند به ناف اين تو رو خدا. يه انقالب بگو 
 خالص.

 لبخند بي حوصله اي زدم.
 _زشته. من هم سختمه.

 _مرگ يه دفعه شيونم يه دفعه.
 برخاستم.

 اشه._کجا؟ آيدين که هنوز زنگ نزده شايد راضي ب
_برم. به اندازه کافي گند زدم. حاال داداشت فکر مي کنه البد من از طوفان 

 خوشم اومده يا چيزي بين ماست.
 با تعجب و حالت خاصي نگاهم کرد. عاقبت دستم را گرفت و گفت:

_انقالب يه همچين فکري نمي کنه. تو هم نمي خواد شال کاله کني. بمون 
 لوس هم نشو.

  
 

 ر جايم نشاند.مرا محکم س
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 _يه بار ديگه بلند شي برم برم راه بندازي من مي دونم و تو
 خنده ام گرفت.

ما مشغول يکه به دو بوديم که انقالب از اتاقش بيرون آمد. با تلفن 
 صحبت مي کرد. به سراغ من آمد و گوشي را به طرفم گرفت

 _بيا داداش آيدينته
. ظاهرا آيدين با انقالب تماس گوشي را گرفتم و با آيدين صحبت کردم

 گرفته بوده که حال و احوالي کند که انقالب گفته بود کارش
تمام شده و برگشته ولي اگر او اجازه بدهد من آن شب آن جا باشم چون 

 من و خواهرش برنامه ريزي کرده بوديم که فيلم ببينيم. در
راضي نبودم. آخر هم آيدين تاکيد کرد که فردا حتما به خانه برگردم. 

 دوست داشتم به خانه برگردم. حس خوبي نداشتم. ديگر نمي
خواستم آن جا بمانم. تمام خوشي هاي آن چند روز از بين رفته بود. ولي 

 چاره اي نبود. دلم نمي خواست نسيم را ناراحت کنم و هم
آيدين را حساس. اگر حاال به آيدين مي گفتم که مي خواهم برگردم، شک 

 ه حتما اتفاقي افتاده است. تلفن را قطع کردم.مي کرد ک
انقالب و نسيم گوشه هال ايستاده بودند و آهسته با هم بحث مي کردند. 

 به طرفشان رفتم و گوشي را به انقالب دادم. نگاهم کرد و
گوشي را گرفت. کمي اخم داشت ولي با خنده نگاهم کرد. ناخوداگاه من 

 هم لبخند زدم.
شام رو ديگه. خوبه نمي خواستي بپزي . اگر مي خواستي _نسيم بده اون 

 بپزي چقدر طول مي کشيد.
 نسيم با دستش به ميز اشاره کرد.
 _شام حاضره. شما رفتي تو اتاقت.

 انقالب به من نگاه کرد و گفت:
 _از دست اين دوستت که اصرار داره منو زودتر بفرسته اون دنيا.
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 خنده ام گرفت.
 _نه خدا نکنه.

 نسيم دستش را دور بازوي من حلقه کرد.
 _دوست من يا همکار خودت؟ تو باهاش شراکت داري

  
 

انقالب قبل از آنکه پشت ميز بنشيد به من تعارف کرد و بعد از نشستن 
 من نشست.

 _همکارها اونقدر بد اخالق مي شن آخه؟ 
 نگاهش به من بود و صد درصد هم منتظر جواب از من بود.

 بدم؟_من 
 _من گفتم بد؟

 سرم را به نشانه نفي تکان دادم.
 _شما خانم و مستقل و دانا و عاقلي. فقط يکم....

حرفش را قطع کرد و بشقاب مرا از مقابلم برداشت و با آرامش برايم برنج 
 کشيد و بعد بشقاب خواهرش را پر کرد و بعد هم خودش

م منتظر ادامه ي حرف او شروع به خوردن کرد. نه تنها من بلکه نسيم ه
 بود. نسيم گفت:
 _خب بقيه اش؟

 به نسيم نگاه کرد و بعد با خونسردي به من و گفت:
_اين ديگه از مقتضيات سنه منه که با زرنگي شونده ام رو بذارم تو خماري. 

 نه سونا؟
 چند ثانيه فقط نگاهش کردم. بعد خنديدم.

 حرفي نزدم. ولي نسيم گفت:
 نشو انقالب بگو ديگه _ِا.... لوس
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 چند ثانيه حرفي نزد و قاشق و چنگالش را روي بشقابش گذاشت و گفت:
 _اگر بگم دوباره راه نمي افتي شال و کاله کني که بري؟

 خنديدم و سرم را به نشانه نفي تکان دادم.
_يکم حساسي. فکر مي کني که همه با يه منظور بدي کاري رو مي کنن يا 

 نحرفي رو مي زن
 با کمي تعجب نگاهش کردم.

  
 

حس کردم که نسيم کمي عقب نشيني کرد. نگاهي بينشان ردو بدل شد 
 ولي حرفي نزدند. گفتم:

 _آره من يه کم حساس هستم.
 خوردن غذا را متوقف کردم و به پشتي صندلي تکيه دادم و گفتم:

کنم و _من به غير از اعضاي خانواده ام به کسي خيلي دير اعتماد مي 
 وابسته مي شم. اين حس بعد از فوت برادرم بيشتر هم شد.

ديگر نگفتم که البته منظور از اعضاي خانواده، فقط خواهر و برادرانم است 
 و نه پدرم. من به بابا سرسوزني اعتماد نداشتم. نه به او و نه

به مامان. آنها در عمل نشان داده بودند که براي هيچ چيز ارزش قايل 
 ند.نيست

زماني که به تنهايي تصميم گرفتند که دو بچه شيرخواره و يک بچه چهار 
 ساله را به امان خدا و فقط به اميد دو نوجوان رها کنند ديگر

همه ما اميدمان را از آنها قطع کرده بوديم. ما خواهر و برادرها ياد گرفته 
 بوديم که فقط خودمان براي هم مي مانيم. به همين خاطر

 کرده بوديم که در سخت ترين شرايط هم پشت هم را خالي نکنيم.سعي 
نسيم با ناراحتي عميقي نگاهم کرد و دستم را در دست گرفت. دستانش 

 سرد و يخ کرده بود. دستش را فشردم.
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 _چه سردي؟ نکنه سرما خوردي تو برف ها افتادي
 سرش را تکان داد.

 _نه خوبم.
 هم مي کرد.انقالب کمي با اخم و دقيق نگا

 _اعتماد.... 
حرفش را قطع کرد و قاشق و چنگالش را برداشت و دوباره شروع به 

 خوردن کرد.
_اعتماد چيزه خوبيه. البته من نظر ديگران رو دارم مي گم. اين نظر خود 

 من نيست. خودت مي دوني. ولي همون هم به شرطي خوبه
 که زياد از حد نباشه.

 ادامه داد. نيم نگاهي به من کرد و
 _گاهي همين اعتماد ها تمام زندگي يه نفر رو زير و رو مي کنه.

  
 

 نسيم سرفه ايي کرد و از جا برخاست.
 _کجا؟

 لبخندي به من زد و دستش را سر شانه ام گذاشت.
 _برم دوغ بيارم. انقالب نوشابه نمي خوره.

 به آشپزخانه رفت.
ر اون شازده عاشق پيشه؟ يا به خاطر _حاال تو چرا اعتماد نداري؟ به خاط

 دوستت؟
نگاهم را به بشقابم دوختم. نمي توانستم بگويم که شايد ريشه ي اين بي 

 اعتمادي به پدر و مادرم بر مي گردد. نه به هيچ کس ديگري.
کار رويا يا شهريار فقط کاتاليزوري شد براي سرعت و قدرت بخشيدن به 

 اين عدم اعتماد در وجود من.
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 _نمي دونم شايد.
سرم را باال بردم و نگاهش کردم. چشمانش سرخ و خسته بود ولي چيز 

 ديگري هم در آن بود. چيزي که نمي توانستم اسم مناسبي به
 روي آن بگذارم.

 _شما چرا؟ شما هم بي اعتمادي.
آهي کشيد و شروع به خوردن کرد. سکوتش آنقدر طوالني شد که به 

 واهد زد. نسيم پارچ دوغ به دست آمد ونتيجه رسيدم حرفي نخ
کنار من نشست. کمي براي برادرش ريخت و به دستش داد. رابطه خواهر 

 و برادري اين دو نفر برايم ملموس تر از بقيه آنها بود.
مستانه سرد بود و بي تفاوت. طوفان علي رغم خوش سر و زبان بودن، 

 حس مي کردم که شخصيتي دو وجهي دارد.
آن سر و زبان و خوش رويي فقط براي اطرافيان بود. برخوردهايش  به نظر

 را با نسيم ديده بودم. سرد و تحکم آميز و خشن بود. با
انقالب اختالف عقيده داشت ولي در ضمن احترام را حفظ مي کرد. ولي 

 روابط اين دو نفر را دوست داشتم. حس انقالب به نسيم،
 هاي پدرانه بود. پدرانه و پر از محبت و دلنگراني

 question the s'that tobe not or tobe دقيقا همينه. مسئله سر _
 همين بودن يا نبودنه. وقتي که چيز هست، خب هست. ولي

چيزي که از بين رفته، ديگه رفته. اعتماد من هم از بين رفته. نيست. من 
 ديگه به کسي اعتمادي ندارم.

تر غمگين مي آمد تا عصبي. مثل کمي خشمگين بود. ولي به نظرم بيش
 اينکه اين واقعيت زندگي اش اثري ژرف به روي او گذاشته بود.
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_وقتي که کسي پيدا مي شه و اين اعتماد رو از تو مي گيره. ديگه خيلي 
 سخت مي توني به کس ديگري هم اعتماد کني.

 مثل اينکه يک حقيقت آشکار و واضح را بيان مي کرد.
 اين بودي که بايد باشه، نيست. از بين رفته. گم شده. _براي من هم

نسيم سکوت کرده بود و حرفي نمي زد. به نظرم او هم غميگن و ناراحت 
 مي آمد. تنها چيزي که گفت اين بود که:

_خب ديگه بسه اين بحث. همه مون از اشتها افتاديم. غذات رو بخور 
 سونا جان از دهن افتاد.

زد و من هم سکوت کردم. بعد از شام ظرف ها را با انقالب ديگر حرفي ن
 نسيم در ماشين گذاشتيم و به هال رفتيم. انقالب روي مبل

کمي به سمت جلو سر خورده بود و دست راستش را از ساعد به روي 
 پيشاني گذاشته بود و چشمانش را بسته بود. نسيم باالي سرش

 رفت.
 _انقالب خسته ايي بلند شو برو بخواب.

به خودش آمد. به نظر مي رسيد بيشتر از خستگي و در خواب بودن، در 
 فکر بوده است.

 روي مبل صاف نشست و فنجان چايي اش را از روي ميز برداشت و گفت:
 _نه هستم فعال. بذار اين فيلمتون رو ببينيم ديگه.

 نسيم دکمه پلي را زد و فيلم شروع شد.
انقالب هم تا انتهاي فيلم نشست و با ديگر حرفي بين ما ردو بدل نشد. 

 ما تماشا کرد. آخر فيلم هم کش و قوسي به بدنش داد و گفت:
 _آموزنده بود.

 خنديدم و نسيم چپ چپ نگاهش کرد.
 _چته؟ خب دارم مي گم آموزنده بود ديگه. چي بگم؟
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برخاست و به آشپزخانه رفت. از يخچال آب خورد و شب به خير گفت و 
 فت.به اتاقش ر

من و نسيم هم به اتاق نسيم رفتيم. من شبها در اتاق مهمان مي خوابيدم. 
 نسيم مي گفت که طوفان که گاهي به انجا مي آيد در آن اتاق

مي خوابد. ولي آن شب آخر نسيم گفت که با هم در يک اتاق بخوابيم. 
 روي زمين پتو پهن کرد و کنار هم دراز کشيدم.

  
 

 _سونا
 _هوم؟
 د و در تاريکي به من نگاه کرد.چرخي

 _از دست انقالب نارحتي هنوز؟
 چند لحظه مکث کردم. چه بايد مي گفتم؟ او خواهرش بود.

 _حرفش.....
 صحبتش را قطع کرد و به پشت دراز کشيد و به سقف چشم دوخت.

 _ولش کن اصال.
حس کردم که چيزي را مي خواهد بگويد. ولي دودل است. يا شايد هم 

 مي توانست آن را بيان کند. مثل کسي که بيان موضوعين
 برايش به شدت سخت و طاقت فرسا است.

 _چي مي خواي بگي؟ بگو خب
 _انقالب اصال اون آدمي که فکر مي کني نيست.

 با تعجب نگاهش کردم.
 _مگه من چي فکر مي کنم؟

 کمي شانه اش را باال برد.
 از حرفش. ولي انقالب...._شايد فکر کني که خب منظوري داشت 
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 دوباره حرفش را قطع کرد. خنديدم و گفتم:
_پوآرويي صحبت مي کني. من راجع به انقالب فکر خاصي نکردم. حرفش 

 خب البته خوب نبود ولي به نظرم بي منظور بود. شوخي
بود. به قول خودش من باب شوخي رو باز کردم. انقالب به نظرم يه آدم با 

 .شخصيت و محکمه
به سمتم چرخيد و دستش را زير گونه اش گذاشت و در تاريک و روشن 

 اتاق به من نگاه کرد.
  
 

_انقالب عادت داره که با حرف هاش همه رو خوب سبک و سنگين مي 
 کنه. به نظرم هدفش فقط يکم شناخت بيشتره

نمي دانستم چه بگويم. وقتي که اصال متوجه حرفش نشده بودم چه 
 نستم داشته باشم.نظري مي توا

شناخت بيشتر براي چه چيزي؟ براي چه کسي؟ براي يک همکار؟ دوباره و 
 دوباره افکارم را کات کردم. سعي کردم به تئوري شناخت

 آراز از طريق من و خانوداه ي من بچسبم. يک نظريه ساده و بي خطر.
 _شناخت براي چي؟ براي تو؟

 ت:با تعجب نيم خيز شد. نگاهم کرد و گف
 _من براي چي؟

دوباره يک فکر موذي در سرم شروع به پايين و باال رفتن کرد. تعجب زياد 
 او چيز ديگري مي گفت. باز هم يک پس زدن آگاهانه

 ديگر در افکارم از جانب خودم.
 کمي مکث کردم و بعد به جاي جواب به سوال او يک سوال پرسيدم

جواب نده خب؟ ولي اگر  _يه سوال مي پرسم اگر دوست نداري اصال
 جواب مي دي خواهش مي کنم صادقانه باشه
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 با حيرت زياد به من نگاه کرد و سرش را به نشانه مثبت تکان داد
 _تو از آراز خوشت اومده؟

 واکنشش جالب بود. ابتدا سرخ و بعد به شدت سفيد شد.
 چند لحظه هيچ حرفي نزد.

 _آراز پسر خوبيه.
 بقيه حرف هايش شدم.لبخند زدم و منتظر 

 _خب؟
 آهسته خنديد.

 _اصال صحبت من بود بدجنس؟
  
 

 يک ابرويم را با شيطنت باال انداختم و گفتم:
 _مي توني حرفي نزني. گفتم که

 کمي به يک فضاي خالي در باالي سر من خيره شد.
 _نمي دونم.

 پوف مسخره آميزي کردم.
 يگه_يعني چي نمي دونم. يا آره يا نه د

 نيشگان آرامي از بازوي من گرفت و با دلخوري گفت:
_خب من چي بگم؟ تو خواهرشي. احمقانه نيست که من بخوام از حسم 

 نسبت به اون به تو بگم؟
 با پررويي هر چه تمام تر گفتم:

 _نه خير اصال هم احمقانه نيست.
 نيم خيز شدم و با هيجان يک دستم را ستون سرم کردم و گفتم:

من فکر مي کنم که انقالب هم موضوع رو گرفته. براي همين داره رو _
 خانواده ي ما تحقيق مي کنه. يکم شناخت بيشتر. حاال از من يا
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 اونهاي ديگه. کار امشبش رو من به اين منظور گرفتم.
با حيرت هر چه تمام تر به من نگاه کرد. چهره اش با مزه شده بود. 

 دست مرا هم بلند کرد و روبه روي برخاست و چهار زانو نشست.
 خودش نشاند.

 _سونا اصال اين طوري نيست.
 سرش را به روي آسمان گرفت و گفت:

 _واي خدا جون
 دوباره به من نگاه کرد و با نگراني پرسيد.

 _به کس ديگه ايي هم از اين نظريه بکر و عالي ات حرفي زدي؟
  
 

 _نه. مگه چيه؟
هنوز هيچ حرفي به من نزده. ما بيشتر حرف هامون  _سونا اوال که آراز

 عاديه. يه دوستي ساده داريم. آراز خيلي با اطالعات و خيلي
احساسيه. من عاشق آهنگ هاش و شعرهاي زيادي که بلده از حفظ 

 بخونه، هستم. بيشتر صحبت هاي ما وقتي که با هم هستيم در
ر دو نفرمون داريم. همين رابطه است. يک سري دل مشغولي هايي که ه

 دوما اگر آراز حرفي هم بزنه يا حتي باال تر از اون، اصال شما
بيايد خواستگاري هم انقالب بايد درباره خود آراز به شناخت بيشتري 

 برسه. چه ربطي به تو داره آخه
هيچ حرفي نزدم و فقط نگاهش کردم. اصال دوست نداشتم که نظريه 

 ذارم. اصال دوست نداشتم کههاي ديگري را به روي ميز بگ
بگويم عزيز من اين چيز هايي که تو عنوان مي کني را من هم مي دانم 

 ولي من ترجيح مي دهم که از اين ديد به موضوع نگاه کنم. از
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اين ديد نسبتا بي خطر. از اين ديد که به من ربطي نداشته باشد. من مي 
 خواستم خودم را کنار بکشم. فقط همين.

 زد. چند ثانيه عميق و موشکافانه به من نگاه کرد.حرفي ن
_خب من فکر مي کنم که ..... يعني با شناختي که از برادرم دارم مي گم 

 که.....
 حرفش را قطع کردم و درحاليکه به پهلو دراز مي کشيدم، گفتم:

 _آره جالب بود. تو حق داري.
 لتهاب، گفتم:خميازه ايي کشيدم و با ظاهري آرام ولي دروني پر ا

_بخواب. فردا راجع به نظريه هاي ديگه هم فکر مي کنم. من عاشق نظريه 
 پردازي هستم.

 چشمانش را به روي هم گذاشتم تا چهره سرشار از تعجب او را نبينم.
به نظر چند لحظه طول کشيد تا او توانست از بهت رفتار من خارج شود و 

 به خودش بيايد و در کنارم دراز بکشد.
خوابيدم ولي خوابي ناآرام و پر از دلواپسي داشتم. تمام مدت حرف هاي 

 نسيم در گوشم بود. ولي نمي خواستم حتي براي لحظه ايي به
آن فکر کنم. ديگر به افکارم اجازه ندادم که براي خودشان ول بچرخند و 

 رويا بافي کنند. يک بار رويا بافي و بيچاره شدن براي تمام
 ني کافي بود.عمر هر انسا

با صداي زمزمه آهسته ايي از خواب بيدار شدم. نگاهي به کنار دستم 
 کردم. نسيم نبود. نگاهي به ساعت کردم. هوا هنوز کامال روشن

نشده بود. ساعت شش بامداد بود. آهسته برخاستم و در را باز کردم. درب 
 اتاق نسيم درست رو به هال باز مي شد.
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نشسته بود و انقالب درحاليکه چيزي مثل يک سربند به  نسيم روي کاناپه
 پيشاني اش بسته بود سرش را روي پاهاي نسيم گذاشته بود

و روي کاناپه دراز کشيده بود. يک دستش را روي پيشاني اش گذاشته بود 
 و آهسته ناله مي کرد. نسيم آهسته زمزمه کرد.

 _بزار برات يه مسکن ديگه بيارم.
 تا خوردم. _نه. تازه دو

 _چرا اين طوري شدي؟ خيلي وقت بود که سردرد عصبي نداشتي
 جواب انقالب ناله ايي آرام بود.

 _سونا خوابه؟
 نسيم سرش را تکان داد.

 _آره.
 _چي مي گفتين؟ تا دير وقت صداي حرف از تو اتاقت ميامد بيرون.

 نسيم چند ثانيه حرفي نزد.
 _هيچي حاال باشه براي بعد.

نقالب کمي سرش را روي پاهاي او جابه جا کرد و به صورت نسيم نگاه ا
 کرد و گفت:

 _حرفي نزد که نارحت شده يا نه؟
 _نه به منظور ديگه گرفته.

 _چه منظوري؟
 نسيم آرام خنديد.

 _هيچي ولش کن حاال تو هم با اين سرت گير دادي.
 اما انقالب دوباره گفت:

 _چه منظوري؟
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م مي خواست وانمود کنه که متوجه نشده. نه اينکه واقعا متوجه _به نظر
 نشده.

 آهي کشيد و گفت:
 _من دوستش دارم. دختر خيلي خوش قلبيه.

 _که اين طور.
نسيم چيزي نگفت. اما لحن پر از محبت اش که گفت من دوستش دارم 

 خيلي به دلم نشست. هيچ ريا و دروغي در آن نبود. محبت
 شد در کلمه به کلمه اش حس کرد.خالص را مي 

 _پس داره خودش رو به خواب مي زنه؟
نسيم باز هم چيزي نگفت. انقالب آرام خنديد ولي او هم ديگر حرفي نزد. 

 لحظاتي بود که سکوت بينشان برقرار شده بود. چند لحظه
 صبر کردم. در را کامل باز کردم و بيرون رفتم.

 _چيزي شده؟
 د.انقالب نيم خيز ش

 _سرش درد گرفته. اين طوري که مي شه وضعش به هم مي ريزه.
انقالب کامل برخاست. حاال متوجه شدم که سر بندي که ديده بودم، يک 

 کراوات بود که به روي پيشاني اش بسته بود. مثل خواننده
 هاي راک شده بود.
 _بيدارت کرديم آره؟

 آمدم و کنارشان نشستم.
 _نه مشکلي نيست.

 اهي به آسمان کردم. هوا رو به روشني بود.نگ
 _بهتري انقالب؟

 در حاليکه نگاهش به من بود به نسيم گفت:
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 _بهترم. صبحونه رو حاضر کن زودتر بخورم برم. توفيق اجباري

 نسيم به طرف آشپزخانه رفت و در همان حال به من گفت:
 _سونا جان تو برو بخواب زوده حاال

 جايم بر نخاستم.اما من از سر 
 _نه ديگه. بيدار که بشم خوابم نمي بره.

 نگاه انقالب هنوز به روي من بود. ادامه دادم.
_صبحانه مي خورم با آقاي باهر مي رم تا يه جايي. بايد برم چاپخونه. 

 دوباره آيدين يه سري کارهاي بانکي داره. آراز هم اين روزها
 ي کنم.سرش گرم موسيقيه، يکم دارم کمکش م

باالخره انقالب نگاهش را از من جدا کرد و با همان ظاهر مضحکش به 
 اتاقش رفت.

بعد از صبحانه مرا سوار کرد و تا چاپخانه رساند. سکوت کرده بود. هيچ 
 حرفي نمي زد. حتي درباره آب و هوا و ترافيک.

من هم با حالتي کامال معذب به روبه رو نگاه مي کردم. اصال حس خوبي 
 نداشتم.

مقابل چاپخانه نگه داشت. چرخيدم تا تشکر کنم. چشمانش به شدت 
 قرمز بود. به نظر مي رسيد که هنوز سر درداش خوب نشده

 است.
 _مرسي خيلي زحمت کشيديد.

 لبخندي آرام زد. در لبخندش هيچ اثري از نيش خند و يا تمسخر نبود.
 ون مي کني._خواهش مي کنم. باز هم بيا پيش نسيم خوشحالم

_حتما. اما اين بار نوبت نسيمه. اون بياد. اصال اين بار که خواستم برگردم 
 هتل با من بياد يه چند روزي اون جا باشه.

 _کي برمي گردي؟
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_نمي دونم. فعال که صنعتي هست. احتماال شايد يه هفته ديگه يه سري 
 رفتم و برگشتم.

 نگاهم کرد ولي حرفي نزد. عاقبت گفت:
  
 

 _به آيدين و آراز سالم برسون
 در جواب لبخندش من هم لبخند زدم.

 _حتما. خداحافظ
 سرش را به نشانه خداحافظي خم کرد و رفت.

 فصل چهاردهم
به ماهي هاي قرمزي که براي ذره ايي اکسيژن به روي آب آمده بودند و 

 دهانشان را باز و بسته مي کردند، نگاه کردم. يادم مي آيد
اني که کوچک بودم با ساراي و يا آيدين براي خريد ماهي مي رفتيم و زم

 من هميشه اجازه اين را داشتم که براي سهند و آراز هم، من
ماهي انتخاب کنم. با ذوق به ماهي ها نگاه مي کردم و به يک کدام که 

 تک تر از همه بود اشاره مي کردم و فروشنده بيچاره بايد به هر
آن ماهي را براي من به دام مي انداخت. به همين خاطر  ترتيبي که شده

 ما هميشه زود ماهي مان را تهييه مي کرديم تا سر فروشنده ها
خلوت باشد. در زمان بچگي من ماهي ها هم عمر بيشتري داشتند. خوب 

 به خاطر دارم که يک ماهي به طور متوسط تا خرداد ماه زنده
ي هنرمي کردند تا شب عيد زنده مي مي ماند. ولي ماهي هاي حاال خيل

 ماندند.
سال قبل به خاطر فوت سهند هيچ کدام عيد نداشتيم. و ساراي فقط براي 

 الميرا يک ماهي کوچک خريده بود. ولي سفره نچيد و هيچ
 کجا هم به عيد ديدني نرفت.
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امسال اولين عيدي بود که بعد از سهند قرار بود داشته باشيم. دوباره نگاه 
 حواسم را به ماهي ها دادم. تا از فکر او بيرون بيايم. شبو 

قبل دوباره خوابش را ديده بودم. با هم به کوير رفته بوديم. يادم هست 
 زماني که زنده بود فيلم خيلي دور خيلي نزديک را براي اولين

بار تماشا کرديم و همان زمان بعد از ديدن فيلم هوس کرديم که به کوير 
 ان شبانه بار و بنه بستيم و حرکت کرديم.برويم و هم

آنقدر به هر دو نفرمان خوش گذشته بود که تمام لحظه به لحظه آن در 
 خاطرم ثبت شده بود. شب قبل هم در خواب ديدم که باالي

بام کاهگلي و مدرو کاروانسرايي که در آن اقامت کرده بوديم، رفته بود و 
 اين جا رو ببين، مثل ازآن باال به من مي گفت " سونا بيا

بهشته. آدم دوست داره آسمون رو بغل کنه اونقدر فشارش بده. تا همه 
 ستاره هاش بريزه پايين"

او مي گفت و من ديوانه وار مثل حالت وجد و سماعي که صوفيان به خود 
 مي گيرند، به دور خود مي چرخيدم و سرخوشانه مي

 .خنديدم. قهقهه مي زدم و فرياد مي کشيدم
  
 

 و عجيب آنکه وقتي که از خواب پريدم تا ساعت ها سرگيجه داشتم.
به فروشنده گفتم تا از هر کدام از ماهي هاي قرمز سه دم و آن چشم 

 تلسکوپي هاي بامزه سه دانه بدهد. در آن ظرفي که برايشان
تدارک ديده بودم به راحتي مي توانستند شنا کنند و بعد هم اگر خدا 

 نده مي ماندند به آکواريوم منتقل مي شدند. وقتي کهخواست و ز
آنها را خريدم به ماشين بردم و دوباره به قدم زدن پرداختم. اين حال و 

 هوا را دوست داشتم. حتي اگر قرار نبود که چيزي هم بخرم.
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از اينکه در ميان مردم پر از عجله راه بروم، خوشم مي آمد. از صداي 
 ذت مي بردم.هياهوي دست فروش ها ل

کيفم را روي شانه ام انداختم و دستانم را در جيب باراني ام فرو کردم و در 
 پياده رو بي هدف قدم زدم. بايد اين اعصاب درهم ريخته

 ي من آرام مي شد.
بايد آن قدر راه مي رفتم تا خسته مي شدم و بعد به هتل برمي گشتم. 

 دگمي که سر نخفکرم به شدت درهم ريخته بود. مثل کالف سر
 آن را گم کرده بودم.

از آن قسمت شلوغ شهر که پر از فروشگاه و مغازه بود به جاي خلوت تري 
 رسيدم. هنوز درختها لخت بودند و هنوز منظره زمستاني

ابهت و زيباي خودش را از دست نداده بود. با اينکه چيزي به بهار نمانده 
 تادگي مي کرد.بود ولي هنوز هم زمستان با سرسختي ايس

هوا ابر بود ولي زياد سرد و باراني نبود. هفته ها بود که دوباره به هتل 
 برگشته بودم. اين بار با ماشين خودم. همه پول به روي هم

گذاشتند و برايم يک پرايد خريدند. وقتي که آن را ديدم آن قدر خوشحال 
 شده بودم که چند لحظه فقط به آن نگاه مي کردم. همان

 رنگ نقره ايي را داشت که من دوست داشتم.
از سود سرشاري که دفاتر هواپيمايي باهر، به جيب چاپخانه سرازير مي 

 کرد من هم سهمي بردم. گفتند به خاطر زحمتي که براي
احياي هتل کشيدم. عجيب آن که بابا هم سهم خودش را گذاشته بود و 

 م بيشترحتي آن طور که از ساراي شنيدم از همه شان ه
گذاشته بود. و زمان دادن هديه هم آن قدر ذوق داشت که از من هم 

 خوشحال تر بود. مرا در آغوش گرفت و فشارم داد و سر و
 پيشاني ام را بوسيد.
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هتل برايم کسل کننده شده بود. دعا مي کرد که سريع تر تعطيالت شروع 
 شود تا اين رکود و سستي که بر هتل حاکم بود از بين

 برود.
نگاهي به ساعت دستم کردم. هنوز زود بود. کمي ديگر هم قدم مي زدم. از 

 صداي برخورد پاشنه هاي چکمه ام بر روي آسفالت لذت
مي بردم. ساعتي ديگر هم در خيابانهاي بابلسر قدم زدم و در انتها به هتل 

 برگشتم.
ود، ده ببه محض رسيدن به هتل متوجه آمبوالنسي که مقابل هتل پارک کر

 شدم. با عجله پارک کردم و پياده شدم.
  
 

 طاهر مقابل در ايستاده بود.
 _چي شده؟

 _سالم خانم.
 _سالم چي شده؟

به محض اينکه دهانش را باز کرد صنعتي هم از در سالن غذا خوري بيرون 
 آمد و تا مرا ديد خودش را به من رساند.

 _آقاي صنعتي چي شده؟
 ه شديم._سونا خانم بيچار

با حيرت به او نگاه کردم. صنعتي معموال آدم بي خيال و آرامي بود. وقتي 
 که صنعتي مي گويد که بيچاره شديم، حتما شده ايم.

 _چي شده؟
 زودتر از او طاهر گفت:

 _خانم فراهاني مرد
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احساس کردم که کسي محکم تکانم داد. زانوانم يک باره لرزيد و بي اراده 
 ر هتل تکيه دادم.دستم را به د

 _يا خدا.
 به صنعتي نگاه کردم.

 _چرا؟ يعني منظورم اينکه چطوري؟
_خانم جان باورتون ميشه خودش رو کشته. يک کاغذ هم از خودش 

 گذاشته.
 _هان؟

آن قدر حيرت کرده بودم که فقط توانستم يک هان بگويم و به صنعتي زل 
 بزنم. صنعتي حق داشت، بيچاره شده بوديم.

 _آخه..... آخه چرا؟
  
 

به لکنت زبان افتاده بودم. همان روز صبح با هم حرف زده بوديم. البته 
 چند وقتي بود که در خودش بود و ناراحت بود. به طوريکه

 صنعتي هم متوجه اين نکته شده بود. ولي اينکه خودش را بکشد.....
ش کنم يک چرا به محض اينکه مي خواستم خاطره مرگ سهند را فرامو
 مورد ديگر پيدا مي شد که باعث مي شد تا دوباره به عقب

 برگشت کنم؟
 _حاال کجاست؟ يعني منظورم....

هنوز جمله من کامل نشده بود که از يک طرف ماشين پليس سر رسيد و 
 از طرف ديگر جنازه ي خانم فراهاني را در حاليکه يکي از

، دقيقا از مقابل من با ملحفه هاي هتل به روي آن کشيده شده بود
 برانکارد به آمبوالنس منتقل کردند.
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واقعا و براي لحظه ايي چيزي نمانده بود که غش کنم. من تا به حال يک 
 بار جنازه ديده بودم، آن هم جنازه برادر جوانمرگم را.

 دستش از زير ملحفه بيرون مانده بود و در هوا تاب مي خورد.
روي زمين و در کنار باغچه نشستم. آقاي  ديگر نتوانستم و همان جا

 صنعتي باالي سرم آمد و گفت:
 _خانم سونا چي شدي بابا جان؟

 رو به طاهر که هاج و واج ما را نگاه مي کرد، گفت:
 _سرت رو بخوره بچه آخه اين طرز خبر دادنه؟ برو يه ليوان آب بيار

ه چيز را از دستم را روي پيشاني ام گذاشتم. احساس مي کردم که هم
 ميان دود و مه مي بينم.

 _شما برو به اينها برس
 نگاهي به يک درجه دار و سرباز انداخت که از ماشين پياده شدند.

 _کسي به اين ها خبر داده؟
_من خانم جان. اين بابا مرده. زخمي که نشده. فردا برامون دردسر مي 

 شد.
م با يک ليوان آب قند مرا رها کرد و به سراغ پليس ها رفت. طاهر ه

 برگشت. بي توجه به او که قند هاي کف ليوان را به هم مي زد،
 ليوان را گرفتم و نوشيدم.

  
 

کمي ديگر هم نشستم و سپس برخاستم و به صنعتي پيوستم. دردسر از 
 اين بيشتر نمي شد. آن هم زماني که ما در تدارک و آماده

ريخته بود. آن همه زحمت من براي شدن براي عيد بوديم. اعصابم به هم 
 اينکه در ايام تعطيالت بازدهي داشته باشيم از بين رفته بود.
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من و صنعتي آن شب تا ديروقت در کالنتري و پزشک قانوني گير بوديم. 
 دست آخر هم موضوع به روز بعد موکول شد و گفتند که

زشک فقط بايد بستگان درجه يک آن مرحوم براي تحويل جنازه به پ
 قانوني مراجعه کنند. بايد به باهر خبر مي دادم تا از او آدرسي

چيزي از خانم فراهاني پيدا مي کردم. به هر حال خانم فراهاني کارمند 
 دفتر هواپيمايي باهر بود.

با آنکه اصال دوست نداشتم که اين تماس را داشته باشم ولي چاره ايي 
 نبود.

زشت و سفت و سخت کالنتري نشسته در حاليکه روي صندلي پالستيکي 
 بودم. در گوشي ام شماره او را پيدا کردم و چيزي در حدود

نيم ساعت هم با خودم کلنجار رفتم تا عاقبت توانستم سوناي درونم را 
 راضي کنم که بايد اين تماس گرفته شود. مي توانستم با

صال اين امکان آيدين يا آراز تماس بگيرم و بگويم که به او اطالع دهند. ا
 را داشت که در کنار هم باشند. ولي نمي خواستم به خاطر

 موضوعي که هيچ ربطي به برادرانم نداشت، آنها را دل نگران کنم.
 عاقبت اسمش را لمس کردم و منتظر ايستادم.

 _سونا؟
 صدايش پر از شگفتي و تعجب بود.

 _سالم آقاي باهر
 _چيزي شده؟

 حتي جواب سالم مرا هم نداد. آن قدر متعجب بود که
_بله اين جا يه مشکلي پيش اومده. مي شه شماره يا آدرسي از خانواده و 

 يا کس و کار خانم فراهاني به من بديد.
 _خانم فراهاني؟ سونا چي شده؟
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خيلي دلم مي خواست بگويم که به تو ربطي ندارد آقاي از خود متشکر. 
 تدا گفتگو پيش گرفته بودم،ولي حرفي نزدم. با سردي که از اب

 گفتم:
_متاسفانه خانم فراهاني فوت شده. براي تحويل جنازه هم بايد يکي از 

 اعضاي خانواده اش باشه.
  
 

هيچ حرفي نزد. خنده ام گرفت. مي توانستم حالش را درک کنم. دقيقا 
 همان حالي که خود من چند ساعت قبل تجربه کرده بودم.

 _واي خدا!
 يک سکوت ديگر. دوباره

 _آخه چرا؟ يعني چطور فوت شد؟
آهي کشيدم و به صندلي تکيه دادم. سرم هنوز به شدت گيج و منگ بود. 

 بيچاره صنعتي هنوز درگير بود و از اين اتاق به آن اتاق مي
 رفت. چقدر به خاطر داشتنش خدا را شاکر بودم.

 _خودش رو کشته.
 دوباره سکوتي ديگر.

 ي؟_آخه براي چ
 _نمي دونم يه کاغذ پيدا کرديم ولي تحويل پليس داديم.

 _کار خوبي کرديد.
باز هم بايد خانواده اش خدا را شکر مي کردند که او يک تکه کاغذ از 

 خودش بر جا گذاشته بود. سهند من که حتي اين را هم از ما
دريغ کرده بود. اينکه چرا خودش را کشته است؟ يا اصال شايد نمي 

 سته است که خودش را بکشد.خوا
 فکرم را دوباره منحرف کردم.
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 _االن کجايي؟
 _کالنتري

بيشتر از تمام سالهاي عمرم امسال پاي من به اين جور جاها کشيده شده 
 بود. کالنتري، بهشت زهرا، پزشکي قانوني...

 _صنعتي پيشته؟
 _آره

 _مي خواي بيام پيشت؟
  
 

 که در صدايم انعکاس پيدا کرد.پوزخندي محکم زدم. به طوري
 _نه ممنون. فقط اگر مي شه به بقيه چيزي نگيد.

 آهي که کشيد کامال مشخص و واضح بود.
 _باشه

 _پس من منتظرم.
 _سونا....

چيزي نگفتم و منتظر ماندم. ولي او هم سکوت کرد و اين بار با لحني 
 راحتسرد، حرفش را ادامه داد. لحن سردي که آنقدر مرا نا

 کرد که روانه هتل شدم و ديگر به تهران برنگشتم.
 _بهت خبر مي دم.

 سردتر از خودش جواب دادم
 _بله ممنون.

گوشي را قطع کردم. دلم مي خواست که گوشي را محکم به کف سالن 
 کالنتري بکوبم.

او چه فکري پيش خودش کرده بود؟ اين سوالي بود که تمام مدت ذهنم 
 غول کرده بود و هنوز نتوانسته بودم جوابيرا به خودش مش
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 براي آن پيدا کنم.
اينکه درست بعد از آن چند روزي که با نسيم گذراندم و به خانه خودمان 

 برگشتم رفتار او از اين رو به آن رو شد. چند روزي را
پيداش نبود. به طوريکه حتي آيدين هم نگرانش شده بود و بعد که 

 گر را مالقات کرديم مثل آنکه او را عوضبرگشت و دوباره همدي
کرده بودند. مثل اينکه اصال او يک آدم ديگر شده بود و جالب اين جا بود 

 که رفتارش با همه همان بود که قبال بود و فقط با من عوض
 شده بود.

سرد شده بود و بي اعتنا. آن قدر زياد که حتي شک برادرانم را هم 
 آنها فکر کنند که ما با هم بحث برانگيخت. او باعث شد که

کرديم. بحث درباره چه چيزي؟ يک زن و مرد غريبه که فقط دوستي 
 خانوادگي با هم دارند راجع به چه چيزي با هم بحث مي کنند؟

همين کار او اعصاب مرا به هم ريخت. برايم مهم نبود که او چه مي کند. 
 من غيرولي اينکه کار او و رفتارش باعث شد که آيدين 

  
 

مستقيم به ساراي بسپارد که از من بپرسد که آيا مشکلي در خانه ي 
 باهرها پيش آمده که انقالب کمي با سونا عصبي و سرد برخورد

مي کند يا نه؟ اين حرف براي من گران تمام شد. اين که باعث شده بود 
 که خانواده ام را نگران کند.

فت. شايد در جمع بهتر بود ولي به او بي هيچ دليلي از من کناره مي گر
 محض اينکه موقعيتي پيش مي آمد که تنها مي شديم او به

 سرعت کنار مي کشيد.
نمي دانم چه شده بود و اصال هم رغبتي نداشتم براي اينکه بخواهم بدانم 

 که چه شده است. نظريه ايي پيش خودم داشتم و آن اين بود
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و ابرويش شده ام. درست بود که  که او فکر مي کرد که من عاشق چشم
 آن اواخر به طور احمقانه ايي فکرهايي احمقانه تر نزد خودم

مي کردم. ولي اين اصال دليل نمي شد که او چنين فکري پيش خودش 
 کند. چون من هميشه با او و در رابطه با او فاصله را حفظ کرده

 بودم.
بود که من به او توجه هيچ نظري نداشتم که چه چيزي به او نشان داده 

 دارم يا از او خوشم آمده و در دامش گرفتار شده ام.
البته به طور چشم گيري انقالب کال با همه عوض شده بود. به نظر خسته 

 مي آمد. هميشه کسل بود و بي حوصله. حتي در جمع هايي
که در قبل مي خنديد و شاد بود. حاال آرام شده بود و به نظر مي رسيد که 

 تي حوصله خودش را هم ندارد. در اين ميان نسيم نگرانح
تر از همه بود. دايما دور و اطرافش بود و گاهي مي ديدم که با هم آهسته 

 آهسته صحبت مي کنند. حتي مستانه هم نگران بود. بيشتر
به او توجه نشان مي داد و کمتر کارهايي را انجام مي داد که او را ناراحت 

 اش شود. طوفان تغييري نکرده بود. کند و باعث رنجش
 همان که هميشه بود. همان شوخي ها و خنده ها.

او آن قدر به هم ريخته بود که حتي براي لحظاتي حس مي کردم که نکند 
 او هم چيزي مصرف مي کند. زماني که آراز گرفتار بود را

د خوب به خاطر داشتم. او هم گاهي از اين حالت هاي افول و صعود زيا
 داشت. زمانهايي سرمست و شاد بود و زمانهايي سرد و

افسرده. درست مثل حالتي که به انقالب دست داده بود. به نظر مي رسيد 
 که در دوران افول به سر مي برد.

کارهايش را بهانه کرده بود. مي گفت که خستگي مفرط و کار زياد او را به 
 من اين مهم هم ريخته است. ولي براي من مهم نبود. براي
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بود که او رفتارش عوض شده بود و همين باعث شده بود که ساراي با 
 نگراني به من نگاه کند و بگويد که " بين تو و انقالب مشکلي

پيش اومده؟ کاري مي گم. يکم رفتارش عوض شده. به نظر مي رسه که 
 دلخوره. مشکلي براي کاره تون تو هتل پيش اومده؟"

که اين ها همه اش حرف است. اينکه ساراي موضوع  ولي من مي دانستم
 کاري را بهانه مي کرد. ولي در نهان نگران چيزي ديگر بود.

اين نگراني ها مرا کشته بود. اينکه آنها فکر مي کردند که ممکن است من 
 دوباره از عشق ضربه بخورم، مرا تا سر حد مرگ عصبي مي

کردند که من از انقالب خوشم آمده کرد. ولي بدتر آن بود که آنها فکر مي 
 است. اگر آنها چنين فکري را مي کردند، پس دور از

  
 

ذهن هم نبود که انقالب هم چنين فکري کند. شايد هم آنها فقط نگران 
 بودند. نگران اين که من گرفتار شوم و به خيال خودشان عالج

 واقعه قبل از وقوع انجام مي دادند.
ه انداختم و به حالت قهر به هتل برگشتم و ديگر هم يک دعواي حسابي را

 به تهران نرفتم. آنها بايد ياد مي گرفتند که به من اعتماد
کنند. آنها بايد مي فهميدند که من ديگر آن قدر احمق نخواهم شد که به 

 خاطر يک مرد خودم را از بين ببرم.
که با او بد آيدين چند روز اول را تماس نگرفت. خودم هم مي دانستم 

 حرف زدم. هم او و هم ساراي. ولي آنها هم مرا ديوانه مي
کردند با اين شک و نگراني هايشان. ولي باز هم تماس نگرفتم تا عذر 

 خواهي کنم.
تا اينکه روز پنجمي که در هتل بودم آيدين يک تک زنگ زد و قطع کرد. 

 خودم تماس گرفتم. مي دانستم که اين يعني زنگ بزن دلم
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برايت تنگ شده بايد عذر خواهي کني و حرف بزنيم. زنگ زدم و حرف 
 زديم. ولي من عذر خواهي نکردم. به نظرم کاري نکرده بودم

که شايسته عذر خواهي باشد. من فقط از خودم دفاع کرده بودم. البته او 
 هم هيچ اشاره ايي به موضوع نکرد. فقط حرف هاي خودمان

بيعي جلوه دادن موضوع از باهرها و مخصوصا را زديم. او حتي براي ط
 انقالب هم صحبت کرد. اينکه يک خانه کوچک قديمي خريده

شده است و قرار است که به زودي بعد از گرفتن مجوز و بقيه چيزها کار 
 زمين زدن خانه و ساخت مجدد آن شروع شود.

ام ه ونپرسيدم که پول اين کار قرار است که از کجا بيايد. خودش گفت ک
 خواهند گرفت. چاپخانه قرار بود که به عنوان وثيقه بانکي

گذاشته شود و بابا هم قرار بود که يک تکه از زمين هايي که به جانش 
 بسته بود را بفروشد و همه در اين کار سرمايه گذاري کنند.

آيدين بسيار خوش بين بود. مي گفت که تمام مدت باهرها را زير نظر 
 د جا هم راجع به آنها تحقيق و پرس و جو کردهگرفته و از چن

است. آنها در زمينه تجارت سابقه شان پاک و درخشان بود. هيچ کس 
 نبود که بگويد که انقالب باهر پول او را خورده است يا در کار

 به او نارو زده است.
 او از انقالب مي گفت و من به طور فزاينده ايي عصبي تر مي شدم.

م تماسش را با من قطع کرده بود و فقط گاهي پيام مي داد. حتي نسيم ه
 در آن چند مدت خيلي با خودم خلوت کرده بودم و براي

خودم تجزيه و تحليل ها انجام داده بودم و بعد از آن به اين نتيجه 
 رسيده بودم که احتماال انقالب آن روز صبح نزديک سپيده متوجه

حرف هايشان گوش مي دهم. او مي شده بود که من بيدار هستم و به 
 دانست که به قول خودش من خودم را به خواب زده ام. احتماال
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نسيم هم متوجه شده بود و صبحت هايي کرده بود. باالخره نسيم خواهر 
 او بود نه من. در نهايت هر چند هم که با من صميمي مي بود

 بازهم براي برادرش دل سوزي مي کرد و نه من.
پيش خودش فکر کرده بود که اين من بايد باشم که بروم و به  والبد او

 پاهايش بيافتم و البد مثل سگ به التماس بيافتم. حتما به خيال
خودش مي خواست که مرا از خواب بيدار کند. به همين خاطر خودش را 

 کنار کشيد تا من جلو بروم.
  
 

اهي که چهره گاهي اين نظريه ها در ذهنم به شدت قوت مي گرفت و گ
 خسته و بي حوصله اش را به خاطر مي آوردم، نظريه ديگري

در ذهنم شکل مي گرفت و آن اينکه شايد او واقعا همان طور که مي گفت 
 خستگي کاري و فشار کاري که بر روي شانه هايش بود

باعث شده بود که کمي کج خلق شود. باالخره هر چه نبود تمام مسئوليت 
 ندان آن امپراطوري به روي دوش او بود.ريز و درشت کارم

طوفان عمال فقط وقتش را به خوش گذراني مي گذراند. او بود که به همه 
 چيز رسيدگي مي کرد.

زماني که نگراني هاي خواهرانش را مي ديدم و گاهي هم که به تفاوتي 
 که بين من و او بود فکر مي کردم، اين نظريه بيشتر قوت مي

و انقالب باهر بود. يک مرد پخته سي و هفت ساله، با من گرفت. اين که ا
 که يک دختر جوان نسبتا خام بيست و پنج ساله بودم، چه

کار مي توانست داشته باشد؟ آن هم زماني که سالهايي که مي توانسته 
 بود همسري اختيار کند را مجرد گذرانده بود. اين خودش

 نيست. نشان دهنده اين بود که او کال اهل تاهل
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آن وقت بيايد و سردي پيشه کند براي اينکه مرا به زانو در بياورد؟ براي 
 چه؟ اين کار از او و سنش بعيد بود. او اگر هم احساسي

داشت چه پاک و بي شاعبه و چه با منظور و کثيف، مي توانست خيلي 
 راحت آن را عنوان کند. جوان هجده ساله نبود که با اين کارها

زي را به من بفهماند. اين گونه بود که افکار مختلف در ذهنم بخواهد چي
 شروع به رژه رفتن مي کردند و اعصابم را از چند جهت

 مختلف به هم مي ريختند.
گاهي هم به اين فکر مي کردم که چرا نسيم را از ارتباط با من منع کرده 

 بود؟ گاهي هم فکر مي کردم که شايد اين طور نباشد و خود
درگير و گرفتار شده است. ولي يعني نسيم آن قدر گرفتار شده بود  نسيم

 که حتي نمي توانست يک تماس کوچک داشته باشد. آن
هم زماني که ما با هم دوست شده بوديم و آن قدر خوش گذرانده بوديم. 

 وقتي که نسيم با آن لحن محبت آميز گفته بود که مرا
بي هستم چه چيزي مي دوست دارد و به نظرش من دختر خوش قل

 توانست او را تا اين حد دگرگون کند که فقط با چند پيام حال و
 احوالي ازمن بپرسد. فقط گرفتاري؟

به اين ترتيب خشم من روز به روز نسبت به او و خودم بيشتر مي شد. 
 نسبت به او به اين خاطر که چه فکري پيش خودش کرده بود

د و نسبت به خودم بيشتر که چه حرکت نا که اين حرکات را انجام داده بو
 به جايي انجام داده بودم که او اين فکر را پيش خودش

کرده بود. و گاهي هم فقط به خاطر اينکه چرا اصال اين قدر به روي اين 
 موضوع حساس شده بودم و تمام فکر و ذکر من شده بود.
ده بودم فرو من تمام مدت بعد از شهريار به الکي که به دور خودم کشي
 رفته بودم و هرگز هيچ رغبتي براي برقراري با مردان نشان
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نداده بود. فکر مي کردم که روش و شيوه رفتارم با انقالب هم همان بوده 
 که بايد باشد. ولي حاال مي ديدم که نبوده است. اين فکر ها

 و نگراني هاي من چيز ديگري را نشان مي داد.
  
 

وشه ناخنم را مي کندم با صداي صنعتي که گفت " عصبي همان طور که گ
 سونا خانم پاشو بريم فعال کارمون اين جا تمومه" به حال

برگشتم. به سالن کالنتري. به همان صندلي هاي سفت و سخت 
 پالستيکي.

 برخاستم. صنعتي را به خانه رساندم و خودم هم به هتل برگشتم.
امده بود و کارمنداني که شيفت در هتل هنوز آرامش هميشگي به وجود ني

 شب نبودند، هنوز به خانه هايشان برنگشته بودند. مثل
اينکه همه شان منتظر اين بودند که من يا صنعتي به هتل برگرديم و 

 اخباري به آنها بدهيم. تنها اخباري را که مي دانستم به آنها هم
 گفتم.

کرده است. بعد هم  اينکه ظاهرا خانم فراهاني با خوردن قرص خود کشي
 خواهش کردم که به کسي چيزي نگويند تا اعتبار هتل زير

سوال نرود. ظاهرا که همه قبول و تاييد کردند که اين راز بايد بين 
 خودمان باقي بماند ولي حاال اينکه تا چه حد حرفشان درست باشد

 و بتوان به آن اعتماد کرد را ديگر خدا مي دانست.
حت فشار بودم که فقط يک چيز مي خواستم. ساراي. به آن قدر خسته و ت

 رختخواب رفتم و خسته بي هوش شدم.
از صبح با گوشي اش تماس گرفته بودم تا آدرس يا شماره تلفن خانواده 

 فراهاني را بگيرم يا ببينم که آيا خودش تماسي با آنها گرفته
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 مجبور به است يا نه؟ ولي تمام مدت گوشي اش در دسترس نبود. عاقبت
 انتظار شدم. صنعتي هم به دنبال سفارش گل و يک پارچه

نوشته رفته بود. باالخره خانم فراهاني کارمند هتل بود. من فقط نمي 
 خواستم که حتي االمکان کسي از اينکه خانم فراهاني چطور مرده

با خبر شود. ولي اينکه پارچه ايي مقابل هتل نصب شود و به خانواده اش 
 گفته شود تنها کاري بود که ما مي توانستيم انجامتسليت 

 دهيم. شايد من بهتر از هر کسي حال آنها را درک مي کردم.
ساعت يازده بود که من ايستاده بودم و پارچه ي تسليتي که يک طرف آن 

 را صنعتي و طرف ديگر آن را طاهر گرفته بود طراز مي
 کردم که او و مرد جواني رسيدند.

وار و پيراهن مشکي پوشيده بود. پالتوي بلند خاکستري تيره و کت و شل
 کراوات ساتين براق مشکي. با حيرت نگاهش کردم. لباسش

با آنکه لباسي مناسب و تيره بود ولي به نظرم زيادي شيک و مجلسي آمد. 
 وقتي که آن مرد جوان از ماشين پياده شد و من ظاهر او را

 خودش گرفت.ديدم اين نظر قوت بيشتري به 
کامال جاهل ماب بود و حالتي داش مشتي داشت. احتماال يک کاله 

 مخملي و يک پيش بند کم داشت تا شبيه به داش فرمون در فيلم
 قيصر شود. درست در سکانس آغازين فيلم.

  
 

سبيل هاي دسته موتوري اش شايد تنها چيزي بود که او را کمي از داش 
 شبيه به جاهل هاي جديد کردهفرمون متمايز کرده بود و 

بود. سيبيل هايي که تا نزديک چانه اش کشيده شده بود. يک پيراهن 
 سياه رنگ و رو رفته به تن داشت که سه دکمه اول آن را باز
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گذاشته بود و اگر کمي خم مي شد نافش مشخص مي شد. سعي کردم که 
 تعجب و حيرت زيادي که از ديدن او به من دست داده بود

 را پنهان کنم.
براي لحظه ايي شک کردم که اصال شايد کس و کار خانم فراهاني نباشد. 

 خانم فراهاني زمين تا آسمان با او فرق مي کرد ولي با
معرفي انقالب به عنوان برادر خانم فراهاني شکم برطرف شد. چشمانش 

 قرمز بود و حال خوبي نداشت. بسيار تعجب کرده بودم ولي
 ه در رفتارم انعکاسي نداشته باشد. به داخل دعوتشان کردم.سعي کردم ک

براي انقالب قهوه سفارش دادم و براي او و خودم چاي. حرفي نمي زد و 
 فقط به طور اعصاب خورد کني با زنجير ظريفي که انتهاي آن

به کليد هايش وصل بود، بازي مي کرد. آن را در مشت اش جمع مي کرد 
 ي ميز رها مي کرد. زنجير جرينگ صداو بعد يک باره به رو

مي کرد و مثل اينکه دقيقا به روي مغز من رها شده باشد، سرم را به 
 دوران در مي آورد.

عذرخواهانه برخاستم و اشاره ايي به انقالب کردم تا همراهم بيايد. اشاره 
 را گرفت و با يک فاصله زماني کوتاه به من پيوست. به طاهر

 مواظب داش فرمون باشد تا من برگردم.سفارش کردم که 
 به اتاق خودم رفتم.

 _چي شده؟
دست به سينه نگاهش کردم. تکيه اش را به در داده بود و چشمانش به 

 شدت خسته بود. خسته و ..... حالتي که نمي توانستم توصيفي
 براي آن داشته باشم.

نيم قدمي به به سمتش رفتم. نمي دانم حرکت مرا چطور برداشت کرد که 
 عقب برداشت. خنده ام گرفت. شايد مي ترسيد که به او
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تجاوز کنم. به زور جلوي خنده ام را گرفتم و با حالتي سرد و بي تفاوت 
 دست دراز کردم و در را بستم.

 _اين کيه که برداشتيد با خودتون آورديد؟
 چند ثانيه نگاهم کرد. بعد با سردي هر چه تمام تر گفت:

 مرحومه _برادر
  
 

دستم را مقابل دهان و بيني ام گرفتم و چند بار نفس عميق کشيدم. ميل 
 شديدي به اين داشتم که او را کتک بزنم. دستم را مشت کنم

و محکم به سينه اش بکوبم. يا شايد هم به بازوهاي عضالني اش. دستم را 
 مشت کردم و در زير بغلم پنهان کردم.

 اگر برام دردسر بشه چي؟ _اين بابا به نظر شره.
 اخم کرد. قدمي به سمتم برداشت.

_چيزي نمي شه. اين بيچاره االن عزاداره. مثل شير بي يال و کوپاله. بعد 
 هم به من مديونه. کاري نمي کنه که به ضرر من باشه

 پوزخند زدم.
 _ضرر شما البته. نه ضرر من.

 شست.چشمانش را به روي هم فشرد و روي مبل اتاقم ن
 _چي مي خواي بگي؟

 _مي گم که دردسر نشه براي هتل
 سرش را باال برد و به من نگاه کرد.

 _پس فکر کردي براي چي من از کار و زندگيم زدم همراهش اومدم؟
 عصبي گفتم:

_احتياجي نبود. اگر يکي ديگه از فاميل هاشون که يکم بهتر بود مي 
 فرستادي احتياج نبود که خودتون....
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 حرفم را قطع کرد و با کمي عصبانيت که از او نديده بودم، گفت:
_ببخشيد که خانم فراهاني فقط همين يه برادر رو داشت. کس ديگه ايي 

 نبود که بفرستمش. دفعه ديگه حتما مي گردم يه کارمند پر
از جد و آباد رو استخدام مي کنم که اگر ُمرد بتونم قدرت مانور داشته 

 باشم.
باز مانده بود. حس عجيبي در وجودم راه پيدا کرد. خانم فراهاني  دهانم

 فقط همين يک برادر را داشت؟ روي تخت نشستم. حس بد
عذاب وجدان داشتم. اما بدتر از آن حس بدي بود که به خاطر لحن 

 صحبت هاي او پيدا کرده بودم.
 برخاست و آمد کنار من روي تخت نشست.

  
 

و از دست داده. کسي رو نداره. روز اول که _همه ي کس و کارش ر
 ديدمش دلم براش سوخت، استخدامش کردم. ولي بعد که

فهميدم کارش رو خوب انجام مي ده. ديگه نگهش داشتم. اين اواخر 
 فهميده بودم که با يکي از کارمنداي مرد درگيري احساسي پيدا

تي و هم به کرده بود. هم به خاطر اينکه از من يک کارمند خوب خواس
 خاطر اينکه اون رو از اون حال و هوا خارج کنم فرستادمش اين

 جا. اصال فکر نمي کردم که اين طوري بشه.
سرم را باال بردم و نگاهش کردم. چند ثانيه نگاهمان در هم گره خورد و 

 من به سرعت سرم را پايين انداختم.
 _با کي درگيري احساسي پيدا کرده بود؟

 رمندها_يکي از کا
 قبل از آنکه بتوانم جلوي دهانم را بگيرم، گفتم:

 _شما؟
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 با حيرت هر چه تمام تر نگاهم کرد.
 _چرا اين فکر رو کردي؟

شانه ام را باال بردم ولي حرفي نزدم. چون خودم هم نمي دانستم که چرا 
 اين حرف را زده ام. آرام خنديد.

 _اگر اون شخص من باشم چي مي گي؟
 فاوتي گفتم:با بي ت

_مي گم که چه کار اشتباهي کرديد که اون رو از خودتون روندين. دختر 
 خوبي بود.

 چانه اش را باال برد و عميق و طوالني نگاهم کرد.
 _که اين طور.

لبخندي که بعد از جمله اش بر لبانش نشست سرد و بي تفاوت نبود. گرم 
 فاصله حفظ ميو آرم بود. سرم را پايين انداختم. بايد اين 

 شد. آهي کشيد و گفت:
 _با چي خودش رو کشت؟

  
 

 _قرص.
 _سونا؟

 نگاهش کردم.
 _چيزي نمي شه.

 سرم را تکان دادم.
 _به کسي که چيزي نگفتيد؟
 _نه. فقط طوفان در جريانه.

چيزي نگفتم. دلم مي خواست که هر چه سريعتر اين گفتگو تمام شود و 
 خواست. به دل و افکارم دهنه زدم وهم دلم چيز ديگري مي 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

4 2 3  

 

 برخاستم.
_باشه هر طور که خودتون صالح مي دوني جزيات رو به اين بنده خدا 

 بگو.
سرش را تکان داد. به طرف در رفتم ولي او همچنان روي تخت من 

 نشسته بود. در را باز کردم و نگاهش کردم. اين يعني که بفرماييد
 بيرون.

به من نگاه کرد و بعد از جا برخاست و همراه من به چند ثانيه ديگر هم 
 طبقه پايين رفتيم. برادر خانم فراهاني هنوز آن جا نشسته بود

و هنوز هم مراسم جمع کردن و کوبيدن زنجير درون دستش را به روي ميز 
 اجرا مي کرد. اشاره ايي به من کرد تا بروم و او بتواند به

صحبت کند. به آشپزخانه رفتم و از پشت راحتي با برادر خانم فراهاني 
 ديوار به آنها نگاه کردم. آرام آرام براي او توضيح مي داد. دلم

براي برادر خانم فرهاني سوخت. بيچاره مات و مبهوت به انقالب زل زده 
 بود. کسي که احتماال با آن سرو هيبت اش يک محله ايي از

ط به حرف هاي انقالب گوش او حساب مي بردند، حاال زبون و بيچاره فق
 مي داد و سرش را تکان مي داد.

حرف هايشان خيلي طول کشيد و در انتها انقالب به آشپزخانه به سراغ 
 من آمد.

 _سونا تو هم بيا بريم. شايد به عنوان مالک و مدير هتل به تو احتياج بشه
 با نگراني پرسيدم.

 _براي هتل هم بد مي شه؟
  
 

ازويم گذاشت و آن را فشرد. لبخندي که بر لب داشت دستش را روي ب
 لبخند دلگرم کننده يک بزرگتر به دختر کوچولويش بود.
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دستم را از زير دستش بيرون کشيدم و به سردي نگاهش کردم. کسي 
 اطرافمان نبود. ولي او بايد مي فهميد که نبايد بدون خواست

که به شدت مرا ناراحت خودم به من دست بزند. نمي توانستم رفتارش را 
 کرده بود فراموش کنم.

 _انشاال که نه.
 _باشه بريم من حاضرم.

به پزشک قانوني رفتيم. من به داخل نرفتم. انقالب گفت که اگر به من 
 احتياج شد خبرم مي کند. آن قدر طول کشيد که من عصبي

درها شده بودم. بي خبري بدتر از هر چيزي است. از ماشين پياده شدم و 
 را قفل کردم و به داخل رفتم. آقاي فراهاني نبود ولي انقالب

در حاليکه کراواتش را باز کرده بود روي يکي از صندلي ها نشسته بود. 
 کمي به جلو خم شده بود و هر دو دستش را روي زانوانش

 گذاشته بود.
 _چي شد؟

د. به سرش را باال گرفت و به من نگاه کرد. رنگش به شدت پريده بو
 طوريکه لبانش هم سفيد و بي رنگ شده بود.

 _چرا اومدي تو؟
کنارش نشستم. مي خواستم سرد و بي تفاوت باشم. ولي رنگ صورتش و 

 حال و روزش منصرفم کرد.
 _چي شده؟

 به اتاقي اشاره کرد و گفت:
 _کاغذ بازيهاي اداري
 _رنگتون چرا پريده؟

آن هواي سرد پيشاني اش عرق  کف دستش را به روي صورتش کشيد. در
 کرده بود.
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_معده ام درد گرفته. سونا ميري از تو ماشين تو داشبورد شربت آلمينيوم 
 ام جي منو بياري؟

 _چيزي شده؟
نگاهي به در اتاق کرد و برخاست و دست مرا هم گرفت و بلند کرد و با هم 

 به طرف حياط رفتيم.
  
 

بي. احتماال به همين علت هم معده احساس کردم که بي قرار است و عص
 درد گرفته بود.

 _مي گن که خانم فراهاني چيز بوده
 با تعجب نگاهش کردم.

 _چي بوده؟
 آهسته گفت:

 _ظاهرا باردار بوده.
 آنچنان حيرت کرده بودم که فقط به دهان او زل زدم.

 _باردار؟
نه است. يا من آن چنان اين کلمه را ادا کردم مثل اينکه يک زبان بيگا

 گوشهايم ايراد پيدا کرده است. سرش را تکان داد.
 _چه جوري آخه؟

 _اين چند وقته حالش چطور بود؟
درحاليکه هنوز گيج و منگ بودم، سعي کردم تا در خانم فراهاني نشانه 

 هاي بارداري را به خاطر بياورم.
غ پر شلو_مشکلي نداشت. فقط يکم تو خودش بود. البته هيچ وقت دختر 

 هياهويي نبود. نمي شد چيزي رو تشخيص داد. ولي باال نمي
 آورد.
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خنده اش گرفت. در همان حال به طرف ماشين رفت و بازوي مرا هم 
 گرفت و همراه خودش کشاند. آنقدر بهت زده بودم که توان

 اعتراض نداشتم. شيشه شربت اش را از داشبورد در آورد و کمي خورد.
 ه ها باال ميارن آخه دختر؟_مگه همه حامل

لحنش براي لحظه ايي مثل زماني شد که در گرگان بوديم و در جنگل به 
 خاطر تنگي نفس من و پاي خودش کنار من ماند. اين دختر

 گفتن مثل آن زمان بود.
 صورتش از درد جمع شد. دلم برايش سوخت.

  
 

 ه اش اين جا بود._يعني با همون مرده رابطه داشته؟ آخه کي؟ اون که هم
 در حاليکه چشمانش را تنگ کرده بود، گفت:

_همينه. اين بابا چند باري از من مرخصي گرفت. شايد اومده اين جا 
 همديگر رو ديدن. تو هتل کسي سراغش نيومد؟

تا جايي که من مي دانستم نه. ولي امکان اينکه در زمانهايي که من تهران 
 مده باشد خيلي دور از ذهنبودم آن مرد هم به مالقاتش آ

 نبود.
 _شايد زماني که من تهران بودم.

سرش را تکان داد و نگاهش را به بيرون داد. با کف دستش به معده اش 
 فشار مي آورد.

 _برادرش فهميد؟
 نيم نگاهي به من کرد و گفت:

 _پس فکر کردي اين معده ي بيچاره من براي چي درد گرفت؟
 _چي گفت؟

 رخيد و نگاهم کرد. چشانش ناراحت بود.کامال چ
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_محشر کبرايي راه انداخت بيا و ببين. ولي وقتي خودم رو جاي اون مي 
 ذارم مي بينم حق داره. کم بي ابرويي نيست. اولش که مثل

سکته ايي ها شده بود. کبود شده بود دستش رو گرفته بود به قفسه سينه 
 راه انداخت کهاش. خيلي ترسيدم. بعد هم داد و بيداد 

پزشک قانوني داره دروغ مي گه. بعد هم داشت مي انداخت گردن هتل 
 که خواهر من اون جا بي ناموس شده که مجبوري جريان رو

 بهش گفتم.
 _براي چي هتل؟ به ما چه ربطي داره.

 در داشبورد را باز کرد و داخل آن را نگاه کرد.
 انم خانما._براي اينکه تو هتل اين اتفاق افتاده خ

 اخم کردم. اخمم را با اخم جواب داد و ماشين را روشن کرد.
  
 

 _کجا؟
 _سيگار بخرم.

 مقابل يک سوپرمارکت نگه داشت و با سيگار برگشت.
 _حاال مي ره يارو رو ميکشه که.

 سيگاري روشن کرد و در حاليکه هنوز سرش پايين بود گفت:
قعيت زماني هر چي بگي برمياد. ولي خب _اره. از اين آدم، االن در اين مو

 بايد ديد که اون آدم چي به خانم فراهاني گفته که اون
دختر بيچاره اونقدر درمونده شده که اين کار رو کرده. به هر حال داشت 

 براي هتل دردسر مي شد. مجبور شدم. وگرنه اصال دوست
 نداشتم که کار به جاهاي باريک کشيده بشه.

حق داشت. کار خانم فراهاني اوج درماندگي و استيصال يک سکوت کردم. 
 دختر جوان را نشان مي داد. ممنونش شدم. درست بود که
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عمال دست برادر فراهاني براي اعتراض به من يا هتل به جايي بند نبود. 
 ولي همين که براي مدتي موجبات ناراحتي و بدنامي هتل را

ي آينده قرار بود که اوج روزهاي فراهم کند، کافي بود. مخصوصا روزها
 کاري ما باشد.

 به سر جاي اولمان برگشت.
 _جنازه رو با خودتون مي بريد تهران؟

 _نه مي خواد همين جا دفنش کنه. تو روستاي خودشون.
سيگارش را کامل کشيد. صندلي را کمي خواباند و دستش را روي معده 

 همچناناش گذاشت و به سقف ماشين نگاه کرد. رنگش 
پريده بود. موهايش کوتاه تر از زماني که در تهران بودم شده بود. کنار 

 شقيقه هايش سفيد سياه بود ولي جذاب ترش کرده بود.
 _طوفان مي خواست بياد.

تنها نگاهش کردم. چه بايد مي گفتم وقتي که منظور حرفش را نفهميده 
 بودم.

ن داد. باز هم حرفي نگاهش را از سقف ماشين گرفت و به چشمان م
 نزدم. مثل اينکه توقع داشت که از خوشحالي باال و پايين بپرم و

 بگويم که " اي جانم چه کار خوبي کردي که خودت به جاي طوفان آمدي".
  
 

سردتر از قبل نگاهش کردم و پوزخند زدم و سرم را به طرف ديگر 
 بود و چرخاندم. يک بار ضربه خوردن از يک مرد براي من کافي

 مرا آزموده کرده بود.
 _ناراحتي؟

نيم نگاهي به او کردم. چشمان او هم سرد شده بود و حالتي کامال 
 محافظه کارانه به خودش گرفته بود.
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 _نه ناراحت براي چي؟ خوبم.
 دوباره دقيق نگاهم کرد.

_براي سفر اين دفعه برنگشتي تهران. ساراي خانم گفت که بهت گفته که 
 يم مي ريم گرگان.ما دار

 بي تفاوت گفتم:
 _آره گفت.

البته اين راست بود. ساراي گفته بود که به ويالي باهرها در گرگان مي 
 روند و هر چه اصرار کرد که با آنها همراه شوم من قبول

 نکردم.
 _پس چرا نيومدي؟

 _دوست نداشتم.
ي من هميشه ان نيمه وجود لجبازم که گاهي خود نمايي هايي مي کرد ول

 سعي مي کردم که به آن تسلط داشته باشم، خودش را نشان
 داد.

 چند لحظه با تعجب به من نگاه کرد. بعد خنده اش گرفت و آرام خنديد.
 _که اين طور.

 در حاليکه هم چنان مي خنديد، گفت:
 _حاال براي چي دوست نداشتي؟ بگو ببينم.

  
 

د. مثل بچه ها با من رفتار مي کرد. از اين لحن حرف زدنش خوشم نمي آم
 همين باعث مي شد که بيشتر به اختالف سني که بينمان

 بود فکر کنم.
جوابش را ندادم. سرم را به طرف ديگري چرخاندم. چند ثانيه او هم 

 سکوت کرد و بعد دستم را که روي زانويم بود در دست گرفت.
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تش بيرون کشيدم. جا با شدت برگشتم و نگاهش کردم و دستم را از دس
 خورد. ولي حرکتي نکرد. تنها دست به سينه شد و به من

 نگاه کرد.
 من هم دست به سينه شدم و به در ماشين چسبيدم و نگاهش کردم.

 _چرا نيومدي؟ قهر بودي؟
 با تمسخر گفتم:

 _قهر با کي؟
 با لحني که کامال مشخص بود قصد شوخي دارد، گفت:

 _با من.
 گفتم: بي تفاوت

_چرا بايد با شما قهر کنم؟ مگه هم سن و سال هستيم؟ يا مثال چيزي 
 بينمونه که بخوام قهر کنم؟

 چند ثانيه حرفي نزد و بعد با خباثت گفت:
 _دوست داري چيزي بينمون باشه؟

 با عصبانيت نگاهش کردم.
 _من پرسيدم. جمله ام سوالي بود نه آرزويي؟

 آرام خنديد.
 دوست داشته باشي که چيزي بينمون باشه. _گفتم شايد

 با حيرت نگاهش کردم.
  
 

 _نه همچين عالقه ايي ندارم.
چانه اش را باال برد. دهانش را باز کرد تا چيزي بگويد که نگاهش به 

 پشت سر من، در مقابل در پزشک قانوني افتاد. بي هيچ حرفي
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گاه کردم. داش فرمون در ماشين را باز کرد و با عجله رفت. چرخيدم و ن
 مقابل در ايستاده بود و با حالي نزار و داغان با او صحبت مي

 کرد. دلم برايش سوخت.
با او به داخل رفت. کارشان اين بار کمتر زمان برد. کمي بعد برگشتند. 

 آقاي فراهاني اصال با ما همراه نشد. همان جا تاکسي گرفت و
ت که من احساس کردم که رفت. آن چنان ظاهر خشن و عصبي داش

 همان لحظه ماشين خواهد گرفت و به تهران برخواهد گشت و
شکم طرف را سفره خواهد کرد. ولي انقالب آمد و گفت که به روستاي 

 خودشان رفته. گفت که مراسم کفن و دفن فرداست.
 _نگفتي که باالخره اين طرف نامرد کي هست؟

 با اخم هايي در هم گفت:
 مگه تو مي شناسيش؟ _حاال بگم.

 _نه
 عضالت فکش منقبض شد و گفت:

 _يه آدم بي صفت مثل بقيه بي صف هاي ديگه.
چيزي نگفتم چون با او هم عقيده بودم. اگر او نمي خواست بگويد من 

 هم اصراري نداشتم که تمام جزييات زندگي يک مرده را به
 خط کنم.

 به طرف هتل راند.
 وابم خاليه؟_اتاقي که من توش مي خ

سرم را تکان دادم. خيلي دوست داشتم بپرسم که کي برمي گردد. چون 
 ظاهرا که کاري آن جا نداشت. ولي او هم ظاهرا خيال

 برگشت نداشت. حداقل نه آن روز را.
در هتل به اتاقش رفت و صنعتي کنجکاو را به من حواله داد. صنعتي هم 

 ا از من بپرسد.با کنجکاوي سعي کرد که تمام جزييات ر
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دست آخر هم با حيرت گفت که "عجبا! تو اين دوره زمونه چه چيز هايي 
 که آدم نمي شنوه"

  
 

انقالب تا شب از اتاقش بيرون نيامد. شب داغان تر از زماني که به داخل 
 رفته بود، بيرون آمد. فکر کردم که بايد سرحال آمده باشد.

طور انکار ناپذيري عصبي. آمد نشست، ولي اين طور نبود. خسته بود و به 
 کمي غذا خورديم. يعني او بيشتر با غذايش بازي مي کرد.

بعد هم بدون هيچ حرفي برخاست و به حياط رفت. سيگاري آتش زد و 
 شب بخيري به من گفت و دوباره به اتاقش برگشت.

صبح روز بعد فکر مي کردم که به تهران برخواهد گشت ولي بر نگشت. 
 که به تشييع جنازه خواهد رفت. من هم در سکوتگفت 

آماده شدم و همراهش رفتم. باالخره من و خانم فراهاني با هم کار کرده 
 بوديم. درست نبود که در تشييع جنازه اش حضور نداشته

باشم. دوباره تاج گلي کوچک، از طرف هتل خريدم. او هم تاج گلي بزرگ 
 ش داد.به اسم دفتر هواپيمايي باهر سفار

فضاي قبرستان روستا دلگير نبود. درست مثل يک باغ زيبا بود. خيلي 
 خوشم آمد. بنده هاي خدا فاميل آن چناني نداشتند. همه عزا

داران سر جمع به ده نفر هم نمي رسيدند که بيشترشان هم زن بودند. آن 
 قدر تعداد مردها کم بود که تابوت به روي زمين مانده بود.

 خانم فراهاني سوخت. غريبانه مردن اصال خوب نبود.دلم براي 
برادرش حاال بيشتر از روز قبل بي تابي مي کرد. ديگر نتوانستم تحمل کنم 

 و کليد را از انقالب گرفتم و به داخل ماشين برگشتم. مرا
به روز تشييع جنازه سهند بر مي گرداند. بغض تا گلويم باال آمده بود و 

 ماشين ديدم که با برادر خانم فراهانيپايين نمي رفت. از 
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صحبت مي کرد. او بسيار خشمگين شده بود و با حرارت چيزي را تعريف 
 مي کرد و انقالب هم در حاليکه سعي در آرامش او داشت،

يک دستش را سر شانه او گذاشته بود و آرام صحبت مي کرد. احتماال 
 قبت هم با همبرادر خانم فراهاني از آن مرد صحبت مي کرد. عا

 ديده بوسي کردند و او به ماشين برگشت.
کامال مشخص بود که برادر خانم فراهاني براي او احترام زيادي قايل 

 است. همان طور که خودش گفته بود که به من مديون است. ولي
براي چه؟ چيزي بود که حرفي از آن نزد. بدون هيچ حرفي حرکت کرد. به 

 مرا پياده کرد و بيرون رفت. گفتهتل برگشتيم. اين بار 
که تا شب برنمي گردد. گفت که اگر آيدين يا آراز با من تماس گرفتند 

 نگويم که او اين جاست. رفت و ساعت هشت شب بود که
 برگشت. خسته بود و نگاهش به طور انکار ناپذيري پر از غصه بود.

کنارم نشست و به البي آمد. البي خلوت بود و من هم کتاب مي خواندم. 
 جلد کتاب را نگاه کرد. دستانش را پشت سرش به هم قالب

 کرد و به من خيره شد.
نگاهش نکردم. شايد دست از اين خيره نگاه کردن بردارد. ولي ظاهرا 

 خيال چنين کاري را نداشت.
 _معده تون بهتر شد؟

 تا صبح همان روز دايما دستش به روي معده اش بود. تنها سرش را به
 نشانه مثبت تکان داد.

  
 

 _تو چي بهتري؟
 _من که چيزيم نبود.

 لبخند زد.
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 _چرا قهر بودي
پيش از اندازه به روي مغزم بود. در ضمن با حرف هايش کاري مي کرد که 

 من نتوانم به آن صورت که دلم مي خواست از او دوري
. دلم مي کنم. عصابم را به هم ريخته بود. اي کاش همين حاال مي رفت

 خواست پاهايم را مثل بچه ها به روي زمين بکوبم.
 _من قهر نيستم. قهر مال بچه هاست

 _نه شما بچه نيستي. يه خانم زيبا و جووني
سعي کردم حيرتم را پنهان کنم. چيزي نگفتم. ولي قلبم به شدت مي 

 کوبيد. سرم را به کتابم گرم کردم.
ي زانوانش گذاشت و مستقيم به من به طرف جلو خم شد و بازوانش را رو

 نگاه کرد.
 _حاال اين خانم جوون مياد بريم بيرون شام بخوريم؟

 چيزي نمانده بود که قلب وامانده ام از دهانم بيرون بزند.
 _ما که خودمون بهترين رستوران رو داريم.

 لبخندش آرام بود ولي نگاهش اصال آرام نبود. بيقرار بود.
 هوا بخورم. _دوست دارم يکم

به عقب برگشت و به مبل تکيه داد. دوست داشتم که دعوتش را رد کنم. 
 در ذهنم به دنبال رديف کردن کلماتي مي گشتم تا بتوانم

مودبانه دعوتش را رد کنم. ولي در همان حال نيم ديگري از ذهنم به فکر 
 اين بود که چه بپوشم!

 .سعي کردم تا به اين آشفتگي ذهني غلبه کنم
 _مياي؟

 _نه واقعا خسته ام. اگر ناراحت نمي شيد.
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جانم باال آمد تا اين حرف را زدم. حس مي کردم که از گوش هايم حرارت 
 بيرون مي زد. اگر کمي ديگر آن جا مي ايستاد احتمال

 اينکه حرفم را پس بگيرم، اصال کم نبود.
 چانه اش را باال برد و دقيق نگاهم کرد.

 _چرا؟
 گاهش کردم.ن

 _چرا چي؟
 _مقابله به مثل مي کني؟

با حيرت نگاهش کردم. عصبي شده بود. سعي کردم که لحنم کامال 
 خونسرد باشد.

 _مقابله به مثل با کي؟
 پوزخندش هم عصبي بود.

 _من.....
حرفش را قطع کرد. برخاست و به طرف پنجره ي بلند البي رفت. پرده 

 اهي شب چشم دوخت.ضخيم را کنار زد و به سي
_نه من چنين قصدي رو ندارم. ولي خيلي دوست دارم که بدونم چرا يه 

 دفعه رفتارتون عوض شد
ديگر نتوانستم و پرسيدم. اصال اين قصد را نداشتم. چون که حس مي 

 کردم که با اين پرسشم او فکر خواهد که اين موضوع چقدر
کر کرده ام. در حاليکه من براي من مهم بوده است که راجع به آن کلي ف

 فقط مي خواستم علت را بدانم.
 _چرا برات مهمه؟

 _نمي دونم گفتم شايد من حرفي، چيزي زدم که بي احترامي شده به شما
 به طرف آمد. کنارم روي مبل نشستم. دستم را گرفت.
 _دختر عاقل، مي شه اين قدر فکر اين احترام نباشي؟
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 يدم. چيزي نمانده بود که غش کنم.دستم را از دستش بيرون کش
  
 

 _پس فکر چي باشم؟
 خنديد.

 _فکر شام. بيا بريم بيرون.
لحنش کمي حالت خواهش داشت. بي اختيار سرم را تکان دادم و 

 برخاستم و به باال رفتم و مانتوي نازکم را با يک پالتوي ضخيم عوض
و و صرف پوشيدن پالتکردم و به پايين برگشتم. در حاليکه تمام مدتي که 

 پايين آمدن از پله ها کرده بودم را به خودم بدو بيراه گفته
بودم. لباس پوشيده مقابل درب هتل ايستاده بود. بي هيچ حرفي هتل را 

 به طاهر سپردم و با او همراه شدم. او هم سکوت کرده بود. به
ازه خمي نظر مي رسيد که عميقا در فکر است. يا شايد هم فقط خسته بود.

 مي کشيد و پشت هر خميازه اش عذر خواهي مي کرد. جايي
 براي صرف کباب رفتيم. در فضاي باز و باربکيو.

هوا سرد بود ولي نه آن اندازه که نشود تحمل کرد. روي يکي از تخت ها 
 نشستيم. خودم را جمع کردم. ولي چکمه هايم را بيرون

 نياوردم.
ه بود. توي اون سفر فکر کنم رضا ي _ساراي خانم دلش برات تنگ شد

 بيچاره رو جون به لب کرد از بس از تو گفت.
 نگاهش کردم. چشمانش مي خنديد.

 _فکر کنم تو هووي رضا هستي.
 من هم خنديدم.

 _رضا مرد خوبيه. ساراي رو دوست داره.
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گارسوني با لباس محلي آمد و يک ظرف ماست و سبزي و نان و زيتون 
 لمان گذاشت. آهسته و نرم نرمک با همان هاپرورده مقاب

 خودش رامشغول کرد.
 _سونا

نگاهم را به او دادم. خيلي جدي نگاهم کرد. حاال نگاه و حالتش، نگاه و 
 حالت يک مرد سي و هفت ساله را داشت. نه مردي که گاهي با

حالتي از شوخي آن غالب را مي شکست و کمي جوان مي شد. نه در ظاهر 
 در رفتار.بلکه 

_من با تو مشکلي نداشتم. خودم يکم خسته و گرفتار بودم. يعني هنوز 
 هم هستم.

  
 

به عقب تکيه داد و مرا تحت نظر گرفت. دلم مي خواست سکوت کنم و با 
 سکوتم نشان دهم که برايم مهم نبوده و نيست. ولي آن

 روحيه لجباز من نتوانست.
 _شما فقط با من مشکل داشتي.

له ام پرسشي نبود. يک جمله خبري با لحني متهم کننده بود. به جم
 طوريکه او را به خنده انداخت. چند لحظه طوالني و کش دار مرا

نگاه کرد. عاقبت سرش را چند بار تکان تکان داد. به سمت مخالف چشم 
 دوخت و حرفي نزد.

 _بايد خوشحال باشي که فکر کردي با تو مشکل دارم.
 مفهوم بود.جمله اش نا
 _يعني چي؟

 نا خوداگاه اخم کرده بودم. نگاهم کرد. کوتاه و سريع.
 _گاهي اوقات بعضي چيزها به نفع آدم نيست.
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 باز هم چيزي نفهميدم.
 _من نمي فهمم شما چي ميگي

 لبخند بي حوصله ايي زد.
 _تو بايد خوشحال باشي که من ازت دوري مي کنم.

 با حيرت گفتم:
 _چرا؟

ا اينکه مي دانستم اشتباه است. اين سوال اشتباه بود. اما پرسيدم. من ب
 گاهي واقعا نفهم و عوضي مي شدم. خودم از اين موضوع بي

 اطالع نبودم.
 حاال لبخند بي حوصله اش تبديل به خنده ايي آرام شد.

  
 

_براي اينکه من يه مرد به قول خودت بزرگ هستم. مي دوني اگر يه مردي 
 من از يه دختري که خيلي از خودش کوچيکتره مثل

خوشش بياد چي ميشه؟ من ديگه مثل عاشق دلخسته جوون نيستم که 
 بتونم بگم حاال حاالها زمان دارم. اول باهاش دوست مي شم و

يکم جينگولک بازي مي کنيم تا ببينم بعد چي ميشه. من اگر دل بستم. 
 ه دار شدن هم ميجدي بهش فکر مي کنم. تا ته ازدواج و بچ

 رم. اين به نظرت ترسناک نيست؟
احساس کردم که خون تمام بدنم يک باره به سمت صورتم پمپاژ شد. اين 

 ابراز عالقه من غير مستقيم او از هر چه " فدات بشم و
برات مي ميرم" که شهريار به من گفته بود هم تاثير گذار تر بود. همين 

 را هم نمي رساند و حتييک جمله ايي که حتي چيز خاصي 
نمي شد گفت که مخاطب قطعي اش من هستم، کاري با من کرد که بي 

 سابقه بود. مثل اين بود که او دست برده بود و از بين آن همه
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 دنده و ريه و گوشت و ماهيچه، خود قلبم را، رويش را، نوازش کرده بود.
م. مثل احمق ها دلم مي خواست سرم را پايين بياندازم ولي نمي توانست

 به او زل زده بودم. نگاهش اخم داشت و بي قرار بود.
_براي من ترسناک بود. به همين خاطر گفتم کنار بگيرم. فقط همين. چون 

 دوست ندارم تو صدمه ببيني.
 زمزمه کردم.

 _صدمه؟
 خيلي جدي نگاهم کرد.

 _مي دوني چند سال از من کوچيکتري؟
 هش کردم. آهي کشيد و گفت:جوابش را ندادم. فقط نگا

_براي من ترسناک و پر مسئوليته. مخصوصا وقتي که عالقه و نگراني  
 هاي خواهر و برادر هات رو مي بينم.

 با صداي آرامي گفتم:
 _صحبت از منه؟

مي خواستم ببينم او که حرف از جدي بودن مي زند تا چه اندازه مي تواند 
 نگاهم کرد.جلو برود. چند ثانيه خشک و سرد 

_بله سرکار خانم صحبت از شماست. نگو متوجه نشدي که به اون هوش 
 زيادت شک مي کنم.

  
 

سرم را پايين انداختم. نمي توانستم حرفي بزنم. حس مي کردم که تمام 
 بزاق دهانم از بين رفته است. دهانم خشک شده بود. خشکي

 .که به نظر مي رسيد تا حلقم ادامه پيدا کرده است
 چند لحظه هيچ حرفي نزد. همين سکوت بيشتر عذاب آور بود.
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عاقبت آهي کشيد و کمي خم شد و دستم را در دست خودش گرفت. 
 دستان او داغ بود؟ يا دستان من سرد و يخ زده؟

 با دست ديگرش روي دستم را پوشاند و شروع به گرم کردن دستم کرد.
 بخوريم. يخ کردي. _مي خواي برم بگم بپيچدش بريم تو ماشين

 بدون اينکه نگاهش کنم فقط سرم را تکان دادم.
 _نه خوبم.

انگشتر طاليي که هميشه به دست داشت را نگاه کردم. انگشتر در انگشت 
 حلقه ي دست راستش بود. يک انگشتر سنگين طال، با

 نگيني سياه رنگ.
 _پيش خودم گفتم بهتره که کنار بکشم. ما به هم نمي خوريم.

 سرم را باال بردم. نگاهش خسته و غمگين بود.
 _پس چرا برگشتين؟

 طوالني نگاهم کرد.
 _سوال خوبيه.

 سرش را تکان تکان داد.
 _ولي براي بعضي سوالها جواب خوبي پيدا نمي شه

غذايمان را آوردند. مشغول شد ولي کامال مشخص بود که بدون 
 از خوردن کشيد. دستش اشتهاست. زياد نخورد و در ميان غذا دست

 را روي معده اش گذاشت و برخاست.
 _االن برمي گردم.

  
 

 به ماشين رفت تا احتماال شربتش را بخورد.
 _چرا دکتر نمي ريد؟

 دوباره روي تخت در کنار من نشست.
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 _رفتم. اين درد کهنه شده. دردي هم که کهنه بشه هيهات تا درمون بشه
 ديگر چيزي نخورد.

 کسي چيزي نگفتي که من اين جا هستم؟ _به
 سرم را به نشانه نفي تکان دادم.

 _کار خوبي کردي.
نگاهش کردم و سوالي که خيلي ذهنم را به خودش درگير کرده بود را 

 پرسيدم.
 _شما به نسيم گفتيد که ديگه با من در تماس نباشه

 خيلي جدي سرش را تکان داد و گفت:
 _آره من ازش خواستم

 _چرا؟
صدايم حيرت زده بود. دوست داشتن يا نداشتن او چه ربطي به خواهرش 

 داشت.
 _براي اينکه نمي خواستم چيزي بهت بگه.

 آهي کشيد و ادامه داد.
_مي دوني حال من چيه؟ هم ميخوام که داشته باشمت هم مي خوام که 

 االن يه تو دهني به من بزني و بگي مرتيکه سن برادر بزرگ
داري چي از جونم مي خواي. برو تو رو به خير و منو به سالمت. بعد منو 

 هم او دفتر هواپيمايي رو بزني بترکوني و بگي که هتل من
 دفتر هواپيماييت رو الزم نداره.

 عصبي کمي از من فاصله گرفت و سيگاري آتش زد.
  
 

 هش_مي بيني اين مشکل منه. مي ترسم که در آينده اين مشکل بزرگتر ب
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پک محکمي به سيگارش زد. دودش را در سينه اش نگه داشت و از بيني 
 اش خارج کرد.

_تو فکر مي کني که اگر من خواستگاري هم بکنم برادرات راضي مي شن؟ 
 تفاوت سني ما شايد االن خودش رو نشون نده ولي در

 آينده مي دوني چي مي شه؟
 کمي به طرفم خم شد و با صداي آرامي گفت:

تو هنوز يه خانم خوشگل و جووني که من ديگه سنم اونقدر باال رفته که _
 مسخره خاص و عام بشيم.
 با صداي آرام و لرزان گفتم:

 _اين طوري نيست.
بالفاصه زبانم را گاز گرفتم. اين حرف من که کامال غير ارادي بود يعني که 

 من صد درصد دوستت دارم و اين اصال برايم مهم نيست.
قدر عصبي شده بودم که حتي سرم را باال نبردم. چيزي نگفت. در آن 

 حدود پنج دقيقه سکوت کامل بين ما در جريان بود. او سيگار
 مي کشيد و من به غذايي که يخ کرده بود، نگاه مي کردم.

عاقبت برخاست پول غذا را حساب کرد و بدون حرفي دستم را گرفت و به 
 يم به جهت عکس آنجاي اينکه به طرف ماشين برو

 حرکت کرد. مشخص بود که مي خواهد قدم بزند.
 دستم را به نرمي از دستش بيرون کشيدم. باز هم سکوت و سکوت.

 _برات مهم نيست؟
 نگاهش نکردم. جوابش را هم ندادم.

_وقتي که مي گي اين طور نيست من فقط يه نتيجه گيري مي تونم از 
 مهم نيست. حرفت بکنم و اون اينه که برات

 باز هم چيزي نگفتم.
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_به احتمال زياد خانواده ات مخالف هستن. که البته حق دارن. ولي اين 
 هم برات مهم نيست؟

سرم را باال بردم و نگاهش کردم. نگاهش به روبه رو بود. صورتش سرد 
 بود و خشک. بدون هيچ حسي.

  
 

 يي بود._خانواده ام برام مهم هستن. من منظورم چيز ديگه ا
 نيم نگاهي به من کرد.

_چي؟ توضيح بده. نمي خوام احمق به نظر برسم. گفتم که سن من ديگه 
 اين قرتي بازي ها رو نمي طلبه. من اگر دل بستم کامل مي

بندم. مي دونم که تو شايد به اقتضاي سنت دوست داشته باشي که يه کم 
 ش نيستم.ناز و ناز کشي هم تو اين ميونه باشه ولي من آدم

 ايستاد و کامل نگاهم کرد.
_صاف و پوست کنده بهت مي گم که ازت خوشم اومده اگر آره که براي 

 همين اين جا هستم. چند روزي رو با هم مي گذرونيم تا يه
کم اخالق هم دستمون بياد بعد هم من بر مي گردم تهران با برادرات حرف 

 ل من سر ومي زنم. اگر هم جوابت نه هست که همين حاا
ته مي کنم مي رم تهران. ديگه هم شتر ديدي نديدي. هيچ حرفي درباره 

 اش گفته نمي شه که يه زماني اعتماد آيدين يا آراز نسبت به
 تو يا من خدشعه دار بشه.

هرگز فکر نمي کردم که يک ابراز عالقه ايي آن قدر جدي و منطقي آن همه 
 ار رمانتيک و باباعث تحول من شود. ابراز عالقه شهري

کلي گل و بادکنک همراه بود. در ميان دوستانش خيلي رمانتيک و با 
 صداي لرزان، در يکي از معدود ديدار هايمان، اعتراف کرد که

 من عشق و تمام هستي و زندگي اش هستم و بدون من ناقص است.
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چقدر آن زمان از اين اعتراف غرق در لذت شده بودم. به نظرم اصال بد 
 بود که او چيزي که بايد در نهان و بين دو عاشق به آنن

اعتراف شود، در ميان جمع بيان کرده بود و باعث شده بود که دوستانش 
 دست بزنند و هو بکشند و حتي با حالتي بد به من نگاه کنند.

آن زمان متوجه اين موضوع نشده بودم. سن کمي که داشتم چشمانم را 
 ت ولي بعد که عاقل تر شدم متوجهبه روي هر حقيقتي مي بس

شدم که کار شهريار چقدر احمقانه بوده است. و حاال با اين ابراز عالقه ي 
 او متوجه شدم که تفاوت از زمين تا آسمان است.

حسي که حاال به من دست داد قابل وصف نبود. حتي با وجود اينکه 
 دوستتمام مدت به خودم اعتراف کرده بودم که انقالب فقط يک 

خانوادگي و همکار است که از من خيلي بزرگ تر و قابل احترام است. ولي 
 آن زمان حسي که به شهريار داشتم عشق مطلق بود. يا

 حداقل من که اين طور فکر مي کردم.
 به سختي و در ميان آن همه کوبش متالطم قلبم گفتم:

اولش  _اگر جوابم نه باشه. چطوري مي خواي همه چيز رو به حالت
 برگردوني؟ اين حرف ها زده شده. هيچ چي مثل اولش نمي شه.

 چطور مي خواي حست رو از بين ببري؟
  
 

نگاهم کرد. نگاهش آرام بود و به خود مطمئن. دست دراز کرد و چند تار 
 موهايم را که از کنار شال بيرون زده بود به زير شال

 فرستاد و گفت:
ه. فقط همه چيز برمي گرده به قبل. ما _حس من قرار نيست از بين بر

 داريم با هم کار مي کنيم. من و برادرات منظورمه. دوست ندارم
 که براشون سوتفاهم پيش بياد. خودم درستش مي کنم.
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نگاهش کردم. نگاهش حاال مهربان بود و پر از توجه. کامل و جز به جز به 
 تمام صورتم نگاه مي کرد.

 رگردم؟_نظرت چيه؟ بمونم يا ب
چقدر بي رحمانه اعتراف مي خواست. من چه مي توانستم بگويم وقتي که 

 هنوز از حسم به او کامال آگاهي نداشتم. نگاهش کردم.
دقيق. مثل خودش. چهره ي او چيز خاصي نداشت. ولي به نظرم از همان 

 ابتدا هم دلنشين آمد. و محسناتي داشت که قابل تامل بود.
بايد بگويم آن هم زماني که خودم در گير بودم. مي نمي دانستم که چه 

 دانستم که اگر بگويم نه او برمي گردد و پشت سرش را هم
نگاه نخواهد کرد. آدمي نبود که به قول خودش عالف يک الف دختر به 

 سن من شود. اگر گفت تو را مي خواهم، براي ازدواج مي
 ي.خواست نه براي ناز کشي و دوست پسر و دختر باز 

اگر مي خواستم بهتر به قضيه نگاه کنم خب اين هم يکي ديگر از 
 محسناتش بود. اينکه مي خواست به سرعت وارد زندگي شود و

وقتش را تلف نمي کرد. ولي اين براي من هم ترسناک بود. او را تا 
 حدودي شناخته بودم ولي نه کامال. من بيشتر وقتي که او در کنار

بود را در هتل بودم. مي دانستم که مرد خود ساخته  خانواده ام گذرانده
 ايست و اگر حرفي مي زند از روي هوي و هوس نيست.

اگر مي گويد که از من خوشش آمده قطعا آمده است چون به قول 
 خودش، وقت و حوصله ايي براي اينکه امروز را با من باشد و فردا

هي بدي را پيش پاي به سراغ کس ديگري برود را ندارد. ولي خب دو را
 من گذاشته بود. گيج شده بودم. اگر مي گفتم آره که به

نظرم کار چندان درستي نبود. وقتي که خودم هم دودل بودم و ناآگاه از 
 حس خودم. و اگر جواب منفي مي دادم گوشه ايي از دلم که

 نمي دانستم چرا حسش مبهم است مرا سرزنش مي کرد.
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 _نمي دونم.
 د. دستم را گرفت و با هم به سمت ماشين برگشتيم.آرام خندي

 _خب اين از نظر من جواب خوبيه.
در ماشين را باز کرد. دستم را گرفت تا سوار ماشين شوم. در همان حال 

 آرام زمزمه کرد.
  
 

 _مي مونم.
حس کردم که قلبم پايين ريخت. چيزي نگفتم. دلم مي خواست بدانم که 

 روزي را با هم مي گذارنيم چيست؟ منظورش از اينکه چند
اگر کسي مي فهميد خيلي بد مي شد. برادرانم به من اعتماد کرده بودند. 

 دوست نداشتم که يک بار ديگر از اعتمادشان سو استفاده
 کنم. در ضمن روش خوبي براي شناختن او بود.

 _هتل مي مونيد؟
 سرش را تکان داد.

جاست. به آيدين و آراز هم خودم تماس  _نترس به همه بگو براي کار اين
 مي گيرم و ميگم که اين جا هستم که کسي برات حرف در

 نياره
 _بهشون چي ميگي؟

 سوار شد و ماشين را روشن کرد.
 _مي گم که براي کار خودم اين جا هستم.

 دستم را در دستش گرفت و براي لحظه ايي فشرد.
 _نگران نباش، درستش مي کنم.

فتي که نگم اين جا هستي. بعد االن خودتون ميگي که مي خواي _اخه گ
 بگي اين جايي؟
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 لبخند ماليمي زد.
_خب اون مال زماني بود که فکر مي کردم جوابت نه هست؛ نه نمي دونم. 

 االن که جوابت نمي دونمه بايد بمونم که مطمئن بشم جوابت
م. دليلي چيه. ديگه نمي شه چيزي نگفت. مي خواستم امشب برگرد
 نداشت که کسي چيزي بدونه. من براي تشييع جنازه خانم

فراهاني آمده بودم. ولي حاال بايد يه دليل براي چند روز اقامتم داشته 
 باشم.

 حرفي نزدم و او در سکوت به سمت هتل راند.
 فصل پانزدهم

  
 

بر سر ميز صبحانه سعي مي کردم که چشمانم به چشمانش نيفتاد. من 
 اب داشتم ولي او به نظر آرام مي رسيد. حداقل خيلي آراماضطر

تر از شب قبل. هتل يک مهمان داشت که مرد جواني بود و پشت يکي از 
 ميزها صبحانه اش را صرف مي کرد.

 با بي اشتهايي چايم را مزه مزه کردم.
 _چته؟

 _هيچي
 سرش را از روزنامه ي درون دستش باال آورد و نگاهم کرد.

 ا اين قدر بي قراري؟ پشيمون شدي؟_چر
 با بدجنسي گفتم:

 _از چي؟ جواب نمي دونم؟ جواب نمي دونم که پشيموني نداره.
 آرام خنديد و گفت:

 _فکر نکن نمي تونم جوابت رو بدم، االن وقتش نيست.
 بعد همان طور که مي خنديد به صندلي تکيه داد و قهوه اش را نوشيد.
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 گي؟_مثال مي خواي چي ب
 چانه اش را باال داد.

 _حاال بماند.
 کمي به سمتم خم شد.

_از نظر من همه چي تمام شده است. من اگر سرسوزني هم شک داشتم، 
 االن اين جا نبودم خانم خانما.

 چشمکي زد و فنجان قهوه اش را سر جايش گذاشت. اخم کردم. خنديد.
 _حاال هم مي توني بري

  
 

 خنده اش بيشتر شد.
_چه بهش بر هم خورد. شوخي کردم بابا. من تا جواب مثبت از تو نمي 

 گرفتم از اين جا ُجم نمي خوردم.
 به عقب تکيه داد و سينه سپر کرد.

_بايد يه جوري اقتدارم رو حفظ کنم يا نه؟ تو کوچولو بايد ياد بگيري که 
 ديگه سن و سال يه آقاي جا افتاده رو به رخش نکشي.

 اهش کردم. دوباره به سمتم خم شد و آهسته گفت:با حيرت نگ
_از شوخي گذشته من ازت خوشم اومده و واقعا تا جواب مثبت نگيرم از 

 اين جا نمي رم.
 با صداي آهسته ايي گفتم:

 _اگر جوابم مثبت نباشه چي؟
 چند ثانيه نگاهم کرد.

اشم. _صبر مي کنم. من صبرم زياده. زندگي به من ياد داده که صبور ب
 باالخره من پيروز مي شم.

 _اگر اصال با کس ديگه ايي ازدواج کنم چي؟
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 با خنده و چشمک پرسيد:
 _کي؟ نکنه عاشق دلخسته؟ آره؟

 _تو فکر کن که آره
_برادرات ممکنه من رو قبول کنن. ولي اين بار اگر اون بياد خواستگاري 

 قطعا آراز مي بندتش به رگبار!
 رفت. براي عوض کردن بحث گفت:حق داشت. خنده ام گ

 _دوست داري بريم بيرون؟
 _کجا؟

چانه اش را باال برد. نگاهي به پشت سر من و پنجره ي آشپزخانه کرد و 
 آهسته گفت:

  
 

 _جايي که بشه درست و حسابي حرف زد.
 روزنامه را روي ميز گذاشت و گفت:

 _برو بپوش بريم. منم يه زنگ بزنم به چند جا
تاقم رفتم. آماده شدم و به پايين برگشتم. در حياط مشغول حرف زدن به ا

 با تلفن بود. به صنعتي گفتم که با آقاي باهر براي کاري به
شهر مي رويم. به حياط رفتم. اشاره کرد که برويم. ماشين شديم و به راه 

 افتاديم.
 متوجه شدم که به خارج از شهر مي رود.

 _کجا مي ريم؟
 ه نگاهم کند گفت:بدون آن ک

 _خونه يکي از دوستام.
 باحيرت گفتم:
 _نه من نميام.
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 نيم نگاهي کرد و با خنده پرسيد
 _چرا؟

 _سختمه خب
 _کسي نيست. فقط دوستمه. يه ناهار مي خوريم و برمي گرديم.

 _نه
اين بار کامل نگاهم کرد. سرعتش را کم کرد و راهنما زد و در اولين 

 اده نگه داشت.پارکينگ کنار ج
 _چرا؟ مگه نمي خواي صحبت کنيم؟

 _تو هتل هم ميشه حرف زد.
 با تعجب نگاهم کرد.

  
 

 _به من اعتماد نداري؟
_موضوع سر اعتماد نيست. اين دوستتون نمي گه که اين دختر کيه که با 

 خودت برداشتي آوردي؟ براي من زشت نيست؟ خودت بگو
 ؟زشت نيست؟ برام حرف در نمياد

 با حيرت و ناراحتي گفت:
_سونا به دوستم گفتم که هتل هستم و رييس هتل هم يه خانم از 

 آشنايان و دوستان خانوادگيه. خودش تو رو هم دعوت کرد.
 خودش گفت پس با خانم بيا. اگر اعتماد نداري که اون حرف ديگه ايه

تم توانس چه مي توانستم بگويم؟ او آن قدر آقا و با شخصيت بود که نمي
 بگويم به تو اعتماد ندارم. آن هم زماني که هيچ راه کجي از

 او نديده بودم.
 _نه موضوع اين نيست.

 چند ثانيه نگاهم کرد. بعد سرش را آرام تکان داد.
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 _باشه ميگم که نمي آييم.
 تلفن اش را در آورد تا تماس را برقرار کند.

 _نه مشکلي نيست. ولي زود برگرديم.
 و جدي سرش را تکان داد و ماشين را روشن کرد و راه افتاد. خشک

خانه ي دوستش يک خانه کوچک روستايي بود. خودش هم مقابل در به 
 انتظار ايستاده بود. به نظر مي رسيد که از انقالب بزرگتر

باشد. چهار شانه و قد بلند بود. سرش کمي رو به طاسي بود ولي بسيار 
 داشت. با انقالب ديده بوسي کرد و باچهره ي آرام و موقري 

 من يک سالم و احوال پرسي محترمانه و سنگين.
به داخل دعوتمان کرد. من جلو جلو حرکت کردم. او و انقالب آهسته حرف 

 مي زدند و مي خنديدند. يک خانه ساده ولي مرتب و
منظم داشت. پشتي هاي کنار هم چيده شده و قالي قرمز الکي دست باف. 

 تلوزيون کوچک که برروي يک عسلي ساده گذاشته يک
شده بود. همه چيز ساده و بدون زرق و برق بود. ولي به دل مي نشست. 

 تعجب کرده بود که اين دو از کجا با هم دوست بودند. به
انقالب باهر نمي خورد که با مردي که زندگي اين چنين ساده دارد هم 

 دوست باشد. آن هم آن قدر صميمي.
  
 

کفش هايم را بيرون آوردم و روي زمين نشستم. انقالب هم آمد و کنار من 
 با فاصله نشست. مرد ما را براي لحظاتي تنها گذاشت تا

 البد براي پذيرايي چيزي آماده کند.
 _راحتي؟

نگاهش کردم. نگاهش پر از توجه بود. ولي سعي مي کرد که آن را نشان 
 ست تا من آرام باشم.ندهد. شايد براي اينکه مي خوا
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 _آره مرسي
 دوستش با سيني چاي و ميوه برگشت. انقالب رو به من کرد و گفت:

 _آقا آرش از دوستان خوب من هست که خدمت با هم بوديم.
 مرا هم به آرش معرفي کرد.

_خانم پيرزاد از دوستان خانوادگي هستن. با برادراشون شريک شديم براي 
 بتش رو کرده بودم.آپارتماني که برات صح

آرش اظهار خوشحالي کرد و درباره هتل پرسيد. گفتم که هتل احيا شده و 
 براي عيد آماده پذيرايي از مسافران هست. کمي ديگر هم

 درباره ي هتل و کارهايي که انجام شده بود، صحبت کرديم.
بوي خوش غذاي محلي مي آمد. بوي سير تازه. و او هر از چند گاهي 

 است و مثل خانم هاي خانه دار به غذايش سر مي زد.برمي خ
بيشتر صحبت هايش با انقالب حول و حوش کارهاي انقالب و گاهي هم 

 خاطرات خدمت سربازيشان مي گشت. به من تعارف کرد که
 اگر خسته شدم سري به گلخانه او بزنم. تشکر کردم و برخاستم.

تا به حال ديده بودم.  گلخانه اش يکي از زيبا ترين جاهايي بود که
 مساحت بسيار زيادي داشت و در پشت ساختمان ايجاد شده بود.

 يک گلخانه مجهز و پر از گلهاي زيبا و حتي کمياب.
گشتي در آن زدم. گلهاي رز درشت اش را بوييدم. هيچ بويي نمي داد ولي 

 بسيار زيبا و درشت بود. گلهاي رز مخملي. ليليوم هاي
 اي صدتوماني پر از برگ و رنگين.درشت سفيد. گله

روي چهار پايه ي کوتاهي که در وسط گلخانه بود نشستم و با لذت به 
 اطرافم نگاه کردم.

 _اين جا چقدر قشنگه
کنار در وردي ايستاده بود و به من نگاه مي کرد. جلو آمد و در حاليکه 

 همچنان نگاهش به من بود، کنارم ايستاد.
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 رش گله؟_کار دوستت پرو
_آره. پرورش گل هم انجام مي ده. ولي رشته تحصيليش دامپزشکيه. بعد 

 از فوت همسرش، با دخترش اين جا زندگي مي کنه. يه
جورهايي دست از زندگي کشيده است. هر کسي تو زندگيش يه غمي 

 داره. آدم بي غم و غصه نمي بيني.
 با ناراحتي گفتم:

 _پس دخترش کو؟
 ونه. يه دختر ده ساله است._پيش فاميل هاش

 سرم با باال بردم و نگاهش کردم.
 _مرد خوبي به نظر مي رسه.

 _دوست داري يکم قدم بزنيم؟
دستش را به طرفم دراز کرد. دستم را در دستش گذاشتم و برخاستم. دستم 

 را رها نکرد و انگشتانش را در انگشتانم قفل کرد. قدم
 دوستش در آن حوالي نبود. زنان از گلخانه بيرون آمديم.

 _پس دوستت کجاست؟
 با سرش به جايي اشاره کرد و گفت:

 _رفت براي زايمان يکي از گاوهاي روستا
 _زشت نباشه ما همين جوري زديم بيرون؟

 سرش را تکان داد.
_نه. حاال طول مي کشه. زايمان گاو خيلي طوالنيه. گفتم يه گشتي بزنيم، 

 يم با خودمون چند چنديم؟يه حرفي بزنيم، ببين
در سکوت به سمت دريا به راه افتاديم. فاصله کمي نبود. تقريبا ده دقيقه 

 پياده طي کرديم. روي ماسه ها نشستيم. هوا خوب بود.
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 پاهايش را دراز کرد و هر دو دستش را از عقب، ستون بدنش کرد.
 _نظرت راجع به من چيه؟

  
 

 _اول شما
 نگاهم کرد.

من؟ آقاي باهر يا انقالب؟ نکنه مي خواي تا شب عروسي هم بگي  _شما؟
 آقاي باهر؟

 خنديد و ادامه داد.
_مي خواي قديمي اش کنيم؟ تو بگو سرورم، آقا، منم مي گم ضعيفه. 

 چطوره هان؟
چشمانم را برايش گرد کردم و با دستم ماسه به روي لباسش پاشيدم. بلند 

 خنديد.
 _خودت خواستي خوب.

 دايم را صاف کردم و گفتم:ص
 _اول تو

چرخيد و يک دستش را ستون سرش کرد و دقيق نگاهم کرد و چانه اش را 
 باال داد و گفت:

_خانم، خوشگل، تو دل برو، محکم و متين. نسبت به سنت خيلي پخته تر 
 و عاقالنه تر رفتار مي کني.

 خنديد و گفت:
جور واجور در ارتباط هستم. از  _مي دوني که من به طور دايم با دخترهاي

 همه سن و از همه قشري. کارمند ها رو مي گم. ولي باور
کن که همشون يه جوري هستن. يه اخالق هاي خاصي دارند که من نمي 

 پسندم. يک سري کارهاي بچگونه انجام مي دن که روي
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اعصابه منه. دختره بيست و هشت سالشه ولي موقع حرف زدن عجيجم، 
 مي کنه.عجيجم، 

با صداي بلندي خنديدم. تا به حال اين جنبه از انقالب باهر را نديده بودم. 
 آن قدر خنديدم که او را هم به خنده انداختم.

_اين خاصيت ما زنهاست. باور کن که منو خواهرت هم از اين لوس بازي 
 ها داريم. ما دوست داريم که همه چيز هميشه فانتزي و تا

خترونه باشه. ممکنه من در برابر يه خانم چهل ساله حدودي کوچيک و د
 که نمي شناسمش اين حرف ها رو نزنم ولي با نسيم که

 دوستمه و هم ساليم از اين حرف ها و شيطنتهاي دخترونه زياد داريم.
 نگاهم کرد و با اکراه گفت:

  
 

 _يعني مي خواي بگي که تو هم مي گي عجيجم؟
 هم به خنده افتاد.خنده ام بيشتر شد. خودش 

 _خب تو بگو
 نگاهش کردم.

_تو يه مرد محکم و خود ساخته هستي. بعضي موقع ها کج خلق ميشي. 
 بعضي وقت ها به نظر مي رسه که غم عالم تو دلته. ولي بعضي

وقتها هم بهتر ميشي. آدم خيلي مسئوليت پذيري هستي. خيلي دير 
 عتماد نمي کني.اعتماد مي کني يا شايد بهتره بگم اصال ا

 نگاهم را به دريا دادم و پرسيدم:
 _چرا؟

 سکوتي طوالني کرد.
 _نگفتي خوش تيپ هستم يا نه؟

 نگاهش کردم. خنديدم و چانه ام را باال دادم.
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 _خوش تيپ هستي ولي چهره ات معموليه.
 ابرويش را باال برد.

 _دوست داشتي به جذابيت طوفان بودم؟
 سرم را تکان دادم.

_نه چهره ي طوفان از اون چهره هاييه که وقتي براي بار اول مي بينيش 
 جذابيتش آدم رو مي گيره. ولي بعد از چند جلسه ديگه

 تکراري ميشه. چهره ي طوفان فقط جذابه، مالحت و آن رو نداره.
 _بفهمه خودش رو دار ميزنه.

 آرام خنديد و به دريا خيره شد.
  
 

ه داره. مال گذشته است. مال زمانيه که بابا از _بي اعتمادي من ريش
 بهترين دوستاش رکب خورد و به زندان افتاد. بهترين دوستش

 جاش رو به پليس لو داده بود. به خاطر اون بابا حبس کشيد و تبعيد شد.
 نگاهم کرد. چهره اش سخت شده بود. سخت و خشک.

 _فيلم ناخدا خورشيد رو ديدي؟ 
 مثبت تکان دادم. سرم را به نشانه

_البد فکر کردي فيلمه؟ ولي اين واقعيت زندگي بعضي از زنداني هاي 
 سياسي بود. زنداني هايي که با جذامي ها تو يه جا تبعيد مي

شدن. با جذامي ها و دزدها و قاچاقچي ها. پدر من اين ها رو از سر 
 گذروند به خاطر يه اعتماد.

 را به روي هم فشرد و گفت:رنگش به شدت پريده بود. چشمانش 
_تو کار هم خودم ضربه هايي از نظر مالي خوردم که ديگه همون يه ذره 

 اعتمادي که داشتم هم از بين رفت.
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چيزي نگفتم. حالش خوب نبود. دلم برايش سوخت. ترجيح دادم که 
 بحث را قيچي کنم.

 _اون موقع تو به دنيا اومده بودي؟
و تحمل کرده بود. اين ها چيزهاييه که من از _نه. مامان تنها اين ها ر

 مامان يا خاله و پدر بزرگم شنيدم.
حرف هاي صنعتي را به خاطر آوردم که مي گفت باهرها بعد از فوت پدر و 

 مادرشون باخاله شون زندگي کردند. يا چيزي در همين
 مايه ها. دقيق به خاطر نداشتم. شايد هم گفته بود که انقالب تصادف کرد

 و خاله اش او را به خارج فرستاد.
 _بعد از فوت پدر و مادرتون با کي زندگي کرديد؟

نگاهش را دوباره به دريا داد. ولي کامال مشخص بود که فقط حضوري 
 فيزيکي آن جا دارد. هوش و حواسش جاي ديگري بود.

_يه مدت با خاله ام. ولي بعد از يه مدتي خاله ام فوت شد و بعد ما به 
 انسه رفتيم. پيش عموم.فر

نگاهي به نيم رخش کردم. فکش محکم و زاويه دار بود. انحنايي جذاب 
 داشت که چهره اش را سخت تر نشان مي داد.

 _اين جاي زخم مال چيه؟
 نگاهم کرد. به زخمش نگاه کردم. ناخوداگاه به روي آن دست کشيد.

  
 

تو بيمارستان افتادم. _مال يه تصادفه. تصادف سختي بود. من چند ماه 
 تمام تنم ترک برداشته بود يا شکسته بود. حتي جمجمه ام. اين

 زخم مال اون موقع است. نوجوون بودم.
 چشمانش را تنگ کرد و گفت:

 _باهاش مشکلي داري؟
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 سرم را به نشانه نفي تکان داد.
_آخه گاهي ديدم زنهايي که باهاشون حرف مي زنم، ناخوداگاه نگاهشون 

 ه اين زخم کشيده مي شه.ب
 نگفتم که به نظر من جذابش کرده بود.
 با کف دستش سر زانوي من زد و گفت:

 _بگذريم از زخم دختر کش من. تو از برادرت بگو
 با تعجب پرسيدم

 _برادرم؟ کدومشون؟
 _اون که فوت کرد.

 آهي کشيدم. نگاهم را از او گرفتم و به دريا خيره شدم. چيزي در حدود
 سه چهار دقيقه هيچ حرفي نزدم. حتي با بردن نام سهند هم

به آن شب شوم برگشتم. چه شبي بود. به ياد که مي آوردم معده ام 
 آشوب مي شد.

 _اگر سختته نمي خواد بگي
 موهايي که باد بر هم ريخته بود از روي صورتم کنار زدم.
داشتيم. قهر مي _قل ديگه ام بود. تا دلت بخواد با هم بحث و درگيري 

 کرديم. ولي هيچ وقت بي احترامي بينمون نبود. حتي تو اوج
دعوا هم احترام هم رو داشتيم. قهرمون هيچ وقت طوالني نمي شد. ولي 

 هميشه هم اون بود که براي آشتي پيش قدم مي شد.....
بغضم را به سختي فرو دادم. پشت سر هم پلک زدم تا از ريزش اشک 

 نم.هايم خودداري ک
  
 

_خيلي دوستش داشتم ولي خيلي دير فهميدم. زماني که براي آخرين بار 
 جنازه اش رو ديدم. دوست داشتم براي يه لحظه چشماش
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 رو باز مي کرد تا بهش مي گفتم که دوستش دارم.....
ديگر نتوانستم خودم را کنترل کنم و زير گريه زدم. آرام و رقت انگيز اشک 

 وي دلم سنگيني مي کرد. اين هاريختم. غم عجيبي ر
حرف هايي بود که به هيچ کس تا به حال نگفته بودم. نگفته بودم که 

 چقدر از تمام لحظه هايي که با سهند به بحث و ناراحتي گذشته
بود متنفر بودم. گفتن اين چيزها به ساراي يا بقيه هيچ از دردي از من دوا 

 د.نمي کرد و فقط حال آنها را بدتر مي کر
 دستش را روي شانه ام گذاشت. با گريه و هق هق گفتم:

_خيلي بده که آدم کسي که از همه بيشتر بهش نزديکه رو از دست بده. 
 من بعد از اون روز حس ناقص بودن دارم. حس مي کنم که

 بدنم يه چيزي رو از دست داده.
 نگاهش کردم. نگاهش مهربان و پر توجه بود. اخم داشت ولي او هم

 غمگين بود. او مي فهميد که چه مي گويم. بدون هيچ حرفي
بازويم را گرفت و مرا به طرف خودش کشيد. به آغوشش پرت شدم. نا 

 خوداگاه گريه ام بيشتر شد. نمي دانم چرا در آغوشش حس
غريبي داشتم. حسي که زمانهاي اين چنيني در آغوش آيدين داشتم. حس 

 خوب امنيت.
دم. چهره اش به شدت گرفته بود. حتي به نظر مي رسيد خودم را کنار کشي

 که اشک تا پشت پلکهاي او هم آمده است. مردمک
 چشمانش مي لرزيد. دستي به روي دهانش کشيد و نگاه از من گرفت.

ساحل خلوت بود. به غير از چند دختر و پسري که آن طرف تر از ما 
 . به نظر ميمشغول و جيغ و فرياد بودند، کسي در ساحل نبود

رسيد صحبتهايي از اين دست او را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد. علي 
 رغم ظاهر خشک و محکمش روحي لطيف و حساس
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داشت. شايد چون او هم صدمه ديده بود. مرگ پدر در نوجواني و به 
 فاصله اندکي بعد، مرگ مادر. چيزي بود که اثرش تا آخر عمر با

براي من که عالقه آن چناني به مادر و پدرم نداشتم آدم خواهد ماند. حتي 
 هم تصور از دست دادنشان زجر آور بود. چه رسد به او که

تا آن حد عاشقانه درباره پدرش صحبت مي کرد. وقتي که از پدرش 
 صحبت مي کرد مي شد عمق عالقه را در چشمانش خواند.

 _مي تونم درکت کنم.
 از جيبش بيرون آورد و آتش زد. نيم نگاهي به من کرد و سيگاري

_از دست دادن يه عزيز سخت ترين تقدير اين دنياي ماست که با ما به 
 دنيا مياد. از اون لحظه ايي که متولد مي شيم. اين عذاب مثل

 سايه باالي سرمونه. که شايد امروز عزيزي رو از دست بديم، شايد فردا.
  
 

حالش خوب نبود. دست مرا هم  چشمانش را به روي هم فشرد. برخاست.
 گرفت و بلند کرد. شروع به قدم زدن در خط ساحل

 کرديم. سکوت کرده بوديم.
 _روز اول که اومدي دفترم يادمه.

 نگاهم کرد.
 _بهت گفتم عينکت رو بردار.

يادم بود. به خاطر چشمانم که از شدت گريه ورم کرده بود، عينک زده 
 بودم.

 شکننده شده بودي. يادته پرسيدم که چند سالته؟_به طوري وحشتناکي 
 سرم را تکان دادم. اين را هم به ياد داشتم.

_اونقدر شکننده به نظر مي رسيدي که يه لحظه پيش خودم گفتم يعني 
 دختر به اين داغوني مي تونه يه هتل رو اداره کنه؟ ولي بعد که
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 ديدم تا چه حد تو کارت جدي هستي ته دلم قرص شد.
 حرفش را قطع کرد. نگاهم کرد.

_خوب تو مسئوليت و نقشت جا افتادي. شايد يکي از علت هايي که ازت 
 خوشم اومد همين بود. اينکه محکم و منطقي عمل مي کني.

اينکه حتي با وجود خطري که متوجه ات بود به خاطر برادرت با مشت 
 کوبيدي تو دهن عاشق دلخسته ات.

 بي حوصله خنديدم.
 ن يه کم حماقت هم قاطي داشت._او

 خنديد و آن جو غم زده ي بين ما کمي از بين رفت.
_من مطمئنم که اگر دوباره اين زمان تکرار بشه باز هم اين کار رو مي کني. 

 غير از اينه؟
بدون حتي يک ثانيه فکر سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. چون واقعا 

 شابه، من همين کار را ميهمين طور بود و باز هم در شرايط م
 کردم.

 _مي بيني. من اشتباه نکردم.
  
 

 خنديد و با انگشت اشاره اش آهسته به روي بيني ام زد و گفت:
_ديگه بعد از اين همه سال زندگي و کسب تجربه مي دونم کي چند مرده 

 حالجه.
 خنديدم و گفتم:

 ت راحت بشه_خيلي به دلت مونده؟ اگر اين طوريه تالفي کن خيال
 چشمکي زد و با لحني طعنه آميز گفت:

 _به وقتش. همه چيز به وقتش
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خب کامال مشخص بود که او به چه چيزي اشاره داشت. ولي من به جاي 
 اينکه مثل بقيه دخترها سرخ و سفيد شوم. خنديدم و او را هم

 به خنده انداختم.
 شه.لشکستگيم رفع ب_ولي اگر بذاري بهت ني ني کوچولو بگم شايد يکم د

اخم کردم که او را به خنده انداخت. مي دانستم که براي شوخي و از بين 
 بردن ناراحتي من اين را مي گويد.

 کمي در سکوت قدم زديم.
_فکر مي کني بيام خواستگاري برادرات چقدر سنگ جلوي پام مي ندازن؟ 

 کدومشون وسواسي تره؟
 شهريار به کار مي بردم گفتم: با شيطنتي که زماني فقط در برابر

 _مگه مي خواي بياي خواستگاري؟ من که هنوز جوابم نمي دونمه
نيم نگاهي به من کرد و خنديد. دستم را در دست خودش گرفت و پشت 

 آن را نوازش کرد.
_جواب مثبت هم مي دي کوچولو. همه چي به وقتش. ولي حاال برسيم 

 سي تره. نه؟به داداش هات. به نظرم آيدين وسوا
 سرم را تکان دادم.

_آره. ولي آراز هم همين طوره. تنها فرقي که آراز با آيدين داره اينه که آراز 
 مهربون تره، حساس تره. زودتر راضي ميشه. هميشه

 راضي کردن يه آدم احساسي راحت تر از راضي کردن يه آدم منطقيه.
  
 

او بگويم. نمي خواستم که او در احساس کردم که شايد درباره آراز بايد به 
 آينده با اين نکته بر عليه خودم کاري کند. به قول خودش

آينده را نمي شد پيش بيني کرد. آن شهريار عاشق که مثال فاميل هم بود 
 آخر متلکش را راجع به آراز گفت. بنابراين جنگ اول به از
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 صلح آخر است.
ه که اون بال سرش اومد. خدا _شايد به خاطر همين احساساتي بودن آراز

 رو شکر که به موقع ترک کرد و......
 حرفم را قطع کرد. چرخيد مقابلم قرار گرفت.

_چرا اينها رو داري به من ميگي؟ فکر کردي که من هم ممکنه يه زماني 
 مثل عاشق دلخسته تو صورتت بزنم؟

دستش را  سرم را تکان دادم. چند ثانيه نگاهم کرد. نگاهش ناراحت بود.
 دراز کرد و گونه ام را نوازش کرد. اين بار سرخ شدم و

 خودم را کنار کشيدم.
_پس انقالب باهر رو هنوز نشناختي؟ من اين کار رو نمي کنم چون به تو 

 ربطي نداره. اون مشکل برادرته مشکل برادرت هم باقي مي
 مونه.

بود و در آرامش  دوباره سکوت بينمان ايجاد شد. دستم را در دست گرفته
 قدم مي زد. حس بدي در کنارش نداشتم. حتي اين مرد

 محکم و خود ساخته به نوعي حس امنيت و آرامش را به من القا مي کرد.
 _مي خوام يه سري چيزها رو برات روشن کنم.

 نگاهش کردم.
_ما داريم به اميد خدا جفت مي شيم. يعني که ديگه فرد نيستيم. ولي 

 به اين معني نيست که من به خودم اجازه بدم که تو اين الزاما
جزي ترين و خصوصي ترين مسايل خانواده ي تو دخالت کنم. همين طور 

 هم تو. ما مي تونيم و اجازه داريم که در مورد مسايلي که به
ما و خانواده ي دو نفريه ما مربوطه، اظهار نظر و دخالت کنيم. ولي زماني 

 تو بيرون مي ره ديگه مي شه مربوط که از چهار چوب من و
به خانواده ي ديگه و به من و تو هيچ ربطي نداره که حرفي بزنيم و نظري 

 بديم. من نمي تونم درباره ساراي خانم نظر بدم و بگم چرا
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فقط يه بچه داره يا همين طور درباره آيدين. فرق نداره. ولي زماني که 
 بوط بشه، اون زمان منچيزي درباره ساراي خانم به من هم مر

 هم به خودم اجازه ميدم که نظر بدم و حرف بزنم.
 _نمي خواستم که مثل شهريار بشه

 خنيديد و گونه ام را با انگشت اشاره اش به سمت باال تکان داد.
  
 

_حاال به فرض هم که اين طور بشه. شما که ماشاال هزار ماشاال خودت 
 ين منو ناقص مي کردي کهيه پا بروس لي هستي. ميزدي همچ

 آدرس خونم رو هم يادم بره.
 خنديدم. او هم به خنده افتاد و بحث حالتي ديگر به خودش گرفت.

کمي ديگر هم در ساحل قدم زديم تا باالخره دوستش تماس گرفت و گفت 
 که از زايمان برگشته و براي ناهار منتظر ماست. به منزل

م. عصر به هتل برگشتيم. با اينکه فکر دوستش رفتيم و تا عصر هم ماندي
 مي کردم که خوش نخواهد گذشت ولي خوش گذشته بود.

او به نظر خسته مي رسيد. بيشتر در فکر بود. بعد از شام هم زياد بيدار 
 نماند و به اتاقش رفت.

 با صداي در سرم را از روي سنتور بلند کردم. لبخندي زد و داخل شد.
 ._در زدم. جواب ندادي

 مضرابها را کنار گذاشتم و دفتر نتم را بستم.
 _نشنيدم.

 دستش را روي دفتر گذاشت و مانع شد.
 _بزن. من دوست دارم.

 نگاهش کردم.
 _جلوي منم خجالت مي کشي؟ من که يه نفرم.
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 خنديدم و مضرابها را از جعبه بيرون آوردم.

 _فکر کردم با صداي اين نتونستي بخوابي.
 به تخت کرد و گفت: اشاره ايي

 _بخوابم رو تختت؟ بدت نمياد؟
 سرم را به نشانه نفي تکان دادم.

 روي تخت لم داد و بالشت مرا بغل کرد.
  
 

 _نه به خاطر صداي اين نبود. بي خوابي زده به سرم.
 _چي بزنم؟

 _نمي دونم من که سر در نميارم.
دوستش داشتم. براي من  به سليقه خودم آهنگي از استاد شجريان را زدم.

 پر از خاطرات خوب بود. زمانهايي که با سهند به خانه آراز
مي رفتيم و با او تا خود صبح بيدار مي مانديم. گاهي هم آراز دوستانش 

 را دعوت مي کرد. دراويش و به قول آيدين آقا گيس
بلندهاي اهل دل. مي آمدند مي نشستيم و تا خود صبح شمس تبريزي 

 ندند و دف مي زدند. غزليات شمس خود به خود حالتيمي خوا
ريتميک دارد و اين به علت حالت وجد و سماع خود موالنا در هنگام شعر 

 گفتن بوده است. ولي وقتي که اين اشعار با دف خوانده مي
 شود عالمي ديگر پيدا مي کند.

 چقدر اين خاطرات براي من ارزشمند بود.
مثل رهبران ارکسترهاي بزرگ منتظر ايستادم تا  مضراب را کنار گذاشتم و

 تشويقم کند. برايم دست زد که مرا به خنده انداخت.
مضراب ها را کنار گذاشتم و سنتور را در جعبه اش گذاشتم. روي تخت 

 کنارش نشستم.
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 _فردا مي ري؟
 سرش را تکان داد.

 برخاست و نشست.
برخورده. مساحت زمين  _آره طوفان زنگ زد گفت که مجوزها به مشکل

 تو سند با چيزي که اندازه گرفته شده براي مجوز جديد
نمي خونه. اول فکر کردم که طوفان مي خواد منو بکشونه تهران ولي االن 

 آيدين هم زنگ زد گفت که واقعا اين مشکل هست.
 _چرا طوفان بايد تو رو بکشه تهران؟

 ي افته گردنش سريع خسته مي_براي اينکه تنبله. چند روز که مسئوليت م
 شه.

 _چرا حاال اين جوري شده؟
 چانه اش را باال برد.

_خونه کلنگي بوده ديگه. اون زمان زياد حساب کتاب درست و درموني 
 نداشته

  
 

_آيدين مي گفت وامي که مي خواست براي ساخت با سند چاپخونه 
 بگيره درست نشده آره؟

 سرش را تکان داد.
ل گفتم من يه جا آشنا دارم. برم ببينيم شايد درست بشه. اگر _آره. حاا

 نشه آيدين نمي تونه شريک بشه.
 _آيدين يا بابا؟

 _بابات زمين فروخت. مشکلي نداره.
اعصابم به هم ريخت. بابا براي دانگ خودش زمين فروخته بود ولي حاضر 

 نبود به آيدين کمک کند. گاهي اوقات از کارهايي که با
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درها و خواهرم مي کرد بيشتر عصبي مي شدم تا خودم. بابا نمي برا
 فهميد؟ پول را براي چه مي خواست؟ نمي دانست که علي دارد روز

به روز بزرگ تر مي شود و بالطبع احتياجات اش هم بزرگ مي شود. نمي 
 فهميد که آيدين ساالنه چقدر پول براي کالس کنکور و قلم

جور چيز ديگر براي علي خرج مي کند. براي چه؟ چي و گزينه ي دو و هزار 
 براي اينکه دوست داشت که يک رشته عالي در يک

دانشگاه عالي قبول شود. نه رشته ايي که آيدين مي خواهد و در جايي که 
 او مي گويد. مثل باليي که خود بابا بر سر همه ي ما آورد.

تحصيل شده باشم من مي توانستم حاال در رشته ي خيلي بهتري فارغ ال
 نه در رشته ايي که عالقه ايي به آن نداشتم. صحبت من اصال

سر رشته تحصيلي نبود. هر کاري براي خودش مفيد است ولي اينکه ما 
 مجبور به خواندن آن رشته شده بوديم برايمان زجرآور بود.

يادم هست که سهند هميشه عقيده داشت که مهم ترين شغل در دنيا 
 ست. چون اگر مرده شورها نبودند مرده هاي مامرده شوري ا

روي زمين مي ماندند. شايد آن زمان اين مسئله را به شوخي بيان مي کرد 
 ولي وقتي که حاال به آن فکر مي کردم مي ديدم پر بي راه

نمي گفت. يادم هست که حتي چند باري هم خيز برداشت که برود و 
 نم که چرا هر بار نميبراي ثوابش مرده شوري کند ولي نمي دا

 شد.
 فکر را منحرف کردم.

 _اگر کار وام آيدين جور نشه چي ميشه؟
 چند ثانيه نگاهم کرد. دقيق و موشکافانه.

_سعي مي کنيم که بشه. چاپخونه بهترين وثيقه است. حاال اون بانک 
 نشد يه بانک ديگه. راه زياده. ببين سونا...

 .نگاه و توجه ام را به او دادم
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 _بله؟
  
 

_من يه چيزهايي همين امروز سر بسته به آيدين گفتم. حاال هم که دارم 
 مي رم تهران باهاش صحبت مي کنم. ببين کي خبرت مي

 کنن براي خواستگاري
دلم يک دفعه پايين ريخت. مثل اينکه با تمام جديتي که در اين دو روز به 

 بود وليخرج داده بود و از خودش و آينده صحبت کرده 
باز هم براي من آن رسميتي که بايد را نداشت. و حاال تنها با گفتن اينکه 

 به برادرم مي گويد تا به خواستگاري رسمي بيايند، هول
 کردم و ترسيدم. نمي دانم حالت صورتم چطور شده بود که با اخم گفت:

 _تو مشکلي داري؟
هنوز به تو جواب  فقط نگاهش کردم. چه مي توانستم بگويم؟ اينکه من

 بله ي قطعي نداده ام؟ يا اينکه ترسيده ام؟
 _نمي دونم.

 سرم را پايين انداختم.
 انگشت اشاره اش را به زير چانه ام فرستاد و صورتم را باال داد.

 _ببينمت. چي شده؟
 سرم را بلند کردم.
 _ازدواج ترسناکه.

 د.چند لحظه با تعجب نگاهم کرد و بعد به نرمي خندي
 _چه چيزش ترسناکه؟ من؟

 سعي مي کرد تا با شوخي اوضاع را بهتر کند.
 _مي شه دست نگه داريم؟

 خنده اش جمع شد. دست دراز کرد و دستم را در دست خودش گرفت.
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_مشکلت چيه؟ بگو تا يه راه حل براش پيدا کنيم؟ اختالف سنمونه؟ خود 
 منم؟ خانواده امه؟ چيه؟

 روز در ذهنم خيلي تکرار شده بود را پرسيدم چيزي که در اين چند
  
 

 _مستانه مي دونه؟
 با تاخير سرش را تکان داد.

_آره مي دونه. همه شون مي دونن. من با اينکه در نهايت کار خودم رو 
 مي کنم ولي تو هر زمينه ايي از اونها هم نظر مي خوام.

 _خب نظرش چي بود؟
 شد.کمي اخم هم چاشني صورت جدي اش 

 _چرا برات مهمه؟
_خب مهمه؟ اگر ما با هم ازدواج کنيم مستانه خواهر شوهر من مي شه. 

 اين مهم نيست از نظر شما؟
چند لحظه نگاهم کرد. نگاهش حاال عصبي شده بود. اين را از عضالت 

 فک منقبض اش به خوبي مي شد تشخيص داد.
ودشه. ممکنه که از يه _مستانه نه مخالفه و نه موافق. اون سرش به کار خ

 نفر خوشش نياد ولي تيشه برنمي داره به ريشه طرف بيفته.
 اگر از تو به طور مثال خوشش نياد. کاري به کارت نداره.

نگاهش کردم. نمي دانم چرا هميشه اين حس در من به وجود مي آمد که 
 او در همه حال مشغول حمايت از مستانه است. مستانه يک

فکر واقعي بود و اين را خود انقالب هم مي دانست و با خرابکار و بي 
 وجود اينکه با او بحث مي کرد ولي هميشه حالتي حمايت کارانه

هم نسبت به او داشت. هميشه به نوعي مي خواست که کارهاي مستانه 
 را توجيح کند.
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 _طوفان و نسيم چي؟
 اخمش بيشتر در هم رفت.

 ه._نسيم که مي دوني خيلي دوست دار
 _طوفان؟

 با تاخير گفت:
 _طوفان هم مخالف نيست.

 برخاست و گفت:
  
 

_خوشگل خانم مهم خانواده ي من نيست. مهم خانواده ي تو هست که 
 ممکنه دخترشون رو به من ندن.

 برخاستم و گفتم:
 _چرا من؟ براي چي منو انتخاب کردي؟

 آرام خنديد.
 _چرا تو نه؟

ي که به سن ازدواج رسيدي هيچ کسي نبوده که _يعني تو اين چند سال
 مورد پسندت باشه؟

_چرا يه ده دوازده تايي بودن. صيغه ايي، تيغه اي، نود و نه ساله، نود و 
 نه ماهه.....

 خنده اش بلند تر شد.
 _چي مي گي تو آخه دختر؟

 به طرف در رفت. ولي من دستش را گرفتم. با چشمک نگاهم کرد و گفت:
 شنهاد شگفت انگيزي. شب بمونم؟_چه پي

 خنده ام گرفت.
 _نه خواهش مي کنم جوابم رو بده. اذييت نکن.
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 کامال روبه رويم قرار گرفت.
 _چي مي خواي بدوني؟

 _زن صيغه ايي داشتي تا حاال؟
 کمي مکث کرد و با دقت به جزجز صورتم نگاه کرد.

 _نه زن صيغه اي نداشتم.
 مرا دو به شک کرد.جواب با تاخير او کمي 

  
 

 _دير جواب دادي.
 بلند خنديد.

 _مسابقه است مگه آخه دختر جون؟ زينگ زينگ ...... من اول بگم؟
 _راستش رو بگو

 دوباره نگاهي طوالني و عميق.
 _تو فکر کن داشتم. جوابت چيه؟

 _صد در صد نه. مطمئن باش
 لبخند زد.

 _نه نداشتم. حداقل نه صيغه ايي.
 ا شک و ترديد پرسيدم:ب

 _نه صيغه ايي؟ مگه مدل ديگه ايي هم هست؟
 خيلي جدي گفت:

_يک بار براي هميشه اين بحثو تموم مي کنيم. من بهت جواب مي دم 
 چون حس مي کنم که اين حق تو هست که راجع به گذشته من

 بدوني. پس من جواب مي دم ولي ازت جواب هم مي خوام. اوکي؟
ج نگاهش کردم. يعني چي جواب مي دهم ولي جواب هم مي با حالتي گي

 خواهم؟
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_من هيچ زن صيغه اي نداشتم. با اينکه خودت هم خوب مي دوني که 
 استطاعت مالي اين کار رو داشتم ولي هيچ عالقه ايي به اين کار

ندارم. ولي تو زندگيم چند تايي زن بودن. خيلي انگشت شمار. شايد سه تا 
 . اصال يادم نيست. که با همشون هم ارتباطيشايد هم دو تا

کوتاه مدت داشتم. چيزي در حدود يک هفته. تمام! همه ي زندگي من کار 
 بوده و بس. اون روابط هم اگر بوده براي رفع احتياجات

بوده نه عشق و عالقه. اون هم نه حاال. زماني که جوون بودم. بيست و 
 شب تو خونه کارتهفت هشت سالم بود. سالهاست که من سر

مي زنم و تا صبح يه کله از خستگي بيهوش مي شم. اگر به نسيم اعتماد 
 داري از اون بپرس.

 سرم را پايين انداختم.
  
 

 _خب حاال نوبت منه
 با تعجب نگاهش کردم.

 _چقدر مدت با عاشق دلخسته دوست بودي؟
 _من....

وانستم بگويم. ولي در فقط همين. آن قدر ناراحت شده بودم که چيزي نت
 اين حال مي دانستم که عکس العملش منطقي است. من از او

سوال کردم و او هم از من. کارش اشتباه نبود. ولي مرا به شدت عصبي 
 کرد.

_ما فقط با هم دوست بوديم. شهريار اصال تهران نبود که ما بخوايم 
 شايد بيست و چهار ساعته هم رو ببنيم. تو تمام مدت دوستيمون

 ما سر جمع به تعداد انگشت هاي دست همديگرو نديديم. همين.
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_چرا با ناراحتي جواب دادي؟ تو پرسيدي من جواب دادم و حاال اين حق 
 من بود که بپرسم. بد مي گم؟

 با کمي تلخي که سعي مي کردم در صدايم نباشد، گفتم:
 _نه مشکلي نيست. قبول کردي؟

 لبخند زد.
داشتم که خواستگاري نمي کردم. من همه چيز رو درباره ي تو _اگر قبولت ن

 مي دونستم خودم در جريان کارت بودم و اومدم ازت
خواستگاري کردم. پس اين يعني که قبولت داشت. يه کاري رو از روي 

 بچگي کردي تموم شده رفته. حاال هم اين صحبت ها همين جا
قت نبش قبر نکن. من اگر تموم شد بين ما. دفنش کن و ديگه هم هيچ و

 با کسي بودم مال سالها پيش بوده تو هم اگر بچگي کردي
مال زماني بوده که هنوز احساساتي عمل مي کردي. اين موضوع از نظر 

 من تموم شده است. موافقي؟
 سرم را تکان دادم.

_تو االن يه خانم خوشگل هستي که خيلي راحت مي توني توجه هر مردي 
 لب کني ولي تو اين چند وقت ديدم که بهرو به خودت ج

کسي رو نمي دي. مطمئن باش که نجابت يک زن براي من حرف اول رو 
 مي زنه. تو اگر از طال هم بودي ولي نانجيب بودي من نگاه

 هم تو صورتت نمي کردم.
  
 

نمي دانم چرا ولي احساس کردم که منظورش از اين که به کسي رو نداده 
 بود. چون فقط او بود که در اين مدت دايما ام برادر خودش

با من تيک مي زد. مرد ديگري در اطراف ما نبود. براي لحظه ايي به شک 
 افتادم. نکند آن تيک زدن هاي طوفان از جانب او بود که
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 مرا امتحان کند.
 _تو برادرت رو وادار کردي به من نزديک بشه که منو امتحان کني؟

 اهم کرد که خنده ام گرفت.آن چنان با حيرت نگ
 _مگه طوفان چيزي به تو گفته؟

 تعجبش از بين رفته بود ولي به شدت عصبي شده بود.
 _نه. آخه تو گفتي که....

 مکثي کردم و ادامه دادم.
 _ولش کن اصال.

 به طرف پنجره رفتم. تا پرده را بکشم. دستم را در نيمه ي راه گرفت.
 عالقه کرده؟ _وايسا ببينم. بهت ابراز

 با تعجب گفتم:
 _نه اصال.

آن چنان اخم کرده بود که مرا به تعجب انداخت. دستش را به روي 
 دهانش کشيد. آهي کشيد و گفت:

_اگر خانواده ات هر کدومشون حاال، با اين ازدواج مخالفت کنن. تو چي 
 کار مي کني؟
 _نمي دونم.

ود ولي نه آنقدر که بخواهم از واقعا نمي دانستم. من از او خوشم آمده ب
 دوريش دق کنم و براي قبول خواستگاريش به خانواده ام

 فشار بياورم.
 _مي خواي......

  
 

 حرفش را قطع کرد.
 _ولش کن. شب بخير.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

4 7 5  

 

به طرف در رفت و دوباره به سرعت برگشت. با هر دو دستش هر دو 
 بازوي مرا در دست گرفت.
 ت خواستگاري کرده بود جوابت چي بود؟_اگر به جاي من طوفان از

حيرتم بيشتر شد. او به برادرش اعتماد نداشت يا آنکه حسادت مي کرد؟ 
 صادقانه جواب دادم.

 _نه. همون اول نه بود.
 لبخند آرامي به روي لبانش نشست.

 _پس يعني به نمي دونم و دو روز بمونه و اينها نمي کشيد؟
 ادم.سرم را به نشانه نفي تکان د

 خم شد و کنار گوشم زمزمه کرد.
_دختر خوب من فردا صبح زود راه ميافتم. يه بوسه به عنوان خداحافظي 

 نميشه داشته باشم؟
سعي کردم خنده ام را که ناشي از لحن پسرانه ي او بود کنترل کنم. 

 شيطنت و خوشحالي از اينکه جواب من از همان ابتدا به برادرش
ن جنبه از شخصيت انقالب هم ديدني بود. اين جنبه منفي بوده است. اي

 که گويي زير اليه هاي جدي شخصيت انقالب باهر مخفي شده
بود و هر از گاهي خودش را نشان مي داد و به شدت دلنشين بود. بامزه و 

 دوست داشتني.
 به شانه اش زدم.

 _واي زشته. بريد خواهش مي کنم آقاي باهر.
ت متقابل بود. مي دانستم که او به اين لفظ من هم قصدم کمي شيطن

 آقاي باهر به شدت حساس است. در اين چند روز همين شده بود
سوژه خنده و شوخي او. من به شدت برايم سخت بود که او را انقالب 

 صدا کنم و در اين دو روز هر کاري مي کردم نمي توانستم او را
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را با عنوان آقا صدا کرده بود يا صدا کنم. نمي دانم شايد چون از ابتدا او 
 شايد هم چون اسمي بزرگ داشت و آهنگين نبود. اسمش

مقتدرانه بود و ناخوداگاه آدم احساس مي کرد که بهتر است که يک آقا 
 کنار اسمش بگذارد.

  
 

در آن چند روز او را صدا نمي کردم و همين دستمايه ايي براي خنده و 
 خواستم کمي او را بخندانم. او که تفريح او شده بود. حاال مي

 مي دانستم قصدش از جمله قبليش و بوسه خداحافظي، شوخي است.
 نگاهم کرد. خنده ام را جمع کردم. آهسته سر بيني ام زد.

_باز هم خودت اين باب رو باز کردي. نگي دوباره آقاي باهر شما سنتون قد 
 شمابابابزرگ منه! من با شما شوخي نمي کنم که به 

 توهين نشه.
خنده ام را رها کردم. بامزه بود. شخصيت پسرانه انقالب باهر به اوج 

 خودش رسيده بود. اين وجه او را خيلي دوست داشتم.
از فرصت استفاده کرد و خم شد و گونه ي راستم را بوسيد. نرم و با 

 احساس. کمي مکث کرد و بعد کمرش را صاف کرد. به چشمان
اه کرد و دوباره خم شد و اين بار بو کشيد. ضربان قلبم باال بهت زده ام نگ

 رفته بود و حس مي کرم که گونه هايم رنگ گرفته است.
او نبايد اين کار را مي کرد. من اجازه ي اين کار را به او نمي دادم. دهانم 

 را باز کردم تا با پرخاش و با عصبانيت يک بار و براي هميشه
م که بدون اجازه ي من کاري را انجام ندهد. من از اين را به او بفهمان

 حرفش شوخي برداشت کرده بودم. و حاال به شدت عصبي شده
 بودم. ولي با حرف و موقعيت بعدي همه چيز را از ياد بردم.

 _هوم ..... چه بوي خوبي. بوي....
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سرش را بلند کرد. حالت چشمانش عوض شده بود. پلکهايش شکسته 
 آن حسرت و اندوه زيادي ديده مي شد. براي شده بود و در

لحظه اي آن قدر حالت صورتش خسته و غمگين به نظر رسيد که دلم مي 
 خواست بغلش کنم تا اندوهش کم شود. خشمم در نطفه

 خفه شد.
 _بوي مامانم رو مي دي. کرم نيوا مي زني آره؟

 سرم را به نشانه مثبت تکان دادم.
رو مي داد. وقتي که شبها مي اومد باالي سرم  _اون هم هميشه همين بو

 تا بوسم کنه همين بو رو مي داد. من عاشق اين بو هستم. هم
نسيم و هم مستانه از اين کرم مي زنن ولي روي پوست هيچ کدومشون 

 اين بو رو نميده. ( با صدايي که به شدت لرزان شده بود، ادامه
 داد) بوي مامان رو.

 با ناراحتي گفتم:
 _کرم ها روي هر پوستي يه بويي رو مي دن.

  
 

با حالتي اجازه خواهانه کمي خم شد و دوباره پوست گونه ام را بوييد. 
 خيلي دلم برايش سوخت.

_شب بخير. صبح هم رو نمي بينيم. به محض اينکه رسيدم تهران مي رم 
 سراغ آيدين.

ره به آن زمان لبخندي که زد غمگين و بي حوصله بود. مثل اينکه دوبا
 پرتاب شده بود. زمان که مادرش براي شب بخير او را مي

 بوسيده و بوي کرم نيوا مي داده است.
بدون مکث از اتاق بيرون رفت و مرا تنها و ناراحت برجا گذاشت. فکر مي 

 کردم که ما هر دو نفرمان از کمبود محبت پدر و مادر رنج
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ي توانستيم هم را درک کنيم. شايد مي برديم. شايد ما بهتر از هر کسي م
 هم نه.

فکرم به شدت مشغول شده بود. نمي توانستم درست فکر کنم و درست 
 تصميم بگيرم. من هنوز او را درست نمي شناختم. ترس از

ازدواج حاال خودش را نشان داده بود. اصال نمي دانستم که اگر آيدين 
 د افتاد، چه جوابينظر خودم را بخواهد که قطعا اين اتفاق خواه

 بايد به او بدهم.
انقالب باهر مرد جالبي بود. با شخصيت و محکم بود. مي توانستم بي 

 دغدغه به او تکيه کنم و به خودم کمي استراحت دهم. شايد در
کنار او مي توانستم جواني و شادي را هم تجربه کنم. چيزي که هرگز 

 نعطاف پذيري کهنداشتم. او جدي و محکم بود. ولي شخصيت ا
داشت او را متمايز کرده بود. شخصيتي که به او اجازه مي داد گاهي هم 

 سن من شود و پاچه هاي شلوارش را باال بزند و در کنار دريا با
من قدم بزند. بدون آنکه نگران خراب شدن لباسش باشد يا آن را براي 

 يسنش مناسب نداند.اين ها چيزهايي بود که او را متمايز م
 کرد.

جنبه هايي از وجودش که او را دوست داشتني مي کرد. ولي با همه ي 
 اينها باز هم مي ترسيدم. نمي دانستم که اين ترس طبيعي است

و همه دختران از اين مورد نگراني هاي قبل از ازدواج دارند، يا فقط من به 
 علت شکستي که در رابطه قبلي ام داشتم به آن مبتال شده

 بودم؟
هر چه بود حس خوبي نبود. حس ترديد و ترس و نگراني مفرط. نگراني از 

 اينکه آينده چه خواهد شد؟ اگر انقالب بدتر از شهريار
 شود چه؟ اين فکر رهايم نمي کرد.

 فصل شانزدهم
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در آشپزخانه کنار ساناز که فنجان هاي چاي را در سيني مي چيد، ايستاده 
 بود که اضطراب داشتم. وقتي کهبودم و برايم خيلي عجيب 

شهريار به خواستگاري آمد هيچ اضطرابي نداشتم. ساناز عقيده داشت که 
 آن زمان بچه سال بودم. آدم هر چه سنش باالتر برود

 محتاطانه تر رفتار مي کند.
کمي دلشوره داشتم. اضطرابي ناچيز که به نظرم بي دليل مي آمد. آراز به 

 ح سرحال نبود. به شدت بي حوصله وآشپزخانه آمد. از صب
کم طاقت شده بود. به همه چيز گير مي داد. آمد و کنار من به کانتر تکيه 

 داد و ايستاد. ساناز نگاهش کرد و با چشمک از من پرسيد
که آراز چرا آن قدر اخمالود شده است. چانه ام را باال بردم. چرخيد و از 

 آهسته به بازوي آراز قفسه باالي سر آراز قندان برداشت و
 زد.

 _داداش کوچيکه چشه؟
 آراز نگاهش کرد ولي جوابش را نداد. ساناز خنديد.

_اوه. چته حاال تو هم. واسه تو که نميان اين طوري قيافه گرفتي. خوبه 
 تو نمي خواي بله بدي.

باز هم آراز فقط نگاهش کرد. ساناز با آراز و آن زمان ها با سهند خيلي 
 خنده داشت. حتي به نوعي بيشتر از من. هميشه هم شوخي و

 آراز چيزي در چنته داشت که جوابي به حاضر جوابي ساناز بدهد.
 _نترس واسه تو هم مي ريم داداش. اخم نکن.

اين بار آراز دستش را به نشانه برو بابا تکان داد و از آشپزخانه خارج شد. 
 اشت. وليپشت سرش آيدين وارد شد. او هم کمي اخم د

 بهتر از آراز بود. آهسته گفتم:
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 _اين ديگه چشه؟
 ساناز هم آهسته گفت:

_دلشون نمياد آبجي کوچيکه رو شوهر بدن. دلشون مي خواد ترشيت 
 بندازن.

 خنديدم.
 ساناز به آيدين اشاره کرد و آهسته گفت:

_اين که از صبح شده مثل ديو دو سر. نمي شه باهاش حرف زد. شده مثل 
 باباهايي که ميخوان دختر شوهر بدن راه دور.

  
 

 بعد در حاليکه صورتش از خنده سرخ شده بود، گفت:
_عمو قربونش برم خوبه. ريلکس. آروم. انگار نه انگار که داره براي دخترش 

 خواستگار مياد. معلوم نيست اصال کجا هست.
 بتواند ساعتخنده ام بيشتر شد. راست مي گفت. مچ دستم را چرخاند تا 

 را نگاه کند.
 _هفت شد. ساراي هم نيومد.

 _البد اون هم نشسته داره گريه مي کنه.
 خنديد.

 _نترس اون آب غوره هاش رو گرفته.
ده دقيقه بعد اول ساراي و رضا و بعد بابا با سرخوشي و بي خيالي 

 رسيدند.
ب فتن انقالبه طبقه باال رفتم تا لباسم را عوض کنم. يک هفته بعد از ر

 ساراي تماس گرفت و در حاليکه اصال حال خوبي نداشت گفت
که انقالب با آيدين راجع به من صحبت کرده است. آن قدر آشفته بود که 

 من تعجب کردم. فکر نمي کردم که آنها مخالفت کنند.
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باالخره همه ي آنها با خانوداه ي باهر از من صميمي تر بودند. ولي وقتي 
 اگر مخالفتي هست تا من اصال نيايم و از کار و که گفتم که

زندگي هتل هم نزنم، در کمال تعجب متوجه شدم که ناراحتي ساراي به 
 خاطر مخالفت نيست. به خاطر شوهر کردن من است.

غصه داشت. مي گفت زود است که من وارد زندگي و دغدغه و مسئوليت 
 دشسنگين و بزرگ آن شوم. دوست داشت که به جاي خو

که جواني نکرده بود، جواني کنم و از آن روزها استفاده کنم. ولي در ضمن 
 عقيده داشت که خب انقالب باهر بد کيسي نيست. همان

کسي است که او براي من مناسب مي داند. فقط کمي با سن او مشکل 
 داشت. يعني مشکلي بود که ظاهرا همه شان داشتند. مي شد

فق تر بود. از همه بيشتر آراز بود که با اين گفت که ساراي از همه موا
 وصلت مخالف بود. مي گفت که انقالب سرد و خشک است و

 آن شور جواني که بايد داشته باشد را ندارد.
مي گفت که اين حالت در چند سال آينده قطعا در او بيشتر خواهد شد و 

 شايد زندگي کردن در کنار او برايم مشکل شود. مردي که
حوصله انجام هيچ کاري را ندارد. ساراي اما عقيده ديگري داشت. او  ديگر

 مي گفت که چون انقالب از من خيلي بزرگتر است بيشتر
در آينده قدر جواني و زيباي مرا بيشتر خواهد دانست. آيدين سکوت کرده 

 بود. مثل اينکه چيزي نداشت که بگويد. مثل اينکه با تمام
ولي در ضمن نمي دانست که آينده چه خواهد  حرف هاي آنها موافق بود

 شد. سکوت کرده بود ولي سکوتي که با نگراني همراه بود.
نگراني و اميد. چيزي که در هر وصلتي يک پدر به آن دچار مي شود. ساناز 

 حق داشت. تمام حاالت آيدين مثل يک پدر نگران بود.
ه اين دارد که اين پدري که نگران آينده دخترش است اما در ضمن اميد ب

 وصلت با خوشي همراه شود.
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موهايم را فر کردم. ضربه ايي به در خورد. آراز وارد شد. از آيينه نگاهي به 
 صورت گرفته اش کردم.

 _چته؟
آمد و روي تخت من نشست و بدون حرف فرکردن موهاي مرا نگاه کرد. 

 د وليموهايم آن چنان بلند نشده بود. تا پايين گوشهايم بو
دوست داشتم که فرفري باشد. دستگاه را کنار گذاشتم و رفتم و کنارش 

 نشستم و دوباره پرسيدم.
 _چته؟

دستم را سرزانويش گذاشتم. نگاهم کرد. سيگاري از جيبش بيرون آورد و 
 به کنار پنجره رفت و آن را باز کرد.

 _نظرت مثبته؟
 چند لحظه نگاهش کردم.

 _نظر تو نيست.
 ام سوالي نبود. يک جمله خبري کامل بود. چند ثانيه سکوت کرد. جمله

 _مثبت؟
 چرخيد و دوباره چند لحظه نگاهم کرد.

_انقالب باهر يک آدم فوق العاده است. کاري به اون خواهرش و طوفان 
 ندارم. خودش فوق العاده است. من هم خيلي باهاش رفيق

 .....شدم. تو حساب کتاب مثل کف دسته. صاف صاف
 حرفش را قطع کرد. سيگارش را نيمه خاموش کرد. آمد و کنار من نشست.

 _پس مشکلت کجاست؟
 _مشکلم؟

 سرم را تکان دادم.
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 _هيچي. فقط دوست دارم برات بهترين ها بشه.
 _با انقالب نميشه؟

  
 

 کمي اخم کرد.
 _دوستش داري؟

 خنديدم.
. شماها که بيشتر از من _مگه من چقدر ديدمش که بخوام عاشقش بشم

 با اين خانواده رفت و آمد داشتيد.
 _پس چي؟

_نمي دونم به من گفت که من از نجابت و خانمي تو خوشم اومده و اينکه 
 بزرگ و عاقالنه رفتار مي کني. ميگه که من با دخترهاي

زيادي در تماس هستم که رفتارهاي بچگانه شون رو نمي پسندم. همين. 
 ه گفت همين بود.تمام حرفي ک

 در سکوت نگاهم کرد.
_اگر االن شهريار هم ازت خواستگاري مي کرد و بابا هم راضي بود تو به 

 کدوم بله مي دادي؟
_انقالب باهر. شهريار براي من به آخر رسيده. مثل يک اتوباني که آخرش 

 مسدوده. من اگر تو اين راه هم قدم بذارم باز هم مجبورم
 ردم. چون آخرش مسدوده.دور بزنم و برگ

 _فاصله سني تون زياده.
 سرم را تکان دادم.

 _برات مهم نيست؟
_چرا مهمه. من هنوز نمي تونم به اون چيزي ديگه ايي به غير از آقاي باهر 

 بگم.
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 کمي به طرفم خم شد.
 _خب پس چي؟

لبخند زدم. من برادر خودم را مي شناختم. برايم مثل يک کتاب گشوده 
 آراز هميشه احساسي و گشوده و رو باز عمل مي کرد. بود.

سهند تو دار بود. نمي شد سهند را به راحتي شناخت. ولي آراز نه. آراز 
 هميشه جوري رفتار مي کرد که حدس زدن حرکت بعدي او

 کار چندان سختي نبود.
  
 

 _تو چته آراز؟
را  اخم هايش از هم گشوده شد. خودش هم خنده اش گرفت. دستش

 روي دست من که روي پاهايم به هم قالب کرده بودم،
 گذاشت.

 _نمي دونم چي بگم واال؟ فکر کنم يکم حساس شدم.
 از جا برخاست و به طرف در رفت. در را باز کرد.

 _ولي باالغيرتا اگر مي خواي جواب بله بدي. يه چند ماهي رو نامزد بمون.
 خنديدم.

 نداشته باش. _باشه. اين قدر شور و هيجان
 از در بيرون رفت و چند لحظه بعد زنگ در خبر داد که خانواده باهر آمدند.

کمي ديرتر پايين رفتم. ساناز گفته بود که خودش پذيرايي خواهد کرد. آن 
 قدر دير اين پا و آن پا کردم که ساراي به سراغم آمد.

 کمي چشمانش قرمز و گريه ايي بود.
 _چته؟

 تم.بازويش را گرف
 _هيچي قربونت برم.
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 اشاره ايي به صورتم کرد.
 _يه مداد تو چشمات مي کشيدي. رنگت پريده.

 مرا نشاند و مداد قهوه ايي تيره در چشمانم کشيد.
 اما در تمام مدت سعي مي کرد تا گريه نکند.

 _کيا اومدن؟
جاق ا سنحلقه از موهاي فرفريم که دور صورتم را قاب گرفته بود، کنار زد و ب

 آن را ثابت کرد.
  
 

 _چقدر موي فر بهت مياد. همشون اومدن
 _فاميل چي؟

 _نه. تنها هستن
 با تعجب گفتم:

 _مگه فاميل ندارن؟ يعني خبر ندادن؟
 کمي چانه اش را باال برد.

 _چرا دارن. اما انقالب گفت که همشون فرانسه هستن.
جزيات صورت و آرايشم را چک لبه کتم را صاف کرد. نگاهم کرد تا مثال 

 کند. ولي نگاهش گوياي چيزي ديگر بود. ديگر طاقت
 نياورد و مرا در آغوش کشيد و به گريه افتاد.

 _ازش متنفرم.
مي دانستم که چه کسي را مي گويد. گاهي فکر مي کردم که حداقل بابا 

 بيشتر به فکر ما بود. بابا با تمام بي فکريهايش باز هم بيشتر
مامان به فکر ما بود. به او خبر داده بوديم ولي او گفته بود که مادر آقاي  از

 دکتر را نمي تواند رها کند. يک بهانه احمقانه. روزي که
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آمد گفت که آمده که بماند. آمده که جبران کند. ولي اين طور نبود. براي 
 او هيچ وقت هيچ کدام از ما مهم نبوديم که بخواهد جبران

مهم بوديم مي ماند و به هر سختي که بود بچه هايش را بزرگ  کند. اگر
 مي کرد.

کساني را مي شناختم که با وجود اعتياد شديد شوهرشان بچه ها را به 
 دندان مي کشيدند و بزرگ مي کردند. حاضر بودند که به زير

کتک هاي مرد جان بدهند ولي بچه هايشان را رها نکنند. ولي مامان اين 
 کرد. هيچ وقت براي هيچ کدام از ما از خود گذشتگيکار را ن
 نکرد.

زمان خواستگاري ساراي نبود. فقط خودش را با عجله براي عقد رساند. 
 تنها آمد و دو روز بود و بعد هم رفت. مامان هرگز لذت به

بازار رفتن و جهزيه خريدن را به هيچ کدام از ما نچشاند. مامان هرگز نبود 
 ستگاري دخترانش اشک برزيد و اضطرابکه در روز خوا

 داشته باشد. به ساراي حق مي دادم که از او متنفر باشد.
 _مهم نيست. آروم باش.

 بيني اش را گرفت. آهي کشيد و گفت:
  
 

_چرا مهمه. بعدها مي فهمي که چقدر مهمه. من با انقالب موافقم يکي از 
 شه که فرداعلت هاش همينه. نمي خوام يکي مثل شهريار با

پس فردا بزنه تو سرت. اينها هم االن خودشون اومدن. مثل ما تنها 
 هستن. فردا نمي تونه بزنه تو چشمت که من با يک لشکر آدم

 اومدم خواستگاريت ولي تو ننه ات نبود. اين چيزها پيش مياد.
 با اخم گفتم:

 _رضا بهت گفته؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

4 8 7  

 

 لبخند تلخي زد.
اش کم نشنيدم که ما اين جوري بوديم اون  _خودش نه. ولي از خانواده

 وقت تو مادرت هم تو بله برونت نبود.
تا به حال نگفته بود. عصبي شده بودم. دلم مي خواست گردن مامان را 

 بشکنم.
 _تا حاال نگفته بودي

 بازوي مرا گرفت و از اتاق خارج کرد.
. دوست _چه فايده فدات شم؟ بي خيال. نمي خواهم تو اين جوري بشي

 دارم که اونقدر خوشبخت بشي که بتونم باهات پز بدم بزنم تو
 سر خواهرهاي رضا

 خنديد. خنده اش پر از نگراني بود. به خاطر آرامش او لبخند زدم.
 از پايين صداي خنده هاي بلند طوفان مي آمد.

وارد شدم. همه به احترامم برخاستند. لبخندي عصبي زدم. مستانه کنار او 
 ته بود. آرايش ماليمي که کرده بود بسيار زيبا ونشس

دلربايش کرده بود. نسيم مثل هميشه بود. ساده و آرام. ولي بسيار شاد. 
 طوفان پيراهن آستين کوتاه ساده ي سفيد پوشيده بود که با

 پاپييون کامل شده بود. پسرانه و خوش تيپ.
ده. بدون خودش هم کت و شلور پوشيده بود با پيراهن سفيده سا

 کراوات. مردانه و دلنشين. موهاي سفيد و سياهش را رو به باال شانه
کرده بود. که به شدت سنش را باال برده بود. موهاي کمي نا مرتب و کج 

 و پسرانه بيشتر به او مي آمد. او را کم سن تر از آن چه بود
و کنار  نشان مي داد. ولي حاال چهل ساله مي خورد. خنده ام را فرو خوردم

 آيدين نشستم. بابا با سرخوشي براي خودش پرتقال پوست
 مي گرفت. ساناز اشاره ايي به بابا کرد و لبخندش را فرو خورد.
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ظاهرا آنها صحبت هايشان را شروع کرده بودند. صحبت بر سر سن و 
 سال بود. آيدين با صراحت گفت:

  
 

ظرم يکم مشکل ساز _مي دوني که دوازده سال از سونا بزرگتري. به ن
 ميشه. نمي شه؟

 انقالب نگاهم کرد.
_نه براي کسي مثل سونا. سونا عاقالنه رفتار مي کنه. خيلي بزرگتر و جلوتر 

 از سنشه. همين بيشتر مشکالت رو حل مي کنه.
 مکثي کرد.

 _سونا، خانم و متينه و نجيبه. به من حق بدين که نخوام از دستش بدم.
 نگاهم کرد.

ر و باطن. آيدين، آقاي پيرزاد. من انقالب باهر. سي و هفت ساله. با _ظاه
 وضع مالي و کاري که خودتون بهش آشنا هستيد. دخترتون

مي خوام. خوشبختش مي کنم. حاضر هم هستم براش هر کاري که شما 
 بخواين بکنم. هر کاري که به شما اين اطمينان رو بده که من

ر کاري مي کنم. هر تضميني. چه از مي خوامش و براي خوشبختيش ه
 نظر مالي و چه از نظر رسمي.

آيدين به من نگاه کرد. مي دانستم که در نهايت تمام نگاه ها به من ختم 
 خواهد شد. ولي دانستن يک موضوع و قرار گرفتن در

موقعيت آن با هم فرق دارد. حاال که تمام چشم ها به دهان من دوخته 
 ه شدت سنگيني مي کرد و وزن پيدا کردهشده بود اين وظيفه ب

 بود.
من چه بايد مي گفتم؟ اصال نمي دانستم که دخترها در چنين موقعيتي 

 چه مي گويند. با درماندگي به آيدين نگاه کردم. آهي کشيد و
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 آهسته گفت:
_مي دونم که تو هتل يه کم صحبت کرديد. ولي دوست داري يه صحبت 

 ي؟ديگه هم باهاش داشته باش
مشکل من صحبت با انقالب نبود. مشکل من نگراني آنها بود که مرا هم 

 به اضطراب انداخته و نگران کرده بود.
 _آره خوبه

 به انقالب گفت:
 _تا ما بساط شام رو مهيا مي کنيم شما يه قدمي تو حياط بزنيد.

  
 

ظر نانقالب برخاست. به حياط رفتيم. چند لحظه ايي سکوت کرده بود. به 
 عصبي مي آمد. صداي شليک خنده ي طوفان و پشت سر آن

هم آراز بلند شد. ظاهرا در داخل خانه و با خروج ما آن وضع سنگين 
 خواستگاري از بين رفته بود و مثل قديم پر از خنده و شوخي

 شده بود.
 مقابلم ايستاد.

_چي بايد بهت بگم که راضيت بکنه من شهريار نيستم؟ چي بگم که 
 فهمي خاطرت رو مي خوام؟ب

اين اولين باري بود که او حرفي از يک محبت نسبي زده بود. در تمام چند 
 روزي که در هتل بود فقط مي گفت که از تو خوشم آمده

 است.
بازويم را گرفت و به زير داربست انگور خشک شده کشاند. از داخل خانه 

 شد. به آن قسمت از حياط ديد نداشت. کمي به طرفم خم
 _چي مي خواي بشنوي؟ دوست دارم و عاشقت شدم، کافيه؟
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نگاهش نکردم. نگاهم با به سيب آدمش دادم. اما احساس مي کردم که 
 صدايش عالوه بر آن خشونت و خشکي، کمي شوخ و سرکش

 شده بود.
 _کافيه؟

 چانه ام را باال برد. چشمانش هم خندان بود. کشيده و خواب آلود.
حساس بود. آن حالت شيطنت از بين رفته بود. حاال نگاه و نگاهش پر ا

 حالتش جوري بود که کامال جدي ولي احساسي بود. قلبم براي
 لحظه ايي از کار ايستاد.

_خوشگل که هستي. خانم و نجيب هم که هستي. ديگه من چي مي 
 خوام؟ چي کار بايد بکنم که چشمم تو رو گرفته، کار دست دلم

 داده؟
 کردم که هر لحظه سرخ تر مي شوم. احساس

 لبخند زد.
 _چي ميگي؟ چي کار دوست داري که برات بکنم.

نگاهش کردم. ولي چيزي نگفتم. آن قدر هيجان زده شده بودم که زبانم 
 بند رفته بود.

  
 

 _هان چي ميگي؟
 دستم را در دست خودش گرفت و به نرمي مچم را نوازش کرد.

 _هيچي
 بود. آرام خنديد.صدايم گرفته 

 _اين هيچي بله است؟
دوباره نگاهش کردم. آن قدر از خواهر و برادرانم استرس و اضطراب ديده 

 بودم که مرا هم در آن چند روزي که برگشته بودم،
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 ترسانده بود.
_راستش من يکم مي ترسم. من اصال شناختي روي شما ندارم. نمي 

 دونم....
 دم تا حقيقت را بگويم.مکث کوتاهي کردم و سعي کر

_من هم از شما خوشم اومده ولي به نظرم اين کافي نيست. يا حداقل 
 براي من کافي نيست.
 لبخندش را حفظ کرد.

_اگر جوابت بله باشه مي تونيم نامزد بمونيم. چهار پنج ماه چطوره؟ به 
 نظرت شناخت کافي پيدا مي کني؟

بدون عقد. خوب بود. اگر از اخالق و کمي فکر کردم. چهار يا پنج ماه نامزد 
 منشش خوشم نمي آمد مي توانستم نامزدي را به هم

بزنم. خيلي از دخترها هستند که در نامزدي و حتي عقد برهم مي زنند. 
 شايد هم انقدر عاشقش مي شدم که فقط خودش برايم مهم

 هم بهمي شد. در اين که او تاثير گذار بود هيچ شکي نبود. او همين حاال 
 اندازه کافي به روي من تاثير گذاشته بود. آن قدر که به او

 فکر کنم و ذهنم درگيرش شود.
 _خوبه

 اين بار بلند تر خنديد. همان طور که به طرف خانه مي رفتيم، گفت:
 _نامزدي با صيغه يا بي صيغه؟

 با اخم نگاهش کردم.
  
 

 _شوخي کردم خانم نزن
ده بودند. تنها آيدين بود که هنوز به نظر اخم داخل همه به شوخي و خن

 آلود مي آمد. کنار پنجره ايستاده بود.
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 مستانه به استقبالمان آمد و با خنده پرسيد:
 _خب چي شد؟ فاميل مي شيم يا نه

 انقالب با لبخند سرش را تکان داد و به آيدين نگاه کرد.
ه سرعت خودش را حس کردم که براي لحظه ايي رنگ آيدين پريد. ولي ب
 کنترل کرد. ساناز جمله درستي به کار برده بود. آيدين

دقيقا مثل پدري شده بود که مي خواد دخترش را به راه دور شوهر بدهد. 
 به کنارم آمد. انقالب به سرعت از من فاصله گرفت.

 _مطمئني؟
 نگاهش جدي و نگران بود. سعي کردم تا با لبخندي آرامش کنم.

مونيم. اگر ازش خوشم نيومد يا ديدم که فاصله سني که داريم  _نامزد مي
 مشکل ساز ميشه، به هم مي زنيم. نامزدي رو براي همين

 گذاشتن ديگه.
 سرش را با تاخيير تکان داد.

_باشه. در اين که انقالب مرد درستيه شکي نيست. ولي باز هم خوب 
 چشم و گوشت رو باز کن. انشاال که خيره.

 اميدوار بود. پيشاني ام را بوسيد.لبخندش 
بابا که صد درصد موافق بود. چه کسي از انقالب بهتر. يک شريک تجاري 

 ديگر. اما براي اينکه خودي نشان دهد. شروع کرد تا به
خيال خودش براي مهريه سنگ اندازي کند. اما با حرف انقالب دهانش 

 بسته شد.
ونا مي دونه. هر چي دوست _براي من اصال مهريه مهم نيست. خود س

 داشته باشه و تعيين کنه اگر بخواد من فرداي عقد تمام و کمال
بهش مي دم که زير دينش نباشم. مادر بزرگم هميشه مي گفت مهريه زن 

 دينيه که به گردن مرده. اگر آيدين و شما و البته خود سونا
 سونا. راضي باشه من ويالي گرگان که مال خودمه رو مي زنم به نام
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دهان بابا باز مانده بود. ولي برق رضايت در چشمانش مي درخشيد. 
 ساراي لبخند شادي زد و از شادي لبش را گزيد. دقيقا همان

چيزي شده بود براي من خواسته بود. آراز متعجب اما خوشحال بود. 
 آيدين اما هنوز هم نگران و اميدوار بود. آن ويال چيزي نبود که

  
 

تواند از آن بگذرد. ويال بسيار بزرگ بود و به علت اينکه در هر کسي ب
 مجاورت منابع طبيعي بود وقتي که کسي وارد باغ مي شد در

وهله اول فکر مي کرد که وارد جنگل شده است. چون جنگل و منابع 
 طبيعي دقيقا پشت باغ بود و باغ با فنس از جنگل جدا شده بود.

باغ را با ارزش کرده بود. آن باغ شايد  هيچ ديواري وجود نداشت. همين
 به قول بابا شيرين هشتصد، نهصد ميليون ناموت ارزش

 داشت.
 با حيرت نگاهش کردم.

 _نه احتياجي نيست. من اصال اين مهريه رو نمي خوام
نگاهم کرد. ولي چيزي نگفت. طوفان و مستانه اخم کرده بودند که به 

 ن باغ مال خود انقالب بودنظرم حق داشتند. درست بود که اي
ولي خب اين چيزي نبود که بشود به سادگي از آن گذشت. نسيم اما 

 تغييري نکرده بود. همان لبخندي که از ابتدا برلب داشت، باز هم
 بر لبانش جاري بود.

_گفتم که هر طور دوست داري. من اين رو گفتم که بدوني همه جوره 
 راضي به انجام هر کاري هستم.

 هانم را باز کردم تا حرف بزنم که بابا با اخم نگاهم کرد و گفت:د
_بله انقالب جان همين عاليه بابا. چي براي يه پدر مهمه؟ همين که بدونه 

 دخترش يه پشتوانه مالي داره تو خونه شوهر. من که راضي
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 هستم صد درصد.
. هر طوفان پوزخند زد و سرش با خنده تکان داد. خيلي خجالت زده شدم

 کسي يک ذره عقل داشت مي فهميد که اين حرف بابا از
طمع است. نه اينکه من پشتوانه مالي داشته باشم يا نه. طوفان هم احمق 

 نبود.
 آيدين با اخم گفت:

_اجازه بده بابا. ما که نمي خوايم دختر معامله کنيم. ما مي خوايم دختر 
 حسن نيتش روشوهر بديم. حاال انقالب لطف کرد براي اينکه 

ثابت کنه اين پيشنهاد رو داد قرار نيست ما هم دو دستي قبول کنيم. سونا 
 که ماشاال عاقله. ولي اگر سونا هم بخواد همچين اشتباهي

بکنه من نمي ذارم. سونا يه مهريه معقول انتخاب مي کنه. يه مهريه ي نه 
 سنگين نه سبک.

 رو به من کرد و گفت:
 ما حرف من رو قبول داري؟_چطوره سونا جان؟ ش

 _بله حتما
  
 

بابا عصبي دهانش را باز کرد تا حرفي بزند. به سرعت و قبل از آنکه کار 
 دست همه ي ما بدهد، گفتم:

 _بابا خواهش مي کنم. بذاريد به عهده خودم اين مورد رو.
نگاهش پر از خشم بود. ولي به خاطر خانواده ي باهر حرفي نزد. مي 

 ه بعد از رفتنشان مورد مواخذه قرار مي گيرم ولي پشتمدانستم ک
 به آيدين قرص بود.

بعد از شام قرار نامزدي گذاشته شد. خدا را شکر بابا در اين مورد که نامزد 
 بدون عقد بمانيم، اصرار داشت و نگفت که حتما بايد عقد
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و بعد کنيم. قرار شد که در همان هفته که من در تهران بودم نامزد کنيم 
 من به هتل بروم و در تعطيالت عيد هم خانواده ي باهر

همراه با خانواده من به هتل بيايند. تا هم ما کنار هم باشيم و هم 
 تعطيالت را در هتل بگذرانيم. که البته آيدين احتمال مي داد که به

خاطر تعطيالت عيد و شلوغي هتل مجبور شويم که عده ايي به گرگان 
 البته فاصله کمي هم نبود. انقالب با گفتن اينکه بروند. که خب

 چو فردا بياد فکر فردا کنيم، بحث را تمام کرد.
قرار شد که جشن نگيريم. فقط خودمان. هنوز از لحاظ روحي آمادگي اينکه 

 جشن بگيرم را نداشتم. آن هم زماني که به ياد مي آوردم
 تو ازدواج کنم" . که هميشه سهند مي گفت " من مي خواهم زودتر از

وقتي که عنوان کردم تنها کسي که مخالفت کرد مستانه بود که او هم با 
 نگاه انقالب ساکت شد. انقالب گفت که چرا جشن نمي

خواهم؟ آيا علت خاصي دارد؟ وقتي که علت را عنوان کردم به نظر مي 
 رسيد که حتي مستانه ي ايراد گير هم قانع شده است. ولي

 گريه افتاد.ساراي به 
نمي دانم چه اتفاقي برايم افتاده بود. ولي آن حس دلشوره ايي که يک 

 هفته بود به آن مبتال شده بودم از بين رفته بود و به جاي آن
آرامش به وجودم برگشته بود. آرامشي که شايد زاييده اعترافات عاشقانه 

 انقالب بود. مردي که با تمام خشکي و جديتش، اعتراف به
شقي لطيف داشت. جوري که قلبم را تکان داده بود. به طوريکه شهريار با ع

 آن همه بادکنک و کيک نتوانسته بود قلبم را تکان دهد.
دايما به خودم مي قبوالندم که من عاشقش نيستم و بود و نبودش برايم 

 بي تفاوت است. ولي واقعا اين طور نبود. درست بود که شايد
ه بودم. که آن هم قطعا زمان بر بود. دير و زود عاشق سينه چاکش نشد

 داشت ولي سوخت و سوز نه. ولي خيلي از او خوشم آمده بود
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و او توانسته بود که احساساتم را به اندازه کافي قلقلک دهد. جوري که به 
 او فکر کنم. آن هم به طور دايم. در آن چند روز خيلي به او

ر اين گونه به مردي فکر مي کند، نشان فکر کرده بودم. و زمانيکه يک دخت
 از اين دارد که آن مرد توانسته احساسات او را نوازش

 کند و تا حدودي تحت تسلط خودش درآورد.
  
 

تا آخر شب ديگر انقالب هيچ نگاهي به من نکرد. تمام مدت با آيدين و 
 آراز راجع به کارهاي خودشان صحبت مي کردند. بي حوصله

ر بچه نبودم. ولي نمي دانم چرا دلم چيز ديگري مي شدم. من دخت
 خواست. اينکه انقالب گوشه چشمي به من داشته باشد. در بله بران

دختر عمه ام ديده بودم که شوهرش منتظر هر فرصت کوچکي بود تا 
 سمانه را جايي خلوت گير بياندازد و لحظه ايي را با او صحبت

گترها به نظربازي با سمانه مي پرداخت. کند. و يا به طور دايم در بين بزر 
 جوري که موجبات خنده و شوخي همه را فراهم کرده بود.

من مي دانستم که انقالب چنين شخصيتي ندارد. خودم هم تا اين حد را 
 نمي پسنديدم. ولي اينکه گوشه چشمي به من داشته باشد، به

 نظرم بد نبود.
و روي تخت چهار زانو نشستم.  به اتاقم رفتم. کفش هايم را در آوردم

 پنجره را باز کردم. هواي اسفند را دوست داشتم. با اينکه هنوز
سرد بود ولي بوي گرما و بهار مي داد. چيزي در حدود ربع ساعت بعد 

 ضربه ايي به در خورد. اجازه ورود دادم.
 _چرا تنها تو تاريکي نشستي؟

را هم کامل نبست. به کنار من به داخل آمد. ولي چراغ را روشن نکرد. در 
 آمد و سيگاري از جيبش بيرون آورد. پنجره را کامال باز
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 کرد.
 _سردت ميشه. يه پتو بنداز روت

 نگاهش کرد. چشمان خمار و خواب آلودش در تاريکي برق مي زد.
 _خوبم. سرد نيست.
 سيگارش را آتش زد.

 _چته ؟ بي حوصله ايي. پشيمون شدي؟
 خنديدم.

 ه. خوبم._ن
 کنارم روي تخت نشست. دستش را به زير حلقه هاي موهايم فرستاد.

کمي خودم را جمع کردم. دستش را کنار کشيد و چند لحظه ايي به من 
 نگاه کرد. بعد نگاهش را به بيرون داد.

 _آيدين نگرانته.
  
 

 حرفي نزدم و فقط با حرکت سرم تاييد کردم.
مثل ترسهايي که من براي نسيم دارم.  _مي ترسه. حس مي کنم. درست

 هر خواستگاري که مياد چهارستون تنم مي لرزه که نکنه
 طرف عوضي باشه، اذيتش کنه. مستانه چشمم رو ترسوند.
 هرگز نگفته بود که چرا مستانه از شوهرش جدا شده است.

 _چرا مستانه طالق گرفت؟
 حدود شايد پنج دقيقه. نه نگاهم کرد و نه حرفي زد. سکوت کرد. چيزي در

_مستانه نمي خواستش. از فاميل هاي زن عموم بود. آخر هم کارشون به 
 جدايي کشيد.

 سرش را چرخاند و نيم نگاهي به من کرد.
 _تو رختخواب مچش رو گرفت.
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دهانم باز مانده بود. ولي حرفي نزدم. تلخي و ناراحتي که در صداي او بود 
 مرا وادار به سکوت کرد.

 _چرا باهاش عروسي کرد؟
 عضالت فکش منقبض شد. دوباره سکوت.

_مجبور شد. اون زمان ما تو فرانسه بوديم. با عمو و زن عموام زندگي مي 
 کرديم. مي خواست مثال تالفي کنه. مي خواست خوبي هاي

عمو و زن عموم رو تالفي کنه. ايران عروسي کردن. پسره ايران بود. ولي 
 انه دوباره برگشت فرانسه. به هم ريختهبعد از طالق مست

 شده بود.
صدايش هر لحظه بيشتر خفه مي شد. تا جايي که تبديل به زمزمه ايي 

 آرام شد.
 _ما همه تالفي کرديم. تالفي خوبي هاي اون ها رو.

 _فکر مي کردم پيش خاله ات بودين.
 د.سيگارش را در لبه پنجره خاموش کرد و آن را به بيرون پرت کر

 _بوديم. ولي بعد از فوت خاله ام مجبور شديم بريم فرانسه.
  
 

در صدايش غم فراواني وجود داشت. دستم را روي دستش گذاشتم. 
 دستانش سرد و يخ زده بود.

 دستم را محکم گرفت.
 _متاسفم.

نگاهم کرد. نگاهش رنگ حيرت داشت. چند لحظه عميق و طوالني نگاهم 
 تواند از نگاه کسي دل بکند. دستش کرد. مثل کسي که نمي

 را باال آورد و گونه ام را لمس کرد.
 _تو چرا متاسفي دختر مهربون؟
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 لبخند زدم. لبخند او اما خسته و بي حوصله بود.
 _خاله ات رو دوست داشتي؟

 سرش را تکان داد.
 _آره مثل مادرم بود. خاله ها هميشه مامان دوم هستن.

چون هيچ رابطه ايي با خاله ام نداشتم. به نظر آيدين و اظهار نظر نکردم. 
 ساراي، خاله و در کل خانواده ي مادريم يکي از عوامل

 جدايي بابا و مامان بودند.
 دوباره به موهايم دست کشيد.
 _موي فرفري خيلي بهت مياد.

 _مرسي
 يک نگاه کلي به تمام صورتم کرد.

 يه مرد خوب تو زندگيش پيدا ميشه. _براي نسيم نگران نباش. ايشاال که
نگاه کرد. اخم کم رنگي کرد. ولي چيزي نگفت و فقط سرش را تکان داد. 

 برخاست و دست مرا هم گرفت و با خودش بلند کرد.
 _بيا بريم پايين. ما ديگه بايد بريم. فردا حاضر باش ميام بريم براي حلقه.

عد خانواده ي باهر هم آهنگ سرم را تکان دادم. به پايين رفتيم و کمي ب
 رفتن کردند.

  
 

در حاليکه يک دفترچه يادداشت به دست داشتم، در راهروهاي هتل قدم 
 مي زدم و کارهايي که بايد انجام مي شد را يادداشت مي

کردم. المپ هاي سوخته که نيازه به تعوض داشت، راهروهايي که بايد 
 ه تميز شدن داشت.جارو کشيده مي شد. شيشه هايي که نياز ب

به پايين برگشتم. سحر در البي مشغول کار به روي سفره هفت سين بود. 
 سليقه اش را قبول داشتم. و به محض اينکه خودش پيشنهاد
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داد که اين کار را مي کند من هم دو دستي قبول کردم و حاال که ماحصل 
 کارش را مي ديدم از ته دل خوشحال بودم که او و صنعتي را

 اشتم.د
ميز بزرگي در البي گذاشته بود و روي آن را ساتين سفيد کشيده بود و تمام 

 وسايل سفره را هم از ظروف سفيد انتخاب کرده بود.
تنها سبزي که در سفره بود و در چشم مي زد، سبزه سفره بود. در البي 

 موزيک بدون کالم و شاد چادر نماز گلي گلي ستار پخش مي
هشتي از شماعي زاده که فقط خدا مي دانست  شد. آهنگي شيش و

 سليقه ي چه کسي بود. خنده ام گرفت. اما به نظر مي رسيد که همه
 خوششان آمده است.

به کنار سحر رفتم. اشاره ايي به موزيک کردم که او را هم به خنده انداخت. 
 کمکش کردم و با هم گل هاي مرواريد روي جام هاي

ي سالم و احوال پرسي صنعتي با کسي نشان مي سفيد را چسبانديم. صدا
 داد که مهمانمان غريبه نيست. سه روز به عيد مانده بود ولي

از حاال مهمان هاي ما آمده بودند. با شنيدن صداي بم و آرامش سرم را 
 بلند کردم. وارد البي شد. پشت سرش آراز و پشت سر او هم

 آيدين.
ر حاليکه غش غش مي خنديد چيزي به آهنگ نيش آراز را هم باز کرد و د

 نسيم که با کمي فاصله از در وارد شد گفت که نسيم را هم
 به شدت به خنده انداخت.

لبخندش آرامش بخش بود. ولي رنگ پريده صورتش نشان مي داد که 
 حال و روز دروني خوبي ندارد.

دم و برخاستم و جلو رفتم. با او دست دادم. و آيدين و آراز را بغل کر
 بوسيدم.

 _اين چيه گذاشتين؟
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 چشمانم را چرخاندم.
 _همين که هست. اين جا خبري از بتهون نيست. عيد مثال.

 خنديد و به سمت سفره رفت.
 با نسيم ديده بوسي کردم.

  
 

 _پس بقيه کوشن؟
در همين لحظه ساناز در حاليکه با علي يکه به دو مي کرد وارد شد. پشت 

 ابا و در انتها طوفان.سرش مستانه و ب
با طوفان دست دادم ولي خم شد و گونه ام را بوسيد. خودم را کنار 

 کشيدم. انقالب آهسته به طوريکه سحر نشود، گفت:
_اوهوي گوساله من با نامزدم روبوسي نکردم تو به چه حقي روبوسي 

 کردي؟
 طوفان با خونسردي گفت:

خواهر باهاش روبوسي کردم. _خب بي عرضه ايي. بعد هم من به عنوان 
 با تو فرق داره.

لبخند خجوالنه ايي زدم. بعد از نامزدي رفتار طوفان عوض شده بود. 
 حرفش تا حدودي درست بود. جوري رفتار مي کرد که آراز با

 من رفتار مي کرد. ديگر آن تيک زدن ها تمام شده بود.
 _ساراي کو؟

 آراز گفت:
 بايد مي رفت خونه ي باباي رضا. _مياد. بعد از سال تحويل.

 _به سالمتي.
 نگاهي به بارو بنه شان کردم.

 _خب شما چند روز اقامت مي کنيد؟
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 نسيم به خنده افتاد.
 _کاسبکارانه حرف مي زني

 با افتخار گفتم:
_معلومه. من بايد بدونم نفع با کجاست؟ اينکه شما رو بندازم بيرون يا 

 نگه تون دارم.
 خنديد.انقالب 

_نترس ما خودمون مي ريم. بابات با صنعتي صحبت کرده يه چند روزي 
 مي ريم گرگان

  
 

 _من نميام. نمي تونم اين جا رو ول کنم.
 ابروي انقالب باال رفت. زير بازويم را گرفت و آهسته گفت:

 _بگو بقيه تو کدوم اتاق برن شما بيا کارت دارم.
تي که با آيدين حرف مي زد حواله دادم و خنده ام گرفت. همه را به صنع

 با او به اتاق هميشگي او رفتيم. از شانس خوبش اتاق خالي
 بود و قرار بود که با نسيم هم اتاق شود.

ساکش را روي زمين گذاشت. کتش را درآورد. به طرفم آمد. دستش را دور 
 کمرم انداخت و مرا با فاصله از خودش نگاه داشت.

 ا پاي من کرد.نگاهي به سرت
 _خب شما چرا نمي توني اين جا رو ول کني؟

 _براي اينکه ممکنه سرمون شلوغ بشه
 _صنعتي هست.

 شانه ام را باال بردم.
 _من مدير هتل هستم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

5 0 3  

 

آرام خنديد. سرش را نزديک آورد و گونه ام را بوسيد. بعد از نامزدي او به 
 گرسرعت به سفر رفت و من هم به هتل برگشتم. دي

 همديگر را نديده بوديم.
 _خانم مدير هتل، شما بعد از ازدواج چه کار مي خواي بکني هان؟

 روي گونه ام لب زد. قلقلکم گرفت و خنديديم.
 دوباره گونه ام را بوييد. کمي فاصله گرفت و نگاهم کرد. لبخندش آرام بود.

 _رنگت پريده.
 سرش را تکان داد.

 _خوبم.
  
 

 _معده ات؟
 دستش را روي معده اش گذاشت.

 _ما ديگه به هم عادت کرديم. من به معده درد و معده درد به من.
 _اين جوري که نمي شه بايد بري دکتر. اين طوري فقط عذاب مي کشي

 _رفتم. اين دردها عصبيه سونا.
 _خب چرا عصبي مي شي.

 و رويشان کرد.آرام خنديد. شالم را باز کرد و به موهايم دست کشيد و زير
 _دلت برام تنگ شده بود؟

 صادقانه گفتم:
 _يه کم.

خنده اش بلند تر شد. سرش را جلو آورد و پيشاني اش را به سرم تکيه 
 داد.

  (girl lovely.ولي من خيلي دلم برات تنگ شده بود( _ 
 حس خوبي به قلبم وارد شد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

5 0 4  

 

ور که دستم را در دستم را گرفت و روي تخت کنار خودش نشاند. همان ط
 دست داشت گفت:

_يه چند روزي مي ريم گرگان. پاي چشمات گود افتاده. خسته ايي. يه 
 ريکاوري الزم داري.

 _آخه هتل....
 حرفم را قطع کرد.

 _سونا جان.
 نگاهش کردم.

  
 

_صنعتي هست. بعد هم من درباره بعد از ازدواج شوخي نکردم. باالخره 
 ا مثل يويو تو خط تهران بابلسر حرکتکه چي؟ نميشه که شم

 کني.
 ناراحت گفتم:

_چهار سال از عمرم رو حروم نکردم که برم تو گرماي قشم هتل داري 
 بخونم بعد بيام تهران بشينم تو خونه.

 با حيرت نگاهم کرد.
 _کي گفته بشين تو خونه؟ برو کار کن.

تل داريم. وقتي که _کجا اون وقت؟ برم تو هتل مردم وقتي که خودمون ه
 اون قدر اين جا زحمت کشيدم.

چيزي نگفت. حس کردم که هوشمندانه صبر کرده است تا من آرام شوم. 
 در همان حال پشت دستم را به نرمي نوازش مي کرد.

 _آروم شدي؟
 سرم را تکان دادم.
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_کسي نگفته برو تو هتل مردم کار کن. شما مي توني بياي پيش خودم. 
 روي چشمام. جات خوبه اون جا؟مي ذارمت 

 دستم را باال آورد و پشت دستم را بوسيد.
_رياست يکي از شعبه ها رو ميدم دستت. مي دونم که تواناييش رو داري. 

 يک مدتي که ور دست طوفان يا خودم باشي به چم و خم
 کار وارد مي شي. من يه آدم دلسوز و مطمئن کم دارم.

دي نبود. کار در يک آژانس هواپيمايي چيزي کمي فکر کردم. پيشنهاد ب
 بود که به آن عالقه داشتم. هميشه به نظرم کار شيک و با

کالسي بود. خب او هم رياست يکي از بخش هايش را پيشنهاد مي کرد. 
 چيزي بود که نمي شد به راحتي از آن گذشت.

 _چقدر حقوق مي دي؟
 بلند خنديد.

 _شما بيا با هم صالح مي ريم.
 _نه من بايد بدونم برام صرف داره که از هتل عزيزم دل بکنم يا نه.

  
 

 خنده اش آرام شد. دستش را روي قلبش گذاشت و گفت:
 _رياست اين خونه و خانمي خونه خودم رو مي زنم به نامت.

 _چي در عوضش مي خواي؟
 آرام گفت:

 _محبتت رو.
 _چي بهم ميدي؟

 نگاهم کرد.
 اي._هر چي که بخو

 مکث کردم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

5 0 6  

 

_بهم خيانت نکن. محبتت رو ازم دريغ نکن. هيچ وقت هم به خاطر کس 
 ديگه ايي منو مواخذه نکن.

چند لحظه نگاهم کرد. نگاهش جدي بود. چيزي نگفت و فقط سرش را 
 تکان داد.

 _باشه
 باشه ايي که گفت از ميان لبهايش به زور شنيده مي شد.

 م به داخل آمد. او هم برخاست و پايين رفت.ضربه ايي به در خورد و نسي
 _انقالب چشه؟ چرا دوباره معده اش درد گرفته؟

 شالش را باز کرد.
_چي بگم؟ لج بازه. بهش مي گم که غذاي تند و پر ادويه براي تو سمه ولي 

 گوشش بدهکار نيست. رفته با دوستاش بيرون رستواران
 هندي خورش کاري خورده

 با تعجب گفتم:
 _خورش کاري؟

  
 

 سرش را تکان داد.
_تو رو خدا تو باهاش حرف بزن. نگران سالمتيش هستم. اصال به فکر 

 خودش نيست.
چيزي نگفتم و به پايين رفتم. در البي نبود. حاال آهنگ هتل کاليفرنيا 

 پخش مي شد. قطعا سليقه آراز بود. از پنجره به بيرون نگاه
بود. دستانش را در جيب شلوارش فرو کرده کردم. کنار ماشين ايستاده 

 بود و به جنگل رو به روي هتل خيره شده بود.
 _خوبي؟

 بدون آنکه سرش را برگرداند، فقط يک کلمه گفت:
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 _آره
 اما ظاهرش چيز ديگري مي گفت.

 _درد داري؟ مي خواي برات شربت بيارم. 
 نيم نگاهي کرد.

 رو داده که تو نگران شدي؟ _خوبم سونا نگران نباش. نسيم خبرها
 کنارش ايستادم.

 _انقالب خواهش مي کنم اين بيماري رو الکي نگير.
کامل چرخيد و نگاهم کرد. بدون آنکه خودم متوجه شوم در اوج نگراني او 

 را به نام صدا کرده بودم.
 _ارزشش رو داشت نه؟

 با تعجب گفتم:
 _ارزش چي رو؟

 ي بلندش را رها کرد.سرش را به عقب برد و خنده 
_اينکه اسم اين حقير از لب مبارک شما شنيده بشه. به نظرم اين ارزشش 

 رو داشت.
 چند ثانيه با تعجب نگاهش کردم.

  
 

 _مسخره نکن. من نگرانتم.
 دستانم را در دست گرفت.

 _مسخره نمي کنم خوشگل خانم. واقعا به نظرم ارزشش رو داشت.
 . دستانم را رها کرد و نگاهي به در هتل کرد.چند ثانيه نگاهم کرد

 _مي توني يه ساعتي رو بي خيال هتل بشي؟
 _چطور مگه؟

 _بريم يکم لب دريا قدم بزنيم.
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 سرم را تکان دادم.
 _باشه. بزار برم خبر بدم.
 _من تو ماشين هستم.

به داخل رفتم و خبر دادم. بي حوصله بود. من پاچه هاي شلوارم را کمي 
 اال دادم تا خيس نشود ولي او بي خيال در آب و ماسه ها ميب

زد. به نظر مي رسيد که آن جا نيست. در سکوت کنارش قدم زدم. گذاشتم 
 تا در خودش باشد. من هم گاهي دوست داشتم که در

خودم باشم ولي در ضمن دوست نداشتم که تنها باشم. دوست داشتم که 
 د و اجازه بدهد که منکسي در کنارم باشد ولي سکوت کن

 کمي آرامش پيدا کنم.
 نيم ساعتي را در سکوت قدم زديم.

 _اگر خسته شدي برگرديم؟
 نگاهش کردم.

 _نه خوبم. تو بهتر شدي؟
 لبخندش هنوز بي حوصله بود ولي آرام تر شده بود.

 _آره خوبم.
  
 

چيزي  دستش را بلند کرد و دور شانه ام انداخت و مرا به خودش فشرد.
 نگفتم. آغوشش گرم و آرامش بخش بود.

 _گاهي افکار تيره تو سرم فلجم مي کنه
سرم را بلند کردم و نگاهش کردم. همه ي ما گاهي افکار تيره داشتيم. ولي 

 او به نظر مي رسيد که عالوه بر مسئوليت زيادش، خستگي
 د.هاي ديگري هم داشت که گاهي به شدت ذهن و فکرش را درگير مي کر

 _چرا نمي ريزيشون بيرون؟
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 همان طور که به مقابلش نگاه ميکرد، گفت:
_کجا برزيم؟ جايي هست؟ فقط من هستم و خودم. هميشه انقالب باهر 

 براي انقالب باهر درد و دل کرده.
تنهاييش مرگ آور بود. من خواهر و برادرانم را داشتم ولي او کسي را 

 وش مي کشيد و در ضمن کسينداشت. او بايد بار همه را به د
نبود که درکش کند. مستانه و طوفان هر کدام ساز خودشان را مي زدند. 

 حق داشت که اظهار تنهايي کند.
 _چرا براي نسيم درد و دل نکردي اين همه سال؟

_زماني که من تو تنهايي هام بودم، نسيم هنوز بچه سال بود. حاال هم 
 بشه.من نمي خوام. دوست ندارم اذيت 

 _من هستم. به من بگو
 سرعت گام هايش را کم کرد. سرش را کامال پايين آورد و نگاهم کرد.

 _چي بگم؟
 _هر چي تو دلته

ايستاد. دستش را از دور شانه ام برداشت. باد سرد جاي آن حجم گرم را 
 گرفت. دوست نداشتم که دستش را بردارد.

 _خيلي چيزها تو دل منه.
 _بگو

را در جيبش فرو کرد و صورتش را رو به آسمان گرفت. چند  دو دستش
 ثانيه در سکوت به ابرهاي سفيد و پفکي نگاه کرد.

 _بعضي چيزها گفتني نيست سونا.
  
 

 دست راستش را از جيب در آورد و روي گونه ام گذاشت.
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_بعضي چيزها تو دل بمونه بهتره. گفته که بشه مي شه بهمن مي ريزه رو 
 آدم. آوار مي شه و خفه ات مي کنه.سر خود 

 _مربوط به بابا و مامانته؟
 چشمانش را تنگ کرد و با دقت نگاهم کرد.

_آره. بعد از اونها ديگه زندگي مثل سابق نشد. افتضاح شد. گند شد. 
 تنهايي و بيچارگي شد.

ناخوداگاه دستش را گرفتم. دستانش خيلي بزرگ بود. خيلي بزرگ تر از 
 ادرانم و شهريار. کال استخوان بندي او درشت بود.دستان بر

 با دست ديگرش دست مرا پوشاند.
 _دستت يخ کرده. برگرديم.

 _نه خوبم. يکم ديگه قدم بزنيم.
 بدون حرف شروع به قدم زدن کرد.

_بعد از فوت اونها زندگي من و بقيه يک دفعه از اين رو به اون رو شد. 
 گيمون زد. بعد فقط من بودم و من.مثل اينکه يه طوفان به زند 

مستانه عمال از زندگي کنار کشيده بود. تو هپروت بود. دو سال تمام درس 
 و کنار گذاشته بود. دو سال ضرر کرد. طوفان دايما شب

 ادراري داشت. نسيم....
صدايش گرفت. دستم را ناخوداگاه محکم تر گرفت. به طوريکه حلقه ام به 

 انگشتم فشار آورد.
 _انقالب آروم باش

فشار دستش کم شد. به سمت موج شکن ها رفتيم. رطوبت باال بود. 
 اسپري را از جيبم بيرون آوردم و پاف کردم.

 _برگرديم. رطوبت باالست.
 _خوبم اسپري همرامه.

 با جديت گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

5 1 1  

 

 _سونا برمي گرديم. تو بيماري تو من سهل انگاري قبول نمي کنم.
  
 

ايد تو بيماري تو سهل انگاري تو رو قبول کنم؟ مي ري با _چرا پس من ب
 دوستات خورش کاري مي خوري

 لبخند بي حوصله ايي زد.
_افتضاح بود. مثل اژدها شده بودم. حس مي کردم که اگر ها کنم همه 

 رستوران آتيش مي گيره. از سوراخ دماغم دود بيرون مي
 اومد.

 خنديدم.
 مزدش بره گردش_اين سزاي کسي که بدون نا

 دستش را دور کمرم حلقه کرد. سرش را خم کرد و در گوشم گفت:
_نامزد مدير محترم بنده بود که من باهاش نرفتم گردش، با دوستام رفتم؟ 

 فرداي نامزدي خانم رفتن هتل.....
 حرفش را قطع کردم.

 _آقا هم رفتن مسافرت. اين به اون در.
 آرام خنديد.

ست مخلصت هم هستم با هم مي ريم خورش کاري مي _باش پيشم. در ب
 خوريم.

 _انقالب
 نامش را با اعتراض صدا کردم. خنده اش بلند تر شد.

به نظرم ديگر صدا کردن نامش سخت نبود. حتي به نوعي خوشايند هم 
 بود. فکر نمي کردم که بردن نامش تا اين اندازه دلپذير باشد.

 وجود سنگيني برام زيبا بود. اسمي وزين و زيبا داشت، که با
 _کاري دوست نداري؟ خوب کاري مي کني.
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قهقه زد. اما در آن قهقهه هم مي شد عمق خستگي و اندوه را شنيد. در 
 کنار آن بود. مي شد کامال حسش کرد. دستم را گرفت و به

 سمت ماشين رفتيم تا به هتل برگرديم.
  
 

کردم ولي به نظر مي رسيد که او در راه برگشت به هتل چند باري صحبت 
 بي حوصله شده است. گوش مي داد ولي حرفي نمي زد.

تنها درسکوت به حرف هايم گوش مي داد و گاهي لبخندي هم مي زد که 
 نشان دهد حواسش به حرف هاي من است. گاهي حس مي

 کردم که شناخت انقالب باهر کار سختي خواهد بود.
ر زمان به يک شناخت نسبي از او دست پيدا من شايد مي توانستم به مرو

 کنم. ولي اينکه همه ي اليه هاي وجودي و شخصيت دروني او
را بشناسم به نظرم کار دشواري بود. نمي دانم من هم اين طور بودم يا نه؟ 

 من هم شخصيت درون گرايي داشتم و قطعا من هم اليه
اعي بود. ولي به نظر هاي شخصيتم زياد تر از يک دختر بيرون گرا و اجتم

 مي رسيد که او عالوه بر اين شخصيت پيچيده اش، گره
هايي در درونش داشت که او را از آن چه که بود درون گرا تر کرده بود. 

 گره هايي که احتماال محصول مرگ زود هنگام پدر و
مادرش بود. اينکه او با وجود عشق عميقي که به آنها داشت مجبور شده 

 دفعه و نا بهنگام به درون زندگي برود. يا بهبود که يک 
 عبارت ديگر به درون زندگي پرت شود.

اين ها به نظر مي رسيد که او را خسته کرده بود. اين مسئوليت زندگي. 
 مسئوليت زني بي مسئوليت و سر به هوا مثل مستانه. به نظرم

ي راحت مي اين ها همه او را از درون پژمرده کرده بود. اين را حتي خيل
 شد از موزيک هايي که گوش مي داد هم تشخيص داد. تمام
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موزيک هايي که او گوش مي داد. تمي غمبار داشت و هيچ چيز ريتميک و 
 شادي در آن نبود. به نظر مي رسيد که او در جايي گير

کرده است. جايي که شايد حتي خودش هم نمي دانست که کجاست. 
 نست به عقب برگردد و آن گره رانمي دانست و بالطبع نمي توا

 باز کند.
دلم برايش مي سوخت. شايد اگر يک دختر بيرون گرا و شاد و کمي سر به 

 هوا بودم نمي توانستم اين شخصيت خسته و پژمرده ي او
را تحمل کنم. ولي من خودم هم شخصيت شادي نداشتم. گوشه گير بودم 

 خاطر بود کهو انزوا را ترجيح مي دادم. شايد به همين 
برايش دلسوزي مي کردم و دوست داشتم که کاري انجام دهم. کاري که 

 شايد او را از اين گره هاي گذشته و اين خمودگي رها کند.
لحظه ي سال تحويل اکثر مسافراني که در هتل بودند به البي آمدند و دور 

 ميزي که سفره هفت سين به روي آن چيده شده بود
هم تحويل سال را جشن بگيريم. چند نفري هم از کارمندان ايستادند تا با 

 هتل آمدند.
به عنوان عيدي به من يک جلد ديوان غزليات شمس داد و يک دستبند 

 ظريف فيروزه. چيزي که به نظر مي رسيد مورد توجه آيدين
واقع شده است. آيدين از اينکه او به من توجه نشان دهد احساس 

 ه هر توجهي از جانب انقالب خيال آيدينآرامش مي کرد مثل اينک
 را راحت تر مي کرد.

تا روز اول فروردين و يک روز بعد از سال تحويل آن جا ماندند. ولي بعد 
 به علت اينکه هتل مسافر داشت و ما به اتاق ها احتياج

داشتيم بقيه رفتند و فقط او ماند تا با هم به گرگان برويم. به اتاق من نقل 
 د. ديگر همه کارمندان هتل مي دانستند که ما قرارمکان کر
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است با هم ازدواج کنيم. به بقيه و حتي صنعتي هم گفته بوديم که عقد 

 کرده ايم. يک تخت يک نفره ي ديگر به اتاق من آورديم و
کنار پنجره گذاشتيم تا او بتواند راحت بخوابد. تختي که برايش آورده 

 هتل بود که تعويض شده بود و از بوديم از تخت هاي قديمي
 انبار به اتاق من منتقل شده بود.

بعد از رفتن آنها ما ساعات بيشتري را کنار هم مي گذرانديم. به من کمک 
 مي کرد. گاهي بعضي جاها او زمام امور را به دست مي

گرفت. قرار بر اين شده بود که شش روز اول سال را صنعتي به مرخصي 
 دار اقوام و آشنايان شان برود و ديد وبرود و به دي

 بازديدهايش را انجام دهد و بعد من همراه با او به گرگان بروم.
در نبود صنعتي و با آن همه مهماني که به هتل آمده بود من واقعا گاهي 

 خسته و درمانده مي شدم. اينکه آدم به عنوان تئوري چيزي را
آن را در واقعيت به کار ببندد خيلي در دانشگاه ياد بگيرد و بعد بخواهد 

 تفاوت داشت. حاال با آن حجم باالي مسافر متوجه شده بودم
که کاري که در آن چند ماه اخير کرده بودم و هتل را احيا کرده بودم عمال 

 کار سختي نبود. وقتي که شبها از شدت خستگي پا درد و
که اين کار را قبول  کمر درد مي گرفتم به خودم و بابا لعنت مي فرستادم

 کرده بودم.
بايد به همه چيز نظارت مي شد. از مواد غذايي که به رستوران برده مي 

 شد گرفته تا کارهاي مربوط به نظارت و حتي نظافت هتل.
همين که لحظه ايي از کارگرها غافل مي شدم از زيرکار در مي رفتند. يا 

 نمي کردند. مثال آن جنسي که بايد را براي رستوران تهيه
ميوها و سبزيجات درجه يک نبود ولي چيزي که در فاکتور براي من مي 

 آوردند درجه يک بود. به اين ترتيب احساس مي کردم که
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بايد يک چشم ديگر هم در پشت سرم داشته باشم. در چنين احوالي او به 
 دادم رسيد. زمام را بر عهده گرفت و کمک بزرگي بود.

ي کرد و آن چنان جذبه ايي داشت که بدون هيچ حرفي به کارها نظارت م
 و حتي بلند کردن صدايش همه کارمندان از او حساب مي

بردند. نمي دانم اين به زن بودن من ربط داشت که از من حساب نمي 
 بردند يا آنکه من راهش را بلد نبودم و نرمش زيادي نشان مي

 دادم.
تمام قلم به قلم جنس ها را ليست صبح ها مقابل اشپزخانه مي ايستاد و 

 مي کرد و اگر چيزي با فاکتور هم خواني نداشت همه را عودت
 مي داد.

وقتي که قدم به آشپزخانه مي گذاشت، تمام کارگرها و آشپزها خودشان را 
 جمع و جور مي کردند و شوخي و لودگي را کنار مي

 گذاشتند.
رشان نظارت مي کرد. براي من مثل عقاب باالي سرشان مي ايستاد و به کا

 بهتر بود. نظارت در آشپزخانه را دوست نداشتم. در
کارهاي مربوط به هتل من بيشتر با خانم ها طرف بودم. اکثر نظافتچي 

 هاي اتاقها خانم بودند و من در نهايت با طاهر و چند نفر از
  
 

آشپزخانه کارمندان مربوط به امور داخلي هتل در ارتباط بودم. ولي در 
 اوضاع کامال فرق داشت. مخصوصا که به خاطر عيد مجبور شده

بوديم از نيروي کار موقت استفاده کنيم. نيرويي که تعهد زيادي نداشت. 
 کساني که به طور موقت در جايي مشغول مي شوند چون مي

دانند که موقت هستند به همين خاطر تعهد کاري و اخالقي چنداني از 
 مي دهند. چون مي دانند که ماندني نيستند.خودشان نشان ن
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شوخي ها زشت و به کار بردن کلمات رکيک چيزي بود که در آشپزخانه 
 خودمان و با کارمندان ثابت خودمان هرگز نديده بودم. من

چندين و چند ماه با آنها زندگي کرده بودم و اگر قرار بود که اين صحنه ها 
 ر شود که من اصال نميدايم در آشپزخانه و يا هتل تکرا

توانستم در آن جا کار و زندگي کنم. ولي به نظر مي رسيد که با وجود 
 کارگرهاي موقت اوضاع کامال فرق کرده است. و من با کمال

 ميل آشپزخانه را به او سپردم.
ولي همان کار هتل هم مرا خسته کرده بود. اين که تمام مدت سرپا بودم 

 که نکند چيزي کم و زياد شود. مرا ازو به اين نظارت داشتم 
پا درآورده بود. چون ما تازه کار بوديم اين که همه چيز سرجاي خودش 

 باشد خيلي اهميت داشت. يک نکته کوچک مساوي بود با
بدنامي هتلي که تازه شروع به کار کرده بود. و چيز ديگري که خيلي مهم 

 طالح هنوز قلقتر بود اين بود که من تجربه نداشتم و به اص
کار به دستم نيامده بود و به همين خاطر و براي اينکه همه چيز سر جاي 

 خودش باشد مجبور بودم که از خودم مايه بگذارم. چيزي که
باعث شده بود بسيار خسته شوم. به طوريکه شب اول از شدت کمر درد 

 گريه ام گرفت.
ژ دادم. به خاطر زير دوش نشستم و پاهاي متورم و دردناکم را ماسا

 ايستادن هاي طوالني پاهايم ورم کرده بود. آن چنان که کش
 جوراب روي مچ پاهايم نقش انداخته بود.

صداي گريه مرا شنيده بود. به پشت در حمام آمد و با نگراني پرسيد که 
 حالم خوب است؟

لباس پوشيدم و بيرون رفتم. روي تخت نشسته بود و کتاب مي خواند. با 
 ون آمدن من نيم خيز شد.بير

 _چي شده؟
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 سرم را تکان دادم و روي تخت خودم نشستم.
 _کمرم درد مي کنه.

 با کف دستش روي شانه ام را نوازش کرد.
 _چرا کوچولو؟

 _خيلي سرپا بودم.
  
 

 آرام خنديد.
_احتياجي نداره اون قدر به خودت سخت بگيري سونا. اين طوري تا پنج 

 ن ميشيروز ديگه داغو
 _دوست ندارم چيزي کم و کسر بشه

_چيزي کم و کسر نميشه. شايد فقط سالمتي خودت. بخواب کمرت رو 
 ماساژ بدم
 _نه مرسي

 اما دستم را کشيد و مرا خواباند و به جاي کمرم کف پاهايم را ماساژ داد.
 _مثل اين ماساژورهاي حرفه ايي ماساژ مي دي

 خنديد و موذيانه گفت:
 کس ديگه اي هم ماساژت داده تا حاال؟ _مگه

 ابرويم را باال بردم و موذيانه تر از خودش گفتم:
 _تو از کي ياد گرفتي؟

 با خنده گفت:
 _همه ي همسران من.

 خنديدم.
 _فيلم بود آره؟

 اسمش برايم آشنا بود. گفتم:
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 _نمي دونم فکر کنم.
 چيزي نمي گفت. به نظر در فکر بود.

 _انقالب
  
 

 _جانم؟
 _چيزي شده؟

ماساژ پاهايم را کنار گذاشت و روي تخت خودش رو به من دراز کشيد. 
 دستش را زير سرش ستون کرد.

 __نه چطور مگه؟
 _ساکتي

 لبخند زد.
 _دارم فکر مي کنم. برنامه ريزي مي کنم. اين جور موقع ها ساکت مي شم.

 _برنامه ريزي براي چي؟
 ايم را از روي پيشاني ام کنار زد.دست دراز کرد و موه

 _پاشو موهات رو خشک کن سرما مي خوري.
 خودش هم برخاست و نشست.

 _برنامه ريزي براي کارهاي خودم، عروسي و اين چيزها.
 _خيلي پر مشغله ايي آره؟

 سرش را تکان داد.
_آره. طوفان يکم بي مسئوليته. من هم نمي خوام زياد بهش فشار بيارم. 

 ست دارم که يکم ديگه هم راحت باشه. جووني کنه.دو
 _خودت جووني نکردي؟

 بي حوصله پوزخند زد.
 _نه هيچ. نه جووني نه نوجووني.
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 _حاال با هم پيري مي کنيم.
  
 

نگاهم کرد. طوالني و همراه با حسي عجيب. لبخندي که بر لب آورد کامال 
 اجباري بود.

 را به هم ريخت.برخاست و در همان حال موهاي م
 _اره درکنارت پيري مي کنم.

حس کردم که دوباره درباره سنش به او برخورده است. برخاستم. 
 سويشرت اش را از کمد برداشت تا به روي تيشرت سه دکمه اش

بپوشد. مي خواست بيرون برود. حدسم درست بود. ناراحت شده بود. 
 ولي من واقعا منظوري نداشتم.

 _انقالب؟
 ه؟_بل

ديگر نگفت جانم. کنارش ايستادم. روبه روي آيينه ايستاد و دستي درون 
 موهايش کشيد. پيشاني ام را به کتفش تکيه دادم.

 _من منظوري نداشتم.
 چرخيد و صورتم را باال داد. حالت چشمانش غمگين بود ولي سرد نبود.

 _من گفتم منظوري داشتي؟
 _نه ولي ناراحت شدي

 آرام خنديد.
 _از کجا فهميدي اون وقت؟

 _ناراحت شدي ديگه مي دونم.
 چند لحظه نگاهم کرد. کاوش گرانه و با حسي عجيب.

 _دوست دارم زودتر عقد کنيم.
 _قرار بود که.....
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 حرفم را قطع کرد.
 _مي دونم قرار مون چي بود. من فقط عالقه قلبي خودم رو گفتم. همين

  
 

 انداختم. چيزي نگفتم. سرم را پايين
_من آدم مذهبي نيستم ولي يه سري اصول و چهارچوب براي خودم دارم. 

 دوست ندارم وقتي که به هم محرم نيستيم زياد بهت
 نزديک بشم.

 با سوظن پرسيدم.
_اين اصول و چهارچوب رو براي اون دو تا زني که تو زندگيت بودن هم 

 داشتي؟
 کمي اخم کرد.

 دراون باره چيزي نگيم يادت رفته؟_سونا قرار شد که ديگه 
سرم را به نشانه نفي تکان دادم. چند لحظه سکوت کرد. به نظر کمي 

 عصبي مي آمد.
_نه براي اونها رعايت نکردم چون اونها اينکاره بودن. ولي تو نامزدمي. 

 قراره زنم بشي دختر جون . آخه چرا خودت رو با يه زن.....
 ا روي هم فشرد.حرفش را قطع کرد. چشمانش ر

_سونا تو قرار زنم بشي و من دوست دارم اگر نزديکي هم باشه ما به هم 
 حالل باشيم. ديگه هم خواهشا اون بحث رو پيش نکش.

 اوکي؟
 _باشه. متاسفم.

صدايم گرفته بود. از دست خودم بيشتر از او ناراحت بودم که چرا اين 
 حرف را زده بودم.

 زودتر عقد کنيم يا نه؟_نگفتي حاال دوست داري 
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 _نمي دونم. فکر نکنم که آيدين و آراز راضي باشن.
 دستش را روي شانه ام گذاشت.
 _خودت چي؟ نظر خودت چيه؟

نظر خودم هم نه بود. من هنوز آن چنان که بايد و شايد او را نمي 
 شناختم. هر چند که در اين چند مدت شناختي نسبي به وجود آمده

هم اظهار نظر درباره او سخت بود. او کسي بود که براي من  بود. ولي باز
 هنوز ناشناخته بود. ناشناخته ولي دوست داشتني. کسي بود

  
 

که با آنکه ابراز عشقي آتشين مثل شهريار نکرده بود ولي در عمل بهتر از او 
 رفتار کرده بود. شخصيت محکم و قوي که داشت او را

 د.متمايز از شهريار کرده بو
او که آن قدر اراده داشت که خيلي راحت بگويد که باغ گرگان مال خود 

 من است و اگر سونا بخواهد آن را به نام او مي کنم. حتي با
وجود نارضايتي خواهر و برادرش از اين کار. ولي شهريار حتي جرات اين را 

 نداشت که رو به روي مادر خوش بياستد و بگويد که من
 را مي خواهد.

 _به نظر خودم هم يکم صبر کنيم بهتره.
 نگاهش طوالني و موشکافانه به رويم ثابت شد.

 _باشه هر طور راحتي.
 دستش را گرفتم.
 _ناراحت شدي؟

 لبخندي که زد دلگرم کننده بود و نشاني از دلخوري در آن نبود.
 _نه عزيزم. ناراحتي واسه چي. شايد درستش همينه. آتيش من تنده.

 کردم. اخم
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 انقالب پليد.-
 آرام خنديد. خيلي کوتاه و لحظه ايي. بعد خنده اش را بلند تر کرد.

 _من برم يه هوايي بخورم. اگر ميايي بيا.
آن قدر خسته بودم که دوست داشتم فقط دراز بکشم تا کمر دردناکم آرام 

 شود.
 _نه من خسته ام. خودت برو

رختخواب رفتم. دلم مي خواست کمي  شب بخير گفت و از در بيرون زد. به
 با خودم خلوت کنم و درباره او فکر کنم ولي آن قدر

خسته بودم که به محض انکه سرم را به روي بالش گذاشتم به خواب 
 عميقي فرو رفتم.

  
 

روزهاي بعد حس مي کردم که اگر او نبود من واقعا درمانده مي شدم. تازه 
 کمي قلق کار دستم آمده اواخر پنجم فروردين بود که من

بود و ديگر مثل روزهاي اول خسته نمي شدم که مرخصي صنعتي تمام 
 شد و آمد تا من به جاي او به مسافرت بروم. با انکه مي ترسيدم

حتي مديريت را به دست صنعتي بدهم ولي چاره ايي هم نبود. انقالب 
 مانده بود که با هم به گرگان برويم.

وانست به هتل بيايد و مستقيم از تبريزخودش را به ساراي هم ديگر نت
 گرگان رسانده بود و همه آن جا منتظر ما بودند. خسته و کوفته

 بارو بنه را جمع کرديم و به سمت گرگان به راه افتاديم.
روزي که ما رسيديم هيچ کس در ويال نبود. همه براي گردش رفته بودند. 

 لب هم کمي خسته و بيويال ساکت و سوت و کور بود. انقا
حوصله بود. چند روزي بود که علي رغم نزديکي ما به هم ولي او به نظر 

 خسته مي آمد. ما که در اين پنج روز، تمام مدت شبانه روز را
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 با هم گذرانده بوديم بيشتر از پيش به هم نزديک شده بوديم.
شده بود خيلي به شدت از او خوشم آمده بود. عالقه ايي که در قلبم ايجاد 
 دل انگيز و دوست داشتني بود. او که با توجه و مهربان و با
 شخصيت بود. مرا به شدت به خودش عالقه من کرده بود.

شب ها در کنار هم مي نشستيم و صحبت مي کرديم و بيشتر به 
 خصوصيات اخالقي هم آشنا مي شديم. انقالب باهر مردي بود مي شد

د. محکم بود و بسيار مقاوم. به طوريکه به گفته در زندگي به او تکيه کر
 خودش علي رغم سختي هاي زيادي که در زندگي کشيده بود

 خم نشده بود. خود ساخته بود و مي شد به روي او حساب کرد.
ولي خب در ضمن بسيار تو دار هم بود. گاهي بود که من بايد با اجبار از 

 نده مي افتاد و مياو حرف بيرون مي کشيدم. به طوريکه به خ
گفت " تو بايد بازپرس آگاهي مي شدي. ميداني چطور از آدم حرف بيرون 

 بکشي".
با وجود نزديکي بسيار زيادي که به هم پيدا کرده بوديم ولي او به شدت 

 به همان چهار چوبي که گفته بود، پاي بند بود. هرگز حرکتي
گرفت و با ماليمت و مبني بر نزديکي به من نکرده بود. دست مرا مي 

 نرمي نوازش مي کرد. ولي در همين حد. تمام محبت و ابراز
 عالقه او يک بوسه به روي گونه ام بود.

او به شدت خودداري مي کرد. که از اين بابت خوشحال بودم. اين هم 
 نشان دهنده شخصيت محکم او بود.

ينيم و هم بنش اين نزديکي برايم خوشايند بود. دوست داشتم که شبها کنار
 ميوه بخوريم و حرف بزنيم. از گذشته خودش مي گفت. از

پدر و مادرش. گاهي هم از خاله و پدر بزرگش. چيزي که برايم تعجب آور 
 بود اين بود که از عمويش خيلي کم مي گفت. کسي که به
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گفته خودش همه شان تالفي خوبي هاي او را يه جورهايي کرده بودند. 
 فوت خاله اش به نزد آنها در فرانسه رفته کسي که بعد از

 بودند.
  
 

گاهي که حرفي از او مي شد و من سوالي از او مي پرسيدم بحث را عوض 
 مي کرد. بي حوصله مي شد و جوابهايش کوتاه و بريده

 بريده مي شد.
او هم از گذشته من مي پرسيد. از مامان و بابا و اينکه چرا متارکه کرده 

 هند مي پرسيد. و من هم دردو دل مي کردم. از ماماناند. از س
گفتم که بعد از مرگ سهند قول داده بود که در ايران بماند ولي زير قولش 

 زد و باز هم ما را در درجه دوم اهميت در زندگيش قرار
داد. مثل هميشه. مثل بيست و چهار سال قبل که خيلي راحت ما را رها 

 کرد و رفت.
فتم. از اينکه حرف حرف خودش است و اينکه ما همه به نوعي از بابا مي گ

 در زندگي لطمه خورديم و آن هم از جانب نه غريبه ها،
بلکه از جانب پدر و مادر خودمان، بزرگ ترين لطمه ها و آسيب ها را ديده 

 بوديم.
گاهي هم درباره آينده حرف مي زديم. درباره اينکه چند بچه داشته باشيم 

 ل به کجا برويم. مي گفت که نسيم گفته بعد ازو ماه عس
ازدواج ما خيال دارد برود و با مستانه يا طوفان زندگي کند. ولي من که 

 مي دانستم نسيم با هيچ کدام از آنها آن چنان سازگار نيست،
پيشنهاد دادم که با خودمان زندگي کند. برق خوشحالي و تحسين در 

 چشمانش برايم جالب بود.
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فت که نسيم گفته دوست ندارد که مزاحم ما شود. ولي براي من مي گ
 مهم نبود. من به نسيم به چشم يک دوست نگاه مي کردم و

 اصال از وجودش در زندگي ام ناراحت نبودم.
فکر مي کردم که چقدر خوب شد که ما آن چند روز را با هم گذرانديم. با 

 ا داشت.وجود اينکه خسته بوديم ولي به نظرم ارزشش ر
 ارزش اينکه من بيشتر او را بشناسم.

 _کسي نيست.
از ماشين پياده شد و دستم را گرفت. مرا به سمت خودش کشيد. شالم را 

 کنار زد و شقيقه ام را بوسيد.
 _بهتر. بي سر.....
 با اعتراض گفتم:

 _انقالب.
 خنده اش بلند تر شد.

 ل کنم. مي خواستم بگم بوق_جانم؟ خوب تو که نگذاشتي من حرفم رو کام
 خنديدم.

  
 

 ساک مرا از ماشين بيرون آورد.
سه سگ بزرگي که نگهبان باغ بودند به سمت ما دويدند. انقالب دستي به 

 سرگوششان کشيد.
 _سونا جان اون کتاب منو از تو داشبورد مياري

ر به صدا دسرم را تکان دادم و در داشبورد را باز کردم. کتاب زنگها براي که 
 مي آيند بود. به خاطر آوردم روزي که دزدکي به اتاقش

 رفته بودم اين کتاب در کنار تختش بود. خنده ام گرفت.
 _به چي مي خندي؟
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سرم را باال بردم و نگاهش کردم. متوجه شدم که ناخوداگاه لبخندي بزرگ 
 به روي لبم نشسته است.

 _هيچي
ر چشمانم خيره شد. چشمان خواب چشمانش را تنگ کرد و جلو آمد. د

 آلودش فوق العاده بود. من عاشق اين بودم که در آنها خيره
 شوم.

 _اعتراف کن ببينم.
 خنده ام بلند تر شد. به طوريکه او را هم به خنده انداخت.

 _شرم آوره.
 ابروانش را باال برد.

 _من عاشق موضوعات شرم آورم. بگو ببينم.
انه اش کوبيدم. شليک خنده اش بلند شد. بلند ترين با دست آزادم به ش

 خنده ايي که تا به حال از او ديده بودم.
 _اي جانم. زود بگو کوچولو

 در حاليکه هم چنان مي خنديدم. کتاب را ورق زدم.
 _خيلي طول مي کشه يه کتاب رو تموم کني نه؟
 در حاليکه هم چنان مي خنديد، با تعجب پرسيد

  
 

 ي به موضوعات شرم آور داره؟_چه ربط
 اين بار محکم تر و با کتاب به بازويش کوبيدم.

 _چند روزي بود که اومدم خونتون پيش نسيم موندم يادته؟
 سرش را تکان داد.

 _يه روز دزدکي رفتم تو اتاقت. اين کتاب اون موقع هم رو تختت بود.
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خم به جايش لبخند از روي لبش کنار رفت و رنگش به شدت پريد و ا
 نشست.

 _کار بدي کردي
احساس کردم که سرمايي يک باره تمام بدنم را فرا گرفت. حتي پنجه هاي 

 دستم هم يخ زد.
 _من.....

حرفم ناتمام ماند. درست بود که کار من خوب نبود. ولي اصال و ابدا فکر 
 نمي کردم که عکس العمل او اين چنين باشد. وگرنه بيمار که

 اهم حرفي به او بزنم.نبودم بخو
_مي توني بفهمي چه کار زشتي کردي؟ تازه داري بهش افتخار هم مي 

 کني؟ فکر کردي کار خوبي کردي؟ نگفتي شايد من يه چيز
 مردونه داشته باشم که نخوام تو ببيني؟ سونا کارت خيلي بچگانه بوده.

 يمسعي کردم خوددار باشم. ولي حس مي کردم که اشک تا پشت پلک ها
 آمده است. احمقانه بود من دختري نبودم که به راحتي و

فقط با يک کلمه کم و زياد شنيدن از کسي اشکم در بيايد ولي حاال با 
 حرفهاي او که چندان هم تند و خشن نبود و شايد تا حدودي

 منطقي هم بود اشکم در آمده بود.
 _متاسفم.

با ديدن چشمان اشک  اخم هايش کنار رفت و رنگ صورتش هم بهتر شد.
 آلود من ساک درون دستش را روي زمين گذاشت و بازوي

مرا گرفت و به سمت خودش کشيد. هر دو دستش را روي شانه هايم 
 گذاشت.

 _منم متاسفم. تند رفتم.
 گونه ام را نوازش کرد.
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 _من فقط مي خواستم اتاقت رو ببينم.
رو دادم. چانه ام را باال برد و مرا صدايم لرزان بود. آب دهانم را به زور ف

 نگاه کرد. نگاهش حاال آرام و ماليم شده بود. مثل تمام آن
چند روز عالي که در کنار هم بوديم. مثل شبهايي که کنار هم مي نشستيم 

 و حرف مي زديم.
_چرا مي خواستي ببيني؟ چرا اتاق يه مرد غريبه بايد برات جالب توجه 

 باشه؟
 را فشرد.نوک بيني ام 

_اگر اشتباه نکنم اون موقع هنوز برات آقاي باهر بودم نه؟ چي مي 
 خواستي تو اتاق آقاي باهر؟ نکنه اون موقع يه نيمچه نظري هم به

 ما داشتي رو نمي کردي، هان؟
 دلم مي خواست بخندم ولي حالم گرفته بود.

 _خود شيفته.
 خنده آرامي کرد.

 به چي فضولي کردي؟_خب بگو ببينم سر چي رفتي؟ 
اين بار ديگر سانسور کردم. ديگر فهميده بودم که او روي اين موضوع 

 حساس است. البته با هر مدلي هم که مي خواستم قضاوت کنم
اين کار من بود که درست نبود. نه عکس العمل او. ولي نمي دانم چرا 

 توقع نداشتم که اين گونه تند واکنش نشان دهد.
 ه کتابهات نگاه کردم._هيچي. فقط ب

 در چشمانم دقيق شد. لبخندي کج زد.
_چشمات چيز ديگه ايي مي گه. ميگه که تمام زير و بم اتاق منو چک 

 کردي
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_نه. فقط کتاب خونه ات رو نگاه کردم و وسايلي که تو اتاق بود. دست به 
 چيزي نزدم.

زيبا و پر  لبانش را طور فريبنده ايي جلو آورد. لب پايين اش انحنايي
 کشش داشت.

_خيلي خب. حداقل خوبه که روراستي. بيا بريم باال يه چيزي درست کنيم 
 بخوريم. من داره جلوي چشمام سياه مي شه.

تا شب تمام تالشش را کرد تا مرا سرحال بياورد. شوخي مي کرد و حرف 
 هاي خنده دار مي زد ولي من کمي بي حوصله شده بودم.

  
 

بود. آن قدر زياد که مجبور شد شومينه را روشن کند. کنار هوا سرد شده 
 شومينه نشستم و بي حوصله به حرف هايش درباره ي دفتر

 هواپيمايي گوش مي دادم.
 دستم را گرفت.

 _چيه؟ بي حوصله ايي؟
 سرم را به نشانه مثبت تکان دادم.

 چند لحظه نگاهم کرد.
 طوري شدي؟_دختر نازنازي. مگه من چي گفتم که اين 

 با کمي سردي گفتم:
 _هيچي کم مونده بود بگيري منو بزني

 خنديدم.
 _من غلط بکنم از اين غلطها بکنم.

 فقط نگاهش کردم. ناراحت شده بودم. ولي ترجيح دادم که حرفي نزنم.
_سونا جان چرا قبول نمي کني که کارت بد بوده. چيزهاي مردونه مي 

 بود خودت معذب مي شدي.دوني چيه؟ اگر تو اتاق من 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

5 3 0  

 

 دوباره نگاهش کردم. لبخند ماليمي زد. کف دستم را به لب برد و بوسيد.
_باز هم معذرت من يکم عادت کردم به امر و نهي. ياد مي گيرم که پسر 

 خوبي باشم از اين به بعد. اوکي؟
 فقط سرم را به نشانه مثبت تکان دادم و برخاستم.

 کنم. _مي رم باال يکم استراحت
به طبقه باال رفتم. روي تخت خودش دراز کشيدم. بالشش بوي رقيق و 

 اندکي از عطر او را مي داد. بالش را بغل کردم. از عطر مانده
اش بيشتر لذت مي بردم. اين عطر مانده و رقيق شده، خوشبوتر و آرامش 

 بخش تر بود.
  
 

خواب پريدم. خيس خوابم برد. با تکان دستي که بازويم را مي کشيد از 
 عرق بودم. سريع بلند شدم که باعث شد مقابل چشمانم سياه

شود. به بازويش چنگ زدم. با نگراني به رويم خم شد و موهايم را از روي 
 پيشاني ام کنار زد.

 _خوبي؟
 _آره. چي شده؟

 مچ دستم را به نرمي نوازش کرد.
 وم بودي_گمونم خواب مي ديدي. ناله مي کردي. يه کم ناار

به لحظات خواب پرت شدم. راست مي گفت. خواب ديده بودم. خواب 
 سهند را. با هم به کافي شاپي که هميشه مي رفتيم رفته بوديم

و او در حاليکه قهوه مي خورد، آهسته آهسته چيزهايي را براي من تعريف 
 مي کرد. آنقدر آهسته که من نمي شنيدم. تنها زمزمه ايي

لبهايش بود که من مي ديدم و مي شنيدم. خواهش آهسته و حرکت 
 کردم که بلند تر بگويد. اما او باز هم همان زمزمه را ادامه داد.
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 سرم را نزديک دهانش برده بودم تا بهتر بشنوم.
ماليخوليايي و بيمارگونه درباره مرگش حرف مي زد. اينکه مواد زده است و 

 است.بعد از باال خودش را به پايين انداخته 
 حتي با به ياد آوردن آن خواب عجيب هم تنم لرزيد.

 _سونا خوبي؟
 گنگ و گيج نگاهش کردم.

 _چي؟
 نگران بازويم را گرفت.

 _سونا جان عزيزم خوبي؟
نگراني درون چشمانش خوشايند بود. شهريار از اين دست نگراني ها 

 فقطنداشت. اين نگراني هاي تا حدودي پدرانه. نگراني هايي که 
در وجود ساراي و آيدين ديده بودم. حتي آراز و سهند هم نگراني هايشان 

 درباره من رنگي متفاوت از آيدين و ساراي داشت. و حاال
به نظر مي رسيد که نگراني او شبيه به آيدين است. شايد او هم در اين 

 چند سال آن قدر نگران خواهر کوچک تر و حتي خواهر
ده است که اين حالت در وجودش نهادينه شده بزرگ ترش و طوفان بو

 بود. چيزي که ناخوداگاه درباره من هم به کار مي برد. و حاال
 براي من به شدت دلنشين بود.

  
 

 _خوبم. بچه ها اومدن؟ ساعت چنده؟
 آهي کشيد.

_نه بچه ها نيومدن. زنگ زدن گفتن دير وقت مي رسن. ساعت نه و نيمه. 
 پاشو شام بخوريم.

 دستم را گرفت. برخاستم. دوباره سرم گيج رفت.
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 _بشين يکم. مي خواي برات آب قند بيارم.
 بي حوصله خنديدم.

_خوبم انقالب. من فقط يه بار يه نيمچه غش کردم، اون هم تو خاک 
 کردن برادرم بود.

 صدايم در قسمت خاک کردن برادرم لرزان شد و افت کرد و آهسته شد.
 ي ديدي؟_خواب اون رو م

 نگاهش کردم. نگاهش نگران بود.
 _آره! هميشه همينه. وقتي که خوابش رو مي بينم به هم مي ريزم.

اخم اش دلپذير بود. نگران و حمايت کننده. دستم را گرفت و براي اولين 
 بار مرا در آغوش کشيد. آغوشش امن و آرامش بخش بود.

ل آوردم و دور کمرش حلقه کردم. دستانم را که در کنار بدنم آويزان بود. باا
 به اين نزديکي احتياج داشتم. احتياج داشتم تا آرامم

کند. کاري که هميشه ساراي مي کرد. آرامشي که فکر مي کرد فقط با 
 خواهرم به دست خواهم آورد. ولي حاال با او و در آغوش او هم

حسي  همان حس آرامش بخشي را داشتم که در کنار ساراي داشتم. همان
 که مي گفت همه چيز درست و به جاست.

به گريه افتادم. آهسته به روي موهايم بوسه زد. مرا آرام مي کرد ولي به 
 نظر مي رسيد که خودش به شدت نا آرام است. عضالت بازو

و سينه اش کامال منقبض شده بود. سرم را باال بردم و نگاهش کردم. 
 لتي که قابل وصفچشمانش غصه داشت. غصه و بيچارگي. حا

 نبود.
 _من خوبم.

اشکم را پاک کردم. او حساس بود. حاال به نظر مي رسيد اين من هستم 
 که بايد او را آرام کنم. دستم را سر شانه اش گذاشتم.
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 _انقالب.

 لبخند کجي که زد کامال از روي اجبار و بي حوصله بود.
 _جانم کوچولو.

 _من خوبم.
 وسه زد.بر پيشاني ام ب
 _خدا رو شکر.

دوباره چند لحظه ديگر نگاهم کرد. مثل اينکه مي خواست مطمئن شود که 
 حالم خوب است. با هم به پايين براي شام رفتيم. ولي به

نظر مي رسيد که حال هر دو نفرمان مساعد نيست. او در فکر بود و من 
 يغمگين و ناراحت بودم. بعد از شام من شب بخير گفتم و برا

خواب به اتاقي که بار قبل با آراز هم اتاق بودم رفتم. و نفهميدم که او کي 
 خوابيد و يا بقيه کي به خانه برگشتند.

فقط صبح که بلند شدم آراز را کنار خودم ديدم. به روي کمر خوابيده بود و 
 دهانش باز مانده بود و مثل پسر بچه ها شده بود. لحاف را

اش در تنش کج و کوله شده بود. و شکم اش بيرون  کنار زده بود و رکابي
 افتاده بود. لحاف را رويش کشيدم و بيرون رفتم تا ساراي

را ببينم. دلم برايش يک ذره شده بود. بيدار بود و به الميرا صبحانه مي 
 داد. در آغوشم گرفت و چنان مرا به خودش فشرد که خنده

. از انقالب پرسيد و اينکه در ام گرفت. اوج دلتنگي اش بود. مي دانستم
 آن چند روزي که درهتل با هم بوديم چه شده است. از

اخالقش پرسيد. از اينکه به او عالقه مند شده ام يا نه؟ فرد مناسبي هست 
 يا نه؟ نگراني هاي ساراي تمامي نداشت. مطمئن اش کردم

يک که مرد خوبي است و به شناختي نسبي از او دست پيدا کرده ام و 
 نيمچه عشق و عالقه ايي هم ايجاد شده است.
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صورتش مي درخشيد. اينکه من خوشبخت باشم و نگراني در زندگيم 
 نداشته باشم بزرگترين دغدغه ساراي در زندگي اش بود. گاهي

فکر مي کردم نگراني و عالقه اش خواهرانه نيست. مادرانه است. محبت و 
 لميرا داشت. ساراي يکنگراني را به من داشت که دقيقا به ا

مادر کامل بود. هميشه احساسات مادرانه اش قوي بود. درباره همه ما 
 حساس بود. عاشقانه به آراز مي رسيد و براي سهند مادري

 کرده بود.
رفيق آيدين بود و تمام مدت با هم همدل بودند. من و سهند با هم 

 و ساراي حتيدرگيري زياد داشتيم ولي به خاطر نداشتم که آيدين 
حرفي مخالف هم زده باشند. درست مثل دوقلوهاي همسان بودند. نمي 

 دانم شايد انها هم در بچگي با هم بحث و جنگ و دعوا داشته
بودند. ولي از زماني که من به عقل آمدم هيچ زماني آنها را مقابل هم 

 نديده بودم. هميشه در کنار هم بودند. چيزي که حاال من با از
 دادن قلم، حسرت آن را مي کشيدم. دست

  
 

حسرت لحظاتي که در اولين روز برفي و باراني بدون چتر در کنار هم قدم 
 بزنيم. حسرت زمانهايي که با هم غذا درست مي کرديم و

چيزي نمي ماند که آشپزخانه را منفجر کنيم و بعد هم از آش شله قلم 
 هم مي کرديم. کاري که با هم درست کرده بوديم کلي تعريف

اين لحظات نابي که من با سهند داشتم ديگر تکرار ناشدني بود. لحظاتي 
 که با هيچ کدام از آنها نداشتم. اينکه با هم به حد مرگ دعوا

و کتک کاري مي کرديم و بعد با يک تب کردن طرف مقابل عاشقانه قربان 
 صدقه هم مي رفتيم. اينها لحظاتي بود که من فقط با سهند

 داشتم.
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از خانواده ي رضا پرسيدم. با افتخار اعالم کرد که براي خواهر کوچک رضا 
 که دو سالي از من بزرگ تر بود خواستگار آمده است ولي

انگشت کوچک انقالب هم نمي شود. گفت که در تمام تعطيالت از من و 
 انقالب براي آنها تعريف کرده و آنها را دق داده است.

گاهش بود کامال متناقص با چشمان مهربانش بود. مي بدجنسي که در ن
 دانستم که اين کارها هم سطحي است. ساراي آدمي نبود که

بخواهد و بتواند صدمه و لطمه روحي و جسمي جدي به کسي بزند. به 
 قول خودش که هميشه مي گفت من سگي هستم که زياد پارس

نشان مي داد. ولي مي کند ولي گاز نمي گيرد. ساراي فقط گاهي خودي 
 روحيه لطيفي که داشت باعث مي شد که حتي نتواند در برابر

 دشمنش هم جبهه گيري کند.
از هتل پرسيد. برايش تعريف کردم که اوضاع عالي است و ما در آن سال 

 بيشتر از هر زمان ديگري در آن سالها مسافر داشتيم. باز
گاهي فکر مي کردم که  هم افتخاري ديگر براي من در چشمانش درخشيد.

 ساراي خوب تر از آن است که فرزند مامان و بابا باشد. يا
به عبارت واضح بابا و مامان لياقت اينکه فرزند خوبي مثل ساراي داشته 

 باشند را نداشتند.
فکر نمي کردم که تعطيالت آن قدر به من خوش بگذرد. ولي گذشت. عالي 

 ي شبها و بعد از يکبود. هوا خيلي سرد نبود و فقط گاه
باران آن قدر سرد مي شد که مجبور مي شديم بخاري و يا شومينه را 

 روشن کنيم.
روزها و بيشتر ساعات را با انقالب مي گذراندم. به نظر مي رسيد که بقيه 

 هم ما را به حال خود گذاشته بودند. مي خواستند تا بيشتر با
اني که به جاده ي ناهارخوران هم آشنا شويم. ساعت هاي طوالني در خياب

 منتهي مي شد، قدم مي زديم و گردش مي کرديم. حرف مي
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زديم و بيشتر و بيشتر با هم آشنا مي شديم. به طوريکه تا پايان تعطيالت 
 من مي دانستم که او از چه غذايي بيشتر از همه خوشش مي

دانستم آيد و از چه غذايي متنفر است. چه رنگي را مي پسندد. حتي مي 
 که اولين دندان او در هفت سالگي افتاده است. با خنده مي

گفت که خودش با نخ، دندانش را کشيده است. مي گفت که نخ را به دور 
 دندان و بعد به دستگيره در بسته و از مستانه خواسته تا در

 را ببندد. و به اين ترتيب دندان شيري اش را کشيده بود.
اينکه بچه شيطاني بوده است و روزي نبوده است از کودکي اش مي گفت. 

 که در کوچه يک سر نشکند. مي گفت که آن زمان بچه ها
مثل بچه هاي االن نبودند که سوسول باشند و فقط در خانه بشينند و 

 بازي کامپيوتري کنند. مي گفت که آن زمان بچه ها در کوچه و
  
 

ي هايي که گاها خشن هم در کنار همبازي هايشان بازي مي کردند. باز 
 مي بود. وقتي که از اين خاطراتش تعريف مي کرد صورتش

 حالت عجيبي پيدا مي کرد. شادي همراه با ناراحتي.
چشمانش به نقطه ايي خيره مي شد و با صدايي آهسته تر تعريف مي 

 کرد. اينکه مادرش هربار با ديدن شلوارهاي او که سرزانوانش
ود، او يک دعواي مفصل مي کرده است. ولي هيچ ساييده و پاره شده ب

 زماني دست به روي او بلند نکرده بوده. فقط دعوايي لفظي. از
شيطنت هايش با مستانه تعريف مي کرد. اينکه او را درون گل کوچکي که 

 با آجر درست کرده بوده مي گذاشته و او را گل باران مي
 کرده است.

ور مي شد به تدريج حالت و فرم حرف وقتي که از خاطرات کودکي اش د
 زدن و تعريف کردنش هم عوض مي شد. گاهي سکوت مي
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کرد و گاهي عمال ذهن و روحش به آن زمان برمي گشت و فقط حضوري 
 فيزيکي پيدا مي کرد. بريده بريده صحبت مي کرد. کوتاه و

خفه. پر از استرس مي شد. سيگار روشن مي کرد و گاهي هم معده اش را 
 ي گرفت. مي دانستم و فهميده بودم که تمام ناراحتي هايم

او مربوط به زمان بعد از مرگ والدين اش است. و بيشترينشان متعلق به 
 زماني بوده است که در فرانسه بوده است.

زماني که صحبت از فرانسه مي شد او به هرنحوي که شده از زير بار حرف 
 ي ريخت که منزدن شانه خالي مي کرد. آن قدر بهم م

 دلم مي سوخت و خودم بحث را عوض مي کردم.
از خاطرات کودکي من صحبت مي کرديم از زمانهايي که سهند بود و ما با 

 هم عالمي داشتيم. عالمي پر از دعوا و قهر و آشتي هاي
لذت بخش خواهر و برادرانه. گاهي براي من هم تعريف کردن درباره آن 

 وقع او بود که مرا آرام مي کرددوران مشکل مي شد. آن م
 و بحث را عوض مي کرد تا من رنج بيشتر متحمل نشوم.

زمانهايي که حسرت مادر داشتم. زمانهايي که حسرت داشتم که بابا زمان 
 بيشتر براي ما صرف کند. دوست داشتم که بابا پدرانه هاي

به او  قه اييبيشتري براي ما داشته باشد. از مادرم مي گفتم اينکه هيچ عال
 ندارم. عالقه ايي که به او داشتم در حد يک فاميل، با نسبت

دور بود. ساراي به مراتب مادري بيشتر براي من کرده بود. حتي از سيما 
 گفتم از اينکه او هم مادري بيشتري در حق ما کرده بود. از

ه ما، ب تارا و آلما گفتم. از عالقه و وابستگي تارا که حتي با وجود دوري از
 همه ي ما داشت.

از مامان خيلي دلگير بودم و دوست داشتم که دلگيري ام را خالي کنم. با 
 او دردودل مي کردم. مي گفتم که بابا بهتر وظيفه اش را در
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قبال ما انجام داده بود. اگر مي خواستيم منصفانه قضاوت کنيم بابا ما را 
 اش را هر چند ناقص، رها نکرده بود. کنار ما مانده بود و وظيفه

 ولي به انجام رسانده بود. ولي مامان خيلي راحت گذاشته و رفته بود.
  
 

گاهي هم صحبت هايمان به آينده کشيده مي شد. متوجه مي شدم که 
 زياد عالقه نداشت که راجع به آينده صبحت کند. ناراحت نمي

مان چه در کار شدم چون که فهميده بودم که اين اخالق اوست. اينکه هر ز
 و چه در موارد ديگر صحبتي به ميان مي آمد، مي گفت که

 چو فردا بيايد فکر فردا کنيم.
به نظر مي رسيد که به بچه عالقه داشت ولي در ضمن مي گفت که براي 

 من زود است. دوست داشت که زمان بيشتر را براي خودمان
الفتي نداشت. مي باشيم. از ادامه تحصيل من صحبت به ميان آورد. مخ

 گفت که دوست دارد که من از همه لحاظ ترقي کنم و روي
 پاهاي خودم بياستم.

از زناني که وابسته مردان زندگيشان مي شدند خوشش نمي آمد. به گفته 
 خودش يکي از علت هايي که مرا پسنديده بود همين مستقل

اشت که زن بودن و عدم وابستگي من به مردان زندگيم ام بود. عقيده د
 بايد مستقل باشد و آن قدر بيچاره و وابسته به مردش نباشد.

وقتي که علت را پرسيدم متوجه شدم که علت اين طرز تفکر، مادرش بوده 
 است. مادرش که آن قدر وابسته به پدرش بود که بعد از

 او نتوانست به هيچ وجه زير بار زندگي جديد و بدون مردش برود.
که اين عشق مادرش را مي رسانده است ولي او عقيده  من عقيده داشتم

 داشت که اين ضعف مادرش بوده است و اگر مادرش کمي
 محکم تر بود اين طور از پا در نمي آمد.
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دوست داشت که من مستقل باشم. چه از لحاظ عاطفي و چه از لحاظ 
 مادي و تحصيالت.

تري مي رسيديم. درباره ي هر چيزي که صحبت مي کرديم به شناخت بيش
 آن نامزدي واقعا واجب بود. مخصوصا براي من که شناخت

اندکي از او داشتم. او ديگر صحبتي درباره عقد نکرد ولي کامال مشخص 
 بود که بسيار به اين مسئله راغب است. ولي من هم چنان

دوست داشتم که نامزد بمانيم. چه ايرادي داشت که بيشتر به هم نزديک 
 قتي که عقد مي کرديم خواه نا خواه او ديگر ازمي شديم. و

من دوري نمي کرد. آن زمان مسائل ديگر و کشش هاي جسماني جاي 
 شناخت را مي گرفت. چيزي که به نظرم اشتباه محض بود.

برايم جالب بود که او هم برايم مهم شده بود. ناراحتي اش مرا عذاب مي 
 به او وابسته داد و دوست داشتم که آرامش داشته باشد.

شده بودم. چهارده پانزده روز به طور مدام در کنار هم بودن مرا به او 
 وابسته کرده بود. او که بر خالف شهريار هيچ رفتار سبکسرانه

اي نداشت. جدي و با شخصيت بود. ابراز عالقه هاي کوتاه و مقطعي اش 
 دلنشين بود و با وجود جديتي که داشت قلب مرا تکان مي

 د.دا
دوست داشتم که ساعات بيشتري را در کنار او بگذرانم. به نظر مي رسيد 

 که خواهر و برادرانم هم مشکلي با اين مسئله نداشتند.
مخصوصا ساراي که با نزديکي ما روحش شاد مي شد. شادي من براي او 

 کافي بود. اينکه من با انقالب شاد بودم براي ساراي بهترين
 چيز بود.
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پايان تعطيالت انقالب باهر ديگر مرد ناشناخته ايي براي من نبود. تا 
 مردي که خشک و جدي بود. ديگر مي دانستم که اگر پاي

عاشقانه به ميان بيايد. او مي تواند بهترين عاشقانه ها را داشته باشد. 
 اظهار عالقه ايي جالب و منحصر به فرد. ديگر مي دانستم که

يشه مدير انقالب باهر، يک پسر جوان شوخ و زيراين اليه خشک و هم
 شيطان نهفته است. پسر بچه ي شيطاني که گاهي در خلوت

هايمان خودش را نشان مي داد و بسيار مرا متعجب و عاشق تر مي کرد. 
 به شدت از اين پسر بچه شوخ وشر خوشم مي آمد. شيفته

 زمان هايي بودم که آن روي انقالب خودش را نشان مي داد.
شيطنت مي کرد و کس ديگري مي شد. انقالبي به شدت جذاب و دلپذير. 

 يک اليه دروني و نهفته که به نظر مي رسيد فقط مخصوص
 من است.

ديگر مي دانستم که انقالب باهر مردي است که مي شد در زندگي به او 
 تکيه کرد. و انتظار لحظات شادي را در کنارش داشت. مي

غصه دار است آن پسر بچه ي شيطان به گوشه ايي  دانستم که زماني که
 در وجودش مي خزد و کز مي کند و غمگين مي شود. مي

دانستم که بايد در چنين مواقعي ابتدا او را به حال خودش رها کنم و بعد 
 از لحظاتي به سراغش بروم و باماليمت با او صحبت کنم. مي

مش مي کند. مي دانستم دانستم زماني که غصه دارد، بوي صورت من آرا
 شيفته اين است که دستش را بگيرم و با انگشتانش بازي

 کنم.
فهميده بودم که انقالب باهر مردي است که علي رغم شخصيت قرص و 

 محکمي که به همه نشان داده بود در نهان مردي به شدت
آسيب پذير و خسته بود. آن قدر حساس که مي توانستم از اين لحاظ او 

 آراز برابر بدانم. به نظر مي رسيد که گاهي اين را با
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حساسيت بيش از اندازه باعث مي شد که در درون دست به خود آزاري 
 بزند. خود خوري هاي طوالني که به آن مبتال مي شد. قدم

زدنها طوالني و در سکوتش همه نشان از يک درگيري دروني داشت. 
 درگيري که انقالب با انقالب داشت.

ين مواقع به نظر مي رسيد که فقط زمان او را آرم مي کند. زمان و در ا
 گاهي هم به گفته خودش حضور من. حضور فيزيکي و بدون

هيچ حرف و صحبتي. اينکه فقط در کنارش قدم بزنم و دستش را بگيرم و 
 راه برويم و اجازه بدهم که او در درون تخليه داشته باشد.

هران برگشتند و من به هتل. مي خواستم تا چند با پايان تعطيالت آنها به ت
 روزي را به کارها و حساب و کتابهاي هتل رسيدگي کنم و

 بعد به تهران بروم.
مراسم خداحافظي مان در کنار بقيه بود. تنها با من دست داد. به نظر 

 عصبي و غمگين مي آمد. چيزي نگفت و فقط گفت که زود
ي من دلگرم کننده بود. نشان از اين مي داد برگردم. اينکه ناراحت بود برا

 که دلتنگ من خواهد شد و همين او را نگران و ناراحت
 کرده است.

  
 

با آراز به هتل برگشتيم. تا هم در کار حساب و کتاب هتل به من کمک کند 
 و هم اينکه من تنها نباشم. مي دانست که نمي توانم به

رسم و در نهايت او را با تلفن کردن تنهايي به کار حساب و کتاب هتل ب
 هاي مدام کالفه خواهم کرد. به همين خاطر گفت که همراهم

بياد و خودش کار را انجام دهد بهتر از اين است که از راه دور مرا 
 راهنمايي کند و در نهايت هم کاري از پيش نرود.

 فصل هفدهم
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گفتم که پايين  مقابل دفترش ايستادم و دوبله پارک کردم. زنگ زدم و
 منتظرش هستم. گفت که به دفتر بروم چون کارش کمي طول

خواهد کشيد. گفتم که دوبله پارک کردم چون جاي پارک نيست. گفت که 
 به پارکينگ شرکت بروم و بگويم که همسر او هستم

 خودش تماس مي گيرد و نگهبان خودش ماشين را پارک مي کند.
نشي قبلي که براي بار اول به دفتر رفتم، به دفترش رفتم. منشي اش آن م

 نبود. يک دختر ساده تر و سن باال تر بود و متاهل بود.
خودم را معرفي کردم. با خوشرويي گفت که آقاي باهر منتظرم هستند و 

 مي توانم به دفتر بروم.
در زدم و وارد شدم. طوفان و يک مرد جوان ديگر هم سن وسال طوفان 

 . مرد قد بلندي داشت و بسيار تنومند بود.هم در اتاق بودند
درست مثل کساني که براي پودرهاي چاقي و الغري و فيت نس در 

 ماهواره تبليغ مي کنند. چهره ايي خشن داشت. شبيه به
باديگاردهاي درون فيلم ها بود. باديگاردهاي کاخ سفيد. به احترامم 

 وش و بشبرخاست و موشکافانه به من نگاه کرد. با طوفان خ
 کردم. طوفان او را معرفي کرد.

ايمان فالح. دوست و شريک تجاري آنها در ساخت آپارتمان. سالم و اظهار 
 خوشبختي کرد و نامزدي مان را هم تبريک گفت. طرز

نگاهش را دوست نداشتم. نمي دانم به نظرم کمي گستاخانه و با پرويي 
 ا خورد و باهمراه بود. سرد جوابش را دادم. به طوريکه ج

 حيرت نگاهم کرد.
پوستش برنزه خوش رنگ بود. چشم و ابروي کشيده سياه و بيني 
 کالسيک کشيده. روي هم رفته خوش تيپ و دختر کش بود. از آن

تيپ هايي که من اصال نمي پسنديدم. نمي دانم انقالب چه سنخيتي در 
 او ديده بود که با او شريک شده بود.
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شان هستم مي روم و چرخي در خيابان مي زنم تا کار گفتم که اگر مزاحم
 آنها تمام شود. قرار بود که با انقالب براي خريد عقد برويم.

 اما انقالب گفت که اگر چند دقيقه بنشيم کار آنها هم تمام خواهد شد.
  
 

به نظر مي رسيد که اين انقالب است که با او کار دارد. مرد بر خالف ظاهر 
 که داشت بسيار با اطالع و با صداي جذابيغلط اندازي 

 صحبت مي کرد. صدايش بسيار پخته و بم بود. مثل صداي دوبلورها.
صحبت هايشان درباره ساخت آپارتمان بود. در همين گير و دار بود که 

 ضربه ايي به در خورد و آيدين به ما پيوست. اصال توقع
ز ديدن من به اندازه من تعجب نداشتم که او را انجا ببينم. ظاهرا او هم ا

 کرده بود. به نظر گرفته مي آمد. ولي نتوانستم بپرسم که چه
شده است. اما هر چه بود آيدين هميشه نبود. انقالب او را به ايمان فالح 

 معرفي کرد و بعد گفت که بايد با من برود. خداحافظي کرديم
 و از در دفتر بيرون زديم.
 مي کرد؟_آيدين اين جا چي کار 

 به جاي جواب سوالم گفت:
 _تو اين پروژه ما با ايمان شريک شديم. پروژه خيلي سنگينه مجبور شديم.

 _کي هست حاال اين ايمان فالح؟
سوار ماشين خودش شد. گفت که بعد مرا دوباره به شرکت مي رساند تا 

 ماشين ام را بردارم.
 _يه بچه مايه دار. مرفه بي درد.

 خنديد.
 لي پسر خوبيه_و

 چانه ام را باال دادم.
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 _ظاهرش غلط اندازه.
 خنده اش بيشتر شد.

_آره يکم جيگره. ولي تو معامله رو راسته. همين واسه من مهمه . به 
 زندگي خصوصيش کاري ندارم

 _با طوفان دوسته؟
 از سربااليي پارکينگ باال آمد و با مهارت در خيابان اصلي پيچيد.

  
 

نگي. بيشتر مي شه گفت که به هم مي خورن. تاق و جفت  _اي بگي
 همن. خوش گذروني هاشون با همه.

 چيني به بيني ام دادم.
 _با تو چي؟ با تو هم خوش گذروني کرده؟

 با خنده نگاهم کرد. دستش را دراز کرد و گونه ام را آهسته نيشگان گرفت.
من که االن چهار  _عاشق اين شک و ترديدات هستم کوچول موچولو. آخه

 ماهه در رکاب شما هستم سرکار خانم. چيزي از من
 ديدي؟

در آن چهار ماه به جز اوقات فوق العاده ايي که با هم داشتيم، چيزي 
 ديگري در ميان نبود. گاهي من به خانه آنها مي رفتم. ولي او

هرگز پايش را از گليمش فراتر نمي گذاشت. عاشقانه هاي اندکي که 
 يم همه کنترل شده بود. همان طور که خودش گفته بود اوداشت

 چهار چوبي داشت که سرسختانه به آن پاي بند بود.
 _قبال رو ميگم.

 آرام خنديد.
 _قبال مال قبال خوشگله. حال رو درياب.

 پشت چراغ خطر ايستاد.
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_ولي اگر خيالت رو راحت مي کنه بايد بگم نه. من هيچ وقت با ايمان 
 به غير از مسائل کاري برخورد ديگه ايي نداشتم.فالح 

 چشمکي زد.
 _خيالت راحت شد؟

 با خنده سرم را تکان دادم.
ضبط را روشن کرد. موزيک آرام و زيباي فرانسوي مونامور بخش شد. من 

 عاشق اين موزيک بودم. چه بي کالم اش و چه با کالم اش.
ستاني لرزان روي دکمه آف چند لحظه به ضبط زل زد. بعد آن چنان با د

 دستگاه کوبيد که ضبط جريقي کرد و صداي بدي داد. آن
چنان که حتي اگر مي شکست و از قابش پايين هم مي افتاد، اصال 

 تعجب آور نبود.
  
 

با حيرت نگاهش کرد. رنگش آن چنان پريده بود که مرا ترساند. لب 
 افتادهزيرينش به طور نامحسوسي مي لرزيد. به نفس نفس 

بود. بوق و صداي ناسزاي ماشين هاي پشت سري من را خودم آورد. 
 چراغ سبز شده بود و او هم چنان لرزان به فرمان زل زده بود.

 _انقالب
ماشيني از کنارمان رد شد و فحشي آبدار نثارمان کرد. همراه با يک " هوي 

 يارو مگه مستي؟"
 _انقالب چراغ سبز شده

کت کرد. اما بعد از چهار راه کنار خيابان نگه داشت. از به خودش آمد و حر 
 پنجره به بيرون نگاه کرد. دستم را روي زانويش گذاشتم.

 _انقالب؟
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نگاهم کرد. نگاهش سرد و تهي بود. تهي از هر حسي. گاهي مرا مي 
 ترساند. ولي آن قدر به او عالقه پيدا کرده بودم که حتي اين

واند مرا از او زده کند. اين نگراني ها را مي نگراني ها و ترسها هم نت
 گذاشتم به حساب حساسيت بيش از اندازه او. من يک نمونه از

آن را کنار خودم داشتم. آراز هم حساس بود و گاهي در خودش فرو مي 
 رفت. دوست نداشتم که براي او خطري پيش بيايد. مي

 داشته باشم. اين خواستم کنارش باشم. دوست نداشتم که يک آراز ديگر
 حساسيت هاي بيش از اندازه گاهي دردناک بود.

 _خوبي؟
 چشمانش گرم شد. مثل اينکه زندگي کم کم به درون آن جريان پيدا کرد.

 _چي شدي؟
 چشمانش را به روي هم فشرد. نفسش را با صدا بيرون داد.

 _خوبم. يه برگشت به عقب داشتم.
 _با اين آهنگ؟

ض شد. آن قدر شديد که احساس کردم هر لحظه عضالت فکش منقب
 دندان هايش بيرون خواهد ريخت. دوباره زانويش را فشردم.

 _آروم باش.
 درمانده نگاهم کرد.

  
 

 _مياي بريم خونه؟
 با تعجب گفتم:

 _قرار بود بريم خريد....
 _خواهش مي کنم سونا

 التماس درون صدايش مرا نرم کرد. سرم را تکان دادم.
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 _باشه.
 ماشين را روشن کرد و سرو ته کرد.

 _مرسي. تالفي مي کنم.
در خانه کسي نبود. گفت که نسيم دانشگاه است. قهوه درست کردم. روي 

 مبل نشست و بدون آنکه حرفي بزند و يا کاري کند تنها به
 يک نقطه خيره شده بود.

 _انقالب
 هاب و بي قراري را نداشت.نگاهم کرد. نگاهش آرام شده بود. ديگر آن الت

 _جانم؟
 _چي شده؟ به من بگو

 کمي اخم داشت.
 _خوبم کوچولو

 چانه ام را روي شانه اش گذاشتم وصورتم را باال و سمت صورتش گرفتم.
 _نه خوب نيستي. به من بگو

چند لحظه نگاهم کرد و بعد بدون هيچ حرفي، براي اولين بار مرا بوسيد. 
 بودم که سرم را کنار کشيدم ولي دستشآن قدر شوکه شده 

 را پشت سرم قرار داد و نگذاشت.
  
 

 حس مي کردم که هر لحظه برافروخته تر مي شوم.
 _حاال بهتر شدم.

سرم را پاين انداختم. صداي خنده ي آرامش بلند شد. به قهوه اش اشاره 
 کرد.

 _براي خودت چايي بريز. تو که قهوه دوست نداري
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خاستم و به آشپزخانه رفتم. در آن چند ماه او هرگز حرکتي به غير از از جا بر
 بوسه هاي کوتاه به روي گونه، کار ديگري نکرده بود و

حاال اين ضربتي عمل کردن او مرا شوکه کرده بود. به کانتر تکيه دادم و 
 سعي کردم تا بر خودم مسلط شوم. باالخره که چي؟ بيست

 م شد و بايد به اين مسائل عادت مي کردم.روز آينده من همسرش خواه
به سراغم نيامد. مرا به حال خودم رها کرده بود تا آرام شوم. چند لحظه 

 ايي طول کشيد تا توانستم بر آن موج عظيم احساسات فايق
 آيم.

چاي ريختم و به هال برگشتم. سيگار مي کشيد و به شدت در فکر بود. با 
 د و لبخند زد. خم شد ونشستن من کنارش به خودش آم

 سيگارش را خاموش کرد. معده اش را گرفت.
 _درد داري؟

سرش را تکان داد. مدتي بود که فواصل دردها کمتر و دردها بيشتر شده 
 بود. به طوريکه مرا نگران کرده بود. ولي هرچه اصرار مي

 کردم تا براي يک معاينه کامل و اندسکوپي به دکتر برود، او سرسختانه
 مقاومت مي کرد.

سرش را به عقب تکيه داد. تلفنش زنگ خورد. گوشي را برداشت. طوفان 
 بود. چيزهايي راجع به کارهاي خودشان به او گفت و در

جواب سوال او که پرسيده بود کجا هستيم، فقط گفت که در خانه 
 خودش.

 گوشي را قطع کرد.
 کنه؟ _چيزي در رابطه با اون آهنگه که تو رو اذيت مي

 اخم کرد.
 _حاال نه سونا. خواهش ميکنم.
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_من فقط مي خوام کمکت کنم. چرا به من نمي گي؟ به من اعتماد 

 نداري؟ من نامزدت هستم. بيست روز ديگه زنت مي شم. باالخره
که چي؟ من نبايد بدونم چي تو گذشته ات هست که تو رو اين جوري به 

 هم گره خورده اين طوري هم مي ريزه؟ انقالب زندگي ما به
 من هم عذاب مي کشم.

 با انگشت شصت اش پشت دستم را نوازش کرد.
_مي دونم کوچولو. من همه حرف هات رو قبول دارم. ولي حاال نه. اصاال 

 رو مود نيستم.
 _باالخره کي چي؟

 _نترس من اونقدرها هم رواني نيستم.
راز هم حساسه. ولي اون _من گفتم رواني؟ تو حساسي. درکت مي کنم. آ

 هم از ناراحتي هاش براي هيچ کس نگفت. بعد چي شد؟
هيچي. رو آورد به مواد. نمي خوام تو اين جوري بشي. من ديگه طاقت 

 ندارم.
نگاهش رنگ عوض کرد. پر از محبت شد. دست در گردنم انداخت و مرا 

 به سينه اش فشرد.
برات حسابي دردو دل مي کنم.  _نگران نباش. يه روزي که بهتر باشم حتما

 ولي حاال نه.
نگاهش کردم. چشمانش التماس آميز بود. مي دانستم که اگر مقاومت 

 کنم تنها او را بيشتر و بيشتر به هم ريخته ام. و اين چيزي بود
 که من اصال دوست نداشتم که اتفاق بيفتد. سرم را تکان دادم.

ن حرف هم نزد و شب هم قبل تا شب او به حال خودش بود و حتي با م
 از آمدن نسيم از دانشگاه مرا به خانه رساند. خريدمان نيمه
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کاره مانده بود. ماشينم در پارکينگ دفتر او مانده بود و او از لحاظ روحي 
 آن چنان به هم ريخته بود که به مرا به شدت ترسانده بود.

ا با هم به خريد ولي فرداي آن روز سرحال تر از هميشه به سراغم آمد ت
 برويم. اشاره ايي به اتفاق روز قبل نکرد. نه حرفي و نه

حرکتي. همان انقالب هميشه شده بود. انقالبي جدي با کمي روحيه شاد و 
 شيطان.

دستم را گرفته بود و عاشقانه و آرام آرام درباره کارهاي خودش و آيدين 
 . اماصحبت مي کرد. اينکه توانسته مبلغي را وام بگيرند

 مبلغي که گرفته بودند کم تر از آنچه که بايد، بود.
گفت که مي خواهد با ايمان فالح صحبت کند تا او به بابا قرض بدهد. 

 پرسيدم که به چه عنواني؟ گفت که به صورت نزول. با حيرت
 گفتم:

 _آيدين نزول نمي گيره.
  
 

اين سود و ازاين کار  اخالق برادر خودم را مي دانستم. او حاضر بود که از
 صرف نظر کند ولي نزول نکنند. عقيده داشت که پول نزول

کثيف ترين پول دنياست. و هم گرفتن و هم دادن آن کراهت دارد. آيدين 
 آدم خشک مقدسي نبود ولي در اين مورد عقيده اش

تزلزل ناپذير بود. حاال تعجب کرده بودم که چطور انقالب توانسته او را به 
 م اين کار راضي کند.انجا

_مي دونم. آيدين نمي خواد بگيره. بابات مي گيره. همه چک و سفته ها 
 رو هم بابات مي ده

لبم را گزيدم و نفسم را حبس کردم. بابا باز خرابکاري کرده بود. مدتها قبل 
 زماني که من بچه کوچکي بودم، بابا از اين کارها مي کرد.
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اين کار را کنار گذاشته بود. ولي به نظر مي  ولي حاال مدتها بود که ديگر
 رسيد که حاال دوباره شروع کرده بود.

 _آيدين چي مي گه؟
 نگاهم کرد.

_صددرصد مخالفه.(مکثي کرد و نگاهم کرد و با وسواس خاصي گفت) 
 سونا؟

 _بله
 کمي اين پا و ان پا کرد.

 _هيچي ولش کن
 اري جديد باباست.سرخ شدم. مي دانستم که راجع به شيرين ک

 _نه بگو. مي دونم راجع به باباست
_اصال نه به پسرها و نه به شما دخترها نمي خوره که بچه هاي اين بابا 

 باشيد. بدت نياد تو رو خدا. آيدين به محض اينکه شنيد که
بابات مي خواد اين کار رو بکنه کشيد کنار. حاال هم خيلي از بابات 

 دلخوره.
با بابا بزرگمون در رابطه بود. يه جورهايي ازاون خط مشي  _آيدين بيشتر

 گرفته. بعد هم که آيدين و ساراي ما رو بزرگ کردن نه
بابا. بابا بيشتر يک عنوان دکوري براي ما بود. گاهي مي اومد ابراز محبتي 

 مي کرد ولي هيچ وقت اين محبت ها پر رنگ و پدرانه نشد.
 _باباي مادرت؟

 گ پدريم. اون خدا بيامرز تومني سه هزار با بابا فرق داشت._نه. پدر بزر 
 چانه اش را باال داد. ادامه دادم.
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_بابا اصال به پدرش نرفته. نمي دونم من که يادم نيست ولي آيدين و 
 ساراي هميشه مي گن که بابا بزرگ اصال از بابا راضي نبود و تا

ناله و نفرين ها است که دم آخر هم نفرينش مي کرد. نمي دونم اون 
 گرفته يا شخصيت خود بابا ست که روز به روز بدتر مي شه

 سکوت کرده بود و من چقدر ممنونش بودم.
 _پس ايمان فالح براي همين ديروز تو دفتر بود؟

 سرش را تکان داد.
 _آيدين براي چي اومده بود؟

ين فقط کارهاي _بابات فرستاده بودشون. کارها رو بابات کرده. االن آيد
 اجرايي رو انجام مي ده.

 _يعني آيدين ديگه شريک نيست؟
 سرش را به نشانه نفي تکان داد.

 _نه. ولي اگر خود بابات بخواد بهش يه درصدي مي ده.
 بعيد مي دانستم که آيدين قبول کند.

عصبي شده بودم. بابا چرا نزول کرده بود. او که يک تکه از باغ هاي زيتون 
 روخته بود. ديگر نزول براي چه بود. شايد هم به مااش ف

اين طور گفته بود. چون بابا معموال دلش نمي آمد که دست به امالکش 
 بزند.

 _مگه کارتون خيلي پرخرج شده بود؟
 سرش را تکان داد.

_آره بابات پول کم آورد و آيدين هم که اصال نتونست اون چيزي رو که 
 بايد جور کنه.

 کار رو کردي؟ تو ايمان رو معرفي کردي؟ _تو اين
 _آره

 با ناراحتي گفتم:
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 _نبايد اين کار رو مي کردي.
  
 

 بازويم را نوازش کرد.
_من اگر ايمان رو معرفي نمي کردم بابات يکي ديگه رو پيدا ميکرد. يکي 

 ديگه که شايد قابل اعتماد هم نبود. در ضمن اسکنت ايمان
تره. سونا بابات اين کار رو مي کرد، من فقط آدم  از همه جا قابل قبول

 قابل اعتماد تري رو بهش معرفي کردم. همين.
نگاهش کردم. حق داشت. وقتي که بابا کاري را مي خواست انجام دهد. 

 ديگر هيچ کس و هيچ چيزي جلوداراش نبود.
 _آره مي دونم.

يراهن شيري و سعي کرد تا حواس مرا از اين افتضاح بابا منحرف کند. پ
 دکولته ايي که با يک کت کوتاه کامل شده بود و پشت

ويترين بود را نشانم داد. ولي من آنقدر عصبي بودم که هيچ چيز نمي 
 توانست آرامم کند. پيراهن را پوشيدم. نشانش دادم. ولي

تحسين درون چشمانش ديگر برايم خوش آيند نبود. وقتي که به ياد کار 
 خجالت زده مي شدم. آخر پول به چه قيمتي؟بابا مي افتادم 

به قيمت اينکه آبروي مرا پيش شوهر آينده ام و خانواده اش ببرد؟ بابا 
 فکر اين را نمي کرد که انقالب پيش خودش چه فکري خواهد

 کرد. اينکه بابا نزول گير است و احيانا نزول خوار.
هيجان ام را از  دلم مي خواست آب شوم به زمين فرو روم. تمام شور و

 دست داده بودم. مثل يک آدم اهني خريد مي کردم. نيم بيشتر
حرفهاي انقالب را نمي شنيدم و او که مرا به اين حال مي ديد، مرا به 

 خودم رها کرد. تا آرام شوم.
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بعد از خريد مثل يک گلوله آتش به خانه آراز رفتم. زنگ زدم ولي در را باز 
 اي موسيقي مي آمد. احتماال صدانکرد. از درون خانه صد

را نمي شنيد. با کليد زاپاس در را باز کردم. حدسم درست بود. با دو نفر از 
 دوستانش مشغول بود. با ديدن من آن هم به آن حال، هم

ترسيد و هم تعجب کرد. توقع داشت که خواهرش را شاد و شنگول از 
 خريد برگشته ببيند.

م. آن چنان عصبي شده بود که چيزي نمانده ماجرا را برايش تعريف کرد
 بود برود و يک کتک مفصل به بابا بزند. دوستانش که متوجه

شده بودند مشکلي پيش آمده است بي سر و صدا خداحافظي کردند و 
 رفتند. شب به منزل نرفتم.

فقط تلفني با بابا بحث شديدي کردم. آن قدر که بر سر هم فرياد مي 
 م و دلم مي خواست خودم يا بابا را خفه کنم.کشيديم. مي لرزيد

بابا مرا احمق خواند. گفت که مثل مادرم عقل ندارم. چون اگر عقل داشتم 
 هم خودم و هم آن شوهر بيشعورم که چغلي او را پيش من

کرده است، بايد مي فهميديم که او اين پول ها را مثل فراعنه مصر با 
 يت مال من و شوهرم همخودش به گور نخواهد برد و در نها

 خواهد شد و ما هم از اين کار او سود خواهيم برد.
  
 

فرياد کشيدم که من پول کثيف او را نمي خواهم. او هم فرياد کشيد که 
 اگر جرات دارم پايم را در خانه او بگذارم. يک ساعت تمام با

ه هم بحث کرديم و بر سر هم فرياد کشيدم و در نهايت بابا مثل هميش
 گفت که نظر ما قدر يک ارزن هم برايش مهم نيست و او کار

خودش را خواهد کرد. کاري که مي داند به صالح همه ي ما احمق ها 
 است. چون ما مو مي بينيم و او پيچش مو.
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بحث را به خاطر آراز که به شدت عصبي شده بود و در اتاق قدم مي زد و 
 برمي داشت که هر از چند دقيقه يک بار به سمت من خيز

گوشي را از من بگيرد، تمام کردم. دوست نداشتم او را بيشتر از اين 
 تحريک کنم. همين طور هم آراز يک انبار باروت شده بود.

نگذاشتم که بابا حرف بزند و فقط گفتم که فردا برود و وسايل مرا بياورد 
 که تا زمان عقد در خانه ي او بمانم. ديگر حاضر نبودم که به

آن خانه برگردم. آن خانه چيزي براي من نداشت که دل کندن از آن دشوار 
 باشد. شايد فقط مقداري خاطره شيرين که با سهند

داشتم. همين. هر چه بود دلتنگي دوران کودکي بود. که آن هم برايم 
 آسان بود دور بياندازم و خودم را خالص کنم.

و عالوه بر آنکه يک بحث و جدل  فرداي آن روزعصر، آراز به خانه رفته بود
 حسابي با بابا کرده بود وسايل مرا برداشته و آورده بود.

با آيدين تماس گرفتم. آيدين هم راضي نبود ولي مي گفت که چاره ايي 
 ندارد. بابا خودش خواسته است. گفت که خودم را ناراحت

اجرايي آنها  نکنم چون که سود بدي هم گيراو نمي آيد. قرار بود که کارهاي
 را انجام دهد. کارگرها و جواز و هزارجور ريزه کاري

ديگر. مي گفت که اين پيشنهاد انقالب بوده است. سودي که از هر سه سر 
 معامله يعني بابا و انقالب و ايمان فالح مي گرفت، چندان

 هم کم نبود. يک نوع پيمانکاري براي سه شريک.
فقط گفته بود که قرار است آيدين کارهاي انقالب حرفي به من نزده بود و 

 اجرايي را انجام دهد. ولي چيزي از اينکه اين پيشنهاد او
بوده است، نگفته بود. با اين کارش مرا خيلي خوشحال کرد. از زماني که 

 فهميده بودم آيدين نمي تواند در آن کار شريک شود غم
نصيب برادرم نمي شد.  عالم مرا گرفته بود. ولي حاال هم به نظر سود بدي

 که همين براي من کافي بود. بايد از او يک تشکر حسابي
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 مي کردم.
به خانه شان رفتم. نسيم خانه نبود. ولي صداي جر وبحث او و طوفان از 

 بيرون هم به گوش مي رسيد. داد مي زد به طوفان مي گفت که
ف بچه به او در کارهاي او دخالت نکند. مي گفت که نمي خواهد آن يک ال

 درس بدهد. هوار مي کشيد و مي گفت که هر زمان که
صالح بداند به سونا، يعني من، خواهد گفت. جمله آخرش را آن چنان با 

 صداي بلند فرياد کشيد که حس کردم هر لحظه هنجره اش
 پاره خواهد شد. پس موضوع به من هم مربوط بود. در زدم.

نمانده بود در از لوال کنده شود. صورتش آن چنان در را باز کرد که چيزي 
 برافروخته بود. با ديدن من عالوه بر تعجب کردن به نظر

 مي رسيد که عصبي تر هم شده است.
  
 

 _بد موقع مزاحم شدم.
 سرش را تکان داد. آه عميقي کشيد.

 _نه بيا تو
 تداخل شدم. طوفان کنار آشپزخانه ايستاده بود. لباس بيرون به تن داش

 که نشان از اين مي داد که از بيرون آمده است و در خانه
 نبوده.

 _دعواتون شده؟
 _آره.

 _صداي داد و فريادتون تا پايين مي اومد.
 کمي چشمانش را تنگ کرد و مرا نگاه کرد. ولي حرفي نزد.

طوفان به شدت عصبي بود. به طوريکه حتي با من هم سالم و احوال 
 پرسي درستي نکرد.
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 _انقالب
صدايش بلند بود و تحکم آميز. انقالب دستش را باال برد و در هوا تکان 

 تکان داد.
 _حاال نه طوفان. تمومش کن.

مي توانستم عمق خشم طوفان که با کشيدن دندانهايش به روي هم 
 نشان داده مي شد را ببينم.

 _چيزي شده؟
 کرد و بعد گفت: هر دو نفرشان نگاهم کردند. انقالب نگاهي به طوفان

 _نه. دعواي برادرانه است. چطورشد تو اومدي اين جا کاري داشتي؟
 _اومده بودم براي کاري که براي آيدين کردي تشکر کنم.

 لبخندش سرد و بي حوصله بود.
 _کار خاصي نکردم.

  
 

 طوفان از کنار من رد شد و به اتاق انقالب رفت. آهسته پرسيدم.
 نقالب؟ دعواتون به نظر يکم زياد مياد_چشه؟ چيزي شده ا

 _نه چيزي نيست. مسئله کاريه
نگفتم که چه چيزي را بايد به من بگويد. مي خواستم ببينم که خودش تا 

 کجا مي خواهد ادامه دهد. طوفان از اتاق خواب صدايش
 کرد.

 _انقالب
 به من نگاه کرد.

 _سونا جان يه دقيقه
داي زمزمه شان شنيده مي شد. چند لحظه به اتاق خواب رفت. حاال ص

 بعد همراه با بلند شدن صدايشان، طوفان مرا صدا کرد.
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 _سونا يه دقيقه بيا اين جا کار.....
اما حرفش نيمه کاره ماند. به طرف اتاق رفتم. در نيمه باز بود. طوفان با 

 بي خيالي روي تخت نشسته بود و انقالب مقابلش ايستاده بود
 چيزي را با خشم بسيار به او مي گفت.و آهسته 

 _طوفان چي شده؟ چيه که مربوط به من هم هست. 
رنگ انقالب براي لحظه ايي قرمز شد. نگاهش را از من دزديد. ولي طوفان 

 برخاست و جلو آمد. نگاهم کرد. چند لحظه عميق. لبخندي
 کج زد. رو به انقالب کرد و گفت:

ن طور که تو هوار کشيدي بايد يکي کر _بفرما خودش شنيده. يعني او
 باشه که نشنوه.

 دوباره به من نگاه کرد.
 _هيچي. هر چي من مي گم به سونا بگو، مي گه.....

چرخيد و به انقالب نگاه کرد. نگاه انقالب کامال درمانده بود. طوفان 
 دوباره به من نگاه کرد و ادامه داد.

 عمل انجام شده قرار بگيره _مي گه سونا ناراحت مي شه. بذار تو
  
 

 رو به انقالب کردم و پرسيدم:
 _چي شده؟

 انقالب با درماندگي نگاهم کرد.
 _انقالب با توام مي گم چي شده؟

 به جاي او طوفان جواب داد.
 _ممکنه کسي از ما نتونه بياد براي عروسي. تو ناراحت مي شي؟

نقالب با خشم بسيار نگاهي که بين او و طوفان رد و بدل شد و ا
 چشمانش را به روي هم فشرد.
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 با اخم گفتم:
 _براي چي نميان؟

 انقالب به حرف آمد.
 _نمي دونم هر کسي يه کاري داره باالخره

 طوفان خنده ايي خبيثانه کرد و با اشاره به انقالب، رو به من گفت:
 _زبونش باز شد.

 به طرف انقالب رفت. به سرشانه اش زد.
 دي داداش هوچي گري کردي؟ سخت نبود بود؟_دي

 چرخيد و با من خداحافظي کرد.
 _قبول نکني ها سونا. بذار حسابي حالش گرفته بشه

از در بيرون زد. همان طور به ديوار کنار کتابخانه اش تکيه دادم و نگاهش 
 کردم. با بالتکليفي وسط اتاق ايستاده بود.

 _راستش رو گفتي؟
  
 

 رون موهايش کشيد. آشفته و بي قرار بود.دستش را د
 _سونا جان خواهش االن اصال وقتش نيست

 با خشم گفتم:
 _پس کي وقتشه؟ دارم ميگم راستش رو گفتي؟ فقط همين.

به طرف در رفتم. از پشت سر کيفم را گرفت و کشيد. به آغوشش پرت 
 شدم.

 _ولم کن انقالب. االن اصال وقتش نيست.
 عي مي کرد تا حد امکان آرام باشد، گفت:با لحني که س

 _وقت چه کاري نيست؟
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سرم را چرخاندم و به چشمانش که با فاصله کمي از صورتم بود، نگاه 
 کردم.

 _وقت اينکه بخواي با نزديک شدن به من سرمو شيره بمالي
 چانه اش را باال برد.

 _من کي اين کار رو کردم که بار دومم باشه
 غوشش جدا کردم.خودم را از آ

_جريان چي بود؟ اين چيه که طوفان بايد بدونه ولي من نه که نامزدت 
 هستم نه. چيه که اگر االن من نشنيده بودم تو به من نگفته

 بودي
 چيزي نگفت. دستش را از دستگيره کيفم جدا کردم و با لحني جدي گفتم:

 _باشه خداحافظ
 اما بار ديگر دستم را گرفت.

 ا. يه چند لحظه_نه سون
 توقف کردم و دست به سينه ايستادم و نگاهش کردم.

  
 

 _مي شنوم
 _موضوع سر دختر عمومه.

 اخم هايم ناخوداگاه در هم رفت.
_عمو و عمه ام مي گن اگر من خيال ازدواج داشتم دختر توي فاميل براي 

 من کم نيست و بايد از فاميل دختر بگيرم.
 تر درهم مي رفت.اخم هايم هر لحظه بيش

 _خب چرا نرفتي خواستگاري اونها
 جلو آمد و دستم را گرفت.

 _براي اينکه من از تو خوشم اومده
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 با خشم گفتم:
 _خب اين رو به اونها هم بگو.

 دستم را فشرد.
_سونا جان باشه خواهش مي کنم موضوع رو کش نده. فقط يه جوري اگر 

 بکن ناراحتي پيش ميشه خودت با آيدين و بابات صحبت
 نياد.

سکوت کردم. عصبي شده بودم. نمي دانم اين فاميلي که در تنهايي هايش 
 او را تنها گذاشته بودند چرا حاال دلسوز شده بودند. حاال که

او تصميم به ازدواج گرفته بود، همه يادشان آمده بود که دخترشان 
 مناسب اوست.

 فقط نگاهش کردم.عصبي تر از آن بودم که چيزي بگويم. 
 _باشه؟

 دستم را از دستش بيرون کشيدم.
 _بعدا انقالب. من االن عصبي هستم.

قبل از انکه بتواند عکس العملي نشان دهد از اتاق بيرون رفتم. به دنبالم 
 آمد.

  
 

 _سونا.... سونا جان....
ي لمحل نگذاشتم و از در خانه بيرون زدم. توقع داشتم که دنبالم بيايد و

 نيامد و من درحاليکه عصبي تر شده بودم خشمگين از
آپارتمان بيرون آمدم. نياز داشتم که با کسي حرف بزنم. با ساراي تماس 

 گرفتم. خانه نبود. به خاطر آوردم که گفته بود براي واکسن
 الميرا بايد به دکتر برود.
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د. آهنگ مي درمانده سوار ماشين شدم و به خانه آراز برگشتم. در خانه بو
 ساخت و نت مي نوشت.

 _چته؟
 به طرفش چرخيدم.

 _چه زود اومدي؟ فکر کردم شام مي موني
 روي مبل کناريش خودم را پرت کردم.

 _چته؟ آروم مبل شکست.
 قلم و دفتر نتش را کنار گذاشت.

 _چيزي شده؟
 سرم را به نشانه نفي تکان دادم.

 _با انقالب بحثت شده؟
و نه نگاهش کردم. کمي به طرفم خم شد. موهايش خيلي  نه حرفي زدم

 بلند شده بود. از سر شانه هايش هم پايين تر آمده بود. ولي
 خيلي به او مي آمد. خوش تيپ تر و جذاب ترش کرده بود.

 _نمي خواي بگي که چي شده؟
 _نه

 خنده اش گرفت. دوباره دفتر نتش را برداشت.
 _پس حداقل به ساراي بگو

  
 

 _همين کار رو هم ميخواستم بکنم. خونه نبود.
آرام خنديد. همين آرامش او و اينکه به موضوع گير نداد، کمي مرا آرام 

 کرد. فکر کردم و فکر کردم. تا شب نيم بيشتر خشمم از بين
رفته بود و وقتي که ساعت يازده انقالب به خانه آراز آمد، من ديگر آن قدر 

 دي نداشته باشم. خشم از بين رفته بودآرام بود که رفتار ب



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

5 6 3  

 

 ولي دلخوري و شک نه.
زياد نماند و بيشتر با آراز حرف زد. اما نگاه هاي گاه و بيگاهش به من 

 نشان از عذرخواهي و ناراحتي داشت. در چند لحظه ايي که
آراز به اتاقش رفت تا جواب تلفن دوستش را بدهد به کنار من آمد و با 

 ستانم عذر خواهي کرد. نمي خواستم موضوعبوسه ايي به د
بيشتر ازاين کش پيدا کند. ما کمتر از بيست روز ديگر به عقد کنان مان 

 نمانده بود دوست نداشتم حاال که بعد از چهار ماه نامزدي و
اينکه همه متوجه شده بودند که ما نامزد هستيم بخواهم همه چيز را 

 او عالقه پيدا کرده بود که حتيبرهم بزنم. نه وقتي که آن قدر به 
فکر جدايي از او هم دردناک بود. نه زماني که کوکب خانم به همه ي 

 فاميل گفته بود مطمئن است که انقالب هم نامزدي را برهم
 خواهد زد.

 _بخشيده شدم.
 با اخم گفتم:

 _تا ببينم. ولي خودت بايد به آيدين بگي
 چشمانش را گرد کرد.

 داره که تو اين کار رو بکني_هيچ راهي ن
 سرم را به نشانه نفي تکان دادم.

 خنديد.
_باشه شما قهر نکن من همه کاري مي کنم. بايد يه لباس ضد گلوله بکنم 

 تنم برم پيش آيدين.
آراز از اتاق بيرون آمد. انقالب هم ديگر نماند و خداحافظي کرد. تا مقابل 

 م را به خودش درگيردر با او رفتم. چيزي که به شدت ذهن
کرده بود را پرسيدم. من حس مي کردم که شايد طوفان چيز ديگري مي 

 خواست بگويد.
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 _انقالب؟
 خم شده بود و بند کفش هايش را مي بست.

  
 

 _جانم دلبرم؟
سعي کردم تا لحن عاشقانه اش را ناديده بگيرم. نمي خواستم اين 

 رگير خودش کرده بودعاشقانه مرا از پرسيدن سوالي که مرا د
منصرف کند. چون مي دانستم که در آن صورت تمام شب را به خود خوري 

 مشغول خواهم شد.
 _واقعا طوفان همين رو مي خواست بگه؟

 با تعجب گفت:
 _آره چطور مگه؟

 نگاهش کردم. نگاهش گوياي هيچ چيزي نبود. فقط توجه و محبت.
 ايي مي خواست بگه_نمي دونم چرا فکر مي کنم چيز ديگه 

 _مثال چي؟
 شانه ام را باال بردم.

نمي دانستم که آيا گفتن اين حرف صحيح هست يا نه؟ آن هم زماني که 
 او خواهش کرده بود که صحبتي از زناني که در گذشته او

 بوده اند، نکنم.
 دستش را زير چانه ام برد و صورتم را باال داد.

 _چي تو دلته سونا جان؟ بگو
 _ناراحت مي شي

 خنديد.
 _نه عزيزم ناراحت نمي شم. بگو چي تو اين سر خوشگلته

 _حس مي کنم که طوفان مي خواست درباره يه زني به من بگه.
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 با تعجب نگاهم کرد.
 _چه زني؟

  
 

 حس حماقت مي کردم.
 _هيچي انقالب ولش کن اصال

د. م برات پيش بيا_نه نه وايسا ببينم. درست بگو. من نمي خوام سوتفاه
 اون هم به خاطرحماقت اين برادر احمقم.

_پاي زني در ميونه؟ با دختر عموت رابطه داشتي؟ نامزدي چيزي؟ طوفان 
 اين رو مي خواست بگه؟ چون حس کردم که طوفان

 حرفش رو عوض کرد.
 چند ثانيه نگاهم کرد.

 _اي خدا لعنتت کنه طوفان
 خنده ام گرفت.
ه جان من. نه عشق من. به خدا، به جان خودت، به خاک _نه عزيز من. ن

 پدر و مادرم، پاي هيچ زني وسط نيست. تو ذهن و فکر و قلب
 من فقط شما جا داري. نامزد چيه اخه؟ تو رو خدا خودت رو عذاب نده.

 _پس چرا طوفان بايد بدونه ولي من بايد آخر خبر بشم؟
 دستم را گرفت.

به شما ندادم ناراحت شدي؟ طوفان بدجنسي  _چيزه خوبي بوده که خبر
 کرد که موضوع رو کش داد. چون فهميده بود که من روي

اين موضوع حساس شدم مي خواست حال منو بگيره. آخه عصر سر يه 
 موضوع کاري با هم بحثمون شد اون هم تهديد کرد که

 موضوع رو بهت ميگه. آخر هم کار خودش رو کرد.
 گفت تو حرفي نمي زدي؟_يعني اگر اون نمي 
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_چرا در نهايت مي گفتم. مجبور بودم. چون همه گفتن که ما نميام. کار رو 
 بهانه کردن ولي خب کامال معلومه که براي چيه.

سرم را تکان دادم. وقتي که خاک پدر و مادرش را قسم خورد ديگر شکم 
 برطرف شد. هيچ زماني چنين قسمي نخورده بود.

 ه ام حلقه کرد و مرا به سينه اش فشرد.دستش را دور شان
_ديگه به حرف هاي طوفان گوش نکن. اون يه کم مخش تاب داره. تو 

 عقلت رو نده دست اون
  
 

 خنده ام گرفت.
_مطمئن هم باش که تو زندگي من به غير از خودت هيچ زني نيست. 

 باشه؟
 _باشه

 روي موهايم را بوسيد.
دنبالت بريم براي بقيه کارها و خريد هامون. _آفرين خوشگلم. فردا ميام 

 فعال.
از من جدا شد و رفت. چشمانم را به روي هم فشار دادم. شهريار باعث 

 شده بود که به عالم و آدم بي اعتماد شوم.
 فصل هجدهم

عروسي ما مصادف شد با عقد کنان خواهر رضا. چيزي نمانده بود که 
 از قصد اين کار را کرده اندساراي منفجر شود. مي گفت که آنها 

که او را در فشار قرار بدهند. مسئله کوچکي نبود. عقد کنان خواهر رضا بود 
 و عروسي خواهر ساراي. هيچ کدام نمي توانستند از

مراسم خودشان چشم پوشي کنند و در ضمن هيچ کدامشان هم نمي 
 متواسنتند انتخاب کنند که به کدام مراسم بروند و کدام را قل
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 بگيرند.
ساراي صد درصد مطمئن بود که آنها به خاطر حسادت به من و اينکه او 

 آن همه از انقالب تعريف کرده بوده است عقد کنان را جلو
انداخته اند. و گرنه از روز اول قرار بود مراسمشان مهر ماه باشد و نه 

 شهريور ماه.
به همين خاطر  ولي بعد کاشف به عمل آمد که عروس خانم حامله است.

 مجبور شده بودند که عقد کنان را جلو بياندازند. تا نطفه ايي
که در نامزدي و تنها با يک صيغه محرميت بسته شده بود را سرپوش 

 بگذارند.
  
 

بيچاره رضا حسابي حالش گرفته بود و ساراي با بدجنسي و افتخار سرش 
 ه خنده ورا باال گرفته بود به طوريکه حتي مستانه را هم ب

 شوخي انداخته بود.
ولي باز هم حتي اين مسئله هم باعث نشده بود که رضا نخواهد در جشن 

 عقد کنان خواهرش شرکت کند و همين ساراي را آتشي تر
کرده بود. آن قدر زياد که هم خودش و هم رضا را به عذاب انداخته بود. تا 

 گذاشتيمانکه باالخره من و انقالب فکرهايمان را روي هم 
و قرار شد که بگوييم که ما راضي هستيم به اينکه آنها نيمي از مراسم را 

 نزد ما باشند و نيم ديگر را نزد خانواده رضا. بيچاره رضا هم
حق داشت که دوست داشته باشد در عقد کنان خواهرش باشد. ساراي زور 

 مي گفت. ولي ما که از بيرون به اين قضيه نگاه مي کرديم
 ه مي شديم که رضا هم حق دارد.متوج

تمام کارها انجام شده بود و خريدهايمان را کرده بوديم. ما مهمان آن 
 چناني نداشتيم. با خانواده مامان که اصال در تماس نبوديم. از
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طرف مامان فقط اقوام نزديک دعوت شده بودند. خاله ها و دايي ام. 
 دعوت مي شدند پسران و دخترانشان را دعوت نکرديم. اگر هم

امکان که نيايند بسيار بود. تعدادي هم از خانواده بابا دعوت کرديم. از 
 خانواده انقالب هم کس آن چناني قرار نبود که بيايد. حداقل

 نه از نزديکان.
فقط تعداي از دوستانشان. خانواده مادريش که همه فوت شده بودند و با 

 سبت دورتري داشتندآنهايي که مانده بودند و مثل صنعتي ن
که زياد رفت و آمد آن چناني نداشتند و خانواده پدري اش هم که به 

 خاطر موضوع ازدواج ما ظاهرا دلخور شده بودند و راه دور را
بهانه قرار داده بودند. تنها چند نفر از خانواده دورشان گفته بودند که 

 ش سالهاميايند. صنعتي ها و يکي از دايي زاده هايشان. دايي ا
قبل و ظاهرا در اوايل جنگ شهيد شده بود. و آن هم فرزند همان دايي 

 بود.
مهمان هاي ما با تمام ريز و درشت و دوست و آشنا به صد و پنجاه نفر 

 هم نرسيدند. و ما مي توانستيم در باغ يکي از دوستان انقالب
 جشن را بگيريم. باغي کوچک و جمع و جور.

انجام شده بود و فقط کت و شلوار انقالب مانده بود تمام خريد هايمان 
 که مشکل به هم زده بود. انقالب الغر شده بود و کت و

شلواريي که سه هفته قبل از مراسم برايش تهيه کرده بوديم کمي گشاد 
 شده بود. به همين خاطر براي پرو مجدد رفتيم. که امير را

 م آشنا مي آمد.ديديم. همراه با مرد جواني بود که به نظر
امير دوست صاحب فروشگاه بود. مي دانست که مي خواهم ازدواج کنم. 

 آيدين از قبل دعوتش کرده بود. ولي تا به حال انقالب را
نديده بود. به انقالب که ماشين را پارک مي کرد اشاره کردم و با آنها سالم 

 و احوال پرسي کردم. امير دوستش را معرفي کرد.
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اعاليي که دوست سهند هم بوده است. حاال به خاطر آوردم که چرا  رامين
 چهره اش آن قدر آشنا بود. احتماال او را در يکي از زمانهايي

که با سهند و امير به کافي شاپ مي رفتيم، ديده بودم. اظهار خوشبختي 
 کرد و امير از آيدين و آراز پرسيد. تشکر کردم و منتظر

 حال امير گفت: انقالب شدم. در همان
_سونا رامين دوستيه که سهند رو با برادر و خواهري که صحبتش رو کرده 

 بودم، آشنا کرده بود.
 جا خوردم. نگاهش کردم.

_براي سهند خيلي متاسفم خانم پيرزاد. امير گفت که شما و برادرتون 
 دنبالشون هستيد. ولي اصال فکر نمي کنم که مرگ سهند ربطي

 و برادرش داشته باشه. به اون خواهر
ناراحت نگاهش کردم. از آنها حمايت مي کرد؟ چرا؟ چون خودش معرف 

 آنها به بردارم بوده است؟
 _چرا نبايد ربط داشته باشه؟ اونها به سهند مواد دادن. اين کافي نيست؟

 _سهند خيلي قبل تر از اينکه از طريق من با اونها آشنا بشه.....
انقالب که ماشين را پارک کرده بود و به سمت فروشگاه  امير اشاره ايي به

 مي آمد کرد و گفت:
_خب ديگه بسه رامين. سونا داره عروس ميشه چه فايده اين صحبتها. 

 درست نيست اين صحبت ها جلوي شوهرش. خدا بيامرزه
 سهند رو اگر بود االن خوش خوش بود.

 رامين به امير نگاه کرد و گفت:
 ست ميگه ديگه اين حرف ها فايده نداره._آره امير را

 _شما از کجا اونها رو مي شناختيد؟
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_من خيلي وقت نبود که باهاشون آشنا شده بودم. چيزي در حدود يک 
 سالي بود. تو يکي از مهموني هام با يکي از دوستانم آمده

بودند که بعد چون ديدم پايه بودن ديگه بيشتر دعوتشون کردم و با هم 
 شديم. از طريق من هم سهند با اونها آشنا شد. تو صميمي

 يکي از مهموني هام.
 سرم را تکان دادم و دوباره پرسيدم.

 _چرا گفتيد که فکر نمي کنيد که مرگ سهند تقصير اونها باشه؟
  
 

 آهسته و قبل از انکه انقالب به داخل بيايد، گفت:
ه بخوان در مرگش دخيل _به نظرم فقط براي مواد پايه بودن همين. اينک

 به نظرم بعيده. همچين شخصيتي نداشتن.
_برادرم رفته بود در خونه شون رفته بودن خارج. اگر ريگي به کفششون 

 نبود چرا بايد در مي رفتن؟
انقالب به داخل آمد و به ما پيوست. نا خواسته بحثمان قطع شد. آنها را 

 ت و شروع بهبه هم معرفي کردم. امير با انقالب گرم گرف
 صحبت و آشنا شدن کرد.

 رامين در ادامه بحثمان آهسته گفت:
_شايد اونها هم بنده خداها ترسيدن که کسي مرگ سهند رو بندازه گردن 

 اونها
سرم را تکان دادم ولي حرفي نزدم. خب اين چيزي بود که آيدين هم به 

 آن عقيده داشت. اينکه شايد آنها هم از ترس اينکه ما مرگ
سهند را به گردن آنها بياندازيم براي مدتي از کشور خارج شده اند. رو به 

 رامين اعاليي گفتم:
 _شما ديگه مالقاتشون نکرديد؟
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 _نه
 چيزي نگفتم.

 فروشنده انقالب را صدا کرد.
 امير آهسته گفت:

 _شوهرت خبر داره؟
 _تا حدودي.

و شکر مرد خوبي هم _پس ديگه کشش نده سونا. عروسيت رو بکن. خدا ر
 به پستت خورده. آيدين خيلي ازش تعريف ميکرد. بذار

 سهند هم تو آرامش بمونه
 چيزي نگفتم ولي بغض کرده بودم.

 _مرسي امير. خوشحال شدم ديدمت. عروسي که مياي؟
  
 

 روبه رامين کردم و او را هم دعوت کردم.
 _شما هم با امير تشريف بياريد خوشحال مي شيم.

انقالب به کنار من برگشت واو هم دعوت را تکرار کرد. آنها زودتر از ما 
 خداحافظي کردند و رفتند. بعد از رفتن آنها انقالب هم

 لباسش را پرو کرد و ما هم کارمان آن جا تمام شد و به ماشين برگشتيم.
 _گفت کي حاضر ميشه؟

 _فردا. کي بود اين؟ دوست برادرت بود؟
 افيک ماشين ها نگاه کردم.از شيشه به تر

 _آره.
 _دوست هموني که فوت شده؟

 _آره
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فهميد که روي مود نيستم و نمي خواهم و نمي توانم که جواب حرف 
 هايش را بدهم. مثل خود من که در چنين مواقعي راحتش مي

 گذاشتم تا کمي آرام شود، مرا به حال خودم گذاشت تا آرام شوم.
****** 

 يوفتي._مواظب باش ن
با يکي از دستانش زير بغلم را گرفت و با دست ديگرش دست راستم را. 

 خودم هم با دست چپم دامن پر چين و پفکي لباسم را جمع
کردم تا کله پا نشوم. همان طور که کمک مي کرد تا از باالي صندلي بروم 

 زير لب به مستانه ناسزا مي گفت و مستانه هم کنار ما
نيش باز ولي آهسته جواب ناسزاهايش را مي داد. خنده ام ايستاده بود با 

 گرفته بود. با آن کفش هاي پاشنه بلند و لباس عروس مرا
  
 

باالي صندلي فرستاده بودند که دسته گلم را براي جماعت دختران دم 
 بخت پرتاب کنم. نمي دانم اين تز احمقانه از کجا به مغز

بل از مراسم ما مشغول ديدن فيلم هاي مستانه افتاده بود. احتماال شب ق
 هاليوودي بوده است. چون اين صحنه را فقط در فيلم ها ديده

 بودم. نه يک عروسي ايراني.
هر چند شنيده بودم که تازگي ها در ايران هم اين کار مد شده است. ولي 

 آخر باغي که ما در آن عروسي گرفته بوديم. يک باغ
مراسم عروسي را داشته باشد. يک باغ  مراسم نبود که امکانات يک

 شخصي متعلق به يکي از دوستان انقالب بود که لطف کرده بود و
در اختيار ما گذاشته بود. به همين خاطر من مجبور شدم که به روي 

 صندلي بروم. چون هيچ جايگاهي به عنوان جايگاه عروس و داماد
 نداشت که حداقل کمي از سطح باغ باال تر باشد.
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اول فکر کردم که همه با اين کار مخالفت مي کنند ولي در درجه اول 
 ساراي و ساناز موضوع را دو دستي گرفتند و ديگر هيچ راه

فراري براي من باقي نگذاشتند. ساراي خيلي خوشش آمده بود و مي 
 گفت که رويايي است. فکر اين را نمي کرد که اگر من با آن

 قطعا پايم در مي رفت يا مي شکست.کفش پاشنه بلند مي افتادم 
باالخره باالي صندلي رفتم و لباسم را رها کردم. انقالب هنوز دستش را از 

 پشت کمرم بر نداشته بود.
 _مواظب باش.

لبخندي زدم و با سريع ترين حالت ممکن و بدون هيچ هشداري دسته 
 گل را پرت کردم. براي من اصال مهم نبود که دسته گل نصيب

کسي خواهد شد. براي من تنها اين مهم بود که از آن وضع وحشتناک  چه
 رها شوم. قبل از انکه مجبور باشم که تمام ماه عسلم را با

 عصا به اين طرف و آن طرف بروم.
با صداي خنده ي همه، ناغافل چرخيدم تا ببينم که دسته گل نصيب چه 

 رخيدم وکسي شده که همه آن چنان به خنده افتاده بودند. چ
کمي پايم پيچ خورد. ولي قبل ازانکه سکندري بخورم. انقالب کمرم را 

 محکم گرفت و نجاتم داد.
دسته گل به دست بابا افتاده بود. بابا که اصال آن جا نيستاده بود و با 

 فاصله کمي آن طرف تر کنار صنعتي بود. نمي دانم دسته گل
به شدت خنده ام گرفته بود. چطور به آن جا پرواز کرده بود. خودم هم 

 انقالب هم. فيلم بردار هم پشت سر هم از بابا که با خنده و
افتخار دسته گل را باال گرفته بود، عکس مي گرفت و فيلم برداري مي 

 کرد.
 _واقعا که نشونه گيري معرکه ايي بود

 نگاهش کردم و خنديدم.
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 شته باشم._تو اون موقعيت بهتر از اين نمي تونستم پرتاب دا
  
 

آيدين جلو آمد. چهره اش وصف ناپذير بود. هم خوشحالي زايد والوصفي 
 در صورتش به چشم مي خورد و هم نگراني و ناراحتي. بيم

 و اميد هم زمان.
 _خب مواظب خودتون باشيد. انقالب اگر خوابت گرفت بزن کنار

 انقالب خنديد.
 ه ها، بيخ گوشمونه._مگه کجا مي خوايم بريم برادر من. گرگان
 _باشه ديشب هم نخوابيدي خسته ايي.

 انقالب سرش را تکان داد.
 _باشه اگر خوابم گرفت حتما.

 مامان جلو آمد. با انقالب ديده بوسي کرد و مرا در آغوش گرفت.
 _مواظب خودت باش. اگر مشکلي داشتي......

 حرفش را قطع کردم.
اراي باشه. از صبح نگران و خسته _من خوبم مامان. شما حواست به س

 است. بميرم براش دو تا مراسم رفته و تو هر دو تاش هم از
 جون مايه گذاشته. حاال هم که يک ساعته داره اشک مي ريزه.

 _از خوشحالي مامان جان
 _مي دونم ولي ساراي حساسه. فشارش زود ميفته. حواستون بهش باش

ا رو شکر مثل عروسي ساراي نشد که دو هفته ايي بود که آمده بود. خد
 روز آخر تنها و سريع آمده و به سرعت هم برگشته بود. حاال

دو هفته ايي بود که با آلما و آقاي دکتر آمده بودند. تنها کسي که از برادر 
 و خوهرانم نبود. تارا بود. طفلک هر چه کرده بود، نتوانسته

 بود بيايد.
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 به خودت باشه._باشه مامان جان. شما حواست 
بابا جلو آمد و مامان با قهر کنار رفت. از رفتارشان خنده ام مي گرفت. هر 

 دو نفرشان هنوز مثل بچه ها بودند. بابا در حاليکه بغلم مي
 کرد . دسته گل را دوباره به انقالب برگرداند.

  
 

 _بابا جان خوب پرتابي داشتي ها.
اهش رنگ غم و ناراحتي به خودش باالي سرم را بوسيد. حس کردم که نگ

 گرفت.
 _مواظب خودتون باشيد. رسيدي حتما زنگ بزن. خواهرت نگرانه.

 روي پنجه پاهايم بلند شدم و گونه هايش را بوسيدم.
 _باشه بابا. حتما.

با انقالب فقط دست داد. آراز جلو آمد و آن چنان بغلم کرد که چند سانت 
 دستانم را باال آوردم واز روي زمين کنده شدم. من هم 

دور گردنش حلقه کردم. چند لحظه نگاهم کرد ولي هيچ حرفي نزد. حس 
 کردم که اگر دهانش را باز کند به گريه خواهد افتاد. فقط

 با انقالب دست داد و با صداي خفه ايي گفت:
 _مواظبش باش

 انقالب هم فقط سرش را تکان داد.
ي آمدند . ساراي آخر از همه آمد. هنوز بعد دوباره آيدين و ساناز و عل

 چشمانش گريه ايي بود. با انکه ديده بودم که نيم ساعتي بود
که آيدين کنارش ايستاده بود و آهسته حرف مي زد و احتماال آرامش مي 

 کرد ولي هنوز به شدت غصه دار بود. خستگي از صورت و
يلي زودتر از ما چشمانش مي باريد. خانواده رضا مراسم عقد کنان را خ

 گرفته بودند و ساراي توانسته بود ابتدا به انجا برود و بعد به
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مراسم ما بيايد. ولي خب بزرگترين شانسي که آورد اين بود که مراسم آنها 
 هم در تهران برگذار شده بود. نه تبريز. و گرنه به هيچ

ال وجه ساراي نمي توانست در هر دو مراسم شرکت کند. ولي حاال کام
 مشخص بود که چقدر خسته شده است. در دو مراسمي شرکت

کرده بود که در هر دو مهمان نبود و به نوعي مسئوليت داشت. عروسي 
 من بيشتر و عقد خواهر شوهرش کمتر.

 _مواظب خودت باش.
 _باشه ساراي ديگه گريه نکن اين طوري منم همه اش نگرانت هستم.

ونه ام گذاشت و چند لحظه نگاهم چيزي نگفت و فقط دستش را روي گ
 کرد.

طوفان و نسيم با هم جلو آمدند و از ما خداحافظي کردند. طوفان کمي 
 نوشيده بود و گيج و منگ بود ولي با هوشياري نسبي خداحافظي

کرد. انقالب عصبي نگاهش مي کرد و حتي با او دست هم نداد. به نظر 
 گيري داشتند.مي رسيد که يک هفته ايي بود که بحث و در 

انقالب مي گفت که بر سر مسائل کاري است. مستانه جلو آمد و برخالف 
 تصور من گونه هاي برادرش را با محبت بوسيد و با من هم

  
 

فقط دست داد. بر دستش بوسه زد و دستش را روي گونه ام گذاشت و 
 گفت که نمي خواهد آرايشم برهم بخورد. مي دانستم که

چون درتمام مدتي که از مراسم گذشته بود به هر کسي  راست مي گويد.
 که به من نزديک شده بود اخطار داده بود که مرا نبوسند.

 چون آرايشم پاک خواهد شد.
تمام آرايش صورت و موهايم کار خودش بود . به آرايشگاه نرفتم. وقتي او 

 بود که تا آن اندازه ماهرانه و قشنگ آرايش مي کرد مگر
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 بودم که فقط و پول خودم را در آرايشگاه هدر دهم.بي کار 
خسته شده بودم و پاهايم در آن کفش هاي پاشنه بلند به شدت ناراحت 

 بود. دلم مي خواست که کفش هايم را در بياورم و راحت
پاهايم را ماساژ دهم. با تعداد اندک مهماناني که مانده بودند خداحافظي 

 افتاديم. آيدين تا آخرين کرديم و به سوي گرگان به راه
لحظه نگران کنار ماشين ايستاده بود و توصيه هاي الزم را مي کرد. آراز اما 

 با حال و روزي گرفته کنار در باغ ايستاده بود و سيگار
 دود مي کرد.

انقالب دور زد و از جماعتي که مقابل درب باغ و در تاريکي ايستاده بودند 
 دور شد.

 _چطوري؟
 کردم. دستش را روي دستم گذاشت.نگاهش 
 _خوبم.

نگاهش را براي لحظه ايي به من داد. چشمانش به شدت خسته وخواب 
 آلود بود.

 _اگر خسته ايي مي خواي شب راه نيفتيم؟ فردا صبح زود راه مي افتيم
 دستم را نوازش کرد.

 _نه خوبم. مشکلي ندارم.
 ه اصلي پيچيد.راهنما زد واز جاده فرعي باغ به داخل جاد

 _خيلي خوشگل شدي
 نگاهش کردم. نگاهش به جاده بود. خنديدم.

 نيم نگاهي کرد و گفت:
  
 

 _چيه فکر مي کني دارم دروغ مي گم؟
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 سرم را به نشانه مثبت تکان دادم.
 خيلي جدي گفت:

 _امشب....
 حرفش را قطع کرد و چند لحظه چيزي نگفت.

 _امشب عاشقت شدم.
 خنديدم.

 _مگه قبال نبودي؟
 دوباره چند لحظه سکوت کرد.

 _يه بار ديگه و با شدت بيشتري.
حرفي نزدم وفقط نگاهش کردم. براي لحظه ايي نيم رخش را چرخاند و 

 من تمام صورتش را ديدم. شور و اشتياقي در نگاهش بود که
 ود.تا به حال و در آن چند ماه نديده بودم. مثل اينکه واقعا عاشق شده ب

 _يه مرد تا چه اندازه مي تونه خوددار باشه؟
 بيشتر خنده ام گرفت.
 با بيچارگي ادامه داد.

 _من االن چهار پنج ماهه که دارم خودداري مي کنم.
 چرخيد و چشمکي زد.

 _ولي امشب خيلي دلبر شدي. مثل يه پودينگ وانيلي خوشمزه.
 صورتم را جمع کردم وبا ناراحتي گفتم:

 براي چي با غذا مقايسه مي کني؟_منو 
  
 

 خنده ي بلندي کرد و کمي به طرفم خم شد.
_براي اينکه خيال دارم به محض رسيدن به ويال بخورمت. پودينگ رو چه 

 کار ميکنن. مي خورن ديگه.
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با خنده سرم را تکان دادم ولي حرفي نزدم. به مراسم عروسي مان فکر 
 تا وقتي که در بطن چيزيکردم. من هميشه اين طور بودم. 

هستم نمي توانم تمام و کمال از آن لذت ببرم. وقتي که از موضوع خارج 
 مي شوم تازه آن زمان است که احساساتم واکنش نشان مي

دهد. حاال حس مي کردم که مراسم عالي بوده است و دقيقا همان چيزي 
 شده بود که در تمام کودکي و نوجواني آرزويش را داشتم.

بي پر از شادي و نور. انقالب سنگ تمام گذاشته بود. ما مهمان زيادي ش
 نداشتيم. نيم آنهايي هم که دعوت شده بودند، نيامده بودند

 ولي مراسم به نحو احسنت برگذار شد.
و من با فکر کردن به لحظه لحظه آن لذت بردم. عکس هايمان را دوست 

 داشتيم. ازداشتم. عاشقانه هاي جالبي با عکس هايمان 
ژست هايمان خيلي خوشم آمده بود. به نظرم بايد عالي شده باشد. 

 دوست داشتم که زودتر حاضر شده اش را ببينم. با فاميل اندک
انقالب آشنا شده بودم. به نظر خانواده بدي نمي آمدند. از خانواده ما هم 

 هر کسي که آمده بود به انقالب معرفي شده بود. روي هم
آن مراسم هايي نبود که خيلي شلوغ و خسته کننده باشد و نه  رفته از

 خيلي ساکت و سوت و کور. خوب بود و به نظر خودم کامل بود.
خيلي خسته بودم. ولي نخوابيدم. تا ويال کمي چرت زدم ولي هر بار که به 

 خواب مي رفتم به سرعت از خواب مي پريدم نکند او هم
د. ساعت هشت صبح بود که به ويال خوابش ببرد و کار دستمان بده

 رسيديم. تازه از ماشين پياده شده بودم که ساراي زنگ زد و
 انقالب گفت که همان لحظه رسيديم.

به داخل خانه رفتم. خسته بودم. همان جا روي راحتيهاي درون هال 
 نشستم و کف پاهايم را ماساژ دادم. با ساکهاي درون دستش به

 ه بود. ساکها را کنار در گذاشت و باالي سر من آمد.داخل آمد. او هم خست
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 _خسته ايي؟
 سرم را باال بردم و نگاهش کردم.

 _خيلي
روبه روي من روي دو زانو نشست. نگاهش را دوست داشتم. شيفته وار 

 بود. دستم را گرفت و مرا از روي مبل به روي زمين و کنار
م. به طوريکه هر دو خودش کشيد. با همان دامن پفکي کنارش نشست

 نفرمان در تور و ساتين گم شديم. با دستش تورها را روي زمين
خواباند و همان طور که هر دو دستش را ستون بدنش کرده بود صورتش 

 را جلو آورد و گرم و طوالني مرا بوسيد.
 _خيلي دلربا شدي

  
 

 لبخند خجوالنه ايي زدم.
 لبخند خسته ايي زد و گفت:چند لحظه ديگر به من نگاه کرد. بعد 

_بلند شو برو باال يه دوش بگير من هم پايين دوش مي گيرم. يه کم 
 بخوابيم. من واقعا دارم بي هوش مي شم. بعدا سر فرصت مي

 خورمت.
با مشت به بازويش کوبيدم. خنديد و گردنم را بوسيد و يک اي جانم 

 غليظ گفت.
عوض کردم. موهايم را خشک  باال رفتم و دوش گرفتم. لباس هايم را

 کردم و قبل از انکه او بيايد خوابيدم. به اتاق آمد ولي من خودم
را به خواب زدم. پرده هاي ضخيم را کشيد تا نور به داخل نفوذ نکند. 

 تخت پايين رفت و او هم روي تخت خوابيد. متوجه شدم که به
ث شد که روي صورتم خم شده است. نفس هايش به صورتم خورد و باع

 خنده ام بگيرد. آهسته به روي گونه ام فوت کرد. نتوانستم و
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خنديدم. او هم با شدت بيشتري از من خنديد. دستم را گرفت و مرا به 
 سمت خودش کشيد.

 _منو دو در مي کني بچه؟ من خودم استاد دور زدنم.
 خنديدم.

 _نه خير اگر خنده ام نگرفته بود باور کرده بودي.
 داشت مي لرزيد سونا. _پلکهات

 با لجبازي گفتم
 _نه خير اصال اين طور نيست.

 چشمانش را تنگ کرد و با حالتي تهديد آميز گفت:
 _يه کاري نکن به سرم بزنه و هوس پودينگ کنم همين حاال بخورمت ها.

 نگاهي به ساعت مچي اش کرد و گفت:
 _االن هم وقت صبحانه است. من که گرسنه.

 م را باال بردم و با شيطنت گفتم:يک ابروي
  
 

 _براي معده ات ضرر داره.
دهانش را باز کرد و در حاليکه دندانهايش را نشانم مي داد خرخري کرد. از 

 او فاصله گرفتم. به طرفم خيز برداشت. جيغ خفه ايي
کشيدم و از تخت فرار کردم ولي مچ پايم را در هوا گرفت و مرا مثل کشتي 

 اند و روي تشک ميخ کوب کرد. دستانم راگيرها چرخ
روي سينه اش گذاشتم و جيغ کشيدم. صورتش را کنار کشيد و با اخم با 

 مزه ايي گفت:
 _اوي دختره جيغ جيغو.

 به نظر مي رسيد که خواب از سرش پريده است.
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با مشت به سينه اش کوبيدم. با حيرت نگاهم کرد و با يک حرکت هر دو 
 ت.مچ دستم را گرف

 _رو من دست بلند مي کني ضعيفه؟
سرم را با خنده تکان دادم. مي خنديدم ولي مي دانستم که ترسيده ام. 

 اين خنده ها فقط گريزي بود تا دلهره ها و ترسهاي دخترانه ام
 را پشت آن پنهان کنم.

 چشکمي زد و گفت:
ه ان_مثل اينکه تو هم خواب از سرت پريده پس حرفي نداري اگر من صبح

 ام رو صرف کنم.
 خواستم تا دوباره و با خنده جيغ بکشم که دهانم را با بوسه ايي بست.

******** 
غلطي زدم و گيج و منگ به اطرافم نگاه کردم. او در تخت نبود. روي تخت 

 نشستم. سرم کمي گيج رفت. کمي مکث کردم. چرخيدم و
. گوشه پرده را باال ساعت را نگاه کردم. نه و نيم بود. چشمانم گرد شد

 زدم. هوا کامال تاريک شده بود. صداي پاهايش روي پله چوبي
نشان مي داد که باال مي آيد. به زير لحاف خزيدم. آهسته و بدون انکه 

 چراغ را روشن کند با بشقابي که در دستش بود به اتاق آمد.
وتاه کهنوز متوجه نشده بود که من بيدار هستم. يک رکابي و يک شلوارک 

 پوشيده بود که به شدت بامزه اش کرده بود. از بشقاب
  
 

درون دستش چيزي برداشت و در دهانش گذاشت و خورد. بوي وانيل 
 آمد. قطعا شيريني بود. به شدت احساس ضعف و گرسنگي

 کردم.
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روي مبلي که در اتاق بود نشست. غلطي زدم. برخاست و آمد و کنارم روي 
 تخت نشست.

 بيدار نمي شه؟ گرسنه نيستي؟ ضعف مي کني کوچولو پاشو _خوشگلم
 موهايم را نوازش کرد.

 _سالم.
لبخند زد. لبخندش کمي بي حوصله بود. احتماال تنهايي کسل و بي 

 حوصله اش کرده بود.
 _به روي ماهت.

 _خيلي وقته بيداري؟
 _يک ساعتي هست. رفتم شيريني گرفتم. 

 روشن کرد.چراغ خواب روي پاتختي را 
 _خوبي؟

 نگاهش دقيق بود. سرم را به نشانه مثبت تکان دادم.
 _آره. انقالب ميشه اون روبدوشامبر منو از تو ساک بدي؟
 خنديد. برخاست و کنار ساک زانو زد و آن را بيرون آورد.

 به طرفم آمد. لباس را به سمتم گرفت.
 _مي خواي بري حمام؟

 _آره
 داشت و مقابل دهانم گرفت.از ظرف يک شيريني بر

 _اين رو بخور اول
  
 

با اکراه شيريني را به دهان گذاشتم. از اينکه بالفاصله بعد از بيدار شدن 
 چيزي بخورم متنفر بودم. هميشه ابتدا بايد دهان و دندان

 هايم را مي شستم. ولي حاال واقعا به آن احتياج داشتم.
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 _مشت و مال نمي خواي؟
آرام خنديد. به حمام رفتم. دوش گرفتم و بيرون آمدم. با تلفن  اخم کردم.

 صحبت مي کرد.
 _آره خوبه.

......_ 
 مکثي کرد و با اخم در حاليکه دستش را به کمرش زده بود به من نگاه کرد.

 _نه نشد.
....._ 

 _طوفان بحث نکن من اصال حوصله ندارم. من ماه عسل اومدم.
....._ 

 _کاري نداري؟
......_ 

 _اره اين جوريه. کارکن تا حالت جا بياد
....._ 

 _گفتم بايد برم کاري نداري؟
 تلفن را بدون خداحافظي قطع کرد.

 _کي بود؟
 آمد و مقابلم ايستاد.

 _طوفان.
 با تعجب نگاهش کردم.

  
 

 _چي مي خواست؟ شما هنوز با هم آشتي نکرديد؟
کارها رو بکنه حالش جا مياد. تا اين باشه _نه. حاال که مجبور شد تنهايي 
 که ديگه تو کار من دخالت نکنه.
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 حوله را روي سرم کشيد و آرام موهايم را ماساژ داد تا خشک شود
چيزي نگفتم. مسائل او با برادر و خواهرانش به خودش مربوط بود. روي 

 تخت نشست و سرش را ميان دستانش گرفت.
 _چته؟ سرت درد مي کنه؟

 نارش نشستم. سرش را آهسته تکان داد.ک
 _آره. گمونم هنوز کم خوابي دارم.

دستم را سر شانه اش گذاشتم. سرش را چرخاند و به من نگاه کرد. طوالني 
 و دقيق.
 _چيه؟

 لبخند زد.
 _هيچي

من هم لبخند زدم. وقتي که اين طور دقيق نگاهم مي کرد حس خوبي به 
 من دست مي داد.

 طوري نگاه مي کني؟_چرا اين 
 لبخندش پررنگ تر شد.

 _دارم فکر مي کنم.
دستم را از روي شانه اش برداشتم و روي دستانش که روي شقيقه هايش 

 گذاشته بود، گذاشتم. دستانم را برداشت و دستان مرا در
 دست گرفت. به آرامي پرسيدم

 _به چي؟
 پشت دستم را به لب برد و بوسيد.

 م، به زندگي._به تو، به خود
  
 

 کمي خودش را به طرف من جلو کشيد.
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 _سونا؟
 _بله؟

 _من رو دوست داري؟ حست به من در چه اندازه است؟
 با ماليمت پرسيدم:

 _براي چي مي پرسي؟
 _مي خوام بدونم.

 آهسته زمزمه کردم.
 _عاشقت شدم.

اه چشمانش برق زد. نگاهش پر از حس خوبي شد که تا به حال در نگ
 هيچ کس نديده بودم. حتي شهريار که زماني ادعاي عشق و

 عاشقي داشت.
 _منم عاشقت شدم.

خنديدم. خنده ايي از سر رضايت و آرامش خيال. حتي صدايش هم لرزان 
 و پرشور شده بود.

 _مگه عاشقم نبودي؟
 مرا در بر گرفت و به جاي جواب پيشاني ام را بوسيد.

تم و خاطرت برام عزيز بود ولي اگر جواب رد _نه اين طوري. دوست داش
 به من مي دادي خودم رو حل آويز نمي کردم. ولي حاال....

 حرفش را قطع کرد. مرا رها کرد و برخاست.
 _بدجور برام مهم شدي. تمام وجودت، خودت، روحت.....

ادامه نداد. تنها نگاهي طوالني به من کرد. عاقبت دستم را گرفت از روي 
 بلند کرد.تخت 

_لباست رو عوض کن سرت و خشک کن، من يه غذا سفارش بدم. بيا 
 پايين.
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 به طرف در رفت.

 _انقالب
 چرخيد.
 _جانم؟

 _تا کي مي مونيم؟
 خنديد.

 _تازه اومديم. خسته شدي؟
 نگاهي به تاريخ ساعت مچي اش کرد.

کار طوفان  _پانزدهم. امروز هشتمه. من هم شانزدهم يه قرار دارم که
 نيست. گند مي زنه تو کار ميره. از نظر تو که کم نيست هان؟

 سرم را تکان دادم.
 _مي شه يه روز هم بريم تو اون کلبه جنگلي
 خنديد. به طرفم آمد و مرا محکم بغل کرد.

 _شما امر کن. من در خدمت هستم.
 به شانه اش زدم.
 _غول چراغ جادو

 و پايين رفت. موهاي خيسم را به هم ريخت
 فصل نوزدهم

  
 

يکي از شيرينترين روزهاي زندگي ام را در کنار او گذراندم. هيچ چيزي نبود 
 که آرامشم را مختل کند. انقالب به شدت حواسش به

من بود. مراعاتم را مي کرد. آرام بود و از معده دردهاي وحشتناکش خبري 
 خودش فرونبود. همين مرا هم آرام کرده بود. گاهي در 
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مي رفت. آن هم زماني که براي لحظاتي از من فاصله مي گرفت. وقتي که 
 برمي گشتم مي ديدم که دوباره در خودش است. ولي زماني

که با من بود. ديگر تمام و کمال با من بود. شش دانگ حواسش با من 
 بود. شاد تر بود و از نگراني ها و خودخوريهايش خبري نبود.

انقالب باهر خودش را نشان مي داد. وجهي که به شدت وجه پسرانه 
 دوست داشتني بود. شوخي مي کرد. آرام بود و در کنار هم

عاشقانه هاي لذت بخشي را تکرار مي کرديم. عاشقانه هايي که به شدت 
 به روي روح و روان من اثر مي گذاشت. به طوريکه در هيچ

سبکباري به من دست  کدام از لحظات زندگيم آن چنان حس آرامش و
 نداده بود. او که با من بود و در کنارم بود زندگي چيز ديگري

مي شد. ريتم ديگري به خودش مي گرفت. ريتمي که تکرار نداشت. آرام 
 بود و وجود مرا هم سرشار از آرامش کرده بود.

دوست داشتم تمام لحظه به لحظه ماه عسلمان را. لحظه به لحظه ايي که 
 شت. در کنار هم، ساعت ها در حاشيه جنگل و يا دربا هم گذ

باغ قدم مي زديم. دست هم را مي گرفتيم و گاهي در سکوت، حس مي 
 داديم و حس مي گرفتيم.

گاهي حس مي کردم که نوع و بيان و شيوه ابراز عالقه اش نسبت به 
 روزهاي اول نامزدي مان عوض شده است. دلنشين تر شده بود.

اشقانه تر. به گفته خودش که مي گفت، من دوباره عاشقت واقعي تر و ع
 شدم.

عشقي که شايد از سر شناختي بود که به من پيدا کرده بود. آن حس 
 توجه و عالقه اندک روزهاي آغازين، در وجودش تبديل به

عشقي کامل و پخته شده بود. عشقي که گاهي پر شور بيان مي کرد و 
 ايي با چشمانش بسنده مي کرد.گاهي هم فقط به ابراز عالقه 
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چيزي که ناگفته، من تا ته آن را مي خواندم و غرق در خوشي مي شدم. 
 دوستش داشتم. عاشقش شده بودم و ديوانه وار به وجودش،

روحش، قلبش و حتي عطر تنش وابسته شده بودم. هرگز فکر نمي کردم 
 دهکه بتوانم به مردي به غير از شهريار دلبسته شوم. ولي ش

بودم. به شدت دلبسته مردي شده بودم که از ابتدا او را کمي خشک مي 
 دانستم و گاهي با خنده فکر مي کردم که عاشقانه ي مردي به

سن او و اخالق او چگونه است؟ و حاال مي ديدم که چه با ماليمت و 
 عاشقانه در گوشم زمزمه مي کرد. چيزي که هرگز تصور نمي

 يي احساسي او باشد.کردم که در حد توانا
عشقي که در تمام مدت نامزدي در وجود من رشد کرده بود با ازدواج و 

 رابطه زناشويي به کمال مطلوب خودش رسيد. رابطه ايي که
به نظر مي رسيد آن هم دچار تحول شده است. چيزي شده بود که مثل 

 شب اول ازدواج مان خام و پر از دلهره و از روي نياز نبود.
قانه و پرشور بود. تحولي که تمام زندگي ما را تحت شعاع قرار داده عاش

 بود. زندگي درکنار او چيزي شده بود که مرا از لحاظ روحي
کامال اغنا مي کرد. به طوريکه در کنار او چيزي به غير از خوبي و عشق و 

 آرامش دريافت نمي کردم. روحم آرام شده بود. مني که در
  
 

دگي حس کرده بودم که چيزي را کم دارم. حاال با وجود او تمام لحظات زن
 آن حس از بين رفته بود. مثل اينکه کمبود من در زندگي

 فقط او بود که حاال جبران شده بود.
حس مي کردم که او هم آرام است. اين آرامش و عشق را در تک تک 

 حرکاتش مي توانستم مشاهده کنم. اينکه در کنار هم باشيم و
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ي بدون انکه حرفي بزنيم، عشق بدهيم و عشق بگيريم، چيزي وراي حت
 يک احتايج بود. چيزي که به نظر مي رسيد براي روح زخم

 خورده او هم کافي بود.
به کلبه جنگلي رفتيم و يک شبانه روز کامل را آن جا گذرانديم. با خودمان 

 وسايل برده بوديم و خيلي خوش گذرانديم.
مي خواست که به تهران برگردم. ولي مجبور بوديم. تا ابد به طوريکه دلم ن

 که نمي شد در آن ويال و به خصوص در آن کلبه جنگلي
 بمانيم.

به تهران برگشتيم. نسيم به خواست خودش به نزد طوفان رفته بود. هر 
 چه اصرار کرده بودم گفته بود که آن جا راحت تر است. گفته

ولي اينکه بخواهد به طور دايم نزد ما باشد  بود که مياد پيشمان مي ماند
 چيزي بود که خودش را بيشتر معذب مي کرد. اصرار بيشتر

نکردم. اگر اين طور راحت بود، من حرفي نداشتم. انقالب تصميم را به 
 عهده ي خودش گذاشته بود.

بابا با اينکه در آخرين روزهاي دوران تجرد من حسابي سر مسئله نزول 
 دا کرده بود ولي مرا سربلند و با يک جهزيه کاملبرخورد پي

به خانه انقالب فرستاد. به طوريکه ما مجبور شديم نيم بيشتر وسايل او را 
 بفروشيم تا جهزيه من در خانه جا شود.

روزي که به تهران رسيديم. ساراي از روز قبل به خانه رفته بود و تمام خانه 
 قتي وارد خانه شديم،را گلباران کرده بود. به طوريکه و

بوي عطر گلها ما را گيج کرد. انقالب با تحسين به اطراف نگاه مي کرد و 
 مقابل هر گلدان گلي که مي رسيد توقف مي کرد و آن را مي

 بويد.
 _دست ساراي درد نکنه. زنگ بزن تشکر کن ازش
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در همين لحظه تلفن زنگ خورد. خود ساراي بود. گوشي را برداشتم و بعد 
 از کلي قربان صدقه رفتن تازه گذاشت که حالش را بپرسم

و تشکر کنم. انقالب اشاره کرد که او هم حرف بزند. گوشي را به او دادم. با 
 احترام و محبت تشکر کرد و احوال رضا و الميرا را هم

 پرسيد.
به اتاق خواب رفتم. تلفنش را تمام کرد و به اتاق آمد. مانتويم را در آوردم 

 مقابل آيينه موهايم را مرتب کردم. کنارم ايستاد وو 
 موهايم را کنار زد و پشت گردنم را بوسيد.

 _نمي خواي موهات رو کوتاه کني؟
  
 

 _تو کوتاه دوست داري؟
 از آيينه نگاهم کرد و سرش را تکان داد.

 _خيلي بهت مياد. کوچولوتر ميشي.
طور که بوسه ايي سريع بر چرخيدم و دست در گردنش حلقه کردم. همان 

 لبانم زد، به ساعتش هم نگاه کرد.
 _بايد برم. طوفان منتظره.

در راه تماس گرفته بود و گفته بود که مشکلي براي کار پيش آمده است و 
 بايد انقالب در آن جا حاضر باشد.

سريع لباسهاي اسپورتش را با لباسهاي رسمي عوض کرد و از خانه بيرون 
 زد.

ز رفتن او نسيم به ديدنم آمد. کمي نشست و حرف زديم. از انقالب بعد ا
 پرسيد و اينکه آيا ماه عسل خوش گذشته است يا نه؟ زياد

نماند. گفت که بايد برود. جايي با کسي قرار داشت. بعد از رفتن او آراز به 
 ديدنم آمد. يک جعبه شوکوالت برايم آورده بود. آن قدر
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 خودم هم تعجب آور بود.دلتنگش بودم که براي 
بغلم کرد و مرا به خودش فشرد. او بيشتر ماند. از همه جا صحبت کرديم. 

 از کار و درسش و آهنگ سازيش. اينکه پيشنهاد شده بود
که با يکي از مطرح ترين گروه ارکسترهاي سنتي ايران کار کند. خوشي که 

 زندگي به او بدهکار بود را به او برگردانده بود.
ي دم کردم و با هم نشستيم و از هر دري صحبت کرديم. از نسيم گفتم چا

 و اينکه پيش پاي او آن جا بوده است. کمي دلخور به نظر
 مي رسيد. پرسيدم ولي جواب درستي نداد.

ولي عاقبت با پافشاري من دهان باز کرد. نسيم چند وقتي بود که کناره 
 مي گرفت.

 _دوستش داري؟
 آهسته نوشيد. چانه اش را باال برد و گفت: چايش را آرام و

_نمي شه بهش بي توجه باشي. ازش خوشم اومده. خيلي هم خوشم 
 اومده.

 _شايد چيزي گفتي که ناراحتش کرده
 سرش را تکان داد.

  
 

_نه اين طور نيست. نسيم حساسه. به نظرم تمام اعضاي اين خانواده 
 به قول تو ما نبايدحساس هستن. يکم نرمال نيستن. ولي خب 

حرف بزنيم. چون ما خودمون از همه آنرمال تر هستيم. مخصوصا من 
 ديگه بايد دهنم رو ببندم.

 خنديدم.
 _آره نسيم حساسه

 _انقالب چي؟
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 چند لحظه سکوت کردم.
_انقالب هم خودخوري زياد داره. بعضي موقع ها پيش مياد که يه دفعه  

 هم خوب ميشه. عقب ميکشه. تو خودش ميره بعد
 فنجان خالي اش را روي ميزگذاشت.

_مي توني باهاش کنار بياي؟ مشکلي نداري؟ تحمل آدم هاي حساسي 
 مثل من يا انقالب کار راحتي نيست.

_مي دوني گاهي دلم براش مي سوزه. اينکه پدر و مادرت رو از دست بدي 
 بعد هم مسئوليت دو تا بچه کوچيک گردنت باشه سخته.

وني چي به نظرم گاهي انقالب رو بيشتر به هم مي ريزه؟ اينکه فکر مي د
 مي کنه که اون جور که بايد خوب نبوده. اون طور که بايد اين

مسئوليت رو درست انجام نداده. آيدين و ساراي مي تونن بگن که تو 
 تربيت ما موفق بودن. ولي انقالب اين طور نيست. فکر کنم

 دست به خودخوري بزنه..... همينهاست که باعث مي شه
 کمي مکث کردم.

_در ضمن اينکه زندگي شادي هم نداشته. بعد از پدر و مادرش با خاله اش 
 زندگي کردن که اون هم فوت شده. بعد هم رفتن پيش

عموش. تو اين چند وقت بعضي موقع ها که صحبت مي شد مي گفت که 
 م شايد االناگر من تونسته بودم درست از پس همه چيز بربيا

مستانه يه زندگي نرمال مثل ساراي داشت و مجبور نمي شد به خاطر 
 اينکه دل عموم رو به دست بياره تن به ازدواج ناخواسته بده. با

خانواده پدريش زياد خوب نيست. به نظرم اگرهم تالفي کرده از سر اجبار 
 بوده. به اين خاطر که پشت سرش حرف در نيارن.

 انويش گذاشتم و از جا برخاستم و فنجان ها را جمع کردم.دستم را سر ز
_نمي دونم واال دلم خيلي نگرانشه و براش مي سوزه. اينکه همه اش فکر 

 کني که خراب شدن زندگي خواهرت دست تو بوده سخته.
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 _خودش چطوره؟ مشکلي نداري؟ راضي هستي؟
  
 

تي لحظه ايي هم به سرم را تکان دادم. رضايت از زندگيم چيزي بود که ح
 آن شک نکرده بودم.

_آره. شايد يه لحظه هايي تو خودش بره و کم حرف بشه و عذاب بکشه و 
 از من دور بشه ولي در نهايت دوباره بر ميگرده و به قول

 خودش، فقط با من آروم ميشه.
 لبخند آراز نهايت آرامش خيالش را نشان مي داد.

 _دوست داري با نسيم صحبت کنم.
چند لحظه حرفي نزد. مثل اينکه مشغول سبک سنگين کردن موضوع در 

 ذهنش بود.
 _نمي دونم. انقالب اگر بفهمه صورت خوشي نداره.

_نه به خود نسيم ميگم. بذار ببينم اصال مزه دهن خودش چيه؟ يه بار يه 
 نيمچه صحبتي با هم کرديم. ولي خب نشد که کامل حرف

 دلش رو بفهمم.
مکث کرد. دودل بود. مثل اينکه هم دوست داشت که بداند  چند لحظه

 نظر نسيم راجع به خودش چيست وهم اينکه مي ترسيد که
 انقالب ناراحت شود و موجبات ناراحتي من فراهم شود.

_بذار صحبت کنم باهاش آراز. نسيم دختر عاقليه اگر جوابش منفي هم 
 باشه باز به انقالب چيزي نمي گه.

 ا باال برد.چانه اش ر
_نمي دونم واال هر طور خودت مي دوني. زندگيت تلخ نشه. انقالب 

 ناراحت بشه
 دستم را روي دستش گذاشتم.
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 _نه تو ناراحت نباش.
براي عوض کردن بحث از مامان پرسيدم. اينکه کي برگشته است و آيا 

 دوباره برمي گردد يا همان جا مي مانند. گفت که حال مادر
روبه بهبود است و ظاهرا دوباره به ايران برخواهند گشت. ولي  آقاي دکتر

 احتماال آلما نزد عموهايش در خارج از کشور برخواهد
گشت. مامان گفته بود که آلما آن جا راحت تراست. درک فرهنگ اين جا 

 برايش سخت است.
کمي ديگر هم نشست و از جاهاي ديگر هم صحبت کرديم. با تلفني که از 

 ي از دوستانش شد مجبور شد که برود.طرف يک
  
 

بعد از رفتن او من هم به کارهايم رسيدم. با صنعتي تماس گرفتم و از حال 
 و روز هتل پرسيدم. صنعتي گزارش کار مختصري داد و

بعد هم به شوخي پرسيد که کي برخواهم گشت. من هم به شوخي جواب 
 دادم که در اولين فرصت.

خود صنعتي دوباره مديريت را قبول کند. صنعتي  بيشتر راغب بودم که
 وارد بود و به کار سوار شده بود. از همه اين ها گذشته صنعتي

مرد امين و پاکي بود. در اين مدت و در مدتي که قبل از من مديريت هتل 
 را بر عهده داشت چيزي از او ديده نشده بود. در آن دوران

ه بايد نشان نداده بود ولي در امانت صنعتي ممکن بود آن لياقت الزم راک
 داري و پاک بودنش جاي شک نبود. که البته من عقيده

داشتم آن زمان هم صنعتي بيچاره امکاناتي در اختيار نداشت که نتوانسته 
 بود آن طور که بايد خودش و هتل را نشان دهد. بابا عمال

ي عرضه و بي هتل را به امان خدا رها کرده بود. وگرنه آن چنان هم ب
 لياقت نبود.
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کمي ديگر هم با هم صحبت کرديم و من از تمام اتفاقات ريز و درشت 
 هتل و کارمندان پرسيدم و صنعتي هم جواب داد. بعد از

صحبت کردن با صنعتي به کارهاي خودم رسيدم. سنتور زدم و کمي به 
 حال و هواي قبلترها برگشتم.

شت. من در يکي از دانشگاه هاي آزاد تقريبا سه ماه از عروسيمان مي گذ
 حومه تهران بدون کنکور در رشته معماري ثبت نام کرده

بودم و مشغول بودم. زندگي جديدم را دوست داشتم. براي من پر از 
 لحظات شاد بود. انقالب يک مرد همه چيز تمام بود. مردي که

مي  من با او خوشبخت بودم. يک خوشبختي کامل. گاهي آدم به خودش
 گويد خب االن زندگيم خوب و روبه راه است ولي مثال فالن

چيز را کم دارم تا خوشبختي ام کامل شود. ولي در رابطه با انقالب من 
 کامال خوشبخت بودم. چيزي کم نداشتم. شبهاي ما در کنار هم

و در سرماي پاييز پر از عاشقانه هاي گرم و لذت بخش بود. انقالب با 
 برخورد مي کرد. اگر چيزي از او مي خواستمماليمت با من 

محال ممکن بود که نه بياورد. سعي مي کرد تا آن جا که ممکن است 
 خواسته مرا اجابت کند.

درست بود که گاهي که خسته از سر کار مي آمد بي حوصله بود و حرف 
 نمي زد. به نظر مي رسيد که حتي مايل نيست که من هم

ساعتي متوجه مي شدم که مرا تحت نظر گرفته حرف بزنم. ولي بعد از 
 است. زير چشمي به من نگاه مي کرد و با من نظر بازي مي

کرد. و دست اخر هم طاقت نمي آورد و خودش پيش قدم مي شد و با 
 يک بوسه و يک نوازش خودش را به من نزديک تر مي کرد.

بخواهد سرش  شايد فقط براي اينکه مرا در آغوش بگيرد و يا اينکه از من
 را روي پاهايم بگذارم و آرامش کنم. دوست داشت که با
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موهايش بازي کنم. زماني که سر درد داشت و بي حوصله بود ماساژ 
 شقيقه هايش آرامش مي کرد.

زندگي ما آرام بود. يک زندگي پر هياهو همراه با شوخي و خنده و بزن و 
 زندگي هم بکوب و مهماني جور واجور نبود. حداقل نه مثل

کالسي هاي متاهلم. کساني که مي آمدند و گاهي از مهماني ها و پارتي 
 ها و شوخي ها و خنده ها و زندگي پر از هيجاني که داشتند

 تعريف مي کردند.
  
 

زندگي ما ريتم آرامي داشت. شايد به اين خاطر بود که هر دو نفر ما آرام 
 نبوديم. به همينبوديم. ما هيچ کدام برون گرا و هيجاني 

خاطر زندگيمان ريتم آرامي داشت. مهماني هايي که مي رفتيم تا مهماني 
 هايي که مي داديم هم همه خانوادگي و آرام بودند.

ولي من به شدت شيفته اين زندگي آرام و بي دغدغه بودم. دوست داشتم 
 اين زندگي را که انقالب سر شب خانه بود و بعد از شام و

ي نشستيم صحبت مي کرديم و فيلم تماشا مي کرديم. او از قهوه اش م
 روزاش مي گفت و من از کالسهايم.

اگر خستگي داشتم پاهايم را ماساژ مي داد. اگر از جايي ناراحت بودم 
 آرامم مي کرد و با حرف زدن با من ذهنم را منحرف مي کرد.

ام بود را دوست اين زندگي که ساده، ولي پر از لحظات ناب عاشقانه ايي آر
 داشتم.

دوست داشتم که با پوشيدن يک لباس زيبا از جانب من هر چقدرهم که 
 خسته بود ولي چشمانش برق مي زد و از همان دم در مرا

زيربغل مي زد و با خودش به اتاق خواب مي برد. اين لحظات که حتي در 
 پس پرهيجان ترين شان هم آرامش نهفته بود را دوست
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 داشتم.
ه شرکت مي رفتم. زير نظر خودش کارم را شروع کرده بودم. ولي به علت ب

 اينکه سه روز در هفته کالس داشتم و بقيه روزهاي هفته
را هم بايد به درسهايم مي رسيدم وقت آن چناني براي کار نداشتم. کار 

 کردنم در دفتر هواپيمايي باهر بيشتر جنبه تفريحي داشت و
سر کارهم گاهي با هم باشيم. اينکه گاهي در سر اينکه دوست داشتم که 

 کار در را مي بست و پشت در مي ايستاد و دزدکي و با حالتي
 پسرانه مرا مي بوسيد، برايم جالب بود.

رفتارش با کارمندانش پر از ابهت بود. بدون آنکه صدايش را بلند کند هر 
 کاري که مي خواست در سريعترين زمان ممکن انجام داده

مي شد. شايد بيشترين کسي که در آن جا صداي بلند او شامل حالش مي 
 شد، طوفان بود. طوفان که سربه هوا بود. هميشه به نظر مي

رسيد که مشغول انجام کارهايي به غير از آن چه که انقالب از او خواسته، 
 است.

ولي به شدت مورد عالقه کارمندان مونث شرکت بود. با همه شان الس 
 د و عجب آن بود که از يک حد و اندازه ايي باالتر نميمي ز

رفت. فقط شوخي ها و لودگي هايي که دخترهاي شرکت با به آسمان 
 رفتن جوابش را مي دادند، بود. رابطه اش با من خوب بود.

با من هم شوخي مي کرد. ولي هرگز پايش را از گليمش فراتر نمي 
 پيدا کرده بودم. او اگر هم گذاشت. به طوريکه به او اعتماد کامل

منظوري داشت و تيکي مي زد با خواستگاري انقالب جهتش کامال عوض 
 شد و شوخي ها و خنده هايش جهت ديگري پيدا کرد.

گاهي حتي از من هم استفاده ابزاري مي کرد. دير مي آمد و با من تماس 
 مي گرفت و خواهش مي کرد که سر انقالب را گرم کنم تا او

 ع و بي صدا به اتاقش برود. بعد هم مي گفت که جبران خواهد کرد.سري



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

5 9 9  

 

  
 

من هم به اتاق انقالب مي رفتم و سرش را گرم مي کردم تا طوفان به 
 اتاقش برود. مي دانستم که انقالب متوجه مي شود. ولي به روي

خودش و من نمي آورد. اصال چيزي نبود که کارمندان دزدکي انجام 
 ه بي صدا در اتاقش نشسته بود متوجه نشود. ميبدهند و او ک

 فهميد ولي به روي کسي مخصوصا من نمي آورد.
گاهي خودم هم از اين سياه بازي ها خنده ام مي گرفت. دوست داشتم 

 اين احترامش را. احترامي که با خاموش ماندن در برابر
 کارهاي بچگانه من، به من مي گذاشت. آن زمان خودم پيش قدم مي

 شدم و در اتاق را مي بستم و آهسته و دزدکي او را مي بوسيدم.
بوسه ايي براي پاداش صبوريش در برابر کارها و توطئه هاي من و 

 برادرش.
چشمانش برق مي زد و تا به طور کامل و آن طور که مي خواست کارش را 

 نمي کرد، مرا رها نمي کرد. و من شيفته اين لحظات پر
دم. لحظه ايي که منشي اش در مي زد و ما مثل دو کشش و هيجان بو

 گناهکار خودمان را کنار مي کشيديم. اين التهابات را دوست
داشتم. او را دوست داشتم. او که خالق لحظات بي نظيري در زندگي من 

 شده بود. لحظاتي که آرام بود ولي براي من پر جذبه و دوست
 داشتني بود.

درسهايم خانه نشين شده بودم. ولي آن روز  چند روزي بود که به خاطر
 طوفان گفته بود که جايي کار دارد و ديرتر مي آيد. از من

خواسته بود که به جاي او يک کار بانکي را برايش انجام دهم. به بانک 
 رفتم و بعد با يک کيف پر از پول به شرکت برگشتم. به علت
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ين بود نتوانستند چک باينکه سيستم اينترنتي بانک مشکل پيدا کرده 
 بانکي صادر کنند و به جايش يک گوني پول من دادند. همه

دسته هاي هزار توماني و دوهزار توماني. به گمانم آن چه که ته مانده ي 
 گاو صندقشان بود را به من غالب کرده بودند. با احتياط سوار

 ماشين شدم و به شرکت برگشتم.
ن را مي ريخت. چون ماه قبل کيف نسيم انقالب اگر مي فهميد خون طوفا

 را مقابل دانشگاه زده بودند و نسيم که مقاومت کرده بود
چند متري روي زمين کشيده شده بود. تمام بدن و صورتش کبود و پر از 

 خراش شده بود. از آن زمان به بعد انقالب وسواس خاصي
ت که اگر روي رفت و آمد هاي من پيدا کرده بود. و دايما تاکيد داش

 اتفاقي مشابه نسيم برايم افتاد کيف را رها کنم. حاال اگر مي
فهميد که طوفان مرا براي گرفتن آن همه پول به بانک فرستاده است در 

 جا سکته مي کرد.
در شرکت پولها را به حسابدار تحويل دادم و به کارهاي ديگرم رسيدم. 

 ابا داشتانقالب هنوز از سر قرار کاري که با آيدين و ب
برنگشته بود. کمي بعد طوفان هم برگشت. به قول خودش جلدي خودش 

 را تا قبل از آمدن انقالب رسانده بود.
با هم در مقابل اتاق انقالب ايستاده و صحبت مي کرديم که کسي با يک 

 دسته گل وارد شد. مرا نديد ولي من او را ديدم و به سرعت
بود. قدمي به سمتش برداشتم و  شناختم. رامين اعاليي دوست سهند
 صدايش کردم. لبخند زنان جلو آمد.

 _سالم آقاي اعاليي. از اين طرفها.
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اصال نمي دانستم که آدرس دفتر هواپيمايي را از کجا گير آورده است. 
 دسته گل را به طرفم گرفت و مودبانه سالم و احوال پرسي

 کرد.
 _سالم خانم پيرزاد. احوال شما؟

 اهي به اطراف انداخت و ادامه داد.نگ
 _آقاي باهر تشريف ندارن؟

 دسته گل را گرفتم و با تعارف گفتم:
 _چرا زحمت کشيدين؟ نه جايي کار داشت. پيداش ميشه ديگه.

به دسته گل اشاره کرد و يک پاکت هم از جيبش بيرون آورد و به طرفم 
 گرفت و گفت:

بله. سهند بيشتر از اين ها براي من _شرمنده نتونستم عروسي بيام. ناقا
 عزيز بود.

 پاکت را گرفتم و دوباره تشکر کردم.
 _مرسي زحمت کشيدين.

 با دستم به طوفان اشاره کردم و گفتم:
 _برادر شوهرم. طوفان باهر.

طوفان جلو آمد و با رامين سالم و احوال پرسي کرد و او هم به خاطر گل و 
 که قطعا براي دادن يک کادو کادو تشکر کرد. مي دانستم

 و گل به آن جا نيامده است. قطعا کار ديگري داشت. بنابراين پرسيدم
 _خوشحال ميشم کمکي از دستم بربياد انجام بدم.

_واال راستش خانم پيرزاد من آدرس اين جا رو از امير گرفتم. من فردا يه 
 کاري برام پيش اومده شيراز. از صبح هر چي آژانس

يمايي رفتم نتونستم پرواز توي اون ساعتي که ميخوام پيدا کنم. يک هواپ
 نفر گفت که اگر آژانس هواپيمايي آشنا داشته باشم مي
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تونن يه کاري برام بکنن. قرار هم کاري و واجبه. اين شد که امير آدرس 
 شما رو داد. که من مزاحم شما بشم. ديگه شرمنده به هر

 حال.
  
 

م و به طوفان اشاره کردم. طوفان هم با خوشرويي او را به سرم را تکان داد
 سمت يکي از ميزها برد و دختري که پشت ميز نشسته بود

را بلند کرد و خودش پشت سيستم نشست و شروع کرد پروازها را چک 
 کردن. به چند جايي تماس گرفت و نيم ساعتي وقت تلف

د. اعاليي به قدري خوشحال کرد تا آخر توانست کار اعاليي را راه بيانداز
 شده بود که چيزي نمانده بود بپرد و طوفان را بغل کند. به

 نظر مي رسيد همان طور که گفته بود قرارش بسيار مهم بوده است.
کمي ديگر هم ماند. برايش سفارش قهوه دادم. مي خواست انقالب هم 

 بيايد و از او هم تشکر کند ولي انقالب زنگ زد و گفت که
ارش کمي بيشتر طول خواهد کشيد. به همين خاطر او هم ديگر نماند و ک

 خداحافظي کرد و رفت. بعد از رفتنش طوفان به حالتي خنده
 دار به پاکت روي ميز چنگ زد و درش را باز کرد.

 _بذار ببينم چي بهتون داد. ارزش داشت براش وقت تلف کردم يا نه؟
 رف من گرفت.چشمانش را گرد کرد و پاکت را به ط

_نه کامال ارزشش رو داشت. فقط نصفش مال منه ها. همين حاال برو 
 بفروشش سهم من رو بده.

نگاهي به داخل پاکت کردم. يک نيم سکه بهار آزادي بود. با خنده پاکت را 
 در کيفم گذاشتم. طوفان به طرفم خيز برداشت تا پاکت را

 از دستم بقاپد.
 مال منه._سونا بد نشو ديگه نصفش 
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 _براي چي اون وقت؟ 
 با نيش باز خنديد.

_براي اينکه من بليط براش جور کردم. اگر نه همين دسته گل رو هم برمي 
 داشت با خودش مي برد. شايد هم با همين دسته گل تو

 سر جفتمون مي کوبيد.
_نه خير دوست داداشم از اول کادوش رو داد. اين کادو براي عروسي 

 مت جنابعالي. بعد هم تازه کار شاقي نکردي. اينماست نه زح
همه من براي تو فداکاري ميکنم يه بار هم تو. هميشه شعبون يه بار هم 

 رمضون.
 با حالتي بچگانه که به شدت مرا به خنده انداخت گفت:
 _باشه همه به من ظلم کردن تو هم روش. اشکال نداره.

 به بازويش کوبيدم.
  
 

رم مي کني مي دونستي؟ تو بايد فروشنده مي شدي با اين _خيلي بازار گ
 اخالق مظلوم نمايانه ات.

 از حالت صورتش بيشتر خنده ام گرفت.
کمي بعد انقالب هم برگشت. دسته گل و سکه را نشانش دادم و گفتم که 

 چه کسي برايمان آورده است. جريان را پرسيد. برايش
ه طوفان در يک جايي به درد تعريف کردم و با خنده گفت چه عجب ک

 خورده و توانسته او را رو سفيد کند.
با خنده به طوفان که با لب و دهان آويزان انقالب را نگاه مي کرد، 
 چشمک زدم. دوستش داشتم. خيلي بامزه و شيطان بود. نمي شد

 کاري بکند که در آن چيز خنده دار يا موقعيت خنده آوري به وجود نياورد.
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گفت که آن روز زودتر جمع کنيم و برويم. ساراي به او زنگ زده بود انقالب 
 و ما را براي شب دعوت کرده بود. گفت که هر چه با

من تماس گرفته گوشيم در دسترس نبوده است. گوشي را برداشتم و نگاه 
 کردم. حق داشت. آنتن نداشتم.

 شرکت بيرونبه طوفان گفت که تا آخر وقت بماند. خداحافظي کرديم و از 
 زديم. در ماشين دستم را گرفت و با مهرباني ولي با حالتي

 خسته گفت:
 _چطوري جانان؟ خوبي؟

 سرم را تکان دادم. در پارکينگ خلوت بود. سرم را به شانه اش تکيه دادم.
 _آره تو چطوري؟

 سرم را باال بردم و به چشمان خسته اش نگاه کردم.
 _خسته ايي؟

 _شهيدم.
 ميخواي زنگ بزنم بگم نمي تونيم بريم _اگر

 ماشين را روشن کرد و گفت:
 _نه. بايد بريم. ساراي گناه داره تدارک ديده. با آيدين هم کار دارم.

 _چي کار؟
  
 

 بيني ام را کشيد.
 _فوضول کوچول موچولو. حاال مي فهمي

به طرف خانه به راه افتاديم. دوش گرفت و لباس عوض کرد. من هم 
 لباس عوض کردم و آرايش کردم. از زماني که فهميده بودم که

 او صورت آرايش کرده مرا دوست دارد بيشتر آرايش مي کردم.
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از حمام بيرون آمد. همان طور که خودش را خشک مي کرد از آيينه به من 
 نگاه کرد. سوتي زد و با خنده گفت:

 _خوشگل کردي.
 د و گفت:با ناز سرم را تکان دادم. چشمکي ز

 _االن که وقت نداريم. ايشاال برگشتيم هستم.....
حرفش با بالشي که من از روي تخت برداشتم و به سمتش پرتاب کردم 

 متوقف شد.
_ِاِاِا... دختر بي ادب. زن هم زنهاي قديم. هر چي دم دستشون مي رسيد 

 پرت نمي کردن سمت شوهر بيچارشون. عزتي بود احترامي
 مي کردن واسه شوهراشون. سرورم. تاج سرم..... بود. آقا آقا

 حرفش را قطع کردم.
_همين ديگه. همين کارها رو کردن که نسل ما االن داريم جوابش رو پس 

 مي ديم. اگر از روز اول با شيوه اصولي با شما مردها
 برخورد کرده بودن االن وضع ما بهتر از اين بود.

 و جلو آمد. خنديد. حوله را به دور کمرش بست
 _کدوم اصولي؟

 دست به کمر مقابلم ايستاد. زبانم را برايش بيرون آوردم.
با خنده به سمتم خيز برداشت. جيغ کشيدم و از زير دستش فرار کردم. با 

 همين شوخي و خنده ها آن قدر دست دست کرديم تا
 ساراي تماس گرفت و ما مجبور شديم با عجله بپوشيم و راه بيافتيم.

  
 

ما آخرين نفري بوديم که رسيديم. به محض رسيدن، انقالب و آيدين و 
 آراز به تراس رفتند و به صحبت کردن و سيگار کشيدن
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پرداختند. کمي بعد رضا هم به جمعشان پيوست. ما زنها هم در آشپزخانه 
 جمع شده بوديم. فقط بابا بود که تنها در سالن نشسته بود و

 رد.با الميرا بازي مي ک
 ساناز با اشاره با تراس گفت:

_جريان چيه اينها جلسه گرفتن؟ عمو االن ناراحت ميشه تنها مونده ها. 
 مي دونيد که عمو چقدر رو اينکه جوونه و بايد تو بحث جوونها

 شرکت کنه حساسه
خنديدم. راست مي گفت. بابا هر از چند دقيقه يک بار با غضب به تراس 

 نگاه مي کرد.
 دونم واال. انقالب به من گفت که با آيدين کار داره._نمي 

 ساراي وسايل ساالد را مقابل ساناز گذاشت و يک چاقو هم به دستش داد.
 _بيا اين ساالد رو درست کن تا بگم چه خبره

 من و ساناز هم زمان گفتيم:
 _چه خبره؟

 صدايش را آهسته کرد و گفت:
اد داده که خودش دستمزد پيمانکاري _مثل اينکه انقالب به آيدين پيشنه

 هرسه نفر رو يعني خودش و بابا و اون پسره شريکشون رو
مي ده تا آيدين باهاش چاپخونه رو از بابا بخره. رضا مي گفت که اين 

 پيشنهاد از طرف خود انقالب بوده.
با مهرباني به انقالب که در آن لحظه با حالتي جدي ولي دوستانه به سمت 

 م شده بود و حرف مي زد کرد و گفت:آيدين خ
_جاي برادري خيلي دوستش دارم. پسر با معرفتيه. رضا مي گفت که اين 

 روزها هر کسي اين کار و حتي براي فاميل هم نمي کنه.
راست ميگه اگر اونها به هر دليلي ضرر کنن. آيدين پول خودش رو گرفته. 

 ونه هانمي تونن آيدين رو سر بدونن به خاطر اينکه خ
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 فروش نرفته پول نداريم دستمزد تو رو بديم.
با حيرت به ساراي نگاه کردم. ساناز روي ابرها سير مي کرد. اين عالي بود. 

 آيدين در حال حاضر در چاپخانه از بابا حقوق مي گرفت.
ولي اگر چاپخانه متعلق به خودش مي شد مي توانست خيلي بيشتر از 

 باشد. چاپخانه در ماه سود سرشاري را اينها در ماه درآمد داشته
  
 

به جيب بابا سرازير مي کرد. آراز هم باز مي توانست پيش آيدين کار کند 
 و هم مي توانست به دلمشغولي هاي خودش بپردازد و بعد

از سالها از زير يوغ بابا بيرون بيايد. البته مي دانستم و مطمئن بودم که 
 د کرد.آيدين را دست تنها رها نخواه

 _اين که خيلي خوبه
 ساناز از روي ميز دستم را گرفت.

_واي آره سونا خيلي عالي ميشه. آيدين هم از دست غرغر هاي عمو راحت 
 ميشه

حق داشت. کار کردن با بابا اصال کار راحتي نبود. سرم را تکان دادم. آنقدر 
 خوشحال شده بودم و آن قدر حس حق شناسي و عشق

لب تمام وجودم را در بر گرفته بود که همان طور خشکم زده نسبت به انقا
 بود.

تا زمان شام همه بيرون بودند. بابا هم حسابي عصبي شده بود. حس مي 
 کرد که او را کنار گذاشته اند.

براي شام به روي تراس رفتم تا آنها را صدا کنم. صداي صحبت کردن آرام 
 رد به داخلانقالب مي آمد. همان طور که صحبت مي ک

آمد. ولي حرفش را تمام کرد. يا شايد هم نيمه کاره گذاشت. دستش را 
 گرفتم و به طبقه باال بردم. بابا داشت با غرولند به آيدين مي
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گفت که چه چيزي يک ساعت تمام در تراس پچ پچ مي کردند؟ حاال او 
 ديگر غريبه است؟

 به اتاق الميرا رفتيم.
 نه؟ _بابات حسابي دلخور شد

دستم را دور گردنش حلقه کردم و با اطمينان و عشق در آغوشش فرو 
 رفتم. تعجب کرده بود. ولي دستش را با کمي تاخير باال آورد

 و دور کمرم حلقه کرد.
 _چي شده؟

 کنار گوشم و در موهايم زمزمه کرد.
 سرم را کمي کج کردم و نگاهش کردم.
 مي کني._مرسي به خاطر کاري که براي آيدين 

 چند لحظه به چشمانم نگاه کرد. بعد خم شد و پيشاني ام را بوسيد.
 _کاري نکردم. فقط دارم پولي که حقشه رو زودتر بهش مي دم. همين.

  
 

 _همين خودش خيليه. همه کسي اين کار رو نمي کنه.
_آيدين استحقاقش رو داره. من دوست دارم که آيدين بيشتر از اين ها 

 . به نظرم تمام زحمت چاپخونه گردن آيدينه،گيرش بياد
 حقشه که مال اون بشه.

 به نرمي موهايم را از روي پيشاني ام کنار زد.
 _کي بهت گفت؟ ساراي؟

 سرم را به نشانه مثبت تکان دادم.
 _مي دونستي با اين کارت منو خيلي خوشحال کردي؟

 م و او را بوسيدم.لبخند زد. سرم را باال بردم و روي پاهايم بلند شد
 _از اين بوسه و اون بغل پر از احساست معلوم بود.
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 _تو به خاطر من اين کار رو کردي، اين تو ذهنم مي مونه
 چند لحظه نگاهم کرد.

_يکمش آره. بقيه اش به خاطر خودم بود. من دوست دارم که جوونها تو 
 کارشون پيشرفت کنن. اين حس خوبي به من مي ده. يه

رش هم به خاطر خود آيدين بود. آيدين رو قبول دارم و دوست دارم مقدا
 که پيشرفت کنه.

 _مرسي
 خنديد.

 _بسه جانان نمي خواد اين قدر تشکر کني. بريم پايين زشته منتظر موندن
به پايين رفتيم. ديگر صحبتي از اين کار نشد. مثل اينکه در آن جمع چند 

 که بابا چيزي از موضوعنفره در تراس تصميم گرفته بودند 
نفهمد. بابا هم چنان ناراحت بود و فقط غذا مي خورد و با کسي حرفي 

 نمي زد. تا آخر شب صحبت ها بيشتر حول و حوش کارهاي
ساختمان سازي مي گشت. به طوريکه بابا هم کم کم به جمع شان وارد 

 شد و کمي دلخوريش را فراموش کرد.
 کرديم و ميوه و شيريني را در ظرف چيديم.با ساناز ظرفها را جابه جا 

  
 

 _جوجه ايي، فنچي چيزي تو راه نداري؟
 ساراي با خنده گفت:

_بسه ساناز تو هم. مگه چند وقته عروسي کرده. بذار يه نفسي بکشه 
 بيچاره. اين تازه شروع کرده به درس
 _گفتم شايد از دستتون در رفته باشه

شده بود که هر دو نفرشان به خنده افتادند نمي دانم حالت صورتم چطور 
 و ساناز در حاليکه به شوخي شانه هايم را ماساژ مي داد
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 گفت:
 _خيلي خب بابا تو هم پس نيفتي. شوخي کردم باهات.

با همين شوخي ها و شوخي هاي آراز با ساناز که به جمع ما در آشپزخانه 
 رگشتيم.پيوسته بود، شب به پايان رسيد و ما به خانه ب

 فصل بيستم
امتحانات پايان ترم بود و من به شدت مشغول بودم. دوست داشتم اين 

 مشغوليت را. اين درس خواندن براي امتحان، آن هم در رشته
 ايي که دوست داشتم برايم لذت بخش بود.

وقت بيشتري را به درس اختصاص مي دادم. به طوريکه انقالب را به صدا 
 مي کرد که به او بي توجه شده ام. درآورده بودم. گله

در آرام ترين حالتي که ازکودکي تا به حال تجربه کرده بودم به سر مي 
 بردم. روزگار عاشقي بود. زندگيم چيزي کم نداشت. عشقي

که بين ما بود روز به روز شکوفا تر و پويا تر مي شد. دوست داشتم تمام 
 شقي را در کنارلحظاتي که با او مي گذشت. دوست داشتم عا

 او. اين حالت رشد عاطفي که بين ما در نمو بود، برايم لذت بخش بود.
شبها بعد از اينکه انقالب از سر کار مي آمد مي نشستيم و از کارهاي او و 

 درس هاي من صحبت مي کرديم. از آيدين مي گفت.
بهانه  خوشحال بودم براي برادرم. بابا ابتدا زير بار نمي رفت. هزار و يک

 براي واگذار نکردن چاپخانه به آيدين آورد. ولي عاقبت
انقالب توانست راضي اش کند. از قيمت باالي مسکن گفت. اينکه نيم 

 بيشتر واحد ها پيش فروش شده بود و بابا شايد مي توانست
خيلي سريع تر از اينها قرض ايمان فالح را پرداخت کند. کارها خيلي سريع 

 وژه خيلي خرج تراش شده بود. خرججلو مي رفت. پر
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هايي که شايد خود آنها هم از ابتدا فکر نمي کردند که ايجاد شود. کارهاي 
 اداري به کندي پيش رفته بود و همين باعث شده بود که

هزينه ها باال برود. ولي با تمام اين تفاصيل حتي خود بابا هم عقيده 
 د داشت.داشت که اين ساختمان آينده عالي خواه

شايد همين مسئله باعث شده بود که بابا هر چه که هزينه پيش مي آمد 
 بدون چون و چرا قبول مي کرد. به زمين هاي رودبار دست

نزد ولي به جايش دوباره از ايمان قرض گرفت. چيزي که آيدين و انقالب 
 با آن مخالف بودند ولي بابا امالکش به جانش بسته بود. آن

 تون از بچه هايش هم با ارزش تر بود.باغ کوچک زي
عقيده داشت که به محض تمام شدن کار مي تواند قرض ايمان را بپردازد. 

 ولي چيزي که آيدين را نگران کرده بود اسکنت بسيار
زيادي بود که هر ماه بابا بايد پرداخت مي کرد. ربايي کمر شکن. ولي بابا 

 ر از هميشه به نظرباز هم ادامه مي داد. اين روزها خسته ت
مي رسيد. خسته و درگير. فکر اين را نمي کرد که سن و سالي دارد. پا به 

 پاي انقالب و آيدين و ايمان پيش مي رفت. گاهي برايش مي
 ترسيدم. ولي بابا کسي نبود که به حرف گوش بدهد.

بر طبق گفته هاي انقالب و آيدين کارها خوب ولي کند پيش مي رفت. 
 م به شدت خسته شده بود. گاهي شبها روي همانانقالب ه

مبلي که مي نشست، خوابش مي برد. سعي مي کرد که تمام توجه اش به 
 من باشد ولي گاهي نمي شد. آن قدر خسته بود که بعد از

 رسيدن به خانه بي هوش مي شد.
ساناز مي گفت که آيدين هم خسته شده است. ديگر در تمام مهماني 

 انه همديگر بوديم بيشترين بحث و صحبتها از کارهايي که در خ
آنها بود. به طوريکه ما زنها را خسته کرده بود. آراز اما فارغ از تمام اين 

 کارها و پول درآوردن ها بود. به کار و عشق خودش مي
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رسيد. در آرامش براي خودش به دانشگاه مي رفت و آهنگ مي ساخت و 
 نت مي نوشت.
او صحبت کرده بودم ولي هر دفعه او از زير بار صحبت با نسيم درباره 

 شانه خالي مي کرد. کامال مشخص بود که آراز را دوست دارد.
گاهي که در مهماني ها به هم مي رسيدند مي ديدم که با چه عشقي با 

 هم صحبت مي کنند وبا چه تفاهمي در کنار هم مي نشينند و از
که صحبت از عشق و عاشقي مي  موسيقي حرف مي زنند ولي نسيم وقتي

 شد، کنار مي کشيد.
نمي دانم بيشتر نظرم به عشقي قديمي مي خورد. عشقي که در نسيم 

 هنوز زنده بود و نفس مي کشيد و نسيم با وجود عالقه اي که به
آراز پيدا کرده بود، مي ترسيد از قرباني کردن آن عشق قديمي. با ساراي و 

 صحبت کرده بوديم. آنها اما باساناز مفصل در اين باره 
نظر من مخالف بودند. آنها عقيده داشتند که نسيم از گذشته ي آراز مي 

 ترسد. اينکه احتماال شايد انقالب راضي نباشد. براي نسيم
 قطعا مورد بهتر از آراز هم پيدا مي شد.

نسيم خوشگل و خانم و تحصيل کرده بود. از يک خانواده سطح باال که 
 اي اين زمانه براي همچين موردي جان مي دهند.جوانه

  
 

دوست داشتم آن احساسي که در چشمانشان بود، واقعيت پيدا کند. 
 دوست داشتم که با هم جفت شوند. به نظرم يکي از بهترين

زوجها مي شدند. مي خواستم با انقالب صحبت کنم ولي ساراي مانع شد 
 ه نسيم رام مي شد.و گفت که دست نگه دارم. شايد در آيند

عقيده داشت که درست نيست من رابطه با شوهرم را تحت شعاع قرار 
 بدهم. با توجه به عالقه ايي که انقالب به نسيم داشت، مي گفت
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که شايد انقالب جبهه گيري کند و همين بشود دستاويزي براي بحث و 
 ناراحتي بين ما.

گذار کردم. ولي رابطه به همين خاطر هم من اين قضيه را به زمان وا 
 دوستانه ام را با نسيم قطع نکرده بودم. حتي اگر او نمي خواست

که به آراز جواب بله بدهد، باز هم دوست من و خواهر شوهرم بود. در 
 زمانهايي که من درس نداشتم و او هم سرش خلوت بود با هم

 به خريد مي رفتيم و حسابي خوش مي گذرانديم.
زي دلچسب بود که قرار گذاشتيم براي خريد زمستانه عصر يک روز پايي

 برويم. او مي خواست که شال مناسب زمستانه بخرد و من
 هم مي خواستم يک بافت يا پالتوي مناسب پيدا کنم.

در دفتر هواپيمايي با هم قرار گذاشتيم. طوفان و انقالب و ايمان فالح نيم 
 دل نظر مشغولساعتي بود که در اتاق انقالب به بحث و تبا

 بودند. قرار بود که آيدين هم به آنها بپيوندد.
ما از ساختمان خارج شديم و پياده به راه افتاديم. هوا عالي بود. کمي سرد 

 بود ولي به شدت دوست داشتني. تمام برگ درختان ريخته
بود و ما با حالتي بچگانه سعي مي کرديم که پايمان را درست روي برگها 

 تا خش خش آنها را بشنويم.بگذاريم. 
به چند مرکز خريد سر زديم. چيزهايي که حتي به دردمان نمي خورد را 

 خريديم. ولي هنوز او شال نخريده بود و من هم پالتو.
باالخره بعد از دو ساعت تمام باال و پايين رفتن در پاساژها خريدمان را 

 يم. قهوهکامل کرديم. به کافي شاپي که در آن نزديکي بود رفت
سفارش داديم و او از درسهايش تعريف کرد و من از انقالب. مي خنديد و 

 مي گفت که از ده کلمه ايي که من به کار مي برم، هشت
تاي آن درباره انقالب است. مسخره مي کرد ولي من شوق و شعف حاصل 

 از اين عالقه را در چشمانش مي خواندم . اين که زندگي
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 داشت براي او هم آرامش بخش بود.برادرش زنگ آرامي 
نيم ساعتي نشستيم. تا اينکه طوفان با او تماس گرفت و گفت که به خانه 

 مي رود و اگر نسيم مي خواهد بگويد که کجاست تا او را هم
 با خود ببرد. هوا تاريک شده بود ولي دير نبود.

آن  ما آدرس کافي شاپ را داديم و طوفان گفت که تا سي دقيقه ديگر
 جاست. با ايمان فالح آمد. از همان مقابل در که وارد شدند من

متوجه شدم که ايمان با حالتي غريب به نسيم نگاه مي کند. نگاهش رنگ 
 عشق و عالقه داشت.

  
 

به نسيم نگاه کردم. نسيم اما بي خيال بود. دوباره به ايمان نگاه کردم. 
 فتم ولي کامالتمام توجه و حواسش به نسيم بود. چيزي نگ

مشخص بود که شيفته نسيم است. فکر کردم که برادر من در برابر او چقدر 
 شانس دارد؟ ايمان پول دار بود به اين کاري ندارم که

پولش را از کجا آورده بود ولي قطعا پولش از پارو باال مي رفت. خوش 
 تيپ بود. شايد نه تيپي که من بپسندم ولي به اندازه خودش

 ود. خوش قيافه هم بود.خوب ب
آراز چه؟ آراز مهربان بود. بسيار بسيار عاشق پيشه و ماليم. احساساتي و با 

 محبت. يک هنرمند. پول آنچناني نداشت ولي به اندازه
تمام سر و هيکل ايمان فالح سواد و هنر و ذوق داشت. و من مي توانستم 

 نداشت با چشمان بسته بگويم که نسيم هيچ سنخيتي با ايمان
ولي به اندازه کافي و اندازه ايي که براي يک زندگي مشترک موفق، کافي 

 باشد نقاط مشترک زيادي با آراز داشت.
طوفان طبق معمول شوخي مي کرد و با خنده دانه به دانه خريد هاي 

 نسيم بيچاره را از کيسه بيرون مي آورد و نگاه مي کرد و درباره
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مي داد. نسيم هم با آرامش و خنده به هر کدام يک نظر خنده دار 
 حرکاتش نگاه مي کرد. ايمان هم محو تماشاي نسيم شده بود. من
 هم در اين ميان شخص ثالث بودم. کسي کاري به کار من نداشت.

از انقالب پرسيدم طوفان گفت که بايد با آيدين جايي مي رفت و گفته که 
 کافي شاپمن خودم با تاکسي دربست به خانه بروم. از 

بيرون آمديم. طوفان هم ماشين نياورده بود و آنها هم مي خواستند با 
 ماشين ايمان بروند. به من هم تعارف کردند ولي من دوست

نداشتم که هم مزاحمشان بشوم و هم اينکه مسيرمان جوري بود که ايمان 
 بايد اول آنها را به خانه مي رساند و بعد مرا.

و تنها شوم. حس خوبي نسبت به او نداشتم که به دوست نداشتم که با ا
 گمانم به خاطر اين بود که او به بابا نزول داده بود. شايد هم به

 خاطر چهره خشن اش بود.
هر چه تعارف کردند من قبول نکردم و گفتم که خودم مي روم. آنها هم 

 سوار شدند و رفتند. من هم تصميم گرفتم تا کمي پياده بروم
ي باالتر تاکسي بگيرم. قدم زدن در آن سرما و سوز پاييزي را و از کم

 دوست داشتم. هوا خيلي تميز و پاک بود.
هنوز آن قدر از کافي شاپ دور نشده بودم که کسي به نام فاميلي صدايم 

 کرد. ايستادم و پشت سرم را نگاه کرد. من نام فاميل
پيرزاد قطعا با خود  معمولي ندارم و وقتي کسي در خيابان مي گويد خانم

 من کار دارد.
با تعجب متوجه شدم که رامين اعاليي بود که هن هن کنان به مقابلم 

 رسيد.
 _ماشاال خانم چقدر تند مي ريد.

خنده ام گرفت. مثل پيرمردها کمي خم شده بود و دستانش را روي 
 رانهايش ستون کرده بود و نفس مي گرفت.
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 ._از کافي شاپ دنبالتون هستم
  
 

 _بفرماييد در خدمتم
 کمي نفس گرفت و گفت:

_من از طبقه باالي کافي شاپ شما رو ديدم. با يه آقا و خانم و برادر 
 شوهرتون بوديد. اون آقايي که کنار برادر شوهرتون بود رو مي

 شناسيد؟
 با کمي تعجب گفتم:

 _دوست شوهرم و برادرشه
 گفتم:چند ثانيه با تعجب به من نگاه کرد. 

 _چطور مگه؟
 دوباره چند ثانيه سکوت.

_خب اون همون آقاي غريبه ديگه. همون آقايي که با خواهرش توسط 
 من به سهند معرفي شدند.

به معناي واقعي کلمه خشکم زد. آن قدر گيج شده بودم که به نظر مي 
 رسيد تمام هوش و حواسم از کار افتاده است. چند ثانيه همان

و حيرت به او نگاه کردم. به او که به نظر مي رسيد تعجب اش طور با بهت 
 از من بيشتر است.

 _اون....
حرف را قطع کردم و چشمانم را روي هم فشردم تا بلکه بهتر بتوانم تمرکز 

 کنم. تمرکز براي اينکه شايد بفهمم کسي که با سهند
ور و از دوست شده و با او مواد زده و شايد باعث مرگ او شده است، چط

 کجا با طوفان و انقالب آشنا است؟
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ناگهان مغزم واکنش نشان داد. نکند او تمام اين کارهايش را از روي قصد 
 و قرض انجام مي دهد. نکند که حاال هم هدفش از نزديک

شدن به انقالب و طوفان پيش آوردن مشکلي براي آنها باشد. اگر اين طور 
 گفتم.بود بايد موضوع را به انقالب مي 

ترسيده بودم. براي انقالب و زندگي خودم. من اصال نمي دانستم که 
 ايمان فالح چه کسي است؟ اصال ايمان فالح است يا آقاي غريب؟

کدام هويت درست است؟ کسي که درباره هويتش دروغ گفته است، 
 قطعا با هدفي به سهند نزديک شده است. و حاال هم شايد باز با

 خانواده ام نزديک شده است.هدفي به شوهرم و 
آن چنان دچار هراس شدم که دست و پاهايم شروع به لرزيدن کرد. سعي 

 کردم تا بر خودم مسلط باشم. بايد به انقالب خبر مي دادم.
  
 

_اگر اون قصد بدي نداشته چرا به شما يک فاميل گفته به شوهر من 
 خودش رو با يک فاميلي ديگه معرفي کرده؟

 اي باال رفته گفت:با ابروه
 _واقعا؟ به شما گفته که فاميلش چيه؟

 _ايمان فالح
 سرش را چند بار تکان تکان داد.

 _مهران غريب. اسم خواهرش هم مهرانا بود.
 _مي ترسم از نزديک شدن به شوهرم هم هدفي داشته باشه.

 در فکر فرو رفته بود.
بود رو هم ديدم. ولي _يه چيز ديگه هم هست. اون خانمي که همراهتون 

 دقيق يادم....
 کمي مکث کرد و ناگهان گفت:
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_حاال يادم افتاد. اون دختر از دوستاي صميمي خواهر آقاي غريب يا 
 هموني که شما گفتي بود. چند باري با هم ديده بودمشون. با

 سهند مي رفتن کافي شاپ و چايخونه.
مين يک فکر کوتاه، ولي گيج و منگ نگاهش کردم. نسيم هم با او بود؟ ه

 جامع و کامل، حال گيج و منگم را تمام کرد. احساس کردم
که زير پاهايم خالي شد. حسي که پيدا کردم. مبهم ترين و بدترين حسي 

 بود که تا به حال تجربه کرده بودم. چيزي مثل يک خال در
 مغزم ايجاد شد. يک حفره که نمي گذاشت درست فکر کنم.

که در سر انگشتان دستم حس مي کردم تا قلبم ادامه سردي محسوسي 
 پيدا کرده بود. حسي غريب و حال بدي که داشتم به طور

 مرگ آوري مشمئز کننده بود.
 _اون خانم رو مي شناختي؟ مي تونه کمکي بکنه به حل اين قضيه؟

فقط نگاهش کردم. نمي دانم در نگاهم چه ديد که با نگراني دستش را 
 گذاشت و آهسته صدايم کرد. روي بازويم

 _خانم پيرزاد خوبي؟
  
 

 دوباره نگاهش کردم. حس مي کردم که زبانم سنگين شده است.
 _سونا خانم؟ اي بابا خواهر من خوبي؟

 به سختي و از ميان دندان هاي کليد شده ام گفتم:
 _ببخشيد بايد برم.

 کمي اخم کرد و گفت:
 م رو مي شناختي؟_سونا خانم چيزي شده؟ اون خان

 کمي سرم را تکان دادم.
 _نه مشکلي نيست. حل ميشه
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 به ساعتم نگاه کردم. لبخندي که بر لب آوردم کامال مصنوعي بود.
 _ديرم شده. مرسي از اينکه خبر داديد. اگر ميشه به امير چيزي نگيد.

همچنان موشکافانه نگاهم مي کرد. مثل اينکه حس کرده بود که يک جاي 
 ر ايراد دارد.کا

_باشه مشکلي نيست. اگر خبري شد يا کمکي بود که از دست من برمي 
 آمد، خبرم کنيد.

 کارتي از جيبش بيرون آورد و به طرفم گرفت.
 _خوشحال شدم. مواظب باشيد. هم خودتون و هم آقاي باهر.

 _حتما. ممنون
تا خانه را در  از همان جا دستم را براي گرفتن تاکسي بلند کردم. تمام راه
 همان خال ذهني به سر بردم. هر چه مي خواستم ذهنم را

جمع و جور کنم تا ببينم که اصال بايد چه بکنم نمي توانستم. احساس مي 
 کردم که حفره ايي در مغزم و ذهنم ايجاد شده است که تمام

افکار از آن جا به پايين مي ريختند و نمي توانستند به طور محکم و 
 باهم رابطه برقرار کنند.منسجم 

  
 

نسيم کجاي اين ماجرا بود؟ نسيمي که خواهر شوهرم بود. اين فکري بود 
 که تمام مدت در ذهنم باال و پايين مي رفت. اما جوابي

برايش نداشتم. از ماشين پياده شدم. موبايلم زنگ خورد. نگاهي به شماره 
 به کردم. کرايه را پرداختم و همان جا کنار جوي آب

 درخت چنار لب باغچه تکيه دادم.
مردد به گوشي درون دستم خيره شدم. او کجاي اين ماجرا بود؟ حس 

 کردم که حتي با فکرش هم قلبم از کار افتاد. فکر اينکه او،
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مردي که عاشقش بودم و شوهرم بود کجاي اين قضيه بود؟ حس 
 کار بايدبيچارگي بدي به من دست داده بود. اصال نمي دانستم چه 

 بکنم. به هر جان کندن که بود گوشي را برداشتم.
 _سونا کجايي؟

 صدايش کمي نگران بود.
 سرفه ايي کردم و صدايم لرزانم را صاف کردم.

 _سالم. من جلوي خونه هستم.
 مکثي کرد و گفت:

 _دير کردي؟
 _بعد از رفتن بچه ها آقاي اعاليي رو ديدم يکم با اون حرف زدم.

 اين طور. خوب بيا باال_که 
گوشي را قطع کردم. افتان و خيزان باال رفتم. درمانده شده بودم. بايد به 

 برادرانم خبر مي دادم يا بايد اول از شوهرم پرس و جو مي
کردم؟ او يک آدم غريبه نبود. او شوهرم بود. هم بالينم، عشقم، زندگيم. 

 و بگويم،چطور بايد بحث را پيش مي کشيدم؟ اينکه بروم 
انقالب خواهر تو و دوست تو چه کار با برادر من داشتند؟ چرا به او مواد 

 داده بودند و بعد از مرگش هم به طور مشکوکي همه شان
ناپديد شدند؟ اصال اگر حتي خواهر تو در اين ماجرا دخيل هم نبوده 

 است چرا از روز اول نگفته که سهند را مي شناسد. او که تمام
سهند را در خانه ي ما و آيدين و ساراي به وفور ديده بوده  مدت عکس

 است.
اين چيزي نبود که بشود پرسيد. مخصوصا از مردي که همسرم بود. 

 عاشقش بودم و از چشمانم به او بيشتر اعتماد داشتم و اين حرف
يعني اوج بي اعتمادي و تهمتي بزرگ. از طرفي مطمئن بودم که رامين 

 گويد. دليلي براي دروغ نداشت. چرا به اعاليي دروغ نمي
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 انقالب يا طوفان اشاره ايي نکرده بود؟
  
 

تمام افکار به مغزم هجوم آورده بود. ترافيک وحشتناکي در سرم به راه 
 افتاده بود که مرا گيج تر کرده بود. به طوريکه توانايي فکر

 کردن را از من گرفته بود.
الب در ميان در به انتظارم ايستاده بود. در آسانسور را باز کردم. انق

 نگاهش کردم. همان نگاه صبح را داشت. همان نگاه روز قبل و
هفته قبل را. با توجه، عشق و احساس. چطور مي توانستم به او، به اين 

 نيمه ي بهتر زندگيم، به خودم، به عشقم، به احساسم، شک
کسي به عشقش شک  کنم؟ چه کار بايد مي کردم؟ اصال مگر مي شد که

 کند. به خودش به نيم ديگر وجودش.
لبخند زد. هنوز گيج بودم. با تاخير در جوابش، لبخند زدم. دست دراز کرد 

 و مرا به داخل کشيد.
 _جانان من چشه؟

شالم را باز کرد و موهايم را بوسيد و بويد. ناخوداگاه، خدا شاهد است که 
 . سرش را بلند کرد وناخوداگاه، خودم را کمي کنار کشيدم

 نگاهم کرد. کمي اخم داشت و نگاهش جدي بود.
 _چته کوچولو؟

 تمام سعي خودم را کردم که عادي باشم. لبخند زدم.
 _يکم خسته ام.

 کيفم و کيسه خريد را از دستم گرفت.
 _بيا عزيزم. دواي دردت پيش منه.

چيزي نمانده بود  دستش را دور کمرم حلقه کرد و به طرف اتاق خواب برد.
 که به گريه بيفتم. تحمل نزديکي بيشتر را نداشتم. نمي
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 توانستم.
 _نشونم بده ببينم چي خريدي؟

مثل يک آدم آهني پالتو را از کيسه بيرون آوردم و نشانش دادم. با اخم 
 نگاهم کرد و به جاي پالتو هر دو دستش را روي شانه هايم

 گذاشت و گفت:
 _سونا چته؟

 چي؟_هي
  
 

 چند لحظه سکوت کرد. در سکوت با دقت و طوالني به من نگاه کرد.
 _يه بار ديگه ازت مي پرسم. چي شده؟

 چيزي نگفتم و فقط سرم را پايين انداختم.
 _يکم سرم درد مي کنه همين.

 دوباره و چند لحظه ديگر سکوت کرد.
 _خب يه مسکن بخور.

 از او جدا شدم وبه سمت حمام رفتم.
 _يه دوش مي گيرم. شايد سردم شده. گرم شم بهتره.

در نيمه راه متوقفم کرد. مرا در بر گرفت و گرم و طوالني بوسيد. نتوانستم 
 مقاومت کنم. خودم را به دستش سپردم. حس بدي بود.

حسي افتضاح و کشنده. هم دلم مي خواست که اين عاشقانه ادامه پيدا 
 ا پس بزنم و بگويم که چه سر وکند و هم دوست داشتم که او ر

 سري با ايمان فالح دارند؟
 عاقبت از من جدا شد. چشمانش با کنجکاوي نگاهم کرد.

 _دوستت دارم.
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او گفت و من احمقانه قلبم لرزيد. تا به حال با همچون احساسي اين واژه 
 را به کار نبرده بود. نه آن قدر عميق و از ته قلبش. برخالف

نگفتم. نگفتم که من هم. فقط لبخندي کج زدم و به حمام هميشه چيزي 
 رفتم.

در حمام مدت طوالني را درزير دوش نشستم. گيج بودم. اصال بهتر نشده 
 بودم. با به خانه آمدن و ديدن او اصال بهتر نشده بودم. بدتر

هم شده بودم. گيج تر و درمانده تر. نمي توانستم درست فکر کنم. نمي 
 م نمي خواستم درست فکر کنم. فکري درست ودانم شايد ه

جامع که شايد منجر به روشن شدن حقايقي مي شد. شايد چون ته آن را 
 مي دانستم. هيچ روشني در کار نبود. تاريکي مطلق بود. هيچ

نوري درآن ته ديده نمي شد که به اميدش و به سويش حرکت کنم. حس 
 مطلق و درمي کردم که در يک اتاق تاريک و در سکوت 

ميان افکاري تيره و تار، گير افتاده ام. بعضي از کارها و حرکات و حرف ها 
 و حاالت، حاال مثل يک پازل در ذهنم کنار هم چيده مي

شدند. چيزهايي که شايد در آن مقطع زماني برايم اصال مبهم نبود. عادي 
 و نرمال بود.

  
 

کردم تا افکار را برهم بريزم. چشمانم را به روي هم فشرد. دستانم را مشت 
 دوست نداشتم اين پازل در ذهنم کامل شود. دوست

نداشتم که حقيقت را بدانم. حقيقتي که شايد به يک چيز منتهي مي شد. 
 چيزي که مغز و ذهن و روحم به شدت از آن فرار مي کرد.

قطعات پازلي که در ذهنم اين طرف و آن طرف پراکنده شده بود، اگر کنار 
 هم چيده مي شد شايد نتيجه اش آن چيزي نمي شد که

 مطابق ميل من باشد.
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به همين خاطر احساس مي کردم که کامال ناخوداگاه و در درون خودم 
 سعي مي کنم که زمان اين آگاهي را به تعويق بياندازم.

سرم را به کاشي هاي حمام تکيه دادم و صورتم را رو به آب باال گرفتم. 
 ستم ادامه دهم. احساس مي کردم که چيزي بهديگر نتوان

انفجار سرم نمانده است. دوباره و دوباره همان فکر در سرم رژه رفت. اينکه 
 شايد نسيم اصال نمي دانسته که سهند برادر من بوده

است. چيزي غير ممکن. شباهت من و سهند بسيار زياد بود. از همه اين 
 د و تعريف سهند و عالقهها گذشته او بارها و بارها عکس سهن

من به سهند را شنيده بود. حتي اگر تصادفي هم در کار بوده است، او 
 نبايد مي گفت که آشنايي حتي جزيي، با برادر مرحوم من داشته

 است؟
مي دانستم. ولي احمقانه و خوش بينانه فکر مي کردم که شايد جريان 

 دردسرترين چيزي ديگر باشد. اين فکر به نظرم بهترين و بي
فکر بود. اينکه هيچ کسي اين وسط مقصر نبوده است و فقط ايمان فالح 

 آدم بد قصه است. اين چيزي بود که من مي خواستم. کوتاه
 کردن دست عشق زندگيم از تمام فکر هاي بد.

حوله را پوشيدم و از حمام بيرون آمدم. از هال صداي ماليم صحبت کردن 
 م. صداي صحبت کردن آهستهمي آمد. الي در باز کرد

انقالب و کسي مي آمد. خب گوش دادم. طوفان بود. ولي آنقدر آهسته 
 صحبت مي کردند که من چيزي به جز پچ پچي خفيف نمي

شنيدم. ولي اصال و ابدا دلم گواهي خوبي نمي داد. طوفان اين جا چه کار 
 مي کرد؟

بايد حل مي کردم سعي کردم تا خونسرد باشم. اين مشکل را فقط خودم 
 نه کس ديگري. او شوهر من بود و آنها هم خانواده ي او.
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لباس پوشيدم و بيرون رفتم. با تعجب متوجه شدم که نسيم هم بود. سالم 
 کردم. انقالب که مقابل طوفان ايستاده بود و با خشمي

 آشکارا چيزي را به او مي گفت چرخيد و به من نگاه کرد.
 _چيزي شده؟

با دقت به من نگاه کرد و من به نسيم. مي خواستم همان سوناي طوفان 
 هميشه باشم ولي حس کردم که نيستم. آن سوناي هميشه که

با آمدن آنها کلي خوشحال مي شد. من نتوانستم. چون واقعا حس مي 
 کردم که چيزي اين وسط اشتباه است. حس مي کردم که گيجم. 

  
 

م مي دادم، باز هم نمي توانستم به خودم با همه تالشي که در ذهنم انجا
 بقبوالنم که همه چيز درست است و اين فقط يک تصادف بوده

 است.
 _هيچي.

انقالب به سمتم آمد. من نگاهم را از نسيم گرفتم. نسيم هم با حالتي 
 غريب سرش را پايين انداخت. حالتي ما بين شرمندگي و

 درماندگي.
 _بهتر شدي؟

م. احساس کردم که ديگر نمي توانم اين کمدي و سياه فقط نگاهش کرد
 بازي احمقانه را ادامه بدهم. بايد مي گفتم. بايد مي دانستم.

 چيزي نمانده بود که از اين حال مخوفي که داشتم، سکته کنم.
 _چي شده؟

اخم هايش در هم رفت. ولي حرفي نزد. نزديک تر شد و دستم را در دست 
 ازدستش بيرون کشيدم و يکخودش گرفت. دستم را 
 قدم از او فاصله گرفتم.
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 _انقالب جريان چيه؟
 طوفان کامال گارد گرفته به طرفم آمد.

_جريان تو چيه؟ اين مرتيکه اعاليي با تو چه سر و سري داره؟ برگشتيم تا 
 اين رو بهت بديم، يادت رفته بود که ديدم داري باهاش

 ار با دوست برادرش داره؟حرف مي زني. يه زن شوهر دار چي ک
يک کيسه از روي دسته ي مبل برداشت و نشانم داد. اين کيسه پليوري 

 بود که عصر همان روز با نسيم خريده بوديم. درساک خريد
نسيم جا مانده بود. ظاهرا براي دادن آن به من برگشته بودند و اعاليي را 

 مرا دردر حين صحبت با من ديده بودند. حاال او مي خواست 
فشار بگذارد. دوباره رو به انقالب که دست به سينه به من نگاه مي کرد، 

 نگاه کردم و گفتم:
 _جريان چيه؟

 طوفان با صدايي نسبتا بلندي گفت:
 _جريان چي؟ تو بايد بگي جريان چيه؟

  
 

 با خشم به طرفش چرخيدم.
ينکه با او مي خواست به من وصله ناجور بچسباند. براي چه؟ براي ا

 هوچي گري از اصل موضوع دور شود؟ براي چه شوهرم چيزي
نمي گفت؟ مردي که هميشه مي گفت من از چشمانم به تو بيشتر اعتماد 

 دارم. چه شده آن اعتماد؟ چرا جوابي به هوچي گري
برادرش نمي داد؟ همه به يک چيز منتهي مي شد دانستن و سرپوش 

 اهرش. با خشم تقريبا فريادگذاشتن به روي کارهاي برادر و خو
 کشيدم.

 _من جرياني ندارم. شما يه چيزيتون هست....
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 حرفم را قطع کردم و به سمت نسيم چرخيدم و با ناراحتي پرسيدم:
 _تو با برادر مرحوم من چه سر و سري داشتي؟....
 دوباره به سمت انقالب و طوفان برگشتم و گفتم:

اري داريد؟ ايمان فالحي کيه که با يه _شما با اين ايمان فالحي چه ک
 دختري که اصال نمي دونم کي بوده خودش رو به برادر من

نزديک کرده بود و بهش مواد مي داد؟ اين چيزي بود که اعاليي داشت 
 مي گفت. اعاليي بود که ايمان فالح رو به سهند معرفي کرده

فالحي يا مهران بود. چي تو سرتونه؟ چي تو سر اون مرتيکه است؟ ايمان 
 غريب؟ کدومشونه؟ اصال کيه اين مردک؟

به نسيم نگاه کردم. رنگش مثل گچ ديوار شده بود. آن چنان به من زل 
 زده بود که حس کردم همان طور سر پا سکته کرده است.

_تو با اون دختر دوست بودي. تو هم تو مهموني هاشون بودي. اعاليي 
 ه مي رفتي. چي بوده اينمي گفت تو هم باهاشون به چايخون

 جريان؟
هيچ حرفي نزد. همان طور به من خيره شده بود. به سمت انقالب 
 برگشتم. او بدتر از نسيم شده بود. همان ديدن حال او تا ته خط را

به من فهماند. اينکه شوهرم هم در اين جريان دست داشته. اينکه واقعا 
 است. چه احمق جرياني هست. اتفاق و تصادفي در کار نبوده

بودم که فکر مي کرد حاال همه شان کتمان مي کنند و مي گويند که 
 احتماال اعاليي اشتباه مي کند. بعد هم ايمان و نسيم را با اعاليي

رودررو مي کرديم و اعاليي هم اعتراف به اشتباه مي کرد و همه چيز به 
 خوبي وخوشي تمام مي شد و به روال سابق بر مي گشت.

جون برادرم چي مي خواستي؟ چرا اون ايمان فالحي بهش مواد داده  _از
 بود.....
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حرفم توسط طوفان که خيلي سريعتر از آنها خودش را پيدا کرده بود، قطع 
 شد. چند قدم فاصله ي بين من و خودش را طي کرد و جلو

 آمد و مچ دستم را گرفت.
  
 

پياده شو با هم بريم. _هي هي هي خوشگله. (چشمکي زد و ادامه داد) 
 اخوي گرامي مواد مي زد. ما چيز خورش نکرديم....

نگاهش کردم. در چشمانش چيزي بود که تا به حال نظيرش را نديده 
 بودم. يک نفرت ناب و قديمي. مثل اينکه آن چشمان شاد و

هميشه خندان او نقابي بود که او تمام مدت به صورت زده بود تا اين 
 ا با آن بپوشاند.نفرت سهمگين ر

_داداشت خيلي قبلتر از اينکه ما ايمان رو بفرستيم جلو مواد مي زد. 
 شيشه، حشيش، بنگ. چرا از امير نمي پرسي؟ امير چي بهت گفته

هان؟ اينکه ايمان بهش مواد داده آره؟ خيلي مارمولک و آب زيرکاهه. براي 
 اينکه خودش رو تبرئه کنه همه تقصيرها رو انداخته

ردن ما. چون مي دونسته که ايمان غيبش زده. گفت کي از اون بهتر؟ گ
 همه تقصيرها رو مي اندازم گردنش که شما پي گير نشيد که

کي سهند رو معتاد کرده بود. چون اون نزديک ترين دوست سهند بود و 
 شما در درجه اول به اون شک مي کرديد. مرتيکه بي شرف.

ارت رو معتاد کرده بود. تمام شبهاي چرا از خودش نمي پرسي که برد
 امتحان شيشه مي زدن که بتونن درس بخونن. از اين جا شروع

 شده بود. برادرت خيلي وقت بود که آلوده بود. اون هم با امير نه ايمان.
دهانم باز مانده بود. مسئله ريشه دارتر از اين صحبت ها بود. و اين ريشه 

 کرده بود و ته اين ماجرا وتا کجا دوانيده شده بود و رشد 
 اين نفرت از کجا سرچشمه مي گرفت. فقط خدا مي دانست.
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 _شما کي هستيد؟
صدايم از ته چاه در مي آمد و سوالم از او بود. ولي او برگشت و به انقالب 

 که به ما نگاه مي کرد و رنگ به صورت نداشت، نگاه کرد و
 گفت:

 يد؟ بيا بهش بگو_بيا زنت داره مي پرسه شما کي هست
تنها چيزي که از ميان دندان هاي کليد شده انقالب بيرون آمد، يک گمشو 

 غليظ به طوفان بود. طوفان آهسته خنديد و رو به من گفت:
 _حاال بهت مي گم.

بعد بدون حرف ديگري تلفنش را در آورد و از ما فاصله گرفت. چيزي به 
 ط پس زودترکسي گفت. بسيار آهسته. به طوريکه من فق

 بيا را شنيدم. دوباره با کس ديگري تماس گرفت.
ناگهان احساس بدي به من دست داد. حس ناامني. حسي که هرگز در 

 کنار انقالب تجربه نکرده بودم. ولي حاال با وجود و او در خانه
ي خودم اين حس به سراغم آمده بود. يک زن تمام حس امنيت و 

 ش دريافت مي کند و حاال من احساسآرامش را از شوهر و خانه ا
مي کردم که اين حس و ديوار امنيت آن خانه و شوهرم ترک برداشته و در 

 حال فرو پاشي است.
  
 

به طرف اتاق رفتم. طوفان با نگاه موشکافانه اش مرا نگاه مي کرد. ولي 
 حرکتي نکرد. نسيم که آن چنان کز کرده و بيچاره گوشه ي

رفته بود که براي لحظه ايي دلم برايش سوخت. هال در خودش فرو 
 انقالب هم.....

سعي کردم تا او را ناديده بگيرم. کسي که فقط با نگاه کردن به او حس 
 خفگي به من دست مي داد. او چه نقشي اين ميان داشت؟ چه
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بود آن عاشقانه هايش؟ نقشه بود يا واقعيت؟ اصال چه چيزي بود اين 
 سهند؟ من؟ يا خانواده پيرزاد؟ براي نقشه؟ براي چه کسي؟

لحظه ايي حتي ذهنم به سمت شهريار هم کشيده شد. خنده دار بود. ولي 
 شهريار احمق تر و نادان تر از اين ها بود که چنين کاري

کند. چيزي که من حس مي کردم وسيعتر و با برنامه تر ازاينها بود که کار 
 شهريار باشد.

ي گشتم. يادم آمد که روي اپن آشپزخانه گذاشته ام. در اتاقم به دنبال گوش
 بايد به آيدين تماس مي گرفتم. چند لحظه روي تخت

نشستم. نمي دانستم چه کار بايد بکنم. چون نمي دانستم که اصال جريان 
 از چه قرار است.

به شدت دودل بودم. دوست نداشتم اگر خطري هم هست خانواده ام را 
 قط مشکل من بودم، باز هم دوستتهديد کند. اگر هم ف

نداشتم که پاي خانواده ام به ميان بيايد. از طرفي تلفنم هم در اتاق نبود. 
 حالم خوب نبود. سرم در حال انفجار بود. از طرفي زير دلم

به شدت درد گرفته بود. حالي که در زمان هاي عادت ماهانه ام داشتم. 
 ن عضالت شکممسعي کردم تا با تنفس آرام و منقبض کرد

 درد را کمتر کنم. ولي اصال نمي شد. نمي توانستم.
به شدت احساس بيچارگي مي کردم. دوست داشتم که همه چيز به اول 

 برمي گشت و حاال من و انقالب عاشقانه کنار هم بوديم.
احتماال شام خورده بوديم و فيلم نگاه مي کرديم. چقدر دوست داشتم آن 

 آن لحظات عشقانه را. بغض تا گلويم لحظات ناب آرام را.
باال آمد. عاشقانه با چه کسي؟ کسي که در مرگ برادرم دست داشت؟ لبم 

 را گزيدم و چشمانم را به هم فشردم. درد بيشتر شده بود.
 اهميت ندادم. دردي بدتر در قلبم بود. درد عذاب عشق.
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ل بودند؟ يا امير با من چه کرده بودند؟ اصال آيا واقعا در اين جريان دخي
 سهند را معتاد کرده بود؟ آن روز را به خاطر آوردم. سعي

کردم تا ذهنم را به آن روز بفرستم. رامين چيزي را مي خواست بگويد ولي 
 امير حرفش را قطع کرده بود. به اين عنوان که حاال که

من دارم عروس مي شوم گفتن اين حرف ها خوب نيست. رامين چه مي 
 ويد؟ به خاطر نياوردم. آن زمان هم آن قدرخواست بگ

درگير کارهاي عروسي بودم که توجهي به جزييات نداشتم. با ياد عروسي 
 مان دوباره دردي در قلبم پيچيد. دندانهايم را برهم

 فشردم.
در اتاق باز شد. طوفان در آستانه در ايستاده بود. نمي دانم چقدر زمان 

 گذشته بود.
 ون برات اومده._پاشو بيا. مهم

  
 

اخم کردم. تمام لحن صحبتش، حاالتش، شخصيتش، مثل اينکه در عرض 
 چند دقيقه عوض شده بود. مثل اينکه يک انسان ديگري

شده بود. به نظر مي رسيد که اين طوفان باهر واقعي است. نه آن کسي 
 که او در طي يک سال گذشته به ما نشان داده بود.

يي صداي حرف زدن آهسته مستانه و يک مرد ديگر حاال از سالن پذيرا
 هم مي آمد. بيرون رفتم. مستانه با چشماني سرد و بدون هيچ

حس و حالتي به من نگاه کرد. گوشه از سالن ايمان فالح کنار انقالب 
 ايستاده بود. با آمدن من حرفش را قطع کرد و به من نگاه کرد.

اضافه مقدار زيادي نفرت همراه با  همان نگاه گستاخ روز اول را داشت. به
 آن. طوفان به سمت ما آمد. دستش را به طرف ايمان دراز

 کرد و گفت:
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_معرفي مي کنم آقاي ايمان غريبيان رودباري. پسر خاله ي ما. ايشون هم 
 سونا پيرزاد. معرف حضور که هستند.

 انقالب عاصي و عصبي با صداي بلندي گفت:
فه شو. حرف مفت نزن. حرف اضافه نزن. اصال _خفه شو طوفان. فقط خ

 حوصله ندارم.
 طوفان غش غش خنديد.

_چته داداش؟ براي تو که بايد خوب شده باشه. يادته چند بار گفتي که 
 ديگه خسته شدي. حاال راحت شدي.

حس مرگ بود چيزي که بعد از شنيدن حرفهاي طوفان به من دست داد. 
 را بزنم. آنها را بزنم. دلم مي خواست جيغ بکشم. خودم

فرياد بکشم. ولي تنها کاري که توانستم انجام بدهم. نگاهي به انقالب 
 بود. مردي که عاشقش بودم. مردي که جسم و روحم را در

اختيار داشت. مردي که فکر مي کردم به من از خودم هم نزديک تر است. 
 حاال فهميده بودم کسي که با چنان عشقي به من جانان مي

گفت و با چنان عالقه ايي مرا کوچولو صدا مي کرد، يک هنر پيشه بوده 
 است که فقط خدا مي دانست براي چه اين بال را به سر من

آورده است. حس سرخوردگي و بيچارگي آن چنان بود که توان را از من 
 گرفت.

انقالب نگاهم را ديد. نگاهش را دزديد. با خشم طوفان را کنار زد و از 
 لن بيرون زد.سا

 _بيا فرار کرد....
 حرفش را قطع کرد و انقالب را صدا کرد.

 _بيا انقالب فرار نکن.
 اما انقالب از همان اتاق خواب فرياد کشيد.

 _خفه شو طوفان بذار آروم باشم.
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مستانه روي مبل نشست و بدون هيچ حسي فقط به من نگاه مي کرد. 
 دزديد. طوفان به طرف من آمد و بانسيم اما نگاهش را از من مي 
 همان حالت شوخ قديم گفت:

 _بله داشتم مي گفتم. ايشون پسر خاله ما هستن.....
 حرفش را قطع کرد. به طرفم خم شد و با حالتي جدي گفت:

_کسي که با سهند طرح دوستي ريخت. خيلي تو کف ايني که بدوني اون 
 دختر کي بود، آره؟

 يچ حرفي نزدم.فقط نگاهش کردم. ه
 _الهام. خواهر ايمان. 

با حيرت نگاهش کردم. کسي که تا به حال اسمي هم از او نشنيده بودم. 
 اين معما تا کجا مي خواست ادامه پيدا کند.

 _براي چي؟
 صدايم لرزان و آرام بود. بي رمق و بي جان. طوفان پوزخند زد و گفت:

دار. امشب رو هستيم همه در _حاال صبر کن. شب دراز است و قلندر بي
 خدمتتون. بايد بدوني، بايد بفهمي.

انقالب از اتاق بيرون آمد. هنوز هم رنگش به شدت پريده بود. بوي سيگار 
 مي داد. بدون هيچ حرفي به سمت مستانه رفت و کنار او

نشست. چه توقع احمقانه ايي داشتم که فکر مي کردم او به سراغ من 
 م همه آنها را از خانه بيرون خواهد کرد.خواهد آمد و بعد ه

ايمان حاال آن حالت گستاخ قبل را نداشت. به نظر غمگين مي آمد. 
 گوشه ايي از سالن، به ديوارتکيه داده بود و به من زل زده بود.

طوفان شروع کرد. کسي که به نظر مي رسيد در آن جمع از همه به خود 
 مسلط تر است.
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آره؟ خب چرا از بابا جونت نمي پرسي؟ از اون  _مي خواي بدوني چرا؟
 پيرسگ بي همه چيز؟ از اون نزول خور کثيف. مي دوني اون

باباي حروم زاده ات چقدر آدم رو به خاک سياه نشونده؟ مي خواي 
 بدوني؟ بيا بپرس. مي پرسي چرا ايمان و الهام؟ براي اينکه اون بابا

 بيچارشون کرد.... بي ناموست از هست و نيست ساقطشون کرد.
 حرفش را قطع کرد. با حرکتي خشن دست درون موهايش کشيد.

_بيا برو رودبار بپرس. بيا بريم بم بپرس. بپرس تا بدوني اون بيشرف چي  
 کار کرده.

  
 

دهانم باز مانده بود. بابا چه کار کرده بود؟ بابا چه کاري کرده بود که آنها را 
 از رودبار تا بم، بابا چهآن طور به آتش کشيده بود؟ 

غلطي کرده بود که آه همه به صدا درآورده بود. حس کردم که تمام تنم يخ 
 بست. براي لحظه ايي هم به حرف هايش شک نکردم.

پدر خودم را مي شناختم. فقط نمي دانستم که چه کرده که آن طور همه را 
 از هستي ساقط کرده است. نزول؟ مال مردم خوري؟ از چه

ساني؟ مردم زلزله زده؟ وجه مشترک هر دو شهر، فقط زلزله زده بودنشان ک
 بود. پشتم از حس بد عذاب وجدان يخ کرد. بابا چه

کرده بود با ما؟ با خودش؟ با اين مردم مصيبت زده؟ چه ناني به ما داده 
 بود؟ چه کرده بود که آهش وبال دامن ما شده بود؟

 انقالب گفت: روي زمين چهار زانو نشست. رو به
 _بيا شازده. بيا شما هم يه نظري راجع به پدر زن گراميت بده.

انقالب فقط نگاهش کرد. بدون هيچ حرفي. بدون هيچ حسي. با سردي 
 و خشکي خاصي. نگاهش شيشه ايي و سرد بود. درست مثل

 نگاه يک مرده.
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_دوست نداري حرف بزني؟ باشه پس حاال که همه چيز رو گردن من مي 
 اندازي من هم بايد شرطمون رو يادت بندازم. البته اگر

 يادت رفته که.....
هنوز حرف طوفان تمام نشده بود که انقالب با خشم نيم خيز شد. ولي 

 اين نسيم بود که از آن سمت ايمان خودش را به من رساند.
 مقابل من ايستاد و با لحن و خشونتي که تا به حال نديده بودم، گفت:

روح مامان اگر بهش دست بزني ديگه منو نمي بيني. مگه تو _به 
 حيووني؟

طوفان با حالتي خونسرد برخاست. جلو آمد و بازوي او را گرفت و به 
 سمت راست هل داد. نسيم سکندري خورد ولي زمين نيفتاد.

_آره من حيوونم. مشخص نيست؟ اين خانم تاوان کار باباش رو پس مي 
 م نيست که تو خانم سانتي مانتال چهده. براي من اصال مه

گهي مي خواي بخوري. اين خوشگله امشب دست به دست ميشه. من 
 برنامه چيدم براش.

 نيم نگاهي به انقالب کرد و ادامه داد.
_وقتي که به اين شازده گفتم يا شب زفاف رو براش جهنم مي کني يا اين 

 عروسيشرط رو. قبول کرد ولي زيرش زد. وقتي که فرداي 
بهش زنگ زدم ميگم چي شد. ميگه هيچي. نشد، نتونستم. حاال بايد 

 شرط من اجرا بشه.
 دستم را گرفت و مرا به سمت خودش کشيد.

  
 

_وقتي که آش و الش فرستادمش دم خونه بابا جونش اون وقت مي 
 فهمه دنيا دست کيه. اون وقت مي فهمه درد چيه؟ اون وقت مي
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ري نداره. فقط کافيه يه لحظه چشمت رو ببندي. فهمه حيوون بودن کا
 بايد...

انقالب به سمتش خيز برداشت. مچ دست طوفان را که دست مرا در 
 دست داشت، فشرد تا دستم را رها کند.

 _تن لش ات رو از خونه من ببر بيرون.
کلمات از ميان دندانهايش بيرون مي آمد. صورتش مهيب شده بود. 

 که تا به حال ديده بودم. چهره طوفان اما ترسناک ترين حالتي
حالتي بخصوص گرفته بود. حيرت کامل را مي شد از جز به جز صورتش 

 خواند.
 _عاشقش شدي؟

اين سوال نبود. لحن طوفان مثل کسي بود که يک حقيقت مسلم را بيان 
 مي کند. حقيقتي که کامال واضح و آشکار است. فقط نياز به

 جانب خود صاحب آن موضوع دارد.يک تاييد کوچک از 
انقالب نگاهش کرد. ولي جوابي نداد. طوفان خنديد. خنده ايي از سر 

 خشم و جنون.
 _پس عاشقش شدي.

 روبه مستانه و ايمان کرد.
_وقتي که گفتم از اين آبي براي ما گرم نمي شه، همه گفتن تو خفه شو. 

 رف نزن.وقتي که گفتم اين آدم نمي تونه، همه گفتن تو ح
 انقالب گفته خودش همه چيز رو درست مي کنه.

 رو به انقالب کرد و گفت:
_اين طوري؟ اين طوري همه چيز رو درست مي کني؟ با عاشق شدن؟ 

 خاک تو سرت انقالب. خاک تو سر ما که اختيارمون رو داديم
دست تو. از همون اول بايد مي فهميديم که تو آدم اين کار نيستي. نه 

 ...(با انگشت اشاره اش محکم به گونه نسيم زد و ادامه داد)تو..
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نه اين خانم تيتيش ماماني. جفتتون گه زديد به کار ما. اين خانم که گفت 
 من نيستم....

حرفش را قطع کرد و چند لحظه موشکافانه به نسيم نگاه کرد. بعد مثل 
 يک پلنگ تير خورده به طرفش خيز برداشت.

 ؟_تو هم عاشق شدي
  
 

نسيم جيغ خفيفي کشيد و به خاطر اينکه انقالب دستش به من گير بود 
 به سمت مستانه رفت و پشت او قايم شد. طوفان هم به دنبالش

 رفت.
 _اوهوي با تو هستم؟

 _ولم کن. نه من عاشق نيستم. من نمي تونم.
صداي نسيم آهسته و رنجور بود. مستانه دستش را گرفت و روبه طوفان 

 ت:گف
 _بسه طوفان سگ هار شدي؟

 ايمان به طرف طوفان رفت و با تحکم گفت:
 _بسه.

طوفان به من نگاه کرد. نگاهش پر از کينه بود. دستم را از دست انقالب 
 بيرون کشيدم. ديگر توان اينکه به من دست بزند را نداشتم.

ت. نگاهش را که پر از خشم بود، از طوفان و ايمان گرفت و به من دوخ
 نگاه از او برگرفتم و به طوفان و ايمان دوختم.
 طوفان هم چنان با خشم به من نگاه مي کرد.

_مي دوني سونا شرط من و شوهرت چي بود؟ فکر کنم فهميدي. حاال آقا 
 به شرطش عمل نکرده. براي من رگ گردن هم کلفت مي

 کنه....
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دوباره يک فکر در  جلو آمد. چهره جذابش از نفرت و خشم درهم رفته بود.
 ذهنم جاي گرفت. بابا چه کرده بود؟

_دست به دستت مي کنم. به خاک مادرم که اين کار رو مي کنم. همون 
 طوري که اون باباي بي همه چيزت خاله ي منو عذاب داد.

باباي بي ناموست که فقط دو چيز تو زندگيش براش مهمه. زن و پول. 
 فکر مي کني چقدر ناراحتيذات کثيفش بايد بفهمه درد چيه؟ 

تو براش مهمه؟ ته تغاريش هستي ديگه نه؟ دوستت داره. شايد يکم بي 
 خيال باشه ولي باالخره باباته. خيلي دلم مي خواد قيافه اش رو

وقتي که تو رو مي فرستم در خونه اش ببينم. مي دوني اين جيگر من آروم 
 مي شه. تو چه مي دوني من چه دردي دارم؟

ت اشاره اش را روي بيني اش به نشانه سکوت گذاشت و با حالتي انگش
 بيمار گونه و مجنون وار ادامه داد.

_ولي بهت ميگم. تمامش رو بهت ميگم. همين طور که کارم رو ميکنم و تو 
 زجر مي کشي، بهت ميگم.....

 حرفش توسط ايمان قطع شد. پر از خشم بود ولي چهره اش خسته بود.
  
 

 فان. قرار ما اين نبود. من اين کاره نيستم._بسه طو
 طوفان نگاهش کرد.

_نه هيچ کدوم اين کاره نيستيد. ظاهرا فقط من آل کاپون بودم خودم 
 خبر نداشتم. د المصب بفهم حال منو.

 انقالب مرا به سمت اتاق هل داد.
 _طوفان گمشو برو بيرون. ايمان اين رو ببرش.

نيست. نفسم تنگ شده بود. دستم را جلوي حس مي کردم که حالم خوب 
 بيني و دهانم گذاشتم و تند تند نفس کشيدم. چيزي نمانده
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بود که بيهوش شوم. جداي از حال بد تنفسي ام، حس مي کردم که زير 
 دلم از شدت درد در حال باز شدن است. مثل اينکه تمام داخل

 شکم و زير دلم مي خواست که بيرون بزند.
افتاده بودم. اولين کسي که متوجه هال بد من شد. مستانه  به هن وهن

 بود. به طرفم پريد. قبل از آنکه نقش بر زمين شوم. دستم را
 گرفت و بر سر انقالب که با طوفان دست به يقه شده بود، فرياد کشيد.

حاال عالوه بر کمبود اکسيژن از درد فرياد مي کشيدم. دردي وحشتناک در 
 به سمت اتاق دويد. گريه مي کرد و زير شکمم. نسيم

اشک مي ريخت. اسپري را در دهانم گذاشتند. انقالب مستانه را کنار زد و 
 مرا در بر گرفت. چشمانش پر از وحشت بود.

با رسيدن اکسيژن نفس عميقي کشيدم و به گريه افتادم. درد همچنان و 
 با جريان بيشتري ادامه داشت. با جاري شدن خون از ميان

پاهايم و ريختن آن به روي سراميک ها نسيم فرياد کوتاهي کشيد. 
 ترسيده به سراميک ها نگاه کردم.
 اما مستانه آرام و خونسرد گفت:

 _حامله بودي؟
با حيرت نگاهش کردم. نمي دانستم. من هميشه عادت ماهانه نامنظمي 

 داشتم. در دو ماه اخير هم آن را به حساب مشکل هميشگي و
س درسهايم گذاشته بودم. حالم کامال خوب بود و هيچ مشکلي استر

 نداشتم. هيچ نشانه ايي که دال بر حاملگي باشد در من نبود. فرياد
 طوفان انقالب را از جا پراند.

 _گند زدي انقالب. واي خدا...... زدي شکمش رو باال آوردي که چي بشه؟
 انقالب با فرياد گفت:
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 مامانت اين رو خفه کن وگرنه خودم خفه اش مي کنم._ايمان تو رو خاک 
 ايمان بازوي طوفان را گرفت. ولي طوفان به خشم بازويش را کنار کشيد.
_انقالب يه چيزي مي پرسم فقط راست و درست جوابم رو بده. حال منو 

 مي فهمي يا نه؟
انقالب مرا رها کرد و به طرف طوفان خيز برداشت. از درد به خودم مي 

 پيچيدم. نسيم به دورم مي چرخيد و هق هق مي کرد. مستانه
هم با اينکه خونسرد بود ولي رنگش کمي پريده بود. بازويم را گرفت و به 

 نسيم اشاره کرد.
_بلندش کن. احتماال بچه سقط شده. بايد بره بيمارستان. برو مانتوش رو 

 بيار.
ل نشاندند. نسيم بي توجه به خون ريزي شديدي که داشتم مرا روي مب

 براي آوردن مانتو رفت. طوفان با خشکي و نفرت به من نگاه
مي کرد. انقالب مقابلش ايستاد. ابتدا به من نگاه کرد. بعد با لحني که 

 سعي مي کرد آرام باشد ولي به شدت لرزان شده بود گفت:
_حالت رو مي فهمم. اگر نمي فهميدم که از اول باهات همراه نمي شدم. 

 ه ي ما حالت رو مي فهميم.....هم
اما طوفان حرفش را قطع کرد. با انگشت اشاره اش به سينه برادرش 

 کوبيد.
_نه داداش نه. نه تو مي فهمي نه کس ديگه ايي. حال منو فقط خودم مي 

 فهمم و بس.
با درماندگي به انقالب نگاه کرد ولي ديگر حرفي نزد. از کنار سر انقالب به 

 نگاهش براي لحظه رنگ دلسوزي گرفت. من خيره شد.
 عاقبت دست درون موهايش کشيد.

_برو بهش برس. فقط خواهشا نذار به کسي خبر بده. کارمون هنوز تمام 
 نشده.
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 انقالب به سمت من آمد. ولي در همان حال گفت:
_کارمون با پيرزاد تموم نشده. نه شما و نه هيچ کس ديگه ايي کاري با 

 سونا نداره.
 طوفان پوزخند زد.

 _چرا؟ فقط يه علت قانع کننده براي من بيار.
 انقالب به من که از درد چهره ام مچاله شده بود کرد.

 _براي اينکه اون زن منه. تو هم اين رو بفهم. براي اينکه......
  
 

 حرفش را قطع کرد. مکثي کرد و دوباره ادامه داد.
 _براي اينکه اون زن منه.

ين جمله را تکرار کرد. طوفان چند لحظه نگاهش کرد. نگاهش دوبار ا
 بدون هيچ حسي بود. يک انقباض ديگر و اين بار با صداي

بلندي فرياد کشيدم. به طوريکه همه شان از جا پريدند. نسيم مانتو را به 
 من پوشاند. انقالب دستش را دور کمرم حلقه کرد. از تماس

و چندشم نمي شد. خودم را کنار کشيدم. حاضر هيچ کدام از آنها به اندازه ا
 بودم ايمان فالحي يا غريبيان يا هر آشغال ديگري حتي

طوفان، مرا بغل کند ولي او نه. او نه که از من هم به من نزديک تر بود. 
 فقط نگاهم کرد. چند ثانيه و طوالني. دستش را کنار کشيد. و

کنند. مرا به ماشين منتقل  به نسيم و مستانه اشاره کرد تا به من کمک
 کردند. درد داشتم ولي خودم را کنترل ميکردم تا دوباره فريا

 نکشم.
دوست داشتم که ساراي را در کنارم داشتم. ولي بعيد مي دانستم که با 

 حرف طوفان انقالب بگذارد که من به کسي خبر بدهم. مرا به
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ت ت کرد. از صحببيمارستان بردند. مستانه با کسي تماس گرفت و صحب
 هايش متوجه شدم که دکتر است. ظاهرا دوست صميمي اش

 بود.
در بيمارستان همان طور که کارهاي مقدماتي را انجام مي دادند. دکتر هم 

 از راه رسيد. يک زن جوان هم سن وسال خود مستانه. بسيار
خوشرو و خوش برخورد. با انقالب و نسيم هم خوش و بش کرد. ظاهرا با 

 ها هم آشنايي داشت. سواالتي از من کرد و با لحني خشنآن
 و بامزه گفت:

_آخه دختر خوب نگفتي ممکنه حامله باشي يه قرصي چيزي مصرف کني 
 براي جنينت ضرر داشته باشه. فکر کردي هنوز ازدواج

نکردي؟ مادرت نگفته بهت که يه خانم وقتي عادت ماهانه نميشه اولين 
 حاملگيه؟ چيزي که بايد چک کنه

دلم مي خواست بگويم تو چه مي داني که درد من چيست؟ من اگر پدر و 
 مادر درست و درمان داشتم که اين حال و روزم نبود.

سونوگرافي کردند و جواب اين بود. جنين دو ماهه من سقط شده بود. 
 مني که تنها پنج ماه از ازدواجم مي گذشت، با فهميدن يک

ه پدرم باعث بيچارگي يک عده شده است و حاال حقيقت افتضاح آميز ک
 اين من هستم که دارم چوب کارهايش را مي خورم و يک

سقط جنين از مردي که عاشقانه دوستش داشتم، و با يک آينده نامعلوم 
 چه خاکي مي خواستم در سر بريزم، واقعا نمي دانستم.

 به گريه افتادم. دکتر با محبت دستم را گرفت.
ن عزيز دلم. تو جووني دوباره حامله ميشي. مي دونم چه حسيه. _گريه نک

 ولي خودت رو کنترل کن. يه چکاپ کامل بده شايد نطفه
 هاتون ضعيف بوده. بايد آزمايش کني.
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او مي گفت و مي گفت و دلداريم مي داد ولي من همچنان اشک مي 

 ريختم. فشارم را گرفت.
 _اسمت چيه عزيزم؟

 م:با هق هق گفت
 _سونا

 بامحبت گفت:
 _شونه به سر خوشگل، ترک هم که هستي. منم پدرم آذريه.

 دستم را نوازش کرد.
_يه سري سوال ازت مي کنم. مي خوام علت سقط رو بدونم. براي حاملگي 

 بعديت مهمه. تصادفي چيزي داشتي؟ حتي يه ضربه
غذاي  کوچيک. افتادن از پله ها؟ قرصي چيزي اگر مصرف کردي بگو.

 خاصي اگر خوردي. مثل زعفرون زياد. شنبليله. آويشن زياد.
نمي دونم خالصه اگر چيز غير متعارفي خوردي بگو. چون تو نمي دونستي 

 که حامله ايي و ظاهرا هم خيلي ناشي هستي ممکنه چيزي
خورده باشي که باعث شده بچه سقط بشه. استرس نداشتي؟ يک هول و 

 چيزي ترسيده باشي يا شوکه شدههراس يک دفعه ايي. از 
 باشي؟

حاملگي بعدي. اين خنده دار ترين حرفي بود که در آن چند ساعت اخير 
 شنيده بودم. سرم را تکان دادم. مي دانستم چرا اين طور

شدم. به خاطر آن شوک شديدي بود که از حرف هاي آنها به من دست 
 دست به داده بود. به خاطر تهديد هاي طوفان. اينکه مرا

دست مي کند. هق هقم بيشتر شد. بابا چه کرده بود با اين خانواده؟ او 
 مقابل تهديد طوفان ايستاد. ولي نمي دانستم که اگر باز هم
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طوفان تهديد کند آيا مي تواند مقابلش بياستاد يا نه؟ يا اصال مي خواهد 
 که مقابلش بياستاد؟ برادرش برايش مهم تر بود يا دختري که

نقشه او را عقد کرده بود؟ چقدر احمق بودم که هنوز فکر مي کردم که  با
 شايد براي او مهم هستم. من براي او هيچ نبودم. من فقط

يک تکه گوشت قرباني بودم. يک قرباني که بين گند بابا و کينه اين 
 خانواده گير کرده بودم.

م که اجازه نمي ترس از آينده مبهم، ستون فقراتم را مي لرزاند. مي دانست
 دهند که با خانواده ام تماس بگيرم. به گفته طوفان کارشان

هنوز تمام نشده بود. کارشان چه بود؟ به خاک سياه نشاندن بابا؟ چک و 
 سفته هايي که بابا براي قرض از ايمان گرفته بود وثيقه اش

 زمين هاي شمال بود. چه بود در اين زمين ها؟
د اين زمين هاي کوفتي را ولي مرا رها کنيد تا به مي خواستم بگويم بگيري

 خانواده ام بپيوندم. دلم آغوش خواهرم را مي خواست.
 صداي گرم آراز که تار مي زد و مي خواند. دلهره هاي برادرانه آيدين را.

  
 

گريه ام بلند تر شد. دکتر بيچاره با نگراني برخاست و به سمت در رفت. او 
 ه گفت:را صدا کرد و آهست

_آقاي باهر خانمتون خيلي بي تابي مي کنه. االن مي گم ببرنش تو بخش 
 يه مسکن مي زنم. ولي پيشش بمونيد حتما. احساس ميکنم

چون نمي دونسته فکر مي کنه که حاال سقط جنينش تقصير خودش 
 بوده. حتما و حتما و حتما پيشش بمونيد. خانم ها اين جور مواقع

ون شلوغ باشه. بايد تا زماني که مطمئن بشيم دوست دارن که دورش
 جنين کامال از بدن مادر خارج شده اين جا بمونه. طول مي کشه.
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ولي بعدش اگر ميشه به خانواده اش بگيد که بيان پيشش. مادر و خواهر 
 اگر داره. اين ها باعث دلگرميش ميشه.

او گرفتم. او "باشه چشم حتما " گفت و به من نگاه کرد. نگاهم را از 
 پرستاري به من آرام بخش زد. او کنارم ايستاده بود. نسيم و

مستانه گوشه اتاق آهسته صحبت مي کردند. سنگيني نگاهش آزارم مي 
 داد. باالخره نگاهش را از من گرفت و به کنار خواهرانش

رفت و سه نفري شروع به پچ پچ کردند. آهسته اشک مي ريختم و نسيم 
 با دلسوزي نگاهم مي کرد.هر از چند گاهي 

 بعد از لحظاتي صحبت کردن به کنارم آمد.
 _کي با ساراي حرف زدي؟

فقط نگاهش کردم و جوابش را ندادم. چشمانش را به روي هم فشرد و 
 بدون حرف به نسيم اشاره کرد و کنار کشيد و از اتاق خارج

 شد.
 نسيم به کنارم آمد و با خجالت و آهسته گفت:

 کي با ساراي حرف زدي؟_سونا 
 به جاي جواب با بغض گفتم:

_من تو رو دوست خودم مي دونستم. نمي گم به اندازه ساراي، ولي خيلي 
 دوست داشتم. چرا اين کار رو کردي؟ چرا منه خاک بر سر

بايد هميشه از کسايي که عاشقشون هستم و دوستشون دارم و بهشون 
 اعتماد دارم، رکب بخورم.

بي اختيار شده بود. نمي دانستم مگر غدد اشکي يک آدم  اشک هايم
 چقدر اشک دارد؟ من دقيقا يک ساعت بود که با شدت اشک مي

 ريختم و ظاهرا که خيال تمام شدن هم نداشت.
 نسيم هم به گريه افتاد و حرف نزد. مستانه به کنارم آمد و گفت:
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دوني بابات  _چرا به ما حق نمي دي؟ مي دوني ماها چه کشيديم؟ مي
 چي کار کرد با همه ما؟ مي دوني طوفان بيچاره شد به خاطر کار

بابات؟ نمي گم بابات اين کار و کرد ولي مسببش که بود. مي دوني من 
 چه زندگي داشتم؟ مي دوني چه باليي سر خاله ام آورد؟

  
 

 نگاهم کرد و دستش را آرام روي موهايم گذاشت.
طون هم نيستم. من هم آدمم. راستش از _من ديو دو سر نيستم. شي

 اولش چشم ديدن هيچ کدومتون رو نداشتم ولي بعدش ديدم که
چقدر بچه هاي خوبي هستيد. من هم دوست نداشتم که ته اين موضوع 

 اين بشه. ولي شده. و فقط و فقط تنها کسي که مقصره باباته
 سونا. بفهم حال ما رو. درکمون کن.

 چه کرده بود با ما؟ لبم را گزيدم. بابا
 _مي خواين با من چي کار کنيد؟
 نسيم حرفي نزد و مستانه گفت:

 _کي با ساراي حرف زدي؟
 _امروز صبح. مثل هميشه.

سرش را تکان داد. انقالب را صدا کرد. به داخل آمد. دوباره پچ پچ هاي 
 آهسته شان شروع شد. عاقبت مستانه گفت:

بگو که سفر فوري براي انقالب پيش اومده _يه زنگ به ساراي بزن بهش 
 فردا راهي هستيد. اگر پرسيد کجا، بگو داريد مي رين

 کيش. اگر گفت کي برمي گرديد، بگو که معلوم نيست. باشه؟
 با ترس نگاهش کردم.

 _چي کار با من مي خواين بکنيد؟
 ترس از طوفان تمام وجودم را مي لرزاند. نگاهش رنگ تاسف گرفت.
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 چي. يه مدتي با انقالب مي ريد باغ گرگان._هي
 _براي چي؟

صدايم به شدت لرزان شده بود. چيزي نمانده بود که به التماس بيفتم تا 
 مرا رها کنند. من فقط خانواده ام را مي خواستم.

 _آروم باش سونا.
  
 

چه کار نيمه تمامي مانده بود؟ اموال بابا؟ ما هيچ کدام آن اموال کثيف را 
 نمي خواستيم. بروند و هر چه خواستند و حق خورده شده

 شان بود بردارند. نوش جانشان. ولي مرا رها کنند.
 _تو رو خدا با خانواده ام کاري نداشته باشيد. سهند بس نبود؟

انقالب با خشم به سمتم خم شد. ولي با ديدن حال و روزم به سرعت 
 حالش عوض شد و آرام گفت:

نکشتيم. ما آدم کش نيستيم. حتي اون طوفان زخم خورده.  _برادرت رو ما
 حتي اوني که نيم ساعت پيش تهديدت کرد اگر پاي عمل

بياد وسط، پا پس مي کشه. هيچ کس از باباي تو کثيف تر نيست. باز هم 
 مي گم سهند رو ما نکشتيم. سهند همه چيز رو فهميده بود.

نه ما. مواد پشت مواد.  سهند داغون شده بود. سهند رو بابات کشت
 چيزي نمونده بود که اوردوز کنه. به روح پدر و مادرم ما اصال خبر

نداشتيم. خود کشي بود يا توهم ناشي از مصرف مواد. روز بعدش ما خبر 
 دار شديم. مي دوني همين طوفاني که فکر مي کني ديو

مي  دوسره چقدر ناراحت شده بود؟ همه اش مي گفت که نبايد اين طور
 شد....

حرفش را قطع کرد. نگاهم کرد. با حالتي خاص. با عشق. با احساس. با 
 توجه. نگاهم را برگرفتم. من اين توجه را نمي خواستم.
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_هنوز هم نمي خوايم که به هيچ کدوم از شما صدمه ايي برسه. ولي  
 بابات بايد پس بده. بايد تمام اون پولها رو پس بده. قرون به

از گلوش مي کشم بيرون. بيچاره اش مي کنم. به خاک سياه قرونش رو 
 مي شونمش. مرتيکه هرزه کثيف رو....

 چشمانش را به روي هم فشرد.
_چاپخونه رو براي آيدين جور کردم. هتل مال شماست. دارم يه سري 

 ديگه کارها رو هم انجام مي دم. ولي زمين هاي رودبار و باغ
ت بيچاره است. مال ايمانه. باغ هاي زيتون مال ماست. مال يک مش

 خرمايي که تو بم داره مال مردم بدبخته اون جاست. اين ها
چيزهايي که بابات بايد پس بده. اون شريک بي همه چيزش پس داد و 

 رفت. بابات هم پس ميده.
با حيرت نگاهش کردم. باغ خرما در بم. اين چيزي بود که تا به حال 

 دم که برادر و خواهرم هم چيزي در ايننشنيده بودم. مطمئن بو
 باره نمي دانستند. کدام شريک؟ از چه کسي حرف مي زد؟

 _کدوم نخلستان؟ کدوم شريک؟
صندلي پالستيکي بيمارستان را جلو کشيد و کنار تخت من نشست. اشاره 

 ايي به نسيم و مستانه کرد که آنها بيرون رفتند.
 قط به من نگاه مي کرد.براي لحظاتي کش دار چيزي نگفت. ف

  
 

 _بهت ميگم. ولي نه االن. وقتي بهتر شدي.
با به ياد آوردن وضع جسمي ام و جنيني که لحظاتي قبل مرده بود، دوباره 

 به گريه افتادم. من اصال از وجود او خبر نداشتم. حتي دلم
بچه هم نخواسته بود. ولي حاال به شدت احساس بدي داشتم. حس مي 

 چيزي را از دست داده ام. حس مي کردم که او مقصر کردم که
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آن بوده است. يک گناه به روي گناهان ديگرش اضافه مي کردم. بابا 
 مقصر بود. البته بايد مي گفتم که بابا مقصر نبود. بابا گند زده

بود. بابا همه را بيچاره کرده بود. ولي او چرا اين کار را با من کرده بود؟ 
 کرده بود؟ چرا کاري کرده بود که اعتمادچرا مرا عاشق 

کنم؟ چرا کاري کرده بود که مرکز دنياي من شود؟ خورشيد من؟ حاال مني 
 که مثل زمين به دور او مي چرخيدم و اگر او نبود نابود مي

 شدم، چه غلطي بايد مي کردم؟
گريه ام شديدتر شد. با ماليمت دستم را گرفت. با آرام ترين و پر حس 

 لحني که تا به حال از او ديده بودم با من حرف زد. دلم ترين
مي خواست توانايي اين را داشتم که او را بزنم. توي گوشش بزنم و بگويم 

 که برود پي کار و زندگي کثيف و انتقام جويانه اش. دستم
را از دستش بيرون کشيدم. نگذاشت. سرم در دستم بود و اگر تالش 

 خونريزي مي کرد. با ماليمت و با بيشتري مي کردم شروع به
انگشت شصتش پشت دستم را نوازش کرد. ولي من تاب نياوردم اين 

 نزديکي را. با دست چپم روي سينه اش زدم. محکم. ضربه
بعدي را توي صورتش زدم. حرکتي نکرد. هيچ حرکتي. حتي يک تکان 

 کوچک. ديگر نتوانستم ادامه دهم و هاي هاي به گريه افتادم.
مدت طوالني هيچ حرفي نزد. فقط کمي شالم را کنار زد و موهايم را 

 نوازش کرد.
 _سونا؟

 از ميان پرده اشک نگاهش کردم.
 _متاسفم.

براي چه؟ براي اينکه برادرش مي خواست مرا دست به دست کند؟ براي 
 اينکه تمام حرف هايش دروغ بود؟ براي اينکه به جايي بابا

 ند؟مرا مجازات کرده بود



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

6 5 0  

 

 _براي چي؟ براي اينکه.....
نتوانستم ادامه دهم. دوباره به هق هق افتادم. متنفر بودم از آن همه 

 ضعفي که با آن دست به گريبان شده بودم. ولي گريزي نبود از
 آن. مثل تنگنايي که در آن گير کرده بودم. تنگنايي که حاصل کار بابا بود.

 _براي بچمون. من نمي دونستم.
 ه ي ما؟ پوزخند زدم.بچ

  
 

 _چرا به من نگفتي؟
_براي اينکه خودم هم نمي دونستم. ولي اگر هم مي گفتم مثال مي 

 خواستي چي کار کني هان؟ مي خواستي جلوي برادرت رو بگيري؟
يا مي خواستي به خواهر و برادرت بگي بچه ها دست نگه داريد که بچه 

 ا، خودم هم الفرار، آره؟من به دنيا بياد، بندازم رو کول سون
 شايد هم اصال مي گفتي که خودم برم سقطش کنم؟ هان؟

به روي صورتم براق شد. آن قدر جلو آمده بود که نفسش به صورتم مي 
 خورد. به ياد بوسه هاي پر از احساسش افتادم. آن بوسه ها و

د آن عشق و ابراز عالقه ها واقعي بود. يک زن هر چقدر هم که ناشي باش
 مي تواند فرق بين يک ابراز عالقه عاشقانه و يک ابراز عالقه

از سر ريا را تشخيص دهد. آن عشق و آن لحظات ناب ما واقعي بود. پس 
 چرا؟ چرا اين طور شده بود؟ يعني کينه اش تا اين حد قوي

 بود؟
_ببين سونا من رو با اون باباي بي غيرتت يکي ندون. همين طوفان که 

 که آتيش بود اگر مي دونست حامله ايي چيزي نميديدي يه تي
گفت. اون باباي بي همه چيزته که کثيف تر از خودش نديدم. فقط اون 

 شريک بي همه چيزش بود که تقاص پس داد و رفت. پس منو
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عذاب نده. خودم به اندازه کافي بيچاره هستم مشخص نيست؟ اون بچه 
 ن سهم داشتم.ي من هم بود. من هم به اندازه تو از او

 نگاهش کردم. راست مي گفت از چهره اش بيچارگي مي باريد.
 _کدوم شريک؟ از کي حرف مي زني؟ بابا هيچ وقت با کسي شريک نبوده

 به عقب تکيه داد و نگاهم کرد.
_چرا شريک هم داشته. ما اول سراغ اون از خدا بي خبر رفتيم. ولي مرده 

 بود سراغش. خيال ندارم کهبود. عزراييل جلوتر از ما رفته 
بابات رو حتي بکشم ولي اگر اون بي همه چيز زنده بود خودم با دستهاي 

 خودم خون کثيفش رو ريخته بودم.
ديگر آنقدر مي شناختمش که بدانم حالش خوب نيست. رنگش پريده 

 بود. بيمار گونه و تب دار صحبت مي کرد. مدام تکان مي
 و عقب مي رفت. بي قرار بود.خورد. به چپ و راست و جلو 

 _سيروس افغاني. فکر کنم حتي اسمش رو هم نشنيدي آره؟
 سرم را تکان دادم.

 _نه. بابا با افغاني ها کار نمي کنه.
 لبخند ماليمي زد.

  
 

 _اسمش افغاني بود. مال افغانستان نبود......
 مکث کرد.

خوام بهت شوک _مي گم بهت. گفتم که حاال وضعت درست نيست. نمي 
 وارد بشه.

با حيرت نگاهش کردم. مگر شوک ديگري هم بود؟ خدايا بابا چه کار کرده 
 بود؟ چيزي نگفتم. نگاهم را از او گرفتم. و به ديوارهاي

 آبي کم رنگ بيمارستان دوختم.
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 _با بقيه کاري نداشته باشيد. انتقامي هم اگر هست من جواب مي دم.
 نيم نگاهي به او کردم.

_ما با کسي کاري نداريم. با هيچ کدومتون. حداقل نه حاال که شما رو 
 شناختيم. نه حاال که مي دونيم روح هيچ کدومتون از اين ماجرها

 خبر نداشته.
 پوزخند پر رنگي زدم.

_با ما کاري نداريد؟ پس االن نقش من اين وسط دقيقا چيه؟ من االن 
 االن من براي چي زن توبراي چي تهديد به تجاوز گروهي شدم؟ 

 هستم؟
روي جمله مياني من رنگش براي لحظه ايي پريد. پوف عميقي کشيد. 

 دستش را چند مرتبه به روي دهانش کشيد.
_تو فکر مي کردي که من مي گذاشتم که طوفان تهديدش رو عملي کنه؟ تا 

 اين حد بي غيرتم؟ تا اين حد بي ناموس؟ خودت فکر مي
تونه اين کار رو بکنه؟ مرديکه سالهاست مشکل داره؟  کني که طوفان مي

 الهام رو براش نامزد کرديم. به اميد اينکه درست بشه ولي
نشد. خودش حلقه رو پس داد و گفت که الهام بره به زندگيش برسه. من 

 آدم زندگي نيستم. حاال تو فکر مي کني که اين آدم مي
نار کشيد. ديگه کي مي مونه؟ تونست باليي سر تو بياره؟ ايمان هم که ک

 بقال سر کوچه؟ طوفان فقط عقده دل خالي کرد. همين. تو در
دسترس ترين آدم بودي تو اون لحظه. من االن مثل يه ترمز دارم عمل مي 

 کنم براي طوفان. وگرنه تا حاال بابات رو تيکه پاره کرده
 بود.

ميشه فکر با حيرت نگاهش کردم. طوفان مشکل داشت؟ چه مشکلي؟ ه
 مي کردم که او يک خانم باز به تمام معني کلمه است. آن
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الس زدن هايش با کارمندان زن شرکت. آن شوخي ها و تيک زدن هايش 
 با من. آن ها چه بود؟ ناگهان چيزي در ذهنم شکل گرفت.

چيزي که به شدت وهم آور بود. چيزي که حتي فکر آن هم پشتم را لرزاند. 
 ؟ چه جنايتي مرتکب شده بود. نگاهشبابا چه کرده بود

  
 

کردم. موشکافانه به من نگاه مي کرد. مثل اينکه مي خواست تاثير حرف 
 هاي خودش را در من ببيند. چيزي نگفتم و فقط سرم را

پايين انداختم. اگر چيزي که در ذهن من بود درست باشد واي به حال 
 بابا.

االن اصال توانش رو ندارم. اما  _در مورد طوفان بعد صحبت مي کنيم. من
 در مورد اينکه چرا االن زن مني هم بايد بگم که....

 مکث کرد.
_من غير مستقيم اين خواست بابات بود. يه جورهايي بابات اومد  

 خواستگاري من.
خنديد. خنده ايي آرام و ماليم. مثل هماني که من عاشقش بودم. با 

 دم با دست خودم بابا راحيرت نگاهش کردم. دوست داشتم خو
 خفه کنم.

 _دروغ مي گي.
 _نه دروغ نمي گم.

 جدي شد و ادامه داد.
_ما از اول با برنامه جلو اومديم. براي تو و براي آراز. طوفان براي تو جلو 

 اومد و نسيم رو هم براي آراز کانديد کرديم. ساراي
دي. برنامه چيز حسابش براي ما جدا بود. شوهر داشت. ولي تو مجرد بو

 ديگري بود. طوفان رو فرستادم هتل. رفت و برگشت و گفت
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که تو اين کاره نيستي. دهنش باز مونده بود. مي گفت که مطمئن هستم 
 که اين دختر، يعني تو، دختر پيرزادي؟ خالصه گفت که اصال

روي خوشي بهش نشون ندادي. وقتي به دفترم اومدي فهميدم که طوفان 
 ولي ديگه کسي نبود. مجبور شدم که خودم جلوحق داشته. 

بيام. طوفان عقيده داشت که از اون دخترهايي هستي که تيپي مثل تيپ 
 طوفان رو نمي پسندي. من جلو اومدم.....

به پشتي صندلي تکيه داد و نفس گرفت. نفسي عميق. به طوريکه ريه 
 نهايش باد کرد و سينه اش جلو آمد. سينه ايي که جاي سر م

بود. چشمانم را به روي هم فشردم و سعي کردم تا عاشقانه هايم را در 
 ذهنم چال کنم. بايد اين کار را مي کردم. دردناک بود. ولي

 اجبار بود.
_طوفان حق داشت. نفوذ کردن به تو سخت ترين کاري بود که در زندگيم 

 کرده بودم. ولي يه چيزي اين وسط تغيير کرد. هر چي
اومدم و بيشتر به شما نزديک مي شدم متوجه مي شدم که کار  جلو تر مي

 ما و فکر ما، از بيخ و بن ايراد داره. ديگه عمال به بن بست
رسيده بودم. نسيم هم که خيلي وقت بود که کنار کشيده بود. نمي 

 تونست. نسيم خيلي احساساتيه. من هم آن چنان گير کرده بودم
ه تو گل گير کرده. روزي نبود که با طوفان که شده بود حکايته اون خره ک

 بحث نداشته باشيم. ديگه داشتم از نظر روحي داغون مي
  
 

شدم. نمي تونستم طبق برنامه جلو برم. مي خواستم تو رو به خودم 
 وابسته کنم بعد هم که کارم رو کردم و بابات هم تکليفش روشن

دم م. برزخي که توش بوشد، بذاريم بريم. ولي نشد. نتونستم. عقب کشيد
 غير قابل تحمل شده بود. کنار کشيدم. يادته؟
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 يادم بود. کامال يادم بود آن کنار کشيدن هاي با منظور او را.
_کنار کشيدم و تو هم گذاشتي رفتي هتل. به بچه ها گفتم من اين کاره 

 نيستم. بدترين دعوايي عمرم رو با طوفان و مستانه کردم. ولي
ت. نمي تونستم. تا اينکه متوجه شدم که چند هفته ايي که فايده نداش

 بابات داره از من تحقيق مي کنه. از وضع مالي و شرکت و اين
کارها. همين. فقط از لحاظ مالي. ما چند وقتي بود که عنوان کرده بوديم 

 که داريم ساختمون سازي هم مي کنيم و سودش عاليه و اين
صه تو اين گير و دار عنوان کرديم که مثال آره حرفها. بايد يادت باشه؟ خال

 به مشکل مالي خورديم ولي نمي خوايم دست به سرمايه
مون بزنيم و اگر يه شريک قابل اعتماد باشه خيلي عالي ميشه و از اين 

 حرفها. بابات هم اولش آروم آروم جلو اومد. به طور ضمني
کنم و از اين صحبت عنوان کرد که مثال آره من هم دوست دارم شراکت 

 ها ولي به طور قطعي چيزي و عنوان نکرده بود. حسابي
تحقيق کرده بود و فهميده بود که من کم ندارم، يه روز اومد دفتر. سر 

 حرف رو باز کرد. از من يه ضمانت مي خواست. يه ضمانت که
محکم باشه و به خيال خودش شراکتش رو ده قفله کنه. جريان ساراي رو 

 کرد که به کسي عالقه مند بوده ولي اون نذاشتهعنوان 
باهاش ازدواج کنه و خودش و باباي رضا به نتيجه رسيدن که کي از دختر 

 اين و پسر اون بهتر. مال و اموالشون هم دست غير نمي
افته. و اين جوري شده که ساراي زن رضا شده. خالصه تو لفافه عنوان کرد 

 رو هم رد کنه بره به که اگر کسي باشه که دختر آخرش
امون خدا دست يه آدم خوب، ديگه خيالش راحت ميشه و مي تونه 

 سرش رو راحت بذار زمين بميره. ( پوزخند زد و ادامه داد. ) خيلي
نگرانت بود. مي ترسيد که عاشق يه جوون آس و پاس مثل شهريار بشي 

 و اين بار ديگه اونقدر بزرگ شده بودي که بتوني يه تصميم
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خطرناک بگيري. همين. خيلي زير پوستي و آروم جلو رفت و تو لفافه به 
 من حالي کرد که اگر با تو ازدواج کنم مياد و شريک مي شه

و اموالمون يکي ميشه و از اين حرفهاي کثيف و مشمئز کننده. تو اون 
 ضمانتي بودي که من به بابات دادم. با جلو اومدن و خواستگاري

شدم. چون تو شدي کليد ورود به دنياي بابات. چون در کردن. من مجبور 
 اين صورت بود که من مي تونستم بهش دسترسي پيدا کنم.

بابات تا من تو رو نمي گرفتم اعتماد نمي کرد و شريک نمي شد و تا زماني 
 هم که شريک نمي شد عمال دست ما بسته بود.

و اندازه نداشت. بابا  دهانم باز مانده بود. آن قدر شوکه شده بودم که حد
 شورش را در آورده بود. آن از ساراي و اين هم از من.

چقدر خوب بود که تارا از دسترس بابا دور مانده بود. تا به حال به اين 
 اندازه از دور بودن خواهر کوچکم خوشحال نشده بودم. بابا که

هيچ عشقي به آن طفلک هم نداشت. فقط اگر کنارش بود مي خواست 
 وجبات بدبختي اش را فراهم کند.م

آه عميقي کشيدم و سکوت کردم. در جواب حرفش چه مي توانستم 
 بگويم؟ مگر چيزي هم باقي مانده بود براي گفتن؟ خب او مرا

نخواسته بود. وقتي هم که کسي همسر ناخواسته اختيار کند، طبيعي 
 است که نسبت به او بي تفاوت هم باشد.

  
 

عشقانه هايش اگر اين ازدواج از سر اجبار بود. چه بود آن  ولي چه بود آن
 همه عشقي که در نگاهش بود. آن همه عالقه ايي که ابراز

 مي کرد. در اين چند ماه نگذاشته بود که آب در دل من تکان بخورد.
مثل گوسفندي بودم که پرواراش کرده بود؟ يعني او در تمام اين مدت مرا 

 بود؟ نقاط مبهم زيادي بود که در براي ذبح آماده کرده
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ذهنم مانده بود. ولي آرام بخش اثر کرده بود و چشمانم را سنگين کرده 
 بود. مي ترسيدم. مي ترسيدم اگر بخوابم طوفان بيايد و

 تهديد هايش را عملي کند.
 دستش را روي پيشاني ام گذاشت و تا روي موهايم امتداد داد.

 _بخواب. برات بهتره.
انم را بستم. بوسه تب دارش به روي پيشاني ام اصال خوش آيند چشم

 نبود. نه آن چيزي که زماني با آن آرام مي شدم و برايم مثل آبي
بر روي آتش ناراحتي هايم بود. حاال بوسه اش مثل يک نيشتر بود. مي 

 سوزاند و نابود مي کرد. ديگر مرهم نبود. زهر بود. جان نبود.
 شوکران بود.

 بيست و يکم. فصل
مرا آهسته سوار ماشين کرد. به شدت سرگيجه داشتم. دکتر گفته بود که 

 به خاطر کم خوني است. بايد استراحت مي کردم ولي حاال
در عرض کمتر از ده ساعت از مرخص شدنم از بيمارستان بايد سوار ماشين 

 مي شدم و به گرگان مي رفتم. صبح ساعت نه با ساراي
ودم. تمام مدت سعي کرده بودم که صدايم مثل هميشه تماس گرفته ب

 باشد. سعي کرده بودم بغضي که در گلويم بود را فرو دهم،
 مگر خواهرم متوجه حال خراب من نشود.

تماس گرفتم و تمام حرفهايي که او به من ديکته کرده بود را مثل يک 
 .راديو تکرار کردم. ساراي فهميد. مرا بهتر از خودم مي شناخت

پرسيد که چه شده است؟ با ناراحتي عنوان کردم که مشخص نيست که 
 کار او چقدر در کيش طول بکشد و من دلم براي آنها تنگ
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خواهد شد. با ناراحتي و فقط براي آرام کردن من خنديد و گفت که دختر 
 بي فکري هستم. هم خودم و هم شوهرم. حاال امتحاناتم چه

دانشگاه صحبت مي کنم و تا اگر بشود ترم بعد  خواهد شد؟ گفتم که با
 امتحان بدهم. ولي گفتم که شهريه ام پريده است.

ساراي به شدت دودل بود. عقيده داشت حاال که يک ترم را به خودم 
 زحمت داده ام نبايد اين کار را بکنم. او مي توانست خودش به

را عقب بيندازم. با  تنهايي برود. احتياجي نبود که مرا آواره کند و درسم
 خنده گفتم که خودم دوست دارم که با او بروم، چون طاقت

دوريش را ندارم. با اکراه حرف هايم را پذيرفت. ولي کامال مشخص بود 
 که راضي نيست.

گفتم که با آيدين و آراز هم تماس مي گيرم و خداحافظي مي کنم. تلفن را 
 با کسي صحبتقطع کردم. ولي گفتم که ديگر نمي توانم 

کنم. خودش با آيدين تماس گرفت. به تراس اتاق خواب رفت ولي صداي 
 صحبت هايش شنيده مي شد. مثل هميشه گرم و صميمي با

آيدين حرف مي زد. شوخي مي کرد و مي خنديد. از اين دو رويي و ريا 
 عوقم گرفت. چطور مي توانست؟

ته بودم. حالم خوب تلفن را قطع کرد و به هال برگشت. روي مبل نشس
 نبود. تمام مدت عرقي سرد به روي پوست بدنم نشسته بود و

پنجه هايم يخ بسته بود. من هميشه کم خوني داشتم ولي هيچ زماني آن 
 قدر خودش را نشان نداده بود.

مقابلم روي پاهايش نشست. دستان يخ زده ام را در دست گرفت. دستم 
 را بيرون کشيدم.

 _خوبي؟
 کردم. نگاهش علي رغم اخمي که داشت، نگران بود.نگاهش 

 _برات مهمه؟
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 سرم را با تاسف تکان تکان دادم.
_چطور مي توني؟ چطور مي توني اين قدر راحت و صميمي با برادرم حرف 

 بزني. وقتي که داري پشت سرش نقشه براي بيچارگيش
 مي کشي؟

ه واقعيه؟ هيچ _من راحت و صميمي با آيدين حرف مي زنم براي اينک
 نمايشي در کار نيست. آيدين رو دوست دارم و با عنوان يک

دوست دارم باهاش حرف مي زنم.هيچ نقشه ايي هم براش ندارم. هيچ 
 زماني هم بيچارگيش رو نخواست. حداقل نه زماني که

 شناختمش.
برخاست. اشاره ايي به نسيم کرد. نسيم جلو آمد تا کمکم کند ولي او را 

 م. خودم با سختي لباس پوشيدم. او وسايلم را جمعپس زد
کرده بود. هر چه که مي دانست که ممکن است الزمم شود. طوفان و 

 مستانه هم رسيدند. با ديدن طوفان وحشت کردم. نمي دانم که
  
 

حالت صورتم چطور شده بود که دستم را گرفت و مرا کنار خودش نگه 
 ساس امنيت مي کردم. ميداشت. هنوز هم کنار او بيشتر اح

دانستم که شرط شان هر چه بوده است، حاال او خيال نداشت که بگذارد 
 برادرش يا هر کس ديگري باليي بر سرم بياورد. البته به گفته

خودش برادري که فقط حرف زده بود. ولي حرف هايي که به نظر من به 
 شدت ترسناک بودند.

حسي نداشت. شيشه ايي و سرد. طوفان به من نگاه کرد. نگاهش هيچ 
 سرم را پايين انداختم. جلو آمد و با او دست داد.

_مواظب باش تو اين چند وقت. گند نزني. خودت رو کنترل کن. فقط 
 پيرزاد. کاري به کار هيچ کدوم نداري. مفهوم؟
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چيزي در جواب او نگفت ولي حرفي هم برخالف حرف او نزد که خودش 
 شمي به طوفان نگاه کردم. نگاهم رااميد بخش بود. زير چ

 ديد و به او گفت:
 _با احتياط رانندگي کن.

 دوباره نيم نگاهي به من کرد.
 _نگران نباش ايمان هم هست.

با هم دست دادند و او طوفان را جلو کشيد و مردانه در آغوشش گرفت. 
 من نمي توانستم عمق فاجعه ايي که زندگي آنها را تکان داده

را درک کنم. چون خودم هم هنوز چيز زيادي نمي دانستم. ولي مي است 
 توانستم عمق عالقه او را به خواهر و برادرش درک کنم.

درست مثل ساراي و آيدين. نمي دانم اگر باليي که نمي دانستم چه بوده 
 بر سر يک کدام از ما مي آمد واکنش ساراي و يا آيدين هم

 مثل او بود؟
داريم که همه چيز را از دريچه چشم خودمان نگاه کنيم.  ما آدم ها عادت

 شايد اتفاقي مشابه اين براي ما هم توليد رفتاري مشابه رفتار
 آنها را مي کرد. چيزي که هنوز نمي دانستم که چيست.

مستانه جلو آمد و او را بوسيد. کنار من ايستاد و به من نگاه کرد. طوالني 
 يي و سخت بود.و عميق. نگاه او هم شيشه ا

_گوش بده سونا. خب به حرف هاي انقالب گوش بده. درد ما رو بشنو. 
 هيچ کس خيال صدمه زدن به تو يا هيچ کدوم از اعضاي

خانواده ات رو نداره. فقط گوش بده و سعي کن که مثل يه آدم بي طرف 
 فکر کني.

ي چيزي نگفتم. آدم بي طرف؟ دلم مي خواست که بگويم من اگر آدم ب
 طرف بودم، االن دقيقا وسط شما چه غلطي مي کردم؟ ولي

 حرفي نزدم.
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سوار شديم و به راه افتاديم. تمام راه تا گرگان را در سکوت طي کرديم و 
 من نااميدانه سعي مي کردم که به تفاوت اين سفر با سفر

 قبلي فکر نکنم.
 که بخورم برايمبرايم پسته خريد و به روي دامن مانتويم گذاشت و گفت 

 خوب است ولي من دست نزدم. و تا خود گرگان پاکت
بسته همچنان به روي پاهايم ماند. چيزي نمي گفت. خاموش بود. سکوت 

 بدي که در ماشين بود آزار دهنده بود. آرام وآهسته
رانندگي مي کرد. مثل اينکه ما به تعطيالت آمده بوديم و او هيچ عجله 

 داشت.ايي براي تند رفتن ن
ساعت سه بود که به گرگان رسيديم. پياده شدم و در سکوت به داخل 

 رفتم. حتي باغ را هم ديگر دوست نداشتم. لخت وعور شده
 بودند درختان. درست مثل حقيقت زندگي من.

وسايل را به داخل آورد. روي مبل نشستم. در حاليکه کاکتوس کوچکم در 
 گرم. معلوم نبوديک دستم بود و پاکت پسته در دست دي

قرار است که چه مدت زماني را در آن جا بگذرانيم. دوست نداشتم که 
 کاکتوسم خشک شود. کسي نبود که هفته ايي يک بار، نصف

ليوان آب را آرام آرام پاي آن بريزد. سريع و زياد ريختن آب به پاي آن 
 باعث خشکي اش مي شد.

نه به شدت يخ بسته شده بود. به آشپزخانه رفت و پکيج را روشن کرد. خا
 وسايل را به اتاق خواب منتقل کرد. از خانه بيرون رفت و

نيم ساعت بعد برگشت و تمام کيسه هاي خريدش را جابه جا کرد ولي من 
 همچنان روي همان مبل، با همان حالت نشسته بودم.

 مقابلم ايستاد.
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 ات خوبه._مي خواي تا شب همين جا بشيني؟ برو يه دوش بگير. بر
 نگاهش نکردم. کمي به طرفم خم شد.

 _سونا؟
 سرم را باال بردم و نگاهش کردم.

_با من چي کار مي خواي بکني؟ تکليف من چيه؟ من دارم از اين 
 بالتکليفي ديونه مي شم. بذار من برم پيش خانواده ام به خاک

وست برادرم قسم مي خورم که به بابا چيزي نگم بذارم شما هر کاري د
 داريد بکنيد. ولي بذار برم.

روي پاهايش نشست. نگاهش درمانده بود. درمانده و بيچاره. مثل مردي 
 که هيچ اميدي ندارد.

 _نمي تونم
 _چرا؟ به کسي چيزي نمي گم....

  
 

 حرفم را قطع کرد.
 _نمي تونم. نمي خوام. چرا نمي فهمي؟ تو زن مني.

 ياد و در جوابش ياد آوري کردم که:جمله آخرش را فرياد کشيد. با فر
 _زن اجباري

 بلند تر گفت:
 _زن اجباري ولي عشق اختياري.

همين. ديگر چيزي نگفت. نگاهش را دزديد و برخاست. مثل اينکه همين 
 را هم نمي خواسته که بگويد. اقراري از سر يک غليان

 هيجاني.
 ه لب نزدي._پاشو بگير بخواب. رنگت پريده. اون پسته رو هم ک
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کاکتوس را از دستم گرفت. مچ دستم را به نرمي گرفت و مرا از جا بلند 
 کرد. مچم را کنار کشيدم. افتان و خيزان به طبقه باال رفتم.

بوي بيمارستان و الکل و خون مي دادم. به عادت اين پنج ماه گذشته که 
 همسرش بودم و چيزي نامحرم و نامشروع نبود، لباسهايم را

آوردم تا به حمام بروم. متوجه نشدم که به طبقه باال آمده بود و از  در
 پشت سر به من نگاه مي کرد. چرخيدم تا از چمدان حوله ام را

بيرون بياورم که او را ديدم. به چهار چوب در تکيه داده بود و به من نگاه 
 مي کرد. به زني که همسرش بود. زني که توسط برادرش به

مکن با کلمات به او توهين شده بود. نتوانستم نگاهش را بدترين وجه م
 تاب بياورم. بدون برداشتن حوله به حمام رفتم و در را محکم

 پشت سر خودم بستم.
دلم يک حمام طوالني مي خواست ولي با توجه به حال بدي که داشتم 

 نتوانستم و سريع تر بيرون آمدم. حوله را برايم پشت در آويزان
. حوله را پوشيدم و بيرون آمدم. کنار پنجره ايستاده بود و به کرده بود

 آسمان خاکستري نگاه مي کرد. آسمان گرفته بود. احتمال
بارش، بسيار زياد بود. روي ميز پاتختي يک بشقاب گذاشته بود. پر از 

 ميوه و پسته هاي مغز شده. بي توجه به کاري که براي من
خوب نبود. ناهار نخورده بودم. شايد از  کرده بود روي تخت نشستم. حالم

 تمام آن ظرف غذاي پرو پيماني که براي من سفارش داده
بود چند قاشق بيشتر نخورده بودم. حاال به شدت ضعف و سرگيجه 

 داشتم.
سرمايي که در بدنم بود به نظر نمي رسيد که تماما ريشه از سقط جنينم 

 ا ناشي از شوکي بودداشته باشد. به نظر مي رسيد که اين سرم
که هنوز با آن دست به گريبان بودم. به کنارم آمد. بشقاب را از روي پا 

 تختي برداشت و مقابلم گرفت.
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 _بخور. داري از پا در مياي. پاي چشمات گود افتاده
نگاهش کردم. چرا نگاهش هنوز هم همان نگاه سابق بود. همان نگاه يک 

 هفته پيش؟
ي کنم مي بينم حکمت خدا بود که اون بچه نموند. اگر مي _حاال که فکر م

 موند آينده اش چي مي خواست بشه؟
با اخم نگاهم کرد. به شدت خشمگين شده بود. ولي خودداري کرد و 

 حرفي نزد. نفس عميقي کشيد. مدت طوالني چيزي نگفت.
ه د_زندگي ما هيچ وقت آروم نبود. شايد فقط سالهايي که بابا و مامان زن

 بودند.
کمي به جلو خم شد و دستهايش را از ساعد، روي زانوانش گذاشت و باال 

 آورد و مقابل دهانش به هم قالب کرد.
_بعد از بابا و مامان ما رفتيم رودبار پيش خانواده ي مادريمون. پدر بزرگ 

 و خاله هام. خاله کوچيکم سه سال از من بزرگتر بود. خيلي
 با ما صميمي بود....

 صدايش زمزمه ايي ضعيف شد.
_خيلي زيبا بود. (به سمتم چرخيد و نگاهم کرد. چشمانش پر از غم بود) 

 تو عکسهاي مامان رو ديدي نه؟
سرم را تکان دادم. به غير از آن روزي که دزدکي به اتاقش رفته بودم و 

 آلبوم عکس هايش را ديده بودم بعد از عروسي خودش
 کودکي خودش را نشانم داده بود.عکس هاي پدر و مادرش و 

_مامان خوشگل بود. ولي همه مي گفتن که مينا يعني خاله کوچيکم از 
 همه خواهرها خوشگل تره. چهره اش با مامان فرق داشت.
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شايد يه شباهت هايي داشتند ولي اون يه چيز ديگه بود. حاال اينها 
 زندگي کرديم. خب بماند. بعد از فوت مامان و بابا ما رفتيم و با اونها

درسته مامان وبابا نبودند ولي از خونمون بودن و ما رو مثل بچه هاي 
 خودشون مي خواستن. خدا رحمت کنه باباي ايمان و الهام رو، هر

کاري که براي بچه هاي خودش مي کرد همون کار رو براي ما هم مي کرد 
 که نکنه ما حسرت بکشيم. بابا بزرگم از چيزي برامون کم

 نمي ذاشت.
 به من نگاه کرد. چشمانش را به روي هم فشرد.

_چيزي کم نداشتيم. پول به قدر کفايت بود. بابا بزرگ تو کار عتيقه بود. 
 خوشش مي اومد از عتيقه. گاهي خريد و فروشي هم مي کرد

که همه شون قانوني بودند. باغ هاي زيتون هم بود که درآمد خيلي خوبي 
 مام مال و اموال بابا که کم هم نبود دستداشت. به عالوه ت

بابا بزرگ افتاده بود و بابا بزرگ به عنوان قيم قانوني ما همه رو اداره مي 
 کرد. تو همين خريد و فروشهاي عيتقه بود که با سيروس

افغاني آشنا شد. با هم کار مي کردن. گاهي سيروس افغاني عتيغه هاي با 
 کرد، گاهي هم براش مي ارزشي براي بابا بزرگ جور مي

  
 

فروخت. همه چيز نرمال پيش مي رفت. ما تازه داشتيم خودمون رو با غم 
 از دست دادن پدر و مادرمون آروم مي کرديم که من

تصادف کردم. آن چنان تصادف وحشتناکي که مجبور شدن منو بفرستن 
 فرانسه پيش عموم. اون موقع تازه جنگ تمام شده بود. سه

ود. هنوز اون طور که بايد کشور پا نگرفته بود. علم پزشکي تو ايران سالي ب
 هنوز آن چنان پيشرفت نداشت. حداقل نه پيشرفت االن
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رو. به همين خاطر منو آماده کردن و با مستانه و نسيم که خيلي کوچيک 
 بود و بهانه مي گرفت که پيش مستانه باشه، فرستادن

زده سالم بود. مستانه هم که گفتم درس فرانسه. اون موقع من دوازده سي
 و کنار گذاشته بود. به همين خاطر با نسيم که هنوز مدرسه

 نمي رفت ما رو فرستادن فرانسه.
 به بشقاب درون دست من اشاره کرد.
 _بخور جون داشته باشي تحمل کني.

 برخاست و کنار پنجره رفت.
ه زلزله اومد. من _ما رسيديم فرانسه ولي چند هفته نگذشته بود ک

 بيمارستان بودم. عمق فاجعه اون قدر زياد بود که از همه کشورها
کمک به سمت ايران سرازير شد. در عرض يک شبانه روز منجيل و رودبار با 

 خاک يکسان شد....
صدايش بغض آلود شد. پشتش را به من کرد. ديگر ادامه نداد. لرزش 

 انداخت. صدايش نمي شانه هايش مرا از آن تب و تاب و خشم
آمد ولي کامال مشخص بود که گريه مي کرد. مدتي چيزي نگفت و 

 سکوت کرد. من هم سکوت کردم. برخاستم و کنارش رفتم.
حدسم درست بود. اشک از چشمانش سرازير بود. اشک هايش را پاک 

 نکرد. مثل اينکه دليلي براي اين کار نداشت. بغض داشت و
 غم را پنهان کند.دليلي نداشت که اين 

دستم را روي شانه اش گذاشتم. او يک انسان بود. کاري به اين ندارم که 
 هنوز شوهرم بود و هنوز در آن ته قلبم به او شايد احساسي

داشتم. او يک انسان دردمند بود و من نمي توانستم درد کشيدن او را 
 تماشا کنم.

خيد، نگاهم کرد و در به محض آنکه دستم را روي شانه اش گذاشتم، چر
 آغوش من فرو رفت. پيشاني اش را به روي شانه ام گذاشت
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و گريست. با صداي بلند و هق هقي مردانه. شانه هايش، پشتش و تمام 
 وجودش مي لرزيد. دستم را که در دو طرف بدنم آويزان

 مانده بود باال آوردم و روي کمرش گذاشتم. مرا بيشتر به خودش فشرد.
م چقدر گذشت تا آرام شد. تا توانست بر خودش مسلط شود. ولي نمي دان

 ديگر ادامه نداد. من هم اصراي نکردم.
 در سکوت شام درست مي کرد. نه با ناشي گري. کامال آرام و ماهرانه.

  
 

پيازها رو خورد کرد سرخ کرد و بعد گوشت و ادويه و .... دانه به دانه و 
 ه نرفتم. از همان قسمت اوپنآرام جلو مي رفت. به آشپزخان

او را مي ديدم. ديگر لج نکردم و از ميوه ها و پسته هايي که او در بشقاب 
 گذاشته بود، خوردم. نياز داشتم. حال و روز عمومي بدنم

 هيچ خوب نبود. تمام سلول هاي بدنم به صدا در آمده بودند.
طور دايم فکرم به  به من نگاه نمي کرد. مثل اينکه او هم آن جا نبود. به

 گذشته کشيده مي شد. تنها سفرمان که دست بر قضا آن هم
به اين جا بود. ماه عسل مان. چه روزهايي با هم داشتيم. چه عاشقانه 

 هايي. چه آرامشي.
با لذت و عشق به من جانان مي گفت. من شيفته مواقعي بودم که مرا 

 بود؟ يا عشقي کوچولو صدا مي کرد. چه بود آنها؟ تمامش نمايش
 نا خواسته بود که او به آن دچار شده بود؟

چقدر عمر خوشي من کوتاه بود. فقط پنج ماه. تاريخ مصرف خوشي و 
 زندگي خوش زناشويي من فقط پنج ماه بود. و حاال من بايد

تاوان کار کسي را مي دادم که پدرم بود. پدر من کاري کرده بود که من 
 و سهند. شايد هم آراز. قرباني آن شده بودم. من
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اضطراب داشتم. برخاستم. بايد با آراز تماس مي گرفتم. بايد مي دانستم 
 که نسيم به طرفش رفته است يا نه؟ حاال خدا را شاکر بودم

 که نسيم از آراز دوري کرده بود. گوشي تلفنم را برداشتم.
 _به کي زنگ مي زني؟

 بود.با حيرت نگاهش کردم. مثل پليس ها شده 
 _آراز. بذار باهاش حرف بزنم دلم هواش رو کرده

چند لحظه نگاهم کرد و بعد سرش را به نشانه تاييد تکان داد و به کارش 
 پرداخت.

با دومين زنگ گوشي را برداشت. صداي آشناي سنتور در گوشم پيچيد و 
 مرا به شدت دلتنگ کرد. او سنتورم را نياورده بود. چيزي

 گريه را با صداي بلند سر دهم.نمانده بود که 
_سونا؟ چطوري تو دختر بي معرفت شوهر دوست؟ همين طوري بدون 

 خداحافظي گذاشتي رفتي؟
بغضم را فرو خوردم وسعي کردم که صدايم شاد خندان باشد. مثال من 

 االن شوهرم را به امتحانات پايان ترم هم ترجيح داده بودم.
 پس بايد شاد مي بودم.

 راز چطوري تو؟ من خوبم. ببخشيد که ديگه، يه دفعه ايي شد._سالم آ
 خنديد.

  
 

 _اشکال نداره. چقدري کارش طول مي کشه؟
 _نمي دونم واال. ظاهرا خودش هم نمي دونه.

_آره طوفان گفت. خب ديگه خودت چطوري؟ انقالب چطوره؟ خوش مي 
 گذره رفتين تو گرما؟

 مکثي کردم.
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 ._آره مرسي هوا عاليه
سعي کردم تا پوزخندي که حاصل حرف خنده دار خودم بود در صدايم 

 مشخص نشود.
 _انقالب هم خوبه.

 _خب ديگه چه خبر؟
 سعي کردم تا سريعتر به سر اصل مطلب بروم.

 _سالمتي. تو چه مي کني؟....
صدايم را آهسته کردم که مثال انقالب آن نزديکي است و من نمي خواهم 

 شنود و گفتم.حرف هايم را ب
 _از نسيم چه خبر؟

شليک خنده اش به هوا رفت. نفس راحتي کشيدم. آن جا همه چيز آرام 
 بود و زندگي آنها روال هميشه اش را طي مي کرد. انقالب به

کنارم آمد و ايستاد. اشاره کرد که گوشي را به او هم بدهم. سرم را به 
 نشانه مثبت تکان دادم.

نم. بهر حال که ما بهتر از آن نيست که با خلق جهان _اون هم خوبه فکر ک
 است.

خدا را شکر کردم. انقالب روبه روي من نشست و موشکافانه به من نگاه 
 کرد.

 _اشکال نداره همه چيز درست ميشه.
 آراز مکثي کرد و با حالتي غمگين ادامه داد.

اي چي؟ _دختر خوشگل و خانم و تحصيل کرده، منه عملي رو مي خواد بر
 همين حاال هم کلي خواستگار تاپ داره.
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اشک هايم سرازير شد. برادر مهربان و حساس من چه فکري مي کرد و 
 آنها در چه فکري بودند. همان طور که اشک هايم را پاک مي

 کردم، سعي کردم که در صدايم چيزي نشان ندهد.
 _آراز اگر قسمتت نيست همون بهتر که نشه.

 و با خنده گفت:مکثي کرد 
_چي شد؟ تو که هميشه پشت نسيم بودي. دعواتون شده يا داري 

 حسودي مي کني؟
 خنديدم.

 _ديوانه. نه جدي ميگم.
 چند لحظه چيزي نگفت.

 _ديگه چه خبر؟ خودت خوبي؟ صدات يه کم گرفته.
 سرفه ايي کردم و صدايم را صاف کردم.
 _آره ديشب يکم سرما خوردم به گمونم.

 ه او نگاه کردم. دست به سينه به من نگاه مي کرد.ب
_خب من ديگه برم. کاري با من نداري آراز؟ گوشي دستت باشه با انقالب 

 حرف بزن.
 _نه عزيزم. مواظب خودت باش.

 _حتما خداحافظ.
گوشي را به او دادم. چند دقيقه ايي با آراز حرف زد و خوش و بش کرد و 

 ره قطع کرد.از همه جا پرسيد و باالخ
به اشپزخانه برگشت و درسکوت به ادامه کارش پرداخت. غذا را هم در 

 سکوت صرف کرديم. دلم گرفته بود. دلم گريه مي خواست.
به نظر بيشتر در خود فرو رفته ميامد. خسته و درمانده. مثل مردي شده 

 بود که هر دو همسرش از وجود هم با اطالع شده بودند.
 د دو زنه شده بود.درست مثل يک مر
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بعد از شام در سکوت مقابل تلوزيون خاموش نشست و سيگار کشيد. آن 
 قدر در خودش فرو رفته بود که مثل همان روز سيگارش به

 فيلتر رسيده بود.
 _نمي خواي بقيه اش رو بگي؟

 به خودش آمد. با حيرت نگاهم کرد.
 _هان؟

سوالم را دوباره تکرار کردم. کامال مشخص بود که در آن دنيا نبود. 
 سيگارش را خاموش کرد و برخاست.

_نه براي امشب کافيه. از شب قبل تا به حال روي هر دو نفرمون به شدت 
 فشار بوده. تو هم رنگت پريده. بلند شو بگير بخواب.

سرد و بي تفاوت نگاهش کردم. برخاستم به طبقه باال رفتم. دندانهايم را 
 سرد شده بود و باران با شدت به سقف مسواک کردم. هوا

شيرواني خانه مي کوبيد. شلوار پشمي گرمي پوشيدم و تيشرتي سبکتر به 
 تن کردم. مسکني که دکتر براي انقباضاتي داده بود که

هنوز هم ادامه داشت را خوردم و دراز کشيدم. صداي پاهايش روي پله 
 يي که درهاي چوبي مرا به روزهاي خوش گذشته برد. روزها

طبقه پايين سر به سرش مي گذاشتم و بعد از دستش فرار مي کردم و 
 دوان دوان باال مي آمدم.

اين طور به نظر مي رسيد که توانسته ام او را بپيچانم و از چنگش فرار 
 کنم. ولي اين طور نبود. خودم هم مي دانستم. او فقط فرصت

داشت که بعدش به  فرار را به من مي داد. فقط همين. چون دوست
 دنبالم بدود و مرا در ميان تخت گير بياندازد.
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به سختي به اشکي که تا پشت پلک هايم آمده بود مبارزه کردم. دوست 
 نداشتم که ديگر هيچ کدام از خاطرات خوشمان را به ياد

بياورم. دوست داشتم که مثل فيلم ها ضربه ايي به سرم مي خورد و 
 مشکل مي شد و براي هميشه از کار مي حافظه بلند مدتم دچار

افتاد. آن زمان ديگر او برايم غريبه ايي بيش نبود و اگر هم دلگيري از او يا 
 خانواده اش پيدا مي کردم آن قدر نفس گير نبود که حاال

بود. اگر او آقاي باهر بود، من فراموشش کرده بودم. ولي او انقالب بود. 
 ي نبود. وقتي که با يکديگرديگر فراموش کردنش کار آسان

هم نفس شده بوديم، نفس هايم بدون او ريتم آرام هميشه را نداشت. 
 ناهماهنگ مي زد. کوک نبود.

سرم را زير لحاف کردم و گريستم. کاري که به نظر مي رسيد در تمام آن 
 بيست و چهار ساعت انجام داده ام. آن قدر گريه کرده

نم حساس شده است. پلکهايم کمي بودم که احساس مي کردم چشما
 متورم شده بود و احساس خشکي در چشمانم داشتم.

از صداي پاهايش مشخص بود که به داخل اتاق آمد. چراغ راهرو را 
 خاموش کرد و اتاق در تاريکي فرو رفت. سرم را از زير لحاف

بيرون آوردم. کنار پنجره ايستاده بود و به سياهي و باران زل زده بود. 
 آسمان قرمز شده بود. نگاهش کردم. چرخيدم و به سمتش

دراز کشيدم و نگاهش کردم. آن قدر که خوابم برد و براي ساعاتي خوش 
 آيند از اين دنيا و دغدغه هايش خالص شدم.

  
 

_درست زماني که بابا تو اوج بيماريش بود تمام اموالش رو به نام بابا 
 شت. مي گفت مادرتونبزرگ کرد. به بابا بزرگ اعتماد دا
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ضعيفه. مي خوام اختيار همه چيز دست بابا بزرگ باشه. در ضمن نمي 
 خواست که اختيار بيفته دست عموم. بابا و عمو ناتني بودن. البته

اين دليل اصلي نبود. عموم مرد بدي نبود. ولي زن عموم زيادي رند بود. 
 وم. چونبابا نمي خواست که اختيار اموالش بيفته دست زن عم

 مي دونست که عمو از خودش اختياري نداره.....
حرفش را قطع کرد. از پنجره به بيرون نگاه کرد. سه روز بود که به گرگان 

 آمده بوديم. در اين سه روز سکوت کرده بود. حرفي نمي
زد. به نظر مي رسيد بيشتر از اينها تحت فشار باشد. معده دردهاي 

 مانش را مي بريد که در آن اوجوحشتناک، گاهي آن چنان ا
سکوت ناله مي کرد. در خودش بود. چيزي نمي خورد. کاري نمي کرد. به 

 نظر مي رسيد که عمال در اين دنيا نيست. تمام مدت مشغول
مرور خاطراتش بود. در سکوت و در تنهايي. من هم کنار کشيده بودم. 

 ظر ميخودم هم دردمند بودم. همان سقط جنين دو ماهه به ن
رسيد که تمام هورمون هاي بدن مرا تحت فشار و تغيير قرار داده بود. و 

 حاال که رفته بود. نبودش در چشم مي آمد. تمام جسم ام را
دچار مشکل کرده بود. به نظر مي رسيد که جسمم در تحت آن فشار 

 وحشتناک، سخت تر عمليات بازسازي خودش را شروع کرده
 مرا به شدت غمگين و افسرده کرده بود.است. کمبود هورمونها 

او اما با آنکه از خودش و دنيا غافل شده بود ولي سعي مي کرد که به 
 تغذيه من رسيدگي کند. ميوه مي خريد. تمام مغز آجيل هايي که

فکر مي کرد ممکن است برايم مفيد باشد را فراهم کرده بود. در سکوت به 
 ودم. سرد و دور.من توجه مي کرد ولي من سرد شده ب

 سردي که به نظر مي رسيد هم مايه عذاب خودم شده است و هم او.
بعد از سه روز سکوت باالخره لب به سخن گشوده بود. آن چنان در آن سه 

 روز سکوت خانه را فرا گرفته بود که همان صداي آهسته
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 ي او مثل يک جان تازه در خانه بود.
واي گرفته هم به جو افسرده خانه ي ما باران تمام مدت باريده بود و ه

 کمک کرده بود. مثل اينکه ابر و باد و مه و خورشيد همه دست
 به دست هم داده بودند که ما را بيشتر در خودمان فرو ببرند.

_عمو بچه دار نمي شد. شايد يکي از علت هايي که زن عموم تونسته بود 
 ن بود. بعد ازتا اين اندازه روي عمو نفوذ داشته باشه همي

فوت بابا شاخک هاي زن عمو براي اموال ما تکون خورد. يکي مثل بابات. 
 با درجه کمتر. همون اندازه مال دوست و کثيف. وقتي که

منو مستي و نسيم به فرانسه فرستاده شديم. با آغوش باز از ما استقبال 
 کرد. چون چيزي نمي دونست که مال و اموال ما کجاست و

و قراره چه اتفاقي براشون بيفته. تمام مدتي که ما اون جا  دست کيه
 بوديم با حساب اينکه قيمومت ما به عموم برسه و اموال هم به

دست اون، در باغ سبز به ما نشون داد. حتي زير پاي عموم نشسته بود که 
 بره و قيمومت ما رو از بابا بزرگ بگيره. مي گفت که عمو

 مادري. مشکلي نداشتيم. تا اينکه زلزله اومد.....نزديک تره تا پدر بزرگ 
  
 

حرفش را قطع کرد. سيگاري آتش زد. از کنار پنجره حرکت کرد و آمد و 
 کنار من روي مبل نشست. لنگ مي زد. شب قبل هم متوجه

شده بودم که کنار شوفاژ نشسته بود و همان پاي معيوب دردناکش را به 
 شود و بلکه دردش کمتر شود.شوفاژ تکيه داده بود تا گرم 

آرام سيگارش را کشيد ولي کامال مشخص بود که هيچ آرامشي در 
 وجودش نيست. رنگش به شدت پريده بود و قفسه سينه اش

 سريعتر باال و پايين مي شد.
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_همه مردن. بابابزرگ، خاله ام، باباي ايمان و الهام، يکي از دايي هام، زن 
 مي شناختيم و باهاشون بزرگ و بچه هاش. تمام کسايي که

شده بوديم. همسايه ها و دوست ها. فقط دو نفر زنده موندن. خاله مينا 
 و طوفان.

سيگارش را خاموش کرد و با پاي چپش روي زمين ضرب گرفت. بي قرار 
 بود و بريده بريده حرف مي زد. ديگر آن قدر مي

ن چنين مواقعي شناختمش که بدانم از درون در حال فرو پاشي است. اي
 بغلش مي کردم و نوازشش مي کرد تا آرام مي شد. ولي حاال

من هم سرد و خاموش نگاهش مي کرد. گاهي دلم برايش مي سوخت. 
 باري به اين سنگيني را حمل کردن کار هر کسي نبود. ولي با

ياد آوردن کاري که با من کرده بود و حرف هاي طوفان، ترس شديدم و 
 باره سرد مي شدم و خاموش.بچه مرده ام دو

_اون موقع رسانه هاي جمعي به اين شدت و قوت عمل نمي کردن. اون 
 هم تو کشور غريب. ما فقط فهميده بودم که تو رودبار زلزله

اومده. اون هم بعد از چند روز. ولي اصال نمي دونستيم که چقدر تلفات 
 بودم. داده بوده يا اصال چند ريشتر بوده. من تو بيمارستان

مستانه هم که آن چنان گيج و درمونده بود که نمي تونست به خودش 
 مسلط بشه و از عمو بخواد که کاري بکنه. هر چند بعيد مي

دونم که اون هم کاري مي تونست بکنه. فاصله يک کيلومتر و دو کيلومتر 
 نبود. نمي تونم بهت بگم که به ما چه گذشت. ما که حتي

و بقيه زنده هستن يا نه؟ هيچ خبري ازشون  نمي دونستيم طوفان
 نداشتيم. هيچي. حال و روزم شده بود عاقبت يزيد. خودم تو

بيمارستان مستانه هم تو خونه براي خواهر و برادر و کس و کارمون اشک 
 مي ريختيم.

 پوف بلندي کرد. برخاست و شروع به قدم زدن کرد.
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دن يک دفعه از اين رو به اون _عمو و زن عمو هم وقتي که اين خبر و شني
 رو شدن. زن عمو وقتي که فهميد همه چيز از بين رفته و ما

چيزي نداريم شروع به بهانه گيري کرد. نسيم و کتک مي زد به مستانه گير 
 مي داد من هم تو بيمارستان دستم زير سنگ مونده بود.

 نه راه پس داشتم و نه راه پيش.
رستان مرخص شدم. نسيم و مستانه رو پيش مدتها گذشت تا من از بيما

 عموم گذاشتم و ازش خواهش کردم که بذاره برم ببينم کسي
 از نزديکامون زنده هستن يا نه. حداقل برادر و خواهر خودم.

  
 

فکر مي کردم که هنوز هم مي خوان که ما رو نگه دارن. ولي ديدم که نه 
 ضي بود ولي زنجريان چيزي ديگه ايي بود. بنده خدا عمو را

عمو نه. دايما پچ پچ مي کردن. دايما کم محلي. تا اينکه يه هفته بعد عمو 
 آب پاک رو ريخت رو دستم و گفت که حتي اگر طوفان زنده

هم باشه باز هم نمي تونه همه ما رو با هم نگه داره. اگر مي خوام فقط 
 مستانه و من رو. طوفان و نسيم برن بهزيستي. خيلي تعجب

رده بودم. علت رو پرسيدم گفت که به وجود من براي کارهاش احتياج ک
 داره و مستانه هم مي توني تو خونه کمک زن عمو باشه.

مي گفت که مستانه که درس نمي خونه بياد تو خونه کمک زن من باشه. 
 نمي تونستم قبول کنم. طوفان و نسيم جون من بودن. بيچاره

ه بود که اون جا نمونيم. نمي دونستم مستانه هم دست به دامن من شد
 چه خاکي بايد تو سر خودم بريزم. از يه طرف اصال نمي

دونستم برادرم تو ايران زنده هست يا نه ، از يه طرف اگر زنده بود و مي 
 آوردمش اون جا باز هم بايد مي رفت يتيم خونه.
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از حرفش را قطع کرد و به آشپزخانه رفت. باز شدن در يخچال نشان 
 مصرف دوباره آلمينيوم ام جي مي داد. آمد و کنارم نشست.

_تو بيمارستان با يه زن و شوهر پزشک آشنا شده بودم. هر دو نفرشون 
 ايراني بودند. رفتم پيششون و مشکلم رو عنوان کردم. زماني

که بيمارستان بودم در جريان همه چيز بودند. و از همه چيز هم خبر 
 يشنهاد کرد که اول بايد برم ببينم کسي زندهداشتن. آقاي دکتر پ

هست يا نه؟ شايد از خويشان نزديکم کسي زنده مونده باشه که ما بتونيم 
 برگرديم ايران و دوباره پيششون زندگي کنيم . ولي اگر

رفتم و ديدم که همه فوت شدند ديگه مجبورم با وضع موجود کنار بيام. 
 نکه من برم و طوفان رواگر هم طوفان زنده بود باز هم اي

بيارم تا حتي اون جا بره يتيم خونه، بهتر از اينکه از من دور باشه. چون 
 من پنج ساله ديگه به سن قانوني مي رسيدم و مي تونستم

حضانت همه شون رو به عهده بگيرم. و در اين مدت هم مي تونستم برم 
 ديدنشون. حداقل ازش دور نبودم. به نظرش مهم ترين کار

اين بود که برم و ببينم. شايد خدا مي خواست و بابا بزرگ يا خاله و دايي 
 زنده مونده بودن. گفتم که عمو پول بليط رو نمي ده. خودش

 با خرج خودش برام بليط خريد.
به ايران اومدم. حاال بماند که چه بيچارگي کشيدم تا تونستم خودم رو به 

 به کالنتري رفتم. هيچ رودبار برسونم. به حالل احمر رفتم.
کس به يه پسر سيزده ساله اعتماد نمي کنه. فکر مي کردن که از خودم در 

 آوردم. تا باالخره با هر بدبختي که بود خودم رو به رودبار
رسوندم. ولي چه روباري؟ ديگه رودبار نبود. يه ويرونه بود. اصال تا چند 

 ساعت تو بهت بودم. گيج بودم. نابود بودم.
قط ايستاده بودم و به خونه و خيابونها نگاه مي کردم. به مردمي که ف

 دلمرده اين طرف و اون طرف مي رفتن و زندگي مي کردن. ولي
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چه زندگي؟ شهر کامال تخريب شده بود. ديگه جاي سکونت نبود. هنوز 
 هم بعد از چند ماه مردم تو چادر ها و خونه هاي پيش ساخته

 گشتم تا تونستم خونه بابا بزرگ و پيدا کنم..... زندگي مي کردن. گشتم و
  
 

بغض درون صدايش باعث شده بود که صدايش بم تر و خش دار شود. به 
 يک نقطه در روي ديوار خيره شده بود. چانه اش مي لرزيد.

مي توانستم عمق غم و بيچارگي اش را حس کنم. عمق تنهايي يک پسر 
 به دنبال کس و کارش مي بچه سيزده ساله که در ويرانه ها

گردد. آب دهانش را فرو داد. چشمانش شفاف شده بود و لغزش اشک به 
 خوبي در آنها پيدا بود. ولي سرسختانه مقاومت مي کرد.

_ديگه خونه نبود. ويرونه بود. همه چيز داغون شده بود. خونه ي بابا 
 ان وبزرگ، خونه ايمان و الهام. من حتي اصال نمي دونستم که ايم

الهام زنده هستن. الهام خيلي کوچيک بود. از نسيم هم کوچيک تر. يک 
 ساله بود فکر کنم. ايمان هم از طوفان کوچيک تر بود. سه

 چهار ساله. يک سالي از نسيم بزرگتر بود. فکر مي کردم که همه مردن.
دربه در دنبال جايي مي گشتم تا بتونم ازش اطالعات بگيرم که ببينم چه 

 اني زنده موندن يا اصال کسي زنده هم مونده؟ وقتي که بهکس
ويرونه ها نگاه مي کردم بعيد مي دونستم که از اين آوار کسي زنده هم 

 بيرون اومده باشه. تا اينکه يکي از همسايه ها منو شناخت و
گفت که فقط مينا و طوفان زنده موندن. پرسيدم جاي خاصي هست که 

 تند و نگه دارند که گفت که مينا وکساني که بي سرپرست هس
طوفان به جاي ديگه و بهزيستي منتقل نشدن. گفت که اونها تو باغ 

 زيتون بابا بزرگ هستن. خيلي تعجب کرده بودم. که همون
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همسايه مون گفت که مثل اينکه يکي از اقواممون از تهران اومده و 
 هم مياد براشون تو باغ يه خونه ساده و ابتدايي ساخته و دايم

بهشون سر مي زنه. بيشتر تعجب کردم. ما هيچ کسي رو تو تهران 
 نداشتيم. خالصه به باغ رفتم. طرف درست مي گفت. ته باغ يه خونه

کوچيک که چه عرض کنم يه اتاق ساخته شده بود و مينا و طوفان ظاهرا 
 اون جا بودن.

براي يک  ديگر نتواست ادامه بدهد. برخاست. آن قدر مضطرب بود که
 لحظه ترسيدم. در موهايش چنگ مي زد. بي قرار در هال خانه

باال و پايين مي رفت. به کنار پنجره رفت. شروع کرد با مشت به لبه آهني 
 پنجره کوبيد. ابتدا آرام و بعد از چند ثانيه آن چنان محکم

که صدايش تمام خانه را پر کرده بود. نگران از جا برخاستم. به طرفش 
 م. مجنون وار به من نگاه کرد. چشمانش حالتي عجيبرفت

 داشت. وحشت، غم، بيچارگي و افسوس.

 _دير رسيدم سونا. من دير رسيدم. من....
حرفش را قطع کرد. آهسته مچ دستش را گرفتم تا دست از اين خود 

 آزاري برداد. اما او دستش را محکم کشيد و اين بار با مشت به
ارها وبارها. هر بار محکم تر از بار قبل. آن چنان پيشاني اش کوبيد. ب

 محکم، که سرش به عقب پرت مي شد.
 _بسه انقالب....

 اما او تمام نکرد. ديوانه شده بود. مجنون مجنون.
  
 

_منه بي همه چيز خدا زده، دير رسيدم..... من بايد مي مردم. من بايد تو 
 ي ديدم. منههمون فرانسه مي مردم و اين صحنه ها رو نم

 خاک بر سر......
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حرفش را قطع کرد. دستش را گرفتم و با نرمي در آغوش کشيدم. آن چنان 
 تنگ مرا در بر گرفت که حس خفگي به من دست داد.

قلبش آن چنان محکم مي زد که مي توانستم با تمام وجود آن را حس 
 کنم. تمام عضالتش منقبض شده بود. عاقبت به گريه افتاد.

ن و با فرياد گريه مي کرد. آن قدر بلند که گوشم اذيت شد. فرياد مي خش
 کشيد. برايش الزم بود. اين تخليه بايد انجام مي گرفت.

 بايد آرام مي شد.
_دير رسيدم. دير رسيد. برادر بيچاره ام. خاله نازنينم. دست به دست شده 

 بودند. اون افغاني بي همه چيز کثيف که از همه جيک و
ک زندگي و پول و ثروت و عتيغه هاي بابا بزرگ خبر داشت به بابات بو 

 گفته بود و دو تايي مثل کفتار ريخته بودن سر مال و اموال بابا
 بزرگ و دختر دردونه اش.

دهانم باز مانده بود. تمام تنم يخ کرد. حس مي کردم که ضربان قلبم کند 
 از بابا به شده است. خشکم زده بود. براي همان لحظه کوتاه

اندازه تمام دنيا متنفر شدم. چه کرده بود با اين قوم مصيبت ديده؟ چطور 
 مي خواست جواب بدهد؟ هر چند که او جواب نداده بود. در

نهايت اين من بيچاره بودم که داشتم جواب کارهاي او را پس مي دادم. 
 به ياد ضرب المثلي افتادم که عمه ام هميشه مي زد. ماران

رند موران بچينند. حقيقت محض بود. بابا باد کاشته بود و حاال بکا
 محصولش که طوفان بود را من درو کرده بودم.

دستانم پايين افتاد. من چه مي توانستم بگويم؟ اصال چه داشتم که 
 بگويم؟ بايد براي تمام عمرم خجالت مي کشيدم. من کاري نکرده

 ن بود که او پدرم بود.بودم ولي اين داغ ننگ به روي پيشاني م
_اون سيروس افغاني بي ناموس. اون پدر بي وجدانت به هيچ کدومشون 

 رحم نکرده بودن. خاله ام ديگه اون ميناي قديم نبود. طوفان
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مثل يه مرده بود. اصال منو نشناخت. اونقدر الغر شده بود که تمام 
 يگه مينااستخونهاش بيرون زده بود. مينا فقط اسم مينا رو داشت. د

 نبود.....
 از آغوشم جدا شد. مثل زنها زار مي زد. مثل يک کودک بي پناه.

_مي توني حال منو درک کني؟ مي توني بفهمي که اون لحظه چي 
 کشيدم؟ مي توني حتي يه لحظه خودت رو جاي من تصور کني؟ مي

توني فقط يک ثانيه خودت رو جاي خاله شونزده ساله من و برادر شيش 
 ساله من بگذاري؟ تو فقط با تهديدي که طوفان کرد از هفت

هم پاشيدي. فقط با حرفش يه بچه ازت سقط شد. به خاطر ترسش، به 
 خاطر فکر عذاب آورش. ولي خاله بيچاره من و برادر بدبختم

اين درد و ترس و عذابو کشيدن. با تمام وجود. ميناي من فقط شونزده 
 مي دوني بابات با دختري کهسالش بود. شايد هم سن ساراي. 

 هم سن دختر خودش بود چي کار کرد؟
  
 

 روي پيشاني اش زد.
 _کافرنکرد انچه که اين نامردمان کردند.

مرا رها کرد و روي مبل نشست. سرش را بين دستانش گرفته بود. ديگر 
 گريه نمي کرد ولي چيزي هم نمي گفت. سکوت کرده بود.

ره خشکم زده بود. عمق فاجعه و کاري که بابا من هم همان جا کنار پنج
 کرده بود آنقدر درد آور بود که نمي توانستم حتي فکر کنم

 که بابا اين کار را کرده باشد.
بابا هميشه خانم باز بود. بابا هميشه شايد سالي سه چهار زن عوض مي 

 کرد. مامان گفته بود که آن زمان هم سر و گوشش مي جنبيده.
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ين حد شنيع بودن برايم قابل هضم نبود. با انکه مي دانستم ولي تا ا
 حرفي که خواهم زد ممکن است باعث عصبانيت او شود ولي فقط

 براي دل خودم پرسيدم.
 _مطمئني که کار بابا هم بوده؟

سرش را باال آورد و به من نگاه کرد. چشمانش کاسه خون بود. تمام سر و 
 وزخند زد. ولي عصبيصورتش به شدت قرمز شده بود. پ

 نشد.
 _فکر مي کني دارم دروغ مي گم؟

_نه فکر مي کنم که شايد داري اشتباه مي کني؟ بابا شايد مال مردم خور 
 باشه ولي متجاوز....

حرفم را قطع کردم. نتوانستم بگويم که ولي متجاوز نه. چون هيچ 
 تيعمق پس اطميناني به بابا نداشتم. ولي نمي توانستم کسي را در اين

درک کنم. دوباره سرش را پايين انداخت. در موهايش چنگ زد. محکم 
 کشيد و رها کرد. با صداي خفه ايي گفت:

 _بابات تجاوز نکرد ولي کاري که کرد کم از تجاوز نبود.
سرش را باال آورد و نگاهم کرد. نگاهش سرد و خشک بود. همان حالت 

 فان ديده بودم.شيشه ايي و مرده ايي که در نگاه طو
_بابات با مينا يه معامله کرده بود. گفته بود که صيغه اش مي کنه ولي 

 اجازه نمي ده که از طرف بهزيستي اون رو از طوفان جدا کنن.
گفته بود که بيا صيغه من شو ولي از لحاظ مادي تامين تون مي کنم و 

 طوفان رو هم نگه مي دارم. مينا هم درمونده و مستاصل قبول
کرده بود. ولي بابات يک ماه بعد صيغه رو فسخ مي کنه و اين بار سيروس 

 افغاني مياد جلو. اين بار ديگه مينا تن نمي ده. سيروس
افغاني هم طوفان رو تهديد مي کنه. بعد هم جلوي طوفان به مينا تجاوز 

 مي کنه. جلوي بابات و طوفان....
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وانستم چيزي بگويم. به ديوار همان صداي خفه هم خاموش شد. ديگر نت
 کنار پنجره تکيه دادم ولي پاهايم تحمل وزن بدنم را نداشت.

 روي دو زانو کنار ديوار روي زمين، ولو شدم.
_چيزي که مينا خبر نداشت اين بود که سيروس افغاني يک بار طوفان و 

 اذيت کرده بوده......
شد که به نظر مي رسيد دوباره مکث کرد. اين بار مکثش آن قدر طوالني 

 که ساعت ها گذشته است. نمي توانستم ذهنم را جمع کنم.
تمام مدت صحنه هايي که او تعريف کرده بود به مقابل چشمانم مي آمد. 

 دختر شانزده ساله ايي به زير دستان مردي کثيف، و پدر
عزيز من که نظاره گر اين صحنه بوده است. يک پسر بچه شش هفت 

 ام ذهنيت و دنياي بچگانه اش در طي چند روز بهساله که تم
گند کشيده شده بوده. اين چيزهاي موضوعي نبود که آدم هر روز در 

 صفحه حوادث روزنامه بخواند و برايش عادي باشد. اين چيزها
دردآور بود. تهوع آور بود. کثافت محض بود. از قضاي روزگار پدر عزيز من 

 را ايفا کرده بود.در اين گند و کثافت نقش اول 
او حق داشت. کار بابا کم از تجاوز نداشت. کار بابا خود تجاوز بود. شايد 

 بايد گفت که تجاوز اول را بابا کرده بود. فقط قانوني و
شرعي. مثل همه کثافت کاري هاي ديگرش. بابا که تحت عنوان شرع 

 نکثيف ترين کار ممکن را انجام داده بود. باباي که هميشه همي
 اخالق را داشت. گذاشتن کاله شرعي برسر خدا.

 عاقبت برخاست. شروع به قدم زدن در اتاق کرد.
_وقتي که رسيدم مينا داغون بود. ولي از اون داغون تر طوفان بود. حتي 

 نمي ذاشت که بهش دست بزنم. بغلش کنم. جيغ مي کشيد و
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لي نمي ذاشت پرخاش مي کرد. تمام لباس هاش کثيف و پاره شده بود و
 حتي لباس هاش رو در بيارم و حمامش کنم. گيج شده بودم.

اصال نمي دونستم چي شده. دو سه روزي طول کشيد که مينا تونست 
 بگه که چي شده. بگه که چي به سرشون اومده. ولي فرداي همون

روز( به سمتم چرخيد. نگاهم کرد. نگاهش مثل يک مرده بود. سرد و 
 اينکه از نگاهش به ته جهنم نگاه مي کردم. توخالي. درست مثل

آن ته، سياهي و درماندگي و ياس بيداد مي کرد) خودش رو کشت. تو 
 همون باغ. خودش رو از تيرکهاي چوبي سقف حمام آويزون

کرد. طوفان پيداش کرد. ديگه از اون به بعد طوفان يک پسر عادي نشد. 
 ل نشديم.ديگه هيچ کدوممون اون بچه هاي چند ماه قب

لبم را گزيدم و بي اراده به گريه افتادم. گريه ايي تلخ و بي صدا. گريه ايي 
 براي دختري که او را نمي شناختم و هرگز نديده بودم.

گريه براي درد و رنج و ترسي که متحمل شده بود. درد و رنجي که پدر من 
 به او هديه کرده بود. کسي که هرگز فکر نمي کردم تا

پليد باشد. من و هيچ کدام از ما خواهر و برادرها بابا را يک اين حد 
 شخصيت متعالي و قديس نمي دانستيم. همه مان مي دانستيم که

پدرمان مال مردم خوار است. حالل و حرام به هيچ وجه سرش نمي شود. 
 هر کجا که بوي پول به مشام برسد بابا هم سر و کله اش آن

است و از درماندگي و بيچارگي خيلي از زنان و جا پيدا مي شود. نزول خور 
 دختران جوان استفاده کرده بود و آنها را صيغه کرده بود.

و بعد هم خيلي راحت ردشان کرده بود پي کارشان و خيلي کارهاي و گناه 
 هاي ريزو درشت ديگر.
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تا  هاما اين ديگر مافوق تصور من بود. اينکه بابا تا اين حد پليد باشد. اينک
 اين حد نتواند جلوي اميال خودش را نگه دارد. يک دختر

شانزده ساله؟ دختري که هم سن دختر خودش بوده است؟ براي چه؟ فقط 
 براي اينکه آن دختر بيچاره بي کس بود؟ زيبا بود؟ پول

داشت؟ اموالي که به او رسيده بود؟ اگر خانه و اساس خراب شده بود باغ 
 که ويران نشده بودند و همه شان که سرجايش بود. باغها

 هم به مينا و طوفان رسيده بودند.
 _چي به سر اموال اومده بود؟ باغ ها و بقيه چيزها؟

صدايم به شدت گرفته شده بود. نگاهش رنگ حيرت گرفت وقتي که گريه 
 مرا ديد. چند ثانيه هيچ عکس العملي نشان نداد و بعد

رد. نتوانستم خودم را کنترل کنم و جلو آمد و مقابلم نشست. نگاهم ک
 دوباره به گريه افتادم. اين بار بلند و با هق هق. دستم را گرفت

و مرا به سمت خودش کشيد. کمي خم شدم. ولي ممانعت کردم. دوست 
 داشتم که تنها باشم. دوست نداشتم که او مرا آرام کند. اين

ه در زمان اين اتفاق ها من بودم که بايد او را آرام مي کردم. مهم نبود ک
 من فقط يک سال و چند ماهه بودم. مهم اين بود که اين دسته

گلي بود که پدر من به آب داده بود و زندگي همه مان را زير و زبر کرده 
 بود. به اندازه تمام عمرم از او متنفر شدم. به خاطر تمام

م. به خاطر بيچارگي هايي که خودم و خواهر و برادرانم متحمل شده بودي
 عشق بي سرانجام ساراي، به خاطر اعتياد آراز، به خاطر

افسردگي و غمگيني خودم و به در نهايت به خاطر کاري که با يک مشت 
 آدم بيچاره کرده بود.

دختر بيچاره ايي که شايد مي توانستم من باشم. به خاطر درد و رنجي که 
 آتشي که بابابه آنها هديه کرده بود و در نهايت همه ما در 
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آن را درست کرده بود سوخته بوديم. سهم همه ما شايد به يک اندازه بود. 
 متنفر بودم از او که چنين با ما کرده بود.

ممانعتم را ناديده گرفت و دست زير زانوانم انداخت و مرا بلند کرد و روي 
 پاهاي خودش نشاند. چيزي نمي گفت. حرکتي نمي کرد.

نه درآغوش کشيد. گريه ام بيشتر شد. دلم مي خواست فقط مرا حمايتگرا
 که از او متنفر باشم. از او که مرا گول زده بود. از او که

احساسات مرا بازيچه کرده بود. براي اينکه مرا عاشق کرده بود. دوست 
 داشتم که به صورتش تف بياندازم و بگويم انقالب باهر برو

شي. تو کاري کردي که من دوباره به درک. برو به جهنم. تو بچه مرا ک
 همان حس بد احمق بودن که در زمان کاري که شهريار با من

کرده بود را پيدا کنم. ولي نتوانستم. او بيچاره تر از من بود. او بود که 
 احتياج به آرامش داشت. شايد روا نبود چنين چيزهايي را

 گفتن. شايد بايد در دل نگه مي داشتم.
ن صاحب. مينا فوت شده بود. هيچ کس ديگه ايي هم _باغ هاي بدو

 نبود. من هم يه پسر سيزده ساله بودم. چيزي نداشتم که بتونم
ثابت کنم. اصال کجا بايد مي رفتم. چي کار بايد مي کردم. با يه برادري که 

 از نظر روحي مرده بود من خيلي هنر مي کردم اون رو
ن کار رو هم کردم. بابات و برمي داشتم و برمي گشتم فرانسه. همي

 سيروس افغاني هم زمين ها رو تصرف کردن. يه سري اسناد
جعلي درست کردن که مثال باغ رو از بابا بزرگ خريدن. يک مقداري هم 

 که جز امالک مجهول الوارث محسوب مي شد با کلي رشوه و
  
 

درگير پول به ثلث قيمت اصل از دولت خريدن. اون زمان هم اون قدر همه 
 غم و غصه خودشون بودن که ديگه کسي حوصله نداشت
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که بگه اين آدم راست ميگه يا راست نمي گه. مردم همه عزادار بودن. 
 خيلي از آشناهاي ما فوت شده بودن. و اونهايي هم که زنده

 بودن از همه چيز دست شسته بودن.
سي از آغوشش بيرون آمدم. من هم کم تحمل شده بودم. دچار احسا

 دوگانه بودن آدم را از درون تخريب مي کند. من هم دچار
 احساساتي چند گانه شده بودم. حالي که به شدت از آن بيزار بودم.

_طوفان رو برداشتم و به فرانسه برگشتيم. فکر مي کردم که بدبختي 
 هامون تموم شده ولي تازه شروع شده بود. عمو با ديدن طوفان

و نگه داره ولي زن عمو کج خلقي مي کرد. روزي نبود قبول کرد که همه ما ر
 که نسيم کتک نخوره. کوچيک بود و دست به همه چيز

مي زد. اون هم با خشونت مي زدش. طفلک طوفان که اصال تو اين دنيا 
 نبود. چه برسه که بخواد شيطنت هم داشته باشه. تو هپروت

که به من کمک  بود. نگرانش بودم. بردمش پيش دکتر هرندي. دکتري
 کرده بود به ايران برم. اون هم بردش پيش دکترهاي توي

بيمارستان. ولي ديگه خوب نشد که نشد. ديگه سالم نشد. ديگه هيچ 
 وقت طوفان اون بچه ايي که قبل از زلزله بود، نشد.

گريه ام تمامي نداشت. دست خودم نبود. وضع روحي ام صد درجه بدتر 
 چيزها را فهميده بود؟ شنيدن کثيف شده بود. سهند هم اين

بودن پدر خود آدم براي از پا در آوردن بچه ها کافي است. اينکه بداني 
 پدرت چه کار کرده است.

 _بسه ديگه تو هنوز خوب نشدي. ديگه براي امروز کافيه.
 سرم را باال بردم و نگاهش کردم.

 _مگه چيز ديگه ايي هم مونده؟
 نگفت. طوالني نگاهم کرد. لبخندش تلخ بود. چيزي

 _بسه. بلند شو. يکم از اون ميوه ها بخور
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برخاستم. دوباره سکوت. اين بار سکوت ديوانه کننده تر بود. اين سکوت 
 چيزي نمانده بود که مرا به مرز جنون بکشاند. قبل از

صحبت هايش در سکوت و در خيال خودم مشغول محاکمه او بودم. تمام 
 ط اين فکر مانور مي داد. او چنين حقيمدت در ذهنم فق

 نداشت.
ولي حاال علي رغم اينکه هنوز هم مي گفتم که او چنين حقي نداشت که 

 از من استفاده کند ولي تا حدودي آن حالت در من از بين رفته
بود. شايد اگر من هم بودم همين کار را مي کردم. شايد اگر آيدين هم 

 يا هر کدام از ما آمده بود، مثل او بهاين بال به سر آراز و من و 
  
 

مرز ديوانگي کشيده مي شد. تحمل چنين باري براي هر کسي راحت 
 نيست و او اين بار را نزديک به بيست و چهار سال بود که با

 خودش حمل کرده بود. حق داشت از سنگيني اين بار کمرش خم شود.
جنون آساي اوليه از بين حاال که خيلي چيزها را فهميده بودم آن خشم 

 رفته بود و جاي آن را حزن و اندوه بي حد و اندازه ايي گرفته
بود. ناراحتي براي دختري به اسم مينا. دختري که حتي نام فاميل اش را 

 هم نمي دانستم. ولي بخش زنانه وجودم حس همزادپنداري
د ه چيده بوغريبي با او مي کرد. با کسي که پدرم مثل يک گل او را از شاخ

 و بعد هم مثل يک پسر بچه نادان او را له کرده بود و زير پا
 انداخته بود.

همدري با چنين دختري کار راحتي نبود ولي اين حداقل چيزي بود که من 
 خودم به شخصه فکر مي کردم که آن را به مينا مديون

 هستم.
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رسوده و خسته ديگر آن روز را حرف نزديم. هر دو نفرمان به نظر بسيار ف
 مي آمديم. من از شنيدن واقعيت و او از تعريف آن. تمام

روز را کنار پنجره و درسکوت نشسته بود و دستش زير چانه اش بود و فکر 
 مي کرد. دلم برايش مي سوخت. مردي بود که زندگي

اش را باخته بود. تمام هست و نيست يک مرد خانواده اش است و او 
 ست داده بود. هر کدام را به نوعي. هر کدامخانواده اش را از د

در عالم خودشان بودند و من هم که از همه به او نزديک تر بودم، حاال به 
 او از همه دورتر شده بودم. حق داشت که چنين درمانده و

 بيچاره سکوت کند.
روز بعد خدا را شکر هوا آفتاب شد و ما بعد از چند روز رنگ آسمان را 

 وز با ساراي و آراز حرف مي زدم. با آيدين کمتر.ديدم. هر ر
خيلي درگير بود. مي دانستم درگير چيست. درگير کارهاي ساختمان که 

 فقط خدا مي دانست که قرار است که چه باليي بر سرشان
 بيايد.

هر بار که با هر کدام از آنها صحبت مي کردم حس غربت و دلتنگي ام 
 داشتم که در يک زندان طال گيربيشتر مي شد. حس زنداني را 

 افتاده است. نمي توانستم تحمل کنم اين زندان آرام و بي صدا را.
با ديدن آفتاب که از الي پرده به داخل اتاق تابيده بود برخاستم و آهسته 

 گوشه پرده را کنار زدم. او هنوز خواب بود. به روي شکم
ه ه باغ رفتم. هوا سرد شدخوابيده بود. برخاستم لباس مناسب پوشيدم و ب

 بود ولي قدم زدن در آن آفتاب نيمه جان مي چسبيد.
کمي بعد او هم به من ملحق شد در سکوت قدم مي زديم. بعد از مدتي به 

 داخل رفت. لباس پوشيده بيرون آمد. پالتوي مرا هم با
 خودش آورده بود. اشاره کرد که برتنم کنم. با تعجب نگاهش کردم.

 حانه املت از قهوه خونه بگيريم بريم روستاي زيارت._بريم صب
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چيزي نگفتم. پالتو را پوشيدم. با آن شلوار مخمل کرم خانگي چندان هم 
 بد نشده بود. به عالوه من قرار نبود که من پياده شوم.

املت را گرفتيم و به روستاي زيارت رفتيم. باز هم در سکوت. به نظر مي 
 ما حاکم است شکستني نيست. هيچرسيد سکوتي که بين 

 کدام از ما دوست نداشتيم که اين سکوت شکسته شود.
صبحانه را صرف کرديم. باز هم من کمتر از روز قبل. به نظر مي رسيد که 

 اشتهايي من روز به روز کمتر مي شود. هر روز مقدار
 بيشتري از غذايم مي ماند. وقتي که در آيينه به صورتم نگاه مي کردم

 متوجه مي شودم که تا چه اندازه تکيده و الغر شده ام. رنگم
هنوز به شدت پريده بود و حتي اواخر شب به زردي مي زد. ولي حرف او و 

 خواهش هايش مبني بر رفتن دکتر را گوش نمي کردم.
نمي دانم چرا؟ با کسي لج کرده بودم؟ با او يا خودم؟ يا فقط خسته و بي 

 حوصله بودم؟
ن ماشين صبحانه را خورديم. مي خواست که به کلبه برويم. قبول در هما

 نکردم. هم حال عمومي بدنم اجازه يک جنگل پيمايي را به
من نمي داد و هم اصال دوست نداشتم که آن جا هم مشغول مرور 

 خاطراتم شوم. بگذار خاطرات آن جا بکر و دست نخورده باقي
زاد، مديون بودم. سونا بايد يک سري بماند. اين را به خودم، به سونا پير

 خاطرات خوش داشته باشد. اين حقش بود. اين حق هر زني
 است.

ليوان چاي را به دستم داد. با گرماي آن دستم را که به نظر مي رسيد بعد 
 از آن روز هميشه خدا سرد بود را گرم کردم. به مقابل خيره

 شده بوديم. هر کدام در افکار خودمان بوديم.
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با اولين کلماتي که از دهانش بيرون آمد چرخيدم و نگاهش کردم. چهره 
 اش به شدت خسته بود. به نظر مي رسيد که خستگي درون

 چهره او هم مثل سرماي درون تن من تمامي نداشت.
_تو فرانسه سخت ترين روزهاي زندگيمون شروع شد. ولي ما مجبور 

 بود نبايد به چيزي بوديم که تحمل کنيم. نسيم ديگه فهميده
دست بزنه. مستانه ديگه متوجه شده بود که بايد تو کارها به زن عمو 

 کمک کنه. من هم وظايف خودم رو فهميده بودم. اين وسط فقط
طوفان بود که از کار و زندگي و همه چيز معاف بود. کاري به کار کسي 

 نداشت. اونقدر تو خودش بود که گاهي همه يادشون مي رفت
ه اين بچه هم وجود خارجي داره. همين طوري روزها گذشت. من و ک

 مستانه به مدرسه معمولي رفتيم. ولي طوفان نمي تونست با بچه
هاي رابطه برقرار کنه. من و مستانه به خاطر اينکه بيشتر با بابا و مامان 

 زندگي کرده بوديم بيشتر از طوفان روي فرانسه تسلط
ار مي کرد که گاهي تو خونه يک جمله رو هم به داشتيم. بابا ما رو واد

 فارسي بگيم و هم به فرانسه. ولي طوفان نه. تسلطي روي فرانسه
نداشت عالقه ايي هم به ياد گرفتنش نداشت. يعني نمي تونست. اون قدر 

 درگيري ذهني داشت که ديگه تو مغزش جايي براي
يمش مدرسه فارسي يادگيرفتن زبان وجود نداشت. به همين خاطر فرستاد

 زبان. همين اون رو بيشتر از جامعه دور کرد.
  
 

بزرگ شدم. ديگه عمو حسابي به من وابسته شده بود. گفتم که عمو فطرتا 
 آدم خوبي بود. فقط زن عمو روش خيلي نفوذ داشت که

 اون هم برمي گشت به بچه دار نشدن عمو.
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تش کشيد. هميشه به صندلي ماشين تکيه داد. با دستانش روي صور
 حرف زدن از گذشته به نظر مي رسيد که او را چند سال پير مي

کند. به نظر مي رسيد که موهاي سرش به طور فزاينده ايي در حال سفيد 
 شدن است.

_ديگه عمال من داشتم سوپر مارکت عمو رو مي چرخوندم. هم درس مي 
 خوندم و هم کار مي کردم. عمو يه سوپرمارکت کوچيک

شت که بيشتر مواد غذايي ايراني رو عرضه مي کرد. ديگه از خودش هم دا
 بهتر به زيرو بم کار آشنا شده بودم. بعد از چند سال که

اون جا بوديم و مستانه ديگه بزرگ شده بود، زن عمو گير داد که مستانه 
 ديگه بزرگ شده و وقت شوهرشه. يکي از فاميل هاي

ه الوات بود. يه آشغال به تمام معناي خودش رو کانديد کرده بود. پسر
 کلمه. ايران بود. ولي پول دار. اون قدر که مي گفتن نصف

 تهران مال اونه. که البته بلوف بود ولي خب به اندازه خودش مايه دار بود.
مستانه راضي نبود. من هم راضي نبودم. طوفان که اصال براش فرق نمي 

 ه براي خودش درستکرد. هنوز هم توي همون پيله ايي ک
 کرده بود زندگي مي کرد.

 من بيست سالم تازه تموم شده بود.
حرفش را قطع کرد. چشمانش را به روي هم فشرد. کمي به سمت پخش 

 ماشين خم شد. کنترل را که در جا ليواني بود برداشت و
دوباره آهنگ سنگ قبر آرزوها را گذاشت. صدايش را کم کرد. تنها زمزمه 

 ام شنيده مي شد. به نظر مي رسيد که همان همايي آر
 برايش آرامش بخش است.

 _يه بار پرسيدي چي در رابطه با آهنگه موناموره که منو به من مي ريزه.
به من نگاه کرد. سرم را تکان دادم. يادم بود. چيزي به عروسيمان نمانده 

 بود و براي خريد عروسي رفته بوديم که او با گوش دادن به
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آهنگ به هم ريخت و ما به خانه برگشتيم. روزي که براي اولين بار مرا 
 بوسيد.

دوباره از او متنفر شدم. به خاطر دزديدن تازگي و بکارت روح من. چيزي 
 نگفتم و فقط نگاهش کردم. دوست داشتم دوباره بر سرش

ي ففرياد کنم. ولي به نظرم مي رسيد که چنين حقي ندارم. بابا به اندازه کا
 گند زده بود. آن قدر که من خودم را درباره هيچ چيز آن

قدر محق نمي دانستم. بنابراين باز هم در خودم ريختم. مثل کاري که در 
 آن چند روز گذشته کرده بودم. اين خودخوري ها از کجا و

 چه زماني قرار بود سر باز کند، فقط خدا مي دانست.
  
 

شت. نمي دونم چرا ولي دوستش _اون آهنگ مونامور رو دوست دا
 داشت. فرانسوي نبود ولي بيشتر از خود فرانسوي ها دو آتيشه

 بود. همه حرکاتش، لهجه اش، طرز زندگيش، همه فرانسوي شده بود.
 _کي؟

 نيم نگاهي به من کرد.
_زن عموم. اون خيلي از عمو کوچيک تر بود. خيلي هم خوب مونده بود. 

 داري يک زن رو داغون مي کنه و مي گن که زايمان و بچه
اون تمام اين سالها براي خودش گشته و راحت و بي دغدغه زندگي کرده 

 بود. چند مدتي بود که احساس کرده بودم که نگاهش به
من عوض شده. مهربون شده بود. بيشتر با من حرف مي زد. تيک مي 

 زد....
 نگاهم کرد. خنديد. تلخ و آهسته.

م. سريع موضوع رو گرفتم. ولي دستم بسته بود. عمو پول _منم احمق نبود
 آن چناني به من نمي داد که کفاف خرج ما رو داشته باشه.
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که بتونيم جدا بشيم و راحت زندگي کنيم. از عمو جدا شديم ولي باز هم 
 برگشتم سر پله اولم. خرج زياد بود. نسيم مدرسه مي رفت،

ي رفت. همه اينها به من فشار لباس مي خواست. طوفان بايد دکتر م
 آورد. دوباره برگشتيم پيش عمو. بهش گفتم که نصف روز

پيشش کار مي کنم ونصف روز رو يه جايي ديگه مشغول شدم که حقوقم 
 بيشتر بشه بتونم همه رو اداره کنم. شروع کرد به مستانه

 هفشار آوردن. روزي نبود که چشماي مستي گريه ايي نباشه. کثافت فهميد
 بود که نقطه ضعف من اونها هستن. روي نسيم فشار مي

آورد. چيزي نمي گفتم. اونقدر به مستانه فشار آورد که مستانه باالخره 
 رضايت داد که ازدواج کنه. ديگه خسته شده بود. درسش رو

هم تمام کرده بود. ديپلم گرفته بود و همون هم شاهکار کرده بود و اصال 
 اشت. رضايت داد. خيلي باهاشخيال ادامه تحصيل ند

صحبت کردم. با خواهش، با تمنا، با التماس، با تهديد که مستي تو رو 
 خدا نکن. بذار يکم ديگه جدا مي شيم مي ريم پي زندگي

خودمون. ولي به نظر مي رسيد که ديگه به انتها رسيده. داغون بود و مي 
 خواست هر طور شده از اون جهنم راحت بشه. مي خواست

بره و اصال براش مهم نبود کجا؟ با کي؟ با کسي که حتي اسمش رو هم 
 نمي دونست. فقط مي خواست فرار کنه.

خم شد و سيگارش را از داشبورد در آورد و از ماشين پياده شد و شروع 
 کرد آرام آرام سيگارش را دود کرد. به کاپوت تکيه داده

جاي ديگري است به بود و در حالي که مشخص بود که ذهن و روحش 
 روبه رو، به جنگل لخت و خالي از برگ، نگاه مي کرد.

سيگارش را کشيد و به داخل برگشت. چاي براي خودش ريخت و خورد. 
 به نظر مي رسيد که بعد از واگويه کردن بخشي از زندگيش
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احتياج به يک ريکاوري دارد. مدتي در خودش فرو مي رفت و چيزي نمي 
 گفت.

ران. در حاليکه حتي طوفان هم راضي نبود. ولي مستي تصميم _رفتيم اي
 خودش رو گرفته بود. مراسم عقد و عروسيشون تو کمتر از

يک ماه برگذار شد. مراسمي که همه رو انگشت به دهن کرد. ولي پسره به 
 نظرم يه ريگي به کفش داشت. ولي هر چي تحقيق مي

  
 

سالم و صلوات خواهر زجر کشيده کردم کمتر دستم رو مي گرفت. با هزار 
 ام رو تو ايران دادم دست تازه دوماد. طوفان مي خواست

پيش مستي بمونه. هيچ وقت نتونسته بود با فرانسوي ها ارتباط برقرار 
 کنه. مستانه با شوهرش صحبت کرد اون هم قبول کرد. طوفان

ن تم اوو مستانه ايران موندن. من هم بايد برمي گشتم. ديگه نمي تونس
 رو تحمل کنم. ولي هنوز يه سري از کارهاي دانشگاه مونده

بود. بايد يک سري از واحد ها رو پاس مي کردم. با نسيم برگشتيم. 
 کارهام رو انجام دادم و يکم پول از دکتر هرندي قرض کردم و

 برگشتم ايران. تو ايران کاري نبود که انجام نداده باشم....
 ي تلخ کرد.نگاهم کرد و خنده اي

_فکر نکن انقالب باهر از همون اول انقالب باهر بود. تو ايران از ترجمه 
 فرانسه گرفته تا تدريس خصوصي و حتي يه مدت کارگري

هم انجام دادم. عملگي، بنايي، يه مدت تو سوپري کار کردم. تا باالخره تو 
 يه آژانس هواپيمايي کار پيدا کردم. صاحب آژانس رو خدا

کنه، آقايي بود به اسم عظيمي. خيلي در حق من پدري کرد. مي رحمت 
 گفت که باهر مورد اعتماد منه. تو کار فقط به من اعتماد داشت
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و بس. يه پسر داشت که سالها بود خارج از کشور بود و ديگه هم کسي رو 
 نداشت. چند سالي بود که ايران بوديم. مستانه طالق گرفت

دگي که از اول هم معلوم بود چطوريه بهتر از و زندگيش متالشي شد. زن
 اين نمي شد. طرف رو با زن گرفته بود. ولي شوهرش هم مي

گفت که مستانه دل به زندگي نمي داده. مي گفت که از اول هم مستانه 
 دوستش نداشته و همين کم محلي ها و سرد بودنهاي مستانه

ن کشونده. در هر حال بهش فشار آورده و اون رو به طرف اين زن و اون ز 
 طالق گرفتن. تو همين موقع ها بود که خبر دادن که عمو

هم فوت شده. من رفتم فرانسه. باال خره هر چي نبود عمومون بود و حق 
 به گردنمون داشت. تو بدترين شرايط از ما نگه داري کرده

بود. درسته که خيلي به ما سخت گرفته بود ولي باالخره يه سرپناه در 
 تيارمون گذاشته بود.اخ

 آهي کشيد و نگاهم کرد.
 _برگشتم فرانسه. فقط من و مستانه. نسيم و طوفان نيومدن.

 حرفش را قطع کرد. دست به روي صورتش کشيد و خنديد.
_عمو همه چيزش رو براي ما گذاشته بود. نمي دوني که چه شيون و 

 د. خيليواوياليي راه انداخت. عمو به اندازه براش گذاشته بو
بيشتر از چيزي که استحقاقش رو داشت. چون به نظرم زني که سرو 

 گوشش بجنبه لياقت اينکه مرد تف هم تو صورتش بندازه رو
نداره. کسي که به برادر زاده شوهرش نخ بده حال و روزش مشخصه. نمي 

 دونم شايد عمو هم يه چيزهايي فهميده بود که بيشتر از
 حقش براش نذاشته بود.

خالصه شکايت کرد و دادگاه و دادگاه کشي. ولي دستش به جايي بند 
 نبود. عمو همه چيز رو قانوني کرده بود. وکيلش مي گفت که
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زنش داره خودش رو اذييت مي کنه. چون که عمال همه چيز مال 
 شماست.

  
 

همه چيز رو فروختم و سهم اون رو دادم و برگشتم ايران. ولي مستانه 
 واست يه مدتي آروم و بي سرو صدا زندگي کنه.موند. مي خ

البته مستي از شوهرش هم خوب بهش رسيده بود. ولي من ديگه اون جا 
 را دوست نداشتم. از محيط اون جا، حال و هواش بدم مي

 اومد. همه اش خاطره ي تلخ بود.
برگشتم ايران. نام فاميلي ام رو باهر تنها کردم. اسم فاميل اصلي ام سميع 

 زاده باهر بود. بعد هم تو آژانس آقاي عظيمي سرمايه
گذاري کردم. پيشنهاد خودش بود. مي گفت که دوست داره اين آژانس 

 بعد از اون سرپا بمونه. مي گفت که پسرش کارش چيزي
ديگريه و اگر اون آژانس رو هم براي اون بگذاره باز هم در نهايت پسرش 

 نه بلده و نه ايران امتياز آژانس رو مي فروشه. چونکه
هست که بخواد اون رو اداره کنه. با خود پسرش هم تماس گرفته بود و 

 موضوع رو عنوان کرده بود. اون بنده خدا هم راضي بود.
امتياز آژانس رو به من فروخت و پولش رو به حساب پسرش ريخت و 

 چند وقت بعد هم خودش رفت پيش پسرش. رفت براي
مرش به دنيا نبود همون جا تموم کرد. اين طوري گردش. ولي بيچاره ع

 شد که آژانس عظيمي تبديل به آژانس باهر شد. و اين طوري
 شد که انقالب باهر که از بچگي دوست داشت دکتر بشه شد بيزنس من.

 _بابا رو چطور پيدا کردي؟ صنعتي هم با شما هم دسته؟
 با شک و ترديد نگاهش کردم.

 دي؟_اسمت رو هم عوض کر
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_نه اسمم يادگار بابامه. طوفان رو امير صدا مي کرديم. به خاطر آقا بزرگ 
 خدا بيامرزم. روزي که بابام اسمش رو گذاشت طوفان بابا

بزرگم گفت که آخه اين چه اسميه؟ طوفان مخربه. بچه به اين آرومي چرا 
 بايد اسمش طوفان باشه. من بهش مي گم امير. اين طوري

ه احترام آقا بزرگ امير صداش مي کرديم. ولي بعد از اون شد که ما هم ب
 ماجرا ديگه خودش خواست که امير صداش نکنيم. اين

 طوري شد که دوباره طوفان شد.
 چيزي نگفتم. ادامه داد.

_وحيد هم نه. هيچ وقت به قول تو هم دست ما نبود. سحر از فاميلهاي 
 خيلي دور ماست. فقط همين.

 رو پيدا کردي؟_پس چطور بابا 
_خيلي اتفاقي. وحيد تو هتل بابات مشغول بود. بعد هم يه روز ما 

 همديگر رو ديديم. اون موقع تازه من فهميده بودم که بعد از اين
همه سال ايمان و الهام زنده بودن. بعد از اينکه ايران اومدم و آژانس و 

 يخريدم، شروع کردم به کار کردن و پول در آوردن. چند سال
گذشت و من هر سال به خودم مي گفتم که امسال مي رم رودبار، سال 

 ديگه مي رم رودبار. ولي راستش حتي فکر رفتن به اونجا هم
  
 

برام شکنجه محض بود. فکر اينکه دوباره اون صحنه ها و اون شهر ويرون 
 و اون آوار و اون مردم بيچاره بياد جلوي نظرم برام مصيبت

 بود.
ن مدت فکر نکن من هم آروم بودم. من هم پا به پاي برادر تمام اي

 کوچيکم زجر کشيدم. وقتي با داد و فريادش از خواب بيدار مي
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شدم من هم شب ناآرومي رو مي گذروندم. گاهي تمام شب کابوس اون 
 صحنه ها رو مي ديدم. تمام مسافرت من از فرانسه به رودبار

غون و خاله مجنونم، مثل يه فيلم تمام و ديدن شهر ويرون شده و برادر دا
 شب جلوي چشمام نمايش داده مي شد. به همين خاطر نمي

تونستم خودم رو راضي کنم که برم و يه سري به رودبار بزنم. حتي فقط 
 براي ديدن شهر.

تا باالخره با هزار بدبختي خودم رو راضي کردم که برم. رفتم و با ديدن 
 گه اون چيزي نبود که تو ذهنيتشهر که عوض شده بود و دي

من بود، يکم آروم شدم. اول رفتم خونه بابا بزرگ. نمي تونستم به باغ برم. 
 دلش رو نداشتم. اون باغ برام پر از خاطره بد بود. جايي

که خاله رو گرفته بود. زندگي و روح برادرم و آرامش دايمي من رو. به جاي 
 ودن. خونه پر از دارخونه ي بابا بزرگ آپارتمان ساخته ب

و و درخت و باغ بابا بزرگ، آپارتمان شده بود. از صاحب آپارتمان پرس و 
 جو کردم که گفت چند دست عوض شده و ظاهرا اون از

بابات نخريده بوده. ولي گفت که همسايه بغلي از هم قديمي تره توي اون 
 کوچه. رفتم در خونه شون. خودم رو معرفي کردم. شناخت

ن گفت که ايمان و الهام رو زنده از زير آوار بيرون آورده بودن. ولي و او
 توي اون موقعيت هم اينکه اونها اونقدر کوچيک بودن که

نمي تونستن بگن که کي هستن و آدرسي بدن هم اينکه اونقدر ترسيده 
 بودن که زبون ايمان تا سالها بند رفته بوده.

ها مي شناستشون و مي برتشون  تا اينکه چند ماه بعد يکي از همسايه
 پيش خودش. به جاي بچه هاي مرده خودش اونها رو بزرگ مي

کنه. اصال باورم نمي شد. اونقدر خوشحال شده بودم که حد و اندازه 
 نداشت. ما يکي ديگه از کس و کارمون رو پيدا کرده بوديم. مي
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فاميل  دوني براي کسي که همه فاميلش رو از دست داده پيدا کردن يه
 اون هم نه خيلي دور، بچه هاي خاله اش مثل اينه که دنيا رو

بهش دادن. آدرس داد. رفتم. راست مي گفت. الهام اونقدر شبيه به مامان 
 شده بود که حد و اندازه نداشت. مثل اينکه مامان زنده شده

بود و اومده بود در باز کرده بود. همون چشمها، همون لب و دهن. نمي 
 ه حسي به من دست داد. شايد به نظرت مسخره بياددوني چ

ولي از شدت هيجان سرگيجه گرفته بودم. زانوهام شل شده بود. بيچاره 
 الهام هم هاج و واج به من نگاه مي کرد. وقتي بغلش کردم

 کم مونده بود بزنه تو گوشم.
 آرام خنديد.
 آرام خنديد.

ن بابات نشوني بدست بيارم. چو _بعد با ايمان رفتيم باغ. ولي نتونستم از
 که بابات يه مباشر تو باغ گذاشته بود که اون بيچاره هم

بابات رو نديده بود. ظاهرا اون هم توسط کسي استخدام شده بود. 
 خالصه خيلي گشتيم ولي نتونستيم چيزي پيدا کنيم. ولي تونستيم

  
 

بود رو دولت آدرس سيروس افغاني رو پيدا کنيم. باغي که به نام اون 
 تصرف کرده بود. خيلي تعجب کردم. رفتم و گشتم تا باالخره

آدرسش رو پيدا کردم. اينکه چي شده بود که مال و اموالش به تصرف 
 دولت دراومده بود تعجب آور بود. بعد از کلي گشتن و پيدا

کردن، فهميدم که مرده. کثافت مرده بود. ولي دلم چندان هم ناآروم نبود. 
 ني چي جوري مرده بود؟مي دو

 به من نگاه کرد. سرم را به نشانه نفي تکان دادم.
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_شر خري هم مي کرده. ظاهرا تو يکي از موردهايي که چک طرف دستش 
 بوده به دختر يارو دست درازي مي کنه. طرف هم شبونه

با پسرهاش مي ريزن تو خونه و تيکه تيکه اش مي کنن. تيکه تيکه به 
 ه. همسايه هاش مي گفتن که تا چند روزمعني واقعي کلم

پيداش نبوده. چون شخصيت منفوري تو محل داشته همه از غيبش نگران 
 که نبودن هيچي، خوشحال هم بودن. تا بعد از چند رو مي

بينن که بوي تعفن از خونه مياد. در رو مي شکنن مي رن تو مي بينن که 
 به پليس خبر هر تيکه اش يه گوشه خونه افتاده بوده. ديگه

مي دن بعد هم تحقيقات و پليس هم ظاهرا اون پدر و پسرهايي که 
 افغاني رو تيکه تيکه کرده بودن پيدا مي کنن و اونها هم انگيزه

اش رو از اين کار مي گن. اينها گذشت و ما همچنان دنبال بابات بوديم، تا 
 اينکه ايمان گفت مادر سحر ما رو دعوت کرده. گفتم که

از اقوام دور مامانه. يه شب شام رفتيم خونشون. يعني خونه مادرش.  سحر
 چون سحر شوهر کرده بود رفته بود بابلسر. براي ديدن

خانواده اش اومده بود به رودبار. خالصه اون جا وحيد عنوان کرد که تو 
 هتلي به اين نام و نشون تو حومه بابلسر کار مي کنه. خيلي

پيرزاد چيزي نيست که عادي باشه. حسابي از تعجب کردم. نام فاميل 
 وحيد پرس و جو کردم. برگشتم تهران. کارهاي الهام و ايمان

رو هم جور کردم تا بيان تهران. رفتم و گشتم آدرسي که وحيد از محل کار 
 پيرزاد داده بود رو پيدا کردم. اصال نمي دونستم خودشه

ق کردم و اونقدر پول خرج يا نه؟ شروع کردم تحقيق کردن. اونقدر تحقي
 کردم تا فهميدم که خودش صاحب باغه. ديگه جاي شک و

 ترديد نبود. خود بي همه چيزش بود.
 به جلو خيره شد. عصبي شده بود.
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_زماني که بم زلزله اومد. من تازه يه سه چهار سالي بود که اومده بودم 
 س وايران. زماني که شنيدم مثل مصبيت ديده ها شدم. تمام ح

حال اونها و درک مي کردم. نمي دوني چه وضع آشفته ايي پيدا کرده 
 بودم. از من بدتر طوفان بود. مثل اينکه هر بار که تلوزيون رو

روشن مي کرد، تمام لحظه به لحظه اون زجري که خودش کشيده بود رو 
 به ياد مي آورد. بعد از اون همه سال، با ديدن عکس و فيلم

پخش مي شد تازه شروع کرد به تعريف کردن. بريده بريده و هاي که از بم 
 آشفته. مثل يه مجنون واقعي. جالب اين بود که تمام ثانيه

به ثانيه اون روزها تو ذهنش حک شده بود. از گريه و شيونها يي که از زير 
 آور شنيده بود گرفته، تا زماني که خودش رو از زير آوار

انه من رو وادار کرد که بريم بم. جمع کرديم کشيده بودن بيرون. همون شب
 رفتيم بم.

 به من نگاه کرد.
  
 

_مي دونم که از طوفان متنفري. ولي دوست ندارم که طوفان رو اون ديوي 
 بدوني که تهديدت کرد. مي خوام بدوني که اون سياه

نيست. وجه ديگه ايي هم داره. سه هفته تو بم مونديم. نيروي داوطلب. 
 نبود که طوفان انجام نده. از بيرون کشيدن مردم از زيرکاري 

آوار گرفته، تا غسل دادن مرده ها و کفن و دفن مرده هايي که آن چنان 
 بوي تعفن گرفته بودن که کسي نزديکشون نمي شد. ولي

طوفان خودش از زير آوار درشون مي آورد و بعد هم غسل مي داد و دفن 
 ناک تر از گورهاي دستهمي کرد. گروهي. هيچ چي وحشت

جمعي نيست. با لودر زمين رو مي کندن بعد هم سي چهل تا جنازه رو کنار 
 هم خاک مي کردن. طوفان براي همه اين خاک کردنها
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بود. تو تمامشون کنار آخوندهايي که اون جا بودن ايستاد و نماز ميت 
 خوند. با دست خودش زمين رو مي کند. گاهي اونقدر کار مي

د که از نفس مي افتاد. حاال اينها بماند. اون زمان ما متوجه نشديم که کر
 بابات و اون افغاني اون جا هم اومده بودن و دست به لفت و

ليس زده بودن. زمين ها و باغ هاي بدون صاحب چيزي بود که بابات 
 هميشه مثل کفتار دنبالش بود. بابات بيخ گوش ما بود و ما خبر

ن جايي که در توانم بود کمک مالي کردم. تمام حساب نداشتيم. تا او
 بانکيم ته کشيد. ولي ارزشش رو داشت. براي ما که داغ ديده

بوديم، ارزش داشت. ما مي فهميديم که تو اون سرماي زمستون بي 
 خانماني يعني چي. عزيزت زير آوار باشه و تو هيچ کاري نتوني

 بکني چه حسي داره.
به من نگاه کرد. اخم داشت. چهره اش سخت شده  حرفش را قطع کرد و

 بود.
_آره داشتم مي گفتم. ديگه بابات رو پيدا کرده بوديم. مستانه هم اومده 

 بود ايران. نشستيم و صحبت کرديم. هيچي از بابات نمي
دونستيم. هيچي از شما نمي دونستيم. رفتم هتل ولي وحيد هم اطالعات 

 تهران نبودي. شروع کرديمچنداني نداشت. تو اون زمان 
تحقيق. خيلي سخت بود. طاقت فرسا بود. نمي تونستم. هر بار که يه پله 

 عقب مي کشيدم، ولي طوفان به شدت واکنش نشون مي داد.
همين مي شد يه نيرو محرکه دوباره براي من. سهند رو پيدا کرديم. ايمان 

 و الهام خودشون داوطلب شدن جلو رفتن. الهام عاشق
طوفان شده بود. توي همون مدت کوتاهي که با هم آشنا شده بودن 

 بهش دلبسته شده بود. مي خواست دلش رو بدست بياره. هر
کاري حاضر بود براش بکنه. سهند مواد مي زد اين چيزي بود که ايمان 

 توي همون جلسه اول فهميده بود. من هيچ وقت نفهميدم و
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د و بدل شد. طوفان در جريان اصلي نخواستم بفهمم که چي بين اونها ر
 اين کارها بود. فقط مي دونم که سهند دلبسته الهام شده بود.

ولي الهام هم دلش پيش طوفان گير بود. تمام کثافت کاري هاي بابات 
 هم که به سهند گفته شده بود. ما اصال قصدمون کشتن سهند

م. ابات نفوذ کنينبود. هيچ وقت. ما فقط مي خواستيم از طريق سهند به ب
 ولي نشد. اصال نفهميديم که چرا سهند از باال خودش رو پرت

 کرد. اصال نفهميدم که توهم بود يا از غصه.
 به من نگاه کرد. چشمانش را به روي هم فشرد.

  
 

_بعد از اون ماجرا ايمان و الهام رو فرستادم رفتن ترکيه پيش يکي از 
 افتاد. اومدي تهران و رفتي هتلدوستام. بايد آبها از آسياب مي 

رو بازسازي کردي. فکر تاسيس يکي از شعب دفتر هواپيمايي باهر فکر 
 طوفان بود. اون غير مستقيم تو ذهن وحيد انداخت. وحيد هم

 با تو عنوان کرد. بقيه اش رو هم که در جرياني
 پوزخند تلخي زدم و با غم وغصه گفتم:

 تم. ديگه توضيح نمي خواد._آره در جريان بدبخت شدنم هس
 برآشفت.

_محض رضاي خدا فقط براي يه لحظه، براي يه ثانيه، خودتو بذار جاي 
 من. تو بودي چه غلطي مي کردي؟ باالي گود نشستن صبحت

 از لنگ کردن راحته سونا. اگر راست مي گي بيا تو ميدون.
 ت:با هر دو دستش روي صورتش فشار آورد و با صداي خفه ايي گف

_به همون خدايي که تو فکر مي کني من بهش اعتقاد ندارم، به همون 
 دين و ايموني که فکر مي کني ندارم، قسم من نمي خواستم ته

 ماجرا اين بشه. من نمي خواستم عذابت بدم.....
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 سرش را به آسمان گرفت.
_مذهبت رو شکر! همه چيزم رو ازم گرفتي. اصال من براي چي زنده ام، 

 دونم. چه غلطي تو اين دنيات دارم مي کنم، نمي دونم.نمي 
بدون هيچ حرفي پياده شد. نمي دانم کجا رفت. ولي من هم دوست 

 داشتم که لحظه ايي تنها باشم. چيزي در حدود سي دقيقه بعد
برگشت. سوار ماشين شد. عصبي نبود ولي به نظر به شدت دلمرده مي 

 آمد.
سي صدمه ببينه. هيچ کس. ما فقط _نمي خواستم تو اين ماجرا ک

 هدفمون پولهاي بابات بود. اون پيرزاد رو اگر پولش رو بگيري انگار
جونش رو گرفتي. من فقط مي خواستم ما با هم همکار بشيم. يک 

 دوستي صميمي ايجاد بشه و بعد کم کم بابات رو شريک کنيم و
ع نذاشت. باز هم طمپولها رو باال بکشيم. ولي چي کار کنيم که خود بابات 

 خود بابات دردسر ساز شد. بابات بود که با ديدن پولهاي
من طمع برش داشت و پيش خودش گفت کي از اين بهتر که مال و 

 ثروتش با خودم يکي بشه. اين باباته که باعث بدبختي همه مي
شه. اين باباته که باعث شده که االن اين طوري بشه. اگر بچه ي ما مرد، 

 اباته نه هيچ کس ديگه.مقصر ب
به طرفم چرخيد. دستم را که به روي زانوانم مشت شده بود در دست 

 گرفت.
 _دوست نداشتم هيچ وقت عذاب بکشي.

  
 

 دستم را از دستش بيرون کشيدم.
 _ولي کشيدم. بدترين عذاب رو کشيدم.
 نگاهش کردم. چشمانش غصه داشت.
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بخوره يعني چي؟ مي دوني  _مي دوني آدم از نزديک ترين کسش رکب
 آدم از هم نفسش رو دست بخوره چي ميشه؟

_تو چي؟ تو مي توني يه لحظه خودت رو جاي من بذاري؟ مي توني يه 
 ثانيه خودت رو جاي برادر هفت ساله من و خاله نوجوونم

بذاري؟ مي توني سختي هايي که خودم کشيدم و تحمل کني؟ من قبول 
 ود. ولي دليل اين اشتباه چي بود؟ دليلدارم که کارمون اشتباه ب

اين رکب خوردن چي بود؟ بابات. سونا محض رضاي خدا يک ثانيه 
 چشمات رو باز کن. يک ثانيه خودت رو جاي من بگذار. اگر بابات

طمع پول منو نکرده بود و نگفته بود بيا دخترم رو بگير، االن هيچ کس 
 ب نبودم. االن مناين وسط ضربه نخورده بود. االن من انقال

آقاي باهر بودم که پول بابات رو خورده بودم و فرار کرده بودم. نهايت 
 ناراحتي که تو از من پيدا مي کردي اين بود که فحشم بدي.

من يه غريبه بودم که پول بابات رو خورده بودم. همين. اون موقع من 
 شوهرت نبودم. مي بيني تفاوت از زمين تا آسمان است. من

 راي اون موقعيت برنامه ريزي کرده بودم، نه براي اين.ب
بغضم را فرو خوردم. اشک به پشت پلک هايم آمده بود. سرم را به سمت 

 مخالف چرخاندم.
 _مي دوني عاشقت بودم؟

آن قدر آهسته اين کلمات از ميان لبهايم خارج شد که هيچ اميدي به 
 شنيدنش نداشتم.

و صورتم را به طرف خودش چرخاند.  دستش را زير چانه ام گذاشت
 نگاهش غمگين ترين نگاهي بود که تا به حال در تمام عمرم

 ديده بودم. بيچارگي و عجز از تمام نگاه و صورتش هويدا بود.
 _عاشقم بودي؟

 صدايش در آخر لرزان شد. سرفه ايي کرد و به دهانم چشم دوخت.
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راي اين سوالش نداشتم. جواب ندادم. چه مي توانستم بگويم؟ جوابي ب
 سکوت کردم. کاري که در آن چند روز گذشته انجام داده

 بودم.
بدون حرف به روبه رو خيره شد. عاقبت او هم در سکوت، ماشين را روشن 

 کرد وبه خانه برگشتيم. خانه ايي پر از سکوت. سکوت و
 سرزنشهاي نهاني ما. دلگيري ها و دلمشغولي هاي هر دو نفرمان.

  
 

 فصل بيست و دوم
سه هفته بود که در ويال بوديم. او هر روز با طوفان و احتماال ايمان 

 صحبت مي کرد. ديگر چيز پنهاني وجود نداشت. همه چيز را مقابل
من مي گفت. مي دانستم که مشغول چه کاري هستند. ولي ديگر برايم 

 بي اهميت بود. ديگر فقط دوست داشتم که انتهاي کار نزديک
شود. دوست داشتم آنها مالشان را بردارند و همه چيز به حالت اول 

 برگردد. چه خيالي خامي.
در حالتي به سر مي بردم که حس مي کردم هر روز که مي گذرد بيشتر و 

 بيشتر به خودم مي آمدم. درست مثل کسي که گيچ شده
مهلک  باشد. من هنوز گيج از ضربه ي آن روز بودم. ضربه ايي که آن قدر

 بود که بچه ام را از من گرفت. ضربه ايي که يک شبه تعادل
و باالنس زندگي مرا برهم زد. ضربه ايي که عشقم را زير عالمت سوال برد. 

 عالمتي که هر چه از آن فرار مي کردم، باز هم موذيانه
سايه اش منحوسش را به روي سرم حفظ مي کرد. هر روز که مي گذشت 

 خودم مي آمدم. حس خفقان داشتم. حس بيشتر و بيشتر به
بدي که نمي توانستم اسمي به روي آن بگذارم. مني که هميشه دير حاالتم 

 را درک مي کردم، اين بار با يک تاخير زماني بيشتري اين
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درک روي داد. فاصله زماني که من گنگ و گيج در آن ِقل مي خوردم و اين 
 خودم بود. طرف و آن طرف مي رفتم. برزخي که مختص

گاهي که او را مي ديدم متوجه مي شدم که او در برزخي بدتر از من دست 
 و پا مي زد. برزخي به مراتب عميق تر و وحشتانک تر. آن

ته ته جهنم. مي ديدم که او هم روز به روز کم غذا تر مي شد. روز به روز 
 ساکت تر و روز به روز بيچاره تر. علي رغم تالشي که براي

يکي به من مي کرد ولي به نظر مي رسيد که هر روز فاصله ي ما بيشتر نزد
 مي شد. نمي دانم اين فاصله ايي که من ايجاد کرده بودم،

ناخوداگاه بود و يا ارادي؟ هر چه بود به نظر مي رسيد که هر دو نفرمان را 
 از درون مي خورد و نابود مي کرد.

قتي که شماره اش را روي تلفنم روز اول هفته چهارم بابا تماس گرفت. و
 ديدم فهميدم که بازي شروع شده است. يک جورهايي دلم

خنک شده بود. اينکه بابا هم به ميدان کشيده شده بود. ديگر بس بود. 
 من سهم خودم را با بي گناهي هر چه تمامتر پرداخته بودم.

 ديگر بس بود. ديگر خسته شده بودم.
ردي هر چه تمام تر. از آن طرف گوشي تنها گوشي را برداشتم. با خونس

 چيزي که نصيبم شد، سيل فحش و ناسزاي بابا بود.
_کدوم گوري هستي؟ هم خودت هم اون شوهر بي همه چيزت؟ اگر دستم 

 بهش برسه به خدا تيکه تيکه اش مي کنم، بچه قرتي رو.
.. بي فکر کرده مي تونه سر منو کاله بذاره؟ اون شوهر..... بي شرف ....

 وجدان..... فکر کرده مي توني مال منو باال بکشه؟ از مادر زاده
نشده کسي که بتونه کاله سر من بذاره. اين رو بهش خوب حالي کن که 

 خودش و اون داداشو اون شريک ..... بلند شن بيان پولهاي
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منو بدن. وگرنه طالقت رو که مي گيرم هيچ، مي دم باباش رو هم جلو 
 يارن تا دفعه ديگه از اين غلطهاي زيادي نکنه. فکرچشماش ب

کرده من خرم، نفهميدم که با اين مرتيکه فالحي هم دست بوده که پول به 
 من نزول بده منو از هستي ساقط کنه. بهش بگو برو بچه

من خودم قاپ قمار خونه ام. تو ديگه مي خواي سر منو کاله بذاري؟ سر 
 تم. فکر کردي مي توني منوگنده تر از تو رو کاله گذاش

 بچاپي و در بري؟
سکوت کردم. بابا هميشه آدم بد دهني بود ولي نه در اين حد. فحش 

 هايي که مي داد در حد و اندازه يک آدم بي شخصيت بود. نه
باباي از خود متشکر و مبادي آداب من. بابا هميشه سعي داشت که به 

 دي آداب و با کالسيهمه ثابت کند که تا چه اندازه آدم مبا
است. و حاال با اين فحش ها شخصيت هميشه پنهان در زير نقابش 

 بيرون افتاده بود.
 _سونا؟

 اسمم را با فرياد صدا کرد. به طوريکه گوشم اذيت شد. آرام گفتم:
 _بله بابا؟

_بله بابا و زهر مار. بله بابا و درد. نکنه تو هم با اون شوهر..... هم دست 
 شدي؟

نفسم را عميق به سينه فرو دادم. بابا آن قدر نگران مال و اموالش بود که 
 متوجه نشده بود که من سوناي هميشه نيستم. آن قدر

درگير مال دنيا و اموال کثيف و نامشروع اش بود که فکر مي کرد من 
 همدست شوهرم هستم. بابا چه کردي با زندگي من؟

 _من نمي دونم بابا
 شي رو بده دست اون بي همه چيز ببينم._غلط کردي. گو
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گوشي را به سمتش دراز کردم. اخم هايش در هم فرو رفته بود. از گرفتن 
 گوشي امتناع کرد. و فقط با صداي بلند گفت:

_بهش بگو من فردا ميام تهران پيرزاد. براي تصويه حساب ميام. مي خوام 
 بيچاره ات کنم. مي خوام به خاک سياه بشونمت.

شي را دوباره به گوشم چسباندم. بابا سکوت کرده بود. ظاهرا آن قدر گو
 شوکه شده بود که داد و فرياد را از خاطر برده بود.

 _شنيدي بابا؟
دوباره مثل يک کوه آتشفشان منفجر شد. و دوباره سيلي از ناسزا را اين 

 بار به سمت من حواله کرد. گوشي را خاموش کردم و به
. نمي توانستم با بابا درگير شوم. اصال اعصاب بابا را کناري انداختم

 نداشتم.
  
 

عصر همان روز به تهران برگشتيم. به خانه رفتيم و فرداي آن روز همه به 
 خانه بابا رفتيم. خودش ترتيب آمدن همه را داده بود.

ظاهرا با آيدين و آراز و ساراي هم تماس گرفته بود. نمي دانستم چطور 
 که او هم قطعا يک گلوله آتش بود، راضي کرده بود آيدين را

که به اين گردهمايي شوم بيايد. چه چيزي را عنوان کرده بود، فقط خدا 
 مي دانست. دعا دعا مي کردم که از من مايه نگذاشته باشد.

چون مي دانستم که در اين صورت برادر و خواهرانم همه تسليم مي 
 شدند.

مقداري از ماجرا را براي آيدين تعريف کرده  ولي بعدها متوجه شدم که
 بوده است. ولي قطعا نه همه چيز را.

وقتي که ما رسيديم همه آمده بودند و ظاهرا آيدين قبل از آمدن ما با بابا 
 يک دعواي مفصل کرده بود. آيدين آن چنان عصبي و
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 ناراحت بود که رنگش به شدت پريده بود.
دتر هم شد. ابتدا من وارد شدم. ساراي کنار در جو بدي بود. با رسيدن ما ب

 ايستاده بود، با ديدنم جيغ خفيفي کشيد. آن قدر الغر شده
بودم که گونه هايم بيرون زده بود. من ديگر آن سونا سه هفته قبل نبودم. 

 بعد از من او وارد شد. او که از من هم بدتر بود. الغر تر و
ج به او نگاه مي کرد. بابا به سمتم خيز رنگ پريده تر. ساراي حاال هاج وا

 برداشت و قبل از آنکه به خودم بيايم يک کشيده بيخ گوشم
خواباند. تا البد به خيال خودش مرا ادب کند. مني که فکر مي کرد يا آنقدر 

 بيشعور هستم که به خاطر او به خانواده ام و بابا پشت
و شده ام و مال بابا را باال کرده ام و يا آن قدر حرامزاده که همراه با ا

 کشيده ام. ساراي جيغ کشيد و آيدين و آراز به سمتم دويدند.
ضربه آن چنان محکم بود که سکندري خوردم و در آغوش او که پشت 

 سرم از در وارد شده بود و حتي فرصت نکرده بود کفش
ور هايش را بيرون بياورد، افتادم. دستش را دور کمرم حلقه کرد و همان ط

 با کفش به راهرو آمد.
_اين رو زدم تا دفعه ديگه ياد بگيري که طرف خانواده ات رو بگيري. اين 

 رو زدم که يادت باشه بابات کيه. کي نون بهت داده، کي
بزرگت کرده. اين رو زدم که بدوني هنوز اين منم که تو اين خونه حرف اول 

 و آخر رو مي زنم. نه شوهر يه الف بچه تو.
سردي نگاهش کردم. جا خورد و عصبي دستش را براي بار دوم باال برد. با 

 او در ميان راه دستش را گرفت و به پشت سرش چرخاند.
 بابا ناله ايي کرد و صورتش از درد جمع شد.

 از ميان دندانهاي کليد شده اش گفت:
_دستت رو مي اندازي مثل آدم به حرفهام گوش ميدي جناب پيرزاد. با زن 

 ن هم هيچ کاري نداري. که به همون خدايي که تو بهشم
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اعتقاد نداري يه چاقو از آشپزخونه ميارم همين جا دستت رو از جا قطع 
 مي کنم. به والي علي که اين کار رو مي کنم. به جان خود سونا

قسم که از خدامه که اين کار رو بکنم. مطمئن باش اگر يک بار ديگه غلط 
 ظه هم تو انجامش ترديد نمي کنم.زيادي کردي، يه لح

  
 

خشم از تمام واژه به واژه جمله اش مي باريد. خشمي جنون آسا، که بابا با 
 حيرت به آن نگاه کرد. آيدين دست بابا را از دست او

 بيرون کشيد و عصبي ولي با کلمات شمرده گفت:
 _بسه انقالب. تمومش کن.

زده بود کرد تا مرا سر و سامان  اشاره ايي به ساناز و ساراي که خشکش
 دهند. آراز دستش را دور يقه او حلقه کرد.

_چي کار با خواهرم کردي؟ مي کشمت به خدا انقالب. به ابولفضل مي 
 کشمت اگر اذيتش کرده باشي.

بابا کنار کشيده بود و غالف کرده بود. بابا همين بود. وقتي کسي از 
 مي ديد. سريع غالف مي خودش قوي تر، حاال از هر لحاظي را

 کرد. حاال هم فهميده بود که به نفع اش است که دهانش را ببندد.
او هم بدون هيچ عکس و المعلي گذاشته بود که آراز يقه اش را بگيرد و 

 هر چه مي خواهد بارش کند. آيدين اما مثل هميشه منطقي
 دست آراز را کنار کشيد.

 _بسه آراز.
 کم و اخم گفت:روبه او کرد و با تح

_توضيح بده. چرا خواهر ما نصف شده؟ چي کارش کردي؟ چيزهاي که 
 پاي تلفن به من گفتي منو گيج کرده. کل ماجرا چيه؟

 بابا با خشم فرياد کشيد.
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 _آيدين....
 اما آيدين نگذاشت بابا حرفش را تمام کند. با فرياد گفت:

بيني دخترت نصف  _بابا محض رضاي خدا. بذار ببينم چي شده؟ نمي
 شده؟ نمي بيني مرده متحرکه؟

 _به درک، به جهنم. کسي که باباش رو بذار زير پاش بايد بميره.
 ساراي بغلم کرد و اينبار او بر سر بابا فرياد کشيد.

_نمي ذارم درباره سونا اين طوري بگي. بابا بفهم داري درباره کي حرف مي 
 زني، دخترت.

  
 

نشانه برو بابا تکان داد. ساراي گريه مي کرد ولي من هم بابا دستش را به 
 چنان مثل مترسک خشک و ساکت ايستاده بودم. ساناز

دست ساراي را گرفت و مرا به زور از آغوشش بيرون کشيد. سانازي که 
 هميشه سعي مي کرد خوددار باشد حاال به شدت مي لرزيد.

است. دوباره فرياد بابا به او آهسته به آيدين گفت که منتظر خانواده اش 
 هوا بلند شد که " اگر آن طوفان بچه قرتي پايش را در خانه

او بگذارد، جفت پاهايش را قلم خواهد کرد. چه مي خواهد بگويد؟ اصال 
 خانواده ي باهر چه حرفي دارند که بزنند؟ "مي گفت که از

دهم پولم نظر من اين يک کاله برداري است و ال غير. که من اجازه نمي 
 را بخورند و از اين قبيل حرفها. اين بار پوزخندي گشاده تنها

جوابي بود که او به اين حرف بابا داد. خودش مي دانست که قرار است 
 که تا چند لحظه ديگر همان بچه قرتي بابا رو از هست و نيست

 ساقط کند. زنگ در داد و فرياد بابا را ساکت کرد.
 ه کرد.ساراي از فرصت استفاد
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_سونا جانم تو رو خدا چته؟ الهي درد و بالت بخوره تو سر من ..... چي 
 شده؟

 لبخندي به زور تنها جواب من بود. دستش را فشردم.
 _خوبم ساراي. چيزي نيست.

با داخل آمدن طوفان و پشت سرش مستانه و نسيم که به طور 
 دختر وحشتناکي الغر شده و غمگين بود و ايمان و پشت سرش يک

جوان زيبا، بابا مثل اسپند به روي آتش باال و پايين پريد و دست برد يقه 
 طوفان را بگيرد که با ديدن ايمان خشکش زد. هاج و واج به

ايمان نگاه کرد. شايد هرگز فکرش را نمي کرد که کسي که پولش را باال 
 کشيده بود به اين شکل و به اين نزديکي همدست خانواده

د. که حاال با آنها به آن جا بيايد. شايد هم خطر را حس کرده باهر باش
 بود. هر چه نبود بابا با هوش بود. در اين شکي نبود. ولي فکر

 نمي کرد که تا اين حد با آنها نزديک باشد.
آن قدر شوکه شده بود که تا چند ثانيه فقط به ايمان نگاه مي کرد. طوفان 

 با خنده گفت:
 زاد؟ ظاهرا خياط هم در کوزه افتاد، نه؟_چطوري مستر پير

 بيني اش را چين داد. صورت جذابش آرام بود و شاد.
 _اصال فکر نمي کردي االن ايمان هم بياد نه؟

 دستش را سر شانه بابا گذاشت.
 _دعوتمون نمي کني داخل. باالخره هرچي نباشه ما مهمونيم.

  
 

 ان داد.آيدين رو به او کرد و سرش را با تاسف تک
 _چي کار کردي انقالب؟
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لحنش سرزنش بار بود. آيدين کم با کسي صميمي مي شود ولي با او 
 خيلي صميمي شده بود. حالش را درک مي کردم. لبم را گزيدم.

دلم مي خواست به سمت طوفان برم و با ناخن هايم به صورتش چنگ 
 بزنم و بگويم" مرگ خاله جوانمرگت تمام کن اين تراژدي

نکبت بار را. من ديگر تحمل ندارم. به خدا ندارم. "بعد از سه هفته در بطن 
 ماجرا بودن، من ديگر از انرژي خالي خالي بودم. برايم

مهم نبود که ته اين ماجرا چه مي شد، فقط مي خواستم آن ته زودتر به ته 
 خودش برسد. ديگر توان نداشتم. مگر يک آدم چقدر توان

 که ديگر هيچ انرژي برايم باقي نمانده است. دارد. حس مي کردم
 _تو رو خدا صبر کن آيدين همه چيز مشخص مي شه.

 آيدين با سرزنش نگاهش کرد.
 _با خواهرم چي کار کردي؟

چرخيد و به من نگاه کرد. چشمانش را به روي هم فشرد. ولي چيزي 
 نگفت. به جاي او طوفان با خوش رويي همه را به آرامش دعوت

رد. آراز چيزي به انفجارش نمانده بود. بدجور با چشمانش براي او خط و ک
 نشان مي کشيد. به طوفان کاري نداشت. مثل اينکه مال و

اموال بابا و خود بابا براي آراز بي اهميت بود. تنها چيزي که آراز به آن 
 اهميت مي داد، من بودم. خواهرش که در عرض سه هفته از

 شده بود.اين رو به آن رو 
طوفان خيلي راحت سرش را گرفت و به طرف هال رفت. بقيه هم به ناچار 

 به دنبالش روان شدند.
 بابا که به نظر مي رسيد خودش را پيدا کرده است، با خشم گفت:

_اوهوي مرتيکه کجا سرت رو انداختي مثل گاو مي ري تو خونه من؟ 
 داش بي همهوايسا ببينم چه غلطي کردي؟ هم خودت هم اين دا
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چيزت که تا من طالق دخترم رو ازش نگيرم دست بردار نيستم. همه تون 
 کاله بردارين. همه تون رو از هست و نيست ساقط مي کنم

تا بفهميد که با دم شير بازي کرديد. اگر شما تازه اين کاره شديد. من 
 خودم اين کاره به دنيا اومدم.

ف هايش گوش مي داد. در ميان طوفان دست به سينه و مودبانه به حر
 آن جمع شايد فقط من مي دانستم که اين آرامش قبل از طوفان

 است. مني که يک چشمه از آن طوفان را ديده بودم.
 _حرف هات رو زدي پيرزاد؟.....

  
 

 حرفش را قطع کرد. چهره ي ديگرش کم کم نمود پيدا کرد.
 . شيرفهمه؟_از حاال به بعد خفه مي شي تا من حرف بزنم

بابا با تعجب نگاهش کرد. آن قدر حيرت کرده بود که دهانش باز مانده 
 بود.

 _خب پس شيرفهمه.
 به بابا نگاه کرد. از ميان دندانهاي کليد شده اش گفت:

 _منو مي شناسي؟
بابا اين بار با حيرت بيشتري به او نگاه کرد. با حيرت و دقيق. چيزي در 

 شيد. چهره ي بابا هر لحظه حيرتحدود چند دقيقه طول ک
زده تر مي شد. مثل اينکه طمع در آن چند وقت آن چنان کوراش کرده بود 

 که نتوانسته بود بفهمد که آن پسر بچه ايي که رفيقش در
باغ رودبار او را مورد آزار و اذيت قرار داده بود، تا چه حد شبيه به طوفان 

 و برگشته بود که است. نفهميده بود که آن پسر بزرگ شده
همه مان را نابود کند. خشم فرو خورده حاصل از آن درد و رنج، حاال مثل 

 آتشي دامن همه مان را گرفته بود. تر و خشک را با هم
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 سوزانده بود.
آراز جلو رفت ولي انقالب با ماليمت بازويش را گرفت و خواهش کرد که 

 چند لحظه صبر کند.
د. خودم بهت مي گم. دوست ندارم به اون مغز _نمي خواد فکر کني پيرزا

 شکننده ات فشار بياد. آخه مغز تو حيفه که ازش تو کارهاي
الکي استفاده کني. مغز تو بايد فقط ازش تو افکار شيطاني استفاده کرد. 

 آي خوب جواب مي ده! به جان تو! امتحان کردم.
مي کرد، خم شد.  يک ابرويش را باال برد و رو به بابا که حيران نگاهش

 حاال چهره بابا کمي ترسيده بود. ولي خودش را محکم نشان
 مي داد.

_من اميرم. نوه آميرزا مهدي تابع. شريک سيروس افغاني تو خريد و 
 فروش عتيقه ها. رودبار. خواهر زاده مينا تابع. زن صيغه ايي تو.

 اون دختر خوشگله. همون که فقط شونزده سالش بود.
 م شد.بيشتر خ

 _ش ن ا خ ت ي؟
 جز به جز کله را هجي کرد.

  
 

 _يادت اومد؟ يا بيشتر آدرس بدم؟
چشمکي زد. خشم از تمام جمالتش مي چکيد. ولي صورتش آرام بود. 

 آرامشي جنون آسا. آرامشي که حتي يک کودک هم مي
 توانست با ديدنش پي به معلول بودن و ناقص بودن آن ببرد.

 لو بهت مي دم._يه آدرس کوچو
 از بابا فاصله گرفت. با صداي بلندي گفت:
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_ته باغ، تو رودبار يادته؟ بعد از زلزله. چند وقت گذشته بود؟ يک ماه؟ 
 بيشتر يا کمتر؟ يادته چي شد؟ افغاني رو که انشاال يادته؟

حاال بابا رنگش به شدت پريده بود. چشمانش وق زده از چشمخانه بيرون 
 سينه اش به تندي باال و پايين مي شد. حتي زده بود و قفسه

 آراز هم با ديدن اين عالئم و حرف هاي طوفان سکوت کرده بود.
_يادته اون شريکت افغاني هميشه چي بهت مي گفت؟ زماني که خاله 

 شونزده ساله من صيغه توي پنجاه ساله بود. يادته مي گفت که
ت که اين پسره بد جور از اين پسره نمي شه گذشت. يادته بهت مي گف

 خوشگله، رو مغز منه. يادته کثافت؟
کثافت آخرش را با فرياد گفت. بابا حاال مي لرزيد. عمال به غلط کردن 

 افتاده بود. رنگش مثل يک مرده از گور درآمده شده بود.
دهانش کمي کج شده بود. و چانه اش با حرکتي ريتميک، مثل کسي که 

 صاند مي لرزيد.مي خواهد چانه اش را برق
_يادته وقتي که ته باغ منو گير انداخت، فقط وايسادي نگاه کردي و 

 خنديدي؟ يادته بي ناموس؟ يادته وقتي که فرداش به خاله
 شونزده سالم رحم نکرد، فقط وايسادي نگاش کردي؟

حاال طوفان ديوانه وار فرياد مي کشيد. يقه بابا را گرفت و تکان تکانش 
 آراز آن چنان شوکه شده بودند که همان جا داد. آيدين و

خشکشان زده بود. بابا مثل يک تکه گوشت قرباني در دستان قوي طوفان 
 تکانده مي شد و هر لحظه دهانش کج تر مي شد.

_يادته چه باليي اون افغاني به سر من آورد؟ من همون بچه ام. همون 
 م. يادتهاميرم. همونم که اومدم مثل عزراييل جونت رو بگير

چطور مال و اموال ما و چند تا بدبخت ديگه رو با دوز و کلک باال 
 کشيدي؟ يادته چطوري خونه بابا بزرگ و اون عتيقه ها و رو مال
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خودت کردي؟ يادته تو و اون افغاني بي همه چيز چي کار کردين با اون 
 قوم مصبيت ديده؟
 بيشتر تکانش داد.
 _بم يادته کثافت؟

 ديک سر بابا که به نظر اصال حال خوبي نداشت برد و گفت:سرش را نز
  
 

_اصال پرسيدي که دخترت چي شده؟ نه. بس که بي شرفي. بس که پول 
 دوستي.

مشتش را روي چانه بابا گذاشت ولي نزد. فقط محکم فشار داد و سر بابا 
 به عقب پرتاب شد.

از دخترت  _تو اصال چيزي هم برات مهم هست؟ مي دوني مي خواستم
 انتقام بگيرم؟

 او جلو رفت. با خشم شانه طوفان را گرفت.
_بسه، تو قول دادي. تو روح مامان بسه طوفان. آتيش به زندگيم نزن. هر 

 کاري مي خواي بکن. ولي بيچاره ام نکن.
طوفان بابا را رها کرد. گنگ و مات به او خيره شد. مثل کسي که اصال در 

 انيه نگاهش کرد. بعد نگاهش را به مناين دنيا نيست. چند ث
داد. در نگاهش مثل همان شب که تهديد کرده بود باز هم در انتها 

 دلسوزي ديده شد. فقط سرش را تکان داد. ولي چيزي نگفت.
 دردمند پوزخند زد.

_من چي کار مي تونم بکنم آخه برادر من؟ من مگه مردي هم دارم؟ به 
 يکش من االن يه ماشينلطف اين حروم زاده و اون شر

 معيوبم.
 دوباره به من نگاه کرد.
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_آتيش افتاده تو زندگيت. زماني که اين آقا ما رو از هست و نيست ساقط 
 کرد، آتيش افتاد تو زندگي همه ما.

بابا به عقب پرت شد. و روي مبل افتاد. لحظه به لحظه کجي دهانش 
 ه يک سمتبيشتر مي شد. مثل اينکه تمام عضالت صورتش ب

متمايل شده بود. آب دهانش بي اختيار به روي ريش هايش روان شده 
 بود. مردي که هميشه فکر ظاهر بي عيب و نقص اش بود، حاال

 درمانده و رقت انگيز مقابل ما افتاده بود.
طوفان مجنون وار راه مي رفت و حرف مي زد. خودش را خالي مي کرد. 

 چنان آرام حرف مي زد که گاهي فرياد مي کشيد و گاهي آن
صدايش به سختي شنيده مي شد. تمام لحظه به لحظه و ثانيه به ثانيه 

 بيچارگي هايش را که مسببش بابا بود را تعريف کرد. آراز شوکه
شده به ديوار تکيه داده بود و دهانش باز مانده بود. آيدين کالفه و بيچاره 

 را جلوي به دهان طوفان چشم دوخته بود. ساراي دستش
دهانش گرفته بود و گريه مي کرد. نمي دانم براي چه کسي؟ براي بيچارگي 

 هاي طوفان که دل سنگ را هم به درد مي آورد، يا
سرگذشت مينا. شايد هم بابا. ساراي آنقدر با محبت هست که براي يک 

 کفتر از سرما مرده در خيابان هم ساعت ها اشک برزيد،
 خود را داشت. وضع موجود که ديگر جاي

  
 

طوفان روي زمين چنباتمه زده بود و مثل يک ننو خودش را تکان تکان 
 مي داد. حرف هايش هذيان وار بود. چيزي که هيچ شباهتي به

يک گفتار سالم نداشت. يک هذيان محض بود. هذياني خسته و خاک 
 خورده. چيزي که شايد سالها طوفان با تکرار و واگويه آن در
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دش زندگي کرده بود. سرش را باال آورده بود و به بابا نگاه مي ذهن خو
 کرد و هر چيزي که از آن اتفاق شوم تعريف مي کرد يک

 "يادته؟" هم تنگ آن مي گذاشت.
مثل اينکه اگر آن جمله "يادته؟" را عنوان نمي کرد تمام داستان بار معنايي 

 خودش را از دست مي داد و کم رنگ مي شد. و هر بار
اين يادته ها بابا را وادار مي کرد که از ته قلب ناله کند. ناله ايي رقت 

 انگيز. ديگر نتوانست تحمل کند و همان جا در حاليکه به نظر مي
رسيد صدها سال پير شده است از روي مبل به روي زمين افتاد. صورتش 

 حاال کامال کج شده بود و هوش و حواسش را از دست داده
ناله مي کرد. آيدين به طرفش خيز برداشت. آراز هم چنان بود و فقط 

 خشکش زده بود و نگاهش به روي نسيم ثابت مانده بود.
نسيم هم معذب سر به زير انداخته بود. طوفان هنوز هم تمام نکرده بود. 

 هنوز هم بيمار گونه و ناالن تکرار مي کرد. تمام جز به جز
بي هيچ حسي. فقط مثل يک نوار آن لحظات شوم را. بي هيچ خجالتي. 

 ضبط شده، تکرار مي کرد. شايد فقط صدايش که ناالن بود و
گاهي اوج مي گرفت مي فهماند که يک انسان اين ها را تعريف مي کند. 

 يک انسان دردمند که به شدت آسيب ديده بود. شکسته بود
ه شکستو در تمام اين سالها نتوانسته بود خودش را جمع کند و تکه هاي 

 را کنار هم بچسباند.
چيزهايي که طوفان عنوان کرده بود وراي آن زجري بود که انقالب براي 

 من تعريف کرده بود. حرفهاي طوفان زجر محض بود. گفته
هاي هذيان آلود و بيمار گونه اش، تجسمي کامل از عذابي بود که سالها 

 شد.کشيده بود. چنين چيزها و حرف هايي نمي شد بي اثر با
مخصوصا براي ماها که بچه هاي فرد خاطي بوديم. کسي که باعث اين 

 رنج وحشتناک شده بود. آن چنان حرف هايش دردمند بود که
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مرا به لرزه انداخته بود. از تمام زجري که بعد از آن اتفاق کشيده بود گفت. 
 از تمام کابوس هايش. از تمام رنج هايش. از تنهايي که

را در خودش تنيده بود و رهايش نمي کرد، گفت. از الهام  مثل يک پيله او
 گفت. دختري که به اميد او نشسته است. چه اميد واهي. او

که ناتوان بود. او که حتي خودش را هم نمي توانست تحمل کند، چطور 
 مي توانست که يک نفر ديگر را در بيچارگي هايش شريک

 کند.
مي ريخت. درمانده و بيچاره دور مي گفت و مي گفت. گاهي عمال اشک 

 خودش مي چرخيد و در حاليکه به خودش آسيب مي رساند،
حرف مي زد. انگشتانش را پيچ مي داد. مفاصلش را با صدا و محکم مي 

 شکاند. گاهي با ناخن هايي که چندان هم بلند نبود، مچ
 ودستانش را خراش مي داد. مستانه و نسيم دو طرفش قرار گرفته بودند 

 سعي مي کردند که نگذارند که او اين گونه دست به نابودي
 خودش بزند.

  
 

دلم براش سوخت. در برزخي بود که کمتر کسي مي توانست آن همه سال 
 در آن زندگي کند. رنگش به شدت پريده بود. گاهي براي

لحظاتي آن چنان در بحر حرف هاي بيمارگونه فرو مي رفت که بي زمان و 
 شد. هذايان مي گفت و راه مي رفت. دهانش کميمکان مي 

 کج شده بود و چشمانش تيکي ضعيف پيدا کرده بود.
آيدين و رضا که او هم به شدت شوکه بود بابا را بلند کردند. رضا نبض بابا 

 را گرفت و و چيزي آهسته به آيدين گفت. ساراي همان
چ کدامشان آن طور که اشک مي ريخت باالي سر بابا رفت. در نگاه هي

 حسي که بايد باشد، نبود. آن حسي که يک فرزند نسبت به
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جان کندن پدرش دارد. بابا گند زده بود. خرابکاري که همه را آن چنان 
 شوکه کرده بود که شايد حتي اگر مي خواستند هم نمي

 توانستند آن طور که بايد نگران بابا باشند.
رساندند. تنها من در خانه ماندم و آراز و بابا را بلند کردند و به بيمارستان 

 ساناز که به نظر مي رسيد از همه ما گيج تر است و خانواده
باهر. تمام لحظاتي که در انتظار تماس آيدين بوديم در سکوت گذشت. 

 طوفان ساکت شده بود. به نظر مي رسيد که بعد از آن همه
 واگويه ناتوان و بي انرژي شده است.

لن روي سراميک هاي يخ زده نشسته بود و سرش را در ميان گوشه از سا
 دستانش گرفته بود و تاب مي خورد. مستانه و ايمان کنارش

نشسته بودند و مستانه با ماليمت شانه اش را نوازش مي کرد. نسيم در 
 آغوش الهام آهسته گريه مي کرد. و او هم درست روبه روي

من برنمي داشت، سيگار به سيگار  من ايستاده بود و در حاليکه چشم از
 آتش مي کرد. دستش را روي معده اش گذاشته بود و رنگش

 پريده بود ولي سکوت کرده بود.
آراز آن چنان شوکه شده بود که روي مبل کنار ساناز ولو شده بود و به يک 

 نقطه زل زده بود. به جز فين فين آهسته نسيم هيچ صداي
 ديگري نمي آمد.

دين از بيمارستان کوتاه و مختصر بود. بابا سکته مغزي کرده بود گزارش آي
 و به کما فرو رفته بود. تزريق وارفارين و آسپرين را

شروع کرده بودند ولي هيچ چيز ثابتي نبود. شايد مي توانستند لخته ايي 
 که سبب آمبولي مغزي شده بود را حل کنند، شايد هم نه. اگر

 ل خيلي زياد توانايي اش را از دست مي داد.هم بهوش مي آمد به احتما
دکتر نظر قطعي نداده بود. گفته بود که شايد دامنه خونريزي از اين هم 

 بيشتر شود. بابا به شدت سيگار مي کشيد. الکل مصرف مي
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 کرد و به هيچ وجه زندگي سالمي نداشت. از هيچ لحاظي.
داشتم ناشناخته بود. به گريه افتادم. خودم هم نمي دانم چرا؟ حسي که 

 حس غم و غصه و حسي بد و موذي که ذهنم را فلج کرده بود
 و فقط غدد اشکي ام را درگير کرده بود.

  
 

در سکوت اشک ريختم. هر آن چه که آن پايين بود را رها کردم و به اتاق 
 سهند رفتم. در را از داخل قفل کردم و در تنهاي اشک

اختيار هيچ کدام از اعضاي بدنم در دست ريختم. ديگر نمي توانستم. 
 خودم نبود. مي لرزيدم و اشک مي ريختم. از پايين سر و

صداهايي مي آمد. گاهي صداي فرياد، گاهي زمزمه هايي آهسته. ولي 
 برايم مهم نبود. حتي اگر در آن لحظه دنيا کن فيکون هم مي

 شد باز هم خيالي نبود.
ن نداشتم. نه عشقي بود و نه احساسي. من ديگر چيزي براي از دست داد

 شوهرم کسي که به اجبار مرا به همسري گرفته بود حاال در
پايين مشغول اره دادن و تيشه گرفتن بود. به من نارو زده بود. پدرم که 

 بايد الگوي من در زندگي باشد گند زده بود و همه چيز را به
ن آن قدر مهم باشد؟ هم ريخته بود. ديگر چه چيزي مي توانست براي م

 بگذار دنيا هم کن فيکون شود.
نمي دانم چقدر به حال خودم بود که ضربه ايي به در خورد. اهميتي 

 ندادم. اين مرتبه چند ضربه پشت سر هم خورد. باز هم اهميتي
 ندادم.

 _سونا.....
صدايش مرا تکان داد. چرا او؟ چرا از بين همه کساني که آن پايين بودند 

 بايد به سراغم مي آمد. لبم را گزيدم. و محکم به بالشاو 
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کوبيدم. چقدر بدبخت بودم. اين درد داشت مرا مي کشت. اين 
 سرگشتگي چيزي نمانده بود که مرا نابود کند. مني که به نظر مي

رسيد هر لحظه مي گذرد بيشتر بيشتر فرو مي روم. هر لحظه بيشتر پي به 
 وک سه هفته قبل حاال کامالوخامت اوضاع مي بردم. آن ش

 از بين رفته بود و حس عجز و بيچارگي وحشتناکي مي کردم.
سرم را در بالش فرو کردم و هق هق کردم. بار ديگر محکم به در کوبيد. باز 

 هم جوابي ندادم. از همان پشت در فرياد کشيد.
 _آيدين کليد زاپاس اتاق سهند رو بيار.

کند در را باز کردم. صداي پاهاي پر عجله آيدين  قبل از انکه همه را نگران
 هم آمد.

 _چرا در و قفل کردي؟
به چشمانم نگاه کرد. آيدين نگاهش خسته بود و غمگين. از پايين صداي 

 گريه ساراي و حرف زدن بلند بلند و عصبي آراز و طوفان
 مي آمد.

 نيم نگاهي به آيدين کرد.
 _مي شه تنهامون بذاري؟

  
 

 ين به من نگاه کرد. سرش را تکان داد. به ديوار تکيه داد.آيد
_چي کار کردي انقالب؟ چرا نامردي کردي؟ چرا آتيش زدي تو جون اين 

 دختر؟ بيچاره مون کردي
 چشمانش را به روي هم فشرد ولي چيزي نگفت.

_مي اومدي خود بابا رو مي کشتي. مي اومدي اسلحه مي زاشتي رو  
 رو مي کشيدي. چرا اين دختر رو قربوني کردي؟شقيقه اش، ماشه 

 کمي مکث کرد و بعد با شک و ترديد پرسيد:
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_طوفان چي مي خواست بگه که تو نذاشتي؟ چه باليي مي خواستين سر 
 اين بچه بياريد؟

دستش را مشت کرد به چهارچوب آهني در کوبيد و بعد پيشاني اش را 
 نگين و خسته.روي آن گذاشت. صدايش سنگين شده بود. س

_آيدين من نمي ذاشتم باليي سر سونا بياد. چرا نمي فهمي زن من هم 
 هست. سونا تمام زندگي منه. تو رو خدا بفهم مرد!

سرم به شدت گيج مي رفت و آن دو هم چنان مشغول اره دادن و تيشه 
 گرفتن بودند. بحث مي کردند. گاهي او کوتاه مي آمد و گاهي

ان اوج مي گرفت. دلم به هم مي خورد. احساس آيدين. گاهي صدايش
 مي کردم که همه اطرافم و آنها را از ميان دود مي بينم. چشمانم

 را چند بار بر هم زدم. به کتابخانه کوچک سهند تکيه دادم.
 _چرا اين طوري شده؟ چرا اين قدر الغر شده؟ مريضه؟
. دوست نداشتم مکثي کرد. دهانش را باز کرد تا چيزي بگويد. نگذاشتم

 که.....
فکري که در سرم بود را بيرون راندم و به خودم قبوالندم که اين يک 

 موضوع زنانه است و دليلي ندارد که برادرانم چيزي از آن
بدانند. يک توجيح بود براي خودم. يک توجيح خنده دار. من در مقابل 

 م.چشم برادر و پسر خاله شوهرم به آن حال و روز افتاده بود
 _من خوبم.

 آيدين نگاهم کرد.
 _پس چي شده؟ چرا اين قدر الغر شدي؟

به طرفم آمد. دستم را گرفت. دستانش گرم و حمايت گر بودند. مثل 
 همان زمانهايي که مقابل مدرسه به دنبالم مي آمد و دستم را مي

گرفت تا از خيابان رد شويم. آن زمان ها هم مرا در پناه خودش قرار مي 
 د. خودش مقابل ماشين ها مي ايستاد. و وقتي که از يکدا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

7 2 7  

 

طرف خيابان رد مي شديم، باز هم مرا به سمت ديگرش هدايت مي کرد 
 که باز هم خودش رو به سمتي باشد که ماشين ها در حرکت

  
 

بودند. در آن عالم بچگي نمي دانستم چرا اين کار را مي کند. وقتي که 
 اشين اگر بخوره، به من مي خوره.پرسيدم گفت که" اينطوري م
 من هم مرد هستم و بزرگ".

حاال هم در دستانش همان حس آن روزها را پيدا کردم. بغضم دوباره 
 ترکيد. ولي سرم را تکان دادم.

 _چيزيم نيست.
آراز عصبي باال آمد. مثل يک گلوله آتش شده بود. پايين با طوفان 

 که او بتواند حتي صورتش رابحثش شده بود. جلو آمد و قبل از آن
کنار بکشد، محکم به چانه اش کوبيد. تلو تلو خورد و پشت کمرش به در 

 خورد. صداي بدي داد. آن چنان که فکر کردم ستون
 فقراتش ايرادي پيدا کرد.

_نامرد چي کارش کردي؟ اصال تو براي چي اومدي خواهرم رو گرفتي؟ به 
 خاطر انتقام؟

گرفت. رنگش براي لحظه ايي کبود شد. آن چنان دستش را روي کمرش 
 که مرا ترساند. به طرفش خيز برداشتم. اما سر خودم

دوباره گيج رفت و اين بار او مرا گرفت. به نفس نفس افتاده بود. آراز بد 
 زده بود. رنگش هنوز کبود بود.

 _چي شدي؟
ز آغوش او دستش را دور کمرم حلقه کرد. اما آراز دستم را گرفت و مرا ا

 بيرون کشيد.
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_بهش دست نزن. ديگه نمي ذارم هر غلطي خواستي بکني. بي صاحاب 
 نيست.

 صدايش از خشم دو رگه شده بود.
_چه غلطي؟ من نمي خوام يه مو از سرش کم بشه. تو چرا نمي فهمي من 

 مي خوامش.
 صدايش لرزان بود. رو به آيدين کرد و گفت:

 زنه منه. بفهميد که همه زندگي منه. _تو رو خدا بفهميد که اون
مي دانستم گفتن اين حرف برايش سخت است. به قول خودش مرد بايد 

 عشقش را پيش خودش نگه دارد.
 آراز با خشم فرياد کشيد.

 _زنت بود.
  
 

 دوباره بحثشان با آراز باال گرفت. آراز حساس و دعوايي.
 _بسه.....

با او دست به يقه شد. هر دو دستش را  صدايم لرزان و ضعيف بود. آراز
 روي گلوي او گذاشته بود و فشار مي داد و او لحظه به لحظه

کبودتر مي شد. مي دانستم که زورش از آراز خيلي بيشتر است. او با اينکه 
 الغر بود ولي اندامش ورزيده و عضالني بود. ولي آراز هنوز

اعي ايستاده بود تا برادرم ضعيف و الغر بود. ولي کاري نمي کرد. بي دف
 خفه اش بکند.

 _بسه......
نتوانستم بقيه حرفم را بزنم. شل شدم و از پشت سر پس رفتم. جلو 

 چشمانم سياه شد. درست مثل حالي که در روز تشييع جنازه
 سهند پيدا کرده بودم. کسي بغلم کرد و ساراي فرياد کشيد.
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يا بکشش. چيزي درست ميشه؟ _ولش کن آراز حال سونا رو نمي بيني؟ ب
 بابا حالش خوب ميشه يا سونا؟ تمومش کن. داغ رو دلمون

 نذار.
دستانش مرا سخت در آغوش کشيده بود. مثل زمانهايي نه چندان دور. 

 زمانهايي که شيفته وار در آغوشش فرو مي رفتم و با عطر تن
ه با او اش آرام مي شدم. تمام ناراحتي هايم از بين مي رفت زماني ک

 بودم. بغضم را فرو خوردم.
ناتوان تر از آن بودم که او را پس بزنم. لرزيدم. از احساسي که دوباره در 

 بغلش پيدا کرده بودم، لرزيدم. اين انصاف نبود. سرش را
ميان موهايم کرد. مثل تشنه ايي مي بوسيد و مي بوييد. سه هفته دوري 

 ده بود.ما از هم، او را ديوانه وار دلتنگ کر
 _جانم عزيزم. جانم کوچولو. فدات شم، آروم باش.

به گريه افتادم. دوست نداشتم که ديگر به هيچ وجه کلمه کوچولو را از 
 دهانش بشنوم. يادگار زمانهايي که با عشق کوچولو صدايم مي

کرد. ياد عاشقانه هايمان. اين زجر آور ترين خود فراموشي بود که يک زن 
 ل کند. خود فراموشي عاشقانه هايش بامي توانست تحم

 همسرش.
 _سونا تو رو خدا گريه نکن.

چشمانم را بستم. پلکم را بوسيد. دوباره لرزيدم. اين انصاف نبود. کسي مرا 
 از آغوشش بيرون کشيد. صداي يک کشيده محکم تنها

چيزي بود که شنيدم. ولي باز هم چشمانم را باز نکردم. در آغوش کسي 
 تم. بوي عطرش را مي شناختم. زماني که کودک بودمفرو رف

و کابوس مي ديدم مي دويدم و به اتاقش مي رفتم و روي تخت کنار او 
 مي خوابيدم. تا صبح مرا نوازش مي کرد و آرامم مي کرد.

  



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

7 3 0  

 

 
 _دورت بگردم. خواهرت بميره برات. چشمات رو باز کن يکم آب قند بخور.

ساناز در حاليکه به شدت لرزان بود، آب قند در چانه ام را پايين کشيد و 
 حلقم ريخت.

ساراي تکيه اش را به کتابخانه سهند داده بود و مرا به روي سينه اش 
 خوابانده بود. ساناز هم پاهايم را باال تر از سطح بدنم، در دامن

گرفته بود. در راهرو صداي عربده هاي آراز مي آمد. کمي سرم را چرخاندم. 
 به جان او افتاده بود. آيدين سعي کرد که آراز راآراز 

کنترل کند. ولي نتوانست. او ايستاده بود و آراز کتکش مي زد. درست 
 مثل مجسمه. با مشتي که ايمان به چانه آراز کوبيد، آراز کنترل

شد. طوفان بر سر آراز فرياد کشيد که اگر کسي قرار است اين جا کتک 
 اگر من و برادرش مشکلي داريمبخورد اوست نه برادرش. 

 مقصر اوست نه انقالب.
صداها اوج گرفت. به نظر مي رسيد که همه با هم بحث مي کنند. چرا 

 ساکت نمي شدند؟ چرا اين بحث تمام نمي شد؟ اينها مرا به مرز
 جنون مي کشيد. چرا تمامش نمي کردند؟

 _بسه.....
بر سرشان فرياد کشيد که  صدايم زمزمه ايي ضعيف بود. ساراي با گريه

 محض رضاي خدا خفه شوند. اما آنها دعوايشان باال تر
گرفت. نسيم و مستانه و الهام گوشه راهرو در راه پله ايستاده بودند و با 

 وحشت به اين صحنه نگاه مي کردند
نمي دانم چقدر زمان گذشته بود. آن قدر که آنها همه خودشان را تکه پاره 

 خونين و زخمي هر کدام گوشه ايي افتادهکرده بودند و 
بودند، و از همه داغان تر او بود. صورتش غرق در خون بود و بيني اش 

 شکسته بود. لبش ورم کرده بود. ناتوان روي زمين افتاده بود.
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پاهايش باز و هر کدام به سمتي متمايل شده بود. از زير در رفته بود و 
 قه بلوزش پاره شده بودکمرش روي زمين خشک مانده بود. ي

و پايين بلوزش هم باال رفته بود و کمي از شکم اش مشخص شده بود. 
 هيچ وقت در عالم واقع چنين دعوايي را نديده بود. دعوايي که

آدم فکر مي کند که فقط مي تواند سکانسي از آن را بر روي پرده سينما 
 ان کتکببيند. ولي حاال در عالم واقعي، برادرم او را آن چن

 زده بود که شبيه به رضا موتوري شده بود.
خود آراز هم دهانش پر از خون بود و آيدين با خشم چيزي را به او مي 

 گفت. آهسته ولي پر از خشم.
ساراي مرا به دست ساناز سپرد و برخاست. چهره اش عصبي و مصمم بود. 

 مانتو و شال مرا آورد و همان طور روي دوشم انداخت. زير
 بغلم را گرفت و به ساناز اشاره کرد. خودش هم لباس پوشيد.

_من مي رم. رضا بعد خودت بيا خونه. شما هم اونقدر هم رو بزنيد که 
 خسته بشيد. ديگه نمي زارم اين طفل معصوم عذاب بکشه. من

االن ديگه هيچي برام مهم نيست. نه بابا، نه تو انقالب. االن فقط و فقط 
 ه که مي بينم مثل شمع آب شده.خواهرم برام مهم

  
 

 آيدين به من نگاه کرد و با غصه گفت:
 _ما هم اگر دعوايي کرديم براي اين بوده نه يه آدم ديگه.

_يک ساعته اين بيچاره داره مي گه بسه. شما نمي فهميد که اين درد 
 داره؟ اين به اندازه کافي رنج کشيده. جلوي چشم اين بايد دعوا

که تمام سه هفته قبل رو با تشنج و غصه گذرونده، جلوي اين تا کنيد؟ اين
 بدتر بشه؟ نه جونم شما مردها همتون خودخواه هستيد. مي
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ذاشتيد خواهرتون مي رفت بعد مي ريختيد سر اين آقا، اصال مي 
 کشتينش.

 آراز با اخم گفت:
( به _براي اينکه اين احمق( به من اشاره کرد. ) چشمش هنوز دنبال اين 

 او اشاره کرد) عوضيه. ولي نمي دونه که من نعش سونا رو هم
 روي شونه اش نمي اندازم.
 آيدين سرش را تکان داد.

 _شما بريد. شب خودم ميام سراغش.
او تکاني به خودش داد. ناله ي آرامي کرد. از روي زمين بلند شد. پايين 

 شلوارم را در مشت گرفت.
 _سونا نرو.

سر هم پلک زدم. تا اشک را از چشمانم دور کنم. چيزي به  چند بار پشت
 جنونم نمانده بود. دلم مي خواست که فرياد بکشم. مثل يک

 بيچاره به پاهايم افتاده بود.
دلم مي خواست بگويم که لعنتي من عاشقت بودم. چرا اين کار را با من 

 کردي؟ چرا مرا بيچاره کردي؟ دلم مي خواست پاچه شلوارم
از دستش بيرون بکشم و بي تفاوت بگذارم و برم. و در نهايت هم يک "  را

 برو به جهنم انقالب باهر" بگويم. ولي نتوانستم. درد
کشيدم. جان کندم. پوست انداختم. ولي نتوانستم اين کار را بکنم. از عهده 

 من خارج بود. شدني نبود. حداقل نه براي من. کار من
 نبود.

ميز به من نگاه کرد. نمي دانم چه در نگاهم ديد که چشمانش التماس آ
 خودش دستش را کنار کشيد.

 _التماست مي کنم. بيچاره ام نکن سونا، نرو. باهام بمون.
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صدايش به اندازه ايي بلند بود که همه آنهايي که در راهرو ايستاده بودند، 
 بشنوند. فکر کردم که همين حاال ست که آراز مسخره اش

ا دوباره به زير باد کتک بگيرد. ولي چيزي نگفت. تنها سرش را به کند و ي
 زير انداخت. کنار نرده، دقيقا روي پله ها، طوفان نشسته

  
 

بود. الهام شال سفيدش را در آورده بود و زير بيني شکسته او گرفته بود. 
 ايمان اما سالم به نرده تکيه داده بود و با حالتي که مخلوطي

و خشم و دلسوزي بود، به من و پسر خاله اش نگاه مي کرد.  از ناراحتي
 مستانه پشت سر او آمد و تکيه او را به پاهاي خودش داد.

نسيم با کمي فاصله کنار ايمان ايستاده بود و به آرامي گريه مي کرد. 
 مستانه بدون حرف فقط به من نگاه کرد. صورتش اما بي توقع و

 لط به خود.بدون حس بود. ناراحت ولي مس
 _بذار با هم حرف بزنيم. تو رو خدا!

 ساراي بازويم را بيشتر فشار داد و مرا به سمت راه پله کشاند.
 _سه هفته وقت داشتي که حرف هات رو بهش بزني.

 با ناراحتي ادامه داد.
 _چي کار کردي تو اين سه هفته؟ فقط زجرش دادي؟

 لب متورم اش را گزيد.
 را ساراي...._تو رو جون المي

 اما ساراي حرفش را قطع کرد.
 _انقالب چي کار کردي تو اين سه هفته؟

 با غصه و صدايي که بلند تر شده بود، گفت:
_چي کار مي کردم؟ داشتم از کثافت کاري هاي باباتون براش مي گفتم. 

 داشتم مي گفتم که بدونه از اجبار بود. بدونه که نخواستم
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ه تنها داراييه منه تو اين دنيا. حاال تو چي کار مي عذابش بدم. بدونه ک
 خواي بکني؟ مي خواي بدبختم بکني.

 دستم را از دست ساراي بيرون کشيدم. اين قائله بايد تمام مي شد.
 _بعد..... ديگه نمي تونم

صدايم مال خودم نبود. حس مي کردم کسي که اصال شبيه من نيست 
 اد شده است.اين صدا از تارهاي صوتي اش ايج

بدون توجه به او و بقيه تلو تلو خوران به پايين رفتم. چند بار در پله ها به 
 اين طرف و آن طرف خوردم. دوباره بحثشان باال گرفت.

اين بار طوفان و ساراي و آراز. طوفان دوباره از برادرش جانب داري مي 
 کرد و ساراي هم حرفش اين بود که در آن سه هفته او چرا

  
 

همه چيز را مرتب نکرده است؟ تا من با اين حال به تهران برنگردم تا دل 
 خواهر و برادرانم را به درد بياورم. طوفان اما عصبي مي

 گفت که شما دست پيش را گرفتيد که پس نيفتيد و الي آخر....
پايين پله ها از پشت سر مرا گرفت. بازويم را به عقب کشيد. صدايش، 

 تمام دنيا برايم مهم تر بود در گوشم نشست. نهصدايش که از 
مثل آن وقت ها گرم و آرامش بخش. گرفته و بيچاره. درمانده و فرو 

 ريخته.
 _سونا بهت التماس مي کنم باهام بمون.

چرخيدم و نگاهش کردم. اشک از چشمانم فرو ريخت. بي اراده و بي 
 ا پاکصدا. دستش را جلو آورد و با انگشت شصت اش اشکم ر

 کرد.
 _منو بزن. منو بکش. ولي نرو، ترکم نکن.....

 سرم را چند بار تکان تکان دادم.
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 _نمي تونم. نمي تونيم......
صدايم شکست و خاموش شد. من ديگر آن سونا ي محکم نبودم. من در 

 هم شکسته ايي بودم که به شدت شکننده تر شده بودم.
درست مثل بازنده ايي که دستش شل شد و حالت نگاهش عوض شد. 

 مي داند ديگر هيچ ورقي براي روي ميز گذاشتن و بازي دوباره
 ندارد. نه آس برنده ايي و نه حتي اميدي.

دستش از روي بازويم جدا شد. بي توجه به او به حياط رفتم. در حاليکه 
 سعي مي کردم که نگاهش را از ذهنم پاک کنم. آن نگاه

 درمانده و بيچاره را.
پشت سرم ساناز با سويچ آمد. به ماشين رضا رفتيم. چيزي نمي گفت 

 ولي آهسته آهسته اشک مي ريخت. پشت سرش هم با فاصه
چند ثانيه ايي ساراي آمد. آيدين هم با او بود. از همان فاصله هم 

 مشخص بود که با هم بحث مي کردند. براي اولين بار مي ديدم که با
وا مي کردند. آيدين چيزي مي گفت و ساراي خشم و عصبانيت با هم دع

 با تهديد انگشت اش را به سمت او تکان تکان مي داد وبا
 خشم فراواني که تا به آن لحظه از ساراي نديده بودم، صحبت مي کرد.

عاقبت ساراي سوار شد و با سرعتي که تا به حال نديده بودم به طرف خانه 
 خودش راند.

  
 

حتي ساناز هميشه شاد و شنگول. خاموش شده بود و سکوت کرده بوديم. 
 به نظر مي رسيد که حتي نفس هم نمي کشيد. ساراي

خشمگين بود. مقابل درب پارک کرد. با ريموت در را باز کرد و همان طور 
 که در آهسته باال مي رفت دستش را پشت صندلي ساناز

 اه کرد.گذاشت و به طرف من چرخيد. چند ثانيه با دقت به من نگ
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 _چرا چيزي نگفتي؟ اجازه نمي داد؟
بدون جواب و خاموش سرم را چرخاندم و به باغچه ايي که کنارش روي 

 پل پارک کرده بود، نگاه کردم.
 _سونا با توام.

 باز هم سکوت کردم. ساناز با ماليمت گفت:
 _فعال نه ساراي

ذاشته بودند. ساراي هم چيزي نگفت به داخل رفت. الميرا را پيش علي گ
 با ديدن من به طرفم دويد و پاهاي مرا بغل کرد.

 _خاله جون
 دستم را با تاخير روي موهايش گذاشتم. بچه که گناهي نداشت.

_بيا اين ور تربچه، خاله حالش خوب نيست. بيا به خودم بگو ببينم چي 
 کار کردي؟

ت و روي الميرا با کنجکاوي به من نگاه کرد. ولي دست ساناز را گرف
 پاهايش نشست و مشغول تعريف از نقاشي اش شد. علي اما با

 دقت به من نگاه مي کرد.
 _چي شده عمه؟ چقدر الغر شدي

بغضم را فرو خوردم و دستم را به سمتش دراز کردم. جلو آمد. بغلش 
 کردم. مرد کوچکمان حاال مرا آرام مي کرد.

 _خوبم.
نگاه کرد ولي چيزي نگفت. شالم را باز از باالي سر من به ساراي و مادرش 

 کردم. به دستشويي رفتم. موهايم آشفته شده بود. دستي
درونشان کشيدم. به خاطر او بعد از عروسي هميشه موهايم را کوتاه نگه 

 داشته بودم. يادم هست که هميشه به من مي گفت که تو مثل
 دمي مور هستي. موهاي کوتاه بيشتر به تو مي آيد.

  



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

7 3 7  

 

 
به چهره ام نگاه کردم. چشمانم به شدت ورم کرده بود. به صورتم آب زدم 

 و چشمانم را آب گرفتم. هيچ آرايشي نداشتم. ديگر براي
چه کسي بايد آرايش مي کردم؟ تنها او بود که صورت آرايش کرده مرا 

 دوست داشت.
لبه وان نشستم. سرم را بين دستانم گرفتم. حال خوبي نداشتم. حسي 

 ج و درمانده. نيمي از هوش و حواسم هنوز در خانه بابا بود.گي
اگر آراز باز هم او را مي زد، اگر معده اش بدتر مي شد، اگر خود آراز حالش 

 بد مي شد، اگر، اگر، اگر.......
به نظر مي رسيد که اين اگرها پاياني ندارند. برخاستم. ولي سرم دوباره به 

 م به ديوار خوردم. به هرشدت گيج رفت. به طوريکه محک
جان کندن که بود تعادلم را حفظ کردم و بيرون رفتم. ساراي با کسي تلفني 

 صحبت مي کرد. گوش ندادم. ساناز مرا نشاند. دستم را
 گرفت. نيم نگاهي به ساراي کرد و آهسته پرسيد:

 _خوبي؟
 سرم را تکان دادم.

 _چي شده سونا جون؟ اذييت کرد اين چند هفته؟
 _نه

 دوباره به ساراي نگاه کرد.
 _پس چي؟ چرا آب شدي؟

الميرا جيغ جيغ مي کرد و همين ساراي را مجبور کرد که به طبقه باال 
 برود.

 _چي شده؟
 لبم را گزيدم.

 _ساني خيلي بد بود. خيلي...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

7 3 8  

 

 دستم را محکم تر فشرد.
 _چي بد بود فدات شم؟

ه با کسي حرف بزنم. ساراي خواهرم بغضم را فرو خوردم. احتياج داشتم ک
 بود. مي ترسيدم که احساسي عمل کند.

  
 

 _اين سه هفته تو جهنم بودم.
 _چرا خبر ندادي؟ نمي ذاشت؟ 

 سرم را به نشانه مثبت تکان دادم.
 _کي جريان عمو رو فهميدي؟

 _خيلي اتفاقي.....
 حرفم را قطع کردم و آه عميقي کشيدم.

 رو سقط کردم. _همون شب بچه ام
 چشمانش گرد شد. چند ثانيه با بهت به من نگاه کرد.

 _حامله بودي؟
 _خبر نداشتم.

 _کتکت زد؟
 _نه. نمي دونم از ترس بود يا علت ديگه ايي داشت.....

 مکثي کردم و آهسته گفتم:
 _به کسي چيزي نگو.

 دستم را نوازش کرد. چند ثانيه حرف نزد. فقط نگاهم کرد.
 ستت داره._دو

 با بيچارگي روي صورتم دست کشيدم.
 _بسه ساناز....
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_من نمي دونم چرا اومد سراغت، براي چي باهات ازدواج کرد و چه هدفي 
 داشت. فقط به خاطر عمو يا دل خودش . ولي االن خاطرت

رو مي خواد. کمتر مردي حاضر ميشه به پاهاي يک زن بيفته براي اينکه 
 .ترکش نکنه. اون...

  
 

 حرفش را قطع کردم. دوست نداشتم حرفي بزند.
_به خاطر اينکه بابا گفته بود بيا دختر منو بگير. به خاطر اينکه بابا مثل 

 رضا طمع مال اون رو کرده بود. گفت بذار اين دومادم هم
 پولدار باشه.

 سرش را با تاسف تکان داد.
 _عمو گند زد. تو همه جا.

 ه ما نگاه کرد.ساراي پايين آمد. ب
 اشاره ايي به علي کرد و گفت:

 _علي جان عمه الي رو مي بري تو اتاقش يکم باهاش نقاشي کار کني؟
علي خودش موضوع را گرفت و الميرا را که غرولند مي کرد پس کول زد و 

 به باال رفت.
 _آراز مي گه بيا امشب برو خونه ي اون

پيش او باشم. دل من چه نگاهش کردم. دلش مي خواست که آن شب 
 مي خواست؟ دل من کجا بود؟

 _نه فعال هستم.
 لبخند راحتي زد و به ساناز گفت:

 _ساناز به آيدين بگو امشب اين جا بمونيد.
 ساناز سرش را به نشانه موافقت تکان داد.
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به طبقه باال رفتم. روي تخت ساراي دراز کشيدم. هنوز به شدت مشوش 
 بد دنيا در وجودم بود. تنها حس بدي کهبودم. همه حس هاي 

 نداشتم درباره بابا بود. درباره او خنثي خنثي بودم.
ساعدم را روي پيشاني ام گذاشتم. در يک حالت بيداري توام با رنج و 

 عذاب بودم. دلم مي خواست براي چند ساعت هم که شده از
ي برايم اين دنيا خارج شوم. چند ساعت بي خبري و آرامش مثل مرهم

 بود.
  
 

تا ساعت ها همان طور مثل مرده از اين گور به آن گور شده غلط زدم و 
 تکان خوردم. در پايين همه فکر مي کردند که من خواب

هستم. سي دقيقه قبل سرو صداها زياد شده بود. صداي آراز و آيدين و 
 رضا هم مي آمد. بگذار فکر کنند که من هنوز خواب هستم.

باز شد. چشمانم را بستم. بوي عطرش را مي شناختم. آراز  در آهسته
 استفاده مي کرد. کنارم روي تخت Azzaroهميشه عطر 

نشست. مي دانست بيدارم. دستش را با ماليمت روي ساعدم گذاشت و 
 از روي چشمانم برداشت.

نگاهش کردم. باالي لبش به شدت ورم کرده بود. به طوريکه لبانش روي 
 شدند. روي گونه راستش هم کمي کبود شده هم جفت نمي

بود. نگاهش غم داشت. چيزي سردرگم و خسته. مثل آرازي که قبال مي 
 شناختم. آرازي که مواد مي زد تا آرامش داشته باشد.

 بوي الکل از ليواني که در دستش بود به مشام مي خورد.
 _چيزي مي خواي برات بيارم؟

 _يکم آرامش. مي توني؟
 نديد.تلخ خ



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

7 4 1  

 

 _مگه ما بيچاره ها آرامش هم داريم؟ بابا هميشه زندگي ما رو نابود کرده.
 دستم را گرفت و بلندم کرد.

_نه جون دلم! گشتم نبود، نگرد نيست. من چند سال تو هر مواد کوفتي 
 که بگي دنبالش گشتم ولي پيدا نکردم.

 به قلبش اشاره کرد.
 قربونش برم از بيخ و بن مشکل داره. _آرامش بايد اين جا باشه که مال ما

درکش مي کردم. به نسيم دلبسته شده بود. نسيم تنها دختري بود که آراز 
 به طور جدي به او فکر کرده بود. اولين و احتماال آخرين.

آراز اخالق خاصي داشت. بايد سالها مي گشت تا مي توانست دختري با 
 حال و هواي خودش پيدا کند.

گاري از جيبش بيرون کشيد. روشن کرد. پک کوتاهي زد و به در سکوت سي
 طرفم گرفت و گفت:

 _مي کشي؟
 با تعجب نگاهش کردم.

  
 

_نيکوتين داره يکم آرومت مي کنه. ولي همين يه نخ. قول بده سيگاري 
 نشي.

با ترديد نگاهش کردم. زياد راغب نبود. ولي به نظر مي رسيد که براي 
 مي کند. مثل کاري که زماني آيدين برايآرامش من هر کاري 

خودش انجام داده بود. سرم را به نشانه نفي تکان دادم. من همين طور 
 هم نفسم تنگ بود. ولي آرامشي جزيي چيزي بود که دنبالش

 بودم.
 _نه نمي خوام
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به نظر راضي مي آمد. برخاست و به طرف پنجره رفت و در آرامش 
 ليوانش نوشيد. کمي ديگر هم مکثسيگارش را کشيد. کمي از 

کرد. آيدين به داخل آمد.اشاره ايي به آراز کرد و آراز بيرون رفت. لحاف را 
 کنار زد و به تخت اشاره کرد.

_بخواب. فردا که آروم شدي حرف مي زنيم. االن چيزي نمي گيم. خسته 
 ايي، داغوني. بخواب فردا هم روز خداست.

ش کرد. بيرون نرفت. کنارم نشست. آن قدر آهسته روي موهايم را نواز
 کنارم نشست تا خوابم برد و براي ساعاتي از اين دنيا فارغ

 شدم.
 فصل بيست و سوم

پنج روزبود که در خانه ساراي بودم. پنج روز که در بي خبري بودم. بي 
 خبري و زجر. مثل اينکه جايي ميان آسمان و زمين معلق مانده

وامانده. حال بدي که خدا نصيب دشمن کسي هم نکند. بودم. پا در هوا و 
 پنج روز بود که از در اتاق بيرون نيامده بودم. در اتاق بودم.

کسي هم سراغم نمي آمد. به نظر مي رسيد که آيدين از همه خواسته بود 
 که مرا به حال خودم بگذارند. روز پنجم بود که با سرو

 يدار شدم.صداهايي که از طبقه پايين مي آمد ب
کمي گوش کردم. صداي او بود. دلم پايين ريخت. من احمق، دلم احمقانه 

 پايين ريخت. لحاف را روي سرم کشيدم و سعي کردم تا
همه چيز را نشنيده بگيرم. اما شدني نبود. حس مي کردم او کنارم 

 ايستاده است، لحاف را کنار زده و سرش را کنار گوش من آورده و
 نجوا مي کند.
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لحاف را کنار زدم و بيقرار برخاستم. شروع به قدم زدن در اتاق کردم. ولي 
 هر از چند لحظه يک بار ناخواسته به سمت در اتاق کشيده

مي شدم. گوشم را به در مي چسباندم و گوش مي دادم. چيز درستي 
 شنيده نمي شد. زمزمه ايي مبهم و توام با خشم. از جانب او و

 آراز.
ام اين مدت قلبم درد مي کرد. دقيقا وسط قلبم تير مي کشيد. نمي در تم

 دانم چه مرضي بود. مثل معده درد او عصبي بود يا مشکل
 ديگري برايم پيش آمده بود.

ديگر نتوانستم و در را باز کردم و آهسته از پله ها پايين رفتم. روي پاگرد 
 ايستادم. حاال صداها کامل شنيده مي شد.

 بينمش آراز. من خودم درد دارم. درد منو بيشتر نکن._بذار ب
 _درخواست طالق که داد انشاال تو دادگاه همديگر رو مي بينيد.

 _بسه آراز. تو رو خدا بسه. اين قدر کش نده موضوع رو
 صداي ماليم نسيم بود.

_من کش دادم يا اخوي شما؟ ما که داشتيم زندگيمون رو مي کرديم. شما 
 دين تو زندگي ما. مي خواستيد از بابا انقامجفت پا پري

بگيريد؟ خب تبريک مي گم. بابا اصال چيزي حاليش نيست. لمس افتاده 
 گوشه بيمارستان. اين ما هستيم که داريم تاوان کارهاي بابا

رو مي ديم. باشه باز هم مي گيم نوش جونتون. حقتون بود. ما هم از رگ 
 ن هم از مو باريک تر. وليو ريشه اون بابا هستيم. گردنمو

خب حاال ديگه کار شما تموم شده. بذاريد اين بچه هم آروم بشه بلکه ما 
 بفهميم که چه خاکي بايد به سر بگيريم.

_آراز اگر تو به اين اميد نشستي که من سونا رو طالق بدم. بايد بگم کور 
 خوندي. من سونا رو طالق بده نيستم.
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تمام نشد؟ مگه براي اين عقدش نکردي؟ خب _چرا؟ مگه کارتون باهاش 
 پس تاريخ مصرفش تمامه. بذارش به حال خودش.

تمسخر از کلمه به کلمه آراز مي چکيد. فقط مکالمات سه نفر شنيده مي 
 شد. کس ديگري در خانه نبود؟ ساراي کجا بود؟

 _من با تو حرفي ندارم. هر چه الزم باشه به خودش مي گم.
 _تو خواب ببيني.

 _آراز تو رو خدا.....
  
 

 صداي التماس آلود نسيم با صداي بلند و عصبي آراز قطع شد.
_آراز تو رو خدا چي؟ چيزي هم شما گذاشتيد بمونه؟ فکر مي کردم که 

 تو.....
حرفش را قطع کرد. صدايش خاموش شد. صداي همه شان خاموش شد. 

 بعد از پنج روزپايين رفتم. او مقابل راه پله ها ايستاده بود. 
صورتش هنوز کبود و متورم بود. زير چشمانش بيشتر از بقيه جاها. مثل 

 اينکه او هم آب شده بود. الغر تر شده بود. اما مثل هميشه
مرتب و اصالح کرده. لباس معمولي بر تن داشت ولي ظاهر و چشمانش 

 به شدت خسته بود. خسته و وامانده.
يزي بگويد که با ديدن من حرفش را خورد و دهانش را باز کرده بود که چ

 به سمتم آمد. آمدن کلمه درستي نبود. بايد مي گفتم که
 پرواز کرد.

دستم را در دستش گرفت. پنجه هاي يخ زده ام در ميان دستان گرم و 
 قوي اش. دستم را کنار کشيدم. نگذاشت. دست ديگرش را

 چانه ام.باال آورد و روي گونه ام گذاشت. روي گونه و 
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يک پله به عقب برگشتم. بايد فرار مي کردم. بايد از اين عشق فرار مي 
 کردم. دستش در هوا ماند. ولي دستم را رها نکرد. دستم را

کشيدم ولي او پيش دستي کرد و دستم را محکم تر کشيد. سست و 
 ناتوان به سينه اش سنجاق شدم. دستش را دور کمرم حلقه کرد.

 به هن و هن افتادم. آراز با خشونت او را کنار زد.نفسم تنگ شد. 
 _برو بيرون.

 _من تا با سونا حرف نزنم هيچ جا نمي رم.
 آراز تخت سينه اش کوبيد. ولي از جا تکان نخورد.

 _تو برو باال. چرا اومدي پايين؟
صداي در آمد و متعاقب آن صداي آهسته صحبت کردن ساراي و آيدين 

 آمد.
 مات و متحير ايستادند. با ديدن ما

 ساراي اخم کرد ولي چيزي نگفت.
دوباره صحبت ها شروع شد. آراز احساسي و بي منطق و خشن. آيدين با 

 منطق و آرام از او خواستند که برود ولي حرف او يکي بود. يا
 من با او مي آيم به خانه و حرف مي زنيم يا هيچ کجا نمي رود.

  
 

ولي مي دانستم با آن چشمان مصمم او هيچ کجا  آراز دست به يقه شد.
 نخواهد رفت.

 _بسه. آراز بسه خواهش مي کنم.
 به من نگاه کرد. عصبي دستش را روي بيني اش گذاشت.

 _خواهش سونا. تو االن نمي دوني چي مي خواي
آيدين دست به سينه و با اخم به من نگاه مي کرد. نمي دانم چه در نگاهم 

 ديد که گفت:
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 _سونا جان يک دقيقه.
 دست مرا گرفت و به پاگرد راه پله برگرداند.

 _مي خواي برگردي پيشش؟
 سرم را به نشانه نفي تکان دادم.

 _مي خواي جدا بشي؟
 جوابي ندادم.

 _سونا.....
 سرم را بلند کردم.

 _اگر درخواست طالق بده راضي هستي؟
تکان دادم. آهي کشيد. نمي دانم لبم را گزيدم ولي سرم را به نشانه مثبت 

 از تاييدم چه برداشتي کرد که دستش را روي بازويم
 گذاشت و گفت:

 _برو امشب خونه. بريد صحبت کنيد. اگر.....
حرفش را قطع کرد. دستي به ته ريش اش کشيد. نگاهش کردم. حس 

 مي کردم که برادرم پير شده است. ريشهايش در قسمت چانه،
ده بود. مي دانستم که در اين چند روز به اندازه تمام عمرش تماما سفيد ش

 فشار به روي او بوده است. بين بيمارستان بابا و کارهاي
چاپخانه و خانه ساراي و سرو کله زدن با آراز در حرکت بود. خسته بود و 

 اين خستگي در چشمانش به خوبي مشخص بود.
  
 

 _چي بگم آخه من؟
 لبخندي براي دلگرمي من زد. نگاهش کردم. درمانده

_سونا جان. در نهايت خودت تصميم گيرنده هستي. من نمي تونم بهت 
 بگم طالق بگير يا برو باهاش زندگي کن. اين خودت هستي
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که بايد تصميم بگيري. آدم سه تا کار رو تنها انجام مي ده و هيچ کس هم 
 نيست که توش کمکت کنه. يعني اگر هم بخواد نمي تونه.

 آدم تنهايي ايمان مياره، تنهايي عاشق مي شه و تنهايي مي ميره.......
 حرفش را قطع کرد. آرام خنديد.

 _البته اين نظر من نيست. از يه جايي کش رفتم. فکر کنم تو يه فيلم بود.
 لبخند بي حوصله ايي زدم. مي دانستم. ديالوگ انتظامي به فروتن بود.

هايي عاشق شدي و حاال هم تنهايي بايد درباره _عين حال توهه. تو هم تن
 اش تصميم بگيري. من چي مي تونم بگم؟ بگم بيا طالق

بگير؟ شايد ايده بدي به نظر نياد. ولي کي مي دونه تو آينده چي قراره 
 بشه. شايد اگر طالق بگيري چند سال آينده به اون درجه از

. ه کاري نمي شه کردآرامش برسي که بتوني ببخشيش. اون وقته که ديگ
 اگر هم طالق نگيري شايد هيچ وقت نتوني به اون حسي که

بهش داشتي برگردي و هر زماني که بخواي فراموش کني، نارويي که بهت 
 زد بياد جلوي نظرت و به نتيجه برسي که چرا همون چند

سال قبل طالق نگرفتي که خيال خودت رو راحت کني. در هر حال تصميم 
 من آن چه شرط بالغ است با تو مي گويم. با خودته.

 _چي کار کنم؟
صدايم با عجز و درماندگي همراه بود. چند ثانيه با محبت نگاهم کرد. مثل 

 زمانهايي که کارنامه ام را برايش مي آوردم تا به عنوان ولي
زير آن را امضا کند. آن زمان هم با همين محبت نگاهم مي کرد و به سهند 

 کمي از من ياد بگيرد. سهند خيلي سر به هوامي گفت که 
بود. تنها زماني آرام شد و شروع به درس خواندن کرد که سالهاي آخر 

 دبيرستان بود.
 _برو بذار حرف هاش رو بزنه. اون وقت برگرد و تصميم ات رو بگير.

 _اگر نتونم چي؟
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تا تو _اگر اون قدر که مي گه عاشقت باشه تا آخ عمرش هم صبر مي کنه 
 تصميم بگيري. اگر نه که تو آزادي. بدون دردسر.

 بازويم را فشرد.
  
 

_بذار زمان بگذره. زمان معجزه گر خوبيه. بذار کار خودش رو بکنه. اون 
 وقت اگر هنوز هم سر همين پله اول بودي، طالق بگير.

سرم را تکان دادم. آيدين هميشه منطقي عمل مي کرد. ولي مي دانستم 
 فهايش را با چه جان کندني بيان کرده بود. در آن تهکه حر

نگاهش مشخص بود که خودش هم از او ناراحت است. از او که آن قدر 
 زود به او اعتماد کرده بود. آيديني که ذاتا محافظه کار بود.

مي دانستم که شايد در آن ته دلش راضي به اين کار نباشد. راضي به اين 
 حرف هايش گوش بدهم و به او و که من با او بروم و به

خودم زمان بدهم ولي مي توانستم درک کنم که آيدين نمي خواست 
 فرصت تصميم گيري عاقالنه را از من بگيرد. چيزي که خودم

 مطمئن نبودم که بتوانم انجام بدهم.
آراز را صدا کرد و به من اشاره کرد تا لباس بپوشم. باال رفتم. همان مانتو 

 که آن روز به تن داشتم پوشيدم. اصال نمي دانستم و شالي را
که کاپشنم کجاست؟ يا اصال کاپشن يا پالتويي هم داشتم يا نه. جستجو 

 کردم ولي چيزي پيدا نکردم. به پايين برگشتم. آراز عصبي با
او و ساراي يکه به دو مي کرد. به نظر مي رسيد که ساراي هم مثل هميشه 

 ه است. با ديدن من حرفش را قطعبه جبهه آيدين وارد شد
کرد. عصبي نگاهم کرد. با مشت به کف دست ديگرش کوبيد و مثل يک 

 گرباد به پايين رفت و از خانه بيرون زد و در را محکم به هم
 کوبيد.
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پايين رفتم. نسيم نبود. تنها او با پالتوي من آماده مقابل در ايستاده بود. 
 ه هايم انداخت و در لحظه آخرچيزي نگفتم. پالتو را روي شان

دستانش را روي شانه هايم گذاشت و فشرد. چشمانم را به روي هم 
 فشردم و خودم را کنار کشيدم. دوست نداشتم آن حجم گرم به

 روي شانه هايم جا باز کند.
از در بيرون زدم. چند لحظه در حياط به آفتاب عصر پاييزي که آرام آرام 

 دم. هوا سرد شده بود. از خانهغروب مي کرد، نگاه کر
 بيرون زد. بدون حرف جلو افتادم و او پشت سرم.

روشن کرد و به خانه رفتيم. هر چه به خانه نزديک تر مي شديم غم و غصه 
 من سنگين تر مي شد. به طوريکه در آسانسور چيزي

نمانده بود که از حال بروم. آسانسوري که شاهد بوسه هاي مخفيانه و 
 او بود. بوسه هايي که در شب هايي که از مهماني خانهآهسته 

آيدين و ساراي برمي گشتيم به روي گونه هايم مي نشاند. تنها به بهانه 
 اينکه من خيلي دلبر شده ام و او ديگر طاقت ندارد.

دستم را مقابل دهان و بيني ام گرفته بودم و نفس مي کشيدم. آن قدر 
 يد بکند. دستم را گرفت ومرا مي شناخت که بداند چه با

نوازش گرانه مچ دستم را نوازش کرد. دستم را کنار کشيدم. نگاهم کرد ولي 
 چيزي نگفت.

کليد انداخت در را باز کرد. خانه تميز و دست نخورده بود. درست مثل 
 روزي که بعد از آن شب شوم آن جا را ترک کردم و به

رگشتم و فرداي آن به خانه بابا گرگان رفتم. و درست مثل روزي از گرگان ب
 رفتم و ديگر برنگشتم. پالتويش را در آورد. چيزي

 نگفت. به آشپزخانه رفت.
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کنار شوفاژ ايستادم و دستان يخ زده ام را روي آن گذاشتم. نفهميدم که 
 چه زماني از آشپزخانه بيرون آمده بود. هميشه همين بود. به

 سبکي يک گربه حرکت مي کرد.
 زيادش کردم. بيا بشين گرم بشي_

از جا پريدم. دستش را روي شانه ام گذاشت و پالتويم را برداشت. به مبل 
 کنار شوفاژ اشاره کرد. نشستم. مقابل من ايستاد و به ديوار

تکيه داد. سيگاري آتش کرد و پک بلندي زد. ليوانش را برداشت. بوي 
 او الکل کميالکل آمد. چه برسر ما آمده بود؟ من و او؟ 

مصرف مي کرد. معده اش جواب نمي داد. گاهي کمي آبجو مي خورد. 
 عقيده داشت که براي کليه ها خوب است. ولي الکل قوي نه. به

 ندرت و خيلي کم.
 ليوان را روي شوفاژ گذاشت. سيگارش را بين انگشتانش چرخاند.

 _بار دومي که ديدمت.....
ي به من کرد. خاکستر سيگارش را در حرفش را قطع کرد. نگاهي طوالن

 ليوان نسبتا پرش تکاند و خيال من را راحت کرد. محتواي
 ليوان هر چه بود ديگر قابل خوردن نبود.

_به نظرم خيلي بامزه اومدي. خوشگل بودي. دوست داشتني و مليح، ولي 
 محکم. وسط يه مشت روزنامه و کاغذ، کفش هات رو در

 مي خوردي. با موهاي آشفته و بامزه. آورده بودي و تخم مرغ
 نگاهم کرد. لبخند تلخي زد.
 نگاهم کرد. لبخند تلخي زد.

_خيلي دلبر و بي خبر بودي. من اصال آدمي نبودم که به اين زودي تحت 
 تاثير قرار بگيرم. اون هم تحت تاثير دختر پيرزاد ولي قرار

قتي که مستانه تماس گرفتم. عصبي شده بودم. کار من نبود. همون روز و
 گرفت گفتم که کار من نيست. ولي نشد. بعدش مستي
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خودش اومد جلو. مي خواست از طريق خود بابات اقدم کنه. ولي من 
 نذاشتم.....

حرف را قطع کرد. همان جا روي زمين نشست. وقتي که سر خورد تا 
 بنشيند. پايين پليور بافتي اش باال رفت و من توانستم کبودي

تناکي که روي پهلويش ايجاد شده بود را ببينم. احتماال از طرف آراز وحش
 بود. با کمي سختي نشست. مشخس بود که درد دارد.

_نذاشتم چون ديگه نمي خواستم خواهر و برادرم به خاطر کوتاهي من 
 صدمه ببينن. يک بار مستانه به خاطر اينکه من نتونستم به

فتاده بود. ديگه کافي بود. مسئوليت موقع اون رو نجات بدم تو آتيش ا
 اونها با من بود. بابا اونها رو به من سپرده بود. کاري که من

  
 

توش گند زدم. زماني که لحظه هاي آخرش بود گفت که تو بزرگترشوني. 
 بزرگتري بکن براشون. ولي من نتونستم. خودم رو انداختم

اومد. يک بار ديگه هم بهت جلو. با اينکه اصال از ته اين بازي خوشم نمي 
 گفتم هر بار که يک قدم عقب مي کشيدم با حرف طوفان

 دوباره همون يک قدم رو جلو مي اومدم......
دستانش را روي سرش گذاشت. سرش را پايين انداخته بود. به طوريکه 

 چانه اش به سينه اش چسبيده بود. صدايش خفه شده بود.
فت. هيچ وقت فکر نمي کردم اون قدر _بيچاره شدم. زندگيم به فنا ر

 درمونده بشم. اون قدر بيچاره که ندونم که چه غلطي بايد بکنم.
 نه راه پس داشته باشم نه راه پيش.

 سرش را باال گرفت و نگاهم کرد.
_فقط ازت خوشم اومده بود. همين. نمي خواستم عاشقت بشم. نمي 

 مدم خاستگاريت هنوزخواستم بهم عالقه مند بشي. بعد از اينکه او
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هم آن قدر عاشقت نبودم. ازت خوشم اومده بود ولي عشق نه. نمي 
 خواستم.....

 چشمانش را به روي هم فشرد.
 _نمي خواستي عاشقم بشي....

 لحنم سوالي نبود. خبري و بيان کننده يک حقيقت تلخ بود.
ن، چيزي نگفت. فقط نگاهم کرد. چند دقيقه طوالني و با دقت. چشما

 گونه هايم، لبانم، چانه ام. مثل اينکه مي خواست چيزي را در
 صورت من بفهمد.

_عاشقت شدم. ولي هيچ وقت از حسم پشيمون نيستم. از اين پشيمنونم 
 که اين حس بهت ضربه زد. هيچ وقت نخواستم عذاب بکشي.

 هيچ وقت نخواستم حتي يک خار تو دستت بره.....
زد. چيزي در حدود پانزده دقيقه قدم زد.  برخاست. کمي در هال قدم

 آشفته بود. آشفته بود و ناتوان. ناتوان از بيان احساسش.
احساسي که فکر مي کرد من چيزي از آن نمي فهمم. شايد هم حق 

 داشت. شايد هم من نمي فهميدم.
برخاستم. من هم بي قرار بودم. به خدا من هم آرام نبودم. من از او بدتر 

 م به شدت درد مي کرد. چرخيد و نگاهم کرد. بهبودم. سر
 طرفم آمد. مقابلم ايستاد.

 _نمي توني بفهمي چي ميگم. هر چي که بگم بدتره؟ سونا.....
 دستانم را در دست گرفت.

  
 

_عاشقتم. براي من تو زندگي يه وزنه شدي. حاال که نيستي تعادل زندگيم 
 مي توني بفهمي بهم خورده. اگر ترکم کني نابود مي شم.

 چي مي گم؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

7 5 3  

 

 سرم را به نشانه نفي تکان دادم.
_عاشقم بودي؟ اگر اينطوريه اين ماجرا قرار بود به کجا کشيده بشه؟ قرار 

 بود تا کجا ادامه پيدا کنه؟ اگر من از رامين اعاليي نمي
 شنيدم که ايمان با شماست تا کجا مي خواستي منو احمق فرض کني؟

ي کرد. بهت مي گفتم. تصميم داشتم که بهت بگم و _ادامه پيدا نم
 بفرستمت چند وقتي رو بري سفر. مي خواستم دورت کنم. نمي

خواستم هيچ کدوم از برادرات هم آسيب ببينن. فکر کردي چرا تمام تالشم 
 رو کردم که چاپخونه حفظ بشه؟ حاال هم ما فقط مال

 خومون رو برمي داريم. بقيه مال خودتونه.
 خشم فرياد کشيدم.با 

_گور باباي پول. چرا به طوفان اجازه دادي اون حرف ها رو بزنه؟ دوستم 
 داشتي، عاشقم بودي شنيدي برادرت چي گفت چيزي

 نگفتي؟
دستش را پشت گردن من گذاشت. ال به الي موهايم. سرش را پايين 

 آورد و پيشاني اش را به پيشاني ام چسباند. چند ثانيه سکوت
نفسش به صورتم مي خورد. خسته و کوتاه نفس مي کشيد. مثل کرد. 

 کسي که مسافتي را دويده است.
سرم را کنار کشيدم. اجازه نداد. پيشاني اش را کنار کشيد و لبانش را جلو 

 آورد و پيشاني ام را بوسيد. بوسه ايي طوالني و پر از
 احساس.

نه اش بسته بشه؟ _چي کار بايد مي کردم؟ مي ذاشتم اين آتشفشان ده
 مي زدم تو دهنش که بي شعور احمق داري درباره زن من

حرف مي زني که بدتر بشه؟ که بشه يه طوفاني که نشه کنترلش کرد؟ 
 سونا بفهم که تو اون زمان من اجباري ترين تصميم رو گرفتم.
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تو رو خدا بفهم که براي من هم راحت نبود که جلوي پسرخاله ام اين 
 ي غيرتي بکشم سرم. بفهم که برام عزيزي. بفهمطوري کاله ب

 که مجبور بودم. اگر جلوش رو مي گرفتم بدتر مي شد.
 سرش را کنار کشيد. طوالني نگاهم کرد. آب دهانش را فرو داد.

_تو تمام زندگيم چشمام دنبال يه زن رفت. تو تمام اين سالها که اين همه 
 من دلم يه بار اززن و دختر تو دفترم مشغول به کار بودن 

دستم در رفت. ديگه هم اين اتفاق نمي افته. شايد تو طالق بگيري و 
 دوباره عاشق بشي ولي براي من اين جاده بسته شده. من ديگه

 برام تمومه.
  
 

 دستش را از روي گردنم پايين آورد و روي کمرم کشيد.
 _بيچاره ام نکن.

 بغضم را فرو خوردم.
دي. من بهت اعتماد کرده بودم. من عشاقت شده _تو بيچاره ام کر

 بودم....
حرفم را قطع کردم. اين بار بغضم ترکيد. با خشم مشتم را پر کردم و به 

 شانه اش کوبيدم. دوباره و دوباره..... تنها ايستاده بود و هيچ
حرکتي نمي کرد. اجازه مي داد که آتش فشان خشم من هم خاموش 

 شود.
انقالب باهر. تو چرا اين رو نمي فهمي؟ تا سر حد مرگ  _من عاشقت بودم.

 خسته شدم از بس همه رو درک کردم ولي هيچ کس پيدا
 نشده بگه خره خودت به چند من.
 دوباره به شانه اش مشت کوبيدم.
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_من حاضر بودم بميرم ولي تو حتي معده درد هم نداشته باشي. من 
 ام نگراني هم گفتم ازعاشقت بودم. من بهت اعتماد کردم. از تم

تمام زندگيم. من با تو کامل شدم. با تو حس مي کردم که کاملم. با تو 
 حس مي کردم که خوشبختم. با تو حس مي کردم که همه چيز

سر جاشه. بابا خوب نبود. به جهنم. فکر مي کردم مهم نيست من انقالب 
 رو دارم. کوکب خانم رفته بود پشت سرم همه جا حرف زده

ود اون هم به درک. مهم تو بودي که مي دونستي که من پاکم. من مي ب
 خواستمت. تو چرا اين رو نمي فهمي؟ چرا نمي فهمي که تموم

 زندگي من بودي؟
 حاال ديگر عمال زار مي زدم. مرا در آغوش کشيد. تقال کردم.

_ولم کن. ديگه نمي خوام به من دست بزني. مي دوني با روح و جسم من 
 ار کردي؟ مي خواي چي کار کنم؟ مي خواي بگم آرهچي ک

عزيزم بخشيدمت بدو بيا بريم تو رختخواب؟ مي خواي بگم آره عزيزم من 
 که خرم، من که هميشه از همه ضربه خوردم تو هم روش.

محکم خودم را تکان تکان دادم. ولي او حلقه دستانش را آزاد نکرد. اشک 
 به زمين و زمان فحش و ريختم. او را زدم. خودم را زدم.

 ناسزا دادم.
نمي دانم چه قدر زمان گذشته بود. کنار شوفاژ نشسته بود و مرا روي 

 پاهايش نشانده بود. آن قدر تقال کرده بودم که خسته شده
بودم. خسته و ناتوان. با ريتمي يک نواخت کمرم را نوازش مي کرد. و 

 ز آن بودم کهگاهي به روي موهايم بوسه مي زد. خسته تر ا
 بجنگم.
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برخاستم. سرم گيج رفت. کمي تلو تلو خوردم. ولي ايستادم. ديگر نمي 
 توانستم. ديگر تحمل نداشتم. اين درد داشت مرا از پا در مي

آورد. تا به حال هيچ وقت چنين دردي را تحمل نکرده بودم. چنين عشقي 
 را که دردناک بود. من داشتم درد مي کشيدم. عشقي

دردناک. عشق که مرا عذاب داده بود ولي باز هم عشق بود. شايد از او 
 متنفر هم شده بودم ولي باز هم در آن ته دلم چيزي مي تپيد.

دوست نداشتم اين تپش را. ولي مثل اينکه آن تپش کوچک کاري به 
 خوش آمدن و خوش نيامدن من نداشت. کار خودش را مي کرد.

الفه کرده بود. همين تپش کوچک. مي دانستم همين مرا تا سر حد مرگ ک
 که ديگر اين تپش جايي در زندگي هم نخواهد داشت. ولي

باز هم نااميدانه سعي مي کردم که تا به هر پر کاهي چنگ بزنم. براي چه؟ 
 براي اينکه اين تپش ادامه پيدا کند؟ يا براي اينکه از ريشه

ته بودم و به جان ريشه قطع اش کنم؟ مثل اينکه يک تبر به دست گرف
 وجود خودم افتاده بودم. مي دانستم که اين قطع شدن ريشه به

 معني مردن خودم است ولي مثل اينکه مرا از آن گريزي نبود.
احساس مي کردم که در يک باتالق افتاده ام. هر چه دست و پا مي زدم 

 بيشتر و بيشتر فرو مي رفتم. اين دردي که در جانم افتاده بود.
درمان نداشت. يا اگر درمان داشت درمانش فقط يک نفر بود. کسي که 

 مسبب اصلي درد بود. کسي که عشقش برايم مثل شوکران
شده بود. درد را برايم به ارمغان آورده بود و در عين حال مرهمي بود به 

 روي دردم. مثل اينکه اگر او نبود، هيچ چيز کامل نبود. ولي
وجودم مي گفت که مگر مي شود که او باشد؟ مگر در عين حال چيزي در 

 مي شود که رابطه مان مثل قبل باشد؟ تمام اينها ذهنم را
روح و روانم را پريشان کرده بود. آن قدر که هر لحظه که مي گذشت 

 بيشتر و بيشتر در خودم فرو مي رفتم.
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ر بي به پالتويم چنگ زدم و آن را از روي مبل برداشتم. شالم را همان طو
 هوا روي سرم کشيدم.

 _سونا......
بدتر از خودم گيج و درمانده صدايم کرد. دستم را گرفت. دستم را با شدت 

 پس کشيدم.
 _ولم کن. بذار برم.

از خودش وا رفت. مثل اينکه باور نداشت که عزمم را جزم کرده ام که 
 بروم.

 _پس من چي؟
 فرياد کشيدم.

و به من بگو. پس من چي؟ من آدم _پس من چي؟ هان؟ تو اين ر
 نيستم؟ من گياه هستم که هر کاري خواستي باهام بکني دست آخر

هم برات گل بدم و ميوه.( با انگشت اشاره ام روي سينه اش کوبيدم. روي 
 عضالت درهم تنيده سينه اش. محکم. آن چنان که انگشت

  
 

دردي که رها کند مرا خودم درد گرفت. الزم داشتم اين درد مازوخيستي را. 
 براي ثانيه ايي. لحظه ايي.) نه نمي تونم. در توان من

 نيستم. يعني ديگه در توانم نيست.
 چرخيدم. بازويم را گرفت.

 _تو بگو چي کار کنم؟ هر کاري بگي مي کنم. فقط نرو....
 _چي توقعي داري انقالب؟

 چيزي نگفت.
م؟ که بشم سوهان روح هر دو _توقع داري که بمونم؟ توقع داري که باش

 نفرمون. چي برات داره؟ چي بهت مي ده؟
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 بغضم را فرو خوردم.
 _خودت رو از من نمي گيره. وجودت رو. سونا رو.....

 حرفش را قطع کردم.
 _برات مهم هستم؟
 ديوانه وار فرياد زد.

_اگر مهم نبودي که به پاهات نمي افتادم المذهب. آخه منه بيچاره 
 تم. چرا نمي فهمي؟ مريضتم. من ناقصم بدون تو.بيمار

چشمانم را روي هم فشردم. ضربان قلبم باال رفته بود. آن چنان که چيزي 
 نمانده بود از گلويم بيرون بزند. تپش هايش را در گلويم

 حس مي کردم. دستم را روي گلويم گذاشتم.
 _نمي تونم انقالب. اگر دوستم داري بذار برم.....

م لرزان بود. لرزان و بيچاره. نگاهم کرد. طوالني و عميق. دلم براي صداي
 خودم مي سوخت. من بيچاره ايي بودم که دچار احساسي

دوگانه شده بودم. مگر مي شود که زني از مردي که به قصد انتقام جلو 
 آمده است تا اين حد متنفر و در عين حال به قول خودش

 بيمارش گردد؟
درستي را به کار برده بود. من هم بيمار او بودم. بيماري  درست بود. واژه

 که دردم او بود. درمان هم او بود. ولي ديگر اين درمان را
نمي خواستم. درد هم به اندازه کافي مرا کشته بود که بي حس شوم. اين 

 درد کمر مرا شکسته بود. درست روي نخاعم ضربه را فرود
  
 

ا از کار انداخته بود. ديگر چه غلطي مي خواستم آورده بود. ستون فقراتم ر
 بکنم؟ من پرنده ايي اسير بودم. پرنده ايي که چشم به
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صيادش داشت. پرنده ايي که عاشق صيادش شده بود. ولي ديگر نمي 
 خواستم. يعني ديگر توانش را نداشتم. بايد مي بريدم و مي

 رفتم.
هميشه برادر و خواهرات  _هميشه اون انتقام کوفتي برات مهم تر بود.

 برات مهم تر بودن. اگر اين طور نبود االن اين جا نبوديم.
 دوباره بغضم را فرو خوردم. به طرف در رفتم. به دنبالم آمد. دستم را گرفت.

 _سونا....
 چرخيدم و نگاهش کردم.

_برام مهم بودي. اگر مهم نبودي براي موندنت به هر دري نمي زدم. خودم 
 پاهات نمي انداختم. اگر بخواي اين طوري به قضيهرو به 

نگاه کني پس من هم بايد بگم که من برات مهم نيستم. چون تو تمام 
 مدت يه طرفه به قاضي رفتي. حتي نشد توي اين سه چهار هفته

يک بار خودت رو جاي من بذاري. نشد يک بار بگي انقالب هم يه کم، 
 دش و برادر و خواهراشفقط يه کم حق داشت. داغ رو دل خو

بود. هيچ وقت نخواستي بفهمي درد من چيه. بفهمي که با تنفر اومدن 
 جلو و عاشق شدن و عذاب کشيدن چه درديه......

 حرفش را قطع کرد.
 دستم را رها کرد.

_من اين درد رو کشيدم. هنوز هم دارم مي کشم. حاال تو مي خواي وجود 
 خودت رو هم از من دريغ کني؟

 به گريه افتادم. دستانم را جلوي صورتم گرفتم و آهسته گريه کردم.
 _بذار برم انقالب. اگر منو مي خواي بذار برم.

مرا در آغوش کشيد. سرم را بر سينه اش گذاشت و باالي سرم را بوسيد. 
 چيزي نمي گفت. فقط آرام نوازش مي کرد. پيراهنش را

 چنگ زدم. محکم تر مرا در بر گرفت.
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 من در خواست طالق نمي دم._
 صدايش شکست. حس کردم که خشن و بغض آلود شد.

_عاشقتم ولي نمي تونم داشته باشمت. چي کار کنم. خودم زجر بکشم 
 بهتره تا تو. من آزموده شدم.

  
 

سرم را بلند کرد و بي هوا مرا بوسيد. پسش نزدم. صورتم را برنگرداندم. 
 ي اش کردم. بوسه ايي ازخودم را به او سپردم و همراه

 جنس دلتنگي و عشق. خستگي و دوري.
فکش را محکم فشرد. اخم کرده بود. حس مي کردم که او هم در آن چند 

 هفته پيرتر شده است.
 _اميدي هست؟

نگاهش کردم. نااميدانه در پي روزنه ايي کوچک از اميد مي گشت. جوابي 
 انه بيرون زدم. دربه سوالش ندادم. لبم را گزيدم و از در خ

کوچه در حاليکه به شدت مي لرزيدم، به آيدين تماس گرفتم. به سراغم 
 آمد. آن چنان سريع که احساس کردم همان اطراف بوده

است. در ماشين نشستم. حرفي نزد. چيزي نپرسيد. هنوز مي لرزيدم. 
 درجه بخاري را زياد تر کرد. گوشي اش زنگ خورد. دقيقا

داشبورد بود و اسم انقالب باهر به روي آن چشمک مي زد. مقابل من روي 
 خونسرد گوشي را برداشت. مي خواست بداند که آيدين

مرا سوار کرده است يا نه؟ چيزهايي هم مي پرسيد که آيدين با بي 
 حوصلگي تنها جواب آره و نه داد و قطع کرد.

کار  که چه حرفي نزد. حرفي نزدم. نپرسيد که چه گفتيم و چه شد. نگفتم
 مي خواهم با زندگي درهم ريخته ام بکنم. زندگي که آن
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چنان کالفش از دستم خارج شده بود که پيدا کردنش قطعا زمان زيادي 
 مي برد.

آن چنان در هم شکسته و خورد شده بودم که تنها چيزي که احتياج 
 داشتم يک تنهايي بود. مي خواست مرا به خانه ساراي ببرد ولي

م. دلم تنهايي مي خواست. مخالفت نکرد. مي دانست که احتياج نخواست
 دارم. مرا به خانه بابا رساند. آن جا را هم دوست نداشتم.

برايم ياد آور خاطرات خوبي نبود. گيج و درمانده بودم. ولي تصميم گرفتم 
 که مدتي از همه چيز دور باشم. از همه چيز و همه کس.

 م. آن جا حداقل کمي آرامش خواهم داشت.تصميم داشتم که به هتل برو
فرداي همان روز علي رغم تمام دلخوريهاي ساراي و آراز به هتل رفتم. 

 آيدين پشتم بود. او کارم را تاييد مي کرد. مي دانست که به
 آن تنهايي احتياج دارم. بار و بنه بستم و به هتل رفتم.

*********** 
  
 

م و رد هم نکردم. بيچاره اين وسط از همه دوست نداشتم صنعتي را رد کن
 جا بي خبر بود. من از او راضي بودم و همين کافي بود.

کارش را بلد بود و دستش هم کج نبود و براي هتل هم از جان و دل مايه 
 گذاشته بود. ظاهرا چيزي از جريان نمي دانست. فقط به او

خارج رفته و من هم گفتم که انقالب مدتي براي کارهاي تجاري خودش به 
 به هتل آمده ام. نمي دانم چرا حقيقت را نگفتم. نمي

خواستم به او برگردم. ولي دوست نداشتم کسي از حقيقت چيزي بداند. 
 اينکه چه گردبادي به زندگيم زده است و مرا در بيست و

شش سالگي تبديل به يک زن نيمه مطلقه کرده است. زني آواره بدون 
 همسر و عشق.
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ر هتل عمال هيچ کار مفيدي انجام نمي دادم. تمام روز را مي چرخيدم. د
 به نظر مي رسيد که صنعتي هم متوجه شده است که يک جاي

کار لنگ مي زند. متوجه شده بود که من تا چه اندازه درگيري ذهني و 
 روحي دارم. متوجه شده بود که من و او هيچ تماسي با هم

. کار خودش را انجام مي داد و به من فرصت نداريم. ولي چيزي نمي گفت
 مي داد که کمي در خودم باشم. ولي باز هم اين موقعيت

جديد را هم دوست نداشتم. نمي دانم مبتال به چه دردي شده بودم که 
 نمي توانستم صحبت کردن با کسي را بيشتر از يک دقيقه تحمل

 کنم.
کرد، ديگر من چيز زيادي اگر طرف مقابلم بيشتر از يک دقيقه صحبت مي 

 از حرف هايش دستگيرم نمي شد. گيج و درمانده فقط به
دهان طرف مقابلم نگاه مي کردم و سعي مي کردم که کلمه ها و واژه 

 هايي که از دهانش بيرون مي آيد را در مغزم رمز گشايي کنم.
ولي بي فايد بود و در نهايت دعا دعا مي کردم که طرف هر چه سريعتر 

 بت هايش را کات کند.صح
به اين ترتيب بود که من حتي نمي توانستم محيط هتل را هم تحمل کنم. 

 دلم يک تنهايي کامل مي خواست. يک تنهايي بدون هيچ
جنبنده ايي. فقط خودم و خدا. شايد دلش به رحم مي آمد و مرا آرامش 

 مي بخشيد.
ز روز قبل مي شد. هر ساراي هر روز تماس مي گرفت ولي هر روز نااميد تر ا

 روز زمان حرف زدنمان کوتاه تر مي شد. حتي نمي
توانستم با خواهرم ارتباط برقرار کنم. خواهري که هنوز هم عاشقانه 

 دوستش داشتم. ولي نمي توانستم، دست خودم نبود. آراز تماس
مي گرفت ولي با او هم بيگانه شده بودم. مي دانستم که همه شان نگرانم 

 آن قدر زياد که مامان را به آن جا بکشاند. به شمال هستند.
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آمد. تنها. ولي نتوانست مرا از دست خودم نجات دهد. در برابر او 
 خاموش تر از قبل بودم. چند روزي را ماند ولي بي نتيجه و دست

 خالي برگشت.
بابا به هوش آمده بود ولي ديگر آن چيزي نبود که بشود اسمش را بابا و 

 انسان ناميد. يا بايد او را به يک آسايشگاه تحويل مييا يک 
دادند و يا يک پرستار تمام وقت از او مواظبت مي کرد. مردي که روزي 

 خودش را قدرتمند ترين آدم روي زمين مي دانست، حاال
ناتوان از انجام حتي جزي ترين کارهاي خودش شده بود. ادرار و مدفوع 

 ي در غذا خوردن او را تبديلبي اختيار و حتي عدم تواناي
کرده بود به يک شي بي مصرف و اضافي. از بابا نپرسيدم. دلم نمي 

 خواست بدانم. وضع حاالي من مسببش بابا بود. ديگر چه عشقي
 مي توانست من را به او گره بزند؟ براي من بابا مرده بود.

  
 

. ند. همينآيدين گفت که او را در يک آسايشگاه خصوصي بستري کرده ا
 سرنوشت مردي که تمام عمر به دنبال جمع کردن پول بود

به اين جا کشيده شد. مردي که در همه عمر از بيچارگي و درماندگي مادي 
 زنان بسياري استفاده کرده بود، حاال خودش از هم

درمانده تر شده بود. مردي که علي رغم آن سن و سالش صاف و مقتدارانه 
 د و راه مي رفت، حاال درمانده و خميدهسينه را سپر مي کر

 گوشه ايي افتاده بود.
ولي برايم مهم نبود. من زندگي و تمام دار و ندارم را از دست داده بودم. 

 عشقي که مرا سرپا نگه داشته بود. عشقي که در تمام آن پنج
 زماه زندگي زناشويي مرا به اندازه تمام عمرم از لحاظ روحي اغنا کرده بود، ا

 دست رفته بود. ديگر چه چيزي مي توانست بار معني
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 مهم تري براي من داشته باشد؟
بي قرار بودم. دايما در فکر بودم که جايي را پيدا کنم و از هتل بروم. ديگر 

 حتي نمي خواستم جواب تلفن هاي اعضاي خانواده ام را
ل خودم رها بفهمم. چيزي که اول از همه آيدين به آن پي برد و مرا به حا

 کرد ولي ساراي نمي خواست و يا نمي توانست که مرا رها
کند. حتي شده يک خبر کوچک از من برايش حکم نفس را داشت. مي 

 دانستم که اگر او را بي خبر بگذارم زندگي را به خودش و رضا
تلخ مي کند و اين چيزي بود که نمي خواستم. دوست نداشتم زندگيش 

 ل که رضا با شنيدن آن همه کثافت کارياش متالشي شود. حاا
هاي بابا باز هم از گل نازکتر به ساراي نگفته بود، خدا را خوش نمي آمد که 

 زندگيشان متالطم شود.
يک ماه بود که به هتل آمده بودم. خسته بودم. از همه، از خودم و از 

 زندگي. وسايلم را جمع کرده بودم تا به تهران برگردم. با خودم
 گير بودم و همين باعث مي شد که نتوانم يک جا بمانم.در 

او به ديدنم آمد. اصال آن چيزي که براي آخرين بار در خاطرم مانده بود، 
 نبود. خسته بود. ريش هايش بلند شده بود. بلند به معني

واقعي کلمه. مثل اينکه از آخرين مرتبه ايي که همديگر را ديده بوديم، 
 الح نبرده بود. اخمي که ميان ابروانشديگر دست به تيغ اص

سايه انداخته بود او را عوض کرده بود. متفاوت از آن طوفاني که من مي 
 شناختم.

تنها آمده بود. ريشهايش ظاهرش را مثل طلبه هاي جوان کرده بود. در 
 اتاقم بودم که ضربه ايي به در خورد. فکر کردم که صنعتي

ورود دادم. ولي او بود که وارد شد. يک  است. روسري سرم کردم و اجازه
 شخص ديگر، يک طوفان ديگر. متفاوت و خسته.
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ديگر از آن طوفاني که از ابتدا مي شناختم خبري نبود. مثل اينکه آن نقاب 
 شاد و سرخوش براي هميشه دود شده و به هوا رفته بود.

گ شده جدي شده بود. حتي جدي تر از او. مثل اينکه در آن مدت او بزر 
 بود. بزرگ و متفاوت. آن قدر بزرگ که نقاب صورتش را

برداشته بود و خودش را، آن طوفان حقيقي را که هميشه به زير آن مخفي 
 کرده بود، لخت و عيان در مقابل چشمان من قرار داده بود.

داخل شد. براي لحظه ايي ترسيدم و از جا پريدم. تکان خوردن و ترس مرا 
 نگفت. در را نبست. نيمه باز گذاشت و باديد. ولي چيزي 

احتياط داخل شد و همان جا به ديوار تيکه داد و مرا نگاه کرد. احساس 
 کردم که تمام تالشش را مي کند که مرا نترساند. چيزي در

  
 

حدود پنج دقيقه تمام فقط به يکديگر نگاه مي کرديم. من زبانم بند رفته 
 مي خواهد تا من حال عاديبود و او به نظر مي رسيد که 

 خودم را پيدا کنم و بعد شروع به صحبت کند.
 _داري مي ري جايي؟

 _تهران.
 صدايم ضعيف بود و لرزان. او خواسته بود که طوفان به ديدنم بيايد؟

 _چي مي خواي؟
پوزخند تلخي زد. تکيه اش را از ديوار برداشت و به طرفم آمد. ناخودگاه 

 داشتم. متوجه شد و توقف کرد.يک قدم به عقب بر
 _يکم آرامش براي برادرم.

 _چرا پيش من اومدي؟
 صدايم بيشتر لرزان شد.

 _چون دواش پيش تو جا مونده.
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فقط نگاهش کردم. هيچ حسي نسبت به او نداشتم. نه تنفر و نه 
 دلخوري. تنها ترحم و دلسوزي بسيار.

خود تو بگير که مثل برادرم  _مي دوني با من چي کار کردين؟ همه تون؟ از
 دوستت داشتم، تا نسيم و انقالب که شوهرم بود.

اسمش صدايم را پايين آورد. گاهي در تنهايي هايم اسمش را در ذهنم 
 تکرار مي کردم. به ياد زمانهايي که با بردن اسمش هزاران

بوسه و ناز و نوازش دريافت مي کردم. آن قدر زياد که انرژي حاصله از 
 روي مثبت همان عاشقانه هاي ناب توانسته بود مرا تا آنني

 لحظه سرپا نگه دارد.
 _بر نمي گردي بهش؟

 _چه توقعي داري؟
 جلو تر آمد. ديگر عقب نرفتم.

 _يکم درکش کن.
  
 

 _کي منو درک مي کنه.
 آهسته خنديد.

 _مي دوني که هنوز هم ازت خوشم نمي ياد؟
همان طوفان شد. همان که بي پروا بود و رک  لبخند زدم. براي لحظه ايي

 حرفش را مي زد. نه آن کسي که دشنه برداشته بود و در
 پشت پنهان کرده بود.

 _ولي براي انقالب حاضرم هر کاري بکنم.
 اخم کردم.

 _شما چرا با هم ازدواج نمي کنيد اونقدر واسه هم غش مي کنيد؟
 خنديد. بلند و مثل آن قبل ها.
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راي خواهر و بردارت کم گذاشتي؟ حاضر شدي چشم بسته با انقالب _تو ب
 بري گرگان که برادرها و خواهرت آسيب نبينن.

 چيزي نگفتم. حق داشت.
_روزي که بابات سکته کرد و همه چيز از هم پاشيد فکر مي کردم که همه 

 چيز درست شده ولي نشد....
 حرفش را قطع کردم.
 _براي تو که بد نشد.

ه براي من هم بد شد. برادرم آرامشش رو از دست داده. اونقدر بهش _ن
 فشار آوردم. اونقدر براي باليي که مي خواستم سر تو بيارم

 تحت فشار گذاشتمش که اين شد آخرش.
 _پشيموني؟

_نه. از اينکه بابات االن مثل يه تيکه گوشت اضافي گوشه آسايشگاه افتاده 
 دتر از اين به سرش مي آمد ولياصال پشيمون نيستم. بايد ب

 اينکه برادرم هم داره زجر مي کشه اين منو عذاب مي ده.
 با سردي گفتم:

  
 

 _تقصير خودت بود. چرا اونقدر تحت فشارش گذاشتي؟
 تلخ خنديد.

 _براي اينکه تو محلم نذاشتي. وگرنه احتياجي نبود که برادرم درگير بشه.
 لبه ميز کوتاهي که در اتاق بود تکيه داد.دوباره فقط نگاهش کردم. به 

 _چي کار مي خواي با زندگيتون بکني؟
 دوباره سکوت. چشمانش را به روي هم فشرد.

_مي دوني که برادرم برام عزيزه؟ همون طور که برادرهاي تو برات عزيزن. 
 اين چيزي نيست که به راحتي بشه ازش گذشت. تو همه
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ني. نگو نه که دروغه. پس چرا از انقالب توقع کاري براي خانواده ات مي ک
 داشتي که براي من کاري نکنه؟ چرا يه طرفه به قاضي

 رفتي؟
عصبي و کالفه روي زمين زانو زدم و تا بقيه وسايلم را جمع کنم. باقي 

 مانده ي لباس هايم را به زور در ساک جا دادم.
ي انتقام بگيري مي _چرا من؟ چرا منو نابود کردي با حرفهات؟ مي خواست

 رفتي از خودش مي گرفتي.
 سرم را باال بردم و نگاهش کردم.

 _کار خودت و برادرت خوب بود؟ درست بود؟ ايرادي نداشت؟
زيپ ساک را کشيدم ولي گير کرد و بسته نشد. با خشم محکم تر کشيدم 

 ولي باز هم بسته نشد و فقط خودم به عقب پرت شدم و از
 خارج شدم و با باسن به زمين خوردم. آن حالت نيم خيز

_مي دوني چي کار کردي؟ يا اون لحظه اونقدر درگير خشمت بودي که 
 چشمت جايي رو نمي ديد. نديدي که چطور منو نابود کردي.

 يه بچه از بارم رفت. برات مهم بود؟ براي برادرت چي؟
در خم شد و روي زانوانش مقابل من نشست. چند ثانيه نگاهم کرد. 

 نگاهش تاسف ديده مي شد. هنوز هم مي توانستم به جرات
بگويم که يکي از زيبا ترين مردهايي بود که تا به حال ديده بودم. حتي با 

 آن همه ريش.
  
 

_چرا اين طوري فکر مي کني؟ بچه ي اون هم بود. به خدا ما از رگ و 
 درريشه شمر نيستيم. به خدا ما هم آدميم. ولي مگه يه آدم چق

مي تونه فشار رو تحمل کنه؟ خودت بگو. خودت که يک مقدار فشار روت 
 اومده. مي توني درک کني ما چي کشيديم؟ مي توني بفهمي
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 حال منو.
اگر براي يک نفر در آن ماجرا دلم واقعا سوخته بود، هم او بود. او که 

 زندگيش را باخته بود. زندگي کردن با يک کابوس دايمي
 نده. و اين زجر، سالها و سالها زندگي او بود.زجري است کش

چيزي که نمي توانستم بپذيرم اين بود که چرا من؟ چرا او اين کار را با من 
 کرده بود؟ چرا مرا عاشق کرده بود؟ چه مي شد که اگر

همان طور که طوفان از او خواسته بود شب عروسي مرا زجر کش مي کرد؟ 
 نه آن عاشقانه هايي که آن چنان که از او زده مي شدم.

روز به روز عميق تر مي شد. احساسي که ريشه دوانيده بود در تمام سلول 
 هاي من. او مقصر بود. اگر او عاشقانه ايي به پايم نمي

ريخت نه آن قدر بي محابا و پر رنگ، من آن چنان دل نمي باختم که حاال 
 بي حضورش مثل يک روح سرگردان شوم. مثل بيماري که

درمانش اوست. چرا مرا به خودش معتاد کرد؟ او که ته اين ماجرا را مي 
 دانست. چرا عشق به پايم ريخت؟

_فکر نکن ناراحت نيست. چند شب قبل رفتم پيشش. مست کرده بود. از 
 مست هم به در بود. پاتيل شده بود. برادر مبادي آداب من
به بغل وسط  که هيچ وقت حتي يه نيمچه مست هم نشده بود. شيشه

 هال از هوش رفته بود.
با حيرت نگاهش کردم. الکل براي معده او ضرر داشت. اين را خودش هم 

 مي دانست و هميشه مي گفت.
سعي کردم بي تفاوت باشم. ساک را جلو کشيد و زيپش را که تا نيمه 

 بسته شده بود باز کرد و لباس ها را مرتب کرد و زيپ را به
 ا به طرفم هل داد و گفت:راحتي بست. ساک ر

_بلندش کردم بردمش زير دوش آب سرد. شوک بهش دست داد. همون 
 جا تو حمام کشيد بيخ گوشم.....
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 حرفش را قطع کرد. کامال روي زمين مقابل من نشست.
_گفت که من بيچاره اش کردم. گفت که بدون تو ديگه روي خوش تو 

 زندگيش نمي بينه.
آمد. زبانم را از داخل گاز گرفتم تا گريه نکنم. نمي اشک تا پشت پلک هايم 

 خواستم او چيزي بداند. اينکه من هستم که ديگر روي
خوش در زندگي نخواهم ديد. چون نمي توانم با او بودن را. ولي بي او 

 بودن هم زجر مطلق بود برايم. اين تضاد بود که مرا بيچاره
ن خواهش با او بودن و او را کرده بود. نفس هايم را تنگ کرده بود اي

 داشتن ولي در عين حال نخواستن و نتوانستن از تحملش. چه
 بيچاره بودم من. چرا کسي پي به بيچارگي من نمي برد؟

_گفت که اگر االن تو بودي و همه چيز مثل اولش بود. االن تو يه کوچولو 
 تو شکمت داشتي و در حال تهيه وسايل و اتاقش بوديد....

  
 

ديگر نتوانستم و به گريه افتادم. برخاستم. او هم برخاست. محکم به شانه 
 اش زدم.

 _ازت متنفرم طوفان باهر. اميدوارم که بري به جهنم.
 چند ثانيه نگاهم کرد و بعد مچ دستم را گرفت. لبخند تلخي زد.

_من االن هم تو جهنم هستم. نمي خواد نفرين مضاعف بکني. براي اهل 
 ه بدتر از اون که به سرشون مياد، نيست.جهنم ديگ

 بغضي که در صدايش بود حرص و عصبايتم را فرو کش کرد.
ديگر چيزي نگفتم. چرا آمده بود؟ آمده بود تا مرا بدتر کند و برود؟ باز هم 

 زجر. من اصال در آن يک ماه نتوانسته بودم حتي کمي
ب بيشتر دهد. چرا آنها نرمال شوم و حاال او آمده بود تا باز هم مرا عذا

 نمي فهميدند که من از فوالد نيستم. من هم از گوشت و خون
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 هستم. گوشت و خوني که بيشتر از سهم اش عذاب تحمل کرده است.
 _چي کار مي خواي بکني؟

 _اون ازت خواسته بياي اين جا؟
 _نه ازم نخواسته ولي مي دونه که اين جا هستم.

 داد. مکثي کرد و دوباره ادامه
 _مي دوني که در خواست طالق نمي ده؟

چيزي نگفتم. دست کرد و از جيب کنار پالتويش يک پاکت زرد رنگ نسبتا 
 بزرگ بيرون آورد و به طرف من گرفت.

 _بيا اين مال توهه.
 به پاکت نگاه کردم. ولي آن را نگرفتم.

 _سونا....
 نگاهش کردم. نگاهش خشک و سرد بود.

 تش داري......_مي دونم دوس
  
 

حرفش را قطع کرد. نگاهم کرد. چند ثانيه کوتاه و بدون انکه چيزي بگويد 
 و يا ادامه حرفش را بدهد پاکت را روي ميز گذاشت و از

 اتاق بيرون رفت.
چند لحظه طول کشيد تا توانستم به خودم بيايم و پاکت را در دست 

 بگيرم.
را بستم و عميق تر بوييدم. بوي بسيار ناخوداگاه آن را بو کشيدم. چشمانم 

 رقيق شده از عطر او را مي داد. پاکت را محکم تر به بيني
ام چسباندم و مثل يک گربه بو کشيدم. به سختي فهميده مي شد ولي 

 تشخيص آن براي من که با اين عطر آشنا بودم و زندگي کرده
 بودم کار سختي نبود.
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آن چه در پاکت بود نگاه کردم. آن قدر درش را باز کردم و با حيرت به 
 تعجب کرده بودم که حد و اندازه نداشت. او چرا اين کار را

کرده بود؟ منظورش از اين کار چه بود؟ آن باغ حتي مهريه من هم نبود که 
 فکر کنم مي خواهد طالقم دهد و به همين خاطر مهريه ام

بود؟ باغ به آن ارزش. مي را پرداخت کرده است. چرا باغ را به نام من زده 
 خواست حسن نيت اش را ثابت کند و يا مي خواست که

من اگر طالق گرفتم از لحاظ مالي مشکلي نداشته باشم؟ من خودم به 
 اندازه کافي داشتم. در ضمن برادرانم مرا تنها نمي گذاشتند.

ه ددوباره به سند نگاه کردم. کي و چه زماني ترتيب واگذاري اين سند را دا
 بوده است؟ قطعا خيلي قبل تر از اين ها. انتقال سند کار

 راحتي نيست که بشود يک شبه اقدم کرد و سندي را واگذار کرد.
تمام نظريه هاي موجود در ذهنم عوض شدند. چرايي در ذهنم ايجاد شده 

 بود که جوابي برايش نداشتم. او قطعا قبل از اينکه من
 ته باغ را به نام من کند.موضوع را متوجه شوم مي خواس

پاکت را روي ميز گذاشتم. چند لحظه روي صندلي نشستم و به بار و بنه ام 
 نگاه کردم. چيزي در حدود نيم ساعت فکر کردم و فکر

کردم. عاقبت تلفن را برداشتم. ولي قبل از آن در دسته کليدم به جستجو 
 من پرداختم. بايد مطمئن مي شدم که کليد آن جا هنوز با

است. هم کليد و ريموت در باغ. با آيدين تماس گرفتم. برنامه ام عوض 
 شده بود. به تهران نمي رفتم.

 فصل بيست و چهارم
  
 

نگاهي دوباره از آيينه به پشت سرم کردم. نمي دانم چرا حس مي کردم 
 که از تهران که خارج شده بودم کسي تعقيبم مي کرد. شايد
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 هم شک کرده بودم.
هار هفته قبل و زماني که با آيدين تماس گرفتم تا بگويم که به تهران چ

 نمي روم و يک راست از هتل به گرگان مي روم. آن چنان
قشقرقي به پا شد که مجبور شدم به تهران برگردم. ساراي آن چنان 

 ناراحت شده بود که از پا در آمد. فشارش افتاد و به زير سرم
شدم که به تهران برگردم و چند روزي را آن جا  کشيده شد و من هم مجبور

 باشم تا شايد ساراي اجازه بدهد به باغ بروم و مدتي را به
 تمدد عصاب بگذرانم.

ولي فکر نمي کردم که مجبور شوم چهار هفته تمام را در تهران بگذارانم. 
 ديگر توان نداشتم. بي حوصله بودم و دوست داشتم که هر

يي برگردم. آيدين با نگراني مي گفت که بايد به يک چه سريعتر به تنها
 روانکاو مراجعه کنم. ولي خودم چندان راغب نبودم. دوست

نداشتم چيزي را براي کسي تعريف کنم. برايم همين که در تنهايي باشم 
 کافي بود. نمي دانستم که اين ها شايد عاليم اوليه يک

 افسردگي روحي باشد.
ه نزد روانکاو سرباز زدم. و عاقبت زماني که حال با سرسختي از رفتن ب

 ساراي بهتر شد من جمع کردم و به طرف گرگان حرکت
کردم. ديگر نمي توانستم جمع را تحمل کنم. چهار هفته بودن در کنار آنها 

 حالم را بدتر کرده بود. زماني که تنها بودم خيلي آرام تر
لبخند بزنم و تظاهر کنم که بودم. آرام تر و شادتر. احتياجي نبود که 

 مشکلي ندارم و حالم خوب است. در تنهايي خودم بودم. سوناي
مشکل دار و غمگين. مجبور نبودم که به خاطر راحتي خيال ساراي خودم را 

 بدون مشکل نشان دهم. من خوب نبودم و اين را خودم
 دبهتر از هر کس ديگري مي دانستم ولي در ضمن نمي خواستم که به نز

 روانکاو بروم. مشکلم آن چنان حاد نبود. خوب مي شدم. به
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 تنها چيز که نياز داشتم کمي آرامش و زمان بود.
دوباره از آيينه به عقب و جاده نگاه کردم. اين بار ديگر آن زانتياي سياه 

 نبود. شايد هم خياالتي شده بودم و آن بيچاره هم راه
 خودش را مي رفته است.

به خرج ندادم و وارد شهر شدم و به سمت جاده نهار  ديگر حساسيت
 خوران راندم. زمستان به جنگل هاي آن جا هم زده بود و همه

درختان را لخت کرده بود. با ريموت در را زدم و به داخل رفتم ولي زماني 
 که ماشين را خاموش کردم و خواستم تا پياده شوم. ريموت

افتاد. صداي پارس سگ ها نشان مي از دستم سر خورد و به زير صندلي 
 داد که بسته هستند. نگهباني بود که هر از چند مدت مي آمد

و به سگ ها غذا مي داد و گاهي آنها را مي بست که گل و گياه هاي باغ 
 را خراب نکنند.

به زير صندلي رفتم تا ريموت را پيدا کنم. چيزي ديده نمي شد. موبايلم را 
 تا با چراغ قوه نگاه کنم. در همين از کيفم بيرون آوردم

حين صداي وارد شدن يک ماشين ديگر به باغ شنيده شد. با حيرت و 
 ترس سرم را از زير صندلي بيرون آوردم. براي لحظه ايي

  
 

ترسم از بين رفت و ضربان قلبم که اوج گرفته بود، آرام شد. احتمال اينکه 
 يده بودم که مرااو باشد زياد بود. در تهران چند باري د

دنبال مي کرد. فکر مي کرد که من متوجه نمي شوم که با چه حسرت و 
 عطشي مرا تعقيب مي کرد و از آينه به من نگاه مي کرد. حاال

هم احتماال کسي که از تهران به دنبالم بود خودش بود. شايد ماشين اش 
 را عوض کرده بود که من او را نشناسم. عصبي شدم. کمرم را

 است کردم و از پشت در ماشين بيرون آمدم.ر
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دهانم از تعجب باز ماند. شهريار خيلي خونسرد از ماشين پياده شد و به 
 طرفم آمد.

 _چطوري سونا؟
ناخوداگاه به پشت در ماشين برگشتم. اگر آن ريموت لعنتي پايين نيفتاده 

 بود االن اين مردک با آن قيافه منحوسش مقابل من
 و نيش اش را تا بناگوش براي من باز نکرده بود. نيستاده بود

 _براي چي اومدي تو؟ بفرما بيرون.
 با دستم به در باغ که هنوز باز بود اشاره کردم.

 به عقب برگشت و به در باغ نگاه کرد و خنديد.
 _اتصالي کرده؟

 _به شما ربطي نداره. بفرما بيرون.
شان ندهم که تا چه اندازه جلو آمد. سعي کردم که خونسرد باشم و ن

 ترسيده ام. دستانم مي لرزيد. من ديگر آن سوناي سال قبل
نبودم که با مشت به گونه او کوبيده بودم. من حاال بيش از اندازه ضعف 

 اعصاب داشتم و ديگر يکه به دو کردن با شهريار را در ليست
 بيچارگي هام قرار نداده بودم.

 و به ماشين تکيه داد. با کمي فاصله از من ايستاد
 _شوهرت کو؟

با سردي نگاهش کردم. لعنت او از کجا فهميده بود؟ کسي را برايم گذاشته 
 بود که مرا تحت نظر بگيرد؟ يا آنکه چيزي در خانواده

پيچيده بوده است؟ با به ياد آوردن مامان ، آهي از سر بيچارگي کشيدم. 
 ي جزيي را درقطعا مامان از دهانش در رفته و چيزي حت

خانواده اش بيان کرده و شهريار هم موضوع را روي هوا گرفته است. و با 
 يک کشيک کوتاه چند روزه دستگيرش شده است که بله

 من مشکلي دارم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

7 7 6  

 

  
 

 _به تو ربطي نداره
 خنديد.

 _نمي خواي بگي که همين حاال پيداش مي شه رفته خريد.
بيشتر تحريک کرد. دستانم را مشت تمسخر موجود در صدايش اعصابم را 

 کردم.
 _برو بيرون تا زنگ نزدم به پليس شهريار

سعي کردم تا به ياد بياورم که گوشي را دقيقا زير کدام صندلي و در کدام 
 قسمت گذاشته ام. به خودم براي آن همه حواس پرتي

 لعنت فرستادم.
 گفت: لبخند زد ولي چيزي نگفت. نگاهي به باغ و ويال کرد و

_چه باغي. بي خود نبود که تو دو دستي طرف رو چسبيدي من رو ول 
 کردي.

 _من ولت نکردم. تو منو ول کردي
 بي توجه به حرف من ادامه حرف خودش را داد.

 _طرفم که ظاهرا دودرت کرد، آره؟
 چشمانم را بر روي هم فشردم.

 جمعت کنه. من_برو بيرون وگرنه به خاک سهند زنگ مي زنم پليس بياد 
 زن شوهر دارم مي دوني که چه باليي سرت ميارن؟

 نيش اش بيشتر باز شد.
 _شوهر دار؟ شک دارم. احتماال طالق گرفتيد. اين باغ هم البد مهريه اته.

 کمي ديگر جلو آمد. با دستش به در باغ اشاره کرد و گفت:
الق گرفتي يا در _در و ببند بيا با هم حرف بزنيم. دعوا که نداريم. شما ط

 شرف طالقي، من هم که از رويا جدا شدم. ديگه چه مانعي
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بينمون هست؟ بابات هم که ديگه نا نداره حرف بزنه چه برسه به 
 مخالفت. برادرهات هم اونقدر دوست دارن که رو حرفت چيزي

 نگن.
  
 

 جلو تر آمد.
 _من هنوز هم مي خوامت سونا. بيشتر از قبل

هش کردم. شهريار يک احمق به تمام معناي کلمه بود. يعني با تمسخر نگا
 او فکر مي کرد حاال که بابا گوشه آسايشگاه افتاده و من هم

به خيال خودش از شوهرم طالق گرفته ام مي آيم و با او ازدواج مي کنم؟ 
 يعني در آسمان بودن تا اين حد؟

 _چي ميگي هان؟
 ببر بيرون. _ميگم گمشو تشريف نحست رو همين حاال

جلوتر آمد. تصميم داشتم که در ماشين را تا جايي که باز مي شود در 
 صورتش بکوبم.

 _ميگم مي خوامت دختر. آخه تو چرا اين قدر لجبازي......
 بقيه کالمش در صداي خشمگين انقالب گم شد.

 _چي شده سونا؟
 رو به شهريار کرد که با حيرت نگاهش مي کرد.

 و خونه من، با زن من چي کار داري؟_شما اين جا ت
شهريار آن چنان چرخيد که مچ پايش پيچ خورد. او جلو آمد و کنار من 

 ايستاد. صورتش از خشم برافروخته شده بود. حتي نيم نگاهي
هم به من نکرد. فقط به شهريار که هنوز هاج و واج مانده بود، زل زده 

 بود.
 تي؟_نگفتي اين جا با زن من چي کار داش
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باز هم شهريار چيزي نگفت. سرش را تکان داد و گوشي اش را از جيب 
 پالتويش در آورد.

 _به من که نمي گي. به پليس شايد بگي.
شهريار نيم چرخي زد و به سرعت به طرف ماشين اش رفت. اما او فرزتر 

 بود. از پشت سر يقه اش را گرفت و با دست ديگرش چنگ
ار را در مشت گرفت و سرش را به عقب کشيد زد و موهاي پشت سر شهري

 و پيشاني شهريار را محکم به سقف ماشين کوبيد.
 جيغ خفيفي کشيدم و به طرفش رفتم.

  
 

_مرتيکه حروم زاده باليي به سرت ميارم که ديگه هوس نکني دنبال زن 
 من بياي.....

 يک بار ديگر. دستش را گرفت و از پشت کشيدم.
 ._بسه انقالب....

نگاهم کرد. شهريار از فرصت استفاده کرد و چرخيد و با مشت زير چانه او 
 کوبيد. زياد محکم نبود. چون به نظر مي رسيد که خودش

هنوز از آن ضربات گيج است. پيشاني اش به شدت قرمز شده بود. با آن 
 مشت او کمي به عقب هل خورد و شهريار سوار ماشين اش

گرفت و از باغ خارج شد که دود و صداي شد و آن چنان دنده عقب 
 السيتک هايش بيرون آمد.

 _چي کارت داشت؟
چيزي نگفتم. چانه اش را ماساژ داد و بازويم را گرفت. بي اختيار بازويم را 

 از دستش بيرون کشيدم.
_آخه آدم در باغ رو همين طوري باز مي ذاره که هر کي خواست مثل گاو 

 تو؟سرش رو بندازه زير بياد 
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 _ريموت از دستم افتاد زير صندلي. داشتم دنبالش مي گشتم که اومد تو.
 _چي کارت داشت؟

سرم را باال بردم و نگاهش کردم. بعد از دو ماه و چهار هفته براي اولين 
 بار صورتش را آن قدر از نزديک مي ديدم. کمي الغر شده

 بود.
 _چرا بلند شدي اومدي اين جا؟

 م و براي جستجوي دوباره ريموت خم شدم.کمي فاصله گرفت
 _فکر مي کردم که به نام من شده.

آه عميقي که کشيد را شنيدم. صداي قدم هايش نزديک شد و پشت سرم 
 آمد.

 _بيا کنار بذار من پيدا کنم.
کمرم را راست کردم و کنار رفتم. خم شد و چند لحظه بعد ريموت را پيدا 

 کرد.
 _چي مي گفت؟

  
 
 موت را باالتر از دست من که به طرفش دراز شده بود، نگاه داشت.ري
 _اومده بود خواستگاري. فکر مي کرد که طالق گرفتم. 

اخمش بيشتر شد و ريموت را کف دستم گذاشت. فاصله گرفت و 
 دستانش را در جيب پالتوي بلندش کرد و چند قدم به جلو و عقب

 برداشت.
 _تو چي گفتي؟

ن مي زد. گاهي آن چنان اوج مي گرفت که احساس مي کردم قلبم ناميزا
 هر لحظه از گلويم بيرون خواهد زد و گاهي آن چنان کند
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مي شد که شک مي کردم به تپش هايش. چرا به دنبال من آمده بود؟ 
 چرا مرا رها نکرده بود؟ من که حرف آخرم را به او گفته بودم.

اش در تمام مدت روي زندگيم بود.  که مرا به حال خودم بگذارد. چرا سايه
 چرا خودم نمي توانستم اين سايه را بردارم. هر جا مي

 رفتم اين سايه سنگين تر و پر رنگ تر مي شد.
 به جاي جواب گفتم:

 _منو تعقيب مي کني؟
 سرش را تکان داد.

 _يک لحظه ايستادم بنزين بزنم. من اصال اونو نديدم.
شم. در ماشين را باز کردم و ساکم را برداشتم. سعي کردم تا بي تفاوت با

 لباس کمي آورده بودم. هنوز هم آن جا چيزهاي زيادي
داشتم. سنتورم را بيرون آوردم و روي زمين گذاشتم. سريع تر از من سنتور 

 را برداشت و کنارم آمد و به نرمي ساک را از دستم
 گرفت. چيزي نگفتم. جلو تر از او راه افتادم.

 را باز کردم. سنتور را کنار در روي زمين گذاشت.در 
 _چي بهش گفتي؟

نگاهش کردم. نگاهش پر از التماس بود. ولي من ديگر آن آدم قديم 
 نبودم. نمي توانستم اعتماد کنم. دست خودم نبود. علي رغم

قلب پر تپشم ولي درگيري ذهني شديدي داشتم. درگيري ذهني که اجازه 
 ه دست از سرم بردارند. اين ديوارنمي داد افکار تير

اعتمادي که بين ما فرو ريخته شده بود به اين زودي ها برايم قابل ترميم 
 نبود.

 سرم را پايين انداختم و به کفش هاي او چشم دوختم.
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 _هيچي گفتم بره به درک.
 دستش را دراز کرد. خودم را جمع کردم.

 _نمي خواي چيزي بگي؟
گاهش دردمند بود. چشمانش خسته و روحش عريان و نگاهش کردم. ن

 بي پرده، از هم گسيخته و بي قرار بود. مثل اينکه ديگر چيزي
براي پنهان کردن از من نداشت. تمام عشقش در چشمانش خوانده مي 

 شد. عشقي که بي پروا از طريق نگاهش، چشمانش و حتي
داشتم؟ عشقي حرکات و حاالت ايستادنش هم مشخص بود. ولي من چه 
 که هنوز بود ولي من با تمام وجود سعي در نابود کردن و از

بين بردن آن داشتم. اعتمادي که ديگر نبود و فکر مي کردم که ديگر جاي 
 گزين نخواهد شد.

من چه داشتم که به او بدهم؟ عشقي که آگاهانه سعي در نابودي اش 
 ودم. ازداشتم که ديگر تقديم کردن نداشت. من خسته شده ب

آن همه اعتمادي که روزي به او داشتم و آن همه عشقي که فکر مي کردم 
 به او تقديم کرده بودم. ولي او آن را زير پا انداخته بود.

 فقط براي خاطر برادرش و آن انتقام کوفتي شان.
نمي دانم شايد واقعا يک طرفه به قاضي مي رفتم. شايد اگر من هم چنين 

 ي آمده بود همين کار را براي او مي کردم.باليي به سر سارا
از طرفي هم به شدت حس بد مورد خيانت واقع شدن را داشتم. حس بد 

 رو دست خوردن. رودست خوردن از کسي که قلبم پيش او
 بود.

 _سونا......
تا به حال هيچ کس اسمم را با اين احساس صدا نکرده بود. لبم را گزيدم 

 ستم. ديگر نمي خواستم گريه کنم.تا گريه نکنم. نمي خوا
 _مي شه بري؟
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پلکهايش شکست. اخم کم رنگي که ميان ابروانش نشسته بود، محو شد 
 و جايش را به بيچارگي وصف ناپذيري که در صورت و

 چشمانش به خوبي مشخص بود داد.
 _سونا.....

دوباره همين يک کلمه. مثل اينکه نمي توانست چيزه بيشتري بگويد. 
 ستش را دراز کرد و اين بار ديگر به ممانعت من توجه اييد

نکرد و دستم را در دست گرفت. حسي گرم و مطبوع در وجودم جريان 
 پيدا کرد. آن سرمايي که در تمام آن مدت در وجودم بود، از

  
 

بين رفت. ولي حسي بد هنوز هم در وجودم بود. برايم شاخ و شانه مي 
 خير و شر درون کارتونها. يکي با يککشيد. درست مثل نيروي 

چنگک در دست و ديگر با يک حلقه قديسه در باالي سر و دو بال فرشته 
 در پشت.

 دستم را کشيدم. رها کرد. ولي با حسرت و نااميدي.
 خم شدم و سنتور را از پشت در برداشتم. سرفه ايي کرد و آهسته گفت:

 _درها رو خوب قفل کن.
 انش خسته تر شده بود.نگاهش کردم. چشم
 _برمي گردي تهران؟

 چند ثانيه نگاهم کرد.
 _نه. هستم اين جا. هتلم. اگر کاري داشتي زنگ بزن.

 چيزي نگفتم.
 _تا کي مي خواي اين جا بموني؟

 _نمي دونم معلوم نيست.
 چند ثانيه فقط نگاهم کرد. بعد به سگ ها اشاره کرد و گفت:
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 _سگ ها رو باز بزار.
 ه طرف در خروجي باغ رفت.ب

 _چرا باغ رو به نامم کردي؟
 روي پاشنه پايش چرخيد و نگاهم کرد.

_چون حقت بود. اگر نمي رفتي هم سند که حاضر مي شد بهت مي دادم. 
 خيلي وقته که اقدام کرده بودم....

 کمي مکث کرد و گفت:
  
 

شدنت رو _چون اونقدر عاشقت شده بودم که دوست داشتم سورپرايز 
 ببينم. براي دادن اين سند بهت برنامه ها تدارک ديده

 بودم.....
 تلخ خنديد و دستش را روي صورتش کشيد.

_يک شب رويايي. دوست داشتم غافلگيرهات رو. دوست داشتم که گرو 
 کشي کنم. مي خواستم با اين سند يک شب رويايي رو ازت

 گرو کشي کنم.....
 ا در هوا تکان تکان داد.آه عميقي کشيد. دستش ر

 _مبارکت باشه.
بغضم را فرو خوردم. راست مي گفت. هميشه غافلگيرم مي کرد. مي گفت 

 که غافلگيريهاي من را دوست دارد. اين که با چشمان گرد
 شده و خوشحال در آغوشش بپرم، برايش بهترين هديه بود.
چيزهاي  گاهي هدايايي که مي دانست دوست دارم برايم مي خريد.

 کوچک. همان ها برايم بهترين بود. عشقي که پشت هر هديه اش
 نهفته بود، مرا سرمست از وجود او مي کرد.

 از در باغ بيرون رفت و با ريموت خودش در را بست.
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سنتور و ساک را همان طور کنار در گذاشتم و روي زمين کنار در ولو شدم. 
 ي آن چنان با سوزاشک هايم بي اختيار مي آمدند. گريه اي

 وگداز که تا به آن لحظه نداشته بودم.
خسته شده بودم. از خودم، از او، از زندگي، از بابا. از همه چيز. ديگر نمي 

 کشيدم. شايد بايد واقعا نزد يک روانکاو مي رفتم.
گونه ام را روي سراميک هاي سرد گذاشتم و همان طور که اشک مي 

 وختم که با لباس عروس به روي آنريختم نگاهم را به مبلي د
 نشسته بودم.

آن زمان چه حس خوبي داشتم. کمي دلهره دخترانه و عشقي بي نهايت، 
 به مردي که روبه رويم روي زمين نشسته بود و به من مي
 گفت که مثل يک پودينگ وانيلي خوشمزه به نظر مي آيم.

ا و بارها. ساعت اشک هايم به روي سراميک مي ريخت. گريه کردم. باره
 ها و ساعت ها. روزها و روزها.

  
 

به بارش برف پشت شيشه نگاه کردم. يک هفته بود که گرگان بودم. آراز 
 طاقت نياورده بود و يک بار آمده بود و سر زده بود. چيزي

از جريان شهريار به او نگفتم. چون اگر چيزي مي فهميد ديگر با بيل 
 و را از باغ بيرون کنم. و من به اينمکانيکي هم نمي توانستم ا

 تنهايي نياز داشتم.
خيلي زياد ناراحت بود. مي گفت که ساراي شب و روز ندارد. آيدين پير 

 شده است. خودش هم که حال و روزش مشخص بود. دايما
مي گفت که چه کاري مي خواهم با زندگيم انجام دهم؟ عصبي بود و به 

 ريختگي عصبي من هم شده بود. طور فزاينده ايي باعث به هم
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آن قدر زياد که چيزي نمانده بود خودم يا او را کتک بزنم. با هم کمي 
 بحثمان شد. فرياد کشيدم که چرا او نمي خواهد بفهمد که من

 نمي توانم به سادگي آب خوردن تقاضاي طالق کنم؟
 نبر سرش با بغض و گريه فرياد کشيدم. من عاشقش بودم. من لحظاتي آ

 چنان ناب را در کنار او گذرانده بودم که در گوشت و خونم
 عجين شده بود. چطور مي توانستم فراموش کنم؟

اين بار او برسرم فرياد کشيد." مي خواهم به نزدش برگردم؟ کسي که فقط 
 با يک هدف به من نزديک شده بود".

رگشت ب اين بار با صدايي که به سختي شنيده مي شد گفته بودم که خيال
 را ندارم. مرا در آغوش گرفته بود. سرم را نوازش کرده بود

 تا آرامم کند. مي گفت که نمي تواند ناراحتي مرا ببيند.
او چه مي دانست. نه آراز و نه آيدين و نه ساراي، هيچ کدام از دردي که 

 در وجود من بود با خبر نبودند. همه شان فقط ظاهر قضيه را
انقالب با نقشه جلو آمده است و ازدواجش با من از روي مي ديدند. اينکه 

 اجبار بوده است. ولي هيچ کدام شان از بطن زندگي من خبر
نداشتند. هيچ کدامشان در عاشقانه هاي پاک و ناب ما نبودند تا بداند و 

 حس کنند که به خدا آن همه عالقه، ريا و دروغ نبود. آن همه
 من مي توانستم آن ها را فراموش کنم؟ عشق او خالص و ناب بود. چطور

من خيلي خيلي زياد از او دلگير شده بودم. او قلبم را شکسته بود. 
 احساساتم را بازي داده بود. ولي در آن ته نگاهش عشق مطلق

وجود داشت. عشقي که بدون قيد و شرط بود. عشقي وراي انتقام کوفتي 
 آنها و پول دوستي بابا.

. من هم آدم بودم. زماني که با او يکي شده بودم. من از سنگ نبودم
 چطور مي توانستم آن زندگي را فراموش کنم. حتي اگر مي

 خواستم.
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من فقط بيچاره ايي بودم که نه مي توانستم او را فراموش کنم و متنفر 
 شوم، و نه مي توانستم دوباره خودم را، سونا را، راضي کنم که او

 اعتماد نداشتم. را بپذيرم. ديگر به او
  
 

مني که با يک آهنگ، تنها با شنيدن يک آهنگ آن چنان به گذشته پرت 
 مي شدم که تمام لحظه به لحظه اش را صاف و شفاف در

مقابل چشمانم مي ديدم چطور مي خواستم رها شوم از اين عشق. از اين 
 دلبستگي.

بود. رهايي ممکن عشقي که او به وجودم تزريق کرده بود مرا بيچاره کرده 
 نبود از آن. بودن در کنارش هم ممکن نبود.

چايم را برداشتم. سرد شده بود. حوصله عوض کردنش را نداشتم. دوباره 
 به بيرون نگاه کردم. اصال نمي دانستم که آن روز چندمين

روز هفته است؟ چندم برج است؟ آن چنان گيج و منگ در دنياي خودم 
 ا از دست داده بودم.بودم که روزهاي هفته ر

نمي دانستم که هنوز در گرگان است يا نه؟ ديگر برنگشته بود. ولي گاهي 
 به طور اعجاب آوري حضورش را حس مي کردم. نمي دانم

 براي خودم هم عجيب بود.
شب قبل دوباره خواب سهند را ديده بودم. در خواب ناراحت گوشه ايي از 

 غي که باعث بدبختي منباغ رودبار ايستاده بود. همان با
شده بود. يادم هست که آن زماني که بچه سال تر بوديم گاهي تابستان 

 ها به آن باغ مي رفتيم. چيزي که حاال با به ياد آوردن آن
 موهاي تنم سيخ مي شد.

گوشه باغ ايستاده بود و خيلي گرفته بود. با او حرف زدم ولي جوابم را 
 . ساکت و ناراحت. دستش رانمي داد. تنها سکوت کرده بود
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 گرفته بودم ولي دستم را پس زده بود.
تنها چيزي که از خواب به خاطر داشتم همان بود. بعد هم با آن چنان 

 تنگي نفسي از خواب پريدم که تا ساعت ها بعد گلويم درد مي
 کرد.

 هچاي نيمه خورده ام را کنار گذاشتم. دلم خيلي گرفته بود. آراز گفته بود ک
 با آيدين رفته بودند به سراغ امير. دو نفري آن قدر او را

 کتک زده بودند که بيني اش شکسته بود.
حتي براي لحظه ايي هم ناراحت نشدم. امير بدتر از اين ها بايد به سرش 

 مي آمد. او بود که براي اولين بار به سهند مواد داده بود. او
نست ما آراز را داشتيم که براي تمام که محرم خانواده ما بود. او که مي دا

 دلنگراني هاي ساراي و آيدين کافي است. او چرا اين کار را
 کرد؟

گفته بود که امير خودش هم به غلط کردن افتاده بوده است. گفته بوده 
 که در تمام اين مدت خودش هم عذاب کشيده. با سهند

 به باالي بام دانشگاهقراري براي خريد کتاب نداشتند. مي خواستند با هم 
 بروند و مواد بزنند. گفته بوده که حس غريبي که آن باالي

 بام به آنها دست مي داده، فزاينده تر از مواد زدن در پايين بوده است.
  
 

ولي ظاهرا سهند زودتر رفته بوده است و زماني که او به باال مي رسد 
 ه است. گفته بودهسهند مواد زده بوده و روي لبه بام ايستاده بود

که دستانش را گشوده بوده و سرش را رو به آسمان گرفته بوده است و 
 قبل از آنکه امير به خودش بجنبد و تکان بخورد تا او را

 بگيرد خودش را به پايين پرت کرده بوده است.
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ظاهرا امير هم که فوق العاده وحشت کرده بوده و به پايين بر مي گردد و 
 که تازه رسيده است. تظاهر مي کند

آراز مي گفت که مثل يک بچه زار زار گريه مي کرده است. سهند برايش 
 عزيز بود در اين شکي نبود. دوستي آنها ريشه دار تر از اين

 حرف ها بود. ولي آن چه مهم بود اين بود که او اين کار را کرده بود.
. از قبل شده بودمدلم برايش تنگ شده بود. با خواب شب قبل بي قرار تر 

 بي قرار و سرگشته. دوست داشتم که کمي قدم بزنم. لباس
 پوشيدم و بيرون زدم.

کوچه باغ خلوت بود و پرنده هم پر نمي زد ولي هوا سرد نبود. حتي با 
 وجود بارش برف. برف ريز بود و اندک. ولي همان هم آرامش

 بخش بود.
سمان دادم. برف روي صورتم شالم را روي دهانم گرفت و نگاهم را به آ

 نشست. چشمانم را بستم. هوا را بيشتر در ريه هايم فرو
 بردم. اين هواي سرد عالي بود.

راهم را گرفتم تا به انتهاي کوچه بروم. تصميم داشتم که در جاده ناهار 
 خوران کمي قدم بزنم.

با حيرت به ماشين او که گوشه کوچه زير يک درخت خشک پارک شده 
 ، نگاه کردم. خودش هم در ماشين نشسته بود و شيشه هابود

 را باال داده بود و به من خيره شده بود.
قلبم فرو ريخت. مثل بار اولي که به من گفت که عاشقم است. آن ابراز 

 عالقه خشکش که مرا به عرش برده بود. روز خواستگاري
 کردن غير معمولش در هتل.

قلبم به تپش افتاد. از ماشين پياده شد.  درست مثل يک دختر هجده ساله
 ته ريش اش که به صورت پرفسوري اصالح شده بود خيلي
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به صورتش مي آمد. هيچ وقت نديده بودم که حالت ريش هايش را 
 عوض کند.

به طرفم آمد. باورم نمي شد که از آن هفته گرگان مانده باشد. چشمانش 
 خواب آلود و خسته بود.

 مي کني؟ _اين جا چي کار
 با کمي اخم گفتم. اخم ام را ناديده گرفت و گفت:

  
 

 _برنگشتم تهران.
 نگاهي به آسمان کرد و گفت:

 _هوا شناسي گفت برف قطع ميشه و بارون شروع ميشه.....
 مکثي کرد و با لبخند گفت:

 _بارون با رعد و برق.
راهش  با تعجب نگاهش کردم. مي خواست مرا بترساند که به خانه
 بدهم؟ او بهتر از هر کسي از ترس من از رعد و برق آگاه بود.

آن زمان ها شب هايي که باران مي باريد به آغوشش پناه مي بردم و او 
 هم آنقدر پا به پاي من بيدار مي ماند تا رعد و برق تمام شود.

سرم را ناخواگاه تکان دادم تا خاطره عاشقانه ها از ذهنم خارج شود. 
 ي به آسمان خاکستري کردم.نگاه

 _بارون خوبه
 آرام خنديد.

 _مي خواي قدم بزني؟
 سرم را تکان دادم.

 _با هم بريم؟
 چيزي نگفتم ولي دوست نداشتم. دوست داشتم که تنها باشم.
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 _چيزي نمي گم. فقط راه بريم. باشه؟
چه  اگر اين چيزي بود که او و مرا براي لحظاتي از آن عذاب رها مي کرد

 ايرادي داشت که يک هاف تايم هم به خودمان بدهيم. يک
استراحت در بين دو نيمه، مخصوصا براي من که شايد بايد حاال حاال 

 مي دويدم.
سرم را پايين انداختم و به طرف انتهاي کوچه رفتم. پشت سرم آمد. در 

 ماشين را قفل کرد و با دو گام بلند خودش را به من رساند.
قدم زديم. مدت خيلي زيادي. چيزي نمي گفتم. چيزي نمي در سکوت 

 گفت. آن زمان ها چقدر حرف براي گفتن به يکديگر داشتيم.
حرف هاي روزمره. حرف هاي درگوشي. حرف هاي عاشقانه. ولي حاال به 

 نظر مي رسيد که چشمه سخن من خشک شده است.
  
 

رش کرد. هواي کمي برف ريز کامال قطع شد و باران ماليمي شروع به با
 سردتر شده بود ولي براي من خوب بود.

 _سونا....
نيم نگاهي به او کردم. تمام توجه اش به من بود. مثل اينکه تمام وجود 

 انقالب باهر چشم شده بود و به من نگاه مي کرد.
 _بله؟

 آهي کشيد و به نرمي گفت:
 _چي کار مي خواي با زندگيمون بکني؟

کوت کردم. من چه کار مي خواستم با زندگيمان بکنم؟ يا چيزي نگفتم. س
 او چه کار با زندگيمان کرده بود؟ اين انصاف نبود که او

عمل اشتباه را مرتکب شده بود و بعد من بايد تصميم مي گرفتم. تصميم 
 دشوار ماندن در کنار او و يا ترک کردن او.
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ما رد مي شدند. به سر خيابان رسيديم. ماشين هاي اندکي از کنار 
 ايستادم. باران شديد تر شده بود و ديگر بايد به خانه برمي گشتم.

دستم را گرفت. دستانش گرم بود و خشک. دستانم سرد شده بود و خيس 
 از آب باران. پالتويم جيب نداشت و من هم فراموش کرده

 بودم که دستکش به دست کنم. دستم را در جيب پالتوي خودش گذاشت.
 خواي جدا بشي؟_مي 

دوباره نگاهش کردم. حرفي نزدم و سرم را پايين انداختم. دستش را زير 
 چانه ام برد و صورتم را باال برد.

 _سونا تو رو خدا منو پا در هوا نگه ندار. دارم داغون ميشم.....
 با انگشت اشاره اش گونه ام را تا چانه نوازش کرد.

 بدون تو زندگي بده. افتضاحه.... _برگرد پيشم. من مي خوامت. خيلي.
حرفش را قطع کرد. براي لحظه ايي به نظر مي رسيد که لکنت زبان پيدا 

 کرده است. مثل اينکه به دنبال واژه ايي مي گشت تا عمق
عشق و عالقه اش را به من نشان دهد. ولي نمي توانست. به نظر مي 

 ده بود. درديرسيد که عشق من هم براي او درد را به ارمغان آور
 که جدايي عشقم باعث آن شده بود.

 _انقالب....
  
 

 چشمانم را به روي هم فشردم تا کلمه ها و واژه هاي مناسب را پيدا کنم.
 _جانم عزيزم....

همين. با همين يک جمله مرا خلع صالح کرد. چشمانم را باز نکردم. دلم 
 نم. کالفهمي خواست دستم را مقابل صورتم بگيرم و گريه ک

 شده بودم. چرا اين گونه مرا عذاب مي داد.
 نفس عميقي کشيدم.
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 _نمي دونم..... نمي تونم بهت اعتماد کنم.
 لبم را گزيدم. رنگش براي لحظه ايي آن چنان سفيد شد که مرا ترساند.

_خيلي چيزها بين ما عوض شده. خودت هم مي دوني. خيلي چيزها مثل 
 حترام ها و حرمت ها شکسته شد. همسابق نيست. خيلي از ا

بين من تو ديوار اعتماد خراب شده و هم اون احترام ها بين اعضاي 
 خانواده هامون....

لحظه به لحظه گيچ تر و بيچاره تر به نظر مي رسيد. همان يک قدم فاصله 
 ي بينمان را طي کرد و کامال روبه روي من قرار گرفت. حاال

د و باران سيل آسا مي باريد. برقي در آسمان زد هوا به شدت سرد شده بو
 و پشت سر آن صداي وحشتناک رعد آمد. ناخوداگاه

بيشتر به سمتش متمايل شدم. دست خودم نبود. از رعد و برق وحشت 
 داشتم. کالفه گفت:

 _بيا بريم خونه. سرتا پات خيس شد. سرما مي خوري.
بدون هيچ حرفي. آن چنان اين بار با عجله مسير برگشت را طي کرديم. 

 در فکر فرو رفته بود که توجهي به اطرافش نداشت. پاهايش
را در گودال هاي آب مي زد و راه مي رفت. به طوريکه آب کثيف تمام 

 پايين شلوار من و شلوار خودش را کثيف کرده بود.
 کليد انداختم و در کوچک باغ را باز کردم. داخل نيامد. با دستم اشاره کردم

 و گفتم:
 _بيا تو لباست رو عوض کن سرما مي خوري.

 با غصه و صداي ناراحتي گفت:
 _برات مهمه.

عصبي شدم. او حق نداشت چنين چيزي بگويد. او که من برايش مهم 
 نبود.

 _تو ديگه اين حرف رو نزن تو رو خدا. من برات مهم بودم؟
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 _به خدا آره.
 _انقالب....

 طع کردم. سعي کردم تا آرام باشم. به داخل رفتم.با خشم حرفم را ق
 _بيا تو. من سردمه.

ديگر بحث نکرد و داخل شد. همان دم در تمام چکمه و لباس هايمان را 
 در آورديم. از کت او و پالتوي من آب مي چکيد. مي لرزيدم.

خودش هم با آنکه لبانش از سرما کبود رنگ شده بود، به سرعت به طبقه 
 فت و لحاف ضخيم پشم شيشه را آورد و اشاره کرد تاباال ر

بلوزم را هم که کمي نم دار شده بود بيرون بياورم. دوباره به باال رفت و 
 برايم پيراهن خشک آورد. شعله شومينه و شوفاژ را زياد

 کرد. خودش پليور خيس اش را در آورد و زير لحاف خزيد.
نداشتم او را که مشتاقانه به من خيره با اکراه پيراهنم را در آوردم. دوست 

 شده بود هوايي کنم. پيراهنم را پوشيدم. نگاهش را از من
گرفت و به آتش خيره شد. زير لحاف رفتم. دستم را گرفت. دستانش گرم 

 تر از من بود. من هنوز پوستم سرد بود. سرد و خيس.
 _بيا جلو تر موهات هم خشک بشه.

 کمي جلو تر رفتم.
 اده ام دارن از ايران مي رن._خانو

 نگاهش کردم. نگاه او اما خسته و سرد به آتش خيره شده بود.
 _آره ديگه کاري اين جا ندارن.

 نمي خواستم طعنه بزنم ولي لحنم ناخواسته تلخ شد و طعنه آميز.
 نگاهم کرد. لبخند تلخي زد و سرش را تکان داد.

 _من دلم گيره.
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 چيزي نگفتم.
 ه ات راضي نيستن که برگردي؟_خانواد

  
 

 _نمي دونم. قاطعانه چيزي نگفتن. حداقل نه آيدين و ساراي.
 _خودت چي؟ خودت دلت چي ميگه؟

 آرام گفتم:
 _دل من؟

 _آره اون ته دلت چي ميگه؟
نمي دانستم. ته دلم دو دل بود. يک دلم مي خواست که به او برگردم. 

 ر هم نمي توانم او راچون مي دانستم که من تا آخر عم
فراموش کنم. ولي دل ديگرم مي گفت که اشتباه است و رابطه ما از نظر 

 احساسي به بن بست رسيده است. يک بن بست احساسي.
 _من نمي دونم.

صدايم درمانده بود و من چقدر از اين درماندگي متنفر بودم. دستش را 
 انم رادور شانه ام حلقه کرد و مرا به خودش فشرد. چشم

بستم تا هزارن خاطره ي ممنوعه را که در ذهنم با اين حرکت او شکل 
 گرفته بود، در نطفه خفه کنم. عطر تنش مرا به گذشته برد.

 حرکتي نکردم .
کنار شقيقه ام را به نرمي بوسيد. خودم را کمي کنار کشيدم. ولي رهايم 

 اشتمنکرد. کمي به طرف زمين هلم داد. توقع اين حرکت را ند
و روي قاليچه پوستي نرم مقابل شومينه سر خوردم. قبل از آنکه سرم به 

 زمين برسد. خم شد و سرم را بغل کرد. مرا روي زمين
گذاشت و بي تاب و بي قرار بوسه بارانم کرد. گيج شده بودم. گيج و 

 درمانده.
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چشمانم باز مانده بود و خشکم زده بود. تحت تاثير چند حس مختلف 
 شده بودم. دستم را روي سينه اش گذاشتم و او را پسفلج 
 زدم.

 _نه.....
نگاهم کرد. چشمانش درخشان و خوشحال بود. براي بوسه ايي ديگر خم 

 شد سرم را به طرفين تکان دادم و قاطعانه گفتم:
 _نه..... ولم کن.

با ناراحتي و حيرت نگاهم کرد. از من فاصله گرفت و بدون حرف رهايم 
 . سرش را بين دستانش گرفت.کرد

 _سونا داري ديونم مي کني....
  
 

 صدايش خفه بود. خفه و گرفته. عصبي گفتم:
_من ديوانه ات مي کنم؟ چرا خودت قبل از اينکه گند بزني به زندگيمون 

 يک لحظه فکر ذهن و احساس من رو نکردي؟
 اين بار او عصبي سر بلند کرد.

از کجا مي دوني که من تو برزخ نبودم؟ تمام _از کجا مي دوني نکردم؟ 
 اون پنج ماه داشتم پيش خودم فکر ميکردم که چطور بهت

بگم؟ چطور بهت بگم که چه کاري کردم ولي حاال عاشقت شدم. مي 
 خواستم در امان باشي. نمي خواستم هيچ کدوم ازاين اتفاق ها

مد. تو زودتر روي تو اثر بذاره. ولي نشد. محاسباتم غلط از آب در آ
 فهميدي. وگرنه نمي ذاشتم آب تو دلت تکون بخوره.

 سرم را تکان دادم.
_خراب کردي انقالب. همه چيز رو خراب کردي. بعد از شهريار ديگه به 

 کسي اعتماد نکردم. نمي دونم چرا دلم برات رفت. نمي
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 دونم چرا اعتماد کردم؟ همه چيز رو خراب کردي.
ر زد و به طرف کت خيسش رفت. سيگاري بيرون برخاست. لحاف را کنا

 آورد و آتش زد.
_من خراب کردم؟ يا بابات؟ االن تو از دست کي ناراحتي؟ من، بابات، يا 

 خودت؟
کنار شومينه ايستاد. پوليورش را چک کرد. هنوز خيس بود. نگاهش کردم. 

 الغر شده بود. از آخرين باري که او را برهنه ديده بودم
حسوسي الغرتر شده بود. عضالتش تحليل رفته بود و شکمش به طور م

 صاف و تخت شده بود. آن اواخر کمي شکم آورده بود.
نگاهم را از او گرفتم. شايد او حق داشت. من از خودم هم ناراحت بودم. از 

 اينکه آن قدر به او اعتماد کرده بودم. از اينکه او را دنياي
ي بودم. شايد از خودم بيشتر. از حماقت خودم کرده بودم. من از همه شاک

 دوباره ام.
_مي توني حال منو بفهمي؟ يه آدم مگه چقدر توان داره؟ هان؟ تو بگو. 

 من از سيزده سالگي فشار رومه سونا. کم نيست. بيست و چهار
سال. تقريبا اندازه عمر تو. ولي همه اش به درک. هيچ کدومش سخت تر 

 روم بود نبود. اين پنج ماه مناز فشاري که اين پنج ماه 
 پوست انداختم. داغون شدم.....

 مکث کرد. جلو آمد. مقابلم دو زانو روي زمين نشست.
_چي کار مي کردم؟ عاشقت شده بودم. زندگيم اونقدر آروم و شيرين بود 

 که دلم نمي اومد خرابش کنم. دوستت داشتم. دست خودم
بودم يه مرد معمولي. يه مرد نرمال.  نبود. تازه بعد از اين همه سال شده

 يه مردي که از سر کار به عشق زنش مياد خونه. به عشق
 غذاي زنش. به عشق خود زنش.....
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 صدايش لرزيد.

_کيف مي کردم وقتي مي اومدم خونه مي ديدم خونه بوي زن مي ده. 
 بوي عشق. فکر مي کردم که چقدر خوبه يه زندگي نرمال. يه

عشق. ولي فکر کن که تمام اين مدت يه خوره هم داشتم. يه  زندگي با
 خوره که تو ذهن و فکرم بود. مي توني خودت رو جاي من

بذاري؟ هر تماس و هر عشق و هر احساسمون، برام يه حس دوگانه بود. 
 از يه طرف کيف مي کردم از اين زندگي نرمالي که بعد از

ف يه ترس دايمي، يه عذاب اين همه سال پيدا کرده بودم. از يه طر
 هميشه با من بود. مي دوني چي مي گم سونا؟ مي توني بفهمي؟

 نگاهم کرد. برخاست. سيگارش را که به انتها رسيده بود خاموش کرد.
_مي دونم کارم اشتباه بود. از بيخ و بن. ولي چي کار کنم. دست خودم 

 ه به ثانيهنبود. از ثانيه به ثانيه اش لذت بردم سونا. از ثاني
 زندگي که باهات کردم.

بغضم را فرو خوردم. دلم مي خواست بگويم که من هم از ثانيه به ثانيه 
 عاشقي که با تو کردم لذت بردم ولي نتوانستم. زبانم قفل شده

بود. دست خودم نبود. گريز از عشق من در توان او نبود و صحبت از عشق 
 .و اعتماد دوباره هم در توان من نبود

_حاال مي گي که چي کار کنم؟ سونا هر کاري بخواي و بگي مي کنم. فقط 
 برگرد. باش. بذار زندگي کنيم.

آمد و کنارم نشست. در جهت مخالف من. آن زمان ها سرم را به روي سر 
 شانه هاي قوي و مردانه اش مي گذاشتم. نگاهم بي اراده به

شانه ام حلقه کرد و سرم را به شانه اش افتاد. نگاهم را ديد. دستش را دور 
 نرمي به روي شانه خودش گذاشت.

 _خانواده ام به خاطر تو دارن مي رن. به خاطر من. به خاطر زندگي من.
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 _به نظرت اين چيزي رو عوض مي کنه؟
 به نرمي موهايم را نوازش کرد.

 _چي رو بايد عوض کنه که نمي کنه؟
من و تو هر کاري که بکنيم نمي تونيم  _اينکه اين اتفاق ها افتاده انقالب.

 پاکش کنيم. من نمي تونم دوباره به تو اعتماد کنم تو هم نمي
توني اتفاق هايي که براي خاله ات و برادرت افتاده فراموش کني. باز هم از 

 نظرت من يه پيرزادم. باز هم....
ش حرف را قطع کردم. سرم را از روي شانه اش بلند کرد با هر دو دست

 صورتم را بين دست گرفت.
_اول از تو شروع مي کنيم. چرا نمي توني به من اعتماد کني؟ چي اين 

 وسط مونده که اين حرف رو مي زني؟
  
 

 آه عميقي کشيدم. صورتم را از بين دستانش بيرون آوردم.
_اينکه اگر دوباره به خاطر خانواده ات بهم پشت کني؟ اينه بي اعتمادي 

 من به تو.
 سرش را تکان تکان داد.

 _من بهت پشت نکردم سونا. من......
 حرفش را قطع کردم و با تلخي گفتم:

_چرا کردي انقالب نگو نه. تو به من پشت کردي. از من استفاده کردي. 
 برات خانواده ات در الويت اول قرار داشتن. من فقط وسيله

 بودم.
 چشمانش را بر روي هم فشرد.

نبود. شايد اولش با اين نيت اومدم جلو ولي اين طور نموند. _نه اين طور 
 برام در اوليت بودي. فکر مي کردم که مي تونم همه چيز رو
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جمع کنم. فکر مي کردم که شايد تو هم يکم به دلم نگاه کني. با دل بيچارم 
 راه بياي. ولي نشد. برنامه هام بهم ريخت. خيال داشتم که

مي خواستم تو بطن اين ماجرا ها قرار بگيري ولي بفرستم بري يه جايي. ن
 نشد.

 با ناراحتي و غصه گفتم:
_وقتي که با اين نيت جلو اومدي يعني که من وسيله بودم. يعني که شايد 

 باز هم تکرار بشه. اين منو مي ترسونه انقالب.
سرم را بغل کرد. به ممانعت من محل نگذاشت و سرم را به سينه اش 

 فشرد.
شقت شدم. مي فهمي سونا چي ميگم؟ يا نه همه اش فکر خودت رو _عا

 دوباره و دوباره تکرار مي کني. دست خودم نبود. مي فهمي؟
نمي خواستم صدمه ببيني. حتي يک لحظه هم ناراحتيت رو نخواستم. چرا 

 درکم نمي کني؟ خودت رو جاي من بذار. براي خواهر و
 از اينه؟ دروغ مي گم؟برادرات هر کاري مي کني سونا. غير 

 سکوت کردم. واقعيت داشت. من براي خانواده ام هر کاري ميکردم .
_من فقط کاري رو کردم که از من توقع مي رفت. کاري که به عنوان برادر 

 بزرگتر بايد انجام مي دادم. من همين طوري هم کم کاري
 داشتم سونا. همين طوري هم براي طوفان کم گذاشتم.

عنوان برادر بزرگتر نخواستي که آرومش کني؟ چرا آتيش به  _چرا به
 آتيشش دادي؟

  
 

 نگاهم کرد. لبخند تلخي زد.
_از بيرون به قضيه نگاه نکن سونا. دردي که اين بچه کشيد کم دردي 

 نبود. کم عذابي نبود. يکم منصف باش. يکم خودت رو جاي ما
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 بگذار.
بود. در اين ميان هميشه دلم براي  چيزي نگفتم. مي دانستم که حق با او

 طوفان بيشتر از همه سوخته بود. حتي با آن حرف هاي کثيف
آن شبش که مرا تا سر حد مرگ جلو برد و بچه ام را از من گرفت. ولي باز 

 هم وقتيکه منصفانه نگاه مي کردم، دلم برايش مي
 سوخت.

حرمم بود. او که مرا ولي چه مي کردم که دلم از او هم گرفته بود. او که م
 دوست داشت، چرا اين کار را با من کرده بود؟ اين حرف

من بود. اين درد دل من بود. درد روحم. خوره جسمم. نابودگر تمام 
 وجودم شده بود، اين فکر.

_سونا برام مهمي. مطمئن باش که ديگه نمي گذارم که عذاب بکشي. ديگه 
 .نمي گذارم که زندگيمون خراب بشه.....

حرفش را قطع کرد. با انگشت اشاره اش موهايم را از روي پيشاني ام کنار 
 زد و سرم را بوسيد.

 _اگر برگردي هر کاري بخواي مي کنم. هر چي که تو بگي.
چيزي نگفتم. برزخي که در آن بودم روحم را از بين برده بود. به آتش خيره 

 شدم.
 _بذار آروم آروم جلو بريم. سونا.....

ز هم نگاهش نکردم. در بن بستي گير کرده بودم که هيچ راه خروجي با
 نداشت. با بايد همان طور در همان بن بست دست و پا مي

زدم و جان مي کندم، يا بايد عقب گرد مي کردم و راه رفته را برمي گشتم. 
 نفسش را پرصدا بيرون داد.

 _طالقت نمي دم.
عا اگر من تقاضاي طالق مي لحنش خشک و محکم بود. مثل اينکه واق

 کردم خيال داشت که تا سرحد مرگ مرا سر مي بدواند.
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باز هم چيزي نگفتم. او هم سکوت کرد. صداي برخورد باران با شيرواني 
 خانه تنها صدايي بود که مي آمد.

_فردا بايد برگردم تهران، وسايلت رو جمع کن با خودم بيا. ماشينت همين 
 ر رو مي فرستم بياد برش گردونهجا بمونه. بعد يک نف

 تهران.
با حيرت نگاهش کردم. چه کسي اين اطمينان را به او داده بود که او را 

 بخشيده ام و با او به تهران برخواهم گشت؟
  
 

 _من برنمي گردم.
سعي کردم تا آن جا که مي توانم لحنم قاطع باشد. گيج و سردرگم نگاهم 

 کرد.
 _سونا....

کلمه از ميان لبهايش که شوکه شده و نيم باز مانده بود، بيرون  همين يک
 آمد.

_من رو تنها بذار انقالب. خواهش مي کنم. بذار آروم بشم. من االن اصال 
 خوب نيستم. االن اصال خودم نيستم. بذار خودم رو پيدا کنم.

 بذار بتونم با خودم کنار بيام. االن....
ردم. چشمانش دوباره همان حالت حرفم را قطع کردم و نگاهش ک

 بيچارگي و دردمندي آن روز را پيدا کرده بود. روزي که گفتم اگر
مرا دوست دارد رهايم کند. او مرا رها کرد ولي به نظر مي رسيد که خودش 

 از بين رفت. روح خودش را گم کرد. روحي که به نظر مي
 رسيد همراه من است. شايد روح من هم همراه او بود.

_االن ناراحتم از دستت. خيلي زياد. شايد درکش براي تو که خودت رو 
 محق مي دوني سخت باشه ولي اگر تو هم خودت رو جاي من
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 بذاري اون وقت مي فهمي که چي مي گم. انقالب....
چشمانم را به روي هم فشردم. پيشاني ام را به شانه اش تکيه دادم و به 

 .سراميک هاي کف خانه چشم دوختم
_انقالب کار خوبي نکردي منو وسيله کردي. منو عاشق کردي. به من 

 رودست زدي. منو به حال خودم بذار. بذار يکم آروم باشم. اگر
برگردم زندگيمون اون چيزي نمي شه که بود. قبول کن که يک سري 

 اتفاقات افتاده. زندگي ما هم مثل قبل نميشه. پس به من زمان
 دم تنها باشم.بده. بذار يکم با خو

چانه ام را باال داد. چشمانش غمگين شده بود. ولي در آن ته نگاهش 
 کمي اميد ديده مي شد. چيزي که از آن متنفر بودم. اين که

بخواهم به او اميد بدهم. چيزي که خودم اصال آن را نداشتم. من هيچ 
 اميدي نداشتم که آن قدر آرام شوم و آن قدر به آن درجه از

 ذشتگي برسم که بخواهم به او برگردم.خود گ
آن قدر سردرگم بودم که نمي دانستم چه کار مي خواهم بکنم. تنها چيزي 

 که در آن لحظه مي خواستم کمي تنهايي بود.
 _برمي گردي؟ اميدي هست؟

نگاهش کردم. سرم را تکان تکان دادم. يک بار ديگر هم اين جمله را 
 ترک کردم. آن زمان هيچ جوابي پرسيده بود. زماني که خانه را

 به او ندادم.
  
 

 _نمي دونم انقالب.
 لبخند تلخي زد. گونه ام را نوازش کرد. برخاست.

 _برمي گردم تهران.
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چيزي نگفتم. پليوراش را دوباره چک کرد. خشک شده بود. به تن کرد و 
 گفت:

 _پيشت بمونم هوايي مي شم بيشتر زجر مي کشم.
ي خنده ام گرفت. لحن اش مثل يک پسر نوجوان نااميد براي لحظه اي

 شده بود که مي ترسيد دوست دخترش سر قرار نيايد. لبخند
 زدم.

کتش را پوشيد. برخاستم و تا مقابل در همراهي اش اش کردم. مقابل در 
 مرا در آغوش گرفت. آن قدر محکم که به سينه اش

 . پيشاني ام را بوسيد.چسبيدم. لبم را گزيدم و بغضم را فرو خوردم
 _دوستت دارم کوچولو.

دلم پايين ريخت. اين دوستت دارم و اين کوچولو، دوباره مرا به گذشته 
 برد. فقط سرم را تکان دادم. نتوانستم چيزي بگويم.

 _سونا.....
 اخم داشت و نگاهش کامال جدي بود.

 اشتم_اگر مي شد به عقب برگشت مي خواستم بدوني که ديگه نمي ذ
 آسيب ببيني. ديگه نمي ذاشتم بچه مون از بين بره.....

 صدايش لرزان شد.
 _براي من هم شايد به اندازه تو سخت بود. متاسفم.

دستش را روي شکم تختم گذاشت و نوازش کرد. لبم را گزيدم. اشک تا 
 پشت پلکهايم آمد. ولي من سرسختانه آن را پس زدم. آهي

 کشيد و گفت:
اش. زياد اين جا نمون. اين پشت جنگله اين جا امن نيست _مواظب ب

 زياد.
 _سگ ها هستن.
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هردو نفرمان نگاهي به سگ ها کرديم که براي فرار از باران به داخل النه 

 هايشان رفته بودند و چرت مي زدند.
 _سگ هم سگ هاي قديم.

به من لبخند زدم و گفتم که مواظب هستم. دوباره نگاهي پر از حسرت 
 کرد و براي آخرين بار دست تکان داد و از پله هاي ساختمان

 پايين رفت و از باغ بيرون زد .
درها را قفل کردم. کنار پنجره رفتم و به ريزش شديد باران نگاه کردم. با 

 رفتن او عالوه بر احساس دلتنگي فراوان، حجم عظيمي از
د او حس امنيت بيشتري مي امنيت هم از بين رفته بود. مثل اينکه با وجو

 کردم.
دوست نداشتم گريه کنم و اين کار را هم نکردم. ولي فقط تا صبح فرداي 

 آن روز. تمام مدت از شدت بغض گلو درد گرفته بودم. ولي
در نهايت صبح روز بعد زمان بيدار شدن از خواب پايم به لبه ي تخت 

 نان زارخورد و کمي درد گرفت ولي روي زمين نشستم و آن چ
 زار گريه کردم مثل اينکه پايم قطع شده است.

بهانه ايي بود براي اشک هايي که از روز قبل در چشمانم مانده بود و 
 بيرون ريخته نشده بود.

******** 
دو هفته بعد به تهران برگشتم. شب ها از پشت باغ سرو صدا مي آمد و 

 و همين سگها دايما واق واق مي کردند. حس امنيت نداشتم
باعث شد که زودتر از زماني که مي خواستم به تهران برگردم. خسته و نزار 

 برگشتم. به خانه آيدين رفتم. بيچاره ساناز آن قدر از
ديدن من ذوق کرده بود که اشکش در آمد. علي مثل پروانه به دورم مي 

 چرخيد و آيدين هم نفس راحتي کشيد. مثل اينکه يک باري
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 بود، که به روي زمين گذاشته شده بود.به روي دوشش 
خسته بودم ولي از ديدنشان خوشحال شده بودم. آيدين هم مثل انقالب 

 شده بود. خسته بود و به نظر مي رسيد که در اين چند ماه او
هم پير شده است. موهاي کنار شقيقه اش بيشتر سفيد شده بود. او هم 

 لغري من. خودم همالغر شده بود. ولي به گفته خودش نه به ا
مي دانستم که چقدر الغر شده ام. استخوان هاي ترقوه ام بيرون زده بود و 

 مثل مانکن ها دراز و تراشيده شده بودم. بعد از شام علي
  
 

به اتاق خودش رفت و ساناز هم در آشپزخانه مشغول تميز کاري بود که 
 آيدين دستم را گرفت و به بالکن برد تا هم کمي هوا

بخوريم و هم حرف بزنيم. فنجان چايش را که بخار از آن بلند مي شد روي 
 لبه نرده هاي بالکن گذاشت. کمي چرخيد و روبه روي من

 قرار گرفت.
 _چطوري؟

شانه ام را باال انداختم و به ستاره ها نگاه کردم. هوا صاف بود و در کمال 
 يده ميتعجب بسيار تميز. به طوري که ستاره ها در آسمان د

 شدند.
 _اومد اون جا نه؟

 او از کجا مي دانست؟ من چيزي به آنها نگفته بودم.
 _تو از کجا مي دوني؟

 مثل من نگاهش را به ستاره ها داد.
 _خودش گفت.

 _باهاش در ارتباطي.
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_رفته بودم براي پس گرفتن يک سري از پولهايي که بابا به ايمان داده 
 بود.

 با حيرت گفتم:
 مگه پولها رو پس دادن؟_

 سرش را تکان داد.
 _هر چي حقشون و مالشون بود برداشتن.

 چشمانم را به روي هم فشردم تا فرياد نکشم.
 _اين همه جار و جنجال پس براي چي بود؟

 کمي از چايش نوشيد.
  
 

_حقشون رو برداشتن سونا. باغ رودبار و نخلستان هاي بم رو. مثل اينکه 
 يق کرده بود مي دونست که مال کيه. يه خانوادهطوفان تحق

که همه کس و کارشون تو زلزله مردن و فقط دو تا بچه سه چهار ساله 
 موندن که االن تو بهزيستي کرمان هستن. مثل اينکه طوفان

رفته بوده بهزيستي بهشون گفته. بچه ها تحت سرپرستي طوفان هستن. 
 ون تا االن با طوفانتو بهزيستي مي مونن ولي تمام مخارجش

بوده. يک نفر رو گذاشته روي نخلستان ها کار کنه سودش ريخته ميشه به 
 حساب دو تا بچه ها براي خرج و مخارجشون تا وقتي که به

 سن قانوني برسن.
 با حيرت نگاهش کردم. چانه اش را باال برد.

کنيم _من هم مثل تو تعجب کردم. ولي راسته. اين آدمي که ما فکر مي 
 طوفان نيست....
 حيرتم بيشتر شد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

8 0 7  

 

_با هاشون رفتم بم. انقالب مي خواست من ببينم که اونها چيزي براي  
 خودشون برنداشتن. تمام نخلستان هايي که به خاطر اسکونت

 پولها به ايمان رسيده بود برگشت به صاحباي اصلي شون، يا وراث.
 نده بود کرد و گفت:نيم نگاهي به من که دهانم از تعجب باز ما

_روي سر طوفان قسم مي خورن سونا تو بم. باور کن نصف شهر مي 
 شناسنش. با بيشتر زلزله زده ها در تماسه. چند تا بچه رو تحت

 پوشش داره.
 _بحثتون نشد؟

_نه. مشکلي پيش نيومد. طوفان يکم تو خودش بود و سرد ولي انقالب 
 همون آدم هميشه بود.

 گفت:نگاهم کرد و 
 _چي کار مي خواي با زندگيت بکني؟

 جوابي ندادم. سکوت کردم.
_سونا تا آخر عمرت نمي توني پا در هوا بموني. االن دو ماه و نيمه که 

 هنوز روبه راه نشدي. لج نکن خواهر من. بيا برو پيش همين
روانکاوي که آراز ميره. بزار کمکت کنه. کارش عاليه. سونا اين طوري داغون 

 يشي.هيچ تو آيينه خودت رو نگاه کردي؟م
 لبخند کجي زدم.

  
 

 _نه. نگاه نمي کنم. اعتماد به نفسم رو از دست مي دم.
دستم را به نرمي گرفت و به طرف خودش کشاند. صداي در بالکن آمد. 

 ساناز هم به جمع ما پيوست. ميوه هاي پوست گرفته و خورد
بود. يک بشقاب پر به دست من داد و  شده را در ظرفي ريخته بود و آورده

 با تحکم گفت:
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 _بخور
 خنديدم.

 _ميل ندارم ساني.
_غلط کردي. مي خوري بشقاب خالي تحويل من مي دي وگرنه دهنت رو 

 باز مي کنم با قيف مي ريزم تو حلقت.
 خنديدم و يک تکه سيب به دهانم گذاشتم.

 _سونا....
 به آيدين نگاه کردم.

که تو اين جريان تو بيشتر از همه ضربه خوردي. بيشتر از همه  _مي دونم 
 فشار روي تو بود. ولي هر کاري مي خواي بکني تکليف

خودت رو زودتر مشخص کن. اگر مي خواي جدا شي. جدا شو. اگر مي 
 خواي زندگي کني خوب برو سر زندگيت.

 به ساناز نگاه کردم. نگاهش نگران بود ولي چيزي نگفت.
 مي خواي من جدا بشم؟_تو 

 با حيرت گفت:
_نه عزيز من. من غلط بکنم که همچين تزي بدم. اختيار زندگي تو فقط 

 دست خودته سونا جان. بچه نيستي که من بگم اين کار رو
بکن اون کارو نکن. بعد هم مگه طالق گرفتن کار خوبي که من تجويزش 

 کنم.
 سردرگم به آسمان سياه نگاه کردم.

 دونم._نمي 
 ساناز با ماليمت پرسيد.

  
 

 _چي رو نمي دوني؟
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 _حسم خوب نيست ساناز. روي هوا هستم. نمي تونم تصميم بگيرم.
_چرا پيش يه مشاور يا روانکاو نمي ري؟ اون بهت کمک مي کنه. سونا 

 اين طوري هم خودت عذاب مي کشي هم ما هم اين انقالب.
 االن همه پريشون و درمونده هستن.

ساناز حق داشت. نگاه نگران آيدين گوياي همه چيز بود. سرم را تکان 
 دادم.

 _باشه اگر مي بيني که واجبه برام يه وقت بگير.
 آيدين لبخند زد و نفس راحتي کشيد.

 _مطمئن باش که واجبه عزيزم .
ساناز ديگر نگذاشت بحث ادامه پيدا کند و با حرارت از تصادفي که ساراي 

 تعريف کرد. ظاهرا رضا تصادفي داشته است که کرده بود،
منجر به خسارت به ماشين شده بوده و به خاطر مشغله ايي که داشته 

 ساراي قبول کرده بوده که به دنبال کارهاي بيمه ماشين برود. و
در گير و دار و نشان دادن ماشين به کارشناس، دنده عقب گرفته بوده تا 

 رشناس بتواند ماشين را ببينددر موقعيت بهتري باشد تا کا
که ظاهرا پاشنه کفشش از جا کنده مي شود و پايش روي گاز مي رود و به 

 سرعت به ماشين عقبي که در صف کارشناسي ايستاده
 بوده، برخورد مي کند.

ساناز در حاليکه از شدت خنده خم شده بود، مي گفت که قيافه ساراي 
 رضا بود. موضوع آن قدر ديدني بود و از آن ديدني تر قيافه

خنده دار بود که مرا هم به خنده انداخت و لبخند رضايت را بر لبان 
 آيدين.

در گرگان فقط شنيدم که ساراي تصادف کوچکي داشته که ماشين خسارت 
 ديده است. ولي چيزي که حاال ساناز تعريف آن را مي

 رش را کرده بودم.کرد. ظاهر فاجعه بار تر از آن چيزي بوده است که من فک
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کمي ديگر هم در بالکن ايستاديم. هوا سرد بود ولي با چاي گرم و ميوه 
 ايي که ساناز آورده بود مي چسبيد.

  
 

 فصل بيست و پنجم
در آن هياهو سردرد گرفته بودم. هر کسي يک آهنگي مي زد. يا به عبارتي 

 هر کسي ساز خودش را مي زد. در عجب بودم که آراز
در آن همه سر و صدا تمرکز کرده بود و بهتر از همه شان مي چطور 

 نواخت. هر از چند لحظه به يکي از آنها نگاه مي کردم. برخاستم.
آراز دست کشيد و با چشمک پرسيد که کجا مي روم. به سرم اشاره کردم. 

 خنده اش گرفت.
و  تا به حال آن همه سر و صدا را يک جا تحمل نکرده بودم. تمرين بود

 گروه ارکسترسنتي که آراز با آنها کار مي کرد تمرينشان را
در خانه بابا انجام مي دادند. هنوز شروع به کار نکرده بودند و مشغول 

 تمرين اوليه و کوک کردن سازهايشان بودند.
جاي بابا خالي. چقدر آن زمان آراز را عذاب مي داد. فقط کافي بود که آراز 

 گروه بگويد که به خانه بابا بيايند، يک بار براي تمرين به
آن وقت بايد تا ماه ها جبران اين کار را مي کرد. در خانه خودش آپارتمان 

 بود و همسايه ها شاکي مي شدند و او گاهي مجبور مي شد
 تمرين هاي دوره ايي شان را در خانه بابا و با هزار منت برگذار کند.

در ابتداي ورود چشمانش هر لحظه به به طبقه باال رفتم. مرد جواني که 
 دنبال من بود ولي با ديدن حلقه درون دستم عقب نشيني کرده

بود در راه پله ايستاده بود و با تلفن صحبت مي کرد. مودبانه برايم سري 
 تکان داد. لبخند زدم و از کنار دستش به اتاق سهند رفتم. در

 را بستم و روي تخت دراز کشيدم.
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ه بود. هواي اسفند ماه عالي بود. روي تخت دراز کشيدم. به هوا گرم شد
 ديدارم با اعضاي خانواده باهر فکر کردم. بعد از آنکه از

گرگان آمدم. بالفاصله و فرداي آن آراز برايم از روانکاو خودش وقت گرفت. 
 مرد مسن و جا افتاده ايي بود که بسيار بسيار آرام

ردنش مقداري آرامش را به مراجع صحبت مي کرد و با همان صحبت ک
 تزريق مي کرد.

شروع کرد و از مشکلم پرسيد. سربسته کمي برايش توضيح دادم. برايم 
 سخت بود که از کارهاي بابا بگويم. کثيف بودن کارهاي بابا

باعث مي شد که مخصوصا ما که فرزندانش بوديم نتوانيم درست راجع به 
 که من مي گفتم راآنها صحبت کنيم. بيشتر چيزهايي 

يادداشت مي کرد. بسيار خونسرد بود. غير مستقيم صحبت هايمان را 
 کات کرد و نامحسوس اشاره کرد که آراز همه چيز را برايش

تعريف کرده است و اگر من نمي توانم الزم نيست که بيشتر از اين ادامه 
 دهم. وقتي که تعجبم را ديد لبخند زد و گفت که فکر مي

اين ماجرا فقط خودم آسيب ديده ام؟ گفت که آراز هم در آن چند  کنم در
 وقت اوضاع روحي درستي نداشته است. گفت که تا

  
 

وضيعت زرد هم رفته و برگشته است. گفت که به آيدين گفته که بايد 
 چهار چشمي مواظب آراز باشند. چون که او اگر بتواند اين

که بر خود مسلط است و مي توان  بحران را رد کند ديگر نشان داده است
 در شرايط ديگر هم به پاکي او اطمينان پيدا کرد.

حاال فهميده بودم که چرا در آن چند مدت خانواده با دوري هايم چندان 
 سخت گيرانه برخورد نمي کردند. دليل اين بوده که آنها در
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درگير تهران درگيرهاي خودشان را داشتند و دوست نداشتند که من را هم 
 اين مشکل کنند.

با هم صحبت کرديم. از انقالب گفتم و از عشقي که به او داشتم. از 
 ناراحتي و دلگيري ام. از بي اعتمادي و ترسي که از او داشتم. اينکه

شايد دوباره خانواده اش را بر من ترجيح دهد. مي ترسيدم اعتماد کنم و 
 از کارهاي بابادوباره دل ببازم. از خشم فرو خورده ايي که 

داشتم. اينکه حتي يک بار هم به ديدنش نرفته بودم. نه من و نه آراز. هر 
 دو نفرمان بيشترين ضربه را خورده بوديم. او به نسيم

دلبسته بود. مي دانستم، و من هم که شوهر و زندگيم را از دست داده 
 اوبودم. از بابا متنفر نبودم. باالخره پدرم بود ولي به شدت از 

دلگير بودم. دوست نداشتم او را ببينم. او زندگي همه ما را به هم ريخته 
 بود.

چند هفته بود که درمانم را شروع کرده بودم. هنوز آن بهبودي که فکر مي 
 کردم، پيدا نکرده بودم. ديگران عقيده داشتند که براي

که  قضاوت زود است و من تغيير کرده ام. هر چند جزيي، ولي چيزي بود
 آنها مي گفتند. اينکه من آن حالت درماندگي روزهاي بعد از

 برگشت از گرگان را نداشتم.
روز قبل من و آراز در خانه بوديم که آنها به ديدنمان آمدند. او نبود. فقط 

 نسيم و مستانه آمدند. نسيم غمگين بود. مثل اينکه توقع
دلم برايش سوخته بود. با ديدن آراز را در خانه بابا نداشت. براي لحظاتي 

 چنان حسرتي به آراز نگاه مي کرد که هر کسي مي توانست
 فقط با نگاه کردن به او متوجه شود که به آراز عالقه دارد.

آراز ولي در ظاهر سرسخت و محکم، ولي در باطن او هم کامال مشخص 
 بود که براي نسيم دل دل مي زند. زير چشمي به او نگاه مي



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

8 1 3  

 

هي که نگاه پر اشتياق نسيم را متوجه خودش مي ديد، سرد مي کرد و گا
 شد و رنگ عوض مي کرد. مستانه همان بود که هميشه بود.

بيشتر مستانه صحبت کرد. از صحبت هاي روزمره. گفت که براي 
 خداحافظي آمده اند. گفت که قرار است که مدتي را در فرانسه

 بگذرانند.
صحبت کردن با تلفن از اتاق خارج شد مستانه  در انتها وقتي که آراز براي

 آرام گفت:
 _سونا....

 نگاهش کردم. نگاهش نگران بود.
 _بله؟

  
 

 _نمي خواي برگردي؟
 چند لحظه به هر دو نفرشان نگاه کردم.

 _نه
نسيم با ناراحتي سر تکان داد. از جايش برخاست و آمد مقابل من 

 نشست.
 روز خوبي نداره._سونا انقالب اصال حال و 

 نگاهش کردم. و به جاي جواب گفتم:
 _نسيم مي دونستي کار خيلي بدي کردي؟

 جا خورد.
_من خيلي دوستت داشتم. مي دوني که دوستي ندارم، ولي با تو صميمي 

 شدم. ولي اين اصال مهم نيست. تو دل برادرم رو بردي.
ي ز نشستن لبخندگونه هايش رنگ گرفت. چيزي که باعث شد که نتوانم ا

 که بر لبانم آمده بود جلو گيري کنم.
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 _چرا اين کار رو کردي؟ از دستت خيلي خيلي ناراحتم.
 _متاسفم.

 لبانش لرزيد. مستانه متفکرانه به من نگاه مي کرد.
 _سونا همه ما تو اين ماجرا ضربه خورديم.

 نگاهش کردم. لبخند تلخي زد.
مهم بود رو باختيم. تو شوهر و زندگيت و _ما برادر بزرگمون که برامون 

 نسيم هم....
نيم نگاهي به نسيم کرد. ولي حرفش را ادامه نداد. آراز از باال پايين آمد. 

 در حاليکه نگاهش به نسيم بود از من سراغ پاکت سيگارش
را گرفت. اشاره کردم که روي مبل کنار پنجره گذاشته است. سيگارش را 

 فت.برداشت و به حياط ر
_ما نمي خواستيم اين طوري بشه سونا، باور کن. ما نمي خواستيم هيچ 

 کدوم از شما آسيب ببينيد. مخصوصا تو که تمام زندگي برادر ما
 بودي.

  
 

 سرم را تکان دادم.
 _االن همه چي درست شد؟ طوفان آرومه؟

 ابرويش را باال انداخت. نسيم عذر خواهي کوتاهي کرد و به حياط رفت.
 مي دانستم که به سراغ آراز رفته است.

_نه بميرم طوفان تا حاال رنگ آرامش نديده. حاال هم که انقالب رو مي 
 بينه بدتر شده.

 بغضم را فرو خوردم.
 _در هر حال ما داريم مي ريم.

 _به خاطر من؟
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 برخاست و آمد کنارم نشست. دستم را در دست خودش گرفت.
 _تو فکر کن که آره.

 راي هميشه؟_ب
 خنديد.

_يعني اين قدر از ما بدت مياد که دلت نمي خواد ديگه ريختمون رو 
 ببيني؟

 خودم هم خنده ام گرفت.
 _نه. همين طوري پرسيدم.

 شانه اش را باال انداخت.
 _نمي دونم تا زماني که الزم باشه.

 برخاست و کيفش را از روي پاهايش برداشت و گفت:
ت کاري که بابام ازش خواسته بود رو به انجام برسونه. _انقالب مي خواس

 مي خواست ما مشکلي نداشته باشيم. تمام اين مدت خودش
رو خورده بود. تمام اين مدت طوفان مثل يه باري روي دوشش بود. يه بار 

 سنگين. انقالب خيلي بيچاره است سونا، باور کن. هميشه
باره ما مخصوصا طوفان کم روش فشار بوده و هميشه فکر کرده که در

 کاري داشته. انقالب فقط مي خواست که کار درست رو انجام
  
 

بده. ولي نمي دونست که قراره ته ماجرا به اين جا بکشه. چند شب قبل 
 براي من مي گفت که خيلي ناراحته. حس فشار و عذاب

وجدانش بيشتر شده. مي گفت که زندگي سونا رو بهم ريختم. مي گفت 
 اگر سونا رو وارد اين ماجرا نمي کردم االن بهترين زندگي که

 رو داشت.....
 دستش را روي شانه ام گذاشت.
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 _سونا به دادش برس. خيلي خيلي داغونه. هيچ حال خوبي نداره.
 ديگر نتوانستم و به گريه افتادم. در کمال تعجب مرا در آغوش گرفت.

 _مي دونم که تو هم خوب نيستي.
 م را نوازش کرد و آرام خنديد.شانه ا

 _ولي منم هم فقط به برادر خودم فکر مي کنم.
 ميان گريه ام خنديدم. حق داشت. چيزي نگفتم. مرا از خودش جدا کرد.

_من نمي تونم بهت بگم که چي کار کن. چون باعث اين خرابي ما بوديم. 
 اصال کاري ندارم که ما هم فکر مي کنيم که برحق بوديم.

به کل قضيه کار دارم. من نمي تونم بهت بگم برادرم و يا منو ببخش.  من
 ولي مي تونيم بگيم که متاسفيم. مي تونم بگم دوست دارم

که برگردي پيش برادرم. حتي اگر الزم باشه که ما ديگه با انقالب قطع 
 رابطه کنيم همه مون حاضر به اين فداکاري هستيم. انقالب بعد

 و زجري که کشيده يه زندگي آروم حقشه.از اين همه سختي 
اشک هايم را پاک کردم. چيزي نگفتم. به پشت پنجره رفتيم تا نسيم را 

 صدا کند. روبه روي آراز در حياط ايستاده بود. آراز چيزي را
با خشم به او مي گفت و نسيم آرام آرام گريه مي کرد. اشاره ايي به حياط 

 کردم و گفتم:
 يشه؟_تکليف اون چي م
 آهي کشيد و گفت:

 _ما هيچ وقت فکر نمي کرديم که آخر کار اين بشه.
 در همين لحظه آراز دست نسيم را کشيد و به نرمي در آغوش گرفت.

آن چنان حيرت کردم که دهانم باز ماند. مستانه هم بدتر از من خشکش 
 زده بود. پرده را به سرعت انداختم.
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 _تکليف اون مشخصه.
 . من هم بيني ام را باال کشيدم و خنديدم.خنديد

 دستش را مقابلم دراز کرد.
_خب فکرهات رو بکن. اگر برگردي، به عنوان عروس خانواده هميشه روي 

 چشم همه ما جا داري. اگر هم تصميم به جدايي داري که
 باز هم ما بهت حق مي ديم. حداقل من که کامال بهت حق مي دم.

 ا ترديد گفتم:دستش را فشردم و ب
 _طوفان....

 لبخند زد.
 _از طوفان مي ترسي؟

دروغ چرا؟ هنوز هم کمي از او مي ترسيدم. در ثاني حرفهايي که آن شب 
 زده شده بود چيزي نبود که بشود از ياد من و طوفان برود.

 _از طرف طوفان مشکلي نداري. اون ديگه برنمي گرده ايران.
 صدايش لرزان شد.

 ر انقالب؟_به خاط
 نگفتم به خاطر من.

_نمي دونم سونا. طوفان هيچ وقت آروم نميشه. اين درد هميشه با اون 
 مي مونه.

 _چرا پيش يه روانکاو نمي ره.
کيفش را روي شانه اش جابه جا کرد. مثل اين که صحبت کردن در اين 

 باره برايش سخت بود.
ينکه اومد فرانسه. ولي نمي _رفته. از وقتي که خيلي کوچيک بود. بعد از ا

 تونه درمان طوالني رو تحمل کنه. هر درمان و هر دکتري رو
 بيشتر از يکي دو ماه ادامه نمي ده.

 آهي کشيد و گفت:
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 _هر کسي تو اين زندگي اسير يه چيزيه. طوفان هم اسير گذشته است.
 نگاهي به ساعت مچي اش کرد.

 _بريم. االنه که پيداش بشه.
 ي؟_ک

 _طوفان. گفت مياد سراغمون
به سمت شيشه رفت و به روي آن ضربه زد. حاال آراز و نسيم از هم فاصله 

 گرفته بودند و نسيم ديگر گريه نمي کرد ولي آراز هنوز
 حرف مي زد.

با ضربه ايي که مستانه به شيشه زد هر دو نفرشان از جا پريدند. آن چنان 
 انداخت. من هم خنده ام که مستانه را به سختي به خنده

گرفت. طفلک آراز در عمق حرف زدن بود. مستانه در حاليکه سعي مي کرد 
 خنده اش را کنترل کند، اشاره ايي به نسيم کرد تا به

 داخل بيايد.
چند لحظه بعد نسيم به داخل آمد. آراز هم چنان خاموش بود. نسيم اما 

 به نظر مي رسيد که آرام تر شده است.
ل من آمد و با احتياط مرا در آغوش کشيد. مثل اينکه مي ترسيد که مقاب

 هر لحظه او را پس بزنم يا حرکتي انجام دهم.
 چيزي نگفتم.

_سونا منو ببخش. هميشه دوستت داشتم و از همون اول هم ازت خوشم 
 اومد. من اصال نمي خواستم اين طور بشه. تو رو خدا منو حالل

 تم.کن. من خيلي خيلي نارح
چيزي نگفتم. او هم ديگر حرفي نزد. براي بدرقه شان به حياط رفتم. آراز 

 پشت سرم بود. در خودش بود. مقابل در نيامد. در همان
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 حياط خداحافظي کرد و به داخل برگشت.
در کوچه طوفان در ماشين منتظرشان بود. بسيار الغر شده بود. خسته به 

 ساس مي کردم که اصالنظر مي رسيد. نمي دانم چرا ولي اح
آرامش ندارد. حتي اين طور به نظر مي رسيد که آرامش او قبل از اين 

 اتفاقات بيشتر از االن بوده است. يا شايد نقاب از چهره برداشته
بود و چون ديگر چيزي براي پنهان کردن نداشت ديگر انرژي هم براي 

 اين همهپنهان کاري باقي نمانده بود و او فرسوده و خسته از 
 سال طوفان نبودن و در نهان زجر کشيدن، حاال خودش شده بود.

نگاهي طوالني به من کرد. از ماشين پياده نشد و فقط دستش را از شيشه 
 بيرون آورد و برايم تکان داد. همين.

  
 

 بعد هم روشن کرد و به سرعت حرکت کرد .
ا به جاي او دلم برايش سوخته بود. هيچ وقت نمي توانستم خودم ر

 بگذارم. برخاستم و پنجره را باز کردم. هواي اسفند بوي عيد مي
دهد. سعي کردم به تفاوتي که اين عيد با عيد سال قبل داشت فکر نکنم. 

 عيد سال قبل تقريبا همين موقع ها بود که او به خاستگاريم
آمد. کنار پنجره ايستادم. ماشين آيدين از سر کوچه به داخل پيچيد. 

 مقابل خانه نگه داشت. چند لحظه گوش داد. سرو صداي موزيک
تا بيرون مي آمد. مرا نديده بود. سرم را کمي خم کردم و آهسته صدايش 

 کردم.
 _پيس پيس... آيدين...

با تعجب سرش را باال آورد و مرا ديد. خنديد و اشاره کرد که در را بزنم. 
 خودم پايين رفتم و در را برايش زدم.

 ه خبره؟ جاي بابا خالي_چ
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 پوزخند زدم.
 _آره يادته چقدر اين بيچاره رو حرص مي داد.

 سرش را با تاسف تکان تکان داد.
 _تو چي کار مي کني با اين سر و صدا؟

 شانه ام را باال انداختم.
 _دوست دارم اگر بي حوصله نباشم البته.

 اشاره کرد که به طبقه باال برويم.
 _آيدين؟

 را در آورد و روبه روي من نشست. کتش
 _بله؟

کمي با وسايل اتاق سهند ور رفتم. دو دل بودم. ولي در ضمن دوست 
 داشتم که خبري از بابا داشته باشم.

 _بابا چطوره؟
  
 

 پوفي کرد و گفت:
 _همون طوري.

 _کسي رو مي شناسه؟
 چند لحظه چيزي نگفت:

يي که مي شناختي نيست. بايد _نمي دونم سونا. اين بابا اون بابا
 ببينيش. شده يه تيکه گوشت. ولي آره به نظرم اطرافش رو درک مي

کنه. دکترش هم همين عقيده رو داره. به نظرم همينه که باعث مي شه روز 
 به روز تحليل بره. درک حال و روز االنش با اون جالل و

، گذشته اش جبروتي که داشت و حکم راني مي کرد به اضافه برگشت به
 فکر مي کنم که باعث مي شه اوضاعش بيشتر به هم بريزه.
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چيزي نگفتم. راست مي گفت بابا براي خودش حکم راني ها کرده بود و 
 حاال درمانده و بيچاره گوشه آسايشگاه افتاده بود.

 _مامان چي ميگه؟
 شانه اش را باال برد.

 ه._چه مي دونم. ميگه چوب کارهاش رو داره مي خور
 با ناراحتي گفت:

_من اصال دلم نمي خواد که براي هيچ کس اين اتفاقي که براي بابا افتاد 
 بيافته. ولي مامان راست ميگه. ولي آخه جالب اين جاست که

مامان نبايد اين حرف رو بزنه. خودش هم در قبال ما بچه ها مخصوصا 
 ين روشما کوچيک ترها کم کاري خيلي داشته. اون ديگه نبايد ا

 بگه.
 _همه ننه بابا دارن ما هم ننه بابا داريم. دلمون خوشه.

 برخاست و آمد کنارم ايستاد.
 _امروز خيلي توهمي؟

 _آره. يکم بي حوصله ام.
 _چرا؟ بيا امشب اون جا. ساناز رو که مي شناسي سريع سرحالت مياره.

  
 

 خنديدم.
 _اره. ولي واقعا حوصله ندارم آيدين.

 بازويم را گرفت و مرا به طرف در کشاند.زير 
 _منم براي همين ميگم ديگه.

 مقابل در ايستادم.
 _آيدين...

 _جانم؟
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 _ميشه برم بابا رو ببينم؟
 چند ثانيه نگاهم کرد.

 _چرا مي خواي هم خودت رو عذاب بدي هم اون رو؟
 _چيزي نمي گم؟ نمي گم که به خاطر اون بيچاره شدم. فقط...

 م را قطع کرد.حرف
_سونا. احتياجي نيست که بهش بگي. خودش بهتر از هر کسي مي دونه 

 که چه گندي زده. دوست ندارم که خودت بيشتر از اين
 آسيب ببيني. اون هم به نظرم بسشه ديگه.

 دستش را روي صورتش کشيد.
 _يا خدا بابا چي فکر کرده بوده. يه دختر شونزده ساله؟

 فت و بيرون را تماشا کرد.به کنار پنجره ر
 _تقريبا همسن و سال ساراي.

 نيم نگاهي به من کرد و با صداي خفه ايي گفت:
 _تهوع آوره سونا. تهوع آور و کثيف.

  
 

 با ناراحتي گفتم:
 _انقالب مي گفت مينا خيلي خوشگل بوده.

 آهي کشيد.
 _بابا هميشه چشمش هرز مي رفت.

 چند لحظه چيزي نگفت.
ي دوني اون روز وقتي که طوفان اين حرفها رو مي زد دلم مي خواست _م

 آب بشم از خجالت برم تو زمين. اون کارخود بابا. بعد هم
که وايساده که اون مرتيکه بي ناموس شريکش بياد يه همچين باليي سر 

 يه پسر شيش هفت ساله بياره.
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ود و با تشويش چند قدم در اتاق زد. دستانش را در جيب شلوارش کرده ب
 قدم مي زد.

 _بابا گند زد سونا، بابا گند زد به زندگي اين بيچاره ها......
 به من نگاه کرد و دوباره قدم زد.

_مي دوني بعضي وقت ها که احساساتم رو مي گذارم کنار و از پوسته 
 برادر تو بودن در ميام و خوب فکر مي کنم، مي بينم که اين

حق داشتن. داغ داشتن. اون از خاله شون. اين از بيچاره ها تا حدودي 
 برادرشون. اون هم از مال و اموالشون.....

چيزي نگفتم. چون گاهي اين نظر خودم هم بود. البته فقط گاهي. بعد از 
 چند لحظه آن چنان دوباره از دست انقالب عصبي مي شدم که

مستقيم نرفت  باز هم برمي گشتم بر سر پله اولم. اين که چرا من؟ چرا
 بزند در گوش خود بابا. يا اصال او را بکشد و تمام هست و

نيستش را بگيرد و يا به آتش بکشد. براي بابا رفتن اموالش مثل مرگ 
 بود.

حتي من در پيش خودم اين عقيده را داشتم که بابا به خاطر حرفهاي 
 طوفان سکته نکرد. به خاطر اين سکته کرد که مالش را کامال از

دست رفته مي ديد. فهميد که خانواده باهر چه کساني هستند و اگر هنوز 
 ادعا و آرزويي داشت که از طريق قانون يا شرخرهايش

سفته ها و چک ها از ايمان بگيرد، با فهميدن ماهيت خانواده باهر تمام 
 اميدش نااميد شد و سکته کرد. و گرنه بابا اگر مي خواست از

ت شود اصال نمي گذاشت که در آن زمان چنين حرفهاي طوفان ناراح
 اتفاقي براي او بيفتد.

_ولش کن. ديگه حرفش رو هم نزن. حرفش هم منو اذيت مي کنه. حاال 
 واقعا مي خواي بري ديدنش؟

 سرم را به نشانه مثبت تکان دادم.
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 در اتاق را باز کرد و اشاره کرد تا بيرون برويم. سرو صداهاي پايين منظم و
 دلنواز شده بود. حاال همه هماهنگ مي نواختند و چه زيبا

 هم مي نواختند. صداي سنتور را از بينشان تشخيص دادم. خودش مي زد.
_باشه. فردا عصر زودتر از چاپخونه ميام مي برمت. بپوش بريم شب بيا 

 اون جا.
ور تلباسم را پوشيدم. به طبقه پايين رفتيم. حدسم درست بود. خود آراز سن

 مي زد. موهايش را کوتاه کرده بود ولي به نظرم موي بلند
بيشتر به او مي آمد. از آن دسته مرداني بود که موي بلند خيلي بيشتر 

 برازنده اش بود. با احساس کامل و مهارت مي نواخت.
ايستاديم تا وقفه ايي در کارشان ايجاد نشود و بعد گفتم که با آيدين به 

 و شب هم برنمي گردم. آن قدر شوق و خانه آنها مي روم
عجله براي موسيقي داشت که کج خلقي نکرد که چرا شب را تنهايش مي 

 گذارم. سريع خداحافظي کرد و به سر کارش برگشت .
سرم را به شيشه ماشين تکيه دادم و به باران ماليمي که مي باريد نگاه 

 مي توانستکردم. باران کم بود ولي اگر زياد هم بود باز هم ن
اين سيل عظيم جمعيت که هر کدام به دنبال زندگي و خريد عيدشان 

 بودند را خانه نشين کند. امسال عيد هيچ حس خوبي و تازگي
نداشتم. هر چه بود در ذهن و روحم، تکرار مکررات بود. اين را به دکتر هم 

 گفته بودم. عقيده داشت که طبيعي است. من در حال
بودم که امسال نداشتم. سعي کردم تا ذهنم را دوباره و  يادآوري خاطراتي

 دوباره منحرف کنم.
تمام بعد از ظهر را در ترافيک با آيدين و آراز به ديدن بابا رفته بوديم. ولي 

 من اصال احساس سبکي نداشتم. بدتر شده بودم. ديدن
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بابا در آن وضع يک چيز بود و شنيدنش از زبان آيدين و ساراي چيز 
 گري.دي

آن انسان رقت انگيزي که روي تخت افتاده بود و صورتش کامال کج شده 
 بود و موهاي سرش از ته تراشيده شده بود و از الغري مثل

ني غليان شده بود، هيچ شباهتي به مردي که تقريبا دو ماه قبل در خانه 
 اش قبل از صحبت هاي طوفان ديده بودم، نداشت.

م صاف و محکم بود و هميشه بسيار خوش تمام آن هيکلي که هنوز ه
 پوش و شيک بود، دود شده و به هوا رفته بود. هيچ شباهتي به

 بابايي که من روزي مي شناختم نداشت.
چيزي نگفتم. کسي که خدا او را قصاص کرده ديگر نيازي به زدن من 

 ندارد. تنها کنار تختش نشستم. سعي کردم تا اشک هايم را
ش را در دست گرفتم. مي لرزيد. آن چنان فشاري به روي کنترل کنم. دست

 من بود که چيزي نمانده بود که من هم به لرزه بيفتم.
خواستم تا دستم را از دستش بيرون بکشم ولي نگذاشت. با تمام نيرويي 

 که برايش باقي مانده بود دستم را گرفته بود و رها نمي کرد.
توصيفي براي آن نداشتم. ولي حالت صورتش جور خاصي بود. چيزي که 

 بعد با ديدن اشک هايش که به آرامي از گوشه چشمش سر
مي خورد و روي بالش مي ريخت، متوجه شدم که حالت صورتش گريه 

 است ولي به علت فلج عضالني که درگير آن شده بود حالتي
  
 

ه بعجيب و غريب پيدا کرده بود. ديگر نتواسته بودم خودم را کنترل کنم و 
 گريه افتاده بودم. من هم پا به پاي او گريه کردم. آراز

 ديگر نتوانسته بود تحمل کند و از اتاق خارج شده بود.
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ولي من نتوانستم. زجر کشيدم ولي نتوانستم. نمي دانستم چيزي از 
 صحبت هايم متوجه مي شود يا نه ولي گفتم که او را بخشيده ام. با

کشانده بود ولي کار ديگري نمي تواستم بکنم. او  اينکه زندگيم را به نابودي
 در نهايت پدرم بود. و همين مسئله خيلي چيزها را عوض

مي کرد. کمي محبت، به خشم و آن حالت انتقام من تزريق مي کرد و من 
 ديگر نمي توانستم آن چيزي باشم که شايد در برابر يک

 غريبه، در وضعيتي اين چنين مشابه داشتم.
ا از روي شيشه بلند کردم. باد خنکي که حاصل پايين کشيدن شيشه سرم ر

 سمت آراز بود و به صورتم خورده بود مرا به خودم آورد و
به خاطر آوردم که جاي ديگري هم بايد بروم. وقتي که به آيدين گفتم که 

 مرا به در خانه برساند گفت که کجا مي خواهم بروم؟ شب
منظورم خانه خودم بود. وقتي که دوباره گفتم  هم خانه آنها باشم. ولي من

 که مرا به خانه خودم برساند با حيرت از آيينه به من نگاه
 کرد. آراز چرخيد و با ناراحتي نگاهم کرد ولي حرفي نزد.

 _مي خواي برگردي؟
لحن آيدين مثل کسي بود که هم دوست دارد که کاري انجام شود و هم 

 به نظر مي رسيد که دوست دارد کهاز انجام آن واهمه دارد. 
من تکليفم مشخص شود ولي در ضمن مي ترسيد که من به خانه و نزد او 

 بگردم. آن حال و روز زاري که بعد از برگشت سه هفته ام با
 او از گرگان داشتم، چشم همه آنها را ترسانده بود.

 _نه بايد برم يک سري وسايل بردارم.
ت چراغ خطر گذرانديم، چيزي نگفت. ولي در چند دقيقه ايي را که پش

 نهايت وقتي که دنده را عوض کرد و به حرکت افتاد. آرام
 گفت که تصميم ام براي زندگي هنوز نامعلوم است؟

 جوابش بله آرامي بود که خودم هم به سختي آن را شنيدم.
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مرا مقابل در خانه پياده کرد. گفت که منتظرم مي ماند. ولي من مي 
 ستم که کارم زياد طول خواهد کشيد. مي خواستم کمي از لباسدان

هاي سبک ترم را بردارم و با خودم ببرم. در خانه بابا همه لباس هايي که 
 با خودم داشتم زمستانه و ضخيم بود. در ضمن من کاکتوس

ام را هم فراموش کرده بودم. بعد از آن که با او از گرگان برگشتيم، آن را به 
 دمان برگرداندم و بعد هم ديگر فراموش کردمخانه خو

که آن را بردارم. يعني آخرين ديدار ما در خانه آن قدر وحشتناک بود که 
 من خسته و درمانده از عشق زيادي که به نظر مي رسيد از

قلب و روح او فوران کرده، فرار کردم و همه چيز را جا گذاشتم. لباس هايم، 
 ياد و خاطره ي ناب.کاکتوس ام و هزاران هزار 

  
 

کاش مي شد که مي توانستم خاطره هايم را هم در چمدان بگذارم و با 
 خودم ببرم. ولي نمي شد. آن خاطره هاي عالي و ناب مال اين

 خانه بود. قابل جابه جايي هم نبود.
با هزار زحمت آنها را راضي کردم که مي توانم خودم به خانه بابا برگردم. در 

 ليد خودم باز کردم در پارکينگ نگاهي به ماشينرا با ک
ها کردم. او خانه نبود. نبايد هم باشد. ساعت کاري او بود. ساعت کاريش 

 را بهتر از هر کسي مي دانستم. آن قدر برايم زمان خانه
آمدنش مهم بود که لباس زيبا بپوشم و آرايش کنم و به استقبالش بروم، 

 س او من هم سرمست از حستا با ديدن نگاه پر از احسا
 خوب مقبول بودن و دلربا بودن شوم.

در خانه مثل اينکه بمب منفجر شده بود. همه چيز به هم ريخته بود. چند 
 لحظه ايستادم و با حيرت به تمام هال و پذيرايي نگاه کردم.
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همه چيز در آن جا بود. بيشتر شبيه به بازار مکاره بود تا پذيرايي خانه. از 
 که هميشه منظم و مرتب بود، بعيد بود. شلوارش يکاو 

گوشه افتاده بود. پيراهنش يک گوشه. در روي ميز غذا خوري چند ظرف 
 کثيف بود و چند فنجان نيمه خورده قهوه. روي مبل ها چند

بطري آب جو و يک بطري نيمه خالي نوشيدني و پاکت سيگار. و در 
 کنارهمه آنها آلبوم عکس عروسي مان.

پاهايم مي لرزيد. همان جا کنار مبل زانو زدم و آلبوم را برداشتم. چقدر در 
 زمان اندختن آن عکس ها شيطنت کرده بودم و او چقدر

موقرانه خنديده بود و با هر حرکت شيطنت آميز من، آهسته و به دور از 
 چشم عکاس، يک "مي خورمت کوچولو" به من گفته بود.

ببينم. دوست نداشتم که آن لحظات شاد، تداعي دلم نمي خواست آلبوم را 
 شوند. ولي نتوانستم. آلبوم درست مثل يک مگنت مرا به

طرف خودش مي کشيد. برداشتم و ورق زدم. نمي دانم چقدر درگير آلبوم 
 ها بودم که با صداي در از جا پريدم و مثل بچه هاي

ا گاه کرد. کيفش رگناهکار آلبوم را پشت سرم قايم کردم. با حيرت به من ن
 همان جا پايين پاهايش روي زمين انداخت .

 _برگشتي....
شادي و شعف از تمام همان يک کلمه مي باريد. لبم را گزيدم. دوست 

 نداشتم که او اين طور فکر کند و اين سوتفاهم برايش ايجاد
 شود.

 سرم را پايين انداختم. چيزي نگفتم. نمي توانستم چيزي بگويم.
 که کشيد نشان دهنده اين بود که فهميده که اشتباه کرده است.آهي 

 _چي شده که افتخار دادي اومدي خونه خودت؟
 آهسته گفتم:
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 _اومدم وسايلم رو بردارم.

زير چشمي نگاهش کرد. رنگش پريد. ولي خودش را حفظ کرد. جلو آمد و 
 روي مبل نشست. سرش را بين دستانش گرفت.

 غ دلم رو تازه کني؟_چرا اومدي دا
 _گفتم که اومدم وسايلم رو ببرم.

سرش را باال آورد و چند ثانيه نگاهم کرد. چشمانش قرمز و خواب الود 
 بود. سرش را تکان داد.

 _که اين طور. خب جمع شون کردي؟
 آلبوم را از پشت سرم آهسته روي مبل گذاشتم. ديد و پوزخندي تلخ زد.

ت مياد چرا داشتي مرور گذشته مي کردي؟ محض _اگر اون قدر از من بد
 رضاي خدا بيا يک بار هم که شده با خودت رو راست باش

 سونا.
 با اخم نگاهش کردم. با کمي پرخاش گفتم:

 _روراست باشم که چي بشه؟ که چي کار کنم؟
 برخاست و مقابلم قرار گرفت.

اين.  پيرزاد. براي_براي اينکه بفهمي که تکليفت با خودت چند چنده سونا 
 براي اينکه من دارم زجر مي کشم. تو هم. مي خوام بدونم

چي کار مي خواي با اين زندگي سگيه من بکني؟ اگر مي خواي تا ابد به 
 اين وضع ادامه بدي بگو که من....

حرفش را قطع کردم. به روي سينه اش خيز برداشتم. روي پنجه پاهايم 
 گفتم: بلند شدم و با خشم در صورتش

 _بگم که تو چي؟ بري پي کارت؟ راحت بشي؟ خسته شدي؟
با هر دو دستش بازوان من را گرفت و با خشمي به مراتب بيشتر ازمن 

 گفت:
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_نه نه. براي اينکه بدونم بايد هفت جفت کفش آهني و هفت جفت 
 عصاي آهني پيدا کنم بيفتم دنبالت التماست رو بکنم که برگردي

 پيشم.
ا به روي هم فشردم. تا فرياد نکشم. سرم را پايين انداختم. چشمانم ر

 دستانش را دراز کرد و دستانم را در دست گرفت.
  
 

 _اين زندگيه که من دارم؟
 با سرش را به محيط اطرافش اشاره کرد.

 _يا زندگيه خونه به دوشي که تو داري؟
 _من خونه به دوش نيستم.

ي، يه روز خونه آراز، يه روز بابات. تو دختر _چرا هستي. يه روز خونه آيدين
 نيستي. يه زن شوهر داري که خونه داري ولي خودت رو

 آواره کردي. منو بيچاره کردي....
 حرفش را قطع کردم. با خشم گفتم:

_محض رضاي خدا جناب شوهر. زماني که مي خواستي گند بزني به 
 ني؟ چرا اونزندگي به قول تو سگيمون، فکرت رسيد که شوهر م

زمان به اين فکر نبودي که شوهر مني؟ چون اون زمان مي خواستي که به 
 هدفت برسي؟ فقط همين. من هم سرسوزني برات مهم

 نبودم انقالب باهر.
 دهانش را باز کرد تا چيزي بگويد. دستم را روي دهانش گذاشتم.

قبول دارم که _نه نگو. نگو انقالب. نگو که من برات ارزش داشتم. اين رو 
 من برات ارزش داشتم. ولي نمي تونم درکت مي کنم. شما

 داغ به دلتون بود. من همه اين حق رو به شما مي دم. ولي.....
 حرفم را قطع کردم. بغضم را به سختي فرو دادم.
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 _چرا من؟
کف دستم را که هنوز روي دهانش بود، بوسيد. دستم را مثل مار گزيده ها 

 نگاهش سخت و سرد شد. به دستم که آن راکنار کشيدم. 
کنار کشيده بودم نگاه کرد و دوباره نگاهش به روي من ثابت شد. نگاه 

 سرد و خسته اش.
_من اشتباه کردم سونا. خودم کامال مي دونم. فکر نمي کردم که آخر کار 

 به اين جا بکشه. يک بار گفتم يک بار ديگه هم ميگم. اگر
 مرم هم تکرار مي کنم که متاسفم. به خاطر همه چيز.الزم باشه تا آخر ع

خودش را کنار کشيد. از من فاصله گرفت. سيگارش از پاکت بيرون آورد و 
 روشن کرد. به کنار پنجره رفت. کمي پنجره را باز کرد و

 سرد و خاموش سيگارش را کشيد.
  
 

 _دارم مي رم.
 دلم پايين ريخت. او مي خواست برود.

 ري؟ _کجا مي
 نيم نگاهي به من کرد و سيگارش را خاموش کرد. پوزخند زد و جلو آمد.

 _برات مهمه؟ دارم ميرم فرانسه.
 _با خانواده ات؟

 لحنم ناخوداگاه پر از حسادت شد.
_آره. نمي تونم سونا. من هم بايد آروم بشم. ديگه نمي تونم هر روز مثل 

 عذابم نمي داد. وليگداها بيفتم دنبالت. اگر اميدي بود اين 
من دارم عذاب مي کشم سونا بفهم. دارمت ولي ندارمت. اين داره من رو 

 مي کشه. من نمي تونم ازت دور باشم ولي در عين حال هر



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

8 3 2  

 

روز بيفتم دنبالتو ببينمت. نگو مگه بيکارم که بايد بگم بيکار نيستم، 
 .مريضم. من مثل معتادي شدم که هر روز بايد صورتت رو ببينم

وقتي که صورتت رو مي بينم، آروم ميشم ولي در همون حال از داخل دارم 
 خالي مي شم. حال خوبي نيست سونا. مطمئن باش که

زجري که من دارم مي کشم اگر از تو بيشتر نباشه کمتر هم نيست. مي رم 
 که من هم يکم آروم بشم....

 از من فاصله گرفت. کت اش را در آورد.
ديدمت فکر کردم که اومدي بموني. ولي تو حاال هم ميگي  _وقتي که االن

 که اومدي وسايل ببري.
چيزي نگفتم. چند لحظه طوالني سکوت بينمان ايجاد شد. سکوتي کش 

 دار که به نظر مي رسيد که هيچ کدام خيال شکستن آن را
 نداريم. بي هدف به اتاق خوابمان رفتم.

خت بود و تکان نخورده بود. مثل تخت مرتب و منظم بود. روتختي روي ت
 اينکه در اين مدت طوالني اصال روي تخت نخوابيده بوده.

اتاق اما به هم ريخته و شلوغ بود. يک چمدان گوشه اتاق گذاشته بود و 
 در آن مقداري لباس تا شده مرتب و مقداري هم لباس مچاله
فتن داشت. شده گذاشته بود. در چمدان هنوز باز بود. پس واقعا خيال ر

 دلم گرفت ولي خودم را نگه داشتم. نمي توانستم.
ساک کوچک خودم را برداشتم و کمي لباس در آن گذاشتم. روي تخت 

 نشستم. سرم داشت مي ترکيد. از هال صداي موزيک بلند
شد. گوش کردم. اين آهنگ مرا به گذشته برد. زماني که او اين آهنگ را 

 رفت تا با هم برقصيم. درمي گذاشت و بعد دست مرا مي گ
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همان حال آهنگ را زير گوشم زمزمه مي کرد. سعي کردم تا آهنگ را 
 نشنيده بگيرم. مي دانستم که از قصد اين کار را کرده است.

مي دانست که من با اين آهنگ کلي خاطره خوب دارم. خاطره عاشق 
 شدن.

اعصابم مسلط  هر دو دستم را روي صورتم گذاشتم و سعي کردم تا به
 باشم. صداي آهسته پاهايش آمد. سر بلند نکردم. روي تخت

کنارم نشست. دستش را روي شانه من گذاشت. سرم را کج کردم و 
 نگاهش کردم. نيم لبخندي بي حوصله بر لبانش بود. گونه ام را

 نوازش کرد.
 _ازت نمي گذرم سونا. تو مال مني. زن مني. تنها عشقي هستي که داشتم.

 ولي بهت زمان مي دم. مي خوام يه مدت هر دو نفرمون
 ريکاوري کنيم.

چيزي نگفتم. دستم را کشيد و مرا بغل کرد. ممانعت نکردم. چانه اش را 
 روي سر من گذاشت و آهسته زمزمه کرد. چشمانم را به

روي هم فشردم. زندگي ما چه آسان به لبه پرتگاه کشيده بود. به خاطر 
 م او که شايد بر حق بود، من سوختم. منآتش خشم انتقا

آتش گرفتم. زندگي من تباه شد. درست بود که حاال بابا گوشه آسايشگاه 
 افتاده بود ولي باز هم در درجه اول اين زندگي ما بود که

 بهم ريخت.
بغضم را فرو خوردم و از او جدا شدم. بعد از هر تماسي که با هم پيدا مي 

 ن دردناک تر مي شد. درست مثلکرديم، جدايي براي م
اينکه با در آغوش گرفته شدن توسط او نيرويي به ذهن و روحم وارد مي 

 شد که دل کندن و بي تفاوت ماندن را دشوارتر مي کرد.
 ولي مي دانستم که بايد جدا باشيم.
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من اصال نمي توانستم مثل يکه زن نرمال زندگي کنم. حداقل نه حاال. 
 ايد اين جاذبه فقط مخصوص اين دورياحساس مي کردم ش

 هاست و اگر نزديک اش باشم توان تحمل نخواهم داشت.
 برخاستم. شالم را که روي شانه هايم افتاده بود، سرم کردم.

برخاست. نگاهي به چمدان خودش و ساک کوچک من کرد. روبه رويم 
 ايستاد. شال را دوباره از سرم باز کرد. دستش را زير موهايم

شيد. به چشمان خمار و خواب الودش نگاه کردم. چقدر اين چشمان ک
 روزي برايم منبع آرامش بود.

دوست داشتم نگاه کردن در آنها را. به شوخي به او مي گفتم که يک دختر 
 در چشمانش زندگي مي کند و من حسودي مي کنم و او

خر هم به سرعت چشمانش را مي بست و مي گفت که زنداني اش کردم. آ
 دختر خيلي زيبايي است دل کندن از او دشوار است.

نگاهي به زخم روي پيشاني اش انداختم. بيني کشيده اش. لبان درشت و 
 مردانه اش. نمي دانم چرا ولي ناخوداگاه مي خواستم

 جزييات صورت او را در ذهن ثبت کنم.
  
 

والني اخم کم رنگي بر ابروانش نشست. خم شد و گرم و با احساس و ط
 مرا بوسيد.

 _موهات رو کوتاه نکن. موي کوتاه فقط براي منه.
 لبخند کم رنگي بر لب آوردم. لبخندم را هم بوسيد.

نفس عميقي کشيد. از من جدا شد. چند ثانيه دقيق به من نگاه کرد. 
 رنگش پريده بود و پلک راستش کمي مي پريد. مثل اينکه او هم

ر ذهنش ثبت کند. انگشت اشاره اش را مي خواست جزييات صورت مرا د
 روي تيغه بيني ام به پايين کشيد و به لبانم رسيد.
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 _مواظب خودت باش. دوستت دارم.
چيزي نگفتم. نگفتم که من هم دوستش دارم. نگفتم چون هنوز مطمئن 

 نبودم. از دوست داشتم مطمئن بودم ولي چيزي که از آن
پايايي اين حس هستم يا نه؟ مي  اطمينان نداشتم اين بود که خواهان

 خواستم که اين عشق بماند و بيشتر در وجودم ريشه بدواند و يا
 دست آخر مجبور مي شدم که تبر بردارم و به جان ريشه خودم بيفتم؟

عشق او مثل سرطان به جانم افتاده بود. ريشه دوانيده بود و همين طور 
 ان؟ با ايندر حال پيشروي بود. چه مي کردم با اين سرط

سرطان دلنشين. با اين سرطاني که زماني از جان و دل براي او آغوش 
 گشوده بودم.

دوست داشتم آن قدر در وجودم ريشه بدواند که ديگر چيزي از من باقي 
 نماند. همه او شود. همه من او شود و همه او من.

خواهم  نمي دانستم که تا کجا مي توانم به اين حال ادامه دهم. عاقب او
 شد و يا ريشه اين درخت را خشک خواهم کرد. اين چيزي بود

که مرا عقب مي راند. اين نا اطميناني که از او داشتم. از خودم. از سونا 
 پيرزاد. به نظر مي رسيد که من که خودم را گم کرده ام. با اين

ه کار او، من در درجه اول بودم که از بين رفتم. با زير سوال رفتن آن هم
 اعتمادي که به او داشتم در حقيقت اين خود من بودم که زير

سوال رفته بودم. خودم توسط خودم. و تا زماني که اين حالت در من بود 
 وضع من همين بود.

از او فاصله گرفتم. رهايم کرد. سخت، ولي رهايم کرد. مثل اينکه خود او 
 دن برايهم متوجه شده بود که بايد مرا رها کند. اين رها کر

 هر دونفرمان سخت و کشنده، ولي الزم بود.
ساکم را زير بغلم زدم. داشتم خفه مي شدم. بغض راه تنفسي ام را بسته 

 بود. بايد اسپري مي کردم ولي نه در مقابل او. به سختي



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – جان و شوکران

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

8 3 6  

 

تنفسم را کنترل کردم. خم شد و از کنار پنجره کاکتوس ام را که به نظر 
 د.سرحال مي آمد به دستم دا

 _هر هفته يه ليوان آب آروم ريختم پاش
 سرم را تکان دادم. حالم هيچ خوب نبود.

  
 

 _ممنون.
 صدايم خفه شده بود. دقيق نگاهم کرد. بازويم را گرفت. به طرف در رفتم.

 _سونا خوبي؟
 سرفه ايي کردم و آب دهانم را به سختي فرو دادم. کمي اثر داشت.

 _آره.
 به روي آلبومي افتاد که هنوز روي مبل بود. نگاهم ناخوداگاه

 _سفرت بي خطر.
 لبخند تلخي زد.

 _سفر نيست. عذاب محضه.
 صداي او هم گرفته و خفه شد.

ديگر معطل نکردم. ديگر نمي توانستم. نمي توانستم اين نزديکي را تاب 
 آوردن. بدون کالمي در آسانسور که باال بود پريدم و دکمه

ه شدن در آسانسور به روي نگاه نگران او، آخرين چيزي بود که را زدم. بست
 ديدم.

چشمانم سياه شد و روي کف آسانسور افتادم. به هر جان کندن که بود 
 اسپري را از جيبم بيرون آوردم و پاف کردم. سرم را به ديوار

آسانسور چسباندم و اجازه دادم که اشک ها بيرون بيايند. ديگر نمي 
 س شان کنم. از پا در آمده و ناتوان حتي از جاتوانستم حب
 برنخاستم.
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آسانسور به طبقه پايين رسيد. برخاستم. تلوتلو خوران بيرون رفتم. از 
 شدت اشک حتي جلوي چشمانم را هم نمي ديدم. از در

ساختمان بيرون آمدم. باران حاال شدت گرفته بود. راه گرفتم و در همان 
 گيج و مست در پياده رو رفتم.باران، و ساک در دستم، 

هنوز چند قدمي نرفته بودم که کسي از پشت سر شانه هايم را در بر 
 گرفت. با همان چشمان گريان چرخيدم. آيدين بود که مثل

هميشه مانده بود. مثل هميشه که پشت همه ما بود. او و ساراي. بدون 
 حرف مرا به ماشين کشاند. آراز نبود. هيچ چيزي نگفت. و

چقدر از او ممنون بودم. گذاشت تا خوب گريه کنم. با صداي آرام و خفه 
 گريه مي کردم و او در سکوت مي راند.

  
 

تماسي با ساراي گرفت و مرا به خانه ساراي برد. آيدين هميشه بهترين 
 کارها را مي کرد. مي دانست که االن فقط ساراي مي تواند مرا

ساراي در آن شرشر باران، نگران مقابل در  آرام کند و نه هيچ کس ديگري.
 ايستاده بود. کنار دست او هم رضا ايستاده بود و سعي

 داشت که آرامش کند.
از ماشين پياده شدم. ساراي هم چيزي نگفت. مثل اينکه آن جماعت مي 

 خواستند که مرا آرام کند. به حال خودم بگذارند تا شايد آرام
کرد اين بود که گلدان کوچک کاکتوس ام را از شوم. تنها کاري که ساراي 

 دستم گرفت و رضا هم ساکم را.
مرا به اتاق مهمان برد. شال خيسم را از سر باز کرد. مانتويم را در آورد و 

 بعد مرا در آغوش فشرد. آغوشي که برايم آرامش بود.
هميشه اين آغوش، برايم منبع آرامشي جدا از آن عشق پر تپش و 

 که بعدها به انقالب پيدا کردم، بود. عشقي وراي عشق پرآرامشي
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 او.
ساعت ها مرا در کنار خودش نگه داشت. سر الميرا را رضا گرم کرده بود که 

 به سراغ ما نيايد. موهايم را نوازش مي کرد. بعد از
ساعت ها آن قدر آرام شدم که بتوانم تنها بمانم. خواستم که مرا تنها 

 اشت تا بتوانم کمي خودم را پيدا کنم. ساعتبگذارد. تنهايم گذ
ها در تاريکي اتاق به سياه آن سوي شيشه خيره شدم. در آن لحظه ها 

 فقط خودم بودم و خودم. سوناي در هم شکسته و ناتوان. من
ديگر آن سوناي محکم نبودم. نمي دانم مي توانستم که روزي دوباره خودم 

 شوم؟
ه خنک تر بود. مثل اينکه تابستان نمي هوا به شدت گرم بود ولي ساي

 خواست که دست و پاهايش را جمع کند و از شهر برود. ديگر
 چيزي به اول مهر نمانده بود ولي هوا هنوز آتش بود.

مخصوصا با آن ديگي که ساراي در حياط خانه بابا گذاشته بود، گرما 
 تبيشتر شده بود. همه جمع بودند. از آن طرف حياط زير داربس

مو، صداي خنده ي بلند آراز مي آمد. تارش را زير بغلش زده بود و هر از 
 چند لحظه يک آهنگي مي زد که ساراي را به صدا در مي

 آورد و باعث مي شد که خنده خودش بلند تر شود.
ساراي مي گفت که خوبيت ندارد که او پاي ديگ آش نذري آهنگ بزند و 

 ن روز روزه عيد است،آراز هم مي گفت، مگر نه آنکه آ
 پس بايد شاد بود. حتي پاي ديگ آش نذري.

عيد نيمه شعبان بود و ساراي نذر کرده بود. آشي نذري که به هيچ کسي 
 هم نگفته بود که براي چه نذر کرده است. آيدين هم مي

خنديد و با آراز موافق بود. در جبهه مخالف ساراي بود و ساناز، که البته 
 ر اينکه ساراي تنها در آن جبهه مخالف نماند بهبيشتر به خاط
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او پيوسته بود. وگرنه ساناز آدمي نبود که از ريتم و آهنگ دست بکشيد. 
 ساناز همان طور در مواقع عادي هم به قول آراز پيچ و مهره

 هاي تنش شل بود. چه رسد به اينکه ريتم و آهنگي هم بشنود.
  
 

هم به جمع آنها پيوست و حرص ساراي  رضا و من هم ممتنع بوديم. علي
 را بيشتر کرد. باالي ديگ رفتم و مالقه به قول الميرا، آقا

 غوله را از ساراي گرفتم و شروع کردم به هم زدن آش.
 ساناز آهسته زير گوشم گفت:

 _نذر کن.
 نگاهش کردم. نخودي خنديد.

 _براي چي نذر کنم؟ چيزي ندارم.
 خنده اش بيشتر شد.

خترها براي شوهر نذر مي کنن. تو رو نمي دونم. يه چيزي بتراش ديگه. _د
 از اين فرصت ها ديگه بهت دست نمي ده. اين نذر فقط

 براي همين امساله ها.
خنديدم و با مشت آهسته به شانه اش کوبيدم. کمي آن طرف تر روي 

 گازي کوچک تر و در ديگي کوچکتر، آيدين پاي سرخ کردن
اده بود. در روز قبل مردها آن قدر پياز خورد کرده بودند که آراز پيازها ايست

 شاکي شده بود که بوي انبار پياز گرفته است.
الميرا دور گاز مي دويد و هر بار توسط رضا و يا علي مهار مي شد. ساراي 

 در سبد بزرگي سبزي خورد کرده را از داخل خانه به حياط
 هم زدم.آورد. مشت مشت در آش ريخت و من 

دوست داشتم اين آرامشي را که داشتم. اين فضاي شاد. اين فضاي پر از 
 انرژي مثبت را. بوي آش را دوست داشتم. برايم خوشايند
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بود. با اشاره آيدين به پيازهاي سرخ شده درون ديگ به داخل خانه رفتم 
 و ظرف بزرگي برداشتم. در لحظه ي آخر که مي خواستم از

شوم، زنگ در خانه را زدند. حوصله نداشتم که دوباره به ساختمان خارج 
 داخل خانه برگردم و آيفون را برداشتم. پا تند کردم تا از

همان حياط در را باز کنم. ظاهرا که هيچ کدام صداي زنگ در را نشنيده 
 بودم. نبايد هم مي شنيدند. با آن سرو صداي تار آراز و جيغ

زدن ساناز و ساراي نبايد هم صدايي شنيده  جيغ الميرا و بلند بلند حرف
 مي شد. به جاي دادن ظرف به آيدين به طرف در رفتم و در

 را باز کردم.
خشکم زد. همان طور دستم ميان هوا و زمين ماند. قلبم با يک فاصله 

 زماني چند ثانيه ايي، از مغز فرمان تپش گرفت. تپشي آن چنان
 ن داد.ديوانه وار که مرا از داخل تکا

  
 

همان لبخند ماليمش را بر لب داشت. همان لبخندي که موقرانه بود و من 
 عاشقش بودم. کت و شلوار تيره بر تن داشت. قامتش

کشيده تر شده بود. پيراهن سفيدش بي نقص بود. لبخندش بي نقص، و 
 گل هاي رز آتشيني که در دست داشت بي نقص تر از همه

 آنها.
 _سالم سونا.

د از شش ماه صدايش برايم تازگي روز اول را پيدا کرده بود. سعي کردم بع
 تا بر موج احساساتي که بر من آوار شده بود، فائق آيم.

موج احساساتي که دوست نداشتم مرا دوباره از پا دربياورد. من تازه کمي 
 نرمال و شاد شده بودم.

 _سالم...
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به آن جماعتي که در حياط  صدايم لرزان بود. نگاهي از کنار هيکل من
 خشکشان زده بود کرد و دوباره نگاه بي قرار و مشتاقش پي

 نگاه من دويد.
 دسته گل را به طرفم متمايل کرد.

 _اومدم دنبال يکم اميد؟ تو اين خونه هست؟
چيزي نمانده بود که قلبم از دهانم بيرون بزند. چيزي نگفتم. چشمانش را 

 ر من دراز شد و در را کامل بازغم برداشت. دستي از کنا
کرد. خودم را کنار کشيدم. آيدين بود. لبخندي به او زد و در حاليکه 

 دستش را به نشانه دعوت کردن او به داخل خانه تکان مي داد،
 گفت:

 _هميشه اميد هست اخوي.
 نگاهي به من کرد. بازويم را فشرد. تا مرا به خودم بياورد.

 ز شوهرت بگير._سونا جان، گل رو ا
نگاهي به او کردم که خندان دسته گل را به طرفم گرفته بود. آن قدرمکثم 

 طوالني شد که چيزي نمانده بود دسته گل را پايين بياورد.
 دسته گل را گرفتم. آيدين دستش را به طرف او دراز کرد و گفت:

 _بيا تو انقالب.
 او گفت:لبخندي اطمينان بخش به من زد و دوباره رو به 

  
 
 _خوش اومدي. 

 کنار رفتم و او قدم به داخل خانه گذاشت و من پشت سرش در را بستم.
 پايان
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