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اين فايل در انجمن و سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است. براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت،  
 انجمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنيد.

 لينک سايت:

www.novelcafe.ir 

 لينک انجمن:

www.forum.novelcafe.ir 

 کانال تلگرام:

elcafe_irhttps://t.me/nov 
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*** 

ناز مـنــي...!مي بويمت،زندگي مي گيرم،زيباست،لحظه اي که قلبم طپش را معنا مي کند....تپيدن براي  توگل
 !...تو...نـاز گــل مــن

گرمي دست بابا روي شونم براي يه لحظه چشمام رو روي هم گذاشتم، حس عشق بود يه عشق ناب و    بااحساس
 .م شدعميق از جنس پدرونه لبخندقشنگي مهمون لب ها

 روي دست دست

 .وپراز لطافتاي پدرونش گذاشتم، صداش رو کنار گوشم شنيدم گرم

 .:اي کاش مي شد کال ازاين شهر دل کند، اون وقت همگي باهم مي رفتيمبابا

 .به دستش وارد کردم فشاري

ي ار وزندگيه نمباباجون اين طوري خودتونم مي دونيد که کلي مشکالت به وجود مياد، به قول خودتون بحث ک-
 .شه ول کرد که! دستش روبرداشت از روي شونم وسري تکون داد

 .هم نفس عميقي کشيد. امابازم طاقت نياوردولب زد مامان

 .:دخترم روبايد بفرستم اونم از پسرم، اي کاش خودم هم مي تونستم بياممامان

 .: ستاره جان من که گفتم مي توني بري گيتي خونه هست ديگهبابا

: علي آقا يه چيزي مي گي! اصال تو اين طور بخواه! مگه من خودم راضي مي شم؟واال موندم دخترم ازاين مامان
ور، تو وخونه و زندگي ازاون ور، ديگه خونه زندگي روکه نمي شه رها کرد باز خيالم راحته نيماهست، امير هست،  

 .ازهمه مهمتر پدر هست توروکه ديگه نمي تونم بذارم برم
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 .ازعشق رو توچشماي باباديدم که توي يه لبخند خالصه شد و هديه شد به مامان دست مامان روفشردم  ياييدن

 !غصه نخور مامانم، همش سه ماهه به خدا-

: براتوسه ماهه برامن قد يه قرن مي گذره ولي خب بايد عادت کنم ديگه! مثل دوري از داداش نيمات کم  مامان
 .غصه نخوردم

 !: اي بابا خانم اين جوري که تو حرف مي زني بچه رو ازحال درمياري، خوبه مي خواد بره چند کيلو متر اونورتربابا

 بابا راست مي گه مامانم دل منم اين طوري بيشتر مي گيره اصال مي خواي بمونم هوم؟-

 .: نه مادري، چي رو بموني؟ بايد بري بايد ولي اي کاش مي رسونديمتمامان

 مخنديد

 مامانم پس چرا بااين بي قراري کردنات دل مارو زيرو رو مي کني؟-

 .نگفت چيزي

 .:اما من بااون حرفش موافقم، اي کاش مي رسوندمتخودم مي بردمتبابا

او!حاال يه بارقراره تنهايي جايي برماونم باهواپيما وامنيت کامل، ازاون ورم ميان دنبالم ديگه! از اونجايي که به  -
 .مامان واقفم مدام درتماسم باهاتوناخالق 

 .خندي زد و به مامان نگاه کرد بابانيش

 :اوف هرچند دوست نداشتم تودورباشي اماچه کنم؟به هرحال بايد عادت کنيم آخرش که چي؟بابا

ه : همين کاره که دست آدم رو توگل مي ذاره نيمام که رفت دخترم که داره مي ره، بازخوبه خيالم همه جور مامان
 .راحته امير نيما پدرجان

آره ديگه! جمعمون جمعه شمام ازحاال استفاده کنيد، برنامه بذاريد مجردي صفا! خوش بگذرونين، حالش رو -
 !ببرين

 ونشون دادم وگفتم انگشتام

 !اونم دو نفري-

 نيشگون محکمي ازبازوم گرفت آخم به هوارفت، باباهم بلندخنديد مامان

 !: ازدست توبابا

 !:برنامه بذاريددختره ي چش سفيدمامان
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وبابا دوباره زديم زير خنده، مامانم ازحرص لباش روتودهنش کشيده بود وسعي مي کرد ازخندش جلوگيري   من
 .کنه زيرچشمي نگاهش کردم

 !باباجون ببين چه خوششم اومده! اي جونم-

 .: خدانکشدت دختر! ورپريده!ولباش کش اومدمامان

 .ف مي کرديم وريز ريز مي خنديديموباباهم کي من

 .لحظه بودکه زمان پرواز رو اعالم کردند، کم کم بايد پا مي شدم همون

 کيم؟  من

وزير بغلم زدم وچشم دوختم به اون آبي بي پايان، به اون آبي که آدم بانگاه بهش خودش روفراموش مي   دستام
 کرد و تنها فکرش اين بودکه من کجام دقيقا؟

 .به ساعتم انداختم نگاهي

و ده دقيقه ي ظهر، آدم دلش مي خواست همون وسط بگيره چهار طاق دراز بکشه و عين خرس عميق  دوازده
 !وراحت بخوابه

فکرم غرق لذت شدم؛ چي بهترازخواب؟ وبانگاهي که خنده رو فرياد مي زد نگاهي به مسافراي ديگه   بااين
 .انداختم

تو عالم خودش غرق بود، دوباره تکيم رو دادم به پشتي صندلي و همون طور دست به بغل چشمام رو  هرکسي
 .بستم

 !کمتر از يک ربع ديگه مي رسيديم، وبعد اون من بودم و دنيايي از خوشي  شايد

 !از نوع کودکي  اونم

ر که اوناهم دونفره مي گذرونن. يادي  که دوري از مامان وبابا وخونه دلم رو زيرو رو مي کرد اماخب چه بهت  هرچند
 !از خاطرات دوران نامزدي و اوايل ازدواج! واال

 .نيش خندي زدم و

رو توگوشم جابه جا کردم وبعد اون آهنگ فاز فراموشي حميد عسکري پلي کردم و کولم رو کمي جابه  هندزفري
 .جا کردم، کم کم بايد براي رسيدن آماده مي شدم

 !ال اول، من کيم!؟ مونده حاال من همينمبه همون سو  برسيم
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دلم براي پسرا و پدرجون تنگ شده بود، شايد اون لحظه فقط لحظه شماري مي کردم تا زودتر برسم وبافکر  چقد
 .زندگي توي شمال و اون حال و هواي دبش دريايي هرچند موقت باعث شد لبخندي روي لب هام شکل بگيره

 !که نبود، شمال بود  الکي

 !الشم

 .ها داشتم برنامه

 : جيگر به چي لبخند مي زني؟ناشناس

 .لحظه هنگ کردم!پسري که با تيپ خوبي بود ومرفه اما قيافه اي شيطون و خندون نگاهم مي کرد يه

پريد باال، همونطور که دستام رو زير بغل زده بودم نيشخند کجي روي لبام آوردم و نيم نگاهي بهش   ابروهام
 انداختم!خيلي يعني خيلي خونسرد لب زدم

 .به گورعمت-

 .:اي جونم!جيگري به موال، به گورعمم بخندجانمپسره

 !مي خندم، مي خندم گودزيال-

 اش روشنيدم،رو طرف ديگه اي دادم. دوباره صد  ونگاهم

 !:نظري کن به ما حضرت يارپسره

 !برويره به تو بايد حضرت مهدي نظر کنه! بلکه دلش سوخت ازاين حالت دربياي سيب زميني-

 دونفري که شاهد گفت وگوي ما بودن ريز ريز مي خنديدن، يکي

 .لباش رو تودهنش کشيد تانتونه بخنده پسره

، دوباره نگاهم معطوف اطراف شد جمعيت مسافرا خيلي کم ايشي گفتم وسرجام جابه جا شدم  تودلم
بود،صدايي هم فرود هواپيما رو اعالم مي کرد بلند شدم تا يه دونه چمدونم روبردارم يه لحظه نگاهم سمت 

 .پسره ي بيشعوررفت که با اخم مسخره و ساختگي نگاهم مي کرد

 .چشمام رو روبه هم لوچ کرد گرفت،طلب که نداشت!بيني و لب هام رو مچاله کردم و  خندم

اون لحظه معني واقعي تعجب روفهميدم!شايد فکر نمي کرد يه دختر اين جوري براش ادابازي دربياره!جاي   يني
 .قرو عشوه هاي خرکي خيلي از دخترايي که هدفشون شايد آويزش از سروشونه ي پسراست
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و پايين کشيدم. هه،خوشم اومد! اگه نيما  زدم و بي توجه به چشماي درشت و گشادشدش چمدونم ر پوزخندي
 .اينا بودند پوستم رو کنده بودن کف دستم گذاشته بودن

 !اصال چرا من لب باز کردم،لب گزيدم تا نخندم  که

بين مسافرا افتاده بود، باالخره حواسم رو دادم به اون بنده خدايي که مدام آهنگش پلي مي شد و گوشم  غلغله
 .وقلقلک مي داد

کوله رو محکم توي مشتم فشردم، دندون روي هم مي ساييدم ونگاه مثال عصبانيم به امير بودکه دسته ي   بند
چمدون رو باالکشيد وصاف ايستاد قيافم روکه ديد نفسش رو پرصدا فوت کرد بيرون. وبالحني که رنگ خنده به 

 راحتي توش پيدا بود لب زد

 : خب ديگه چيه خانم مارپل!؟امير

 نمي دوني چيه؟ يعني-

 .رو توکاسه چرخوند ودوباره نگاهم کرد چشماش

 !: خب من که گفتم عزيز من، نتونست بياد عذرخواهي کرد خيلي زودم برمي گردهامير

 !شماکه درک نمي کني امير خان چند ماهه اصال رنگ خونه رونديده همش تلفن، چت چت چت-

 .ظرن:خيلي خب حرص نخور! راه بيفت بريم، منتامير

 عالمت سوال گنده توسرم شکل گرفت اما طبق تموم قانوناي تو وجود من سريع لب باز کردم  يه

 منتظرن؟ کيا؟ چندنفرن مگه؟-

 .گزيد ونگاه به دور دست هاکرد  لب

 .:وا يک نفره ديگه!پدر رو مي گم، جمع خطاب قرارش دادمامير

 .بعله حرف شما صحيح-

 .افتادم  وراه

 !:حاال کجا داري مي ري خره؟ رخش من اون وره،هويدختره باتوامامير

 .اهميت به راهم ادامه دادم  بي

 .من اينور وبيشتر دوست دارم-

 .پاهاش وکشيده شدن چرخ هاي چمدون باسرعت، نشون از اين مي داد که داره مي دوه سمتم صداي
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 .رو ازپشت گرفت دستم

:بيا بريم بابا جيگر خانم. دنيادوروزه خوشگلم فيس نکن آدم اوقش مي گيره مرده شور عمت رو ببرن امير
 !پدرسوخته

 .گرد شده نگاهش کردم  باچشماي

 اصال خودت حاليته چي داري مي گي!؟-

 رو تند تر کرد ولب زد سرعتش

 !تحويلتون مي ده: بله که مي دونم، بايد بريم که اگه ديربرسيم پدر بنده رو رب امير

 .گرفت کنارش راه افتادم  خندم

 .مدام نيمارو فحش مي داد و من مي خنديدم واون حرصي تر مي شد زيرلب

 !امير خوشم اومد-

 : از چي خانم؟امير

 سمت درعقبي برگشت تا چمدون رو از روي صندلي برداره، وهمزمان

 .رو فشردم بندکوله

 !از اين ماشينت، خيلي عاليه-

 .:الکي که نخريدمش رخشه رخـــش البته قابلت رو نداره خانم خانما امير

 !اوف ولت کنن زلجناء و ذوالفقار روهم مثال مي زني استغفوراهلل باشه بابا همون رخشت-

 .وچمدون رو پايين آورد خنديد

 !: اينم از عمارت بهشت مثال ماامير

سال و پر از جال وجذبه، که شايد بشه گفت بين يه بهشت   برگشتم و نگاه کردم به اون ساختمون کهن ومن
کوچيک جا گرفته بود؛ عمارت پدرجون، عمارتي که اطرافش درختاي سيب بود وانار و گيالس تاک هاي مست و 

که هوش از سر آدم مي برد؛   يپرتقال هايي که عاشقشون بودم، آلو وزردآلو، هلو هاي انجيري وشفتالوهاسرخ
 !من اون لحظه قول دادم خودم حسابشون رو پاک کنمشفتالوهايي که 

راه وبعداون جلوي در ورودي سالن عمارت که باچند پله که روهرکدام چراغ هاي گوي مانند کارگذاشته شده  يه
بودو از محوطه جداشده بود، محوطه اي پر از سنگ ريزه که اطراف والبه الي درختا همه چمن بود، يه استخر  
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هاي يه درخت که درهر طرفش سه تا  هتنومند کنارش و يه ميز چوبي مستطيل شکل شبيه کند آب و دوتا چنار
صندلي قرار گرفته بود، دورتادور باغ ديوار سنگي بود وتاک هاي بي فکر ومست و رونده که روي نرده هايي که 

 .باالي ديوار ها بودند رو پوشونده بود

سنگ هاي تراورتن شيري رنگ که چند سالي مي شد نماگر عمارت آقابزرگ که نماي سنگي داشت   ودرآخر
ساختمون شده بودند، وقتي که پدرجون تصميم گرفت دستي به عمارتش بکشه بعد از فوت خانم جون، عمارتي  

 !که سبک روم باستان طراحي شده بود ومعرکه بود

 .ارت رو پوشونده بودکنار پر از گلدان بود وپيچک هايي باگل هاي ريز صورتي که يه طرف عم  وگوشه

دوطبقه، سمت چپ يک تراس ويک اتاق وسمت راست سه اتاق ديگه که شامل يک تراس بسيار بزرگ  عمارتي
بودند و پراز گل و بوته و يه تخت چوبي با پشتي هاي سنتي که بي نظير بود تو اون فصل نشستن روش و نفس  

 .کشيدن تو اون هواي پاک پر از عطر هلو

ديگه هم تنها يه صندلي ننويي مشکي رنگ بودوپر از گل وگلدون که خوب مي دونستم اون اتاق مال  طرف
 .پدرجونه

 .امير چشم از عمارت برداشتم  باصداي

 !:خوردي دخترامير

 .تواين فصل اين جا بي مثاله-

 !: چشم نکني ساختمون فرو بريزه ياال راه بيفت امير

ودش راه افتاد، همون لحظه نگاهم رفت سمت پنجره ي طبقه پايين سمت چمدون رو پشت سرش کشيد وخ و
 .چپ عمارت که تو يه لحظه پرده اي فکر کنم کنار زده شده بود افتاد

 .هم شونه اي باال انداختم و پشت سر امير راه افتادم، اما هنوز دلم بي تاب اون شفتالو هاي تازه رسيده بود من

 .ي کنم وبه اين فکر خنديدم و تند تر قدم برداشتمفردا همش رو برداشت م خودم

به عمارت وياليي روبه روم بود وقدم برمي داشتم، برنامه ها داشتم وقتي امير دروباز کرد ومن وارد شدم  نگاهم
 .براي يه لحظه چشم روي هم گذاشتم ونفس عميقي کشيدم

ه بودند ونگاهم مي کردند؛ يه سالن بزرگ بود ومرد ميانسالي در حالي که دست هاشون رو به جلوگره داد زن
باست نخدي و سورمه اي رنگ، که درست روبه روي ورودي چند پله مي خورد به پايين که به سالن کوچيکي 

بود وکار مي کرد قرار داشت،   رگرممنتهي مي شد که ميز بيليارد وباند و آالت موسيقي وهر اونچه اميرباهاش س
 .د نيماهم در اون سهيم شده بودکه تقريبا يه سالي مي ش
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محوطه ي زير زميني هم راهروي سرويس بهداشتي بود، سمت چپ سالن آشپز خونه ي اوپن قرار داشت و  کنار
سرويس راحتي وتي وي و بعد اون سالن کوچيکتري که باد وتا پله جدامي شد و به سالن پذيرايي اختصاص 

نفره که کنار پنجره ي  وازدهرودي بود ودراخر ميز نهار خوري دداده شده بود و سرويس ديگه اي هم سمت چپ و
سرتاسرشيشه وقدي سالن قرارداشت، سمت راست ورودي هم پله مي خورد به طبقه ي باال که نرده هاي چوبي 

سلطنتي آبنوس کناره هاش رو حصار گرفته بود وپيچ در پيچ بود ويه لوستر تمام بلور نقره فام بلند هم از سقف  
 .شده بود آويز

 .ي باالهم سالن کوچيک ديگه اي بااين تفاوت که از سرويس بهداشتي خبري نبود طبقه

 .: باز که خيره موندي!حاال خوبه سالي سه بار رو حداقل ميايامير

 .رو جابه جا کردم و شونه باال انداختم کولم

 .بهارنارنج داشت ديوونم مي کرد عطرشربت

هم چمدون روکنار کمد وجاکفشي بغل ورودي گذاشت ودرحالي که به طرف اتاق کنار پله ها مي رفت فرياد  امير
 !زد: اهل خونه ما اومديم

 برگشتم سمتش باتعجب

 چرا داد مي زني آخه؟چي کار مي کني؟-

خانم بود و عمو  اين که عکس العملي نشون بده همو زن ومردي که کناري ايستاده بودند جلو اومدن، هما   قبل
 .عطا، که مدت زيادي بود که خونه ي پدرجون خدمت مي کردند

من و توآغوشش فشرد و گرم احوال پرسي کرد ومن هم بالذت جوابش رودادم عموعطاهم مثل هميشه بر  هما
 .خوردش گرم ودوست داشتني بود

 پدر جون من رواز جا پروند که به لبم بود کولم رو پرت کردم روي ميز نهار خوري، که صداي  بالبخندي

 !: هنوز هم که دور از آداب يه خانم جوان رفتار مي کني دخترپدرجون

 !سالم پدر جون خوشتيپ و جذاب و جيگر خودم _

کردم سمتش، همون طور که عصاي چبي قهوه اي رنگش توي دست راستش بود آغوش باز کرد ومن   وپاتند
 .دويدم و از گردنش اويزون شدم

 !رجونپد-

 .: جانم دختر؟ رسيدنت بخير خوش اومدي گل دخترپدرجون
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روعقب کشيدم وبوسه اي روي گونه ي زبر و سفيدش که زير ريش هاي سفيد وسياه که مرتب شده بود  خودم
 .پنهون شده بود زدم وخنديد

 .عقب رفتم  قدمي

 .خيلي خوشحالم که اينجام-

 .دور شونم انداخت و مجبور به قدم برداشتنم کرد دست

: خونه رنگ ديگه گرفت دختر گلم، با وجود دوتا مرد گنده که گاهي من رو به مرز جنون مي رسوندن تو  پدرجون
 !اين جا رو خود بهشت کردي

 .لحظه نگاهم به قيافه ي شبيه ماست شده ي امير برگشت همون

 !: چيه؟چرا اين طوري نگاه مي کني؟ مگه غير ازاينهپدرجون

 .خنديدم ريز

 !: نه انصافا دست شما دردنکنه، چقد خوب حرف مي زني پدرجان منامير

 .هم خنديد پدرجون

 !مبل جاگرفتيم، اما امير همونطور سيخ وايساده بود هردوروي

 .کشي! بيا بشين اينجا خرسي جونمامير غصه نخور؛ ماهمه اين رو مي دونيم الزم نيست خجالت ب-

 !چي گفت؟ آها خرس گنده پدرجون

 !: بفرما پدرجان نيومده راه افتادامير

 !: بيابشين پسر، کم تر حرف بزنپدرجون

 !: باباامير

 .: حناق پسر، حناقپدرجون

 .دوباره ريز خنديدم وخيره شدم به امير که حاال تغيير چهره داده بود و شبيه گوجه فرنگي شده بود ومن

 !: توهم نخند دخترپدرجون

 امير کرد  وروبه

 نيما کجاس پس!؟ _
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اومدن اسم نيما دوباره حالم گرفته شد يه اخم کوچيک بين ابروهام لونه کرد و من خيره شدم به نقطه اي   با
 .م، ازش انتظار نداشتمنامعلو

اين که امير جواب بده باصدايي که شنيدم خود به خود رادارام فعال شد و دلم مي خواست از خوشحالي   قبل
بشينم اول اون و بعدهم امير روبزنم! صداي نيما من و به وجد آورد و حس خيلي شيريني بهم داد، چندماهي 

 .بود نديده بودمش

 .خند قشنگي رو لبش بودپله پايين مي اومد ولب از

 !: کسي من و صدا کرد؟ ونگاهي به من انداخت و چشمکي زدنيما

 .فنر از جادررفتم وعين موشک به طرفش رفتم مثل

 .دلتنگش بودم خيلي

پله ي باقي مونده رو هم رفتم باال وخودم رو توبغل نيما انداختم. دستاي محکم ومردونش رودور شونه هام  چند
 .حلقه کرد وپيشونيم روبوسه زد

 .: سالم به روي ماهت عزيزدل همه، خوش اومدي خانم خانمانيما

 .رو عقب کشيدم واز حصار دستاش خارج شدم خودم

 مگه تومسافرت نرفته بودي؟-

 اينجايي؟  چرااالن

 چراامير اونطور گفت!؟ اصال

 .دنبالم نيومدي ها؟ خيلي از دستت ناراحت شدم چراباهاش

 .زد وبادستاش صورتم رو قاب گرفت، باشستاش گره ي ابروهام رو ازهم بازکرد لبخندي

 .: سوپرايز بود عزيزمنيما

 .چي سوپرايز بود نيما؟ نيومدنت؟ دلم گرفت ازت-

 .پدرجون وامير کرد که نشسته بودن، دست دور کمرم انداختبه  نگاهي

 .:بيابامن بريم باال مي فهمينيما

 !هي صبر کن من تازه رسيدم، وسايلم هنوز پايينه-

 .: مي دونم عزيزم توبيا حاال! وسايلت رو خودم ميارمنيما



 

 
12 

 .به پدرجون وامير انداختم نگاهي

 .نگاهم مي کردند، نيماهم معطل نکرد ومن وهمراه خودش کرد وباال رفتيم بالبخند

باال سه اتاق سمت راست داشت ويک اتاق بزرگ براي مهمان هم سمت چپ قرار داشت که کنارش يه  سالن
دست مبل چرم ليمويي چيده شده بود؛ ست باال ليمويي وسفيد بود برخالف پايين، زيادي اسپرت وشادو 

 !سرزنده

فوتبال دستي بزرگ هم کنار پنجره اي بود که به محوطه ي اطراف و باغ ها ي اطراف ديد داشت، سمت راست  يه
 .پله هاهم قبل اولين اتاق يه راهروي سه متري بود که به عقب مي رفت واتاق پدرجون دراون قرار داشت

يچک هاي سبز مصنوعي، کال عمارت ديواره ي طرف پله ها از نرده هاي آبنوس يه متري بود وپوشيده از پ که
 .پدرجون زيادي به دل مي نشست

 خب؟ االن سوپرايز من کجاست؟ مي شه بگي؟-

 .خنديد بلند

 !:ازدست تو! دختر چقدر عجولينيما

 .سمت سه اتاق رفت ودر وسط روباز کرد وبه

 .:بفرماييد بانونيما

 بارون نيما، سمت اتاق رفتم وقدم توش گذاشتمکه نگاهم خيره به چهره ي خندون وچشماي ستاره   درحالي

 !يه لحظه حس کردم تموم آرزوهاي دخترونم تو اون اتاق آروم خوابيده براي

 .رو جلوي دهنم گرفتم تانتونم جيغ بزنم، نگاهم مدام بين نيما و اتاق در گردش بود دستم

نيما پيروز شد واون آغوش برادرانش، که بالذت مشتاق برگرفتن من بود مني که چند ماهي مي شد دور   آخرهم
 .از يه دونه داداشم مي گذروندم

 .رو دور بدنم حلقه کرد وحس عطر برادرانه هاش روبه ريه کشيدم دستاش

که انقد خوب نباش برادر   گاهي ديوونم مي کرد ودلم مي خواست بپرم روکولش وتامي خوره بزنمش،  محبتاش
 !من من جنبم خدو مرزي داره به خدا

پراز شوق وشعفم رو دوختم به اتاق اتاق بيست وچهار متري کفش سراميک هاي سفيد بود وديواره هاش  ونگاه
هم کاغذ ديواري مخملي نرم وسفيد، طرح يه درخت سمت چپ اتاق وروي ديوار زده شده بود که پراز برگ هاي 

وقهوه اي رنگ وطرح برگ ها به صورت پراکنده وهمراه باد خيالي تو چهار طرف اتاق به تصوير کشيده  سرخ وزرد
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شده بود، ضلع روبه رويي سمت چپ، تخت دونفره ي سفيد رنگ بود با ملحفه ومتکاهاي نارنجي سمت راست 
ودتش وطرح گل هاي ريز تخت هم پنجره قدي اي بود که روبه تراس باز مي شد وپرده ي حرير سفيد پوشونده ب

وميز آرايش سفيد رنگ سمت راست اتاق چيده شده بودند ويه   ريرنارنجي وليمويي داشت؛ کمد لباس وميز تح
 .آينه گرد و بزرگ که دورش رو برگ هاي چوبي زرد ونارنجي تزيين کرده بود

 اييزي بود، عروسک هاي خرسيکاناپه ي نارنجي رنگ وگليم فرش پرزبلند وفانتزي که ترکيبي از رنگ هاي پ  ويه
وبامزه وبافت جاي جاي اتاق چيده شده بود يه خرس پشمالوي خيلي بزرگ درست هم قد خودم به رنگ شيري 

چسبيده به ديوار پراز کتاب، همه چي   يهم کنار در ورودي روي يه سه پايه ي قرمز قرارگرفته بود وقفسه هاي رنگ
 .عالي بود

 پيانوي سفيد روبه پنجره مخصوصا

بايد مي گفتم؟ اتاق شلوغ بود وبي نهايت زيبا! يه جفت دمپايي پشمي عروسکي به شکل دوتا خرس زرد  چي
تپل به همراه شلوار نارنجي و يه بلوز آستين سه رب نارنجي که از پشت سر بهش کاله خرسي ست دمپايي ها 

 .متصل بود

 اين ديگه چه جورش بود؟  واو

 ..دنياي دخترونم رنگ گرفته بود، لذتش رو باعمق وجودم حس کرد و لبخندي زدم به وسعت دريا زيادي

 !نيما اين جا عاليه-

 به کمر زد دست

 !: مي دونم دختر سوپرايز قشنگي شد، خوشحالم که خوشت اومدنيما

 .خيلي گلي داداش-

 .گردنش آويزون شدم و روگونه هاش بوسه ي گنده اي زدم  واز

 !:البته امير و پدرجونم خيلي کمک کردنانيما

 بيشتر شد لبخندم

 .واقعا نمي دونم چي بگم، خيلي عاليه مرسي-

 .:هيچي نمي خواد بگي آبجي خانم، فقط بخند کافيهنيما

 .بلند خنديدم و خونه غرق شادي شد ومن
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و طالئي رنگش رو سرتاسر زمين  آبي بود و درختاي سر به فلک کشيده، خورشيدي که گيسو هاي زرين  درياي
 ...واون آبي بي کران پوشونده بود و يه نسيم ماليم والبته دل انگيز و خنک

موهام رو که از زير شال سفيد و سورمه اي رنگم بيرون زده بود را به بازي گرفته بود و هي صورتم روقلقلک  که
 .مي داد

 .رسيم به همون سوال مي

 کيم؟  من

 .نازگلم من

 !تموم دخترا بايه دنياي صورتي دخترونه، اما خب رنگ آبي رو هم دوست دارم لمث

قرمز و ليمويي و....کال همه رنگارو دوست دارم، ولي خب بااين حال دنياي دخترونه هام مثل تموم هم  صدالبته
 .نوعام صورتيه

فقط از اون لحظه اي يادم مياد که من و به اينجا متصل کرد؛ به اين شهر بزرگ، سبز، آبي، زيبا،شايد هم  االن
 نمونه اي بارز از بهشت خيلي کوچيک

مياد وقتي توي همين بهشت کوچيک توي همين عمارت پريدم ميون بازي امير ونيما و سروش و با سطلي   يادم
گ کاري کف استخر بود، پاشيدم رو شون که زير درخت چنار نشسته بودن که توش رنگ آبي اضافي حاصل از رن

 .وسخت مشغول بازي شطرنج بودن

 !خطرات عالم رو به جون خريدم تموم

ببر مي دويدم و اونام دنبالم، نمي دونم چي شد سگ سياه لعنتي از حياط کدوم ويال بود بااون زنجير بلند و  مثل
 .بود از يه جايي دررفتهنقره اي رنگش که کامال مشخص 

تو سينم حبس شد، قلبم تپيدن رو يادش رفت و من از ترس اون حيوون سياه و از فرط دويدن زياد   نفسم
 .افتادم و ديگه هيچي نفهميدم

 .اون زماني که متوجه شدم آسم دارم واون لحظه شايد لحظه ي مرگ من مي تونست باشه  تا

شد و من موندم و اين درد نه بيرون رفتني بود و نه تفريحي...جز مدرسه،  تهران برام سمي نشونه گرفته  هواي
اونم با يه اسپري تو کوله و يه مشت قوطي و قرص و يه ماسک مسخره، همه جا حواس مامان وبابا وبقيه بهم 

 .بود

 ران تموم خستگيوقتي پام به آستارا و شهراي اطرافش باز مي شد به مازندران و محمود آباد که مي رفتم، جب اما
 !هام رو مي کردم! هميشه روحيم عالي بود و شير بودم
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 !اينه

 .که روحيه نداشته باشه و همش نااميد باشه که زندگي نداره  آدم

شد که يه سه سالي گذشت و گاهي اوقات که از حرفاي مامان سرباز مي زدم، تهش حال وروزم اين بود که  اين
بزنم بيرون وسوزش گلوم رو حس کنم ياطعم گس ومزخرف گاز اسپري رو، يا مزه بيفتم يه گوشه و از پنجره زل 

 .ي قرصاي رنگ و وارنگ و طعم دلتنگي کردن براي يه لحظه قدم زدن رو

 دکتر ازم خواست دور از تهران سپري کنم مدتي رو اما

 .هر چندوقت يکبار حداقل

 .حاال من اومدم خونه پدرجون عاشقشم و

اين که عمو امير هست. نيما هست، امير عموي کوچيک منه، عموي ديگم اميده که بزرگتر از بابامه و   مخصوصا
يه پسر داره به اسم سروش و يه دختر به اسم ستاره. دوستاي خوبي هستيم؛ چون تنها دختراي همسن فاميليم، 

 !يه عمه آهو هم دارم که قل عمو اميره و عشق خودم و ستاره

يه هفته ي ديگه خونه بياد دانشگاه شيراز علوم آزمايشگاه مي خوند، البته نيما هم تقريبا يه سالي قرار بود  که
مي شد براي گذروندن طرحش به شمال اومده بود و کارش رو توي يکي از روستاهاي کوچيک اون اطراف شروع  

 .کرده بود

 .خونده بود پزشکي

ه يه دختر کوچولوي بامزه ي هفت ماهه داره و خاله پروانه هم که طرف مامان هم دوتا خاله دارم که خاله پون از
 !زن عمو اميدم مي شه

 !همين

 .مامانم خيلي کم جمعيت بودن و مامانم پدر ومادرش رو چندسالي مي شد که از دست داده بود طرف

دادم و دست از زير دفعه با طره مويي که به چشمم خورد از فکر خارج شدم، تکيه رو دوباره به پشتي تخت  يه
 .چونم برداشتم

 .به دريا و اون منظره ي بي کران رفت نگاهم

به ليوان بهارنارنجم بردم و عطرش رو به ريه کشيدم، عالي بود روي اون تخت توي تراس به اون قشنگي  دست
 .پرازگل، چه لذتي داشت واقعا اين که فکر کني تماشاکني و شربت بهارنارنج پراز يخ رو سربکشي
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ناز گلم، يکي يه دونه ي بابام، علي پرند، يکي از مهندسين بزرگ و موفق اونقدر هم سرش شلوغه ومدام ازش  من
دعوت همکاري باپروژه هاي بزرگ رو مي کنن که وقت سر خاروندن نداره ومدام يا تهرانه يا مسافرت چه داخلي 

ش فقط دراختيار ماست و کلي بهمون خوش مي  وچه خارجي، البته روزهايي هم هست که بااون برنامه ي خاص
 .گذره

هم که هم مهندسي خونده بود و مثل اين که توي دانشگاه بابابا آشناشده بودن و بعد آشناي خونوادگي  مامانم
 ...مي شن و

خونه دار بود وفقط گاهي به بابا کمک مي کرد که اين شامل همين چند وقت اخير مي شد که سر بابا حسابي  اما
 .شلوغ بود

هم کارخونه ي آرد پرند رو دراختيار داشت؛ که اين کارخونه سال ها قدمت داشت و جديدا پدرجون  پدرجون
شعبه ي کوچکتري رو هم اطراف تهران افتتحاح کرده بود، کارخونه ي شالي کوبي پرندکه عمو اميد مهربونم که 

پرند که اطراف تهران  شاليکوبيصرف نظارت  مدرس دانشگاه بود و رياضي تدريس مي کرد، اوقات خاليش رو
 .بود مي کرد

 .کارخونه ي آرد پرند روهم خود پدرجون اداره مي کرد وعموامير هم گاهي بهش کمک مي کرد، بگذريم  البته

 و ستاره هم سن بوديم من

وکالت رو دوست داشت وانساني رو انتخاب کرد وباشوق کنکورش رو داد، اما من نفسم مي رفت براي  ستاره
نقاشي و طراحي و گرافيک...زدم رو دست بقيه و رفتم سراغ موسيقي و هنر، کنکورم رودادم وبعدهم راهي استارا 

 شدم

ي از آشناهامون چند سال پيش پسره اميد داشتم به قبوليم، اما بيشتر اين و دوست داشتم که مثل يک  خودم
موسيقي مي خوند و راهي فرانسه شد منم از اينجا برم نمي دونستم مي شه يانه، اما بابا ومامان خداروشکر 

هميشه منطقي رفتار مي کردن ناراضي هم اگه بودن چيزي نمي گفتن و اون دوسه باري که من راجع به همين 
ط اون رو به بعد ها موکول کرده بود ازم مي خواست که فعال حرفي نزنم تا موضوع زمزمه هايي کرده بودم بابافق

 .به وقتش، به هرحال بابا بود وغيرتش تابي نهايت سخت بود براش

 چي فکر مي کني؟ به

اميربه خودم اومدم. برگشتم سمتش ونگاه بهش دوختم، در تراس رو همونطور نيم ال گذاشت و کنارم   باصداي
 .روي تخت نشست

 : نگفتي به چي فکر مي کردي جغله؟امير

 .به پرده ي حرير سفيد رنگ کردم که از الي در بيرون زده بود ودنبالش همراه نسيم مي رقصيد نگاهي
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 ام رو دوباره به پشتي دادم ولب زدم  تکيه

 !به خودم، خونواده، اين چند وقت کال به همه چي-

 .داد روي تخت لم

 .اش رو دورش حلقه کردپاش رو جمع کرد ودست يه

 !: زياد فکر نکن دلتنگي نکن سعي نکن گريه کني، غصه نداره عموييامير

 !هي من اصال گريه نمي کنم درسته دلم پيش مامان وباباست هنوز اما عاشق اينجام حاال حاال ها کاردارم-

 .: خدا به دادمون برسه! راستي نازگل خانمامير

 .هوم-

 : زبونت رو موش خورده؟امير

 المصب رو بچرخوني بله بگي؟جانم بگي؟  که

 !اوف خب بعله؟جانم؟امر بفرماييد-

 خنديد

 !:توآدم نمي شيامير

 .اي باالانداختم  شونه

 خب چي مي خواستي بگي؟-

 .: ازاتاقت خوشت اومد؟ نيما خيلي زحمت کشيدامير

 زدم لبخندي

 .ازتوهم واقعا تشکر مي کنمعالي بود، بيست بي نظير البته  -

 .خدايي حرف نداشتگفت چقدر کمک کردي.   نيما

 !:گرچه وظيفته، ولي خب در هرحال يه نازگل خانم که بيشتر نداريمامير

 داريم؟

 .عموشه  عشق
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 .حرفش باعث شد لبخند عميقي بزنم اين

 .ازدستم دررفت  اماکنترل

 !دفعه پريدم طرفش، دست دور گردنش انداختم و محکم فشارش دادم يه

 !داشت خفه مي شد بيچاره

دستاش رو دور شونه هام حلقه کرد، يه لحظه پام خورد به ليوان خالي از شربت و دريک آن افتاد پايين  اما
 .وصداي شکستنش به گوش رسيد

 .لحظه عموهم کنترلش رو از دست داد همون

 .افتاديم پايين کف تراس  وهردوباهم

 !که شنيديم ديگه نور علي نورشد  اماصدايي

 .پرند ويالي نماي رومي بچه ها، ويالي مقابل ويالي

 !ابرفرض  يا

رو محکم نگه داشتم و دنبال عمو از ويال بيرون زدم، روبه روي دربزرگ و مشکي رنگ ودروازه اي شکل  شال
ودوسه نفري هم ايستاده بودند ومشغول صحبت کردن بودن  محوطه ي جلوي عمارت ماشين گشت بود 

وخودم رو بهشون  دمعموعطارو شناختم، امير زودتر خودش رو به ورودي رسوند و منم به طبعيت ازش پاتند کر 
 .رسوندم

 : سالم اتفاقي افتاده آقايون؟امير

 :عطا دستي به صورتش کشيد ولب زد  عمو

 .آقا امير مثل اين که سرکار موردي توي ويال مشاهده کردن_

 !دونم، درخواست حضورتون رو داشتن نمي

 .به مردي که لباس نظامي پوشيده بود انداخت ونگاهي

هم ناخوداگاه نگاهم رفت سمت همون مرد ميانسال وبانمکي که همراه سرباز ي که کالهش رو روي سرش  من
 .ه امير و گاهي نيم نگاهي هم به من مي انداختمرتب مي کرد خيره بود ب

 .نفسش رو پرصدا بيرون فوت کرد که نشون از کالفگيش بود امير

 : جانم جناب سروان دارابي؟ خطايي سرزده تواين ويال؟ از من؟ ازکسي؟امير
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 :نظامي که حاال فهميدم فاميليش دارابيه، کاله رو تو دستش چرخوند و لب زد مرد

 !وام امير جانعذر مي خ_

 :کرد ونيم نگاهي بهم انداخت ودوباره ادامه داد  مکثي

اين اطراف يه در گيري خونوادگي به وجود اومده بود گزارش دادن رفتيم ببينيم چه خبره و قائله رو ختم به خير  _
 ويالي دکترکنيم، برگشتني سري هم به اين اطراف زديم طبق روال براي امنيت خاطر ازاونجايي که تراس بزرگ 

 !پرند از بغل رو به راه کنار عمارت ديد داره، شاهد صحنه اي بوديم که کمي شک برانگيز بود

 .پرند که از اون جايي ک آشناييت دارم و با اطالع هستم تا عصر کارخونه هستن همينطور آقازادشون دکتر

 .نيماي جوان هم که تا ديروقت نيستن، برام کمي سوال شد دکتر

 !اين جناب سروان ماشاهلل ازهمه چي بااطالع بود  هه

حين نگاهم با نگاه سربازي برخورد کرد که زوم کرده بود روم قيافه ي بانمکي داشت، مخصوصا بااون سر   همون
 !کم مو مي شه گفت جذاب بود و کمي هم خوش استيل

 !حال روي يه سرباز اين طور زوم نکرده بودم تابه

 !طور دقت نکرده بودم اين

 .امير من و از افکارم خارج کرد  صداي

 .خودآگاه اخم کوچيکي بين ابروهام شکل گرفت، زيادي خيره نگاهم مي کرد ونا

 :جناب سروان اين چه حرفيه؟آخه مگه شما تابه حال موردي ديدين ازما؟امير

 ...ق بديد بااون حالت که ديدم: نفرماييد امير جان حاج سهراب رو تخم چشم ماجادارند حدارابي

 :کرد و دوباره بانگاه به من ادامه داد  مکثي

 !..خب شايد مشکلي هستگفتم شايد _

 .رو عميق خارج کرد ونفسش

 !: واي خداي منامير

 .جناب سروان هنوز بين من و امير درگردش بود، به هرحال مامور بود ومطيع قانون نگاه

 !نگاهم بين اون و سرباز خيره و البته کمي جذابش منم
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نگاهم به سرباز ديگه اي که توي ماشين پشت فرمون نشسته بود افتاد، پوف کالفه اي گفتم وحواسم رو  تازه
 .دادم به امير

 : جناب سروان چرا زودتر نگفتيد آخه؟امير

 :دور شونه هام حلقه کرد وادامه داد ودست

 !ه ي منهنازگل برادر زاد _

 .داداش عليم، خواهرنيما دختر

 !تراس کمي شوخي برمون داشته بود، سوءتفاهم شده توي

 عطاهم که تااون لحظه ساکت شاهد ماجرا بود لبخندي زد و دنباله ي حرف عمو رو به دست گرفت  عمو

چ ماموري ايست : جناب سروان اين و ازمنم رک مي پرسيدين مي گفتم!جلوي خونه حاج آقا پرند هيعموعطا
 !نداشته، خودتون که بهتر مي دونيد

سروان: بله بله! واقعا عذر مي خوام اما شغل من طوريه که باعث مي شه نسبت به هرچيز حساس باشم،  جناب
 .درهرحال صحبت از امنيت وآرامش جامعست

 !روشونه ي امير گذاشت: عذرمي خوام مرد جوان دست

 دست دارابي رو فشرد عمو

 نفرماييد درک مي کنم :عمو

 سروان لبخندي زد و روبه من کرد جناب

 .از شماهم معذرت خواهي مي کنم دخترم، درک کنيد موقعيت من رو _

 محجوبي زدم ولب باز کردم لبخند

 .خواهش مي کنم حق مي دم_

 .سروان: بااجازتون، به حاج آقا سالم برسونيد جناب

 .عمو رو فشرد و عموهم لبخندي زد وخداحافظي کرد  ودست

لحظه با صداي زنگ گوشيش جواب خداحافظي عموروداد و راه افتاد سمت اتومبيل تابتونه جواب  همون
 .تلفنش روبده

 :عطا هم به داخل رفت و عموامير هم همون جاايستاد و گوشيش رو از جيبش درآوردولب زد  عمو
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 .بياتو نازگل_

 .که سر تکون مي داد براي اين سوءتفاهم مسخره مشغول شد وبه داخل رفت ودرحالي

همون لحظه که سرباز از جلوي من رد مي شد وازپشت سر جناب سروان مي رفت، نزديک من که رسيد  درست
 :نجواگونه لب زد

 جيگر کي بودي تو!؟_

 !شد قد سيب زميني چشمام

 !جلوش نگه داشتم که سکندري خورد همون طور که نگاهش به من بود، پام رو اما

 .مزخرفي زد و از جيب پيراهنش کاغذي رو درآورد وجلوپام انداخت لبخند

 .:زنگ بزن جيگر منتظرتم سرباز

نگاهم همونطور مات روي سرباز پررويي بودم که حاال به طرف اتومبيل مي رفت که سرباز پشت فرمون  ومن
 .نگاهش به مابود ومي خنديد، سروان دارابي هم عجيب غرق مکالمش بود وحواسش پرت گوشي همراهش

 !من نازگلم اما

 .اشتماگه برااين يارو اضافه خدمت نگيرم؛ خم شدم و تيکه کاغذروبرد   آخرشم

 .روروي سينم محکم نگه داشتم و پشت سرش دويدم شالم

 !هي صبرکن-

 .طرفم برگشت

 :بامني؟سرباز

 !زانو خم شدم، همين چندقدمم برام عذاب بود روي

 .تند نفس مي کشيدم، نگاهم رو بهش دوختم تند

 !آره باتوام-

 به عقب انداخت و لب زد نگاهي

 !لت گيرهجونم خوشگلم؟ مي دونم توهم د _

 !احمق  اوف
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 .صدبرابر شد معطل نکردم، کاغذروکف دستم گذاشتم ودريک آن کف دستم رو کوبيدم به دهنش حرصم

 !اينم طلبت-

 قدم عقب رفتم، کمي نگاهم کرد موقعيت که آناليز شد ويه

 .بدي رو پيشونيش نشست اخم

 :رفت بامافوقش اينجا حضور داشت، کاغذ و انداخت و باخشم غريد يادش

 چه غلطي کردي ها؟_

 زدم پوزخندي

 !روداري واال! از مافوقتم نمي ترسي، چي فکر کردي؟ دوتا نگاه ديدي نفست گرفت؟هه من ازاوناش نيستم-

 :زد لب

 !هه!چشات چيز ديگه مي گفت که _

 !من از اين نگاها به بعضي سگاي خيابوني مي اندازم-

 !تو صورتش دويد، باالخره مثال مرررد بود مردکه نه! جنس نر بود وغرور داشت خون

: هي! تو چي زر زدي دختره ي نفهم؟ و کنترلش رو از دست داد و هولم داد که سکندري خوردم اما خودم سرباز
 .روکنترل کردم و نيفتادم

يغ بزنم، که اون احمقا بفهمن که صداي فرياد خود جناب سروان باعث شد سربازه سيخ وايسه و ج خواستم
 !حساب کار دستش بياد کجاست و کنار کي وايساده

 !مافوقش حضور داره که

 .کي تابه حال سرباز گوشي حمل مي کرد؟هه زندون واضاف خدمت مبارکش  از

سوزش قفسه ي سينم اخمي کردم؛ جناب سروان حاال کنارمون وايساده بود و فرياد هاش بود سر اون  با
 .سربازساديسمي احمق

 .محکم هولم داده بود، سوزش قفسه سينم بيشتر شده بود کمي

 .کردم وخم شدم  آخي

 !: مرتيکه حيوون يه پدري ازش دربيارم که نگوامير
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 .اميـــر-

 .اگه به من باشه زندش نمي ذارم، مثل سگ مي زنمش تابميره: به خدا  امير

 !اميـــر! باتوام، توروخدا آرومتر-

 .نگفت، فقط قدم هاش رو تندتر کرد و به حالت دو تند تند از راهروي پهناور اداره ي آگاهي عبور مي کرد چيزي

بود که وحشيانه قدم برمي داشتيم به ظاهر مشغول کاري بود اما نگاه و حواس همشون به من و اميري  هرکس
 .وبحث مي کرديم

 !: مي دونم باهاش چي کار کنمامير

 .اي بابا امير توروخدا آروم باش-

بدون توجه به من به راهش ادامه داد، پيچيد سمت راست سمت اتاقي که چند متر جلوتر انتهاي اون راه  بازهم
رو ي کوچيک قرار داشت ميز چوبي کنار در بود وشخصي پشتش نشسته بود و حواسش به صفحه ي مانيتور 

رارداشت، روبه رو اتاقي ق وبيبود يکي دونفر ديگه هم مدام درحال رفت و آمد به اتاق سمت راست اون ميز چ
بود که نمي دونستم اصال چي هست اما سمت راست راه رو کنار اون ميز چوبي در ديگه اي بودکه مدام رفت و  

 .آمد داشت و گويا اتاق جناب سروان دارابي بود

تا سرباز هم باپوشه هايي به دست همراه افرادي به اتاق مي رفتن وبعضي هم روي صندلي هانشسته  دوسه
 .بودند و افراد بالباس هاي نظامي همگي حسابي در گذر بودن

 .: لعنتي،لعنتيامير

 کاردارين آقا؟  باکي

 .مرد پشت ميز عموامير جلو رفت باصداي

 .نيم نگاهي به من و سپس به امير انداخت مرد

 : بفرماييد؟ امرشما؟مرد

 .دوتا دستاش رو دوطرف ميز قرار داد امير

 .ان دارابي کاردارم؛ همين يک ساعت پيش ايشون بيرون بودن درجريان هستن: باجناب سرو امير

 :بله اسم شما؟مرد

 .:پرند هستم، امير پرندامير
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! بله بله جناب پرند متاسفانه همين چند لحظه پيش کاري پيش اومد، االن واقعا شرايط اين رو ندارن که به مرد
 .معطل مي شينموضوع ديگه اي رسيدگي کنن.حداقل نيم ساعتي 

 !: يعني چي آقا؟ اصال اين پسره شاهيني کجاست؟ يکي جواب بده به من ديگهامير

 !ي کوچيکي روي ميز زد و به عقب رفت، منم تند تند لب مي گزيدم لعنت به من وضربه

 .لب باز کرد چيزي بگه که ناگهان در تک اتاق راست سالن بازشد مرد

توسينم حبس شد، مرد پشت ميز همچين بلند شد که صندلي با صداي ناهنجاري به عقب رفت ومحکم به  نفس
 .ديوار برخورد کرد

 .زمين کوبيد و احترام گذاشت پا

 !: سالم قربانمرد

الب ججايي که تابه حال پام به اداره آگاهي باز نشده بود و برخورد نزديکي با همچين افرادي نداشتم برام  ازاون
 !بود، حواسم به امير نبود، مرده چطور پا کوبيد. گفتم االن زمين سوراخ مي شه

 .فکر نيمچه لبخندي زدم وبااين

 !روبه دندون گرفتم تا از خندم جلو گيري کنم، مردک وحشي لبم

شد، آب ازش برداشتم خواستم حواسم رو بدم به امير که بانگاه شخص رو به رو آروم آروم لبخندم محو   نگاه
 .دهانم رو فرودادم و قدمي به امير نزديکتر شدم

 .مسخره بود، بدجوري لبخند رولبم ماسيد خيلي

رو تودهنم کشيدم و ناخوداگاه به بازوي امير چنگ زدم گرماي نفس هاي امير روزير گوشم حس کردم که   لبام
 :آروم زمزمه کرد

 چته نازگل!؟_

 .فين تکون دادم به معني اين که خوبم وچيزيم نيستبهش انداختم وسرم رو به طر  نگاهي

دوباره توهم کشيده شد وقبل اين که بخواد سر برگردونه وچيزي بگه، صداي مردي که ازاتاق خارج  ابروهاش
 .شده بود خيلي بم وگيراشنيده شد

 : چه خبره اينجا؟مرد

 !گذرا به ما انداخت وروبه مرد پشت ميز کرد که مثل ميخ طويله سيخ وايساده بود  ونگاهي
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 : جناب مسعودي؟مرد

 مسعودي نام هم بي معطلي دستش رو پايين انداخت، به امير اشاره کرد ولب زد مرد

ه فعال ب :ايشون گوياشکايتي دارن و درحال حاضر جناب دارابي در گير مسئله مهمي هستن که نميشهمسعودي
 .شکايت ايشون رسيدگي کرد

 ...نيم ساعتي معطل مي شن مي گم اما شلوغش مي کنن.ايـ حداقل

 .نذاشت حرفش رو ادامه بده، دستش رو مشت کرد وکوبيد روي ميز امير

:آقاي محترم چراهي اين اين مي کنيد؟ بنده اسم دارم ودرحال حاضرشکايت! بايد رسيدگي بشه، اينجابايد امير
 .همه چيز يکسان عمل بشه

 .رسيدگي بشه بايد

خشمگينش رودوخت به مسعودي که جاخورده بود ازاين رفتار عصبي امير، درهرصورت امير توي همچين  ونگاه
 .محيطي زيادي تند رفته بود

غريب النشان بااون حالت بسيار جدي جلو اومد و خيلي خونسرد دست روي دست مشت شده ي امير    مرد
 .گذاشت و دست امير رواز روي ميز پايين آورد

 !امير واون مردباخشم خيره شده بودن به هم  حاال

 .هستن : جناب سرگردشمابفرماييد، بازم من به جناب دارابي اطالع مي دم ايشون بي اطالعمسعودي

 .خيلي خشک: الزم نيست مرد

 :جا باکف دست ضربه اي به دست گيره ي در زد که باصداي ناهنجاري بازشد و لب زد وازهمون

 !درخدمتم_

 .پاشنه ي پاچرخيد ووارد اتاق شد، سربازي هم کنار دراتاقش نشسته بود روي

باحرص نگاهي به مسعودي کرد که صندليش رو جابه جا مي کرد وقدم برداشت داخل اتاق سريع خودم رو  امير
 .بهش رسوندم و دستش روگرفتم

 .آروم باش لطفا-
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رو ازدستم کشيد وسري تکون داد، هردو وارد شديم وپشت سرمون در بسته شد؛ مرد روي صندلي مشکي  بازوش
ه مي کرد به امير و گاهي من، مدام نگاهش درگردش بود واين کمي من رنگش نشسته بود و باجديت نگا

 .ومعذبم مي کرد

 .دست راستش روي ميز قرار گرفته بود و طوري نشسته بود که کمي از نيم رخ بيشتر صورتش طرف ما بود آرنج

 .ست شيري و مشکي بود بسيار خشک ورسمي اتاق

سمت چپ ميز يه پنجره با پرده هاي کرکره اي شيري يه چوب  ته اتاق که سمت راست چند تافايل بود، ميز
لباسي هم کنارش يه نخل مصنوعي توي گلدون بزرگي هم کنار درقرار داشت، روبه روي ميز هم دوتامبل دونفره 

سمت راست به ديوارنصب بود،   همروبه هم قرار داشت که وسطشون ميز کوچيکي قرار گرفته بود کتابخونه اي 
 !ايت رسمي اما مرتب بود وروي ميزمرد حسابي شلوغاتاق بي نه

 .از جاپريدم و سريع به تبعيت از امير نشستم  باصداش

 !اسپري رو توي مشتم گرفتم وفشردم، لعنتي  قوطي

 چرا نمياي پايين نازگل؟ -

از آيينه گرفتم و همونطور که دستم مشت شده بود به طرف نيما چرخيدم که توي چهارچوب در وايساده   نگاه
 .بود

 .ميام نيما، شما شروع کنيد-

 .نگفت و لب هاش رو بهم فشرد چيزي

 چيزي شده نازگل؟ چته؟ چرا نمياي پايين؟پدرجون همش خبرت رو مي گيره، چي شده آخه؟-

 .ديدم نگاهش سر خورد روي مشتمچيزي بگم که  خواستم

 .تکون داد و جلو اومد؛ پشت سرم وايساد و دستاش رو روي شونه ها قرار داد واز توي آينه خيره شد بهم سري

 !قبول کن نازگلي توبايد کنار بياي-

مي لرزيد هروقت رجوع مي کردم به عمق اين درد حالم همين جوري مي شد، بغض مي کردم و نفسم  صدام
 .تر مي گرفت وباعث مي شد اين باور مثل پتک توسرم کوبيده بشه و من بازهم به خودم بگم مريضمبيش

 تونم تواين بهشت نمي

 .بدوم شادباشم،خوب ورزش کنم، نه مي تونستم زيادي شاد باشم ونه مي تونستم زيادي غمگين باشم کوچيک
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 .قطره اشک آروم از روي گونم لغزيد و من چشمام رو بستم يه

 .نيما هروقت اين دارو هارو مي بينم باز يادم مياد که نمي تونم عادي رفتار کنم-

 .به شونم وارد کرد و خم شد وکنار گوشم زمزمه کرد فشاري

ديوونه چي داري مي گي؟برو خدات رو شکر کن که تنت سالمه، مشکلت همينه که داري ازش مي نالي تومي -
 .دي بزرگش مي کنيتوني باهاش کنار بياي، داري زيا

توجاي من نيستي من شبا گاهي هق مي زنم براي يه لحظه اي که نفسم تنگ مي شه ونمي تونم آروم بگيرم، -
 !سخته برام درکم نمي کني اما همدردي کن نگو بساز، من نمي تونم

 .نگفت چيزي

شستش اشک وازروي گونم برداشت و مشتم رو بازکرد و اسپري روکنار کيسه ي دارو ها قرارداد، سري تکون  با
 .داد

 .پاشو نازگلم پاشو عزيز دل هممون پاشو ناراحت نشو، فراموشش کن غصه نخور-

 .زورکي زدم و فينم رو باال کشيدم لبخندي

 !گندهدوباره زير گوشم شنيده شد: پاشو ديگه خرس   صداش

 .خفه اي که پراز حرص بود لب زدم باصداي

 هي! من کجام مثل خرسه؟-

 .ديگه ديگه پاشو-

به زور بلندم کرد وادامه داد: سريع بيا پايين يه جوري رد شو برو يه آب به صورتت بزن، اين جا بايد خوش  و
 .بگذروني يه خبر خوبم برات دارم

 .چيه در رفتاين که بهش بچسبم که بدونم خبرش   وقبل

 .دوباره رفت روي اون اسپري لعنتي هه نيستت مي کنم باالخره نگاهم

 !داري دروغ مــي گــي -

چنگال رو توي دهانش برد ودر حالي که غذاش رو مي جويد نگاهم کرد، لقمش رو پايين فرستاد و  امير
 بادستمال دور لباش رو تميز کرد وگفت

 .نازگل چرا اين جوري مي کني؟نيما بهت راست گفته يه ربع ديگه آهو مي رسه خونه-
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 !باورم نمي شه امير-

 .باورت شه جغله نيما تو حاليش کن-

 .و نيمانگاهي رد وبدل کرديم، لبخندي زدم و دوباره مشغول شدم من

 !چه عالي پس چرا من بي اطالعم!؟ اي آهوي نامرد-

 لحظه ساکت وآروم غذاش رو مي خورد، ليوان دوغش رو روي ميز گذاشت ولب زدکه تااون   پدرجون

برنامه هاش جابه جا شد ديگه کاري نداره اونجا شروع تعطيالته ديگه قبل از ظهر راه افتاده، خودش مي گفت -
 .نازگل نفهمه مي خواست غافل گير شي که ظاهرا زودتر خبر بهت رسيده و غافلگير هم شدي

 .رو اول به امير و سپس به نيما دوخت که هردو نيش خندي زدن ونگاهش

 .: من مي رم کمي توي حياط قدم بزنم و سيگار بکشمپدرجون

 .از پشت ميز بلند شد  و

 .بانگاهش پدرجون رو دنبال مي کرد و قاشق و چنگال بي حرکت توي دستش بود امير

 .: امير خان چرا خشکت زده؟ غذات رو بخورنيما

 !: بابا اين سيگار کشيدن رو رها نمي کنهامير

 !امير جان نکه خودت اصال لب نمي زني، دور ازچشم پدرجون چه ها که نمي کنين شماها-

 .قاشق باقال پلو رو تودهانم فرو بردم وباحرص

 !: هي فضول خانم حرف مفت نزن سرت تو کار خودت باشه هاامير

 مگه دروغ مي گم؟-

 .: شلوغ نکنيد سيگار کال براي بدن مضره، هزارجور بيماري همراهش داره من که لب نمي زنمنيما

 ...خب براي آقابزرگ بسيار مضره مخصوصا که سنش باالست ،امير هم کـ اما

 :پريد ميون حرفش امير

 !او!چه خبرته؟باز رفتي تو خط دکتري نکه خودت تابه حال لب نزدي _

 ....: هي من فقط يه بارنيما

 .: پس حرف نزن لطفاامير
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 .اميرتوکه کال سابقت داغونه،اصال شما ها الزم نکرده نگران پدرجون باشين-

 !: مي زنم لهت مي کنما بچه بامن يکي به دونکنامير

 اگ کنم؟ -

 .ابروم رو دادن باال و سوالي نگاهش کردم  ويه

و چنگال رو گذاشت توي ظرف و دوتا دستاش رو روي ميز قرار داد و خودش رو جلو کشيد، اون ونيما  قاشق
روبه روي من در طرف ديگه ميز نشسته بودن و من و پدرجون هم کنارهم رو به روشون بوديم که پدرجون  

 .غذاش رو خورد ورفت تا قدم بزنه.عادتش بود

 خودش روجلوکشيده بودلب زدرو دوختم به امير، همونطورکه  نگاهم

 !پدرت ودرميارم -

 .اوهاع نيما تويه چيزي بگو-

 .: من اصال به شمادوتا کار ندارم، کم آوردمنيما

 !: بفرما اينم ازخان داداشامير

 .نيماشنيده شد:امير اگه انگشتت بهش بخوره حسابت پاکه صداي

 به امير زدم وگفتم چشمکي

 ن باش تيگو هفت جيگرت رو چي؟اگه به پدرجون بگم؛ مطمئ-

 !رو خودت بگو ادامش

 :هي نيم وجبي، فکر کردي من اندازه توام که تهديد مي کني؟مي خواي بترسم!؟امير

 باالانداختم و جيغ زدم شونه

 !پدر جون _

 .ليوان دوغش رو گرفت و توهوانگه داشت امير

 .اي حناق بگير دختر، ببر صدات رو-

ابروباالانداختم که حرصش گرفت، نيما بلند بلند مي خنديد و همين که امير گاردگرفت ليوان دوغ رو   تندتند
 بپاشه روم صداي جيغ من باصداي عمه آهو که توي ورودي وايساده بود قاطي شد که باشادي فرياد زد
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 !من اومدم-

اسپري لعنتي رو از روي ميز آرايش چنگ رو به قفسه ي سينم فشردم و پيراهن بين انگشتام مچاله شد.   مشتم
 .دوبار...سه بار...لعنتي لعنتي...نفس، من نفس مي خوامزدم، يک بار..

رو پرت کردم به طرف پنجره ي شيشه اي، پرده کنار بود و پنجره باز اسپر پرت شد بيرون خم شدم و مشتم  اسپري
 رو کوبيدم روي ميز خداي من، اين درد چيه؟

 .اشت حالت عادي مي گرفتکم نفسم د   کم

 .دستام رو روي ميز قرار دادم وسرم روپايين انداختم دوتا

من چي کار کردم؟غير از اين بود که مسير دريا تا ويال رو کمي دويدم تا لذت ببرم؛ تا کمي شيطنت کنم و  مگه
 صداي خنده هام بلند بشه؟

 .درد بسازم نمي تونم اشکي آروم از گوشه چشمم غلطيد، من نمي تونم بااين  قطره

 زدم، جيغ زدم هق

 !نمي تونم-

 .باتموم توانم هرچي الک و عطر بود از روميز کنار زدم و

 .لحظه قامت آهو نمايان شد وپشت سرش هما همون

 .هق زدم وهق زدم ومن

 نازگل!چت شد دختر؟-

 .هام رو گرفت تا آرومم کنه، من آرامش مي خواستم چي کار؟پسش زدم دستام وجلوش نگه داشتم شونه

 !ولم کن عمه ولم کن-

 چطور ولت کنم آخه دختره ي ديوونه؟-

 .عقب رفتم و نشستم رو تخت  به

 .رهآهو همارو که نگران توي چهارچوب وايساده بود خطاب قرارداد تابرام يه ليوان آب قند بيا  عمه

 .هم کنارم نشست و دست دور شونه هام انداختم ومن وتو آغوشش جا داد خودش

 چي کار مي کني تو دختر؟ اين چه کاري بود يه دفعه؟-
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 .عمه-

 جان دل خانم خانما؟-

توکه نمي فهمي اعصابم بهم مي ريزه، منم دلم مي خواد تفريح برم بدوم، کوه برم، دوست دارم راه پيمايي کنم -
 .توارتفاعاتش، لذت ببرم دوست دارم توساحل بدوم، بين درختا پياده روي کنم برقصم شاد باشم

 ت چيه؟نازگل توکه همه ي اين کارهارو مي توني انجام بدي وخيليم مفيده برات درد-

همينه ديگه نمي دونين بابا دو دقيقه مي گذره سينم مي سوزه، نفسم تنگ مي شه، گلوم مي سوزه بدنم عرق -
 .مي کنه

نمي تونم بدون اسپري بخوابم از اون قرصاي لعنتي متنفرم من يه درجه بيماريم پيشرفته تره، باهاش کنار  شبا
 .نميام به خدا

 .ز اون موقعي که متوجه بيماريت شدي مثل هميشه باش...تومي تونيــش! آروم سه سال گذشت، اهي-

 .بزرگتر که مي شم و بيشتر فهمم عميق مي شه پي به اين مي برم که کمي با بقيه فرق دارم-

 !بسه ديگه داري ديوونم مي کني-

 فرقي آخه ها؟ِد آخه خنگ خيليم خوبه حالت، بس کن اين حرفات رو چه

 .به جاي ننه بابات! خونتون که اين جوري آه وناله نمي کني؟پريسا خود کشي مي کنه من دق مي کنم دارم

 .مسخره اي روي لبم شکل گرفت لبخند

 .آ باريکال! بخند که يه خبر خوش دارم-

 .رو دراز کرد ودستمالي برداشت وبه طرفم گرفت ودستش

 !چقد خبر خوش مي شنوم من هه

 .ال کلنکسي که عمه از روي پاتختي بهم داد صورت خيس ازاشکم رو پاک کردمرو باال کشيدم وبا دست م فينم

 لحظه هما باليوان آب قند وارد شد، ليوان رو جلوم نگه داشت وبانگراني لب زد همون

 خوبين نازگل خانم؟-

 .رو از توي سيني برداشتم و باقاشق همش زدم ليوان

 بهش انداختم ولبخند کم جوني زدم نگاهي
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 .آره خوبم مرسي بابت اين هما جونم-

 .رو نشونش دادم، جواب لبخندم رو داد و بااجازه اي گفت و خارج شد وليوان

 .ازمحتواي ليوان رو سرکشيدم، شيرينيش حس خوبي رو بهم القا مي کرد  کمي

 .رو باال کشيدم وبه عمه نگاه کردم که بالبخند زل زده بود به من فينم

 !ختره ي نق نقوفين فين نکنا د -

قندت رو بخور سرحال بياي، طرفاي ساعت يازده اينا بابا بامهمونش خونه مياد و البته داداش امير نبينتت   آب
 !اين جوري که چشمات پف کردس، کلي نگران مي شه اميروهم که بهتر مي دوني

 .ديگه خوردم قلپي

 .اوهوم-

 قربونت بشم من، چرا آخه اين کارا رو مي کني؟-

و روي زمين نشست ومشغول جمع آوري الک ها وعطرهاي روي زمين شد؛ من اما نگاهم گره خورده  وبلندشد
 .بود به آسمون آبي پشت پنجره چشمام رو روي هم گذاشتم و نفس عميقي کشيدم

مي گذشت، دوهفته اي که من بودم و آهو من بودم وصداي خنده هامون توکل عمارت وقتي همه مي  دوهفته
 .رفتم سر کار ما دوتايي حسابي مي ترکونديم

گذشت و کاراي شرکت داروي ايران گستر شاِپر رو افتتحاح کنن، اون آقاي معين نام هم مثل اين که   دوهفته
وده و اون روز براي کارهاي نهايي افتتاحيه جلسه گذاشته بودن همه چيز مدت هاقبل اقدام براي شراکت کرده ب

 .به خوبي پيش رفت

همه باتحصيالت عاليه و باال، عمه آهوهم قرار بود مشغول به کار بشه آخراي فوقش رو مي گذروند به  کارمندا
دليل مشکالت فوت مادرجون ووابستگي زياد بهش دوسال نتونست کنکور بده و تحت درمان بود، نيماهم 

 ت سربزنه شرکت تويبرنامه ريزي خاصي کرده بود باهماهنگي بامسئولين مي تونست روزاي خاصي رو به شرک
بهترين نقطه از محمود آباد، طرف نارنجستان قرار گرفته بود. اما قرار بود به محض اين که عمه مدرکش رو  

گرفت و اسم شرکت همه جايي شد، کال انتقالش بدن به تهران که طرف چهارباغ ساختمون آماده شده و عالي 
 .ت کمي جا افتاده مي شدوشرک شدقرارداشت، تااون موقع تابستون هم تموم مي 

از خودم گرفتم توي آينه يه شوميز سفيد، شلوار جذب مشکي باکتوني هاي الستار هم رنگش، يه رژ هلويي   نگاه
هم زدم چاشني لبام روسري ابريشمي سفيدومشکي که روسرم فيکس کردم و يه گره پاپيوني خوشگلم کنارش 

 !زدم عالي بود



 

 
33 

شتم که توش گوشيم رو گذاشته بودم دويدم بيرون ودراتاق رو بستم، تاپنج بند بلند يه طرفم رو بردا کيف
 .دقيقه ي ديگه تاکسي مي رسيد

 .عميقي کشيدم و بسم اللهي گفتم و به سمت درخروجي ويال راه افتادم  نفس

بايه   يه اونمبار بود که از وقتي اومده بودم شمال قراربود تنهايي بيرون برم، البته باجازه ي پدرجون وبق اولين
 !آژانس مطمئن

 .باصداي مرد سفيد پوشي که پرده رو کنار زد نگاهم ازش گرفته شد، ظاهرا دکتر بود که

 به من نبود لب زد حواسش

 .....: ميالدبه نظرم تو بايـدکتر

 .باز من که برخورد کرد حرفش نصفه موند باچشماي

 !: به به به هوش اومدي دخترمدکتر

 .د شد: جناب کيهان من بايد برممرده بلن صداي

 .به من انداخت و معطل نشد و زد بيرون نکاهي

 .دکتر نصفه موند که صدارسوند وحرف

 !: ميالد باتو بودمدکتر

 خدايا داري چه باليي سرمن مياري!؟ شاهکاره!به خداوندي خدا شاهکاره -

 .که مي شنيدم اما گنگ ،آروم الي پلکام رو بازکردم  باصدايي

 !چيز تاربود، اما ازصداهاي ديگه اي که شنيده مي شد کامال مشخص بود که من االن کجام همه

 .بار چشمام روبازوبسته ي کردم تاکم کم حالت ديدم عادي بشه چند

 .الي پلکام مي سوخت  کمي

يدم اطراف رو ببينم و اولين چيزي که ديدم و حسش کردم ماسک سبز تونستم بعد چندثانيه به راحتي باد اما
 !رنگ اکسيژن روي صورتم بود، لعنتي

نفس بازهم اکسيژن، بازهم حال بد و نبود اسپري مثل بعضي مواقع ديگه و درنهايت تخت جنون آور  بازهم
 .د متري بودبيمارستان، ماسک وکپسول اکسيژن واون چهارديواري لعنتي که مثل يه جهنم چن
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افتاد به مردي که سرش به طرف پنجره بود وظاهرا حواسش به من نبود و باگوشيش مشغول بود، گوشي   نگاهم
 رو قطع کرد وتوي جيبش گذاشت مشخص بود که باتلفن حرف مي زد

که اين جور مواقع ازم سرازير مي شد ماسک رواز روي صورتم برداشتم که درد کوچيکي توي دستم   باحرصي
 .پيچيد که متوجه سرم باالسرم شدم که تموم شده بود

 .آرومي زير لب گفتم که هم زمان شد با ورود پرستارميانسالي به اتاق  آخ

 !: به به دختر خوشگلم،خانم موقرمزه وقتت بخيرپرستار

 .حرفش متوجه شدم اون مردهم به طرفم برگشته بااين

خيرم بهش بودکه باهمون لبخند دلنشينش سمت من اومد و ماسک و از کنار صورتم برداشت و راه کپسول  نگاه
 .روبست؛ سوزن رو از دستم بيرون کشيد

 .اين کارش باعث شد تموم صورتم از سوزش چندثانيه ايش مچاله بشه  که

 .رو هم برداشت و توي سيني فلزي انداخت سرم

 .آب-

 .: عزيزمپرستار

 !: االن ميارمردم

 .دويد بيرون وسريع

 !متوجه اين نشدم که چيه وکيه وچه شکليه حتي

 .: زيادي نگرانش کردياپرستار

 ...من چيزي نمي دونم، فقط يه ماشين مشکي رنگ بودو -

 تودهنم ماسيد حرف

 ...شدم به پنجره وايعمه آهو، امير خيره

 .: دخترقشنگم اون آقاکه رسوندت بيمارستان زيادي نگران بودپرستار

توکه بيماري ريوي داري و حتي شک هم برات مضره چرا داروهات وازهمه مهمتر اسپري رو همراهت  گلم
 نداشتي؟

 !دفعه لب گزيد وزمزمه کرد: واي، نکنه خبرنداشته باشه يه
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 .اسپري رو بردارمزدم و باصداي خفه اي لب زدم: يادم نبود   پوزخندي

 .آره اسپري رو انداختم دور، حالم از همه چيز به هم مي خوره  هه

 .دادم: ازشمام متشکرم خانم ادامه

 .: وظيفمه گلم االن دکتر مياد براي چک کردن حالت، بعدهم انشاهلل ترخيصپرستار

 از کي اينجام؟ -

 ده کم کم پيداشون مي شه، اگه کاري نداري من برم؟تقريبا دوساعتي مي شه اون آقا هم به خونوادت اطالع دا-

 .کم جوني زدم: مرسي  لبخند

 .لبخندي زد و به سرم اشاره کرد: اينا رو ميان جمع وجور مي کنن پرستار

ديگه اي زد وخارج شد. دوطرف تخت پرده کشيده شده بود و سمت چپ پنجره بود، ديوار سفيد رنگ  لبخند
اي سفيد رنگ سرو صدا هم پيدا بود و گاهي صداي آخ گفتن کسي که باعثش درد وسرد ودوطرف ديگه پرده ه

 .ناشي از سرم و آمپول بود

 .به کناره ي تخت گرفتم و به زحمت بلند شدم و نشستم دستي

 .خشک بود و دهانم تلخ، دلم واقعا شده حتي يک قطره آب مي خواست گلوم

رو بستم ونفس به ظاهر عميقي کشيدم که حاصلش شد صرفه هاي پي در پي که باعثش بوي مزخرف   چشمام
 .الکل و دارو و...بود

قرار گرفتن قوطي آب معدني مقابلم اول کمي حيرت زده شدم، اما وقتي نگاه کردم به شخصي که کنارتختم  با
 .وايساده بود

 .ت، تعجب، حيرت و درموندگي روواقعي حيرت رو فهميدم معناي واقعي به معناي

 .اسمش يادم نمي اومد  اما

 !نمي خوري بذارم کنار-

رو بازبونم الکي مثال تر کردم، دست لرزونم رو بلند کردم و بطري آب رو گرفتم و به لبام نزديک کردم اون  لبام
 .لحظه فقط دلم آب مي خواست

ميز فلزي بغل تخت گذاشتم که نگاهم به قوطي راني و  ي کمتري رو از آب خوردم و بطري رو کناري روي  نيمه
 !کمپوت گيالس و آناناس افتاد، واي آناناس
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 !از آبرو بود وگرنه دخلش اومده بود به کل موقعيتم روفراموش کرده بودم  ترس

 .دوس داري بخور مال توئه همش-

شيد وعطر آناناس بينيم رو برد و در سفيد و پالستيکيش روبرداشت، شاسي فلزي روي کمپوت رو ک ودست
 .قلقلک داد

 .گزيدم اخمي کردم  لب

 .من چيزي نمي خورم مي خوام برم خونه -

 !چشمات که چيز ديگه اي مي گفت -

 .به قوطي کمپوت اشاره کرد و

 !هي آقا چشماي من چيزي نمي گه-

 .هم بايد برم االن

 .اعصاب خورد کنم روزير زدم، که فايده اي نداشت و بس لخت بود دوباره بيرون سرخورد  موهاي

 .رو مرتب کردم و بي توجه بهش ازروي تخت پاهام روبه کتونيام رسوندم شالم

درکمال ناباوري ديدم باضربه اي کفشام رو به طرفي هل داد. اخم بدي روي صورتش نشست؛ دور بازوم حلقه   اما
 !يه حرکت من رو کوبوند روي تخت حتي فرصت نداد يک کلمه حرف بزنمکرد و با

 بدي روي چهره ي منم لونه کرد دندون قروچه اي کردم ولب زدم اخم

 .هي! داري چي کار مي کني آقا؟به چه جرئت دستت رو به من مي زني-

 .شستش خطي فرضي گوشه ي لبش کشيد با

 .بر دردسرم اصال نمي پلکم، پس بتمرگ دکتر بياد خونوادتم االن ميانببين بچه حوصلت رو اصال ندارم دور و -

 دهان بازکنم ويه جواب تپل بهش بدم خواستم

 .رو تکيه داده بودم به شيشه ي ماشين و نگاهم به مناظر بيرون بود که تند مثل باد از نظرم محو مي شدن سرم

 !عجيبي داشتم  حس

دونم چرا، اما اولين بار بود که داشتم مي رفتم شرکت يعني قراربود دنبال آهوبرم، که عموگفت عصر بيا  نمي
 .تاباهم برگرديم قرار بودبريم شام يکي ازرستوران سنتي هاي جنگلي اين شد که خودش برام آژانس فرستاد
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 .دخترخانم رسيديم -

 .مرد راننده سر از شيشه برداشتم باصداي

 .ام خانم به آدرسي که گفتيد رسيديمباشم-

 بله بله، لطفا سرهمين خيابون نگه داريد پياده مي شم،-

 .چشم دخترم-

 .ممنون مي شم-

 .رو جابه جا کرد و کناري نگه داشت ودنده

 .کردم و پياده شدم؛ کرايه قبال توسط امير حساب شده بود  تشکري

ده بود توي خيابون فرعي يه کوچه مي خورد بس بزرگ و سرسبز چيزي که شنيده بودم وادرسي که امير دا طبق
 .بود لقب خيابون گرفته بود، سر همون کوچه پياده شدم

کوچه ي بزرگ و بلند طوالني اولش دست چپ يه پارک تفريحي پراز درخت ونيمکت بود، اونقدر سبز بود که    يه
ي دل انگيز بود، اطراف خونه هاي وياليي آدم حض مي کرد خلوت بود وچندزوج مشغول قدم زدن بودن زياد

مغازه هاي شيک بودو يه فست فودي از همون سر کوچه که خيلي خلوتم بود برج بسيار شيک و بلند شرکت 
 .مشخص بود، دستي به صورتم کشيدم و به ساعت مچي سفيدرنگم نگاهي انداختم

 .قدم برداشتمچهار و پونزده دقيقه رو نشون مي داد؛ نفس عميقي کشيدم و ساعت

 .خواستم رد شم از سمت راست برم که شرکت قرار داشت نگاهم متمرکز شد روي برج و قدم برداشتم مي

 .يک ثانيه زمان برد، اتومبيل مشکي رنگي باسرعت تموم از توي خيابون پيچيد توکوچه تنها

 !زد، يخ زدم، بازهم من بودم وتکرار ماجراي اون سگ سياه ماتم

 ...بودم ويه اتفاق تکراري من

 .باالنمي اومد، چشمام روبستم نفسم

قدم به عقب برداشتم و سکندري خوردم و به زمين افتادم و تنهاصداي جيغ الستيکاي ماشيني بود که  يه
 .مشخص بود رانندش باتموم توان رو ترمز زده، سينم مي سوخت

 اسپري

 !من، اسپري لعنتي خداي
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 !بودمش انداخته

 اشکي روي گونم لغريد  طرهق

 .باز شدن درماشين وبعداون دويدن کسي به طرفم صداي

 .به لباسم بردم و تودستم مچاله کردم دست

 .ازترس باال نمي اومد  نفسم

 .پلکام روي هم افتادو قطره اشک بعدي آروم

 !واي خدا، چت شد تو دختر به خدا نفهميديم چطور رسيديم -

 .روي تخت پايين پريدم از

سالم عمه خانم چرا شلوغش مي کنين؟مي خواستم رد شم ازخيابون زيادي آروم قدم برداشتم ماشين باسرعت -
مي اومد که خوشبختانه روي ترمز زد وهمه چيز به خير گذشت، منم طبق روال اين طور مواقع خودتون بهتر مي 

 .دونيد

 و...اينام همراهم نبود اسپري

 ون چيه؟پس ا-

 چي چيه!؟-

 مگه کنار اين قوطي ها اسپري نيس؟-

 !نه اسپري کجا بود-

دست دراز کردم وکيسه ي وسايل رو برداشتم، راست مي گفت يه اسپري پلمپ شده و جديد کنار کيسه  وسريع
 .بود

 ...اينا رو اون آقايي که بامن برخورد کرد خريده االن ايـ-

 رو قطع کرد حرفم

 .ل امير حرف زده فعال اون رو ول کن، نمي دوني امير چه حالي شدواي نازگ-

 !ديوونه ها رانندگي مي کرد خداروشکر به بابا و نيما هيچي نگفتيم و تونستيم جلوي زبون مبارک رو بگيريم مثل

 امير کجاس؟-
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 .ت بريمطاقت نياورد، رفت اول پيش دکتر خيالش راحت شه توهم اگه حاضري وحالت بهتره راه بيف-

 .من خوبم به خدا-

 رو جلوآورد کمکم کنه، لبخندي زدم دستش

 .نياز نيست آهوجونم من خودم خوب خوبم-

تکون داد بابت اين لجبازي هاي من کيسه ي خوراکي هارو جمع و جور کرد و برداشت و طاقت نياورد،  سري
 دستم رو گرفت وراه افتاديم.صداي آهورو زير گوشم شنيدم

 .کمپوت آناناسم داري و عجيبه دست نخوردس!چه آقاي بامرامي به به يادم باشه به امير بگم ازش تقدير کنه-

 !مسخره پسره عين شمر بود-

 کرد وباحالت جدي پرسيد  اخمي

 اذيتت که نکرد!؟گرچه آقاي باشخصيت و متشخصي تشريف دارن ظاهرا-

 !من و تو صد درصد پس مي افتاد نه بابا! اما خدايي يه نگاه مي کرد يکي مثل-

 .زيادي مقاومت کردم من

 .اون که آره،حتما ساختش اينه-

 .وخنديد

بگم اين قدر مطمئن ودانا حرف نزنه؛ که همزمان با خارج شدنمون ازبخش، امير هم پيداش شد و روز   خواستم
 !از نو روزي از نو

مدام بين اسپري سفيد و صورتي و اون کمپوت آناناس لعنتي در گردش بود.عطر اون اورانگوتان هم  چشمم
 .حس مي شد، لعنتي

 !بازوم ناخوداگاه يه درد کوچيک به خودش گرفت بايادش

 ...از ماجراي امروز  اينم

 .به آيينه بود نگاهم

دختري که بي حس باصورت سفيد و بي روح زل زده بود بهم، دختري باموهايي که نمي تونستي حدس بزني  به
 !قرمزه، قهوه ايه وياکه نارنجيه که تا يک وجب زير شونه هام مي رسيد
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جفت چشم مشکي وکشيده به سياهي ذغال که انبوهي از مژه هاي فر ومشکي بلند دورش رو احاطه کرده  بايه
 .بود

غنچه ي صورتي و يه بيني دخترونه، کوچيک و معمولي صورتي سفيد که هميشه ي خدا گونه هاش نرم و   لباي
 .تب داروسرخ بود

رو زير چونم قراردادم و خودم رو به آيينه نزديکتر کردم؛ شايد اين رنگ از موهام که از مادرجون خدابيامرز  دستام
 .دکه من از آهو وستاره و بقيه متمايزمي شدمبه ارث برده بودم و چشماي مشکي و کشيدم بو

دونم، درهرحال بازم خداروشکر مي کنم بابت همه چيز اما خب گاهي واقعا اونقدر زده مي شم که نمي تونم  نمي
 .به خودم بقبولونم بايد مواظبت کنم از خودم، از نفس هايي که مي کشم

باشه و دوتا قوطي قرص اما اين طورنيست، من زجرم رو که بيماري آسم و ريوي به ظاهر دواش يه اسپري   شايد
فقط خودم مي فهميدم وقتي که تفريحي نداشتم وقتي که بعضي شبا بادرد سينم مي خوابيدم وخس خس  

 .گلوم، فقط در وديوار اتاق بود که شاهد زجرم بودن

 .کشيدم و بلندشدم  آهي

ش مي شه و تواوج جوونيش دلش مي خواد تابي نهايت من درد يه دختريه که تازه داره وارد هجده سالگي درد
شادباشه، که هميشه دلش مي خواست روماسه هاي اونقدريساحل بدوه و اونقدر فرياد بزنه از شادي حنجرش  

 .کم بياره

رو پرصدا فوت کردم بيرون و رفتم پشت پنجره اي که باز بود، پرنده توي محوطه پر نمي زد زل زده بودم  نفسم
ا و درختاي اطراف استخر که يه دفعه ديدم مردي ازمسير ورودي سالن عمارت که از باالاصال ديده نمي به گل ه

 !زود داره مي ره عجيبه قدرشد بيرون اومد و سمت خروجي ويال مي ره، حتما مهمون پدرجونه چ

، رو مرتب کنه پرده رو بکشم که ديدم خم شد تا فکر کنم پايين شلوارش که روي کفش افتاده بود خواستم
 .چهرش مشخص نبود

 .اي باال انداختم وبرگشتم سمت اتاق و پرده رو کشيدم  شونه

 !زيادي داره سر مي ره حوصلم

 .رو روي کالويه هاي پيانو که کنارم بود گذاشتم ويه دفعه کشيدم، صداي ناهنجاري بلند شد انگشتم

 !خدا اي

 !به به!چه عجب از رواون تخت و صندلي بلند شدي گفتم االنه که سوراخ شن -

 .زدم لبخندي
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 !چي مي گي عمه جونم؟خب يه دفعه اعصابم به هم مي ريزه، دست خودم نيست-

 .رو به هم فشرد و نزديک شد، دست دور بدنم انداختم من وهمراه خودش کردو هردوروي کاناپه نشستيم لباش

 زد لب

 شين و انقدر حرص نده منب-

 اوف چي بگم!؟-

 گزيدم که يه دفعه باچيزي که يادم اومد سريع برگشتم سمت عمه  ولب

 راستي عمه-

 جون عمه؟-

 مهمون آقابزرگ رفت!؟ -

 !نه، چرا؟ چطور ؟نيومده بره؟ همين االن اومدنا -

 آخه االن يه آقايي روديدم که داشت از ويال خارج مي شد،-

 کت و شلوار پوشيده بود؟-

 .نه-

آها ببين امير دنبال کاراي افتتحاح شرکتشونه با نيما جناب معين هم با پدر دورادور آشناييت دارن، اونم قراره -
شراکت داشته باشه البته پسرش خودش هم که کمک حالشونه آخه سال هاي زيادي سري توي واردات 

به قول خودش مي خواد يه کمکي به جوونا کنه، ظاهرا کاري براي  وصادرات داروداره و شرکتش خيلي معتبره
پسره پيش اومد نتونست بمونه سريع رفت نديدمش امير هم که تا بيست دقيقه نيم ساعت ديگه مي رسه به 

 .نيابت از نيما هم ماموره

 .ايشاهلل به سالمتي چه خوب-

 !ارخونه نرفت راستي نازگلآره واقعا، نهاروباهم مي خورن پدر براي همين امروز ک-

 جونم عمه؟-

 يادت مياد که بهت اون موقع گفتم يه خبر خوش دارم؟-

 .رادارام فعال شد سريع

 آره نگفتي خبرخوشت چيه؟-
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يکي از هم دانشگاهيام چند ترم پايين تره از تهرانه،شيراز که قبول مي شه مي ره پيش مادر بزرگش يه مدتي -
ارن، برادرش اينا هميشه شمالن و...مامانش که اومده بود شيراز هم پيش بود مي گفت شمال آشناد 

مادربزرگش وهم اين که باهم برگردن تهران من رو ديده بود مي گفت بايد عروس من بشي! عکس پسرشون 
 .روهم ديدم، مهديس نشونم داد

 .نگاش کردم سوالي

 مهديس؟-

 !آره ديگه همون هم دانشگاهيم يعني يه چيزي مي گم يه چيزي مي شنوي عاليه، عالي-

 شمارم رو گرفت؛ گفت يه جوري قرار آشنايي مي ذاريم مهديس

 .واو چه عالي توچي کار کردي!؟ ضايع که نبودي فورا از حال بري-

 .نه بابا کلي قر اومدم اما اخرش شمارم رو دادم-

 !تيچه خوب، به سالم-

 .گفت به زودي به شمال ميان-

 .اي چه عالي حاال خوبه کلي خواستگار رنگ و وارنگ داري قبول اين يکي عجيبه-

هنوز که قبول نکردم، امانمي دونم چرا حس خوبي بهم دست داد. همون عکسشم که ديدم خيلي خوشم اومد  -
 .اماخب همه چيز که ظاهر نيست

 .کي نظرت رو جلب کردآره خب اما بازم خيلي خوبه ي -

 !اوهوم! همه که مثل تونيستن هنو هجده سالت نشده خواستگار دکتر ومهندس داري-

 !برو_

 چيه؟ مگه دروغ مي گم هاع؟-

 .و يه دفعه من و توآغوشش کشيد منم گونش رو بوسيدم و دستام رو دورش حلقه کردم خنديد

 .من دارم مي گم بيا پايين دختر جون-

 !اوف

 .رو توکاسه چرخوندم و لب زدم: اي بابا پدرجون به خدا مراقبم چشمام

 تکون داد سري



 

 
43 

 !من ديگه نمي دونم چي بگم-

 .هيچي نمي خواد بگين شما، من يکي بايد اين زرد آلو هارو امروز بچينم-

 !دختر دو کيلو وزن داري ميفتي پايين دوتا پاره استخونتم خورد وخاکشير مي شه -

 ا! پدرجون چرا نفوذ بد مي زني؟اي با -

 !يه پا تارزانم، چي فکر کردين؟ فقط منتظر يه سبد زردآلوي ترو تازه باشيد بابامن

من زردآلونخواستم تونرو رو اون بي صاحاب، من قول مي دم فردا کارگر بفرستم کل درختارو برات درسته بردارن -
 !تحويلت بدن.مي گم لنگ و پاچت مي شکنه دختر

 .بابا مراقبم يه خدا شمابريد تو اي-

ساعته اومدين از سرکار ازاين جا تکون نمي خورين هماجون ميزو حاضرکرده غذاتون يخ کرد، الهي من  يک
 .قربونت بشم عشقولم

 .که دستاش رو پشت گره داده بود يه دفعه چشماش گرد شد  پدرجون

 چي گفتي!؟چي چي لولم!؟-

 .خنديدم بلند

 .بانواي امواج و پرنده ها قاطي شد صدام

 .روانداختم و به طرف پدرجون رفتم و دست دور گردنش انداختم سبد

 !قربونت بشم من، عشقولم به زبون ما دخمال يني عشقم-

 .امان از دست شماها-

 .اي روي گونش کاشتم  بوسه

 .خيلي خب امان از دست ما، شما بريد غذا يخ کرد-

 تکون داد سري

 .ي بهت بگم چشم سفيدنمي تونم برات نه بيارم، تورو که مي بينم انگار گيسو رو ديدمچ-

رو به نقطه اي نامعلوم دوخت، به خوبي مي دونستم اين جور مواقع بدجور دلش لک مي زنه براي  ونگاهش
 خانم جون شونه هاش رو از پشت سر گرفتم ولب زدم
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 .راخ شد از گرسنگي! اي با ا!من مي خوام زردآلو بچينماوي اوي غصه نداشتيما بريد که معدتون سو-

 .باليي نازگل بال فقط صدا آخت بلند شه کل درختاي اين ويال رو از ريشه درميارم، حواست باشه -

 .چشم-

 .تکون داد و به سمت عمارت راه افتاد سري

 !من بودم و عشق باالرفتن از اون درختا و چيدن زردآلوها و شفتالوها حاال

 .به اطراف انداختم نگاهي

آفتابي بود وساعت مچي روي دستم چهار ونيم رونشون مي داد؛ روسري گل گلي صورتيم رو به پشت سرم   هوا
د پوشيده بودمش که تاباالي محکم گره دادم يکي ازبلوز هاي مردونه ي نيماروکش رفته بودم سورمه اي رنگ بو

رنگ بود آستين هام هم تا آرنج  دزانوم مي رسيد، به همراه شلوار سه خطه ي صورتي رنگ که خطاي بغلش سفي
 .تاخورده بود موهاي نارنجي اعصاب خوردکنم روکه هماجون بافته بود به عقب روندم و سبد روگذاشت روي سرم

 .. هاي شليل و کهنسال بود و بلند برخالف درخت  زردآلو

و روي تنه قرار دادم، بااون دمپايي انگشتي هاي صورتي زيادي بانمک شده بود بسم اللهي زير لب گفتم و  پام
 .دستم رو به شاخه ي پايين گرفتم و خودم رو کشيدم باال

 .هاروماهرانه طي مي کردم، عاشق اين کاربودم و اين روند تو خونه ي خودمون هم پيدابود شاخه

 !رفتن از درختا که يکي از بهترين تفريحات دوران کودکيم بودکه آموزگارم سروش و امير ونيمابودن باال

افکار خودن رو به يکي ازاون شاخه هاي محمم و تنومند که زردآلوها مثل تيکه هاي طال روش خودنمايي   باهمين
کرد، مجال ندادم سبد رو جاي امني قرار مي کردن رسوندم حاال عشق به اون زردآلوهابود که داشت ديوونم مي  

 .دادم و شروع به چيدن کردم

 .رسيده بودن و باعث تعجب بود که چراتااالن دخل اين همه ميوه نيومده حسابي

 .من و ستاره بوديم اگه

 .عميقي کشيدم  نفس

لذت مزه کردنش نشسته رو دوتا مي خوردم و يکي مي انداختم توي سبد، اونقدر شيرين بود که  زردآلوهاي
 .تودهنم بي نظير بود
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حال وهوابودم که باصداي ورود ماشين روي سنگ ريزه هاي راه وروي نگاهم به در ويال کشيده شد  توهمين
تيگوي چه عجب امروز عمو زودتشريفش رو آورد!عمه هم که باماشين خودش بود و بهم اطالع داده بود، که  

 .کمي خريدداره

اي باالانداختم و دوباره مشغول شدم، سبد سنگين شده بود طرز نشستنم کمي اذيت مي کرد روي شاخه   شونه
 .ي کلفتي جا گرفته بود و پاهام رو دو طرفش آويز کرده بودم

 .عمو آروم به گوشم مي رسيد؛ انگاري داشت با تلفن همراهس حرف مي زد زياد مشخص نبود  صداي

ي کردو غبار الي شاخ و برگ ها اذيتم مي کرد اما مي شد تحمل کرد، فقط مشکلم  بسيار عميقي کشيدم کم نفس
 !اين بود که چطور اون سبد که مدام لق مي خورد رو بفرستم پايين

اي نبود بادوتا دستام از پشت سر از بين دوتاشاخه سبد روبرداشتم سنگين بود اما تموم توانم رو جمع    چاره
شاخه فيکس کردم و نگه داشتم بادست ديگم دسته هاي بلند سبد حصيري رو  کردم، يه دستم رو محکم دور

 .برداشتم و آروم از سمت راست به پايين خم شدم تا حداقل بتونم بافاصله ي کمي سبد رو روي زمين رها کنم

 !بياپايين -

 .گزيدم  لب

 !کي بود!؟ پس امير کجابود!؟اون که االن توي حياط بود  اين

 .تر خوابي؟ بياپايينباتوام دخ-

 .حرصم گرفت کمي

 :که کامال حرص رو فرياد مي زد لب زدم  باصدايي

 !ببخشيد جناب، اگه مي تونستم که داد وفرياد نمي زدم که دارم مي گم نمي تونم_

 .دفعه با درد مچ دستم صداي آخم بلندشد ويه

 .داشتم کم مي آوردم ديگه

 .احمق پاهات رو رها کن ازدور شاخه-

 !جوون مرگ مي شدم از حرص، بازم طاقت نياورد ونيشم روزدم داشتم

 ...هي!شما حق نداري به من ِبـ -

 روقطع کرد حرفم
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 .داري ميفتي پاهات رو رهاکن من مراقبم مي گيرمت-

 .چي کارکنم اين يارو از کجا يه دفعه پيداش شد خدايا

ي دستم و احساس خستگي زانوهام، نفس عميقي کشيدم و زيرلب زمزمه وار بسم اللهي گفتم  دوباره  بادرد
 .عجب غلطي کردم

 معطل چي هستي پس!؟-

 اوف

 .دقيقه هم الل نمي شه يه

رو پس زدم و آروم دوتا پاهام رو از دور شاخه رها کردم، يه دفعه دستام هم بافشاري که بهش اومد  افکارم
 .زنمباعث شد جيغي ب

 .انگشتام کم آورد دستام رهاشد و باتموم قدرت به پايين افتادم  بالفاصله

 .حبس وچشمام بسته شد از ترس، اما مطمئن شدم دست کسي دور کمرم حلقه شده نفسم

 .رو به جلوخم کردم خودم

 .چشمام که بازشد شروع به سرفه کردن کردم؛ دست حلقه شده دور کمرم عقب رفت الي

 .تنفسم که عادي شد، نگاهم به زردآلوهام افتاد خداروشکر همه سالم مونده بودن جز مقدار کمي ازشون حالت

 .دستام و سينم از يادم رفت درد

 و هوا وباذوق لب زدم پريدم

 !جونمي سالمن-

 .و من واقعا متاسفم برات-

 .کنن  پشت سرم، يه دفعه تموم معادالتم ريخت بهم خاک دوعالم توسرم باصداي

 .حرکت آني سريع برگشتم به عقب توي

 .آب دهانم تو گلوم پريد وسرفم به هوارفت  که

 :لحظه صداي عمو بود که فرياد مي زد همون

 .ميالد _
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 .کنه نازگل، باز ضايع بازي درآوردي  خدالعنتت

 :خشمگينم رو با پررويي دوختم توچشماش ولب زدم نگاه

 !بازم که شمايي _

نگاهي به چهره ي عصبي و صدالبته متعجبم انداخت باشستش کنار لبش خطي فرضي کشيد و نگاهش رو  نيم
 پس کشيد و لب باز کرد

 .داشتي مي مردي -

 اوال دور از جون، دوما منظور؟-

 تشکر بلد نيستي نه؟-

 .يندرد شماتشکر کردن منه!؟ خيلي خب متشکرم ممنون که من رواز يه مرگ حتمي نجات داد -

 !هه بعد مراقب باش تا به خاطر اين آشغاال جوون فدا نشي بچه-

 .ضربه اي به ته سبدزردآلوها زد که باعث شد تکوني بخوره و مقداري ديگه زردآلو روي زمين بريزه وباپاش

 .به زردآلوها بود؛ با زحمت چيده بودمشون دستام گره خورد نگاهم

 .عصبيم رو دوختم توچشماش  نگاه

 .براي اين آشغاال زحمت کشيدم من -

 چه زحمتي؟ اين که عين کواال بچسبي به درخت مي شه زحمت!؟-

 !هي صبرکن اصال دردشماچيه؟ من که تشکر کردم-

منم دردم اينه چراگرفتمت مي افتادي دست وپات مي شکست مي فهميدي اين آشغاال بي ارزشن، عين کواال -
 !نمي چسبيدي به درخت

 .سبد افتاده روزمين اشاره کرد وبه

 شما چي دارين مي گين؟-

چرا مدام توهين مي کنين؟من مي خوام احترام نگه دارم چيزي نمي گم دهانم بازشه مي دونم چطور   اصال
 !ازخجالت شما در بيام

 شما اين جا چي کار مي کنيد؟ اصال چرابايد امير باشماباشه!؟ اصال
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 .رو نزديک آورد سرش

 .گرد شد ازتعجب، صورتم رو عقب کشيدم  چشمام

 .زد پوزخندي

 عقب رفت و باطعنه اي تلخ وآشکار لب زد  به

 !از اونجايي که اومد حاصل دست گل شمارو طبق قراري که گذاشته بوديم تماشاکنه-

 دسته گل!؟-

بله دست گلتون سرباز شاهيني ازاونجاست که بنده االن اينجام متاسفانه، اميرخان اومده بود ببينه کبودي هاي -
 .سرباز پشت ميله ها چطوره

 ... رفت سراغ اون روز فکرم

 .روي صورتم نشست اخمي

 .سرخورد روي زردآلوها نگاهم

 .اون هم به من بود  نگاه

 قروچه اي کردم ولب زدم دندون

 !چه روز مزخرفي شد -

 .نيم نگاهي به سبد زردآلوها انداختم و سمت عمارت دويدم ودوباره

 .دهنم رو قورت دادم و پله ي آخر رو هم طي کردم آب

شه اي پووباز کردم و پاگذاشتم توي عمارت، که نتونستم خودم رو کنترل کنم ومحکم باعمو برخورد کردم که  در
 .تودستش بود. نگاهش که به من افتاد

 .رو نگاهي انداخت سرتاپام

 .طاقت نياورد و لبخند زد آخرشم

 به به نازگل خانم، چه تيپ امير کشي هم زديا! کجابودي؟-

 .مشخص بودکه متوجه نشده من روي درخت دادو فرياد مي کنم کامال

 دمروي سينم گذاشتم و نفسي تازه کردم ولب ز  دست
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 َر...رفته بودم زردآلو بچينم چته عجله داري؟-

 دفعه مثل اين که چيزي يادش افتاده يه

 تند لب زد باشه

اوه آره يه چندتا از اسناد رو خونه جا گذاشته بودم شام بيرونم نيمام مياد باشرکتي قراره اولين قرارداد رو -
 .ببنديم بيرون جلسه گذاشتيم، دعاکن خوب پيش بره که يه جايزه تپل داري

 .اوپس ايشاهلل که همه چي خوب پيش مي ره -

 زير لب غرولندکنان زمزمه کردم وبعد

 .ا بچه طرفهانگاري ب-

 رو درآوردم واداش

 .جايزه داري _

 !هي دختره حواست باشه-

 ...بـ-

 .حرفم رو ادامه بدم باپوشه ي توي دستش کوبيد توسرم نذاشت

 .خيلي خب من ديرم شد عجله دارم فعال باي-

 .به بيرون دويد وبادو

 .اينام که هيچ وقت پيداشون نيست  اوف

اي کاش همون اول بهش مي گفتم مي اومد خونه و باهم مي رفتيم خريد ومنم آهو هم که دير مياد،    عمه
 .حوصلم سر نمي رفت

دور تادور سالن چرخيد پدرجون که کامال مشخص بود غذاش روخورده و رفته اتاقش، هماجون هم که  نگاهم
 .مشخص بود توي آشپزخونست اين ومي شد از سوصداهايي که به گوش مي رسيد فهميد

 .حسابي خلوت و دلگير شده بود خونه

 .از زردآلوها افتادم  يادم

 .احمق مي گه آشغال من کلي زحمت کشيده بودم  مردک
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 .هم اجازه نمي داد برگردم بردارمشون غرورم

 چي کار کنم!؟ اوف

رو باحرص بيرون فرستادم عقب گرد کردم سمت بيرون، از ماشين عمو خبري نبود مشخص بودکه رفتن  نفسم
 .دو سمت پله ها دويدمبا

 !با چيزي که ديدم چشمام داشت از حدقه درمي اومد اما

 !زردآلوها کناردرورودي عمارت قرارگرفته بود وتاخرخره پراز زردآلوبود سبد

 .بدون اراده لبخندي گوشه ي لبم جا گرفت ناخودآگاه

 !قدر عجيب چه

 .تخت توي تراس نشسته بودم چهارزانوروي

 .ت ليموناد جلوم بود، نگاهم به آهوبود که بااشتياق قلوپ وقلوپ از شربتش مي خورد وحرف مي زدشرب ليوان

 .امواج دريا باصداي مرغايي که توآسمون بي پروا پرواز مي کردند وآواز سرداده بودندقاطي شده بود  صداي

 .خنکي که موهام رو به بازي گرفته بود باعث حس لذت بخشي که به وجودم سرازير مي شد، بود نسيم

 .نگاهم به عمه آهوافتاد که باچه اشتياقي خنکاي شربت رو به وجودش هديه مي کرد وقتي

 .اغفال شدم؛ ليوانم رو برداشتم و بالذت سر کشيدم  ناخوداگاه

 .تواون هواي معرکه مي چسبيد واقعا

 کجابودم!؟ -

 به اين همه هيجان عمه زدم و گفتم لبخندي

 !اونجا يي که قرار بود به همين زوديا بيان-

 رو توي سيني کريستالي گذاشت و باشوق فراوان لب زد ليوان

 .واي آره عجيب استرس دارم کال يه حس عجيبيه که گريبان گيرم شده-

 وا چرا عمه!؟-

 ، اين يکي مگه چه جورشه؟تو انقدر خواستگارداري خوبه

 !واقعا نمي دونم براي خودمم جاي تعحب وسوال داره اين همه اشتياق ازکجا سرچشمه مي گيره خدا داند-
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 خنديدم

 .اين طوري که نمي شه عمه خانم. حتما يه چيزي مثل يه حس اين وسط يه نقشي داره-

 خنديد و چشمکي زد ريز

 !اينم احتمال داره نازگلي ممکنه-

 .اي کلک-

لبخندش به دور دست هاخيره شد؛ چه قدر شاد بود مي دونستم تازگي ها داره طعم قشنگ عشق رو که  باهمون
 .من ازش سر در نمي آوردم رو ذره ذره مزه مي کنه

 .لبخندي زدم، خوشحال بودم منم

 .ر بزرگ وبي همتاي نداشتم بودآهو که نه تنها عمه نبود بلکه مثل خواه  براي

 لب زدم آروم

 .مي گم عمه-

 جون دلم دختري؟-

 .نگاهي بهم انداخت ونيم

 رو به درياي آبي دوختم نگاهم

 .چقدر خوبه که انقدر حالت خوبه وشادي معلومه از اين پسره خوشت اومده-

 .ازم گرفت  نگاه

 !خيلي....س عجيبيه-

نگفتم، ناخودآگاه نگاهم سرخورد روي کاسه ي سفالي زردآلو که بهترين گزينه بود براي چشيدن طعم ساده  چيزي
 !وشيرينش که حاصل دست رنج خودم بود

 .سالن باال به همراه عمو نشسته بوديم توي

 .هم رفته بود تا دوسه تا از کاراي شرکت رو که قراربود خونه انجام بده تکميل کنه عمه

 به عمو انداختم و دوباره لب زدم گاهين

 قضيه چيه؟ -
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 .کالفه خودش رو روي مبل انداخت  عمو

 !واي واي از دست تو-

 .اي باباعمو خب کنجکاوم بگو مي خوام بدونم-

 .رو دوطرف مبل گذاشت پاروي پاانداخت دستاش

 .گرفت اداي پدرجون رودر مي آورد  خندم

 نياوردم ولب زدم طاقت

 !اوهاع چه ژستي هم مي گيره-

 مي خواي بگم يانه!؟-

 .آ...آره بگو کشتي من رو که-

بابا قرار بود شکايت نکنم از اون پسره شاهيني، درعوض خود سر گرد شايگان يا جناب دارابي از خجالتش -
 .دربيان

 .سپردمش دست همون افراد نيرو انتظامي کال

 .تکون دادم و نشستم سري

 چي شدخب؟-

هيچي ديگه از اون جايي که سرسختانه پافشاري مي کردم از سربازه شکايت دارم قرارشد سر گرد شايگان زمان -
مشخصي بنده رو احضار کنه تاببينم سرباز بيشعورشون درس گرفته يانه، البته اين خالف قوانين نظاميه اما 

 .جناب دارابي و شايگان واقعا گوشمالي خوبي بهش دادن

 وقت درس گرفته بود!؟خب اون -

 .درس که سهله-

 يعني چي!؟-

 .يعني يه چيز فراتر از درس گرفتن حسابي آب خنک خورد -

 .گزيدم  لب

 !لحظه تودلم باخودم گفتم بيچاره سربازه يه
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 .به ثانيه اي نکشيد که بايادآوري رفتار مسخرش دوباره حرصم گرفت اما

 چيه؟ بازرفتي توفکر که؟-

هيچي مي گم اگه نيما از اين قضايا بوببره، روز از نو روزي از نو يعني يه جنجال ديگه به راهه! ازهستي اول من -
 .ساقط مي شدم بعدم اون سرباز احمق

 دفعه چشماش رو گرد کرد انگشت اشارش رو روي بينيش قرار داد يه

 زد : هيس االن مياد مي فهمه لب

 .ن هم اطالع نداره، بابا هم بي خبره صداش رودرنياريهنوز از قضيه بيمارستا  ببند

 ...باشه باشه!خيلي ُخـ-

 ها چي پچ پچ مي کنيد؟ شما

 .نيما سريع از جا پريدم باصداي

 عمو خيلي خونسرد لبخندي زد وگفت: هيچ بفرما زردآلو  اما

 .ردآلو ها تمومي نداشتبه کاسه ي پر از زرد آلو افتاد، دوباره ناخوداگاه لبخندي زدم ايت ز نگاهم

 اختيار لب باز کردم  بي

 .بيا نيما جونم بيا امشب رو باهميم-

 .هرکدومتون يه طرف مشغوليد من بيچاره حوصلم مي پوکه، همش رو مخ هما جونم راه مي رم همش

 .حوله رو روي شونش انداخت نيما

شامپوش زيادي خوشبو بود خم شد و دونه اي زردآلو بر داشت ونشست رومبل تک نفره و بالذت زردآلو رو  بوي
 مزه کرد

 باال که نرفتي ازدرختا!؟ چطور چيديشون؟-

 به امير انداختم، چشمکي زدم نگاهي

 .بانردبون نيما جونم-

 .زدم زير خنده و

 م، سينم حسابي مي سوختکه نفس نفس مي زدم روي زانو خم شد  درحالي
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 .يه سيب بزرگ فرو کرده بودن توي گلوم که راه تنفسم رو به کل بسته بود انگاري

 .مرتبه سرفه کردم و درآخر نتونستم سرپاوايسم و روي زمين زانو زدم چند

 .صورتي رنگ رو از توي جيبم در آوردم اسپري

 .دوتا نفس عميق کشيدم و بلند شدمکه استفاده کردم رفته رفته راه تنفسم باز شد،   ازش

 .در ورودي ويال گذاشتم و به طرف عمارت قدم برداشتم از

 !لبخند تلخي روي لبام نشست، همونقدر که تلخ بود، همون قدر هم بي دليل ناخوداگاه

 .يک قطره اشکم آروم از گوشه ي چشمم چکيد همزمان

 .کشون خودش رو روي گونم غلطاند و رها کرد و لبام روبوسه داد  کشون

 .تلختر شد لبخندم

 .روح ترشد بي

 .قدم برداشتم، نفسم يک درميون شده بود تندتر

و پهن تر کردم و همزمان اولين هقي که زدم، باعث شد حالت غيرعادي که داشتم از بين بره و حاال هق  لبخندم
 .جودم رو به لرزه گرفتهق بود واشک که تموم و

حالم داغون شده بود. باتموم قدرت در عمارت رو هل دادم که نگاه گريونم روي پدرجون که مقابل  دوباره
 .تلويزيون پاروي پاانداخته بود وهما براش کيک و نوشيدني مخصوص عصر هارو مي ذاشت ايستاد

شه بلند هق زدم و به طرف پله ها دويدم و هماجون که به من افتاد؛ باعث شد پدرجون هم متوجهم ب نگاه
 صداي فرياد پدرجون بودکه کل عمارت رو لرزوند واسمم رو صدازد

 !نازگل _

 .لحظه روي پله ها ايستادم يه

گوشام رو گرفتم و لرزش خاصي رو تو بدنم حس کردم، اما دوامي نداشت اون لحظه به طرف اتاقم   بادستام
 .دويدم

 .بي دليلم به شماره افتاده بود، من رفته بودم کنار ساحل فقط کمي بدوماز هق هق هاي   نفسم

 .بزنم و بخندم فرياد

 جرم بود که کمي بيشتر بدوم!؟ بخندم؟ مگه
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 .رو باال کشيدم، اشکام همونطور مثل بارون دونه دونه پايين مي ريخت فينم

بلندي کشيدم و هرچي عروسک وکتاب و مجسمه بود به پايين ريختم هق مي زدم و تعادلم دست خودم  جيغ
 .نبود

متوجه ي اين بودم پدرجون دستام رومحکم از پشت سر گرفته ونمي تونم تکون بخورم، جيغ مي زدم و بين  فقط
 .بازوهاي محکم و تنومند پدرجون دست و پامي زدم

 .قط هق مي زدمرو نمي شنيدم وف صداش

 .هقي که مقابل فرياد هام کم مي آورد ونيست مي شد هق

 دريک آن تکون محکمي به بدنم وارد شدوبعدش صداي فرياد پدرجون که باخشم دهان بازکرد اما

 احـــمـق اسپري واموندت کجاست!؟-

 .رو توهواتکون دادم وجيغ زدم پاهام

 !ولــم کــن دوست دارم بميرم-

 .متوجه حالم نشدم وسرم روي دستاي پدرجون افتاد و کم کم ديدم تارشدديگه  و

 .که نامفهوم به گوش مي رسيد مغزم فعال شد تکون کوچيکي به بدنم دادم  باصداهايي

الي پلکم رو باز کردم، نور چراغ مستقيم به چشمم مي خورد چندبار پلکام روبازوبسته کردم تا به نور عادت    آروم
 .کنه

اي کردم و نگاهم رو دوختم به سقف، نه از بوي الکل خبري بود و نه از سروصداهايي که مبنا براين باشند    سرفه
 .که اين جا بيمارستانه

که شنيده شد صداي بستن در بود نگاه از سقف برداشتم و دور تادور اتاق چرخوندم تا تونستم در رو   تنهاصدايي
 .پيداکنم

 .توي اتاق نبود پس مشخص بودکه شخصي توي اتاق بوده کسي

 .کجابود؟ يه دست مبل چرم مشکي مربعي، که من روي کاناپه دراز کشيده بودم  اينجا

اتاق خيلي بزرگ و يه ميزسفيد بزرگ که شايد بشه گفت نصف اتاق رو به محاصره ي خودش درآورده بود که   يه
 .پايه هاي سراميکي سفيد بودنددور واطرافش صندلي هاي چرم مشکي با 
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ديتا پرکشن که به ديوار و رأس ميز نصب بود، روبه يه پنجره ي تمام قد که پرده ي سفيد روش رو  دستگاه
 .پوشونده بود وکلي امکانات ديگه که اتاق رو تبديل به يه مکان رسمي کرده بود

 رفتم دست گذاشتم روي مبل و بلندشدمچيز ست سفيد و مشکي بود زيادي شيک بود، نگاه از اطراف گ همه

 .اصال خسته و کوفته نبود خميازه اي کشيدم و کش و قوسي به بدنم دادم که چشمم به لباسام خورد  بدنم

 .جين آبي،تونيک اسپرت سفيد و شال آبي شلوار

 هاي الانگشتي صورتيم، اين جاکجابود؟من بااين تيپ اين جا چه غلطي مي کردم!؟ بادمپايي

 .ي ديگه اي کشيدم که يه دفعه يادم اومد يازهخم

 .من

 .توي ساحل دويدن

 .اسپري

 .کردنم  گريه

 .به هم ريخته و فرياد هام اتاق

 .پدرجون

 پدر جون سريع مغزم شروع به پردازش کرد، پدرجون االن کجا بود؟ خداي من من کجا بودم!؟ بااسم

بلندشدم واون دمپايي ها رو پام کردم؛ موهاي نارنجيم همينطور حيرون اطرافم ولوبود کمي مرتبشون   سريع
 .کردم و شالم رو روي سرم بند کردم

 رومالوندم ساعت چند بود يعني؟ چشمام

 .که به طرف در قدم برداشتم تابفهمم اين جاکجاست، درباشدت بازشد وکشيد  همين

 .شدچهارچوب در نمايان  توي

يک ثانيه نکشيد که وجودم سمتش پرکشيدرو اون هم با نگراني به طرفم دويدومحکم من و به آغوشش   به
 .کشيد

 .خيالم راحت بود حاال

 .و محکم بين بازوهاش گرفته بود و موهام رو نوازش مي کرد من
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راهنش رو توي مشتم مچاله  چقدر لذت مي بردم از اون آغوش بي نهايت پرمهر و برادرانش، درحالي که پي ومن
 .کرده بودم لب زدم

 !نيــ...ـــمـا-

 رو عقب کشيد و تره مويي که توصورتم بود رو کنارزد ولب بازکرد خودش

 جانم دختر؟جانم نازگل خانم؟ جانم موقرمزه؟-

 اين جا کجاست؟چطور سراز اينجادرآوردم؟-

 ...أصال پدرجون کو؟کجاس؟دستي به سرم کشيد و ومن روبه طرف مبل ها برد خودش نشست و منم کنارشأ

 اين جاکجاست؟پدرجون کجاست؟-

 دور گردنم انداخت ولب زد دست

 اول توبگوببينم حالت خوبه؟ بهتري؟ دردنداري؟-

 .من خوب خوبم نيما-

ديوونه شديم به خدا هميشه دارم بهت مي گم که روحيت پس چرا اين کارا رومي کني؟مارو نصف جون کردي، -
 .رو ازدست نده خداروشکرکن دواي دردت هميشه تودستته خداروشکرکن دختر

هميشه حرف من همينه، که دست خودم نيست گاهي من به مرز جنون مي رسم سختمه ديوونه کنندس همه -
 .جابايد مراقبت کرد ازخيلي چيزا بايد دست کشيد

 !خترم، حسادتم به هم نوعام تواين که راحت و بي پروا زندگي مي کنن بي حدومرزهيه د من

 هيش مراقب باش اشکت نريزه که حسابت رو مي رسم مي دونم داري چه دردي رو تحمل مي کني-

به خاطر راحتي دل مامان بابا، پدرجون من وبقيه توروخدا آرامشت رو ازدست نده ما باناراحتي تو مي  اما
 .يمشکن

 .نداشتم بگم لب گزيدم و به پنجره اي که پرده اش کشيده بود خيره شدم چيزي

 نداشتم خودش فهميد و لب زد جوابي

 .امروز چه اتفاقي افتاد؟برام تعريف کن -

 دوختم تو چشماش نگاه



 

 
58 

هيچي. لب ساحل مي دويدم رو ماسه ها، زمان از دستم در رفت گلوم شروع به خس خس کرد و وبعداون هم  -
 ...اتفاقات هميشکي

 رو نوازش کرد و لب زد گونم

 .خيلي خب عزيز دلم خودت رو ناراحت نکن، من بعد بيشتر مراقب باش-

 زدم پوزخندي

 .هه همش مراقب باش مراقب باش خسته شدم-

 .ه ديگه يه بار ديگه تکرارکني طورديگه برخورد مي کنمابس-

 خيلي خب حاال به من بگو چه خبره؟ اينجاکجاس؟پدرجون کجاس؟-

حالت که بد مي شه پدرجون به هما مي گه زنگ بزنه هم به من هم به اورژانس؛ هما هم اول به من زنگ مي  -
طوري بدنت عادت مي کنه و دفاع از يادش مي ره و تا زنه منم بهش گفتم به اورژانس الزم نيست زنگ بزنه اين

بعدشم بيمارستان بدنت به اون  وتقي به توقي مي خوره حالت زبونم الل بدمي شه زنگ مي زنن اورژانس 
 .مسکن ها اعتياد پيدا مي کنه

بايد خودت از پس خودت بربياي نازگل منم سريع اومدم بانيما خونه، اسپري کار خودش رو کرده بود و  تو
 .توفقط بيهوش بودي

 .شدي حالت مساعد نبود داروهات رو خوردي و خوابيدي بيدارکه

 .که امروز استثنا تازه از روستا اومدم  منم

ببرمت بيمارستان، هيچي ديگه با امير گرفتيم ببريمت که هي بهتر مي شد اما بازم طاقت نياوردم گفتم  حالت
ديديم واقعا حالت خوب شده و خوابي گفتيم بريم شرکت آهوروبرداريم زودتر بريم ديديم يه خورده کارعقب  

 افتاده براي صادرکردن يکي از بارها مونده بايد تکميل شه

 .اينجا خودمونم مشغوليم، ديگه کم کم مي ريم خونه  توروگذاشتيم

 اوهاع يني اينجا شرکت خودتونه؟-

 .آره ديگه خنگه توکه افتتاحيه اومدي-

 .آ..آره اما اين اتاق رو نديدم-

چون هنوز يه خورده کارداشت اين جا اتاق سمينار هاس، يابه عبارتي اتاق کنفرانس و جلسات بسيار مهم  -
 .گردهمايي ها
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 .اوه خيلي شيکه و بزرگه-

 بعله ديگه-

 خنديدم

 !ايشاهلل هميشه موفق باشين همتون، درضمن اينجا عاليه-

 رو بين دوتاانگشتش گرفت و فشردولب زد بينيم

 .مرسي خانم موقرمزه-

 خنديدم

 راستي نيما-

 جونم؟-

 نمي گي زشته!؟ اين چه سرو وضعيه که من و برداشتي آوردي؟-

 !همه جورشم جيگري خانم-

 چشم نازک کردم پشت

 خرکن ديگه نيماخان-

 .خر که هستي-

 ...واقعاکـ-

 روقطع کرد حرفم

 .خيلي خب بسه بسه، يه يه ساعت ديگه کارداريم-

 .بيا بيرون کسي نيس بچه ها رفتن فقط چندنفريم اهو هم هست خواستي

 !من؟ بااين وضع؟ عمرا-

 .تو برو

 .بلندشدزد و چشمکي

 اشکالي داشت؟ اگه من بااين وضع مي رفتم بيرون به ديگرون چه!؟  چه
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 .اي باالانداختم وبه طرف در خروجي رفتم  شونه

 .کردم  دروباز

راه روي اتاق هاي وابسته به آزمايشگاه و...قرارداشت، بيشتر بازش کردم وقدم به بيرون گذاشتم اما  انتهاي
 باچيزي که ديدم يه دفعه عقب پريدم

 .توي راه رو پشت به اتاق وايساده بود و با تلفن همراهش حرف مي زد مردي

منم که کنجکاويم تحريک شده بود شيطون توي اتاق ودررو نيم ال نگه داشتم صداش به گوشم مي رسيد و  رفتم
 !رفت تووجودم و بي سروصدا گوش سپردم

 .بوداماخب صداش ازالي در واضح به گوش مي رسيد کاربدي

 جلو بردم وگوش سپردم سر

چي داري مي گي دختر؟ من همون اول برات خط ونشون کشيدم،سمت من بياي هدفت ازدواج باشه کالمون  -
 ..مي ره توهم

... 

 :گوش کن گوش کن وبلندتر گفت-

 !دارم مي گم گوش کن_

... 

 .کن دختر بس کن، انقد مهديار مهديار نکن دست ازسرم بردارين بابا  بس

... 

 !درک به

 .صدايي به گوش نرسيد ديگه

 .سرم رو ازدربيرون کردم آروم

 .نبود کسي

 .رو به دندون کشيدم شالم رو مرتب کردم و آروم بيرون خزيدم، زيادي خلوت بود درو پشت سرم بستم لبم

 !جا شيک بود عالي بود بزرگ وبي نظير همه
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دونستم دقيقا توي کدوم اتاق هستن شونه اي باالانداختم و تودلم زمزمه کردم: حاال يه جايي هستن ديگه!  نمي
 .مي زدم فوقش مي رفتم اطراف رو ديد

 .رو به دهان کشيدم و قدم برداشتم لبام

 .يه دفعه شخصي که صدر راهرو نمايان شد؛ بايک نگاه سرتا پام رو زير نگاهش گرفت اما

 !کرده بودم  هنگ

 توجه بهم اخمي کرد و لب زد بدون

ديگه دراين مورد محل کارو سرمايست يامهدکودک وسالن بازي!؟ نه مثل اين که بايد هيئت مديره جلسه اي  -
 .بذاره

 .کارد مي زدن خونم در نمي اومد  يعني

 ايستادم  سرجام

 .آقاداشت پاش رو فراتر ازگليمش مي گذاشت  اين

 .نگاهي به صورتم انداخت، دستي به کتش بود ودستي هم توي جيب شلوارش نيم

 .نگاه جدي و اخم آلودش ثانيه اي نگاهم کرد و ازکنارم گذشت بااون

 .عطر خنکش به ريه هاي خستم رسيد، مغزم موقعيتم رو پردازش کرد  وقتي

قروچه اي کردم ودرحالي که دستام رو مشت کرده بودم چشمام رو روي هم فشردم و بدون برگشتن  دندون
 سمتش لب زدم

 دقيقا مشکل شما بامن چيه؟ اصال من نمي دونم چرا انقد با شما برخورددارم!؟-

 !بارسومه

 زدم و ادامه دادم نديپوزخ

 .کال من با هرچيزي که روحيم رو به هم مي ريزه و رو اعصابمه زياد برخورددارم -

 .عکس العملش چي بود، اما طاقت نياوردم و سمتش برگشتم  نميدونم

 !به من بود هيکل عالي وفيکسي داشت هه دستاش مشت شده بود واين يعني خشم پشتش

 .يک لحظه طول کشيد، روي پاشنه ي پا چرخيد و نگاهم رو غافل گير کرد فقط
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 .هاش رو به هم مي فشرد واخمش عميق تر شده بود لب

 .خندي رولبم نشست نيش

 !بايد عصبي مي شد، بي دليل پارو دم من مي ذاشت آره

 .که به زهرخندم افتاد اخمش عمق گرفت  نگاهش

قدم به طرفم اومد، مثل دوباري که ديده بودم باشستش خطي فرضي گوشه ي لبش کشيد و ودحاليکه  يه
 دندون روي هم مي ساييد لب زد

ببين آره حرف تو من کارندارم اينجا متعلق به فک وفاميلتم مي شه، چيزي ببينم که خوشم نياد بي بروبرگرد -
 .برخورد مي شه

 د ازهمون جايي که بود خودش رو جلوتر کشيد وادامه دادسرش به سرتاپام اشاره کر  وبا

 االنم اصال اين وضع رو دوس ندارم!خونه ننته ياخالت دخترجون!؟با دمپايي خرسي و عروسکت اومدي!؟ -

 اين اقا اونجا چي کاره بود؟طاقت نياوردم ولب زدم  مگه

حدوحدود خودتون رو بدونيد سرگرد مملکت  هـي آقا شما داري زياده روي مي کني اصال شما چي کاره اي ها؟ -
 ...که اينطورباشه

 تکون دادم وادامه دادم سري

 !متاسفم اول براي شما، دوم براي خودم که بازم باشما هم صحبت شدم-

 .تکون داد وپوزخندي زد سري

 نفس مي کشيد تندتند

 .باشستش کنج لباش خطي فرضي کشيد وسرش روکج کرد ونگاهي بهم انداخت دوباره

 ...ـببين دختر جون م-

 !نازگل إ

 .امير حرف اون احمق نصفه ونيمه موند و من نگاه خشمگينم رو به امير دوختم که سمت ما مي اومد  باصداي

 .لبم الي دندونام داشت داغون مي شد پوست

 .و به ما رسوندخودش ر عموباچندقدم
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 خوبي نازگل!؟-

 .رو مستقيم دوختم به عمو نگاهم

 .بله عموجان، من خوبم حالم روبه راهه نگران نباشيد-

 روي شونم گذاشت ولب زد دست

 !نمي دونم چي بگم کي اين غصه خوردنات رو فراموش مي کني خدا داند-

 ريزي کردم اخم

 ...امير خب َمـ-

 ادامه بدم  نذاشت

 !هيــش حرف نزن که از دستت شکارم بعدا مي رسيم به اين موضوع-

 توجه به اخمم رو کرد سمت اون مردک گستاخ ازخودراضي!و بالبخند مردونه خطاب قرارش داد وبدون

 : جناب سرگرد تشريف مي برن!؟امير

 چه لبخند مسخره اي زد وجواب داد نيم

 .اومدم بردارمآره ديگه بايد برم، سوئيچ رو جا گذاشتم  -

 آشنا که شدين باهم!؟-

 .سربه من اشاره کرد ودست دور شونه هام انداخت و کنار خودش کشيد وبا

 هم نگاهي انداخت و لباش رو به هم فشردو جواب داد اون

 .بله قبال هم همراهت ديده بودمشون توي اداره -

 نگاهي تيز به چهرم انداخت و

 .يما: آره نارگل ماست آبجي نامير

 .بله االن هم باهم برخوردکرديم-

 .زدم و نگاهم رو از راهروبه سالن دوختم پوزخندي

 .: خيلي خب بهتره زودتربري ظاهرا خسته اي، صبحم که بايد اداره باشي وقتت نگيرمامير
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 .قربونت امير پس من مي رم-

 .دست دادن ونيم نگاهي بهم انداخت و زورکي سري تکون داد و راه افتاد وباامير

 .دنبالش بود، چطور محکم قدم برمي داشت و پيچيد توي سالن و ديگه ديده نشد نگاهم

 چته تو؟ کجا سير مي کني؟ خوبي؟-

 .اومد سرجاش لبخندي ساختگي روي لبام نشوندم  حواسم

 !َمـ... مـن خوبم -

لي که توذهنم مدام چرخ مي زد يادم افتاد و باهيجان بازوي امير رو گرفتم که باعث شد باتعجب دفعه سوا يه
 خيره بشه بهم

 چته نازگل!؟-

 بگو ببينم اين آقا چطور از اين جا ها سر درآورد ها!؟-

 هام رو گرفت و مقابلم وايساد شونه

 .تهيچي بعداون ماجرا يه مدت گذشت، روزي که بابا مهمون داش-

 خب؟-

بودم و دنبال کارا بابابرامون بايکي از آشناهاش هم قرارگذاشته بود که باماشراکت داشته باشه و ازاون  بانک
جايي که حسابي سرشناس بود خارجي وايراني مي شناختنش، مي تونست توروند بهتر کارها کمکمون کنه 

 .وپشتيبانمون باشه

 ...ديگه قرارشد جلسه دوستانه باشه براي افتتاحيه و هيچي

قبلش سروان دارابي تماس گرفت و کلي معذرت خواهي کرد و اطالع داد برم اداره، دستور شايگان بوده منم  روز
 .روزش به پدرگفتم کمي دير مي رسم خونه و رفتم اداره

ش باماشراکت داشته واما همه ي کارهاش رو به اين که سرگرد پسر همين آشناي بابابوده و اون بجاي پدر   مثل
پدرش که فوق العاده امين و مطمئن هستش پيش بقيه و بابا سپرده بوده، اما براي مذاکره اون روز باپدرش 

اون هم عذرخواهي مي کنه   گرفتميان خونه ي ما و قرار بامن يادش مي ره، سروان دارابي باهاش تماس  
 !وجلسه به پدرا سپرده مي شه

 .تعجب کرده بودم بدجور
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 مگه امکان داشت!؟ اصال

 وا چطور ممکنه امير؟-

 !اين سرگرده شايگانه، باباش معين  فاميل

اين پسرجوونه!چطورهم جزءهيئت رئيسه هست و هم سرگرد مگه چندسالشه مگه مي شه!؟چي داري   درضمن
 مي گي!؟

 شرد وخنديد وادامه دادچيزيکه از نيمايادگرفته بودبينيم رو بين انگشتاش ف طبق

 .خره معين اسم آقاي شايگانه؛ اسم باباي ميالد بابا هميشه بهش مي گه معين-

 !آ...آخه عمه هم مي گفت معين-

 !خب ديگه اون که زياد نمي شناخت چون بابا مي گفت اونم فکر کرده بود فاميليش معينه-

آقا چند سالشه؟ مافوق اون سروان دارابي هم مي   آها که اين طور چه جالب، چه تصادفي! ولي خب مگه اين-
 .شه

مرض ميالد داروسازي خونده ازاونجايي که به پيوستن به نيروهاي مصلح از جمله ناجا عالقه داشته وايميسته -
تحصيالتش که تموم مي شه، طبق آيين دانشگاه افسري بعداتمام تحصيالتش درزمان خاصش ثبت نام مي کنه 

 .فشرده تحصيالتش رو تموم کردواالن درحال انجام وظيفست

 .امه ي مقرري مابين روز هايي که اداره نمي ره، مياد شرکت مثل نيما که هم روستا مي ره هم شرکتهطبق برن االن

 آهاچه باحال دانشگاه افسري، داروسازي-

 .بعله طبق آيين نظام دانشگاه افسري تاسي سال البته بعد تحصيالت عاليه ثبت نام داره-

 !چه عالي-

 چيه نکنه هوس کردي!؟-

 با فقط جالب بود!حاال اين پسره چند سالش هست!؟من؟ نه با _

 فضول مردمي؟ اصال توچي کارداري؟-

 .إ امير-

 .حناق زود بيابريم آهو ونيما تواتاقن مي خوايم بريم-

 .روکشيد وهمون لحظه عمه ونيماهم پيداشون شد ودستم
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د درازکشيده بودم، طوري که سرم لبه ي ميز نهارخوري بزرگ توي سالن که روبه پنجره ي قدي قرار گرفته بو روي
 .ميز قرار گرفته بود وموهام رو که نبسته بودم حسابي به هم ريخته و افشون از ميز آويز بود

 .رو روي سينم گره داده بودم و پاها از طرف ديگه آويز بود، رو به پنجره که پرده ي حريرش کنار رفته بود دستام

 .پيش مامان وبابابود؛ هميشه زنگ مي زدن وجوياي احوال بودن دلم واسشون تنگ شده بود فکرم

 عميقي کشيدم  نفس

رودراز کردم و دونه اي ديگه خاللي برداشتم که عمو براي من و عمه خريده بود، نيما که کالمخالف بود  دستم
 .وتامي تونست مانع ما مي شد اما ما کارخودمون رو خوب بلد بوديم

يازده صبح بود، هما بعد گفت و گوي کوتاهي بامن جهت سرگرم شدنم دوباره به آشپزخونه رفته بود  ساعت
 .تاتدارک نهار ببينه

 .کس توي ويال نبود وهمه دنبال کارخودشون رفته بودن  هيچ

 .دونه خاللي ديگه به دهان گذاشتم يه

 نکنه امير ديگه عمه رو چرااغفال کردي؟ خداچيکارت

 !من تنهايي مي پوسم حتي پدرجونم نيست اوف االن

 .خاللي ديگه ويه

پر کشيد به سه باري که بااون موجود ازخودراضي برخورد کردم، اولين بار توي اداره ي آگاهي دومين بار  فکرم
 .توي اون اتفاق تو کوچه ي شرکت وسومين بارهم توي راهروي شرکت

 .اون ياروهم مسيرش بامن يکي بوده  اون روز که من قراربود برم شرکت  پس

 .توي بيمارستان که زود گذاشت رفت کاري براش پيش اومد، نگو باامير درميون گذاشته بوده يا

 .تصادفي! چه غيرمنتظره چه راحت باامير آشناشد چه

 .دوباره اخم ريزي ابروهام رو باالبرد امابايادش

بود حتي وقتي من کاري هم بهش نداشتم بي دليل توقيفم مي کرد مثل اون روز توي راهروي  چقدرعصبي
 .شرکت، ولي خب دمپايي هام ضايع بود يه کم زيادي راحت بودم

بعدي روتودهانم گذاشتم و انگشتم روبادستمال کلنکس توي مشتم پاک کردم، دوباره دستام رو روي  خاللي
 .بستمسينم گره دادم و چشمام رو 
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چقدرزمان بردکه بافکر زياد پلکام هم و به آغوش کشيدن و آروم آروم خواب من و به دنياي گاهي  نفهميدم
 .شيرين وگاهي تلخ خودش برد

اول ازهمه بايد اين روبهتون بگم که اگه کمتر درگير اين مسائل باشين، باهمچين مشکالتي يقينا روبه رو -
 .نميشين

 گفت واسه خودش؟آقا چي داشت مي    اين

 .انگاري فکرم رو خوند سري به حالت سوالي تکون داد  امير

 !:نمي فهمم جنابامير

کامال به طرفمون چرخيد، دستاش رو روي ميز قرار داد و نيم نگاهي به من انداخت وادامه داد: مهم نيست   مرد
 شکايتتون رو بفرماييد

 !شنوم مي

بيرون کشيد و خودنويس بسيارشيکي که مشخص بود مارکه، رو از روي  از الي چندين پوشه ي روي ميز  وکاغذي
 .ميز برداشت

 :خب توضيح بديدمرد

 .جوش مي آوردم داشتم

 چي مي گفت؟ در گيري چي؟کشک چي؟ آش چي؟ اين

 .چي شد، آب دهانم رو قورت دادم و با لحني حرصي لب زدم نفهميدم

 ببخشيد جناب مي شه حرفتون رو باز کنيد؟ مادرگيري چي مي تونيم باهم داشته باشيم؟-

 !: تو دخالت نکن، ساکت باش خودم مي دونم چي بايد بگمامير

 .نه وايسا امير من بايد ايشون رو روشن کنم-

 ...: ميـامير

 !: بذاريد حرفش روبگهمرد

 .من کرد: بفرماييد وروبه

 !فهميدممنظورتون رون -



 

 
68 

: منظوري ندارم دارم رک وپوست کنده مي گم به جاي اين بچه بازيا و عالفيا وگشتاي الکي يه کار مفيد مرد
 .بکنيد، پاتون به اينجاهم باز نميشه و وقت ماروهم نمي گيريد

: جناب شما مي فهمين دارين چي مي گين؟ اصال توجه کردين؟ چه وضعشه! اين چه جورشه؟ خودمون امير
پاي خودمون بلندشديم اومديم اين خراب شده، دارم مي گم اعصابم خورده شکايت دارم! شما داري يه قصه ي با

 !ديگه تعريف مي کني که

 ادامه بده و مهلت حرف زدن به اون مرد روهم ندادم، فقط اخمي چاشني چهرم کردم ولب زدم  نذاشتم

 !متاسفم آقاشما باهمه اين طور رفتار مي کنيد؟ چه وضعشه؟خيلي  -

 .: بسه لطفامرد

: هه مثل اين که چيزيم بدهکارشديم اين جا کجاست؟سربازتون جلوچشم مافوقش مزاحم ناموس من مي امير
 !شه

 .مرد بدجور رفت توهم، نگاه بسيار خشمگيني به من انداخت و دوباره برگشت سمت عمو اخماي

 : متوجه نمي شم چه موردي مي تونه ازطرف سربازاي ما نسبت به خانم شما سرزده باشه؟مرد

 !دستاش رو مشت کرد، هه بايدم زورش بياد ودوباره

تعليم ديده هاي مملکت وقتي سرباز خودشون انقد احمقه که جلوي مافوقش جلوي خونمون داره  وقتي
 .اشه ازدستش در رفته ديگهمزاحمت ايجاد مي کنه، بايدم زورش بياد هرچي ب

 .امير از جاپريدم  باصداي

: چي مي گين شما؟نازگل برادر زاده ي منه!جناب دارابي به دليل مشکلي که نزديکاي خونه ي ما اتفاق افتاده امير
 .بود

ي اطراف بودن سربازشون که ظاهرا فاميليش شاهيني بود. مزاحم برادرزاده ي من مي شه، اونم جلوي خونه   اون
 !ما وقتي نازگل جوابش رو مي ده،پسره ور مي داره هلش مي ده

عوضي زده روسينه ي ناز گل وهلش داده برادرزاده ي من بيماري آسم داره، حالش سريع بد مي شه بيجا مي    اون
 .کنه مزاحم مي شه اين دختر دست ما امانته چند مدتي اومده خونه بابابزرگش بمونه

 .نار عمو نشستم،دست روي شونش گذاشتمگزيدم و بلند شدم وک  لب

 .آروم باش امير، خواهش مي کنم ببين من خوبم-

 .: چي مي گي نازگل؟من حساب اين پسره رو مي ذارم کف دستشامير
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 .که نگاهش مستقيم ومات ودور از هرخشمي روي مابود، دستي به صورتش کشيد  مرد

م؟مي دونم باهاش چي کار کنم!ودستاي مشت شدش نشون  : متاسفم کمي تند رفتم واقعا نمي دونم چي بگمرد
 .از يه خشم عميق مي داد

داد:فقط اگه مي شه شما از شکايت صرف نظر کنيد، خودم چنان حسابي ازش برسم که بفهمه دنيا دست   ادامه
 .کيه وحساب کار دستش بياد

 !: از کجا مطمئن شم؟دوست دارم بدونه که هرغلطي رونبايد کنهامير

 دستاي مشت شدش رو بيشتر مشت کرد ودندون قروچه اي کرد ولب زد مرد

مي دونم چي کارکنم درهرصورت اطالع مي دم بهتون، شماره تماس...وکاغذ کوچکي هل داد باهمون  :
 .خودکارشيک روي ميز نگاهي به امير انداختم

زد بلندشم وبنويسم شماره رو بلندشدم وايستادم وخودکار روبه دست گرفتم وتند شماره ي امير و نوشتم  شاره
ويه خط هم زيرش، کاغذرومثل خودش هل دادم سمتش يه لحظه که سر بلند کردم نگاهم بهش افتاد که 

م فشرده شد و ه ويدستاي مشت شدش باز شده بود وهردوروي ميز قرار گرفته بود وچشماش ثانيه اي ر
 .بازشد

 وکنار عمونشستم وزير گوشش زمزمه کردم برگشتم

 .بريم توروخدا-

 .:خيلي خب،صبر کنامير

همون مردکرد: جناب من اعتماد کردم ماتابه حال پامون همچين جايي بازنشده، نازگل داشت از ترس  وروبه
 سکته مي کرد ولي خب ماها زيادي حساسيم

 .رسيدگي کنيد لطفا

 .دور شونم انداخت وهردوبلند شديم ودست

 گذرا به من انداخت وبلندشد ولب زد  مردنگاهي

 .: خيالتون راحت گفتم که، تماس مي گيرممرد

 .تشکري کرد و لحظه ي آخر که مي خواستم برگردم سمت در نگاهم روي اسم آويز از سينش افتاد عمو

 «شايگان ميالد»
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 [??:?? ??.??.??] ,نازگل

 *??پارت*

 !اسپري رو توي مشتم گرفتم وفشردم، لعنتي  قوطي

 چرا نمياي پايين نازگل؟ -

از آيينه گرفتم و همونطور که دستم مشت شده بود به طرف نيما چرخيدم که توي چهارچوب در وايساده   نگاه
 .بود

 .ميام نيما، شما شروع کنيد-

 .نگفت و لب هاش رو بهم فشرد چيزي

 گل؟ چته؟ چرا نمياي پايين؟پدرجون همش خبرت رو مي گيره، چي شده آخه؟چيزي شده ناز -

 .چيزي بگم که ديدم نگاهش سر خورد روي مشتم خواستم

 .تکون داد و جلو اومد؛ پشت سرم وايساد و دستاش رو روي شونه ها قرار داد واز توي آينه خيره شد بهم سري

 !قبول کن نازگلي توبايد کنار بياي-

لرزيد هروقت رجوع مي کردم به عمق اين درد حالم همين جوري مي شد، بغض مي کردم و نفسم  مي صدام
 .بيشتر مي گرفت وباعث مي شد اين باور مثل پتک توسرم کوبيده بشه و من بازهم به خودم بگم مريضم

 تونم تواين بهشت نمي

 .بدوم شادباشم،خوب ورزش کنم، نه مي تونستم زيادي شاد باشم ونه مي تونستم زيادي غمگين باشم کوچيک

 .قطره اشک آروم از روي گونم لغزيد و من چشمام رو بستم يه

 .نيما هروقت اين دارو هارو مي بينم باز يادم مياد که نمي تونم عادي رفتار کنم-

 .ار گوشم زمزمه کردبه شونم وارد کرد و خم شد وکن فشاري

ديوونه چي داري مي گي؟برو خدات رو شکر کن که تنت سالمه، مشکلت همينه که داري ازش مي نالي تومي -
 .توني باهاش کنار بياي، داري زيادي بزرگش مي کني

توجاي من نيستي من شبا گاهي هق مي زنم براي يه لحظه اي که نفسم تنگ مي شه ونمي تونم آروم بگيرم، -
 !ته برام درکم نمي کني اما همدردي کن نگو بساز، من نمي تونمسخ

 .نگفت چيزي



 

 
71 

شستش اشک وازروي گونم برداشت و مشتم رو بازکرد و اسپري روکنار کيسه ي دارو ها قرارداد، سري تکون  با
 .داد

 .پاشو نازگلم پاشو عزيز دل هممون پاشو ناراحت نشو، فراموشش کن غصه نخور-

 .زدم و فينم رو باال کشيدم زورکي لبخندي

 !دوباره زير گوشم شنيده شد: پاشو ديگه خرس گنده صداش

 .خفه اي که پراز حرص بود لب زدم باصداي

 هي! من کجام مثل خرسه؟-

 .ديگه ديگه پاشو-

به زور بلندم کرد وادامه داد: سريع بيا پايين يه جوري رد شو برو يه آب به صورتت بزن، اين جا بايد خوش  و
 .بگذروني يه خبر خوبم برات دارم

 .اين که بهش بچسبم که بدونم خبرش چيه در رفت  وقبل

 .دوباره رفت روي اون اسپري لعنتي هه نيستت مي کنم باالخره نگاهم

 !مــي گــي داري دروغ -

چنگال رو توي دهانش برد ودر حالي که غذاش رو مي جويد نگاهم کرد، لقمش رو پايين فرستاد و  امير
 بادستمال دور لباش رو تميز کرد وگفت

 .نازگل چرا اين جوري مي کني؟نيما بهت راست گفته يه ربع ديگه آهو مي رسه خونه-

 !باورم نمي شه امير-

 .تو حاليش کنباورت شه جغله نيما -

 .و نيمانگاهي رد وبدل کرديم، لبخندي زدم و دوباره مشغول شدم من

 !چه عالي پس چرا من بي اطالعم!؟ اي آهوي نامرد-

 که تااون لحظه ساکت وآروم غذاش رو مي خورد، ليوان دوغش رو روي ميز گذاشت ولب زد  پدرجون

ع تعطيالته ديگه قبل از ظهر راه افتاده، خودش مي گفت برنامه هاش جابه جا شد ديگه کاري نداره اونجا شرو-
 .نازگل نفهمه مي خواست غافل گير شي که ظاهرا زودتر خبر بهت رسيده و غافلگير هم شدي

 .رو اول به امير و سپس به نيما دوخت که هردو نيش خندي زدن ونگاهش
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 .: من مي رم کمي توي حياط قدم بزنم و سيگار بکشمپدرجون

 .از پشت ميز بلند شد  و

 .بانگاهش پدرجون رو دنبال مي کرد و قاشق و چنگال بي حرکت توي دستش بود امير

 .: امير خان چرا خشکت زده؟ غذات رو بخورنيما

 !: بابا اين سيگار کشيدن رو رها نمي کنهامير

 !ماهاامير جان نکه خودت اصال لب نمي زني، دور ازچشم پدرجون چه ها که نمي کنين ش-

 .قاشق باقال پلو رو تودهانم فرو بردم وباحرص

 !: هي فضول خانم حرف مفت نزن سرت تو کار خودت باشه هاامير

 مگه دروغ مي گم؟-

 .: شلوغ نکنيد سيگار کال براي بدن مضره، هزارجور بيماري همراهش داره من که لب نمي زنمنيما

 ...نش باالست ،امير هم کـخب براي آقابزرگ بسيار مضره مخصوصا که س اما

 !پريد ميون حرفش: او!چه خبرته؟باز رفتي تو خط دکتري نکه خودت تابه حال لب نزدي امير

 ....: هي من فقط يه بارنيما

 .: پس حرف نزن لطفاامير

 .اميرتوکه کال سابقت داغونه،اصال شما ها الزم نکرده نگران پدرجون باشين-

 !: مي زنم لهت مي کنما بچه بامن يکي به دونکنامير

 اگ کنم؟ -

 .ابروم رو دادن باال و سوالي نگاهش کردم  ويه

و چنگال رو گذاشت توي ظرف و دوتا دستاش رو روي ميز قرار داد و خودش رو جلو کشيد، اون ونيما  قاشق
روبه روي من در طرف ديگه ميز نشسته بودن و من و پدرجون هم کنارهم رو به روشون بوديم که پدرجون  

 .غذاش رو خورد ورفت تا قدم بزنه.عادتش بود

 خودش روجلوکشيده بودلب زدرو دوختم به امير، همونطورکه  نگاهم

 !پدرت ودرميارم -
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 .اوهاع نيما تويه چيزي بگو-

 .: من اصال به شمادوتا کار ندارم، کم آوردمنيما

 !: بفرما اينم ازخان داداشامير

 .نيماشنيده شد:امير اگه انگشتت بهش بخوره حسابت پاکه صداي

 به امير زدم وگفتم چشمکي

 ن باش تيگو هفت جيگرت رو چي؟اگه به پدرجون بگم؛ مطمئ-

 !رو خودت بگو ادامش

 :هي نيم وجبي، فکر کردي من اندازه توام که تهديد مي کني؟مي خواي بترسم!؟امير

 باالانداختم و جيغ زدم شونه

 !پدر جون _

 .ليوان دوغش رو گرفت و توهوانگه داشت امير

 .اي حناق بگير دختر، ببر صدات رو-

ابروباالانداختم که حرصش گرفت، نيما بلند بلند مي خنديد و همين که امير گاردگرفت ليوان دوغ رو   تندتند
 .بپاشه روم صداي جيغ من باصداي عمه آهو که توي ورودي وايساده بود قاطي شد که باشادي فرياد زد

 !من اومدم-

اسپري لعنتي رو از روي ميز آرايش چنگ   رو به قفسه ي سينم فشردم و پيراهن بين انگشتام مچاله شد. مشتم
 .دوبار...سه بار...لعنتي لعنتي...نفس، من نفس مي خوامزدم، يک بار..

رو پرت کردم به طرف پنجره ي شيشه اي، پرده کنار بود و پنجره باز اسپر پرت شد بيرون خم شدم و مشتم  اسپري
 رو کوبيدم روي ميز خداي من، اين درد چيه؟

 .داشت حالت عادي مي گرفتکم نفسم   کم

 .دستام رو روي ميز قرار دادم وسرم روپايين انداختم دوتا

من چي کار کردم؟غير از اين بود که مسير دريا تا ويال رو کمي دويدم تا لذت ببرم؛ تا کمي شيطنت کنم و  مگه
 صداي خنده هام بلند بشه؟

 .ن درد بسازم نمي تونماشکي آروم از گوشه چشمم غلطيد، من نمي تونم بااي  قطره
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 زدم، جيغ زدم هق

 !نمي تونم-

 .باتموم توانم هرچي الک و عطر بود از روميز کنار زدم و

 .لحظه قامت آهو نمايان شد وپشت سرش هما همون

 .هق زدم وهق زدم ومن

 نازگل!چت شد دختر؟-

 .هام رو گرفت تا آرومم کنه، من آرامش مي خواستم چي کار؟پسش زدم دستام وجلوش نگه داشتم شونه

 !ولم کن عمه ولم کن-

 چطور ولت کنم آخه دختره ي ديوونه؟-

 .عقب رفتم و نشستم رو تخت  به

 .رهآهو همارو که نگران توي چهارچوب وايساده بود خطاب قرارداد تابرام يه ليوان آب قند بيا  عمه

 .هم کنارم نشست و دست دور شونه هام انداختم ومن وتو آغوشش جا داد خودش

 چي کار مي کني تو دختر؟ اين چه کاري بود يه دفعه؟-

 .عمه-

 جان دل خانم خانما؟-

توکه نمي فهمي اعصابم بهم مي ريزه، منم دلم مي خواد تفريح برم بدوم، کوه برم، دوست دارم راه پيمايي کنم -
 .توارتفاعاتش، لذت ببرم دوست دارم توساحل بدوم، بين درختا پياده روي کنم برقصم شاد باشم

 ت چيه؟نازگل توکه همه ي اين کارهارو مي توني انجام بدي وخيليم مفيده برات درد-

همينه ديگه نمي دونين بابا دو دقيقه مي گذره سينم مي سوزه، نفسم تنگ مي شه، گلوم مي سوزه بدنم عرق -
 .مي کنه

نمي تونم بدون اسپري بخوابم از اون قرصاي لعنتي متنفرم من يه درجه بيماريم پيشرفته تره، باهاش کنار  شبا
 .نميام به خدا

 .ز اون موقعي که متوجه بيماريت شدي مثل هميشه باش...تومي تونيــش! آروم سه سال گذشت، اهي-
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 .بزرگتر که مي شم و بيشتر فهمم عميق مي شه پي به اين مي برم که کمي با بقيه فرق دارم-

 !بسه ديگه داري ديوونم مي کني-

 فرقي آخه ها؟ِد آخه خنگ خيليم خوبه حالت، بس کن اين حرفات رو چه

 .به جاي ننه بابات! خونتون که اين جوري آه وناله نمي کني؟پريسا خود کشي مي کنه من دق مي کنم دارم

 .مسخره اي روي لبم شکل گرفت لبخند

 .آ باريکال! بخند که يه خبر خوش دارم-

 .رو دراز کرد ودستمالي برداشت وبه طرفم گرفت ودستش

 !چقد خبر خوش مي شنوم من هه

 .رو باال کشيدم وبا دست مال کلنکسي که عمه از روي پاتختي بهم داد صورت خيس ازاشکم رو پاک کردم فينم

 لحظه هما باليوان آب قند وارد شد، ليوان رو جلوم نگه داشت وبانگراني لب زد همون

 خوبين نازگل خانم؟-

 .رو از توي سيني برداشتم و باقاشق همش زدم ليوان

 ولبخند کم جوني زدم بهش انداختم نگاهي

 .آره خوبم مرسي بابت اين هما جونم-

 .رو نشونش دادم، جواب لبخندم رو داد و بااجازه اي گفت و خارج شد وليوان

 .ازمحتواي ليوان رو سرکشيدم، شيرينيش حس خوبي رو بهم القا مي کرد  کمي

 .منرو باال کشيدم وبه عمه نگاه کردم که بالبخند زل زده بود به  فينم

 !فين فين نکنا دختره ي نق نقو -

قندت رو بخور سرحال بياي، طرفاي ساعت يازده اينا بابا بامهمونش خونه مياد و البته داداش امير نبينتت   آب
 !اين جوري که چشمات پف کردس، کلي نگران مي شه اميروهم که بهتر مي دوني

 .ديگه خوردم قلپي

 .اوهوم-

 قربونت بشم من، چرا آخه اين کارا رو مي کني؟-
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و روي زمين نشست ومشغول جمع آوري الک ها وعطرهاي روي زمين شد؛ من اما نگاهم گره خورده  وبلندشد
 .بود به آسمون آبي پشت پنجره چشمام رو روي هم گذاشتم و نفس عميقي کشيدم

 .به آيينه بود نگاهم

يد و بي روح زل زده بود بهم، دختري باموهايي که نمي تونستي حدس بزني دختري که بي حس باصورت سف به
 !قرمزه، قهوه ايه وياکه نارنجيه که تا يک وجب زير شونه هام مي رسيد

جفت چشم مشکي وکشيده به سياهي ذغال که انبوهي از مژه هاي فر ومشکي بلند دورش رو احاطه کرده  بايه
 .بود

ني دخترونه، کوچيک و معمولي صورتي سفيد که هميشه ي خدا گونه هاش نرم و غنچه ي صورتي و يه بي  لباي
 .تب داروسرخ بود

رو زير چونم قراردادم و خودم رو به آيينه نزديکتر کردم؛ شايد اين رنگ از موهام که از مادرجون خدابيامرز  دستام
 .يه متمايزمي شدمبه ارث برده بودم و چشماي مشکي و کشيدم بودکه من از آهو وستاره و بق

دونم، درهرحال بازم خداروشکر مي کنم بابت همه چيز اما خب گاهي واقعا اونقدر زده مي شم که نمي تونم  نمي
 .به خودم بقبولونم بايد مواظبت کنم از خودم، از نفس هايي که مي کشم

اين طورنيست، من زجرم رو که بيماري آسم و ريوي به ظاهر دواش يه اسپري باشه و دوتا قوطي قرص اما    شايد
فقط خودم مي فهميدم وقتي که تفريحي نداشتم وقتي که بعضي شبا بادرد سينم مي خوابيدم وخس خس  

 .گلوم، فقط در وديوار اتاق بود که شاهد زجرم بودن

 .کشيدم و بلندشدم  آهي

من درد يه دختريه که تازه داره وارد هجده سالگيش مي شه و تواوج جوونيش دلش مي خواد تابي نهايت  درد
شادباشه، که هميشه دلش مي خواست روماسه هاي اونقدريساحل بدوه و اونقدر فرياد بزنه از شادي حنجرش  

 .کم بياره

پرنده توي محوطه پر نمي زد زل زده بودم  رو پرصدا فوت کردم بيرون و رفتم پشت پنجره اي که باز بود، نفسم
به گل ها و درختاي اطراف استخر که يه دفعه ديدم مردي ازمسير ورودي سالن عمارت که از باالاصال ديده نمي 

 !زود داره مي ره عجيبه قدرشد بيرون اومد و سمت خروجي ويال مي ره، حتما مهمون پدرجونه چ

تا فکر کنم پايين شلوارش که روي کفش افتاده بود رو مرتب کنه،  پرده رو بکشم که ديدم خم شد خواستم
 .چهرش مشخص نبود

 .اي باال انداختم وبرگشتم سمت اتاق و پرده رو کشيدم  شونه
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 !زيادي داره سر مي ره حوصلم

 .رو روي کالويه هاي پيانو که کنارم بود گذاشتم ويه دفعه کشيدم، صداي ناهنجاري بلند شد انگشتم

 !خدا اي

 !به به!چه عجب از رواون تخت و صندلي بلند شدي گفتم االنه که سوراخ شن -

 .زدم لبخندي

 !چي مي گي عمه جونم؟خب يه دفعه اعصابم به هم مي ريزه، دست خودم نيست-

 .رو به هم فشرد و نزديک شد، دست دور بدنم انداختم من وهمراه خودش کردو هردوروي کاناپه نشستيم لباش

 زد لب

 بشين و انقدر حرص نده من-

 اوف چي بگم!؟-

 گزيدم که يه دفعه باچيزي که يادم اومد سريع برگشتم سمت عمه  ولب

 راستي عمه-

 جون عمه؟-

 مهمون آقابزرگ رفت!؟ -

 !نه، چرا؟ چطور ؟نيومده بره؟ همين االن اومدنا -

 آخه االن يه آقايي روديدم که داشت از ويال خارج مي شد،-

 کت و شلوار پوشيده بود؟-

 .نه-

آها ببين امير دنبال کاراي افتتحاح شرکتشونه با نيما جناب معين هم با پدر دورادور آشناييت دارن، اونم قراره -
شراکت داشته باشه البته پسرش خودش هم که کمک حالشونه آخه سال هاي زيادي سري توي واردات 

ه به قول خودش مي خواد يه کمکي به جوونا کنه، ظاهرا کاري براي وصادرات داروداره و شرکتش خيلي معتبر 
پسره پيش اومد نتونست بمونه سريع رفت نديدمش امير هم که تا بيست دقيقه نيم ساعت ديگه مي رسه به 

 .نيابت از نيما هم ماموره

 .ايشاهلل به سالمتي چه خوب-
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 !کارخونه نرفت راستي نازگلآره واقعا، نهاروباهم مي خورن پدر براي همين امروز  -

 جونم عمه؟-

 يادت مياد که بهت اون موقع گفتم يه خبر خوش دارم؟-

 .رادارام فعال شد سريع

 آره نگفتي خبرخوشت چيه؟-

يکي از هم دانشگاهيام چند ترم پايين تره از تهرانه،شيراز که قبول مي شه مي ره پيش مادر بزرگش يه مدتي -
دارن، برادرش اينا هميشه شمالن و...مامانش که اومده بود شيراز هم پيش بود مي گفت شمال آشنا

مادربزرگش وهم اين که باهم برگردن تهران من رو ديده بود مي گفت بايد عروس من بشي! عکس پسرشون 
 .روهم ديدم، مهديس نشونم داد

 .نگاش کردم سوالي

 مهديس؟-

 !آره ديگه همون هم دانشگاهيم يعني يه چيزي مي گم يه چيزي مي شنوي عاليه، عالي-

 شمارم رو گرفت؛ گفت يه جوري قرار آشنايي مي ذاريم مهديس

 .واو چه عالي توچي کار کردي!؟ ضايع که نبودي فورا از حال بري-

 .نه بابا کلي قر اومدم اما اخرش شمارم رو دادم-

 !تيچه خوب، به سالم-

 .گفت به زودي به شمال ميان-

 .اي چه عالي حاال خوبه کلي خواستگار رنگ و وارنگ داري قبول اين يکي عجيبه-

هنوز که قبول نکردم، امانمي دونم چرا حس خوبي بهم دست داد. همون عکسشم که ديدم خيلي خوشم اومد  -
 .اماخب همه چيز که ظاهر نيست

 .کي نظرت رو جلب کردآره خب اما بازم خيلي خوبه ي -

 !اوهوم! همه که مثل تونيستن هنو هجده سالت نشده خواستگار دکتر ومهندس داري-

 !برو_

 چيه؟ مگه دروغ مي گم هاع؟-
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 .و يه دفعه من و توآغوشش کشيد منم گونش رو بوسيدم و دستام رو دورش حلقه کردم خنديد

مي گذشت، دوهفته اي که من بودم و آهو من بودم وصداي خنده هامون توکل عمارت وقتي همه مي  دوهفته
 .رفتم سر کار ما دوتايي حسابي مي ترکونديم

گذشت و کاراي شرکت داروي ايران گستر شاِپر رو افتتحاح کنن، اون آقاي معين نام هم مثل اين که   دوهفته
وده و اون روز براي کارهاي نهايي افتتاحيه جلسه گذاشته بودن همه چيز مدت هاقبل اقدام براي شراکت کرده ب

 .به خوبي پيش رفت

همه باتحصيالت عاليه و باال، عمه آهوهم قرار بود مشغول به کار بشه آخراي فوقش رو مي گذروند به  کارمندا
مان بود، نيماهم دليل مشکالت فوت مادرجون ووابستگي زياد بهش دوسال نتونست کنکور بده و تحت در 

برنامه ريزي خاصي کرده بود باهماهنگي بامسئولين مي تونست روزاي خاصي رو به شرکت سربزنه شرکت توي 
بهترين نقطه از محمود آباد، طرف نارنجستان قرار گرفته بود. اما قرار بود به محض اين که عمه مدرکش رو  

ران که طرف چهارباغ ساختمون آماده شده و عالي گرفت و اسم شرکت همه جايي شد، کال انتقالش بدن به ته
 .وشرکت کمي جا افتاده مي شد شدقرارداشت، تااون موقع تابستون هم تموم مي 

از خودم گرفتم توي آينه يه شوميز سفيد، شلوار جذب مشکي باکتوني هاي الستار هم رنگش، يه رژ هلويي   نگاه
ه روسرم فيکس کردم و يه گره پاپيوني خوشگلم کنارش هم زدم چاشني لبام روسري ابريشمي سفيدومشکي ک

 !زدم عالي بود

بند بلند يه طرفم رو برداشتم که توش گوشيم رو گذاشته بودم دويدم بيرون ودراتاق رو بستم، تاپنج  کيف
 .دقيقه ي ديگه تاکسي مي رسيد

 .عميقي کشيدم و بسم اللهي گفتم و به سمت درخروجي ويال راه افتادم  نفس

بار بود که از وقتي اومده بودم شمال قراربود تنهايي بيرون برم، البته باجازه ي پدرجون وبقيه اونم بايه   ولينا
 !آژانس مطمئن

 .رو تکيه داده بودم به شيشه ي ماشين و نگاهم به مناظر بيرون بود که تند مثل باد از نظرم محو مي شدن سرم

 !عجيبي داشتم  حس

اولين بار بود که داشتم مي رفتم شرکت يعني قراربود دنبال آهوبرم، که عموگفت عصر بيا دونم چرا، اما   نمي
 .تاباهم برگرديم قرار بودبريم شام يکي ازرستوران سنتي هاي جنگلي اين شد که خودش برام آژانس فرستاد

 .دخترخانم رسيديم -

 .مرد راننده سر از شيشه برداشتم باصداي
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 .باشمام خانم به آدرسي که گفتيد رسيديم-

 بله بله، لطفا سرهمين خيابون نگه داريد پياده مي شم،-

 .چشم دخترم-

 .ممنون مي شم-

 .رو جابه جا کرد و کناري نگه داشت ودنده

 .کردم و پياده شدم؛ کرايه قبال توسط امير حساب شده بود  تشکري

ير داده بود توي خيابون فرعي يه کوچه مي خورد بس بزرگ و سرسبز چيزي که شنيده بودم وادرسي که ام طبق
 .بود لقب خيابون گرفته بود، سر همون کوچه پياده شدم

کوچه ي بزرگ و بلند طوالني اولش دست چپ يه پارک تفريحي پراز درخت ونيمکت بود، اونقدر سبز بود که    يه
زيادي دل انگيز بود، اطراف خونه هاي وياليي  آدم حض مي کرد خلوت بود وچندزوج مشغول قدم زدن بودن

مغازه هاي شيک بودو يه فست فودي از همون سر کوچه که خيلي خلوتم بود برج بسيار شيک و بلند شرکت 
 .مشخص بود، دستي به صورتم کشيدم و به ساعت مچي سفيدرنگم نگاهي انداختم

 .يدم وقدم برداشتمچهار و پونزده دقيقه رو نشون مي داد؛ نفس عميقي کش ساعت

 .خواستم رد شم از سمت راست برم که شرکت قرار داشت نگاهم متمرکز شد روي برج و قدم برداشتم مي

 .يک ثانيه زمان برد، اتومبيل مشکي رنگي باسرعت تموم از توي خيابون پيچيد توکوچه تنها

 !زد، يخ زدم، بازهم من بودم وتکرار ماجراي اون سگ سياه ماتم

 ...دم ويه اتفاق تکراريبو من

 .باالنمي اومد، چشمام روبستم نفسم

قدم به عقب برداشتم و سکندري خوردم و به زمين افتادم و تنهاصداي جيغ الستيکاي ماشيني بود که  يه
 .مشخص بود رانندش باتموم توان رو ترمز زده، سينم مي سوخت

 اسپري

 !من، اسپري لعنتي خداي

 !بودمش انداخته

 اشکي روي گونم لغريد  قطره
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 .باز شدن درماشين وبعداون دويدن کسي به طرفم صداي

 .به لباسم بردم و تودستم مچاله کردم دست

 .ازترس باال نمي اومد  نفسم

 .پلکام روي هم افتادو قطره اشک بعدي آروم

 خدايا داري چه باليي سرمن مياري!؟ شاهکاره!به خداوندي خدا شاهکاره -

 .که مي شنيدم اما گنگ ،آروم الي پلکام رو بازکردم  باصدايي

 !چيز تاربود، اما ازصداهاي ديگه اي که شنيده مي شد کامال مشخص بود که من االن کجام همه

 .بار چشمام روبازوبسته ي کردم تاکم کم حالت ديدم عادي بشه چند

 .الي پلکام مي سوخت  کمي

تونستم بعد چندثانيه به راحتي باديدم اطراف رو ببينم و اولين چيزي که ديدم و حسش کردم ماسک سبز  اما
 !رنگ اکسيژن روي صورتم بود، لعنتي

نفس بازهم اکسيژن، بازهم حال بد و نبود اسپري مثل بعضي مواقع ديگه و درنهايت تخت جنون آور  بازهم
 .هارديواري لعنتي که مثل يه جهنم چند متري بودبيمارستان، ماسک وکپسول اکسيژن واون چ

افتاد به مردي که سرش به طرف پنجره بود وظاهرا حواسش به من نبود و باگوشيش مشغول بود، گوشي   نگاهم
 رو قطع کرد وتوي جيبش گذاشت مشخص بود که باتلفن حرف مي زد

م برداشتم که درد کوچيکي توي دستم که اين جور مواقع ازم سرازير مي شد ماسک رواز روي صورت  باحرصي
 .پيچيد که متوجه سرم باالسرم شدم که تموم شده بود

 .آرومي زير لب گفتم که هم زمان شد با ورود پرستارميانسالي به اتاق  آخ

 !: به به دختر خوشگلم،خانم موقرمزه وقتت بخيرپرستار

 .حرفش متوجه شدم اون مردهم به طرفم برگشته بااين

رم بهش بودکه باهمون لبخند دلنشينش سمت من اومد و ماسک و از کنار صورتم برداشت و راه کپسول خي نگاه
 .روبست؛ سوزن رو از دستم بيرون کشيد

 .اين کارش باعث شد تموم صورتم از سوزش چندثانيه ايش مچاله بشه  که

 .رو هم برداشت و توي سيني فلزي انداخت سرم
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 .آب-

 .: عزيزمپرستار

 !االن ميارم  :مرد

 .دويد بيرون وسريع

 !متوجه اين نشدم که چيه وکيه وچه شکليه حتي

 .: زيادي نگرانش کردياپرستار

 ...من چيزي نمي دونم، فقط يه ماشين مشکي رنگ بودو -

 تودهنم ماسيد حرف

 ...شدم به پنجره وايعمه آهو، امير خيره

 .: دخترقشنگم اون آقاکه رسوندت بيمارستان زيادي نگران بودپرستار

توکه بيماري ريوي داري و حتي شک هم برات مضره چرا داروهات وازهمه مهمتر اسپري رو همراهت  گلم
 نداشتي؟

 !دفعه لب گزيد وزمزمه کرد: واي، نکنه خبرنداشته باشه يه

 .اسپري رو بردارمزدم و باصداي خفه اي لب زدم: يادم نبود   پوزخندي

 .آره اسپري رو انداختم دور، حالم از همه چيز به هم مي خوره  هه

 .دادم: ازشمام متشکرم خانم ادامه

 .: وظيفمه گلم االن دکتر مياد براي چک کردن حالت، بعدهم انشاهلل ترخيصپرستار

 از کي اينجام؟ -

 تقريبا دوساعتي مي شه اون آقا هم به خونوادت اطالع داده کم کم پيداشون مي شه، اگه کاري نداري من برم؟-

 .کم جوني زدم: مرسي  لبخند

 .لبخندي زد و به سرم اشاره کرد: اينا رو ميان جمع وجور مي کنن پرستار
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چپ پنجره بود، ديوار سفيد رنگ ديگه اي زد وخارج شد. دوطرف تخت پرده کشيده شده بود و سمت  لبخند
وسرد ودوطرف ديگه پرده هاي سفيد رنگ سرو صدا هم پيدا بود و گاهي صداي آخ گفتن کسي که باعثش درد 

 .ناشي از سرم و آمپول بود

 .به کناره ي تخت گرفتم و به زحمت بلند شدم و نشستم دستي

 .مي خواست خشک بود و دهانم تلخ، دلم واقعا شده حتي يک قطره آب گلوم

رو بستم ونفس به ظاهر عميقي کشيدم که حاصلش شد صرفه هاي پي در پي که باعثش بوي مزخرف   چشمام
 .الکل و دارو و...بود

قرار گرفتن قوطي آب معدني مقابلم اول کمي حيرت زده شدم، اما وقتي نگاه کردم به شخصي که کنارتختم  با
 .وايساده بود

 .دم معناي واقعي بهت، تعجب، حيرت و درموندگي روواقعي حيرت رو فهمي معناي

 .اسمش يادم نمي اومد  اما

 !نمي خوري بذارم کنار-

رو بازبونم الکي مثال تر کردم، دست لرزونم رو بلند کردم و بطري آب رو گرفتم و به لبام نزديک کردم اون  لبام
 .لحظه فقط دلم آب مي خواست

طري رو کناري روي ميز فلزي بغل تخت گذاشتم که نگاهم به قوطي راني و  ي کمتري رو از آب خوردم و ب نيمه
 !کمپوت گيالس و آناناس افتاد، واي آناناس

 !از آبرو بود وگرنه دخلش اومده بود به کل موقعيتم روفراموش کرده بودم  ترس

 .دوس داري بخور مال توئه همش-

برد و در سفيد و پالستيکيش روبرداشت، شاسي فلزي روي کمپوت رو کشيد وعطر آناناس بينيم رو  ودست
 .قلقلک داد

 .گزيدم اخمي کردم  لب

 .من چيزي نمي خورم مي خوام برم خونه -

 !چشمات که چيز ديگه اي مي گفت -

 .به قوطي کمپوت اشاره کرد و
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 !هي آقا چشماي من چيزي نمي گه-

 .م بايد برمه االن

 .اعصاب خورد کنم روزير زدم، که فايده اي نداشت و بس لخت بود دوباره بيرون سرخورد  موهاي

 .رو مرتب کردم و بي توجه بهش ازروي تخت پاهام روبه کتونيام رسوندم شالم

  ازوم حلقهدرکمال ناباوري ديدم باضربه اي کفشام رو به طرفي هل داد. اخم بدي روي صورتش نشست؛ دور ب اما
 !کرد و بايه حرکت من رو کوبوند روي تخت حتي فرصت نداد يک کلمه حرف بزنم

 بدي روي چهره ي منم لونه کرد دندون قروچه اي کردم ولب زدم اخم

 .هي! داري چي کار مي کني آقا؟به چه جرئت دستت رو به من مي زني-

 .شستش خطي فرضي گوشه ي لبش کشيد با

 .ببين بچه حوصلت رو اصال ندارم دور و بر دردسرم اصال نمي پلکم، پس بتمرگ دکتر بياد خونوادتم االن ميان-

 دهان بازکنم ويه جواب تپل بهش بدم خواستم

 .باصداي مرد سفيد پوشي که پرده رو کنار زد نگاهم ازش گرفته شد، ظاهرا دکتر بود که

 به من نبود لب زد حواسش

 .....دبه نظرم تو بايـ: ميالدکتر

 .باز من که برخورد کرد حرفش نصفه موند باچشماي

 !: به به به هوش اومدي دخترمدکتر

 .مرده بلند شد: جناب کيهان من بايد برم صداي

 .به من انداخت و معطل نشد و زد بيرون نکاهي

 .دکتر نصفه موند که صدارسوند وحرف

 !: ميالد باتو بودمدکتر

 !دا، چت شد تو دختر به خدا نفهميديم چطور رسيديمواي خ -

 .روي تخت پايين پريدم از
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سالم عمه خانم چرا شلوغش مي کنين؟مي خواستم رد شم ازخيابون زيادي آروم قدم برداشتم ماشين باسرعت -
مي اومد که خوشبختانه روي ترمز زد وهمه چيز به خير گذشت، منم طبق روال اين طور مواقع خودتون بهتر مي 

 .دونيد

 و...اينام همراهم نبود اسپري

 پس اون چيه؟-

 چي چيه!؟-

 ه کنار اين قوطي ها اسپري نيس؟مگ-

 !نه اسپري کجا بود-

دست دراز کردم وکيسه ي وسايل رو برداشتم، راست مي گفت يه اسپري پلمپ شده و جديد کنار کيسه  وسريع
 .بود

 ...اينا رو اون آقايي که بامن برخورد کرد خريده االن ايـ-

 رو قطع کرد حرفم

 .رو ول کن، نمي دوني امير چه حالي شد واي نازگل امير حرف زده فعال اون-

 !ديوونه ها رانندگي مي کرد خداروشکر به بابا و نيما هيچي نگفتيم و تونستيم جلوي زبون مبارک رو بگيريم مثل

 امير کجاس؟-

 .طاقت نياورد، رفت اول پيش دکتر خيالش راحت شه توهم اگه حاضري وحالت بهتره راه بيفت بريم-

 .من خوبم به خدا-

 رو جلوآورد کمکم کنه، لبخندي زدم دستش

 .نياز نيست آهوجونم من خودم خوب خوبم-

تکون داد بابت اين لجبازي هاي من کيسه ي خوراکي هارو جمع و جور کرد و برداشت و طاقت نياورد،  سري
 دستم رو گرفت وراه افتاديم.صداي آهورو زير گوشم شنيدم

 .اري و عجيبه دست نخوردس!چه آقاي بامرامي به به يادم باشه به امير بگم ازش تقدير کنهکمپوت آناناسم د -

 !مسخره پسره عين شمر بود-

 کرد وباحالت جدي پرسيد  اخمي
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 اذيتت که نکرد!؟گرچه آقاي باشخصيت و متشخصي تشريف دارن ظاهرا-

 !پس مي افتاد نه بابا! اما خدايي يه نگاه مي کرد يکي مثل من و تو صد درصد-

 .زيادي مقاومت کردم من

 .اون که آره،حتما ساختش اينه-

 .وخنديد

بگم اين قدر مطمئن ودانا حرف نزنه؛ که همزمان با خارج شدنمون ازبخش، امير هم پيداش شد و روز   خواستم
 !از نو روزي از نو

ش بود.عطر اون اورانگوتان هم مدام بين اسپري سفيد و صورتي و اون کمپوت آناناس لعنتي در گرد چشمم
 .حس مي شد، لعنتي

 !بازوم ناخوداگاه يه درد کوچيک به خودش گرفت بايادش

 ...از ماجراي امروز  اينم

 .من دارم مي گم بيا پايين دختر جون-

 !اوف

 .رو توکاسه چرخوندم و لب زدم: اي بابا پدرجون به خدا مراقبم چشمام

 تکون داد سري

 !من ديگه نمي دونم چي بگم-

 .هيچي نمي خواد بگين شما، من يکي بايد اين زرد آلو هارو امروز بچينم-

 !دختر دو کيلو وزن داري ميفتي پايين دوتا پاره استخونتم خورد وخاکشير مي شه -

 اي باا! پدرجون چرا نفوذ بد مي زني؟-

 !سبد زردآلوي ترو تازه باشيد يه پا تارزانم، چي فکر کردين؟ فقط منتظر يه بابامن

من زردآلونخواستم تونرو رو اون بي صاحاب، من قول مي دم فردا کارگر بفرستم کل درختارو برات درسته بردارن -
 !تحويلت بدن.مي گم لنگ و پاچت مي شکنه دختر

 .اي بابا مراقبم يه خدا شمابريد تو-
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ساعته اومدين از سرکار ازاين جا تکون نمي خورين هماجون ميزو حاضرکرده غذاتون يخ کرد، الهي من  يک
 .قربونت بشم عشقولم

 .که دستاش رو پشت گره داده بود يه دفعه چشماش گرد شد  پدرجون

 چي گفتي!؟چي چي لولم!؟-

 .خنديدم بلند

 .بانواي امواج و پرنده ها قاطي شد صدام

 .اختم و به طرف پدرجون رفتم و دست دور گردنش انداختمرواند  سبد

 !قربونت بشم من، عشقولم به زبون ما دخمال يني عشقم-

 .امان از دست شماها-

 .اي روي گونش کاشتم  بوسه

 .خيلي خب امان از دست ما، شما بريد غذا يخ کرد-

 تکون داد سري

 .رو که مي بينم انگار گيسو رو ديدمچي بهت بگم چشم سفيدنمي تونم برات نه بيارم، تو-

رو به نقطه اي نامعلوم دوخت، به خوبي مي دونستم اين جور مواقع بدجور دلش لک مي زنه براي  ونگاهش
 خانم جون شونه هاش رو از پشت سر گرفتم ولب زدم

 .بچينماوي اوي غصه نداشتيما بريد که معدتون سوراخ شد از گرسنگي! اي با ا!من مي خوام زردآلو -

 .باليي نازگل بال فقط صدا آخت بلند شه کل درختاي اين ويال رو از ريشه درميارم، حواست باشه -

 .چشم-

 .تکون داد و به سمت عمارت راه افتاد سري

 !من بودم و عشق باالرفتن از اون درختا و چيدن زردآلوها و شفتالوها حاال

 .به اطراف انداختم نگاهي

آفتابي بود وساعت مچي روي دستم چهار ونيم رونشون مي داد؛ روسري گل گلي صورتيم رو به پشت سرم   هوا
محکم گره دادم يکي ازبلوز هاي مردونه ي نيماروکش رفته بودم سورمه اي رنگ بود پوشيده بودمش که تاباالي 
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نگ بود آستين هام هم تا آرنج ر  دزانوم مي رسيد، به همراه شلوار سه خطه ي صورتي رنگ که خطاي بغلش سفي
 .تاخورده بود موهاي نارنجي اعصاب خوردکنم روکه هماجون بافته بود به عقب روندم و سبد روگذاشت روي سرم

 .. کهنسال بود و بلند برخالف درخت هاي شليل و  زردآلو

اللهي زير لب گفتم و   و روي تنه قرار دادم، بااون دمپايي انگشتي هاي صورتي زيادي بانمک شده بود بسم پام
 .دستم رو به شاخه ي پايين گرفتم و خودم رو کشيدم باال

 .هاروماهرانه طي مي کردم، عاشق اين کاربودم و اين روند تو خونه ي خودمون هم پيدابود شاخه

 !رفتن از درختا که يکي از بهترين تفريحات دوران کودکيم بودکه آموزگارم سروش و امير ونيمابودن باال

افکار خودن رو به يکي ازاون شاخه هاي محمم و تنومند که زردآلوها مثل تيکه هاي طال روش خودنمايي   باهمين
مي کردن رسوندم حاال عشق به اون زردآلوهابود که داشت ديوونم مي کرد، مجال ندادم سبد رو جاي امني قرار 

 .دادم و شروع به چيدن کردم

 .د که چراتااالن دخل اين همه ميوه نيومدهرسيده بودن و باعث تعجب بو حسابي

 .من و ستاره بوديم اگه

 .عميقي کشيدم  نفس

نشسته رو دوتا مي خوردم و يکي مي انداختم توي سبد، اونقدر شيرين بود که لذت مزه کردنش  زردآلوهاي
 .تودهنم بي نظير بود

حال وهوابودم که باصداي ورود ماشين روي سنگ ريزه هاي راه وروي نگاهم به در ويال کشيده شد  توهمين
تيگوي چه عجب امروز عمو زودتشريفش رو آورد!عمه هم که باماشين خودش بود و بهم اطالع داده بود، که  

 .کمي خريدداره

نشستنم کمي اذيت مي کرد روي شاخه  اي باالانداختم و دوباره مشغول شدم، سبد سنگين شده بود طرز  شونه
 .ي کلفتي جا گرفته بود و پاهام رو دو طرفش آويز کرده بودم

 .عمو آروم به گوشم مي رسيد؛ انگاري داشت با تلفن همراهس حرف مي زد زياد مشخص نبود  صداي

لم  کرد، فقط مشکبسيار عميقي کشيدم کمي کردو غبار الي شاخ و برگ ها اذيتم مي کرد اما مي شد تحمل   نفس
 !اين بود که چطور اون سبد که مدام لق مي خورد رو بفرستم پايين

اي نبود بادوتا دستام از پشت سر از بين دوتاشاخه سبد روبرداشتم سنگين بود اما تموم توانم رو جمع    چاره
و حصيري رکردم، يه دستم رو محکم دور شاخه فيکس کردم و نگه داشتم بادست ديگم دسته هاي بلند سبد 

 .برداشتم و آروم از سمت راست به پايين خم شدم تا حداقل بتونم بافاصله ي کمي سبد رو روي زمين رها کنم
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 .دونم چي شد سنگيني سبد باعث شد تعادلم بهم بخوره، به طرف پايين کشيده شدم نمي

 .بلندي کشيدم جيغ

ام رو دور شاخه حلقه کنم و دستام روهم محکم به رهاشد، فقط براي چندثانيه تمرکز کردم و تونستم پاه سبد
 .شاخه گرفتم!حاال دقيقا مثل يه ميمون درختي از درخت أويز شده بودم! نفسم داشت ازترس مي گرفت

 گرفت باصداي لرزون فرياد بزنم  بغضم

 !امير توروقرآن مجيد بيا-

 دقيقه نشد، که صداي دويدن يک

 .حوالي به گوشم رسيد همون

 :اي بعد صداي مردغريبه اي که بابهت و فرياد مانندبه گوشم رسيد  وثانيه

 !بسم اهلل_

 !بياپايين -

 .گزيدم  لب

 !کي بود!؟ پس امير کجابود!؟اون که االن توي حياط بود  اين

 .باتوام دختر خوابي؟ بياپايين-

 .حرصم گرفت کمي

شيد جناب، اگه مي تونستم که داد وفرياد نمي زدم که که کامال حرص رو فرياد مي زد لب زدم: ببخ  باصدايي
 !دارم مي گم نمي تونم

 .دفعه با درد مچ دستم صداي آخم بلندشد ويه

 .داشتم کم مي آوردم ديگه

 .احمق پاهات رو رها کن ازدور شاخه-

 !جوون مرگ مي شدم از حرص، بازم طاقت نياورد ونيشم روزدم داشتم

 ...ن ِبـهي!شما حق نداري به م -

 روقطع کرد حرفم
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 .داري ميفتي پاهات رو رهاکن من مراقبم مي گيرمت-

 .چي کارکنم اين يارو از کجا يه دفعه پيداش شد خدايا

دوباره ي دستم و احساس خستگي زانوهام، نفس عميقي کشيدم و زيرلب زمزمه وار بسم اللهي گفتم   بادرد
 .عجب غلطي کردم

 معطل چي هستي پس!؟-

 اوف

 .دقيقه هم الل نمي شه يه

رو پس زدم و آروم دوتا پاهام رو از دور شاخه رها کردم، يه دفعه دستام هم بافشاري که بهش اومد  افکارم
 .باعث شد جيغي بزنم

 .انگشتام کم آورد دستام رهاشد و باتموم قدرت به پايين افتادم  بالفاصله

 .دم دست کسي دور کمرم حلقه شدهحبس وچشمام بسته شد از ترس، اما مطمئن ش نفسم

 .رو به جلوخم کردم خودم

 .چشمام که بازشد شروع به سرفه کردن کردم؛ دست حلقه شده دور کمرم عقب رفت الي

 .تنفسم که عادي شد، نگاهم به زردآلوهام افتاد خداروشکر همه سالم مونده بودن جز مقدار کمي ازشون حالت

 .دستام و سينم از يادم رفت درد

 و هوا وباذوق لب زدم پريدم

 !جونمي سالمن-

 .و من واقعا متاسفم برات-

 .پشت سرم، يه دفعه تموم معادالتم ريخت بهم خاک دوعالم توسرم کنن باصداي

 .حرکت آني سريع برگشتم به عقب توي

 .آب دهانم تو گلوم پريد وسرفم به هوارفت  که

 .لحظه صداي عمو بود که فرياد مي زد : ميالد همون

 .کنه نازگل، باز ضايع بازي درآوردي  خدالعنتت



 

 
91 

 :خشمگينم رو با پررويي دوختم توچشماش ولب زدم نگاه

 !بازم که شمايي_

نگاهي به چهره ي عصبي و صدالبته متعجبم انداخت باشستش کنار لبش خطي فرضي کشيد و نگاهش رو  نيم
 لب باز کرد پس کشيد و

 .داشتي مي مردي -

 اوال دور از جون، دوما منظور؟-

 تشکر بلد نيستي نه؟-

 .درد شماتشکر کردن منه!؟ خيلي خب متشکرم ممنون که من رواز يه مرگ حتمي نجات دادين -

 !هه بعد مراقب باش تا به خاطر اين آشغاال جوون فدا نشي بچه-

 .ضربه اي به ته سبدزردآلوها زد که باعث شد تکوني بخوره و مقداري ديگه زردآلو روي زمين بريزه وباپاش

 .به زردآلوها بود؛ با زحمت چيده بودمشون دستام گره خورد نگاهم

 .عصبيم رو دوختم توچشماش  نگاه

 .من براي اين آشغاال زحمت کشيدم -

 ت مي شه زحمت!؟چه زحمتي؟ اين که عين کواال بچسبي به درخ-

 !هي صبرکن اصال دردشماچيه؟ من که تشکر کردم-

منم دردم اينه چراگرفتمت مي افتادي دست وپات مي شکست مي فهميدي اين آشغاال بي ارزشن، عين کواال -
 !نمي چسبيدي به درخت

 .سبد افتاده روزمين اشاره کرد وبه

 شما چي دارين مي گين؟-

ين؟من مي خوام احترام نگه دارم چيزي نمي گم دهانم بازشه مي دونم چطور  چرا مدام توهين مي کن اصال
 !ازخجالت شما در بيام

 شما اين جا چي کار مي کنيد؟ اصال چرابايد امير باشماباشه!؟ اصال

 .رو نزديک آورد سرش
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 .گرد شد ازتعجب، صورتم رو عقب کشيدم  چشمام

 .زد پوزخندي

 عقب رفت و باطعنه اي تلخ وآشکار لب زد  به

 !از اونجايي که اومد حاصل دست گل شمارو طبق قراري که گذاشته بوديم تماشاکنه-

 دسته گل!؟-

بله دست گلتون سرباز شاهيني ازاونجاست که بنده االن اينجام متاسفانه، اميرخان اومده بود ببينه کبودي هاي -
 .سرباز پشت ميله ها چطوره

 ... رفت سراغ اون روز رمفک

 .روي صورتم نشست اخمي

 .سرخورد روي زردآلوها نگاهم

 .اون هم به من بود  نگاه

 قروچه اي کردم ولب زدم دندون

 !چه روز مزخرفي شد -

 .نيم نگاهي به سبد زردآلوها انداختم و سمت عمارت دويدم ودوباره

 .دهنم رو قورت دادم و پله ي آخر رو هم طي کردم آب

وباز کردم و پاگذاشتم توي عمارت، که نتونستم خودم رو کنترل کنم ومحکم باعمو برخورد کردم که پوشه اي  در
 .تودستش بود. نگاهش که به من افتاد

 .رو نگاهي انداخت سرتاپام

 .طاقت نياورد و لبخند زد آخرشم

 چه تيپ امير کشي هم زديا! کجابودي؟ به به نازگل خانم،-

 .مشخص بودکه متوجه نشده من روي درخت دادو فرياد مي کنم کامال

 روي سينم گذاشتم و نفسي تازه کردم ولب زدم دست

 َر...رفته بودم زردآلو بچينم چته عجله داري؟-
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 دفعه مثل اين که چيزي يادش افتاده يه

 تند لب زد باشه

ا از اسناد رو خونه جا گذاشته بودم شام بيرونم نيمام مياد باشرکتي قراره اولين قرارداد رو اوه آره يه چندت-
 .ببنديم بيرون جلسه گذاشتيم، دعاکن خوب پيش بره که يه جايزه تپل داري

 .اوپس ايشاهلل که همه چي خوب پيش مي ره -

 زير لب غرولندکنان زمزمه کردم وبعد

 .انگاري با بچه طرفه-

 رو درآوردم واداش

 .جايزه داري _

 !هي دختره حواست باشه-

 ...بـ-

 .حرفم رو ادامه بدم باپوشه ي توي دستش کوبيد توسرم نذاشت

 .خيلي خب من ديرم شد عجله دارم فعال باي-

 .به بيرون دويد وبادو

 .اينام که هيچ وقت پيداشون نيست  اوف

ول بهش مي گفتم مي اومد خونه و باهم مي رفتيم خريد ومنم آهو هم که دير مياد، اي کاش همون ا  عمه
 .حوصلم سر نمي رفت

دور تادور سالن چرخيد پدرجون که کامال مشخص بود غذاش روخورده و رفته اتاقش، هماجون هم که  نگاهم
 .مشخص بود توي آشپزخونست اين ومي شد از سوصداهايي که به گوش مي رسيد فهميد

 .دلگير شده بودحسابي خلوت و  خونه

 .از زردآلوها افتادم  يادم

 .احمق مي گه آشغال من کلي زحمت کشيده بودم  مردک

 .هم اجازه نمي داد برگردم بردارمشون غرورم



 

 
94 

 چي کار کنم!؟ اوف

رو باحرص بيرون فرستادم عقب گرد کردم سمت بيرون، از ماشين عمو خبري نبود مشخص بودکه رفتن  نفسم
 .بادو سمت پله ها دويدم

 !با چيزي که ديدم چشمام داشت از حدقه درمي اومد اما

 !زردآلوها کناردرورودي عمارت قرارگرفته بود وتاخرخره پراز زردآلوبود سبد

 .خندي گوشه ي لبم جا گرفتبدون اراده لب ناخودآگاه

 !قدر عجيب چه

 .تخت توي تراس نشسته بودم چهارزانوروي

 .شربت ليموناد جلوم بود، نگاهم به آهوبود که بااشتياق قلوپ وقلوپ از شربتش مي خورد وحرف مي زد ليوان

 .ودندقاطي شده بودامواج دريا باصداي مرغايي که توآسمون بي پروا پرواز مي کردند وآواز سرداده ب  صداي

 .خنکي که موهام رو به بازي گرفته بود باعث حس لذت بخشي که به وجودم سرازير مي شد، بود نسيم

 .نگاهم به عمه آهوافتاد که باچه اشتياقي خنکاي شربت رو به وجودش هديه مي کرد وقتي

 .اغفال شدم؛ ليوانم رو برداشتم و بالذت سر کشيدم  ناخوداگاه

 .تواون هواي معرکه مي چسبيد واقعا

 کجابودم!؟ -

 به اين همه هيجان عمه زدم و گفتم لبخندي

 !اونجا يي که قرار بود به همين زوديا بيان-

 رو توي سيني کريستالي گذاشت و باشوق فراوان لب زد ليوان

 .واي آره عجيب استرس دارم کال يه حس عجيبيه که گريبان گيرم شده-

 وا چرا عمه!؟-

 تو انقدر خواستگارداري، اين يکي مگه چه جورشه؟ خوبه

 !واقعا نمي دونم براي خودمم جاي تعحب وسوال داره اين همه اشتياق ازکجا سرچشمه مي گيره خدا داند-

 خنديدم
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 .اين طوري که نمي شه عمه خانم. حتما يه چيزي مثل يه حس اين وسط يه نقشي داره-

 خنديد و چشمکي زد ريز

 !نم احتمال داره نازگلي ممکنهاي-

 .اي کلک-

لبخندش به دور دست هاخيره شد؛ چه قدر شاد بود مي دونستم تازگي ها داره طعم قشنگ عشق رو که  باهمون
 .من ازش سر در نمي آوردم رو ذره ذره مزه مي کنه

 .لبخندي زدم، خوشحال بودم منم

 .آهو که نه تنها عمه نبود بلکه مثل خواهر بزرگ وبي همتاي نداشتم بود  براي

 لب زدم آروم

 .مي گم عمه-

 جون دلم دختري؟-

 .نگاهي بهم انداخت ونيم

 رو به درياي آبي دوختم نگاهم

 .چقدر خوبه که انقدر حالت خوبه وشادي معلومه از اين پسره خوشت اومده-

 .ازم گرفت  نگاه

 !...س عجيبيهخيلي.-

نگفتم، ناخودآگاه نگاهم سرخورد روي کاسه ي سفالي زردآلو که بهترين گزينه بود براي چشيدن طعم ساده  چيزي
 !وشيرينش که حاصل دست رنج خودم بود

 .سالن باال به همراه عمو نشسته بوديم توي

 .هم رفته بود تا دوسه تا از کاراي شرکت رو که قراربود خونه انجام بده تکميل کنه عمه

 به عمو انداختم و دوباره لب زدم نگاهي

 قضيه چيه؟ -

 .کالفه خودش رو روي مبل انداخت  عمو
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 !واي واي از دست تو-

 .اي باباعمو خب کنجکاوم بگو مي خوام بدونم-

 .روي پاانداخترو دوطرف مبل گذاشت پا دستاش

 .گرفت اداي پدرجون رودر مي آورد  خندم

 نياوردم ولب زدم طاقت

 !اوهاع چه ژستي هم مي گيره-

 مي خواي بگم يانه!؟-

 .آ...آره بگو کشتي من رو که-

بابا قرار بود شکايت نکنم از اون پسره شاهيني، درعوض خود سر گرد شايگان يا جناب دارابي از خجالتش -
 .دربيان

 .سپردمش دست همون افراد نيرو انتظامي کال

 .تکون دادم و نشستم سري

 چي شدخب؟-

هيچي ديگه از اون جايي که سرسختانه پافشاري مي کردم از سربازه شکايت دارم قرارشد سر گرد شايگان زمان -
اميه اما نين نظمشخصي بنده رو احضار کنه تاببينم سرباز بيشعورشون درس گرفته يانه، البته اين خالف قوا

 .جناب دارابي و شايگان واقعا گوشمالي خوبي بهش دادن

 خب اون وقت درس گرفته بود!؟-

 .درس که سهله-

 يعني چي!؟-

 .يعني يه چيز فراتر از درس گرفتن حسابي آب خنک خورد -

 .گزيدم  لب

 !لحظه تودلم باخودم گفتم بيچاره سربازه يه

 .ادآوري رفتار مسخرش دوباره حرصم گرفتبه ثانيه اي نکشيد که باي اما
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 چيه؟ بازرفتي توفکر که؟-

هيچي مي گم اگه نيما از اين قضايا بوببره، روز از نو روزي از نو يعني يه جنجال ديگه به راهه! ازهستي اول من -
 .ساقط مي شدم بعدم اون سرباز احمق

 داد دفعه چشماش رو گرد کرد انگشت اشارش رو روي بينيش قرار يه

 زد : هيس االن مياد مي فهمه لب

 .هنوز از قضيه بيمارستان هم اطالع نداره، بابا هم بي خبره صداش رودرنياري ببند

 ...باشه باشه!خيلي ُخـ-

 ها چي پچ پچ مي کنيد؟ شما

 .نيما سريع از جا پريدم باصداي

 عمو خيلي خونسرد لبخندي زد وگفت: هيچ بفرما زردآلو  اما

 .به کاسه ي پر از زرد آلو افتاد، دوباره ناخوداگاه لبخندي زدم ايت زردآلو ها تمومي نداشت نگاهم

 اختيار لب باز کردم  بي

 .بيا نيما جونم بيا امشب رو باهميم-

 .هرکدومتون يه طرف مشغوليد من بيچاره حوصلم مي پوکه، همش رو مخ هما جونم راه مي رم همش

 .داختحوله رو روي شونش ان نيما

شامپوش زيادي خوشبو بود خم شد و دونه اي زردآلو بر داشت ونشست رومبل تک نفره و بالذت زردآلو رو  بوي
 مزه کرد

 باال که نرفتي ازدرختا!؟ چطور چيديشون؟-

 به امير انداختم، چشمکي زدم نگاهي

 .بانردبون نيما جونم-

 .زدم زير خنده و

 که نفس نفس مي زدم روي زانو خم شدم، سينم حسابي مي سوخت  درحالي

 .يه سيب بزرگ فرو کرده بودن توي گلوم که راه تنفسم رو به کل بسته بود انگاري



 

 
98 

 .مرتبه سرفه کردم و درآخر نتونستم سرپاوايسم و روي زمين زانو زدم چند

 .صورتي رنگ رو از توي جيبم در آوردم اسپري

 .کردم رفته رفته راه تنفسم باز شد، دوتا نفس عميق کشيدم و بلند شدمکه استفاده    ازش

 .در ورودي ويال گذاشتم و به طرف عمارت قدم برداشتم از

 !لبخند تلخي روي لبام نشست، همونقدر که تلخ بود، همون قدر هم بي دليل ناخوداگاه

 .يک قطره اشکم آروم از گوشه ي چشمم چکيد همزمان

 .دش رو روي گونم غلطاند و رها کرد و لبام روبوسه دادکشون خو  کشون

 .تلختر شد لبخندم

 .روح ترشد بي

 .قدم برداشتم، نفسم يک درميون شده بود تندتر

و پهن تر کردم و همزمان اولين هقي که زدم، باعث شد حالت غيرعادي که داشتم از بين بره و حاال هق  لبخندم
 .هق بود واشک که تموم وجودم رو به لرزه گرفت

حالم داغون شده بود. باتموم قدرت در عمارت رو هل دادم که نگاه گريونم روي پدرجون که مقابل  دوباره
 .بود وهما براش کيک و نوشيدني مخصوص عصر هارو مي ذاشت ايستادتلويزيون پاروي پاانداخته 

هماجون که به من افتاد؛ باعث شد پدرجون هم متوجهم بشه بلند هق زدم و به طرف پله ها دويدم و  نگاه
 صداي فرياد پدرجون بودکه کل عمارت رو لرزوند واسمم رو صدازد

 !نازگل _

 .لحظه روي پله ها ايستادم يه

گوشام رو گرفتم و لرزش خاصي رو تو بدنم حس کردم، اما دوامي نداشت اون لحظه به طرف اتاقم   بادستام
 .دويدم

 .از هق هق هاي بي دليلم به شماره افتاده بود، من رفته بودم کنار ساحل فقط کمي بدوم  نفسم

 .بزنم و بخندم فرياد

 جرم بود که کمي بيشتر بدوم!؟ بخندم؟ مگه

 .باال کشيدم، اشکام همونطور مثل بارون دونه دونه پايين مي ريخترو  فينم
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بلندي کشيدم و هرچي عروسک وکتاب و مجسمه بود به پايين ريختم هق مي زدم و تعادلم دست خودم  جيغ
 .نبود

متوجه ي اين بودم پدرجون دستام رومحکم از پشت سر گرفته ونمي تونم تکون بخورم، جيغ مي زدم و بين  فقط
 .ازوهاي محکم و تنومند پدرجون دست و پامي زدمب

 .رو نمي شنيدم وفقط هق مي زدم صداش

 .هقي که مقابل فرياد هام کم مي آورد ونيست مي شد هق

 دريک آن تکون محکمي به بدنم وارد شدوبعدش صداي فرياد پدرجون که باخشم دهان بازکرد اما

 احـــمـق اسپري واموندت کجاست!؟-

 .رو توهواتکون دادم وجيغ زدم پاهام

 !ولــم کــن دوست دارم بميرم-

 .ديگه متوجه حالم نشدم وسرم روي دستاي پدرجون افتاد و کم کم ديدم تارشد و

 .که نامفهوم به گوش مي رسيد مغزم فعال شد تکون کوچيکي به بدنم دادم  باصداهايي

چشمم مي خورد چندبار پلکام روبازوبسته کردم تا به نور عادت  الي پلکم رو باز کردم، نور چراغ مستقيم به   آروم
 .کنه

اي کردم و نگاهم رو دوختم به سقف، نه از بوي الکل خبري بود و نه از سروصداهايي که مبنا براين باشند    سرفه
 .که اين جا بيمارستانه

رو  ر اتاق چرخوندم تا تونستم درکه شنيده شد صداي بستن در بود نگاه از سقف برداشتم و دور تادو  تنهاصدايي
 .پيداکنم

 .توي اتاق نبود پس مشخص بودکه شخصي توي اتاق بوده کسي

 .کجابود؟ يه دست مبل چرم مشکي مربعي، که من روي کاناپه دراز کشيده بودم  اينجا

که   ده بوداتاق خيلي بزرگ و يه ميزسفيد بزرگ که شايد بشه گفت نصف اتاق رو به محاصره ي خودش درآور   يه
 .دور واطرافش صندلي هاي چرم مشکي با پايه هاي سراميکي سفيد بودند

ديتا پرکشن که به ديوار و رأس ميز نصب بود، روبه يه پنجره ي تمام قد که پرده ي سفيد روش رو  دستگاه
 .پوشونده بود وکلي امکانات ديگه که اتاق رو تبديل به يه مکان رسمي کرده بود
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 چيز ست سفيد و مشکي بود زيادي شيک بود، نگاه از اطراف گرفتم دست گذاشتم روي مبل و بلندشدم همه

 .اصال خسته و کوفته نبود خميازه اي کشيدم و کش و قوسي به بدنم دادم که چشمم به لباسام خورد  بدنم

 .جين آبي،تونيک اسپرت سفيد و شال آبي شلوار

 اين جاکجابود؟من بااين تيپ اين جا چه غلطي مي کردم!؟هاي الانگشتي صورتيم،   بادمپايي

 .ي ديگه اي کشيدم که يه دفعه يادم اومد خميازه

 .من

 .توي ساحل دويدن

 .اسپري

 .کردنم  گريه

 .به هم ريخته و فرياد هام اتاق

 .پدرجون

 کجا بودم!؟  پدر جون سريع مغزم شروع به پردازش کرد، پدرجون االن کجا بود؟ خداي من من بااسم

بلندشدم واون دمپايي ها رو پام کردم؛ موهاي نارنجيم همينطور حيرون اطرافم ولوبود کمي مرتبشون   سريع
 .کردم و شالم رو روي سرم بند کردم

 رومالوندم ساعت چند بود يعني؟ چشمام

 .که به طرف در قدم برداشتم تابفهمم اين جاکجاست، درباشدت بازشد وکشيد  همين

 .چهارچوب در نمايان شد توي

يک ثانيه نکشيد که وجودم سمتش پرکشيدرو اون هم با نگراني به طرفم دويدومحکم من و به آغوشش   به
 .کشيد

 .خيالم راحت بود حاال

 .و محکم بين بازوهاش گرفته بود و موهام رو نوازش مي کرد من

درانش، درحالي که پيراهنش رو توي مشتم مچاله  چقدر لذت مي بردم از اون آغوش بي نهايت پرمهر و برا ومن
 .کرده بودم لب زدم
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 !نيــ...ـــمـا-

 رو عقب کشيد و تره مويي که توصورتم بود رو کنارزد ولب بازکرد خودش

 جانم دختر؟جانم نازگل خانم؟ جانم موقرمزه؟-

 اين جا کجاست؟چطور سراز اينجادرآوردم؟-

 ه سرم کشيد و ومن روبه طرف مبل ها برد خودش نشست و منم کنارش...أصال پدرجون کو؟کجاس؟دستي بأ

 اين جاکجاست؟پدرجون کجاست؟-

 دور گردنم انداخت ولب زد دست

 اول توبگوببينم حالت خوبه؟ بهتري؟ دردنداري؟-

 .من خوب خوبم نيما-

پس چرا اين کارا رومي کني؟مارو نصف جون کردي، ديوونه شديم به خدا هميشه دارم بهت مي گم که روحيت -
 .رو ازدست نده خداروشکرکن دواي دردت هميشه تودستته خداروشکرکن دختر

هميشه حرف من همينه، که دست خودم نيست گاهي من به مرز جنون مي رسم سختمه ديوونه کنندس همه -
 .راقبت کرد ازخيلي چيزا بايد دست کشيدجابايد م

 !يه دخترم، حسادتم به هم نوعام تواين که راحت و بي پروا زندگي مي کنن بي حدومرزه من

 هيش مراقب باش اشکت نريزه که حسابت رو مي رسم مي دونم داري چه دردي رو تحمل مي کني-

دا آرامشت رو ازدست نده ما باناراحتي تو مي به خاطر راحتي دل مامان بابا، پدرجون من وبقيه توروخ اما
 .شکنيم

 .نداشتم بگم لب گزيدم و به پنجره اي که پرده اش کشيده بود خيره شدم چيزي

 نداشتم خودش فهميد و لب زد جوابي

 .امروز چه اتفاقي افتاد؟برام تعريف کن -

 دوختم تو چشماش نگاه

از دستم در رفت گلوم شروع به خس خس کرد و وبعداون هم  هيچي. لب ساحل مي دويدم رو ماسه ها، زمان  -
 ...اتفاقات هميشکي

 رو نوازش کرد و لب زد گونم
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 .خيلي خب عزيز دلم خودت رو ناراحت نکن، من بعد بيشتر مراقب باش-

 زدم پوزخندي

 .هه همش مراقب باش مراقب باش خسته شدم-

 .بسه ديگه يه بار ديگه تکرارکني طورديگه برخورد مي کنما-

 خيلي خب حاال به من بگو چه خبره؟ اينجاکجاس؟پدرجون کجاس؟-

حالت که بد مي شه پدرجون به هما مي گه زنگ بزنه هم به من هم به اورژانس؛ هما هم اول به من زنگ مي  -
اينطوري بدنت عادت مي کنه و دفاع از يادش مي ره و تا زنه منم بهش گفتم به اورژانس الزم نيست زنگ بزنه  

بعدشم بيمارستان بدنت به اون  وتقي به توقي مي خوره حالت زبونم الل بدمي شه زنگ مي زنن اورژانس 
 .مسکن ها اعتياد پيدا مي کنه

رده بود و بايد خودت از پس خودت بربياي نازگل منم سريع اومدم بانيما خونه، اسپري کار خودش رو ک تو
 .توفقط بيهوش بودي

 .شدي حالت مساعد نبود داروهات رو خوردي و خوابيدي بيدارکه

 .که امروز استثنا تازه از روستا اومدم  منم

هي بهتر مي شد اما بازم طاقت نياوردم گفتم ببرمت بيمارستان، هيچي ديگه با امير گرفتيم ببريمت که  حالت
بي گفتيم بريم شرکت آهوروبرداريم زودتر بريم ديديم يه خورده کارعقب  ديديم واقعا حالت خوب شده و خوا

 افتاده براي صادرکردن يکي از بارها مونده بايد تکميل شه

 .اينجا خودمونم مشغوليم، ديگه کم کم مي ريم خونه  توروگذاشتيم

 اوهاع يني اينجا شرکت خودتونه؟-

 .آره ديگه خنگه توکه افتتاحيه اومدي-

 .اما اين اتاق رو نديدم  آ..آره-

چون هنوز يه خورده کارداشت اين جا اتاق سمينار هاس، يابه عبارتي اتاق کنفرانس و جلسات بسيار مهم  -
 .گردهمايي ها

 .اوه خيلي شيکه و بزرگه-

 بعله ديگه-
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 خنديدم

 !ايشاهلل هميشه موفق باشين همتون، درضمن اينجا عاليه-

 رو بين دوتاانگشتش گرفت و فشردولب زد بينيم

 .مرسي خانم موقرمزه-

 خنديدم

 راستي نيما-

 جونم؟-

 نمي گي زشته!؟ اين چه سرو وضعيه که من و برداشتي آوردي؟-

 !همه جورشم جيگري خانم-

 چشم نازک کردم پشت

 خرکن ديگه نيماخان-

 .خر که هستي-

 ...واقعاکـ-

 روقطع کرد حرفم

 .خيلي خب بسه بسه، يه يه ساعت ديگه کارداريم-

 .بيا بيرون کسي نيس بچه ها رفتن فقط چندنفريم اهو هم هست خواستي

 !من؟ بااين وضع؟ عمرا-

 .تو برو

 .زد وبلندشد چشمکي

 اشکالي داشت؟ اگه من بااين وضع مي رفتم بيرون به ديگرون چه!؟  چه

 .روجي رفتماي باالانداختم وبه طرف در خ  شونه

 .کردم  دروباز
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راه روي اتاق هاي وابسته به آزمايشگاه و...قرارداشت، بيشتر بازش کردم وقدم به بيرون گذاشتم اما  انتهاي
 باچيزي که ديدم يه دفعه عقب پريدم

 .توي راه رو پشت به اتاق وايساده بود و با تلفن همراهش حرف مي زد مردي

توي اتاق ودررو نيم ال نگه داشتم صداش به گوشم مي رسيد و منم که کنجکاويم تحريک شده بود شيطون  رفتم
 !رفت تووجودم و بي سروصدا گوش سپردم

 .بوداماخب صداش ازالي در واضح به گوش مي رسيد کاربدي

 جلو بردم وگوش سپردم سر

م،سمت من بياي هدفت ازدواج باشه کالمون چي داري مي گي دختر؟ من همون اول برات خط ونشون کشيد -
 ..مي ره توهم

... 

 !گوش کن گوش کن وبلندتر گفت:دارم مي گم گوش کن-

... 

 .کن دختر بس کن، انقد مهديار مهديار نکن دست ازسرم بردارين بابا  بس

... 

 !درک به

 .صدايي به گوش نرسيد ديگه

 .سرم رو ازدربيرون کردم آروم

 .نبود کسي

 .رو به دندون کشيدم شالم رو مرتب کردم و آروم بيرون خزيدم، زيادي خلوت بود درو پشت سرم بستم بمل

 !جا شيک بود عالي بود بزرگ وبي نظير همه

دونستم دقيقا توي کدوم اتاق هستن شونه اي باالانداختم و تودلم زمزمه کردم: حاال يه جايي هستن ديگه!  نمي
 .فوقش مي رفتم اطراف رو ديد مي زدم

 .رو به دهان کشيدم و قدم برداشتم لبام

 .يه دفعه شخصي که صدر راهرو نمايان شد؛ بايک نگاه سرتا پام رو زير نگاهش گرفت اما
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 !ده بودمکر   هنگ

 توجه بهم اخمي کرد و لب زد بدون

محل کارو سرمايست يامهدکودک وسالن بازي!؟ نه مثل اين که بايد هيئت مديره جلسه اي ديگه دراين مورد  -
 .بذاره

 .کارد مي زدن خونم در نمي اومد  يعني

 ايستادم  سرجام

 .آقاداشت پاش رو فراتر ازگليمش مي گذاشت  اين

 .صورتم انداخت، دستي به کتش بود ودستي هم توي جيب شلوارشنگاهي به  نيم

 .نگاه جدي و اخم آلودش ثانيه اي نگاهم کرد و ازکنارم گذشت بااون

 .عطر خنکش به ريه هاي خستم رسيد، مغزم موقعيتم رو پردازش کرد  وقتي

قروچه اي کردم ودرحالي که دستام رو مشت کرده بودم چشمام رو روي هم فشردم و بدون برگشتن  دندون
 سمتش لب زدم

 دقيقا مشکل شما بامن چيه؟ اصال من نمي دونم چرا انقد با شما برخورددارم!؟-

 !بارسومه

 زدم و ادامه دادم پوزخندي

 .اعصابمه زياد برخورددارم  کال من با هرچيزي که روحيم رو به هم مي ريزه و رو -

 .عکس العملش چي بود، اما طاقت نياوردم و سمتش برگشتم  نميدونم

 !به من بود هيکل عالي وفيکسي داشت هه دستاش مشت شده بود واين يعني خشم پشتش

 .يک لحظه طول کشيد، روي پاشنه ي پا چرخيد و نگاهم رو غافل گير کرد فقط

 .هاش رو به هم مي فشرد واخمش عميق تر شده بود لب

 .خندي رولبم نشست نيش

 !بايد عصبي مي شد، بي دليل پارو دم من مي ذاشت آره

 .که به زهرخندم افتاد اخمش عمق گرفت  نگاهش
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قدم به طرفم اومد، مثل دوباري که ديده بودم باشستش خطي فرضي گوشه ي لبش کشيد و ودحاليکه  يه
 ي هم مي ساييد لب زددندون رو

ببين آره حرف تو من کارندارم اينجا متعلق به فک وفاميلتم مي شه، چيزي ببينم که خوشم نياد بي بروبرگرد -
 .برخورد مي شه

 سرش به سرتاپام اشاره کرد ازهمون جايي که بود خودش رو جلوتر کشيد وادامه داد وبا

 االنم اصال اين وضع رو دوس ندارم!خونه ننته ياخالت دخترجون!؟با دمپايي خرسي و عروسکت اومدي!؟ -

 اين اقا اونجا چي کاره بود؟طاقت نياوردم ولب زدم  مگه

هـي آقا شما داري زياده روي مي کني اصال شما چي کاره اي ها؟ حدوحدود خودتون رو بدونيد سرگرد مملکت  -
 ...که اينطورباشه

 تکون دادم وادامه دادم سري

 !متاسفم اول براي شما، دوم براي خودم که بازم باشما هم صحبت شدم-

 .تکون داد وپوزخندي زد سري

 نفس مي کشيد تندتند

 .باشستش کنج لباش خطي فرضي کشيد وسرش روکج کرد ونگاهي بهم انداخت دوباره

 ...ـببين دختر جون م-

 !نازگل إ

 .ير حرف اون احمق نصفه ونيمه موند و من نگاه خشمگينم رو به امير دوختم که سمت ما مي اومدام  باصداي

 .لبم الي دندونام داشت داغون مي شد پوست

 .خودش رو به ما رسوند عموباچندقدم

 خوبي نازگل!؟-

 .رو مستقيم دوختم به عمو نگاهم

 .بله عموجان، من خوبم حالم روبه راهه نگران نباشيد-

 روي شونم گذاشت ولب زد دست
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 !نمي دونم چي بگم کي اين غصه خوردنات رو فراموش مي کني خدا داند-

 ريزي کردم اخم

 ...امير خب َمـ-

 ادامه بدم  نذاشت

 !هيــش حرف نزن که از دستت شکارم بعدا مي رسيم به اين موضوع-

 توجه به اخمم رو کرد سمت اون مردک گستاخ ازخودراضي!و بالبخند مردونه خطاب قرارش داد وبدون

 : جناب سرگرد تشريف مي برن!؟امير

 چه لبخند مسخره اي زد وجواب داد نيم

 .آره ديگه بايد برم، سوئيچ رو جا گذاشتم اومدم بردارم-

 آشنا که شدين باهم!؟-

 .سربه من اشاره کرد ودست دور شونه هام انداخت و کنار خودش کشيد وبا

 هم نگاهي انداخت و لباش رو به هم فشردو جواب داد اون

 .بله قبال هم همراهت ديده بودمشون توي اداره -

 نگاهي تيز به چهرم انداخت و

 .: آره نارگل ماست آبجي نيماامير

 .بله االن هم باهم برخوردکرديم-

 .زدم و نگاهم رو از راهروبه سالن دوختم زخنديپو

 .: خيلي خب بهتره زودتربري ظاهرا خسته اي، صبحم که بايد اداره باشي وقتت نگيرمامير

 .قربونت امير پس من مي رم-

 .دست دادن ونيم نگاهي بهم انداخت و زورکي سري تکون داد و راه افتاد وباامير

 .دم برمي داشت و پيچيد توي سالن و ديگه ديده نشددنبالش بود، چطور محکم ق نگاهم

 چته تو؟ کجا سير مي کني؟ خوبي؟-



 

 
108 

 .اومد سرجاش لبخندي ساختگي روي لبام نشوندم  حواسم

 !َمـ... مـن خوبم -

دفعه سوالي که توذهنم مدام چرخ مي زد يادم افتاد و باهيجان بازوي امير رو گرفتم که باعث شد باتعجب  يه
 خيره بشه بهم

 چته نازگل!؟-

 بگو ببينم اين آقا چطور از اين جا ها سر درآورد ها!؟-

 هام رو گرفت و مقابلم وايساد شونه

 .مهمون داشتهيچي بعداون ماجرا يه مدت گذشت، روزي که بابا -

 خب؟-

بودم و دنبال کارا بابابرامون بايکي از آشناهاش هم قرارگذاشته بود که باماشراکت داشته باشه و ازاون  بانک
جايي که حسابي سرشناس بود خارجي وايراني مي شناختنش، مي تونست توروند بهتر کارها کمکمون کنه 

 .وپشتيبانمون باشه

 ...ه باشه براي افتتاحيه وديگه قرارشد جلسه دوستان هيچي

قبلش سروان دارابي تماس گرفت و کلي معذرت خواهي کرد و اطالع داد برم اداره، دستور شايگان بوده منم  روز
 .روزش به پدرگفتم کمي دير مي رسم خونه و رفتم اداره

مه ي کارهاش رو به اين که سرگرد پسر همين آشناي بابابوده و اون بجاي پدرش باماشراکت داشته واما ه  مثل
پدرش که فوق العاده امين و مطمئن هستش پيش بقيه و بابا سپرده بوده، اما براي مذاکره اون روز باپدرش 

اون هم عذرخواهي مي کنه   گرفتميان خونه ي ما و قرار بامن يادش مي ره، سروان دارابي باهاش تماس  
 !وجلسه به پدرا سپرده مي شه

 .تعجب کرده بودم بدجور

 مگه امکان داشت!؟ اصال

 وا چطور ممکنه امير؟-

 !اين سرگرده شايگانه، باباش معين  فاميل

اين پسرجوونه!چطورهم جزءهيئت رئيسه هست و هم سرگرد مگه چندسالشه مگه مي شه!؟چي داري   درضمن
 مي گي!؟
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 چيزيکه از نيمايادگرفته بودبينيم رو بين انگشتاش فشرد وخنديد وادامه داد طبق

 .خره معين اسم آقاي شايگانه؛ اسم باباي ميالد بابا هميشه بهش مي گه معين-

 !آ...آخه عمه هم مي گفت معين-

 !خب ديگه اون که زياد نمي شناخت چون بابا مي گفت اونم فکر کرده بود فاميليش معينه-

ون سروان دارابي هم مي آها که اين طور چه جالب، چه تصادفي! ولي خب مگه اين آقا چند سالشه؟ مافوق ا-
 .شه

مرض ميالد داروسازي خونده ازاونجايي که به پيوستن به نيروهاي مصلح از جمله ناجا عالقه داشته وايميسته -
تحصيالتش که تموم مي شه، طبق آيين دانشگاه افسري بعداتمام تحصيالتش درزمان خاصش ثبت نام مي کنه 

 .انجام وظيفستفشرده تحصيالتش رو تموم کردواالن درحال  

 .طبق برنامه ي مقرري مابين روز هايي که اداره نمي ره، مياد شرکت مثل نيما که هم روستا مي ره هم شرکته االن

 آهاچه باحال دانشگاه افسري، داروسازي-

 .بعله طبق آيين نظام دانشگاه افسري تاسي سال البته بعد تحصيالت عاليه ثبت نام داره-

 !چه عالي-

 کنه هوس کردي!؟چيه ن-

 من؟ نه بابا فقط جالب بود!حاال اين پسره چند سالش هست!؟ _

 فضول مردمي؟ اصال توچي کارداري؟-

 .إ امير-

 .حناق زود بيابريم آهو ونيما تواتاقن مي خوايم بريم-

 .روکشيد وهمون لحظه عمه ونيماهم پيداشون شد ودستم

ميز نهارخوري بزرگ توي سالن که روبه پنجره ي قدي قرار گرفته بود درازکشيده بودم، طوري که سرم لبه ي  روي
 .ميز قرار گرفته بود وموهام رو که نبسته بودم حسابي به هم ريخته و افشون از ميز آويز بود

 .که پرده ي حريرش کنار رفته بود  رو روي سينم گره داده بودم و پاها از طرف ديگه آويز بود، رو به پنجره دستام

 .پيش مامان وبابابود؛ هميشه زنگ مي زدن وجوياي احوال بودن دلم واسشون تنگ شده بود فکرم

 عميقي کشيدم  نفس



 

 
110 

رودراز کردم و دونه اي ديگه خاللي برداشتم که عمو براي من و عمه خريده بود، نيما که کالمخالف بود  دستم
 .وتامي تونست مانع ما مي شد اما ما کارخودمون رو خوب بلد بوديم

يازده صبح بود، هما بعد گفت و گوي کوتاهي بامن جهت سرگرم شدنم دوباره به آشپزخونه رفته بود  ساعت
 .ک نهار ببينهتاتدار 

 .کس توي ويال نبود وهمه دنبال کارخودشون رفته بودن  هيچ

 .دونه خاللي ديگه به دهان گذاشتم يه

 نکنه امير ديگه عمه رو چرااغفال کردي؟ خداچيکارت

 !من تنهايي مي پوسم حتي پدرجونم نيست اوف االن

 .خاللي ديگه ويه

پر کشيد به سه باري که بااون موجود ازخودراضي برخورد کردم، اولين بار توي اداره ي آگاهي دومين بار  فکرم
 .توي اون اتفاق تو کوچه ي شرکت وسومين بارهم توي راهروي شرکت

 .اون روز که من قراربود برم شرکت اون ياروهم مسيرش بامن يکي بوده  پس

 .کاري براش پيش اومد، نگو باامير درميون گذاشته بوده  توي بيمارستان که زود گذاشت رفت يا

 .تصادفي! چه غيرمنتظره چه راحت باامير آشناشد چه

 .دوباره اخم ريزي ابروهام رو باالبرد امابايادش

بود حتي وقتي من کاري هم بهش نداشتم بي دليل توقيفم مي کرد مثل اون روز توي راهروي  چقدرعصبي
 .هام ضايع بود يه کم زيادي راحت بودم شرکت، ولي خب دمپايي

بعدي روتودهانم گذاشتم و انگشتم روبادستمال کلنکس توي مشتم پاک کردم، دوباره دستام رو روي  خاللي
 .سينم گره دادم و چشمام رو بستم

ي چقدرزمان بردکه بافکر زياد پلکام هم و به آغوش کشيدن و آروم آروم خواب من و به دنياي گاه نفهميدم
 .شيرين وگاهي تلخ خودش برد

  .هي ببين کي اينجاست دختر کله گوجه اي اي جان من خداتموم جذابيت هاي دنيارو توچهرش گذاشته-

 .زد لبخندي

 خماربود ونيمه بسته، نمي فهميدم کيه چيه اين جا چي کار مي کنه؟ چشمام
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 .يه عطر خاص به بينيم خورد وبعد حس نزديک شدن دستش به صورتم فقط

 .اي کشيدم و به طرف ديگه برگشتم که يه دفعه مغزم موقعيتم روپردازش کرد  خميازه

 .مثل فنر که ازجادر مي ره پريدم باال درست

 !خداي من، عجب خوابي بود اوه

 .دونستم چطور لواشکش کنمگوجه اي عجب اسمي! خداروشکر خواب بود وگرنه مي   کله

 .اي کشيدم و نگاه خمارم رو دوختم به ساعت قدي وقديمي اتاق  خميازه

 !بود من از يازده خوابم؟پس چرا هماجون بيدارم نکرد آخه!؟ اي بابا سه

 .وقوسي به بدنم دادم که صداي ترق و تروق استخونام رو خودم شنيدم کش

شويي به هم تنيده شده بود، اه خسته شدم از اين موهام خوبه   به موهام کشيدم که مثل سيم ظرف دستي
 اونقدرهاهم بلند نيستا

 .ازروي ميز بلندشم که نگاهم به خاللي هاي خوردشده ي روي ميز افتاد  خواستم

 .يکي نبوده من بدبخت روبيدارکنه يعني

 باالانداختم و دادزدم شونه

 هما جونم!؟هما!؟هماخانم؟-

 هماجون؟-

 !کسي جواب نمي ده  نه

 .توي آشپزخونه کشيدم، ظروف غذا آماده وحاضر ودست نخورده روي کانتر بود سرکي

 .قابلمه هم خاموش بود و سماور وچاي ساز هردو روشن بودن زير

مي دونستم يکي چاي ترش هندي مخصوص خودمه که خيلي دوسش داشتم و عشق من و پدرجونم  خوب
 !تازه دم براي کل اعضاي خونوادهبودوديگري چاي اصل ودبش و

 .دررفت خستگيم

 .دونستم غذاي امروز خوراک گوشت وقارچه مي

 .نيازي به تست نبود چون دست پخت هماجون بيسته پس
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 .زدم و رفتم طرف دست شويي لبخندي

 تو تنمخميازه ي ديگه کشيدم و وارد سرويس شدم، خواب ازسرم پريده بود امابازم حس کسلي و خستگي  يه
 .بود ومدام خميازه مي کشيدم

 .بردم و شير آب رو باز کردم خنک بود و اين خنکاش حس عجيبي رو به من هديه مي کرد دست

آب به صورتم پاشيدم باچيزي که ديدم توي روشويي جيغ فرابنفشي کشيدم وسربلند کردم وتوي آيينه   مشتي
 نگاهي به خودم انداختم و جيغ بعدي

دم بزنم ازسرويس بيرون که يه دفعه نفهميدم چطورشد که پدرجون ازکجا پيداش شد، تعادلم رو  و بازکر  ودر
 .ازدست دادم اونم مشخص بود با حضور يه دفعگي من ترسيده يک لحظه زمان برد که هل شدم

 .پدرجون اون هم تعادلش بهم خورد و دوتايي زمين خورديم وبابرخوردبه

 !آخ-

 .ٍپــ...ِپــ...ِپـدر جون...واي-

 !بلندشدم، پدرجون هم دستش به کمرش بود وچشماش رو بسته بود و زير لب آخ واوخ مي کرد سريع

 رو فراموش کردم جلوي پدرجون زانوزدم ولب زدم خودم

 !پدرجون؟ خوبيد!؟ببخشيد توروخدا اصالحواسم نبود-

 .چشماش رو بازکرد الي

 َسروشکليه!؟ ُد...دختر اين چه -

 .آخ کوچيکي زيرلب زمزمه کرد  ودوباره

 .پدرجونم؟ خوبي؟جاييت نشکست؟ واي توروخدا يه چيزي بگو-

 .دستم روبگير بلندشو، کمرم نصف شد دختر جون-

 .گزيدم و دستش رو گرفتم و باآخ و اوخ بلندشد  لب

 خيلي درد دارين!؟-

 .نه دخترم هيچيم نشد فقط کمرم درد گرفت-

 ...ِچـت شد يه دفعه!؟ اين چه سروشکليه؟ِچــ
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 واي پدرجون نمي دونم خواب بودم االن ديدم، چه باليي سرم اومده!؟-

چي ماليدي به صورتت؟امون از کاراي شمادخترا هرچيزي رو به صورت مي زنين ماسک فالن ماسک فال ماسک  -
 .کوفت درد زهرمار

 ماسک چيه پدرجونم!مي خوام چي کار؟-

 !خوب بلدينا، کلک شمام

تکون داد وزير لب ذکري زمزمه کرد که ناخوداگاه خندم گرفت و دوباره وارد سرويس شدم وتوي آينه  سري
 .نگاهي به صورتم انداختم

 .خاک دوعالم توسرم هرچي خالل نمکي بود چسبيده بوده به يه طرف صورتم، توخواب غلت زده بودم يعني

 .زدم جيغ

 .اللي هايي که خودمه خوابيده بودم کنارم بوده به صورتم چسبيدهواي اين که خ-

 .بيرون از سرويس وزدم

خجول و دندون نما و مسخره اي دستام رو به پشت کمرم گره دادم ومقابل پدرجون وايسادم. آروم به   بالبخند
 .دکناري خزيدم که سري تکون داد و من دويدم طرف آشپزخونه، که درورودي يه دفعه بازش

 .از اون روز افتاد، وقتي سمت آشپزخونه دويدم در سالن بازشد  يادم

بود که از خريد برگشته بود!بهم گفت هرچي سعي کرده بيدارم کنه بيدارنشدم قوتشم نداشته من وببره   هما
 .ازروي ميز پايين مثل اين که پدرجون هم تازه رسيده بوده خونه

 .س زدم و پله رو رو به پايين طي کردمخندم گرفت، افکارم رو پ ناخودآگاه

 .الي در رو باز کردم  آروم

 .لذت شدم وقتي نگاهم با اتاق تالقي کرد غرق

مشکي رنگ، گيتار بغلش، ميز بيليارد و تشکچه هاي بادي دور يه ميز گردکوچيک تخت بادي سفيد رنگ،  پيانوي
قفسه ي سفيدرنگ کتاب هاي نت و کمد شيشه اي که بيشتر ازچهارنوع از بهترين هاي هارمونيکا توش قرار  

 .گرفته بود

 .توپ بسکت، هندبال واليبال وفوتبال و اسکواش انواع
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پانداي دومتري بزرگ که وسط اتاق ولوبود و دستگاه بازي و دوتاباند و يه ال اي دي بغل ديوار يه  ودرآخر
 .ودنيايي از وسايل ورزشي

 .دنج بود خيلي

اتاق که رو به پايين پله مي خورد و مختص سرگرمي هاي خاص عمو والبته نيما بود؛ لبخند کوچيکي    همون
 .گوشه ي لبم نشست

اي که سرتاسر پنجره رو پوشونده بود به داخل مي تابيد، ست زيتوني و سفيد اتاق زيادي   از گوشه ي پرده  نور
 .چشمگير بود

و روي صندلي پيانو نشستم و انگشتام رو نوازش وار روي کالويه ها، بدون اين که ذره اي صدا خارج  جلورفتم
 .بشه کشيدم

 .وآهنگ دل خسته رو نشون مي داد، آهنگ زيبايي بودبه دفتر نت بازشده بود. که باالقرارگرفته و بود  نگاهم

 .دور ديگه سرتاسر اتاق رو ازنظر گذروندم يه

 .روي کمد شيشه اي هارمونيکا ها قفل شد نگاهم

 .دهني و اون دنياي پراز شگفتش ساز

سرمي  هميشه سعي مي کرد بهم ياد بده امازيادي سخت بود، براي من سخت بود واين حوصله ي عمو رو عمو
 .برد

اي باالانداختم و از روي صندلي بلند شدم و به سمت کمدرفتم تا يه بار ديگه يکيشون رو بردارم وامتحان    شونه
 .کنم

 .خاصي بود وقتي لبات روي ساز قرار مي گرفت وضرب مي گرفتي و شروع به نواختن مي کردي دنياي

 .جون تازه مي گرفت وتاناکجاسفرمي کرد، تايه بهشت عجيب و بي حدومرز روحت

سراسر دلنشيني روي لبام نشست و دست بردم و درکمد روباز کردم وهارمونيکا رو برداشتم، ازنوع ساده  لبخند
 .ترينش لبخندم کنار نمي رفت

 .ور کردم و لبام روي ساز نشستاز آهنگايي که نت هاش رو ازحفظ بودم و ساده بود رو توي ذهنم مر  يکي

 .اول بود که يه دفعه تواون حس و حال باصداي ويبره ي مزخرف گوشيم از جاپريدم  بافوت

 .بردم و ازجيب شلوارجينم بيرون کشيدمش دست
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 .بود امير

 تماس رو زدم و جواب دادم اتصال

 جانم امير!؟-

 نازگل؟-

 جانم امير؟ سالم؟-

 .بودمثل هميشه بشاش  صداش

 خوبي؟ خوشي؟-

 قربونت آره خوبم، خسته نباشي کاري هست؟ ساعت کاري تماس گرفتي؟-

 .درمونده نباشي آره عزيزم زنگ زدم بهت خبر بدم -

 .متعجب شدم کمي

 چه خبري مي تونست به من بده؟ يعني

 چه خبري؟ اتفاقي افتاده ؟-

 .خنديد

ماينده ي باننه نازگل يادته سر جلسه ي چندوقت پيش که بانيما ايناداشتيم وشام رفتيم بيرون براي مذاکره و..-
 يه شرکت ديگه؟

 آ...آره يادم مياد. چي شده؟-

هيچي خانم خانما، بهت قول دادم اگه همه چي درست شه و مابتونيم قرداد ببنديم که برامون فوايد بي -
 !جايزه داري شماري داره، تويه

 جايزه اوف

 .امير منظورت سوپرايز يا همون هديه ديگه-

 خنديد بازم

 آره آره، هديه يا جايزه-

 هي مسخره نکن خب ادامش؟-
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 .هيچي ديگه به سالمتي همه چي عالي پيش رفته و تماس گرفتن و کال نون ماافتاد توروغن-

 .حاضر باش شام مي ريم بيرون همگي يه جشن کوچيکه امشب

 واي ايول به سالمتي!چقد خوب فقط خودمون؟-

 .آره خودموني!حاال اگه کارنداري قطع کنم که من اينجا کاردارم، تماس گرفتم اطالع بدم-

 !واي مرسي فدايت کاري ندارم-

 .پس خدانگه دار عزيزم-

 .رو دادم و تماس قطع شد جوابش

 !خوب تواين اوضاع که همش بي حوصله ام اين بهترين برنامه مي تونست باشه چه

 .رو باعجله چپاندم توي کمدو و به دو ازاتاق خارج شدم هارمونيکا

 نازگل کشتي مارو به خدا -

 .هزارمه که داره صدامي زنه اوفبار

 !نيما ميام ديگه، جيم ثانيه ديگه پايينم-

 .ر آخر نگاهي به تصوير خودم توي آيينه انداختمنشنيدم، براي با جوابي

دختر باموهاي نمي دونم چه رنگي پاييزي يه روسري شيري رنگ باطرح هاي مينياتوري نارنجي مات، ابريشمي  يه
روي موهام فيکس کرده بودم وبه مدل خاص و قشنگي بغل پاپيون گره داده بودم مانتوي شيري ساده اي که يه 

جذب سفيدو کالج هاي مخمل ساده  واررنگ روي سينه طرح کوچيکي از پروانه بود و يه شل طرفش باحرير سفيد
 .ي شيري که بغلشون پاپيون نا رنجي خيلي ريزي قرارگرفته بود، خوب بود

 .جالب وزيبايي داشت بارنگ موهام و فيس چهرم هارموني

 .نازگل به خدا بيام باال خودت مي دوني چطوري پايين ميارمت بابا منتظرن -

 اومدم بابا اه-

به موهام که يه طرفه به حالت مواج از روسري بيرون زده بود، بردم و زير روسري پنهون کردم لبام رو به  ودستي
 .هم ماليدم تارژ هلوييم قشنگ تر رولبم بشينه، کيف بند بلند ست کفشام رو برداشتم ودويدم بيرون

 ...نازُگــ -

 .دفعه صداي امير بود اين
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 .پله روهم طي کردم آخرين

 !دم امير چقد صدامي زنيداوم-

 !: زهرمار چه چقدر لفتش مي ديامير

 .خب داشتم آماده مي شدم-

 چيزي بگه که نيما از سرويس اومد بيرون، حسابي جفتشون خوشتيپ کرده بودن، خواست

 .نگاهش به من نخورده بود فرياد زد هنوز

 ....: آهو کشتين مارو بياين ديگه!نازگـنيما

 .من حرفش نصفه نيمه موند دفعه باديدن يه

 .:يکي بايد باز خانم مارپال رو از باال بياره پايين يکيشون که اومدامير

 .به من اشاره کرد وباسر

 .سرتاپام رو ازنظر گذروند نيما

 !: چه عجب خانم تشريف آوردن، به به چه قدددر شکيل بايد حسابي مراقبت باشمنيما

 لبخندي زدم-

 يکي بايد مراقب تو وامير باشه-

 .زدم وچشمکي

 بالبخند جلو اومد ولب زد امير

 .هي خوشگله اين طوري چشمک نزن درسته قورتت مي دما-

 .وخنديد

 اومدم  من

آهو حرفامون نصفه ونيمه موند، حسابي خوشگل شده بود. شال سورمه اي و مانتوي بلند جلوباز   باصداي
 .جذب سورمه اي پوشيده بود، باشلوار جذب مشکيمشکي که زيرش يه تونيک 

 قرمزش هم عالي بود رژ

 .چهرش بي نظير شده بود.
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 !: چه عحب خوشگل تشريف آوردن کشتين ماروامير

 پله ها رو طي کرد و چرخي زد آهو

 واقعا خوشگل شدم؟ -

 .نفرمون خيره شديم بهش؛ عالي بود سه

 زدم لبخندي

 !يه دونه اي-

 .:آره اگه اون رژ المصب رو کمتر کني عزيزمامير

 .: بعله! عالي نيما

لبخندي زد وبدون هيچ حرفي دستمالي از توي کيف دستيش درآورد و درحالي که سمت در قدم برمي  آهو
 .داشت تاکفشاش رو بگيره مشغول ور رفتن با لباش شد

 .منم برم سمت در خروجي که بازوم از عقب کشيده شد خواستم

 .رگشتمب

 .به نيما افتاد، لبخندي زد نگاهم

 چيزي شده نيما؟-

 .و بدون هيچ حرفي موهام رو به داخل فروداد که مدام سرمي خورد ابروباالانداخت

 .رو بدون اين که مدلش خراب شه روي سرم مرتب کرد و پيشونيم روبوسيد روسريم

 .: حاال مي تونيم بريمنيما

 .زدم لبخندي

 رو گرفت و هردو سمت خروجي رفتيم که امير لب زد دستم

 .بچه ها يه دقيقه من برم به بابااطالع بدم داريم مي ريم-

 .سمت اتاقي که کنار پله ها وطبقه ي پايين قرارداشت دويد وبه

 .به گفته ي خودش به دليل پادرد، اتاق باال روباپايين تعويض کرده بود آقابزرگ
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و پايين هم اتاق خودش يک ساعت پيش هم براي انجام کمي کاراي نيمه تموم به اتاقش کتاب خونه بود   باال
 .رفته بود وازمون خواسته بود تا زمان رفتن بهش اطالع بديم

 .عميقي کشيدم ودست نيما رو فشردم بيرون رفتيم  نفس

 .پاي امير از پشت سر مي اومد صداي

ج و خلوت توي رستوران تکون داد، مرد و زني کنار هم نشسته دستي براي دونفر پشت ميز گوشه اي دن عمو
 .بودن

سرش توي گوشيش بود و دختر کنارش دستاش رو روي ميز قرارداده بود و و نگاهش از ديوار رفلکس به  مرد
بيرون دوخته شده بود، رستورانش جاي بي نظيري بود دوطبقه بود طبقه ي پايين طرح کلبه بود وکافه تريا 

 .قه باال ست کالسيک و بي نظير داشت و رستوران بودبودوطب

 !سر بقيه راه افتادم و نگاه از اطراف گرفتم قراربود خودموني باشه که پشت

نياوردم و بازوي امير رو از پشت سر گرفتم و آروم کشيد گيراييش قوي بود، مکثي کردو سرش رو به طرفم  طاقت
 .خم کرد

 : جانم نازي؟امير

 !توکه گفتي جشن کوچيک خودموني-

 .إ!خب اين شامل ميالد هم مي شه ديگه اونم باماست ديگه-

 !ميالد بازم

نگفتم که راه افتاد و منم باخودش همراه کرد وجلورفتيم، آهو و نيما زودترازما سرميز رسيده بودن و گرم   چيزي
 .احوالپرسي بااون پسره ودختر کناريش بودن

 .اافتاد کمي باتعجب نگاهمون کردنکه به م  نگاهشون

 اي باالانداختم و پيش دستي کردم  شونه

 .هم سالم و احوالپرسي گرمي کرد امير

 .پشت ميز نشستيم هردو

بزرگي بود من کنار ديوار تموم شيشه اي رفلکس نشستم، امير هم کنارم و بعد اون هم آهو، نيما راس ميز  ميز
روبه ديوار شيشه اي نشست روبه روي عموهم پسره ي نچسب نشسته بود وکنارش روبه روي آهو اون دختر که 

 .همراهش بود، روبه روي من هم يه صندلي خالي بود
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 .روي روکش مخمل زرشکي خوش دوخت و خوش رنگش نگاهم مي رفت مدام که

روزير چونم گذاشتم،نگاهم رواز صندلي خالي کرفتم و به شهر دوختم، تاريک بود چرا غ هاي بلند و رنگي  دستام
فضاي قشنگي رو درست کرده بودن آسمون هم بااون حرير مشکي رنگش وستاره هاي پرنورش حسابي دلبري مي  

 .کرد

مخصوصا وقتي ملودي آرومي که توفضا مي پيچيد و کوچيکي روي لبم نشست،حال و هواي قشنگي بود.  لبخند
 ..روحم رو قلقلک مي داد که ديگه معرکه بود

 نازگل خانم!؟نازگلي _

آهو، دست از افکارم برداشتم و نگاهم رو بهش دوختم که سرش رو از جلوي اميرکه بانيما واون پسره    باصداي
 .ت و گوبودن به طرفم خم کردغرق گف

 جونم آهو؟-

 .مليکا جان باشماس خانمي -

 مليکا!؟-

 .چشم غره اي رفت ودرحالي که خندش گرفته بود به دختر ي اشاره کردکه کنار ميالد نشسته بود-

 !اوه خداي من ببخشيد-

 لبخندي زد و دوباره به حالت قبل برگشت، منم رو به دختر کردم عمه

 بامن امري داشتيد؟جانم؟ -

 ديکه صحبت پسراهم تموم شده بود مليکالبخندي زد و جواب داد حاال

 .بيشتر ازاونچه که آهو و اقا نيما وآقامير مي گفتن دلنشيني-

 زدم لبخند

 .نظر لطفتونه، همچنين مليکاجون-

 لبخندم رو داد جواب

 .بااون موهاي خوشگلت اي جونم -

 اين که چيزي بگم به طرف آهو برگشت ولب زد  وقبل

 !چقدر نازه-
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 روي لبم عميق ترشد،امير خنديد لبخند

 !:مليکا خانم االن نازگل داره از تعريفاتون رو هواسير مي کنهامير

 چشمي نازک کردم، که دست دورشونم انداخت و خنديد پشت

 .: دروغ که نمي گن مليکاخانم نازگل جيگرخودمهنيما

 !قربونت شم داداشي-

 .زد لبخندي

 :با مهربوني نگاهم کرد ولب زد عمه

 عزيزم مليکا جان رو معرفي کردم؟_

 جواب دادن مليکا باهيجان پريد وسط قبل

 .نه کسي چيزي نگفت-

 .: ناز گل جان مليکا جان دخترعمه ي آقاي شايگان هستن واز همکاراعمه

 لبخندي زد جواب لبخندش رودادم مليکا

 :دوباره خوشبختم چه جالب ويه دفعه باچيزي که يادم افتاد بدون مکث ادامه دادم-

 ..اوم  پس راستي شماها که جمعتون جمعه، پس آقاي _

 آوردن اسمش سريع ادامه حرفم روگرفتم  باياد

 ...پس چرا آقا َمـ-

 !ردشرمنده که نتونست بياد و دعوت رو رد ک -

 .برگشتم سمت پسره ي نچسب حتي نذاشت جملم رو تموم کنم باتعجب

که تعجبم رو ديد خواست چيزي بگه که دوگارسون با ميز کوچيکي که غذاها روش سرو شده بود سررسيدن   نيما
 .وبااحترام مشغول چيدنشون روي ميز شدن

 .شد نياوردم نگاهم که به ماهي سوخاري افتاد، چهرم توهم کشيده طاقت

 اراده دهان مبارک وبازکردم  بي

 ماکي سفارش داديم که االن حاضره؟-
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 .چشم غره اي رفت نيما

 .: ازپيش سفارشاداده شده .وبه ميالد اشاره کردامير

 .: مرسي داداشامير

بهتره سفارش وبدم که ديگه زياد معطل : نوش جونتون، گفتم من که سليقه تون رو تاحدودي مي دونم.ميالد
 ..نشيم بتونيم بيرونم چرخي بزنيم

 .: آقايينيما

 .رو توي ماهي جلوش فرو برد وچنگالش

 .نبعد ازاتمام کارشون و گرفتن انعام و شنيدن تشکر ازما، باالخره تشريفشون رو برد گارسون

خوبي بود من نمي تونستم ماهي رو تحمل کنم اخمي کردم و ظرف رو به عقب هل دادم که صداي پوف   فرصت
 .امير بلندشد

 .ظرف غذاروبه عقب هل دادم، نگاه هرپنج نفرشون به من بود وقتي

 .آروم چشماش رو بهم فشرد  نيما

 .دونستم منظورش اينه ادامه ندم مي

ه ميالد خوشم نمي اومد وسفارش اين غذاهرچندهم موردخاصي نداشت ومن به راحتي من اصال ازاون پسر  اما
 .مي تونستم ازش بگذرم و الکي خودم رو مشفول کنم

 .حرصم گرفت، دست خودم نبود مهم نبود اگه اون دختر مليکانام يا همون پسره بگن دختر بي ادبي هستم ولي

 .لحظه فقط دلم مي خواست ظرف جلوم رو باتموم مخلفاتش محکم بکوبم به صورت پسره اون

از ظرف گرفتم ودرحالي که دندون روي هم مي ساييدم خيره شدم به نيما، که مليکا سکوت رو شکست و   نگاه
 روبه من لب زد

 اين نوع غذاها مي خورنعزيزم ازاونجايي که گاهي که تاديروقت بچه هاشرکتن شام که بيرون مي رن از  -

 .هم بدون اطالع از ديگر ساليق طبق روال عمل کرد.بازم عذر ميالد

 زدم لبخندي

 .اشکالي نداره-

 .: من مي رم برات سفارش بدمنيما
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 .اين که جواب بدم روبه ميالد کرد و لب زد:از ت معذرت مي خوام داداش  وقبل

 .الع نداشتم: نه بابا، چه حرفيه شرمنده که من اطميالد

 ..من مي رم وپاشد بشين

 .نيما پيش دستي کرد وبلندشد وازميز دورشد که

 !: االن برات مياره خانم مارپلامير

 !خب وقتي دوس ندارم؟ بايد بياره-

 .چنگالش رو به طرفم گرفت آهو

 .: يه ذره برداراهو

 .مچاله شد چهرم

 !واي نه عمه جون-

 .خنديد عمه

 .هم بالبخندنگاهم مي کرد مليکا

 .شماها شروع کنيد-

 !:نميشه کهمليکا

 !نگفتم و نگاهي به اطراف انداختم بازم اين صندلي خالي جلوم چيزي

 خندم

 .گرفت

 !گيري دادم من به اين صندليه  چه

سرايي که ازش گرفتم به رو به رو خيره شدم، اکثرا زوج هاي جوون پشت ميز ها بودن بعضي هم دختروپ  نگاه
 .نشسته بودند وباسرخوشي مشغول گپ وگفت بودن

 .رفت روي ميز روبه رويي چند دخترو پسر باهم مشغول گپ بودن نگاهم

 .ي يکي از پسرا زيادي باحال بود، موفرفري و عينکي خيلي بانمک قيافه
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از اين فيس خوشم مي اومد؛ ناخوداگاه چنگي به بازوي اميرزدم که به ساالدش ناخنک مي زد يه دفعه    هميشه
 از جاپريد

 جانم نازگل!؟-

 !امير يه چيزي مي گم دعوام نکني-

 باتعجب نگاهم مي کرد آهو

 .: بگو عزيزمامير

 .اونجارو نيگاه-

 .ره کردمبه سمت خودم کشيدمش و به ميز رو به روم اشا وکمي

 .و ميالد و آهو باتعجب نگاهم مي کردن مليکا

 : چيه اونجا خانمي!؟امير

 !واي امير اون آقاهه رو نگا موفرفري و عينکي واي چه باحاله-

 :خنديد، ضربه اي آروم به بينيم زد ودوباره صاف روي صندليش نشست ولب زد امير

 .ديوونه_

 :خند لب زدکه مشخص بود دخترکنجکاويه بال  مليکا

 ازين مدل موها دوست داري؟ _

 .خيلي بامزس دوس ندارم.خوشم مياد-

 .: ايشاهلل يه شوهرگيرت مياد همين شکلي، حاالم نگا نکن اون ور روامير

 .: نه ديگه نازگل مي گفت شوهرم بايد بي نظير باشه بچم بايد موفرفري باشهآهو

 .غره اي بهش رفتم که با مليکا زدن زير خنده  چشم

 .دوباره نگاهم روبدوزم به روبه رو که با چشماي يخ اون پسره ي دراکوال بر خوردم، مات نگاهم مي کرد خواستم

دهانم رو قورت دادم همون طورکه نگاهم مي کرد دستاشو رو ميز قرارداد باخشم، بلند شد و درست رو ي  آب
 .نشستصندلي مقابل من 

 .داشت از حدقه مي زد بيرون چشمام
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 .به بقيه کردم نگاهي

 .لباش رو توي دهانش کشيد و يه دور اطراف رو از نظرگذروند و بلند شد و روي صندلي نيما نشست عمو

 .نيشخندي زد و لب گزيد وبلند شد و اومد بين من واهو روصندلي امير نشست مليکاهم

 بود،صندلي کنار ميالد خالي  فقط

 !يه چيزيشون مي شد اينام

 نگاهي به پسر روبه روم انداختم وزير لب زمزمه کردم نيم

 .مزخرف-

بودم شنيده.چون بدون ترس ازاين که کسي متوجه بشه زل زده بود بهم، خم شد طرفم و آروم وشمرده  مطمئن
 شمرده لب زد

 .چرا!؟چون جلوت پرده گرفتم!؟هه دختره ي کله گوجه اي-

 ...چـي!؟ اين چي گفت؟چـ

 لحظه مغزم ارور داد و خون جلوي چشمام رو گرفت يه

 .رو گذاشتم رو ميز وخم شدم به جلو دستام

 خودش زمزمه وارلب زدم مثل

 .نه من هرچي سعي مي کنم چيزي نگم شما بدترش مي کني، حق توهين ندارين-

 .موهات عين گوجست هه توهين نکردم، يکي از خصوصياتت رو گفتم کلت بااون-

 .نمي تونستم تحملش کنم! نگاهي به امير انداختم که سرش تو گوشي بود و حسابي لبخند مي زد اوف

 .و مليکاهم بااشتياق راجع به موضوعي حرف مي زدن عمه

 .زل زدم به ميالد که باپوزخند مسخرش نگاهم مي کرد دوباره

 خودم اشاره کردم ولب زدم به

 ايم؟من کله گوجه  -

رو زير بغل زد و تکيه داد به صندلي و با پوزخند مسخره ي گوشه ي لبش سري تکون داد به معناي  دستاش
 .تاييد
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نکردم، خيره شدم بااون چشماي مشکيم تو چشماش لبخند ژکوندي زدم ودستم رو به طرف کاسه ي   معطل
کوچيک وسراميکي بوراني لبورو که نمي دونم سليقه مزخرف کدومشون بود بردم که يه دفعه باصداي آهو ازجا 

 .پريدم

 .نازگلم توکه ماست دوست نداشتي عزيزم-

 .دهنم رو قورت دادم آب

 :ين عمه و کاسه درگردش بود، لبخند مسخره اي زدم و خونسرد جواب دادمب نگاهم

 .هيچي يه دفعه دلم خواست _

 .نگاهم کرد باتعجب

 .: نوش جونتعمه

 نگفتم، اونم دوباره گرم گفت و گوشد چيزي

 .استفاده کردم وکاسه رو برداشتم بردم زير ميز، لبخند ديگه اي تحويلش دادم  ازفرصت

پوزخندي زد وامانگاه ازم برنداشت دستاش رو به هم گره داد وزير چونش گذاشت، تودلم احمقي نثارش   اونم
 .کردم و کاسه ي بوراني رو پاشيدم روي شلوارش

 !دور دور من بود حاال

 .مثل خودش تحويلش دادم پوزخندي

 .رو زير بغل زدم و تکيه دادم به صندلي دستام

 .حرکاتش ريز به ريز زير نظرم بود تموم

مي بردم وقتي مي ديدم که چطور دندون قروچه مي کنه و تند نفس مي کشه از سرخشم و دستاش مشت  لذت
 .شده

دل لبخندي زدم، لم دادم و پاهام رو راحت به حالت دراز روي هم قراردادم و ثانيه به ثانيه حرکات پسره ي   ازته
 .ال سرگرد مملکت بود متاسفانه زيرنظر گرفتماحمق روبه رو روکه که مث

دفعه مشتش رو روي ميز گذاشت؛ درحالي که لباش رو محکم روي هم مي فشرد و ازعصبانيت تند نفس مي   يه
 .کشيد، ابرويي برام باال انداخت وسري تکون داد

 چي بدو؟ خب اين يعني چي؟ منظورش
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 !بدي توي پام پيچيدثانيه اي از اين فکر نگذشته بود که درد   هنوز

 .اخم و دردي که کف پام رو تحت فشار قرارداده بود خم شدم  با

 !عوضي

 .از يه لنگ کفشم خبري نبودمحکم زده بود که به هدفشم رسيده بود،  اونقدر

 الخالق اين چطور زده که کفشم از پام دراومده؟  جل

 !فکر مي کنم نمي تونم بفهمم هرچقدر

 .لند مي شد که صداش رو زمزمه وارشنيدماز کلم دود ب  داشت

 خوردي؟ نوش جونت هستش و تف کن-

 .دنبال لنگ کفشتي، فک کنم زير ميراي ميزاي عقب بتوني پيداش کني اگرم

 .سکته مي کردم ازحرص حاال چه غلطي کنم داشتم

 روي هم ساييدم دندون

هي حاال من چه غلطي کنم؟ چطور بايد يه لنگ خونه برم ها؟ برم بگم چي؟ که لنگ کفش من بغل دست -
 شماست؟چه وضعشه!؟

 :کردم  وزمزمه

 ...احمق عوضي_

 مگه وقتي بوراني رو ريختي رو شلوارم باخودت فکر کردي من بايد چه کاري کنم؟ ها!؟ بکش-

 !سزاته

 .خفه شو-

 ور مي دادداشت اعصابم ار ديگه

 .نکردم بزرگتره و همراه ودوست امير ونيماست، خفه شو رو چسبوندم بهش نگاه

 .چيزي بگه که يه دفعه نيما بايه سيني نسبتا بزرگ سر رسيد خواست

 .پام رو تکون مي دادم و پوست لبم رو مي جويدم و اين يعني خود خود استرس تندتند

 .به زير ميز هاي عقبي زل مي زدم ديقه يه بار سربرمي گردوندم هردوسه
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به زور قاشقي غذاتودهانم فرو مي کردم که نيما ناراحت نشه وبقيه چيزي نگن، ثانيه اي هم يه دفعه بغض  و
مي کردم ونگاه سراسر خواهان انتقامم سرمي خورد روي چهره ي اخم آلود اون پسره ميالد که هرچند اخم داشت 

 .زيادي باکالس و باوقار رفتار مي کرد ،دوعصبي بود اما بانهايت دقت وقار ومتانت خيلي شيک غذاش رو مي خور 

 .مثل اشخاص اصيل زاده بودکه غرور متانت و زيبايي يک مرد رو تموم وکمال شامل مي شد شخصيتش

 .عميقي کشيدم و لبام رو به هم فشردم، لعنتي چه مردونه و شاهانه رفتار مي کرد  نفس

 .فکر بودم فقط يه لحظه طول کشيد که به خودم اومدم غرق

 .که شامل چند برگ کاهو وخيار بود جلوم درحال تکون خوردن بود  چنگالي

 !دوعالم توسرم که باز آبروي نداشتم رو به فنا دادم خاک

 .دهانم روقورت دادم و نگاهم دوباره رنگ خشم گرفت آب

گال رو به احمق بود که چنگالش رو جلوي صورتم تکون مي داد وقتي متوجه شد دارم نگاهش مي کنم چن  اون
 .دهان بردو لقمش رو جويدودرکمال خونسردي دور لباش رو پاک کرد

 !اماهنوز قاشقم توي هوا مونده بود  من

 .گذاشتمش توي بشقاب، که نگاهم خورد به پسره  سريع

 .نگاه نکن اسيرم مي شي -

 .روشنيدم، احمقي زيرلب نثارش کردم که پوزخندي زد زمزمش

 .ندمو از نظر گذرچرخوندم و بقيه ر چشم

 .مشغول خودن انتهاي ساالدش بود، مليکا بادستمال دور دهانش رو تميز مي کرد آهو

 .هم قاشق رو توي ظرف گذاشت وعقب کشيد عمو

نيماا خيلي جالب بود! غذاش رو خورده بود و تکيش رو داده بود به صندلي، دستاش روي پاش گره خورده  واما
 .بود و نگاه نفوذگرش مدام روي مليکاي ازهمه جابي خبر مي چرخيد

 .ناخودآگاه روي لبم نشست لبخندي

 .زود دل داد کامال مشخص بود يه حسي هست که داره قلقلک مي ده چقـــدر

 .شدن يه هويي عمو امير هم بلندشد لندباب

 شد!؟ چشون
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ثانيه اي از اين فکرم نگذشته بود که صداي اون پسره ي خرفت شنيده شد: همون طورکه قرارگذاشتيم   هنوز
 !شام امشب مهمون من بودين وحساب شده، اگه دوس دارين ناراحت نشم بشينيد

 .: امااين طوري که نمي شهنيما

:سه دفعه مارفتيم بيرون دودفعش رو امير و توحساب کردين، يه دفعه هم که قسمت نشد اين دفعه ميالد
 .مهمون من به سالمتي موفقيت هاي بعدي

 .: آقايي داداش مچکرمامير

 .ونشست

 .هم لبخندي زد: لطف کردي خيلي عالي بود، فقط من برم سهم نازگل رو حساب کنم نيما

 .نيماجانميالد گفتم مهمون من -

 .نيما: قربونت-

 .اين که ميالد بخواد چيزي بگه از ميز دورشد و سمت صندوق رفت  قبل

 !داشتم ببينم اين پسره چطوري مي خواد بااين شلوار قشنگش ازجا بلندشه دوست

 .هه

 !مشغول تعارفات معمولي ومکرر بودن و تشکرو، که متوجه سقلمه ي عمه از پشت سرشدم همه

 ..پشت صندلي مليکا بهش اشاره کردم چشه از

 .لب زد : تشکر يادت رفت که

 .يه امشب من بي ادب شدما پوفحاال

 وتوکاسه چرخوندم و زورکي لب زدم چشمام

 .آقــاي شايگان-

 .ابروش رو باال داد ونگاه مرموزي بهم انداخت  يه

 .زور کلمات رو از دهانم خارج مي کردم به

 .ييدداد: بفرما جواب

 اوهاع چه رسمي، خندم رو قورت دادم-
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 .ممنونم گرچه سهم من رو داداشم حساب کرد-

 .عمه داشت از حدقه درمي اومد  چشماي

 .خنديد و سربجي تکون داد ولب زد: نازگل عموريز

 اي باالانداختم وگفتم  شونه

 .غير ازاين نبود-

 .فقط مي خنديد مليکا

 !: نازگل تو ديوونه ايعمه

 .جذابي زد و روبه ميالد کرد ولب زد ولبخند

 !همه چيز عالي بود آقا ميالد-

 نيم نگاهي به من انداخت ميالد

 .: خواهش مي کنم، بنده کار خاصي نکردمميالد

 ...نگاهش رو دوخت به من ودوباره

 ..افتاد  يادم

م عقب ونگاهي به زير ميزهابندازم که داغ لنگ کفشم يادم افتاد! دستام رو مشت کردم و خواستم برگرد دوباره
 .نيماسر رسيد

 .من چه غلطي کنم حاال؟ چطوربگم به نيما ياامير که چي!؟ لنک کفشم رو از اون سر رستوران برام بيارن خدايا

 بگم لنگ کفشم واسه ي چي تشريفش رو اونجابرده؟ اصال

 .نيما از افکارم خارج شدم باصداي

 .: شب عالي بودددنيما

 .موافقين بريم پارک ساحلي چرخي بزنيم، بستني بخوريم و خوش بگذرونيم اگه

 !خيلي عالي اي بود هه ولي خب با پارک ساحلي به شدت موافق بودم شب

 نيما به خودم اومدم باصداي

 : نازگل!؟نمي خواي پاشي!؟نيما
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 !به بقيه افتاد که بلند شده بودن، البته جز ميالد لب گزيدم نگاهم

 باتعجب رو کرد به ميالد: سرگرد شماچرا پا نميشي!؟ ليکام

 .نگاهمون مي کردن سربه زير انداختم و باسترس لب گزيدم سوالي

 .: نازگل باتوام عزيزمنيما

 ...اوم!چيزه _

 !: چيزه!؟ پاشين خب ميالد پاشين ديگهامير

 .دهانم رو قورت دادم و بلند شدم آب

 : ميالد تو چرا پانمي شي؟ اي بابا جريان چيه!؟امير

 .هم از اونور ميز باهمون جذبش بلندشد، امامشخص بود کمي معذبه ميالد

 نگاهش بين ما درگردش بود سري تکون داد نيما

 !: خيلي خب راه بيفتيمنيما

 .م کردنگاه خشمگيني به ميالد انداختم، اونم دستاش رو مشت کرد و کينه جويانه نگاه من

 .خدا اي کاش اون کارو نمي کردم، يه دفعه کنترل ازدستم خارج شد اي

 !: اي بابا چتونه شماامير

از اين جايز ندونستم پشت ميز وايسم و ازپشت صندلي خارج شدم و همزمان ميالد هم ازپشت ميز رد   بيشتر
 .شد و جلو اومد

نگاه اون چهار نفر مات شده بود روي يه لنگ کفش من و جلوي شلوار ميالد که به طرز وحشتناکي ماستي  حاال
 .شده بود

نتونست جلو خودش رو بگيره وزد زير خنده! مليکا و آهوهم باقيافه هايي که داد مي زد دارن خودشون رو   امير
 .کنترل مي کنن نخندن باتعجب نگاهمون مي کردن

 ب خيره شد بهمون و لب زدباتعج نيما

 اين چه سر و وضعيه؟ -

 کلمه کافي بود، من و ميالد همزمان به طرف هم اشاره کرديم ويک صدالب زديم  همين
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 .تقصير اين بود-

 مرگته؟ چه

 .توسينم حبس شد نفسم

 قدم به عقب رفتم، دوقدم سمتم خيز برداشت ودستش رويه سانتي صورتم نگه داشت و تهديد وار لب زد يه

ببين نوه ي حاج آقا پرند فقط يکبار ديگه به پرو پام بپيچي غمزه بياي شيک بزني، جوري حالت رو مي گيرم که -
 .همين تک دونه نفسات هم ببره

 .ه اشکي روي گونم سر خورددهانم روقورت دادم ناخوداگاه قطر  آب

 تر فرياد زد بلند

 !گريه نکن اشک نريز فقط اگه مي خواي همين تک دونه نفستم نگيرم ازت يادمي گيري پا رو دم من نذاري-

 .اون يه حيوون بودلرزيدم  مي

 :رو توي دستش گرفت و درحالي که نفساي پرحرارتش به صورتم مي خورد لب زد چونم

 ؟ حاليت شد يانه!؟شنفتي يانه! _

 .سري تکون دادم تندتند

 .زد و محکم چونم رو هل دادو رها کرد، که صورتم به يه طرف خم شد پوزخندي

 .قدم به عقب برداشت چند

 يادت نره چي بهت گفتم خانم پرند-

 .رفت و در مشکي ودروازه مانند ويال رو محکم بست وبيرون

 .تو سکوت ويال بدجور پديچيد، روي زانو خم شدم ونفس عميقي کشيدم صداش

 شد؟ چي

 نمي فهمم من به اون چي کار داشتم آخه؟ واقعا

اون يه ذره شرم نداشت از امير، ازنيما و ياحتي پدرجوني که حاال با پدرش پيمان دوستي محکمي بسته   اصال
 بودن؟

 .لت نوازش وار روش لغزيد درد نداشتدستم سمت چونم رفت و به حا ناخودآگاه
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 من احساس درد مي کردم. نفس عميق ديگه اي کشيدم، يادم از حرفش افتاد اما

 .بهترين فرصته، اين مواقع صبح از کسي خبري نيست ديدم

بهت بگم پارودمم نذار، اگه تورستوران سربه سرت گذاشتم وهوابرت داشت و ماست و حواله ي لباسم   اومدم
 .کردي

 .کردم گردنت رو نشکوندم اومدم بهت بگم خيال برت نداره  مردونگي

بشنوم از اين قضيه امير ونيما بويي بردن، خودت مي دوني شراکت ما خيلي مهمه توکه نمي خواي بهمش  اگه
 بزني هوم؟

 .زدم پوزخندي

 .راست کردم و سمت عمارت راه افتادم قامت

 چه دليل داشت از اونور بلندشه بياد، اين چهارتادونه ريچارد روبارم کنه؟ اصال من کي هوابرم داشت؟ آخه

 !من احمق وبگو عين آي مي لرزيدمزيادي ازخود مچکره، هه.. پسره

 .يادم از حرفش افتاد ودوباره

 .شيزخم خوردم االن اومدم بهت بگم حواست باشه بامن لج و لج بازي نداشته با يکي

 مراقب خودت باش. دختر جونبدجور قاطيم، وقتش شه مي درم عين گرگ  من

 !چي؟ چه مسخره يعني

 چه گناهي داشتم اين وسط؟ من

 .يه عوضيه من نفسام تک دونه نيست اون

 .نفس دارم، دونه به دونه نفسام نفسه من

 .گرفت، اون پسر يه حيوون به تموم معناي واقعي بود  بغضم

 .باال کشيدم و پله هارو طي کردم و وارد عمارت شدم رو فينم

 مشغول گردگيري بود؛ نگاهش که به من افتاد باتعجب لب زد هما

 .خوبيد نازگل خانم!؟رنگتون پريده-

 دهانم روقورت دادم وجواب دادم آب
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 .آ...آره هماجونم من خوبم، مي رم اتاقم-

 .تکون داد و درحالي که بانگاهش من و دنبال مي کرد دستام رو مشت کردم و به طرف پله ها رفتم سري

ديوونه مي شدم، خيلي بهم فشارمي اومد تنهايي سرکردن قراربود نيما کالس موسيقي ثبت نامم کنه و  داشتم
 .باشگاه هرچه زودتر بايد بهش بگم کارام رو انجام بده وگرنه دق مي کنم

 .کنکورم دوسه هفته اي مونده بود  وابتاج

هارو يکي يکي طي مي کردم فکرم پيش اون عوضي بود، من و تهديد مي کرد؟زخم خورده بود؟ چرا؟ به من  پله
 .چه ربطي داشت، من کجا پارودمش گذاشتم؟مشخص بود تعادل رواني نداره

 .ي آخرروهم طي کردم و سمت اتاقم رفتم پله

دم خرس بزرگم وسط اتاق ولوبود، دوباره نفس عميقي کشيدم و خودم رو پرت کردم روي و وارد ش دروبازکردم
 .خرس

 .اون عوضي داشت ديوونم مي کرد  فکر

 .يادت نره نازگل خانم، من قرار گاشتم برا فردا ساعت شش عصر -

 .مويي که تو صورتم بود رو فوت کردم طره

 .نگاه دوختم به نيما، قراربود کالس موسيقي ثبت نام بشم ودوباره

 .ثبت نامم خودش که روستابودوحضورنداشت بايد باامير مي رفتم  زمان

 روبه هم گره دادم ولب زدم پاهام

 خب نمي شه اميربياد!؟-

اين که نيما بخواد جوابم رو بده امير از حموم بيرون اومده بود. درحالي که با کاله حولش تندتند موهاش   قبل
رو ماساژ مي داد به طرف من که روي کانتر نشسته بودم اومد، ضربه اي به بينيم زد و آرنجش رو تکيه داد به  

 کانتر وپا پشت پا انداخت و جواب داد

موزشگاه بعد از شرکته ولي خب خيليم نزديکه، براي من مشکلي نداره بيلم دنبالت ولي : خانم خانما مسير آامير
خب ممکنه ديربرسيم و سرقت اونجا حاضرنشيم و يا که کال مگه مالنصرالدينيم؟ساعت چهارونيم پنج آژانس مي 

 .فرستم دنبالت مياي شرکت از اونجا باهم مي ريم

 را بحث روشنيده بود صدارسوندکه از پله ها پايين مي اومد وظاه  عمه
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 .: نازي امير راست مي گه ديگهعمه

 اي باالانداختم و گفتم  شونه

 آره حرف عمو درسته پس فردا ميام شرکت يعني مجبورما-

: مراقب خودت هم حسابي باش، من حسابي سفارشت رو کردم درضمن آشناي امير هم هستن من صبح نيما
 .ساعت شش بايد برم روستا

 .: خب چرانشستي؟ پاشوبروبخواب کسل نباشي ديگهعمه

 .فنجون چاي رو روي ميز گذاشت، ياعلي اي زير لب زمزمه کرد و بلند شد نيما

 اين که باال بره روبه من کرد  اماقبل

 .: مراقب باشي نازگلينيما

 .زدم: شبت بخير نيما جونم لبخندي

 .لبخندم رو داد و به بقيه شب بخيري گفت و باالرفت جواب

 .هم به طرف آشپزخونه اومد تابه قول خودش يه فنجون چاي دبش بخوره ونفسي تازه کنه عمه

 رو پر صدابيرون فرستادم واز روي کانتر پايين پريدم نفسم

 .: نازگل براي فردا ساعت چهارونيم برات آژانس مي فرستمامير

 چهارونيم زود نيست؟باشه، فقط -

 .: نه زود نيست ممکنه کاري پيش بياد ترافيکي چيزي باشه، خالصه هرچه زودتر بهتر امير

 .تکون دادم سري

 ....خيلي خب من ميـ-

 .آهـــو

پدرجون حرفم نيمه کاره موند و نگاه من و امير هردو ميخ شد روي پدرجون که توي چهار چوب  باصداي
 .قه ي پايين بود وايساده بوددرراتاقش که حاالطب

 که به امير افتاد با حرص دستاش رو پشتش گره داد ولب زد  چشمش

 !صدبار گفتم اين طور تواين خونه نگرد-
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 .: اي بابا حموم بودم خب باباي منامير

 .: همين که گفتمپدرجون

 ...پوف کالفه اي کشيد امير

 : آهو کجاست؟پدرجون

خود عمه بلند شد، فنجونش رو روي کانتر گذاشت و پريد بيرون نگاهي هول به مادونفر انداخت و به  صداي
 طرف پدرجون رفت

 : جانم بابا!؟اهو

 از پشت سر عمه نگاهي به ما دونفر انداخت و دوباره خيره شد به آهو وروبهش لب زد  پدرجون

 .: بامن بياپدرجون

 .گرد کرد و وارد اتاق شد  وعقب

 .برگشت ونگاهي به ما انداخت، عمو سري به عالمت چيه وچه کارت داره تکون داد آهو

 .لب گزيد و شونه باال انداخت وبه اتاق رفت و در رو محکم بست آهو

 .نگاه کنجکاو و متعجب من و امير به هم بود حاال

 به اتاق زد وگفت اشاره

 توخبرنداري چه خبر شده!؟-

 باال انداختم شونه

 !نه واال-

 .: اوف چي بگم راستي يادت نره هاامير

 .اي بابا چقد مي گي!؟ چشم امير جان من ساعت چهارونيم حاضر وآماده ام-

 .: خيلي خب حاال بيا يه بوسي بده بببينمامير

 .و گونش رو که به طرفم گرفته بود رو بوسيدم خنديدم

 .خنديد

 !: ايول حاالم ديروقته تشريف ببريد الالامير
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 .اول فنجونارو بردارم آب بکشم-

 : مگه هما نيست؟امير

 .نه هما جونم نيست صبح مياد درضمن منم بايد يه کاري کنم ديگه هما جون خيلي زحمت مي کشه-

 .: فداي قلب مهربونت بشه عمه آهوتامير

 .خنديد وبلند

 خندم گرفت منم

 .: من برم يه کم کاردارم پايينامير

 رفتسمت اتاق آالت موسيقيش و.. وبه

 .بخيري گفت وشب

 .يکي يکي مشغول برداشتن فنجون ها شدم منم

تخت به حالت صليب دراز کشيده بودم و آروم نفس مي کشيدم، نفس هاي عميق دلم سرگرمي مي  روي
 .خواست تاازشر اين همه بي حوصلگي و افکار منفي رهايي پيداکنم

 .که وقتي ذهنم رو اشغال مي کردن دردشون تامغز استخونم رسوخ مي کرد  افکاري

هيچ شناختي ازش نداري، هيچ کاري بهش نداري حتي حرمت  مثل پرشدن ذهنت از اين که چرا يکي که افکاري
رفاقت امير ونيمارو حتي شرکاش هستند رو نگه نمي داره بي دليل توهين مي کنه و ناسزا مي گه ومي گه هوا 

 !برت نداره

چه هوايي بايد برم داره؟ من تموم دنيام اينه چيزي که مي خوام قبول بشم، از شر داروهاي مختلف و  ..هه
 اسپري و اين بيماري لعنتي خالص شم ولي مگه مي شه ؟

 .سعي کردم اين دو روز جريان رو براي عمو و نيما تعريف کنم اماباز دلم نمي اومد چقدر

وخيم مي شد، من اومده بودم به اين شهر به اين جا تاحداقل مدتي رو راحت سپري کنم، براي سالمتيم،  اوضاع
ي جدال اما خب مثل اين که بعضي آدما نبايد زياد بها بدي اون پسر يه براي نفس راحت کشيدن نه برا

 .هام هم راضي بودم.هه سبيماربود، اون حق نداشت مشکل من روتوي سرم بکوبه من به همين تکدونه نف

 يادم از شب توي رستوران ميفته، نگاه هاي سرزنش بار امير و نيما چي کار بايد مي کردم؟گذاشتم هرطور دوباره
 .ميلشونه قضاوت کنند اما اونا بزرگي کردن و چيزي نگفتن
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 !با دليل مسخره اي فيصله پيدا کرد، موضوع گوجه اي بودن کله ي من وموضوع

 .کافيه يکبار ديگه از دهان کسي اين حرف رو بشنوم  هه

 شايد رفتم موهام رو مشکي پرکالغي رنگ کردم، هوم!؟ اصال

 .مي کشتنم اگه دست به موهام مي زدمخندي به اين حرفم زدم  نيش

 .پيش که موهام رو چتري و کپ زدم بقيه خونشون رومي خوردن چندسال

پسرهمسايمون اون شکلي موهاش رو اصالح کرده بود منم خوشم اومده بود واونقدر دعواراه انداختم   اماچون
 !که مامان خودش موهام رو برام کوتاه کرد

 .گرفت  خندم

برگشتم سمت دوشب قبل و رستوران، که نيما لنگ کالجم رو باحالت مسخره اي از زير سه تا ميز اونورتر  دوباره
 .برام پيدا کرد و آورد

احمق هم به سمت سرويس رفت و شلوارش روشست و بعد اون دوساعت تو پارک قدم زد تاشلوارش   ميالد
 .خشک شه هه

 !يه وحشي به تمام معنابود اون

اي که کشيدم بلند شدم و کليد برق رو زدم و چراغ رو خاموش کردم؛ خودم رو پرت کردم روي تخت  خميازه   با
آباژور رو روشن کردم و راحت دراز کشيدم، پاهام رو دور خرس بزرگم حلقه کردم و صورتم رو توي بدن نرمش 

 .فروکردم

 .خوبي داشت حس

ي ناهنجار و باضربت باز شد وقامت عمه توي چهار که چشمام رو روي هم گذاشتم يه دفعه در با صداي  همين
 .چوب پيدا شد

 .برد و کليد برق رو که کنار در بود رو زد آهودست

 .ي فوق العاده بشاش و خوش حالش نمايان شد چهره

 .خرس رو کنار زدم و توي جام نشستم، تعجب از سر و روم مي باريد سريع

 تکون دادم وبابهت لب زدم سري

 خوبي آهو جونم!؟ -
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 .گزيد و دوتا دستاش رو جلوي دهانش نگه داشت و با شوق غير قابل وصفي جواب داد  لب

 واي نازگل اگه بدوني چي شد؟-

 دهانم رو قورت دادم و باکنجکاوي گفتم آب

 .چي شد آهو؟داري زيادي کنجکاوم مي کنيا اميرم کنجکاو بود بفهمه پدرجون چي کارت داشت-

هني زد و جلو اومد و رو بهم روي تخت نشست نگاهش رو اول به پنجره ي نيمه باز و بعد به من دوخت پ لبخند
 و لب باز کرد

مهديس ازم يه شماره خواسته بود، منم گفتم شماره ي همراه بابارو فعال نمي دم به خونه زنگ بزنن آخه از -
 .باباکمي خجالت مي کشيدم

بوديم خانمي زنگ مي زنه خونه مي گه دادفر هستم؛ ازهما مي خواد گوشي رو اين که شبي که ما رستوران   مثل
 .بده به بابا

 زدم وگفتم لبخندي

 خب ادامش!؟ _

 ..هيچي ديگه بابا مي گه من آشناييت ندارم و -

 ريه قرار مالقات خونوادگي بذاريم اگه خوب پيش رفت قرار مداقسم و...مي خوره که پشيمون نميشي و.. خانمه
مي ذاريم، اگرم نه که خب هيچي ولي تضمين کرده که همه چي حله وباباخوشش مياد خانمه مامان مهديس 

 .بوده

 ....ايول بابا! ولي خب يه چيزي-

 نگام کرد سوال

 چه چيزي نازگل؟-

 متفکري لب زدم باحالت

 مگه اين مهديس خانم پدر نداره؟ باباش درقيد حيات نيس!؟-

 خنديد و باشوق جواب داد بازم

 .چرا بابا باباش مسافرت کاري بوده ترکيه، ازخانمش خواسته که تماس بگيره-
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گفته ماقراره بيايم شمال بابا که بعد مدتي فکر و زنگ زدن خانمه دوباره به خونه جواب مي ده قرار رو مي   خانمه
 .سرام هم تهران هستنذاريم اماخودتهران باباگفته خودم تهران خونه دارم و دوتا پ

 .اينکه بابا قراره به کارخونه آرد سرکشي کنه  مثل

 ريم تهران ديگه، همگي باهم مي

 .از رو لبام محونمي شد  لبخند

 .براش خوشحال بودم واقعا

 .رو گرفتم دستام رو فشرد دستاش

 ، خندون لب زدممنم شوق داشتم حاال

 حاال کي قرار گذاشتين؟ -

 .وشنبست، واسه پنج شنبه شب صبح بايد حرکت کنيم تهرانامروز که د-

 !اين عاليه آهو خيلي خوشحالم برات-

 .زدو دست دور شونم انداخت لبخندي

 طرفش برگشتم

 عمه جون!؟-

 جونم نازگل خانم!؟-

 توکه اين آقارو اصال نديدي چطور انقدر شوق داري-

 روفشرد وجواب داد شونم

 مي دوني نازگل!؟-

 .اون دختر رو چندبار ديدم، خودش اومد يه دفعه بهم پيشنهاد روداد  من

 گير مي داد.من اصال هيچ شناختي ندارم، فقط گفت مهديسم خوشبختم منم گفتم آهو  خيلي

داديم خيلي پاپيچم شد، اما وقتي که مثال اتفاقي عکس ازداداشش رو نشون داد خيلي خوشم اومد، يه   دست
 .صخره هاي کنار دريا همونجوريش هم عالي بود عکس نيم رخ ازش روي

 .دونم واقعا نمي دونم حکمت چيه، اما خيلي دلم رضاست نمي
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که اين همه خواستگاردارم و جديدا نظرم سمت کسي داشت جلب مي شد و اميدهم نداشتم مهديس   بااين
 بعد دوسه تاديدار و يه شماره گرفتن بخوان واقعا خونوادش اقدام کنن

ولي خب نديده نشناخته حس خاصي دارم،  بازم فکرم پيش اون عکس بود.. االنم که چي از اين بهتر خباما
 .درست نيست اما کشش دارم

 .زدم لبخندي

که درست نبود و بي هيچ شناختي بود، اماخب مطمئن بودم که پدرجون حسابي حواسش جمعه و   بااين
 هزارجور تحقيقات مي کنه

 .دور گردن عمه انداختم و هردوافتاديم روي تخت و مشغول کتک کاري بامتکاها شديم دست

 .تواون سکوت بدجور پيچيده بود صدامون

 .کتوني هاي آلستار مشکيم رو از توي کمد درآوردم و انداختم زمين، پازدم و خم شدم تا بنداش روببندم  جفت

ختلفش روهم داشتم اين دفعه انتخابم آلستار مشکي بود، يه دوست داشتم اين مدل کتوني رو چند رنگ م کال
 .تيکه ازجلو وبغل کفش سفيد بود ومابقيش مشکي...شيک بود

 .شدم و نگاهي توي آيينه ي کمد به خودم انداختم بلند

اسپرت و خوش دوخت جذب سفيد رنگ که تاباالي زانوبود،پايينش حالل بود و ازپشت کمر بند مي   مانتوي
 .خورد

 .هم مچي بود و کمرش چين چيني آستيناش

خوش دوخت و زيبابود جلوش هم دکمه هاي ريز نگيني براق شيشه اي مي خورد که روي پاپيون هاي  خيلي
صورتي خيلي کمرنگ وخوشگل کارشده بود، بايه روسري مابين صورتي خيلي کمرنگ ومشکي که طبق روال يه 

 .جذب مشکي هم پام بود خيلي عالي بود طرفه پاپيوني گره داده بودمش شلوار جين

بند بلند مشکيم رو هم برداشتم که شامل کارت اعتباري و تلفن همراه و هندزفري و عينکم مي شد، ريملي   کيف
 .که زده بودم خيلي بهم مي اومد رژ صورتي خيلي مات وکمرنگ هم به قشنگي روي لبام نشسته بود

 .از اتاق خا رج شدم  خودم توي آيينه زبون درآوردم و براي

که پاروپله ي اول گذاشتم همزمان هما پايي نمايان شدکه قصدش باالاومدن بود؛ باديدنم دستي پشت    همين
 کمرش کذاشت آب دهانش رو قورت داد ولب زد

 .: نازگل خانم؟ سرويس دنبالتون اومده پايين منتظرههما
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 .به لهجه شيرين شماليش زدم و ازپله ها دويدم پايين لبخندي

 .زده بودبهم زل

 روبوسيدم و لب زدم:قربون لپات بشم من! چرا خيره شدي اين جوري؟ گونش

 .کنج لبش جاگرفت و جواب داد  لبخندي

 !هزار ماشاهلل بذار برم اسپند بيارم-

 براش فرستادم بوسي

 .قربونت بذار وقتي اومدم ديرم شد-

 .چشم دختر گلم آره مادر ديرت مي شه-

 فداتشم، پدرجون اتاقه؟-

 .بله اتاق هستن-

سمت آشپزخونه به سمت اتاق پدرجون رفتم تابهش اطالع بدم دارم مي رم و سرويس اومده به گفته ي  ودويد
 .ع دادنخودش اگه آقاي همت رانندش االن دردسترس بود حتما من رومي رسوند، رفتم و به پدرجون اطال 

که خواستم از در بزنم بيرون، چشمم به هماجون خوردکه با ظرف اسپند به طرفم لنگ لنگان مي دويد   همين
 وصداش به گوشم رسيد

 نازگل خانم وايسيد توروخدا-

 .زدم و جلو رفتم لبخندي

 ...رودور سرم چرخوند وصلواتي فرستاد ومدام زمزمه مي کرد ماشاهلل اسپند

 .رو دوباره بوسيدم و صلواتي فرستادم گونش

 روشنيدم که بالبخند مهربوني لب زد صداش

 .دخترم زلفات بپوشون، چشم مي خوري بازلفا پاييزي رنگت مادر -

 .وتشکري کردم و بعدخداخافظي دويدم بيرون خنديدم

دم خيره بودم، خاصيت دوست صندلي نشسته بودم رو به پنجره ي تموم قداتاق که پرده اش روکنار زده بو روي
داشتني داشت ازبيرون به داخل ديد نداشت اما از توي اتاق کامال مي شد بيرون رو تماشا کرد نگاهم به اون  

 .مي کرد اييعظمت بود، به شهرسراسر سرسبز وساحلي اي که به زيبايي تموم خود نم
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بود وآفتاب با تموم دست ودلبازي که و سياهي آسمون هيچ خبري نبود آسمون صاف وسراسر آبي  ازآلودگي
 .داشت، حرير طاليي رنگ چارقد پراز گرما وعطشش رو روي تن شهر کشيده بود

خيلي زيبا ودل انگيزي بود، نسيم آروم البه الي شاخ وبرگ درختا مي پيچيد و اونارو نوازش مي داد و به  عصر
 .حرکت در مي آورد

 .ره وايسادمروي صندلي بلند شدم دقيقا پشت پنج از

نظير بود پشت پنجره اي که رو به تراس بزرگ وزيبايي باز مي شد، توي تراس گلدون هاي خيلي بزرگ چوبي  بي
بود بادرختچه هاي فوق العاه بزرگ وبي نظير سه تا از اتاق ها به اين تراس مشرف بودن که رو به خيابون بغل 

افتاد که از توي گلدون به نرده   چکيتي چشمم به پيشرکت ديد داشت طاقت نياوردم نرم بيرون مخصوصا وق
 .هاي سنگي وسلطنتي مدل رومي دور تراس پيچيده بود افتاد

بود، ستون هاي سلطنتي بلند سنگي که به جاي نرده ها کارگذاشته شده بود و يک متر ونيم بود امنيت  عالي
 .داشت و زيبا بود

م اتاق قبلي فکرکنم طبق گفته ي نيما اينا اين جا اتاق سمينار ها و  نگاهم به دور تادور اتاق چرخيد باز  برگشتم،
 .کنفراس بود کال چون به جنگل ها ودريا و..ديد داشت گفتم ميام اينجا منتظر بمونم

 ربع ديگه وقت داشت تا جلسه ي امير تموم شه، ومن خداخدا مي کردم که اون پسره ميالد پيداش نشه يه

 !احتمال زياد اداره بود چه بهتر خداروشکر عمه هم که خداعمرش بده هميشه يه کاري داره  به

 .اي باالانداختم  شونه

 .روي پنجره ي تمام قد روفشردم و باصداي تيکي باز شد، يه قدم از اتاق بيرون گذاشتم شاسي

دي تن داشت با شلوار جذب سورمه  باچيزي که ديدم سريع پريدم تو نگاهم افتاد به مرد ي که پيراهن سفي که
اي...پشتش به پنجره ها بود آرنجش روتکيه داده بود به ستون ها و روبه شهر وايساده بود، گوشي دستش بود 

 .و بلند بلند حرف مي زد و دست الي موهاش مي کشيد

بلند ار بلندحس کنجکاوي من فعال شد صداش به راحتي شنيده مي شد که با عصبانيت وصدايي خش د  ودوباره
 .حرف مي زد

 کردم وگوش سپردم  سکوت

داري مي گي آخه؟ به تو چه ربطي داره آخه دختره ي سرتق سمج بابا من گفتم هرکاري داري بياسمت من،  چي
همون اول گفتم توگوشاتون فرو کنين ازدواج نهچراهي دنبالم راه ميفتي!؟ چراشمادونفر گير دادين به من هاع؟ 

 .بابا خسته شدم
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. 

 چيه!؟بده ببينم هاع

..... 

 .لعنتي آره آره! مي خواي بدونين؟ بابامن زندگيم يکي ديگست بابا من اصال يکي ديگه دوست دارم لعنتي،

..... 

 !شه نگفتم، نرفتم، چون نشد چون مشکالت اين وسط دارن رژه مي رن نمي

 فرياد زد وبلندتر

 نذاشتين نمي ذاري تو...تونمي ذاري چون

 .دفعه صدايي اومد : مهديار بياتو بس کن يه

 .قدم عقب رفتم، اين مهديار کي بود؟بازم نتونستم ببينمش يه

 .باورود امير به اتاق در تراس رو چفت کردم وشاسي رو زدم و پرده رو کشيدم چون

 .دکيفش رو دست به دست کرد وتوي چهار چوب وايسا  امير

 : بريم خوشگلم!؟امير

 .زدم وکيفم رو از روي ميز برداشتم و به سمتش رفتم لبخندي

 !چي شد؟ چراوايسادي!؟ به خدا ديرشد-

 زدو لبخندي

 .رو که حاال صداش ديگه نمي اومد روتوي دستش گرفت وتکون داد گوشي

 .گوشي جواب بدم-

 .اوهوم خب جواب بده-

 صداي ويبره ي گوشي که قطع شده بود، بلندشد کمربندش روباز کرد ودرهمون حال جواب داد: جانم؟ ودوباره

 .! باريکال عمو نيشخندي زدم که در ماشين وبازکرد وهنوز پاش و بيرون نذاشته بوداوهوع

 رو روي بازوش قرار دادم که به فرد پشت خط يه لحظه اي گفت و برگشت سمتم دستم

 چته نازگل؟-
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 کجا مي ري؟-

 فرو شگاه اون طرف خيابون اشاره اي کردوگفت به

 .مي رم اونجا ميام-

 !به خدا ديرمي شه-

 .غرنزن دير نميشه!طاها و نازنين از دوستاي من هستن-

 برچيدم و لب

 تکون دادم و دوباره به فرد پشت خط صدارسوند: جانم بگو؟ سري

 .شدو دروبست وپياده

طراف دوختم هوا رو به غروب مي رفت، نفسم رو کالفه بيرون فوت کردم و گوشيم رو از توي کيفم رو به ا نگاهم
 .بيرون کشيدم

  .ميس کال از ستاره يه

دلم براش تنگ شده بود.دلم براي عمو وخاله، براي مامان وبابا براي سروش وستاره تنگ شده بود، دلم لک  چقدر
 .زده بودم براي مامانم گفتناي مامان و قربون صدقه رفتناي بابا

 .عميقي کشيدم و زدم رو اسم ستاره واقعا دلتنگ بودم  نفس

 .د گوشي خاموشه مواجه شدماي نگذشته بود که باصداي زني اعالم مي کر   ثانيه

 .بعد مدت هاخواستم منم بهش زنگ بزنم حاال

رفت سمت ساعت گوشي پنج و نيم رو نشون مي داد، اي خدا نيم ساعت فرصت بود بابي حوصلگي   نگاهم
 .گوشي رو انداختم توي کيفم

راکي رو گذاشت همزمان در ماشين بازشد وعمو سريع نشست ودر ومحکم بست و يه کيسه ي بزرگ خو که
 .روپام

 .نگاهش کردم باتعجب

 !چه خبره امير؟ اين همه خوراکي-

 زدو ماشين رو راه انداخت و باذوق لب زد استارت

 .امشب برنامه ها دارم توي کيسه رو يه نگاه بنداز-
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 !لب تکرارکردم: برنامه ها زير

 .مشغول گشتن کيسه شدم و

است موسير، آيسمک اناري و شاه توت، چه خبره!تخمه ژاپني، تخمه  بود؛ لواشک، پفک چيپس و م چياگرفته
 .آفتابگردون، بسته هاي پاپ کورن و چي پلت و مانچي! ايول خداکنه آيسمک ها آب نشن

 .برگشتم سمت امير که بالبخند خيره به خيابون بود و رانندگي مي کرد باذوق

 واي امير چه کردي، نيما مي کشتت اين همه هله هوله جونمي عاشقتم-

 .گور باباي نيما کرده-

 .إ-

 !خب ديگه يه شبه ها-

 خب حاال چه برنامه اي داري!؟-

 !زيرلب زمزمه کرد که من به خاطر خوراکي ها گذشتم ازش خنگي

 دندون نمايي زد و جواب داد لبخند

 .سه رو خوب بگردنازگل يه بار ديگه تو کي-

نگاهم بين خوراکي ها مي گشت و باذوق زيرو روشون مي کردم که پاکت سي دي روديدم بيرون   باکنجکاوي
 .کشيدمش

 با اره برقي کشتار

اسمش و تصوير وحشتناک روي کاور آب دهانم رو قورت دادم که نيم نگاهي بهم انداخت، نيش   باخوندن
 خندي زد

 .مشب ساعت يازده به بعد صفاستخوشت اومد نازگل؟ هه ا-

 واقعا که-

 .دي رو انداختم توي کيسه و کيسه روهم صندلي عقب گذاشتم و تکيه دادم به صندلي وسي

 .بريم ديگه، تندتر امير-

 بهت نگفتم؟-



 

 
147 

 چي رو؟-

اين که همين چند دقيقه پيش طاها بود که باهام تماس گرفت، گفت وسيله هاي الزم رو نيما رسونده فقط -
 .چندروزديگه که خودش اطالع مي ده بايد بري همون روزش سازت رو انتخاب کني و کالست شروع مي شه

 !وا خب چرا زودتر نگفت-

ين شدکه خودش تماس مي گيره، مي گفت حله بهش زنگ زده بودم برنداشت مي گفت سرکالس بودم ا من
 .فقط بايد چهارشنبه پنج شنبه بري

 پيانورو حرفه اي ياد داره هارمونيکا دوس داره. حله گفتم

 زدم لبخندي

 ...ولي امير پنج شنبه کـ-

 رو قطع کرد حرفم

 .سرشون شلوغه موضوع آهو رومي گي نازگلم؟ نگران نباش، منظورم هفته بعد بود آخه تابستونه کمي-

 .مرسي-

 !اي کاش زودتر بود، حوصلم سرمي ره اي بابا  ولي

 !غصه نخور هوات روداريم-

 روشونم بلند خنديد ولب زد وزد

 .آهوخانم ترشيده ي ماهم پريد-

 .حرفش باعث شد خنده به لبام بياد اين

 .برد سمت پخش وروشنش کرد وصدارو برد باال دست

 !ماکان بند فضاروپر کرد.غرق لذت شديم صداي

دقيقه بعد ماشين جلوي يکي ازپاساژاي معروف توقف کرد ومن باتعجب خيره شدم به عمو جريان چي بود  ده
 واقعا؟

 عمو داري کجا مي ري!؟-

 رومحکمتر کشيد دستم
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يه سري هم به اين جابزنم و  حاال توبيا نازگل خانم من يه کروات خوشکل ديدم حاال که تااينجااومديم گفتم-
 .بخرمش

 .باش چاره اي نيست بريم-

 او چقدر غر مي زني آخه؟-

 مي دوني چيه ؟-

 هوم؟-

 زبون نداري نه؟-

 خب جانم چيه؟-

 .اصال وقتي گفتي رفتن به آموزشگاه به تاخير افتاده کال بادم خوابيد، خيلي دوست داشتم اونجاروببينم-

 که نگاهش مدام به اطراف چرخ مي زد بالبخند جواب داد  درحالي

 .حاال دوباره باد مي شي تو فقط صبر کن چند روزه ديگه-

 تکون دادم و باتعجب خيره شدم بهش و لب زدم سري

 امير دنبال چيزي مي گردي؟چرا اين جوري اطراف رو نگاه مي کني؟-

 جواب داد رو از مغازه هاي سمت راستم گرفت و باشوق نگاهش

 .إپيداش کردم-

اين که مجال بده به سمت مغازه ي فوق العاده شيکي که پراز لباس مردونه بود رفت و من روهم دنبال   وبدون
 .خودش کشيد

 مات لباس فروشي بود، باتعجب لب زدم نگاهم

س که شش دونگ دنبال اين جا مي گشتي!؟به اين گنده اي خدا شفابده خوبه دوتا چشم بيناداري و يه حوا-
 .جمعه

 رو فشرد دستم

 .حرف زياد نزن بچه!بيا تو!وهمونطور که دستم رو مي کشيد هردو وارد شديم. زيادي شيک بود-

 .داديم و خوشامديدي شنيديم سالمي
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 گوش امير زمزمه کردم  زير

 .تو خريدت رو کن، منم يه نگاه بندازم به اطراف-

 .تکون داد وبه طرف پيشخوان که مرد حدودا سي وپنج چهل ساله اي بود رفت و مشغول صحبت شد سري

روي لباس هاي تن مانکن ها چرخ مي زد، زيادي شيک بود مطمئن بودم هم به امير مياد و هم به نيما  نگاهم
يي که تن مانکن هاخود دوست داشتم بخرمش ما بي خيالش شدم و دوباره نگاه کنجکاوم دويد دنبال لباس ها

 .نمايي مي کردن

 خوشتيپ بودن خيلي

 .عمو برگشتم طرفش، کروات خوش دوختي رونشون مي داد  باصداي

 .اشاره و شست رو به هم چسبوندم واشاره کردم و لب زدم عالي  انگشت

 .تکون داد وبافروشنده مشغول صحبت شد سري

تن مانکني که کنار ورودي پشت شيشه قرار گرفته بود نظرم رو به فکري که به سرم زد لبخندي زدم، لباس هاي  با
خودش جلب کرد پيراهن سورمه اي جذب که آستيناش تاآرنج تاشده بودوپايينش حالل بود، شلوار راسته ي 

 .نسبتا جذب اما بسيار مردونه وخوش دستي که پاي مانکن بود

وي يه شونه ي مانکن به حالت قشنگي جاگرفته بود، مخملي هم که حالت کبريتي داشت آبي تيره بود ر کترتک
 .بي نظير بود

کنارش وايسادم گوشيم رودرآوردم دوتاسلفي گرفتم از خودم، مرد فروشنده خيلي مشغول بود   بالبخند
 .وحواسش نبود

 .هم بعد حساب کردن بسته رو گرفت وسمتم اومدوبعدتشکر از مغازه خارج شديم عمو

 .ازت مي خوام-

 لب زدم باتعجب

 چي رو امير؟-

 !همين عکس که االن گرفتي-

 .گزيدم  لب

 !نه با ا!توکه حواست نبود-



 

 
150 

 .اي بابادختره ي خنگ رفتيم توماشين بايد بدي-

 باالانداختم شونه

 .خيلي خب موردي نداره فقط منفي بافي نکني، فقط لباساي تن مانکنه زيادي شيک بود-

 .بعله-

 صيغه اي!؟بعله ديگه چه -

 .براي عوض کردن بحث ادامه دادم: مبارکت باشه قشنگ بود وبعد

 قربونت بشم، توچيزي الزم نداري؟-

 .فکر کردم کمي

 ...َنـ-

 .حرفم روبزنم و دستم روکشيدو وارد مغازه شديم که يه دختر جوون پشت پيشخوان بود نذاشت

 العاده مودب و باشخصيت، دلم نيومد اذيتشون کنم سالمي کرديم وجوابي شنيديم  فوق

 طرف عمو برگشتم

 .عمو چرا اينجا اومدي من که چيزي الزم ندارم که-

 !هيــس تو خفه لطفا-

 .جواب بدم که باصداي يکي ازدخترا که چهره ي ساده ومليحي داشت حواسمون جمعش شد خواستم

 مکتون کنم!؟: مي تونم کدختر

 .: ممنون مي شم اگه اون حلقه گل سفيد رو برام لطف کنيدامير

به حلقه ي گل سري که پشت ويترين به زيبايي همراه بقيه روي پارچه هاي ساتن قرمز چيده شده بود اشاره   و
 .کرد، بي نظيربود

 لب زدم باذوق

 براي منه عمو!؟-

 .سرم جا به جا کرد و ازپشت گرش رومحکم کردزد و حلقه گل رو ازدختر گرفت و رو لبخندي
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بله نازگل خانم مبارکت باشه. وبعد نگاه کردن توي آيينه حلقه گل رو گذاشتم روي شيشه تاحساب کنه، دختره -
 .بالبخند کارت وگرفت از عمو نگاهم دورتا دور مغازه چرخيد

ي بزرگي بود؛ آدم دلش ضعف مي رفت از اون همه وسايل دخترونه انواع خرساي دومتري و لوازم ارايشي  مغازه
 وتزييني و...نميدونم چند دقيقه

 .بودم که صداي عموروشنيدم، مچکرم خانم خيره

 .طرفش دهنم وامونده بود. يه خرس پشمالوي قهوي اي، درست مثلش اما دخترش رو خونه داشتم برگشتم

 روجلوي دهانم گرفتم دستم

 .واي امير اين وچراگرفتي-

 براي خوشگل خانممونه مبارکت خونه داري يکي اما اين شوهرشه-

 .دخترپشت پيشخوان هم خندش گرفت خنديد،

 .به خدا راضي نبودم من که دارم آخه خيلي مرسي-

 !تاماشين ببريم وسيله هارو فدات شم حاالم حرف نزن، يه عالم الکم برات گرفتم جونمي بياکمک کن-

 .لذت بودم غرق

 .آخرشي خيلي بيستي-

 .يه نازگل خل بيشتر نداريم که-

 .ساختگي کردم و کيسه هاروازدستش گرفتم، به زحمت خرس رو نگه داشته بود اخمي

 دختر کردم روبه

 .ممنونم خانم!تشکر-

 !قربونت مبارکت باشه خوشگل خانم، قدرعموت رو بدون-

 .سرش رو به زور ازپشت خرس بيرون آورد وجواب داد: کيه که بدونه عمو

ودختر خنديديم و بعد تشکر دوباره باامير ازمغازه بيرون زديم، حال امير ديدن داشت حسابي سوژه شده  من
 .بود

* 
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 وايسا وايسا

 .امير توي راه ورودي وايسادم  باصداي

خرس روگذاشت زمين جلوي پاش ودست برد توي پاکت توي دستم و حلقه گل رو درآورد باتعجب  جلواومد،
 .نگاهش کردم

 چي شد امير؟-

 .نگفت، حلقه رو روي سرم مرتب کرد و گرش رو اززپشت سر ميزون کرد چيزي

 خيره شد بهم بالخند

 .مي کنهچقد بهت مياد نازگل روموهات بااين روسري خوشگلت بد جوري دلبري -

 زدم وگفتم لبخندي

 .مرسي اميرجونم، چرا االن روسرم گذاشتي آخه؟ شب خواستگاري عمه مي ذاشتم رو سرم خوشگله-

 حرف نزن.بيابريم تو بقيم فرشتمون رو ببينن-

 .به خنده کش اومدن، عاشقش بودم لبام

 زور خرس رو برداشت پله هاروطي کرديم، جلوي درعمارت که رسيديم صداي عموروزير گوشم شنيدم به

 .نازگل دروباز کن که اين خرسه امونم رو بريد-

 .خيلي خب، خيلي خب-

ي خوراکي هارو دست به دست کردم ودست بردم سمت دستگيره، دروبازکردم ووايسادم تاعموبره که  کيسه
 .من برمممانعت کردوگفت 

 اي باال انداختم وقدم به سالن گذاشتم چراانقدر تاريک بود؟  شونه

کامل واردشدم يه دفعه صداي ترکيدن چيزي خيلي شديد فضا رو پرکرد و چراغ هاروشن شد و آهنگ   وقتي
 .سکوت فضا روشکست

 .زده بود ماتم

محکم خودم رو توآغوش خواهرانش جادادم . چهره اي که ديدم کيسه ها ازدستم رها شد و دويدم جلو بااولين
 و زمزمه کردم

 !ِسـ...سـتاره -
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و شونه هام رو گرفت و من رو به خودش فشردو وزير گوشم باصدايي پراز شادي زمزمه کرد: تولد هجده  خنديد
 !سالگيت مبارک

 !لذت شدم، باورم نمي شد بغضم گرفته بود، من اصال به فکرمم نرسيده بود تولدمه غرق

رو جلوي دهانم نگه داشتم که مبادا جيغ بزنم! کمي عقب تر رفتم صداي امير روشنيدم و نگاه دوختم  دستم
 .بهش

به شروع مي شه : خب نازگل خانم گلمون! خوشت اومد تاز سوپرايزت؟ همش نقشه بود کالسات هم از شنامير
 !تولدت مبارک

 .خودم رو کنترل کنم و دويدم و خودم رو توآغوشش رها کردم نتونستم

 .نظير بود بي

 :دهانم رو قورت دادم تا بلکه اون بغض لعنتي هم پايين بره، باصداي لرزون لب زدم آب

 نيـ نيما کجاست!؟_

 .: اونم االن پيداش مي شه خوشگلمامير

 .پدرجون بودن که اومدن و کلي بساط ماچ وبوس به راه بوداون عمه و   وبعد

 .بين مهمونا چرخيد نگاهم

ازهم چشمم خورد به اون پسر احمق ميالد که باژست مغرورانه و حالت يخي نگاهم مي کرد؛ بعداون يه پسر   اول
 .هم سطح و هم شکل و ظاهر خودش اما با ظاهري بسيار گرم تر

 .ه ميالد به رستوران اومده بودکنارش مليکا، که همرا  که

 .جلواومد و دستم رو گرفت، غرق لذت بودم ستاره

 سرش رو بين مادوتا خم کرد گفت عمو

 .بياين معرفي کنم -

اي باال انداختم و همراه امير به طرف سه نفرتازه وارد رفتيم که البته فقط پسر کنار مليکا ازنظر من   شونه
 .ناآشنابود

 بالبخند روبه ستاره کردوگفت عمو

 .ستاره جان ايشون جناب سرگرد هستند!ميالد جان از شرکاي شرکت-
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روي شونه ي ميالد گذاشت، ميالد و ستاره براي هم سري تکون دادند و اظهار خوشبختي کردند و ستاره  ودست
 .هم معرفي شد

شخص کنار مليکا برادرش مهياره. که وکيل ديگه هم به همين روال شناسيت داد، که من متوجه شدم  بادونفر
 .شرکت و البته مشاورمديرا هستش، فوق العاده بود

 .متوجه اين پسر همون بود که من يکي دوبار ديده بودمش حاال

 .نه کامل البته

 !صداش کمي گرم تر بود ولي خب متوجه شدم مهياربوده، نه مهديار گرچه

 .البته من به ميالد هيچ اعتنايي نکردم و خيلي هم از اين کارم لذت بردمتولدم رو بهم تبريک گفتم که   هرسه

 .رو توي کمد کنار ورودي جا دادم کيفم

سمت ستاره رفتم که کنار پدرجون بود، هماجون هم مشغول پذيرايي از مهمونابود که باامير وآهو غرق   وبه
 .گفت وگوبودند

 .داختيمستاره جاگرفتم و دست دورشونه ي هم ان کنار

واقعا شوکه شدم ستاره! چرايه دفعه؟ من تو خيابون بودم باامير متوجه تماست نشدم، اماوقتي بهت زنگ زدم -
 !خاموش بودي

 رو کشيد وباخنده جواب داد لپم

 .همش نقشه بود جيگر-

 .من خودمم تولدم رو يادم نبود-

ديوونه اي ديگه ماظهر رسيديم به لطف جنابعالي عالف اين ور اونوربوديم عمه هم که يه حلقه گل برا امروز -
 .واست ديده بود، يادش مي ره اميرروکشت بس آدرس غلط غلوط مي داد تابرات بگيردش

 !ماخنديديم که حدنداره انقد

 !تکون دادم،اي امير مارموز سري

 رهبرگشتم سمت ستا ودوباره

 خاله ايناخوبن همه خوبن؟آخ چراسروش نيست پس؟_

 .خوبن عشقم، سروش خان خودش مدير برنامه بود االنم بانيمان همه
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 واي پس کجان آخه؟-

 ....ميان حاال مي گم نازي اون پسره که اونـ-

 .دفعه باصداي پدرجون حرفش نيمه کاره موند يه

 .انقد پچ پچ نکنيد بريد پي شادي  : دختراي گلم عزيزاي من، تولده هاپدرجون

 .دندون نمايي زديم لبخند

 .: بياين اين جاپدرجون

و ستاره بالبخند بلندشديم وسمت پدرجون رفتيم؛ پيشوني هردومون رو بوسيد و تولدم رو براي بار دوم  من
 .تبريک گفت

 .وستاره دست به دست هم به طرف بقيه رفتيم، پدرجون هم بالبخند نظاره گرمون بود من

به اطراف خورد همه جا پربود از بادکنک، زيادي خوشگل بود همه چيز زير خرواري بادکنک پنهون شده  نگاهم
 .بود

 !ستاره رو شنيدم که گفت: _اينا همه کار نيما و منه صداي

 !باباعالي ايول

 .جواب بدم که صداي موزيک تولد تولد بلند شد و قامت سروش ونيما کنارهم نمايان شد خواستم

 .هم مي دويدو کاله هاي خوشکل تولد رو تک تک روي سر همه مي ذاشت ودرمي رفت امير

بلند بلند مي خنديدم و وقتي نگاهم به نيماي کيک به دست و سروش کنارش افتاد به سمتشون قدم  بالذت
 .واون لحظه شايدحس کردم، يک جفت چشمي رو که قدم هام رو دنبال مي کردبرداشتم 

کيکم توي دستم بود و روي مبل نشسته بودم، پدرجون چند متر کنار تر نشسته بود و همه دورش رو    بشقاب
 .گرفته بودند و مي گفتن و مي خنديدن

 .بود رفت سمت نيماواميروسروش حاال جمع ما جمع بود، چقدر خوب نگاهم

 .عالي بود  چقدر

موقع فوت کردن شمع هاي کيک با مامان و بابا و عمو اميد و خاله که خونمون بودن حرف زدم. مامان مي   وقتي
گفت يه کيک کوچيک پخته و چهار نفري به ياد من وشب تولدم گذرونده بودن، مهيار پسرخوبي بود نمي دونم 

 .چرايه دفعه اين به ذهنم اومد
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اراده شونه اي باالانداختم چنگالي که حامل يه برش کوچيک ازون کيک شکالتي عالي بودرو به دهان    بي
گذاشتم، چه باسليقه عمل کرده بودن يه کيک گردبزرگ که عکس قشنگي ازمن توي دوران ده سالگي روش طرح 

 ميدزده شده بودوبه زيبايي تزئين شده بود، لبخندي زدم که صدي سروش رونزديکم شن

 !: ديوونم که شدي دختر به حمدخدا براخودت لبخند مي زنيسروش

 به تولبخند بزنم بي مزه؟-

 .آره به من بي مزه لبخند بزن-

 .خنديدم

 .زد ودرحالي که جام شربت رو تکون مي داد کنارم روي کاناپه نشست نيشخندي

ببين بيشعور چه گرمم گرفته باتازه  : تولده خانمه اون وقت جدااز همه نشسته.حتي ستارم اونجاستاسروش
 .واردا

 .يه لحظه خواستم تنهايي حس اين شادي رو هضم کنم، فکر کنم و لذت ببرم-

 !خوشحالم که االن اين جايين يک دفعه شد اما سوپرايز بي نهايت خاطره انگيزي شد واقعا

 ازشربتش روباالبرد و قورت داد وجواب داد  کمي

يم که االنم هندي بازي درنيار پنج شنبه صبحم که برمي گرديم همگي تهران، مي دوني که يه نازگل بيشتر ندار-
 خواستگاريه آهوخانممونه

 .بعله ايشاهلل به سالمتي خيليم عالي-

 .: دلم خيلي تنگ شده بودسروش

 کيک رو فرودادم وسرتکون دادم وگفتم  تيکه

 واسه من!؟ چطور؟آ خي-

 ..خنديد بلند

دونم چرا اما منم خندم گرفت، جام رو گذاشت روي ميز و يه وري برگشت طرفم و زل زدتوچشمام آب دهانم  نمي
 .روهمراه باقيمونده ي کيک قورت دادم وخيره شدم بهش

 يه ثانيه لبخندش آروم آروم کنار زده شد و باهاله اي محو ومونده ازلبخندش ادامه داد توي

 !ما اين دفعه دلم عجيب هواي اين جا روکرده بودنمي دونم چرا نازي خانم، ا -
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 .زد وچشمکي

 .ناخوداگاه از روي لبام کناره گرفت لبخند

 .گزيدم و سعي کردم زورکي لبخند بزنم، حالت چهرش طور خاصي شده بود  لب

 خندي زدو لب زد نيش

 !اما حاالکه خوشبختانه اينجام -

 ...وادامه داد: اما خب. اينجام اما و قتـ برد وجام شربت رو ازروي ميز برداشت ودست

 اوهوم  اوهوم

سرفه اي که شنيده شد حرف سروش تو دهانش ماسيد و نصفه موند، حاال هردو نگاه متعجبمون به  باصداي
 .ميالد شايگان بود که سرپا وايساده بود بايه پاکت کوچيک توي دستش

ب سرگرد شايگان باعث افتخاره که به جمع حقير از جا بلندشد ونيش خندي زد وگفت: به به!جنا  سروش
 !وکوچيک دونفره ي ما پيوستين

رو روي ميز گذاشتم و متعجب خيره شدم به ميالد، سرد ويخ نگاهي به سروش انداخت و ونگاهش رو  بشقابم
 .هل داد سمت من وهمونطورکه خيره بودبهم جواب داد: حتما موردي هست که افتخاردادم

 .نگاه سردش رو ازگوشه چشم حواله ي سروس کرد که از اين همه سرما تواوج گرما حيرت زده شده بود ودوباره

نگاه ماتش رو دوخت به ميالد و آروم از جا بلند شد ومنم خشکم زده بود و خيره شده بودم به اون دوتا   سروش
داشتم خطي فرضي با شستش کنار لبش  که حاال روبه روي هم ايستاده بودن، ميال دطبق عادتي که ازش سراغ 

 .کشيد و يه دستش رو توي جيب شلوارجين سورمه ايش گذاشت

 باهمون نيش خند از نظر من اعصاب خوردکنش لب زد سروش

 !: بله بله بفرمائيد خواهش مي کنم خوشحالمون مي کنيدسروش

 .م فشردکه کامال مشخص بود کالفگي ازسر و روش مي باره لب هاش رو به ه  ميالد

 اشکاري جواب داد  باحرص

: بنده براي دادن هديه ي نازگل خانم اين ور اومدم، از نيما جان اين اجازه روخواستم اگه مي شه لطف  ميالد
 ....کنيد و

 .داشت قد سيب زميني قلمبه مي شد چشمام
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 !ميالد شايگان، بسم اهلل چيزاي عجيب مي شنوم هديه

 ختنگاه سردرگمش روبهم دو سروش

 .اي باالانداختم  شونه

 .بي خبر بودم اصال جاي تعحب داشت من

دهانش کشيد و نيم نگاهي به ميالد که يخ بهش خيره شده بود انداخت و ازش گذشت ورفت رو تو لباش
 .سمت بقيه، بانگاهم دنبالش مي کردم که صداي ميالد توجهم رو به خودش جلب کرد

 .: چشات چپ شدميالد

اخمي روي ابروهام نشست وفرصت نشستن بهش ندادم وازجابلند شدم، بانگاهم دورتادور سالن رو    ناخوداگاه
 .ازنظرگذروندم و خيره شدم به ميالد که تيز ومستقيم نگاهم مي کرد

 !چيه؟ انتظارنداشتم امشب ببينمت-

 يبه نه!؟رو توي دهانش فروبرد و نفسش رو يه دفعه پرصدا بيرون فرستاد وجواب داد: عج لباش

هه عجيب نيست يه چيزي فراتر از عجيبه شماهموني نبودين که هرچيزي که بايد ونبايد جلوي همين عمارت   -
 کوبيدين توسرمن بابت چيزي که گذشته بود؟

 .هم اصال دوست ندارم که به خودم زحمت بدم و حضورتون روکنارم تحمل کنم االن

 کوچيکي روجلوگرفت و بدون اين که خودش رو متوجه جوش و خروش من نشون بده بي محاباجواب داد  پاکت

 .هديه تولدت_

زدم و کف دستم روکوبيدم به اون جعبه ي مشکي مخملي مربعي که پاپيون بزرگ و قرمزي روش بود،  پوزخندي
 هلش داد به طرف خودش ولب زدم

 .زونيتممنونم اما من احتياجي ندارم ار-

 رو روي هم گذاشت و نفس عميقي کشيد و به حالت قبل برگشت و خونسرد جواب داد چشماش

اگه نگيري ازدستم تضمين نمي کنم اين جا روآتيش نزنم؛ خودت که فکرکنم تاحدودي پي برده باشي ميالد  -
 !عصباني بشه چي مي شه

اد و يه دفعه مشتش رو جلوي صورتم بازوبسته  نگاهش کردم ک با انگشتش دايره وار کل سالن رو نشو د  سوال
 :کردو زمزمه کرد
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 .بوم _

 عميق تر شد، ههبراي يه جعبه؟  پوزخندم

 :خندي زدم وگفتم نيش

 .براي يه جعبه کمي بيش از زياده رويه _

 ...ميل خودته مي توني امتحان کني اين هديه تولدته بايد بادستاي خودت ازم بگيريش، درضمن-

 :سواليم روکه ديد ادامه داد نگاه

 .فکرت رو ديگه به اون روز جلوي ويال متمرکز نکن _

 .چي داري مي گي؟ من هديه اي نخواستم لطفا تمومش کن امشب روهم براي من خراب نکن-

 .رو فراري دادي که اين چرنديات روبگي نمي خوام آقا زورکه نيست سروش

کن که زد در رفت به موقع وگرنه اول اون وآتيش مي زدم، اين جعبه رو زوره آره واما سروش....هه خداروشکر -
 .....بگير هديه تولدته وگرنه

 .شدم بهش نگاهي به جمع انداخت وروبه من شونه اي باال انداخت خيره

 .رو پرصدا بيرون دادم و دست بردم تا جعبه رو بگيرم لبخند محوي روي لباش اومد نفسم

 .دم سمت جعبه وخواستم بگيرمش که محکم گرفت وطرف خودش کشيدگرفت، دست بر   حرصم

 کردم جعبه رو کشيدم که محکمتر گرفت، باحرص آشکار لب زدم  تعجب

 شوخي مي کني؟ داري من و دست مي اندازي؟ مسخرت شدم؟ _

 .نه فقط يه چيزديگه هست-

 دستم به جعبه بود جواب دادم همونطورکه

 چه چيز ديگه اي؟-

 ....فردا-

وبانفوذ نگاهم کردوادامه داد: تاکيد مي کنم فردا رأس ساعت سه بعدظهر پارک ساحلي بايد حاضر باشي،  تيز
 .روي همون ميز وصندلي که دفعه ي قبل نشسته بوديم با بقيه

 .هه
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 بازي جديده جناب سرگرد!؟-

 نگاهم کرد پراخم

 !مياي، يادت نره _

 .رد کردتکون ديگه اي به جعبه وا و

 .چه چيزي مي تونه باشه که من بايد بيام اونجا -

 !چيزي نگو. بحث شايد از مرگ و از زندگي يک نفر بود وتوبايد بياي -

 محابا نمي دونم چي شد که آب دهانم رو قورت دادم وتند سري تکون دادم و لب زدم بي

 !خيلي خب من ميام-

 .خوبه حاال هديت رو بگير-

که نگاهم بهش بود وذهنم پراز سوال وتشويش، جعبه رو ازدستش کشيدم که يه دفعه صداي بلند   درحالي
 .موزيک فضاروپرکرد؛ آهنگ آهاي تو که عشق مني از حميد عسکري

به صفحه ي بزرگ ديتاپرکشن افتاد بغل ديوار سالن و عکس هاي خودم که از نوزادي به بعد يکي يکي رژه  نگاهم
 .بقيه به سمتممي رفتن و هجوم 

 .شده بودم بلند خنديدم و دويدم سمت نيما شوکه

 هي شماهاچي کار کردين؟ اين کار کيه؟-

 آهودرحالي که نمي تونست جلوي خندش رو بگيره باصداي مرتعش لب زد  عمه

 .: سوپرايز سروش و اميره والبته نيماعمه

 !: مثل هميشه عاليستاره

 خورد وپاروي پاانداخت وگفت: زيادي جالبه يه دختر موقرمزذره اي ازنوشيدنيش رو  مهيار

 : موقرمزه ي ماست! خوشت اومد نازگل؟امير

 .دور شونم انداخت و من و به خودش فشرد ودست

 .وبقيه مستقيم نگاهشون به اون صفحه ي بزرگ بود و آهنگي که پخش مي شد نيما
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چرخوندم ودنبال آقابزرگ گشتم، کنار سروش نشسته بود وخيره بود به تصاوير، لبخندي روي لبام جا  چشم
 .خوش کرد

زدم به تصاوير که پشت سرهم رد مي شدن عکس از دوازده سالگيم که باموهاي ژوليده و چکمه هاي اشبالت  زل
شن پف قرمز!موهاي نانجيم هم از زير کاله  و کاله و شالگرن سفيد توي برف وسط جاده وايساده بودم، بايه کاپ

 .کمي بيرون زده بودولپام گل انداخته بود

 .جالب بود خيلي

 !بعدي وبعدي عکساي

 .از پونزده سالگيم  همش

روزي بودکه سطل رنگ هاي کف استخر رو روي پسراخالي کردم؛ يه شلوارجين جذب آبي پام بود و مانتوي   مال
رنجي خيلي کم رنگ هم روي سرم بود که موهام اطرافم ولوبود و کتوني سفيد پام کوتاه نارنجي شال سفيدونا

 .بود و باستاره توساحل ايستاده بوديم، اون عکس وعمو اميد ازمون گرفت

 .عميق ترشد  لبخندم

 .نگاهي بهم انداخت و ريز خنديد و انگشتش رو به عالمت اليک نشون دادکه چشمکي بهش زدم ستاره

 .شتم سمت ديوار و تصاويربرگ دوباره

 .ها به ترتيب سال تولدم رد مي شدن عکس

 .وقتي نگاهم خوردبه عکس هجده سالگيم يه لحظه هنگ کردم. مال دوساعت پيش بود اما

اون مغازه ي لباس مردونه تو پاساژ، عکس سلفي با مانکن خوش پوش اوه لعنتي من که عکس و براي عمو   من
 !زم عکس گرفته بودنفرستادم. لعنتي خودش ا

 .گردشده زل زدم به امير  باچشماي

 .تموم شد و عکساهم به پايان رسيد آهنگ

وعمه کنارهم نشسته بودن وسروش و مهياروپدرجون هم که کنار هم، ميالد و نيما هرکدوم رويه مبل تک  مليکا
نفره جا گرفته بودن، عمو امير هم روي يه مبل دونفره نشسته بود که دوطرفش روي دسته هاي مبل من و 

شد وازجا و ازم خواست به  ستاره جا گرفته بوديم همين که از جاپريدم تاآوارشم روي سر امير پدرجون بلند
 .طرفش برم
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لحظه امير فرصت رو غنيمت شمرد و به بهونه ي آوردن خوراکي ها و سي دي زد ودر رفت به طرف   همون
 .آشپزخونه

روزير سرم گذاشته بودم و نگاهم به سقف بود، ساعت دقيقا سه ي صبح رو نشون مي داد ونيم ساعتي   دستام
 .داز اتمام مهموني گذشته بو

لبخند کوچيکي روي لبام نقش بست برگشتم طرف ستاره که غرق خواب بود و البه الي دست و  ناخوداگاه
 .پاهامون سه تاخرس گنده قرار داشت، خميازه اي کشيدم و برگشتم و به شکم دراز کشيدم

 رارگرفته بودبه کادوهايي افتاد که تلنبار شده بود روي زمين. کنار خرس بزرگ عمو که باالسرم ق نگاهم

که غرق خستگي بودم توان .نداشتم قدم از قدم بردارم و وقتي که عمو شريف شوهرهماجون    اونقدر
 .کادوهاروانتقال داد باال وبعد اتمام مهموني من و ستاره هم رفتيم باال، بي حوصلگي امونم روبريده بود

 .که همون اول بي هوش شد، چندتااز کادوهارو پايين باز کردم و مابقي فرصت نشد  ستاره

که به حالت دراز کش بودم دست بردم و دستبند طالي بسيار ظريفي که ستاره هاي خيلي ريز بهش بود   همونطور
 .ونيما برام گرفته به همراه يه ساعت ستش

 .بود بازکردم جعبه ي ديگه اي روکه پلمپ شده دستبندروگذاشتم،

عروسک خرس پشمالو بود با يه عالم شکالت با پاکتاي فلزي طاليي ويه کارت پستال ازطرف مليکا خيلي عالي   يه
 .بود

برام يه ست نقره که مدل اسمم به التين بودخريده بود. دست بند و گردنبند و گوشواره، عمو يه تابلوي  عمه
کشيده شده بود واسمم پايينش درج شده بود، همشون عالي   بزرگ گرفته بودکه عکسم بارنگ و روغن روش

 .بودن

 .عکس بودم وخودش رو قاب گرفته بود توي يه قاب چوبي شيشه اي کالسيک و يه عطر عالي  ستاره

هم که ميکس عکسام رو به همراه يه مجسمه ي خوشگل بلوري و يه دکوراسيون از عطراي پاييزي بهم  سروش
 .هديه داد

روازنظرگذروندم؛ پدرجون يه گردنبند بهم هديه داد برليان بود وقلب باز مي شد، توش يه عکس از بچگيام  همه
 .قرارگرفته بودبغلش تاريخ تولدم و تاريخ ساخت گردنبند واسمم حک شده خيلي عالي بود

 .کش اومد  لبخندم

مير ونيما و مهيار رو فاکتور مي  شب قشنگي بود، البته اگه قسمت فيلم ديدن و مسخره بازي سروش و ا چه
 .گرفتيم
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 .که همون اول عذرخواهي کردو به اتاقش رفت تابه کاراش برسه و به قول خودش جوونا تنهاباشن  پدرجون

اي کشيدم و به دستام کشو قوسي دادم ولب برچيدم که يه دفعه دستم به چيزي برخورد کرد، روي زمين   خميازه
 .خت و ميز آرايش و جلوي پيانوخوابيده بوديم ودقيقا بين ت

 .وري برگشتم سمت چپ روبه ميز آرايش چشمم به دوتا جعبه خورد يه

که جعبه ي هديه ي مهيار بود، که ست آينه و کل سر نقره بود وچندتاشاخه ليليوم هرچند مصنوعي اما   يکيش
 .زيبا

 .افتاد  يادم

مي خواست بگيرم ومستقيم پرتش کنم بيرون اما خب  حعبه ي مخملي مشکي جعبه هديه ي ميالد بود، دلم اون
 .هديه بود و کنجکاوي بدحور قلقلکم مي داد

 .جام نيم خيز شدم و روبان دور جعبه روباز کردم و درش روباز کردم توي

 خداي من چي مي ديدم!؟ اوه

رشته رنجي وقرمز معلق يه فگوي شيشه اي شايد کمي کوچيکتر از يه توپ پالستيکي، با يه عالم برگاي زرد ونا  يه
 .ي خيلي خوشگل با بال هاي قشنگ و لباس هاي نارنجي وحلقه ي سري که از گالي پاييزي بود

چنارکوچولويي که برگااز البه الش ريزش مي کرد وعالي بود، پايينش اسم من حک شده بود وتاريخ   ودرخت
 .امروز

 .عالي بود  خيلي

 .سرش هم يه قلب فلزي بودکه باچرخوندنش صداي موزيک ماليمي شنيده مي شد پشت

 .گوي برفي که نه بايد گفت پاييزي موزيکال لبخندي رولبام شکل گرفت  يه

 سرجام وگوي رو روي شکمم قراردادم وزل زدم بهش درازکشيدم

 .غول وحشي بعيد بود،  ازاون

 .عجيب بود ومرموز  فکرم رفت سمت قرارفردا، زيادي ناخوداگاه

 .به ساعت مچيم انداختم، سه و پونزده دقيقه رو نشون مي داد نيشخندي زدم نگاهي

 چه عيبي داشت يه ربع معطل شدن؟ مگه
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خبيثانم رو از روي لبم برداشتم و دستم رو به بند کيفم گرفتم وقدم به محوطه ي پارک ساحلي گذاشتم،   لبخند
 .کناردريابود

خه کي اون فضاي سبز اطراف دريارو از دست مي داد؟ پراز شمشادهاي سبز وتازه ونخل هاي سربه بود آ شلوغ
فلک کشيده بود و درختاي سبزو بزرگ ديگه که بافاصله ي هرده متر ميز ونيمکتي چوبي قرار داشت زير هرنخل، 

 .فواره هاي کوچيک البه الي درختا،بي نظير بود

پياده روي به قسمت ساحلي مي رسيد ودريابود و صندلي هاي چوبي وفضاي دل  سنگي اي که با چندصد متر  راه
 .انگيز ديگه اي

 !رو سمت همون جاي قبل که بابقيه اومده بودم ادامه دادم، خودش بود راهم

جناب سرگرد شايگان روي نيمکت پشت ميز نشسته بود، دستاش روگره داده بود توي هم و آرنجش رو روي  هه
 .ميز قرارداده بود ودستاش تکيه گاه پيشونيش بود

 .روهم پشت هم انداخته بود پاهاش

 .دهانم رو طبق روال دراين طورمواقع که کمي استرس داشتم قورت دادم و تند تر قدم برداشتم آب

چندمتري عطر سردش به ريه هاي کم جون و خستم کشيده شد، يه لحظه چشمام رفت که از سرماي  ازهمون
 .خوشايند اون عطر بسته بشه که يه دفعه سرش روبلند کردو برگشت طرفم

 .بود کمي يکه خورد اما خودش رو جمع وجورکرد وخيره شدبهم مشخص

 .دبرداشتم وبه طرفش رفتم، چهرم بي حس بو قدم

اون لحظه تصميم گرفتم نسبت بهش خيلي بيخيال باشم ورفتار کنم، يه دستم رو روي ميز چوبي قرار دادم   من
 .وبراي سالم دادن پيش قدم شدم

 .پي تيپ ظاهرش اصالنرفت براي من مهم نبود حواسم

 .روبه چهرش دوختم و محکم لب باز کردم نگاهم

 .سالم-

عقب کشيد وتکيش روبه پشتي نيمکت چوبي داد و دستاش رو روي ميز رو پرصدا بيرون فرستاد و نفسش
قرارداد وبه هم گره داد، اخم انگاري جزئي از ديزاين صورتش بودکه خدا ازهمون اول باخودش گفته بوده  

 .ابروهاي گره خورده بايداصلي ترين جزء از چهره ي اين مخلوق يخي من باشه

 .وني رو لبام شکل مي گرفت که صداش روشنيدمکم داشت از اين فکرم لبخند کم ج  کم
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 !معطل مي ذاري هميشه آدمارو؟ اين از خصوصياتته مي دونم -

 جواب سالم بود؟-

 !خب عليک، چيزي اما عوض نمي شه -

 .نمي فهمم جناب سرگرد-

 .رويه دور به اطراف چرخوند ودوباره مستقيم زل زد به چشمام نگاهش

 داد جواب

 .نبايدم بفهمي-

 نگاهش کردم و لب زدم سوالي

 چي رو؟-

 .توحق نداشتي معطل بذاري من و -

 !.که اين طور پس حسابي سوخته، ايول نازگل صدامتيازهه

 زدم و گفتم پوزخندي

 .مي دوني که لطف کردم که به درخواستت عمل کردم و از وقتم زدم و پاشدم اومدم اين جا-

 ....ي اومدي! وگرنهمي دوني که بايد م-

 .هه مي دونم مي دونم کال شما نمي تونين انساني وارتر رفتارکنيد-

 اخماش بيشتر کشيده شد توهم لب گزيد. دستاش رو مشت کرد و تيز نگاهم کرد ولب زد-

 .بس کن بشين-

 .اي باالانداختم  شونه

بس مي کردم، بي تفاوت روي نيمکت پشت ميز و دقيقا روبه روش نشستم و کيفم رو روي پاهام قرار  بايدم
 .دادم

 .وزير بغل زدم و تکيم رو دادم به پشتي نيمکت وخيره شدم بهش، اونم مستقيم نگاهم مي کرد دستام

 !تاکي مي خواي زل بزني؟ازم خواستي بيام مي شنوم.بفرما فقط زود-
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سمت دست مشت شدش که بيشتر فشرده شد و دندون قروچه کرد، آخ دوست داشتم حرص  رفت نگاهم
 .خوردن همچين آدمي رو

که نگاهم مي کرد دست برد و از کنارش روي نيمکت جعبه ي سفيد رنگي رو باال آورد؛ نگاه متعجبم بين    درحالي
 .ديميهاون و جعبه درگردش بود جعبه اي که از رنگ وروش مي شد حدس زد کمي ق

 نگاهش کردم و نتونستم خودم رو کنترل کنم و بي محابا دهان باز کردم سوالي

 ايـ...اين جعبه چيه ديگه!؟ -

نگفت جعبه رو باخشم تموم کوبيد جلوم، طوري که غباري که روي ميز چوبي بود به هوابلند شد وکمي يکه  چيزي
 .خوردم

 .م کردتکيه داد و باپوزخند گوشه ي لبش نگاه دوباره

 کمي جعبه رو به عقب هل دادم و متعجب و هل لب زدم  باسرانگشتم

 ايـ...اين چيه!؟َيـ...يعني چي!؟اين توچيـه!؟-

 رو روي ميز کوبيد و خم شد به جلو وبادندوناي کليد شده جواب داد مشتش

 .اين جعبه زيباترين حماقت زندگي من رو مدت هاست نگه داري مي کنه-

 .ترسيدم از خشمش کمي

 دهانم رو قورت دادم ولب زدم آب

 !َمـن...من واقعا ِنـ...نمي فهمم-

 .پراز خشمش و مشت بعدي روي ميز چشمام ناخوداگاه بسته شد باصداي

 .بازش کن-

 [??:?? ??.??.??] ,نازگل

 * ?? پارت *

ه شده بود بهم و تند نفسش مي کشيد، بين اون جعبه ي روبه روم و اون مردي که با نهايت خشم خير  نگاهم
 طاقت نياوردم و لب زدم

 اين جعبه چه ربطي مي تونه به من داشته باشه؟-

 :بود کالفست چشم هاش روبه هم فشرد و لب زد مشخص
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 .بازش کن _

 !بابا عجب گيري کردم آخه اي

رو توکاسه چرخوندم که نشون از حرص وکالفگيم مي داد، لبام روتودهنم کشيدم و يه دفعه نفسم رو  چشمام
 .پرصدابيرون دادم و جعبه رو کشيدم سمت خودم

 .رفت سمت ميالد که باکشيده شدن جعبه روي ميز چوبي زيرچشم نگاهش رو بهم دوخته بود حواسم

به، جعبه اي که شايد به اندازه ي يه جعبه ي شيريني بود اما دهانم رو قورت دادم و دست بردم سمت جع آب
باارتفاع بيشتر و مدل کادويي اماکهنه و بدون هيچ گل و يا ربان و پاپيوني دستم به در روي جعبه رفت، نگاهم  

 .بود به چوب پراز خاک وغبار ميز هاما به ميالد بودکه کف دستاش رو به پيشونيش چسبونده بود و خير 

 .به رو برداشت ميه عالمه برگه بودجع در

 .رنگ تعجب به خودش گرفت دست بردم و اولين کاغذي که به چشمم اومد روبرداشتم نگاهم

 .کاغذ رو باز کردم  تاي

 چرخ خورد روي تک تک کلمات، من چي مي ديدم؟ نگاهم

 آخه چه ربطي به من داشت!؟  اينا

 .ها اطراف غافل شدم و وحواسم رفت پي نوشته  از

اهلل الرحمن الرحيم، دهم دي ماه سال هزارو سيصدو هشتادوهشت رأس ساعت سه بامداد محموله ي اول   بسم
 .به دست مأمورين گروه حيدر يک يافت شد

هم درادامش مشخصات از اون محموله که ظاهرا اسلحه و ديگرسالح هاي ممنوعه بودش وچند عکس  وبعد
 .ل پايين برگه بودسياه وسفيد از جعبه هاي بزرگ حام

 داشت ازحدقه درمي اومد، آخه اينا ديگه چي بود؟ چشمام

 کنجکاوي مجالي بهم نداد و برگه ي بعدي روبرداشتم  امابازهم

 .به خط زير نگاهم قرارمي گرفت خط

امروز سيزدهم دي ماه سال يک هزاروسيصدوهشتادوهشت، رأس ساعت چهار عصر   اهلل الرحمن الرحيم  بسم
 .محموله ي دوم توسط گروه حيدر يک يافت شد
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ديگري مشخصات اون محموله و روزومکانش روکه حوالي اراک بود، دقيق ومو به مو نوشته بود به همراه  ومثل
 .چندين عکس

 .بعدي رو برداشتم کنار و  کاغذروانداختم

 .بيشتر ازقبل متعجب مي شدم، ربط اين کاغذارو به خودم نمي فهميدم هي

 .عميقي کشيدم وشروع کردم به خوندن  نفس

اهلل الرحمن الرحيم امروز بيست و دوم بهمن ماه سال هزاروسيصدوهشتادوهشت، رأس ساعت دوبامداد   بسم
مرز سيستان و بلوچستان به حمد وياري خدا و همت بي نظير   سومين و بزرگ ترين محموله ي قاچاق اسلحه در

 .گروه حيدر کراريک يافت شد

مکان دقيق و تموم مشخصات و مطالب ديگه راجع به گروه خالفکار محموله هاي قاچاقي و...که نشون مي  زمان
 .بود داد مدت ها نيروهاي امنيتي وپليسي رو سرگردون کرده بودن و دستگيرشده بودن، درج شده

 .رو انداختم وبرگه ي بعدروبرداشتم برگه

که ديدم چشمام دودو مي زد و ازتعجب داشتم پس مي افتادم، آب دهانم رو قورت دادم و چشمام   باچيزي
 روبستم و زمزمه کردم

 !ســروش -

 .روازبرگه برداشتم وبه ميالد دوختم نگاهم

 زير نظر گرفته بود، پوزخندي زد و باطعنه جواب دادبودم از نگاه به اولين برگه وخوندنم من و  مطمئن

 !آره سروش-

 .به نقطه اي نامعلوم دوخت ونگاه

توجه بهش نگاهم رودوختم به برگه ها حدودهفده عکس ازهفده نفربود، که آخرينش چهره ي سروش بود  بي
 .باتموم مشخصات

 .ي بعدي عکس سياه سفيد از سروش وتموم مشخصات برگه

 .ي بعدي عکس سروش و گذارشات تعقيب و گريزش برگه

 .ي بعد حکم برگه

 ...ي بعد دادگاه و محکمه وزمان و تاريخ و مکان وجرم و برگه
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 نمي شد، سروش ايناديگه چيه!؟ قاچاق اسلحه!؟ سروش؟ باورم

 .رو درآوردم و ريختم روي ميز قلبم ديوونه وارمي کوبيد، غيرمنتظره بود برگه

متوجه نمي شدم دقيقا چرا من؟ چرابايد من ببينم، آخرين کاغذروهم که برداشتم نگاهم گره خوردبه يه   واينکه
 .کاله دخترونه ي سفيدآفتابي

 ..نگين هاي شيشه اي ذهنم درگيربود پراز

 .کاله خيلي آشنا بود  اين

 .به دستبند چرمي قهوه اي افتاد؛ يادم افتاد نگاهم

يه برش طاليي رنگ مستطيلي بود يادم افتاد.طالبود واسم نازگل به التين روش حک  رو برداشتم، روش دستبند
 .شده بود

 .لبخندي رولبام نشست ناخوداگاه

 .رو توي مشتم فشردم نگاهم خورد به ته جعبه، يه اسپري سفيد دستبند

 !بردم وبرش داشتم اسپري من بود دست

 اون جعبه چي کار مي کردن اينا؟  تو

 .رو تودستم گرفتم، کنارش ترک برداشته بود اسپري

 .اينکه رد لبام بااون رژلب صورتي دور دهانه ي خروجي اکسيژن اسپري قرار گرفته بود نگاهم حيرون بود  وجالبتر

 !کاله. مال من بود، اينا دستبند و کاله مال چندسال پيش بودن  اون

 اصداي خفه اي لب زدملرزون لغزيد روي ميالد که جدي نگاهم مي کردب نگاهم

 !نمي فهمم -

 ...دقيقا يازده سال پيش بود -

 .صداش سربلند کردم و خيره شدم بهش باشنيدن

 کرد، اشاره اي به برگه هازد و گفت  تيزنگاهم

 !اونارو بذارتوي جعبه-

 .نگاهي به کاغذا انداختم و توي کسري از ثانيه همه رو برداشتم و جادادم توي جعبه نيم
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درش رونبستم و هنوز دستبند توي مشتم بودو اسپري الي انگشتام به بازي گرفته شده بود واون کاله سفيد  اما
 .رنگم روي ميز قرار داشت

 هول نگاهي به ميالد انداختم و لب زدم با

 ُخـ....ُخـب..ادامش؟-

 لب زد رو گره داد به هم وروي ميز گذاشت، نگاهش رو مستقيم دوخت به چشمام و دستاش

دقيقا سه سالي مي شد کنکور داده بودم و تورشته ي داروسازي دانشگاه بهشتي تهران مشغول تحصيالت  -
 .بودم

 .بايد گفت دوسالي رو تودوره ي ابتدايي به صورت جهشي گذرونده بودم البته

 شدم، طاقت نياوردم و پريدم ميون حرفش کالفه

 و اينا ربطش به من؟ -

 اخم بين ابروهاش جدي ترشدوبدون هيچ توجهي ادامه داد  نگفت، فقط چيزي

اما اين رشته عالقه ي خونوادم بود وکال پدرم که سرو دستي دراين زمينه داشت وادارم کرد باهوشي که دارم -
 .سمت پزشکي وداروسازي و..برم و من دارو رو پذيرفتم

 .دامه ي حرفاشاز خودمچکر!پوزخندي زدم تودلم و دوباره گوش سپردم به ا  چه

 .عالقه ي من به نظام عجيب بود. قول داده بودم هرطورشده وارد نظام بشم -

شرايط خاص خودش رو داشت، اما خب من مرد جازدن نبودم براي تحقق اين رويا بايد وارد ارتش مي  اماخب
رو به پايان رسوندم و شد اما خب ارتش گزينه ي موردنظر من نبود،.اونقدر دويدم تا به طورکامل تحصيالتم 

 .باتالش زياد وطبق قوانين خاص نظام تونستم وارد دانشگاه افسري بشم

 .ساخته شده بودم براي نظام،.هدفم همين بود اماخب توشاخه ي دارو هم خيلي موفق بودم من

حوصلم روباتعريفايي که از خودش مي کرد به سر مي برد اماخب حرفي نزدم و بازم گوش سپردم به  داشت
 .حرفاش

خيلي زود باتالش زياد به درجات مختلف مي رسيدم؛ واون زمان زمزمه هايي از گروهي که باهمکاري بعضي   -
 .بودن به گوپش مي رسيدگروه هاي مختلف از کشورهاي خارجه مشغول قاچاق اسلحه و چيز هايي مثلش 

من به درجه ي سرگردي رسيدم همه چيز عالي بود و اما هنوز همه ي مامورين ناجا به دنبال يه همچين   وقتي
 .گروهي بودن، اولين پرونده اي که بايد براي اولين بار توش دست مي بردم همين بود
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 .هشتادوهشت، همون سالي که اوج اتفاقات ناگوار وشورش هابود سال

گروه ازاين فرصت ها استفاده مي کردند و توي اين گيرو دار که نيروها حواسون به امنيت مردم بود    اون
کارشون رو به سر مي رسوندن، که خوشبختانه گروه تجسس ما تونست ردشون رو بزنه و در دوتاريخ بافاصله ي 

 .يمچندروز تونستيم دوتا ازمحموله هارو بگيريم و دوتابرنامه رو منحل کن

وبزرگترين محموله هنوز برقراربود و مشکل تمام نيروها آماده باش بودند و خواب نداشتند، خوشبختانه  سومين
روز راهپيمايي بيست ودوم بهمن هشتادوهشت ردشون توي منطقه مرزي سيستان زده شد و همه نيروها آماده 

نه نفر باقيمونده رو دستگير کرديم و  ريقا هباش بودن اون اطراف مام بااولين پرواز خودمون رو رسونديم و دق
يکي از بزرگ ترين و کثيف ترين دستاورد هاي خالفکاران اون موقع به طور کامل منحل شد و اين براي 

 .ماصدهاامتياز طاليي بود

جالبش اين جابود که سروش پرند که عضو خاندان پرند بود و حسابي اين خونواده سرشناس بودند و آقاي  جاي
ندبزرگ يکي از مردان بسيار خيرخواه ومتدين بودن، چطور امکان داشت پسرش دستي توي همچين کاري پر 

 داشته باشه؟

اين که اطرافيان و مردم چيزي بدونن به جناب پرند اطالع داديم وبعد مدت ها بحث وتحقيق و..متوجه   بدون
شکل بود مخصوصا وقتي استاد که شديم سروش نوه ي جناب پرندهستند وپسر استاد اميد، هضم کردنش م

 .رو مي شدن همدرس رياضي و فيزيک من بودند طي چندسال اخير حاال در همچين وضعيتي بامن روب

سردسته ي باند ويک نفرديگه که کارشون فراتراز قاچاق اسلحه بوده و هم دستاشون بي اطالع بودن   خالصه
 .اعدام مي شن

ش که سرودست زيادي تواين کارنداشت و توسط يکي ازهمون افراد ده تا پانزده سال حبس واماسرو بقيه
ناخواسته وارد اون گروه مي شه باتالش ما و همکارا، فقط تونست ده سال رو به شش سال حبس کاهش بده و 

 .تعهد بده

 .کس نفهميد جز جناب پرند بزرگ و پسر هاشون وخانماشون  هيچ

 .نمي شد باورم

 !شش سال حبس سروش

همون شش سالي که يه دفعه سراز فرانسه درآورد و باباوعمو اينا گفتن تحصيالتش روادامه مي ده و   يعني
 .اطالع دارن و..برنامه ريزي شدس همه چيز

 .خب سروش که سني نداشت، خداي من اما

 .حيرونم لغزيد روي چشماي ميالدکه تيز وبرنده خيره شده بود بهم نگاه
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 خشداري لب زدم باصداي

 .بـ...باورم نميشه!سروش ربط اينابه من؟!چي داري مي گي!؟چراکشش مي دي-

 :روجلوکشيد وهمونطورکه خيره بود به من لب زد خودش

درست سه سال پيش، دوباره زمزمه اي از يه گروه قاچاق اسلحه و البته يه محموله هم دارو هاي تقلبي طرف   ـ
 .لين گزينه اي که به ذهنم اومد سروش بودآستارا ومازندران و...شنيده مي شد ومن او

 .مهره اي از اون باندکه زودتر از بقيه رهايي پيدا کرده بود هرچند کم کار و کمرنگ تنها

تموم نيروها به حالت آماده باش بودن و تعدادي راهي استارا شديم توي همين حوالي ويالي پدرم  درنهايتش
 .قرارداشت، قرار بود راه بيفتيم از همين جاده سه تا سگ تجسس هم همراهمون بود

نظر دازسگا زنجيرش تو دستم بود، اطراف ويالي جناب پرند بوديم ومي خواستيم راه بيفتيم سمت نقاط مور   يکي
 .نمي دونم چي شد صداي جيغ و فرياد بود اول فکر کردم موردي پيش اومده طي هول کرد وهمزمان يه دختر

 .دهانم رو قورت دادم وخيره شدم بهش مستقيم نگاهم مي کردوتير نگاهش تاعمق وجودم رسوخ مي کرد آب

 تکون داد و ادامه داد سري

حالتش متشنج شد، اصالسابقه هم نداشت امکان نداشت سگ يه دختر نارنجي پوش دويد بيرون و سگ هم -
 .هاي تجسس به کسي حمله کنن

لحظه هم قصد سگ حمله نبود اما اون دختر ترسيد و افتاد واولين کسي که پشت سرش دويد بيرون و خم  اون
 .شد سمت دختر سروش بود

نگاهم به موهاي نارنجي رنگ و اون جفت چشم مشکي افتاد که حواسش به من نبود وحال خوشي  وقتي
نداشت اما کسي نبود، نفهميد و نديد و نشنيد، صداي تپيدن هاي محکم و ديوونه وار قلب سرگرد ملقب به يخ 

وچشيد ومن اون لحظه ر تنرو مني که تارهاي رنگ نارنجي اون موها دور قلبم تنيد و بايک نگاه مزه ي خواس
 .تموم زيبايي ونجابت خلقت رو تو اون چهره ي پردرد از ترس پيدا کردم

 .رو بلند کردم سرم

چي مي شنيدم؟عجيب بود هضمش سخت بود آب دهانم روقورت دادم وزل زدم بهش دستي به صورتش   من
 کشيد وبدون نگاه ادامه داد

طرفت من دورودورتر شدم تورفتي اما من با همون لباس  من رو ديده بود،وقتي چندنفرديگه اومدن سروش
نظامي دويدم اونجا ،نگاهي به اطراف انداختم هيچ کس نبود،فقط يه دستبند افتاده بود روزمين و يه کاله 

 .سفيد توي چمنا، که وقتي خم شدم و برش داشتم عطرموهات نفسم رو بند آورد
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 !نازگل

تب دار اون بهم گره خورده بود ،باهرکلمه که از دهانش خارج مي شد ضربان نگاه مات من و نگاه حيرون و  حاال
 .قلبم تند تر مي شد و متعجب تر

به خداسخت بود!ناخوداگاه دستبند رو توي مشتم فشردم لبام رو تو دهانم کشيدم و نگاهم رو ازيه شرم  باورش
 خاص دخترونه سر دادم رو اسپري توي دستم،صداش روشنيدم که لب زد

سروش من و ديده بود ازم کينه داشت،شايد بلد نبود تشکرکنه نذاشتم مثل بقيه پشت ميله ها بمونه وقتي  -
مدت ها بعد ازش خواستيم بياد اگاهي براي پرسيدن سواالت الزم،که متوجه شدم سروش هيچ دستي نداشت 

واونطور خيره بودي بدون  وديب توي اون گروه و زندگيش روال عادي گرفته بود بهم گفت چرا اون روز اونجا
 .ترس لب بازکردم

محابا و ناخوداگاه گفتم ديوونه شدم ديوونه ي اون دختر موپاييزي سروش هم نامردي نکرد و کوبيد روميز  بي
وگفت؛ اون دختر عشق منه شيريني خورده ي منه، مال منه گفت اون دختر دوستم داره نزديک نمياي گفت اون 

انداخت.عصبي بهش گفتم   ناحقون مي دونه شايگان نامي عشقش رو پشت ميله ها به دختر ازت متنفره چ
 .ناحق نبود نترسيد و فرياد زد وهرچيز نبايد مي گفت روگفت

 نمي شد! سروش چي کارا کرده بود؟ باورم

 .من لعنت بهت سروش خداي

تم و سري تکون دادم ولب زدم گرد شده و يه اخم بين ابروهام دستبند واسپري رو روي ميز گذاش  باچشماي
 .زمزمه وار: سروش لعنتي

 زد و نگاهش رو به جعبه دوخت و بي توجه ادامه داد پوزخندي

اما يک روز تو اتاق تواداره صداي فرياد شنيدم وبيرون اومدم توروکنار امير ديدم نفسم داشت قطع مي شد،  :
طمئن بودم ازدواج کردي؛ خيلي زيباتر و خانم ترشده پابه اتاقم که گذاشتي داشتم مي مردم وزنده مي شدم وم

شدم اون مرد عموي توعه ووقتي  توجهبودي دوست داشتم سردربيارم مرد کنارت کيه اونقدر تندرفتم که م
بلندشدي تاشماره رو روي کاغذ بنويسي نفسم به شماره افتاده بود ازاون عطر وجودت آرامش خاصي به سمتم 

 .شيريني فرو رفتم هجوم برو من به خلصه ي

 امير قول دادم حساب اون سرباز روبرسم حاال اون سرباز حسابش پاک بود. مي دوني چرا؟  به

 .گزيدم وسکوت کردم  لب

ميز، کمي توخودم جمع شدم که تند نفس مي کشيد وادامه داد: چون من حاال عاشق بودم عاشق   کوبيدروي
 .کسي که فکرمي کردم حاال متاهله وحسم گناهه. اما ديدمت دوباره
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لعنتي خبري نبود، انگاردنياروبهم دادن وقسم خوردم تاحدمرگ اون سرباز رو بزنم وگوشمالي بدم.چطور  ازسروش
 !؟جرئت کرده بود

گزيدم. وبازهم گوش سپردم به حرفاي ميالد، که لب بازکرد: قراربود خونه ي جناب پرند جلسه اي برگذاربشه.   لب
 .همه ي اينا رو من خواستم

هم فکرمي کرد من مشتاق شراکتم، اما من هدفم نزديکي به دختر مونارنجي بود امير اصال درجريان نبود  بابام
ه بودم باش تماس گرفتم بياد وحال وروز سرباز رو که گوشه ي انفرادي تامرزمردن ومنم که از جلسه فراموش کرد

 .رفته بود رو ببينه

جلسه هم امير ازيادم رفته بود وهمين که همراه پدرم وارد عمارت شديم امير باهام تماس گرفت، بايه   روز
حياط ويال چشمم به يه اسپري افتاد   عذرخواهي جلسه رو به بزرگترها سپردم و بيرون زدم که روي سنگ ريزه هاي

ومن مي دونستم اين اسپري مال کيه!   ودکه رد لباي صورتي يه نفرروش بود.برش داشتم کنارش ترک برداشته ب
 .ازنظرمن الزمت نبود

از پي تو قدم برمي داشتم که حدنداشت واماسخت بود که جلوي برادر و عموت وبقيه دم نزنم، اون شب   اونقدر
 .ستوران توابراسير مي کردمهم توي ر 

 .انداختن باهات سير نمي شدم اما دوست نداشتم بفهمي  ازکل

 .از سه سال تلخي افتاد، يادم از سروش افتاد وحرفاش بازم سردشدم تلخ شدم و اومدم سراغت  يادم

، مليکا والبته شايد يه نفر درکم مي کردخودم نبود من روحم خسته بود، نمي دونم چرااونکار رو کردم  دست
 .مهيار ازوقتي براي کارم قرعه ي شمال به نام من افتاد اومدم اين جا اين دوتا همراهم بودن

 .ي من اينجاست عمه

 .تولدت که نگاهم به سروش افتاد دوست داشتم عمارت رو آتيش بزنم شب

 .خستم من هنوز خيليخشمم اين شدکه ازت خواستم بياي و باهات درميون بذارم،  نهايت

تکون داد وبدون نگاهي بهم دست بردکاغذارو درآورد و همه رو پاره کردوريخت روبه روم روي ميزوبدون  سري
 .هيچ حرفي، کاله و اسپري ودستبند رو برداشت وتوي جعبه گذاشت

 .برده بود قدرت تکلم از دستم در رفته بود ماتم

 .رو گذاشت ولب زد: فکر کن درجعبه

 .هيچ حرفي جعبه روبرداشت، نفس عميقي کشيد و قدم برداشت سربرگردوندم بدون
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 .دنبالش کردم بانگاهم

 .بود برام هضم اين همه حرف؛ اونقدر خيره شدم که پيچيد سمت راست و ازنظرم محوشد سخت

 خوبم من؟-

 دار لب زدبه حالت خنده داري الکي دستاش رو چندبار کوبيد توي سرش و بالحني خنده  ستاره

 !اي بابا ديوونه شدم که دخترجون، بار هزارمه داري مي پرسي که -

 .خب زهرمار همش فکر مي کنم يه نقصي اين وسط هست يه طوريم-

 .الکي حرف مفت نزن حاالم گمشو از جلوي کمد کنار که مي خوام شالم رو بردارم، نوبت منه-

ي خوردم و از جلوي آيينه قدي روي کمد کنار رفتم؛ روسري  و با باسنش ضربه اي بهم زد که تکون وجلواومد
ابريشمي وساتن شيري رو روي سرم مرتب گذاشته بودم و به مدل جديد و بسيار قشنگي يه طرفه فيکسش کرده 

 .بودم

بلندي تاروي زانو همرنگ روسريم تنم بود، آستين بلند بود مدل آستيناش طوري بودکه از آرنج به پايين  مانتوي
 .ف مي شد و روي مچ مچي مي شد و بندونک نارنجي رنگي گره مي خوردپ

گرد بود و جلو باز واز کمر چين هاي ريز مي خورد و جنسش حالت خاصي داشت، زيرش تونيک جذب   يقش
 مشکي پوشيده بودم تا روي رون چسبون بود.يه کمربند بافته شده ي نارنجي هم روي مانتو مي خورد

 .جالبي بود، شلوار مشکي جين برموداکه جذب پام بود رو پوشيده بودم ترکيب

همراه صندل سفيد جلوباز که همش بند بند بود و ساده فقط بغل مچ پا پاپيون ريز مشکي ول خورد،يه پابند  به
 .طالسفيدهم بسته بودم بعالوه الک شيري رنگ که رو ي ناخنام خودنمايي مي کرد

چهرم فقط يه رژ هلويي بود موهاي نارنجي رنگم رو با يه فرق کج ديزاين کرده بودم که فقط کمي ازشون   آرايش
از روسري بيرون بود و گوشه روي همون چند تارمو يه سنحاق سر پاپيوني نارنجي کوچيک مشکي فيکس کرده 

زيادي بهم مي اومد،لبخندي  بودم،خدايي عالي شده بودم بااين که مشکي هم پوشيده بودم اما بيخيال بودم
رولبم شکل گرفت وسمت تخت رفتم و نشستم وخيره شدم به ستاره بااون تيپ محشرش که جلوي آيينه با 

 .شالش مدام ور مي رفت

از متکاهاي روي تخت رو برداشتم و رو پاهام قراردادم و دستام روتکيه گاه چونم قرار دادم فکرم رفت   يکي
د به نقطه اي نامعلوم ذره اي فکر چندروزپيش، پارک ساحلي و حرفاي شايگان وگذشته ي تاناکجا ونگاهم خيره بو

بود واقعا ربطي به من نداشت  شتهمسخره ي سروش از ذهنم پاک نمي شد. البته هرچيزي که به سروش گذ
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ي گفته ومن بيشتر ازاين مي سوختم که چرا به خاطر کينه ي خودش ازمن مايه گذاشته بود و اونطور دري ور
 .بود

خودم رو سرزنش کردم وخودخوري کردم تارفتارم باسروش تغيير نکنه که همين طورهم شد، سروش  اونقدر
واقعا مثل يه برادر هميشه هوام رو داشت. از قضيه ي غيرقابل باور سروش اکه گذر کنم مي مونه حرفاي ميالد 

 .غير قابل تصور بود  واقعاو داشته باشه راجع به من راجع به خودش، تصور اين که ميالد همچين حسي ر

تونستم به خودم بقبولونم،مخصوصا وقتي يادم مي اومد که چطور من و جلوي ويالخوردم کرد. کوبيد  نمي
توسرم که من بيمارم بابقيه فرق دارم،حتي فکر به اين که کنار همچين شخصيت خشکي قرار بگيرم عذاب آور بود 

نرم و آرومي که داشتم  باشخصيترونم پربود ازلطافت پربود از يه جنس نرم مخصوصا اين که من دنياي دخت
 .خيلي خنده داربه نظر مي اومد که مکمل بشم بايه مرد خودخواه و خشک

که ادعاي عاشقي مي کرد؛از طرفي هم نمي دونستم اين دوسه روز چرا از اين که اعترافات ميالد روشنيدم   هرچند
شه تو کل وجودم يه کم عجيب بود،انگاري خوشم مي اومد که بااين شخصيت  مزه ي شيريني مدام حس مي

د مغزم دراين باره إرور مي دا نرم يه شخصيت سرد وتلخ شيفتم باشه هرچي که بود دليل بر پذيرشش نبود.کال
 .برام قابل هضم نبود

 چطورشدم نازگل؟-

مدم، نگاهم رفت پي ستاره که باشوق جلوم چرخ مي ستاره که من رو خطاب قرارداده بود از فکر بيرون او باصداي
 .زد وازم نظر مي خواست

خيره شدم بهش بااون شال سورمه اي رنگ و جين جذب سورمه اي برمودا خيلي تودل بروشده بود  بالبخند
مانتوي جذب سفيد هم پوشيده بود وصندل هاي جلوبسته ي سفيد رژ صورتي رو لباش خيلي زيبا نشسته بود و  

 بااون چشماي عسليش غوغا کرده بود، بالبخند و لب باز کردم کال

 !عالي شدي بااون چشمات مي ترکوني چه شود امشب دوماد باآهو اشتباه نگيرتت -

 رومچاله کرد وگفت چهرش

نازگل زر مفت نزنا تاتوهستي کسي به من و آهو نگاه نمي کنه. بااون چشماي مشکيت و موهاي نارنجيت، -
 .ابريشميت هيکلت که نگو  پوست صاف و

 !هي بسه بسه داري شلوغش مي کني-

 .نه نه بذار ادامشم بگم-

 به کمرش زد و ادامه داد ودست
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 .يه هوديدي دوماد قش کرد يانه اصال همون جا اعالم کنه نظرش عوض شده-

 .گمشو ستاره-

 .ومنم خنديدم خنديد

 خنده لب زد ميون

 !واال-

 .بميري تو-

 .زهرمار مي گما-

 هوم؟ جونم؟-

 !آهو خوبه يه بار عکس پسره ديده اونم ما قبال، تمام رخ هم نه چه تعريفي مي کرد -

 .آره حتما تعريفيه آخه عمه از هرکسي تعريف نمي کرد-

 ادهمطمئنا تعريفيه اما نمي دونم چه خواستگاريه امشب نديده نشناخته ازراه دور، اونم باهماهنگي مادرخونو -
 !صورت گرفته پدرجونم قبول کرده

اوهوم ظاهرا مادرخانواده فکر کنم خانم دادفربودش کلي قسم رو. مي خوره و تضمين مي کنه خونواده بي -
 .نقص ودرست وسرشناسي هستن

 مي ره دنبال پيشينه دادفر، ظاهرا ازاشراف ب پدرجونم

 [??:?? ??.??.??] ,نازگل

 .و دراخالق وکردار بيست اين شدکه اجازه داد ودن

 اي باال انداخت و گفت  شونه

 ايشاهلل خوشبخت بشن-

 بهش زدم، که همزمان صداي فريادسروش شنيده شد لبخندي

 .بابا بياين ديگه به قرار تماس گرفتن اطالع دادن که مهمونا اومدن_

 .کردم  پوفي

 درحالي که دوباره سمت آينه مي دويد در جوابش فرياد زد يادم از اون قضاياافتاد، ستاره دوباره
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 .اومديم به خدا-

 .گرفت  خندم

شب خواستگاريه عمه آهوبود؛ خونواده ما وعمواميدشون همه خونه ي پدرجون که تهران بودوتوي يه  امشب
ه وحياط بزرگش با منطقه ي عالي نزديکي هاي خونه ي ما وعمو اينا قرارداشت بودن، از سه چهار روز قبل خون

 کرديم و سه بعدظهر رسيديم  حرکتنظارت مامان وخاله گردگيري شده بود توسط چندنفر ماو بقيه هم پنج صبح 
تهران وبعداستراحت کوتاهي باستاره اومديم خونشون تااين جاحاضرشيم، آخه همه عصررفته بودن خونه 

 .پدرجون خدابخير بگذرونه امشب رو

 .دوباره ي سروش متکاروپرت کردم و کيفم وبرداشتم و همراه ستاره که غرغر مي کرپد پايين دويدم بافرياد

 !ايول بابا ماشين رو، نه خوشم اومد آهوهم همچين بدسليقه نيست-

 درحالي که دستي به سرووضعش مي کشيد جواب داد ستاره

 .حتما پسره تعريفيه -

قدم برداشتم، سروش هم بافاصله ي يک قدم جلوتر راه مي رفت.توي حياط رو رسوندم به ستاره وهمپاش  خودم
بزرگ ودرندشت خونه ي وياليي پدرجون دوتا ماشين لوکس يکي سوناتاي سفيدرنگ و ديگري مازراتي مشکي 

 .رنگ قراردادشت، دير کرده بوديم

 رو کالفه بيرون فرستادم و فکرم روبلند زمزمه کردم نفسم

 .دير رسيديم-

يه دفعه برگشت عقب وچشماش رو گرد کرد و با يه اخم الکي که سعي مي کرد خندش رو قورت بده لب  روشس
 زد

 .ازدست شمادوتاس من و فرستادن دنبالتون، پدرم در اومد به خدا سرطان هنجره گرفتم بس دادزدم ديرشد -

 روتو کاسه چرخوندم و جواب دادم چشمام

 !م عالي و خوشگل افتخار همراهي بهت دادنهي ازخداتم باشه که دوتا خان-

 خنديد و به راهش ادامه داد ولب زد بلند

 .اوه يس البته البته، دوبانوي زيباي شرقي افتخار همراهيشون رونصيب بنده کردن-

 : پس چي سروش خان!؟کالت و بنداز هوا که يک هيچ ازبقيه پسراجلوييستاره
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 !: اوف بياين باال کمتر اراجيف بگين خانماي ازخودمتشکرسروش

 .و ستاره که پشت سرش قدم برمي داشتيم ريز خنديديم من

من لبخندم سريع عوض مي شد تلخ مي شد، نمي دونم شايد بازم اين فکر مغزم رو مثل خوره مي خورد  اما
 .سخت بود سروش رو توي گذشتش تصور کرد

 .اي من مثل نيما کوه بود مثل امير کوه بودکه بود خداييش بر   هرچي

به پله هاي عمارت دست از فکر کردن برداشتم، پله هاي سنگي روطي کرديم که پربودن از گلدون هاي  بارسيدن
 .بزرگ وکوچيک و چراغ هاي گوي مانند سفيد که روي دوطرف هرپله کارگذاشته شده بود

 .ه اي مصلحتي کرد و لبخندي زد و وارد شددر که رسيديم سروش برگشت طرفمون، سرف جلوي

و بزرگ که وارد مي شديم يه راه روي طويل دوسه متري بود که بغل در ورودي کمد وآينه وجاکفشي  ازدرچوبي
تعبيه شده بود من وستاره نگاهي ردوبدل کرديم باسر اشاره زد اول من واردشم، چشمام و براش گرد کردم 

 حالت واردشدنش خندم نگيره اونم تو بدبخت نتونست لب بزنه لب گزيدم تا از وباضربه اي به کمرش هلش داد
و دستي به روسريم کشيدم و وارد شدم، ستاره منتظر وايساده بود.نگاهي توي آينه روي کمد به خودم انداختم 

ه روي الي کلبخندي زدم که باسقلمه اي که با پهلوم وارد شد چشمام ازحدقه بيرون زد، برگشتم طرف ستاره ودرح
 پهلوم رو مي ماليدم لب زم

 چته وحشي؟سوراخ کري-

 .زهرمار االن وقته قر اومدن وديد زدنه؟ بيشعور يکي رد مي شه ضايست-

 کي مي خواد ردشه مثال!؟-

 .حرف نزن بريم-

اي رو گرفت و دنبال خودش کشيد، صدا ها ي خنديدن هاي مردونه فضا روپرکرده بود و گاهي هم بحث ودستم
 .زنونه که به راحتي شنيده نمي شد

 .عميقي کشيدم و پشت سر ستاره وارد شدم  نفس

الپرسي بود، باصداي خاله که مارو ماي گاد همه روي مبل هاي راس سالن نشسته بودند سروش مشغول احو اوه
 .خطاب قرار داد نگاه همه چرخيد رو روي ما ايستاد

 .لحظه من و ستاره هنگ کرديم يه

 : به به چه عجب خانماي خوشگلمون هم تشريف آوردنخاله
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 .گزيدم و به همراه ستاره جلورفتيم، زن و مرد بسيار شيک پوشي از جابلند شده بودند  لب

 هيکل فوق العاده مردونه اي داشت مرد

 .شده بود بهم، خيلي عجيب بود طورخاصي نگاهم مي کرد که يه لحظه جاخوردم و اين رو ستاره هم فهميد خيره

عينکي بود وپشت شيشه هاي عينکش يک جفت چشم مشکي حدي اما مهربون خودنمايي مي کرد، باموهاي   مرد
 درکنارش خانمي که بهش ميجوگندمي که به زيبايي باالزده بود و کت وشلوار مارک اتوکشيده ي خاکستري که 

ابريشمي به سرداشت   رشکيخوارد پنجاه سالش باشه قرارداشت؛ باصورت گردوزيبا و بسيار مهربون روسري ز
 .وچند تار موهاي بلوندش اززير روسري ديده مي شد

تار فبلند مشکي و کفش هاي پاشنه پنج سانتي مشکي زيادي برازنده بودن، ادبشون و صميميتشون تور  بامانتوي
 .واقعا نمره ي بيست مي خواست

گرمي که بامن و ستاره داشتن واقعا جفتمون يکه خورديم، زن و مرد ديگري هم بودن سنشون   بااحوالپرسي
 .شخص بود بيشتر از زوج قبليه که متوجه شديم خانم وآقاي دادفر هستن

که تنش توي يه کت و شلوار دودي   موهاي خاکستري داشت، جثه اي کمي تپل فوق العاده بانمک و مهربون مرد
 .رنگ قاب گرفته شده بود، يه لحظه تعجب کردم چراکسي کت هاي آقايون رو آويز نکرده و هنوز تنشونه

 .رو خوردم، خب زور که نبود خندم

خانم هم باموهاي بلوند که روسري سورمه اي سفيد زيبايي رو سرش خودنمايي مي کرد هم صورت مهربونش   يه
 .چروک روش مشخص بود رو قاب گرفته بود، که ديزاينش يه آرايش بسيار ماليم ومحو بودکه کمي 

عالي بامن و ستاره برخورد کردن ودر آخر دختر خانم تقريبا بيست وچهار پنج ساله اي باچشماي قهوه اي   خيلي
 .کرديمدرشت شبيه خانم داد فر کنار يه صندلي خالي نشسته بود، گرم وصميمي باهم احوالپرسي  

و تمجيد هاشون تمومي نداشت بابقيه هم احوالپرسي کرديم که مامان و خاله بااشاره بهمون فهموندن  تعريف
 .يک ساعت تأخير عواقب بدي داره و به حسابمون حتما رسيدگي مي شه

 .خنديديم وقدم برداشتيم سمت کاناپه که خالي بود ريز

 .فقط سروش نشسته بودونگاهمون مي کرد و

 .که خواستيم بشينيم صداي خنده و همهمه بلند شد و آقاي داد فرو بابا همزمان بلند صدارسوندن  همين

 اينم عروس خانم و آقا دوماد  ،

 .و ستاره نگاهي متعجب به هم انداختيم ويک دور سالن رو ازنظر گذرونديم، از آهو و دوماد خبري نبود من
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 !تأخير داشتيم رفته بودن حرفاشون روبزنن.يک ساعت پس

 .ي ستاره روشنيدم: آي کلکا زمزمه

 .و هردو برگشتيم به عقب خنديدم

 .که نگاه ديگرون مستقيم و بالبخند وشوق به اون ور بود  جايي

وقتي برگشتم چيزي رو ديدم که راه تنفسم بسته شد؛ آب دهانم توگلوم پريد وشروع به سرفه کردم که توي  اما
 .گم شدو فقط ستاره بودکه شونه هام روگرفته بود  صداي خنده هاي ديگرون

 .رو پس زدم دستس

 .عموروشنيدم: اينم از آقامهديار گلمون وآهوخانممون  صداي

 !؟مهديار

 ديگه کي بود!؟ايـ...ايـن...اين که ميـ...ميالد بود، دادفر شايگان مهديار

 .پازل جور درنمي اومد اين

 کل  داناي

رو به تاريکي مي رفت، نازگل اما بدون هيچ خيالي برروي ماسه هاي خيس و تب دار ساحل قدم بر مي  آسمان
داشت درحالي که کفش هايش رابه دست گرفته بود نسيم آرام مي وزيد وشال ياسي رنگ دخترک مونارنجي 

 .مستانه همراهش مي رقصيد

 رنگ دريارابه حصار خود درآورده بود،کم کم در پس ابرها ناپديد مي شدو هاله اي سرخ   خورشيد

 .اما شناور در درياي افکارخود و دور از درياي بي کراني که درساحلش قدم مي زد غوطه ور بود  دخترک

 !هفته مي گذشت يک هفته اي که زيادي عجيب مي گذشت يک

 .ر افتادنفهميد، وقتي درآن جمع پر بزل و شادي نگاه نازگل به چشمان سراسر غرور مهديا کسي

 .خيال هاکه نکرد، همان جواني که چندروز قبل ادعاي عاشقي کرده بود چه

 .جالب هم بود والبته

ميالد هردو يک نفربودند، مهديار اسمي بود که ديگران ميالد را باآن مي شناختند و ميالد نامي بود که  مهديارو
د مغرور را هميشه بانام ميالد مي شناخت که  در شناسنامه اش ذکرشده بود، چه بساکه دخترک مونارنجي سرگر 

 .البته به نظرش زيباتر هم مي نمود، آري زيباتر مي نمود
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 .مردجوان دل به دخترکي پانزده ساله داد آن هم بايک نگاه وقتي

معادالتش به هم ريخت و چه کس بهتر از پدر مي توانست اوراياري دهد؟ جناب معين شايگان بزرگ که  تمام
هرگاه بساط خواستگاري پسرش راتوسط همسرش مي ديد سرتکان مي داد و دردل آرزو مي کرد کاش دختر ک 

 .مونارنجي پيدايش شود

ان ميالد، مرد يخي قصه مان چشمش به  پيدايش شد؛ درست زماني که مهديس خواهر مهديار ياهم دخترک
 آهويي افتاد که از زيبايي ومتانت کم نداشت

به مادر نشانش داد و مادر آنقدر براي پسرش گفت وقسمش داد که درآستانه ي سي سالگي هستي پسرقبول   
همه کرد تابراي يک ساعت در آن مجلس مسخره حضورپيداکند و پدر هم که غم پسر رامي ديد دست کشيد و 

 .چيز راباتمام نارضايتي به همسرش سپرد و به اوفهماند دلش بااين کاررضا نيست

اگر همسر جناب شايگان وقتي تماس مي گرفت باعمارت پرند فاميلي خودرا برزبان نمي آورد اشتباها همه   شايد
 .چيز زودتر روشن مي شد

يد وقتي دخترک مونارنجي زمزمه هايي رادر چيز پيچ وتاب عجيبي به خود گرفته بود، حاال مي توان فهم همه
شرکت مي شنيد از مردي که چهره اش رابه خوبي نمي ديد همه و همه شخصي به نام مهديار ياهمان سرگرد 

 .ميالد شايگان بوده است، گره ي عجيب و غريبي زده شده بود به ماجرا

ار جديد او است ديوانه وار لذت مي هم که کمابيش شخصيت ميالد را مي پرستيد وقتي فهميد خواستگ آهو
 !برد براي همه جاي تعجب داشت

 .جناب پرند بزرگ، امير و نيما حتي خود ميالد هم بي اطالع بود وپدرش مخصوصا

آنجايي که ميالد ممنوع کرده بود، درخانشان هيچ ذکري از نام ونشان دختر پسند کرده ي مادرش ميان نمي    واز
 .آمد

وپرند روبه روشدند، همه چيز شکل ديگر به خودگرفت راه ديگري نبود چه چيز بهتر ازوصلت  جناب شايگان وقتي
 بين همچين خانواده هايي بود!؟

بزرگ که همان اول موافقت خودرا اعاالم کرده بود گرچه کمي دلخور بود براي تماس گرفتن خانم شايگان به  پرند
 .جا ي همسرش

مي بود، کسي فکر نمي کرد حتي خود ميالد که اين آهو همان دختري است  درخانشان حرف ازدختر آهونا وقتي
 .که شمال زندگي مي کند و آشناي نزديک

راه فراري نبود وچاره اي نداشت، زيرا هردوخانواده حتي معين شايگان باتمام نارضايتي خود کوتاه آمده  اماديگر
 .بود
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باتمام بحث ها و جدال هايش به معناي واقعي دهانش بسته بود، حتي جلوي اميرو...که کمي دلخور  ميالد
 .نگاهش مي کردند از اين که چرا بي خبرشان گذاشته بود

. ميالد آهورا اسير کرده بود دراتاق و باخشم نجواهاي دوستش دارم درگوشش اماکسي نمي دانست  ميالد
اهاي دوست داشتن ديگري را برايش گفته بود و واي اگر آهومي فهميد شخص  خوانده بود، همان اول نجو 

 گمنام نازگل است چه مي شد!؟

 .خودش کم کم عشق را مزه مزه مي کرد نسبت به مرد مغرور روبه رويش وقتي

ميالد خوردش کرد آهو عقب نکشيد و بلکه نزديکتر شد و اين ميالد رابه مرز جنون مي کشيد. اما کوتاه   هرچه
 .آمد

واي از آن لحظه که چشمان معين شايگان به دخترک زيباروي و مظلوم مونارنجي افتاد؛ ازخودش شرمنده شد  و
ي که تازه ادعاي عاشقي کرده بود و  وطعم شکستن را پدر وپسر هردو چشيدند وقتي نازگل نگاهش به ميالد

 .آهوي کنارش افتاد

 .حس خاصي نداشت، اما سخت بود برايش خودش را مضحکه ي ميان دستان ميالد ديده بود هرچند

 .تمام توانش را از دست داد و چشم برهم گذاشت و براي اولين بار برخواهر دردانه اش لعنت فرستاد ميالد

 .خودش لعنت فرستاد براي

 ..نمي توانست آهو را زجر دهد، اما آهو گويا خودش زجر کشيدن را انتخاب کرده بود او

نفس عميقي کشيد و پوزخندي به افکارش زد، بافرياد ستاره که صدايش مي زد وباشوق به طرفش مي  دخترک
 .مهم تر بوددويد کفش هايش را پا زد و شروع به دويدن کرد سينه اش مي سوخت اما شنيد نتيجه ي کنکور 

 .هي چته دختر يواش تر -

که رسيدم، بدون توجه به حرفش روي زانو خم شدم و دستم رو مشت کردم و روي سينم گذاشتم تند تند   بهش
 .نفس نفس مي زدم خداي من

 حالت خوبه نازگل!؟-

نشه و چيزي نگه باال  روبه چهره ي پراز استرس و نگران ستاره دوختم، دستم رو به عالمت اين که نگران نگاهم
 .بردم

بردم و از توي جيب شلوار جينم اسپري رو در آوردمبعد دوبار مصرف نفس خيلي عميقي کشيدم و قامتم  دست
 رو راست کردم ستاره دستش رو روي شونم گذاشت و زمزمه کرد
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 .تورو خدا يه چيزي بگو -

 تکون داد و دستش رو از روي شونم برداشتم و بين انگشتام گرفتم و لبخند محوي زدم وجواب دادم سري

 .خوبم به خدا فقط کمي بي احتياطي کردم تنددويدم -

 !. نمي خواي بگي چي شد!؟من به تو سپردم نتايج رو ببيني هاخب

 .ت سرم که دريابودودريادوختدفعه انگاري بهش تلنگر خورده باشه لب گزيد؛ نگاهش رو به پش يه

 دهانش روقورت داد و لب زد آب

 نازگل متاسفم که اين و مي گم اما تو...تو...چطور بگم! ؟-

 .تلخي روي لبم جا گرفت اينم از اين لبخند

 .خيره شدم بهش که تندتند لب مي گزيد، مردمک چشماش مي لرزيد دوباره

 حال بازم لب باز کرد بااين

 .گل تو،او...اونطور که فکر مي کني نيستنا...ناز  -

 شدم به نقطه اي نامعلوم وباصداي گرفته اي درحالي که نفس نفس مي زدم لب زدم خيره

 .مي فهمم چي مي گي -

 يعني خاک نازگل هه

 .بغضم گرفت و چشمام پراز اشک شد ناخوداگاه

 دست انداخت و دوتا بازوهام رو گرفت و بالبخند تلخي گفت ستاره

 چرا بغض مي کني دختره ي خنگ؟ -

 مرتعش جواب دادم باصداي

 چرا نبايد بغض کنم ها!؟ -

دفعه دستاش رو از روي بازوهام برداشت و باتموم قدرت سرم فرياد زد، طوري که يکه خوردم و يه قدم عقب  يه
 رفتم فرياد زد

 .حمق خانم بغض نکن چون همون که خواستي شدآخه ا _

 .لحظه رفتم تو هنگ، بلند خنديد و و يه دفعه هلم داد رو ماسه ها چشمام گرد شده بود يه
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 .شوک بزرگي بود واقعا

 .تو بهت بودم و ستاره بلند بلند به اين حالتم مي خنديد، حساب کار دستم اومد من

کرد ومنم دنبالش، صداي خنده هامون تو اون سکوت مي پيچيد بايد   که شروع به دويدن طرف ويال  بلندشدم
 .خودم مي ديدم

قرارگذاشته بودم، رشته اي که دوسش دارم اگ تونستم برم تموم کارها رو مي سپارم به بابا من هدفم   باخودم
 .اين بود من توهنر و موسيقي غرق بودم

 .م وبعداقدام براي انتخاب رشته مي کردمهمين رو مي خواستم، بايد خودم رتبم رو مي ديد من

 .نازگل وايسا من تسليمم تورو خدا ندو وايسا

 .التماس وار ستاره نرسيده به ويال ايستادم، کمي قفسه ي سينم مي سوخت  باصداي

 .هم باسوزش خاصي خارج مي شد، امروز به اندازه ي کافي راه رفته بودم و دويده بودم نفسام

 !خيليه نمردم

 .زدم و حواسم رفت پي درد لعنتيم، من نمي تونستم هيچ جوره باهاش کنار بيام و قبولش کنم پوزخندي

 عقب گرد کرد و سمتم دويد  ستاره

 نظر گرفتمش خودش رو بهم رسوند دستام رو به کمرم زده بودم و کج نگاهش مي کردم زير

 .: معذرت مي خوام نازگلستاره

 ا!؟ديوونه معذرت خواهي چر  -

 .فقط دلم مي خواست کني شوخي داشته باشم باهاتاذيت شدي -

ستاره حرف مفت نزن، امروز زياد توساحل قدم زدم و دويدم به خاطرهمينه کمي اذيت مي شم خيلي شوک زده  -
 .شدم به خدا

 خنديد بلند

 !واي نازي قيافت ديدن داشت چه فورا خانم بغضم مي کنه-

ب برچيد و طوري نشون داد که انگاري بغض داره! اداي من رو در مي آورد، خندم  رو لوچ کرد و ل وچشماش
 گرفت

 .زدم توسرش آروم



 

 
186 

 .بميري ستاره-

 !عمت بميره-

 اي بيشعور به اون تازه عروس چي کار داري!؟-

 !جونم چه تازه عروسي يه لحظم از آقاش جدا نمي شه -

 .دونم چرا، اما لبخند تلخي روي لب هام نشست نمي

بازم فکرم رفته بود پي اين که من و احمق فرض کرده بود و دلش مي خواسته يه شوخي احمقانه باهام  شايد
 .بکنه که اصال ازش بعيد نبود

 .حتي من و جلوي ويال نگه داشت و تحقيرم کرد اون

داشتن شوهر عمه ي من نامزد آهو ي دوست داشتني حساب مي   فکر کردن بهش گناهه، چون عالوه بر زن االنم
 .اومد

 که جلوم تکون مي خورد از افکارم فاصله گرفتم  بادستي

 : کجايي بابا!؟ چه بي بخار!نمي خواي بدوني چيکار کردي!؟ستاره

 انداختم باال و بالبخند محوي لب زدم  شونه

 چرا که نه خودت چي؟-

بيا بريم تو مي فهمي اين جا نمي گم مزش مي پره، خودت بايد صفه رو ببيني بقيم هرکار کردن لو ندادم گفتم   -
 .اول برم نازي رو بيارم

 تعجب کردم کمي

 بقيه؟ مگه کيان!؟-

 .نيما وامير و پدرجون ديگه عمه هم اومده با آقاشون-

 .نو بالحن طعنه واري بيان کردگزيدم و آب دهانم رو قورت دادم؛ با آقاشون اي  لب

 تکون دادم و جواب دادم سري

 تو چرا حرص مي زني!؟ -
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پوف حرصم مي گيره عمه يه عشقم عشقمي مي کنه، خوبه هنوز عقد نيستن و يه صيغه ي سادست مونده تا  -
واال حدي داره، عقد و عروسي. اينا اين جورين البته پسره زيادي سنگينه ها نمي دونم چرا اين عمه اين جوري 

 ...زيادي داره جلوش خودش رو

 بين حرفاش پريدم

 .بسه ستاره چندماه ديگه عقد و عروسيشونه خب عمه دوسش داره دوس دارن هم رو-

 .اوف ول کن -

 .پسره که ماشاهلل از سنگم بي حس تره من به جا پسره حرفا عمه رو مي شنوم وا مي دم سريع به قران نازگل

 گزيدم  لب

 !هيس ول کن توروخدا-

نه واال اصال وقتي ديدم خواستگار عمه ايشون هستن کپ کردم، خيلي جالب بود خواستگاري توسط خونواده -
 .ها اونم وقتي دختر و پسر هم و نديده بودن صورت گرفت و يه دفعه اي شد

 .که پسر تظاهر مي کرد مي دونسته قراره براي عمه آهوي خودمون بياد  هرچند

 ...ولي فکر نکنم رفتـ استگاري،خو 

 وسط حرفش پريد

 .بسهه ستاره من دارم مي ترکم از کنجکاوي بريم ويال براديدن نتايج-

 .اوه يادم انداختي-

 .رو گرفت و به طرف ويال پاتند کرديم ودستم

 .به شماره افتاده بود، يه کم استرس داشتم نفسم

 .عجيب بود  زيادي

 .ام داشت از حدقه مي زد بيرونکه ديدم چشم  باچيزي

دهانم رو قورت دادم و همزمان من و ستاره که دو نفري خودمون رو به زور روي صندلي ميز تحرير جاداده  آب
 .بوديم وخيره به صفحه ي لپ تاپ سفيد رنگم زل زل زده بوديم، روبه هم نگاهي کرديم

جيغ رو خودم زدم و ستاره هم نامردي نکرد و چنان هرلحظه گشاد ترمي شد و يه دفعه استارت اولين  چشمامون
 .همراهيم کرد که گفتم االنه که هنجرش پاره بشه
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دونستم جيغ بزنم ويااز دهان بيش از اندازه گشاد شده ي ستاره بخندم، نمي دونم چي شد هل شدم ستاره  نمي
 .هم کنترلش رو از دست داد صندلي به عقب رفت و يه دفعه بوم

صندلي رو به عقب پخش زمين شديم، پاهامون باال بود و خودمون مونده بوديم ازدرد ناله کنيم، از  همراه
خوشي جيغ بزنيم يا قهقهه سربديم بااين حالتمون که يه دفعه در اتاق باضربت بتاز شد و امير درحالي که  

 .ما وارد شدبه  هگوشيش رو به حالت سلفي گرفته بود مشغول حرف زدن رو به گوشي بدون توج

: سالم امير هستم امروز تاريخ فالن روز فالن ساعت هفت و نيم غروب، اولين عکس العمل دونخاله ي امير
 !ترشيده ي قرن قيرتي با ديدن نتايج کنکورشون

دفعه به طرف ما اومد که باحالت ناجوري پخش زمين بوديم وقهقهه مي زديم و حرکت هاي مسخره از  ويه
 !ورديمخودمون در مي آ

 .درحالي که مي خنديد کليپ رو ذخيره کرد و ايولي به خودش زير لب زمزمه کرد وکمک کرد بلند شيم عمو

 .من و ستاره بي توجه مث جت از کنارش رد شديم و به سمت طبقه ي پايين دويديم که

 .هامون کل سالن روبرداشته بود، از عمه و ميالد خبري نبود فرياد

ا بالبخند. نگاهمون مي کرد و آقابزرگ هم مستقيم و کنجکاو خيره شده بود به باال ي پله پايين پله ه نيما
 .ها!همراه ستاره جيغ زنان به پايين دويديم و نيما و پدرجون هرلحظه چهرشون خندون تر و شادتر مي شد

 .بهتر از اين نمي شه خداياشکرت

 .وان رو آب کشيدم و گذاشتم سرجاشدونه از اون قرصاي مسخره رو هم خوردم و لي آخرين

امروز حسابي جنبش داشتم و هنوز توراه تنفسم کمي درد حس مي کردم، الزم دونستم از داروهام بايد   اوف
بخورم.تکيم رو دادم به سينک و دستام رو زير بغلم زدم.هنوز طعم عجيب تلخ ومزخرف اون داروهاي لعنتي کل 

ت سالن رفت،عمه آهو با حوله و لباس به طرف حموم مي رفت تا دوش دهانم رو احاطه کرده بود نگاهم سم
 .بگيره

هردو مشغول صرف ميوه و بحث از رونق کارشون بودند و گاهي پدرجون که مثال مشغول خوندن  اميرونيما
که روزنامه بود نظري مي داد که عمو ونيما بي بهره نمي موندن،هما خانم هم کارشو تموم کرده بود و به خونش  
يه سوئيت جمع وجور کنار ويال بود رفته بود به همراه عمو عطا يا همون عموشريف شوهرش فاميلي همسر 
هماجون که باغبون ويال بود و به تموم کارهاي ويال خريد و رفت وامد و تدارک مهموني ها و نظارت داشت 

 .شريف بود و ديگرون گاهي عموشريف صداش مي کردند

م خبري نبود، چه بهتر ستاره هم که زودتر از همه شب بخير گفته بود وبراي خواب باال رفته اون پسره ميالد ه  از
بود به اتاق من که حاال يه ماهي قرار بود با ستاره شريک بشمش اتاق رو به رويي ما هم متعلق به عمه بود که 
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تلخ قرص ها کامال حس  قورت دادم که طعم رودر نبودش لقب اتاق مهمان به خودش گرفته بود، آب دهانم 
 .شد

 .مچاله شد سمت قندون روي ميز رفتم و حبه آبنباتي که از گل محمدي بود برداشتم و دهانم گذاشتم چهرم

ي مسواکم زدن هم اصال نداشتم؛ زير لب به بقيه شب بخيري گفتم و سمت پله ها قدم برداشتم فکرم  حوصله
رفت پي اين که غروب چقد خوب بود همه واقعا خوشحال بودن عمه ازمون شيريني مي خواست، قرار بود يه 

د وبابااينا زنگ زدن و امي  وشب من و ستاره شام مهمونشون کنيم امير و نيما هم خراب شدن سرمون و کلي عم
باباقول يه هديه ي عالي رو داد اما نگفت چيه. لبخندي ناخوداگاه روي لبم شکل گرفت، پله هارو پشت سرهم 
تندطي مي مي کردم توي افکارم غرق بودم، همين که پا رو پله ي آخر گذاشتم که يه دفعه باصدايي که شنيدم  

 .قع پراسترس و شوک زدگيم آب دهانم تو گلوم پريدموا قکل بدنم يه لرزش خاصي رو حس کرد و طب

 !نبات روقورت دادم وآب

 بخوابي خوب

خوداگاه اخمي بين ابروهام نشست، يه پله باال تر از من وايساده بود بااين حال بايد براي ديدنش سربلند مي   نا
 .کردم پس هنوزنرفته بود

 نهوني زدم و اروم لب باز کردم و جواب دادمنگاهي بهش انداختم چي بايد مي گفتم! پوزخند پ نيم

 .ممنون -

پله ي باالي گذاشتم تا وارد سالن شم که خودش رو کشيد کنار و روبه روي من وايساد، حالتي عصبي بهم  وپاروي
 دست داد و پام رو از روي پله برداشتم ولب زدم

 هيچ معلومه چي کار مي کنيد؟-

ابروهاش هم طبق روال گره خورده بود، چيزي نگفت ودست برد ومثل چند   نگاهم مي کرد بدون هيچ حرفي مات
 .بار ديگه اي که ديده بودم

خطي فرضي گوشه ي لبش کشيد ونگاهش رو تيز به نقطه اي نامعلوم دوخت و من اون لحظه غرق  باشستش
قه اش کارش بود شدم توي چهره ي پر از اخم وجديتش به محکم بودنش که چطور ازش يه سرگرد که تمام عال

هم بي پروا بود،  ايدويا يه فارغ التحصيل توي يکي از بهترين رشته ها ساخته بود که اين هم خشک جدي ش
 .نمي دونم چراداشتم اون لحظه به اين چيزا فکر مي کردم

ا دفعه باي باالانداختم و خودمو کنار کشيدم و آخرين پله رو هم طي کردم و قدم برداشتم سمت اتاقم يه   شونه
 .شنيدن صداش خشکم زد
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 بفهمي چي شد!؟ نخواستي

گزيدم منظور حرفش رو نگرفتم، خيلي دلم مي خواست اون لحظه برم توچشماش زل بزنم و داد بزنم خيلي    لب
 .کثيفي که مي خواستي با چهار تا ليچارد احساسات يه دختر هجده ساله رو خدشه دار کني

براي آرامش گرفتنم آروم چشمام رو روي هم گذاشتم و يک بار باز و بسته کردم و دوباره سمت اتاقم راه   اما
 افتادم که باز هم صداش رو شنيدم

 .من يه دقيقه فرصت مي خوام-

 .رو تو دهانم کشيدم، دندون قروچه اي کردم و بازهم به اون سکوت لعنتي اکتفا کردم لبام

 .عوضي نامزد عمه آهوي من بود پاکوبيدم و محکم قدم برداشتم  اون

هنوز دوقدم هم نرفته بودم که بازوم از پشت سر کشيده شد، برگشتم طرفش چشمام رو محکم روي هم  اما
 .فشردم ولب گزيدم تا داد نزنم تا پاره نکنم يه حرمتايي رو تا نزنم تو گوش مردي که ازمن خيلي بزرگ تر بود

 .ون ندم روي ديگه ي نازگل رونش تا

 چراچشمات رو بستي!؟-

 عميقي کشيدم ودرحاليکه دندون روي دندون مي ساييدن لب زدم  نفس

 .چي از جونم مي خواي اين کارا براي چيه؟ االن يکي مي بينه-

اقي که قبال زد و دوتا بازوهام رو گرفت و هلم داد به راهروي کوچيکي که کنار نرده ها بود و به ات پوزخندي
متعلق به پدرجون بود اماحاال حکم کتابخونه روداشت، سعي کردم بازوم رو محکم از دستش بيرون بکشم که 

 .محکم تر فشرد و دردش که حس شد لب گزيدم وخودداري کردم تاجيغ نزنم

 .روبلند به زبون آوردم و شنيد وهلم داد تواتاق فکرم

ل چرخوند، تکون محکمي به دستم دادم که دستش رو عقب کشيد و و در روبست و کليد رو توي قف واردشد
 بازوم رو رها کرد پسره ي درحالي که

 بازوم رو مي ماليدم لب زدم ه

 مي شه بگي اين کارا چه معني مي ده؟ يکي ببينه چي فکر مي کنه!؟ -

 رو توجيب شلوار جذب مشکيش فرو برد و سرش رو کج کرد وخيره شد بهم و خونسرد لب زد دستاش

 .مي خوام بگم-



 

 
191 

 نگاهش کردم که يک دور باچشماش اتاق رو ازنظر گذروند و مستقيم زل زد بهم ولب زد سوال

 ...مي خوام بگم اون روز هرچيز که بهت گفتم حقيقت داشت، من همه چيـ -

 ون ساييدم و دستم رو به عالمت سکوت باال بردم وحرفش رو قطع کردم وگفتمروي دند دندون

نمي خوام هيچ چيزي بشنوم، تو داري بااين کارات باعث مي شي من پيش عمه شرمنده شم؛ بس کن. من  -
 .ازهمون اولم اصال برام مهم نبودي

اسات يه دختر هجده ساله لک بزني، اعتراف چي؟ توهيچ اعترافي نداشتي و هدفت تنها اين بودکه رواحس  اصال
 .من هيچ وقت حساب نميارمت

 .پس باورنکردي-

من اصال اهميت نمي دم و فکر نمي کنم.. پس لطفا تمومش کن، اين کارا چيه؟ عمه آهو حساسه دوني بفهمه -
 چه اتفاقي ميفته!؟

 ....خواسـ برامن مهم نيست اون چي فکر مي کنه من مي خوام بگم روحمم از اين قضاياي-

 .اي که توي گوشش زدم تموم وجودم به يکباره لرزيد  باضربه

 .هام به شماره افتاد، دستم رو مشت کردم و پشتم پنهون کردم لب مي گزيدم نفس

 .بود حقش

 .حرفا يعني خيانت به عمه اون داشت غلط اضافي مي کرد اين

روي گونش بود وچشماش رو روي هم گذاشته بود ولب هاش رو تودهانش کشيده بود، يه قدم به   دستش
 .عقب برداشتم

 الي چشماش رو باز کرد و با صداي مرتعش از خشم بدون هيچ عکس العملي لب زد  آروم

 چه غلطي کردي!؟ -

 دهانم رو قورت دادم و باترس لب زدم آب

 .همچين چيزايي از زبونت بشنومَمـ...مـن...ِنـ....نميخوام -

اعتراف کردم. مي خواستم بهت بگم بادلم به اين خواسگاري نيومدم مي خواست بگم من هيچ عالقه اي به    من
 .آهوندارم

 کفرم رو در مي آورد، دندون قروچه اي کردم و جلورفتم نترسيدم و جلورفتم.باتموم خشمم لب زدم  داشت
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 .من نده ديگه از اين چرنديات تحويل -

 .آهورو زير پروبالت محکم مي گيري يا گوه نمي زني به زندگيش انقدر هم ليچارد به من نگو  يا

حيوون آهونامزدته، داري بااين حرفات خطر به هم زدن روابط مارو ب وجود مياري بس کن ديگه لعنتي  کثافت
 .بس کن

 ....توبس کن انقدر توگوش من وز وز نکن من گفتم دوسـ -

ه بس کن انقدر اين کلمه رو به نجاست نکش حرمت داره، بيزارم از سگايي مثل تو که هيچ وقت سيرموني ه-
 ..ندارن

چي شد به يه ثانيه نکشيد که دست برد به يقه ي لباسم و من و به عقب هل داد و محکم کوبوند به  نفهميدم
 ..نفسم هي تنگ تر وتنگ تر مي شد قفسه ي کتاب ها، در د رو توي تموم استخون هاي بدنم حس کردم و

 .هم از دوطرفم از توي قفسه پخش زمين شد و من چشمام از درد بسته چندکتاب

رو جلو آورد، نفساي داغش تو گودي گردنم حس مي شد ومن مي سوختم و از ترس مي لرزيدم اما از  صورتش
 .حرفم پشيمون نبودم

 رو زير گوشم شنيدم که بانهايت خشم پچ پچ وار زمزمه کرد صداش

 .داري گوه اضافه مي خوري بي لياقت به درک برامن روضه نخون لطفا-

 .به بعد حرف توع، حيوون هم به حساب نميارمت ازحاالم

ندي د، پوز خمحکمي به قفسه سينم وارد کرد که دوباره کوبيده شد بدنم به قفسه ها و درد امونم روبري وفشار
 .زد لباسم رو رها کردو سمت در خروجي قدم برداشت وخارج شد و در رومحکم بست

لحظه قطره اشکي از چشمم خارج شد و روي گونم غلطيد و پايين افتاد، هق بلندي زدم و روي زمين  همون
 .پخش شدم

 .سوختم مي

 .دفعه درباز شد و نفس توي سينم حبس يه

 .ع کردم و صورتم رو تو دستام پنهون کردم که صداي ستاره رو کنارم شنيدمرو تو خودم جم پاهام

 نازگل خوبي؟-

 يه جمله کافي بود تا هق هقم اوج بگيره، باصدايي لرزون ميون هق هق هاي بي امونم لب زدم همين
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 .نه ستاره خوب نيستم-

 تو نگراني نگاهم مي کرد جلو اومد و دست روي شونم گذاشت وگف باتعجب

 چي شده نازگل؟ چته؟ چرااين جوري گريه مي کني؟-

 خفه اي زدم و جواب دادم هق

 تـ...تـو...ا...از کجا َفـ..فهميدي من اينجام؟ها؟ -

نگاه مملو از اشکم رو ازبين انگشتام به چهرش دوختم، لب گزيد و نگاه به کناري دوخت و بعدخيره شد بهم  ونيم
 وجواب داد

 .َد...در اتاق نيم باز بود يه صداهايي پچ پچ وارشنيدم-

 .از الي در نگاه کردم  ارون

 ..و....تو و ميالد روديدم تو

 رو باال کشيدم و گفتم فينم

 حرفامونم شنيدي؟-

آره وقتي داشت مي بردت تومابخونه اومدم بيرون از ا اتاق وسمت کتابخونه، همونجا وايسادم که پنج دقيقم -
 .ميالد بايه قيافه ي ناجورعصبي بيرون زد نشد

 .باديدنم شوکه شد اما بي اعتنا رد شدورفت اولش

 گريم گرفت، جلواومد و من و توآغوشش کشيد و کنارم نشست و زمزمه کرد  دوباره

 .چته؟ نازگل اگه مي دوني آروم مي شي بهم بگو شايدتونستم کمکت کنم-

 ...ستاره اگه بدوني-

 !چي رو بدونم نازي خانم؟حرف بزن-

رو محکم گرفت؛ منم دستاش و گرفتم و چشمام رو بستم و لب بازکردم و از اون سرباز شاهيني و ماجراي  دستام
 .جلوي ويال شروع کردم تا همين االن... تنها چيزي که نگفتم قضيه ي زندان رفتن سروش بود

 .چي داري مي گي نازگل -

 اينا يني چي؟ستاره مي فهمي  -
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 !: حاال مني که مي دونم قضيه از چه قراره ديگه فهميدم بي اعتنايي هاي مهديار به عمه براي چيهستاره

چي مي گي ستاره؟اين پسره ساختش همينه، اگه دوسش نداشت وحسي نداشت که بايد هرکار مي کرد تازير -
 .دين ابن وصلت نره

 .به گذشتش بود نه االنش، گرچه من به هيچ کدوم اهميت ندادمروز توي پارک هم هرچيزي گفت راجع  اون

 .: نمي دونم چي بگمستاره

 عمه اگه بفهمه؟-

 اي آروم رو سرم زد  ضربه

: حرف مفت نزن. اين پسرم حاال هرچي بوده به هر حال قبول کرده و عمه رو پذيرفته پس نازي تو بايد ستاره
 .حسابي بي اهميت باشي ولش کن، مثل حرفي که بهت گفته بود عمل کن

 .يه طور رفتار کن وقتي مي بينيش انگاري وجود نداره توهم

 .نم که ببينم بابا چي کار مي کنه برم وينتکون دادم: موندم به خدا موندم، فقط منتظر اي سري

 .لبخندي زد ناخوداگاه

 نگاهش کردم و لب زدم سوالي

 !چرا مي خندي-

 باال انداخت و لب زد شونه

 .: نخندم!؟عجباستاره

رو باحرص بيرون فرستادم که دست برد و زير بغلم رو گرفت و درحالي که به زحمت سعي مي کرد من و  نفسم
 باالکشه لب زد: پاشو پاشو ساعت دوازدست فرداکالس داري، منم بات ميام پاشو

 .زدم و فينم رو باالکشيدم و بلندشدم لبخندي

 .ره که رد نگاهم رو دنبال کرده بودبه چند کتاب که روي زمين افتاده بودن خورد، ستا نگاهم

نشست و کتاب هارو برداشت و سرجاشون قرار داد و بدون هيچ حرفي قدم برداشت و منم دنبال  بالبخند
 .خودش مي کشيد

رو برداشتم ودرحالي که توي جعبه مي ذاشتمش نگاهم رو دوختم به ستاره که پاروي پا انداخته بود و  هارمونيکا
بودبه پشتي مبل و در حالي که ذهنش پراز افکارعجيب و غريبش بود خيره شده بود به يه  تکيش وداده به
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و گرد کردم و زل زدم به ستاره، اگه   مامنقطه و کامال پرت از اطراف بود، پوفي کردم و درجعبه رو بستم و چش
 !کسي بااين حال مي ديدتش به عقلش شک مي کرد

 زدم لب

 ..ستاره-

 .دو کمي پوست لبش روبه دندون گرفت ودوباره به حالت قبل برگشترو ريز کر  چشماش

 گرفت دوباره خودم رو که روي مبل روبه روييش نشسته بودم جلوکشيدم  خندم

 .ستاره، باتوام ستاره -

 .!اصال انگار تواين دنيا نبود، سري تکون دادم وجعبه رو کوبيدم روي ميز و دورزدم ومقابل ستاره ايستادمنه

 .روشونش گذاشتم وبه يه طرف محکم هلش دادم که مثل برق از جاپريد دست

رو روي قبلش گذاشت و درحالي که نشونه هاي ترس وشوک زدگي توچهرش پيدا بود، ?ب دهانش  دستش
 روقورت داد و گفت

 !: چته وحشي!؟ ساديسمي نزديک بود بميرم از ترسستاره

 غره تي براش رفتم و جواب دادم  چشم

ع وحشي وساديسمي مشخصه کيه بيشعور دارم صدات مي زنم انگارنه انگار دنيارو آب مي بره توروخواب اوهو-
 !مي بره

 ...او بيامن و بخورا، فکر مي کردم-

 ...بعله ستاره خانم متوِجـ -

 خيلي خب خانما، کالس چطور بود!؟ _

 .وگرداننده و صاحب آموزشگاه از جاپريدم آقاي رئوف آقاي طاها رئوف که ازدوستان امير بود و مدير  باصداي

 هم که هل شده بود از جا پريد و بلند شد، دوباره صداش روشنيدم ستاره

 : ترسوندمتون؟طاها

 خجولي زدم و گفتم لبخند

 !اوه نه اصال-
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 ولب زد خنديد

 : جواب من و نداديد راضي بودين؟طاها

 .من و ستاره نگاهي انداخت وبه

 اي که سراسر شوق بود و رضايت جواب دادم  باچهره

 .راضي بوديم؟ عالي بود عالي-

 .: خيلي خوشحالم که اين و مي شنومطاها

 .حقيقته آقاي رئوف-

 و روبه ستاره کرد خنديد

 : شماچي خانم جوان!؟ راضي بودين؟طاها

داد و خيلي هم راضي بود. ولي نگاهي به من انداخت و جواب داد: اوني که بايد جواب مي داد، جواب  ستاره
 .خب خيلي عالي بود

 .که من رابطه اي بااين آموزشگاه ندارم امابايد بگم عالي بود  بااين

سراسر چهره ي طاها رو دربر گرفت که همون لحظه نگار رسيد لبخندي به من و ستاره زد وگفت: خسته  شوق
 نباشيد، اميدوارم راضي بوده باشيد

 .همه چيز عالي بود ممنونم نگارجان االن جناب رئوف هم همين سوال روداشتن-

 : مگه مي شه مدرسش خانم بنده باشه و چيزي عالي نباشه!؟طاها

دور کمرنگار که خندون وعاشقونه به نامزدش طاها خيره شده بود انداخت وطاها بلند خنديد وچشمکي  پدست
 .زد، که ماهم به خنده افتاديم

سرفه اي کردم و پشت دور بازوي ستاره که مثل نديد پديد ها اطراف رو ديد مي زد انداختم و روبه اون زوج   تک
 عاشق کردم

 .اگه امري نيست ما بريم ديگه، واقعا هم ممنونم_

پيش دستي کردو جواب داد: چه حرفيه عزيزم!؟ اين وهم بدون اشناي امير نزديکترين فرد به ما مي تونه  نگار
 .شهبا

 .ممنونم نگار جون، واقعا ممنونم-
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بالبخند نگاه مي کرد ازاونم تشکري کردم و بعد گفتن سالم برسون به امير ونيما، باشه اي گفتم و  طاهاهم
 .وسايلم روبرداشتم وبه همراه ستاره بيرون زديم

هام مرتب کردم و عميقي کشيدم ودست از نواختن پيانو برداشتم، تمرين بس بود!شالم رو روي مو  نفس
 .پابيرون گذاشتم توي تراس

عمه آهو وستاره رو ي تخت نشسته بودن و از همون جاگوششون به نواي پيانو بود نمي دونم چرا وقتي به    که
 عمه نگاه مي کردم شرم کوچيکي کل وجودم روفرا مي گرفت، مگه من چي کار کرده بودم!؟

 .ستاره قرار گرفته بودم قدم برداشتم و خودم رو روي تخت جادادمنداشتم بگم درحالي که زير نگاه تيز  چيزي

وستاره دوطرف تخت نشسته بوديم و عمه وسط و به دوردست ها زل زده بود، ستاره هم آرنجش رو روي  من
 .پشتي تخت گذاشته بود و انگشتش رو به دهان گرفته بود و خيره شده بود به عمه

 !عجيب بود  حالتاشون

 رو تکيه گاه بدنم قرار دادم و خيره شدم به چهره ي عمه، آخر هم طاقت نياوردم و لب زدم دستام

 به چي فکر مي کني آهو خانم گل!؟-

 سمتم و لبخندي زد وشونه باالانداخت چرخيد

 .: هيچي چقد زيبا پيانو مي زني نازياهو

 .نمي خواد گير بدم فهميدم

 مگه باراولته که گوش مي کني؟-

 .: نه امااالن يه سبک خاص وجالب داشتاهو

بعله مي دوني چرا؟ چون از دوروز قبل به گفته ي طاها دارم از مايکل آرون تقليد مي کنم، زياد قبال واردش -
 .نشدم

 !: طاها نازي دختر خاله نشوستاره

 .زهرمار زن داره فکر مفت نکن -

 .سر ماه نشده نگار دشمنت نشه: حاال کي فک کرد ولي خب توکه مي ري فک نکنم ستاره

 ...ببند ستاره تا نبستمش ميـ-

 .دفعه بااشاره اي که ستاره زد به آهو نگاه کردم که دوباره غرق فکر خيره شده بود به اطراف يه
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 .اي باالانداختم، ستاره هم چشماش رو لوچ کرد که خندم گرفت نتونستم خودم رو کنتل کنم و لب زدم  شونه

 .ميمون ياغي-

 !: بامني!؟ بيشعور ميمون ياغي عمتهستاره

 .از پرروييش گرد شد  چشمام

 !ستاره بيشعور خجالت بکش-

که تااالن سکوت کرده بود اخمي ساختگي کرد و نگاهي به هردوتامون انداخت و لب زد: دستتون درد نکنه   عمه
 .باريکال ستاره جون حاال جفتتون عمه مي شين

 .ببخشيد به خدا: يس ستاره

 .زهرمار حرفت رو گفتي ديگه-

 .: هي تو پيازداغش وزياد نکنستاره

 .: سرم رو خوردين به خداآهو

 .: اوووو عمه تو ديگه چرا انقد تو لکي!؟بيرون بيا بابا، نکنه عشقت نيومده اينور دپرسيستاره

ي بي حيا آقامون دوروزي مي شه ماموريت کجي رو لباي عمه شکل گرفت و جواب داد: کم مزه بريز دختره   لبخند
 .بوده امشب مي رسه خونشون

 .: بله بله پس از درد دوريهستاره

 .خنديد وريز

 .ماتم رو ي عمه بود؛ ضربه اي به ستاره زد و از جابلند شد نگاه

 کجا عمه!؟-

رو پرصدا بيرون فوت کرد و گفت: مي رم کمي کار عقب افتاده دارم، مربوط به آزمايشگاست عزيز دلم  نفسش
 .بايد گزارش تهيه کنم

 .اوهوم -

 .هم خيره نگاهش مي کرد ستاره

 .فعلني گفت و از اتاق خارج شد عمه
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 .نگاه من و نگاه مرموز ستاره به هم بود حاال

 مي کني؟ ها چيه؟ چرااين جوري نگاهم-

 رو کج کرد و خيره شد به منظره ي اطراف ولب زد لباش

 .: يه چيزايي کشف کردمستاره

 !اي زهرمار، اي حناقحاال من يه غلطي کردم يه چيزي گفتم باباکشش نده توروقران انقد کاراگاه بازي درنيار-

 : يه دقه الل بمير ببين چي مي گمستاره

 .گرد شد  چشمام

 .و اونجوري نکن مي خورمتا: قيافت رستاره

 .بميري ستاره -

 .ستاره: خفه شو بزار بگم ديگه-

 ...توجه به من ادامه داد: من فهميـ وبدون

 .حرفش رو نگفته بود که ماشين پدرجون و پشت سرش امير پشت سرهم وارد ويال شدن هنوز

 .وقت روز عجيب بود اين

 .نگاه متعجب من وستاره به هم قفل شد دوباره

زودتر پيش دستي کردم و از تخت پايين پريدم وخم شدم، آقاي همت در اتومبيل رو بازکرد و پدرجون  من
 .درحالي که دستش به کاله مشکي رنگش بود پياده شد و باقدم هاي محکم به طرف ويال حرکت کرد

پياده شدو به طرفش دويد و درحالي که مشغول گفتن چيزي به هم به دنبالش امير هم باسرعت نور  راننده
 .پدرجون بود ازديدم خارج شدن

 : چي شد؟ستاره

 طرفش وتکيه دادم به حفاظ و لب زدم برگشتم

 !نمي دونم واال عجيبه-

 .طاقت نياوردم و راه افتادم تا برم ببينم چه خبره آخرم

 .مامانشه، دنبالم راه افتادهم مثل جوجه اردکي که همه جا دنبال  ستاره
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 .روترک کرديم و از اتاق خارج شديم هردوتراس

حرف زدن پدرجون باامير مي اومد آروم آروم از روي پله ها يکي يکي پايين رفتم، ستاره هم همون باال  صداي
 .روي پله نشست و خيره شد به من و ترجيح داد شنونده باشه

 .سرهم پله هارو طي کردم و ازپيچ گذشتم و وارد سالن شدم پشت

دستاش رو توجيب شلوارش فروبرده بود ومتفکر خيره شده بود به يه نقطه ي نامعلوم و عموامير هم   پدرجون
 .اين پا و اون پا مي کرد، اقاي همت هم مودب کناري ايستاده بود

 .براش تکون دادم که جوابم رو داد سري

 .رو قورت دادم وجلورفتم دهانم آب

 که خيره بودم به پدرجون لب زدم  درحالي

 .سالم-

 باشنيدن صدام سر بلند کرد،بااين که خستگي از سرو روش مي باريد لبخندي تحويلم داد وگفت پدرجون

 : سالم دخترم، خوبي بابا؟پدرجون

 کردممرسي پدرجون توي تراس بودم يه دفعه اي اومدين اين وقت روز تعجب  -

 .خواست جواب بده که امير جلو اومد و ضربه اي پشتم زد.

 .: عليک سالم خانمامير

 .دندون نمايي زدم: واي حواسم نبود لبخند

 : حواسم نبود وحناق مگه تونبايد کالس باشي!؟امير

 رو مچاله کردم وجواب دادم چهرم

 .نه بابا امروز پنج شنبستا کالسم روز هاي زوجه، درضمن بعدظهر هاست-

 .: بله بانو ملتفت شدمامير

 .: بسه امير مزه نريزپدرجون

 .براي امير درآوردم که برام چشم غره رفت ومن ريز خنديدم زبوني

 .نگفت فقط انگشتش روبه نشونه ي تهديد تکون داد چيزي
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 .گرفت  خندم

 .بود بامزه حالتش

 پدرجون به گوشم خورد صداي

 : آهو وستاره کجان نازگل؟پدرجون

 ...ستاره باالست، عمه هم همينطـ-

 اين جام بابا  من

 .برگشت سمت عمه که پله ي آخرروهم طي کرد سرها

 :به عمو وپدرجون زدو بابهت پرسيد سالمي

 چه خبر شده!؟ بابا جون خير باشه امير!؟_

 .: چيزي نيست آهوجان نگران نشو آبجي گلمامير

: آره بچه ها نگران نشين؛ آهو برو چمدون من و بردار چند دست لباس برام بذار امير توهم برو مدارک  پدرجون
 .که گفتم رو از گاوصندق بردار اتاقمه بذار تو چمدون

 جلوتر رفت و بانگراني لب زد آهو

 .خبره توروخدا بگيد : جايي مي ريد!؟خير باشه بابا چهاهو

 .داشتم از کنجکاوي مي مردم، نگاه کنجکاوم مدام روي اون سه نفر درگردش بود منم

 متوجه کنجکاوي من شده بود نيشخندي زد و گفت عموکه

 .: زير بيست سال ممنوعهامير

 .اي به من کرد که دلم مي خواست خفش کنم  واشاره

 که پدرجون لب زدنگاهي به من انداخت ولبخندي زد   آهوهم

: چيزي نيست تماس گرفتن هرچه زودتر خودم رو به کارخونه آرد برسونم، اميد زنگ زد يکي از دستگاه پدرجون
 .هاي حمل بار کارخونه کهنه کار بوده

 .توجه نکرده بوده کسيم
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يي و سه تااز  نو وتازه بوده اما کارکردش فوق العاده قديمي، کيسه ها ميفتن واين وسط مهندس دانا ظاهرا
 .کارگرا حسابي آسيب مي بينن

 .خداروشکر زنده موندنفقرات و شکستگي

 .بدغوليه که افتاده با تموم بارهاش بايد برم يه کم کار هم دارم، که مجبورم زودتر برم به خاطر اين اتفاق دستگاه

 .دوسه هفته شايدم بيشتر نتونم بيام سروش از تهران مياد درنبود من مراقب اوضاع کارخونس احتماال

که وقت سر خاروندن ندارن، سروشم نباشه وکيلم هست براي نظارت اما خب کاراز محکم کاري عيب   اميرونيما
 .نمي کنه

 .کاردارم تهران  کلي

 : خداي من مي خواين همراهتون بيايم؟آهو

 .نه دخترگلم نه برين چمدون رو حاضر کنين، امير برو مدارک وبرداربيار دسته چک يادت نره :پدرجون

 .بدون حرفي تند به سمت اتاق پدرجون دويد امير

 به پدرجون انداخت ولب زد آهونگاهي

 .خب لباس چرا؟خونه که لباس هست _

شستن مي کرد جواب داد: نه دخترم درحالي که مي نشست روي مبل و جناب همت رو هم دعوت به ن پدرجون
 .مي دوني که ما احتمال زياد خونه ي اميد يا علي مي مونم

 !تلف نکن، کاري که گفتم کن وقت

 .چشمي گفت و سمت اتاق پدرجون پاتند کرد آهو

 :پدرجون نزديک شدم و زمزمه وار لب زدم به

 خوبين پدرجون!؟_

 :زد ودستي به بازوم که کنارش ايستاده بودم کشيد و جواب داد لبخندي

 خوبم دخترم فقط يه کم خسته ام يه ليوان آب برام مياري!؟ _

 .روي چشمي گفتم و دويدم سمت آشپزخونه، نگاهي به پله ها انداختم ازستاره خبري نبود به

 .آشپزخونه شدم هماجون مشغول پخت نهار بود  وارد



 

 
203 

 .اي کشيدم وچشماي خمارم رو نيم باز کردم خميازه

 .حرف زدن چند نفر باهم مي اومد صداي

 .ستاره واضح تر از همه بود، يه چيزي رو بااشتياق تعريف مي کرد صداي

ي ديگه اي کشيدم و نگاهي به خودم انداختم تو همون حالت دراز کش يه تونيک حرير سفيد که کمرش   خميازه
 .مشکي تنم بود؛ روي ميز دراز کشيده بودم طبق روال وقتي حوصلم سر مي ره کش مي خورد باساپورت

ي پنجره سرتاسري روبه روي ميز کنار بود محوطه خلوت بود و من فقط چشماي خمارازخوابم به عمو عطا  پرده
 .خورد که گلدون بزرگ نخل مرداب رو سامون مي داد، دستي الي موهاي ژوليدم بردم و از جابلند شدم

 .و قوسي به بدنم دادم کش

 .از ميز آويز بود  پاهام

 .پدرجون من و بااين وضع مي ديد حسابم پاک بود اگه

 .گفت ميز غذاخوريه نه تخت خواب، مي گفت حرمت سفره روداره  مي

 رو روش پريشون نکن و...و...و....خميازه ي بعدي روهم کشيدم و شالم رو تومشتم موهات

 .وپريدم پايين گرفتم

که چشمام رو مي ماليدم لباي خشکم رو بازبونم ترکردم وسمت سروصداهايي که مي اومد رفتم،   درحالي
 .چندنفري دوره نشسته بودن

 .هاي افتاده جلو رفتم ستاره و عمو ونيما بودند و قهقه مي زدن نمي دونم راجع به چي حرف مي زدن باشونه

 .تونست خودش رو کنترل کنه ودوباره بلند زد زير خنده، چشمام از تعجب گرد شدنيما که به من افتاد ن نگاه

 که متوجه نبود وپشتش به من بود صداش بلند شد  امير

 .: نيما خداشفات بده ستاره تعريف کرد تموم شد نمي دونستم تا اين حد خنده دارهامير

 .دور شونه هاي ستاره که کنارش بود انداخت ودست

 حالي که سعي مي کرد به زور کلمات رو از دهانش خارج کنه لب زددر  نيما

 ...: ُپــ...پشت َسـ...پشت سرنيما

 .حرفش کامل نشده بود که يه دفعه امير وستاره هردو برگشتن سمتم هنوز
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 .گرفت، اونام نتونستن خودشون رو کنترل کنن  حرصم

 .و دست به کمر گرفتم غره اي رفتم و پاتند کردم و جلو رفتم و ايستادم  چشم

 ها چيه؟ نگا داره!؟-

 .درحالي که مي خنديد جواب داد: ديدن خر صفا داره عمو

 .ي حرصم رفت روي هزار درجه

 نيما کردم روبه

 نيما-

 .: جان دل خواهري؟ ِد آخه اين چه وضعيه واسه خودت درس کردي، عزيز دل نيما

 مگه من چمه؟-

: بگو چت نيس بااون موهات عين سيم ظرفشوييه تو هنوز اون عادتت رو ترک نکردي؟ آخه روي ميز ستاره
 .جاخوابيدنه؟ ِد آخه بيشعور ترک کن اين مرض رو

 .زهرمار مگه دست منه؟يه دفعه شد-

 : خواستيم برت داريم که ماشاهلل مثل ببر گرسنه چسبيدي به ما خوبه توعالم خواب بوديامير

 .خنديدن، نگاهم دورسالن چرخيد هودوبار 

 .عمه خبري نبود  از

 .خيلي خب من مي رم تا به سرو وضعم برسم-

توجه به ليچارد گفتناشون و خنديدناشون به طرف سرويس رفتم، ساعت پنج رونشون مي داد. پدرجون  وبدون
 .قبل ظهر ساعت ده راه افتاده بود سمت تهران فرداهم سروش مي رسيد

 .ه خواب آلودگي هنوز تو چهرم بي داد مي کرد وارد دست شويي شدمحالي ک در

 .که شونه شده بو حاال،يه طرفه بافتم، شال رو به دست گرفتم و از اتاق خارج شدم  موهام

 .لب آهنگ اي دل رو زمزمه مي کردم که صداي بحث از اتاق عمه شنيده شد زير

 .دهانم رو قورت دادم وسعي کردم بي خبر از اتاق بگذرم آب

 .با هرلحظه کنجکاوي بر مقاومتم غلبه مي کرد اما
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قدم رد شده از اتاق رو به عقب طي کردم و مقابل در وايسادم، خم شدم تا از سوراخ جا کليدي نگاهي به  يک
 .داخل اتاق عمه بندازم

 ديدم باموهاي افشون چهره اي نگران و خسته و اخموايستاده بودتوي قفل نبود، چهره ي عمه رو مي  کليد

 .روي ديد من قرار گرفته بود دقيقاروبه

 بزرگي هم روي زمين افتاده بود، صدا عمه بلندشد سايه

 : چرا اينجوري مي کني مهديار!؟عمه

 .و نميدونم چي شد که اون وحشي چي کار کرد عمه زمين افتاد وجلورفت

 .ودستم روجلوي دهانم نگه داشتم که صداي مهديار شنيده شد: بهت گفتم اين عواقبشه کشيدم  هيني

 .نکردي گوش

 ...کورشد گفتم من يکي ديگه آرامشمه اماتوخودت رو وبال من کردي، خدالعنتت کنه مهديس و  چشمات

 هق هقش بلند شد عمه

 .گزيدم شرمم شد  لب

 فضول داري صحنه ي مثبت هجده نگاه مي کني!؟ هي

 که شنيدم دومتر پريدم هوا وسريع از دراتاق فاصله گرفتم  باصدايي

 .بميري ستاره از ترس زهره ترک شدم-

 : زهرمار چته!؟قضيه چيه؟چرافالگوش وايسادي!؟ستاره

 .کرد و چند قدم به عقب برداشتم  هول

 ...اوم چيزه هيـ...هيچي!چيز بود-

 نگام کرد ولب زد سوالي

 : چيز بود!؟ستاره

 إ چيـ....چيز ديگه -

ادامه بدم و دويدم سمت اتاق، ستاره ي فضول هم پله ي باقيمونده رو طي کردو هجوم آورد به دنبالم   نتونستم
 .و توي اتاق و درو محکم پشت سرش بست
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 .تخت نشستم و دستام رو تکيه گاه بدنم کردم روي

 .ت ستاره که به در تکيه داده بود وباحالت مرموزي نگاهم مي کردرفت سم نگاهم

 ها چيه؟ چرا اين طوري خيره شدي به من!؟-

 : زود باش بگو چه غلطي مي کردي!؟ستاره

 .گزيدم  لب

 ... مي گم ستاره-

 !: هوم؟جون بکن ديگهستاره

 .من مي ترسم زندگي عمه خراب شه-

 ! حالت خوبه؟ چرا بايد خراب شه؟ستاره

 .االن مي خواست بيام پايين صداي بحث شنيدم از اتاق، گوش ايستادم-

 پسره مهديار حيوونه به خدا اصال کي اومد!؟ اين

باحالت متفکري جواب داد: _يه ساعتي مي شه تازه از ماموريت برگشته زآدتر از زمان موعودش، يه ربعي  ستاره
 .هه اينم از عمههم مي شه اتاقن 

 .من عذاب وجدان دارم-

چشم غره اي بهم رفت و ره افتاد سمت ميز تحرير وروي صندليش نشست و لب زد: حرف رايگان نزن نازي،  ستاره
 .توکه کاري نکردي

 ....دوني چيه!؟من يه خورده مشکوکم به اين قضيه االن دقيقا سه دفعست که مي

 !نازگل

 .فرياد نيما که اسمم رو صدامي زد حرف ستاره نصفه موند باصداي

 .مي رم االن ميام-

 :تکون داد و ضربه اي به ميز زد و زمزمه کرد سري

 !لعنتي_

 .پايين دويدم ومن
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 .صداي مامان آرامش عجيبي وجودم رودربر گرفت، گوشي روقطع کردم و روي ميز گذاشتم باشنيدن

 .اشوخي مي کرد ونيما هم کاناالي تلويزيون روباال وپايين مي کردتوي آشپزخونه باهم امير

اي باالانداختم وسمت پله ها قدم برداشتم که نگاهم به عمه خورد، درحالي که لب مي گزيد باسرعت مثال   شونه
 .طوري که کسي متوجهش نشه به طرف سرويس رفت

 .رو به باال دوختم وباسرعت پله هارو طي کردم نگاهم

که به اتاق رسيدم ناخوداگاه حواسم به دررفت که نيم البود وصدايي پچ پچ وار به گوشم مي رسيد، مگه    نهمي
 غير ازعمه شخص ديگه اي هم توي اتاق بود!؟

 .نکنم گمون

بودم مهديار داره باگوشيش حرف مي زنه وبازهم اين کنجکاوي بود که تحريک شد و من به در نزديک  مطمئن
 .مشدم و گوش سپرد

با گوشي حرف مي زد آب دهانم رو قورت دادم وخم شدم، حواسم به پله ها هم بود که کسي نياد  مهديار
 .صداش رو شنيدم

 .داره ديوونم مي کنه نکشمش خيليه دست و پاش رو محکم ببندين تا نيم ساعت ديگه اونجام لعنتي

 .کردم و دويدم سمت اتاق، باشدت دروبازکردم وخودم رو پرت کردم تو  هل

 رو باتموم قوتي که داشتم بستم نزديک بود لوبرم ودر

 .رو بستم و نفس عميقي کشيدم چشمام

 .از استرسم کم کنم و نفس عميق ديگه اي چاره ي استرسم شد  نتونستم

ضع پراسترسم از جاپريد وسمتم اومد، دستاش رو روي شونه که لم داده بود به صندلي باديدن حالم و و  ستاره
 هام گذاشت و باتعجب لب زد

 : نازي خوبي؟چت شد يه دفعه؟ستاره

رو روي سينم گذاشتم وآب دهانم رو پرصدا قورت دادم و از مقابل ستاره گذشتم وخودم رو روي تخت   دستم
 .انداختم، اونم خشکش زده بود و خيره شده بود بهم

مامان که صحبت کردم خواستم بيام باال که عمه رو ديدم که جيم زد رفت دستشويي، منم دويدم سمت پله  با -
 .ها و اومدم باال
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 از در فاصله گرفت و اومد کنارم روي تخت نشست و کنجکاو متفکر لب زد  ستاره

 خب!؟_

ود، متوجه شدم مهديار با تلفن حرف حرف شنيدم از اتاقش اول فکر کردم دونفر تواتاقن دراتاق نيم باز ب صداي
 .مي زنه

 رو جلو کشيد خودش

 : خب خب!؟ستاره

 زهرمار مي ذاري بگم يانه!؟-

 .: خيلي خب ادامه بدهستاره

 .رو به پنجره دوختم و هرچي شنيده بودم براش تعريف کردم نگاهم

 !: اينم از اينستاره

 .طرفش که لباش رو تو دهانش داده بود و متفکر ومرموز به متکاي روي پاش زل زده بود برگشتم

ستاره اين رفتارات چيه جديدا!؟ متفکر خيره مي شي يه جا!گاهي اوقات اعصاب من و مي ريزي به هم به خدا، -
 .بااين فضول بازيا وکاراگاه بازي هاي ما شرف مرفمون بر باد نره خيليه

ي روپاش رو برداشت و کوبيد توسرم و لب زد: خنگ جونم مي خواي بدوني دليل اين رفتاراي من متکا ستاره
 چيه!؟

 باال انداختم شونه

 خب معلومه مي شه دليل اين ديوونه بازيات رو بهم بگي!؟ -

 .خيره شد بهم، نگاهي به اطراف انداخت و دستام روگرفت و نزديک ترشد ستاره

 .چته!؟خب بگو ديگه-

 ...: اون شب که تو کتابـستاره

 !ادامه ي حرفش رو نگفته بود که يه دفعه مثل فنر ازجاپريد  هنوز

 چته تو حالت خوبه؟ -

 .که شالش رو مرتب مي کرد وبه سمت کمد مي رفت لب زد: پاشو سريع يه جين بپوش گو شيت بردار  درحالي
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 اين کارايعني چي ستاره!؟ -

 .مرد وسمتم هجوم آورد ودستم روگرفت و محکم کشيد، چشمام داشت از حدقه مي زد بيرون اخمي

 .کرد وباعجله جين آبي رنگي روبرداشت و پرت مرد طرفم که روشونم افتاد  کمدوباز

 .بردم تا برش دارم که يه دفعه شلوار ديگه اي برداشت ومشغول عوض کردن شد دست

 زدم پشتم رو بهش کردم و جيغ سريع

 .بميري ستاره-

 .: درد وبال! اگه مي خواي روشنت کنم دليل اين کاراچيه بپوش بايد بريمستاره

 قروچه اي کردم و گفتم دندون

 نمي فهمم ستاره چرا اين جوري مي کني آخه!؟-

 که شال و روسرش مرتب مي کرد بالگد درکمدروبست وباحرص روکرد بهم وجواب داد  درحالي

 .: د آخه نفهم بپوش اومدم پوشيده باشيستاره

اين که بخوام لب باز کنم و چيزي بگم دويد ازاتاق بيرون شونه اي باال انداختم ونگاه متعجبي به تصوير   وقبل
 .خودم که توي اينه ي کمد افتاده بود انداختم، وبي درنگ مشغول پوشيدن شلوارشدم

 .بوداين رفتار هاي اخير ستاره هرچي فکر مي کنم نمي فهمم عجيب

روهم از کشوي ميز تحرير برداشتم وسمت در اتاق که نيم باز بود قدم برداشتم، دست بردم سمت دست   گوشيم
گيره ي در که يه دفعه در باشدت باز شد ومن موفق شدم سرم رو به موقع عقب بکشم وگرنه عين لواشک مي 

 !شدم

و پرصدا بيرون فرستادم که هنوز آرامش نگرفته بودم ستاره عين وحشيا دستم رو گرفت و شروع دويدن  ر نفسم
 .کرد به طرف پايين منم به دنبالش

نمي دادحتي دهان بازکنم و کلمه اي بگم از عمارت ويال خارج شديم و همونطور که مي دويدم از حياط  مهلت
 .فسه ي سينم دستام يخ شدويالهم خارج شديم، که يه دفعه باسوزش ق

 روبه کبودي رفت و وناخوداگاه شل شدم و زانوزدم روزمين که ستاره باهول برگشت سمتم لبام

 : خدا من و بکشه! الهي بميرم چي شد نازگل!؟ستاره
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دستم روي سينم مشت شده بود و دست ديگم رو به حالت سکوت باال آوردم، باتموم توان سعي کردم  يه
 .م رو منظم کنمشمارش نفسا

 .دويده بودم زياد

 با نگراني کنارم زانو زد وشونه هام رو گرفت ستاره

 .: نازگل توروقران يه چيزي بگوستاره

 !خدا غلط کردم به

 .کردم بيشتر از اين نگرانش نکنم، دست به زمين گرفتم و بلند شدم و نفس هاي عميق مي کشيدم  سعي

 !خـو...خوبمٍسـ...ستاره...! َمـ..من خـ..-

 !: چي چي رو خوبي!؟بيابرگرديم من بي جا کردمستاره

 زدم و وضربه اي توسرش زدم لبخندي

 .حاال کـ..که..من و کنجکاو کردي مي خواي جابزني-

 : من کي ترسم نازگل مي توني قشنگ االن راه بياي؟ستاره

 تکون دادم سري

 .فقط ديـ...ديگه يه دفعه اي اينجوري ندو، يااقدام به دويدن نکن منم دنبال خودت بکشيا -

 خنديد

 !: اي به چشم نصفه جونم کردي کهستاره

 خب االن کجا بايد بريم؟-

جاده اي رو که به خيابون مي رسيد رو نشون داد، صدمتري مي شد يه راه سنگي پراز دارو درخت و چند تا  انتهاي
يال اطراف که يه طرفش به دريا واطراف مي خورد و طرف ديگه به خيابون ستاره بانگشتش خيابون رو نشون و

 دادوگفت

 .: تااونجا بايد پياده روي کنيم، مي توني!؟فقط بايد عجله کنيمستاره

 .عميقي کشيدم  نفس

 .زياد از اون سوزشش مسخره خبري نبود ديگه
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 دادم و لب زدم به معناي تاييد حرفش تکون سري

 .آره مي تونم حالم خوبه-

 .رو سمتم دراز کرد دستش

 .واطمينان دستش روگرفتم و قدم برداشتيم، مدام برمي گشت و پشت سرش رو نگاه مي کرد بالبخند

 .کردم و دستش رو بين انگشتام فشردم  پوفي

 صداي آخش در اومد که

 .آخ و درد نمي خواي بگي چه خبره کجا مي ريم؟ دارم ازکنجکاوي هالک مي شم -

 خبيثانه اي زد و گفت لبخند

: پس توخماري بمون، اگه برداشت هايي که داشتم و چيزايي که کشف کردم درست باشه مي بينيم ستاره
 .دندون رو جيگر بذار چيزايي رو که اين مدت همش من ودرگير اين کاراگاه بازيا کرده بوده توفقط

اوف از دست تو! درضمن نمي گي که نگرانمون شن يه دفعه زديم بيرون ؟اصال نفهميديم کسي بود توسالن -
 يانه؟

: اوف چقد فک مي زني دختر کشتي من رو به هما جون گفتم مي ريم دوري اطراف بزنيم، عمه اينا اتاقش ستاره
 .رونبودن امير اتاقش بود و نيما هم رفته بي

 .غره اي براش رفتم  چشم

 خنديد

 .خيابون رسيده بوديم، که دوباره برگشت عقب که حرصم دوبرابر شد به

دفعه باعجله دستم رو محکم کشيد و رفت پشت بوته هاي شمشاد سمت چد اون راه باريکه اي که طي کرده  يه
 .بوديمش و منم دنبال خودش کشيد

وشي و ...قرار داشت؛ چندنفري که گذر مي کردند باتعجب نگاهمون مي کرد زدم متر کنارتر دکه ي روزنامه فر چند
 توسر ستاره و لب زدم

 !بميري که آبرو نذاشتي برامن -

 .: خفه شو سه دقه خبستاره
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لحظه اتومبيلي که از پشت شمشادها مشخص نبود وفقط صداش به گوش مي رسيد از مارد شد و به  وهمون
 .سمت خيابون رفت

همراه ستاره بلند شديم، دست راست پيچيد که ستارع دويد سمت خيابون ودرحالي که براي گرفتن تاکسي  آروم
 .به همون سمت دست تکون مي داد داد زد: نازگل بيا چرا خوابت برده خنگ خدا

 !هم ماتم برده بود! ين کارا يعني چي ديگه واقعا

 .: بيا ديگه کشتي من روستاره

لندشدم و دويدم به طرفش که همزمان اتومبيلي کنار زد که رانند مرد مسني بود، ستاره چيزي به گرفت و ب  خندم
 راننده گفت و سريع در عقب رو باز کرد و رومن کرد

 .: بدو ديگه سوارشوستاره

دهانم رو قورت دادم و دويدم و به سرعت خودم روجادادم توماشين و ستاره هم نشست و ماشين راه   آب
 .افتاد

 .: آقاتوروخداتند تر گمش نکنيدستاره

گرفت، دستم رو گذاشتم پشت ستاره که از بين دوتا صندلي جلوخودش رو جاداده بود و مدام زير گوش   خندم
 .راننده وز وزمي کرد

 گفتم  باخنده

 !بسه ستاره ده بار اين و گفتي-

 .سمتم و دوباره روي صندلي نشست برگشت

 جوابم رو بده که صداي مرد راننده بلندشد خواست

 .: دردسر نشه برامون اگه چيزي هست لطفا پياده شين، دنبال دردسر نيستم عموجونراننده

 خجالت کشيدم و لب گزيدم که ستاره نيشخندي زد و با اطمينان جواب داد کمي

ون مسافرته مادرمون داره ازغصه دق : اين چه حرفيه؟ عموجان داداشمون چند روزه مشکوک مي زنه بابامستاره
 .مي کنه

 .ديگه امروزو تعقيبش کنيم ببينيم ماجرااز چيه امونمون روبريده گفتيم

 .سري تکون داد وگفت: که اين طور، ببخشيد عموجان. ازجووناي امروزي بايد ترسيد پيرمرد
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 .زيرکن وسرعتش روبيشتر کرد خداشاهده

و چشمکي زد و دستاي مشت شدش رو به نشونه ي پيروزي جلوش تو هوا خندون نگاهي بهم انداخت  ستاره
 .تکون داد، خندم گرفت و سري تکون دادم

 .برام جاي تعجب داشت واقعا

 !داشتم هرچه زودتر بفهمم اين کاراگاه بازي ها يعني چي دوس

نده ي پرحرفمون بود، پيچيد رو دوختم به اتومبيلي که تحت تعقيب ما کاراگاهان زبل باهمکاري اقاي ران نگاهم
توي يه جاده ي سرسبز ديگه اولش پربود از درخت و باغ وکم کم ويال هاي درندشت وفوق العاده شيک 

 .پيداشدند يکي يکي راننده مدام غر مي زد

کم کم داشت ارور مي داد. اتومبيل پيچيد سمت چپ توي يه کوچه ي پردارو درخت و مملواز چند   اعصابم
 .و شيک و باغ ها ي بزرگ ته کوچه ايستاد ويالي بزرگ

 نظرم جلوتر نبايد مي رفتيم، روبه راننده فوراگفتم به

 .لطفا همين جا نگه دارين-

 باتعجب برگشت سمتم ستاره

 : چرا اينجا نازگل؟ستاره

زمزمه کردم: خب خنگ عالم اگه پياده تا انتهاي کوچه بريم بهتره کوچه ي بزرگي هم نبود انتهاش  درگوشش
 .مشخص بود، پراز درخت و گل و ازنظر زيبايي عالي بود

 !دادم: پياده شيم بهتره ادامه

 .به اطراف انداخت و لب زد: آره درس مي گي نگاهي

 .که برداشته بود  که پول بر نداشته بودم بنابراين ستاره  من

توي جيبش برد وهمونطورکه که باراننده طي کرده بود، پونزده تومان بهش دادهردوتشکر کرديم و پياده  دست
 .شديم

خدابده برکتي گفت و درحالي که باديدن ويالها از اختالف طبقاتي مملکتمون گاليه مي کرد دور زدو وارد  راننده
 .اصلي حرکت کردخيابون باريکه شد و به طرف خيابون  

 .به اطراف انداختم نگاهي
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 .وايساده بوديم سرکوچه

 زدم وگفتم لبخندي

 .چه جاي باصفاييه اما بازم مث اطراف ويالي خودمون نميشه-

 : بعله دقيقاستاره

رو گرفت، به سمت چپ کوچه رفته و از پشت شمشادها و درخت هاي سربه فلک کشيده هردو به طرف   ودستم
 .انتهاي کوچه حرکت کرديم

 .دست راست ماشين موردنظرمون وارد يکي از حياط ها شده بود که

 دست ستاره رو بين دستام فشردم که برگشت طرفم ناخوداگاه

 روي کني؟: چته نازگل!؟ مي توني پياده ستاره

 .آ...آره... فقط يه کم دلهره دارم. دوتادختر تنها اينجا که تابحال نديديم و نميشناسيم، اصال دنبال چي هستيم-

 .واسترس دارم ستاره دلهره

 و دستم رو بين دستاش فشرد و بالبخند اطمينان بخشي جواب داد ايستاد

طقه اسمش رويانه چندباري از امير اسمش روشنيده بودم؛ : نترس، دلهره چرا!؟ روتابلو نوشته بود اين منستاره
مي گفت جزء مناطق بزرگ و معروف اينجاست همه ي ساکنينش مطمئن مشکلي بود دريکي از همين خونه 

 .هارومي زنيم

 .قبال اين اطراف مهموني اومده بود، خودم ازش شنيدم امير

 .واستم باهات درميون بذارم نشدنگران نباش، من چيزايي رومي دونم که هردفعه خ انقدم

 .هيچ کسم نگفتم قرارگذاشتم مطمئن شم بعدبگم به

هم ريسک کردم و اومدم اينجا و توهم همراه مني، مي خوام بدونم اين چيزايي که شنيدم حقيقت داره  االن
 .يانه

 .يدا کردچيزايي که کشف کردم درسته يانه، شايد زندگي يه نفر دونفر شايدم بيشتر نجات پ اون

 !نازگل چيزي نميشه، محتاطانه سروگوش آب مي ديم وخودت مي فهمي موضوع چيه نترس

گزيدم: نمي دونم واقعا چرامن و تو کاراگاه بازي دربياريم، حاال ولي خب ممنونم که اعتمادبه نفس و    لب
 .اطمينان مي بخشي
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 وجواب داد خنديد

 .خرشدم نازگل راه بيفت_

 خنديدم

 .قدم برداشت و دست من وهم کشيد و درحالي که از کنجکاوي رو به موت بودم باهاش هم قدم شدم واونم

دهانم رو قورت دادم وخيره شدم به ستاره که از البه ال و زيرو شکاف هاي چند در بزرگ ويال هاي دست  آب
پيداکنه، هواآفتابي بود و به راست که انتها ي کوچه بودند نگاه مي کرد تابتونه اون سوناتاي مشکي رنگ رو 

 .شدت نور مي تابيد

 ..عصر فوق العاده زيبايي بود نگاهي به گوشيم انداختم يه پيام از عمه  اما

 .کردم که نوشته بود: کجا غيبتون زد!؟ مراقب خودتون باشين و قبل تاريکي هوا خونه باشين  بازش

 .نه ايمبراش جواب نوشتم: همين اطرافيم، قبل تاريکي خو سريع

 .يه استيکر بوس براش سند کردم همراه

گوشي رو که رو سايلنت بود؛ توي جيب شلوار جين تنگم جا دادم که باصداي هيجان زده ي ستاره از   ودوباره
 .جاپريدم

 !چته وحشي؟ زهره ترک شدم -

 :دري که چند متر جلوتر بود اشاره کردوگفت به

 .اونجاست. خودشه نازگل _

 .يک ويال مونده به ويالي آخري بود جلورفتم،

 .بزرگ دروازه اي رنگ و فوق العاده شيک و سلطنتي اي داشت در

ها به فاصله اي کم، کنارهم قرارگرفته بودن بزرگ بود و بلند ديوارهم سنگي بود و باالش نيزه هاي طاليي  نرده
 .چند ساني کارگذاشته شده بود

 زل زدم به ستاره بادلهره

 .ه مي خواي واردش بشينگو ک -

 .: پس خره چرا تااين جا اومديم ها!؟ خنگ جونم بايد واردشيمستاره

 .نه توروخدا اگه باليي سرمون بياد -
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 .رو توکاسه چرخوند چشماش

 : اوف ازدست تو مي خواي برات تاکسي بگيرم برگردي!؟ستاره

 لحظه حس کنجکاويم دوباره غليان کردو سريع لب زدم يه

 .نه نه، ولش مي ريم تو امااالن مي گم اگه اگه باليي سرمون افتاد پدرت رو درميارم اوه-

 .: هيچي نميشه بياشرط ببنديمستاره

قبول اگه سالم از دربيرون رفتيم بدون هيچ مشکلي تومي بري، هرکار بخواي برات انجام مي دم اما اگه ذره اي  -
 ؟اتفاق بيفته هرچي که من مي گم همونه.چطوره!

 .ژکوندي تحويلش دادم  ولبخند

 .: اوف چي بگم!؟ وسط معرکه خانم داره شرط گذاري مي کنه خيلي خب به شرفم قبولهستاره

 :تحويلش دادم وگفتم لبخندژکوندي

 خيلي خب حاال چطوري قراره واردشيم!؟_

 .و تودهانش کشيد وجواب داد لباش

 .: خب االغ اينم پرسيدن داره؟ دستت رو ازالي نرده ها وارد مي کني و شاسي درو مي زنيستاره

نه بابا ايول به اين مغزمتفکرت. ضايع نيس؟ عمارت رو به وروديه ها يه کم توجه کن، درضمن فاصله ي نرده  -
 .ها خيلي کمه و مطمئنا دستمون توش جا نميشه

 :د و گفتدفعه شونم رو گرفت و کناري کشي يه

 .هيس يه توجهم به آيفون کنا _

 .اوف خيلي خب-

 .: من يه کم پر تر از توام، تو دستت رو جاکن شاسي رو بزنستاره

 .مي شه در بعد باسرعت خودمون رواز البه الي بوته ها ودرختاي دست راست ويال به عمارت مي رسونيم باز

 .که دارهاگه دوربين فعال باشه چي!؟ دوربين مداربسته   -

 رو به حالت مسخره و ساختگي کوبيد توسرش دوتادستاش

 .: واي دق کردم از دست تو باباجان تو کار نداشته باش قتل که نمي کنيم اي باباستاره
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 .خب حاال شلوغش نکن محض احتياط گفتم-

اشاره اي به چهار النگوي خيلي ظريف و زيباي دخترونه که حالت دلبري داشت و البه الش قلب هاي برليان ريز   و
 .بود اشاره کردم و گفتم : باايناکه نميشه

 : مي خواي دستت روقطع کنيم!؟ستاره

 !خنگ جونم بادست چپت دروباز کن خب

 .ستاره خودت مي دوني من بادست چپ سختمه -

 .مي کشمت نازگل، االن يکي مياد بيشعور النگوهارو بده باال خوبه کيپ دستته ها :ستاره

به حرص خوردنش زدم و جلورفتم و درحالي که شش دنگ حواسم جمع بود، دستم رو از الي نرده ها  نيشخندي
 .جلو بردم

 .متصورم راحت تونستم انگشتم رو به شاسي برسونم و بکشم عقب و دروباز کن برخالف

رفت پي ستاره، که سرش رو چسبونده بودبه گوشه ي پنجره ي سرتاسري پرده اي حرير سفيدرنگ پشت  نگاهم
پنجره ياهمون ديوارشيشه اي کشيده شده بود و ما دقيقا سمت راست عمارت، کنار ديوار جلويي ايستاده 

 .بوديم وپشت درخت پرتقال و چند بوته گل جاگرفته بوديم

ه روي خيلي باريک بودکه مطمئنا به محوطه ي پشتي ويال راه داشت، از سمت چپ هم کال مشرف يه را کنارمون
 بود به منطقه کناريزو پشتي ويال

 ي مانتوي ستاره رو تونشت گرفتم وکشيدم گوشه

 ستاره توروخدا، بيشعور االن اون پرده المصب يه دفعه کنار بره مي خواي چه-

 توسرت بريزي قضميت!؟ خاکي

 .: بميري نازگل خونم رو توشيشه کردي دعاکن سالم بريم بيرون خودم از وسط نصفت مي کنمستاره

 .گرفت  خندم

باصداي دادي که شنيده شد وکمل ويال رو لرزوند، لرزه به تنمون افتاد و ناخوداگاه خم شديم پشت بوته ها  اما
 .وگوش سپرديم

 .بيارم روزي صدبار آرزوي مرگ کني ولم کن کثافت به خداي احدو واحد باليي سرت .
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کنجکاوشده بوديم که دوباره چسبيديم به پنجره و ترس رو فراموش کرديم؛ ثانيه اي بعد صداي فرياد    اونقدر
گوش خراشي به گوش رسيد و ديگه صدا ها کامال قطع شد من و ستاره نگاهي به هم کرديم که باصداي حرف 

 .ت بوته هاپنهون شديمزدن چند نفر دوباره باترس و لرز پش

هيکلي شبيه باديگارد ها پشت سر يه مرد ازروي چندتاپله ي عمارت پايين اومدن صداي  مرد فوق العاده دوتا
 يکيشون بلندشد

 !: آقا فرارنکنه! دردسر نشهمرد

 .مکثي کرد و بايه حرکت برگشت چرخي زد و دستاش رو توجيبش فروبرد، حاال کامال توديد ما بود مرد

باديگارداش بودن! يعني مي رو  5من ايـ...اين که ميالد بود! اين جاچي کارمي کرد آخه؟ اين دونفر يني خداي
 حبس کرده بودن!؟ واقعا چه خبر بود!؟

دهانم روباصدا قورت دادم و زل زدم به ستاره که چشماش روگرد کردو به ميالد اشاره کرد باابروهاش و  آب
 :باطعنه لب زد

 !بفرما _

 .لحظه صداي ميالد بلندشد رو به همون مرد اول همون

 .: پس اين کيوان چه غلطي مي کنه!؟ درضمن جاش امنه مام مي ريم و تايکي دوساعت ديگه برمي گرديمميالد

 مرد ترسناک کيوان نام کرد وادامه داد وروبه

 .: مفهوم بود کيوان!؟ وگرنه از سقف حلق آويزت مي کنمميالد

 !آقا امر، امر شماست  : بلهکيوان

 :: خوبه حواست باشه وروبه مرداول کردوگفتميالد

 .راه بيفت کيا _

 .قدم برداشت و نرداولي که کيا خطابش کرده بود به دنبالش راه افتاد وخودش

داشت از تعجب بيرون مي زد، مردکيا نام سمت سوناتا رفت و دروباز کرد وميالد سوارشد بعداون  چشمام
 .خودش پشت فرمون نشست وماشين راه افتاد

بازشد و باسرعت نور ماشين خارج شد، درکه بسته شد مرد نگاهي به اطراف انداخت و داخل شد و درو  در
 .محکم کوبيد به هم
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 .گوشيم رفتدستم سمت   ناخوداگاه

 که نگاهش به من و گوشي دستم افتاد باتعجب لب زد  ستاره

 : هي توداري چي کار مي کني؟ستاره

زنگ مي زنم به صدو ده بااين يارو غول تشنه واردشدن به ويال سخته زنگ مي زنم پليس، اگه اتفاقي افتاد -
 .مطمئنن اوناسر مي رسن

: ميالد خودش افسر پليسه أما با چيزايي که من کشف کردم و االن ديدم مطمئن شدم خبرايي هست زنگ ستاره
 .بزن

 :که بادلهره شماره مي گرفتم لب زدم  درحالي

 !کشتي من رو بااين کشفياتت از کنجکاوي دارم دق مي کنم _

 .به بوق سوم نرسيده صدايي پشت خط شنيده شد وهنوز

 .دوچوب رو بردار و دنبالم بيابدونازگل، ب -

انبوه هيزم هاي توي تنگه راه کناري اشاره زد، لب گزيدم و چوب رو برداشت و دوان دوان به طرف در ورودي   وبه
 .راه افتاديم

 .پله ها باالرفتيم از

 مثل خوره وجودم رو مي خورد، مشخص بود ستاره هم ترسيده ترس

 کرد و دست روشونم گذاشتمرتعش از دلهره روبه من   باصدايي

 : خوبي نازگل؟ سينت سوزش نداره!؟ستاره

 .روبه عالمت نه تکون دادم وآب دهانم رو پرصدا فرو دادم سرم

 !: خيلي خب اميدوارم قفل نباشه اون غول تشن هم پيداش نشه يه دفعهستاره

 اره نشيم؟چي مي گي ستاره؟ ازکجا معلوم وقتي در باز شه رو به رو قرار نگيره بيچ-

 : اوف ازدست توستاره

 .دروغ که نمي گم، اتفاقه ديگه -

 ....: واي ازدست تو، يه دقه خب دندون رو جيگـستاره
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 .پچ پچ وار حرفش رو ادامه مي داد که يه دفعه درکمال ناباوري در باصداي ناهنجاري بازشد داشت

 .خشکش زدورنگش ازترس پريد ستاره

دونم چي شد اون لحظه باتموم قدرت چوبمو رو که ازنظرم به گرز گشتاسب کم شباهت نداشت، باالبردم  نمي
 .ومستقيم کوبيدم روپيشونيش

که چشماش از تعجب رو به عصبانيت مي رفت و دستش مي رفت پشت کمرش که فکر کنم اسلحه رو   همونطور
شونيش که حاصل ضربه ي چوب من بود خون فوران دراره، گيج شد و افتاد توي چهارچوب واز شکاف وسط پي

 .زد

 !به شماره افتاد نفس

 .برگشت طرف ستاره که باتعجب هي زل مي زد به من و هي زل مي زد به مرد نگاهم

 !دهانم رو ازترس قورت دادم که يه دفعه ستاره بلند زد زير خنده آب

 گزيدم  لب

 شه!؟َز...زهر مار! خنده داره ميمون!؟ نمرده با-

 !من بيچاره شدم پليس نباشه شهيدش کرده باشيم خداي

 درحالي که قهقهه مي زد لب زد ستاره

 .: بميري نازگل، چه عکس العملي چه ضربه اي باباايولستاره

درد وحناق ازترس هل شدم يه دفعه اي شد توکه داشتي جوون مرگ مي شدي که درضمن آروم بخند کسي -
 !توويال نباشه

 درحالي که خم مي شد طرف مرد باخنده جواب داد ستاره

: کر بودي اونجا ميالد به اون يارو کيا مي گفت پس اين کيوان چي کار ست؟ مطمئنم فقط همين غول ستاره
 .تشن اينحا بوده، درضمن به قيافشم نمياد که پليس باشه

 !دبه لب هاي سياه مردو رد بقيه گوشه ي چشمش و ابروي شکستش اشاره کر  و

 .شد تو روسينش وخم

 !ستاره جمش کنيم ببريم تو از کوچه کسي نبينه ياکسي سرنرسه-

 .: زندس، فقط از شدت ضربه بيهوش شدهستاره
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 زد زير خنده و لب زد ودوباره

 .: ولي عجب عکس العمليستاره

 .بميري گم شو بيا تو-

 .ت کشيديم داخل و دروبستيماروم ستاره هم پشت سرم، هردو تن لش مرد و به زحم  وواردشدم

بزرگ بود وشيک عمارتش امانمور، پراز غبار، يه طبقه بود ومملو از چهار اتاق که مطمئنا يکي مختص  خيييلي
سرويس بود و گوشه سالن قرار داشت؛ پراز شيشه هاي شکسته و ميزوصندلي هايي بودکه هرکدوم يه جايي 

 .مشخص بود پرت شده

رعت همونطور که چوب تودستم بود همراه ستاره يکي يکي اما بااحتياط وبعد نگاه  سمت اتاق ها باس دويدم
 .کردن از قفلي در وارد اتاق ها مي شديم و فهميديم سرويس کدومه

ها خالي خالي بودن، به سرعت به طرف مرد دويديم و کشون کشون به زحمت به طرف سرويس بهداشتي  اتاق
 .رسونديمش

 .سنگين بود عجيب

 نفسم بريده بود بااون هيکل مزخرفش لعنتي

 .توي دست شويي و درو محکم بستيموقفل کرديم گذاشتيمش

 :باخنده لب زد ستاره

 !جونم عجب جايي، تاصب شارژ کنه_

 !بميري ستاره زودباش بگرديم. اين جا که کسي نيست نرسن يه وقت-

 .: زنگ زدي مثال به پليساستاره

 .درهرصورت-

 .يلي خب بر مي گرديم: خستاره

 .وارد اولين اتاق شد وخودش

 :که بلند صدا مي زدم  درحالي

 کسي اينجانيست!؟ _

 .اتاق دوم شدم  وارد
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 .کمدديواري بودکه شروع به گشتنش کردم  يه

 خالي بود خالي

 .يه موکت کف اتاق بود، يه تخت دونفره ي کهنه هم گوشه اتاق فقط

 .عمارت برخالف اتاق هاي خالي و متروک و سردش قابل تحمل تر بود و اين جاي تعجب داشت  سالن

 .کجاش چيزي پيدانشد  هيچ

 .شدم و سمت اتاق آخري رفتم خارج

موکت هم نداشت، يه نردبون و چهارپايه گوشه ي اتاق افتاده بود و چندتا سطل رنگ و فرچه و دستکش و  حتي
 .راربوده تکميل وپاکسازي شه.. مطمئن بودم اين جا ق

 زدم داد

 کسي اينجا نيست!؟_

 .به طرف پنجره ي بدون پرده رفتم و

 .روبه تاريکي مي رفت، ترس برم داشته بود هوا

 .به پنجره نرسيده بودم که قدم برداشتم سمت عقب و در خروجي هنوز

 .يه دفعه صداي نامفهومي مثل قيژ قيژ يه در کهنه به گوش رسيد که

 رو محکم بين انگشتام فشردم و درحالي که صدام خش دارو لرزون از ترس شده بود لب زدم چوب

 کي اينجاست!؟ _

 ناباوري صدايي نامفهوم به گوشم رسيد ودرکمال

 !کمک، يکي کمک کنه دارم خفه مي شم _

 .باترس که من و تامرز جنون مي برد دنبال صدا مي گشتم که همزمان ستاره هم وارد اتاق شد داشتم

 کي اونجاست!؟ -

 جلو اومد و درحالي که به طرف پنجره مي رفت لب زد ستاره

 .انقد نگو کي اينجاست و بگرد: چي مي گي نازي!؟صدا مياد مطمئنا کسي اين جاست، ستاره

 ادزدمخوردشد و د  اعصابم
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 .اه...پس چه غلطي کنم!؟ کجاي اين اتاق رو بگردم ها!؟ يه نگاه به هوا کن -

 :تواين خراب شده، چه خاکي توسر مون کنيم! و باحرص دادزدم دوتادختر

 !د آخه کدوم گوري هستي که صدات هست تصوير نيس المصب _

 .: هوي چته وحشي يواشستاره

 ...تو حرف نزن کـ-

 من اينجام کمک _

 .: اي حناق نشون بده کجايي خبدادزدم

 که خندش گرفته بود صدازد  ستاره

 : کجايي شما صدا از کجاست!؟ستاره

لحظه صداي کوبيدن مشت به شيئي فلزي به گوش رسيد؛ من و ستاره نزديک هم شديم و شروع به ديد  همون
 .شت زده به کناري رفتيم و نگاهي به سقف انداختيمزدن اطراف کرديم که يه دفعه باخاکي از باالريخت وح

 !دستاش رو به کمر زد: جون عجب جايي ستاره

 .زهرمار کم مزه بريز يه کم فک کن توچه وضعي هستيم-

 .: خيلي خب جوش نزن تو. بياکمک کن سريع چهارپايه رو بذاريم اين جاستاره

مربعي درست هم رنگ سقف که بانگاه اول تشخيص وسط اتاق اشاره کرد، نگاهم رفت سمت دريچه اي  وبه
 .داده نمي شد

 !اونا اين نردبودن و چهار پايه ي بلند رو به همين منظور اين جا گذاشتن  پس

 .کمک ستاره چهارپايه رو جابجا کرديم  به

 نگاه نگراني بهم انداخت ولب زد ستاره

 .مي کنم و همون لحظه از چهارپايه خودش رو باالکشيد: مراقب باش چهارپايه لق نخوره، من دريچه رو باز ستاره

 رو دوختم بهش نگاهم

 .بازش کن ستاره-

 .، لعنتي برخالف ظاهرش اصال تخته نيست فلزيه و کهنه: بااين که قفل نيست خدايي محکمهستاره
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 .سعيت رو کن-

 :دوباره همون صدا و

 .يکي دروباز کنه_

 :گرفت، داد زدم  حرصم

 !بابا صبر کن توهم _

درحالي که مي خنديد باشاسي دريچه ور مي رفت که يه دفعه صداي ناهنجاري داد و دريچه محکم بازشد،  ستاره
 .ستاره هم هل شد

 .به هم خورد و به عقب رفت که دويدم وزير شونش رو گرفتم تعادلش

 دش رو پايين رسوند و لب زدعميقي کشيد از شدت هيجان، چشماش رو باز کرد و بايه حرکت خو  نفس

 .: مرسي نازگلستاره

جوابش رو بدم که باشخصي که جلوي ديدمون از اون مکان مخفي به زحمت خودش رو پايين مي   خواستم
 .کشيد

 .الل شده بود  زبونم

 ...هم با چشماي از حدقه بيرون زده خيره شده بود به اون شخص ..ايـ....اين که ستاره

 .واقعا عاجز بود، ستاره هم که کال خشکش زده بود که باصداي باز شدن در ويال رنگم پريد زبونم

 .من! نمي دونستم چي کار کنم خداي

ازترس مي لرزيد، نگاهش خيره به مرد روبه روش بود و من اما دندونام از شدت ترس به هم کوبيده مي   ستاره
 .شد

 .اريکي مي رفتپشت شيشه ي پنجره هرلحظه روبه ت هواي

 .به شماره افتاده بود نفسام

 که رفته بود، پس اين کي بود تواون دريچه زندوني بود!؟  ميالد

 .قدم هايي که نزديک مي شدن صداي

 و ستاره همزمان چند قدم به عقب برداشتيم، که صدايي کل ويال رو لرزوند من
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 .کدوم گوري!؟ حيوون کليداي انبار رو آقاجا گذاشته، کيوان  ،کيوان

زهره ترک مي شدم که اون مردکه نمي دونم اصال چي بود و کي بود فقط مي تونستم لقب ميالد بهش  داشتم
 !بدم جلو اومد و دستش رو روي بينيش گذاشت و روبه ما زمزمه کرد: هيس

 .محکم بيرون کشيد، من و ستاره جيکمون در نمي اومدهيچ حرفي چوب رو از الي انگشتاي من  وبدون

غلطي کرديم به خدا! اون مرد همونطور که بادوتا دستاش چوب رو نگه داشته بود و سمت در قدم برمي   عجب
 .داشت به ماشاره زد پشت در بريم

 .دهنم رو قورت دادم و خزيدم دنبال ستاره پشت در اتاق آب

 .يک ثانيه نکشيد که صداي قدم ها هي نزديک و نزديکتر مي شد وفرياد کيوان گفتنش گوش خراش تر به

 .يه دفعه صداي فريادش خفه شد که

 .صداي نفس زدن هاي تند بود که به گوش مي رسيد تنها

 بيرون بيايد

 .همون مرد مرموز بود صداي

 .دادآدم بده نبود! چون شواهد اين رو نشون مي   مطمئنا

 .ستاره رو گرفتم و هردو از پشت دربيرون اومديم که باچيزي که ديدم جلوي چشمام رو گرفتم دست

 .افتاده بود و خونه زيادي ازش مي رفت  مرد

 تنگ شده بود که صداش روشنيدم نفسام

 شده بود بهم، زل زدم بهش که لب زد خيره

 .مرد: آلبوم عکسات نيست که اين طور خيره شدي بهش-

 .بياين بيرون، اوضاع خوبي نيست ياال

 .به بيرون گذاشت وقدم

 .کرد وبرگشت سمتمون و ادامه داد: وحضورتون در اينجا... مطمئنا پي گيري بايد بشه  مکثي

 و

 .تيزي بهم انداخت ونگاه
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 .گرفت مگه اون کي بود، خوبه مانجاتش داده بوديم  حرصم

زحمت و طوري که چسبيده بوديم به ديوار از بغل مردو چهارچوب در گذشتيم که يه دفعه در ورودي عمارت  به
 .باصداي بدو باضربت باز شد

 ديگه چه جورش بود!؟نفسام هي تنگ وتنگ تر مي شد اين

 لرزون ستاره رو روي شونم حس کردم دست

 : نازگل خوبي!؟ستاره

 .رو تند تند تکون دادم سرم

 .بود عجيب

دوتا ميالد روبه روي هم بودن، اوني که از دروارد شده بود وماتعقيبش کرده بوديم وقتي چشمش به ما   حاال
 افتاد نگاهش رنگ تعجب به خودش گرفته بود ...دادزد: شما اينجا چي کار مي کنيد ها؟

 .طرفمون دويد وبه

 !ستاره کرد: اي دختره ي عوضي وروبه

 .اله شده بوددش مچتوخو ستاره

هر لحظه نفسام تنگ تر مي شد، درحالي که نفس نفس مي زد از سر خشم دستش رو باال آورد برسونه به  منم
 .شونم که دستي مچ دستش رو گرفت

 قروچه اي کرد و برگشت ومشتي محکم به صورت مردي که نجاتش داده دندون

 .و چهرش به خودش مو نمي زد، حواله کرد بوديم

 .کشيدم و دستام رو روصورتم گذاشتم و چهرم و پنهون کردم  جيغي

 ..مي لرزيد ستاره

 .تکلم از ما گرفته شده بود قدرت

 .صداي کوبيده شدن دردست شويي هم بلند شده بود همزمان

 جا چه خبر بود!؟راز اين دومرد شبيه به هم و درگير باهم چي بود!؟ اين

 .ده بوديم هم بي جواب نمي ذاشتشمشت مي زد و مردي که نجاتش دا مرد
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که تازه از راه رسيده بود مرد رو بلند کرد محکم کوبيدبه ميز نهارخوري کنار آشپزخونه که صداي آخش تو   ميالد
 !جيغ هاي بلند ما گم شد و ميالد بود که فرياد مي زد: خفه شين، وباز روبه مرد ادامه مي داد: مي کشمت

 .ت شويي بلند دوبلند تر مي شدصداي کوبيدن در دس وهمزمان

 .دوهنوز درگير بودن واون

 .فريا مرد بلند شد که مخاطبش مابوديم صداي

 !مي زد: فرار کنيد داد

و ستاره هل شده بوديم؛ نگاهمون رفت سمت درعمارت که چهار طاق باز بود، لرزون لب زدم: َپـ...پس ايـ...   من
 اينا چي!؟

 .درحاليکه دستم رو مي کشيد لب زد: بيا نازگل بيا پليسا االن مي رسن ستاره

در دستشويي باضربت بازشد و دستگيره اي که قفلش کرده بوديم کنده شد و پرت شد يه طرف و  وهمزمان
 .قامت خوني مرد غولتشن پيداشد

 .از ته دل کشيديم و شروع به دويدن کرديم، مدام برمي گشتم عقب  جيغي

 .لنگ لنگان به طرفمون مي دويد مرد

که پاش رو بيرون گذاشت دنبالش من نگاهم به عقب رفت که نمي دونم چي شد، براي لحظه اي نفسم    ستاره
 .گرفت و صداي فرياد مردونه اي با جيغ ستاره يکي شد و به زمين افتادم و چشمام بسته شد

 .چشم هام رو باز کردم الي

 .شمام مي خورد اذيتم مي کردي از الي پلکام به چ نور

 .سوزش عجيبي داشت، مزه ي تلخ تو دهانم امونم روبريد گلوم

 .کردم انگشتام روتکون بدم، دستم و باالبردم و لب هاي خشک و پر از سوزشم رو باز کردم و زمزمه کردم  سعي

 .آ...آب -

 .و پلکام دو باره روي هم افتاد نامفهومي رو مي شنيدم، اما دوباره خواب به چشمام غلبه کرد صداهاي

 .دونم به خدا موندم چرا اين جوريه!؟ بسه خواب ديگه نمي

 ..هق هق وصداي

 .الي چشمام رو باز کردم دوباره همون مزه ي تلخ، همون سوزش گلو، همون خستگي چشمام  آروم
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 خش دار لب زدم باصداي

 ...!مـ...ما...مامان -

سرفه اي کردم و چشمام رو به هم زدم چندبار تا ديد توي نور عادي بشه که صداي پرشوقي بلند شد و صدا  وتک
 .ها ي ديگه

 .دست چپ که احساس مي کردم صداها ازاون وره چرخيدم

 لبخندي زدم و دوباره لب زدم ناخوداگاه

 ...ما...مامان-

 .قشنگ مي زني نازگل چقدر

ونيارو توي جعبه جادادم و گذاشتم کنار، خيره شدم به عمه که از اتاق خارج شد و جلو اومد ي زدم و هار م لبخند
 .و کنارم روي تخت نشست

 .مرسي آهو خانم جون-

 .و مثل من چهارزانو روي تخت نشست خنديد

 .: نمياي پايين؟ کم کم بقيه دارن حاضر مي شنعمه

 .همش نيم ساعته اومدم باال ها. ميام-

 .نگفت، دستاش رو مشت کردو خيره شد به مناظر روبه رو چيزي

 عميقي کشيدم ودرحالي که طره مويي از موهام رو پشت گوشم مي زدم لب زدم  نفس

 عمه!؟ -

 اين که چشم از روبه رو برداره، جواب داد  بدون

 : جون دلم؟عمه

 هنوزم غصه داري؟-

 اي باالانداخت و جواب داد  شونه

 .ازگل نمي توني درک کني: خب سخته نعمه
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از اين بابت خوشحالم که زودتر ازاين ها اين اتفاق افتاد، ممکن بود مدت ها سرم مثل کبک توبرف فرو کنم    اما
 .غافل از اطرافم

 و کنارش کشيدم و دست دور شونه هاش حلقه کردم خودم

 .سخته مي دونم فقط بايد خداروشکر کرد-

ستاره ي مارمولک و زبل بازي هاي شمادونفر نبود، االن اوضاع اين جور نبود و من : شايد اگه کاراگاه بازي عمه
 .روز به روز شکستن خودم رو مي ديدم و الل مي شدم

 .بس کن عمه حاال بايد از زندگي لذت ببري-

 طرفم ولبخندي زد برگشت

 .: قربونت بشم من مي رم پايين بياين اون خرسم بيدار کنعمه

 .زد به اتاق و ستاره که خواب بود واشاره

 .اي گفتم و عمه از تراس خارج شد  باشه

رو دراز کردم و روي هم انداختم و زل زدم به اون آبي بي پايان، مامان و بابا و عمو اميد و خاله رو مي  پاهام
 .ديدم که توساحلن

 .رولبام شکل گرفت و ناخوداگاه ذهنم پر کشيد سمت چند روز قبل لبخدي

 .بي هوش بودم؛ نهايت استرس و هيجان رو تجربه کرده بودم که مثل زهر بود برام دوروز

 .ازاون عمارت کذايي بيرون دويدم دستگيره ي بلند و باريک در محکم به پهلوم خورد و افتادم  وقتي

 ين بود سرگرد ميالدرو ستاره برام تعريف کرده بود. بعدش هم پليسا سر مي رسن، جالبتر از همه ي اين ها ا اينا
 .شايگان برادر دوقلو داشته که کارش توزمينه ي تجارت قطعات کامپيوتري و.. بوده

فرانسه مياد قيافشم مونمي زده باسرگرد شايگان والبته برخالف سرگرد شخصيت متفاوتي داشته و به داليلي   از
 ..از خونوادش جدا شده بوده

شه، اماسرگرد براي حفظ ابرو واعتبار خونوادگيشون تالش مي کنه تا باري هم ردش توکار خالفي زده مي  چند
 .جايي درز نکنه

که اسمش ماهان بوده توسط آدماش ميالد رو مي گيرن وزندوني مي کنن و توتموم اين مدت خودش   برادرش
 .گشته فرانسهرو درهمه جا، حتي اداره و شرکت و... خودش رو ميالد جاميزنه و اعالم مي کنه ماهان بي خبر بر 



 

 
230 

اين راه مي خواسته به هرچي که متعلق به ميالد بوده دسترسي پيدا کنه و البته نفوذ توي اداره ي اگاهي و    از
 .کمک به افرادي که خارج از کشور در انتظار امداد هاي غيبي ماهان بودند

ز درگير مشکالت بودند وبحث در اين بين که مهديس ومادرش اهوروبراي ميالد در نظر گرفته بودن و هررو..هه
 .وماهان که جاي ميالد بوده مجبور مي شه قبول کنه، که البته در اين ميون حسي به من پيدا مي کنه

از البه الي برگ هاي دفتر يادداشت روزانه ي ميالد به تموم راز هاي نهفته اي که ميالدچه در زندکي و چه در    و
کارداشته دسترسي پيدا مي کنه و اين براش برگ برنده بوده؛ نقشه ي به دست آوردن من و هم مطرح مي کنه 

 .واسه خودش

اهان رو مي شنوه، که راجع به همون عمارت وشخص که چندباري ستاره اتفاقي تلفن هاي مشکوک م  تااين
 .ربوده شده بوده

روز که من هم همچين تلفني رو از زبون ماهان که فکر مي کردم ميالده اتفاقي شنيدم وبراي ستاره تعريف   واون
 .کرد

 !خواست بريم دنبالش تا ببينيم کجا مي ره و...منظور تلفن هاي مشکوکش چي بوده ازم

وباباو عمواينا هم همونشب باپدرجون برمي گردن، سروشم مياد بعد دوسه روز امروز قراربود برگردن  مامان
 ..پدرجون هم قراربود برگرده تهران

 .مامان اينا گريه زاري کردن که حد نداشت اونقدر

 .مام بريم که دکتر گفت فعال تهران نريم قراربود

 .ه هيچ خطري در کار نيستهم به مامان اينا اطمينان داد ديگ پليس

بازپرسي از ما و البته اذيت کردن ديگرون که من و دست مي انداختن بابت ضربه اي که به کيوان زده بودم  وبعد
 .و سرش دوازده تا بخيه خورده بود، باباايناعزم رفتن کردن

 .که چقدر عمه گريه کرد و خونواده ي شايگان شرمنده شدن  بماند

 .کاراي داد گاهي ماهان کم کم پايان مي گيره و جرمش حبسهباطل شد و   صيغه

 .سال و جريمه وبماند چقدر سرگرد شايگان سرش خم شد چندين

همکاراش درجريان بودند که قبال هم ماهان موردداشته، بقيه رو هم لوداده بود که فعاليتشون خارج از   البته
 .کشوره

 .روءساش وارد کار مي شه و چوبش رومي خورهکه سروش چند سال قبل باهمين ماهان و  واين
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 !ماهان هم االن بايد چوبش رو مي خورد، درست عين سروش که

 .بماند که چقدر مورد سرزنش قرار گرفتيم بابت کاراگاه بازيمون اينم

 .ميالد واقعي بامن فقط توي اداره ي پليس و بيمارستان بود وبس وديدار

يکبار هم براي جلسه همراه پدرش اومده بودکه زودم برمي گرده، اماهنوز فکر اينکه دستبند و اسپري  والبته
 !و...دست ميالد چي کار مي کرده

 نيشخ

 .زدم نفس عميقي کشيدم ندي

 .جابلند شدم و سازروهم به دستم گرفتم به سمت حفاظ هاي سنکي رفتم از

نه مي رقصيد، خورشيد انوار طالئي رنگش رو روتن طبيعت انداخته مي وزيد و موهام همراهش عاشقو نسيم
 .بود و من غرق لذت مي شدم باديدن همچين منظره هايي که نشونه ي خلقت بينظير خالق بي همتامون بود

 ..عميقي کشيدم و چشمام رو باآرامش بستم  نفس

 .ي دادبه ساعت روي ديوار انداختم، چهارو چهل دقيقه رو نشون م نگاهي

 .فرد بود و کالس برقرار نبود. هيچ کس توي خونه حضور نداشت، نيما يک ساعت ديگه از روستا مي اومد روز

و امير واهو هم کم کم بايد پيداشون مي شد قرار بود چند نفري مهمون من و ستاره به عنوان شيريني  سروش
 هما جون زودتر رفته بود سوئيت خودشقبوليمون که قولش رو به عمه وبقيه داده بودم بريم بيرون، 

 .و ستاره هم تشک بادي وسط سالن انداخته بوديم من

رو که از توي لپ تاپ عمو کش رفته بوديم رو گذاشته بوديم، چند ظرف شامل چيپس و کرانچي و چي  فيلمي
پلت و پفک بينمون بود و يه کاسه ي بلوري تنگ مانند پراز لواشکاي سنتي ازنوع معتبر که توي آب انار و گيالس 

بود و حسابي تو اون منطقه معروف ور  ههاي نارس ترش و زردآلو ها و چاقاله هاي ترش و آلوچه هاي ملس غوط
 .بود

 !چنگال توي ظرفمون مي ذاشتيم و با جون و دل مي خورديم با

رفت سمت ستاره که چيپس رو گاز مي زد و همونطور که به طرف خوراکي ها يه ور دراز کشيده بود، نگاه  نگاهم
 .خيره و پر استرسش به تلويزيون بود

بود که روش مملو بود از خرگوشاي سفيد و ريز و موهاي قهوه ايش، فوق  آستين کوتاه صورتي پوشيده   بلوز
 .العاده درهم و ژوليده اطرافش ولو بود ويه شلوار صورتي ساده و گشاد هم پاش يه لحظه خندم گرفت
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منم که دست کم ازش نداشتم؛ بلوزو شلوار نارنجي و عروسکي اي که نيما برام خريده بود تنم بود، موهام  البته
 .رو هم ظهر امتحاني ستاره ي گوربه گوري بابليس کشيده بود

 .مي خواستم پاشم برم موهام و اتوبزنم لخت کنم اما صحنه هاي هيجاني فيلم اين اجازه رو نمي داد هي

 .العاده هم ترسناک بود و مادو تا پوست کلفت رو تا مرز جنون مي برد  فوق

رو روي تشک رها کردم، سرم رو برگردوندم و خيره شدم به ستاره که  لواشک رو فرو دادم و طاق باز خودم  تکه
 .عين چي تو تلويزيون غرق شده بود

 بلند کردم و ضربه اي به شونش زدم دست

 .هي دختر جون بيرون بيا بدبخت امشب بايد بخوابي به خدا اگه نزديک شي به من خودت مي دوني -

 از تلويزيون برداشت  نگاه

 .!؟ حرف رايگان نزن بشين اشي مشيت و بخور: کي منستاره

 تادونه پفک برداشت و تا دهن واکردم جوابش رو بدم، نامرد فرو کرد تو دهنم ودوسه

 .لوزالمعدم رسوخ کرد تا

 ..اي کردم و سعي کردم پفکارو به زحمت فرو بدم  سرفه

 نگاهم مي کرد بانيشخند

 .: خوردي!؟ نوش جونتستاره

 حرصيم لغزيد روي چيپس ها نه گذاشتم نه برداشتم، مشتي چيپس گرفتم و کوبيدم نگاه

 .دهان ستاره باچشماي از حدقه بيرون زده نگاهم مي کرد تو

 .کيف کردم عجيب  اصال

 .: هي رواني دک وپوزم وکندي کهستاره

 باالانداختم شونه

 .حقته-

حس کردم، جيغي کشيدم و پريدم روي ستاره قهقه مي زدم که هجوم مشني چي پلت رو توي صورتم  نيشخندي
 .خنديد و جيغ مي کشيد، صداي تلويزيون زياد بود و پرده ها همه کشيده و چراغا خاموش
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 .يعني لذت واين

 .فيلم ترسناک مي ديديم، روتشک غلط مي زديم و توسروکول هم باال مي رفتيم وقتي

 .هامون بند نمي اومد خنده

 .پاشيده شدن پفک ها به سروروم، جيغي کشيدم با

 .به سالن بود پشتم

 .ي ترشيجات رو برداشتم برام مهم نبود چه باليي سر خونه ي دسته گل مياد کاسه

همونطور که مي خنديد و ازم مي خواست کاسه روزمين بذارم که محتواش حيفه، خودش دستاي پر از   ستاره
 .ن مي دادوبه عقب قدم برمي داشت سمت آشپزخونهکرانچيش روتهديد وار جلوم تکو

 !نامفهوم و بيشتر شده بود و مطمئن بودم فيلم به اوج خودش رسيده صداي

 کشيدم و داد زدم  جيغي

 .قودا -

 طرف ستاره پرش وار حرکت کردم، درحالي که قهقهه مي زد در جواب من فرياد زد وبه

 !: کيو، کيوستاره

 !گه چي بوداهلل کيو کيو دي  بسم

 .طرفش دويدم که به طرفم دويد، نامرد سرعتش بيشتر بود پريد جلوم و کرانچي هارو ماليدبه صورتم به

 .رو بي معطلي خالي کردم رو سر ستاره که جيغش رفت هوا کاسه

 طرفي هم صداي خيلي وحشتناکي از تلويزيون بلند شد که همزمان فرياد ديگه اي هم کشيديم که يه دفعه از
 .باصدايي بلند از راس سالن از جا پريديم و برگشتيم طرف صدا

 هيي! چه خبره اينجا!؟ ـ

! اميره! آب دهانم رو قورت دادم و همون طور که پشتم به سالن بود وجلوي ديد ستاره روهم گرفته بودم  اوه
آب دهانم رو قورت دادم و من و ستاره بااسترس نگاهي به هم انداختيم، لب گزيدم و آروم برگشتم سمت صدا 

و بازموندن دهان چند نفره خيره  اناو ستاره هم از پشت سرم سرش رو آروم بيرون آورد... مات موندن ما هم
 ...بهمون همانا

 !ازمون رفت  بدآبرويي
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 !وجودم و گرفت! از پشت پيراهن ستاره روکشيدم و اين يعني نداي الفرار استرس

 !نهايت سرعت به طرف پله ها دويديم وبا

 ...مارو بکشه! شرف مرفمون رفت کف پامون خدا

 دسته جمعي ديگه اومدن اخه!؟ چرا

چطور خودمون رو به اتاق باال رسونديم. وسط اتاق ولو شدم وستاره هم کنارم. نگاهم بهش افتاد،  فهميديمن
 !خندم گرفت، موهاش و سرشونه هاش چسبناک بود و وضعش فالکت بار

 :گرفت، نگاه خيره ام رو که ديد با حرص روکرد بهم و گفت  خندم

 !ساعت ها اين جا بمونيم کپک بزنيم حاليت مي شهها؟ چيه؟ وحشي... االغ. حموم پايينه! تا  ـ

 ...احظه انگار دنيا روسرم آوارشد  يه

 !واو... اصال حواسم به اين نبود که سرويس پايينه-

 : حناق بگيري توکه. سرم داره مي سوزه بيشعورستاره

 :اين که جواب بدم يه دفعه به نقطه اي خيره شد و با حالت زاري ادامه داد  قبل

 ...وايي! شرف مرفمون رو بگو...يعني برباد رفتا ـ

 ...دادم و با حالت زاري خيره شدم به در سرتکون

 !يه دفعه با ضربت باز شد.خداي من که

 !يه پدري از شمادونفر درارم من، که حض کنيد ـ

 .پايين به گوش رسيداين که بخوايم من ياستاره چيزي بگيم، درو کوبيد و صداي دويدنش از پله ها به   وقبل

 .و ستاره نگاهي به هم انداختيم، آب دهانمون رو پرصدا قورت داديم من

 : اينم از امير! حسابمون پاکهستاره

 گزيدم  لب

 ... حاال چه خاکي توسرمون کنيم!؟واي—

انش باز کردوخواست بازم دري وري بگه که با باز شدن درب نمايان شدن قامت خندان عمه حرف توده دهان
 ماسيد
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 ..هم خنده داشت واقعا

 :من و ستاره به هم بود . عمه نگاه مات و خندونش به ما بود. ستاره پيش دستي کرد روبه عمه گفت نگاه

 : چيه عمه جون ؟ اين وضعيت خنده داره نه!؟ستاره

 :نگاهي به هر دوتامون کرد و در حالي که سعي مي کرد خندش و پنهون کنه چند قدم جلو اومد و جواب داد عمه

 ديوونه ها اين چه سر وضعي بود؟ خونه رو ، روي سرتون گذاشتين؟ ـ

 عمه جون شما چرا يدفعه سر رسيدين؟-

 :هم سرش رو به عالمت تاييد تکون داد و ادامه حرفم رو گرفت ستاره

 بله عمه جون شما بايد توضيح بديد با يه ايل آدم يدفعه از کجا اومديد ؟ ـ

 : دستاش رو به کمرش زد و جواب داد عمه

قرار بود بيايم شام بريم بيرون مهمون شما، که امير از آقا مهيار و مليکا جان هم والبته آقا ميالد دعوت کرد که   ـ
ديگه بيرون نريم . غذا سفارش بديم و همه دورهم اينجا بگذرونيم.   امشب با ما بگذرونن و قرار بر اين شد شام

 رو سر گرم ميکنم تا شما به کارتون برسيد ، زود باشيد ونااالنم شما دوتا پاشيد به نوبت بريد حموم ، من مهم

خفه اي   من و ستاره از تعجب باز مونده بود . عمه توجهي نکرد و از اتاق خارج شد . من و ستاره جيغ دهان
کشيديم و افتاديم به هم که دوباره در با شدت باز شد. من و ستاره سکته رو زديم و با در ماندگي چرخيديم 

 : داد و لب زد درسمت در... بازم عمه بود با حرص زل زديم بهش که با خنده تکيه به 

 ...واقعا که. شما ها آدم نميشيد اومدم بگم فقط زود ـ

دوباره بيرون رفت و درو بست، شونه باال انداختم و نگاه خمار از حال مزخرفم که حاصل اتفاق چند دقيقه قبل  و
 .بود رو به ستاره انداختم...باخشم ساختگي مثل کردگدن زل زده بود به من

 :حالت لبخند دندون نمايي زدم و گفتم باهمون

 بهتره تو بري! اوضاع تو وخيم تره -

رو لوچ کرد و با حرص تيکه لواشک چسبيده رو شونش رو برداشت پرت کرد طرفم که مستقيم چسبيد  چشماش
 به پيشونيم،

 و بلند خدديد

 !به طرف کمد رفت و مشغول برداشتن لباساش شد. بدي داشتن يه شرويس بهداشتي همين بود شدو
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 ..چندشي لواشک رو از روصورتم برداشتم و خيره شدم بهش باحالت

آب رو سرکشيدم و سعي کردم طعم تلخ و گس داروهارو فرو بدم، نفس عميقي کشيدم و طبق روال تکيه   ليوان
 دادم به سينک و پاپشت پا انداختم وخيره شدم به سراميک هاي بزرگ وشطرنجي کف آشپزخونه،

 ..حاالت عادي اي نداري ـ

ت، نگاهم مردي رو هدف قرار داد که توي اشپزخونه صداي باصالبت و محکمي ناخوداگاه سرم باال رف باشنيدن
حضورداشت وتکيش رو داده بود به کانتر..توجه کردم به تيپش، يه شلوار جذب مشکي پارچه اي و پيراهن اتو  
 کشيده ي شيري رنگ که آستيناش رو تا آرانج تا زده بود والبته اين به اين دليل بودکه کمتش رو درآورده بود،

 سمي،کامال ر   تيپي

مشکي که به باال حالت داده شده بود و بغالي موهاش کمي فقط کمي کوتاه تر از بقيه موهاش بود،  موهايي
پوستي سبزه، بيني مردونه و عقابي، لب هاي گوشتي که به صورت مردونش مي اومد، ابروهاي کشيده و 

واون چهره ي جذاب  دووجو کر پهلووني والبته دوچشم مشکي نافذ، که مي شد جسارت و دليري رو توش جست 
و مردونه، غرور وابهت يک مرد رو از چند فرسخي فرياد مي زد. مخصوصا بااون هيکل مردونه و باصالبت که 
نشون از شخصيت مردي مي داد که سرو دستي تو تکواندو داره...والبته اينا همه حاصل اطالعات ستاره ي  

 ..گوربه گوري بود

ل دهنده ي شخصيت پرازجذبه ي سرگرد جووني بود که برادرش بجاي کوه پشت تک اون اجزا، همه تشکي تک
 ...سرش خنجر شد

 تموم مي شم ـ

دوباره ي صداش از افکارم دور شدم و متوجه گندي که زدم شدم، والبته پوز خند گوشه ي لبش...واقعا   باشنيدن
 که چي!؟  اين پوز خند يعني چي که هرکي مي رسه يدونه گوشه لبش مي کاره، خب

 بي حسم رو بهش دوختم و بدون اين که تغييري توي حالتم بدم جواب دادم نگاه

 شما مشکلي داري!؟ -

دورتادور آشپزخونه چرخوند، منم بانگاهم زير نظر گرفته بودمش، که يه دفعه غافلگيرم کردو زل زد توي  نگاه
 ...چشمام...يه لحظه از اون همه نفوذ ترسيدم، لرزيدم

 !: اومدم گفتني ها رو بگمميالد

 نگاهش کردم سوالي

 گفتني ها؟! من و شما هيچ گفت و گويي باهم نداريم، -
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 ...کرد  خمارنگاهم

اين کجا و ماهان کجا...ماهان ظاهري شبيه به ميالد بود، نگاهي که اين سرگرد مغرور داشت نفوذ ميکرد   لعنتي
 ..تو عمق وجود آدم

 .د...بدجور جذبش انگشت به دهان مي کرد آدم وبدجور تيز بو لعنتي

 .: من نگفتم ما گفت وگو داريمميالد

 :رو به سينه ي ستبرش زد و ادامه داد وانگشتش

 .من باهات حرف دارم من. ـ

 .همه صالبت دست و پام رو گم کرده بودم، سعي کردم خودم رونبازم ازاين

 .مي شنوم -

 مکث جواب داد بي

پس بدون پرده و واضح برات مي گم...هرچيزي...توجه کن...هرچيزي که ماهان بهت گفته بود، حرف ماهان  ـ
 ...برات بمونه و بس..اون جعبه... با وسايلش...توي ماشينه و سرفرصت بهت تحويل مي دم

 کدوم جعبه؟-

 زد و بدون کوچيکترين توجهي به حرفم ادامه داد پوزخندي

ي ازاون جعبه نمي دوني! اينارو دارم مي گم که خيال باطل نکني..حرف ماهان حرف ماهان خيلي خب تو چيز ـ
 ..بود، من ميالدم، همه چيز بازي بود

 .از شدت حرص وعصبانيت مي مردم  داشتم

نفس مي کشيدم... حس خفگي داشتم. نگاه خشکش روي صورتم مي چرخيد. دست توي جيبش فروبرد  تندتند
کي دراورد و به طرفم اومد ،اب دهانم رو قورت دادم و بيشتر خودم رو چسبوندم به سينک... ،پاکت خيلي کوچي

ورد، به صورتم مي خ رارتشباهمون خشکي جلو اومد،خيلي جلو، نگاه تلخش مستقيم توچشمام بود، نفساي پرح
 درهمون حالت پاکت رو کنارم روي کابينت کنار سينک کوبيد

 .و از آشپزخونه خا رج شدگفتن کلمه اي برگشت   وبدون

رو پرصدابيرون فرستادم لرزون دستم سمت پاکت رفت،لمسش کردم و بازش کردم. همون اسپري ترک  نفسم
 ...برداشته با رژ لب صورتي روش
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 !تکون دادم و محکم کوبيدمش کف آشپزخونه، لعنتي اين ديگه کي بود.عوضي عين هيوال بود سري

 .ه که غافل ازهمه جه پشت ميز غذاخوري تخته نرد بازي کردنپراز خشمم رفت سمت بقي نگاه

براي خيلي ها گنگ باشه، اين که چي شد که مهديار ياهمون ميالد شد ماهان...ماهاني که خنجرشد براي  شايد
پشت برادرش، برادري که محکم بود، جسور و بي پروا. و اين دو، شخصيت متفاوت بودند، ميالد يادگاري هاي 

همه رو نوشته بود توي دفتر کهنه   هنده از نازگل رو توي يه جعبه داشت، خيلي چيزا تو خودش داشت کجا مو
اي که سال ها شده بود. بعد يه بي بي پير، محرم اسرارش،ويه برادر. اونم همسان. چطور تونست هم خون 

چطور!؟ شايد اين قصه کمي به خودش رو براي يه سري اهداف به اسارت بگيره و پا روتموم حرمتا بذاره؟ واقعا 
بود که تموم حاشيه ها کنار بره و نازگل روبه روشه باشخصيتي غير قابل  نخودش پيچيده. همه ي اينا براي اي

 ...پيش بيني

 ...خيليا بگن مسخره شايد

وقتي ماهان مي خواست به خواستگاري آهو بره خودش روبا سيگار مجازات کرد. اما بازم پا روحرمتا گذاشت  اما
و قدم برداشت، وقتي توي شرکت، اين ماهان بود که جولون مي داد و نازگل براش سوال شده بود اين مرد 

وجدانش خوابيده بود، براش مهم  مامرموز کيه. شايد اون لحظه ها ماهان لذت مي برد از اين بازي کثيف..ا
نبود داره چه بازي رو شروع مي کنه و ادامه مي ده. اين ماجرا اونقدر پيچيد و گره خورد که عالمت سوال هاي 
زيادي ايجاد شد، شايد براي همه، مدت ها گذشت، روزها گذشت، واين هنوز يه رازه...چرا دخترک مونارنجي 

مه مدت دست کسي باشه که حاال تو چشماش نگاه مي کنه و ميگه ه نبايد دستبندش، کالهش...بايد اي
 پسش مي ده، حاال اين جا بايد احساسات يه دختر هجده ساله قلقلک داده بشه يانه!؟عصبي بشه يانه؟

مونارنجي قصه ي قشنگي واسه زندگيش رقم مي زنه، حاال که ماجراي قبل هجده سالگي نازگل ورق خورد  دخترک
بعدش روي خودش رو نشون مي ده و حاال مي شه دست زير چونه گذاشت و خيره شد به اين  و گذشت، زندگي

. وقتي خدا به اين دنهمه قشنگي، گوش سپرد به آواي عاشقونه ي آسمون و زمين وقتي باهم هم قسم ش
 گفت  شدختر مونارنجي نگاه کرد و لبخند زد و يه سرنوشت شيرين رو توي کوله پشتي زندگيش جا دادو باخود

 . اينم از هديه ي من به اين دختر خسته  ـ

 .مي خنده و شاديش رو فرياد مي زنه نازگل

 *دوماه بعد*

ي چمدون رو فشردم و دنبال خودم کشيدم. چند قدم به اطراف برداشتم، شخص موردنظر پيداش نبود...  دسته
دفعه ي قبل که با بابا و مامان اومدم، بابا همه چيز رو نشونم دادن و يادم دادن، سخت بود اما مي شد ياد  

که ماه بعد مي اومد. دندون روي گرفت. باالخره بازم يه چيزايي يادم مونده بود، ستاره ي گوربه گوري هم  
دندون ساييدم و دست از ديد زدن برداشتم و خيره شدم به اطراف، کامال متفاوت بود با هرچيزي که تااون زمان 
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دور واطرافم ديده بودم، نگاهم رفت به اطراف، زياد شلوغ نبود. فرودگاه بي نهايت بزرگ و فرهنگ ساخته اي 
 !ملتش بود، هرچند با اعتقادات آبکيشون يباالبود و نشون از ادب فرهنگ 

 ...هه

گذشته،.. من هنر رو مثل هميشه ترجيح دادم. جواب آزمون تعيين رشته هم اومد. بابا هم از اون هديه    دوماه
اي که برام درنظر گرفته بود رونمايي کرد، مي تونستم برم و اين عالي بود،تموم کاراي اقامتم رو دنبال کرده بود، 

وبابا راضي شده بودند، چندين آشناي نزديکم  ،عموهم دوست نداشت من و رها کنه، برخالف ميل پسر ها  ستاره
نواده ي خودمون همگي اومده داشتن که ماروسپرده بودن بهشون. اواخر شهريور همراه ستاره و عمواينا و خو

رو انجام بديم، يکي از معروف ترين بوديم فرانسه، بايک تير دونشون.هم تفريح و هم کاراي ورود به دانشکده 
من موسيقي مي خوندم و ستاره کارگرداني، البته ستاره ايران و خارج از ايران براش فرقي  انسهدانشکده هاي فر 

نداشت، چون دوست داشت بامن باشه پاروي دلتنگي ها وبي قراي هاش گذاشت درست مثل من...راهي 
ن  به ناقص بود هت مهر به وقت ايران رسيدم فرانسه،اما ستاره باتوجفرانسه شد، بااين تفاوت که من امروز هش

 .کمي از کاراش، اواسط آبان ماه مي اومد

تر اين بود، سرگرد ميالد شايگان توسط بقيه نيروهاشون مثل اين که رد گروهي که ماهان رو به اين  وجالب
ر تير به فرانسه مهاجرت کرد تا خودش رو براي  باتالق کشونده رو زده بودن...و ميالد از يک ماه قبل يعني اواخ

ديگه و همکاري با نيروهاي پليس فرانسه  يعمليات چندماه آيندشون آماده کنه و بعد اون اعزام چندين نيرو
.. کارسختي درپيش داشتن...هرچي که بود لعنتي ازشانس بد پسرا فهميده بودند با بابا اينا درميون  و.

 !بهتر از اين!؟که يکي از آشناها برامون کنارخودش خونه بگيرهگذاشتن. وچي براي اونا

اين ديگه عجيب بود! فکر مي کردم بعد قضيه ي عمه ديگه پدرجون وبقيه رابطه رو باخونواده ي شايگان   خدايي
قطع کنن، اما همه چيز برعکس شد! ساعت ها جناب شايگان بزرگ مي اومد و براي پدرجون تعريف مي کرد و  

عذرخواهي کرد. ماهان که حبس   فيدهي مي کرد بابت رفتار پسرش. از آهو بار ها با اون ريش و موي سعذرخوا
شد.. همه چيز شسته شد. البته اگه گاهي افسردگي هاي عمه بابت ديدن اون پسره ميالد که اون رو ياد ماهان 

 ....مي نداخت رو فاکتور مي گرفتيم. خالصه عجيب بود!خيلي عجيب

 ...شنايي که شنيدم برگشتم سمتشآ  باصداي

 !لعنتيش بود خود

 رو پرصدا بيرون فرستادم، قدم از قدم برنداشتم و وايسادم تا خودش بياد طرفم نفسم

 درماشين مدل باال و شيکش وايساده بود، آرنج سمت راستش روي سقف ماشين بود توي

 . تيزش روي من يه لحظه فکر کردم که موردي چيزي روي تيپ و ظاهرم هست نگاه
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به سرتاپاي خودم انداختم ،مانتوي پاييزه ي سفيد کوتاه وجذب، باشلوار جذب جين سورمه اي و شال  نگاهي
 .پاييزه ي سورمه اي، يه جفت کتوني سفيد دخترونه ي شيک هم پام بود

ودم وشالم روي سرم راحت گذاشته بودم و شل گره داده بودم، چاشني صورتم رو محکم باال سرم بسته ب موهام
 هم فقط يه رژ لب نارنجي مات بود که رولبام جاخوش کرده بود

مشکي کشيدم کشيده تر شده بود وتوي اون هواي نيمه افتابي ونيمه ابري پاييزي خمار شده بود و  چشماي
 .لپام گل انداخته بود

 .رو پر صدابيرون فرستادم کردم ونفسم  سربلند

 .چيم عالي بود، فقط کمي آزاد تر ازقبل قدم به اين خاک غريب گذاشته بودم. نگاهم رو اطراف چر خوندم همه

 .داشتم فکر کنه نديدمش، واقعا چه لزومي داشت چه حکمتي بود خداداند دوست

 .کوبيده شدن در ماشين يکه اي خوردم  باصداي

 .سمت چمدون و محکم دسته رو توي مشتم فشردمدستم رفت  ناخوداگاه

 .دستم هم به کوله ي مشکي رنگ جينم بود يه

رفت سمت اون مردي که باتکبر قدم برمي داشت وهي نزديک و نزديک تر مي شد، آب دهانم روقورت  نگاهم
 .دادم

همونطور که نزديک مي شد سرتاپام رو آنالير مي کرد دست از زير چشمي نگاه کردنش برداشتم و  بانگاهش
همونطور بي نقص مستقيم خيره شدم بهش،بلوز آستين کوتاه جذب سورمه اي و جين جذب مشکي پاش بود..

 .مثل هميشه

 .رو نمي شد از نگاهش خوند، خشک و مات هيچي

 .گ تر ازخودم سالم ندماجازه نداد که به بزر   شعورم

 نتيجه هنوز يک قدم فاصله مونده بود که پيش دستي کردم ولب زدم در

 .سالم -

 .وايساد سرجاش

 ..: سالم و رسيدن بخيرميالد

 .لبخندي زدم که چال گونه هام پيداشد نيمچه
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 دادم جواب

 .مچکرم-

 .يز عجيبي هم نبودهيچ حرفي مبنا براحوالپرسي بينمون رد وبدل نشد، که چ وديگه

 رو اطراف چرخوند و دوباره زل زد بهم نگاهش

 .: گويا متوجه حضور بنده نشديميالد

 روبه دندون کشيدم تا مانع از نيشخند زدنم بشه، جدي جواب دادم لپم

 .نه متاسفانه متوجه نشدم -

 زد پوزخندي

 .: باشه حرف شما لطفا بفرماييد ماشين اون طرفهميالد

 .به ماشين اشاره کرد وبادستش

 .روفهميدم، از عمد آدرس مي داد تيکش

 .هيچ حرفي عقب گرد کرد؛ اونقدر شعور نداشت که جلوبياد و چمدونم رو بگيره وحمل کنه وبدون

 !دور ازجون خودم االغ که نبود حمل بار کنه البته

 .خندم جلو گيري کنمخب رسم ادب اين رو حکم مي کرد، نتونستم بااين فکرم از  ولي

روتودهانم کشيدم وباحرص قدم برداشتم و چمدون روهم به دنبال خودم کشيدم که يه دفعه برگشت   لبام
 .عقب

 .روي لبم ماسيد، نگاه پراز نفوذش خيره بود روي لبام که از خنده کش اومده بود لبخند

 .و پام رو گم کردم دست

 طرفم به

 .برداشت، همونطور خيره بهم مطمئنا دنبال علت خنده ي من بود قدم

 .هيچ حرفي نزديک شد و دست دراز کرد و از دسته ي کوچيک چمدونم روگرفت و يه دفعه بلندش کرد بدون

 .يه دفعه ومحکم کشيد که شوکه شدم اونقدر

 زدم پوزخندي
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 نياز نبود جناب مي آوردمش-

: منم دلم به حال شمانسوخت، اين کار فقط براي اين بود تکوني به پاي مبارک بدين و تند تر قدم بردارين ميالد
 .و دست از لبخند هاي بي خودبردارين، بنده کار دارم و راننده شخصي نيستم

 ..ههچي مي گفت!؟ پس سوخته از اون خنده ي يه هويي! واي اگه بفهمه توذهنم بهش نسبت االغ دادم.. اين

خواستم بخاطر بابا اينا جواب بدم و ...خودم روکنترل کردم و عين جوجه اردک دنبالش راه افتادم، چمدون  نمي
رو توي صندق هم نه! روي صندلي هاي عقب گذاشت و نيم نگاهي بهم انداخت و ماشين رو دور زد و پشت رل 

 .نشست

 .بهت نشون مي دم راننده شخصي هستي يانه االن

 .روال بند کولم رو توي مشتم فشردم و به سمت ماشين پاتند کردم طبق

اومدم توي اين هواي بي نظير پاييزي نفس بکشم زد متالشي کرد حال خوبم و! د آخه پدر من عزيز من   بفرما
 .خوشگل من اين چه نوني بود گذاشتي توي کاسه ي ما، خوبه چندين اشناي خونوادگي اين جا هست

 !وبرش بود، اين چي بود ديگه بسم اهلليکي ديگه ن اين

 .و جلورفتم و در عقبي رو باز کردمبوق ماشين دست از افکارم برداشتم  باصداي

 .رو جادادم روي چمدون و نشستم و درو کوبيدم به هم کولم

دادم به صندلي و براي يه لحظه چشمام روي هم افتاد، نفس عميقي کشيدم و دوباره نگاه دوختم به   تکيه
 .اطراف نسبتا شلوغ تر شده بود از قبل

بودم حر کت کنه، نمي دونم دليل مکثش چي بود، برگشتم وسوالي نگاه کردم بهش که دستاش فرمون  منتظر
زير دستاش فرمون درحال خورد شدن بود هه فهميدم جريان و  ماشين رو به حصار خودشون دراورده بودن و

 .داشت مي ترکيد

 .زدم نيشخندي

متاسفانه بازم گند زدم، دستش رو تيکه داد به صندلي کناري و يه دفعه برگشت عقب و نگاه بدجنسم رو   اما
 غافلگير کرد

 .درعرض يک ثانيه از رولبام محو شد لبخند

 .اي نگاه پر از نفوذش به خودم لرزيدم، چسبيدم به صندليلحظه از اون همه سر م يه
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نفس هاي پراز خشمش توي اون سکوت به گوش مي رسيد، آب دهانم رو قورت دادم و نگاه دوختم  صداي
 .بهش که هنوز خيره بود بهم

 !: بايدم بخنديميالد

 گزيدم و نگاه ازش برداشتم ودهان باز کردم  لب

 ...َمـ...من فقطـ -

 : ببـــند دهنت روالدمي

 دادي که زد دهانم باز موندوحرف بين لبام ماسيد با

ديگه کي بود؟ بابااينا چي فکر کرده بودن واقعا؟ واقعا مريض بود انگاري، نميفهميدم اين خشونتا براي چي  اين
 بود

 .ذات اين پسر چه جوريه!؟ انقدر مزخرف آخه

 .دوباره جواب بدم که درو باز کرد و پياده شد خواستم

 .رو دور زد و در سمت من و باز کرد، هه مي دونستم دردش همينه متکبر از خود راضي ماشين

 عصبيش رو شنيدم  صداي

 .: راننده شخصي خانم نيستم، تشريفتون رو ببريد جلوميالد

 .زدم بااين اخالق نفرت انگيزش پوزخندي

 موارلب زد زمزمه

 کمم از راننده نداري -

قروچه کرد، صداي ساييده شدن دندوناش روي هم شايد بهترين آهنگي بود که به نظرم مي اومد اون  دندون
 .لحظه

: ببين خانم تازه رسيدي مالحظت رو مي کنم، باتموم احترامي که براي جناب مهندس قائل بودم و رفاقتم با ميالد
 .تم لطف کنم بهتبرادرت و.. اين رو جايز دونس

هم دنيايي کار روي سرم ريخته، همين االن تخس بازي رو مي ذاري کنار مياي پايين و جلو مي شيني.من اين  االن
 .وضع رو اصال دوست ندارم
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ببخشيد جناب سرگرد، منم اصال راضي به اين نبودم که بخوام حضورتون رو متحمل بشم! اما چه مي شه کرد  -
 .ارتون رو درست کنيد جاي من هم راحتهبهتره شماهم رفت

 .زد و باشستش خطي فرضي گوشه ي لبش کشيد پوزخندي

 !افتاد ماهان هم همين کار رو مي کرد؛ البته تقليدي بود از رفتاراي اين غول بد ذات  يادم

 : بيا پايين مي گمميالد

 .رو زير بغل زدم و تکيه دادم و خيره به روبه رو لب زدم راحتم دستام

 .دور بازوم انداخت دست

قدرتي که از خودم سراغ داشتم دستش رو پس زدم و دستم رو رها کردم از حصار انگشتاش که يه لحظه،  باتموم
 فقط براي يه لحظه يکه خورد و تعحب کرد

 !مي کني بار آخري باشه که بامن اين جوري رفتار-

 .بردم سمت کولم و گذاشتمش روي پاهام و خواستم گوشيم رو درارم که صداش روشنيدم دست

 .خودت بيا پايين -

بابا، چه گيري داده اين عوضي! کولم رو گرفتم و بايه حرکت از ماشين بيرون زدم که قبل عقب رفتنش  اي
 .ناخواسته برخورد کوچيکي با تنش پيداکردم

بلد بود دستور بده منم کله شق تر از اين حرفا بودم که گوش به فرمانش باشم، کورخونده بايد اگه اون   هه
 ..قبول کنه راننده شخصيه

 !: خوبهميالد

 .برداشت طرف ديگه ي ماشين،لب زدم : من هرکي نيستم که کوتاه بيام ياعقب مي شينم وقبول مي کني وقدم

 .اي يا اين که به سالمت راه و پيدا مي کنم، بلدم  راننده

 زد پوزخندي

 .: که اين طور ببين بيا بشين تو ماشين که وگرنه کاري کنم که همون نفساتم باال نيادميالد

 ...اين چـ...چي مي گفت؟ لعنياين

 .رو توهوا براش تکون دادم و با بغض يه قدم به عقب برداشتم دستم

 .به سالمت -
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 .نگاهم کرد کمي

نگفت و تنها سکوت کرد و به عقب قدم برداشت ويه دفعه توي ماشين نشست، به دقيقه نکشيد که  چيزي
 .پاروي پدال گذاشت وهرلحظه از نظرم دور ودورتر مي شد

 .نمي شد که رفت، اين ديگه کي بود باورم

 .رو فرو دادم، عوضي چمدونم رو هم باخودش برد بغضم

بابا فکر همه جارو کرده بود، کرايه رو حساب کردم وبعد رفتن تاکسي نگاهي به کاغذ توي دستم   خداروشکر
 .انداختم

که بابامحض اطمينان دستم داده بود، سر بلند کردم و نگاه دوختم به برج بي نهايت شيک و خيره کننده    آدرسي
 .اي که يکي از واحداش متعلق به من و ستاره بود

مان اينا اين جا رو مرتب کرده بوديم متاسفانه بد واحدي روهم بابااينا انتخاب کرده بودن، طبقه اين ها باما  قبل
 !ي بيست و ششم

 .طبقه دو واحد روبه هم داشت هر

 .بايد همسايه ي مزخرفم رو تحمل مي کردم ومن

ف به خيابون اصلي مي فرعي خلوتي بود؛ پراز درختاي سر به فلک کشيده و گل و گياه که از هر دو طر  خيابون
 .رسيد

 .عالي بود، چند نفري درحال گذر بودن عصر پاييزي گرمي بود  فضاش

 .و از درشيشه اي گذشتم جلورفتم

بي نهايت باشکوه و دنج و زيبايي داشت، مرد ميانسالي توي چهارديواري نگهباني نشسته بود و درحال  البي
 .مطالعه ي مجله اي بود. ايول به اين فرهنگ بابا انگاري سنگيني نگاهم رو حس کرد

 .کرد، نگاهم خورد به يک جفت چشم گيرا و سبز رنگ  سربلند

ي نگاهم کرد و يه دفعه لبخندي زد و جواب سالمم رو داد وخوش آمد ي  بلند کردم به نشونه ي سالم کم دست
 .گفت به فرانسه، مطمئن بودم يادش اومده من رو

 .تکون دادم و به طرف آسانسوررفتم که روبروم بود دستي

 محيطش آروم و خلوت وصدالبته امن بود خيلي
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 .شدم و طبقه ي بيست و شش روزدم وارد

جلوي پاهام نگه داشتم و تکيه دادم به ديوار فلزي آسانسور و خيره شدم به تصوير خودم شد، کولم رو  دربسته
 .روي ديوار آينه مانند روبه روييم

دختر با موهاي نارنجي، يه لحظه لبخندي زدم و باخودم فکر کردم اگه پسر بودم و يه دختر مونارنجي به پستم  يه
شيريني هاي دنيا البه الي اون تارهاي نارنجي رنگ قاطي شده  مي خورد مطمئنا عاشقش مي شدم! چون از تموم

 .بود

زدم به فکرم که آسانسور تکوني کوچيک خورد وايساد و صداي موزيک ماليمش قطع شد، پابه بيرون   لبخندي
 .گذاشتم و کوله رو دستم گرفتم

 .خورد به چمدونم که کنار در واحد گذاشته شده بود نگاهم

دون هاي زيادي تعبيه شده بود و يه پنجره ي بلند نصف ديواررو در بر گرفته بودکه فضارو از هردوواحد گل کنار
نور پر مي کرد واين خيلي خوب بود؛ ناخوداگاه نگاهم رفت سمت واحد روبه رويي که يه دفعه صدايي خفه 

 .برخورد چيزي به در شنيده شد

 .زدم و جلورفتم پوزخندي

 !دستم محکم کوبيدم به چشمي اون در مشکي رنگ و بزرگ چوبي باکف

 .دستم رو پايين نياورده بودم که در باصداي ناجوري باشدت بازشد هنوز

 به تشريف آوردين به سالمتي، خيلي خوش اومدين به در چي کار داري مي کوبي!؟ به

 قيافه ي اخمو وپر روي حق به جانبش نگاهي انداختم به

ز لطفتون جناب سرگرد! ففط کاشکي مي تونستم دست ببرم و چشماتون رو ...لب گزيدم و ادامه ندادم ممنون ا-
 ...حرفم و اما دوباره لب زدم:بفهميد از مرد گنده اي مثل شما ديد زدن يواشکي َبـ

 ادامه ي حرفم رو نگفته بودم که در باضربتي بدتر از باز شدنش توصورتم بسته شد  هنوز

 .نه حبس شد، عقب گرد کردم و سمت واحدم رفتمتوسي نفسم

رو رها کردم و تکيم رو دادم به در وچشم گردوندم دور تادور اون خونه ي نقلي و شيک که کال نماي  چمدون
چوبي داشت و مامان و خاله باسليقه ي منحصربه فردشون باست سبز چمني خيلي روشن و سفيد وزرد ديزاين  

با سراميک هاي بزرگ سفيد   بوددومتري که چن متر جلوتر سالن بزرگ و مربعي شکل کرده بودن، يه راه روي 
 .کفش و نماي چوبي اطرافش، کنارراهروي ورودي دست چپ دري بود که به سرويس بهداشتي مشرف بود
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يه سالن کوچيک بود که توالت توش قرار داشت و يه اتاقک کريستالي شيشه اي هم بود که توش با يه  مثل
 .سراميکي و دوش و..تعبيه شده بود وان

روي ورودي يه راه روي کوچيک ديگه بود که دوتا اتاق توش قرار داشت و هرطرف يکي ازاتاق ها بود و   روبه
انتهاي راهرو پنجره اي روبه خيابون اصلي قرار داشت و چندين گلدون بزرگ، سمت راست سالن هم آشپزخونه  

ونه و راهروي اتاق ها هم يه پنجره ي سرتاسري شيشه اي بودکه کل اپن بود با ست ليمويي، بين آشپزخ
ديوارروبه خودش اختصاص داده بود و به يه تراس سبز و پراز گل و درختچه مشرف بود ويه ميزچوبي و 

 .دوتاصندلي

 .کنار پنجره هم يه صندلي ننويي مشکي قرار داشت  داخل

 .د..عالي بوي هشت نفره پرشده بود و دنيايي از گل و گلدون وبادودست مبل سبز و زرد ويه ميز نهارخور وسالن

بخشي به لبم نشست، برگشتم و شاسي کنار دست گيره ي در رو زدم که اتوماتيک وار بسته و قفل  لبخندلذت
 شد

 .سالن قدم برداشتم و چمدون روهم پشت سرم کشيدم سمت

 !به ساعت رفت،به وقت ايران بود نگاهم

 .گرفت  خندم

 و پرده ي حرير سفيد رنگ روي پنجره رو کنار زدم؛ هوا کم کم روبه تاريکي مي رفت جلورفتم

 .اطراف رو از نظر گذروندم، شهر ابهت خاصي داشت  بانگاهم

 .بي نظير بود و دود و دم مشخص نبود فضا

رو انداختم و شالم رو از سرم کشيدم و روي شونه هام انداختم، خدابخير کنه تا اتمام تحصيالت کشف  پرده
 .حجاب نکنم

 رو از کوله برداشتم و دست گرفتم، کوله روهم انداختم روي مبل و گوشي

 .اين فکرم دهن کجي کردم که کشف حجاب نکنم  به

اق ها، همون اول اتاق سمت راست رو من گرفتم که به مناظر دوباره چمدون رو گرفتم وراه افتادم سمت ات و
 .فرعي و خيابون هاي ديگه ديد داشت و طرف تراس بود و عالي بود

اتاق روبه رويي که مال ستاره بود بامن اين بود که اتاقش به خيابون اصلي ديد داشت، بماند که چقدر   تفاوت
 بحث و جدال داشتيم
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 .کردم واردشدم  دروباز

 .بود چراغ رو روشن کردم، پرده ي سفيد رنگ پنجره رو پوشونده بود و اين اتاق رو تاريک کرده بود ريکتا

 .از قبل اتاق ها توسط وسايالمون مرتب شده بود که مدتي قبل باخودمون آورده بوديم  خداروشکر

رورهاکردم و همونطورکه سمت پنجره قدم برمي داشتم مشغول شماره گيري شدم تا به بابااينا زنگ  چمدونم
 .بزنم

 !ديرم شد واي

بود صبح برم جايي که قبال باباآدرسش رو بهم داده بود، بهم گفته بود بهتره براي پيداکردنش از اون يالغوز  قرار
 وحشي کمک بگيرم

 .عمرا

 !د حداقل امروز واستراحت کرداي کاش مي ش  لعنتي

سهل انگاري از خودم بود، بابت دلتنگي هاي بيجام براي رفتن امروزو فردامي کردم و دوست داشتم باستاره  ولي
 .برم

 .اوايل آبان اما شروع کالس ها اين اجازه رو نمي داد، مخصوصا اين که دانشکده ي خاصي هم بود  يعني

 عت که رو ي ميز بود انداختماي کشيدم ونگاه به سا   خميازه

 .وبکشه که روز اولي آبرو بابارو مي برم؛ ساعت ده رو نشون مي داد خدامن

کوبيدم تو سرم رو ازتخت مثل فنر که از جا در مي ره پريدم پايين و چراغ رو روشن کردم، از اتاق بيرون   دودستي
 .ودزدم و دويدم سمت سرويس خستگي هنوز از تنم کامل خارج نشده ب

ي سالن کشيده بود و همينطور پرده ي اشپزخونه و اين فضارو تاريک و گرفته کرده بود، کارم و سريع کردم  پرده
 .و دوباره بدون اين که چاي ساز رو بزنم يا قهوه اي چيزي درست کنم به طرف اتاقم پرواز کردم

نت ها بود و چند تا سوسيس وهمبرگرد کلي خريد هم داشتم و جز چندتا کيک و بيسکوييت که تو ي کابي  امروز
 .ديگه چيزي تويخچال نبود، ديشبم باهمونا سرکرده بودم

 .کلي ديرم شده بود، باضربت دروکوبيدم و سمت کمد هجوم بردم  همينجوريشم

 !من اين لباسا چين ديگه خداي
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سمت چمدون که گوشه ي اتاق دست نخورده ولوبود، مثل وحشي زده ها مانتوي مشکي رنگ پاييزه رو  برکشتم
 .با يه جين مشکي برمودا که شانسي به دستم اومد بيرون کشيدم

 حرير جيگري هم برداشتم. نياز به اتونداشت شال

 .بلندشدم، مشغول شونه کردن موهام شدم سريع

رو بکشه. سريع رژ هلويي به لبام کشيدم و لباسارو تن زدم و شال رو روي سرم  هنوز پف داشت خدامن چشمام
بند کردم و گوشي و چنگ زدم و توي کيف مشکي رنگ بند بلند که پول و کارت و مدارکم بود گذاشتم، 

 .خداروشکر اينور بابا همه حسابام و پر کرده بود

 .ونه و درومحکم بستمطرف در، کارت و بيرون کشيدم و خارج شدم از خ دويدم

 .روزدم و به طرف آسانسور دويدم ns کارت و کشيدم و  دوباره

 !خلوت بود و سوت وکور ترس به ادم رخنه مي کرد چقد

 .آسانسورشدم و طبقه ي هم کف رو زدم  وارد

طبقه  يرو پرصدابيرون فرستادم و پام رو تندتند به زمين مي کوبيدم تاآسانسور به هم کف برسه، لعنت نفسم
 بيست و ششم واحد ما بود، آخه انصافه!؟

 پنج

 چهار

 سه

 دو

 يک

 .آهنگ متوقف شد و از آسانسور خارج شدم  ايول

 البي خلوت تر ازقبل بود اينجا به خرس گفتن زکي  اوف

نگهباني خبري نبود وتنها صداي برنامه اي که از تلويزيون بغل ديوار اتاقک نگهباني نصب بود به گوش مي  از
رسيد، آب دهانم و قورت دادم واز در بزرگ وشيشه اي رفلکس گذشتم و راهرو رو طي کردم باعجله و شاسي در 

 .بزرگ وفلزي رو زدم نفس عميقي کشيدم و پابه بيرون گذاشتم

 ..يزي که ديدم نفسم تو سينم حبس شد و چشمام دو دو زدباچ اما
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 !گندت بزنن نازگل  لعنتي

 .به عمق وجودم رخنه کرد و يک قدم به عقب برداشتم ترس

 .دهانم رو قورت دادم و در رو سريع بستم آب

رف راهرو هاش آينه مانند بود و به بيرون ديد نداشت، آب دهانم رو قورت دادم وعقب گرد کردم ط شيشه
 .دويدم و از دررفلکس شيشه اي گذشتم

نگهباني هنوز خالي بود و صداي تلويزيون شنيده مي شد، مطمئن بودم که نگهبان خوش برخورد و پابه  اتاقک
 سن گذاشته ي برج خوابش برده

 .ديگه هم خبري نبود ازنگهبان

خودم رو توآسانسور انداختم و زدم بيست وشش شالم روي شونم افتاده بود، تکيه دادم به ديوار سرد  باسرعت
 فلزي و سرم رو مدام آرام مي کوبيدبهش

 .اعصاب خوردکن آسانسورهم روي مخم بود  آهنگ

 !آوردم! به خداشانس آوردم و گرنه ديگه هيچي  شانس

 عميقي کشيدم  نفس

 .ي سينم از شدت دويدن واسترس يه دفعه اي باشدت باالو پايين مي شد قفسه

 .رو به پيشونيم کشيدم، موهام رو هم يادم رفته بود ببندم دستم

 ريخته بود، يعني من بااين وضع مي خواست برم!؟ دورم

ر که خارج مي دهانم رو قورت دادم که آسانسور تکوني خورد و توي طبقه ي بيست وششم ايستاد، همونطو آب
 شدم دستم رو الي موهام بردم وباخودم لب زدم

 .هوف، يعني شانس آوردم به خدا وگرنه -

 !مي شدي مسخره ي عام وخاص وگرنه

 !صداي مردونه يکه اي خوردم، ناخوداگاه زمزمه کردم بسم اهلل باشنيدن

 .رو به دندون کشيدم و خشک شده جلوي آسانسور ماتم برده بود لبم

به ميالد بود، که درحالي که دستاش رو بغل گرفته بود به چهارچوب درتکيه داده و پا پشت پا انداخته  همنگا
 .بود و با نيش خند مزخرف گوشه ي لبش دقيق شده بود بهم
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بين چشمام و موهام درگردش بود؛ يه بلوز آستين کوتاه جذب سفيد تنش بود و شلوار راحتي آديداس  نگاهش
 .سور مه اي

 .جذابم، مي دونم خيلي

 !عالم گند زدم  خاک

 .روي ابروهام نشوندم و خيره شدم بهش اخمي

 .هه چه اعتماد به نفسي -

 : دور برندار جايي تشريف مي بردين!؟ميالد

 کيف و لباسام اشاره اي کرد. وباطعنه ادامه داد  به

 : اين و قت شب!؟ميالد

 !نازگل يعني بميريا بميري

 جوابي بدم دوباره پيش دستي کرد اين که  وقبل

 .: اونم بااين وضعميالد

 !دستش به سرتاپام اشاره کرد وبا

 .به خودم انداختم، خدا من و بکشه من و محو کنه اين چيزا رو ازاين نشنوم نگاهي

 .که به شلوار گشاد سفيد م که پراز خرساي کوچولوي قهوه اي بود نفس توسينم حبس شد  نگاهم

کارت و از کيفم خارج کردم و دويدم سمت در و توي چشم به هم زدني وارد خونه شدم و در و محکم   معطلي بي
 .بستم و تکيه دادم بهش الل شده بودم

 !حرفي براي گفتن نداشتم واقعا

 مي کردم زمين بايد دهان بازکنه و من و ببلعه احساس

 .سمت پنجره ي سرتاسري و کيفم رو پرت کردم روي مبل، پرده کنار زدم دويدم

 .چشمام وبستم سري تکون دادم لعنتي

 .به ساعت روي ديوار انداختم، ساعت چهارصبح رو نشون مي داد نگاهي

 .وقت اينجا.ومن ساعت مچيم هنوز به وقت ايران بود و تنظيمش نکرده بودم به
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 .پريدم! من احمق اونقدر هول بودم که حتي به درو پنجره هم نگاهي ننداختم ضايع يه دفعه از خواب چه

 حواسم به پنجره ي بيرون بين دو واحد هم نبود، اين چه گيج بازي اي بود که من درآوردم خدا!؟ المصب

 .وقتي با تاريکي بيرون مواجه شدم فکم افتاد اصال

 !دوبرابر شد از اون تاريکي مطلق ترسم

 .ره رو بگوپس اين

 .عجل معلق ظاهر شد، فکرکنم از صداي کوبيده شدن در و پاکوبي هاي من بيدارشده  عين

 !قيافش به خواب آلودگي نمي خورد، عوضي چقدر بهم بخنده خدا داند البته

 .رو باحرص کشيدم وراه افتادم سمت اتاق پرده

 .خميازه اي هم کشيدم همونطور که وارد اتاق مي شدم همزمان

برق و زدم و مشغول باز کردن دکمه هاي مانتوم شدم که نگاهم به تصوير خودم توي آيينه افتاد، يعني  کليد
 شرف و ابهتم بر باد فنارفت

 .مانتوي جذب کوتاه، يه شلوار گشاد فانتزي مسخره بااون

 .گزيدم  لب

ه به بي نظمي روي لباي گوشتي از ديدن خودم بد شد. چشماي پف کرده وموهاي افشون و رژ لب هلويي ک  حالم
 .و غنچم خود نمايي مي کرد، با حالت فالکت باري نگاهم رو دوختم به شلوارجينم که روي تخت افتاده بود

 .اين از اولين سوتي، تا آخر و خدابخير کنه! باحرص مانتورو پرت کردم  هه

 .اتاق و تاپم رو مرتب کردم  کف

 .برداشتم و روي لبام کشيدم دستمالي

 .رو تنظيم کردم و بعد خاموش کردن چراغ خودم رو به شکم روي تخت انداختم ساعت

نرم بود و فنري بفرما اسباب سرگرمي هم جور شد، باخميازه اي که کشيدم، هم زمان دست بردم و متکارو  زيادي
چنگ زدم و پاهام رو دورش حلقه کردم و بافکر اين ک بايد برم پيش آقاي امجد چشمام روبستم وسعي کردم 

 .کنم تا راحت تر بخوابم  ذهنم رو از بقيه چيزها و صدالبته سوتي مزخرف و تاريخيم و اون پسره خالي

 .به من مي گه اين وقت شب! اصال کجاش شبه ها!؟ صبحه عوضي

 .روکه از خشم کج شده بود جمع کردم، چهرم رولوچ کردم و باخودم فکرکردم البته بي راهم نمي گفت نيشم
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 .از شب نداره! خاک عالم که کله سحره  کم

 .باچه عقلي من بيرون رفتم واقعا

 .به صورتم فشردم و ازخشم جيغ خفه اي کشيدم متکارو

 .نفس عميق کشيدم و اين دفعه سعي کردم واقعا خوابم ببره و

آالرم چشماي پراز عشق خوابم باز شد،خميازه اي کشيدم و دست و پاهام رو چهارطاق باز کردم وکش و   باصداي
 .قوسي به بدنم دادم

 .ازه اي کشيدمخوبي بود، نيم خيز شدم ودوباره خمي خواب

 .الي موهام بردم و تکوني بهشون دادم  دست

 .دفعه صحنه هاي چند ساعت قبل جلوي چشمام رژه رفت يه

روتوي دستام پنهون کردم و تکون دادم، اين اوليش درسته که زيادي ناجوربود مخصوصا اون تيپ  صورتم
 !مسخرم اما خب قول مي دم که آخرين سوتي من باشه

 .زدم نيشخندي

 !به درک آدميزاده ديگه اصال

 .تخت پايين پريدم و حوله روبرداشتم و به طرف سرويس رفتم ازروي

 .زير لب آهنگ نفس از خواجه اميري رو زمزمه مي کردم همزمان

خرامان خرامان به طرف سرويس رفتم، يه کم وقت مي برد تا عادت کنم به هماهنگ شدن با ساعت  همونطور
 .ا شير آب روبازکردم وگذاشتم وان پرشهمحلي به وقت اينج

خشک کردن موهام محکم باالي سرم بستمشون، رژ لب مات همرنگ لبام رو بادقت روي لبام کشيدم و عطر  بعد
 مخصوص خودم رو که رايحه ي گل يخ بود وهميشه ازش استفاده مي کردم زدم به خودم، عاشق گل يخ بودم

 .الله روهم مي پسنديدم، عقب رفتم و به تيپم نگاه کردم  البته

 .اگه عمو نيما اينا بودن حسابي بهم گير مي دادن  شايد

خب دنيا دوروزه کمي تغيير الزمه!گرچه اونقدرهام اوپن نپوشيده بودم، شوميز پاييزه ي چهار خونه ي  ولي
برمودا که طرح تاج روي مچم خودش رو  قرمزومشکي، تارون که پايينش هالل بود، بايه جين جذب مشکي

روي کشموي قرمزم الک  البتهنشون مي داد آستيناي سه رب و شال حرير نازکي که روي موهام بند کرده بودم،  
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مشکي هم ديزاين ناخنام بود وکتوني هاي آلستار قرمز، کيفم رو برداشتم و چشمکي زدم به تصوير خودم توي  
 .و خمارنشون مي دادو گونه هام ازحموم صبح حسابي گل انداخته بود آينه چشماي مشکيم بدجور کشيده

و برداشتم و روشونم انداختم و بعد چک کردن خونه بدون اين که چيزي بخورم به سمت خروجي رفتم؛  کيف
هدفم اين بود بيرون صبحونه بخورم و خداروشکر به لطف کالس هاي زباني که رفته بودم فول بودم، اماخب نه 

فرانسه دقيق نفس عميقي کشيدم و کارت و کشيدم و بعد زدن شاسي خارج شدم ودر خودبه خود قفل  تاحد
 .شد

طرف آسانسور رفتم وشاسي روزدم همين که خواستم واردشم صدتي باز شدن و بسته شدن محکم در به   به
رجه ي حرصم رفت گوشم رسيد وبعداون ميالد بود که بادوقدم محکم خودش رو به من رسوند و وارد شد، د

 .روي هزار ودندون قروچه اي کردم و وارد شدم که ميالد پيش دستي کرد و همکف رو زد

 .رو دادم به ديواره و درحالي که لب مي گزيدم به کفشام خيره شدم، که سنگيني نگاهي رو حس کردم تکيم

 .دهانم رو قورت دادم و ناخوداگاه نگاهي به ميالد انداختم آب

نبود، بابت چند ساعت قبل کمي خجالت مي کشيدم. طولي نکشيد که باشنيدن صداش کامل سرم خودم  دست
 .روبلند کردم وخيره شدم بهش

 .: سالم از کوچيکتراستميالد

 تفاوت لب زدم بي

 .سالم-

 زد وبه من اشاره کرد با ابروهاش پوزخندي

 : جايي تشريف مي بريد؟ميالد

 .بااجازتون-

خطي فرضي گوشه لبش کشيد و نيم نگاهي به تصوير خودش توي ديواره اي که من تکيه داده بودم   باشستش
 انداخت و دوباره خيره شد بهم

 .: هه! اجازهميالد

 .نگفتم، اصال دوست نداشتم باهاش هم کالم شم چيزي

 داد ادامه

 !ديشب چي شد!؟يه دفعه بيرون کنسل شد بااون تيپ خاصت :
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 !ربوطه لطفا ديگه تکرارنکنيدبه خودم م -

 .: دوربرندار اين رو دارم مدام بهت مي گم دور برندار واسه منميالد

 .داري چيزي و تکرار مي کني که هيچ لزومي براي گفتنش از زبون شما نميبينم-

 .: دارم مي گم دوربرندار، صدات رو براي من باالنبرميالد

 زدم پوزخندي

 ديگه کي بود؟ اين

 ....ا حق نداري بـشم -

 .وسط حرفم پريد

 .: من حق همه چي رو دارمميالد

 ..عوضي  زورگوي

 !نه حق شاخ وشونه کشيدن واسه من-

: کجا مي خواي بري!؟اين ودارم صرفا براي اين مي گم که بفهمي هنوز ناآشناست اين جا براتون، براي ميالد
 .خودت دردسر درست نکني

 ...نمـ-

 نذاشت ادامه بدم و باتشر ادامه داد بازم

 ..اونم باهمچين تيپي پدرت تورو سپرد به من -

 و بلند کردم صدام

 !اشتباه کرد _

 .رو مشت کرد دستاش

 .: آره!برو هرجايي که مي خواي، مهم نيست اصالميالد

 جواب دادم باخونسردي

 ....خوبه! لطفا دفعه ي بعد َنـ -

 مشتش رو کوبيد به ديواره ي فلزي و داد زد محکم
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 .به درک _

 .توسينم حبس شد نفس

 .همون لحظه آسانسور ايستاد و اون عوضي زودتر از من پا به بيرون گذاشت که

 .کاغذ توي دستم نگاه کردم خودش بود  به

 که بابا گفته بود، بيمارستان بي نهايت بزرگي بود  هموني

ن مي شد اگه مي خواست کامالساختمون بيمارستان رو که کليم شهرت داشت رو زير نظر حتي گردنش داغو آدم
 .بگيره

 .چپوندم توي کيفم وبه طرف ورودي رفتم کاغذرو

 .شيشه اي داشت، بزرگ بود و اطرافش رو فقط درخت و ...احاطه کرده بود نماي

نسبتا شلوغ بيمارستان گذاشتم، الحق که  کردم و از در بزرگ رفلکس گذشتم و پاتوي راهروي طويل و  پاتند
 .توهمه چي نظم براشون حرف اول رو مي زد

* 

دونستم چي کار کنم و گيج بودم، نمي فهميدم بايد کجابرم به طرف پرستاري که تازه از اتاقي خارج شده  نمي
 .بود دويدم

 .تانآدرس اتاق دکتر امجد رو خواستم که اشاره زد به طبقه ي سوم بيمارس  ازش

 .به دنبال آسانسور رفتم کالفه

 .شدم و زدم طبقه ي سه، نفسم رو پرصدا بيرون فرستادم و نگاهي به ساعت مچيم انداختم وارد

 .نه ونيم صبح رو نشون مي داد پس هنوز بدقول نشده بودم! جاداشت تا خودم رو برسونم ساعت

 .آسانسور و باز شدنش بيرون رفتم و طبق آدرس پرستارموبلوند خودم رو به اتاق مورد نظر رسوندم  باتکون

طبقه نسبت پاييني ها خيلي خلوت تر بود، ورفت وآمد کمتر همه چيز دقيق وحساب شده بعد هماهنگي،  اين
 .پشت در ايستادم

 .ه اي به درزدماي کردم و شالم رو روي سرم مرتب کردم و دست بردم و تق  سرفه

 يکبار

 بار دو
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 .باصداي بفرماييد مردونه اي وارد شدم که هجوم چند عطر مختلف رو به بينيم حس کردم بارسوم

 .دفعه با اولين چيزي که به چشمم خورد يکي از خاطرات مسخره ي چند وقت قبلم برام تداعي شد يه

 .چهارتا شد چشمام

 !بابا امکان نداره نه

 .روقورت دادم و جلورفتم و درو پشت سرم بستم دهانم آب

و همونطور خيره به شخص مد نظرم مشخص بود اونم يکه خورده، در حالي که سعي مي کرد خندش رو  وايسادم
 بخوره بي وقفه لب زد

 .اونجا نشسته  دکتر

 .ازش برداشتم، سعي کردم به خودم مسلط باشم  نگاه

خيلي شيک با فضاي کالسيکي بود؛ نگاه از مرد جوون برداشتم و به روبه رو دوختم که مردي ميانسال با  اتاق
محاسن سفيد ومشکي وعينک گرد ته استکاني روي چشماش پشت ميز نشسته بود با ژست مقتدرش، زيادي به 

 .فيد تنشس وشدلم نشست توهمون نگاه اول مخصوصا اون عينکش و ريش پروفسوري باحالش وروپ

 .جابلند شد از

قدم جلوتر رفتم، امانتونستم خودم رو کنترل کنم و دوباره نيم نگاهي به مرد جوون که روي مبل هاي کناري  چند
 .نشسته بود انداختم و باز تموم حواسم رو دادم به دکتر

 حکم مي کرد بايد سالم بدم بند کيفم رو توي مشتم فشردم و آروم لب زدم ادب

 .ِبـ....ببخشيد من... من پرند هستمسالم -

 .که اين جمله از دهانم خارج شد مرد از پشت ميز کنار رفت و باچند قدم بلند خودش رو به من رسوند  همين

امجد: اوه خداي من ببين کي اينجاست؟بايد حدس مي زدم بايد حدس مي زدم، که اين دختر مونارنجي    دکتر
 .که روبه رومه نازگل خانم باشه

 .خانمي شدي، چه زيبا و بي همتا احسنت

 !حرفايي که زد کمي معذب شدم؛ چقدر لهجه ي فرانسه داشت چقدر خوب بامن برخورد کرد از

 .که حتي يکبارم نديده بودمش امازيادي آشنامي زد  من

 خجولي تحويلش دادم لبخند
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نذاشت حرفم رو ادامه بدم، باهمون زبون مچکرم آقاي امجد اين نظر لطف شمارو مي رسونه. من بنا به گفتـ... -
فارسي که لهجه ي شيرين فرانسه چاشنيش شده بود. جلو اومد و دست دراز کرد مي خواست باهاش دست 

 .بدم، نمي دونستم چه غلطي کنم مونده بودم

 .آغوش کشيد  و يه دفعه من وبه بلندخنديد

 .شده بودم، نمي دونستم چي کار کنم بي حرکت وايساده بودم تا من و از خودش جدا کرد خشک

 .روي شونه هام گذاشت و خيره شد به چشمام دست

 !امجد: حق مي دم نشناسي نازگل حق مي دم عزيزم  دکتر

 .ديگه داشت مي افتاد کف زمين فکم

ه، که بانهايت تعجب ديدم چشماش رو لوچ کرد و با حالت مسخره اي ادا لحظه نگاهم دوباره رفت سراغ پسر  يه
 .در مياره

 .گزيدم تا خندم نگيره و چشم ازش برداشتم، اين ديگه کي بود  لب

 .کردم بي توجه باشم  سعي

 .دجآقاي امجد...من ...من به گفته ي پدرم اينجا اومدم فقط بهم گفتن برو به اين آدرس دنبال دکتر پيمان ام-

 .تکون دادو صورتش رو بين دستاش پنهون کرد و دوباره خيره شد بهم سري

 وبه من و اون پسره اشاره کردو ادامه داد: تو هيچي نمي دوني نازگل...دکتر

 !: شما بچه ها هيچ کدوم هيچي نمي دونيندکتر

 .واقعا داشتم از کنجکاوي پس مي افتادم ديگه

 پسرم بلندشد و ايستاد اون

 چي داري مي گي بابا!؟ _

 .: بعد حرف مي زنيم اميندکتر

 .پسره اسمش امينه و امجد باباشه فهميدم

 .و تعجب و همه چي رو مي شد توي چشماش ديد، مخصوصا اين که وقتي متوجه من شد بهت

 .: امين نازگل رو باخودت ببردکتر
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 و کجا ببره اخه!؟دکتره چقد راحت اسمم رو صدامي زد، اصال اين پسره من  اين

 ذهنم رو خوند انگاري

 : بابا کجا برم!؟ ايشون رو کجا ببرم آخه؟امين

 لب زدم سريع

 !بله جناب امجد، ايشون درست مي گن کجا بايد برم من نميفهمم-

 زد نيشخندي

 .: آقاي امجد ههدکتر

 :من ادامه داد وروبه

 !دوستتم همراته!؟سـ...ستاره _

 .داشتم شاخ درمي آوردم ديگه

 زدم لب

 .نه اوايل ماه بعد مياد -

 چيزي بگه صداي امين دوباره بلند شد خواست

 !: باباامين

 کالفه سرتکون داد  دکتر

داد: بسه ديگه سرم رفت. نازگل روبا خودت ببر، مي دونم معذبه بروخونه آناهيتا هم اونجا س مي دونم  جواب
 .باهم کنار ميان

 .ارو روبه راه کنم سريع ميام. نهار باهم باشيم، کلي حرف دارم نمي تونم بيشتر ازاين صبر کنمکار   من

 .و واج به پدروپسر نگاه مي کردم هاج

 .کمي عصبي مي زد از لحن دستوري پدرش، کامال مشخص بود  پسره

 : نازگل جان سفر خوب بود؟مشکلي نداري!؟دکتر

 .همه چيز خوبه-

 .من از علي خواستم شمابياين و پيش ما بمونيد: جا مکان، دکتر
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گفت نه دخترا معذبن و کار يه سال نيست وچندساله برامن چه فرق داشت؟ شما دخترا ي منين اگه تو   مي
 .خونه ي خودتون راحت ترين من حرفي ندارم عزيزم

 .مچکرم آقاي امجد شمالطف دارين، اما اين طوري بهتره-

 تلخي زد و روبه امين کرد لبخند

 .: امين جا نازگل جان رو همراهي کندکتر

 ....اما جناب من کلـ-

 ادامه بدم  نذاشت

 .: حرف نباشه ظهر ميام، دخترخوبي باش و حرف گوش کندکتر

 .ياال بريد جفتتون بيرون که کارام و بايد سامون بدم حاالم

 .وخنديد

ش به در اتاق اشاره کرد. خرامان خرامان سمت در راه افتادم و فکر اين  همون طور که متعجب بود بادست امين
 !که کنار اين پسرم بيشتر از همه آزارم مي داد، خاک دوعالم برسرمن بااين خل بازيام

 رو دوختم به نيم رخ مردونه ي اون پسره امين نگاهم

 .کنار صندلي راننده جا گرفتملحظه ي رفتن، پسره خودش در جلو رو باز کرد و من بااکراه   همون

 .نگاه داره!؟ البته خب مي دونم مي دونم که تاچه قدر جذابم :

 .اين رو بگيره باز، چيزي نگفتم و سعي کردم روز اولي رو انقد ضايع بازي درنيارم  يکي

 .از سوتي کله سحريم اينم از اين پسره که مدام من وتحريک مي کرد تا دهن المصب رو باز کنم وجواب بدم  اون

صداش بلند شد که عين مته مخ من و مي خورد، همه چيز برام گنگ بود رفتار دکتر امجد، اين که چرامن  دوباره
 .نديده نشناخته و بدون اين که چيزي بفهمم دارم مي رم خونشون

 : نگاه داره!؟مينا

 دفعه اعصاب مثال به هم ريختم إرور داد وبي هوا جواب دادم يه

 !آره آره ديدن خر صفا داره-

 .دفعه چشماش چهارتا شد و دنده جابجا کرد و پيچيد توي يه خيابون ديگه، زبونم رو گاز گرفتم يه
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 .ه بودمخب چه اشکالي داشت؟ من که يه بار ذات پليدم رو بهش نشون داد ولي

زدم و بدون توجه بهش خيره شدم به مناظر اطراف که ديدنش خالي از لطف نبود، درضمن از رفتاراي   نيشخندي
 .اين پسره مشخص بود يه شخصيت شاد وسرزنده داره

 خودم غرق بودم که دوباره صداش روشنيدم توافکار

 ...: انتظار داشتم جوابم رو بدي. اون روزي که من ديدمتامين

و سري تکون و سپس ادامه داد: اگه جواب نمي دادي و آروم وبي حرکت مي نشستي واقعا شک مي   نديدخ
 !کردم همون دختر اون روزي هستي

 .اون روز خندم گرفت اما خودم رو کنترل کردم  بايادآوري

 .هواپيما مثال مي خواست مزه بريزه، براش ادابازي درآوردم تو

 .گزيدم تا خندم و فرو ببرم  لب

 !: خنده هم داره خبامين

 روتوي دهانم کشيدم ويه دفعه نفسم رو کالفه بيرون فرستادم و لب زدم لبام

 ببينيد من نمي خوام جواب بدم ولي مجبورم مي کنيد-

 .باز شه ها دهانم

 خنديد و ميون خنده لب زد بلند

 .: ولي خدايي اوندفعه پانداديامين

 !چه خودموني شد اوه

 .....خيلي-

ادامه بدم که پيچيد روبه روي خونه ي وياليي بسيار شيکي که پر از گل و سبزه و درخت بود اطرافش،   خواستم
 خيابون خلوت پردرخت و خيلي آروم وزيبايي هم داشت

 .يه ماشين رو پارک کرد و حرفم رو قطع کرد کنار

 .است دوباره برخورد داشته باشيم، شايد قسمت اينه عروس بابام شي: نمي دونم چي شد يه دفعه خدا خو امين

 !رويي داشت:عروس بابام عجب
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 .هي بي مزه نشو-

 .: از شما شدم توامين

 .من و دست نندازين -

 .: باز شدم شما امين

 گرفت  حرصم

 .اه بسه لطفا-

 : خوبه خوبه، مسافرا بريزن پايينامين

 .نمي ذاشت من حرف بزنم که کال الل شده بودم مقابلش بيشعور

بودم روي مبل و تندتند پامي کوبيدم به زمين و همه چيز رو زير نظر گرفته بودم، همه چيز شاهانه و   نشسته
 .عالي بود

 .خيلي گرم به نظرم مي اومد و عالي ست سفيد و سبز آبي بود ساختمون

فيد بود مثل برف تميز، راه پله اي پيچ در پيچ به سالن باال مي رسيد و  سالن بسيار بزرگش سراميک هاي س کف
آشپزخونه اي بزرگ حالت جزير ه اي که با ميز سراميکي طويلي از سالن جداشده بود؛ همه چيز مدل اروپايي به 

  زاده ي خودش گرفته بود و تنها راس خونه بود که نشون مي داد صاحب اين عمارت بي نظير اروپايي يه ايراني
 .اشرافي و اصيله

ي بسيار بزرگ برنزي که توش مجسمه ي يه متري از کورش بزرگ به زيبايي و شکوه تمام خودنمايي مي کرد  بوفه
 .و اطرافش پراز کتيبه هايي از بزرگان تاريخ ايران بود

ه با دوتا صوير يه پسر بچبزرگ يک متري که با ديوار بود و باالترين جاي سالن کارگذاشته شده بود، که ت وتابلوي
 .دختر بچه رو نشون مي داد زيبا بود و بارنگ و روغن کارشده بود

 .مورد عالقه ي من سبک

 .دونم چرا به نظرم خيلي آشنا مي اومد نمي

 .بابا تماس گرفت توراهه، ميزو بچين کم کم مارگرت

آناهيتا که از سرويس بيرون اومده بود و با لهجه ي اصيل فرانسه خدمتکار رو خطاب قرار مي داد دست    باصداي
از ديد زدن برداشتم و توجهم رو دادم بهش. ماسک روي بينيش رو به زير گلو انتقال داد و باصداي خفه اي که 

 دناشي از سرماخوردگي شديد بود درحالي که روي مبل مي نشست لب ز 
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 .: چقدر خيره مي شي به اون تابلو خوشگل خانمآنا

 .لحن صميميش خيلي خوشم مي اومد، دختر زود جوشي بود از

 .سفيد وچشماي قهوه اي روشن و موهاي روشن پوست

 .رنگ چشماش، صورت گرد و لباي قلوه اي، هيکل عالي هم داشت هم

 .ياز من بزرگتر بود، دختر بي نهايت گرم ودوست داشتن  دوساليم

 .اون وامين روکنار هم ديدم متوجه شدم امين بسيار شبيه باباشه و البته قيافه اي واقعا آشنا داره  وقتي

هيچ کدوم دليل اين که چرا من اونجا بودم و اين که دکتر امجد چه حرفي مي تونه با ما داشته باشه رو  واقعا
 .نمي دونستيم

 !بگيرهامين هم خبري نبود، مثال رفته بود دوش   از

 مقابل حرف آناهيتا که البته خودش گفته بود آنا صداش کنم لبخندي زدم وجواب دادم در

 .نمي دونم آنا جون، يه طوريه -

 نگاهم کرد سوالي

 : چطوريه!؟آنا

 .نمي دونم انگاري يه جا ديدمشون هرچند نقاشي خيلي به دلم مي شينه-

 خنديد

 ....: مي دوني!؟بابامي گه ايـآنا

 .بچه ها سالم

دکتر من و آنا هردو سرمون برگشت سمت ورودي سالن ودرچوبي بزرگ که بسته شد و دکتر درحالي که   باصداي
 .کيف وکتش توي يه دستش بود و دست ديگش توي جيبش، بالبخند عميقي به طرفمون حرکت کرد

 .گرفتلحظه يکي ديگه از خدمتکارها به طرفش رفت و کت و کيفش رو ازدستش   همون

 .لبخند عميقش به ما نزديک شد با

 .همزمان شد با پايين اومدن امين از پله ها واين

 .ببخشيد آقاي امجد-
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صدام دکتر سربلند کرد و خيره شد بهم، امين هم درحالي که فنجون چايش رو روي ميز مي ذاشت زل  باشنيدن
 .زد بهم

 .بالبخند نگاهم مي کرد آناهم

 دهانم روقورت دادم و لب زدم آب

 .من از صبحه که اينجام خيلي کار دارم هنوز روز اوله که اينجام، مي شه بگيد که واقعا چرا؟من نميفهمم-

 به من آدرس شما رو دادن خدمت رسيدم پدرم

 .شما يه طوري حرف مي زنيد،گ خيلي گنک.من از رفتاراتون هيچ سردر نميارم اما

 .امين و آنا بين من و دکتر در گردش بود  نگاه

 : بابا درستهامين

 .خواين بگيد که چه خبره!؟ چندروزه عجيب و غريب حرف مي زنيد نمي

رو قفل کرد و روي پاش گذاشت و تکيش رو داد به صندلي، تک تک ما رو ازنظر گذروند و يه دفعه  دکتردستاش
 .نگاهش رو قفل کرد تو چشماي من

 ي دهان باز کردمعطل بدون

: خيلي سال هاي پيش اون زمان که من تازه فارغ التحصيل رشته ي پزشکي شده بودم از دانشگاه تهران دکتر
 .دوست داشتم بيام فرانسه، پاريس و وين

دوس داشتم ازهمون اول اونجا برم و ادامه تحصيل بدم اما قسمت نشد؛ براي طرح ودوره ي دوساله ام   البته
 .ها اصال مثل االن نبود که اون موقع

 .سخت تر و طاقت فرساتر نه امکاناتي، نه رفاهي هيچي خيلي

 .انقالب هم کم کم داشت پايان م مي گرفت  دوران

 .طرحم جنوب افتاد، يکي ازمناطق محروم جنوب واقعا سخت بود من

و گفت و نگاهي به هرسه نفرمون انداخت و نيمه ي آخر فنجونش رو هم سر کشيد، واقعا اينا چه ربطي به  اين
 من داشت؟

 مثل اين که حرف دلم رو فهميد چون طاقت نياورد و لب زد امين

 : خب؟ بعدش؟امين
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 باهمون ژست قبليش ادامه داد دکتر

 .يمون مي شدم: چند ماه گذشته بود و من هرلحظه بيشتر پشدکتر

 .خيلي بدي بود گرما، اصال آب و هواي مزخرف شرجيش، کمبود امکاناتش و..همه وهمه عذابم مي داد موقعيت

 .که توي نازونعمت بزرگ شده بودم و وپدرم از خانزاده هاي اصيل واشراف بود  مني

ها کمر به دزدي و کمک زدن سخت بود براي من زندگي توهمچين جايي، حتي بعضي از هم سن وساالنم بار  واقعا
 من بستن

 .روغارت کردند اتاقم

 !همه يه دليل داشت...کمبود اينا

 گرفتم براي تخصصم و ادامه تحصيالتم هرطورشده از ايران برم  تصميم

 .همين گيرودار ها بود که يه روز يه دختر دورگه ي عرب وايراني براي مداوا اومد توي

 ادف وبخيه نياز داشت، از پدرايراني بود واز مادر عربزخمي شده بود و توي تص دستش

 .يک بار ديدن کافي بود، تا دل لعنتيم رو ببازم همون

تعجب آور بود، اينکه آنا و امين باچشمايي که هاله ي اشک توشون خودنمايي مي کرد خيره شده بودن به  برام
 .پدرشون

 .حواسم رودادم به دکتر تموم

 .رو تودهانش کشيد و چشماش و بست و نفس عميقي کشيد لباش

 ادامه داد  دوباره

 .: مائده بي محلي مي کرد، دخترزيباي شرقيدکتر

 و صدايي هيجان زده لب زدم: مائده!؟ باتعجب

 .چشماش رو بست و باز کرد به عالمت تاييد دکتر

 داد وادامه

 .دم: اونقدر دوندگي کردم، از خونوادم غافل شدکتر

 ...رو جايي نمي رفتم و تموم فکرو ذکرم شده بود اون دختر تعطيالت
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 .اونجا رو باتموم سختيا و بدياش مي خواستم فقط به خاطر مائده  من

 .تحسينش کردم تودلم

: عجيب بود واقعا، يه دفعه ديدم اوضاع شده بر وفق مرادم و مائده هم داره سمتم کشيده مي شه براش  دکتر
 .گفتم

 .جاي حرفش که رسيد سرئ تکون داد و با دوتاانگشتش چشماش رو فشرد اين

 : بابا مي خواي ادامه ندي؟آنا

 سري تکون داد به مخالفت و خيره شد به قندون سراميکي و ادامه داد دکتر

 : من براش از آروزهام گفتم ازدواج کنيم، بعدش بريم فرانسه من ادامه تحصيل مي دادم مائده همدکتر
 .همينطور بچه دارمي شديم

چيز درست شده بود، اما وقتي بعدمدت ها خونه رفتم موضوع رودرميون گذاشتم کسي نبود که پشتم  همه
 .باشه

 !گفتن اين دختر تيکه ي تونيست پيمان  مي

 !من حرفم يکي بود، فقط و فقط مائده اما

 .شرط گذاشت يا اونا يا اون دختر دورگه پدرم

 ..ميدم اين همه مخالفت چرانمي فه واقعا

 ..قول تموم ثروتش رو بهم داد، اما من پشت کردم به همه چيز، رفتم کم کم دنبال کارام يه شب پدرم

 کرد و بابغضي مردونه سرتکون داد و ادامه داد  مکثي

 .دست مائده رو گرفتم و فرار کرديم _

با برادر بزرگترش زندگي مي کرد؛ که تازگيا دختر يکي از شيخاي عرب رو به عقد خودش درآورده بود، برادر  مائده
 .ش آدم کثيفي بود

 .نگاهش مي کردم مبهوت

 .طاقت بيارم درمقابل مکثش ميون حرفاش نتونستم

 فرار کردين!؟ به کجا!؟چطور!؟ -

 توجه به حرفام درحالي که تو عالم ديگه اي سير مي کرد لب زد بي
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 .: فرار کرديم به فرانسه، غافل از گردبادي که از آه مادرم بلند شده بوددکتر

 .سکته کردو ازدنيارفت پدرم

ن اما م يکبار بعد عقدم با مائده براي ختم پدرم تنها به ايران رفتم، التماسم کردن بمونم اما بدون مائده تنها
 .تموم زندگيم به مائده وصل بود

 .پشت کردم و برگشتم فرانسه بازم

 :گذشت و امين دنيا اومد، نگاه پربغضش روبه امين دوخت و ادامه داد  چندماهي

 .و چندسال بعد آناهيتا _

 .نگاهش روي آناهيتا که چشماش اشکي بود لغزيد ودوباره

تازه متوجه شدم مائده ي من، تموم دلخوشي من، مدت هاست تن  : وهنوز آناي من شيرخواره بود کهدکتر
 .فروشي مي کنه

 .وسيله بودم براي اون وبرادر کثيفش براي رسيدن به خواسته هاشون، اومدن به فرانسه من

 .مهره ي اصلي بود براي نقشه هاي پليد برادرش و همدستي باهم مائده

 ..وس مائده چي بود، اون يه ...يه حيوون بودفهميدم که دليل يه هويي پذيرفتن من د ومن

دادم تعهد داد و بچه هارو داد به خودم من مي مردم براي بچه هام، مي مردم براي آناي خودم، براي   طالقش
 .امينم، شناسنامه هامون رو کال عوض کردم

 .پاريس به وين مهاجرت کرديم و پرونده ي گذشته ي من براي هميشه بسته شد از

 .واقعا براش گرفت دلم

 خش داري لب زدم باصداي

 .خيلي متاسفم آقاي مجد -

 ....اما من ربط اين ماجرا هارو به خودم نمي فهمماما

 تلخي زد لبخند

 .: من وقتي به خودم اومدم که ديرشده بوددکتر

 .هم از داغ دلش و درد دوري من رفت آقاجونم، شکسته شد و از دنيا رفت مادرم
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قدر شرمنده بودم که حتي براي ختم مادر هم نرفتم و دوتا خواهرم رو به اميد هيچ وپوچ رها کردم بار ها اون  ومن
 .دنبالم گشتن، اما جوابي نگرفتن ومن لعنتي مثل مار ازاين درد به خودم مي پيچيدم

هاي سال برگردم تموم آرزوم اين بود تموم شهامتم رو به کار بگيرم و بعد سال زندگيم نابود شد. شکستم،
 .زادگاهم

 .پيش خواهرام برگردم پيش پونه و پريساي عزيزم برگردم

 .تنفسم سد شد راه

 .ايستاد  زمان

 به زور دهان بازکردم باناباوري

 ....چي...چي ميـ..مي گين ُشـ...شما-

 .قطره اشکي روي گونش لغزيد و لب زد: توددختر پريساي مني، خواهرزاده ي من مردونه

 .فک من و امين و آنا سه تايي چسبيده بود کف سالن حاال

 زمزمه کردم ناباور

 !ايـ...اين اـ...امکان نداره -

به هرسه نفرمون انداخت و يه دفعه از جا بلند شد و به طرف جايي که کيف وکتش رو خدمت کار   نگاهي
 .گذاشته بود ورفت و کيف رو برداشت و دوباره اومد و سرجاش نشست

 دش رو روي مبل جلو کشيد و باحالت هنگي لب زدکه مشخص بود هنوز هنگه خو  امين

 : و...ولي بـ...بابا، چطور ممکنه!؟چرا چيزي در اين باره نگفتي به ما!؟امين

 .: بابا چرا نگفتي ما دوتا عمه داريم؟ چرا نگفتي هنوز هم خونوادت پابرجان و خواستار ديدارتآنا

 دوقفه ادامه دا بي

 : بابا..پس اون...پس اون تابلويي که هميشه خيره مي شدي بهش تصوير عمه هاي ماست!؟آنا

: چرا ساکتي بابا!؟ يعني ما بايد از يه مادري که نام مادر رو به نجاست کشيده و حتي ياد آوردنش افت داره امين
؟ تا چقدر پنهون شدن بابا؟ واقعا و مايه ي ننگه بدونيم، اما حق نداشتيم بفهميم عمه داريم؟خونواده داريم

 .نمي نمي فهمم

 !: بس کنيددکتر
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 .که دکتر امجد زد توخودم کمي مچاله شدم  بادادي

 .چرا!؟يه کم ترس برم داشت، آب دهانم رو قورت دادم و سعي کردم حالت عادي خودم رو حفظ کنم دروغ

 .باور اين گفته سخت بود واقعا

 من دايي داشتم، يعني ما دايي داشتيم واين همه سال بابااينا مامان اينا پنهونش کردن!؟ يعني

باهمون قيافه ي سرخ از خشم که حاصل از تعريف گذشتش بود و اعتراض بچها هاش سه تا شناسنامه  دکتر
 درآورد

 مشخص بود که شناسنامست، کوبيد روي ميزد کامال

 وش لب زداي کردو بعد صاف کردن گل  صرفه

 .: اين شناسنامه هاي اصلي ماستدکتر

 به سينش ضرب زدو سپس به آنا و امين اشاره کرد وادامه داد بااشاره

 !شناسنامه ي من و شما _

کنجکاو بودم بدونم واقعا چه چيزي توشناسنامه ها درج شده؛ دکتر دوتا ازشناسنامه هارو سمت بچه   خيلي
 .هاش هل داد و شناسنامه ي ديگه وبرداشت و سمت من گرفت

 .بين شناسنامه و دکتر در گردش بود نگاهم

 .اگه شناسنامه رومي ديدم تموم شکم به يقين تبديل مي شد، واقعا باورش سخت بود  مطمئنا

 .عميقي کشيدم و شناسنامه رو گرفتم  نفس

 .گزيدم و اولين صفحه رو باز کردم  لب

 .به فاميل مادرم خورد، اسم پدرجون و مادرجون خدابيامرز چشمم

 : پيماننام

 خانوادگي: موئمني نام

 ي من دايي داشتم، يني بابا خبر داشته ومن وفرستاده پيش دايي!؟بود؛ يعن خودش

 اين که فکرم روخوند وبه نقطه اي نامعلوم خيره شد  مثل

 يابهتره بگم دايي. با لحن پر از حسرتي لب زد دکتر



 

 
270 

 .من مدت ها...مدت ها تو حسرت ديدن خواهرام که حاال تنها خونواده ي من بودن مردم وزنده شدم، سوختم_

 ..که نمي دونم خداخواست که من با علي واميد ارتباط پيدا کردم  تااين

هنوز هم برادرشون رو دوس دارن؛ من منتظرم ستاره هم بياد، عيد نوروز امسال همگي باهم بريم ايران   خواهرام
 .اين برنامه مال علي واميده که مثل برادر نداشته ي منن

 .پراز اشک شد چشمام

 .ت، چطور مامان اينا تونستن اينقد تودار باشن و از ما دايي رو مخفي کننگلوم روگرف  بغض

 .که فوق تخصص مغز داشت و بي نهايت سرشناس بود  دايي

 .به که به صورت پراز دلتنگيش خورد، بلندشدم وخودم روتوآغوشش انداختم نگاهم

 خش دار زمزمه کردم وباصداي

 !د...دا....دايي-

 !آنا يه چيز مي گيا-

 کالفه لباس و توسرش خودش کوبيد و باحالت مثال زار وحرصي لب زد  آنا

 .واي راونيم کردي به خدا اصال به درک نپوشش، ولي من که مي دونم :

 خودت بدتر از اينارومي گيري آخرش

 !.....آ....اين خط، اينم نشونآ

 .ددوتا خط روي کاپوت ماشين امين کشي وباانگشتش

 .گرفت  خندم

 .جوابش رو بدم که صداي امين روکه حاال بهمون رسيده بود و خريداي من تو دستش بود شنيديم خواستم

 : هي هي صبر کن دختر به ماشين نازنين من چي کارداري!؟امين

 .لحظه صندق روزد و مشغول جا دادن وسيله ها توي ماشين شد وهمون

 !: همش تقصير اين دخترس دوساعته سر يه لباس داره باروح و روان من بازي مي کنه، دهنت سرويس نازگلآنا

 !او حاال جوش نکن ديگه-

 !: بابا آنا، نازي يه غلطي کرد ديگه چقد گيريامين
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 .گرد شده زل زدم بهش که لبخند دندون نمايي زد  باچشماي

 !: ها چيه ؟اين طور من نگاه نکناامين

 .خندش گرفت آنا

 : ببند نيشت رو باالخره بامامياي يانه!؟امين

 حرصي نگاهش کرد آنا

: ده هزار بار گفتم اين رو برادر من، من همين اطراف يه کاري دارم. تو با نازي بريد خريدا نمونه تو دماي هوا آنا
 .خوب نيست خوراکيه، من تا دوسه ساعت ديگه خودم ميام

 .ين خريداي منم که تمومي نداشتاز دست اينا ا  اوف

 : مطمئني؟مي خواي مام بات بيايم؟امين

 .: نه شما بريدآنا

 : اوف، خيلي خب بابا چرا مي زني حاال!؟امين

 وغنچه کردم لبام

 !آنا مشکوک مي زني-

 .پرش کرد سمتم

 .: هوي برو تا نصفت نکردمآنا

 !کي؟ تو؟ دوگرم پوست و گوشت-

 آنا خواست جيغ حيغ کنه، امين پيش دستي کرد  تا

 .: پوف حاال انگار نازگل خانم خودش رضا زادستامين

 .چشمي براش نازک کردم و ايشي گفتم که خندش گرفت پشت

هم بالبخندي بيشتر اينا معطل نکرد و سمت طرفه ديگه ي خيابون راه افتاد، من و امين هم نشستيم و امين  آنا
 فتادسمت برج راه ا

 .بود بريم خونه ي ما، چند روزي از اومدن من به اين خاک غريب گذشته بود قرار

 .مدت کم حسابي با امين و آناهيتا اخت شده بودم تواين
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 .ديوونه وار محبت مي کرد خالص و پدرانه منم غرق لذت مي شدم، بابا راضي بود و حسابي خوشحال دايي

 .مدام درتماس بودم باهمشون

 .ديگه کالسام شروع مي شد دوروز

روزي که خونه ي دايي اينارفتم همش اونجا بودم، مگه مي ذاشتن برم خونه؟ دايي گاهي به سرش مي زد که  از
 من وبه زور نگه داره

 .قانعش کردم که اين کارونکنه، بااين که هنوز کمي حس خجالت از امين روداشتم اما

 ..اون عين خيالش نبود؛ به قول خودش عين آنا بودم براش،اونم مثل نيما و  اما

مي گفت ماجراي فرارش بااون مائده ي عوضي زماني اتفاق افتاده که نيما اينا دوسه ساله بودن اونام بي   دايي
 .اطالع بودن

 .واقعا چه سخت بود واين

 .اينا حسرت تک برادرشون روداشتن ودم نمي زدن  مامان

 .عجيب بود  واقعا

 .چرا آنا و امين برخالف دايي اصال لهجه نداشتن وفارسي رو خيلي شيک حرف مي زدن درعجبم

 .به صورتم کشيدم و سعي کردم که افکار رو از ذهنم پس بزنم دستي

 .ناخوداگاه ذهنم رفت سمت اون قزميت، اين چند روز اصال نديده بودمش اما

 .م اصال باش برخورد نداشتمدايي بودم و به بعدش خونه

 چي فکر مي کني؟ به

 .امين، به افکارم پشت کردم  باصداي

 .سمتش که بالبخند مردونه اي خيره به خيابون بود برگشتم

 ازشيشه روپايي داد و نيم نگاهي بهم انداخت  نيمي

 : هوم؟امين

 .هيچي به اين چند روز فکر مي کردم-

 !: زياد فکر نکن فيلسوف امين
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 .باالانداختم شونه

 .: امشب منتظر سوپرايز آناباشامين

 نگاهش کردم سوالي

 سوپرايز؟-

 خندي زد نيش

 .: بعله راستي اون لباسه هم خيلي عالي بود خدايي مي گمامين

 .گرد شده نگاهش کردم  باچشماي

 .زد زيرخنده بلند

 .که سليقه ي انابود، مي خواست مجبورم کنه بپوشمشرفت بلوز جذب خيلي شيکي   حواسم

 .من عمرا بلوز شلوار تيپ بزنم ولي

 .شوميزا و آستيناي کوتاه و شال تا دور گردن بسه همين

 .گرفت، ديگه از بلوز شلوار که بهتر نبود  خندم

 .بازم يه حکم رو داشت هردوش

 کش اومد که صداي امين وشنيدم  لبخندم

 .خدا شفابده_

 .ماشين پياده شدم و دوتا از پاکت ها که صندلي عقب بود روبرداشتم توي پارکينگ از

 چشم غره اي برام رفت و درحالي که سمت صندق مي رفت بالحن کوچه بازاري لب زد امين

 .: ببين جوجه تا من هستم نباس دست به چيز بزنيامين

 شدي آبجي!؟ خرفهم

 .گرفت  خندم

 ...اي، توکه ايران نبودي چطوري اين همه خوب حرف مي زني!؟اين طور لحن رو  واي چه لحن بامزه-

 ساختگي کرد اخمي
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 !: اوهوع اختيارداري آبجي چي فکر کردي االن!؟ بنده فارغ التحصيل دانشگاه شريف هستمامين

 .گرد شد  چشمام

هارو روي کاپوت کوبيدم، همزمان هم نگاهم به زن ميانسال ساده پوشي افتاد که با پالتوي پاييزه ساده و  پاکت
 .موهايي گندمي وارد برج شد

 .زيادي ساده بود تيپش

 .وشايد کمي بيشترازساده ساده

 .دوباره تموم حواسم رودادم به امين اما

 .جاخورده بودم واقعا

 .حاال سرفرصت کلي سوال داشتم بايد ازش مي پرسيدمبيش از اندازه،  اونم

 سمتش و ناباور لب زدم برگشتم

 !دروغ-

 .: زهرمار دروغم چيه من نصف عمرم ايران بودمامين

 .غافل از اين که دختر عمه ي جيگر کله آتيشي اي مثل تودارم، طالع نداشتم که وگرنه رو هوا مي زدمت  البته

 .زد وچشمکي

 پاکوبيدم

 خيلي...ادامه ندادم،-

 خنديد بلند

 : خيلي چي جيگر!؟امين

 من کله آتيشيم!؟-

 نه بابا کي گفته برم آش والشش کنم آخه!؟_

 رو غنچه کردم لبام

 .باشه باشه خدمتت يه روزي مي رسم-

 زد قهقهه
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 درآورد که خندم شکلکي

 .گرفت

 ..زدم: بچه لب

 .جوابم رو بده، دوتا پاکت روبيرون آورد و دست برد تابقيه رو هم پايين بذاره که گوشيش زنگ خورد خواس

 رو از جيب کت مخمل تکش بيرون کشيد و نگاهي به صفحش کردپ گوشيش

 کردو لب زد  پوفي

 .! نازگل تو بروباال، من جواب اين لعنتي روبدم ميامامين

 .معطلي تماس رووصل کرد وبدون

 .نگاهش کردم باتعجب

حال دو پاکت رو برداشتم و سمت ورودي برج راه افتادم واز پارکينگ خارج شدم، فقط يه لحظه صداي   درهمون
 عصبي و بلند امين به گوشم رسيد که به فرانسه فرياد زد

 از جونم مي خواي لعنتي؟  چي

و نگهبان بافنجون قهوه مشغول گوش گزيدم و پاتند کردن سمت آسانسور، دونفر توي البي گپ مي زدن   لب
 .دادن به موزيک اليتي بود و کتابي روي پاش بسته بود

 .عجيب بود چه فرهنگ سازي دقيق وبجايي  واقعا

 ...شعورش تاحدبااليي بود و سرش توکار خودش نه بحثي نه جدالي....هيچي هرکس

 .گرفتم ازشون وخودم رو پرت کردم تو آسانسور  نگاه

 .ي بيست وششطبقه  وزدم

 .باز شدن در آسانسور بالبخند خارج شدم با

 .خورشيد از پنجره ي بين دو واحد مي تابيد وفضا روشن شده بود نور

به همون زن ساده پوش برخورد که مشغول حرف زدن باشخصي که توي چهار چوب واحدروبه روييم بود،  نگاهم
 بودن

 !غندر مونشخص هم کسي نبود جز قزميت ياهمون چ واون
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 .گرفت، همون لحظه زن وارد خونه شد  خندم

 .سمت واحدم، ازگوشه چشم نگاهم به در روبه رويي بود رفتم

 .که خواست دروببنده نگاهش به من افتاد  همين

 .زمين گذاشتم و دست بردم و کارتم رو درآوردم پاکتارو

 درو باز کنم که صداش رو شنيدم خواستم

 .رسيدن بخير_

 ..رو تو کاسه چرخوندم و برگشتم طرفش چشمام

 .مثل مته وجودم رو سوراخ مي کرد نگاهش

 .چند ثانيه سرتا پام رو آناليز کرد توي

 !طور نگاه مي کرد انگار لخت رفتم بيرون يه

 .نگاهي به خودم انداختم ناخوداگاه

 .لحظه صداي پوزخند زدنش رو شنيدم همون

ني بهش بدم که يه دفعه داخل رفت ودرومحکم کوبيد به هم، که حس کردم  باز کردم تا جواب دندون شک لب
 .االنه که از جا کنده بشه

 .در آسانسور هم باز شد و امين بيرون اومد همزمان

 : چته؟ چرااين جا وايسادي!؟ امين

 .امين برگشتم سمتش، بسته هارو جلوي در گذاشت  باصداي

 .اي باال انداختم که سري تکون داد  شونه

 .کردم و وايسادم تا امين وارد شه، بسته هارو برداشت و واردشد  دروباز

 .پاکت رو زير بغل زدم دوتا

رفت سمت در روبه رويي، يه لحظه صداي ضربه اي به در و مثل باضربت باز کردن در شنيده شد که بي  نگاهم
 .معطلي درو بستم و نفس عميقي کشيدم

 !يه چيزيم مي شدا منم
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 ...گم نازگل  مي

 .طرف امين که به کانتر تکيه داده بود رفتم به

 .روي کانتر گذاشته بود، کفشام و شوت کردم وسط سالن و انگشتي هاي آلبالويي ژله ايم رو پوشيدم خريداروهم

 !: واقعا که حاال ديگه متوجه شدم آنا تنها نيست وهم سان زياد دارهامين

 .که وارد آشپزخونه مي شدم و اونم با نگاهش دنبالم مي کرد  درحالي

 لب زدم باتعجب

 !همسان؟ متوجه منظورت نميشم امين-

 زد و به کتوني هام که هر طرف پرت شده بود و ودو پاکتي که روي نيشخندي

 .غذاخوري رها کرده بودم با ابروهاش اشاره زد  ميز

 لب

 .گزيدم

 !دوعالم توسرم، همين روز اولي آبروم رفت خاک

 .خيلي خب حاال نمي خواد برامون خجالت بکشي همون اول فهميدم چه جونوري هستي _

 هي امين-

 خنديد بلند

 !واال دروغ که نمي گم؟ لنگه ي آنايي_

 چشم نازک کردم وگفتم پشت

 .هستم که هستم-

 دادم وادامه

 .ختر خاله پونه.سروش داداشش، داداش نيماتو هنوز ستاره رو نديدي، د -

 عميق ترشد  لبخندش

 .دوست دارم هرچه زودتر ببينمشون_
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 .ستاره که چند وقت ديگه مياد، تازه يه عمو امير و عمه اهودارم، ماهمه اکيپيم-

 .که جمع مي شد مي ترکونديم  جمعمون

 .: چقدر عالي! بيشتر از قبل داري کنجکاوم مي کنيامين

 .که حرف مي زدم چاي ساز رو روشن کردم به من ربطي نداشت، که قهوه وازاين قبيل چرنديات مي خوره  همزمان

 .گرفت  خندم

جا فقط چاي حرف اول رو مي زنه اونم ازانواع مختلف و ايرانيش که مامان همه رو برام بسته بندي کرده   اين
 .گذاشت الي وسايالم

 ادملبخند روي لبام جواب د  باهمون

 .حاال وايسا.ستاره بياد وايسا بريم ايران مي فهمي-

 !مي بيني چه فاميالي آکي داري خودت

 چي چي!؟_

 .آک يني آکبند -

 واقعا؟_

 خنديدم بلند

 .نه بابا حاال مي بينيشون-

 .واقعا کنجکاوم_

 .ومشغول گذاشتن وسيله ها توي يخچال و کابينت ها شدم خنديدم

 .پنجره وايساده بودم، نگاهم به بيرون بود پشت

هرلحظه تاريک و تاريک تر مي شد و هنوز خبري از آنا نبود، پرده رو کامال کنار کشيدم و چراغاي تراس روهم  هوا
 .روشن کردم

دادم به ديوار درست روبه روي آشپز خونه، خيره شدم به امين که بالبخند ودرحالي که موزيک فرانسوي  وتکيه
لند بلند واسه خودش مي خوند مشغول درست کردن رولت مرغي شده بود که به قول خودش امين پز بود و  ب

 .آدم انگشتاش رو هم قورت مي دادباهاش

 .زدم نيشخندي
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 .سمتم و نگاهم رو غافلگير کرد برگشت

 : هي دختر تو وايسادي چي رو نگاه مي کني؟امين

 اي چه دست گلي رو به آب بدي؟دارم نگاه مي کنم جناب عالي مي خو -

 رو گرد کرد چشماش

 !: اوهوع تو فقط بپا که آمبوالنس الزم نشيامين

 نگاهش کردم سوالي

 آمبوالنس؟-

 زد قهقه

 !: آره امبوالنس براموقعي که انگشتات تو حلقت موند سريع برسي هسپيتلامين

 گرفت  خندم

 .توديوونه اي-

 !:ديوونه اون عمته دختر جون امين

 .گرد شد  چشمام

 !هي-

 .باالانداخت شونه

و سيبي از سبد ميوه هاي روي کانتر برداشتم و پرت کردم طرفش که دوباره مشغول کار خودش شده  جلورفتم
 .بود

 .طرفم، اخم ساختگي کرد و با کفگير توي دستش يورش آورد طرفم برگشت

 .م که همزمان زنگ در به صدا در اومد لعنتي يک سره شده بودخنديدم وخواستم دربر  بلند

 .پشت هم زنگ مي خورد، حتما آنابود تندتند

کارت نکنه آنا! به طرف در دويدم و امين هم پشت سرم، خودم رو به در رسوندم و يه دفعه بازش کردم    خداچي
 .که باقيافه ي آنا رو به روشدم که دستش رو روي سينش گذاشت وهيني کرد

 .گرفت  خندم
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 روشونش زدم

جلوي در واحد رو به  هي چه عجب سر آوردي دختر!؟خواس جواب بده که نگاهم برخورد کرد با سه نفري که-
 .رويي نگاهشون به ما بود

 و دونفر ديگه، لب گزيدم که همزمان امين هم مثل وحشيا پريد دم در قزميت

 : کي بود عشقم!؟امين

 !دلم مي خواست سرش رو بذارم الي گيوتين به قران مجيد يعني

 .لبخند الکي تحويلمون دادو رو به امين باهمون لبخند دندون نماي ظاهري لب زد آنا

 .: من بودمآنا

 مکث کوتاهي ادامه داد: _چطوري عشقم!؟ وبعد

 .که سعي مي کرد خندش رو کنترل کنه خزيد داخل، کيسه ي خريد بزرگي هم توي دستش بود  ودرحالي

 .ر مقابل نگاهشون بهمون بود، مخصوصا اون قزميت چغندرمن و امين بوديم جلوي در که سه نف حاال

 .دونستم طاقت نمياره وبايد يه چيزي بگه مي

 !هم شد همينطور

 .بهم انداخت نگاهي

 يعني چي هه فهميدم

 .نفرشون روازنظر گذروندم سه

 زدم لب

 .سالم جناب شايگان-

 زد پوزخندي

 .سالم از بندس، چه عجب رسيدن بخير _

دونفر کناري هم که سروتيپ درست و حسابي داشتن هم سالم کردم وروبه بهش جواب دادم: _تشکر مي   به
 .کنم

 :زد لب
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 معرفي نمي کنيد!؟_

 .اين که چيزي بگم، امين کفگيررو پشت سرش نگه داشت وباحالت جدي جلو رفت  قبل

 پسردايي نازگل وشما!؟: بنده امين هستم، امين

 :دستش رو دراز کردوجواب داد ميالد

 .مهديار_

 :وگفت وبه دونفرکناريش اشاره زد وادامه داد همين

 .بابک و آرمان از دوستان_

 .احوالپرسي کردن و من بي توجه به اونا، وارد شدم وبه طرف آنارفتم که توي يخچال سير مي کرد  باهم

 .هنوز دم در بود امين

 .رو رها کردم روي مبل وبه آشپز خونه رفتم تا توي تابه رويه نگاهي بندازم ببينم امين چه ها که نکرده شالم

 .که عالي بود؛ مشخص بود که آشپزيش خوبه شايدهم در حد عالي  بوش

 .: هي داداشم آشپزيش بيستهآنا

 !نکن چيز بريزي سعي

 .رده بود وسعي مي کرد بازش کنهطرف آناکه ظرف شکالت صبحونه رو در آو برگشتم

 ! چطور جرئت کرد به شکالت صبحونه ي من دست بزنه ها؟اوهوع

 کردم طرفش  پاتند

 .اگه مي خواي دست و پات سالم بمونه اون شکالت رو بذار سرجاش  هي. -

 رو با حالت خنده داري پشت سرش پنهون کرد شکالت

 .او حاال مي ميري مگه يه ذرم من بخورم _

 !حرف نزن، اون و بذار سرجاش -

گفت و بايه ضرب انگشتش رو فرو کرد تو عمق شکالت هاي توشيشه و بعد هم بالذت شکالت رو   نچي
 .تودهانش گذاشت

 .کشيدم و پريدم و شيشه رو از دستش کشيدم  جيغي
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 .أي چندش -

 .رو دور لباش کشيد و بلند خنديد زبونش

 .االم کم فک بزن بيا سالن کارت دارمدوست داشتم خيليم چسبيد. اوم،ح_

 .رو باخنده کوبيدم روميز و دنبالش راه افتادم شيشه

برد سمت کيسه ي روي ميز غذاخوردي باذوق محتوا ش رو خالي کرد روي ميز و نگاه خندون وسراسر  يورش
 .شوقش رو دو خت توي چشمام

 !: بفرما همه تقديم شماآنا

 .روي چند دست بلوز مختلف و يکي دوتا جين که همشون خيلي شيک بودن و حرص نگاهم سر خورد باتعجب

 .يعني بر پدرت آنا برپدرت،

 .: مي دونستم که خوشت ميادآنا

 !بميري آنا-

 .جواب بده که سرو کله ي امين پيداشد خواست

 رو توي هواتکون داد و بالودگي لب زد کفگيرش

 ديدي گفتم نازگل!؟_

 .سر به لباس ها اشاره کرد. خندم گرفت وبا

 داد ادامه

 .: َيک سيريشيه اين آناامين

 .بلندتر زدم زير خنده، که آنا حرصي حمله کرد سمت امين ازلحنش

 هم با دوتا پرش جاخالي داد وسمت آشپزخونه پاتند کرد وبالحن جيغ جيغ و وزنونه اي بلند لب زد امين

 !اي واي غذام _

 .م قهقه مي زديموآنا ه من

 .که اين لحن و رفتارش بامزه بود  انقدي

 ( ساعت پنج عصر روز يک شنبه -وين  -دو هفته ي بعد  )
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 .به مردمي بود که پيوسته درحال رفت و آمد بودن، بعضي بابغض، بعضي باشادماني، بعضي باعجله نگاهم

 .هم مثل من سرشون تو الک خودشون بود و چشم انتظار رسيدن مسافر خسته از راه بعضيا

 .به ساعت مچيم انداختم نگاهي

 .رو نشون مي داد، البته پنج و سه دقيقه ي غروب پنج

 .کردم و کالفه از روي صندلي انتظار بلند شدم  پوفي

 .رو چرخوندم اطراف نگاهم

ود چهار و چهل دقيقه هواپيما فرود داشته باشه. پنج شده بود و هنوز خبري  انتظار ستاره بودم؛ قرار ب  چشم
 .ازش نبود

نشستم روي صندلي و دستام رو گره دادم به هم و روي کيفم قرار دادم که روي پام بود، فکرم رفت سراغ  دوباره
 .دايي پيمان

 اين که ستاره قرار بود برسه چيزي نگفتهگفته بودم براشون سوپرايز دارم، دعوتشون کرده بودم خونه از    بهشون
 .بودم

وقتي اومدم بيرون کارت ورودي رو به آنا سپرده بودم و به آقاي جو گري که نگهبان خوش مشرب و بسيار  فقط
متين و درست برج بود اطالع داده بودم مهمون دارم، غذا هم الزانيا و استيک و قارچ سوخاري که از مامان اينا 

 .سيدم گذاشته بودمزنگ زدم و پر 

 .چيز آماده بود همه

 .غذارو دوباره موقع سرو توي فر بذارم قبلش  قراربود

اگه اين کار رو نمي کردم نمي شد که برنامم درست اجرا بشه و به بقيه کارام برسم و يا مجبور بودم از بيرون    آخه
 !غذا بگيرم که هنوز اطميناني پيدا نکردم تو اين راستا

اين افکار بي خودم دهن کجي کردم و ذهنم سمت دايي مهربونم که اين روزا عجيب پشتم بهش گرم بود   به
 .رفت، واقعا خوش حال بودم از وجودش

سراغ اميني که مهندس برجسته اي براي خودش شده بود و قرار بود براي خودش شرکت کوچيکي دست و  فکرم
 .گفت  پا کنه، که وقتي فهميد از موضوعي که دايي

 .گرفت وقتي برگشتن ايران کارش رو شروع کنه و فعال دنبال راست و ريست کردن کاراي مربوطه باشه  تصميم

 !عالي بود رفتاراي برادرانش، از آنا که هرچي بگم کم گفتم  چقد
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 .غمگيني زدم  لبخند

 .ت عالي بودشاد بودن از اين که قرار بود برن پيش خونوادشون، حال دايي پيمان ديدن داش چقد

 .دردي که کشيده بود بي حد و مرز بود واقعا

 .رو پرصدا بيرون فرستادم و سعي کردم افکارم رو پس بزنم، نگاهي دوباره به ساعتم انداختم نفسم

 و ده دقيقه رونشون مي داد. پس کجا بود اين دختره آخه!؟ پنج

 .رنگ دخترونهبلند شم که نگاهم قفل شد روي يه جفت کتوني مشکي  خواستم

تا بناگوش باز شد و سريع از جا پريدم، نگاهم تو چهره ي خندون ستاره قفل شد که دو تا چمدون يکي بزرگ  نيم
 .و يکي خيلي کوچيک بغل پاش بود

 .از خوشي دو دو مي زد  چشمام

 !: عليک سالم خانم خانما چطوري حواس پرت؟ مرسي ازخوشامد گوييستاره

 ترام کنه، و ادامه داد: خوبم بانو شما خوبي!؟شد مثال اداي اح خم

 .خودم رو کنترل کنم و محکم بغلش کردم نتونستم

 .براش خيلي تنگ شده بود دلم

 ..ودستاش و دورم حلقه کرد خنديد

 عطر خواهرونه اي بود که به ريه هام کشيده شد و بالذت چشمام رو بستم و لب زدم  عطرش،

 .دلم برات تنگ شده بود خواهري -

 .رو عقب کشيد ويه دفعه ماچ محکمي روي گونم کاشت خودش

کوچيک آسانسور وقطع شدن صداي موزيک بالبخند وايسادم تا ستاره اول خارج شه. چمدونا رو هم   باتکون
ن و ستاره مات بيرون کشيد و پشت سرش قدم برداشتم و همزمان در واحد قزميت چغندر هم بازشد، نگاه م

 .لعنتي گرفتموند روي چغندرجان و مردجووني که کنارش توي چهار چوب در وايساده بود. حرصم  

 ستاره رو شنيدم که بالبخند سري تکون داد و لب زد صداي

 : إ سالم آقا ميالد! حالتون خوبه!؟ستاره

 .پسرکناريش هم سالمي کرد وبه
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 .ي سالم تکون دادم براي اون و بغل دستيشچغندر لغزيد روي مت سري به معنا نگاه

که فکر مي کنم يکي از اون دونفري بودکه قبال با چغندر ديده بودمش، مودبانه جوابم رو داد و چغندر   مردغريبه
 .هم بدون کوچيکترين توجهي روبه ستاره کرد

 .تون بوده باشه: سالم عرض مي شه رسيدنتون بخير باشه ستاره خانم اميدوارم سفر خوبي براميالد

 دوباره لبخندي تحويلش داد ولب زد ستاره

 .: تشکر مي کنم سفر بد نبود ستاره

 .کردم از سر کالفگي  پوفي

 .از ديد ميالد دور نموند  که

رو خم کرد درگوش پسر کناريش چيزي گفت که پسره رفت داخل و ميالد اول نگاهي به ستاره انداخت که  سرش
 باکنجکاوي حرکات مارو مي پاييد و بعد هم روبه من باحالت جدي لب زد

 .: چند لحظه بمونميالد

 .هست کاري

 رو توکاسه چرخوندم و گفتم چشمام

 !نميشه کاردارم، مهمون دارم-

 لب زد عصبي

 .: گفتم چند لحظه بمون کارت دارم ميالد

 .اوف

لب همون طور که دست به زنگ برده بودم بيشعوري زيرلب زمزمه کردم که از گوش ستاره دور نموند، باحالت  زير
 متفکر ومرموزي نگاهش بين من و ميالد در گردش بود

 .ميالد هم ميخ من بود که يه دفعه درباز شد و قامت خندون امين توي چهارچوب نمايان شد نگاه

 روال اين چند وقت با صميمت برادرانه وشوقي لب زد طبق

 !: سالم عشق خودمامين

کلمه کافي بود تاستاره بپره جلو ببينه پسره توخونه چه غلطي مي کنه و ميالد هم گردن بکشه و موقعيت   همين
 .رو زير نظر بگيره
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غره اي براي امين رفتم زهرماري زير لب نثارش کردم. بازوي ستاره روکشيدم و هلش دادم تو ولب زدم: اينم    چشم
 .از ستاره، بريد من کاردارم

ل دادم داخل وقبل اين که جفتشون بخوان چيزي بگن، درو محکم بستم و برگشتم سمت ميالد  ه وچمدوناروهم
 .که خشک زل زده بود بهم

 .رو زير بغل زدم و لب باز کردم دستام

 .بفرماييد-

 نگام کرد تيز

 .: طلب که نداري دارين مي گم باهات حرف دارمميالد

 !همنم منتظرم ببينم چه حرفي قراره زده بش-

 خندي زد و دستاش رو بغل گرفت و شونش رو تکيه به چهارچوب در داد و پا پشت پا انداخت و لب زد نيش

 .: حواسم بت هستميالد

 .دوسه روز ناپيدا بودي، يا مي شه گفت اصال نبودي اين

 رو توکاسه چرخوندم و حرفش روقطع کردم چشمام

 .که اين اصال هيچ ربطي به شما نمي تونه داشته باشه -

 .نگاهم کرد و حرفش رو از سر گرفت خونسرد

 .: گوش کن من دارم حرف مي زنمميالد

 شدم به نقطه اي نامعلوم و وبدون جواب دادن بهش لب زدم خيره

 !هه خب ادامه لطفا -

وست ندارم اين رفت و آمد هاي مسخره که هنوز پات :ببين آره. اصال به من مربوط نميشه؛ اما اصال دميالد
 .نرسيده جانيوفتادي به اين زودي شروع بشه

 .نکن که بخوام به جناب پرند اطالع بدم کاري

 .رو به چنگ گرفتم بازوهام

 .چي داري مي گي آقا،اين رفتارا و رفت و آمد ها به من مر بوط مي شه-
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 :به سينم و تکرار کردم زدم

 .منبه  _

 قدم جلو اومد و درحالي که مات و خشک نگاهم مي کرد انگشت اشارش و جلو چشمام تکون داد ولب زد يه

: من مسئوليت درقبال تو ندارم دختره ي احمق، اما نمي تونم اين کثافت کاريات رو ببينم و ساکت بشينم ميالد
 .و به پدرت چيزي نگم و بذارم تو هرغلطي که خواستي کني

 زدم پوزخندي

 .خيلي خيلي ببخشيد اما غلط و من نمي کنم! شما مي کني که ميگي بهت ربط نداره و باز دخالت مي کني-

  .يه لحظه لرزيد ومن اين رو به خوبي حس کردم ازخشم

 که دستم رو روي زنگ مي ذاشتم ادامه دادم  درحالي

 ...درضمن -

 زدم توچشماش زل

ب اختياره، والبته دختر دايي و دايي بنده که کال بدجور عزيزن، شمام الزم نيست که پسردايي بنده کال صاح -
 .بيشتر ازاين خودت رو تو زحمت بندازي

 .بذار در کوزه آبشو بخور نگرانيتم

 ..قدم جلوتر اومد يه

 .تعجب و عصبانيت، هردو حس رو مي شد توي چشماش ديد البته

 .: من نگران تونيستمميالد

 .لطفي در حق جناب پرند کرده باشم تمخواس

 باحالت تمسخري ادامه داد وبعد

 ...دختر داييدايي..هه...پسردايي.. _

 .کردو نگاه سرخ ازعصبانيتش رو به چشمام دوخت  سربلند

 .لحظه برق سه فاز انگاري بهم وصل کرده باشن، تکوني خوردم از اون همه خشمش يه

 قروچه اي کرد دندون



 

 
288 

 .بين ابروهاش پر رنگ تر شد اخم

 .:بار چند مه دارم بت مي گم صدا واسه من باال ببري خودت مي دونيميالد

 .دفعه مي گذرم، دفعه بعد خودم مي دونم با اون زبون لعنتيت چي کار کنم که الل موني بگيري اين

 .گرد کردو وارد خونش شد و بالفاصله درومحکم کوبيد به هم  عقب

 ديگه!؟کي بود   اين

 .من و به هم مي زد، سنگ پا قزوين بود به خدا حال

 .رويي بابا عجب زوري اين ديگه فراتر از گليمش داش پا دراز مي کرد عجب

حرص مي خوردم که يه دفعه درباز شد و همون لحظه حواسم سر جاش اومد و سريع دست از اف اف  داشتم
 .برداشتم، باقيافه ي حرصي انا روبه روشدم

 به کمر زد تدس

 .: هوي چته سر آوردي!؟کرمون کردي باباآنا

 .چشمي نازک کردم و جلورفتم پشت

 .زدم بدون گفتن کلمه اي وارد شدم پسش

 :کردم  زمزمه

 .اينم از اين بفرما. نوکه اومد به بازار کهنه مي شه دل آزار! و بالباي آويزون به طرف سالن رفتم _

 .هم متعجب در و بست و دنبالم اومد آنا

 و روي کاناپه کنارستاره نشستم، آنا هم به دنبالم اومد و کنارم نشست جلورفتم

 .امين ودايي به ستاره بود  نگاه

 .هم هي به من نگاه مي کرد و هي به آنا ستاره

 .تعجب دوباره خيره مي شد به دايي وبا

 و لب باز کردم زدم و دست رو سونش گذاشتم لبخندي

 .ستاره باور کن همه چي عين حقيقته، امين و آنا پسردايي و دختر دايي ما هستن -

 .پيمانه که رو برومون نشسته دايي
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 رو تودهانش کشيد لباش

 .: به خدا باورم نميشهستاره

 از اين که کسي چيزي بگه امين دستاش رو کوبيد رو دوتا پاش  قبل

 .: پوف اين بار هزار و يکمه. اين ديگه به خداوندي خدا دست تو وآناروبسته از پشتامين

 غره اي براش رفتم که صداي آنا رو زير گوشم شنيدم  چشم

 .: ستاره من آنا دختر دايي توام، امين ماهاهمه يه خونواده ايمآنا

 .اين همه شوقشون غرق خوشي شدم و کمي باز دلم گرفت  از

 .ر تونستن انقد راحت پنهون کنن آخه: چطوستاره

 .اي باال انداختم که همون لحظه دايي از جا بلند شد وبه طرف ستاره اومد  شونه

 .از جابلند شدم تا تا دايي راحت بشينه  سريع

 .يه دفعه يادم افتاد چمدون ها هنوز پشت در هستند که

 .ازدست اين حواس  اوف

 رو به امين کردم کالفه

 .امين-

 .پر سوالش رو بهم نگاه

 دوخت

 !: هوم چيهامين

 !هيچي بابا پشيمون شدم بد عنق مزخرف-

ريز خنديد ومن به طرف راهروي ورودي قدم برداشتم، که امين از جا بلند شد و با چند جهش خودش رو بهم  آنا
 .رسوند

 .خود خواه من تموم حواسم يا پي ستاره و دايي بود با فکر حرفاي چرند اون چغندر اما

 .باورش سخته نازگل واقعا

 کردم و زدم روشونه ي ستاره، بلند شدم از روي تختش  پوفي
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 !ستاره هزار بار اين و تکرار کرديا ده بارم من قضيه رو برات باز کردم اي بابا -

 .: زهرمار يه هويي بود خب ولي خب عجب پسردايي به به! عجب داييستاره

 .گرفت  خندم

 و يه دونه کوبيدم توسرش جلورفتم

 .تو آدم نميشي خيکي-

 .کجي برام کرد  دهن

 .به تاسف تکون دادم براش که شونه اي باالانداخت سري

 .کم نمک بريز، من مي رم بخوابم -

 .بايد برم کالس صبح

 کپت رو بذار، دوست داشتي از فردابيا وگرنه هم که يکي دوروز ديگه البته اگه خسته اي ها  توهم

 رو روي تخت رها کرد و جواب داد خودش

 : نه بابا چند ساعت راهه مگه من مثل توام آخه؟ستاره

 .پوف از خودمچکر حاال مي بينم-

 .برا خودت گفتمعين اسب ابي دهن و باز مي کني و خميازه مي کشي، من   صبح

 پهلو شد و خنديد به

 .: خيلي خب حاال شب بخير گمشوستاره

 .بيشعوري ديگه بيشعور که شاخ و دم نداره که-

 .در رفتم وسمت

 روشنيدم صداش

 .: اون چراغم بي زحمت خاموش کنستاره

زير لب نثارش کردم و عالوه برچراغ که خاموشش نکردم، ديوار کوباروهم يکي يکي روشن کردم و  گودزياليي
 .باسرخوشي پريدم بيرون ودرو محکم بستم که صداي جيغش رو شنيدم

 .زدم و سمت اتاقم رفتم لبخندي
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ي مي کرد و مي شد دايي اينا رفته بودن؛ بماند که چقدرم ستاره امشب مودب شده بود و غريب دوساعتي
 .پدرمون رو درآورد باسوااليي که مي کرد

 .و چراغ و خاموش کردم و به طرف تخت راه افتادم دروبستم

تق و توقي که شنيدم چشمام خود به خود باز شد، اولش فکر مي کردم که صداها همه تو عالمه خوابه  باصداي
 .و من دارم خواب مي بينم

 .باصداي دوباره ي کوبيده شدن در چشمام باز شد اما

دهان رو قورت دادم و پتورو از روم کنار زدم، نور چراغ خواب رو ناخوداگاه کمتر کردم و چندبار چشمام رو  آب
 .بازوبسته کردم تا از خواب آلودگي کمتر بسوزه

وپاورچين پاورچين سمت در حرکت  اي کشيدم وددستي به موهام بردم و آروم از روي تخت بلند شدم   خميازه
 .کردم

که اين برج امنيت فوق العاده بااليي داشت اما هنوز هم ترسي توي دلم رخنه کرده بود؛ آخه صدا ها يه   هرچند
 .جور خاص بود، تق و توق...ستاره هم امکان نداشت نصف شب بيدار شه

 !وقتي مي خوابيد خوابش مثل خواب اصحاب کهف بود اون

 .فشارم باال رفته بود و قلبم ديوونه وار به سينم مي کوبيد سازتر 

 .تند شده بود، بي خيال اسپري لعنتي شدم نفسم

 .دسته ي جاروبرقي ديجيتالي ک جمع و جور پشت در اتاق گوشه بود، شدم متوجه

دستش رو جدا کردم و در اتاق را نيم باز کردم. تنها نور دوتا ديوار کوب توي راهرو وسالن بود که فضا رو  آروم
 .بادو نور سبز و آبي خيلي کم روشن کرده بود

رو از اتاق بيرون بردم، خبري نبود در اتاق ستاره هم بسته بود. اين درا عايق نبودنشون برا اين موقع ها  سرم
 !بدرد مي خورد

 .بودم خوابه مطمئن

 .ضعيف تق تق وار بسيار ضعيفي يه لحظه نفس توي سينم حبس شد باصداي

که قطع شد، دسته ي جارو رو تو دستم فشردم و آروم قدم بيرون گذاشتم.در اتاق رو هم باز گذاشتم تا    صدا
 .اگه موردي بود سريع بپرم تواتاق
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هرو توي سالن پنهون شدم، فضا نيمه تاريک بود و چيزي رو از راهرو خارج شدم و پشت ستون جلوي را  آروم
 .نشون نمي داد

 .کسي هم ديده نمي شد، از ترس نمي دونستم چي کار کنم  يعني

 .لحظه پشيمون شدم چرا نرفتم اتاق ستاره، خدايا يعني کي اينجاس!؟ دزد يه

 .دزده مطمئنم

 .اومدممن که مشکلي باکسي ندارم همش يه ماهم نيس که   اخه

 !چه غلطي کنم آخه خدايا

گلوم رو قورت دادم و از پشت ستون بيرون خزيدم و درحالي که به اطراف نگاه مي کردم و صالح جانانه و   آب
 .هسته ايم تو دستام بود و جلوم تو هوا نگه داشته بودمش جلوتر رفتم

 .توي اشپز خونه چرخيد. کسي نبود نگاهم

 .رفتم جلوتر

که نزديک راهروي ورودي شدم يه دفعه صداي باز شدن در سالن سرويس اومد، هنگ کردم. نفسم به   همين
 .شماره افتاد

 .بيرون اومد حواسش به من نبود، موهاش فرفري بود مشخص بود مرده شخصي

ا جمع پ فر بقول ستاره لونه کفتري، روپوش جلوباز مث پالتو تنش بود شلوار تنگي که انگاري جاي موچ موهاي
 .شده بود و مدل سندبادي داشت و ادامه ي پاچه شلوار به صورت چين چين روي پاش بود

 .پايين بود هنوز من ونديده بود برگشت تادروببنده سرش

 .قطره اشکي روي گونم غلطيد و به سکسه افتادم ازترس

 .پشتش چي شد که جلورفتم و يه دفعه به دسته ي جارو برقي محکم کوبيدم نفهميدم

 .ثانيه نشد که افتاد زمين  يک

 .کشيدم و يه قدم عقب رفتم  جيغي

 گريه فرياد زدم ستاره  ميون

 توروخدا بيا ستاره

 .يارو نشستم و جيغ مي زدم، من چه غلطي کردم خوبه توسرش نزدما روسر
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 .شديد تر شد گريم

 .مي زدم جيغ

 .باکوبيده شدن در و بلندشدن صداي زنگ نفسم به شماره افتاد همزمان

 .مي زدم و مي لرزيدم سکسه

 .و دويدم سمت در و يه دفعه بازش کردم بلندشدم

 .يه مرد روبه روبه روم بود هيکل

 .زدم هق

 .جيغي که کشيدم، دستي دوردهانم حلقه شد با

و دهانم قرار گرفته بود و نفس کشيدن رو هرلحظه برام غير رو باالبردم و چنگي به دستاش زدم که ر دستام
 .ممکن مي کرد، دست و پامي زدم و تموم سعيم اين بود دستاش رو از روي دهانم بردارم

 .دفعه تو اون تاريکي هيکل دونفر ديگه هم ديده شد يه

 .روخوندم اشهدم

 .دونم چرا ستاره پيداش نمي شد نمي

ودم رو به داخل کشيد؛ دونفرديگه هم پشت سرم اومدن چهره ي اون دوتا که بيرون من و که زير بغلش ب مرد
 .بودن توي نور بود ومشخص بود

 .واقعا داشتم خفه مي شدم. که درمحکم بسته شد و يه دفعه دست يارو از رو دهانم کنار رفت ديگه

 شدم روي زانو هام و نفس عميق کشيدم، لعنتي خم

 .ميميرم دارم

چراغ ها همه روشن شد و نگاهم روي چهره ي ميالد بود که عصبي نگاهم مي کردو دومرد قوي هيکل و  همزمان
 .جوون ديگه کنارش که هرسه بالباس راحتي بودن

 .دهانم روقورت دادم آب

 .قروچه اي کرد دندون

 اومد  جلو
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 : چته اين وقت شب؟ سرآوردي ها؟ چي شده!؟ميالد

 .به شماره افتاده بود نفسم

 که دندونام از ترس و لرز به هم مي خورد لب زدم  درحالي

 ...او...او.. او او -

 دستي الي موهاش برد عصبي

 .: چته تو!؟غروب که خوب زبون داشتيميالد

 !زد: الل شدي!؟ ِد حرف بزن فرياد

 .جواب بدم اما مي لرزيدم خواستم

 همون لحظه يکي ازاون دومرد بابهت لب زد که

 !: ميـ...ميالد!او...اونجا رومرد

 .به روبه رو اشاره زد و

 .دهانم رو قورت دادم آب

 .دفعه هرسه دويدن سمت اون يارو يه

 .لرزون خودم رو بهش رسوندم منم

 يارو چرا اين شکلي بود!؟اين چه لباسايي بود!؟ اين

 نگاهي به من انداختن، هرسه

 .گلوم رو قورت دادم  آب

 .ت به بدن فرد که به شکم افتاده بود و آه هاي خفه اي مي کشيددست گذاش ميالد

 .رفتم، همين که ميالد برعکسش کرد، ماتم برد جلوتر

 !...اين که ستاره بوداين

 .هق هقم شروع شد دوباره

 .و خودم وانداختم کنارش دويدم
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 .مچاله از درد بود. چشماش خمار صورتش

 .چرخوند ونگاهش روي من ثابت موند چشم

 !دست خودم نبود حالم

 : چي شده!؟ اين چه وضعيه آخه!؟ چه خبر شده!؟ميالد

 .دونستم چي بگم، تموم حواسم پي ستاره بود نمي

 زدم لب

 ِسـ...ستاره! خدامن و بکشه! من چي...چيکار کردم آخه!؟-

 .گزيد و اشاره زد جلوتر برم  لب

 .شدم روصورتش خم

 لب زد آروم

 .: ِبـ...بميري يعني ناز...نازگل! سا...ساعتم تنظيم..َنـ... نبودستاره

 !نمي دونستم بخندم يا گريه کنم حاال

 .يه دفعه زد زير خنده ميالد

 .روي من بود نگاهش

 .بودم شنيده و يادسوتي من افتاده مطمئن

 لحظه يکي ديکه ازپسراکه تااون لحظه ساکت بود لب باز کرد همون

 : بياين خانم و بذاريم روي کاناپه، ماتتون برده!؟پسر

 .گزيدم  لب

اين که قدم بردارم و کاري انجام بدم، ستاره آخي کرد و ميالد واون پسره هرکدوم يه شونش رو گرفتن و   قبل
 .بااحتياط بلندش کردن

 .بودو اوخش به راه  آخ

که به لباساش افتاد دلم مي خواست ازخنده زمين و گاز بزنم! شلوار جذب مشمي که روي شلوار گشاد   نگاهم
خوابش پوشيده بود و پاچه هاي شلوار خواب از زير شلوار جينش چين چيني بيرون زده بود، موهاش عين سيم 
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سفيدش پوشيده بود وچشماش  اپروي ت ظرف شويي بهم تنيده بود و مانتو بدون اين که دکمه هاش رو ببنده
 .پف پف

 !بايدم بقي بخندن بعله

 .لحظه ستاره روي کاناپه خوابونده شد وصدايي از کنارم به گوش رسيد همون

 .طرفش برگشتم

 .کنم اين دوتا جفتشون قبال با ميالد دويده بودم  فک

 .خودشون بودن، اسم اوني که من و مخاطب قرار داده بود ارمان بود آره

 بـ...بله!؟-

 ي جارو برقي رو توي هوا تکون داد دسته

 !رمان: بد چيزيه ها المصب آ

 .گزيدم  لب

 .عميقي کشيدم، هنوز هم سينم مي سوخت  نفس

 : چيه وايسادي بدبخت رو ناقص کردي يه مسکن بيار داري اصال!؟اب قنديميالد

 .چيزي کوفتي

 .گرفت  حرصم

 !وقتش حالت و مي گيرم چغندر بي خاصيت به

 .نگاه هاي خيرشون دويدم سمت آشپز خونه، تموم حواسم به ستاره بود وزير

 .راتمومش نمي کردداشت ديوونم مي کرد، نفسم رو باحرص بيرون فرستادم چ لعنتي

 .تند پام رو تکون مي دادم تند

 بغل دستيم روشنيدم دختر خوبي بود صداي

 .چيکار مي کني!؟چشم روهم بذاري تمومه داري

 !نگاهي بهش انداختم و خيره شدم به استاد که دوساعتي مي شد مي شد يه ريز فک مي زد نيم

 .به ساعتم انداختم نگاهي
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 رو نشون مي داد، دلم مي خواست جيغ بزنم سه

 .امروزم حسابي فشرده بود و درسا سنگين  کالساي

 .تحملم طاق شده بود شديدا هم گرسنم بود ديگه

 .فحش دادن به استاددپير و زر زروي روبه رو بودم، که باالخره دست برداشت غرق

 .شيدي گفت که کسي بي جواب نذاشتشقطورش رو بست و عينکش رو درآورد و به همه خسته نبا کتاب

 !خوبي بود؛ فقط من نمي دونستم چرا امروز انقد بي اعصاب شدم و فحش مي دم بهش مرد

 تنها گرسنگي من و فشردگي بيش از حد کالس هام بود دليلش

 يوسايم رو جمع کردم و توي کيف چرم يه طرفم انداختم و کتاب هامو هم توش گذاشتم و کش و قوس تندتند
 .به بدنم دادم

 .و روي شونم انداختم کجکي تا زانوم مي رسيد کيف

 .رفتن استاد ومن اولين نفري بودم که عين اسب سرم و پايين انداختم و از کالس خارج شدم بعد

 .برام نمونده موند، انگشتام داشت مي شکست از درد هي بنويس هي بنويس، چه خبره بابا مخ

 .توي راهرو و سمت پله ها قدم برداشتم پيچيدم

 .بحال ستاره يازده و نيم کالسش تموم شده بود، رفته بود نهار وبادايي اينا باشه خوش

 .اوف

 .بين اون هم از دحام عبور کردم صداها تومخم اکومي شد از

ورنموند و منم چشم  راه خروج روپيش گرفتم و همزمان خميازه اي هم کشيدم که ازچشم يکي دو نفر د باحرص
 .غره اي براشون رفتم که متعجب نگاهم مي کردن

 .که نبود، خب خسته ام خسته  جرم

 دانشکده خارج شدم و به طرف خيابون قدم برداشتم، خيلي شلوغ بود از

 .بود و سوز سردي مي اومد که بانم بارون يکي بود هواابري

 .رو بلند کرد براي ايستادن تاکسي دستم

 .سرمايي بود، شالگردنم رو محکم تر پيچيدم عجب
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 .نبود تاکسي

 .پامي کوبيدم زمين کالفه

 .دست بلند کردم، سرانگشتام زق زق مي کرد از سرما، اي کاش دستکشام همراهم بود دوباره

 .طور که مشغول کلنجار رفتن باخودم بودم که همون لحظه تاکسي جلوي پام ترمز کرد همين

 برقي که يه دفعه زدو شروع بارون شديد بي معطلي سوارشدم بارعدو

 .مسن باچهره اي شکسته پشت فرمون بود، کنارم زن ديگه اي هم نشسته بود مرد

 .قهوه اي کشيده،ابروهاي بلند، موهاي بلوند قهوه اي روشن. خيلي زيبا بود باچشماي

 .رو روي پاش قفل کرده بود دستاش

 .خيرم رو که ديد؛ لبخند مهربوني زد نگاه

 .خجالت کشيدم ازاين که مثل خل و چال يه دفعه بهش خيره شدم کمي

 همين بي معطلي لب باز کردم و مثال به فرانسه شروع کردم براي

 !اوه ببخشيد خانم ولي بايد گفت زيبايي شما خيره کنندس -

 زد و جواب داد لبخندي

 .زيبايي تو چيز ديگه ايهاما : ازت ممنونم. خانم

 .زد وچشمکي

 حرفش باعث شد انرژي بگيرم اين

سرم روبه شيشه تکيه دادم و بعد آدرس دادن به راننده زل زدم به مناظر بيرون که باسرعت از ديد خارج  بالبخند
 .مي شدن، بارون شديدتر شده بودوهوا ابري و تيره تر، اوايل بهمن ماه بود

 !ماهي مي گذشت از قضيه ي سوتي ستاره دوسه

 .بعد هم فهميد توسط اون چغندر که سوتي من فراتر از مال ستاره بوده که

اون موقع جز چند بار توي البي و روبروي واحدم بااون چغندر برخورد نداشتم، طبق گفته ي ستاره که اين روزا   از
 .ود تيک مي زدخيلي با بابک که يکي از دوتا رفيق و همکار ميالد ب

 .اين که دو هفته اي ازشروع عملياتي که چند ماه براش تالش کرده بودن و برنامه چيده بودن، مي گذشت  مثل
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هم که اون اتفاق افتاد ونزديک بود ستاره رو بفرستم اون دنيا مثل اين که ميالد و همکاراش قراربوده  شبي
کانس هاي چي چي چي و رايانه و...موقعيت فرد فرستاده تاصبح کاراشون رو سامون بدن و توسط نمي دونم فر 

 .بوده مشده توي گروه خالفکارا رو زير نظر بگيرن که تازه شروع عملياتشون ه

 .اين که چندتا ازهمکاراش يه ماهي مي شه فرانسه اومدن و هرکدوم مکان خاصي استقرار دارن  مثل

 .اومدم  همين افکار بودم که با صداي راننده به خودم توي

 .بوديم رسيده

 .کوتاه بود و زياد طول نمي کشيد، کرايه رو حساب کردم و پياده شدم  مسير

 .اون زن هم پياده شد  همزمان

 .باسرعت دورشد راننده

 .شديد وبي صبرانه مي باريد بارون

 روبه زن لب زدم باتعجب

 شمام از ساکنين اين برج هستيد!؟-

 .زد و سري تکون داد لبخندي

 .معطلي دويدم سمت ورودي بي

 .آسانسور شدم  وارد

مي لرزيدم، خواستم بزنم طبقه ي بيست وشش که يه دفعه همون خانم توي تاکسي بادو درحالي که  ازسرما
 .باتلفن حرف مي زد خودش رو توي آسانسور انداخت، يه قدم عقب رفتم

 کرد و توي گوشي لب زد  پوفي

 ...ارم مي گم باشه...اه: د زن

 .رو قطع کرد و توي کيفش انداخت و نفسش رو پرصدا بيرون فرستاد وگوشي

 .معطلي زدم بيست وشش، اونم هيچ اعتراضي نکرد بي

 نگاهش کردم مرموز

 .ببخشيد-
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 نگاهم کرد سوالي

 ين!؟واحد ما طبقه بيست و ششم از اين برجه، شما مقصدتوکدوم طبقست؟ ساکن کدوم واحد-

 .: بيست وششزن

 گرد شد  چشمام

 واحد رو به رويي ما؟_

 .تکون داد سري

 .از تعجب باز موند  دهانم

 ازکجا من و مي شناخت وواحدمون رو که سري به عالمت تاييد تکون داد!؟  اصن

 .باز مونده بود از تعجب دهانم

 .لحظه اسانسور ايستاد و قبل از خروجم، زن خارج شد همون

که ازآسانسور خارج شدم نگاهم خورد به بابک و ستاره که مشغول حرف زدن بودن، همون زن هم چيزي   همين
 .به بابک گفت و وارد خونه شد

 متعجب بودم هنوز

 .کنکاش وار توي خونه ي ميالد ومي پاييد، کنجکاويم روي هزار رفته بود  نگاهم

 !: عليک سالمستاره

 .هوا خاک عالم جلو اين پسره آبروم رفت ستاره دو متر پريدم باصداي

 .گزيدم و چشم غره ي ستاره هم از نگاهم دور نموند  لب

 گلوم روقورت دادم  آب

 !سـ...سالم -

 بالبخند پيش دستي کرد بابک

 .: به به نازگل خانم سالم از ماست روزتون بخيربابک

 زدم و به گرمي جوابش رو دادم، به ستاره هم سالمي کردم وجوابي شنيدم لبخندي

 .بودم راجع به اون خانمه بپرسم دودل
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 .نگاهم مي رفت سمت واحد ميالد مدام

 نازگل!؟_

 .ستاره به خودم اومدم باصداي

 ها؟چيه!؟-

 .کجايي دختر؟ برو تو خيس آبي، سرما مي خوريا_

 .بهش انداختم نگاهي

 !نکردم اگه نمي پرسيدم امشب از کنجکاوي جوون مرگ مي شدم جهيتو

 کمي اين پا و اون پاکردن روبه بابک که بالبخند نگاهمون مي کرد لب زدم  بعد

 آقابابک؟ -

 .رنگ تعجب گرفت اما خودش رو نباخت نگاهش

 : بفرماييد!؟بابک

 !ببخشيدا يه سوالي داشتم -

 تکون داد سري

 .: بفرماييد،خواهش مي کنمبابک

 اي به خونه ي ميالد زدم و گفتم  اشاره

 ..ايـ...اين خانم -

 حرفم کامل نشده بود که کوبيد توسرش و لب زد هنوز

 .: اي واي خوب شد يادم انداختين فقط لطفا سريع سوالتون رو بفرماييدبابک

 معطلي لب زدم بي

 د داره!؟اي...اين خانمه کي بود!؟نسبتي با ميال -

 خنديد بلند

 .: چي مي گين نازگل خانم؟ اين خانم خدمتکار بودن، براي استخدام اومدنبابک
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 .صبح بيان که نشد االن تشريف آوردن قراربود

 ...پس اون قبليه-

 خنديد

 : کني سر به هوا بود، اتاق مجهزه خطر آفرين بود اين سربه هواييشبابک

 .بمونه نشد

 فهميدين!؟ حاال

 .مسخره و الکي تحويلش دادم که بعد از تعارفات معمول به خونه رفت ودروبست لبخند

 .که بي حرکت تا اون لحظه زوم کرده بود رومامن بودم و ستاره  حاال

 .از بازوم گرفت  ويشگوني

 ازجاپريدم

 که بازوم و مي ماليدم لب زدم  درحالي

 هوي چته وحشي!؟-

 و من و هم دنبال خودش کشيدسمت واحد رفت -

 .: الل باش زربزني خونت حاللهستاره

 اوف

 .وحشي -

 .وارد شدم و درو محکم پشت سرم بستم و

 چته انقدر سوال مي پرسي ها؟ _

 و پرت کردم روي مبل و سمت آشپزخونه رفتم کيفم

ولمون کن بابا خانمه باهام تو تاکسي بود باهم تو مسير بوديم، درضمن خب کنجکاويم بد جور تحريک شده -
 .بود

 درحالي که پشت ميز غذارو مي نشست و کپه اي جزوه و کتاب روبه روش بود لب زد ستاره

 جدي؟ باهم اومدين!؟ _
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 شتم و درحالي که گاز مي زدم لب زدمساز رو زدم و سيبي از توي سبد ميوه ي کنار سينک بردا چاي

آره بابا من مي رم لباس عوض کنم توروخدا يه چاي هندي ترش برام بذار، داغ باشه ها بي زحمت نهارمم گرم  -
 .کن

 .به ظرف توي فر اشاره زدم و

 : امر ديگه!؟ستاره

 .عرضي نيست مرسي يو-

 .لوس_

 خودت درضمن مگه تو نهار خونه ي دايي اينا نبودي؟ -

 خندي زد نيش

 .آره بودم قبل تو رسيدم، غذاي توفرهم من نپختم آناسهمت رو فرستاد _

 !ايول آنا يادبگير -

 پوف _

 ..زهرمار! راستي-

 نگاهم کرد سوالي

 ديگه اي به سيب زدم گاز

 بااين آقابابک چي پچ پچ مي کردي!؟ -

 : بروبابا توام، رفتم گالرو اب بدم ديدم از اسانسور خارج شدرهستا

 .احوالپرسي شديم که توهم رسيدي  مشغول

 زدم نيشخندي

 !من که آفتابه اي نديدم باهات -

 گرد شد  چشماش

 : آفتابه ديگه چه صيغه ايه!؟ستاره

 .اوف هيچي بعدا به حسابت رسيدگي مي شه-
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 .که سيبم رو مي خوردم به اتاقم رفتم  ودرحالي

 .به ساعت انداختم نگاهي

 .کم کم از ده هم مي گذشت، خميازه اي کشيدم و کش و قوسي به بدنم دادم  داشت

 هل دادم عقب و مرتب روي هم گذاشتم و از جابلند شدم کتابارو

که يه ساعتي مي شد رفته بود اتاقش براي خواب ازجابلند شدم و چراغ سالن رو خاموش کردم بهتر بود   ستاره
 .قفل دروهم مي زدم

 .اي باال انداختم و با بي حوصلگي راه افتادم سمت در ورودي سالن  شونه

 .پاهاي برهنم روي سراميک هاي سرد قرار مي گرفت حس عجيبي رو بهم مي داد وقتي

بزرگ خودم رو به در رسوندم، اما همين که خواستم شاسي درو بزنم ديدم صداهايي نامفهوم داره  قدمبادو
 .مياد

بد جوري داشت تحريک مي شد، همين باعث شد خانم بودن رو فراموش کنم و از چشمي در که   کنجکاويم
 .المصب قدمم خوب بهش نمي رسيد خيره بشم بيرون

 .تکار جديدش مشغول گفت و گوبودبود که باهمون زن خدم ميالد

 .لحظه نگاهش رفت روي در هول کردم و خواستم عقب برم که آرنجم برخورد کوچيکي با در کرد يه

دقيقه هم نشد که ميالد خداحافظي کرد و به داخل رفت و دروبست، همون لحظه هم زن خدمتکار درحالي   يه
 .که گوشيش رو درمي آورد و شماره مي گرفت تند سمت آسانسور قدم برداشت و از ديد ناپديد شد

 .گرفت  خندم

 !آدمي بودم من! فضول  عجب

که يه دفعه دوباره در واحد روبه رو باز شد؛ قامت ميالد با   زدم و دست برداشتم و خواستم عقب برم نيشخندي
 .همون لباساي راحتي ديده شد

 .دهانم تو گلوم پريد آب

 .ميالد دقيقا جلوي چشمي بود، يه دفعه بادستش دقيقا از پشت در کوبيد روي چشمي هيکل

 .پسره ي احمق وحشي اي

 .قروچه اي کردم، دست خودم نبود دندون
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 .خون جلو چشمام رو گرفتلحظه  يه

 .از دستم خا رج شد و در رو باشدت باز کردم  کنترل

 معطلي لب زدم وبي

 ....ها؟ چته!؟ حالت خوش نيست. مگه مريضي آخه تو؟ ها؟ چته؟ احــ -

 .ضربه اي که روي سينم خورد حرف تو دهانم ماسيد با

 که دندون روي دندون مي ساييد و نفسش رو باخشم بيرون مي فرستاد لب زد  درحالي

 .: فضولي کار درستي نيست دختر جونميالد

 ناخوداگاه مشت شد دستام

 .توحق نداري به من دست بزني-

 : دادزد

 !خفه شو_

 .يه رواني به تمام عيار بود. واقعا نمي دونستم بايد بهش چي بگم اون

خشم قفسه ي سينم تندتند باال و پايين مي شد، دندون قروچه اي کردم وبدون اين که کلمه اي از شدت   فقط
 .حرف بزنم عقب گرد کردم و به داخل رفتم

 .به هم کوبيدم تکيم رو دادم بهش و نفس عميقي کشيدم. بازم به اون اسپري لعنتي نياز داشتم درومحکم

 .برگشتم و از چشمي نگاهش کردم ناخوداگاه

 !به معني واقعي پوست کلفت بودم يعني

 .با دستاي مشت شده مقابل در وايساده بود و بانهايت خشم زل زده بود به رو به روش هنوز

 رفت روي هزار حرصم

 .دوباره محکم و باضربت بازش کردم درو

 !ها، ديگه چيه!؟ بروخونت ديگه -

 .درست حرف بزن بچه، دفعه ي ديگه اين جوري بات برخورد نمي کنم_

 !هه خوبه واال -
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: جاي اين پوزخند زدن هاي مسخرت برو يه نيگا به سرو وضعت بنداز، االن من اينجام کسي ديگه بود که ميالد
 ...شرفت برباد بودکه

 ....تو...تو -

 .نه و در و محکم کوبيدم به هممهلت ندادم به وضعم نگاه کنم، پريدم تو خو حتي

 .چشمي دوباره نگاهي به بيرون انداختم از

 .ضربه اي محکم به ديوار زد و وارد خونش شد ميالد

 .ي رواني پسره

 .ازت بهم مي خوره  حالم

 يه ثانيه رفت روي اين که االن من با چه سرو وضعيم فکرم

 .ي انداختمرفتم و نگاهي به آينه ي قدي کمد کنار ورود جلو

 اهلل! اين منم!؟  بسم

گشاد سفيد پراز توت فرنگي هاي عروسکي صورتي، با بلوز يقه يه ور سفيد، که مثال خودم مدل داده بودم   شلوار
 .و جلوش رو به طرز فجيهي گره داده بودم

 .هم که مثل لونه کفتر بهم پيچيده بود موهام

 !بميري نازگل يعني

 .که تند تند نفس مي کشيدم اسپري رو کوبيدم روي ميز پاتختي و محکم سرم رو فرو کردم تو بالش  درحالي

 .از همتون به هم مي خوره. ازهمتون  حالم

 .رو تا حد امکان روي صورتم کشيدم پتو

، جوري انقد من بيشعورم، که يه آدمي که براش تره هم خورد نمي کنم جوري براي من طاقچه باال مي ذاره  يني
 .بام رفتار مي کنه که بابام يا داداشم اين جوري رفتار نکرد

درد لعنتي هم معطله تا تموم توانم رو ازم بگيره ومن هرچند روز چندبار بفهمم و به خودم بقبولونم که آخه  اين
 .نازگل تو فرق داري

 .بيماري داري که نمي توني مقابلش از خودت دفاع کني تو

 .گزيدم تا بتونم بغض لعنتي روکه مهمون گلوم شده بود رو ازبين ببرم  لب
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 .نتونستم و يه قطره اشک ناخوداگاه از گوشه ي چشمم غلطيد و پايين چکيد و من بلندهق زدم اما

دونم چرا، اما واقعا امشب تحمل صبرم دست خودم نبود، با ضربه اي که به سينم زد و لحني که داشت  نمي
 .واقعا اعصاب من رو به هم ريخت

 .رو چنگ زدم و سعي کردم آروم باشم پتو

 .مي دم نشونتون

 .که توصورتم مي زد؛ خميازه اي کشيدم و يه دفعه با يه از روي تخت بلند شدم  بانوري

به صورتم کشيدم و تلو تلوخوران سمت در اتاق رفتم و بي حوصله بازش کردم و قدم بيرون گذاشتم که  دستي
مقابلم قامت ستاره قرار گرفت که سمت اتاقش مي رفت، باديدن من سرجاش وايساد و خيره شد بهم منم زل 

 .زدم بهش

 ها چيه؟ نگا داره؟-

 کجي کرد  دهان

 .داره: آره ديدن خر صفا ستاره

 گيرآوردي!؟-

 خنديد

 .چه عجبا هرچي صدات مي زدم ازخواب بيدارنشدي_

 .خب حاال که بيدارم-

 .محکم به هم کوبيدم و قدم برداشتم، تنه اي بهش زدم و از کنارش رد شدم ودرو

 برگشت سمتم، بازوم روکشيد باتعجب

 : چته نازگل!؟هارشدي سر صبح!؟ستاره

 رو از حصار انگشتاش محکم بيرون کشيدم. دست خودم نبود بازوم

 ولم کن تو روقران اه -

 .نگاهي بهم انداخت باتعجب

 کنترل کرد ولب زد  خندش
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 !مريض خدا شفا بده _

 رو باحرص بيرون فرستادم و برگشتم طرفش، دستام مشت شد و ابروهام گره خورد نفسم

 از دستم خارج شد  کنترلم

 زدم فرياد

 .آره آره من مريضم، مريض مي فهمين لعنتيا؟ دست از سرم بردارين -

 مشخص بود يکه خورد. بانگراني نگاهم کرد، جلو اومد خواست دستم روبگيره کامال

 ....نازگل...چت شـ_

 زدم، نذاشتم ادامه بده. دادزدم پسش

 .ولم کن اه -

 .سمت سرويس ووارد شدم و درومحکم کوبيدم بهم ودويدم

از صبح امروزم، دليل اين بد خلقي ها واسه خودم هم نامشخص بود هيچ دلم نمي خواست که سر ستاره   اينم
 .داد بزنم

 .زده بودم ولي

 .بد حالم گرفته بود من

 .رو باال کشيدم فينم

همين به مي کردم که دارم سرما مي خورم، دليلش هم مطمئنا ايستادن توي اون هوا براي تاکسي بود و  احساس
 .بي حوصلگيم و خط خطي کردن اعصابم مي افزود

 .به تيپم انداختم نگاهي

جذب زيتوني با يه جفت پوت اشبالت مشکي، يه بلوز يقه اسکي مشکي که روش يه کاپشن گرم که  شلوار
 .بلنديش تاروي رونم بود و کالهش خزدار بود

 .کرده بودم  تن

 .شد و دکمه هاي چوبي کوچولو داشتاز زير حالت کاموايي مچي مي   آستيناش

يه کمربند خيلي باريک مي خورد که باعث مي شد کمرم رو نشون بده، همرنگ شلوارم البته کمي تيره تر  وکمرش
 .بود
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گردن مشکي بسيارنرمي که مامان بافته بودبرام و حسابي دورگردنم پيچيده بودم وکاله ستش رو که   شال
 .تاد ويه پوم پوم بزرگ گرد بامزه روش مي خوردحسابي پف بود و يه ور وايميس

 .نارنجيم کمي توپيشونيم پخش و پالبود موهاي

 .صورتي ماتي هم زدم و کيفم رو روي شونه انداختم و زدم بيرون رژ

اصال روبه راه نبود و هران امکان داشت که هرکي سر راهم قرار مي گيره هدف قرار بدم، لحظه ي آخر قوطي   حالم
 .داروهام و اسپري روهم چنگ زدم از روي ميز و توي کيف گذاشتم وقدم برداشتم سمت دراتاق وخارج شدم

 .ينم راه نگيرههم مدام فينم رو باالمي کشيد و باکلنکس توي مشتم مراقب بودم ف همزمان

 .سرفه اي کردم و بدون توجه به ستاره که توي اشپز خونه مشغول بود، سمت در رفتم تک

 .صداش باعث شد سرجا وايسم که

 نازگل؟ _

 سمتش برگشتم

 بله؟-

 بله و بال کجا داري مي ري، کالسمون امروز با نيم ساعت تفاوت شروع مي شه_

 .بود نه باهم بريم قرار

 ي االن مي ري پس!؟دار چرا

 و توکاسه چرخوندم چشمام

 .اوف ول کن ستاره مي خوام کمي قدم بزنم -

 .خوام زود برم مي

 و جلوي ورودي اشپزخونه وايساد اومد

 .بيشعور توکه صبحونه نخوردي حداقل بيابخور بعد برو _

 .نمي خورم مي خوام برم -

 .نيست گرسنم

 .باکي لج مي کني؟ چت شده؟ بياصبحونه بخور، ميميري از گرسنگي_
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 .از دستم خارج شد  کنترلم

 زدم داد

 .ولم کن ديگه اه، ميل ندارم ستاره حالم خوب نيست -

 .لحظه شروع به سرفه کردم وهمون

 .مي سوخت گلوم

 اخمي کرد و کوبيد روي کانتر و مثل خودم فرياد زد  ستاره

احمق داري باکي لج مي کني؟ سرمام که خوردي؟ بيرون وديدي؟ تاخرخره برف اومده، عاشقي؟ مريضي؟ رواني  _
 !اي؟ کم داري؟ بيشعور توکه ميميري پا بيرون بذاري

 .دانشگاهم نمي خواد بري بيابروتواتاقت،

 .بسه ديگه اه عين مامانا داري نصيحت مي کني دست بردار ستاره -

 .کن، بذار بميرم اه  ولم

 چيزي بگه که بروبابايي گفتم و سمت در پاتند کردم خواست

 .دنبالم بياي خودت مي دوني -

 .رو زدم و بيرون اومدم و درومحکم کوبيدم به هم وشاسي

 .لعنتي

تند نفس مي کشيدم، دستم رو به بند کيفم گرفتم و محکم سمت آسانسور قدم برداشتم ساعت هفت و  تند
 .نيم رو نشون مي داد

بردم سمت دکمه ي بغل آسانسور که همون لحظه يه دفعه باز شد و قامت ميالد نمايان شد. باديدن سرو  دست
وضعش نگاهم رنگ تعجب گرفت، چشمتي قرمز و متورم و باوز شلوار اسپرت و پالتوي کوتاه تنش، موهاش به 

 .هم ريخته بود و لباس هاش نامرتب

 .ه به من بودنگاهش خير  اونم

 .از آسانسور بيرون گذاشت  پا

 .گزيدم  لب

 لحظه صداش از کنار گوشم بلند شد همون
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 بهت سالم ياد ندادن نه!؟ _

 .اين چرا باز چوبش گير کرد الي چرخ من آخه!؟منم که حالم روبه راه نيس  پوف،

 .سرفه اي کردم تک

 پررويي جواب دادم باشم

 .نع!ياد ندادن -

 .رو باالکشيدم فينم

 عميقي به چهرم انداخت ولب زد  نگاه

 : داري مي ميري از سرما، بيرونم مي خواي بري!؟ميالد

 .به خودم مربوط مي شه -

 .زد و دريک آن رمزرو وارد کرد و وارد خونش شد و درو محکم بست پوزخندي

 .رواني

 .ي فلزي سرد وارد آسانسور شدم. زدم همکف و تکيم رو دادن به ديواره منم

 .خودمم نمي فهميدم، امروز عجيب حالم گرفته بود واقعا

 .ي عالم و آدم رو نداشتم حوصله

 .مي خواست جيغ بزنم اونم الکي، سرماخوردگي لعنتي هم به اين بي اعصابيم دامن مي زد دلم

قطع شدن صداي اهنگ و تکون آروم اسانسور در بازشد و پابه بيرون گذاشتم، دوسه نفري درحال رفت و آمد  با
 .بودن

وقتي نگاهم با شخص توي البي که با تلفن حرف مي زد برخورد کرد، خود به خود رادارام فعال و کنجکاويم  اما
 .تحريک شد

 .گلوم رو به سختي قورت دادم گلوم مي سوخت  آب

 .جلوتررفتم

 .که شنيدم کنجکاويم بدجور تحريک شد  باصدايي
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تب دارم رو دور تادور چرخوندم? زن جووني با دختر بچه ي قشنگش که روپوش مدرسه به تن داشت و  نگاه
 .لباساي گرم زمستوني درحال رفتن سمت خروجي برج بودند

 .دوباره ي صداش حواسم رفت سمتش باشنيدن

 .ه نگاه نگهبان هم خيره بهش بودحرف مي زد ک طوري

 کردم ضايع نباشم  سعي

 .سمت خروجي راه افتادم و مدام وايميستادم آروم

 .بدجور خيره بود بهش نگاهم

 .دونم اين کنجکاوي و حس فضولي لعنتي از کجا سرچشمه مي گرفت نمي

ي برخورد کنم تا نگهبان حواسش کردم از عطسه اي که هران امکان داشت سراغم بياد، جلوگيري کنم و طور  سعي
 .بهم معطوف نشه

 .به بند کيفم بردم گوش سپردم به صداي زن خدمتکار دست

 .ميالدکه نمي دونم جديدا چراانقد روش زوم مي کردم خدمتکارجديد

 .از تک تک حرفاش پيدا بود  عصبانيت

 خشم بعد يه مکث کوتاهي خطاب به فرد پشت خط لب زد با

 ..: دارم مي گم مي فهمم، مي فهمم عمــ زن

 فرد پشت حرفش رو قطع کرد و پس از مکثي دوباره ادامه داد گويا

 .: من خودمم مي فهمم، فقط توي اين يکي مسئله دخالت نکن زن

 :ادامه داد  وباپرخاش

 .من اون و مي خوام به دستش ميارم.شده حتي به زور و ضرب_

 .تلفن رو قطع کرد و باحرص پرتش کرد توکيفش بعد

 .قدرهم زيبا و خوش پوش بود چه

 بالباساي ساده و بي روح...ن هرچند

 .کهنه  ونسبتا
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 .که برگشت سمتم يه لحظه هنگ کردم  همين

 .شدم و همون لحظه باتموم قوا عطسه ي بلندي کردم و کلنکس رو محکم روي دهان و بينيم فشردم هول

 لحظه صداش رو شنيدم همون

 :سـ..سالم خانم، صبحتون بخير اينوقت جايي تشريف مي بريد؟ زن

 .بود کمي هل شده؛ چون داشت چرت مي گفت و کمي به تته پته افتاده بود مشخص

 مي خواست بگم به توچه ربط داره آخه!؟ دلم

 .خود داري کردم و لب زدم اما

 سالم ترسوندمتون؟ خانم....؟-

 :لب زد دتن

 .فرانسوا _

 :زدم و ادامه دادم نيشخندي

 .اوه بله بله، خانم فرانسوا داشتم مي رفتم دانشکده اگه ترسيديد معذرت مي خوام_

 .مشخص بود لبخندش هل و ساختگيه کامال

 خودش رو نباخت و جواب داد اما

 .: نه نه به هيچ وجهزن

 .دونست چي بگه نمي

 .دست پاچه بود کمي

 باهمون لحن دهان باز کرد اما

 : وشما؟زن

 .سواليم رو که ديد ادا مه داد: _اسمتون نگاه

 .نازگل -

 متفکري به خودش گرفت حالت
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 .چه اسم زيبايي _

 رنگ تعجب گرفت نگاهم

 شما با اسامي ايراني اشنايي دارين؟ -

 .نه تلفظ زيبايي داره_

 .ممنون از تعريفتون -

 .هل بود، لبخندزورکي زد هنوزم

 دستي کردم و لب زدم پيش

 دارين مي رين باال؟ -

 .آسانسور اشاره زدم  وبه

 رو تند روي شونش جابه جا کرد و درحالي که سمت اسانسور قدم برمي داشت روبه من جواب داد کيفش

 .مي شهبـ..بله...مي رم تا به کارام برسم؛ هميشه ساعت کاريم يک ربع به هشت شروع  -

 .رو باال آوردم و نگاهي به ساعتم انداختم دستم

 اي به مچم زدم و گفتم  اشاره

 .حاال چرا انقدر عجله؟هنوز يک دقيقه به هفت و سي وپنج دقيقه مونده -

 .لحظه چهرش جدي شد يه

 .تعجب کردم کمي

 که وارد اسانسور مي شد لب زد  درحالي

 !: روز خوشزن

 .و دست پاچگيش خبري نبوداز اون لحن هل   ديگه

 .چشماي گرد از تعجبم در اسانسور بسته شد مقابل

 .اي باالانداختم وسمت خروجي راه افتادم.فکرم درگير بود  شونه

 .زن زيبا عجيب فکرم رو به خودش بدون هيچ دليلي مشغول کرده بود اين
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 .داشت مي ترکيد سرم

 .مي خواست هرچه زودتر استاد کار رو تموم کنه دلم

از اين اتاق پراز االت موسيقي از عصر قديم و قرن ها پيش تابه االن از جاي جاي جهان? هرچند شيرين و   بازديد
 .مفصل بود براي من اما بازم نمي تونستم تحمل کنم

 .م پيدا کنهدستم روي شقيقم در حال دوران بود تابلکه کمي از دردم التيا مدام

 .سرماخوردگي رو شاخم بود بد

کالسي هام حواسشون نبود و حسابي محو اجرام پشت حصارهاي شيشه اي بودند و با لذت به حرفاي استاد    هم
 .گوش مي کردن

 .اي کردم و دستمال رو محکم روي دهان و بينيم فشردم  عطسه

 .حاال ديگه عجيب مي سوخت گلوم

 .دست خودم نبود حالم

 .لحظه بود که با شنيدن صداي استاد که پير مرد سالخورده و محترمي بود مونه

 .خمارم رو دوختم بهش، بدجور فين فين مي کردم نگاه

 کتاب توي دستش رو دشت به دست کرد و  دوتا

 ي غليظ فرانسه که کمي برام هضمش مشکل بود خطاب به من دهان باز کرد بالهجه

 .: خانم ايرانياستاد

 .خنديدم

 .اوج بدحاليم خندم گرفت  توي

 .مي دونست تنها نفر ايراني توي اين کالس منم استاد

 .توي دانشکده تعداد مختصري دانشجوهاي ايراني بودن، چندباري ديده بودمشون البته

 .خب هميشه استادباهام عالي رفتار مي کرد ولي

 .فوق العاده خوب و اديبي بود مرد
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بچه ها گفته بود ايران و دوست داره، دوباري هم به ايران رفته و ودر زمينه نواختن ساز   خطاب به چندباري
کمانچه و تار تبحرداشت تا ناکجا...گاهي اوقات فانيليم رونمي گفت و خانم ايراني. دوشيزه ايراني و مثل اين ها 

 .صدام مي کرد که خندم مي گرفت

 .يه ايرانيم، باعث افتخارم بود طرفي احساس غرور بهم دست مي داد که من از

 .صداي دوباره ي استاد به خودم اومدم با

 .نگاه بقيه به من بود حاال

 .زمزمه مي کردن حالم خوب نيست و دلداري مي دادن بعضياشون

 .محترم و انسان دوست بودن و اين من و خوشحال مي کرد همشون

 رو پس زدم و برگشتم طرف استاد افکارم

 !: خانم پرند...پرند با شمام دختراستاد

 .دفعه فاميليم رو خطاب کرد اين

 .خفه اي جلوتر رفتم و دفتروخودنويسم رو روي سينم فشردم باصداي

 بله استاد؟-

 : گويا حالت خوب نيست دختر؟ مريضي؟ حالت روبه راه نيست و به گفته ها توجهي نشون نمي دي استاد

 اي به سرم زدم  اشاره

 !اد صـ..صبح هوس پياده روي کردم، االن حالم عجيب دگرگونه سرم در معرض انفجارهاست -

 .: تو ديوونه اي دختراستاد

 .رو بردار، مي توني امروز بري بچه ها به اساتيد اطالع مي دن وسايلت

 .دلم مي خواست برم خيلي

 .تاييد بچه ها، شونه اي باالانداختم با

 .مسخره اي زدم و وسايلم رو برداشتم و بايه عذرخواهي کالس و ترک کردم نيشخند

 .طور که سمت خروجي دانشکده مي رفتم فين فين کنان دنبال شماره ي آنا مي گشتم همون

 .ده و ربع بود واين يعني ستاره سر کالسه ساعت
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يست شماره ها انارو گرفتم ومنتظر شدم زد و مدام جوابش رو مي دادم که حالم خوبه، توي لبهم زنگ چندباري
 .جواب بده

 ...بوق يه

 ...بوق دو

 ...بوق سه

 .چهارم که زده شد قطع کردم بوق

 .توي اون سرما زير يه االچيق وايساده بودم و مدام مي گرفتمش همونجا

 .از يکبار جواب دادن  اعم

 .خوردشد اعصابم

رش حسابي شلوغ بود و من دلم نمي خواست که نگرانش کنم؛ هم که بيمارستان و مطب رو داشت و س دايي
 .تواين سرما و خلوتي خيابونا مشخص بود تاکسي راحت گيرم نمياد

 .سختي آب گلوم رو فرو دادم به

 .کمي تنگ شده بود و داغ بودم  نفسام

 .ي امين روگرفتم شماره

 ...يکبار..دوبار...سه بار نه

 .جواب نمي داد لعنتي

 .از شانس خرکي منه، هيشکي نيس به دادم برسه  اينم

 .دندونام تند تند به هم مي خورد ازسرما

 .وجودم درد داشت تموم

 .رو پرت کردم توي کيفم، دستام رو توي جيبم جا دادم و لرزون سمت خروجي راه افتادم گوشي

 .مدام در رفت و امد بودن?حتي تواوج همين سرما دانشجوها

 .سختي از محوطه ي دانشکده گذشتم با



 

 
318 

اي کشيدم و از راه سنگ فرش و بسيار زيبايي که به دانشکده مي رسيد سمت خيابون راه افتادم و   خميازه
 .مطمئنا اگه حالم خوب بود بقول ستاره جيرت جيرت عکس مي گرفتم

 .عادتم بود  کال

 .ا فکر کنار شومينه مي چسبيدساز هارمونيکا و يه فنجون دمنوش گل محمدي و يه دني االن

 .محمدي هايي که مامان مرتب برام بسته بندي و گذاشته بود گل

 .سردي که وزيد به خودم لرزيدم باسوز

 .خميازه اي کشيدم و با چندين قدم لرزون خودم رو به کنار خيابون رسوندم ناخوداگاه

 .همه جارو پوشونده بود، انگاري زمين لباس عروس تنش کرده بود برف

 .اين فکرم تودلم خنديدم و نگاه چرخوندم اطراف. رهگذراي زيادي پياده در حال رفت و امد بودند  به

هاهم باشادي توي برفا غوطه ور بودن و بدون هيچ غمي و بي اهميت به ديگرون برف بازي مي کردن و  خيلي
 .هاشون اوج گرفته بودصداي خنده 

 .برخالف افکارم خيابونا شلوغ بودن و پر از ماشين، اعم از وايسادن يه تاکسي لعنتي

 .با پاهاي يخ و لرزونم کنار خيابون قدم برداشتم باخستگي

 .متر يکبار وايميستادم به انتظار تاکسي وهرچند

 ...گرفته بود، نمي دونستم چرا  بغضم

 .نگاهي انداختم هم به گوشيم چندباري

 .ويبره بود، هيچ تماسي نبود روي

 .اي کردم و بادستاي لرزون دستمال رو روي بينيم نگه داشتم که همون لحظه تاکسي مقابلم ترمز کرد  عطسه

رو باال کشيدم و قبل اين که از راننده بپرسم مسيرش ومسيرم کجاست، با دستاي لرزون درماشين وباز کردم  فينم
 .و همونطور فين فين کنان سوار شدم و درو بستم

 .عميقي کشيدم  نفس

 .گرما عجيب لذت بخش بود  اون

 .مام مي رفت که بسته بشهکفايت نمي کرد و من تواوج خستگي و لرز مدام خميازه مي کشيدو چش  امابازم
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 .به راننده کردم که از ايينه جلو نگاهم مي کرد نگاهي

 .خفه مسير رو بهش گفتم؛ باخوش رويي سري تکون دادو حرکت کرد باصداي

 .نداشتم دوباره گوشي رو بردارم و شماره بقيه رو بگيرم.به موقعش حالشون رو مي گيرم حوصله

 .مي اومد بدجورخوابم

 .ه پشتي صندلي تکيه دادم و چشمام روبستمروب سرم

 .توي جيبم مشت شده بود، مراقب بودم يه وقت خوابم نبره دستام

 .خميازه هاديگه چي مي گفت اين

 .لعنتي بندبند عضالتم رو گرفته بود درد

 .مي خواست هرچه زودتر برسم خونه و توي سالن کنارشومينه زير يه پتوي بافت پشمي بخزم دلم

 .دونم چندين دقيقه گذشته بود و من بافکر و فشردن مشت دستام مانع از خوابيدنم شده بودم نمي

 .راننده من و به خودم آورد صداي

 !: خانم رسيديمراننده

 .برگشته بود سمتم

 زارم رو که ديد باتعجب لب زد حالت

 حا...حالتون خوبه خانم؟_

 تکون دادم سري

 .دهانم رو به سختي فرودادم، که يه لحظه از درد گلوم چشمام و بستم آب

 .انداختم به بيرون دقيقا مقابل برج وايساده بود  نگاهي

 .بردم به کيفم، اسکناسي در آوردم و بعد تشکراز مرد بهش دادم دست

 که پول و گرفت باتعجب نگاهي بهم انداخت  همين

 .:خانم اين زيادهراننده

 .يشتر ازاين نداشتمب حوصله
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 .عـ ..عيب نداره! بقيش رو بپذيريد -

 ..ا...اما خانم _

 به صورتم که حاال خيس عرق بود و باعث تعجبم کشيدم دستي

 .من حالم خوب نيست -

 منظورم چيه، لبخندي زد فهميد

 .کرد و منم ازش تشکري دوباره کردم و پياده شدم  تشکري

 .به سرعت دور شد وراننده

 .کيفم رو فشردم  بند

 .که به بدنم خورد به خودم لرزيدم  باسوزي

 .اتومبيل مشکي رنگي جلوي برج پيچيد، به طرف پارکينگ خصوصي مي رفت  همزمان

 .زانوخم شدم و صرفه اي کردم روي

 .مي لرزيدم، بدنم خيس شده بود بدجور

چي شد که يه دفعه کنترلم ازدستم در رفت وبازانو افتادم روي زمين...خيس...سرد....پراز برف...بدنم   نفهميدم
 .البه الي برفا گم شده بود

 .ي آخري که چشمام داشت بسته مي شد لحظه

ده اگره خورد روي چندنفري که از اون اتومبيل مشکي رنگ که روبه روي ورودي پارکينگ ترمز کرده بود پي  نگاهم
 .شدندوبه طرفم دويدن

 .نامفهومي که توگوشم مي پيچيد باصداهاي

 .به پردازش پرداخت، سعي کردم الي چشمام رو از هم باز کنم ذهنم

 .پچ وار مي اومد صداپچ

 .صداي زنونه، چشمام مي سوخت يه

 خس خس مي کرد گلوم

 .کردم آب گلوم رو فرو بدم  سعي



 

 
321 

 .ي تلخ دهانم حالم رو دگر گون کرد مزه

 .همون لحظه احساس کردم صدا واضح و واضح تره که

 .دفعه ديگه از کنجکاوي کردن و فضولي بي مورد خبري نبود اين

 .حرف زدن آرومي به گوشم رسيد صداي

 .من...من هرچيزي ور بخوام به دست ميارم، من عاشقتم_

 .تعجب کرده بودم کمي

 سکوت ادامه داد چندلحظه بعد

 .مي فهمم کجا پنهون شدي من مي فهمم، پيدات مي کنم به دستت ميارم بالخره

 .صدايي شنيده نشد و همون لحظه با سوزش گلوم صرفه اي کردم و کم کم الي چشمام رو باز کردم وديگه

 .تموم بدنم خشک شده بود، کمي چشمام مي سوخت انگاري

 .به نوري که به الي چشمام مي تابيد عادت نکرده بود هنوز

 چشم هام رو باز و بسته کردم چندباري

 .کردم متوجه اطراف بشم  سعي

 .عميقي کشيدم  نفس

 .مي سوخت گلوم، نفسم هم تنگ شده بود هنوزم

 .کم چشمام به درک محيط رسيد و متوجه شدم جايي که هستم مطئنا بيمارستان نيست  کم

 .اق باست سفيد و سورمه اي بي نهايت خوشگلات  يه

 .به خودم انداختم نگاهي

تخت بسيار نرم وبزرگي دراز کشيده بودم و يه پتوي پشمي سورمه اي گرم ونرم تاسينه روم کشيده شده  روي
 .بود

 إ بيدارشدين خانم؟ _

 برگشتم سمتشزنونه اي باصداي

 .همون زن خدمتکار زيبا بازم
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 .سرفه ي ديگه اي کردم تک

 .رو به طرفش برگردوندم، چهره ي زيباش تو چشم بود سرم

 .نگاهم مي کرد خنثي

 .تو اتاق نبود، مطمئن شدم باگوشيش حرف مي زد که حاال توي جيب روپوشي که داشت گذاشته بود کسي

 .پنجره رو پوشونده بود و نور سفيد چراغ کمي اذيتم مي کرد پرده

 لب هاي خشکم رو تکون دادم و باصداي گرفته اي زمزمه کردمحال  بااين

 من کـ.... کجام!؟ -

 جلو اومد وبا اب و تاب جواب داد هل

 .چه خوب که چشماتون باز کردين همه نگران بودن تبتون خيلي باال بود _

 .از همه يعني کيا  منظورش

 .رو تومشتم فشردم پتو

 نـ...نمي فهمم... من االن کجام؟ -

 .نشد چيزي بگم؛ من و بدون جواب دادن به سوالم رها کرد و دويد و از اتاق بيرون رفت منتظر

 .موندم و دنيايي اوهام، استرس? دلهره وياحتي ترس ومن

 .دهانم رو به سختي قورت دادم و نگاه سرگردونم رو اطراف اتاق چرخوندم آب

ميز مطالعه ي سورمه اي و صندليش، يه عالمه کتاب و قفسه يه دراور کوچيک پراز عطر و لوسيون و شونه و  يه
 .وسايل آرايش مو...يه کمد، اينه قدي بزرگ چندتا گلدون روي قفسه هاي سراميکي بغل ديوار، کنار پنجره

 .اتاق بود  تردميل گوشه ي اتاق و يه گيتار و يه تار هم روي تک کاناپه ي وسط يه

 .خاصي داشت اتاق عطر

 .اسپرسو که تلخ بود که بارايحه ي يخي ميکس شده بود  عطر

 .اومد  خوشم

 .نيمخيز شدم و بيشتر تالش کردم توجام

 .حسش کنم تابيشتر
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 .بود عالي

 .مکمل از اين دو نوع عطر متفاوت رو تابحال هيچ کجا حسش نکرده بودم اين

 .قشنگي مي داد به آدم حس

 .و سرد اما آرام و بي نظير تلخ

 جا کجا بود؟ اين

 .دقيقه هم از اين فکرم نگذشته بود، که در باشدت باز شد يه

 .روي ميالد مات موند که جلوي در وايساده بود چشمام

 .لحظه هجوم اون عطر بي نظير به اتاق سرازير شد و من بيش از پيش از خنکاش لرزيدم وهمون

 .نگاه جدي و اخموش روي من بود اونم

 .کردم بشينم  سعي

 .حالت کوفتگي بسيار بدي داشت بدنم

 .دونستم چي کار کنم اما اين و مطمئن بودم که در حال حاضر توي خونه ي ميالد بسر مي بردم نمي

 .قدمي جلو اومد دچن

 .قفل شده بود به هم، جلوتر اومدو سمت قفسه ي کتاب ها رفت نگاهمون

 .گرفت  حرصم

 از روي ميز بغل تخت برداشتم  دستمالي

 اي کردم و بعد صاف کردن سينم لب باز کردم  سرفه

 من اينجا چي کار مي کنم؟ -

 .ها سمت راست تخت بودن قفسه

 .درست رو به رو درهم

 طور که پشتش به من بود و البه الي کتاب ها دنبال همون

 .مي گشت و انگشتاش روي کتاب ها در حرکت بود، برگشت طرفم چيزي
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 ابروش رو داد باال و باهمون حالت خشک جواب داد  يه

 .به نظر خودت داري اين جا چي کار مي کني؟ اين تخت و پتو و سرفه کردنات چي مي گه_

 !پاچم رو بگيره بيشعور خرفتکم مونده بياد   هه

 .ي ديگه اي کردم سرفه

 .فکر کردم کمي

صبح افتادم وحال خرابم، عصبانيت الکيم گلودردم? کالس برف...تاکسي ودرنهايت کم اوردنم و افتادنم روي  ياد
 .برفا جلوي برج

 مثل يه فيلم از جلوي چشمم رد شد همه

 .نفري دويدن سمتم چند

 به ياد آوردن اون لحظات بدون معطلي جواب دادم با

 يادم نياد که افتاد، ولي ايني که اينجام اصال از کي اينجام؟ -

 .رو پرصدا بيرون فرستاد نفسش

 .اوف االن ساعت دو ونيم بعد ظهره_

 .اون موقست که خوابي? ساعت دو نيمه شب مجبورشدم آماده شم برم کار فوري بود  از

 .برگشتم صبح

يه دوش و خوردن صبونه ساعتاي هفت وربع رفتم بيرون. باارمان و بابک دوباره رفتيم دنبال پيگيري   بعد
 .کارامون، موقع برگشت ساعتاي ده. جلوي برج ديدمت

 !دفعه افتادي و بقيشم که خودت مي دوني، کال بيهوش بودي يه

 گزيدم و بدون فکرومعطلي تند لب زدم  لب

 .بودم...چـ...چطوري من و آوردين باالمـ...من بيهوش  -

 و درحالي که دوباره البه الي کتاب هارو مي گشت لب زد برگشت

 .با تخت روان _

 زدم پوزخند
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 فهميدم بانمکي خيارشور پنير توچي خوابيدي ديشب؟ تو آب نمک؟ -

 .چي شد يه دفعه اينارو گفتم نفهميدم

 .بي معطلي برگشت سمتم، اخم کل چهرش رو در بر گرفته بود که

 .پررونشو_

 اشارش رو توي هوا تکون داد و ادامه ي حرفش رو از سر گرفت  انگشت

حد خودت رو بدون و سعي کن آروم بتمرگي و حرف نزني؛ من قول نمي دم دوباره به حالت بي هوشي  _
 .نسپرمت

 .کردم  اخمي

 .مي کرد داشت زياده روي ديگه

 .لحظه هم ذهنم رفت پيش ستاره، تا چهار کالس داشت همون

 ....اي واي گوشيم!مطمئن بودم تااالن نابودشده بس تماس داشتهگوشيم

 .عادت بچه ها بود  چون

جواب نمي دادن دوساعت بعدم اگه متوجه مي شدن مي تر کوندن از بس مي زنگيدن، تاوقتي که جواب  وقتي
 .بدم

 .پتورو کنار زدم باخشم

 .دورم افشون بود موهام

 .پايين تخت بود، کاپشن و کيف و کالهم اينا نبود پوتينام

 .به اطراف نگاه کردم اثري ازشون نبود هرچي

 .و تحمل درد کمر و شونه هام خم شدم و تند پوتينام رو پازدم باخشم

 .نگاهي به ميالد انداختم، کاغذي از الي کتاب ها کشيد بيرون و باخودش زمزمه کرد نيم

 .خودشه _

 .شنيدم منم

 .ازش بهم مي خورد  حالم
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 .وايسادم؛.مي خواستم قبل خارج شدنم از اتاق ازش بپرسم وسايلم کجاست سرجام

 .که بااون موهاي افشون و تيپم زيادي جلوش معذب بود  مخصوصا

 .ثانيه اي که مي خواستم لب باز کنم برگشت سمتم، باديدنم چند ثانيه ماتش برد  همون

 .شد توچشمام خيره

 دفعه کاغذو کوبيد کف دست ديگم و باخشم صدارسوند يه

 کجا؟_

 مثل خودش اخم کردم و جواب دادم منم

 وسايل من کجاست؟ -

 قدم جلوتر اومد يک

 پرسيدم کجا؟_

 .گرفت  حرصم

 .خش دارم کمي بلند شد صداي

 !کردي لطف کردي االنم مي خوام برم خونه  کمک

 .واي ميستي نهارت و مي خوري و داروهات رو و بعد مي ري_

 و توکاسه چرخوندم چشمام

 .ول کن اين حرفارو من مي خوام برم -

 زد داد

 .همين که من مي گم_

 .گزيدم و خودم و پرت کردم روتخت  لب

 .داشتم بادستام تيکه تيکش کنم، ازطرفي هم دوست داشتم سوال قبلم و ازش بپرسم دوس

 .داشتم بفهمم حدسم درسته يانه دوست

 معطلي باهمون خشم لب زد بدون



 

 
327 

 چي شد که من و آوردي؟چطور آوردي؟ -

 زد نيشخندي

 خيلي دوست داري بدوني نه؟_

 اين ک چيزي بگم خودش ادامه داد  قبل

 .ردمبغلت ک :

 .دهانم روقورت دادم آب

 !پس حدسم درست بود لعنتي

 .تند نفس مي کشيدم تند

روي دندون کي ساييدم و حاال حس عجيب گرسنگي هم بهم بدجور حاال فشرده بود، نفس کم آورده  دندون
 .بودم و ازگرسنگي و حس مزخرف و خشمم نزديک بود باال بيارم

 !و رودم به هم مي پيچيد دل

 .و که ديد دويد سمت تخت و ازروي پاتختي اسپريم رو برداشت حالم

 که نزديکم مي شد لب زد  درحالي

 .مي دونستم نيازت مي شه.کيفت رو گشتم البته بدون اجازه و پيداش کردم_

حرف زدن بهم نداد و قبل اين ک عکس العملي نشون بدم يه دستش رو پشت سرم گذاشت و درحالي   ومهلت
 .رو تخت مي نشوند شاسي اسپري رو فشرد و اکسيژن وارد ريه هام شدکه من و 

 .زمزمه مي کرد: آروم لعنتي آروم باخودش

نفس هاي عميق پشت سر هم مي کشيدم.آروم من و روي تخت خوابوند، اسپري رو روي تخت انداخت و   تند
 .کاغذو کوبيد روي ميز

 .دپنجره رفت و تند تند الي موهاش دست مي کشي سمت

 .لحظه تقه اي به درخورد و اون زن خدمتکار باسيني وليوان شير داغ و بيسکوئيت وارد شد همون

 .بودم خسته

 .چشمام رو روي هم فشردم آروم
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 .ي حرصم رفته بود روي هزار، حاال عالوه بر خشم و سرماخوردگي لعنتي، گرسنگي هم بهم چيره شده بود درجه

 .چشمام و باز کردم الي

که فاميليش فرانسوا بود حواسش به من نبود، نگاه موشکافانش روي ميالد بدو که دستاش و الي موهاش    نز
 .گرفته بود و خيره شده بود به بيرون. ازپشت پنجره اي که حاال پردش کنار زده شد ه بود

 .سمت راست تختم قرار داشت پنجره

 .فرانسوا همون طور که نگاه خيرش به طرف ميالد نشونه گرفته بود، سيني رو روي ميز کنار تخت گذاشت خانم

 .حرکتش کمي فراتر از حدش بود، البته به نظر من اين

 .نسبت بهش يه حسي پيدا مي کردم داشتم

 .به اين زن نسبت

 .مي کردم کمي فضوله؛ برخالف زيباييش اصال از طرز حرف زدنش خوشم نمي اومد احساس

 .يه حس مزخرف و منفي انتقال مي داد بهم

 .دوسش نداشتم درکل

 .شدم زوي چهرش، زيبا بود دقيق

 .و خورده اي مي خورد سنش باشه سي

 .به يه دختر جوون بيست و چند ساله ياحتي سي ساله نمي خورد درهرصورت

 !از کجا معلوم، شايد از منم کوچيکتر بود  حاال

 .ازش برداشتم و خودم رو باال کشيدم تا به خودش بياد  چشم

 .گفتم و توي جام نيم خيزشدم  آخي

 .مشخص بود هل شده کامال

 .رو هل داد کمي جلوتر و به عقب رفت و ايستاد سيني

 .تيز و برنده اي بهش انداختم نگاه

 .نگاهم مي کرد خنثي

 !بي روح بي روح بود، بااين وضع ادعاي عشق هم مي کرد خدا داند به کي لعنتي
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 .تلفن هاش افتادم که هر دوبار اتفاقي شنيدم ياد

 .بلند شم که ميالد برگشت طرفمون خواستم

 .نگاه پرغضب بهم انداخت و سپس خيره شد به خانم فرانسوا يه

 پرخاش دهان باز کرد با

 چيزي مي خواي برانا؟ _

 .پس اسمش برانا بود برانا فرانسوا اوه

 .گزيد  لب

 قدم عقب رفت يک

 ...: اوه نه، فقط خواستم بگم کـ برانا

 .ادامه بده  نذاشت

 برانا رو قطع کرد حرف

 .بروتوسالن االن ميام _

 .چشمي گفت و به طرف در حرکت کرد برانا

 .چندقدم نرفته بود که باصداي دوباره ي ميالد ايستاد و برگشت طرفش هنوز

 ....: بران ميالد

 : بله آقا؟برانا

 نيم نگاهي به من که مدام چشم ها و حواسم بين اون دونفر درگردش بود، انداخت و روبه برانا ادامه داد ميالد

 : آرمان هنوز اتاقه؟ميالد

 .ادسري به عالمت تاييد تکون د  زن

 .: مي توني بريميالد

 .بااجازه اي گفت و اتاق رو باسرعت ترک کرد برانا

 .همون لحظه ميالد باخشم دوباره برگشت طرفم که
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 .نگاهم مي کرد، که اين خارج از تحمل من بود بدجور

 نگاه داره؟-

 .گفتم االنه که از اون جواباي دندون شکن خودمون بده  باخودم

 .برخالف تصورم چشماش رو محکم روي هم فشرد و نفسش رو پرصدا بيرون فرستاد اما

 سرش اشاره اي به سيني شير و چاشنيش زد و روبه من کرد با

 .:اينارو مي خوري مياي بيرون، سوپت هم حاضره مي خوري بعد مي توني بريميالد

 .جوش مي آوردم داشتم

 .يسادمروي تخت پايين پريدم و روبه روش وا از

 .من هيچي نمي خورم-

 قروچه اي کرد دندون

 !مي خوري، چون من مي گم _

 .اي به خودش زد وادامه داد _ من  واشاره

 زدم پوزخندي

 .چرا؟ مگه توکي هستي؟ من مي خوام از گرسنگي بميرم-

 .نداري دخالت کني، بگو وسايلم کجاس مي خوام برم خونه توحق

 .هيچ جا نميري_

 زدم و باصداي خمار و کشيده اي لب زدم نيشخندي

 چرا؟ -

 اومد  جلوتر

 .بازم مي گم چون من مي گم_

 هه چرا گير دادي به غذا خوردن وچاشني خوردن و نخوردن من؟ -
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: چون حوصله نعش کشي ندارم؛ مي تونستم برسونمت بيمارستان ازاونجايي که حالت بد بود و من خودم ميالد
فارغ التحصيلم توهمين زمينه بودم داروهات و آماده کردم و همه چيز خومه فراهم بود، آوردمت اين جا پس 

 رواعصاب من نرو

 .خواستم بگم بابافهميديم دارو خوندي فهميديم دکتري مي

هيچي نگفتم، خم شدم و اسپري رو از روي تخت برداشتم و بعد مصرف دوباره، درحالي که نگاه پرنفوذ و  ليو
 .ذوب کننده ي ميالد روم بود قدم برداشتم سمت در که بازوم کشيده شد

 .برگشتم طرفش و محکم بازوم رو ازدستش بيرون کشيدم باخشم

 نکرد و رهام کرد ممانعت

 .عمل مي کني و بعد هرجهنم دره اي خواستي مي ريچيزي که گفتم رو  _

 .تند نفس مي کشيدم تند

 .رفتم جلوتر

 ...زيادي ازش کوتاه بود قدم

 پراز خشمي لب زدم باصداي

 چرا سعي مي کني بهم بفهموني انقد مهمم؟ بخاطر بابام؟ _

 .باال رفت صداش

 هه تو؟ مهم؟ واسه من؟ _

 گفتم به خاطر بابام احساس مسئوليت مي کني؟ -

 زد پوزخندي

 !هه...مسئوليت _

 دادزدم

 پس چرا دس از سرم ب نمي داري، مگه مهمم برات؟-

 تند نفس مي کشيد تند

 دونست چي بگه و چي کار کنه.يه دفعه فرياد زد نمي
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 !نه_

 صدام و بلند کردم منم

 .پس ولم کن، بذار برم -

 و کوبيد روي دراور وتموم ادکلن هارو پايين ريخت و بلند ترازقبل فرياد کشيد مشتش

 .!به درک_

 .طاقت بيارم، نگاهم روي شيشه هاي خوردشده ميخ بود نتونستم

 .و از اتاق خارج شدم دويدم

 مي تونست بامن اين جوري بر خورد کنه؟ چطورر

 .يه حس بد سراغم اومده بود همون لحظه يه چيزي توي دلم فرو ريخت، انگاري

که پاتوي سالن گذاشتم نگاهم درور تادور چرخيد و اولين چيزي که من و متوجه خودش کرد برانا فرانسوا   همين
 .همون زن خدمتکاري ک حس زياد قشنگي نسبت بهش نداشتم بود

 .ودجلوي کانتر دستاش رو زير بغل گرفته بود و به سراميک اي کف زمين خيره شده ب که

 .که متوجهم شد خيره شد بهم، نگاهش بدجوري عجيب بود و خاص.من از نگاهش حس لرز مي گرفتم  همبن

راه افتادم سمت کيف و کاپشنم که حاال ديده بودمشون ک روي صندلي ننويي مشکي رنگ جلوي  باحرص
تاقي ک کنار اتاقي بود  شومينه بود؛ با دو رفتم سمت شومينه که همزمان آرمان ک چندباري ديده بودمش از ا

 .ک من توش بودم باهول خارج شد

 .ک ب من افتاد ادب رو جايز دونستم و توي سالم کردن پيش دستي کردم  نگاهش

 .سالم -

اومد و نگاهي به سرتاپام کرد و من ازونجايي ک کمي معذب بودم، همون لحظه کاپشنم و چنگ زدم و بايه   جلو
 .حرکت تن کردم و کاله پراز خزش رو سر انداختم

 .بود متعجبه مشخص

 داد جواب

 :سالم بهترين خانم پرند؟ارمان

 زدم نيشخندي
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 !بهتراز اين نمي شم -

 تعجب کرد بيشتر

 خوبه؟ مهديار کجاست؟ اين سرو صداها براي چي بود آخه؟حالتون _

 .هه اگه منظورتون اقا ميالده ک ايشون اتاق هستن-

 :به اتاق اشاره زدم و ادامه دادم وباسر

 !حرفايي زده شدوجواب هايي دادن و جواب هايي گرفتم، همين سروصدا ي خاصي نبود_

 .ومد باقيفه اي فوق العاده عصبيلحظه ميالد هم باجشم هايي قرمز بيرون ا همون

 .زدم و کيف و کالهم و برداشتم پوزخندي

 ارمان و سنيدم  صداي

 :داداش خوبي؟ارمان

 :داد ميالد من و از جاپروند صداي

 .ولم کن تورو قران مجيد ارمان_

 .يکه اي خورد و دستش ک روي شونه ي ميالد بود، پايين افتاد ارمان

 .و مرتب کردم و راه افتادم سمت خروجي کاپشنم

صداي ميالد و مي شنيدم ک مخاطبش خانم فرانسوا بود که ازش مي پرسيد براي چي مرخصي مي  همزمان
 .خواد

 .روي دندون مي ساييدم و به طرف در پاتند کردم دندون

 .بود باشلوارک برگردم خونهنمي دونم اين مرتيکه چرا همش تو همين حالته! حالت پاچه گير، کم مونده  من

 .هارو اقا گاز مي گيره پاچه

 !بگو چرا بيشتر اوقات رفيقاي اين يارو شلوارک پاشونه إ

فکرم نيشخندي زدم گ دست به دستگيره بردم، اما هنوز درو باز نکرده بودم که باصداي مهيبي تند و  بااين
 .باضربت باز شد

 يک لحظه زمان برد که خودم رو محکم کشيدم وگرنه با ديوار يکي مي شدم فقط
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 .عين روزنامه باطله مي چسبيدم به ديوار  درست

 .رو پرصدا بيرون فرستادم وقبل اين که عکس العملي از خودم نشون بدم نفسم

 .به اميني خيره شدم تند تند قفسه ي سينش باالپايين مي رفت و با نگراني نگاهم مي کرد متعجب

 .سرش قامت بابک نمايان شد با يه کيسه پراز ليمو شيرين وپشت

 .خيره شده به امين، قبل اين ک چيزي بگم خودش جلو اومد و دست روي شونم گذاشت ناباور

 نگراني لب زد باحالت

 .زگل؟ چته را گوشيت رو جواب نمي دي دخترخوب؟ بخدا دوساعته دارم يه ريز مي گيرمت: خوبي ناامين

 .زدم لبخندي

 .به بابک انداختم و سالمي دادم ک به گرمي جوابم رو داد نگاهي

 به امين کردم رو

 .من خوبم تازه بيدارشدم بهتره بريم خونه برات مي گم -

 .اناهم دانشگاس کشت خودش رو  :چي رو مي گي؟ به خدا جلسه بودم،امين

 .چيزي نيست بريم خونه امين، گوشيم رو سايلنت بود-

 اين ک امين جواب بده بابک جلو اومد و رو ب من کرد  قبل

 .:بهترين انگار خداروشکربابک

 ..قصد رفتن کردين چرا

 رو ميل کردين؟ سوپتون

 زدم لبخندي

 .مچکرم، بله بهترم خداروشکر -

 .اي به کيسه ي توي دستش کرد  اشاره

 .:رفته بودم به دستور مهديار خان ک ليمو تجويز کرده بودن مقداري بخرم، کارم داشتم خودمبابک

 .برگشت آقا امين و پريشون ديدم که داشت مي رفت داخل موقع
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 .دونستم قضيه چيه، قبال باخودتون ديده بودمشون اين بود که اومديم باال مي

 .نگاهي به هم انداختيمو امين  من

 شما لطف کرديد بزرگواريد آقابابک -

 زد لبخندي

 .نفرماييد خانم انجام وظيفه بود_

 .بالبخند ازش تشکر کردو دوباره مشغول وارسي من شد ودعوت هاي مداوم بابک به داخل امين

همين گيرو دار هابود، که يه دفعه سرو کله ي ميالد و پشت سرش ارمان جلوي راه روي ورودي پيدا شد و   توي
 .البته اون خدمتکاري ک حاال شال و کاله کرده بود و مشخص بود که مرخصي رو گرفته و داره مي ره

 .اين که ميالد بخواد لب باز کنه و کسي چيزي بگه و عکس العملي نشون بده  قبل

 ک نگاهش به اون سمت افتاد باصداي بلندي فرياد زد  امين

 تو اينجا چه غلطي مي کني ها؟ _

 .لحظه لرزيدم يه

 .ي پالتوي مشکي رنگش رو گرفتم گوشه

 .چي..چي شده امين؟ چته آروم باش -

 .پالتوش رو ازمشتم بيرون کشيد محکم

 !: ولم کن نازگل، ولم کن يه دقيقهامين

 .زد و چند قدم جلوتر رفتمن و پس  و

متعجب بابک بين من و امين در نوسان بود، ليموها رو کوبيد روي کمد جاکفشي وخودش رو به امين  نگاه
 .رسوند

 .چيزي نگفت چون مي دونست امين کنترلش رو ازدست مي ده اما

 .چرخيد روي ميالد ک متعجب و حيرون زل زده بود به امين، آرمان هم خشکش زده بود نگاهم

 .خدمتکارم تند تند دکمه هاي پالتوش رو مي بست اون

 ميالد بلند شد صداي
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 : چه خبره آخه؟ميالد

 .نگاهي بهش انداخت امين

 بدون توجه بهش ادامه داد : _باتوام دلت خنک شد آويزون؟ و

 !ي تعجبم روي هزار رفته بود، آخه روي صحبتش با برانا فرانسوا بود درجه حاال

 .االن باهمون قيافه ي مرموز و مات تندتند لب مي گزيد و کيفش رو محکم گرفته بود و قصد رفتن داشت  که

 چه خبر بود؟ واقعا

 روبه زن خدمتکار بابهت لب زد ارمان

 ؟مگه مرخصي نمي خواستي؟ برو ديگه چرا معطلي_

 خواست قدم برداره که ..امين رو به ارمان لب زد زن

 :إ مرخصي مي خواست؟ امين

 رو به زن کرد ودوباره

 :مرخصي گرفتي؟ که کجابري؟ ها؟امين

 .فقط تند تند نفس مي کشيد و نگاهش به نقطه اي نامعلوم بود برانا

 :اين جا چه خبر، حرف بزنيد؟ميالد

 اين که از امين بخواد جوابي بگيره رو به زن کرد و گفت  وقبل

 .:بران باتوام چه خبرشده؟ گفتي برادرت پدرت حالش بده و بيمارستانهميالد

 چرا معطلي آخه؟ پس

 !به من توضيح بده يکي

 :چي مي گين شما ها؟ بران کدوم خريه آخه؟ پدر اين بيمارستانه؟امين

 .به برانا اشاره کرد وباسر

 داد وادامه

 اصال مي شه بگيد کار ايشون اينجا چيه؟ _
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 پيش دستي کرد بابک

 .: براي کار، انجام کارهاي خونهبابک

 پوزخندي زد امين

 برانا کرد وروبه

تو مستخدم اين جايي؟ خانم برانا پدرتون بيمارستان هستن؟ کدوم بيمارستان؟ بگيد خدمت برسيم و عرض  _
 !ادب و عيادت

 نياوردم و آب دهانم رو قورت دادم و جلورفتم و بازوي امين رو گرفتم طاقت

 !امين چه خبره توروخدا، بگو -

 رو از دستم رها کرد بازوش

 .:يه دقيقه صبر کنامين

 .به ميالد کرد که با چشماي سرخي خيره شده بود به ما ورو

 يسه، برانا کدوم خريه؟: اين افعي اين جا مستخدمه؟ هه اين خانم ايزابال فرانسامين

خانم يک سال تمومه زندگيم رو نابود کرده، چندين سال ازم بزرگتره انتظار داره من به خواستگاريش جواب  اين
 !مثبت بدم

 .اين عوضي خدمتکاره؟ ماشينش کل اين خونه رو مي خره  هه

 !با من قرار گذاشته بود مثال امروزم

 عوضي چيزي برا گفتن داره بازم؟  اين

 تهديد هايي ک نمي کنه چه

 سمت اون زن...وفرياد زد وبرگشت

 باتوام هنوزم حرفي داري؟_

 .ک حاال ديگه مطمئن بودم ازش بدم مياد سرش رو بلند کرد  زن

 :محکم جواب داد و

 !من هنوزم عاشقتم_
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 .:ولي من حالم ازت بهم مي خورهامين

يکي داشتم پس مي افتادم بدنم کرخت شده بود و از گرسنگي حالم بهم مي خورد و دل و رودم به هم مي  من
 .خورد

 .و بابک و با حيرت به زن خدمتکار نگاه مي کردن ک ميالد باخشم به طرفش رفت ارمان

 : اين آقا چي مي گه بران؟ چي داري بگي ها؟ميالد

 .سروصدا ها داشت حالم بد مي شد از

 .عقب رفتم و تکيه به در دادم، حاال صداي فرياد هاي اون زنم به بحث اضافه شده بود  به

شروع به باريدن کرده بود، فنجون اسپرسو بااون عطر فوق العادش دستم بود و من از گرماي فوق العادش  برف
 .حس قشنگي مي گرفتم

شفافش مي کردم تا بتونم فضاي وسعت انگيز  پشت شيشه ي تب دار و بخار گرفته که هردم من با دستام از
شهررو از نزديک ببينم ،همه جا سفيد پوش بود و يخ بندان و سرما تا مغز استخون آدم رسوخ مي کرد، اين 

 .زمستون با بقيه ي زمستونايي که سپري کرده بودم فرق داشت

 .چند روز پيش نيش خندي ناخوداگاه روي لب هام جا خشک کرد باياد

 .الکي از کسي بدم نمياد.هيچ وققققت  من

فرانسيس، که هنوز که هنوزه دليل اين که چرا براي کار مستخدمي رو انتخاب کرده نامشخص بود، اين که  ايزابال
 .شانس لعنتيش گرفت و بدون اين که بدونه جايي که مشغول به کارشده عشق زندگيش رفت و امد داره

جوره خواستار اين نبودش که باکسي که به قول خودش ازش متنفره زير بار  که مثل داداشم بود و هيچ   اميني
 .از دواج و رابطه ي عشقي بره

اين که همسايه اي که از همون روز به بعد ديگه پيداش نيست و طبق کنجکاوي من و باالخره طاقت   وديگر
ون روز ديگه به خونه تشريف نياوردنم و پرسشم از نگهبان و مدير برج، متوجه شدم که جناب سرگرد از هم

 .نياوردند و يه هفته اي رو قرار نيست بيان

 .مي زدم که ماموريت بايد باشه حدس

 .اي باالانداختم و نگاه دوختم به شهري که آسمونش هرلحظه تاريک و تاريک تر مي شد  شونه

 .رو دور فنجون حلقه کردم و گرماي فوق العادش رو به ريه کشيدم دستام

 .روم آروم قهوه رو نوشيدمآ  و
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 .رو انداختم و درحالي که بقيه ي فنجون رو سر مي کشيدم گوشي رو يه بار چک کردم، تماسي نبود پرده

 .اونروز چقد انا و ستاره اينا اوف مخصوصا دايي وقتي ک فهميد تامرز سکته رفتن  هه

 .اشاز موضوع ايزابال و امين فقط من مي دونستم و ميالد و دوست  اما

رو روي کانتر گذاشتم وپارچ ابي که همونجا بود رو برداشتم و راه افتادم تا برم کمي به گالي جلوي  فنجون
 .واحدم آب بدم، ساعت سه عصر رو نشون مي دادو کم کم بايد ستاره پيداش مي شد

عه نگاهم خورد به که زير لب آهنگي رو زمزمه مي کردم سمت در رفتم و يه ضرب بازش کردم که يه دف  درحالي
زني که انگشت به دهان گرفته بود و خيره به واحد ميالد بود، باصداي در يه دفعه برگشت طرف مشخص بود 

 .هل شده

 آب رو دست به دست کرد؛ اين باز اين جا چي کار مي کرد؟  پارچ

 .زدم پوزخندي

 .دست پاچه بود کامال

 .جناب شايگانشون تشريف ندارن -

 .تته پته افتاده بود به

 خودش رو نباخت و جواب داد اما

 کـ...کجان؟ اطالع دارين؟ _

 .سفر کاري هستن-

 تا چه مدت؟_

 .زدم نيشخندي

 .دروغ بد نبود کمي

 .چطور؟ ايشون به من سپردن اگه کاري داشتن و خصوصي نبود مي تونن به من بگن-

 .رف بزنمنه نه، من بايد باخودشون..با...باخودشون ح_

 .خيلي خب، منم خدمتتون عرض کردم فعال تشريف ندارن -

 .بود کمي حرصي شده مشخص
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 ومنم گفتم کي تشريف ميارن؟ _

 .احتماال فردا پس فردا شايدم زودتر -

 زودتر يعني کي؟_

 !چقد سوال و جواب مي کرد اوف

 حرص جواب دادم پر

 .شايدم امشب-

 زمزمه کرد زيرلب

 اوف چقد بد _

 .نگاهش کردم تيز

 مي اومد حالش بگيرم.تند لب زدم خوشم

 چرا بد؟-

 .بازم همون دستپاچگيش، بازم همون هل شدنش هه

 .هيـ...هيچي من...من ...من فقط مي خوام بيام و ازشون بخوام اجازه بدن که بيام و دوباره همين جا کار کنم _

 ديگه آخرش بود اين

 .به پوششش انداختم که حاال صد درجه باقبل متفاوت بود نگاهي

 .زدم نيشخندي

 شما که گويا احتياجي ندارين اين همه پافشاري و-

 .حرفم و ادامه بدم و حرفم رو قطع کرد نذاشت

 .شايد دليل داشته باشم خانم، من سال مدتيه که از خونواده جداشدم_

 .عجب دليلي  هه

 مسرتاپاش اشاره زد به

 .ولي ظاهرتون چيز ديگه اي مي گه -
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 .نگاهم کرد نيز

 .لحظه از اون حجم نگاه عصبيش به خودم لرزيدم يه

 صداي خشني که من و متعجب کرده بود لب زد با

 !خيلي چيز ها به خودم مربوط مي شه، نه شما_

 .چيزي زو زمزمه مي کرد اين که بخوام جوابي بدم سمت آسانسور رفت، همونطوري که زير لب تندتند  وقبل

 .کاش مي فهميدم و حقش رو کف دستش مي ذاشتم  اي

 اي باال انداختم و پارچ و محکمتر گرفتم از حرص و شروع به آب دادن گل ها کردم  شونه

 .شد نگفتم يه هفته اي ميالد خونه نمياد خوب

 .زنيکه ي پوست کلفت اه

 !چه خوبه که شام هم گرفتين-

 .:بعله ديگه کامال برامون چا افتاده شده که از جناب عالي نبايد انتظار پخت داشتآنا

 !من حوصلش رو ندارم به خدا، وگرنه که يه بار از دست پخت من بخورين که عاشقش مي شين-

 ي غذا هارو روي کانتر کوبيد کيسه

 .کنيم  :اوف خوبه بابا چه تعريفيم مي کني بشين بابا يه قهوه بده حالانا

 .بميري توام مني که لب به قهوه نمي زدم االن عشق قهوه ام -

 !خوبه ديگه ياال قهوه جوش و بزن_

 همون

 که غذاهارو يکي يکي ازتوي کيسه در مي آوردم، لب زدم  همونطور

 !دست داري -

 .ديگه بيشعوري

 فهميدي؟ تازه

 حرص برگشتم سمت ستاره با
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 توزر نزن -

 .: زهرمارستاره

 حناق، مگه قرار نبود مگه ساعت سه و نيم اينجاباشي؟ خجالت نمي کشي ها؟ من تنها-

 .خفه بابا يه دفعه شد امينم پايينه مياد حاال، دايي هم که شيفته-

 .خوش مي گذرونيم تارفتيم دنبال انا ذليل مرده و شام گرفتيم و امين کاراش انجام داد يه کم دير شد امشب

 !امنيتي ک اينجا داره هيچ کجا نداره، الکي هم حرف رايگان نزن  درضمن

 .باخودش حرف مي زد و المصب اجازه نمي داد که يه کلمه حرف بزنم تندتند

 اين که جواب بدم صداي آنا که باقهوه و قهوه جوش مشغول بود شنيده شد  قبل

 .: هوي ذليل مرده نگم کيه ها بيشعورآنا

 .رو پرصدا فوت کردم بيرون و همون لحظه زنگ در به صدا دراومد نفسم

 بودم امينه، درحالي که سمت راهروي ورودي و در مي رفتم جيغ زدم مطمئن

 .اه بسه بابا غلط کردم -

 .رو زدم و دروباز کردم که يه دفعه باقيفه ي عصبي امين رو به رو شدم وشاسي

 .و تکيه داد بهش دروبست

 .فسش مي کشيدن تندتند

 لب زدم بانگراني

 امـ...امين... چي شده؟-

 چه حاليه که داري آخه؟ اين

رو بست و باز کرد و نگاهي به راهرو انداخت و وقتي ديد که کسي نيست، آروم و پراز حرص در حالي   چشماش
 که نفس نفس مي زد دهان باز کرد

 .ايـ...اين يارو...ايزابال _

 لب زدم باتعجب

 خب؟-
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 !نمي دونم چه غلطي کردم چه که خدا داره اين جور عذابم مي ده اصال

پارک ماشين و وارد شدن دخترا به برج خواستم بيام پشت سرشون که ديدم باز ايزابل لعنتي از برج داره  بعد
 .خارج ميش ه

 .من و ديد و دوباره روز از نو و روزي از نو، لعنتي تموم حالم رو زيرو روکرد لعنتي

 .فکر کردم اين يارو که امروز بهش گفتم ميالد نيست باز اينجا چه غلطي مي کرده باخودم

 انا بلندشد که ازم مي پرسيد کيه؟  صداي

 گزيدم رو بهش که باحالت عصبي به سراميک ها خيره بود لب زدم  لب

 .خيلي خب هيس االن مي شنون، بعدا راجع بهش صحبت مي کنيم لطفا االن آروم باش -

 تکون داد سري

 .چطور آروم باشم نازگل؟ يک ساله من و به جنون رسونده اين عوضي توکه نميشناسيش_

ساختگي بهش زدم و بازوش رو کشيدم و درحالي که مي رفتم سمت سالن اونم دنبال خودم مي   لبخندي
 .کشيدمش

 .به ساعت انداختم نگاهي

 .د و نيم ساعتي از رفتن آنا و امين مي گذشتو ده دقيقه ي نيمه شب رو نشون مي دا دوازده

رفتنشون دسته جمعي خونه رو سامون داديم و کلي هم امين رو اذيت کرديم و من تموم سعيم اين بود که   قبل
 .از حالت عصبي قبلش دورش کنم

 .هم شدم وموفق

 .صداي در سرويس تکيه از کانتر برداشتم با

 مي ري بخوابي؟ -

 .الي موهاش برد، کامال مشخص بود خستست  دستي

 تکون داد سري

 .اوهوم بدجور خوابم مياد، خوبه فردا کالس ندارما عالي دل سير مي خوابم _

 .برو..برو بخواب -
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 ساعت چند کالس داري نازي؟ _

 .نازي و حناق! هشت کالسم شروع مي شه -

 .و توپ بپز حاضري نگيري، جون خودت يه امروزو يه چي درست نهار

 توهوا تکون داد دستي

 .بروبابا نوکر بابات غالم سيا _

 .جهنم خوبه محترمانه ازت خواستم، به درک اونقدر بخوريم ازون آت آشغاال که بميريم-

 اوج خواب آلودگي بلند خنديد  توي

چيلي با گوشت بره چته نازگل؟ حرص نخور باشه حاال يه بارو قبول مي کنم و فردا يه استانبولي چرب و  _
 .دعوتت مي کنم از نوع مامان پز و خاله پز غمت نباشه

 .به خنده کش اومد؛ بوسي براش توهوا فرستادم لبام

 .!توخود عشقي خود عشق -

 .خب حاال جو گير نشو ديگه ازين خبرا نيستا، من رفتم خواب _

 .خب خاال توام فقط بزن زير ذوق ما گمشو بخواب شب بخير -

 دفعه وايساد و برگشت سمتم يه

 .راستي_

 به کمر گرفتم دست

 ديگه چي؟-

 خبيثي زد لبخند

 .فردا ميزو برامن بچيني و بري _

 امر ديگه؟ -

 !فدات گه استانبولي مي خواي بايد قبول کني _

 .جهنم و ضرر گمشو شب بخير-

 .بلند بلند اداي من و در مي آورد که عقب عقب مي رفت دستاش و تو هوا سمت من تکون مي دادو  درحالي
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 .توخود عشقب خود عشق _

 .خنديدم بلند

 !مسخره

 .اي باالانداخت و رفت تواتاقش و در وبست  شونه

 .بشر ديوونه بود اين

 .مسواک زدن نداشتم حوصله

 .يه شب نزنم ک دندونام نابود نميشه حاال

 .و خاموش کردم، ديوار کوبا فضارو روشن کرده بودن چراغ

 .رو از شارژ کشيدم و به اتاق رفتم گوشي

 .تعويض لباس و خاموش کردن المپ زير پتوي پشمي گرم و نرمم خزيدم بعد

 ..همزمان شد با هجوم افکار به ذهنم واين

 از همه اين که اين زن دوباره اينجا چي مي خواسته؟  واول

 .ک بودمشکو  کمي

 .که به من ربطي نداشت، اما حس کنجکاويم و درجه ي کاراگاه بازيم روي هزار رفته بود  بااين

 .چاي رو کوبيدم روي ميز و باحسرت نگاهي بهش انداختم فنجون

 .خوراکي هاي رنگارنگي، کوفتت شه ستاره عجب

 و از روي ميز برداشتم و پرحالي که شالگردنم رو مرتب مي کردم راه افتادم سمت اتاق ستاره کيف

 .آروم باز کردم که با ديدنش خندم گرفت  درو

 .ستاره نصف تنش ازتخت آويزون شده بود بميري

 .موهاش عين لونه کبوتر شده بود و

 .ي آيينه نوشتمرفتم سمت دراورش و رژ لب جيگري زو برداشتم و رو باخنده

 »هفت ونيمه من رفتم خرخانم، صبحونه کوفتت، نهار يادت نره ساعت«
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 .لب و گذاشتم و بعد گرفتن يه عکس مشت ازاتاق خارج شدم و درو بستم ورژ

 .ستاره چقد سوژه شدي اگه بفهمه پدرم و دستم مي ده اي

 باخنده

 .زکردن و بيرون رفتمپوت هام و انداختم و بعد نگاه کلي به خودم دروبا بند

 مشکي رنگي تنم بود، ساده بود ک يه کاله خوشگل داشت با خودش پالتوي

يقه اسکي مشکي هم زيرش پوشيده بودم که مامانم برام بافته بود و کاله و شالگردن جيگري رنگ با پوت  يه
 .هاي مشکي باالتر از ساق پا که بند مي خورد

 .تخت بود کفشم

 پشت سرم بستم درو

 .چندلحظه خيره شدم به در واحد رو به رويي براي

 !نگي دلم واسه کل کالمون تنگ شده بود، البته براي سرگرمي بدنبود بگي

 !مي دونم حاال هرچي چه

 .عميقي کشيدم و خواستم برم طرف آسانسور که نگاهم به خورده گالي جلوي در واحد ميالدگره خورد  نفس

 .اين گال مطمئنا متعلق به کف کفشاي کسي هست، اون شخص هم يقينا ميالده هه  حتما اومده إ

 .زود دروغم به حقيقت پيوست چه

 .گل و الي از کجا بوده  آخه

 .رد کفش بود انگاري

 .خشک شده ي کفش که آب و گل بوده تهش رد

 .کمرنگ  خيلي

 !ا حضور داشتههمونم نشون مي داد، همين ساعات ازديشب تااالن کسي اينج که

 !اينجا برق مي زد  ديروز

 .اي باالانداختم و پاتند کردم سمت آسانسور  شونه

 .و بادنيايي خيال و اين ک چقد ميالد زود برگشته تکيه دادم به ديواره ي سردو فلزي واردشدم
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 .مدام توي گوشم اکو مي شد و رو اعصابم بود اهنگ

 .تند پا مي کوبيدم وهمين که صداي اهنگ قطع شد و در ورودي اسانسور باز شد بيرون رفتم تند

 .خلوت خلوت بود البي

هم توي باجش نشسته بود ومشغول صرف قهوه و طبق روال تماشاي موزيک ويدئو هاي معروف  نگهبان
 .فرانسوي بود

 .که به من افتاد، لبخندي زد  نگاهش

 .و سالم کردمبراش تکون دادم  سري

 .نموندم و دويدم بيرون منتظر

 .بود دير تر به کالس برسم ممکن

 .بندون بود و ترافيک و وضع غير قابل تحمل اونم اين وقت صبح يخ

 .بيرون گذاشتم باسوز سردي ک به بدنم خورد عين چي لرزيدم پاکه

 .تا مرز استخون سوزش رسوخ مي کردو نفس آدم رو تنگ مي کرد لعنتي

 .تند توي دستام ها مي کردم، که نگاهم قفل شد به چندين متر جلوتر عجيب بود تند

اون زن لعنتي، اين وقت صبح، بازم اينجا ايستاده بود طرف ديگه ي خيابون و چندين متر جلوتر طرف مغازه   بازم
 .ها و فروشگاه

 .حواسش به من نبود و مدام اطراف و نگاه مي کرد اصال

 .کردم مي ديدم دليل قابل قبولي نمي تونه باشه واسم هيچ جوره  فکر مي هرطور

 اينجا  براحضورش

 .امينم ک اينورا نبود  اخه

 .و عقب کشيدم و خيره شدم بهش خودم

 .بود خودخودش

 .مشکي رنگي شد که کنارش ترمز کرده بود سوارماشين

 .دفعه نمي دونم چي شد، حس پليس بازيم زنده شد يه
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 .دويدم جلو و مثل وحشيا شروع به التماس براي ايستادن يه تاکسي کردممعطلي  بي

 .اين کنجکاويام کاردستم مي داد  اخر

 .من بايد تعقيبش مي کردم اما

 .مرد نسبتاجووني بود راننده

 .مي روند باسرعت

 .سعي درتعقيب خودروي مشکي موردنظر بود و

 !عجيب بود بي چون وچرا کاري که گفتم رو انجام داد، چه راحت کالس به اون مهمي رو ازدست دادما  خيلي

 .به پشتي صندلي جلوييم کوبيدوم

 !تورو خدا زودتر زودتر آقا

درحالي که مشخص بود تموم فکر و حواسش به خيابونه و خودروي مد نظر سري تکون دادو باهيجان لب  راننده
 :زد

 .من خودم حواسم هست انقدر نگو زودباش زودباش، حواسم پرت مي شه_

 .صميمي شد يه دفعه چه

 .لحظه قيد اين کاراگاه بازي رو زدم يه

 معطلي زدم روصندلي بي

 .آقا اصال نگهدار من مي خوام پياده شم -

 بگو ِد آخه ندونسته سرصبح تاکسي سوارمي شم که برم کجا؟ من خاک توسر اصال

اون خيابون، خيابون که نه! جاي جايش ديگرون ساکن بودن و عبور تاکسي از خيابون جلويي برج امکان   اصال
 .پذير بود و قوانين خاص خودش رو داشت

 .اصال به من چه؟ باچه عقلي من سوار شدم و حس کاراگاه بازيم باالزد  افخه

 .داشت درمي اومد اشکم

 .کم داشتيم از شهرخارج مي شديم  کم

 اي به در زدم  ضربه
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 .زدم نگه دار لعنتي! نگه دار من مي خوام که پياده شم جيغ

 رو تند تر کرد سرعتش

 .: بسه ديگه، بسهراننده

 .از از ترس پس مي افتادم  داشتم

 زدم جيغ

 .مي گم بذار پياده شم باتوام -

 .تندتر مي شد و بيشتر از شهرخارج مي شدگرفته بود، تند تند مي کوبيدم به در و راننده هرلحظه سرعتش   گريم

 فارسي فرياد زدم به

 کثافت بي پدرمادر اشغال بي شرف -

 .يه دفعه زد رو ترمز که

 کردم  هنگ

 .ماشين باصداي بدي وايساد.

دست پشت صندلي کنار راننده انداخت و باخشم وچشماي سرخ برگشت طرفم؛ يه لحظه حالت چشماش  مرد
 .برام خيلي آشنا اومد

 .آشنا مي زد  زيادي

دفعه بافريادي که زد تموم تنم لرزيد و بيشتر ازهمه زبون فارسي بود که به کاربرد اونم کامالغليظ، به وسعت  يه
 .دمات موندگي و تعجبم دامن ز 

 ساييد و بلند تر فرياد زد دندون

 !: مي گم ببرصدات روراننده

در برم قفل کودک و زد و باسرعت بي نهايت بااليي وارد جاده شده و صداي فريادهاش تو اوج هق  تاخواستم
 .هقام گم شد

 .در نمي اومد جيکم

 .لرزيدم مي
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 .ه وحشي مي شد و دمار از روز گارم در مي آوردبود کوچکترين صدايي ازم دربياد، اونوقت باز مرتيک کافي

 .بودم و از ترس مي لرزيدم کزکرده

 .رفت سراغ ستاره فکرم

 .مطمئنا بي خبر از همه جا خوابيده بود، آنا امين االن

 .درومد، انگاري هوا کم کم داشت از بين مي رفت اشکم

 .به گلوم زدم چنگي

 هم بهم فشار آورده بود استرس

 .لرزيدم مي

 .بود سردم

 زدم به کيفم چنگ

 .مار به خودم مي پيچيدم مثل

 لحظه باترمز وحشتناک ماشين يه لحظه هنگ کردم همون

 .پياده شد مرد

 .کم چشمام سياهي مي رفت  کم

 نسمت من و باز کرد و کيف و محکم از زير دستام کشيد واين حرکت يه هويي بيشتر به ترسم دامن زد و م در
 .به حالت درازکش روي صندلي افتادم و همونطور که دست به گلوم برده بودم، آروم آروم چشمام بسته شد

 .نامفهوم توي گوشم مي پيچيد صداهايي

 .کردم لبام و به هم بزنم  سعي

 .بود خشک

 .مي سوخت، آروم الي چشمام رو باز کردم گلوم

 .پلک به هم زدم تا ديدم به نورنسبتا زيادي که از اطراف به چشمم مي خورد عادت پيداکنه کمي

 .واضح و واضح تر شده بود حاالصداها
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دهانم رو به زور فرو دادم؛ سوزش بدي رو احساس کردم اما لب باز نکردم و به دنبال صدا گشتم وگوش  آب
 .سپردم

 .هـي دختر باتوام -

 با کي بود؟ بامن بود ايني

 .خيره شد به سقف سياه و پراز آجرو آهن هاي برافراشته ي قرمز نگاهم

 .لحظه ترس به تموم وجودم رخنه کرد? دوباره همون صدا يه

 ي خيره سر چشمات بازه و باتوامتوي همچين موقعيتي ناز مي کني؟ دختره

 .هنگ بودم و تصاوير گنگ وپايين آوردم و خيره شدم به صاحب صدا، هنوز توي سرم

کردم دستام رو حرکت بدم که متوجه شدم به ستون بزرگ و تنومند بتني من و بسته بودند و دستام روهم   سعي
 .رو به جلو با طناب بسيار محکمي بسته بودند

 .که موقعيتم پردازش شد حواسم اومد سرجاش، شروع به تقال کردم  همين

 اونقدر محکم بسته بودنم که نمي شد حتي يکسانت تکون خورد،  اما

 همون صدا وبازهم

 .فايده نداره بس کن و گوش بده تقال

چند کلمه کافي بود که اونچنان محکم سر برگردونم به رو به رو وسمت صدا که گردنم در معرض شکسته  همين
 .شدن قرار بگيره

جلوتر، درست روبه روي من ميالد بود که باسري خم شده و رد خشک خيره شدم به ستوني يک متر  باناباوري
شده ي خون کنار شقيقش و پارگي وحشتناکي کنار لبش باچشمتي خمار و براقش بهم خيره شده بود، موهاش 

 .يه طرف توي صورتش ريخته بود وپيراهني تنش نبود

ني خشک شده که تا روي شکمش اومده باالتنه اي لخت و زخمي که روي شونه ي سمت چپش بود و رد خو با
 .بود

 .و چشمام وبستم لرزيدم

 .نميشد خداي من باورم



 

 
352 

محکم به سينم مي کوبيد و من داشتم از ترس و لرز پس مي افتادم ومهمتر ازاين که ميالد چرا بااين سرو  قلبم
 وضع اينجوري به اين ستون بستست؟ اصال به چه دليل و اينجا کجا بود؟

 ش رو شنيدمخست صداي

 .ديدات رو زدي تموم شد؟حاال گوش بده :

 .بدجوري به هم ريخت بود اوضاعش

 .ترسيده بودم، نگاه حيرونم رو چرخوندم اطراف بدجوري

 .تاريک بود و ميزي که چندمتر دورتر از ما بود و باال تر چراغ پايه بلندي نصب بود و يه پارچ آب و ليوان نيمه

متر دو تا ستون با باصله ي يک يا نيم متر که گردهم بودن از سقف به زمين متصل بودن و بسيار قطور  هرچند
 .وبتني

پراز آهن و کارتن و جعبه هاي چيده شده و يه عالم کار تن هاي بسيار بزرگ که از تصاوير روشون مشخص  اطراف
 .بود مال يخچال و ماشين لباس شويي هستن

 .دنپر هم بو واحتماال

 .يه در بزرگ مشکي رنگ سمت راستمون که چندين متري با مافاصله داشت و

 .چيز ديگه اي مشخص نبود، سرما هم هرلحظه به اين ترس دا من مي زد هيچ

 .نگاه دوختم به ميالد که سرش پايين بود اما نگاه تيز و براقش هرچند پر از درد و خمار بهم خيره شده بود لرزان

 ر لب زدمخش دا باصداي

 !ايـ...اينجـ....اينجا کـ...کجاست؟ مـ..مـن...مي تر...ترسم -

 .قطره اي اشک از گوشه چشم غلطيد و پايين افتاد وناخوداگاه

 .زد پوزخندي

 .هه مثل اين که راه فراري ندارم _

 و با گريه جواب دادم متعجب

 چـ...چيـ...چي؟ -

 .رو بلند کردو خيره شد به سقف و اروم. آروم شروع به زدن ضربه هاي کوچيک باسرش به ستون کرد سرش
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 حالت ادامه داد ودرهمون

 .هيچ راه فراري از تو نيست، هميشه مثل عجل معلق _

 کردم  گريه

چي کار مي کنم  هي چي داري مي گي؟ من دارم از ترس و سرما مي ميرم، اينجا کجاست؟ من ميترسم من اينجا -
 ها؟

 شد بهم خيره

 اين و توبايد بگي! اين جا چي کار مي کني؟ چطور سراز اينجا درآوردي ها؟ مي فهمي چه چيزي در انتظاره ها؟_

 :دفعه فرياد زد ويه

 حاليت هست؟_

 بهم ريخت و باگريه جواب دادم :خودت اين جا چي کار مي کني ها؟ اعصابم

 .ن اخي از گلوش خارج شدتکون داد که هم زما  سري

 زد لب

 ....من...من بايد_

 .حرفش و کامل نکرده بود که باصداي در اهني بسيار بزرگ سمت راستمون که ده متر ي باما فاصله داشت هنوز

 .تودهانش ماسيد حرف

 .هم بالرز خيره شدم به در ومن

 .شد و صداي پا نزديک ونزديکتر درباز

 .گرفتگي راه تنفسم بيشتر بهم فشار مي آورد و صد البته ضعف سرصبح  سرماو

کوچکي باالي ستوني ک ميالدو بسته بودن بهش تعبيه شده بود، نور نارنجي رنگ گ کمش باعث مي شد   چراغ
 .همون قسمتي که قرار داشتيم کمي روشن باشه

 .خوف انگيز بود و نمور و سرد فضا

 .تر مي شدقدم ها نزيک و نزديک صداي
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گزيدم و سعي کردم توخودم مچاله بشم، نگاه پر از بغض و ترسم خيره شد به ميالد که سرش رو تکيه داده   لب
 .بود به ستون و اخماش توي هم بود

باشنيدن صداي قدم هايي که نزديک مي شدن هم باعث اين نشد تا چشماش رو باز کنه و يا عکس العملي  حتي
 .نشون بده

 .انگاري اون لحظه سنگيني نگاه من رو حس کرد  ولي

 .از ستون بتني برداشت و يه دفعه چشماش رو باز کردو بانگاهش چشماي خيسم رو غافلگير کرد  سر

 .اشکي از گوشه ي چشمم غلطيد  قطره

 رو لرزون و بي صدا تکون دادم لبهام

 .مي ترسم-

 رو يکبار بازو بسته کرد و مثل خودم لب زد بي صدا چشماش

 .من هستم _

 .لحظه نگاهم رفت، سمت قامتي که کنارم ايستاده بود وهمون

 .معني واقعي مي لرزيدم به

 .سرم رو بلند کردم آروم

 .نگاهم کامل نرفته بود روش که چرخيدو جلوم زانوزد هنوز

 .هم فشردمتوسينم حبس شد، چشمام و محکم روي  نفس

 .حدسش رو مي زدم تا اين حد مشکوک باشه بايد

 چرا چشمات رو بستي؟_

 .صداش چشم هام رو باز کردم باشنيدن

 .افتاد تويه جفت چشم قهوه اي که حالت بسيار زيبايي داشت  نگاهم

بال، برانا نمي چهره ي دل فريب وابروهاي درهم خيره شده بود بهم، نمي دونستم اسمش رو چي بذارم، آنا بااون
 .دونستم، تنها با بهت و حيرت نگاهش مي کردم

 !نداشتم يه کلمه حرف بزنم جرئت
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 .رو جلو آورد و آروم آروم روي گونم کشيد دستش

 .کردم خودم رو مچاله کنم چهرم رو درهم کردم  سعي

 .زد و بي حرکت دستش رو نوازش وار سوق داد الي موهام پوزحندي

 .يه لحظه رفت روي ميالد ک بااخم و مرموز و کنجکاو نگاهمون مي کرد نگاهم

هنوز دستش نوازش وار الي موهام مي چرخيد، با نگاه من به ميالد تو همون حال برگشت سمت ميالد و  زن
 .دوباره چرخيد و خيره شد بهم

 خندي زد پوز

 .ونت فراوون بود: بايدم حدسش رو مي زدم توي خونه ي سرگرد خيلي نام و نش زن

 .دهانم رو قورت دادم آب

 .رو تند تند تکون دا دم سرم

 ..نـ.... نمي فهمـ -

 .اين کلمه از دهانم خارج نشده بود که موهام رو توي چنگاش گرفت و کشيد  هنوز

ل ا به کنار خم شده بود؛ درد تا مغز استخونم رسيد و تموم وجودم طعم لعنتيش رو چشيد و هرلحظه بي ح سرم
 .تر مي شدم

 .دهانم رو بستم تا جيکم درنياد اما

 رو زير گوشم شنيدم صداش

 !: واسه من کارا گاه بازي در مياري دختره ي آشغال؟ نشونت مي دمزن

 .موهام رو محکمتر توي مشتش گرفت، نتونستم جلوي خودم رو اين دفعه بگيرم و

 شروع به ريزش کردو جيغ بلندي کشيدم که تو فرياد به شدت بلند ميالد گم شد اشکام

 .: ولش کن بي همه چيزميالد

 .از شدت دردمي مردم  داشتم

 دفعه سرم رو محکم به عقب خل دادکه با ستون بتني برخورد کرد و دردي به دردام اضافه شد يه

 .حالم بدو بدتر مي شد لعنتي
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 .سمت ميالد رفت و جلوش وايساد من و رها کرد و زن

 .که تند تند نفس نفس مي زدم خيره شدم روبه رو  همونطور

 : د کثافت تو طرف حسابت ماييم به اون دختر چي کار داري آخه؟ميالد

 .: ما بااين دختر حاال حاال ها کار داريم، جرمشم فضولي تو کار ماستزن

 مسخره اي برگشت طرفم وبانيشخندي

 درست نمي گم؟:هوم؟ زن

قروچه اي کردم، تند تند نفس مي کشيدم و قفسه ي سينم باشدت باال و پايين مي شد و تو اون لحظه   دندون
 .الل شده بودم

 توي دهانم نمي چرخيد زبونم

 چرخيد سمت ميالد دوباره

 ...: مونده پذيرايي ما جناب سرگرد شايد ديدن زجه هاش کمي روحمون رو نوازن

 که ميالد زد حرف تو دهان زن ماسيد  بادادي

 .: بنند دهنت روميالد

 زن هم بي معطلي با پاش لگدي توصورت ميالد کوبيد، که صداي و

 .بدجور توي اون انبار متروکه پيچيد آخش

 .قهقه اي زد زن

 ميز رفت و پارچ آب رو برداشت و يه ضرب خالي کرد روي سرو بدن ميالد وسمت

 .لحظه من به جاي اون لرزم گرفت و جيغ بلندي کشيدم يه

 .مي لرزيدم بدجور

 .اهي کشيد و سرش رو تکون داد، صداي نفس هاش ازون فاصله هم شنيده مي شد  ميالد

درحالي که مي خنديد پارچ محکم پرت کرد زمين، يک رواني به تموم معنا بود.صداي شکستنش بدجوري  زن
 .مغزم و مي خراشيد

 .بيشتر و بيشتر مي شد و من بجاي ميالد مي لرزيدم سرما
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 زن عوضي در حالي که سمت در اهني مي رفت فرياد زد اون

 ميام بازم_

 :لب زمزمه کردم زير

 .حيوون صفت. آشغال، لعنتيا_

 .نمي کردم اين ادم تااين حد بايد لجن باشه فکرشم

 .بسته شدن در خيره شدم به ميالد باصداي

 قم ازاد شده هق

 زدم صدا

 ...مـ....ميـ...ميـالد -

روز مي گذشت و من و ميالد هنوز به همون دو ستون بسته بوديم، هر روز صبح و عصر مي اومدن و حسابي  سه
ميالد رو شکنجه مي دادن و زير مشت و لگد مي گرفتن و هربار اون زن عفريته ازش مي پرسيد مموري کجاست و 

 .و پوزخندهاي عصبي و شکننده ي ميالد رو به رو مي شدهربار هم باسکوت 

به اين نتيجه رسيده بودم که چه مرد محکميه ميالد و يابه عبارتي پوست کلفت، هردفعه که سراغمون مي   ومن
 .اومدن اون زن عفريته هم همراهشون بود

 .تا مرد قوي هيکل کچل باهاش بودن که بيشتر شبيه باديگاردا مي موندن دوسه

 :زن هم مدام موهام رو به چنگال مي گرفت و زير گوشم نعره مي زد اون

 .من خودم دخل اين زيبايي رو ميارم وجودت رو مي شکنم_

بعد هم دو سه تالگد بهم مي زدن و چهارتا جيغ وداد و بعد هم شرشون رو کم مي کردن، واقعا نمي دونستم  و
 چرا من و اسير کردن

 .د من عشقش و ازش دزديدمزن عوضي فکر مي کر  اون

 .بااين همه دفتر و تجهيزات و هوش وذکاوت نفهميده چيزي بين من و امين نيست هه موندم

که در انبار باز مي شد مرگ رو باچشمام مي ديدم و اما بيشتر دلم براي ميالدي مي سوخت که از سرما مي   هربار
 .لرزيد اما دم نمي زد

 .مي زد و فقط آه هاي عميق مي کشيدسرباز مي کرد اما لب ن زخماش
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 .مي ترسيدم، آخرش چي مي شد؟ مامان، بابا، نيما، بقيه...خداي من من

 .ستاره چي کار مي کنه؟ آنا امين االن

خودت کمک کن اگه يکي از اين سگا به من دست مي زدن خودم رو مي کشتم، حتي لمس انگشت دستم  خدايا
 .توسط اونا کفاره مي خواست

 .مي خواست اين انبار لعنتي منفجر شه دلم

اين چه عدالتي بود؟ همچين آدماي کثيفي به همين سادگي آدم ربايي مي کنن وهرغلطي که خواستن    پس
 .ازشون سر مي زنه و يکي مثل ما..الکي داره تو باتالق دسيسه هاي اينا فرو مي ره و کسي نيست نجاتش بده

 .ردم افکارم رو پس بزنم، خيره شدم به ميالد خيره شده بود به يه نقطهرو تکيه دادم به ستون و سعي ک سرم

 .دفعه تکوني خورد و آخي کرد و کمي پاهاش رو جا به جا کرد يه

 .کبود کبود بود، ناخودآگاه بغضم گرفت و نتونستم خودداري کنم و قطره اشکي از روي گونم غلطيد  بدنش

ميالد سنگيني نگاهم رو حس کرد چون سر بلند کرد و باهمون چهره ي درهم خيره شد بهم، وقتي  وانگاري
نگاهمون به هم گره خورد از اون حجم درد و خستگي توي چشماش نمي دونم چرا اما يه دفعه دلم گرفت و هق 

 .هقم بلند شد که همزمان صداش رو شنيدم

بااين که مدام زر دست و پاهاي اون سگاي وحشي خورد و خمير مي ذره اي از صالبتش کم نشده بود حتي  هنوز
 .شد

 .: چته؟ باز که فين فينت براههميالد

 !..ميتـ...ميترـ..مي ترسممي -

 رو بست و دست روي شقيقش گذاشت و درحالي که به حالت دوراني حرکت مي داد لب زد چشماش

 .ي نق نقو، نترس هزار بار گفتم بازم مي گم!من اينجام نترس: بس کن ديگه اه رو اعصابم مي ري دختره ميالد

 ازدستم دررفت و ميون گريه جيغ زدم  کنترلم

 .إ نترسم؟ توکه خودت مدام درحال کتک خوردني دست خودم نيست، مي ترسم -

 .بس کن خواهش مي کنم بس کن نازگل من مطمئنم به همين زوديا بچه ها مي رسن و نجاتمون مي دن _

 .تعجب کردم از اين که براي اولين بار اسمم رو کامل صدا زد ميک

 .به همين زوديا يعني کي؟ وقتي هر غلطي خواستن باهامون کردن؟ از من نخواه که نترسم دارم ديوونه مي شم -
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 .سري تکون داد کالفه

 :هق هقم اوج گرفت که دستاي بستش رو مشت کرد و داد زد دوباره

 .لعنتي _

 .مچاله شدم توخودم

 .غمگينم به ميالد بودکه چشماش رو بسته بود  نگاه

 .نمي دونستم چه موقعي هست، شب ياروز اصال

 .تکون دادم سري

 يعني کي تموم مي شه آخه؟ خدايا

 .همين حال بودم که به دفعه صداي بازشدن انبار شنيده شد توي

شد به در ورودي و من هم تموم حواسم به همون نقطه بود   ميالد طي يک ثانيه باشدت باز شد و خيره چشماي
که باز هم طبق معمول سرو کله ي اون زن حيوون صفت و دوتا غول تشن ديگه دست چپش پيداشد و اما 

 .وقتي نگاهم به دونفر پست راستش افتاد يه دفعه خشکم زد

متعجب و حيرونم رو دوختم به ميالد، که هرلحظه رنگ از روش پريده تر مي شد و با حيرتي که کم کم  نگاه
 .جاش رو به خشم مي داد خيره شد به منظره ي روبه روش

 .نفرتي که تو وجودم ريخته بودم نگاهم رو دوختم به اون زن و افراد کنارش باتموم

 .روز بود که تا مرز خود مرگ مي رفتم و باتموم توانم مبارزه مي کردمدوباره رو به تنگي رفته بود، دو نفسم

نبازم و کم نيارم تموم بدنم کبود شده بود و لبام سياه سياه، زيرچشمام گود افتاده بود و موهام پريشون  که
 .دورم ريخته بود

 .دهانم رو به سختي قورت دادم و باچشمتي خمارم دو باره زل زدم به منظره ي روم آب

 .هم بي حرکت و بي صدا خيره شده بود و لب نمي زد ميالد

غول تشن با اون هيکالي عين غولشون و قيافه هاي وحشتناکشون طرف ديگه ي زن بودند و طرف ديگه   سه
 .هموم راننده بود، تيز نگاهم مي کرد

رنگ از نگاه عجيب براي من آشنا بود، طرز نگاهش عجيب بود اما هرچي و هرطور که بود من لرزي حس نمي   ينا
 .کردم
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 .نگاه برندش روي من بود فقط

 لب مي زد نه حرکتي مي کرد نه چشم و ابرويي تکون مي داد نه

 .کردم ازاين حجم نگاه بي معني  يخ

 .بغليش گزيدم و نگاهم روسوق دادم روي فرد  لب

 هم نگاه من و هم نگاه ميالد رو به خودش منعکس کرده بود، اين ديگه اين جا چي کار مي کرد؟ که

 برنامه اي بود آخه؟ چه

 .همين فکرا بودم سکوت فرا گرفته بود همه جا رو توي

 .يه دفعه صداي مرتعش ميالد بلند شد که

 ي بود کردي؟تو...تو اين جا چي کار مي کني پسر؟ اين چه ريسک _

 .پوزخندي زد و جلو تر اومد، اون عفريته هم توي سکوت به همه چيز نظارت داشت و بالذت تماشا مي کرد آرمان

 ارمان به خاطر ما االن اين جا بود؟  يعني

 .جلوتر رفت و جلوي ميالد روي زمين نشست آرمان

 .دستش رو روي زانوش قرار دادو و انگشت سبابه ي دست ديگش رو توروي ميالد تکون داد و پوزخندي زد يه

 .حالتي نشسته بود که نيمرخش طرف من بود به

 سپردم و صداش رو شنيدم گوش

 : واقعا فکر کردي خيلي زرنگي؟آرمان

 .داشت از حدقه در مي اومد چشمام

 .ناباور يکه اي خورد ميالد

 .تکون مي خورد و مشخص بود نمي تونه چيزي بگه ومن پوزخند اون زنيکه رو باچشمان ديدم لباش

 : هه ريسک؟آرمان

 شد و وايساد و ادامه داد بلند
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نمي دونم کدوم اشغالي رو جاسوس گذاشته بودين، اما به هرچند موردي که مشکوک بوديم بايه گلوله لطف   _
ن مي بيني که ورق برگشته و مهره هاي اصلي گروه هنوز سرپان واقعا احمق کرديم و به درک واصل شدن و اال 

 .بودي

سرگرمي خوبي بود که توي اتاق اسرار و تجهيزات نظامي راه پيدا کرده بودم و تک تک نقشه هارو کپي مي   خيلي
 کردم واسه بچه هاي باال

 :خنديد ودور خودش چرخي زد و ادامه داد بلند

 .وحاال فقط يه چيز مي خوام، مموري_

 .از خشم مي لرزيد  ميالد

 .که جوني برام نمونده بود اما بازم مقاومت مي کردم اين يکي ديگه شک ناجوري بود  من

 ميالد سرم ناخوداگاه بلند شد بافرياد

 !: تو چه غلطي خورردي ها؟ آشغال مي کشمتميالد

 .ناخوداگاه جيغي کشيدم که دريک آن ارمان برگشت طرفم که ارمان توي سينه ي ميالد زد  بالگدي

 .لرزيدم

 .اومد  جلو

 .و دستش ر و نوازش وار روي گونم کشيد، حالم داشت بهم مي خورد نشست

 .اشغال بي همه چيز  لجن

 .کردم و سعي کردم صورتم رو عقب بکشم که محکم چونم رو تودستش گرفت  اخمي

 .اش ميالد انبار رو لرزوندلحظه صداي فرياد گوش خر  همون

 .: ولش کن بي همه چيز تو بامن طرفي دست بهش نزنميالد

 .تنها پوزخندي زد و اشاره اي به سه مرد کنار آنابال کرد که اونام بايه حرکت افتادن به جون ميالد ارمان

 لرزيدم مي

قطره اشکي از الي چشمام چکيد و نگاه غمگين و بي حسم خيره شد به چشماي ارمان و صداي فرياد  ناخوداگاه
هاي ميالد که مدام تکرار مي کرد، دس بش نزن ارمان شده بود يه ملودي تلخ و نفس گير توي اون انبار سياه و 

 .متروکه
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 رو تو دستاش فشرد و بادندونا کليد شده لب زد چونم

 .کوچولوي ميالدم که اينجاست دختر مونارنجي: فنچ  ارمان

 .گرفته بود  سکسکم

 و رها کرد و خم شد جلو...ادامه داد چونم

 !: ولي به بعد ديگه ميالدي نيست، يه ارمان هست و سوگليشارمان

 .مموري پيدا بشه اميدوارم

 .گيرمت و مي رم کاليفرنيا  مي

 .گرفت  نفسم

 .چشمام تار شد ديد

 .ديدمش اما نه کامل، از الي پلکام مي

 .شد اشاره اي به اون غول تشنا کرد تا بس کنن بلند

رفتن و بدن خونين ميالد باعث شد بيشتر حالم بد شه و لحظه ي آخر باکلمه اي که شنيدم چوب خطم  کناري
 .پرشد

 .همه شوک زيادي بود اين

 .خودت رحم کن خدايا

 .کم چشمام بسته شد  وکم

 .شدن مداوم قطره هاي آب کم کم الي چشمام رو باز کردم، تموم وجودم درد رو احساس مي کرد باپاشيده

خورد به کسي حاالتنها آرزوم اين بود يه سيلي تو دهنش بزنم فقط بهش بگم آخه يه آدم..يه مادر تا چه  نگاهم
 .حد مي تونه کثيف و لجن باشه

 .ست آوردم و سرم رو کمي تکون دادم تا موهام از جلوي چشمام کنار برنکه به پام زد هوشياريم رو بد  بالگدي

 .زد و عقب رفت پوزخندي

 .به بشقابي افتادکه يه تيکه نون و گوشت توش بود نگاهم

 .شدم به ميالد، چشماش بسته بود و ظرف مثال غذا کنارش خيره
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 .يالم راحت شدلحظه ترسيدم نکنه چيزيش شده باشه اما با تکوني که خورد خ يه

 .بدون گفتن کلمه اي برگشت و لگدي به پاي ميالد زد، دلم مي خواست تيکه تيکش کنم عوضي رو زن

 .خودش رو باالکشيد و کمي جابجا کرد و خيره شد بهش ميالد

 .نگاه مي کرد که آدم از ترس پس مي افتاد جوري

 .اون زن وقيح تر ازاين حرفا بود  اما

 .زد و خواست برگرده ک صداي ميالد شنيده شد، هنوز هم صالبتش کم نشده بود پوزخندي

 .: انتظار نداري با دستاي بسته غذا بخوريم کهميالد

پوفي کرد و طبق روال اين چنروز که دستامون رو باز مي کردن و وايميستادن تا يه لقمه ي بخور نميرمون رو  زن
 .فرو بديم

 .وباز کرد و بعد بااخم سمت ميالد رفت اومد و اول دستاي من  جلو

 .و باز و بسته کردم و نفس عميقي کشيدم که چيزي جز صرفه و سوزش برام همراه نداشت دستام

خمار و قرمز به رو به رو خيره شدم که زن مشغول باز کردن دستاي ميالد بوده ضرب ديده و زخمي با  باچشماي
 .لوم زل زده بودچهره اي اخمو بي حرکت به نقطه اي نامع

 که زن به عقب رفت صداي ميالد بلند شد  همين

 .: دعاکن از اين وضعيتم خالص نشمميالد

 .باهمين دستام چالت مي کنم وگرنه

 !و باال آورد و ادامه داد: _باهمين دستان تيکه تيکتون مي کنم و گورتون رو مي کنم ودستاش

 .يکه اي خورد زن

لحظه رنگ نگاهش تغيير کرد و قدمي به عقب برداشت، اما خودش رو نباخت و دست به سينه وايساد و لب  يه
 زد

 .....: مطمئـ زن

 .حرفش رو کامل نکرده بود که شخصي با دو وارد انبار شد هنوز

 که نفس نفس مي زد از همون جايي که وايساده بود فرياد زد  درحالي
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 .يه سري برنامه هاريخته بهم خطر تهديمون مي کنه: مائــــده بيا که  مرد

 :که هل شده بود تند نگاهي به من و ميالد انداخت و درحاليکه مي دويد سمت خروجي فرياد زد  مائده

 پس عماد کجاست؟_

 .رم در انبار و ببند و دنبالم بيا مي

و قفلش رو زد و دوباره سکوت بود   انبار خارج شدو مردهم بي معطلي پشت سرش دويد و پر انبار رو بست  واز
 .که رخنه مي کرد به اون همه سياهي

 .رو جلو کشيدم وروي پام گذاشتم بشقاب

 .رو سوق دادم روي ميالد مچ دستاش رو مي ماليد و ورزش مي داد نگاهام

 .هم مهمون ابروهاش بود و خستگي از چهرش مي باريد اخم

 بلند کرد و من رو که خيره ديد سري تکون داد سر

 به چي نگاه مي کني؟ _

 اي باال انداختم  شونه

 به اين که چقدر محکمي که هنوز سرپايي -

اين قانون کارمنه کاري که خيلي براش زحمت کشيدم و دوندگي کردم تا به اين پست و جايگاه و جايي که _
 .هستم برسم

 واين واقعا خوبه -

 به من فکر نکن به خودت فکر کن، االن خوبي؟ تو _

 زدم پوزخندي

خوب؟ آره آره!خب اين که االن محتاج يه اسپري فکسني مسخره ام و يه مشت قرص آره خيلي خوبه، اين که  -
دارم از خفگي پس مي افتم و بادرد زندگي رو توچنگام گرفتم و سعي مي کنم رهاش نکنم آره اينم خوبه! واين که  

و ازهمه بهتر اين که معلوم نيست قراره  بهرو مي بينم که عامل بدبختي هاي خونوادم بوده و آره اينم خوکسي 
 .چه باليي سرم بياد و آرماني که مطيع شما بود و معتمد و امين شماها

که مثال سال ها همکارتون بود و پشتتون رو خالي کرد حاال من رو مي خواد به ناکجا ها ببره و چه بالهايي   همون
 .سرمن بياره خدا عالمه
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 !من حالم خوبه آره

 .اشکي از گوشه ي چشمم سر خورد و تکه اي نان چپوندم تو دهان تا بغض لعنتيم رو فرو بدم  وقطره

 .و اين کامال مشخص بود رنگ نگراني گرفته بود نگاهش

: حالت خوب نيست مي دونم؛ اما همين که داري با بزرگترين دردت مبارزه مي کني عاليه صبر کن نازگل، ميالد
 .مطمئن باش مي رسن

 رو به سختي فرو دادم و لب هاي کبودم رو باز کردم لقمم

کي مي رسن؟ وقتي که مرديم؟ وقتي که هرباليي خواستن سرمون آوردن؟ رو چه حسابي داري اينا رو مي گي  -
 ميـ...ميالد؟

 .رو کامل گفتم اسمش

 .اي نگاه خيرش رو حس کردم  لحظه

 .رو بست و نفس عميقي کشيد چشماش

 دوباره خيره شد بهم و

 .گروه ديگه اي هم براي اين ماموريت اعزام شدهرو اين حساب دارم بهت مي گم که غير از ما   _

 .وقته پس تونبايد انقد نااميد باشي، بازم تحمل کن مبارزه کن خيلي

 .منم ديدن آرمان سخت بود بد بود براي

 .اين وضعيت نگران همه چيم  توي

 تکون دادم سري

 !بازم تحمل مي کنم، آخه چاره اي ندارم -

 .مشغول خوردن مثال غذامون بوديم حرفي رد و بدل نشد و وديگه

 .که بود بد نبود، به هرحال يه گوشه از معدمون رو مي گرفت  هرچي

 خوردن بودم که صداش رو شنيدم مشغول

 کي عامل بد بختي خونوادت بوده؟ _

 :بند کردم و بدون مکث جواب دادم سر
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 !همين زن عفريته ي عوضي _

 زو کنار گذاشت بشقابش

 : همين مائده؟ميالد

 زدم پوزخندي

 .آره همين مائده، آنابال، نمي دونم يا همون ايزابال هراسمي که توبگو -

 .نگاهم کرد سوالي

 .نمي خوام فعال چيزي بگم -

 .تموم وجوم رو مي گيره. حالم ازش بهم مي خوره جنون

 اونم مي شناستت که اين جور باهات رفتار مي کنه؟ _

 ..نميشناسه نه! اون من رو -

 .رو کناري گذاشتم و سرم رو تکيه دادن به ستون و چشمام روبستم بشقابم

 .اسيبي به امين و آنا نرسه  اميدوارم

 .دايي ستاره،

 .خودت کمکون کن خدايا

 .راحت همه چي در هم تنيده شده بود چه

 .مي خواست االن خونه مي بودم دلم

 .خودت کمکمون کن خدايا

 .ميالد دست از افکارم برداشتم و حواسم رو دادم بهش باصداي

 نگاهش کردم سوالي

 حواست بامنه؟_

 تکون دادم سري

 شديد ترشد اخمش
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 .زبون نداري؟ من بدم مياد کسي باايما و اشاره باهام حرف بزنه زبون دومتريت رو که بلدي تکون بدي _

 .کردم  پوفي

 حال ترازاين بودم که حوصله ي حرو بحث باهاش رو داشته باشم. بنابراين بي تفاوت جواب دادم بي

هوم؟ خب مي شنوم، فقط بدون حوصله کل کل رو االن ندارم و گرنه بخاطر اين پرخاشگريات حالت رو مي   -
 !گرفتم

 .نه مثل اين که هنوزم جون وانرژيش روداري _

 شما فک کن آره -

 .بدنش دادو اخغي زير لب گفت و از درد جشماش رو بست به تکوني

 .لحظه الل شدم و خيره شدم بهش يه

 چي شد؟ -

 رو بازکردو نفسش رو پرصدا بيرون فرستاد چشماش

 .گوش کن چي مي گم _

 تکون دادم سري

 خب؟ -

 .اي به سمت راستش کرد  اشاره

 .اينا رو ببين _

 .، خورده هاي شيشه ي پارچي بود که مائده زمين زده بودحايي که اشاره کرد نگاه کردم به

 .گير شده  جو

 خب؟ -

خب نداره اينا يادشون رفته که دستاي مارو ببندن گويا مشکلي هم براشون پيش اومده پس امکان داره _
 .حاالحاالها درگير باشن و برنگردن، البته خب اين امکانم داره که همين االن سرو کلشون پيدابشه

 و سوالي نگاهش کردم باتعجب

 خب؟ االن بايد چي کارکنيم؟ -
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 .اوف بايد بااين تيکه شيشه هادستاي هم رو بازکنيم _

 .اون کارتنا گاهي يه نگري بيرون مي زنه  پشت

 .پنجره اي چيزيه مطئنا

 .خداياري کرد تونستيم در ريم شايد

 .از خوشحالي برقي زد  چشمام

 .اين عاليه اميدوارم بشه -

 .لبخند محوي روي لباش شکل گرفت، اما خيلي زود ناپديد شد نااخوداگاه

به بدنش داد و باپاهاش شروع به کلنجار رفتن با تکه شيشه اي کرد که نزديکش افتاده بود. تابلکه بتونه   تکوني
 .اون و بکشه طرف خودش و بادستاش بگيرتش

 .خيره شدم بهش باکنجکاوي

شيشه رو باالخره کشيد طرف و خودش و به سرعت مشغول بريدن طناب هاي کلفتي شد که دورش  باپاش
 .تنيده شده بود

 !ترس داشتم زهره ترک مي شدم، اين يکي االن يکي سر مي رسه و بيچاره مي شيم از

با ترس و لرز نگاه دوختم به ميالد بي محابا مشغول بريدن طناب ها بود، رد باريکه ي خون تز الي   دوباره
 .انگشتاش پيداشده بود

 .رو بستم و دستام رو مشت کردم و تندتند مشغول خوندن آية لکرسي شدم چشمام

 ...و ال اله هوالحي و القيوم اهلل

 .چشمام رو باز کردم که ميالد باخوش حالي صدام مي زد تندتند ادامه ادامه دادم، وقتي وهمينطور

 .نازگل، نازگل تموم شد مي توني چشمات رو باز کني _

 .چشمام رو باز کردم الي

 .جلو اومد و نشست ميالد

 .شيشه رو روي طناب دور بدنم حرکت داد تيکه

 .کمي بشاش بود  چهرش
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 .و به چشماش خيره شم نداشتم توي اين فاصله ي نزديک سربلند کنم جرئت

که نگاهم روي تيکه شيشه اي بود که الي اگشتاي زخمي ميالد قرارداشت و طناب رو خراش مي داد،   همونطور
 بود لب زدم

 .اگه پنجره و روزنه اي نبود چي -

 تند تند مشغول بود جواب داد همونطورکه

 .مطمئنم هست اگرم نبود مطمئن باش دخل هرکي که وارد شد رو ميارم_

خب از اونجايي که هيچ ساختموني بدون پنجره نميشه و من بار ها روزنه ي نوري پشت و البه الي کارتن ها  ولي
 .ديدم

 .به کتک کاري و فراتر از اون نمي کشه، يعني اميدوارم نکشه کار

 ..دي توي گلوم پيچيد و چهرم رو درهم کردعميقي کشيدم که سوزش ب  نفس

 .لحظه بود که سنگيني نگاهي رو حس کردم همون

 دهانم رو فرو دادم و سر بلند کردم آب

 .افتاد به نگاه پر از راز و پر وسعت ميالد  نگاهم

 .نگاهم مي کرد ومنم مات نگاهش شده بودم فقط

 .ايد...شايد...شايد دنيايي از حرفحرفي ردو بدل نمي شد و تنها يک نگاه بود، ش هيچ

دلهره ي اين که االن يکي سر برسه مثل خوره وجودم رو مي خورد، آخرش هم طاقت نياوردم و با استرس  ازطرفي
 لب زدم

 .ميـ...ميالد -

 .دفعه عقب کشيد و تند شيشه رو زمين انداخت و نفسش رو پرصدا بيرون فرستاد و دستي الي موهاش برد يه

 !: لعنتيميالد

 :اين که بخوام چيزي بگم دو باره ادامه داد  قبل

 .شيشه رو بگير و کم کم مشغول شو، مراقب باش _

 رو هم نبري حسابي مراقب باش دستت
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 .بيشترش رو من خراش دادم نصف

تند سرتکون دادم و آب دهانم رو باترس و استرس قورت دادم وشيشه رو به دست گرفتم، همين که شيشه  تند
رو ازدستش گرفتم به سرعت بلند شد و سمت کارتونا دويد و باتموم قوا و فرصتي که باقي داشت شرو ع به 

 .يکي يکي کنارزدنشون کرد

 .ي دستم خراش مي دادم و اليه به اليش رو مي بريدمبدون معطلي طناب باتيکه شيشه ي مثلثي شکل تو منم

 .تند وفرض اين کاررو مي کردم که رد خون الي انگشتم راه گرفته بود اونقدر

مثال عميقي کشيدم و نگاهي انداختم به ميالد که سعي مي کرد کارتون بزرگ فک کنم ماشين لباسشويي  نفس
 .رو کناربزنه

 .از طرفش مي اومد و صداي زوزه کمي شنيده مي شد  بود يه روزنست؛ سور سردي مشخص

 تر ازقبل شروع تند

 .به خراش دادن طناب و سوزش و خون دستم توجهي نداشتم کردم

 .کم دستام لرزشي به خودش گرفته بود  کم

 .حالم رو عجيب دگرگون کرده بود که

 نسبتا مهيبي که بلند شد ش باصداي

آخرين بند رو هم بريد و سرم باال رفت و خيره شدم به ميالدکه روي کارتني بزرگ وايساده بود رو به روي يه   بشه
 .پنجره ي مربعي شکل

 رو که ديد نگاهم

 زد فرياد

 .بدوبيا، تندتر، زودتر _

 .لرزان بلندشدم، از هرجان نفس نفس مي زدم باپاهايي

 .کوفته شده بود  فرط نشستن مداوم و زياد کمي بدنم از

 .بلند شدم و دويدم سمت ميالد اما

 .تق و توق از اطراف مي اومد صداي

 .لحظه خشکم زد و ميالد هنگ کرد يه
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 .رو روي سينم گذاشتم دستم

 .تمومه ميالد -

 کرد  اخمي

 .دستت رو بده به من بياباال، االن ميان_

 .اين تق و توق گوش نده  به

 .هرلحظه بيشتر و بيشتر مي شد صداها

 .باچکش به درو ديوار مي کوبيدن نمي دونم يه همچين چيزي انگاري

 ميالد سر بلند کردم باصداي

 .باتوام نازگل مي خواي به کشتمون بدي؟ د..چه وقت فکر و خياله دستت و بده من مي گم_

 .لرزيدم مي

شيد و باال ي کارتون ماشين لباس شويي که وايساده بود رو بلند کردم که تويه حرکت دستم رو محکم ک دستم
 .برد

 .ي جنس هاي اون انبار وسايل برقي از همين قبيل بودن همه

 ...يخچال، گاز و فر،

 .تعجب نگاخي به چهار چوب فلزي با گچ و سنگ ريزه هاي کنارش کردم با

 لب زد خيرم رو که ديد پوفي کرد و دستم رو محکمتر گرفت و باحرص نگاه

 .اونقدر محکم چندبارو ضربه زدم از جا ترک خورد محکم عقب کشيدمش _

 .دومتري رو ارتفاع داره تقريبا

 .مترونيم، اينا ترسي نداره يه

 .رهايي مي خواي بايد عجله کنيم اگه

 .کمکت مي کنم، دستات رو مي گيرم و آروم آروم پايين مي فرستمت  نترس

 تند سري تکون دادم.من و جلوکشيد و سمت پنجره ي کوچيک هول داد تند

 ا..االن من بايد چطور برم؟ -
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 .خم شو دستات رو مي گيرم و تو آروم پايين مي ري_

 .صداي زوزه ي شغالي شنيده شد و لرز کردم همزمان

 من بهت چي گفتم؟_

 .و بلند کردم و سوالي نگاهش کردم سرم

 سته کرد و لب زدرو باز و ب چشماش

 .گفتم نترس! فقط عجله کن يک ثانيه هم غنيمته_

 .دهانم رو قورت دادم و يه قدم لرزان سمت پنجره برداشتم و خم شدم آب

 .ميالد رو گرفتم وبرگشتم و يه قدم به عقب برداشتم دستاي

 !خودت رحم کن خدايا

 .تازير زانو توي برفا فرو رفته بود و دستام رو بغل گرفته بودم و از شدت سرما مي لرزيدم پاهام

 چي شد چرا نمياي؟ _

 .بيرون آويز کرد و پريد پايين دفعه پاهاش يه

 .کشيدم  هيني

 .تامچ توي برف فرو رفته بود پاهاش

 سمتم برگشت

 خوبي؟ _

 رو تکون دادم سرم

 .مجبورم خوب باشم -

 روي شونم کوبيد دست

 .بازم مي گم تحمل کن، تموم مي شه به خدا _

 .کشيدم و سرما تا مغز استخونم فرو رفت  آهي

 .چاره ي ديگه اي هم مگه دارم؟ فقط خسته ام همين -
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 الي موهاش کشيد  دستي

 ...من قـ _

 ادامه ي حرفش رو نگفته بود که يه دفعه دستم رو کشيد  هنوز

 .بدو_

 نگاهش کردم باترس

 چي..چي...چي شد؟ -

 .رو محمکتر کشيد دستم

 .بيا_

 .لحظه حس کردم يه نوري به چشمم خورد يه

 اصال مي فهمي داريم کجا مي ريم؟ باليي سرمون بياد چي؟ -

 .به اطراف انداختم ونگاخي

 .بود و درخت درخت

 .نظر جنگل مي اومد تاباغ به

 .بايد مستقيم بريمچرا اينقد سوال مي کني؟ _

 مطمئني که داري اين جوري مي گي؟-

 .واي بس کن نازگل، بس کن فقط به من اطمينان کن _

 .اين که لب باز کنم دستم رو محکم گرفت و شروع به دويدن کرد  وقبل

 .مثل يه جسد دنبالش کشيده مي شدم منم

 .تا زانو توي برفا فرو مي رفت و بعضي شاخ و برگاي سطح زمين دور پاهام تنيده مي شد پاهام

 .تنم رو بي حس کرده بود و هرلحظه قفسه ي سينم دردناک تر باال و پايين مي شد سرما

 .برام نمونده بود و ترس از زوزه هاي گرگ ها و شغال ها بيشتر من و از پا مي انداخت جوني

 .همچنان بي محابا مي دويداما   ميالد
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 .بدنم مور مور مي شد تموم

 .راه گرفته بود و تودلم مسي جز خدا نبود، که مدام صداش مي زدم اشکام

 نازگلت خستست مي شنوي صدام رو خدايا

 .نفس مي زدم نفس

 .نازگلت جوني براش نمونده خدايا

 .به سختي نفس وبازهم

اشکم روي گونم خشک شد و لب هام لرزيد و صداي هق هقم اوج گرفت و همزمان با فرورفتن پام توي يه   قطره
چاله کنترل از دستم خارج شد و دستاي از ازدستاي يخ زده ي ميالد رها شد و يه دفعه پاهام بي حس شد 

 .اوافتادم و فرو رفتنم توي برفا، همانا وايستادن دو نه دونه نفس هام همان

 .جز تاريکي و سرما نبود که بفهمم و حسش کنم و بعد اون فرياد ميالد هيچي

 .خدايا_

 (( داناي کل ))

 قدم؟ دو قدم؟ چند قدم مانده بود، تا اسارت يارهايي؟ يک

 .خبر بود بي

 .ميالد

 ناتوان ج ديده محکمي که باباالتنه ي لخت و يخ زده و کبودش در سرماي اوج زمستان، دخترک خسته و رن مرد
 .را به آغوش گرفته بود و تند وتند تر قدم بر مي داشت

 .هر قدم يک دنيا درد سينه اش له مي کرد با

 .لرزاند و درد مي کشيد مي

 .بيشتر دردش براي دخترک کم نفس و خسته در آغوشش بود اماشايد

 کجا معلوم؟  از

 هوم؟

 .زمستاني بود عجب
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 .عجب حکايت تلخي رابه دست گرفته بود و با لذت شاهدش بود  لعنتي

 .که يکي دوتا نبود  درد

 .آن لحظه هاي کوه جوان چيز ديگري بود  امادرد

 .دخترک خسته چيزديگري بود براي يک دانه، براي يک بار درد

 .ديگر آرام نفس نفس زدن يکبار

 .زجه هاي دخترک راديد اما نزديک نشد ميالد

 .با سختي الي لبهايش دستان دخترک را آغوش زد و اورا به سينه گرفت و قدم برداشت تنها

 کجا معلوم سينه اش آن لحظه آرام جانش را رانيافته باشد هوم؟  از

 .بود تلخ بود، اما عجيب گرم درآن سرمايي که بيرحمانه در حکمراني اش پيش روي مي کرد هرچه

 .کن  صبر

 .از دور دست ها مشخص بود  جاده

 سوسوي نور چراغ اتومبيلي که مي گذشت به چشم ميالد رسيد وقتي

 «« .ميالد »»

 اجزاي بدنم يخ زده بود  تموم

لب هام از هم باز نمي شد، پاهام رو به فلج شدن مي رفت و من تنها شايد به خاطر دختري که با تموم قوايي  .
 .داشته بودم که مونده بود رو دستام نگهش

 .که بي محابا قدم برمي داشتم  بود

 .که بود فقط دلم مي خواست دور باشم  هرچي

 .تر برم و دور تر بشم تند

 .ديوونه وار به سينم مي کوبيد و هوا ديگه کامال تاريک تاريک شده بود قلبم

 .به تموم وجودم رخنه کر گده بود ترس

 از دوباره گرفته شدنمون يا مرگم يا چيز ديگه نبودترس اما ازجنس ديگه اي بود، ترس   اين
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از موجود ظريف و تب داري بود که گونه هاش عين انار سرخ شده بود و به شدت ضعيف سينش باال و   ترسم
 .پايين مي شد

ازين بود که نتونه طاقت بياره و اين فکر من و مدام زمين مي زد که خدايا اگه يا ثانيه نفس نداشته باشه   ترسم
 .منم نفسم مي ره

 .که تو همچين وضعيتي قرار گرفته بودم اينارو مي فهميدم  حاال

 .خودت کمکمون کن خدايا

ظه خيره شدم به نيم رخ سرد و سرخ و روبه  که نفس نفس مي زدم و تند تند قدم بر مي داشتم يه لح  وهمونطور
 .کبودي صورتش فرشته ي روي دستام ک توسينه ي لختم پنهون شده بود

 .تر قدم برداشتم تند

 خدايا

 .گرفته بود  بغضم

 .سر بلند کردم و تند وتندتر قدم برداشتم بازم

الي درختا ديده مي شد و تند درحال    همون لحظه بانوري که به سرعت ازچند صد متري جايي که بوديم ازالبه که
 .عبور بود

 .پهني روي لبام نشست لبخند

 .بود جاده

 ..جاده بود يه

 رو به خودم فشردم باصداي فرياد مانندي لب زدم نازگل

 .خداياشکرت -

 .جون تازه گرفته بودم و قدمام به دو تبديل شده بود وحاال

 «« ميالد »»

جاده که رسيدم نفس نفس مي زدم؛ تموم زخمام سرباز کرده بود و کم کم داشتم مطمئن مي شدم ک اگه   لب
 .اتومبيلي رد نشه کارم ساختست
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سرما وافعا توي اون برف سخت شده بود و اگه آسمون بارش هم که مي گرفت مطمئنا همين جا مدفون  تحمل
 .مي شديم

 .محکمتر گرفتمجوني که هنوز داشتم نازگل و  باتموم

 .زانوهام مي رفت که خم بشه اما نمي ذاشتم که بيفتم هي

 .بود، من با اون سرما بدجوري در جدال بودم سخت

 .عجيب وجودم و گرفته بود  لعنتي

 .مي خورم اگه زنده بمونم نابودشون کنم قسم

 .آوارسرشون مي کنم  دنيارو

 .بود ليز و يخي عميقي کشيدم و قدم گذاشتم به جاده آسفالت  نفس

 .رفت روي نازگل، مي ترسيدم تشنج کنه خدايا رحمي کن نگاهم

 .اون لحظه ي چيزي مثل يه زخم عميق روي دلم رخنه کرده بود  شايد

 .بدو بدتر مي شد حالم و تواناييم کمتر هرلحظه

 شل وشل تر مي شد پاهام

 .مي لرزيد و تنها دستام بود که هنوز محم ايستادگي مي کرد و تنگ نازگل رو به آغوش گرفته بود لبام

 اون لحظه ي تلخ و طاقت فرسابود که چراغ اتومبيل ديگه اي از دور پيداشد  توي

 .سمت چپ از

 .ره کردشوق عجيبي کمي جلوتر رفتم، تا متوجهم شه نازگل بغلم بود و نمي شد زياد ايما و اشا با

 .توي همين افکار بودم که ماشين جلوم ترمز کرد، مشکي بود و مدل باال هنوز

 .رو پايين داد شيشه

 .فردديگه اي از ماشين خارج شد وبالفاصله

 .لعنتي

 .نمي شد کاريش کرد ديگه

 !کارتموم
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 .ميخ مردي بود که از سمت چپ طرف شاگرد پياده شد. ماشين و دورزد و جلواومد نگاهم

 .سرم آواربود دنيارو

 .مردي بود که باارمان و مائده صبح وايساده بودن کنارهم همون

 .مردي که نازگل برام تعريف کرده بود، خودش رو راننده تاکسي جا زده بود همون

 گل رو نگاه مي کرد ومنم دلم مي خواست که خرخرش روجورخاص مدام اين چندروز ناز  يه

 .بجوم

 .خودم که اومدم ديدم پست بلند کرده تا نازگل رو از آغوشم بگيره به

 .راننده هم درعقبي رو باز کرده بود و باجديت تموم بدون هيچ کلمه اي وايساده بود مرد

 فرياد زدم اون مرد مرموز که به سمت نازگل اومد باتموم نفرتم  دستاي

 .دستت بهش بخوره نابودتون مي کنم _

 .نگفت، فقط سخت نگاهم کرد چيزي

 .راننده که هيملي بود قدمي جلوبرداشت که دست اون مرد مرموز مانع شد مرد

 باصدايي محکم و خراشيده و لب زد مرد

 .: الزم نيستمرد

 .من و هل داد سمت ماشين وبعد

 .معطلي دندون قروچه اي کردم و تيز نگاهش کردم و وارد ماشين شدم و نازگل رو هم خوابوندم بي

 .رو پاهام بود و پاهاش رو جمع کردم و تکيه دادم به صندلي سرش

 .ماشين فوق العاده بود و من تموم تنم مورمور مي شد هواي

 .مرد وارد شدن، حواسشون کامال جمع مابود هردو

 .افتادراه   ماشين

 لحظه صداي کرد مرموز رو شنيدم همون

: اشتباه رفتي سرگرد اين جاده نيم يک کيلومتر تا اواسط جنگل مي ره، تا به جاده اصلي برسه و از هرطرفش مرد
 .تنها به اين کارخونه راه داره. اشتباه کردي اشتبا
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 .روي دندون ساييدم دندون

 !لعنتي

 ( نازگل )

 .که دفعه توي سينم پيچيد شروع به صرفه هاي مکرر کردم و همزمان چشمام هم آروم آروم باز شد  بادردي

 .مي سوخت بدجوري

 .پلکام روباز و بسته کردم، تا بتونم به نور عادت کنم چندبار

 .صدايي نمي اومد هيچ

اي ديگه اي کردم و چشمام باز و باز ترشد، سينم به شدت باال و پايين مي شد و گلوم مي سوخت و بدنم   سرفه
 .درد مي کرد و اين يعني آغاز يه سرما خوردگي حسابي

 .تب دارم رو چرخوندم به اطراف يه اتاق دوازده متري بود، کفش سراميک و يه تخت گوشش و يه چراغ نگاه

 .ار که پرده نصف بيشترش رو پوشونده بودپنجره ي حفاظ د  يه

 .به دستام انداختم که به پشت بسته شده بود و پاهام هم بدجوري باطناب محکمي به هم پيچيده بود نگاهي

 .عميقي کشيدم که گلوم به خس خس افتاد و دوباره صرفه هاي مکرر  نفس

 .قل براي من مثل قطب مي موندحدا ميالد خبري نبود، خدايا اين جا ديگه کجاست؟ سرد بود از

 .درد يه طرف، درد نگراني بي مورد براي ميالد يه طرف اين

 .رو به پايه تخت فلزي تکيه دادم و چشمام و بستم سرم

 .کمکمون کن  خداياخودت

رفت سمت زماني که از پنجره پايين پريديم؛ مي دويديم البه الي درختا توي اون همه برف و سرما  وفکرم
 .اون چاله و فرياد ميالد و ديگه هيچ  وبعدش

 .مي مردم داشتم

 قطره اشک روي گونم سرخورد، اصال چه وضعيتيه ديگه آخه؟ يه

 .رو باال کشيدم که همون لحظه در باشدت باز شد و نگاه خيس و پر اشکم ميخ شد روي در فينم

 .باسرو صورت کبود و بي حال و خونين جلوي در ظاهر شد بادستاي بسته ميالد
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 .سرش آرمان و يه دفعه با ضربه اي که به شونش. زد ميالد پرت شد تو اتاق و بي حال ولو شد وپشت

 .رنگ خون به خودشون گرفته بودن سراميکا

رو ي ميالد که رو به روي من افتاده بود و  کشيدم که آرمان لعنتي قهقهه اي زد و جلو تر اومد، نگاهم رفت  جيغي
 .تند تند نفس هاي کش دار مي کشيد

 .رو به هم مي فشرد چشماش

 !: به به سوگليآرمان

 .رفت پي ارمان که ميالد رو دور زد و جلوي پام نشست حواسم

 ب زدکردم خودم رو به عقب سر بدم که با سنگيني دستش روي شونم لرزيدم و اون خنديد و ل  سعي

 .: نترس کوچولو ماهمين امشب به پرواز مي رسيم و بعدش يوهو به سمت بهشت جديدآرمان

 .بدنم بيشتر شد لرزش

 شد و يه دفعه ضربه اي به کيالد زد و فرياد کشيد بلند

 .....: اگه اين آشغال جاي مموري رو بگه وگرنهآرمان

 اين که نگاهش کنه جلوي من اومد و دوباره نشست و دستش رو روي گونه هام حرکت داد  وبدون

 .کشيدم و چشماي ميالد نيمه باز شد  جيغي

 .من و محکمتر گرفت و دست الي موهام برد آرمان

 .تند اشکان روي گونم مي ريخت تند

آن با ضربه اي که به پهلوش خورد،   و سمت خودش کشيد و صورتش رو بهم نزديک و نزديک تر کرد که يک من
 فريادي از درد کشيد و برگشت سمت ميالدي که بادستاي بسته و بدن خوني بي حال وايساده بود

 ..ـ...بزني...مي کشمت...دست بهش بِ : دميالد

 .اي که آرمان توشکمش زد نقش زمين شد و ارمان با قهقهه اي کريه باال سر ش وايساد  باضربه

کي؟ توي اش والش؟د...اخه عوضي عين جسد افتادي مي خواي چ گوهي بخوري ها؟ من درهرصورت : ارمان
 .شب پرواز دارم

 .رو هم باخودم مي برم، عماد مي مونه و شما و اون مموري که بايد دودستي تقديمشون کني سوگلي
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 .لحظه اسم عماد به نظرم اشنا اومد يه

 انبي توجه گوش سپردم به حرفاي ارم اما

 .:راستي نيروهاي مسلح اعزامي ازايران.که يه سالي رو درحال تجسس هستن نمي بينمارمان

 کجان؟  کو؟

 :و ادامه داد خنديد

 ...بابک کو؟ ها؟ کجان که بيان و به دادتون برسن ها شماها هيچي نيستين جز يه مشت آشـ_

 .حرفش رو کامل نکرده بود، که مرد قوي هيکلي دويد توي اتاق هنوز

 .: آرمان خانمرد

 : أه چيه، چي مي گي؟چي مي خواي تو ديگه؟آرمان

 که هول شده بود تند لب زد  مرد

 .: پليس، افراد پليس اطراف ديده شدهمرد

 .هم بينمون هست هيچ کس لب باز نمي کنه، اوضاع بدجور ريخته به هم جاسوسي

 با خشم به طرفش رفت ارمان

 .: يعني چه؟ تا نيم ساعت پيش که همه چي عالي بودارمان

 .: نيم ساعت پيش بود آقا زودتربياينمرد

 .و قفل رو انداخت ناسزايي گفت و پشت سر مرد دويد بيرون و درو محکم بست ارمان

 .شدم به ميالد خيره

 بدجوري باال و پايين شد، باصداي لرزون ومرتعش لب زدم بغضم

 ...مي...ميالد -

 .بود و صداي نفس هاي کش دارش سکوت

 زدم هق

 ...ميالد باتوام، ميالد -
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 سکوت بازم

 .هق هقم گرفت واشکام مي ريخت بلندتر

 :بلند لب زدم باخودم

 !واي نکنه طوريش شده باشه_

 .اشکام باشدت بيشتري راه گرفتن  و

 دهانم و قورت دادم آب

 .ميالد باتوام ميالد -

 .پاهاي بستن تکوني به بازوش دادم وبا

 .عقب کشيدم  سريع

 !ميالد جواب بده توروخدا -

 دفعه صدا، بي حالش بلند شد يه

 .واي تورو خدا بس کن سرم رفت _

 زدم جيغ

 !اصال تقصير منه خاک برسر احمقه که نگران توي چلغوز بي لياقتم -

 پوزخندي زد ميالد

 .: باشه من بي لياقت، من خوبم و حاال تو...تو ببر صدات رو تا بفهمم سروصدا ها براي چيهميالد

 .هقم خفه شد و فينم رو باال کشيدم هق

 .ي عوضي اصال بره بميره پسره

 .تخت رو تکيه دادم به سرم

نيم خيز شد و کشان کشان خودش رو به ديوار کنار در رسوند و تکيه داد بهش و مشخص بود داره  ميالدهم
 .سعي مي کنه که بشنوه

 .خيره شدم و سکوت کردم تا بدونم، آياصدايي مي شنوم يانه منم

 .بيرون شلوغ شده بود انگاري
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 .تيراندازي مي اومد و فرياد هاي نامفهوم صداي

 .خودت کمک کن داياخ

تند تند سرش رو به ديوار که بهش تکيه داده بود مي کوبيد و فقط مي خواست سردرباره چه اتفاقي   ميالد
 .افتاده

 .از خدامي خواستيم يه کاري کنه، بفهميم اين سروصداها متعلق به افراد پليسه و نه چيز ديگه  هردومون

 فکر بودم ک با صداي ميالد حواسم رو دادم بهش توي

 : لعنتيا پس کجان اين نيروها به چه دردي مي خورن آخه؟ميالد

 .کردم  پوفي

 .پسره هم فقط بلده غر بزنه اين

 .که پليس باشه  انشاهلل

 .جور دردي به سراغم اومده بود، درد گرسنگي، سرما..دوري و تنهايي و همه چيز همه

 .ي يه گوشه از دلم رو کمي گرم نگه داشته بوديه چيز اما

 .اين چند روز تونستم که با بيماري لعنتي مقابله کنم  اينکه

 .که بود هنوز زنده بودم  هرچي

 ميالد رو شنيدم صداي

 توخوبي؟_

 .توفکر کن آره -

 کرد  اخمي

 .نمي تونم اينقدر راحت بي جهت فکر کنم_

 باال انداختم شونه

 .پس فکر نکن -

 .زبون نفهمم_

 .آفرين -
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 .بود داره حرص مي خوره مشخص

 .رو روي زخم روي شونم گذاشت ک خونش خشکدشده بود دستش

 .ميخ شد روي عضالتش نگاهم

 .توجه نکرده بودم ايندچندروز

 .درويش کن چشمات رو_

 زدم پوزخندي

 .همچين تيکه اي هم نيستي -

 !فعال که هستم _

 .مبارک صاحبت -

 رو خفه کرد و نيش خندي زد و لب باز کرد آخش

 ...فعال که صـ _

 .دفعه با ضربه هاي مکرر به در حرف تودهانش ماسيد يه

 ها محکم به در کوبيده مي شد و بعد اون صداي فرياد هايي به به زبان فرانسه ضربه

 ب در مي کوبيد مرد

 .: کسي اين جاست؟جواب بدينمرد

 معطلي جيغ زدم يب

 .کمک، ما اين توييم کمک کنيد -

 .: چه خبرته؟ بذا اول ببينم اينا کين بذار کمي بگذره، جوانب رو رعايت کنميالد

 ولمون کن بابا -

 گرد شد.دوباره فرياد زدم  چشماش

 !کمک -

 .همزبان با کوبيده شدن بيش از اندازه محکم به در که
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 .باز شدو يه مرد قوي هيکل با اسلحه تودستش داخل افتاد و پشت سرش زن جوون ديگه باشدت

 .الغر اندام ديگه  ومرد

 .پليس تنشون بود لباس

 .فرانسوي بودن هرسه

 .توچشمام حلقه زد اشک

 .به طرفم دويد و دومرد ديگه به طرف ميالد رفتندو من سيل اشکام روون شد زن

 .خداياشکرت

ورو روي بدن ميالد انداخت و به بيرون قدم برداشتن و پشت سرش من بودم، که به کمک اون خانم افسر پت مرد
 .پليس که کمکم مي کرد خارج شدم

بي نهايت زيادي بود، از يه راهروي طويل که چندتا اتاق داشت گذشتيم و به سالن رسيديم بزرگ  سروصداي
 .بودو شيک

ت چپم که پردش کناررفته بود به بيرون افتاد؛ پر از ماشين هاي پليس و افراد لحظه نگاهم از ازپنجره ي دس يه
 .مسلح که با تجهيزات مستقرشده بودن

 .هنوز همه حارو سفيد پوش تحت احتيار خودش قرار داده بود برف

 .رفت به سالن حواسم

 .همه آماده باش دور تادور سالن رو محاصره کرده بودند افراد

 .از ايراني وفرانسوي، هيچ کدوم رو نميشناختم  اعم

 .دلم مي خواست برم فقط

 .نفري به طرفم دويدن چند

 .نفري هم مشغول بازرسي اتاق ها بودند چندين

به مائده و مرد چاق و پيري کنارش افتاد که دست بند زده روي زمين زانوزده بودند و شش نفر مسلح  نگاهم
و هفت هشت نفرديگه که به ترتيب به بيرون هدايت مي شدن بادستبند و محافظ،  باالسرشون وايساده بودند 

 .آرمان هم روي کاناپه نشسته بود و چندنفر اطرافش رو گرفته بودند و حرف مي زدن

 .کم عجيب بود  يه
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 .به بابک خورد چشمم

 .سمتمون دويد بادو

 .گرفته بود  بغضم

 .دتکون بخورم ک زن سوالي نگاهم کر  خواستم

 .توجه به افرادي ک به طرفم مي اومدن بي

 .نگاهش کردم و لب زدم: چندلحظه اجازه بده بابغض

 .: حالت خوب نيستزن

 .خواهش مي کنم _

 .تکون داد و من جلوتر رفتم، سمت مائده سري

 .صداي بابک من و متوجه خودش کرد که

 ...خانم نازگل.....خيـ_

 .حرفش کامل نشده بود که با حس اسلحه روي سرم نفسم گرفت هنوز

 .بدنم شروع به لرزش کرد ناخوداگاه

 فرياد بابک بلند شد صداي

 : داري چي کار مي کني تو!؟بابک

 .ميالد بود، که برگشت سمتمون و تموم سالن خيره شدن طرفمون وبعد

 .مرد روزير گوشم شنيدم صدهي

 .بود نخراشيده

 !: برگردي يه گلوله حرومت مي کنم شوخيم ندارممرد

 .ميالد بلند شد فرياد

 .محکم من و گرفته بود مرد

 .زد وجلوم وايساد دور
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 .شد مستقيم بهم خيره

 چشماش آشنابود خدا، يه دفعه اسلحه رو انداخت و من و محکم بغل گرفت و بلند خنديد چقدر

 : چطوري خانم؟مرد

 .قدم عقب رفتم يه

 .بيشتر شد خندش

که نگاهم مي کرد دست به صورتش برد و تيکه تيکه شروع کرد به کند ن برچسب ها و ريش و گريم   همونطور
 .هاي فوق طبيعيش

 .برده بود ماتم

 .زده بود خشکم

 .خنده جلو اومد و چيزي از توجيبش خارج کرد و طرفم گرفت باهمون

 .هنگ بودم هنگ

 :خنديد بلند

 شناختي؟ _

 .مثل قبل شده بود حاالصداشم

 .کارت رو خوندم  روي

 زدم لب

 ...س...سروان پيمان، پيمان امجد -

 خندي زد نيش

 .البته بايد بگي جناب سروان موئمني _

 .لحظه نگاهم به ميالد افتاد يه

 .زده بود خشکش

 .با...باورم نمي شه -

 .رو روي شونه هام گذاشت دستاش



 

 
388 

 چطور ممکنه؟ -

 .باز روي تخت دراز کشيده بودم، ستاره هم حموم بود طاق

 .عميقي کشيدم و غلطي زدم و به شکم دراز کشيدم و دستام رو عين متکا زير سرم قراردادم  نفس

 .روبه روي پنجره، دقيقا موازي به تخت خوابم که تاج کوتاهي داشت درست

ي بلندي قرار گرفته بود که من همه جوره مي تونستم وقتي پرده کناربود بشينم ويادرازبکشم و از روي  پنجره
 .تخت فضاي بيرون رو ببينم البته باارتفاع بسيار زياد

 .بارش تندي گرفته بود، اواخر بهمن ماه بود و هوا حتي سرد تر و برفي تر ازقبل و هر زمستون ديگه برف

 .اين که به مامان اينا اطالع بديم همراه دايي اينا بريم تهران، البته همه چيز بابابا هماهنگ بودبود بدون   قرار

 .شماري مي کردم دلم براي همه تنگ شده بود لحظه

 .و بستم و نيمرخ صورتم رو روي دستام قرار دادم چشمام

افتادم، يه هفته اي مي شد رفته بود  دونم چي شد که از بين اين همه افکار درهم و برهم به ياد ميالد   نمي
 .ايران

 .هم برنمي گشت ديگه

 .براي کاري تفريحي چيزي والبته واحدش روهم خريده بود به قول خودش رفت و آمدش به اين کشورزياده مگه

 .تفريحي چه کاري و البته ديدن بعضي دوست و آشناها چه

 .اين خونه واقعا مي تونست براش الزم باشه  پس

مي رفتم و به گالي جلوي واحدش آب مي دادم و چند ثانيه فکرم مي رفت سمتش و شايد دلم واسه  روزهر
 .دعواهامون تنگ مي شد و کل کل هامون، نمي دونم

 .خدا اي

 .از ماجراي ربوده شدنمون افتاد  يادم

 .نمي شد امين يه افسر پليس بوده باشه باورم

 .خدمتش هم شمال بوده محل

از ميالد هم اعزام شده بوده فرانسه هرچند محل زندگي اصليش فرانسه بوده و اون برخالف ميل دايي که    جلوتر
 .اصال ايران نمي اومده اون بايکي از دوستاش مياد و دانشگاه افسري شروع به تحصيالت مي کنه
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خدمت جديدش و  هم که من توي هواپيما ديده بودمش مثل اين که تازه اعزام شده بوده به محل زماني
چندروز بعدش پرونده ي باند باز مي شه و امين مجبورا مي ره فرانسه؛ جالب اينجاست که همه اون و سروان  

 .امين امجد مي شناختن درحالي که خودش هم از فاميلي واقعيش خبرنداشته

 .هم براي همين پرونده راهي شمال مي شه ميالد

 .يت اعزام شدنمي شه افسراي مسئول براي مأمور متوجه

 .دونسته امين امجد هم عضوشونه، هيچ اشنايي هم باهاش نداشته بااين که مدام شمال بوده مي

 .خب امين افسر جديد الورودي بوده البته

طول مي کشه و بيش ازپيش سخت تر و پيچيده تر مي شه و کل نيروها يکي مي شن و يه گروه ديگم   مأموريت
 .اعزام مي شه

 .پل هم درجريان قرار مي گيره و اون گروه لعنتي همه رو بازي مي دهاينتر  پليس

 .هم نمي دونسته همين امين موئمني، امجده و نميشناختش ميالد

تحت فرمان برادرش هرغلطي که دلش مي خواسته مي کرده و اين وسط اتفاقي مدت هاقبل از مأنوريت   مائده
 .امينشون، اون رو مي بينه

 .دونسته پسرشه نمي

 .کثيف بوده ميفته دنبال امين  اونقدر

ها مي گذره، با نقشه ي مسخره ي ارمان که خودش رو يکي ازافراد اونا مي کنه وارد خونه ي ميالد مي شه  مدت
 .و اونجا اتفاقي امين رو مي بينه

اونقدرخوب کارش رو انجام داد که همه هنگ کرده بودن حتي ميالد هم از بازي ارمان خبرنداشت که داره    ارمان
 .اون عوضيارو بازي مي ده

 .ماجرايي بود عجب

روزي که عصر من مائده رو ديدم جلوي واحد و بعد اون دوباره، شب جلوي برج مياد وبازم اتفاقي امين  اون
 .بعدش من رد کفش رو ديدم جلوي واحد ميالدباهاش رو به رو مي شه و 

برنامه ي مائده بود و وارد شدنش به واحد براي به دست آوردن يه مموري که هنوز هم نامشخصه   ايناهمه
 .کجاست

 .که نام ونسون و تموم مشخصات تک تک افراد و ادرس تک تک سرمايه ها و اجناسشون اونجا بود  مموري
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شون نارو مي زنه تموم اون سرمايه هارو مي بره و زماني که مي رن سراغش مي بينن گويا فقط ماهان که به  که
 .زندانه و....ديگر ماجراهاي پيچيده

 .عجيب تلخ بود ماجراي مادروپسر  ولي

 .دوباره فکرم رفت سمت اون لحظه ها ناخودگاه

 « هفده روز قبل »

 .رو روي زانوش قرار دادجلوي مائده روي يه زانو نشست و آرنج دست چپش  امين

 .اما شوکه نگاهي بهش انداخت و سرش رو زير کرد  مائده

 .پوزخندي زد امين

 : شناختي من و؟امين

 .تنها سکوت کرد و لب گزيد و لرزيد مائده

 .اون همه نيروهاي مسلح واقعا سختش بود و خجالت آور بود اما بايد مي کشيد، حقش بود  بين

 فرياد امين بلند شد صداي

 : باتوام مي دوني کمتر از چند هفتست که فهميدم کي هستي؟امين

 :داد زد وبلندتر

يه جونور يه آدم کثيفي که دنياي مادرونش رو رها کرد و پشت کرد به دوتا بچه ي کوچيک وهمسر عاشقش،  _
 .رفت دنبال کثافت کاري

 که، بي صفت مي دوني رها کردن يه دختر شيرخواره يعني چي؟د کثافت اسم مادر و به لجن کشيدي   تومادري؟

 دوني االن خواهر چيا مي کشه؟ مي

 دونه پدرم چي کشيد؟ مي

 خاطرت پشت کرد به خونوادش، بيشتر از بيست وچند ساله که خونوادش، زادگاش..وطنش رو نديده ها؟ به

 .ديدم که مي لرزيدتنها من بلکه همه قطره اشک روي گونه هاي مائده رو دي ونه

 .قهقهه ي امين بلند شد صداي

 .نفر نزديکش شدن تا بگيرنش چند



 

 
391 

 فريادزد و لرزيد اما

: د...عوضي وقتي آناي يک ساله لب باز کرد و بابا گفت نبودي تازندگي رو ببيني که يعني چي؛ نبودي تادرک  امين
 ..کنه و بدونه مادر يعني چي

 .بودي ها؟ پي هرزه بازي هات؟ اشک نريز که اينجا رو لجن تر از قبل مي کني کجا

مي دوني اين دختري که اين جا وايساده و اونقدر زجرش دادي کيه؟ دختر عمه ي منه، عمه اي که  تومادري؟
 بيست و چند ساله به خاطر تو نديدمش

 .مشدفعه زانوزد و لرزان کوبيد به زمين و تکرار کرد: نديد يه

مرد ميان سالي که موهاي جوگندمي داشت و ايراني بود و کمي چهرش شکسته بود، چند نفرجلو   وباصداي
 .اومدن و مائده رو که مي لرزيد بلند کردند و عماد که خفه خون گرفته بود رو هم محاصره کردند تا ببرنشون

 .نفري هم مراقب امين بودن چند

 .دراومده بود اشکم

 مين صدارسوندي آخر ا لحظه

 .: عمادامين

که برگشت امين دويد جلوش و باقنداق اسلحه اي که دستش بود ضربه اي به سينه اش زد و باخشم غريد:   مرد
همه ي اين بدبختيا تقصير توعه، دلت به حال خواهرکوچيکت نسوخت؟ به حال بچه هاش و همسرش که به 

 همه چيز پشت کرد؟

 .به رو چشم دوختتنها پوزخندي زد و به رو مرد

 .: خودم کاري مي کنم که بالذت باالي چوبه ي دار جون بديامين

 .عماد رو هل دادن و خارج کردند  مأمورين

 .رو پرصدا فوت کردم نفسم

 .بگير و ببندي بود عجب

 عوضي بود  مائده

 .همه ي اينازير سر برادرش بود که با منت خونه وماشيني دراختيارش گذاشته بود اما

 .ي اونا منتقل شدن تهران و تاچندروز ديگه هرکس به سزاي کارش مي رسه همه
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که به زور يه ماه آخر زمستون رو مرخصي گرفتيم، آخه اين جا که فرقي براشون نداشت نه عيد تونوروزي و   مام
 .ب بايد کالس مي رفتي و..فقط کريسمس بود که چندروزي اونم ن زياد قيد کالسارو زديمنه چيزي! بکو

 .مون رفتن اواخر بهمن شده بود برنامه

 .و سر دادم روي چمدوناي آمادمون براي صبح ساعت پنج نگاهم

 .گذشت به ما، دايي و ستاره و انا ديوونه شده بودن  چه

 .که بود نذاشتيم خبر به بابااينابرسه تاوقتي که خودمون چيزي نگفتيم  هرطور

 .رو روي شونم جابه جا کردم کوله

و آنا مدام زير گوشم پچ پچ مي کردن و امين از پشت سر مدام مارودست مي انداخت و قهقه مي  ستاره
 .خنديديم و هي دايي برمي گشت و برامون چشم وابرو مي اومد

 .بيشتر مي خنديديم و دايي بيشتر حرصي مي شد مام

 .استرس داشت، اين و مي شد از بعضي رفتاراش فهميد  کمي

 .کناري وايساديم و امير رفت تا ماشين بگيره  يه

 .آناروشنيدم  صداي

 .: باورم نميشه..من همش سه چار بار اونم خيلي وقت پيش باامين اومده بودم اين جاآنا

 .گاه مي کردمبه امين ن باحرص

حرفش افتادم که مي گفت؛ من ايران که مي اومدم مهندسي مي خوندم و.... وقتي هم که بعد اون ماجرا   وياد
 .از انا اينا پرسيدم گفتن چون نپرسيدم و زياد واردبحثش نشدم

 !موقع ماموريت چه جوري باهام رفتار مي کرد بيشعور

فت وقتي من و جلوي برج ديده بود که قصدم تعقيب مائده بوده خودش مي گفت مدام مراقبم بوده، مي گ ولي
 .و اونا هم متوجه بودن و خيليا مراقب بودن اونجا

مي شه حتي براي حفاظت منم که شده من و سوار ماشين کنه و باخودش ببره وگرنه آدماي ديگه اون   مجبور
 .کاررو مي کردن

 .صدايي هم واسه خودش درست کرده بود چه

 .گرفت خندم
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 امين من و از افکارم پروند  صداي

 .: بسته هرچي خيکي بازي درآوردي ببند دهن گشادت روامين

 گرد شد  چشمام

 ..و ستاره زدن زير خنده انا

 .خيلي بيشعوري امين کجاي دهانم گشاده -

 خنديد

 !جون توخيلي ضايع بود، نيشت و به عرض شونه باز کردي معلوم نيس چي مي گذره اين تو_

به سرش ضربه زد که دوباره انا و ستاره خنديدن وهمون لحظه دايي که مثل من توفکر بود برگشت   وباانگشتش
 عقب

 .: هيس چه خبرتونه ها؟ زشتهدايي

 .: پدرمن شما سرگرم باشامين

 .ادو من چشم غره اي به امين رفتم و همون لحظه اتوميبل فرودگاه جلو پامون ترمز کردسري تکون د  دايي

 .پياده شد و صندق رو زد و امين وسايل رو هدايت کرد و راننده مشغول جابجا کردنشون شد راننده

 دايي روشنيدم صداي

 .خيلي دلم لک زده بود، دل تودلم نيست_

 .اين جاست ومن چطور اونجا به سر مي کردمخونوادم، تموم زندگيم   خواهرام،

 .من و ببخش خدايا

 عميقي کشيدم  نفس

 .دايي جون افکار منفي رو بذاريد کنار و االن شادباشيد -

 .نيم ساعت ديگه همه چيز درست مي شه و اين دوري پايان مي گيره تا

 .: واي مامان ايناروبگو، چقد شوکه بشن عجب سوپرايزي مي شه هاستاره

 .: دلم مي خواد هرچه زودتر ببينمشونآنا

 .: يه کم ديه صبر کن باخونوادت و جونور هاي قرن آشنا مي شيستاره
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 : چي؟آنا

 .ديده بودي : زياد تعجب نکن، نيما، سروش و امير اينا رو که قبال معرفي کرده بودم و عکساشون روستاره

 .خنديد وستاره دهانش باز مونده بود دايي

 زدم به آنا و لب زدم چشمکي

 !عجله نکن مي بيني -

 .امين بلند شن  صداي

 .: پدرجان بپرين باالامين

 :درحالي که سمت ماشين مي رفت لب زد دايي

 .تو آدم نميشي نه!؟ به اون احمقي که به تودرجه داده و توي ناجا راهت داده بايد يه درس حسابي داد_

 چشم غره اي به دايي رفت و لب زد امين

 .به درجه هاي جناب سروان شوخي بي شوخيآ..: آ..امين

 .خنديد وسوارشد دايي

 .ريز يز مي خنديديم مام

 .!: دخيا گمشين باالامين

 .: خيلي بيشعوري امينآنا

 .جلوتررفت و سوار شد وخودش

 پشت سرش مام

 امير از پشت سرشنيده شد که باخنده مي گفت  صداي

 .جمع تر بشينيد، منم جاشم پول براي من يه نفر نيس که جدا بيام _

 فشاري به پهلوي امين واردکرد ستاره

 .: اه امين چته برو اون ورتر بااون هيکلت ديگه، له شدماستاره

 خفه اي گفتم باصدلي
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 .فـ...فقط تو له نشدي منم پرس شدم -

 که چسبيده بود به در صداش شنيده شد  اناهم

 !: بميري امين نابود شديم مي مردي جدامي اومدي خجالت بکشانا

 رد برگشت ولب زدکه راحت لم داده بود و به اطراف نگاه مي ک  امين

 !هيس حرف نباشه کالتونم بندازين هوا افتخار همنشيني دادم_

 .سه تامون رفت هوا که دايي برگشت سمتمون جيغ

 .: واي بسه سرم رفت، امين بيست و هفت سالت شده خجالت بکشدايي

 : بيست و هفت سال چيه آخه ها؟ چرا سن من و الکي مي بري باال؟ امين

 .امين  : هيچي نگوآنا

 .: تو ساکتامين

 .: اهآنا

 .به من وروکرد

 : بچه ها کي مي رسيم پس؟انا

 .يه کم ديگه صبر کن -

 رو به راننده گفتم وهمزمان

 .جناب دودور دور ميدون بزنيد لذت ببرن، تازه رسيده هستن ودلتنگ -

 .سر تکون دادو چشمي گفت راننده

 .رفت سمت دايي، باشوق به اطراف نگاه مي کرد و بلند بلند ابراز شادي و شوق مي کرد نگاهم

 .مرتعش و لرزون بودن صداش به خوبي مي شد فهميد که بغضش تا چه حد بزرگه وسنگين واز

 .هم با شگفتي و شوق چسبيده بود به شيشه و مدام به اطراف نگاه مي کرد آنا

 .دايي رو پاش بند نبود رسيديم به ميدون ديگه وقتي

 .منم گرفته بود بغض
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 .سخت بود نمي تونستم هيچ جوره دايي رو درک کنم واقعا

 .غمگيني زدمو آدرس روبه راننده دادم  لبخند

بابا خواسته بوديم دنبالمون نياد و کسي رو هم نفرسته تاخودمون بيايم، همه خونه ناجمع بودن و بي خبر و  از
 .زرگي گرفته بودن که گويا همه دنبال دليلش بودندحتي مامان اينابابااينا مهموني ب

 .پيچيد توي کوچه و جبوي در بزرگ و مشکي رنگ خونمون نگه داشت راننده

 .لک زده بود دلم

 .به خاطر دايي بود که رفتيم تا ميدون و اطرافش رو ببينه فقط

 دورشد، دلم لک زده بود واسه اينجا مسير

 .رسيديم اينم خونه ي ما -

 .کرايه رو حساب کرده بود ازقبل  امين

 .پياده شديم وبعد برداشتن چمدون ها راننده دور زد و دور شد همگي

 .عميقي کشيدم و روبه دايي کردم  نفس

 .دايي جان اينم خونه ي ما -

 چندين ماشيني که کنار در پارک شده بود، اشاره زدم وبه

 .تمهموني اينجاس -

 .تاشون باکنجکاوي اطراف رو نگاه مي کردن هرسه

 .بدن دايي به خوبي ديده مي شد لرزش

 گزيدم وجلو رفتم  لب

 .دايي جان -

 نگام کرد برگشت

 .نم دار و نگاهش لرزون بود چشماش

 چرا اين جوري شدين؟_

 .لرزش، اين استرس اين
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 .سخته نازگل سخته و کسي نمي تونه اين و بفهمه_

 .سال دوري و حاال ديدن خونوادم، دارم ديوونه مي شم چندين

 دست روشونه ي دايي گذاشت امين

 .: بسه بابا االن بايد شاد باشيامين

 : از شاديه که حالم اينه مي گم نمي فهمين يعني همين نمي تونين درکم کنيندايي

 : اي بابا همش بايد يجوري ثابت کنين که نفهميم؟امين

 ديم و دايي طبق معمول سري تکون دادخندي ريز

 : بزنم زنگ و؟ستاره

 بلند خنديد امين

 .: بزن زنگ وامين

 .و انا و ستاره ريز خنديديم و ستاره دست روي زنگ گذاشت من

هم مدام عرق هاي رو پيشونيش رو با دستمال خشک مي کرد، هواسرد بود البته نه به سردي وين هواهم  دايي
 !رو به تاريکي مي رفت برعکس فرانسه

 .کم کم چراغ هاي خيابونا روشن مي شد و فضا بيش از پيش زيباتر  و

 اي ک اناکشيد خنديدم  باخميازه

 .مونده تا به وقت ايران عادت کني -

و ستاره نگاهي به هم انداختيم و زديم زير خنده که همون لحظه صداي زني که مطمئن بودم ماهي خانم  من
 .خدمتکاره پيچيد

 کيه؟

 اومد جلو  امين

 .بازکنيد از دوستان جناب پرند هستيم _

 .: بله بله بفرماييدماهي

 .شاسي رو زد و در باصدلي تيکي بازشد وسپس
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 .لرزيد دلم

 اسه اين خونه و اهاليش و تک تک اعضاي خونوادمکشيد و   پرمي

 .تا دايي جلوتر بره وايسادم

 !تودلم نبود دل

تعارف و ..کرديم که آخر سر به زور دايي اول خودم وارد بشم تاکم کم براي بقيه جابيفته، حياط بزرگ و  اونقدر
 .ويالييمون حسابي شلوغ بود

غيراز ماشين بابا و نيما که توي پارکينگ ديده مي شد و چند ماشين ديگه که توي کوچه بودن، سه تاي ديگه   به
 .بافاصله توي حياط قسمت ورودي پارک بودن

 .عميقي کشيدم  نفس

 .نگاه به تيپم انداختم يه

د، يه کاپشن کوتاه هم کتان مشکي جذب شلوار برموداي جين مشکي، شال زرد و کتوني هاي آلستار زر   مانتوي
 .تنم بود مشکي رنگ بود و يه کاله بانمک خز دار هم داشت

 .کاله بافت مشکي رنگ که يه پوم پوم بزرگ روش داشت روي شالم سر کرده بودم  يه

 امين به خودم اومدم  باصداي

 .: اه برو ديگه خوشگلي باباامين

 .: أه رويي دارياآنا

 .ه تکرار شه اين بحثا برمي گرديم مستقيم وين:حواستون باشه يه بارديگدايي

 .گرفت  خندم

عميقي کشيدم و چمدون رو محکم گرفتم و کوله رو جابه جا کردم روي شونم، دست بردم به دستگيره ي   نفس
 .در بزرگ و قهوه اي رنگ سالن و بازش کردم

انواع عطر رو همراه يه گرماي مطبوع به صورتم حس کردمو بعد اون صداهاي بلند خنده و صحبت بود که   هجوم
 .به گوش مي رسيد

 .هاي بابا رو مي شناختم خنده

 .براشون لک زده بود دلم



 

 
399 

 .اي به بقيه کردم و بايه عذرخواهي از دايي و بقيه پا به سالن گذاشتم  اشاره

رو بود که دست چپ پله مي خورد به باال و روبه رو هم آشپزخونه بود و من دو نفر رو چهار متري حالت راه سه
 .مي ديدم که تندتند مشغول هستن توي اشپزخونه، مشخص بود از خدمه هستن

 .رفتم و پشت سرم دايي بعد ستاره و انا و امين به ترتيب جلوتر

 .لن وايسادمسرفه اي کردم و از راهرو عبور کردم و راس ورودي سا تک

 به شدت مي کوبيد قلبم

 چرخوندم دورتادور سالن هيچ کس حواسش بهم نبود، نگاه

دست مبالي راحتي و استيل و سلطنتي رو وکاناپه هاي راحتي دور تادور سالن چيده شده بودن؛ از  هرچند
ميانسال هم باسيني  سينماهاي کنار تي وي موزيک خيلي آروم و کوچيکي بي کالم به گوش مي رسيد و يه خانم

 .چاي و قهوه پذيرايي مي کرد

 .پسر ودختر ته سالن نشسته بودن و من ازبين اونا به راحتي امير و تشخيص دادم که رو به رو بود چندين

 .بودن، بعضياروهم خوب به ياد نمي آوردم و مي دونستم از اشناهاي بابان همه

 .دفع راهروي کوچيک سمت چپ راهروي ورودي يه نفر خارج شد يه

 .سمتش برگشتم

 .که نگاه سروش بهم افتاد چشماش چهار تا شد  همين

 .هم کنارم وايسادن وبقيه

 رو بهم رسوند و بي توجه به ستاره اينا شونه هام و گرفت خودش

 : نازگل خودتي؟سروش

 ستاره بلند شد صداي

 .خواهرت و يادت رفت ديگه باشه: اهم اهم، ستاره

 .بلند و مرتعش ازشادي ميالد يه دفعه همه برگشتن سمتمون باصداي

 .دايي هم کنارم وايساده بود و من دستم و دور بازوش حلقه کردم حاال

 زدم لبخندي
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 .رسيدنمون بخير سروش -

 .خيره شده بودن به ما، نيما و امير مدام مارو مي چلوندن و آهو و مامان اينا همش ماچ و بوسه همه

 .غريبانه کناري ايستاده  دايي

 .و آنا هم نگاهشون بين ديگرون در گردش بود امين

که نگاه شادم افتاد به ميالد که بااون جذبه ي هميشگيش کنار امير وايساده بود، پدرو مادرش هم   ووقتي
 .بودن

 .گزيدم و نگاهم رو دزديدم  لب

 .دست روشونه ي دايي انداخت بابا

 خيره شد به عمو اميد بالبخند

 : اميد يادت که هست؟بابا

 .زنيا: بله مگه مي شه يادم بره؟ علي حرفايي مي اميد

 .خنديد بابا

 دايي کرد روبه

 .: چطوري مرد بزرگ؟ رسيدنت به خيربابا

 .: قربانت علي جان، خيلي خيلي خوشحالمدايي

 اميد جلو اومد و دست دايي رو گرفت  عمو

 .: خوش اومدي مرد، خيلي خيلي خوشحالمون کرديعمو

 .: لطف داري اميد جان مشتاق ديدار بودمدايي

 .و خاله مرموز نگاهشون به دايي بود و بادهان باز نگاهش مي کردن مامان

 جلو رفت و بازوي مامان رو گرفت بابا

 : پريسا جان چرا ماتت برده؟بابا

 !: اينا تو حال خودشون نيستن داداشعمو

 به خاله داد وتکوني
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 .: خانم جان نمي خواي جلو بري؟ انگاري فراموش کرديعمو

 .م به داييو چسبيد خنديدم

 .معرفي مي کنم، اين دايي پيمان عزيزم -

 ديگم رو دور بازوي آنا حلقه کرد ودست

 .ايشونم آناهيتا دختر دايي گلم -

 هم پيش دستي کرد و اشاره اي به امين که عجيب بود چه آروم وايساده بود، کرد و گفت ستاره

 .: و جناب سروان امين آقاي گالب پسردايي جانستاره

 .دندون نمايي زد لبخندو

 .ماتشون برده برده بود همه

 لبخندرو به مامان لب زد بابا

 : پريسا جان چرا وايسادي؟بابا

دايي خيس شد و شونه هاش لرزيد و همون لحظه مامان هق هقش بلند شد و به طرف دايي دويد و  چشماي
 .خودش رو بغلش انداخت و يه دفعه خاله چشماش برگشت و افتاد

 داد ستاره بلندشد صداي

 !إ غش کرد_

 .طرف خاله ودويد

 .اوضاعي بود  عجب

 .تيکه از سيب رو که عمه آهو پوست گرفته بود برام رو به دهان گذاشتم يه

 .بود و ترش، منم که عاشق سيب سبز و اين طعم محشرش سبز

 .انداختم به جمع بزرگترا  نگاهي

به راه بود؛ دور دايي رو گرفته بودن و همگي گرم گفت و گوبودند و بابااينا و خاله هنوز هم گريه هاشون  مامان
 .قضيه ي دايي رو مفصل براي ديگرون گفتند و اين وسط فقط پدرجون بود که اين قضيه رو مي دونست

 .کرده بود که از استارا بيان تهران  بابامجبورشون



 

 
402 

 اينام کلي رو سر بابا آوارشدن ک چرا همون خيلي وقت پيشا باباينا چيزي بهشون نگفتن  مامان

 .دوساعتي مي گذشت و ماجوونتر ها دور هم نشسته بوديم، مهديس خواهر ميالد هم بود حاالم

 .خيلي خوبي به نظر مي اومد، شيطون و مهربون و گرم دختر

 .ت به عمه داشت رو حس مي کردممن هنوز خجالتي رو که تووجودش نسب البته

 .خب ماهان جدا بود قضيش ولي

هم اين و کامال درک کرده بود و اونقدر آقاي شايگان بزرگ براش عزيز و متين بود که بااين مسئله  پدرجون
 .هرچند که عمه که دخترش بود و صدمه ي روحي نسبتا زيادي ديد، اما پاروي دوستيش نذاشت

 .قول مامان که هميشه مي گفت پنج تا انگشت شبيه هم که نيستن به

وآرمان هم بودن با پدرمادرشون و باب اشنايي رو تازه باز کرده بودن با خونواده ي ما،.اين و هم بگم تازه  بابک
 فهميده بوديم که اين دوتا برادر هستن، آرمان نامزد داشت و بانامزدش اومده بود ک دختر دوست داشتني

 .بود

 هم جديدا دم به تله داده بود، سر و گوششون مي جنبيد بابک

 .اين ستاره که آخرم کارخودش رو کرد  بميره

 اينه که من نمي دونم اين چه جورش بود اينا بيخ گوشمون بودن و ما هيجي ازشون نفهميديم  جالب

 .جمعمونم حسابي پليسي شده بود ماشاهلل

قبل همه چي و موبه مو براي بابا اينا تعريف کرده بود وتازه ي بارم مامان جان من غش  بگم بماند که ميالد از  اينم
 .کرد که پدرهممون در اومد، همين موضوع بود که بابابراي تشکر وارد دوستي با خونواده ي بابکشون مي شه

بوداين بابکم ته تغاري يه خواهرم داشتن که فنالند بود و ازدواج کرده بود و بچه هم داشت اسمشم آرام  ظاهرا
 .بوده و کال از همه نظر متفاوت

 .جنجالي بود چه

مامان اينا نمي دونستن به حال سالم و سالمت بودن من گريه کنن و اون ماجراي مسخره و لعنتي، يا  وقتي
 !وصال برادر ازجون عزيزترشون

ي ديگه اي سيب برداشتم و ناخوداگاه همونطور که چشمم خيره بود عين خل و چال به بشقابم نيشخندي  تيکه
 .به افکارم زدم و شونه اي باال انداختم که صداي ستاره من و از جاپروند
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 نازگل؟ _

 رو روي سينم گذاشتم و هيني کشيدم دستم

 .چته؟ ترسيدم باباعين آدم رفتار کن -

 پهلوم گرفت که يه دفعه کنترلم از دستم خارج شد و جيغ خفه اي کشيدماز   ويشگوني

 .آيي گمشو وحشي سوراخ کردي حيوون -

 هم کنترل از دستش خارج شد ستاره

 داد وزد به شونم هولم

 .: اوو حاال انگار مردي بچه هات يتيم شدنستاره

 .بيوه شد شوهرت

 که پهلوم رو مي ماليدم جواب دادم  درحالي

 .آره با ا!نزديک بود شوهرم بيوه شه، بابا بزن اون پنجوالت و اه اه -

 .دفعه ديدم ستاره چشماش گرد شد و لباش وتودهانش کشيد و صداي نفس عميقي که کشيد شنيده شد يه

رفت سمت چشمايي که داشتن مارو نگاه مي کردن، ميالد بابک و ارمان و نيما و سروش و امين امير  نگاهم
 .دخترام ازينور ديگه

 .ستاره ي مارموزم هي زير چشمي بابابک خان تلپاتي بر قرار مي کرد و لب مي گزيد اين

خالصه کاري کردي که منجر به ضايع  يکي از نصيحتاي امير افتادم. که مي گفت اگه يه بار افتادي، زدي و ياد
 .بازيت مي شد و بقيه رو به خنده وا مي داشت يا ابروت رو به فنا مي داد اولين نفر خودت باش که مي خندي

 .ضايع شدنت مي ره پايين بهتر از هيچيه احتمال

ون مي داد دارن رو به دفعه بشقابم و کوبيدم رو عسلي و قهقهه زدم زورکي زير خنده قيافه هاي پسرا هم نش يه
 .فناشدن مي رن

امين نيشم رو به عرض شونه باز کردم و توهمون حال لب زدم: _بخندين، بخندين مگه چي شد؟ چه    بقول
 اشکالي داره مگه؟

 .خودم زدم زير خنده به زور و بلند شدم ودوباره

 .ستاره هم از مانتوم گرفت و همزمان بلند شد اين
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 گرفت  حرصم

 .زدن زير خندهدفعه  يه

 اون ميالد عبوسم يه لبخند محو روي لباش بود و مستقيم نگاهم مي کرد  حتي

 !ام چيزه من برم يه دقيقه آشپزخونه -

 قدم برداشتم که صداي ستاره هم بلند شد وفورا

 .با..بااجازتون منم برم ميايم حاال _

 .خنديد: باشه جفتتون بريد امير

پاتند کردم و ستاره هم دنبالم، خدالعنتت کنه قزميت حاال خوبه يه ويشگون ساده بود که اين همه شلوغش   و
 .کرديم

 دونم چي شد چطور شد، زود مي گذره روزامون نمي

 هفته اي مي گذره از اين قضايا يه

دري با دايي مدام درحال رفت و  که ما ايران اومده بوديم؛ تموم آشناهاي دور و نزديک ومادري و آشناهاي پ  اين
 .آمد بودن و ديدنش

 .حس خوبي داشتيم همه

مي گفت قبل اومدن کاراش رو کرده و به احتمال نود و نه درصد قبل عيد برمي گرده تا به کاراش خاتمه  دايي
 .بده و برگرده ايران مخصوصا اين که همچين دکتر معروفي براش سرودندون مي شکستن

ساعت اول يکي شد با پسرا انگاري جمعشون جمع بود و گلشون کم، که اونم هزار ماشاهلل   که همون  امينم
 .اضافه شد!بابکم که ديگه نگم

 .رو بگم همون اول چشمش به عمه افتاد دست وپاش شل شد امين

  منبماند کلي قسمش داديم سر ش باليي نياره و اذيتش نکنه اون بدبختم مدام قسم مي خورد به خدا  حاال
 .کاري ندارم، فقط مي خوام بيشتر آشناشيم.آره جون عمت

 .واي عمشم که نه حاال خالش اي

 قبلم پرونده ي عماد بسته شد،.با چندتا از هم دستاش به قا محکوم شد و مائده هم به ده سال حبس چندروز

 .مياد که وقتي دايي به ديدنش رفته بود چقدر آشفته بود يادم
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 .حال باتموم توان همگي نذاشتيم آنا از وجود مادرش، البته مثالمادرش بويي ببره بااين

 !گفتم آنا همگي دوبه دو جفت شده بودن  اوف

 .امير هم بدجوري آنا رو مي پاييد  عمو

 .درصد فک کن امين بشه شوهر عمه ي من، عجب سوژه اي مي شد يه

 .هم که راهي شمال بوديم، پدرمادراهم کمي دير تر مي اومدن يعني اواخر اسفند که کلي برنامه داشتيم جوونا

 .کار رو نمي شه الکي رها کرد که  درضمن

 .و نيما که زودتر باهم رفته بودن امين

 .کارشون شمال بود  هردو

 .بردم عميقي کشيدم و ام پي فورم رو گوشم گذاشتم صداش رو تاآخر باال  نفس

 .مي کرد از هر سوراخش گيتار الکتريک مي زنه بيرون حس

 .و برگردوندم و به آنا خيره شدم سرم

 .رو تشک بزرگي که مامان وسط اتاقم انداخته بود ولو بوديم دوتايي

ه ياينا به دليل وجود اتاق هاي بيشتر خونه ي ما قرار بود، پيش ما بمونن تاوقتي که کاراشون درست شه   دايي
 .خونه خوب توهمين منطقه بگيرن

 .که راهي شمال بوديم و صفا پدرجونم که عمه اينا بانقشه قبلي مي فرستادن  فردام

 خونه باغش تهران

 .لبخندي زدم و برگشتم سمت انا که يه دفعه چرخي زد و حاال دقيقا رو به روم بود نيمچه

 .که نگو، اوف آب دهنش رو  موهاشم

 !دهان نبود که آبشارنياگارا بود آب

 .اين رو خارج از اين زمان ببيني با دوشيزه مارگارت دوم فرقي نداره بس که خانم وار وشيکه  حاال

 .دفعه اومي کرد و يه پاش و انداخت رو بدنم يه

 .خاک برسرت آنا واي

 .و عقب کشيدم که يه غلط ديگه زد که حاال نصف بدنش روي من بود خودم
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 .تر رفتم و باپاهام لگدي بهش زدم عقب

 !انگار نه انگار  اصال

 .گرفت بميري انا  خندم

 .اي کشيدم و بالشتم رو گوله کردم، زير سو به صداي آهنگ گوش دادم و کم کم خوابم برد  خميازه

 .قرار بود راه بيفتيم صبح

 .زدم غلتي

 .يه دفعه باپيچيدن صداي بلند توي گوشم چشمام چهارتاشد که

 .فنر سيخ سرجام بلند شدم نشستم مثل

به امپيفورم افتاد، اوف انقد که من بي حرکت مي خوابم هنوزم روي گوشم کج و معوج خودش و نگه  نگاهم
 .داشته بود

 .کتاري و خميازه اي کشيدم  انداختمش

 .دجدي جدي خوابم پريده بو ديگه

 .به ساعت گوشيم انداختم نگاهي

 .چهارو نيم بود! ساعت هشت قرار بود سروش مارو ببره اوووف

 .جدي جدي بي خواب شده بودم ديگه

 .تاريک بود وبانور آباژور کمي روشن شده بود اتاق

درجه ي  اي کشيدم و بي توجه به آنا که عين خرس خوابيده بود، بااون حالت فجيهش که صدو هشتاد  خميازه
 .ديگه از ديشب تاحاال جرخيده بود بلند شدم

 .که موهاي جلوي پيشونيم رو باال سرم نگه داشته بود م سمت درتراس اتاقم رفتم و بازش کردم  همونطور

 .توتراس سبز و باطراوت بودن گلدوناي

 .اين که بهارم نزديک بود  مخصوصا

 .تراس اتاق من و نيما رو به حياط پله هاي فلزي کوچيک مارپيچ مي خورد از
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خميازه ي ديگه کشيدم و ولو شدم رو صندلي و خيره شدم به حياطمون و تارکي اي که باچراغ هاي پايه بلند  يه
 .حلوي روشنايي فضا استقامت مي کردن

ادم به پشتي صندلي و چشمام وبستم، اين خيلي عميقي کشيدم و پاهام و روهم انداختم و سرم رو تکيه د   نفس
 .خوب بود که حاال مقاومت مقابل اين بيماري مسخره رو ياد گرفتم

 .من ناشکري نمي کنم وباتموم اين همه اتفاقات خوب و بد بازم مي گم فقط شکرت خدايا

 .م پريده بوددونم چنددقيقه بودکه چشمام بسته بود و توي فکر بودم، کامال خواب ازسر  نمي

 .ورزشم نداشتم حوصله

 شدم و راه افتادم و وارد اتاق شدم و بدون نگاه به آنا خارج شدم و راه افتادم سمت طبقه ي پايين، بلند

 .که به پايين رسيدم يه لحظه خشکم زد  همين

 .بود يخچال باز بود و حضور شخصي جلوش ديده مي شد که نور زياد يخچال از اطرافش بيرون زده در

 .ي گنده و سيخ سيخي داشت کله

 دفعه جيغ بلندي کشيدم که صداي جيغ بند اون هم شنيده شد، يه جيغ من يه جيغ اون يه

 . جوري يکي يکي جيغ مي کشيديم که يه دفعه چراغ ها روشن شد همين

 .مامات و بابا و پشت سرشون دايي نمايان شد پپايين پله ها قامت

 .اتاق مامان اينا همون پايين بود  البته

 .به صورت وحشت زده ي آنا افتاد که در يخچال و بسته بود و يه ليوان آب تودستش بود نگاهم

 گرد شد  چشمان

 !چته وحشي جيغ مي زن -

 مامان و شنيدم صداي

 !: نازگلمامان

م نيستي گفتم حتما سحرخيز شدي : خب مرض توچرا جيغ مي زني منم ترسيدم گاگول، اومدم آب بخورم ديدآنا
 .رفتي ورزش و بعدشم دوش

 .الل بميري -



 

 
408 

 .: نازگلمامان

 برگشتم سمتشون کالفه

 .اي بابا چيه مامانم، بابا ما ابراز صميميتمون اين شکليه -

 خنديد بابا

 .: هممون بي خواب شديم از دست شماهابابا

 .: واال به خدا من گفتم اتفاقي چيزي افتادهدايي

: حاال که بي خيال خواب شديم، بهتره يه کم استراحت کنيد مرتب کنيد سرووضعتون رو منم کم کم بساط مامان
 .صبحونه حاضر مي کنم

 االن؟ -

 !: االن که نهمامان

 دايي کرد وروبه

 : پيمان جان برو بخواب راحتمامان

 !نن که هستنرو بذاري همي اينا

 .: خوابه پريد ديگه، پيمان جان برو بخواب منم مي رمبابا

 !: مگه خوابمون مياددايي

 .نگاهي به من و ?نا کرد و گفت: _از دست شماها وبعد

 .: دخترا هفت و نيم بايد حاضر باشينمامان

 .هرکدوم به اتاقاشون رفتن وبعد

 .و انا هم بانيش باز خيره شديم به هم من

 .به موهام کشيدم و يه نگاه به خودم انداختم دستي

 .بهاره ي سفيد گشاد يقه کج تنم بود تاروي زانو و يه شلوار جين جذب سفيد و کتوني هاي الستار مشکيم بافت

 .بافت مشکي هم سرم انداختم و کوله جين مشکيم رو گرفتم تودستم شال

 .رو بابا برده بود چمدونم
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 ..م پايين بودن و مدام غر مي زدن و صدام مي کردنوستاره ه انا

دستي به موهام کشيدم اين دفعه هم مث دفعات قبل بابارو مي پيچونم و مي رم آرايشگاه و موهام و   دوباره
 .کوتاه مي کنم، اعصابم رو خورد کرده

وف چتري هام که  نمي دونم موهاي من چه ربطي به ننه بابا داشت. اين دفعه يه مدل خفن مي زنم، ا من
 .آناناسي مدل داشت توصورتم مدام مي ريخت

 .زدم به مژه هام و يه برق لب و بعد دويدم از پله ها پايين ريمل

 .باگوشيش ور مي رفت و مامان تو اشپزخونه توي کيسه ظرفي رو جا مي داد بابا

 .ودايي و سروش نبودن و صداي بلندخنديدناشون از حياط مي اومد دخترا

 تا چشمش بهم افتاد در کيسه رو بست و لب زد امانم

 .: چه عجب همه منتظرتن، بدوبيا اين ظرف کيک رو بگير منتظرن بدومامان

زدم و بوسه اي روي گونش کاشتم و کيسه رو گرفتم و سمت بابارفتم و يه بوسه هم رو گونش کاشتم   لبخندي
 که صداش و شنيدم

 .قربون تو دختر اون زلفا رو بزن کنار جايي رو نمي بيني مي خوري زمين _

 !گرفت و زدم کوچه علي چپ  خندم

 .هوايي داشت اين کوچه که به سواحل قناري هم نمي رسيد عجب

 .و قورت دادم و جلوي ايينه شالم و مرتب کردم خندم

 صداش و شنيدم دوباره

 .مي خوري زمين بزن تو خب يه ذره_

 .اوف حاالکه رفتم کوتاهشون کردم مي فهمي -

 .برداشت سمتم خيز

 .که مي دويدم بيرون فريادش و شنيدم، که باخندي قاطي بود و: پدرت رو در ميارم  درحالي

وپله هارو دوتا يکي پشت سرگذاشتم و پرواز کردم سمت ماشين انگما اينم فهميده بودم که از کوتاه   دويدم
 .ل خفن ديگه خبري نيستکردن مو و اون مد 

 بااون تيپ دختر کشش در صندق و بست سروش
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 چته باز چي کار کردي؟ _

 .هيچي به خدا -

 .خنديد: از دست تو دايي

 !: کال نازگل همينهانا

چهارتاييشون مدل خرخودتي نگام مي کنن، خنديدم و در پرادوي سروش و باز کردم و کوله رو پرت کردم   ديدم
 .عقب و باباايناهم اومدن و بساط خداحافظي براه شد

 .اول سوار ماشين شدم و چپيدم بغل پنجره  همون

فت و نيمي هم که مامان گفته هشت قرار بود راه بيفتيم و االن دقيق هفت و بيست و پنج بود وحتي ه مثال
 !بود نبود

خميازه اي کشيدم و امپيفورم رو به گوشم زدم و خميازه اي کشيدم و هنوز راه افتاده نيوفتاده طبق  بيخيال
 .روال و اين عادت مسخرم چشمام روي هم افتاد

 .باز شدتکوناي مداوم که انگار بدنم لرزش شديدي به خودش گرفته باشه، يه دفعه چشمام  با

 افتاد به ستاره و انا که هردو تکونم مي دادم  چشمم

 .چتونه بابا، وحشيا ناقصم کردين -

 .: توفقط خفه شو خرس بي خاصيت احمق بي ريخت افتخاربده و پياده شو که رسيديمستاره

 !دروغ -

 .: تا لهت نکردم پياده شو سروشم داره چمدون هارو پياده مي کنهآنا

 .اي کشيدم و چشمام و ماليدم  خميازه

 :که جلو نشسته بود درحالي که پياده مي شد غرغر کرد  ستاره

 .خرس برامن خميازه مي کشه، همين دسته بيل کنار درخت و بگيرم فرو کنم تو حلقش _

 .گرفت  خندم

 .پريدم پايين باشوق

 .با تعجب به اطراف نگاه مي کرد، خاک توسرم انا
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 .اشين مي رفتم همين آش و کاسه بودمسافرت بام هروقت

 که من و ديد بلند خنديد  سروش

 .به به خرسي خانم يني هرچي خرسه روسفيد کردي_

 .ايش خب مگه دست منه -

 .: حرف نزنا، ساعت يازدهه خجالت بکشستاره

 .اه بسه ديه غرغرو بذابرم يه حالي ازينا بگيرم -

 ت ويال و به فرياد سروش هم توجهي نکردمرو روشنم جابه جا کردم ودويدم سم کوله

 .هوي يابو نوکر بابات غالم سياه، چمدونت جا موند _

 .گرفت  خندم

و به ساختمون رسوندم ودرو يه دفعه باز کردم، که نگاهم يه دفعه به عمه برخورد کرد که توي چهارچوب   خودم
 .آشپزخونه باديدم وايساد سرجاش

 .خانم هم توي اشپزخونه بود هما

 .دويدم و محکم هم و بغل گرفتيم سمتش

 .ماچ مالي مي کرديم هم و مدام

 .خانمم حسابي ماچ مالي کردم، بالبخند خيره شدم عمه هما

 : بقيه کجان؟عمه

 !مشغول حمل بار -

 .توسر: تو آدم نميشي زد

 .اي باال انداختم  شونه

 .فرشته ها که آدم نميشن -

 خنديد

 .اون که بعله_

 دندون نمايي زدم لبخند
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 پسرا کجان راستي؟ خوابن؟ -

 .بگو مي خوام حالشون رو بگيرم زودباش

 .بعله خوابن -

 .سمت پله ها دويدم

 که سمت خروجي سالن مي رفت، لب زد  درحالي

 .جا که نه با اقاامين و نيما ايناچهار تا ويال پايين ترن اون

رومي سفيد و کرم داره باالش يه آلچيق بزرگ قرمز، ديواراش رفلکس همون ويالست، امين اقا اونجا براي   نماي
 ...اقامت

 .رو پرت کردم روپله ها دويدم و ازعمه جلو زدم و نذاشتم که حرفش و ادامه بده کوله

 صداش رو شنيدم اما

 ....نازگل اونجـ _

 .ادامه ي حرفاش و نشنيدم  بادورشدنم

 :که چشمش بهم خورد باتعجب لب زد  ستاره

 ...باز کجا_

 .شدم و نفسي تازه کردم خم

 .مي سوخت سينم

 .: بفرما بابااينقد جانگولک بازي در نيار مراقب خودت باشسروش

 .رو توهوا تکون دادم و بروبابايي گفتم دستم

 : شنيدماسروش

 .و راه افتادم سمت خروجي، چهارتا ويال پايين تر پس اونجام کنار دريا مي افتاد خنديدم

 .هم دنبالم مي دويد ستاره

 .و بهم رسوند خودش

 کجا؟ _
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 .چهار تاويال پايين تر پسرارو بيدار کنم_

 .خنديد وهمراهم شد بلند

 .خيال جيغ و فرياد هاي سروش و انا بي

 مي کردانا، يه کم غريبي   بيچاره

 .در بزرگ بود و يه در کوچيک مشکي يه

 .روي زنگ فشردم دستم

 .سره زنگ مي خورد يه

 !: شايد نيستنستاره

 .عمه مي گفت خوابن، فک کنم خبر داشت يه جورايي -

 .شايد سرکارن _

ن بابا سرگرد وسروان بيس چارين امروز تعطيليشونه نيمام که هست، پنجشنبست آخر طرحشم که هست و  -
 .ظاهرا روستا بازم نيرو گرفته

 .جا مي شن جابه

 .نيست، بقيم که خرتر از اينن که برن سرکار شيفتش

 .مطمئنم من

 .خنديدم

وچيک بلند شد و يه دفعه باز شد؛ مطمئنا قفل زده هم ريز خنديد که يه دفعه صداي ترق و تروق در ک ستاره
 .بودن به در کوچيکه

 .ي ژوليده و خواب آلود امين نمايان شد قيافه

 ما چشماش گشاد شد باديدن

 .: إ رسيدن بخيرنيما

 .خيال هلش دادم کنار بي

 .سوژه که بيدار شده پريد اين



 

 
414 

 .زدمش و دويدم تو کنار

 .مشخص بود، خودم و رسوندم داخل و يه دفعه هنگ کردم درسالن

 .کثيف اه اه  چقد

 .واقعا شلخته و موجودات غير قابل تحملن پسرا

به شکم با طرز فجيهي رو تشک بادي رو به تي وي خوابيده بود و جاي خالي کنارش مشخص بود مال امينه،  امير
 .وکنارشون هم بابک

 .گرفت  خندم

 .م بود، اما باديدن پارچ کنار مبل روعسلي لبخند خبيثي زدم و طرفش رفتم و برداشتمگوشيم توکول  حيف

 .سربود

 .اميررو دادم باال و يکمش و خالي کردم پشتش که يه دفعه پريد هوا ومن بلند خنديدم  پيراهن

 .وفريادش بابکم بلند شد باداد

 .لحظه امين وستاره هم سررسيدن، دويدم طبقه ي باال همون

 .اوه چقد ريخته پاش چندتا چمدون همونجا ولو بود  اوه

 .به چمدو سورمه اي افتاد نگاهم

 .درآخري از سمت راست که سومين در مي شد و چند تا پاکت هم کنارش افتاده بود کنار

 .حالت رو مي گيرم نيما جانمي

 .و درو باشدت باز کردم دويدم

 .نيماهم از پاهاي بيرون زده ملحفه مشخص بد به شکم خوابيده اتاق بي نهايت بزرگ وشيک مرتب بود؛  توي

 .زير ملحفه فرو رفته وتاخرخره

 .و خودمو پرت کردم رو تخت دويدم

 .شروع کردم به بپر بپر وپشتش

 دادزدم

 !زلزله زلزله -
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 دفعه ديدم پريد هوا يه

 زدم بلند شين، بلند شين مردان جيغ

 .دوشيزگان جنگلي من جمله سيتاره و غير از خودم رسيدن جنگلي

 .و بسته بودم و چرت و پرت مي گفتم چشمام

 .دفعه باخوردن نفس هاي داغي به صورتم الي يه چشمم رو باز کردم يه

 !ابرفض  يا

 .يه دفعه باز شد و تاحد امکان گشا دوتاچشمام

قه اي مشکي تنش مات موندم روعضالتش که عين دست انداز افتاد به چهره ي سرخ ميالد با يه تاپ حل  نگاهم
 .هاي جاده بود

 .دفعه صدهش و شنيدم، مرتعش بود و مشخص بود داره جلوي خودش و مي گيره نخنده يه

 !مي خواي دربيارم بهتر ببيني_

 دهانم و قورت دادم و پريدم پايين اب

 .دوعالم توسرم کنن خاک

 ...اشته به طرحايإ...من...من...داشتم ..د  -

 .مي گي نازگل اه کجاي لباسش طرح داره آخه چي

 گزيدم  لب

 ...م...من ف..فک کردم ني...نيما اينجاس -

 .عقب، حاال پسرا تو چهار چوب بااون قيافه ي اکبندشون وايساده بودن و بزور سعي مي کردن نخندن  ودويدم

 .که کبود شده بود  ستاره

 .غره اي رفتم  چشم

 .و کشيدم بيرون خودم

 .هنوز پيداش نبود،مشخص بود خوابه هنوز نيما

 :شيک و خرکني زدم و دادزدم لبخند
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 .روز خوش جنتلمن ها _

 ستاره رو گرفتم و دويدم پايين و ستاره هم دنبالم و صدهي داد، امير وشنيدم که باخنده مي گفت دست

 .مي کشمت نازگل_

م مي ترکيدم از خنده اما وقتي يادم از قسمت آخر کولي بازيم مي افتاد فکرم مي رفت سراغ صبح، بعدش هي
 .تموم بادم خالي مي شد

 .هزار بار به خودم لعنت مي فرستادم که چرا انقد شارژ بودم بعدشم

 .ميالد بود جديد گرفته بود ويالي

 آبروريزي اي کردم باز منا  عچب

 .مي کردم نيماست، نگو نيما نيماخان قبلش شيفت شب بودن و هفتا پادشاه روخواب مي ديدن فکر

 هوي چرا نمياي پس؟_

 .ستاره دومتر پريدم هوا باصداي

 !زهرمار اهمي اوهومي چيزي، سکته کردم -

 حبه قند انداخت تودهانش يه

 .نترس تو حاال حاالها رو دست عمو و خاله و البته همموني _

 .خيلي بيشعوري -

حرف رايگان موقوف دوساعته مي خواي چاي بياريا اوف ازدست اين هما که اخه االن وقت زاييدن دخترش _
 .بود، که مجبورشيم توي چلغوز برامون چاي بياري

 .بيشعور يه لحظه رفتم توفکر -

وستاره و عمه هم کارارو تقسيم   هماخانم زايمان کرده بود و هماخانم چند روزي رو مرخصي گرفته بود، من دختر
 .کرده بوديم

چاي و چيدن سفره با من بود و جمع کردنشون غذا پختن باعمه من جمله حاضرکردن صبحانه که بازم بامن  مثال
 .بود

 .ظرف ها هم با ستاره شستن

 اي که به پهلوم وارد شد چشمم در هم شد  باسقلمه
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 .يني بميري گمشو قندونا رو ببر تابيام -

 .لفتش ندي جيگر_

 .چشمکي بهم زد ويه

 و گرد کردم چشمام

 !حاال انگاري چاي خواستگاري عممه -

 خنديد بلند

 .ازکجا معلوم واز روي کانتر به امين شاره کردکه محو جمال عمه بود _

 داد ادامه

 ياشايدم_

 .چشم غره اي براش رفتم که چشماش و گرد کردو آب دهنش رو به حالت ترس الکي مثال قورت داد همچين

 گرفت  خندم

 .قندونارو ببرم اومدم، ظرف شکالتم که روي ميزه -

 .دندون نمايي زد و قندوناروبرداشت و ازآشپزخونه خارج شد لبخند

 .استکان رو هم برداشتم و توسيني مرتب گذاشتم  آخرين

 .دور هم نشسته بودند و حسابي جمعشون جمع بود همشون

 .عميقي کشيدم و سيني رو برداشتم  نفس

 من و چه به چاي آوردن آخه؟ بيشعورا

 .قراره بااون پسره قزميت چشم تو چشم بشم، خدا من و محو کن االن

 .آشپزخونه خارج شدم و درحالي که سمت بچه ها مي رفتم تند تند لب مي گزيدم  از

 امين بلند شد  صداي

 .به به جيگر خانم دستت طال_

 .زدم لبخندي
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 : امين يه نگاهي هم به من بنداز جيگر چيه بزنم نصف شي؟نيما

 .: هوف بابا جيگر داريم تا جيگرامين

 .:بعله خب حرفت کامال درستهسروش

 .ساختگي کردم و سيني رو يکي يکي تعارف مي کردم اخمي

 .مي خواست بکوبمش وسط ميز دلم

 .: چاي فقط چاي نازگل، يه طعمي داره که هز مي کنيامين

 !نيما بلند شد:امين صداي

 : حناق نخوردمش کهامين

 رو جلوش نگه داشتم سيني

 .بگير امين کمتر شيرين زبوني کن لطفا -

 و روچشمش گذاشت دستش

 چشم خانم هرچه امر کني_

 گرفت  خندم

 .مزه نريز چاي روبردهر دستم شيکست -

 .زد و کامال جدي شد لبخندي

 چاي رو برداشت ليوان

 .: دستت درستامين

 .نوش جونت -

 !تعارف کردن به ميالد که انگار حکم غول مرحله ي آخر رو داشت هوف

به بقيه انداختم..حسابي گرم گفت و گوبودند...سيني رو باحرص جلوي ميالد نگه داشتم، صورتش قرمز  نگاهي
 .بود

 .به صورتم مي خورد و داغ داغ بود نفساش

 چرا اين شکلي بود اين
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 به سيني دادم تکوني

 برنمي داريد؟ -

 .قروچه اي کرد دندون

 .نه_

 !نه محکمي گفت که فکم افتاد چنان

 .گزيدم و نفس عميقي کشيدم  لب

 .درک، به جهنم به

 .احمق، هي نگاش بين امين درگردش بود  نفهم

 .کنم بدونم قضيه چيه اما چرا خداداند، اين اقا که تا دو دقه پيش عادي بود  فکر

 .برات دارم

 .رو حلوي عمه و دخترا گرفتم سيني

 .برداشتن

 .خودم و گذاشتم روميز و بالبخند عميقي سمت امين رفتم و باحرص فنجون و کوبيدم روي ميز جلوش فنجون

 خيره شد بهم و زمزمه کرد _چته؟ باتعجب

 دندون نمايي زدم لبخند

 .نکه عاشق چاي هاي دست مني، اينم تو بخور نوش جونت -

 گرد شد و آروم لب زد  چشماش

 حالت خوبه؟_

 .چاي هارو بخورهيس فقط  -

 .گرفت  خندش

 گزيد  لب

 !اي به چشم که خوردن داره _
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 .خبيثي زدم و سرجام رفتم لبخند

 .دستاش رو روي کناره هاي مبل مشت کرده بود ميالد

 !محکم که روبه سفيدي رفته بود اونقدر

 .دفعه ازجابلند شد يه

 .نگاها رفت سمتش همه

 :غريد

 .من بايد برم_

 بلند شد بابک

 کجا ميالد؟ _

 که قدم برمي داشت لب زد  درحالي

 .عذر از همگي کاري برام پيش اومد _

 .کرد، بابکم به دنبالش  وپاتند

 .گرفت  خندم

 پهلوم چرخيدم سمت ستاره باسوختن

 .اه نکن وحشي پهلوم ناقص شد بقران -

 و لوچ کرد و زير گوشم غريد چشماش

 زرنزن چ غلطي کردي که پسره رو فراري دادي و بعدش هيستيريک برا قبر عمه ننت مي خندي ها؟_

 اين به درک، اين پسره بابک و چرا پروندي االغ؟  حاال

 .شد اندازه ي سکه پونصد تومني چشمام

 !ستاره -

 .حناق_

 .عميقي خيره شدم به فنجون بين دستام  بانيشخند
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 !عجب رم کردا  پسره

 .که بود احساس سرخوشي بهم دست داد، واقعا خوب بود  هرچي

دونم چرا اما خوب بود انگاري لذت مي بردم که ميالد اينجوري حرص بخوره من پيش خودم فکر مي کردم   نمي
 ..که حرص خوردنش رو دوست دارم

 واقعا دوست داشتم؟ يعني

 .خب حرص خوردنش برام جالب بود آره

 .کناره هاي مبل رو بين انگشتاش خورد مي کرد  داشت

 .بيشتر کش اومد لبخندم

 امير بلند شد  صداي

 !نازگل به چي مي خندي اين شکلي؟ چيزي هست بگو ماهم بخنديم _

 .رو سريع جمعش کردم لبخندم

 ...اوم نه عمو ببين چيـ -

 حرفم روقطع کرد ستاره

 ! همين شکليه: اميرجان چايي ميل بفرما اين کالستاره

 .شونه اي به آنا زد و ريز خنديدن و

 .ديدم که عمو چطور محو خنده هاي آنا شده بود ومن

 .گزيدم و سعي کردم خندم همونطور جمع و جور باشه  لب

 !سوژه اي هستنا عجب

 .هم تا چشمش ب نگاه خيره ي عمو خورد، ناخوداگاه لبخندش فرونشست و خيره شد بهش آنا

 .بودا عالي عجب سوژه اي به خدا اخرش

نگاهم بين جفتشون در گردش بود، که يه دفعه چشمم به امين افتاد و سروش ک ريز ريز مي خنديدن  بدجور
 .به دوتا کبوتر عاشق و اونام حواسشون پي طنابي بود که بهم رد و بدل مي کردن افتاد

 .همينطور نيما و
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 .گزيد وچشم غره اي برام اومد که آخرين اثار خنده هم نا پديد شد  لب

 .و ستاره هم که تو باغ نبودن و در حال پچ پچ عمه

 .دونه قند برداشتم. گذاشتم دهنم و مشغول خوردن چاي شدم يه

 .ماجراي چاي خوردنمون و سوژه شدن امير و آنا مدت طوالني مي گذشت از

 .ون شام. همگي دور هم باشيمبود شب بريم بير قرار

و نامزدش و مهديس هم رسيده بودن؛ حاال مادخترا توي ويالي پدرجون اينا بوديم وپسرا باهم ويالي  آرمان
 .ميالدشون

 .به ساعت گوشيم انداختم نگاهي

 .غروب رو نشون مي داد  پنج

 .تخت نشسته بودم توي تراس و اتاقي که مال خودم بود چهارزانوروي

 .بودم بزارن همينطوردست نخورده بمونه تا سر فرصت وسايلم رو جمع کنم هگفت

 حيفم مي اومد اما

 همه زحمت کشيدن براي اين اتاق اين

اي باال انداختم و باز خيره شدم به دوردست ها و درياي پروسعت و پهناور که موج هاش وحشيانه و   شونه
 .خودشون رو به لب ساحل مي رسوندند و اون و بوسه مي دادن

ساعتي مي شد از خواب بلند شده بودم، دخترا پايين مشغول بگوبخند بودند و بحث مي کردن که واسه  نيم
 .شب چي بپوشن

 .ي کردن من هنوز خوابمم فک

 روزايي رو گذرونديما عجب

 .هرچي که بود دلم براي واحدمون تنگ شده بود اما

 .باياد کل کل هامون نيشخندي روي لبم اومد و

رو دروايسي که ندارم، نمي دونم چرا از دلتنگي خودم و واحدم و خاطرات خوب و بدمون رسيدم به  باخودم
 .پسري که يه روز ازش بدم مي اومددلتنگي براي کل کالمون با

 .يکي از خوشي هام اين بودکه حرصش بدم و بخندم حاال
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 .مي بردم لذت

 .خواستم چيزي رو بخودم بقبولونم، چيزي که مدام توفکرم رژه مي رفت نمي

 !کلمه بود عشق  يه

 .شموجودم مي لرزيد با جاري شدنش روي زبونمم، انگاري مي ترسيدم رسواي عالم  تموم

 .از خودمم خجالت مي کشيدم  حتي

 .بايد اين و ثابت مي کردم به خودم، باالخره يا بايد بدونم اين حس يعني چي يا مي گذره و مي ره اما

مونه و من تازه آغاز هرچي که انتظارش رو ندارم رو مي بينم و باهاش همراه مي شم و نمي دونم آخرش  يامي
 .چي مي شه

 .جديدا حال و هوام بدجوري غريبانه شده بود اما

 .عميق ديگه اي کشيدم و امپيفورم رو برداشتم و کناري گذاشتم و کش و قوسي به دستان دادم  نفس

 .کس نبايد از اين ماجرا بويي ببره  هيچ

 .شدم بلند

 هنوز هم خنکا داشت هوا

 .اومده بودنيمه باز بود و پرده از الي در همراه باد به رقص در   در

 .و امپيفورم رو برداشتم و از تراس خارج شدم و وارد اتاق شدم و درو بستم گوشي

 .صداي ستاره بلند شد همزمان

 نازگل، نازگل هنوز خوابي خرس گنده؟_

 .زدم نيشخندي

 .اين دختررو ادب کرد، مدام بهم مي گه خرس بيشعوو  بايد

 .طرف خروجي اتاق رفتم و هنوز خارج نشده بودم در نيم الي اتاق به شدت باز شد و قامت ستاره نمايان شد به

 چته داد مي زني؟ -

 چه عجب خرسي خانم؟_

 !اه بابانگو اين حرف رو زشته يکي مي شنوه -
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 .دقيقا منطورت از يکي کيه ها؟ همه به اين صفت جانبعالي واقفن_

 !خيلي بيشعوري -

 .زد و من و کنار زد و خودش رو روي تخت ولو کرد نيشخندي

 دندون نمايي زد لبخند

 .بيشعور خودتي و خودت_

 .خيلي خب ببند، حالم بدشد -

 .ميام مي زنمتا _

 !توزدي حسابه -

 ...اوف وقـ_

 رو قطع کردم حرفش

 .حرف رايگان نزن بگو چي کارم داشتي -

 زد بشکني

 اها خوب شد يادم افتاد_

 .تکون دادم و تکيه دادم به کمد و دستام رو بغل زدم سري

 .شدم بهش خيره

 بگو ديگه، چي کار داشتي؟ -

 .سروش اينا زنگ زدن گفتن کم کم حاضرشيم _

 اوهوم دخترا پايينن؟ -

 .آره مي رم يه آب بزنم به صورتم و بيام _

 .هام ميان باال االن تا حاضرشن بچه

 .تکون دادم و برگشتم سمت کمد و بازش کردم سري

 .بايد لباسام و آماده مي ذاشتم بايد مي رفتم يه ابي به صورتم بزنم سرحال بياد اول



 

 
425 

 .شد و درحالي که سمت در مي رفت، نيشخندي زد بلند

 .حسابي جيگر کن _

 .رو گرد کردم و خيز برداشتم سمتش، که خنديد و دررفت و در و محکم به هم کوبيد چشمام

 .دونم اين خوشي که الکي الکي زير پوستم دويده بود از چي بود نمي

 .داشتم عالي باشم دوست

د و وکوتاه زيتوني رنگم که کيپ تنم بود و کالهش پر از خزبود و خيلي بامزه بود رو جداکردم؛ شب ب  کاپشن
 .هواسرد

 .هرحال زمستون بود و هنوز هم پا پس نکشيده بود به

 .سفيد جذب کوتاهم رو به همراه شلوار جذب زيتوني و کتوني هاي ساق بلند سفيد جدا کردم مانتوي

 .به دست و صورتم زدم و لباس هام و پوشيدم آبي

 .رو گذاشتم گوشم و گوشيم رو توي جيب کاپشنم فرو دادم هندزفري

 .رژ جيگري هم زدم که بي نهايت بهم مي اومد، چتري هامو محکم باال دادم و باکش بستم يه

 .بافت دورنگ زيتوني سفيدم رو سرکردم شال

 .بود عالي

 .و تن زدم کاپشن

 .همزمان صداي داد دخترا بلند شد که

 .کمي از عطر بورگارتم زدم و دويدم پايين  سريع

 .و مهديس منتظرم بودن، بقيه بيرون رفته بودن عمه

 .باديدنم نا خوداگاه لبخندي زدن هردوشون

 !: نمي اومدي خانممهديس

 .ببخشيد واقعا -

 .: بخشيديم خوشگل خانم حاالم عجله کنعمه

 .رو فرستاديم بيرون وگرنه دخلت و مي آورد ستاره
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 خنديدم

 .ستارست ديگه -

 .ورودي ويالن : بريم همه جلومهديس

 ثابت موند  نگاهم

 ..پس...چيز کجاست...اوم -

 سريع لب زد مهديس

 .ارمان اينا جايي دعوت بودن، نشد بيان _

 .يکي از فاميالشون دعوت داشتن خونه

 تکون دادم سري

 اوهوم حاال بگيد من چطورم؟ -

 .لبخندشون عميق شد هردو

 .:مثل هميشه بي نقص عاليمهديس

 .روي عمه رفت نگاهم

 .: عالي شدي، عالي بوديعمه

 !خيلي خب خيلي خب مچکر شما هام عالي عالي هستيد -

 .:بهتره بريم وگرنه مي کشنمونعمه

 و جلوتر راه افتادم وهمزمان موزيک رو پلي کردم خنديدم

 .حميد عسکري توي گوشم پيچيد صداي

 .فاز فراموشي آهنگ

 .طور که نگاهم به قدم هام بود، قدم برمي داشتم برخالف دقيقه اي قبل حاال آخر تر از بقيه بودم همين

 ..منتظر بودن بيرون پسرا

 .به آهنگ شوخيه مگه از هيراد بود و غرق توي افکارم بودم گوشم
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 .در دروازه اي شکل ويالکه گذشتم باسر توي بدن شخصي فرورفتم از

 .هجوم عطر خنکي رو به ريه هام احساس کردم، يه عطر آشنا معرکه بودعميقي کشيدم و   نفس

 .تند نفس مي کشيدم و اون عطر بي نظير رو به ريه هام مي فرستادم تند

 .رو از گوشم برداشتم هندزفري

 .کردم  نگاهش

 .هميشه نافذ نگاهم مي کرد مثل

 .دستي کردم پيش

 .سالم من معذرت مي خوام -

 .تو حالتش ايجادنشد تغييري

 لب زد مات

 چرامعذرت؟ _

 .شدم کالفه

 .به خاطر همين اتفاق يه دقيقه پيش -

 .نگام کرد سوالي

 .و بدون هيچ حالتي جدي

 اتفاقي نيفتاد که، حالت خوبه الکي عذرخواهي مي کني؟_

 .گزيدم  لب

 .داشت من و دست مي انداخت بيشعور

 لب زدم ناچار

 .خيلي خب من الکي عذرخواهي کردم -

 .محوي رگي لباش نشست لبخند

و دزديدم و از کنارش رد شدم و سمت بقيه رفتم که حسابي گرم گفت و گوبودن و جابه جايي براي  نگاهم
 .نشستن
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 طرفم اومد و دستش رو دور بدنم حلقه کرد نيما

 چطوري خانم خوشگله؟_

 زدم لبخندي

من عاليم توچطوري؟ سرت شلوغ شده ها آبجي خوشگلت رو تحويل نمي گيري، نگاهت اين وراونوره حواست   -
 .اوف دلت و که نگم

 .مهديس اشاره کردم که کنار ميالد بود و مشغول حرف زدن باهم بودن وبه

 زدم و گفت چشمکي

 .فکر نکن نمي دونم چه خبره ها، بله روبگير عروسيه رو بيفتيم -

 .خنديد بلند

 برگشت سمتمون امير

 !:خداشفا بدهامير

 .: هوينيما

 .گرفت  خندم

 دست از صحبت باامين برداشت و خطاب به من لب زد امير

 به به خانم مارپل چطوري جيگر خودم؟ _

 .من عاليم -

 :سري تکون داد امير

 .هيچي بهتر ازاين نميشه، ظاهرا اينجا خيلي عالين_

 .خنديد

 .لبخندازلبش کنار نمي رفت نيماهم

 نگفتي چطوري؟ -

 .خيلي مرموزي دختر من از عاليم عالي ترم_

 !اين که کامال مشخصه -



 

 
429 

 .مهديس اشاره کردم وبه

 و بين انگشتام فشرد بينيم

 .بسه شيرين زبون_

 .امين بلندشد  صداي

 .: نمي خواين راه بيفتين؟ ديرشدامين

 .ک امين ديرش مي شه! وباانا ريز خنديدن  : آره آره بدويينستاره

 .چرخوندم نگاه

 .خبري نبود ازسروش

 به ستاره نگاه کردم سوالي

 پس سروش کجاست؟ -

 کش اومد  لباش

 .اونم مياد منتها دير تر ما مي رسه _

 اين همه ماشين چرا؟ مگه هرکي بايه ماشين مي ره؟ -

 .: اينم يه بحث جداستستاره

 يعني چي؟ -

 بابک بلند شد صداي

 :ستاره خانم؟بابک

 ريز خنديد و نامحسوس به بابک اشاره کرد ستاره

 .يعني اين، مي فهمي حاال _

 .اين که بخوام چيز ديگه اي بگم دورشد و سمت بابک اينا رفت  وقبل

 صدارسوندم

 هوي باتوام -
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 .نشد و جوابي نداد متوجه

 .که بابقي حرف مي زد الکي اينجا وايساديم  نيماهم

 .ميالد ازجا پريدم باصداي

 از برنامه بچه ها خبرنداري؟ _

 .تکون دادم سري

 برنامه؟ چه برنامه اي!؟ -

 .و ريز کردو خيره شد به بقيه و دستاش رو توي جيب پالتوش فرو برد چشماش

 .نکردم ازش دور شم سعي

 .مي آورديخش عجيب من و سرحال  عطر

 چم شده بود؟ من

مي خواست بهش بگم اسم عطر لعنتيش چيه؟ ازش بگيرم و روز و شب استشمام کنم و حس کنم ميالد   دلم
 کنارم وايساده مثل االن

 .لحظه ماتم زد يه

 توي چه فکري بودم؟ چم شده بود؟ من

 .چي ميالد کنارم بود، چرابايد عطرش رو بخرم يعني

 داشته باشم ازش

ميالد کجا وميالد روزاي اولي که به شمال اومده بودم کجا، اين ميالد کجا و ميالد بعد ماجراي بازي ماهان   اين
 .کجا

 .چيز شکل ديگه به خودش گرفته بود همه

که من هرلحظه اين فکر مدام توذهنم مي اومد؛ که شبي که باباالتنه ي لخت من و به آغوشش گرفته   ميالدي
 .موندبود چطور سرپا 

 .همه فرق مي کرد اينا

 .معادالت من بهم مي ريخت عجيب بود تموم
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 .لبخندي روي لبم اومد ناخوداگاه

 .و فروکردم توي جيبم هندزفري رو هم توي جيب جادادم دستام

 .توافکارم باقيافه ي متفکرم غرق بودم و اون لبخندم هنوز روي لب هام بود وهنوز

 به چي فکر مي کني؟ _

 هوا و بدون فکر لب زدم بي

 .به تو -

 .لحظه يه

 .براي يه لحظه زمان ايستاد فقط

 .چيزي که حسش مي کردم صداي نفس هاي پراز حرارت فرد کنارم و عطر سردش بود تنها

 که مي گن دقيقا چي بود؟  رسوايي

 .و محکم بستم، نفس عميقي کشيدم چشمام

 .خدايا

 .حبس شده بود نفسم

 .ها داشتن سوار ماشين ها مي شدن بچه

 .برداشتم که يه دفعه صداش رو شنيدم قدم

 .زد خشکم

 چرا به من؟ چرابه فکر مي کني ؟_

 .دهانم رو فرودادم، سعي کردم به خودم مسلط باشم آب

 .بعدي رو که برداشتم بازم باصداش سرجام خشکم زد قدم

 چي باعث شد به من فکر کني؟_

 .رو پرصدا فوت کردم بيرون و در يک آن برگشتم طرفش نفسم

 .لرزونم براي چند ثانيه به چشماش گره خورد چشماي
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 .خيره شديم بهم هردو

 و تکون داد سرش

 زد لب

 .مي خوام بدونم _

 محابا دهان باز کردم بي

جدا ازبقيه ي پسرا اين جا  من...درواقع من..داشتم به اين فکر مي کردم که، به اين فکر مي کردم که چرا -
 .وايسادي و من و زير نظر گرفتي

 زد پوزخندي

 .إ؟ توراست مي گي _

 و بازو بسته کردم چشمام

 .همينطوره -

 .گرد کردم و دويدم سمت نيما  وعقب

 .ماشينش وايساده بود کنار

 .حرف مي زد باعمو

 .بهشون رسيدم

 خنديد و لب زد عموامير

 ستاره اينابامن ميان، توهم وبال مني مي دوني چرا؟ -

 نگاهش کردم سوالي

 داد ادامه

 .نيماخان قراره امشب بله رو بگيره_

 .نيمااشاره کرد که لب مي گزيد و نيمچه لبخندي زد وبه

 زل زدم بهش باذوق

 آره نيما؟ -
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 .بعله اگه خدابخواد؛ اجازه ي مهديس خانم رو از ميالد گرفتم_

 .که از رفتاراي تابلوم قبال به همه چيز پي برده بودين  شماهام

 .بعله نيماخان، پس يه شام عروسي افتاديم -

 .: بعله چه شود حاالم برين سوارشين راه بيفتيمامير

 :روشونه ي نيما گذاشت و ادامه داد ودست

 .موفق باشي مرد جوان _

 .و مهديس زودتر ازماراه افتاده بودن نيما

 .بابک و امين باهم مي اومدن و من و ستاره و عمه و آناهم باعمو همراه بوديمو ميالد

مدام احساس پوچي مي کرديم چرا که با ديدن نگاه هاي زير زيرکي و دزدانه ي آنا و عمو از توي اينه بهم من و  و
 .رو مدام فحش مي داديم، که چرا االن حکم مزاحم رو داريمستاره و عمه حرص مي خورديم و خودمون 

 .ايستادن اتومبيل بدون هيچ معطلي اي پريدم از ماشين بيرون  با

 .وايسادن بقيم

 .از ماشين نيما خبري نبود، نبايدم حاال حاالها برسه  اما

 !گرفت اي نيماي مارمولک  خندم

 .ها حسابي صداشون باال رفته و بود و بگوبخند مي کردن بچه

 خودش و کنارم رسوند انا

 .مي گم بعضيا چه جيگر شدن_

 .بودم عزيزم -

 .خودشيفته_

 .چرا خودشيفته حقيقت گفتم -

 .البته که حقيقته _

 .وارد شديم پشت سربقيه، اين ستاره هم چشمش ب بابک مي افتاد همچي يادش مي رفت وهمزمان

 سمت انا برگشتم
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 .من يه دقيقه مي رم سرويس يه نگاهي به خودم بندازم -

 .توکه همچيت بي نقصه _

 .نه آبي بزنم به دست و يه کم مرتب کنم سرو وضعم و -

 .خيلي خب مي گم به بچه ها برو_

 .بهش زدم و راهم و از بقيه کج کردم و رفتم سمت سرويس لبخندي

 .بزرگ بود و فوق العاده شيک رستوران

 ..و زير آب گرفتم و بد شستن و خشک کردنشون موهامو مرتب کردم و کاله رو روي سرم جابه جا دستام

 .که توي جيبم بود رو درآوردم، هميشه همين شکلي بود رژموردنظرم بايد باهام همراه مي بود  رژي

 .زدم و باوسواس روي لبام کشيدمش نيشخندي

 .العاده بود  فوق

 .لبام رو به هم زدم تا کامال مات و پخش شه چندبار

راه افتادم سمت خروجيدسرويس   و گذاشتم توي جيبم و نفس عميقي کشيدم و بعد يه نگاه کلي به خودم رژ
 که چند تا پله مي خورد رو به باال،

 .رفت پيش نيما و مهديس فکرم

 .بودن به خوبي حرف همو مي فهمن و باهم کنار ميان و مهمتر ازهمه اين که هم رو دوست دارن مطمئن

 .ختم مي شدپله روهم طي کردم و قدم برداشتم سمت راهروي کوتاهي که به محيط رستوران  آخرين

 .لحظه موقع پيچيدن توي راهرو سينه به سينه شدم باميالد همون

 .داشت از حدقه بيروم مي زد؛ آب گلوم و فرودادم و نگاهي بهش انداختم چشمام

کوتاه مشکي رنگ تنش بود و يه شلوار جين مردونه ي سورمه اي و يه ژاکت جذب بافت شيري رنگ هم   پالتوي
 .پوت مشکيتنش بودو يه جفت نيم

 .شالگردن باغت بلند مشکي هم شل دور گردنش مدل داده بود و انداخته بود يه

 .سردشم که ريه هام و پرکرده بود عطر

 از کنکاش برداشتم با بهت لب زدم  دست
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 تو اين جا چي کار مي کني؟ -

 و ريز کرد و خيره شد بهم چشماش

 تو چي فکر مي کني؟ _

 تو کاسه چرخوندم چشمامو

از اونجايي که اين قسمت از ورودي سرويس منتهي مي شه به توالت زنونه من احساس مي کنم که شما من و  -
 .تعقيب مي کنيد

 نيشخندي زد خونسرد

 از کجا معلوم؟ شايد من کارديگه اي داشته باشم؟ از کجا مي گي تورو تعقيب مي کردم؟ _

 اي باالانداختم  شونه

 .تنها من بودم که اين جا بودمچون  -

 رو تکون داد و بالحن مثال تعجبي لب زد سرش

 .آفرين، آفرين به اين هوش و استعداد _

 .گرفت  حرصم

 .قروچه اي کردم دندون

 من و مسخره مي کني؟ -

 کي؟ من؟ _

 .گرفت، بي اعتنا کنارزدمش و عبور کرد  حرصم

 يه قدم نرفته بودم که صداي محکمش من و در جا ميخکوب کرد هنوز

 .پاکش کن_

 اعتنا چند قدم ديگم برداشتم،  بي

 بازم صداش بلند شد که

 .وايسا و به چيزي که مي گم ن تنها گوش بلکه عمل کن _

 سمتش چرخيدم
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 االن شما بامن بودي؟ -

 تکون داد وخيلي جدي لب زد سري

 !نجاهست؟ فقط من هستم و توکسي ديگه هم اي_

 اشارش رو سمتم گرفت و ادامه داد  وانگشت

 .من باتوبودم پاکش کن _

 چهرم و به آغوش گرفت اخم

 !نمي فهمم -

 .قروچه اي کرد و يه قدم جلو اومد ک باعث شد ب اندازه ي همون يه قدم من عقب برم دندون

 پرحرص و پرصدا بيرون مي داد نفساش

اون رژ لب لعنتي رو کمش کن انگاري قحطي اين آت آشغاال قراره بياد، مي خواي نگاه هر عوضي رو به جون  _
 بخري؟

 بيشتر شد و حرصم گرفت اخمم

آزادانه رفتار کرده بود و راحت اين اجازه رو به خودش داده بود که باب ميل خودش بامن اونطور رفتار    زيادي
 .کرد

 .وم آروم داشت ضعف مي رفتهم ته دلم آر ازطرفي

حسي که جز حرف ميالد بهم منتقل شد و مطمئنا چيزي جز غيرت نمي تونست باشه، غيرت، هيچي به نظرم  ازين
 .نمي تونست جايگزينش باشه توي يه رابطه

 .رابطه، رابطه رابطه،

 داشتم به چي فکر مي کردم؟ من

 به چي؟ واقعا

 چه رابطه اي؟ رابطه؟

 .تا کجا پيش رفته بودم؟ تا يه رابطه؟ تا يه عشق عميق و خالصانه ي دونفره؟ هه من

 .يه لحظه به حال خودم تاسف خوردم عجبا
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 .دست ميالد جلوم به خودم اومدم باتکون

 .برسرم سه کرده بودم خاک

 !کجايي؟ من دارم باتو حرف مي زنم _

 خودمو نشون دادم خونسرد

 .م شمابه چه حقي اين حرف و مي زنينمن نمي تونم درک کن -

 زد داد

 !به حقي که دارم_

 .داشت از حدقه مي زد بيرون، يه دقيقه ترس برم داشت چشمام

 !تو هيچ حقي نداري -

 .عقب گرد کردم و راه افتادم ک بازوم رو گرفت و محکم کشيد  و

 .ک پرت شدم تو بغلش  طوري

 .وايساد براي لحظه و دلم خواست توي سينش نفس بکشم وهرچي عطر تنشه به ريه هام بکشم نفس

 .شده بودم ديوونه

 .با پردازش سريع موقعيتم مغزم اين فرمان رو بهم دادکه بايد هرچه سريعتر عقب بکشم اما

تونم که خودم رو کنار و محکم روي سينه ي ستبرش فشردم و سعي کردم که هلش بدم به عقب و ب دوتادستام
 .بکشم

 .دور دوتا مچم حلقه کرد و نذاشت ذره اي تکون بخورم دستاش

 .خفيفي کل بدنم رو گرفت لرزش

 دودو مي زد، چشمام

 .محکمي به دستام وارد کردم که دستاش محکمتر مچم رو توخودشون حل کردن تکون

 .مرتعش شده سعي کردم خونسرديم رو ازدست ندم باصداي

 !چي...چي کار مي کني؟ و..ولم کن -

 .نفس مي کشيد، گرماش رو به خوبي حس مي کردم تندتند
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 .که معرکه بود  عطرش

 .مقابل سينش بود سرم

 .و سر دادم باال و خيره شدم بهش نگاهم

 .چراساکتي؟ ولم کن مي گم االن يکي مياد -

 .رو يک بار بست و آروم باز کرد چشماش

 آرامش لب زد  وبانهايت

 .اون لعنتيارو از لبات پاک کن _

 .ولم کن به تومربوط نيست، ولم کن -

 کاري که گفتم مي کني يا نه؟ _

 .بودم صدابيرون نميره مطمئن

 .خروجي وايساده بوديم و رستوران هم گرم بود و کسي اون اطراف نبود جلوي ورودي توراهروي

 عين خودش داد زدم  پس

 ....ـنه پاک نمي -

 .حرفم کامل نشده بود که با قرار گرفتن لباش روي لبام، دهنم بسته شد هنوز

 ..قفل کرده بود، ضربان قلبم رفته بود روي هزار ذهنم

 !طرفم خندم گرفته بود عجب جايي از

 اگ ستاره بود مي گفت بترکي مگه اينجام جاي الو ترکوندنه؟  االن

 .پس زدم و حواسم و دادم به موقعيتم افکارو

 .و بسته بود، بينظير بود لعنتي چشماش

 .دفعه به خودم اومدم و باتمون قوا هلش دادم عقب و بدون معطلي دويدم و خارج شدم يه

 .ديوونه وار مي کوبيد به سينم قلبم

 .دست خودم نبود، نمي دونستم چه کار کنم حالم
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 .رو فرا گرفته بود حس عجيبي تموم وجودم يه

 .به هيچي نبود حواسم

 فهميدم بچه ها چي مي گن، راجه به چي حرف مي زنن و بعدش قهقهه مي زدن نمي

 !کامال دگرگون شده بود  حالم

 .حواسش نبود و حسابي گرم بودن کسي

 .مي خواست بي توجه به همشون قيد جمع و بزنم و بدوم دلم

 و نفساي کش دار و بلند مي کشيدم، لبم و به دندون مي گرفتم کدام

 .و توهم قفل کردم و گذاشتم روي ميز دستام

 .روي شونم نشست دستي

 .گلوم رو فرو دادم و نيم نگاهي به شخص انداختم  آب

 زمزمه کرد آروم

 خوبي؟ چت شد يه دفعه؟ _

جواب بدم که نگاهم خورد به ميالد که خونسرد و محکم مثل هميشه قدم بر مي داشت و به ميز  خواستم
 .نزديک مي شد

 .خفيفي به بدنم وارد شد لرزش

 .ستاره دوباره زير گوشم بلند شد صداي

 نازگل باتوما، مي گم چته؟ خوبي؟ _

 .و سر دادم روش نگاهم

 مدام الي دندونام گزيده مي شد.ل لبم

 جواب دادم هل

 .نه..نه خوب نيستم، حالم متالطمه حالم عجيبه، حالم دگرگونه -

 خيره شد بهم متعجب

 هي به من بگو چرااين جوري شدي؟ چي داري مي گي؟ _
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 .رو دادم عقب و يه دفعه بلند شدم صندلي

 .ميالد شدم که نرسيده به ميز خشکش زد متوجه

 .دست از حرف زدن برداشته بود و باانا وامين خيره شده بودن بهم عموهم

 هم همزمان بامن بلند شد و دستم و گرفت ستاره

 آروم باش نازگل حالت خوبه؟_

 ميز خارج شدم، درحالي که عقب عقب مي رفتم بي توجه به اونا لب زدم ازپشت

 .مي...مي خوام تنها باشم -

 .دادمکلمه اي حرف بهشون ن  وفرصت

 .بيرون دويدم

 .هوا مي خواست، خنکا مي خواست دلم

 .پر بود از درخت و نيمکتاي چوبي زيرش، فانوس هاي بزرگ پايه بلند بيرون

 .دونفره توي اون برف و سرما قدم مي زدن وبعضي هم گروهي مشغول برف بازي بودن بعضي

 .حلقه زده بودن و لبو وباقال مي خوردن بعضيام

 .بي توجه به همشون مي دويدم و متوجه ي صدازدن ها و فرديادهاي پشت سرم نبودم ومن

 .شدم و دست به زانوهام گرفتم تا نفسي تازه کنم خم

 .داشت ديوونه وار به سينم مي کوبيد قلبم

 .به سختي باال مي اومد نفسم

 .کنممي کردم که بتونم مهارکنم خودم رو و از سوزش گلوم و سينم کم   سعي

 .نفس عميق کشيدم و قامتم راست شد چنتا

 .ي سينم و کمي ماساژ دادم و چشمام و بستم قفسه

 .کم حالم داشت مثل قبل مي شد، اما بازم هيچي از هيجان و کاهش استرس وضربان قلبم کم نشده بود  کم

سرتاپام انداختم و تازه  گلوم رو و قورت دادم و دستي به صورتم کشيدم، يه لحظه لرز کردم و نگاهي به  آب
 .متوجه اوج سرما شدم
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هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که دستي من و به سمتي کشيد و محکم به در خت چنار بزرگ که همون جا  اما
 ..قرارداشت و توي تاريکي فرو رفته بود کوبيد

 .از درد بسته شد  چشمام

کردم و باديدن چهره ي خشمگين ميالد تموم بدنم توي اون نفس هاي داغي به صورتم الي پلکام رو باز   باخوردن
 .سرمايي ک تامغز استخون رسوخ مي کرد گر گرفت

و باال بردم تا دستاش و ک شونه هام رو گرفته بود رو کنار بزنم اما بااخمي ک کرد دستام ناخوداگاه کناري   دستم
 .افتاد

 .ذوب مي شدم، نمي دونستم بايد چه غلطي کنم داشتم

ترس، هيجان، حس نابي ک نمي دونم چي بود؛ اون حسي که چند لحظه ي قبل که اسمش رو گذاشتم   خجالت،
 .غيرت آره غيرتي که من و داشت ديوونه مي کرد و فکرم رو به کجاها که نکشوند

 .گزيدم و نگاه ازش دزديدم  لب

 .خودم رو مي باختم نبايد

و مي سوزند و توي حرارت شرم دخترونم مي سوختم و دست و داغش ک به صورتم مي خورد پوستم ذ نفساي
 .پامي زدم و نمي دونستم چي کارکنم

 .تموم قوام و جمع کردم و خيره شدم به چشماش که مات صورتم شده بود و فقط چند سانت از م فاصله شد اما

 !داري چي کار مي کني؟ ولم کنداري.. -

 .من حرصم بگيرهتر من و گرفت و اين باعث شد که  محکم

 .ولم کن مي گم، اه ولم کن -

 و جلو آورد و ارون زير گوشم زمزمه کرد سرش

 .من هيچ وقت ولت نمي کنم_

 لعنتي

 .داشت آتيش مي گرفت پوستم

 .چي مي گي تو؟ دستات و بردار -

 .کمي کم شد  فشاردستاش
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 .چرا دنبالم اومدي؟ چرا ولم نمي کني، اه بذار برم -

 کجا بري؟_

 .هرجايي فقط ولم کن اه پاپيچم نشو-

 اگ پاپيچت شم؟ _

 جواب دادم کالفه

 خواهش مي کنم من و دست ننداز، چرااين جوري رفتار مي کني؟ -

 چطوري رفتار مي کنم مگه؟ _

 تکون دادم سري

 .همين جوري ولم کن بذار به حال خودم باشم -

 .رم توهستي هرجامي

 د و سرخورد روي بازوهامکمي شل ش  دستاش

 واقعا مي خواي بدوني؟ _

 .و به ديگرون ک مشغول برف بازي بودن دوختم نگاهم

 .نمي خوام...ن...فقط دست بردار -

 و شل ترشد دستاش، سمت مچم سرخورد شل

 از چي دست بردارم؟ _

 ارور داد  اعصابم

 زدم جيغ

 .از من پاپيچم نشو -

زد و دستاش سرخورد و انگشتاش البه الي انگشتام قرار گرفت و دستام و تودستاي مردونه و گرمش  لبخندي
 .قفل کرد

 .ديگه نمي شه، نمي شه دست برداشت _

 .دودو مي زد چشمام
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 .قلبم رفت روي هزار ضربان

 داد ادامه

 ... ديرشده واسه دست برداشتن و کنار گذاشتن و _

 توچشمام وادامه داد رو مستقيم دوخت نگاهش

 .نخواستن_

 .حبس شد نفسم

 نداستم زبونم و حرکت بدم توان

 داد ادامه

 !مي خوامت _

 دست خودم نبود، خدايا چي مي شنيدم کنترلم

 .دونستم چي کارکنم نمي

حرکت دستام و پس کشيدم و کوبيدم روسينش و خواستم بدوم که محکن بازوم و کشيد و دوباره من و   بايه
 .کوبوند به درخت

 .و به پيشونيم چسبوند پيشونيش

 .فوق العاده بود و گرماي نفساش ديوونم مي کرد عطرش

 نداد و قبل اين ک عقب بکشم لب زد مجالي

 .من دوستت دارم نازگل_

 .مآورد  کم

 .اون حجم ديوونگي و استرس کم آوردم، ميون اون همه هيجان و حس هاي عجيب کم آوردم  ميون

 .از کنکاش وتقالبرداشتم و بدون هيچ کنترلي روي رفتارم خيره شدم بهش  دست

 .شدم به چشمايي که داشت تموم وجود من و مي بلعيد خيره

 .دوست دارم گفت

 تنها کلمه اي به زبون آوردم ومن
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 .بهم دروغ نگو من از دروغ متنفرم -

 و يه بار بست و آروم باز کردو زمزمه کرد چشماش

 .من هيچ وقت دروغ نمي گم _

 تکون دادم سر

 .برو کنار ولم کن، نمي خوام چيز ديگه اي بشنوم -

 .کنار بزنمش که دستاش و روي بازو هام قرار داد  خواستم

 داشت ازجا در مي اومد، حس عجيبي بود قلبم

 .حس خاص و ناب يه حس عجيب يه

 .حرکت نگاهش کردم بي

 .مسخ اون چشما شده بودم من

 و جلو آورد وزير گوشم پچ پچ وار زمزمه کرد سرش

 .به جون تو سخت مي گذره، عشق مثل عطر نيست که بپره _

 .لحظه بدنم و توي يه کوره آتيش فرض کردم يه

 .براي يه ثانيه تماس لب هاش باگردنم رو حس کردم وقتي

 .و سمت شونم خم کردم سرم

 .گلوم رو فرو دادم  آب

 .بار ديگه قطعه اي از ترانه اي ک گفته بود رو زمزمه کردم يه

 .جون تو سخت مي گذره، عشق مثل عطر نيست ک بپره به

 .و عقب کشيد و توهمون حالت رو بروم وايساد خودش

 .خدا نگاهم رو اون لحظه به نگاه نفس گير ميالد گره ي کور زده بود گاريان

 .زمزمه ي بعديش چشمام آروم بسته شد با

 .فقط عطر خنکي بودم به ريه هام کشيده مي شد و
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 .ديوونم مي کني نازگل _

 .ديوونش مي کردم؟ مني که خودم داشتم ديوونش مي شدم من

هيچ چيز نگفتم، يعني اون لحظه هيچ کلمه اي نبود که به زبونم بياد و تنها دنيايي از نگاه بود و حرف هاي  من
نگفته و حس عجيبي که من و تاخرخره تو خودش فرو برده بود و من هر لحظه بيش از پيش فرو مي رفتم و 

 .توش حل مي شدم

 .شتمکه رودر وايسي نداشتم؛ من اين حس و دوست دا  باخودم

 .عبارني مي خواستمش، اين حس و مي خواستم و باهاش لذت مي بردم  به

 .هيچي نمي تونستم بگم و هيچ عکس العملي نبود که نشون بدم اما

توي اون حجم از نگاه و حساي عجيب و درموندگي آروم و لرزون دستام و عقب کشيدم و تکيه از درخت  فقط
وي برفا ي نمور و سرد که عاشقشون بودم به جايي که بچه ها بودن شروع برداشتم وکناري خزيدم وباتموم قوا ت

 .به قدم برداشتن کردم

 بتونم با کنار اونها بودن فراموش کنم هرچي که چند دقيقه قبل بهم گذشت رو شايد

 .فراموش فراموش،

 مي شد؟ مگه

کمي مي سوخت، نفس عميقي کشيدم ودرحالي که به رستوران خيره شده بودم تند تر قدم برداشتم و به   سينم
 .خس خس ودرد سينم اهميتي ندادم

 .که امشبم مي گذره  باالخره

 زير لب تکرار کردم ناخوداگاه

 .به جون تو سخت مي گذره، عشق مثل عطر نيست که بپره -

 ماتي رو لبام شکل گرفت و ادامه دادم لبخند

 .من اونيم که وابستته -

 .خودم اومدم و همونجا بي خيال ادامه دادن شدم به

 .اونيم که وابستته؟ وابسته! وابستگي! خداي من  من

 .رو پس زدم و وارد رستوران شدم افکارم
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 .يني زير پوستم دويدلحظه باهجوم گرما به صورتم چشمام ناخوداگاه بسته شد و حس شير يه

 .ام اس رو خوندم و گوشي رو پرت کردم روي کنارم و خودم روکوبوندم روي تخت و طاق باز دراز کشيدم  اس

 .و فکرم کشيد سمت ميالد، بي اختيار، بدون اين ک بخوام و يا جلوي افکارم رو بگيرم که سمتش نره تنها

 .من نبود دست

 ، چند روز قبلو بستم و برگشتم به عقب چشمام

بوسه، اون احساس ناب، اون لرزيدن ها، مات شدن ها، گره ي کور نگاه هامون و درآخر کلماتي از بين لباي  اون
ميالد خارج شد و من يکه خوردم و شايد هرچي حس شيرين بود زير پوستم دويد و انگار من کيلو کيلو عسل 

 .بود که دلم و مالش مي داد

 .فهميدم

 .امش، خواستنش واسم عجيبه ولي خب قلبم اين رو مي خواد ومن سرشوق ميام از وجودمي خو  منم

 زدم و خيره شدم ب پنجره، غلتي

 !مي گذشت و ميالد چند دفعه بهم پيام داده بود مثل االن چندروزي

 .خجل از اين حس جديد و گريزان از ميالد و حتي صداش ومن

 چيکار بايد کنم؟ خدايا

 .و بيشتر به پنجره نزديک کردم خودم

 .سرو صدايي از پايين نمي اومد ديگه

 .روزي مي شد که اومده بودن دوسه

حسابي سرشوق اومده بود و خيلي خوشحال بودکه اين ويال مثل قديما شلوغ و پراز جنب و جوش  پدربزرگ
 !شده

 .از منظره ي بي نظير بيرون برنداشتمافکارم دست و پا مي زدم که يه دفعه تقه اي به در خورد، چشم    توي

 !گرفت جديدا ستاره مشغول تمرين ادابي شده بود ک برازندشه  خندم

 .يکيش همين در زدن بود مثال

عين چي درو از جا نمي کند و يه دفعه وارد نمي شد؛ بعدم طلبکار زل بزنه و اتوماتيک وار حرف بزنه و مثل   ديگه
 .مته مخت رو سوراخ کنه



 

 
447 

ولب پنجره گذاشتم و رو اون سياهي که با چراغ ها و برق تازگي درختا و بوته ها و شکوفه هاي نورسيده  دستام
 .و اون نسيم خنک که مدام مي پيچيد بين شاخ و برگ ها بي نظير شده بودن

 عميقي کشيدم و لب زدم  نفس

 .باادب شدي، من نمي دونم صدقه سري بابک خانه يا جنابعالي خودت آدم شدي -

 ازش بلند نشد  صدايي

 دادم ادامه

 !زبونتم که بابک خان حتما نوش جان کرده -

 سکوت بازم

 سمتش برگشتم

 ....من تعجب مي-

 .فرد مقابلم نفس توسينم حبس شد باديدن

 مات نگاهم مي کرد ميالد

 .هل داد که بسته شد درو باپاش

 .گزيدم و به پنجره چسبيدم  لب

 .حرکتي نمي کرد هيچ

 گلوم و فرودادم و بابهت و استرس لب زدم  آب

 اي...اينجا چيکار مي کني؟ چرا اومدي؟-

 و روي تخت نشست و محکم جواب داد جلواومد

 .حرف دارم_

 حرف؟ -

 آره چراتعجب مي کني؟_

 .ماهيچ حرفي نداريم که باهم بزنيم-

 زد پوزخندي
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 .هه چه راحت اين رو مي گي_

 جوابي بدم ک نذاشت و پيش دستي کرد خواستم

چرا به تماس ها و پيام هام جواب نمي دي؟ من که نمي تونستم جلوي اين همه بيام باهات حرف بزنم خيلي _
 .ه بفهمنزرنگن، مي خواستم اول باخودت حرف بزنم و بعد بقي

 .اين و ترجيح مي دادم  من

تو اصال حساب نمياري من و!ببين من کجارسيدم؟ عاجزانه بهت پيام مي دم و تماس مي گيرم و انتظار دارم  اما
 .حداقل جواب بدي

 .ديوونه دارم مي شم نازگل من

بينم به تماس هاي تو  مگ من ازت اين ديوونگي رو خواستم ها؟ مگه من گفتم به اينجا برس؟ من دليلي نمي -
 !جواب بدم، االنم برو بيرون نمي خوام کسي مارو ببينه

 .تو موهاش کشيد و نگاهش رنگ خشم گرفت و دل خوري دستي

 .:هه واقعا برات مهم نيست ميالد

 .دارم تو اين گرداب لعنتي دست و پامي زنم من

 .مي خوام بهم نگاه کني، من و ببين نازگل نگاهم کن ازت

 .دشت مچاله مي شد قلبم

 .محابا نگاه لرزونم رو که بااسترس به دراتاق بود رو دوختم توچشماش بي

 .عجيب حالم رو خوب مي کرد  لعنتي

 ..نه من دارم چه غلطي مي کنم تنها راه در رفتن بودنه

 .نگهم داشتنگفتن و تند قدم برداشتم سمت در و ازجلوش رد شدم ک يه دفعه دستم و محکم گرفت و  هيچي

 .شد داغ

 .تنم داغ شده بود و من تند تند نفس مي کشيدم تموم

 .کردم دستم رو رها کنم، از بين انگشتاش اما نذاشت  سعي

 !چرا ولم نمي کني بذار برم-
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 .شد و من و طرف خودش چرخوند.زل زدم به سينه ي ستبرش بلند

 .: بهت گفته بودم نمي تونم، زندگيم شدي نازگل به قران قسم عاشقت شدمميالد

 .کشدارشده بود  نفسام

 .و گرفتم نگاهم

 .رو آورد سرم

 .من و ببين نگام کن، من ديوونت شدم_

 .هاست فکرشم نمي کني مدت

 .لحظه چشمام لرزيد همون

 .کردم  نگاش

 .جمع کردم و سرم و باال گرفتمقوتي ک زير اون نگاه عميق داشتم رو  تموم

 .:فقط ازت جواب مي خوامميالد

 .لرزيد دلم

 کوبش قلبش رو توي اون سکوت به راحتي مي شد شنيد ومنم دست کمي از اون نداشتم  صداي

 .چه جوابي؟ من حرفي ندارم براي گفتن، ازت خواهش مي کنم بذار برم-

 ...نمي تونم زير اين نگاهت طا من

 .داشتم مي گفتم من واسه خودم؟ زير اون نگاهش چي؟ بي هوا بدون فکر همش يه چيزي بايد بگم چي

 .کش دار بود و قفسه ي سينم تندتند باال و پايين مي شد  نفسام

 .زدمش تا برم اما مچم و محکم گرفت کنار

 .پشت سرم، نفساش ب گودي گردنم مي خورد درست

 و زمزمه وار شنيدم صداش

 .: اين که نمي تومي زير نگاه من طاقت بياري مي تونه دوتادليل داشته باشهميالد

 .تو هم دوسم داري يک،
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 ...ازم متنفري!حتي نگاهمم نمي توني تحمل  دو،

 مکثب ادامه داد بعد

 !کني_

 .تونستم هضم کنم!چقد رک گفت نمي

 .داغ مي کردم داشتم

 .دو بستم ک يه دفعه من و طرف خودش کشي چشمام

 .قفل شد بهم چشامون

 .: بگو نازگل من دارم ديوونه مي شمميالد

 .بايد مال من شي، نمي ذارم دست هيچ احدي بهت برسه.فقط بهم بگو توهم يه حسي داري تو

 .گزيدم  لب

 .بايد مي گفتم چي

 .مخمصه اي گير افتادم توبد

 محابا لب زدم بي

 .ميالد االن يکي مياد زشته-

 هام رو گرفت و تکون داد شونه

 .:هيچ کس نيست ومن االن ازت جواب مي خوام، بخواي نخواي مال من بايد بشيميالد

 .فقط بايد بدونم حست چيه االن

 !اين روزا درگيرم باخودم، زندگيم شدي نازگل زندگيم  خيلي

 .و بستم چشمام

 .نفساشو توصورتم حس کردم هرم

 .:گيرت انداختم جواب من و بدهميالد

 !قلبم رفته بود روي هزار تپش
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 .ازين نبايد سکوت مي کردم  بيشتر

 .قسمت همين بود و من واقعا تب مي کردم براي همچين لحظاتي شايد

 .جواب دادم آروم

 ...بايد قبول کنيم که قسمتمونه، دوست دار-

 .م حس کردمجملم کامل نشده بود که خيسي لباش و رو لبا هنوز

رو بسته بودم و باتموم وجود حس شيريني که به قلبم رخنه کرده بود رو به ياد آوردم و باخجالت آروم   چشمام
 .عقب کشيدم

 .هم چشماش رو بسته بودو دستم و تو دستاش گرفته بود ميالد

، که باديدن چند و بي معطلي دستام و پس کشيدم و دويدم سمت در اتاق و يه دفعه بازش کردم بااسترس
 .جفت چشم که درو مي پاييدن و گوشاشون رو تيز کرده بودن جاخوردم

 !دادن برس نکنه که بويي برده باشن خدايابه

 .گل انداخت  لپام

 لب زدم لرزان

 اي...اينجا چي کار مي کنيد؟ -

 ...:اوم خب راستش ماسهيل

 پريد وسط حرفش ستاره

 مي خواس ببينيم که همه چيز خوب پيش مي ره يانه؟_

 لب زدم باتعجب

 !نمي فهمم -

 عطر سرد ميالد پشت سرم فهميدم وايساده تو چهارچوب در  باحس

 رو شنيدم امابرنگشتم سمتش صداش

 : چ خبره؟ميالد
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لوپريد و يقه ي ميالد و و بابک و سهيل و عمه که وايساده بودن، خيره شدن ب ما که يه دفعه سهيل ج ستاره
 تودستش گرفت

 .:خفه شو بي ناموسسهيل

 کردم  هيني

 سهيل -

 .رودوخت توچشمام نگاهش

 .خيره شدم يه سهيل بابهت

 بابک دست روي دست سهيل گذاشت همزمان

 :چي کار مي کني سهيل؟بابک

 .که دستش و باال آورد تا دستاي سهيل و از يقش جداکنه، که يه دفعه سهيل پقي زد زير خنده  ميالدم

 .خرص دندون روي دندون مي ساييدم از

 باتعجب نگاهش مي کردن بقيم

 :سهيل خوبي؟ چته اين رفتارا چيه؟ميالد

 :جلواومد ستاره

 .احتماال مخش پاره سنگ برداشته_

 وبه من دوختمرموزي نگاهش  وبالبخند

 :چطوري تو؟ستاره

 جواب بدم که سهيل دهان باز کرد خواستم

 خدايي خيلي باحال هنگ کردينا! بايد خدمت زوج عاشق بگم که دوسه روزي بود ماحرکات مشکوک شمادوتا، _

 اشاره اي به ميالد کرد و ادامه داد  وباسر

 .مخصوصا جناب سرگرد رو زير نظرداريم_

 .ميالد خان و تعقيب کرديم امروزم
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محض اعترافات شيرين عروس خانم اميرخان که قبال مقدمه رو گفته بود براي بزرگتر ها حاال تشريف بردن  وبه
 .پايين به ديگرون اطالع رساني کنن دهنشون رو شيرين کنن

 .افتاده بود زمين، نگاهم رفت سمت ميالد که لبخند عميقي رو لباش شکل گرفته بود  فکم

 دشت دورشونه ي ميالد انداخت بابک

 .:مبارکه مبارکهبابک

 .:يه عروسي ديگه افتاديمسهيل

 :زنون ب طرف پله هارفت و همونطور ک پايين مي رفت خطتب بهمون لب زد وبشکن

 .بياين پايين نوگالي من_

 .گرفت  خندم

 .:اينم ازاين ماشاهلل يکي يکي بخت همه باز مي شهعمه

 .هم خودت، پسره نيومده دل باخت :اوليشستاره

 .:بهتره بريم پايينعمه

 .غره اي به ستاره رفت  وچشم

 .دونستم ته دل عمه دارن قند آب مي کنن امامي

 .زدو رفت زودجيم

 و بابکم باکمي اهم و اوهون راه پله هارو در پيش گرفتن ستاره

 .ستاره زير گوشم زمزمه گرد:کاراي مثبت هجدتون مي ذارين يه وقت ديگه، بياين پايين قبلش

 .يه دونه بزنم پس کلش که جيم زد و پشت سربابک دررفت خواستم

 .عميقي کشيدم و لبخند محوي رو لبام اومد  نفس

 ميالد وکنارم شنيدم صداي

 خوشحالي؟_

 چي فکر مي کني؟ -

 مه دادمچيزي بگه ک ادا خواست
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 خودت چطور؟ خوشحالي؟_

 عميق ترشد  لبخندش

 خوشي که االن دارم باتموم وجودک حسش مي کنم بي مثاله، زندگي رو برات بهشت مي کنم نازگل_

 .ک همچيز روبه راهي و سدي نيست  االن

تونم چطور باورکنم مي شي خانم خونم و مامان بچه هام، اوه راستي گفتم بچه يادت نره شش قلو مي خوام  نمي
 !سه تاپسر سه تادختر

 .خجلي زدم و لپام يه دفعه روبه سرخي رفت لبخند

 خنديد بلند

 گزيدم  لب

 .هيش ممکنه برداشت ديگه اي کنن زشته-

 !اي جانم خجالت مي کشي_

 .عکس العملي نشون بدم، سرم رو بادستاش قاب گرفت و بوسه اي عميق رو پيشونيم کاشت  اين که  وقبل

 .بهتره بريم پايين_

 .برداشت و دست من و هم گرفت وقدم

 تقالکردم دستم رو از الي انگشتاش بيرون بکشم نذاشت و محکم تر دستمو گرفت هرچي

 .آروم باش نازگلم_

 .زدم لبخندي

 .خداياشکرت

 .يکي يکي پله هارو طي کردم درکنارش

 .زود گذشت، خيلي خيلي زود خيلي

 .آروم و پراز شيريني تواي روي لبام نشست  لبخند

 .چيز بيش از اندازه زودگذشت همه

 .زيباييش زيبا گذشت باتموم
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 چيه خانم خانما؟ اين لبخند مهديار کشت واسه چيه عزيزدل من؟_

 .طرفش برگشتم

 .فرمون و کنترل مي کرد و بادست ديگش دست من و روپاش گذاشته بود و نوازش مي کرددستش  بايه

 .نگاه عاشقونه اي بهم انداخت و دوباره خيره شد به جاده نيم

 .چيزي که به ذهنم اومد و بي مهابا به زبون آوردم اولين

 مهديار؟-

 خنديد

 آره عمر مهديار، چرا مي گي ميالد _

 !من اسم ميالدو بيشتر دوس دارم تا مهديار-

 و فشرد دستم

 خود مهدياروچي؟ _

 عميق شد و لب گزيدم  لبخندم

 .اون که همه ي زندگي نازگله -

 خنديد و باشوق جواب داد بلند

 .: ميالدت به فدات هرجور مي خواي صدام کنميالد

 .خدانکنه-

 اين که جواب ديگه اي بدم ادامه داد  قبل

 :گرسنت که نيست؟ خوبي؟يالدم

 .آره بابا اونقدرام شکمو نيستم من خوبم -

توي خيابون نسبتا خلوت و زيبايي که آزمايشگاه واقع دراونجا بود و مابراي گرفتن آزمايش قبل عقد   پيچيد
 اقدام کرده بوديم و درحاليکه قصدش وايسادن بود

 .:خب رسيديم بدو که کلي کارداريمميالد

 .زدم و خواستم پياده شم که دستم و گرفت لبخندي
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 .برگشتم سمتش باتعجب

 رو نوازش وارروي گونم کشيد و لب زد دستش

 .:خيلي دوستت دارم نازگلم، بيشترازهرچي که فکرش و بکنيميالد

 .بودم و يه دنياعشق، من بودم و سراسر لذت و مردي که تموم وجودمن بود بازمن

 .باهاش بهترين بود حالم

 منم دوستت دارم تو تنهااتفاق شيرين زندگي مني.-

 ...:قربونت بشم گلم بهتره پياده شيم وگرنه قول نمي دمميالد

 زدو پريدم وسط حرفش جيغ

 .ميالد-

 که پياده مي شد جواب داد  بلندخنديدودرحالي

 .: به فداتميالد

ند و من چشمام و بسته بودم و باتموم وجودم از شيشه ي نيمه باز به موهام مي خورد و اونارو مي رقصو  باد
 .حس مي کردم که چقدر اين لحظات زيباست و خداروشکر مي کنم

 .آزمايش رو بعد دادن شيريني به تموم پرسنل گرفتيم و از ازمايشگاه خارج شديم  جواب

بعد يه نهار دونفره ي دبش و عالي تو فرحزاد بريم براي خريد حلقه و لباس، اونم دونفره و بعدشم که  قراربود
 .شب بابچه هادوباره دور دور و بعدشم که تا دوهفته همينجوري بايد مي دويديم دنبال خريد براي مراسم عقد

 .مراسم فوق العاده وعالي بگيريم و عقد کنيم قراربوديه

باعروسي يکي باشه، مامانام مشغول خريد جهزيه و چيدمان خونه اي که پدرميالد براي برامون درنظرگرفته  والبته
 .بود

اول به ميالد گفته بودم کلي توضيح بمن بدهکاري و اونم بهم گفت ازهمون سالهاي قبل من و توکوچه   همون
الد بوده و پيداکرده بوده مي فهمه و بازيش ديده و عاشقم شده و هم ي اينارو ماهان از توي دفتري که مال مي

از دست بعضي رفتاراي من   چطوريجدي جدي پيش مي ره؛ خندم مي گيره وقتي يادحرفاش ميفتم ک مي گفت 
 .با امين اينا حرص مي خورده و تامرز جنون مي رفته
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ن و بهم پس مي ده، گفت که فکر مي کرده ازش متنفرم و اون باتموم بي ميلي جعبه ي وسايل گمشده ي م  مي
 .مي گفت که چقدر دوسم داشته و البته بخاطر ماهان شرمنده ي بابا و پدرجون اينابوده

مهمتر اينکه اون چيزيکه اون خالفکارا دنبالش بودن توي اسپري قديمي من ک دست ميالد بوده جاسازي  ازهمه
 .شده بوده و ميالداون و تحويل ناجا مي ده

 .بود ي مازيادي پيچيده قصه

ک بود بينهايت شيرين بود، باتموم سختي هاش وقتي يادم ميفته ميالد چطور تواين برف و بوران من   اماهرچي
 و باخودش مي بره

 .ن وضعيت اسفناک دلم مي گيره  بااو

مي گيره وقتي دايي رو مي بينم، که کسي رو که ي زمان عشق زندگيش بود رو حاال نزديک خودش مي بينه   دلم
 .چه حال و روزي گرفتارشدهک به 

 .دايي تحمل کردو رفت و کاراش و انجام داد و برگشت و تهران مستقل شد بازم

خونه ي وياليي عالي کنار خونه ي ما بچه هام يکي يکي سامون مي گرفتن و اول از همه مهديس و نيما بودن   يه
 .ازمعصومين عروسيشون بودکه يه عقد ساده و محضري انجام دادن و چندماه ديگه باوالدت يکي  

 .بودن واسه خودشون، دليل عجله ي ميالد جدازواز عشق زيادش رفتن من بود هلي

 .هرچه زودتر دنبال انجام کارام مي رفتم بايد

 .برمي گشتم احتماال

 مي شد گذروند، حتي خيلي بهتر تهرانم

 .ستاره نامعلوم بود اماوضعيت

 .و...اونم مثل من درسش

 .افتاد از چندروز قبل که مامان اينا خونواده ميالدشون رو دعوت کرده بودن، تاحرفاي نهايي رو بزنن  يادم

من و کنارخودش نشوند و زيرلب طوري که فقط من بشنوم بهم گفته بود اون زمان ک وقتي ماهان  پدرميالد
ار...نمي تونسته بامن روبه خودش رو جاي ميالد جازده بوده و خواستگاري عمه اومده بودن هرچند به اجب

 .روبشه

 ...مي دونسته ميالد من و دوست داشته، نه عمه رو و چون
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 .عميقي کشيدم  نفس

 .يه مدت خونه ي خودموم باشيم و بعدش برگرديم وين و بعد ادامه ي تحصيالتم برگردم قراربود

 .احتمال زياد براي ميالد واقعا غير ممکن بود  اما

 .ه غير از ماموريت نمي تونست از کشور خارج بشهنظامي بود و ب اون

 .ايم که گرفته بود، مي گفت الزممه و باالخره يه روز بازنشست مي شم  خونه

 .دونم، بعداراجع به اين مساله اساسي بايد فکرکنيم نمي

 که نميتونستم ميالد و بذارم و برم  منم

 .مهمتر بود ميالد

ي اينا به کنار، اماوقتي که يادم ميفته همه ي اين اتفاقات تلخ و شيرين يه بهونه بود براي رسيدن و من  همه
 .وميالد بهم

 .ي اين ها هنوزم درد من برطرف نشده بود باهمه

 .من محکم بودن و به خوبي يادگرفته بودم اما

 .که کم نيارم و بدونم صبر يعني چي  اين

 .شون خيلي بدترازمنههستن که وضعيت کسايي

 .براي هزارمين بار شکرت مي کنم خدايا

 دستم به خودم اومدم بافشردن

 : به چي فکر مي کني عزيز دلم؟ميالد

 .سمتش و انگشتم و نوازش وار روي دستش حرکت دادم برپشت

 به همه چيز، به خودمون -

 .خوشحالم خيلي

 اي به دستم زد وکمي سرعتش رو بيشتر کرد و جواب داد  بوسه

 : حال من که عجيبه عجيب وصف نشدنيه حاال ديگه مال منيميالد

 .خنديدم
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 .ولي خيلي هل بازي درآوردي -

 !: ديگه طاقتي نمونده به موالميالد

 .قربونش بشم الهي

 .مون و که سفارش داده بوديم بگيريمبه طال فروشي خيلي شيکي افتاد؛ قراربود بريم حلقه ها نگاهم

 .ازاشناهاي ميالد بود  طرف

 .وايساد و من از حس بودن کنار عشقم يکباره ديگه بالذت چشمام و بستم و ازخداتشکر کردم ماشين

 .دستم رو توي دستش گذاشت و باهم وارد طالفروشي شديم ميالد

 .دستاش تموم وجودم و تحت سلطه ي خودش دراوفرده بود گرماي

 .رفت سمت اطراف،فوق العاده شيک بود عالي بود نگاهم

 که کم و بيش شست سال مي خورد بهش باشه با ديدن ما لبخندي زد و جلو اومد  مرد

 .: به به اقا مهديار عزيز خوش اومدينمرد

 .هم باصميميت باهاش احوالپرسي کرد ميالد

 .که براي ثبت سفارشمون اومده بوديم، ميالد من و بهش معرفي کرده بود  قبال

 .همون با مهربوني خاص خودش سالم و احوالپرسي گرمي هم بامن کرد براي

 .اشنايان پدرميالد يابه عبارتي پدرشوهر گرام بنده بوده  گويااز

 .دارايي جعبه رو روي ويترين گذاشت آقاي

 .وق درجعبه رو باز کردمدستي کردم و باش پيش

 .بود باورم نمي شد عالي

 ي من يه حلقه ي ظريف و ساده ي تک نگين بود حلقه

 .تراش خوردش که جاي نگين رو حلقه نشسته بود بي نظيرش کرده بود الماس

رفت و شيک و يه رينگ جدا و خيلي باريک و ظريف برليان هم همراهش بود، که هردو کنارهم که قرار مي گ ساده
 .جالو زيباييش دوچندان مي شد
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داخلي حلقم تاريخ عقدمون جلو جلو هک شده بود و بعالوه ي اسم مهديار به التين حلقه ي ميالد هم  قسمت
طال سفيد بود و ساده و روش به التين اسم من هک شده بود و داخل شيارهاي اسم الماس هاي تراش خورده 

برق داشت، قسمت  فقطه نميشدي نگيني الماسي چيزي هست و ي خيلي ريزي بود که بانگاه اصال متوج
 .داخليشم اسمم و تاريخ هک شده بود

 .العاده بودگل کاشته بودن  فوق

 .نگاهي به ميالد انداختم باشوق

 .به روم پاشيد لبخندي

 : نمي خواي امتحان کني عزيزمميالد

 .و رينگ و برداشت و توانگشت دست چپم جاداد و حلقه ي خودش رو هم دستش کرد وحلقه

 .ذوقم رو پنهون کنم نتونستم

 .واي ميالد عاشقتم خيلي خوشگلن -

 .: چشمات خوشگل مي بينه عزيزمميالد

 .که چيزي نيست زندگيم و به پات مي ريزم  اين

 .مي خواست بپرم بغلش و ملچ ملوچ ماچش کنم دلم

و کنترل کردم وهمون لحظه صداي آقاي دارايي کعوه از توي اتاقي باجعبه ي شيکي بيرون مي اومد  اماخودم
 بالبخند لب زد

 : چطوره؟ مي پسدين زوج جوون؟دارايي

 از اين که ميالد چيزي بگه، پيش دستي کردم  قبل

 .واي جناب دارايي، اينا واقعا عالي ممنون خيلي زيباست -

 .جناب دارايي واقعا سپاسگذارم، خيلي زيبان: بله ميالد

 جعبه ي توي دستش رو جابجا کردو لبخندي زد دارايي

 .:شمالطف دارين اما اين سليقه ي خوب خودتون بوددارايي

 .سفيد بخت شيد و تبريک مي گم اميدوارم

 .: خيلي مچکرم جنابميالد
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تشکري کردم ودارايي جعبه ي مکعبي شکل مخمل مشکي رو که خيلي شيک بود و اندازش به کف دست مي  منم
 .رسيد رو سمت ميالد گرفت

 !فعال شد، درحد بنز رادارام

 .از دارايي به دستش و جعبه و بعد به ميالد مدام در گردش بود  نگاهم

 .: اينم سفارش ديگتوندارايي

 سفارش ديگه؟ جان؟

ميالد جلوچشماي متعجب من جعبه رو گرفت و بعد تشکرديگه و ابراز ارادت دارايي به پدرشوهر بنده از  هخالص
 .طالفروشي شيک و خيلي عاليش خارج شديم و سريع چسبيدم به ميالد

 محابا و فوق العاده کنجکاو پرسيدم بي

 تواون جعبه چيه؟ -

 کرددفعه ميالد وايساد، خندش گرفت و به من نگاه   يه

 اين چه جور سوال کردن خانمي؟_

 .بگو ميالد، کنجکاويم تحريک شده زياد-

 .: بعدا مي فهمي حاالم راه بيفتميالد

 .و گرفت و من و دنبال خودش کشيد وبازوم

 هو مگه داري کش تنبون ننت رو مي کشي؟-

 .دفه مغزم پردازش کرد، ايستادم و لب کزيدم و ضربه اي به پيشونيم زدم يه

خاک دو عالم توسرت نازگل، االن پسره مي گه اين اسکل بي تر ادب چيز رو ننه باباش براهمين بي برو بگرد  يني
 .تقديم بنده کردن

 .کي رفتمکجابدونه بنده مدت هارو مخ ننه باباي کراه پياده روي کردم و گاهي اس  واز

 .دفعه باصداي قهقهه به خودم اومدم يه

 پاکت جعبه هارو کرفته بود و قهقه مي خنديد ميالد

 توکي بودي خانم؟_
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 غره اي بهش رفتم  چشم

دلتم بخواد نگي بي ادبا، من و ستاره زيادازين چيزا مي گيم اونم درعالم صميميت حواسم نبود ناديده بگير -
 .توجه نکن

 .پرعشوه اي ايشي گفتم و راه افتادم و ازکنارش رد شدم باحالت

 شديد ترشد و صداش و شنيدم خندش

 : ديوونهميالد

 !نصف دمت بيرونه-

 !دوعالم، باز که چرت گفتم خاک

 .و بهم رسوند و دستم و کرفت و سمت ماشين رفتيم خودش

 زمزمه کرد زيرگوشم

 .عجب _

 ادامه بده و پريدم وسط حرفش  نذاشتم

 .يه دفعه شد بزرگئاري کن و ناديد بگير، حاالم ريموت وبزن که افتاب مي زنه اذيت مي شم -

 .: اي به چشم تو خود نمکي برام عشق مني، تموم دلخوشي مني عزيزمميالد

 ميالد خيلي خب خرشدم حاال بگو اون جعبه چي بود؟ -

 خنديد

 .نه چندروزديگم صبرکنمي بينيش، امااالن _

 ...مطمئني مال منه؟ نکنه برازن -

 وسط حرفم پريد

 جدي لب زد باحالت

 .اين جور نگو نازگل فقط تو .تويي که تموم وجود من و زندگي من از آنته_

 مهربوني زدم و بي خيال کنجکاوي شدم لبخند

 .ببخشي آقايي -
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 بلندخنديد

 .قربون آقايي گفتنت، حاال بشين بايد بريم کلي کارمونده _

 و بگو شب

 .ها عشقم بابچه

. 

 .و راه افتاديم؛ حسي که من داشتم نشستم

 .تر از عسل بود، عسل شيرين

 .پي در پي مي گذشت و مي گذشت روزها

 .شاد از بودن درکنار کسي که بي صبرانه عاشقش بودم و تموم وجودم از آن خودش بود ومن

 .به به، هزار ماشاهلل شدي قرص ماه _

 .آرايشگر به خودم اومدم  باصداي

 داشت تعريف مي کرد؛ دوتا شاگرداش هم خيره بودن سمتم زيادي

 زدم لبخندي

 ؤذني؟حاال مي تونم به اينه نکاه کنم خانم م -

 .: نخير عزيزم شمابايد لباست روهم بپوشي بعدش مي توني خودت رو ببينيموذني

 امينه شاگردبزرگترش بلند شد  صداي

 !البته خودت رو ببيني ها نه اينه رو، چه شبي بشه امشب _

 .ديگه ادامه داد: من که داشتم پس مي افتادم شاگرد

 .!سالم امشب و بگذرونه صلوات داماد

 .گرفت خندم

 لبخندي زدم شرمگين

 .شمالطف دارين -
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 .: بسه دخترا، نازگل جان و راهنمايي کنيدموذني

 دخترا سمت اتاق کوچيکي که گوشه ي اون سالن فوق العاده بزرگ و شيک بود رفتمپ همراه

 .آويز شده بود؛ باذوق به طرفش رفتم  لباسم

 .سليقه ي خودم بود و ميالد که برام سفارش داده بودن يکي از مزوناي معروف بدوزن به

 .بود عالي

قبلش با ساقدوشام و فيلمبردارهاي محترم يه دور کامل الکي تو اين مزون گذرونده بوديم تا آلبوم  البته
ده بودم همراهم ارايشگاه بياد و ديجيتالمون حاضر شه زودتر، فقط مونده بود اتليه رفتنمون به کسيم اجازه ندا

 موقع رفتن بيان

 .که مهديس و انا و ستاره و عمه بودن. ساقدوشاي ميالدهم ک عمو و نيما و بابک و امين بودن  ساقدوشام،

 .هاي عالي بيچاره پسرعموي گلمون ک سرش هنوز بي کاله مونده زوج

 .اونم سرو گوشش مي جنبيد، چه شود امشب خاک توسرم  البته

 .لپاي گل انداخته به همراه امينه و مريم و به به چه چه هاشون مشغول تن کردن لباسم شدم باهمون

 .جونم اي

 .به لباسم کشيدم و کفشام و هم پازدم دستي

جفت کفش خوشگل پراز نگين هاي بلوري شيشه اي ک پوشونده بودتشون، کفش تخت بود و هيچ پاشنه   يه
 .اي نداشت و اين تصميم خودم بود براي راحتيم

 !: ماه شدي دختر ماهامينه

 .: عالي عالي، مئهلشو ببين خدامريم

 گرفت  خندم

 .اي بابا همچينم تعريفي نيستما -

خوشگل؟ فرشته شدي.حيف اجازه صادر نشد وگرنه براي شرکتمون مدلينگ بي : چي مي گي عروس موذني
 .نظيري بودي

 .شوخي مي کنين؟ خب بذارين ببينم خودمو توروخدا، همچين تعريفيم نيستم که -

 .: حرف نزن دختر خوشگلي از خودت بود به خداموذني
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 .ي مي گيم ماوقتشه بياي توي اينه يه نکاه به خودت بندازي تا بفهمي چ حاال

 .و از اناق خارج شدم و سمت اتاق ديگه اي هدايتم کردن جلورفتم

 .سراميک مشکي بود و تموم ديواراش باالتا پايين ايينه کفش

 .به خودم افتاد نگاهم

 .کردم، خداي من  حض

 .بلندم که حاال تاکمرم مي رسيد پليينش فر ماليم شده بود موهاي

وسط برام گذاشته بود و از دوطرف چتري هامو به زحمت حالت داده بود و به عقب برده بود و رو سرم به  فرق
 .تاج نقره که پراز الماس هاي ريز خئشگل بود و شکل حلقه گل بود کذاشته بود

 .رو بلوند نکردم موهام

يت و بسيار زيبا واقعا هم حرفم و قبول داشت، مي گفت باهمين رنگ موت متفاوت مي شي تو عروس موذنيم
 .همينطور بود

چشم و سايه اي که ماليم برام زده بود چشماي درشت و مشکي رنگم رو بي نظير کرده بودن و از همه مهمتر  خط
 .رژ که رنگش خاص بود و به جورايي به موهام نزديک بود

 .نه ماليم و...همه چي عالي بودلبام و قاب گرفته بود که بادسته گلم و کروات ميالد هم ست بود. رژ گو و

ک توي يه قلب هک شده بود  n هم يقه قايقي بود وکمي از سرشونه هام لخت بود و گردنبند ظريف حرف لباسم
رو پوستم خودنمايي مي کرد، آستيناي لباسم از ارنج به پايين پراز چين بود و گشاد و خودش رو مي ،آنداخت و 

 .حالت پرنسسي داشت

 .ر خاصي ربان دوزي شده بود و مرواريد کارشده شش بودالبالشروش باحري و

روي سينه و از کمر به پايين دامن لباس پراز پف و خيلي زيبا شروع مي شد و قسمت کمر هم به شکل   همينطور
گل هاي رز ربان دوزي شده بود و البالشون نگين هاي ريز شيشه اي و مرواريد بود و هرچي به پايين دامن 

 .ي شد ربان دوزي کمتر مي شدنزديک م

 .بود، بي نظير بود همه چي عالي

 .مختلط بود واين بود که لباس پوشيده رو ترجيح دادم جشن

 موذني به خودم اومدم باصداي
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 .: ديدي دروغ نمي گفتمموذني

 .سمتش برگشتم

 .نفرماييد عزيز، کارتون حرف نداره -

 .: زيبايي از خودتهموذني

 .: به بهامينه

 .چيزي بگم که زنگ به صدادر اومد خواستم

 .اينکه هزينه ها حساب شده بود  مثل

 .نکشيد که بچه ها ريختن باال، همشون ست شيري و جيگرب کرده بودن طولي

 .نظير بودن بي

 .ندورم مي چرخيدن و کل مي کشيدن که داشت اعصابم خورد مي شد، يه لحظه ازم چشم برنمي داشت اوتقدر

 .بعد يه ربع نيم ساعتي مسخره بازي رفتن پايين خالصه

کمک خانم موذني و امينه شنل بلند ابريشميم روکه روزمين کشيده مي شد و دنباله داربودو تن زدم؛ ازاينجا   به
 .بعدش دستورات فيلمبرداربود

 .خيلياي ديگه من خوشم مي اومد برخالف

 .درقه کردندو موذني باکلي شوق وذوق من و ب امينه

 .دستور فيلمبردار سمت اسانسور رفتم و واردشدم به

 قرار بود بعد من بياد پايين و يه فيلمبردار ديگه هم پايين بود فيلمبردار

 .گيرام و دوختم توي اينه ي ديواره به خودم  نگاه

 !عالي شده بودم، خدايا براي هزارمين بار شکرت  خدايي

 .عميقي کشيدم و باايستادن اسانسور آروم پياده شدم  نفس

 .پايين توي البي که فوق العاده هم شيک بود شروع کرد فيلمبردار
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ميالد و توي يه کت وشلوار جذب مردونه مشکي ديدم ک پشت به من وايساده بود رو به ورودي و يه  قامت
سفيد سوربان بودن و البه الش گل هاي  دستش تو جيبش بود و يه دستش دسته گل سفيد م بود که گلتس

 .نقره ي ريز کارشده بود و عالي بود

 .خنديدم

 .وجودم لبخند زدم و جلورفتم، بوي عطرش ديوونم مي کرد باتموم

 .دستام و باالبردم و روي چشماش گذاشتم آروم

 .خفيف بدنش رو حس کردم لرزش

 .عطرمن باعطر تنش قاطي شده بود  حاال

 .دنظير بو بي

 .حرکت برگشت سمتم و من ماتم برد و اون بابهت خيره شد بهم توي

 .عالي مدل داده شده بود، تواون کت و شلوار جذب مارک مشکي عالي شده بود  موهاش

 .شيک ذغالي فامش که مات بود، خداي من باکفشاي

 .حالت گنگي دسته گل رو به طرفم گرفت توهمون

 .و جلوبردم و انگشتاو کناردستش دور دسته گل حلقه کردم دستم

 توچشمام بود نگاهش

 .گزيدم  لب

 رو جلوآوردو توهمون حالت توگودي گردنم لب زد سرش

 .ازفرشته هام سرتر شدي، زيبا و دل فريب -

 پررنگ شد لبخندم

 دونستم چي بگم نمي

 گل رو رها کرد و ادامه داد  دسته

 .خيلي دوستت دارم _

 و سردادم به چشماش نگاهم
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 .منم دوستت دارم ميالد، توتنها دل خوشي مني -

رو گرفت و بوسه اي زد و چند لحظه مکثي مرد و بعد دست مو رهاکرد و من و به آغوش کشيد وروي  دستم
 .موهام ک عطرياس مي داد رو بوسه داد

 :دفعه صداي کرکننده ي موزيک بلندشد و بعدش صدلي فيلم بردار بود که دادمي زد يه

 .خيلي عالي بود _

 .گرفته بود، خاک عالم حواسم ب اينانبود  خندم

 .لحظه سرو کله ي پسرا پيداشد همون

 .: بابابسه الوترکوندن اتليه ديرشدبابک

 .ازوش حلقه کردمخنديد و دستش و جلواورد و من دستم و دور ب ميالد

 .افتاديم  راه

بود باساقدوشابريم اتليه و پارک جنگلي و کلي عکس بگيريم و بعدش راهي باغ شيم که مراسم شروع مي  قرار
 .شد؛ هنوز آ فتاب غروب نکرده بود و خانم موذني بهم تاکيد کرده بود اتفاقي واسه ارايشم نميفته

رو شروع کرده بودن، دلم مي خواست قهقه بزنم زيرخنده اماخدايي اينا و بابکشون رقص و مسخره بازي   ستاره
 .خيلي ضايع بود

 .مدام قربون صدقم مي رفت ومن بيش از پيش ازعشقش لبريز مي شدم ميالدزيرگوشم

 .از پنجره به صورتم مي خورد و حس خوبي رو بهم مي داد  باد

 .ماشين نزديک خونه بوديمپيچونده بوديم و بعد يکساعت تهران گردي با  مهمونارو

 .تو دلم نبود دل

 .ديوونه وار به سينم مي کوبيد، شايد بشه گفت استرس داشتم قلبم

 .کردم نفس عميقي بکشم و فکرکردم که چقد همه چيز عالي پيش رفت  سعي

 .قرار گرفتن دست ميالد روي دستم لرزشيي به بدنم وارد شد باحس

 .کنم فهميد  فکر

 .عکس العملي نشون ندادم.گلم و گذاشتم رو پام و دستم رو نوازش گونه کشيدم روي دستش  اما
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 .شدم به نيمرخ مردونش که لبخندمحوي به لب داشت و بادقت به مسير زل زده بود خيره

 .صداش به خودم اومدم باشنيدن

 !: بسه خانم خانما، خوردي پسر مردم روميالد

 گزيدم و خندم گرفت  لب

 سرمردم؟پ -

 نکاهي بهم انداخت و دوباره خيره شد به مسير نيم

 .: آره ديگه فعال پسر مردمم، البته فعلناميالد

 جيغ جيغويي لب باز کردم باصداي

 .خيلي بي حيايي -

 زد قهقهه

 .من به فداخنده هات مرد زندگيم اي

 : چيه مگه چي گفتم خانمم؟ غيرازينه؟ميالد

 تکيه دادم و لب برچيدم بالوندي

 !نخيرم مي خواستم يه چيز ديگه بگم -

 ... : مي خواستي چي بگي خوشگل خانم؟ حرص نخور کهميالد

 ادامه بده جيغ زدم  نذاشتم

 .ميالد -

باز به هوارفت و بازدستم رو بين انگشتاش زندوني کرد و روپاش گذاشت و همزمان پيجيد جلوي حياط  قهقهش
 .موت و زدساختمون و ري

 !بود واسه خودش بهشتي

 !: نگفتياميالد

 .هيچي مي خواستم بگن آقاي خونموني -

 .رو پارک کرد و لپم رو کشيد اتومبيل
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 .:قربون فرشته کوچولوي مونارنجيم بشم منميالد

 خنديدم شرمزده

 .خدانکنه، سرخوش دستي يه گونم کشيد و پياده شد و بعد کمکم کرد تاپياده شم -

 .شب بود و فضا مهتابي و بي نظير نصفه

 .وصف نشدني بود حالم

من و به آغوش کشيد و باهم پابه خونه ي جديدمون گذاشتيم تا فصلي از زندگي جديد و مشترکمون رو  ميالد
 .رقم بزنيم

 .اين مرد محکمم رو عجيب مي پرستيدم  من

و خيره شدم به عکس سه نفرمون؛ سه سال مي گذشت  گذاشتم رو دفترنت، دستام روزدم زيرچونم   هارمونيکارو
 .ازازدواجمون

 .ماه ازبارداريم گذشته بودکه اون اتفاق کل زندگيمون رو تغييرداد سه

 .خفه اي که به گوشم رسيد باحالت زاري بلندشدم و خودکاروپرت کردم روي ميز باصداي

 !از اتاقش مي اومد  صداش

 .اين بارده هزارمه صدام مي زنه اين مهديناخانم  اوف

 .مهدينا

 .شيريني که چندماه بعد از ازدواج زندگيمون رو شرين تر از قبل کردو ماغرق درخوشي بيش از پيش شديم اتفاق

 .سالش بود سه

و تند کردم و وارد اتاقش شدم، چشماش اشکي بود و لباش و غنچه کرده بود و دستاش پشتش بود   قدمام
 .انگاري يه چيزي پنهون کرده بود

 .زانوزدم و دستي به گونش کشيدم جاوش

 جان دلم پرنسس شيرين زبونم؟ چي شده مامان جان؟ -

 تکون خفيفي خورد و باز شد لباش

 .: مامامهدينا
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 جان ماما-

 .: کپليمهدينا

 کپلي چي خوشگل خانم؟ -

 !:کپلي ملدمهدينا

 .گرفته بود  خندم

 .خانم کوچولو اعجوبه بود اين

قبلش مدام جيغ مي زد دايان ) پسرکوچولوي مهديس و نيما(جوجه رنگي داره منم مي خوام، وقتي  چندروز
 !ميالد رفت و سه تا براش خريد آورد خونه طي دوروز دوتاش رو کشت

 .نوبت آخري بود که اسمش و کپلي گذاشته بود حاالم

 .بيشتر شد جوجه ي بيچاره خندم

 خيلي خب!حاال کجاس اين کپلي؟ -

 !و جلو آورد و من نگاهم کشيده شد سمت جوجه ي بدبخت که زبوتش از حلقش بيرون زده بود دستاش

 مهدينا من و از فکر خارج کرد صداي

 .فچالش دادم _

 .اي زدم و جوجه رو از دستش گرفتم  قهقهي

 توي جعبه مخصوصش و باخنده مهدينارو به آغوش کشيدم گذاشتمش

 .ي نداره به بابايي مي گم خوشگلترش و برات بياره عزيزم؛ اما نبايد اين کارو مي کرديمامان قربونت بره، عيب -

ي کوچولو گناه داشت اماعيبي نداره من مي رم بذارم اين جعبه رو بيرون، توهم اشکاي خوشگلت و پاکن  جوجه
 .و بامن بيا

 .و کلوچه عصرت و بخوري شير

 نا) دخترکوچولوي ستاره(.بهت بخندن هوم؟که نميخواي کوچولو بموني دايان و ال  تو

 !: باشه ماما جونمهدينا

 .رو محکم بوسيدم و بلندشدم و جعبه رو برداشتم و همراه مهدينا از اتاق خارج شديم گونش
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 .جعبه رو توتراس اشپزخونه مي ذاشتم، تابعدا ترتيبش رو بدم بايد

روصندلي مخصوصش نشسته بود و مشغول خوردن عصرونش بود ومنم محو صورت قشنگش، رنگ  مهدينا
 .موهاش و پوست صورتش و لباش به من رفته بود و اخالق و رفتار و چشماش کپي برابر اصل باباش

 .ميالد مي گفت مهدينا خود بچگي منه اصال

ه ي موسيقي فعاليت دارم و موزيسين قابلي زود گذشت اون دوران، همه سامون گرفتن.من هنوز توزمين چه
 .شدم همون چيزي که براش خيلي تالش کردم

 .ايران و درسم و ادامه دادم  برگشتم

 .بچه همه چي سخت شده بود باوجود

 .اماشيرين، همه چي عالي بود.ديگه ردي ازکسي نبودکه بخواد اذيتمون کنه  سخت

 .هم قرار بود با بدبختي آزادشه آقاماهان

 .مرد جاافتاده و پخته اي شده بود و همه هم بخشيده بودنش همونطور که پسرعموي بنده رو بخشيدن ديگه

هلند رفت و جديدا هم خبرا رسيده بود، که قراره با دختر موردعالقش و خونوادش برگرده و جشن  سروش
 .نامزدي بگيرن

روي خوش زندگي سر مي کنم و سرشار از اميد و دل  روزي هزار مرتبه خداروشکر مي کنم که االن اينجام و با ومن
 .خوشيم

 .چرخيدن کليد تو قفل و بازشدن درسالن از افکارم فاصله گرفتم باصداي

 .اشپزخونه خارج شدم ونگاهم به ميالد افتاد؛ که سوئيچ رو آويز کرد و کفشاش رو باروفرشي تعويض کرد  از

 .لباس فرمش فوق العاده بود بااون

 .وجلو رفتم خنديدم

 .سالم آقاي خونه خسته نباشي عزيزم -

 زد و دستاش و براي آغوش گرفتنم بازکرد و جواب داد لبخندي

 .درمونده نباشي خانم خونه من به فداي تو بيااين جاببينم-

 .و خودم رو به آغوشش سپردم خنديدم

 .بود اين مرد معرکه
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 .ي نهارت رو حاضر مي کنم، قرار بود صبح بياي خيلي دير کرديتا تو لباس عوض کني و يه آب به صورتا بزن -

 ...آره عزيزم شيفت و دير تحويل دادم آخه چندتا کاربود بايد روبه راه مي شد، راستي عشق باباش کج-

 حرفش کامل نشده بود قامت تپل مهدينا نمايان شد که مي دويد طرفمون هنوز

 !بابا..بابا...بابايي...کپلي ملد-

 .گرفت  ندمخ

 خم شد و مهدينارو بغل گرفت ميالد

 رو بوسيد صورتش

 سالمت کو پرنسس خوشگل؟-

 .لبخندي زد و سالمي کرد که دلم ضعف رفت مهدينا

 !شروع کرد تعريف کردن قضيه مرگ جوجه و

 .قهقه مي خنديد و ملچ ملوچ ماچش مي کرد ميالدم

که خودمم نهارنخورده بودم و منتظر ميالد وايساده بودم و حسابي گرسنم بود به آشپزخونه رفتم و   ازاونجايي
 .مشغول چيدن ميز شدم

 .سه ونيم و نشون مي داد؛ مهدينام دوباره مشغول خوردن عصرونه شده بود ساعت

 وشم گفتدوغ رو که روي ميز گذاشتم همون لحظه دست ميالد دور کمر حلقه شد و زير گ پارچ

 .قربون خانم خوشگلم بشم من-

 سمتش برگشتم

 .خدانکنه ميالد -

 اي روي چشمام کاشت و گفت  بوسه

 .دستت طال ممنونم بابت اين که کنارمي، خدارو هميشه شکر مي کنم-

 .شدم باز هم از اين همه خوشي، خوشبختي يعني همين لبريز

 .زدم که خنديد و صندلي رو عقب کشيد و اشاره کرد بشينم لبخندي

 و خودشم کنارم جا گرفت نشستم
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 چرا منتظر وايسادي -

 .مي کني عزيزدلم اين و صددفعه گفتم بازم مي گم ضعف

 .دير مي کنم منتظر نباش ضعف مي کني قربونت بشم وقتي

 کردم  اخمي

 !نم شروع کن مي دونم گرسنه اي ازخداتهمنم صددفعه گفتم از گلوم پايين نميره اال -

و تکرار کرد: ديوونه مهديناهم دست پراز کلوچش و تو ظرف ماست فرو کرد، که جيغم به هوارفت و  خنديد
 .ميالد بلند خنديد

 !واي خدا از دست اين وروجک -

 .و من و ميالد بيشتر لذت برديم مهديناخنديد

 .ف سينک رفتم، که دستشو به صورتم زدو کل صورتم ماستي شدو از صندلي برش داشتم و طر  بلندشدم

 .آخ ماماني فدات شه نکن تورو خدا، االن مهديس مي بود سوژه اي مي شديم به خدا -

 .گرفت  خندم

 .شدم که دستاي کوچولوش رو بشورم که دستي دور کمرم حلقه شد خم

 بود ميالد

تودستش بود؛ خم شد تامهدينارو ببوسه که اونم نامردي نکرد و باهمون دست ماستي به گونش زد و  گوشي
 .صورت ميالدم ماستي شد و مهدينا باديدن ماها قش قش مي خنديد

 .خنده هامون کل خونه رو برداشته بود صداي

 .اي گفت مهدينارو بوسيد  ميالدپدرسوخته

 تنظيم کردرو جلو وارد و روي دوربين  گوشي

 .خب خب اينم يه سلفي باحال چه شود، مهديس ببينه -

 شدت گرفت و همون طور که مهدينا بغلم بود و هردوتامون توبغل ميالد، خنديد و گفت خندم

 .فداي خنده هاتون-

 .عکس گرفته شد  و
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يمون حساب مي که شد قسمتي از خاطرات خوشمون، خاطراتي که فراموش نشدني بودن و جزئي از زندگ  عکسي
 .شدن

تنها شاکر خدابودم و بس بابت اين خوشي ها خدايي که اونقدر بزرگه که حد نداره، خدايي که بي نظيره و  ومن
 .بهترين رفيق

 .بابت همه چيز خداياشکرت

 '' وقتي چترت خداست، بگذار ابر سرنوشت هرچه مي خواهد ببارد ''

 ''''' پايان ''''

1396/11/28 

 "" ...تقديم به فرود عزيز""

*** 

اين فايل در انجمن و سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است. براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت،  
 انجمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنيد.

 لينک سايت:

www.novelcafe.ir 

 لينک انجمن:

www.forum.novelcafe.ir 

 کانال تلگرام:

https://t.me/novelcafe_ir 
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