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*** 

 

 نارنجی نخواهد بودنام رمان: آسمانم هرگز 

  نویسنده: سارا معین  

 

*** 

 

 :مقدمه

 دردهای من

 جامه نیستند

 تا ز تن در آورم

 چامه و چکامه نیستند

 تا به رشته ی سخن درآورم

 نعره نیستند

 تا ز نای جان بر آورم

 دردهای من نگفتن  

 دردهای من نهفتن  است

 دردهای من

 گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیست

 زمانه استدرد مردم 

 مردیم که چی   پوستی   شان

 مردیم که رنگ روی آستی   شان

 مردیم که نام هایشان

 جلد کهنه ی شناسنامه هایشان
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 درد یم کند

 من ویل تمام استخوان بودنم

 لحظه های ساده ی رسودنم

 درد یم کند

 انحنای روح من

 شانه های خسته ی غرور من

 تکیه گاه بی پنایه دلم شکسته است

 ه های بی بهانه امکتف گری

 بازوان حس شاعرانه ام

 زخم خورده است

 دردهای پوسنر کجا؟

 درد دوسنر کجا؟

 این سماجت عجیب

 پافشاری شگفت دردهاست

 دردهای آشنا

 دردهای بویم غریب

 
 

 دردهای خانگ

 دردهای کهنه ی لجوج

 اولی   قلم

 حرف حرف درد را

 در دلم نوشته است

 دست رسنوشت

 خون درد را

 شته استبا گلم رس 

 پس چگونه رسنوشت ناگزیر خویش را رها کنم؟

 درد
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 رنگ و بوی غنچه ی دل است

 پس چگونه من

 رنگ و بوی غنچه را ز برگ های تو به توی آن جدا کنم؟

 دفتر مرا

 دست درد یم زند ورق

 شعر تازه ی مرا

 درد گفته است

 درد هم شنفته است

 پس در این میانه من

 از چه حرف یم زنم؟

 نیست درد، حرف

 درد، نام دیگر من است

 من چگونه خویش را صدا کنم؟

 «قیرص امی   پور»

 

 

 فصل اول

.دیر شد -  .پارسا بدو دابی

 .میام دابی  -

اهنش ختی یم دهد.با این حال دست به سینه در چارچوب در یم  صدای نامفهوم و خفه اش از مشکلش در پوشیدن پت 

کشد، باز دلم یم خواهد خودش کیس باشد که کارهایش را انجام یم ایستم و جلو نیم روم.یک روز کامل هم طول ب

 .دهد

اهنش را بپوشد.کوله ی  محبوبش را بریم دارد و برای « پو»رسانجام پس از بیست دقیقه یم تواند شلوار و پت 

 .انداختنش روی شانه هایش دوباره به تقال یم افتد و من هم چنان تنها نگاهش یم کنم

 :و یم نالد آخر کالفه یم شود 

 !دابی  -

 :خودم را به آن راه یم زنم
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؟ -  بله دابی

ن -
ُ
 .لفدن کَمـ...کم خ

تمام تالش هایم را برای این که به کمکش نروم دود یم کند.نگایه به « لطفا»دابی گفتنش و تلفظ اشتباه کلمه ی 

های زرد کوله اش دستانش  وضعیتش یم کنم و لبخند یم زنم.لپ های حجیمش در اثر تقالی بسیار رسخ شده و بند 

 .را به بدنش چسبانده اند

د.اول  جلو یم روم و کوله اش را از شانه اش جدا یم کنم.پشت رسش نگهش یم دارم تا دستانش را داخل بندهایش بتی

کیم نگاهش یم کند و بعد همان طور که رو به من ایستاده دستانش را در حلقه ی بندهای کوله وارد یم کند.با آرامش 

 : گویمیم

 این جوری کوله یم افته رو سینه ات.مگه نباید پشتت باشه؟ -

از پشت عینک گرد و ته استکاب  اش با چشمان بادایم و موربش که همرنگ چشمان من اند به کوله زل یم 

تم زند.دستانش را از داخل بندهای کوله دریم آورد و یم چرخد.کمکش یم کنم تا آن را روی شانه اش بیندازد.توانس

 .خییل کمکش نکنم

 :کفش هایش را مقابل در یم گذارم و یم گویم

 .کفشاتو پا کن تا بیام -

چشم بامزه ای یم گوید و خم یم شود.به سمت تخت بابا رضا یم روم و پوشکش را چک یم کنم.هنوز تمت   است.تا 

 .تنظیم یم کنم وقنر برگردیم مشکیل پیش نیم آید.پیشاب  اش را یم بوسم و باد پنکه را رو به او 

خانه ی کوچک خانه یم روم.بطری آب معدب  نیمه منجمد را از فریزر دریم آورم و آن را در کوله ی مشگ  به آشت  

ساده ام یم اندازم.کلید خانه را بریم دارم و بعد از چک کردن دوباره ی بابا و خانه به سمت در یم روم.پارسا کفش های 

 :منتظر من است.به او چشمک یم زنم و یم گویمکتاب  اش را مرتب به پا کرده و 

 بند کفشای منم واسم یم بندی؟ -

از این که کار جدیدی را یاد گرفته که من از او یم خواهم انجامش دهد ذوق یم کند.رسیــــع خم یم شود و بند کفش 

ادیست که هر کاری را یم هایم را یم بندد.حس خوبی از انجام این کار ندارم ویل یم خواهم پارسا حس کند یک بچه ی ع

م  .تواند انجام دهد و حنر من هم از او کمک یم گت 

انگشتان خمیده و تپلش فرز حرکت یم کنند و در کمتر از پنج دقیقه بند کفش های من را یم بندند.وقنر صاف یم 

 :ایستد،موهایش را به هم یم ریزم و یم گویم

 .خودمم نیم تونستم این طوری ببندمشون -

 یم زند.برق چشمانش از صد فرسج  قابل تشخیص استلبخند ق
 

 .شنگ

م و با خودم همراهش یم  کوله ام را روی شانه ی راستم یم اندازم و در خانه را قفل یم کنم.دست پارسا را یم گت 

از یم کند کنم.اول به طبقه ی باال یم روم و زنگ خانه ی آقای احمدزاده را یم زنم.بعد از چند ثانیه فریده خانم در را ب

 !و به ما لبخند یم زند.نیم دانم این زن چه خاصینر دارد که با هر لبخندش دلم آب یم شود
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 .از داخل صدای گفت و گو و خنده یم آید.احتماال بچه ها و نوه هایشان به دیدن آن ها آمده اند

 .سالم فریده خانوم.ببخشید مزاحم شدیم -

 :پارسا هم یم گوید

 .مسالم فهیده...خانو  -

 اش است   -فریده خانوم با احتیاط 
 

خم یم شود و گونه ی پارسا را یم بوسد.با  -کمردرد و زانودرد جزو الینفک زندگ

 :لهجه ی ترگ اش یم گوید

 !سالم پشای خوشگلم.این چه حرفیه سپهر.بیاین تو.جمع مون جمع بود گل مون کم بود -

یوتراپ،پیش فهیده از حالت بدن پارسا یم فهمم که بی میل نیست به ج ای به کار کشیدن از عضالتش در حضور فت  

ی از آبروریزی احتمایل توسط  ین  های خوشمزه اش را نوش جان کند.برای جلوگت  خانمش بنشیند و شکالت ها و شت 

م و یم گویم  :پارسا دستش را محکم تر یم گت 

ا مهمون دارید هم االن وقت جلسه ی ممنون فریده خانوم شما لطف دارید ویل مزاحم تون نیم شیم.هم شم -

یوتراب  پارساست.فقط اومده بودم خواهش کنم اگه زحمنر نیست یک ساعت،یک ساعت و نیم دیگه به بابا یه رس 
فت  

 .بزنید

 .رسش را تکان یم دهد و لبخندی به پارسای بغ کرده یم زند

 .حواسم هست سپهرجان.تو خیالت راحت باشه -

 :رو به پارسا یم گوید

 .برای پش کوچیکمم نون خامه ای کنار گذاشتم هر وقت برگشت بهش جایزه بدم -

 :پارسا بی خجالت یم خندد و یم گوید

 .میس...فهیده خانوم -

 .قربون خنده هات برم.برید به سالمت -

رسعت از جلوی  همراه پارسا خداحافظ  یم کنم و پایی   یم روم.بالفاصله بعد از این که در را باز یم کنم،یک موتوری با 

م و با خودم به پیاده رو یم کشانم.در را یم بندم و  د.دستش را محکم تر یم گت  ما رد یم شود.پارسا پشت من پناه یم گت 

 :یم گویم

؟کاریت نداره که -  .چرا یم تریس دابی

ن اومد -
ُ
 .آخه...ت

 اصال تند بیاد،مگه داییت مرده که بزنه به تو؟ -

 دابی بی عرضه اش خوش است جدی جدی از شوخ  ام دلگرم
 !یم شود.پارسا دلش به همی  

 :با هم به سمت خیابان اصیل یم رویم.پارسا در راه گربه ای را نشانم یم دهد و با ذوق کودکانه اش یم گوید
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!چه خوشله -  !دابی

 .آره خوشگله دابی  -

منده اش وقنر کلمه ای را اشتباه تلفظ یم کند،ترجیح یم دهم به جای این که اشتباهش  را به رویش بیاورم و رسر

مستقیم یادش بدهم که چطور درستش را بگوید  .کنم،غت 

ی با شگفنر صحبت یم کند و من با حوصله به حرف هایش گوش یم دهم.حرف زدنش خییل بهتر شده و  از هر چت  

 –ی تپل و کوتاهش آن هم با جثه  –دیگر یم تواند پشت رس هم جمالت را ردیف کند.هم زمان حرف زدن و راه رفیر  

 .برایش سخت است و نفس کم یم آورد ویل هم چنان برایم از مهد کودکش و دوستانش یم گوید

حرفش را جز وقنر که یم خواهم تلفظ اشتباهش را درست کنم قطع نیم کنم.خدا را شکر یم کنم که توانسته با بچه 

 .ندهای هم سن و سالش کنار بیاید و تفاوتش با آن ها را فراموش ک

ون یم زدم،حنر فکرش   با پارسای نوزاد و بابا رضای بی هوش و حواس از عمارت حقت  عظییم ها بت 
پنج سال قبل وقنر

 .را هم نیم کردم که یک روز پارسا بتواند راحت راه برود و حرف بزند و بخندد

 .هوا گرم است و من نگران گرمازده شدن پارسا هستم ویل او عی   خیالش هم نیست

؟دا -  بی

؟ -  جان دابی

 :یم خندد

؟ - ...خ   عخب...مونده یهن 

انگار که یک سطل آب رسد روی رسم خایل یم کنند.یم دانستم آدم های نخاله یک روز و به هر طریقر که شده کرم 

ده یم شود  .شان را روی این طفل معصوم تخلیه یم کنند ویل باز هم قلبم از درد خواهرزاده ی بی گناهم فشر

 . که از بقیه عقب یم مونهیعن  کیس -

 :پلک یم زند و کیم رسعتش کم یم شود

 یهن  من...از بخیه...عخب موندم؟ -

 :سیع یم کنم خییل ساده برایش توضیح دهم

وع کردی به حرف زدن -  با بقیه ی بچه ها نداری.فقط یکم دیرتر از اونا راه افتادی و دیرتر از اونا رسر
ر
.تو فرق  دابی

 .ببی  

 :گوید  متفکرانه یم

 .پس باسِه...هی   ماماِن...صبا گف ِبم...عخب مونده -

ی نیم گویم و او دوباره مشغول صبحت از سفیده جون  :یم شود و من مدام تکرار یم کنم -مربی مهدش  -چت  

 سپیده جون دیگه چکار کرد؟ -
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ارسا چه مشکیل دارد و چطور از مهرباب  او نسبت به خودش یم گوید و من یم فهمم این مربی جدید خوب یم داند که پ

 .باید با او برخورد شود

به ایستگاه اتوبوس یم رسیم.صندیل های ایستگاه همه پر اند.پارسا نگاه آرزومندی به صندیل ها یم کند ویل زود رسش 

ه شدن به افراد کار درسنر نیست  .را پایی   یم اندازد.همیشه تمام تالشم را یم کنم تا یادش بدهم خت 

 که نشسته یا ایستاده اند،با بی فکری به پارسا زل زده اند.عده ای متاسف نگاهش یم با این ح
ال همه ی کساب 

جر و عده ای مهربان  .کنند،عده ای مت  

 :پارسا را به خودم نزدیک تر یم کنم و از مردی که کنارم ایستاده یم پرسم

 خییل وقته منتظرید؟ -

 : گویدنگایه به ساعتش یم کند و مضطرب و کالفه یم

 .بیست و پنج دقیقه ای یم شه -

 !اتوبوس های این خط همیشه حداقل بیست دقیقه معطلت یم کنند؛البته اگر آخرش بیایند

وقنر هم که یم رسند،آن قدر پر شده اند که مردم باید با قدرت هر چه بیشتر خود را به افرادی که روی پله ایستاده اند 

د بفشارند تا شاید نصف هیکل شان در   .اتوبوس جا گت 

وین عشقر  –گایه اوقات هم به طور کامال خودجوش   !نیم آیند و مردم را بیکار فرض یم کنند –به قول رسر

ی اض هم که یم کن  یک جواب یم گت   :اعتر

 !شکایت کن 1888مشکیل داری زنگ بزن  -

 !دهدآن قدر هم طلبکار عربده یم کشد که انگار برای رساندن مان پویل هم به ما یم 

م.از خدا  ه یم شود.خم یم شوم و دستانم را به سمتش یم گت  پارسا این پا و آن پا یم کند و ملتمسانه به خیابان خت 

مش و بی توجه به نگاه کنجکاو و آزاردهنده ی  خواسته خودش را به سمتم یم اندازد تا بلندش کنم.در آغوش یم گت 

 :مراه یم شود،در گوشش یم گویممردم که گایه با پچ پچ های مثال یواشگ شان ه

؟ -  واقعا خسته شدی یا داری خودتو لوس یم کن 

یم خندد و دستانش را محکم دور گردنم حلقه یم کند.دیگر سنگی   شده و بغل کردنش به مدت طوالب  اذیتم یم کند 

این تصور که دارم ویل نیم خواهم خسته شود.آرام در صورتش فوت یم کنم تا خنک شود.او بی خیال یم خندد و با 

د وع یم کنم،رو به روی صورتم ها یم کند.خنده ام یم گت   :یک بازی را رسر

 .ها نباید کن  که!فوت کن -

این بار فوت یم کند و دستش را روی گونه ام یم کشد.مرد کناری ما که از او سوال پرسیده بودم با لبخند کوچگ ما را 

 .تماشا یم کند

 .ین سن داشته باشی   بهتون نمیاد یه بچه به ا -

 .بچه ی خودم نیست.خواهرزاده مه -
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 !چه دابی مهربوب   -

 من ختی ندارد
 !در جوابش تنها لبخند یم زنم.او از عمق مهرباب 

ه یم شوم.نیم  ده دقیقه ی بعد که اتوبوس یم آید،وحشت زده به جمعیت انبوه داخل اتوبوس و خارج اتوبوس خت 

 .عدی بیاید ویل نیم خواهم پارسا گوشت کوبیده شودتوانم منتظر بمانم تا اتوبوس ب

خودم را روی پله  -« یکم جمع تر وایسید ما هم جا شیم»با گفیر  مداوم جمله ی  –آخر دلم را به دریا یم زنم و به زور 

ی اول قسمت خانم ها جا یم کنم.پارسا حسابی به من چسبیده و جم نیم خورد.در که بسته یم شود یک دور نصف 

 :شوم و آخ زیرلنی ام را زب  که ردیف اول نشسته یم شنود.دستش را دراز یم کند و یم گویدیم 

 .کوچولوتونو بدید به من.خسته یم شی    -

پارسا که از فشار وارده کالفه شده،از خدا خواسته به سمت زن خم یم شود.به ناچار او را روی پایش یم نشانم و تشکر 

 .انم صاف بایستمیم کنم.بعد از چند دقیقه یم تو 

 هایش گوش یم کند
 
 .زن که میانسال به نظریم رسد،با حوصله موهای پارسا را با دست شانه یم زند و به پرحرق

 :صدای دو دختر نوجوان را که باالی رس من ایستاده اند یم شنوم

 !این بچه هه افغانیه؟ -

 :یم گوید دویم نگایه به من یم اندازد و با صدای آرام تری نسبت به دوستش

 .نه دیوونه.سندرم داون داره.عقب مونده اس -

 !ویل چقدر نازه ها -

ه یم شوم و وانمود یم کنم که حرف هایشان را نشنیده  به پارسابی که حاال در آغوش نرم و گرم زن خواب آلود شده خت 

 .ام

،پزشک،مهندس،دایه ی مهربان تر از مادر و به طور کیل استا  قاض 
 

دان بالقوه هستند.به مردم ایران همگ د همه چت  

اب  کنند،برای مردم دارو تجویز و محبت های مدل  خودشان اجازه یم دهند برای هر موضویع باالی منتی بروند و سخت 

 .خاله خرسه ی حال به هم زن شان را به بقیه تحمیل کنند

باعث شد که  –رگ را یم کنند که ادعای پارس بودن و داشیر  خون پاک آریابی در   –شاید همی   خصلت این مردم 

طرد کنند.یم ترسیدند که وقنر بقیه او را ببیند و رس درد و  -یک نوزاد چند روزه را  –والدین پارسا با کمال بی رحیم او را 

دل و کنایه های ناتمام شان باز شود،جواب مردم همیشه محق را چه یم خواهند بدهند؟چطور از پس این بچه ی 

 !آبرویشان کرده بربیایند؟اصال مشکل از کدام شان بوده؟عقب مانده که بی 

جهل و ناداب  که تنها مخصوص بربرها و اعراب مورد تنفر ما ایراب  ها نیست!جهل و ناداب  یم تواند زیر پوشش 

روشنفکری و باسوادی نمود پیدا کند.تحقت  و تمسخر و طرد کردن یک بچه ی مبتال به سندرم داون چه دلیل دیگری 

 این یم تواند داشته باشد؟ جز 
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م.پیاده یم شوم  وقنر اتوبوس به ایستگاه مقصدمان یم رسد،دوباره از زن تشکر یم کنم و پارسای خوابیده را از او یم گت 

و به سمت در جلوبی یم روم.کارت اتوبوس را روی دستگاه یم زنم و یم خواهم بروم که راننده با صدای بلندی یم 

 :گوید

 ؟دومیش خ  شد  -

 :بریم گردم و جدی یم گویم

اگه فکر یم کنید بعد از چهل دقیقه تاخت  شما دو برابر کرایه ای که باید بدم رو از من طلب دارید اشتباه کردید.در  -

ه  .ضمن تا اون جابی که من یم دونم به بچه های پنج ساله کرایه تعلق نیم گت 

کت ک  .نم.یم چرخم و از روی خط عابر پیاده رد یم شوممنتظر نیم مانم تا در یک عربده کیسر احتمایل رسر

ی یم گشت که مرا یم  پارسا را بیدار نیم کنم.دیشب تا دیروقت عکس های آلبوم من را تماشا یم کرد و به دنبال چت  

 .ترساند

منده اش شوم  .یم ترسم که پدر و مادرش را از من طلب کند و برای اولی   بار دستم خایل باشد و رسر

،کاردرماب  و گفتاردرماب  میالد یم رسم.همان طور که از پله ها باال یم روم تا به کیم که پیا یوتراب 
ده یم روم به مرکز فت  

طبقه ی سوم برسم،آرام آرام در گوش پارسا زمزمه یم کنم تا بیدار شود.یگ از چشمانش را به زور باز یم کند و به من 

 یم کنم و یم گوی
 

 :مچشم غره یم رود.اخیم ساختگ

 .اوال آدم به بزرگ ترش این جوری نگاه نیم کنه آقا پارسا.دوما رسیدیم و دیگه باید بیدار یسر  -

 .با بی مییل رسش را از روی شانه ام بریم دارد.گرما کالفه اش کرده

ون واحد یم ایستم و کیم آب به صورت و دستانش یم زنم.لبخندی روی لب هایش یم نشیند.یک  کنار آب رسدکن بت 

 .ان آب هم به دستش یم دهم تا کم کم بنوشدلیو 

یوتراپ یم شود،روی یگ از صندیل ها یم نشینم.رسم را به دیوار پشت رسم تکیه یم  بعد از این که پارسا وارد اتاق فت  

 .دهم و چشمانم را یم بندم

بابا رضا را عوض کنم و برای او  بعد از این که پارسا را به خانه رساندم،باید به خانه ی ماب  بروم.البته قبلش باید پوشک

 ... و پارسا غذا گرم کنم و

 !امروز از آن روزهابی است که اگر بابا رضا و پارسا نبودند،قدم از قدم برنیم داشتم

 .سیع یم کنم کیم انرژی ام را جمع کنم تا بتوانم چند ساعت بعد دو تا فرمول را درست به ماب  یاد بدهم

وین  –دو بار در هفته به ماب   وین بعد از این که دید کمک  –برادر دوست رسر یک یاد یم دهم.رسر  و فت  
خصوض ریاض 

  –مایل اش را قبول نیم کنم،این کار را برایم جور کرد.واقعا ممنونش بودم و هستم ویل در تمام عمرم 
 

با وجود بی عرضگ

 .کمک بالعوض دریافت کنم  دوست نداشتم و ندارم زیر دین کیس بروم و  –ام که زبانزد خاص و عام است 

ون زدم  حنر وقنر مادرم یم خواست ماهیانه پویل را به حسابم بریزد،با او مخالفت کردم.من  که از خانه ی پدری ام بت 

ه خور مادرم شوم  !تا زیر دین برادرم نباشم،نیم توانم جت 
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کردم برای آینده و روزی که تمام تا وقنر پدرم زنده بود،حس نیم کردم دارم مفت خوری یم کنم؛برنامه ریزی یم  

ان کنم.یم خواستم وقنر به سن  رسید که مثل کودِگ من نیاز به مراقبت داشت،مثل خودش  زحمات پدرم را جتی

 .پشتش بایستم و نگذارم دلش بلرزد

خیاالتم به فهمیدم که  –آن هم چند ده سایل زودتر از زماب  که انتظارش را داشتم  –با این حال وقنر تنهایم گذاشت 

ان ناشندب  پدرم؟ ان زحمات جتی  !درد عمه ام یم خورند.مِن بی عرضه را چه به جتی

 !آدم هاِی خوب از یاد نیم رن»

 !از دل نیم رن

 !از ذهن نیم رن

 «!ویل زودتر از این که فکرش رو بکن  از پیشـت یم رن

 دایه؟دایه؟ -

خندان ویل خسته مقابلم ایستاده و دهانش یم جنبد.احتماال چشمانم را باز یم کنم و صاف رس جایم یم نشینم.پارسا 

 !آقای محمدی دوباره به او شکالت سفید موردعالقه اش را داده

با دیدنش تمام افکار آزاردهنده ام را فراموش یم کنم و بی اختیار لبخند یم زنم.این بچه به جای هیچ کسان 

 !اطرافم،همه کسم شده

 :را یم بوسم و یم گویم لپ بیشتر از قبل بادکرده اش

 تموم شد؟ -

 :با دهان پر جمله ای را بلغور یم کند

أم -
ُ
 .ِخیل خشه...ش

 :موهایش را به هم یم ریزم و یم خندم

 .با دهن پر حرف زدن کار خوبی نیست مرد کوچک!صتی کن من از آقای محمدی خداحافظ  کنم بریم -

یوتراب  که راه رفیر  
 کردن از فت  

و حرکت انگشتان پارسا را مدیونش هستم،از ساختمان خارج یم  بعد از خداحافظ 

 .شویم

...بریم پاک -  .دابی

آن قدر ملتمسانه یم گوید که برای یک لحظه کارهایم را فراموش یم کنم.سیع یم کنم در کنار رد کردن درخواستش 

 :خوشحالش کنم

؟ - احت کن و غذا بخور.مگه خسته نیسنر  االن بریم خونه شما استر

 :هایش را جمع یم کند و با ناراحنر یم گوید لب

 .پاک یم خوام -



 

 
12 

احت کن.بعد که برگشتم با بابا رضا یم ریم پارک  - من که نگفتم نیم ریم پارک.یم ریم خونه شما چند ساعت استر

 خوبه؟

 .باشه -

 .طرز حرف زدنش عادی نیست ویل مهم این است که حرف هایش مفهوم است

 .دابی خَسم -

 کندی که خسته ای؟  مگه کوه -

 !ِا دابی  -

 .جان دابی  -

 .لفدن...بخلم کن -

 .چون گفنر لطفا این یه بارو بغلت یم کنم -

رسیــــع بلندش یم کنم.خوشش یم آید و یم خندد.از ساعت چهار صبح تا دوازده ظهر رس پا بودم ویل برای پارسا که 

 .باشد،جان دوباره به رگ هایم تزریق یم شود

اهنم را باز و بسته یم کند و برایم حرف یم زندبا موهایم بازی   .یم کند و به صورتم دست یم کشد.دکمه ی اول پت 

این بچه چقدر حرف دارد! با این حال حوصله ام از حرف هایش رس نیم رود؛دنیایش زیباست و حس هایش هم.وقنر 

 یم شود و 
 

رنگ ها هر لحظه شفاف تر یم شوند و  برایم از این زیبابی ها یم گوید،احساس یم کنم دنیا دوباره رنگ

 .خوشحال یم شوم که توانسته ام از سیایه های دور و برش دور نگهش دارم

 !پارسای من هنوز یاد نگرفته خودخواه باشد و خوب ها را برای خودش نگه دارد و بدها را پاس بدهد سمت بقیه

 .کاش در آینده نت   هیچ وقت این خصلت والدینش را نداشته باشد

کثیفه »دستش را به صورتش یم چسباند و انگشت اشاره اش را در دهانش فرو یم کند.من هم هر بار با گفیر  جمله ی 

.مریض یم یسر   .،دستش را از دهانش دریم آورم و یم بوسم«دستات دابی

 .دابی ِخیل...دوسد...دارم -

ی یم لرزد؛از فرط ذوق و آرامش  .قلبم با زمی   لرزه ای هشت ریشتر

 :دم فشارش یم دهم و روی موهایش را یم بوسمبه خو 

؟ - .حاال خ  شد یهو اینو گفنر  منم خییل دوستت دارم دابی

 ...سفیده جون...یم گه اح...اس -

 .احساسات -

 .آره...همونو بگیم -
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 .سپیده جون درست یم گه.آدم باید احساساتش رو به زبون بیاره -

؟ -  دابی

 .جان دابی  -

 ..بابامو...دوسد دارممن ِخیل...مامان و..  -

 !قلبم این بار بی حرکِت بی حرکت است؛پارسا مستقیما به این تکه گوشت وامانده وصل است

 .«اونام تو رو دوستت دارن دابی »این بار نیم توانم بگویم: 

ه شوم  .این بار تنها یم توانم سکوت کنم و به تصاویر مثال آموزنده ی شیشه ی ایستگاه اتوبوس خت 

ا به خیال خییل ها عقب مانده باشد ویل یک بچه همیشه یم فهمد؛نه! احساس یم کند که پدر و مادرش او شاید پارس

 .را از خود رانده اند و نیم خواهند ببینندش

د ویل درک بی مهری از جانب پدر و مادرش را خییل زودتر  پارسای من شاید الفبا و اعداد را دیرتر از دیگر بچه ها یاد بگت 

د؛کنار آمدن با آن و رد شدن از کنارش را هم همی   طور از آن ها   .یاد یم گت 

 ام را یم بیند،دستان تپلش را دو طرف صورتم یم گذارد و گونه ام را با صدای بلندی یم بوسد.همه در 
 

پارسا که گرفتگ

 :ایستگاه اتوبوس با خنده نگاهش یم کنند.التماس صدایش نرمم یم کند

 .ِیهدابی ناراحت...نباش د -

 :پیشاب  اش را یم بوسم و دلم برای نگراب  و ناراحنر درون چشم هایش یم رود

.داشتم نگاه یم کردم ببینم اتوبوس گ میاد -  .ناراحت نیستم دابی

 !«هر وقت عشقش کشید»خودم جواب خودم را یم دهم: 

یف فرما یم شود.خ دا را شکر که هیچ وقت آدیم بعد از نیم ساعت منتظر ماندن،راننده ی عزیز لطف یم کند و تشر

وگرنه برای تحمل این  -خییل چت   ها باید اتفاق بیافتند تا من فقط کیم عصنی شوم -نبودم و نیستم که عصنی شوم 

،قطعا یک قمه کیسر درست و حسابی راه یم انداختم  !انتظار های طوالب 

وع کرده.همه بد نگاهش یم کنند.مردم حوص له ی خودشان را هم ندارند؛تابستان است پارسا دوباره حرف زدنش را رسر

ن کم و انتظارهای ناتمام هم مزید بر علت یم شود ر  .و گرما همه را کالفه یم کند و اتوبوس شلوغ و اکست 

 :در گوشش زمزمه یم کنم

 .پارسا جان یکم آروم تر.بقیه اذیت یم شن -

رف هایش را در گوشم بگوید.دلم نیم آید پارسا سیع یم کند با گرفیر  مشت کوچکش جلوی دهانش و صدای آرایم ح

 این حرف زدن برایش تمرین خوبی است
 
 .بگویم حرف نزند؛دلم نیم خواهد هیچ وقت دل کوچکش را بشکنم؛از طرق

 !آقا این بچه ی خل و چلتو جمع کن دیگه.رسمون رفت -

 :ند.آرام یم گویمتشر مردی که کنار ما نشسته و از پایی   ما را نگاه یم کند،پارسا را ساکت یم ک
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 .من از شما معذرت یم خوام.بهش میگم آروم تر حرف بزنه -

م  .پارسا رسش را در گودی گردنم پنهان یم کند.میله ی باالرسم را محکم تر یم گت 

 !نیم دانم چرا این روزها همه از همه کس و همه چت   طلبکارند

 :سه بوکسش را اجرا یم کنیم،یم گویدمرد که انگار از جای دیگری ناراحت است و ما داریم نقش کی

 آروم حرف بزنه؟بگو کم زر بزنه با این زبون نیمه اللش -
 

 !تازه بهش یم گ

د  .هر چه او صدایش را باال یم برد،من آرام تر حرف یم زنم.دوست ندارم پارسا عربده کیسر را از من یاد بگت 

یم کنند.به نظرشان این مسئله ای نیست که به مردم با تعجب به مرد کت و شلوارِی کیف چریم به دست نگاه 

 .خاطرش چنی   بحنی راه بیافتد

 :سیع یم کنم بحث را فیصله بدهم

آقا بچه اس.شما خودتون بچه ندارید؟اصال نداشته باشیدم بچه ندیدید؟من یم تونم به این بچه بگم کم زر  -

 .ث آزارتون شدیم معذرت یم خوامبزن؟قول یم دم دیگه صداش اذیت تون نکنه.من بازم از این که باع

پارسا زیرچشیم مرد را نگاه یم کند و زیر لب معذرت خوایه یم کند.رسشار از غرور یم شوم از تربینر که به نظر یم 

 !رسد با موفقیت به رسانجام رسیده

 :مرد که به نظر یم رسد کیم نرم شده یم گوید

 .لند بلند حرف نزنهلطفا بهش یاد بدید تو مکان های عمویم این قدر ب -

 .حتما -

ام بست ی نیم گوید.دهن بی ادب ترین و بی شعورترین آدم ها را هم یم توان با زبان خوش و احتر  .دیگر چت  

وقنر اتوبوس برای بار هفتم یم ایستد،پیاده یم شوم و کارتم را یم زنم.به ساعتم نگاه یم کنم.هنوز یک ساعت و چهل و 

 .قرارم با ماب  برسمپنج دقیقه وقت دارم تا به 

با پارسا در بغلم وارد خانه یم شوم و او را مقابل پنکه روی زمی   یم گذارم.رسیــــع برایش چند لقمه ی نان و پنت  و گردو 

م و مقابلش یم گذارم.هنوز از جایش تکان نخورده و از باد مستقیم پنکه لذت یم برد.دستش را دراز یم کند تا یگ  یم گت 

با  –دن نگاه جدی و رسزنش گر من متوقف یم شود.از جایش بلند یم شود و در دستشوبی کوچک خانه بردارد که با دی

 .دستانش را یم شوید -گذاشیر  یک چهارپایه قدش به روشوبی یم رسد 

 !دوباره یم آید و یم نشیند.یگ در دهانش یم گذارد و با لذت یم جود.پشم بعد از فعالیت زیاد حسابی گرسنه است

ی زیرا نداز پالستیگ را زیر بابا رضا پهن یم کنم و مشغول عوض کردن پوشکش یم شوم.مستقیم به سقف زل زده و چت  

 .نیم گوید

وع شد  -اوایل بیماری اش  تنها حواس پرت شده بود و ما فکر یم کردیم به خاطر  -پنج سال پیش با مرگ تنها پشش رسر

یم شود.با این حال این حواس پربر های به ظاهر کوچک کم کم مرگ پشش شوکه شده است و بعد از مدبر برطرف 

 تبدیل شدند.کار به جابی رسید که ما را با بقیه اشتباه یم گرفت.مرا پش مرده اش یم 
زیاد و بزرگ شدند و به فرامویسر
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 ب  شیطنت و بعد چند روز بریم گردی.ای»دید و قربان صدقه ام یم رفت.یم گفت: 
نا بی خود یم دونستم که باز رفنر

 .«بزرگش کردن.بیا بشی   پیشم یه دل ست  نگاهت کنم بابا.دلم برات تنگ شده

بابا رضا با وجود مرد بودنش خییل راحت احساساتش را بروز یم داد و بی خجالت بر زبان یم آوردشان.این خصلتش به 

 .من هم رسید ویل به برادرم نه

.به سخنر بعد از مدبر اختیار ادرار و مدفوعش را از دست   نبابر
 

داد.کم کم به مرحله ای رسید که به آن یم گویند زندگ

ی جز یک بدن بی  غذا یم خورد و نیم تواند حرکت کند.از آن مردی که خودش به خدا تکیه یم کرد و صد نفر به او،چت  

 .حس نمانده

م؛همان کاری که سیاوش یم خواست انج ام بدهد و من برای اولی   بار با این حال دلم نیم آید او را به دیگران بست 

 .عرضه نشان دادم و نگذاشتم تصمیمش به رسانجام برسد

ین دوستم است ی مثل یک اسطوره و بهتر ی بیشتر از یک پدربزرگ بود و هست.او چت    .بابا رضا برای من چت  

ین دوستم بود.همیشه پیش ا و بودم و تفریحاتم را بله!تا قبل از این که هوش و حواسش را از دست بدهد،بابا رضا بهتر

ی را با او بگذرانم.در جمع او و دوستان مسنش یم نشستم و خییل وقت ها دور  با او یگ یم کردم تا بتوانم وقت بیشتر

یم  !جمع های جوانانه را خط یم کشیدم تا با بابا رضا و دوستانش فال حافظ بگت 

ین پدر دنیا بود ویل هیچ وقت نتوانستم او   .را قهرمان خودم بدانم.بابا رضا بت من بود؛بت ارزشمند منپدرم برایم بهتر

ه یم شود.چشمانش فروغ شان را از دست داده اند ویل بت من همان بت پنج  این بت هنوز نفس یم کشد و به من خت 

 !سال پیش است

 .بت من نشکسته فقط...فقط کج شده و به زمی   افتاده.هنوز نشکسته

 .دیگر کمرم صاف نیم شود -جسم نیمه جانش  حنر این -اگر بابا رضا نباشد 

بابا رضای من هنوز هم همان بابا رضای باصالبت روزهای گذشته است؛فقط حاال تمام مدت خوابیده و حرف نیم 

 !زند.همی   

دلم یم خواهد بداند تا آخرش با او هستم.هر جا که برود همراهش یم روم.هر چه که بشود از او دست نیم 

 .گذارمکشم.تنهایش نیم  

 .نیم خواهم دستاب  که برای من تا پای جان زحمت کشیده اند،رها کنم

 .گوشه ی خانه ی سالمندان جای بت باشکوه من نیست

 

 

 فصل دوم

 !پاشید جمع کنید الشه تونو!شب شد من هنوز هیچ گ*ی نخوردم -

 : گویدنیوشا بدون این که از جایش تکان بخورد یا چشمانش را باز کند،با لحن کشداری یم
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و از برق بکشه -  !یگ این انتر

چراغ را روشن یم کنم.با وجود اعصاب خرابم نیم توانم با دیدن وضعیت شان نخندم.یاسمی   و نیوشا که به دوقلو 

های افسانه ای مشهورند،تنگ هم خوابیده اند.ساغر با آن هیکل ملخ مانندش به تنهابی جای سه تای من را اشغال 

 !و جور و آرام خوابیده.گلسا هم خرناس یم کشدکرده و آزاده جمع 

 !تخت دونفره ای که زماب  متعلق به مامان بزرگ و بابابزرگ مرحومم بوده،حاال توسط این غارتگران به غارت رفته

ملحفه ی سفیدی را که روی همه شان را پوشانده،یم کشم و پایی   تخت یم اندازم.دستم را به کمرم یم زنم و به غرغرم 

 :ه یم دهمادام

ن.بیاین درست شون کنیم بعد بخوابیم -
َ
 .بچه ها وسایال وسط خونه ولوا

 :وقنر واکنیسر نشان نیم دهند،صدایم را باال یم برم

 بابا این تخت مال مامان بزرگ و بابابزرگم بوده.یه بشکه عرق کردید اون وقت اومدید کپیدید این جا؟ -

 :ها یم اندازد یم گویدنیوشا با همان لحن  که آدم را یاد عمیل 

 .بیا تو هم بکپ بوزینه -

 :تقریبا جیغ یم زنم

 !پاشید دیگه -

 :نیوشا سیخ رسجایش یم نشیند و با صدای بلندی که ناهنجار بودنش را همه یم دانند یم گوید

 !نذار بیام پاره ات کنما اختر  -

ی است که تا به حال دیده ام.با این حال باز   !هم دوست داشتن  است المذهب نیوشا بددهن ترین دختر

ستان برای من برگزیدند.من اختر و نیوشا خالد  ِ جوان دل! -اختر نایم است که در دبت  بود؛یاسمی   هم  -دو عاشِق پت 

مان،خاور، است  !دختر

 یم گوید
 

 :ساغر با خنده و خواب آلودگ

 !جووون -

 !بعد از نیوشا ساغر رتبه ی اول را در بددهن  دارد

 .ش را که یم زند،دوباره روی تخت ولو یم شودنیوشا حرف

 :آزاده که تنها باشعور جمع مان است،از جایش بلند یم شود و در حایل که تلو تلو یم خورد یم گوید

 .االن میام کمکت عشق.بذار دست و صورتمو بشورم میام -

 !مریس -
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ا هماهنگ است و احتماال روی دیوار بد کیس بعد از آزاده چشم امیدم به گلسا و یاسمی   است.البته یاسمی   با نیوش

 !دارم یادگاری یم نویسم

آرام گلسا را تکان یم دهم تا این خر و پف آزاردهنده اش تمام شود.سوراخ های بزرگ بین  اش با هر خرناس بزرگ و 

اس نگاهم یم کوچک یم شوند و لب های باریکش تکان یم خورند.وقنر تکانش یم دهم،چشمانش را باز یم کند و بی حو 

 .کند.خوابش سنگی   است و طول یم کشد تا لود شود

 !گیل جاِن من پاشو بریم کار خونه رو تموم کنیم -

رسش را تکان یم دهد و آرام رس جایش یم نشیند.از گیل که خیالم راحت یم شود به سمت یاسمی   یم روم.تکانش یم 

 :دهم و یم گویم

 !یه کمگ بکن دیگه یایس؟ببی   دارم خودمو جر یم دم!پاشو  -

رسش را محکم به نشانه ی رد حرف تکان یم دهد و محکم تر نیوشا را بغل یم کند.زیر لب نچ نچ یم کنم؛از این دو تا 

 .آبی گرم نیم شود

 :به سمت ساغر یم روم و آرام تکانش یم دهم.التماسم یم کند

 .ده دقیقه دیگه -

 یم گویم و تسلیم یم شوم.سه تابی هم یم ت
 
وانیم کارها را انجام دهیم.این سه تا که فقط مثل کارتن خواب ها پوق

 !دنبال یک جای خواب و غذا بودند

ون یم روم و آزاده را یم بینم که دست به کمر و لبخند بر لب دارد اطراف خانه را برریس یم کند.با صدای  از اتاق بت 

 :همیشه آرام و نرمش یم گوید

 .رنگ دیوارا قشنگ شده -

 :اس یم گویمبا وسو 

 !جدی خوب شده؟فکر یم کردم ناناز بشه -

 :آزاده عاقل اندر سفیه نگاهم یم کند

 !ناناز چیه دیوونه؟گلبیه خییل ام قشنگه!همی   کارا رو کردی که روحیه ات این قدر خرابه -

 :حق به جانب یم گویم

 روحیه ام کجاش خرابه؟ -

 .از چشمات معلومه خودتم یم دوب  خ  یم گم -

 :دهانم را باز یم کنم که جوابش را بدهم،گیل از اتاق خارج یم شود و باانرژی یم گویدتا 

 چیو بلند کنم بذارم کجا؟ -

د -سینه اش را جلو داده و شانه هایش را باال  -از مدل ایستادنش   :خنده ام یم گت 
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 !حاال نه که خییل رستیم -

 :مدل خودش یم خندد

 !و جمع کردم اومدم کمک کنمتو ذوقم نزن دیگه!به زور خودم -

 :آزاده با نیش باز یم گوید

 !همی   که ما رو نخندوب  خییل کمکه -

گیل با هر حرکتش ادابی دریم آورد که ما را تا حد مرگ یم خنداند.البته ما فکر یم کنیم ادا دریم آورد؛این حرکات،حرکات 

 .عادی و روزانه اش هستند

ستان که بودیم،هر بار حوصله ما ن رس یم رفت گیل را یم فرستادیم جلوی کالس تا ادای معلم ها و بچه ها را دبت 

 .دربیاورد.همیشه ی خدا هم باانرژی بود و حرکات تکراری اش هم آدم را یم خنداند

موهایش فر و بور بودند.باالی رسش یم بست شان و ادای جنگیل ها را دریم آورد؛البته خودش یم گفت جاماییکابی یم 

 !رقصد

یممح  .بوب ترین اجرایش هم اجرای جاستی   بیتی است.آن قدر خوب ادایش را دریم آورد که از خنده یم مت 

 !گیل،گیل از گل های بهشت است

ی یم کند  .من و آزاده وسایل را جا به جا یم کنیم و گیل گردگت 

ز پیش نقاش آمد و دیوار های یک سایل یم شد که پول هایم را جمع یم کردم تا دسنر به رس و روی خانه بکشم.چند رو 

 و اتاق مامان بزرگ و بابا بزرگم را ستی  کمرنگ زد.بعد از آن هم یک نفر آمد و 
هال را رنگ گلبیه،اتاق من را آبی آسماب 

 .پارکت ها را نصب کرد

خانه و اتاق ها را هم پارکت طرح چوب خودرنگ کردم.تمام این ها نزدیک چهار و نیم میلیون  برایم کف هال و آشت  

 .آب خورد

 .بچه ها این چند روز خییل کمکم کردند.البته نیوشا و ساغر کمتر ویل باز هم بودند و تنهایم نگذاشتند

این روز ها به رفتار اطرافیانم از هر وقت دیگری حساس تر شده ام.تمام مدت حس یم کنم دوستانم به زور مرا تحمل 

 .یم کنند و پشت رسم حرف یم زنند

 !ششم و چشمان و گوش هایم درست یم گویند یا من متوهم شده ام نیم دانم حس

را زیر آن  -یگ سه نفره و یگ دو نفره  -تلویزیون را گوشه ی هال گذاشتیم.دو طرفش پنجره است و ما دو مبل استیل 

 .ها گذاشتیم

ال را که خایل بود،با مبل های بوفه ی بزرِگ پر از وسایل تزیین  مادربزرگم را گوشه ی دیگر هال گذاشتیم.ضلع دیگر ه

 .تک نفره و یک مبل دونفره پر کردیم

 .ویل راحت یم شد آن را چید -حدود هفتاد متر  -خانه ی کوچگ بود 
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تابلوهای وان یکاد و نقایسر ها و قاب عکس سیاه و سفید عرویس مامان بزرگ و بابابزرگم را به دیوارها زدیم و پرده هابی 

 لباسشوبی شسته بود ما -را که شسته بودم 
 .دوباره آویزان کردیم -شی  

دو اتاق را روز قبل و امروز صبح چیده بودیم.بچه ها دیشب را پیش من مانده بودند.با وجود این که امروز بعد از ناهار 

 .خوابیدند و وقت زیادی تلف شد،توانستیم تا ساعت نه خانه را دوباره بچینیم و مرتب کنیم

ی را که دستش یم که شیشه پاک    -گیل  کن را در یک دستش و دستمایل پارچه ای را در دست دیگرش گرفته و هر چت  

 :قاب عکس عرویس مامان بزرگ و بابابزرگم را دستمال یم کشد -آید تمت   یم کند 

 .چه خوشگل بوده مامان بزرگت سارا -

 :شیند.گیل ادامه یم دهددر حایل که وسایل روی مت   را جا به جا یم کنم،لبخندی روی لب هایم یم ن

 چه تیکه ای بود ها -
 

 !مثل خانوم غدیری.یادتونه بچه ها؟!المصب تو پنجاه سالگ

 :آزاده خنده ی کوتایه یم کند

 !یادتونه بهش یم گفتیم سوفیا لورن یم خندید؟چقدر معلم خوبی بود -

ین  را تجربه یم کنم.گذشته ها را دوست نیم دانم همه این طورند یا فقط من وقنر به گذشته ها فکر یم کنم،درد شت  

 ام آمدند و رفتند؛با این حال وقنر فکر یم کنم که چت   های خوب چقدر زود یم 
 

دارم؛وقایع و آدم هابی که به زندگ

 .را حس یم کنم -انگار که میج  در قلبم فرو کنند  -گذرند و تمام یم شوند،دردی لحظه ای 

دبر بعد دیگر این ثانیه های زیبا را تجربه نکنم،تمام حواسم را جمع یم کنم تا همه اگر در لحظه بدانم که قرار است م

م  .چت   را در ذهنم ثبت کنم و از کل اتفاقات لذت بتی

ساغر و یاسمی   و نیوشا در  -اگر بدانم که دیگر فرصنر پیش نیم آید تا تمام دوستانم را این طور در کنارم داشته باشم 

ی کند اتاق خوابیده باشند، قطعا از جان و دل برایشان  -گیل شیشه های بوفه را تمت   کند و آزاده تاج مبل ها را گردگت 

 .مایه یم گذارم

از نردبان باال یم روم تا گوشه ی پرده ی سفید را مرتب کنم.در همی   لحظه صدای زنگ در را یم شنوم.از نردبان پایی   

 !ون را نگاه یم کنم.کیس نیستیم آیم و به سمت در یم روم.از داخل چشیم بت  

 :آزاده دستمال را روی پایه ی مبل سه نفره یم کشد و یم پرسد

 کیه؟ -

 .نیم دونم.کیس نیست انگار -

 .زنجت  در را عقب یم کشم و در را به اندازه ی چند ساننر متر باز یم کنم

 .ا یم شنوموقنر کیس را نیم بینم،در یم بندم.از در که دور یم شوم،دوباره صدای در ر 

یاد فیلم ترسنایک یم افتم که دیشب با بچه ها دیدیم.آن قدر که ترسیدم،گوشت تنم آب شد.البته ترس دیدن فیلم به 

 .به جانت یم افتد،آزاردهنده تر است -وقنر که یم خوایه بخوابی  -کنار،تریس که بعد از آن 
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دیدم.صورت آزاده را که کنارم خوابیده بود،مثل روح  دیشب بعد از فیلم تا مدت زیادی ارواح خبیثه را کنار تخت یم

 .های فیلم،خوب  و با رژلب قرمز یم دیدم

یم به  تازه وقنر که توانسته بودم به خودم بقبوالنم روخ در کار نیست و بهتر است کپه ی مرگم را بگذارم،نیاز متی

 !دستشوبی پیدا کردم

 !و حمام خانه یگ است و امکان دارد جن داشته باشدآخر رس هم خودم را نگه داشتم و نرفتم؛دستشوبی 

 !خرافابر نیستم ویل ترسو چرا؛خییل

 .دوباره در را باز یم کنم.باز هم کیس نیست

 :قلبم نامنظم یم زند.آزاده مشکوک یم گوید

 نکنه یگ داره رسکارمون میذاره؟ -

 خا...خاله؟ -

نیم خورد بیشتر از سه،چهار سال داشته باشد ویل یم دانم که پنج  -از جا یم پرم و پایی   را نگاه یم کنم.پشبچه ای 

 .دم در ایستاده و مالقه ای در دستش است -ساله است 

 .تا حاال از نزدیک ندیده بودمش ویل فریده خانوم اکتی اوقات با سوز و گداز از رسنوشت این بچه ی بیچاره یم گوید

 :ش زانو یم زنم و یم گویمآرام یم شوم و در را کامل باز یم کنم.مقابل

 .سالم آقاپش -

یم بینم که تند تند پلک یم زند.احساس یم کنم کیم خجالت  -شبیه عینک هری پاتر است!  -از پشت عینک گردش 

 .کشیده و ترسیده

م و سیع یم کنم کیم مهربان باشم  :رسش را رسیــــع پایی   یم اندازد.عینکش کیم تکان یم خورد.دست تپلش را یم گت 

 کاری داری پارسا جان؟ -

 .فریده خانوم گفته که اسمش پارساست

ه یم شود.کیم به او نزدیک تر یم شوم.رسیــــع عقب یم رود و  کیم این پا و آن پا یم کند و با اضطراب به پله ها خت 

ون یم کشد.جا یم خورم  .دستش را از دستم بت 

 :شاید کیم تند رفتم

 کاری داشنر با من عزیزم؟ -

 .پله ایستاده و آماده ی فرار استروی اولی   

 :را اشتباه تلفظ یم کنند« س»مثل کساب  حرف یم زند که واج 

 .فهیده خانوم -
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 :یم فهمم که فریده خانوم او را فرستاده

ی؟ - ی براش بتی  فریده خانوم گفته یه چت  

 :رسش را تکان یم دهد.هم چنان نگاهم نیم کند.بلند یم شوم

ی -  ؟خوب خ  باید براش بتی

 ...آب...آب -

 :عصنی شده.کمکش یم کنم

 آبلیمو؟ -

رسش را رسیــــع به چپ و راست تکان یم دهد.عینکش از روی بین  اش رس یم خورد.بندی که به دسته هایش وصل 

 .است،مانع از افتادنش یم شود و عینک از گردنش آویزان یم شود

 !چرا این طوری یم کند؟

 آبغوره؟ -

 .آ...آر...آره -

 :زنملبخند یم 

 .صتی کن االن برات میارم -

خانه یم روم.آزاده و گیل هر دو دست از کار کشیده اند و با  بدون این که در را ببندم،یم چرخم و به سمت آشت  

 .کنجکاوی پارسا را تماشا یم کنند

ستن  قیق  از بطری آبغوره را بریم دارم و به سمت در بریم گردم.در میانه ی راه پشیمان یم شوم.بریم گردم و یک ب

 .فریزر دریم آورم

م  :دوباره عینکش را به چشمانش زده.خم یم شوم و بطری و بستن  را مقابلش یم گت 

 از طرف من لپ فریده جونو ببوس.چت   دیگه ای الزم نداری پارسا جان؟ -

ه.بطری و بستن  را از هنگام نگاه کردن به بستن  نیم تواند برق چشمانش را پنهان کند.حالت تدافیع اش را از یاد برد

د  :دستم یم گت 

 .میس -

ه یم شوم.بطری و بستن  و مالقه را جلو نگه داشته و با دقت جلو پایش را نگاه یم کند  .به پایی   رفتنش از پله ها خت 

عادی ندارد  .با وجود بیماری اش،رفتاری غت 

 .در را یم بندم و یم چرخم.آزاده متاسف و گیل متعجب است

ی مشغول یم شود آزاده دوباره یف گردگت   :به شغل رسر
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 همسایه اس؟ -

 :در حایل که از نردبان باال یم روم یم گویم

.با داییش و پدربزرگ داییش -  .آره.طبقه ی همکف یم شیی  

 :گیل دوباره لوده یم شود

مرد عمرش به دنیا بوده ها -  !اوه!پت 

 :آه یم کشم

یدمش.نه یم تونه حرکت کنه نه حرف یم زنه.ببی   چه آدم خوبیه که نوه نگو گیل.باید ببینیش.من یگ دو بار از دور د -

 .دلش نمیاد ازش دل بکنه و بفرستتش خونه ی سالمندان -مخصوصا مشکل مایل  -اش با این همه مشکل 

 پشه چند سالشه؟ -

 همی   بچه هه؟-

 .نه.این که بهش یم خورد سه سالش باشه.داییشو یم گم -

 .الشه.به خاطر بیماریش دیرتر رشد یم کنه.داییشم فکر کنم یگ دو سال از ما بزرگ تر باشهدلت خوشه گیل!پنج س -

 .پس به درد نیم خوره.کم سن و ساله -

 :پوزخند یم زنم

 .کیس که این جوری پای خانواده اش وایمیسه کم سن و سال نیست -

 :آزاده کنجکاو شده

 یم کنه؟ -
 

 حاال چرا با داییش زندگ

ه پدر و مادرش نیم خواستنش.قرار بوده بفرستنش پرورشگاه.داییه دلش یم سوزه.یم گه من نگهش یم مثل این ک -

 .دارم

 !باریکال بابا!چه فردینیه -

 یم کنه،روی هم بیست بارم باهاش برخورد نداشتم.در همون حد سالم و  -
 

واقعا.من تو این پنج سایل که این جا زندگ

 .مودبیه.هر بار منو یم بینه رسشو میندازه پایی   و آروم سالم یم کنه علیکم بودن همشون.ویل واقعا پش 

 :گیل وظیفه ی خطت  مسخره بازی اش را فراموش نیم کند

 !حسابی خوشت اومده ها سارا -

 :دستمال روی نردبان را به سمتش پرت یم کنم و با خنده یم گویم

ی گیل! شد من یه بار از یه پشی تعریف کنم تو  - ی؟ درد بگت   !بل نگت 
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ی بگوید ویل منرصف یم شود.گیل هم دستمال نم دار را از روی صورتش بریم دارد و با لب هابی  آزاده یم خواهد چت  

 .خندان کارش را ادامه یم دهد

 !سالم علیکم عمله های عزیز -

 .صدای ساغر ما را که در سکوت کار یم کنیم از جا یم پراند

 !دی شان بیدار شده اندساغر و نیوشا و یایس از خواب اب

 :با حرص یم گویم

 !یه دو ساعت دیگه یم خوابیدید -

 :نیوشا با خنده به بدنش کش و قوس یم دهد

 .غر نزن قربونت برم.بگو خ  کار کنم،برم برات انجام بدم -

د  :گیل از حرفش بل یم گت 

 .شام با شما -

 :یایس ملتمسانه یم گوید

 یعن  شام نداریم؟ -

 .ریم؟برو درست کن بخوریمگ گفته ندا -

 :نیوشا بلند یم گوید

 !باشه درست یم کنیم.سگ خورد -

 :آزاده یم خندد

 !تف نکن  توش مثل اون دفعه -

 :از جا یم پرم

 کدوم دفعه؟ -

 :خنده ی آزاده شدیدتر یم شود

؟ -  نیم دوب 

 !صدای خنده اش هم خانمانه و آرام است

 :دد.یایس خندان یم گویدخم شده و دلش را گرفته و بی وقفه یم خن

ن بازی درآورد غذا درست نکرد بعد نیوشا زوری  -
َ
اون بارو یم گه که رفتیم خونه گیل اینا! یه ماه پیش! یادته گرشاسب ا

 درست کرد؟
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جر و مبهوت من خییل  د.انگار دیدن قیافه ی مت   وارفته رسم را تکان یم دهم.همه با دیدن قیافه ام خنده شان یم گت 

 !تمفرح اس

 :گیل میان خنده اش یم گوید

 ...یاِد...اون...جک -

 .بی صدا ریسه یم رود و جمله اش را ناتمام یم گذارد

ین و بامزه است که ما هم   .بی اختیار یم خندیم -بدون شنیدن جک  -خنده اش آن قدر شت 

ی خنده بود.وقنر یم خواست جک سوژه  -عالوه بر اداها و قیافه اش!  -از همان روز اویل که گیل را دیدیم،خنده اش 

 !تعریف کند،آن قدر یم خندید که ما هنوز جک تمام نشده،از خنده دل درد یم گرفتیم

...یم خندیم»جک هایش هم ان قدر بی مزه بودند که ما میان خنده از هم یم پرسیدیم:   !؟«االن...داریم...به خ 

ی تمام یم شود و نیوشا و یایس هم   !«کوفت کنیم»یک غذابی رس هم یم کنند تا به قول خودشان کار پرده ها و گردگت 

ا و گوجه ی رنده شده را در ماهیتابه ریخته اند و منتظر مانده اند  تخم مرغ هم زده و سیب زمین  خرد شده و پنت  پیتر 

 !تا یک غذای خوردب  شود

غذا یم خورم،نان و پنت  هم  -ند این پنج خل و خل جزوشان هست -با این حال مهم نیست؛وقنر با عزیزترین کسانم 

ی یم شود  !برایم قرمه ستی 

م باز کن -  !اختر

نیوشا یک لقمه ی پر و پیمون گرفته و مقابل دهانم نگه داشته تا بخورم.خنده ام را قورت یم دهم و دهانم را باز یم 

 .ا در دهان من یم چپاندکنم.با این حال او لقمه را به سمت دهان خودش یم برد و گاز یم زند و بعد نصفه اش ر 

 !روی دهن  خوردن حساس نیستم ویل تا جابی که مجبور نشوم،ترجیح یم دهم نخورم

به ناچار لقمه را قورت یم دهم و نیوشا خنده ای شیطاب  یم کند؛تصمیمش این است که من را به دهن  خوردن عادت 

 .بدهد

ین دوستش   :لوس یم کند - که مثل خواهرش یم ماند -یایس خودش را برای بهتر

 پس من خ  بابا؟ -

 :نیوشا که مشغول گرفیر  لقمه ی دیگری است،با جدیت یم گوید

 !باز تو من و ننه تو موقع رد و بدل عاشق دید زدی بوزینه؟!همینه که این عیل رغبت نیم کنه بیاد سمتت دیگه -

 .یایس وا یم رود.حرف نیوشا ناراحتش نکرد،یادآوری اش ناراحتش کرد

د نیوشا   :لقمه را در دهانش یم چپاند و با یک دستش کله ی یایس را در آغوش یم گت 

 !غصه نخور خاورم!مرد نیستم اگه تو رو به ریش این پشه نبندم -

 !یایس دارد خفه یم شود ویل نیوشا عی   خیالش نیست
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 .آزاده آرام مشغول خوردن غذایش است و گیل برای ما ادا دریم آورد

 !!قورت بده بعد زر بزنحالم بد شد گیل -

 ماند
 

 شد و چت   مریع
 

 !اخالق ساغر بعد از خواندن اس ام اس دوست جدیدش،چت   مریع

،بعد از دو ثانیه  گیل توجیه نیم کند و به ادا و اطوارش ادامه یم دهد.همیشه همی   طور است.اگر کتکش هم بزب 

 .بردن ناراحنر اش کافیستیادش یم رود و دوباره یم خندد؛دلش مثل دریاست؛یک موج هم برای 

؟ -  خ  بت گفته این جوری بهم ریخنر
 

 سایع

سیم تا وقتش برسد،یم پرسد.ساغر با حالنر که انگار برایش اهمینر  رسانجام آزاده سوایل را که ترجیح داده بودیم نت 

 :پرخاشگرانه یم گویدندارد رسش را تکان یم دهد ویل همه اشگ را که در چشمان کشیده و زیبایش خانه کرده یم بینیم. 

ه پشه ی دیـ**!دایورتش کردم رو چ.پ مهدی -  !بره بمت 

 .مهدی پدرش است که حسابی با هم رفیق اند

 :یایس با مهرباب  اشگ را که دستش را رو کرده،پاک یم کند.نیوشا بی حوصله تشر یم زند

 چ.پ مهدی تو چشاته؟ -

د  .همه خنده مان یم گت 

 که بیشتر از آن نیم
 

 تواند نقش دختر قوی و قلب شکن  که هیچ کس برایش مهم نیست را بازی کند،تند تند سایع

 :اشک یم ریزد و نگاهش را از ما یم دزدد.با لحن  که جگرم را آتش یم زند یم گوید

 ...داره اذیتم یم کنه.یه گت  یم ده.چرا اینو پوشیدی؟چرا االن لبخند زدی؟چرا به اون پشه نگاه کردی؟چرا ننمو -

د ادامه یم دهد  :حرفش را یم خورد.بعد از این که دستمایل از دست آزاده یم گت 

.کیس نیستم که با این جور ت** سگا بمونم!اون  - به خدا دوستش دارم که پاش وایسادم.شما که منو یم شناسی  

م.کم آرایش یم کنم.با پشا موقعا یم گفتم اول رابطه اس اعتماد نداره.به خاطرش مانتو بلند گرفتم.موهامو باال یم د

م.بازم گت  یم ده.داره دیوونه ام یم کنه  .گرم نیم گت 

د و موهای بلند مشگ اش را نوازش یم کند  .آزاده رسش را در آغوش یم گت 

 هق هق یم کند و حرف یم زند
 

 :سایع

..هم کالمم شدی...رستو گوش بم یم گه...حتما دختر نیسنر که...یم تریس بیای...خونه ام...یم گه...بفهمم با کیس.  -

 ...تا...گوش یم برم...چند روز پیش...چاقو گذاشت...رو گلوم

 
 

بر است و گت  یم دهد و سایع  با او یم چرخد،بیش از حد غت 
 

 به تازگ
 

همه جا خورده ایم.یم دانستیم پشی که سایع

 .باشدبه خاطر عالقه اش او را تحملش یم کند ویل فکر نیم کردیم تا این حد رواب  

کتشم...کار یم  - گف...چرا فرزاد...تو رو...یم رسونه...خونه؟...گفتم فرزاد...پشخالمه...مثل برادرمه...تو رسر

...یه بار دیگه...دور و  کتش کار...یم کن  کنم...راه مون...یکیه منو...یم رسونه...یم گه غلط...کردی تو...رسر
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وشو...از جیبش...درآورد گذاشت...رو گلوم...داد زد...فهمیدی برت...ببینمش...یم کشمت...اونم یم کشم...بعد چاق

 یا...باید خط خطیت...کنم تا...دیگه کیس...سمتت نیاد؟

 :عصنی یم شوم

 !گ*ه خورده!پدرشو درمیاریم بخواد بهت چپ نگاه کنه -

ون یم کشد و صاف یم نشیند.اشک هایش را پاک یم کند.هق هقش  متوقف شده ویل رسش را از میان دستان آزاده بت 

 :هنوز یم لرزد

 .تو که نیم دوب  چه رواب  ایه سارا -

بدری و منظم را نشان مان یم دهد  .یقه ی تاپش را پایی   یم کشد و زخیم ض 

 .یایس هی   یم گوید و نیوشا تند نفس یم کشد.آزاده اشک یم ریزد.گلسا مثل یک جوجه در خودش جمع شده

 :نیوشا عصباب  یم گوید

 ر نگفنر بیشعور؟چرا زودت -

 عادت دارد ساکت بماند و به روی خودش نیاورد.تا وقنر کارد به استخوانش برسد نیم فهیم که مشکیل دارد
 

 .سایع

ستان مشکیل برای پدرش پیش آمده بود و ممکن بود حنر کارش به زندان بکشد ویل ما تا چند روز  یادم است در دبت 

 .نفهمیدیم که نگران و عصنی است

 :ساده دیل مخصوص خودش یم گویدگیل با 

 .خوب به مهدی بگو کمکت کنه -

 پوزخند یم زند
 

 :سایع

ی رو به روم نمیاره و هر خ  باشه کمکم یم کنه ویل من ازش خجالت یم کشم.بهش بگم رفتم با  - مهدی هیچ وقت چت  

 یه چاقوکش الت دوست شدم؟

 :آزاده یم گوید

 .یافه اش نمیخوره دیوونه باشهخوب مهدی ببینتش خودش یم فهمه که به ق -

 :یایس بازوی برهنه اش را نوازش یم کند و یم گوید

.پدرشو درمیاره -
 

ه به مهدی بگ  .منم با گیل موافقم.بهتر

 !آخه من خر دوستش دارم -

 :دوباره بغضش یم ترکد و اشک یم ریزد.نیوشا با صدای بلندی یم گوید

تت خر  -  !ابه تا آتش سوزان عشقت خاموش شه؟غلط کردی دوستش داری!باید حتما بتی
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 ساکت است و با لبه ی سفره ور یم رود.به نظر یم رسد دارد درباره ی حرف هایمان فکر یم کند.سیع یم کنم با 
 

سایع

 :مالیمت حرف بزنم

 درست -
 

 نیم فهیم که داره چه بالبی رست میاد.این پش مشکل رواب  داره.آدم سالیم نیست که بگ
 

.االن دایع
 

 سایع

 .یم شه.بی خیالش شو

رسش را تکان یم دهد.سکوتش یعن  هنوز تردید دارد.همی   االن به خودم قول یم دهم که اگر اقدایم نکرد،خودم 

 خودش را عذاب یم دهد
 

 .دست به کار شوم.نیم توانم دست روی دست بگذارم و ببینم که سایع

یس و نیوشا یم گذارم و یم روم تا بی   فیلم هایم،فیلیم دیگر هیچ کدام اشتها نداریم.جمع کردن سفره را به عهده ی یا

 .کمدی پیدا کنم؛همه نیاز به تغیت  روحیه داریم

خانه عربده یم کشد  :نیوشا در آشت  

 .اختر یه خاک بر رسی شو انتخاب کن به یاد جوونیا تو حلق هم بشینیم ببینیم -

 :یم خندم و مثل خودش داد یم زنم

 !جووون آقا خالد -

 .خنده ی بچه ها را یم شنوم.نیوشا خوب بلد است جو را عوض کندصدای 

 

 

 فصل سوم

جارو را داخل جوی خشک یم کشم و بطری های آب و نوشابه،بسته های چیپس و پفک،دستمال،نایلون،لیوان یک 

ی این زباله هاست.این قدر سخت اس ت که آن بار مرصف و... را داخل نایلون یم فرستم.سطل زباله دقیقا در دو متر

 !ها را به جای پرت کردن در جوی،در سطل بیندازند؟

بعد از این که نایلون پر یم شود،آن را بریم دارم و در سطل سیاه بزرگ یم اندازم.ماسک را روی صورتم جا به جا یم 

 .کنم و مشغول جارو زدن پیاده روی بعدی یم شوم

من زیاد نگه یم دارند.کار درسنر یم کنند ویل قطعا به خاطر مردم با رسعت از کنارم رد یم شوند و فاصله شان را با 

 .مریض نشدن نیست که به من نزدیک نیم شوند

 !به خاطر این دوری یم کنند که من یک رفتگرم

ماسکم را کیم جا به جا یم کنم و دستکشم را باال یم کشم.آفتاب طلوع کرده و هوا دارد کم کم گرم یم شود.پیاده روها و 

ا کم کم پر یم شوند.عده ای هنوز خواب اند و سالنه سالنه قدم بریم دارند.عده ای دیگر حسابی رسحال اند و خیابان ه

 رفتگران بی ارزش  -با لبخندشان به هر کیس 
انرژی یم دهند.عده ای هم خط اتوی شلوارشان هنوانه قاچ یم  -حنر

 !کند

ت   کرده ام و حاال وسط کار خیابان دوم هستم.هنوز از ساعت چهار تا حاال که ساعت شش است،یک خیابان را تم

خسته نشدم ویل دلم پیش پارساست.دیروز ظهر وقنر از مهدکودک به خانه یم آوردمش،به او قول دادم که شب به 
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مش ویل خوابم برد.امروز هم وقنر در تاریگ  ون یم زدم،بیدار  -ساعت سه بعد از نصفه شب  -شهربازی بتی از خانه بت 

 .تا بتوانم از دلش دربیاورمنبود 

همیشه سیع یم کنم اگر قویل به پارسا یم دهم،بتوانم به آن عمل کنم.وقنر در برابر او زیر قولم یم زنم،بیشتر از او 

خودم عصنی و ناراحت یم شوم.پارسا کیس را جز من ندارد؛اگر من هم بخواهم حرف هایش را پشت گوش بیاندازم،به 

 چه کیس امیدوار باشد؟

ا دوست دارد.کتاب داستان  ان کنم.پارسا مثل همه ی بچه ها پیتر  با خودم برنامه ریزی یم کنم تا امروز بدقویل ام را جتی

 ...های کوچک عکس دار هم همی   طور.برایش یک کتاب داستان یم خرم و بعد برای شام به رستوران یم برمش و

 !راحت است

وین حدود یک ساعت دیگر به دنبالش یم رود  تا او را به مهد برساند.بعد از آن به او زنگ یم زنم تا ببینم پارسا تا  رسر

 .چه حد دلخور است

آمت   مردم عادت کرده ام.آن ها که نیم دانند اگر من و امثال من نباشیم،پشته ی زباله های  به نگاه های بعضا تحقت 

 !جلوی خانه شان رس به فلک یم کشد

ی باعث یم شود آن ها فکر کن  !ند چون رفتگر نیستند از من بهتر اند؟چه چت  

 !آقا اینم بردار -

 .رسنشی   ماشین  که در حال گذر است،این را یم گوید و یک کیسه ی مشگ را در جوی پرتاب یم کند

 .وقنر پرتش کرد،کیسه پاره شد و زباله ها جوی آبی را که تمت   کرده بودم،دوباره کثیف کردند

ارو زدن آن قسمت یم شوم.اگر خودتان زباله هایتان را جمع نیم کنید،حداقل برای آیه یم کشم و دوباره مشغول ج

 !من اضافه کاری تعیی   نکنید

 همیشه دوست داشتم همه جا تمت   باشد.با رفتگران محله 
 

با تمام سخنر های این کار،از انجامش لذت یم برم.از بچگ

 .بقیه ی بچه ها رویای دکتر و مهندس شدن نداشتممان هم صحبت یم شدم و درباره ی کارشان یم پرسیدم.مثل 

سیاوش رس این قضیه همیشه مسخره ام یم کرد.حاال که فکرش را یم کنم،او از هیچ فرصنر برای تخریب شخصینر 

ـــغ نیم کرد  !من دریـ

 ام،یک بسته ی کادوپیچ شده را روی تختم گذاشته بود.من هم وقنر از خوا
 

ب بیدار یادم یم آید برای تولد هفت سالگ

 .شدم،اولی   کاری که کردم باز کردن کادویم بود.دلم یم خواست بدانم برادر بزرگ ترم برایم چه هدیه ای خریده

که پاره پاره شده بود،وا رفتم.آن را زیر تختم قایم   -مامان برایم درستش کرده بود  -با دیدن لباس نارنجی رفتگری ام 

یگر بیدار شوم.دو روز تب کرده بودم؛با این حال اجازه ندادم کیس بفهمد کردم و دوباره خوابیدم.دلم نیم خواست د

 .برادری که این قدر دوستش دارم،محبوب ترین لباسم را با قیج  از بی   برده

سیاوش که یم دید چطور به هم ریخته ام،مدام یم رفت و یم آمد و رسکوفت یم زد.با این حال نفهمید درد من 

 .نارنجی  اوست،نه یک تکه پارچه ی
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طول کشید تا بفهمم چرا سیاوش این قدر مرا یم چزاند ویل رسانجام فهمیدم؛با این حال تالشم را کردم و او را 

 .بخشیدم

 کوتاه تر از اونیه که با کینه و نفرت بگذرونیش.قلبت »بخشیدن بی چشم داشت را از بابا رضا یاد گرفتم.یم گفت: 
 

زندگ

ون کن  هم بزرگ تر از اونیه که بخوای ب  .«قیه رو از توش بت 

کاش بابارضا یم دانست سیاوش در جواب تمام مهر و محبنر که یم توانست به خاطر نوه نبودنش نداشته باشد،او را 

ون کرد  !از خانه ی خودش بت 

وین زنگ یم زنم  :به رسر

وین -  .سالم رسر

 :صدایش پر از انرژی است

 !به به!به به!مشعوف شدم برادر -

 :یم خندم

 !وانه!ما دو روزی یه بار مخ همو یم خوریم.این ادا و اطوارا چیه دیگه؟دی -

 :خودش هم یم خندد

 !گفتم فضا عوض شه.پارسا گرفته بودا -

 :خودش یم داند چرا این وقت صبح زنگ زدم.با ناراحنر یم گویم

 خییل ناراحت بود؟ -

 .نه.ویل ساکت بود.نیم خندید -

 ...همچی   گفنر نه -

 .ام یم گذارمحرفم را ناتم

وین سیع یم کند دلداری ام دهد  :رسر

 بچه اس بابا!زود قهر یم کنه زودم یادش یم ره.حاال واسه خ  ناراحت بود؟ -

 :آهم را رسکوب یم کنم

مش شهربازی.خوابم برد نشد -  .بهش قول داده بودم دیشب بتی

 :با خنده یم گوید

ا بغ -  .ض کردهجمع کن خودتو مرد گنده!ببی   چه جوری مثل دختر

؟ -
 

 چرا چرت یم گ

 از گ تا حاال داری برنامه یم ریزی واسه این که از دلش دربیاری؟ -



 

 
30 

وین مرا یم شناسد  !لبخندی روی لب هایم یم نشیند.به جز بابا رضا و مامان،فقط رسر

وین خداحافظ  یم کنم و به ادامه ی کارم مشغول یم شوم.باید به موقع کارم را تمام کنم  .از رسر

 .به مهد کودک پارسا یم روم -با موتور مشگ ام که تنها یادگار خانه ی پدری است  -ز جارو زدن چهار خیابان بعد ا

وقنر او را جلوی خودم روی موتور یم نشانم،هنوز اخم دارد.پوست نرم و لطیف گردنش را یم بوسم.قلقلکش یم آید و 

 .یم خندد

برای احتیاط به کمرش یم بندم تا اگر موتور کج شد نیافتد.رس دیگر  لبخند یم زنم و پشت رسش یم نشینم.بند هابی را 

 .بندها را به دست هایم گره یم زنم

با این که خندیده،باز هم اخم دارد و ظاهر رسد و جدی اش را حفظ یم کند.کالهم را روی رسم یم گذارم و موتور را راه 

 .یم دهدیم اندازم.تا وقنر به خانه برسیم،پارسا قهرش را ادامه 

ــع به سمت در خانه یم رود.موتور را به سمت در یم برم  بند ها را که از کمرش باز یم کنم و روی زمی   یم گذارمش،رسیــ

و کلید را در قفل فرو یم برم.پارسا مستقیما در را نگاه یم کند.کلید را یم چرخانم.در که باز یم شود،به درون خانه یم 

 .دپرد و رسیــــع از پله ها باال یم رو 

 از دستم 
 
زن مهربان زحمت بدهد ویل به اندازه ی کاق دوست ندارم هر چه یم شود پیش فریده خانم برود و به آن پت 

 !ناراحت هست و نیازی نیست از کار مورد عالقه اش هم منعش کنم

را یم دهم.رسیــــع موتور را گوشه ی راه پله یم گذارم و به داخل خانه یم روم.پوشک بابا رضا را عوض یم کنم و غذایش 

م و لباس هایم را یم پوشم.لباس های بابا رضا را عوض یم کنم و او را روی ویلچرش یم نشانم.بطری آبم را  دوش یم گت 

ون یم آیم  .در کوله ام یم اندازم و از خانه بت 

 .ی دوم اند وقنر که در را قفل یم کنم،صدای خنده و گفت و گوی چند دختر نزدیک یم شود.احتماال مهمانان طبقه

 .با این که یم خواهم بروم و پارسا را بیاورم،صتی یم کنم آن ها پایی   بیایند و رد شوند

ویلچر بابا رضا را کنار یم کشم و دست به سینه به در خانه تکیه یم دهم.به پله های آخر که یم رسند متوجه من یم 

 :شوند.یگ شان با تعجب یم گوید

 ! اِ  -

ند.رسم را پایی   یم اندازم.نگاه شان را روی خودم حس یم کنم.از قصد قدم هایشان را کوچک و ابروهایم باال یم رو 

 ام حرف زدند که حاال 
 

م کنند.معلوم نیست در جمع شان چقدر درباره ی من و زندگ آهسته بریم دارند تا حسابی آنالت  

 .این قدر کنجکاوند

 شنوم.رسیــــع رسم را باال یم آورم و نگاهش یم کنم.در همی   همان طور که رسم پایی   است،صدای جیغ یگ شان را یم

م تا نیافتد  .لحظه محکم به من برخورد یم کند.بازوایش را یم گت 

 :زمزمه ای را یم شنوم

 .خاک بر رست!این دیگه قدییم شده-
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ه اند و بی خجالت با بی خیایل در آغوشم جا خوش کرده و از پایی   به باال صورتم را آنالت   یم کند.چشمانش ریز شد

 .برریس ام یم کند.کیم به عقب هلش یم دهم و بازوهایش را رها یم کنم

م د ویل با رسفه ای جلویش را یم گت   .از حرکتش که به قول دوستش قدییم شده خنده ام یم گت 

 :با صدای لطیف و زیادی زنانه اش یم گوید

 .وای ببخشید!دفعه صدمه که با این کفشا یم افتم -

 :ش پاشنه ده ساننر اش اشاره یم کنم و یم گویمبه کف

 دلیلش واضح نیست؟ -

 :با ناز یم خندد و پلک یم زند

 !حق با شماست ویل نباشه که نیم شه -

 .با وجود تالش بسیارم برای نخندیدن لبخندی کنج لب هایم یم نشیند

د.مودبانه ویل جدی یم گوید رسیــــع پایی   یم آید و بازوی دوستش -سارا مهدوی  -صاحب واحد طبقه ی دوم   :را یم گت 

 .با اجازه آقای عظییم -

بازوی دوستش را یم کشد و او را با خودش به سمت در یم برد.مشخص است که از رفتارش کفری شده.در لحظه ی 

 .آخر دختر یم چرخد و به من چشمک یم زند

 :ویموقنر در را پشت رسشان یم بندند نیشخند یم زنم و به بابا رضا یم گ

ه ی چش سفیدو بابا رضا؟چه عشوه ایم یم اومد.همی   جا صتی کن برم پارسا رو بیارم -  .دیدی دختر

ه شده ویل یم دانم که یم فهمد چه یم گویم.یم دانم  ...بابا رضا هم چنان صامت و ساکت به رو به رو خت 

 :ابا رضا را به سمت در هل یم دهمرسیــــع از پله ها باال یم روم و پارسای بغ کرده را پایی   یم آورم.ویلچر ب

 خوب آقا پارسا.کجا بریم ناهار بخوریم؟ -

 .یم خندد و به هوا یم پرد.خوشحال کردن این مرد کوچک سخت نیست

وب  یم خوریم.به پارک یم رویم و پارسا دو ساعت تاب بازی یم کند.یک کتاب داستان  ای پت   
 -برای ناهار یک پیتر

یم و ساع -پینوکیو   .به خانه بریم گردیم -هنگایم که خورشید کم کم دارد غروب یم کند  -ت هشت یم گت 

در خانه را برای پارسا باز یم کنم تا برود و دست هایش را بشوید و خودم به کوچه بریم گردم تا ویلچر بابا رضا را 

 .بیاورم

 سپهر؟ -

 .ه یم گذارمچشمانم را محکم یم بندم.ویلچر بابا رضا را بلند یم کنم و داخل خان

 .واسه خودت مردی شدی.آخرین باری که دیدمت یه پشبچه بودی که با همه خ  احسایس برخورد یم کردی -
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 :پوزخند یم زنم

نمک خوردن و نمکدون نشکسیر  احسایس برخورد کردنه؟!بعد اون وقت نخواسیر  بچه ات احسایس برخورد  -

 نکردنه؟

 :رد.دستش را محکم پس یم زنم.در نور کم کوچه پوزخندش را یم بینمجلو یم آید و دستش را روی شانه ام یم گذا

 .مثل برادرت هار شدی -

ایم قائل نیستم طاها.رو اعصابم بری از اینم هارتر یم شم -  .من همی   جوریشم واست احتر

 :کامال بی ربط یم گوید

 اون پارسا بود؟ -

م  :جلو یم روم و یقه ی کت مشگ مرتبش را یم گت 

 .نکن که بذارم نوک انگشتت بهش بخورهفکرشم  -

ه یم شود و خونشد یم گوید  :در چشمانم خت 

 .الزم نیست تو بذاری.قانون میذاره -

اهنش را مرتب یم کند  :با حرص به عقب هلش یم دهم.دو قدم عقب یم رود و یقه ی پت 

 .ش کردی در چه حالهنیومدم باهات درگت  شم سپهر.فقط اومدم ببینم بچه ای که این همه براش تال -

 :صدایم دورگه شده

-  
 

 بچه ام.نیم گ
 

 .نیم گ

 :خونشدی اش حالم را بر هم یم زند

 .حنر اگه تو هم فردین بازی درنیم آوردی،من نیم ذاشتم جای بدی باشه -

 :پوزخند یم زنم

 .پرورشگاه پرورشگاهه.خوب و بد نداره -

 :شانه هایش را باال یم اندازد

 اون جورابی هم که به نظر یم رسه بی عرضه نیسنر  قبول کن که فقط -
 .یم خواسنر ثابت کن 

 :دسته ی ویلچر را در مشتم یم فشارم.ادامه یم دهد

 .یم بینم که خوب از پسش براومدی.تقریبا مثل یه بچه ی عادیه -

 :یم ترسم

یش؟ -  یم خوای بتی
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 .فعال نه -

 ...فعال

رم یم دهد.دهانش را باز یم کند تا با کلماتش آتشم بزند که صدای تردید و مهلت درون این یک کلمه بدجور آزا

بچه ای متوقفش یم کند  :دختر

 .بابا؟بیا دیگه!حوصله ام رس رفت -

 لبخندی روی لب هایش یم نشیند.تا به حال شده یک بار برای پارسا لبخند بزند؟

 .االن میام بابابی  -

 :رو به من یم گوید

 .خواهر پارساست.پرند -

 :د تلج  یم زنملبخن

 .امیدوارم جای پارسا واسه اونم پدر بایسر  -

 :پلک یم زند

 .هستم -

 .یم چرخد و یم رود

 .با دیدن این مرد دلم یم خواهد کلمه ی پدر را باال بیاورم

 

 

 فصل چهارم

 .سمن مشغول تصحیح کردن برگه هایش است و من مشغول برریس اش هستم

و پای چشمانش بیشتر از قبل گود افتاده.اخم بی   ابروهایش بازنشدب  به نظر  از آخرین باری که دیدمش الغرتر شده

 .یم رسد و مثال آمده تا مرا ببیند

 !هوی -

 :از جا یم پرد و با عصبانیت نگاهم یم کند

 نیم بین  دارم برگه صحیح یم کنم؟ -

 :من هم عصباب  یم شوم

 !پاشو برو خونه خودت برگه صحیح کن -
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رش یم شود و به من اهمینر نیم دهد.گویسر اش زنگ یم خورد.قبل از این که آن را چنگ بزند و دوباره مشغول کا

حسی   را رویش یم بینم  .خاموشش کند،نام امت 

لبخندی روی لب هایم یم نشیند.خوشحالم که این پش سمج خواهرم را تنها نیم گذارد و تمام عشقش برای این بی 

 !لیاقت است

 سمن؟ -

ی نیم گوید  .چت  

ر -
َ
 !ک

 چه مرگته؟ -

 را برای مواجهه با خواهر بداخالق و عصنی ام انتخاب یم کنم
 

 :لودگ

.هم خودت هم اخالقت -  !ماشاال هزار ماشاال بزنم به تخته روز به روزم خوردب  تر یم یسر

 :نمره ی نهابی را روی برگه یم نویسد و آن را زیر برگه های دیگر یم گذارد

 !تا چشات دربیاد -

 :یل یم کنمفضو

؟ -  خوشت میاد این پش بیچاره رو رس بدوئوب 

 :چشم غره ی مدل سمن  یم رود

 باز تو روت خندیدم؟ -

م  :اییسر یم گویم و نگاهم را از او یم گت 

 !نیم دونم این پش بیچاره عاشق چیت شده.هیکل ناقصت یا اخالق فرشته گونه ات؟!شایدم ذات خرابت -

ی نیم گوید.سمن خییل وق ی نیم گویدچت    .ت است که دیگر چت  

 !لعنت بر پدر و مادر کیس که چوب حماقت پدر و مادرش را خورده باشد

 سمن؟ -

 چیه؟ -

 :رسیــــع یم گویم

 .هیج   -

هر بار که سمن را یم بینم،احساس بدبخنر ام به شدت تقویت یم شود.آخر این وضع یک دختر بیست و نه ساله 

 !است؟
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حسی   از سال دوم دانشگا ه دنبالش بود ویل سمن به او نیم نگایه هم نیم انداخت.همه فکر یم کردند از آن دختر امت 

به آن ها عالقمند یم شود،خودشان  -آن هم یک پش مقبول از همه نظر  -های افاده ای و مغرور است که تا یک پش 

 .کجاسترا گم یم کنند و طاقچه باال یم گذارند ویل فقط من و خودش یم دانستیم مشکل از  

بدون هیچ آغوش یا بوسه ی  -بعد از تصحیح کردن چند برگه ی دیگر بلند یم شود و بعد از خداحافظ  رسدی 

 .یم رود.همی    -خواهرانه ای 

 .این دیدار دو خواهر بعد از یک ماه است

 .خایل ای استحسابی حالم گرفته یم شود.روی تختم دراز یم کشم و سیع یم کنم فکر کنم ویل ذهنم خایل تر از هر 

 
 

شاید من اولی   فرزندی باشم که بعد از پنج سال ندیدن پدر و مادرم حنر ذره ای دلم برایشان تنگ نشده؛دلتنگ

 .پیشکشم!حنر نفرین شان هم یم کنم

نفرین شان یم کنم چون به دنیا آوردندمان در حایل که نه هم دیگر و نه ما را نیم خواستند؛نفرین شان یم کنم چون 

 .داشیر  و دوست داشته شدن را به ما یاد ندادند و فقط کینه و عقده و نفرت در دل مان انباشتنددوست 

 .نفرین شان یم کنم چون ما را از خودمان متنفر کردند

 ...صدای زنگ در را یم شنوم.جاب  در تنم نمانده و دلم نیم خواهد تا بلند شوم و در را باز کنم ویل

 حاال دفعه ی دومم باشد؟ گ به حرف دلم گوش کردم که

های بی جواب « دلم یم خواست»همه ی بدیه هایم را هم که صاف کنم،به دل خودم مدیون یم مانم؛برای تمام »

 «مانده اش

در را که باز یم کنم،فریده خانم را یم بینم که با لبخند تماشایم یم کند.سیع یم کنم یک لبخند باورپذیر بزنم.احساس 

 .خمت  کش یم آیدیم کنم صورتم مثل 

طبق معمول در گول زدن خودم و بقیه موفقم و فریده خانم متوجه حال بدم نیم شود.گونه ام را یم بوسد و بانشاط 

 :یم گوید

 سالم خوشگلم.حالت خوبه؟ -

 !عطر مادرانه اش را دوست دارم.مادرم این بو را نیم داد یا من یادم رفته که این بو را یم داد؟

 ...شم و عطر فریده خانیم اش را به درون ریه هایم یم کشم.عطرش در چشمانم آب یم شودنفس عمیقر یم ک

ه.بفرمایید تو -  .سالم فریده خانوم.مریس خوبم.چرا اومدید باال؟پاتون درد یم گت 

د.احساس یم کنم انرژی ام چند برابر شده.چکیدن قطره های از سینه ام را  دستم را میان دست های گرمش یم گت 

 .یم کنم حس

.خوب نیست این جا تنها بایسر  -  .نه گلم.اومدم دعوتت کنم بیای پایی   پیش ما.سپهر و پارسا و آقا رضا هم هسیر 

 یم کند این جا تنها باشم یا آن پایی   تنها باشم؟
ر
 !چه فرق

زن دوست داشتن  را رد کنم  :با این حال دلم نیم آید دعوت این پت 
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 .چشم من االن میام.ببخشید مجبور شدید تا این جا بیایدخوب زنگ یم زدید یم اومدم...  -

 :گونه ام را نوازش یم کند و با لبخند یم گوید

 .قربونت برم الیه.پس زود بیا که منتظرتم -

 :زیر لب یم گویم

 .خدا نکنه -

ی به پا یم کنم و پا نچوی سفید و فریده خانوم یم رود و من بی حوصله لباس هایم را عوض یم کنم.شلوار یل خاکستر

مشگ چهارخانه ام را تنم یم کنم.موهایم را پشت رسم جمع یم کنم و رورسی سفیدی روی رسم یم اندازم.از پشت گره 

 .اش یم زنم و دو طرفش را روی شانه هایم یم اندازم

ِن نشسته است
َ
 !در آینه نگه یم کنم.به قول نیوشا قیافه ام شبیه ا

کشم و برق لب یم زنم.زیاده روی نیم کنم؛دلم نیم خواهد سپهر فکر کند من   کیم خط مشگ در انتهای چشمانم یم

ین عقلم  !هم مثل ساغر شت 

د و هم عصباب  یم شوم  !وقنر یادش یم افتم هم خنده ام یم گت 

ه شد.گیل داشت از  دختر دیوانه خودش را با مصنویع ترین حرکت ممکن در بغل سپهر انداخت و در چشمانش خت 

این کارها دیگه قدییم »ب یم ترکید.آزاده مات و مبهوت نگاه شان یم کرد.نیوشا زیر لب غر یم زد: خنده و تعج

 !یایس ریز یم خندید.من هم داشتم گونه ام را چنگ یم انداختم«.شده

مش و نتواند بیشتر از آن آبروریزی کند  .آخر رس طاقت نیاوردم و دست ساغر را کشیدم تا بتی

شمان سپهر واقعا آزارم داد.مگر یم شود نفهمیده باشد ساغر عمدا این کار را کرده؟!باید از تمسخر و خنده ی درون چ

تر باشد تا نفهمد  !من هم صفر کیلومتر

ان سبک مغزی هستیم  !حتما پیش خودش فکر کرده چه دختر

 در دوثانیه پخش و پالیش یم کنند
 

 !هر چه من برای خودم آبرو جمع یم کنم،نیوشا و سایع

ون رفتیم،آن قدر غرغر کردم که اعصاب نیوشا خرد شد و گفت:  وقنر که حاال انگار خواستگارشه که یم خواد »بت 

 «!جلوش سوبر نده

کیگ را که سمن پخته و آورده،در یک ظرف کریستال قشنگ یم گذارم و با خودم پایی   یم برم.در نیمه باز است.کفش 

به به در، وارد خانه یم شوم.نقشه ی خانه ی ما و فریده خانم یگ است.طبقه ی هایم را دریم آورم و بعد از زدن دو ض 

 .همکف را نیم دانم

د و آن را روی مت   یم گذارد.چند بار به مت   یم زند و یم  فریده خانم دوباره گونه ام را یم بوسد،کیک را از دستم یم گت 

 :گوید

 !یادم باشه برات اسپند دود کنم خوشگلم!چه رنگ و روت باز شده -

 :با خنده یم گویم
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 !فریده خانم این جا غریبه نداریم که.نیم خواد آبروداری کنید -

 یم گوید
 

 :گونه اش را چنگ یم زند و با اخیم ساختگ

 !نگو سارا!تو به این خوشگیل -

ی نیم گویم.در دلم حشت دارم که چرا فریده خانم مادرم نشد و فرح ناز شد  !چت  

 .یم شود و به سمتم یم آیدآقای احمدزاده از جایش بلند 

 .تو رو خدا از جاتون بلند نشید -

 :صورتم را یم بوسد و یم گوید

م -  !تو هم جای دختر

 اش برای بوسیدن من است
 

 !این شوخ  همیشگ

 .حلقه ی دستان الغرش و ضعیفش قدربر دارد که هیچ وقت تجربه نکرده ام

م تا گریه نکنم.واقعا کار ضاییع  ! استجلوی خودم را یم گت 

 .سالم آقای عظییم -

سپهر که از جایش بلند شده برایم رس تکان یم دهد.لبخندی کج روی لب هایش نشسته که نیم توانم معنا 

 !کنم.احتماال به آبروریزی دو روز پیش فکر یم کند

یم کند و تند پارسا کنارش ایستاده و تقریبا پشت پایش پنهان شده است.از پشت عینک ته استکاب  و گردش مرا نگاه 

 .تند پلک یم زند

 :رسم را کج یم کنم تا ببینمش

 سالم آقا پارسا.باهام دست نیم دی؟ -

سپهر خم یم شود و دستش را پشت کمر خواهرزاده اش یم گذارد.او را کیم به سمت من هل یم دهد.پارسا که حاال 

م و او خیالش از اطمینان دابی اش راحت شده،به سمتم یم آید و دست کوچکش را ب د.دستش را یم گت  ه سمتم یم گت 

 :را به سمت خودم یم کشم.خم یم شوم و لپش را یم بوسم

 !آخیش!چقدر خوشمزه بود -

 :یم خندد و گونه ام را یم بوسد.مثل خودم یم گوید

ه بود -  
َ  !خورسر

ه روی دسته ی یم خندم و دستش را رها یم کنم.ویلچر آقا رضا گوشه ی هال است.به سمتش یم روم و دستش را ک

م.آرام یم گویم  :ویلچر است میان دستانم یم گت 

 .سالم آقا رضا -
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 !مهم نیست اگر صدایم را نشنود یا حنر نفهمد چه یم گویم.مهم این است که من نادیده اش نگرفتم

از  -دارد؟! مگر زانودرد ن -سپهر با لبخند عمیقر نگاهم یم کند.با نگاهش ازم تشکر یم کند.فریده خانم با رسعت جت 

خانه یم رود و هر چه دستش یم آید روی مت   مقابل من یم گذارد.با حرص یم  خانه به هال و و از هال به آشت   آشت  

 :گویم

 !فریده خانوم بیاید بشینید.مگه من چقدر جا دارم؟یم خواید یخچالو بیارید بذارید این وسط -

دآقای احمدزاده و سپهر یم خندند.فریده خانوم که لپ ها  :یش گل انداخته دستم را یم گت 

 .خوب ذوق زده ام خوشگلم! کم میای پیشم.دلم برات تنگ یم شه -

د و کنار خودش یم نشاند.کیک را بریده و برای همه گذاشته.پارسا دابی اش را بی خیال یم شود و کنار  دستم را یم گت 

 :الت بامزه ای یم گویدمن یم نشیند.رسش را به سمت من یم آورد و نفس عمیقر یم کشد.با ح

 !چه بوی خووی یم دین -

ین زباب  اش یم روم.دستم را دور بدن کوتاه و تپلش حلقه یم کنم و با خنده یم گویم  :در دلم قربان صدقه ی شت 

ی یم دی که!بوی پارسا -  !شما بوی بهتر

ی ذوق زده یم شود و یم خندد  .یم خندد.با کوچک ترین چت  

 .اشته ام.دنیابی دارند که من ازش محروم بودم و برای داشتنش به هر دری زدمهمیشه بچه ها را دوست د

 .پارسا آرنجش را روی پای من گذاشته و کیک خامه ای سمن را آرام آرام یم خورد

سپهر جز وقت هابی که آقای احمدزاده یا فریده خانوم خطاب قرارش یم دهند حرف نیم زند.من هم سیع یم کنم 

 .نم تا برخورد ساغر از ذهنش پاک شودخانمانه رفتار ک

 :فریده خانم با مهارت بحث را به سمت ازدواج یم کشاند.پس از چند دقیقه حرف دلش را یم زند

 .خوشگلم خوب شد یادم اومد.عرویس سوگلو یادته که؟همون که سه هفته پیش رفتیم -

 کشید.عرویس،عرویس دختر کوچکش سوگل بله یادم است.فریده خانوم رسما موهایم را گرفت و با خودش تا عرویس

 :بود.لبخند مسخره ای روی لب هایم یم نشیند

 .بله فریده خانوم.مگه یم شه یادم بره؟عروس به اون خوشگیل تا حاال ندیده بودم -

 !در واقع تا به حال عروس ندیده بودم

 :فریده خانم با آب و تاب یم گوید

 !نوم یه نگات یم کنه؟نگو حسابی دلشو بردیاون شب تو مراسم یم دیدم پش مریم خا -

بت در گلویم یم پرد و به رسفه یم افتم.پارسا با نگراب  پشتم یم زند.قند در دلم آب یم شود  !رسر

ه یم شوم.آقای احمدزاده با خنده  بت رسخم را روی مت   یم گذارم.به فریده خانم خت  از پارسا تشکر یم کنم و لیوان رسر

 :یم گوید



 

 
39 

 !همشو بگه بعد ذوق زده شو دختر بذار  -

د ویل مزه ی دهانم تلخ است.فریده خانم که وضع مرا نیم داند  !خنده ام یم گت 

 :فریده خانم که حاال خیالش از بابت خفه نشدن من راحت شده یم گوید

ی داری یا نه -  .داشتم یم گفتم.ازت خوشش اومده و مادرشو فرستاده پیش من تا ببینه نامزدی چت  

ارادی دندان هایم را بر هم یم فشارم.لبخندی روی لب هایم یم نشانم فکم درد   :یم کند.غت 

 شما خ  گفتید؟ -

 :دستش را روی دستم یم گذارد

 یم کنه بی کس و کاره.گفتم باهات حرف یم زنم اگه خواسنر یه روز  -
 

بهش گفتم نه نداره.ویل فکر نکن چون تنها زندگ

 .بیان خونه ات

 «!ریده خانوم شما دیگه چرا؟شما که بودی و دیدی چطور عروسش نشده ازم خسته شد؟ف»در دلم یم نالم: 

 ...حکایت ما،حکایت آن گندمزاری است که رس بر شانه ی آسیابان گذاشت؛برای گفیر  دردهایش»

 «احسان افشار

بتم را دوباره بریم دارم.سپهر با بی خیایل به حرف های ما گوش یم دهد و از بحث جدا 
 .افتاده لیوان رسر

 :سیع یم کنم بدون ناراحت کردنش این پیشنهاد را رد کنم

 !فریده خانوم مگه یگ تو یک ساعت عرویس از کیس خوشش میاد؟ -

 :فریده خانم سیع یم کند متقاعدم کند

.نخواسنر راحت بگو نه - ی نشده.بذار بیان.پشه رو ببی    .از خانویم و خوشگلیت خوشش اومده.حاال که چت  

 :پایی   یم اندازم و به آرایم یم گویمرسم را 

فریده خانوم من اصال قصد ندارم ازدواج کنم.حاال یم خواد پرنس ویلیامز باشه،یم خواد پش مریم خانوم باشه.اگه  -

 .یم شه لطف کنید و از طرف من بگید که بی خیالم شن

 :فریده خانم یم خواهد اضار کند که آقای احمد زاده حالم را یم فهمد

 ازدواج یم کنه که دختر گل من  -
 

اضار نکن خانوم.راست یم گه دیگه.گ تو این دوره و زمونه بیست و سه سالگ

 دومیش باشه؟

 .فریده خانم هنوز قانع نشده ویل دیگر حرفش را نیم زند

ه یم زند یا این طور به نظر یم آید که سپهر پشی آرام و مودب است.کم حرف یم زند ویل لبخند های محوی که گه گا

 .ابروهابی که نامحسوس باال یم اندازد،نشان دهنده ی توجه اش است

 !سکوتش هم از زیرگ اش است!بیشتر گوش یم کند تا این که حرف بزند
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 .یم شود گفت مثل آزاده است.البته کیم بازیگوش تر از آزاده به نظر یم آید

در دهان پدربزرگش یم گذارد.حرف هابی هم در گوشش  وسط حرف هایمان،یک بار از جایش بلند یم شود و کیم کیک

مرد را دوست دارد  .زمزمه یم کند که من نیم شنوم.به نظر یم رسد خییل این پت 

 .شاید اگر من و سمن هم یک دابی مثل او داشتیم که همه جوره پایمان بایستد،حاال وضع مان این نبود

است یم  -پارسا یم گوید سفیده  -مربی اش که اسمش سپیده  پارسا تا فرصت گت  یم آورد،برایم از مهد کودک و 

 هابی که یاد گرفته تعریف یم کند
 .گوید.از چت  

 :کیگ را که هنوز مشغول خوردنش است،با چنگالش یم برد

...من عخب...مونده ام؟ -  تازه...یم دونّسی  

دوست دارد؛موقع جویدن چشمانش را با سیع یم کنم تعجب و تاسفم را پنهان کنم.یک تکه کیک یم خورد.مزه اش را 

 !لذت یم بندد

 :ادامه یم دهد

...من...از بخیه...دیرتر َحف...زدم -  !دابی یم...گه یهن 

 !دابی اش یک شغل دیگر هم دارد؛ماله کیسر 

 .جمع صمییم این خانه باعث یم شود ناراحنر هایم را پشت در جا گذارم

 !و باصفا بود؟!قرآن خدا غلط یم شد؟چه یم شد اگر خانه ی ما هم همی   قدر گرم 

 

 

 فصل پنجم

است.بیشتر از نیم ساعت است که تمامش کرده ام ویل دلم نیم خواهد برگه ام را  -علوم اجتمایع  -آخرین امتحان 

بدهم.بدهم که چه بشود؟! به حیالط بروم و پیش بقیه بچه ها بنشینم و به برنامه هایشان برای تابستان و خاطرات 

 !مادر های عاشق و مهربان شان گوش دهم؟پدر و 

دلم یم خواهد وقنر برگه ام را بدهم که همه رفته باشند.وقنر از من یم پرسند برنامه ام برای تابستان چیست،دلم یم 

 !خواهد رسم را به دیوار بکوبم

هتر شدم.درد جسم،درد آن قدر صبح مشتم را به دیوار پشت نیمکت کوبیدم که دردش امانم را برید.با این حال کیم ب

 .روخ ات را برای چند ثانیه هم که شده کنار یم زند

دیشب مثال تولد مِن خاک بر رس بود.هر کس برای خودش کاری یم کرد و جز سمن که برایم ست خودکار مورد عالقه 

 .ام را گرفته بود،کیس مرا یادش نبود

ین شاید هدیه اش به نظر احمقانه بیاید ویل هیچ کس جز سمن  نیم داند تنها رسگریم من نوشیر  است و در نتیجه بهتر

 .هدیه ای که یم توانند برایم بخرند،خودکار و دفتر است
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یک تولد از طرف شان بشنوم که خوابم برد  .آن قدر منتظر ماندم تا یک تتی

 از بچه هابی که من به زور اسم شان را یادم یم آید 
،دیروز تولدم را به من این هم ضیافت تولد من در خانه بود؛بعض 

یک گفتند  .تتی

 !همه چت   بر عکس شده

که معلم دین    -موهایم را زیر مقنعه ام یم دهم و خودکارم را در جامدادی ام یم گذارم.بلند یم شوم و به طرف مراقب 

 .یم روم.لبخندی که یم زند،دلگرمم یم کند -مان هم هست 

توانند حنر یک پوزخند بر روی لب هایت بنشانند ویل بعض  دیگر با  بعض  آدم ها تمام تالش شان را هم بکنند نیم

 !یک نگاه،دنیا را برایت کادوپیچ شده یم فرستند

از اتاق خارج یم شوم.به رویم نیاورد که من ده دقیقه بعد از « خسته نباشید»برگه ام را به او یم دهم و بعد از گفیر  

 !یم دادم یم توانست زودتر برود.از همی   درک باالیش خوشم یم آمد آخرین نفر برگه ام را داده ام و اگر زودتر 

 چطور دادی؟ -

آن قدر رسم پایی   است که هیچ کس را نیم بینم.صدای آزاده مرا به خودم یم آورد.رسم را بلند یم کنم و به زور 

 .لبخندی یم زنم.احساس یم کنم گونه هایم از جای اصیل شان پایی   ترند

 :بی حال یم گویم

 .خوب بود -

 :لبخند یم زند و یم گوید

 یعن  بیسنر دیگه؟ -

 :خنده ی بی جاب  یم کنم

 .اگه خدا بخواد آره -

با من هم قدم یم شود و دستش را روی شانه ام یم گذارد.دو سه سانت از من بلندتر است و درشت تر.پارسال نود و 

.با این حال استخوان بندی اش درشت است و نباید دو کیلو شده بود.با کمک رژیم و ورزش حاال هفتاد کیلو است

 .خییل از این الغرتر شود

ه یم شوم.به نریم یم گوید  :دست از برریس بدنش بریم دارم و به رو به رو خت 

 .گرفته ای سارا -

 .خنده ی بی صدابی یم کنم که بی شباهت با آه نیست

 .پت  شدم آزی -

 بزرگ تر از 
 
دهانش نیم زند.تنها جوابش فشاری است که انگشتانش به شانه ام وارد یم مثل بقیه نیم خندد یا حرق

 .کنند
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احساس یم کنم سنگین  دنیا روی قفسه ی سینه ام است.مدبر است نفس کشیدن سخت شده.نیم دانم به امید خدا 

ین شنونده ی دنیاست م یا متوهم شده ام.رس درد و دلم باز شده و آزاده بهتر  :دارم یم مت 

 .موقعا به رسم یم زنه از خونه فرار کنم بعض   -

 بری کجا؟ -

خییل عادی یم پرسد.منع یا تشویقم نیم کند.گایه اوقات فکر یم کنم آزاده چند سال رفوزه شده و از ما بزرگ تر 

 !است؛از بس که مثل آدم بزرگ ها رفتار یم کند

-  .
 

ف داره به این زندگ  .حداقل یه هیجاب  هم دارههیچ جا و همه جا.یم رم تن فروشییم کنم.رسر

؟ -
 

 !سارا واقعن  یم گ

آزاده تعجب کرده ویل باز هم دخالت نیم کند.خودم هم باورم نیم شود که دارم به تن فرویسر به عنوان یک گزینه 

 .فکر یم کنم

با ناراحنر راه دارد.آزاده رو به رویم یم ایستد و  -حیاط مدرسه  -یم ایستم.نزدیک دری هستیم که به خارج ساختمان 

 :نگاهم یم کند.بغض دارم ویل چند سایل یم شود که یک سال یک بار گریه یم کنم.با صدای گرفته ای یم گویم

.هم پول درمیارم هم دو نفر حنر شده مصنویع بهم محبت یم کی    -  .آره واقعن 

دم و کمرم را نوازش یم کند  .آزاده در آغوش یم گت 

ابی که -
.چرا به چت  

ستانم  سارا تو حیق  .معدلت تو دبت   خودتو بکن.باهویسر
 

؟بی خیال اون دو تا.زندگ
داری فکر نیم کن 

زیر نوزده و نیم نیومده.دو روز دیگه یم ری دانشگاه.یه پا نویسنده ای برای خودت.تو جشنواره ی خوارزیم رتبه ی دوم 

.دوست داشتن   کشورو آوردی.نوشته هات آدمو جادو یم کنه.حرفات و محبتات که همه نیم بیننش دلنشیی  

.دیگه خ  باید بگم؟  هسنر

 :چشمانم را به شانه ی آزاده فشار یم دهم تا اشک هایم خشک شوند

ی کمه.رتبه ی دوم خوارزیم به چه دردم یم خوره وقنر تمام مدت تو قفسم؟آزی  - آزی همه اینا هست ویل یه چت  

 .ه ی جاده پیدا کردن تعجب نکنعقده ای شدم.زدم به سیم آخر.اگه ختی شنیدی جنازه مو گوش

 :آزاده یم ترسد.به کتفم یم زند

شون خالص یم یسر  -  .سارا تو رو خدا این فکرا رو نکن.باالخره از رسر

وقنر که برم خونه ی شوهر؟آزی من حنر این آپشنم ندارم! من نیم تونم کیس رو دوست داشته باشم.از مردا  -

بانم متنفرم.اون قدر رسدم که طرف یخ یم کنه.آخه گ حاض  یم شه با چنی    متنفرم.از این که یه مرد دیگه بشه زندان

 کنه؟آزی هیچ رایه نیست
 

 !آدیم زندگ

؟ -  راهش اینه که بری تن فرویسر کن 

رسانجام اشک هایم جاری یم شوند.چه خوب که کیس در راهرو نیست و ما یم توانیم راحت حرف بزنیم.حقایقر را بر 

 :فکر کردن به آن ها نفسم را یم برد زبان یم آورم که حنر 
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من عقده ای شدم.عقده ی نگاه.عقده ی توجه.عقده ی نوازش.عقده ی جنس مخالف!عقده ی این که به چشم یه  -

 باشه...آزی منم آدمم.نیاز دارم حس کنم جذابم.حس کنم یه نفر منو یم خواد
 

 .پش بیام!حنر اگه درویع

 .پا به پای من گریه یم کند

 و بی حیابی نیم زند.مثل بقیه به حرف هایم پوزخند نیم زند.مثل بقیه مسخره ام نیم کندمثل بقی
 

 .ه به من انگ هرزگ

 :او تنها مثل خودش درکم یم کند.با چشمان اشک آلودش به چشمانم زل یم زند

ی بگم.من نیم دونم خ  یم کیسر تا بهت راه حل پیشنهاد بدم.  - فقط یم خوام نیم دونم خ  بگم.نیم تونم هم چت  

 .مطمی   باشم که وقنر از همه ناامید شدی روم حساب یم کن  

 .میان گریه لبخند یم زنم.داشیر  آزاده نعمت است

از بچه ها رسرسی و یگ در میان خداحافظ  یم کنم و از مدرسه خارج یم شوم.برای چه درست و حسابی با آن ها 

 !ارتبایط داشته باشم و آن ها هم یم توانند بدون من رس کنند خداحافظ  کنم؟قرار نیست در تابستان با آن ها هیچ

ون بروم.اگر هم اجازه بدهند،باید  نه موباییل دارم که بخواهم با آن ها اس ام اس بازی کنم و نه اجازه دارم با آن ها بت 

 .پشت رس خودم ردیف کنم و کنایه های دوستانم را به جان بخرم -مادر و خواهر  -یک لشکر آدم 

ه شوم  .ترجیح یم دهم در خانه بنشینم و به دیوار خت 

ون مدرسه ایستاده و منتظرم است.آخر کدام دختر هجده ساله ای تمام مدت با اسکورت این ور و آن ور یم  مامان بت 

 !رود؟

 .طبق معمول بدون آرایش است و از میت هم رنگ پریده تر.صورتش دیگر هیچ جذابینر ندارد؛البته از نظر من

ورتش پر از کک مک و دانه های قهوه ای است.پوستش از بس خشک شده،دانه های سفیدی دارد و لب هایش ص

 .ترک خورده اند

 ...از آن بدتر چشمان بی فروغش است

 چه کیس باورش یم شود این زن یس و هشت ساله است؟

 داوطلبانه اش متنفرموقنر یم بینمش حالم به هم یم خورد.از او بدم نیم آید ویل از تو رسی خور بود
 

 !ن و بردگ

حنر سالم هم نیم کنم.راه یم افتم و با قدم هابی بلند و رسیــــع از مدرسه دور یم شوم.دلم نیم خواهد کیس مرا با او 

 .ببیند

 .رسیــــع راه یم رود تا به من برسد.روز به روز چاق تر یم شود

 :یم گویدرسانجام با من هم قدم یم شود.لبخند یم زند و نفس نفس زنان 

 امتحان چطور بود؟ -

 .ساکت یم مانم.دلم نیم خواهد ببینمش یا با او حرف بزنم.کاش نفرت را از چشمانم بخواند و گورش را گم کند

 :از رو نیم رود
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 از دوستات خدافظ  کردی؟ -

اید هزار آن قدر سکوت یم کنم تا ساکت شود.حوصله ی خودم را هم ندارم.دلم یم خواهد مدبر طوالب  بخوابم؛ش

 .سال

در ایستگاه اتوبوس یم نشینیم.دهانم خشک است ویل در این لحظه تنها دلم زهرمار یم خواهد.با فاصله کنارم یم 

ه یم شود.پوزخند یم زنم  :نشیند و به دستان زمخت و از ریخت افتاده اش خت 

 .کرم ترک پا بزب  شاید خوب شه -

ی نیم گوید.حالم از این سکوتش هم به هم   .یم خورد.کاش از خودش دفاع کند.کاش مثل من پررو و دریده شودچت  

ه شدن به ته خیابان،خسته یم شوم و مثل او به دستانم زل یم زنم.آستی   هایم را باال داده ام و  بعد از چند دقیقه خت 

 .ت یم شومساعدهایم نمایانند.خطوط سفید و گوشنر روی ساعدهایم را نگاه یم کنم و بیش از پیش رسشار از نفر 

 !نفرت از آن ها...نه! نفرت از خودم

در سکوت کنارم هست و نیست.در اتوبوس وقنر کنارم یم نشیند،با خشونت کنارش یم زنم و جای دیگری یم 

 .نشینم.زیرچشیم نگاهم یم کند ویل به سمتم نیم آید

 !زی؟نیم دانم چرا دلم برایش یم سوزد.یعن  این ته احساسات من به مادرم است؟!دلسو 

 نحس را برایم ساخته
 

 .دست خودم نیست.اصال نیم توانم قبولش کنم؛او با ضعف و سکوتش این زندگ

 او هستم
 

 بی عرضگ
 .من قرباب 

ه یم شوم و فکر یم کنم که چقدر دلم هیچ چت    ون خت  تا وقنر به آن خانه ی گور به گور شده برسیم،از پنجره به بت 

 !نیم خواهد

 !یادند که دیگر خواسته ای ندارم!مسخره است،یم دانمآن قدر خواسته هایم ز 

دیگر بی حس شده ام.برایم مهم نیست چه یم شود.دیگر جان دریدن و غصه خوردن ندارم.حس کیس را دارم که بی 

 باخته
 

 .هیچ جنگ

 .کارتم را یم زنم و از اتوبوس اسقایط پیاده یم شوم.مثل جوجه اردک پشت رسم راه یم افتد

 .طیع است؛مطیع هر خری که از راه یم رسدمثل همیشه م

 !تا وقنر به خانه برسم،سه تا سگ یم بینم.آدم این جا نیست ویل سگ تا دلت بخواهد هست

 .چهار طبقه پله را بی توقف باال یم روم.زنگ در را یم زنم و منتظر یم مانم.انتظارم بیش از حد معمول طوالب  یم شود

 !انگار بار شیشه دارد مردک

که باز یم شود،آن را هل یم دهم و وارد خانه یم شوم.مستقیم به اتاقم یم روم و در را محکم پشت رسم یم در  

 .بندم.احساس یم کنم توانابی کشیر  یک نفر را دارم
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لباس هایم را در یم آورم و خودم را روی تخت پرت یم کنم.صورتم را به بالش فشار یم دهم تا شاید خفه شوم؛با این 

 .«!ما از این شانسا نداریم»ول گلسا حال به ق

 چه غلظ یم توانم بکنم؟چه غلظ مانده که نکرده باشم؟

 .تنها کساب  که احتمال دارد قبولم کنند،مامان بزرگ و بابا بزرگم هستند

 :در دلم یم گویم

؟ - ؟!بری رو رس این دو تا بیچاره خراب بیسر که خ   خوب که خ 

موها هم ماشاءهللا آن قدر به ما عالقه دارند و با محبت اند که از در خانه شان پسم یم عمه ها و خاله ها و دابی ها و ع

 !فرستند

 ام است.فقط با شنیدن صدایش یم توانم تا حد مرگ عصنی 
 

ترین صدای زندگ در باز یم شود.صدایش نفرت انگت  

 .شوم

 .در باز باشه -

 :زنم.با بی ادبی محض فریاد یم زنم رس جایم یم نشینم و موهایم را از جلوی صورتم کنار یم

 !گ*ه خوردی -

 .از جایم بلند یم شوم و در را بر هم یم کوبم

تمام مدت در خانه ول یم چرخد و خون ما را در شیشه یم کند.کاری جز  -نور عیل نور شد!  -از وقنر بازنشسته شده 

 !خوردن و خوابیدن و پارس کردن هم ندارد

 اذیت شده»گفت:   یادم است که روانشناسم یم
 

 «.قطعا اونم یه عقده هابی داره و تو بچگ

 !آخر مگر تقصت  من است که این مردک رستاپا عقده است؟

وقنر مامان بزرگ و بابابزرگ را یم بینم،به احمقانه بودن حرف این روانشناس ب  یم برم.مگر یم شود با این دو عقده 

 !ای شد؟

ل و تحت  نیم دانم چرا این طوری است.هیچ کس را  دوست ندارد؛حنر ما.یک دیوار بلند دور خودش کشیده.از کنتر

ی التماسش را بکن    .سلطه داشیر  آدم های اطرافش لذت یم برد.دوست دارد برای کوچک ترین چت  

 .نیم گم بِد بد است ویل بدی هایش آن قدر زیاد و آزاردهنده اند که خوبی هایش را از یادت یم برند

مگر یم شود نخواهم پدرم را دوست داشته باشم و خودم را برایش لوس کنم؟مشکل این جاست مگر من آدم نیستم؟

 پیدا نیم کنم که تشویقم کند فاصله ی بی   مان را بردارم
 
 .که هر چه میگردم،کاری یا حرق

ماین فاصله بی   ما هر روز بیشتر یم شود و من احساس مایه ای را دارم که دارم دور از آب نفس یم کشم   .و نیم مت 

یم توانند با یک  -حنر پدر و مادرها  -این عشق افالطوب  به پدر و مادر که همه یم گویند،چرت و پرت است؛آدم ها 

ون بیافتند به ای به قلبت وارد کنند که ازش بت   !جمله چنان ض 
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کوچک ترین توهی   یا شاید همه بگویند کینه ای هستم ویل تنها مشکلم این است که حافظه ام خوب کار یم کند و  

ی را از یاد نیم برم  .تحقت 

 ام را یم کردم
 

 .شاید اگر کیم کندذهن بودم،حاال با شادی و خویسر داشتم زندگ

 !براي خوشبخت بودن،به هيچ چت   نياز نيست جز به نفهميدن»

یعنر   «دکتر عیل رسر

 

 

 فصل ششم

 !بابا خوش تیپ -

 :یم خندم و کمربندم را یم بندم

؟چرا حرف مف -  ت یم زب 

 :راه یم افتد

 !جون تو راست گفتم.خوشتین  خوب -

ی دادی به من؟ -  خوب حاال چه گت 

وین به عقب یم چرخد و با جدیت از پارسا یم پرسد  :رسر

 مگه نه پارسا؟ -

وین رو به رویش  وین زل یم زند.رسر پارسا که حواسش به ما نبوده،تند تند پلک یم زند و از پشت عینک بامزه اش به رسر

 :را نگاه یم کند

 .داییت خییل بداخالقه پارسا -

 :پارسا با جدیت بامزه ای یم گوید

 .حسودی نخن -

وین گفتم  :خندیدم و به رسر

 !خوردی؟هسته شو تف کن -

وین با خنده رس تکان داد  :رسر

 !عجب دوره زمونه ای شده.یه فسقله بچه واسه من زبون درآورده -

 :ستم را جلو بردماز بی   دو صندیل به عقب خم شدم و د



 

 
47 

 سالم آقا پارسا.حال شما؟ -

 .خوَوم -

 من نبودم چه کارابی کردی؟ -

رُس کرد -
ُ
دِکک...د

َ
 .رفتم پیش...فهیده خانوم...واسم...پ

 پن کیک درست کرد؟خوشمزه بود؟ -

 :با حرارت رسش را تکان یم دهد

رُس...یم کنه -
ُ
...اومدی باسه...تو د  .گف وخنر

 ام درست یم کنه؟چه خوب.تشکر کردی ازش؟وقنر برگشتیم واسه  -

 .بله -

؟ -  بابا رضا خ 

 .با فهیده...خانوم ِبش...غذا دادیم...خواوید -

م و یم بوسم  :دستش را یم گت 

 .مریس.چقدر امروز پش خوبی بودی -

 .ذوق زده یم خندد و دستانش را دو طرف صورتش یم چسباند

وین یم گویم  :درست رس جایم یم نشینم و به رسر

 حاال قراره کجا بریم؟ -

 .هنوز تصمیم نگرفتم -

 :چپ چپ نگاهش یم کنم.نیم نگایه به آینه ی جلو و سپس من یم اندازد

 چیه؟ -

 .هم چی   زنگ زدی وسط درس این بچه بهم گفنر واسه امروز برنامه داری که من گفتم االن هشت تا جا تو ذهنته -

 :دازدقری به گردنش یم دهد و مرا به خنده یم ان

 .تو بگو کجا بریم هاب   -

 .بریم یه جا فست فود داشته باشه.پارسا دوست داره -

 :با جدیت یم گوید

 تو خ  دوست داری؟ -

 :در حایل که در آینه ی آفتاب گت  موهایم را مرتب یم کنم،با حواس پربر یم گویم
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؟ -  یعن  خ 

 :پوزخند یم زند

 .ی نه پارسایعن  این یه بارو ببی   خودت خ  دوست دار  -

 :اخم یم کنم و آفتاب گت  را رس جایش بریم گردانم

وین -  .متوجه منظورت نیم شم رسر

 :آرام یم گوید

واضح نیست؟زندگیت شده سگ دو زدن برای پارسا و بابا رضا.اون زماب  رو هم که یم توب  برای خودت داشته  -

.یه روز به خودت میای یم  ،فقط به اون دو تا فکر یم کن   .بین  هیج  از جوونیت نفهمیدیبایسر

ه یم شوم  :به رو به رو خت 

وین -  می   رسر
 

 .اونا زندگ

 یم چرخاند
 

 :فرمان را با کالفگ

 خودتو داری.اصال این مدت به ازدواج فکر کردی؟به این که یه دختر با هر عنواب  که شده بیاد تو  -
 

نه دیگه!تو زندگ

 زندگیت؟

 :عاقل اندر سفیه نگاهش یم کنم

 .ن قبل پارسا و بابا رضا هم اهل این بساطا نبودمم -

 .سپهر جون من یکم بیشتر به خودت برس.ببی   خ  دوست داری همونو انجام بده -

به ای روی شانه ام یم زند  :سکوت یم کنم.ض 

 .اینا رو نگفتم بغ کن  داداش.گفتم که بعدا پشیمون نشم چرا نگفتم -

 :یم خندم

 برای ای -
 

 نگفنر مثل بقیه نیم گ
 

 !ن که نگ

 :جدی است

 .چون اگه به خاطر کوتایه من تو آسیب ببین  من خودمو مقرص یم دونم -

 :نیشخند یم زنم

.قلبم بی قراره-
 .امروز حرفای عاشقانه زیاد یم زب 

 :یم خندد

 !گمشو بابا!یاسی   تو گوش خر یم خوندم -
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 :پارسا کیم جلو یم آید و با دلخوری یم گویدجوابش را نیم دهم وگرنه این بحث تا صبح ادامه پیدا یم کند. 

 .منم َحف -

 !به عقب خم یم شوم و بلندش یم کنم.جوجه ام حسود شده

 .روی پای خودم یم نشانمش و موهایش را از مقابل پیشاب  اش کنار یم زنم

وین عمو اینا چطورن؟ -  رسر

تنها بشه نیم تونه از پس خودش بربیاد،االن همه خوبن.بابام دیروز یم گفت سپهری که همه فکر یم کردن یه روز  -

 .داره یه خانواده ی سه نفره رو اداره یم کنه،اون وقت تو نشسنر این جا واسه من مربا رو نون یم مایل

 :یم خندم

 !عمو هم کم تخریب شخصیتیت نیم کنه ها -

خره بازیا فقط برای فیلماس.چه یم نیم دوب  چه عذاب الیمیه سپهر!گت  داده نوه یم خوام.من فکر یم کردم این مس -

ا یم خوان  .دونستم تو واقعیتم از این چت  

.به عمو دلشو خوش  - ط یم بندم تا چهار سال دیگه ازدواج نیم کن  تو االن بیست و شیش سالته.من باهات رسر

 .نکنه.خودش دست به کار شه یه داداش واسه تو بیاره زودتر نوه دار یم شه

 :چپ چپ نگاهم یم کند

 !تازگیا رس و گوشت یم جنبه ها -

ی نیم گویم  .یم خندم و چت  

د رسکوفت  وین بود و هست.مثل بقیه زیر سوالم نتی ون زدم،تنها کیس که همه جوره پشتم بود،رسر وقنر از خانه بت 

 .نزد؛تنها هر کاری که از دستش بریم آمد برایم انجام داد

یش باز نگاهش یم کنم و به خنده یم اندازمش.یم داند من کوبیده بعد از چند دقیقه کنار یک کبابی نگه یم دارد.با ن

 .دوست دارم

پارسا که دوباره در آغوش من جا خوش کرده،رسش را مثل فرفره یم چرخاند و همه جا را برریس یم کند.تا به حال به 

 جابی نیاوردمش
 .چنی  

ا...دارن؟ -  ایجا پت  

 :در گوشش یم گویم

.یه چت   خوشمزه ت -  .ر دارننه دابی

 .با کنجکاوی اطرافش را نگاه یم کند.این برریس باعث سکوتش شده

وین یک تخت انتخاب یم کند و یم نشیند.من و پارسا هم لبه ی تخت یم نشینیم.کتاب  های پارسا و خودم را دریم  رسر

 .آورم و چهارزانو روی تخت یم نشینم
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 :پارسا به پشنر تکیه یم دهد

...یم دن؟ -  ایجا خ 

وین   :نیشخند یم زندرسر

 تو خ  دلت یم خواد؟ -

ا -  .پت  

ا ندارن -  .نه عمو پیتر 

 :لب های پارسا آویزان یم شوند

 پس...خ  دارن؟ -

 .صتی کن االن یم فهیم -

 .غذا را سفارش یم دهد.پارسا طبق عادتش،آرنجش را روی پای من گذاشته و با انگشتانم بازی یم کند

وین که بریم گردد با خنده نگاه   :مان یم کندرسر

 .چه عشقر بی   شما دو تا موج یم زنه -

وین یه پرس دیگه هم بگت  واسه بابا -  ...رسر

 :رسیــــع یم گوید

 .گرفتم -

از این که حواسش هست خوشم یم آید.مثل بقیه که بابا ر ضا را آدم حساب نیم کنند نیست؛شاید چون مثل من با او 

 .خاطره دارد

وین یم گویم وقت غذا را یم آورند و پارسا با   :اشتها مشغول خوردن یم شود،آرام به رسر

 .طاها چند شب پیش اومده بود دم در خونه -

دوغ در گلویش یم پرد و به رسفه یم افتد.پشتش یم زنم.بعد از این که حالش خوب یم شود،با نگراب  به پارسا زل یم 

 :زند

تش؟ -  یعن  یم خواد ازت بگت 

 :شانه هایم را باال یم اندازم

ه.من حق رسپرسنر ندارم و اون دو تا  - نیم دونم اما یم دونم اگه بخواد این کارو بکنه هیج  نیم تونه جلوشو نیم گت 

تش ه.کافیه بیاد و خییل راحت بتی  .هم مشکیل ندارن که قانون رسپرسنر رو ازشون بگت 
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ه یم شود.در  وین که انگار غذایش کوفتش شده،به دستان چرب و کثیف پارسا خت  حالت عادی قاشق و چنگال را به رسر

دستش یم دهم و سیع یم کنم یادش بدهم چطور تمت   و مرتب غذا بخورد ویل این بار مشغول بودنش برایم فرصت 

وین حرف بزنم  .یم خرد تا با رسر

وین یم گوید  :رسر

 ...نگران نباش یه -

 .حرفش را قطع یم کنم.رسم پایی   است

 .من از این ناراحت نیستم -

 :ب  که اندازه ی نعلبگ شده اند به من زل یم زندبا چشما

 یعن  یم خوای خییل راحت بدیش دست طاها و خواهرت؟ -

 :قاشقم را داخل بشقابم یم گذارم و نفس عمیقر یم کشم

پارسا برای من همه کسه ویل من برای اون فقط یه دابی ام.یه مدتیه خییل درباره ی پدر و مادری که تا حاال  -

 کنه؛مثل یه بچه ی عادی.منم ندیدتشون 
 

حرف یم زنه.یم فهمم که یم خواد ببینتشون و حنر اگه بشه باهاشون زندگ

 .مثل یه دابی بهش رس یم زنم

وین حسابی گرفته شده ویل سیع یم کند با صدای دورگه اش شوخ  کند
 :رسر

 تو از گ تا حاال این قدر از خود گذشته شدی؟ -

 :صاف نیم شوند احساس یم کنم شانه هایم دیگر 

از وقنر این بچه از خودم مهم تر شد.دیگه اهمینر نیم دم که اگه برگرده پیش اونا خ  به رس خودم میاد.مهم اینه که  -

 عادی داشته باشه و بتونه بخنده.همی   
 

 .مثل بقیه ی بچه ها یه زندگ

 خوب داره -
 

 .اون پیش تو یم خنده و یه زندگ

 :ت تکان یم دهمبا لبخند کجی رسم را به طرفی

وین.اون االن بچه اس.دو روز دیگه که بره مدرسه نیازاش چند برابر یم شن.فکر یم کن  من با این درآمد یم  - نه رسر

 !تونم براش هر خ  یم خواد فراهم کنم؟!پدر و مادرش هر خ  نداشته باشن،جیب پر از پول دارن

وین عصنی شده  :رسر

؟پارسا بچه -  مرد حسابی
 

ایه که بیشتر از پول به محبت نیاز داره.به نظرت تو اون قصاب خونه کیس  چرا چرت یم گ

 بهش محبت یم کنه؟

 :موهای پارسا را از مقابل پیشاب  اش کنار یم زنم

وقنر اومدن دنبالش یعن  یم خوانش و این یعن  محبتم یم کی   بهش.در ضمن پارسا حاال یه خواهر داره که یم تونه  -

 رندو دیدی؟باهاش بازی کنه.تو پ
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ه یم شوم  :رسش را تکان یم دهد.رسم را کج یم کنم و به نیمرخش خت 

 چرا به من درباره اش نگفته بودی؟ -

 یم گوید و موهایش را با دو دست یم کشد
 
 :پوق

 .نیم خواستم بشین  خودخوری کن   -

 .لبخندی روی لب هایم یم نشیند

 ام جهنم شده.فکر ا
 

ند دیوانه ام یم کند.با این حال بعد از یک از شنی که طاها را دیدم،زندگ ین که پارسا را از من بگت 

هفته فکر کردن به این موضوع،به تلج  به این نتیجه رسیدم که پارسا پیش آن ها خوشبخت تر است.من به زور از 

 مان بریم آیم؛چطور یم خواهم برای مدرسه ی پارسا خرج کنم؟
 

 پس خرج و مخارج زندگ

د.حنر فکر از دست دادن جوجه ام  از آن روز قلبم دردی غت   -حنر اگر به صالحش باشد  -درد یم کند و نفسم یم گت 

 .قابل تحمل به جانم یم اندازد

یوتراب  خسته بود و درد داشت،پا به پایش اشک یم ریختم و درد 
من همراه پارسا بزرگ شدم؛شب هابی که به خاطر فت  

 داش
 

د و یم کشیدم.وقت هابی که از خستگ تم جان یم دادم،بیدار یم ماندم و با او حرف یم زدم تا کلمات را یاد بگت 

حس نکند به او بی توجهم.وقنر نیم توانست انگشتانش را تکان دهد،من برایش دست یم شدم و وقنر نیم توانست 

اب یم کردم.تا آ ن جابی که یم راه برود،من برایش عصا یم شدم.خودم دچار خالء بودم ویل او را از محبت ست 

ی را نخورد؛با این حال او یک کمبود بزرگ  توانستم،سیع یم کردم هیچ کمبودی نداشته باشد و حشت چت  

 .دارد؛کمبودی به نام پدر و مادر

 .من هر چقدر هم دوستش داشته باشم و برایش از دل و جان مایه بگذارم،نیم توانم جای پدر و مادرش را پر کنم

د،من باز هم یم توانم ببینمش؛نباید خودخواه باشمحنر اگر طاها او را ب  .تی

 .کوفت کن دیگه -

ون یم آوردم.به خوردن غذابی مشغول یم شوم که طعم فالکت یم دهد وین از فکر بت   .رسر

 

 

 فصل هفتم

 :در حایل که تخته را پاک یم کنم یم گویم

«Have a good holiday. Enjoy yourself. Bye.» 

 .د و یم روند.این آخرین کالس امروزم استهمه خداحافظ  یم کنن

مقنعه ام را مرتب یم کنم و وسایلم را در کیفم یم گذارم.بعد از قفل کردن در و تحویل کلید به مسئول آموزشگاه،از آن 

 .جا خارج یم شوم
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ایظ هوا کیم تاریک شده ویل هنوز شِب شب نشده.به سمت خیابان یم روم و منتظر تاکیس یم ایستم.امروز در  رسر

 !نیستم که دنبال اتوبوس بدوم.یم خواهم به قول سمن به خودم باج دهم

ه شده.نگاهش اصال پدرانه نیست و حالم را  باغبان مسن  که با درختان و بوته های درون باغچه درگت  است،به من خت 

ش هستم این طور نگاه کند؟  !بر هم یم زند.چطور دلش یم آید به من  که جای دختر

 «!بیا!بختت وا شد!شوهر از این بهتر یم خوای؟!ها؟»شا یم افتم که در این جور مواقع یم گوید: یاد نیو 

د.دیوانه ها دوباره خانه ی من چتر شده اند و به بهانه ی به هم زدن ساغر و دوست رواب  اش یم  خنده ام یم گت 

ند.ساغر باالخره به مهدی همه چت   را گفت.مهدی هم با ته دید او را دکش کرد.به خاطر نفوذش خواهند جشن بگت 

 !خییل راحت یم تواند بقیه را وحشت زده کند

 .واقعا به ساغر حسودی ام یم شود.اگر خانواده ی من بودند،مثل خر کتکم یم زدند و به زور عقدم یم کردند

م تا حسابی قرار است من رس راهم یک کیک تولد و چیپس و پفک و تخمه و به طور کیل هر چه دستم یم آید بخر 

خوش بگذرانیم؛دلیل این دیوانه بازی ها خوشحال کردن ساغری است که هنوز آن پش را فراموش نکرده و برایش 

 .غصه یم خورد

 !نیوشا به من گفت که احتماال مهدی هم یم آید تا به ما رس بزند و باید دور فیلم های خاک بر رسی را خط بکشیم

ه آذوقه را یم خرم،به خانه یم روم.نایلون ها را پایی   یم گذارم و در را باز یم کنم.یک بعد از این که به اندازه ی یک ما

 .پایم را بی   در یم گذارم تا بسته نشود.نایلون ها را دوباره بر یم دارم و وارد خانه یم شوم

ریز و بامزه خانه یم پارسا را یم بینم که مقابل در نیمه باز خانه شان روی زیراندازی کوچک نشسته و با لگوهابی 

سازد.لبخندی روی لب هایم یم نشیند و به سمتش یم روم.رسش را باال یم آورد و با دیدن من ذوق زده از جایش بلند 

مش.گونه ام را  یم شود.به سمتم یم آید و دستانش را باال یم آورد.دوباره نایلون ها را زمی   یم گذارم و در آغوش یم گت 

 :یم بوسد

 .سالم خاله -

 :محکم لپش را یم بوسم

؟ -  سالم پارسا.خوبی

 .رسش را تند تند تکان یم دهد و با لبه ی مقنعه ام بازی یم کند

 یم شوم که 
 

او را روی زیراندازش یم گذارم و دوباره نایلون ها را بر یم دارم.متوجه نگاه پارسا روی نایلون های بی رنگ

ون شان مشخص اند  .چیپس ها و پفک ها از بت 

 :د یم شوم.لب هایش آویزان شده و رسش را پایی   انداخته.به سمت در نیمه باز خانه شان یم روم و یم گویممرد

 پارسا داییت خونه اس؟ -

 :رسش را تکان یم دهد.بلند یم گویم

 آقای عظییم؟ -
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 :صدایش از جای دوری یم آید

 یم شه چند لحظه صتی کنید؟ -

 :زیر لب یم گویم

 .یم شه -

 .جکاوی نگاهم یم کند.لبخند یم زنمپارسا با کن

ی و گرمکن مشگ اش نم دارند و موهایش هم تقریبا  ت خاکستر بعد از دو سه دقیقه سپهر در را کامل باز یم کند.بر رسر

 .خیس اند

 :از دیدنم تعجب یم کند

 .سالم خانوم مهدوی -

 :انگار یم ماند که به داخل خانه دعوتم کند یا نه.کارش را راحت یم کنم

 .سالم آقای عظییم.ببخشید مزاحم تون شدم -

 :دسنر در موهایش یم کشد و یم گوید

.داشتم بابا رضا رو حموم یم کردم یکم خیس شدم.ببخشید دعوت تون نیم کنم داخل.خونه حسابی  - مزاحم نیستی  

 .بهم ریخته اس

 :پارسا ساکت بازی یم کند و انگار حواسش به ما نیست.آهسته یم گویم

م پارسا چند ساعنر پیش من باشهراستش  -  .یم خواستم ازتون اجازه بگت 

 :ابروهایش باال یم روند.رسیــــع یم گویم

ما باال یه دورهیم داریم.اگه اجازه بدید خوشحال یم شم پارسا با ما وقت بگذرونه.هر ساعنر که بخواین برش یم  -

 .گردونم

 :و با تردید پارسا را نگاه یم کند.آرام یم گویم به نظر یم رسد که نیم داند چه بگوید.چشمانش نگران اند 

 .قول یم دم مراقبش باشم -

 :رسانجام یم گوید

ونه اس و -  ...تو این که شما مراقبش هستید شگ ندارم.فقط جمع شما دختر

د  :حرفش را نیمه تمام یم گذارد.خنده ام یم گت 

 !صله اش رس نرهما که خاله بازی نیم کنیم آقای عظییم!قول یم دم پارسا حو  -

 :او هم یم خندد

 .قصد جسارت نداشتم!بیشتر نگرانم پارسا یه وقت باعث آزار شما بشه -
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 :ابروهایم باال یم روند

 وا!چرا باعث آزار بشه؟پارسا خییل بچه ی دوست داشتن  ایه.حاال اجازه یم دید بیاد؟ -

 :تسلیم یم شود و شانه هایش را باال یم اندازد

 ندارم اگه خودش دوست -
 
 .داره من حرق

 :نیشم باز یم شود

یف نمیارید؟ -  ممنون.شما تشر

د  :عاقل اندر سفیه نگاهم یم کند.متوجه فکرش یم شوم و دوباره خنده ام یم گت 

ونه نیست.پدر و برادر بچه ها هم هسیر   -  .خییل هم جمع دختر

 :لبخندی روی لب هایش یم نشیند

 .دارم که باید انجام بدمممنون از دعوت تون ویل یه رسی کار  -

 به هر حال خوشحال یم شم اگر بیاید.من پارسا رو گ برگردونم؟ -

 :کیم فکر یم کند

 .معموال ساعت ده یم خوابه.لطفا همون موقع بفرستیدش پایی    -

 .چشم.بازم ممنون بابت این که اجازه دادید بیاد -

 .رسش را تکان یم دهد

 :به پارسا یم گویم

 ت داری با من بیای باال؟اقا پارسا دوس-

 :رسش را از داخل خانه ی کوچکش در یم آورد و از پشت عینکش نگاهم یم کند.ادامه یم دهم

 باال مهمونیه.میای با من؟ -

 .پارسا رسیــــع به دابی اش نگاه یم کند.از این که با وجود سن کمش این قدر خوب تربیت شده ذوق یم کنم

 :سپهر یم گوید

 .ب  بریاگه بخوای یم تو -

 :پارسا رسیــــع یم ایستد و یم گوید

 !بریم -

 :یم خندم و یم گویم

 نیم خوای خوشتیپ یسر بعد بیای؟ -
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 :سپهر نیشخند یم زند و یم گوید

 .شما بفرمایید باال من یم فرستمش -

 .پس منتظرم -

ون از پله ها باال یم روم.در طبقه ی اول زنگ فریده خانم را یم زنم.هر چه منتظر یم مانم د ر را باز نیم کنند.احتماال بت 

 .رفته اند

 .از پله ها باال یم روم و زنگ در را یم زنم.دیگر جان درآوردن کلید ندارم

د.یم خندم  :در رسیــــع باز یم شود و یایس ذوق زده نایلون ها را از دستم یم گت 

 !خاک بر رست!یه سالم واسه حفظ ظاهر بکن حداقل -

 :بلند یم گوید

 !رسید بچه ها غذا  -

کفش هایم را در یم آورم و وارد خانه یم شوم.همه هستند ویل بابای ساغر را نیم بینم.به همه سالم یم کنم و یم 

 :گویم

 مهدی نیومد؟ -

 :نیوشا برایم ابرو باال یم اندازد و یم گوید

خونه اس -  .اولی   نفری هم که به فکرت یم رسه همونه؟اومده تو آشت  

 :آهسته یم گویم

خونه اس؟خاک  -  !بر رسم!شما این جا نشستی   بعد اون تو آشت  

های دیگر را در یخچال یم گذارد خانه یم روم و گیل را یم بینم که کیک و بستن  و چت    .به سمت آشت  

ی را هم یم زند.جلو یم روم و یم گویم  :مهدی پشت گاز ایستاده و چت  

 .سالم مهدی -

 :یم چرخد و لبخندش را نشانم یم دهد

 !م خانوم معلم.دیر کردیسال -

 :به نایلون های روی اپن اشاره یم کنم

 .داشتم مو به مو به سفارشا عمل یم کردم -

 :یم خندد.یم پرسم

؟ - ؟خ  درست یم کن   تو چرا اینجابی
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 .دارم واستون الزانیا درست یم کنم -

 :نیم توانم ذوقم را پنهان کنم

 !آخ جون -

 :یم خندد و به گیل یم گوید

و به من بده گیلاز یخ -  .چال شت 

 .گیل رسیــــع شت  را به دستش یم دهد و روی گاز رسک یم کشد.یم روم تا لباس هایم را عوض کنم

مهدی آدم معتقدی است؛از آن هابی که نماز و روزه شان قضا نیم شود.با این حال دین داری اش مثل پدر من نیست و 

ان نیم کنیم ویل لباس هایمان را پوشیده انتخاب یم کنیم تا معذب آدم را به خنده نیم اندازد.ما مقابلش رورسی رسم

 .نشود

ون یم آیم از بچه ها یم پرسم  :از اتاق که بت 

 گرساسپ کجاست؟ -

 :گرشاسب برادر دوقلوی گیل است.آزاده جوابم را یم دهد

 .فرستادیمش مواد الزانیا بخره -

 :کنار یایس و نیوشا یم نشینم

 .هم میاد راسنر بچه ها.پارسا  -

ی یم گوید  :ساغر با نیشخند شیطنت آمت  

 پارسا کیه شیطون؟ -

ی زمی   نگه یم دارم و با جدیت یم گویم  :دستم را در نیم متر

یم -  .دوست پش پنج ساله ی نیم متر

 :همه از لحن من به خنده یم افتند.اضافه یم کنم

 !خییل هم جیگره -

 :ساغر با خنده یم گوید

 جدی کیه؟ -

 یم گویم با اخیم
 

 :ساختگ

 !خواهرزاده ی هموب  که یک ساعت تو بغلش جا خوش کرده بودی -

 :آزاده یگ از آن خنده های بامزه اش یم کند
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 !وای خدا چقدر کار مسخره ای بود -

 :ساغر موهایش را از مقابل پیشاب  اش کنار یم زند

 !خوب یم خواستم ببینم چه جوریه -

 :یایس با خنده یم گوید

 فهمیدی چه جوریه؟ حاال  -

 :ساغر لب هایش را غنچه یم کند و انگشتش را در هوا تکان یم دهد

بله!قیافه اش بد نیست ویل خوشگلم نیست.هیکلشو نساخته ویل قدش بلنده و چهارشونه اس.در کل یم شه گفت  -

 .به درد گیل یم خوره

 :گیل که تازه آمده و نشسته بود،با لبخند یم گوید

  خییل بیشعوری -
 

 .سایع

ی   پهن و عقابی اش و لب های باریک و طویلش،از او دختر
صورت گیل از معیار های زیبابی خییل فاصله دارد.بین 

ساخته اند که به نظر تقریبا هیچ کس زیبا نیست.با این حال به نظر من گیل زیباست؛دلیل این حس را نیم دانم؛شاید 

 .زیبا یم بینمبه خاطر رفتار مهربانانه و بامزه بودنش او را 

از همه ی این ها که بگذریم،گیل واقعا موهای زیبابی دارد.او و گرشاسپ هر دو موهای قهوه ای روشن  

 !دارند؛موهایشان زیر آفتاب طوری یم درخشد که انگار طالست

 :گیل ادامه یم دهد

 !آخرش من با قیل ازدواج یم کنم ویل تو رو دست مهدی باد یم کن   -

 یم کنندهمه یم خندیم.قیل
 

 . نگهبان مجتمیع است که گیل و گرشاسپ در آن زندگ

 یم کنند؛پدر و مادرشان وقنر چهارم دبستان بودند طالق گرفتند؛وقنر هجده ساله بودیم،آن ها از 
 

آن دو با هم زندگ

 .ایران رفتند.گیل و گرشاسپ هم چند ماه یک بار یم روند و یک ماه پیش شان یم مانند

ه صدابی مثل کوبیدن با کف دست به در را یم شنوم.خیاری را که برای ماست خیاِر محبوب گیل رنده بعد از چند دقیق

 .یم کنم،داخل ظرف یم گذارم و به سمت در یم روم

 :در را که باز یم کنم،پارسا را یم بینم که کف دستانش را دو طرف چانه اش گذاشته و به در زل زده.لبخند یم زنم

 .ی که!بیا توزیادی خوش تیپ شد -

ون،خانه را برریس یم کند،بعد  در را کامل باز یم کنم و منتظر یم مانم تا وارد خانه شود.با این حال اول کیم از بت 

 :رضایت یم دهد یک قدم داخل بیاید.تشویقش یم کنم

 !بیا تو دیگه -

 :دو قدم جلوتر یم آید.یم آیم در را ببندم که صدای گرشاسپ را یم شنوم
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 !بندنبند!ن -

 :بلند یم خندم

 من درو یم بندم نه؟ -
 

 اگه دو بار نگ

 :نفس نفس یم زند

 !خواستم...تاکید کنم -

خانه بروم به پارسابی که بالتکلیف کنار در ایستاده و خانه را 
م و قبل از این که به آشت   نایلون ها را از دستش یم گت 

 :برریس یم کند یم گویم

 .برو پیش بچه ها تا من بیام -

ه حرفم گوش نیم کند و دنبالم راه یم افتد.دستش را روی پایم یم گذارد و دنبالم یم آید.انگار همان تماس کف دستش ب

 !با پای من امنیتش را فراهم یم کند

 :نیوشا بلند یم گوید

 این جیگرو چرا با خودت یم بری؟ -

 :یم خندم

 .غرینی یم کنه خوب!بذارید یکم بگذره باهاتون رفیق یم شه -

وقنر یم فهمد بحث درباره ی اوست،یک طرف صورتش را به پای من یم چسباند.نایلون های جدید را روی اپن یم 

 :گذارم و به گیل که بالتکلیف لبه ی اپن نشسته یم گویم

 .گیل اینا رو یه رس و ساموب  بده -

 یم گوید.چرا در جمع بچه ها ننشسته؟« باشه»از اپن پایی   یم پرد و 

یم شویم و دوباره مشغول رنده کردن خیارها یم شوم.پارسا هنوز به پایم چسبیده.مهدی او را یم بیند و با  دستانم را 

 :خنده یم گوید

 این پش خوشگلو از کجا آوردی سارا؟ -

 :پارسا تاپ و شلوارک آبی آسماب  پوشیده.با تعریف مهدی کیم خجالت یم کشد.یم خندم

 !ه نگوهمسایمونه مهدی.یه پش خوبیه ک -

 :مهدی خم یم شود و دستش را دراز یم کند

 من مهدی ام.شما اسمت چیه؟ -

 :پارسا بعد از چند ثانیه دستش را دراز یم کند و با او دست یم دهد

 .پاسا -
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 :مهدی که کامال متوجه موقعیت خاص پارسا شده،اصال به روی خودش نیم آورد

 چند سالته آقا پارسا؟ -

 :گاه یم کند.گیل وقنر نگاهش را حس یم کند،به او لبخند یم زند.پارسا رسش را پایی   یم اندازدپارسا زیرچشیم گیل را ن

 .پن سالمه -

خانه هدایتش یم کند ون از آشت    :مهدی دستش را پشتش یم گذارد و به بت 

 .چرا این جا وایسادی پارسا؟برو پیش بچه ها.دختر منم اون جاست -

یم رسد،به هال یم رود.صدای احوال پریس پرشور بچه ها با او را یم شنوم؛صدای خنده پارسا با این که بی میل به نظر 

 .شان هم همی   طور

 .یم ترسم که بچه ها ناخواسته با حرف ها و حرکات شان ناراحتش کنند

 :در گوش گیل یم گویم

؟من برم پیش پارسا معذب نباشه -  .به مهدی کمک یم کن 

 احساس یم کنم یا گیل واقعا امشب کم حرف و ناراحت است؟ رسش را تکان یم دهد.من این طور 

 .شاید از بس پرشور است چنی   احسایس دارم؛شاید هم واقعا همی   طور است

 .باید بعدا با او حرف بزنم

پارسا هنوز خجالت زده به نظر یم رسد؛با این حال یایس او را روی پاهایش نشانده و موهایش را نوازش یم کند؛یایس 

 .عاشق بچه هاست مثل من

 :کنار آزاده یم نشینم

 !حسابی دارید کیف یم کنیدا -

 :نیوشا به نشانه تاسف رسی تکان یم دهد

 .بخیل بدبخت -

 :پارسا زیر چشیم همه را نگاه یم کند.رو به او یم گویم

ی که تو آش - .اون دختر خونه بود هم خوب آقا پارسا بذار با بچه ها آشنات کنم.اینابی که یم بین  دوستای می   ت  

 .دوستمه

 شان یم کنم
 
 :یگ یگ به بچه ها اشاره و معرق

خونه بود گلیه.این آقا پشی هم که جلوی تلویزیونه  -  که تو آشت  
این آزاده اس.این یگ ساغره.مهدی بابای ساغره.اوب 

 .گرشاسپه.اوب  که رو پاش نشسنر یاسیه.کناری یایس هم نیوشاست

 :رو به نیوشا یم گویم
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 یهو یادم اومد.چرا نادین نیومد؟ -

 :نیوشا عشوه ای خرگ یم آید

 !با خانوم شون رفیر  ددر -

د  :از این حسادت نیوشا خنده ام یم گت 

ه -  !حاال یه بار خواسته توی رسخرو نتی

 :غر یم زند

ه دوست شده یه دیقه ام نیم بینمش.هر بارم بهش زنگ یم زب  یم گه -  ...از وقنر با این دختر

 :ش را کلفت یم کندصدای

 !با کیانائم -

 :صدایش دوباره مثل نیوشا یم شود

 .بعدم مثل یابو قطع یم کنه -

همه از این حرکت یم خندیم.متوجه یایس و پارسا یم شوم.پارسا گردنبند طالی یایس را در دست گرفته و با او حرف 

 .یم زند.یایس هم حسابی حواسش را به او داده

ی که آزارم یم دهد،غیبت گیل در پارسا تا وقنر الزانی ای مهدی پزمان آماده شود،حسابی با بچه ها جور یم شود.تنها چت  

 .جمع مان و بی توجیه ظاهری بچه ها به این قضیه است

بعد از شام،بچه ها به خاطر پارسا مشغول بازی گل یا پوچ یم شوند.من و گرشاسپ هم ظرف ها را جمع یم کنیم تا 

 .بشوییم

مسیع یم کن  :م از گرشاسپ اطالعات بگت 

 گیل امشب یکم گرفته نیست؟ -

 یم گوید
 

 :گرشاسپ رسش را تند تکان یم دهد و با بی حوصلگ

 .دیوونه اس دیگه!نیم شه کاریش کرد -

هابی یم داند
 :از حرف هایش یم فهمم یک چت  

 تو یم دوب  چشه؟ -

 :آب روی ظرف ها یم ریزد تا راحت تر شسته شوند

 .ه مون اسکلش کردهپش همسای -

 :جا یم خورم

 !چه راحت درباره اش حرف یم زب   -
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 :شانه هایش را باال یم اندازد

ط بسته بوده که یه هفته ای  - ه خودشو مضحکه ی خاص و عام کرده. فهمیدم که این پشه با دوستاش رسر این دختر

ی ن عقله.نفهمیدم خ  شده که پکره ویل یم مخ گیل رو به شدت یم زنه.از بس دیوونه بازی درآورده که فکر کردن شت 

 .شه حدس زد.احتماال از پشه خوشش اومده ویل فهمیده که پشه حالش ازش بهم یم خوره

 :تشر یم زنم

ت داشته بایسر بد نیستا -  !یکم رو خواهر بیچاره ات غت 

 :مشغول شسیر  ظرف ها یم شود و همان طور که اسکاچ را روی سین  فر یم کشد یم گوید

کاری رو ازم نخواه که بلد نیستم.من قبل از این اتفاقا بهش هشدار دادم با این نخاله ها نگرد.گوش نکرد وضعش شد  -

 چکار کنم؟
 

 این.حاال یم گ

د  :از خونشدی اش حرصم یم گت 

 !ظرفتو بشور -

 !تنها شانه هایش را باال یم اندازد.از گرشاسپ سیب زمین  تر ندیده ام

م.خییل زود وسط بازی خوابش برد؛دقیقا ساعت ده مانتو و شالم را بر   !یم دارم تا پارسای خوابیده را پایی   بتی

موقع پایی   بردنش مراقبم تا از پله ها نیافتم.وقنر به طبقه ی همکف یم رسم،در باز خانه را یم بینم.نور ضعیق  از آن 

ون یم تابد.آرام یم گویم  :به بت 

 آقای عظییم؟ -

زنم ویل جوابی نیم شنوم.صندل هایم را در یم آورم و وارد خانه یم شوم.سنگین  پارسا کم کم دارد چند بار صدایش یم 

آزاردهنده یم شود.با دیدن تشگ اندازه ی پارسا که وسط اتاق پهن شده،رسیــــع به سمتش یم روم و پارسا را رویش یم 

ر تخت آقا رضا یم گذارم.پنکه ای قدییم خوابانم.عینکش را هم از روی صورتش بر یم دارم و روی مت   کوچک کنا

گوشه ی اتاق است و طوری تنظیم شده که هم به پارسا بخورد و هم به آقا رضابی که روی تخنر گوشه ی اتاق 

 .خوابیده است

خانه و دستشوبی و هال 
کیم خانه را برریس یم کنم.اتاق ندارد و خانه به زور یس و پنج،چهل متر است.تنها آشت  

ه یم گردم سپهر را پیدا نیم کنم.یم چرخم تا بروم که پشت در یم بینمش.زانوهایش را بغل کرده و کنار دارد.هر چ

چارچوب در خوابش برده.کنارش لبایس نارنجی را یم بینم که مرتب تا شده و رویش یک جفت دستکش و ماسک 

 .است.کنارش هم یک جفت چکمه ی پالستیگ مشگ است که حسابی برق یم زند

اره به سپهر نگاه یم کنم.دلم برایش یم سوزد؛سن  ندارد ویل چند سال است که بار پدربزرگ دچار آلزایمر و دوب

 خواهرزاده ی دارای سندرم داونش را به دوش یم کشد.اگر من بودم یم توانستم از پس چنی   کاری بربیایم؟

 .ر بدنش نیم ماندمعلوم است آن قدر در طول روز کار یم کند که موقع غروب دیگر جاب  د

ون یم روم.در را یم بندم و به خانه بر یم گردم  .آیه یم کشم و از خانه بت 
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موقع خواب مهدی به خانه شان بر یم گردد تا مادر ساغر تنها نباشد.گرشاسپ روی کاناپه ی هال ولو یم شود و یک 

 .بالش طلب یم کند

زرگ و پدربزرگم یم خوابند و من و گیل روی تخت یک نفره یایس و نیوشا و ساغر و آزاده روی تخت دونفره ی مادرب

 .ویل بزرگ اتاق من

حنر آن دو کله پوک )ساغر و نیوشا( که تا چند دقیقه پیش صدای خنده و جیغ شان یم  -خانه ساکت است و همه 

ه شده.این نگاهش را خوب یم -آمد   خوابیده اند.به سمت گیل یم چرخم.چشمانش باز است و به سقف خت 

 افتاده که ناراحنر نایسر از آن فراتر از حد تحملش است؛این جور 
ر
شناسم؛وقنر در قالب فیلسوفش فرو یم رود،اتفاق

 .مواقع،چنی   نگایه دارد و سکوبر معنادار را اختیار یم کند

 گیل؟ -

.با دیدن حرکتم یم ضعیف اش را به زور یم شنوم.یک دستم را زیر رسم یم گذارم تا بتوانم از باال نگاهش کنم« هوم»

 .خندد؛با این حال یم دانم که خنده ی بی جانش مقدمه ی گریه ای سوزناک است

ی گیِل منو ناراحت کرده؟ -  کدوم انتر

 :پشت به من یم شود.با صدابی دورگه یم گوید

 سارا.بگت  بخواب -
 .بیج 

م و به سمت خودم بریم گردانمش.اخم یم کنم  :بازوی الغرش را یم گت 

ی از ماناز  -  .نکن واسه من عوض  خانوم!بگو ببینم چه مرگته؟حواسم هست یه از رس شب فاصله یم گت 

وع یم کنم  را رسر
 

 :لودگ

ی؟ - ی؟چرا با من یه فاز تازه نیم گت   چته؟ چقدر فاصله یم گت 

 :خورمگیل با بی حایل یم خندد.خوشحالم که توانسته ام کیم شادش کنم.سوال بی مقدمه اش باعث یم شود جا ب

 سارا من خییل زشتم؟ -

 :صادقانه یم گویم

 .تو جزو زیباترین آدمابی هسنر که دیدم -

 :پوزخندش حنر در تاریگ هم دیده یم شود.رسم را کنارش رسش روی بالش یم گذارم.در گوشش یم گویم

 .کدوم بوزینه ای بهت گفته زشت؟تو دهنش که زدی؟! اگه نزدی پاشو بریم بزنیم -

به خاطر گفیر  عقاید  -م گریه اش را یم بینم؛بار اول وقنر بود که مدیر مدرسه مادرش را خواسته بود برای بار سو 

 .و مشاور دست از رسش بر نیم داشت؛بار دوم وقنر بود که داشتیم فیلم حوض نقایسر را یم دیدیم -شوریسر اش 

یز یم شود و هق هق کنان یم گوید  :گیل لتی
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م که من هیچ شانیس ندارم تا به چشم یه پش زیبا بیام!هیچ شانیس ندارم تا کیس به بسه سارا!هر دومون یم دونی -

 !چشم یه زن بهم نگاه کنه

 .درکت یم کنم گل من

ی نیم گویم تا حرفش را بزند  :موهایش را نوازش یم کنم و چت  

یم.پیانو و ویلون قشنگن با هم.یه از این پشه که اومده واحد رو به روبی ما خوشم میاد.ویولن یم زنه.با هم ساز یم زن -

حرفابی زد که حنر من عقب مونده هم فهمیدم داره نخ یم ده.یم دوب  سارا.عقده ای نیستم ویل خوشحال شدم که 

برای بار اول به چشم یه پش اومدم.خوشحال شدم که منم یم تونم دیده شم.دیروز که یم خواستم برم خونه اش 

ه با چه صدای حرفاشونو شنیدم؛اون و د وستاش.داشیر  منو مسخره یم کردن.داشت یم گفت نیم دونم این دختر

 !اعتماد به نفیس فکر کرده من ازش خوشم میاد

مش و سیع یم کنم حس نفرت شدیدم نسبت به آن  صورتش را با دستانش پوشانده و اشک یم ریزد.در آغوش یم گت 

ل کنم  .پش الدنگ را کنتر

ا به هم یم زنند؛این که احساسات و شخصیت افراد در نظرشان ارزیسر ندارد تهوع آور آدم هابی مثل این پش حالم ر 

 .است

گیل آن قدر گریه یم کند که خوابش یم برد؛حنر وقنر مادر و پدرش یم خواستند او و گرشاسپ را از هم جدا کنند،این 

 .قدر ناراحت نبود

 ایست»
 
 در من آدم برق

 ...که عاشق آفتاب شده

 .ی همه ی داستان های عاشقانه ی جهان است و این خالصه

 «احسان پرسا

 

 

 فصل هشتم

نفهمیدم دیشب گ خوابم برد.با این حال مشخص است که سارا امانت دار خوبیست؛پارسا یک لحظه هم دست از 

 .حرف زدن درباره ی دیشب برنیم دارد.آن قدر به او خوش گذشته که یک ثانیه هم رس جایش بند نیم شود

ه بندی شده ببینم مامان  دیشب زنگ زد و گفت که دلش برایم تنگ شده و یم خواهد مرا ببیند.از این که مادرم را جت 

ارم ویل چه یم شود کرد؟  !بت  

 :هنگایم که پارسا تاپ سفید و قرمزش را یم پوشد یم پرسد

؟ -  کجا یم ریم دابی

 .پیش ماماب   -
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 .ایش را بپوشدپارسا ذوق یم کند و سیع یم کند رسیــــع تر لباس ه

 :وقنر یم بینم که شلوارک مشگ اش را برداشته،اخم یم کنم و یم گویم

 چرا مشگ؟ -

 :گیج نگاهم یم کند

...داله؟ - قر
َ
 چه ف

 :مقابلش زانو یم زنم

فرقش اینه که دنیای تو رنگیه پارسا.تو دنیای تو نباید مشگ باشه.همه خ  باید قرمز و آبی و ستی  و زرد باشه.باشه  -

؟د  ابی

ی از حرف هایم نیم فهمد ویل رسش را تکان یم دهد.یک شلوارک قرمز به دستش یم دهم تا بپوشد  .چت  

 .این بار با موتور یم رویم؛هوا خییل گرم شده و نیم خواهم پارسا اذیت شود

د و نیافت  .داز موتورسواری خوشم نیم آید؛خطرناک است و پارسا هنوز آن قدر قوی نیست که محکم مرا بگت 

در آن با مامان قرار داریم  -پارسا با آن تاپ و شلوارک و کاله کپ سفید و قرمزش حسابی بامزه شده.وقنر به پارک ملت 

 .یم رسیم،لپ پارسا را محکم یم بوسم -

 یم خندد و بالفاصله او هم گونه ام را یم بوسد.از رفتار پارسا با بقیه یم فهمم که باالخره توانسته ام آن طور که یم

 .خواهم محبت کردن را یادش بدهم.یادش بدهم چگونه بی دلیل و بی وقفه عشق بورزد؛حنر اگر آسیب ببیند

م.او هر وقت که یم خواستم،هر جا که یم خواستم  ون بتی ناراحتم از این که نیم توانم بابا رضا را همیشه با خودم بت 

 !بر آمدمرا یم برد.یادم هست که حنر یک بار به خاطر من به یک پار

 .احساس یم کنم واقعا در حقش کم لطق  یم کنم

 .آیه یم کشم و از روی موترو پایی   یم آیم.پارسا را هم روی زمی   یم گذارم و موتور را به درخنر یم بندم

م  :دستم را به سمت پارسا یم گت 

 بریم؟ -

د و جلوتر از من به راه یم افتد.یم داند مادربزرگش کجا منت ظرش است.؛قبال چندین بار دیگر هم این جا دستم را یم گت 

 .بوده ایم

از دور مامان را یم بیند که دستانش را برایش باز کرده و دست مرا رها یم کند.به سمتش یم دود و در آغوشش گم یم 

شود.مامان رس و صورتش را یم بوسد و اشک یم ریزد.وقنر به آن ها یم رسم مامان پارسا را روی زمی   یم گذارد و 

مش و گونه اش را یم بوسم.مامان اشک ریزان یم گوید  :دستاشن را روی شانه هایم یم گذارد.در آغوش یم گت 

 !الغر شدی سپهر -

د.هر بار مامان من را یم بیند همی   را یم گوید  !خنده ام یم گت 
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 :اشک هایش را پاک یم کنم

 !نه بابا!قد کشیدم فقط -

د.وق نر نوجوان بودم،هر ماه لباس هایم کوتاهم یم شد.از آن موقع قد من سوژه مامان از شوخ  ام خنده اش یم گت 

 !شد

 :پارسا را که از بی توجیه ما حرصش گرفته،بغل یم کنم

 حاال کجا بریم؟ -

 :مامان رسیــــع یم گوید

ی بخوریم -  .بریم یه چت  

 .خنده ام را قورت یم دهم

گری را که ارتف اعش سه برابر عرض دهانش است یم خورد،مامان آهسته یم وقنر پارسا با کثیف ترین روش ممکن همتی

 :گوید

 .هفته ی پیش رفته بودم خونه ی رسوین اینا -

شده اش را با غصه نوازش یم کنم یم گویم  :همی   طور که دستان پت 

 خوب بودن؟ -

 رسوین و طاها با من حرف نیم زد؛شاید فکر یم ک
 

رد که ممکن است مامان در این سال ها هیچ وقت درباره ی زندگ

 .ناراحت شوم.قطعا موضوع مهیم است که یم خواهد درباره اش حرف بزند

 :یم گوید

 .طاها و رسوین هر دو بداخالق و بی حوصله بودن.دفعه ی اویل بود که یم دیدم این قدر از هم فاصله گرفیر   -

 :رادارایم فعال یم شوند.ابروهایم را باال یم اندازم

 نفهمیدی موضوع چیه؟ -

قلبم تندتر یم تپد.چند وقت است که محبتش را از نزدیک لمس نکرده ام؟  -مامان با محبت دسنر به موهایم یم کشد 

 :و یم گوید -

 .بی   حرفاشون اسم پارسا رو شنیدم -

 :نگراب  مامان را به وضوح یم بینم.آهسته یم گویم

ه پیش خودشون -  .مثل این که طاها یم خواد پارسا رو بتی

 .بغض یم کند.انگشتم را روی لکه های قهوه ای دست هایش یم کشم که تا شش سال پیش سفید و نرم بودندمامان 

 پارسای از همه جا بی ختی را نگاه یم کند
 :مامان با ناراحنر
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ن.مثل یه پدر بزرگش  - با این که کار خییل بدی کردن ویل پدر و مادرن.با وجود این دلم نیم خواد پارسا رو ازت بگت 

 .کردی.یم بینم چقدر بهش وابسته ای

 :رسم را پایی   یم اندازم

 .مامان طاها دو سه هفته پیش اومد دم در خونه -

ون زده ثابت یم  مامان خودش را کیم جلو یم کشد.نگاهم روی موهای سفیدی که از زیر رورسی مشگ اش بت 

 :ماند.مامان یم گوید

 خ  گفت؟ -

یه بچه ی عادیه و این حرفا.بعدم یه جورابی اولتیماتوم داد.گفت فعال نیم خواد  درباره ی پارسا گفت.گفت که مثل -

تش.یعن  همی   روزا یم برتش  .بتی

 :مامان دستانم را میان دستانش یم فشارد

 .حتما خییل ناراحنر  -

ه یم شوم.این جوجه بخیسر از وجودم شده.چطور ازش دل بکنم؟  آه یم کشم و به پارسا خت 

 :موهایم را مرتب یم کند.لبخند یم زنم مامان با وسواس

برام سخته و خیل ناراحتم ویل...مامان من واقع بینم.پارسا االن بچه اس و دنیاش کوچیکه و چت   زیادی نیم  -

؟اون موقع من با این حقوق بخور و  خواد.االن از پس خرجاش برمیام.دو روز دیگه که بره مدرسه و بزرگ تر شه خ 

 خوب واسه اش درست کنم.اونا شاید راحت ازش گذشته باشن ویل مهم اینه که االن یم نمت  نیم تونم یه ز 
 

ندگ

 مرفه واسه ی پارسا بسازه
 

 .خوانش.پویل که طاها داره...راحت یم تونه یه زندگ

ش خانه کرده.دسنر روی رس پارسا یم کشد و یم گوید  :اشک در چشمان ستی 

.کاری که تو برای این بچه کردی رو مادرش هم نکرد.از روت خجالت همیشه همی   طور بودی.احساسابر ویل منطقر  -

 !یم کشم سپهر.تو با نوزده سال سن مردونه پای پدربزرگ و خواهرزاده ات وایسادی ویل من پای پشم واینسادم

 :گونه اش را نوازش یم کنم.دوست ندارم خودش را به خاطر من اذیت کند.با مالیمت یم گویم

ی که از بچگیم یادمه مامان من خوش - بت ترین بچه ی دنیا بودم و هستم چون شما و بابا رو دارم.تمام اون چت  

 نیم 
ر
دستای توئه که یه لحظه ام دست از ناز کردنم برنداشیر  و برنیم دارن.باباست که مردونه پشتم وایمیساد.فرق

 .و شکستمکرد چکار کردم.پشتمو خایل نیم کرد.حنر وقنر با دوستم دعوا کردم و رسش

 :لبخند تلج  یم زند.تندتر یم گویم -یم داند دعوا رس سیاوش بوده  -مامان با یادآوری این خاطره 

 از کارابی که برای سیاوش کردم پشیمون نیستم.سیاوش هم برای من پر از خاطره های خوبه.با این که  -
مامان من حنر

با این که دلمو شکسته ویل سیع یم کنم درکش کنم.سیاوش ناامیدم کرد ویل بیشتر از برادرم دوستش داشتم و دارم. 

ایط آسوب  نداشته و نداره.تنها بوده و هست.اگرم این جوریه تقصت  خودش نیست.یاد گرفته گلیم خودشو از آب  رسر

ون بکشه.گله ای ندارم ازش.شاید اگه منم جای اون بودم همی   کارو یم کردم  .بت 

وع به اشک ریخیر    :یم کندمامان دوباره رسر
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 دلت خییل بزرگه سپهر.اینارو از بابا رضات یاد گرفنر نه؟واسه همینه که ازش نیم گذری؟ -

 :صدایم دورگه یم شود

مامان من یم تونستم از خت  بابا رضا بگذرم و کمتر کار کنم ویل نتونستم.نتونستم مردی رو که بهم بخشش و دوست  -

 بی چشمداشتو یاد داد،از خودم برونم. 
یادته وقنر پام شکسته بود یه ماه منو روی شونه اش میذاشت و یم برد داشیر 

ون؟حاال هم من باید تنهاش نذارم و رو چشمام بذارمش  .بت 

 :اشک های مامان را پاک یم کنم.خییل هندی حرف زدم؛سیع یم کنم فضا را عوض کنم

 !بدجور اشکت دم مشکته مریم خانوم -

 :گوید  مامان لبخند یم زند و به پارسا یم

؟ - ی الزم نداری ماماب   چت  

گرش را خورده کیم فکر یم کند  :پارسا که نصف همتی

 .نوشاده یم خوام -

 :مامان یم خندد

 دیگه خ  یم خوای؟ -

 :پارسا کیم بیشتر از دفعه ی قبل فکر یم کند

 .دودم یم خوام -

 :تکرار یم کنم

 دود؟ -

 :نیه یم گویدرسش را تند تند تکان یم دهد.مامان بعد از چند ثا

 .شاید منظورش دوغه -

 :پارسا حرفش را تایید یم کند

ه اس -  
ّ م.خییل...خورسر

َ
و خونه...خاله ساال...دود خود

َ
 !دیش

 :مامان با کنجکاوی یم پرسد

 خاله سارا کیه؟ -

 :جواب یم دهم

رو برد پیش طبقه ی باالی فریده خانوم یم شینه.دیشب با دوستاش دور هم جمع شده بودن،لطف کرد پارسا  -

 .خودشون

 :مامان یم خواهد شماره ی شناسنامه اش را دربیاورد
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 چرا تا حاال درباره اش نگفته بودی؟ -

 :شانه هایم را باال یم اندازم

 .برخورد خاض باهاش ندارم آخه -

 مجرده؟ -

 :با خنده مامان را نگاه یم کنم

م بریم گردممشکوک یم زب  مریم جون!صتی کن برم واسه پارسا نوشابه ب -  .گت 

 :پارسا رسیــــع یم گوید

؟ -  دود خ 

 .و سفیدند -به خاطر گوجه  -موهایش را به هم یم ریزم.دور دهانش با سس سفید شده و دستانش هم قرمز 

 :یم گویم

ون واسه ات یم خرم.باشه؟ -  این جا دوغ ندارن.رفتیم بت 

گرش مشغول یم شود   !.چقدر جا داردرسش را تکان یم دهد و با باقیمانده ی همتی

م و بریم گردم.مت   ما گوشه ی رستوران فست فود کوچک و خلوت است  .برای پارسا نوشابه یم گت 

 :وقنر یم نشینم و نوشابه را به دست پارسا یم دهم،ذوق زده و با دهان پر یم گوید

 !میس دایه -

 :لبخند یم زنم

 .نوش جونت -

 :مامان با اخم یم گوید

 ب کنم؟چرا نمیذاری من حسا -

 :رسم را پایی   یم اندازم تا به مامان چپ چپ نروم.برایم ارزشمندتر از آب  است که حنر یک بار هم بد نگاهش کنم

ون نباید دست تو جیب تون کنید -  .مامان جان وقنر با یه مرد میاید بت 

 :مامان آهسته یم گوید

م خودت بدی؟ -  مگه چقدر درمیاری که یم خوای پول همه چت  

مرسم ر   :ا این بار باال یم گت 

 .درآمدم کافیه.با یکم ضفه جوبی حنر زیادم میارم -

 !البته در حد ده،بیست هزار تومان
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 :مامان رسش را به نشانه ی تاسف تکان یم دهد

 لجباز!حاال خ  یم شه من مایه پونصد هزار تومن بریزم حسابت؟ -

 :دستم را زیر چانه ام یم زنم

رم.اگرم کم بیارم،دو تا دست دارم و دو تا پا.شده برم خونه ی مردم لباساشونو بشورم این کارو مامان من پول کم نمیا -

 .یم کنم

 :چشمان مامان برق یم زند

 .من و بابات خییل یل یل به الالت گذاشتیم ویل لوس بار نیومدی.بر عکس کاری هم هسنر  -

 :شانه هایم را باال یم اندازم

 .دیونماینو به تربیت درست شما م -

 ..چشمان خوشحال مامان را با دنیا عوض نیم کنم

بابا همیشه مثل یک یسر قیمنر با مامان برخورد یم کرد و از گل نازک تر به او نیم گفت؛شاید همی   رفتارش بود که 

امش را نگه دارم.عالوه بر این،مامان برای من یک  باعث شد من هم در برابر مامان حسابی مراقب رفتارم باشم و احتر

 الهه است؛وجودش پر از آرامش و خوبیست.چطور یم توانم مخلوق شگفت انگت   پروردگارم را برنجانم؟

حنر اگر بخشش بی  -مادرم همیشه برایم از مقایم واال برخورد بوده و هست.احساس یم کنم حنر یک نگاه بد به او 

 .مرا پایی   یم کشد -نهایت او باعث شود که ببخشد 

التر از فهم من دارد.مادر است و فدای فرزند نامهربانش شدن.مادر است و بوی یاس دامانش.مادر مادر مفهویم وا

است و آرامش بی پایانش.مادر است و محبت بی دریغش.مادر است و بودنش که جای همه ی نبودن ها را پر یم 

 ....کند

 . نه ، او نمرده است»

 نه او نمرده است که من زنده ام هنوز

 ت در غم و شعر و خیال مناو زنده اس

اث شاعرانه من هرچه هست از اوست  مت 

 کانون مهر و ماه مگر یم شود خموش

د ؟ او شهریار زاد زن بمت   آن شت 

د آنکه دلش زنده شد به عشق  هرگز نمت 

 «استاد شهریار

 :گوشه ی چادرش را یم بوسم

 مامان؟ -
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 :با مهرباب  یم گوید

 جان مادر؟ -

 .خییل دوستت دارم -

د و بی صدا یم خندد.پدرم که تا قبل از او به خدا اعتقادی نداشت،عاشق همی   چ ادرش را مقابل دهانش یم گت 

 .اخالقش شد و با او خدا را دوباره در خود یافت.زن ها زمین  نیستند

 :با خنده اش من هم یم خندم

 مامان؟ -

 :میان خنده یم گوید

 جان دل مادر؟ -

 .ه ترسم اینه یه روز دلتو بشکنمهر کاری برات بکنم کمه.هم -

 :مامان دسنر به رسم یم کشد

نگو سپهرم.اگه تو خوشبخت ترین بچه ی دنیا بودی،منم خوشبخت ترین مادر دنیائم که تو رو دارم.یه بار ازت  -

 .حرف بدی نشنیدم.یه بار ناراحتم نکردی

 :لبخندی روی لب هایم یم نشیند

 .مامان هنوز مشگ یم پویسر  -

 :پایی   یم اندازد رسش را 

 .چون هنوز عزادارم -

 .آه سنگین  که یم کشد،روی شانه هایم یم نشیند

 جز مشگ نپوشید.بابا آن قدر به مامان عشق داده بود که با رفتنش،یک تکه از 
 

بعد از مرگ بابا،مامان یک بار هم رنگ

 .روحش را با خود برد

 :مامان بحث را با شیطنت عوض یم کند

 !ا خانوم بگوخوب از سار  -

 :یم خندم

 .مامان تو که پشتو یم شنایس.یه بارم درست و حسابی باهاش حرف نزدم -

 :یم گوید -مثل تمام مادرهابی که تمام آرزوهایشان در فرزندان شان خالصه یم شود  -مامان 

؟ -  چیا درباره اش یم دوب 



 

 
72 

ه و تن - ابی گفته.یگ دو سال از من کوچیکتر
 یم کنه.البته تا دو سال پیش با مادربزرگش فریده خانوم یه چت  

 
ها زندگ

 .بوده.وقنر فوت کردن تنها شده

 :مامان با کنجکاوی یم پرسد

 پدر و مادرش فوت کردن؟ -

 :کیم فکر یم کنم

 یم کرده.حاال مشکل شون چیه رو  -
 

یه بار فریده خانوم گفت باهاشون مشکل داره و برای همی   با مادربزرگش زندگ

 .نیم دونم

 نجیبه؟ -

 :ابروهایم باال یم روند

 .نیم شه این قدر راحت درباره اش قضاوت کنم ویل تا حاال چت   بدی ازش ندیدم -

ی نیم گوید  .مامان رسش را تکان نیم دهد و دیگر چت  

وی و   یم کنم ویل شناخنر از سارا ندارم؛آن طور که من فهمیدم،آدیم مت  
 

پنج سال است که در این ساختمان زندگ

 .نهاست و افراد دور و برش از تعداد انگشت های دست تجاوز نیم کنند؛آن ها هم دوستانش هستندت

وقنر که از مامان خداحافظ  یم کنم،خم یم شوم و پایی   چادرش را یم بوسم؛مانند بیاباب  هستم که بعد از سال ها 

 .باران را دیده

 :مامان خم یم شود تا بلندم کند

 !نکن این کارو مادر -

 :از جایم بلند یم شوم و یم گویم

 .مامان تازه قدر بودنت تو خونه رو یم دونم -

 :مامان بغض یم کند

 ...الیه بمت   -

 :گونه اش را یم بوسم و رسیــــع یم گویم

 .نگو مامان!خدا اون روز رو نیاره که تو این دنیا نبایسر  -

 :مامان دسنر روی موهایم یم کشد و لبخند یم زند

ام گذاشیر   - .برین خدا به همراتون.اگه مشکیل بود اول احتر .الحق هم که خوب یاد گرفنر  به بقیه رو از بابات یاد گرفنر

 از همه بیا پیش مادرت.باشه؟

 .رسم را تکان یم دهم.پارسا را بغل یم کنم تا مامان را ببوسد.نیم خواهم مامان وزن سنگینش را تحمل کند
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د و ب ه تقلید از من یم بوسد.این حرکتش خنده به لب های من و اشک به چشمان چادر مامان را در مشت تپلش یم گت 

 .مادرم یم آورد

 !چقدر همه چت   هندی گذشت

 

 

 فصل نهم

 .سالم -

 تپل با قدم هابی که معلوم است به خاطر وزنش به سخنر برداشته یم شوند به 
بی توجه به سقف زل یم زنم.دختر

 و بی 
ریخت بخش اعصاب و روان را پوشیده؛البته برای من گشاد است.برای او سمتم یم آید.مثل من لباس صوربر

 .میان طبقات مختلف بدنش فرو رفته

 .حوصله اش را ندارم.یم خواهم برود تا با خیال راحت خودخوری کنم

ین عقل است؛درست هم حرف  باالی رسم یم ایستد و با دهاب  که کیم نیمه باز است نگاهم یم کند.به نظرم کیم شت 

 :نیم زند و مثل عقب مانده ها رفتار یم کند.به تندی یم گویم

 چیه؟ -

کیم خودش را عقب یم کشد.مثل بچه ها یم ماند.شال قهوه ای کهنه و زشتش را طوری دور گردنش پیچانده که 

 .صورت تپلش،تپل تر شده

 با بی رحیم او را در دلم زشت خطاب یم کنم. 
به سین  دست نخورده ی غذایم زیبابی خاض ندارد.در این لحظه حنر

 :اشاره یم کند و زیر لب یم گوید

ه.بیا بریم با ما غذا بخور.بچه ها گفیر  بیای -  .غذا نخوری دلت درد یم گت 

 .همینم مانده بروم با چند تا رواب  گل بگویم و گل بشنوم

 :یم گویدانگشتش را روی زخم های تازه ی قرمز و برجسته ساعد راستم یم کشد و با ناراحنر 

 .چقدر زخم -

 :دستم را به تندی پس یم کشم.جا یم خورد و عقب یم رود.کیم ترسیده ویل با مهرباب  یم گوید

 .خوب تنها نمون.بیا پیش ما -

 .یم آیم رسش داد بزنم که چند نفر با سین  غذایشان وارد اتاق یم شوند

یه یگ از آن ها دستش را روی شانه ام یم گذارد و با اعصابم خرد یم شود و پشت به آن ها یم خوابم.بعد از چند ثان

 :یم گوید -لهجه ی شمایل دارد  -مهرباب  

م؟ -  قربونت بشم غذا نیم خوری؟یم خوای برات لقمه بگت 
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ی که درباره اش به فکرم یم رسد این است:   «.مادره»یم چرخم و نگاهش یم کنم.اولی   چت  

ی بسیار چاق که مثل رس جایم یم نشینم و نگاه شان یم کنم.چه ار نفرند.یگ هماب  که اول از همه آمده بود،یگ دختر

ما لبایس صوربر نپوشیده؛به جایش پانچوی بنفش و شلوار مشگ تنش کرده و شال بنفیسر روی رسش انداخته.یگ 

ی الغر است که یک گوشه نشسته و با حالنر عصنی  با ناخن دیگر هماب  است که یم دانم مادر است و آخری دختر

 .هایش ور یم رود

 :زِن مادر که یم بیند نرم شده ام،سین  غذایم را روی پاهایم یم گذارد و رو به دختر چاق که لباس صوربر ندارد یم گوید

 .یگانه یه آهنگ شاد بذار -

 .چشم زهرا جون -

شان شبیه تصور مردم درباره ی دیوانه ها نیست.خییل از آدم ها در خیاب ان درست مثل آن ها این ها هیچ چت  

 هستند.چرا این ها این جا هستند؟

 :زِن مادر برایم توضیح یم دهد

 .این خانوم تپل یگانه اس.من زهرائم.این خانویم که کنار تختت وایساده شیمائه.اون خانوم خوشگل هم ترانه اس -

 بی کیفیت است
 بی رس و ته یم گذارد که به خاطر پخش شدن از گویسر

 
 .یگانه آهنگ

 .ان طور که آن ها را برریس یم کنم،تکه ای شنیسل در دهانم یم گذارم.مزه اش بد نیستهم

شیما با تالش زیاد کنارم روی تخت یم نشیند و سس اش را باز یم کند.آن را روی شنیسل هایم یم ریزد.قبل از این که 

 :بانشاط یم گوید« من از سس قرمز متنفرم»بگویم 

 !خییل خوشمزه یم شه.بخور -

 .منتظر نگاهم یم کند.در دلم غرغر یم کنم ویل یک تکه در دهانم یم گذارم.زیاد هم بد نیست

 :ترانه یم پرسد

 اسم تو چیه؟ -

 :با دهان پر یم گویم

 .سارا -

 :یگانه به دستانم اشاره یم کند و با لحن  مثل الت ها یم گوید

 دستاتو چرا خط خظ کردی بچه؟ -

 :اخم یم کنم

 به تو چه؟ -

 :را با نگاهش یگانه را رسزنش یم کند.یگانه یم پرسدزه
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 چند سالته؟ -

 .شونزده -

 :شیما لپم را یم کشد و ذوق زده یم گوید

 !چه کوچولوبی  -

 .اخم یم کنم ویل دلم نیم آید فحشش بدهم

ه یم شوم و یم پرسم  :به لرزش دستان ترانه خت 

؟ -  تو چرا این جابی

ه یم شود  :در چشمانم خت 

 .ولم کردهشوهرم  -

 :واکنیسر نشان نیم دهم.زهرا با مهرباب  موهای بدون پوششم را نوازش یم کند

 تو چرا این جابی خوشگل خانوم؟ -

 :به دستانم اشاره یم کنم

 .خودمو زخیم کردم -

 :شیما با چشمان گردشده و ترسیده یم گوید

ی؟ -  یم خواسنر بمت 

 :شانه هایم را باال یم اندازم

 .د ویل اگه یم مردم چه بهتر هدف اصلیم نبو  -

 !همه وحشت زده نگاهم یم کنند.تا به حال کیس را این قدر دیوانه ندیده اند؟

 :با بی تفاوبر غذایم را یم خورم.زهرا با مهرباب  موهایم را نوازش یم کند

 پدر و مادرت چه عذابی یم کشن؟ -
 

 نیم گ

 !م یم کردند و یم گفتند که این کارها بچه بازی استپوزخند یم زنم.جایت خایل دو ساعت پیش داشتند مسخره ا

 :گویسر موباییل که به مامان گفتم پیشم بگذارد و بعد خودش از جلوی چشمانم دور شود؛زنگ یم خورد.سمن است

 ها؟ -

 :صدایش گرفته است

 ببی   چکار کردی؟ -

 :تلخ یم شوم
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 !تو خودت چکار کردی؟ -

 :دسکوت یم کند.بعد از چند ثانیه یم گوی

؟ -  گ مرخصت یم کی  

 !شانه هایم را باال یم اندازم؛انگار که یم تواند ببیند

 .سه چهار روز دیگه -

 !نگران به نظر یم رسد؟! آه خدای من

 .مراقب خودت باش.کار احمقانه ای نکن  -

 !از نظر آن ها احمقانه است؛از نظر من آرامش است

 یم گویم
 

 :با بی حوصلگ

 .هخوب بابا.برو بکپ جوج -

 .یم گوید و قطع یم کند« بیشعور»

 .بی توجه به بقیه به ادامه ی خوردنم مشغول یم شوم

ند   -همه با هم شوخ  یم کنند و یم خندند ویل من حوصله ی این کارها را ندارم.خییل سیع یم کنند مرا به حرف بگت 

 .ویل من صامت نشسته ام و نگاه شان یم کنم -مخصوصا شیما و زهرا 

ین که یم روند،یک پرستار یم آید و صد مدل قرص قرمز و آبی در حلقم یم کند.این ها قرار است آدم های بعد از ا

 اطرافم را عوض کنند یا من را خفه کنند؟

ه یم شوم  .دراز یم کشم و در تاریگ اتاقم به سقف خت 

ی مرا به این جا کشاند؟  !چه چت  

 !پادشایه پدرم؟

 !بی زباب  مادرم؟

 !اهرم؟بی احسایس خو 

 ... یا شاید هم

 !نومیدی خودم؟

ون بفرستند ویل جامعه خطرناک  چون نگذاشتند یک بار هم نفس بکشم؟چون به من اعتماد ندارند تا مرا تنها بت 

 !است؟

شان هرزه نشده  ند و چک کنند تا یک وقت دختر چون موبایل داشیر  خطرناک است و باید هر هفته پرینتش را بگت 

 !وقت گت  است؟باشد و این واقعا 
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ون بروم؟  چون دوستان مناسنی ندارم تا با آن ها بت 

 !چون خانه ی بقیه خطرناک است و همه هرزه اند جز من  که در اصل هرزه ام یم دانند؟

م؛شاید یک نفر لطف کند و مرا از این قفس به قفس خودش بیاندازد؛ قفس  م، باید در خانه بپوسم و بمت 
چون دختر

 !شوهرم

م و باید صحیح و سالم تحویل شوهرم داده شوم،حق ندارم در اتاقم را ببندم و بقیه یم توانند هنگایم که چون دختر 

 هم نیم کند مادر و خواهر باشند یا پدر
ر
 !دارم لباس عوض یم کنم،مثل گاو رسشان را بیاندازند و بیایند داخل!فرق

را پر یم کنند باید شاکر خدایم باشم!ویل آن ها باید از چون من نباید از آن ها انتظاری داشته باشم؛همی   که آخورم 

فته ی زبان  ستان،نمره ی صد در سطح پیشر من انتظار اول شدن در جشنواره ها و مسابقات،معدل بیست حنر در دبت 

ین بودن در همه ی زمینه ها را داشته باشند  .و بهتر

ـــح و خنده مال مرد ا ــح کند؛تفریـ ست!دختر باید در خانه بنشیند تا آفتاب و مهتاب و چون دختر نباید بخندد و تفریــ

 !قصاب رس کوچه و فروشنده ی دوره گرد چهره اش را نبینند تا شوهرش از راه برسد

ها  چون دختر باعث گناه و اصال خودش گناه است!کشیش های قرون وسظ هم چنی   رفتاری را با زن ها و دختر

 !نداشته اند

 ...چون

 !چون خدا یم گوید

 !یم گوید که پدرت جسمت را که هیچ،روحت را هم به صالبه کشیدند،باز هم بالوالدین احساناخدا 

 !چون خدا تا وقنر در خانه ی پدرم هستم،او را زندانبانم قرار یم دهد و وقنر در خانه ی شوهرم هستم،شوهرم را

ن جامه ی روشنفکری،عقاید عرب چون خدا قرآن نازل کرده و احکایم وضع کرده،پدر و شوهرم یم توانند با پوشید

 !جاهل هزار و پانصد سال پیش را بر من تحمیل کنند

وعم را خواستم!گ* خوردم که هستم  شدم!گ* خوردم آزادی های مشر
ر

 !آقا جان گ* خوردم دخت

 صفر را بستند»

ون زنگ نزنیم  تا ما به بت 

 از شما چه پنهان

 !ما از درون زنگ زدیم

 «حسی   پنایه

 .گوشه ی چشمم به پایی   یم چکدقطره اشگ از  

،سنگین  حشت ها و آرزوهای فراموش شده ام است  .قلبم سنگی   شده؛انگار که رسب دارد ویل یم دانم این سنگین 

 .سنگین  ایمان و عشقر که دورش انداختم
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 .سنگین  خالب  که در دلم راه دادم

 .سنگین  نفربر که به تک تک سلول هایم تزریق کردم

م،  همه چت   درست یم شود؟اگر بمت 

ند؟!کیس اشک هم یم ریزد؟  !این روزها خییل به مردن و مراسم ختمم فکر یم کنم.اصال مراسیم برایم یم گت 

 !مادرم مثل فیلم ها رس و صورتش را چنگ یم اندازد و ضجه یم زند؟

 سمن بهتر یم شود؟
 

 زندگ

ش خالص »کیس خوشحال هم یم شود؟!زیر لب زمزمه یم کند   !؟«شدیماز رسر

 سمن اتاق مرا تصاحب یم کند؟وسایلم را دور یم اندازد یا استفاده یم کند؟لباس هایم را چه یم کند؟

 مامان یک پیمانه کمتر برنج یم پزد؟پدرم یک نفر کمتر تحت سلطه اش دارد؟

ی هم عوض یم شود؟  با نبودن من چت  

م؛درست مثل وقنر که در رحم مادرم یم خوابیدم.قطعا یم چرخم و به پهلو یم خوابم.زانوهایم را در شکمم جمع یم کن

 اش یم دانسته و مدام این را از پشت دو الیه گوشت در گوشم زمزمه یم 
 

آن موقع هم مثل حاال،مادرم مرا آفت زندگ

 !کرده

 !شاید برای همی   است که نصفه و نیمه به دنیا آمدم ... نه! اصال نیامدم

ها را آن طرف جا گذاشتم ه کرده بودم؛در عوض خییل چت   ؛کارت حافظه ای که در آن دوست داشیر  و بخشش را ذخت 

یست با خودم آوردم  !همه ی این ها،سطل آشغایل را که پر از نفرت و کینه ی شتر

 !شاید مامان آن قدر در گوشم خواند که یادم رفت آن ها را با خودم بیاورم

 پر پرواز ندارم»

 اما

 دیل دارم و حشت درناها

 هنگایم که مرغان مهاجر و به

 در دریاچه ی ماهتاب

 پارو یم کشند

 خوشا رها کردن و رفیر  

 خوابی دیگر

 به مردابی دیگر

 خوشا ماندابی دیگر
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 به ساحیل دیگر

 به دریابی دیگر

 خوشا پر کشیدن

 خوشا رهابی 

 خوشا اگر نه رها زیسیر  

 !مردن به رهابی 

 آه

 این پرنده

 در این قفس تنگ

 .نیم خواند

 «املواحمد ش

روز چهاریم است که در این دیوانه خانه هستم.فضای آرایم دارد؛به دور از ترافیک،صدای بوق ماشی   ها،دود اتوبوس 

 .ها،داد معلم ها،جیغ جیغ مامان،فحش های بابا و پرخاشگری های سمن

کشید و بقیه هم بافتن    کاردرماب  داشتیم؛من کتاب خواندم و کیم بافتن  بافتم.شیما نقایسر   -مثل دو روز قبل  -صبح 

 .بافتند

زهرای مادر از همه دلنشی   تر است؛یگانه پرخاشگر و الت است؛حضور ترانه حس نیم شود؛شیما هم از هیچ فرصنر 

 .برای محبت به بقیه نیم گذرد

وقنر شام و ناهار و صبحانه یم آورند،همه در اتاق من جمع یم شوند.شیما به جای این که غذای خودش را 

 .د،غذای من را در دهانم یم گذارد و سیع یم کند هر طور شده خوشحالم کندبخور 

 .محوطه ی بیمارستان پر از درخت و نیمکت است؛مثل یک پارک کوچک

 !دنیای دیوانه ها زیاد هم جای بدی نیست

م وارد یک ساعت بعد آفتاب غروب خواهد کرد.بعد از کیم قدم زدن در محوطه،به داخل بخش بر یم گردم.یم خواه

روی یگ  -کنار پذیرش   -اتاقم شوم که صدای گریه و هق هق آرایم را یم شنوم.یم چرخم و شیما را یم بینم که ته راهرو 

 .از صندیل های سفید نشسته و با دستانش صورتش را پوشانده.صدای گریه مال اوست

 .احساس یم کنم قلبم نیم متر پایی   افتاده

ی قدبلند و خوش هیکل راهم را کج یم کنم و به رساغ آرایش غلیظ  دارد و انصافا زیبا و خوش پوش  -ش یم روم.دختر

 .مقابل پذیرش ایستاده و صحبت یم کند -است 

 :کنار شیما یم نشینم و دستم را دور شانه اش حلقه یم کنم.در گوشش یم گویم
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 خ  شده؟ -

ه یم شو  د.سوالم را تکرار یم کنم.با انگشت تپلش به دختر مقابل دستانش را پایی   یم آورد و با لب هابی لرزان به من خت 

 .پذیرش اشاره یم کند

 را بی خجالت برریس یم کنم.آهسته یم گویم
 :دختر

 خواهرته شیما؟ -

 :رسش را تکان یم دهد.با لبخند نصفه و نیمه ای یم گویم

؟ - تت خوب!چرا گریه یم کن   اومده بتی

 :بریده بریده یم گوید

 ...هـ....زیسنر یم...برتم...ب -

 .مات و مبهوت به شیما زل یم زنم.گریه را دوباره از رس گرفته.لب هایم را بر هم فشار یم دهم

 خودم هم مانده ام
 

 !دلم یم خواهد کاری برایش بکنم ویل من در زندگ

 .را از دستم باز یم کنم و به مچش یم بندم -یادگاری یگ از بچه های راهنمابی است  -دستبندم 

 :کاوی باعث یم شود گریه اش یادش برود.یم گویدکنج

 این چیه؟ -

 :شانه اش را فشار یم دهم

یش من یادت یم افتم.یه وقت غصه نخوری ها -  !یه یادگاری از طرف من.هر بار تو دستت بگت 

 
 
م تا حرق بزنم که دسنر تند تند پلک یم زند.دستمایل از جیبم در یم آورم و اشک هایش را پاک یم کنم.دستش را یم گت 

د و یم کشد.دختر تشر یم زند  :ظریف با ناخن های قرمز دست دیگرش را یم گت 

 !پاشو دیگه -

 سمن دلش یم آید مرا به بهزیسنر بفرستد؟

شیما بلند یم شود و به دنبال خواهرش یم رود.آخر راهرو یم چرخد و دستش را برایم تکان یم دهد.لبخند یم زنم و 

 .دستم را باال یم آورم

 !وقنر در پشت رسش بسته یم شود،آه یم کشم.بیچاره شیما

 .خییل مهربان است و حقش این نیست

 .یم چرخم و با شانه هابی خمیده به اتاقم بر یم گردم
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 غالم همت آن نازنینم»

 که کار خت  بی روی و ریا کرد

 من از بیگانگان دیگر ننالم

 که با من هر چه کرد آن آشنا کرد

ازی  «حافظ شت 

 

 

 فصل دهم

 .ماب  اینو حل کن تا من بیام -

 .ماب  رس تکان یم دهد و مشغول حل مسئله یم شود

به هال بزرگ خانه یم روم تا پارسا را چک کنم.از این که بچه ی بی ادبی نیست اطمینان دارم ویل به هر حال بچه است 

 !دیگر

یم خندد،خیالم راحت یم شود و به اتاق ماب  باز یم وقنر خواهر کوچک ماب  را یم بینم که با پارسا بازی یم کند و 

 .گردم

یک قابلمه ی بزرگ آش برایم فرستاد.وقنر به خانه رفتم آن را گرم میکنم و برای فریده خانم و  -با آژانس  -امروز مامان 

 .سارا یم برم

 :پرسم وقنر زمان دوساعته ی کالسمم با ماب  تمام یم شود،حی   جمع کردن وسایلم از ماب  یم

 آزمون این هفته ات چطور بود؟ -

 :هر دو هفته یک بار آزمون های یک آموزشگاه را یم دهد.لبخند یم زند

 .خییل خوب بود.فکر کنم از همیشه درصدام بیشتر باشه.دفعه بعد که بیاین کارنامه مو نشون تون یم دم -

 :رسم را تکان یم دهم

یکت خییل بهتر شده.ببینیم کارنامه ات -  .خ  یم گه فت  

 .از ماب  و مادرش خداحافظ  یم کنم و همراه پارسابی که دلش یم خواهد باز هم با منا بازی کند،به خانه بر یم گردم

یوتراب  پارسا،باز هم 
امروز به طرز عجینی بانشاطم.با وجود هشت ساعت جارو زدن خیابان های کثیف و جلسه ی فت  

 !یم توانم مثل خر کار کنم

 .بستن  یم خرم تا رسش گرم باشد و من بتوانم در تره بار خرید کنمبرای پارسا 
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ی ها یم روم.کیم جا به جایشان یم  یک کیلو سیب و یک خیلو خیار و یک کیلو گوجه یم خرم و به رساغ ستی 

شان زرد و پالسیده اند.رسم را تکان یم دهم و یم چرخم که بروم ویل صدای فروشنده که لهجه ی  کنم.نصف بیشتر

 :ردی دارد متوقفم یم کندک

 آقا بگو برات بذارم تو نایلون.چند کیلو یم خوای؟ -

م  :دستم را باال یم آورم تا جلویش را بگت 

 .ممنون آقا نیم خوام -

 :مرد به من چشم غره یم رود

ی ها؟ -  پس مشکل داری وایسادی جلوی این ستی 

 :نخورد.با آرامش یم گویم پارسا را بغل یم کنم؛مواظبم که دستان شکالبر اش به لباسم

 .حق با شماست.اشتباه از من بود -

 .نایلون ها را با دست دیگرم بر یم دارم و از کنار مرد که هم چنان کلمابر را زیر لب زمزمه میکند رد یم شوم

 است که این قدر بی 
 

نیم دانم چرا فروشندگان تره بار این قدر عصنی هستند.شاید به خاطر شغل شان و شلویع

 .حوصله اند

 .پارسا دستاتو بشور دابی  -

نایلون ها را روی زمی   یم گذارم و پارسا را پایی   یم آورم.دستانش را زیر آب رسِد آب رسد کن با دقت یم شوید و یم 

 :گوید

َسم -
ُ
 .ش

 :لپش را یم بوسم

 .آفرین دابی  -

 :ه یم گویدپایی   یم گذارمش تا خودش راه برود.دستاشن را باال یم آورد و ملتمسان

َسم دابی  -
َ
 .خ

 :نایلون ها را باال یم آورم و نشانش یم دهم

؟ -  پس اینا رو چکار کنم دابی

بغ کرده نگاهم یم کند.به خوبی یم دانم خسته است؛از چشمان نیمه باز و کندی حرکاتش یم فهمم ویل نیم خواهم 

 !بدعادت شود.همیشه دابی اش را ندارد تا او را بغل کند

که جلو یم رویم،به عقب یم چرخم تا پارسا را ببینم.وقنر نیم بینمش،قلبم از حرکت یم ایستد؛تا یک سکته چند قدم  

 .ی قلنی فاصله ای ندارم
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رسیــــع اطرافم را نگاه یم کنم.وقنر پیدایش نیم کنم نایلون ها را زمی   یم گذارم و رایه را که از آن آمده ام بر یم 

 :گردم.مردی روی شانه ام یم زند

 آقا بچه ی شماست؟ -

جهنر را که دستش نشان یم دهد دنبال یم کنم و نفس عمیقر یم کشم.روی پله ی یک مغازه ی بسته نشسته و اشک 

 :یم ریزد.نایلون ها را بر یم دارم و به سمتش یم روم.کنارش روی پله یم نشینم و با صدای گرفته ای یم گویم

 داییت سکته یم کنه؟ -
 

 نیم گ

 :م و روی پاهایم یم نشانمش.اشک هایش را با دستمایل که در جیبم است پاک یم کنمبلندش یم کن

؟یه وقت گمت یم کردم خ  یم شد؟ -  چرا این کارو کردی دابی

 :لب هایش یم لرزد.روی موهایش را یم بوسم

؟ -  چرا گریه یم کن 
 

 چرا به من نیم گ

 :با صدابی که به خاطر گریه بامزه شده یم گوید

 !مخوب خَس  -

 :لبخند یم زنم

؟ -  فقط همی  

 :کیم فکر یم کند

مه -
َ
 .گش

 :یم خندم

 .اگه یه قویل بهم بدی،بغلت یم کنم -

ه یم شود  :با چشمان اشک آلود قهوه ایش که در نور کم مشگ به نظر یم آید،به من خت 

؟ -  خ 

 :با جدیت حرفم را یم زنم تا بداند شوخ  ندارم

 ازم دور نشو.باشه؟ از این به بعد هر خ  هم که -
 

 شد،بدون این که بهم بگ

م  :رسش را تکان یم دهد.دستم را پشت گوشم یم گت 

؟ -
 

 یه بار دیگه یم گ

 :به ادایم یم خندد

 !َچش -
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 :از خنده اش لبخندی روی لب هایم یم نشیند

.بت  باال -  .چشمت بی بال دابی

 :.با صدای جیغ جیغوبی یم گویدبلندش یم کنم و روی شانه هایم یم نشانمش.ذوق زده یم خندد 

م دابی  -
َ
ُهفت

َ
 !ن

 :نایلون ها را بر یم دارم

 .منو بگت   -

 :دستانش را از دو طرف رسم به هم یم رساند و گونه اش را روی موهایم یم گذارد.بلند یم شوم و راه یم افتم

 امروز با منا بازی کردی خوش گذشت؟ -

وع یم شو   :دتعاریف سخاوتمندانه اش از منا رسر

ه.بلده ِبویسه.ِکباتم...یم خونه - ر...خوویه.َمِدسه مت 
َ
خد

ُ
د د

َ
! ِاق  .ِخیل دابی

 .او به حرف زدن ادامه یم دهد و من نایلون ها را روی موتور محکم یم کنم

وقنر به خانه یم رسیم،آش رشته ی خوشمزه ی مامان را روی اجاق گاز یم گذارم تا گرم شود.ساالد الویه ای را که 

ون یم گذارم تا کیم گرم شود.پارسا دوست ندارد  -قبل از این که رسکارم بروم  -دیشب  درست کرده ام،از یخچال بت 

 .خییل رسد باشد

ی را که یم  تا آش گرم شود،لباس هایم را عوض یم کنم.پارسا بساط نقایسر اش را کنار تخت بابا رضا پهن کرده و هر چت  

ابا رضا واکنش نشان نیم دهد؛یادش داده ام که با وجود بی تفاوبر کشد،نشانش یم دهد.برایش مهم نیست که ب

 .اش،صدایش را یم شنود و حرف هایش را یم فهمد

 .برای پارسا الویه یم کشم و مقابلش یم گذارم

 .ِمیس دابی  -

 :در حایل که یک بالش دیگر زیر رس بابا رضا یم گذارم یم گویم

 .نوش جونت -

 .ا را یم دهم و پوشکش را عوض یم کنم،در دو ظرف آش یم ریزم و در سین  یم گذارمبعد از این که غذای بابا رض

 :به پارسا یم گویم

 .پارسا من یم رم باال کار دارم.حواست به خودت و بابا باشه -

 :رسش گرم آبی کردن آسمانش است

 .َچش -

 .این آش رشته،نذر مامان است و هر سال این موقع یم پزد
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د و با مهرباب  یم گویداول پیش فریده خان  :م یم روم.کاسه را از دستم یم گت 

 دستت درد نکنه پشم.مادرت پخته؟ -

 .بله فریده خانوم.نوش جان -

 .بعد از یک گفت و گوی کوتاه با آقای احمدزاده،به طبقه ی دوم یم روم

 . گذارد صدای در را بشنونددر یم زنم و منتظر یم مانم.صدای آهنگ شاد و بلندی که تا طبقه ی پایی   یم آید نیم

 .دوباره در یم زنم؛این بار محکم تر

 :صدای یگ شان را یم شنوم

 در خونه تو زده.پاشو یه ثوابی بکن.این قدرم زر نزن -
 .سارا پاشو گدای مسکی  

د.صدای سارا را یم شنوم  :خنده ام یم گت 

 .ت گفتمگ* نخور بابا! وقنر طرف سکه ی یه پولت کرد یم فهیم من خ  به -

 :صدایش هر لحظه به در نزدیک تر یم شود

ت بگت   -  .این قدر خودتو کوچیک نکن یایس.پیش خودش یم گه چه دم دستیه.از من عتی

 :صدای یگ دیگر بلند یم شود

؟یا فریده خانومه یا آقای احمدزاده  - ن؟! حاال چرا چادرچاقچور یم کن 
َ
زر نزن میمون! باز دوباره تواضع پیشه کردی ا

 دربیای.مگه کس دیگه 
 

.سپهر جونم که ایشاال محرم دلت شه از این حال و هوای سگ که خود همیه یم گه جا بچیسر

ه؟  ام رساغ توی بیشعورو یم گت 

 !دهانم باز یم ماند.محرم دل؟

داد  در باز یم شود.سارا با دیدن من و دهان بازم که نشان یم دهد حرف هایشان را شنیده ام،جا یم خورد.رو به عقب

 :یم زند

 .صدای اونو کم کنی    -

 :زیر لب یم گوید

 ...لعنت به دهاب  که -

 .حرفش را ناتمام یم گذارد

ه است خییل مشخص نیم شود  .گونه هایش کیم رسخ شده اند؛چون ستی 

 .مانتویش را تنش کرده و شایل را روی رسش انداخته؛احتماال منظور دوستش از چادرچاقچور همی   بوده

ی   یم اندازم؛دوستانش همه جمع شده اند پشت دیوار و مثال یواشگ من را نگاه یم کنند.خودم را جدی نشان رسم را پای

 :یم دهم تا خجالت نکشد
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 .سالم خانوم مهدوی -

 :لبش را گاز گرفته و دستانش را در هم گره زده

 سالم آقای عظییم.حال پارسا خوبه؟ -

 :رسم را تکان یم دهم

 .که پارسا رو آوردید پیش خودتون هم ممنون.حسابی بهش خوش گذشته بودبله.بابت اون شنی   -

 :صدای یگ شان یم آید

 !چقدر حاشیه یم ری بابا! آشو بده -

م و نیشخند یم زنم.سارا یم چرخد و حسابی با نگاهش برایشان خط و نشان یم کشد  :نیم توانم جلوی خودم را بگت 

 .خواهش یم کنم من که کاری نکردم -

م و یم گویمکاس  :ه را مقابلش یم گت 

.نذریه -  .اینو مادرم پخیر 

.یادت نره»مامان روی قابلمه یک یادداشت گذاشته و گفته بود:   «.برای ساراجونم بتی

 :صدای قبیل یم گوید

 .وقنر یم خوای برش گردوب  گل بذار تو کاسه -

د و زیر لب یم گویدچشمانش را محکم یم بندد و بعد از چند ثانیه باز یم کند.کاسه را ا  :ز دستم یم گت 

 .دست تون درد نکنه.مبارک باشه -

 یم گوید
 

 :چشمانم گرد یم شوند.بالفاصله با کف دست به پیشاب  اش یم کوبد و با دستپاچگ

 یعن  ... منظورم اینه که ... خ  باید بگم؟ -

م.حرکات دوستانش حسابی دستپاچه  :اش کرده.با خنده یم گویم این بار نیم توانم جلوی خنده ام را بگت 

 .باید یم گفتید قبول باشه -

 :رسش را تکان یم دهد و یم گوید

منده من یکم -  ...رسر

 :حرفش را قطع یم کنم

 .خودم متوجه شدم.دیگه مزاحم تون نیم شم.شب بخت   -

 :صدا دوباره یم گوید

ین عقل به باد داد - ه ی شت 
 .دیگه امیدی هم بود این دختر
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 :پر از حرص یم زند که هیچ شباهنر به لبخند ندارد و بیشتر شبیه دلقک ها یم کندشسارا لبخندی 

 .از طرف من از مادرتون هم تشکر کنید.خدانگهدار -

 :رسیــــع در را یم بندد.یم چرخم تا از پله ها پایی   بروم.در آخرین لحظه صدایش را یم شنوم

 !ما نبودیم درو روش باز نکن  ها -

 :یگ دیگر یم گوید

 چرا این پشه مثل قفسه ی داروخونه یم مونه؟ -

ها دنیای جالنی دارند  !آرام یم خندم.این دختر

 

 

 فصل یازدهم

 :در را یم بندم

 !آبرومو بردید بیشعورا -

 !همه دل شان را گرفته اند و یم خندند.این ها هم رفیق اند که من دارم؟

 :آزاده با خنده یم گوید

 !ر نمیاد برش داره!تازه حرفامونو کامل شنیده احتماالدیگه کالهشم بیوفته این و  -

د.نیوشا داد یم زند  :حاال که در آن موقعیت خجالت آور نیستم،خودم هم خنده ام یم گت 

 اون مومه گرم شد؟ -

خانه یم آید  :صدای یایس از آشت  

 .هر سه تاشون آماده ان.گروه اول برن بخوابن -

 اپیالسیون یم کنیم،بعد به حمام یم رویم،ناخن به قول نیوشا جمعه های اول ماه،جمع
 

ه های نظافت اند.اول همگ

 .هایمان را سوهان کشیده و الک یم زنیم و موهایمان را چهل گیس یم کنیم

وع کرده ایم و تازه در مرحله ی اپیالسیون هستیم  !امروز کیم دیر رسر

 !من و آزاده با هم هستیم،نیوشا با یایس است و ساغر با گیل

 !آی -

 :صدای غرغر نیوشا را یم شنوم

 !همه حرصتو خایل یم کن  ها -
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د و نیم فهمم آزاده  هر بار که ساغر پارچه را یم کند،گیل یک جیغ دلخراش یم زند!من هم از حالتش خنده ام یم گت 

 !چه کار یم کند

 .خوب نوبت منه -

 .ما زودتر از همه تمام یم کنیم و جاهایمان را عوض

 .ما تمام یم شود و من و آزاده به نوبت حمام یم رویمخییل زود کار 

 !بعد ما نیوشا و یاسمی   به حمام یم روند و در آخر هم ساغر و گیل

 :وقنر همه حوله به رس در هال نشسته ایم و ناخن هایمان را سوهان یم کشیم،ساغر با خنده یم گوید

 !تا دو تا دونه مو کند ازم از این به بعد منو با این دیوونه نندازید!پدرمو درآورد  -

 :همه یم خندیم.گیل با خنده سیع یم کند توجیه کند

 !آخه یم ترسم دردت بیاد-

 :ساغر با حرص و خنده یم گوید

 !...خوب دردم اومد مادر -

 .حرفش را در میانه ی راه قطع یم کند و الک صوربر جیغش را بر یم دارد

یم شود و هر کدام خسته یک گوشه ی هال یم افتیم.چشمان مان گرم  ساعت دوازده و بیست دقیقه شب کارمان تمام

 .شده که صدای زنگ اس ام اس از گویسر یگ از این از خدا بی ختی ها بلند یم شود

وقنر یایس از جا یم پرد،همه فحشش یم دهیم و نیوشا یک لگد هم به پایش یم زند؛با این حال یایس رساسیمه الگوی 

 .ا اس ام اس را بخواندگویسر اش را یم زند ت

 :بعد از چند ثانیه ساغر با تعجب یم گوید

 !چه مرگته؟تبلیغابر بوده ضدحال خوردی؟بیا بگت  بکپ دیگه -

ه شده.نیوشا تهدید یم کند  :اما یایس در زیر نور کم هالوژن ها نشسته و مات و مبهوت به صفحه ی گویسر اش خت 

 !یایس نذار از جام بلند شم ها!دردت میاد -

 !یایس در این دنیا نیست

د.یایس هم چنان  نیوشا از جایش بلند یم شود و به سمتش یم رود.یگ پس کله اش یم زند و گویسر را از دستش یم گت 

ه مانده.نیوشا با خنده و بلند یم خواند  :به رو به رویش خت 

 !رسقت ادبی محکوم شد؟ هیچ یم داب  که یم شود ناب ترین کلمات را از چشمانت وام گرفت،بی آن که به -

 :همه سیخ رس جایمان یم نشینیم.گیل بامزه یم گوید

 گ اینو داده ورپریده؟ -
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وع به رقصیدن یم کند د و رسر  :نیوشا موبایل را باال یم گت 

 !عیل -

وع یم کند به خواندن شعر   !و جاماییکابی یم رقصد« خوشگال باید برقصن»گیل بلند یم شود و رسر

 .ایس خوشحال یم شویم و خواب یادمان یم رودهمه از خوشحایل ی

 

 

 ساخته و منتشر شده است (wWw.98iA.Com) این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

 

 

ستان با او دوست بوده؛البته نه دوست خاص،دوست معمویل بودند؛حنر یم شود  عیل پشی است که یایس از دبت 

 .گفت مثل خواهر و برادر بودند

ستیم یایس از همان اول هم دوستش داشته ویل برای این که از دستش ندهد،ساکت مانده و به این رابطه ی ما یم دان

 .معمویل رضایت داده بود

 ...حاال به نظر یم رسد که این پش هم دچار یک احساسابر شده است

 .یایس از خوشحایل گریه یم کند و یم خندد

 توانم؛نه این که از شادی اش شاد نباشم،نه؛درک نیم کنم دوست همه دارند یم رقصند و یم خندند ویل من نیم

 !چطور ممکن است -آن هم این قدر زیاد که به گریه بیاندازتت  -داشیر  یک نفر 

یم  .با این حال لبخند یم زنم و از یخچال بستن  یم آورم تا جشن بگت 

تغیت  رویه داده ویل هنوز مطمی   نشده که  تا ساعت دو با یایس حرف یم زنیم؛یم گوید که عیل چند وقنر است که

 .احسایس در میان باشد

ی تا این حد عاشقانه برایش نفرستاده  ش کرده چرا که عیل تا به حال چت   با این حال این اس ام اس حسابی غافلگت 

 !است

 عزیزم!معیار زیبابی در رسزمی   عش» در جواب برایش یم فرستد: 
.آری هسنر ق من نه به بلندی تصور یم کنم زیباترین 

 «...قد است،نه به چشمان درشت؛زیبابی قلبت را حس یم کنم

 :بالفاصله بعد از این که دکمه ی ارسال را یم زند،لب یم گزد و با نگراب  یم گوید

 خییل واضح نبود؟ -

 :زدنیوشا که حاال دارد بستن  یایس را هم یم خورد،روی مبل ولو یم شود و پاهایش را روی یایس یم اندا

 !نه خوبه.شیش ساله مچل این بوزینه ای -
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 :یایس با لبخندی که دل مِن دختر را هم یم برد یم گوید

 !نگو نیوشا -

 :گیل و ساغر کنار هم خواب شان برده و آزاده هم چرت یم زند.گونه ی یایس را یم بوسم و آهسته یم گویم

 .خییل برات خوشحالم یایس -

 ن روی چال گونه اش ثابت یم ماند؛اگر من هم یگ از این ها داشتم،حاال پیش من بود؟با لبخند نگاهم یم کند.نگاه م

 .باالخره ساعت دو و نیم چراغ ها را خاموش یم کنم.این بار دیگر واقعا خواب مان یم آید

 هیچ وقت»

 هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد

 امشب دیل کشیدم

 شبیه نیمه سینی 

 که به خاطر لرزش دستانم

 آواری از رنگ ها ناپدید ماند در زیر 

 «حسی   پنایه

 

 

 فصل دوازدهم

 دارم که شب ها یک رسه تا صبح بخوابم
 

 .خییل وقت است که شب ها بیدار نیم شوم؛آن قدر در طول روز دوندگ

ز با این حال امشب انگار تشنه ام.یک لیوان آب یم نوشم و رس جایم بر یم گردم.قبل از این که دوباره روی زمی   درا

 .بکشم،نگایه به پارسا یم اندازم.لپ هایش رسخ رسخ اند

 .به سمتش یم روم و دستم را روی پیشاب  اش یم گذارم

 .جا یم خورم.حسابی گرم است

 !دستپاچه از جایم بلند یم شوم و چند قدم راه یم روم.حاال چکار کنم؟

 .گذاشت و پاهایم را با آب ولرم یم شستیادم یم آید که وقنر بچه بودم،مامان دستمال خیس روی پیشاب  ام یم  

م و روی پیشاب  اش یم گذارم.آرام صدایش یم زنم  :رسیــــع یک دستمال زیر آب یم گت 

؟ -  پارسا؟دابی

 .جوابم را نیم دهد.تبش آن قدر شدید است که بی حال شده
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ش یم کنم.در را باز یم کنم و پاهای تپل و کوچکش را در لگن کوچک یم شویم ویل فایده ای ندارد.از جا یم پرم و بلند

 .باال یم روم.فریده خانم یم داند باید چکار کنم

 .دستم را روی زنگ یم گذارم ویل مردد یم شوم

 !تا همی   جایش هم زیادی زحمت شان داده ام.نصفه شب زابراه شان کنم تا چه بشود؟

 نیست
 
 ؟دادن خانه به من بدون گرفیر  پول اجاره و نگهداری از پارسا کاق

 به دیوار تکیه یم دهم.از که کمک بخواهم؟

 !رسیــــع به طبقه ی باال یم روم.با سارا برخورد خاض نداشته ام ویل حداقل هفتاد سال سن ندارد

زنگ خانه اش را چند بار یم زنم.بعد از چند دقیقه در باز یم شود.چشمان سارا بسته است و رسش را به چارچوب در 

ی رسش نیست و   .لباس مناسنی هم نپوشیده تکیه داده.چت  

 :رسم را پایی   یم اندازم و با اضطراب یم گویم

 .خانوم مهدوی لطفا کمکم کنید-

 .با چشمان بسته رسش را تکان یم دهد؛این تمام واکنشش است

 :تند یم گویم

 پارسا تب کرده.باید چکار کنم؟ -

 :ندکیم طول یم کشد ویل رسیــــع چشمانش را باز یم کند و به من زل یم ز 

؟ -  خ 

 :پارسا را در آغوشم یم بیند.دستش را روی گونه اش یم گذارد و از حرارتش جا یم خورد.رسیــــع یم گوید

 .آماده اش کنید بریم بیمارستان -

 .آسوده خاطر از این که او هم هست،پایی   یم روم و لباس هایم را عوض یم کنم.لباس های پارسا خوب اند

د.او از من هول تر استدر کمتر از پنج دقیقه سارا پا  :یی   یم آید و تعجب مرا بر یم انگت  

 با خ  بریم؟ -

 :به موتور اشاره یم کنم

 .موتور هست -

د  :با عجله پارسا را از من یم گت 

 .روشنش کنید بریم -

 !از این نگراب  اش تعجب یم کنم.این قدر خاطر پارسا عزیز است؟
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ون یم آورم و راه یم اندازم.یک پایش را بلند یم کند و ترک  با این حال در کوتاه ترین زمان ممکن موتور  را از خانه بت 

د و با  موتور یم نشیند.کیم سخت است ویل خودش را روی موتور مستقر یم کند.پارسا را محکم با یک دست یم گت 

 :دست دیگرش شانه ی من را چنگ یم زند.به تندی یم گوید

 !چرا معطیل؟برو دیگه -

 .م و راه یم افتم.کمرم از گرمای پارسا حسابی گرمم شده؛نگرانم تشنج کندبه خودم یم آی

 :بلند یم گویم

 کجا برم؟ -

 .کیم فکر یم کند و هول آدریس را یم گوید

 ...دو ساعت دیگر باید رسکارم بروم ویل با این وجود

 .آن قدر رسیــــع یم روم که خودم هم وحشت یم کنم

ایی   یم پرد و رسیــــع تر از من به داخل بیمارستان یم دود.وقنر موتور را به درخت وقنر یم رسیم،سارا از ترک موتور پ

 .کنارش یم بندم،به داخل بیمارستان یم دوم

 :وقنر سارا را پیدا یم کنم،رسیــــع یم گوید

 .تو اون اتاقه.بشینی   تا ببینیم خ  شده -

نبود،دست و پایم را گم یم کردم و نیم توانستم کنارش یم نشینم.از او ممنونم که به خاطر پارسا از خوابش زده؛اگر 

م  .پارسا را تا یک خیابان آن ور تر از خانه بتی

 :با صدابی کامال هشیار یم پرسد

 از گ تب داره؟ -

 :چشمانم را که بسته ام،باز یم کنم

 .یک ساعت پیش بیدار شدم دیدم تب داره.یکم پاشویه اش کردم ویل فایده نداشت -

 :هایم گوش یم کندبا دقت به حرف 

 .خدا کنه چت   مهیم نباشه -

 :دسنر به موهایم یم کشم

منده.شما رو هم زابراه کردم -  .رسر

 :اخم یم کند

اتفاقا کار خییل خوبی کردید.تنهابی چطوری یم خواستید پارسا رو بیارید بیمارستان؟همسایه واسه همی   موقع  -

 .هاست دیگه
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 :یم دهدلبخندی روی لب هایم یم نشیند.ادامه 

 .البته اگه یم رفتید پیش فریده خانوم بهتر بود -

 :با دیدن نگاه متعجب من هول یم شود

ه.یم دونه باید چکار کنه این جور موقع  - منظورم این نبود که چرا اومدید پیش من! آخه فریده خانوم تجربه اش بیشتر

 .ها

 :شانه هایم را باال یم اندازم

 ...کمکم کردن.دیگه بخوام نصفه شب بیدارشونم بکنم خییل پرروییهروم نشد.همی   جوریشم خییل   -

ی نیم گوید  .رسش را تکان یم دهد و چت  

 .بعد از چند دقیقه به ساعتم نگاه یم کنم؛ساعت دو و نیم است

 .اگر همی   حاال راه نیافتم،ممکن است کیم دیر کنم

 :سارا متوجه نگاه من به ساعتم یم شود

 جابی کار دارید؟ -

 :م را به دو طرف تکان یم دهمرس 

 .چت   مهیم نیست -

 :پافشاری یم کند

 .اگه جابی کار دارید برید.من پارسا رو با خودم یم برم -

 :رسیــــع یم گویم

 ...نه اصال حرفشم نزنید!تا همی   جاشم خییل اذیت تون -

 قطع یم کند
 

 :حرفم را با بی حوصلگ

 هستید شما!کار زو  -
 
ری که نیم کنم.خودم یم خوام.میاد پیش من یم مونه.هم به من خوش بیخیال بابا!چقدر تعارق

 .یم گذره هم اون

 !دهانم را یم بندم.حسابی بی اعصاب است

 :خنده ام را که یم بیند،با لحن  تقریبا طلبکارانه یم پرسد

 .به خ  یم خندین؟خوب با عجله لباس پوشیدم -

،پانچوی ستی  فسفری و شال ابروهایم باال یم روند و برای اولی   بار به لبا
س هایش نگاه یم کنم.شلوار ورزیسر صوربر

 .مشگ رسش کرده

 .خنده ام را قورت یم دهم و رسم را پایی   یم اندازم تا بیشتر خجالت نکشد؛با این حال بیشتر از نگاهم عصباب  است
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 :برای این که فضا را عوض کنم یم گویم

 .من که به اون نخندیدم -

 یم گو 
 

 :یدبی کالفگ

 خوب به خ  خندیدین؟ -

اگر بگویم،یک مشت هم در دهانم یم کوبد! از آن هابی است که اگر میان خواب شان مزاحم شان شوی،حسابی تو را 

 !یم شویند و یم گذارند کنار

 :رسم را پایی   یم اندازم و آهسته یم گویم

 .هیج   -

 :رو بر یم گرداند و زیر لب غرغر یم کند

 .کرده بگه هیج    سه ساعت منو معطل -

ون یم آید و یم گوید که پارسا حالش خوب است و از کارهابی که باد برایش بکنیم لیسنر درست یم   از اتاق بت 
وقنر دکتر

 :کند و یم رود،سارا با جدیت یم گوید

پیش  من ساعت سه باید برم رس کالسم.لطفا تا اون موقع خودتونو برسونید.اگرم نرسیدید من پارسا رو یم ذارم -

م  .فریده خانوم و مت 

 نیم زنم؛بیش از حد بی حوصله است و من خودم را مقرصش یم دانم
 
 .روی حرفش حرق

 !به زور مرا با موتورم رایه یم کند تا رسکارم بروم.از آن هابی است که خوب قانع یم کنند

 

 

دهم  فصل ست  

کند،چشم غره یم روم و به پارسابی که بهانه ی دابی   به راننده که تمام مدت از آینه ی جلو،تیپ عتیقه ایم را برریس یم

د و گریه یم کند یم گویم  :اش را یم گت 

احت کن  تا بیاد - مت خونه استر  .عزیز دلم داییت رفت رس کار.گفت من بتی

 .کیم آرام یم شود ویل هنوز غر یم زند

یم دارم و در خانه شان را باز یم  وقنر یم رسیم،کلیدی را که سپهر گفت در گلدان بی ریخت روی دیوار است،بر 

کنم.پارسا را مقابل پنکه یم گذارم و برایش از کمد کوچک گوشه ی اتاق لباس نج  و نازک بر یم دارم و کنار وازلین  یم 

 .گذارم که از داروخانه ی کنار بیمارستان خریده ام؛پوستش به خاطر تب داشیر  خشک شده

ی مانده از قبل را یم گذارم تا گرم شود.یک پارچه را با آب ولرم یم شویم و به رساغ  در یخچال را باز یم کنم و قرمه ستی 

 .پارسا یم آیم
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با دیدنش در دلم قربان صدقه اش یم روم؛کنار آقا رضا خودش را جمع کرده و خوابیده.مشخص است که بعد از دابی 

 .اش،او را بیشتر از همه دوست دارد

ی کنار تخت یم نشینم و بالیسر زیر  رس پدر پدربزرگ پارسا که حاال بیدار است،یم گذارم و به او غذا یم دهم.قرمه ستی 

 .را یم کوبم و با ماست قایط یم کنم تا راحت تر بخورد

پارسا در خوابی عمیق به رس یم برد.چند دقیقه یک بار چکش یم کنم.تبش تقریبا قطع شده ویل هنوز هم کیم گرم 

 .است

 .ا یم شویم،پیش آن ها بر یم گردم.متوجه پوشک آقا رضا یم شومبعد از این که ظرف غذا ر 

م.باید پوشکش را عوض کنم؟  لبم را گاز یم گت 

ی درباره ی آقا رضا نگفت ویل دلم نیم آید به حال خودش رهایش کنم؛با این حال عوض کردن  سپهر اصال چت  

نجام بدهم و اذیتش کنم؛ تازه خجالت یم کشم پوشکش کاری نیست که بتوانم انجام بدهم؛هم یم ترسم کار اشتبایه ا

 .که چنی   کاری بکنم

آخر پارسا را بغل یم کنم و وساییل را که کنار گذاشته ام بر یم دارم.به خانه ی خودم یم روم و پارسا را روی مبل دونفره 

 .یم خوابانم؛یم خواهم جلوی چشمم باشد

 کنم تا خنک باشد.کولر را روی درجه ی تندش تنظیم یم همان طور که خواب و بیدار است،لباس هایش را عوض یم

 .کنم تا دمای خانه پایی   بیاید

 :تلفن را بر یم دارم و به سمن زنگ یم زنم.سه بار زنگ یم زنم و قطع یم کنم تا باالخره بر یم دارد.عصنی یم گویم

 !چقدر ناز داری تو -

 :تک خنده ای یم کند و یم گوید

 یم ک -
 

 ردم بچه.االن یه گوشه نگه داشتم.خ  کار داری؟داشتم رانندگ

تعجب یم کنم؛سمن همیشه چهار بیدار یم شود.دلیلش را نیم دانم؛فقط یم دانم این عادت از چهار سال پیش 

 .درست شد

 !در خیابان چه یم کند؟

 :سوالم را به او هم یم گویم

؟ -  این ساعت تو خیابون چکار یم کن 

 :بی خیال یم گوید

حسی   رفتم ب -  .زنم دهن امت 

 :هه بلندی یم گویم

 !خ  کار کردی؟ -
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 :با خونشدی یم گوید

 بهش برای بار صدم گفتم دور منو یه خط پررنگ بکشه.به تو چه ربظ داره بچه؟ -

 :نچ نچ یم کنم و ناامید از آدم شدن سمن یم گویم

 سوپ چه جوری درست یم کی   سمن؟ -

 :با صدای بلندی یم گوید

 !ســوپ؟ -

 .اوهوم -

 :کیم مکث یم کند و آخر یم گوید

 .صتی کن االن میام -

 !خیالم راحت یم شود.من  که املت هم نیم توانم درست کنم،قطعا زهر مار به خورد پارسا خواهم داد

م و لباس  پارچه ای را که روی پیشاب  پارساست،دوباره یم شویم و روی پیشاب  اش یم گذارم.خودم هم دوش یم گت 

ی ندارم هایم را   .عوض یم کنم.دو سه تا گوجه و سیب یم خورم تا سمن بیاید.حوصله ی درست کردن چت  

 !تنبل تر از من خودم هستم

 :وقنر سمن یم رسد،نگایه به رس تا پای من یم کند و با لحن خشگ یم گوید

 تو مریض  االن؟ -

 :نیشخند یم زنم

 .مریض تو هاله -

 :با دیدن پارسا با حرص یم گویدمرا کنار یم زند و به هال یم رود. 

 این دیگه کیه؟ -

 :شانه هایم را باال یم اندازم

 .بچه همسایه طبقه همکفه.باید یم رفت رس کار.من بچه رو واسش نگه داشتم.تب داره -

 :با بدگماب  یم گوید

ه؟ -  دختر

 .نه اسمش پارساست.پشه.پنج سالشم هست -

 :عصباب  یم شود

 .ه هه رو یم گماینو نیم گم که.همسای -
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 :با بی خیایل یم گویم

 .آها اون پشه -

 :لب هایش را بر هم فشار یم دهد

؟ -  باهاش دوسنر

 !عصنی یم شوم؛آدیم هستم که اگر از خوابم یا غذایم بزنم،سگ از من خواهد ترسید

.خانوم مهدوی کمتر صدام  - نیم کنه.تو مغز چقدر فکرت مریضه سمن!اون بدبخت منو یم بینه رسشو میندازه پایی  

 کثیفت خ  یم گذره؟

ی نیم گوید؛همیشه همی   طور است.وقنر یم فهمد اشتباه از اوست،سکوت یم کند؛حاال اگر اشتباه از تو  چت  

 !باشد،شلوارت را یم کشد رست

 که زده ام پشیمان یم شوم.من که مشکل و دلیل حساسیتش را یم دانم،نباید این قدر تح
 
ت با این حال به خاطر حرق

 .فشار بگذارمش

وع به پخیر  سوپ یم کند.روی اپن یم نشینم و برایش  خانه یم رود و بدون این که لباس هایش را عوض کند،رسر به آشت  

 :توضیح یم دهم

 یم کنه.پدربزرگشم تو حد  -
 

این پشه دابی پارساست.اسمشم سپهر عظیمیه.رفتگره.تنها با پارسا و پدربزرگش زندگ

 نباتیه بیچاره. 
 

 .پارسا سندرم داون دارهزندگ

 :در حایل که رسش در یخچال است رسیــــع یم گوید

 .خودم فهمیدم -

 :لبخند کجی یم زنم

یک امتیاز برای تو دختر کوشا!داشتم یم گفتم.پدر و مادر پارسا نخواستنش.داییه مسئولیتشو قبول کرده.یاد بگت   -

 .یکم

 :چپ چپ نگاهم یم کند

 !رسپرست پس انداخنر حاال انگار ده تا بچه ی بی  -

 :یم خندم

 .مهم جنمشه که تو نداری -

 !جوابم را نیم دهد ویل هر کاری یم کند،لبخند محو گوشه ی لب هایش را نیم تواند پنهان کند

 :وقنر قابلمه را روی گاز یم گذارد،به اتاق من یم رود تا لباس هایش را عوض کند.دنبالش یم روم

 .امروزو کامل بمون -

 :ا یم گوید که از آن متنفرمجمله ای ر 
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 !حاال ببینم خ  میشه -

 .چشمانم را یم چرخانم

خانه یم رود.در یخچال را باز یم کند و با بی مییل یم  وقنر یگ از لباس های من را یم پوشد،مرا کنار یم زند و به آشت  

 :گوید

 .یکم از این آب پرتقاله بهش بده.طبییع نیست ویل بهتر از هیچیه -

ویل یادم آمد حاال فصل پرتقال نیست؛سمن یم فهمد چه یم خواستم « خوب یم رم پرتقال یم خرم»ویم آمدم بگ

 :بگویم و با خنده نگاهم یم کند

 !موندم تو با این هوشت چطوری زنده موندی -

 !نیشخند یم زنم؛مگر دست خودم است که عقلم کامل نیست؟

قطعا یک کلمه از حرف هایم را  -ده بود و با لپ تاپش کار یم کرد بعد از یک ساعت فک زدب  که سمن در آن تنها شنون

 .پارسا را بیدار یم کنم -هم نفهمیده و مثل همیشه تنها رسش را تکان داده 

وقنر بیدارش یم کنم،مات و مبهوت اطراف را نگاه یم کند و تند تند اشک یم ریزد.سمن به سمت ما یم آید و در آغوش 

دش.نوازشش یم ک ند و تکانش یم دهد.به پارسابی که با حالت بامزه ای سمن را نگاه یم کند و اشک یم ریزد یم یم گت 

 :خندم و یم گویم

 .پارسا داییت رفته رس کار.گفت شما پیش من بایسر تا بیاد دنبالت -

 رسعت اشک ریختنش کمتر یم شود.سمن لپ رسخش را یم بوسد و با خودش پشت لپ تاپش یم نشاند.با مالیمت یم

 :گوید

ی نشونت بدم -  .بیا یه چت  

را برایش یم گذارد تا ببیند.لیوان آب پرتقالش را به دستش یم دهم.با دو دست  (frozen) دوبله ی انیمیشن منجمد

ه یم شود د و مسخ شده به لپ تاپ خت   .تپلش لیوان را یم گت 

 :در گوش سمن یم گویم

یف داری.دوبله شو واسه خ  نگ -  ه یم داری؟چه بچه دوستم تشر

ی نیم گوید  .پس کله ام یم زند و چت  

هابی به آن اضافه یم کند.دستم را روی پیشاب  پارسا یم گذارم.تقریبا تبش قطع شده
 .به سوپ رس یم زند و چت  

 :مانتویم را تنم یم کنم و تا به آقا رضا رس بزنم.سمن آرنج هایش را روی اپن یم گذارد

 کجا یم ری؟ -

 : اندازمشالم را روی رسم یم
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ی هم بهش یم دم بخوره.این سوپه آماده  - یم رم به پدربزرگش رس بزنم.بیچاره نیم تونه از جاشم تکون بخوره.یه چت  

 اس؟

 :در قابلمه را بر یم دارد و داخلش را نگاه یم کند

 .آره.یکم براش بتی  -

 :به پیشاب  ام یم زنم و در حایل که یک بشقاب بر یم دارم یم گویم

م؟سمن خ -  وبه تو هسنر نیم ذاری گمراه شم!اگه نبودی از کجا یم فهمیدم باید سوپ براش بتی

 .تنها زیر لب فحشم یم دهد

مرد هنوز روی همان تخت خوابیده.بیشتر سوپ را در  با بشقاب سوپ پایی   یم روم و وارد خانه شان یم شوم.پت 

 .دهانش یم گذارم

 .یم افتم؛او هم به همی   روز افتاد و پس از مدبر فوت کردنگاهش بی فروغ است؛یاد پدر بزرگ مادری ام 

مرد تا گ یم ماند؟  این پت 

آه یم کشم و ملحفه ی رویش را مرتب یم کنم.پنکه را رویش تنظیم یم کنم.پیشاب  اش را یم بوسم و به خانه بر یم 

 .گردم

که مخصوص بچه هاست و من   -یک بشقاب  وقنر در را باز یم کنم،سمن را یم بینم که چهارزانو کنار پارسا نشسته و 

 بی حوصله ام در آن غذا یم خورم تا رسحال شوم 
 .پر از سوپ در دستش است -وقنر

الف را نگاه یم کند و دابی بیچاره اش را به کل فراموش کرده.سمن یک دستمال در یقه اش و یگ روی 
ُ
پارسا با اشتیاق ا

چند ثانیه یک بار هم با هزار بار قربان صدقه رفتنش،یک قاشق سوپ پایش گذاشته تا لباس هایش کثیف نشوند.هر 

 .در دهانش یم گذارد

های زیادی نیستند که سمن این قدر برایشان  با دیدن عالقه ی سمن به پارسا،لبخندی روی لب هایم یم نشیند.چت  

 !وقت بگذارد

درون دستش،دور لب های پارسا را پاک یم کیم سوپ بر یم دارم و کنار آن دو یم نشینم تا بخورم.سمن با دستمال 

 .کند

 .پارسا به صحنه ی افتادن اوالف یم خندد و از غول یج  یم ترسد

م دوباره به آقا رضا رس بزنم.پارسا بعد از دیدن فیلمش دوباره خوابیده و  ساعت نزدیک هفت است.تصمیم یم گت 

 .احتماال حاال حاالها بیدار نیم شود

،در باز خانه را یم بینم.با نگراب  رسعتم را بیشتر یم کنم.وقنر به در خانه یم رسم،مردی که نگران وقنر به پایی   یم رسم

 :به نظر یم رسد،از خانه خارج یم شود.با دیدن من رسیــــع یم گوید

 شما مال همی   ساختمونید؟ -

 :اخم یم کنم
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 بله چطور؟ -

 :نگایه به داخل خانه یم اندازد

 ه کجاست؟نیم دونید صاحب این خون -

 :مشکوک نگاهش یم کنم.با دیدن نگاهم توضیح یم دهد

من دوست سپهرم.سپهر عظییم.صبحا رس راهم پارسا رو یم برم مهد.امروز پارسا نیست.سپهرم گوشیشو خونه جا  -

 گذاشته.شما یم دونید کجان؟

ی نگفت؟  هم چنان مشکوکم.چرا سپهر درباره اش چت  

 :بی توجه به سوالش یم گویم

 کلید دارین؟  شما  -

 :رسش را تکان یم دهد.یم گویم

 اسم تون؟ -

 :از خونشدی من بی حوصله یم شود

ی نیم دونید -  ...خانوم اگر چت  

 :به تندی یم گویم

ی بدونم نیم تونم به کیس که نیم شناسمش بگم.اسم تون؟ -  اگرم چت  

ون یم دهد  بت 
 

 :نفسش را با کالفگ

-  
ر
وین صادق  .رسر

ی  -  .درباره ی شما به من نگفیر  آقای عظییم چت  

 :پوزخند یم زند

 .حتما رابطه تون در اون حد پیش نرفته -

از حرفش عصباب  یم شوم؛با این حال بعد از چند سال تمرین،دیگر یم توانم خودم را خونشد نشان بدهم؛وقنر 

ی از کوره در یم رفتم و داد و بی داد راه یم انداخ ستاب  بودم،با کوچک ترین چت    .تمدبت 

 وارد خانه یم شوم.در را تا 
 
کنارش یم زنم و کلیدی را که قفل است،در یم آورم.آن را در جیبم یم گذارم و بی هیچ حرق

 .نیمه یم بندم؛مانعم یم شود و دستش را روی در یم گذارد

 :تت   نگاهش یم کنم

 مشکیل هست؟ -

 :با حرص یم گوید
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 کجان یا نه؟ -
 

.یم گ  مشکل توبی

یده که همه چت   را یم دانم؛شاید اگر بی ادبی نیم کرد،از نگراب  درش یم آوردم ویل حاال فقط یم خواهم از حرکاتم فهم

م  .فشار خونش را باال بتی

 .در را بیشتر فشار یم دهم.اجازه نیم دهد در را ببندم.با خونشدی پایم را جلو یم برم و محکم به ساق پایش یم زنم

یم شود.صورتش از درد درهم رفته.در را محکم یم بندم؛صدای آخش دلم را خنک  دستش را از در جدا یم کند و خم

د مراقب حرف زدنش با یک خانم باشد  .یم کند؛احتماال به صورتش خورده؛دردناک است ویل یاد یم گت 

به سمت آقا رضا یم روم و کنارش یم نشینم.مثل آخرین باری است که دیدمش.حالش به نظر خوب یم رسد.کیم 

 .یه در دهانش یم گذارم تا گرسنه نماند و بعد در را باز یم کنم تا برومالو 

مرد با صوربر رسخ از عصبانیت روی پله ی اول نشسته.با دیدن من از جایش بلند یم شود و مقابلم یم ایستد.رسیــــع 

 .در را پشت رسم یم بندم

 :پوزخند یم زند

 !تو دیگه چه جور جونوری هسنر  -

ویل خونریزی نیم کند.شلوارش هم در جابی که لگد زدم خایک شده.با رضایت به نتیجه ی کارم ابرویش شکافته شده 

د و فشار یم دهد  .نگاه یم کنم و یک وری از کنارش رد یم شوم.محکم بازویم را یم گت 

 :ناله ام را خفه یم کنم و دستم را یم کشم.تقریبا التماسم یم کند

م.  -  !بگو خ  شدهببی   من دارم از نگراب  یم مت 

 :با آرامش یم گویم

 .دستتو بکش -

بازویم را رسیــــع رها یم کند.به راهم ادامه یم دهم و از پله ها باال یم روم؛دوباره دلم برایش سوخته بود و یم خواستم 

 مرتکب شد و منرصفم کرد
 

 .بگویم ویل اشتباه بزرگ

 ..لبخندی روی لب هایش جا خوش کردهبه خانه که بر یم گردم،سمن را در حال درست کردن کیک یم بینم

ی و کیک پزیست.با  -جز تدریس زبان انگلییس و فرانسوی  -تنها کاری که به نظر یم رسد سمن واقعا دوست دارد  آشت  

 .چنان عشقر کیک یم پزد که به کیک ها حسودی ام یم شود

 :وقنر من را یم بیند یم گوید

مخوب شد اومدی.داشتم فکر یم کردم واسه تول-  .د مامان خ  بگت 

ون زدن از  ایظ از او دل نیم کند؛بر عکس من که بعد از بت  سمن حسابی مامان را دوست دارد و تحت هیچ رسر

 .خانه،حنر یک بار هم مامان را ندیده ام و حنر تلفن  هم با او حرف نزده ام

 :به تالشش برای برقراری ارتباط میان ما دو نفر پوزخند یم زنم
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 .به؟! تا حاال واسش نگرفنر زهر مار خو  -

 :اخم یم کند و با عصبانیت یم گوید

 .خییل آدم بی شعوری هسنر  -

 :این طرف اپن مقابلش یم ایستم.با لبخندی که برای درآوردن حرصش است یم گویم

 .دیگ به دیگ یم گه تابستونت خوش بگذره -

 :همزن را در ظرف شیشه ای پرت یم کند

؟اون قضیه فرق داره.تو چط -  ور یم توب  مادرتو از خودت بروب 

ـــغ کرد و شد سگ نگهبان!بازم بگم؟ -  همون طور که اون منو از خودش روند! همون طور که محبت مادری شو ازم دریـ

تپش قلبم رسیــــع شده و قفسه ی سینه ام تت  یم کشد.به اتام یم روم تا مانتو و شالم را آویزان کنم.سمن به دنبالم یم 

 :ن یم گویدآید و پوزخندزنا

 ...همه آرزوشونه مادرشون این قدر بهشون اهمیت -

 :حرفش را قطع یم کنم و تقریبا عربده یم کشم

 !از محبتش نبود که میومد! به خاطر اجرای اوامر اون االغ بود -

 .بدون زدن حرف دیگری،رسش را به نشانه ی تاسف تکان یم دهد و تنهایم یم گذارد

 ام یم شود،همه ی آرامشم دود یم شود.برایم  با وجود تمرین بسیار،وقنر 
 

حرف،حرف آن دو موجود اضافه در زندگ

 .مهم نیست که دلش یم خواهد مرا ببیند؛حنر اگر دق کند هم نیم روم ببینمش

ون یم روم،پارسا را یم بینم که با صدای من بیدار شده و حاال کنار سمن  وقنر لباس هایم را عوض یم کنم و از اتاق بت 

 .ی اپن نشستهرو 

 :لپش را یم بوسم

 !روز به روز خوشمزه تر یم یسر  -

 :یم خندد و مثل دفعات قبل گونه ام را یم بوسد و با زبان نصفه و نیمه اش یم گوید

ه تر شدی -  
ّ  !خورسر

نگاه سمن طوری است که انگار دارد قربان صدقه ی پارسا یم رود.خواهرم را یم شناسم؛مثل خودم عاشق پشبچه 

 .آن هم پشبچه هابی مثل پارسا که مودب و دوست داشتن  هستندهاست؛

 .یم دانم که تا اطالع ثانوی با سمن قهر خواهم بود.کاغذهایم را از روی مت   بر یم دارم و به اتاقم یم روم تا بنویسم

ت که با خییل وقت است که دلم یم خواهد یک رمان بنویسم ویل هم وقتش را ندارم و هم حوصله اش را.مدبر اس

م و روی کاغذ یم گذارم،جمالت در ذهنم ردیف  خودکار و کاغذ قهر کرده ام.دیگر هنگایم که خودکار در دستم یم گت 

 .نیم شوند.دیگر به شوق نوشیر  وقتم را خایل نیم کنم
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م به ته دیگ خورده.دیگر وقنر فکر یم  حس یم کنم مغزم ته نشی   شده و دیگر پر نیم شود.به قول سمن کفگت 

 .کنم،هزار ایده برای داستان در ذهنم نیم چرخد

 .افکارم هم با من قهرند

در روزهابی که از همه چت   و همه کس ناامید یم شدم،آخرین و تنها پناهم نوشیر  بود.انگار که روح دادن به خطوط بی 

 میان سطرهای خط خظ شده،به من روح یم داد.وقنر نیم نوشتم،
 

مثل کیس بودم معن  و به تصویر کشیدن زندگ

 .که دارد رسریز یم کند ویل حاال همی   یک رفیق و همراه را هم از دست داده ام

ه  وقنر الیه های نگراب  و ناراحنر ام را عمیق تر از آب  که جرأتش را داشته باشم،کنار یم زنم و به هسته ی سیاهش خت 

ی که در این مدت نگرانم کرده و دارد دیوانه ام یم کن  یم شوم،چت  
 

 ام به زندگ
 

د را یم بینم: شباهت غت  قابل انکار زندگ

م،حاال دقیقا دارم همی   کار را یم کنم  .سمن.من  که تمام زورم را زدم تا مثل سمن تسلیم نشوم و در انزوا به رس نتی

 یم خواستم که شعله شوم،رسکیسر کنم»

 شدم به کنج قفیس خسته و است  
 

 مریع

 «فروغ فرخزاد

انه ی اولم بر یم گردم؛دوباره وقنر در آینه نگاه یم کنم،نسبت به خودم حیس جز تنفر پیدا نیم دوباره دارم به خ

کنم؛دوباره سکوت بیشتر کلماتم را در خود یم بلعد؛دوباره یم خواهم که جرأت نابود کردن من بی خاصیتم را داشته 

 .له دارم؛یک قدیم که با یک تلنگر پر یم شودباشم؛دوباره نگاهم روی تیغ ثابت یم ماند ویل هنوز یک قدم تا آن فاص

 .متنفرم از این که از خودم متنفر باشم

ه شدن به کاغذ کلمه ای بنویسم،کنار یم گذارم و موهایم را چنگ یم  خودکار را بدون این که در طول یس دقیقه خت 

 .زنم

یک و ... تنها دوباره حالت های عصنی ام دارند بر یم گردند؛مشت کوبیدن به دیوار،کندن مو  هایم،خندیدن هیستر

 .هیچ وقت خوب نخواهم شد« من»بخیسر از آن حرکابر است که با انجام شان،به حقیقنر تلخ یم رسم: 

بودن در آن بخش صوربر پوش،هیچ نفیع برایم نداشت؛تنها خاطره ای تلخ از شیما در ذهنم ماند و حیس بد نسبت 

 .به من ناتواب  که نتوانستم کمکش کنم

 اگر برای همیشه به آن جا بروم،خوب یم شوم؟یم توانم دوباره احساس را احساس کنم و با شنیدن صدای فحش یعن  

 و داد و جیغ،خودم را به در و دیوار نکوبم؟

 

 

 فصل چهاردهم

 .امروز واقعا خسته شده ام؛هم از کار و هم از فکر و خیال.تمام مدت نگران پارسا و زحمنر بودم که با سارا یم دهم

اهنم،پیشاب  ام را پاک یم کنم.کلید را در قفل فرو یم برم و در را باز یم کنم  .با آستی   پت 
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وین روی پله ی مقابل در خانه نشسته و دستانش را زیر چانه اش زده.وقنر صدای در را یم شنود،با بی حوصلگ رسر

م یم آید.به بازویم یم کوبد و با عصبانیت یم رسش را یم چرخاند تا ببیند که آمده.با دیدن من از جا یم پرد و به سمت

 :گوید

 !خییل گاوی -

 !چند ثانیه طول یم کشد تا بفهمم چه غلظ کرده ام

وین ختی بدهم که امروز دنبال پارسا نیاید و از بس عجله داشتم،گویسر ام را هم جا گذاشته  کامال یادم رفت به رسر

 .بودم

 :یم گویم دستم را روی شانه اش یم گذارم و بهت زده

 .ببخشید -

 :بیشتر عصباب  یم شود و دستم را پس یم زند

 پارسا کو؟ -

پارسا تب داشت.نصفه شب بردمش بیمارستان.پیش همسایه گذاشتمش و رفتم رس کار.اون قدر فکرم مشغول پارسا  -

 .بود که یادم رفت بهت ختی بدم.ببخشید

وین کیم نرم یم شود ویل به تندی یم گوید  :رسر

 رو گذاشنر پیش این پتیاره خانوم؟ پارسا  -

 .لبم را یم گزم و پلک یم زنم؛مقابل چشمانم سیایه یم رود

 :با گیجی یم گویم

 پتیاره خانوم کیه؟ -

 :با حرص یم گوید

 !همسایه تون! حسابی بهم عنایت کرد امروز -

 .متوجهش نشده بودمبا انگشت اشاره اش به ابروی شکافته شده ای اشاره یم کند که به خاطر رسگیجه ام 

 منظورش از پتیاره خانوم ساراست؟

 :با بی حایل یم خندم و یم گویم

 خدابی اون این شکلیت کرده؟ -

 :از خنده ی من لبخندی روی لب هایش یم نشیند ویل زود محوش یم کند

ی ام -  .درو روم بست.فکر کرد دزدی چت  

 :خنده ام را قورت یم دهم و یم گویم
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مبیا بریم من پار  -  .سا رو ازش بگت 

 :نیشخند یم زند

 .منم دهن شو رسویس یم کنم -

 یم گویم
 

 :در حایل که مثل آدم های مست از پله ها باال یم روم و او هم دنبالم یم آید،به آهستگ

وین!بیچاره به خاطر پارسا از خواب شبش زد.واسه همینه که یکم بداخالق شده.باید یم  -  رسر
 

ی بهش نگ چت  

 !قه ای دم در بود و به من یم توپید که چرا معطل یم کنمدیدی!پنج دقی

 :پوزخند یم زند

 .پس لطفش شامل حال تو هم شده -

 :لبخند یم زنم و دستم را روی شانه اش یم گذارم

ی بهش نگو -  .به خاطر من چت  

 بی میل است ویل این کار را برایم یم کن
ه یم شود؛این یعن  ی نیم گوید و به رو به رو خت   .دچت  

ی در را باز یم کند و با اخم ما را نگاه یم کند  :در یم زنم.بعد از چند ثانیه،دختر

 امرتون؟ -

وین هولم یم کند؛احتماال دارد به این فکر یم کند که خواهرش/دوستش هم مثل خودش است  !صدای خنده ی رسر

 :لبخند یم زنم و یم گویم

 .سپهر عظییم هستم.دابی پارسا -

وین با رسفه ای خنده اش را قطع یم کنداخمش کم باز یم شو  وین یم اندازد.رسر  .د ویل نگاه واقعا بدی به رسر

 !سارای بیچاره انگشت کوچک خواهرش هم نیم شود

 :توضیح یم دهد

ش کنه.یکم کارشون طول یم کشه -  .پارسا خودشو و لباساشو حسابی گوایسر کرده.خواهرم بردتش حموم تمت  

 !جدی مرا به داخل خانه دعوت کند بی نتیجه است انتظار برای این که این دختر 

 .پس من نیم ساعت دیگه میام دنبالش.ممنون بابت این که از پارسا مراقبت کردید.واقعا زحمت تون دادم -

 :بی حوصله یم گوید

 .نیم ساعت دیگه بیاید -

 .در را یم بندد

وین هم رسش را روی شانه ی من گذاشته یم خندد د.رسر  .خنده ام یم گت 
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وین که با نگاهش در حال برریس کردن من است یم گوید  :در حایل که از پله ها پایی   یم رویم،رسر

 .چقدر داغوب   -

 :با لبخند یم گویم

 !گاو رو یادت رفت -

 :یم خندد و یم گوید

؟ -  جون من به دل گرفنر

 :شانه هایم را باال یم اندازم

م -  .من هیج  رو به دل نیم گت 

ون یم  :دهد نفسش را بت 

 ...یم دونم.همی   سادگیته که باعث یم شه امثال سیاوش -

 :دستم را روی شانه اش یم گذارم تا بیشتر از آن نگوید

من از سیاوش کینه ای به دل ندارم.فکر کن اگه اون همه ثروت دست من یم افتاد و مجبور بودم کارخونه رو هم  -

 !اداره کنم خ  یم شد

 :مکث یم کنم

وینمن واسه این   -  .کارا ساخته نشدم رسر

 :وسط حرفم یم پرد

 خونه تون به نام توئه دیگه؟ -

 :رسم را تکان یم دهم

 آره.چطور؟ -

 :با ناباوری یم گوید

؟ -  قصد نداری هیچ کاری بکن 

 :چشمانم گرد یم شوند

 مثال چکار کنم؟مادرمو بی خونه کنم؟ -

 :با حرص یم گوید

ون کن   -  سیاوشو بت 
!یم توب   !نخت 

ونش کنم خ  یم شه؟!خییل راحت یم ره یه خونه یم خرهم -  ام.مثال بت 
 .ن از زندگیم راض 
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د و پافشاری یم کند  :حرفم را نشنیده یم گت 

 !سپهر نکن این کارو با خودت! اگه ببین  چقدر نابود به نظر یم ریس -

 :نفس عمیقر یم کشم

ون.جابی ن - وین بیخیالش شو...من برم حموم.زود میام بت   ری؟رسر

 .حوله ام را بر یم دارم و وارد حمام یم شوم و در را مقابل صورتش یم بندم

 

 

 فصل پانزدهم

 .صدای بحث رسوین عصباب  و سیاوش از خود مطمی   روی اعصابم لگد یم کوبد؛بیشتر از آن روی قلبم

اث دعوا یم کنند  !هنوز یک ماه از مرگ بابا نگذشته،دارند رس ارث و مت 

ین و پول دوست ترین فرد در خانواده ی ماست؛از او انتظاری ندارم.با این حال رسوین  که پول سیاوش حسابگرتر 

 !شوهرش از پارو باال یم رود و مثال دختر است و باید بابابی باشد چرا؟

 !من باورم نیم شه بابا گوشتو این قدر راحت دست گربه داده باشه -

 :ی گوشم را خراش یم دهدصدای پوزخند سیاوش از پشت دیوارها هم پرده 

؟ -  !مثال اگه اداره ی کارخونه با تو بود،یم خواسنر با این بچه بیای پشت مت   ریاست بشین 

 :رسوین با صدای بلندی یم گوید

 !حداقل حق انتخاب داشتم -

هشت ماه  از جایم بلند یم شوم.برایم مهم نیست که یم خواهند رس پول هم دیگر را بکشند ویل نباید به بچه ای که

 .است دارم انتظارش را یم کشم آسینی بزنند

ون یم روم.مامان روی مبیل نشسته و با چشمان قرمز آن دو را تماشا یم کند.زن عمو لیوان  در اتاقم را باز یم کنم و بت 

 .آبی در دستش گرفته و شانه هایش را ماساژ یم دهد

و برایش خط و نشان یم کشد.سیاوش رس تا پا سیاه پوشیده  رسوین با آن شکم گرد و قلنبه اش مقابل سیاوش ایستاده

بت آلبالو یم نوشد و از باالی لیوانش،رسوین را با تمسخر برانداز یم کند  .و با بی خیایل رسر

دستم را دور کمر رسوین یم گذارم و بی توجه به جیغ و دادهایش از سیاوش دورش یم کنم.به اتاقم یم برمش و روی 

 .ر را یم بندم و کنارش یم نشینمتختم یم نشانم.د

 یم گویم
 

ه یم شوم و به آهستگ  :اوضاعش افتضاح است.به شکمش خت 

 رسوی؟ -
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 :رسش را روی شانه ام یم گذارد و با صدابی که به خاطر جیغ و داد گرفته است یم گوید

 تو باورت یم شه بابا این کارو بکنه؟ -

 :روی موهای آشفته اش را یم بوسم

؟یا مثال من  که به زور  معلومه که - باورم یم شه! فکر کن بابا این کارو نیم کرد.تو یم خواسنر بری اون جا رو اداره کن 

 شلوارمو یم کشم باال؟

 من با بی حایل یم خندد و روی دستم یم زند
 :به شوخ 

.به داداش من از این حرفا نزن -  .خودت بی دست و پابی

 :بعد از مکنی کوتاه ادامه یم دهد

خودم اینا رو یم دونم فقط...احساس بدی دارم که بابا من و تو رو که بچه ی خودشیم ول کرده و چسبیده به  -

 .سیاوش

ون یم دهم  :نفسم را محکم بت 

 .سیاوش هم بچه ی اوناست.مثل من و تو -

 .هست ویل نه به اندازه ی ما -

.چکار به این داری -  که گ پشت مت   نشسته؟  بی خیال این قضیه شو.بشی   خونه سودشو بگت 

 جوابی نیم دهد ادامه یم دهم
 :وقنر

 طاها کجاست؟ -

 :با لحن بدی یم گوید

 !پیش حوریه جون -

 :یم خندم و موهایش را از مقابل صورتش کنار یم زنم

 !چرا این قدر از این زن بدت میاد؟ -

 :با حرص و کینه یم گوید

ی پیش خونه شون بودیم،ظرفای ناهارشونو با این وضعم شستم.بعد  یه جوری رفتار یم کنه انگار کنت   پششم!هفته -

 اومدم بشینم،به من یم گه واسه شوهرت چابی نیم ریزی؟

سد ی رسوین بتر  !این زن باید از کینه ی شتر

ی نگفت؟ -  طاها چت  

 :این بار با بغض یم گوید

!بچه ننه!فقط مثل ماست نگام کرد -  .نخت 
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 :با مالیمت یم گویم

اونم حق بده.بی   تو و مادرش گت  کرده و نیم تونه یگ رو انتخاب کنه.وقنر این اتفاق یم افته،اون هم یم  خوب به -

ام مادرشو نگه داره و هم تو رو راض  نگه داره که نیم شه  .خواد احتر

 :با ناراحنر یم گوید

ی چابی بیارم من االن حامله ام و بیشتر از مادرش به توجه و پشتیباب  نیاز دارم!اون بشین -
ه من برم با این شکم نیم متر

 !و ظرف بشورم؟

 .یم خندم و با انگشتم به بین  اش یم زنم

د،سال ها طول یم کشد تا فراموش کند  !رسوین از این نظر مثل سیاوش است؛وقنر کینه به دل یم گت 

 کردنش هم دهنت را رسویس یم کند.شانس آورده ام که اذیتش نیم کنم
 
 .تالق

 گ میاد؟  ب  ب   -

 :دسنر به شکمش یم کشد و با لبخندی عمیق یم گوید

 .یکم دیگه صتی کن  میاد -

 اسمشو خ  میذارید؟ -

 خوبه -
 

عیل ویل من خوشم نمیاد.هر خ  تو بگ  .مادرش گفته بذاریم امت 

 :کیم فکر یم کنم و یم گویم

 من خییل بهش فکر کردم.پارسا و پویا خوبن؟ -

 :لبخندش عمیق تر یم شود

 .پارسا قشنگ تره -

 طاها خ  یم گه؟ -

 !یم گه هر خ  تو و مامانم بگید -

م،طرف مادرم  دلم برای طاهابی که بی   رسوین و مادرش گت  کرده یم سوزد.من اگر روزی در موقعیت او قرار بگت 

 !هستم

 .برای مدبر هر دو ساکت یم نشینیم

نده و شوخ  مان کرکننده بود و یا صدای آهنگ های قدییم وقنر بابا بود،خانه هیچ وقت ساکت نیم ماند؛یا صدای خ

 .بابا

 «.نیاد روزی که این خونه ساکت باشه.نیاد روزی که حرفامونو بهم نزنیم»همیشه یم گفت: 

 .حاال نیست که ببیند از روزی که رفته،صدای گریه هم از این خانه درنیامده
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 ...سیاوش -

 :حرفش را ادامه یم دهم

 عجیب تر شده؟ -

 :نفس عمیقر یم کشد

 .یم بین  چطوری نگاهم یم کنه و پوزخند یم زنه؟من یه بارم ندیدم ناراحت باشه یا گریه کنه -

 :بعد از مکث کوتایه با تردید ادامه یم دهد

 .انگار اصال براش مهم نیست --

 :لبخند کجی یم زنم

 یم خوای بزنیمش که بشینه گریه کنه؟ -

 .هیچ کدام نیم خندیم

 

 

 انزدهمفصل ش

 .الغر شدی سارا -

 :ذوق زده از حرف عمه ام نیشخند یم زنم

 واقعا؟ -

 :از ذوق من لبخندی روی لب هایش یم نشیند و یم گوید

 .واقعا -

 :صدای حامد را یم شنوم

 سارا این خیارا شسته ان؟ -

 :کیم به مغزم فشار یم آورم تا یادم بیاید کدام خیارها را یم گوید

هآها نه!با ریکا  -  .بشورشون یکم.با پوست نخوری بهتر

 !باز هم حامد دارد کل خانه را برریس یم کند و همه چت   را یک دور آزمایش

 از خیار در دهانش ناپدید یم شود
 

 .کنار من یم نشیند و تکه ی بزرگ

 :به او یم گویم

؟ -  حاال که لیسانستو گرفنر یم خوای چکار کن 
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 :شانه هایش را باال یم اندازد

 ه باید کاری کنم؟مگ -

 :یم خندم

 !االن قانع شدم -

 :عمه رسزنش گرانه یم گوید

 !خ  کار کنه؟!بیکار و بی عار یم چرخه دیگه -

 :لبخند یم زنم

 !این همه برق برق یم کردی همی   بود؟خوب برو یه جا مشغول شو -

 کجا؟ -

 :با خنده یم گویم

،فن بیان رو یاد گرفنر باز منو قانع کردی! تو این دانشگاه هر خ  یاد نگ -  !رفته بایسر

 کرد.دو پشش،حامد و حمید،چند وقت 
 

وع به زندگ عمه ام سال پیش از شوهر عمه ام طالق گرفت و جدا از او رسر

 .یک بار به او رس یم زنند ویل پول و دوستان بانفوذ پدرشان را بیشتر دوست دارند

هستم،بیشتر از هفت،هشت بار ندیدمش.یک ماشی    حمید هفت سال از حامد بزرگ تر است.من که دختر عمه اش

 !زیر پایش است و تمام مدت با رفقایش در دشت و دمن به رس یم برد

 خرجت درمیاد از تدریس؟ -

 :رسم را تکان دادم

 .آره واسه یه نفر کافیه.تازه یه مقدار پس اندازم دارم -

 .لبخند یم زند

 عمه ام را دوست دارم؛حضورش آرامش یم دهد و ب
 

یخود رسزنش نیم کند.از معدود افرادی است که از تنها زندگ

 .کردن من تعبت  بدی نیم کند و هوایم را دارد.چون خودش هم زخم خورده است،درکم یم کند

 ام بود؛ما کوچک ترین نوه های فامیل بودیم و جز هم کیس را نداشتیم تا با او بازی کنیم
 

 .حامد هم بازی دوران بچگ

 !در بعض  موارد خییل شبیه بود.هر دو دل نازک بودیم و رمانتیک اخالق هایمان

 !او این خصلتش را حفظ کرده ویل من در طول زمان یادم رفته که چه بودم

 سارا؟ -

 :توجهم به عمه ی عصباب  جلب یم شود

 جانم عمه؟ -
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 :با حرص یم گوید

 .اگه بهت زنگ زد یا اومد دم در خونه،جواب شو نده -

بزرگ ترش است.حمید که به خاطر آزادی بیش از حد و مشکل والدینش با این موضوع،همیشه منظورش پش 

 کرده تا بتواند مادرش را از ازدواجش 
 
مشغول لجبازی با پدر و مادرش بود،از قصد من را زن مورد عالقه اش معرق

 که برایم افتاده بود،ختی داشت و یم دانست مادرش با این و 
ر
 .جود بی خیال ازدواجش یم شودمنرصف کند؛از اتفاق

 یم گویم
 

 :به آهستگ

 افتاده؟ -
ر
 اتفاق

بتش یم نوشد  :جرعه ای از رسر

دیورز اومد گرد و خاک کرد.منم دم شو چیدم و االن حسابی بی اعصابه.ترسیدم یه وقت رساین لج و لجبازی ها تو رو  -

 .اذیت کنه

 :آب دهانم را قورت یم دهم

 .باشه عمهفکر نکنم حمید این جوری  -

 .با این حال یم دانم که عصباب  بشود،پدرم را در یم آورد

 :رسش را تکان یم دهد

 فقط یم خواستم از تو مطمی   بشم.ناراحتت کردم سارا؟ -

 .رسم را به دو طرف تکان یم دهم

 دیگر عمه را درک یم کنم.نتوانسته پش اولش را آن طور که یم خواهد تربیت کند و پیش خودش نگه دارد.حاال 

 .حرص نیم خورد -البته ظاهرا  -رهایش کرده و به خاطرش 

م؟ -  عمه یم شه از این شله زردتون واسه همسایه ها بتی

 :رسش را تکان یم دهد

م؟ -  دوست دارم ببینم شون.من بتی

 :کیم فکر یم کنم و بعد مردد یم گویم

 .یم خواین دعوت شون کنم بیان این جا واسه ناهار -

 :ح مخصوص مدل عمه ایش یم گویدبا لبخند ملی

 .چه خوب!دلم پوسید تنها تو اون خونه -

 .لبخندی از رس هم دردی یم زنم و مانتو و شالم را بر یم دارم تا پایی   بروم
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در خانه ی فریده خانوم را یم زنم.کیس جواب نیم دهد.متوجه یادداشت کنار پادری یم شوم.خم یم شوم و برش یم 

 .دارم

شان فرزانه به سفر رفته اند و چون یک دفعه ای شده،فرصت پیدا نکردند ختی بدهندنوشته که آن   .ها با دختر

ون یم دهم.حاال که فریده خانم نیست،مجبورم تنها سپهر را دعوت کنم  .نفسم را محکم بت 

ود.با دیدن من پایی   یم روم و در خانه ی سپهر را یم زنم.در بالفاصله توسط پارسای خندان و هیجان زده باز یم ش

 :دستانش را باز یم کند و باال یم آورد

 !خاله -

 :خم یم شوم و بلندش یم کنم.دستانش را محکم دور گردنم حلقه یم کند و گونه ام را یم بوسد

ه ای خاله -  
َ  !خورسر

 :خند یم زندیم خندم و بدن نرم و گرم و تپلش را در دستانم جا به جا یم کنم.سپهر پیدایش یم شود و با دیدن من لب

 سالم خانوم مهدوی.حال تون خوبه؟ -

 :رسم را تکان یم دهم

 .سالم.ممنون خوبم.اومدم دعوت تون کنم باال -

وین  -ابروهایش باال یم روند و یم آید حرف بزند که آن پش بی شعور  پیدایش یم شود و با نیشخند در چشمانم  -رسر

 :زل یم زند

 .بله حتما میایم.بدو سپهر -

 :ت یم گویمبا جدی

 منظور من آقای عظییم و پارسا و آقا رضا بود.گ با شما صحبت کرد؟ -

پارسا رسش را روی شانه ام گذاشته و با لبه ی شالم بازی یم کند؛گایه هم صورتم را نوازش یم کند و خنده بر لبانم یم 

 .نشاند

وین خودش را از تک و تا نیم اندازد  :سپهر بی صدا یم خندد.رسر

 جهازی سپهرم.بی من جابی نیم ره.مگه نه؟من رس  -

 :منتظر به دوستش زل یم زند.سپهر شانه هایش را باال انداخت

 .صاحب خونه ایشونن -

وین به او چشم غره یم رود و من با لبخندی که تا آن جای آن پشک بی ادب را یم سوزاند یم گویم  :رسر

 .یارید ناهار نخورده از دنیا نرهپس برای ناهار منتظرتون هستم.رس جهازی تون رو هم ب -

 :سپهر نیشخند یم زند



 

 
114 

 .ممنون بابت دعوت تون.حتما خدمت یم رسیم -

 :یم خواهد در را ببندد که یاد پارسا یم افتد.با چشمان گردشده یم گوید

 !وای یادم رفت -

د.پارسا دستانش را دور گردن من قفل کرده و قصد جدا شدن ندارد.سپهر دس تانش را جلو آورده و خنده ام یم گت 

 یم گوید
ر
 :منتظر است ویل پارسا صورتش را به صورتم یم چسباند و با بداخالق

 .نه -

 .سپهر با ناباوری نگاهش یم کند؛احتماال بار اویل است که پارسا از رفیر  در آغوشش امتناع یم کند

 یم گوید
 

 :دستانش را آرام پایی   یم اندازد و به آهستگ

 چرا؟ -

 .راحت به نظر یم رسد که جا یم خورمآن قدر نا

 دابی اش را یم بیند با لحن بامزه ای یم گوید
 :پارسا که ناراحنر

م...دوس دارم -
َ
َبط...ساال ژون

َ
! ف  !تو رو...دوس دارم ها...دابی

 :سپهر با لب هابی آویزان به من نگاه یم کند.رسیــــع یم گویم

 .اگه شما مشکیل ندارید یم تونه پیش من بمونه -

ون یم دهد و تنها یم گوید  :نفسش را بت 

 .ممنون که نگهش یم دارید -

 .در را یم بندد

 :در حایل که از پله ها باال یم رویم به پارسا یم گویم

 .داییت خییل ناراحت شد پارسا -

 :مات و مبهوت نگاهم یم کند

 چرا؟ -

 :برایش توضیح یم دهم

 .لش.وقنر نرفنر ناراحت شدخوب چون وقنر از شما خواست،باید یم رفنر بغ -

 :در فکر است

 .خوب من...دلم...خاله یم خواد -

 :با لبخند یم گویم
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 مگه دابی چشه؟ -

 :کف دستش را به صورتم یم چسباند

َبط من...دلم ماما...یم خواد -
َ
 .دابی خوفه...ها!ف

 :با کنجکاوی یم پرسم

 تا حاال مامانتو دیدی؟ -

 :نه ام تکیه داده و به من نگاه یم کندنزدیک خانه هستیم.آرنجش را به شا

 .نه -

 :در را باز یم کنم

 داییت خییل دوستت داره.فقط به خاطر همی   نرفنر بغلش؟ -

 :لب هایش را جمع یم کند

ره -
َ
 .نه.خونه شما...خوش...یم ذ

 .یم خندم و لپش را یم کشم

ا را از بغلم یم کشد.پارسای بهت زده جیغ کوتایه وارد خانه یم شوم و در را یم بندم.حامد ذوق زده جلو یم آید و پارس

 .یم کشد و بلند گریه یم کند

مش و بدترین نگاهم را حواله پشعمه ی بی مالحظه ام یم کنم  .رسیــــع از حامد یم گت 

 :رس پارسا را روی شانه ام یم گذارد و زیر لب یم گویم

 از جزیره آدم خوارا فرار کردی؟ -

 .اشک هایش روی صورت رسخ از گریه اش هستندپارسا آرام شده ویل هنوز 

 .گونه اش را محکم یم بوسم و بی توجه به حامد بغ کرده،پیش عمه یم روم

 :کنارش یم نشینم و با لبخند یم گویم

 .پارسا این خانوم مهربون عمه ی منه.اون پشه هم حامده.پشعمه ام -

اخته.مشت کوچکش از فشاری که وارد یم کند،بی رنگ پارسا در آغوش من جمع شده و به یقه ی مانتویم چنگ اند

 .شده

 :مشتش را یم بوس و آرام یم گویم

 .عمه ی من خانوم مهربونیه ها.مامانم هست -

عمه لبخند یم زند و دستش را جلو یم آورد.پارسا با ترس صورتش را در سینه ی من پنهان یم کند؛عمه تنها موهای 

 اش را نوازش یم کند
ر
 .فندق
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است و داشتنش نعمت  -نه از آن هابی که پر از تظاهرند  -نایس خوانده و خوب بقیه را یم فهمد.روشنفکر روانش

 .است

 :حامد کنارم یم نشیند و در گوشم یم گوید

 .چه لوسه -

 :چشمانم را یم چرخانم

 تقبال کنه؟کارت واقعا بچگانه بود.مثل وحشیا پریدی رو بچه،اون وقت انتظار داری با آغوش باز ازت اس -

 :عمه با چشماب  که برق یم زند یم گوید

 آقا پارسا شما همسایه ی ساراخانویم؟ -

 .بعد از مکنی طوالب  رسش را تکان یم دهد

 :لبخند عمه پررنگ تر یم شود

 .سارا نگفته بود همسایه به این خوشگیل داره -

 :پارسا مخفیانه لبخند یم زند.عمه دستش را جلو یم آورد و یم گوید

 دست یم دی با من؟ -

د  :پارسا مشتش را جلو یم برد.عمه مشتش را میان دستانش یم گت 

 .خوشبختم آقا پارسا -

 .پارسا کم کم از حالت دفایع اش در یم آید ویل هم چنان بد به حامد نگاه یم کند

بت یم نوشد و گه گایه به پارسا چشمک یم زند  !حامد هم با بی خیایل رسر

 :عمه از من یم پرسد

 همسایه هات گ میان؟ -

 :پارسا را بی   خودم و عمه یم نشانم

ش رفته مسافرت.آقای عظییم و دوستش میان.دابی پارسا -  .فریده خانوم که نبود.یادداشت گذاشته بود که با دختر

 :پارسا بامزه عمه را نگاه یم کند

 .داییم خییل...خوفه عمه.ِمَربونه -

 :دعمه یم خندد و لپ پارسا را یم کش

 .عزیز دلم -
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پارسا زیر زیرگ عمه را تماشا یم کند.احساس یم کنم از او خوشش آمده ویل هنوز خجالت یم کشد خییل نزدیکش 

 .شود

ی در قلبم  دستش هنوز رو پای من است و به من تکیه داده؛این که مرا حمایتگر و تکیه گاه یم بیند،باعث یم شود چت  

 .تکان بخورد

قوی نسبت به بچه های فامیل داشتم.وقنر خییل بچه بودم،عروسک هایم را با چنان عشقر همیشه حیس مادرانه و 

 .در آغوش یم گرفتم که همه خنده شان یم گرفت

د.؛حاال نه یک عروسک،بلکه یک فرشته در  همشه دوست داشتم یک بچه مرا تکیه گاهش ببیند و به آغوشم پناه بتی

 .آغوشم جا خوش کرده

بت بیاورمپارسا را یم گذارم   .و یم روم تا برایش رسر

 .وقنر بر یم گردم،یم بینم که حامد به پارسا نزدیک تر شده و آرام با او صحبت یم کند

پارسا هم تا جای ممکن به عمه چسبیده و چپ چپ نگاهش یم کند.عمه با دیدن خنده ی من یم خندد و به موهای 

 .پارسا دست یم کشد

بت را به دست پارسا یم دهم و   :به همه یم گویمرسر

 عمه ناهار خ  درست کنم؟ -

با دیدن نگاه مضطرب من تک خنده ای یم کند و از جایش بلند یم شود.پارسا از روی مبل پایی   یم پرد و مثل جوجه 

 .دنبال ما راه یم افتد.وقنر یم بیند حامد هم پشت رسش یم آید،عصنی یم شود و تند راه یم رود تا به ما بچسبد

مان کم است،برای همی   حامد را یم فرستیم تا بخردتصمیم یم گ ا درست کنیم.پنیت  یم پیتر   .ت 

د وع به راه رفیر  در خانه یم کند و از من اجازه یم گت   :وقنر حامد یم رود،پارسا با خیال راحت رسر

تاخا؟ -
ُ
 خاله...برم ا

 .برو عزیزم -

 :دیک یم شود.با هیجان یم گویدچند ثانیه بعد،در حایل که کاغذهایم را در دست دارد،به من نز 

ایسر ِبِخشم؟ -
ّ
خ
َ
 خاله ن

 :یم خندم و یم گویم

 .صتی کن -

ون یم کشم  .روی اپن یم نشانمش و چند کاغذ ننوشته مقابلش یم گذارم و نوشته هایم را از مشت کوچکش بت 

 .به اتاقم یم روم و پاستل های گج  ام را برایش یم آورم

 :برایش توضیح یم دهم

 .اینا رو الزم نیست زیاد فشار بدی پارسا  -
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زرد را بر یم دارد و خورشید کج و کوله ای یم کشد که بیشتر به کایت شباهت دارد تا دایره.دورش را خط های شلخته 

 .یم کشد و با ذوق یم خندد

 .پیشاب  اش را یم بوسم و به کمک عمه یم روم

 :در حایل که سوسیس ها را خرد یم کنم،به عمه یم گویم

ی نبوده این چند وقت؟ -  ختی

 :سکوت طوالب  اش مرا به شک یم اندازد

ی نبوده -  .ختی

 :تنها نگاهش یم کنم.با دیدن نگاهم آیه یم کشد و یم گوید

 .انتظار داری خ  بگم عمه؟فقط اعصابت خرد یم شه -

 :اضار یم کنم

ی نیست که جدید باشه -  !بگو عمه.چت  

 یم گوید
 

 :به آهستگ

نفرید داره  -  .بقیه رو تحریک یم کنه که بیان سهم شونو از خونه بگت 

 :پوزخند یم زنم

 بقیه چه واکنیسر نشون یم دن؟ -

 :او هم مثل من پوزخند یم زند

 ...فرهاد حسابی ضایعش کرده ویل زنش داره رو مخش کار یم کنه.احتماال وا یم ده با حرفای اون پتیـ -

 :ثانیه یم گویم حرفش را نیمه تمام یم گذارد.بعد از چند 

؟ -  عمه فریبا خ 

 :شانه هایش را باال یم اندازد

 خودش گرمه.اصال توجیه هم به حرفای فربد نکرده -
 

 .اون بیچاره که رسش به زندگ

 :در آخر یم پرسم

؟ -  بابا خ 

 :چشمانش پر از دلخوری یم شوند

 .حسابی با داداش فریدش موافقه -

 :یم خندم
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 .این خونه سهیم داشته باشن مگه خواب شو ببیی   که از  -

 :عمه با ابروهای باال رفته نگاهم یم کند

 چطور؟ -

 :با زبانم لب هایم را تر یم کنم و با خنده ای از رس حرص یم گویم

 .خونه به نام منه -

 :مات و مبهوت نگاهم یم کند

 جدی؟ -

 :رسم را تکان یم دهم

 .اخت دیگه! خونه رو به نام من کرد تا راحت باشممامان یم دونست این اتفاقا یم افته.پشاشو یم شن -

 :عمه نفس راحنر یم کشد

 .خدا رو شکر.اینا مثل کفتار یم مونن.نگران بودم اذیتت کی    -

 :لبخند یم زنم و گونه اش را یم بوسم

 !من نگران هیج  نیستم.شما هم نباش.چکار یم تونن بکی   مثال؟ -

 :با نگراب  نگاهم یم کند

 چه غلطابی کرده.یم بابات با ت -
موم بی رحمیش دلش نمیاد اذیتت کنه ویل فرید حسابی وحشیه.خودت که یم دوب 

 .ترسم کیس رو بفرسته رساغت

 :سیع یم کنم آرامش کنم

س عمه.کاری نیم کنه -  .نتر

وین   :باال یم آیند.دم در یم پرسم -دوست بافرهنگش  -دو ساعت بعد،سپهر و رسر

 د؟چرا آقا رضا رو نیاوردی -

 :سپهر با ناراحنر جواب یم دهد

 .خواب بود -

وین با دقت خانه و بی خجالت من را برریس یم کند  .سپهر هنوز پکر است؛دلم برایش یم سوزد.رسر

 :به او چشم غره یم روم

 .رسجهازی این قدر چشماش نیم چرخه -
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حایل که دستانش را خشک یم کند،از  سپهر آرام به پهلویش یم زند تا دست از باال و پایی   کردن من بردارد.عمه در 

ون یم آید خانه بت   .آشت  

 یم کنم
 
 :با دیدن آن ها،لبخند یم زند و سالم یم کند.معرق

 .ایشون عمه ی من هسیر   -

 :به سپهر اشاره یم کنم

 .دابی پارسا آقای عظییم -

 :به دوستش اشاره یم کنم و با بدجنیس یم گویم

 شما؟ -

وین ه  :م یم داند که یم دانم.چپ چپ نگاهم یم کنداسمش را یم دانم و رسر

 هستم.دوست سپهر -
ر
وین صادق  .رسر

پارسا با شنیدن صدای دابی اش،از روی اپن به روی صندیل یم آید و بعد از آن روی زمی   یم پرد.به سمت دابی اش یم 

 .دود

دش.به نظر یم رسد آسوده خاطر شده؛حس یم کنم سپه ر هم به اندازه ی پارسا سپهر با خوشحایل در آغوش یم گت 

 .به او وابسته است

 :حامد حسابی با آن دو جور یم شود.عمه یم گوید

 .غذا تا یک ربــع دیگه آماده یم شه -

حامد با حالت مسخره ای دست روی شکمش یم کشد.بد نگاهش یم کنم تا حساب کار دستش بیاید.شاید ما بدانیم 

 !من آبروداری کند که آدم ناهنجاری است ویل اید جلوی همسایه ی

 :پارسا با کمک من وسایل نقایسر اش را وسط هال پهن یم کند.سپهر با نیشخند نگاهش یم کند

؟ -  خ  یم کیسر

 .خاله -

ه یم شوم  :یم خندم و به کاغذ مقابلش خت 

 .خودتم کنارم بکش پارسا -

 .باشه -

از آن ها را هم نشکسته است.من دفعه ی اویل برایم جالب است که حسابی با دقت پاستل ها را بر یم دارد و حنر یگ 

 !سه تایشان را با یک حرکت شکستم -راهنمابی بودم  -که از آن ها استفاده کردم 

 !یک ربــع بعد،هر شش نفرمان پشت مت   یم نشینیم؛به زور جا یم شویم ویل جای یم شویم
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او و عمه نگاه یم کند و اخمش عمیق تر یم  پارسا روی پای عمه یم نشیند و با او حرف یم زند.سپهر هر از گایه به

 .شود

ی ناراحت است؟  از چه چت  

وین تمام مدت از او تعریف یم کند و زبان یم ریزد ای دست پخت عمه حسابی خوشمزه شده.رسر  .پیتر 

 !با حالت تهوع نگاهش یم کنم؛چطور یک آدم یم تواند این قدر پاچه خوار و بی مزه باشد؟

ی نیم گویدانگار سپهر به این اخال وین عادت دارد که چت    .ق رسر

ین زباب  یم کند و لبخند عمه یک لحظه هم محو نیم شود.حسابی شیفته ی پارسا شده و به  پارسا برای عمه شت 

 .وضعیت خاصش هم توجیه ندارد

 حامد هم اولش کیم کنجکاو نگاهش کرد ویل با دیدن رفتار عادی ما بی خیال شد؛این یگ از صفت های خوبش

د و درباره اش حرف نزند  .است؛یم داند گ باید موضویع را ندیده بگت 

 ترین بچه هابی 
عمه آرام آرام غذا در دهان پارسا یم گذارد و غذای خودش را کمتر یم خورد؛پارسا جزو دوست داشتن 

 .است که تا به حال دیده ام و عمه ام را هم شیفته ی خودش کرده

وین و سپ د.من هم با حوصله برریس شان یم کنمبعد از ناهار،عمه رسر  .هر را به حرف یم گت 

وین موهای قهوه ای سوخته دارد.چشمانش قهوای روشن اند.یم شود گفت صورتش در کل جذاب است.از سپهر  رسر

 .چهارشانه تر است و به نظر یم رسد که روی هیکلش کار یم کند

 دارد؛درست مثل پارسا.تق
ر
وین است ویل مثل او عریض نیستسپهر موهای مشگ و چشمان فندق  !ریبا هم قد رسر

،از سپهر خوشت نیم آید  !کامال معمویل است.هیکل بدی ندارد؛البته اگر پشهای بالون مانند را دوست داشته بایسر

د  !پارسا این بار با فاصله کنار حامد نشسته و با او حرف یم زند.با دیدن فاصله ی نسبتا زیادشان خنده ام یم گت 

ی حامد ب ر عکس حرکت وحشیانه اش،حاال طوری صحبت یم کند که انگار نماینده ی یک کشور در یک کنفرانس ختی

 .است

 .نشانش یم دهد و حامد نظرش را یم گوید -بدون این که آن ها را به دستش بدهد  -پارسا با جدیت نقایسر هایش را 

د.حاال چرا این قدر جدی؟  !از حالت شان خنده ام یم گت 

؟سارا  -  بیا پیش من بشی   عمه.چرا تنها نشسنر

تمام مدت روی صندیل های کنار اپن نشسته و دست به سینه آن ها را تماشا یم کردم.دسنر به رورسی پارچه اِی بزرگم 

 :که شانه هایم را هم پوشانده یم کشم و یم گویم

 .جام خوبه عمه -

 :اخم یم کند

 .وا! پاشو بیا این جا ببینم -
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 .بلند پایی   یم پرم و خودم را کنار عمه جا یم کنماز روی صندیل 

 :عمه با لبخند یم پرسد

وین جان؟ -  شما کارت چیه رسر

وین با لبخند  ی یم کند!  -رسر ی است که مقابل خواستگارش دلتی  :جواب یم دهد -لبخندش مثل دختر

 .تو آزمایشگاه کار یم کنم -

؟ -  آزمایشگاه تشخیص طنی

وین به او چشم غره یم رودسپهر تک خنده ای رس یم ده  :د ویل با رسفه ای سیع یم کند جمع و جورش کند.رسر

؟ -  بله.آقا حامد کجا کار یم کی  

 :یم خندم

 .اون کار نیم کنه.ول یم چرخه-

 :حامد از مبل کناری به بازویم یم کوبد

 !خودتو بگو -

 :با چشمان گردشده بازویم را ماساژ یم دهم و نیشخند یم زنم

 .م؟از صبح تا شب دارم جون یم کنمخ  مو بگ -

 :عمه بحث را تمام یم کند

 .لیسانس شو گرفته.االن داره دنبال کار یم گرده-

 !به دنبال این جمله نگایه تهدیدآمت   به حامد یم اندازد

 :از سپهر یم پرسد

 شما خ  کار یم کن  سپهرجان؟ -

 :سپهر با خونشدی یم گوید

 .رفتگرم -

 :س از چند ثانیه جمله ای را که احتماال داشته به آن فکر یم کرده یم گویدعمه کیم جا یم خورد.پ

؟ -  داشنگاه نرفنر

 .خت   -

 چرا؟ -

 :به رسعت اضافه یم کند
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 .البته اگه خصوصیه جواب نده -

 .سپهر رسش را تکان یم دهد.به این همه اطمینانش غبطه یم خورم

 :توضیح مخترص ویل کامیل یم دهد

دش پدربزرگم آلزایمر گرفت و خواستم ازش مراقبت کنم.خواهرزاده ام هم پیشم بود و نیم تونستم یک سال رفتم.بع -

 .تنهاش بذارم

 :عمه با ناراحنر یم گوید

خوب االن نیم خوای ادامه بدی؟پارسا که از آب و گل دراومده.پدربزرگت رو هم یم شه تنها گذاشت چند  -

 ساعت.نیم شه؟

 :یم دهدرسش را به چپ و راست تکان 

مردی که نیم تونه حرکت کنه،تنها  - شدنش که یم شه ویل من نیم خوام ریسک کنم و یه بچه ی پنج ساله رو با یه پت 

 بیوفته
ر
 ...بذارم.اگه اتفاق

 .جمله اش را ناتمام یم گذارد

وین نسبتا محکم روی شانه اش یم زند؛لندهور این طوری دلداری یم دهد؟  !رسر

 .ندسپهر چپ چپ نگاهش یم ک

 :عمه که جو را سنگی   یم بیند،بحث را عوض یم کند

؟سن تون مناسبه ها -  !هیچ کدوم نیم خواین ازدواج کنی  

وین زیر خنده یم زند  :رسر

 !گ به ما زن یم ده -

د.عمه با خنده یم گوید  :با وجود این که از او بدم یم آید،با شنیدن حرفش خنده ام یم گت 

  خوش قد و باال هم هستید!چه بهونه ای یم تونن بیارن؟چرا ندن؟کار که دارید.ماشاال  -

وین با جدیت به شقیقه اش اشاره یم کند  :رسر

ین یم زنم -  .مشکل عمیق تر از این حرفاست خانوم مهدوی.بنده به مقدار زیاد شت 

 !همه یم خندیم.خوشم یم آید که با حقیقت رو به رو یم شود

راه نقایسر هایش مقابل من یم ایستد.پشت به من خودش را به مبل یم کشد و باال پارسا از کنار حامد پایی   یم پرد و هم

 .یم پرد.متوجه قصدش یم شوم و بلندش یم کنم تا روی پایم بنشانمش

 :عمه موهای پارسا را نوازش یم کند

 آقا پارسا گ یم ره مدرسه؟ -
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 :لبخند کجی روی لب های سپهر یم نشیند

 .دو سال دیگه -

 :عمه یم پرسد

 نیمه دومیه؟ -

 .نیمه اولیه ویل من بهتر دیدم که یک سال دیرتر بره -

 .عمه رسش را تکان یم دهد ویل دلیلش را نیم پرسد

خانه  بحث با موضوعات ساده و پیش پا افتاده دنبال یم شود.پارسا را کنارم یم نشانم،از جایم بلند یم شوم و به آشت  

مانده از مامان بزرگ،بستن  شکالبر و وانییل یم ریزم و رویش اسمارتت   یم  یم روم.در ظرف های شیشه اِی به یادگار 

 .گذارم.سمن عاشق این اسمارتت   های رنگارنگ است

با سین  به هال بر یم گردم و اول از همه به آن دو تعارف یم کنم.سپهر مثل همیشه رس به زیر و آرام تشکر یم کند ویل 

وین معطلم یم کند تا دور از چشم ی بیاید رسر  !عمه برایم تند تند پلک بزند و عشوه شتر

 .با بدترین نگاهم از او پذیرابی یم کنم و یم چرخم تا بستن  های عمه و حامد و پارسا را بدهم

 :عمه بعد از خوردن اولی   قاشق لبخند یم زند

 سمن درست کرده؟ -

 :رسم را تکان یم دهم

 .این دفعه خییل خوشمزه شده -

 عمه لبخند بر ل
 

ب دارد ویل یم بینم که چشمانش به خاطر سمن متاسفند؛حق خواهرم نیست که از داشیر  یک زندگ

 .نرمال محروم شود و مثل خانم هاویشام در تنهابی بپوسد

 :عمه یم گوید -پارسا در آغوش عمه خوابش برده بود و سپهر او را بغل کرد  -بعد از رفیر  آن ها 

وین یکم رس ب -  ه هوا بود انگار ویل سپهر آروم بود.چند سالشه دقیقا؟پشای خوبی ان.رسر

 :شانه هایم را باال یم اندازم

 .فکر کنم بیست و چهار -

 :ابروهایش باال یم روند

 .بزرگ تر از سنش یم زنه -

ی نیم گویم.حامد روی مبل دو نفره خوابش برده و خرناس یم کشد.چون مقابل کولر است،رویش یک ملحفه یم  چت  

 .ما نخوردکشم تا رس 

طالنی یم نوشم،حرف یم زنیم  .با عمه در اتاق من روی زمی   یم نشینیم و در حایل که او چابی و من شت 



 

 
125 

 خونه خییل خوب شده سارا.چقدر خرج کردی؟ -

 !سوالش مشکوک است

 زیاد خرج نکردم.چطور؟-

ش به سنگ خورده،به من چپ چپ نگاه یم کند  .عمه که انگار تت 

د را درگت  من کند؛مشکل مایل ندارد و وضعش خوب است ویل من نیم خواهم تا جابی که یم دوست ندارم عمه خو 

 .کمکم کند  -حنر عمه  -شود کیس 

 یم گویم
 

 :به آهستگ

 .از پسش براومدم عمه.اصال اگه نیم تونستم جورش کنم که این کارو نیم کردم.تو رو خدا این قدر نگران من نباشید -

ی نیم گوید  .چت  

 :چند ثانیه سکوت با لبخند نگاهم یم کند بعد از 

 .جابی که هسنر آرامش داره سارا.انرژی مثبت زیاد داری -

 :چشمانم گرد یم شوند و یم خندم

 !من یه کپه انرژی منق  ام عمه! انرژی مثبتم کجا بود؟ -

 یم کند
 

 :اخیم ساختگ

.این جا پناهگاه توئه.خونه ی امید من تو خونه ات حس خییل خوبی دارم.احساس یم کنم هیچ مشکیل نیست -

 .توئه.همینه که این قدر خاصش کرده

 :از حرف های قشنگش،لبخندی روی لب هایم یم نشیند

ون،فکرشم نیم کردم این جا جابی داشته باشم.فکر یم کردم مامان بزرگ و - موقیع که با اون وضع از خونه زدم بت 

ن و یم گن که صال   ...حتو یم دونن ویل واکنش شونبابابزرگ طرف اونا رو یم گت 

 :بعد از مکنی که برای پیدا کردن کلمه ی مورد نظرم ایجاد یم شود،ادامه یم دهم

آرامش زیادی بهم داد.این که دو نفر درکم یم کی   و بهم پناه یم دن خییل...خوشحالم کرد.خییل خوبه آدم بدونه  -

ایظ بخوانش و دوستش داشته  باشن.براشون مهم نباشه همی   االن با بطری زدی تو رس کسابی هسیر  که در هر رسر

بابات و از خونه فرار کردی.براشون مهم نباشه که مثل رواب  ها با کوچیک ترین صدابی از جا یم پری و همه رو عاض 

.فقط بی چشم داشت بهت عشق بدن و در مقابل انتظاری نداشته باشن.فرشته باشن و تو رو زیر بال هاشون  یم کن 

نب  .گت 

 :مکث یم کنم.عمه در سکوت گوش یم کند تا حرف هایم را بزنم

هیچ وقت فکر نیم کردم کسابی که به زور یه بار موقع عید یم بینم شون،از خانواده ی خودم بیشتر هوامو داشته  -

.من خییل بد بودم.آرامش شون منو دوباره خوب کرد.آروم کرد.جاشون خییل  باشن و همه خ  برام فراهم کی  

 ...خالیه.من حنر به تماشای بودن شون از دور هم راض  بودم
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دم و روی موهایم را  اشگ از گوشه ی چشمم یم چکد.لیوان را پایی   یم گذارم و هق هق یم کنم.عمه در آغوش یم گت 

 :یم بوسد

محروم یم منم دلم براشون تنگ یم شه.آدم وقنر بزرگ یم شه،به بهونه ی زشت بودن خودشو از پدر و مادر  -

اهن بدوزه و قربون صدقه ی قد و باالم بره.هنوزم  کنه.من حنر االن هم دلم یم خواد مامان موهامو ببافه.برام پت 

دردش هست.درد نادیده گرفیر  شون.اونم به چه بهونه ای؟بزرگ شدم!پدر و مادر یم خوام خ  کار؟حاال یم دونم.یم 

رون تموم شد.پاره ی جگرمو از دست دادم.دستای دوست داشتن  دونم که چه اشتبایه کردم ویل فهمیدنش برام گ

 .مامانمو از دست دادم.قامت صاف پدرمو

د.شانه ام لحظه به لحظه بیشتر خیس یم شود.خییل وقت  افات بغض آلود عمه شدت یم گت  گریه ام با شنیدن اعتر

 !است این طوری گریه نکرده ام.عمه استارتم را زد

 :بریده بریده یم گویم

هر کاری که...مامان نکرد...مامان بزرگ برام...انجام داد.حرفامو گوش کرد.حقو بهم داد.به خاطرم پششو عاق  -

کرد.برام قصه گفت.از دستاش آرامش گرفتم.دوستامو به خاطر...ظاهرشون تحقت  نکرد...قبول شون کرد و...ازشون 

ون...دعوت تعریفم کرد.بابا بزرگ جای این که...تو خونه حبسم کنه...ب هم آزادی داد...که برم پارک...برم با دوستام بت 

شون کنم خونه...برم خونه شون...با بچه های دانشگاه برم کوه...پرینت خطمو نگرفت...بهم اجازه داد آدم 

 ...باشم...برام تکیه گاه بود نه نگهبان...آقاباالرس نبود...به خاطرم ناراحت یم شد...احساسم براش...مهم بود

مه نوازشم یم کند و همراهم اشک یم ریزد.یم دانم که چقدر دلش وقنر را که یم توانست با آن ها بگذراند ویل ع

 .نگذراند،تنگ یم شود

 !پدرم،مادرم»

ورم به رنگ خون دل و به قامت هزاران دریــــغ و آه و در روز تولدت بر مزارت گذارم  .یم خواهم با اشک هایم گیل بت 

 !پدرم،مادرم

روز آهم را بنگر و دریغم را شاهد باش.هنوز باور ندارم که تو رفته ای.هنوز دست احساس تو را حس یم کنم در این 

 «...چون تو زنده ای

 

 

 فصل هفدهم

 :صدای گریه ی رسوین عصباب  ام یم کند

؟ -  یم شه تمومش کن 

 .ست تر از او ندیده امطاها تت   نگاهم یم کند.برای اولی   بار یک نفر را با نفرت نگاه یم کنم؛آدیم پ

سیع یم کنم روی رسوین کار کنم؛به هر حال مادر است و نیم تواند از پاره ی تنش بگذرد؛یک ماه نیست که برای به 

 !دنیا آمدنش تا حد مرگ درد کشیدهو بعد تمام خویسر های دنیا دردهایش را شسته و برده؛مگر یم شود رهایش کند؟
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 :و یم لرزد.تقریبا التماسش یم کنم کنار رسوین یم نشینم.رنگش پریده

ن.به این زودی یادت رفت چقدر منتظرش بودیم؟ -  رسوین قبول نکن بچه تو ازت بگت 

 :در همی   لحظه بابا رضا وارد اتاق یم شود.با دیدن من لبخند یم زند و چهره اش روشن یم شود

؟!واسه کارنامه ات برات کادو خریدم.بیا بریم نشون -  !ت بدم بابارفیع این جابی

د ی را در قلبم حس یم کنم؛پدربزرگم مرا با پدر مرحومم اشتباه یم گت   .درد تت  

ی گریه یم کند.بابا با اخم یم گوید  :رسوین با شنیدن این جمله،با شدت بیشتر

 خ  به زنت گفنر داره این جوری گریه یم کنه؟ -

ون یم  قلبم بیشتر از این نیم تواند خایل شود.از جایم بلند یم شوم و دستم را دور شانه هایش حلقه یم کنم.از اتاق بت 

 :برمش و با مالیمت یم گویم

احت کن   - ؟باید استر  .بابا شما چرا این جابی

 :با لبخند یم گوید

؟ -  ساده اس پشم.چرا این قدر بزرگش یم کن 
 

 یه رسماخوردگ

 .را با هم از دست داده ام - بابا و بابا رضا  -آب دهانم را به سخنر قورت یم دهم؛پشت و پناهم 

به سمت اتاقش هدایتش یم کنم.در میانه ی راه،به سیاوش بر یم خوریم که تازه وارد خانه شده و کیف به دست به 

 :سمت اتاقش یم رود.با دیدن ما یم ایستد و پوزخند یم زند

 .وسایل شو جمع کن.کاراشو کردم.فردا یم فرستیمش بره -

اث،بعد هم  اخم عمیقر میان ابروانم یم نشیند.سیاوش این چند روز حسابی از چشمم افتاده؛اول که ماجرای ارث و مت 

 .شوراندن طاها علیه فرزند تازه متولد شده اش و بعد هم توهی   و تحقت  بابا رضا

 یم گویم
 

 :به آهستگ

 سیاوش؟کجا بره؟ -
 

 خ  یم گ

 یم گوید
 

 :در حایل که از کنار ما رد یم شود،به سادگ

 .نه ی سالمندانخو  -

 .اگر با سنگ به رسم یم زد،این قدر شوک و درد نداشت

بابا رضا را روی تختش یم خوابانم و با رسعت به سمت اتاق سیاوش  -بدون این که بفهمم دارم چه یم کنم  -بهت زده 

 بندم؛صدای یم روم.وقنر در هال یم بینمش،رسیــــع به سمتش یم روم.لپ تاپش را از روی پاهایش بر یم دارم و یم

 .بلندی که یم دهد،طاها و رسوین را به هال یم کشاند

 .رسوین تلو تلو یم خورد و طاها اخم دارد
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ه نگاه کردنم نشان نیم دهد؛حنر متعجب هم  لپ تاپ را به گوشه ی هال پرت یم کنم.سیاوش هیچ واکنیسر جز خت 

 .نیست؛انگار که انتظار این واکنش را داشته

م و با عصبانینر که تا به حال هیچ وقت احساس نکرده بودم،بلند یم گویمانگشتم را مقابلش یم  : گت 

ام یم ذارم - ی.بهت احتر  .سیاوش برادریم.دوستت دارم.بزرگتر

ه یم شوم  :خم یم شوم و در چشمان شبق رنگش خت 

.فهمیدی سیاو  - ،یادم یم ره گ هسنر ایم کن   ش؟ویل رس بابا رضا کوتاه نمیام.بخوای بهش بی احتر

ه یم ماند و سپس لبخندی مثل گربه ی چشایری یم زند که  چند ثانیه با رسی کج شده و بی تفاوبر محض به من خت 

 .موهای تنم را سیخ یم کند

ی در دلت تکان یم  ،چت    لبخند وحشتنایک داشت؛ظاهرش مثل یک لبخند است ویل وقنر دقت کن 
 

از بچگ

 .خورد؛لبخندش همه را یم ترساند

 اش یم گویدبا صدای یک
 

 :نواخت همیشگ

امیه؟ -  جاش تو خونه ی سالمندانه.حقیقت بی احتر

م  :چشمانم را برای لحظه ای یم بندم تا کیم آرامش بگت 

؟ -  سیاوش پدربزرگ ما جاش تو این خونه اس.خونه ی سالمندان برای خ 

 :با همان حالت قبیل یم گوید

 .چون اضافه اس.تو دست و پاس.کیس نیم خوادش -

 :عصبانیت داد یم زنم با 

 !بابا رضا اضافه اس؟! تو دست و پاس؟ببند دهنتو سیاوش -

ل یم کنم تا توهی   نکنم  :خودم را کنتر

 .جای تو رو که تنگ نکرده!من مراقبشم -

مرد دیوونه بایسر  -  .با مایه دو روز این جا بودن نیم توب  مراقب یه پت 

 .مشت یم کوبم -کنار رسش   جابی درست -عصنی تر از قبل یم شوم و به مبل 

ایظ  صدای هی   گفیر  رسوین و زمزمه ی طاها برای آرام کردنش را یم شنوم ویل اهمینر نیم دهم که خواهرم در رسر

نیست که تنش را تحمل کند.دستم را روی دسته ی مبل یم گذارم و برای سیاویسر که یک ساننر متر هم از جایش تکان 

 :نخورده،خط و نشان یم کشم

ه با این موضوع کنار بیایب -  .ابا رضا جابی نیم ره.بهتر

 .بابا رضـــات یم ره همون جابی که من یم خوام.با این کنار بیا -
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 :رسوین با صدابی آهسته و لرزان یم گوید

 .ولش کن داداش -

 .به خودم یم آیم و صاف یم ایستم.برای چند ثانیه فکر یم کنم

سیاوش است؛من نیم توانم هم در اصفهان درس بخوانم و هم در تهران مراقب بابا متنفرم از این که اعراف کنم حق با 

 .رضا باشم

 اگر کیس 
 
مسئولیتش را قبول کند،یم ترسم که سیاوش در نبود من آزارش بدهد؛هنوز لباس پاره  -مثال مامان  -از طرق

 .کاری بر یم آیدپاره ی نارنجی رنگم و پای شکسته ام یادم نرفته؛یم دانم که از سیاوش هر  

 .خانه ی سالمندان هم...حنر نیم خواهم به آن به عنوان یک راه حل نگاه کنم

از سیاوش دور یم شوم و به اتاقم یم روم؛پارسای تازه متولد شده و از همه جا بی ختی در آن خوابیده و از رسنوشنر که 

 .والدینش یم خواهند برایش رقم بزنند ختی ندارد

 نشینم و به آرایم دستم را روی رس تقریبا کچلش یم کشم.عضالت بدنش خییل شل هستند و کنارش روی تختم یم

نرم؛وقنر رسوین برای اولی   بار بغلش کرد ترسید،جیغ زد و تقریبا او را انداخت.از آن موقع دیگر به او دست هم نزد و 

ـــغ کرد ش را هم از پارسای بیچاره دریـ  .حنر شت 

، با کمک مامان برایش  -تا حاال سه روز ِدانشگاهم را پیچانده ام  -ین را شنیدم و برگشتم از روزی که ختی زایمان رسو 

 .شت  خشک درست یم کنم تا گرسنه نماند

مش.بوی بچه و شت  یم دهد و پوستش حسابی نرم و لطیف  آرام بغلش یم کنم و با احتیاط میان دستانم یم گت 

معمویل دارداست.انگشتانش خمیده اند و انگشتان شست پا  .یش،از سایر انگشتانش فاصله ای غت 

طبییع رسباالست.چشمانش مثل مغول  پوست شکمش شل است.نیمرخش تخت است و بین  اش به طرزی غت 

 .هاست و زباب  نسبتا بزرگ دارد.گوش هایش گرد و کوچک اند و فاصله ی بی   چشم هایش زیاد است

 ها،رسوین را به شدت ترسانده
 

 .و طاها را مضطرب کرده تمام این ویژگ

با این حال او هنوز هم بچه ی رسوین است و من دابی اش هستم.مگر تقصت  خودش است که این طوری که دنیا 

 .آمده؟اصال مگه چه شده که بخواهم دنبال مقرص بگردم؟پارسای من عادی عادی است

 و شت  گریه ن
 

یم کرد،مرا یم ترساند؛پزشکش مرا مطمی   کرد این که زیاد یم خوابید و مثل بچه های دیگر برای گرسنگ

 .که برای بچه ای مثل او طبییع است و نباید نگرانش باشم

مامان از رفتار رسوین و طاها با اولی   فرزندشان عصنی شده و تا یم تواند،با آن ها حرف یم زند تا رس عقل بیایند؛با این 

 .حال به نظر یم رسد آن ها تصمیم شان را گرفته اند

 بچه های بی رسپرست،در پرورشگاه رها کنند و دیگر به پشت ا 
گر مجبور باشم،پارسا را یم دزدم ویل نیم گذارم او را بی  

 .رسشان نگایه هم نیندازند

 .به اصفهان برگردم وگرنه مجبور یم شوم واحدهایم را حذف کنم -در واقع سه روز پیش  -باید هر چه زودتر 
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ساست که حسابی بامزه اش کرده.روی گردنش نفس یم کشم و عطرش را به درون ریه تن پار  dلبایس رسهیم و سفید

 .هایم یم کشم؛بوی خییل دلنشین  دارد

 .در نیمه باز،کامل باز یم شود و رسوین به سمتم قدم بر یم دارد.دستانش را در هم حلقه کرده و انگار عصنی است

شت به او یم نشینم.احساس یم کنم حنر نگاه بد او به پارسای پارسا را بیشتر در آغوشم پنهان یم کنم و تقریبا پ

 .خوابیده،خواهرزاده ام را ناراحت یم کند

متوجه حرکت من یم شود و با فاصله کنارم یم نشیند.بدون این که خودم بچرخم،رسم را به سمتش یم چرخانم و با 

 :لحن  معمویل یم پرسم

 کارم داری؟ -

منده استبا انگشتانش بازی یم کند و آ  .ن ها را در هم گره یم زند.رسش را پایی   انداخته و حیس به من یم گوید...رسر

 :آهسته یم گوید

 داداش؟ -

حواسم جمع یم شود.موضوع مهیم است که رسویِن رنگ پریده با چشمان قرمز که ضاحت کالمش معروف است،در 

 .گفتنش تردید دارد

 جانم؟ -

 :نفیس عمیق یم کشد

 .این کارو بکنم ویل مجبورممن نیم خوام  -

 :ابروهایم باال یم روند

 چرا مجبوری بچه تو بفرسنر پرورشگاه؟ -

 :آب دهانش را قورت یم دهد.در چشمانم نگاه نیم کند.زیر لب با صدابی گرفته یم گوید

 .من مجبورم بی   طاها و ... پا ... پارسا انتخاب کنم -

 :رست و حسابی تلفظ کند.حرف هایش دارند دیوانه ام یم کننداخم یم کنم.حنر نیم تواند اسم بچه اش را د

 رسوی؟یعن  خ  باید انتخاب بکنم؟مگه خواستگاراتن؟! پارسا بچه ته و طاها شوهرت.مگه یم شه انتخاب  -
 

خ  یم گ

؟ ؟اصال چرا باید انتخاب کن   کن 

ه یم شود.چشمان زیبای مامان را به ارث برده  :رسانجام در چشمانم خت 

 ...ا...من نیم تونم هر دوشونو با هم داشته باشم سپهر.ازم نخواهطاه -

 :حرفش را قطع یم کنم و با دلخوری یم گویم

 قبلنا همه چیو خودت بهم یم گفنر و الزم نبود بخوام.غریبه شدم؟ -
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 :با حالنر عصنی موهای آشفته اش را پشت گوشش یم برد

 .انتخاب کنم.گفت اگه پارسا رو بخوام طالقم یم دهطاها مجبورم کرده بی   اون و پارسا یگ شونو  -

تا حد مرگ عصباب  یم شوم؛مردک عوض  خواهر بیچاره ی من را تحت فشار یم گذارد تا فرزندش را رها کند و به او 

 !بچسبد؟

 :عصنی یم گویم

 انتخاب تو پارساست دیگه آره؟ -

 .مش یم چکد در رسم کوبیده یم شودجوابش به وسیله ی نگاه متاسف و قطره اشگ که از گوشه ی چش

 :پیشاب  پارسا را یم بوسم و در دلم به حالش خون گریه یم کنم

؟خودم فهمیدم.حاال برو -  یم خوای بچسنی به شوهرت و بچه تو بی خیال یسر
 

؟بگ
 

 .حاال اومدی به من خ  بگ

 :اشک ریزان به بازویم چنگ یم زند و التماسم یم کند

مداداش تو رو خدا...چا -  ...ره ی دیگه ای ندارم...من بدون طاها یم مت 

 :چشمانم را محکم یم بندم و با بغض یم گویم

؟ - ؟بدون اون زنده یم موب   بدون بچه ات خ 

 :هق هق کنان یم گوید

 .اگه بدونم حالش خوبه آره -

ه یم شوم  :پوزخند یم زنم و در چشمانش خت 

 .پرورشگاه برای هیچ بچه ای حال خوب نمیاره -

قابل پاهایم زانو یم زند و از پایی   به باال نگاهم یم کند.گریه اش جگرم را یم سوزاند ویل اندازه ی مادر نبودنش از او م

 .دلخور هستم

م بهش...تو رو خدا نذار اذیت  - داداش تو رو خدا مواظبش باش...من جز تو و مامان کیس رو ندارم که پارسا رو بست 

 .بشه

 :با ناراحنر یم گویم

؟یم ری با شوهرت ماه عسل؟ -  بعد تو خ  کار یم کن 

د  :گریه اش شدت یم گت 

نش پرورشگاه -  ...نذار بتی

ون یم کشم؛این که خواهرم به پایم افتاده عذابم یم دهد  .پایم را از بی   دستانش بت 
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؟من تمام مدت اصفهانم و رسم با دانشگا -  چکار کنم وقنر تو که مادریسر یم خوای ولش کن 
 

ه شلوغه.نیم تونم یم گ

ایط شو نداره.سیاوش اذیتش یم کنه.یم بین  که  تنهابی از پسش بربیام.از مامانم نیم تونیم بخوایم نگهش داره چون رسر

ون کنه.عمرا بذاره پارسا این جا باشه.اونم دیگه جون نگهداری از یه نوزاد رو  یم خواد بابا رضا رو هم از خونه بت 

 !فکر یم کن  ول کردن بچه ات به این راحتیاست؟نداره.چه فکری کردی رسوین؟

 :رسش را به زانویم یم زند

م -  ...نه...نه...به خدا نیست...دارم یم سوزم داداش...دارم یم مت 

 .نفسم در سینه حبس یم شود؛تا به حال رسوین رسر را این طور به هم ریخته ندیده ام

 :ادامه یم دهد

م...مراقبش هس -  نر داداش؟پارسا رو بهت یم ست 

ند  .دندان هایم زیر فشاری که به آن ها وارد یم کنم،درد یم گت 

ینس من های معروف تهران است و یک بچه ی به قول خودش  عقب »طاها از ترس آبرویش پارسا را نیم خواهد؛از بت  

 مامان جانش نوه ی « مانده
 
 !نیم خواهد« ناقص الخلقه»را مایه ی بدنایم اش یم داند.از طرق

یم کردم حس مادرانه قوی تر از این ها باشد؛حداقل این تصوری بود که از کارهای مادرم برای خودم و رسوین و  فکر 

 داشتم ویل...رسوین هم مادر است؟ -حنر سیاوش ناهنجار  -سیاوش 

 .کنار یم کشم.روی زمی   ولو یم شود و بی امان گریه یم کند

 :آهسته یم گویم

 .وهرجونت نیومده داد و بی داد کنهمن مراقبشم.پاشو برو تا ش -

ون یم روم  .در حایل که پارسای آسیب پذیر را در آغوشم دارم،از اتاق بت 

 با بابا رضا و پارسا چکار کنم؟

 

 

 فصل هجدهم

 .دستم را روی زنگ گذاشته ام و بر نیم دارم؛یم ترسم مامان بزرگ و بابابزرگ خانه نباشند

 .شود و بابابزرگ بهت زده مقابلم یم ایستد،خودم را به طرفش پرت یم کنم وقنر بعد از چند ثانیه در باز یم

د و مات و مبهوت یم گوید  :تن لرزان و رسدم را در آغوش یم گت 

 سارا؟ -
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بهت زده در آغوشش جا خوش کرده ام.مرا داخل خانه یم کشد و در را یم بندد.مرا روی مبل های قشنگ ویل قدییم 

ی بود که به دستم رسیده بود  -فته ام را از زیر شال کهنه و رنگ و رو رفته ام اش یم نشاند و موهای آش  -اولی   چت  

 :نوازش یم کند

؟ -  خ  شده بابابی

ه شده ام و سیع یم کنم فکر کنم؛فقط یک لحظه فکر کنم و ببینم باید چکار کنم و چه  ی نیم گویم.به مت   خت  چت  

 .بگویم

 .سد و با دیدن من و رس و وضعم،به گونه اش چنگ یم زندبعد از چند دقیقه،مامان بزرگ یم ر 

با حوصله،عرق را از روی رس و صورتم با دستمال مرطوبی پاک یم کند،زخم نسبتا عمیق کف دستم را یم شوید،رویش 

یل یم بندد  .بتادین یم ریزد و دور دستم گاز استر

این که مامان بزرگ شالم را یم بر یم دارد و مانتوی  مرا به اتاق مهمان شان یم برند و روی تخت یم خوابانند.به محض

ی بود که به دستم رسید  -گشاد و بی ریختم   .را دریم آورد،صدای آیفون شینده یم شود -این هم اولی   چت  

 .چشمانم را محکم یم بندم؛مغزم باالخره به کار یم افتد

 .آمده مرا بکشد

صویری که یم بینم،صورت پر چی   و چروک و زیبای مامان بزرگ چشمانم را بسته نگه یم دارم.یم خواهم آخرین ت

 .باشد،نه صورت کریه او

 :صدای عربده اش را یم شنوم

...یم کشمت - ؟...حروم زاده ی عوض   !پدرسگ...کدوم گوری هسنر

 .صدای برخورد کمربندش با اطراف یم آید

د و آهسته یم گوید  :مامان بزرگ رسم را در آغوش یم گت 

س گل - س بابابزرگت نیم ذاره بیاد رساغت نتر  .من.نتر

 :صدای عصباب  بابابزرگ را یم شنوم

 !تو غلط یم کن  دست روش بلند کن   -

 :آهسته یم گویم

 مامان بزرگ؟ -

ی سنگی   با در به گوش یم رسد.چند ثانیه ی دیگر وقتم تمام یم شود  .صدای برخورد چت  

 :پیشاب  ام را یم بوسد

 جان دلم؟ -

 :ا یک طرف صورتش یم گذارمکف دستم ر 
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م خوب یم شم؟ -  اگه بمت 

اشک از چشمانش روی صورتم یم ریزد و در با شدت باز یم شود؛طوری که از لوال در یم آید و به دیوار کوبیده یم 

 .شود

مامان بزرگ خودش را ست  من یم کند و بدنم را یم پوشاند.رسم در گودی گردنش است و جابی را نیم بینم.صدای 

بات کمربند با جسم لرزان خیمه زده روی تنم را یم شنومبر   :خورد ض 

ت این هر*گیا رو یادت داده...بی خاصیت - ه ی هر*ه...یم کشمت...اون ننه ی بی همه چت    ...دختر

به های وحشیانه اش له یم شود ویل حلقه ی دستانش دور من لحظه ای هم شل  تن لطیف و ظریف مادربزرگم زیر ض 

 .از جایش یک ساننر متر هم تکان نیم خوردنیم شوند و 

 :بابابزرگ داد یم زند و سیع یم کند عقب بکشدش

؟ - ت دست بلند یم کن  ...نزن...چه لقمه ی حرویم رس سفره ی من خوردی که رو مادر و دختر  نزن از خدا بی ختی

بکشد.مامان بزرگ از جایش تکان  بعد از مدبر که نیم دانم چقدر است،خسته یم شود و بابابزرگ یم تواند او را عقب

 .نیم خورد؛انگار یم ترسد که برگردد

ه شده ام.برای من کتک خورد  ...با شگفنر به شانه اش خت 

بعد از چند دقیقه صدای آقای احمد زاده هم به دو صدای دیگر در هال اضافه یم شود.مامان بزرگ بدنم را به دنبال 

 .خراش یم گردد

 :صدای دادش باعث یم شود تکان خفیق  بخورمبعد از نزدیک نیم ساعت،

 !دیگه برش نگردونید پیش من اون هر*ه ی عوض  رو -

 :بابابزرگ هم با صدای بلندی یم گوید

 !دیگه پاتو تو این خونه نیم ذاری.بفهمم بهش نزدیک شدی،به خاک سیاه یم نشونمت -

 :د نصفه و نیمه ای یم گویدصدای بلند در باعث یم شود نفس راحنر بکشم.مامان بزرگ با لبخن

 با خ  زده بودی تو رسش؟ -

 !بی اراده یم خندم.خوشحایل ام قابل وصف نیست

 با خنده ی من،او هم یم خندد؛عصباب  نیست که بطری ایستک را در رس پشش شکسته ام؟

 لومم درآورد؟احساس واقعا خوبی دارم ویل نگراب  برای سمن دارد یم کشدم؛نکند حرصش از من را رس خواهر مظ

 :آهسته یم گویم

 مامان؟ -

 :موهایم را از مقابل صورتم کنار یم زند.صدایش آرام است
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 جانم؟ -

 .سمن -

 :نگران یم شود

؟ -  سمن خ 

 .سمنو اذیت نکنه -

 :چشمانش را بر هم یم گذارد

 .نگران نباش -

 !کاش برای یک بار حرفش را گوش یم کردم و نگران یم شدم

 .ی کبود شده اش یم گذارم و آه یم کشمدستم را روی گونه 

 :دستم را از صورتش جدا یم کند و یم بوسد

ی شو  - ی نداری.اون کاری هم که کردی حقش بود.کور شه اوب  که مشتر .یم دونم تقصت  منده بایسر الزم نیست رسر

 .نشناسه.من اینو بزرگش کردم

 .ام و تنها دوست دام یک نفر تاییدم کندلبخندی روی لب هایم یم نشیند.بعد از آن همه تنش،حسابی خسته 

 .با نوازش دست هابی قوی که تا امروز نیم دانستم چقدر خوب بلندند آرامش بدهند،به خواب یم روم

*** 

 چطوری تا این جا اومدی؟ -

 :در حایل که به آرایم ساالدم را یم خورم،جواب یم دهم

 .یواشگ پول از تو جیبش برداشتم.با دربست اومدم -

 :ابابزرگ یم خنددب

 زبل خان!تعریف کن از اول ببینم خ  شد؟ -

مامان بزرگ با آرامش غذایش را یم خورد ویل زخم روی گونه و بدن دردناکش که با حرکت آن صورتش درهم یم 

 .شود،غذا را به من زهر کرده

وع کرد تحقت  و تمسخر.یه یم گفت ادبی - ات؟تو یم دوب  ادب چیه امروز صبح که جواب انتخاب رشته ام اومد،رسر

!ادبیات دوست دارم پس یم رم ادبیات.این برنامه ها رو رس انتخاب  که یم خوای بری ادبیات؟منم گفتم نه تو یم دوب 

؟! انساب  مگه رشته اس؟ انساب  مال خنگا و بیشعوراست! کشتم خودمو تا به اون  ستانم داشتیم.انساب  رشته ی دبت 

ی که دوست دارم برسم.رتب ه ام دو رقیم شده بود.انتظار داشیر  حقوق بزنم.منم نزدم که تا فیها خالدون شون چت  

 !بسوزه
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یک یم گفتند ویل من  شاید هر کس دیگری بود،همه ی فامیل ختی رتبه ی عایل اش را یم شنیدند و راه به راه به او تتی

 .بیچاره تنها سه نفر را دارم تا بفهمند؛حاال پنج نفر

ش را تحمل کنند و رفت و آمدشان از بس که اخالق ها ی بدی دارد،حنر پدر و مادرش هم نیم توانند رفتار توهی   آمت  

 ها حنر عیدها هم کیس را نیم بینیم.سه سال است کیس در خانه مان را 
 

با ما را تا جابی که یم شود کم کرده اند.تازگ

 .نزده و این تقصت  آن مردک وحیسر است

 :بی عیدی را کنار یم زنمخاطرات عیدهای سوت و کور و 

.زیر پاهام لهت  - بحث مون شد.بهشون گفتم اصال یم رم شهرستان.انتقایل گرفیر  سخت نیست.گفت تو غلط یم کن 

ون.منم عصنی شدم و با همون استگ که بعد کنکور گرفته بودم تا  ی بت  یم کنم اگه الشه تو از این خونه بتی

ی   و داره آه و ناله یم کنه و مامانم منو نفرین یم کنه و فحش یم ده،فهمیدم بخورم،کوبیدم رسش.وقنر دیدم افتاده زم

ون زدم.سمن اون موقع خونه نبود.رفته بود  دیگه اون جا جام نیست.زود از جیبش پول برداشتم و از خونه بت 

 .دانشگاه.احتماال تا االن رسیده خونه.نگرانم یه وقت عقده شو رس اون خایل کنه

 :خونشدی یم گوید مامان بزرگ با 

 .زنگ زدم بهش گفتم بیاد این جا -

 :مات و مبهوت نگاهش یم کنم

 چرا؟ -

 :طوری نگاهم یم کند که انگار جوابش ساده تر از دو به عالوه ی دو است

؟-  مگه نگرانش نیسنر

 :با ناراحنر رس جایم جا به جا یم شوم

 .هستم ویل...من خودمم این جا اضافه ام -

 :یم کندبابابزرگ اخم 

.صاحب خونه ای.نوه ی من همیشه تو این خونه جا داره -  .از حرفت خییل ناراحت شدم.تو این جا مهمون نیسنر

 :از پشتیباب  مردانه اش ذوق زده یم شوم

؟ -  جدی بابابی

د  :از ذوق کردن من خنده اش یم گت 

 جز این فکر یم کردی؟ -

 :لبخندم محو یم شود

ونم کنید و برم گردونید همون گورستوب  که توش بودمراستش فکر یم کردم از خون -  .ه بت 

 :هر دو اخم دارد.مامان بزرگ با ناراحنر یم گوید



 

 
137 

؟-  این جوری ما رو شناخنر

 :کاهو های خردشده را با چنگالم جا به جا یم کنم

 .نه فقط فکر یم کردم هر خ  باشه شما پدر و مادر همون آدمید -

 :بابا با دلخوری یم گوید

 .ا از پس این دو تا برنیومدیم.هر خ  اون سه تا با محبت ان،فرید و بابات مثل بربرها یم موننم-

 :بلند یم خندم

 !چه تشبیه به جابی  -

 :مامان بزرگ لبخند یم زند

 !قربونت برم! غذاتو بخور شدی پوست و استخوون -

 :با خنده ای که هنوز در صدایم نمایان است یم گویم

 !چربی ها چی   پس؟ کاش یم شدم.این -

 :بابابزرگ یم خندد

ه ی زمستونن -  !اونا ذخت 

 .دوباره یم خندم

شب وقنر دراز یم کشم تا بخوابم،بابابزرگ همراهم یم آید و کنار من یم نشیند.ملحفه ی نازک را روی تنم مرتب یم 

 :کند و آهسته یم گوید

وقت که بخواید یم تونید بمونید.نیم خوام این جا معذب با بابات حرف زدم.سمن داره میاد این جا.هر دوتون تا هر  -

.هم تو هم سمن.قول داده کاری به کارتون نداشته باشه .یم خوام این جا رو خونه ی خودت بدوب   .بایسر

 .کیم رس جایم جا به جا یم شوم.احساس یم کنم بابابزرگ قلبم را میان دستانش گرفته و نوازش یم کند

 چطوری قبول کرد؟ -

ا نداشته باش.نگران هیج  هم نباش.آروم بخواب  تو  -  .کاری به این چت  

 .آن شب آرام خوابیدم و ختی نداشتم خواهرم دارد در وحشتناک ترین کابوس بیداری اش دست و پا یم زند

 

 

 فصل نوزدهم

 .یم خواستم آقای طاها الهیاری رو ببینم خانوم -
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 :با لبخند نگاهم یم کند

 .ونو ببیی   خییل ها یم خوان ایش -

 :نفس عمیقر یم کشم و با تعجب به حجم گرد و بزرگ روی رسش نگاه یم کنم

 .بهش بگی   برادرزنش اومده -

د  :ابروهایش باال یم روند و رس تا پایم را برریس یم کند.سپس تلفنش را بر یم دارد و شماره ای را یم گت 

.یم گن برادرزن شم -  .ا هسیر  یه آقابی اومدن یم خوان شما رو ببیی  

 :چند لحظه به حرف هایش گوش یم دهد و سپس یم گوید

 .چشم.یم فرستم شون باال -

را یم  -سه در آسانسور وجود دارد  -گویسر را رس جایش یم گذارد و از جایش بلند یم شود.دکمه ی آسانسور وسظ 

 .زند و منتظر یم ماند

 زن رسش اضافه کند؟رسش از حمل این بار خسته نیم شود؟مجبور است دو کیلو به و 

 :وقنر آسانسور یم رسد،به داخل آسانسور اشاره یم کند

 .بفرمایی   داخل -

 .صتی یم کنم تا او اول برود و بعد خودم وارد یم شوم.دکمه ی یس را یم زند.در بسته یم شود و آسانسور راه یم افتد

 یم
 
ه اش باعث یم شود نگایه به رس تا پایم بیاندازم.یاد حرق وین در این جور لحظات یم نگاه خت   افتم که رسر

 «نکنه زیپم بازه؟»گوید: 

اهن سفیدم را هم تا به تا نبسته ام.این دختر چه  د.زیپ شلوار مشگ ام که باز نیست.دکمه های پت  خنده ام یم گت 

ی را این قدر با دقت نگاه یم کند؟  چت  

 را که در دلش مانده یم زند
 
 :آخر حرق

 فامییل شما عظیمیه؟ -

 :رسم را تکان یم دهم

 چطور؟ -

 :لبخندش را دوباره بر لب هایش یم نشاند

 .من فقط برادرتون رو دیده بودم.نیم دونستم رسوین جون برادر دیگه ای هم دارن -

 :آسانسور یم ایستد.در حایل که از آن خارج یم شویم جوابش را یم دهم

 .ترشه من برادر کوچیکش هستم.اوب  که شما دیدین برادر بزرگ -

 :لبخندش کیم طبییع تر یم شود
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 .بابت کنجکاویم معذرت یم خوام -

 :رسیــــع یم گویم

 .مهم نیست -

 .دنبالش یم روم.کف دستش را روی صفحه نمایش کوچک کنار در بزرگ و قهوه ای سوخته یم گذارد

ه یم شوم.از باالی این برج یس طبقه،تهران مثل یک ق ون خت  ِ آلوده و دلگت  از دیوارهای شیشه ای به بت 
ستاِن ماشی   تی

به نظر یم رسد.از این باال،زرق و برق پایتخت ناپدید یم شود و احسایس پیدا یم کن  که به تو القا یم کند همه چت   و 

همه کس در مشت تو هستند؛شاید دلیل غرور زیادی طاها هم این باشد که تمام مدت این باال در مقر پادشایه اش 

 .افش نداردنشسته و ختی از اطر 

 :در باز یم شود.منیسر با لبخند یم گوید

 .راسنر یادم رفت بگم رسوین جونم این جا هسیر   -

جا یم خورم.پنج سال است خواهرم را ندیده ام و حاال که در چند قدیم اش هستم،احساس یم کنم که قلبم دارد سینه 

ون بزند  !ام را یم شکافد تا بت 

 یم شوم که به اندازه ی کل خانه ی من آب دهانم را قورت یم دهم و نفس 
 

شاید  -عمیقر یم کشم.وارد فضای بزرگ

مساحت دارد.دیوارها،وسایل تزئین  اتاق و همی   طور مبل ها،ترکینی از رنگ کرم و قهوه ای شکالبر  -هم بیشتر 

ستفاده شده در هستند.تنها یک مجسمه ی درون این اتاق،به اندازه ی یک ماه درآمد من است.یک قطره از رنگ ا

 .نقایسر های نصب شده روی دیوار،با یک لیتر خون من قیمت مساوی دارد

بعد از تقالی روخ  -این مقایسه هابی که ناخودآگاه در ذهنم انجام یم دهم،به خاطر تصمییم است که در آن یک ماه 

 .گرفتم  -بسیار 

خییل زیاد است و باعث یم شود احساس عجینی پیدا در مقابل ما دری بلویط رنگ قرار دارد که برق یم زند.نور اتاق 

 .کنم

منیسر در یم زند و بعد از تقریبا دو دقیقه،در باز یم شود.منیسر عقب یم ایستد و با لبخندی که عضو جدابی ناپذیری از 

 :صورتش است یم گوید

 .بفرمایید داخل.من این جا منتظرتون یم مونم -

ی برق یم زنند لبخندش را با لبخند کوچگ جواب یم ده م و قبل از این که وارد اتاق شوم،از شیشه هابی که از تمت  

ون یم اندازم؛از این باال،خانه ی من و تمام دارابی هایم حنر یک نقطه ی کوچک هم نیستند  .نگایه به بت 

ی جز یک...رعیت نیستم  .از این باال،من چت  

دست به  -نگاه یم کنم.نگاهم حریصانه ویل یواشگ رسوین را وارد اتاق یم شوم و در را پشت رسم یم بندم.مقابلم را 

 پریده مرا تماشا یم کند 
 

 .جرعه جرعه یم نوشد -سینه لبه ی مت   طاها نشسته و با رنگ

ش روی صندیل چرم مشگ و راحتش لم داده و با یک ابروی باال رفته مرا برانداز یم کند  .طاها پشت مت  
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داده ام؛نکند تصمییم که برای پارسا گرفته ام،برایش نتیجه ای مشابه تصمیم پدر و  احساس یم کنم صدایم را از دست

 مادرش بعد از تولدش داشته باشد؟

م چه بگویم،رسوین با آن کفش های پاشنه ده ساننر اش به سمتم یم  نفس عمیقر یم کشم و تا یم آیم تصمیم بگت 

به من برخورد یم کند که به در پشت رسم یم چسبم.آخ دود و خودش را به سمت من پرتاب یم کند.آن قدر محکم 

 .آهسته ای یم گویم و بهت زده نگاهش یم کنم

یک طرف صورتش را به سینه ام چسبانده و دستانش را طوری دور کمرم حلقه کرده که انگار ممکن است هر لحظه 

 .فرار کنم

ش برق یم زنند و گونه هایش از فرط هیجان چند ثانیه ی بعد کیم عقب یم رود تا صورتم را نگاه کند.چشمان ستی  

 .رسخ شده.در یک نیم نگاه،طاهای ناراض  را یم بینم که تت   نگاهم یم کند

د و با صدابی که به خاطر هیجان زیادش به سخنر شنیده یم شود یم گوید  :رسوین صورتم را بی   دستانش یم گت 

 !چقدر بزرگ شدی -

د.رسوی  یم زند و گونه هایم را محکم یم بوسد.فکر کنم بر خالف میلم خنده ام یم گت 
 

ن با دیدن خنده ام لبخند بزرگ

 .حدود دو کیلو از رژ لبش را به صورت من مالید

 :پیشاب  اش را یم بوسم و بدون منظور خاض یم گویم

ی نکردی -  .ویل تو تغیت 

ب یم رود.از این که دیگر خواهرم نیم دانم از حرف من چه برداشنر یم کند که برق چشمانش خاموش یم شود و عق

م فعال فکرم را روی کاری که برایش آمده ام متمرکز کنم  .در آغوشم نیست ناراحتم ویل تصمیم یم گت 

مرتب یم کند،به سمت مت   طاها یم روم و  -بلوند  -بی توجه به رسوین که شال قرمزش را روی موهای رنگ کرده اش 

ی را که در آن لحظه به نظرم به  :شدت احمقانه است یم گویم چت  

 .سالم -

احتماال او هم با من موافق است چرا که پوزخند یم زند و بدون این که از جایش تکان بخورد،به صندیل های مقابل 

ش اشاره یم کند.یم نشینم و دوباره یم خواهم حرف بزنم که رسوین کنارم یم نشیند و ساعدم را در دستش یم  مت  

د  .گت 

 :ه نگاهش یم کنم.لبخند دستپاچه ای یم زندعاقل اندر سفی

 نیم شه؟ -

 :شانه هایم را باال یم اندازم و رسم را به سمت طاها بر یم گردانم

 .اومدم در مورد پارسا حرف بزنیم -

 .دست رسوین تکاب  ناگهاب  یم خورد.طوری به لب هایم نگاه یم کند که انگار قرار است قرآن جدیدی نازل شود

 :لب شده و اخمش کمرنگ ترتوجه طاها ج
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ِ اون؟ -  در مورد خ 

 !یم گوید اون.نیم گوید پارسا

 .این افکار را کنار یم زنم.اگر پارسا را دوست دارم،باید خودم را بی خیال شوم و به خوشبخنر و آینده ی او فکر کنم

 :نفس عمیقر یم کشم و به آرایم یم گویم

وندی برنامه داری پارسا رو برگردوب  پیش خودتون،دارم به این قضیه فکر از اون شب که اومدی و با رفتارت بهم فهم -

 ...یم کنم

 :ابروهایش باال یم روند و حرفم را قطع یم کند

 ...گ گفته من -

را سوی  -پر از نفربر که شوکه ام یم کند  -رسوین با حالنر عصنی حرفش را قطع یم کند و بدترین نگاه ممکنش 

 :همشش روانه یم کند

 !ساکت شو بذار حرف شو بزنه -

ه یم شود.فکر یم کردم حاال حسابی در ذوق  بر خالف انتظارم طاها نگاهش را از او یم دزدد و به مت   مقابلش خت 

ها   .تغیت  کرده-از جمله احساسات رسوین نسبت به او  -رسوین یم زند ویل انگار در این پنج سال خییل چت  

 : اندازم و ادامه یم دهمبه چشمان مشتاق رسوین نگایه یم

ی -  فکر کردم دیدم باید بتی
ی ویل وقنر بیشتر  .اون شب جلوت جبهه گرفتم و گفتم نیم خوام پارسا رو بتی

یک تاجر هیچ وقت از تسلیم آسان طرف مقابلش آسوده خاطر نیم شود بلکه مشکوک یم شود؛درست مثل طاها که 

 .دارد با چشمان باریک شده نگاهم یم کند

ا باعث شد خودم در - سته که من پارسا رو مثِل...بچه ی خودم بزرگ کردم و نیم خوام از پیشم بره ویل یه رسی چت  

یش پیش خودتون.پیش خواهرش  .بیام این جا و بهت بگم که بتی

 :طاها به جلو خم یم شود و آرنج دستانش را روی مت   و انگشتان گره شده اش را زیر چانه اش یم گذارد

 شده نظرت تغیت  کنه؟خ  باعث  -

رسوین طوری نگاهم یم کند که احساس یم کنم دارد یم سوزد؛در چشمانش رنج و عذاب خالص و شاید...پشیماب  یم 

 .بینم

ه یم شوم م و دوباره به طاهای آماده برای معامله خت   :به سخنر نگاهم را از چشمانش یم گت 

م ویل با این وضع فکر نکنم بتونم بفرستمش مدرسه.اونم یه مدرسه ی من با درآمدم تا االن تونستم از پس پارسا بربیا -

ایطش اذیت نشه.تازه از پس مدرسه شم که بربیام،اون تا چند وقت دیگه یم شه یه بچه ای  خوب که با توجه به رسر

ی توجه شو جلب یم کنه و اون جاست که من نیم تونم از پس خواسته هاش بربیام.با شما  ...که هر روز یه چت  

 :مکث یم کنم.با جدیت به رسوین یم گویم
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 .ناخوناتو از تو گوشتم دربیار -

 .آن قدر محکم ناخن های قرمزش را در ساعدم فرو کرده که بند انگشتانش سفید شده اند؛صورتش هم همی   طور

 .دستش را با حواس پربر شل یم کند

 :رو به طاها ادامه یم دهم

ِ تامینه و مشکالت دیگه اش  داشتم یم گفتم.با شما شاید...یه -
 هابی داشته باشه ویل از لحاظ مایل تامی  

رسی ناراحنر

 .هم با گذر زمان حل یم شه

 برای کودگ که با بی رحیم از خودش رانده دلتنگ است؟
 طاها نگاه عجینی دارد؛یعن 

 :با تردید یم گویم

 شما یم خواینش دیگه نه؟ -

 :رسیــــع یم گویدطاها دهانش را باز یم کند ویل رسوین 

 !معلومه که یم خوایمش -

 !تعجبم را مخق  یم کنم؛این ها همان هابی نیستند که پارسا را به خانه شان هم راه ندادند؟

 :فشار انگشتان رسوین واقعا دردناک است.از بی   دندان هایم یم گویم

 !رسوی دستم شکست -

م و ا نگشتانم را میان انگشتانش قفل یم کنم.کف دست رسیــــع دستش را پس یم کشد.این بار من دستش را یم گت 

 .هایش عرق کرده؛خییل زیاد

 من از چند روز قبل از عید پارسا رو یم فرستم پیش تون.خوبه؟ -

 .طاها اخم یم کند؛رسوین هم همی   طور

 چرا این قدر دیر؟ -

 :در برابر حمله ی طاها،نفیس عمیق یم کشم

 .باشه خوب من...دلم یم خواد یکم دیگه پیشم -

 :طاها دهانش را باز یم کند تا احتماال بگوید یک هفته بیشتر وقت ندارم ویل رسوین رسیــــع یم گوید

 باشه داداش.پس بیست اسفند میایم دنبالش.خوبه؟ -

 :رسم را تکان یم دهم

 .فقط...من یکم نگرانم -

 :طاها با پوزخند یم گوید
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 جابی که سه تا خدمتکار بهش یم رسن، -
 کمتر از خونه ی تو واسش مناسبه؟فکر یم کن 

 .تاکید یم کند؛انگار یم خواهد بگوید نیم شود اسم آن جا را خانه گذاشت« خونه ی تو»روی عبارت 

 !نفیس عمیق یم کشم.چقدر این باال هوا خفه است

وع یم کی   منظور من امکانات نبود طاها.مظور من محبتیه که بهش یم شه.وقنر بیاد پیش شما،خاله زنکای فامیل  - رسر

....پرند نتونه پارسا رو به عنوان  ـَ  ممکنه پ
 
راه رفیر  رو اعصاب تون.ممکنه این تو رفتارتون با پارسا تاثت  بذاره.از طرق

برادرش قبول کنه و پارسا هم تک بیوفته.من فقط ازتون یم خوام بهش توجه کنید.نوازشش کنید.این پنج سالو براش 

ان کنید.پارسا به خاطر رسر   ایه.کافیه یکم بی توجیه ببینه تا بهم بریزهجتی
 .ایطش،بچه ی خییل احساسابر

 :رسوین مثل دفعات قبل رسیــــع گفت

 .مثل چشمام ازش مراقبت یم کنم سپهر -

ان کند  !رسوین یم خواهد در یک روز،تمام نامادرانه هایش را جتی

 از زیرگ در خود دارند،به من زل یم 
ر
 :زندطاها با چشماب  که همیشه برق

 در عوض خ  یم خوای؟ -

 :اخم یم کنم

 منظورت چیه؟ -

 :شمرده شمرده تکرار یم کند

 در عوض فرستادن پارسا پیش ما خ  یم خوای؟ -

 .رسوین نگایه رسشار از فحش خواهر و مادر به او یم اندازد

 :با خونشدی یم گویم

 .گفتم خ  یم خوام.خوشحایل پارسا.همی    -

 : به من نزدیک تر یم شود.با هیجان یم پرسدرسوین لبخند یم زند و کیم

 شبیه گ شده؟ -

 .چشماش رنگ منه ویل موهاش رنگ توئه -

 :طاها با بی مییل یم گوید

 و مشخصات کیل صورتش؟ -

 :این بار من پوزخندی رسشار از تمسخر یم زنم

 تا حاال بچه ای مثل اونو ندیدی نه؟ -

 :جا یم خورد
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 چه شکلیه؟ -

ین حرف یم « چه شکلیه»جوری یم گوید  که انگار دارد در مورد یک گونه ی در حال انقراِض متعلق به دوره ی پرکامتی

 .زند

 یم گویم
 

 :به آهستگ

؟ - ؟این جوری که با انزجار درباره اش حرف یم زب   این جوری یم خوای براش پدر بایسر

 :یم دارد.طاها کالفه به نظر یم رسدرسوین اشک ریزان از جایش بلند یم شود و کیفش را از روی مت   طاها بر 

 کجا؟ -

ش یم کوبد و فریاد یم کشد  :رسوین با قدربر که از او بعید است،روی مت  

،هیج  عوض نیم شه!بی خود منو نکشون این جا -  !تا وقنر پارسا رو قبول نکن 

د  :طاها عصنی از جایش بلند یم شود و بازوی رسوین را یم گت 

 .ی؟امروز برنگردی خونه،میام به زور یم برمتاین بچه بازیا چیه رسو  -

 !نیشخند یم زنم؛رسوین حسابی دارد روی اعصاب شوهرش دراز و نشست یم رود

ون یم کشد و با غیظ یم گوید  :رسوین بازویش را از میان انگشتان طاها بت 

! هر وقت بچه ی منو برگردوندی،منم بر یم گردم -  !مردش نیسنر

 :ای گرد یم شوند چشمن طاها به طرز بامزه

 !یعن  تا عید؟ -

 .کامال حضور من را فراموش کرده اند و من با نیش باز دعوایشان را تماشا یم کنم

 :رسوین با جدیت یم گوید

 .تا هر وقت که قلبا قبولش کن   -

 یم گوید
 

 :طاها با بی حوصلگ

 .خوب قبولش کردم.برگرد خونه -

 :ندبا دهان بسته یم خندم.رسوین پوزخند یم ز 

ی.یا من و  - ؟! من حرف مو زدم.نوبت توئه که تصمیم بگت 
 

امروز منو کشوندی این جا که همی   چرت و پرتا رو بگ

 .پارسا و پرند،یا هیچ کدوم

نگاه رسوین به من یم افتد.انگشت اشاره و شستم را به هم یم چسبانم و نشانش یم دهم.لبخند یم زند و بی توجه به 

 :طاها یم گوید

 داداش؟بریم  -
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وی یم کنم  :سیع یم کند طوری رفتار کند که انگار این پنج سال ما هم دیگر را دیده ایم؛من هم از او پت 

 .بریم -

 .طاهای کالفه و عصنی را پشت رسمان جا یم گذاریم و از اتاقش خارج یم شویم

ه   همراه منیسر پایی   یم رویم و از ساختمان خارج یم شویم.رسوین تمام مدت با لبخندی که زیباترش یم کند،به من خت 

 .شده

 :مشغول جدا کدن موتورم از درخت یم شوم.رسوین کنارم یم ایستد

 .چقدر سالم نگهش داشنر  -

 :لبخند یم زنم

 .یادگاریه خوب -

 :دستش را روی شانه ام یم گذارد و باز هم برریس ام یم کند

 .یکم...مردونه شدی-

 :یم خندم

؟ -  یعن  خ 

 :نیشخند یم زند

یکم هیکلت از اون الغری دراومده.بازو آوردی.سینه ات کیم تا قسمنر ستتی شده.مدل موهات هم بزرگ تر نشونت  -

ه  .یم ده.ته ریشم بذاری بهتر

 :از نگاه دقیقش نیشم باز یم شود

ی دیگه ای هم به نظرت رسید بگو -  .چت  

 :پشت موتور یم نشینم و یم گویم

 .شماره تو بگو -

 آورم تا شماره اش را سیو کنم.آهسته آن را یم گوید.بعد از این که گویسر ام را در جیبم یم گذارم،به گویسر ام را در یم

 :نریم یم گوید

؟ -  منو تا یه جابی یم رسوب 

 :با چشمان گرد شده نگاهش یم کنم

 مگه ماشی   نداری؟ -

 :رسش را با ناز تکان یم دهد

 .ندارم.مامان بهم ماشی   یم ده ویل امروز خواستم یکم قدم بزنم دارم ویل نیاوردمش تا بفهمه به هیچیش نیازی -



 

 
146 

 :ابروهایم باال یم روند

؟ -  با موتور قدم بزب 

 :یم خندد

 .واضح نیست؟! یم خوام با تو باشم -

 :لبخندم را قورت یم دهم و به پشتم اشاره یم کنم

 .بشی   بریم -

 ! کنم که اگر کیس ما را ببیند،فکر یم کند دوست هستیمپشتم یم نشیند و با احساس بغلم یم کند.با خنده فکر یم

 :کیم که یم رویم یم پرسم

 پیش مامانید؟ -

 :بلند یم گوید تا بشنوم

 .آره -

 سیاوش اذیت نیم کنه؟ -

 :با دلخوری یم گوید

 هستیم.نیم دوب  چند بار اشک پرندو درآ -
 
ون مون نیم کنه ویل طوری رفتار یم کنه که بدونیم اضاق ورده.پرندم بت 

 .آب ریخت رو شلوارش

 :بلند یم خندم

تو مثل خودت بار آوردی نه؟ -  دختر

 .به نظر من بیشتر مثل باباشه -

 :به شوخ  یم گویم

ی داره -  !ویل به نظر من مثل تو کینه شتر

 :یم خندد

 !و گوششسخته ویل باید قبول کنم همی   طوره!سیاوش یه طوری نگاهش کرد که گفتم االن میاد یم زنه ت -

 :لبخندی روی لب هایم یم نشیند

 چکار کرد آخرش؟ -

منم «.این میمونو از جلو چشمام دور کن»من زود رفتم پرند رو از ناحیه ی خطر دور کردم.اونم خییل ریلکس گفت  -

 .بهش توپیدم که میمون منشیته.پوزخند زد رفت
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 :کنجکاو یم شوم

؟ -  منیسر

 :این بار با شیطنت یم خندد

زشتیه که نگو! از اوناییه که اسمش سکینه بوده،عوضش کرده و اومده این جا کال هیکل و قیافه شو از نو  یه داف -

 !ساخته و کاسنی یم کنه

 :لبم را یم گزم

 .این جوری نگو رسوی.شاید قیافه اش غلط اندازه -

 :صدابی شبیه ایش از خودش در یم آورد

! بابا معلومه چکاره ا -  .س!تازه یه بار مچشونو هم گرفتمتو چقدر مبادی آدابی

 :نیشم باز یم شود

؟ -  همه جا باید مردمو بی آبرو کن 

 :ریز یم خندد

 ...وای سپهر باید یم دیدی -

 :رسیــــع یم گویم

 !زبونتو گاز بگت   -

 :خنده اش شدید یم شود

کت سیاوش.دیشبش پرند نمکو تو غذاش خایل کرد.هیج  نمونده بود برای همی    - گشنه موند.یم دوب    رفته بودم رسر

ی نگفت و رفت اتاقش.خالصه  ونو نیم خوره.هر خ  هم مامان گفت بذار برات نیمرو درست کنم چت   که غذای بت 

ی درست کردم.بردم برای ناهارش تا از دلش دربیارم.نگو آقا داره همی   االنش وعده ناهارشو ضف یم  واسش قرمه ستی 

 !کنه

 :به شیطنت صدایش یم خندم

 عصباب  نشد؟سیاوش  -

؟! فقط به منشیه گفت  - ه ناراحت شدم«.یم توب  بری»عصباب   .واال من به جای دختر

 :لبخند یم زنم

 .مدلشه دیگه.منشیه باید عاقل باشه -

 :رسوین به پهلویم یم زند

ی؟ - ی رو بگت 
؟تونسنر دست دختر فت داشنر  این قدر مثل خانوم جلسه ای ها حرف نزن! این پنج سال پیشر
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 :یم خندم بلند 

! پشفتم کردم تازه -  !خفه نیسر رسوین! نخت 

 :با شیطنت یم گوید

 تو ساختمون تون دختر خوشگل نیست؟-

 :نیشخند یم زنم

 چرا تو و مامان گت  دادید به همسایه های من؟ -

 :روی شانه ام یم زند

 !برای این که داری یم تریسر بدبخت -

 :نچ نچ یم کنم

هدست بزنم که پیدا کردی.طا -  .ها بره پزشگ قانوب  یم تونه گوایه بگت 

 :یم خندد

فعال که افتاده به دست و پام.سه هفته اس پیش مامان اینا اتراق کردم.تقریبا هر روز اومده به بهونه ی چابی خوردن  -

 .و مالقات با مادرزن،من و پرند رو ببینه و بره

 :لبخند تلج  روی لب هایم یم نشیند

 دلیلش پارساست؟ -

 :نی طوالب  ایجاد یم شودمک

،خییل بهم ریختم.افشده شده بودم.طاها نیم دونست  - دیگه بدون بچه ام نیم تونم.وقنر تو با بابا رضا و پارسا رفنر

چکار کنه.با پرند دهنمو بست.وقنر پرند اومد،یکم حالم بهتر شد ویل یه بدی هم داشت.یه فکر یم کردم االن بچه ام 

نداره؟چرا من بهش شت  ندادم؟چرا مثل پرند بغلش نکردم؟چرا شاهد راه افتادنش مثل پرند بهم احتیاج 

نبودم؟خالصه اوضاع بدترم شد.چند هفته پیش که پرند لو داد که یه پشبچه رو دیده.طاها رو سوال پیچ کردم و آخر 

 زد که خییل رس در آوردم که اومده بوده شما رو ببینه.بهش گفتم یم خوام پارسا برگرده.دعوامون شد. 
 
برگشت یه حرق

 .«معلوم نیست مال گ هست که این قدر حرص شو یم زب  »سوختم.گفت 

 .اخم یم کنم.طاها واقعا آدم بی مالحظه ایست

 :رسوین ادامه یم دهد

 .منم همون شب چمدون خودم و پرند رو بستم و رفتم پیش مامان -

ون یم دهم  :نفسم را محکم بت 

خوشم نمیاد،به خاطر حرفش یم گم کهکار خوبی کردی.ویل یه سوال برام پیش اومده.چرا با این که از لوس بازی  -

؟  زودتر رساغ پارسا رو نگرفنر
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 :پشت چراغ قرمز ترمز یم کنم.آه یم کشد

راستش...یم ترسیدم.یم ترسیدم نتونم...یادته که من...من دوستش دارم سپهر.خییل دوستش دارم ویل وقنر آسیب  -

یدم،وحشت زده یم شدم.وقنر حالت صورت شو یم دیدیم،یم ترسیدم.یم ترسیدم که از پس بزرگ پذیری شو یم د

کردنش برنیام.وقنر بیشتر گذشت،یه ناراحنر دیگه هم داشتم.این که برم به پارسا خ  بگم؟بگم وقنر بغلت یم 

 کردم،حمله ی عصنی بهم دست یم داد؟بگم از بس نرم بودی،حالم بهم یم خورد؟

اهنم یم نشیند اشک هایش  .روی پت 

منقلب شده ام؛بار اویل است که از زاویه ی دید رسوین به ماجرا نگاه یم کنم.واقعا برایش دردناک بوده ویل به نظر 

 ...خودش چاره اش نداشته

در دلم فکر یم کنم من هم با وجود عالقه ام به پارسا،هر بار در خانه ی جدیدم تن نرم و ضعیفش را در آغوش یم 

 .فتم،از ناراحنر و ترس اشک یم ریختمگر 

 کرده و احتمال دارد پارسا نتواند این قدر راحت قبولش کند.وقنر بزرگ شود و بفهمد 
 

با این حال هنوز هم اشتباه بزرگ

 .چرا مادر و پدرش او را نیم خواستند،دلش یم شکند

 :با صدای گرفته ای ادامه یم دهد

ده و یم دوئه،یم خنده و حرف یم زنه،دلم لرزید سپهر.فک کردم من چه وقنر طاها گفت مثل بچه های عادی ش -

جور مادری هستم که حنر برای بچه ام تالشم نکردم و اون بدون هیچ محبت و کمگ از من رسیده به این جا؟ندیده 

ان کنم.هر خ  بخواد براش فراهم یم کنم.یه ثانیه تنهاش  نیم دلم براش یم رفت.یم خوام واسش همه چیو جتی

 .ذارم.نیم ذارم یادش بمونه که پنج سال پیشم نبود...یعن  من پیشش نبودم

لبخندی روی لب هایم یم نشیند ویل به طرز احمقانه ای دلخورم که چرا رسوین هیچ توجیه به من و عذابی که از 

 .نبود پارسا خواهم کشید ندارد

 :و فی   فی   کنان یم گویددوباره راه یم افتم.اشک هایش را با شانه ی من پاک یم کند 

هنت فی   کنم؟ -  یم شه با گوشه پت 

 :بلند یم گویم

ه -
َ
 !ا

د و صورتش را پاک یم کند.یک فی   تپل  رسیــــع کنار یم زنم و دستمایل از جیبم در یم آورم.با خنده آن را از دستم یم گت 

 :ویدیم کند و بعد دستمال را در سطل آشغال کنار خیابان یم اندازد.با خنده یم گ

ی -  !چقدر تو تمت  

 :لب هایم کج و کوله یم شوند

؟ -  حالم بهم خورد رسوی.جلو طاها هم این جوری رفتار یم کن 

 :با عشوه قری به گردنش یم دهد
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 !خ  فکر کردی؟جلوی طاها من مثل کیت میدلتون رفتار یم کنم -

 :یم خندم

 .قطعا همی   طوری بودی وگرنه رس دو روز پست یم آورد -

 :ه یم نشینم و راه یم افتم.با اشتیاق یم گویددوبار 

 از پارسا بگو.چیا دوست داره؟خ  یم خوره؟چطوری یم خوابه؟ -

دوست داره با لگوهاش خونه بسازه.همیشه هم حیاط واسش یم ذاره و پنجره هم یادش نیم ره.سقفشم باز یم ذاره  -

 .و یم گه یم خوام شبا ستاره ببینم

 :ه اش یم رود.ادامه یم دهمرسوین زیر لب قربان صدق

نقایسر کشیدنو دوست داره.همشم پاهای منو با اختالف پنج ساننر متر یم کشه و اضارم داره که مشکیل  -

نداره.چشما رو چپ یم کشه و هیکال رو شکل پاندا کونگ فو کار.باید ببین  نقاشیاشو.دختر همسایه رو شبیه فیل 

 !ه چه قشنگ کشیدیکشیده بود.بیچاره فقط تونست بخنده بگ

 :بلند یم خندد

ه چاقه مگه؟ -  دختر

سارا را در ذهنم تصور یم کنم.آن طور که من فهمیدم،کیم تپل است.در ذوق نیم زند ویل باز هم نیم شود الغر 

 .نامیدش

 .نه زیاد ویل الغرم نیست.یکم...زیادی پره -

 :رسوین با خنده یم گوید

 !دیگهچقدر تو بامالحظه ای بچه!بگو چاقه  -

 :رسیــــع یم گویم

 .آخه به چشم من چاق نمیاد ویل باربی پسندا چاق یم دوننش -

 :با شیطنت یم گوید

 هیکلشو دوست داری؟ -

 :یم خندم

 !خدا خفه ات نکنه رسوی!من فقط گفتم طبق معیارای من چاق نیست همی    -

د  :خنده اش شدت بیشتر یم گت 

 !بازم از پارسا بگو -

 :کیم فکر یم کنم
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لت خییل دوست داره.از تخم مرغ خوشش نمیاد ویل تو ساالد الویه یم خورتش.ساالد الویه رو گرم دوست داره نه کت -

ا  گر خییل دوست داره.پیتر  برگر و به طور کیل همتی ا یم خوره.چت   رسد.سوسیس و کالباس خییل دوست نداره ویل تو پیتر 

وب  دوست داره و با دو لیتر آب یم خورتش.رنگ قرمز  و سفید دوست داره.پو شخصیت مورد عالقه شه.زیاد حرف پت 

 ...یم زنه

 :،وسط حرفم یم پرد«به بچه ی من توهی   نکن»رسوین با لحن  که یم گوید 

 یعن  خ  زیاد حرف یم زنه؟ -

 :یم خندم

ی که تو فکر یم کن  نبود.کال دوست داره همه چیو واست تعریف کنه.وقنر اومد پیش  - منظورم اون چت  

.یه وقت کاری نکن  که فکر کنه بهش شما، حواست باشه که حتما تا اون جابی که امکانش هست به حرفاش گوش کن 

،یم ره یم شینه اون قدر گریه یم کنه که دیگه نفسش باال  .خییل حساسه.حس کنه داری پسش یم زب  گوش نیم کن 

 !نیاد

 :تند تند رسش را تکان یم دهد

؟چت   خ -  اض الزم نداره؟باشه حواسم هست.دیگه خ 

 یم گویم
 

 :با آزردگ

ی داره.همه چیش با  - ی نیاز به حوصله و وقت بیشتر اون کامال مثل بچه های عادیه رسوی.کامال.فقط واسه یادگت 

 .بچه های دیگه یکیه

 :متوجه ناراحنر ام یم شود

 ...به خدا منظوری ندارم داداش.فقط -

 :حرفش را قطع یم کنم

 .مهم نیست -

 ه مدرسه؟گ یم ر  -

 .سال دیگه -

 :با تردید یم پرسد

 ...مدرسه ی -

 یم گویم و توضیح یم دهم
 
 :حرفش را نیمه تمام یم گذارد.پوق

مدرسه ی عادی.فقط باید بگردی و مدرسه ای رو پیدا کن  که توش اذیت نشه.یه وقت تحقت  نشه.احتماال باید  -

ه.البته اگه مشکل پیدا کنه   .تو درساشواسش معلم خصوض هم بگت 

 :با خوشحایل یم گوید
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 باشه.یم تونم ببینمش؟ -

 :تردید و مکثم ناراحتش یم کند

ی تا عید نمونده -  .اشکال نداره.یم فهمم.چت  

ی نیست؟  !شش ماه چت  

 :رسیــــع یم گویم

دلیلش اون نیست رسوی.نیم خوام شوکه شه.یه دلیل دیگه ای باعث شد که این شش ماهو ازتون وقت  -

م،آماده  کردنش بود.باید کم کم فکر شما رو بندازم تو رسش و آماده اش کنم که قبول تون کنه.متوجیه که؟  بگت 

 :این بار کمتر ناراحت است

 .یم فهمم.پذیرش ما براش سخته -

،زود خودش به سمتت میاد.الزم نیست نگران  - چون بچه اس،اگه یکم بهش محبت کن  و دوستش داشته بایسر

.یکم بگذره،اوضاع   .جوری یم شه که انگار هیچ وقت از هم جدا نبودینبایسر

 .کیم آرام یم شود؛هیجانش آن قدر زیاد است که یم ترسم سکته کند

 .به خانه ی مامان یم رسیم.متوجه مورانو مشگ یم شوم که مقابل در پارکینگ ایستاده و منتظر باز شدن در است

 :آهسته به رسوین یم گویم

 .برو.خدافظ -

را یم بیند و رسیــــع از روی موتور پایی   یم آید.با عجله برایم دست تکان یم دهد و به سمت در باز خانه  مورانو سیاوش

یم رود.قبل از این که حرکت کنم،شیشه ی سمت کمک راننده پایی   یم آید و صورت بی احساس سیاوش نمایان یم 

 .شود

ه یم شو   .دعینک آفتابی اش را بر یم دارد و با دقت در چشمانم خت 

قلبم در سینه فرو یم ریزد و پلک یم زنم.سیاوش یگ از آن لبخندهای موذی اش را یم زند و برایم ابرو باال یم 

 .اندازد.سپس به رسعت وارد خانه یم شود و من بهت زده را پشت رسش جا یم گذارد

 .ن،من خردسال را پس یم زددر راه به شب هابی فکر یم کنم که یم خواستم مراقبش باشم ویل او به بدترین شکل ممک

سیاوش تا سال ها بعد از مرگ مادرش،شب ها کابوس یم دید.وقنر از کابوسش بیدار یم شد،تا چند دقیقه خطرناک 

 .بود و ممکن بود به اطرافیانش آسیب بزند؛یک بار نزدیک بود با ساطور رس رسوین را قطع کند

یم شنیدند،یم بردند ویل مشکل سیاوش عمیق تر از این ها  مامان و بابا او را پیش هر روان پزشگ که اسمش را 

 .بود.روحش زخیم شده بود وبا بخیه درست نیم شد

شب ها در اتاقش را قفل یم کردیم و صبح باز یم کردیم.مامان به خاطر این کارمان گریه یم کرد ویل بابا بعد از خطری 

 .کرد و حنر گریه ی همشش هم منرصفش نیم کرد  که از کنار گوش رسوین رد شد،هر شب در اتاقش را قفل یم
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 از قبل از ما دور کرد؛او با هیچ کدام از ما رابطه ی خوبی 
نیم توانم بابا را رسزنش کنم ویل این کارش،سیاوش را بیشتر

 .نداشت؛البته با مامان بهتر رفتار یم کرد ویل باز هم رفتارش دوستانه نبود

دیگر  -قفل کردن در اتاقش در شب ها  -س مان یم زد ویل بعد از تصمیم جدید بابا تمام مدت ما را تحقت  یم کرد و پ

 یم کرد
 
 .حنر فحش مان هم نیم داد و در عوض،یواشگ تالق

ی را جارو یم کردم   -پای من را شکست و لباس رفتگری ام را  پاره  -که یم پوشیدمش و برف های حیاط یا برگ های پایت  

 کرد کرد.میج  کوچک را در ب
 
ازویم فرو کرد و طوری صحنه سازی کرد که همه فکر کنند تقصت  خودم بوده.بارها تالق

 .ویل خوشبختانه هر بار جان سالم به در بردم

ی پیدا کند ویل آن قدر هلش داده بود که   -رس رسوین را شکست  گفت که طناب های تاب را رها کرده تا هیجان بیشتر

ل کند و به جلو پرتاب شده بود رسوین نتوانسته بود خودش را ک و تا وقنر ما او را با رس خونی   مقابل نرده ها پیدا  -نتر

 از رس شکسته ی رسوین نزد.او را از پله ها به پایی   پرتاب کرد و گفت که به خاطر جورابش رس 
 
نکرده بودیم،حرق

 .خورده

 .نردبان را از زیر پای بابا کشید و باعث شد کمرش بشکند

های روح آسیب دیده ی سیاوش در امان یم ماند مامان بودتنها کیس    .که از تت 

د ویل  این رفتارهای خطرناک و بی حد و مرز سیاوش،بابا را وحشت زده کرد؛یم خواست او را به یک پرورشگاه بست 

 .یم کند مامان نیم گذاشت؛یم گفت او سخنر کشیده و از لحاظ روخ آسیب دیده و برای همی   است که این کارها را 

فامیل و آشنایان،سیاوش را خطرناک یم دانستند و نیم گذاشتند بچه هایشان به او نزدیک شوند.سیاوش در تمام 

ه یم شد  مهماب  ها،تنها یک گوشه یم نشست و به بقیه خت 

نه،از او شاید اگر این طور طرد نیم شد،کم کم با محبت نرم یم شد و یم توانست درمان شود ویل این رفتارهای احمقا

 .یک موجود خطرناک ساخت

مامان بی توجه به کارهای سیاوش،به او محبت یم کرد و حنر با او به خاطر کارهایش هم دعوا نیم کرد.شاید همی   

رفتار بیش از حد لوس کننده ی مامان هم بود که سیاوش را تا این حد خودرأی و غت  قابل تحمل بار آورد.با این وجود 

 !حت های مامان نبود،سیاوش یک قاتل جاب  یم شدیم دانم که اگر م

هنوز که هنوز است،مامان نیم تواند از سیاوش دست بکشد.خودش را نه ویل قلب مهربانش را درک یم کنم.کیس که 

ون کشید او بود.یک بار به من گفت که -بدون ترس از چاقوی درون دستان مادر سیاوش  -سیاوش را  از خانه شان بت 

ادآوری نگاه وحشت زده ی سیاوِش پنج ساله که باور نیم کرد مادرش یم خواهد به او آسیب بزند،دلش یم هر بار با ی

 .خواهد تمام محبت دنیا را به پایش بریزد

سیاوش بعد از این که لیسانسش را گرفت،با تشویق مامان پیش بابا مشغول به کار شد.در ارتباط با مردیم که ختی از 

اشتند و او را یم پذیرفتند،تا حدودی نرمال شد.آن قدر در مدیریت زیرک و باهوش بود که بابا مشکالت رفتاری اش ند

 .تصمیم گرفت کارخانه را به نامش کند.آن روزها رفتارش بهتر و اذیت هایش در حد حرف کم شده بود

شان بدهد.درست فکر من از موضوع کارخانه ختی داشتم ویل رسوین نه؛بابا حس یم کرد که ممکن است واکنش بدی ن

 .یم کرد

 .رسوین هیچ وقت آدم قانیع نبود؛بهتر است بگویم مثل من عقب نیم نشست
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حاال سیاوش،هم چنان به عنوان یک برادر رسد و بی احساس برایم دوست داشتن  است ویل به عنوان کیس که با 

ایم کرده،از او دلخورم اث به پدرم بی احتر  .وسط کشیدن بحث ارث و مت 

 

 

 ل بیستمفص

 !گیل ننه تو! داشت تازه جالب یم شد ها -

 !ر*دی -

 !بوزینه -

 .این ها را به ترتیب نیوشا،ساغر و یاسمی   یم گویند؛گیل هم چنان یم خندد

 :آزاده هم که خنده اش گرفته یم گوید

 خ  شد االن؟ -

 :با خنده جواب یم دهم

منم گفتم که چشمک دست منه.گیل هم گفت مگه کاغذ من باید چشمک یم زدم.بعد یهو گیل انداخت کاغذشو.بعد  -

 !خایل چشمک نیست؟

همه یم خندیم.این بار دهم است که بازی مان خراب یم شود و به انتها نیم رسد؛با این حال در این بعد از ظهر 

 .تابستان که گرما آدم را کالفه یم کند،حسابی همه چت   خوب است

وع کرده اند؛یایس و نیوشا با هم در یک خانه ی اجاره یایس و عیل یک رابطه عاشقانه و صد ا لبته حال به هم زن را رسر

 یم کنند و نیوشا هر روز از 
 

 .غرغر یم کند« رفتار زشت شان» -به قول خودش  -ای زندگ

یم گوید که مقابل او از مسواک هم استفاده یم کنند،غذای تق  در دهان هم یم گذارند،قربان صدقه ی هم دیگر یم 

 .روی کاناپه ولو یم شوند -البته دقیقا این واژه را استفاده نکرد !  -وند و کنار هم ر 

 .یایس در برابر تمام این غرغرها لبخند یم زند و به فکر فرو یم رود

برایشان خوشحالم ویل حس یم کنم رابطه شان خییل رسیــــع دارد پیش یم رود؛سه هفته نشده که رسما به هم ابراز 

 .ندعالقه کرده ا

ی نگرانم یم کند؛نکند یایس برای جذب بیشتر عیل،زودتر از زماب  که باید خودش را پیش کش کند؟  چت  

به ای هستم  -از لحاظ مذهنی  -برای یایس این گونه مسائل  مهم نیست؛من هم نگران این جنبه اش نیستم؛نگران ض 

 اش را ندارد   -که یایس از این رابطه 
 

 .یم خورد -که قطعا آمادگ

نیوشا هم مشکیل با آن ها ندارد؛غرغرش از رس دلتنگیست؛روزهابی بود که تمام این ها را با کیان انجام یم داد ویل حاال 

 .نه خودش هست و نه احسایس که جای خایل اش،خالب  عمیق در نیوشا به وجود آورده است
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ستان با هم بودند و بود و آن ها در یک مهماب  با هم آشن -برادر نیوشا  -کیان دوست نادین  ا شده بودند.از دوم دبت 

 .رابطه شان آن قدر خوب بود که حسادت همه را بر یم انگیخت

ستان  -بعد از مدبر  ختی بدی به نیوشا رسید؛کیاِن نوزده ساله به او خیانت کرده بود؛آن هم  -تابستان بعد از سوم دبت 

 معروف بود
 

ی که به هر*گ  .با دختر

ش ر  ا از دوستش شنید،حسابی به هم ریخت.تا یک هفته گیج و منگ بود؛باورش نیم شد کیان چنی   وقنر نیوشا ختی

 .کاری کرده باشد؛کیاب  که برایش همه را کنار زده بود؛حنر نادین  که با رابطه ی آن ها مخالف بود

،به کیان زنگ زده و تهدید کرده بود که اگر دست از رس نیوشا بر   .ندارد،پدرش را در یم آوردنادین در یک حرکت انقالبی

 خاص خودش،اوضاع را درست کرده و دهان نادین را 
 

کیان در کمال ادب حرفش را تایید کرده بود ویل نیوشا با سلیطگ

 .بسته بود

نیوشا به من یم گفت که حق دارد خیانت کند،یک پش نوزده ساله است و نیازهابی دارد و من نیم توانم کاری برایش 

 .کیان اتمام حجت کرد و گفت مشکیل با این کارش ندارد؛فقط باید به او بگوید  انجام دهم.با 

ایظ کیان را از دست بدهد؛با این حال یم دیدم هر بار که پدر  این کار نیوشا نشان یم داد که نیم خواهد تحت هیچ رسر

 .و مادر کیان تنهایش یم گذارند،نیوشا تمام مدت نگران تنها نبودنش است

ستان،رابطه شان خییل جدی تر شد.نیوشا از نگراب  هایش برایمان یم گفت؛از این که نیم توانست بیشتر از بعد از دبت  

د  .آن پیش برود ویل کیان حسابی مرص است که رابطه شان شکل کامل تری به خود بگت 

چشمان کیان  آن قدر رس این موضوع با هم اختالف پیدا کردند که فرسنگ ها از هم دور شدند؛نیوشا دیگر در 

 .احسایس نیم دید و قلب خودش را هم حس نیم کرد

روزی که همه چت   را تمام کردند،مثل داستان های کلیشه ای،باران شدیدی یم آمد و آن ها رفته بودند تا زیر باران قدم 

یان بود گفته بزنند.نیوشا برایش از امیدش برای آینده ای بهتر گفته بود؛از تالشش برای قبول وضعینر که خواست ک

 ای که کنارش حس یم کند ویل کیان
 

 ...بود.از دلتنگ

 را به دستش داده و...قدم زنان از او دور شده بود
ر

 .دستش را رها کرده و چت

 دفتر احساس چهارساله ی آن دو بسته شد ویل...یم دانم که نیوشا هنوز هم گه گایه در آن یم نویسد 
 

به همی   سادگ

 ...و منتظر است

و عیل او را یاد خودش و کیان یم اندازند؛با این حال خودش هم یم داند که تفاوت عیل و کیان از زمی   تا آسمان یایس 

 !است

 :بعد از بازی هر کس یک گوشه ولو یم شود و با موبایلش ور یم رود.نیوشا کنارم یم نشیند و آهسته یم گوید

 .اون مادر*** یه داره اس یم ده -

 :گاهش یم کنمبا چشمان گرد شده ن

 کیان؟ -

 .او کس دیگری را این طور خطاب نیم کند
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 :رسش را تکان یم دهد

 آره.چکار کنم؟ -

؟ -  به یایس گفنر

 .یم گه جواب نده ک**ش پاره شه ویل یم ترسم اذیت کنه.بیا اساشو بخون -

تا فردا »،«ش داداشت؟بر یم داری یا برم پی»،«نیو؟بردار اون گویسر صاب مرده رو»به ترتیب نشانم یم دهدشان: 

 .«باید باهات حرف بزنم»،«تا نبینمت ولت نیم کنم»،«وقت داری

 :گویسر را به دستش یم دهم و با نگراب  یم گویم

 .به نادین بگو -

 موذیانه در چشمانش است
ر
 :متفکرانه نگاهم یم کند.برق

 که بره بزنتش؟ -

 :یم خندم

 .نشآره! بگو چند تا از دوستاشو جمع کنه برن بزن -

 :دستش را به شانه ام تکیه یم دهد

 !بد فکری نیستا! به نادین یم گم هم چی   بزنه وسط پاش که از قاطرم عقیم تر شه -

 :بلند یم خندم

 .چه خیاالبر هم داری! به نادین بگو بعد برنامه بریز -

 :رسش را تکان یم دهد

وننادین حله.از اون سال که نذاشتم بره خوار مادرشو ***،کینه  -  !ازش داره.مطمئنم روده شو از دهنش یم کشه بت 

گیل در چند روز اخت  کیم بهتر شده.وقنر از او پرسیدم چه برنامه ای را با آن پش در پیش گرفته،با خونشدی گفت بی 

 .اعتنابی 

ی،وجودش را یم لرزاند  .با این حال هنوز هم گایه پس لرزه های آن زلزله ی شش ریشتر

پش نیست؛مشکل او این است که توانابی دختر بودن را ندارد و نیم تواند هویتش را حفظ مشکل گیل فقط آن 

انه  کند؛همه ی پشهای اطرافش او را در تفریحات پشانه شان همراه یم کنند و اهمینر به روحیه ی شکننده ی دختر

 .اش نیم دهند

احت،حاال با متخصص پوست و مو و زیبابی ای  بعد دو هفته استر
 

که برای کرم و شامپو پیشش یم رود،دوست   سایع

 !شده و حسابی با هم خوشند؛تنها مشکل سن پش است؛یس و سه سال

،خییل به چشم نیم آید  .با این حال ساغر مشکیل ندارد چون اگر تفاوت سن  شان را نداب 
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مجبورم تک باشم ویل او آزاده هم طبق معمول مثل من تِک تک است؛البته تک بودن او با من تفاوت زیادی دارد؛من 

 .خودش یم خواهد با کیس نباشد؛لب تر کند،ده نفر یم خواهند با او دوست شوند

 ساکن و راکِدم 
 

 گندیده ام  -وقنر زندگ
 

را با دوستانم مقایسه یم کنم،به آن ها غبطه یم خورم و -به قول نیوشا زندگ

 یک دختر بیست و سه
 

زن هفتاد ساله؟ برای خودم متاسف یم شوم؛آخر این زندگ  !ساله است یا یک پت 

ی دارد  !حنر فریده خانم از من تحرک و نشاط بیشتر

من نیم توانم با یک پش رابطه ای عاشقانه داشته باشم.احساسم را از دست داده ام؛نه این که مثل این داستان های 

جز احسایس که نسبت به  شده باشم،فقط دیگر نیم توانم« دختر مغرور و رسد و جدی»مسخره تبدیل به یک 

 .دوستانم و خواهرم دارم،نسبت به فرد دیگری احسایس داشته باشم

حوصله ی اس ام اس های عاشقانه ی آخر شب را ندارم؛دلم نیم خواهد به کیس جواب پس بدهم؛دلم نیم خواهد 

د و نازم را بکشد؛دلم نیم خواهد به یاد کیس آهنگ گوش کنم؛دلم ن یم خواهد با کیس هم کیس مرا در آغوش بگت 

قدم شوم؛دلم نیم خواهد روی کیس حساس باشم؛دلم نیم خواهد گریه کنم و کیس باشد که آرامم کند؛دلم نیم 

 .خواهد

من از تنهابی خودم...نیم توانم بگویم راض  هستم ویل به چنی   رابطه ای ترجیحش یم دهم؛من آدم دختر بودن و ناز 

 .کردن نیستم؛گیل هم همی   طور

 ! اوقات فکر یم کنم که شاید تمام این بی احسایس من تقصت  آن دو نباشد و خدا هم در خلقت من تردید داشتهگایه

ود بعدی ِگیمو دان کردم - .اپت    .بچه ها بیاین بشینی  

 :با خنده یم گویم

 تو یا نادین بدبخت؟ -

 :با نیشخند یم گوید

نه،منم در عوض خونه رو خایل یم کنم که اون میمونو بیاره عشق و من و نادین نداره که! اون برام رسیال دانلود یم ک -

 !حال کنه

 :به لحنش و نفربر که در آن نسبت به کیانا وجود دارد،دوباره یم خندم

م تری به تو فروخته آخه؟ -  !این بیچاره چه هت  

 :با پوزخند یم گوید

 یعن  واقعا یادت نیست؟ -

ی را راجع ب  .ه این پنج نفر یادم نیاید متنفرماخم یم کنم؛از این که چت  

 چیو باید یادم باشه؟ -

 .کیانا همون ج***ایه که با کیان رو هم ریخته بود -

 :دهانم باز یم ماند
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 نادین یم دونه؟ -

 .رسش را به نشانه ی نه تکان یم دهد

 نیوشا پیدایشان بشود؟
 

 در زندگ
ر
 مشکوک یم شوم؛مگر یم شود این دو تا خییل اتفاق

 :ا به نیوشا یم گویم.پوزخندش پررنگ تر یم شودنظرم ر 

سه رابطه مون چه  - ه اسم منو شنیده یم خواد بیاد از من بت  دلیل اس زدنای کیانو یم دونم.یم خواد ازدواج کنه،دختر

 کنم
 
نیه.یم ترسه تالق

َ
 .جوری بوده و کیان چه جور ا

 :نیشخند یم زنم

سه -  !بایدم بتر

 :تلج  یم گویدخنده ی کوتایه یم کند و به 

 .ال*ی بود ویل من اهل دو به هم زب  نیستم -

 ذره ای هم از این توانابی ها 
لبخند یم زنم؛همه فکر یم کنند نیوشا آدیم مغرور و فتنه انگت   است ویل در واقع؛حنر

 !ندارد

 .پس جور شدن نادین و کیانا اتفاقیه -

 :رسش را تکان یم دهد

 !شو زده.نادین خسیس نیم دونم چطور خر شدهج*** دیده خوب خرج یم کنه،مخ  -

 :مکث یم کند و سپس با نیشخندی شیطاب  یم گوید

م خونه خایل،چه برسه به نادین - ه رو بتی
 !گرچه منم دوست دارم این دختر

 :یم خندم

 !چشمم روشن آقا خالد! به این زودی تکراری شدم؟ -

 :دست به کمر یم زند و حق به جان یم گوید

 زود؟زود؟! زو  -
 

 !د؟! اختر شصت سالت شده! نه سالت بوده گرفتمت! اون وقت یم گ

 :خنده ام شدیدتر یم شود

 !خوب باشه! دلم جوونه! تازه امشب یم خوام برات برقصم -

 :با لبخندی دندان نما یم گوید

؟از اون رقص لختیا؟ - خ 
َ
 ا

 
 راس یم گ

داز خنده روی زمی   ولو یم شوم.نیوشا هم آن قدر خنده اش   ل را درست در دستش بگت   .گرفته که نیم تواند کنتر
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ود جدید رسیال مورد عالقه ی نیوشا یم شویم.گیل هر بار که به صحنه های واقعا ناجورش یم  مشغول دیدن اپت  

خاک بر »رسد،دستانش را روی چشم های آزاده و من که دو طرفش نشسته ایم یم گذارد و کویل بازی در یم آورد: 

هرسم! نبینید   .«!اینا رو! خدا قهرش یم گت 

 .ما هم یم خندیم و منتظر یم مانیم تا دستش را بردارد

قرار یم گذاریم که بعد از غروب آفتاب به فرحزاد برویم تا یایس و نیوشا و ساغر خودشان را با قلیان خفه کنند؛البته 

 !من و آزاده و گیل هم کنار نیم نشینیم تا تماشایشان کنیم

 :اس یم پوشیم،ساغر که رو به روی آینه خم شده و خودش را برانداز یم کند.با ناراحنر یم گویدهنگایم که لب

 !این جوشه رو باید گردن زد! پدرسگ اومده بی   ابروهام زده.مثل این هندی ها شدم -

 .دستانم که دارند با تالش بسیار شلوار یل مشگ تنگ را باال یم کشند،از شدت خنده ضعیف یم شوند

یس روی تخت نشسته و یک آینه مقابل صورتش گرفته؛با دقت خط چشیم را یم کشد که مطمئنم تا خط رویش یا

 .مویش یم رسد

ضایع،آرایشش را تمام کرده.آزاده هم آرایش مالییم کرده که  نیوشا رژ لب قرمز جیغش را زده و با یک خط چشم غت 

ولت آزاد است و محض رضای خدا،حاض  نیست یک خط صورتش را حسابی دلنشی   تر کرده.گیل هم که...از هفت د

 !زیر چشمش بکشد

من لباس هایم را یم پوشم و مقابل آینه یم نشینم.مداد چشمم را بر یم دارم تا خظ کوچک بکشم که ساغر آن را از 

د و مثل بچه ها باال و پایی   یم پرد  :دستم یم گت 

 من بکشم برات؟ -

 :با تردید یم گویم

 ...رجیم نکن  منومثل شیطان  -

 .یم خندد و با اشتیاق روی من خم یم شود.بعد از سه دقیقه در آینه نگاه یم کنم و دهانم باز یم ماند

 :با این که خییل پررنگ و دراز شده،دلم نیم آید ناراحتش کنم.لبخند یم زنم

 .مریس عشق -

 :یایس که آرایشش را تمام کرده،با مانتوی قرمزم به من نزدیک یم شود

 !اینو بپوش -

 :با دهان باز نگاهش یم کنم

 !من با این هیکل بادکنگ اینو بپوشم،مضحکه ی خاص و عام یم شم -

 :ساغر اخم یم کند

!آخه شصت و شیش کیلو چیه که تو به خاطرش حرص یم خوری؟همی   آزاده شصت و پنج کیلوئه -  !چرا زر یم زب 
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 :با لحن خشگ یم گویم

 .لندترهو ده سانت هم از من ب -

 :نیوشا که متوجه ناراحنر ام شده،با مالیمت یم گوید

.چاق ندیدی! تازه تازگیا الغرترم شدی.وسوایس نباش -  .به خدا چاق نیسنر

آخر به زور مانتوی نازک قرمز را که جلویش تنها یک بند یم خورد،به تن من یم کنند و به نشانه ی عایل بودنم سوت 

 !یم زنند

 : رومبه آن ها چشم غره یم

 !شبیه سماور شدم -

 :نیوشا در حایل که مانتو را در تنم مرتب یم کند با نیشخند یم گوید

سماورت کو؟ -  شت 

 .بر خالف میلم برای جدی بودن،یم خندم

شال مشگ ام را رسم یم کنم و اجازه یم دهم یایس رژ لب قرمز نیوشا را چند بار روی لب هایم بکشد.کفش پاشنه بلند 

ه فقط برای تزئی   خانه خریده ام و یک بار هم نپوشیده ام را هم به اجبار آزاده که از این جور کفش ها مشگ ام ک

 .خوشش یم آید،به پا یم کنم و موهایم را مثل همیشه یک وری روی پیشاب  ام یم ریزم

ه ش ون یم روم؛آدم مقیدی نیستم ویل دوست ندارم کیس به من خت   .ودبار اولیست که این طوری بت 

 .قرار است با دویست و شش نیوشا و سوناتای یایس برویم

سمن تمام طالهایش را فروخت و با پول آن ها و پس اندازش،یک پراید خرید ویل من عالقه ای به ماشی   ندارم.سوار 

 .اتوبوس شدن را دوست دارم

آید.خسته و گرفته به نظر یم رسد و  قبل از این که سوار شویم،سپهر سوار موتورش از راه یم رسد و از رویش پایی   یم

 .موهای مشگ اش در پیشاب  اش ریخته اند

 .با لب هابی آویزان موتورش را به سمت خانه یم برد

 :بچه ها در گوش من وزوز یم کنند

 بی حیثیتش کرد؟ -
 

 این همون نیست که سایع

رد کند،گیل که مثل یک مارمولک الغر درست در لحظه ای که یم خواهد موتور را بلند و از روی پله ی مقابل در 

است،از فاصله ی ده ساننر موتورش با چارچوب در رد یم شود.سپهر جا یم خورد و یک دفعه عقب یم کشد؛احتماال 

ه یم شود؛احتماال دارد فکر یم  ترسیده که گیل رد نشود.وقنر یم بیند گیل رد شده،با چشمان گرد شده به هیکلش خت 

ی رد شدهکند گیل چطور از آن   !فضای مییل متر

 یگ از آن خنده های مسخره اش را به نمایش یم گذارد
 

 :گیل با دستپاچگ
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 .ببخشید -

 :سپهر هم آرام یم خندد و در حایل که به راهش ادامه یم دهد آهسته یم گوید

 .خدا ببخشه -

 .یافه اش برایش آشنا آمدهچند قدم که جلو یم رود،یم چرخد و دوباره با دقت گیل را نگاه یم کند؛فکر کنم ق

 .نگاهش از پشت رس گیل به ما یم افتد و با دیدن من چشمانش اندازه ی نعلبگ یم شوند

 :خودم را پشت نیوشا قایم یم کنم تا تیپ جلفم را نبیند و با لبخند مسخره ای یم گویم

 .سالم آقای عظییم -

 :ت خسته است ویل کامل متوقف یم شودبا دیدن این حرکتم عاقل اندر سفیه نگاهم یم کند.مشخص اس

 سالم خانوم مهدوی.حال تون خوبه؟ -

 یم گویم
 

 :با دستپاچگ

 .بله بله ممنون -

 :سپهر که انگار یم داند یک وری قایم شدن پشت نیوشا چقدر مسخره است،سیع یم کند بیشتر آزارم بدهد

؟ -  خواهرتون خوب هسیر 

 :رسیــــع یم گویم

 .بله بله -

 :نیشخند یم زند

 عمه تون خوبن؟ -

 از شیطنت دارند.تا به حال این 
ر
همه ی بچه ها که متوجه قصدش شده اند،ریز ریز یم خندند.چشمان سپهر برق

 .رویش را ندیده بودم؛فکر نیم کردم از این شیطنت ها هم بلد باشد

 .این طوری نیم شود.باید از همان اولش هم جدی برخورد یم کردم

ون یم   :آیم و صاف یم ایستم.با جدیت یم گویماز پشت نیوشا بت 

 .همه ی اقوام و آشنایان بنده در سالمت کامل به رس یم برن -

 :رسش را تکان یم دهد ویل نیشخندش هنوز محو نشده.رسش را باالخره پایی   یم اندازد و یم گوید

 .دنده دو بیشتر نرید.خدا نگه دارتون باشه -

 .خانه یم رود و در را پشت رسش یم بندد همه ی بچه ها یم خندند.سپهر به داخل

 .امروز کیم موذی شده بود
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من و آزاده سوار ماشی   یایس و گیل و ساغر سوار ماشی   نیوشا یم شوند.یایس بعد از این که راه یم افتیم،با خنده یم 

 :گوید

ارو رس کار بذاره -  .این پشه خوب اذیتت کردا! دفعه اول که دیدیمش بهش نمیومد دختر

 :ه بین  ام چی   یم دهمب

زنونه ای دیده بوده  - خودم اتو دستش دادم با اون حرکت مسخره ام.یهو هول شدم خوب! این منو تا حاال با تیپای پت 

 !فقط! این لباسا به درد کاسنی رس ستاری یم خوره

 :یایس و آزاده یم خندند.آزاده یم گوید

 !چرا کاسنی دیوونه! واسه دل خودت تیپ زدی -

 :جدیت یم گویمبا 

 .خوب نکته این جاس که من واسه دل خودم هیچ کاری نیم کنم -

 :یایس با ناراحنر یم گوید

 !از بس خری -

وقنر به آن جا یم رسیم و پیاده یم شویم،احسایس بد پیدا یم کنم؛حس یم کنم نگاه همه روی من قفل شده و افکاری 

 .بدی درباره ی من دارند

 . از آن آرامش افسانه ایش به من منتقل کندبه آزاده یم چسبم تا کیم

 :نیوشا پگ به قلیان یم زند و با خنده یم گوید

 .بچه ها رسیدن -

 :اخم یم کنم

ونه باشه؟ -  مگه قرار نبود جمع دختر

 :ساغر روی شانه ام یم زند

 !یه امشبو بی خیال شو سارا -

سه نفر دیگر از راه یم رسند؛سه نفر اول را از دیدن  و  -دوست ساغر  -و امت   -دوست جدید نیوشا  -عیل و کیهان 

 .عکس شان یم شناسم

خودشان را روی تخت جا یم کنند و با خنده به بچه ها سالم یم کنند؛با این حال من هنوز هم نیم توانم اخمم را باز 

 .کنم و با آن ها حرف بزنم.در جواب شان هم تنها رسم را تکان یم دهم

وبی یم
 :گوید  یایس با خورسر

 .این سه تا آزاده و گلسا و سارا هسیر   -
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 :به ترتیب به ما اشاره هم یم کند.اضافه یم کند

 .ما گلسا رو گیل صدا یم کنیم -

پشی که از دو نفر جدید دیگر راحت تر برخورد یم کند،کنار من نشسته و کم مانده بغلم کند.به او چشم غره یم روم 

 .و خودم را کنار یم کشم

 :ه این حرکت من یم خندند ویل من در این موضوع چت   خنده داری نیم بینم.پش با پوزخند یم گویدبچه ها ب

 .بهت نمیاد با این رس و وضع از نامحرم دوری کن   -

 :مثل خودش پوزخند یم زنم

ه.به زباله ها بخورم کثیف یم شه -  .لباسم تمت  

 :عصباب  یم شود.نیوشا که جو را سنگی   یم بیند یم گوید

 !شایان توهی   نکن.راست یم گه دیگه! ولو شدی روش.بکش کنار بابا -

 
 
شایان با دیدن چشم غره ی عیل کیم دورتر یم نشیند.به نظر یم رسد از او حساب یم برد.یایس دو نفر دیگر را معرق

 :یم کند

 .این آقاهه که موهاشو ریخته تو صورتش ایمانه.اون یگ هم سیناست -

 :مر یایس حلقه یم کند و با لحن  که باعث یم شود ما یواشگ ادای عق زدن دربیاوریم یم گویدعیل دستش را دور ک

 امروز خوش گذشت عشقم؟ -

انه لب های قرمزش را کش یم دهد و با صدای لطیق  یم گوید  :یایس دلتی

 .بدون تو نه -

 :نیوشا با خنده یم گوید

 ارا خوش یم گذره؟دهنتو یایس! من بودم یه یم گفتم چقدر خونه ی س -

 :یم خندیم و من برای نیوشا چشمک یم زنم

 .نیوشا بذار این بچه رو بدیم بره بعد -

 :نیوشا از پشت رس آزاده روی شانه ام یم زند

.این رسخرو بفرستیم بره دوتابی خلوت کنیم - خ 
َ
 ا

 
 .راس یم گ

د تا  از این حرف های مشکوک نزنیم.یم ترسد آن ها  آزاده ریزریز یم خندد.یایس با حالت مسخره ای لبش را گاز یم گت 

 .برداشت بدی بکنند.ساغر رس و صورتش را به شانه ی امت  یم کشد و با صدابی دیوانه کننده برایش زمزمه یم کند

 .امت  امشب را دوام نیم آورد

 حرکات یعن  چه؟ساغر را دوست دارم ویل گایه آن قدر سبک یم شود که دلم یم خواهد به او فحش بدهم.آخر این 
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 :رسفه یم کنم

 .بچه ها این جا مکان نیست.مراعات کنید لطفا -

 :نیوشا که دست کیهان دور کمرش حلقه شده،با خنده یم گوید

 .آقایون تنها یه فکری به حال این رفقای تنهای ما بکنید -

 :به او چشم غره یم روم و در گوش آزاده یم گویم

 جا *** گرویه راه بندازن؟تو یم دونسنر اینا اومدن این  -

 :آزاده با صدای نسبتا بلندی یم خندد و زیر لب یم گوید

 !بی تربیت -

 :با آرنجم در پهلویش یم کوبم

؟ -  حاال جدی یم دونسنر

 :رسش را تکان یم دهد و در گوشم زمزمه یم کند

 .راستش تا حدودی آره.یم خوان ما سه تارو با این سه تا جور کی    -

 :یم گویم اخم یم کنم و 

 .غلط کردن این سه تا -

گیل خییل عادی مشغول حرف زدن با ایمان است.نیم دانم موضوع چیست که هر دو این قدر مشتاق به نظر یم 

 .رسند

 .سینا و شایان هم مثل من و آزاده در گوش هم حرف یم زنند

 :در گوش آزاده یم گویم

 .ن اینا رو دستچی   کی   آخهقصاب رس کوچه ما هم بودا.چرا به خودشون زحمت داد -

 :آزاده آن قدر خندیده که قرمز شده

 .خفه نیسر سارا -

 :بعد از چند دقیقه پچ پچ کردن با آزاده،محکم روی شانه ی نیوشا یم زنم

 .نیوشا من یم خوام برم -

 :اخم یم کند و با حرص یم گوید

ی.اصال دو کلمه با اینا حرف زدی؟ -  خییل انتر
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ی را شکار یم کنند و سینابی که یم خورد معتاد باشد با پوزخند به شایاب    که چشمانش اطراف یم چرخند و هر دختر

 :نگاه یم کنم و یم گویم

 .ممنون از تالشت ویل اینا معلوم الحالن -

 :آزاده هم همراه من از جایش بلند یم شود و یم گوید

م - منده نیو.منم مت   .رسر

اند.یایس و ساغر هم که یم بینند نیم خواهیم بمانیم اضار نیم کنند.گیل و نیوشا قهر یم کند و رویش را بر یم گرد

 .ایمان هم هر دو با لبخند صحبت یم کنند و حواس شان به ما نیست

 آزاده؟ -

 جانم؟ -

 :همراه آزاده در پارک ملت قدم یم زنیم.سوایل را که خییل وقت است ذهنم را مشغول کرده یم پرسم

؟ -  چرا تنها یم چرخ 

 :متوجه منظورم یم شود

م.دوست ندارم هزار تا آدم بیان تو زندگیم و برن تا باالخره یگ شون اون کیس که یم  -
َ
سارا من...خوب منم مثل توا

 .خوام باشه.دوست دارم حداقل اگه قراره با کیس دوست بشم،ازش خوشم بیاد

 یعن  تا حاال هیچ کیس توجهتو جلب نکرده آزی؟ =

 :هدرسش را تکان یم د

ایط اقتصادی ها! تو اخالق.با هر  - هیچ کس.من و تو یه مشکل داریم و اونم اینه که مشکل پسندیم.نه تو ظاهر و رسر

کیس نیم تونیم بسازیم.حنر یه کلمه ی طرف یم تونه ما رو از این که باهاش همراه شدیم پشیمون کنه.منم از 

ارم.منتظر یم مونم تا کیس رو پیدا کنم که  بت  
 .از بودن باهاش حنر یه ثانیه هم پشیمون نشم پشیموب 

 :با لبخند کجی یم گویم

 !منتظر شاهزاده ی سوار بر قاطر سفیدبر پس -

 :خنده ی کوتایه رس یم دهد

...من یم خوام با کیس باشم که حنر اگه قراره ازش جدا شم،به خودم نگم کار  - شاید بشه این طور گفت.یم دوب 

 ...«اشتباه کردی»یم فهمم چون سه سال است که تمام مدت به خودم یم گویم اشتبایه کردم. منظورش را 

 راه رفته اشتباه بود»
 

 «...خییل سخته به تاولهای پاهات بگ

ی  -ساعت یازده   .به خانه ی آزاده یم رویم -بعد از خوردن یک بستن  یک متر

 یم کنند.مادر آزاده با وجود  پدر آزاده پنج سال پیش در یک تصادف فوت کرد و از آن موقع،آزاده و 
 

مادرش تنها زندگ

 .این که چهل و شش سال سن دارد،هنوز هم زیبا و خوش اندام است؛هر بار او را یم بینم،به آزاده غبطه یم خورم
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 !چه یم شد مادر من هم خودش را زیبا نگه یم داشت؟

ش بماندمادر آزاده بعد از پدرش با وجود چند پیشنهاد،ازدواج نکرد و ترجیح   .داد با تنها دختر

د و گونه ام را یم  وقنر بعد از آزاده وارد خانه یم شوم،مادرش مرا با آغویسر که بوی خانه یم دهد،در آغوش یم گت 

 :بوسد

 .سالم سارا.دلم برات تنگ شده بود عزیزم -

 .تا به حال این کلمات را از مادرم نشنیده بودم

 :لبخند یم زنم

 .سالم فاطمه جون -

 .وال از کلمابر که در خود احساس دارند،استفاده نیم کنم؛زیادی مصنویع حرف یم زنم و طرفم را ناراحت یم کنممعم

 امروز ناهارمو با ماست خوردم»ساغر به من یم گوید: 
 

 دوستت دارم،انگار یم گ
 

 «!وقنر یم گ

 !راست یم گوید.حنر خودم هم متوجه مسخره بودنم یم شوم

عمه ام گرفتم.یم گفت خییل خفنه.بیا ببینیمیه فیلم جدید از دخ -  .تر

فیلم از روی مجموعه ی سه جلدی به نام مسابقات عطش گرفته شده؛این تنها کتاب اولش است.یک بار کتاب اولش 

یست  .را خوانده بودم ویل دوم و سومش را نه.تعریفش را خییل شنیدم و یم دانم که جزو برترین کتاب های سبک فانتر 

ن فیلم،روی تخت آزاده ولو یم شویم تا بخوابیم که صدای گویسر ام ما را از جا یم پراند.رسیــــع جواب یم بعد از دید

 :دهم

 بله سمن؟ -

 :صدایش گرفته است

 .در خونه تو باز کن -

 :آب دهانم را قورت یم دهم

 .من پیش آزاده ام.صتی کن االن میام -

 :من لباس هایش را یم پوشد قطع یم کنم و از جایم بلند یم شوم.آزاده هم همراه

 خواهرت بود؟ -

 :رسم را تکان یم دهم

 .گریه کرده بود آزی -

آزاده هم نگران است؛هر دو خواهرم را یم شناسیم و یم دانیم که از آن هابی است که وقنر گریه یم کند یعن  بدترین 

 .اتفاق ممکن افتاده
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 .سوییچ ماشی   مادرش را بر یم دارد تا با آن برویم

 افتاده؟سا
ر
 عت دو نیم نصفه شب چه اتفاق

 :وقنر به رس کوچه مان یم رسیم،دستم را روی دست آزاده یم گذارم و هول یم گویم

 .ببخشید مجبور شدی از خوابت بزب   -

 :لبخند یم زند

.برو به خواهرت برس -  .زر زیاد یم زب 

پاشنه بلند طوری یم دوم که با کفش های گونه اش را رسیــــع یم بوسم و از ماشی   پیاده یم شوم.با آن کفش های 

 !ورزیسر هم نیم توانستم

د و دست دیگرش را طوری دور کمرم حلقه یم  ده قدم بیشتر از در خانه فاصله ندارم که کیس از پشت دهانم را یم گت 

 .کند که نتوانم دست هایم را تکان بدهم.نیم توانم ببینمش ویل مشخص است هیکیل مثل هالک دارد

 !پا یم زنم تا رهایم کند ویل تنها دست هایش را محکم تر یم کند.چرا مثل فیلم ها کیس از راه نیم رسد؟دست و 

 !بی حرکت یم ایستم.مثال اگر تالش کنم یم توانم این غول تشن را کنار بزنم؟

 :در گوشم یم گوید

 .تو خونه ی من با اون خواهر هر**ات گ* اضافه یم خوری؟! یم کشمت -

 «.کارت تمومه»را یم شناسم و در دلم یم گویم:  صدای فرید 

 .برای باال کشیدن سهم االرثش کینه دارد که مرا بکشد -برادرزاده اش  -این مرد عقده ای آن قدر از من 

 را حس یم کنم؛نیم شد کیم بیشتر زنده بمانم؟
 

 در دلم ناراحنر بزرگ

م   کمتر درد دارد.حاال حس یم کنم ان دردناک ترب  نوع همیشه فکر یم کردنم که مردن چه احسایس دارد؛چطور بمت 

 .مردن است

ی چاقویش را روی گردنم حس یم کنم.روی گردنم خط یم کشد.خون گریم روی پوستم جاری یم شود.چاقویش آن  تت  

قدر تت   است که به سخنر متوجه زخم هایم یم شوم.در آخر چاقویش را روی گونه ام یم گذارد.نفسم را در سینه 

 .یم کنم حبس

 تو صورتت نگاه یم کنم باال میارم.چطوره یکم خوشگلت کنم؟ -

 :یم آید چاقو را زیر چشمم بکشد که صدای حرف زدن دو نفر را یم شنود

 .سالم خانوم مهدوی.این وقت شب چرا این جا وایسادید؟خطرناکه -

 :ید روی قلبم درست یم کندصدای گرفته ی سمن که در تاریگ کوچه من را ندیده،زخیم مثل زخم چاقوی فر 

 .منتظرم خواهرم بیاد -
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 :صدای سپهر نگران است

 .بفرمایید داخل منتظرشون باشید.خوب نیست تو تاریگ تو کوچه وایسید -

حواسم پیش آن هاست که دردی کشنده را روی پهلوی راستم حس یم کنم.نفس کشیدن یادم یم رود و صدای ناله ام 

 .زیر دست فرید خفه یم شود

مانتویم لحظه به لحظه خیس تر یم شود و دیگر نیم توانم صدای سمن و سپهر را بشنوم.تنها صدابی که یم 

 .شنوم،صدای نفس های رسد فرشته ی مرگ است که به گوشم نزدیک یم شود

 .دردم آن قدر زیاد است که از خدا یم خواهم مرا بکشد

 !خدایا این یک بار را به حرفم گوش بده

نگ یم زند و رسم را به دیوار یم کوبد.من  را که نیمه جان هستم،به وسط خیابان پرت یم کند و رسیــــع با به موهایم چ

 :موتورش فرار یم کند.صدای سپهر را یم شنوم

 .با اجازه خانوم مهدوی -

 :صدای حرف زدن همراه با تعجبش با پارسا را هم یم شنوم

؟ -  چرا بیداری شما دابی

 ...خواِو...بد دیدم -

 ات هیچ وقت یک خواب بد نشود
 

 ...عزیزم...امیدوارم زندگ

 :صدای سمن را یم شنوم

 .من مراقبش هستم.شما برید آقای عظییم -

 .نیم خوام بهتون زحمت بدم -

 :سمن پرخاش یم کند

 !چقدر تعارف یم کنید شما -

 :صدای سپهر رگه هابی از خنده در خودش دارد

 .ممنونم -

 اورم.یعن  مرگ این طوری است؟همه همی   قدر احساس سبک بودن دارند؟احساس یم کنم در هوا شن

 !خدا -

 

 

 فصل بیست و یکم
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 کلیه اش؟ -

ه یم شوم که اجازه ی رد شدن از آن را ندارم.دکتر با حوصله یم گوید  :بهت زده به دری خت 

به ی چاقو کامال کلیه رو از بی   برده بود.مجبور شدیم کلیه رو برداریم -  .ض 

 :رنگ پریده ی من را یم بیند اضافه یم کند وقنر 

 ...نگران نباشید آقای -

 :همان طور بهت زده یم گویم

 .عظییم -

 :به حرفش ادامه یم دهد

.مشکل خاض برای ایشون پیش  -  یم کی  
 

ببینید آقای عظییم.افراد زیادی ی کلیه دارن و خییل راحت هم دارن زندگ

 .نمیاد

 :با صدای خفه ای یم گویم

 .خییل جوونه -

 :لبخندی آرامش بخش یم زند و دستش را روی شانه ام یم گذارد

 چه نسبنر باهاش داری؟ -

 .همسایه شم -

 به خانواده اش ختی دادی؟ -

 .خواهرش این جاست.اون قدر حالش بد شد که مجبور شدن بهش رسم بزنن -

 :دکتر که معلوم است از این موارد زیاد دیده،رستکان یم دهد

سمحداق -  .ل تا دو روز دیگه باید تو بیمارستان بمونه.االن من باید چند تا سوال ازت بت 

 :بالفاصله منظورش از سوال را یم فهمم

 .من نیم دونم گ این کارو کرده -

 :دستش را پشت من یم گذارد

.تو هم از حال بری این بیچاره تنها یم مونه -  .بیا بشی  

 :ه یم گویدکنار هم یم نشینیم.دکتر شمرده شمرد

 افتاده -
ر
 .دقیق تعریف کن امشب چه اتفاق

 :رسم را به دیوار تکیه یم دهم و نفس عمیقر یم کشم
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ون.وقنر راه افتادم،چند قدم جلوتر از خونه یکیو دیدم که افتاده وسط  - من واسه کارم ساعت سه از خونه اومدم بت 

 .خیابون.با خواهرش رسوندیمش بیمارستان

ه شدهدکتر با دقت به چ  :شمانم خت 

 کس دیگه ای رو ندیدی؟ -

 :رسم را تکان یم دهم

 .نه -

 با کیس خصومنر نداره؟ -

 .تا اون جابی که من یم دونم نه -

 :دکتر دستش را روی شانه ام یم گذارد

 .ما مجبوریم به پلیس اطالع بدیم -

 :رسم را تکان یم دهم

 .یم دونم -

 :لبخند یم زند و از جایش بلند یم شود

ی بخور پش.رنگت بدجور پریده.این خانوم تا چند ساعت دیگه به هوش نمیاد -  .برو یه چت  

 یم زنم
 

 .در جوابش لبخند کمرنگ

م.اگر این قدر دم در خانه وقت تلف نیم کردم شاید  ...وقنر دکتر یم رود،خم یم شوم و رسم را میان دستانم یم گت 

یک چاقوکش دربیافتم؟! خودم هم آن وسط یم مردم و هیچ کمگ نیم  به افکارم پوزخند یم زنم.آخر مگر من بلدم با 

 !توانستم بکنم

وین زنگ بزنم تا بیاید و مراقب پارسا و بابا رضا باشد.خییل فحش داد ویل  مجبور شدم ساعت سه نصفه شب به رسر

 .آخرش قبول کرد

ود که این قدر یم ترسیدم.یم ترسیدم وقنر سارا را میان آن همه خون دیدم،یک لحظه قلبم ایستاد.دفعه ی اویل ب

د و من شاهد مردنش باشم  .بمت 

 .با صدای خدا گفیر  من،خواهرش در خانه را روی پارسا بست و به سمت ما دوید.وقنر سارا را دید،تقریبا غش کرد

رسید،از خونریزی  به زور یک تاکیس پیدا کردم و هر دویشان را به بیمارستان آوردم.دکتر گفته بود که اگر کیم دیرتر یم

 .یم مرد

یک ساعت آن جا نشستم تا این که خواهرش آمد.رنگش پریده بود و چشمانش رسخ بودند.کنارم نشست و با صدابی 

 :دورگه گفت

 حالش بده؟ -
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 یم گویم
 

 :به آهستگ

 .خوب یم شه -

 .نیم گویم که یک کلیه اش را برداشته اند.همینم مانده که دوباره غش کند

د یم شوم و کیم دورتر یم ایستم.به مامان زنگ یم زنم.گویسر را که بر یم دارد،هیچ اثری از خواب در از جایم بلن

 .صدایش نیم شنوم؛برای اذان صبح بیدار شده

 سالم سپهر.خ  شده مامان؟ -

م  :نگرانش کرده ام.دستم را مقابل دهانم یم گت 

 سالم مامان.بیدار بودی؟ -

یش شده؟آره.بگو خ  شده نصفه جونم کر  -  دی.پارسا چت  

 یم گویم
 

 :نگایه به خواهر سارا یم اندازم که در افکارش غرق است و به آهستگ

 نیست.یکم بهم قرض یم دی؟ -
 
 اتفاق خاض نیوفتاده مامان.من االن بیمارستانم.پولم کاق

 :صدای هی   گفتنش را یم شنوم

یش شده؟ -  چرا بیمارستان؟گ چت  

 .ود،با خواهرش آوردیمش بیمارستانهمسایه مون حالش بد شده ب -

 :مامان رسیــــع یم گوید

 سارا؟ -

 :نیم دانم بخندم یا گریه کنم

 !آره مامان! جون من از فرعیات رد شو -

 :رسیــــع یم گوید

 کدوم بیمارستان؟ -

 ...نیم خواد بیـ -

 :تشر یم زند

 گفتم کدوم بیمارستان؟ -

 .با تاسف تکان یم دهم و دوباره کنار او یم نشینماسم بیمارستان را که یم گویم،قطع یم کند.رسم را 

 .پلیس یم آید و از ما درباره ی آن شب چند سوال یم پرسد.قرار است وقنر سارا به هوش آمد،به رساغ او هم برود
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نیم ساعت بعد،مامان از راه یم رسد.با دیدنش،حس بدی که دارم از بی   یم رود.من هنوز هم باور دارم مادرم همه 

 !یم تواند بکندکاری 

 :با دیدن صورت نگرانش،چشمانم را یم چرخانم

 با گ اومدی مامان؟ -

 .سیاوش -

های نشنیده  !چشمانم چهارتا یم شود.به حق چت  

د  :کنار خواهر سارا یم نشیند و دستش را میان دستانش یم گت 

م.تو چرا این قدر رنگت پریده؟ -  الیه بمت 

ی از پرخاش کردن احتمایل اش،رسیــــع یم گویمخواهر سارا با اخم نگاهش یم کند.ب  :رای جلوگت 

.مامان ایشون خواهر خانوم مهدوی ان -  .مادرم هسیر 

 :مامان چادرش را روی رسش باال یم کشد و با مهرباب  یم گوید

ی بخور مادر.این جوری از حال یم ری -  .بیا بریم یه چت  

 :اخمش باز شده ویل رسش را تکان یم دهد

 .نیم خوام -

 :مامان موهایش را از گوشه ی صورتش کنار یم زند و رو به من یم گوید

 حالش خوبه؟ -

 :همان جواب قبیل را یم دهم

 .خوب یم شه -

 .مامان که جواب های رسباالی من را خوب یم شناسد،تت   نگاهم یم کند.شانه هایم را باال یم اندازم

بالش بروم.کیم آن طرف تر،طوری که خواهر سارا نتواند مامان از جایش بلند یم شود و به من اشاره یم کند دن

 :ببیند،پاکنر از کیفش در یم آورد و به دستم یم دهد

 .برو حساب کن.من مراقب خواهرش هستم -

م و یم بوسم.مامان لبخند یم زند  :به جای پاکت دستش را یم گت 

 .نکن این کارو.دوست ندارم -

 :در جوابش یم گویم

 .هر روز دستاتو ببوسم.زود پسش یم دم ویل من دوست دارم -
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م و یم روم تا پول عملش را حساب کنم  .اخم یم کند و همراهش لبخندکوچگ یم زند.پاکت را از دستش یم گت 

کاکائو است و مامان مشغول حرف زدن با اوست  .وقنر بر یم گردم،یم بینم که خواهر سارا مشغول خوردن کیک و شت 

کاکائو پانصد هزار تومان از پویل  که مامان داد،اضافه آمد.پاکت را در کیفش یم اندازم و کنارش یم نشینم.مامان یک شت 

کاکائو را تکان یم دهم  .و کیک دیگر از کیفش در یم آورد و به دستم یم دهد.به مامان همیشه مجهز لبخند یم زنم و شت 

ن هم بیشتر است.نیم دانم فقط من این طور حنر اگر مامان برایم نیمرو هم درست کند،ارزشش برایم از مرغ بریا

 !هستم یا همه برای دست پخت مادرشان جان یم دهند

ون یم رفتم،تمام مدت منتظر بودم یک چت   خوشمزه از کیفش دربیاورد! تابه حال ندیده  وقنر بچه بودم و با مامان بت 

 .ام مادرم در کیفش خورایک نداشته باشد

ه یم رود و او هم رد تماس یم زند.مامان با تردید یم گویدگویسر خواهر سارا برای بار هزا  :رم ویتی

م؟ -  مزاحمه دختر

 :رسش را به چپ و راست تکان یم دهد و این بار جواب یم دهد

 چته؟دستت چسبیده به گوشیت؟ -

- ... 

 :پوزخند یم زند

 .تو غرور داری اصال؟هفت ساله دنبال من راه افتادی.خسته ام کردی -

 .طرف یک خواستگار سمج است.مامان لبخندی روی لب هایش دارد یم فهمم که

.عمرا بتوب  دو روزم تحملم کن  - ایط منو نیم دوب  حسی   تو رسر  .مگه من ازت خواستم؟یم رفنر ازدواج یم کردی! امت 

- ... 

ی  خوب برای اینه که این حرفای تکراری تو گوشت نیم ره.اصال من و خودت به درک.مادرت قبول یم کنه - با دختر

؟  مثل من ازدواج کن 

- ... 

!اونم نیم تونه آدیم مثل منو بپذیره.اگه دو ساعت کنارش بشینم،یا  - چرت نگو! دیدم چطوری گوش به فرمان ماماننر

 .من اونو یم کشم یا اون منو

- ... 

،میام گوشیتو تو  - ایظ نیستم که با تو یگ به دو کنم.یه بار دیگه زنگ بزب   !رست خورد یم کنم من االن تو رسر

 !بی صدا یم خندم.کم مانده فحش بدهد

 التماس کن  خ  عوض یم شه؟یم خوای بدوب  چرا نیم تونم باهات ازدواج کنم؟ -
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- ... 

من آرام بخش یم خورم و دوازده ساعت یه رسه یم خوابم.تمام مدت گیج و منگم.اگه اونا رو نخورم دیوونه یم  -

ه بذاری بری.من آدیم نیستم که بتونم به احساسات تو جواب بدم.بازم یم خوای با شم.اون قدر جیغ جیغ یم کنم ک

 رس بری تو چاه؟

 .لرزش دستانش منقلبم یم کند.جوان تر از آنیست که چنی   مشکالبر داشته باشد

 امت  برو زندگیتو بکن.این همه دختر خوب دور و برت ریخته.چرا گت  دادی به من بیمار؟ -

ی نیست گوشه ی پلکش یم  .پرد.با نگراب  به مامان نگاه یم کنم.پلک یم زند تا نشانم بدهد چت  

با شنیدن جمله ی پش بیچاره،قطع یم کند و گویسر از دستان لرزانش یم افتد.خم یم شود تا گویسر را بردارد ویل لرزش 

 .دستانش نیم گذارد

م.بدون این که تشکر کند،آن را در کیفش یم گذارد و از جایم بلند یم شوم و گویسر را بر یم دارم.آن را به دستش یم ده

 در یم آورد.چهار تا قرص کف دستش یم ریزد و آن ها را به سمت دهانش یم برد ویل در میانه 
 

بطری کوچک سفیدرنگ

 ی راه متوقف یم شود.آن را در بطری اش یم ریزد و به داخل کیفش پرتاب یم کند.دوباره رس جایم یم نشینم.اگر تا این

 .حد اعصاب خرابی دارد،باید هم این قدر بداخالق باشد

احت کنید و بعد  - خانوم مهدوی؟دکتر گفیر  خواهرتون حداقل تا دو روز دیگه اینجان.شما بفرمایید خونه استر

 .برگردید
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ه شده،یک دفعه از جا یم پرد و به با لجبازی رسش را  به نشانه ی نه تکان یم دهد.مامان که به دیوار رو به رویش خت 

 :گونه اش چنگ یم زند

 .خاک بر رسم! پرند و سیاوشو یادم رفت -

 :با چشمان گرد شده یم گویم

 !دو ساعته پرند با سیاوش تنهاست؟نکشته باشدش خیلیه -

 اش را زده و دست انگار که موهایشان را آتش زده با
 

،از انتهای راهرو پیدایشان یم شود.سیاوش تیپ مشگ همیشگ یسر

اف  اهنش را باز گذاشته.باید اعتر  اش تنش نیست و دکمه های باالی پت 
 

در جیب به ما نزدیک یم شود.کت همیشگ

 .کنم برادرم با وجود اخالق و اعصاب خرابش،واقعا مرد جذابیست
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بچه ای که دقیقا یک رسو  ین چهارساله است،کنارش یم آید و تند تند حرف یم زند.سیاوش هم بدون این که نیم دختر

 .نگایه به سمتش بیاندازد،یک راست به سمت ما یم آید

ی وا یم دارد اض یم کند،قلبم را به تحرک بیشتر بچه را که اعتر  :صدای قشنگ دختر

 !ماماب  چقد این پشت بداخالقه -

ه یم سیاوش به دیوار مقابل ما تکی ه یم دهد و به خواهر سارا که چشمانش را بسته و رسش را به دیوار تکیه داده خت 

یست  .شود.نگاهش مثل همیشه خایل از هر چت  

 :مامان با انگشت اشاره اش روی بین  پرند یم زند

 .آدم درباره ی بزرگ ترش این جوری حرف نیم زنه پرنده ی من -

 :یم رود.پرند لب های رسخش را جمع یم کنداز جایش بلند یم شود و به سمت سیاوش 

 !من پرندم نه پرنده -

دستانش را روی صندیل که قبال مامان رویش نشسته بود،یم گذارد و یک زانویش را هم لبه ی صندیل قرار یم دهد.به 

 .زور خودش را باال یم کشد و بی   من و خواهر سارا یم نشیند

 . روی پیشاب  اش را کنار یم زند.دوباره در صورتش یم ریزندمامان کنار سیاوش یم ایستد و موهای مشگ

 .ببخشید سیاوش.یادم رفت شما پایینید -

سیاوش وقنر جمله ی مامان را یم شنود،با عصبانیت مرا نگاه یم کند.حدس زدن افکارش کار سخنر نیست؛دارد فکر یم 

 .«تقصت  توئه که منو یادش رفته»کند: 

د   .و به زور او را کنار من روی صندیل آبی یم نشاندمامان بازویش را یم گت 

 :سیاوش در دورترین فاصه ی ممکن یم نشیند و خییل جدی غر یم زند

؟بریم دیگه -  !چقدر دیگه یم موب 

ی بگوید که پرند انگشتش را از مقابل من برای سیاوش تکان یم دهد  مامان کنار خواهر سارا یم نشیند و یم خواهد چت  

 :ه یم گویدو رسزنش گران

زنا غر نزن! موهات سفید یم شه دیگه نیم شه نگات کرد -  !این قدر مثل پت 

نسبتا بلند یم خندم.مامان لبخند یم زند و خواهر سارا به پرند زل یم زند؛از وقنر پرند و سیاوش آمده اند،یک کلمه هم 

 .ش بیاوردحرف نزده.سیاوش طوری پرند را نگاه یم کند که یم ترساندم؛نکند بالبی رس 

به پرند نگاه یم کنم؛بچه ای که تمام محبنر را که یم توانست برای پارسا باشد،برای خودش داشته.موهای بورش را که 

اهن سفیدی تا روی باالی زانوهایش به پا کرده.با دیدن بوت  تا گودی کمرش یم رسند،محکم باالی رسش بسته و پت 

 :های سفیدش،با تعجب یم گویم

 ه؟گرمت نیم ش -
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 :بامزه یم خندد

 !چرا خیـــیل -

 پس چرا اینا رو پات کردی؟ -

ی که یم گوید،بدییه است،چشمانش را  با عشوه پلک یم زند.فکم بیست کیلومتر پایی   تر یم افتد.طوری که انگار چت  

 :درشت یم کند

 !خوب برای این که خوشگلن -

 !نیشخند یم زنم؛اخالقش هم کن  رسوین است

 یم گویدسیاوش با بی حوص
 

 :لگ

 نیم ریم؟ -

 !سیاوش رسم درد گرفت! بشی   دو دیقه دیگه -

با چشمان گرد شده به این نیم وجنی نگاه یم کنم که از پس سیاوش هم بر یم آید.سیاوش از مقابل من به سمت مامان 

 :خم یم شود و عصنی یم گوید

ه کدوم گوریه که بچه اش چسبیده به ما؟ -  این دختر

دمامان لبش را گ  :از یم گت 

 .سیاوش! نیم دونم کجا رفته.دیشب که بود -

 :دوباره صاف یم نشیند

 ...شوهر جونش ساعت یک نصفه شب اومد بردش عشق و حال.فقط نیم دونم چرا تولـ -

 :با دیدن نگاه مامان یم گوید

ده -  .بچه شو نتی

 :پرند دست به کمر یم زند

؟ -  بدون من کجا رفیر 

ه یم  شوم.برادری که آخرین باری که دیدمش از او ترسیدم،خییل تغیت  کرده.حرف یم زند.غر یم به صورت سیاوش خت 

 .زند.عصنی یم شود.به رفت و آمد بقیه توجه یم کند

د و تحقت  نیم کند  .سیاوش دیگر همان سیاوش قبل نیست.دیگر بقیه را نادیده نیم گت 

 :آرام صدایش یم زنم

 سیاوش؟ -

 .که به من یم اندازد  تمام جوابش نیم نگایه است
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 .عوض شدی -

 !رسش را در جهت مخالف من یم چرخاند.دلم یم خواهد بخندم.این سیاوش جدید مثل پشبچه ها یم ماند

 :در گوشش زمزمه یم کنم

 .دلم برات تنگ شده بود -

 :کنارم یم زند و رسد یم گوید

 .دروغ گو -

 :لبخند یم زنم

 چرا باید دروغ بگم؟ -

 .یست که من با سیاوش گفت و گوبی خایل از تنش و توهی   و تحقت  دارمتقریبا بار اول

 .دوست ندارم مامانو ببین  -

 :ابروهایم باال یم روند

 چرا نبینمش؟ -

ی نیم گوید  .چت  

ـــعا تغیت  کرده  !با شگفنر نگاهش یم کنم.سیاوش واقـ

 ...رف یم زد و حاالاحساس یم کنم دارم خواب یم بینم.سیاوش قبیل به زور دو کلمه با من ح

سیاوش قبیل از همه بدش یم آمد ویل حاال با حالنر تدافیع درباره ی مامان حرف یم زند.با خودم فکر یم کنم که او 

د  .فقط احتیاج داشته از نفرت اطرافیان دور شود و به محبت مامان خو بگت 

د.فکر یم کند چون  دوست ندارد مامان را ببینم؛چون یم ترسد مامان مرا بیشتر دوست داشته باشد و او را نادیده بگت 

 .من و رسوین بچه هابی هستیم که مامان به دنیا آورده،او ما را بیشتر دوست خواهد داشت

با احتیاط دستم را پشت رسش روی صندیل اش یم گذارم.کیم تکان یم خورد ویل واکنش دیگری نشان نیم دهد.تقریبا 

 .از ذوق زیاد غش یم کنم

 د
 

لم یم خواست با سیاوش رابطه ی خوبی داشته باشم؛با این حال او تمام مدت اذیتم یم کرد و حنر نیم از بچگ

اض نیم کند.در گوشش یم  م؛حاال من دستم را تقریبا روی شانه هایش گذاشته ام و او اعتر گذاشت دستش را بگت 

 :گویم

ش نیست که تو بچه ای نیسنر که به دنیا مامان هیچ وقت ما رو بیشتر از تو دوست نداشت.مطمئنم خودشم یاد -

؟  آورده باشدش.مامان همیشه تو رو مثل ما دوست داشته.نگران خ  هسنر

ی نیم گوید  .لب هایش را بر هم یم فشارد و چت  

 :پرند با ناراحنر یم گوید
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 .حوصله ام رس رفت ماماب   -

 :مامان که با دقت ما را نگاه یم کرده،توجهش به پرند جلب یم شود

 .شما با دابی برو -

 :رسیــــع یم گویم

؟ -  کدوم دابی

 :مامان به سیاوش اشاره یم کند.سیاوش با عصبانیت یم گوید

 چرا یه اینو میندازید به جون من؟ -

 !یم خندم.سیاوش حسابی از دست پرند عاض شده

 :مامان با مالیمت یم گوید

.منم زود میام.باشه؟ -  مامان جان شما با پرند برو تو ماشی  

 .سیاوش از جایش بلند یم شود و به سمت انتهای راهرو راه یم افتد

د و یم گوید  :پرند از جایش پایی   یم پرد و دنبالش یم رود.شلوار سیاوش را در دستش یم گت 

 بی تربیت! چرا از آقاهه خدافظ  نکردی؟ -

 !یم خندم.حاال انگار خودش خداحافظ  کرده بود

 !اش هستم؛شاید حس کردم این کار نویع خیانت به پارساست.بچگانه است،نه؟ نیم دانم چرا به او نگفتم دابی 

احت کن -  .سمن جان بیا بریم خونه یکم استر

 :سمن که به طرز نگران کننده ای ساکت مانده،رسش را به دو طرف تکان یم دهد.یم گویم

احت کنید بعد دوب -  .اره بیایدمن این جا یم مونم خانوم مهدوی.شما با مامان برید استر

 :یم نالد

 .نیم خوام -

 :مامان به نریم یم گوید

سمن جان حالت خوب نیست.االن خواهرت که به هوش بیاد اگه تو رو این طوری ببینه،حالش بد یم شه.بیا بریم  -

احت کن بعد بیا  .یکم استر

به او تکیه داده،آهسته راه یم سمن که انگار دیگر جاب  برای مخالفت ندارد،همراه مامان بلند یم شود و در حایل که 

 :افتد.مامان آهسته یم گوید

 .زود بر یم گردم سپهر -
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 .رسم را برایش تکان یم دهم

 .واقعا خوابم یم آید ویل دلم نیم خواهد حاال که تنها همراه سارا من هستم بخوابم

 :ویدنیم دانم چقدر یم گذرد که دکتر دوباره یم آید.با دیدن من لبخندی یم زند و یم گ

 تمام مدت این جا بودی؟ -

 :رسم را تکان یم دهم و از جایم بلند یم شوم

 گ به هوش میاد؟ -

 .االن دیگه باید به هوش اومده باشه -

د  :یم خواهم همراهش وارد اتاق شوم که جلویم را یم گت 

ایط خوبی نباشه.اجازه بده اول من برم تو -  .ممکنه تو رسر

 . ایستممتوجه منظورش یم شوم و عقب یم

 :بعد از چند دقیقه،خندان از اتاق خارج یم شود و روی شانه ام یم زند

احت کنه -  .حالش خوبه! بهش گفتم یم ری ببینیش.برو تو.فقط زیاد نمون.بذار استر

 پوشیده و به پهلوی چپش خوابیده.رنگش پریده و چشمانش 
 

در یم زنم و وارد اتاق یم شوم.سارا روپوش صوربر رنگ

ه شده اند و لب هایش سفید و ترک خورده اند.با احتیاط نفس یم کشدنیمه با  .زند.پای چشمانش کیم تت 

 یم گویم
 

 :روی صندل کنار تخت یم نشینم و به آهستگ

 .سالم -

 :با صدای گرفته ای یم گوید

 سالم.سمن کجاست؟ -

 :لبخندی روی لب هایم یم نشیند

.قرار شد بعد از این که استر  -  .احت کردن برگردنبا مادرم رفیر 

 :با بی حایل یم گوید

 حالش چطوره؟ -

 .یکم عصنی شدن ویل خوبن -

ون یم دهد.درد دارد؟  نفسش را با احتیاط بت 

 پارسا رو کجا گذاشتید؟ -

ی نیم خواید؟ - وینه.شما حال تون خوبه؟مشکیل ندارید؟چت    پیش رسر



 

 
180 

 .نه.فقط لطفا مراقب سمن باشید -

 :دسنر در موهایم یم کشم

نیم دونم االن وقت پیش کشیدن این موضوع هست یا نه ویل به نظرم هر چه زودتر تکلیفش مشخص بشه  -

ه.شما کسیو که این کارو کرد دیدید؟  بهتر

 .چشمانش برق یم زنند.برق شان آشناست؛مثل برق چشمان سیاوش وقنر که بقیه را اذیت یم کند

 عموم بود.فرید مهدوی.پلیس اومده؟ -

 .یم داند که یم خواهد چکار کند انگار به خوبی 

 بله.یم خواید شکایت کنید؟ -

 :با جدیت یم گوید

 .تا پدرشو درنیارم بی خیالش نیم شم -

 :نیشخند یم زنم

احت کنید -  .بسیار عایل.من یم رم تا شما یکم استر

 !این یگ دست سیاوش را از پشت بسته است

 :رسم خواهش یم کند از جایم بلند یم شوم و به سمت در یم روم.از پشت

 .لطفا مراقب سمن باشید -

ون یم آیم.آن قدر که نگران خواهرش است،نگران خودش نیست  .رسم را تکان یم دهم و از اتاق بت 

 :از بیمارستان خارج یم شوم و گویسر ام را در یم آورم

 مامان رفنر خونه؟ -

؟ -  آره سپهر.تو کجابی

 رم خونه.خواهرش کجاست؟رفتم دیدمش.حالش خوبه.االن یم خوام ب -

 :در گویسر پچ پچ یم کند

 .به زور دارم یم برمش پیش خودمون.تنها باشه یم شینه فکر و خیال یم کنه -

 :مامان با تردید ادامه یم دهد

 .تو هم بیا این جا -

 ...سیاوش -

 :حرفم را قطع یم کند
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 .ردم از بس بچه هامو با هم یه جا نداشتمدیدی که چقدر بهتر شده.بیا و بذار این ناراحنر ها تموم شه.دق ک -

ون یم دهم  :نفسم را محکم بت 

 پس پارسا خ  یم شه؟ -

 اونم بیارش.پیش کیه االن؟ -

وین -  .رسر

وینم بگو بیاد -  .به رسر

 :خنده ی کوتایه رس یم دهم و دستم را برای یک تاکیس تکان یم دهم

 کس دیگه ای رو نیم خوای بیارم؟ -

 :مامان یم خندد

 .ود بیا.غذا لوبیاپلوئهز  -

 :نیشخند یم زنم

 .سه سوت دیگه اون جام -

وین را یم بینم که تکیه داده به دیوار خوابش برده و پارسا روی بالیسر که روی پاهای دراز کرده  به خانه بر یم گردم و رسر

 .اش قرار دارد خوابیده

وین مادر خوبی یم شود
 !بی صدا یم خندم.رسر

روی صورت پارسا یم بینم.همیشه از دیدن ترس و اضطراب من حسابی به هم یم رد اشک های خشک شده را 

 .ریزد؛حنر بیشتر از خودم

وین هم حسابی آشفته است.موهایش در هوا سیخ شده اند و گرمکن مشگ و رکابی سفید تنش است.با همی   ها به 
رسر

 !این جا آمده؟

ا یم بوسم و موهای سفید کم پشتش را نوازش یم کنم.بی رس به سمت بابا رضا یم روم و کنارش یم نشینم.پیشاب  اش ر 

و صدا پوشکش را عوض یم کنم و کیم از غذای دیشب را که گرم کرده ام،به او یم دهم.لباس هایم را عوض یم کنم و 

وین و پارسا یم روم.دستانم را زیر بازوهای پارسا یم گذارم و بلندش یم کنم.در خواب کف دستش را یک  به سمت رسر

مش و کف دستش را یم بوسم  .طرف صورتم یم گذارد و دهانش را باز و بسته یم کند.با یک دست یم گت 

پشم دیگر بزرگ شده.پدر و مادرش را یم خواهد.قرار است برای خودش یک اتاق داشته باشد و با خواهرش وقت 

 ...بگذراند.پشم قرار است مرا ترک کند

 .شود و با چشمان ماتش نگاهم یم کند.عینکش را نزده و درست مرا نیم بیندصورتش را بارها یم بوسم.بیدار یم 

؟تویه؟ -  دابی

 .ترسیده.همیشه وقنر عینکش را بر یم دارد،چون همه جا را مات یم بیند،عصنی یم شود و وحشت یم کند
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 .منم دابی  -

 یم گویددستانش روی سینه ام باال یم روند و صورتم را پیدا یم کنند.خطوط صورتم را لم
 

 :س یم کند و با خواب آلودگ

 کجا بودی؟ -

 :دسنر را که روی لب هایم است یم بوسم

 .پیش خاله سارا -

 چرا؟ -

 :مکث یم کنم

 .رسما خورده بود.بردمش بیمارستان -

 :خمیازه ای طوالب  یم کشد

نه -
ُ
رُس خ

ُ
الش سوو...د

َ
 ...به فهیده...خانوم...یم گم...ب

 :لبخند یم زنم

 .واسش درست یم کنه.االنم یم خوایم بریم پیشش.عمو رو بیدار کن بریمماماب   -

 رو لب هایش یم نشیند.روی زمی   یم گذارمش و عینکش را به دستش یم دهم.عینکش را یم زند و به 
 

لبخند بزرگ

وین یم رود.دستش را روی شانه اش یم گذارد و گونه اش را محکم یم بوسد  :سمت رسر

 ...وعمو...بیدا...بیدا ش -

وین با چشمان بسته،بی حوصله یم گوید
 :رسر

.برو دست از رس من بردار پدرصلوابر  -  .دهنمو رسویس کردی تا بکن 

 :اخم یم کنم و یم گویم

وین جان -  .آدم با بچه این جوری حرف نیم زنه رسر

وین صاف رس جایش یم نشیند و بهت زده یم گوید  :رسر

 گ اومدی؟کدوم گوری بودی؟ -

وین یم نشینم و در گوشش یم پارسا را یم  فرستم تا دست و صورتش را بشوید و لباس هایش را عوض کند.کنار رسر

 :گویم

ون،دیدم خواهر همسایه باالبی دم دره -  .ساعت سه از خونه اومدم بت 

 :وسط حرفم یم پرد

 همون پتیاره هه؟ -
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 :اخم یم کنم

.گفت منتظر خواهرشه -  .درست حرف بزن.بهش گفتم چرا این جابی

وین با نیشخند یم گوید  :رسر

 ...پس جـِ  -

 :با دیدن اخم من طلبکارانه یم گوید

ون چه کار یم کنه؟ذکر یم گه؟ -  آخه کیس که هیچ کاره باشه،ساعت سه نصفه شب بت 

ون یم دهم  :به یاد تیپ متفاوت سارا در روز قبل یم افتم و لبم را یم گزم.نفسم را محکم بت 

دوستاش بوده.داشتم یم گفتم.گفت منتظر خواهرشه.منم گفتم بیا تو وایسا  به من و تو چه.شاید پیش -

خطرناکه.بعد اومدم برم دیدم پارسا بیدار شده.دادمش دست اون که برم.چند قدم جلوتر سارا رو دیدم.به پهلوش 

همی   زنگ  چاقو زده بودن و وسط خیابون ولش کرده بودن.با صدای داد من خواهرش پارسا رو گذاشت و اومد.واسه

 .زدم که تو بیای مراقب پارسا بایسر 

 :دهانش باز مانده

 ندیدی گ بود؟ -

 :رسم را به چپ و راست تکان یم دهم.با تاسف یم گویم

 .یه کلیه شو برداشیر   -

 وای! یعن  خصومت شخض داشیر  باهاش؟ -

 .خودش یم گه عموش بوده.اگه واقعا یان طوره پس شخصیه -

 :اخم یم کند

 !ی آدم قصد جونشو یم کنه؟مگه عمو  -

 :شانه هایم را باال یم اندازم

 .ما چه یم دونیم.راسنر مامان دعوتت کرده امروز ناهار بیای اونجا -

 :چشمانش گرد یم شود

 تو هم یم ری؟ -

 :رسم را تکان یم دهم.لب هایش را جمع یم کند و بامزه یم گوید

 چه اتفاقابی که نیوف -
 تاده! سیاوش خونه نیست مگه؟دو ساعت خواب بودما! ببی  

 :یم خندم

.اصال یه آدم دیگه شده -  .اتفاق اصلیو بهت نگفتم هنوز.باید سیاوشو ببین 
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 :لبخند مسخره یم زند

 .حتما ابروهاشو برداشته -

وین بوده و هست  !یم خندم؛ابروهای پرپشت سیاوش همیشه موضوع مورد تمسخر رسر

 .نه دیوونه.خییل رفتارش بهتر شده -

 :یه یم زندکنا

؟ -  یعن  دیگه مردمو از پله پرت نیم کنه پایی  

 :نفیس عمیق یم کشم

فکر نکنم.هنوزم همون بداخالقه ها! ویل یکم آدمونه تر رفتار یم کنه.حرف یم زنه.شده غر یم زنه.با پرند یگ به دو  -

 .یم کنه.نسبت به مامان حساس یم شه

وین عالقمند شده  :رسر

 کنه؟  با پرند یگ به دو یم -

 :نیشخند یم زنم

.همچی   حال سیاوشو یم گرفت که مامانم یم خندید.سیاوش برگشت به مامان گفت  - چقدر »باید این فسقیل رو بین 

 !«انقدر غر نزن موهات سفید یم شه دیگه نیم شه نگات کرد»،بعد اون به جای مامان جواب داد «یم موب  بیا بریم

وین یم خندد  :رسر

 !پدرسوخته -

 !باید رفتارشو با مامان یم دیدی.یه بچه ننه ای شده که نگو تازه -

 :نیشخند یم زند

 گ به گ یم گه بچه ننه! چکار یم کرد؟ -

 .برگشت به من گفت دلم نیم خواد مامانو ببین   -

 :چشمانش گرد یم شوند

 جدی؟سیاوش؟خود سیاوش؟ -

وین دسنر به ته ریش روی چانه اش یم کش  :د و متفکرانه یم گویدرسم را تکان یم دهم.رسر

 یعن  مامانت نرمش کرده؟ -

 .نیم دونم ویل قطعا اونم بی تاثت  نبوده -

وین،روی پاهایم نشسته و با شگفنر به دکمه های روی ضبط ماشی   نگاه یم کند  .پارسا روی صندیل جلوی پراید رسر
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وین یم گوید  :رسر

 االن ذوق زده ای؟ -

 :ش نگاهم یم کند و یم کندچپ چپ نگاهش یم کنم.از گوشه ی چشمان

 !خوب بعد پنج سال داری یم ری خونه ی پدری.باید ذوق زده بایسر دیگه -

 :نیشخند یم زنم

ی داری -  .تو به نظر ذوق بیشتر

 .بیشتر نگران هستم.بعد از پنج سال دارم به آن خانه یم روم و نیم دانم واکنش سیاوش چگونه خواهد بود

 :یم خندد

 !ت خییل خوبهخوب دستپخت مامان -

 :لبخند یم زنم

 مگه دستپخت مامان خودت بدمزه اس؟ -

 :پوزخند یم زند

ه -  .نه ویل کو که بخواد غذای خوشمزه بت  

 :بهت زده نگاهش یم کنم

 یعن  خ  نیست؟ -

 :شانه هایش را باال یم اندازد

 .شیش ماهه که کال دیگه خونه نمیاد.یه بارم به زور دیدمش این چند وقت -

 :یاط یم پرسمبا احت

 مشکیل پیش اومده؟ -

 :دستش را در هوا تکان یم دهد

مرد حروم یم شه! نیم دونم یم خواد چه غلظ بکنه که با  - ! یم گه عمر من داره به پای توی پت 
 

همون بحث همیشگ

 !اسم اون تو شناسنامه اش نیم تونه

 :لبم را یم گزم

وین! هر دوشون حق دارن.تو هم  - یکم به مادرت حق بده.فکر کن با یه دختر بیست و چهار سال این جوری نگو رسر

؟ .چه حیس پیدا یم کن   بزرگتر از خودت ازدواج کن 

 :با عصبانیت یم گوید
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 حاال من باید تاوان بی فکریای پدرممو پس بدم؟ -

وین را آرام کنم وین را حس یم کند و در آغوشم مچاله یم شود.سیع یم کنم رسر  :پارسا عصبانیت رسر

بی   من نیم گم پدرت مقرصه.خوب اون زمان پدرش براش تصمیم گرفته و اونم به خاطر فرهنگ خانواده رو حرفش ب -

ی نداشته.مادر تو وقنر بیست سالش شده و  حرف نزده.مادرت هم که یه دختر دوازده ساله بوده و حق تصمیم گت 

چهار ساله ی بی حوصله نیم تونه به دست هم سناشو دیده،فهمیده که چیا رو از دست داده و با یه مرد چهل و 

.اونم...خوب   هم پدرت بهش اجازه نیم داده خودش بره دنبال کارابی که هم سن و ساالش یم کی  
 
بیاره.از طرق

وین  .حشتش به دلش مونده رسر

 :پوزخند یم زند

ادری و پدریم،بعد یه کف اگه بتونم برگردم به بیست و هفت سال پیش،اول یه تودهن  مشنر یم زنم دهن پدربزرگ م -

 با یه دختر دوازده ساله ازدواج کنه
 

 یم زنم به بابام که بفهمه نباید تو یس و شیش سالگ
 

 .گرگ

 :لبخند کجی یم زنم

 .چه خشن -

 :نیشخند یم زند

 !با این دیوونه ها باید همی   طوری برخورد کرد.عوضیا چند نفرو به گ* دادن با این سُبک مغزیشون -

 :اشاره یم کنمبه پارسا 

وین -  !رسر

وین به من نگاه یم کند و یم خندد  :رسر

 !ِا ! ببخشید یادم رفت -

وین با این که نزدیک دو سال از من بزرگ تر بود،مثل من به کالس  وین را یم شناسم.آن موقع رسر از سوم دبستان رسر

مادرش نیم خواسته او مثل سوم یم آمد.بعدها فهمیدم دلیلش اختالف پدر و مادرش بر رس مدرسه رفتنش بوده؛

خودش بی سواد بار بیاید و پدرش اجازه نیم داده به مدرسه برود.البته فکر یم کنم به خاطر لجبازی با همشش نیم 

وین به مدرسه برود.البته آخر مادرش با هزار جور تهدید و باج دادن توانسته او را به مدرسه بفرستد؛البته  خواسته رسر

 .بقیه ی بچه ها نزدک دو سال دیرتر از 

وین واقعا وضعیت آشفته ای داشت؛پرخاشگر بود و هر روز یک نفر را در مدرسه به باد کتک یم گرفت؛گایه با  رسر

 !دلیل و گایه به قول خودش چون از ریخت و قیافه اش خوشش نیم آمد

ِی خوب روزی را که اولی   برخوردم را با او داشتم به یاد یم آورم.در حیاط نشسته بودم و  ـــچ نان و پنت  و ستی  ساندویـ

وین کیم  وین برخورد کردم.رسر ساخته ی دست مامان را یم خوردم.وقنر زنگ خورد،از جایم بلند شدم تا بروم که به رسر

 :از من قدبلندتر بود.خصمانه نگاهم یم کرد

 کوری؟ -

 .ببخشید حواسم نبود -
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اهنم را گرفت و محکم تکانم داد  :یقه ی پت 

 ست نبود.تنت یم خاره؟غلط کردی که حوا -

 بهت زده نگاهش کردم؛چرا این قدر عصنی است؟

 ام خوردم  -اولی   مشتش 
 

 .روی گونه ام نشست و به عقب پرتابم کرد -در واقع اولی   مشنر که در زندگ

وین بی خیالم نشد.داشت به شکمم لگد یم زد که ناظم از راه رسید.هر دوی ما را به دفتر برد و به والدین ما
ن زنگ رسر

 .زد.کیم یخ روی صورتم گذاشت و گفت بنشینیم تا بیایند و تکلیف مان را روشن کنند

بابا و مامان زیادی من را نازک نارنجی بار آورده بودند؛تا آن موقع حنر یک بار کیس نیشگونم هم نگرفته بود؛آن وقت 

وین  !یک کتک درست و حسابی به من زد -از نظر خودم  -رسر

بچه ها زیر گریه زدموقنر بابا آمد،ب  .غلش کردم و مثل دختر

وین مسخره ام کرد  :رسر

 !نازنازی -

بابا مرا از خودش جدا کرد و از ناظم پرسید چه شده.ناظم هم گفت وقنر رسیده که ما داشتیم دعوا یم کردیم؛در واقع 

 !منظورش این بود که من داشتم به خفت بار ترین طرز ممکن کتک یم خوردم

وین از راه بابا به سیاویسر  ی بگوید که پدر رسر  که با غدی نشسته و رسش را باال گرفته بود نگایه انداخت و خواست چت  

وین رفت و محکم پس کله اش زد.یقه اش را گرفت و  رسید.بدون این که به بقیه توجیه کند،یک راست به رساغ رسر

بابا چسبیده بودم؛تا به حال چنی    بلندش کرد و یک سییل جانانه هم در گوشش خواباند.من وحشت زده به پای

هابی را ندیده بودم و فکر یم کردم همه مثل پدرم مهربان و مالیمند
 !چت  

وین فحش داد،دستش را گرفت و از مدرسه بردش  حسابی به رسر
 .وقنر

 .با این که مرا زده بود،دلم برایش سوخت.اگر بابا روزی با من این طور رفتار یم کرد یم مردم

وین به مدرسه بازنگشت.وقنر این را به بابا گفتم،با ناراحنر گفت سه روز گذشت  :و رسر

 .پش بیچاره.دعوا تو مدرسه های پشونه همیشه پیش میاد.نیم دونم چرا پدرش این طوری کرد -

 :کبودی گونه ام کیم بهتر شده بود ویل هنوز جایش مانده بود.دستم را رویش گذاشتم و گفتم

 گناه داشت.چرا زدش؟ -

 :بابا موهایم را به هم ریخت

 .عصباب  بوده وگرنه نیم خواسته این قدر محکم بزنه -

د.خودش تنها به آن جا رفت و با  فردای آن روز بابا به مدرسه آمد و با اضار زیاد توانست آدرس خانه شان را بگت 

وین قبیل نبود؛ن وین از فردایش به مدرسه برگشت ویل دیگر ان رسر ه از نظر رفتاری و نه از نظر پدرش صحبت کرد.رسر

 .ظاهری
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معلوم بود حسابی کتک خورده.دیگر با کیس حرف نیم زد و یک گوشه کز یم کرد.کیس را نیم زد و حسابی درس یم 

 .خواند

وین  -بچه ها به خاطر بچه ننه بودنم با من هم صحبت نیم شدند  -من که مثل او با کیس دوست نبودم  رس مت   رسر

ــچ کتلت و گوجه ام را با او تقسیم کردم و برایش از سیاوش و رسوین  نشستم و سیع کردم مش.ساندویــ به حرف بگت 

 .گفتم

 .کم کم به حرف آمد و از مادرش گفت

بعد از چند سال برایم از آن سه روز گفت.گفت که کتک خوردنش برایش مهم نبوده؛پدرش مادرش را به باد کتک 

 یم افتد ویل فهمیده که مادرش دارد گرفته و تقریبا به او تجاوز کرده بود.رسر 
ر
وین در آن سن نیم دانسته دارد چه اتفاق

عذاب یم کشد.قسم خورده که دیگر دست از پا خطا نکند.پدرش مادرش را رها کرده.مادرش با گریه از او خواسته که 

وین چه  .بوده زودتر بزرگ شود و به داد مادرش برسد.تازه آن موقع فهمیدم دلیل درس خوان شدن رسر

گفت وقنر با پدرش به خانه برگشته بود،پدرش با کمربند به جانش افتاده بود.مادرش خودش را ست  او کرده تا آسیب 

 حسابی اذیت شده.گفت که مادرش آن شب با گریه زخم هایش را شسته و ازش خواسته که دیگر 
نبیند و برای همی  

 .باشددعوا نکند و درسش را بخواند تا بتواند مرد مادرش 

وقنر همه ی شنیده هایم را به مامان و بابا منتقل کردم،مامان ناراحت شد ویل بابا خییل جدی گفت که حق ندارم 

 .رازهای دوستم را به کیس بگویم چرا که او به من اعتماد کرده و این ها را گفته

وین را بهتر کنم.  خودش هم گاه و بی گاه اجازه اش را از پدرش با این حال بابا از آن به بعد تشویقم کرد که رابطه ام با رسر

ون یم برد  .یم گرفت و او را با من و رسوین و سیاوش بت 

ی برایش جدید و جالب بود و  ون یم آمد،حسابی شاد و هیجان زده بود.هر چت   وین در آن وقت هابی که با ما بت  رسر

 .تمام مدت در گوش من حرف یم کرد

وین پای ثابت تفریحات خا  ما شد.گایه مادرش هم با ما همراه یم شد و با مامان جفت یم شدکم کم رسر
 

 .نوادگ

ده سال فاصله ی سن  دارد وین با مادرش ست    .از دیدن جواب  مادرش حسابی جا یم خوردم؛آن موقع نیم دانستم رسر

وین به مادرش ختی دارم و یم دانم این حالت تدافیع اش به خاطر نا  و عالقه ی زیاد رسر
 

 .راحنر اش استاز وابستگ

ین دانشگاه های کشور درس خواند و مشغول به کار شد تا مادرش را خوشحال کند  ین امکانات در یگ از بهتر او با کمتر

وین را کنار زده بود.انگار دیگر نیازی به بچه ای که بدبختش کرده   جوانانه اش شده و رسر
 

 -ویل او زیادی رسگرم زندگ

 است یک بار که داشت با مامان حرف 
 
وین برایش بار اضاق  .ندارد -یم زد شنیدم که یم گوید رسر

د و با او حرف  ،او از پدرش متنفر شده بود.خودش کار یم کرد تا از او پول نگت 
 

بعد از دیدن ناراحنر های مادرش در بچگ

 .نیم زد.حاال به خاطر مادرش هم مادر و هم پدرش را از دست داده

 شخص اش دخالت از دیدن این وضعیت ناراحت یم 
 

وین دوست نداشت خییل در زندگ شدم ویل از آن جابی که رسر

 ها 
 

ی نیم گفتم.تازگ  !آدم شده و یم شود دو کلمه با او حرف زد -در سال های اخت   -کنم،چت  

پارسا بی حرکت در آغوشم نشسته.اول فکر یم کنم قهر است ویل یم بینم که خوابش برده.آرام جا به جایش یم کنم تا 

وین که یم بیند پارسا خوابیده،آرام یم گوید د.رسر  :راحت تر بخوابد و بدنش درد نگت 
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 .دیروز رفته بودم بعد چند ماه ببینمش...با یگ دیگه دیدمش سپهر -

 :درد درون این جمله آن قدر زیاد و لمس شدنیست که قلبم تت  یم کشد

 مامانت؟ -

 :رسش را تکان یم دهد

 .اوش بودیه مرد.هم سن و سال سی -

 :لب هایم را با زبانم تر یم کنم.نیم خواهم حرف نامربویط بزنم

 ...خوب شاید قضیه اون -

 :با خنده ای عصنی یم گوید

 زناشوییش با پدرم  -
 

بی خیال سپهر! تو داداشیم.از هر کیس تو این دنیا بهم نزدیک تری.بذار بگم که مادرم تو زندگ

 .ره تو بغل این و اون دنبال اون لذت یم گردههیچ لذبر رو تجربه نکرده و حاال دا

 :لبم را یم گزم

 مطمئن  از این قضیه؟ -

 :رسش را تکان یم دهد

فکر یم کن  آدم با ساپورت مشگ و مانتوی قرمز و ماتیک قرمز و موهای اتوکشیده با یه مرد ال*ی یم ره تو خونه اش  -

 !قرآن ختم کنه؟

 .آب دهانم را قورت یم دهم

و  وین بود.من با او مادر رسر ین همیشه معصومیت خاض داشت و زیاد مثل مادرها نبود؛بیشتر از مادر بودن،دوست رسر

وین حسابی مرا به هم ریخت
 .لحظات خییل خوبی را تجربه کرده بودم و حاال حرف های رسر

بچه و ب وین به عنوان یک دختر اف یم کنم که زیاد هم دور از انتظار نبود.مادر رسر عد از آن یک همش و در دلم اعتر

هابی را که از او گرفته اند،با 
مادر،هیچ وقت روی خوشبخنر را ندیده بود؛به او حق یم دهم اگر بخواهد تمام چت  

د  .بدترین روش ممکن پس بگت 

وین بیچاره  ...حالم حسابی گرفته شد؛من که با پشش دوست هستم واقعا ناراحت شدم چه برسد به رسر

ت خر  ی را تحمل کنند.دیدن آدیم نیست که غت  ت ترین آدم ها هم نیم توانند چنی   چت   گ داشته باشد ویل بی غت 

 !مادرت با یک مرد دیگر...؟

 .خواب پارسا آن قدر عمیق است که با تکان های ماشی   هم بیدار نیم شود

وین بابا رضا را روی  -دیگر نیم توانم بگویم خانه مان  -وقنر به خانه یم رسیم  ویلچر یم نشانم.برای آوردن با کمک رسر

بابا رضا دلیل خاض دارم؛یم خواهم که اگر قرار است دوباره در جمع شان جابی داشته باشم،مرا با بابا رضا 

وین زنگ در را یم زند.ویلچر بابا رضا را او یم آورد و من پارسا را بغل کرده ام  .بپذیرند.رسر
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 :صدای خندان رسوین را یم شنوم

یف  -  !آوردین باالخرهبه به! تشر

وین با لبخند کجی یم گوید  :رسر

 .کم حرف بزن.درو باز کن -

وین مرا سیب زمین  هم فرض نیم کند و مقابل من هر چه یم خواهد به رسوین یم  یم خندم.خوشم یم آید که رسر

 !گوید

وین با لبخند تلج  یم گوید  :از حیاط بزرگ خانه که یم گذریم،رسر

 !ی همی   حیاط بود.نفهیم هم عالیم داره ها بچه بودیم دنیامون اندازه -

 :دست آزادم را روی شانه اش یم گذارم

 دوست داشنر همون قدر کله خراب یم موندی؟ -

 :بی جان یم خندد

 !کله خراب نبودی نیم دوب  چه لذبر داره-

 .وارد خانه که یم شویم،عجیب ترین صحنه ی عمرم را یم بینم

و سیاوش به جابی زل زده که نیم توانم ببینمش.لبخند موذی اش هم  -اول است!  بار  -مامان به سیاوش اخم کرده 

و پرند روی مبل  -خوب این عجیب نیست!  -روی لب هایش جا خوش کرده.رسوین و طاها کنار هم نشسته اند 

د لپ تاب  مشگ تایپ یم کند  .تکنفره ای نشسته و با کیتی

 :ذارم و آهسته یم گویمدستم را روی دسته ی ویلچر بابا رضا یم گ

ش.باید اول چرخاشو تمت   کنم -  .جلوتر نتی

وین متوقف یم شود.نگاه رسوین جوری روی پارسا متوقف شده که انگار یم خواهد جرعه جرعه بنوشدش.دیگر  رسر

 .اثری از اخم قبلش در صورتش دیده نیم شود

تازه متوجه هندزفری های درون گوشش شده ام  -.پرند طاها با تردید به پارسا زل زده.نیم دانم دارد به چه فکر یم کند 

هنوز ما را ندیده و سیاوش هنوز به همان جای قبیل زل زده.تنها کیس که عی   آدم رفتار یم کند،مامان است که چشم  -

د و با لبخند به سمت ما یم آید  .از سیاوش یم گت 

وین دستش را باال یم دسنر به رس پارسا یم کشد و روی پنجه ی پاهایش بلند یم شود  وین را یم بوسد.رسر و گونه ی رسر

 .آورد و یم بوسد.لبخند مامان عمیق تر یم شود

 :پیشاب  من را هم یم بوسد و یم گوید

 .مریس که اومدین -
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هنگایم که مامان دارد دست بابا رضا را یم بوسد،رسوین بی طاقت از جایش بلند یم شود و به سمت ما یم آید.دستش 

 . کند تا روی صورت پارسا بکشد ویل من حرکنر یم کنم که خودم هم در تعجب نایسر از آن یم مانمرا دراز یم

 .عقب یم کشم

مامان با تعجب به این صحنه نگاه یم کند.رسوین رسش را پایی   یم اندازد و انگشتانش را در هم گره یم زند.اشک النه 

 :کرده در چشمانش ناراحتم یم کند.رسیــــع یم گویم

 .یدم بیدار بشهترس -

 .رسوین لبخند تلج  یم زند.من دروغگوی خوبی نیستم

 .طاها به من چشم غره یم رود

ی که فکرش را یم کردم سخت تر باشد  .چرا این کار را کردم؟به نظر یم رسد رها کردن پارسا از آن چت  

 یم گویم
 

 :آب دهانم را به سخنر قورت یم دهم وبه رسوین نزدیک یم شوم.به آهستگ

ش -  .بگت 

د.به محض این که رس پارسا روی سینه  رسوین دستان لرزانش را با تردید جلو یم آورد و با احتیاط پارسا را از من یم گت 

 .اش یم نشیند،اشک هایش رسازیر یم شوند

 مامان خانوم مهدوی کجاست؟ -

 .خییل بی قراری یم کرد.بهش آرام بخش دادم.تو اتاق رسوین خوابیده -

خانه طاها هنوز  بی حرکت نشسته و به مت   رو به رویش زل زده.رسیــــع از رسوین و پارسا دور یم شوم و به سمت آشت  

د که جز مامان هیچ کس به بابا رضا توجیه  یم روم تا دستمایل برای تمت   کردن چرخ های ویلچر پیدا کنم.دلم یم گت 

 .نیم کند

خانه  ی را یم بینم که چادر سفیِد گل دار به رس،دارد محتویات که یم شوم،د  -مقر فرماندیه مادرها!  -وارد آشت   ختر

قابلمه ای را هم یم زند.با دیدنش خشکم یم زند.او که از شنیدن صدایم متوجه من شده،یم چرخد و به من نگاه یم 

 .کند.چادرش را کیم جلوتر یم کشد و رسیــــع رسش را پایی   یم اندازد

هابی که مامان یادم داد،این بود که به وقنر چهره ی معذبش را یم بینم،من هم رس 
م را پایی   یم اندازم.یگ از اولی   چت  

ه نشوم؛مخصوصا یک خانم و مخصوص تر از آن خانیم که معذب به نظر یم رسد  .چهره ی کیس خت 

 :مودبانه یم گویم

 .ببخشید مزاحم کارتون شدم.نیم دونستم شما این جایی    -

 :ردصدای لطیفش آرامیسر تمام نشدب  دا

ی یم خواین؟ -  مزاحم نشدید.چت  

م برای تمت   کردن چرخای ویلچر -  .یم خواستم یه دستمال بتی
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ون یم کشد.به سمتم یم آید و دستمال را به سمتم یم   از آن بت 
 

در یک کشو را باز یم کند و دستمال آبی رنگ

م،نگاهم روی حلقه ی ساده ی انگشت د.هنگایم که یم خواهم دستمال را بگت   .حلقه اش ثابت یم ماند گت 

خانه پیچیده  بوی  -جز بوی خوش لوبیاپلو  -از آن هاییست که هاله ای از آرامش به همراه دارند.عطری که در آشت  

 .چادرش است که نیم توانم نایم برایش انتخاب کنم

بسته ام،باز یم کنم و زیر لب تشکر یم کنم و یم چرخم تا بروم که به جسیم سیاه رنگ برخورد یم کنم.چشمانم را که 

ه یم شوم.تند یم گوید  :به چشمان عصباب  سیاوش خت 

؟ -  این جا خ  کار داشنر

م و مقابل صورتش تکان یم دهم.از کنارش رد یم شوم تا بروم که برای اولی   بار،لحن نرم و تقریبا  دستمال را باال یم گت 

 :مهربان سیاوش را یم شنوم

 غذا چیه؟ -

 !ون یم زنند.نیم دانم این معجزات از کجا آب یم خورندچشمانم از حدقه بت  

خانه رسیده ام که مامان را یم بینم.با حرص قدم بر یم دارد و به سمت من یم  تقریبا به انتهای راهروی منتیه به آشت  

 .آید.صورتش از عصبانیت رسخ شده

 :خنده اش را قطع یم کند و جدی یم گوید با ترس قدیم به عقب بر یم دارم و مامان را به خنده یم اندازم.خییل زود 

خونه اس؟ -  این سیاوش گور به گور شده تو آشت  

ی باعث شده مامان این همه از دست سیاوش کفری  با نیشخند رسم را تکان یم دهم.واقعا دوست دارم بدانم چه چت  

 !شود

وین  که از کنار بابا رضا جم نخورده،قدرداب  یم کنم و جلوی پای بابا رضا زانو یم زنم و چرخ های ویلچر  با نگاهم از رسر

وین ویلچرش را هل یم دهد و کنار مبل پرند متوقفش یم کند  .را تمت   یم کنم.رسر

پرند که تازه متوجه ما شده،هندزفری ها را از گوشش در یم آورد و لپ تاپ را یم بندد.با لبخندی مثل لبخند رسوین به 

 :من سالم یم کند

...؟اسم -  ت خ  بود؟سالم.خوبی

 :طاها که از رسوین و پارسا فاصله گرفته،رسیــــع یم گوید

 .اسم تون نه اسمت -

 :پرند طوری که انگار اهمینر ندارد دستش را تکان یم دهد

 عمو اسمت خ  بود؟ -

رسوین غرق صورت آرام پارسا در خواب است و به اطرافش توجیه ندارد.آرام صورتش را یم بوسد و به موهایش 

 .شددست یم ک

م.به خودم یم گویم:   «!غلط کردی که حسودیت یم شه»نگاهم را از او یم گت 
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 .سپهر -

م  .پرند به سمتم یم آید و دستش را جلو یم آورد.خم یم شوم و دست کوچک و نرمش را در دستم یم گت 

 شما بابای این پشه اید؟ -

 :صدای فوت محکم طاها،پوزخندی بر لب هایم یم نشاند

 .مون طور که دابی شمامنه.داییشم.ه -

 :طاها تشر یم زند

 .سپهر -

وین سوایل و نگران نگاهم یم کند.پرند با نیشخند یم  م.رسر بی توجه به او مقابل پرند زانو یم زنم و دستاشن را یم گت 

 :گوید

 .پس تو اون یگ داداش مامانیم -

 :و با نیشخند یم گوید -وچولو! حسود ک -نگایه به پارسا و مادرش یم اندازد،چشمانش را باریک یم کند 

 بچه ی سیاوشه؟ -

 :مکث یم کنم.سپس دلم را به دریا یم زنم

 نه.این سیاوش خودش هنوز بچه اس.پارسا برادر توئه.یم خوای از نزدیک ببینیش؟ -

 :پرند با خوشحایل باال و پایی   یم پرد

 !مـــامـــان -

 :رسوین از جا یم پرد و با حرص نگاهش یم کند

؟کو  -  فت! چرا جیغ یم زب 

 !چرا به من نگفنر داداشم اومده -

 .پس رسوین قبال در این باره با او حرف زده

پارسا که از رس و صدا بیدار شده،بهت زده اطرافش را نگاه یم کند.رسیــــع به سمتش یم روم.به خاطر نداشیر  

 :عینکش،رسدرگم شده و یم ترسد

؟ -  دابی

 :شناسدش،با بغض یم گویدصورت رسوین را لمس یم کند و نیم 

 !دابی  -

یم خواهم بغلش کنم ویل منرصف یم شوم.تا همی   جا هم زیادی رس به رس رسوین گذاشته ام.نیم خواهم جوری 

 .رفتار کنم که حق مادری اش زیر سوال برود



 

 
194 

اهنم در یم آورم و روی چشمانش یم گذارم.چند بار پلک یم زند تا چشمانش به آ ن عادت کند و عینکش را از جیب پت 

 :با دیدن من دست های رسوین را پس یم زند و از روی مبل پایی   یم آید.پایم را بغل یم کند و با گریه یم گوید

 !کجا...بودی؟ -

 :طاها منقلب شده و رسوین صورتش را پوشانده.زانو یم زنم و بغلش یم کنم.در گوشش یم گویم

؟من همی   جام.کجا برم؟ -  دابی
 چرا گریه یم کن 

ها را راحت قبول یم کند.با لحن  پرند جلو یم آید و گونه ی پارسا را یم بوسد.به نسبت سنش فهمیده است و خییل چت  

زن گونه ای که سیاوش را هم با آن خطاب قرار یم دهد به پارسا یم گوید  :پت 

 .مرد که گریه نیم کنه پارسا -

 :غرغر یم کندپارسا بیشتر به من یم چسبد.پرند دست به کمر یم زند و 

 !وا! چرا این جوری یم کن   -

 :پارسا التماسم یم کند

...بریم -  !دابی

 .طاها دستش را دور شانه های رسوین حلقه کرده و سیع دارد آرامش کند

خانه خارج یم شوند.مامان با  در همی   لحظه،مامان با صوربر رسخ و سیاوش نیشخند بر لب،از راهروی منتیه به آشت  

 :ارسا به گونه اش چنگ یم زنددیدن وضعیت پ

؟ -  خاک بر رسم! چرا داری گریه یم کن  ماماب 

ی نیم گوید.با قدرت عجینی گردنم را چسبیده و رهایم نیم کند.دست هایم را دورش حلقه یم کنم و از جایم  پارسا چت  

 .بلند یم شوم

 :آرام یم گویم

 .من با پارسا یه حرف خصوض دارم.زود بر یم گردیم -

 .تاق سابقم را باز یم کنم و واردش یم شوم.همه چت   مثل قبل استدر ا

پارسا را به زور از خودم جدا یم کنم و روی تختم یم نشانم و مقابلش زانو یم زنم.همان طور که موهای عرق کرده اش 

 :را کنار یم زنم،با مالیمت یم گویم

 تو مامان و باباتو دوست نداری پارسا؟ -

اهنم را نگه داشته که انگار هر لحظه ممکن است  رسش را تند تکان یم دهد.هنوز با مشت کوچکش طوری لبه ی پت 

م و یم بوسم  :فرار کنم.دستش را یم گت 

 .اون خانویم که بغلت کرده بود،مامانت بود -

 .به مقدمه چین  هیچ عالقه ای ندارم
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 .با مشتش اشک هایش را پاک یم کند

 .ود،بابات بود.اون دختر خانویم هم که بوست کرد،خواهرت پرندهاون آقابی هم که کنارش نشسته ب -

 :یم لرزد.دستم را روی پیشاب  اش یم گذارم.کیم تب دارد.بغلش یم کنم و کف اتاق یم نشینم

 این جاییم و جابی نیم ریم.مامان و بابات و  -
وین و بابا رضا و ماماب  ی برای ترسیدن وجود نداره پارسا.من و رسر چت  

 .یم خوان تو رو ببیی   خواهرت 

 :هق هق کنان یم گوید

 !نذار...منو بَوَرن -

ون  .قلبم دارد از سینه ام یم زند بت 

ی نیسیر   - ن.منو نگاه کن پارسا.اگه تو بخوای،شبو واست روز یم کنم.این آدما که چت    .من غلط بکنم بذارم تو رو بتی

 .کیم آرام شده ویل هنوز داغ است

ون - .مطمئنم اونام مثل فریده حاال هم یم ریم بت  ،شما باهاشون آشنا شو.دوست داشنر برو خونه شون مهموب 

ینیای خوشمزه دارن  .خانوم شت 

اهنم را دوباره چنگ یم زند  :پت 

 .تو هم...بیا -

 :لبخند تلج  یم زنم و پیشاب  اش را یم بوسم

 .من تا ته دنیا باهات میام -

وی شانه هایم یم گذارم.پاهای کوچکش را دور گردنم حلقه یم کند،رسم را سفت بلند یم شوم و او را با حرکنر ناگهاب  ر 

 .یم چسبد و نخودی یم خندد

 ما را نگاه یم 
 

ون یم روم.طاها از کنار رسوین که به خودش مسلط شده و با دل شکستگ در را باز یم کنم و از اتاق بت 

 :کند،بلند یم شود و به سمت ما یم آید.پارسا تشر یم زند

ها -
َ
یک ن

ّ
 !نز

 .به صورت وارفته ی طاها نیشخند یم زنم.با دیدن نیش باز من،ابروهایش را باال یم اندازد و از کنار ما رد یم شود

وین به مت    مامان و سیاوش کنار هم نشسته اند و در گوش هم پچ پچ یم کنند.رسوین ساکت و گرفته نشسته و رسر

ی نیست ه شده.از پرند ختی  .مقابلش خت 

 :یک مبل تک نفره یم شنینم و سیع یم کنم فضا را از خشگ دربیاورم روی

 دور هم جمع شدید بشینید هم دیگه رو نگاه کنید؟ -

 :و با لبخند یم گوید -قبلش چشم غره ای به سیاوش یم رود  -مامان صاف یم نشیند 



 

 
196 

 سپهر راست یم گه.چرا این شکیل اید؟ -

تازه  -حث بقیه گوش یم دهم.متوجه نگاه های یواشگ پارسا به رسوین و طاها پارسا را روی پاهایم یم نشانم و به ب

 .هستم -آمده و کنار رسوین نشسته 

د ی پیدا کرده،مثل قبل مسئولیت مجلس گرم کن  را به عهده یم گت   .رسوین که با نگاه های پارسا کیم احساس بهتر

 .برو دیوونه.حوصله تو ندارم -

 :شد و با لجبازی یم گویدرسوین دست سیاوش را یم ک

 .پاشو.یم خوایم بازی کنیم -

آخر همه را در یک دایره روی زمی   یم نشاند ویل سیاوش نیم آید.پارسا هنوز روی شانه هایم است.در گوشم یم 

 :گوید

 چرا این آقاهه نمیاد؟ -

 :لبخند یم زنم

 .برو بهش بگو بیاد -

اض کند،پایی   یم گذ  :ارمش و در گوشش یم گویمقبل از این که بتواند اعتر

 .برو بهش بگو بیاد بازی.گناه داره تنها بشینه -

ی سیاوش یم ایستد  :هر قدیم که بر یم دارد،یک دور یم چرخد و من را نگاه یم کند.در دو متر

 .بیا...بایس -

 :یم خندم.سیاوش با بی تفاوبر نگاهش یم کند.پارسا اضار یم کند

 .خو...گنا...داری -

 :وجه شان جلب شده یم خندند.سیاوش رسش را یم چرخاندبقیه که ت

 .برو بازی تو بکن -

 .پارسا یم چرخد و به من نگاه یم کند.با حرکت دستم تشویقش یم کنم تا بیشتر اضار کند

 :به سیاوش نزدیک یم شود و دست کوچکش را روی دست سیاوش که روی دسته ی مبل است یم گذارد

 .بیا...دیه -

اف کنم که یک لحظه حسابی ترسیدمسیاوش چند ل  !حظه نگاهش یم کند.سپس دست هایش را جلو یم آورد.باید اعتر

د.سیاوش بلندش یم کند و روی پاهایش یم نشاندش.باورم نیم شود سیاوش برادرزاده  پارسا با تردید دستانش را یم گت 

 .وی پاهایش بنشاندر  -که در طرد شدنش به وسیله ی پدر و مادرش نقش تشویقر داشت   -اش را 

 .پارسا کیم عصنی است ویل با دیدن آرامش من کیم آرام یم شود
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 :سیاوش رس تا پایش را برانداز یم کند و با لحن بی تفاوت مخصوص خودش یم گوید

-  
ر
 .چاق

 است که به یک بچه بزنند؟
 
 چشمانم گرد یم شوند.این حرق

 :رسوین با عصبانیت یم گوید

 !ی بذارش پایی   اگه یم خوای کرم بریز  -

ی نفهمیده،جمع و جور  ه شده که  -معذب به نظر یم رسد  -پارسا که چت   روی پاهای سیاوش نشسته و به پرندی خت 

ه شده و گایه  خانه برگشته و دوباره پای لپ تاپش نشسته.پرند با بی خیایل به صفحه ی لپ تاپش خت  تازه از آشت  

خوشم یم آید؛بی توجیه یم کند و منتظر یم ماند تا خود پارسا به او نزدیک زیرچشیم پارسا را نگاه یم کند.از سیاستش 

 !شود.این را پدر و مادر پدرسوخته اش یادش داده اند

 :سیاوش شانه هایش را باال یم اندازد

 مگه دروغ یم گم؟ -

 یم گویم
 

 :به آهستگ

 .سیاوش بچه اس -

 :سیاوش پارسا را بلند یم کند و زمی   یم گذارد

 .بابا نخواستیمبیا  -

طاها هم که اصال در  -پارسا به سمت من یم دود و کنارم یم نشیند.ساکت است.رسوین به سیاوش چشم غره یم رود 

 :و بطری را یم چرخاند.وقنر بطری یم ایستد،ذوق زده یم گوید -این دنیا نیست 

سم -  !مامان من باید از تو بت 

 :مامان آه یم کشد

 .خدا به خت  کنه -

 :نخودی یم خندد رسوین

 جرئت یا حقیقت؟ -

 :مامان کیم فکر یم کند و سپس با چشمان ریز شده یم گوید

 .جرئت -

 :رسوین دستانش را بر هم یم کوبد

 .باید بذاری موهاتو رنگ کنم -

 :مامان به گونه اش چنگ یم زند
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؟ -  حتما صوربر

 :همه یم خندیم.رسوین با خونشدی یم گوید

 .حاال یم بین   -

 :ره بطری را یم چرخاند.پارسا در گوشم یم گویددوبا

 چه...باس...باسیه؟ -

 .عصنی شده و نیم تواند درست جمله بسازد

 :موهایش را نوازش یم کنم و یم گویم

 .کم کم متوجه یم یسر  -

ه یم شود  :طاها رسفه ای یم کند و به تاپ بسکتبایل پارسا خت 

 جرئت یا حقیقت؟ -

 :در گوش پارسا یم گویم

 ا  -
 

 حقیقت باید یه راز بگ
 

 جرئت،باید یه کاری رو که اون یم گه انجام بدی.اگه بگ
 

 .گه بگ

 :وحشت زده یم گوید

دو -
ُ
د...ک

ُ
ـ....ک

ُ
 ...ک

وین عصنی است.طاها هم رسش را پایی   انداخته  .رسوین بهت زده نگاهش یم کند.مامان ناراحت و رسر

 :زمه یم کنمبلندش یم کنم و روی پاهایم یم نشانمش.در گوشش زم

؟به نظر من بگو حقیقت -
 

 .کدومو بگ

 :رو به من با صدای بلندی یم گوید

د -
َ
 !َحگـ...َحگـ...َحگیگ

 :طاها بعد از مکنی طوالب  یم گوید

 دوست داری بیای پیش من و رسوین؟ -

 :به رسوین اشاره یم کند و ادامه یم دهد

 .پرند هم هست.همون خانوم کوچولو -

 :اد یم زندپارسا با قاطعیت د

 !نه -

 .اخم یم کنم.نباید این قدر زود یم رفت رس اصل مطلب
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 :رسوین لبخندی تصنیع یم زند و بطری را یم چرخاند.مامان موذیانه یم گوید

 به به! جرئت یا حقیقت؟ -

 :یم خندم

 .خدا به داد برسه! حقیقت -

 .پارسا طوری در آغوشم فرو رفته که دیگر دیده نیم شود

 :تانش را بر هم یم ساید و بعد از کیم فکر کردن یم گویدمامان کف دس

 .وقنر بچه بودی،یه بار خییل ضایع رفتار کردی.من آخرشم نفهمیدم موضوع چیه -

 :نیشخند یم زنم

 .یکم بیشتر مسئله رو باز کن -

ن سالم رفنر تو فکر کنم چهارم دبستان بودی.وقنر اومدی خونه،خییل ناراحت بودی.یکمم انگار ترسیده بودی.بدو  -

ون.تا آخر شبم گیج یم زدی  کردی اومدی بت 
 
 .اتاقت و چند دقیقه بعدش جوری که انگار کار خالق

 :با خنده یم گویم

 .چه با جزییات یادت مونده -

 :لبخند یم زند

ی رو از مخق  کردی،خ  رو ازم مخق  کردی -  .آخه همیشه دوست داشتم بدونم اولی   باری که چت  

 :تر یم شود لبخندم عمیق

 ... برگه مو گرفته بودم.شب قبلش به جای درس خوندن -

مراقب سیاوش بودم.به خاطر ناراحنر اش از مهماب  ای که هیچ کس در آن به او روی خوش نشان نداده بود،شام 

ی   برگرداند نخورده و کنج اتاقش کز کرده بود.یواشگ از یخچال غذا کش رفتم و برایش بردم ویل او ظرف غذا را روی زم

تمت   کردم.بعد از آن منتظر ماندم  -خوشبختانه فرش کثیف نشده بود  -و اتاق را کثیف کرد.با هزار بدبخنر کف اتاق را 

ون بروم.وقنر با لجبازی رس جایم ایستادم و گفتم که یم خواهم آن جا  تا بخوابد.رسم داد زد و خواست که از اتاقش بت 

م داد.محکم به در خوردم و رسم تت  کشید.بعد از آن یقه ام را گرفت و مرا از اتاقش بمانم،به سمتم آمد و محکم هل

ون کرد  .بت 

 :رسیــــع ادامه یم دهم

 انداختم تو دستشوبی و  -
.برای همی   ده.ترسیدم برگه رو ببین  و عصباب  بیسر کار دیگه ای یم کردم.ریاضیمو گرفتم ست  

 .روش سیفون کشیدم

وین یم خندد  :رسر

!چقدر بهت خندیدمیادم او  - س داشنر که حاال چه جوری یم خوای کلک شو بکن   !مد! خییل استر
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 :رسوین یم خندد

 !پس از این کارا هم بلد بودی -

وین با نیشخند یم گوید  :رسر

 .اینو ولش یم کردم تا االنم یاد نیم گرفت.حاال رو نگاه نکن راه افتاده -

 یم گوید
 

 :مامان با اخیم ساختگ

وینچشمم روشن  -  !رسر

ه ی طاها به پارسا هستم  .متوجه نگاه خت 

 

 

 .کیم دیگر که بازی یم کنیم،صدای پایی   آمدن رساسیمه ی کیس از پله ها ما را از جا یم پراند

 :با دیدن سمن آشفته،از جایم بلند یم شوم و بدون این که پارسا را زمی   بگذارم،به او نزدیک یم شوم

 حال تون خوبه خانوم مهدوی؟ -

 :یــــع یم گویدرس 

 .باید برم پیش سارا -

م  :سیع یم کنم جلویش را بگت 

 .من دیدم شون.حال شون خوبه -

 .دکمه های مانتویش را اشتباه بسته و موهای آشفته اش از زیر شایل که نامرتب روی رسش انداخته مشخص است

 .باید برم پیشش -

د از خوردن ناهار به دیدنش یم روند.از این که تقریبا آخر رس مامان متقاعدش یم کند که حالش خوب است و قطعا بع

دن لب هایش واکنیسر نشان نیم دهد  .به زور نگهش داشته ایم عصباب  به نظر یم رسد ویل جز بر هم فشر

خانه بود مت   را یم چیند از مامان یم پرسم ی که در آشت  
 :در حایل که دختر

 این خانوم تازه اومدن این جا؟ -

 :گویدرسوین رسیــــع یم  

 ... نه یه سایل یم شه هانیه این جاست.خییل دختر خوبیه سپهر.مهربون و آروم و -

 :سیاوش به او چشم غره یم رود

 .حرف نزب  نیم گن الیل -
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 :رسوین برایش شکلک در یم آورد و برای داشیر  حمایتش به پهلوی طاها یم زند

 !طـــاهـــا -

 :طاها از جا یم پرد و با عصبانیت یم گوید

 چه مرگته؟ -

 :رسوین بهت زده نگاهش یم کند

 باز خرت از پل گذشت زبونت دراز شد؟ -

ی بگوید که بلند یم گویم  :طاها یم آید چت  

 .بسه دیگه! دعواهاتونو بذارید واسه وقنر که تنها بودید -

وین پشت رس من یم گوید  :رسر

 !واال -

 .ی کتابی را که از اوگرفته،نگاه یم کندبه این حرفش یم خندم.پارسا کنار مامان نشسته و عکس ها

 :پرند در لپ تاپش را یم بندد و کنارش یم نشیند

؟ -  خ  یم خوب 

 :پارسا خودش را جمع و جور یم کند

 .هیـ...هیج   -

 :پرند با تعجب یم گوید

؟ -  مگه یم شه هیج 

 :نگاهش به عکس ها یم افتد و ذوق زده یم گوید

ه رو ببی    -  !وای این شت 

ین که پارسا بفهمد،کم کم به او نزدیک یم شود و دستش را دور شانه هایش حلقه یم کند.هانیه با صدای آرایم بدون ا

 :یم گوید

 .بفرمایید ناهار آماده اس -

سمن هنوز عصنی است و حرف نیم زند.مشخص است که یم خواهد زودتر از رسر ما خالص شود و پیش خواهرش 

 :برود.به او یم گویم

ش گفت چون درد داره و نباید تکون بخوره،بهش آرام بخش یم زنن تا بیشتر خواهرتون  - احتماال االن خوابن.دکتر

 .بخوابه
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.سیاوش هم طوری به هانیه زل زده که انگار نگاهش را به چادرش  ی نیم گوید.رسوین ناراحت است و طاها عصنی چت  

 !دوخته اند

وین است  !.دوست بیچاره ی من میان اعضای خانواده ی من گت  افتادهتنها کیس که خننی بقیه را تماشا یم کند،رسر

 :رس مت   که یم نشینیم،سیاوش یم گوید

 .چه بوی خوبی یم ده -

با تعجب سیاوش را نگاه یم کنند ویل او اهمینر نیم دهد.هانیه با لبخند  -جز سمن که سیاوش را نیم شناسد  -همه 

 :دمحوی رسش را پایی   یم اندازد و آهسته یم گوی

 .نوش جان.مریم خانوم من دیگه یم رم -

مامان دستش را پشتش یم گذارد و او را به گوشه ی هال یم برد.آهسته با او حرف یم زند.سیاوش هنوز میخ آن 

 .هاست

 :پرند به بازوی سیاوش یم کوبد

 .چش چرون -

 :سیاوش نگاهش هم نیم کند.پرند به مادرش یم گوید

 .اخم نکن جاش یم مونه -

 :ن لبخند کم جاب  یم زند و از جایش بلند یم شود.بلند یم گویدرسوی

 .مامان من اشتها ندارم.یم رم باال وسایلمو بذارم تو کمد -

 :مامان با یک ابروی باال رفته نگاهش یم کند

 .برو -

 :طاها عصنی مشتش را به مت   یم کوبد.پرند با حرص یم گوید

ی که مامان برگرده؟باز خ  بهش گفنر بابا؟نیم توب  دو دیق -  ه دهن به دندون بگت 

وین یم خندد  :رسر

 !زبون به دهن نه دهن به دندون -

 :طاها با عصبانیت داد یم زند

 ... رسوین یا وسایلتو جمع یم کن  امروز بریم خونه یا -

 :حرفش را قطع یم کنم و با خونشدی یم گویم

 یا؟ -

 :پوزخند یم زند و یم گوید
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 .اون وقت رست همش تو کار دیگرونه تازه از راه رسیدی -

 :آرامشم را از دست نیم دهم

.هر طور دوست داری با رسوین رفتار یم کن  و انتظار داری  - یم دوب  مشکلت چیه طاها؟بلد نیسنر حرف بزب 

 عاشقتم باشه.گ تو جمع این طوری زنشو تحقت  یم کنه؟

 :عصنی یم گوید

 ...رنجیه و منم زیادی خرم.وگرنه قلم پاهاشو یم شکستم و نیم ذاشتم یه ماهمگه خ  گفتم؟خواهر تو زیادی نازک نا -

 :پرند جیغ یم زند

ـــه - ــ ـــ ــ  !بســ

 .عصنی شده و تند نفس یم کشد.معلوم نیست این بچه بی   این دو چه فشاری را تحمل یم کند

ون یم دهد و با جدیت یم گوید  :سیاوش نفسش را محکم بت 

ین - ون یا صداتونو بتی  .یا همتونو از خونه پرت یم کنم بت 

 :پرند با نیشخند به بازوی سیاوش یم کوبد

 !ایول -

 :سیاوش بد نگاهش یم کند

 .یه بار دیگه بزب  منم یم زنم -

 

 

سمن اصال متوجه بحث های ما نیست.هانیه بعد از یک خداحافظ  زیر لنی رفته و مامان هم پیش رسوین است.هنوز 

 .نزده.پارسا هم روی پاهای من نشسته و کتابش را یم خواندکیس دست به غذایش 

 یم گوید
 

 :طاها به موهایش چنگ یم زند و با کالفگ

ه ی -  ...رسوین از تو حرف شنوی داره.این قائله رو ختمش کن.خون منو تو شیشه کرده دختر

 :پوزخند یم زنم

؟ دیگه رسوینم بخواد برگرده من نیم ذارم.تو خجالت نیم کیسر راه -  به راه بهش توهی   یم کن 

طاها قبال این طوری نبود.یادم است که آن قدر رسوین را دوست داشت که از گل نازک تر به او نیم گفت.حاال آن قدر 

 .عصنی است که انگار از جنگ برگشته
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وین بعد از این که سمن به زور از ماما ن شماره ناهار در سکوت ضف یم شود و من غذای بابا رضا را یم دهم.رسر

د،او را بیمارستان یم رساند.پارسا خوابش یم برد و پرند دوباره پای لپ تاپش  حسابش را برای پرداخت پول عمل یم گت 

 .یم نشیند.البته قبلش یک ملحفه روی پارسا یم کشد و با این کارش من را به خنده یم اندازد

 .یم رود.سیاوش هم با بی خیایل روزنامه یم خواندرسوین باالست و مامان هم کنار من نشسته و به طاها چشم غره 

 یم گوید
 

 :مامان به آهستگ

؟هر گ تحت فشاره باید این جوری با زنش برخورد کنه؟اونم وقنر چند جفت چشم دارن  - طاها داری چکار یم کن 

؟  نگاهش یم کی  

 یم گوید و موهایش را یم کشد
 
 :طاها پوق

 .در و مادرم و از این طرف رسوین.این بچه هم شده یه دردرس جدیدخسته شدم مریم خانوم.از اون طرف پ -

 :مامان تت   نگاهش یم کند

،حاض  بود تمام زخم زبونای خانواده تو تحمل کنه.تو هنوز با خودت  - رسوین به من یم گه اگه پارسا رو یم خواسنر

 .مشکل داری طاها

ی بگوید که مامان با ج  :دیت یم گویدطاها دهانش را باز یم کند تا چت  

بیخود بهونه نیار که مامان و بابام تحت فشار گذاشتنم.تو خودتم به زنت شک داری! وقنر این طوری پشت شو  -

،انتظار داری پدر و مادرت چه واکنیسر نشون بدن؟  خایل یم کن 

 !دلم برای رسوین یم سوزد.شوهرش به او انگ خیانت یم زند و زبانش هم دراز است

 :یم کند مامان اتمام حجت

رسوین تمام این ساال به خاطر تو هر خ  تحقت  و توهی   بوده تحمل کرده.مهم تر از اینا،از بچه اش گذشته.البته این  -

کوتایه خودش هم بوده.من دیگه نیم ذارم با این وضع برگرده خونه.هر وقت تونسنر قبول کن  که پارسا بچه ی 

 تو و رسوینه نه ت
 

،زندگ
 

 .و و پدر و مادرت،زنت بر یم گرده خونهخودته و این زندگ

 :طاها حسابی خسته به نظر یم رسد.وقنر مامان به اتاقش یم رود یم گویم

؟ -  طاها تو خ  درباره ی وضعیت پارسا یم دوب 

 :خسته نگاهم یم کند

؟ -  تو دیگه یم خوای خ  بارم کن 

 :لبخند کجی یم زنم

ی که سندرم داون علت مشخض نداره.یه بیماری اربی  -  نیست که بگیم تو خانواده های شما نبوده.هر چت  

 .هست،مربوط به خود بچه اس نه پدر و مادرش.نه تو مشکیل داری نه رسوین

 :رسیــــع یم گوید
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ی بوده که -  ...مگه یم شه؟حتما یه چت  

 :حرفش را قطع یم کنم

ه و بیست و از هر هشتصد تا بچه یگ شون مثل پارساست.هر بچه ای بیست و سه تا کرومو  - زوم از مادرش یم گت 

ن و همی   باعث مشکالت شون یم شه.هیچ  سه تا از پدرش.بچه هابی مثل پارسا،یه کروموزوم اضافه یا کمتر یم گت 

 .ربظ هم به مشکل داشیر  پدر و مادر نداره

 :طاها قانع نیم شود

 ...آخه بچه همی   طوری که این شکیل نیم شه -

 :با حرص یم گویم

؟چه شکیل نیم شه؟این بچه چشه طاها؟حرف یم زنه.راه یم ره.یم خوابه.یم خوره.بازی یم کنه.بچه های چه شکیل -

 دیگه چکار یم کی   که اون نیم کنه؟

 یم گوید
 

 :با درماندگ

 درست باشه ویل من نیم تونم دهن بقیه رو ببندم -
 

ابی که یم گ
! شاید همه ی این چت    .ببی  

دارن سفید یم شن اون وقت هنوز بلد نیسنر بی   خانواده ات و زن و بچه ات یه مرزی تو به این سن رسیدی،موهات  -

 درست کن  که این مشکالت پیش نیاد؟

ه یم شود  :صاف یم نشیند و به پارسا خت 

ی هام هم هسیر   - کام و مشتر مشکل فقط پدر و مادرم نیست.من آدیم نیستم که زندگیم از بقیه مخق  بمونه.رسر

 ه باید با بچه هام برم رو چکار کنم؟سپهر.جاهابی ک

 خودتو بکن طاها! ببی   به خاطر یه مشت حرف مفت چه آتییسر  -
 

چرا این قدر به حرف مردم اهمیت یم دی؟زندگ

 !زدی به زندگیت

ع سیاوش روزنامه اش را پایی   گذاشته و ما را تماشا یم کند.پرند کنارش نشسته و گه گایه او را تماشا یم کند و بعد رسیــــ

 .با لپ تاپش کاری یم کند

 :طاها مشکل اصیل را یم گوید

 هم زدم از طرف خودم نبوده.مامان یم گه اگه بهش اعتماد داری بگو یم خوای  -
 
من به رسوین اعتماد دارم.حرق

یس  .آزمایش دی ان ای بدی ببین  این بچه مال خودته یا نه.اگه این قدر مطمئن  که نتیجه اش چیه نباید بتر

 با طاهابی که به خاطرش از بچه اش گذشته ست  کرده.پوزخند یم زنمحاال 
 

ی رسوین را از زندگ  :یم فهمم چه چت  

؟!یم  - طاها باورم نیم شه دو سه سال دیگه چهل سالت یم شه.یعن  هنوز پدر و مادرت واست تعیی   تکلیف یم کی  

 دوب  رسوین با این درخواستت چقدر کوچیک شده؟

 شان یم سکوت یم کند.خودش 
 

 زیاد به پدر و مادری که مدام دارند چوب الی چرخ زندگ
 

هم یم داند وابستگ

رشان است  .گذارند،به ض 
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موقیع که رسوین ازدواج کرد،من یک نوجوان چهارده،پانزده ساله بودم؛با این حال به خوبی یادم است که والدین طاها 

ا دست باال یم گرفتند و رسوین را در حد خانواده شان نیم از وصلت با خانواده ی ما راض  نبودند.زیادی خودشان ر 

دانستند.با این وجود هم رسوین و هم طاها هم دیگر را دوست داشتند و نظر بقیه برایشان مهم نبود.ازدواج با رسوین 

 .تنها دفعه ای بود که طاها روی حرف پدر و مادرش حرف زد

باب  شدند؛مطمی   بودند که پششان کامل تر از آب  است که یک بچه وقنر پارسا به دنیا آمد،پدر و مادرش حسابی عص

 .ی به قول خودشان عقب مانده از او به دنیا بیاید و پارسا قطعا بچه ی مرد دیگری است

طاها هم با هزار بار شنیدن آن حرف ها و نفوذی که آن ها رویش داشتند،به رسوین گفت که پارسا را نیم خواهد و 

 .بچه اش یگ را انتخاب کند باید بی   او و 

 دلش راض  نیم شد که بچه اش را رها 
 
رسوین از نوجواب  با طاها یم چرخید.نیم توانست از طاها بگذرد ویل از طرق

 اش با طاها را ادامه داد و راض  شد که پنج سال بچه اش را نبیند و 
 

کند.وقنر فهمید که من مراقب پارسا هستم،زندگ

 ..شته باشددر عوض شوهرش را دا

وی یم کند که نیم  باورم نیم شود افرادی مثل طاها هم وجود داشته باشند؛گایه اوقات طوری از پدر و مادرش پت 

 .تواب  بفهیم این ها حرف ها و کارهای خودش هستند یا پدر و مادرش

ایط طاها هم خاص است.خوب یادم است که وقنر ختی سالم نبودن پارسا همه جا پیچید،چقدر  از اطرافیانش رسر

 .زخم زبان شنید و اذیت شد.تمام این ها کنار هم جمع شدند و طاها را به جابی رساندند که از پارسا بگذرد

 .با این حال باز هم توجیه خوبی برای کارشان وجود ندارد

 :پرند نخودی یم خندد و یم گوید

 !سیاوش ببی   چه خوشگل کشیدمت -

 :پ نگاه یم کند و نیشخند یم زندسیاوش با بی مییل به صفحه ی لپ تا

 شبیه میمونه.خودتو نکشیدی؟ -

 :یم خندم.پرند با پرروبی یم گوید

م! از روی تو کشیدمش! زشنر دیگه -  !نخت 

 :لپ تاپ را بر یم دارد و وسط من و طاها یم نشیند.یم گوید

 !بابا ببی   چقدر شبیه سیاوش شده -

ون بکشد و صاف بنشیند زمزمه یم کندطاها بدون این که رسش را از بی   دستانش ب  :ت 

 .حوصله ندارم پرند -

 :پرند بدون این که خم به ابرویش بیاورد،رو به من یم چرخد و یم گوید

 !سپهر ببی   سیاوشو -
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ه یم شوم.یک دایره کشیده به جای صورتش و بعد خط های صاف مشگ از رسش  به صفحه ی بازشده ی ِپینت خت 

ه مشگ برای چشمانش کشیده و یک خط صاف برای لب هایش! یک نیم دایره هم برای بین  به هوا کشیده.دو دایر 

 .اش کشیده

 :نیشخند یم زنم

 اصال خودشه! عکس خودش نیست؟ -

ه یم شود.سیاوش با لبخند کجی یم گوید وزمندانه به سیاوش خت   :پت 

 .باباتو بکش.احتماال شبیه کرگدن یم شه -

م.طاها قدبلند و چهارشانه است؛به قول رسوین پانزده شانه نیم توانم جلوی خنده ام را   !بگت 

 :پرند رسیــــع یم گوید

 !بابای من خییل هم خوشگله.حسود -

ی نیم گوید.رو به من یم کند و یم گوید  :سیاوش ابرو باال یم اندازد و چت  

 تو نیم خوای بری؟ -

 :پرند به جای من جواب یم دهد

 مگه جای تو رو گرفته؟ -

 :یم کشم و با نیشخند یم گویم لپش را 

 یم خوای برم سیاوش؟ -

 :با جدیت یم گوید

 مشخص نیست؟ -

 :یم خندم

 .پارسا بیدار شه یم رم -

 :طاها صاف یم نشیند و یم گوید

 کجا؟ -

 .خونه دیگه -

 :پس از مکنی طوالب  یم گوید

 یم شه چند روز بیاید پیش ما؟ -

 :صاف یم نشینم
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 چرا؟ -

 :ون یم دهدنفسش را محکم بت  

 .از این وضع خسته شدم.تو اونو بیاری رسوینم بر یم گرده.این بچه هم به ما عادت یم کنه -

 .اسمش پارساست -

ه یم شود  :به چشمانم خت 

 میای؟ -

 نه -

 چرا؟ -

 .خودت زنتو برگردون.پارسا وسیله نیست -

 :به سمتش خم یم شوم و یم گویم

،پ - .رسوین هم االن به جابی رسیده که ممکنه پرند و تا وقنر خودت پارسا رو قبول نکن  در و مادرتم قبول نیم کی  

 .پارسا رو برداره و از پیشت بره.سیع کن بچه تو دوست داشته بایسر طاها

ی نیم گوید  .آب دهانش را قورت یم دهد و چت  

 .به نظر یم رسد یک تصمیم جدی گرفته و این خوشحالم یم کند

م در اتاق رسوین یم ایستم.سه بار رسیــــع به در یم کوبم و بعد یک بار آرام.صدای گرفته اش به طبقه ی باال یم روم و د

 :را یم شنوم

 .بیا تو سپهر -

 .وقنر بچه بودیم،برای هم رمز درست کرده بودیم تا بدانیم چه کیس پشت در است.رمز من برای رسوین این بود

ی در را باز یم کنم و وارد اتاقش یم شوم.در را پشت رس  م یم بندم و نگایه به اطرافم یم اندازم.مثل اتاق من هیچ تغیت 

ی که حسابی توی ذوق یم زند،چمدان بسته ی وسط اتاق است
 .نکرده؛تنها چت  

رسوین روی تخت دراز کشیده و ناخنش را روی روتخنر یم کشد.بین  اش قرمز است و چشمانش نیمه باز 

 !تحمل یم شودهستند.وقنر گریه یم کند واقعا غت  قابل 

 :کنارش یم نشینم و با نیشخند یم گویم

 !باز تو گریه کردی؟هر خ  خوردم اومد دم حلقم خوب -

 یم زند و با صدای دورگه ای یم گوید
 

 :لبخند کمرنگ

م؟-  به نظرت...طالق بگت 

 :اخم یم کنم
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؟لوس شدی ها -  !خ 

 :با بی حایل زمزمه یم کند

ده های خونه ی منو مادرش انتخاب یم کنه.اونم یم گه خوب قشنگه! تمام مدت تو که نیم دوب  سپهر! حنر رنگ پر  -

ن.چرا این کمد این جاست؟چرا غذات شوره؟چرا پرند موهاشو بلند یم  مون اشکال یم گت  پالسن خونه ی ما از هر چت  

 کنه؟چرا دامن تنش یم کنید؟

ون یم دهم  :نفسم را بت 

ی نیسیر  که -  ...رسوین اینا چت  

 :ریزداشک یم 

یه روز قرار بود طاها بره پرندو از مهد برداره بیاد خونه که با هم بریم شهربازی.هر خ  منتظرشون موندم  -

نیومدن.فهمیدم زنگ زدن بهش گفیر  بیا پیش ما دلمون برات تنگ شد.حاال خوبه دو روز پیش اومدن اعصاب منو 

هار ساعت مثل مرغ رسکنده از این طرف به اون طرف خرد کردن ها! طاها هم نگذاشته نه برداشته رفته اون جا.چ

چرخیدم و بهش زنگ زدم تا آخرش شازده زنگ زده یم گه ببخشید رسوی! اومدیم پیش مامان اینا یادم رفت بهت 

 زنگ بزنم! گفتم من خر این جا منتظر تو نیستم مگه؟بهم یم گه مشکل تو با مادر من چیه؟

 :متعجب نگاهش یم کنم

 ...رسوی شاید -

 :صاف رس جایش یم نشیند و با حرص یم گوید

 رفتارش روز به روز بدتر یم شه!دیدی چطوری جلوی بقیه اون جوری باهام حرف زد؟ -

ی نیم گویم مش و چت    .صورتش را یم پوشاند و دوباره اشک یم ریزد.در آغوش یم گت 

 طاها را حامله مادر و پدر طاها تا مدت زیادی بچه دار نیم شدند.بعد از پانزده سال،م
 

ادرش در یس و هفت سالگ

شده.به خاطر همی   موضوع و تک بچه بودنش،همیشه روی او حساسیت زیادی دارند و یم خواهند همیشه پیش 

 .خودشان باشد

 .رسوین به نظر من شما نیاز دارید برید پیش یه مشاور -

ی نیم گوید  .چت  

 .ا برای خودش یم خواهد،حسابی آزاردهنده استبه نظر مشکل کوچگ است ویل برای رسوین  که طاها ر 

طاها هم یا خودش را به نفهیم زده و فکر یم کند مشکل رسوین فقط پارساست،یا یم داند و دلش نیم خواهد قبول 

 .کند

 

 

 فصل بیست و دوم
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 !بسه سمن حالم بد شد -

 :اضار یم کند

 !این قاشقم بخور دیگه نخور -

 -در حلقم یم ریزد.صدای خنده ی بچه ها را یم شنوم.شکمو ها بهانه پیدا کرده اند  به زور قاشق دیگری از سوپش را 

 !و هر وعده غذاهای خوشمزه ی سمن را یم خورند -کلیه ی معدوم من! 

ه یم شود و با نفرت یم گوید  :به پهلویم خت 

 خوره.تازه سابقه دارم با یه وکیل حرف زدم.گفت اگه بتونیم ثابت کنیم کار اون بوده،پنج سال حبس بهش یم -

 .هست.راحت تره کارمون

 :دستانم را زیر رسم یم گذارم و با نیشخند یم گویم

؟ -  اگه داوطلبانه بهش اجازه بدم اون یگ کلیه مو پاره کنه،اعدامش نیم کی  

 .حنر لبخند هم نیم زند.هردوی ما از این مرد و برادرش نفرت داریم

 :محکم روی پایش یم زنم و یم گویم

 .خوب دیگه برو گم شو یم خوام بخوابم -

 یم کرد
 
 !چپ چپ نگاهم یم کند.اگر وضعیتم خطرناک نبود،خییل محکم تالق

 :وقنر یم رود،گیل در یم زند و بعد وارد یم شود.با خنده یم گویم

 !آدم شدی االغ -

 :یم خندد

 !لیاقت نداری دیگه -

 :یم آید و پایی   تخت یم نشیند.با تردید یم گوید

 درد داره؟ -

 :لبخند یم زنم

 .تکون نخورم نه -

 بچه ها یم گن عموت زده.راست یم گن؟ -

 :رسم را تکان یم دهم

 آره.متاثر شدی؟ -

 :لبخند یم زند
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 بیشتر ناراحت شدم.تو ناراحت نیسنر که عموت این کارو کرده؟ -

 :دستم را جلو یم برم و روی شانه اش یم زنم

 .خوشحالم که یم تونم ازش شکایت کنمنه بابا! ناراحت چیه.تازه  =

؟ -  اعدامش یم کی  

 :وحشت زده است.نیشخند یم زنم

 .اگه یم کردن که خوب بود ویل فقط زندان داره -

 .خییل ترسیدم -

 :نیشخندم محو یم شود

؟ -  برای خ 

ه به درد این دوره و بغض کرده؛گیل از آن هابی است که یم خندد و بی خیال به نظر یم رسد ویل احساسابر قوی دارد ک

 .زمانه نیم خورند

د و یم گوید  :دستم را یم گت 

یت بشه.من جز شماها کیس رو ندارم.جز تو کیس به حرفام گوش نیم ده -  .ترسیدم چت  

 .آب دهانم را قورت یم دهم تا گریه نکنم.متاسفانه از نظر تناقض بی   احساسات و ظاهر،کامال شبیه گیل هستم

ت نخ -  !ندم که جابی نیم رم گل منمن تا رس قتی

 :یم خندد.دست به پوست نرم صورتش یم کشم و زمزمه یم کنم

تو مثل مرواریدی گیل.قشنگ و باارزش.اگه کیس نیم بینتت واسه اینه که فقط صدفتو یم بینه.باالخره یه روز یه نفر  -

 .خودتو یم بینه.اون وقته که نیم تونه بی خیالت شه

 :را یم بوسد لبخند یم زند و گونه ام

 .تو خییل خوبی سارا -

 :یم خندم تا گریه نکنم و کنارش یم زنم

 !برو اون ور بذار بخورم به سقف -

 :یم خندد

 االن ذوق کردی مثال؟ -

 :رسم را تکان یم دهم

 مشت مشت هندونه زیر بغلم یم ذاری اون وقت یم خوای رو زمی   بمونم؟ -
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 :ددستش را روی تخت یم گذارد و بلند یم شو 

 .معلومه خوابت میاد.یم رم بخوابی  -

 .وقنر یم رود،لبخند بر لب خوابم یم برد

*** 

 !خوب این چند روز از خودتون پذیرابی کردید ها -

 :نیوشا نیشخند یم زند

 .آره! حسابی از این پشه کار کشیدیم -

 :اخم یم کنم

 سپهر؟باز دوباره شما دارید برنامه یم چینید؟ -

 و یایس را یم چزانم.آن ها که اخالق هنوز خاطره ی آن 
 

شب در فرحزاد یادم نرفته و به خاطرش مدام نیوشا و سایع

 .من را یم دانند،نباید از این کارهای مسخره بکنند

 :یایس با خنده یم گوید

ی بخره بیاره.اگه تو نبودی که نیم تونستیم این همه سوءاستفاده   -  !کنیمبه بهونه ی تو تمام مدت یم فرستیمش چت  

 :چشمانم ریز یم شوند

 پولشو که یم دید؟ -

مادر سپهر هر روز یم آید و به من رس یم زند و گایه غذاهابی یم آورد که بویشان اشک به چشمانم یم آورند؛بوی مادر 

 .یم دهند

 یم گوید
 

 در حایل که با موبایلش بازی یم کند،با لودگ
 

 :سایع

 .باادبهیم خوایم بدیم ویل نیم ذاره.از بس که  -

مانه و دوپــهلویش یم خندند ویل من با عصبانیت یم گویم  :بقیه به جمله ی بی رسر

خاک بر رستون! این پشه هر ماه فوقش یه میلیون درآمد داره.اونم باید خرج اون بچه بکنه.اون وقت شما مفت  -

 دارید از پوالش یم خورید؟

 :آزاده خیالم را راحت یم کند

ی بخرهاز وقنر دیدیم پول قب -  .ول نیم کنه دیگه بهش نیم گیم چت  

وقنر از بیمارستان آمدم خانه و به نیوشا زنگ زدم تا از نگراب  درش بیاورم،اول حسابی فحشم داد و بعد تازه پرسید چرا 

ـــع قطع کرد و همراه بچه ها رسم هوار شد.سمن که یم دید من هنوز  جوابش را نیم دادم.وقنر موضوع را گفتم،رسیـ

 آید ویل به خاطر اضطراب و نگراب  آن ها خودم را بیدار نگه یم دارم،رسشان جیغ جیغ کرد و آن ها را از اتاقم خوابم یم

شان را هم ندارند ون برد.با این حال آن ها حدود دو،سه روز است که این جا ولو شده اند و قصد بسیر  چتر  !بت 
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یه؟ -  این سپهر چقدر بهت ارادت داره.ختی

 چپ چپ 
 

 :نگاه یم کنمبه سایع

زیادی مبادی آدابه وگرنه صنیم با من نداره جز این که دو سه بار با خواهرزاده اش اومده این جا.بچه ها این قدر  -

یه  .بهش کار نگید فکر یم کنه ختی

 :نیوشا مسخره یم کند

یه؟ -  حمایل کنه فکر یم کنه ختی

ون یم دهم  :نفسم را محکم بت 

 !خدا چرا منو نیم کشه؟ -

 :به عجز درون صدایم یم خندند.به یایس یم گویمهمه 

 .اون دکلمه هه رو بذار -

 کدومشو؟ -

 :چپ چپ نگاهش یم کنم

 .تو که یم دوب  من چیو دوست دارم -

م  .پای کامپیوترم یم نشیند.وقنر صدای پیانو در گوشم یم پیچد،چشمانم را یم بندم و آرام یم گت 

 د؛پس چرا پرکاربردترین کلمات را حس نیم کنم؟تمام دنیای من در کلمات خالصه یم شون

دوست دارم.این درد به یادم یم آورد که هنوز انسانم.هنوز درد یم  -وقنر که بیت های شعر مرا یم خوانند  -این درد را 

 .کشم.هنوز قلبم یم لرزد

تفاوت باشم ویل هنوز شاید کیم بی احساس و رسد باشم ویل هنوز احسایس دارم تا خرج کنم.شاید کیم مرده و بی 

هابی هست که مرا به واکنش وادارد
 .چت  

 ...هنوز قلنی دارم که پژمرده و بی حال یم زند و هنوز منتظر است؛شاید منتظر بهاری که هرگز نیم آید

 :یایس با احتیاط یم گوید

 گیل؟ -

 هوم؟ -

 :کند  گیل مشغول خواندن یگ از کتاب هایم است.یایس لب هایش را با زبانش تر یم

 .ایمان ازم خواست شماره تو بهش بدم -

 :گیل با چشمان گرد شده یم گوید

 تو که ندادی؟ -
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 :یایس لبش را یم گزد

 نباید یم دادم؟ -

 :نیوشا یم خندد

 .بی خیال گیل.یه شماره اس دیگه.نخواسنر ردش کن -

 ! نوازدگیل رسیــــع رسش را پایی   یم اندازد و من یم فهمم که ایمان پیانو یا ویولن یم

مثال ویولن  -گیل خودش پیانو زدن را در حد حرفه ای بلد است و جذب هر کیس یم شود که یک ساز سخت مثل پیانو 

 .را بزند -

؟ -
 

 سایع

 هوم؟ -

 .اون آقای دکتر خ  شد؟به نظر پش خوبی میومد -

 با نیشخند یم گوید
 

 :سایع

 .بهم پیشنهاد ازدواج داد -

 :شود و بهت زده یم گوییمهمه چشم هایمان چهارتا یم 

؟ -  خ 

 نخودی یم خندد
 

 :سایع

پشه دیوونه اس.نزدیک یه ماه بیشتر نیس دارم باهاش یم چرخم.دیروز بهم گفت قصدش یه دوسنر ساده  -

 .نیست.ازم خوشش اومده و یم خواد از این به بعد برای آشنابی با هم بچرخیم

 :دوباره همه با هم یم گوییم

؟ -  خ 

 :ا باال یم اندازدشانه هایش ر 

راستش خودمم از این ثابت نبودن خسته شدم.یکیو یم خوام که مجبور نباشم بعد یه ماه باهاش بهم بزنم.گرچه  -

ی نیست که االن بخوامش ویل اگرم از هم خوش مون اومد یم تونیم دوست بمونیم تا وقتش  ازدواج هم چت  

 .ویل بهش نیم دم که به ازدواج ختم بشه.اونم قبول کردبرسه.بهش گفتم برای آشنابی با هم یم چرخیم ویل ق

 :با خوشحایل یم خندم

! خییل خوبه -
 

 !چه خوب سایع

 .چشمانش برق یم زنند و لبخند کوچگ یم زند

 :نیوشا پشت کله اش یم کوبد
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.نه به اون پشه ی رواب  که خط خطیت یم کرد،نه به این جنتلمن که واسه ازدواج پا  - پیش  خاک بر رست کی  

 !گذاشته

 عشوه ای یم آید و یم گوید
 

 :سایع

 !تا چشم حسودا کور بشه -

 :آزاده با لبخند یم گوید

.اون یس و سه سالشه و قطعا وقت زیادی برای نامزدی و صتی کردن برای  -
 

ی رو در نظر داشته باش سایع ویل یه چت  

 .بچه نداره

 لب هایش را جلو یم دهد
 

 :سایع

 .با همه چیش کنار میام.فعال که ازش خوشم اومدهاگه دوستش داشته باشم  -

 :یایس یم پرسد

 سابقه اش چه جوریه؟ -

 با نیشخند یم گوید
 

 :سایع

رسایدار امامزاده بوده! خوب معلومه که سابقه اش خرابه! مگه یم شه یه پش تا این سن با دامن طهت  مجرد مونده  -

 باشه؟

ضا آذر پس زمینه ی حرف هایمان اس ت و نیم دانم چطور یم توانم هم به آن گوش بدهم و هم گفت و صدای علت 

 .گوی بچه ها

 :صدای زنگ در را یم شنوم.چند دقیقه ی بعد سمن در اتاق را باز یم کند و یم گوید

 .پارسا اومده ببینتت -

 :یم خواهم از جایم بلند شوم که رسیــــع یم گوید

 .میارمش تو اتاق -

 :یش رد یم شود و به سمت من یم دوددر همی   لحظه پارسا از کنار پا

 !خاله -

دش د،سمن از پشت یم گت   :یم خندم.قبل از این که روی من بت 

 .خاله حالش خوب نیست پارسا جان.بهش نزدیک نشو به وقت مریض یم یسر  -

 :پارسا با لب های آویزان یم گوید

 چرا آِلت...خوو نیس؟ -

 :ش یم کنملبخند یم زنم و گونه اش را با پشت دستم نواز 
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 مریض شدم.زود خوب یم شم.تو حالت خوبه؟ -

ی به او یم گویند و او  وع یم کند به حرف زدن.بچه ها هم به او گوش یم دهند و گایه چت   رسش را تکان یم دهد و رسر

 .هم با خجالت جواب شان را یم دهد

مادرش را کشیده.با خنده به نقایسر پارسا یک نقایسر به دستم یم دهد و یم گوید من،سمن،دابی اش،آقا رضا و پدر و 

ه یم شوم  :اش خت 

 .چه خوشگل شده پارسا -

 :ذوق زده یم گوید

 .ماِر خودت -

چند دقیقه ی بعد سمن یم آید و او را برای کیک خوردن یم برد.صدای سپهر را یم شنوم و یم دانم برای این که معذب 

ی جز فتوشاپ نیست نشوم نیم آید تا من را ببیند.گایه فکر یم کنم این پش   !از بس رس به زیر و نجیب است،چت  

سمن بعد از شام یم گوید که دیگر نیم تواند کارش را رها کند و محل کارش هم از این جا خییل دور است.مرا به بچه ها 

د و یم رود.خدا آخر و عاقبت من را با این دیوانه ها به خت  کند  !یم ست 

 

 

 فصل بیست و سوم

ن ها و پارسا را یم شنوم.صدای دکلمه ای که نیم توانم کلماتش را تشخیص بدهم هم ال به الی صدای حرف زدن آ

 .حرف هایشان شنیده یم شود

 مقابلم یم گذارد و خودش هم یم نشیند.مودبانه یم گوید
 

 :سمن یک لیوان چای و یک تکه کیک خانگ

 .این چند وقت خییل اذیت تون کردیم آقای عظییم -

 :لبخند یم زنم

 این چه حرفیه.من که کاری نکردم.وظیفه مه که به همسایه ام کمک کنم.این طور نیست؟ -

 :پوزخند یم زند

،اون وقت شما این همه به وظیفه ای که وجود نداره  - تو این دور و زمونه کسابی که وظیفه دارن هم به فکر نیسیر 

 .اضار دارید

مستقیم یم گوید: متوجه بدگماب  درون جمله اش یم شوم و رسزنشش ن هیچ گربه ای محض رضای »یم کنم.دارد غت 

ه  .«خدا موش نیم گت 

 :سیع یم کنم متقاعدش کنم
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شما »من یه خواهر دارم و یاد گرفتم همیشه مراقبش باشم و هواشو داشته باشم.نیم خوام این جمله ی کلیشه اِی  -

 از کمک هام ندارم.یاد گرفتم به مشکالت رو بگم ویل بهتون اطمینان یم دم هدف خاض« مثل خواهر من هستید

 .اطرافیانم بی توجه نباشم

 :به در اتاق اشاره یم کند

 در رابطه با پارسا هم همی   طور بوده؟ -

 :نفیس عمیق یم کشم

خوب قضیه ی پارسا فرق یم کنه.من به عنوان بچه ی خواهرم اول دوستش دارم و بعد خودمو در قبالش مسئول یم  -

 .دونم

 :ای از چایش یم نوشدجرعه 

 .شما زیادی خوبید که باورکردب  باشه -

 :لبخند یم زنم

 .شما هم زیادی بدبینید -

 :لبخند کجی یم زند

 کردن تو این کشور،یاد گرفتم که یه دختر همیشه باید بدبی   باشه وگرنه گت  میوفته -
 

 .بعد از چند سال تنها زندگ

 :متکه ای از کیک خوشمزه یم خورم و یم گوی

ی رو بدونم -  .اگر جسارت نیست کنجکاوم که چت  

 :لیوان چایش در میانه ی راِه رسیدن به دهانش متوقف یم شود

ی؟ -  چه چت  

؟ -  پدر و مادر شما در قید حیات هسیر 

 :اخم یم کند

 .بله -

 :با احتیاط یم پرسم

 یم کنید؟ -
 

 دلیل خاض داره که شما تنها زندگ

 :گذارد  لیوان را روی مت   مقابلش یم

 .در همی   حد بدونید که من و سارا نیم تونستیم باهاشون کنار بیایم -

 :صاف یم نشینم

 .اگه با کنجکاویم ناراحت تون کردم معذرت یم خوام -
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 .«مهم نیست»رسش را طوری تکان یم دهد که انگار یم خواهد بگوید: 

منده کردن.فکر یم کنم این اخالقو از ایشون به از مادرتون تشکر کنید آقای عظییم.این چند وقت حسابی ما رو رسر  -

 .ارث بردین که بی چشمداشت به بقیه کمک کنید

 :لبخند یم زنم

 این بدبین  شما هیچ وقت از بی   نیم ره نه؟ -

 :لبخندش عمیق تر یم شود

 .خت   -

ش هم مثل رسوین بور او کامال با خواهرش فرق دارد.سارا چشم و ابرو مشگ است ویل او چشمان عسیل دارد و موهای

 .و روشن هستند

 .در اخالق هم متفاوت اند.سمن زیادی آرام و بدبی   است ویل سارا برون گرا به نظر یم رسد

 .دلم یم خواهد ببینم سارا در چه وضعینر است ویل جالب نیست که معذبش کنم

*** 

.ا - ی که تو گفنر ول خییل بد بخورد کرد ویل بعدش راض  با طاها حرف زدم.بهش گفتم بریم پیش یه مشاور.همون چت  

 .شد که بریم.سپهر این آخرین فرصتیه که دارم بهش یم دم.اگه درست نشه یم رم درخواست طالق یم دم

 :با جدیت یم گویم

منده ام خواهرم ویل باید بگم واقعا  - ؟مگه بچه بازیه؟رسر رسوین خ  باعث شده این قدر راحت طالق طالق کن 

مخودخواه شدی.بدون   برم طالق بگت 
 

 .فکر کردن به پرند و پارسا یه یم گ

 یم گوید
 

 :مکث یم کند و سپس با درماندگ

 ...یم دونم اینا رو ویل -

 تو درست کن  نه این که حذفش کن   -
 

 .ویل نداره.به خاطر بچه هات سیع کن زندگ

رضا نشسته و در حایل که برایش حرف یم کیم دیگر با رسوین حرف یم زنم و بعد گویسر را قطع یم کنم.پارسا کنار بابا 

 .زند،نقایسر یم کشد

ه یم شوم.این روزها احساس بدی دارم.ناراحنر برای رفیر  پارسا و مشکالت رسوین  یک گوشه یم نشینم و به زمی   خت 

 .حسابی فکرم را مشغول کرده اند

 
 

ام بدون پارساست.تمام کارهای من در چت   دیگری که ناراحتم یم کند و نیم خواهم به آن فکر کنم،پوچ بودن زندگ

ی برای پارسا و  ... پارسا خالصه یم شود؛کار کردن برای پارسا،مراقبت از پارسا،آشت  

 .بدون پارسا نیم دانم باید چکار کنم

وین یم رسم که یم گفت باید بیشتر به خودم فکر کنم  .حاال دارم به حرف رسر
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 ام،از پارسابی که این شب ها کنار بابا رضا دراز یم کشم و برا
 
یش از ناراحنر ها و نگراب  هایم حرف یم زنم؛از درآمد ناکاق

و حسادت  -چند باری رسوین و پرند به این جا آمده اند  -این روزها تمام مدت درباره ی خواهر و مادرش حرف یم زند 

د و از من  که گمش کرده ام  .مرا بر یم انگت  

 .ش یم دهد ویل این بار جوابی نداردبابا رضا مثل همیشه به حرف هایم گو 

 ام تا این حد احساس پوخ  
 

اواسط مهر است و هوا کم کم رو به خنگ یم رود ویل من گرم گرمم.هیچ وقت در زندگ

 .نداشته ام

ها قدم بگذارم ویل  ستان یم روم.بچه که بودم دوست داشتم روی قتی م و به قتی پارسا و بابا رضا را به فریده خانم یم ست 

 .حاال با احتیاط از میان شان عبور یم کنم

ش را یم شویم  .وقنر به قتی بابا یم رسم،کنارش یم نشینم و با بطری آبی که آورده ام،قتی

؟ -  سالم بابا؟خوبی

ی یا روباه؟»در ذهنم جوابش را تصور یم کنم:   .«سالم پهلوون! شت 

م شدم.فکر یم کردم زندگیم کامله و هیچ مشکیل نداره این روزا خییل بهت احتیاج دارم تا راه درستو نشونم بدی.گ -

ی گفت که خییل سوزوندم چون راست بود.من فقط یم خواستم عرضه  ویل االن فهمیدم چقدر بچه ام.طاها یه چت  

مو نشون بدم.خسته شده بودم از بس سیاوش و رسوین همه فن حریف بودن و من ماست و بی عرضه.یم خواستم به 

ت کنم که منم یم تونم عرضه نشون بدم.نیم گم پارسا رو دوست نداشتم،نه،ویل راهای دیگه ای هم بقیه و خودم ثاب

اف کنم ویل آخرش تونستم.بابا من بیست و چهار سالمه ویل هیج   بود نه؟خییل با خودم کلنجار رفتم تا اعتر

.حنر پارسا هم داره ازم جدا یم شه.تا دیروز من همه کسش بودم ویل  االن مامان داره.خواهر داره.بابا نیستم.هیج 

داره.خییل زشته که حسودی کنم؟من عادت کردم پارسا رو برای خودم داشته باشم.عادت کردم که یه ثانیه هم نتونه 

 .ازم جدا شه.حاال داره از پیشم یم ره.دردمو جز تو به گ بگم؟بچه ام داره از پیشم یم ره

 :اشک هایم را با پشت دستم پاک یم کنم

من...من پارسا رو بچه ی خودم یم دونم،نه بچه ی خواهرم.اون قدر بهش دل بستم که یه روزم نیم تونم ازش جدا  -

شم.پارسا بچه اس و زود عادت یم کنه،من چه خایک تو رسم بریزم که همی   االنم دلم براش تنگ شده؟وقنر پارسا بره 

 .ونم باید خ  کار کنم.از تنهابی یم ترسم بابادیگه نیم دونم برای خ  زنده ام.وقنر پارسا نباشه نیم د

 .چقدر خوب است که کیس آن دور و بر نیست تا اشک های مِن خرس گنده را ببیند

 یم کنم.احساس یم کنم این پنج سال خودم نبودم.نیم گم بهم بد گذشته،نه  -
 

من پنج ساله که دارم برای پارسا زندگ

ه...بابا دلم یم خواد دوباره بچه شم.اون جوری الزم نیست از رفیر  تو بغل ویل یه ثانیه ام با فکر به خودم نگذشت

.بابا رضا هنوزم منو با خودش یم بره پیش دوستاش.خییل دلم تنگ شده  مادرم خجالت بکشم.تو هسنر و کمکم یم کن 

 ...رسابرای اون روزا که همه خ  خوب بود.دیگه هیچ وقت این قدر آروم نیم شم.مخصوصا بعد از رفیر  پا

*** 

 .سالم -
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رسم را باال یم آورم و سارا را یم بینم که دم در ایستاده.از روی پله ی مقابل در خانه ام بلند یم شوم و زیر لب سالم یم 

 :کنم.کلیدش را در یم آورد

 چرا نیم رید تو؟کلید ندارید؟ -

 :دسنر به موهایم یم کشم

 .نه داشتم فکر یم کردم -

 :لبخند یم گویداصال تعجب نیم کند.با 

 .ببخشید مزاحم شدم.با اجازه -

 
 

ه یم شوم که کوله به دست از من دور یم شود.از مدرسه برگشته و مقنعه رسش است.او یم داند که از زندگ به او خت 

 اش چه یم خواهد؟

ندازد و تخته شایس روی پله ی اول یم ایستد.با تردید به سمتم یم چرخد و نگاهم را غافلگت  یم کند.رسش را پایی   یم ا

 یم گوید
 

 :اش را به سینه اش یم چسباند.به آهستگ

 .ببخشید دخالت یم کنم ویل به نظرم اگه...اگه با یه دوست حرف بزنید سبک یم شید -

 :لبخند کم جاب  روی لب هایم یم نشیند

 .حرف زدم -

 !بابا یک دوست است دیگر

 :رسش را باال یم آورد

تنگم با دوستام حرف یم زنم.تقریبا هیچ وقت مشکالتم حل نیم شه ویل خوشحال یم شم من هر وقت ناراحت یا دل -

 .وقنر یم بینم چند نفر هسیر  که بهم اهمیت یم دن و درکم یم کی   و دوستم دارن

 دلتون برای پدر و مادرتون تنگ یم شه؟ -

 .ار یم خواهد حرف بزند؛من همیم دانم که سوالم فضویل کردن محض است ویل سارا امروز فرار نیم کند و انگ

 :لبخند محوی یم زند

 .گایه اوقات دلم برای اوب  که یم خواستم باشن تنگ یم شه -

 :منظورش را نیم فهمم

 اوب  که یم خواستید باشن؟ -

 :نفیس عمیق یم کشد

 .ذرممن دوست داشتم مادری مثل مادر شما داشته باشم و پدری مثل آقا رضا که هیچ وقت نتونم ازش بگ -

 :پلک یم زنم
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 برای همی   از پیش شون رفتید؟ -

 :شانه هایش را باال یم اندازد

 .دالیل زیادی داشتم.این یکیش بود.من امروز زیادی حرف زدم.ببخشید -

ه اش  در حدی نیست که  -رسیــــع یم چرخد و از پله ها باال یم دود.رسخ شدن گونه هایش که به خاطر پوست کیم تت 

ه باشد   .مشخص نیست،لبخند روی لب هایم یم نشاند.سارا هنوز بچه است؛درست مثل من خییل -ستی 

 را از چشمان شان بخواند
 

 .به آدم ها زیاد دقت یم کند؛آن قدر که دلتنگ

وارد خانه یم شوم و پارسا و بابا رضا را یم بینم که کنار هم خوابیده اند.لباس هایم را عوض یم کنم و دوباره یک گوشه 

ی دارمیم نشینم.   .احساس بهتر

 

 

 فصل بیست و چهارم

به لباس سفید نشسته روی بدنم دست یم کشم؛به خاطر این که اندازه ام شود،چند ماه رژییم سخت گرفتم و ورزش 

 کردم.حاال احساس یم کنم چقدر احمقم.امی   همه جوره مرا دوست دارد.این طور نیست؟

 :بعد از آن صدای لرزانش در گوشم یم پیچددست لرزان مامان بزرگ روی شانه ام یم نشیند و 

 ...این ساعت ترافیکه -

صدای پچ پچ بقیه را یم شنوم و نیم شنوم.حس عجینی دارم.یم شود روحم از تنم جدا شده باشد و من نفهمیده 

 باشم؟

 :بابابزرگ با نگراب  یم گوید

 .مریم داره قرمز یم شه -

دم بیاورد چطور یم توانم نفس بکشم.اگر قرمز شوم مردم یم گویند چه دنیا دور رسم یم چرخد.نیاز دارم کیس به یا

 .عروس زشنر 

انه  مامان بزرگ کمرم را ماساژ یم دهد و بابابزرگ به من التماس یم کند نفس بکشم.سفره ی عقد در نظرم حسابی دختر

 و لوس است.کدام احمقر از پارچه ی صوربر استفاده کرده؟

را در دهانم فرو کند تا طعم زهر از دهانم برود.نکند امی   طعم دهانم را دوست نداشته  دلم یم خواهد کیس آن قندها 

 باشد؟

همهمه ی مردم لحظه به لحظه بیشتر و بلندتر یم شود.حتما دارند درباره ی زشت بودن سفره یا لباس من حرف یم 

ی دیگری هم هست که بخواهند درباره اش حرف بزنند؟  زنند.مگر چت  

د.حنر به لبخند یم ز  ی که یم خواهم این است که خدا مرا از این جا بتی نم.دیگر صدای کیس را نیم شنوم.تنها چت  

 .جهنم هم راض  ام
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ه یم شوم.این ساعت تهران حسابی شلوغ است.امی   باید از اتوبان همت رد شود پس عادی است  به کف دستانم خت 

مهمان ها همه پوزخند بر لب دارند یم روند؟امی   دوست دارد که این همه دیر کند.همه بی خود بزرگش کرده اند.چرا 

 .تعداد مهمان ها زیاد باشد

ان شان اشک یم ریزند،مگر نه؟  مامان بزرگ اشک یم ریزد؛همه ی مادرها موقع رفیر  دختر

تر شده و چی   و چروک هایش عمیق شده اند.دوست دارم با دستانم  بابابزرگ صاف نایستاده.صورتش چند سال پت 

ش این قدر عبوس است؟  اخم بازنشدب  میان ابروهایش را باز کنم.کدام پدری شب عرویس دختر

 براش افتاده باشه؟ -
ر
 مامان.زنگ بزن ببی   کجا مونده.نکنه یه وقت اتفاق

م،هق هق بی صدای مادربزرگ است  .تنها جوابی که یم گت 

منده و بهت زد ی بگویند ویل بابابزرگ با پدر و مادر امی   به ما نزدیک یم شوند.هر دو رسر ه هستند و یم خواهند چت  

 :جدیت یم گوید

 از شما به نوه ام رسیده.برید بذارید آروم باشه -
 
 .لطفا هیج  نگید.به اندازه ی کاق

؟امی   دو ساعت دیر کرده و من باید آرام باشم؟  آرام؟آرام باشم بابابی

م.صاف یم ایستم و در یک حرکت رسیــــع بلند یم شوم و به سمت سفره ی عقد یم روم.خم یم شوم  و لبه اش را یم گت 

 .آن را یم کشم

صدای شکسیر  آینه و ظروف مسخره،حس خوبی به من یم دهد.یم چرخم و به سمت بابابزرگ یم روم.با لبخند یم 

 :گویم

 زشت بود.بریم؟ -

ی نمانده تا خونم مثل کیس یم مانم که خنجری در سینه اش فرو کرده اند و او هنوز نیم داند که چه   افتاده.چت  
ر
اتفاق

 .سفیدی لباس را رنگی   کند و درد به تک تک سلول هایم هجوم آورد

 مامان بزرگ و بابابزرگ نگران تر یم شوند.انتظار دارند داد و بی داد کنم؟

نم چرا من در سکوت سوار ماشی   قدییم بابابزرگ یم شویم.مامان بزرگ اشک یم ریزد و بابابزرگ آه یم کشد.نیم دا

 ...لبخند یم زنم.شاید چون عروس باید خندان باشد

 :وقنر وارد خانه یم شویم،در سکوت به سمت اتاقم یم روم.مامان بزرگ از پشت رسم یم گوید

 ...عزیزکم بذار کمکت کنم لباستو -

 :یم چرخم و جیغ یم زنم

قدر زشت و بداخالقم؟یم دونم چاقم ویل دارم  نیم خوام! دست از رسم بردارید! نیم خوام! چرا نیومد؟ چـــرا؟این -

 سعیمو یم کنم الغر شم! واسه این نیومد؟ماماب  براش کمم نه؟خجالت یم کشه کنارم راه بره نه؟

صدای هق هق مامان بزرگ قلبم را یم سوزاند.به صورتم چنگ یم زنم و روی زمی   ولو یم شوم.باالخره درد را حس یم 

 .ر قلبم فرو کرده و دارد پاره پاره اش یم کندکنم.یک نفر انگشتانش را د
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جیغ یم زنم و به زمی   یم کوبم.موهایم را چنگ یم زنم و یک دسته از آن ها را یم کنم.سیع یم کنند آرامم کنند ویل 

 مگر این آتش به این راحنر خاموش یم شود؟

 :داد یم زنم

 !دارم یم ســوزم -

*** 

 سارا خونه اس؟ -

 :یم اندازم شانه هایم را باال 

ل نیم کنم مادر من -  .من که عبور و مرور مردمو کنتر

 :مامان چپ چپ نگاهم یم کند

 .آخرش من عرویس سیاوشو یم بینم ویل تو رو نه -

 :یم خندم

یه؟ -  مامان سیاوش هفت سال از من بزرگ تره ها! حاال ختی

 :به ابرو باال انداختنم یم خندد

 .وهای خوبی به مشامم نیم رسهخاله زنک! ختی خاض نیست ویل ب -

 :با اشتیاق به جلو خم یم شوم

ه اس؟اسمش هانیه بود؟ -  همون دختر

 :نیشخند یم زند

 !خوب یادت مونده ها -

 :شانه هایم را باال یم اندازم

 .از اونابی نیست که راحت فراموش بشه -

 :لبخندش محو یم شود

ه متاهله سیاوش به وضوح داره یم گه ازش خوشش میاد ویل یه -  .مشکل وجود داره.دختر

 .دهانم باز یم ماند.به یاد حلقه ای یم افتم که آن روز دیدم

 ...یعن  سیاوش با وجود این که اینو یم دونه -

 :مامان برای این که بیشتر از این پیش نروم،رسیــــع یم گوید
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ابی باعث یم شه سیاوش اهمیت نده.شوهره بیست سال ازش -
بزرگ تره.معتادم هست.هر  متاهل هست ویل یه چت  

ه هم دوستش نداره ویل داره یم سوزه و یم سازه چون پشتوانه ای نداره تا  ه درمیاره خرج موادش یم کنه.دختر خ  دختر

ه.راست یم گن که گربه محض رضای خدا  ه.سیاوش چند وقته یه داره یم گه کمکش کنیم طالق بگت  بتونه طالق بگت 

ه ها  !موش نیم گت 

 :ان یم خندمبه لحن مام

 .فکر نیم کردم سیاوش یه روز از کیس خوشش بیاد.اونم یه دختر چادری -

 :مامان لبخند یم زند

ه.گایه اوقات با سیاوش حرف یم زد.بهش یم  - ش اثرات آرامش این دختر یم بین  سیاوش چقدر تغیت  کرده؟بیشتر

م دلم یم خواد این دختر عروسم باشه ویل خییل گفت چکار کنه تا آروم بشه.سیاوش این یه سال واقعا تغیت  کرده.من

 .باید کار انجام بشه تا من بتونم بحث سیاوشو باهاش پیش بکشم.تازه یه چت   دیگه هم اینه که هانیه حامله اس

 :ابروهایم باال یم روند

 سیاوش یم دونه؟ -

 :مامان چین  به بین  اش یم اندازد

 !اش هر خ  باشه از پرند زرزرو تر نیم شهپشه همه چیو به بازی گرفته.یم گه بچه  -

 :یم خندم

 .پس سیاوش به طور جدی داره به ازدواج فکر یم کنه -

 :مامان رسش را تکان یم دهد

 .کم مونده بره کت و شلوار دامادیشم بخره -

 .دوباره یم خندم.برای سیاوش خوشحالم.بعد از یس و یک سال،حقش است که به آرامش برسد

ه یم شودمامان در چشما  :نم خت 

 ...همه خ  خوبه سپهر؟پنج ماه دیگه پارسا -

 :لبخند یم زنم

 .من خوبم.پارسا هم جای دوری نیم ره.هنوزم یم تونم ببینمش -

 از گ یاد گرفتم با مامان حرف نزنم؟از گ یاد گرفتم برایش تظاهر کنم؟

 . آورد که چه دروغ شاخداری گفته امهر چه باشد یک مادر است و مادرها همیشه یم فهمند ویل به رویم نیم

 :از جایش بلند یم شود و یم گوید

 من یم خوام برم پیش سارا.این بچه خییل تنهاست.تو دوست نداری ببینیش؟ -
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 :جمله ی معنادارش مرا به خنده یم اندازد.خودش هم یم خندد

! واال سارا یه بهون - ی به وجود تو پشی سپهر؟من که باورم نیم شه! بابا یه حرکنر ه ایه که ببینم یم خوای یه تغیت 

 بیاری یا نه! حاال سارا نشد یگ دیگه! از کیس خوشتم نمیاد؟

 :مثل بچه های تخس نگاهش یم کنم و یم گویم

 !نـــــچ -

 :لبخندش را قورت یم دهد و زیر لب یم گوید

ین عقل شدی -  !نیم دونم وقنر تو رو حامله بودم خ  خوردم که این قدر شت 

 :یم خندم

 !دستت درد نکنه -

ی که مدنظر   ام به وجود بیاورم؛حاال شاید همان چت  
 

با این که در ظاهر لجبازی یم کنم،یم دانم باید یک تغیت  در زندگ

 .مامان است نباشد ویل یک تغیت  الزم است

 مامان؟ -

 :چادرش را روی رسش یم اندازد

 جان مامان؟ -

 :لبخند یم زنم

 ش دیگه؟بر یم گردی بعد -

 :لبخندی روی لب هایش یم نشیند

 .من تا شب این جام -

یوتراپش تصمیم گرفتم او را به ورزش عادت  پارسای تنبل بعد از ناهار خوابیده و هنوز بیدار نشده.بعد از مشورت با فت  

وع کنم چون هنوز بدنش آماده نیست.دوست ندارم تمام مدت بخوابد  بدهم.البته باید با ورزش های خییل سبک رسر

 .و بنشیند

 
 
کتاب هابی که از خانه آورده ام را باز یم کنم و نگایه به آن ها یم اندازم.دوباره خواندن شان کار سخنر نیست.کاق

 .است چند ماه به صورت جدی رویشان وقت بگذارم

ت پارسا برود،یم رها کردن تحصیالتم کار احمقانه ای بود ویل در آن زمان چاره ی دیگری نداشتم.حاال که قرار اس

 .خواهم شانسم را امتحان کنم

 نیست.با چهارصدهزار تومان در ماه چکار یم توانم بکنم؟
 
 رفتگری را دوست دارم ویل درآمدش کاق
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 نیست.در این چند سال،تمام مدت از خودم یم زدم تا خرج پارسا 
 
در این گراب  حنر دو میلیون درآمد هم کاق

نیم خریدم تا بتوانم هر ماه برای او لباس بخرم.پیاده رفت و آمد یم کردم تا مجبور  دربیاید.سایل یک بار هم لباس

 .نباشم کرایه بدهم

نیم گویم پشیمانم ویل این را یم دانم که در این چند سال یک ثانیه هم برای خودم نبوده ام.تصمیم دارم از این به بعد 

 .کیم بیشتر به خواسته هایم اهمیت دهم

 سپهر؟ -

 :مامان متعجب است.اصال متوجه نشدم گ آمد.رسم را باال یم آورم و لبخند یم زنمصدای 

 .چه زود برگشنر  -

ون.اومدم بگم آماده یسر تو هم بیای -  .یم خوایم بریم بت 

 .من نمیام.خودتون برید.خوش بگذره -

 :مامان اخم یم کند

.نمیام و نیم خوام نداری -  .م سپهرهمی   االن پا یم یسر لباساتو یم پویسر

اهن رسمه ایم را یم بندم یم پرسم  :تحکم مامان دهانم را یم بندد.در حایل که دکمه های پت 

 حاال کجا قراره بریم؟ -

 !اول سینما.بعدم...حاال یه جا یم ریم دیگه -

 :یم خندم

 !بی اعصاب شدی مامان -

 :لبخند یم زند

 .ا سارا قرار گذاشتیم ده دقیقه دیگه دم در باشیماز بس کز یم کن  کنج این خونه،آدم اعصابش خرد یم شه.ب -

 :با جدیت یم گویم

ی رو فراموش کردی مامان.پارسا رو چکار کنیم؟فکر نکنم عالقه ای به فیلم دیدن داشته باشه -  .یه چت  

 یم گوید
 

 :به سادگ

 .یم ذاریمش پیش سیاوش -

 :یم خندم

 .شوخ  جالنی بود -

 :مامان اخم یم کند
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و شوخ  دارم؟زنگ زدم سیاوش گفت خودشو زود یم رسونه.پارسا رو یم دیم اون نگه داره.همی   جا یم مگه من با ت -

 .مونه تا ما بیایم.واسه آینده اشم تجربه کسب یم کنه

 :یقه ام را مرتب یم کنم و قیافه ام را کج و کوله یم کنم

؟مامان من فکر نیم کنم یه بچه پیش سیاوش امنیت داشته باشه.تازه ب -  ابا رضا خ 

 :مامان به من چشم غره یم رود

خجالت بکش.پرند همیشه چند ساعت با سیاوش تنها یم مونه هیج  هم نیم شه.درباره ی آقا رضا هم توجیحش  -

 .یم کنم

 :با نیش باز یم گویم

 .آخرش یا سیاوش پرندو یم کشه یا پرند سیاوشو -

د  :مامان به زور جلوی خنده اش را یم گت 

 رینی که نیم کنه؟پارسا غ -

 :شانه هایم را باال یم اندازم

 .یکم طول یم کشه متقاعد بشه ویل آخرش قبول یم کنه -

ه یم شود  :مامان با نگاه عجینی به چشمانم خت 

 .سپهر من نگرانتم -

منتظره است که متوقف یم شوم  :آن قدر غت 

 چرا؟ -

 :مامان به من نزدیک یم شود

ی تو چشماته.ناراحتم -  یم کنه.در مورد رفیر  پارساست نه؟ یه چت  

 یم گویم
 

 :موهایم را شانه یم زنم و به سادگ

 .نه.تو چشمای منم هیج  نیست مامان -

 :اخم یم کند

 بعد از این همه سال وقنر بچه ام بهم دروغ یم گه نیم فهمم؟ -
 

 یم خوای بگ

 :شانه هایم را باال یم اندازم

.قرار نیست بره یه قاره ی مامان من خوبم.درسته که از رفتنش ن - اراحتم ویل نه در اون حدی که تو داری اغراق یم کن 

 !دیگه که

ی نیم گوید ویل طوری نگاهم یم کند که فکر یم کنم درد درون سینه ام را حس یم کند  .مامان چت  



 

 
228 

ون یم رویم،سارا را یم بینم که روی پله ها نشسته و کتابی در دست دارد.با د یدن ما از جایش بلند یم وقنر از خانه بت 

 .شود و به من سالم یم کند.آرام جوابش را یم دهم

 .به جلد کتابی که در دست دارد نگاه یم کنم؛سمفوب  مردگان.عکس یک نفر روی جلد است که انگار مومیابی شده

اب خوان قهار زیاد اهل کتاب خواندن نیستم و عالقه ی زیادی به دانسیر  موضوع کتاب هم ندارم ویل مامان یک کت

 :است

 دفعه ی اوله یم خونیش سارا جان؟ -

 :سارا لبخند یم زند

 نه چند باری خوندمش.هیچ وقت تکراری نیم شه.شما خوندینش؟ -

 :مامان رسش را تکان یم دهد

 .واقعا عالیه.مخصوصا مووماب  که از زبون رسملیناس -

 :لبخند سارا بزرگ تر یم شود

 .منم همون قسمتو دوست دارم -

ون بروند.وقنر یم بینم که قصد ندارند حرکت کنند،رسفه یم  در را باز یم کنم و منتظر یم مانم آن دو خوره ی کتاب بت 

 :کنم و یم گویم

 .سیاوش رسیده -

ون یم رود.سیاوش از ماشینش پیاده یم شود و عینکش را  مامان به من چپ چپ نگاه یم کند و همراه سارا از خانه بت 

ه یم شود.با دقت براندازش یم کند بر یم دارد.به  به من،به سارا خت 
 
 .مامان سالم یم کند و بدون زدن حرق

سارا هم با اخم نگاهش یم کند.از آن هابی نیست که رسش را پایی   بیندازد و بگذارد طرف هر طوری که یم خواهد 

 .نگاهش کند

 :لغزاند سیاوش ابروهایش را باال یم برد و نگاهش را از او روی مامان یم

 کجا یم ریم؟ -

 :مامان با جدیت یم گوید

.مراقب پارسا و پدربزرگت باش تا برگردیم -  .تو این جا یم موب 

 :سیاوش مثل بچه ها یک پایش را به زمی   یم کوبد

 واسه این منو کشوندی این جا؟ -

 :مامان مثل خودش با لجبازی یم گوید

 .ش بفهمم کوتایه کردی با هانیه حرف نیم زنم.مراقب آقا رضا باشحاال انگار چه کار مهیم داری تو خونه.سیاو  -
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 :بی صدا یم خندم.سیاوش به من چشم غره یم رود

 خوب آتو دستت دادم.کجاست حاال؟ -

صدای قدم هابی که همیشه یم توانم تشخیص شان بدهم را یم شنوم.یم چرخم و پارسابی را که دابی دابی گویان به من 

به صورتم دست یم کشد و وقنر یم فهمد من هستم،بدن منقبضش شل یم شود.اشک هایش را رسیده بغل یم کنم. 

 :پاک یم کنم و در گوشش یم گویم

 دابی یم شه چند ساعت با سیاوش بموب  تا من برگردم؟ -

اهنم چنگ یم زند  :پاهایش را محکم دور کمرم حلقه یم کند و به پت 

 ...نه.بر...بر -

 :و دوباره در گوشش یم گویم موهایش را نوازش یم کنم

ون.تو با سیاوش بازی کن تا من زود برگردم.باشه؟ -  من دارم با ماماب  و خاله سارا یم رم بت 

ش کیه؟ -
َ
 یس...سیهای

 :نیشخند یم زنم

 .بیا برو بغلش -

را روی پارسا را به زور در آغوش سیاوش جا یم دهم.طوری نگهش داشته که انگار پارسا کثیف است.پارسا دستش 

 .صورتش یم گذارد و انحنای لب ها و چانه اش را لمس یم کند

 :مامان با لبخند یم گوید

 .خوب ما االن یم ریم.سیاوش سوییچ ماشی   تو بده -

 :سیاوش در حایل که به داخل خانه یم رود یم گوید

 .روشه.زود برگردید -

 .سارا با اخم نگاه شان یم کند.رفتار سیاوش برایش عجیب است

 :امان به من یم گویدم

 .سپهر برو بشی   پشت فرمون -

مامان جلو یم نشیند و سارا عقب.از آینه متوجه عینگ بزرگ یم شوم که دارد روی بین  اش یم گذارد.عینک فریم 

 !مشگ دارد و تقریبا نصف صورتش را یم پوشاند

 :مامان یم چرخد و با لبخند نگاهش یم کند

 !چه بامزه شدی عزیزکم -

ی نیم گوید.به خیابان اصیل یم پیچم و یم پرسمسار   :ا لبخند کوچگ یم زند و چت  
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 چرا تا حاال شما رو با عینک ندیده بودم؟ -

 :سارا با انگشت اشاره اش عینک را عقب یم دهد

.هر دو نیمن.وقتابی که یم خوام خوب خوب ببینم عینک یم زنم -
 .چشمام زیاد ضعیف نیسیر 

 :از هر دو شان یم پرسم

 حاال چه فیلیم قراره ببینیم؟ -

 :مامان یم گوید

ها فریاد نیم زنند -  .هیس دختر

 :یم خندم

 جدی این اسم فیلمه؟ -

 :مامان چپ چپ نگاهم یم کند

ی شوخ  نیم کنه.بله اسم فیلمه -  .تازگیا خییل لوده شدی سپهر.آدم با هر چت  

 :نیشم را یم بندم

 حاال راجع به خ  هست فیلمش؟ -

 .به بچه هاتجاوز  -

 :دوباره یم خندم.وقنر نگاه بد سارا را از آینه یم بینم،رسفه یم کنم

اژ پایاب   - وع فیلم،تیتر از رسر بابت خنده ی بی موقعم معذرت یم خوام.راستش این تو فکرم اومد که احتماال بعد از تیتر

ابی مجوز گرفت؟
 شو پخش یم کی   و فیلم تموم یم شه.مگه یم شه واسه چنی   چت  

 :بخند سارا را یم بینمل

 .حق با شماست.من از یگ از دوستام شنیدم که مسائل رو خییل باز نکرده.بیشتر روی عواقبش تمرکز کرده -

 :رسم را تکان یم دهم

 .باید فیلم جالنی باشه -

 :با دیدن لب های خندان مامان نیشخند یم زنم

؟ االن من از خنده ات یه حس بدی پیدا کردم مامان.منظور  -  منو بد گرفنر

 :سارا آرام یم خندد.مامان هم همراه او یم خندد

 !خفه نیسر سپهر -

 دارم،زده ام به بی خیایل
.از بس نگراب  و ناراحنر  ویل من به این یم گویم تخلیه ی رواب 

 
 .مامان اسمش را یم گذارد لودگ
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 .ها رفتار یم کنمهیچ کس نیم فهمد خنده هایم چقدر عصنی هستند.حس یم کنم دارم مثل رواب  

 :صدای موزیگ بی کالم و آرامش بخش در ماشی   یم پیچد.سارا گویسر اش را جواب یم دهد

ری -
َ
 .سالم گ

- ... . 

 :لبش را یم گزد

راستش یم خواستم زنگ بزنم بهت بگم.من امروز دارم یم رم فیلمو ببینم.البته برنامه ی فردا رس جاشه.با تو هم  -

 .میام

- ... . 

 :خند یم زندسارا لب

 .صدای گلیه؟بهش بگو فردا یه تیپ آدمونه بزنه.هر جا رفتیم مردم بد نگاه مون کردن -

- ... . 

 :خنده ی کوتایه رس یم دهد

 .چطور؟»...« داریم یم ریم  -

- ... . 

 :با تردید یم گوید

 .یه دیقه صتی کن -

 :گویسر را پایی   یم آورد و کیم به سمت جلو خم یم شود

 ...و داداشش یم گن یم تونن بیان.شما مشکیل ندارین؟لطفا رودروایس نکنید.اگه دوست نداریددوست من  -

 :مامان رسیــــع یم گوید

 .هر خ  بیشتر باشیم بیشتر خوش یم گذره.بگو بیان عزیزم -

 :سارا لبخند یم زند و گویسر را به گوشش یم چسباند

 گرشاسپ تو رو خدا عی   آدم لباس بپوشید.باشه؟ -

- ... . 

 :سارا یم خندد و یم گوید

 .باشه.منتظرم.فعال -

 :قطع یم کند و گویسر را در کیف مشگ اش یم اندازد.مامان با لبخند یم گوید
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؟شاید دوست داشته باشه بیاد -
 

 .نیم خوای به خواهرتم بگ

 :سارا پلک یم زند

 .سمن زیاد تو جمع راحت نیست.ترجیح یم ده تنها تو خونه بشینه -

 :یم کندمامان اخم 

 وا! مگه چند سالشه که این قدر خموده اس؟ -

 :سارا لبخندی یم زند که هیچ شباهنر به لبخند ندارد

 .سن  نداره ویل زیادی تجربه داره.کنار بقیه...مخصوصا پشا راحت نیست -

 :مامان ناراحت است

 یعن  تنهای تنهاست؟ -

ه یم شود ون خت   :سارا به بت 

 .آره.تنهای تنهاست -

 . کنم ناراحت است.به مامان اشاره یم کنم تا بحث را عوض کندحس یم

 .مامان بحث را به سمت کتابی که حاال درون کیف ساراست یم کشاند.سارا با لبخند با مامان حرف یم زند

 !اووووف! یک نفر پیدا شده که با مامان در تعداد کتاب های خوانده رقابت کند

 :سارا با لبخند عمیقر یم گوید

 .ما خییل شبیه عمه ی من هستیدش -

 :ابروهای مامانم باال یم روند

 از چه نظر شبیهم؟ -

 .هر دو خییل جوون تر از سن تون هستید.کنارتون اصال حس نیم کنم که سنم کمه -

 :مامان یم خندد

 منظورت اینه که خوب موندم؟ -

 :سارا با لبخند شالش را مرتب یم کند

 .بله دقیقا منظورم همینه -

 .ی های بلند مشگ اش کج روی صورتش ریخته اند.صاف اند ویل در انتها موج کوچگ دارندچتر 

ت مشگ پایش است.یک شال  پانچوی مشگ و بلوز سفیدی زیر آن پوشیده.شلوار مشگ تنگ پایش کرده و کفش است 

 .مشگ هم روی رسش انداخته
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 اخم یم کنم.چرا این قدر سیاه؟

های همسن و سالش زیادی ساده استآراییسر جز خط چشم و برق ل  .ب ندارد.نسبت به دختر

 شان یم کند
 
 :وقنر به آن جا یم رسیم،سارا خییل گرم با یک دختر و پش احوال پریس یم کند.معرق

ن مریم جون؟ -
َ
 گیل و گرشاسپ.اصال معلومه دوقلوا

 :مامان با تعجب نگاه شان یم کند

 .جز موهاتون هیج  تون مثل هم نیست -

ه دارد و موهایش قهوه ای روشن اند.دختر چشمان مشگ دارد و موهابی هم رنگ پش.حالت کیل  پش  چشمان آبی تت 

 .چهره شان اصال شبیه هم نیست

 .دختر را از آن روزی که به زور از میان موتور و چارچوب در رد شد به یاد دارم؛همان روزی که سارا چاقو خورد

 
 
 :یم کندسارا ما را هم به آن ها معرق

 .آقای عظییم و مادرشون -

 :دستم را جلو یم برم

 .سپهر هستم -

 .سارا عقب یم کشد تا خودمان با آن ها آشنا شویم

مامان به زور پول همه ی بلیط ها را داد و گفت که تا بزرگ تر هست،ما نباید دست در جیب  -بعد از خریدن بلیط 

 .ینند و مشغول حرف زدن یم شوند و من و گرشاسپ یک طرف دیگرمامان و سارا و گلسا یک طرف یم نش -مان کنیم 

حرف زدن با او عجیب است؛البته دلییل جز عجیب بودن خودش هم وجود دارد؛چند سال است که با هیچ پشی جز 

وین   .حرف نزده ام -دوستانه  -رسر

! خییل بچه ی بامزه ایه -  .پس تو دابی پارسابی

 :لبخند یم زنم

 اد؟اوهوم.بهم نمی -

 :شانه هایش را باال یم اندازد

 .نه.فقط یکم زیادی جوون یم زب   -

 تو خودت چند سالته؟ -

 :با بدجنیس لبخند یم زند

 چند بهم میاد؟ -

 :کیم براندازش یم کنم؛الغر و بینی فیس است
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 .فوقش نوزده -

 :یم خندد

 .بیست و سه -

ی چه بود؛گرشاسپ شلوار گشاد پارچه ای سفید حاال یم فهمم تاکید سارا برای درست لباس پوشیدن شان برا

ت مشگ که عکس جمجمه رویش دارد تنش  -که تازه مد شده اند   -پوشیده و کفش هابی ساقدار  پا کرده.یک تیشر

 .کرده

گلسا هم شلواری درست شبیه مال گرشاسپ پوشیده.به نظر یم رسد کفش هایشان را با هم خریده باشند.یک 

 .د سفید هم تنش کرده و شایل سفید را نامرتب روی موهای فرش انداختهمانتوی بی دکمه ی گشا

 .لباس هایشان طبق معیارهای روز خییل بد نیستند ویل به نظر یم رسد سارا از این تیپ خوشش نیم آید

ه شده و یم خندد.مامان هم ب ی   سارا با آن عینگ که به خاطر بزرگ بودنش او را متعجب نشان یم دهد،به گلسا خت 

 .آن ها نشسته و از خنده رسخ شده

ه نگاه شان یم کند  :گرشاسپ به چهار پشی اشاره یم کند که یک متر آن طرف تر آن ها ایستاده اند و خت 

بر شم؟ -  به نظرت االن باید غت 

 !به لحنش یم خندم ویل جوابم به سوالش مثبت است

هابی است که ظاهرش خییل توجه کیس ر 
ا جلب نیم کنند؛گلسا هم همی   طور.مادر من هم سن  سارا از آن مدل دختر

ه شده اند؟ ی خت   ازش گذشته.پس آن ها به چه چت  

 :از جایم بلند یم شوم و به گرشاسپ یم گویم

 .پاشو بریم -

با چشمان گرد شده نگاهم یم کند و دنبالم یم آید.دست به سینه،درست بی   پشها و آن سه یم ایستم و به رو به 

ه   .یم شوم.گرشاسپ هم کنار من یم ایستد و به حرکات گیل یم خنددرویم خت 

ی توجه آن ها را جلب کرده.گیل چشم هایش را چپ یم کند و ادا در یم آورد.باید  اخم یم کنم.حاال یم فهمم چه چت  

اف کنم واقعا خنده دار است ویل نه برای یک مکان عمویم  .اعتر

 :سارا متوجه ما یم شود و یم پرسد

 پا شدید؟چرا  -

 .گونه هایش کیم رسخ شده اند؛درست مثل آن روز در راه پله.البته این بار از خجالت نیست؛به خاطر خنده است

 :گرشاسپ نصف شوخ  و نصف جدی یم گوید

بر شده -  .سپهر غت 
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ی یم گوید.مامان هم با تردید رسش را تکا ن یم دهد.گلسا ابروهایش باال یم روند و رسش را یم چرخاند.آرام به گلسا چت  

ی نیم گوید  .هم با لب هابی جمع کرده صاف یم نشیند و دیگر چت  

ام من  ها برای خودش عادی شده ویل به احتر دروغ چرا،از این حرکت سارا خییل خوشم آمد.مشخص است که این چت  

 .به دوستش تذکر داده

ن راه یم زنم.ذوق زده است که من یک بار در مامان با لبخند نگاهم یم کند.معن  نگاهش را یم فهمم ویل خودم را به آ

ت نشان داده ام  !عمرم غت 

وین حاض  است تمام شان را بخرد  !سارا چند لحظه ی بعد از جایش بلند یم شود و به سمت غرفه هابی یم رود که رسر

،پاپ کورن،پفک هندی،کیک و اشگ،انواع نوشیدب   ...پت 

 :به سمتش یم روم

.من یم  -  .خرمشما برین بشینی  

 :و یم گوید -اخمو است!  -اخم یم کند 

 .نه.شما بگید خ  یم خواید من خودم یم خرم -

 :آخر گرشاسپ خودش را وسط یم اندازد یم گوید

 .هر دو برید بشینید من یم خرم -

ی بگویم که رسیــــع یم گوید  :یم خواهم چت  

 .بی خیال سپهر! برو بشی   پش -

شاسپ مثل من نیست و یم رود تا رس جایش بنشیند.چند دقیقه بعد گرشاسپ در سارا انگار از همان اول یم داند گر 

 :حایل که یه عالمه خورایک بغل کرده به ما نزدیک یم شود.گلسا کمکش یم کند و با نیشخند یم گوید

ابی رو که خودت دوست داری گرفنر  -
 !همه چت  

 :سد.بعد از دیدن نگاه من یم گویدمامان دارد با کیس حرف یم زند.اخم کرده و کالفه به نظر یم ر 

 .با سپهر حرف بزن -

 :گویسر را به دستم یم دهد.آن را روی گوشم یم گذارم و صدای بی حوصله ی سیاوش را یم شنوم

 عینک این بچه کجاست؟ -

 :بی صدا یم خندم

 رو مت   کنار تخت بابا.پارسا مشکیل نداره؟ -

 :یم توانم بفهمم که اخم کرده

 .یم خوره با این زبون نصفه و نیمه اشداره مخ منو  -
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 :لبخند یم زنم

 .خوب خوش بگذره -

 .گویسر را به دست مامان یم دهم

من وسط یم نشینم و مامان و سارا دو طرفم.گرشاسپ کنار سارا یم نشیند و گلسا کنار مامان.به محض پخش شدن 

چه ی آبی و یک خودکار مشگ از کیفش در یم آور 
اژ،سارا یک دفتر  .د و مشغول نوشیر  یم شودتیتر

ه شده و دستش روی کاغذ حرکت یم  -غت  از این کارش  -چت   عجیب  نحوه ی نوشتنش است.به صفحه ی نمایش خت 

 .کند.به نظر یم رسد کامال مسلط است و هیچ مشکیل با نوشیر  بدون دیدن ندارد

 .سیع یم کنم فضویل نکنم

ــع یم نویسد.کارهایش واقعا عجیب استگایه اوقات دستش از نوشیر  باز یم ایستد و گا  .یه اوقات رسیــ

توجهم را به فیلم یم دهم.تلخ است ویل باید دختر بایسر تا بتواب  تمام تلج  اش را یک جا قورت بدیه.پشهابی که حاال 

 برای دختر درون فیلم یم افتد.مردان میانسال که مشخص است 
ر
صدای خنده شان را یم شنوم،نیم فهمندکه چهاتفاق

 بالبی 
که پدرند،با چشماب  پر از اشک فیلم را تماشا یم کنند؛آن ها دختر دارند و یم دانند چقدر دردناک است که چنی  

 .رس جگر گوشه شان یاید

 .گلسا حاال ساکِت ساکت است و با جدیت فیلم را نگاه یم کند.مامان هم ناراحت به نظر یم رسد

قابل ما نشسته اند و هر لحظه بیشتر به هم نزدیک یم شوند،نیشم باز با دیدن یک دختر و پش که روی دو صندیل م

 !یم شود.مردم از هر فرصنر استفاده یم کنند

با وجود موضویع که انتخابش جرئت نسبتا زیادی یم خواهد،فیلم جذبم نیم کند.به نظرم شعار زیاد دارد.با این حال 

 .ضعف هایش را بپوشاند فیلم خوبی از آب درآمده و موضوعش تا حدودی توانسته

ی در گوشش یم گوید.او نت   رس تکان یم دهد و رسیــــع  سارا تمام مدت اخم کرده و یم نویسد.گایه گرشاسپ چت  

 .یادداشت یم کند

 :وقنر فیلم تمام یم شود،همه از جایمان بلند یم شویم و منتظر یم مانیم تا راهرو خلوت شود.مامان متفکرانه یم گوید

؟من خوشم اومد  -  .شما خ 

 :گلسا شانه هایش را باال یم اندازد

 .به نظر من خوب بود و جالبیش به موضوع جدیدش بود -

 :گرشاسپ یک راست یم رود رس اصل مطلب

 .خوشم نیومد -

چه و خودکارش را در کیفش یم اندازد و یم گوید  :سارا دفتر

 .جای کار زیاد داشت ویل من خوشم اومد -
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 :کنند.شانه هایم را باال یم اندازم  همه منتظر به من نگاه یم

 .خوب بود -

ون یم رویم.سارا هنوز اخم دارد.آرام   :یم گویم -طوری که فقط خودش بشنود  -از سینما بت 

 .اخم نکنی    -

 .اخم هایش از هم باز یم شوند ویل واکنش دیگری نشان نیم دهد

 :گلسا با هیجان یم گوید

 .بریم خونه ی ما.همی   نزدیگ هاست -

 :سارا با ابروهای باالرفته یم گوید

 .اگه یم خوای باز من خونه تونو تمت   کنم کور خوندی گیل.پوست تخمه ها رو یم کنم تو حلقت -

 :مامان یم خندد

 تعارف که نبود؟جدی دعوت کردی؟ -

 :گرشاسپ با خنده یم گوید

 !نه مریم خانوم.جدی گفت.شما بیاین کلبه ی محقر ما قرص یم شه -

 :یم زنم.مامان به من یم گوید لبخند 

 بریم سپهر؟ -

 :شانه هایم را باال یم اندازم

-  
 

 .من امروز در خدمت شمام.هر خ  شما بگ

 :چشمان مامان برق یم زند

 .پس بریم یه دسنر به رس و روی خونه تون بکشیم -

 .گلسا و گرشاسپ یم خندند

 :در ایستاده اند.یگ شان با دیدن گلسا نیشخند یم زنددر آسانسور که باز یم شود،دو پش را یم بینم که مقابل 

 چطوری گوگویل؟ -

ی نیم گوید.گرشاسپ روی شانه ی پش یم زند  :گلسا عصنی به نظر یم رسد ویل چت  

 .داداش برو کنار ما رد شیم -

 :پش چند ساننر متر کنار یم رود.سارا به مامان یم گوید

 .شما اول بفرمایید -
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 :پش کنایه یم زند

 .حاال چقدر در نوشابه باز یم کنید واسه هم.بیاید برید دیگه -

ی بگویم که سارا به تندی یم گوید  :اخم یم کنم و یم خواهم چت  

 .کیس از شما نظر خواست؟اون بشکه رو بکشید کنار رد شیم -

 :چشمانم گرد یم شوند.پش اخم یم کند و پوزخند یم زند

 .رد یسر یکم وزن کم کن بتوب  از این جا  -

 :سارا لبخند یم زند

 چرت و پرت گفنر  -
 
 .به اندازه کاق

جلو یم رود و محکم به پش تنه یم زند.پش به دوستش که تا حاال ساکت همه چت   را تماشا یم کرده برخورد یم کند و 

 :با عصبانیت یم گوید

ه ی عوض   -  !دختر

د که جلو یم روم.دست  :م را روی شانه اش یم گذارمدستش را جلو یم برد تا بازویش را بگت 

 .بی خیال شو آقا.بیا برو -

 یم گوید
 

 :پش به من توجیه نیم کند.دوستش با بی حوصلگ

 !بیا بریم پژمان.ولش کن بابا -

ش را به سارای خونشد یم اندازد و یم رود.مامان حسابی متعجب است و با نگاه عجینی به  پش آخرین نگاه تهدیدآمت  

ه شده.گل ی یم گوید و او را به خنده یم اندازدسارا خت   :سا در گوش سارا چت  

 .خوشحالم باالخره تونستم به یه دردی بخورم -

 :گرشاسپ در حایل که در بلویط رنگ را باز یم کند یم گوید

 یم مونه.رفیقش نبود پا...پدرتو درآورده بود -
 

 .شانس آوردی سارا.این پشه مثل خروس جنگ

ی یم گویدوقنر یم فهمم که یم خ  :واسته چه بگوید،لبخند کجی روی لب هایم یم نشیند.سارا با پوزخند تمسخرآمت  

 .گری واست متاسفم -

 .نفر اویل نیسنر که اینو یم گه.بفرمایید تو -

 .کنار یم ایستد تا مامان وارد خانه شود

 :ویدوقنر همه روی مبل های خانه ی نسبتا مرتب شان یم نشینیم،مامان با کنجکاوی یم گ

 قضیه خ  بود بچه ها؟ -
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 :گرشاسپ با خنده یم گوید

بر شده -  !سارا غت 

 :سارا با لحن خشگ یم گوید

 .صدای خنده تو نشنوم گرشاسپ -

 :رو به مامان یم گوید

 .مریم جون این پشه یکم گلسا رو اذیت کرده بود،من چزوندمش باد کله اش خایل شه -

 :مامان لبش را یم گزد

 .کردی  کار خطرنایک -

 :سارا شانه هایش را باال یم اندازد

 .روش من این جوریه.گفتگوی مسالمت آمت   با االغ جواب نیم ده -

 :گرشاسپ با نیش باز یم گوید

 !مردیه واسه خودش -

خانه یم رود،مامان با خنده یم گوید  :سارا بد نگاهش یم کند و از جایش بلند یم شود.وقنر به آشت  

 سارا یم ره؟ -

 :جالت زده یم گویدگلسا خ

 !راستش من پذیرابی بلد نیستم.گند یم زنم.گرشاسپم که معلوم الحاله -

 .یم خندم

 :چند دقیقه ی بعد سارا با سین  چای مقابل همه خم یم شود و یم گوید

 .گرشاسپ از گلوت پایی   نره -

 :گرشاسپ یم خندد

 !گمجو سارا -

 :سارا رس جایش یم نشیند و خجالت زده یم گوید

 ...ببخشید مریم جون یکم رفتار ما -

 :مامان لبخند یم زند

 .راحت باشید.من خوشم میاد -

 !مادرم دلش جوان است
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 :گلسا به سارا یم گوید

 میوه داشتیما؟ -

 :سارا اخم یم کند

ی ندیدم -  .من تو یخچال تون جز یه تخم مرغ تاریــــخ مرصف گذشته چت  

 !گرشاسپ دوباره یم خندد؛خییل خوش خنده است

 .نگرد دنبالش! خوردم شون -

 :گلسا با حرص یم گوید

 کارد بخوره تو شکمت.چقدر یم خوری؟ -

 :سارا نیشخند یم زند

 .ماشاال شکم نیست که بالونه -

 :گرشاسپ با نیشخند یم گوید

 گ به گ یم گه! یم خوای عادات غذاییتو برای سپهر و مریم خانوم بگم؟ -

 :گلسا یم خندد

 !ق با گرشاسپه ساراتو این مورد ح -

 .کم کم من و مامان هم در جمع شان جا یم شویم

؟ -  یم کی  
 

 جای دیگه ای زندگ

 یم گوید
 

 کردن گرشاسپ و گلسا است.گرشاسپ به سادگ
 

 :بحث راجع به تنها زندگ

.چند ماه یه بار یم ریم یم بینم شون -  .ایران نیسیر 

 :مامان با ناراحنر یم گوید

 ن یم شید؟حتما خییل دلتنگ شو  -

 :گلسا شانه هایش را باال یم اندازد

 .نه زیاد.البته پول کم بفرسیر  شاید -

 :سارا نیشخند یم زند.مامان لب یم گزد

 مگه یم شه آدم دلش برای پدر و مادرش تنگ نشه؟ -

 :گرشاسپ پوزخند یم زند

 .از دل برود هر آن که از دیده برفت مریم جون -
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دچار  -آن هابی که من تا حاال شناخته ام  -رم فکر یم کنم که چرا سارا و دوستانش مامان را نیم دانم ویل من دا

 از نوع حاد هستند؟
 

 !مشکالت خانوادگ

 :گلسا با دیدن نیشخند سارا با بدجنیس یم گوید

 .سارا هم این طوریه ها مریم جون.حاال من و گری چند ماه یه بار یم بینیم شون،سارا پنج ساله ندیدتشون -

 :مان بهت زده سارا را نگاه یم کندما

 جدی سارا جان؟ -

 :لیوان چابی اش را روی مت   یم گذارد و به آرایم یم گوید

ی ازشون نبوده -  .بله.البته فقط من نبودم که نرفتم پیش شون.اونا هم هیچ ختی

ی در آن ها داشته باشد و خودش هم ای  .ن را فهمیدهمامان سکوت یم کند.به نظر نیم رسد حرف هایش تاثت 

 :مامان با کنجکاوی به پیانوی گلسا نگاه یم کند

 پیانو یم زنید بچه ها؟ -

 :گرشاسپ یم گوید

 .گیل پیانو یم زنه -

 :مامان با لبخند یم گوید

؟ - ی برامون بزب   یم شه خواهش کنم یه چت  

کتش یم نشیند و بعد از نفس گلسا با گونه هابی رسخ شده از جایش بلند یم شود و به سمت پیانو یم رود.روی نیم

وع یم کند  .عمیقر رسر

آهنگش آشناست.گرشاسپ لبخند یم زند و چشمانش را یم بندد.سارا با نگاه عجینی به گلسا زل زده.وقنر تمام یم 

 .شود،گلسا از جایش بلند یم شود و کنار گرشاسپ یم نشیند

 :مامان با خوشحایل یم گوید

 !عایل بود گیل -

 !صدا یم کند« سارا جان»و یگ را « گیل»یم شوم.گیل و سارا همسن اند ویل مامان یگ را متوجه چت   جالنی 

شاید دلیلش این باشد که گیل مثل یک دختر نوجوان رفتار یم کند ویل سارا با وجود رفتار دوستانه اش،کیم بزرگ تر از 

 .سنش به نظر یم رسد و صمییم شدن با او خییل راحت نیست

 :زندسارا لبخند یم 

 .مریس گیل -

 .گلسا تنها شانه هایش را باال یم اندازد
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سارا یم آید حرف دیگری بزند که گویسر اش زنگ یم خورد.آن را از کیفش در یم آورد و با دیدن شماره چشمانش گرد 

 .یم شوند.در یک ثانیه لبخندش محو یم شود و اخم یم کند

 :جواب یم دهد

 بله؟ -

نگش یم پرد.به نظر نیم رسد ترسیده باشد.چند ثانیه به مت   رو به رویش زل یم زند و با شنیدن صدابی از پشت خط،ر 

 :بعد آهسته یم گوید

 .کارتو بگو -

 .چشمانش را محکم یم بندد.احساس یم کنم فشار زیادی را تحمل یم کند

 :یم گوید -صدایش یم لرزد  -بعد از چند ثانیه دوباره با جدیت 

 چرا ازش شکایت نکنم؟ -

باره جوابی یم شنود که باعث یم شود حسابی جا بخورد.با این حال زود خودش را جمع و جور یم کند و با پوزخند دو 

 :یم گوید

 االن از من یم خوای به خاطر تو از کلیه ام بگذرم؟ -

 :پس از چند ثانیه با صدای ضعیق  یم گوید

؟ -  خ 

تمام داریم تماشایش یم کنیم،معذرت خوایه یم کند و به یگ از  یک دفعه گویسر را پایی   یم آورد.از مابی که با بی ادبی 

 .دو اتاق خانه یم رود و در را پشت رسش یم بندد

قضیه مربوط به حادثه ی چند هفته ی پیش است ویل نیم دانم کیس سارا با او حرف زد کیست.بعد از چند دقیقه که 

 یم رود که سارا حدود ده  با گفت و گوی ما و غیبت سارا یم گذرد،گلسا هم از جایش
ر
بلند یم شود و به سمت اتاق

 جوابی نیم شنود،در را باز یم کند و داخل یم رود.بالفاصله بعد از آن در را 
دقیقه است در آن مانده.در یم زند.وقنر

غل کرده پشت رسش یم بندد ویل در وقفه ای که پیش آمد،توانستم سارا را ببینم که روی زمی   نشسته و زانوهایش را ب

 .بود.صورتش مشخص نبود

 :گرشاسپ با نگراب  یم گوید

 .نکنه مادرش بوده؟شایدم پدرش -

 :مامان با کنجکاوی یم پرسد

 یعن  این قدر مشکل شون حاده؟ -

 :گرشاسپ شانه هایش را باال یم اندازد

 .پ و تاپ هم یم زننمن از جزییات ختی ندارم.گلسا هم که دهنش چفت و بست داره.فقط یم دونم حسابی به تی -
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 .ابروهایم باال یم روند

خانواده برای من به معنای پناه و محبت است ویل مثل این که کساب  هستند که تعریف خوش بینانه ی مرا از خانواده 

 .نداشته باشند

ان بیست دقیقه ی بعد،گلسا از اتاق خارج یم شود و پشت رسش سارا یم آید.گلسا دستش را گرفته و یم کشد.چشم

 .سارا و نوک بین  اش قرمز شده و نگاهش مات و غمگی   است

 :گلسا او را کنار خودش یم نشاند و با لبخندی مصنویع یم گوید

 خوب بحث چیه؟ -

 .سارا در یک کالم آشفته است

ه شده.گلسا دستش را گرفته و نوازش یم کند ویل او اصال متوجه  اصال متوجه اطرافش نیست و به مقابلش خت 

 .نیست

 :بعد از چند دقیقه به خودش یم آید و صاف یم نشیند.مامان با نگراب  یم گوید

 ...سارا جان اگه حالت خوب نیست -

 :رسیــــع یم گوید

ی بیارم بخوریم -  .من خوبم.یم رم یه چت  

 :گرشاسپ با خنده یم گوید

 .تو هم همش فکر این  که خ  بخوری -

خانه یم رودگلسا محکم به پای گرشاسپ یم کوبد.سارا بدو   .ن این که کوچک ترین توجیه نشان بدهد،به آشت  

 !بعد از چند دقیقه با جعبه ی مقوابی عریض  پر از گز بر یم گردد

 :به گلسا چپ چپ نگاه یم کند

 اینا کجا بودن که من ندیدم؟ -

 :گلسا از حرف زدن دوباره اش خوشحال است

 .دوست گرشاسپ آورده.از اصفهان -

د یم گوید سارا در حایل که  :به من و مامان تعارف یم کند و گرشاسپ را عمدا نادیده یم گت 

 .من فکر کردم از سیستان و بلوچستان آورده -

 .یم خندم.تازه یم فهمم که تمام مدت اخم کرده بودم و نگران بودم

دی به من کمک سارا عالوه بر یک همسایه،کیس است که پارسا و بابا رضا را دوست دارد و در موقعیت های زیا

 سارا را یم دید نگران یم شد
 

 .کرده.حاال به اندازه ی یک دوست به او اهمیت یم دهم.عالوه بر این،هر کیس آشفتگ
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 .سارا چند ساعت دیگری را که با هستیم،شوخ  یم کند و یم خندد و کامال عادی به نظر یم رسد

وین است.خییل جدی خنده دارتری ن حرف ها را یم گوید و لبخند هم نیم زند.به مدل شوخ  کردنش کیم شبیه رسر

 .حرف هایش یم خندم

گلسا شالش را روی شانه هایش انداخته ویل خدا را شکر مانتویش را درنیاورده.سارا نه شالش را برداشته و نه مانتویش 

 .را درآورده.قطعا به خاطر گرشاسپ نیست و به خاطر من است

ها یم گویند: این توجه و مالحظه اش برایم جالب اس  .«!خوب نگاه نکنه»ت.بیشتر دختر

ا سفارش یم دهیم و باز مامان پولش را یم دهد.هر چه گرشاسپ یم گوید این جا خانه ی ماست و ما باید  برای شام پیتر 

 .«من از همه تون بزرگ ترم»پولش را بدهیم،مامان قبول نیم کند و یم گوید: 

یم کنیم و یم رویم،خنده از لب هایم جدا نیم شود.خییل وقت بود که وقنر باالخره از گلسا و گرشاسپ خداحافظ  

 .بودن در یک جمع دوستانه مثل این را تجربه نکرده بودم

ون را تماشا یم کند.دوباره اخم کرده.اخیم عمیق  .سارا در ماشی   ساکت است و بت 

 افتاده ویل هنوز آن قدر خودم را با 
ر
سم چه اتفاق  .او صمییم حس نیم کنم دلم یم خواهد از او بت 

 

 

 فصل بیست و پنجم

در را پشت رسم یم بندم و سالنه سالنه به سمت اتاقم یم روم.بر عکس همیشه از تاریگ نیم ترسم.وقنر خودم 

سم؟ ی مثل تاریگ بتر  ام هستم،چطور یم توانم از چت  
 

 !ترسناک ترین چت   در زندگ

 .دارم چه یم کنماز نور یم ترسم؛نوری که نشانم بدهد چه هستم و 

کیفم را زمی   یم اندازم و به اتاقم یم روم.مانتویم را از تنم یم کنم و به گوشه ای تاریک پرت یم کنم.متر به متر خانه را 

 .از برم ویل حس یم کنم گم شده ام

م.وقنر از رسدی در حمام را باز یم کنم و واردش یم شوم.چراغ را روشن نیم کنم.آب رسد را باز یم کنم و زیرش یم نشین

آب شوکه یم شوم،جیغ یم زنم.احساس یم کنم برای چند ثانیه نیم توانم نفس بکشم ویل کم کم راه تنفسم باز یم 

 .شود

ی در مغزم است که نیاز به یک زنگ تفریــــح دارم.احساس یم کنم دارم خورده یم شوم و نیم توانم خودم  آن قدر چت  

 .را از دست خودم نجات دهم

ت تییع  که در چند قدیم ام است یم رود؛نه برای خودکیسر بلکه برای خایل کردن مغزم و تجربه ی دردی فکرم به سم

 .جسیم

دو سایل یم شود که چنی   کاری نکرده ام.بعد از مرگ مامان بزرگ هیچ وقت این قدر به هم نریخته بودم.شنیدن 

 .را حسابی خرد کردصدای دورگه ی مادری که هیچ وقت اشک هایش را ندیده بودم اعصابم 
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مردک رواب  دارد با آزار مامان مرا تحت فشار یم گذارد.تا وقنر صدایش را بشنوم،فکر یم کردم برایم مهم نیست چه بر 

رسش یم آید ویل وقنر به اتاق گلسا رفتم و به جمالت وحشتنایک فکر کردم که بعد از پنج سال ندیدنش و حرف نزدن با 

ون نرود او گفته بودم،نیم ساعت به  .خودم پیچیدم و شالم را گاز گرفتم تا صدایم بت 

 .خییل سخت بود که خودم را نگه دارم تا به چاردیواری امنم برسم ویل هر طور بود توانستم

حساب مادرم جداست.شاید کوتایه کرد ویل هیچ وقت جز با مظلوم بودنش آزار دیگری به من نرساند.شنیدن صدابی 

دکه ختی از رنج زیادش   .یم داد،قلبم را فشر

 :به دیوار خیس تکیه یم دهم و پشت رس هم یم گویم

 ...وای...وای...مامان...وای -

 به سینه ام چنگ یم زنم.فشار لباس زیرم دارد خفه ام یم کند یا غم صدای مادرم؟

لحظه دود  آن قدر داغم که حس یم کنم قطره های آب روی پوستم دارند بخار یم شوند.یم شود خودم هم در یک

 شوم؟

سارا مامان تو رو خدا شکایت »رسم را محکم به دیوار یم کوبم و یم نالم.جمالت مامان در مغزم اکو یم شوند: 

 ...«داره منو یم کشه»،«نیم ذارن ثابت کن  کار اون بوده»،«نکن

 .وقنر گویسر با صدای جیغش قطع شد،دیگر طاقت نیاوردم

 .یع یم کنم افکارم را یک جا جمع کنمزیر لب مدام نامش را صدا یم زنم و س

 .مادرم را یم زند تا من از برادرش شکایت نکنم -حالم از این که با این نام صدایش کنم به هم یم خورد  -پدرم 

 !هق هق یم کنم.مگر دریابی که در وجودم است با این اشک ها تخلیه یم شود

م تا خونریزی اش کم ویل سوزشش زیاد باشدتیغ را بر یم دارم و روی ساعدم یم کشم.دیگر یاد گرفت  .ه ام چطوری بتی

تیغ قرمز شده را یم اندازم و دستم را روی زخم فشار یم دهم.دردش برای لحظه ای هم که شده،ذهنم را خایل یم کند 

 .و تمرکزم روی درد دستم جمع یم شود

 ...مادرم...مادرم...مادرم

 !در این سال ها برایم کشیدی هیچ است دردی که حاال یم کشم،در برابر دردی که تو 

ده نیم شود  .بوی آهن زنگ زده در بین  ام یم پیچد ویل بوی درد مادرم به فرامویسر ست 

چشمانم را یم بندم و از خدابی که خییل وقت است با او حرف نیم زنم یم خواهم که مرا بکشد.به جهنم هم راض  

 .ام...فقط مرا بتی 

 ؟خدایا! اهل معامله هسنر »

 «...من جهنمت را ندیده با زندگیم عوض یم کنم
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 فصل بیست و ششم

ون آمده ام و نیشخندزنان خاطرات شب قبل را مرور یم کنم.وقنر به خانه رسیدیم،پارسا و سیاوش  تازه از حمام بت 

 .کنار هم روی زمی   خواب شان برده بود.سه ظرف هم در سینک ظرفشوبی بود

ر سه شان رفت و من عینک پارسا را از روی چشمانش برداشتم تا روی مت   بگذارم.رس مامان ساکت قربان صدقه ی ه

پارسا روی بازوی سیاوش بود و دستش روی سینه ی او.سیاوش هم دسنر را که زیر رس پارسا بود،دورش حلقه کرده 

 .بود

 بود.فکرش را هم نیم کردم پارسا این قدر راحت با سیاوش کنار 
 

بیاید ویل انگار هر چه بزرگ تر واقعا منظره ی قشنگ

 اش به من هم کمتر یم شد
 

ی را یم دید،وابستگ  .یم شد و آدم های بیشتر

خنده دار بود ویل او به نظر آرام  -با وجود آن همه ابهتش و لباس های گرانش  -دیدن روی زمی   خوابیدن سیاوش 

 .خوابیده بود

 کنار تخت بابا رضا بود گذاشت و بعد بوسیدن پیشاب  پارسا و مامان سوییچ ماشی   را کنار ساعت سیاوش که روی مت   

 .سیاوش و دست بابا رضا و در آغوش گرفیر  من،با آژانس به خانه بر یم گشت

یم خواهم اضار کنم تا بماند ویل در این اتاق کوچک خودم هم به زور جا یم شوم.عالوه بر آن نیم خواهم کمرش به 

دخاطر روی زمی   خوابیدن درد   .بگت 

 .از خواب بیدار شدم،پارسا تنها خوابیده بود و سیاوش رفته بود -ساعت سه  -وقنر صبح 

تم را تنم کرده ام که صدای آیفون را یم شنوم.یک نفر دستش را روی زنگ گذاشته و بر نیم دارد  .تازه تیشر

 :وقنر گویسر را بر یم دارم،صدای مضطرب یک دختر را یم شنوم

 ز یم کنید؟آقا سپهر درو با -

 :ابروهایم باال یم روند

 نیم کنید؟ -
 
 معرق

 :تند یم گوید

 .ساغرم دوست سارا -

ون یم روم.دو تا از دوست های سارا رسیــــع وارد خانه یم شوند و یم خواهند از  در را باز یم کنم و خودم هم از خانه بت 

 :پله ها باال بدوند که من را یم بینند.یگ شان رساسیمه یم گوید

 شما امروز سارا رو ندیدید؟ -

 :رسم را به چپ و راست تکان یم دهم

ی شده؟ -  نه.چت  
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 :دیگری با نگراب  یم گوید

 .گویسر شو جواب نیم ده.زنگ خونه رو هم که یم زنیم نه جواب یم ده نه درو باز یم کنه -

 :با یادآوری پریشاب  دیشبش من هم نگران یم شوم

 رس کار نیم رن؟ بریم باال ببینیم خ  شده.امروز  -

احت شه -  .چهارشنبه ها روز استر

 .هر سه از پله ها باال یم رویم و من با نگراب  فکر یم کنم که نکند بالبی رسش آمده باشد

وقنر به طبقه ی سوم یم رسیم،آن دو با تمام قدرت به در یم کوبند و زنگ در را یم زنند.وقنر چند دقیقه با انتظاری 

 یم گویمدیوانه کننده یم گذر 
 

 نیم افتد،به اهستگ
ر
 :د و اتفاق

 افتاده...شاید من بتونم درو باز کنم -
ر
 .اگه مطمئنید اتفاق

 .قفل در قدییم است و احتماال یم شود با سنجاق بازش کرد

 :هر دو رسیــــع یم گویند

 !مطمئنیم -

 :دسنر به موهای خیسم یم کشم و یم گویم

 سنجاق رس دارید؟ -

 
ر
 :از موهایش جدا یم کند و با خوشحایل یم گویدیگ شان رسیــــع سنجاق

 .شانس آوردم امروز اینا رو زدم -

 :من من کنان یم گویم

 .دو تا الزم دارم -

 .رسیــــع یگ دیگر به دستم یم دهد

آن ها را صاف یم کنم و نگایه عذرخواهانه به دختر که اصال برایش مهم نیست چکار با سنجاق رسش یم کنم یم 

 .اندازم

وین یادم داده به یاد بیاورممقابل  هابی را که رسر
 .در زانو یم زنم و سیع یم کنم چت  

 .بعد از ده دقیقه،باالخره در باز یم شود

وع به گشیر  یم کنند.من هم با تردید وارد خانه یم شوم ویل خییل جلو  آن دو رسیــــع به داخل خانه هجوم یم برند و رسر

 .نیم روم
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وع به دویدن یم کنند.یگ شان مقابل در بعد از دو دقیقه صدای جیغ یگ ا ها را یم شنوم.پاهایم بی اراده رسر ز دختر

حمام ایستاده و وحشت زده صحنه ی مقابلش را نگاه یم کند.با دیدن سارا که روی زمی   ولو شده و زیرش یک پارچه 

 .قرمز است بهت زده متوقف یم شوم

شان هم نیاز به بخیه دارندزخم های عمیقر روی دستانش است که واقعا ظاهر بدی د  .ارند.بیشتر

دختر دیگر که تازه به آن جا آمده از دوستش زودتر به خودش مسلط یم شود.جلو یم رود و دو انگشتش را روی 

ون یم دهد  نفسش را بت 
 

 :گردنش یم گذارد.با آسودگ

یمش بیمارستان -  .نبضش یم زنه.باید بتی

 :رسیــــع یم گویم

 .یم رم آماده یم شمشما لباس تنش کنید منم  -

ون نیم رود  .رسیــــع پایی   یم روم و در عرض سه دقیقه آماده یم شوم.صحنه ای که دیده ام از مغزم بت 

موهای مشگ اش میان خون و آبی که زیر بدنش بود پخش شده بودند و صورتش مثل یک مرده رنگ پریده بود.بلوز 

 ...سفیدش قرمز شده بود و دو طرف زخم ها باز بودند

م.رسیــــع باال یم روم تا ببینم آن دو آماده شده اند یا نه  .رسیــــع پارسا را آماده یم کنم تا با خودم بتی

 .رسرسی لباس تنش کرده اند و حاال دارند آهسته به سمت در یم آورندش.بیهوش است

 :رسیــــع جلو یم روم و پارسا را زمی   یم گذارم

 .اجازه بدید من بیارمش -

کت  دستانم را زیر زانوها  و گردنش یم گذارم و بلندش یم کنم.سنگی   است و من هم در مسابقات مردان آهنی   رسر

ها پارسا را در آغوش  نکرده ام ویل یم توانم چند دقیقه تحمل کنم.در حایل که من رسیــــع پایی   یم روم،یگ از دختر

 .گرفته و همراه دوستش پشت رس من یم آید

اهن سفیدم که با دست هایش برخورد دارند،قرمز شده اند.در حایل که از پله ها پایی   یم روم یم  قسمت هابی از پت 

 :گویم

 بهتر نیست دست شو ببندیم؟ -

ـــع یم گوید ی که پارسای ترسیده را در آغوش گرفته رسیـ  :دختر

 .یم ترسم عفونت کنه -

این یک چت   عادی بر خالف چند دقیقه پیش هر دو به خودشان مسلط هستند و طوری رفتار یم کنند که انگار 

 !است.خودکیسر سارا یک چت   عادی است؟

رسیــــع برای یک تاکیس دست تکان یم دهم تا نگه دارم.این اتفاق سه بار دیگر هم با سارا افتاده؛بار اول پارسا تب 

 .کرد،بار دوم کلیه اش از بی   رفت و این بار... رگش را زده
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ی که همیشه به م ن القا شده،این بوده که خودکیسر کار آدم های ضعیف است عادت کرده ام قضاوت نکنم ویل چت  

 .ویل به نظر نیم رسد سارا از این دسته باشد

پارسا که حساسیت موقعیت را درک کرده،ساکت در آغوش من نشسته و گه گایه به سارا نگایه یم اندازد که من هر 

 .بار زود رسش را یم چرخانم تا زخم های دستش را نبیند

ه اند و مدام سارای بیهوش را نوازش یم کنند و در گوش هم حرف یم زنند.وقنر به نزدیک ترین دو دختر آشفت

م -بیمارستان دو دفعه ی قبل  -بیمارستان   .یم رسیم،دوباره سارا را بلند یم کنم و پارسا را به آن دو یم ست 

 .ساغر مجبور یم شود به سارا خون بدهد؛خون زیادی از دست داده

ی را یاددداشت یم کند،خییل جدی از ما سه نفر یم پرسدپرستار در ح  :ایل که چت  

 نسبت شما باهاش چیه؟ -

 :رسیــــع یم گویم

 .همسایه و دوست -

 :پرستار با بدگماب  نگاهم یم کند

 قصدش خودکیسر بوده؟ -

ها رسیــــع یم گوید  :یگ از دختر

 .د یم شه این کارو یم کنهنه! افشده اس.قرص واسه اعصابش یم خوره.وقتابی که خییل حالش ب -

 بهت زده به لب های دختر زل یم زنم.افشده؟قرص برای اعصاب؟

 :پرستار رسش را تکان یم دهد و با تاسف یم گوید

 خییل جوونه.پیش دکتر خاض یم ره؟ -

 :دوباره همان دختر جواب یم دهد

 .بله -

 :پرستار به او یم گوید

یدش پیش روانت    -  شد بتی
 شک خودش.اوضاعش حاد به نظر یم رسه.با خ  خودشو زخیم کرده؟وقنر حالش بهتر

 .تیغ -

 قبال زیاد این کارو یم کرده؟ -

 افتاده که این قدر بهم ریخته -
ر
 .بله.دو سال بود که دیگه این کارو نیم کرد.نیم دونم چه اتفاق

 :پرستار رسش را تکان یم دهد

 .ن زیاد از دست داده.عادیه که تا یه مدت ضعیف باشهمنتظر بمونید تا کار بخیه زدن دستش تموم شه.خو  -
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 :هر سه روی نیمکت های آبی یم نشینیم و پارسا هم روی پای من یم نشیند.در گوشم یم گوید

 خاله ساال...مدیضه؟ -

 .نه دابی  -

بند.به سارا نیم آید افشده باشد.به سارا نیم آید آن قد ه شده ام و افکارم نامتر ری افشده باشد که با به رو به رویم خت 

 .تیغ روی دست هایش خط بکشد

یادم هست که سیاوش هم گایه از این کارها یم کرد.البته این قدر زیاد که از هوش برود نه،ویل خودش را زخیم یم کرد 

 .و نیم گذاشت کیس بفهمد.من هم از بس در کارهایش فضویل یم کردم این را یم فهمیدم

 .ختالفش با پدر و مادرش باشدحدس یم زنم منشا مشکالتش،ا

ی که از صدایش فهمیده ام ساغر است یم پرسم  :از دختر

 خییل...این کارو یم کرد؟قبل از این؟ -

 :دختر با تردید نگاهم یم کند.هماب  است که آن روز در راه پله در آغوشم خزید.دیگری به تندی یم گوید

ی نیم گیم.تا همی   جاشم شما نباید یم فهم -  .یدید.اگه بخواد خودش بهتون یم گهما چت  

 :صاف رس جایم یم نشینم و یم گویم

 .حق با شماست.معذرت یم خوام -

 :دختر یم گوید

 افتاده؟ -
ر
 دیروز با شما و گلسا بوده.اتفاق

 :پارسا روی روی پاهایم جا به جا یم کنم و یم گویم

یت شون بابت اتفاق یه ماه پیش بود.بعد هم انگار یه نفر بهشون زنگ زد.نیم دونم گ بود ویل بحث درباره ی شکا -

 .رفیر  تو اتاق و گریه کردن ویل بعدش خوب شدن.فکر نیم کردم اوضاع این قدر بد باشه

ون یم دهد و آهسته به ساغر یم گوید  :دختر نفسش را محکم بت 

ه ی دیوونه.خوبه بهش گفتم همیشه زنگ بزن به ما.باز برداشته این غلطو کرده -  .دختر

 :ساغر دسنر به رس پارسا یم کشد و با مهرباب  یم گوید

 خوبی خاله؟-

 :پارسا آهسته یم گوید

 .خوَوم -

 :دختر دیگر با لبخندی مصنویع یم گوید

 .ما رو یادت نمیاد؟من نیوشام اینم ساغره.یادت نیست خونه ی سارا همو دیدیم؟گل یا پوچم بازی کردیم -



 

 
251 

 :پارسا لبخند نیم زند

 .یادمه -

کم کم وحشت چند دقیقه قبلش یادش یم رود و گرم صحبت با آن دو یم شود.از آن ها ممنونم چرا که آن قدر فکرم 

 .شلوغ است که نیم توانم به پارسا آرامش بدهم

 :نزدیک یک ساعت بعد،پرستاری که با ما حرف زده بود،به سمت مان یم آید

د بخیه ها رو بکشه،کار سنگی   با دستاش نکنه.بخیه هاش زخماشو بخیه زدیم.حواس تون باشه تا وقنر یم خوا -

ایط خوبی  کشیده یم شن زخمش دیر خوب یم شه.حواس تون باشه که دوباره این کارو نکنه.از لحاظ روخ تو رسر

یدش شکش.یکم بخوابه بعد یم تونید بتی یدش پیش روانت    .نیست.یه لحظه هم ازش غافل نشید تا بتی

ی   :یم گوید که من یم شنومساغر در گوش نیوشا چت  

 چیکار کنیم؟ -

 :نیوشا با نیشخند یم گوید

 !فیلم خاک بر رسی جواب سوالته -

 :ساغر آرام یم خندد و به بازویش یم کوبد

ی نبود.حاال باید شیفنر پیشش وایسیم -  .دیوونه جدی گفتم.خییل وقت بود که ختی

 یم زنند؟ خودم را به نشنیدن یم زنم.به من چه که آن ها بلند حرف

وقنر داریم سارای به هوش آمده را به خانه یم بریم،نگاه من تمام مدت روی اوست.رفتارش فرق زیادی نکرده.فقط 

 .اخم ندارد و صورتش بی تفاوت است.صدایش هم دورگه و بی روح است

نیوشا تکیه دو دستش را از مچ تا ساعد باندپیج  کرده اند.وسط نیوشا و ساغر نشسته و رسش را به شانه ی 

ی شبیه  را در گوشش زمزمه « بخورمت»داده.ساغر هر چند دقیقه یک بار گونه ی رنگ پریده اش را یم بوسد و چت  

 !یم کند

ند.همراه شان تا طبقه ی دوم یم روم.وقنر سارا را  وقنر به خانه یم رسیم،ساغر و نیوشا کمک یم کنند تا او را باال بتی

 
 

 :به ساغر یم گویم روی مبیل یم نشانند،به آهستگ

 کاری هست که من بتونم انجام بدم؟ -

 :کیم فکر یم کند و سپس یم گوید

 شما غذا بلدید درست کنید؟ -

 :نیم توانم نیشم را بسته نگه دارم

 بله.خ  درست کنم؟ -

 :شانه هایش را باال یم اندازد
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 .هر خ  که از املت بهتر باشه -

 :نیشخند یم زنم

 .زود میام باال -

 .ن نگاه را به سارای مات و مبهوت یم اندازم و از خانه خارج یم شومآخری

پارسا از این که خاله ساالیش به او توجه خاض نشان نداده،بغ کرده یک گوشه نشسته.من دارم مواد کتلت را مخلوط 

 :یم کنم و سیع یم کنم پارسا را آرام کنم

ان  -  یم کنه.باشه؟حال خاله سارا خوب نیست پارسا.مطمئنم بعدا جتی

 .رسش را تکان یم دهد و مشغول نقایسر با پاستل هایش یم شود.هنوز ناراحت است

دارم کتلت ها را در ماهیتابه یم گذارم که تلفن زنگ یم خورد.یم روم گویسر را بردارم که یم بینم پارسا زودتر آن را 

 :برداشته و دارد هیجان زده با کیس حرف یم زند.با کنجکاوی یم پرسم

 کیه پارسا؟ -

 .سیهایش -

چشمانم گرد یم شوند.سیاوش زنگ زده تا با پارسا حرف بزند؟پارسا در عرض چند ساعت با کیس که من هجده سال 

 سیع کردم با او رفیق شوم،صمییم شده؟

 ساراست
 

خانه بر یم گردم.گوشه ای از ذهنم هنوز درگت  معمای زندگ  .لبخند کجی یم زنم و به آشت  

ی یم پردپارسا نزدیک  خانه ی دومتر  :یک ربــع با سیاوش حرف یم زند و بعد با هیجان به داخل آشت  

 !دابی  -

 .جان دابی  -

 :بلندش یم کنم و روی کابینت یم نشانمش.ذوق زده یم گوید

بایس - ِ
َ ت دیه...میهاد بریم....رسر

َ
 .سیهایش گف...دو ساه

 :تعجبم را مخق  یم کنم

؟ -  مطمئن 

عالقه  -.چرا سیاوش دارد این کار را یم کند؟یعن  ماجرا همی   طوری است که به نظر یم رسد رسش را تند تکان یم دهد 

 یا این که سیاوش برنامه ی دیگری دارد؟ -ی سیاوش به پارسا 

 :همراه پارسا و کتلت ها باال یم روم.در یم زنم.نیوشا در را باز یم کند و خییل راحت یم گوید

 کال نداره؟بیا تو.سپهر صدات کنم که اش -

 :ابروهایم را به زور پایی   نگه یم دارم
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 نه مشکیل نداره.حال سارا خوبه؟ -

 یم گوید
 

 :شانه هایش را باال یم اندازد و با خستگ

 ...مثل قبله.اگه من با خوارمادر این مردک دیدار کنم -

م تا نیش  !خند نزنم.چقدر دلش پر استجمله اش را به طرز آرزومندانه یا ناتمام یم گذارد.جلوی خودم را یم گت 

خییل مستقیم به ساغر و نیوشابی که پوشش کامیل ندارند نگاه نیم کنم.ساغر در حمام است و دارد آن جا را تمت   یم 

 .کند.احتماال سارا در اتاقش خوابیده

د و با لبخند یم گوید  :نیوشا ظرف غذا را از دستم یم گت 

 .نه.بیا بشی   بزنیم تو رگبه به! بوش که خییل خوبه.دستت درد نک -

 :رسیــــع یم گویم

؟ -  سارا خ 

 .پیش اون یم شینیم یم زنیم تو رگ دیگه.یکمم چرت و پرت یم گیم دلش وا شه بچه ام -

 .این بار نیم توانم لبخند نزنم.سارا واقعا خوش شانس است که چنی   دوستاب  دارد

 .که نیوشا دارد و برایش روی من حساب کرده یم مانمبا این که از بودن با آن سه کیم معذبم،به خاطر نقشه ای  

یم چرخم تا با پارسا حرف بزنم که یم بینم آن دور و بر نیست.وقنر در باز اتاق سارا را یم بینم،یم فهمم که پیش 

 .ساراست.یم گذارم همان جا بماند.شاید روحیه ی کودکانه اش کیم او را رسحال بیاورد

 :ند یم زند و عرق پیشاب  اش را پاک یم کندساغر وقنر مرا یم بیند،لبخ

 سالم سپهر.چطوری؟ -

ها بر عکس سارا خییل اپن مایند هستند  !این بار ابروهایم باال یم روند.این دختر

 :ساغر پاچه های شلوار تنگش را پایی   یم دهد و موهایش را یک بار باز یم کند و دوباره یم بندد

 چه بوی خوبی میاد.خ  درست کردی؟ -

 .کتلت -

خانه داد یم زند ه یم شوم.نیوشا از آشت    :روی یک مبل یم نشینم و به مت   روبه رویم خت 

 نوشابه یا دوغ یا...ایستک؟ -

 :ساغر هم با کیم فاصله کنار من یم نشیند و بلند یم گوید

 .هر خ  خودت یم خوری -

 :من هم یم گویم
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 نیم کنه -
ر
 .فرق

 :نیوشا با خنده یم گوید

 بعد از زایمان گرفته! اختر برای من ساغر ف -
 

م یکم ناخوش احواله تو یم توب  تو دلم جا یسر ها! افشدگ کر نکن اختر

 !یگ بوده و هست.به اندازه ی چهار تا عقدی و هزاران تا صیغه هم واسم همشه.فول آپشن

 .نیشخند یم زنم.حدس یم زنم منظورش از اختر سارا باشد

 :ساغر با خنده داد یم زند

 .لیاقت نداری.بهتر از اختر ریخته واست.کافیه چشای کورتو باز کن   -

 :نیوشا با خنده جوابش را یم دهد

 !بذار به اختر بگم! چشاتو از حدقه درمیاره پتیاره -

 :ابروهایم حاال به خط رویش موهایم رسیده اند.ساغر رو به من یم گوید

 نامحرم و اینا واست مهمه نه؟ -

 :دهمرسم را تکان یم 

 .بله مهمه -

؟ -  االن معذبی

 .نه خییل -

ی رسم کنم؟ -  یم خوای برم چت  

.به من ربظ نداره -  .هر جور راحتی  

 :با خنده یم گوید

 !چه متدین اپن مایندی -

 :لبخند یم زنم

ل کنم - ه نشم ویل به نظرم اول این منم که باید چشممو کنتر  .درسته که واسم مهمه به نامحرم خت 

 :دسوت یم زن

 !ایول ایول! خوشم اومد ازت -

 .از جایش بلند یم شود و شالش را روی رسش یم اندازد.بلوزش آستی   سه ربــع است.شال نیوشا را هم برایش یم برد

 :دوباره یم آید و کنار من یم نشیند

.اگه صبح نبودی ما دست و پامونو گم یم کردیم.تا دو ساعت دیگه ام نیم رسیدیم بیمار  -  .ستانخییل آقابی
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 :شانه هایم را باال یم اندازم

ا رو داشتم.البته نه در این حد...شدید -  .منم خییل آدم بی خیایل نیستم ویل تجربه ی دیدن این چت  

 :با کنجکاوی یم پرسد

 گ؟ -

 .ردبرادرم.اونم به خاطر اتفاقابی که تو بچگیش افتاده بود،از لحاظ روخ بیمار بود.گایه اوقات خودشو زخیم یم ک -

 :با اخم روبه رویش را نگاه یم کند

 .واقعا دلم یم خواد کمکش کنم ویل انگار خوب شدب  نیست -

 :با به یاد آوردن سیاوش،با آرامش یم گویم

 .خوب یم شه.مگه نیم گی   دو سال بود این کارو نکرده بود؟یعن  اگه تو محیط آرویم باشه خوب یم شه -

 :شانه هایش را باال یم اندازد

و از تو خونه اش جمع کنیمب -  .اید همه ی اشیای نوک تت  

 :مخالفت یم کنم

ی یم ده - ه.به خودشم حس بهتر ه نره سمت شون بهتر  .به نظر من نه.این که خودش تصمیم بگت 

وقنر با نیوشا و ساغر به اتاقش یم رویم،پارسا را یم بینم که میان حلقه ی دست راست سارا نشسته و با پاستل گج  

 .ورتش نقایسر یم کشدروی ص

 :نگاه سارا هنوز مات است ویل حاال کیم دارد به پارسا توجه نشان یم دهد.نیوشا با خنده یم گوید

 پارسا گوسفند بکش.بلدی؟ -

پارسا زبانش را بی   دندان هایش یم گذارد و رسش را تند تکان یم دهد.به صورت پر از رنگ سارا نگاه یم کند و بغ کرده 

 :یم گوید

 .ه آ ب  دی -

 :ساغر یم خندد

.فعال بیا کتلتای دابی تو بخوریم -
 .بعدا یم توب  رو صورت ما هم نقایسر بکیسر

 :سارا رس جایش یم نشیند و به رسدی یم گوید

ت بیاد با مهدی و فریال حرف بزنه؟ -  مگه قرار نیست امروز آقای دکتر

 :ساغر نیشخند یم زند

! تازه سیبیالمم زدم ببی   چرا.دیروز رفتم مانیکور کردم.صورتمم  -  .صفا دادم حسابی
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د و با لب های غنچه شده نگاهش یم کند.نیم توانم نیشخند نزنم  .صورتش را مقابل سارا یم گت 

 یم گوید
 

 :نیوشا به آهستگ

 .جاهای دیگه رو هم که صفا دادی نشون بده -

 :ساغر محکم به پهلویش یم کوبد

 .حرف اضافه نزن خالد -

 :بسیار یک لقمه گرفته و رویش هم سس زده.آن را به سمت دهان سارا یم برد و یم گویدپارسا با تالش 

ن خاله -
ُ
 .آ خ

عاقبت لبخندی کمرنگ روی لب های سارا یم نشیند.دهانش را باز یم کند و اجازه یم دهد پارسا لقمه را در دهانش 

 :بگذارد.گوشه ی لبش سیس یم شود.نیوشا با خنده یم گوید

 کنه،دست من روی لبت کشیده شه،بعدشم دیگه االن بای -
ر
د با دستمال گوشه لبتو پاک کنم،بعد نگاه مون با هم تالق

 .به درد سن تو نیم خوره

 .من و ساغر یم خندیم ویل سارا نه

 سارا نگاهش را از من یم دزدد.دوست ندارد من آن جا باشم؟

 :از جایم بلند یم شوم و یم گویم

 .انجام بدم.بعدا میام دنبال پارسا من یه کاری دارم باید  -

 :ساغر با ناراحنر یم گوید

 !ِا ! بمون دیگه ِسن   -

 :مکث یم کند و بعد با لب های جمع کرده یم گوید

.نیم شه مخففش کرد -
 
 .چه اسم مزخرق

 :لبخند یم زنم و یم گویم

 .دوست دارم بمونم ویل کارم فوریه.با اجازه -

 کشید؟ نیم دانم اشتباه فهمیده ام یا 
 

 سارا واقعا نفیس از رس آسودگ

کنار بابا رضا نشسته ام و دارم موهای پشمگ سفیدش را که به طرز قابل توجیه کم پشت و تنک شده اند شانه یم 

 .زنم که آیفون به صدا در یم آید

 :گویسر را بریم دارم و یم گویم

 بله؟ -

 :صدای سیاوش را یم شنوم
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 .زود بفرستش بیاد -

 :یم کنم و یم گویمدر را باز 

 .بیا تو.فعال رسش گرمه.طول یم کشه آماده شه -

 :تند یم گوید

 .نیم خوام بیا تو -

 .بیا -

گویسر را رس جایش یم گذارم و در خانه را باز یم کنم.سیاوش با تردید کفش هایش را در یم آورد و وارد خانه یم 

 :شود.رسیــــع اطراف را نگاه یم کند و یم پرسد

 کوش؟ -

 .ه ی باالست.احتماال هنوز داره ناهار یم خوره.صتی کن برم ببینم کارش تموم شده یا نه.بشی   این جا تا بیامطبق -

ه یم شود  .لبه ی تخت بابا رضا یم نشیند و به شانه ی کنار دستش خت 

 :وقنر ساغر در را باز یم کند و مرا یم بیند،با لبخند یم گوید

 .اومدی! بیا تو -

 : کشم و عذرخواهانه یم گویمدسنر به موهایم یم

م -  .راستش باید برم.اومدم پارسا رو بتی

ی نیم گوید.داد یم زند  :ساغر کیم ناامید یم شود ویل چت  

 !پـارســا! پـارســا -

 :نیوشا با صدابی که از یک دختر بعید است،از اتاق عربده یم کشد

 !ده متر بیشتر فاصله نداریم سلیطه -

ون یم آید و به سمت من یم دودچند ثانیه ی بعد پارس  .ا از اتاق بت 

بغلش یم کنم و بعد از خداحافظ  پایی   یم روم.به محض این که وارد خانه یم شوم،سیاوش شانه را یم اندازد و صاف 

 !یم نشیند.عاقل اندر سفیه نگاهش یم کنم؛واقعا فکر یم کند من ندیده ام؟

د و منتظر یم ماند.پارسا یم خندد و تمام قدرتش را از جایش بلند یم شود و به سمت پارسا یم آید  .مشتش را جلو یم گت 

 !جمع یم کند تا با مشتش به مشت سیاوش بکوبد

لبخند یم زنم.سیاوش دستانش را جلو یم آورد و منتظر پارسا را نگاه یم کند.پارسا رسیــــع به سمتش خم یم 

دش  .شود.رهایش یم کنم تا سیاوش با یک دست بگت 

 :لحن خشگ یم گوید سیاوش با 
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 .بعد از شام بر یم گردیم -

 .رسم را تکان یم دهم.دیگر آن قدر این سیاوش جدید را شناخته ام که بدانم پارسا پیش او در امنیت است

 .وقنر پارسا یم رود،حسابی تنها یم شوم

یم گویم و از او یم خواهم دعا کند تا کنار بابا رضا دراز یم کشم و خودم را جمع یم کنم تا جا شوم.برای بابا رضا از سارا 

 .سارا زودتر رسحال شود

 

 

 فصل بیست و هفتم

 .دست از رسم بردارید لطفا.نیاز به بینی سیتر ندارم -

آن قدر اعصابم ضعیف شده که تحمل صدای حرف زدن بچه ها را هم ندارم.فقط یم خواهم بروند تا من در سکوت 

ه شوم  .به سقف خت 

 :گویدنیوشا با حرص یم  

 !خییل خودتو لوس کردی! دو هفته اس داریم تحملت یم کنیم.بسه دیگه -

در این دو هفته،در مدرسه و آموزشگاه درس دادن یک عذاب بود.اصال حوصله ی این کارها را ندارم و آن قدر حواس 

 .پرتم که نیم توانم جمالت را پشت رس هم ردیف کنم

 :با عصبانیت داد یم زنم

 !کرده! مشکیل داری بروکیس مجبورت ن -

« پس خ  فکر کردی گاو! یم رم دیگه بر نیم گردم تا ریخت نحستو ببینم! »نیوشا دهانش را باز یم کند تا احتماال بگوید 

 نیم زند و دهانش را یم بندد.کنارم روی تخت یم نشیند و کتابی را که دو ساعت است دارم سیع یم کنم خط 
 
ویل حرق

 یم اولش را متوجه شوم،از 
 

د و به آهستگ د و کنار یم گذارد.دستان رسدم را میان دستان گرمش یم گت  دستم یم گت 

 :گوید

و تنهابی تحمل کن   -
 .مجبور نیسنر همه چت  

منتظره یم پرسم  :خییل غت 

 کیان خ  شد؟ -

 :شانه هایش را باال یم اندازد

ی نیست.چ - ه که حرف زدم راه شو کشید رفت.یه ماهه ازش ختی ؟با دختر  را بحثو عوض یم کن 

 :پوزخند یم زنم

؟گ دور و برمه که خودم ختی ندارم؟ -  یعن  خ  مجبور نیسنر
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 :طوری که انگار به او سییل زدم نگاهم یم کند.با لبخند کجی یم گویم

ه.به ساغر بگم؟حسابی رسش با دگ جونش  - به گلسا بگم؟اون درگت  مشکالت خودشه.بگم هم فقط گریه اش یم گت 

.نیم خوام بزنم تو حالش.به یایس بگم؟زیادی مهربونه.غصه یم خوره.به آزی بگم؟یم ریزه تو خودش همه چیو گرمه

ای مربوط به پدرت کنار نیومدی.خ  بگم؟به گ بگم؟ ه.به تو بگم؟تو خودت هنوز با چت    غم باد یم گت 

 :دستم را یم فشارد

 .فراموش کردم.یه ساله که حنر دیگه زنگم نیم زنهیکم خودخواه باش.به منم فکر نکن.من دیگه اون عوضیو  -

 .دراز یم کشم.قطره اشگ از گوشه ی چشمم روی موهای بافته ام یم چکد

ناراحنر من از اینه که انگار هیج  دستم نیست.فکر یم کنم زندگیم دست خودمه ویل در واقع این تصورم گ* خوری  -

 .اضافه اس

 :جدی و ضیــــح یم گوید

 بگو خ  شده؟ -

 :دراز یم کشد و رسش را روی بازویم یم گذارد.آهسته یم گویم

 .مامان زنگ زد.یم زنتش تا منو تحت فشار بذاره.دوست نداره از داداش گلش شکایت کنم.التماسم یم کرد نیو -

 :نیوشا با صدای گرفته ای یم گوید

؟ -  پس شکایت نیم کن 

 :نفس لرزاب  یم کشم

فرم ویل خودم یم دونم که من از خودم متنفرم.به خاطر رفتارای بدی که باهاش شاید زبوب  بگم از مامان متن -

داشتم.به خاطر این که هر روز دلشو یم شکستم.نیم خوام به خاطر من عذاب بکشه.همیشه یم گفت بچه آفت 

 ...زندگیه.منو آفت زندگیش یم دونست نیو! ویل بازم نیم تونم...مادرمه

 :دستم را یم فشارد

.مادر یه چت   دیگه اس.به نظر من کار درسنر نیم کن  ویل کار خوبیهیم دون -
 

 .م خ  یم گ

 :خنده ی بی جاب  رس یم دهم

 بعد فرق این دو تا چیه؟ -

 :با جدیت یم گوید

 .مفهومش به اندازه ی درک تو نیست -

 .یس استیایس مشغول پخیر  خورش کرفس است و بوی خوبی راه انداخته.تنها کدبانوی جمع ما همی   یا

 نیو؟ -
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 هوم؟ -

 خییل خجالت کشیدم؟ -

؟ -  !چون بردمت حموم؟بعد از این همه سال هنوز خجالت یم کیسر اختر

 :یم خندم

اون که حساب نیست.من همه لباسامو درنیاوردم که خوش خوشانت بشه.تو استخرم منو این جوری دیده  -

 .بودی.من سپهرو گفتم

 :با کنجکاوی یم پرسد

 حنه به وجود اومده؟مگه خ  شده؟ص -

 :با انگشت اشاره ام به رسش یم کوبم

! فقط دلم نیم واست بفهمه چه دیوونه ای هستم.شکر خدا اونم فهمید -  .منحرِف تک بعدی! نخت 

 :لب های برجسته اش را جلو یم دهد

ا دیده.برادرش مثل این که این کارو یم کرده.به نظر خییل براش چت    - عادی ای نبود.اگرم به ساغر گفته از این چت    غت 

 .بوده به روی خودش نیاورده

 .خییل کمک کرد نه؟هم رس او کلیه هه هم رس این خییل به زحمت انداختمش -

 :با بی خیایل یم گوید

 !فقط وقتابی که یایس نبود برامون غذا یم پخت.کاری نکرده که -

ی نیم گویم.حاال که با نیو حرف زده  ی دارمچشمانم را یم چرخانم و چت    .ام،کیم احساس بهتر

 خوشحالم که با کار من 
 
این که مجبورم خشمم را رسکوب کنم و بی خیال فرید شوم،حسابی ناآرامم کرده ویل از طرق

 .عذاب یم کشد -تنها کیم کمتر  -مادرم کمتر 

خاض دارند.با کمال  یایس در اتاق را باز یم کند و با دیدن ما لبخند یم زند.از وقنر با عیل یم چرخد،چشمانش برق

اف کنم به این برق حسادت یم کنم  باید اعتر
 

مندگ  !رسر

 !بدون من بهتون خوش یم گذره ها -

 :لبخند یم زنم

 .سخت در اشتبایه.بدون تو خییل خوش یم گذره -

 :یم خندد

 .بیشعور -

 :نیم دانم چطور ویل خودش را کنار ما جا یم کند.نیوشا غر یم زند
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 .ی منو از اون ور پرت یم کن  پایی   چاق شدی یایس.دار  -

 :یایس ریز یم خندد

 احیانا خودت چهار کیلو اضافه نکردی؟ -

 :یم خندم

 باز تو نشسنر یه خوردی؟ -

 :نیوشا حق به جانب گفت

 !گ به گ یم گه.هم چی   یم شین  عی   گاو یم خوری که فیل جلوت کم میاره.واال -

؟ -  از سمن چه ختی

 . ام راجع به سمن را که تمام مدت در عقب ذهنم بوده و هست،پیش یم کشداین سوال یایس نگراب  

 .نفس عمیقر یم کشم و بوی سیگاری که مال نیوشاست،اخم به ابروانم یم آورد

نزدیک یه ماهه ندیدمش.بهش اس یم زنم فقط یم گه ایک.واسش پیغام یم ذارم جواب نیم ده.یم رم خونش چراغا  -

 .کنه.دیگه نیم دونم چکار کنم  روشی   ویل درو باز نیم

 :یایس با نگراب  یم گوید

 براش افتاده -
ر
 .شاید اتفاق

 :لب هایم را کج یم کنم

 .نه.یه جوری بهم یم گه که خوبه و با کاراش نشون یم ده که نیم خواد منو ببینه -

حرف بزند؟این قدر  این رفتار خواهرم حسابی دلم را شکسته است.مگر من چکار کرده ام که نیم خواهد با من

م؟  آزاردهنده و نفرت انگت  

 .شاید ننه ی این پشه باز رو اعصابش رفته -

حسی   به دالیل زیادی نیم خواهد سمن  اه هم نیم گوید.مادر امت  حاال که فکرش را یم کنم،یم بینم نیوشا پر بت 

 و اقتصادی است   -عروسش باشد 
 

به دیدنش آمده و او را کوبیده  و قبال چندین بار  -کوچک ترینش اختالف فرهنگ

 .بود

ی را بپذیرد  .نیم گویم حق دارد چنی   رفتاری داشته باشد ویل به هر حال یک مادر است و نیم تواند چنی   چت  

 .نیوشا بفهمم باز سیگار کشیدی پدرتو درمیارم -

 بابام کجامه که درش بیاری؟ -

 اش عصباب  یم شوم
 

 :به خاطر لودگ

 .تو یه بشی   سیگار بکش بدبختمن جدی ام.حاال  -
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ی نیم گوید.دوست ندارم سیگار بکشد ویل یم دانم به خاطر مسئله ای که با کیان پیش آمد،هنوز هم تحت فشار  چت  

 .است و ختی عرویس اش هم کمگ به آرامشش نیم کند

 :یایس به زور گویسر اش را از جیبش در یم آورد و همان طور دراز کشیده جواب یم دهد

 .نمجا -

 :من و نیوشا ادای عق زدن در یم آوریم و یایس یم خندد

م.چطور؟ -
َ
 نه پیش سارا و نیوا

 :یم توانم رسخ شدنش را ببینم -دوست ندارم نور زیاد باشد  -حنر در نور کم اتاق هم 

 .نه -

 ابروهایم باال یم روند.عیِل بیشعور چه گفته که یایس این قدر خجالت زده شده؟

 :بلند یم گویم

 !چرا قرمز شدی یایس؟ذوق کردی چقدر -

ـــح مورد عالقه ی آدم های کرم داری مثل من است.وقنر کیس دارد با تلفن حرف یم  نیوشا نخودی یم خندد.این تفریـ

 .زند و با طرف رودربایسنر هم دارد،باید حقایق خجالت آوری درباره ی او را بلند بلند بگو تا حسابی نابود شود

 : کوبدیایس محکم در رسم یم

 .نه عزیزم.تازه از حموم اومدم پوستم قرمز شده -

 :رسیــــع داد یم زنم

 !اون جای آدم دروغگو رو -

 !نیوشا از بس خندیده نفسش در نیم آید.آن قدر حالم خوب شده که مردم آزاری کنم

 :یایس با حرص نگاهم یم کند و از جایش بلند یم شود

 .عیل جان من بعدا بهت زنگ یم زنم عشقم -

 :عربده یم کشم

 !پشت خطیش پشه عیل -

 :یایس رسیــــع قطع یم کند و جیغ زنان به بازویم یم کوبد

 !کثافت-

 .خودم را جمع یم کنم تا نتواند به شکمم بزند و همراه نیوشا نخودی یم خندم

د  :یایس هم خنده اش یم گت 
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 !خدا شفات بده -

 :بعد از چند ثانیه یک دفعه یم گوید

 !وای -

 !امشب باید زغال بخوریماحتماال 

 سارا؟ -

 :در حایل که دارم دولن  غذا یم خورم یم گویم

 ها؟ -

 :نیوشا با خنده یم گوید

 .الیه قربون غذا خوردنت بشم.آدم اشتهاش وا یم شه نگات یم کنه -

 !با همان دهان پر نیشخند یم زنم.دوست دارم بقیه قربان صدقه ام بروند

 :ف تکان یم دهدیایس رسش را به نشانه ی تاس

ه مخ یه پشی مثل سپهرو بزب   -  .به نظر من بهتر

 پیش یم روم.وقنر حالم بهتر یم شود با صدای نازک شده 
 

یک کیلو غذا در گلویم یم پرد.به رسفه یم افتم و تا مرز خفگ

 :یم گویم

؟ -  خ 

 :یایس لبخند یم زند

ـــح و تن -  سارا.تو االن حسابی تحت فشاری.نیاز به تفریـ
وع داری.به نظر من یه رابطه یم تونه کمکت کنه.حنر اگه ببی  

ی داری ،آخرش احساس بهتر  .بعد یه ماه بخوای بهم بزب 

 رابطه درماب  کنم؟ -
 

 ین  یم گ

 :نیوشا با تردید یم گوید

 .یایس این برای من و تو جواب یم ده.واسه سارا فقط یه نگراب  روی نگراب  های دیگه شه -

 :یم اندازمشانه هایم را باال 

.سهر که  - حنر اگه قرار بود بهم کمگ هم بکنه،من بلد نیستم از این کارا بکنم.تازه کسابی مثل سپهرم تو این فازا نیسیر 

 .فکر کنم نمازم یم خونه.اون بار یه سجاده ی خوشگل تو خونه اش دیدم

 :یایس با تعجب یم گوید

 .به رفتارش نیم خوره...چرا البته یم خوره -

 :ه شانه هایم را باال یم اندازمدوبار 
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 حاال چرا مثل سپهر؟ -

 :دستش را زیر چانه اش یم گذارد

چون هم تیپ توئه.تو نیازی به آدمای ال*ی نداری.یکیو یم خوای که دوستت داشته باشه و باهات بمونه.یگ که  -

 .سوءاستفاده گر نباشه

 :نیوشا با لحن  آهنگی   یم خواند

 .باشه باهاش،از اون عاشقاش.یه پشی که رس به راهه،شیطوب  نیم کنه ال به الش اون یکیو یم خواد که -

 :یم خندم

 .خییل به جا بود -

 .نیوشا مشتش را جلو یم آورد و به مشت من یم زند

 :یایس با مهرباب  یم گوید

احت بدی -  .این پیشنهاد من بود.بازم میل خودته ویل به نظرم باید یکم به خودت استر

 کارمو ول کنم؟  یعن   -

 !نه! منظورم از لحاظ روحیه -

 .آها -

 :کیم فکر یم کنم و بعد یم گویم

.من آدم این جور روابط نیستم.گند یم زنم -  .یایس ممنون که به فکر من  ویل شما منو یم شناسی  

 :نیوشا غر یم زند

.تو اصال آد - .مشخص شد آدم اون جور رابطه هم نیسنر ؟آدم این جور رابطه نیسنر  م هسنر

 :از اشاره ی واضحش اخم بی   ابروانم یم نشیند

نیوشا من مشکلم بیشتر از ایناست.کال نیم تونم به احساسات یه پش جواب بدم.چرا وقت خودم و یگ دیگه رو  -

 تلف کنم؟

 :شانه هایش را باال یم اندازد

 .من شوخ  کردم.اینم پیشنهاد یایس بود نه من -

 : شود.آخر من سکوت را یم شکنمچند دقیقه سکوت برقرار یم

 .نیو بیا ظرفا رو بشوریم -

 :با چشمان گرد شده،حق به جانب یم گوید
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 چرا ما بشورم؟ -

 :برایش ابرو باال یم اندازم

 .پاشو غر نزن.وقنر داشنر کوفت یم کردی باید به این جاشم فکر یم کردی -

 :ه هم دیگر را کق  یم کنیم،تماشا یم کند و یم خنددیایس آهنگ یم گذارد و یم آید روی اپن یم نشیند.ما را ک

 !بیشتر دارید گند یم زنید ها -

 :نیوشا که نوک بین  اش کق  شده یم خندد

 !تقصت  این عوض  خانومه! تازه راه افتاده داره خون به جگر سایه ی رسش یم کنه -

 :با خنده یم گویم

وع داشنر حرف نزن خالد.یم دونم من نبودم با اصغر رابطه  -  .نامشر

 .اصغر همان ساغر است

 :یم خندد

 .داشت وسوسه ام یم کرد ویل من بیست دیقه بیشتر نموندم.بعدش از گناه فرار کردم -

 :من و یایس یم خندیم.یم گویم

 بعد فکر نیم کن  بیست دیقه زیاده؟ -

 !نه واال -

 به حرف یایس فکر یم کنم.سپهر؟

حدی که بخواهم با او دوست شوم و اس ام اس های عاشقانه رد و بدل کنم  خوب من از سپهر خوشم یم آید.نه در 

 .ویل از شخصیتش خوشم یم آید.با این حال یم دانم که نه من و نه سپهر مال چنی   غلط هابی نیستیم

 

 

 فصل بیست و هشتم

تون کدوم وریه؟ -  آقای عظییم شما مست 

 :در حایل که دارم روی موتورم یم نشینم یم گویم

 .یم رسونمتون -

 :رسیــــع یم گوید

تون نیم خوره مزاحم تون نیم -  ...نه اگه به مست 
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ه یم شوم  :به صورت قرمز از دویدنش خت 

 .مزاحم نیستید خانوم مهدوی -

 .کیم جلوتر یم روم تا نشان بدهم منتظرش هستم

 .تب یم کندبعد از چند ثانیه فکر کردن رسیــــع پشت رسم یم نشیند و کوله اش را روی شانه اش مر 

 مقنعه رسش کرده.کجا دارد یم رود؟

 :بعد از این که آدرس را یم گوید،یم پرسم

سم کجا یم رید؟ -  اگه فضویل نیست یم تونم بت 

ت مرا چنگ زده تا نیافتد  :با یک دستش سوییشر

 .دارم یم رم آموزشگاه.امروز کالس فوق العاده داشتم یادم نبود -

 کالس یم رید؟ -

 .متدریس یم کن -

 :ابروهایم باال یم روند

؟ -  خ 

 .زبان انگلییس -

 :لبخند یم زنم

 .سن تون کمتر از اونیه که این همه کار بلد باشید -

 :یم توانم لبخندش را حس کنم

 .کم؟دیگه دارم میانسال یم شم -

 :یم خندم

 رشته ی دانشگاه تون خ  بوده؟ -

ستان تون ریاض  بوده نه؟ -  ادبیات.شما رشته ی دبت 

 :عجب یم کنمت

 از کجا فهمیدید؟ -

 یم گوید
 

 :به سادگ

 .معلومه -

 :لبخند یم زنم
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 من االن واقعا کنجکاو شدم.چطوری معلومه؟چرا من نتونستم بفهمم شما چه رشته ای بودید؟ -

 :رسش را به رسم نزدیک تر یم کند تا صدایش را با وجود باد بشنوم

.مثال شما آد - م آروم و منطقر ای هستید.به نظر حسابگر میاید.اخالق تون یم راستش نصفش حسیه نصفش منطقر

خوره رشته تون ریاض  باشه.حسم هم یم گه که شما تجربی یا انساب  نبودید.ویل خوب این همیشه هم درست از آب 

 .درنمیاد.ممکنه معارف بوده باشید

 :لبخندم عمیق تر یم شود

 معارف از نظر شما رشته ی خوبی نیست؟ -

ین گزینه اسهر رش -  .ته ای برای کیس که دوستش داره بهتر

؟ -  شما رشته تون رو دوست دارید؟انساب 

 :در صدایش یک لبخند حس یم کنم

؟ریاض  دوست داشتید؟ -  خییل.تنها تصمیمیه که با قاطعیت گرفتمش و هیچ وقت ازش پشیمون نشدم.شما خ 

یک دوست دارم -  فت  
 .دارم ویل خوب بیشتر

یک دوست ندارداز لحنش یم فهم  :م که اصال فت  

یک؟ -  !فت  

د تا  ی»حدس یم زنم خییل جلوی خودش را یم گت 
َ
 !نگوید« ا

 

 

 ساخته و منتشر شده است (wWw.98iA.Com) این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

 

 

 :با خنده یم گویم

 .مشخصه درس مورد نفرت تونه -

 :گوید  با لحن  جدی که مرا به خنده یم اندازد یم

ده یم گرفتم.هیچ وقتم نتونستم بفهمم به چه دردی یم خوره - یکمو ست    .من همیشه فت  

 :لبخندم محو نیم شود

 روزمره کاربرد زیادی نداره ویل من واقعا دوستش دارم -
 

یک دوست ندارن.قبول دارم تو زندگ  .خیلیا فت  
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ی را که از همان  سم یم پرسمچند ثانیه سکوت برقرار یم شود.با تردید چت    :اول یم خواستم بت 

ه؟ -  حال تون بهتر

 :بعد از مکنی طوالب  یم گوید

 .بله ممنون -

ی را بدانم و  یم فهمم که معذب است و دوست ندارد درباره اش حرف بزند.قابل درک است که نخواهد من چنی   چت  

 .به رویش بیاورم

 پارسا کجاست؟خونه تنهاش گذاشتید؟ -

 .نبالش.پیش مادر و خواهرشهاالن یم خوام برم د -

م  .با خودم تکرار یم کنم که حق حسادت کردن ندارم ویل باز هم نیم توانم ناراحنر ام را از بی   بتی

 ناراحتید؟ -

 :جا یم خورم

 ِام...نه.چطور؟ -

 .از لحن تون چنی   برداشنر کردم.انگار که دهن کجی کردید -

 :یم خندم ویل از تت   بودنش تعجب یم کنم

 .ستش ناراحت هستم؛به خاطر یه چت   مسخرهرا -

ی؟ -  چه چت  

 :خالصه یم گویم

پارسا اسفند بر یم گرده پیش پدر و مادرش.این چند ماهم قراره پیش من بمونه تا با اونا کنار بیاد.این روزا زمان زیادی  -

 .رو با اونا یم گذرونه

 :با بدجنیس یم گوید

 تید که باهاش یم چرخه؟و شما ناراحتید که دیگه تنها کیس نیس -

 :لبخند کجی یم زنم

 .من کنار شما احساس امنیت نیم کنم -

 :تک خنده ای رس یم دهد

 چرا؟خییل فضولم؟ -

 :رسیــــع یم گویم
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یو بفهمید -  .نه منظورم اون نبود! یکم زیاد دقت یم کنید،آدم یم ترسه یهو یه چت  

 :با خنده یم گوید

 .اتفاقا من آدم بی دقنر ام -

 .ندارم.خییل به اطرافیان تون دقت یم کنید.برای همی   این قدر زود همه چیو یم فهمید قبول -

 .به نظرم دارید اغراق یم کنید -

 .شاید -

ی های  به آموزشگاهش یم رسیم.یم ایستد و کوله اش را که از روی شانه اش افتاده،به جای قبیل اش بر یم گرداند.چتر

 :زند و با لبخند یم گویدبلندش را از مقابل صورتش کنار یم 

 .ممنون که منو رسوندین.اگه شما نبودید دیر یم کردم -

 :لبخندش را جواب یم دهم

 از جابی که یم خوام برم خییل دور نیستم.فقط یه کالس دارید؟ -

 :به ساعتش نگاه یم کند و با حواس پربر یم گوید

 بله.چطور مگه؟ -

 .همی   جوری پرسیدم.خداحافظ -

 .حافظ  یم کند و مدبر یم ایستد تا من دور شومزیر لب خدا

همان طور که دنبال پارسا یم روم،نیم توانم به سارا فکر نکنم.اگر آن روز با چشم های خودم در حمام ندیده 

د ی که به ادبیات عالقه دارد و این قدر آرام است،دست هایش را با تیغ بتی  .بودمش،باور نیم کردم دختر

.گایه مشخص است که آرام نیست ویل خودش را خونشد نشان یم دهد.از حرف زدن با او حضورش حس جالنی دارد 

ها حرف یم زنم،نگران باشم که از هر کلمه ام چه برداشنر یم  خوشم یم آید.الزم نیست مثل وقنر که با بقیه ی دختر

 .کند

ی نگاه نکنم یا این که تعصب نشان دهم ویل حد خودم را یم  از آن هابی نیستم که مستقیم در چشمان دختر

 .دانم.افراط نیم کنم و برای خودم فتوا هم نیم دهم

ی حد و مرزی برای خودش دارد.سارا از آن هابی است که عمرا بتواب  از مرزش عبور کن    .با این حال،به نظرم هر دختر

وین وین است؛مدل دختر رسر  !با این حال از حرف زدن با او لذت یم برم.او تا حدودی مثل رسر

وین درگت  مادرش است.پدر و مادرش خییل وقت است که متارکه کرده اند   طالق عاطق  گرفته اند -مدتیست که رسر

د.پدرش قبول نیم کند و مادرش هم نیم تواند بهانه ای برای جدابی پیدا  - ویل مادرش یم خواهد رسما طالق بگت 

ش،چت   دیگری برای ارائ  نیستند تا کند.جز سن زیاد و رفتار توهی   آمت  
 
ه در یک دادگاه ندارد و این ها به تنهابی کاق

د مرد رسحال طالق بگت   .بتواند از این پت 
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وین در ظاهر با مادرش موافقت کرده ویل یم دانم که یم ترسد؛یم ترسد که طالق او مقدمه ای باشد برای آزادی  رسر

 .خطرناکش

دار بود،او را  وین تمام مدبر که از کارهای مادرش ختی یم دید ویل به روی خودش نیم آورد که همه چت   را یم داند و  رسر

 .مادرش سیع یم کند اثرات بودن یک مرد را در خانه ی کوچکش محو کند

ایط آزارش یم دهد وین با ناراحنر یم گوید که تالشش برای پنهان کاری بیشتر از دیدن او در آن رسر  .رسر

وین به وضوح به من فهماند که یم خواهد مدبر با خودش تنها باشدبرایش نگرانم ویل کاری از دستم بر نیم آید و   .رسر

طاها یم رسم که یم دانم مهریه ی رسوین است،موتور را به یک درخت یم بندم و زنگ  -در واقع قرص  -وقنر به خانه 

 .را یم زنم

 .هوا دارد رو به رسدی یم رود ویل هنوز بعض  روزها آفتاب گریم وجود دارد

 بله؟ -

 .ای رسوین نیستصد

 .سپهر عظییم هستم.خواهر خانوم عظییم -

تم فرو یم برم و وارد حیاط بزرگ خانه یم شوم.در را  زن بالفاصله در را باز یم کند.دستانم را در جیب های سوییشر

دت پشت رسم یم بندم و آهسته جلو یم روم.صدای خنده و فریاد رسوین و پرند و پارسا را یم شنوم و باز همان حسا

م آور را حس یم کنم  .رسر

 .از دور آن ها را یم بینم که بعد از دویدن،روی چمن ها دراز یم کشند و بی حال یم خندند

 :آرام به آن ها نزدیک یم شوم و یم گویم

 .منم بازی -

 :رسوین ابتدا جا یم خورد ویل بعد یم خندد

 !تو کوچولوبی بازیت نیم دیم -

 !تبچه که بودیم هم همی   را یم گف

 :پارسا با دیدن من از جایش بلند یم شود و نفس نفس زنان به سمتم یم آید

 !سالم دابی  -

 :بغلش یم کنم و همراه او کنار رسوین و پرند یم نشینم

 سالم.امروز خوش گذشت؟ -

اهن آبی آسم -رسش را با اشتیاق تکان یم دهد.پرند یم نشیند و دست کوچکش را  اب  اش ناخن هایش را الیک همرنگ پت 

 :جلو یم آورد -زده 

 .سالم سپهر -
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م و با لبخند یم گویم  :دستش را در دستم یم گت 

 .سالم پرند -

اهن پرند است ویل هم اندازه ی او اهن رسوین لبخند کجی یم زنم؛دقیقا پت   .با دیدن پت 

ت به بچه اش ناخن هایش را هم مثل پرند الک زده.احساس یم کنم رسوین عالوه بر حیس که هر مادرس نسب

 .دارد،پرند را عروسکش یم داند

 طاها خونه نیست رسوی؟ -

د یم گوید  :بدون این که نگاهش را از آسمان ابری بگت 

 .نه -

 گ میاد؟ -

 .معلوم نیست -

 خواهرم و شکسیر  دلش 
 

لحن رسد و بی تفاوت رسوین حسابی نگرانم یم کند؛البته تنها دلیلم از هم پاشیدن زندگ

 .موضوع آزار دیدن پرند و پارسا هم مطرح است نیست؛این جا 

 .در دلم برای این که برای طاها هیچ گونه نگراب  ای حس نیم کنم،غر یم زنم.البته دلیلش را یم دانم

رسوین و  -و خانواده ی دومش  -پدر و مادرش -به نظر من طاها از همان اول نباید یم گذاشت مرز بی   خانواده ی اول 

 .از بی   برود.حاال که تا این حد غفلت کرده،باید عواقبش را هم ببیند -پرند و پارسا 

د حسابی به  د مرا نادیده بگت  تحمل رسدی رسوین چت   آساب  نیست.من که برادرش هستم،وقت هابی که تصمیم یم گت 

 .هم یم ریزم؛طاها باید واقعا احساس بدی داشته باشد

 پارسا بریم؟ -

 :پارسا لب ور یم چیند

 !ـه! جودهنــ -

 :به زور لبخند یم زنم

 پس گ بریم؟ -

ت دیه -
َ
 ساه

َ
 .د

 :یم خندم

 !دابی ده ساعت خییل زیاده -

 :رسوین با تردید یم گوید

 .خوب تو هم بمون.شبو این جا باشید.پدر و مادر طاها هم یم خوان بیان -
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 .متوجه منظورش از جمله ی آخر یم شوم

هم اصال به عنوان یک برادر حمایتگر شناخته نیم شود.او حاال یم خواهد از  رسوین این سال ها مرا نداشته.سیاوش

 .حضور من برای رسکوب پدر و مادر طاها استفاده کند

 :نیشخند یم زنم

 .اوه! چه بد که تنهابی باید باهاشون رو به رو یسر  -

 :وقنر یم بیند که دارم با خونشدی تمام مسخره اش یم کنم،عصباب  یم شود

 .نیم خوام بموب   اصال  -

د و تند تند یم گوید  :پرند مچ دستم را یم گت 

 .سپهر.سپهر.سپهر.سپهر.سپهر -

 های رسوین است
 

 !یم خندم.چقدر مثل بچگ

 جانم؟ -

ـــم -  !بریم با هم فیلم ببینیم.بریـــ

 :بدهمکلمه ی آخرش بیشتر یک دستور است تا سوال ویل من سیع یم کنم طوری که ناراحت نشود جوابش را 

 ...راستش من -

د و موذیانه یم گوید  :رسوین بل یم گت 

 چطور دلت میاد دل بچه رو بشکن  سپهر؟ -

م تا قهقهه نزنم  .به زور جلوی خودم را یم گت 

ون یم آید و به  پارسا با دیدن دست رسوین که دارد موهای نرم و بور پرند را نوازش یم کند،رسیــــع از آغوش من بت 

.رسوین او را روی پاهایش یم نشاند و روی موهایش را یم بوسد.پارسا به نظر راض  شده و دیگر سمت رسوین یم رود 

 .به خواهرش حسادت نیم کند

 !انگار من تنها حسود جمع نیستم

برای لحظه ای به برنامه ی قبیل ام فکر یم کنم.یم خواستم دنبال سارا بروم و بعد از این که به خانه رسیدیم،یک دل 

 .بم ویل با دیدن چشمان درشت پرند که با التماس به من زل زده اند،یاد سارا در ذهنم کمرنگ یم شودست  بخوا

ا بی جنبه بازی در یم آوردی؟»در دلم یم گویم: 
 .«همیشه این قدر جلوی دختر

 :به فکرم لبخندی یم زنم و یم گویم

 .باشه بیشتر یم مونم ویل بعد شام یم ریم -
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و این از برق چشمانش  -شاید هم برنامه دارد بعد از شام هم روی مخم کار کند  -مت است همی   هم برای پرند غنی

 .مشخص است

د و در حایل که اعتقاد راسج  دارد که یم تواند هر دوی ما را با خودش بکشاند یم گوید  :دستان من و پارسا را یم گت 

 .بریم بازی کنیم -

 
 

 .را فریاد یم زنند،همراهش یم روم با این که تمام استخوان هایم دارند خستگ

تجمالت قرصشان واقعا حالم را بد یم کند.با این که پدرم توانابی فراهم کردن چنی   اثاثیه ی گران قیمت ویل بی ارزیسر را 

 .داشت،خانه ی پدری مان نصف خانه ی آن هاست و وسایل خانه مان سالم ویل ساده است

جمل را دوست داشته و دارد.او همیشه غر یم زد که چرا بابا با وجود داشیر  با این حال یم دانم که رسوین همیشه ت

 .پولش،چنی   قرصی نیم سازد

کنار هم نشسته اند و من هم با کیم فاصله از آن ها نشسته ام.پرند   -روی تخت پرند  -چند دقیقه ی بعد،پارسا و پرند 

گایه هم گونه اش را یم بوسد.با شناخنر که از پارسا دستش را دور شانه ی پارسا حلقه کرده و با او حرف یم زند. 

 .دارم،یم دانم که پرند را از رسوین هم بیشتر دوست دارد

بچه ی دوست داشتن  ایست  .پرند هم واقعا خوب با پارسا کنار یم آید.دختر

یل جدی حرف یم پرند دارد برای ما در لیوان های کوچکش که اندازه ی یک بند انگشت من هستند،چای یم ریزد و خی

 !زند.من مهمان او و پارسا هستم.آن دو هم زن و شوهرند

وقنر پرند را آن طور مسلط پای لپ تاپ دیده بودم،فکر نیم کردم از این بازی ها هم بکند.با این وجود خییل خوب 

 !دارد نقش خانم خانه را بازی یم کند

 بازم چای میل داری سپهر؟ -

م ت  :ا نخندمخییل جلوی خودم را یم گت 

 .ممنون یم شم یگ دیگه برام بریزی -

 :بعد از این که با دو دست از قوری کوچکش برایم چای یم ریزد،رو به پارسا یم گوید

 .تو که هنوز چایتو نخوردی عزیزم -

یم خواهم قهقهه بزنم ویل نیم خواهم احساساتش جریحه دار شود.تا آن جابی که یم توانم خودم را جدی نشان یم 

 .مده

 .با این که به عالقه ی پارسا به آن ها حسادت یم کنم،نیم توانم انکار کنم که هنوز من برای پارسا معتمدترینم

وقت هابی که بدون من با آن ها جابی یم رود،هر نیم ساعت یک بار با گویسر رسوین به من زنگ یم زند و مطمی   یم 

 .شود که دنبالش یم آیم

وردن شاعرانه مان تمام یم شود،پرند یم خواهد روی صورت هایمان نقایسر بکشد که درست وقنر که وقنر عرصانه خ

 .خدمتکاران برای غذا صدایمان یم کند
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احساس خوبی نسبت به خدمتکارهایشان ندارم.نه به خاطر این که آدم های بدی هستند،بلکه به این خاطر که کیس 

ی را دوست ندارمبا آن ها حرف نیم زند و به آن ها توجه خاض ندارد.ز   .یادی پایی   شمرده یم شوند و من چنی   چت  

 .البته پرند کیم با آن ها صمییم است.حداقل یک لبخند کوچک به حرف هایش یم زنند

 :ما رس مت   نشسته ایم و منتظریم تا طاها بیاید.پرند غر یم زند

 !کجا مونده باز؟گشنمه -

ی ر  ،رومت   ا مشت کرده اند.در اثر فشاری که وارد یم کند،بند انگشتانش سفید دست رسوین را یم بینم که از زیر مت  

 :شده اند.رنگش هم پریده ویل هم چنان لبخند یم زند

 .ده دقیقه ی دیگه صتی یم کنیم.نیومد ما غذامونو یم خوریم -

 !«َسوی»پارسا هنوز رسوین را مامان صدای نیم کند.به او یم گوید 

ن -
ُ
خ
َ
خ ن

َ
 .سوی ا

 !د گرفتهاز خواهرش یا

 :رسوین لبخند نصفه و نیمه ای یم زند

 .چشم عزیزم -

 .پارسا لبخند یم زند و هیجان زده یم شود.از دیدن این همه اشتیاق پارسا برای جلب توجه رسوین متاثر یم شوم

وع به خوردن غذایش یم کند.بعد از شایم ده رسر  که در ده دقیقه یم گذرد و طاها نیم آید.رسوین با لب هابی بر هم فشر

پرند ما را به اتاقش برد تا فیلم  -به خاطر اعصاب خراب رسوین که حنر پارسا هم متوجهش شد  -سکوت ضف شد 

 .ببینیم

 .البته فیلم نه،انیمیشن

 :وقنر پرند آن را پیل کرد و کنار من و پارسا نشست،پارسا با هیجان گفت

م -
َ
 !من اینو...هید

 :پرند با کنجکاوی یم پرسد

 یدی؟کجا د -

 .جالب است که پرند خییل راحت یم فهمد پارسا چه یم گوید.انتظار داشتم در فهمیدن کلماتش دچار مشکل شود

 !پیش خاله ساال -

 .لبخندی روی لب هایم یم نشیند.سارا خوب با بچه ها کنار یم آید

کشد.پارسا به تقلید از من،انگشتانش   هنگایم که داریم فیلم را یم بینیم،پرند رسش را روی پای پارسا یم گذارد و دراز یم

 روی لب 
 

را با نهایت نرمیسر که یم تواند به آن ها بدهد،روی موهای باز پرند یم کشد.دست خودم نیست؛لبخند بزرگ

 .هایم یم نشیند.توانسته ام نوازش کردن را یادش بدهم
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ی پایی   به گوش مان یم رسد.پرند  حدود یک ساعت از فیلم گذشته که صدای داد و بی داد رسوین و طاها از طبقه

 یم گوید
 
 :پوق

 .ول شون کنید.بیاید فیلمو ببینیم -

صدای لپ تاپش را تا آخرین حد ممکن زیاد یم کند.دیگر صدایشان را نیم شنوم.رفتار پرند از آن چه باید بزرگانه تر 

 .است.فکر نکنم خییل به صالحش باشد که این قدر جلوتر از سنش پیش برود

 :ایم بلند یم شوم و یم گویماز ج

 .شما فیلم تونو ببینید.من بر یم گردم -

 پارسا با نگاه نگرانش مرا بدرقه یم کند.فکر یم کند دارم یم روم؟

در را پشت رسم یم بندم و وقنر صحنه ی مقابلم را یم بینم،بهت زده رس جایم یم مانم.رسوین با صوربر اشک آلود 

 آشکاری به دیوار تکیه داده و تماشایش یم کندجیغ یم زند و هر چت   که دم د
 

 .ستش است را یم شکند.طاها با خستگ

یم خواهم دخالت نکنم ویل وقنر تکه ای شیشه به پای رسوین برخورد یم کند و زخیم اش یم کند،نیم توانم باال 

 .بمانم.بچه ها با در بسته صدای آن ها را نیم شنوند

 یم گویمرسیــــع پایی   یم روم و با احتیاط 
 

 :از بی   خرده شیشه ها به سمتش یم روم.به آهستگ

 .رسوی آروم باش.آروم باش االن بچه ها رو یم ترسوب   -

 :بی توجه به من جیغ یم زند

 !باز با اون عجوزه بودی نه؟یم دوب  چقدر منتظرت بودیم؟هـــا؟خاک بر رس من -

وع یم کند خودم را به او یم رسانم و به زور یم برمش تا بنشیند.به  :محض این که یم نشیند،فریادهایش را رسر

 .طاها دیگه نیم تونم تحملت کنم! ازت زده شدم.دیگه نیم خوامت -

،یم خندیدم ویل «مردی مقابل چشمانم ویران شد»یم چرخم تا واکنش طاها را ببینم.قبال وقنر یم شنیدم که یم گویند 

 .نمحاال دارم با چشمان خودم ویراب  طاها را یم بی

 :رسوین جیغ زنان ادامه یم دهد

،نیم خوامت! برو با همون پت  پاتاال بچرخ! من و پرند و پارسا از این جا یم ریم که راحت  - دیگه حنر اگه درستم بیسر

 هم برات داره؟معلوم نیست با 
ر
.مطمئنم ککتم نیم گزه که ما نیستیم! مگه فرق  کنی  

 
! بیارشون این جا با هم زندگ بایسر

 !جابی ای یم چرخ  که بوش از دو فرسج  یم زنه تو ذوق آدمکدوم هر 

م ویل رسوین دارد سکته یم کند  .یم دانم که درست نیست میان آن ها قرار بگت 

م  :کنارش یم نشینم و شانه هایش را یم گت 

 .آروم رسوین.آروم باش -

 :کف دستم را روی گونه ی رسدش یم گذارم
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 .آروم.آروم -

ه می شود.نفس های تندش کیم آرام یم شوند.کف دستم داغ شده.صورتش قرمز شده و قفسه ی به چشمان من خت 

 .سینه اش هنوز با رسعت باال و پایی   یم شود

ه  ی بگویم که صدای برخورد جسیم سنگی   با زمی   باعث یم شود رسیــــع به جابی که طاها ایستاده خت  یم آیم چت  

 .شوم

ه و مچاله شده ی طاها روی زمی     .افتاده و حرکت نیم کندجسم تت 

م ــع گویسر ام را در یم آورم و صد و پانزده را یم گت   .صدای حبس شدن نفس رسوین در سینه اش را یم شنوم.رسیــ

 

 

 فصل بیست و نهم

امروز وقنر داشتم از مدرسه بر یم گشتم،در خانه ی سپهر باز بود.وسط اتاق روی زمی   نشسته بود و با نگاه مابر رو 

 .گاه یم کردبه رویش را ن

سم چه شده ویل نخواستم فکر کند به درون خانه اش رسک کشیده ام؛لبته این کار را کردم  !خواستم بت 

به خانه رفتم و با گلسا و یایس حسابی خندیدم.فراموش کردن همه چت   با وجود آن ها آسان بود.موقع ناهار به بهانه 

 .یی   یم برم.در یم زنمی فضویل کردن،به اندازه ی سه نفر غذا یم کشم و پا

بعد از سه چهار دقیقه،ناامید یم شوم و یم خواهم بروم که در باز یم شود.سپهر با ظاهری آشفته که نشان یم دهد 

 .تازه خوابیده مقابلم ایستاده

تش از پایی   تاخورده و روی شلوارش ایستاده.موهایش سیخ ایستاده اند و چشمانش نیمه بازند.با  یک گوشه ی تیشر

 :دای گرفته ای یم گویدص

 سالم خانوم.کاری داشتید؟ -

م و یم گویم  :حسابی به خواب احتیاج دارد.رسیــــع ظرف را مقابلش یم گت 

 .دیدم خییل خسته این،واستون غذا آوردم -

حواسش نیست که من گ دیده ام خسته است و من بابت لو نرفتنم خدا را شکر یم کنم.کنار یم رود و زیر لب یم 

 :گوید

 .بفرمایید داخل -

بعد از چند ثانیه تردید وارد خانه یم شوم.در را پشت رسم یم بندد و یم رود کنار آقا رضا یم نشیند.ظرف را در 

خانه یم گذارم و رسیــــع بر یم گردم تا فکر نکند پررو هستم.البته هستم  !آشت  

 :با احتیاط یم پرسم
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 حال تون خوبه؟ -

 :به من نگاه یم کند دسنر به موهای پدربزرگش یم کشد و 

ی یم خوردم -  .بد نیستم.شما چرا زحمت کشیدید؟یه چت  

 :دستانم را پشت رسم یم برم و بالتکلیف نگاهش یم کنم

 افتاده؟ -
ر
 اتفاق

 :دسنر به پیشاب  اش یم کشد

 .پدر پارسا سکته کرده.سکته ی قلنی  -

 :بهت زده نگاهش یم کنم

 .نباید سن زیادی داشته باشه -

 .فت سالشهیس و ه -

 :کیم این پا و آن پا یم کنم

 .کاری هست که من بتونم براتون انجام بدم؟به نظر خییل آشفته اید -

 یم گوید
 

 :با خستگ

 .فقط دعا کنید همه خ  درست شه -

 :من آدم دعا کردن نیستم.همیشه خودم سیع یم کنم کاری را بکنم و کاری به خدا یا کس دیگری ندارم ویل یم گویم

احت کنید دعا  -  .یم کنم.ببخشید مزاحم تون شدم.استر

ون یم روم.تازه یم فهمم چه کار احمقانه ای کرده ام  .رسیــــع از خانه بت 

ی احتیاج دارد یا نه؟نکند فکر کند دارم به او نخ یم  م؟برای چه از او پرسیدم به چت   به من چه که برایش غذا بتی

 دهم؟چرا وارد خانه اش شدم؟

 .ده ام به خانه بر یم گردمدر حایل که اخم کر 

ی یایس!دستم شکست -  !آی! بمت 

 .داریم نوبنر نان بیار کباب بتی بازی یم کنیم

 :یایس یم خندد

 !چقدر نحیف شدی گیل -

 :گیل هم یم خندد

 تو دستت سنگی   شده.با عیل بوکس تمرین یم کنید؟ -
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 .کرده ام  بیشتر از آن ها،حواسم به دکلمه ایست که چند دقیقه ی پیش پیل اش

 :گیل غر یم زند

 !سارا عوضش کن.چند بار ریپیت شد -

 :یایس یم گوید

 .فلش منو از تو جیب توبی کیفم بردار.توش آهنگای جدید دارم -

بر خالف میلم کاری را که یایس گفته انجام یم دهم.وقنر اولی   آهنگ پیل یم شود،نیشخند یم زنم.همه شان شش و 

 !هشتند

 !خییل باحالن -

ه یم کند گیل  !از جایش بلند یم شود و برایمان یم رقصد.البته نه از آن رقص هابی که نگاه را خت 

حسابی مسخره بازی در یم آورد و بعد از این که از فعالیت زیاد رسخ یم شود،بر یم گردد و رس جایش یم نشیند.ما هم 

 .بعد چند ثانیه دیگر نیم خندیم و به بازی مان ادامه یم دهیم

ه از آن اتفاقات گذشته ویل بچه ها هنوز سیع یم کنند مرا تنها نگذارند.هر چه به آن ها اطمینان یم دهم که یک ما

ی دارم هم فایده ای ندارد.مرغ شان یک پا دارد  !حال بهتر

 .در خانه ی من جمع یم شوند و مثل میمون ادا در یم آورند تا رسگرم شوم

 .ا گرشاسپ پاربر بروند و باید زود برگرددگیل بعد از شام رفت.گفت که قرار است ب

من یایس روی تخت مامان بزرگ و بابابزرگم دراز کشیده ایم و چشمان مان را بسته ایم.بعد از چند ثانیه بی حرکت 

 :ماندن از یایس یم پرسم

 اوضاع با عیل چطور پیش یم ره؟ -

 :بدون مکث جواب یم دهد

 .عایل -

 :لبخند یم زنم

 واسه رسیم کردن رابطه تون ندارید؟ برنامه ی خاض -

 .راستش چرا.همی   روزا یم خواد بیاد با مامان و بابام حرف بزنه -

 یم کند
 

 .عیل پدر و مادرش را با فاصله ی چند سال از دست داده.حاال تنها در خانه ی قدییم شان زندگ

 .یم ترسم سارا -

 :به سمتش یم چرخم و یک دستم را زیر رسم یم گذارم

 را؟چ -
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ی نداره و کارش هم  - ایط عیل هم خاصه.جز اون خونه چت   پدر و مادر من خییل آدمای ظاهربین  نیسیر  ویل...رسر

 رو نیم ده.یم ترسم مخالفت کی   
 

 .کفاف یه زندگ

نگران نباش.اون عیل ای که من دیدم یم تونه متقاعدشون بکنه.آدم خودساخته ایه.به همی   راحنر از دستت نیم  -

تو هم برای خودت درآمد داری.خدا رو شکر خونه هم مال خودشه.کافیه یکم ضفه جوبی کنید.خرج تون ده.تازه 

 .درمیاد

 .عیل در یک فروشگاه مبلمان به عنوان فروشنده کار یم کند.درآمدش برای خودش کافیست

کت مشغول به کار است.اگر درآمدشان روی هم جمع شود   شان یایس هم حسابداری خوانده و در یک رسر
 

،خرج زندگ

 .در یم آید

 تون بگذره.مطمئنم همه خ  بهتر یم شه -
 

.بذار یکم زندگ  .یایس همه که از همون اول میلیاردر نیسیر 

 :یایس با خنده یم گوید

 .بابا تو چقدر هویل! بذار ببینیم مامان بابام خ  یم گن بعد بشینیم رویاپردازی کنیم -

 :با لبخند یم گویم

 .تو و نه عیل هم دیگه رو از دست نیم دید.شده فرار کنید تا با هم باشید،این کارو یم کنیدیم دونم که نه  -

*** 

صبح وقنر صدای کوبیدن یک نفر به در را یم شنوم،از خواب یم پرم.یایس که هندزفری هایش هنوز در گوش هایش 

ی نیم شنود،از خواب بیدار نیم شود  .است و چت  

بچه ای خوشگل و بامزه را یم بینم که  رسیــــع از جایم بلند یم شوم و  به سمت در یم روم.وقنر در را باز یم کنم،دختر

 یم گوید
 

 :ایستاده و نگاهم یم کند.با لبخند بزرگ

 !سالم خاله -

 :به خاطر بیدار شدن وحشتناکم هنوز بداخالقم ویل سیع یم کنم لبخند بزنم

 سالم عزیزم.با من کاری داری؟ -

 :رد و چانه اش را جلو یم دهددستانش را پشتش یم ب

من آبجی پارسام.از خواب بیدار شدم دیدم پارسا خوابه.هر خ  هم صداش زدم بیدار نشد.گفتم بیام پیش شما تا  -

 .بیدار شه

 .با تعجب براندازش یم کنم

 مگه شما و پارسا تنهایید؟ -

 :رسش را به چپ و راست تکان یم دهد

 .نه مامانم هم هست -
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 :رسیــــع یم گویم

 !خوب االن بیدار یم شه نگرانت یم شه -

ص خورد خوابید.وقنر اون قرصا رو یم خوره دیر بیدار یم شه -
ُ
 !نه بیدار نیم شه! تازه اومده این جا.ق

 :ابروهایم باال یم روند.کنار یم روم و یم گویم

.یه وقت بیدار شن نگران یم ش -  .نبیا تو عزیزم ویل حواست باشه زود به زود بری پایی  

 !وقنر وارد خانه یم شود در را یم بندم،به ساعت نگاه یم کنم.ساعت پنج صبح است!این بچه خواب ندارد؟

 عزیزم کار خطرنایک کردی اومدی باال.یه وقت آدم بدی این جا بود چکار یم کردی؟ -

 :خودش را باال یم کشد و روی یک مبل یم نشیند

 .بیام پیش توسپهر بهم گفته بود اگه حال مامان بد شد  -

ام بلد نیست؟  !سپهر این قدر به من اعتماد دارد؟چرا این بچه ادب و احتر

با کیم فکر کردن یادم یم آید که مادر این بچه،همش هماب  است که سکته کرده.حاال یم فهمم موضوع از چه قرار 

 .است و آن ها چرا این جا هستند

خانه یم روم و یک پچ پچ بر یم دارم.پیش بچه بر یم گردم و کنارش یم نشینم به آشت    :دختر

 اسمت چیه؟ -

د و در حایل که بازش یم کند یم گوید  :پچ پچ را از دستم یم گت 

 پرند.تو اسمت چیه؟ -

 .سارا -

 پس فهیده خانوم کیه؟ -

 :لبخندی روی لب هایم یم نشیند

 .ی بمونهفریده خانوم همسایه پایین  ماست.یه چند مایه رفته پیش نوه اش تو مالز  -

 از پچ پچ یم کند.با 
 

پرند که انگار چت   زیادی از حرف هایم نفهمیده،رسش را تکان یم دهد و با دندان هایش تکه ی بزرگ

 :دهان پر یم گوید

 .وای چقدر گشنم بود! مریس -

 .لبخندم عمیق تر یم شود

 .نوش جونت.بخور تا من برم لباسمو عوض کنم -

 .احتم است و نباید جابی برومخدا را شکر که امروز روز استر 
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بی رس و صدا لباس هایم را عوض یم کنم و و موهایم را شانه یم زنم.یایس هنوز خواب است و من هم قصد ندارم 

 .بیدارش کنم

پرند تلویزیون را روشن کرده و در حایل که شبکه ی پویا را یم بیند،روی کاناپه لم داده.با دیدن من سوت نصفه و نیمه 

 :دای یم زن

 !چقدر خوشگیل سارا جون -

 !دلم یم خواهد بخندم.این الف بچه چرا این قدر مثل نیوشا رفتار یم کند؟

م تا بخورد.بعد از آن به زور یک لیوان شت  هم به خوردش یم دهم.آخر دسنر  برایش لقمه ی نان و پنت  و گردو یم گت 

 :به شکمش یم کشد و با نگراب  یم گوید

 !رایه وقت چاق نشم سا -

 :یم خندم

 !مثل من یم یسر اون وقت -

 :مرا برانداز یم کند و یم گوید

.باید فرشته رو ببین   -  .تو که چاق نیسنر

 فرشته کیه؟ -

 .تو خونه مون کار یم کنه -

 :دستانش را تا جابی که یم تواند از هم باز و لپ هایش را باد یم کند

 !این قدریه -

 :دوباره یم خندم

 .پزهپس حتما غذا یم  -

 :با چشمان گرد شده یم گوید

؟ -  از کجا یم دوب 

 !خوب از بس غذا دوست داره این جوریه دیگه -

 .یم خندد

ی در مورد پدرش نیم داند و فکر یم  کیم کنارش یم نشینم و با او حرف یم زنم.از حرف هایش متوجه یم شوم که چت  

 :یم پرسم،شانه هایش را باال یم اندازد کند به یک سفر کاری فوری رفته.وقنر از او درباره ی مادرش

 .مامان همیشه این جوریه.یا داره رس بابا غر یم زنه یا داره قرص یم خوره که بخوابه -

 !چقدر مادرش شبیه سمن است
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 چرا؟ -

 :دوباره شانه هایش را باال یم اندازد

 .انوم دیگه اسنیم دونم.از مامان بزرگم خوشش نمیاد.تازه همش فکر یم کنه بابا با یه خ -

 !دهانم را که باز مانده یم بندم و به زور لبخند یم زنم.این بچه زیادی یم داند ویل در واقع هیچ چت   را نیم داند

در حایل که پرند کارتون یم بیند،من برگه های امتحان دیروز را تصحیح یم کنم.رابطه ام با بچه ها و درس خواندن شان 

سال به طور واضج پشت رسم حرف یم زدند و روش کارم را زیر سوال یم بردند ویل خییل بهتر شده.یادم است اول 

 .حاال به نظر یم رسد که توانسته ایم با هم کنار بیاییم

هوشان تدریس کند کم است ویل سابقه ام به قدری خوب است که کارم را پیش یم  سن من برای کیس که در مدارس تت  

 ...ک جشنواره ی بی   الملیل،رتبه ی کنکور دو رقیمبرد.نمرات عایل،رتبه آوردن در ی

 ام این طور یم گذرد -که از نظر بقیه خییل مهم اند   -همه این ها 
 

 .از نظر من هیچ چت   نیستند؛نه تا وقنر که زندگ

 مگر من یم توانم در ازای رتبه ی کنکورم،احساسات خاک شده ام را نبش قتی کنم؟

خوراندن تکه ای کیک به پرندی که به خاطر چاق شدنش غر یم زند،کتابی را که به بعد از تصحیح کردن برگه ها و 

 دارم یم خوانم بر یم دارم
 

 .تازگ

 عالقه ی خاض دارم.احساسابر که با کلماتش منتقل یم کند،نابود کننده 
 
سال بلوا.به کارهای آقای عباس معروق

 این کتاب را خواندم.ا
 

ز آن موقع حدود سه بار دیگر آن را خوانده ام ویل باز هم وقنر است.اولی   بار در شانزده سالگ

م های جدیدی درباره اش کشف یم کنم و حس های تازه ای از کلماتش یم گت   .یم خوانمش،چت  

برای نوشا و حسینا گریه یم کنم و از دکتر معصوم متنفرتر یم شوم.در میان خطوط کتاب گم یم شوم و درد نوشا را 

ی را که عاشقش است وقنر که معصوم  با موزر به کله اش یم کوبد حس یم کنم.درد حسینابی را که عروس شدن دختر

 .یم بیند حس یم کنم

 !چطور کلمات یم توانند درد داشته باشند؟

 .کلمات جز معن  روح هم دارند؛جز مفهوم،احساس هم دارند»

یعنر   «دکتر رسر

 .تورم شده؛انگار که گریه کرده باشدهر بار این کتاب را یم خوانم،احساس یم کنم قلبم م

ون یم  غرق در جمالبر هستم که بی   حسینا و نوشا رد و بدل یم شود.صدای پرند مرا از کارگاه کوزه گری حسینا بت 

 :کشد

؟کتاب داستانه؟ -  سارا جون داری خ  یم خوب 

ی بگویم که صدای در را یم شنوم.به سمت در یم روم  وین را یم رسم را باال یم آورم تا چت   و در را کیم باز یم کنم و رسر

 :بینم.با دیدن من رسیــــع یم گوید

 سالم.پرند این جاست؟ -
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 .سالم.آره این جاست -

مش مهد -  .پارسا بیدار شده داره گریه یم کنه.نمیاد بتی

ش خوب -  .بیارش باال پرند رو ببینه بعد بتی

 :در همی   لحظه صدای پر از بغض پارسا را یم شنوم

 !خاله -

 :را در دستانش گرفته و مرا نگاه یم کند.در را کامل باز یم کنم و یم گویم -عروسک پو است  -کوله ی قشنگش 

؟ -  پرند این جاست خاله.چرا گریه یم کن 

 :پرند که اسمش را شنیده،از روی مبل پایی   یم پرد و به سمت ما یم دود.با دیدن پارسا جلو یم رود و بغلش یم کند

 مهد؟ داری یم ری -

 :پارسا لپ خواهرش را محکم یم بوسد

 .آره -

 !نیم توانم لبخند نزنم.همیشه از دیدن محبنر که بچه ها به هم یم کنند نیشم باز یم شود

 :پرند اشک هایش را پاک یم کند

 چرا گریه کردی؟ -

 .فک کردم رفنر  -

 .م بخرنه نیم رم.پیش خاله سارا یم مونم تا تو برگردی.زود بیا ها! بستن  ه -

د که  وین برود.البته قبلش از پرند قول یم گت  وین میخ آن دو شده ایم.رسانجام پارسا راض  یم شود همراه رسر من و رسر

 .وقنر بر یم گردد خانه باشد

 .پرند بعد از رفیر  آن ها دوباره مقابل تلویزیون ول یم شود

 نیم خوای یه رسی به مامانت بزب  پرند؟ -

 :آه یم کشد از جایش بلند یم شود و 

 یم رم -
 

 .یم دونم هنوز خوابه ویل چون تو یم گ

 .نیشخند یم زنم

 !با کلیدی که در دست دارد پایی   یم رود.آن قدر بزرگانه رفتار یم کند که سپهر به او کلید یم دهد؟

دلم به چند دقیقه ی بعد همراه مادرش بر یم گردد.با دیدن چشم های قرمز و پف کرده ی زن و ظاهر آشفته اش،

 :حالش یم سوزد.مثل پرند داخل خانه نیم آید و با صدابی دورگه و بی روح یم گوید
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 چرا بچه ی من پیش شماست؟ -

 :پرند به جای من جواب یم دهد

 .دابی گفت بیام پیش سارا.سارا جون مامانمو ببی    -

 :لبخند یم زنم و دستم را روی کمر زن یم گذارم

 .بفرمایید داخل -

ش یم نشیند و به دستانش  با تردید به من اجازه یم دهد به سمت مبیل که پرند رویش نشسته هدایتش کنم.کنار دختر

بت آلبالو درست یم کنم.هنگایم که مقابل زن خم یم شوم تا یک  خانه یم روم و سه لیوان رسر ه یم شود.به آشت   خت 

بت بردارد،در اتاقم باز یم شود و یایس در حایل که به بدنش   ون یم آید.میان خمیازه لیوان رسر کش و قوس یم دهد بت 

 :اش یم گوید

؟ -  سارا کدوم گوری هسنر

ی کنم؛با این حال همی   حاال  رسیــــع سین  را روی مت   یم گذارم و به سمت یایس یم روم تا از آبروریزی احتمایل جلوگت 

 !هم آبروریزی شده.یایس عادت ندارد موقع خواب زیاد لباس بپوشد

 .و یک تاپ حلقه ای تنش است.لبم را یم گزم تنها لباس زیرش

 :دستم را روی شانه اش یم گذارم.با چشماب  نیمه باز نگاهم یم کند

 چیه؟ -

 .مهمون داریم -

 :رسش را یم چرخاند و با دیدن پرند و مادرش لبخند یم زند

 .سالم -

 :الگ یم کنم پرند با چشمان گرد شده نگاهش یم کند و زن اصال در این دنیا نیست.رسفه ای

 .یایس لباسات -

 :گیج نگاهم یم کند

؟ -  خ 

 !لباس تنت نیست -

نگایه به خودش یم کند و بعد به داخل اتاق یم دود.لبخند یم زنم و مقابل آن ها یم نشینم.پرند با چشماب  که هنوز 

 :گردند یم پرسد

ی تنش نبود؟ -  این خانومه چرا چت  

 :لبخند یم زنم
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 .درآورده راحت باشه موقع خواب لباس شو  -

 :رو به زن یم گویم

 حال تون خوبه خانوم عظییم؟ -

 :زن رسش را باال یم آورد.نگاهش طوری است که انگار صدای من از خواب بیدارش کرده.گیج یم گوید

 .عظییم؟من الهیاری هستم -

 :تعجب یم کنم

 مگه شما خواهر آقای عظییم نیستید؟ -

 .فامییل همشم الهیاریه -

 .و ...خییل غمگی   استگیج 

با دیدنش به یاد چهره ی مامان بزرگم یم افتم،وقنر که سکته ی قلنی شوهرش را از پا درآورد؛سکته ی قلنی به خاطر بی 

 .آبروبی نوه اش

 مامان بزرگم هم این طوری بود نه؟

 :با لحن  که امیدوارم آرامش کند یم گویم

 براشون نیم افته -
ر
 .همشتون جوونن.اتفاق

شمانش دوکاسه خونند.طوری که انگار یم داند خودم هم حرف هایم را باور ندارم نگاهم یم کند.شباهت خاض بی   چ

  -او و سپهر نیم بینم 
ر
 .این کیم عصنی ام یم کند -نیم دانم چرا  -و  -نه ظاهری و نه اخالق

بتش را یم نوشد و کارتون یم بیند  .پرند بی توجه به ما دارد رسر

 ییل خسته اید.یم خواید کیم بخوابید؟به نظر خ -

 :رسش را به چپ و راست تکان یم دهد

 .یم رم بیمارستان -

 :رسیــــع یم گویم

 .پس بذارید براتون زنگ بزنم آزانس -

 :مخالفنر نیم کند.پرند با کنجکاوی یم پرسد

 حالت بده مامان؟ -

کند.یک مادر هیچ وقت حق این را که به بچه   خواهر سپهر جواب بچه اش را نیم دهد و این کارش کیم عصباب  ام یم

 .اش بی توجیه کند ندارد
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زن بدون حرف دیگری با آزانس به بیمارستان یم رود.در رابطه با خودم از او انتظاری ندارم؛به هر حال حال همشش 

 .خوب نیست و او نگران است.با این حال نگایه که در چشمان پرند یم بینم عصباب  ام یم کند

 حاال غروری بی اندازه دارددختر 
 !بچه ناراحت است ویل به روی خودش نیم آورد.از همی  

م تا رسحال شود.یایس هم به ما ملحق یم شود و مثل من با شگفنر  کتابم را کنار یم گذارم و پرند را به حرف یم گت 

 .رفتار پرند را تماشا یم کند

 

 

 فصل یس ام

م.احساس یم کنم ی  یم مت 
 

ک ترییل نوزده چرخ از رویم رد شده.شب پیش تمام مدت در بیمارستان بودم دارم از خستگ

 .و بعد از رساندن رسوین به خانه،یک راست رفتم رس کار

 .وقنر پرند از من پرسید حاال که من یم روم خودش تنهابی چکار کند،من بدون فکر گفتم که برود پیش سارا

منده  .ام حاال به خاطر زحمنر که به او داده ام رسر

وین او را به خانه رسانده  -پرند پیش او خوابش برده و پارسا  هم دارد با سارا و دوستش بازی یم کند.رسوین هم با  -رسر

 .وجود زخم زبان های مادرشوهرش،به بیمارستان رفته تا پیش طاهابی که خطر از بیخ گوشش رد شده بماند

کل خاض ندارد.رسوین با وجود حرف هابی که زده پزشکش گفت که سکته اش به خاطر فشار عصنی بوده و مش

بود،حاال مثل پروانه دور طاها یم چرخد.با این حال طاها مستقیم نگاهش نیم کند و با کیس حرف نیم زند.یم توانم 

بفهمم که رسوین چقدر پشیمان و دل شکسته است.حاال که یک بار تا مرز از دست دادن طاها پیش رفته،یم فهمد 

 .دارد چقدر دوستش

 .دوش گرفته ام و لباس هایم را عوض کرده ام.ساعت سه بعد از ظهر است و امیدوارم سارا خواب نباشد

 شاد به گوش یم 
 

در یم زنم و منتظر یم مانم.بعد از چند دقیقه سارا با لب هابی خندان در را باز یم کند.صدای آهنگ

 :لبخندی روی لب هایم یم نشیندرسد و مرا یاد شنی که برایش آش نذری آوردم یم اندازد. 

 .سالم -

 سالم آقای عظییم.حال تون خوبه؟خواهرتون خوبن؟ -

 :لبخندم پررنگ یم شود.رسم را تکان یم دهم

ان کنم - ن.واقعا امروز زحمت تون دادیم.نیم دونم چطور جتی  .ممنون بهتر

 ناهار خوردید؟ -

د.با لبخندی که حاال   : تبدیل به نیشخند شده ادامه یم دهدحرفم را به طور کامل نادیده یم گت 

 .یایس ناهار پخته -
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 :از نیشخندش من هم لب هایم به خنده باز یم شود

 این یعن  خوشمزه اس؟ -

 .بله! پارسا هم داره ناهارشو یم خوره.بفرمایید داخل -

 رقصد و یایس و پارسا هم سارا امروز خییل خوش اخالق است.وارد خانه که یم شوم،پرند را یم بینم که دارد با ناز یم

 .تشویقش یم کنند.بلند یم خندم

ی یم کند  !پرند من را یم بیند و در حایل که یم چرخد برایم یک بوس هوابی یم فرستد.موهایش را باز کرده و دارد دلتی

ی رسش نیست،رسم را پایی   یم اندا زم و جواب دوست سارا یم چرخد و با لبخند به من سالم یم کند.وقنر یم بینم چت  

 .سالمش را یم دهم

پارسا بشقابی را که روی پاهایش است،پایی   یم گذارد و به سمتم یم دود.خوشحالم که هنوز هم با دیدنم به سمتم یم 

 .دود

د  .پرند که حسابی رقصیده و دیگر خسته شده،کنار من  که دارم غذا یم خورم یم نشیند و مرا به حرف یم گت 

*** 

وین رفته ام تا ببینم دارد چه یم کند رسوین برگشته و بچه  .ها پیش او هستند.من هم به دیدن رسر

از وقنر آن قدری پول جمع کرد که بتواند یک خانه اجاره کند،از پدر و مادرش جدا شد.حاال در یک خانه ی کوچک 

 یم کند
 

 .اجاره ای زندگ

وین در طبقه ی اول زنگ را یم زنم و منتظر یم مانم.بعد از چند ثانیه در باز یم شود.خ باالی خانه ی  -انه ی رسر

 .قرار دارد -صاحب خانه اش 

وین از او خوشش نیم آید.وقنر دلیلش را یم پرسم،به بین  اش چی   یم  صاحب خانه اش یک زن میانسال است که رسر

 «واقعا مشخص نیست چکاره اس؟»اندازد و یم گوید: 

سن زیادش لباس های تنگ و کوتایه یم پوشد که معموال قرمز  زن همیشه آرایش غلیظ  روی صورتش دارد و با وجود 

هابی هستند که با 
هابی که مامان یادم داده به من اجازه نیم دهند از روی ظاهرش قضاوت کنم ویل چت  

رنگند.چت  

 .چشم های خودم دیده ام

وین و  ... رفت و آمد مردها به خانه اش،نگاه های بی پروایش به من و رسر

 :وین را یم زنم.با عصبانیت در را باز یم کند و تقریبا داد یم زنددر خانه ی رسر 

 ...خسته ام کردی زنیکه ی -

 .با دهان باز نگاهش یم کنم.وقنر متوجه من یم شود،شانه هایش پایی   یم آیند و اخمش باز یم شود

 :به من  که مات و مبهوت دارم نگاهش یم کنم یم گوید

 .بیا تو -
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 .دن دورگه شده.شاید هم دلیل دیگری داردصدایش به خاطر داد ز 

 :با احتیاط از کنارش یم گذرم و وارد خانه یم شوم.در را پشت رسم یم بندد.بالفاصله یم پرسم

 زنیکه کیه؟ -

 .الشخور -

 .صاحبخانه اش را الشخور صدا یم کند

 :با تعجب یم گویم

 چرا؟ -

 :بی توجه به سوالم یم گوید

 .بشی    -

 .و به یگ از پشنر های قشنگش تکیه یم دهم.برایم چای یم ریزد و کنارم یم نشیند روی زمی   یم نشینم

 .نگفنر خ  شده -

 .دسنر به موهایش یم کشد.خییل آشفته است

م-  .الشخور اومده به من یم گه اگه باهام بخوابی ازت پول اجاره نیم گت 

 :فکم دو کیلومتر پایی   یم افتد.با صدابی جیغ مانند یم گویم

 چــــی؟ -

 :با بی حایل به قیافه ی من یم خندد

 !دهنتو ببند حالم بد شد -

 :دهانم را یم بندم و به او چشم غره یم روم

 .حرف بزن ببینم موضوع چیه -

 :یک سیگار از بسته در یم آورد و آتش یم زند

جذابه.شلغم!یه یم گه اگه با  یه هفته اس پدر منو درآورده.راه و بی راه جلو چشمام پیداش یم شه.فکر یم کنه خییل -

.واال پشیموب  مال یه ثانیه شه.باید کفاره بدم  .من بایسر پشیمون نیم یسر

 :باورم نیم شود

 .اوه اوه اوه -

 :عاقل اندر سفیه نگاهم یم کند

 این خ  بود االن؟ -
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 :دار یم دهمجوابش را نیم دهم.وقنر یم خواهد سیگار دوم را روشن کند،دستم را روی دستش یم گذارم و هش

وع یم کن   -  .نه.داری دوباره رسر

وین به سیگار خییل زیاد شده بود.آن قدر روی اعصابش راه رفتم تا آخر قبول کرد روزی یک   رسر
 

مدبر پیش وابستگ

 .سیگار بیشتر نکشد

 .تازه نبودی پنج تا دیگه هم کشیدم -

 :چپ چپ نگاهش یم کنم

 .خوش به حالت -

 .یم خندد

 :با احتیاط یم پرسم بعد از چند دقیقه

ه؟ -  چه ختی از مامانت؟تونست طالق بگت 

 :رسش را تکان یم دهد

 .از بس بی آبروبی به بار آورد که بابا خودش گفت بیا بریم طالقت بدم -

وین واقعا ناراحت است ویل سیع یم کند خودش را بی خیال نشان دهد  .سیع یم کنم دهانم را بسته نگه دارم.رسر

 االن کجاست؟ -

مرد شصت ساله -  .خونه ی یه پت 

 کجا؟ -

 :دستانش یم لرزند

 .قراره وقنر عده اش تموم شد باهاش ازدواج کنه.حا...حامله اس -

وین دیدم  .چشمانم اندازه ی نعلبگ گرد یم شوند.قسم یم خورم که یک لحظه برق اشک را در چشمان رسر

مبعد از چند ثانیه با دستاب  لرزان سیگار دیگری در یم آو   .رد.این بار جلویش را نیم گت 

وین کاش یم تونستم کاری برات بکنم -  .رسر

 پوزخند یم زند.تمام مدت حواسش هست که مستقیم در چشمانم نگاه نکند.خجالت یم کشد؟

یش سقط کنه؟تو خونه حبسش کن  که نره کنار خیابون وایسه؟ -  خ  کار بکن  مثال؟بتی

 :رمدستم را با تردید روی شانه اش یم گذا

 .هیچ کدوم.منظور من توبی که دستات دارن یم لرزن -

 .را این قدر واضح به رویش بیاورم -البته از نظر من ضعف نیست  -دستم را پس یم زند.دوست ندارد ضعفش 
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؟خوبه؟ -  از پارسا چه ختی

اض  نیم کنم  :بحث را عوض یم کند.اعتر

 .ها سکته کردخوبه.داره به مادر و خواهرش عادت یم کنه...دیشب طا -

منتظره است که جا خوردنش را به وضوح یم بینم  .حرفم آن قدر غت 

 :ماجرای شب پیش را برایش تعریف یم کنم.متاسف یم شود

ی بیشتر از ایناست -  .سپهر ماجرا یه چت  

 :ابروهایم باال یم روند

 چطور؟ -

.درسته که طاها خییل رسوینو دوست داره و تحمل شنیدن این حرفا  - ای دیگه ببی   رو ازش نداره ویل به نظر من چت  

ای هم بوده.بیخودی کیس که سابقه ی بیماری قلنی تو خانواده شون ندارن و خودشم مشکیل نداره و چهلم رد نکرده 

 .سکته نیم کنه که

 :شانه هایم را باال یم اندازم

ن؟خوب هست.بهت گفتم مادرش داره رو مخش یم ره که واسه پارسا آزمایش دی ان  -  ای بگت 

 :پوزخند یم زند

 .عجوزه -

 :لبم را یم گزم

وین.سن مادربزرگ ما رو داره -  .این طوری نگو رسر

 :لبخند کجی یم زند

 مردمو نداره.طاها هم فکر یم کنه  -
 

ت نوحو داره ویل شعور دخالت نکردن تو زندگ نکته همی   سنشه.سن خر حرص 

 پارسا بچه ی خودش نیست؟

 .ن اعتماد داره ویل یم دوب  که چقدر مامانیه.روش تاثت  یم ذاره حرفاشفکر نکنم.اون به رسوی -

؟اونم با زنشه؟ -  پدرش خ 

تا اون جابی که من فهمیدم فشار اصیل از طرف مادرشه.نیم شه گفت کار درسنر یم کنه ویل اونم مشکالت خودشو  -

مکنه آسیب ببینه،یه جور حالت عصنی داره.تو که دیدی نسبت به طاها چه جوریه.هر وقت احساس یم کنه طاها م

 .پیدا یم کنه.منم اگه تو سن  که دیگه همه از بچه دار شدنم قطع امید کردن بچه دار بشم همی   رفتارو دارم

وین بامزه زیر خنده یم زند  :رسر

 !یه لحظه تو رو با شکم جلو اومده تصور کردم.چقدر ماماب  یم یسر  -
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 !به خنده اش یم خندم.دیوانه

 :نده مان تمام یم شود ادامه یم دهموقنر خ

خوب اونم حق داره تنها بچشو با چنگ و دندون نگه داره.من دقت کردم دیدم یه جورابی به رسوین به چشم هووش  -

 .نگاه یم کنه

وین یم خندد ویل وقنر جدیت مرا یم بیند،با چشمان گرد شده یم گوید  :رسر

-  
 

 .جدی نیم گ

 :برایش توضیح یم دهم

رکاتش این جوریه.همش سیع یم کنه طاها پیش خودش باشه نه کس دیگه ای و تو زندگیش با رسوین دخالت ببی   ح -

 !یم کنه.من بعض  موقع ها حس یم کنم که زن دوم طاهاست

وین سیگارش را در نعلبگ خاموش یم کند  :رسر

 .نیم دونم واال.به نظر من هر دو شون مقرصن.هم طاها هم رسوین -

 چرا رسوین؟ -

 خودشون و خانواده ی شوهرش خط بکشه.اونم باید تالشش رو بکنه -
 

 .چون بلد نیست بی   زندگ

وین است و رسوین هم کوتایه کرده ی نیم گویم.شاید حق با رسر  .چت  

؟ -  تو این روزا چکار یم کن 

 :شانه هایش را باال یم اندازد

 .خرحمایل -

ه شدن به دود سیگارش،پوزخند یم  : زندبعد از چند ثانیه خت 

 .اومده به من یم گه آقای کمایل تو رو مثل پش خودش یم دونه -

 :غرغر یم کند

مرد هاف هافو پس بندازم،بچه مو به چشم بچه ی خودش نگاه یم کنه -  .منم اگه یه زنگوله پا تابوت واسه یه پت 

وین عصنی است و نیازی به نصیحت و عاقل بودن ند ی نیم گویم.رسر  .اردلبم را یم گزم و چت  

وین باریک یم شوند.خت   بر یم دارد تا به  به هابی آرام و با فاصله.چشم های رسر
یک نفر دارد به در خانه اش یم زند.ض 

 :سمت در برود که رسیــــع دستم را روی شانه اش یم گذارم

 .بذار من برم -

ون  .همینش مانده که صاحب خانه از خانه پرتش کند بت 

ه یم شومیم نشیند.به سمت در یم روم و ک   دارند خت 
 :یم بازش یم کنم.مستقیم به چشماب  که لت 
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 .بفرمایید -

 :با ناز یم خندد

؟چند وقت بود ندیده بودمت.حالت خوبه؟ -  سپهر جان توبی

 ممنون من خوبم.شما چطورید؟ -

 :یک ابرویش را باال یم برد

 مگه یم شه شما دو تا گل پشو دید و عایل نبود؟ -

ل یم کنم عطر تندش دارد دارد   :به عطسه یم اندازدم.خودم را کنتر

ی؟ -  کاری داشتی   خانوم خت 

 :لبخندی بزرگ یم زند

 یم تونم تو جمع تون باشم؟ -

 !یم مانم چه بگویم که بی خیال شود.همینم مانده که مرا هم نشان کند

ون.انشاءهللا یه زمان دیگه دور هم جمع یم شی - وین داریم یم ریم بت   .مراستش من و رسر

 «!تو به گور پدرت خندیدی که یم خوای یه زمان دیگه با این دور هم جمع بیسر »در دلم یم گویم: 

 :ناامید یم شود ویل به خاطر ادبی که در برابرش به کار برده ام چت   بدی نیم گوید

 .در خونه ی من همیشه به روتون بازه پشا -

وین هم دارد صدایش را یم شنود  .یم داند که رسر

 :ر را یم بندم،نفسم را فوت یم کنم و دسنر به پیشاب  ام یم کشموقنر د

 .به خت  گذشت -

وین به حرکتم یم خندد  :رسر

 !خوشم میاد که با هر جابی ها هم خوب کنار میای -

 :اخم یم کنم ویل نیم توانم لبخندم را به طورکامل محو کنم

وین -  .امروز خییل پررو شدی رسر

*** 

 .ز یم کنم.از راهرو هم یم توانم صدای حرف زدن پرند و پارسا را بشنومبا کلیدم در خانه را با

 زیر بین  ام یم پیچد.نیم توانم لبخند نزنم.در این پنج سال این اولی   بار است 
 

وقنر در را باز یم کنم،بوی غذای خانگ

 !که موقع خانه آمدنم غذا آماده است
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خانه  ه شدهبعد از سالم کردن به پارسا و پرند به آشت    .یم روم.رسوین به کابینت تکیه داده و به رو به رویش خت 

 :دستانم را دورش حلقه یم کنم.از جا یم پرد و دستش را روی قلبش یم گذارد

 !سـپـهــر -

 :یم خندم

 داشنر به من فکر یم کردی نه؟ -

 :به بین  اش چی   یم اندازد

 آدم قحطه؟ -

 :گونه اش را یم بوسم

 .وریه جون فکر یم کردینگو که داشنر به ح -

 !با انزجار نگاهم یم کند و مرا به خنده یم اندازد.حوریه مادرشوهر دوست داشتن  اش است

 .سپهر تازگیا خییل غت  قابل تحمل شدی -

ون یم کشد و در قابلمه ی قرمز را بر یم دارد.آرنجم را روی اپن یم گذارم  :خودش را از میان دستان من بت 

 ن بودی؟امروز بیمارستا -

 .اوهوم -

 .از اخالق خوبت مشخصه -

 :اخم یم کند

زن گوش کن  حال و روزت همی   یم شه -  .تو هم چند ساعت به غرغرای اون پت 

 :رسم را خم یم کنم و نگایه به درون قابلمه یم اندازم.قیمه درست کرده.رسم را باال یم آورم

،اونم مادرشه.هر د - .تو زنیسر  .و نگرانیدرسوین این قدر جبهه نگت 

 :مالقه را با حرص روی بشقاب کنار گاز یم گذارد

 .شانس آورد سکته کرد وگرنه همون شب پرند و پارسا رو بر یم داشتم یم بردم -

 :اخم یم کنم

؟یا پارسا؟ - ی.پرند بخواد با پدرش باشه خ   ی بقیه تصمیم یم گت 
 

 خییل راحت درباره ی زندگ

 :پوخند یم زند

 .طاها رو نداره.پرندم هر جا من برم میادپارسا چشم دیدن  -

 :مثل خودش پوزخند یم زنم
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تشون -  .خییل راحت یم تونه ازت بگت 

 :رنگش یم پرد

 .هنوز دو سال با هر کدوم شون وقت دارم -

ی نری - ؟یکم عاقل باش!زندگیت کالس زبان نیست که یهو عشقر تصمیم بگت   !رسوین چرا مثل بچه ها رفتار یم کن 

 رسوین د
 

ر نوجواب  کالس های مختلق  ثبت نام یم کرد و بعد از مدبر دیگر نیم رفت.حاال دارد این کار را در زندگ

کش هم یم کند  !مشتر

 :رسخ یم شود

 من دخالت نکن -
 

 .سپهر تو زندگ

ه یم شوم  :با تمسخر به انگشت اشاره اش که دارد در سینه ام فرو یم رود خت 

ی با جیغ و داد و طالقتصمیمات عاقالنه تو بگت  وا -  .سه زندگیت.منم دخالت نیم کنم.ببینم یم خوای کجا رو بگت 

 !یم چرخم و او را پشت رسم یم گذارم.احساس یم کنم دارم یاسی   در گوش خر یم خوانم

کنار بابا رضا یم نشینم و در گوشش حرف یم زنم.پوشکش را عوض یم کنم و دسنر به موهایش یم کشم.ملحفه ی 

 .مرتب یم کنم رویش را 

 ...هوا رسد شده

د  :پارسا نقایسر را یم آورد و مقابل صورت بابا رضا یم گت 

م -
َ
...کیشیا ...خ   .بابا بینی

 لبخند یم زنم.نگاه بی تفاوت چشمان بابا رضا سقف را نشانه رفته.حتما نقایسر پارسا را یم بیند نه؟

 هایش زیر دریا را یم کشد و حسابی 
 

 رسش گرم شده.با کارهای احمقانه ی رسوین،این بچه ها چه پرند دارد با مداد رنگ

 عاقبنر خواهند داشت؟

 !رسوین دارد لجبازی یم کند.خوب است که من دیدم چطور باال رس طاها گریه یم کرد

 

 

 فصل یس و یکم

 عزیزم کیک رو خودت درست کردی؟ -

 :یم مانم چه بگویم.آخر جواب یم دهم

ی -  .و کیک پزی بلد نیستم نه رسوین جان.من کال آشت  

 :با لبخند یم گوید
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ی.منم قبل ازدواجم مثل تو بودم.املتم سالم به مقصد نیم رسوندم -  .یاد یم گت 

 .حسابی دوست داشتن  شده.یم گوید و یم خندد -حاال که از بحران رد شده  -لبخند یم زنم.خواهر سپهر 

 . رسد که در قهر با شوهرش به رس یم بردحدود ده روز است که رسوین پیش سپهر مانده و به نظر یم

 .بچه ها دیگر پیش من نیم آیند؛همه مشغول آماده شدن برای جشن نامزدی ساغرند

 قبل از کساب  مثل یایس و آزاده دم به تله بدهد؟ -آهوی گریزپا  -چه کیس فکرش را یم کرد که ساغر 

سه ماه آشنابی با او نامزد شود.نیوشا برایم گفت که دکتر آن قدر خوب با آقای دکتر کنار آمده که حاض  شده بعد از 

 !یک جنتلمن کامل است.ساغر به او گفته که بعد از سه هفته تازه دستش را گرفته

.اصال به رو خودش نمیاره چه **** ای بوده!پشه فکر یم »نیوشا یم گفت: 
 

این ساغرم خودشو زده به موش مردگ

 !«ده یم کنهکنه داره با فرشته ی مهربان نامز 

ی فکر   به ازدواج فکر کند.آن قدر شیطنت دارد که به چنی   چت  
 

فکرش را نیم کردم ساغر قبل از بیست و هفت سالگ

 ...هم نکند ویل حاال

رسوین امروز به عنوان مهمان به خانه ام آمده.یک دامن تنِگ سفید تا باالی زانو پایش کرده و تاب  همرنگش هم 

 .دش زیر نور برق یم زنندپوشیده.ساق پاهای سفی

انه است.پاهایش را روی هم انداخته و دستش را روی دسته ی مبل گذاشته.موهای بلوند مواجش  طرز نشستنش دلتی

 دارد
 

 .را روی شانه هایش رها کرده و آرایش قشنگ

 .«رسوین خییل زن است»با دیدنش تنها یک جمله در ذهنم تکرار یم شود: 

 .یم زند حس یم کنم که دارم نوک گوش هایم را روی مخمل یم کشمصدایش لطیف است؛وقنر حرف 

 دانشگاه یم ری خانوم خانوما؟ -

 .نه.درسم تموم شده -

 :ابرویش را باال یم برد

 .پس االن داری کار یم کن   -

 .بله.تدریس یم کنم -

 :با اشتیاق یم گوید

 خ  درس یم دی؟ -

 .ادبیات و زبان -

 :لبخندش پررنگ یم شود

.حتما بچه ها ازت حساب نیم برن یکم -  .واسه معلم بودن جووب 
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 :لبخندم عمیق تر یم شود

 .خوب وقنر برای بار اول با بچه ها آشنا یم شم این مشکلو دارم ویل بعد یه مدت دست شون میاد اخالقم -

 :با بدجنیس یم گوید

 !پس جذبه نشون شون یم دی -

 :یم خندم

ن وگرنه مدرسه رو رو رسم خراب یم کی   مجبورم.چون فاصله سن  مون کمه  - ی حساب بتی  !باید از یه چت  

 :به اطراف خانه نگاه یم کند و یم گوید

 این جا رو اجاره کردی؟ -

 .نه به نام خودمه.مال مادربزرگم بوده -

 :ابروهایش باال یم روند

 یعن  بهت ارث رسیده؟ -

 .خودشون به نامم کردن -

 :با لبخند کجی یم گوید

 .بقیه عصباب  شدن حتما  -

 بقیه؟ -

 :روی زانویش یم گذارد -با ناخن های الک زده  -انگشتانش را 

 .بقیه ی وراثو یم گم.بچه هاشون و نوه ها -

 است؟
 
 !این دیگر چه حرق

 :با یادآوری فرید اخم یم کنم

 .بله مشکل که پیش اومد ویل حل شد -

دفعه هم از خان داداشش برای موادش پول گرفته و اوامرش را اجرا یم دانم که دیگر تا مدت ها فرید کاری نیم کند.آن 

 .کرده بود.او دوباره چنی   ریسگ نیم کند.برادرش هم همی   طور

 :بحث را عوض یم کند

 موقیع که اون اتفاق برات افتاد خواهرت رو دیدم.خییل به هم وابسته اید نه؟ -

 :لبخندی کوچک روی لب هایم یم نشیند

منده امبا هم خوب  -  .نیستیم ویل هوای همو داریم...بابت زحمنر که تو اون ماجرا به خوانواده تون دادم هنوز رسر
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 یم کند
 

 :اخیم ساختگ

 .ما که کاری نکردیم گلم.بیشتر از اینا باید کمک یم کردیم -

سد  !دلم نیم آید به این زن زیبا لقب فضول را بدهم ویل کم مانده سایز لباس هایم را بت 

 یم کن  سارا؟ چرا  -
 

 تنها زندگ

 یم کردم.وقنر فوت کردن تنها شدم -
 

 .با پدربزرگ و مادربزرگم زندگ

 ...یعن  پدر و مادرت هم -

 :جمله اش را نیمه تمام یم گذارد.آب دهانم را قورت یم دهم

 نیم کنم -
 

 .نمردن.من با اونا زندگ

 .ابروهایش را به طور نامحسوس باال یم برد

.از جابی خریدیش؟راسنر این کی -
 که رو گفنر خودت نپخنر

 :نیشخند یم زنم

 .خواهرم پخته -

 :چشمانش برق یم زنند

مندی.چند سالشه؟ -  چه خانوم هت 

 .بیست و نه -

 :حدس یم زند

 یم کنه -
 

 .حتما اون با پدر و مادرت زندگ

 .نه اونم تنهاست -

 :جرعه ای از چایش یم نوشد

 نیم کنید؟ -
 

 پس چرا با هم زندگ

 .سمن دوست داره تنها باشه -

 :بعد از مکث کوتایه یم پرسد

ی درباره ی پدر و مادرت نشنیدم.نیومده بودن؟ -  راسنر اون موقیع که بهت حمله شده بود...من چت  

 !چرا این قدر به این تاپیک عالقه دارد؟

 .نه نیومده بودن -
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ی نیم پرسد.احتماال از لحن من حدس یم زند که اگر   -آن هم درباره ی آن دو نفر  -یک سوال دیگر دیگری چت  

سد،با سین  یم افتم دنبالش  !بت 

راستش بابت وقتابی که از پارسا و پرند مواظبت کردی خییل ممنونتم.اون چند روز من اون قدر بهم ریخته بودم که  -

 .حواسم به بچه ها نبود

 :رسم را تکان یم دهم

 .پیش من میاد و چند ساعت یم مونه.نیازی به تشکر نیست من دوست شون دارم.پارسا هم خییل وقتا  -

خدا رو شکر که »حدود یک ساعت دیگر با گفتگو با رسوین یم گذرد و وقت ناهار یم رسد.در دلم یم خندم و یم گویم: 

 .«!سمن واسم غذا آورد

خانه یم روم تا غذا را گرم کنم  .از او معذرت خوایه یم کنم و به آشت  

یم گردم،یم بینم که مقابل عکس مامان بزرگ و بابابزرگ ایستاده و تماشاش یم کند.نگاهش طوری وقنر به هال بر 

 :است که انگار در این دنیا نیست.کنارش یم ایستم و با لبخند یم گویم

 .مامان بزرگم و بابابزرگم.سال یس و هشت عرویس کردن -

 :لبخند کوچگ یم زند

 ن رفنر نه؟مامان بزرگت خییل خوشگله.تو به او  -

 :خنده ی کوتایه یم کنم

 .من اصال زیبابی اونو ندارم.مامان بزرگم بور بود.سمن مثل اونه -

 .ویل به نظر من ترکیب چهره ات شبیه اونه.فقط چشم و ابرو مشگ هسنر  -

ه یم شوم.هر دو لبخند محوی به لب دارند.بابابزرگ موهایش را  تماال با اح -جوابی نیم دهم و به چهره هایشان خت 

ی دارد و  -آب  به باال شانه زده و کت و شلوار خوش دوخنر به تن دارد.لباس عروس مامان بزرگ دنباله ای نیم متر

 .خییل قشنگ روی بدن ظریفش نشسته

 حاال هم خوشحالند؟دارند لبخند یم زنند؟مرا یم بینند؟

 :دست رسوین روی شانه ام یم نشیند.موشکافانه نگاهم یم کند

 بهشون وابسته بودی؟خییل  -

 :رسم را تکان یم دهم تا سد گلویم شکسته شود

 .بله -

ه یم شود و غرق فکر یم گوید  :دوباره به آن دو خت 
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سپهرم مثل توئه.از بابا رضا نیم گذره.وقنر یم شینه کنارش و موهاشو شونه یم زنه،تو گوشش حرف یم زنه...واقعا  -

گه یم شه مردی مثل اونو دوست نداشت؟فقط به نظرم سپهر با دیدن بی اذیتم یم کنه.از بابا رضا بدم نمیاد.م

 ...حرکتیش داره عذاب یم کشه ویل

 .حرفش را نیمه تمام یم گذارد.تا حدودی منظورش را یم فهمم

ی که سپهر از پدربزرگش در ذهن دارد،پیکری ایستاده و کمری صاف است.حاال تمام مدت گوشه ی خانه روی  چت  

ی واکنش نیم دهد.سپهر بی   تصویر ذهن  اش از او و وضعینر که حاال دارد،گت  کرده تختش دراز کش یده و به هیچ چت  

 .و نیم تواند از هیچ کدام شان بگذرد

خانه را برای هر دو مان یم چینیم،رسوین با لبخندی شیطنت آمت   یم گوید  :در حایل که داریم مت   درون آشت  

؟ -  سارا تو با کیس نیسنر

 :یم کنم منظورش را از آن لبخند شیطاب  نفهمیده اموانمود 

 منظورت چیه؟ -

 :لبخندش عریض تر یم شود

ی -  ...دوست پشی،نامزدی،چت  

 یم گویم
 

 :به سادگ

 .نه -

 ام را یم مکد« نه»البته آن قدر هم ساده نیست.این 
 

ه ی زندگ   ها دارد شت 
 .گفیر

 .و صدابی به معنای رضایت از دهانش خارج یم کندرسوین اولی   قاشق از غذا را در دهانش یم گذارد 

ی بلد نیسنر  -  !چقدر خوشمزه اس.تو که گفنر آشت  

 :ریز یم خندم

 .اینم خواهرم پخته -

 :او هم به قیافه و خنده ی من یم خندد

 رس و ته یخچالتو بزنن خواهرت پخته نه؟ -

 :با نیشخند یم گویم

 .این طور به نظر یم رسه -

 .تکان یم دهد و با خوردن غذایش مشغول یم شود رسش را با خنده

با این که حدود هفت سال از من بزرگ تر است،حس بدی نسبت به وقت گذراندن با او ندارم.اخالقش شبیه یایس و 

 .ساغر است؛مخلویط از این دو
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چند تا دیوونه  همه ی آدما برای من تو این»به محض این که چنی   فکری به مغزم خطور یم کند با خودم یم گویم: 

 !«خالصه یم شن

دلیلش را یم دانم.هنگایم که از خانواده ام و حنر خواهرم ناامید بودم،آن ها پناهم شدند.یم دانم که ساغر و یایس به 

خاطر گشیر  با من  که به خاطر فرار کردن از دست چند تا دیوانه دختر بدی شناخته شده بودم،چقدر از خانواده 

ند ویل رهایم نکردند.نیوشا به خاطر مشکالبر که با پدرش داشت،مرا درک یم کرد و مادرش هم هایشان رسکوفت شنید

 !مرا یم پذیرفت.پدر و مادر آزاده هم از آن هابی بودند که هر کیس را درک یم کردند و برایش دل یم سوزاندند

 اش نبود
 

 .گلسا هم که فقط خودش بود و سایه ی پدر و مادری روی زندگ

 ام کنارم بودند و تنهایم نگذاشتند.وقنر از خانه فرار کردم،وقنر امی   تنهایم یادم هس
 

ت که در تمام وقایع مهم زندگ

 ...گذاشت،وقنر خودکیسر کردم

آن ها برای من مفهوم دیگری از آدم های دیگر دارند.یم دانم که خییل بداخالق و غت  قابل تحملم؛با این حال آن ها 

 .د و یم کنندزبان تلخم را تحمل کردن

م تا اطرافیانم را ناراحت نکنم؛با این حال خوب اوقابر را که آن   ها خودداری ام بیشتر شده و جلوی زبانم را یم گت 
 

تازگ

 .ها را ناراحت کرده ام را به یاد دارم

ون یم کشد  :رسوین مرا از افکارم بت 

 .سپهر خییل ازت تعریف یم کنه سارا -

 :ابروهایم باال یم روند

 .لطف دارن.من چت   تعریف کردب  ای ندارم -

 :اخم یم کند

.یم گه از وقنر آقای احمدزاده  - ! سپهر بهم گفته که چقدر با بابا رضا و پارسا کمکش یم کن  چقدر خودتو یم کوبی دختر

،تو هر رو به بابا رضا رس یم زب    .و خانومش رفیر 

 :لبخند کوچگ یم زنم

 .بی آزاریه.بابا رضا هم اذینر نداره کار خاض نیم کنم.پارسا بچه ی -

 :نخودی یم خندد

وینو چزوندی.کار خوبی کردی -
 !تازه گفت که چه جوری رسر

ی نیم گویم.ادامه یم دهد  :نیشخند یم زنم و چت  

 با سپهر دوست بوده.گایه اوقات هم باهاشون تو بازیاشون همراه یم شدم.آدم تخسیه.گایه خییل  -
 

وین از بچگ رسر

 .آدم یم ره.یم تونم درک کنم چرا این کارو کردیرو اعصاب 

 :لبم را یم گزم

 .راستش من قصد نداشتم اون کارا رو بکنم ویل یکم بی ادبی کرد -
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ی نیم گوید  .یم خندد و چت  

 :هنگایم که من دارم ظرف ها را یم شویم،رسوین رس مت   یم نشیند و باز هم سوال یم پرسد

؟ -  کدوم دانشگاه رفنر

 .تهران -

 !اوه!پس خرخوب   -

 :لبخند یم زنم

یه که من واسش  - ی رو دوست داشته باشم که روش وقت بذارم.ادبیات هم چت   من آدم خییل تنبلیم.باید واقعا یه چت  

 .وقت یم ذارم

 من جز مامانم دور و برم کیس رو که این قدر ادبیات دوست داشته باشه ندیدم.رتبه ات چقدر بوده؟ -

 :رتبه و انتخاب رشته ام ناپدید یم شودلبخندم با یادآوری 

 .نود و یک -

.مثال حقوق؟ -  رشته هابی که رتبه ی خییل خوب یم خوانو هم بزب 
 وای! یم تونسنر

،هشت تایشان یم خواستند حقوق  ستان که از هر ده نفر دانش آموز رشته ی انساب  با یادآوری روزهای دبت 

 :بخوانند،لبخندی روی لب هایم یم نشیند

حقوق رشته ی خییل سنگینیه.ظرفیت دانشگاه ها هم براش کمه.مثل تجربی ها که همه پزشگ تهران یم  -

خوان،انساب  ها هم حقوق تهرانو یم خوان.من هم یه زماب  دوست داشتم حقوق بخونم ویل منرصف شدم.قبول 

ی رو  شدنش خییل سخته و منم آدیم نیستم که تو رقابت سنگی   دووم بیارم.تازه حقوق هم دوست ندارم.آخرش چت  

 .انتخاب کردم که دوست داشتم

 :دستانش را زیر چانه اش یم زند

من هیچ وقت عالقه ای به دانشگاه رفیر  نداشتم.فقط برای این که با طاها باشم زورمو زدم تا دانشگاه اون قبول  -

 .و با طاها پر کردمبشم و برم همون جابی که اون هست.االن که فکرشو یم کنم،یم بینیم کل زندگیم

 :لیواب  که در دستم است،آب یم کشم و در جایش یم گذارم

 پشیمونید؟ -

 :نگاهش به سقف است و غرق افکارش شده

 .نیم دونم -

 خصوض اش دخالت یم کنم
 

ی نیم پرسم.دوست ندارم فکر کند که یم خواهم در زندگ  .دیگر چت  

وین سواالتش را ادامه یم دهد.احساس یم کنم در یک مصاحبه ی بعد از این که کار شسیر  ظرف ها تمام یم شود،رس 

کت کرده ام  !شغیل رسر
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و سمن یم پرسد.درباره ی کارم در مدرسه یم پرسد.کال تمام مدت  -از سپهر درباره ی آن دیوانه ها شنیده  -از دوستانم 

 !یم پرسد

 :وقنر سوال هایش تمام یم شود،من یم پرسم

 پرند دقیقا چند سالشه؟ -

 .یه سال از پارسا کوچیک تره.دقیق دقیق...چهار سال و پنج ماهشه -

 ناپذیرید»فکری که نیوشا با شنیدن این جواب یم کند این است: 
 

 .«!ماشاال هزار ماشاال خستگ

 .«!یه بچه ی دیگه جای پارسا رو پر کرده؟»فکری که با شنیدن جوابش به مغز من خطور یم کند این است: 

م یم گویمقبل از این که بت  :وانم جلوی دهانم را بگت 

 جایگزین پارسا بوده؟ -

 :لبخندش محو یم شود و مات نگاهم یم کند.لبم را یم گزم

 ...ببخشید یه لحظه -

 :حرفم را قطع یم کند و از جایش بلند یم شود

 .مشکیل نیست -

 .از خداحافظ  رسدی یم رود با وجود این که یم گوید مشکیل نیست،مانتوی بلند و شالش را بر یم دارد و بعد 

 :بعد از این که در را یم بندد،با کف دست به پیشاب  ام یم کوبم

 خاک بر رست االغ! به تو چه که تو زندگیش خ  یم گذره؟ -

 :بعد از چند ثانیه طلبکارانه یم گویم

 !چطور اون شماره شناسنامه ی منم دربیاره؟ -

 .نر نزده امبا این که بیشعور شده ام،یم دانم حرف درس

بعد از یک ساعت کیس در خانه ام را یم زند.از طرز در زدنش یم فهمم که سپهر است.همیشه با فاصله و آهسته در 

 .در یم زند

 .شالم را روی رسم یم اندازم و به تونیکم نگاه یم کنم.قدش خوب است

. یم ترسم.نکند این ظاهر آشفته به خاطر در را باز یم کنم و با دیدن اخم عمیق و ظاهر آشفته اش نگران یم شوم و .. 

 رسوین باشد؟نکند بیشتر از آب  که فکرش را یم کنم ناراحتش کرده باشم؟

 :دستش را به چارچوب در یم زند و با صدای خسته ای یم گوید

 .سالم -

ه شده که حس یم کنم کیس دارد زمی   چشمانم را شخم  !یم زند زیر لب سالم یم کنم.نگاهش طوری در چشمانم خت 
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 :با آرامش یم گوید

 رسوین قرار بود امروز بیاد پیش شما.اومد؟ -

 رسم را تکان یم دهم.نیم توانم در چشمانش نگاه کنم.یم داند چطور خواهرش را ناراحت کرده ام؟

 بحنی بی   تون پیش اومد؟ -

د و پشت ابرهایش قایم کند  !از خدا یم خواهم که مرا بگت 

ی ن یم گویم.رسم را پایی   انداخته ام تا نگاهش نبینم.چت   بدی در نگاهش نیست ویل من احساس لبم را یم گزم و چت  

 .گناه یم کنم

 :صدایش این بار بی قرار است

 زده شده؟ -
 
ی بهم نیم گه.حرق ی شده خانوم مهدوی؟وقنر اومدم خونه دیدم حالش خوب نیست.چت    چت  

 :نر برای فکر کردن داشته باشم.با صدابی ضعیف یم گویمبا حالنر عصنی موهایم را زیر شالم یم برم تا فرص

 .من یه حرف بد زدم -

 به خاطر خواهرش با من دعوا خواهد کرد؟

یاد وقنر یم افتم که به پارک رفته بودم.رس تاب سوار شدن با دختر بچه ای هم سن خودم که پنج ساله بود دعوا 

رتم کوبید و با خواهرش رفت.هیچ وقت به کیس نگفتم که آن کردم.برادرش که ده ساله به نظر یم آمد،محکم در صو 

روز زمی   نخوردم،سییل خوردم و هیچ کس نبود که پناهم باشد.از آن روز بود که فهمیدم کیس برای من دل نیم 

 .سوزاند و بهتر است خودم به فکر خودم باشم

 :احساس یم کنم این بار صدایش رگه هابی از خنده در خودش دارد

 رف بدی؟چه ح -

 :رسم را باال نیم آورم

 ...خوب...بحث سن پرند پیش اومد.بعد من -

م.وقنر معلم مورد عالقه ام هم توبیخم یم کرد،این قدر خجالت زده نبودم  .مشتم را مقابل دهانم یم گت 

 :صدایش عصنی نیست

سم دقیقا خ  بهش گفتید؟ -  یم شه بت 

 پرند جایگزین پارسا بوده؟ -

رقرار یم شود.تمام مدت دستانم را در هم حلقه کرده ام و با انگشتانم بازی یم کنم.آهسته یم چند لحظه سکوت ب

 :گویم

 .من قصد ناراحت کردن شونو نداشتم.یهو از دهنم پرید...خییل سیع کردم از دل شون دربیارم ویل زود رفیر   -
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ون یم دهد؛احساس یم کنم نفسش موهایم را تکان یم دهد  .نفسش را محکم بت 

 :صدایش بیشتر از دلخور متاسف است

 .خودتونو ناراحت نکنید.شما حرف بدی نزدید.دلیل ناراحتیش اینه که خودشم یم دونه دقیقا همی   طور بوده -

ه یم شوم  :کیم رسم را باال یم آورم و به یقه اش خت 

 .به هر حال من حق اینو که درباره شون قضاوت کنم رو ندارم -

 یم گوید
 

 :به آهستگ

رسوین از خودش ناراحته نه شما.یم دونه که چقدر کوتایه کرده و این اذیتش یم کنه.اصال بهش فکر نکنید.ببخشید  -

 .مزاحم تون شدم

ه یم   یم کشم.یم چرخد تا برود ویل مکث یم کند.دوباره به سمتم بر یم گردد و در چشمانم خت 
 

نفیس از رس آسودگ

 :د یم گویدشود.دسنر به موهایش یم کشد و با تردی

ید -  .هیچ وقت...رستونو پایی   نگت 

 .یم چرخد و بدون حرف دیگری یم رود

 ...نیم دانم جمله ی آخرش چقدر بزرگ بود که توانست ادامه ی روزم را پر کند

 

 

 فصل یس و دوم

منده و دستپاچه ی سارا مرا به خنده یم انداز  د.فکر کرده یم در حایل که از پله ها پایی   یم روم،یادآوری چهره ی رسر

 !خواهم به خاطر رسوین دعوایش کنم؟

منده ندیده بودمش.مظلوم بودن به او نیم آید؛آن  این فکر خنده ام را شدیدتر یم کند.تا به حال این قدر ساکت و رسر

وین را کتک زده  !هم کیس که رسر

 که سار 
 
ا به او زده راض  هم فقط یم خواستم ببینم موضوع چه بوده.با احساس گناه فکر یم کنم که از حرق

هستم.رسوین و طاها هر دو به تلنگر احتیاج دارند.مدت زیادی است که رسشان را زیر برف کرده اند و از اطراف شان 

 .ختی ندارند

ش بود،لوس بار آورد که طاقت  از سارا ناراحت نیستم چون اخالق رسوین را یم شناسم.بابا آن قدر او را که تنها دختر

 !االی چشمش ابروست را هم نداردشنیدن این که ب

د و گویسر را کنار گوشش یم  در را باز یم کنم و وارد خانه یم شوم.رسوین یک گوشه نشسته و مدام شماره ای را یم گت 

د،دوباره از نو تالش یم کند  جوابی نیم گت 
 .گذارد.وقنر

گج  هابی که از سارا قرض گرفته پارسا و پرند هم طبق معمول مشغول بازی کردن با هم هستند.پرند با پاستل  

 .اند،صورت خودش را شبیه فرشته ها نقایسر کرده و حاال دارد پارسا را شبیه گربه یم کند
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یه روز یم رسه که میام و یم بینم بابا رضا اون جا »با دیدن بابا رضا،آب دهانم را قورت یم دهم و به تلج  فکر یم کنم: 

 .«نیست

 :کنار رسوین یم نشینم

؟به گ -   زنگ یم زب 

 .طاها -

 یم گویم
 

 :چشمانم را گرد یم کنم و با مسخرگ

 عجیبه.جوابتو نیم ده؟ -

 :با حرص نگاهم یم کند

 .سپهر اصال حوصله تو ندارم -

 :با خونشدی یم گویم

 .به نظر یم رسه طاها هم حوصله ی تو رو نداره -

ِ یس ساله حایل یم توانم رنجش را در چشمانش ببینم ویل عقب نیم نشینم.یک ن
فر باید به این دختر بچه ی لوس و نت 

 بازی نیست
 

 !کند که زندگ

ده روزه خونه و زندگیتو ول کردی و این جا موندی.انتظار داری جواب بده و بگه چقدر دلتنگته و التماست کنه  -

 برگردی؟

 !از نگاهش یم فهمم که انتظاری جز این از طاهای عاشق نداشته

 :پوزخند یم زنم

رسوین این که خودتو به نفهیم زدی حالمو خراب یم کنه.اون مرده.غرور داره.جلوی مادر و پدرش خرد شده وقنر  -

 چقدر رسکوفت شنیده؟اون وقت تو نشسنر این جا خیال یم 
 
زنش به خاطر لجبازی بی ختی گذاشته و رفته.یم دوب

 که بیاد قربون صدقه ات بره و برت گردونه
 
 .باق

 :قورت یم دهد و با کینه نگاهم یم کندآب دهانش را 

 .سپهر حوصله ی موعظه کردنتو ندارم.برو زمینو جارو بزن رسگرم یسر  -

 جا یم خورم.این خواهر من است که دارد این طور مسخره ام یم کند؟

 :با دیدن نگاه مات و مبهوتم پوزخند یم زند

 چیه؟یادت افتاد جاروت شکسته؟یم خوای یگ برات بخرم؟ -

م یم کند؛هم بدو   از کنارش بلند یم شوم و کنار بابا رضا یم نشینم.اولی   باریست که رسوین این طور تحقت 
 
ن هچ حرق

 .شغلم و هم درآمد کمم را
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تمام روز با رسوین حرف نیم زنم.حنر نگاهش هم نیم کنم.در دلم یم گویم بگذار هر کاری یم خواهد بکند.اصال به من 

 !چه ربظ دارد؟

 خودم هم مانده اممن در زند 
 

 !گ

رسوین هم اصال پشیمان به نظر نیم رسد.اصال برایش مهم نیست که مستیم غرور مرا هدف گرفته و شلیک موفقر 

 !کرده

شب وقنر پرند و پارسا یم خواهند پیش رسوین بخوابند،پس شان یم زند و پشت به آن ها دراز یم کشد.پرند هم با 

 :کند  مهرباب  موهای پارسا را نوازش یم

 .غصه نخور.خودم بغلت یم کنم بخوابیم -

 .به این محبتش لبخند یم زنم

خانه کز یم کنم.اجازه یم دهم افکارم هرجا که یم  چراغ را خاموش یم کنم تا آن ها راحت باشند و خودم هم کنج آشت  

منده ی سارا در ذهنم نقش یم بندد.بی صدا یم خن دم و بیشتر به او فکر خواهند بروند.بعد از چند دقیقه صورت رسر

 .یم کنم

 کرد که دیگر حواسم هست هر 
ر
اخالق جالنی دارد.چند باری که از خواب بعد از ظهرش بیدارش کردم،آن قدر بداخالق

 !ساعنر در خانه اش را نزنم

و را نگه یک بار دیگر وقنر بعد از بازگشت از مدرسه برای خودش ناهار خریده بود و با رسعت از پله ها باال یم رفت،ا

داشتم تا بگویم فریده خانم به من زنگ زده و گفته چرا هر وقت زنگ یم زند سارا نیست.تمام مدت داشت به غذایش 

 .نگاه یم کرد و با بدخلقر جوابم را یم داد

 پشانه دارد!حسابی به خواب و شکمش وابسته است
ر
 !حاال که فکرش را یم کنم یم بینم اخالق

بل ترها این قدر راحت دل نیم شکست.حواسش بود که زود معذرت خوایه کند ویل حاال به رسوین فکر یم کنم.ق

 .انگار سخت شده...قلبش سخت شده

 رفتار بچگانه اش در برابر طاها را درک نیم کنم.با این کارها اختالف شان حل یم شود؟

مدت طوالب  روی زمی   بدون فرش  از جایم بلند یم شوم و یک لیوان آب یم خورم.هوا آن قدر رسد شده که نشود به

 .نشست

وقنر به اتاق بر یم گردم تا کنار تخت بابا رضا بخوابم،صدای گریه ای آهسته ای را یم شنوم.به بچه ها نگاه یم کنم.رس 

ی پارسا رویشان است.پتو را روی بدن شان  پارسا روی بازوی پرند است و دست پرند روی موهایش.پتوی یک متر

 .با لبخندی از آن ها یم گذرممرتب یم کنم و 

کنار رسوین یم نشینم.رو به دیوار خوابیده و یم لرزد.پشتش دراز یم کشم و رسم را به دستم تکیه یم دهم تا از باال 

 .نگاهش کنم

موهای طالبی اش روی صورتش ریخته اند تا اشک هایش را بپوشانند.نفس هایش مقطع اند.مچاله شده،بازوهایش را 

 .یم ریزد گرفته و اشک
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 هایمان را یم 
 

موهایش را کنار یم زنم و چشمش را یم بوسم.یادش رفته عطر مخصوص خودش را بیاورد؛بوی بچگ

 !دهد.وقت هابی که یگ مان خواب بد یم دید و به اتاق آن یگ کوچ یم کرد و روی رسش خراب یم شد

 :با یادآوری آن روز ها لبخند یم زنم

؟ -  خواب بد دیدی آخی

چهار ساله بودم رسوین را آخی صدا یم کدم.رسوین یادم داد که به جایش بگویم رسوی چون از کلمه ی آخی وقنر 

 .خوشش نیم آمد.من هم دیگر هیچ وقت آخی صدایش نکردم

 
 
اشک هایش را پاک یم کند و صورتش را در بالیسر که مال من بوده فرو یم برد.وقنر یم بینم که قصد ندارد حرق

 :ا نوازش یم کنم و در گوشش یم گویمبزند،موهایش ر 

؟ -  چرا ساکنر

 .ولم کن سپهر -

 :صدایش دورگه شده.بی صدا یم خندم

 بلوغ شدی؟ -

 .خنده اش را حس یم کنم؛خنده ای که به گریه منتیه یم شود

 سپهر؟ -

 جانم؟ -

ا رو بهت یم گفتم -  .نباید اون چت  

 .هیس! معذرت خواهیتو نیم خوام -

 سپهر؟ -

 هوم؟ -

 :ریه اش شدید یم شودگ

 .بچه هامو پس زدم -

 .نفیس عمیق یم کشم.پس آن قدرها هم که فکرش را یم کنم رسش را زیر برف نکرده و یم فهمد که دارد چکار یم کند

ا از دل شون دربیاری -  .بچه ان.یم توب  با یه پیتر 

 .سه ماهه که بغلم نکرده -

ه یم  :شوم و زمزمه یم کنم به دیواری که نور ماه به آن یم تابد خت 

 .شاید منتظره تو بغلش کن  -

 !یم دانم حرفم بچگانه به نظر یم رسد ویل...همه ی مردها بچه اند
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 .نه.خییل وقت بود نسبت بهم رسد شده بود ویل این سه ماه حنر دستمم نگرفته.اصال هم به روی خودش نمیاره -

ی طاها را این قدر رسد کرده؟  نگران یم شوم.چه چت  

 چرا نیم ری پیشش؟برو بشی   باهاش حرف بزن.ازش بخواه رک و راست بهت بگه مشکل کجاست؟ -

 :دیگر اشک نیم ریزد ویل هنوز یم لرزد

هر بار سیع کردم بحث شو پیش بکشم با بدجنیس تمام از زیر حرف زدن در رفته.سپهر من...من دیگه طاها رو نیم  -

 .باشه پیش من بخوابه رو نیم شناسمشناسم.طاهابی که شبا دیر میاد تا مجبور ن

 در دلم یم گویم: 
 

 .«!قضیه داره نامویس یم شه»با وجود نگراب  و ناراحنر ام،با مسخرگ

 فقط ِام...پیشت نیم خوابه یا رفتار عادیشم عوض شده؟ -

هش همه چیش.دیگه به زور تو خونه یم بینمش.وقنر هم هست همش رسش تو روزنامه و کتابه.تنها کیس که ب -

یو فهمیدم.درباره ی رفتار طاها با پارسا  سپهر...من یه چت  
 .توجه یم کنه پرنده.یم دوب 

 :کنجکاو یم پرسم

 خ  فهمیدی؟ -

ه شدن تو چشمای پش پنج سالش خجالت یم کشه چون به خاطر کاری که باهاش  - طاها خجالت یم کشه.از خت 

منده اس  .کرده...کاری که باهاش کردیم رسر

 :باال یم برم ابروهایم را 

منده ی کیس باشه -  .یکم دور از ذهنه که طاها رسر

 .ویل هست.خییل طول کشید تا اینو بفهمم.اوایل فکر یم کردم به خاطر اینه که حرفای مادرشو قبول داره -

 کدوم حرفا؟ -

 .همون...همون که یم گه پارسا بچه ی طاها نیست -

تم را تا نیمه پایی   یم کشم.گرمم   .شدهزیپ سوییشر

 .از طاها شنیدم حرفاشو -

ی نیم گوید.سپس به سمت من یم چرخد.موهایش را کنار یم زند و با لبخند نگاهم یم کند.رد  برای چند ثانیه چت  

 .اشک خشک شده روی صورتش را در نور کم یم بینم

 :موهایم را به هم یم ریزد

 چرا تو این قدر بی خیایل؟ -

 :تعجب یم کنم

 بی خیال؟ -
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دیگه بود با اون حرفا حداقل یه هفته نگاهمم نیم کرد.چطوری یم توب  این قدر راحت همه چیو نادیده  هر گ -

 
 

ی؟در رابطه با سیاوشم همی   کارو کردی...طوری باهاش رفتار یم کن  انگار سیاوش کیس نیست که تا نوزده سالگ بگت 

 .از هر فرصنر برای چزوندنت استفاده یم کرد

 .یم اندازم؛در واقع سیع یم کنم شانه هایم را باال بیندازم چرا که در حالت خوابیده کار راحنر نیست شانه هایم را باال 

ای بدو رها یم کنم تا خودم آروم بشم.چه فایده ای  - ای خوب تمرکز کنم.چت   ای بد رو چت   دوست دارم به جای چت  

م؟اون قدر آدم هست که بخوام د وست شون داشته باشم که جابی برای این داره که تمام مدت کینه به دل بگت 

 .خزعبالت تو دلم نباشه

 

 

 فصل یس و سوم

 بچه ها کیا کتابی رو که گفتم خوندن؟ -

 :سه نفر از بیست و چهار نفر دست شان را بلند یم کنند.لبخند یم زنم

 چطور بود؟ -

 :حورا صادقانه یم گوید

 .عجیب و غریب بود -

 :یم خندم

 .ازش خوشت اومد؟کتاب سبک خاض داره -

 :رسش را به نشانه ی جواب مثبت تکان یم دهد.رو به نارگل یم گویم

؟نظرت چیه درباره اش؟ -  تو خ 

 :شانه هایش را باال یم اندازد

 .راستش زیاد خوشم نیومد.وسط راه ولش کردم -

 !از صداقتش خوشم یم آید

 قابل درکه.تو خ  مریم؟ -

 .داشتخییل خوشم اومد.حال و هوای خاض  -

 :نیشخند یم زنم

 .خییل خوبه -
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ه شده اند و یا با عالقه،بعض  دیگر با هم پچ پچ یم کنند و بقیه تکالیف   به من خت 
 

بقیه ی بچه ها یا با بی حوصلگ

 .زنگ بعدشان را یم نویسند

 :بلند یم گویم

ون.برنگردم ببینم ناظم اومده داره دعواتون یم کنه -  ها؟ بچه ها من یه لحظه یم رم بت 

تعدادی از آن ها نیشخند یم زنند.به طرف آبشدکن درون راهرو یم روم و خم یم شوم تا از آن آب بنوشم.در همی   

لحظه یگ از بچه ها را یم بینم که روی پله ها نشسته و به نقطه ای زل زده.نیم شناسمش ویل از رنگ مقنعه اش 

 .مشخص است که سوم است؛من به دوم ها درس یم دهم

 :یم نوشم و دهانم را با دستمال خشک یم کنم.آرام یم گویمآب 

؟ -  چرا این جا نشسنر

 :با بی تفاوبر نگاهم یم کند

 .دارم فکر یم کنم -

 :یم خندم

؟ -  کالسو پیچوندی که بشین  فکر کن 

 :به بین  اش چی   یم اندازد

 .ورزش داریم -

 !ورزش به این معناست که این زنگ،زنگ تفریــــح است

 :ری خاطرات زنگ های ورزش،لبخند یم زنمبا یادآو 

 بعدا واست دردرس نشه؟ -

 :شانه هایش را باال یم اندازد و با بی خیایل یم گوید

 .بشه.زنگ ریاض  رو که نپیچوندم -

 :رسم را تکان یم دهم و یم چرخم تا به کالس برگردم.رسیــــع یم گوید

 !یه لحظه صتی کنی    -

 :دود و کنارم یم ایستدیم ایستم و یم چرخم.به سمت من یم 

 شما معلم ادبیاتید؟ -

 :رسم را تکان یم دهم

 کاری با من داری؟ -

ه یم شود  :انگشتانش را در هم گره یم زند و به دیوار سمت راستش خت 
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...یم نـ...یم نویسم - ابی
 .راستش...من یه چت  

 :کامل به سمتش یم چرخم و با اشتیاق یم گویم

؟داستان کوتاه؟رمان؟ -  خ 

 :خ یم شود و نگاهش را از من یم دزددرس 

ای معمویل هم یم نویسم -  .هر دو...یه رسی...چت  

 :جلو یم روم و دستم را روی شانه اش یم گذارم

من روزای شنبه و یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه مدرسه ام.هر وقت خواسنر برام بیارشون.حنر اگه رس کالسم بودم  -

 .اشکال نداره

 :و زیرچشیم نگاهم یم کند.لبخند یم زنم و قبل از این که به کالس برگردم یم گویم رسش را تکان یم دهد 

 .خوشحال شدم دیدمت -

به محض این که در را باز یم کنم،همه از جا یم پرند.یگ از بچه ها که جلوی کالس ایستاده هم با رسعت جت رس 

 .جایش یم نشیند

 :سیع یم کنم اخم یم کنم ویل به جایش یم خندم

 داشنر ادای منو در یم آوردی؟ -

 :دختر وحشت زده نگاهم یم کند

 من؟نه!گ گفت؟ -

 :رس جایم یم نشینم و با خنده ای که نیم توانم قورتش دهم یم گویم

ستاب  بودم از این کارا زیاد  - ه بده.یادمه وقنر منم دبت  کار بدی نیم کردی که.البته اگه جنبه ی توهی   به خودش بگت 

 .نر بعض  موقع ها ادای معلما رو جلوی خودشون در یم آوردیم.اگه بلدی ادای منو دربیاریم کردیم.ح

 !دختر ترسیده.فکر یم کند که یم خواهم مجبورش کنم ادایم را دربیاورد تا بعد پدرش را دربیاورم

 :به جلو خم یم شوم و دستانم را زیر چانه ام یم گذارم

 .اش بیا وسطدوست دارم ببینم چکار یم کنم.زود ب -

ند و به او اشاره یم کنند تا از جایش تکان نخورد ویل تعداد زیادی با خنده یم  تعدادی از بچه ها لب هایشان را گاز یم گت 

 :گویند

 !برو دیگه صدف -

 .باالخره با تردید یم آید و مقابل تخته یم ایستد
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ر پایی   تخته تکیه یم دهد.خودش را به طرف پابی که کیم این پا و آن پا یم کند؛آخر یک پایش را خم یم کند و به دیوا

 رویابی به زمی   مقابل پایش یم 
خم کرده متمایل یم کند و رسش را تا آخرین حد ممکن پایی   یم اندازد.نگاهش را با حالنر

 .دهد و رسش را کیم کج یم کند

 :با دیدن حالتش بلند یم خندم و دست یم زنم

 خییل این کارو یم کنم؟ -

 :ها که از خنده ی من جرئت پیدا کرده اند یم گویندبچه 

 !بله همیشه -

 :به پشنر صندیل ام تکیه یم دهم و یم گویم

 دیگه خ  کار یم کنم؟ -

ون یم دهد  نفسش را بت 
 

 .انگشت اشاره اش را روی ابرویش یم کشد و با کالفگ

 !دوباره یم خندم.این بچه حسابی حرکات مرا زیر ذره بی   گذاشته

 :القه یم گویمبا ع

 کار دیگه ای نیم کنم؟ -

 :کیم فکر یم کند و بعد رسش را تکان یم دهد

 .شما همی   دو تا رو دارین -

 :کیم به جلو خم یم شوم و با بدجنیس یم گویم

 بقیه ی مال معلمای دیگه اس؟ -

 :با تردید رس تکان یم دهد.با لبخند کجی یم گویم

ین کاری کردی  -  بگو ببینم درس خوندی؟حاال که این قدر شت 

 :با دو دست به رسش یم زند

 !خدا منو بکشه -

 :یم خندم

 .نیم پرسم برو بشی    -

 یم کشد و رس جایش یم نشیند.سکوت نادری کالس را فرا گرفته
 

 .نفیس از رس آسودگ

 :کف دستانم را به هم یم چسبانم و همه شان را از نظر یم گذرانم

 االن دوست دارید چکار کنید؟ -
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 :مه یک صدا یم گوینده

 !بخوابیم -

 :با لبخند رسم را تکان یم دهم

منده این یگ رو نیم شه -  .رسر

 :یگ شان با هیجان یم گوید

 .بریم حیاط!بارون بند اومده هوا خییل خوبه -

ه یم شوم.هوا ابری و گرفته است ویل من حس زنده بودن دارم م خت   .به پنجره ی کنار مت  

ره نشسته اند و آهسته به پایی   قل یم خورند.امروز احساس خوبی دارم و یم خواهم این قطرات باران روی پنج

 :احساس خوبم را به آن ها هم منتقل کنم

 .یم ریم.قبلش یه کاری دارم -

ی نیستند.آن قدر رسشان در درس و جشنواره  ایط مدرسه شان بچه های رسر همه منتظر نگاهم یم کنند.به خاطر رسر

 .ت که فرصنر برای شیطنت پیدا نیم کنندها و مسابقات اس

 .چشماتونو ببندید -

 :همه صاف یم نشینند و چشمان شان را یم بندند.به آرایم یم گویم

ید.حس کنید زیر بارون وایسادید...حس کنید که لباساتون داره نمناک یم شه...قطره های  - از تخیل تون کمک بگت 

...نفس عم ی که به ذهنتون میاد چیه.یم تونه یه بارون رو پوست تون حرکت یم کی   یق بکشید و بگید اولی   چت  

 .خاطره باشه،یه جمله باشه،یه شخص باشه

 :بعد از چند ثانیه یم گویم

ی که به فکرتون رسید خ  بود -  .حاال چشاتونو باز کنید و یگ یگ بگید اولی   چت  

 ... و« مامانم»،«ساتوبو »،«اسمشو نیم تونم بگم»جمالبر از این قبیل را یم شنوم: 

از گوش دادن به احساسات شان لذت یم برم.عده ای به وضوح فکر یم کنند دارند وقت شان را با خزعبالت من تلف 

های ساده ویل زیبا را ندارند  .یم کنند.ناراحت نیم شوم ویل متاسفم که آن ها هیچ وقت فرصت حس کردن چت  

ون رفیر  مان را با ناظم هماهنگ بعد از این که حرف های همه شان را یم شنوم،م برص کالس را یم فرستم پایی   تا بت 

 .کند

*** 

بعد از خداحافظ  از چند تا از بچه ها،حیاط پر از ون و مین  بوس مدرسه را ترک و در پیاده رو حرکت یم کنم.لبه های 

تم را به هم نزدیک یم کنم و کوله ام را روی شانه ام مرتب یم کنم.هوا سوز  دارد ویل دوست ندارم خودم را با سوییشر

 .چند الیه لباس بپوشانم.از جس رسما روی پوستم لذت یم برم
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 .کیم که جلوتر یم روم،دو تا از بچه ها را یم بینم که ایستاده اند و بستن  خوران حرف یم زنند و یم خندند

 ...خوردیمبه یاد روزهابی یم افتم که در راه بازگشت از مدرسه،همراه مامان بستن  یم 

د و صاف یم ایستد.با  با دیدن شان لبخند یم زنم.به آن ها که یم رسم،مرجان با دیدن من تکیه اش را از دیوار یم گت 

 :لب هابی که به خاطر بستن  اش سفید شده اند لبخند یم زند

 .سالم خانوم مهدوی -

 :لبخندش را جواب یم دهم

 د؟سالم.چرا این جا وایسادید؟منتظر کیس هستی -

 :با شیطنت یم خندند و یم گویند

 گ مثال؟ -

 :لب هایم را بر هم فشار یم دهم که خنده ام مشخص نشود

ای بد.نکنه واقعا منتظر یارید؟ -  دختر

 :هر دو یم خندند.روژین با شیطنت یم گوید

 زیاد بعد از مدرسه با یار مالقات داشتید خانوم مهدوی؟ -

 :خندمبا دیدن نیشخند وسیعش نیم توانم ن

 .من نیم دونم درباره ی خ  حرف یم زب   -

 :هر دو به قیافه ی من یم خندند.مرجان یم گوید

 شما پیاده یم رید خونه؟ -

 :چشمانم را گرد یم کنم

 .پیاده؟درباره ی من خ  فکر کردی؟! با اتوبوس یم رم -

 ما هم با شما بیایم؟ -

 :ابروهایم را باال یم برم

 طرف یم رم؟مگه یم دونید من کدوم  -

 :شانه هایشان را باال یم اندازند.روژین یم گوید

 .امروز نیم خوایم مستقیم بریم خونه.یم خوایم یکم دور دور کنیم -

با یادآوری این که من حق دور دور کردن را نداشته ام و تا به حال چنی   کاری را نکرده ام،اخم یم کنم.رو به آن ها یم 

 :گویم
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 .مشکیل نیست -

ن قدم یم زنند تا به ایستگاه اتوبوس برسیم.به خاطر فاصله سن  کمم با آن ها یم توانم خییل راحت درباره ی همراه م

 .موضوعابر که برایشان سوژه ی روز است حرف بزنم

 :وقنر به ایستگاه یم رسیم،روژین یم گوید

 اتوبوس گ میاد؟ -

 :لبخند کجی یم زنم

 .ییل زود بیان بیست دقیقه یه بارهر وقت عشقش بکشه.اتوبوسای این جا خ -

 :مرجان به روژین یم گوید

 .مهم نیست.ما که عجله نداریم -

 :هشدار یم دهم

 .حواس تون باشه جاهای خلوت و پرت نرید.سیع کنید قبل تاریگ برید خونه -

 :یم خندند

 !دو ساعت دیگه هوا تاریک یم شه که -

 .بشه!خطرناکه براتون -

 .رسدبعد از سمن چشمم یم ت

وقنر اتوبوس رضایت یم دهد و یم آید،هر سه سوار یم شویم.جا برای نشسیر  نیست.کنار میله ی جدا کننده ی زن ها 

 .صدایش یم کند،یم ایستیم و مشغول حرف زدن یم شویم« میله ی اسالم»و مردها که سمن 

شان ندارند.من هم وقنر همسن آن دو خییل بلند حرف یم زنند و یم خندند ویل مشخص است قصد خاض از این کار 

ی به اسم ولوم پایی   نیم شناختم  !آن ها بودم چت  

ی که همیشه در اتوبوس ها آزارم یم دهد،سینمابی است که برای مردهای غیور افتتاح یم شود  .چت  

که رو به   آن هابی که ایستاده اند یا روی صندیل هابی که رو به صندیل های خانم ها هستند نشسته اند یا حنر کساب  

هابی را که 
 انقالبی چرخیده اند و عقب را نگاه یم کنند،تمام مدت زن ها یا دختر

جلوی اتوبوس نشسته اند ویل در حرکنر

؟ ت مردان ایراب   !عقب اتوبوس هستند تماشا یم کنند و انگار در یک خلسه فرو رفته اند.یم توانم بگویم تف به غت 

 بیندازم ویل من با پرروبی به آن ها چپ چپ یم رفتم مامان همیشه به من تذکر یم داد که 
جمع بنشینم و رسم را پایی  

ل نگاه شان را ندارند و من و دختر بودنم باید در قفیس به نام  « عرف»تا از رو بروند.مگر تقصت  من است که آن ها کنتر

انه  ی دفن شده مان خاک شویم؟ زنداب  شویم تا موهایمان مثل دندان هایمان سپید شود و کنار احساسات دختر

ه یم شوم که عقب اتوبوس نشسته اند.چند نفر آن قدر آرایش کرده اند که پوست شان برای هوا التماس   خت 
به کساب 

یم کند،بعض  آن قدر ساده اند که آدم با نگاه کردن به آن ها دل مرده یم شود و بعض  طوری خودشان را در چادر 

 !یست نفس بکشندپیچیده اند که انگار قرار ن
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و  -آرایش شان ساده است  -کساب  که توجه مرا جلب یم کنند،افراد میانه رو هستند.کساب  که نه آرایش غلیظ  دارند 

ه شده اند ون خت   .نه لباس های عجیب و غریب پوشیده اند.یک گوشه نشسته اند و به بت 

ی فکر یم کنن د.در ذهنم خواهر یا برادرهایشان را مجسم یم همیشه کارم این است که فکر کنم آن ها به چه چت  

 شان نقشه یم کشم
 

 .کنم،برایشان پدر و مادر یم سازم و برای زندگ

ی که کتاب  های بنفش  به پا دارد و شلوار یل تنگ مشگ و مانتوی مشگ  -نه بنفش بادمجاب  بدرنگ!  -برای مثال دختر

نامزدی اش برگزار یم شود و نامزدش را خییل دوست ساده پوشیده و مقنعه رسش است،هفته ی دیگر مراسم 

ه شده و فکر یم کند که چرا قبولش کرده؟پول زیادش؟ ون خت  ه به بت   !ندارد.حاال با نگایه خت 

وقنر این ها را به مامان یم گفتم،رسش را با تاسف تکان یم داد؛منظورش این بود که من دیوانه ام که چنی   افکاری 

 کردن داشتم و دارم و رویایش بی اجازه در مغزم رژه یم روددارم.من دیوانه نبود
 

 .م و نیستم.من فقط حشت زندگ

ه یم شوم که از سوراخ کوچک روی صورتش   چادری خت 
که تنها چشمانش را نشان یم   -با قطر سه ساننر متر  -به زب 

 .دهد،به صورت من زل زده

ی های بلندم باشد که از وسط از نگاهش چت   خاض نیم فهمم ویل حدس یم زنم بدگما ب  درون نگاهش به خاطر چتر

 .رسم به دو طرف صورتم کشیده شده اند

ون ریخته ام دختر بدی ام و خدا دیگر دوستم ندارد؟!اگر خدا این  با خودم فکر یم کنم که من حاال که موهایم را بت 

 !است،یم خواهم صد سال سیاه دوستم نداشته باشد و دوستش نداشته باشم

خدا فقط دوستدار کساب  است که خودشان را در چادر یم پیچند مبادا کیس یک ساننر متر مربــع از پوست شان را 

؟ ی شان بایسنر و یا اتوبوس در یک متر  !ببیند و راه به راه فتوا یم دهند ویل از بوی گند عرق شان نیم تواب  در متر

 اضار نیم ک
 

گ  !ند؟!این ها از تمام دین تنها زنا و حجاب را یم فهمند؟مگر اسالم این قدر به بهداشت و پاکت  

ه ی خودشان یم کنند؛زناب  که تنها گردی صورت شان مشخص است  چادری هابی هستند که نگاه مشتاق من را خت 

 .ویل بوی بدی نیم دهند و زیبابی شان از صدتا عروس آرایش شده هم بیشتر است.من به این زنان غبطه یم خورم

 که کنار ایستگاه است بگردندروژین و 
 
 .مرجان زودتر از من پیاده یم شوند تا در پاساژ معروق

ه یم شوم.گایه اوقات دلم آهنگ های شش و  ون خت  هندزفری هایم را در گوش هایم یم گذارم و از پنجره به بت 

ایه اوقات دلم تمام سکوت هشت و بی معن  را یم خواهد.گایه اوقات دلم غمگی   ترین آهنگ های دنیا را یم خواهد.گ

 .های دنیا را یم خواهد

 .گایه هم دلم...هیچ چت   نیم خواهد.هیچ چت   

 اند یا شاد.حال و هوابی خاص دارند و به درد روزهای 
 بگوبی غمگی  

امروز دلم آهنگ هابی یم خواهد که نیم تواب 

 .باراب  یم خورند

 ام دارم،تحمل گرما را هم ندارم.وقنر پایت   یم من از تابستان متنفرم.عالوه بر خاطرات بدی که از تا
 

بستان های زندگ

ون بروم،احساس خوبم قابل توصیف نیست ت های محبوبم بت   !شود و کم کم مجبور یم شوم با سوییشر

باران برایم پدیده ی خاض است.مثل خییل ها با دیدنش آه نیم کشم و فکر نیم کنم که هوا دونفره است.مثل بعض  

انه وار زیر باران نیم ایستم تا خیس بشوم و رسما بخورم.فقط حس یم کنم وقنر باران یم آید،فرصت کیم دیگر دیو 



 

 
317 

دارم تا اشک های خدابی که خییل اذیتم کرده و مدت هاست پشت به او یم نشینم را پاک کنم و بعد از باران دوباره 

 .پشت به او بنشینم

ه شوم؛بی آن که خورشید گرم تابستان باران را دوست دارم چون یم توانم مدبر طوال  به آسمان پوشیده از ابر خت 
ب 

 .چشمانم را اذیت نکند

 یم کنم؛حس یم کنم که یم توانم هر کاری را انجام 
 

د ویل در عی   حال احساس رسزندگ وقنر باران یم بارد،دلم یم گت 

 .دهم و موفق شوم

تم را روی  رسم یم کشم تا باراب  که دارد شدید یم شود مقنعه ام را خیس وقنر از اتوبوس پیاده یم شوم،کاله سوییشر

 .نکند.تازه شسته و اتویش کرده ام

ت هایم  تم فرو یم برم و به سمت شکمم یم کشم.تمام سوییشر به سمت خانه یم روم.دستانم را در جیب های سوییشر

 .از ریخت و قیافه افتاده اند از بس این کار را با آن ها کرده ام

ارد کوچه یم شوم،متوجه مردی یم شوم که مقابل در خانه ایستاده و کاله اورکتش را تا زیر چشمانش پایی   وقنر و 

 .کشیده.مشکوک نگاهش یم کنم و چاقوی جینی ام را در مشتم یم فشارم.بعد از کاری که فرید کرد،همیشه آماده ام

ی اش یم رسم،رسش را باال یم آورد.با چشمان گرد  ه یم شوم و با صدای بلندی یم  وقنر به چند متر شده به او خت 

 :گویم

حسی    -  !امت 

 یم گوید
 

 :لبخند یم زند و با مسخرگ

 .یم دونستم این قدر ذوق یم کن  زودتر میومدم -

ون یم آید.امت  حسی   رسیــــع کنار یم ایستد تا او رد شود.در چهره ی سپهر  در خانه باز یم شود و نوک موتور سپهر بت 

حسی   را نهتعجب یم بین  .م ویل بدگماب  بابت صمیمیتم با امت 

ی یم گویم وبی نایسر از غافلگت 
 :با خورسر

 .سالم آقای عظییم -

حسی   هم رس تکان یم دهد  .با لبخند جوابم را یم دهد و برای امت 

ه یم شوم و فکر یم کنم چقدر خوشگل است.از کجا خریده؟ ت قهوه ای سوخته اش خت   به سوییشر

ی که ت های خوش دوخت است تنها چت    !غت  از نوشیر  مرا ذوق زده یم کند،سوییشر

 :دهانم را باز یم کنم و بدون فکر یم گویم

ت تون رو از کجا خریدید؟ -  آقای عظییم سوییشر

 بی صدا یم خندد.سپهر رسش را یم چرخاند و شگفت زده نگاهم یم کند
حسی    :امت 

؟ -  خ 
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 که بی موقع باز شود
 !لعنت بر دهاب 

 :یم کنم گندم را درست کنم.من من کنان یم گویم سیع

 خییل خوش دوخته...از جای خاض خریدینش؟ -

 :تعجبش را کنار یم زند و عذرخواهانه یم گوید

 .راستش کادوئه.خییل سال پیش گرفتمش.حاال بازم براتون پرس و جو یم کنم -

 :از جدیتش لب یم گزم

 .ممنون -

 :لبخند یم زند

 .دمش قابلتونو نداشتاگه نپوشیده بو  -

 .فکر کنم رسخ شده ام.البته قبلش هم به خاطر رسما قرمز شده بودم

 .نه این چه حرفیه من فقط خواستم...خواستم بدونم کجا خریدینش -

برنج جز خندیدن کاری  حسی   شت   ام بکوبم.چرا این امت 
دوست دارم رسش را برگرداند تا بتوانم با کف دست به پیشاب 

 !را بگذارم نوک انگشت سمن را هم ببیندنیم کند؟عم

 :رسش را تکان یم دهد.ادب ذابر اش اجازه نیم دهد بیشتر از این آزارم دهد

 .روز خوش -

حسی   با خنده یم گوید  :یم چرخد و با موتورش به سمت خیابان راه یم افتد.امت 

 .تو دیگه گ هسنر  -

 :چپ چپ نگاهش یم کنم

 داری؟این جوری هوای خواهر عشقتو  -

تم را یم کشم و جلوی دهانم نگه یم دارم تا ادای عق زدن  بالفاصله بعد از گفیر  این جمله،آستی   کیسر سوییشر

 :دربیاورم

 !چه احمقانه -

ی ام لبخند یم زند  :به خود درگت 

 دعوتم نیم کن  تو؟ -

 :کیم فکر یم کنم و سپس یم گویم

ون بمونیم.خییل  -  .وقت بود دلم بارون یم خواستدعوتت یم کنم ویل قبلش یکم بت 
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 :لبخندش عمیق تر یم شود

؟ -  هیج  شما دو تا مثل هم نیست.نه قیافه نه اخالق.نکنهیه کدومتون رسرایه هستی  

ه یم شوم ه خت   :تک خنده ای رس یم دهم و به آسمان تت 

 گم از دیدنت خوشحال اتفاقا من و سمن این تئوری رو داریم ویل هنوز به مرحله ی اثبات نرسیده.در ضمن نیم -

 .نشدم ویل یم دونم دلیل داری برای این جا اومدن

لبخندش محو یم شود.در چشمانش بی قراری ای را یم بینم که تمام این سال ها یک ساننر متر هم از جایش تکان 

 .نخورده

 :با صدابی که نیم دانم واقعا یم لرزد یا من توهم زده ام یم گوید

 .حالش خییل بده سارا -

 :به دیوار تکیه و آب دهانم را قورت یم دهم

یم دونم.نزدیک یه ماهه ندیدمش.درست و حسابی جواب اس ام اسامم نیم ده.یم رم دم در خونه اش درو باز نیم  -

 .کنه

 :با زبانش لب هایش را تر یم کند

ه -  .راستش من...من احساس یم کنم...احساس یم کنم داره یه تصمییم یم گت 

 :اهش یم کنمبا دقت نگ

؟بگو خ  یم دوب   -  .خ 

 :کاله اورکتش را از روی رسش پایی   یم کشد

 .چند باری با اون دیدمش -

 :تت   نگاهش یم کنم

ون بکشم حرفاتو؟ - ؟باید دست کنم تو حلقت بت   چرا یهو حرفتو نیم زب 

 :نفیس عمیق یم کشد

 .مد دارهاین مرده...استادمون بود تو دانشگاه.یه مدته باهاش رفت و آ -

 :با بی خیایل یم گویم

ی نیست که.یحتمل طرف سن باباشو داره -  .چت  

 :لب هایش در تالش برای لبخند زدن کج و کوله یم شوند و صدای مسخره ای از گلویش در یم آید

 .نکته همی   جاست.سن باباشو داره و واسش گل میاره.دستشو یم بوسه.باهاش یم ره رس قرار شام -

 یم گویم نخودی یم خندم
 

 :و روی شانه اش یم زنم.با مسخرگ
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 االن حسودی کردی؟ -

 :حالت جدی اش مرا هم نگران یم کند

 .مطمئن  قرار کاری نیست؟عادیه که یه استاد بخواد به شاگرداش پیشنهاد کار بده -

 :نفس لرزاب  یم کشد.بغض دارد و چشمانش برق یم زنند

 .مطـ...مطمئنم.ازش خواستگاری کرده -

 :ت زده به بازویش چنگ یم زنموحش

 یا پنج تن آل عبا!حاال چکار کنیم؟ -

ی بگوید که با دیدن خنده بی صدای من عصنی یم شود
 :رسش را یم چرخاند تا با بغض چت  

 !منو بگو دارم با گ درد و دل یم کنم -

 خندهام را قورت یم دهم و صاف یم ایستم.نیم دانم چرا همیشه در موقعیت های متاثر ک
 

ننده و غم انگت   دوز لودگ

 !ام باال یم رود

 :با جدیت یم گویم

مرد رو به موت بشه؟ - !سمن تو رو رد کرده که بره زن یه پت   بی خیال امت 

 :لبخند کجی یم زند

 .اولش واسه منم سوال بود.بعد از چند روز ته و توی طرفو درآوردن فهمیدم چکار داره یم کنه -

 :گ یم زنم و ملتمسانه یم گویماین بار جدی به بازویش چن

 !بگو بگو بگو -

ه یم شود و به من  که از بازویش آویزان شده ام و به همسایه های فضول و خاله زنک توجیه ندارم  به رو به رو خت 

 :نگاه نیم کند

 .طرف سه تا بچه ی کوچیک داره.دو ساله و شیش ساله و نه ساله.هر سه هم پشن.هموب  که سمن دوست داره -

 :دهانم باز یم ماند

 یعن  فکر یم کن  یم خواد به خاطر بچه ها باهاش ازدواج کنه؟ -

ی زیبایش را در چشمانم قفل یم کند و با صدابی که دردش قلبم را یم فشارد یم گوید  :چشمان خاکستر

 چکار کنم سارا؟ -

 :با ناراحنر و ناباوری نگاهش یم کنم

 کنه.اینو یم دونه؟  سمن...سمن نیم تونه...طرفو ساپورت -
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 .نفیس عمیق یم کشد.حس یم کنم که سینه اش زیر آوار مانده

تو این چند روز فهمیدم طرف خییل وقته دنبال یه آدم قابل اعتماده برای مراقبت از بچه هاش.به خاطر کارش مدت  -

ن و اونم نیم تونه زیادی از سال رو تو شهرای دیگه یا حنر کشورای دیگه یم گذرونه.بچه ها بهونه ی مادرش ونو یم گت 

 نیم تونه بچه هاشو دست هر کیس بسپاره.منطقیه نه؟
 
 براشون وقت بذاره و از طرق

 :سوایل کامال بی ربط یم پرسم

 مادره خ  شده؟ -

 .گذاشته رفته -

 :لب هایم را بر هم یم فشارم.احساس یم کنم فشارم پایی   افتاده.با صدای ضعیق  یم گویم

خودتو.معلوم نیست قضیه چیه.اصال فرض کن اینام راست باشه و طرف از سمن خواستگاری کرده امت  جمع کن  -

 باشه.از کجا معلوم جواب سمن مثبت باشه؟

 :قطره ای اشک خیانتکار روی گونه اش یم چکد

 .چون لبخندابی که مال منه رو تحویلش یم ده -

ون بزنداز زخم صدایش لب یم گزم.قلبم متورم شده و یم خواهد از   .حلقم بت 

 :آهسته یم گویم

 .رسده.بریم باال -

حسی   رسدم کرد یا فکر خواهری که دارد دل این مرد صبور را یم شکند  .نیم دانم رسمای صدای امت 

ی نیست؛با این حال من یم دانم که این  حسی   را آزار داده و این چت   شاید همه بگویند تا همی   حاال هم سمن خییل امت 

به ک حسی   هر بار که از طرف سمن پس زده یم شد،اطمینان داشت که بقیه را هم بار ض  اری است.تا قبل از این امت 

حسی    د و این یعن  مرگ امت   ...پس خواهد زد.این بار او را پس یم زند و دست دیگری را یم گت 

یک مست بی خانمان بر یم  همراهم باال یم آید.مثل همیشه قدم هایش را محکم بر نیم دارد.حاال قدم هایش را مثل

 ...دارد

 :وقنر من دارم در خانه را باز کنم پوزخند یم زند

 .یه نفر این وسط خوشحال یم شه و اونم مامانمه -

حسی   به خاطر سمن همه را کنار گذاشته و اگر سمن کنارش بگذارد ی نیم گویم.امت   ...چت  

 .«!سمن عوض  »در دلم عربده یم کشم: 

حسی   شکست خورده و مغموم است که از واقعا از دستش عصبا ب  ام و عصبانیتم دالیل زیادی دارد.اویل اش امت 

ی را اشغال کرده.احساس یم کنم کم کم دارد کوچک و کوچک تر یم شود تا...تمام شود؟  همیشه جای کمتر

 .دویم اش این است که دارد دسنر دسنر خودش را بدبخت یم کند
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 !شورت نکردهسویم اش هم این است که با من م

 :برایش چای و کیک یم آورم.با دیدن کیک ها لبخندی بی جان یم زند

 هنوزم کیک یم پزه برات یم فرسته؟ -

 گلویم درد یم کند.رسما خوده ام یا رسما به روحم زده؟

 .آره.یم دونه من چقدر خامه دوست دارم -

سمن شمع روشن یم کردیم و آن قدر با آن بازی خنده اش هیچ شباهنر به خنده ندارد.یادم است وقنر بچه بودیم با 

 !یم کردیم تا تمام شود.آن روزها هم تماشای آب شدن شمع این قدر دردناک بود؟

 اش یک نفس رس یم کشد.فکر یم کردم چنی   اتفاقابر 
 

 لرزان لیوان چابی اش را بر یم دارد و بی توجه به دایع
با دستاب 

 !فقط در رمان ها اتفاق یم افتند

 یم گویدلیو 
 

 :ان را تقریبا روی مت   یم کوبد و با آشفتگ

 خ  شد که از دستش دادم؟ -

 «اصال مال تو نبود که بخوای از دستش بدی.مگه خواهر من کاالست؟»در دلم یم گویم: 

بر شدن و فمنیست بودن نیست  !به خودم تشر یم زنم؛حاال وقت غت 

 :آهسته یم گویم

 .ی   بشیم بعدبذار من باهاش حرف بزنم.اول مطم -

 :در چشمانش آتش است

؟بری واسه عروسیش لباس بخری؟ -  حاال فرض کن مطمی   شدیم.بعدش یم خوای چکار کن 

 :لبخند کجی یم زنم

ی خواهد بود.حاال یم رسیم به موضوع  - اول از همه به این نکته اشاره کنم که احتماال عرویس ندارن و یه عقد محرص 

 ...کم اهمیت تر.اگه مطمی   بشیم

 :نفیس عمیق یم کشم

 .شده تو خونه حبسش کنم نیم ذارم این حماقتو بکنه.مگه از رو جنازه ی من رد شه که زودتر از من ازدواج کنه -

،متوجه حرف مسخره ام یم شوم و یم خندم حسی    :با دیدن چشمان گرد شده ی امت 

یه ی منو جور کنه خودت دیوونه ای! بچه بودیم مسخره بازی در یم آوردیم و یم گفتیم  - سمن باید بره کار کنه جهت  

یه ی منو بده؟ دش.اگه قبل من ازدواج کنه گ خرج جهت    تا ازدواج کنم.بعد بازنشسته شه تا شاید یگ بیاد بگت 

ه یم شود و زمزمه یم کند  :با بی حایل یم خندد و رسش را روی پشنر مبل یم گذارد.به سقف خت 

 .چیو با هم از دست یم دم.سمن،مامانم،جوونیم...احساسم سارا احساس یم کنم دارم همه -



 

 
323 

 !قلبم در سینه فرو یم ریزد.زبانت را گاز بگت  پش!خدا نیارد روزی را که احساست را از دست بدیه

 

 

 فصل یس و چهارم

 خانوم مهدوی شما اینجا چکار یم کنید؟ -

 :لبخند خجویل یم زند

 مزاحم کارتونم نه؟ -

 :لبخند یم زنم

 .هیچ وجه به -

 :ماسکم را پایی   یم کشم و به لپ های رسخ از رسمایش نگاه یم کنم

 .رسدتون نیست؟کم لباس پوشیدید -

 :لبخندش عمیق تر یم شود

 .نه.خوبه -

د یم پرسم  :چند ثانیه صتی یم کنم و وقنر یم بینم قصد ندارد نگاه از جارویم بگت 

 کمگ از دست من میاد خانوم؟ -

ه یم شود کیم این پا و آن  :پا یم کند.رسانجام نفس عمیقر یم کشد و در چشمان خت 

 یم شه باهاتون مشورت کنم؟ -

ی را داشتم جز این  .ابروهایم باال یم روند.انتظار هر چت  

 .من آدم مناسنی برای مشورت نیستم -

 .ب  اش یم فهممدوباره لبخند یم زند.امروز خییل حالش خوب است.این را از اخم نکردن و لبخندهای محونشد

 .چرا هستید.من نیاز دارم با یه آدم بی طرف و ترجیحا غت  مونث مشورت کنم -

 :تعجب یم کنم

 چرا غت  مونث حاال؟ -

 :نیشخند یم زند

،میان همچی   فشارت یم دن و قلوپ قلوپ اشک یم ریزن انگار داری جلو  - چون تا میای دو کلوم حرف بزب 

 .چشماشون جون یم دی
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 مروز کیم رسخوش است؛این طور نیست؟یم خندم.ا

 :به ساعتم نگاه یم کنم و یم گویم

 واقعا معذرت یم خوام.یم شه ده دقیقه صتی کنید تا من کارم تموم شه؟ -

 :رسیــــع رسش را تکان یم دهد و به بستن  فرویسر آن طرف خیابان اشاره یم کند

 .من اون جا منتظرتونم.عجله نکنید لطفا -

 .یم روداین را یم گوید و 

این مدت با او زیاد برخورد داشته ام.چندین بار من و پارسا به خانه اش رفتیم و چندین بار او به خانه ی ما 

 .آمده.حسابی با پارسا صمییم شده و دیگر خییل مقابل من معذب نیست

تم را  تنم یم کنم و وسایلم را  رسیــــع کارم را تمام یم کنم و در رسویس بهداشنر پارک کوچک لباسم را در یم آورم.سوییشر

 .در کوله ام یم گذارم

ی در گوشه ی بستن  فرویسر نشسته و لبخند بر لب با قاشق  به بستن  فرویسر یم روم و سارا را یم بینم که رس مت  

 .بستن  اش را زیر و رو یم کند

 !آش رشتهدر این مدت فهمیده ام که خییل شکمو است و جانش برای غذاهای خوشمزه در یم رود؛مخصوصا 

یک بار که پارسا باال رفت و او را پایی   آورد،به محض ورودش چشمانش را باریک کرد و با دقت بو کشید.آن روز داشتم 

آش رشته ای که مامان برایم فرستاده بود را داغ یم کردم.وقنر داشت دولن  آش یم خورد فهمیدم چقدر این غذا را 

 .دوست دارد

 .و یم نشینم.هوا آن قدر رسد شده که در این ساعت این جا خلوت باشد صندیل مقابلش را عقب یم کشم

 :متوجه من یم شود و قاشقر را که در دهانش است در یم آورد.به من لبخند یم زند

 .خسته نباشید -

 :نیم دانم چرا اختیار لب هایم دست خودم نیست و مدام باال یم روند

 .سالمت باشید -

چه و   :خودکار در دستش یم آید.قبل از این که دهانم را باز کنم سارا رسیــــع یم گویدپش جواب  با یک دفتر

 .بستن  نسکافه ایش خییل خوشمزه اس -

 :رسم را تکان یم دهم

 .بستن  نسکافه ای -

 .پش به ما نیشخند یم زند و یم رود

ه یم شود ون از مغازه خت   :سارا رسیــــع یک قاشق بستن  در دهانش یم گذارد و به بت 
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 االن باید برید دنبال پارسا؟ -

 :رسم را دوباره تکان یم دهم

 .هنوز نیم ساعت وقت دارم -

ه یم شود  :آسوده خاطر یم شود.قاشق بستن  اش را درون کاسه اش یم گذارد و با تردید به من خت 

 آقای عظییم هفته ی پیش شما سمنو دیدید نه؟-

ی که به سخنر شناختمش   :با ناراحنر یم گویم -چاله ی زیر چشمانش و الغری صورتش  به خاطر  -با یادآوری دختر

 .بله.حال شون اصال خوب به نظر نمیومد -

 :چشمانش نگران اند

 .راستش راجع به همی   یم خواستم باهاتون حرف بزنم -

 :به جلو خم یم شوم

 .من رساپا گوشم -

ه یم شود هایش خت   :با قاشقش بستن  اش را هم یم زند و به اسمارتت  

حسینه.نزدیک هفت ساله چشمش دنبال سمنه ویل سمن بهش نیم  - اون آقابی که اون روز دیدید دم در؟اسمش امت 

 .نگایه هم نمیندازه

 :یاد روزی یم افتم که فکر کردم سارا هم یک نفر را برای خودش دارد.با یادآوری ظاهر مقبول مرد یم گویم

 .دلیل خاض دارن؟به نظر آدم بدی نمیومد -

 :ش را تند تکان یم دهدرس 

حسی   مشکیل نداره.از همه نظر بیسته.مشکل سمنه.اون نیم تونه ازدواج کنه.با هیچ کس -  .نکته همی   جاست.امت 

 :اخم یم کنم

 چرا نیم تونه؟ -

 :رسش را پایی   یم اندازد و من من کنان یم گوید

 .خوب من نیم دونم اجازه دارم اینو بگم یا نه -

ی باعث یم شود سارا این قدر قاطع بگوید که خواهرش سکوت یم کنم تا ب ا خودش کنار بیاید و فکر یم کنم چه چت  

 نیم تواند ازدواج کند؟

 :یک دفعه رسش را باال یم آورد و با جدیت یم گوید

 .من بهتون یم گم آقای عظییم ویل لطفا وقنر از این جا رفتیم اصال به روی خودتون نیارید که اینو یم دونید -
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 :پلک یم زنم

 .حتما -

ه یم شود  :باز به شیشه ی سمت راستش خت 

 .شش سال پیش وقنر سمن یم خواست بیاد خونه یه مشکیل براش پیش اومد -

 :نفس عمیقر یم کشد.چشمانش برق یم زنند

 .پنج نفر ریخیر  رسش و بهش تجاوز کردن -

بان را جا یم اندازد.باورم نیم  که پارسا این قدر از او تعریف چشمانم گرد یم شوند و قلبم یک ض 
ر
 شود دختر بداخالق

ی را از رس گذرانده باشد  .کرده بود،چنی   چت  

 .پش بستن  ام را یم آورد و بعد از نیم نگایه به سارا یم رود

 :دوباره به من نگاه یم کند

یشم  -  بازم بی خیالش نشد.یم دید که سمن دوست نداره هیچ مردی از دو کیلومتر
حسی   رد شه ویل بازم سیع یم امت 

 .کرد دل شو به دست بیاره.وقنر فهمید...بازم کنار نکشید

 :زیر لب یم گویم

 .این دیگه کیه -

 :یم شنود و یم خندد

راستش اون موقع منم همینو گفتم.نیم گم ناراحتم از این که یه نفر هست که بی چون و چرا خواهرمو دوست داشته  -

ی اهمیت ندهویل واقعا تعجب یم کنم یه مر   .د ایراب  به چنی   چت  

 :صاف یم نشینم

 .شاید شما زیادی نسبت به مرد ایراب  بدبینید -

ه یم شود  :در چشمانم خت 

 نیم کنم -
 

 .بدبی   نیستم.واقع بینم و تو رویا زندگ

ی نیم گویم تا از بحث اصیل دور نشویم.ادامه یم دهد  :چت  

د،رفت دنبال کارای دانشگاهش.تمومش کرد و با کمک یگ از استاداش کار داشتم یم گفتم.سمن وقنر دوباره رس پا ش -

 نیم کنه
 

 .پیدا کرد و از ما جدا شد.االن حدود چهارساله که با ما...با من زندگ

 :یک لحظه گیج به نظر یم رسد ویل زود خودش را جمع و جور یم کند

حسینم مثل جوجه اردک زشت دنبالش راه اف -  .تاده بودتمام این مدت امت 

 :یم خندم.سارا با دیدن خنده ی من نیشخند یم زند
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حسی   و نه مشکل روخ سمن.اون روز که  - آخه واقعا همی   جوریه.هیج  تو این ساال تغیت  نکرد.نه عالقه ی امت 

مرد ازدواج کنه حسی   اومده بود،یم خواست بهم بگه که سمن یم خواد با یه پت   .امت 

 !ماجرا دارد جالب یم شود

طرف سه تا پش داره.دو ساله و شیش ساله و نه ساله.سمنم عاشق پشبچه هاست.امت  فهمیده بود که طرف قبال  -

استاد سمن بوده و حاال هم چون تمام مدت خارج از خونه به رس یم بره،یکیو یم خواد از بچه هاش پرستاری کنه.مثل 

 .یستاین که به سمن پیشنهاد ازدواج داده و...اونم بی میل ن

 :یگ از آن اخم های عمیقش میان ابروانش نقش یم بندد

چند روز پیش رفتم باهاش حرف زدم.گفت که با طرف قرار داره فقط پرستار بچه هاش باشه.یم گه شاید این جوری  -

 خودش
 

حسینم دل بکنه و بره ب  زندگ  .امت 

 :دلم برای آن پش یم سوزد.سارا با اضطرابی ناگهاب  یم گوید

 ! دونم چکار کنمنیم -

 :از اضطرابش من هم نگران یم شوم

 .خوب شما نیم تونید کار خاض انجام بدید.تصمیم نهابی با خواهرتونه -

.آهسته یم گوید  :دستانش را دو طرف صورتش یم گذارد و آرنج هایش را روی مت  

 .دارم فکر یم کنم برم با استادش حرف بزنم.با سمن به هیچ نتیجه ای نیم رسم -

 :با جدیت یم گویم

ه با خودش حرف بزنید.اون طوری فکر یم کنه دارید تو زندگیش دخالت نا به جا یم کنید -  .اگر نظر منو یم خواید،بهتر

 :بغ کرده نگاهم یم کند

 .با خودش که حرف یم زنم حس یم کنم دارم یاسی   تو گوش خر یم خونم -

 :لبخند کجی یم زنم

 ونید قانعش کنید؟شما خواهرشید.مگه یم شه نت -

 :غرغر یم کند

 .اگه یم تونستم قانعش کنم تا حاال چهار تا شکم زاییده بود -

 .نیم توانم نخندم

حسی   بیشتر باهاش حرف بزنه.شاید نظرش تغیت  کنه -  .چطوره بذارید امت 

 یم گوید
 

 :با درماندگ

 !زش خوشت اومد.گوش نیم کنهیه بهش یم گم یه فرصنر به این بچه بده.یه مدت با هم باشید شاید ا -
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 از تصمییم که االن گرفته راضیه؟ -

 :قاطعانه یم گوید

 .اصال ویل منطقش بهش یم گه این کار درسته -

حسینو دوست نداره یا چون فکر یم کنه لیاقت شو نداره ردش یم کنه؟ -  اصال امت 

 :لبخند وسییع یم زند

حسی   یم چرخید ویل بعدش دیگه نخواست ریختشم ببینهآفرین!یادمه سمن قبل از اون اتفاق یه مدت با  -  .امت 

 :لبخندکوچگ یم زنم

 االن شما یم خواید من بهتون یه راه حل بدم برای راض  کردن خواهرتون؟ -

 :رسش را تند به چپ و راست تکان یم دهد

 یم کی   یم زنن تو خط رمانا -
 
ن یه خیال باق ی هم خونه ای.با عمه ام هم با دوستام که نیم تونستم حرف بزنم.دختر

نمیتونستم حرف بزنم چون احساسش نسبت به سمن مادرانه اس و این مشکل ایجاد یم کنه.خالصه اومدم پیش یگ 

 .که عقلش کار کنه

 :یم خندم

 .منم اون قدرا که شما فکر یم کنید عقلم کار نیم کنه -

 :مکث یم کنم و سپس ادامه یم دهم

حسی    -  خوشش میاد نه؟گفتید سمن از امت 

ند ی هایش مقابل چشمانش را یم گت   .رسش را تکان یم دهد.چتر

 :رسم را پایی   یم اندازم و کیم از بستن  ام یم خورم.بعد از کیم فکر کردن یم گویم

حسی   بده.آخرش اگه نخواستش ولش کنه بره.شما شاید نتونید قانعش کنید  - ازش بخواید یه فرصت کوتاه به امت 

 .ند راضیش کنید به خاطر شما این کارو بکنهویل یم توی

 :اخم هایش باز یم شوند

من هیچ وقت زیاد درباره ی رابطه اش با امت  باهاش حرف نزدم چون هر بار رم یم کرد.منم دیگه حرف شو نیم زدم  -

 .تا بیشتر بمونه

 :جمله ی آخرش و لحنش منقلبم یم کند ویل به روی خودم نیم آورم

 .ف نشید.اون قدر ازش بخواید تا راض  شه.برای شما کار سخنر نیستاین بار متوق -

چند دقیقه در سکوت یم گذرد.بستن  سارا خییل وقت است تمام شده و بستن  من هم نصفه شده.قرار شهربازی 

 :شب با پرند و پارسا یادم یم آید.رسیــــع یم گویم
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 دارید بیاید؟ من و پارسا و پرند یم خوایم امشب بریم شهربازی.شما دوست -

 :لبخند یم زند

 .دوست دارم بیام ویل قصد دارم امشب رس سمن خراب شم -

 :ناامید یم شوم ویل لبخندش را جواب یم دهم

 .موفق باشید -

از من راه حل نیم خواست،تنها یم خواست حرف بزند.برایم جالب است که من را آدیم مناسب برای حرف زدن 

 .دانسته

 

 

 فصل یس و پنجم

ی نیم گوید.سمن با چشماب  قرمز شده امت   ی در مغزش شلیک کرده ام نگاه مان یم کند و چت   حسی   طوری که انگار تت 

 :یم گوید

.فقط سه ماه - حسی    .فقط سه ماه امت 

 :مانتو و شال و کیفش را بر یم دارد و بدون مکث یم رود.روی مبل ولو یم شوم و نفسم را فوت یم کنم

 !مادر فوالد زره -

ه ماندهامت    هنوز به جابی که چند ثانیه پیش سمن ایستاده بود خت 
 .حسی  

 :با بی حایل یم خندم

 !ببند دهنتو حالم بد شد -

بعد از حرف های سپهر مصمم شدم که یک بار هم که شده جلوی خواهر عصنی و کم طاقتم کوتاه نیایم.از او 

ی در فضا پیچید،تمام حرف هایم خواستم به خانه ام بیاید تا باهم حرف بزنیم.وقنر وارد خ انه شد و بوی قرمه ستی 

 !یادم رفت؛یم توانستیم اول غذا بخوریم بعد حرف بزنیم

وع کردم.اخم هایش لحظه به لحظه بیشتر در هم فرو یم  بعد از غذا مقابل خودم نشاندمش و با حرف های منطقر رسر

حسی   فرصت  بدهد،یک دفعه از جایش بلند شد تا خانه را ترک رفت.وقنر حرف هایم به این رسید که باید به امت 

کند.جلو رفتم و بازوهایش را گرفتم؛آن قدر محکم که صورتش از درد درهم شد.رسش داد زدم و آن دفعه بدون هیچ 

منطقر هر چه دلم خواست گفتم.توجیه به صورت رنگ پریده و لب های لرزانش نکردم.این قدر گفتم و گفتم تا 

و روی زمی   نشست.همراهش نشستم و برای اولی   بار خواهرم را در آغوش گرفتم.خواهری که زانوهایش سست شد 

ون یم رفتم هم به زور دستش را یم گرفتم  .وقنر بچه بودم و با او بت 

گریه نکرد.حرف نزد.فقط نیم ساعت در آغوشم لرزید و مرا متقابال در آغوش نگرفت.انگار که اصال برایش مهم نبود 

 دورش حلقه شده تا آرامش کند.شاید من بلد نبودم با آغوشم آرامش دهم؟دستان من 
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حسی   بگویم بیاید.پش بیچاره در کمتر از نیم ساعت خودش را رساند و وقنر سمن تنها جمله ی  آخر گفت که به امت 

حسی   »  .را گفت و رفت،انگار روح از تنش جدا شد« فقط سه ماه امت 

حسی   را که هنوز مات و مب ون یم کنم تا کیم تنها باشمامت   .هوت است ویل نیم تواند نیشش را ببندد از خانه بت 

ون بزند  که به دست آورده ام،دلم یم خواهد آن قدر جیغ بزنم که حنجره ام از حلقم بت 
 

 .با وجود موفقیت بزرگ

ه یم جوری خودم را روی تخت مامان بزرگ و بابا بزرگ یم اندازم که صدای خطرنایک یم دهد.با  اخم به سقف خت 

 .شوم و به خودم و سمن فحش یم دهم

 بی اهمینر باشد چون نیم دانند من و خواهرم هیچ وقت هم دیگر را نه بغل کرده ایم و نه 
شاید از نظر بقیه چت  

 .بوسیده ایم

مام احساسات برای من  که برای اولی   بار خواهرم را در آغوش گرفتم و دیدم که هیچ حیس ندارد،خییل سنگی   است.ت

ی برای ناراحنر ام به من یم  منق  ای که مدت هاست پس شان زده ام مقابل چشمانم ردیف یم شوند و دلیل بیشتر

دهند.رسیــــع از جایم بلند یم شوم و قرض را که فراموش کرده ام بخورم یم خورم.دوباره روی تخت دراز یم کشم و دعا 

د تا این افکار اجا وی بیشتر نداشته باشندیم کنم زودتر خوابم بتی  .زه ی پیشر

*** 

کوله ام را روی شانه ام یم اندازم و سالنه سالنه از پله ها پایی   یم روم.دو روز از شنی که با سمن حرف زده ام یم گذرد 

 .و اخم های من هنوز باز نشده اند.لب هایم یک خط صافند و با هر حرکنر احساس یم کنم صورتم کشیده یم شود

 نزنم.هیچ کاری آن قدر بد
 
اخالقم که حوصله ی خودم را هم ندارم.تنها یم خواهم یک گوشه بشینم و هیچ حرق

 .نکنم

 .از این حال و هوایم یم ترسم.یم ترسم خر شوم و دوباره کار دست خودم بدهم

کرد که فردا مراسم ساغر است و من طبق معمول قرار نیست بروم.چندین بار با او حرف زدم تا قانع شد و قبول  

کت نکرده ام و قصد هم ندارم چنی   کاری را بکنم  .نیایم.تا به حال در عمرم در عرویس یا مهماب  خاض رسر

در این دو روز حس یم کنم مغزم بیشتر از هر وقت دیگری خایل است ویل از بس پر است که دارد یم ترکد.از 

 .احساسات و افکاری که دارم متنفرم

اف   حسی   دارد که به پایش بماند و متنفرم از این که اعتر کنم به سمن حسودی ام یم شود.از این که کیس مثل امت 

 رهایش نکند.چرا من چنی   کیس را ندارم؟!این قدر از سمن غت  قابل تحمل ترم؟

از سمن بدم یم آید که این طور نسبت به من بی توجه است.مگر من خواهرش نیستم؟چرا وقنر بغلش کردم واکنیسر 

 ؟نشان نداد 

به ساغر حسودی ام یم شود.چون از من خییل خوشگل تر و لوندتر است و یک نفر را دارد که تمام توجهش را به او 

 .بدهد

 !از خودم بدم یم آید چون...از خودم بدم یم آید!دلیل هم یم خواهد؟
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کرده اند و دارند خاله بازی یم وقنر به پایی   پله ها یم رسم،پارسا و پرند را یم بینم که در فضای زیر پله ها پارچه پهن  

 .کنند.امروز حنر حوصله ی پارسا را هم ندارم

وقنر به مقابل در خانه ی سپهر یم رسم،در باز یم شود و رسوین همراه با چمدانش از خانه خارج یم شود.با دیدن من 

ون زد،این اولی   ب  .اری است که یم بینمشلبخند کوچگ یم زند و سالم یم کند.بعد از روزی که از خانه ام بت 

به خاطر بی توجیه  -امروز از او هم خوشم نیم آید.بدون این که واکنیسر نشان بدهم از مقابل چشمان متعجب سپهر 

 .و چشمان ناراحت رسوین رد یم شوم و به سمت در یم روم -واضحم به خواهرش 

 :بد و با لبخند یم گویدپارسا از جایش بلند یم شود و پابرهنه به سمتم یم دود.به پایم یم چس

 .خاله...بیها بایس -

ون یم روم.نگاه ناامید و ناراحت پارسا و خاله خاله گفیر   دستانش را از پاهایم جدا یم کنم و بدون حرف از خانه بت 

 .هایش هم برایم اهمینر ندارد

یل برایم مهم نیست.امروز ساغر رو به خیابان قدم بر یم دارم.قدم هایم نامتعادل اند و در یک خط صاف راه نیم روم و

غرق شادیست و من تنهاتر از همیشه ام.امروز یک نفر تمام مدت ناز سمن را یم کشد و من تنهاتر از همیشه ام.امروز 

 .دوستانم با اشتیاق به فردا فکر یم کنند و من...فقط و فقط تنهاتر از همیشه ام

د.صدای نگران سپهر را یم چند دقیقه ی بعد کیس نفس نفس زنان از پشت به من ن زدیک یم شود و کنارم جای یم گت 

 :شنوم

 حال تون خوبه؟ -

 جوابش را نیم دهم.چرا مزاحم افکار خورنده ام یم شود؟

 :نگران تر صدایم یم زند

ی شده؟ -  خانوم مهدوی؟چت  

 :یم ایستم و با بدخلقر یم گویم

 برو به زندگیت برس.واسه خ  دنبال من راه افتادی؟ -

و مبهوت نگاهم یم کند.این مدت آن قدر با هم رفت و آمد داشتیم که حق نداشته باشم این طور با او حرف  مات

 .بزنم

با این حال امروز هیچ چت   برایم مهم نیست.به درک که ناراحت یم شود.مگر کیس به ناراحنر من اهمینر یم دهد که 

 !هم چهار روز است که به من زنگ نزده اند.چهار روزبقیه برای من مهم باشند؟یایس و نیوشا و گلسا و آزاده 

وع به قدم زدن یم کنم.سپهر سمج هم دست در جیب کنارم قدم یم زند.اگر زورم به او یم رسید آن قدر یم  دوباره رسر

 !زدمش تا راه خانه را گم کند

م و نفس یم کشم.با این نفس تازه متوجه یم شوم چند ثانیه ا ن حضورش را نادیده یم گت  ر ست که ریه هایم برای اکست 

 !دست و پا یم زنند و من یادم رفته نفس بکشم
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 .مقابل ایستگاه اتوبوس نیم ایستم.امروز یم خواهم آن قدر راه بروم که دیگر جاب  در پاهایم نماند

سپهر آن قدر ساکت و بی جلب توجه کنارم راه یم رود که باعث یم شود حضورش را فراموش کنم.آن قدر ساکت 

ی پاک کنیم و  مانده ام که لب هایم به هم چسبیده اند.دلم مامان بزرگ را یم خواهد تا با هم پشت رس پشهایش ستی 

 !بخندیم

 قحظ حرف است و سخن سال هاست»

 قفل زمان را بشکن سال هاست

 پر شدم از درد شدن سال هاست

 ظرفیت سینه ی من سال هاست

 حرف بزن حرف بزن سال هاست

 «بت طوالب  امتشنه ی یک صح

 عیل رضا آذر

کیس با وزن گوریل انگوری روی سینه ام ایستاده و قصد بلند شدن ندارد.گلویم لحظه به لحظه بیشتر پر یم شود.انگار 

 .دارم قلبم را باال یم آورم

 قلبم اندازه ی جهانم شد/شهر افشده ای درونم بود»

 «عیل رضا آذر

 .ن.از هوای تاریک بیشتر خوشم یم آیدهوا کم کم تاریک یم شود و چراغ ها روش

 یم رسیم.با چانه ای لرزان فکر یم کنم که دلم بستن  یم خواهد و بعد از مقابل بستن  فرویسر 
 

به بستن  فرویسر بزرگ

 !رد یم شوم

برگر خییل دوست دارم و از  ی نخورده ام و چت   به رستوران فست فود یم رسیم.فکر یم کنم که از دیروز ناهار چت  

 .بل رستوران رد یم شوممقا

.با تعجب فکر یم کنم که چرا این قدر واضح در  یاد دفعات کیم یم افتم که با مامان و سمن به رستوران رفتیم.سه تابی

 !ذهنم ثبت شده اند؟حنر حرف هایمان را هم یادم نرفته

 .فکر یم کنم که چقدر سیب زمین  آن چند بار خوشمزه تر بود و غذا طعم دیگری داشت

 !لب و چانه ام هم زمان یم لرزند.دلم سیب زمین  رسخ کرده با طعم خنده های مامان و سمن یم خواهدق

 یک نفر دارد بادکنگ در گلویم باد یم کند.کیس سوزن ندارد؟

 .به مغازه ی مانتوفرویسر یم رسم و تقالهایم برای پیدا کردن مانتوبی که اندازه ام باشد و مناسب هم باشد یادم یم آید

به مغازه ی کفش فرویسر که یم رسیم،فکر یم کنم من هیچ وقت با کفش پاشنه بلند راه نرفته ام!مگر من دختر 

 .نیستم؟شاید نیستم
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 !مقابل چشمانم و چانه ام و قلبم،همه با هم یم لرزند

 !.به درککوله ام را دستم گرفته ام و تقریبا روی زمی   یم کشمش.متوجه نگاه متعجب و تمسخرآمت   مردم نیستم

 !این روزها حس یم کنم حجم تنهابی ام آن قدر زیاد است که همه ی آدم های دنیا هم پرش نیم کنند

وقنر به چهاررایه بزرگ یم رسم،به روزهابی فکر یم کنم که هر بار که یم خواستیم از خیابان رد شویم،مامان هزار بار 

 .یمدست و دلش یم لرزید تا ما سالم به آن طرف خیابان برس

کنار من پدری جوان دختر سه ساله اش را بغل کرده و خندان قربان صدقه اش یم رود.زب  جوان هم کنارشان ایستاده 

 .و تمام اعضای صورتش یم خندند

؟  سهم من سه ساله از پدر و مادرم چه بود؟اخم و فریاد و صدای شکسیر 

وچگ دارد.چند ساعت هم دوام نیاورد؟!این قطره اشگ از گوشه ی چشمم یم چکد.بادکنک درون گلویم سوراخ ک

 !روزها همه چت   تقلنی شده است!حنر بغض

 .رسیــــع با آستینم پاکش یم کنم.وقنر چراغ قرمز یم شود،از روی خط های سفید یم گذرم و به آن طرف خیابان یم روم

من یم زند و بی توجه رد یم کیس از مقابلم یم آید.نیم توانم به موقع از جلوی راهش کنار بروم.تنه ی محکیم به 

د و ثابت نگهم یم دارد  .شود.کیم عقب عقب یم روم تا تعادلم برگردد.کیس بازویم را یم گت 

ون یم کشم و به راهم ادامه یم دهم.به پارک کوچگ یم رسم.واردش یم شوم و جابی  بازویم را از درون دستش بت 

ذارم و دراز یم کشم.پاهایم را درون شکمم جمع یم کنم و پشت بوته ها یم نشینم.کوله ام را روی چمن ها یم گ

 .چشمانم را محکم یم بندم

 !تمام تنم،دنیایم یم لرزد

 تخت جمشید بعد از آوارم/رس ستون های من ترک خوردند»

 «عیل رضا آذر

 .پارچه ای گرم و سنگی   روی تنم یم نشیند.گرمای تن  را دارد که سال هاست از آن محروم شده ام

 ...را بیشتر جمع یم کنم تا زیرش جا شوم.یم خواهم بدنم آب شود خودم

 .یخ زده ام.تقصت  هوا نیست،من رسدم

بعد از چند دقیقه در خلسه به رس بردن،چشمانم را باز یم کنم.رس جایم یم نشینم و دستانم را محکم روی صورتم یم 

ت قهوه ای روی پاها ی هایم را کنار یم زنم و به سوییشر ه یم شومکشم.چتر  .یم خت 

ت را زمی   یم اندازم.بوی  رسم را نیم چرخانم تا صاحبش را ببینم.به جایش کوله ام را بر یم دارم و با بی مییل سوییشر

 !چوب و گرمایش به کنار،از رنگ و مدلش خوشم یم آید

این قدر به خودم نزدیک حاال که بوی چمن آرام ترم کرده،یم خواهم به خانه برگردم و کیم غذا بخورم.دیگر جنون را 

 .نیم بینم

 :دوباره همراهم یم شود و کنارم قدم بر یم دارد.آهسته یم گوید
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 یم رید خونه؟ -

جوابش را نیم دهم.با وجود گرمابی که حس یم کنم،کار خوبی نکرد دنبالم آمد.با وجود این که ته دلم گرم شده،کار 

 .خوبی نکرد دنبالم آمد

 !کیس مجبورش نکرده بود

 ا من فکر یم کنم آدم ها باید مجبور باشند تا دنبال هم بروند؟چر 

در راه برگشت بی اراده وارد رستوراب  که مدبر پیش از کنارش رد شدم یم شوم.شاید سیب زمین  ها مثل قبل خوشمزه 

برگر یم خواهد  !نباشند ویل من دلم چت  

 .گرمای مصنویع درون رستوران را دوست ندارم

برگر و یک  سفارش یم دهم و رس  -یادم است که سمن همیشه به خاطر دوغ خوردنم مسخره ام یم کرد  -دوغ سه چت  

ی در گوشه ی رستوران یم نشینم  .مت  

 .صندیل مقابلم را عقب یم کشد و مثل دو روز پیش مقابلم یم نشیند

وصف به وجودت رسازیر صورتش آرام و خایل از هر احسایس است.البته مثل سمن بی تفاوت نیست؛آرامیسر غت  قابل 

 .یم کند

ه یم شوم.با دقت به من زل زده اند.پرخاش یم کنم  :به چشمانش خت 

 چیه؟ -

 :لبخندی آرام لب هایش را یم پوشاند

 .هیج   -

بر که روی  ه شده.من هم به سوییشر ِ گرد خت 
دستانش را زیر چانه اش زده و به جعبه ی دستمال کاغذی وسط مت  

 .زده ام صندیل کنارش گذاشته زل

 .وقنر شماره ی فیشم را یم خوانند،از جایم بلند یم شوم و با سین  ها بر یم گردم

 مثل قحظ زده ها به 
 
یگ را مقابل او یم گذارم و دو تا را جلو خودم.با تعجب نگاهم یم کند ویل من بدون زدن حرق

برگر یم افتم.وقنر یم بینم حرکنر نیم کند و با نیشخند به من  ه شده،با دهان پر تشر یم زنمجان چت    :خت 

 !بخور دیگه -

 .وقت هابی که بی حوصله ام،یادم یم رود که باید با دوم شخص جمع صدایش کنم

گاز اول را که یم زند،خیالم راحت یم شود.تازه یم فهمم چقدر نگران این بودم که دیدارهایم با او و پارسا و پرند را هم 

 ...از دست بدهم

ی دارم.یم پرسمحاال که با یک   :غذای پر از کالری به خودم رشوه داده ام،کیم احساس بهتر

 رسوین داره بر یم گرده خونه اش؟ -
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 :رسش را تکان یم دهد.دیوانه بازی هایم را اصال به رویم نیم آورد

 شو درست کنه -
 

 .یه ماهه دارم رو مخش کار یم کنم.قراره برگرده خونه و سیع کنه زندگ

 : دهمرسم را تکان یم

ی نیست که به این راحنر خراب شه -  دو تا بچه چت  
 

 .کار خوبی یم کنه.زندگ

 من و سمن هم بود
 

 !با دقت نگاهم یم کند ویل من نگاهم را یم دزدم.منظورم زندگ

ی نیم گوید و  برگر دومم را بر یم دارم و به آن گاز یم زنم.برای چند ثانیه با دهان باز نگاهم یم کند ویل چت   زود چت  

 .خودش را جمع و جور یم کند

برگش را خورده و من دارم دویم را یم خورم  .او تازه نصف چت  

 :با لبخند کوچگ یم گوید

 .این قدر با اشتها یم خورید آدم اشتهاش باز یم شه -

 :لبخند کجی یم زنم

 .همه همینو یم گن.نیم دونم چطوری یم خورم که همه خوش شون میاد -

 :نم و یم گویمدوغم را باز یم ک

 شما نوشابه یم خورین یا دوغ؟ -

 .حاال که آرام تر شده ام،یادم آمده که باید باادب باشم

ی نیم خورم -  .هیچ کدوم.با غذا چت  

ه یم شوم.شبیه دستان پدرم نیست برگرم یم زنم و به دستانش خت   .گازی به چت  

وغ ها یا ماست هابی که یک دست نیسیر  و به قول کیم از دوغم یم نوشم و فکر یم کنم که چقدر بدمزه است! از د

 .هستند اصال خوشم نیم آید« دون دون»خودم 

 یم گوید
 

 :سپهر به آهستگ

 .مشکیل تو زندگیتون هست خانوم مهدوی؟شاید من بتونم کاری براتون بکنم -

...خواهرم نشنیدم؟  فکر یم کنم که چرا من این ها را از زبان پدرم یا مادرم یا حنر

 :زور محتویات دهانم را قورت یم دهمبه 

 همه هست.ممنون ویل کاری از دست شما برنمیاد -
 

 .مشکل که تو زندگ

ه یم شود  :در چشمانم خت 

ـــغ نیم کنم -  .حنر اگه نیم تونید با من حرف بزنید،ازتون یم خوام روم حساب کنید.اگه بتونم کاری بکنم دریـ
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 :لبخندی واقیع روی لب هایم یم نشیند

 .و معدود آدم هابی هستید که یم دونم حرف شون حرفهجز  -

 :لبخندم را جواب یم دهد

 .بی خود قویل نیم دم که بعدا توش بمونم -

برگرش را مثل من تمام  برگرم تمام یم شود،به پشنر صندیل ام تکیه یم دهم و به سپهری نگاه یم کنم که چت   وقنر چت  

لد است احساساتش را مخق  کند و مثل خییل ها چشمانش او را لو نیم کرده و دارد به من نگاه یم کند.خییل خوب ب

 از بودن با من را از چشمانش بخوانم
 

 .دهد.واقعا خوشحالم که این طور است؛نیم خواهم ترحم یا بی حوصلگ

 :کامال به خودم مسلط شده ام و یم توانم مثل همیشه بازجوبی کنم

 .شما مجبور نبودید دنبال من بیاید -

 .یس نیم تونه منو به کاری مجبور کنهک -

 :شانه هایم را باال یم اندازم

 .وقت تونو تلف کردید -

 :لبخند یم زند

 .من این طور فکر نیم کنم.اتفاقا حس یم کنم استفاده ی خوبی از وقتم کردم -

ی نشسته اند و سخت مشغول الو تر  ه یم شوم که رس مت    !کاندن هستندرسم را یم چرخانم و به دختر و پشی خت 

پوزخند یم زنم و رسم را تکان یم دهم.این دختر که دو کیلو مواد آراییسر به صورتش مالیده تا به چشم پش بیاید،فکر 

ی ممکن باشد  !نیم کند که کیس پیدا یم شود که بیشتر آرایش کند؟البته اگر چنی   چت  

ان کشورم در یک جور نفهیم خودخواسته به رس  ی که با او  گایه حس یم کنم دختر یم برند.آخر کدام پش با دختر

ی آفتاب و مهتاب 
ر

بوده ازدواج یم کند؟پشها هر غلظ یم خواهند یم کنند و آخر از مادرشان یم خواهند تا دخت

 !ندیده برایشان پیدا کند تا به گند بکشانندش

ویل فالب  »ان مسخره ای یم گوید: گایه اوقات دلم یم خواهد در دهان کیس بکوبم که در جواب این حرف ها با اطمین

 .«این جوری نیست.منو دوست داره

 :سپهر رد نگاهم را دنبال یم کند و خونشد یم گوید

 دوست دارید جای اون دختر باشید؟ -

 :جا یم خورم

 خ  باعث شده چنی   فکری بکنید؟ -

 .فقط یه سوال بود -

 :لبخند کجی یم زنم
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سههمیشه یه منظوری پشت هر سوایل هست -  ..امکان نداره آدم همی   جوری یه سوایل رو بت 

ی با این پش حرف یم زنم؟  من این جا چکار یم کنم؟دارم درباره ی چه چت  

 :گوشه ی لب هایش باال یم روند

 .حق با شماست.احساس کردم برای یه لحظه دل تون اینو یم خواد -

 :یک قلوپ از دوغ بدمزه یم نوشم و با خونشدی یم گویم

 .وقت اون قدر بدبخت شدم،یم رم یم شینم رس اون مت    هر  -

 :لبخندش عریض تر یم شود

 .جواب قابل تامیل بود.واقعا فکر یم کنید اون دختر بدبخته؟شاید واقعیت اون جوری نباشه که ما فکر یم کنیم -

 !چپ چپ به بطری دوغ نگاه یم کنم و روی مت   یم گذارمش.موجود بی خاصیت

 :کیم فکر یم کنم

ی که من یم بینم و یم تونم  - کاری ندارم عالقه بی   شون دوطرفه اس یا واقعا عالقه ای هست و رسگریم نیست.چت  

ه خودشو شبیه دلقک درست کرده و جلوی دوست پشش یا نامزدش یا اصال  ازش اطمینان داشته باشم،اینه که دختر

نه چهره ی خودش خواستن  نیست یا یم دونه طرفش بگیم شوهرش نشسته.یا اعتماد به نفس پایین  داره و فکر یم ک

 .خ  کاره اس که بدون آرایش جلوش ظاهر نیم شه

 :چند ثانیه سکوت یم کند و حرف هایم را برریس یم کند.رسانجام یم گوید

 حرفاتون جالب بود.این یعن  شما اگه برید رس یه قرار آرایش نیم کنید؟ -

 :شانه هایم را باال یم اندازم

آرایش یم کنم ویل نیم ذارم صورت خودم محو شه.آرایش برای رنگ و رو دادن بیشتر به صورته نه پوشوندن  قطعا  -

 !نقصای صورت

 :رسش را تکان یم دهد

 .افکار شما خییل با افکار مادرم مشابهه -

 :یم زنم با یادآوری محبت های بی چشم داشت مادرش در روزهای اویل که کلیه ام را از دست داده بودم،لبخند 

.واقعا بهتون حسادت یم کنم بابت داشیر  مادری که یم تونه به غریبه ها هم  - مادر شما یه فرشته اس که اومده زمی  

 .این قدر حس خوب تزریق کنه

 :پلک یم زند

 .همه ی مادرا محبت شون بی اندازه اس.مادر شما هم قطعا همی   طوره -

ه یم شوم و بطری نصفه ی دوغ را   :یم چرخانمبه مت   خت 
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بعض  زن ها...مادرها اون قدر رسکوب یم شن یا خودشونو رسکوب یم کی   که اگر هم محبنر تو وجودشون  -

 .هست،هیچ وقت فرصت حس کردن شون رو پیدا نیم کن  

 .سپهر چند ثانیه در سکوت نگاهم یم کند.این بار ناراحنر را در نگاهش یم بینم

 :با احتیاط یم پرسد

 ا پدرتون اختالف داشت؟مادر شما...ب -

ی است که از هجده سال اول  با دستاب  لرزان در بطری دوغ را باز یم کنم و جرعه ای از آن یم نوشم.لرزش دست چت  

 ام نصیبم شده
 

 .زندگ

 .همه ی زن و شوهرها با هم اختالف دارن.مهم اینه که اختالف شون تو خ  باشه -

 :اش حرف بزنم.در حایل که دستانم را نگاه یم کند یم گویدمتوجه یم شود که نیم خواهم خییل درباره 

 .مطمئنم که مادرتون شما رو خییل دوست داره -

د.آب دهانم را به سخنر قورت یم دهم و با صدای لرزاب  یم گویم  :سد گلویم به سخنر جلو سیل پشت رسش را یم گت 

 .دارم معلومه که داره.هیچ وقت تو این شک نکردم.منم مامانمو دوست -

 :جمله ی آخر از دهانم پرید.به آرایم یم گوید

 .همه ی بچه ها مادراشونو دوست دارن -

تش را بر یم دارد و بی  نیم خواهم در یک مکان عمویم گریه کنم.از جایم بلند یم شوم و کوله ام را بر یم دارم.سوییشر

م بطری دوغ را بردارم  .حرف یم ایستد.در آخرین لحظه تصمیم یم گت 

 .قنر از رستوران خارج یم شویم،باد رسد به صورتم یم خورد و حس خوبی به من یم دهدو 

 :سپهر با صدابی که رگه هابی از خنده دارد یم گوید

 همه از رسما فرارین.شما لبخند ژکوند یم زنید؟ -

 :بی حال یم خندم

 یم کنم.تابستون جون یم کن -
 

 .ممن از گرما فراریم.پایت   و زمستون فقط زندگ

 :یم خندد

 .بر عکس من تابستون رو دوست دارم -

 :به بین  ام چی   یم اندازم

 ناراحت یم شید اگه بگم سلیقه ی خوبی ندارید؟ -

 :یم خندد

 .رسوین هم همینو یم گه ویل گرما رو ترجیح یم دم -
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 :گویددوباره در سکوت همراهم یم شود.وقنر به ایستگاه اتوبوس یم رسیم با لحن  عذرخواهانه یم  

 خانوم مهدوی یم خواید پیاده برگردید؟ -

 :به حالت قیافه اش نیشخند یم زنم

 .از جونم ست  نشدم هنوز -

سوار اتوبوس یم شویم.من طرف راست میله ی اسالم یم ایستم و سپهر طرف چپش یم ایستد.وقنر اتوبوس قراضه 

 :حرکت یم کند و تند تند باال و پایی   یم شود،با خنده یم گویم

 .دو دیقه دیگه باید پیاده شیم هلش بدیم -

 :یم خندد

یادمه یه بار وقنر داشتم با اتوبوس بر یم گشتم خونه،یهو وایساد.در عرض دو ثانیه پر دود شد.یهو یگ عربده کشید  -

 آتیش!همه پیاده شدن.راننده هم خییل ریلکس رفت کپسول آتش نشاب  آورد و آتیشو خاموش کرد.حاال چت   جالب تر 

 !اینه که چهل دیقه منتظر اون اتوبوس وایساده بودم

 :نیشخند یم زنم

 .شما هم مشکل منو دارید؟هر روز پت  یم شم تا اتوبوس بیاد -

 از گ تا حاال من و سپهر برای هم خاطره تعریف یم کنیم و یم خندیم؟

ی هایم را به هوا یم برد.لبخند  دستم را جلو یم برم و پنجره ی پشت رسش را باز یم کنم.باد به صورتم یم خورد  و چتر

 .یم زنم و چشمانم را یم بندم

ه شده و اخم کرده.با دیدن نگاه من اخمش را باز یم کند و  وقنر چشمانم را باز یم کنم،سپهر مستقیما به من خت 

د  .نگاهش را از من یم گت 

ی شده؟ -  چت  

 :رسش را تکان یم دهد

 .نه -

؟پس مرض داری »در دلم یم گویم:   .«اخم یم کن 

و برویم.به خاطر خلوت بودنش سوار یک واگن یم شویم و با فاصله از هم روی  مجبور یم شویم مقداری از راه را با متر

 .صندیل های آبی یم نشینیم

 :با لبخند کجی یم گویم

 .تا حاال قطارو این قدر خلوت ندیده بودم -

 :رسش را تکان یم دهد

 .ودهمیشه تا روی میله ها آدم ب -
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 قطار که در ذهنم یم آید نیشخند یم زنم
 

 .به تصاویر جالنی از شلویع

 :برای رسیدن به خانه باید نزدیک یک خیابان پیاده برویم تا به کوچه برسیم.سپهر به آرایم یم گوید

 .خوش گذشت -

 :تک خنده ای رس یم دهم

 !چه غلظ کردم مجبور نیستید وانمود کنید.یم دونم االن که برید خونه تون یم گید  -

 :در نور کن چراغ های خیابان لبخندش را یم بینم

 .شما خییل بدبینید.من حقیقتو گفتم -

 یم گوید
 

 :وقنر وارد ساختمان یم شویم،سپهر به آهستگ

 .امیدوارم دیگه هیچ وقت این طوری نبینمتون -

ن هم سالنه سالنه از پله ها باال یم روم پلک یم زنم.منتظر جواب نیم ماند و با گفیر  شب بخت  به خانه اش یم رود.م

برگر خوشمزه ای بود  !و فکر یم کنم که چه چت  

 

 

 فصل یس و ششم

خانه  -چراغ ها  خاموش اند و بچه ها کنار هم خوابیده اند.صورت پرند کنار گردن پارساست و یک  -جز چراغ آشت  

 .دستش را روی شکم برادرش گذاشته

خا خانه یم شوم،رسوین عصباب  را یم لبخند کجی یم زنم و به آشت   نه یم روم تا آب بنوشم.به محض این که وارد آشت  

 .بینم که دست به سینه مقابلم ایستاده

 :یک وری از کنارش رد یم شوم و در حایل که لیواب  را پر از آب یم کنم یم پرسم

؟ -  چرا مثل گراز خشمگی   نگاهم یم کن 

 :با حرص و صدای آهسته ای یم گوید

 کدوم گوری بودی؟ -

 :یم چرخم و با نیشخند نگاهش یم کنم

؟ - ل یم کن   جدی داری رفت و آمدم رو کنتر

 ام با انگشت اشاره روی ساعت گرانش یم کوبد و از میان دندان هایش یم گوید
 

 :بی توجه به لودگ

 من امروز به طاها گفتم بر یم گردم.االن چه فکری یم کنه؟ -

 :جدی یم شوم
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 .وضیح یم دم که تقصت  من بوده.این که این همه عصبانیت ندارهمن براش ت -

ه ی دیوونه هسنر که پا شدی دنبالش راه افتادی؟ -  اصال تو چیکاره ی این دختر

 :اخم یم کنم

 .قبل از حرف زدن فکر کن رسوین.این دختر دیوونه از تو بیشتر برای بچه ات مادری کرده -

ل رنگش یم پرد و من بالفاصله از حرف م پشیمان یم شوم.آدم نیش زدن نیستم ویل وقنر بحث پارسا پیش یم آید،کنتر

 .حرف هایم را از دست یم دهم

م.عذرخواهانه موهایش را یم بوسم  :رسیــــع جلو یم روم و بدن وارفته اش را در آغوش یم گت 

 .ببخشید.منظوری نداشتم -

 :کنارم یم زند و با بغض یم گوید

هتو منو ول کردی رفنر د -  .نبال اون دختر

 :بی صدا یم خندم

 رسوین حس یم کنم دارم با زنم حرف یم زنم.یعن  خ  تو رو ول کردم رفتم با اون؟ -

 .با مشت به سینه ام یم کوبد.آخ آهسته ای یم گویم

 من خواهرتم.چطور یم توب  منو تو این موقعیت حساس ول کن  بری دنبال اون؟ -

 :نگاهش یم کنمچشمانم را باریک یم کنم و دقیق 

 .حساس شدی رسوین...من طاها نیستم -

 :رنگش بیشتر از این نیم تواند سفید شود

؟ -  خ 

م و با مالیمت یم گویم  :بازوهایش را یم گت 

.نیم شه.من سپهرم،برادرت و اون طاهاست،شوهرت.فردا  - رسوین تو داری سیع یم کن  جای طاها رو با من پر کن 

.باشه؟صبح زود بر یم گردی پیشش   و سیع یم کن  مشکل تونو حل کن 

 :چند ثانیه مات و مبهوت نگاهم یم کند.به خودش یم آید و کنارم یم زند.با حرص یم گوید

ه؟بچه ام دو ساعت گریه کرد -  .چه مرگش بود این دختر

 :دست به سینه یم ایستم

،اونم نیاز به زنگ ت - ــح داره.وظیفه ای نداره با همه مهربون همون طور که تو تمام مدت مثل بچه ها رفتار یم کن  فریــ

 باشه.داره؟
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م.فکر یم کنم که چه  یم دانم حرف هایم درست نیستند ویل یم خواهم بدگماب  رسوین نسبت به سارا را از بی   بتی

ی باعث این حساسیت شده؟  چت  

 :یک دفعه یم گویم

ه -  !آها!پس بگو این جا چه ختی

 :یم کند وسط حرف هایش متوقف یم شود و نگاهم

؟ -  خ 

وزمندانه نگاهش یم کنم.حس یم کنم فرضیه ای در ابعاد جهاب  را اثبات کرده ام  :با لبخندی پت 

 تو به سارا حسودیت یم شه چون فکر یم کن  جای مادر پارسا رو پر کرده.درسته؟-

 :به تته پته یم افتد

 .چرت...چرت نگو سپهر -

 :آه یم کشم

 پارسا پیدا کن   رسوین تو با خراب کردن سارا  -
 

 .نیم توب  جاتو تو زندگ

 :اشک یم ریزد و ناخن انگشت اشاره اش را در سینه ام فرو یم کند

 من مادر بدیم؟ -
 

 تو چرا یه اضار داری بگ

مش.تمام بدنش یم لرزد.در گوشش یم گویم  :رسیــــع جلو یم روم و دوباره در آغوش یم گت 

 یم کنیش.من دارم یم گم به مرور زمان پارسا تو رو یم پذیره و مادرش یم ببی   رسوین.من هر خ  یم گم تو فحش تلقر  -

.نگفتم از بس مادر بدی هسنر سارا جاتو گرفته و پارسا هم تو رو نیم خواد  .یسر

 :چند ثانیه سکوت یم کند و سپس یم گوید

؟ -  کجا رفتی  

دنیم خواهم از حال بد سارا بگویم.رسوین همی   حاال هم از هر حرفم بل یم  . گت 

 .یکم قدم زدیم بعد شام خوردیم و برگشتیم -

 :رسش را باال یم آورد و با چشمان ریزشده نگاهم یم کند

ه داری که بری باهاش قدم بزب  و شام بخوری؟ -  تو چه صنیم با این دختر

 :نیشخند یم زنم

ن و پارسا لطف نکرده.حاال یه بار رسوین مغزت هر چند دقیقه یه بار ریفرش یم شه.رفتم باهاش تنها نباشه.کم به م -

 .من به خاطرش یه کاری بکنم

 :بد نگاهم یم کند
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ون نیم ری - ا بت 
 .فکر یم کردم با دختر

م و کیم باال یم کشم  :با لبخند گوش هایش را در دستانم یم گت 

 .منم فکر کنم دارم یاسی   تو گوش رسوین یم خونم -

 :سینه ام مشت یم کوبدنیم تواند لبخندش را مخق  کند.دوباره به 

 .عمه تو مسخره کن -

 :دستم را روی سینه ام یم گذارم

 .خدا لعنتت کنه رسوین.من که کیسه بوکس نیستم -

 :آهسته یم خندد

 .تا تو بایسر این قدر گوشت تن منو آب نکن   -

*** 

 .سالم هانیه خانوم -

 :لبخند کوچگ یم زند

 .علیک سالم -

ی پاک یم کند نشسته و سیب زمین  ها را خرد   .یم کند.مامان هم کنارش نشسته و ستی 

 :مقابل شان یم نشینم و به مامان یم گویم

 .مامان آش رشته هات یه طرفدار پر و پا قرص پیدا کرده -

 :مامان لبخند یم زند

 گ؟ -

 .خانوم مهدوی -

 کوچیک یا بزرگ؟ -

 :تک خنده ای رس یم دهم

 .کوچیک -

اهن بلند مشگ پوشیده.امروز به نظر مامان موهای نصف سفید و نصف  مشگ اش را پشت رسش جمع کرده و پت 

 .خییل رسحال است

 :آهسته به هانیه یم گوید

 .این پشم خوش اخالق تره ها.روش فکر کن -
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منتظره ای یم گوید  :هانیه رسخ یم شود و رسش را پایی   یم اندازد.به طور غت 

 .من...من یم خوام برم -

ی ها در دست   :مامان ثابت یم مانندستی 

؟ -  خ  گفنر

ه یم شود  :هانیه رسش را باال یم آورد و در چشمان مامان خت 

 .من نیم تونم پیشنهاد آقای عظییم رو قبول کنم.صالح نیم دونم بیشتر از این این جا بمونم -

 :مامان اخم یم کند

 یم کنه؟بخوای ردش کن  هم اشکایل نداره.واسه خ  یم خوای بری؟سیاوش اذیتت  -

 .بی خجالت به حرف هایشان گوش یم دهم

 .نه مریم جون.من دوست ندارم نمک بخورم و نمک دون بشکنم -

ی ها را در ظرف یم گذارد و با اخم عمیقر یم گوید  :مامان ستی 

؟فکر یم کن  سیاوش تحت فشار یم ذارتت واسه قبول پیشنهادت؟ -  مدیون مابی
 هانیه تو فکر یم کن 

 :پایی   یم اندازد و آهسته یم گویدهانیه رسش را 

 .مدیونتونم.شما نبودید معلوم نبود چه بالبی رسم یم اومد.فقط نیم تونم ایشونو رد کنم و بعد هر روز ببینم شون -

 :رسیــــع یم گویم

سم چرا سیاوشو رد کردید؟ -  ببخشید دخالت یم کنم ویل یم شه بت 

 :هانیه رسخ یم شود.مامان چپ چپ نگاهم یم کند

 چرا پابرهنه یم پری وسط بحث ما؟ -

 :لبخند یم زنم

 .ببخشید کنجکاو شدم ببینم خ  تو سیاوش دیدید که پیشنهادشو قبول نکردید -

 :هانیه در حایل که سیب زمین  ها را خرد یم کند یم گوید

 شونو حروم من کی    -
 

 .مشکل ایشون نیست.مشکل منم.بهتر از من براشون هست.نیم خواهم زندگ

 :لو خم یم شوم و دستانم را زیر چانه ام یم گذارمبه ج

بله حرف شما،این که یم گید براش دختر زیاده،درسته ویل من تا حاال ندیدم سیاوش به کیس این طوری نگاه کنه.شما  -

 .منبع آرامشش هستید.یم تونه یه دختر پیدا کنه که شاید به ظاهر از شما رستر باشه ویل باهاش شاد نخواهد بود

 :انیه بیشتر رسخ یم شود.یاد سارا یم افتم و لبخند کجی یم زنم.آرام یم گویده
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 بچه ام.این لطف شونه که یم گن مشکیل با این مسائل  -
 
 همشم،از طرق

 
 االنم هستم.از طرق

 
من خییل درگت  زندگ

 .ندارن ویل من از اون روزی یم ترسم که به خاطر این لطف از من بدشون بیاد

 :جا یم خورم

 شما سیاوشو این طور شناختید؟ -

ی نیم گوید.مامان که به نظرش رسیده این بحث ممکن است هانیه را راض  کند،ساکت مانده تا من حرف هایم را  چت  

 .بزنم

 :با مالیمت یم گویم

 هابی که کشیده ختی دارید ویل به عنوان کیس که سال هاس -
ت نیم دونم تا چه حد از مشکالت روخ سیاوش و سخنر

یم شناستش اینو بهتون یم گم که سیاوش با هر کیس نیم تونه کنار بیاد.مامان خییل بهش دختر پیشنهاد کرده.حنر 

 با چند تاییشون برای آشنابی هم چرخیده تا ببینه یم تونه باهاشون کنار بیاد یا نه ویل تا این سن مجرد 
چند وقنر

و داره نشون یم ده.من بهتون اطمینان یم دم شما براش اویل و آخری مونده.حاال برای اولی   بار عالقه اش به یه نفر ر 

هستید.عالوه بر اون سیاوش آدم بسته ای نیست که به خاطر این که شما یه بار ازدواج کردید و یه بچه دارید 

 .نخوادتون.تازه این بچه یم تونه با سیاوش بزرگ شه و نفهمه که پدرش اون نیست

 :ندهانیه لبخند کوچگ یم ز 

 .این طوری که شما یم گید همه خ  خییل ساده به نظر میاد -

 :لبخند یم زنم

چون ساده اس.شما چرا بزرگش یم کنید؟فکر یم کنید چون یه بچه دارید و تا چند وقت دیگه مطلقه یم شید حق  -

 خوشبخنر ندارید؟

ی بوده که به آن فکر یم کرده  .جا یم خورد.حس یم کنم این دقیقا همان چت  

 :بعد از چند ثانیه به خودش مسلط یم شود

ی رو قبول یم کی    -  .من فکر یم کنم آقای عظییم االن هنوز داغن و نیم دونن دارن چه چت  

 :نیشخند یم زنم

االن دیگه مطمی   شدم سیاوشو خوب نشناختید.سیاوش جابی نیم خوابه که زیرش آب بره.حنر سالم کردنش رو  -

دونه داره چکار یم کنه.حاال شاید اگه من بودم یم تونستید بگید جوگت  شدم ویل سیاوش هم براش برنامه داره و یم 

ی رو یم گه یعن  به تمام جوانبش فکر کرده و قبولش داره.حاال فقط یه مسئله یم مونه.شما سیاوشو  نه.اگه یه چت  

 دوست دارید؟

 :اخم یم کند

 .د دیگه فکر کنممن هنوز متاهلم آقای عظییم.درست نیست که به یک مر  -

ید؟ -  مگه همی   روزها طالق تون رو نیم گت 
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 :دستانش یم لرزند

 .به هر حال درست نیست -

 :متوجه وضعیت بدش یم شوم و رسیــــع یم گویم

 .معذرت یم خوام.مثل این که با حرفام آشفته تون کردم -

وع ب  .ه نوشیدنش یم کنداز جایم بلند یم شوم و یک لیوان آب به دستش یم دهم.تشکر یم کند و رسر

من حرفام رو زدم هانیه خانوم.لطفا فکر نکنید مجبورید هر خ  سیاوش یم گه قبول کنید.از این جا به بعد همه خ   -

 .دست خودتونه

 :لیوان را روی مت   یم گذارد و با صدای گرفته ای یم گوید

ا رو بفهمم -  .ممنونم.باعث شدید یه رسی چت  

 :وحشت زده یم گویم

ای -  خوبی رو فهمیدید دیگه نه؟ چت  

 :بالفاصله نیشخند یم زنم و مامان را به خنده یم اندازم

 .خفه نیسر سپهر.پاشو برو بذار ما دو تا خانومانه اختالط کنیم.برو پیش سیاوش.بچم تو اتاقش تنهاست -

اق سوم مال سیاوش از جایم بلند یم شوم.اتاق من طبقه ی پایی   است و اتاق مامان و سیاوش و رسوین باالست.ات

 .است

 !از پله ها باال یم روم و در اتاقش را یم زنم.صدای بی حوصله اش را یم شنوم.این سیاوش گ حوصله دارد؟

 ها؟ -

 :چشمانم را یم چرخانم

 منم سیاوش.سپهر.بیام تو؟ -

 :بعد چند دقیقه یم گوید

 .زود یم ری -

وزه ای و سفید و نیشخند یم زنم و در را باز یم کنم.با دیدن اتاق تق  و فت 
ریبا سکته یم کنم.تمام وسایل آبی آسماب 

 .رسمه ای هستند.سیاوش روی تختش دراز کشیده و ساعدش را روی پیشاب  اش گذاشته

 :در را پشت رسم یم بندم و با لبخند یم گویم

 .اتاقت قشنگ شده -

ی بودند  .قبال تمام وسایلش مشگ و خاکستر

 :با بی تفاوبر یم گوید
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 .خییل وقته این شکلیه.سلیقه ی هانیه اس -

 :ابرو باال یم اندازم

 .چه زود باهاش پشخاله هم شدی -

 :دستش را از روی رسش بر یم دارد و رس جایش یم نشیند.تت   نگاهم یم کند

 منظور؟ -

 :روی صندیل مت   کارش یم نشینم و به سمتش یم چرخم

 .ه اون تو رو آقای عظییم صدا یم کنه ویل تو هانیه صداش یم کن  منظور خاض نداشتم.فقط به این اشاره کردم ک -

د و با لحن  تهدیدآمت   یم گوید  :انگشت اشاره اش را به سمتم یم گت 

 .واسه تو هانیه خانومه -

 :یم خندم.سیاوش چپ چپ نگاهم یم کند

 .زهر مار -

ون از خانه یم اهن مشگ و شلوار مشگ اش تنش است؛همان هابی که بت   : پوشد.به لباس هایش اشاره یم کنمپت 

 چرا عوض نیم کن  لباساتو؟ -

ه یم شود  :دوباره دراز یم کشد و به سقف خت 

 .به تو چه -

 دوباره نیشم باز یم شود.چرا سیاوش این قدر بامزه شده؟

ه؟ -  گ طالقشو یم گت 

 :با لحن خشگ یم گوید

؟ -  تو چرا این قدر فوضویل یم کن 

 : یم اندازمشانه هایم را باال 

 .حواستو جمع کن.خییل تردید داره -

 :دوباره با رسعت جت رس جایش یم نشیند.با جدیت یم گوید

؟ -  خ  یم دوب 

 :چشمانش وحشت زده هستند.منقلب یم شوم
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ایطش خاصه.هنوز متاهله و تو ازش خواستگاری کردی.حامله اس و درگت  کارای طالقشه و به خاطر  - ببی   سیاوش.رسر

و پاش بسته اس.اون تو رو یه مرد همه خ  تموم یم بینه.از نظر قیافه و اخالق و ثروت.فکر یم کنه تو با  بچه دست

 .اون حروم یم یسر 

 :به تندی یم گوید

؟ -  اینا رو خودم یم دونم.دیگه خ 

 .«دیدی همه چیو یم دونه هانیه»در دلم یم گویم: 

ی نیم مونه -  دیگه چت  
.اگه خودت یم دوب   .دیگه همی  

 :دوباره آرام یم شود و دراز یم کشد.با کنجکاوی یم گویم

؟ -  خییل به خودت مطمئن 

 :با اعتماد به نفس یم گوید

 .من همیشه به خودم مطمئنم -

 :آهسته یم خندم

.دو دیقه پیش روحت داشت از تنت جدا یم شد ها -  !تو دیگه گ هسنر

 :با بی خیایل یم گوید

 نداری؟مگه نبا -
 

؟تو کار و زندگ  ید مراقب پارسا و پدربزرگت بایسر

.پارسا دلش برات تنگ شده.بیا ببینش چند وقت یه بار -  .همسایه ام مراقب شونه.راسنر خوب شد یادم انداخنر

 .این چند وقت رسم شلوغ بود -

وزه ایش را کنار شده و نور کم جان خورشید پایت   به د ه یم شوم.پرده های سفید و فت  رون به پنجره ی اتاقش خت 

 .اتاقش یم تابد.یک صندیل در تراس اتاقش است که قبال نبود.دور تا دور تراس را گلدان چیده

ون یم کشد ه شده ام که صدای سیاوش مرا از افکارم بت  ون از پنجره خت   :به بت 

ه.یم توب  برگردی -  .اتاقت تمت  

 :با دهان باز نگاهش یم کنم.با شگفنر یم گویم

 این جا؟ منظورت اینه که برگردم-

 :به پهلو یم خوابد و نگاهم یم کند

! چقدر ذوق کردی -  .آخ 

 :نیشخند یم زنم

 .بار اولیه که این طوری یم بینمت -
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 چه جوری؟ -

.عوض شدی  - .با بچه ها کنار میای.خواستگاری یم کن  .شوخ  یم کن  .حرف یم زب  آروم.به اطرافیانت توجه یم کن 

 .سیاوش

 :با لحن خشگ یم گوید

خونه.دور و برش نپلکعی    - .خوشم نمیاد دم به دیقه بری آشت    . آدم رفتار نکن  بازم اون روی منو یم بین 

 :لبخند یم زنم

 .باشه -

 :با لحن  عادی یم پرسد

ه که با مامان باهاش رفتید سینما گ بود؟ -  اون دختر

 :ابروهایم باال یم روند

 همسایه اس.چطور؟ -

 خ  کاره اس؟ -

 :اخم یم کنم

سم چرا فوضویل یم کن   -  .حاال نوبت منه بت 

 :با لبخند مدل گربه ی چشایری اش نگاهم یم کند

 از چیش خوشت اومده آخه؟ -

 یم گویم و رسم را تکان یم دهم
 
 :پوق

 بحث اون نیست.بحث اینه که تو اصال ارتبایط با اون نداری.واسه خ  درباره اش یم پریس؟ -

 :با خونشدی یم گوید

ا نداشته باش.جواب منو بدهتو کاری  -  .به این چت  

 :لب هایم را جلو یم دهم

 .اسمش سارا مهدویه.معلمه -

 یم کنه؟ -
 

 تنها زندگ

 :چشمانم را باریک یم کنم

ا داری تو؟ -  خ  کار به این چت  

 یم گوید
 

 :با بی حوصلگ
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 !جواب منو بده -

م دهان به دهانش نگذارم  :تصمیم یم گت 

 یم ک -
 

 .نهآره.تنها زندگ

 مجرده؟ -

م تا بدونم واسه خ  اینا رو یم پریس-  .اوهوم.االن دارم از فوضویل یم مت 

 :همان طور که رستا پایم را برانداز یم کند یم گوید

 .همی   جوری -

 :مکث یم کند.با چی   انداخیر  به بین  اش یم گوید

ه -  .از مدل موهات خوشم نمیاد.بدی باال بهتر

 :لبخند یم زنم

 غت  قابل تحمل یم شم؟ این طوری -

 .زیادی بچه یم زب   -

 .چند ماه پیش حنر فکرش را هم نیم کردم که چنی   گفت وگوبی با سیاوش داشته باشم

ه رفیق نداره؟ -  این دختر

 .چرا پنج تا دوست داره -

 .پش -

 :آهاب  یم گویم

 .نه نداره -

 چند سالشه؟ -

 .بیست و...فکر کنم سه -

 خییل باهاش قایط ای؟ -

 :ابروهایم باال یم پرند

 قایط؟ -

 :بی حوصله یم شود

 .چقدر از زندگیش ختی داری -

 .کم -
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 .هر خ  یم دوب  بگو -

 :اخم یم کنم

 .نه.تا وقنر ندونم چرا یم خوای بدوب  نیم گم -

 :تت   نگاهم یم کند

 .به درک.یم رم رساغش -

 :دارم یم ترسم

 !بگو خ  کارش داری خوب -

 :نیشخند یم زند

 .ن سوال یم پرسم نه توم -

ون یم دهم.حس یم کنم در این چند دقیقه ده کیلومتر دویده ام.چرا این قدر آدم را عذاب یم دهد تا  کالفه نفسم را بت 

 حرف بزند؟

ه ی زرزو رفت خونه اش؟ -  اون دختر

 :رسم را تکان یم دهم

 .آره.دق داد تا بره ویل رفت -

 :پوزخند یم زند

 ش چیه نه؟نیم دونه مشکل شوهر  -

 :با چشمان ریزشده نگاهش یم کنم

؟ -  تو یم دوب 

 :موذیانه نیشخند یم زند

 .مشکل بچه اش همه خ  نیست -

 :به جلو خم یم شوم

 چطور تو یم دوب  ویل رسوین نیم دونه؟ -

 :ابرو باال یم اندازد

 .مردونه اس -

 :اخم یم کنم

 شونو به گند یم ک -
 

 .شه.شاید اگه رسوین بدونه بتونه یه کاری بکنهمردونه باشه یا زنونه،داره زندگ
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 :نیشخندش از این عریض تر نیم شود.چشمانش یم خندند.تکرار یم کند

 .مردونه اس -

 :با حرص یم گویم

 !عجب آدیم هسنر  -

 :بی صدا یم خندد

.دو بار تا االن بهت گفتم مشکلش چیه -  .تو هم عجب آدم نفیم هسنر

 :اندازد و با شیطنت یم گویدکیم فکر یم کنم.ابرو باال یم 

 .مردونه اس -

 :با دهان باز نگاهش یم کنم

 !نه؟ -

 :دوباره یم خندد.حسابی دارد خوش یم گذراند

م نداشته باشه دیگه به درد خواهرت نیم خوره - .طاها همی   یه چت  
 

 .نری به اون زرزرو بگ

 :اخم یم کنم

 .مشکلش هر خ  باشه حل یم شه -

 :بدنش کش و قوس یم دهد همان طور خوابیده به

 .حل شدنیه ویل نیم ره حلش کنه.یم ترسه همه بفهمن آبروش بره -

 :زیر لب یم گویم

 !مردک احمق -

 .اصال به این موضوع فکر نکرده بودم.با حرف های رسوین درباره ی دوری کردن های طاها جور در یم آید

 نیم خواد به رسوین بگه؟ -

 :نددستانش را روی تخت دراز یم ک

 .نوچ.تو کله اش به جا مغز پهنه -

 :یم خندم.سیاوش هنوز دارد نیشخند یم زند

 .چقدر خوشت اومده -

 :خنده ام را قورت یم دهم

 .معلومه خوشم اومده.اگه مغز داشت که االن وضع زندگیشون این نبود -
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 :سیاوش که دیگر نیشخند نیم زند به تندی یم گوید

 .تقصت  خواهر زرزروته -

 : کنماخم یم

 مگه چکار کرده؟ -

ی نیم گوید.بی خیال حرف کشیدن از او یم شوم و یم گویم  :چت  

 .هیجان زده ای که چند ماه دیگه بچه ی هانیه به دنیا میاد؟اگه قبول کنه باهات ازدواج کنه بچه ی تو یم شه -

 :با تاکید یم گوید

 .ها کم بود،یه زرزروی دیگه هم داره به دنیا میادهانیه خانوم.واسه خ  باید هیجان زده باشم؟دختر زرزروی طا -

 :تک خنده ای رس یم دهم

 یعن  نیم خوایش؟ -

 .رسجهازی مادرشه.نیم شه کاریش کرد-

 :اخم یم کنم

 .سیاوش این طرز فکر درسنر نیست.یه وقت به خاطر همن بچه رو اذیت نکن   -

 :با بی خیایل یم گوید

 .تو رست تو کار خودت باشه -

 

 

  و هفتمفصل یس

 کیه؟ -

؟ -  برادر سپهرم.مثل این که صدای آیفونو نیم شنوه.درو باز یم کن 

 .امروز حوصله ی رس و کله زدن با کیس را ندارم.بدون فکر بیشتر در را باز یم کنم و گویسر را رس جایش یم گذارم

ن که خودم نخواستم بروم،حاال دو ساعت پیش آزاده و یایس آمدند و هیجان زده از مراسم نامزدی ساغر گفتند.با ای

 .مثل بچه ها بداخالق شده ام و حسودی یم کنم

 

 

 ساخته و منتشر شده است (wWw.98iA.Com) این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا
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در  یایس زود رفت تا به قرارش با عیل ای برسد که ظاهرا رابطه اش با او دارد به سمت ازدواج یم رود.آزاده ماند.حاال 

 .اتاق من خوابیده است تا بتوانیم شب بیدار بمانیم

مقابل تلویزیون یم نشینم و تخته شایس سایز آسه ام را بر یم دارم.دارم روی مقوا با پاستل گج  نقایسر یم کشم.کار 

 !دیگری که ندارم

 یم گویم و تخته شایس ام را روی مت   
 
 پرت یم کنم.شالم را روی رسم تازه گرم کار شده ام که کیس در خانه را یم زند.پوق

یم اندازم و به سمت در یم روم.در را باز یم کنم و با دیدن مردی که مقابلم ایستاده جا یم خورم.انتظار داشتم سپهر یا 

 .پارسا باشد

 :مرد لبخند مسخره ای یم زند

؟ -  چه ختی

 :پوزخند یم زنم

 شما؟ -

ی نیم گوید.نگاهش رس تا پایم را برریس یم کن د.کیم که نگاهش یم کنم یادم یم آید که کجا دیده امش.برادر سپهر چت  

 .است

 .فکر یم کردم یم خواید برید خونه ی برادرتون-

 :دستش را به چارچوب در تکیه یم زند و از باالی رس من خانه را تماشا یم کند.در را کیم یم بندم و بلند یم گویم

 !هوی!کارتو بگو -

 :خانه یم شود.در را پشت رسش یم بندد و یک دفعه جدی یم شود رسیــــع کنارم یم زند و وارد 

؟ -  تنهابی

ون بروم.دست به سینه یم ایستم و با عصبانیت یم گویم  :چشمانم گرد یم شوند.به در تکیه داده تا من نتوانم بت 

؟ -  داری چه غلظ یم کن 

ه یم شود و با لبخندی که مرا یم ترساند یم گوید  :در چشمانم خت 

 .مدم یه رسی بهت بزنماو  -

 !دهانم باز یم ماند.این آدم رواب  از کجا بر رسم نازل شد؟

 :با بی خیایل یم رود و جابی که من تا چند دقیقه پیش نشسته بودم یم نشیند.به نقایسر نگاه یم کند و به نریم یم گوید

بت آلبالو دوست دارم -  .من رسر
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ون  م و پرتش کنم بت   !ویل یم دانم زورش را ندارم.مردک برای من سفارش یم دهدیم خواهم یقه اش را بگت 

 :با بی تفاوبر مقابلش یم نشینم و با جدیت یم گویم

 .زهرمارم بهت نیم دم بخوری.حرفتو بزن برو -

دیگر برایم مهم نیست که برادر سپهر است.یک ذره از شعور او در وجودش نیست.رفتارش آن قدر عصباب  ام کرده که 

 .ل کنار گذاشته امادب را به ک

 :آهسته یم خندد و رسش را تکان یم دهد

 .جالبه -

ده و نگاه خشمگی   من  اطراف خانه را برریس یم کند.خییل راحت روی مبل لم داده و توجیه به لب های بر هم فشر

 :ندارد.عاقبت طاقتم تمام یم شود

ون؟ -  یم نایل یا پرتت کنم بت 

ه یم شود.احساس یم کنم دارند سیخ در چشمانم فرو یم دوباره همان لبخند ترسناکش را یم ز  ند و در چشمانم خت 

 :کنند

 .دستاتو بیار جلو -

 :اخمم عمیق تر یم شود

 !حالت بده ها -

چشمانش را برای لحظه ای یم بندد و نفیس عمیق یم کشد.از جایش بلند یم شود و به سمتم یم آید.چشمانم باریک 

 .ا که با آن پاستل هایم را یم تراشیدم بر یم دارمیم شوند.رسیــــع چاقوی روی مت   ر 

 :دیگر هیچ اثری از لبخند در صورتش ندارد

 .اونو بذار رس جاش -

 :از جایم بلند یم شوم و با جدیت یم گویم

 .جلو نیا -

 به سمتم قدم بر یم دارد.چاقو را باال یم برم تا در هر جای بدنش که شد فرو کنم که انگشتانش
 

خییل  با بی حوصلگ

رسیــــع دور مچ دسنر که چاقو را با آن نگه داشته ام سفت یم شوند.آن قدر دستم را فشار یم دهد که انگشتانم باز یم 

 .شوند و چاقو را یم اندازم

 .حنر ناله هم نیم کنم.به درد عادت دارم

طرف صورتم رس یم شود و جابی زانویم را باال یم برم تا بی   پاهایش بکوبم که مرا یم چرخاند و به دیوار یم کوبد.یک 

 :تت  یم کشد.به نریم یم گوید -بی   کتف هایم  -که دستش را فشار یم دهد 

 .به درد هم که واکنش نشون نیم دی -
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 :از بی   دندان هایم یم غرم

ی -  !زنجت 

 :در گوشم یم گوید

 .اگه جفتک نمینداخنر این اتفاقا نیم افتاد.ترسیدم کار مسخره ای انجام بدی -

د و با همان دستش آستینش را باال یم زند.تقال یم کنم تا از زیر دستش در بروم ویل خییل راحت با م چ دستم را یم گت 

 .یک دست مرا نگه داشته

 :انگشت اشاره اش را روی خطوط گوشنر و سفید روی ساعدم یم کشد

 .پس جز پاستل با تیغم نقایسر یم کیسر  -

 ا یم بندم و بی حرکت یم مانم.از جانم چه یم خواهد؟خسته از تالش بی نتیجه ام،چشمانم ر 

؟ -  دارو مرصف یم کن 

 .عجیب ترین مکالمه ای است که در تمام عمرم انجام شده

دستش را از میان کتف هایم بر یم دارد و یم چرخاندم.دیگر نگهم نداشته ویل من آن قدری احمق نیستم که فکر کنم 

 .ه دیوار تکیه یم دهم و چپ چپ نگاهش یم کنمیم توانم از پسش بربیایم.بی حرکت ب

دو دستم را مقابلش گرفته و پوست ساعدهایم را برریس یم کند.بعد از چند دقیقه دستانم را رها یم کند و در چشمانم 

ه یم شود.چند ثانیه بی حرف نگاهم یم کند و سپس با خونشدی یم گوید  :خت 

؟ -  دارو مرصف یم کن 

 یم گویمکف دستم را روی پیشاب  
 

 : ام یم گذارم و با خستگ

 .ببی   من نیم فهمم چرا باید سواالی توبی رو که به زور اومدی تو خونه ام و بهم حمله کردی جواب بدم -

اهنش را که باز یم کند،با چشماب  که اندازه  تش را در یم آورد و روی مبل پرت یم کند.دکمه ی اول پت  با آرامش کت است 

 :نگاهش یم کنم ی نعلبگ شده اند 

 !یا قمر بن  هاشم!حتما حاال هم یم خوای لخت یسر  -

 !خم یم شود و دستانش را روی زانوهایش یم گذارد.شانه هایش یم لرزند.دارد یم خندد؟

یک لحظه مرا به دیورا یم کوبد،یک لحظه جدی یم شود و یک لحظه یم خندد.خدا موقع آفرینش او حواسش پرت 

 .بوده

 :ه صاف یم ایستد و با لبخند کجی یم گویدبعد از چند ثانی

 .آدم بامزه ای هسنر  -

 یم گویم
 

 :با مسخرگ
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 .خوشحالم که موجبات تفریحتو فراهم آورم -

اهنش را هم باز یم کند و دو طرفش را از هم جدا یم کند.با دیدن سینه اش چشمانم  با نیشخند سه دکمه ی دیگر از پت 

 .گرد یم شوند

را هم باز یم کند و آستی   هایش را چند دور تا یم زند.ساعد دستانش مثل من است.شاید حنر دکمه های رسآستینش 

 .بدتر

 :با خونشدی یم گوید

؟ -  بازم هست.یم خوای ببین 

 :بی اختیار یم خندم.با تعجب و نگراب  نگاهم یم کند

 چته؟ -

 !حتما حاال یم خوای شلوارتو دربیاری -

 :یم خندد

؟نه.اینا رو نشونت  -  دادم که دستت بیاد چجوریم.دارو خ  مرصف یم کن 

 .صاف یم ایستم و خنده ام را قورت یم دهم.نام داروهایم را یم گویم

 .یه رسیاشو منم یم خوردم -

 :کنایه یم زنم

 خوب شدی االن مثال؟ -

 :نیشخند یم زند

وع شد؟ -  از گ رسر

 .ی اینا رو به داداشت یم گم هفت هشت سال پیش.االن داری کنجکاوی یم کن  خت  رست؟همه -

 :با خونشدی یم گوید

 .بگو -

اهنش را یم بندد و یم گوید  :دکمه های پت 

 .اون روز دستاتو دیدم -

ی نیم گویم.با بی تفاوبر یم گوید  :چت  

 .اومده بودم مطمی   شم.نیازی نبود این قدر خشن شیم -

 :دستانم را پشت گردنم یم گذارم
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 مطمی   یسر که خ  بشه؟ -

 .یم خوام کمکت کنم -

 :پوزخند یم زنم

،به برادرت و خواهرزاده ات کمک کن - ی هسنر  .اگه خییل آدم خت 

 :چشمانش را باریک یم کند

ی که نیم دوب  نظر نده -  .درباره ی چت  

 یم گویم
 

م و با خستگ  :دستم را به سمت در یم گت 

 .زود برو -

خانه بروم که بازویم را یم گت    :د.با صدای گوشخرایسر جیغ یم زنمیم چرخم تا به آشت  

 !ان قدر به من دست نزن -

 :رسیــــع دستم را رها یم کند و به آرایم یم گوید

 چرا رم کردی؟ -

 :مقابلش یم ایستم و محکم به سینه اش یم کوبم.کیم عقب یم رود.با حرص داد یم زنم

.گم شومعلوم نیست؟به زور اومدی تو و تا تونسنر آزارم دادی و رس به رسم گ -  !ذاشنر

ون یم آید.وحشت زده من و او را نگاه یم کند  پریده بت 
 

 :در اتاقم باز یم شود و آزاده با موهابی آشفته و رنگ

 خ  شده؟ -

 :یک پایم را به زمی   یم کوبم و با لحن  عصنی یم گویم

ون -  .آزاده اینو پرتش کن بت 

 :گویدبه سمت کتش یم رود و آن را بر یم دارد.با خونشدی یم  

 .خودتونو خسته نکنید.یم رم -

آزاده هنوز در شوک است و پاهایش یم لرزند.منتظر یم مانم تا از خانه خارج شود و در را ببندد تا بعد به رساغ آزاده 

 .بروم

مش  :در آغوش یم گت 

 .ببخشید بیدارت کردم.اعصابم خورد شد -

 :با نگراب  یم گوید

 داشت اذیتت یم کرد؟گ بود اصال؟ -
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 .روی مبل یم نشانمش و برایش آب قند یم آورم.برای ماجرا را توضیح یم دهم

 :متفکرانه یم گوید

 .شاید یم خواد کمکت کنه خوب یسر  -

 :با بدبین  یم گویم

ی باشه -  .اصال این پشه چه ارتبایط با من داره که بخواد کمکم کنه؟بعدشم به نظر نیم رسه آدم خت 

 .نیم دونم واال -

 ! اعصاب درسنر دارم،تمام مدت دیوانه ها به تور من یم افتندنه که خییل

 

 

 فصل یس و هشتم

 ...من دلم نیم خواد مزاحم جمع تون بشم -

 :با صدای بلندی یم گوید

؟مامان خودش دعوتت کرد -  .چند بار بگم مزاحم نیسنر

ه یم شوم ت قهوه ایش خت   :لبم را یم گزم و به پشت سوییشر

 .من این وسط خ  کاره ام؟جمع تون خانوادگیه -

 .کیس با حضور تو مشکیل نداره.من و مامان دوست داریم تو هم بایسر  -

دروغ چرا،از این که مادرش را دوباره یم بینم ذوق زده ام.مادرش خییل شبیه مادری است که در رویاهایم برای خودم 

 ...یم سازم

 .فت مادرش من را دعوت کرده و گفته حتما بیایمامروز صبح از من خواست تا با او به خانه پدری اش بروم.گ

 شان یم شوم معذبم و مثل همیشه از جمع های غریبه وحشت دارم 
 

هر بار در  -از این که مزاحم جمع خانوادگ

ویل خوشحالم که مجبور نیستم خانه بمانم و به توصیفات ساغر از  -مواجهه با غریبه ها دست و پایم را گم یم کنم 

 .ی اش گوش دهم.از حسادت نیست؛از حشت استمراسم نامزد

 راسنر پارسا کجاست؟ -

 .با مادر و خواهرشه -

 :ناراحنر درون صدایش ناراحتم یم کند

 گ یم ره پیش خانواده اش؟ -

 .حدود سه ماه دیگه -
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 .خییل ناراحت به نظر یم ریس -

 .ناراحتم ویل دوست ندارم خودخواه باشم -

 .پشت چراغ قرمز یم ایستد

ین زبون و دوست داشتنیه -  .منم دلم براش تنگ یم شه.خییل شت 

.من بزرگش کردم -  .تو چند ماهه داری باهاش وقت یم گذروب 

ی برای آرام کردنش بگویم که با صدای بلندی یم گوید  :راه یم افتد.یم خواهم چت  

؟ - حسی   چه ختی  از خواهرت و امت 

 :لب ور یم چینم

 .سمن گور به گور شده هفت سال این فلک زده رو رس دوئوند که با یه ماه خر بشه رسشون با هم گرم شده.این -

 :با تعجب یم گوید

 یعن  همه خ  بی   شون خوبه؟ -

 :با جدیت یم گویم

حسی   اول باید روان  - ه.تازه هنوزم مشکالت روحیش رس جاشه.امت  ا باید یاد بگت  معلومه که نه.سمن خییل چت  

 .فکر ازدواج بیوفتهخرابشو سامون بده بعد 

؟چند وقتیه ندیدم شون -  .از دوستات چه ختی

.اختالف طبقابر دارن با هم.پدر و  - ساغر با نامزدش خوشه.یایس داره رو پدر و مادرش کار یم کنه تا عیل رو قبول کی  

.نیوشا هم طبق معمول ول یم چرخه.آزاده کار پیدا کرده،یم ره رس کار  .گیل هم یم خواد مادر یایس هم قبولش نیم کی  

 .از ایران بره

 :با ناباوری یم گوید

 از ایران بره؟ -

 .آره.بعدا واست تعریف یم کنم.مفصله ماجراش -

خطاب کنیم.واقعا از شما گفیر  و جمع بسیر  افعال بدم یم « تو»دو هفته پیش به سپهر پیشنهاد دادم که هم دیگر را 

 .م با او حرف بزنمآید.اول تعجب کرد ویل بعد گفت هر طور که راحت

 هایم بود،رفت و آمدمان بیشتر شد.تا قبل از آن فقط به بهانه ی پارسا با هم همراه یم شدیم 
 

از شنی که شاهد دیوانگ

ون یم رویم؛قدم یم زنیم،به رستوران یم رویم و ول یم چرخیم.انگار دیدن ظاهر بی نقابم  ویل حاال گایه اوقات با هم بت 

 .کرده  ما را به هم نزدیک تر 

برایم جالب است که سپهر در عی   حال که فاصله اش با من را حفظ یم کند،با من صمییم است.حنر وقنر کنارش در 

حسی   به او اعتماد کنم  .خیابان راه یم روم،مرز بی   مان را حس یم کنم.همی   رفتارش باعث شده که مثل امت 
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ا یم بینم که از پشت دیوار هم معلومند.با شگفنر یم وقنر به خانه شان یم رسیم و من درخت های بلند حیاطش ر 

 :گویم

 .چقدر قشنگه.یاد درختای خونه ی مادربزرگم افتادم -

 :در حایل که موتورش را به درخنر یم بندد یم گوید

 اون یگ مادربزرگت؟ -

 :رسم را تکان یم دهم

 .د.همه خشک شده بودندرختاش همی   قدر بلند بودن.البته اون ساالی آخر دیگه بهش نیم رسی -

 فوت کردن؟ -

 .اوهوم.هر دو -

 .خدا رحمت شون کنه -

 :پوزخند یم زنم

 .خدا اگه خییل عادله لعنت شون کنه -

 :بهت زده نگاهم یم کند

ی درست نیم شه -  .سارا اونا مردن.االن با بدگوبی پشت رسشون چت  

ه یم شوم و به یاد روزها ی نیم گویم.در عوض به درختان خت  بی یم افتم که یک بچه ی نفهم بودم و در حیاط چت  

 .خانه ی پدربزرگ مادری ام تنها بازی یم کردم

ین  هم ندارم که بخواهم با فکر کردن به آن لبخند بزنم  .در دلم پوزخند یم زنم.من حنر کودگ شت 

 .تمام کودگ ام در گریه های مادرم و کتک خوردن روح من و سمن خالصه یم شود

 کودگ ام درد ماند  از همه ی»

 نیم وجب بچه ولگرد ماند

 «عیل رضا آذر

همیشه فکر یم کنم که اگر پدربزرگم راض  نیم شد مادرم با آن مردک ازدواج کند،حاال نه من وجود داشتم و نه 

ی برای ازدواج داشت و خوشبخت یم  سمن.دیگر سه نفر به خاک سیاه نیم نشستند و شاید مادرم شانس های بهتر

 .شد

د که پدر صدایش کنم  -درم پ یک رذل به تمام معناست.کیس که حنر بچه هایش را هم دوست  -عقم یم گت 

 .ندارد،برای مردن هم حقت  است

به هم یم ریزد تا احساس رضایت کند،آدم  -حنر اگر دوستش نداشته باشد  -کیس که روح و روان بچه ها و زنش را 

 .نیست؛حیوان است؛یک حیوان معتاد
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 : زند.صدای یک مرد شنیده یم شودزنگ یم

 اسم رمز؟ -

 :سپهر چشمانش را یم چرخاند

 نیست؟« خییل بی مزه ای»نیم دونم.احتماال  -

 :مرد با جدیت یم گوید

 نیم ذارم بیای تو -
 

 .تا وقنر اسم رمزو نگ

 یم گوید
 

 :سپهر با مسخرگ

ت بیاد بچه -  .برو بگو بزرگتر

م ؟ -  یادت رفته من از تو بزرگتر

 :سپهر با نیشخند یم گوید

 رفوزه شده بودی نه؟ -

 :مرد با خونشدی یم گوید

 .زر نزن.اسم رمزو بگو -

 !سپهر یم آید حرف بزند که در خانه باز یم شود.پرند و پارسا با کمک هم در بزرگ را باز کرده اند

 :پرند پشت چشیم نازک یم کند

وین باشه تا دو سال دیگه هم نمیاید تو -  .به رسر

 !ین بچه چرا مثل آدم بزرگ ها حرف یم زند؟ا

 :پارسا به سمت دابی اش یم آید تا بغلش کند.پرند هم با من دست یم دهد و با لبخند یم گوید

 .چقدر خوشگل تر شدی سارا جون -

 :یم خندم

 .تو که خوشگل تری -

 :با ناز یم خندد

فط داری.بیاین تو -
ُ
 .ل

از بوسیدن گونه ی پارسا که هنوز به در آغوش دابی اش است،با هم به داخل به تلفظ اشتباهش لبخند یم زنم و بعد 

 .خانه یم رویم
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ی دارد که به خاطر زمستان  حیاط گرد است.حدس یم زنم مساحتش اندازه ی خانه ی من باشد.درخت های بلند و پت 

ی شان را از دست داده اند ویل هنوز هم به نظرم باشکوهند  .ستی 

 .است.قدییم است ویل به نظر نیم رسد در حال فروریخیر  باشد.احتماال یک بار نوسازی شدهخانه شان دو طبقه 

 :از سپهر یم پرسم

 قدمت خونه چقدره؟ -

 :کیم فکر یم کند و سپس جواب یم دهد

 .حدود صد سال.بابای بابا رضا اواخر عمرش این جا رو ساخته -

 :با لبخند یم گویم

 .نوسازیش کردید پس -

 :ن یم دهدرسش را تکا

 .دو بار -

 .خییل قشنگه -

 :لبخند یم زند

 از چیش خوشت اومده؟ -

ه یم شوم  :به ساختماب  که تقریبا به در ورودی اش رسیده ایم خت 

 .ظاهرش قدیمیه.من از چوب خوشم میاد -

 .پنجره ها و نرده ها و کف تراس از چوب ساخته شده اند

 :لبخند کجی یم زند

 .یم گه باید خونه رو کال فلزی کنیمسیاوش فلز دوست داره.  -

 :به بین  ام چی   یم اندازم

ی ازش نیم ره -  .انتظار بیشتر

 :پارسابی را که تقال یم کند تا دنبال پرند به داخل خانه بدود را پایی   یم گذارد و با تعجب یم گوید

 مگه تو سیاوشو یم شنایس؟ -

بان را جا یم اندازد.نباید یم گفتم  .قلبم یک ض 

 :نشدی ام را حفظ یم کنمخو 

 .خوب یه بار دیدمش.تو هم ازش تعریف کردی -
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ی نیم گوید  .با شک نگاهم یم کند ویل چت  

از آن روز دیگر سیاوش را ندیده ام ویل هنوز هم گایه به یادش یم افتم و زیر لب فحشش یم دهم.مچ دستم تا چند 

 .روز آن قدر درد یم کرد که نیم توانستم بنویسم

در مدرسه به شوخ  یم گفتند که مانند رمان ها،با عشقم بحثم شده و او با عصبانیت مچ دستم را گرفته تا  بچه ها 

 .نروم ویل حواسش نبوده که زیادی دارد فشار وارد یم کند

 .«!خدا از این عشقا نصیب گرگ بیابون نکنه»در جواب شان تنها گفتم: 

ی که باید با او   .زیر یک سقف برود منظورم سیاوش بود.بیچاره دختر

 !بچه ها با شیطنت ابرو باال انداختند و گفتند که همه اولش همی   را یم گویند

 .مثل سپهر کفش هایم را در یم آورم و پشت رسش وارد خانه یم شوم

 همیشه است.راز زیبابی اش ظاهرش نیست؛قلب مهربانش است
 

ه کنندگ  و خت 
 .مامان سپهر به مهرباب 

 !ود،نبود؟مادر من هم زیبا ب

د و حالم را یم پرسد.سپس روی پنجه ی پاهایش بلند یم شود تا صورت سپهر را ببوسد که  ابتدا مرا در آغوش یم گت 

 :یک دفعه خشکش یم زند.سپهر با احتیاط یم گوید

 خ  شد مامان؟ -

 :مریم خانم رسیــــع به سمت پله ها یم رود و به تندی یم گوید

 .شما بشینید من االن میام -

 :هر که از رفتار مادرش متعجب است،شانه هایش را باال یم اندازد و یم گویدسپ

 .فکر کردم بو سیگار یم دم!بیا بریم بشینیم -

 با سایز خودشان نشسته اند و با لپ تاب  که حدس یم زنم مال پرند باشد کار یم کنند
 

 .پارسا و پرند در چادر آبی رنگ

 !ر؟بچه ی پنج ساله لپ تاپ یم خواهد چکا

تم را در یم آورم و با فاصله کنار سپهر یم نشینم و آهسته یم گویم  :سوییشر

 این لپ تاپه مال پرنده؟ -

 :نیشخند یم زند

 .مال سیاوشه.برای این که پرند دور و برش نپلکه اینو یم ده دستش -

 !با دهان بسته یم خندم.این بچه تاجر خوبی یم شود

 :سپهر با خنده یم گوید

 !پیش داشت به سیاوش یم گفت براش اکانت فیس بوک بسازهچند وقت  -
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 :با چشمان گرد شده به نیمرخ پرند که از در کنار رفته ی چادر مشخص است زل یم زنم

 !یا جد سادات -

 :سپهر به قیافه ی من یم خندد

 .بچه ی جالبیه -

وین در راهروی کنار پله ها ظاهر یم شود و با نیش باز یم    :گویددر همی   لحظه رسر

نر جون -
َ
ــه! پ  !بـــ

 :سپهر لب یم گزد

وین -  !رسر

 :با نیشخند یم گویم

 ابروت خوب شده که بلبل شدی؟ -

 :اخم یم کند

 .دختر نبودی لهت یم کردم.پررو نشو -

 :سپهر با حرص یم گوید

وین -  !بیا بتمرگ رسر

وین شکلگ در یم آورد و مقابل ما یم نشیند.سپهر یم گوید  :رسر

؟تا االن کج -  ا بودی؟آیفونو جواب دادی در رفنر

 :نیشخند یم زند

 .من ارسارمو فاش نیم کنم -

 .سیاوش دست در جیب،سالنه سالنه از پله ها پایی   یم آید.نیشخند مسخره ای روی لب هایش است

 :با دیدن ما ابرو باال یم اندازد

 باز شما این جا چتر شدید؟ -

 !واقعا آدم بی مالحظه و بی ادبی است

 موذی  -گوش هایش عادت کرده اند   -ر تنها لبخند یم زند سپه
ر
ویل من اخم یم کنم.چشمان سیاوش که برق

 :دارند،برای چند ثانیه روی من ثابت یم شوند.با لبخند کجی یم گوید

 .الغر شدی -

 .بر خالف میلم یم خندم
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وین پرت  ی به سمت ما یم آید و از قصد طوری خودش را کنار رسر وین با رسعت بیشتر یم کند که به او برخورد کند.رسر

بلندی یم گوید و خودش را کنار یم کشد.سیاوش هم از فرصت استفاده و دستانش را از دو طرف باز یم کند و « هوی»

 .روی مبل لم یم دهد

 .چه خوشحال شدی -

 :خنده ام را قورت یم دهم

 .خوشحال نشدم.به حرف خاله زنکیت خندیدم -

 !خودم حس یم کنم و به یاد یم آورم که من سیاوش را نیم شناسمنگاه تت   سپهر را روی 

دوست ندارم باعث ناراحنر سپهر بابت رفتار برادرش بشوم.آن قدر باادب است که بعید نیست به جای سیاوش 

ان برآید  .درصدد جتی

های خانه ی من خودم را جمع و جور یم کنم و به در و دیوار خانه نگاه یم کنم.مبل های خانه کیم شبیه مبل 

 است.یک تابلوفرش بزرگ وان یکاد هم روی دیوار مقابل مت   ناهارخورِی ده 
 

هستند.دیوار پر از عکس های خانوادگ

 .نفره نصب شده

 :سیاوش دوباره مرا خطاب یم کند

 .پسندیدی؟یم توب  از این به بعد با این خرس قطنی این جا اتراق کن   -

وین است  !منظورش رسر

وین زل یم زنم.به من چپ چپ نگاه یم کند با لبخندی که  :تا گوش هایم ادامه دارد به رسر

؟ -  خوب حاال که خ 

 :سپهر تک خنده ای رس یم دهد

 بی خیال بابا! مامان کجاست؟ -

وین سینی از روی مت   بر یم دارد و گاز یم زند  :رسر

 .پیش هانیه اس -

وین یم زند.با وجو  به ی محکیم به پشت کله ی رسر د این که از ریخت این پش خوشم نیم آید،دلم برای سیاوش ض 

 .کله اش یم سوزد

وین به جلو پرتاب یم شود و به رسفه یم افتد.سیب از دستش روی مت   پرت یم شود.وقنر حالش بهتر یم شود با  رسر

 :چشمان قرمز شده به سیاوش چشم غره یم رود

 چه مرگته؟ -

 :سیاوش با خونشدی تاکید یم کند

 .ـــانــومهانیه خـ -
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وین با حالنر که مرا به یاد آتیالی خونخوار یم اندازد،به او زل یم زند.سیاوش هم با پرروبی جوابش را یم دهد.سپهر  رسر

 :که از بحث آن ها لذت یم برد،با جدیت یم گوید

وین به نظرت زورت به سیاوش یم رسه؟ -  رسر

ون یم دهد و گازی به سیبش یم زند وین نفسش را محکم بت   :رسر

 .اگه مریم جون این جا نبود شانسمو امتحان یم کردم -

ی یم گوید  :در همی   لحظه،مامان سپهر از پله ها پایی   یم آید و با دیدن سیاوش که نشسته،با لحن رسزنش آمت  

؟ -  چرا پذیرابی نیم کن 

 :سیاوش طوری که انگار مریم خانم بدیهیات را زیر سوال برده ابروهایش را باال یم برد

 من؟ -

وین سیبش را روی پیش دسنر مقابل دستش یم گذارد و از جایش بلند یم شود  :سپهر یم خندد.رسر

 .من یم رم -

وین تکان یم دهد  :مریم خانم با جدیت دستش را برای رسر

 .ممنون.زحمت نکش.سیب زمین  ها تموم شدن -

وین یم گوید  :سپهر با چشمان گرد شده به رسر

 سیب زمین  رسخ کرده یم خوردی؟چرا به من نگفنر بیام؟نامرد!پس اون موقع داشنر  -

وین خجالت زده از نگاه تت   مریم خانم،دسنر به گردنش یم کشد  :رسر

 .یگ دو تا بیشتر نخوردم -

 :سپهر هم چنان بد نگاهش یم کند.مریم خانم عاقبت لبخند یم زند

 .نوش جونت -

 .این را یم گوید و یم رود

وین با نیش باز کنار سی ون یم آید و دستانش را به کمر یم زندرسر  :اوش یم نشیند.پرند از چادر بت 

 .چقدر رس و صدا یم کنید.من و شوهرم داریم یم خوابیم-

وین به پرند نیشخند یم زند و سپهر با تعجب من را نگاه یم  م،نیم توانم نخندم.رسر هر چه جلوی خودم را یم گت 

ی فکر کرده کند.این وسط فقط نگاه موذی سیاوش نشان یم  .دهد که یم داند مغز منحرف من به چه چت  

وین که کال مهم نیستند  .زود خودم را جمع و جور یم کنم.همینم مانده آبرویم پیش سپهر برود.سیاوش و رسر
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 اش تعریف یم کند که با پشدابی اش که هم سن خودش است،خاله بازی 
 

تقصت  نیوشا است.همیشه از خاطرات بچگ

هابی یم  یم کردند و به
عنوان زن و شوهر کنار هم یم خوابیدند.یم گفت اگر آن زمان یم دانست ازدواج شامل چه چت  

 !شود،حتما از فرصت استفاده یم کرد

د،به پرند یم  یاد همی   چرت و پرت هایش افتادم که خنده ام گرفت.سپهر که تصمیم گرفته خنده ی من را نادیده بگت 

 :گوید

 .آروم تر حرف یم زنیم -

پرند پشت چشیم نازک یم کند و به چادرشان بر یم گردد.چراغ قوه ی درون چادر را خاموش کرده اند و درش را هم 

 .انداخته اند

 :به سپهر یم گویم

 رسوین نمیاد؟ -

 :رسش را به دو طرف تکان یم دهد

 .پرند رو فرستادن این جا یکم تمدد اعصاب کی    -

 تمدد اعصاب؟

 :اوش که صدای ما را شنیده،با نیشخند به سپهر نگاه یم کندسوال دیگری نیم پرسم.سی

 !تمدد اعصاب چیه؟حل مشکل -

 :سپهر چپ چپ نگاهش یم کند

 خوب حاال حتما باید بهش اشاره کنیم؟ -

وین با کنجکاوی یم گوید  :رسر

؟مشکل چیه؟به منم بگید -  .خ 

 :سیاوش روی شانه اش یم زند

 .مردونه اس -

 .لند شده تا بتواند گویسر اش را از جبیش دربیاورد،یم خندد و بی اراده یم نشیندسپهر که کیم از جایش ب

های خاک بر  احساس یم کنم در جمع این سه وصله ی ناجور هستم.عالوه بر این،به نظر یم رسد بحث دارد به چت  

 .رسی یم کشد

خانه بروم.سپهر بلند یم گوید  :از جایم بلند یم شوم تا به آشت  

 کجا یم ری؟ -

 .پیش مریم خانوم -
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 :سیاوش موذیانه یم گوید

 .چقدر صمییم -

ی در مورد آن روز بداند و به تندی یم گویم  :باز یادم یم رود که نیم خواهم سپهر چت  

 .یم ری حموم مغزتو بشور -

خانه ی بگوید که منرصف یم شود.بدون این که نگاه گیج سپهر را جواب بدهم،به آشت   که ته   یم خندد و یم خواهد چت  

 .راهرو است یم روم

ون یم آید.با دیدن من لبخند یم زند بت به دست از آن بت   :مریم خانم در همی   لحظه سین  رسر

 چرا اومدی این جا؟ -

 .حوصله ام رس رفت -

 :مرا با خودش به جای اولم بر یم گرداند و با صدای بلندی به آن سه نفر تشر یم زند

 .خجالت بکشید -

وین با احتیاط  :و سپهر با تعجب و سیاوش با بی خیایل او را نگاه یم کنند.سپهر یم پرسد رسر

 خ  کار کردیم مگه؟ -

 :مریم خانم سین  را روی مت   یم گذارد و با جدیت ترسنایک که با مهرباب  معمولش زمی   تا آسمان فرق دارد یم گوید

 .له اش رس رفتهشما سه تا به این سن رسیدید مهمون نوازی یاد نگرفتید؟سارا حوص -

وین با حالت مسخره ای پشت دستش یم زند  :رسر

 ای وای!حاال گ گازو تمت   کنه؟ -

وین نگاه یم کند و یم گوید د.مریم خانم چپ چپ به رسر  :سیاوش یم خندد ویل سپهر جلوی خودش را یم گت 

یه -  .فقط هیکل گنده کردید.یکم ادب خوب چت  

وقنر برگ برنده که این جا مریم خانم  -گ از آن لبخند های مسخره ام را مرا کنار خودش یم نشاند.دور از چشمش ی

وین به نمایش یم گذارم.چشمانش را باریک یم کند و با حرکت  -است،دست من است از این لبخندها یم زنم  برای رسر

ی شبیه   .را یم گوید« دارم برات»لب هایش چت  

 -نگاه چپ چپ سپهر  -پچ یم کند.هر بار هم واکنش یکساب  سیاوش حاال کنار سپهر نشسته و گایه در گوشش پچ 

دریافت یم کند.نگاه های چپ چپ سپهر واقعا جالب هستند؛دلش نیم آید خییل بد نگاهت کند و نگاه چپ چپش به 

 !جای ترساندنت تشویقت یم کند تا ادامه بدیه

 .مریم خانم بحث را طوری تغیت  یم دهد که از حالت پشانه اش دربیاید

 :آن وسط رو به من یم کند
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 .از رسوین شنیدم بچه درسخون بودی -

 :با چشمان گردشده به مریم خانم نگاه یم کنم

 !من؟حتما بحث درباره یگ دیگه بوده -

 .به تمام معنا هستم -خرخوان  -همینم مانده که بفهمند یک باقایل 

 :مریم خانم تعجب یم کند

 ...رسوین گفت رتبه ات -

 :خندم دستپاچه یم

 .حتما اشتباه متوجه شدن!رتبه ی من چهار رقیم بود -

 :مریم خانم کیم فکر یم کند

 ...ویل رسوین گفت -

ی پیدا نیم کنم و او ادامه یم  م ویل چت   دنبال بهانه ای یم گردم تا به خاطرش دوباره با کمال بی ادبی وسط حرفش بت 

 :دهد

 بوده.این طوری نیست؟ دانشگاه تهران رفنر و رتبه ات هم نود و یک -

 !دلم یم خواهد مثل فیلم ها یک بمب آن وسط پرت کنم که هوا را پر دود کند و به من فرصت فرار بدهد

 .اشتباه کردم این ها را به رسوین گفتم

هیچ وقت جابی درباره ی وضعیت تحصییل ام حرف نیم زنم و برای این کارم چند دلیل دارم؛اولی   دلیلم واکنش 

ت   برخ  سبک مغزهاست.یا فکر یم کنند من خییل خوشبختم و یا فکر یم کنند دارم پز یم دهم و برای حسادت آم

وع یم کنند به غلط اضافه کردن.دلیل دومم نگاه بدبینانه ی افراد به آدم هابی مثل من است.فکر نیم کنند که  همی   رسر

ون زدن از آن خانه من تمام مدت در خانه بوده ام و کاری جز درس خواندن نداشته ام  و عالوه بر این،تالشم روی بت 

 اش را  -متمرکز شده بود و رایه جز درس خواندن و درآمد داشیر  نداشتم؛فکر یم کنند با پول پدرم 
 

پدرم کل زندگ

 .به این جا رسیده ام -بفروشد نیم تواند برای من نصف صندیل دانشگایه در دمقوزآباد را بخرد! 

 .است.دوست ندارم کیس در یک جمع مرا متفاوت از خودش ببیند« تواضع بیش از حدم»وشا دلیل سومم به قول نی

ی به درسم اختصاص داده ام،شاخ که ندارم  !من فقط زمان بیشتر

 :مطمئنم گونه هایم رسخ شده اند ویل به زور لبخند یم زنم

 ِا؟ -

ی که یم توانم بگویم همی   است.سپهر با خنده نگاهم یم کند  وین شیطاب   تنها چت    !و رسر

 .سیاوش هم اصال حواسش به ما نیست و دارد با گویسر اش ور یم رود

 :مریم خانم که از رفتار مسخره ی من گیج شده،رسش را تکان یم دهد
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 .اتفاقا خییل خوب یادمه چون پرند غذا رو سوزوند -

 :صدای پرند بلند یم شود

؟تقصت  سیاوش بود -  !ماماب 

 :لند نیم کند.مریم خانم با خنده یم گویدسیاوش حنر رسش را هم ب

 کجابی تو وروجک؟ -

ون یم آیند.پرند با خنده به سمت ما یم دود و خودش را بی   مان جا یم کند.حق به  زیپ چادرشان را باز یم کنند و بت 

 :جانب یم گوید

 .سیاوش بهم گفت گازو زیاد کنم -

 :یم آورد و با خونشدی یم گویدنگاه های همه روی سیاوش ثابت یم شود.رسش را باال 

ین   -   خود شت 
 .جون به جونت کی 

 :پرند عصباب  یم شود

 .ماماب  یم گه همیشه راستشو بگم -

 :سیاوش گویسر اش را کنار یم گذارد و با جدیت در چشمان پرند زل یم زند

 نون خامه ای ها رو گ خورده -
 

 .پس شاید بخوای بگ

 :ه آهسته یم گویدپارسا که روی پای دابی اش نشست

 .با هم...خودیم -

ی یم گوید.پارسا هم با حرارت رسش را تکان یم دهد  .همه یم خندند.سپهر زیر گوش پارسا را یم بوسد و در گوشش چت  

 :مریم خانم با لبخند یم گوید

 نیم کیلو نون خامه ای رو خوردید؟ -

 یم پرند نگایه معنادار با پارسابی یم اندازد که دهانش را باز  
 

ی بگوید ویل پارسا متوجه نیم شود و با سادگ کرده تا چت  

 :گوید

له -
ُ
خیه...تو چاد

َ
 .ب

 :دوباره همه یم خندند.پرند با حرص یم گوید

 !نباید یم گفنر  -

پارسا به خاطر توبیخ خواهرش رسش را پایی   یم اندازد.پرند یک سال از پارسا کوچک تر است ویل فرمانده این دختر 

 !فسقیل است

 :سیاوش از جایش بلند یم شود.مریم خانم به تندی یم گوید
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 کجا؟ -

 :سیاوش نیشخند یم زند

 .تو اتاقم کار دارم -

 :مریم خانم با خونشدی یم گوید

م اتاق رسوین -  .پس من یم رم هانیه رو بتی

 :سیاوش با نییسر که هنوز باز است یم گوید

 .وین کار دارمپس وقنر بردیش اتاق رسوین بهم بگو.تو اتاق رس  -

د و به ناخن  وین یم خندند ویل من که از موضوع ختی ندارم بی واکنش نگاه شان یم کنم.پرند دستم را یم گت  سپهر و رسر

 :هایم نگاه یم کند

 .چقد ناخونات خوشگلن سارا -

 :لبخند یم زنم

 .من که کاریشون نکردم -

 :پرند لب هایش را جلو یم دهد

 .خودش طعینی خوشگله -

 :تلفظ غلطش یم خندمبه 

 .چشمات قشنگ یم بینه عزیزم -

 :مریم خانم از جایش بلند یم شود و با جدیت یم گوید

 .سیاوش ما با هم یه قراری داشتیم -

 :سیاوش با زبانش لب هایش را تر یم کند

 .تو گفنر یه کاری رو بکنم ویل من قبول نکردم انجامش بدم -

 :مریم خانم به رسدی یم گوید

 ...هانیه ردت کنه تقصت  خودته.اون یه مرد یم خواد نه یهاگه  -

حرفش را نیمه تمام یم گذارد.برای اولی   بار سیاوش را خلع سالح شده یم بینم.برق چشمانش به طور ناگهاب  از بی   یم 

 :رود.انگار بدنش یک دفعه وا یم رود.مریم خانم با لحن  که بوی پشیماب  یم دهد یم گوید

 .وشم َمـ....منظوری نداشتمببخشید سیا -

،با بی تفاوت ترین حالت ممکن از جمع ما خارج یم شود و به حیاط یم رود.سپهر آهسته یم گوید
 
 :سیاوش بدون حرق
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ون رسده -  .هوا بت 

وین که به نظر یم رسد به زور نیشش را بسته نگه داشته یم گوید  :رسر

بچه ها قهر کرد؟ -  این چرا مثل دختر

 :زیر لب یم گوید -چهره اش واقعا ناراحتم یم کند  غم -مریم خانم 

 .من یم رم باهاش حرف بزنم -

 :وقنر یم رود،سپهر به پرند یم گوید

 حال مامان و بابات خوبه؟ -

 :پرند رسش را تکان یم دهد

 آره.رضا خوبه؟ -

 د؟این بچه چرا عادت دارد آدم های هفتاد سال بزرگتر از خودش را هم با اسم کوچک صدا بزن

 :سپهر رسش را تکان یم دهد

 .خوبه -

 :سپهر به من نگاه یم کند

 قضیه ی این دانشگاه و رتبه و اینا خ  بود؟ -

بنر که دارم یم خورم در گلویم یم پرد.پرند رسیــــع با دست کوچکش پشتم یم کوبد.با لبخند کوچگ از او تشکر یم  رسر

 :کنم و خونشد یم گویم

 .تباه گرفته بوده.من اصال مال این حرفا نیستماحتماال منو با یگ دیگه اش -

وین با نیشخند یم گوید  :رسر

 .ویل بهت میاد یه خرخون بی مرصف بایسر  -

 :سپهر اخم یم کند و با جدیت یم گوید

وین -  .بسه رسر

بتم را روی مت   یم گذارم وین کیم نگاهش یم کند و سپس شانه هایش را باال یم اندازد.با خونشدی لیوان رسر  :رسر

 .به تو هم میاد طبل توخایل بایسر  -

وین اخم یم کند  :رسر

 منظور؟ -

 نگایه به هر دوی ما یم اندازد
 

 یم گوید و با کالفگ
 
 :سپهر پوق
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 ...بسه بچه ها.یه وقت دلخوری پیش میاد -

 :وسط حرفش یم پرم و جدی یم گویم

 !نگو این حرفو!اگه ازم دلخور شه من شبا از غصه خوابم نیم بره -

وین پوزخند یم زندسپهر   :چپ چپ نگاهم یم کند.رسر

 ...تو اصال شبا یم خوابی یا -

 :تا به حال صدای سپهر را این قدر بلند و عصباب  نشنیده ام

وین تمومش کن -  !رسر

وین هم همی   طور.نیم دانستم اگر با صدای بلند حرف بزند این قدر یم ترسم  !جا یم خورم.رسر

وین کیم نگاهش یم کند و سپس ا ز جایش بلند یم شود.پرند با چشماب  درشت شده سپهر را تماشا یم کند و پارسا رسر

 .که از صدای داد دابی اش ترسیده،از روی پایش پایی   یم پرد و به سمت من و پرند یم دود

 به حیاط یم رود
 
وین بی هیچ حرق

 .رسر

 :لبخند کجی یم زنم

 نفر بعدی گ قهر یم کنه بره حیاط؟ -

مسپهر نگاهم نیم    .کند.حنر در برابر شوخ  ام هم واکنیسر نشان نیم دهد.لب بر یم چینم و نگاه از او یم گت 

نیم دانم چرا این نگاه دزدینش این قدر آزارم داد.شاید چون عادت کرده ام همیشه از او مهرباب  و آرامش ببینم و این 

 .رفتار برایم غت  قابل قبول است

ه یم آید و بدون نگاه کردن به ما از پله ها باال یم رود.بعد از او مریم خانم وارد چند لحظه ی بعد سیاوش به داخل خان

 :خانه یم شود و با چهره ای گرفته کنار من یم نشیند.رو به من لبخند کوچگ یم زند

 ...ببخشید سارا.تو هم درگت  این بحثا شدی.مثال این جا اومدی که -

 :وسط حرفش یم پرم

 .ره بهم خوش یم گذرهنه این چه حرفیه.دا -

 :مریم خانم یم خندد

 !چه قانع -

 :یم خندم

 جمعابی رو...دوست دارم -
 .باور کنید راست شو یم گم.من چنی  

 :مریم خانم لبخند یم زند و دستش را روی دستم یم گذارد و به سپهری که گرفته به نظر یم رسد یم گوید

 خ  شده مامان؟ -
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دهد.پرند و پارسا دوباره به چادرشان رفته اند.صدای حرف زدن شان به گوش یم سپهر رسش را به دو طرف تکان یم 

 .رسد

 :مریم خانم پس از کیم فکر کردن با ناراحنر یم گوید

 .خییل ناراحت شد -

 :سپهر که در افکار خودش غوطه ور است آهسته یم گوید

 .خوب یم شه -

 رسم را پایی   یم اندازم.تقصت  من است؟

ی یم گوید.به من مریم خانم به ز  وین را به داخل یم آورد؛اخم کرده ویل پیش سپهر یم نشیند و در گوشش چت   ور رسر

وین است.در اتاق آخر را باز یم کند و  پیشنهاد یم کند همراهش باال بروم.هر چه باشد بهتر از نشسیر  پیش سپهر و رسر

ی که توجهم را جلب یم کند،جسم مچاله شده منتظر یم ماند تا من وارد شوم.وقنر وارد اتاق بزرگ یم شوم،اولی    چت  

ی روی تخت است.از جثه ی ریزش این طور بر یم آید که یک زن باشد.روی بدنش و حنر صورتش را با چادری با گل 

 .های بنفش پوشانده

ون زده اند.کیس که قطعا  ی که یم بینم پاهابی هستند که از بی   مت   توالت و کمد لباس بزرگ بت  سیاوش دومی   چت  

 .است،خودش را آن بی   جا کرده و پاهای دراز شده اش از این جا مشخص اند

 .مریم خانم به گونه اش چنگ یم زند.چراغ اتاق خاموش است ویل یم توانم برق اشک را در چشمانش ببینم

 .به سیاوش و سپهر و رسوین حسودی ام یم شود

خانم یم رود و کنار پاهای سیاوش یم نشیند.چطوری خودش  من در چارچوب در یم ایستم و جلوتر نیم روم ویل مریم

 را در این نیم متر جا کرده؟

آن روز بعد از دیدن جای زخم هایش به حال خودمان تاسف خوردم.یک نفر باید چقدر درمانده شود که قصد جان 

 !خودش را بکند؟

ده شد.شاید مشکلش اصال مثل مال من نباشد و شاید حنر  به روی خودم نیاوردم ویل قلبم از دردی که کشیده فشر

 .بدتر باشد ویل یم دانم یک نفر باید چقدر احساس وحشتنایک داشته باشد تا چنی   کاری کند

د و آهسته با او حرف یم زند.آرام عقب عقب یم روم تا تنهایشان بگذارم  .مریم خانم دستانش را یم گت 

وین گرفته است و سپهر نار  احت.در دورترین فاصله ی ممکن از آن ها یم نشینم و رسم را پایی   دوباره پایی   یم روم.رسر

 .یم اندازم

سیاوش رفتارهابی شبیه من دارد.یادم است که وقنر بچه بودم،خودم را در کمد دیواری حبس یم کردم تا احساس 

 .آرامش کنم.فکر یم کردم جا شدن در یک مکان کوچک و تاریک همه چت   را درست یم کند

 ؟ســـارا  -

از جا یم پرم و به سپهر نگاه یم کنم.به جلو خم شده و مرا صدا یم زند.وقنر یم بیند توجهم جلب شده چشمانش را 

 :باریک یم کند
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 باال چه ختی بود؟ -

 :ذهنم را مرتب یم کنم تا بتوانم حرف بزنم

 .حال برادرت خوب نبود -

 :بعد از مکنی ادامه یم دهم

 اون خانومه گ بود؟ -

 :یه به باال یم اندازدسپهر نگا

 .هانیه.این جا کار یم کنه.همون که برات درباره اش گفتم -

 :کیم فکر یم کنم و یک دفعه یم گویم

 !آها -

حاال یم فهمم چرا مریم خانم دوست نداشت سیاوش به جابی برود که هانیه آنجاست.فکر یم کند که ممکن است 

 .هدخطابی از سیاوش رس بزند و هانیه را فراری بد

ی نیم گوید.حاال که سپهر دوباره با من حرف زده،نیم خواهم با بحث  وین با کنجکاوی به من نگاه یم کند ویل چت   رسر

وین دوباره همه چت   را خراب کنم  .کردن با رسر

وین و سپهر  مدبر حرف یم زنیم و پاپ  -بعد از مدبر مریم خانم هم به ما ملحق یم شود ویل سیاوش نه  -من و رسر

تا به حال ندیده ام این قدر با اشتها  -یم خوریم.سپهر در حایل که مشت مشت پاپ کورن در دهانش یم ریزد کورن 

وین یم گوید -غذا بخورد   :به رسر

 تو چرا نیم خوری؟ -

وین یم خندد  :رسر

 .ببند دهنتو حالم بد شد -

 :سپهر به زور محتویات دهانش را قورت یم دهد و نیشخند یم زند

 چته؟ -

وین  یم گوید رسر
 

 :تنها نگاهش یم کند.سپهر با کالفگ

؟یم خوای بری بندازیش جلو ماشی   بچه سقط شه؟ -  خوب تو االن چکار یم توب  بکن 

وین باردار شده و او نیم  ی که در اولی   لحظه به فکرم یم رسد این است که دوست دختر رسر دهانم باز یم ماند.چت  

 !داند باید چکار کند

وین با عصبانیت   :یم گویدرسر

 .ما رو بگو با گ یم شینیم درد و دل یم کنیم -
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 :سپهر مشنر پاپ کورن در دهانش یم ریزد و یم گوید

 خوب تو به من بگو با گند دماغ بودنت خ  درست یم شه؟ -

 یم گوید
 

وین نیم تواند لبخندش را مخق  کند.سپهر با مسخرگ  :رسر

 !ِا ! دیدم خندیدی -

وین یم خندد و رسش را ب  :ه نشانه ی تاسف تکان یم دهدرسر

ین عقل شدی سپهر -  .تازگیا شت 

 :سپهر با جدیت یم گوید

 .تازگیا؟به تو هم یم گن رفیق؟مشکل من مادرزادیه -

 .از تماشایشان خوشم یم آید.از دیدن دوستاب  که سال ها با هم بوده اند لذت یم برم

ن حال مریم خانم یم شود.برای او و هانیه غذا را باال یم موقع شام،سیاوش باز هم پایی   نیم آید و باعث گرفته شد

 .برد

 .مریم خانم به من گفت که هانیه باردار است و به خاطر کار زیاد درد دارد.در اتاق سیاوش خوابیده تا بهتر شود

ون آمده،دستانش ر  وین مت   را یم چینیم،پرند که همراه پارسا از چادرشان بت  ا پشت یم برد هنگایم که من و سپهر و رسر

 :و با لحن  از خود راض  یم گوید

 .شام امشبو من پختم -

وین با نیشخند یم گوید  :رسر

 .وقنر خواستم برم خواستگاری یادم یم مونه -

 :سپهر آهسته یم خندد و به پرند یم گوید

 جدی؟ -

 :پرند رسش را تکان یم دهد

 .من سس ریختم روش -

 :لبخند یم زنم

 .بوش خوبهپس بگو چرا این قدر  -

پرند ذوق زده یم خندد.پارسا به سمت من یم آید و دستانش را باال یم آورد تا بغلش کنم.چهره اش ناراحت 

 است.حسودی اش شده؟

م و با دست دیگرم بشقاب ها را یم چینم  .خم یم شوم و بغلش یم کنم.با یک دست پارسا را یم گت 

 .محکم یم بوسددارم قاشق ها را یم گذارم که پارسا گونه ام را 
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بی اختیار لبخند یم زنم و لپ رسخ و تپلش را یم بوسم.از پشت عینکش تند تند پلک یم زند و دستانش را محکم تر دور 

 .گردنم حلقه یم کند

د.نیم دانم چرا اخم کرده.با جدیت یم گوید  :سپهر پیدایش یم شود و دستانش را جلو یم آورد تا پارسا را بگت 

 من؟پارسا میای پیش  -

ی نیم گویم.پارسا با بی مییل به آغوش دابی اش یم رود  .با تعجب نگاهش یم کنم ویل چت  

 توهم زده ام یا واقعا سپهر تا جابی که ممکن است از من دور یم شود؟

 .الزانیای دستپخت مریم خانم واقعا خوشمزه است.مرا یاد الزانیاهای خوشمزه ی سمن یم اندازد

؟سارا جان از پدر و ما -  درت چه ختی

 :چنگالم در الزانیا فرو یم رود و ثابت یم ماند.لبخند یم زنم و به مریم خانم یم گویم

 .خوبن -

 .احساس یم کنم واقعا جواب مسخره ای داده ام

 تازگیا ندیدی شون؟ -

 :رسم را به دو طرف تکان یم دهم

 .نه -

ی نیم پرسد.به من چه که آن ها کجا هستند   !و چه یم کنندمریم خانم دیگر چت  

سپهر که پارسا را کنار خودش نشانده و دور از من نشسته،زیر چشیم نگاهم یم کند.از مشکالتم خییل برایش نگفته ام 

 .ویل به طور کیل یم داند که اصال رابطه ی درسنر و در واقع هیچ رابطه ای با آن ها ندارم

 .برسد که آدم درسنر نیستمدوست ندارم خییل درباره ام بداند.یم ترسم به این نتیجه 

نیم دانم ترسم از نبودن سپهری که تازه یک ماه است با او دوستانه رفتار یم کنم برای چیست.اولی   باری است که 

 !حضور یک پش این قدر برایم مهم است؛بااین حال مطمئنم دلیلش عالقه به طور خاص نیست

های معمویل حرف یم زنیمبعد از شام،همه دور هم یم نشینیم و باز بدون حضور   .سیاوش و هانیه درباره ی چت  

 جمع هابی را ندارم.اگر هم در جمیع بوده ام،تمامش دعوا و بحث و جدل بوده
 .من تجربه ی چنی  

 :آخر وقنر یم خواهم بروم،از مریم خانم تشکر یم کنم.بغلم یم کند و گونه ام را یم بوسد

کم.نذاری -  !دلتنگت بشم بازم با سپهر بیا این جا دختر

ی نیم گویم.طبق معمول وقنر کار به گفتگوهای احسایس یم رسد کم یم آورم  .لبخند کوچگ یم زنم و چت  

وین یم  ون یم آید.سپهر قفل موتورش را باز یم کند و به رسر وین هم خداحافظ  یم کند و با من و سپهر و پارسا بت  رسر

 :گوید
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 .امشب بیا پیش ما -

وین نیشخند یم زند  :رسر

 برنامه داری برام؟ -

 :سپهر یم خندد

 !اصال بیای هم رات نیم دم -

وین تت   نگاهم یم کند  :همراه پارسا پشت رس سپهر یم نشینم.رسر

 .ریلکیس چقدر -

 :چشمانم را یم چرخانم

 باید عصنی باشم؟ -

 :پوزخند یم زند و به سپهر یم گوید

 .بعدا برام توضیح یم دی-

 :سپهر با آرامش یم گوید

 .ضیح یم دمتو  -

من نیم فهمم چه به هم یم گویند.پارسا رس روی سینه ام گذاشته و آرام خوابیده.هنوز یادم است که موقع 

 .خداحافظ  با پرند چقدر ناراحت بود.پرند هم نیم خواست برادرش برود

م ت سپهر را یم گت   .پارسا را محکم به خودم یم چسبانم و گوشه ی سوییشر

 :،سپهر به من یم گویدوقنر به خانه یم رسیم

 وقت داری یکم حرف بزنیم؟ -

 .رسم را تکان یم دهم

 .صتی کن پارسا رو بخوابونم بیام -

ی یم خواهد حرف بزند؟  پشت در خانه شان منتظر یم مانم تا برگردد.درباره ی چه چت  

ون یم آید و در را آهسته یم بندد.کنارم با فاصله به دیوار تکیه یم دهد و آهسته یم  : گویدبت 

 تو سیاوشو دیدی نه؟ -

 :رو به رویم را نگاه یم کنم و ترجیح یم دهم مثل همیشه صادق باشم

 .آره.فقط یه بار -

ی بفهمم  :نیم توانم از لحن جدی اش چت  
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 اون اومد؟ -

 .آره.اومد این جا -

 خ  گفت؟ -

 :یم چرخم و رو به او دست به سینه یم ایستم

 .وقت شو ندارم این االن بازجوییه؟اگه هست من-

 :رسش را پایی   یم اندازد

و بدونه.یه بارم گفت که میاد  - من فقط نگرانم.چند وقنر بود خییل درباره ات سوال یم کرد.یم خواست همه چت  

 .ببینتت ویل من حرف شو باور نکردم

 :اخم یم کنم

؟ -  دقیقا نگران خ  هسنر

 .نیم دانم چرا یک دفعه این همه بی اعصاب شدم

ه یم شودبه خاط  :ر لحن بدم رسش را باال یم آورد.به چشمانم خت 

 داره.من هر خ  فکر یم کنم نیم  -
 
تو سیاوشو نیم شنایس.منم همه چیو درباره اش نگفتم.برای هر کارش دلیل و هدق

 .فهمم دلیلش برای این کار خ  بوده

 منتظر نگاهم یم کند.یم خواهد بگویم چرا آمده؟

 .نیم خوام بگم -

 : کندتعجب یم

 نیم خوای؟ -

 ام را جار بزنم
 

 !دوست ندارم دیوانگ

 :با جدیت و اخم یم گویم

 .نه.نیم خوام.شب بخت   -

 :به سمت پله ها یم روم.صدایش را یم شنوم

 سارا؟ناراحتت کردم؟ -

 آن قدر بی حوصله و عصنی شده ام که حنر بر نیم گردم تا جوابش را بدهم.چه مرگم شده؟مگر سه ساعت پیش به

 خطر قهر کردنش عزا نگرفته بودم؟

او هم دیگر پافشاری نیم کند.کاش اضار یم کرد تا بمانم و حرف هایش را بشنوم و از ناراحنر ام بابت این گفتگو 

 ...بگویم
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سد  .بگویم که او مرا یاد آقا باال رسهای بی شمارم یم اندازد.بگویم که دوست ندارم این طور از من سوال بت 

 

 

 نهمفصل یس و 

سارا حساس تر از آب  است که فکرش را یم کردم.کامال مشخص بود که چقدر عصنی شده ویل دلیلش را نیم 

 فهمم.خوشش نیم آید سوال پیچ شود؟مگر آدم با چند تا سوال به لرزش یم افتد؟

 .شاید من حق این را که به قول خودش بازجوبی اش کنم ندارم

وین یم روم تا ببینم هنوز هم  -پارسا بالفاصله پیش سارا یم رود  -برم بعد از این که پارسا را به خانه یم  ،به خانه ی رسر

 .گرفته است یا نه

دوست ندارم پارسا با سارا وقت بگذراند.دیشب طوری در آغوش سارا فرو رفته بود و او را یم بوسید که ترسیدم.نکند 

 واقعا سارا جای رسوین را پر کرده باشد؟

 .م تا پارسا را از او دور کنم.نگاه بهت زده ی سارا مرا متوجه کار مسخره ام کرد ویل دیگر دیر شده بودبدون فکر جلو رفت

اض  به تنها بودن او و هانیه نکرد.این  ون نیامد.با این حال مامان اعتر دیشب سیاوش تا آخرین لحظه هم از اتاقش بت 

قدر به هم ریخته بود و مامان داشت طبق معمول  به خاطر عذاب وجدانش بود.سیاوش به خاطر لحن و حرفش این

 .یل یل به الالیش یم گذاشت تا از دلش دربیاورد

 و حساسیت زیاد سیاوش مرا یم ترساند.او با یک جمله ی مامان این طور به هم یم ریزد؟یک مرد یس و یک 
 

وابستگ

 !ساله؟

ون نیم رود،دس وین را بزنم که در در حایل که فکر سیاوش و سارا و پارسا از رسم بت  تم را جلو یم برم تا زنگ خانه ی رسر

باز یم شود و مردی که به نظر یم رسد حداقل پنجاه سال را داشته باشد،مقابلم ظاهر یم شود.رو به عقب با صدای 

 :بلندی یم گوید

 .به حرفام فکر کن.من برای تو و مادرت کم نیم ذارم -

وین از طبه ی باال مرا ا  :ز خطر سکته کردنش یم ترساندصدای عربده ی رسر

 !گورتو گم کن پدرسگ -

 مرد را برریس یم کنم.پس شوهر جدید مادرش این مرد است؟

وین را متقاعد کند تا چکار کند؟  یک مرد کت و شلواری اتوکشیده که با وجود سن زیادش هنوز رسپاست.آمده رسر

رود.روی صندیل عقبش یم نشیند و در را یم  مرد از کنار من رد یم شود و به سمت ماشی   شایس بلند مشگ یم

 .بندد.ماشی   رسیــــع حرکت یم کند و یم رود

وین روی پله ها نشسته و رسش را میان دستانش  در را باز گذاشته.وارد خانه یم شوم و از پله ها باال یم روم.رسر

 .گرفته.بدنش یم لرزد؛یاد سارا یم افتم
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 یم گویمجلو یم روم و دستم را روی شانه اش یم گذا
 

 :رم.واکنیسر نشان نیم دهد.به آهستگ

؟ - وین؟خوبی
 رسر

در خانه اش باز است.باال یم روم تا برایش آب بیاورم. در نیمه باز خانه را کامل باز یم کنم.با دیدن صحنه ی مقابلم 

وین دراز کشیده...صاحب خانه اش است؟  قلبم دو متر پایی   یم افتد.زب  که زیر پتوی رسر

ون زده اند.آرایش صورتش به هم ریخته وشانه های بره  ...نه اش از پتو بت 

وین هنوز همان جا نشسته  .رسیــــع یم چرخم و در را یم بندم.احساس یم کنم هوابی برای نفس کشیدن نیست.رسر

 :روی زمی   یم نشینم و یم نالم

وین؟ -  چکار کردی رسر

ی نیم گوید.من هم توضیح نیم خواهم  .چت  

 :کنارش روی پله ها یم نشینم.با عصبانیت یم گویم  از جایم بلند یم شوم و 

وین؟ -  چه غلظ کردی رسر

رسش را باال یم آورد.حاال یم توانم چشمان رسخ و رنگ پریده اش را ببینم.جای رژ لب روی گردنش حالم را به هم یم 

 .زند

ه یم شود.محکم به پی  :شاب  اش یم کوبد و یم نالدطوری که انگار مرا نیم شناسد نگاهم یم کند.سپس به دستانش خت 

 !نیم دونم!نیم دونـم!نـمـی دونـم -

وین را هم ندیده ام،چه برسد به زار زدنش  !با دستانش صورتش را یم پوشاند و هق هق یم کند.تا به حال بغض رسر

 :دستپاچه دستم را دور شانه هایش حلقه یم کنم

ی نشده - وین؟آروم پش...آروم باش.چت    ...رسر

ی شد وین را آرام کنمچرا چت    .ه.با این حال االن فقط یم خواهم رسر

وین رسش را باال یم آورد و با حالنر عصنی یم خندد  :رسر

 !هیج  نشده؟وای سپهر -

 .آب دهانم را قورت یم دهم.مثل دیوانه ها رفتار یم کند

 :موهایش را یم کشد و داد یم زند

؟این جا نجسه!چرا نیم ری؟ -  مگه تو نماز نیم خوب 

 .زده نگاهش یم کنم.موهایش را یم کشد و به خودش یم پیچد.از جایم بلند یم شوم و محکم در گوشش یم کوبم بهت

 :یک دفعه بی حرکت یم شود.اشک هایش رسازیر یم شوند
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 !مامان -

د و یم فشارد.مقابلش زانو یم زنم و دستانم را روی شانه ه ایش با صدای ناله اش انگار کیس قلبم را در دستش یم گت 

 .یم گذارم.رسش را روی شانه ام یم گذارد و زار یم زند

دستانم را دورش حلقه یم کنم و سیع یم کنم تپش قلبم را آرام کنم.دستپاچه شده ام؛به یاد رفتارهای عصنی سیاوش 

وین را آرام کنم  .افتاده ام.آن موقع نیم توانستم آرامش کنم و حاال هم نیم توانم رسر

کند و مادرش را صدا یم زند.چطور نفهمیدم دارد چه فشاری را تحمل یم کند؟این رفتار عصنی مثل بچه ها گریه یم  

 !مال این یک روز نیست؛حاصل ماه ها اضطراب و ناراحنر است

وین در حالت  کاری که کرده قابل توجیه نیست ویل وقنر وضعیتش را یم بینم،یم فهمم که در حالت عادی نبوده.رسر

 ...را نیم کند عادی هرگز چنی   کاری

*** 

 .وقنر به خانه بر یم گردم،حس یم کنم در جسمم نیستم.آن قدر فکر در مغزم است که حس یم کنم دارم یم ترکم

وین به خودش آمد،رویش را برگرداند و از من خواست بروم.وقنر اضار کردم که بگذارد کمکش کنم،داد زد که  وقنر رسر

 .تنهایش بگذارم

 .است بروم،آن جا را ترک کردم تا با خودش کنار بیایدبا این که دلم نیم خو 

ون یم آید.در را قفل یم کند و یم چرخد تا از پله ها باال برود که من را یم  در را که باز یم کنم،سارا دارد از خانه ام بت 

 بیند.همیشه این قدر مرتب به بابا رضا رس یم زند و مراقبش است؟

 :کند و سپس یم گوید  آهسته سالم یم کنم.کیم نگاهم یم

ی شده؟ -  چت  

 :به سمت در خانه یم روم

 .نه -

کنارم ایستاده و دستانش را در هم حلقه کرده.به نظر یم رسد درگت  یک کشمکش دروب  است.وقنر در را باز یم کنم تا 

 :وارد خانه شوم،رسیــــع یم گوید

 .ببخشید -

 :یم چرخم و با تعجب نگاهش یم کنم

؟ -  خ 

ه یم شودبه کنار رسم خ  :ت 

 .دیشب نباید اون طوری حرف یم زدم -

 :به چارچوب در تکیه یم دهم
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 مگه چطوری حرف زدی؟ -

 !نگران است که من دلخور شده باشم؟من نگران بودم که او دلخور شده باشد

بچه ها شده  .به عینک بزرگ و بامزه اش نگاه یم کنم.شبیه دختر

.من دیشب یکم عصنی بودم -  .خوب یم دوب 

 .اینو فهمیدم ویل دلیلشو نه -

ه یم شود.چرا مرا نگاه نیم کند؟  به راه پله خت 

 .دلیل خاض نداشت -

 جوابی باورنکردب  
یا خییل خوب دروغ یم گوید یا واقعا دلیل خاض نداشته.البته با توجه به وضعیت روخ اش چنی  

 .نیست

 :نفیس عمیق یم کشم

 ؟االنم نیم خوای جواب سوال دیشبمو بدی -

 !رسیــــع اخم یم کند.چرا از هر جا کم یم آورد اخم یم کند؟

 چرا باید بگم؟ -

 یم گویم
 

 :به سادگ

 .من ازت یه سوال پرسیدم.یم توب  جواب بدی،یم توب  جواب ندی -

 :با جدیت یم گوید

 .خوب من نیم خوام جواب بدم -

 نیم مونه.اگه یم شه پارسا رو بفرست پایی    -
 
 .پس دیگه حرق

 :د های کفشم را باز یم کنم که رسیــــع یم گویددارم بن

؟ -  یعن  خ 

 .همان طور که خم شده ام رسم را باال یم آورم و به صورتش نگاه یم کنم.چشمانش ناآرام هستند

؟ -  خ  یعن  خ 

 :آب دهانش را قورت یم دهد

 نیم مونه؟ -
 
 یعن  خ  دیگه حرق

 :یل ناراحنر اش نیم شومکار بندها را تمام یم کنم و صاف یم ایستم.متوجه دل
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ی نیم مونه که بخوایم درباره اش حرف  - خوب من یه سوال پرسیدم.تو هم گفنر نیم خوای جواب بدی.دیگه چت  

 .بزنیم

 :رنگش یم پرد.زیر لب یم گوید

 .یم فرستمش پایی    -

.آدم های دور و بر من چ وین،از یک طرف این دختر  ه مرگ شان است؟رسیــــع از پله ها باال یم رود.از یک طرف رسر

واقعا از فکر ارتباطش با سیاوش عصنی یم شوم.مگر یم شود سیاوش با وجود داشیر  هانیه رساغ دختر دیگری 

 !برود؟اگر قضیه این طور نیست،سارا به چه دردش یم خورد؟

 .رسم را تکان یم دهم تا افکار آشفته ام کنار بروند.در را نیمه باز یم گذارم تا پارسا بیاید

ه یم شوم.آن قدر سوییشر  تم را در یم آورم و پایی   تخت بابا رضا پرت یم کنم.روی زمی   دراز یم کشم و به سقف خت 

ی در مغزم است که نیم توانم درست و حسابی از هم جدایشان کنم  .چت  

،نگران از کنارش جم نیم خورد.آن طور که من فهمیده ام -سیاوش لو داده  -رسوین از وقنر مشکل طاها را فهمیده 

 !است اگر تنهایش بگذارد طاها احساس بدی پیدا یم کند؛البته به نظر من با این کار احساس بدتری خواهد داشت

 شان ادامه دارد.گفت که هانیه 
 

مامان گفت که رابطه شان کیم بهتر شده ویل هنوز دخالت های مادر طاها در زندگ

ایط خوبی ندارد.خانواده اش گفته اند اگر از شوه د،جابی میان آن ها نخواهد داشت.سیاوش اضار رسر رش طالق بگت 

 کنند
 

 .یم کند تا پیش آن ها بماند ویل مامان صالح نیم داند سیاوش و هانیه در یک خانه زندگ

ایط  با این حال از حرف هایش فهمیدم که سیاوش با زبان چرب و نرمش توانسته تا حدودی متقاعدش کند.هانیه رسر

داری راحنر را پشت رس نیم گذارد ویل حاض  نیست پیشنهاد سیاوش مبن  بر این که به خانه شان نقل خوبی ندارد و بار 

 .مکان کند را بپذیرد.از ترسش به خانه ی شوهرش هم نیم تواند برود

انجام افراد دور و برم همه درگت  مشکالت شان هستند و من نیم توانم برایشان کاری بکنم.تنها کار مفیدی که این اواخر 

ستانم است  .داده ام،دوره کردن کتاب های دبت 

یک یادم   و فت  
اگر بتوانم رشته ی ریاض  دانشگایه رسارسی در تهران را قبول شوم،خییل خوب یم شود.ریاض 

 و عربی و انگلییس را یم خوانم
 

 .نرفته؛تمام شان را با ماب  دوره کرده ام.بیشتر درس های عمویم مثل دین و زندگ

 . کنم از همه چت   دور افتاده ام.از رسدرگم بودن متنفرماحساس یم

 

 

 فصل چهلم

ه شده ام.صدای تیک تاک ساعت و خر و پف  -آزاده و یایس و نیوشا و گیل  -بچه ها  خوابیده اند ویل من به سقف خت 

خانه را روشن گذا شته ام؛این کار گیل،تنها صداهابی هستند که سکوت خانه ی تاریک را یم شکنند.هالوژن های آشت  

 .هر شبم است.به قدری از تاریگ وحشت دارم که گایه بدنم فلج یم شود
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بالشم را روی کاناپه ی درون هال گذاشته ام و دراز کشیده ام.پتوی پشم شیشه ام را طوری روی بدنم کشیده ام که 

 .هیچ منفذی برای ورود هوای رسد وجود ندارد.با این حال احساس رسما یم کنم

ی یم گردم.شاید چشما نم بدون پلک زدن روی سقف ثابت مانده اند.نزدیک چهار ساعت است که دارم به دنبال چت  

 .احساس یا دلییل بی معن  که پشت نگراب  های روزانه ام پنهان شده اند و من هم تالیسر برای دیدن شان نکرده ام

 ...محل کارم،امت  حسی   همیشه با بعض  پشها رابطه ی دوستانه داشته ام.در دانشگاه،در 

 .با این حال رابطه ای که با سپهر دارم...یک مدیل است.یعن  من آن را یک مدیل یم بینم

 ام تنها رهگذر 
 

من هیچ وقت از بابت این که با یک پش قطع رابطه یم کنم ترس و نگراب  نداشته ام.آن ها در زندگ

 ...بودند و باالخره یک روزی یم رفتند ویل سپهر

را پر کرده.حاال دارم فکر یم  -بدون آن تعادل نداشتم  -اس یم کنم سپهر جای خایل پیج  که از روحم گم شده احس

 ...کنم این پیچ مال کجاست

 سارا؟ -

هی   یم گویم و از جا یم پرم.قلبم محکم یم زند.با دیدن گیل که بی حرکت مقابلم ایستاده خیالم راحت یم شود.با 

 :صدای ضعیق  یم گویم

 !خدا لعنتت کنه گیل -

 :عذرخواهانه یم گوید

 .ببخشید.خوابم نیم برد -

د.یم آید و کنارم یم نشیند  .روی کاناپه یم نشینم و پتویم را کنار یم زنم.قلبم کیم آرام یم گت 

 .رستو بذار رو پام -

موهایش را نوازش یم خودش را جمع یم کند و دراز یم کشد.رسش را روی پایم یم گذارد.پتویم را رویش یم کشم و 

کنم.تمام افکار آشفته ام را در یک صندوق یم گذارم و درش را یم بندم تا بعدا به رساغ شان بروم.حاال باید برای گیل 

 .حاض  باشم

؟ -  پس خودت خ 

 .من گرمابی ام.رسدم نیم شه -

 .با این حال امشب رسدم است

 :چند ثانیه در سکوت یم گذرد.آهسته یم پرسم

 ؟چرا خوابت نیم بره؟خ  شده -

 سارا تا حاال فکر کردی از ایران بری؟ -

 :صادقانه یم گویم
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 .نه -

 :زمزمه یم کند

 .من تمام مدت بهش فکر یم کنم.اگه شما رو نداشتم با بابا یم رفتم -

 :لبخند یم زنم و موهایش را پشت گوشش یم فرستم

؟یم دونم.مگه یم شه تو یه روز درباره ی الس وگاس حرف ن -  زب 

 :بی صدا یم خندد و زیر پتو تکان یم خورد

 .دارم کارامو یم کنم که برم پیش بابا -

 .جا یم خورم.امشب رسما با بی رحیم هرچه تمام تر به وجودم هجوم یم آورد

 بدون گرشاسپ؟ -

 .بدون گرشاسپ -

ه یم شوم نگش خت   :به موهای نرم و خورسر

 چرا؟ -

 گرشاسپ یم رم؟  چرا دارم یم رم یا چرا دارم بدون -

 .هر دو -

 :ضیــــح یم گوید

 .دیگه نیم تونم این جا رو تحمل کنم.گرشاسپ هم خودش نیم خواد بیاد وگرنه من دوست دارم باهام بیاد -

 مگه این جا چشه؟ -

 .یم خوام اون جا یه آدم جدید از خودم بسازم -

 :کم کم معن  حرف هایش را یم فهمم.ادامه یم دهد

 .تنها نیم رم -

 :خم یم کنما

 پس با گ یم ری؟ -

 .ایمان -

 .کیم فکر یم کنم.ایمان همان پشی است که گیل آن شب با او آشنا شد.این مدت رابطه ای دوستانه داشتند

 چرا ایمان؟ -

ه یا نه.مهم اینه که کاریو که دوست دارم یم کنم -  .قراره اون جا یه بند درست کنیم...مهم نیست کارمون یم گت 
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م.لبخند یم زنممن  که   :همه چت   را برای کار مورد عالقه ام کنار گذاشته ام نیم توانم به او خرده بگت 

 پس به همه چیش فکر کردی نه؟ -

ی که هنوز ناراحتم یم کنه شمایی    -  .اوهوم.تنها چت  

 :با صدای گرفته ای یم گویم

 .ما مهم نیستیم.به فکر خودت باش -

ددستم را از روی موهایش بر یم د  :ارد و در آغوشش یم گت 

 .بهتون رس یم زنم -

 :لبخندم محو یم شود

 .دلم برات تنگ یم شه -

 :پایم خیس یم شود

 .منم دلم براتون تنگ یم شه.دلم برای خودمم تنگ یم شه -

قلبم در سینه فرو یم ریزد.گیل یم خواهد شیطنت ها و شخصیتش را پشت رس بگذارد و یک گیل جدید بسازد.نکند 

 !وز پشیمان شود و وقنر بر یم گردد تا خودش را پیدا کند،ببیند نیست؟یک ر 

؟ -
 

 گ به بچه ها یم گ

 .فردا -

 گ یم ری؟ -

 .هفته ی بعد بلیط داریم.بابام کارامونو جور کرد -

 :خم یم شوم و گونه ی خیسش را یم بوسم

 .بخواب -

ی چنگ یم انداختم تا اگر چند سال پیش بود،داد و بی داد یم کردم تا منرصف شود.دل شدش یم کردم و به هر چت  

 ...نگهش دارم ویل حاال

اض ها و گله ها و غصه هایم را پشت زبانم مخق  یم  حاال ترجیح یم دهم خوشحال باشد،حنر اگر پیش من نباشد.اعتر

 .کنم و نیم گذارم خودخوایه ام نمود پیدا کند

 

 

 فصل چهل و یکم
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خواب آلود در را باز یم کند.با دیدن ظاهر نامناسبش  -نیوشا  -ی که اسمش یادم است در خانه ی سارا را یم زنم.دختر 

 :رسم را پایی   یم اندازم

 .سالم -

 .با بی حوایس برایم رس تکان یم دهد و خمیازه یم کشد

 خانوم مهدوی خونه ان؟ -

 ...خانوم مهدوی؟ -

 :چانه اش را یم خاراند.یک دفعه یم گوید

 ...آها!آره هست -

 .دوباره خمیازه یم کشد

 :صدابی از پشت رس یم گوید

 کیه نیو؟ -

 :سارا به در نزدیک یم شود و با دیدن من اخمش باز یم شود.به نیوشا یم گوید

 .برو بخواب تا شهید نشدی -

 :دختر محکم روی شانه اش یم کوبد

 .یادت باشه واسم شام درست نکردی -

 .نوکر بابات غلوم سیاه بود -

 :زنم.نیوشا که خواب از رسش پریده با خنده یم گویدلبخند یم 

 !خوب تو هم سیاه سوخته ای دیگه -

 :سارا با عصبانیت یم گوید

 !کوفتم بهت نیم دم،چه برسه به شام -

 :نیوشا یم خندد و از در دور یم شود.سارا یم چرخد و با جدیت نگاهم یم کند

 .سالم -

 .سالم -

 .م چرا آمده ام باال.سارا منتظر نگاهم یم کندنیم دانم چه بگویم.اصال نیم دان

؟ -  ِام...خوبی

 :عاقل اندر سفیه نگاهم یم کند
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 خوبم.خ  کار داری؟ -

 !اوه.خییل رسیــــع یم رود رس اصل مطلنی که هنوز نیم دانم چیست

 .اومده بودم...اومده بودم ببینم....در چه حایل -

 :طوری که انگار دیوانه ام نگاهم یم کند

 .نکش بگو خ  کار داری خجالت -

ون یم دهم  :شانه هایم را باال یم اندازم و نفسم را بت 

 .چند روز ندیده بودمت.اومدم ببینمت -

 .واقعا هم دلیلم همی   است.فقط دلم یم خواست ببینمش

 دسنر به گردنم یم کش
 

ی نیم گوید.من هم با دستپاچگ  چت  
م و به با تعجب نگاهم یم کند و برای ثانیه هابی طوالب 

 .اطراف نگاه یم کنم

 :آهسته یم گوید

 .بیا تو -

 !آب دهانم را قورت یم دهم.در موقعیت بدی گت  افتاده ام.کاش از قبل فکر یم کردم که چرا دارم باال یم آیم

 ...پارسا پایینه -

 .بیارش باال -

 !منتظر نگاهم یم کند.توهم من است یا واقعا چشمانش مظلومیت را القا یم کنند؟

 :رسانجام یم گویم

 .االن میام -

 !رسیــــع پایی   یم روم.یم خواهم بی   چند دختر چکار کنم؟خاک بر رسم

امروز از صبح به سارا و غیبت ناگهاب  اش فکر یم کردم.چون همسایه ایم،رس زدن به هم دیگر کار سخنر نیست.نگران 

 .آخرین برخوردمان و احتمال وجود دلخوری بودم

ی که نسبت خاض با حاال که وقت شام اس ت،تصمیم گرفتم بروم باال و ببینمش.اصال فکر نکردم که برای دیدن دختر

 !او ندارم دلیل یم خواهم

 !چرا قبول کردم که بروم؟کله ام خایل شده

بغل پارسا را که دارد با تلویزیون کوچک کارتون یم بیند به زور باال یم برم.در باز است.وارد خانه یم شوم و پارسا را که 

 .کرده ام زمی   یم گذارم

 .بیاین تو -
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خانه ی اپن شنیده یم شود.دوستش که حاال لطف کرده و شایل را روی رسش انداخته،روی اپن  صدایش از آشت  

 :نشسته و خیار یم خورد.پارسا به سمتش یم رود

 .َسدام -

 :دختر نیشخند یم زند

.چه خوش تیپ شدی - ــه!پارسا رو ببی    !بـــ

ون یم آید و با لبخند پارسا را بلند یم پارسا درست  خانه بت  نیم فهمد چه یم گوید ویل یم خندد.سارا از آشت  

 :کند.گلویش را یم بوسد و او را به خودش یم چسباند.نیوشا با خنده یم گوید

ه - .دلت پیش پارسا گت   .پس بگو چرا به هیشگ نگاه نیم کن 

 :سارا چپ چپ نگاهش یم کند

 .ری خیار یم خوری؟شب در دستشوبی رو قفل یم کنمچرت نگو.باز دا -

 :نیوشا یم خندد

 !من بدون دستشوبی هم کارم راه میوفته -

 :سارا چشمانش را یم چرخاند و رو به من یم گوید

 .چرا اون جا وایسادی؟بیا بشی    -

خانه است یم نشینم.نیوشا پاهایش ر  خانه یم رود.روی مبیل که رو به آشت    :ا عقب و جلو یم بردبا پارسا به آشت  

 تو چرا ته ریش نیم ذاری؟-

 :تعجب یم کنم

؟ -  ِام...برای خ  یم پرسی  

؟منم جمع نبند -  .چطور با سارا راحت حرف یم زب 

 :گازی به خیارش یم زند و با دهان پر یم گوید

 .بینی فییس.صورتت مردونه یم شه -

 .دوم این که پارسا دوست نداردبه دو دلیل ته ریش نیم گذارم.اول این که دوست ندارم و 

 :شانه هایم را باال یم اندازم

 .خوشم نمیاد -

 یم گوید
 

 :با مسخرگ

ا خوش شون میاد -  .دختر
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 :تک خنده ای رس یم دهم

ا خ  دوست دارن -  .خوب من واسم مهم نیست دختر

 :ابرو باال یم اندازد

 .ا !پس از اون پش خوبابی ِ  -

 :لبخند یم زنم

 .تقریبا -

 :یم زندچشمک 

 .اون تقریبن  که گفنر یعن  هنوز بهت امید هست -

ی نیم گویم  .چت  

خانه یم آید.چند دقیقه بعد پارسا با یک ظرف بزرگ بستن  به هال بر یم گردد.آن را با دو  صدای پارسا و سارا از آشت  

 .دست مقابلش گرفته و آهسته قدم بر یم دارد

 :کنارم یم نشیند و به من یم گوید

 وای؟یم خ -

 :یم خندم و موهایش را به هم یم ریزم

 .بخور.نوش جونت -

 :سارا بلند یم گوید

 بستن  یم خوای سپهر؟ -

 .نه مریس -

 :نیوشا یم چرخد و بلند یم گوید

 !من یم خوام اختر  -

 :سارا یم گوید

 .بیا خودت بردار -

 !جون به جونت کی   پشدوسنر  -

 به جابی رسیده که شبم خونه نمیاد چش سفیدغلط کردی که پشدوستم! کم به خاور رسی -
 !دم؟ببی  

 :نیوشا یم چرخد و به من نیشخند یم زند

 .یم بین  چه زن زبون درازی دارم؟حیف که کمربند ندارم وگرنه سیاه و کبودش یم کردم -
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 :یم خندم

 !من االن نفهمیدم موضوع چیه -

 :نیوشا از ظرف کنار دستش یک خیار دیگر بر یم دارد

 خوشگلهاخ -
 

 !تر زن منه.من اسمم خالده.خاورم بچه مونه.دیدیش که؟همون دختر چشم رنگ

 :نیشخند یم زنم

 .یادم نیست -

وین یم افتم  .دوستان نزدیگ هستند.با دیدن شان یاد خودم و رسر

 :پارسا بی رس و صدا دارد بستن  یم خورد.نیوشا بلند یم گوید

 شام چیه بانو؟ -

 .واسه تو زهرمار -

 :ا نخودی یم خنددنیوش

خ   -
َ
 !عاشق این ابراز احساساتتم ا

 :سارا فقط یم خندد.بعد از چند دقیقه خطاب به من یم گوید

یم خوبه -  !یه زنگ بزن اورژانس.امشب با این غذا نمت 

 :نیوشا یم خندد.با خنده یم گویم

؟ -  مگه خ  توش ریخنر

 :یم آید و مقابل ما یم نشیند

 !هر خ  دستم اومد -

 :ا با نیشخند یم گویدنیوش

 دمپابی جلو بسته قهوه ای رو خورد یم کنه یم ریزه تو غذا -
 !اینو ولش کن 

 :سارا یم خندد

 .خالد من طالق یم خوام -

 :نیوشا گازی به خیارش یم زند و شانه باال یم اندازد

 .تو بخواه.کیه که بده -

 :از سارا یم پرسم

 مراقب بودن چه حیس داره؟ -
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 :یم خندد

 مورد نفرت واقع شدن چه حیس داره -
 

ه بگ  !بهتر

 این قدر بده؟ -

 :شانه هایش را باال یم اندازد

 داره چه جوری بچه هابی تو کالس تو باشن.من یم شینم یه گوشه کتاب یم خونم ویل همه ی  -
 

خوب بستگ

ک یم کی   یم گن   ؟«مما خانو »تقلباشونو یم بینم.بهشون که یم گم چشاشونو شبیه گربه ی رسر

 :یم خندم

وین بود نیم فهمیدی -  .اگه رسر

وین را یم بیند یا درباره اش حرف یم زند این کار را یم کند!  -به بین  اش چی   یم اندازد   :و یم گوید -هر بار رسر

م ویل یم فهمم.عمرا کیس بتونه بدون فهمیدن من کاری کنه -  .من خودم تو تقلب کردن خییل صفر کیلومتر

 :یم گوید نیوشا با نیشخند 

ستان حنر نیم تونست برگه شو باز بذاره ما ببینیم -  !این که تقلب بلد نیست رو راست یم گه.تو دبت 

 :سارا یم خندد

 !یادته یه بار برگه هامونو عوض کردی من داشتم سکته یم کردم؟هر وقت یادش میوفتم فحشت یم دم -

خانه یم رود تا به غذایش رس بزند.بلند یم  :گوید  سارا به آشت  

 سفره بندازم یا رو مت   بشینیم؟ -

 :پارسا بلند یم گوید

 !ُسفه -

 :سارا با خنده یم گوید

 .چشم! سفره میندازم -

م و به نیوشا یم گوید  :بلند یم شوم تا به سارا کمک کنم.بشقاب ها را به دستم یم دهد تا بتی

؟ -  از نادین چه ختی

 :نیوشا با لحن بدی یم گوید

.د -
 

ه جدی یم شههمون همیشگ  .اره با این دختر

 :سارا قاشق ها و چنگال ها را رس سفره یم گذارد و با تعجب یم گوید

 .فکر یم کردم نادین دختر چشم و گوش بسته دوست داره -
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 :نیوشا نیشخند یم زند

ه -  هر جابی رو بگت 
 .دوست که داره ویل کیه که بهش دختر آفتاب و مهتاب ندیده بده.باید همی  

 :کیم گرد یم شوند.سارا غذا را رس سفره یم گذارد و به من یم گوید  چشمانم

ه -  .یم شه ساالدو بیاری؟رو مت  

خانه یم روم.سارا با ناراحنر یم گوید  :رسم را تکان یم دهم و به آشت  

!ما تنها یم مونیم -  .قبول نیست!همه دارن ازدواج یم کی  

 :نیوشا با خنده یم گوید

.من و تو یم دوب   االن دارم تو ذهنم یس - چهل سال دیگه رو تصور یم کنم.این چهار تا دارن با نوه هاشون بازی یم کی  

 کجاییم؟

 :ظرف ساالد را وسط سفره یم گذارم.سارا با خنده یم گوید

 کجاییم؟ -

 :نیوشا در حایل که از خنده رسخ شده یم گوید

 !رس ستاری وایسادیم تا یگ لطف کنه سوارمون کنه -

من نگایه یم اندازد و لب یم گزد تا نخندد.به خاطر حضور من راحت نیست؛با این حال من هم خنده ام سارا به 

 .گرفته

 :نیوشا یم آید و رس سفره یم نشیند.با نیشخند به من یم گوید

 !تو چقدر باادبی آخه -

 :شانه هایم را باال یم اندازم

 .مدلمه -

بلند نیم شود.سارا برایش غذا یم ریزد و به دستش یم  -رتونش را یم بیند دارد ادامه ی کا -پارسا از مقابل تلویزیون 

 .دهد.قبلش حسابی قربان صدقه اش یم رود و پارسا را لوس یم کند

 :نیوشا با احتیاط به غذای درون بشقابش نگاه یم کند

؟ -  این چیه اختر

 :سارا کیم فکر یم کند و یم گوید

یازو خورد کردم ریختم تو ماهیتابه.این سسه هم همون سسیه که رو الزانیا سیب زمین  و سوسیس و تخم مرغ و پ -

 .یم ریزن

 :نیوشا با خنده به من یم گوید
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 !تو بخور اگه زنده موندی من بخورم -

 :یم خندم و یم گویم

 .بوش که بد نیست.فکر نکنم بد باشه -

 .سارا منتظر به دست های ما زل زده تا بخوریم

 .م و کیم از غذا یم خورم.مزه ی عجینی دارد ویل بدمزه نیستقاشقم را بر یم دار 

 :لبخند یم زنم

 غذابی نخورده بودم.خوشمزه اس -
 .تا حاال چنی  

 :سارا به نیوشا نیشخند یم زند

 .کوفت کن -

ه سارا طبق معمول آن قدر با اشتها غذا یم خورد که اشتهای من هم باز یم شود.نیوشا هم مثل ساراست ویل آن قدر ب

 !خاطر ظاهر آشفته ی غذا غر یم زند که اثر سارا را ندارد

 

 

 فصل چهل و دوم

حسی   دیروز به خانه ام آمد.با دیدن چشمان رسخ و صورت گرفته اش فکر کردم با سمن به مشکل برخورده ویل  ...امت 

خورد.گفت که در برایم از مشکالت سمن گفت.گفت وقنر یم خواهد بخوابد،خودش را به تخت یم بندد تا تکان ن

حسی    خواب طوری جیغ یم زند که انگار دارد درد زیادی را تحمل یم کند.گفت که دستانش یم لرزند.گفت که از امت 

حسی   نیم رود  .یم ترسد و هیچ وقت با او به خانه ی خودش یا امت 

ن پیش یم رود.دوست گفت که از صدای آهنگ متنفر است و اگر صدای داد و جیغ کیس را بشنود تا حد دیوانه شد

دارد همه جا سکوت باشد.گفت که اشتهای کیم دارد و خییل ضعیف است.گفت که پوست و استخوان شده و او نیم 

تواند برایش کاری بکند.گفت که به ندرت یم خندد.خنده هایش دیگر زنگ قبل را ندارند.دیگر از فرط خنده رسخ نیم 

 .شود.حاال همیشه رنگ پریده است

 .ام مدت آشفته و بی قرار استگفت که تم

 .گفت و گریه کرد.از او پرسیدم که یم تواند با مشکالتش کنار بیاید؟جوابی که با لحن  قاطع داد خیالم را راحت کرد:آره

گفت که این ها را نگفته تا توجییه برای رها کردن سمن باشد.گفت که تنها درد و دیل ساده بوده و چون من تنها کیس 

 .را مثل کف دستم یم شناسم،پیش من آمده هستم که سمن

د.به او زنگ یم زند و حالش را یم پرسد؛کاری  گفت که سمن کم کم دارد با او کنار یم آید.اجازه یم دهد دستش را بگت 

 !که برای من هم انجام نیم دهد
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خوبی با از حرف هایش خوشحال شدم.شاید روح سمن هیچ وقت مثل قبل ترمیم نشود ویل یم تواند زندگ

حسین  که یک دنیا عشق فقط برای او دارد داشته باشد  .امت 

بعد از آن به سمن زنگ زدم و با او هم حرف زدم.او هم به نظر راض  یم آمد؛با این حال معلوم است که رایه طوالب  

 .برای داشیر  یک رابطه ی نرمال در پیش دارند و تازه اولش هستند

گریه کرده بود که نفسش باال نیم آمد ویل حنر یک لحظه هم دودل نشد.گیل گیل دیروز صبح زود رفت.آن قدر  

 اش را طوری که دوست دارد بسازد.آن جا کیس این گیل را نیم شناسد و او یم تواند یک گیل 
 

مصمم است که زندگ

 .دیگر باشد

ل کردیم تا رفیر   برایش سخت نشود.آزاده از ایمان  یایس و ساغر هم گریه کردند ویل من و آزاده و نیوشا خودمان را کنتر

 .قول گرفت هوایش را داشته باشد.ایمان هم با لبخند قول داد که نگذارد آب در دلش تکان بخورد

ی که یم تواند در تفریحات  از ایمان خوشم آمد.با گیل مثل یک دختر معمویل با احساسابر لطیف رفتار یم کرد نه دختر

اش را با گیل حفظ یم کرد و رفتاری مودبانه ویل دوستانه داشت.با دیدن رفتارش در پشانه اش با او همراه شود.فاصله 

این که پشه این قدر باادبه،اون وقت ما هم هستیم!بقیه رغبت نیم کی   دو ثانیه تو جمع مون بشیی   از »دلم گفتم: 

 !«بس بددهنیم

ی که در مدرسه از من ساعت یازده و نیم شب است و من هنوز هشیارم.دارم نوشته های وحیده ر  ا یم خوانم.دختر

 .خواست نگایه به نوشته هایش بیندازم

از نتی نوشته ها یم فهمم که به عنوان یک نوجوان دایره ی لغات خییل خوبی دارد.خوب بلد است احساسات مختلف 

 .را منتقل کند.قلم نسبتا پخته ای دارد؛حدس یم زنم که حداقل سه سایل تجربه ی نوشیر  دارد

ین هایش را جدا یم کنم.رمانش را به من نداده.این ها تنها داستان کوتاه چن با موضوعابر تقریبا جدید و  -د تا از بهتر

 .و قطعه های ادبی هستند -جالب 

کت کند.اگر شانس بیاورد،یم تواند حداقل به سطح استاب   یم خواهم به او پیشنهاد بدهم در جشنواره ی خوارزیم رسر

 .برسد

ب پیش یم افتم که سپهر و پارسا و نیوشا این جا بودند.وقنر سپهر دم در ایستاده بود،خییل دستپاچه یاد چند ش

 بود.وقنر گفت که آمده من را ببیند،یک لحظه قلبم از حرکت ایستاد.یعن  چه که فقط یم خواسته من را ببیند؟

ی که در کنارش حس یم کردم،از او دوری رفتارش برایم عجیب بود.در این هفته سیع کرده بودم به خاطر رسدرگیم ا

کنم.وقنر گفت که فقط برای دیدن من آمده،نتوانستم به داخل خانه دعوتش نکنم.انگار اختیار زبانم دست خودم 

 .نبود

واقعا رسد به داخل خانه یم آید ویل مشکیل با این قضیه  -امشب احساس خوبی دارم.پنجره باز است و هوای رسد 

 !است.گرما بد استندارم.رسما خوب 

 یم کند
 

 !در تابستان حس خریس قطنی را دارم که در عربستان زندگ

زمستان خوب است.رنگ برف و لمس قطره های باران خوب است.نسییم که به صورتت یم خورد خوب است.زیر 

 !پتو مچاله شدن و خوابیدن خییل خوب است
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بسته ای  -ی اطراف خانه قدم زدیم.من یک بسته عود خریدم پریروز وقنر از آموزشگاه برگشتم،با سپهر در خیابان ها

 .و سپهر برای پارسا که پیش مادر و پدرش بود دنت شکالبر گرفت -که داشتم تمام شده بود 

وع  در رسما بستن  خوردیم و لرزیدیم.سپهر که از اول نیم خواست بستن  بخورد و من مجبورش کرده بودم،وقنر رسر

 .«!ی   عقلمو دادم دست گبب»کرد به لرزیدن گفت: 

شالم را که افتاده بود و من متوجهش نشده بودم روی رسم کشید.دستکش  -بدون برخورد دستش با من  -یک بار 

هایش را داد تا دستم کنم؛پوست دست هایم رسخ شده بود.من هیچ وقت دستکش دستم نیم کنم؛از این که نیم 

 .توانم اشیا را لمس کنم عصنی یم شوم

 .تمام مدت دستکش دستم بود پریروز 

 را که مادرش برایش بافته بود و 
 

دعوایم کرد و گفت که لباس گرم نیم پوشم.من هم کاله بابانوئیل کرم و قهوهای رنگ

ستاب  یم کرد مسخره کردم و شال گردن ستش را دور گردنش سفت کردم  .او را شبیه پشان دبت 

دار.وقنر به او گفتم،خندید و گفت که این ها را چهار سال است که  از بوت هایش خوشم آمد؛قهوه ای سوخته و ساق

 یا خرابی در آن ندیدم.یا او خییل خوب از وسایلش 
 

پایش یم کند.وقنر دوباره به بوت نگاه کردم،هیچ اثری از کهنگ

 !نگهداری یم کند یا این بوت ها خییل خوب مانده اند

تم را گرفت و مرا عقب وقنر یم خواستم طبق معمول رسم را پایی   بی ندازم و از خیابان رد شوم،کاله سوییشر

ستانش گفت و من هم از بچه ها گفتم.وقنر فهمید که گیل دارد یم رود،واقعا  وین و دوران دبت  کشید.برایم از رسر

ناراحت شد و گفت که باید برایم سخت باشد.من هم احساسم را برایش گفتم؛سخت است ویل تحمل ناراحنر گیل 

 .تر است سخت

جزو  -خرچ خرچ  -کوبید و خندید.صدای له شدن یخ زیر پاهایم   -برف دیروز  -همراه با من پاهایش را در یخ ها 

 .دوست داشتن  ترین موسیقر های دنیاست

مجبورم کرد برایش از موضوع رتبه و دانشگاهم بگویم.آخر برایش گفتم و او فقط لبخند زد.خوشحالم که مثل همه 

 . ... و« به ما نیم خوری پس! »،«یگه چه خرخوب  بودی! تو د»نگفت: 

 .به موضوع سیاوش حنر اشاره هم نکرد.فهمیده که نیم خواهم جواب بدهم

برایم از صمیمیت بامزه ی پرند و پارسا یم گوید.وقنر حرف هایش را یم شنوم،دلم یم خواهد مقابلم ایستاده بودند تا 

 !حسابی یم چالندم شان

رم و یم افتم،خییل نگران یم شود ویل با دیدن خنده ی من او هم یم خندد.مثل فیلم های کمدی زمی   وقنر لت   یم خو 

 !خورده بودم

 .صمییم بودن و کال بودن با سپهر بذت بخش است.در کنارش تمام حس هابی را که دوست دارم حس یم کنم

 !خییل خوشم یم آیدمن  که به زور یم توانم دو ساعت راه بروم،تازه دارد از پیاده روی 

 را نباید.یم داند باید چه واکنیسر نشان 
 
 را باید بزند و چه حرق

 
بودن در کنارش را دوست دارم.همیشه یم داند چه حرق

 .بدهد.یم داند چطور با دیگران اوقات خویسر داشته باشد
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ال دیگر نیم خواهد ازدواج ساغر هم اوضاع خییل خوبی دارد.امت  را دوست دارد ویل به او گفته که حداقل تا یک س

 !کند.امت  هم از او قول گرفته که یک سال و یک ماه دیگر ازدواج کنند

ند ویل همه چت   بی   خودشان مرتب است  .یایس و عیل هنوز با خانواده ی یایس درگت 

 .نیوشا تنهاست و کاری جز حرص خوردن بابت رابطه ی کیانا و نادین ندارد

 .است و مثل نیوشا تنهاست آزاده هم رسگرم کار جدیدش

 .من هم درست مثل یک سال پیش هستم؛با یک تفاوت که سپهر نام دارد

 من مثل هر روزم»

 با آن نشاب  های ساده و با همان امضا

 همان نام و با همان رفتار معمویل

 مثل همیشه ساکت و آرام

 این روزها تنها حس یم کنم گایه کیم گنگم

 گایه کیم گیجم

 روزهای پیش حس میکنم از 

 قدری بیشتر این روزها را دوست دارم

 «قیرص امی   پور

 

 

 فصل چهل و سوم

یگ از نگهبانان مرا از زمی   آسفالت شده رد یم کند و به ساختمان کنار کارخانه یم برد.مرا به طبقه ی ششم که آخرین 

 .طبقه است یم برد تا سیاوش را ببینم

د.به زور خنده ام را قورت یم دهم و نگاهش یم کنمبا دیدن منیسر یاد حرف های رسوین یم ا  :فتم و خنده ام یم گت 

یف دارن؟ -  روز بخت  خانوم.آقای عظییم تشر

 !چقدر هم برایش نوشابه باز یم کنم

 :دختر خودکارش را بی   لب های صوربر اش یم گذارد و براندازم یم کند

 راه تون دادن؟ -

 !چه روابط عمویم قوی ای
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 .ارت شناساییم رو دیدنبله.قبلش ک -

مقابل حصار دور کارخانه چند نگهبان حضور دارند و هر کیس را راه نیم دهند.سیاوش به من گفت که به آن ها یم 

 .گوید راهم بدهند و من فقط باید کارت شناسابی ام را همراهم داشته باشم

 .بزنم.تاکید کرد که به کارخانه بیایم،نه خانه نیم دانم با من چکار دارد.پریروز زنگ زد و گفت در ارسع وقت به او رس 

م و او خواستگارم است و دارد برریس ام یم کند.رسفه ای الگ یم کنم  :منیسر طوری به من زل زده که انگار من دختر

؟ -  خانوم آقای عظییم این جا هسیر 

 تمت   و مرتب مقابلش یم دهد.دسنر به موه
طوری بافته شده  -ای بلوندش رسش را تکان یم دهد و نگاهش را به دفتر

 :یم کشد و یم گوید -که انگار چند کرم به رسش چسبانده اند 

.لطف بشینید تا کارشون تموم شه -  .ایشون دارن با یگ از پرسنل صحبت یم کی  

 !صدایش شبیه کساب  است که در بیمارستان ها پیچ یم کنند؛انگار که خوابش یم آید

 !پایه های فلزی دارند یم نشینم.سیاوش تا توانسته همه چت   را فلزی کرده روی یگ از صندیل های چرم که

دختر شال گلبیه رسش کرده و مانتوی مشگ تنگ و کوتاه و ساپورت به تن دارد.نیم بوت های پاشنه بلند هم پایش 

 .کرده

 .پوستش برنزه است و حسابی توی چشم یم زند.آرایش نسبتا غلیظ  دارد

س یم کند،رسش را باال یم آورد و با ابروی باال رفته نگاهم یم کند.بدون این که به خودم زحمت وقنر نگاه من را ح

 رسم را یم چرخانم و اطراف را برریس یم کنم
 

ی را انکار کنم،به آهستگ  .بدهم چت  

ساده ویل در این ساختمان همه چت   تمت   و نو است ویل تجمل برج طاها را ندارد.از سلیقه ی سیاوش خوشم یم آید. 

 .شیک.هیچ وقت اهل تجمالت نبود

بعد از بابا همه چت   را تغیت  داد.ابزار کارخانه را نو کرد و ساختمان کنار کارخانه را بازسازی کرد.آخرین باری که این جا 

 .بودم،هفده سالم بود.همه چت   عوض شده

ه ی منیسر هستم ویل متقابال به او نگاه نیم کنم.عالقه ا ی به دیدن دوباره اش ندارم؛عالقه ای به ایجاد متوجه نگاه خت 

 !سوءتفاهم هم ندارم

ون یم آید.برای منیسر رس تکان یم دهد و به  ه باز یم شود و مردی قد کوتاه و خپل بت  چند دقیقه ی بعد در قهوه ای تت 

 .سمت پله ها یم رود

د  :منیسر دستش را به سمت در یم گت 

 .بفرمایید -

 :به سمت در یم روم.در یم زنم.بعد از چند دقیقه صدای سیاوش را یم شنوماز جایم بلند یم شوم و 

 .بیا -
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چشمانم را یم چرخانم و در را باز یم کنم.وارد اتاق یم شوم و در را پشت رسم یم بندم.سیاوش روی یک کاناپه ی چرم 

 .مشگ دراز کشیده و چشمانش را بسته

یم کنم.جز یک مت   مشگ و پایه فلزی،کاناپه ی مشگ و صندیل های  جلو یم روم و مقابلش یم نشینم.به اطراف نگاه

ی نیست  .تک نفره ی مقابل مت   و کتابخانه ی بزرگ،چت   دیگری در اتاق نیست؛روی دیوارهای نسکافه ای هم چت  

اهن مشگ اش را باز کرده تا راحت باشد.دستانش را زیر  رسش  دوباره به سیاوش نگاه یم کنم.دو دکمه ی باالی پت 

گذاشته.پاهایش از آن طرف کاناپه آویزانند.با دیدن چکمه های مشگ اش نیشخند یم زنم.دست از رس این رنگ بر 

 !نیم دارد

 :چشمانش را باز یم کند و به پهلو یم چرخد تا به من نگاه کند.لبخند مدل سیاویسر یم زند

 زبونتو موش خورده؟ -

 :شانه هایم را باال یم اندازم

 .د بخوای چرت بزب  و منم مجبور باشم منتظر بمونمگفتم شای -

 :لبخندش تبدیل به نیشخند یم شود

 .دفعه ی قبیل که این جا بودیم بلد نبودی تیکه بندازی -

 :پوزخند یم زنم

ا تغیت  کرده -  .از دفعه ی قبل خییل چت  

 :رسیــــع رس جایش یم نشیند و تت   نگاهم یم کند

 مثال؟ -

م و با امروز روی مود مسخره با زی هستم.رسم را یم چرخانم و اطراف را نگاه یم کنم.چانه ام را در دست یم گت 

 یم گویم
 

 :مسخرگ

...یا گ -  ...بذار فکر کنم خ 

 :این بار من تت   نگاهش یم کنم.چشمانش برق یم زنند و لبخند کجی یم زند

 .خوبه.یاد گرفنر شلوارتو باال بکیسر  -

 :ابروهایم را باال یم برم

 بلدم این کارو بکنم از  -
 

 .چهار سالگ

 :به جلو خم یم شود و آرنج هایش را روی پاهایش یم گذارد

ه،باال نگه داشتنش یه چت   دیگه -  .باال کشیدنش یه چت  

ه شدن به چشم هایش یم گویم  :بی حرف نگاهش یم کنم.بعد از چند ثانیه خت 
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 منو احضار کردی تا درباره شلوارم حرف بزنیم؟ -

 : زندنیشخند یم

 .دقیقا -

 :اخم یم کنم

 .سیاوش پارسا خونه تنهاست.اگه کار مهیم نداری بگو برم -

د یم کشد  :دسنر به موهای مجعد و نسبتا بلندی که گایه مقابل چشمانش را یم گت 

ی.از فردا هر روز جز پنجشنبه و جمعه میای این جا.ساعت کارتم هشت تا سه ئه - ا باید یاد بگت   .هنوز خییل چت  

 یم گویم و رسم را تکان یم دهم
 
 :پوق

م بکشم -  .سیاوش دلم یم خواد موهاتو بگت 

 :دوباره نیشخند یم زند

 .سیاوش نه،رئیس -

 !از جایم بلند یم شوم و به سمت در یم روم.حرف زدن با سیاوش مثل آب در هاون کوبیدن است

 :صدایش را از پشت رسم یم شنوم که با بی خیایل یم گوید

  رم باید برات باز کرد.چرا متوجه نیسنر که من از ساعت هشت صبح دارم جون یم کنم؟همه خ   -

ه ی در است به سمتش یم چرخم و با جدیت یم گویم  :در حایل که دستم روی دستگت 

 .منم از ساعت چهار تا دوازده خیابونا رو جارو یم کردم.از تو خسته ترم.خدافظ -

 :یم چرخم تا بروم که تشر یم زند

 .بشی   رس جات -

 :پوزخند یم زنم

سم؟ -  االن باید بتر

 .باید بزرگ یسر  -

 :مقابلش یم نشینم و با لبخند کجی یم گویم

ون کردن پدربزرگم از خونه اس،من ترجیح یم دم بچه بمونم -  به بت 
 

 .اگه بزرگ

 !لبخند یم زند.واقعا لبخند یم زند

 :عقب یم رود و به پشنر کاناپه تکیه یم دهد

ون نکردم.اگه یادت باشه خودت رفنر من   -  .کیس رو بت 



 

 
403 

 خونه ی سالمندانو یادت رفته؟ -

 :سیاوش طوری که انگار من موجودی هستم که رسگرمش یم کنم،نگاهم یم کند

 .قرار نبود بره خونه ی سالمندان.قرار نبود هیچ جا بره -

 :واقعا دارم عصنی یم شوم

 .هه!حرفات خنده دارن -

د تا بیشتر از آن حرف نزنم.چشمانش جدی شده اند و دیگر اثری از خنده در صورتش مشاهده دستش را مقابلم یم  گت 

 :نیم شود

؟ -  یادته چطوری بودی؟االن ببی   چطوری هسنر

د تن به تن شانیس دارم؟  چشمانم را یم چرخانم.در یک نتی
 

 با بی حوصلگ

 .زنه و گریه کنهاالن من یک مرد یم بینم نه یه پشبچه که فقط بلده داد ب -

 :چشمانم باریک یم شوند.تک خنده ای رس یم دهد

این جا کیس جز من و تو نیست.بذار بگم چقدر ترحم برانگت   بودی.دو روز تو خونه تنها یم موندی زنده پیدات نیم  -

؟خودت بگو .االن چطوری هسنر  .کردیم.بلد نبودی حنر تو حرف از حقت دفاع کن 

ی نصیبش یم شود؟اخم کرده ام.از کوبیدن م  ن چه چت  

بله! من یک بی عرضه ی به تمام معنا بودم.حنر وقنر یم خواستم یک نیمرو درست کنم،خودم را یم سوزاندم.بلد 

انه داشتم و زیاد گریه یم کردم  .نبودم از حقم دفاع کنم و الل یم ایستادم تا همه چت   تمام شود.احساسابر دختر

 .دمدر کل از پس هیچ کاری بر نیم آم

 !حاال چرا دارد این ها را یم گوید؟یم خواهد بگوید که او چقدر خوب است و من چقدر بد هستم؟

 :سیاوش با دقت نگاهم یم کند

 به نتیجه ای هم رسیدی؟ -

 :با بی خیایل رس تکان یم دهم

 .اوهوم.تو بیماری -

 :چشمانش باریک یم شوند و واقعا بد نگاهم یم کند

 .ی بیمارمو نشونت بدمکاری نکن که واقعا رو  -

 !جا یم خورم.یک تهدید مدل سیاویسر 

.دیگه نیم خواد به اون پشه درس بدی.فردا ساعت هشت این جا باش.حقوق ثابتت هم  - جاروکیسر رو ول یم کن 

 .مایه دو میلیونه.فعال.هر خ  بگذره بیشتر یم شه.یم توب  بری
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ش یم نشیند.حاال دارد   !از موضع قدرت نگاه یم کند از جایش بلند یم شود و پشت مت  

 :از جایم بلند یم شوم و لبخند یم زنم

ات شخصینر منم اشاره کردی -  .سیاوش تو همه ی اینا رو گفنر و به تغیت 

 :چشمانش ریز یم شوند.ادامه یم دهم

اگه جاروکش  اگه تا االن نفهمیدی باید اینو بهت بگم که دیگه دستور کیس رو اجرا نیم کنم.زندگیم مال خودمه.حنر  -

ون کن  که من عروسک خیمه شب بازیت شم و هر کاری بخوای انجام  ه این فکرو از مغزت بت 
باشم.بهتر

ف داره به نون خور تو بودن  !بدم.جاروکیسر رسر

با صوربر جدی و رسد نگاهم یم کند و جوابی نیم دهد.انتظار دارد به خاطر چند بار بگو و بخند با او زیردستش 

 !ظه ی خوبی دارمشوم؟نه.من حاف

 نیم زنم،به خاطر این است که به ایجاد تنش عالقه ای ندارم و سیاوش هم درست 
 
اگر هم مقابل مامان و بقیه حرق

 .شدب  نیست؛وگرنه با وجود عالقه ی مسخره ام به برادرم،حرف برای گفیر  زیاد است

ون یم روم.این مقدار تحقت  شدن برای امروز ک  استیم چرخم و از اتاق بت 
 
 .اق

 

 

 فصل چهل و چهارم

؟ -  چرا ناراحنر

 !رسم را یم چرخانم و به چشمان مشگ اش نگاه یم کنم.همرنگ چشمان سیاوش اند

 :لبخند کوچگ یم زنم

 نیستم.این طور به نظر میاد؟ -

 :اخم یم کند و یک وری کنارم راه یم رود تا به من نگاه کند.به مدل راه رفتنش یم خندم

 مجبوری؟ -

 :جدیت یم گویدبا 

 .اوهوم.یم خوام از چشمات حرفاتو بخونم -

لبخندم عمیق تر یم شود.یم چرخم و مقابلش یم ایستم.او هم دیگر مثل اردک راه نیم رود و مقابلم یم 

 .ایستد.دستانش را پشتش یم زند و با کیم خم شدن به جلو،روی پنجه ی پاهایش بلند یم شود

ه یم شوم.انگار امروز چشمانش ذوب شده اندبا دقت به چشمانم نگاه یم کند   ...و من هم به چشمانش خت 

 :بعد از برریس طوالب  اش،صاف یم ایستد و با لحن  ازخود راض  یم گوید
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ی گفته که بهت برخورده؟حتما یه آدم نزدیکم بوده.خانواده؟سمندون؟ - .کیس چت    حرف چشمات یم گه ناراحنر

 :نهان یم کنم.لبخند یم زنمجا خوردنم را با چرخاندن صورتم پ

 سمندون کیه؟ -

وین دیگه -  .رسر

 :یم خندم

 یم دوب  که اون به تو خ  یم گه؟ -

 :یم گوید -طوری که انگار دارد از افتخاراتش حرف یم زند  -رسش را تکان یم دهد و با جدیت 

 .پنر  -

م.او هم دنبالم راه یم افتد.تند تند یم گوید  :قدم زدن را از رس یم گت 

 .بگو دیگه.خ  شده؟بگو.بگو.بگو -

 :نفس عمیقر یم کشم و یم خندم

 .باشه یم گم.صاف راه بیا مثل اون روز نیوفنر  -

 .دستانش را در جیبش فرو یم کند و صاف کنارم راه یم رود

 .سیاوش بهم پیشنهاد کار داده -

 :با خوشحایل یم گوید

 چه کاری؟ -

 ..حقوق ثابتش مایه دو میلیونه و ساعت کاریش هم هشت تا سه ئهنیم دونم.بهم گفت باید بهم کار یاد بده -

؟فرصت خوبیه -  .خوب تو چرا ناراحنر

 :پایم را به یخ ها یم زنم و غرق در افکارم یم گویم

 .خوب این ناراحتم نکرد.طرز حرف زدنش ناراحتم کرد -

 :رسیــــع یم گوید

 .بهش فکر نکن.کال آدم غت  قابل تحملیه -

 . رفته نگاهش یم کنمبا ابروهای باال 

 :رسخ شدنش از رسماست یا خجالت؟زیر لب یم گوید

 .یادم نبود داداشته -

 :یم خندم
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-  
 

 !مهم نیست.هر خ  یم خوای بگو.دروغ که نیم گ

ی که باعث شد آن طور نگاهش کنم،شناختش از اخالق سیاوش بود.یعن  با هم رفت و آمد دارند؟  چت  

ی نیم گویم و بدگماب  ام را  ی که به من ربظ ندارد   چت   وی درباره ی چت   کنار یم زنم.حق ندارم به افکارم اجازه ی پیشر

 ...بدهم.شاید این برداشتش از تعاریف من بوده

ت رسمه ایم نگاه یم کند و با حشت یم گوید  :به سوییشر

تا رو پیدا نکردم.آخرش تو حشتش از دنیا یم  -  .رممن کل تهرونو زیر پا گذاشتم.این سوییشر

 :لبخند یم زنم

 .قدییم ان.به خاطر همی   نیم توب  پیدا کن   -

ون یم رویم و حنر شده یک ربــع قدم  این پیاده روی ها جز برنامه ی تقریبا هر روزمان شده.هر وقت بتوانیم از خانه بت 

زه اش،تمام مدت یم زنیم.فریده خانم چند هفته ی پیش برگشت.از آن موقع پارسا و پرند به خاطر خورایک های خوشم

 !در خانه اش چتر یم شوند!فریده خانم هم حسابی بچه دوست است

سارا دختر ساده ای است.از این که با چرخیدن با او اعتقاداتم را زیر پا بگذارم نیم ترسم.فاصله اش را با من حفظ یم 

ام یم کند و شوخ  های نسبتا ناجوری را که با دوستانش یم کند با من نیم کند.به مرزی ک ه بی   مان ایجاد کرده ام احتر

 .گذارد.با این حال راحت حرف یم زند و رفتار یم کند

نشاط و حس های جالنی که در مورد هر چت   دارد،مرا هم رسحال یم کند. از رفتار ساده و بی ریایش خوشم یم 

بامزه ای یم زند که تا وقنر  و گایه حرف های واقعا  -البته این صداقت گایه آزاردهنده یم شود!  -آید.صادق است 

 .خنده ی طرف مقابل را نیم بیند،نیم فهمد چقدر جالب اند

لباس گرم نیم پوشد و با دستکش هم میانه ی خوبی ندارد.دستانش همیشه رسخ و خشک یم شوند ویل باز هم 

 .دستکش دستش نیم کند.آن قدر رس این قضیه با او بحث کرده ام که دیگر تسلیم شده ام

ت های من را دوست دارد که اگر نپوشیده بودم شان،همه را به او یم دادم.از چکمه های من هم آن ق در سوییشر

خوشش یم آید.خودش هم یک جفت از همی   ها ویل سایز کوچک ترش را دارد و یم گوید که خییل با آن ها حال یم 

 !کند

هش یم کنند ویل او کار خودش را یم کند.تازه دوست دارد پاهایش را روی زمی   بکشد و راه برود.مردم چپ چپ نگا

 !جواب نگاه های بقیه را هم یم دهد

انه ندارد.تا به حال ندیده ام الک بزند یا دستبند گراب  دستش کند.ساعت های بزرگ را دوست  میانه ای با کارهای دختر

 .ی دستش یم کنددارد و از ساعت های کامپیوتری خوشش یم آید.گایه دستبندهای پارچه ای و ساده ا

لباس هایش ساده و نسبتا گشاد ویل قشنگ اند و تا وقنر مجبور نباشد با خودش کیف نیم آورد.چند تومان پول در 

ون یم آید  !جیب مانتویش یم چپاند و از خانه بت 

یجات پخته  -همه ی غذاها را دوست دارد  هم قایط  و عادت دارد غذاهابی که هیچ ربظ به هم ندارند را با  -جز ستی 

 !کند و بخورد.برای مثال ماکاراب  را با ماست یم خورد و چیپس و پفک را با ماست خیار
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 !اوایل برایم عجیب بود ویل وقنر چند بار همان ها را خوردم،دیدم که خییل هم بد نیستند

ی و باقایل قاتوق خییل دوست  ا با پنت  زیاد است.خورش کرفس و قرمه ستی   
برگر و پیتر دارد.با این حال به عاشق چت  

ی را یم شود خورد  !قول خودش انسان همه چت   خوار است و هر چت  

خییل شکمو است.یک بار که دیر به خانه برگشتیم،گرسنه و بداخالق شده بود.وقنر غذا خورد از این رو به آن رو 

 !شد

.گایه با یک بستن  آن قدر ساده یم خندد و خوشحال یم شود.نیازی به هدیه های گران قیمت ندارد تا شاد باشد 

 !رسحال یم شود که به قول خودش یم تواند یک رسه تا سمنان بدود

آن طور که من فهمیده ام،بی   دوستانش از همه منطقر تر است و همه برای گرفیر  تصمیم های درست با او مشورت 

میم های قابل اجرا را برایم ردیف یم کنند.من هم درباره ی کارهایم با او حرف یم زنم.خییل جدی تمام جنبه های تص

 !یم کند و نظرش را یم گوید و آخرش یادآوری یم کند که در نهایت تصمیم با من است

 .جالب حرف یم زند.دوست دارم به خاطره تعریف کردنش گوش دهم و بخندم

 .درباره ی پدربزرگ و مادربزرگش خییل حرف یم زند.معلوم است که آن ها را خییل دوست دارد

ییل به فکر پارساست و هر بار او را یم بیند،یک خورایک یا اسباب بازی به دستش یم دهد.پارسا هم خییل او را دوست خ

یم  !دارد و هر بار یم خواهد غذا بخورد،یم گوید برای خاله ساال هم بتی

 پارسا پیدا کرده و دیگر نگران رابطه ی پارسا و سارا نیستم
 

« َسوی».سارا خاله شده و رسوین جایگاه خود را در زندگ

 .مامان.پرند هم به عنوان خواهر پارسا جایش را در قلب برادرش پیدا کرده و بیشتر وقتش را با او یم گذراند

سارا برنامه های کاله قرمزی را خییل دوست دارد و شخصیت مورد عالقه اش هم آقوی همساده است!چند باری که 

 .دند که سارا ضبط شان کرده بود با هم دیدیم،سارا از بس خندید اشکش درآمدبرنامه هایش را که مال عید امسال بو 

 !از فیلم های اکشن خوشش یم آید؛به من گفت که به کیس نگویم ویل او رسیال جومونگ را خییل دوست داشته

وقنر پارسا کار بزرگانه ای برای پارسا کارتون دانلود یم کند تا ببیند.یم گوید بچه ها فقط باید کارتون ببینند و بازی کنند. 

 .را تقلید یم کند،رسیــــع واکنش نشان یم دهد.وسواسش درباره ی این قضیه را درک نیم کنم

ها را  وین  -فراموش کار نیست؛البته گایه اوقات عمدا یک رسی چت    !فراموش یم کند -مثل حضور رسر

انه ای مثل الک زدن و مو بافیر  انجام با پرند هم صمییم است.گایه اوقات با هم شب را بیدار یم مانند و ک ارهای دختر

 !یم دهند.سارا از این کارها بلد است ویل انجام نیم دهد

دل نازک است.خییل زود ناراحت یم شود ویل زود هم فراموش یم کنند.با این حال فهمیده ام که هزاران بار اطرافیانش 

 .ا صاف نیم شودرا یم بخشد ویل اگر از چشمش بیافتند،دیگر دلش با آن ه

 است،بلد است خوب دروغ بگوید.چند بار خودم به چشم دیده ام که چقدر خونشد و باورپذیر 
ر
با این که آدم صادق

وین را  -بقیه را   .با دروغ هایش رسکار یم گذارد و یم خندد -رسر

وین یم گوید از او خوشش نیم آید و   !شکلش چیستندارد من با او بچرخم! من که یم دانم م« خوبیت»رسر
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درک باالبی دارد.یم داند گ باید ساکت باشد و گ باید در رست بزند تا آدم شوی.یم داند گ باید شوخ  کند و گ باید 

 .جدی باشد

در این مدت اخالق هایش دستم آمده.یم دانم که آدم دمدیم مزاخی است.یک لحظه خییل گرفته و ساکت یک لحظه 

مظلوم یم شود.کنار آمدن با  -این لحظات خییل نادرند  -ه عصباب  و یک لحظه خییل شاد و رس حال است.یک لحظ

 با سیاوش یادم داده که با تغیت  ناگهاب  افراد 
 

این حالت هایش سخت است ویل من مشکیل ندارم.چندین سال زندگ

 .کنار بیایم

او پافشاری یم کند تا همه چت   را من که از وضعیت روخ اش ختی دارم،درباره ی مشکالتم با او حرف نیم زنم ویل 

 .بداند.به من راه حل پیشنهاد یم کند و سیع یم کند با حرف هایش مشکل را در نظرم کوچک جلوه بدهد

ی نیم  -جز سمن  -او درباره ی مشکالتش با من حرف یم زند ویل نه خییل.درباره ی پدر و مادر و خانواده اش  چت  

که در آن درس یم دهد یم گوید.از همکارهایش یم گوید که او را به خاطر سنش گوید.درباره دوستانش و مدرسه ای  

ند و حرصش را در یم آورند.درباره ی دانش آموزانش یم گوید که تمام فکر و ذکرشان پش است و اصال  دست کم یم گت 

 .به آینده شان اهمینر نیم دهند

 .احساس راحنر نیم کند درباره ی همه چت   و همه کس یم گوید جز خودش.شاید با من

 :در حایل که در سکوت به سمت انتهای خیابان یم رویم،دلم را به دریا یم زنم

 سارا؟ -

 هوم؟ -

 .تو هیچ وقت در مورد خانواده ات بهم نگفنر  -

 من در مورد سمن و مامان بزرگ و بابا بزرگم بهت گفتم.نگفتم؟ -

 :با تردید یم گویم

 .منظورم پدر و مادرته -

 : کند.در حایل که به مقابل پایش نگاه یم کند یم گویدمکث یم

ی نیست که آدم بخواد در موردش حرف بزنه -  .چون این چت  

 ...من دوست دارم بدونم.البته اگه تو نیم خوای -

م.حرف زدن درباره شون فقط  - بحث خواسیر  نیست سپهر.من دارم همه ی سعیمو یم کنم تا از اونا فاصله بگت 

 .نه.تازه چند وقته که احساس یم کنم آروممعصبیم یم ک

 :شانه هایم را باال یم اندازم

؟به هر  - من جای تو نیستم که بخوام قضاوت کنم ویل فکر نیم کن  اگه باهاشون رو به رو بیسر بهتر از اینه که فرار کن 

پدر احتیاج داری.نیم توب  یه حال اونا پدر و مادرتن.از بعد احسایس شم که بگذریم،تو واسه خییل کارا به اجازه ی 

 جوری باهاشون کنار بیای؟
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 :لبخند کجی یم زند

 ای رو تجربه نکردی.برات قابل هضم  -
 

یه دلیل دیگه هم برای نگفیر  بهت دارم.تو چنی   مشکالت خانوادگ

 .نیست.حنر اگه نخوای هم تو فکرت قضاوت یم کن  

 :کیم فکر یم کنم

؟ اگه قول بدم واکنش بدی نشون ندم -  خ 

 :به رسدی یم گوید

ون،بطری ایستکو تو رس پدرم شکوندم -  .وقنر خواستم از خونه بزنم بت 

هابی یم شنوم
 .آب دهانم را قورت یم دهم و سیع یم کنم ظاهرم طوری باشد که انگار هر روز چنی   چت  

 :زیر چشیم نگاهم یم کند و پوزخند یم زند

 .مم داری فکر یم کن  من چه بچه ی بدیم و چه کار بدی کردمدیدی؟ظاهرتو خونشد نشون یم دی.من یم فه -

ی نیم گویم.نیم خواهم حرف اشتبایه بزنم و ناراحت تر از این  که هست بکنمش  .چت  

 !سارا بعد از چند دقیقه سکوت بحث را عوض یم کند.خدا را شکر که سکوتش را تمام کرد

ارا یگ از آن هاست.دلیلش این است که سکوت شان بیشتر بعض  آدم ها هستند که سکوت شان دیوانه ات یم کند؛س

 .از حرف هایشان معن  حرف دارد

 سپهر بریم چیپس بخریم بخوریم؟ -

 :یم خندم

ی بخوری؟ -  خدابی هنوز جا داری چت  

 :لب ور یم چیند

 شکمو -
 

 .همینم مونده تو بهم بگ

 :رسیــــع یم گویم

 .منظورم اون نبود که.بریم بخوریم -

که یم رویم،یک دور همه چت   را برریس یم کند.حنر کنار شیشه های خیارشور هم توقق  طوالب  یم کند و به مغازه  

د  !آخر بعد از ده دقیقه چیپس ماست و ریحان یم گت 

*** 

وین چشمانش را باریک یم کند  :رسر

ه یم گردی ها! حواست باشه داری اونو به من ترجیح یم -  .دی تو این چند وقت زیاد با این دختر

 :یم خندم
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 ای با هم دارید ویل هر خ  هست به من ربظ نداره -
 

 !نیم دونم شما دو تا چه پدرکشتگ

 :نیشخند یم زنم و ادامه یم دهم

 .در ضمن من وقتمو به طور مساوی بی   شما دو تا تقسیم یم کنم تا یه وقت دلخوری ای پیش نیاد -

 :محکم پشت کله ام یم زند و با خنده یم گوید

 !اعتماد به نفس تو رو من داشتم دست خایل به آمریکا حمله یم کردم -

 :یم خندم و یم گویم

م پیش سارا،نصف بقیشو میام پیش تو -  .تازگیا دست بزن پیدا کردی.سه چهارم وقتمو مت 

 :نیشخند یم زند

 !تو غلط یم کن  بخوای این همه وقت با پنر بچرخ   -

 :نیشخند یم زنم

 و خ  یم گه؟یم دوب  اون به ت -

 :چشمانش را باریک یم کند

؟ -  خ 

 .سمندون -

 :بلند یم خندد

 !نه خوشم اومد -

وین گردش نرفته ام.امروز   .یم خواهم تمام وقتم را با او بگذرانم -جمعه  -خییل وقت است با رسر

کنند.با این حال بعد از آن قضیه تا مدبر خییل بهم ریخته بود.آن قدر حواس پرت شده بود که نزدیک بود اخراجش  

 .کم کم به خودش آمد و اوضاعش را درست کرد.از آن خانه رفت و آدرس خانه ی جدیدش را به پدرش هم نداد

به من گفت که یم خواهد تمام آن آدم های مزخرف را پشت رس بگذارد.با این حال شوهر مادرش به درخواست 

وین را پیدا کرد و باعث شد نقشه اش نصفه و نیم  .ه اجرا شودهمشش رسر

وین دوست دارد با مادرش ارتباط داشته باشد.مادرش برای او به معنای خانواده است و  با این حال یم فهمم که رسر

 .بدون مادرش انگار که خانواده ندارد.ترجیح یم دهد حرص بخورد ویل او را داشته باشد

 زند و در هر جمله اش ده بار به شوهر مادرش با این حال هر بار با انزجار درباره ی شکم جلو آمده ی مادرش حرف یم

فحش یم دهد.با پوزخند درباره ی قرص شوهر مادرش حرف یم زند و از ظاهر مسخره ی خدمتکارانش جوک درست 

 .یم کند

 دارد که واقعا مفید است؛راحت فراموش یم کند و با مسائل سخت و آزاردهنده کنار یم 
ر
وین یک خصوصیت اخالق رسر

 .طور نبود تا حاال دیوانه شده بود آید.اگر این
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ی  ی صدا یم کند  -با بدبین  درباره ی دو پش پت  حرف یم زند و یم گوید که از نگاه پش کوچک تر  -شوهر مادرش را پت 

 .به مادرش خوشش نیم آید.پش بزرگ تر ازدواج کرده و گایه اوقات به پدرش رس یم زند

و خوش روبی و صبوری پش بزرگ تر یم گوید.یم گوید نیم داند چرا ویل از  از توهی   ها و تحقت  های پش کوچک تر 

 !ریخت پش کوچک تر خوشش نیم آید

 پارسا یه ماه دیگه یم ره نه؟ -

 :رسم را تکان یم دهم

 .همی   االنشم رفته -

 :دستش را روی شانه ام یم گذارد

 دوست داری نذاری بره؟ -

 :شانه هایم را باال یم اندازم

 .ت دارم نذارم بره ویل آدم که همیشه نباید کاری رو که دوست داره انجام بدهدوس -

 :نیشخند یم زند

زنا یم موب   -   مثل پت 
 .جون به جونت کی 

 :لبخند یم زنم

زب  و بزرگسالیه - وین.االن دوره ی واقع بین  و پت   .دیگه دوره ی لجبازی و نفهیم و خودخواهیم گذشته رسر

 :یم خندد

 !درسا به کجا رسیده؟چه پرمعنا  -

یک و ریاضیم یادم نرفته.درسای عمویم رو هم چند  - جاهای خوب.خدا پدر و مادر ماب  رو بیامرزه که به خاطرش فت  

 .مایه یم شه که دارم یم خونم.همه خ  خوب پیش بره به رتبه ی زیر پنج هزار امید دارم

 :لبخند یم زند

؟خوبه.اگه خوب بزب  رشته ای که یم خوای  - .نیم خوای این دفعه یه چت   دیگه رو امتحان کن   قبول یم یسر

 .نه همون ریاض  خوبه -

 

 

 فصل چهل و پنجم

اهِن...سفید تنش کرده  !سیاوش دارد همراه پارسا نقایسر یم کشد.امروز زیر پالتوی مشگ اش یک پت 

 وقنر دیدمش چشم هایم چهار تا شد!سیاوش و سفید؟
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 به 
 

اف کنم هر رنگ او یم آید!با سفید چهره اش کیم معصوم تر شده؛البته اگر از لبخندهای ترسناکش فاکتور باید اعتر

یم  !بگت 

م.با این حال سیع  با وجود دلخوری ای که آن روز در اتاقش پیش آمد،نیم توانم با او بد حرف بزنم یا نادیده اش بگت 

 .یم کنم از او دوری کنم

 .ر نه انگار که آن روز یک بحث داشتیمسیاوش هم خییل معمویل رفتار یم کند؛انگا

 :بعد از یک ساعت پارسا را رها یم کند و کنار من به دیوار تکیه یم دهد.بعد از چند ثانیه یم گوید

 .یم شنوم -

 چیو؟ -

 .معذرت خواهیتو -

 :با ناباوری یم خندم

 !شوخ  نکن -

 :ه یم گویدبه سمت من متمایل یم شود و صورتش را مقابل صورتم یم آورد.موذیان

م که باهات شوخ  کنم؟ -
َ
 مگه من همسن توا

 :اخم یم کنم.سپس پوزخند یم زنم

 .خییل باحایل -

د و مجبورم یم کند بنشینم.ساعدش را روی شانه ام یم گذارد و  خت   بر یم دارم تا از جایم بلند شوم که بازویم را یم گت 

 :کیم به طرفم خم یم شود

 بذارم؟ پنج روز غیبتتو رو حساب خ   -

 یم گویم
 

 :با خستگ

 .خسته ام کردی سیاوش.رک و راست بگو خ  یم خوای -

 :با جدیت یم گوید

،یک سوم سهام کل  - و یاد گرفنر واضح نیست؟دارم بهت شغل پیشنهاد یم کنم.یم یسر دستیار من.وقنر همه چت  

 .کارخونه به نامت یم شه

 :باال رفته یم گویمبی حرف نگاهش یم کنم.بعد از چند ثانیه با ابروهای 

؟ - ات یم کن   خ  شده داری خت 

 :اخم یم کند
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،سهامش به  - ی کارخونه رو بچرخوب  ی وقتابی که من نیستم از پس کارا بربیای.وقنر یاد بگت  ات نیست.یاد یم گت  خت 

 .نامت یم شه

ه و بدبینم را یم بیند،دستش را آهسته جلو یم آورد و روی شانه ام یم گذ ارد.کامال به سمت من وقنر نگاه خت 

 :چرخیده.آهسته یم گوید

 تو فکر یم کن  من همه چیو باال کشیدم؟ -

 .جا یم خورم چون این دقیقا همان فکری است که یم کنم

 :وقنر جوابم را از چشمانم یم خواند،لبخند کجی یم زند که هیچ اثری از شوخ  در خودش ندارد

ین فکرو درباره ام داشته باشه توبی ویل حاال دارم همیشه فکر یم کردم اگه یه نفر جز مامان  -
ایظ بهتر بتونه در هر رسر

 .یم بینم که تو ذهنت ازم چه حیووب  ساخنر 

 .چشمانش مثل وقنر شده اند که در جمع فامیل پس زده یم شد و تنها یک گوشه یم نشست و بقیه را تماشا یم کرد

ده یم شود.زیر لب یم گویم  :قلبم فشر

 ...سیاوش من -

 :رسیــــع از جایش بلند یم شود و به سمت پالتویش یم رود.پارسا از جایش بلند یم شود و پارچه ی شلوارش را یم کشد

دا...یم ری؟ -
ُ
ش...ک

َ
 سیـ....سیهای

 :سیاوش که چهره اش رسد و بی تفاوت شده رسیــــع به پارسا یم گوید

 .یه روز دیگه میام -

به سمت در یم رود.چند ثانیه مات و مبهوت رس جایم یم ایستم.مغزم قفل بدون نیم نگایه به من با قدم هابی بلند 

 .کرده و نیم دانم باید چکار کنم ویل وقنر به خودم یم آیم،پابرهنه از خانه خارج یم شوم و به دنبالش یم دوم

م و یم چرخانمش.بدنش یم چرخد ویل رس  ه ی در ساختمان است.رسیــــع بازویش را یم گت  ش دستش روی دستگت 

نه.موهایش چشمانش را پوشانده اند و من نیم توانم درست صورتش را ببینم.نفیس عمیق یم کشم و آهسته یم 

 :گویم

ون.اگه ساخته بودم شبا از تو تراس  - یش بت  من از تو هیوال نساختم.اگه ساخته بودم پارسا رو نیم دادم دستت بتی

 که با رسوین افتاداتاق رسوین نمیومدم و تو اتاقت نیم موندم تا بخوابی 
ر
 ..اونم بعد از اتفاق

 :چانه ام را روی شانه اش یم گذارم و با صدای گرفته ای در گوشش یم گویم

 .هنوزم قبولت دارم ویل تو دارم غرورمو نشونه یم ری سیاوش.حس یم کنم داری به من،به برادرت،صدقه یم دی -

د.س  .کوت سیاوش مثل سارا اوج دردش را نشان یم دهدتمام مدت ساکت است.قلبم از ناراحنر اش آتش یم گت 

 :دست لرزانش روی شانه ام یم نشیند.صدایش هم یم لرزد

 با هم ندارید -
ر
 .تو هم مثل بقیه ای.هیچ فرق
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 :نفسم تنگ یم شود.دستانم را دو طرف صورتش یم گذارم و مجبورش یم کنم در چشمانم نگاه کند

 ...سیـ -

 : شوم.پیشاب  ام را به پیشاب  اش یم چسبانمبا دیدن صورت خیسش دیوانه یم

 غلط کردم سیاوش.از فردا میام.باشه؟ -

 :نگاه آشفته و مظلومش عذابم یم دهد.بغلش یم کنم و در گوشش یم گویم

 .من هیچ وقت در موردت فکر بدی نکردم -

 .پالتویش از دستش یم افتد

 :صدایش دورگه است

 راست یم گه؟هانیه یم گه آدم غت  قابل تحملیم.  -

 اش او را خلع سالح 
 

سیاوش در حالت عادی هیچ وقت چنی   گفت و گوبی را با هیچ کس برقرار نیم کند ویل آشفتگ

 .کرده.احساس یم کنم نیاز به اطمینان دارد

 :سیع یم کنم آرامش کنم

 .معلومه که نه.اون حامله اس.حساس شده.حرفاشو جدی نیم گه -

.دوستم نداره -
 

 .دروغ یم گ

نیم دانم چه شد که سیاوش فرو پاشید؛یعن  حرف های من این قدر برایش سنگی   بود؟به خاطر هانیه ناراحت 

 بود؟همه ی این ها در کنار هم دلیلیش بودند؟

چند بار دیگر هم سیاوش را این طور دیده ام.بار اول وقنر بود که بابا ساطوری را که داشت با آن رس رسوین شش 

ه شده بود تا مثل همیشه جلو ساله را قطع یم کر  د،از دستش گرفت و رسش داد زد.سیاوش تمام مدت به مامان خت 

 .بیاید و از او دفاع کند ویل مامان بهت زده به رسوین گریان زل زده بود

 که در آن عرویس برگزار شده بود،سیاوش را خفت کردند 
 

بار دوم وقنر بود که بچه های فامیل میان درخت های بایع

کش زدند.بعد هم مجبورش کردند لباس هایش را دربیاورد و از درخت باال برود.آن شب مامان یک بار مرد و زنده و کت

شد.هر چه یم گشتیم پیدایش نیم کردیم.عاقبت رسوین صدای گریه اش را شنید و به ما گفت کجاست.یک ماه تمام 

 .خودش قطع کرد عصنی و مضطرب بود.بعد از آن مامان ارتباط ما را با خانواده ی

این بار سومی   دفعه ای است که سیاوش را مثل یک بچه ی خردسال بی پناه یم بینم.آن قدر موهایش را نوازش یم 

 :کنم تا لرزشش متوقف یم شود.مرا کنار یم زند و پالتویش را بر یم دارد.اشک هایش را پاک یم کند و یم گوید

 .فردا منتظرتم -

؟  !همی  

ون یم ر   :ود.با کف دست به پیشاب  ام یم زنم و زیر لب یم گویماز خانه بت 
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 .چه غلظ کردم گفتم میام -

آن لحظه فقط یم خواستم سیاوش را آرام کنم.حواسم نبود دارم چه یم گویم.پیشنهاد کارش را قبول کردم و سیاوش 

 !با وجود حال خرابش بل گرفت

 که بی موقع 
 !باز شودتازه یم فهمم چرا یم گویند لعنت بر دهاب 

 با خودت؟ -
 

 خ  داری یم گ

م و به سارا نگاه یم کنم که کیف پول مشگ اش را دستش گرفته و مرا نگاه یم کند.دهانش دارد یم  رسم را باال یم گت 

 !جنبد

 :لبخند یم زنم

 زدم توش موندم -
 
 .بدون فکر کردن یه حرق

د  .لبخند یم زنم و یک پاستیل دنداب  بر یم دارم.یگ در بسته ای از جیب بزرگ پالتویش در یم آورد و به سمتم یم گت 

 :یم اندازد و یم گوید -همی   حاال هم پر است  -دهانش 

 .دیدم تون.همیشه اشک شو در بیار.حداقل آدم خوف نیم کنه نگاش کنه -

 :با ابروهای باال رفته یم گویم

 یواشگ داشنر نگاه مون یم کردی؟ -

 :د و حق به جانب یم گویدمحتویات دهانش را قورت یم ده

! دیدم دارید به نتایج خوبی یم رسید،جفت پا نیومدم وسط بغل تون.چقدرم صحنه ی احسایس ای بود -  .نخت 

 :باز دارد با جدیت مسخره بازی در یم آورد.در حایل که او یک مشت پاستیل در دهانش یم ریزد یم گویم

م داره گریه یم کنه،از دهنم در رفت گفتم باشه میام.االن نیم دونم ناراحتش کردم.رس همون پیشنهاد کاره.وقنر دید -

 .چکار کنم

 :نیشخند یم زند

من مشکل تو رو با این پیشنهاد داداشت نیم فهمم.مگه ندیدی این تبلیغه رو که یم گه گایه فرصت ها آهسته در یم  -

 .زنند؟من جای تو بودم از دو ماه پیش درو باز یم کردم

 :لبخند یم زنم

 .دوست ندارم زیر دست سیاوش کار کنم -

 :ابروهایش باال یم روند

 .تو که جونت براش در یم ره -

 :یم خندم
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 .آره ویل این مربوط به غرورمه نه عالقه ام به برادرم -

ی را که یم خواهد پیدا کند  :رسش را در بسته ی پاستیل ها یم کند تا چت  

ایط تو اصال  - خوب نیست.طاقچه باال نذار.به نظر من این کارو قبول کن.حقوقشم ببی   غرور خوبه ویل تو رسر

 .خوبه.تازه یم توب  تو یه فرصت مناسب سیاوشو مسموم کن  خودت همه چیو صاحب یسر 

 :با خنده نگاهش یم کنم

 !تو چه فکرابی داری -

 :شانه هایش را باال یم اندازد.یک چشمش از تریسر پاستیل ها بسته یم شود

؟بیکاریه و ه -  زار جور درد و مرض.حاال یم خوای بری یا زنگ بزب  کنسل کن 

 :کیم فکر یم کنم

 به نظر تو برم؟ -

 :محتویات دهانش را فرو یم دهد و با جدیت یم گوید

 ببی   من نیم تونم بهت بگم چکار کن  ویل فکر نیم کن  حداقل یک سوم اون کارخونه حق توئه؟ -

 :شانه هایم را باال یم اندازم

 ...ازی بهشنی -

 :تند یم گوید

 .نیاز نداری که نداری.حقته.از حقت نگذر -

 .در سکوت کیم فکر یم کنم و او هم دستش را در بسته ی پاستیل ها یم چرخاند

 .من آدیم نیستم که دنبال حقم برم وقنر بهش نیاز ندارم -

 :پوزخند یم زند

 .تریس بری دنبال حقت نیاز نداشیر  بهونه اس.تو هم یه بدبخنر هسنر مثل من.یم -

 !جا یم خورم.صداقت آزاردهنده ای که یم گفتم همی   است

 :با دیدن قیافه ی من یم گوید

 ناراحت شدی؟ -

 :تک خنده ای رس یم دهم

 حرفتو یم زب  بعد یم پریس ناراحت شدم یا نه؟ -

 :شانه هایش را باال یم اندازد.متاسف به نظر نیم رسد
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 آدمو ناراحت یم کنه،دلیلش ببی   سپهر.یم دونم گایه  -
 
اوقات خییل حرفای بدی یم زنم ویل بعض  موقعا وقنر حرق

 .توهی   بودنش نیست،حقیقت داشتنشه

 :در حایل که به سمت در یم رود یم گوید

 .روش فکر کن.اگه بازم به نظرت توهی   کردم،بعدا ازت معذرت خوایه یم کنم -

 :لبخند یم زنم

 کجا یم ری؟ -

 :جا یم خورد

؟ -  خ 

 اش نیم شوم
 

 :متوجه دلیل بهت زدگ

-  
 

 ...پرسیدم کجا یم ری؟البته اگه نیم خوای بگ

 .خرید -

 یم شه من و پارسا هم بیایم؟ -

 :رسش را تکان یم دهد

ون منتظرتونم -  .بیاین.من بت 

 :رسیــــع یم گویم

ون خطرناکه.همی   جا وایسا تا ما بیایم -  .بت 

 .ش را پایی   یم اندازدبی حرف به دیوار تکیه یم دهد و رس 

 :به داخل خانه یم روم و پارسا را یم بینم که دارد با بابا رضا حرف یم زند

 ...ِندونم...سیهایش...چرا َرف...یم خواّسیم...ِبهیم بیلون -

 :لبخند یم زنم

ون -  .لباساتو بپوش با هم یم ریم بت 

 .خندان از جایش بلند یم شود تا لباس بپوشد

 :هش را به دستش یم دهمشال گردن و کال

 .برو چکمه هاتو پات کن تا من بیام -

ت رسمه ایم را رویش.کالهم را رسم یم کنم و شال گردنم را دور گردنم یم  بلوز ضخیم سفیدم را یم پوشم و سوییشر

سارا و پارسا  اندازم.در را باز یم کنم و چکمه هایم را مقابلش یم گذارم.در حایل که خم شده ام تا بندشان را ببندم،به

 .نگاه یم کنم
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 .سارا زانو زده و دارد شال گردن پارسا را دور گردنش یم پیچد.کالهش را رسش کرده و چکمه ها را هم پایش کرده

د و لپش را یم بوسد  :وقنر کار شال گردنش تمام یم شود،شانه هایش را یم گت 

 !چه بامزه شدی -

 :پارسا خودش را لوس یم کند

ل -
َ
خ
َ
 !ب

 :لند یم شود و بغلش یم کند.با خنده یم گویدسارا ب

 !چه سنگی   شدی آقا پش -

م  :رسیــــع جلو یم روم و پارسا را از دستش یم گت 

 .سنگینه.اذیت یم یسر  -

 .سارا تنها لبخند یم زند

ون یم رویم،به لباس هایش نگاه یم کنم  .از خانه که بت 

یش تا یک وجب باالی زانویش یم رسد و به نظر یم رسد با شلوار مشگ و چکمه های زیتوب  اش را پایش کرده.پالتو 

ی های براق  وجود ظاهر خاص و قشنگش،گرمای زیادی ندارد.طبق معمول دستکش و شال گردن و کاله هم ندارد.چتر

ه یم کنند  .و صافش روی صورتش ریخته اند و برای ثانیه ای کوتاه نگاهم را به خود خت 

 :و یم خندد اخمم به لباس هایش را یم بیند 

 .اون جوری نگاه نکن.من گرمم -

 :چشمانم را یم چرخانم

 شک ندارم.حاال کجا یم خوای بری؟ -

 .بریم شهروند -

 پیاده؟ -

 :نگاهم یم کند

 حال نداری؟ -

 .چرا ویل هوا رسده.یم ترسم پارسا رسما بخوره -

 .خوب با اتوبوس یم ریم -

 و بعد با چند تا نایلون پیاده هم برگردی؟یعن  اگه ما نبودیم یم خواسنر پیاده بری  -

 :نیشخند یم زند
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.از کجا فهمیدی؟ -  تو چقدر باهویسر

 .چپ چپ نگاهش یم کنم و دوباره به خنده یم اندازمش

 !استفاده یم کند« دو تا من،یگ تو»در راه سارا مدام پاستیل در دهان من و پارسا یم گذارد.البته از الگوی 

هست که شال گردن پارسا شل نشده باشد و رسدش نباشد،با این که آدم حواس پربر به نظر سارا تمام مدت حواسش 

 !یم رسد

 :وقنر یم رسیم،سارا به من یم گوید

 .االن یم ریم حال یم کنیم تو گرمای اون جا -

 :با لبخند یم گویم

 به خاطر این اومدی این جا؟ -

ای خوشمزه هم بیشتر داره -  !نه به خاطر بزرگیش.چت  

 !یم خندم.شکمو

 :پارسا که حرف های سارا را گوش کرده خندان یم گوید

ه...داره؟ -  
َ  خورسر

 :سارا با نیش باز یم گوید

 .آره.االن یم ریم یم بینیش -

د  :وارد آن جا که یم شویم،کاپشن و کاله و شال پارسا را بر یم دارم.سارا چرخ  بزرگ بر یم دارد و مقابلم یم گت 

 .بذارش این جا -

 :به پارسا یم گوید

 خاله یم خوای بشین  تو این؟ -

ل و سوار شدن گت  کرده
َ
خ
َ
 !پارسا کیم فکر یم کند.بی   دویدن و ب

 .آخر اجازه یم دهد سارا بلندش کند و در چرخ بنشاندش

 .فضا خییل روشن است و حس خوبی القا یم کند.سارا مدام چرت و پرت یم گوید و مرا یم خنداند

هابی 
 ! که در چرخ خرید یم اندازد تقریبا بی مرصف اندبعض  از چت  

یم چون  -دارد « پو»قلک پالستیگ صوربر که شبیه خرس است،کاسه ای پالستیگ که رویش تصویر  دو تا یم گت 

یجات و آش رشته ی آماده،بسته های پفک و چیپیس  -پارسا با دیدنش تقریبا سکته یم کند  ،آبلیمو،نودل،سوپ ستی 

های الزم برای خانهاندازه ی یک  چه و یک رسی چت    !بالش،کتاب،خودکار،دفتر
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ها را  ها تردید دارد و بعض  چت   با شوق و ذوق تمام ردیف ها یم گردد و همه چت   را نگاه یم کند.رس خریدن خییل چت  

 .بدون فکر کردن بر یم دارد

 .چشمانش طوری برق یم زنند که یم توانند یک خانه ی تاریک را روشن کنند

 بخند از روی لب هایش محو نیم شود.احساس یم کنم روی هوا راه یم رود.این قدر خرید کردن را دوست دارد؟ل

ی بر نیم داری؟ -  تو چرا چت  

 .دیروز هر خ  یم خواستم خریدم -

 :با تعجب نگاهم یم کند

 پس چرا اومدی؟ -

 چرا آمدم؟

 همراه شدم؟ برای چند ثانیه با گیجی فکر یم کنم چرا بدون فکر با سارا 

 :رسانجام شانه هایم را باال یم اندازم

ون -  .حوصله ام رس رفته بود.پارسا هم یم خواست بره بت 

 :و یم پرسم -پارسا بی   شان گم شده!  -نگایه به محتویات چرخ خرید یم اندازم 

 همه ی اینا رو الزم داری؟ -

 یم گوید
 

 :به سادگ

 .نه -

 پس چرا خریدی شون؟ -

 :ندنیشخند یم ز 

 .دارم خرید درماب  یم کنم -

 :یم خندم

؟هر خ  دستت میاد یم خری بعد حالت خوب یم شه؟ -  یعن  خ 

 :با جدیت توضیح یم دهد

.مفهومش خییل عمیق تر از این حرفاست -  .نه ببی  

 :وقنر نیش باز من را یم بیند،چپ چپ نگاهم یم کند

ابی که واقعا ال -
ی رو که دلم یم خواد نیم من هر وقت یم رم خرید،فقط اون چت   زم دارمو یم خرم.تقریبا هیچ چت  

خرم.ویل االن من دارم هر خ  دلم یم خواد رو یم خرم و کاری ندارم که الزمه یا نه.این یه حس خوبی بهم یم ده چون 

 .دارم به حرف دلم گوش یم کنم
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 :لبخند یم زنم

؟ -  چند وقت یه بار از این کارا یم کن 

 !ه بار چون باید هوای جیبمم داشته باشمتقریبا دو ماه ی -

پارسا یگ از پفک ها را باز کرده و مشغول خوردن شده.دستانش و دور لب هایش نارنجی شده اند.سارا هم گه گایه یک 

 .پفک در دهانش یم گذارد

رد همراه پارسا یم در صف ایستاده ایم تا پول خریدهای سارا را حساب کنیم و برویم.سارا یک چیپس دیگر باز کرده و دا

 :خورد.با دهان پر به من یم گوید

 تو چرا نیم خوری؟ -

 :لبخند کجی یم زنم

 .اشتها ندارم -

 :شکلک در یم آورد

 چه حرفا! مگه چیپس و پفک هم اشتها یم خواد؟ -

را روی  صندوق دار خییل از پارسا خوش یم آید و تمام مدت با او شوخ  یم کند.پارسا هم که توجه یک خانم خوشگل

 !خودش دیده،ذوق زده یم خندد

خرید کردن هم با سارا لذت بخش است! خودش را محدود نیم کند و عبوس نیست.تماشا کردنش در حایل که تا کمر 

 !در قفسه ها فرو رفته خنده دار است

 

 

 فصل چهل و ششم

اثری از خنده و تمسخر و بی  رسش را پایی   انداخته و اخم کرده.بر عکس دو دفعه ی پیش که دیدمش،این بار هیچ

 .خیایل در چهره و رفتارش دیده نیم شود

 چیپس یم جوم یم گویم
 

 :در حایل که دارم تکه ی بزرگ

 به خونه ی یه خانوم تنها،اونم خانوم تنهابی که نسبنر  -
ا رو بهت بگم.ساعت ده شب وقت رفیر  ببی   من نباید این چت  

 .باهاش نداری نیست

د و به من  که دهانم یم جنبد نگاه یم کند.قبل از این که بیاید و مثل دفعه ی قبل خودش را در خانه رسش را باال یم آور 

 .یم خوردم -هماب  که چند ساعت پیش با سپهر و پارسا خریدم  -ام جا کند،داشتم فیلیم کمدی یم دیدم و چیپس 

دهانش دنبال یم کند.کیس حق ندارد به  یک چیپس بر یم دارد.چشمان ریز شده ام جهت دستش را تا دهانش و داخل

 !چیپس های من ناخنک بزند
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 :با این حال بدبخت تر از آب  به نظر یم رسد که بخواهم به خاطر یک چیپس اذیتش کنم.با دهان پر یم گویم

؟ -  خوب کارتو بگو.اومدی بشین  منو نگاه کن 

خانه نشسته   .ایمبه پشنر صندیل اش تکیه یم دهد.روی مت   درون آشت  

 :طوری که انگار خودش هم نیم داند چه مرگش است شانه هایش را باال یم اندازد و نگاهم یم کند

 .همی   جوری.جای دیگه ای نبود برم -

 :ابروهایم باال یم روند.کنایه آمت   یم گویم

ونت کرده؟ -  مامانت از خونه بت 

 .در کمال تعجبم رسش را به نشانه ی جواب مثبت تکان یم دهد

ونت کنه؟و  -  ا! دروغ نگو! مریم جون خییل تو رو لوس یم کنه.مگه یم شه از خونه بت 

 :پوزخند یم زند

 .گفت تا وقنر سپهر ازم دلخوره حق ندارم برم خونه -

 :یم خندم

ونت کرده؟ -  چه باحال! به خاطر سپهر از خونه بت 

 :چشمانش باریک یم شوند.تکه ای چیپس در دهانش یم گذارد

ههمیشه سپه -  .ر پش خوبه اس.من اونیم که نفرت انگت  

 :یک مشت چیپس در دهانم یم گذارم

.همه سیع یم کی   طرفو قهوه ای  - بیخیال بابا.دعوا تو همه ی خونواده ها پیش میاد.وسط دعوا هم حلوا خت  نیم کی  

 .کی   تا دل شون خنک شه.تجربه دارم که یم گم ها

 :لبخند کجی یم زند

 کرده؟سپهر برات تعریف   -

 .رسم را تکان یم دهم

 االن داری فکر یم کن  سپهر چقدر مظلومه نه؟ -

 :شانه هایم را باال یم اندازم

ی شنیدی.مشکل کجاست االن؟ - ،یه چت   ی گفنر  من درباره ی بقیه قضاوت نیم کنم.تازه تو هم یه چت  

 :لب ور یم چیند

 .یم خواستم تحریکش کنم تا یه حرکنر بزنه -
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 :شوند چشمانم ریز یم

؟ -  یعن  خ 

 :به جلو خم یم شود

ون؟ -  یم دوب  من باعث شدم سپهر پنج سال پیش از خونه بزنه بت 

 :رسم را تکان یم دهم

 چقدر با خودت حال کردی؟ -
 

؟یم خوای بگ  آره.خوب که خ 

 :لبخند کوچگ یم زند

 .من از قصد اون کارو کردم -

 :یم خندم

 .اون که واضحه -

 :د و پالتویش را در یم آورد.با لبخند کجی یم گویماز جایش بلند یم شو 

 .چه راحنر  -

 :به حرفم توجیه نیم کند.دوباره یم نشیند و با اخم یم گوید

 .پنج ساله که همه،مخصوصا سپهر،فکر یم کی   که من نامادری سیندرالم -

د.به من چشم غ اهن چی   دار و رژلب قرمز تصور یم کنم.خنده ام یم گت   :ره یم روداو را با پت 

 .زهرمار -

 :خنده ام را قورت یم دهم و مشنر چیپس در دهانم یم چپانم

 .پررو نشو دیگه.برو رس اصل مطلب -

 .به کیس نیم تونم بگم.نیم خوام کیس از خانواده بدونه قصد اصلیم خ  بوده -

؟ -  دوست داری نفرت انگت   بایسر

 :پوزخند یم زند

 .قضیه اوضاعمو خراب تر نکنهاون قدر نفرت انگت   هستم که این  -

 :دلسوزی ام را کنار یم زنم و با کنجکاوی یم گویم

 .با جزئیات تعریف کن.من به سپهر نیم گم -

 :مثل من مشنر چیپس در دهانش یم چپاند

 .تو پنج سال پیش سپهرو ندیدی.یه پش لوس بی عرضه ی نازنازی بود -
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 :با لحن خشگ یم گویم

 چت   دیگه ای نبوده؟ -

دن  :ادیده ام یم گت 

رفیع روزای قبل از مرگش به من همینا رو گفت.گفت تو تربیت سپهر کوتایه کرده.شاید باادب و جنتلمن و مهربون و  -

 .این چرت و پرتا شده باشه ویل باعرضه بار نیومده.به قول بقیه مرد بار نیومده

 .تند تند چیپس یم خورم و رسم را تکان یم دهم تا ادامه دهد

ه من گفت نیم تونه تو این وضع روش حسابی بابت کارخونه باز کنه.گفت سپهر راه زیادی داره تا بتونه مسئولیت ب -

پذیر بشه.خودشو بازنشسته کرد و کل کارخونه رو به نامم کرد.گفت هر وقت سپهر یاد گرفت شلوارشو باال بکشه 

 .سهمشو به نامش کنم

 :با دهان پر یم گویم

 .یم شه.خوبقضیه داره جالب  -

 .فرصنر براش نموند تا نقشه شو عمیل کنه.چند ماه بعدش تو یه تصادف مرد -

 خدا رحمتش کنه.رفیع داداشتونه؟ -

 :یک دفعه با صدای بلندی یم خندد.با حرص یم گویم

 .زهرمار -

 .رفیع پدر سپهره -

 :محتویات دهانم را قورت یم دهم

 .خوب عی   آدم بگو باباته -

 یم گو 
 

 :یدبه سادگ

 .نیست -

 :چشمانم را باریک یم کنم

؟ -  تو بچه ی شوهر اول مریم جوب 

 :چشم غره ی وحشتنایک به من یم رود

 .نه.فرزند خونده ام -

 :دست از رسش بر نیم دارم

 .خوب اگه مریم جون مامانته شوهرش هم پدرته -

 :به تندی یم گوید
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 .اونش به تو مربوط نیست -

 :را از پهنا در حلقش فرو کنم ویل فضویل ام اجازه نیم دهددلم یم خواهد سین  روی اپن 

 .ادامه ی داستان -

اثو پیش کشید.تا اون موقع کیس نیم دونست که  - داشتم یم گفتم.چند هفته بعد مرگش،رسوین بحث ارث و مت 

شون بده ویل خییل کارخونه کامل به نام منه.وقنر بهش گفتم خییل عصباب  شد.فکر یم کردم سپهر باالخره یه ابهنر ن

ریلکس قبول کرد.به فکر افتادم که یه کار دیگه کنم.سپهر روی پدربزرگش خییل حساس بود.کیس بهش چپ نگاه یم 

وع شده بود.البته از وقنر زنش مرد اوضاعش خراب بود ویل بعد  کرد از کوره در یم رفت.اون موقع حواس پرتیاش رسر

 !یم دید رفیع اوضاعش خراب تر شد.منو شبیه داداشش

 :مکث یم کند و کیم چیپس در دهانش یم گذارد.زیر لب یم گویم

 .چیپسام تموم شد -

 :یم شنود و با لبخند کجی یم گوید

 .یم خرم برات -

 :ادامه یم دهد

منم گفتم دست بذارم رو نقطه ی حساسش.بهش گفتم یم خوام بابا رضا رو بفرستم خونه ی سالمندان.واسه دفعه  -

باب  شد که همه ترسیدن.فک کن! سپهر! بعد یه مدت بچه ی رسوین به دنیا اومد.یه فرصت دیگه ی اول طوری عص

برام فراهم شد تا سپهرو تحت فشار بذارم.خییل اون بچه رو دوست داشت.طاها کار منو راحت کرد.به خاطر 

حت قبول کرد.انتظار خودخوایه و حماقتش گفت که بچه شو نیم خواد.منم تحریکش کردم که بذارتش پرورشگاه.را

داشتم سپهر تو خونه بمونه و نذاره پدربزرگش و پارسا برن ویل به جاش فرار کرد.ناامید شدم ویل صتی کردم تا ببینم یم 

ایط  ین رسر خواد چکار کنه.وقنر دیدم اون پش نازنازی پول از مامان قبول نیم کنه و به هر دری یم زنه تا پارسا رو تو بهتر

ابی که تو تاریگ انداختم خوردن به هدف.صتی کردم تا ببینم بعدش چکار یم کنه.این پنج ممکن بزرگ کنه، فهمیدم تت 

ون بکشه.وقنر فهمیدم قراره پارسا رو  سال تحت نظرش داشتم.به حال خودش گذاشتمش تا گلیمشو از آب بت 

د کارخونه تا کارای انتقال سهمشو برگردونه پیش ننه باباش،فهمیدم وقتشه من وارد عمل بشم.اون روز بهش گفتم بیا

وع کنم.وقنر حرفام سوزوندش،واکنش خوبی نشون داد.فهمیدم که دیگه وقتشه  .رسر

 :یم خندم

 وقت شوهرشه؟ -

 :با عصبانیت یم گوید

 اصال یم دوب  چرا دارم اینا رو به توی رواب  یم گم؟ -

 :این بار واقعا عصنی یم شوم.بلند یم گویم

 .شازده.پاشو برو تا اون روی سگم باال نیومدهکیس مجبورت نکرده  -

 :از جایم بلند یم شوم تا بروم که رسیــــع یم گوید
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!نباید اونو یم گفتم.بشی   دیگه -  !بشی  

گوشه ی تونیکم را گرفته و تقریبا ملتمسانه نگاهم یم کند.به موهایش نگاه یم کنم.مثل موهای پشبچه های تخس و 

 :فر کوچگ دارندشیطون بلند هستند و در انتها 

 چرا موهات این قدر بلنده؟ -

 :آب دهانش را قورت یم دهد

؟ -  دلیل خاض نداره.یم شین 

 :واقعا درمانده است.دلم برایش یم سوزد و یم نشینم.دست به سینه نگاهش یم کنم

 خوب االن اینا رو به من گفنر که خ  بشه؟ -

د و خودش را به عقب و جل  :و تاب یم دهدرسش را بی   دستانش یم گت 

وین نیم تونم اینا رو بگم ویل به تو چرا -  .راضیش کن بیاد کارخونه.ازت حرف شنوی داره.به مامان و اون پشه رسر

 :واقعا آشفته است.با احتیاط یم گویم

 .اون میاد.خودش امروز بهم گفت که بهت گفته میاد -

 :صورتش را نیم بینم.موهایش را یم کشد و تقریبا یم نالد

 .نه.دروغ گفت.فقط یم خواست دکم کنه.بعش اومد خونه و گفت نیم خواد بیاد -

 دستپاچه شده ام.چرا یک دفعه این طور شد؟

خانه  طوری در خودش جمع شده که دیگر به نظرم قد بلند و چهارشانه نیست.از جایم بلند یم شوم و به اطراف آشت  

 .نگاه یم کنم تا ایده ای برای آرام کردنش پیدا کنم

 :جلو یم روم و با تردید دستم را روی شانه اش یم گذارم

 .آروم.دروغ نگفت.گفت که قول داده میاد پس میاد.فردا ساعت هشت رس کارشه.برو خونه بخواب -

 :دارد گریه یم کند

 .مامان درو روم باز نیم کنه -

دارم به گریه یم افتم.کنار صندیل آن قدر درد در این یک جمله هست که قلبم تت  بکشد.از گریه ی دلخراشش من هم 

م تا حرکت دیوانه وارش را متوقف کند.با صدای لرزاب  یم گویم  :اش زانو یم زنم و شانه هایش را یم گت 

 همی   االن یم رم با سپهر حرف یم زنم.به مریم جونم یم گه درو روت باز کنه.باشه؟ -

 از تمام حرکاتش
 

مشهود است.اشک هایش را با دستمال کاغذی ای که از  دارد مثل یک بچه اشک یم ریزد.درماندگ

 :روی مت   برداشته ام پاک یم کنم و در حایل که خودم هم دارم اشک یم ریزم یم گویم

 .گریه نکن -
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 .برای من این طورند -و حاال سیاوش  -دیدن بعض  ها وقنر که گریه یم کنند،اشکت را در یم آورد.نیوشا و گیل 

 :یگر اشک نیم ریزد.از پشت موهای بلند و مشگ اش نگاهم یم کند.ملتمسانه یم گویدبدنش یم لرزد ویل د

 .همی   االن برو -

 :از جایم بلند یم شوم و در حایل که با آستینم صورتم را پاک یم کنم و یم گویم

 .باشه.تو همی   جا بمون تا من برگردم -

ه سپهر چه بگویم؛با این حال صحنه ای که چند دقیقه ی رسیــــع آماده یم شوم و پایی   یم روم.نیم دانم یم خواهم ب

ی بود که بی تفاوت از کنارش بگذرم
 .پیش شاهدش بودم،منقلب کننده تر از چت  

تا وقنر که سپهر با چهره ای متعحب در را باز کند و با دیدن من لبخند بزند،تصمیمم را گرفته ام.لبخند یم زنم و یم 

 :گویم

 .سالم -

 ابیدی؟سالم.چرا نخو  -

 :به بین  ام چی   یم اندازم

 .مگه مرغم؟اومدم ببینم واسه اولی   روز کاری ذوق داری یا نه -

 :یم خندد

 .چه دل خجسته ای داری!رفتم گفتم نیم رم -

 :با جدیت یم گویم

؟مگه قرار نشد بری؟ -  یعن  خ 

 ..نیم دونم!باید ببینم خ  یم شهنه.تازه از خونه برگشتم.بهش گفتم نیم خوام بیام ویل خوب بهش قول دادم..  -

 :به صورت احتماال قرمزم نگاه یم کند و با لحن  مشکوک یم گوید

 گریه کردی؟ -

 :یم خندم

 .نه بابا! آلرژیه.از بس عطسه کردم این طوری شدم -

 :باور یم کند

 .بیا تو.پارسا دنبال یه نفر یم گرده باهاش نقایسر بکشه -

 :لبخند یم زنم

 .یام ویل باال یه کم کار دارم.ایشاال بعدا.شب بخت  دلم یم خواد ب -
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 .از سپهر خداحافظ  یم کنم و دوباره باال یم روم

 .حاال یم توانم سیاوش را درک کنم.او تحت فشار است و از لحاظ روخ آسیب پذیر؛درست مثل من

د  .نیم دانم مشکلش چیست ویل یم دانم اگر به دادش نرسند،یم مت 

خانه یم روم.سیاوش رسش را روی مت   گذاشته و نگاه ماتش را به در را باز یم کنم  و وارد خانه یم شوم.به سمت آشت  

 .اپن دوخته

 :جلو یم روم و با مهربان ترین لحن  که ار خودم رساغ دارم یم گویم

 .بیا رو تخت مامان بزرگم اینا بخواب -

مش.مثل پ م و به اتاق بتی شبچه ها حرف گوش کن است.انگار نه انگار که یس بدون حرف اجازه یم دهد دستش را بگت 

 .سانت از من بلندتر است

 :لبه ی تخت یم نشانمش و پتو را کنار یم زنم.با مالیمت یم گویم

سپهر گفت فردا میاد.گفت وقنر به سیاوش قول دادم زیرش نیم زنم.تو هم بخواب تا فردا به موقع بریس.مریم  -

 خودش میاد پیشت.باشه؟ جونم فردا عصبانیتش یم خوابه و 

 :رسش را تکان یم دهد و با هدایت دست من دراز یم کشد.پتوی آبی را رویش یم کشم و آهسته یم گویم

 .چشماتو ببند -

به محض این که کلمات از دهان من خارج یم شوند،چشمانش را یم بندد.لبخند کوچگ یم زنم.چه یم شد همیشه این 

 !بود؟ قدر حرف گوش کن و قابل تحمل یم

غت  از گرشاسن  که  -کنارش یم نشینم و موهایش را از مقابل چشمانش کنار یم زنم.از این که برای اولی   بار یک مرد 

 قرار است در خانه ام بخوابد و کیم نگران هستم.نکند به رسش بزند و دیوانه شود؟ -آدم حسابش نیم کنم 

ی چون کاری از ببی   اگه یگ خواست بهت تج»یاد حرف ساغر یم افتم:  اوز کنه،سیع کن جای جیغ زدن لذت بتی

ک دیوانه«.دستت برنمیاد!   !دختر

ون یم روم د.پتو را روی بدن سیاوش مرتب یم کنم و از اتاق بت   .با یادآوری این حرفش خنده ام یم گت 

ا یط بد روخ از یک بچه شاید سیاوش از نظرم آدیم غت  قابل اعتماد و بیشعور باشد ویل این را یم دانم که در این رسر

 .هم بی خطرتر است

فیلمم را پیل یم کنم و صدایش را کم یم کنم تا سیاوش بیدار نشود.یک کاسه ی بزرگ تخمه بر یم دارم و مشغول تخمه 

 .شکاندن یم شوم

ف سیع یم کنم بی صدا بخندم تا سیاوش بیدار نشود.ساعت یک فیلم تمام یم شود.تلویزیون را خاموش یم کنم و ظر 

 .های کثیفم را در سینک یم گذارم.یم چرخم تا بروم که با دیدن سیاوش جیغ کوتایه یم زنم

با شنیدن صدای جیغم کیم عقب یم رود.موهایش آشفته اند و چشمان مشگ اش برق ترسنایک دارند.نگاه گیج ویل 

 .هشیارش مثل نگاه آدم هابی است که در خواب بیدارند
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 :و با عصبانیت یم گویم دستم را روی قلبم یم گذارم

 .ترسوندیم دیوونه -

قلبم دیوانه وار یم زند و رسم از ترس ناگهاب  ام نبض گرفته.جلو یم آید و با کف دستش به قفسه ی سینه ام یم 

 .کوبد.به طرف اپن پرت یم شوم و درد کمر نصف شده ام نفسم را بند یم آورد

د.چشمانش قرمز شده اند و با نفرت نگاهم یم کندسیاوش جلو یم آید و با دو دستش گلویم را یم گ  :ت 

 .گشنمه -

بهت زده ام.دستانم باال یم آیند و دستانش را یم چسبند.قطره ای اشک روی گونه اش یم چکد و فشار دستانش بیشتر 

 :یم شود.با صدای لرزاب  یم گوید

 .اتاق رسد بود -

 :التماس نگاهم یم کند و اشک ریزان یم گویدراه نفسم بسته شده و مقابل چشمانم سیایه یم رود.با 

 .من دوستت دارم مامان -

 .درست در لحظه ای که فکر یم کنم کارم ساخته است،دستانش را عقب یم برد

 ام را به درون ریه هایم یم کشم.هنوز در بهت 
 

روی زمی   ولو یم شوم و لذت بخش ترین و دردناک ترین نفس زندگ

 هستم که افتاده.سی
ر
اوش مقابلم زانو یم زند و محکم در صورتم یم کوبد.هوش از رسم یم پرد.محکم ترین سییل اتفاق

 .عمرم را خوردم

به ای که به رسم  به آن قدر محکم است که رسم به کابینت پشت رسم کوبیده یم شود.حاال واقعا ترسیده ام.از ض  ض 

 .خورده گیج و منگم

 :یم شود.با صدای لرزاب  التماسم یم کندگونه ام را یم بوسد.صورتم از اشک هایش خیس 

 .مامان باهام حرف بزن -

 .مامان نیستم و نیم توانم حرف بزنم؛از شوک و درد و وحشت

م.با  مشت محکیم در شکمم یم کوبد.احساس یم کنم شکمم سوراخ شده.جیغ یم زنم.خم یم شوم و شکمم را یم گت 

د و رسم را محکم به کابی  :نت پشت رسم یم کوبد.یم نالمیک دست گلویم را یم گت 

 !آی -

 .به موهایم چنگ یم زند و رسم را دوباره به کابینت یم کوبد.نیم دانم چقدر دیگر باید کتک بخورم تا بیهوش شوم

گریه یم کنم و جیغ یم زنم ویل کیس صدایم را نیم شنود.سیاوش دوباره گونه ام را یم بوسد.سیع یم کنم خودم را از 

 :ویل زور او زیاد است و من ضعیفم.گریه یم کند و یم خنددچنگش آزاد کنم 

؟ -  مامان چرا ازم فرار یم کن 
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از جایش بلند یم شود و رهایم یم کند.روی زمی   ولو یم شوم.رسم و شکمم درد یم کنند.امیدوار یم شوم که یم خواهد 

 .ندبیخیالم شود ویل لگد محکیم که بر پهلویم یم نشیند،امیدم را ناامید یم ک

ز با وجود وحیسر بودنش هیچ وقت از یک سییل فراتر  جیغ بلندی که یم کشم،مو بر تن خودم هم راست یم کند.فریتی

ش هستیم و یادگاری گذاشیر  روی تن مان برگ برنده را به  نیم رفت؛یم دانست که ما دنبال فرصنر برای خالض از رسر

 .دست ما یم دهد

 !خورم و جز دردی که تحملش خییل سخت است،هیچ بدی دیگری ندارد برای اولی   بار در عمرم دارم کتک یم

یک لگد دیگر به پاهایم یم زند و دوباره کنار بدن مچاله شده ام زانو یم زند.اشک هایم را با دستان لرزانش پاک یم کند 

 :و با خنده و گریه یم گوید

ون نیام.گریه نکن -  .قول یم دم از اتاقم بت 

ویل جانش را ندارم.از پشت پرده ای که روی چشمانم کشیده شده،صورت ترسیده و نگاه ملتمسش یم خواهم زار بزنم 

 .را یم بینم

با نوک انگشتانش موهای بلندی را که صورتم را پوشانده کنار یم زند و پوست صورتم را که هنوز به خاطر سییل اش 

 .یم سوزد نوازش یم کند

به های بی رحمانه ا
ش هم ترسناک تر است.چه کیس یک نفر را تا حد مرگ کتک یم زند و بعد این کارش حنر از ض 

 نوازشش یم کند؟

 :ناله ای یم کنم و سیع یم کنم کنار بکشم.محکم موهایم را یم کشد و با لحن  مالیم و مهربان یم گوید

 .هیس...من این جام.من مراقبتم.اون رفته -

یم زند ویل تهوع آورتر از آن،بوسه ها و نوازش انگشتان سیاوش  خون گریم که روی صورتم جاری شده،حالم را به هم

 .است که حاال دارد با نهایت مالطفت با من برخورد یم کند

ها دورتر صدایم یم زند  :صدای بلند کیس را یم شنوم که انگار از کیلومتر

 سارا؟سارا؟ -

بی خیالم شده،مشتش در شکمم فرود یم سیاوش به صدا واکنیسر نشان نیم دهد.درست در لحظه ای که فکر یم کنم 

 .آید.بلند جیغ یم زنم.عجیب است که هنوز جان جیغ زدن دارم

صدای بلندی مثل کوبیده شدن در به گوش یم رسد ویل گیج تر از آب  هستم که توجیه کنم.انگشتان سیاوش جای 

ی شبیه   »بخیه های روی گردنم را نوازش یم کنند.چت  
 

 .مزمه یم کندرا زیر لب ز « چقدر قشنگ

 به گوشم یم رسد و از خوشحایل نایسر از نجات پیدا 
ر
ق در یک ثانیه دستان سیاوش پوستم را ترک یم کنند.صدای شتر

 .کردن بیهوش یم شوم
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 فصل چهل و هفتم

 .سیاوش با نگایه تیه به مت   رو به رویش زل زده و هیچ واکنیسر نشان نیم دهد

 :صدای گرفته و لرزانش را یم شنوم -بعد از یک ساعت ناز کردن  -رسانجام 

 مرده؟ -

ون یم دهم  :نفسم را محکم بت 

 .نه.فقط پیشونیش بخیه خورده -

از چند ساعت پیش که آن دو را در آن وضع پیدا کردم،یک ثانیه هم اخمم باز نشده.دالیل زیادی برای عصبانیت و 

فر باید این وسط از عقلش استفاده کند.عصبانیت در ناراحنر ام دارم ویل سیع یم کنم احساساتم را بروز ندهم.یک ن

 .برابر سیاوش نتیجه ی عکس یم دهد

یک این که سارا سیاوش را در خانه اش راه داده.دو این که سیاوش در خانه ی او خوابیده و در حال خراب بعد از 

ر این که سارا به آن حال و روز خوابش این بال را رسش آورده.سه این که سیاوش آن موقع شب به خانه ی او رفته.چها

افتاده.پنج این که سیاوش مسبب این اتفاق بوده.شش این که نیم توانم حرصم را رس سیاوش خایل کنم چون در 

 !حالت عادی نبوده.هفت این که دیر رسیدم.هشت این که عصباب  ام

وین به او یک آرام بخش از کنار سیاوش بلند یم شوم و در هال خانه ی سارا قدم یم زنم.سارا آن قدر  آشفته بود که رسر

 .زد تا بخوابد

خانه خارج یم شود و یم نشیند.سیع یم کند جو سنگی   را  وین با یک سین  که سه لیوان چای در آن است،از آشت   رسر

 :تغیت  دهد

 .نشینید به هم زل بزنید.چابی بخورید جیگرتون حال بیاد -

یل محکم در گوش سیاوش زدم تا به خودش بیاید.معموال این روش جواب وقنر آن دو را در آن وضع پیدا کردم،یک سی

 .یم دهد؛جواب هم داد.سیاوش مثل کساب  بود که از خواب پریده اند

وین زنگ زدم تا بیاید.سارا را به بیمارستان بردیم تا زخم گوشه ی پیشاب  اش را بخیه بزند و بعد به خانه  سپس به رسر

ی  برگرداندیمش.سارا تمام مدت ی نیم گفت ویل چشمانش وحشت زده بودند.کم چت   یک گوشه نشسته بود و چت  

 !نبود؛یک کتک حسابی از سیاوش خورده بود

وین به شوخ  یم گوید  :رسر

 .سیاوش اگه شصت سال پیش به دنیا میومدی،آینده ی روشن  تو ساواک داشنر  -

وین این بار ج  :دی یم گویدنه سیاوش و نه من به شوخ  اش لبخند نیم زنیم.رسر

 .خطر از بیخ گوشت گذشته سیاوش.اگه سپهر نیم رسید شاید یم کشتیش -

 !چپ چپ نگاهش یم کنم.چقدر راحت درباره اش حرف یم زند

 :سیاوش به جلو خم یم شود و با دستانش صورتش را یم پوشاند.یم نالد



 

 
432 

 .نیم خواستم اذیتش کنم -

 .ارا یک لحظه هم از مقابل چشمانم کنار نیم رونددلم برایش یم سوزد ویل صورت کبود و رس خوب  س

 ؟«سیاوش سارا رو به باد کتک گرفته.به دادش برسید»به کس دیگری ختی ندادم.نیم دانم باید چه بگویم.مثال بگویم

وین دستش را روی شانه ام یم گذارد و آهسته یم گوید  :رسر

 .ریلکس باش سپهر -

 .این مدت عضالتم را منقبض کرده ام وقنر این را یم گوید تازه یم فهمم تمام

لش کنم به سیاوش یم گویم ی شدید با افکارم،با عصبانینر که دیگر نیم توانم کنتر  :بعد از درگت 

 تو این جا چه غلظ یم کردی؟ -

وین به سیاوش ساکت و درمانده نگاه یم کند و با تردید یم گوید  :رسر

 ....االن وقتش نیست سپـ -

م یم گویمدستم را مقابلش یم   م و بدون این که نگاه از سیاوش بگت   :گت 

 نه.این بار اول نیست که اومدی این جا.واسه خ  اومده بودی؟ -

 :هنوز با دستانش صورتش را پوشانده.آهسته یم گوید

 .یم خواستم باهات حرف بزنه -

 :خلع سالح یم شوم

؟ -  خ 

 .یم خواستم بهت بگه که بیای کارخونه -

 طر چنی   موضوع مسخره ای کتک خورده؟یعن  سارا به خا

 :با عصبانینر که دوباره شعله ور شده و هر لحظه بیشتر یم شود یم گویم

؟ -  تو غلط کردی!مگه بچه ام که واسم این و اونو بفرسنر راضیم کی  

وین روی بازویم یم نشیند ویل محکم پسش یم زنم.دیگر نیم توانم صدایم را آهسته نگه دارم  :دست رسر

؟چر  -  تا بی خیال یسر
 ا دست از این کارات بر نیم داری؟حتما باید یکیو بکیسر

وین جواب یم دهد  :کمر سیاوش بیشتر از قبل خم یم شود.گویسر اش زنگ یم خورد.وقنر جواب نیم دهد،رسر

 .سالم مریم جون -

- ... . 

 .نگران نباش پیش من و سپهره.حالشم خوبه -
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ویل او در چشمانم زل یم زند و با خونشدی یم  -مامان عصنی یم شود  -کجاییم با تمام وجود اشاره یم کنم که نگوید  

 :گوید

 .خونه ی ساراییم -

 .بد نگاهش یم کنم.قطع یم کند و گویسر را روی مت   یم گذارد.سیاوش هنوز در همان حالت است

وین کنارش یم نشیند و دستش را روی شانه اش یم گذارد  :رسر

ی نیست سیا.حالت خوب -  .نبوده.از قصد که این کارو نکردی.آروم باش چت  

ی نیم گوید  .سیاوش بهت زده است و چت  

وین از خانه خارج یم شود تا آماده اش کند ویل  به مدت یک ساعت به سیاوش چشم غره یم روم تا مامان برسد.رسر

 نشیند.رس سیاوش را به مامان او را کنار یم زند و به داخل خانه یم آید.رسیــــع به سمت سیاوش یم آید و کنارش یم

 :سینه اش یم چسباند و در حایل که اشک یم ریزد یم گوید

؟ -  الیه قربونت برم سیاوشم...غلط کردم گفتم نیا...تو چرا رفنر

چادرش از رسش افتاده و در حایل که تند تند قربان صدقه ی سیاوش یم رود،اشک یم ریزد و موهایش را نوازش یم 

 .کند

 :پوزخند یم زنم

 یم دوب  گل پشت چکار کرده؟ -

 :مامان بدون این که سیاوش را رها کند،بهت زده نگاهم یم کند

 سپهر؟ -
 

 خ  یم گ

 !چرا همه انتظار دارند که من همیشه آرام و خونشد باشم؟!من هم دوست دارم عربده بکشم

 نیم زند.بلند یم گویم
 
 :سیاوش زیر چادر مامان پنهان شده و حرق

 !ومده خونه ی سارا.زیر مشت و لگد گرفتتش.نرسیده بودم کشته بودشپشت دیشب ا -

 :مامان در گوش سیاوش یم گوید

 راست یم گه مامان؟ -

 :داد یم زنم

نه پس دروغ یم گم.بچه ی تو هم از هر لحاظ سالمه و رواب  نیست.گ یم خوای چشماتو باز کن  مامان؟حتما باید  -

؟از این دیوونه بعید نبود که بکشتش یه بالبی رسمون بیاد تا بفهیم این  برای سارا یم افتاد خ 
ر
 !خطرناکه؟اگه اتفاق

اصال نفهمیدم که این حرف ها چطور از دهانم خارج شدند.وقنر به خودم آمدم که مامان با چشمان ناباور و اشک 

 .رزیدآلودش نگاهم یم کرد و شانه های سیاویسر که رسش را در آغوش مادرم پنهان کرده بود یم ل

 سکوت یم کنم.من این حرف ها را زدم؟
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 .حاال متوجه حس موذی ای یم شوم که مرا از پذیرش پیشنهاد سیاوش منع یم کرد

 !آب دهانم را قورت یم دهم.من به سیاوش حسادت یم کنم

 :صدای جدی و بی لرزش سارا را یم شنوم

.از این جا برو -  .تو نیم خواد نگران من بایسر

ا یم بینم که لباس هایش را عوض کرده و حاال با اخم من را نگاه یم کند.در چشمانش رسزنش و یم چرخم و سارا ر 

 .ناراحنر اش را یم بینم که...درد ناک است

وین یم گوید  :رو به رسر

ی -  .لطف یم کن  اگه دوستت رو بتی

 !دوستت...دوستت...تازه سپهر شده بودم

ه شده،رسش  وین که با نگاه عجینی به من خت  را تکان یم دهد.از جایم بلند یم شوم و بدون حرف اضافه ای به رسر

 :سمت در خانه یم روم.سارا از پشت رسم یم گوید

 .سنگ منو به سینه یم زدی یا خودتو؟خوب رو این سوالم فکر کن.این طوری بهتر خودتو یم شنایس -

م و به ه یم شوم.من دیگر چه جور آدیم  راه نفسم بسته یم شود و یخ یم کنم.دستم را به چارچوب در یم گت  زمی   خت 

 هستم؟

ی نیم گوید وین دنبالم یم آید ویل سکوت کرده و چت    .رسیــــع از پله ها پایی   یم روم.رسر

وین با لبخند محوی یم گوید  :وقنر وارد خانه یم شویم،رسر

ون دیگه -  .باالخره باید از یه جا یم ریخت بت 

 :ج نگاهش یم کنمدر حایل که مغزم پر از جمالت ساراست،گی

؟ -  خ 

ه یم شود و آهسته یم گوید  :جلو یم آید و دو دستش را روی شانه هایم یم گذارد.در چشمانم خت 

 !آدم وقنر به خاطر یه نفر زیادی از خودش یم گذره و یم بخشه،نفرت یم شینه تو قلبش.تو این جوری نیسر سپهر -

ی نیم گویم.احساس یم کنم فریسر هستم که دارند با چوب  بهت زده نگاهش یم کنم.رسم را روی پایی   یم اندازم و چت  

 .یم زنندش تا از گرد و غبار پاک شود
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ی نیم  ند و سیاوش مث یک بچه به مادرش پناه برده و چت   وقنر دیدم سپهر دارد آن طور درباره ی سیاوش حرف مت  

ونش کردم.م  شدم و بدون فکر از خانه بت 
ریم خانم آن قدر از فوران ناگهاب  پش همیشه آرامش گیج بود گوید،عصباب 

 .که مخالفنر نکرد

 :وقنر آن دو رفتند،به مریم خانم گفتم

 .سالم -

سیاوش را رها یم کند و به سمت من یم آید.انگشتش را به نریم روی پانسمان روی پیشاب  ام یم کشد و هق هق کنان 

 :یم گوید

م -  !الیه بمت 

م و آهسته یم گویم مچ دستانش را   :یم گت 

من اصال دلخور نیستم.تنها درخواسنر که ازتون دارم اینه که هیچ وقت پشت شو خایل نکنید.خییل دوست تون  -

 .داره

مش و اجازه یم دهم گریه کند.او هم خییل پشخوانده اش را دوست دارد  !در آغوشم یم گت 

 .می   زل زده.رنگش پریده و گیج استسیاوش رسش را پایی   انداخته و مثل بدبخت ها به ز 

دست مریم خانم به پهلویم یم خورد.صورتم از درد جمع یم شود.المذهب چه دست سنگین  دارد! کل بدنم درد یم 

 !کند

اولش که به هوش آمدم خییل ترسیده بودم.فقط یم خواستم سیاوش از من دور شود.وقنر با صدای سپهر از خواب 

 افتاده و چرا سپهر همیشه آرام و خونشد دارد داد یم کشدبیدار شدم،کیم طول کشید 
ر
 .تا یادم بیاید چه اتفاق

با یادآوری حرکات و حرف های سیاوش،نتوانستم در دلم رسزنشش کنم.به خاطر کبودی های بدنم از او متنفرم ویل 

 !نیم توانم آدیم که تا این حد آسیب دیده را بکوبم.دست خودش که نبوده

د شدم و لباس هایم را عوض کردم.هنوز کیم خواب آلود و گیج بودم ویل صدای سپهر را که داشت سیاوش از جایم بلن

 .را له یم کرد شنیدم

ون رفتم و بدون فکر آن حرف ها را سپهر زدم...خوب خییل هم بدون فکر نبود  !رسیــــع از اتاق بت 

نایه اش را درک یم کنم و دوست ندارم کیس با او که شاید من به اندازه ی سیاوش آسیب ندیده باشم ویل تنهابی و بی پ

 .این قدر شبیه من است این طور رفتار کند

مریم خانم با حالنر افرایط یم خواهد من در وضعیت راحنر باشم و دارد برایم غذا درست یم کند.یم خواهم با او 

ی پیدا یم کند،ساکت ی نیم گویم مخالفت کنم ویل یم بینم که با این کارها احساس بهتر  .یم نشینم و چت  

خانه است.سیاوش مقابلم نشسته و رسش را پایی   انداخته.دستانش یم لرزند.به شوخ  یم گویم  :مریم خانم در آشت  

 .من همیشه دلم یم خواست یه بار کتک بخورم ببینم چه حیس داره.دستت درد نکنه.داوطلبانه کمکم کردی -

 !قدر موهایش بلند است؟! یعن  چه؟نیم توانم چشمانش را ببینم.چرا این 
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 .ببخشید -

 یم گویم
 
 :پوق

ی نیم گم.دارم با بزرگواری چشم پویسر یم کنم.رستم بیار باال حالم  - فکر نکن آدم تو رسی خوریم و به خاطر همی   چت  

 .بد شد

ا باال یم آورد و به اطراف نگاه یم کند.عصنی یم شوم  :رسرسر

 .زب  آدم نیم تونه تحملت کنه،االن از بس ساکنر خوبه واال! همیشه از بس زر یم  -

ان کند،ناهاری خوشمزه و  با سیاوش بی اشتها و مریم خانیم که یم خواهد در چند ساعت همه ی کبودی هایم را جتی

 نوستالژیک را یم خورم.دست پخت همه ی مادرها این قدر خوشمزه است؟

کرده ام رورسی و چادر و مانتویش را بردارد تا راحت   عرص سیاوش فرار یم کند و مریم خانم یم ماند.مجبورش

باشد.کنارم یم نشیند و روی کبودی های ساعدم دست یم کشد و با دیدن خط های سفید جا یم خورد.دستانم را 

 :عقب یم کشم و با جدیت یم گویم

 افتاده.یم فهم -
ر
ان کنید.لطفا اصال فراموش کنید چنی   اتفاق ی نیست که بخواید جتی م که سیاوش حالت عادی چت  

 .نداشته.رسزنشش نیم کنم

 :دیگر اشک نیم ریزد.چشمانش دو کاسه ی خون شده اند و غمگی   نگاهم یم کند

 ...تقصت  منه.اگه اون طوری باهاش رفتار نیم کردم -

 :رسیــــع یم گویم

 .گذشته دیگه گذشته.شما از این به بعد هواشو داشته باشید.آدم خوبیه -

 :نجکاوی یم گویدمریم خانم با ک

 برای خ  اومده بود پیش تو؟ -

 شما از این که به سپهر پیشنهاد داده پیشش مشغول به کار بشه اطالع دارید؟ -

 :رسش را تکان یم دهد

 چطور؟ -

 .اومده بود با من حرف بزنه که به برادرش بگم پیشنهادشو قبول کنه -

 :اخم یم کند

 به نظرت من کوتایه کردم؟ -

 .این وسط این چه سوایل است؟جا یم خورم

 تو خ  کوتایه کردید؟ -
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 .برای سپهر... خییل عصباب  بود -

 :فکرم را بر زبان نیم آورم

 .شوکه شده بوده.خودش آروم یم شه -

 .بعد از چند ساعنر فکر کردن کامال متوجه دلیل فوران سپهر شدم

ده و سیاوش سهمش را باال کشیده عصباب  است و او سیاوش را دوست دارد ویل از این که همیشه توسط او تحقت  ش

 پیشنهاد سیاوش را مایه ی 
 
آن قدر این ناراحنر ها را در خودش ریخته و نادیده گرفته که این طور بروز کرده.از طرق

 از آن داشته باشد،کارمندی ساده شود
 

ش یم داند که در کارخانه ای که باید سهم بزرگ  .تحقت 

جه این احساسات منق  نیست.عادت کرده همیشه همه را دوست داشته باشد و ناراحت فهمیده ام که خودش متو 

 .نشود و داد نزند؛آن قدر که متوجه کینه ای که در قلبش رشد یم کرده نشده

 متوجه شده ام که سپهر در وضعیت روخ خوبی قرار ندارد.کمتر از یک ماه دیگر پارسا از پیشش یم رود و او 
 
از طرق

 .نسته با این قضیه کنار بیاید؛پارسا پاره ی تنش استهنوز نتوا

 .همه ی این ها روی هم جمع شده و او ار منفجر کرده.مطمئنم همی   حاال هم از حرف هابی که زده پشیمان است

 مریم جون...سیاوش فرزندخونده اس؟ -

ه شده یم گوید  :در حایل که لیوان چایش را در دست دارد و به مت   مقابل مان خت 

 .آره.وقنر هفت سالش بود اومد پیش ما -

م یم گویم  :در حایل که دارم از فضویل یم مت 

 پدر و مادرش فوت کردن؟ -

 :نگاهم یم کند.در چشمانش غصه یم بینم

 .مادرش فوت کرده ویل پدرشو نیم شناسم.هیچ کس نیم شناسه -

 :با کنجکاوی یم گویم

 چرا؟ -

صوض است.دهانم را باز یم کنم تا بگویم الزم نیست بگوید ویل او با مکث یم کند.یم فهمم که موضوع زیادی خ

 :چشماب  اشک آلود نگاهم یم کند

 ...سیاوش حاصل ازدواج نیست -

 :مکث یم کنم

؟ -  شما مادرشو از قبل یم شناختی  

 :رسش را تکان یم دهد
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مند بودخیاط بود.وقنر مجرد بودم برام لباس یم دوخت.هم سن خودم بود ویل بر عکس  -  .من هت 

ه یم شود.دریاچه ی درون چشمانش هر لحظه پرآب تر یم شود  :حشت را در چشمانش یم بینم.به چشمانم خت 

 یم کرد.مادرش...تن فروش بود.اون دلش نیم خواست مثل اون باشه.خیایط یم کرد تا زندگیش  -
 

با مادرش زندگ

پدر و مادرم دوست نداشیر  من باهاش دوست باشم چون بگذره.حنر درسم خوند.خییل به اراده اش حسودیم یم شد. 

مادرش شهرت خوبی نداشت ویل من لجباز بودم.یم دونستم حساب راضیه از مادرش جداست.هر بار مادرش یم 

خواست برای پول بیشتر به یگ بدتش،کل پوالشو یم داد بهش تا دست از رسش برداره.دوست داشتم کمکش کنم ویل 

ایط شو نداشتم.او  ن موقع وضع از االنم بدتر بود.مردم منتظر بودن یه دختر جوون کاری بکنه تا براش حرف در رسر

بیارن.به زور چند وقت یه بار راضیه رو یم دیدم چه برسه به این که بخوام کمکش کنم.بعض  موقعا بهش پول یم 

 که نباید افتاد.مادرش فروختش به یه مرد 
ر
 نبود.یه روز اتفاق

 
پنجاه ساله.از اون موقع دیگه رسوندم ویل کاق

ندیدمش.مردک توی خونه حبسش یم کرد و نیم ذاشت کیس ببینتش.همون موقعا بود که من با رفیع ازدواج کردم و 

 .از تهران رفتم.سه سال اصفهان بودیم.وقنر برگشتم دوباره دنبالش گشتم

 :دستمایل بر یم دارد و اشک هایش را پاک یم کند

ود.به هر گ یم گفنر راضیه،یم گفت همون ه***ای که ته کوچه محسنیه؟رفتم همون جا.در پیدا کردنش سخت نب -

زدم.یه پشبچه درو باز کرد.به زور دو سالش بود.رس تا پاش گیل بود.موهاش خییل بلند بودن.تا زیر گوشاش.بعدا 

 .تا مادرش خوشحال بشه فهمیدم راضیه دوست داشته موهاش بلند باشه.سیاوش هنوزم موهاشو بلند نگه یم داره

 !دلم یم لرزد.آخ سیاوش

 .اشک هایش رسیــــع پایی   یم ریزد.حشت درون چشمانش دیوانه کننده است

ی نیم گفت.خییل کوچولو بود.گفتم شاید بلد نیست  - هر خ  بهش یم گفتم جواب نیم داد.مات نگاهم یم کرد و چت  

 ...حرف بزنه.اومدم ازش بخوام بذاره برم تو که

 :ر گلویش یم شکند.یم نالدصدا د

همون موقع یه مرد اومد سمت در.یقه ی سیاوشو گرفت و پرتش کرد کنار.بدون این که به من نگاه کنه از کنارم رد  -

شد.رفتم جلو و سیاوشو از رو زمی   بلند کردم.اون موقع رسوینو حامله بودم.بچه ام ناآروم شده بود.لگد یم زد و نیم 

ون کشید و فرار کرد.از جام بلند شدم که برم ذاشت حواسمو جمع کنم.  تا سیاوشو بلند کردم،دست شو از دستم بت 

 .دنبالش.راضیه رو دیدم

 .یک دستمال دیگر بر یم دارد.دستانش یم لرزند

ون اومد و مات نگاهم کرد.خییل تغیت  کرده بود.خییل الغر شده بود.نگاهش جگرمو خون کرد.رفتم  - از اتاق شون بت 

 .بغلش کنم که دستشو آورد جلو.گفت نیا.نجسم مریم.بچه ات نجس یم شه سمتش تا 

 .لب هایش یم لرزند؛قلب من هم

نیم ذاشت برم تو اتاق.یم گفت اون جام نجسه.لب پله ها نشستم.سیاوش تو باغچه نشسته بود و ِگل بازی یم  -

مرد بی    چند نفر دست به دست شده و آخرش این کرد.صدا ازش در نمیومد.از حرفای راضیه فهمیدم که بعد اون پت 

 ...جا رو اجاره کرده.یم گفت به جای اجاره اش هم با صاحب خونه
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ی نیم گویم تا به خودش مسلط شود.شانه هایش یم لرزند؛تصویر مقابل چشمان من  صدا در گلویش یم شکند.چت  

 .هم

زد.نگاهشم نیم کرد.سیاوش همش با  گفت معلوم نیست سیاوش مال کیه.اسم براش نذاشته بود.باهاش حرف نیم -

ی درست یم کرد و یم آورد جلوش یم گرفت تا ببینه ویل راضیه پسش یم زد.سیاوشم یه چت   دیگه  ِگل براش یه چت  

درست یم کرد و میومد.خودشو یم کشت تا مادرش بهش یه نگاه بندازه ویل راضیه ازش متنفر بود.یم گفت بچه ی 

 ...واد.یم گفت سیاوش نجسهیگ از اون کثافتا رو نیم خ

 !وای سیاوش

از اون به بعد کارم شده بود رس زدن به راضیه و سیاوش.اسم سیاوشو من براش انتخاب کردم.تر و خشکش یم  -

کردم.باهاش بازی یم کردم.سیع یم کردم به حرف بیارمش ویل زبونش باز نیم شد.همیشه ساکت بود.راضیه هم اصال 

ومدم بهش بگم بذار کمکت کنم از این وضع در بیای،داد یم زد و یم گفت نیم خواد هیچ به ما توجیه نداشت.تا می

 !کسو ببینه

 :برایش آب یم آورم.تشکر یم کند و ادامه یم دهد

سیاوشو بزرگ کردم.بعد یه مدت باهام احساس راحنر یم کرد ویل بازم حرف نیم زد.فقط تو بغلم کز یم کرد و  -

این بچه دلم خون یم شد.هر وقت مردی میومد تا ... با راضیه باشه،رس سیاوشو گرم یم  ساکت یم موند.از مظلومیت

،راضیه انگار کوچیک تر یم  ا یم رفیر  کردم تا نفهمه مادرش داره تو اون اتاق خ  یم کشه.هر بار که اون از خدا بی ختی

 .شد.انگار یه تیکه ازشو یم کندن و یم بردن

 راضیه پاک بود،نبود؟

وین به دنیا اومد،یه مدت نتونستم برم پیشش.نیم تونم کیس رو هم بفرستم چون هیچ کس نیم دونست وقنر رس  -

من با راضیه ارتباط دارم.فقط به آقا رضا و رفیع گفته بودم.رفیع عصباب  شده بود و مخالفت یم کرد ویل آقا رضا 

فت جای مناسنی نیست و مراقب خودم راضیش کرد که من چند وقت یه بار برم دیدن راضیه و سیاوش.فقط بهم گ

باشم.اون مدبر که رفیع به بهونه ی رسوین نیم ذاشت برم پیش راضیه،دلم هزار راه رفت.دل نگرون سیاوش 

بودم.وقنر بعد پنج ماه تونستم برم دیدن شون،هر خ  در زدم کیس درو باز نکرد.اون قدر در زدم و منتظر موندم که یه 

از قیافه اش و بوی بدی که یم داد ترسیدم.وقنر صدای گریه ی یه بچه رو شنیدم،بدون فکر مرد عصباب  درو باز کرد. 

مردو کنار زدم و رفتم تو خونه.سیاوش تو حیاط نبود.در اتاق نیمه باز بود.وقنر رفتم تو،بوی تریاک خفه ام کرد.راضیه 

دستش عصباب  بودم که بدون مکث رفتم یه گوشه ولو شده بود و چشماشو بسته بود.اون قدر به خاطر این کارش از 

ون  .دنبال سیاوش.یه گوشه کز کرده بود و گریه یم کرد.بغلش کردم و از اتاق بردمش بت 

 :یخ کرده ام.مریم خانم با گریه ادامه یم دهد

مش ویل مردک نذاشت.اون قدر جلوش وایسادم و سیاوشو از تو دستش کشیدم که زد تو گوشم.راضیه  - خواستم بتی

ون و قسمم داد که برم و دیگه برنگردم.دیگه از راضیه گذشته بودم.شاید تن فروشیش دست خودش نبود ویل اوم د بت 

اعتیادش که بود!بهش گفتم سیاوشو بده من تا دیگه برنگردم.گفت نیم خوام.باید همی   جا بمونه.بعد از اون روز،با 

دقیقه باهاش حرف یم زدم و بعد یم فرستادمش  هزار جور نقشه سیاوشو یم دیدم.یم کشوندمش تو کوچه و چند 

تو.هروقت یم خواستم برش گردونم تو خونه گریه یم کرد و چادرمو یم چسبید.تو سکوتش ازم کمک یم خواست و 

 .من نیم تونستم...نیم خواستم کاری کنم
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 !آخ سیاوش

ردن که زبونش بند میومد.منم جز رس سیاوش هنوز زبون باز نکرده بود.اگرم قرار بود حرف بزنه،از بس اذیتش یم ک -

زدن بهش و بغل کردنش کار دیگه ای نیم تونستم بکنم.اگه پلیسو ختی یم کردم پای راضیه هم گت  بود.پشتیباب  رفیعو 

هم نداشتم.همه ی اینا رو یم گم ویل یم دونم کوتایه از خودمه.اگه یم خواستم یم تونستم سیاوشو از اون جا بکشم 

ون ویل اون  خودم بودم.به خاطر دیدن سیاوش و راضیه با رفیع به مشکل برخورده بودم و  بت 
 

موقع نگران زندگ

 .زندگیم داشت از هم یم پاشید.اگه بیشتر از اون کاری یم کردم،میونه ام با رفیع از اونم بدتر یم شد

 !یم توانست کمک کند؟شاید

اوشو یم دیدم و بر یم گشتم خونه.تو همون روزا بود که سه سال به همی   منوال گذشت.یه هفته یه بار یه ربــع سی -

فهمیدم سیاوش معتاد شده.همش بوی تریاک یم داد و روز به روز الغرتر یم شد.وقنر تو بغلم مچاله یم شد 

استخوناشو حس یم کردم.سیاوش داشت از بی   یم رفت.فهمیدم که راضیه از سیاوش استفاده یم کنه تا مواد جا به 

وشم تو همی   رفت و آمدا معتاد شده بود.آقا رضا یم تونست کمکم کنه ویل یم ترسیدم ماجرا رو بذاره کف جا کنه.سیا

دست رفیع و زندگیمو از اوب  که هست بدتر کنه.سیع کردم سیاوشو متقاعد کنم دیگه نکشه ویل آدم بزرگشم به زور 

من کاری نیم کردم.روزی نیست که خودمو ترک یم کنه چه برسه به بچه.سیاوش داشت جلوی چشمام آب یم شد و 

به خاطر سکوت مسخره ام لعنت نکنم.من یم تونستم خییل زودتر از اینا سیاوشو نجات بدم ویل هنوز نگران بالبی 

 .بودم که رس راضیه و زندگیم میاد
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 :شک نیم ریزد.رسش را پایی   انداختهدیگر ا

 افتاد که سکوتمو شکست.اون روزو خوب یادمه.وقنر رسیدم دم در،صدای  -
ر
وقنر سیاوش شش سالش شد،اتفاق

جیغ و ضجه ی راضیه رو شنیدم.یگ از اون مردا داشت با چاقو یم زدش.سیاوش بی حرکت وایساده بود و تماشا یم 

جلوی چشمای سیاوش جون داد.طرف تو حالت عادی نبود.چرخید سمت و من  کرد.مثل همیشه دیر رسیدم.راضیه

و سیاوش.یم خواستم برم و باالرس راضیه بشینم و گریه کنم ویل سیاوشو بغل کردم و فرار کردم.اون قدر دویدم که از 

چه ی بی پدر و نفس افتادم.سیاوش تمام مدت تو بغلم مچاله شده بود و هیچ کاری نیم کرد.نیم دونستم باید با ب

مادری که از اون خونه دزدیدم چکار کنم.تا شب اطراف شهر چرخیدم.یم ترسیدم برم خونه و به خاطر این کارم با 

 ...رفیع دعوام بشه.هنوز صحنه ای که دیده بودم جلوی چشمام بود.راضیه برهنه بود.خون

اش را به شتش تکیه یم دهد و سکوت یم  صدایش در گلویش یم شکند.دست هایم را دور بدنش حلقه یم کنم.پیشاب  

 .کند

 :وقنر به خودش مسلط یم شود ادامه یم دهد
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آقا رضا با رفیع حرف زد تا سیاوشو قبول کنه.رفیع مخالف بود ویل بیشتر از اینا از پدرش حرف شنوی داشت.یه  -

 ...ی وحشتناک یم کردسال طول کشید تا اعتیادش برطرف شه.هزار تا مشکل داشت.شبا کابوس یم دید و کارا

 .«مثل هموب  که این جا اتفاق افتاد»عذرخواهانه نگاهم یم کند.با چشمانش یم گوید: 

هنوز حرف نیم زد.همش از بقیه فرار یم کرد.اون قدر بهم وابسته شده بود که وقنر دو دقیقه تنهاش یم ذاشتم  -

نش یم گرفت و وقنر راه یم رفت پاشو یم زد دیوونه یم شد.وقنر سپهر به دنیا اومد،بهش حسودی یم کرد.نیشگو 

بهش.مجبور شدم وقنر رو که مال سپهره بدم به سیاوش و یواشگ به سپهر رس بزنم.چند باری دیده بودمش که تو 

اتاقش برای خودش زمزمه یم کنه.متقاعدش کردم با من حرف بزنه.کم کم به حرف افتاد ویل با کیس جز من حرف نیم 

شک و روانشناس برده بودیمش ویل خییل بهتر نشده بود.با هیچ بچه ای نیم زد.تا اون موقع پ یش چند تا روانت  

جوشید و هرکیس رو که اذیتش یم کرد یم چزوند.به خاطر کارابی که بعد از خواب یم کرد،رفیع شبا در اتاقشو قفل 

ز هیچ فرصنر هم نیم گذشت.رفیع کرد.بعد از اون تغیت  کرد.همش سیع یم کرد رفیع و رسوین و سپهرو اذیت کنه.ا

کالفه و نگران بود ویل آقا رضا نیم ذاشت با سیاوش بد رفتار کنه.یم گفت این بچه با محبت نرم یم شه.بهش فرصت 

بدید.همی   طورم شد.سیاوش سه سال دیرتر از بچه های دیگه رفت مدرسه.تو مدرسه هم دردرس زیاد درست یم کرد 

 تونست با کیس ارتباط برقرار کنه ویل دیگه دنبال چزوندن بقیه هم نبود.کمکش کردم ویل کم کم بهتر شد.هنوزم نیم

دو سالو جهیسر بخونه تا عقب نباشه.تو یازده سالگیش مثل یه بچه ی عادی شده بود ویل هنوز تفاوتای نسبتا زیادی 

ی نیم کرد و همیشه ساکت داشت.هیچ دوسنر جز من نداشت.تمام وقت شو کتاب یم خوند.یا دریس یا غت  دریس.باز 

بود.زبون تلج  داشت و گایه اوقات بی ادب یم شد.رسوین که کال دور و برش نیم چرخید ویل سپهر خییل سیع یم کرد 

توجهشو جلب کنه.اونم همیشه سنگ رو یخش یم کرد.تمام تالش من واسه این بود که مثل یه بچه ی عادی باشه 

زخما هیچ وقت خوب نیم شن.سیاوش هیچ وقت برام از روزابی که با راضیه ویل بعد از چند سال فهمیدم که بعض  

ا اونو یاد مادرش میندازن.رفیعو بابا صدا نیم کرد.حنر یه بار.انگار کلمه ای  بود نگفت ویل یم دیدم که کوچیک ترین چت  

 .به نام بابا واسش تعریف نشده بود

د.نگاه عجینی   :داردبه سمتم یم چرخد و دستانم را یم گت 

ی رو توجیه کنم ویل یم دونم که یم توب   - اینا رو بهت گفتم چون حقته بدوب  چرا این قدر اذیت شدی.نیم خوام چت  

 .درکش کن  

دستش را روی زخم های روی ساعدم یم کشد.واقعا دوست نداشتم بفهمد ویل حاال که فهمیده خوشحالم که واکنش 

 :مسخره ای نشان نیم دهد.زمزمه یم کند

ا یم گفیر  اینکارو واسه عذبا وجدانش یم کنه.تو هم واسه همی   این کارو یم  - سیاوشم خودشو زخیم یم کرد.دکتر

 کردی؟

ه یم شوم و عاقبت یم گویم  :چند ثانیه ی طوالب  بدون حرف به نگاه مادرانه اش خت 

 .نیم خوام درباره اش حرف بزنم -

 :از لحن نسبتا رسدم جا یم خورد

 .م.نیم خواستم ناراحتت کنممعذرت یم خوا -

 :به زور لبخند یم زنم
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 .نشدم -

 

 

 فصل چهل و نهم

وین فکر کردم؛تمام شب  .روی حرف های سارا و رسر

سارا درست یم گفت.من سنگ خودم را به سینه یم زدم.بدون این که متوجهش باشم،در کنار دوست داشیر  سیاوش 

 .از او کینه به دل گرفته بودم

ه مرا پس زد.به خاطر مامان که همیشه هوای او را بیشتر داشت و حنر وقنر حق با او نبود از پش به خاطر هر باری ک

بزرگش دفاع یم کرد.به خاطر بالهابی که رس من و بابا و رسوین یم آورد.به خاطر این که پنج سال حق من و رسوین از 

تا از پارسا بگذرد.به خاطر این که یم خواست بابا کارخانه را نادیده گرفت.به خاطر این که در گوش طاها خوانده بود 

رضا را به خانه ی سالمندان بفرستد.به خاطر این که مرا تحقت  کرد و از من خواست در کارخانه ی پدرم دستیارش 

شوم تا او رضایت دهد که سهمم به نامم شود.به خاطر این که بعد از بیست و چهار سال یادش افتاده که برادری هم 

 .دارد

متوجه این کینه  -که سیاوش برادر من است و نباید به او حسادت کنم   -همیشه به خاطر تلقین  که به خودم یم کردم 

 .ی درون قلبم نشده بودم

من آدم پول دوسنر نیستم ویل ته دلم فکر یم کنم من که صاحب این همه ثروت هستم نباید برای دو قران پول در 

 .هر چقدر هم این سگ دو زدن را دوست داشته باشمخیابان ها سگ دو بزنم؛حاال 

کت سهیم دارم؟  سیاوش این پنج سال کجا بود که حاال یادش افتاده من هم در آن رسر

حاال که فکرش را یم کنم یم بینم خسته شده ام از این که همیشه پش خوب باشم.همیشه مهرباب  کنم و در برابر 

نم و لبخندم یک ثانیه هم محو نشود.به توجه مامان به سیاوش حسادت نامهرباب  ها سکوت کنم.هر چه شد دم نز 

ی  م.از هر چت   که دوست دارم بگذرم تا سیاوش و   -یا شاید هم هر کیس  -نکنم و لوس بازی های رسوین را نادیده بگت 

ند  .رسوین راحت باشند.مثل حاال که دارند پشم را از من یم گت 

ا رضا خوابش برده ویل من بیدار بیدارم.دارم سیع یم کنم به درون مغز و قلبم نفوذ پارسا خییل وقت است که کنار باب

 کنم و ببینم واقعا چه افکاری دارم و چه حس یم کنم؟

 سپهری که آرام است و به همه لبخند یم زند من هستم یا کیس که باید باشم؟

ش کرد نیم شناسماحساس یم کنم خودم را نیم شناسم؛سپهری را که رس سیاوش داد و زد   .و آن طور تحقت 

تمام این مدت بدون این که بدانم خودم را رسکوب کردم.حاال احساس یم کنم دارم درونم را یم بینم و یم فهمم که 

 .واقعا که هستم

دم در »از جایم بلند یم شوم تا لباس هایم را بپوشم و به کارخانه بروم که صدای اس ام اس گویسر ام بلند یم شود: 

 .«ظرتممنت
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شماره ی سیاوش است.هنوز هم یم خواهد من را ببیند؟با وجود تمام حرف هابی که زدم؟به هر حال باید من را ببیند 

 !چون پیشنهاد کارش را قبول کرده ام

رسیــــع لباس هایم را یم پوشم و درجه ی بخاری را بیشتر یم کنم تا رسما نخورند.در خانه را که باز یم کنم،باد رسدی به 

ت تنم کرده امصور   .تم یم خورد.امروز مثل سارا فقط یک سوییشر

در ماشی   سیاوش را باز یم کنم و روی صندیل کمک راننده یم نشینم.در را یم بندم و به سمت چپم نگاه یم 

 .کنم.سیاوش کامال به سمت من چرخیده و نگاهم یم کند.زیر لب سالم یم کنم.نگاهش با احتیاط و گیج است

 جوابی ن
 :یم شنوم ابروهایم را باال یم برموقنر

 االن قهری؟ -

 :به سمتم خم یم شود.خودم را عقب یم کشم

 چیه؟ -

بان را جا یم اندازد.بار اویل است که سیاوش داوطلبانه مرا در آغوش  دستانش را دور بدنم حلقه یم کند.قلبم یک ض 

د  .یم گت 

 :د روی کتف هایش یم گذارم.در گوشم یم گویدبه سخنر آب دهانم را قورت یم دهم و دستانم را با تردی

 .ببخشید -

 .اگر مثل طاها سکته کنم،دلیلش کامال واضح است

 :عقب یم کشد و منتظر نگاهم یم کند.دسنر به گردنم یم کشم و تک خنده ای رس یم دهم

منتظره بود...نه.خییل غت  منتظره بود -  !خوب...یکم غت 

اهن رسمه ای و شلوار مشگ تنش است و موهایش مثل همیشه در نور چراغ روشن ماشی   دقیق نگاه ش یم کنم.پت 

 .اند ویل چشمانش فرق دارند.نیم توانم نایم برای احساس درون نگاهش بگذارم

 :احمقانه ترین حرف ممکن را یم زنم

؟ -  این کارا رو از گ یاد گرفنر

 !«تخاک بر رس »بالفاصله بعد از گفیر  این حرف در ذهنم داد یم زنم: 

 :چشمانش کیم گرد یم شوند

 .هانیه -

 !او هم مثل سارا صداقنر دیوانه کننده دارد

 .وقنر بیشتر دقت یم کنم،احساس درون چشمانش برایم رمزگشابی یم شود

 .ترس
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ه یم شوم.هنوز هوا روشن نشده ون خت   .از شیشه ی جلوی ماشی   به بت 

 :شمرده شمرده یم گویم

 .معذرت یم خوام.به خاطر سارا عصباب  بودمبابت حرفابی که دیروز زدم  -

 :به سمتم خم یم شود و آرنجش را روی پشنر صندیل ام یم گذارد.آهسته یم گوید

-  
 

 .هانیه یم گه حق داشنر اونا رو بگ

ه یم شوم.با مالیمت یم گویم  :رسم را به سمتش یم چرخانم و از فاصله ی نزدیک به شب زیبای چشمانش خت 

 گفته؟  هانیه دیگه خ   -

 !بعد از چند ساعت فکر کردن فهمیده ام که از سپهر عوض  واقعا بدم یم آید و دوست دارم سپهر مهربان باشم

-  
 

ت کردم.گفت که حق داشنر اونا رو بگ  .گفت که من با بی توجهیم اذیتت کردم.دوستتو کتک زدم.تحقت 

 !هانیه مثل سارا آدم شناس خوبی است

 .شبچه ای هشت ساله بیشتر شبیه است تا مردی یس و یک سالهلبخند یم زنم.چهره اش به پ

 .حق نداشتم.هر چقدرم عصباب  باشم حق ندارم باهات این طوری حرف بزنم -

ی نیم گوید.از رو به روبی با من  که هیچ وقت آدم حسابش نکرده یم ترسیده؟  پلک یم زند و چت  

 .چرا اومدی این جا؟خودم میومدم -

ی نیم گوید.نیشخند یم زنم آب دهانش را قورت  :یم دهد و چت  

 یم خواسنر مطمی   یسر که میام؟ -

 :رسش را تکان یم دهد.رو به رو را نگاه یم کنم

 .خوب بریم -

 .شخصیت شکل نگرفته ی سیاوش همیشه من را خلع سالح یم کند و نیم گذارد حرف هابی را که میخواهم بزنم

 

 

 فصل پنجاهم

 :با نگراب  نگاهش یم کنم

 چه احسایس داری؟ -

 :نیشخند یم زند

 .گشنمه -
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 :بر خالف میلم یم خندم

 .چه عجب یه بار تو اینو گفنر نه من -

از صبح که به این جا آمده ام،چشم از پارسا برنداشته.با من حرف یم زند ویل چشمانش حریصانه هر حرکت پارسا را 

 .دنبال یم کنند

؟ -  از سمن چه ختی

 :لب هایم را جمع یم کنم

 .خوبه.رسش با امت  حسی   گرمه -

 با هم کنار اومدن؟ -

 .تقریبا آره ویل هنوزم مشکل زیاد دارن -

 امت  حسی   کنار آمده 
 

حسی   به طور کامل از خانواده اش بریده و وقتش را با سمن یم گذراند.سمن با بودن همیشگ امت 

 .ن نیم دهدو دیگر آن واکنش های شدید را به لمس شدنش توسط امت  حسی   نشا

آن شنی که من از فرید چاقو خوردم،سمن آمده بود تا درباره ی پیشنهاد استادش با من حرف بزند.بعد از آن اتفاق 

تصمیمش عوض شد و بدون گفیر  به من روی پیشنهادش فکر کرد.اگر امت  حسی   نبود،او حاال داشت سه پشبچه را 

 .بزرگ یم کرد

زدم،گفت که قصد دارد برای بار هزارم از سمن خواستگاری کند و امیدوار است  چند روز پیش که با امت  حسی   حرف

 !این بار حداقل سمن به او فکر کند و بعد نه بگوید

چند روز پیش یک روز را با بچه ها گذراندم.از وقنر گیل رفت و یایس و عیل بعد از تالش بسیار نامزد کردند و رابطه ی 

 و امت  جدی شد و آزاده رس 
 

 . کار رفت،کمتر پیش آمده که همه یک جا جمع شویمسایع

ها واقعا آزارم داد  .آن روز خییل خوش گذشت ویل یک رسی چت  

 تمام مدت دارند 
 

 خودش است.حنر وقنر پیش هم هستیم،یایس و سایع
 

ما از هم دور شده ایم.هر کس مشغول زندگ

به خاطر کارش خسته است و نیوشا هم به خاطر به هم با گویسر شان ور یم روند و توجه زیادی به بقیه ندارند.آزاده 

 .زدن با پشاب  که هیچ کدام او را برای خودش نیم خواهند بی حوصله و کم حرف است

 ام 
 

 ندارد.هنوز هم آن ها محرم ترین افراد زندگ
ر
 ام با چند ماه قبل هیچ فرق

 
تنها کیس که تغیت  نکرده من هستم.زندگ

یم رود.هنوز هم وقنر چند روز نیم بینم شان احساس کمبود یم کنم و برای تنها نبودن  هستند و جانم برایشان در 

آهنگ یم گذارم و صدایش را زیاد یم کنم.در تنهابی ام با خودم حرف یم زنم و داستان یم نویسم و به کیس نیم دهم 

 کنم.با سپهر قدم 
 

یم زنم و یم خندم و پارسا را به گردش که بخواند.آرزوهایم و احساساتم را یم کشم تا راحت تر زندگ

م.آش رشته یم خرم و یم خورم و با چیپس و پفک خودم را خفه یم  یم برم.سیع یم کنم غذابی جز املت بت  

های کوچک خوشحال یم شوم.بی اعصاب هستم و  کنم.تدریس یم کنم و نوشته های دانش آموزانم را یم خوانم.با چت  

یم شناسم.خرید درماب  را دوست دارم و پول پس انداز یم کنم تا یک موبایل جدید وقنر گرسنه ام،آشنا و غریبه ن

بخرم.پیش مریم خانم یم روم و رس به رس سیاویسر یم گذارم که هنوز کیم از من خجالت یم کشد و در چشمانم نگاه 

بازی یم  -ه هم خوشش آمد سیاوش اسم ملیکا را پیشنهاد کرد و هانی -نیم کند.با کوچولوی تازه متولد شده ی هانیه 
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کنم و با دیدن خنده هایش ذوق مرگ یم شوم.با دیدن نگاه های بی پروای سیاوش به هانیه کرم یم ریزم و مریم خانم را 

انه یم کنم  .به خنده یم اندازم.گایه با پرند مالقات یم کنم و با او کارهای دختر

 . رسد که رس تا رس عذابندهمه چت   عادی یم گذرد؛با این حال به زودی روزهابی یم

 .تعطیالت عید

وقنر پیش مامان و آن مردک بودم،هیچ وقت سفره ی هفت سی   نداشتیم.مسافرت نیم رفتیم و خانه به مدت بیست 

 نبود.وقنر به مدرسه بر یم گشتم و خاطرات 
 
روز ماتم کده بود.من و سمن خودمان را رسگرم یم کردیم ویل کاق

 .ا یم شنیدم،از ناراحنر یم ترکیدممسافرت های عید بقیه ر 

به نظر یم رسد امسال یک عید سوت و کور دیگر در راه دارم.با این تفاوت که این بار سمن و مامان و مردک نیستند و 

 .تنها خود خودم هستم

 .صدای آیفون سپهر را از جا یم پراند.دلم برایش یم سوزد.خییل خوب بلد است حفظ ظاهر کند

با  -احتماال طاهاست  -ود،رسوین با شوق و ذوق وارد یم شود و مردی که برای اولی   بار یم بینمش در که باز یم ش

آرامش پشت رسش یم آید.دنبال پرند یم گردم ویل پیدایش نیم کنم.رسوین یک راست به رساغ پارسا یم رود و اصال 

 .من و سپهر را نیم بیند

از او به من نگاه یم کند.کت و شلواری که به نظر یم رسد قیمنر نجویم  با این حال طاها یم ایستد و به سپهر و بیشتر 

 .بااال داده.نگایه زیرک و نافذ دارد -موهای شقیقه اش سفید شده اند  -داشته باشد تنش کرده و موهای سیاهش را 

ه مانده،با نگاهش خانه را برریس یم کند و لبخند  در حایل که رسوین دارد پارسا را یم چالند و نگاه سپهر روی آن ها خت 

 :کجی یم زند

 .فکر نیم کردم این قدر انعطاف پذیر بایسر  -

ه ی سپهر یم اندازد و سپس به من  روی صحبتش با سپهر است ویل او حواسش نیست.طاها نگایه به مقصد نگاه خت 

ه یم شود.نیم دانم چرا زبانم نیم چرخد به او سالم کنم.سپهر برایم از او زیاد گفت ه و شخصیت عجیبش اصال خت 

 .جذبم نکرده

 :پوزخند یم زند

؟ -  مامان و بابات یم دونن این جابی

 :توجه سپهر به ما جلب یم شود.نیشم را تا ته باز یم کنم

 .نه ویل فکر کنم مامان تو بدونه -

 :سپهر خنده اش را قورت یم دهد.طاها با چشمان باریک شده براندازم یم کند

 زت بزرگ ترم؟یم دوب  چند سال ا -

 :با خونشدی یم گویم

 ...فکر کنم پونزده سایل بزرگ تری ویل به این نکته دقت کن که من دیگه به مامانم گزارش نیم دم ویل تو -
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 .ابروهایم را باال یم اندازم و از قصد جمله ام را نیمه تمام یم گذرانم

 .ا کنجکاوی نگاه یم کندتوجه رسوین و پارسا به ما جلب شده.رسوین اخم کرده و پارسا ب

 :طاها پوزخند یم زند

 .زبون دراز کیس رو بزرگ نکرده که تو دومیش بایسر  -

 :شانه هایم را باال یم اندازم

من نیازی به بزرگ شدن تو نظر بقیه،اونم بقیه ای که فقط ادعا دارن ندارم.در ضمن به جای خود بزرگ  -

 .پنداری،سیع کنید واقعا بزرگ باشید

 :که برای بابا رضا درست کرده ام بر یم دارم و کنارش یم نشینم.رسوین آهسته یم گوید  غذابی را 

 .سالم سپهر -

 .پوزخند یم زنم.از بس درگت  مادر بودن مسخره اش است که متوجه نگاه پر از غم و ترس برادرش نشده

 :رسوین با حرص به سپهر یم گوید

ه چشه؟ -  این دختر

ه»گفته و حاال « سارا جون»رانده و یک روز را در خانه ی من گذ صدایم یم کند.چقدر با سپهر متفاوت « این دختر

 ...است

 :سپهر با صدابی که رگه هابی از خنده در خودش دارد یم گوید

 هیچیش نیست.همی   االن یم رین؟ -

ه یم شوم که وسایل پارسا را در خودش جا داده.یعن  دیگر صبح ها در خانه   خت 
 

ام را نیم زند تا بیدارم به چمدان بزرگ

 کند؟

 :طاها جدی یم گوید

 .من از کارام زدم و اومدم این جا.وقت موندن ندارم -

 :زیر لب یم گویم

ده نیست -  .برنامه ی کاری رئیس جمهور این قدر فشر

پاک یم لحظه ای سکوت برقرار یم شود.بی خیال قاشقر غذا در دهان بابا رضا یم گذارم و با قاشق اطراف دهانش را 

 .کنم

 :سپهر سکوت را یم شکند

 .باشه.این چمدونشه.لباساشم تنشه.کالهشم رسش کنید.زود رسما یم خوره -

 :طاها چمدان را بر یم دارد و به رسوین یم گوید
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 .زود بیا -

یم رسوین کاله پارسا را رسش یم کند و کاپشنش را تنش یم کند.شال گردنش را هم دور گردنش یم پیچد و او را بغل 

 :کند.از جایش بلند یم شود و به سمت سپهر یم رود.گونه ی برادرش را یم بوسد و آهسته یم گوید

 .مریس که مراقبش بودی -

 :پارسا به سپهر یم گوید

 یم هیم...بیلون؟ -

 :سپهر لبخند یم زند

 تو با مامانت یم ری.من بعدا یم بینمت.باشه؟ -

 .و یم رودپارسا اخم یم کند.رسوین خداحافظ  یم کند 

ه یم شود.سپس طوری که انگار نیم  به سپهر نگاه یم کنم.وقنر در بسته یم شود،حدود سه دقیقه بی حرکت به آن خت 

ه یم شود  .داند کجاست به اطرافش نگاه یم کند.عاقبت روی زمی   ولو و به فرش زیر پایش خت 

به آقا رضا غذا یم دهم و دوباره نگاهش یم نگاهش گیج است.انگار هنوز باورش نشده که پارسا رفته.قاشقر دیگر 

 .کنم.هنوز در همان حالت است

ه یم شوم.زانوهایش را بغل کرده و پیشاب  اش را روی آن ها  دور دهان آقا رضا را پاک یم کنم و دوباره به سپهر خت 

 .گذاشته

 :آهسته یم گویم

 .هنوزم یم توب  ببینیش -

 .واکنیسر نشان نیم دهد

ون؟یم خوای بریم  -  بت 

 .باز هم سکوت و سکون

 :با بی قراری رسجایم جا به جا یم شوم

؟ -  خوب بگو یم خوای چکار کن 

 .طاها رو بکشم -

 :یم خندم

 .فکر کردم ُمردی -

 ...شاید -
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همیشه وقنر در فیلم ها چنی   مکالمات حمایس ای را یم دیدم یم خندیدم ویل حاال بغض صدای سپهر قلبم را متورم 

 .یم کند

 

 

 فصل پنجاه و یکم

 :رساسیمه وارد خانه یم شوم و یم گویم

 کجاست؟ -

 را دورش پیچیده به پله ها اشاره یم کند
 

 :رسوین رنگ پریده که بافت زرشگ رنگ

 .اتاق دوم -

 رسیــــع از پله ها باال یم روم.صدای گریه ی پارسا قلبم را متورم یم کند.در اتاقش را باز یم کنم و رسیــــع به سمت تخنر یم

 .روم که پارسا روی آن مچاله شده و گریه یم کند

 :عینکش را نزده.رسیــــع بغلش یم کنم و رس و صورتش را یم بوسم

 ...گریه نکن...گریه نکن پش من -

تم چنگ یم زند و مرا به سمت خودش یم کشد که انگار یم  پارسا که مرا شناخته کیم آرام یم شود.طوری به سوییشر

 .دخواهد در آغوشم حل شو 

آن قدر در گوشش حرف یم زنم و یم بوسمش که آرام یم شود.پتویش را کنار یم زنم و همراه خودم زیر آن یم 

 .خوابانمش

؟ -  چرا گریه یم کردی دابی

 :به زور نفس یم کشد

هوَمدی؟ -
َ
 ِچـ...ِچال....نهو...ن

 :با صدابی که گرفته یم گویم

 .م دنبالت.چند وقت یه بار میام یم بینمتشما پیش بابا و مامانت و پرندی.من دیگه نمیا -

اهنم چنگ یم زند  :به پت 

 .تو...تو...تو هم...ِبمـ...بمون -

اهنم جدا یم کنم و یم بوسم  :مشتش را از پت 

 این جا که خونه ی من نیست.من خونه ی خودم یم مونم.چند وقت یه بار میام یم بینمت.باشه؟ -

 .رسا را بغل کنم و از این خانه فرار کنم.خدا یم داند که در دلم چه یم گذردخدا یم داند که چقدر دلم یم خواهد پا
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 .کیس در اتاق را یم زند

 .بیا تو -

پرند در را باز یم کند و در نور آباژور ما را یم بیند.در را یم بندد و در حایل که عروسکش را بغل کرده به ما نزدیک یم 

اهن گشاد و سفید بلندی پوشیده و   !موهایش را بافته.بامزه شدهشود.پت 

 :با مظلومیت یم گوید

 منم بیام پیش شما؟ -

 :پتو را کنار یم زنم و یم گویم

 .معلومه که یم شه.بیا -

 :کنار پارسا دراز یم کشد.پتو را روی هر دو شان مرتب یم کنم و یم گویم

؟ -  دابی
 حاال که پرند اومده من یم رم.دیگه گریه نکن 

د انگشت اشاره و وسظ  :ام را یم گت 

ـ...نلو -
َ
 .ن

 !چرا من نیم توانم گریه کنم ویل پارسا یم تواند؟

 :گونه ی هر دویشان را یم بوسم

 من بعدا میام یم بینمت.شما پش خوبی باش و به حرف مامان و بابا گوش کن.باشه؟ -

 .وباره اش را یم شنومبا نگاه اشک آلودش مرا بدرقه یم کند.وقنر در اتاق را که یم بندم،صدای گریه ی د

 

 

 فصل پنجاه و دوم

 :صدای سپهر را در حایل که دارم با چشمان تقریبا بسته راه یم روم یم شنوم

 .ببخشید که بیدارت کردم.یکم زودتر راه افتادیم که قبل سال تحویل برسیم -

 :خمیازه یم کشم

 !سال تحویل کیلو چنده.بگت  بخواب.دلت خوشه ها -

 :یم خندد

 !ن نن جونغز نز  -

 !را از خودم یاد گرفته! از قدیم گفته اند از ماست که بر ماست« نن جون»این 
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 :در ماشی   مشگ سیاوش را برایم باز یم کند

 .سوار شو.کاری داشنر بهم زنگ بزن -

 .خییل خوب.فکر کرده آجیل مشکل گشاست که هر گ کاری داره به اون زنگ بزنه -

 .دوباره یم خندد

 یم گویمروی صندیل ع
 

 :قب ماشی   سیاوش ولو یم شوم و با تالش بسیار در را یم بندم.با خواب آلودگ

 .سالم -

 :صدای لطیف هانیه را یم شنوم

 .سالم عزیزم.ببخشید از خواب بیدارت کردیم -

 :با چشمان بسته یم گویم

ی نیم شد -  .حاال دو ساعت دیرتر راه یم افتادیم چت  

 :سیاوش با جدیت یم گوید

 .اید تا سال تحویل برسیمب -

 !این جدیت را من هنگام کنکورم نداشتم

ی وارد یم شوم،چند اتفاق یم  آن قدر خوابم یم آید که دارم بیهوش یم شوم.درست لحظه ای که دارم به دنیای بی ختی

 .افتد

و دلم به هم یم  ماشی   روی یک دست انداز یم افتد،ملیکا که در کریرش کنار من است،با صدای بلندی گریه یم کند 

 .پیچد.بدنم در روز های پایاب  سال برایم یک سورپرایز دارد؛عادت ماهانه

 :تقریبا دارم گریه یم کنم

 .خوابم برده بود -

هانیه کمربندش را باز یم کند و از میان دو صندیل به عقب خم یم شود.رسیــــع ملیکا را بر یم دارد و عذرخواهانه یم 

 :گوید

 .ببخشید سارا جان -

ه یم شوم.هنوز خوابم یم آید ویل حالت تهوع دارم و احساس یم کنم دارم یم  ون خت  صاف یم نشینم و از پنجره به بت 

م.شیشه را پایی   یم کشم و نفس های عمیق یم کشم  .مت 

 :سیاوش یم گوید

 چته؟ -

 !جان به جانش کنند بلد نیست عی   آدم حرف بزند
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ی نیم گویم.حرف بزنم باال یم آورم .همیشه وقنر کم یم خوابم و بعد سوار ماشی   یم شوم و پشت ترافیک یم مانم چت  

 .حالم بد یم شود -ماشی   عقب و جلو یم رود و حالم را بد یم کند  -

 :هانیه با نگراب  یم گوید

 یم خوای بزنیم کنار؟ -

تم یم خورد کیم حالم را بهتر یم دستم را به نشانه ی نه تکان یم دهم و رسم را روی در یم گذارم.باد رسدی که به صور 

 .کند

 :هانیه به سیاوش یم گوید

 .فکر کنم حالت تهوع داره که حرف نیم زنه.یه جا نگه دار براش از عقب ماشی   سماق بیارم -

سیاوش بدون مخالفت رسیــــع ماشی   را به گوشه ی خیابان یم کشد.هانیه ملیکا را در جایش یم خواباند و از ماشی   

 .دپیاده یم شو 

 :سیاوش با لحن  عادی یم گوید

 حالت تهوع داری؟ -

م  !حالت تهوع؟احساس یم کنم دارم یم مت 

 .رسم گیج یم رود و نفس کشیدن برای تهوع آور شده.قورت دادن آب دهانم هم عذاب است

 :در طرف من باز یم شود و هانیه با مهرباب  یم گوید

 .عزیزم یکم از این سماق بخور.حالت بهتر یم شه -

به زور کیم از آن یم خورم.تریسر اش حس خوبی دارد.نفس کشیدن کیم راحت تر یم شود.به لبه ی چادر مشگ هانیه 

ه یم شوم  .خت 

 :هانیه کمرم را ماساژ یم دهد و یم گوید

 بهتر شدی؟ -

 :صدای سیاوش را یم شنوم که با تلفنش حرف یم زند

 .واینسیدحالش بد شد زدیم کنار.االن راه یم افتیم.شما  -

 :رسم را تکان یم دهم و به هانیه لبخند یم زنم

 .مریس -

 :لبخندم را پاسخ یم دهد و در ماشی   را یم بندد.رس جایش یم نشیند و در حایل که دارد کمربندش را یم بندد یم گوید

 .اگه دوباره حالت بد شد بهم بگو -
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حالم بهتر شده.ترافیک را رد کرده ایم و به اتوبان رسیده  دوباره راه یم افتیم.بعد از کیم بسیر  چشمانم و ریلکس کردن

 .ایم.به خاطر صبح بودن زیاد شلوغ نیست ویل ماشی   زیاد است

 .حاال که حالم خوب شده،دلم یم خواهد کیم کرم بریزم

 های سمن است؛البت
 

ه یم شوم که با آرامش خوابیده.موهای روشن و چشمان عسیل دارد.شبیه بچگ ه او به ملیکا خت 

ه شدند  .وقنر بزرگ شد،چشمان و موهایش کیم تت 

 :از میان دو صندیل به جلو خم یم شوم و با نیشخند یم گویم

 سیاوش تا حاال پوشک شو عوض کردی؟ -

 :سیاوش لب هایش را بر هم فشار یم دهد

 .آره -

 :هانیه به من لبخند یم زند.یم گویم

 .م مثل ملیکا بود.االن مثل ذغال شدهدعا کنید همی   جوری بور و پشکش بمونه.سمن -

 :هانیه یم خندد

 .خواهرت که بور بود -

 !اووو! بچگیاشو ندیدی!هر خ  من سیاه سوخته بودم اون مثل قو یم موند -

 :سیاوش با جدیت یم گوید

 .ترمز کنم یم ری اون دنیا -

 :اییسر یم گویم و رو به هانیه حرف یم زنم

 .م داریم یم ریم رس جلسه کنکوراین چرا انقدر جدیه؟حس یم کن -

 :هانیه با آرامش ذابر اش یم گوید

 راست یم گه سیاوش.یکم بخند.چرا همش اخم کردی؟ -

 :با نیش باز یم گویم

یزن هانیه؟ -  گفنر برادر بزرگت و زنش تتی

 :رسش را تکان یم دهد

 .قراره پیش اونا بمونیم -

 !خوب پس بگو چرا این شده مجسمه ی ابوالهول -

 :انیه آهسته یم خندد و نگاه سیاوش را به سمت خودش یم کشد.ابرو باال یم اندازمه
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 .ای جان! چه یواشگ هم نگاه یم کنه -

 :هانیه باز هم یم خندد.سیاوش با ناراحنر یم گوید

 .بشی   رسجات.حوصله ندارم -

 :بدون این که ناراحت بشوم یم گویم

.به هر حال ب - س داشته بایسر  .رای داماد شدن باید رضایت برادر هانیه رو جلب کن  عادیه که استر

 :هانیه رسخ یم شود

 .من تازه طالق گرفتم سارا.اصال حرفشم نباید به برادرم زد.عصباب  یم شه.دیگه انقدرم روشن فکر نیست -

 !یم فهمم که دارد به در یم گوید تا دیوار بشنود

 :سیاوش اخم یم کند

 یعن  اصال بحث شو پیش نکشم؟ -

 :هاینه سیع یم کند آرامش کند

.من ده روزه طالق گرفتم.بیست روزه ملیکا به دنیا اومده.به برادرم بگم وقنر هنوز عده ام تموم نشده یم خوام  - ببی  

 ازدواج کنم؟

د ی بگوید که هانیه دستش را مقابلش یم گت   :سیاوش یم خواهد چت  

.باید اول نظرشونو به خودت بذار اینم بگم.برادر من یم گه چون بهت مدیونم دار  - ایطم سواستفاده یم کن  ی از رسر

ت داره.زیادم داره.همی   جوری راض  نیم شه  .برادر من مثل پدرم نیست ویل غت  ا فکر کن  جلب کن  بعد به این چت  

 .بشین  جلوش و خواهر مطلقه شو که از قضا خودت طالقشو گرفنر خواستگاری کن  

 :سیاوش نق یم زند

 خایک تو رسم بریزم؟خوب من چه  -

 :چون بحث جدی شده دیگر پارازیت نیم اندازم ویل چشمانم مدام بی   آن دو حرکت یم کند.هانیه با مهرباب  یم گوید

 دیگه رو ندارم -
 

وع یه زندگ  رسر
 

 .صتی کن چند ماه بگذره.برادرم هم قبول کنه،من آمادگ

 :سیاوش با لبخند کجی یم گوید

 .اونم با یه آدم رواب   -

 :دلم برای سیاوش یم سوزد.هانیه با ناراحنر یم گوید

وع کنم.مشکل منم  - ین آدم دنیا هم بودی من نیم خواستم یه رابطه رو رسر ؟تو سالم ترین و بهتر چرا این حرفارو یم زب 

 .نه تو

ی نیم گوید.بعد از چند دقیقه سکوت،فلشم را از کیفم در یم آورم و به طرف سیاوش یم گ مسیاوش دیگر چت    :ت 
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 .بذار گوش کنیم یکم دلمون وا شه -

د و در دستگاه یم گذارد.با پخش شدن آهنگ های شش و  هر دو بغ کرده اند.سیاوش با بی مییل فلش را یم گت 

 :هشت،هر دو لبخند کوچگ یم زنند.تند یم گویم

 .آفرین بخندین دیگه.دلم گرفت -

 :هانیه یم گویم ملیکا بیدار شده و با گیجی اطراف را نگاه یم کند.به

 .با اجازه -

 :ملیکا را بغل یم کنم و یم گویم

 !چه تپیل هسنر تو -

 .هانیه به من لبخند یم زند

ش را بدهد.هانیه با خجالت پشت به  مدبر با ملیکا بازی یم کنم و وقنر به گریه یم افتد او را به هانیه یم دهم تا شت 

 :.سیاوش به تلج  یم گویدسیاوش یم شود و چادرش را روی رس ملیکا یم کشد 

س نگاه نیم کنم -  .نتر

 :هانیه آه یم کشد

؟من اعتقادابر دارم سیاوش.نیم تونم کنارشون بذارم -  .خ  کار کنم که ناراحت نبایسر

ی نیم گوید.عصنی و ناراحت است  .سیاوش چت  

 .برد آن قدر جو سنگی   است که سکوت یم کنم.آن قدر بی حال و کسلم که در آن سکوت خوابم یم

 :صدای لطیق  گوشم را نوازش یم دهد

 .سارا جان؟یم خوایم صبحونه بخوریم عزیزم -

 .چشمانم را باز یم کنم.دلم یم خواهد رس یک نفر جیغ بزنم.واقعا بی حوصله شده ام

 :ن یم گویدبغ کرده از جایم بلند یم شوم و از روی صندیل ماشی   پایی   یم پرم.هانیه ملیکا را بر یم دارد و آهسته به م

 از اون مشکل ماهانه ها داری؟ -

رسم را تکان یم دهم.از بس این چند وقت خودخوری کرده ام،شکم و کمرم خییل درد یم کند.هانیه با همدردی یم 

 :گوید

 .حتما خییل تو ماشی   اذیت شدی -

 :خودم را لوس یم کنم

 .آره -

 :لبخند یم زند
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.مثل تو بامزه و  -  .خواستنیهشبیه برادرزاده ی من 

؟تا به حال کیس این را به من نگفته بود  .خواستن 

 :نیشم باز یم شود

 جدی؟ -

 :یم خندد

 !از دست تو -

وین هم در  با احتیاط روی حصت  بزرگ یم نشینم.مریم خانم دارد لقمه در دهان سیاوش اخمو یم گذارد.سپهر و رسر

وین نیشخند   :یم زند گوش هم پچ پچ یم کنند.هانیه کنارم یم نشیند.رسر

 .چقدر ادا اطوار داری تو -

م در چشمش فرو کنم.بد نگاهش یم کنم  :آن قدر بی حوصله هستم که چاقوی در دست مریم خانم را بگت 

 .حرف نزب  نیم گن الیل -

وین یم خندد  :رسر

 !منم نفهمیدم مشکلت چیه -

م چطور با سپهر دوست است؟مثال د ارد تهدیدم یم کند که به همه یم با چشمان ریزشده نگاهش یم کنم.این بی رسر

 گوید؟

 :لبخند یم زنم

 .تو که همیشه همی   مشکلو داری -

ی از حرف های ما نیم فهمد.باید یک دوره با نیوشا بگذراب  تا بتواب  این طوری حرف بزب    !هیچ کس چت  

وین با تعجب یم خندد  :رسر

 !تو دیگه گ هسنر  -

 :ا باز یم کنمتا آن جابی که یم توانم مظلومانه نیشم ر 

 .بزرگ شما -

د و با مهرباب  یم گوید  :سپهر لبخند یم زند.مریم خانم یک لقمه ی پر و پیمان به سمتم یم گت 

ی نخوردی -  .بخور عزیزم.سپهر گفت چت  

م  :ذوق زده لقمه را از دستش یم گت 

 !مریس مریم جون -
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رده و باید به خودش برسد.هانیه با شنیدن این حرف مریم خانم یگ دیگر به هانیه یم دهد و یم گوید تازه زایمان ک

 :رسخ یم شود و یم گوید

 .وظیفه ی منه که این کارا رو بکنم مریم خانوم -

 :مریم خانم اخم یم کند

 بشی   رس جات ببینم.یم خوای سیاوشو بندازی به جون من؟ -

وین یم خندند ویل سیاوش که اخم عمیقر میان ابروانش جا خوش ک  .رده به ما توجیه نشان نیم دهدسپهر و رسر

 :با لب های جمع کرده یم گویم

مریم جون پشت دل منو خون کرد.انگار داره یم ره مجلس ختم.سیاه پوشیده،آهنگم به زور یم ذاره.فول تایم  -

 !عزاداره

وین یم خندد و به سیاوش یم گوید  :رسر

 .یه حرف راست تو عمرش زده باشه همینه -

وین یم گویم  :به رسر

 .تو بکش کنار شنقل -

 :به سپهر یم گویم

 .واال -

 :سپهر یک دفعه یم خندد

 .چقدر بهت فشار اومده -

 یم گویم
 

 :با مسخرگ

 .خییل! ملیکا هم حوصله اش رس رفت -

 :به ملیکابی که در آغوش هانیه آرام گرفته یم گویم

 مگه نه میل؟ -

 :مریم خانم با لبخند یم گوید

 !ماشاال به انرژیت دختر  -

 :یم خندم

 این یعن  خییل حرف یم زنم؟ -

 :مریم خانم یم خندد
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 .من گ اینو گفتم؟منظورم این بود که تو نبودی به قول خودت این جا مجلس ختم بود -

 :نیشخند یم زنم

 !خجالتم ندین مریم جون.من به موقعش یه آدم حال بهم زب  یم شم که اصال به فکرتونم خطور نکرده بوده -

 :به من نزدیک یم شود و آهسته یم گویدسپهر کیم 

 چرا این شکلیه؟ -

 :یم دانم که سیاوش را یم گوید

 !نیم دونم واال...نه صتی کن یم دونم -

 :سپهر یم خندد

 از دست تو.حاال بگو چشه؟ -

 :آهسته یم گویم

س دیدار با خانواده ی عروسو داره -  .استر

 :لپش را یم کشم و با خنده یم گویمهانیه صدای ما را یم شنود و رسخ یم شود.آرام 

 !چه زودم رسخ و بنفش یم شه -

د و از ما دورش یم کند تا با او حرف  سپهر دست سیاویسر را که یک کیلو عسل نیم شود حنر نگاهش کرد یم گت 

وین مشغول حرف زدن با مریم خانم است  :بزند.رسر

ی رو زاییده دیگه زیاد  -  .دور و بر من نیم پلکه.االن جا پاش محکم شده دیگهاز وقنر زنگوله پا تابوت اون پت 

 :مریم خانم لبش را یم گزد

وین -  .این طوری نگو رسر

 !چقدر شبیه سپهر رفتار یم کند...نه!سپهر شبیه او رفتار یم کند

وین یم نشینم.مریم خانم یم گوید آن دو را تنها بگذاریم تا با هم حرف بزنند.فلشم را به وین یم  این بار در ماشی   رسر رسر

 .دهم تا آهنگ های خز و خیلش را گوش کنیم

وین بدون مالحظه و با رسعت صد و بیست از روی دست اندازها رد شد،کمر برایم نماند.لبم را یم گزم تا  از بس رسر

 .صدای ناله ام بلند نشود؛انگار با پتک به کمرم کوبیده اند

 :مریم خانم مدام حالم را یم پرسد.با نگراب  یم گوید

 !قیافه ات شبیه زائوها شده -

 !«واقعا دارم یم زام»یک دفعه بلند یم خندم.سپهر یم چرخد و با تعجب نگاهم یم کند.در دلم یم گویم: 

 :دست مریم خانم روی پیشاب  ام یم نشیند و یم گوید
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وین یه جا نگه دار یکم قدم بزنه.شاید تو ماشی   حالش بد شده - .رسر  .داغم هسنر

وین کنار جاد  !ه یم ایستد.مریم خانم پیاده یم شود و در سمت من را باز یم کند.کمرم دارد نصف یم شودرسر

د و به زور از  تا به حال چنی   دردی را تجربه نکرده بودم.نیم توانم حنر از جایم تکان بخورم.مریم خانم دستم را یم گت 

م تا بتوانم بای ستم.کمرم صاف نیم شود.یک بار دیگر که نوجوان ماشی   پیاده ام یم کند.دستم را به در ماشی   یم گت 

 یم کرد
 

ون رفته بودم هم این طور شدم.عصباب  بود و مثل گاو رانندگ  .بودم و با مردک بت 

 :سپهر با نگراب  به سمت من یم آید

 خ  شد؟کجات درد یم کنه؟ -

 یم گوید
 

وین پیاده یم شود و با مسخرگ  :رسر

؟ -  زائو شمابی

 :با عصبانیت یم گویم

! آدم این جوری از رو دست انداز رد یم شه؟خدا بخواد یم خوای به  -  بلد نیسنر
 

این همه ادعات یم شه،یه رانندگ

؟  درک واصل یسر

 !از درد حالت تهوع گرفته ام ویل اگر این ها را نیم گفتم در دلم یم ماند

وین اخم یم کند  :رسر

.با  - پراید بهتر از این نیم شه تو جاده رفت.مشکیل داری برو تو تو بشی   پشت فرمون ببینم یم خوای چه جوری بروب 

 .رخش سیاوش

 :سپهر تشر یم زند

وین -  !حالش بده رسر

ی نیم گوید وین رو بر یم گرداند و دیگر چت    .رسر

 :با حرص یم گویم

 !اگه پات قد زبونتو داشت یم تونسنر ترمز کن  وقنر به دست انداز یم ریس!فکر کرده رسیــــع و خشن شیشه -

وین یم خندد ویل سپهر یم گوید  :رسر

ی بخوری؟شاید گشنته -  .یم خوای چت  

 :پیشاب  ام را به در ماشی   یم زنم و با خنده یم گویم

 !به خدا همیشه گشنم نیست -

 :سپهر دستپاچه شده

 پس خ  شده؟ -



 

 
460 

د و من را از آن دو دور یم کند.آهسته یم گوید  :مریم خانم دستم را یم گت 

؟ -  عادبر

وین و مریم رسم ر  ازی مشکل خاک بر رسی من را بفهمدرسر ا تکان یم دهم و اخم یم کنم.کم مانده خواجه حافظ شت 

 !خانم و هانیه تا حاال فهمیده اند.نفر بعدی حتما سپهر است

 .به سیاوش یم گم یه جا وایسه بری تو ماشی   اونا.تو این ماشی   اذیت یم یسر  -

 .مریس -

ی بگویم.سیع یم کنم کمر خم شده ام را صاف کنم تا بیشتر از این مضحکه ی دست بیشتر از این نیم توانم چت   

 سپهر نشوم.شکمم هم تت  یم کشد
وین و مایه ی نگراب   .رسر

 :رو به آسمان غر یم زنم

 خوب عیدی واسم درست کردی.نیم شد تو این یه روز ر**ه نشه؟ -

 !امروز از زمی   و آسمان دارد یم بارد

 یم کند،به ما یم رسد و کنار یم زند  سیاوش که با رسعت
 

ی رانندگ  .کمتر

 :هر دو پیاده یم شوند.هانیه ملیکا به بغل به من نزدیک یم شود و یم گوید

 چرا این جوری شدی؟ -

 :سپهر به جای من یم گوید

وین به هم خورده.میاد تو ماشی   شما -  رسر
 

 .حالش از رانندگ

 :ابروهایم را برای سپهر باال یم اندازم

ه برای من.اصال شاید خواستم همی   جا بشینم -  .چه تصمیمم یم گت 

 :سپهر با تعجب نگاهم یم کند

 مگه حالت بد نیست؟ -

-  
 

 «.میاد»بد باشه.دلیل نیم شه که تو بگ
 

 .ولش کن حالم بده دارم هذیون یم گم«.اگه خواست میاد»باید بگ

بندم.سپهر با نیشخند نگاهم یم کند.چپ چپ نگاهش یم بدون حرف دیگری سوار ماشی   سیاوش یم شوم و در را یم 

 .کنم تا از رو برود و با نگاهش مرا مسخره نکند

دوباره راه یم افتیم.سیاوش که از مریم خانم مشکل دست انداز را شنیده،از جاهای ناهموار با احتیاط عبور یم کند و 

 !دعای خت  من را پشت و پناهش یم کند

 هانیه؟ -

 بله؟ -
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 اشت چند سالشه؟داد -

 .یس و پنج -

 زن داره؟ -

 .آره -

 بچه داره؟ -

 .اوهوم.یه دختر چهارده ساله و یه پش ده ساله -

 اسمش چیه؟ -

 :با تعجب یم گوید

 ریه.چطور؟ -

 .همی   جوری یم پرسم.حوصله ام رس رفته -

را یم خورم تا ذهنم از درد به سمت ملیکا با خیال راحت خوابیده ویل من از درد کمرم بی حال شده ام.دارم مخ هانیه 

 .دیگری پرتاب شود

 اش را یم کند.اخیم عمیق هم بی   ابروهایش جا خوش کرده و 
 

سیاوش مثل برج زهرمار است.حرف نیم زند و رانندگ

 .قصد باز شدن ندارد

ی دارم و حریصانه حرکات دست ها نیه و مریم خانم موقع ناهار دوباره توقف یم کنیم.کیم خوابیده ام و احساس بهتر

ــچ را به سپهر یم که کنارش  را که دارند ساندویــــچ های الویه را درست یم کنند دنبال یم کنم.مریم خانم اولی   ساندویــ

د  .نشسته یم دهد و سپهر هم بالفاصله آن را به سمت من یم گت 

 :غافلگت  یم شوم

 یم دی به من؟ -

 :رسش را تکان یم دهد

 .بخور ضعف نکن   -

مبا نیش با  :ز ساندویــــچ را از دستش یم گت 

 .مریس -

ت رسمه ای  را هم تنش  -عشق اول و آخر من  -امروز شلوار یل رسمه ای و بلوز سفید آستی   بلند پوشیده و سوییشر

ستاب  خوش  های دیگر شاید زیاد از این تیپ ساده و دبت  کرده.ساده و خوش تیپ است؛البته طبق معیارهای من.دختر

 .شان نیاد

وین اهن سفید پوشیده که آستی   هایش را تا آرنج باال زده.موهایش را  رسر پسندتری دارد.شلوار یل مشگ و پت  تیپ دختر

ی کند  !از عمد آشفته درست کرده تا دلتی
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 .موهای سپهر مشگ است و همیشه آن ها را باال یم دهد که به صورتش یم آید

 اش را درست کنداین وسط سیاوش از آن دو جذاب تر است؛البته اگر کیم 
 

 .اخالق سگ

هنگایم که داریم ناهار یم خوریم،گویسر ام زنگ یم خورد.در حایل که تا ته حلقم را الویه پر کرده،آن را از جیبم بر یم 

 :دارم و با ریاضت بسیار محتویات دهانم را قورت یم دهم

 بـ...له؟ -

یم ریزد و به دستم یم دهد.با رس تشکر یم کنم و آب  به رسفه یم افتم.لقمه در دهانم گت  کرده.سپهر رسیــــع برایم آب

 :را تا ته رس یم کشم.دوباره گویسر را به گوشم یم چسبانم

 بله؟ -

دابی  -
 .سالم دختر

دابی صدا کنند.حامد که نیست
 ...کیم فکر یم کنم تا ببینم چند نفر یم توانند مرا دختر

؟ -  حمید توبی

 :یم خندد

 .ه خودمممغزت باالخره پردازش کرد؟آر  -

وین با نیشخندی شیطاب  نگاهم یم کند.هانیه و مریم خانم مودبانه خودشان را بی توجه نشان یم دهند و سیاوش  رسر

 !هم مثل چوب خشک ملیکا را در آغوش گرفته.بچه با دیدن قیافه اش سکته کرد

 .این وسط سپهر مستقیما به من زل زده

 کاری داری؟ -

اف ک  .نم جذاب ترین پش در خانواده استدوباره یم خندد.باید اعتر

؟ - .یه احوال پریس هم نیم خوای بکن   دابی
 چه خشن دختر

 :با جدیت یم گویم

یس ای؟ -  من هشت ساله تو رو ندیدم.چه احوالت 

 .درسته ندیدمت ویل فکرت که بوده -

 :چشمانم را یم چرخانم

 یا قطع کنم؟ -
 

 یم گ

 خونه ای؟ -

 .باالخره جدی یم شود

 این که من خونه ام یا نه چکار داری؟ تو به -
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 :تک خنده ای رس یم دهد

،بیام پیشت از تنهابی دربیای -  .گفتم تنهابی

 :اخم یم کنم

 مثل تو پیشم باشه -
 

 .تنها باشم بهتر از اینه که االیع

 :جا یم خورد

؟مگه من خ  گفتم؟ -  دابی
 چته دختر

سم ببینم قیافه ی من به او  -  نابی که پشابی مثل تو رو دعوت یم کی   خونشون یم خوره یا نه؟یادم باشه از بقیه بت 

یم خواستم به جای این جمله ی طوالب  از یک فحش آب دار استفاده کنم ویل دست و پایم بسته است.سپهر با اخم 

 .به گویسر کنار گوشم زل زده

 :یم خندد

.هر خ  نباشه فامیلیم.منم عیدو تنهام.بده با هم باشیم؟ -  سخت نگت 

یه تا خونه ی من - ای بیشتر  .برو پیش مادر و برادرت.میتوب  پیش پدر مکه رفته تم بری.االن خونه ی اون ختی

 !یم خندد.چه خوش خنده

 خوب پدر ما رو قهوه ای کردیا!حاال خونه هسنر یا نه؟ -

 .نه.خوشحالم که نیستم -

 گ بر یم گردی؟ -

 .فضولیش به تو نیومده -

 .گذره.اگه خوب یادم مونده باشه یکم تپیل بودی ویل من تپل دوست دارمقول یم دم بهت بد ن -

 :واقعا عصنی یم شوم

 .برو یاد بگت  شلوارتو بکیسر باال بعد بیا مخ بزن.من نایلون آشغالمم نیم دم رس کوچه بذاری بدبخت -

م،یم توانم با آرامش غذایم قطع یم کنم و گویسر را در جیب پانچوی طویس ام یم اندازم.حاال که حسابی فحشش داده ا

 .را بخورم

وین متعجب و سپهر اخمو به مریم خانم یم گویم  :بی توجه به رسر

؟ -  چه خوشمزه شده مریم جون.تخم مرغم توش ریختی  

 :لبخند یم زند

 نوش جونت عزیزم.آره.دوست نداری؟ -
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 .چرا خییل دوست دارم!سمن ویل دوست نداره.هیچ وقت تو الویه نیم ریزه -

وین یم گویمگاز   :ی به الویه ام یم زنم و به رسر

 .ببند حالم بد شد -

 :نیشش را باز یم کند

 گ بود؟ -

،پله نداشت خورد زمی    -  !فضولو بردن زیزمی  

وین یم گوید  :سپهر لبخند یم زند و رسر

 .این خییل قدیمیه.بگو گ بود -

 :سپهر یم گوید

 .بی خیال.شاید نیم خواد بگه -

 .پشعمه ام بود -

وین با خباثت یم گوید  :رسر

 داشت یم گفت بیاد پیشت؟ -

 :یم خندم

 .چه ذوق زده شد.آره داشت همینو یم گفت -

 :رو به سپهر یم گویم

 .تو چرا میخ من شدی؟غذاتو بخور -

ه یم شود د و به حصت  زیر پایمان خت   .با مکث نگاهش را از من یم گت 

یز یم رسی م.با کمک هانیه خانه ی برادرش را پیدا یم کنیم.هانیه هم مثل باالخره ساعت هفت بعد از ظهر به تتی

سیاوش مضطرب است.از مریم خانم شنیدم که او هم مدت زیادی است برادرش را ندیده و برادرش از طالقش ختی 

 .ندارد

ه را یم بیند،بهت در را باز یم کند و با تعجب به ما نگاه یم کند.وقنر هانی -حدودا یس ساله  -در که یم زنیم،زب  جوان 

 :زده یم گوید

 هانیه؟ -

 .سیاوش ملیکای خواب را بغل کرده و تقریبا پشت سپهر پنهان شده.هانیه از او دور یم شود و به سمت زن یم رود

ند.فقط یک درخت کم داریم تا رقص هندی کنیم  !هم دیگر را در آغوش یم گت 

 :به ما یم گوید زن پس از چند دقیقه به خودش مسلط یم شود و با لبخند 
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منده.خییل وقت بود ندیده بودمش.بفرمایید داخل.خوش اومدید -  .رسر

سید ما که هستیم  !حنر نت 

 دنبال بقیه یم روم.خانه ی کوچگ است و حیاط کوچگ هم دارد.همه ی ما این جا جا یم شویم؟

 .ادرش است یم روددو تخت بزرگ در حیاط است.روی آن ها یم نشینیم.هانیه به دنبال دینا که زن بر 

 :کنار سپهر نشسته ام.آهسته یم گویم

 .قراره این جا بمونیم؟بیچاره ها اذیت یم شن -

 :او هم مثل من آهسته یم گوید

نیم دونم.منم ترجیح یم دهم فقط هانیه و سیاوش و ملیکا این جا مونن.خونه اون قدری بزرگ نیست که همه  -

 .بمونیم

بت پرتقال تعارف یم کنند و یم نشینند.دینا با خوشحایل یم گوید چند دقیقه ی بعد هانیه و دینا   :بر یم گردند.به ما رسر

 .خییل خوش اومدین -

 :هانیه نگایه به سیاوش اخمو یم اندازد

 .مریم خانم کیس هسیر  که براشون کار یم کنم دینا -

 :مریم خانم با لبخند یم گوید

 .سالم دیناجان.تعریفتو از هانیه زیاد شنیدم -

 یم کند و به سیاوش یم رسد.دینا 
 
وین و سپهر را هم معرق خوش و بش کردن آن ها ادامه پیدا یم کند.هانیه من و رسر

 :هم متوجه شده این مرد اخمو که بچه ای را در بغل دارد از بقیه متفاوت است.هانیه با لبخند یم گوید

 ...ایشون پش بزرگ مریم خانوم هستـ -

 :سیاوش رسیــــع یم گوید

 .اسمم سیاوشه -

 :دینا لبخند یم زند

 بچه ی شما و سارا خانومه؟ -

 :پقر یم زنم زیر خنده.سپهر هم دارد نیشخند یم زند.به دینای متعجب یم گویم

 !بچه ی من و این؟جوک ساله -

وین یم خندند.دینا با تعجب یم گوید  :سپهر و رسر

 ...ببخشید من فکر کردم -
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 :هانیه رسیــــع یم گوید

 .نهبچه ی م -

 :دینا جا یم خورد

 بچه ی تو؟ -

 :هانیه رس تکان یم دهد.دینا چادر سفید گلدارش را روی رسش مرتب یم کند و با چشماب  گیج یم گوید

 ...به من نگفته بودی بچه ای هم -

صدای زنگ در حرفش را قطع یم کند.چهره اش نگران یم شود.از جایش بلند یم شود و به سمت در یم رود.صدای 

و گفت و گوی چند نفر به گوش یم رسد.در را که باز یم کند،یک مرد قدبلند و چهارشانه وارد خانه یم  خنده

شود.پشت رسش یک دختر نوجوان و یک پش بچه هم وارد خانه یم شوند.گفت و گوی شان با دیدن ما قطع یم 

ام شان از جایمان بلند یم شویم.هانیه به سمت مردی که باید برا  :درش باشد یم رودشود.به احتر

 .سالم داداش -

 :مرد با اخم عمیقر نگاهش یم کند

 اون موقیع که داشنر رسخود طالق یم گرفنر داداشت نبودم؟ -

 !اوه اوه!توپش پر است

ی اش متوقف یم شود.آهسته یم گوید  :هانیه در دو متر

 .داداش تو نیم دوب  خ  بهم گذشته -

 :مرد پوزخند یم زند

ت منبقال رس کوچه زو  -  .دتر از من فهمیده خواهرم طالق گرفته.خوش به غت 

ی نیم گوید.سیاوش ملیکا به بغل جلو یم رود  :هانیه رسش را پایی   انداخته و چت  

 ...آقای حاتیم اگه -

 :مرد با جدیت یم گوید

 نسبت تون با خواهر من چیه؟ -

 :سیاوش با جدیت یم گوید

 .عظییم هستم.ایشون برای مادرم کار یم کی    -

 :نگاه مرد روی بچه متوقف یم شود

 بچه ی شماست؟ -

 .خواهرزاده تونه -
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 :مرد به وضوح جا یم خورد.با عصبانیت به هانیه یم گوید

؟ - ؟االن کجابی
 با یه بچه طالق گرفنر

 :هانیه زیر لب یم گوید

 .پیش مریم خانوم -

 :یم گوید -مثل فریده خانم  -ی ترگ  مرد بدون حرف دیگری از کنارش یم گذرد و به سمت ما یم آید.با لهجه

 .خییل خوش اومدین.بفرمایید داخل -

 .هانیه رسخورده به نظر یم رسد

 :مریم خانم مودبانه یم گوید

 .مزاحم تون نیم شیم.فقط اومده بودیم هانیه شما رو ببینه -

 :مرد رسی تکان یم دهد

 .مونیدمراحمید.این جا خونه ی خودتونه.خوشحال یم شیم پیش ما ب -

دختر نوجوان و برادرش ساکت یک گوشه ایستاده اند.دینا هم با نگراب  نگاهش را از هانیه به شوهرش و بر عکس یم 

 .دهد

خانه شان دو اتاق دارد.قرار شد زن ها در یک اتاق باشند و مردها در یک اتاق.من و هانیه ی مغموم و مریم خانم وارد 

ی به سال تحویل نماندهاتاق یم شویم تا لباس هایمان را عو   .ض کنیم.چت  

شلوار مشگ و سارافن سفیدم را با بلوز مشگ تنم یم کنم و شال مشگ ای روی رسم یم اندازم.کنار هانیه ای که هنوز 

ه شده یم نشینم و یم گویم  :چمدانش را هم باز نکرده و با لب هابی آویزان به دیوار خت 

؟ -  چرا ناراحنر

 .داداشم -

ی نگفت.نه داد زد نه فحش داد.دست بزنم که نداره بحمدهلل.مشکل چیه؟اون که چ -  ت  

ه -  .تو داداش منو نیم شنایس.ناراحتیشو این جوری نشون یم ده.نادیده ات یم گت 

 :مریم خانم سیع یم کند دلداری اش بدهد

.تازه داره یم فهمه یه بچه هم داری.حق داره نارا - حت شه.یکم بگذره خوب یم دلخوره گلم.بهش نگفنر طالق گرفنر

 .شه

؟ -  نگران سیاوشم هستم.اگه قبولش نکی   خ 

 .تو نگران نباش.درست یم شه -
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ون یم رویم،سیاوش را یم بینیم که کنار ریه نشسته و دارد با او حرف یم زند.به نظر یم رسد یک گفت و  از اتاق که بت 

 .گوی عادی در جریان است

زن ها یک وین هم مثل پت  خانه   سپهر و رسر گوشه نشسته اند و با هم پچ پچ یم کنند.هانیه و مریم خانم به سمت آشت  

 یم روند و من هم یک گوشه یم نشینم.بچه های ریه و دینا کجا هستند؟

 :ریه با لبخند به من یم گوید

 اسم شما چیه خانوم؟ -

 :نممرا یاد عمو فرهادم یم اندازد.او هم همی   قدر آرام و مهربان است.لبخند یم ز 

 .سارا هستم -

 :رسش را تکان یم دهد

 دختر مریم خانویم؟ -

 :لبخندم پر رنگ تر یم شود

 .نه.من دوست هانیه جونم -

وین؟یا سیاوش؟  !بگویم دوست سپهرم؟یا مثال رسر

 :با شنیدن نام هانیه اخم یم کند

 با پدر و مادرت اومدی؟ -

 :خودم را جمع و جور یم کنم

 .نه -

 :دسپهر با آرامش یم گوی

 .ایشون عیدو با ما یم گذرونن -

 :ریه طوالب  سپهر را برانداز یم کند

 شما پش کوچیک خانوم عظییم هستید دیگه؟ -

 :سپهر رس تکان یم دهد

وین هم دوست بنده اس -  .بله.سپهر هستم.رسر

وین و ریه برای هم رس تکان یم دهند.سیاوش آرام به نظر یم رسد.برای ما برج زهرمار بود و حا ال برای ریه بلبل رسر

ین زبان شده  !شت 

 :ریه به سیاوش یم گوید

 کار شما چیه؟ -
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ی هایم را کنار یم زنم و به سیاوش نگاه یم کنم.با خونشدی یم گوید  :چتر

 .کارخونه ی کاغذسازی داریم.من و سپهر -

 :سپهر با ابروهای باال رفته نگاهش یم کند.ریه لبخند کوچگ یم زند

 .ای هستیدپس جوونای کاری  -

وین یم گوید  :رو به رسر

 شما چطور؟ -

 .من تو آزمایشگاه کار یم کنم -

 :ریه لبخند یم زند

؟ -  مردمو آب کش یم کن 

وین یم خندد  :رسر

 .تعبت  وحشتنایک از آزمایشگاه دارید -

 :ریه با لبخند به من یم گوید

 شما چطور؟شاغیل؟ -

 .بله.معلم هستم -

 :رسش را تکان یم دهد

 نوم معلم.شما چند سالته؟خوب خا -

 .بیست و سه -

مریم خانم و دینا و هانیه هم به جمع مان اضافه یم شوند.همه دور سفره ی هفت سی   زیبا یم نشینیم و منتظر 

 .لحظه ی سال تحویل یم مانیم

ی تغیت  نیم کند.تنها خوبی اش عیدی  من هیچ وقت در لحظه ی سال تحویل حس خاض ندارم.به نظرم هیچ چت  

 .است که من چند سایل یم شود که عیدی هم نگرفته ام

یم  هیچ تفاوت  -من از تعطیالت متنفرم  -متوجه شوق و ذوق بقیه برای عید نیم شوم.اگر از تعطیالتش فاکتور بگت 

 .خاض با بقیه ی روزها ندارد

 .آجیل؟در تابستان هم یم شود آجیل خورد

 !مسافرت؟تعطیالت زیاد است

 بسته یم شودعوض شدن تقویم؟
 

 ...گایه وسط سال تقویم یک زندگ

 .عید هیچ چت   خاض ندارد.جز بیکاری و خودخوری
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امسال مریم خانم به من لطف کرد و مرا از خانه ماندن و فکر و خیال کردن و دیوانه شدن نجات داد وگرنه حاال داشتم 

 .مشت مشت پفک در دهانم یم ریختم و فیلم های تکراری ام را یم دیدم

بر عکس سال ها پیش که مقداری از وقتم را با دوستانم یم گذراندم،امسال آن ها نیستند.ساغر با امت  و خانواده اش به 

 .مسافرت رفته،یایس با عیل و خانواده اش،نیوشا با نادین و مادرش و آزاده هم با مادرش و خانواده ی عمویش

 !ه اماین وسط من بی پدر و مادر رس این خانواده هوار شد

 است ویل حداقل با سپهر بزرگ شده
 
وین هم مثل من اضاق  .البته رسر

پیش پدر و مادرشان نشسته اند و خودشان را لوس یم کنند تا عیدی بیشتر  -ماهان و مائده  -بچه های ریه و دینا 

ند.مریم خانم و هانیه دو طرف من نشسته اند.هانیه ساکت است ویل من و مریم خانم داریم با  وین و  بگت  هم رسر

 .سپهر را مسخره یم کنیم و یم خندیم

مریم خانم به صمیمیت من با سپهر واکنیسر نشان نیم دهد و این خیالم را راحت یم کند.یم ترسیدم فکر کند دارم 

 !برای پشش تور پهن یم کنم

*** 

وین در خیابان های شهر قدم یم زنیم.هانیه و سیاوش خانه ما نده اند تا کیم اوضاع را مرتب با سپهر و مریم خانم و رسر

د و این  و و مهمان نواز است و با هیچ کس بدرفتاری نیم کند ویل به طرز واضج هانیه را نادیده یم گت  کنند.ریه خورسر

 .حسابی هانیه را ناراحت کرده

 :با دیدن مغازه ای که از در و دیوارش لواشک و قره قروت یم ریزد،رسیــــع یم گویم

 !وایسی    -

 : ایستند و مست  نگاه من را دنبال یم کنند.سپهر لبخند یم زندهر سه یم

 .بریم ببینیم خ  داره -

 !مشخصه خ  داره دیگه -

جلوتر از همه به سمت مغازه یم روم.با عیدی ای که از مریم خانم گرفته ام و پول هابی که در دو سه ماه آخر سال پس 

 .و کشک خشک یم خرماندازه کرده ام،مقدار زیادی لواشک و قره قروت 

 :مریم خانم هم کشک و لواشک یم خرد و با خنده یم گوید

 !چه شکاری کردی با چشات سارا -

 :نیشخند یم زنم

ا رو خوب یم بینه -  .من چشمام این چت  

شان یم عینکم را زده ام تا لواشک ها را برریس کنم.زن که زبان ما را نیم فهمد،با دستانش پویل را که باید بدهیم به ما ن

 .دهد و با لبخند از ما تشکر یم کند
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وین یم دهم و به مریم خانم هم تعارف یم کنم ویل یم گوید که نیم  مقداری لواشک به دست سپهر و رسر

 .خواهد.خودم هم یک لواشک بزرگ بر یم دارم و مشغول خوردن یم شوم

وین با خنده یم گوید  :رسر

 تنها خوردن تو مرامت نیست؟ -

 .شه نه.کوفتم یم -

 :در حایل که یگ از چشمانم از شدت تریسر لواشک بسته شده یم گویم

 .چه ترشن -

 :سپهر لبخند یم زند

 .طبییع طبیعی    -

 .یادم باشه بازم بخرم.به بچه هام بدم -

 خرید درمانیه؟ -

 :نیشم باز یم شود

 .لواشک درمانیه -

یم.ماهان در را برایمان باز یم کند.او و خواهرش و تقریبا نصف شهر را یم چرخیم و موقع غروب به خانه بر یم گرد

ی از بقیه نیست.وقنر به در نزدیک یم شویم،صدای عصنی ریه را یم شنویم  :سیاوش اخمو در حیاط هستند و ختی

 کردی که بهت نظر داره؟اونم وقنر که هنوز زن سهیل بودی؟خاک بر رس  -
 

تو این همه مدت تو خونه ی مردی زندگ

 !من هانیه

 :انیه با صدابی گرفته یم گویده

 !داداش راه دیگه ای نداشتم.داشت منو یم کشت -

 :ریه داد یم زند

 مگه من مرده بودم که تو مجبور بایسر بری تو خونه ی یه مرد غریبه؟ -

 :هانیه هق هق کنان یم گوید

م.این همه وقت اون جا بودم یه بار کار  - بدی ازش ندیدم.ملیکا رو دوست کم کمکم نکرده داداش.کمکم کرد طالق بگت 

 .داره.براش پدره

 :مریم خانم آهسته یم گوید

ون بمونیم تا حرفاشون تموم شه -  .بیاید بت 

تش را به جوش آورده  .به نظر یم رسد سیاوش از عالقه اش به ریه گفته و غت 
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 :کنار سیاوش یم نشینم

 .اخم نکن جاش یم مونه -

 :و با کنجکاوی اطراف را نگاه یم کنم بغل یم کنم و سیع یم کنم دلداری اش دهمملیکابی را که روی تخت دراز کشیده 

 .با هم کنار میان.داداششم کم کم قبولت یم کنه -

ه  ی نیم گوید.به جلو خم شده و آرنج هایش را روی پاهایش گذاشته و طوری به حوض وسط حیاط خت  سیاوش چت  

 .دشده که انگار یم خواهد خودش را در آن غرق کن

 :با صدای گرفته ای یم گوید

 .هانیه منو نیم خواد -

ه شده اند وین و مریم خانم روی تخت آن طرف حیاط نشسته اند و به من و سیاوش افشده خت   .سپهر و رسر

 یم گویم
 
 :پوق

 چرا مثل زنای حامله مودی شدی؟یعن  خ  تو رو نیم خواد؟ -

ایطش یم خواد منو قبول کنه.خودمو ن -  .یم خوادبه خاطر رسر

ایط  لب یم گزم و سکوت یم کنم.من که از قلب هانیه ختی ندارم که بخواهم به او امید بدهم.شاید واقعا به خاطر رسر

 .نامساعدش یم خواهد سیاوش را قبول کند.شاید واقعا سیاوش را دوست دارد.شاید هم هر دو

 :آهسته یم گویم

؟بهتر نیست از خودش بت   -  یس و بخوای صادقانه بهت بگه؟تو از کجا این قدر مطمئن 

 :به موهایش نگاه یم کنم و لبخند یم زنم.زیر لب یم گوید

 .راستشو نیم گه -

 :اخم یم کنم

؟راستشو نیم گه؟چرا کاری نیم کن  که باهات روراست باشه؟اصال  - وع کن  این طوری یم خوای یه زندگیو باهاش رسر

؟یا جعفری؟شایدم اصغری؟
ر
 تو خودت باهاش صادق

وین هم به حرف مسخره ای که من میان آن همه حرف رسنوشت ساز زدم یم خندند و  یک دفعه یم خندم.سپهر و رسر

 .مریم خانم لبخند کوچگ یم زند

 :سیاوش واکنیسر نشان نیم دهد.با جدیت یم گویم

ون اومده.طول یم کشه تا از او  - ن روزا بگذره.االن سیاوش به این نکته دقت کن هانیه تازه از یه رابطه ی مسخره بت 

.خودتو بهش ثابت   پذیرش یه نفر دیگه رو نداره.اگرم قراره دوست داشتن  به وجود بیاد باید چند ماه صتی کن 
 

آمادگ

ی که هنوز پیش  کن.بهش ثابت کن که دوستش داری.اگه دوستت داشته باشه خودت یم فهیم.االنم واسه چت  

 .نیومده نشی   غصه بخور.لواشک بخور
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م ویل کله خراب تر از آب  هستم که به سالمتم اهمینر بدهممطمئنم ب  .ا خوردن این همه لواشک دوباره دل درد یم گت 

وع به خوردن یم کند ویل هنوز بغ کرده و اخمو است  .یک تکه لواشک یم کنم و به دستش یم دهم.آهسته رسر

حالت »آورم و اس ام اس سپهر را یم خوانم:  صدای اس ام اس گویسر ام را یم شنوم.با دست آزادم آن را از جیبم در یم

 .«بد یم شه این همه لواشک یم خوری

د.نیشخند یم زنم و جوابش را تایپ یم کنم:  س.عادت دارم.تو نیم خوای؟»ملیکا سیع یم کند آن را از دستم بگت   .«نتر

 .«نه نوش جونت»لبخند یم زند: 

 .« خوای؟خوشمزه اس ها! مطمئن  نیم»نیشم بازتر از این نیم شود: 

وین مشکوک نگاه مان یم کند  .صدای خنده ی آرامش را یم شنوم.رسر

 .«!مطمئنم.با این بازارگریم ای که تو یم کن  یم توب  هفت تا دختر کور و کچلو شوهر بدی»جواب یم دهد: 

 .«جای اس ام اس بازی بیا یکم به داداشت عشق تزریق کن.کمبود محبت گرفته»یم خندم: 

 :یم نشیند و دستش را روی شانه ام یم گذاردسمت دیگر سیاوش 

 چطوری؟ -

 بی صدا یم خندم.این دیگر چه مدل دلداری دادن است؟

 :چپ چپ نگاهم یم کند و به سیاوش یم گوید

 .قوز نکن -

 یم گوید
 

وین از خنده روی زمی   ولو شده.سیاوش صاف یم نشیند و با کالفگ  :رسر

 .جابی بر نیم خوره یه دو ثانیه تو گوش من وزوز نکنید به -

 :مثل ساغر قری به گردنم یم دهم و چشمانم را یم چرخانم

 .خوبه واال.دستمونو تا آرنج بکنیم تو عسل بذاریم دهنت گاز یم زب   -

 .در همی   لحظه هانیه از خانه خارج یم شود.صورتش خیس از اشک است و رسش را پایی   انداخته

 .د و از خانه خارج یم شودبا دیدن ما رسیــــع به سمت در حیاط یم رو 

 :سیاوش مثل فت  از جا یم پرد و به دنبالش یم رود.مریم خانم زیر لب یم گوید

 .خدا آخر و عاقبت این بچه ها رو به خت  کنه -

*** 

در کل روزهای عید،مریم خانم سیع در گرفیر  رضایت ریه داشت.هانیه ساکت یم رفت و یم آمد و به دینا کمک یم 

و   .ین و سپهر و مائده و ماهان هم به گردش و تفریــــح یم رفتیمکرد.من و رسر
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ی از بازارها و مغازه ها خریده ام که در چمدانم بسته نیم شود.یک بار دیگر از از آن زن لواشک فروش  آن قدر چت  

لواشک خریدم تا برای مدت زیادی لواشک داشته باشم.کشک هایش واقعا خوشمزه و ترش هستند.اگر این ها کشک 

ی جز مخلوط آرد و جوهرلیمو نیسته  !ستند،آن هابی که در تهران یم فروشند چت  

وین و  ون رفته ایم تا به روستای کندوان برویم.رسر وین و سپهر و مائده با ماشی   بت  امروز پنجم فروردین است.من و رسر

 .ستمائده عقب نشسته اند و من که مدام با ضبط ور یم روم جلو نشسته ام.سپهر هم راننده ا

وین پولداری رفت و آمد کنیم  .سپهر سوییچ ماشی   سیاوش را گرفته تا به قول رسر

ه شده.از گونه های رسخ شده اش یم فهمم که به  ون خت  مائده هندزفری هایش را در گوش هایش گذاشته و به بت 

وین و سپهر در کنارش خجالت یم کشد  .خاطر حضور رسر

 :به سپهر یم گویم

یده ای نداره.برادر هانیه فعال ناراحته و قصد نداره هانیه رو ببخشه.باید بذاره یکم بگذره.تازه اضار مریم جون فا -

 .داداشش هر بار سیاوشو یم بینه عصنی یم شه

 :سپهر آه یم کشد

 .مامانم اینو فهمیده ویل سیاوش یه التماسش یم کنه.فکر یم کنه مامان همه کاری یم تونه بکنه -

ایظ نیم خواهد هانیه را از دست بدهد.این روزها مثل یک بچه   در دلم به حال سیاوش گریه یم کنم.تحت هیچ رسر

ی نیم گوید -مخصوصا هانیه  -یک گوشه یم نشیند و به رفت و آمد بقیه   .نگاه یم کند و چت  

 .ودشنیدم که دینا به هانیه گفت که اضارمان بی فایده است.ریه دلخور است و به این زودی ها راض  نیم ش

وین یم گوید  :رسر

 .سیاوشم داره زیاده روی یم کنه.این قدر پافشاری هم خوب نیست -

 :سپهر دنده عوض یم کند

 .هزار بار اینا رو بهش گفتم.گوش نمیکنه.یم گه هانیه چند روزه باهام حرف نیم زنه -

 :ناراحت یم شوم

کون -  !ه کهخو جلو داداشش که حساس شده نیم تونه بیاد با سیاوش الو بتر

وین یم خندد  :رسر

کونن -  !فکر کن!سیاوش و هانیه الو بتر

 :سپهر لبخند یم زند

 .سیاوش این جا بود یم گفت هانیه نه هانیه خانوم -

 :یم خندم
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این سیاوش خییل بامزه اس.دیروز دیدم ملیکا رو بغل کرده داره باهاش حرف یم زنه.رفتم جلوتر دیدم داره بهش یم  -

م داره تموم یم شهگه به مامانت بگو ص  .تی

 :سپهر یم خندد

 همی   جوری بود.یم مرد تا حرف بزنه.االنم ملیکا رو گت  آورده حرفاشو بهش یم زنه که منتقل  -
 

سیاوش از بچگ

 کنه!نیم دونم چرا رک و راست حرفاشو به هانیه نیم زنه؟

 :جواب ساده ی سوالش را یم دهم

ه -  .برای این که یم ترسه جواب خوبی نگت 

وین یم گوید ه یم شود.رسر  :چند ثانیه نگاهم یم کند و بعد دوباره به رو به رویش خت 

 .دلیل نیم شه که نگه.باالخره باید حرفشو بزنه وگرنه هانیه مثل مایه از الی انگشتاش لت   یم خوره -

 :سپهر متفکرانه یم گوید

ح یم ده ندونه جوابش چیه تا این که نه سارا راست یم گه.سیاوش تحمل اینو نداره که هانیه پسش بزنه.ترجی -

 .بشنوه

وین از میان دو صندیل به جلو خم یم شود و باعث یم شود مائده خودش را جمع و جور کند  :رسر

ی خوشم بیاد رک و راست بهش یم گم دوستش دارم -  .احمقانه اس.من اگه یه روز از دختر

 :پوزخند یم زنم

 !چه خیال خایم داری -

وین با لبخند    :کجی یم گویدرسر

 .حاال انگار به صد نفر ابراز عالقه کرده -

 :لبخند کجی یم زنم

 .من به یه نفر ابراز عالقه کردم -

وین مثل خاله زنک ها هیجان زده یم شود  :رسر

 گ بوده؟گ؟االن با همید؟ -

 :سپهر اخم کرده

وین.مائده خانوم معذبه -  .درست بشی   رسر

وین معذرت خوایه یم کند و عقب یم رود.دوباره یم گویدمتوجه مائده ای یم شوم که به در چ  :سبیده.رسر

 گ؟گ بوده؟ -

ه یم شوم و در دلم یم گویم ون خت  ی نیم گویم.از پنجره به بت   :چت  
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 .یه آدم خوب -

خوشحالم که امی   نماند و با من ازدواج نکرد.من داشتم دسنر دسنر هر دویمان را بدبخت یم کردم.تا چند ماه بعد از 

بر هم خوردن عرویس مان فکر یم کردم امی   به من کلک زده و بدبختم کرده ویل بعد از مدبر فهمیدم این من بودم که 

 ام را به گند یم کشیدم
 

 .داشتم زندگ

ی بی   مان بود،عادت بود.من فقط امی   را برای رفع نیاز های عاطق  ام یم  من امی   را دوست نداشتم.اگر هم چت  

م جای پدر نداشته ام را پر کند؛به من توجه کند؛مرا زیبا بنامد؛از باتالق عقده هایم نجاتم دهد.او خواستم.یم خواست

 .هم رفت و مرا گذاشت تا با عقده های جدیدم دست و پنجه نرم کنم

حاال که بزرگ تر شده ام و عقلم کامل شده،یم خواهم پیدایش کنم و به خاطر ترک کردنم در شب عرویس مان از او 

 درآورد و نگذاشت با رس در چاه برومتش
 

 .کر کنم و بر دستانش بوسه بزنم.او مرا از اشتباه بزرگ

سد که سپهر با جدیت یم گوید وین یم خواهد دوباره بت   :رسر

وین -  .بسه رسر

 :سپهر رو به من یم گوید

 .کمربندتو ببند -

 :کمربندم را یم بندم و یم پرسم

 چرا بداخالق شدی؟ -

 :زند لبخند کوچگ یم

 مگه خ  گفتم؟ -

.حس کردم بداخالق شدی فقط - ی نگفنر  .چت  

 .بداخالق نشدم.نگران سیاوشم -

حس یم کنم دارد دروغ یم گوید. بر عکس من دروغ گوی خوبی نیست و وقنر یم خواهد دروغ بگوید لو یم رود.تند تند 

 . سپهر هستندپلک یم زند و لب هایش را بر هم فشار یم دهد.این ها نشانه ی دروغ گفیر  

 

 

 فصل پنجاه و سوم

با وجود ناراحنر ای که به خاطر نبودن پارسا داشتم  -بعد از تعطیالت خوبی که در کنار خانواده و دوستانم گذرانده ام 

ی در کنار مت   خودش گذاشته و نیم گذارد از کنارش جم بخورم -  .دوباره به اتاق سیاوش برگشته ام.برای من مت  

فته بود دارد فوت و فن کار را یادم یم دهد.از دیدن زیرگ و سیاستش در این جور کارها جا یم خورم.هر همان طور که گ

 شخض اش نابلد است،در گرداندن این کارخانه ی بزرگ موفق است
 

 .چقدر زندگ
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 ناهار خ  یم خوری؟ -

ون یم آمدم،سارا را دیدم.لطف کرد و یگ از لقمه  های بزرگ و پر و پیماب  که گرفته بود تا صبح وقنر داشتم از خانه بت 

 .در راه بخورد را به دستم داد

ی یم کنم.به پشنر صندیل ام تکیه یم دهم  :حدود شش ساعت از آن موقع گذشته ویل به طرز عجینی احساس ست 

م - .ست   .هیج 

ون یم رود.بعد از چند دقیقه با یک ظرف غذا به اتاق بر یم گردد.از  این که از کیس نیم خواهد سیاوش از اتاق بت 

 .کارهایش را انجام دهد واقعا خوشم یم آید

از همان غذابی یم خورد که کارگرها و کارمندها یم خورند.همه هر روز چهل و پنج دقیقه به عنوان ساعت ناهار 

 .استاحت یم کنند و غذا یم خورند

ذها و لپ تاپ را کنار یم زند و ظرف را باز صندیل چرخدارش را به سمت من یم کشد و چسبیده به من یم نشیند.کاغ

 .یم کند.دو تا قاشق دارد

ین زیاد یم کند  ها از این کارهای شت 
 

 .نیم توانم لبخند نزنم.سیاوش تازگ

وع به خوردن یم کند  .بدون حرف یگ از قاشق ها را بر یم دارد و از گوشه ی ظرف یه بار مرصف رسر

ر یم دارم و کیم از غذا یم خورم.سیاوش در حایل که به صفحه ی خاموش شده برای این که در ذوقش نزنم،قاشق را ب

ه شده یم گوید  :ی لپ تاپ خت 

 به نظرت هانیه گ بر یم گرده؟ -

 :بدون مکث جواب یم دهم

 .زود.باید قبلش با خودش و برادرش کنار بیاد.زود بر یم گرده -

ی نیم گوید.برادرم خییل به هانیه ی آرام و مهربا ن وابسته شده و در نبودش حنر حال و حوصله ی کنایه زدن به چت  

 .دیگران را هم ندارد

 .دلش برای ملیکا هم تنگ شده.این را از حرف های نصفه و نیمه اش فهمیدم.دلش برای عروسک قشنگش تنگ شده

 .امشب بیا خونه ی من -

 :نگاهم یم کند

 چرا؟ -

 :لبخند یم زنم

 دلیل یم خوای؟ واسه رفیر  به خونه ی داداشت -

ی نیم گوید و این یعن  یم آید.بعد از این همه سال یاد گرفته ام حرف های نگفته اش را هم بشنوم  .چت  
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از وقنر پارسا رفته خییل تنها شده ام.کاری جز کز کردن گوشه ی تخت بابا رضا ندارم.سیع یم کنم همیشه یک نفر را 

 .کنارم داشته باشم

شان که در گایه رس فریده خانم و آقا ی احمدزاده هوار یم شوم.دارند کارهایشان را یم کنند تا برای همیشه پیش دختر

 یم کند بروند ویل هر بار با مهرباب  مرا یم پذیرند.قرار است خانه را به نوه شان بدهند و چند ماه بعد برای 
 

مشهد زندگ

 .همیشه بروند

ملت های متنوعش را که گایه سوخته اند به خوردم یم دهد.نیم بیشتر اوقات سارا را یم بینم.به بهانه های مختلف ا

ی های مامان شده اند  !دانم چرا املت های سوخته این قدر خوشمزه تر از قرمه ستی 

این روزها مدام در حال غر زدن به خاطر عرویس دوستش ساغر است.یم گوید لباس خوبی ندارد بپوشد و حوصله ی 

 .رژیم گرفیر  را هم ندارد

 .«این طوری نیم شه.به ساغر یم گم نمیام»هم همیشه یک جمله را یم گوید:  آخرش

با این حال باز از فردایش غر یم زند که چه بپوشم.من هم هر بار با حوصله به حرف هایش گوش یم دهم و به او 

مان خیاط خوبی راهکار پیشنهاد یم کنم.حنر یک بار به او گفتم یم تواند از مامان بخواهد برایش لباس بدوزد.ما

 !است.او هم رسیــــع گفت الزم نیست و دوباره غر زد

ه به او گوش کنم.دوست دارم با او در هوای نسبتا  این روزها دوست دارم بنشینم مقابلش،او حرف بزند و من خت 

م خنک بهاری قدم بزنم و بستن  بخورم و شایل را که از رس بازیگویسر از رسش یم افتد روی رسش بکشم.دوست دار 

 کند و من تنها نگاهش کنم.دوست دارم باشد و من فقط نگاهش کنم.دوست دارم شوخ  کند و بخندد و من 
ر
بداخالق

فقط نگاهش کنم.دوست دارم بی حوصله باشد و من تمام تالشم را بکنم تا رسحال شود.دوست دارم از خواهرش و 

ه به او گوش دهم.دوست دارم تنها باشد؛ ها مهم نیستدوستانش بگوید و من خت   .بقیه ی چت  

 جدیدش سازگار شود،او را کمتر یم بینم تا با 
 

در این مدت دو سه بار پارسا را دیده ام.برای این که هوابی نشود و با زندگ

 .هر بار دیدنم خون به دل رسوین نکند

که پارسا خییل با او احساس رفتار طاها با پارسا کیم بهتر شده.با این حال در این چند بار رفتنم به خانه شان فهمیدم  

 .راحنر نیم کند و با مادر و خواهرش راحت تر است

رسوین برایم گفت که مدبر است پیش مشاور یم روند و روابط شان مسالمت آمت   شده.رسوین درباره ی مشکل اصیل 

 !طاها با من حرف نیم زند؛بیچاره نیم داند که یم دانم

 هم دیگر را درک یم کنیم و حرف هم را یم فهمیم.هوایش را دارم و او هم رابطه ام با سیاوش هم بهتر شده.بیشتر 

 .هوایم را دارم.این روزها تازه معن  داشیر  یک برادر را یم فهمم

وین هم با  وین یم آید تا خواهرش را ببیند.رسر وین هم درگت  مادرش است.بچه اش به دنیا آمده و بیشتر به دیدن رسر رسر

ین خوشش آمده و به بهانه های مختلف به دیدنش یم رود.با این حال هنوز   وجود اخم و تخمش از این کوچولوی شت 

 .هم با شوهر مادرش و پشهایش مشکل دارد و هضم ازدواج مجدد مادرش برایش سخت است

هابی که یم خواسته رس
مرد زن مرده تجربه یم کند و انگار به چت    خوبی را کنار این پت 

 
 .یدهیم گوید که مادرش زندگ

؟ -  اینا رو یم خوب 
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 :لبخند کجی یم زنم

 .نه پس دکوریه.چند ماهه دارم یم خونم -

 :کتاب عربی سوم را ورق یم زند و با کنجکاوی یم گوید

 همون رشته ی قبیل؟ -

 :صندیل ام را به دو طرف یم چرخانم

 .آره -

؟ -  خوب یم خوب 

 :یم خندم

 .وام تهران قبول شم.نیم تونم بابا رضا رو تنها بذارماین سواال چیه؟معلومه که خوب یم خونم.یم خ -

 تهران قبول نیسر یم ری یه شهر دیگه؟ -

 :دارد به عکس های کتاب نگاه یم کند.دقیق نگاهش یم کنم

 فکر نکنم.ترجیح یم دم همی   جا باشم.چطور؟ -

 :اخم یم کند

 .اگه جای دیگه قبول یسر نیم ذارم بری -

 :جا یم خورم

؟ -  خ 

ش بر یم گرداند و رس جایش یم نشیند.با از جایش  بلند یم شود و محکم کتاب را یم بندد.صندیل اش را به پشت مت  

ه یم شوم  .تعجب به او خت 

 .سیاوش گایه از این حرف های عجیب یم زند.این رفتارش شبیه رفتارهایش در رابطه با مامان است

ون»  .«نیم خوام بری بت 

 .«همی   جا بشی   »

؟باید حرف بزب  چرا حرف نیم »  .«زب 

 .«فقط به من نگاه کن»

 من جابی نیم رم سیاوش.دارم یم خونم که تهران قبول شم.باشه؟ -

 یم گویم و کتاب عربی ام را باز یم کنم تا چند صفحه 
 
ی نیم گوید.دوباره اخم کرده و مشغول به کار شده.پوق چت  

 .بخوانم
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*** 

 سیاوش ساالدتو با خ  یم خوری؟ -

 با خ  یم خورم؟یعن  خ   -

؟ -  آبلیمو،آبغوره،سس مایونز.خ 

 .هیچ کدوم.خایل -

دو سین  را که غذای خودم و سیاوش و بابا رضا را روی شان گذاشته ام،بر یم دارم و به تنها اتاق خانه یم روم.سیاوش 

ون زده ی دستش یم کشد  .کنار بابا رضا نشسته و انگشتش را روی رگ های بت 

 .بلش یم نشینم.تاپ بسکتبایل سفید تنش کرده و این خییل ظاهرش را تغیت  دادهلبخند یم زنم و مقا

م و به چشمانش یم دهم  :نگاهم را از خط های سفید روی بازو ها و ساعدش یم گت 

 .مخصوص واسه تو فسنجون درست کردم -

 .لبخند محوی یم زند که تنها با چشم مسلح دیدب  است و قاشق و چنگالش را بر یم دارد

به محض این که اولی   قاشق را پر یم کنم،کیس در یم زند.از مدل در زدنش یم فهمم که ساراست.تند و بی وقفه در یم 

 بی خیال در مادر مرده نیم شود
 !زند و تا در را باز نکن 

با خط در را باز یم کنم و او را یم بینم که با نیش باز نگاهم یم کند.مات چشمان کشیده ی شب رنگش یم شوم که 

 .باریگ و کوتایه که در انتهایش کشیده قشنگ ترین چشمان دنیا شده اند

 :رسحال یم گوید

؟ -
 

 سالم.غذای خوشمزه داری و به من نیم گ

 :لبخند یم زنم و کنار یم روم

 .سالم.فکر کردم مهمون داری -

 .مهمون که داشتم.ساغر و شوهر جونش اومده بودن.همی   چند دقیقه پیش رفیر   -

ن تردید وارد خانه یم شود.اوایل تردید داشت و چشمانش بدبی   بودند ویل حاال آن قدری به من اعتماد دارد که در بدو 

 .خانه ی من یا خودش با هم تنها باشیم

ه یم ماند و به   نگاه رسکشم زیادی روی طرح اندامش و زیبابی اجزای صورتش خت 
 

این اعتمادش مرا یم ترساند.به تازگ

ل کنمسخنر یم تو   .انم چشمانم را کنتر

 ها حنر قوز کوچک بین  اش که در نگاه اول خییل مشخص نیست به نظرم زیباست.اندام پرش که همیشه 
 

تازگ

 .موضوع ثابت غرهایش است هم به نظرم خوش تراش ترین و زیباترین اندام دنیاست

 !چشم چران نبودم که شدم

 :یم شود سیاوش را که یم بیند،نیشخندش تبدیل به لبخند 
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؟یم دونستم نمیومدم -  .ِا تو این جابی

 :اخم یم کنم و در را یم بندم

 مگه لولوخورخوره اس؟ -

؟ -  نه خوب دو تا داداش با هم وقت یم گذرونید من این وسط بیام بگم خ 

 :سیاوش زیر لب سالم یم کند و قاشقر غذا در دهان آقا رضا یم گذارد.به سارا یم گویم

 .بیارمبشی   واست غذا  -

 :با چشمان گرد شده رسیــــع یم گوید

 .نیاری ها! بذار دو روز رژیممو نگه دارم.ساغر بهم اولتیماتوم داده.اگه عروسیش نرم یم کشتم -

 :یم خندم

 .حاال یه شبه -

 :نیشخند یم زند

 .چند ساله من هر شب همینو یم گم -

ن این روزهایش اذیتم یم کند.سیاویسر که کنایه یم سیاوش رس به زیر غذایش یم خورد و کاری به ما ندارد.ساکت بود

 .زد بهتر از این سیاوش ساکت و مغموم بود

 :سارا با فاصله از سیاوش یم نشیند و یم گوید

 .اگه از این ساالدا داری یم خوام -

 :رسم را تکان یم دهم

 با خ  یم خوری؟ -

 :نیشش دوباره باز یم شود

 .آبلیمو و نمک -

و شاد است.البته یم دانم که دلیل خاض ندارد.سارا معموال بی دلیل تغیت  حالت یم دهد.یک امشب حسابی رسحال 

لحظه شاد است و یک لحظه ناراحت.یک لحظه پر رس و صداست و یک لحظه آن قدر ساکت که نیم تواب  سنگین  

 .حال و هوایش را درک کن  

 :ن یم دهدبرایش ساالد یم آورم و رس جایم یم نشینم.با رضایت رس تکا

 .آفرین.یاد گرفنر چطوری ساالد درست کن   -

 .سارا دوست دارد همه چت   را رنده کند.گوجه و خیار را رنده و مخلوط یم کند و اسمش را یم گذارد ساالد

 :نگاهش برای لحظه ای روی بازوهای سیاوش ثابت یم ماند.یک دفعه یم خندد.با تعجب یم گویم
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 خ  شد؟ -

 :با خنده یم گوید

 یاد اون موقع افتادم.یم دوب  بار اویل که این داداش برج زهرمارتو دیدم یم دوب  کجا بود؟ -

 :باالخره یم خواهد به سوال چند ماه پیشم پاسخ بدهد

 کجا بود؟ -

 .دو طبقه باالتر -

 :با تعجب یم گویم

 اومده بود این جا؟ -

 شده؟ رسش را تکان یم دهد.اشتباه یم کنم یا واقعا سیاوش کیم رسخ

 :سارا با بدجنیس یم گوید

ش بده -  .یه کارابی کرد که خییل از دستش عصباب  شدم ویل چند ساعت بعد از این که رفت خییل خندیدم.خدا خت 

 :سیاوش یک قاشق پر از غذا در دهان پر از غذایش یم گذارد.به سارا یم گویم

 چه کار کرد مگه؟ -

 :سارا موذیانه به سیاوش نگاه یم کند

 گم؟ب -

 :سیاوش رسش را باال یم آورد و با چشمان باریک شده به سارا نگاه یم کند

 .من فقط یم خواستم کمکت کنم.خودت جفتک پروندی -

 ابروهایم باال یم روند.موضوع چیست؟

 یم شه یگ به منم بگه اون روز خ  شده؟ -

 :سارا مقدار زیادی ساالد در دهانش یم چپاند

 .واست یم گم فعال گشنمه.بعد از غذا  -

سیاوش میان خوردن غذایش به بابا رضا هم غذا یم دهد و نگاهش را از ما یم دزدد.واقعا مشتاق شده ام تا بدانم سارا 

ی برای گفیر  دارد؟  چه چت  

 سیاوش؟ -

 :حرص کالمم او را متوجه من یم کند.با احتیاط از پشت موهای بلندش نگاهم یم کند

 بله؟ -
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 :یم زنم ویل رسیــــع خودم را جمع و جور یم کنم به درشنر چشمانش لبخند 

 این چه حرکاتیه؟مگه از باغ وحش فرار کردی؟ -

 :گناهکارانه شانه باال یم اندازد

 .خوب نیم ذاشت بیام تو -

 :با جدیت یم گویم

 کار خوبی کرده نذاشته.تو چه صنیم باهاش داشنر که بخوای بری تو خونه اش؟ -

یگ یم شدم ویل این سیاوش استاگر کیس جز سیاوش بود شاید   !برای اولی   بار در عمرم وارد یک دعوای فت  

منده اش کنم.متمدنانه رفتار کردن بیشتر  گایه کارهای عجیب و غریب یم کند.یاد گرفته ام که با داد زدن نیم توانم رسر

منده اش یم کند  .رسر

 :سارا با نیشخند یم گوید

ی شد.بذار بقیه شو بگمبی خیال بابا.اتفاقا دیدار خاطره ان -  .گت  

 !سیاوش رسیــــع رسش را یم چرخاند.دیگر چکار کرده؟

 :وقنر حرف های سارا تمام یم شود،با اخم به سیاوش یم گویم

 .اصال کار خوبی نکردی -

 :صدای سیاوش به زور شنیده یم شود

 .یم خواستم کمکش کنم -

 :سارا با لبخند کجی یم گوید

؟مثال چطوری یم خواسنر کمک -  م کن 

 :رسش را یم چرخاند و نگاهش یم کند

 .یم خواستم به یه نفر معرفیت کنم -

بتش یم نوشد  :سارا جرعه ای از رسر

 .فایده نداره.تا حاال پیش صد نفر رفتم -

ند  :سیاوش موهایش را از مقابل صورتش کنار یم زند ویل دوباره جلو چشمانش را یم گت 

ش -  پیش یه عالمه روانت  
 

ک و روانشناس رفتم ویل این یگ فرق داره.یه ساله یم رم پیشش.وضعم خییل منم از بچگ

 .بهتر شده

 :سارا خودش را جمع و جور یم کند



 

 
484 

 .ممنون که یم خوای کمک کن  ویل من عالقه ای به حرف زدن با یه روانشناس ندارم -

 :سیاوش شانه باال یم اندازد

 .اگه خواسنر آدرس مطبشو بهت یم دم -

میده ام که سارا دوست ندارد درباره ی مشکالت روخ اش با من یا در مقابل من حرف بزند.احساس یم کنم این را فه

 .خجالت یم کشد از ناراحنر هایش بگوید

 :بحث را عوض یم کنم

 عرویس دوستت گ شد؟ -

 :رس درد و دلش باز یم شود

 .لوسش یم کنهیه ماه دیگه.یس اردیبهشت.روز تولد پشه اس.از همی   االن داره  -

 :لبخند یم زنم

 برات لباس بدوزه؟ -
 

 مطمئن  نیم خوای به مامان بگ

 :با تردید یم گوید

 .من یم خوام یه جوری نرم.واقعا از این جور مراسما خوشم نمیاد -

 :سیع یم کنم متقاعدش کنم

 عرویس دوستته.مگه چند بار این اتفاق یم افته؟ -

 :کالفه شده

 .احساس خوبی ندارمآخه من اصال تو جمع  -

 .پس لباس بهانه است! مشکل اصیل چت   دیگری است

 :سیاوش دارد موهای بابا رضا را شانه یم زند و حواسش به ما نیست.با مالیمت یم گویم

ِ تو جمع بودنو دوست نداری؟ -  چرا؟یم ری پیش دوستات.خ 

 :با اضطراب یم گوید

زنا بهت  - .باید یه کیلو آرایشو چند همه چیشو.یه اضار یم کی   برقض.پت  ه یم شن.باید مثل خانوما رفتار کن  خت 

 ...ساعت تحمل کن  

 :حرفش را نیمه تمام یم گذارد و با اطمینان یم گوید

 .نیم رم.مطمئنم ساغر درک یم کنه -

م و به چشمان نگران و پر از ترس سا ه یم سیاوش دارد به سارا نگاه یم کند.نگاه از خط های روی بازویش یم گت  را خت 

 :شوم
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به همه ی اینا فکر کردی ویل اصال به این فکر نکردی که برای دوستت چقدر ارزش داره که به خاطرش همه ی این  -

ین شب زندگیش کنارش بایسر و اگه نری بعدا چقدر حشت یم خوری که اون شب نبودی  .فکرا رو کنار بذاری و تو بهتر

خم کرده،به لب های آویزانش نگاه یم کنم.رسیــــع مست  نگاهم را تغیت  یم دهم در حایل که با خودش کلنجار یم رود و ا

ه ی سیاوش به خودم یم شوم  .و متوجه نگاه خت 

وقنر نگاهم را متوجه خودش یم بیند،ابرو باال یم اندازد و یگ از لبخند های مدل گربه ی چشایری اش را برایم به 

 .نمایش یم گذارد

 :گویم  اخم یم کنم و به سارا یم

؟ - ای بدش فکر یم کن  .چرا فقط به چت   س خفه یسر  سارا اصلش اینه که تو بری خوش بگذروب  نه این که از استر

ی نیم گوید.در فکر است.امیدوارم توانسته باشم راض  اش کنم  .چت  

 .ودسارا مدبر رس به رس من و سیاوش یم گذارد و وقنر اولی   خمیازه را یم کشد،خداحافظ  یم کند و یم ر 

بعد از رفتنش سیاوش رسیــــع خودش را کنار من روی زمی   پرتاب یم کند.خودش را به بازویم فشار یم دهد و موذیانه 

 :یم گوید

 از گ تا حاال شب و روز دختر تو خونه نگه یم داری؟ -

 :با ابروی باال رفته نگاهش یم کنم

 منظور؟ -

 :با آرنج به پهلویم یم زند و با بدجنیس یم گوید

یتو -  .دیدم هت  

 :یم خندم و کنارش یم زنم

 !برو اون ور مرد گنده! خوبه تا یه ساعت پیش زانوی غم بغل گرفته بودیا -

 :سیاوش دوباره به من یم چسبد

 .به مامان یم گم -

 :چپ چپ نگاهش یم کنم

؟ -  بچه شدی؟منو از مامان یم ترسوب 

یس...از قیافه اش خوشت میاد؟زیاد خوشگ -  .ل نیستنیم خوام بتر

 :اخم یم کنم و از جایم بلند یم شوم

 .کافیه.االن وقت خوابه -

 .اصال از نیش باز سیاوش و نظرهایش درباره ی ظاهر سارا خوشم نیم آید
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 فصل پنجاه و چهارم

 خودت مدیل تو فکرت نیست؟ -

 :رسم را به چپ و راست تکان یم دهم

ماگه وقت شو ندارید نیم خوام بدوزید ها!یم رم ب - ون لباس یم گت   .ت 

 :مریم خانم اخم یم کند

 .حرف نزن ببینم.پاشو وایسا ببینم هیکلت چجوریه -

 :از جایم بلند یم شوم.مریم خانم دورم یم چرخد و هیکلم را آنالت   یم کند.متفکرانه یم گوید

 .فکر کنم دور کمر و باسنت با لباس تنگ قشنگ بشه -

 :با چشمان گرد شده یم گویم

 !م تخت نیست هامن شکم -

 :لبخند یم زند

هم چی   شکم شکم یم کنه انگار دو متر شکم داره.یکم پری فقط.توی لباس اصال مشخص نیم شه.اگه دوستش  -

 .نداشنر یم توب  گن بپویسر 

 .گن دوست ندارم -

 :آهسته یم خندد

! به من اعتماد کن.نیم ذارم لباس بد بپویسر بری -  .چقدر ساز مخالف یم زب  دختر

 :شم باز یم شودنی

 مریس.من شما رو نداشتم چکار یم کردم؟ -

 !کاسه ی چه کنم چه کنم یم گرفنر دستت -

ی از حرف هایش رس در نیم آورم برای همی    د و برایم از طرخ که در ذهن دارد یم گوید.من چت   اندازه هایم را یم گت 

 .همه چت   را به خودش واگذار یم کنم

 :به موهایم نگاه یم کند

 .لباس سفید تو تنت خییل قشنگ یم شه -

 !سفــید؟ -
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 :یم خندد

 .نگفتم که یم خوام سفید برات بدوزم.فقط گفتم سفید تو تنت قشنگ یم شه -

 :به کلوچه ی دست پخت مریم خانم گاز یم زنم

 واسم یم دوزین؟ -
 

 پس چه رنگ

 :کیم فکر یم کند

 .فکر کنم آبی روشن تو تنت قشنگ بشه -

 :گویمبا تردید یم  

؟ -  آبی

ی رس تکان یم دهد  :این بار با اطمینان بیشتر

 .آره -

 :لبخند یم زنم

 .بعد از خدا امیدم به شماست -

 :مریم خانم به لحن شوخ/جدی ام یم خندد

 !از دست تو دختر  -

جه نرم یم یک ماه یم گذرد و من هر روز با افکارم درباره ی عرویس ساغر که سپهر متقاعدم کرد به آن بروم دست و پن

 .کنم.گایه ذوق زده ام و گایه مضطرب،گایه هم بی تفاوت

 .باالخره لباسم آماده یم شود.خییل زیبا شده ویل شک دارم روی تن من هم همی   قدر زیبا به نظر برسد

امروز یس و یکم اردیبهشت است.بچه ها خانه ی من جمع شده اند تا برای عرویس آماده شویم.گلسا هم برای عرویس 

 .ودش را رسانده و از دو روز پیش در خانه ی من به رس یم بردخ

 :با اضطراب مقابل آینه یم چرخم و هر ساننر متر از لباس را برریس یم کنم.به نیوشا یم گویم

 خوبه؟ -

 :نیوشا با اشتیاق رس تکان یم دهد

مندی داره -  .خییل خوب شده.این سن  چه مادر هت 

 !د خوب است یعن  خوب استوقنر نیوشای مشکل پسند یم گوی

 .همه لباس هایشان را پوشیده اند و دارند برای آخرین بار خودشان را در آینه چک یم کنند

نیوشا پیشنهاد داد موهایم را باز بگذارم.گفت حاال که تا کمرم بلند شده،باز بودنش زیباتر است.وقنر از حمام آمدم 

 .شت تا خشک شود.گفت حالت طبییع اش بهتر استبدون این که به آن دست بزند ثابتش کرد و گذا
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 .آرایشم هم کار آزاده است؛ساده ویل زیبا

قشنگ ترین دختر جمع مثل همیشه یایس است.با آن چشمان تیله ای و موهای قهوه ای روشن مثل فرشته ها 

د نیستند،شل بسته و شده.لباسش کیم از آبی لباس من روشن تر است و چشمانش را آبی کرده.موهایش را که خییل بلن

 .نیوشا برایش مدل داده

 !نیوشا آرایشگر جمع است

اهن گلبیه نیوشا را که سایزش به او نزدیک  صورت گلسا را بند انداختیم و مجبورش کردیم کفش های پاشنه بلند و پت 

 بر چهره اش نشاند.گیل تمام مدت غز یم زد 
 

و حال نیوشا را  است بپوشد.نیوشا موهایش را صاف کرد و آرایش کمرنگ

 !بر هم یم زد ویل وقنر بعد از دو ساعت خودش را در آینه دید نتوانست از تصویرش دل بکند

 در مایه  -آزاده که از وقنر رس کار یم رود الغرتر شده،لباس تنگ و بلند مشگ پوشیده و موهای تازه رنگ شده اش 
 

رنگ

 .را مثل من باز گذاشته -های رنگ عسل 

ه کننده کرده.کنارش یم ایستم و به بازوها و  خود نیوشا هم  پوشیده که هیکل زیبایش را خت 
 

لباس مشگ کوتاه و تنگ

 :شانه ی راستش که برهنه اند نگاه یم کنم

 .یکم زیادی باز نیست نیو؟جدا نیست عرویس شون -

و هم لباس را تا زیر زانویم به مریم خانم گفتم لباسم را تا حد ممکن بلند بدوزد تا در جمع مشکیل نداشته باشم.ا

دوخته.لباس را تنگ دوخته ویل بر خالف انتظارم خوب روی تنم نشسته.شاید آن قدرها که فکرش را یم کنم چاق 

 .نیستم

 نفهمم
 

ی از عرویس سایع د.نیم خواهم تمام شب را معذب باشم و چت    .به او گفتم شانه ها و یقه اش را خییل باز نگت 

 :چپ چپ نگاهم یم کند

 باز تو گشت ارشاد شدی؟ -

 :لبخند یم زنم

 .نه عشق.دلم نیم خواد کیس چپ نگات کنه -

 :یم خواهد با لب های قرمزش گونه ام را ببوسد که منرصف یم شود

 موهامو یم ریزم رو شونه ام.خوبه؟ -

 .دوست دارد نیو موهای بلندی دارد.اگر صاف شان کند تا روی باسنش قد دارند ویل او موهای موج دار بیشتر 

 :گونه ام را به گونه اش یم زنم

 .خوبه -

 بی   دو احساس گت  کرده ام.نگران باشم با ذوق زده؟

 .بچه ها یم دانند که این دومی   عرویس ای است که در تمام عمرم یم روم؛اویل هماب  بود که به اجبار فریده خانم رفتم
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 .به ما و نه امت  نشان ندادهواقعا کنجکاوم بدانم ساغر چه شکیل شده.لباسش را نه 

 :یایس از جایش بلند یم شود و یم گوید

 شام خ  یم دن؟ -

 :همه یم خندیم.آزاده یم گوید

من پیشنهاد دادم هم غذای سننر داشته باشن هم غذاهای جدید.ساغرم گفت امت  زیاد غذاهای سننر دوست نداره  -

 ...پس

 :نیوشا با خنده یم گوید

 دیگه؟همه غذاهای باب می -
 

 ل ماست.همینو یم خواسنر بگ

 :گیل در حایل که دارد مانتوی بلندش را تنش یم کند یم گوید

 دختر پش قاطیه؟ -

وع به خواندن یم کند  :نیوشا رسر

 ...این جا دختر پش گاطیه،فگط -

 :یایس نگایه به ساعت یم اندازد

ی که ب -  .اید بریمم ترافیکه.زود برید پایی   رفتیم اون جا بخون خواستگارا ردیف شن.دیرمون شده.مست 

 .سوار ماشی   یایس و نیوشا یم شویم و حرکت یم کنیم -نیم خواهیم دکورمان به هم بریزد!  -همه با فیس و افاده 

 .«باغه دیگه.ته مهم زیاد داره»عرویس در یک باغ در غرب تهران برگزار یم شود.ساغر به شوخ  به ما گفته بود: 

 :نشسته ام.نگایه به صورت زیبای گلسا که عقب نشسته یم اندازم و یم گویم کنار نیوشای راننده

 .چقدر خوشگل شدی -

 :لبخند یم زند

 .تو خوشگل تری.چشمات خییل قشنگ شدن -

 .دلم برات تنگ شده بود -

 :طوری که آرایش مان خراب نشود گونه ام را یم بوسد و در گوشم یم گوید

 .ایمان -

 :با نگراب  یم گویم

 اذیتت کرده؟ -

 :لبخند کوچگ یم زند
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 .هم خونه شدیم -

 ...لب هایم را به هم فشار یم دهم.معن  این حرفش

 .هم خونه ی معمویل نه.با...همیم -

 :بی اختیار یم گویم

 !اوه -

 :نیوشا با نیشخند یم گوید

 ....شنیدم.به سالمنر ترتیبـ -

 :اخم یم کنم

-  
 

  گیل؟ِا ! این طوری حرف نزن نیو.راس یم گ

 :با خجالت رس تکان یم دهد

 .اوهوم -

 :نیوشا یک دستش را عقب یم برد و لپ رسخ شده ی گیل را یم کشدو با خنده یم گوید

؟ -  جان! واسه اونم همی   جوری رسخ و سفید یم یسر

 :لبخند یم زنم

 دوستش داری؟ -

 :رسش را تکان یم دهد

 .پش خوبیه -

 :نیوشا ابرو باال یم اندازد

 ا خوبه؟تو چی -

م ویل گیل نه  :من منظورش را یم گت 

 .همه خ   -

 :نیوشا با چشمان گرد شده یم گوید

 !ای بی حیا -

 :گیل که تازه منظورش را فهمیده با خجالت یم گوید

 .رابطه ی اون جوری نداشتیم -

 :نیوشا با نیشخند یم گوید
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 چه جوری؟ -

 :گیل دارد از خجالت یم ترکد.نجاتش یم دهم

ون.داری درست یم ری نیو؟بیاید ا - ین تخت بیایم بت   ز مبحث شت 

جوب  برام کروگ کشیده -  .اوهوم.امت 

 :اخم یم کنم

؟ - جوب   امت 

 :نیو یم خندد

 !دیدی رفتار پشه رو؟موندم ساغر بی در و پیکر چطوری باهاش یم سازه -

 :لبخند کجی یم زنم

ت شو دو  - تیه ویل من حس یم کنم ساغر این غت  ست داره.از بس با پشای بی رگ گشته با داد و بی داد پشه خییل غت 

 .ذوق یم کنه

 :گیل نخودی یم خندد.نیوشا شکلگ در یم آورد

اگه من جای ساغر بودم پدرشو در یم آوردم.پشم این قدر فضول؟کم مونده به ساغر بگه تو اتاقت لباس عوض نکن  -

 ...کمدت راسـ

 :با خنده یم گویم

منیوشا! قرار گ -  .ذاشتیم دیگه از این حرفای زشت نزنیم دختر

 :غرغر یم کند

 .منظورت فقط منم ها.شماها باادبید من بی تربیتم -

 :لبخند یم زنم

 .نه.اگه دقت کرده بایسر من تنها کیس هستم که دهنم مثل تو چفت و بست نداره -

 :نیشخند یم زند

 !کثیف حرف زدنتم عشقه اختر  -

 .ر لحظه های آخر از یک چراغ قرمز صد و بیست ثانیه ای فرار یم کندمن و گیل یم خندیم و او د

*** 

 !وای -

 .با دیدن ساغر همه بهت زده رس جایمان خشک یم شویم
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 .لباس سفید و بلندش همه ی بدنش جز رس و گردنش را به زیبابی هر چه تمام تر پوشانده.زیبا ویل پوشیده

ه تر از دکلته بپوشد.مطمئنم به خاطر امت  این کار را کرده.عالقه با آدم فکرش را هم نیم کردیم ساغر بی خیال پوشید

 !چه ها که نیم کند

ش را نگاه یم کند.زن  مادر ساغر که از من جوان تر به نظر یم رسد،کنار ما ایستاده و با چشمان اشک آلود دختر

خوشبخنر اش ببیند و از شادی  -اال احتم -احساسابر ای نیست ویل کدام مادری است که دختر زیبایش را در لباس 

 اشک نریزد؟

ش شده.برادر هفت ساله ی ساغر   -به قول ساغر زنگوله ی پای تابوت  -مهدی هم کنار فرزانه ایستاده و میخ دختر

دنباله ی کوتاه لباسش را گرفته و پشت رسش یم آید.با دیدن کت و شلوار کوچک تنش لبخندی روی لب هایم یم 

 .نشیند

ی نیست و خوش تیپ تر از همیشه شدهامت  دس  اش ختی
 

 .ت در دست ساغر کنارش یم آید.از ته ریش همیشگ

 !آن قدر به هم یم آیند که نیم توانم در این لحظه کیس جز امت  را کنار ساغر تصور کنم و اخم نکنم

یم آخر از همه برویموقنر رس جایشان یم نشینند،همه به رساغ شان یم روند تا با آن ها حرف بزنند.ما تصمیم   .یم گت 

 :فرزانه به رساغ خانواده ی امت  یم رود و مهدی پیش ما یم نشیند.با لبخند یم گوید

هام باشن ندزدنشون -  .باید مراقب دختر

ون  !قلبم تند یم زند.آن قدر محبت ندیده که با جمله ی این مرد یم خواهد از زندان سینه ام خودش را پرت کند بت 

ین  :یم خندد آزاده شت 

ت باش ندزدنش -  !ما که مایل نیستیم.مواظب اون یگ دختر

 :لبخندش تبدیل به نیشخند یم شود

 .اون بادیگارد داره -

ین بادیگارد است  !امت  با آن قد بلند و هیکل درشت بهتر

و مجرد است حرف  نیوشا از فرصت استفاده کرده و دارد با فرزاد،پشخاله ی بزرگ ساغر که دوازده سال از او بزرگ تر 

 !یم زند...شاید هم چت   دیگری یم زند

 عالقه ای به ازدواج و محدود کردن 
 

ساغر به ما گفته که فرزاد آدم خوشگذراب  است و در سن یس و شش سالگ

 .خودش ندارد

 !نیوشا با این آدم کیان مانند چکار دارد؟

 دوستم کار درسنر نیست  یم خواهم از جایم بلند شوم و نیوشا را پیش خودمان برگردانم
 

ویل یم دانم دخالت در زندگ

 .و او هم واکنش خوبی نشان نخواهد داد.بعدا با او حرف یم زنم

یایس و آزاده مثل خانم ها نشسته اند و به همه لبخند یم زنند ویل من و گلسا در گوش هم حرف یم زنیم و یم 

 .خندیم.آن قدرها هم که فکرش را یم کردم وحشتناک نیست
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 .وقنر دور و بر ساغر و امت  خلوت یم شود،ما به دیدن شان یم رویم.فرزاد هم با نیوشا همراه یم شود

 :همه ساغر را تف مایل یم کنیم و صدای امت  را در یم آوریم

 .واسه منم بذارید خانوما -

 با چشمانش انجام یم دهد که حسابی زیبایش یم کند
 

 :یم خندیم.ساغر حرکت قشنگ

 .ه این طور شد من امشب یم رم پیش دوستامحاال ک -

امت  لبخند کوچگ یم زند ویل با دیدن فرزاد اخم یم کند.بالفاصله متوجه یم شوم از این شوخ  ساغر مقابل پشخاله 

 .اش خوشش نیامده

 :ساغر دست من را محکم یم کشد و در گوشم پچ پچ یم کند

 .منو نجات بده -

یم کند چون لبخند آرامش بخیسر بر چهره دارد ویل اضطراب درون چشمانش او را لو اول فکر یم کنم که دارد شوخ  

 :یم دهد.آهسته یم گویم

؟ -  از خ 

 .نیم خوام امشب باهاش تنها شم -

چشمانم اندازه ی گردو گرد یم شوند.انتظار شنیدن این را از هر کیس داشتم جز ساغر؛نه این که دوستم را دختر بدی 

های خجالنر هم نبودبدانم ویل به نظر   .م از آن دختر

 :کیم فکر یم کنم و سپس یم گویم

 من چکار کنم؟عروسو بدزدم؟ -

 .با امت  حرف بزن -

 :قالب تیه یم کنم و با صدای بلندی یم گویم

؟ -  خ 

 :توجه همه به ما جلب یم شود.ساغر در گوشم یم گوید

ی شبیه مایوی پاره گرفته که بپوشم -  .فرزانه واسم یه چت  

م  :نیم توانم جلوی خنده ام را بگت 

خوب نپوشش.فرزانه که نمیاد تو خونه زورت کنه اینو بپوش.بعدشم خودت به امت  بگو آمادگیشو نداری و یم  -

 خوای یکم بگذره بعد.من برم به شوهرت بگم با زنت نباش؟

 :غر یم زند

 .تو خوب قانع یم کن  خوب -
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 :لبخند یم زنم و با مالیمت یم گویم

 توئه عزیز دلم نه من.اگه اختالفت با بچه ها بود یم رفتم باهاشون حرف بزنم ویل این درست نیست که تو  -
 

این زندگ

 .زندگیت با شوهرت دخالت کنم.اصال اگه نیم توب  حرفتو بهش بزب  عرویس رو بهم بزن

 :دستپاچه یم شود

.بهش یم گم.فوقش اخم و تخم یم کنه.به درک.من که -
 

 .ابزار لذت جوبی نیستم راست یم گ

 دزدیده« ابزار لذت جوبی »عبارت 
 

 !را مستقیما از کتاب دین و زندگ

ی نیم گویم.نیم خواهم به اعتماد دوستم  بچه ها کنجکاو شده اند تا ببینند ساغر به من چه یم گوید ویل من چت  

 .خیانت کنم

زن ها،اضطرا ه ی پت  ب ساغر،دیوانه بازی های گیل،دست های فرزاد که شب با خوبی و خویسر یم گذرد.اگر از نگاه خت 

به جاهای ممنوعه یم رفتند و نیوشابی که در برابر حرکاتش تنها لبخندی اغواکننده یم زد بگذریم،شنی رویابی را 

 .گذراندم

 سیع
 

کرد   وقنر یم خواستیم ساغر و امت  را در خانه ی جدیدشان تنها بگذاریم،فرزانه گریه کرد و ساغر با دستپاچگ

 .آرامش کند.مهدی پنج دقیقه ساغر را در آغوشش نگه داشت و در گوشش حرف زد

آخرش هم ما ساغر را تف مایل کردیم و دوستان امت  هم در گوش امت  حرف های کثیق  زدند که باعث نیشخندش 

 !شد.بی شعور ها

 .سوار ماشی   هایمان یم شویم و به سمت خانه راه یم افتیم

 :ن یم کند و با لبخند کجی یم گویدنیوشا ضبط را روش

یه.بیخود نیست هنوز مجرد مونده.المصب به بارب  گفته زگ -  !این فرزاد خوب چت  

 :من و گیل یم خندیم و هر دو با هم یم گوییم

 چرا؟ -

 .کم مونده بود منو وسط جمعیت لخت کنه.خییل آقابی کرد پیشنهاد خونه رفیر  نداد -

 :اخم یم کنم

 .دت نمیومدتو هم که ب -

 :نیوشا بد نگاهم یم کند

؟ -  تو باز رفنر باال منتی

 :با حرص یم گویم

اگه یه جو عقل داشنر که این همه مشکل نداشتم.پشه کن  برابر اصل کیانه.چند بار باید رست به سنگ بخوره تا  -

؟  عاقل یسر
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راحتش کرده ام ویل به این تشر نیاز داشت تا نیوشا در ادامه ی راه نه نگاهم یم کند و نه حرف یم زند.یم دانم که بد نا

 .به خودش بیاید

 .من را دم در خانه پیاده یم کنند و گیل با نیوشا به خانه شان یم رود

 .در را باز یم کنم و وارد خانه یم شوم.با دیدن سپهر که روی پله ها نشسته و در فکر است جا یم خورم

 .سالم -

ه و شگفت زده اش معذب یم شوماز جا یم پرد و به سمتم یم چرخد.   :با دیدنم دهانش باز یم ماند.از نگاه خت 

؟ -  هوی.چرا این جا نشسنر

د  .به خودش یم آید و نگاه از من یم گت 

 .داشتم فکر یم کردم -

 .خوب بشی   تو خونه ات فکر کن -

 .نارش رد شومیم خواهم از پله ها باال بروم ویل طوری روی پله ی اول پهن شده که نیم توانم از ک

 یم گویم
 

ه یم شود با کالفگ  :وقنر حرکنر نیم کند و به زمی   خت 

 .من خسته ام -

ه یم شود.به تندی یم گویم  :رسش را باال یم آورد و با تعجب به چشمانم خت 

 !برو کنار رد شم -

 رسیــــع از جایش بلند یم شود.چرا این قدر گیج و منگ است؟

 خوش گذشت؟ -

 :ایستم و به سمتش یم چرخم روی پله ی چهارم یم

 .اوهوم.خییل.بازم از مریم جون بابت لباس تشکر کن -

 :لبخند یم زند ویل هنوز نگاهم نیم کند

 خوبه.دیدی اون قدرام بد نبود؟ -

 :رسم را تکان یم دهم

ش بد بود -  .یه چت  

 :این بار به چشمانم نگاه یم کند

 چیش؟ -

 .پشخاله ی ساغر -
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 :اخم یم کند

 کرده؟  اذیتت -

 :با بی خیایل دستم را تکان یم دهم

 .نه بابا.نیوشا تمام شب باهاش چرخید.هر غلظ هم دلش خواست کرد -

 :اخمش کیم باز یم شود

 .آها -

 .سپهر فکر کنم خوابت میاد -

 :نگاهش روی لباسم که از زیر دکمه های باز مانتویم مشخص است ثابت مانده.رسخ یم شوم

 سپهر؟ -

 یم خورد و رسش را پایی   یم اندازد.دسنر به ته ریشش یم کشد و با لبخندی که سیع یم کند معلوم نباشد تکاب  ناگهاب  

 :ویل من یم بینم یم گوید

 .آره.خوابم میاد.تو هم برو بخواب.خسته ای -

 !یعن  سپهر داشت چشم چراب  یم کرد؟از او بعید است

 ..سپهر تا آخرین لحظه نگاهم نکردزیر لب شب بخت  یم گویم و از پله ها باال یم روم

در حایل که دارم لباس هایم را در یم آورم تا به حمام بروم،فکر یم کنم که چشم چراب  سپهر را دوست دارم.از بس 

د  !چشم پاک است،آدم به جای عصباب  شدن خنده اش یم گت 

 .احمقانه است ویل نیم توانم نیشم را ببندم و خواب از رسم پریده

ـــچ های مورد عالقه ام بعد از ا ون یم آیم،یگ از ساندویـ ا و سفیده  -ین که رسیــــع خودم را یم شویم و بت  شامل پنت  پیتر 

ی پیدا نیم شود،فلشم را  -ی تخم مرغ  را بر یم دارم و مقابل تلویزیون یم نشینم.کانال ها را عوض یم کنم و وقنر چت  

 .به دستگاه یم زنم تا رسیال ببینم

کیک خامه ای و شایم مفصل هنوز گرسنه ام.اولی   گاز را که به ساندویــــچ یم زنم،صدای زنگ اس ام با وجود خوردن  

ـــچ را رها کنم آن را از کیفم در یم آورم  .اس گویسر ام بلند یم شود.بدون این که ساندویـ

 .«شماره شو نگرفتم»نیوشا اس ام اس داده: 

ی که امشب برای همه  .عشوه یم ریخت هنوز بچه است لبخندی روی لب هایم یم نشیند.دختر

 .«یم دونم»جواب یم دهم: 

 ؟«پس چرا عوض  بازی درآوردی»جوابش لبخندم را عمیق تر یم کند: 

ا چند وقت یه بار به آدم یادآوری بشه»جواب یم دهم:   .«الزمه یه رسی چت  
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 .«آره»تنها یم گوید: 

 !و من یم فهمم که دلخور که نیست هیچ،ممنونم هم هست

 

 

 ه و پنجمفصل پنجا

 یم کند.به پیشنهاد ازدواج 
 

هانیه بعد از سه ماه پیش مامان و سیاوش برگشته و با ملیکای بازیگوش پیش آن ها زندگ

 .سیاوش جواب مثبت داده و از حرف هایش مشخص است که توانسته رضایت برادرش را جلب کند

 .نایه یم زند و نیشش باز استسیاوش رس از پا نیم شناسد.این روزها زبانش باز شده و تمام مدت ک

 .بیسکوییت و ساندیس دادن میاری خونه ها.نخوری -

 را یم بندم
 

 :یم خندم و کتاب دین و زندگ

 !یعن  تو یه جات عروسیه قشنگ -

 :دستانش را زیر رسش گذاشته و به پشنر صندیل اش تکیه داده.با چشماب  خندان نگاهم یم کند

ون - ؟صدا بت   م میاد؟تو از کجا یم دوب 

 .بلند یم خندم و مشغول کارم یم شوم

 .یگ از کارمندا یه دختر دم بخت داره -

 :چپ چپ نگاهش یم کنم

 هم از آخور یم خوری هم از توبره؟ -

 باز یم شود
 

 :نیشش به آهستگ

 .واسه تو پسند کردم -

 :اخم یم کنم

 .بی خود.رست تو کار خودت باشه -

 :محکم پشت کله ام یم زند.با صدای بلندی یم گویمصندیل را به سمت من رس یم دهد و 

؟ -  مریض 

 :یم خندد

ه مثل  - خوبه یم دوب  و یم پریس!تو غلط کردی با من این طوری حرف زدی.به مامان یم گم بره برات خواستگاری.دختر

 .پنجه ی آفتابه
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 :به حرف هایش یم خندم و در حایل که دارم گردنم را ماساژ یم دهم یم گویم

 .هنوز بچه ام.زن نیم خوام من -

 :طوری که انگار کیس این جاست که نباید حرف هایمان را بشنود در گوشم زمزمه یم کند

 .نه نیار.وقتته -

کت مرا به خانه ی  سیاوش در این یک هفته ای که از برگشیر  هانیه میگذرد خییل بامزه شده.یک بار هم بعد از رسر

مستقیم زد و اعصاب هر دو شان را به هم ریخترسوین و طاها برد و حسابی درباره ی   .مشکل طاها کنایه های غت 

پارسا دارد با معلیم خصوض الفبا و اعدا را تمرین یم کند تا در سال اول دبستان به مشکل برنخورد.بزرگ تر شده و 

د و این...دردناک است  .دیگر کمتر بهانه ی من را یم گت 

وین هم به مدت دو ساعت در پرند هم بزرگ تر شده.دو هفته ی پی  اش را جشن گرفتیم.سارا و رسر
 

ش تولد پنج سالگ

ون  د و از خانه بت   را که بی حوصله بود عاض کردند.کم مانده بود یقه ی هر دو را بگت 
رس و کله ی هم زدند و سیاویسر

 .شان کند

حسی   را هم دعوت کردیم.گودی و سیایه زیر چشمان سمن کمتر شده و ب یشتر لبخند یم زند.گونه هایش سمن و امت 

حسی   هم شاد به نظر یم رسید.یک لحظه هم از کنار   قبیل شان کرده اند.امت 
 

رسخ  جدیدی را جایگزین رنگ پریدگ

 .سمن جم نیم خورد و مراقبش بود تا حتما کیک بخورد و بخندد

اض پرند مواجهه شد و پارسا دو بار مزاحم فوت کردن پرند شد و شمع هایش را با هیجان خاموش کرد و  هر بار با اعتر

 چند ماه پیش را که پرند شمع هایش را فوت یم کرد در یم آورد
 
 .خندید.داشت تالق

 .رسوین و طاها هم که تا حدودی مشکالت شان را حل کرده اند،سیع یم کردند هوای هردوشان را داشته باشند

ه یم شدم و این خوب نبود.همیش ه رنگ قرمز این قدر زیبایش یم کرد؟همیشه کفش های آن شب زیادی به سارا خت 

وین عصباب  یم شدم؟  ساقدار مشگ اش این قدر جالب بودند؟همیشه از کل کلش با رسر

این روزها یم ترسم با سارا تنها باشم.نه این که به خودم اعتماد نداشته باشم ویل از نگاه رسکش شده ام یم ترسم.نیم 

 .و از دستش بدهمخوام به اعتمادش خیانت کنم 

 ام داشته باشد.شاید کیس باشد که وقنر به خانه بر یم گردم 
 

این روزها دلم یم خواهد نقیسر جز دوست در زندگ

م و موهای مشگ براقش را ببوسم.شاید کیس که  منتظرم باشد.شاید کیس که بتوانم بدون مانیع در آغوشش بگت 

سم.شاید کیس که بتوانم همیشه کنار خودم داشته بتوانم دست در موج های انتهای موهایش بکشم و  از واکنشش نتر

باشمش.شاید کیس که اجازه بدهد تمام دردهایش برای من باشد و نگراب  هایش هم باعث اضطراب من شود.شاید 

ید کیس که آرامشم باشد و آرامشش باشم.شاید کیس که بتوانم بی خجالت با او از ناراحنر ها و نگراب  هایم بگویم.شا

 .کیس که عاشقش باشم و عاشقم باشد.شاید کیس که نیمه ی من را داشته باشد و نیمه ی او را داشته باشم

 .کیس یم خواهم که سارا باشد؛فقط سارا

کت با سیاوش به خانه شان یم روم تا شام را با هم باشیم.دلم برای ملیکای خوشگل و هانیه ی آرام  امروز بعد از رسر

 .تنگ شده



 

 
499 

عالقه را در چشم های هانیه یم بینم.شاید مثل سیاوش دیوانه وار عاشقش نباشد ویل دوستش دارد و این  این روزها 

 .باعث آرامشم یم شود؛برادرم شکست نیم خورد

*** 

 چرا این روزا همش تو فکری مادر؟ -

ون یم آیم و به مامان نگاه یم کنم که عینک ظریفش را روی نوک بین  اش گذاشته و  در حایل که کتابش را  از فکر بت 

 .بسته مرا نگاه یم کند

 .دسنر به ته ریشم یم کشم.این روزها این کار را زیاد یم کنم

 .تو فکر سیاوشم -

 ...دروغ نگته ام.سیاوش هم در فکرم هست ویل فرد اصیل کس دیگری است

 :با دقت نگاهم یم کند

 به خاطر سیاوش این جوری تو فکری؟ -

 .ید نداند به چه فکر یم کنم ویل اگر دروغ بگویم یم فهمدتسلیم یم شوم.مامان شا

 .نه -

 :لبخند کوچگ یم زند

 .بزرگ شدی -

 :با تعجب نگاهش یم کنم.از جایش بلند یم شود و کنارم یم نشیند.دسنر به موهایم یم کشد و با مهرباب  یم گوید

.لودگ - .زیاد به بقیه توجه یم کن   .یت کم شده.مرد شدیاخالقت عوض شده.کمتر حرف یم زب 

 :لبخند کجی یم زنم

ی حس نیم کنم -  .من که تغیت 

 :با قاطعیت یم گوید

ستاب  رفتار یم کردی.االن بزرگ شدی -  .من که مادرتم یم فهمم.تا چند وقت پیش مثل پشای دبت 

 .دستت درد نکنه -

 :به قیافه ام یم خندد

 حاال به خ  فکر یم کردی؟ -

-  
 

 .زندگ

 با سارا
 

 .زندگ
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 :با دقت از باالی عینکش نگاهم یم کند

ی تو زندگیت بدی؟ -  یم خوای تغیت 

 :رسم را تکان یم دهم.مامان با لبخند یم گوید

ی؟ -  چه تغیت 

 .به لباس بلند آبی اش نگاه یم کنم.رسوین موهایش را قهوه ای روشن کرده.حس یم کنم ده سال جوان تر شده

ی دیگه -  .یه تغیت 

 :ا یم کشدیم خندد و گوشم ر 

ی؟ - ؟یم خوای زن بگت   منو نپیچون پش.چند وقته حواسم بهت هست.تو فکر کیس هسنر

 :دستپاچه یم خندم

 .نه بابا تو فکر گ باشم -

 !مامان باید در اف بی آی مشغول به کار شود

 :با دقت نگاهم یم کند و بعد از چند ثانیه عینک را باال یم دهد

 روی من حساب کن هر جور میلته.خواسنر درباره -
 

 .اش بگ

به مامان نیم گویم.یم توانم از او بخواهم از طرف من با سارا حرف بزند ویل حس یم کنم بهتر است اول خودم 

 .موضوع را با سارا مطرح کنم و در رودربایسنر با مادرم نگذارمش

 :سیاوش دارد سیع یم کند ملیکا را آرام کند

 !بسه دیگه -

اوش چه یم گوید،روی پاهایش نشسته و در حایل که آب دهانش از گوشه ی دهانش روی ملیکا که نیم فهمد سی

اهن سیاوش یم ریزد نگاهش یم کند  .شلوار و پت 

ون یم آید.با دیدن آب دهان ملیکا که روی لباس سیاوش ریخته با  خانه بت  هانیه صدای سیاوش را یم شنود و از آشت  

 ملیکا را بغل یم کند و یم گ
 

 :ویددستپاچگ

مش؟لباستو کثیف کرد -  .چرا نگفنر بیام بتی

سیاوش تنها شانه هایش را باال یم اندازد و به اتاقش یم رود تا لباس هایش را عوض کند.هانیه با دیدن نگاه من لبخند 

خانه برود که یم گویم  :یم زند و یم خواهد به آشت  

 یم شه پیش من باشه؟ -

 :یل به دستم یم دهدملیکا را روی پایم یم گذارد و دستما

 .کثیفتون نکنه -
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 .نه خیال تون راحت -

خانه یم رود تا اگر کاری هست انجام دهد.من هم چانه ی ملیکا و لباسش را از تف پاک یم  مامان همراه هانیه به آشت  

 .کنم و به خنده هایش نگاه یم کنم.تپل و خوشگل است؛از مدل بچه های مورد عالقه ی ساراست

 :یش یم کشم و یم گویمدسنر به موها

 به نظرت چه جوری بهش بگم؟ -

زیر چشیم نگاهم یم کند و به بازی اش با گویسر سیاوش ادامه یم دهد.یم خواهد آن را در دهانش کند که جلویش را 

م  :یم گت 

 .نه! تو دهنت نکن کثیفه -

گایه به من یم کند و جیغ بلندی یم کیم زور یم زند تا آن را در دهانش کند ویل وقنر گویسر را محکم نگه یم دارم،ن

 زند.این صداها را از کجایش در یم آورد؟

تش را که درست تنش نکرده،از رسش رد یم کند و پایی   یم  سیاوش رسیــــع از پله ها پایی   یم آید و در همان حال تیشر

د و گو  یسر را به دستش یم دهد.ملیکا کشد.در حایل که زودتر از هانیه ی رساسیمه به من رسیده،ملیکا را از دستم یم گت 

که به حاجت دلش رسیده،در حایل که به خاطر زور زدن قرمز شده،گویسر را در دستان تپل و کوچکش یم 

 :چرخاند.آهسته یم خندم

 .چه پدر خوبی  -

 :سیاوش با بی خیایل یم گوید

 .زهرمار -

ود.چادرش شبیه چادر مادربزرگم هانیه که خیالش از بابت ملیکا راحت شده،به سیاوش لبخند یم زند و یم ر 

 .است.همان زب  که پدربزرگم بعد از رفتنش دچار حواس پربر شد تا یادش برود چه کیس را از دست داده

ه شده که در آغوشش جا خوش کرده و لیوان آب را به لثه های متورمش  سیاوش مقابل من نشسته و به ملیکابی خت 

 .یم فشارد

 :شته با لبخند یم گویدمامان که دوباره پیش ما برگ

م -  بت  
 .باید براش آش دندوب 

 یم گوید
 

 :سیاوش با مسخرگ

 یعن  دندون توش داره؟ -

ملیکا که به خاطر خارش لثه هایش کم طاقت و کالفه شده است،لیوان را رها یم کند.لیوان روی زمی   یم افتد ویل نیم 

 .شکند

 .و آهسته کمرش را ماساژ یم دهد -ان ملیکا را به جان یم خرد آب ده -سیاوش رس ملیکا را روی شانه اش یم گذارد 
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ملیکا که مشت تپلش را در دهانش کرده،صدابی ممتد و ناله مانند از خودش در یم آورد ویل یم دانم که دارد از این کار 

 !سیاوش لذت یم برد.سیاوش چطور این قدر خوب با بچه ها کنار یم آید؟

و رسش روی شانه ی سیاوش ثابت یم شود.سیاوش روی مبل یم خواباندش و بالش  کم کم چشمانش خمار یم شوند 

 :کوچکش را زیر رسش یم گذارد.مامان آهسته در گوشم یم گوید

ای ندیده -  !به حق چت  

 :بی صدا یم خندم.سیاوش بد نگاهم یم کند.با حرکت لب هایم یم گویم

 چیه؟ -

 :با حرکت لب هایش جوابم را یم دهد

 !زهرمار -

*** 

 !سپهر -

 یم زنم و 
 

هنوز کلید را در قفل در ورودی ساختمان فرو نکرده ام که صدای هیجان زده ی سارا را یم شنوم.لبخند بزرگ

 :به سمتش یم چرخم

 .سالم -

 :نفس نفس زنان به من یم رسد و با لبخند یم گوید

 .سالم -

مشگ اش روی آرنجش لت   خورده.رسانجام صاف یم دستانش را روی زانوهایش یم گذارد تا تنفسش آرام شود.کوله ی 

 :ایستد و با چشماب  که چراغاب  شده اند یم گوید

ی ازت نیست -  .چند وقته ختی

 .برای این که نیم توانم تو را ببینم و چشم چراب  نکنم و حرف های ممنوعه نزنم

 :دسنر به موهای پشت رسم یم کشم

 .وغ بودهاین هفته که هانیه برگشته یکم رسم شل -

 :لبخند یم زند

 ملیکا بزرگ شده؟ -

 :شکلگ در یم آورم

 .خییل.داره دندون درمیاره،همش در حال جیغ زدن و گاز گرفتنه -

 :یم خندد
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! باید برم بینمشون.از اون جا میای؟ -  آخ 

 :رسم را تکان یم دهم

 تو کجا بودی که این وقت شب برگشنر خونه؟ -

حسی   رفتیم شا -  .م خوردیم.رس کوچه پیاده ام کردنبا سمن و امت 

 .کوچه تاریکه.بگو تا دم در بیاد -

 :با تعجب نگاهم یم کند.صورتش زیر نور چراغ کوچه خسته ویل شاد است

 .ده متر بیشتر نیست بابا.درو باز کن بریم تو -

 :تو که نیم داب  با یادآوری آن شب دلم هزار راه یم رود

 .بیشتر مراقب باش -

 .ا یم موب  سپهرمثل باباه -

 :لبخند کوچگ یم زنم و در را باز یم کنم

بچه هابی  -
 .تو هم شبیه دختر

 :در حایل که زودتر از من وارد ساختمان یم شود،از قصد کوله اش را به بازویم یم کوبد

 .تا چشمات دربیان -

 :یم خندم و در را پشت رسم یم بندم.چراغ راهرو را روشن یم کند

 .ه شدم.نیم دونم چطوری یم خوام بیدار بمونمچقدر امروز خست -

؟ -  چرا بیدار بموب 

 .باید خونه رو تمت   کنم -

 :با تعجب یم گویم

 .ساعت دهه.فردا تمت   کن خوب -

 :ابرو باال یم اندازد و با نیش باز یم گوید

 .صبح زود قراره یه گله آدم بریزن تو خونه ام -

 :یم زنمنیم توانم به قیافه اش لبخند نزنم.حدس 

 دوستات؟ -

 نه.دو تا عمو و دو تا عمه و بچه هاشون.دوستای من گله ان؟ -

 :حق به جانب نگاهم یم کند.با خنده یم گویم
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 از عموها و عمه هات خوشت نمیاد؟ -

 :متفکرانه انگشتانش را در هم فرو یم برد

 .خوشم نمیاد.خدا کنه نیاد عمه هامو دوست دارم.اوب  که تو دیدی یه پش دیگه ام جز حامد داره.ازش -

 :با اخم یم گویم

 هموب  که عید بهت زنگ زده بود؟ -

 :به بین  اش چی   یم اندازد

 .آره.حیف که مادرش آشناست -

 :با چشمان گرد شده نگاهش یم کنم.با خنده ادامه یم دهد

 ...که  عمو فرهادمم دوست دارم خییل آدم اهل دلیه ویل زن و بچه هاش خییل بیشعورن.فریدم -

 :قلبم در سینه فرو یم ریزد

 اون دیوونه یم خواد بیاد خونت؟ -

 :نیشخند یم زند

 .بخواد بیادم کیس راهش نیم ده.تازه اینو ببی    -

 :زیپ کوله اش را باز یم کند و ساطوری بسته بندی شده را نشانم یم دهد

 .مواسه احتیاط گرفتم.یم خوام اگه مارال حرف اضافه زد اینو نشونش بد -

 :یم خندم

 مارال کیه؟ -

 .دختر عمو فرهادم دیگه.یه زرزروییه که نگو -

 :به لحنش دوباره یم خندم

؟ -  یم خوای کمکت کنم خونه رو تمت   کن 

 ام در رفته یم خواهم کمکش کنم تا خانه 
 

قبل از این که فکر کنم این را یم گویم ویل پشیمان نیستم.با دیدنش خستگ

 .نباشد اش را تمت   کند و تنها 

 :مکث یم کند و با چشمان ریز شده نگاهم یم کند

 تعارف زدی االن؟ -

 :لبخند یم زنم

 ...نه.من االن خسته نیستم.یم تونم کمکت کنم تا زود کارت شه.البته اگه خودت مشکیل نداری -
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 :رسیــــع یم گوید

 معلومه که مشکیل ندارم.کیه که بدش بیاد خرحمالیش نصف شه؟ -

 .ند درجه روشن تر شده.انگار زانوی غم بغل گرفته بوده که چطور خانه را تمت   کندیم خندم.صورتش چ

 .به او قول یم دهم که بعد از رس زدن به بابا رضا به خانه اش بروم

 روز بعدم یم ارزد
 

 .وقنر دارم به بابا رضا غذا یم دهم،فکر یم کنم که صورت روشن شده ی سارا به خستگ

وع کنیم -  ؟خوب از کجا رسر

 :در حایل که دارد شالش را پشت رسش یم بندد تا راحت باشد با نیشخند یم گوید

به اتاق من که دست نزن چون همه چیو چپوندم توش.آبروم یم ره ببینیش.بیا هالو تمت   کنیم.تو گرد و خاک صندلیا  -

 .رو بگت  تا من جارو یم کشم

 را روش
ر
م.یم خواهد جاروبرق  :ن کند که رسیــــع یم گویمنگاهم را از گردنش یم گت 

 .روشن نکن.صدا یم ره پایی    -

 :صاف یم ایستد و در حایل که مشتش را مقابل دهانش نگه داشته یم گوید

 راست یم گیا.حاال چکار کنیم؟ -

 .فردا صبح جارو بکش -

 :نق یم زند

 .دیر یم شه -

 مگه قراره گ بیان؟ -

 .عمو گفت خروس خون دم خونه تیم -

 :لبخند یم زنم

 کار یم کنیم -
ر
 .پس با جاروی غت  برق

 :لبخندش عمیق یم شود

 .باشه -

 !رژ قرمزش را پاک کرده ویل جایش مانده و ... قشنگ تر است

 هانیه خوبه؟مشکلش با داداشش حل شده؟ -

 .اوهوم.به خواستگاری سیاوشم جواب مثبت داده -

 :لبخند کجی یم زند
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 .عجب.یگ دیگه هم عروس شد رفت -

 :دمیم خن

 مگه تو هم آرزوی عروس شدن داری؟ -

 .با خنده سوالم را یم پرسم ویل جوابش برایم خییل مهم است

 :صاف یم ایستد و در حایل که آرنجش را روی تلویزیون گذاشته متفکرانه یم گوید

ی که مربوط به ازدواج باشه بدم میاد.نامزدی،عرویس،لباس عروس -  ...نه واقعا.من از هر چت  

 :قطع یم کنم حرفش را 

ا آرزوشونه لباس عروس بپوشن -  .آخه چرا؟همه ی دختر

 :در حایل که دارد کنار تلویزیون را دستمال یم کشد شانه باال یم اندازد

ا رو ندارم -  .من نه.اصال آرزوی این چت  

م به سنگ خورد ی نیم گویم.اولی   تت   !چت  

ی به دستم یم دهد  :سارا یک لقمه ی نان و پنت  و ستی 

ی -  .بیا بخور جون بگت 

زنانه اش یم خندم  :به لحن پت 

 .باشه نن جون -

 رویابی 
خودش هم یم خندد و اپن را دستمال یم کشد.با اشتها به لقمه گازی یم زند و با دهان پر و چشمان بسته و لحن 

 :یم گوید

 !چه خوشمزه اس -

 :نیشخند یم زنم

 گشنه موندی باز؟ -

 :جزای صورتش یم خندندچشمانش را باز یم کند.تمام ا

وع کرد سوال  - م انداخت رسر ی بخرم بخورم،یگ از این شاگرد سمجا گت  آره.وسط کالسا خواستم برم یه چت  

م و ایز و آرم بلد نبودا ویل اضار خاض داشت که انگلییس حرف بزنه.آخر یم خواستم کالسورمو 
َ
پرسیدن.حاال در حد ا

ی ب خورم.شبم که از بس رفتارای امت  حسی   حالمو بهم زد دو لقمه غذا ازگلوم بزنم تو رسش بیهوش شه برم یه چت  

 .پایی   نرفت

 :به تعاریف بامزه اش یم خندم

 .االن پس خییل گشنه ای -
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 یم کرد.غذاهاش خییل خوشمزه ان -
 

 .خییل!کاش سمن این جا زندگ

 :لبخند یم زنم

؟ -  اون دو تا نیم خوان ازدواج کی  

 :های جمع شده یم گویداخم یم کنم و با لب 

تم به جوش میاد -  .نه.خجالتم نیم کشن.حاال من روشنفکرم هیج  نیم گم ویل باید شعورشون برسه که غت 

 :نیشخند یم زنم

ت؟ -  غت 

 :لبخند یم زند

ت -  .آره غت 

روی زمی   در عرض یک ساعت هال تمت   یم شود ویل سارا نیم گذارد وارد اتاقش بشوم.یم گوید همه ی لباس هایش را 

 .ریخته و لجن از دیوارها باال یم رود

ام یم گذارم و  مطمئنم سارای نسبتا وسوایس دارد درباره ی وضعیت اتاقش اغراق یم کند ویل به خواسته اش احتر

ی نیم کنم  .اضار بیشتر

 سپهر خیار یم خوری؟ -

 .اوهوم -

 :ده نگاش یم کنم و او خودش را به آن راه یم زنددو خیار را پوست یم کند و خیار کوچک تر را به من یم دهد.با خن

 نمک یم خوای؟ -

ه نیم شود و نگاهش را یم دزدد  .وقت هابی که از این طور بدجنیس ها یم کند،در چشمان طرف مقابلش خت 

ه ام به صورتش بدون فکر یم گویم  :کالفه از نگاه خت 

ی باهات حرف بزنم؟ -  سارا یم شه در مورد یه چت  

 :شده اش را رسیــــع جمع یم کند و به سمتم یم چرخد حواس پرت

؟ -  آره.خ 

ی که تا حاال فهمیده ام این است که سارا همیشه برای دوستانش و خواهرش وقت دارد ویل برای خودش نه  !چت  

 حدود دو دقیقه فکر یم کنم تا کلمات مناسنی را انتخاب کنم و او هم صبورانه به من زل یم زند.رسانجام نفس عمیقر 

 :یم کشم و دلم را به دریا یم زنم

 .من دوست دارم تو برام بیشتر از دوست بایسر  -

 .کیم اطراف را نگاه یم کند؛وقنر دارد فکر یم کند این کار را یم کند
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؟ -  یعن  خ 

ه یم شوم.باالخره باید یک روز این حرف ها را  ون یم دهم و در چشمانش خت  لحنش مشکوک شده.نفسم را محکم بت 

 !و بزنم پس بهتر است بزدل نباشم و من من نکنمبه ا

 :با آرامش یم گویم

 .دوست دارم همشم بایسر نه دوستم -

 :خودش را عقب یم کشد و با اخم نگاهم یم کند

 .شوخ  بامزه ای نیست -

 :سیع یم کنم خونشدی ام را حفظ کنم

قتیه که یم خوام اینا رو بهت بگم ویل بذار رک بهت بگم.همه چیتو دوست دارم.ظاهرت،اخالقت،همه چیت.چند و  -

 .نیم تونستم...دوستت دارم و ازت یم خوام به من فکر کن  

هیچ احسایس از صورتش مشخص نیست.انگار حنر غافلگت  هم نشده.چند وقت بود که بدون این که بدانم این 

 کلمات را با خودم تکرار و تمرین یم کردم؟

ه یم شود.به نیم رخش زل یم زنم و منتظر واکنشش یم مانم.این لحظات طوالب   صاف یم نشیند و به رو به رو خت 

 !ترین ثانیه های عمرم هستند.من چطور توانستم این قدر راحت حرفم را بزنم؟

 .ممنون از کمکت.لطفا برو -

 !یم توانست بدتر از این باشد ویل باید بهتر یم بود

 :.از جایم بلند یم شوم و زیر لب یم گویمنفس عمیقر یم کشم.مغزم به طرز دردنایک خایل شده

 .شب بخت   -

ون یم روم.صورت بی تفاوتش هنوز هم مقابل چشمانم است.من با تمام احساس مسخره ام با او  رسیــــع از خانه اش بت 

 ...حرف زدم ویل او

 

 

 فصل پنجاه و ششم

م بتوانم مقابل حرف های نشین و دختر دیشب اصال نتوانستم بخوابم و حاال از برج زهرمار هم بداخالق ترم.امیدوار 

 .و پشش خونشدی ام را حفظ کنم و فحش نامویس ندهم

ی  -لباس های ساده و مناسنی پوشیده ام و تنها غذابی را که بلدم  درست کرده ام.ساعت ده است ویل هنوز  -قرمه ستی 

 .خروس خوان عمو نشده
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 کشیده ام و اتاقم را هم مرتب ک
ر
رده ام.داستان ها و نوشته هایم را در اعماق کمد لباس هایم چپانده خانه را جارو برق

ام تا مارال فضول و بی شعور پیدایشان نکند و درباره شان سوال پیچم نکند.عادتش است وقنر به خانه ی کیس یم 

 .رود،تا کشوی لباس زیرهایش را هم برریس کند

دی به سپهر فکر نیم کنم.البته تنها وانمود یم کنم که فکر در حایل که دارم سیب ها را در ظرف یم چینم،به طور عم

 .نیم کنم

و  -البته اگر یارکیسر خاله خان باخی ها را خواستگاری حساب نکنیم  -بعد از امی   دیگر کیس از من خواستگاری نکرده 

 .من واقعا شوکه شده ام

به قول بعض  ها  -سپهر را به چشم دوستم بعد از این که احساس شوکم برطرف شد،دلخور شدم.من تمام این ماه ها 

اهن خوش دوخت با پارچه ای  -دادایسر ام  یم دیدم و فکرش را هم نیم کردم در حایل که من دارم برای تولدش یک پت 

بازی باشد -و تمام تالشم را یم کنم که به اتاقم نرود و با دیدنش سورپرازم را خراب نکند  -گران یم دوزم   .او در حال هت  

بازی»لبته واژه یا  در حق سپهر است.او هیچ وقت پایش را از گلیمش درازتر نکرد ویل همی   که دیدش « هت  
 
بی انصاق

بازی است.نیست؟  !به من برادرانه یا حداقل دوستانه نبود،یک جور هت  

ایط در کنار من باشد.احساس یم کنم به اعتمادم خی انت شده.من به انتظارش را از سپهر معتقد نداشنم که با این رسر

 !راحنر او را به خانه ام راه یم دادم و ساعت ها با او تنها یم ماندم و او در چه فکرهابی بود؟

البته شک دارم سپهر آدیم باشد که به افکار منحرفانه اش میدان بدهد ویل مگر یم شود از کیس خوشت بیاد و ساعت 

؟  !ها با او تنها بایسر و درباره اش فکر بدی نکن 

 ام طوری نیست که  بعد 
 

ایط زندگ  رسیدم.من نیم توانم با کیس باشم.مشکالت روخ ام و رسر
 

از دلخوری به رسخوردگ

 اش چه یم 
 

کیس بتواند آن را قبول کند؛اگر هم یم گوید برایش مهم نیست،هنوز داغ است و نیم فهمد دارد با زندگ

 .کند

تا این افکار آزاردهنده را طبقه بندی کنم و  -هنم را آرام یم کند خوردن ذ -بعد از این که سپهر رفت،تا توانستم خوردم 

 .کم کم با حرف های سپهر کنار بیایم

نیم دانم سپهر را دوست دارم یا نه؛فقط یم دانم به عنوان یک دوست عزیز است؛آن قدر که به خاطرش تمام 

اهن خوب برایش بدوزماطالعاتم مربوط به خیایط که مامان بزرگ یادم داده را به کار گرفته   .ام تا بتوانم یک پت 

با همه ی این ها،مطمی   نیستم که سپهر را دوست دارم یا نه یا اصال یم توانم دوستش داشته باشم یا نه.انگار کیس 

 .قسمنر از احساساتم را که به جنس مخالفم مربوط یم شود دزدیده

و اضطراب را حس یم کنم.بعد از مدت ها مهماب  جز  در فکر هستم که صدای آیفون را یم شنوم.ترکینی از هیجان

 .دوستانم و سمن دارم

 :جواب یم دهم

 کیه؟ -

 :صدای عموی همیشه شوخ و خندانم را یم شنوم

 شما کیه؟ -
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 :یم خندم

 .بفرمایی   داخل -

هم یم پیچم.خدا کند در ساختمان را باز یم کنم و در خانه را هم نیمه باز یم گذارم.دم در یم ایستم و انگشتانم را در 

 نزنند که اعصابم را به هم بریزد
 
 .مارال و نشین و میالد حرق

د  :عمو فرهاد اول از همه پیدایش یم شود و با خنده دستش را مقابلم یم گت 

 !چه قدر قد کشیدی عموجون -

 :با وجود اخالق سگ گونه ام نیم توانم به این مرد لبخند نزنم

 بزرگ شدید؟ سالم.االن باید بگم شمام -

د و مرا محکم بغل یم کند  :دستم را یم گت 

 !آخیش!باالخره یه تپل پیدا کردیم -

یم دانم که دارد اذیتم یم کند.همه یم دانند که اصال دوست ندارم کیس به من لقب چاق بدهد.بر خالف انتظارم اصال 

 !احساس بدی پیدا نیم کنم و در عوض نیشم باز یم شود.این خاصیت عمو است

 :صدای همیشه کنایه آمت   نشین را یم شنوم

 .برو کنار بذار مام ببینیمش این خانومو -

 .در حایل که هیچ کس نیم تواند مرا ببیند،برایش شکلک در یم آورم

 .عمو کنار یم رود

یم نشین جلو یم آید و به شانه ام چنگ یم زند.هوای اطراف صورتم را یم بوسد و با لبخند مسخره ای حالم را 

 .پرسد.رسیــــع کنارش یم زنم و عمه هایم را بغل یم کنم

به دالیل زیادی از نشین خوشم نیم آید؛اولی   دلیلم زبان تند و تت   و عادتش به تحقت  اطرافیانش است.دویم اش این 

نر است که بچه هابی مثل مارال و میالد تربیت کرده.سویم اش هم این است که به عنوان جاری مادرم،از هیچ فرص

 .برای عذاب دادنش و تحریک پدرم برای آزار مادرم نیم گذشت

یادم است با حرف هایش باعث دعواهای زیادی در خانواده مان یم شد.یک بار نزدیک بود به خاطر تهمت های او 

 .مامان زیر دست و پای آن مردک جان بدهد

 .انگار عمه فروزان تنها آمده...نه.تنها نیست.حمید را آورده

 .ریبای مجرد هم که مثل همیشه تنهاست و مظلومعمه ف

د که با خونشدی پسش یم زنم و با مارال منفور دست یم دهم.حسابی به خودش  حمید یم خواهد دستم را بگت 

تر شده.پا به پای مادرش تحقت  و  رسیده و آرایش عروس کرده.از وقنر برای دانشگاه به شهر دیگری رفته،نفرت انگت  

ان خیاباب  ندارد توهی   یم کند و   .ظاهر و اعمالش در عی   تظاهر به پایک و نجابت،کم از دختر
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ه شده.عمه فروزان هم چپ  حمید حسابی به خودش رسیده و با لبخندی که ته حلقش را نشانم یم دهد به من خت 

.یم داند که عمه چپ نگاهش یم کند.عمه فروزان تلفن  به من گفت که قصد دارد او را حرص بدهد و کاری به من ندارد 

 .به عنوان برادرزاده ی محبوبش روی من تعصب دارد

.این مردک یس ساله که هیچ کس حاض  نشده به او دختر بدهد،هشت  بعد از حمید میالد را یم بینم.میالد عوض 

 من را به گند کشیده
 

 .سالگ

 .به زور به او سالم یم کنم و همه را به داخل خانه دعوت یم کنم

 -ین و مارال را یم توانم تحمل کنم ویل حمید و بدتر از آن میالد را نه.اصال فکر نیم کردم آن ها عایل است.نش 

بازی وقت خایل هم برایشان یم گذارد؟ -مخصوصا حمید   !هم بیایند؛مگر دختر

خانه یم روم و ظرف بزرگ و سنگی   میوه را روی مت   بزرگ مقابل  مبل ها و همه را دعوت یم کنم تا بنشینند.به آشت  

مقابل هر کس عسیل کوچگ یم گذارم.وقنر مقابل حمید و میالد که کنار هم نشسته اند خم یم شوم،شال از روی 

شانه ام یم افتد و یقه ی بازی که سیع در پنهان کردنش با شالم داشتم مشخص یم شود.هر دو به پوست زیر گردنم 

ه یم شوند.چرا این دو این قدر دله اند؟  !خت 

 :پایه ی مت   را روی پای میالد یم کوبم و وقنر صدای آخش را یم شنوم،با لبخند مسخره ای یم گویم از قصد 

 .آخ ببخشید!حواسم نبود -

ش که به مادربزرگ مادری اش  صاف یم ایستم و شالم را مرتب یم کنم.میالد بد نگاهم یم کند.با دیدن چشمان ستی 

 .رفته،حالم به هم یم خورد

 عمه فریبا و عمه فروزان یم گذارد و نشین و مارال هر حرکت من را آنالت   یم کنند.نشین با دیدن عمو دارد رس به رس 

 :صورت درهم پشش یم گوید

؟ -  سارا خانوم هنوز رس به هوابی

 !عادت نشین این است که با شوخ  و کلمات زیبا کل هیکلت را به گند بکشد

 :لبخندم از این بزرگ تر نیم شود

 .حواسم جمع جمعه نشین جوناتفاقا  -

هیجانات منق  زیادی در وجودم زیاد شده و حاال با کنایه زدن به نشین و آزار دادن میالد دارم ذره ذره تخلیه شان یم 

 !کنم و از بدجنس بودن لذت یم برم

 .منظورم را یم فهمد و بد نگاهم یم کند

ین  خامه ای را که دیشب نصفش را خورده ام یک د ور یم چرخانم و وسط عمه فریبا و عمو یم نشینم.عمو ظرف شت 

 :دستش را دور شانه ام حلقه یم کند

ا شاعر عمو؟ -  چه ختی

 :لبخند یم زنم
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 .من که شاعر نیستم عمو -

 :خودش را متعجب نشان یم دهد

 .ِا ! من فکر کردم مطرب شدی -

 :لبخندم عمیق تر یم شود

ابی یم نویسم ویل شعر نیم گم -
 .یه چت  

 :یم گوید -همه یم شنوند  -برو باال یم اندازد و آهسته ا

 .بعدا با هم یم خونیمشون -

 :یم خندم

 .اگه عمری بود چشم.یم خونیم -

ین هایشان را به او بدهم تا  شان صالحیت این که عمو بخواندشان را ندارند؛باید بهتر با این حال یم دانم که نصف بیشتر

 .بخواند

 :اهم یم کندعمه فروزان با لبخند نگ

 .مدرسه هام تموم شده.دیگه راحنر  -

 :اخم کوچگ یم کنم

.کالس زبانو دو برابر کردم.همش اون جام.از شانسم یه مشت بچه ی زبون نفهمم به پستم خوردن -  .چه راحنر

 :به عمه فریبا یم گویم

؟ -  عمه چقدر الغر شدی.چرا به فکر خودت نیسنر

 به من لبخند یم زند
 

 :عمه با خستگ

 نکردم.تازه گ گفته من به خودم نیم رسم؟ -
ر
 من هیچ فرق

،هنوز  -البته سمن متنبه شد  -یم دانم نیم رسد.عمه مثل سمن تصمیم گرفته مجرد بماند 
 

و حاال در سن چهل سالگ

 .جوان ویل زیادی خسته به نظر یم رسد.خودش را با کار و تدریس خفه کرده و به فکر خودش نیست

 .ش آور است ویل نگاه حمید متفکرانه است.انگار دارد برریس ام یم کند ویل قصد بدی نداردنگاه میالد چند

 :نشین با پوزخند یم گوید

 .اتفاقا عمه ات خوب به خودش یم رسه -

 :تمام تالشم را یم کنم تا با یک پیش دسنر در دهانش نکوبم

ینا رو ندارهخوب یم کنه.لیاقت خویسر رو داره.مثل بعضیا با بی لیاقنر تم -  .ام بهتر
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ش کنم.سطح خانواده ی نشین خییل پایی   تر از عمو بود و  نشین جا یم خورد.فکر نیم کند مقابل عمو این طور تحقت 

وری است که نشین ندارد ها مهم است ویل لیاقت ض   !خودش را به او قالب کرد.نیم گویم این چت  

 را با یک مرد مطیع و مهربان
 

ین زندگ  !دارد و دهانش را هم نیم بندد حاال بهتر

 کامال مستقل دارد.درآمد خوبی دارد و یم تواند خوب خرج کند.این 
 

عمه فریبا هم مثل سمن مدت هاست یک زندگ

از آن جابی که در خانواده ی ما کیس چشم دیدن موفقیت و مستقل بودن جنس بی لیاقت و بی ارزش زن  -موفقیت او 

 . ها شده؛از جمله نشین بی سواد و احمقخاری در چشم خییل -را ندارد 

عمه فریبا دور از چشم بقیه دستم را به نشانه ی تشکر یم فشارد.بی زبان و مظلوم است و به جای جواب دادن 

خودخوری یم کند.این بار من زحمت جواب دادن را برایش کشیدم.عمو به روی خودش نیم آورد که زنش را کوبیده 

 :ام

 .بوش که داره دیوونه ام یم کنهغذات نسوزه عمو.  -

 .خیالت راحت عمو.ایشاال سالم به مقصد یم رسونمش -

 ام را محو یم کند.در عوض هر چه 
ر
همه مشغول گفت و گو یم شوند.عمو تمام مدت رس به رسم یم گذارد و بد اخالق

 !ردک دارد مرور خاطرات یم کنداو خوش اخالقم یم کند،نگاه میالد به پایی   تنه و باالتنه ام حالم را بد یم کند.م

از حمید خاطره ی بدی ندارم ویل بعد از گفت و گوبی که در عید داشتیم،از چشمم افتاد و نیم توانم چپ چپ 

 .نگاهش نکنم

ین تر یم کند  .نشین که دمش چیده شده،کمتر به پر و پای من و بقیه یم پیچد و این لحظاتم را بسیار شت 

 .به به.چه دستپخت خوبی  -

 :عمه فروزان به حمید اخم یم کند

 .من هر روز همینا رو یم پزم.اگه خوشت میاد بشی   تو خونه بخور -

 :حمید با لبخند یم زند

ش گ باشه -  .مهم اینه که آشت  

همه با کنجکاوی نگاهش یم کنند.من و عمه که یم دانیم هدفش کرم ریخیر  است اخم یم کنیم.به عمو ساالد تعارف 

 .حث عوض شودیم کنم تا ب

 :نشین طبق معمول بحث آزاردهنده را ادامه یم دهد

 .حمید جان مشکوک شدی -

 :حمید با آرامش یم گوید

 .حرف دلمو زدم زن دابی  -

ه یم شود.مارال کنایه یم زند  :سپس به چشمان من خت 
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 .بدجور گلوت پیشش گت  کرده -

 !آدم تا این حد بیشعور و سبک مغز؟

 :عمو بد نگاهش یم کند

 .شما رست تو کار خودت باشه -

یم خواهم با نیش باز ابرو باال بیندازم ویل با تالش بسیار قیافه ام را اخمو نگه یم دارم و غذایم را یم خورم.کم پیش یم 

ین  به وقوع یم پیوندد،باید لحظه لحظه  آید عمو به دختر و زنش از گل نازک تر بگوید ویل وقنر چنی   حادثه ی شت 

 !ل شهدی گوارا نوشیداش را مث

عمه تمام مدت به حمید چشم غره یم رود و غذا را کوفت خودش یم کند.عمه فریبا هم مثل همیشه تنها ناظر است و 

ی نیم گوید.عمو اخم کرده و مارال بغ کرده.با این حال نشین با لبخند مرموزی من و حمید را برانداز یم کند.میالد  چت  

 !و با نگاهش زر یم زندهم که مثل همیشه ساکت است 

ی نمانده آتش فتنه شعله ور شود  !اصال نیم فهمم دارم چه یم خورم.با نگاه های نشین یم فهمم که چت  

 :بعد از ناهار وقنر عمو و عمه فروزان که خسته اند در اتاق ها یم خوابند،نشین من را گت  یم آورد

 .حمید یم گه عید پیش تو بوده -

 :ویل در عوض لبخند یم زنم« ید به گور باباش خندیده که پیش من بوده باشهحم»یم خواهم بگویم 

 .من با دوستم و خانواده اش کل عیدو مسافرت بودم.نیم دونم ایشون گ اومده که من نبودم -

ی نیم گوید.نشین به اطراف خانه نگایه یم اندازد و در حایل که چادرش را نصفه و نیمه روی پایی   تنه  اش حمید چت  

 :نگه داشته یم گوید

ی چنده؟ -  خونه االن متر

 :پوزخند یم زنم

 .من مشاور مسکن نیستم -

د و ادامه یم دهد  :حرفم را نادیده یم گت 

 .باید تقسیم بشه ببینیم به هر کس چقدر یم رسه -

 :رسم را کج یم کنم

 تقسیم بشه؟ -

؟دیگه کم کم باید ازدواج ک -  ن  بری.مگه خواستگار نداری؟آره.تا گ یم خوای این جا بموب 

 :پر نفرت ترین نگاهم را به سمتش پرتاب یم کنم

 .تو نگران دختر خودت باش که تا این سن رسیده و کیس دست روش نذاشته -
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ش را تحمل کنم.لعنت بر سپهر که اعصاب  نیم دانم چه یم شود که رس یم روم.دیگر نیم توانم حرف های نفرت انگت  

 .نگذاشت چند ساعت آبروداری کنم من را بر هم ریخت و 

ل کنم.نشین با لبخند یم  یم دانم چقدر خاله زنک شده ام ویل آن قدر عصباب  شده ام که نیم توانم خودم را کنتر

 :گوید

 .وا عزیزم.مارال پنج تا خواستگار داشته تا االن -

ین د به عزیزم و لبخند مصنویع اش پوزخند یم زنم.هنوز هم اضار دارد با شت   حالم را بگت 
 .زباب 

؟ -
 

 اسمال آقا قصابو یم گ

 :عصنی یم شود

 .داری یم سوزی که دست خورده شدی نه؟مرد زن مرده هم رغبت نمیکنه بیاد سمتت -

یم خندم.این زن چقدر سطج و احمق است.من به زور چند بار دست امی   را گرفتم و در آغوشش رفتم.دست 

 !ن طور مسایل را پردازش یم کندخورده؟!دست خورده مغز اوست که ای

ته که معلوم نیست تو یه شهر دیگه چه گیه یم خوره -  .دست خورده دختر

 !من هم آب نیم بینم وگرنه شناگر ماهری هستم

 :با صدای بلندی یم گوید

ه ی چش سفید -  !دهنتو ببند دختر

هنوز کامل از خواب بیدار نشده اند.حمید و با صدای داد نشین عمه و عمو از اتاق خارج یم شوند.هر دو آشفته اند و 

آن هم با  -عمه فریبا و حنر میالد با تعجب ما را نگاه یم کنند ویل مارال عصباب  است.من هم اگر این قدر کوبیده شوم 

 :همی   شکیل یم شوم.عمو دسنر به ته ریشش یم کشد -حقایق تلخ 

 چه ختی شده؟ -

ند چه زن داداش بی چاک دهن  دارد و یم ترسد به خاطر این اعصاب رنگ عمه فروزان پریده است.خودش یم دا

 .ضعیفم بالبی رس او یا خودم بیاورم

 :نشین از جایش بلند یم شود و در حایل که چادرش را روی رسش یم کشد یم گوید

 .بیا بریم فرهاد.نیم خوام دیگه ریخت نحس این عفریته رو ببینم -

 یم گویدعمو نگاهش را از من به همشش یم
 

 : اندازد و با بی حوصلگ

 .چیه چادرچاقچور کردی؟بشی   ببینم مشکلت چیه -

 :مارال با صدای بلند و بغض یم گوید

 !به من یم گه دست خورده -
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بی اختیار یم خندم.حاال که بعد از مدت ها حال نشین را گرفته ام خوشحالم.مارال هم مثل بچه ها از تمام بحث 

 !رده و جار یم زندهمان قسمت را کات ک

 :عمو با چشمان گرد شده یم گوید

 .این خزعبالت چیه؟سارا تو بگو خ  شده عمو -

 :شانه باال یم اندازم و با خونشدی یم گویم

 .به اسب شاه گفتم یابو -

 به آدم هابی که در ظاهر بزرگ تر هستند ویل کله ای پوک دارند و باید به بهانه
ام گذاشیر  ی سن  دیگر حالم از احتر

هایشان را تحمل کرد به هم یم خورد.عمو هم اگر عاقل باشد ناراحت نیم شود شان توهی   ها و تحقت   .بیشتر

ی بگوید که کیس در یم زند.رسیــــع به سمت در یم روم و طوری بازش یم کنم که با صدای خطرنایک مرا  عمو یم آید چت  

 .به کنده شدنش تهدید یم کند

 سیاوش که از در باز کردن م
 

ن تعجب کرده،برای احتیاط ملیکا به بغل عقب یم کشد و سین  کوچگ را که کاسه بزرگ

 .آش در آن است کنار بدنش نگه یم دارد

 :همه ساکت به سیاوش نگاه یم کنند.سیاوش که متوجه شده موقع بدی مزاحم شده رسفه ای الگ یم کند

 .مثل این که بد موقیع اومدم -

سمت کاسه ی آش خم شده و یم خواهد مشت تپلش را در آن فرو کند ویل سیاوش سین  را  ملیکا پستانک به دهان به

 :از دستش دور نگه یم دارد.در دلم قربان صدقه ی ملیکا یم روم و با خونشدی باورنکردب  ای یم گویم

 بدموقع نیست.آش مریم جونه؟ -

ه شده آرام رس  م و با لبخند در حایل که به قوم عجوج و مجوج درون خانه ام خت   تکان یم دهد.سین  را از دستش یم گت 

 :زورگ ای یم گویم

 .مریس.روز خوش -

 موذیانه دارند،دست دیگرش را هم دور ملیکا حلقه یم کند.یم خواهم در را ببندم که 
ر
سیاوش که چشمانش دوباره برق

 :نشین نیش یم زند

 از برگ گل پاک تره.معلوم نیست  -
 

با همسایه هاش چه غلظ یم کنه که این قدر دریده شده.به ببی   فرهاد.یه یم گ

ه ی نجسو  .دختر من یم گه دست خورده.حقش بود یگ یم زدم تو دهنش دختر

 :نفس عمیقر یم کشم تا منفجر شوم که سیاوش با لبخند مسخره ای یم گوید

 .من همسایه نیستم.داداشم همسایه اس -

م شان جواب یم دهند.بدترین نگاهم را نثارش یم کنم و او چشمک مثل پشهای خوبی است که به سواالت معل

ــح یم کند؟  !نامحسویس یم زند.دارد تفریــ
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ملیکا پستانکش را یم اندازد و به دسته ای از موهای سیاوش چنگ یم زند و یم کشد.نشین بی توجه به حرف سیاوش 

 :به مارال و میالد یم گوید

ِ بی همه چت   جمع کنید بریم.بذارید باباتون بمو  -  هر جابی
 .نه با همی  

ق یک سییل آب دار همه را مات و مبهوت یم کند.سیاوش بهت زده به نشین  که دستش را روی صورتش  صدای شتر

ه شده.عمه فروزان که قرمز شده و نفس نفس یم زند با صدای بلندی یم گوید  :گذاشته خت 

 !بی که دنبال پش بیست ساله ی همسایه یم افنر خفه شو تا با دستای خودم خفه ات نکردم.هر جابی تو -

عمو فرهاد بیچاره که جا خورده به نشین و عمه فروزان نگاه یم کند.عمه فریبا دستش را مقابل دهانش نگه داشته و با 

 چشمان گرد شده به نمایش مقابلش نگاه یم کند.میالد از جایش بلند یم شود،بی   مادرش و عمه فروزان یم ایستد و با 

 :عصبانیت یم گوید

از گ دفاع یم کن  عمه؟این پتیاره که معلوم الحاله.فکر یم کن  چرا پشه ول کرد رفت؟فهمیده قبلش زیر چند تا  -

 .خوابیده بوده

مارال رس جایش خشک شده و حمید با اخم تماشایشان یم کند.سیاوش رسش را کج کرده و بی توجه به موهای مشگ 

 مقابلش را نگاه یم کندای که ملیکا در مشت ها
 

 .ی تپلش دارد،با چشمان گردشده نمایش خانوادگ

شنیدن این حرف از کیس مثل میالد برایم خییل سنگی   است.احساس یم کنم شماریسر معکوس در درونم آغاز یم 

ی تا انفجارم نمانده  .شود.چت  

 :حمید با صدای آرایم یم گوید

 مادرت؟ االن بحث رس چیه؟نجابت سارا یا پشبازی -

 .هیچ کس از نشین دل خویسر ندارد.با شنیدن این حرف حمید حسابی حال یم کنم

 :میالد یم خواهد به سمت حمید برود که عمه فروزان بازویش را یم چسبد

 .کجا؟همی   جا وایسا تا بادت خایل نشه.واسه زن جماعت گردن کلفنر آسونه.بری اون جا حمید یم ر*** به هیکلت -

اال یم رود و روی صورت عمه فروزان فرود یم آید.عمه تعادلش را از دست یم دهد و به زمی   یم دست میالد ب

 .افتد.مات عمه را نگاه یم کنم که گوشش را چسبیده

 :میالد عربده یم کشد

.تو رو بای - د تو دهنتو ببند بدبخت!معلوم نیست چه گندی باال آوردی که تو این سن از اون بی رس و پا طالق گرفنر

 !کشت

ین رسعت ممکن به رساغ میالد یم روم و کاسه ی بزرگ آش را در صورتش یم کوبم.داد یم زند و  نیم فهمم گ با بیشتر

 :زمی   یم افتد.نشین جیغ یم زند

 !یا فاطمه ی زهرا! پشمو کشت -
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ش را پاک یم کند.کل سین  در دست لرزانم سنگین  یم کند.میالد کاسه را به کناری پرت یم کند و با آستینش چشمان

هیکلش با آش کثیف شده.گوشه ی پیشاب  اش زخم شده و خونریزی یم کند.با دیدن زخمش دلم خنک یم شود.در 

حایل که قفسه ی سینه ام به رسعت باال و پایی   یم رود،صدای هق هق سوزناک عمه فروزان را یم شنوم و عصباب  تر 

 :اخن هایش به صورتم چنگ یم اندازد.جیغ یم زندیم شوم.نشین به سمتم هجوم یم آورد و با ن

 !عفریته! کثافت حرومزاده -

صورتم یم سوزد.عمو فرهاد باالخره به خودش یم آید و دست زنش را محکم یم کشد.نشین یم خواهد به او هم 

 .حمله کند که عمو به عقب هلش یم دهد.نشین گوشه ای یم افتد و بلند گریه یم کند

 ه ی ملیکا هم آن وسط قوز باال قوز شده.چرا سیاوش بچه را نیم برد؟مگر وضعیت ما را نیم بیند؟صدای جیغ و گری

د.از روی زمی   بلندش یم کند و با خشونت به سمت در خانه هلش یم  عمو به رساغ میالد یم آید و بازویش را یم گت 

 :دهد

ون.دیگه پاتم این دور و ورا نیم ذاری بی پدر -  .گم شو بت 

ون! »با نفرت نگایه به من یم اندازد و با صدای داد عمو که یم گوید  میالد  از کنار سیاوش که خودش را عقب « بت 

کشیده رد یم شود.در همی   لحظه سپهر پیدایش یم شود و رساسیمه ما را نگاه یم کند.با دیدن من صورتش نگران یم 

 :شود.عمو با عصبانیت به مارال یم گوید

 .و دنبال داداشتجمع کن وسایلتو بر  -

 .تا به حال این روی عمو را ندیده ام.باید بگویم جدی بودنش خییل ترسناک است

 :مارال که رنگش مثل گچ سفید شده مثل موش در یم رود.عمو با لحن رسدی به نشین یم گوید

 .تو هم گورتو گم کن تا تکلیفتو روشن کنم -

سیاه شده اند.اشک هایش را با پشت دست هایش پاک یم کند  نشین بهت زده همشش را نگاه یم کند.زیر چشمانش

 :و مظلوم نمابی یم کند

 ...فرهاد -

 !خــفــه شــو -

 :نشین خودش را عقب یم کشد و به دیوار یم چسبد.عمو کیفش را در صورتش پرت یم کند

ون تا اون روی سگم باال نیومده -  .گم شو بت 

 :ر از نفرت به من یم اندازدنشین از جایش بلند یم شود و نگایه پ

ه ی -  ... حقتو یم ذارم کف دستت دختر

عمو محکم با کف دست پشتش یم کوبد و او را مجبور یم کند چند قدم به سمت در بردارد.نشین هم جیغ یم زند و با 

ون یم زند.سپهر با دهان باز به آشفته باز  ه کیق  که بغل کرده و چادری که مدام زیر پایش یم رود بت  ار مقابلش خت 

 که مثل گچ سفید شده عمه فروزان را که هنوز روی زمی   مچاله شده نگاه یم کند
 

 .شده و سیاوش با رنگ
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 .ملیکا با صوربر قرمز شده و اشک آلود ما را نگاه یم کند.دیگر گریه نیم کند ویل ترسیده و به گردن سیاوش چسبیده

م و   :به سمت کاناپه یم برمشدر حایل که یم لرزم،بازوی عمو را یم گت 

 .عمو بشینی    -

ت که کوچک ترین توجیه به مادرش  یم ترسم سکته کند.قرمز شده و اخم عمیقر میان ابروانش نشسته.حمید بی غت 

د و تا ته رس یم کشد.به کیس نگاه نیم کند و  د.عمو آن را از دستش یم گت  ندارد،لیوان آب قندی مقابل عمو یم گت 

 نیم زند
 
 .حرق

 :فریبا کنار عمه فروزان زانو زده و سیع دارد از روی زمی   بلندش کند ویل عمه با گریه یم گوید عمه

 نکردن.پدرم دراومد تا طالق گرفتم.االنم راحتم  -
 

ولم کن فریبا...خسته ام کردن.اینا یس و سه سال با اون عوض  زندگ

 .نیم ذارن

 :عمه فریبا بغلش یم کند و سیع یم کند آرامش کند

 .آروم فروز...آروم -

 .عمه فروزان با دستانش صورتش را یم پوشاند و بلند گریه یم کند.صدای گریه اش دلم را به درد یم آورد.زن بیچاره

رسم را به چپ و راست تکان یم «.یم تونم کاری کنم»نگاهم به نگاه گیج سپهریم افتد.با نگاهش از من یم پرسد 

د و کیم تکانش یم دهد.سیاوش دهم.سیاوش هنوز عمه را نگاه یم کن د و انگار در این دنیا نیست.سپهر بازویش را یم گت 

 .مثل کساب  که در خلسه هستند نگاهش یم کند

 :حمید با پوزخند به مادرش یم گوید

 .اونم تو رو تحمل کرد.هر گ دیگه بود رستو گوش تا گوش یم برید -

 :با مشتم وسط قفسه ی سینه اش یم کوبم

وناالن وق -  .ت این حرفاست بدبخت؟یا خفه شو یا گم شو بت 

د و با عصبانیت داد یم زند  :حمید مچ دستم را یم گت 

 .تو هم یه آشغایل مثل اون!بیخود نیست هواتو داره.حتما با هم یم رید ب  هر**ی -

د.پوزخند یم زنم  :مچ دستم درد یم گت 

ش پایی   رفته؟هر** تو و باباتید که این همه سال این زنو از این سوخنر که مادرت بعد یس سال یه آب خوش از گلو  -

 !آزار دادید

از عصبانیت قرمز یم شود.برای خواهر و مادر مردم آدم روشنفکری است ویل حنر موافق کار کردن مادرش هم نیست 

 ....گذاردو در حبس کردنش در خانه با پدرش همکاری کرده و حاال نام آزادی نصفه و نیمه و عذاب آورش را یم  

 :بی توجه به فشاری که دارد مچ دستم را یم شکند ادامه یم دهم
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ت نداری ویل وقنر مادرت یم خواد  - چیه؟برخورد بهت؟حقیقت تلخه!وقنر یم ری رس چهارراه دختر سوار یم کن  غت 

 !کار کنه و دستش تو جیب خودش باشه رگ گردنت باد یم کنه.خاک بر رست

سومی   سییل امروز را به من بزند که یک نفر با کف دست روی سینه اش یم کوبد و به عقب دستش را باال یم برد تا 

د و مرا از حمید دور یم کند.حمید با  هلش یم دهد.دستم را رها یم کند و یک قدم عقب یم رود.سپهر بازویم را یم گت 

 :عصبانیت داد یم زند

؟خوب بهش رسویس دادی که واست سینه ست  یم کنه نه؟!  -  به ما یم ریس قدیسه یم یسر

 :عمه فریاد یم زند

 !خفه شو حمید!خفه شو! این قدر حرفای اون پدر حرومزاده تو تکرار نکن -

حمید به سمت مادرش خت   بر یم دارد ویل مشت محکیم به صورتش کوبیده یم شود.بهت زده به سیاوش نگاه یم کنم 

د و به گوشه ای هلش یم د هد.گلدان قدییم مادربزرگم که روی مت   بی   مبل هاست،با برخورد که یقه ی حمید را یم گت 

 .حمید به آن زمی   یم خورد و یم شکند و حمید هم روی مت   پرت یم شود و پایه اش را یم شکند

 .عمه فروزان و عمه فریبا جیغ یم کشند.عمو بی حرکت به نزاع مقابلش نگاه یم کند.انگار خشک شده

یــــع به سمت سیاویسر یم رود که یقه ی حمید را گرفته و دارد بلندش یم کند تا مشت دیگری سپهر مرا رها یم کند و رس 

د و با نگراب  یم گوید  :در شکمش بکوبد.سپهر از پشت سیاوش را یم گت 

ـــیاوش -  !سیاوش!ملیکا داره گریه یم کنه.ولش کن!سـ

او را عقب یم کشد و به جابی هدایتش یم  سیاوش نفس نفس زنان لگدی به شکم حمید یم زند و رهایش یم کند.سپهر 

 .کند که ملیکا روی زمی   خوابیده و دارد گریه یم کند

حمید از جایش بلند یم شود تا به سیاوش حمله کند که سپهر محکم مقابلش یم ایستد.حمید سیع یم کند کنارش 

 :بزند

!اگه مردی جا بچه داری بیا کارتو تموم کن -  !مرتیکه ی عوض 

کا را بغل یم کند و با چشماب  باریک شده حمید را نگاه یم کند.مشخص است یم خواهد کارش را یکشه کند سیاوش ملی

 .ویل به خاطر ملیکا خودش را نگه یم دارد

 :ملیکا در آغوش سیاوش دست و پا یم زند و گریه یم کند.به سیاوش یم گویم

 .بچه تلف شد از بس گریه کرد! آرومش کن -

تکان یم دهد و آرام به کمرش یم زند.حمید سیع دارد سپهر را کنار بزند ویل سپهر مقابلش ایستاده و سیاوش ملیکا را 

 .نیم گذارد جز عربده کشیدن کار دیگری بکند

تا به حال حمید را این طور ندیده ام.یم دانستم که بر خالف ظاهر روشنفکرش تفکرابر سننر دارد ویل فکرش را هم 

 .زدن این حرف ها هم باشدکردم اهل کتک کاری و 

 .از فرصت استفاده یم کنم و عمه فریبا و خواهرش را به اتاقم یم برم.در را روی شان یم بندم به رساغ عمو یم روم
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 :دستم را روی شانه اش یم گذارم

 عمو؟ -

ی نیم گوید.از نگاه خایل اش یم ترسم  .چت  

سپهر دارد با چنگ و دندان این حمید وحیسر جدید را هنوز در حال و هوای خودش است.اصال متوجه این نیست که 

 :رس جایش نگه یم دارد.جلو یم روم و یم گویم

 .بسه حمید.تموم کن این بحثا رو -

د و مشت محکیم در صورتش یم زند.بهت زده به  یم چرخد و یم خواهد به سمت من بیاید که سپهر یقه اش را یم گت 

ه یم شوم.سپهر با ع  :صبانیت یم گویدصحنه ی مقابلم خت 

 .دست بلند کردن رو ضعیف تر از خودت هت  نیست -

تا به حال این روی سپهر را ندیده ام.چشمانش برق یم زنند و حمید را بد نگاه یم کند.حمید به خودش یم آید و بلند یم 

وع کند که سیاوش دوباره رسیــــع ملیکا را پای د تا دعوای جدیدی را رسر ی   یم گذارد و بی   سپهر شود.یقه ی سپهر را یم گت 

 .و حمید یم ایستد.حمید مشت محکیم به صورت سیاوش یم کوبد.سیاوش که انتظارش را نداشته،تلو تلو یم خورد

م  :دیگر نیم توانم تحمل کنم.جلو یم روم و بازوی حمید را یم گت 

 ...بسه -

انم یم چشم.دستم را از مقابل با پشت دست در دهانم یم کوبد.عقب یم روم و خم یم شوم.طعم خون را در ده

 :دهانم بر یم دارم و بلند یم نالم

یم راحت شید.تمومش کن  -  کردن من و عمه اس؟یم ریم یم مت 
 

.خسته شدم.مشکل تنها زندگ بسه دیگه!تمومش کنی  

 .حمید

دش و مث ل حمید بی توجه به حرف های من به سمت سپهر حمله یم کند.عمو که به خودش آمده از پشت یم گت 

 :میالد به سمت در یم کشدش.با عصبانیت یم گوید

 .برو وقنر یاد گرفنر حرف بزب  بیا.مشت زدنو منم بلدم -

ون پرتابش یم کند و در را یم بندد.هیکل درشت عمو رسانجام به کارمان آمد  .از خانه به بت 

 :سپهر با عصبانیت به من نگاه یم کند

 چرا اومدی وسط؟ -

 :داد یم زنم

 منه نه تو.من باید بزنم و بخورم نه تو.فردین بازی درمیاری که خ  بشه؟ چون این -
 

 زندگ

دارم مثل سگ دروغ یم گویم.قند در دلم آب شد وقنر دیدم سپهر به خاطر من حمید را یم زند.بار اویل است که یک 

این حال دیگر نیم توانم  مرد به جای تو دهن  زدن به من مقابلم یم ایستد و برایم مشت یم زند و مشت یم خورد؛با 

 .این همه فشار عصنی را که در بیست و چهار ساعت روی مغز و قلبم ایستاده تحمل کنم
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 :سپهر هم صدایش را بلند یم کند

ی رو بفهموب  یا نه -  !خییل خوب.بیا یه تودهن  بخور ببینم یم توب  به این جماعت نفهم چت  

ون یم رود.عمو با اخم به سپهر نگاه یم کند.این فرق  سیاوش همراه ملیکا که دارد از گریه ی زیاد  د از خانه بت  یم مت 

عمو است؛به جای مشکوک نگاه کردن به من و بال و پر دادن به افکاری کثیف در ذهنش،به مردی که رس برادرزاده اش 

 .داد یم زند اخم یم کند

 .بچه که بودم،آرزویم بود عمو پدرم باشد

 :جیغ یم کشم

م.تو یگ نیم خواد واسه من آقا باال رس یسر  به درک.از  -  !بس یم خورم تا بمت 

ه نگاهم یم کند  .شانه های سپهر پایی   یم آیند.طوفان نگاهش در یک ثانیه خاموش یم شود.خت 

او همیشه خییل زود آرام یم شود ویل من دیوانه تا بالبی رس خودم نیاورم آرام نیم شوم.این اولی   دلیل برای ردکردن 

 .واستشدرخ

 :با خونشدی یم گوید

 .آروم شدی حرف یم زنیم -

 :با همان صدای بلند یم گویم

 .من آروم نیم شم.نیم خوامم با تو یگ حرف بزنم.برو رس خونه و زندگیت -

 :اصال دلخور نیم شود.در حایل که به سمت در یم رود یم گوید

 .بعدا -

ی از حمید ن ون یم رود.ختی  .یست.مثل این که رفتهدر را باز یم کند و بت 

 .وقنر سپهر در را پشت رسش یم بندد،به اتاق مامان بزرگ و بابابرزگ یم روم و در را پشت رسم قفل یم کنم

 :عمو در یم زند

 .درو باز کن سارا.درو باز کن عمو -

آرامش نیاز دارم  روی تخت دراز یم کشم و چشمانم را یم بندم.بعد از فیلم اکشن  که بازیگرش بودم،حاال فقط به کیم

ی در سینه ام افتاد.انتظار داشتم که با وجود  که چندین سال است از آن محرومم.وقنر سپهر چرخید و رفت،انگار چت  

 .جیغ و دادهایم نرود

د.او هم بعد از مدبر از گرفیر   عمو بعد از چند دقیقه در زدن و صدا کردنم ناامید یم شود و عمه فریبا جایش را یم گت 

ی از عمه فروزان دل شکسته نیست.دلم یم خواست سپهر یم ماند و نیم گذاشت مثل پاسخ ن اامید یم شود.ختی

 !بیچاره ها گوشه ی این تخت مچاله شوم.پرتوقعم نه؟
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ی ها،یم خواهم مدبر هیچ کس را نبینم؛مدبر خودم را  امروز روزی طوالب  و شوم بود.بعد از تمام آن بحث ها و درگت 

 .نبینم

 

 

 جاه و هفتمفصل پن

سیاوش ملیکا را روی پتو و بالش قدییم پارسا یم خواباند و کنار من یم نشیند.دستم را دور شانه هایش حلقه یم کنم و 

 :چانه ام را روی شانه اش یم گذارم

 .مریس داداش -

ابل من ایستاد تمام واکنشش یک شانه باال انداخیر  ساده است ویل من یادم نیم رود وقنر دید دارم کتک یم خورم،مق

 .تا به جای من بخورد

ملیکا ناآرام شده بود.تنش کالفه اش کرده و خارش لثه هایش هم قوز باال قوز شده.سیاوش به زور به او شت  خشک 

 .داد و خواباندش

رها کند امروز مامان و هانیه به خرید رفته اند و قرار است ملیکا تمام روز پیش ما بماند.هانیه راض  نیم شد بچه اش را 

 .ویل مامان متقاعدش کرد که سیاوش بهتر از هر کیس هوایش را خواهد داشت

 :به گوشه ی لب پاره شده اش نگاه یم کنم

 .درد یم کنه -

ی  ون آمدیم،یک بار هم حرف نزده.حس یم کنم چت   ه یم شود.از وقنر از خانه ی سارا بت  نج  یم گوید به ملیکا خت 

 .آشفته اش کرده

 خ  شده؟ -

 :ابی نیم دهد.این یعن  گورت را گم کن.با این حال من سمج تر از این حرف ها هستمجو 

 ها؟ها؟ها؟ -

 .به مسخره بازی ام حنر پوزخند هم نیم زند

 .یم خواهم چت   دیگری بگویم که زنگ در خانه به صدا دریم آید.مامان و هانیه هستند.در را برایشان باز یم کنم

نگران در حال سوال پیچ کردن سیاوش روزه ی سکوت گرفته هستند،به سارا اس ام اس هنگایم که مامان و هانیه ی 

 ؟«یم خوای بریم قدم بزنیم»یم دهم: 

 .«دیشب همه چیو خراب کردی»فکرش را هم نیم کنم که جواب بدهد ویل رسیــــع یم گوید: 

 !ده املب یم گزم.من به او ابراز عالقه کردم ویل او طوری رفتار یم کند انگار فحشش دا

ون»جواب یم دهم:   .«دیشبو فراموش کن.مثل قبل با هم یم ریم بت 
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واقعا یم خواهم ببینمش یا حداقل رسگرم نگهش دارم.از وقنر با سیاوش به خانه برگشته ایم،صحنه ی سارابی که با 

 .کند  دستاب  زخیم در حمام غش کرده از مقابل چشمانم کنار نیم رود.نیم خواهم تنها بنشیند و خودخوری

ون»جواب یم دهد:   .«حوصله ندارم.داشتمم با تو نیم رفتم بت 

ش را از رو بسته  !شمشت 

 .«بیا بریم.قول یم دم اصال حرفای دیشبو نزنم»کم مانده التماسش کنم: 

 .«یم خوام بخوابم»جواب یم دهد: 

 اگر یم خواهد بخوابد،پس حتما خوب است.نیست؟

م:   ؟«نم امیدوار باشم که بعدا حرف یم زنیمیم تو »لبم را بی   دندان هایم یم گت 

 .«هه! امیدوار نباش»جواب یم دهد: 

 .«بخواب خسته ای»قلبم در سینه فرو یم ریزد: 

ه شده.مثل نوجوان ها هول یم شوم و گویسر ام را کنار یم  وقنر رسم را باال یم آورم،مامان را یم بینم که به من خت 

 .گذارم

 :یم کند و یم گوید مامان با تعجب به این حرکتم نگاه

 خ  شده؟سیاوش با گ دعوا کرده؟ -

ی نیم  ه شده و چت   دش ویل سیاوش به ملیکا خت  هانیه آن طرف با فاصله از سیاوش نشسته و سیع دارد به حرف بگت 

 .گوید

 .هیشگ -

 :مامان چپ چپ نگاهم یم کند.طبق معمول نیم توانم عی   آدم دروغ بگویم

 .ش حرف بزنم مامانفعال نیم خوام درباره ا -

 اش ختی داشته باشند
 

ی نیم گوید.مطمی   نیستم سارا بخواهد همه از مشکالت خانوادگ  .اخم یم کند ویل چت  

 .«دیگه نیم خوام ببینمت»جواب سارا را یم خوانم: 

که یم این تت  خالص است.دیگر نیم توانم حرف هایش را به حساب حال خرابش بگذارم.مامان قیافه ی وارفته ام را  

 :بیند یم گوید

 خ  شد؟ -

 .رسم را به چپ و راست تکان یم دهم.فکر این که دیگر نخواهد من را ببیند هم دیوانه ام یم کند

ون یم زنم و آن ها را تنها یم گذارم.کیم قدم زدن حالم را بهتر خواهد کرد  .رسیــــع از خانه بت 

 .م یم زنم.سارا از گرما و تابستان بدش یم آیددر حایل که آفتاب موهایم را گرم یم کند،با رس پایی   قد
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ش یم کردند و ابابی ازکتک زدنش نداشتند.حاال یم توانم درک کنم چرا تنها  آن ها خانواده اش بودند که آن طور تحقت 

 یم کند در حایل که خانواده ای هم دارد.یم توانم نفرتش نسبت به آن ها را درک کنم؛همه مثل من الی پر قو و 
 

با  زندگ

 .محبت پدر و مادری عاشق بزرگ نشدند

سارا واقعا راست یم گفت که قرار است یک گله به خانه اش بیاید.جز مردی که فهمیدم عمویش است و عمه 

 .هایش،هیچ کدام رفتار آدمانه ای نداشتند.مخصوصا پشی که یم خواست دست رویش بلند کند

کت یم   وین با او در دعواها رسر وع نیم کردم،داوطلبانه مشنر در من  که به زور رسر کردم و هیچ وقت دعوابی را رسر

صورت آن پش کوبیدم که دست خودم هم درد گرفت.تحمل این را که کیس او را اذیت کند ندارم.تحمل این را که کیس 

د تا راحت شود ندارم  .آن طور عصنی اش کند که بگوید یم مت 

 اش نیم خواه
 

د.یم خواهد که با مرزی دائیم کنارش باشم و احساسم را رسکوب با این حال سارا من را در زندگ

کنم.شاید اگر دیشب آن حرف ها را نیم زدم،حاال داشت با من قدم و از گله ای که دیدم حرف یم زد.یم گفت که از 

 .کدام شان بدش یم آید و چرا

دا کنم؛من  که خونشدی و آرامشم همیشه حاال دارم تنها آسفالت گرم خیابان ها را زیر پا یم گذارم تا کیم آرامش پی

وین بوده  !مورد حسادت رسر

ی که سارا درباره ی کتاب هابی که یم  فکر یم کنم که گایه اوقات کلمات یم توانند چقدر درد داشته باشند؛همان چت  

 خواند یم گفت.یم گفت حس یم کند قلبش متورم شده و نفسش باال نیم آید.حال حاالی من را یم گفت نه؟

سارا ضاحتا اعالم کرد که نقش من را به عنوان کیس جز دوست نیم خواهد؛بنابراین باید تالش کنم همان دوست 

 .بمانم

 .من نیم توانم از سارا بگذرم.حنر اگر مجبور باشم همیشه دوستش بمانم،یم خواهم کنارش بمانم

 !چقدر بدبخت شده ام

 مریس که هسنر »

ی  و هسنر را رنگ میآمت  

 از تو نمیخواهمهیچ چت   

 فقط باش

 فقط بخند

 ...فقط راه برو

 نه،

 راه نرو

سم پلک بزنم  میتر

 .دیگر نبایسر 
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 فصل پنجاه و هشتم

 ...مارال منتظرمه -

 :نفس لرزاب  یم کشد

 ...یکم دیگه بمون -

د.دست و پا یم زنم دستش که از روی کمرم پایی   تر یم رود از جا یم پرم و یم خواهم داد بزنم که محکم دها نم را یم گت 

ویل زورم به او نیم رسد.نیم دانم دارد چه کار یم کند ویل حس یم کنم دارم خفه یم شوم و این هیچ ربظ به دسنر که 

 .محکم دهانم را فشار یم دهد ندارد

ند ویل نیم توانم صدای نفس های بلندش حالم را به هم یم زند.یم خواهم داد بزنم که دست به کش شلوار کوتاهم نز 

جز صداهای خفه و نامفهوم صدای دیگری ایجاد کنم.دستش را روی ساق پاهایم یم کشد و تا زیر شلوار کوتاهم یم 

 آورد.چرا میالد این کارها را یم کند؟

تم روی شکمم یم کشد و باال یم آورد.دارم باال یم آورم  .دستش را از زیر تیشر

د را ببینم ویل صدای نفس های بلندش را خوب یم شنوم.چشمانم گرد شده اند و با اتاق تاریک است و نیم توانم میال 

 .تریس که نیم دانم از چیست در دلم مامان را صدا یم زنم

زمزمه هایش با صدای گرفته اش که معن  شان را نیم دانم دارد دیوانه ام یم کند.یگ شان را وقنر به مدرسه ی سمن 

یدم که یواشگ به هم یم گفتند و ریز یم خندیدند.وقنر دیدند که من دارم گوش یم رفته بودم،از دوست هایش شن

 .کنم رسیــــع از من دور شدند

دست میالد روی قفسه ی سینه ام است.چرا رهایم نیم کند؟قرار است با مارال بازی کنم.گفت خانه ی اسباب بازی 

 .اش که تازه خریده را یم آورد تا وسایلش را بچینیم

 :س از ده دقیقه گریه کردن من و نفس نفس زدن خودش،لباس هایم را مرتب یم کند و یم گویدمیالد پ

 .برو ب  کارت -

د.لب هایم  ش فرار کنم،چانه ام را در مشتش یم گت  وع به دویدن کنم تا از اتاق نفرت انگت   قبل از این که با رسعت رسر

گرفته ام.میالد رسش را جلو یم آورد و به جای لپم لب هایم   مثل مایه یم شوند؛این شکلک را در دبستان از بچه ها یاد 

 را یم بوسد.وحشت زده فکر یم کنم که مگر لب ها را هم یم بوسند؟

کم کم دارم از کاری که دارد با لب هایم یم کند باال یم آورم.وقنر اولی   عق را یم زنم،به عقب هلم یم دهد و با حرص 

 یم زند که معن  اش را نیم ف
 
هابی است که وقنر به بدنم دست یم کشید یم گفتحرق

 .همم.مثل همان چت  

م و آویزانش یم شوم تا باز شود ویل باز نیم شود.با گریه  ه را یم گت  از جایم بلند یم شوم و به سمت در یم دوم.دستگت 

 :یم گویم
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 ...درو باز کن میالد -

 .پشت رسم یم ایستد و با بدنش مرا به در یم چسباند

.فهمیدی؟به ک -
 

ی نیم گ  یس چت  

 .ِنـ...نیم گم -

با کلیدی که در دست دارد،در را باز یم کند و من مثل پرنده ای که از قفس آزاد شده،به درون روشنابی یم دوم.عمو در 

 :راهرو پیدایم یم کند و بلندم یم کند

 کجا بودی جوجه ی عمو؟ -

نش یم چسبانم.بغل عمو امن است.او به لباس هایم کاری دستانم را دور گردن عمو حلقه یم کنم و رسم را به گرد

 .ندارد.بلند نفس نیم کشد.مثل بابا نیست

*** 

 ...تو خواب حرف یم زد.یم گفت میالد نکن -

 :کیس با گریه یم گوید

 نیست.گوش نکرد رفت گرفتش.جوون بود و خام.فقط چشم و  -
 

کثافت...صد بار به فرهاد گفتم این زن،زن زندگ

یم دید.میالد بزرگ شد گفتم رفتاراش زشته...با سمنم شوخیای ناجوری یم کرد.گوش نکرد.مارال بزرگ شد ابروشو 

 .گفتم این دختر داره کج یم ره.گوش نکرد.وضعش شده این که تو این سن بخواد زن طالق بده

 یعن  داشت خواب امروزو یم دید؟ -

 ...نیم دونم...نیم دونم -

ه یم شوم.چند دقیقه ای بیدار بودم ویل تاریگ اتاق باعث یم شد فکر کنم هنوز چشمانم را باز یم کنم و ب ه سقف خت 

در اتاق میالد هستم.نیم توانستم از جایم تکان بخورم.انگار که فلج شده بودم.حاال که صدای صحبت عمه فروزان و 

 .مثل همیشه تنها هستم عمه فریبا را یم شنوم،یادم یم آید که میالد در تاریگ اتاقم نایستاده و من

بدنم خیس عرق شده و یم لرزد.خییل وقت بود که خواب آن روزها را نیم دیدم؛هر روِز دو مایه که پیش عمو فرهاد 

 .مانده بودم تا حال سمن که ویروس خطرنایک گرفته بود خوب شود و از بیمارستان به خانه بیاید

م رس جایم یم نشینم و شالم را از رسم یم کنم.موها یم باز یم شود و دورم یم ریزد.با دست لرزانم یقه ی لباسم را یم گت 

و عقب یم کشم تا راحت تر نفس بکشم.چراغ کنار تختم را روشن یم کنم و اطرافم را با دقت نگاه یم کنم.حوله ام را از 

ون یم روم.آن قدر کثیفم که نیم توانم خودم را تحمل کنم  .کمدم در یم آورم و از اتاق بت 

 یم گویم
 

 :هر دو با دیدن من از جا یم پرند.با بی حوصلگ

 .جلو نیاید.یم خوام برم حموم -

 :عمه فروزان با ترس یم گوید

 ...درو نیمه باز -
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 .حوصله ی هیچ کدومتونو ندارم -

 .به داخل حمام یم روم و در را پشت رسم یم کوبم.در را قفل یم کنم تا مثل دیوانه ها بازش نکنند

را سه بار شامپو یم زنم و یم شویم.حس یم کنم رد دست های میالد روی بدنم مانده.بدنم را آن قدر یم سابم موهایم 

که صدای عمه هایم در یم آید.فکر یم کنند دارم بالبی رس خودم یم آورم ویل حنر نیم نگایه هم به تیغ نیم 

 .اندازم.حوصله ی درد کشیدن را هم ندارم

ی بگویم که ناراحت  دلم یم خواهد عمه فریبا  و عمه فروزان بروند.بداخالقم و اختیار دهانم را ندارم.ممکن است چت  

 .شان کند

هنگایم که دارم حوله ام را دور بدنم یم پیچم،صدای سپهر را یم شنوم و یاد اس ام ایس یم افتم که با بی رحیم تمام 

د؟برایش فرستادم.هنوز به من امیدوار است یا آمده خسارت ظرف آش  !ش را بگت 

هر کس دیگه ای هم بود براش همی   کارو یم کردیم.هم من هم برادرم.باز هم معذرت یم خوام که وارد جمع  -

 تون شدیم
 

 .خانوادگ

 :عمه فروزان با مالیمت یم گوید

منده ات شدیم.برادرت به خاطر ما کتک خورد -  .این حرفو نزن.رسر

 اش یم گوید
 

 :سپهر با تواضع همیشگ

 مشکیل نیست.حال خانوم مهدوی خوبه؟اصال  -

م به حرف هایشان گوش  پچ پچ یم کنند ویل آب را بسته ام و در حایل که آب از موها و بدنم یم چکد با گوش های تت  

 :یم دهم

 .نه -

 .بیا بشی   پشم -

ون بیایم؟  !از دست عمه به شدت عصباب  یم شوم.اگر سپهر آن وسط بنشیند،من چطور از حمام بت 

عمه ی پشدوست من هم دلش خوش است!آرزو به دل مانده یک بار حمید این طور رس به راه رفتار کند و حاال  این

 .دارد عقده گشابی یم کند

از افکار تهوع آورم درباره ی عمه ی مظلومم لب یم گزم.با امید این که سپهر روی مبیل نشسته باشد که پشت به 

ون یم آورم.آب موهایم روی قالیچه ی مقابل حمام یم چکد.گردن یم راهرو باشد،الی در را باز یم کنم و  رسم را بت 

ی که یم بینم چشمان سپهر است که مات و مبهوت به من زل زده اند  .کشم و اولی   چت  

 !چشمانم گرد یم شوند و رسیــــع خودم را داخل حمام یم کشم و در را یم بندم.مرا دید

 :ندی عمه فروزان را صدا یم زنم.عمه رساسیمه مقابل در یم آیدآن قدر عصباب  شده ام که با صدای بل

 خ  شده قربونت برم؟ -

 :با دیدن صورت کبودش کیم ار عصبانیتم کم یم شود
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ون؟ -  من چه جوری بیام بت 

 :عمه رسش را یم چرخاند و با هال نگاه یم کند

ون -  .کیس این جا ننشسته عمه بیا بت 

 !خودم االن دیدمش -

 یم افتد.هر بار داریم آهس
ر
ته حرف یم زنیم ویل آن قدر عصباب  ام که مطمی   نیستم تا چند ثانیه ی دیگر چه اتفاق

 هم درد بزرگیست
ر
 !بعد از این آشوب ها و آن خواب های مسخره،اعصابم به شدت ضعیف یم شود.سگ اخالق

ون یم آورم و نگاه یم کنم.سپهر دیده نیم شود.در دلم یم  !؟«این همه شعورو از کجا آوردی»گویم:   دوباره رسم را بت 

ون یم آیم و عمه را که طوری نگاهم یم کند انگار حیواب  هستم که هر لحظه ممکن است  با خونشدی از حمام بت 

وحیسر شوم و به بقیه حمله کنم،پشت رس یم گذارم و در حایل که حوله ام را محکم نگه داشته ام به اتاقم یم 

 .کولر را زیاد یم کنم.هوای لعننر دوباره گرم شدهروم.قبل از آن درجه ی  

 .لباس هایم را یم پوشم و موهایم را شانه یم زنم و یم گذارم خودش خشک شود

ی بخورم تا این فشار کم شود ویل دلم نیم  ه یم شوم.دلم یم خواهد چت   روی تختم دراز یم کشم و به سقف خت 

بینمش و نیم روم تا خودم را آزار بدهم.چه کیس را گول یم زنم؟سپهر خواهد سپهر را ببینم.شاید هم دلم یم خواهد ب

 هر که نباشد،دوست خوبی که هست.نیست؟

 یم گویم
 

 :کیس در یم زند.با بی حوصلگ

ون بمون -  .هر عمه ای که هسنر بت 

 :عمه فریبا از پشت در یم گوید

 فروزان کتلت درست کرده.میای بخوری؟ -

ویل یادم یم آید که من با عالم و آدم هم قهر کنم،با شکمم «  خورم چه برسه به کتلتکوفتم نیم» یم خواهم بگویم 

 .قهر نیم کنم.عالوه بر این،کتلت های عمه فروزان به طرزی جادوبی خوشمزه اند

ون یم روم.عمه فریبا با لبخند نگاه م یم از جایم بلند یم شوم و موهایم را با شایل یم بندم تا خشک شود و از اتاق بت 

 .کند.خوشحال است که باالخره واکنیسر مثبت نشان داده ام؛هر چند این واکنش مثبت برای غذا بوده

 ...پس با شما و خانواده تون رفت و آمد داره.این چند وقت چت   عجینی  -

ه با دیدن من حرفش را قطع یم کند و من در کمال بی ادبی به او چشم غره یم روم.من موش آزمایشگایه نیستم ک

 !بنشینند و درباره ام مباحثه ی علیم کنند

 :عمه که فهمیده کار جالنی نکرده،خودش را جمع و جور یم کند و با لبخند کوچگ یم گوید

ی - ی بخور جون بگت   .اومدی عمه؟بریم یه چت  

ی»نیم توانم پوزخند نزنم.طوری یم گوید   !انگار تازه زاییده ام« جون بگت 
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 :به سپهر یم گویم

؟چرا تنهاشون گذاشتید؟مگه  -  آقا رضا پایی   نیسیر 

 .دارم با زبان بی زباب  به او یم گویم که حضورش را نیم خواهم

ه ی من پاسج  بدهد،از جایش بلند یم  تنها خودم یم توانم دلخوری درون چشمانش را ببینم.بدون این که به نگاه خت 

 به
 
 .من یم رود شود و از عمه هایم خداحافظ  یم کند و بدون زدن حرق

وقنر این طوری یم رود،کیم پشیمان یم شوم ویل مغرورتر از آن هستم که به فکر عذرخوایه بیافتم.در این لحظه 

 .گاوتر از خودم پیدا نیم کنم

ی نیم گوید چون وقنر عمه فروزان گفت  یم خوای برات دوغ »موقع خوردن غذا،نه عمه فریبا و نه عمه فروزان چت  

،هر دو عقب کشیدند و مرا به حال «خودم دست دارم شما به تحقیقاتت برس»ندی پاسخ دادم و من با ت« بریزم

 .خودم رها کردند

بعد از غذا هر دو کیم این پا و آن پا یم کنند ویل آخر خداحافظ  یم کنند و یم روند.من از آن هابی نیستم که بخواهند 

یم کنند وگرنه من هم آدم هستم و نیاز به محبت دارم ویل نکته بمانند و دلداری ام بدهند؛البته آن ها این طوری فکر 

 .این جاست که آن ها وظیفه ای ندارند که نازکش من باشند

من دلم یم خواهد ناز کنم تا کیس نازم را بکشد ویل متاسفانه نازکش ندارم و مثل همیشه باید لوس بازی را کنار بگذارم 

 .و خودم را ببندم

*** 

 نیم خوره؟ چرا به تو بر  -

باز دارم عوض  یم شوم ویل این برای خود سپهر بهتر است.باید از من زده شود تا بتواند دل بکند.من برای آدم 

 .بامحبت و باشعوری مثل او مناسب نیستم

د و همراهم سوار اتوبوس یم شود.آن طرف میله ی اسالم یم ایستد و آهسته یم گوید  :سپهر حرفم را نشنیده یم گت 

 .م حرفای اون شبو فراموش کن.یم شیم مثل قبلتما -

 گرم خواهد 
ر
ه یم شوم و در دلم حشت یم خورم.خوش به حال زب  که صاحب این چشم های فندق در چشمانش خت 

 .شد
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تمام است.قیافه ی نسبتا خوبی دارد،هیکل ساخته شده ای ندارد ویل قدبلند و سپهر به معنای واقیع یک پش همه خ  

چهارشانه است.شخصیت آرام و صبوری دارد و نازکش خوبیست!تعصبات مسخره ندارد و همراهش را محدود نیم 

 !کند.مهربان است و اهل داد و بی داد نیست.دست بزن هم ندارد.کدام احمقر از چنی   مردی یم گذرد؟من

اید به خاطر خودش از او بگذرم.مطمئنم او یم تواند هر زب  را خوشبخت کند ویل من نیم توانم او را خوشبخت ب

ین ها را دارد  .کنم.سپهر لیاقت بهتر

 :آب دهانم را قورت یم دهم و با خونشدی یم گویم

ی که این وسط اهمیت داره احساس توئه که عو  - ض نیم شه و رسکوب یم ما هیچ وقت مثل قبل نیم شیم سپهر.چت  

.البته تضمین  نیست بعد یه مدت از رست نیوفته  .شه.من آدم خودخوایه نیستم.تو هم مازوخیست نیسنر

 :اخم یم کند

؟از رسم بیوفته؟فکر کردی نوجوونم که یه روز عاشق شم یه روز فارغ؟ -  تو این قدر حرفای منو ساده گرفنر

 !از تمام حرف های من فقط همی   را فهمید؟

 :کوله ام را روی شانه ام مرتب یم کنم و به زب  که دارد بد من و سپهر را نگاه یم کند چشم غره یم روم

 مشکیل هست خانوم؟ -

 :پشت چشیم نازک یم کند و نگاهش را به سمت پنجره ی اتوبوس یم چرخاند.پوزخند یم زنم

 .شماره حساب بده ارث باباتو واریز کنم -

 :با پرروبی یم گوید

 .ز دوزاریابی مثل تو بیشتر انتظار نیم رها -

 :به النگوهابی که تا آرنجش ادامه دارند اشاره یم کنم

 .آره.خوش به حال تو که اینا دستته وگرنه دوزارم نبودی -

خم یم شوم و از زیر میله رد یم شوم.سپهر با چشمان گرد شده من و زن را تماشا یم کند.به سمت صندیل دونفره ای 

 :رین قسمت مردانه یم روم و کنار پنجره یم نشینم.سپهر با تردید کنارم یم نشیند.صدای زن را یم شنومدر عقب ت

 بی چشم و روها جوونامونو از راه به در کردن.پش من -
 ...عجب دوره و زمونه ای شده.همی  

ز جایش بلند یم شود و به عقب تمام انرژی ام گرفته یم شود تا برنگردم و رس تا پایش را به فحش نکشم.سپهر با اخم ا

 :اتوبوس یم رود.با جدیت به زن یم گوید

 .خانوم نظرات تونو واسه خودتون نگه دارید.جز افرادی مثل خودتون کیس عالقه ای به شنیدن شون نداره -

ی نیم گوید.من هم از ای ن سپهر با آن یم چرخم و از بی   دو صندیل با نیش باز به قیافه ی زن نگاه یم کنم.زن دیگر چت  

 !اخم و قد اندازه ی قفسه ی داروخانه اش یم ترسم
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بر یم گردد و کنار من یم نشیند.صدای آهش واقعا ناراحتم یم کند.تا به حال این قدر درمانده ندیده بودمش که 

 بخواهد آه بکشد.کیم به سمتش یم چرخم؛این کار روی صندیل های اتوبوس،در حایل که نیم خوایه به کناری ات

 .بخوری سخت است

 :سیع یم کنم بیشتر از این غرورش را نشکنم

ایطت کامال ایده آله! از  - سپهر.این که من پیشنهادتو قبول نیم کنم،هیچ ربظ به تو نداره.تو مشکیل نداری.رسر

.قد بلندی ،درآمد خوبی داری،اخالق درسنر داری و مهربوب 
 .خانواده ی خوبی هسنر

 . نشیند.همیشه رس این موضوع رس به رسش یم گذاشتملبخندی محوی روی لب هایش یم

ه شده و به من نگاه نیم کند.تمام روزهای گذشته داشتم به این فکر یم کردم که حاال که من از نظر  به رو به رویش خت 

ی که یم خواستم رسیده ام،سپهر بزرگ ترین آرزویم است.مردی که  تحصیالت و شغل و موقعیت اجتمایع به هر چت  

د و از من زب  معمویل بسازد که نیازی به استفاده از داروهای بت  ها را بشوید و بتی
 

واند تمام این عقده ها و دلمردگ

اعصاب و روان نداشته باشد.زب  که مثل هر زن دیگری بتواند خوشبخنر را حس کند.زب  که زن باشد،نه سایه ی یک 

 .زن

 :بغضم را قورت یم دهم

.تو این شک ندارم.مشکل به خاطر همیناست که لی - ی رو خوشبخت کن  یناست.تو یم توب  هر دختر اقتت بهتر

 .منم.من نیم تونم هیچ مردی رو خوشبخت کنم! سپهر تو منو درست نیم شنایس

 :چپ چپ نگاهم یم کند.رسیــــع ادامه یم دهم

و  -  نکردی که بدوب  چه جوریم.فقط روزی یه ساعت با من بت 
 

.نیم دوب  وقنر تمام منظورم اینه که با من زندگ ن رفنر

.من یه آدم مریضم  چه رفتارا و واکنشابی ازم یم بین 
 .مدت باهام بایسر

پش رسبازی که روی صندیل مقابل ما نشسته،یم چرخد و من را نگاه یم کند.حوصله ی چشم غره رفیر  به این یگ را 

 :ند.کیم فکر یم کنم و ادامه یم دهمندارم.سپهر آن قدر نگاهش یم کند که از رو یم رود و رسش را یم چرخا

تو در حد یه دوست چند ماهه منو خییل خوب یم شنایس ویل به عنوان یه نفر که بخوای باهاش رابطه ی احسایس  -

،اصال منو نیم شنایس! من آدم این رابطه ها نیستم.نه دوست شدن،نه نامزدی،نه ازدواج! تو اصال  داشته بایسر

.آر  زوی شنیدن یه دوستت دارم یا یه حرکنر که محبتمو نشونت بده به دلت یم مونه.آرزو احسایس از من نیم بین 

 .این که یه بار غذای منو بخوری به دلت یم مونه

حنر لبخند هم نیم زند.طوری نگاه یم کند که انگار دارم یک خنجر را هر ثانیه بیشتر در قلبش فرو یم کنم.مصمم 

 :ادامه یم دهم

ا دربا - .تو یم توب  با کیس تو خییل چت   .اصال اگه اونا رو بشنوی احتماال بی خیالم یم یسر ره ی گذشته ی من نیم دوب 

 کن  که داروهای مختلف مرصف یم کنه تا مثل سگ هار به بقیه پرخاش نکنه؟کیس که انگار چوب 
 

زندگ

ا ی دیگه ناز کردن و زن خشکه؟کیس که وقنر بهش ابراز عالقه یم کن  مثل بز نگات کنه؟کیس که نتونه مثل دختر

 ...بودنو بلد باشه؟کیس که محبنر نداره تا نثارت کنه؟کیس که

د و من بالفاصله ساکت یم شوم.شمرده شمرده یم گوید  :دستش را بدون هیچ گونه تمایس مقابل دهانم یم گت 



 

 
533 

.یه بارم چت    -
.این همه اینابی که گفنر درباره ی من بود.این که تو نیم توب  خ  برای من بایسر ی درباره ی خودت نگفنر

 .که تو از زندگیت با یه نفر خ  یم خوای

 :رسیــــع یم گویم

.حنر من -  .چون من فقط محبت و آرامش یم خوام.اول حرفامم گفتم که تو یم توب  هر کیس رو خوشبخت کن 

 :رسش را چند بار تکان یم دهد.با آرامش یم گوید

ی سارا.همش -  تو اینو یم خوای و من نیم تونم این باشم.تو از کجا یم دوب  من  تو داری واسه من تصمیم یم گت 
 

یم گ

 خ  یم خوام؟

 :شانه هایم را باال یم اندازم

ی که هر پش دیگه ای یم خواد -  .هر چت  

 :لبخند کوچگ یم زند

کش با یه دختر خ  یم خواد؟ -  مشتر
 

 و تو از کجا یم دوب  یه پش از زندگ

جوابی کنم و او از فرصت استفاده یم کندبرای یک لحظه نیم توانم 
 :حاض 

ای محت  العقویل یم خوایم در حایل که ما طرز فکر خییل ابتدابی ای داریم - ا فکر یم کنید ما پشا چه چت    .شما دختر

 یم زنم.او هم لبخند یم زند
 

 :لبخند بزرگ

ه -  .این طوری خییل بهتر

 :منظورش را نیم فهمم و او ادامه یم دهد

گ ترین خواسته ای که من از زنم دارم،اینه که برام دوست باشه.کیس که بهش اعتماد داشته باشم و بتونم بزر  -

صادقانه باهاش رفتار کنم و حرفامو بزنم و اونم همه خ  رو به من بگه و بهم اعتماد داشته باشه.کیس که باهام همراه 

یس که وقنر خسته و عصنی ام بتونه رسحالم کنه.دلداریم باشه،نه یه قدم عقب تر از من و نه یه قدم جلوتر از من.ک

بده.درسته که من باید تکیه گاه زنم باشم ویل منم گایه اوقات دیگه نیم کشم و نیاز دارم که اون پناهم باشه.همه ی 

 .اینابی که تا االن گفتم رو تو همی   االنش برای من هسنر 

ایش چه بگویم.خدا را شکر که یک ساعت دیگر به مقصد یم ساکت نگاهش یم کنم.نیم دانم در جواب این حرف ه

 .رسم

 :وقنر سکوت من را یم بیند،با مالیمت ادامه یم دهد

ی که اشاره کردی برای من مهم نیست.اگه دوست داشنر یاد بگت  و اگه  - ا.اون بحث آشت   حاال یم رسیم به بقیه ی چت  

ی.اگرم کاری هست با هم انجامش یم دوست نداشنر به من کمک کن.من اضاری ندارم که تو  بشوری و بسابی و بت  

 باشه ویل من اون قدر احساس دارم که 
 

دیم.یم رسیم به بحث ابراز عالقه و محبت.شاید واقعا اون طوری که تو یم گ

 باشه.بذار امتحان کنیم سارا.نیم خوام بدون این که بشناسمت ولت کنم.بذار یه فرصت به ه
 
ر برای هر دو مون کاق

.سارا من  .همه چیو واسه خودت بزرگ یم کن 
 

.نقطه ضعفاتو یم گ دومون بدیم.همش داری تو رس خودت یم زب 

ه شد دادیش به  و اون بچه ی فال فروش به ساندویچت خت  دیدم چطوری رس یه فیلم گریه کردی.دیدم وقنر تو متر
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.دیدم چطوری دوستات  .دیدم که آدم منطقر و اون.دیدم چطوری با پرند و پارسا رفتار یم کن  روت حساب یم کی  

.دیدم که یم توب  هر کیس رو از الک خودش دربیاری و کاری کن  مشکالت شونو فراموش کی   و  باشعوری هسنر

ین زبوب  یم کن  و رس به رس بقیه یم  ی راجع به مسائل وحشتناک داشته باشن.دیدم که چطوری شت  احساس بهتر

ی که فکر یم ذاری.دیدم که چطوری زیرپوسنر  .شده با املت درست کردن! دیدم که بر عکس چت   محبت یم کن 

.خودتو دیدم که ازت خوشم اومده.چرا یه فرصت به خودت نیم دی؟یه بارم که شده همه  ،آدم فوق العاده هسنر کن 

 .ی افکارت درباره ی خودتو کنار بذار و سیع کن اونیو که قایم کردی پیدا کن  

اب  هایم را از یادم  مات و مبهوت،بدون پلک ه یم شوم.حرف هایش واقعا خلع سالحم کرده و تمام سخت  زدن به او خت 

 :برده.سپهر دستش را جلو یم آورد و کوله ام را از روی پایم بر یم دارد

 آب تو کیفت داری؟ -

دایم را گم کرده رسم را تکان یم دهم.آن قدر صادقانه حرف زد که نتوانستم عوض  بازی دربیاورم.احساس یم کنم ص

 .ام.سپهر با خونشدی بطری آب من را در یم آورد و بدون این که دهن  اش کند،کیم آب در دهانش یم ریزد

ی یم شود و با کنجکاوی یم گوید  :وقنر یم خواهد بطری را در کیفم بگذارد،متوجه چت  

 این چیه؟ -

ظه به لحظه شدت یم گرفت خارج یم شوم و از احساس خوبی که حرف های سپهر به من داده بود و تریس که لح

 :وحشت زده کیفم را از دستش یم قاپم

 .هیج   -

 :با تعجب نگاهم یم کند

؟ -  خ  شده؟یم خواستم ببینم کادوئه چیه.واسه گ گرفنر

 :دوباره عوض  یم شوم

 .به تو چه -

 :اتوبوس رسعتش را کم یم کند.سپهر ابرو باال یم اندارد

 .کن.فعالباشه.رو حرفام فکر   -

ه یم شوم که به پیاده رو یم رود و  از جایش بلند و از اتوبوس پیاده یم شود.کوله ام را بغل یم کنم و به سپهری خت 

دست در جیب قدم یم زند.اتوبوس حرکت یم کند و قلب من هم در سینه فرو یم ریزد.با حشت نگاهش یم کنم.شاید 

 ...یم توانستیم

 :ندزب  از پشت اتوبوس داد یم ز 

 .آقا نگه دار پیاده نشدم -

م و از جایم بلند یم شوم.رسیــــع کارتم را روی دستگاه یم زنم و جلوتر از زن از اتوبوس پایی    در یک ثانیه تصمیم یم گت 

 .یم پرم
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به دنبال سپهر یم دوم و بسته را از کیفم در یم آورم.سپهر مات و مبهوت یم ایستد و نگاهم یم کند.بسته را به سمتش 

ه یم شومیم م و به شانه اش خت   . گت 

 مال منه؟ -

 خییل تعجب کرده.رسم را تکان یم دهم.چرا پیاده شدم؟

شاید چون بار اویل بود که کیس این صادقانه و بااحساس با من حرف یم زد و سیع یم کرد خوبی هایم را ببیند نه بدی 

 .تنها در اتوبویس قراضه هایم را.شاید چون دلم یم خواست شانه به شانه ی سپهر باشم نه

 .اتوبوست رفت -

شانه باال یم اندازم.حس یم کنم رسخ شده ام.دست سپهر به سمت شالم یم آید و آن را که تقریبا روی شانه هایم 

 !افتاده روی رسم یم کشد.هزار بار این کار را کرده،چرا این بار با تمام وجود رسخ شده ام؟

 :آهسته یم خندد

 .مثل لبو شدی -

درس   :یــــع اخم یم کنم.زیپ کوله ام را یم بندم و یم خواهم بروم که بند کوله ام را یم گت 

 صتی نیم کن  بازش کنم؟ -

گوشه ی پیاده رو یم ایستد و مرا هم با خودش یم کشد.بند کوله ام را مثل افساری گرفته و با خودش این ور و آن رو 

 !یم کشد

ه یم  ها تغیت  کرده.از نگاه گرم کنارش یم ایستم و به زیر پایم خت  شوم.احساس یم کنم بعد از آن حرف ها خییل چت  

سپهر خجالت یم کشم و نیم توانم در چشمانش نگاه کنم.خجالتم را هم با عوض  بودن نشان یم دهم.واقعا آدم 

 !جالنی هستم

 !اوه -

اهن رسمه ای را در دستانش گرفته و نگاهش یم کند.رس  ش را یم چرخاند و با چشماب  که زیر چشیم نگاهش یم کنم.پت 

 :برق یم زند نگاهم یم کند

 خودت دوختیش؟ -

ه نگاهم یم کند.طلبکارانه یم گویم  :رسم را تکان یم دهم.چند ثانیه خت 

 چیه؟ -

 :ابروهایش باال یم روند.با لبخندی که مثل پشمگ نرم و صوربر دورم پیچیده یم شود یم گوید

 .مریس -

ه یم ش  ...وم.دو فندق ذوب شدهبه چشمانش خت 

 !حاال چه وقت شاعر شدن است؟
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 را جا به جا یم کنم
 

 :رسم را پایی   یم اندازم و با نوک کفشم سنگ

 .قابلتو نداره -

 :آن را تا یم کند و یم گوید

مش؟ -  من با خودم کوله مو نیاوردم.یم شه تو کیفت باشه بعدا ازت بگت 

 :یم چرخم و یم گویم

 .آره بذارش -

 :وله ام را باز یم کند و آن را داخلش یم گذارد.به نریم یم گویدزیپ ک

 این همه کتاب تو کیفت چکار یم کنه؟ -

 :زیپ کیفم را یم بندد و شالم را روی گردنم مرتب یم کند

 .یقه ی مانتوت بازه.شالتو بکش روش -

 !امروز به اندازه ی همه ی عمرم که رسخ نشده بودم،رسخ شدم

 :ن پا و آن پا یم کنمیم چرخم و کیم ای

 .خوب االن باید برم منتظر اتوبوس بمونم -

 کجا یم خوای بری؟ -

 .یم خوام کفش بخرم -

 :لبخند کوچگ یم زند

 یم شه منم باهات بیام؟ -

م  :نگاه از موهای براقش یم گت 

؟ -  مگه تو فردا نباید بری رس جلسه بشین 

 :با خنده یم گوید

یس ها بشینم یه گوشه خودخوری کنم؟یعن  االن باید برم مثل ای -  ن استر

 :لبخند کوچگ یم زنم

 .زیادی ریلکیس -

 :شانه هایش را باال یم اندازد

 بریم؟ -

 .رسم را تکان یم دهم و دنبالش یم روم
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 فصل پنجاه و نهم

 .پس بدجور مخ شو زدی -

 :چپ چپ نگاهش یم کنم

اهن دوخته.چ -  را داستان یم سازی؟اون به عنوان یه دوست برای تولدم پت 

د و در حایل که روی تختش دراز کشیده و دستانش را زیر رسش گذاشته یم گوید  :حرفم را نادیده یم گت 

 .براش نامه عاشقانه بنویس از زیر در هلش بده تو.مطمئنم خوشش میاد -

 :چشمانم را یم چرخانم

 مخ شو زدی و براش نامه عاشقانه بنویس؟دارم بهت یم گم این همه براش حرف زدم انگار نه انگار.اون وق -
 

 ت یم گ

 :با خنده یم گوید

 ...داشتم مسخره ات یم کردم.از من یم شنوی یم گم ازت خوشش اومده ویل خوب یم دوب   -

 :یم چرخد و دستش را زیر رسش یم گذارد

ر شو ویل منظورش این آدمابی مثل من و اون عادی واکنش نشون نیم دن.مثال ممکنه بهت بگه از جلو چشمام دو  -

 جابی بری
 .باشه که غلط یم کن 

ه یم شوم  :به چشمانش که این روزها همیشه برق یم زنند خت 

 یعن  وقنر بچه بودیم بهم یم گفنر برم گم شم،منظورت این بود که بمونم؟ -

 :کیم جا یم خورد ویل رسانجام یم گوید

 .آره -

 :خت پرت یم کنم.با دست و پایش هلم یم دهد و یم گویداز جایم بلند یم شوم و خودم را کنارش روی ت

 .گم شو اون ور االن بیدار یم شه -

 یعن  بمونم؟ -

 :بی صدا یم خندد و محکم تر هلم یم دهد

 !پاشو هانیه خوشش نمیاد.پاشو عنتر  -

 :با خنده از روی تخت به زمی   یم افتم

 .چه قایط هم شدین -
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 .تا چشات دربیاد -

نم و به ملیکا نگاه یم کنم که دارد خواب یم بیند و یم خندد.سیاوش دوباره به پشت خوابیده و رس جایم یم نشی

 :دستانش را زیر رسش گذاشته.با کف دست روی شکمش یم زنم و یم گویم

 .همش خوابیدی که.هانیه این طوری هیکلتو دوست نداره ها -

 :پوزخند یم زند

 .برو تا نزدم لهت کنم بچه -

 :سمت در یم روم.یم گویدبا خنده به 

 کیک و ساندیست کو؟ -

 :شانه باال یم اندازم

 .یه بیسکوییت بیشتر ندادن که خوردمش -

 .کوفت بخوری -

 !با خنده از اتاق خارج یم شوم.سیاوش واقعا خوب شده

 :تا یم چرخم به هانیه برخورد یم کنم.چادرش را روی رسش جلو یم کشد و یم پرسد

 ملیکا بیدار نشده؟ -

 .نه خوابه -

 :لبخند یم زند و یم خواهد برود که رسیــــع با او همراه یم شوم و یم گویم

 .خییل بی رس و صدا عقد کردید -

 .سیاوش خواست -

اد نرفته -  .این سیاوش هیچیش به آدمت  

 .لبخند کوچگ یم زند

یک یم گم.مگه شما بتونید این سیاوشو آدم کنید -  .به هر حال تتی

 :بی صدا یم خندد

 .ایشاال که بتونم -

 :با نیشخند یم گویم

 .مشکیل پیش اومد رو من حساب کنید.تجربه ی کشنر گرفیر  با سیاوشو دارم -

 :لبخندش عمیق تر یم شود



 

 
539 

 .خودم از پسش برمیام -

 :مامان با دیدن ما یم گوید

 برای پارسا ببافم؟ -
 

 خوب شد اومدید.به نظرتون شال گردن چه رنگ

 :با خنده یم گویم

 .االن تابستونه مادر من.مایو بیشتر به کارش میاد -

 یم کند
 

 :مامان اخیم ساختگ

 ببافم؟ -
 

 لوس نشو.دارم واسه پارسا و پرند لباس و کاله و شال گردن یم بافم.چه رنگ

 :من و هانیه یم نشینیم.یم گویم

 .پارسا از رنگ قرمز و سفید خوشش میاد.پرندم که قطعا صوربر دوست داره -

 :ه با صدای آرامش یم گویدهانی

 .به نظر من برای پرند بنفش و زرد خوبه -

 :مامان در ظرف کامواهایش یم گردد و کاموای قرمز و سفید را در یم آورد

 یم بافم.قرمز و سفید.بنفش و زرد -
 

 .پس همی   رنگ

 :مامان به هانیه یم گوید

 برادرت یم دونه عقد کردید؟ -

 :هانیه رسش را تکان یم دهد

ی نگفت.دیگه از دستم عاض شده بیچاره -  .خوشش نیومد از این که این قدر با عجله عقد کردیم ویل چت  

 :مامان غر یم زند

 .حقم داره.حاال اگه جشن نیم خواستید اشکایل نداشت.به ما یم گفتید اون جا باشیم -

 :هانیه عذرخواهانه تنها یک کلمه یم گوید

 .سیاوش -

 :ای قرمز رس یم اندازد و یم گویدمامان با حرص با کامو 

 .باید یه فکری به حال این پشه بکنیم.داره زیادی خودرس یم شه -

 :یادآوری یم کنم

 .یس و دو سالشه و متاهله.باید خودرس باشه -

 :مامان با حرص میل بافتن  و کاموا را در دستش تکان یم دهد و یم گوید
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 .کاش عقلش هم با سنش جلو رفته بود -

ش ملیکا به بغل پایی   یم آید.ملیکا بیدار شده و خواب آلود اطرافش را نگاه یم کند.موهای روشنش سیخ شده اند سیاو 

 .و دارد خمیازه یم کشد

 !شک ندارم سیاوش بیدارش کرده چون حوصله اش رس رفته بوده

 :سیاوش با ابروی باالرفته یم گوید

 خسته نشدی از بس غر زدی؟ -

 : کند.یم خندممامان چپ چپ نگاهش یم

 .بی خیال بابا.منم دلم یم خواست موقع عقدشون برقصم ویل از این آرزو چشم پویسر کردم -

سیاوش یم خندد.هانیه با لبخند از جایش بلند یم شود و ملیکا را بغل یم کند.سیاوش بی خجالت به صورت هانیه زل 

 :یم زند.با خنده یم گویم

 .ل آدم مجرد یم کن  سیاوش خدا ازت نگذره که خون به د -

 :سیاوش با پرروبی یم گوید

 .بگو مامان برات بره خواستگاری -

 :رسیــــع یم گویم

 .غلط کردم -

 :ویل سیاوش رو به مامان یم کند و با بی خیایل یم گوید

 .از یگ خوشش اومده.واسش آستی   باال بزن -

 :وش پرتاب یم کنمتمام نفربر را که یم توانم جمع کنم در نگاهم یم ریزم به سمت سیا

.منو بگو یم شینم با تو حرف یم زنم -  .عجب آدم دهن لقر هسنر

 :مامان بالفاصله کاموا و میل بافتن  هایش را رها یم کند و کنار من یم نشیند.با هبجان یم گوید

 راست یم گه مامان؟اون منشیه که نیست؟ -

 :با وجود عصبانیتم بلند یم خندم

 .کم ظاهرش عجیبهدختر بدی نیست مامان.ی -

 :مامان برایم ابرو باال یم اندازد

 .چشمم روشن -

 :سیع یم کنم بحث را عوض کنم
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 راسنر دندون ملیکا دراومد؟ -

 :سیاوش لبخند گربه چشایری اش را زده.با بدجنیس یم گوید

ت به فکر باشه دیگه - ی.باید بزرگتر  .به تو باشه نوه شم به دنیا میاد بعد تصمیمتو یم گت 

نیه آهسته به بازویش یم زد و نگاه معناداری به او یم کند.فکر کنم از آتش چشمانم فهمیده یم توانم در همی   ها

 !لحظه سیاوش را از وسط جر بدهم

 :سیاوش با بی خیایل نگاهش یم کند

 .چیه؟صالح ندونستم مامان ندونه -

 :دوباره یم خندم و از بی   دندان هایم یم گویم

 .ازت بدم میاد -

یاوش تنها لبخند ترسناکش را یم زند.ملیکا به یقه ی سیاوش چنگ یم زند و یم کشد.سیاوش خودش را پایی   یم س

 !کشد تا اذیت نشود.ملیکا که فکر یم کند خودش این کار را کرده،ذوق زده یم خندد.سیاوش پدر خوبی شده

 :مامان با دلخوری نگاهم یم کند

 از گ تا حاال نامحرم شدم؟ -

ون یم دهم و دسنر به چانه ام یم کشمبا کال  نفسم را بت 
 

 :فگ

ا نیست.بحث اینه که من هنوز مطمی   نیستم که بخوام -  ...مامان بحث این چت  

 :مامان با اخم یم گوید

 یعن  نیم خوایش؟ -

 :موهایم را باال یم دهم

کاری بکنم.منظورم اینه که شما رو نه مامان! اجازه بده من حرفمو بزنم.مطمئنم نیستم فعال بخوام به طور رسیم   -

ا  .بفرستم و جلو و این چت  

 :مامان با دقت نگاهم یم کند

؟ -  باهاش دوسنر

 :عاقل اندر سفیه نگاهش یم کنم ویل سیاوش رسیــــع یم گوید

 .آره.از پارسال با هم دوسیر   -

د و یم گوید  :نیم خت   یم شوم تا به سمت سیاوش بروم.رسیــــع دست هانیه را یم گت 

 .یا بریمب -
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منده ای به من یم کند و همراه شوهر دیوانه اش یم رود.رو به مامان یم چرخم و سیع یم کنم برایش  هانیه نگاه رسر

ایظ گت  افتاده ام.مامان تا نفهمد بی خیالم نیم شود  .توضیح دهم.در بد رسر

ایطش خاصه.فعال نیم تونه به ازدواج فکر کنه.من ازش خواستم روم  - فکر کنه.اگه جوابش مثبت بود مامان جان رسر

چشم.به شما هم همه چیو یم گم ویل اگه منق  بود،یم خوام سیع کنم متقاعدش کنم بعد با شما درباره اش حرف 

 .بزنم

 :مامان اخم یم کند

؟ -  یعن  یم خوای باهاش دوست بموب 

 :با لبخند نصفه و نیمه ای یم گویم

؟من باهاش  - دوست معمولیم.دوسنر که مد نظر شماست نیستیم.یم خوام یه مدت مادر من چرا گت  دادی به دوسنر

ه  .با هم بچرخیم تا تصمیمشو بگت 

 :مامان با تردید یم گوید

 ...خانواده اش -

 .مشکیل ندارن -

 !خدایا همی   یک دروغ که اشکایل ندارد.دارد؟

سد ویل از بس ب ی درباره اش نت  ه یم شود،شام به زور مامان را متقاعد یم کنم تا دیگری چت   ه متفکرانه به من خت 

 .کوفتم یم شود

*** 

 کجا یم رین؟ -

 یم گوید
 

 :در حایل که دارد با شالش خودش را باد یم زند با کالفگ

 .با مامانت و هانیه قرار دارم.یم خوایم واسه پرده های خونه تون پارچه بخریم -

 :به صورتش که از گرما قرمز شده نگاه یم کنم

 .ه به مقصد نرسیده تلف یم یسر این جوری ک -

 :بی حال یم خندد

 !یه زبونم الل بگو -

م و یم گویم  :کوله اش را از دستش یم گت 

 .اینو بده من واست نگه دارم -

 .انگار که به بهشت دعوتش کرده باشم با خوشحایل تشکر یم کند
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ود،رسش را به پنجره تکیه داده و اتوبوس نسبتا شلوغ است و جای نشسیر  نیست.سارا که دارد از گرما تلف یم ش

آهسته نفس یم کشد.چشمانش و لب هایش نیمه بازند و قیافه اش طوری است که انگار هر لحظه ممکن است از 

 .حال برود

 !از کوله ام روزنامه را در یم آورم و بادش یم زنم.نیشش باز یم شود و چشمانش را یم بندد.خییل خوشش آمده

 :زیر لب یم گوید

 .ن دستتقربو  -

ون یم رویم و درباره ی خواسته هایمان  از وقنر که از او خواستم به من و خودش فرصنر بدهد،خییل وقت ها با هم بت 

از هم دیگر حرف یم زنیم.در این روزها،تازه فهمیده ام که چقدر آرزوهای ساده ویل دوست داشتن  ای 

ه خاطر مادیات کیس را تحت فشار بگذارد.برایش عشق و دارد.انتظاراتش کم ویل مهم هستند.از آن هابی نیست که ب

ی مهم تر اس و برای من او هر دوی این هاست  .آرامش از هر چت  

سخت حرف یم زند.باید به زور متقاعدش کنم که من درباره اش قضاوت نیم کنم و بعد از شنیدن حرف هایش فرار 

است و بعد از گفیر  هر جمله ی ساده ای قرمز یم  نیم کنم تا باالخره یک خط از خواسته هایش بگوید.خجالنر 

 !شود.نیم دانم چرا این طور شده.مگر ما چند ماه با هم دوست نبودیم؟

 :موهایش را محکم باالی رسش بسته تا گرمش نشود.غرغر یم کند

 .این چه وضعشه.دارم از گرما یم پزم -

 :لبخند یم زنم

اض کنیم؟ -  یم خوای بریم شهرداری اعتر

 :ل یم خنددبی حا

 .آره.باید درخواست بدیم پنکه های عظیم الجثه اطراف شهر بذارن آدم خنک شه -

 :در حایل که بادش یم زنم،یم خندم و یم گویم

 .چت   دیگه ای هم یم خوای بگو -

 .چشمانش را باز یم کند.حاال که خنک شده،کیم رسحال هم شده

ون یم شالش را کیم جلو یم کشد و یقه ی مانتویش را هم م  ها وقنر با من بت 
 

رتب یم کند.فهمیده ام که تازگ

ون یم ریزد و مراقب یقه ی مانتویش هست.شالش از رسش نیم افتد و نزدیک پیشاب  اش   بت 
آید،موهایش را کمتر

 .است

ه شده یم گویم ون از اتوبوس خت   :به او که به بت 

 .من دوست ندارم به خاطر من خودتو تغیت  بدی -

 :بی حرف نگاهم یم کند.انگار دارد حرفم را سبک سنگی   یم کند.رسانجام با لب هابی آویزان یم گویدچند ثانیه 

؟ -
 

 واسه خ  اینو یم گ
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 :صدایم را آهسته یم کنم

ون ندی.دوست دارم خودت بایسر  -  .من دوست ندارم به خاطر این که با من  شالتو جلو بکیسر و موهاتو بت 

 :نجره یم گذارد و مثل من آرام یم گویدآرنجش را روی میله ی مقابل پ

 .من نیم خوام باعث ناراحتیت بشم -

این که خودتو از من قایم یم کن  بیشتر ناراحتم یم کنه.اینم یگ از موردای روراست بودنه دیگه! هر جوری که وقنر  -

ون با من باش  .من نیستم یم ری بت 

.جوابش به حرف هایم لبخندی روی تمام صورتم پخش یم با خونشدی شالش را عقب یم کشد و کیم شلش یم کند 

 .کند

 راسنر تو کجا یم ری؟ -

 :شانه هایم را باال یم اندازم

 جوری با تو اومدم ببینم جابی هست برم یا نه -
 .همی  

 :یم خندد

؟ -  یم خوای دور دور کن 

 :رسم را تکان یم دهم

 .تقریبا -

.من باید همی   جا پیاده شم -  .موفق بایسر

د و با لبخند یم گویدکو   :له اش را از دستم یم گت 

 .مریس بابت باد زدن -

 .شانه هایم را باال یم اندازم.آخرین لبخند را به صورتم یم پاشد و رسیــــع پیاده یم شود

 

 

 فصل پنجاه و نهم

درباره  در حایل که خطر باز شدن نیشم هست،به غر زدن های مریم خانم گوش یم دهم که درباره ی حرف های سپهر 

 .ی عالقه اش به یک دختر یم گوید و این که با مریم خانم آشنایش نیم کند

 .حاال خ  یم شه به مادرش بگه؟مگه چکار یم کنم؟بهش یم گم از دورم نشونم بدیش قبوله گوش نیم کنه -
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تیم بی   مغازه ها بعد از پنج ساعت چرخیدن در خیابان ها،به رستوران فست فودی آمده ایم تا شام بخوریم.وقنر داش

ون یم رود و آن قدر به  یم چرخیدیم،سیاوش ده بار به هانیه زنگ زد.مثل بچه هابی یم ماند که مامان شان از خانه بت 

 !او زنگ یم زنند که دیوانه اش یم کنند

 .«خدا رحمتت کنه.مامان تا بیهوشت نکنه ول کن نیست»سپهر تنها یک اس ام اس داد: 

لت عادی هم بیشتر از سه ساعت نیم توانم راه بروم؛چه برسد به روزی که دمای هوا چهل راست یم گفت.من در حا

 !و پنج درجه است

دارم هالک یم شوم ویل آن قدر با هانیه ای که تازه روی شیطانش را نشان داده و مریم خانم خوش گذشته که دلم 

 .نیم خواهد غر بزنم

 .یم خواد یه وقتاینا رو واسه سیاوش و سپهر گرفتم.دل شون  -

ون غذا نیم خورد مبادا من دلم بخواهد با او و سمن  لبخند نصفه و نیمه ای یم زنم.مامان هم هیچ وقت بدون من بت 

 .باشم

ون یم آییم،گویسر هانیه زنگ یم خورد.با لبخند نصفه و نیمه ای آن را از جیبش در یم آورد  :وقنر از رستوران بت 

 بله سیاوش؟ -

ی به سیاوش نگوید.جواب یم دهدخنده ام را قور   :ت یم دهم.هانیه کالفه به نظر یم رسد ویل سیع یم کند چت  

ون -  .آره اومدیم بت 

- ... . 

؟ -  االن تو کجابی

 :هانیه گردن یم کشد و خیابان را نگاه یم کند

 .آها دیدمت! االن میایم -

 :قطع یم کند و به ما یم گوید

 .ادهسیاوش اومده.اون ور خیابون وایس -

 .در دلم قول یک کار خوب برای سیاوش را به خودم یم دهم.پاهایم دیگر جان ندارند و با هر قدم درد یم کنند

در حایل که هر کدام مان چند نایلون در دست داریم،به سمت ماشی   یم رویم.متوجه سپهر یم شوم که کنار سیاوش 

 .نشسته و دارد یم خندد

اهن  را که من برایش دوخته ام تنش کرده،ذوق مرگ شدم.خییل در تنش امروز که دنبالم تا اتوبوس آمد، وقنر دیدم پت 

 ام شد و رس به رسم گذاشت
 

 .خوب ایستاده بود.سپهر متوجه ذوق زدگ

در عقب ماشی   را باز یم کنم و کنار یم مانم تا مریم خانم سوار شود.یا عیل یم گوید و سوار ماشی   یم شود.برایش 

 .ن ماشی   بلند شودسخت است سوار ای
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از  -به من کیم بیشتر  -بعد از او هانیه سوار یم شود و آخرش هم من.سپهر خسته نباشیدی یم گوید و به همه ی ما 

 .آن لبخندهای فوق مهربان و مالیمش را تحویل یم دهد

 :سیاوش که ملیکای پر جنب و جوش را در بغل دارد،یم چرخد و با بدجنیس یم گوید

 م خوردید؟بدون من شا -

برگر را   :از نایلونش در یم آورد و یم گوید -سفارش من هستند!  -مریم خانم رسیــــع دو چت  

.این مال شما دوتاست -  .نخت 

د د و مریس یم گوید.سیاوش ملیکا را به سمت هانیه یم گت   :سپهر مال خودش و سیاوش را یم گت 

ش خفه ام کرد -  .بگت 

دهانیه ابرو باال یم اندازد و ملیک  :ابی که آب دهانش آویزان است یم گت 

 .حاال خوبه خودت همش بغلش یم کن  رس به رسش یم ذاری -

 موذیانه 
ر
.سیاوش به عقب خم یم شود و در حایل که چشمانش برق وع یم کند به درآوردن صدا های بی معن  ملیکا رسر

یاوش یم کوبد.مریم خانم پشت دستش دارند،لپ ملیکا را یم کشد.ملیکا جیغ بلندی یم زند و دستش را روی دست س

 :یم زند

 .خاک بر رسم! این چه کاریه؟! بچه دردش گرفت -

ی نیم گوید.سپهر با خنده به سیاوش یم گوید  :هانیه رسش را به چپ و راست تکان یم دهد و چت  

 باید یه جوری کرمتو بریزی نه؟ -

 یم زند و راه یم افتد.جلوتر که یم رویم،
 

 :سپهر یم پرسدسیاوش لبخند بزرگ

 همه خ  خریدین؟ -

 :مریم خانم جواب یم دهد

 .آره.یم خوام پرده های اتاق سیاوشو عوض کنم -

 :هانیه آهسته یم گوید

 .الزم نبود -

 :مریم خانم با لبخند یم گوید

 هم شما حال و هواتون عوض یم شه،هم خودم رسم گرم یم شه.تازه بعدا یم خوام بقیه ی پرده ها رو هم عوض -

 .کنم

گویسر ام زنگ یم خورد.به سخنر آن را از جیب شلوار جینم در یم آورم و از هانیه که تقریبا دستش را له کرده ام 

 :معذرت خوایه یم کنم.بدون این که به گویسر نگاه کنم رسیــــع جواب یم دهم
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 بله؟ -

 سارا؟ -

د ویل هانیه نگهش صدایش گرفته و بی روح است.قلبم در سینه فرو یم ریزد.ملیکا که یم خواه د گویسر ام را بگت 

 :داشته،جیغ یم زند.این بار با بغض یم گوید

 نفس من؟ -

 :مریم خانم با نگراب  نگاهم یم کند

 چرا رنگت پرید سارا؟ -

ی نیاز دارم.سپهر به سیاوش اشاره یم کند که کنار  ناگهان حس یم کنم هوای درون ماشی   کم است و به جای بیشتر

 ها 
 

 .انگار یم تواند مغزم را بخواندبزند.تازگ

 :رسیــــع پیاده یم شوم.صدای گریه اش در گوشم یم پیچد

 بهم احتیاج نداری نه؟ -

 :در را یم بندم و بی توجه به نگاه کنجکاو سیاوش و نگاه نگران سپهر و مریم خانم،با خونشدی ای ظاهری یم گویم

؟تا منظورت از احتیاج خ  باشه.تو زمینه ی غذا پخیر   -  و خونه تمت   کردن آره.چطور؟یم خوای بیای خونمو تمت   کن 

 صدای گریه اش عصباب  ام یم کند.چرا یک بار هم که شده در دهان طرفش نیم زند؟باید تورسی بخورد و خفه شود؟

 :با عصبانیت یم گویم

؟کارتو بگو -  .زنگ زدی پشت تلفن ابراز احساسات کن 

 :رود یم گوید با خوشحایل ای که هیچ وقت یادم نیم

 !مرده -

 .بهت زده به زباله های داخل جوی آب نگاه یم کنم.سپهر همیشه از این ها یم نالد

 :پس از یک دقیقه معن  حرفش را یم فهمم و با صدای خفه ای یم گویم

 کشتیش؟ -

 :صدابی مابی   خنده و گریه ایجاد یم کند

 !نه! زیادی زد.مرد -

 .پس باالخره تریاک جانش را گرفت

ی را بشنوم.حاال که دارم به نبودنش در این دنیا فکر یم کنم،خوشحایل ای  فکرش را هم نیم کردم روزی چنی   ختی

 .دیوانه وار و حشبر عمیق را حس یم کنم
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حشت یم خورم که چرا او از آن پدرهابی نبود که از شنیدن ختی مرگش جیغ بزنم و خودم را به در و دیوار بکوبم.از آن 

نبود که به خاطرش با سمن در اتاق را قفل نکنیم تا یک وقت میان مسنر اش بالبی رسمان نیاورد.از آن پدرهابی پدرهابی 

تر.کال از آن پدرهابی نبود که در قصه ها یم نویسند  !نبود که زنش روز به روز جوان تر شود نه پت 

 :وحشت زده یم گویدبلند یم خندم.پس از چند ثانیه صدای خنده ام به هق هق تبدیل یم شود. 

 خ  شده؟حالت بده مامان؟ -

 :سپهر رسیــــع پیاده یم شود و در را یم بندد.با نگراب  یم گوید

 خ  شده؟ -

 :به خودم مسلط یم شوم و مقابل گویسر یم گویم

 .همیشه خوش ختی بایسر  -

 :قطع یم کنم و با لبخند یم گویم

.بعدا بهت یم گم.بیا بریم -  .هیج 

د.رسیــــع در جیبم یم گذارمش   در ماشی   را باز یم کنم و کنار هانیه یم نشینم.ملیکا دست دراز یم کند تا گویسر ام را بگت 

 .و جیغ ملیکا را در یم آورم

 :یم گوید،راه یم افتد.عاقبت سپهر با عصبانیت یم گوید« خ  شد؟خ  شد؟»سیاوش در حایل که دارد پشت رس هم 

 .یم خواست بگه تا االن یم گفت.بسه دیگه -

ه یم شوم و در جواب حرف های مریم خانم تنها رس  ون خت  ی نیم گوید.من به بت  سیاوش لب بر یم چیند و دیگر چت  

 .تکان یم دهم.در حال و هوای دیگری هستم

دروغ نیست اگر بگویم بارها آرزوی مرگش را کردم.بارها به این فکر کردم که خودم بکشمش.بارها با خوشحایل به 

 .ه دیگر نباشد.نفس نکشدروزی فکر کردم ک

با این حال احساس خالب  عجیب دارم.حنر ذره ای دوستش نداشتم و از مرگش خوشحالم ویل حاال احساس واقعا 

 !بدی نسبت به این خوشحایل دارم.همه از مرگ پدرهایشان ناراحت یم شوند نه؟

نیمه ویل پدر بود،نه حیواب  وحیسر و غت   به یاد روزهابی یم افتم که پنج ساله بودم؛آخرین سایل که هر چند نصفه و 

ل  .قابل کنتر

مرا بغل یم کرد و برایم از سوپری رس کوچه بستن  یم خرید.مرا به پارک یم برد و یم گذاشت آن قدر بازی کنم تا هوا 

 .تاریک شود

ی برای من و سمن در دست داشت.بداخالق بود ویل به فکرما ن بود.در کنار تلج  هر بار از رس کار به خانه یم آمد،چت  

 .هایش،به روش خودش مهربان بود

 ام احساس امنیت نکردم.دیگری کیس پشتم نبود و من یاد گرفتم که 
 

یادم است که دیگر هیچ وقت بعد از پنج سالگ

 .اگر خودم برای خودم دل نسوزانم،کیس به فکرم نیست
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 .اشک به چشمانم بیاوردبا این حال آن یگ دو سایل که یادم یم آید،آن قدر خوب است که 

 :هانیه رساسیمه یم گوید

 ای وای! خ  شد؟ -

د.صورتم را یم پوشانم و هق هق یم کنم و اشک یم ریزم  .ملیکا را به دست مریم خانم یم دهد و مرا در آغوش یم گت 

ــع پیاده یم شود و کوله ام را از زیر  پایم بر یم دارد.در سیاوش رسیــــع و برای بار دوم ماشی   را نگه یم دارد.سپهر رسیــ

 یم گوید
 

 :بطری آبم را باز یم کند و با آشفتگ

 .یکم از این بخور -

تا به حال این طور در عمرم گریه نکرده ام.از همان وقنر که فهمیدم پشت و پناهم پوشالیست،گریه کردن را از یاد 

 .بردم چون سودی نداشت

 :مهرباب  یم گوید هانیه کمر من را که دارم یم لرزم نوازش یم کند و با 

ی نیست -  ...چت  

یم گذارم سپهر به زور از آن آب گرم شده به خوردم بدهد.دیگر اشک نیم ریزم ویل هنوز یم لرزم.مریم خانم با نگراب  

 :یم گوید

 خوبی مادر؟ -

 .اخم یم کنم.من خودم مادر دارم

 :کوله ام را بر یم دارم و آهسته یم گویم

 .من باید برم -

 :کوله اش را بر یم دارد و یم گویدسپهر رسیــــع  

 .منم میام -

مریم خانم و هانیه از رفتار من و سپهر متعجب شده اند ویل سیاوش با ناراحنر نگاهم یم کند.معن  نگاهش را نیم 

 .فهمم و فعال وقنر برای تجزیه و تحلیلش هم ندارم

 رسیــــع در پیاده رو قدم بر یم دارم.راه خانه از کدام طرف است؟

 

 

 صل شصتمف

تا به حال این قدر آشفته ندیدمش.طوری اطراف را نگاه یم کند که انگار نیم داند در کدام قاره و کدام کشور و کدام 

 .شهر است
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 :جلو یم روم و با مالیمت یم گویم

 .بگو کجا یم خوای بری.من یم برمت -

ه یم شود.رد اشک های خشک شده روی صورتش،آتش  به جانم یم زند.مظلومانه یم با رسدرگیم به چشمانم خت 

 :گوید

 .نیم دونم -

م.هق هق کنان یم گوید وع به اشک ریخیر  یم کند.بی اختیار جلوتر یم روم و بازویش را یم گت   :و دوباره رسر

 .یم خوام برم پیش مامانم -

 :آن قدر سوزناک گریه یم کند که من هم به طرز خجالت آوری بغض کرده ام.رسیــــع میگویم

 .ریم پیش مامانت.فقط آدرسو بگوباشه.یم  -

 :اسم یک خیابان را یم گوید.رسیــــع یم گویم

 همون که نزدیک انقالبه؟ -

 .رسش را تکان یم دهد و با آستینش اشک هایش را پاک یم کند

 .همان طور که بازویش را گرفته ام،او را به سمت خیابان یم برم و دستم را برای یک تاکیس نگه یم دارم

 :ا راض  یم کنم تا با گرفیر  بیست هزار تومان تا آن جا برود.کنار سارا یم نشینم و آهسته یم گویممرد راننده ر 

؟ -  خوبی

راننده مدام از آینه به چشمان و بین  قرمز سارا نگاه یم کند و بعد نگاه بدی به من یم اندازد.سارا با حواس پربر رسش را 

 یم گویم تکان یم دهد.به دستانش نگاه یم کنم که دارند 
 

 :یم لرزند.با درماندگ

 خ  کار کنم؟ -

اف یم کنم که حس  رسش را روی شانه ام یم گذارد و چشمانش را یم بندد.شوکه یم شوم ویل گناهکارانه در دلم اعتر

 .خوبی دارم

 .مرده -

بان را جا یم اندازد  :قلبم یک ض 

 گ؟ -

 .بابام -

د و چند ساعت بعدش ختی مرگش را.همی   قدر دیوانه شده به روزی فکر یم کنم که ختی تصادف پدرم را دادن

 !بودم.نشده بودم؟
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بدون این که رسش را از روی شانه ام بردارد،با دستاب  لرزان زیپ کوله اش را باز یم کند و بطری کوچگ در یم آورد.یک 

 .اش را یم بنددقرص سفید کف دستش یم اندازد و داخل دهانش یم گذارد.کیم آب یم نوشد و بعد زیپ کوله 

 :راننده با جدیت یم پرسد

 خانوم حال تون خوبه؟ -

 یم گوید
 

 :سارا با بی حوصلگ

ی؟ -  شما دکتر

 :رسش را روی شانه ام مرتب یم کند.راننده چپ چپ نگاهش یم کند و یم گوید

 .اگه این آقا اذیت تون کرده بگید.کمک تون یم کنم.شمام جای خواهرم -

 یم گوید
 

 :سارا با کالفگ

 .من برادر نیم خوام -

ی نیم گوید  .راننده دیگر چت  

سارا االن چه احسایس دارد؟نیم توانم حنر حدس بزنم.او یک رابطه ی عادی با والدینش ندارد.به خاطر مرگ پدرش 

 !ناراحت است؟

ایط مسخره ای است  !واقعا رسر

 .ه شیطنت کند و روی همه را کم کندمتنفرم از این که سارا را این طور ببینم.ناراحت و مظلوم.او باید همیش

وین اس ام اس یم دهم:   ؟«یم شه بری پیش بابا رضا»به رسر

وین رسیــــع جواب یم دهد:  ی شده»رسر  ؟«آره.چت  

گویسر ام را خاموش یم کنم و در کوله ام یم اندازم.نگایه به سارا یم کنم.چند تار موهایش از زیر شال عقب رفته اش 

ون ریخته اند  .بت 

وبی یم گویدراننده با 
 :تررسر

 االن تو همی   خیابونیم.کجا برم؟ -

 :سارا رسش را از روی شانه ام بر یم دارد و به جلو خم یم شود

 .تو کوچه ای که اون جاست -

 :مرد با بی مییل گاز یم دهد و وارد کوچه یم شود.سارا رسیــــع یم گوید

 .نگه دار -

ون یم پرد.رسیــــع پول راننده را یم دهم،کوله اش را بر یم دارم و دنبالش قبل از این راننده ترمز کند،در را باز یم کند و ب ت 

 .یم دوم
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 ایستاده و دستش را روی زنگ فشار یم دهد.با دست دیگرش محکم به در یم کوبد
 

 .سارا مقابل در قهوه ای رنگ

 :بعد از چند دقیقه مردی با عصبانیت در را باز یم کند.خشمگی   یم گوید

ته؟درو  -  !از جا کندیچه ختی

 :در نور حیاط کوچک آپارتمان با دقت صورت رنگ پریده ی سارا را نگاه یم کند و پوزخند یم زند

 دختر فراری مهدوی ای نه؟اومدی جنازه شو بری؟ -

ه شده که انگار نفس نیم کشد.با صدای خشگ یم گوید  :سارا طوری به او خت 

 مادرم کجاست؟ -

 :مرد با لحن بدی یم گوید

 !چمیدونم اون هرجابی کجاستمن  -

 :سارا با عصبانیت جلو یم رود و محکم روی سینه ی مرد یم کوبد

 !دهنتو ببند بی پدر و مادر -

 .جلو یم روم و عقب یم کشمش.این روی سارا واقعا خطرناک است

 :سارا تقال یم کند تا خودش را آزاد کند و یم گوید

 !جمع کن بعد بیا زر بزن یادم نرفته غلطاتو!برو ننتو از زیر بقیه -

دهانم را که باز مانده یم بندم چرا که مرد دارد با عصبانیت به سمت ما یم آید.سارا را عقب یم کشم و مقابلش یم 

 :ایستم.دستم را روی شانه ی مرد یم گذارم و سیع یم کنم آرامش کنم

 .هآقا من از شما معذرت یم خوام...حالش خوب نیست.یم خواد مادرشو ببین -

 :مرد با پشت دست روی سینه ام یم زند

ه ی -  ...لیاقتت بیشتر از این دختر

 :عصبانیتم را مهار یم کنم و حرفش را قطع یم کنم

 .ممنون -

م و از کنار مرد ردش یم کنم.سارا که مرد را فراموش کرده،همراه من از پله ها باال یم آید.به طبقه ی  دست سارا را یم گت 

 .ایستد و محکم در خانه ی سمت راست را یم زند اول که یم رسیم،یم

ون یم آید.درحایل که دارد دسنر به  بعد از چند دقیقه در سمت چپ باز یم شود و زب  با ظاهر آشفته یک قدم بت 

 یم گوید
 

 :موهای آشفته اش یم کشد با خواب آلودگ

 !حتما خونه نیست خانوم.با در زدن معجزه نیم شه که -
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ظاهر یم شود و با زمزمه ای در گوش زنش که با تاپ و شلوارک آن جا ایستاده،او را به داخل  مردی از پشت رسش

 :خانه یم برد و در را یم بندد.با آرامش یم گوید

ی شده؟ -  چت  

 :سارا مات و مبهوت یم گوید

؟ -  توبی
 آرمی  

رد او کیست.دسنر در موهای بورش یم کشد و مرد برای چند ثانیه سارا را نگاه یم کند.انگار دارد تالش یم کند به یاد بیاو 

 :متفکرانه یم گوید

 ...من شما رو یم شنا -

 :سارا وسط حرفش یم پرد

 سارائم!جدی منو یادت نمیاد؟ -

 :اخِم از رس تمرکز مرد باز یم شود.چهره اش باز یم شود و چشمانش برق یم زنند

!کدوم گوری رفته بودی؟ -  توبی عوض 

  کنم.سارا این قدر با او صمییم است؟با اخم مرد را نگاه یم

 :نگاهش به من یم افتد و عذرخواهانه یم گوید

 ببخشید.دوستشید؟ -

 :نیم دانم چه بگویم.سارا رسیــــع یم گوید

 آرمی   مامان خونه اس؟ -

 :نگاه آرمی   پر از ترحم یم شود

.وقنر آمبوالنس بردش حالش خییل بد بود.موژان سیع کرد آرومش ک - ون پس یم دوب  مانه بت 
نه ویل ما رو خییل محتر

 .کرد و گفت باید یه کاری انجام بده

 :رنگ سارا یم پرد.ملتمسانه به من یم گوید

؟ -  یم شه درو بشکن 

 :آرمی   رسیــــع یم گوید

 .از رو تراس یم توب  بری.فکر کنم در تراس خونه تون باز باشه -

 و چشمان نیمه باز یم گویددر خانه شان را یم زند.همشش یا شاید هم خواهرش،در ر 
 

 :ا باز یم کند و با خواب آلودگ

 .خدا پدر و مادرتو بیامرزه آرمی    -

 :آرمی   یم خندد و او را کنار یم زند
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؟ - اب  یم کن   با این لباسا وایسادی سخت 

 :پشت در یم بردش.به سارا یم گوید

 .بیا تو -

 :سارا به من نگاه یم کند.لبخند یم زنم

 .نم درو از این ور باز کن  براممنتظر یم مو  -

بر اش کنم،لبخند یم زند و همراه سارای رساسیمه وارد خانه یم شود  .آرمی   که فهمیده نیم خواهم غت 

 در سکوت منتظر یم مانم.سارا وقنر حرف های آرمی   درباره ی حال مادرش را شنید،آشفته تر شد.چرا؟

 :باز یم کند.با دیدن قیافه ی وارفته اش یم گویمچند ثانیه ی بعد آرمی   رنگ پریده در خانه را 

 خ  شده؟ -

 :پلک یم زند

 .خودکیسر کرده -

 :مات و مبهوت به دهانش زل یم زنم.صدای فریاد سارا را یم شنوم

 !خودخواه -

 

 

 فصل شصت و یکم

 .یم دونید چند وقته دور هم جمع نشدیم؟همه رفتید ب  شوهر -

 :ده به خیارش گاز یم زندنیوشا کنار من لم یم دهد و با خن

 .خودمو و خودتو عشقه بابا.این آزاده هم داره با رئیسش الس یم زنه.فقط خودمون طهت  موندیم -

 :با چشمان گرد شده به آزاده نگاه یم کنم

 !آزی؟ -

 :خجالت زده یم خندد

 .ادبابا این نیوشا داره بزرگش یم کنه.ازم شماره خونه رو خواست که با خانواده اش بی -

 :با دلخوری یم گویم

 !نیوشا داره گندش یم کنه؟ -

 :آزاده سیع یم کند از دلم دربیاورد
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ی بی   ما نبوده.آدم مذهنی ایه.تا حاال مستقیم تو چشمام نگاه  - تو رست شلوغ بود.نخواستم فکرتو مشغول کنم.چت  

 !ت برسه یا نهنکرده.فقط یه هفته پیش با کیل عرق ریخیر  ازم پرسید یم شه با خانواده خدم

 :پقر زیر خنده یم زنم

 !آخ جون! از اون آدمای بامزه اس پس -

 :آزاده اخیم مصنویع یم کند

گناه داره سارا.از اون حال بهم زنا نیست.هر گ از راه یم رسه یه تیکه بهش میندازه ویل صداش درنمیاد.از دکمه باالی  -

هنش گرفته تا نمازخونه رفتنش مورد تمسخر همه ا  .س ویل پش بدی نیست.این قدر باادبه دلم براش یم سوزهپت 

 :نیوشا با بی قیدی یم گوید

 .همینو اگه باهاش تو خونه خایل تنها یسر واست خوارمادر نیم ذاره -

 :ساغر نخودی یم خندد

 .خفه نیسر  -

ک مامان بزرگ و بابابزرگم یم روم.بچه ها سکوت یم کنند.این سکوت آزارم   از جایم بلند یم شوم و به سمت اتاق مشتر

 .یم دهد.با این که یم دانم نزدیک ترین افراد به من هستند،از ترحم نگاه شان خوشم نیم آید

 .بدون در زدن در را باز یم کنم و وارد اتاق یم شوم.اتاق تاریک است و جسم مچاله شده ای روی تخت است

 .کنم تا حماقت نکند و بالبی رس خودش نیاورد  جلو یم روم و باالی رسش یم ایستم.باید چند بار در روز چکش

سمن وقنر فهمید که او مرده،با خونشدی رس تکان داد و گفت اگر بخواهم یم توانم مامان را بفرستم پیش او ویل 

 ...مامان التماسم کرد که بماند و حنر شده کلفنر ام را بکند

اسابر شدن را نداشتم،گفتم بماند ویل جلوی من هم که دیگر به خودم مسلط شده بودم و دیگر حوصله ی احس

د  .چشم من پیدایش نشود و کار احمقانه ای هم نکند که وقتم را بگت 

 .دوست ندارم باری دیگر چند ساعت در بیمتارستان عالف شوم و سپهر را هم با خودم همراه کنم

ون یم روم و در را محکم یم بندم.به طور ناگهاب  دلم یم خواهد همه چت     .را خرد کنم و بشکنم بت 

 ام را یم بینند،ترجیح یم دهند قبل از این که مستفیض شان کنم بروند
 

 .بچه ها که اخالق سگ

وع به خوردن و گوش کردن آهنگ های تند یم کنم.محکم گاز یم   دارم روی مت   مقابلم یم گذارم و رسر
هر چه خوردب 

 .زنم تا حرصم را خایل کنم

نبود.هیچ کس دل خویسر از او نداشت.تنها کساب  که آمده بودند،عمو فرهاد و عمه  در تشییع جنازه اش هیچ کس

فریبا بودند.فریدی که این همه سنگش را به سینه یم زد هم نیامد.نیم دانم رسش کجا گرم است که بی خیال خانه و 

 .سهم االرثش شده

ه کارهای زشتش را تمام کند و میالد را از خانه عمو فرهاد یم خواهد نشین را طالق بدهد.با مارال اتمام حجت کرده ک

ش هم جابی ندارد ون کرده.آبروی نشین رفته و دیگر پیش پدر پت   .بت 
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به طرز تهوع آوری از بدبخنر نشین خوشحالم.احساس یم کنم دلم یم خواهد با تمام وجود به حال بدش بخندم و 

 .بعد به خاطر این سنگ دیل خودم را بزنم

 :من اول کیم گیج بود ویل بعد از یک ساعت برایش عادی شد و با بی خیایل شانه باال انداختسمن هم مثل 

 .به درک -

حسی   آن قدر خوشحال است که حد ندارد و سمن به این همه اشتیاقش چشم غره یم  قرار است مهر عقد کنند.امت 

 ...رود.سمن راه زیادی را آمده که حاال یم تواند برای کیس همش باشد

.یم  من چه؟من در این چند سال چکار کرده ام؟نه برای مادرم فرزندم،نه برای خواهرم خواهر و نه برای سپهر دختر

 .دانم که به زودی دلش را یم زنم

 !صدای آیفون اعصابم را خرد یم کند.ناآرایم درونم کم بود،این هم اضافه شد

 

 

 ترکد و اطرافش را قرمز یم کند.از جایم بلند یم شوم تا گوجه ای را که در دست دارم به سمت یخچال پرت یم کنم.یم

به یم زنم.به مت   برخورد یم کند و  به سمت در بروم که پایم به صندیل گت  یم کند و یم افتم.با عصبانیت به صندیل ض 

ه مت   با صدای بلندی زمی   یم افتد.از جایم بلند یم شوم و به سمت آیفون یم روم.قبل از رسیدن به آن،لگدی ب

ل کنم و هر چند دقیقه مثل  کوچک کنار تلویزیون یم زنم.آن قدر احساسات مختلق  دارم که نیم توانم خودم را کنتر

 :بمب منفجر یم شوم.گویسر را بر یم دارم و محکم به گوشم یم چسبانم

 کیه؟ -

 :آن قدر با غیظ این را یم گویم که مریم خانم با احتیاط یم گوید

 دموقع اومدم؟مریمم ساراجان.ب -

 .نه -

 .در را بازیم کنم و به سمت اتاقم یم روم تا لباس مناسنی بپوشم.وسط راه پایم به لبه ی مبل یم خورد

م و فشارش یم  آن قدر باال و پایی   یم پرم که موهایم از بند کلیپسم آزاد یم شوند.برای حدود دو دقیقه پایم را یم گت 

صاف یم ایستم،با عصبانیت لگد محکیم به مبل یم زنم که باعث یم شود درد  دهم.رسانجام وقنر به خودم یم آیم و 

شدیدی در پایم حس کنم و فریاد بزنم.یم چرخم و مریم خانم و سیاوش را یم بینم که در چارچوب در ایستاده اند و با 

و دسنر به موهایم یم  چشمان گرد شده مرا تماشا یم کنند.حنر حوصله زورگ لبخند زدن را هم ندارم.صاف یم ایستم

 :کشم

 .بفرمایید داخل.ببخشید من ظاهرم آشفته اس -

مریم خانم با تردید وارد خانه یم شود و سیاوش با حالنر که انگار کار اشتبایه کرده،رسش را پایی   یم اندازد و پشت 

 .رسش یم آید
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 بندم.دارند زیادی بلند یم شوند.دلم یم معذرت خوایه یم کنم و به اتاق یم روم.لباس مناسب یم پوشم و موهایم را یم

 .خواهد بکنمشان

ون یم روم.یم دانم نگاهم مثل یک حیوان زخیم است؛برای همی   است که مریم  شایل روی رسم یم اندازم و از اتاق بت 

 .خانم با نگراب  نگاهم یم کند

 :دو لیوان چای یم ریزم و برایشان یم آورم.مریم خانم با مهرباب  یم گوید

 .تسلیت یم گم عزیزم -

 :حوصله ی دروغ گفیر  ندارم

 .نیازی به تسلیت گفیر  نیست -

 :مریم خانم کیم جا یم خورد.رسیــــع یم گویم

 ...یعن  من زیاد ناراحت نیستم.یم دونید -

 .نیم دانم چطور باید توضیح بدهم برای همی   خفه یم شوم

ی را   :در ذهنش سبک سنگی   یم کند.رسانجام با جدیت یم گوید مریم خانم چند بار پلک یم زند.حس یم کنم دارد چت  

ا برام  - ساراجان یم رم رس اصل مطلب.اگه این موقع روز جمعه رسزده اومدم خونه ات،واسه اینه که باید یه رسی چت  

؟  روشن شه.تو با سپهر دوسنر

مروز که مثل سگ هار شده ام با خونشدی عجینی نگاهش یم کنم.باالخره یک روز یم فهمید.از شانس خرگ من هم ا

ـــغ نکرده فهمیده.سیاوش گناهکارانه نگاهم یم کند.چشمانم باریک یم  و خدا پدیده های طبییع بدنم را از من دریـ

 شوند.او یم داند؟

ه یم شوم  :به چشمان مریم خانم خت 

 .نه -

 :مریم خانم از تندی و ضاحت کالمم کیم جا یم خورد

 یعن  هیچ رابطه ای ندارید؟ -

 :دلم یم خواهد رسم را به دیوار بکوبم

ی نبوده و نیست.فکر  - قرار شد یه مدت با هم بچرخیم تا ببینیم به درد هم یم خوریمیا نه.از دوسنر های مسخره ختی

 .یم کردم پشتونو بهتر از اینا یم شناسید مریم جون

 :مریم خانم اخم یم کند

 چرا سپهر به من نگفت؟ -

 :سیاوش رسیــــع یم گوید
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ون یم رفته.سپهر  - ستانیه و دور از چشم تو با دوست پشش بت   دبت 
 انگار سپهر دختر

 
مامان! داری یه جوری یم گ

بیست و پنج سالشه.یم دونه داره چکار یم کنه.تازه به تو گفته بود که از یه دختر خوشش اومده.ببی   سارا هم یم گه 

 .مون نکردهواسه آشنابی با هم بودن.بیا بریم تا سپهر بیچاره 

 .اخم کرده ام.یاد مادر امی   یم افتم که به خاطر زن گرفیر  و آدم شدن پشش،با من بهتر از خوب رفتار یم کرد

 یم گویم
 

 بزند،با کالفگ
 
 :قبل از این که مریم خانم که دهانش را باز کرده حرق

درد پش شما نیم خورم و هم سطح  نه.الزم نیست نگران باشید.مطمئنا این آشنابی به رسانجام نیم رسه.منم به -

 .نیستیم.قول یم دم دیگه هیچ جور رابطه ای بی   ما نباشه.من خسته ام.یم خوام بخوابم.روز خوش

از جایم بلند یم شوم و مقابل چشمان ناراحت سیاوش و نگاه متعجب مریم خانم به اتاقم یم روم.حاال بیشتر از آن که 

 .هستمعصباب  و ناآرام باشم،پوچ و ساکن 

 .روی تختم دراز یم کشم و خودم را جمع یم کنم

واقعا احمق بودم که فکر یم کردم سپهر یم تواند هماب  باشد که انتظارش را یم کشیدم.از آن هابی نیستم که عقده ی 

شوهر کردن داشته باشم ویل عقده ی دوست داشته شدن دارم.عقده ی خوب به چشم آمدن دارم.عقده ی متعلق 

 !ودن و داشیر  کیس فقط برای خودم را دارم.عقده ی تنها نبودن دارم.عقده ی آرامش و خوشبخنر دارمبه کیس ب

ی های ممنوعه ام منع  در این مدبر که رابطه ام با سپهر کیم متفاوت شده بود،تمام مدت خودم را از فکر کردن به فانتر 

ی رویا بسازم که به نظرم مم  .کن نبودیم کردم.دوست نداشتم درباره ی چت  

با این حال رفتار فوق العاده ی سپهر باعث یم شد افکارم رسکیسر کنند و به منطقه ی رویاهای ممنوعه ام قدم 

 .بگذارند

این چند وقت آن قدر با افکار منق  رابطه ام با سپهر را قضاوت کردم و برایش پایان ساختم که دیگر بریده ام.دیگر نیم 

س پس زده شدن را تحم ل کنم و دم نزنم.سپهر هم آدم است و مطمئنا یم خواهد با یک دختر نرمال توانم استر

ی دیوانه مثل من  .باشد؛نه دختر

های بد را به او یم دادم  ...دستانم را روی هم روی سینه ام یم گذارم.قلبم درد یم کند.شاید باید کیم آهسته تر ختی

 ...م که دیگر نباید سپهر را ببینندچشمانم یم سوزند؛شاید باید کیم آرام تر به آن ها یم گفت

 ...گلویم مسدود شده؛شاید باید فکری به حال این آوار یم کردم

هابی که دوست دارم بگذرم و یک تکه از خودم را 
بی صدا در خودم اشک یم ریزم.مدت هاست که یاد گرفته ام از چت  

 .پشت رسم رها کنم

به یم زند.سیاوش عذرخواهانه یم گوی  :دکیس به در ض 

 ...یه سارا -

 !این هم مدل دلداری دادن این مرد است

 :با صدای محکیم یم گویم
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 .برو سیاوش.هانیه و ملیکا منتظرتن -

 :سیاوش بعد از مکنی طوالب  یم گوید

 .سپهر ناراحت یم شه -

 :با صدابی که این بار کیم گرفته یم گویم

ه همی   جا تموم شه -  .نه نیم شه.بهتر

 .یتو هم ناراحت شد -

چرا سیاوش این طوری حرف یم زند؟این ها را یک بچه ی هفت ساله هم یم تواند بگوید ویل آن قدر سنگی   اند که 

 ...قلبم تحمل وزن شان را ندارد

 .جوابی نیم دهم.امیدوارانه صورتم را روی بالشم فشار یم دهم تا شاید خفه شوم

 .چقدر خوش خیال بودم

 

 

 فصل شصت و دوم

 :مرم این قدر بلند فریاد نزده امتا به حال در ع

م! من بهت اعتماد کرده بودم -
َ
؟رفتید خونه اش که خ  بشه؟سیاوش با توا  .یعن  خ 

ی نیم گوید.این مظلوم بودن اصال به قیافه اش نیم آید  !سیاوش رسش را پایی   انداخته و چت  

 : آورم و به مامان یم گویممامان با اخم کوچگ مشغول بافیر  پلیور پارساست.صدایم را کیم پایی   یم

 حاال این دهن لقر کرده.شما باید رسیــــع یم رفنر بازخواستش یم کردی؟ -

قطره اشگ از گوشه ی چشم مامان یم چکد و آتشم را خاموش یم کند.میل بافتن  ها را کنار یم گذارد و با پشت 

 :دستش صورتش را پاک یم کند

به من مهلت نداد.رسیــــع حرفشو زد و رفت.من اصال نیم خواستم  من فقط یم خواستم باهاش حرف بزنم.اصال  -

 .ناراحتش کنم.تازه خوشحالم بودم که باالخره فهمیدم کیه

 :بادم خایل یم شود و روی مبل پشت رسم یم نشینم.آرام یم گویم

ی رو بپذیره من از همون او  -  نکردید.اگه سارا از اونابی بود که بتونه چنی   چت  
 .لش بهتون یم گفتم کیهاصال کار درسنر

 :مامان با ناراحنر یم گوید

 خییل ناراحته؟ -

 یم گویم
 

 :با آزردگ
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ون که من ببینمش -  .حدس یم زنم که خییل ناراحته چون نه جواب زنگامو یم ده نه جوری میاد بت 

 :سیاوش که انگار از این روی من کیم ترسیده با احتیاط یم گوید

ی بهش نگفت.یهو خ - ودش گفت نیم خواد نگران باشید و من و سپهر به جابی نیم رسیم و هم سطح مامان چت  

 .نیستیم و این حرفا

 :به سیاوش چشم غره یم روم

 .خوب از خجالتم دراومدی -

 :معذب در جایش تکان یم خورد

فتم نه هم یم داشتم به هانیه یم گفتم مامان شنید.بعدم پاشو کرد تو یه کفش که یم خوام سارا رو ببینم.اگه یم گ -

 .رفت.رفتم دنبالش که چت   بدی نگه

هابی که سیاوش یم گوید سارا گفته،از افکار آشفته و خایل از حس امنیت و اعتماد به نفسش 
واقعا عصنی شده ام.چت  

د.احتماال تصورش این بوده که مامان یم خواهد به او بگوید که بی خیال من شود  .رسچشمه یم گت 

ون یم  دهم.حاال باید واقعا احساس وحشتنایک داشته باشد.یک ماه از وقنر که مادرش را به خانه اش نفسم را محکم بت 

آورده یم گذرد و او هنوز با دیدنش به هم یم ریزد.تمام مدت اخم کرده و به ندرت حرف یم زند.آن قدر بی قرار است 

 .که گایه یم ترسم بالبی رس خودش بیاورد

یاورد ویل همیشه از حرف هایش یم فهمیدم که اعتماد به نفس پایینش باعث یم شود هیچ وقت این ها را به زبان ن

ی غت  قابل دوست داشته شدن بداند و نکته ی مثبنر در خودش نبیند.از شکست و این که من به این 
خودش را دختر

 .دنتیجه برسم که آدم جالنی نیست یم ترسد.حرف هایش به مامان همه ی این ها را در خود دارن

م.ملیکا چهار دست و پا به من  بت را از دستش یم گت  د.لبخندی زورگ به هانیه یم زنم و رسر کیس لیواب  مقابلم یم گت 

نزدیک یم شود و سیع یم کند با گرفیر  پاهای من بایستد.هانیه رسیــــع بغلش یم کند و یم بردش.متوجه چشمک 

 !.حاال چطور باید این گند را جمع کنم؟شیطنت آمت   سیاوش به هانیه یم شوم و در دلم آه یم کشم

به خورده و نیم خواهد من را ببیند یا به حرف هایم گوش بدهد  .سارا به طور واضج ض 

 من را یم بیند،با مالیمت یم گوید
 

 :مامان که درماندگ

 ...یم خوای من برم باهاش حرف -

 :حرفش را قطع یم کنم و با لبخند کجی یم گویم

 .ار واسه هفت پشتم بس بودممنون همون یه ب -

مامان که از حرف من ناراحتش شده،رسش را پایی   یم اندازد.احساس گناه یم کنم.سیاوش هم چپ چپ نگاهم یم کند 

 :و یم گوید

ه نازک نارنجیه؟ -  تقصت  ما چیه که این دختر

 :بد نگاهش یم کنم



 

 
561 

 ..حرف نزنسیاوش االن اون قدر عصباب  هستم که یه مشت بخوابونم وسط صورتت -

 :سیاوش که جا خورده،کیم عقب نشین  یم کند

ی نشده که.یم ری باهاش حرف یم زب  درست یم شه -  .خوب چت  

 :بلند یم گویم

 .ممنون از راه حلت.تو نبودی من چه خایک تو رسم یم ریختم -

 :سیاوش مات و مبهوت نگاهم یم کند.مامان با گریه یم گوید

 !قول یم دم همه چیو درست کنم -

 :از جایم بلند یم شوم و با مالیمت یم گویم

 .خودم یه فکری به حالش یم کنم.گریه نکن -

 

 

 فصل شصت و سوم

ی  وین که نیشش تا پشت کله اش باز است،رسیــــع اطرافش را نگاه یم کنم.از سپهر ختی در را باز یم کنم و با دیدن رسر

 .نیست

وین با   :بدجنیس یم گویدناامید یم شوم ویل به روی خودم نیم آورم.رسر

 دنبال کیس یم گردی؟ -

 :صاف یم ایستم و به او چشم غره یم روم

 .کارتو بگو -

 یم گوید
 

 :به سادگ

 .اومدم حرف بزنیم -

 :با پرروبی یم گویم

 داشتم که حاال دفعه ی دومم باشه؟ -
 
 !من گ با تو حرق

 :دستش را روی دری که دارد به رویش بسته یم شود یم گذارد

 .ام مرد و مردونه با هم حرف بزنیمیم خو  -

 :با ابروی باال رفته نگاهش یم کنم

 .من این جا مردی نیم بینم -
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 :یم خندد و کنارم یم زند

 !برو کنار ببینم جوجه...من دو سال ازت بزرگ ترم -

 :وارد خانه یم شود و با دیدن مامان جا یم خورد و یم ایستد.مودبانه یم گوید

 .سالم خانوم -

 .که دارد بدون رورسی از پشت اپن نگاهش یم کند،با اخم سالم یم کند و پشت ستون پنهان یم شود  مامان

وین یم گویم  :با بی حوایس شایل به دستش یم دهم و به رسر

 .بتمرگ -

 :مامان صدایم یم کند

 سارا؟ -

 :لب هایم را بر هم فشار یم دهم

 چیه؟ -

وین چپ چپ نگاهم یم کند.مامان با صدابی که  :کیم گرفته است یم گوید  رسر

 .هیج   -

وین روی مبل ولو یم شوم  :بدون این که به خودم زحمت پذیرابی بدهم مقابل رسر

 .خوب.بفرما -

 :آهسته یم گوید

 .سپهر خییل ناراحته -

 :با خونشدی یم گویم

 اون فرستادتت؟ -

 :اخم یم کند

 .اون هیچ وقت هم چی   کاری نیم کنه.خودم خواستم بیام این جا -

 یم گویم
 

 :با بی حوصلگ

م؟ - ؟براش قاقا یل یل بتی  !خوب که خ 

 :به من چشم غره یم رود

 اون حرفا خ  بود زدی؟سپهر واقعا بهم ریخته.چرا جوابشو نیم دی؟ -

 :پوزخند یم زنم
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 تو چیکاره ای این وسط؟وکیل وض سپهری؟ -

 :طوری نگاهم یم کند که انگار یم خواهد کله ام را بکند

 .هر نیستم که نازتو بکشم.آدم اگه یم خواد یه رابطه ای رو تموم کنه عی   آدم تموم یم کنه حداقلمن سپ -

وبی تشکر یم کند و یگ بر یم دارد.وقنر 
وین با خورسر وین تعارف یم کند.رسر مامان با یک سین  به هال یم آید و به رسر

 :مقابل من خم یم شود،با بی توجیه یم گویم

 .نیم خوام -

وین پو   :زخند یم زندرسر

 کال آدم بی احسایس هسنر نه؟ -

 و بدبخنر درون نگاهش هم نیم تواند نرمم 
 

ه یم شود.درماندگ وین یم نشیند و به دستانش خت  مامان دور از من و رسر

 ام را به من مدیون است
 

 !کند.این زن هجده سال اول زندگ

وین به مامان یم گوید  :رسر

 .غم آخرتون باشهتسلیت یم گم خانوم مهدوی.ایشاال  -

وین زل یم زند  :مامان با مکث رسش را باال یم آورد با چشماب  که دورشان پر از چی   و چروک است به رسر

 .خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه -

وین لبخند یم زند.رو به من بر یم گردد و با اخم یم گوید  :رسر

.کیس فکر نیم کنه - سپهر از تو رستره.شما دو تا آدمید.همون قدر که تو  یم دوب  مشکل تو چیه؟اعتماد به نفس پایی  

 .ارزش داری اونم داره.اگرم قراره سطج سنجیده بشه،سطح شخصیته که البته اونم نداری

 :لبخند کجی یم زنم

 که به خ  بریس؟ -
 

 اینا رو یم گ

وین به جلو خم یم شود و با جدیت یم گوید  :رسر

ه به خاطرت هر کاری بکنه.بر  - ای اولی   بار دیدم که رس سیاوش داد کشید.اشک مریم خانومو سپهر حاض 

درآورد.بهش یه فرصت بده.کاری نکن حالش از هرخ  دختر و احساسه بهم بخوره.بذار یه مدت نامزد باشید.اگه از هم 

دلیل  خوشتون اومد که من باال رستون قند یم سابم و اگرم نه که حداقل سپهر یم دونه تالششو کرده! تو داری بدون

.شاید بهش نیاد ویل خییل مغروره  .منطقر پسش یم زب 

 :رو به مامان که مات و مبهوت ما را نگاه یم کند یم چرخد و یم گوید

تون خوشش اومده ویل ایشون نیم ذاره  - شید.برادر من از دختر .هر خ  باشه بزرگتر خانوم مهدوی االن شما این جایی  

م  با خانواده اش بیاد خواستگاری.باهاش صحبت کنید لطفا.قرار نیست حتما باهاش ازدواج کنه که.من اینو یم ست 

 ...دست شما
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 :حرفش را قطع یم کنم

اجازه ی من دست خودمه.تا نخوام هیچ گ پاشو تو این خونه نیم ذاره.االنم وقت ناهاره.منم به تو ناهار نیم  -

 .دم.خوش اومدی

 .ا مامان یم رودبا دلخوری نگاهم یم کند و بعد از خداحافظ  ب

 :وقنر یم رود،مامان با احتیاط یم گوید

 ...خوب اگه دوست داری بذار بیان -

 :اخم یم کنم

 .سیع نکن ادای مادرا رو دربیاری.مادر و پدر من دو سه ساله که مردن -

 :آب دهانش را قورت یم دهد و رسش را پایی   یم اندازد.با صدای خش داری یم گوید

ز بگم.میومد وقنر مادر...مادر  - ،دلم خواست بیام و ببینمت.یم ترسیدم به فریتی ت بهم ختی داد که داری عروس یم یسر

ون برم.یم خواستم پیشت باشم.یم دونم برات هیچ  و همه چیو خراب یم کرد.اجازه هم نیم داد تنها از خونه بت 

 ...ارزیسر نداره ویل

 :نفیس عمیق یم کشد و ادامه یم دهد

ه همون شب از ایران رفته،مردم و زنده شدم.یم خواستم بلد بودم و مثل مادرای دیگه دلداریت وقنر بهم گفت پش  -

ی رو تجربه کردم،نه از کیس خوشم اومده و عروسیم  یم دادم تا کمتر ناراحت بایسر ویل من نه هیچ وقت چنی   چت  

ز.منو دوست نداشت.هیچ وقت.  براش از کلفتشم کمتر بودم.اگه تو بهم خورده.تا اومدم خودمو بشناسم دادنم به فریتی

ز جهنمو دیدم.محبت ندیده بودم که محبت کنم.یاد نگرفته  خونه ی پدر و مادرم فقط سخنر بود،تو زندگیم با فریتی

مت یا قربون صدقه ات برم  .بودم تو بغلم بگت 

 :پوزخند یم زنم

 این یه چرخه ی معیوبه.منم بلد نیستم کسیو بغل کنم یا قربو  -
 
ن صدقه اش برم.احسایس ندارم تا خرج کیس یم دوب

 !کنم.اینا تقصت  توئه

د و هق هق کنان یم گوید  :جمله ی آخرم را جیغ یم زنم.دستانش را مقابل صورتش یم گت 

تو که نیم دوب  تو دل من خ  یم گذره.روزی نیست که خودمو لعنت نکنم.کاش همون موقیع که به دنیا اومدم یم  -

 .مردم

 :جیغ یم زنم

؟!نیم تونم حنر کسیو  - ت خفه ات یم کرد!یم بین  چقدر بدبختم؟!یم بین  کاش یم مردی!کاش اون مادر بی همه چت  

م.قراره تنها  ای دیگه واسه یه خواستگار چابی بتی
که یم دونم دوستش دارم دوست داشته باشم!نیم تونم مثل دختر

م تا یه عقده ای دیگه بزرگ نکنم  !بمت 

 کند.بطری قرص هایم را بر یم دارم و به سمتش پرت یم کنم.به سینه اش یم خورد و به زمی   هق هق کنان نگاهم یم

 .یم افتد
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 :روی زمی   زانو یم زنم و موهایم را یم کشم.با تمام توانم فریاد یم زنم

! اینا منو جلو یم برن.یم دوب  چرا امی   ولم کرد؟چون ازش یم خواستم برام پدر و ماد -  می  
 

ر باشه.حالشو اینا زندگ

؟یه رواب  بدبخت! من آینده ای ندارم! مرده ی متحرکم!یم بین  چطوری ریدی تو  بهم یم زدم! یم بین  خ  ساخنر

؟حالمو بهم یم زب  با این رفتارات!با خفه خون گرفیر  به کجا رسیدی؟منو ببی   کجام! باید از همه خ   زندگیم؟!یم بین 

خوار و خفیف شم چون نیم تونم هیچ کسو خوشبخت کنم! لعنت به اون  بگذرم چون عادی نیستم! باید این طوری

 !پدرسگابی که تو و منو پس انداخیر  

 :کیس به در یم زند و بعد از آن صدای نگران آقای احمدزاده را یم شنوم

 سارا جان؟بابا؟حالت خوبه جانم؟ -

 .هماشک نیم ریزم؛فقط یم خواهم همه چت   را بشکنم؛این زن نفرت انگت   را 

 :از جایم بلند یم شوم و در را باز یم کنم.با لبخند یم گویم

 سالم آقای احمدزاده.حال تون خوبه؟ -

 :با تردید نگاهم یم کند

 خوبی باباجان؟ -

 :رسم را تکان یم دهم و با خونشدی یم گویم

 .یه بحث معمویل بود.بابت رس و صدا معذرت یم خوام -

*** 

ه شده امدست به سینه نشسته ام و با ل ده به ظرف میوه ی مقابلم خت   .ب هابی بر هم فشر

دار شده بودند،مرا در معذوریت گذاشتند تا خانواده ی سپهر به  فریده خانم و آقای احمدزاده که از موضوع ختی

خواستگاری بیایند.به من قول دادند که شبیه یک مراسم معمویل نباشد و من مجبور به قبول کردن هیچ چت   

 .روح مامان بزرگ و بابابزرگ قسمم دادند و گفتند که اگر این کار را بکنم،خوشحال یم شوند نباشم.به

ی و رد کردن دو سه تا خواستگاری که بعد از امی   آمدند یم  مطمئنم راست یم گوید.آن ها همیشه از گوشه گت 

 .نالیدند.قطعا از بودن پشی مثل سپهر در کنارم خوشحال یم شدند

د مصنویع ای از آن ها پذیرابی یم کند و با فاصله کنارم یم نشیند.یم داند که اگر لمسم کند یا به پر و پایم مامان با لبخن

 .بپیچد مثل زنان پتیاره با او رفتار خواهم کرد

 :مریم خانم به من  که مثل بچه های لوس اخم کرده ام لبخند یم زند

ان.من اصال نیم خواستم اون حرفابی رو که تو زدی بزنم! من اون دفعه اصال به من فرصت ندادی حرف بزنم ساراج -

.هر کاری یم کردم سپهر بهم نیم گفت.سیاوش از دهنش پرید و  فقط هیجان زده بودم که باالخره فهمیدم تو گ هسنر

ه ای من فهمیدم.بهم گفت نیام پیشت ویل من گوشم به این حرفا بدهکار نبود.یم دونم کارم خییل بد بود.با اون عجل

 .که من اومدم تو فکر کردی یم خوام خ  بگم
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ی نیم گویم.به پنج ساعت بعد فکر یم کنم که قرار است با بچه ها بازی والیبال ایران و  رسم را تکان یم دهم و چت  

قبول نکرد بیاید.گناه است  -متی    -برزیل را ببینیم.قرار است امت  و عیل هم باشند.هر چه کردیم خواستگار آزاده 

 !خوب

 .مریم خانم با مهرباب  نگاهم یم کند.لبخندش کیم کمرنگ شده ویل هنوز هم با عالقه ی خاض نگاهم یم کند

 !سپهر بدون هیچ گونه لبخندی طوری نگاهم یم کند که انگار کار زشنر کرده ام؛که کرده ام

ند.هانیه لب گزیده و سیع یم کند ملیکا دارد هیجان زده رس و صدا یم کند و کت قهوه ای سیاوش را در دهانش یم ک

آرامش کند ویل ملیکا با خنده ای که دندان نصفه و نیمه اش را نشان یم دهد،دستش را به گونه ی سیاوش یم زند و یم 

خندد.سیاوش هم با لبخندی موذیانه دارد قلقلکش یم دهد و صدایش را در یم آورد.هانیه هم چپ چپ نگاهش یم 

 .دش را مخق  کندکند ویل نیم تواند لبخن

حسی   هم ختی داده.از این بهتر نیم شود!کل خانواده دور هم جمع شده اند  !فریده خانم به سمن و امت 

حسی   با احتیاط یم گوید  :امت 

 .میوه میل بفرمایید خانوم عظییم -

 !من زل زده نیم توانم نیشخندم را مخق  کنم.رسوین بد نگاهم یم کند.از وقنر آمده مثل نامادری سیندرال به

 .طاها هم با کت و شلوار شیکش یک گوشه نشسته و با بی خیایل برای رسوین سیب تکه تکه یم کند

ه یم شوم و با جدیت یم گویم  :رسفه ای الگ یم کنم و صاف یم نشینم.به چشمان مریم خانم خت 

یو نیم دونید.بعد از این که گفتمش،اگه خواستید برید هیچ اشکایل  - نداره.هیچ دلخوری ای هم پیش شما یه چت  

 .نمیاد.البته از طرف من!شما رو نیم دونم

 :مریم خانم با احتیاط نگاهم یم کند.بدون این که به سپهر نگاه کنم یم گویم

 .من یه بار عقد کردم -

 :مریم خانم به وضوح جا یم خورد.با خونشدی ادامه یم دهم

نست تحملم کنه.االن تصمیم با خودتونه.اگه منرصف بشید مشکیل نامزد بودیم.عرویس مون بهم خورد چون نیم تو  -

 .نیست

 :رسوین پوزخند یم زند

 .با این انتخابت چشم بازارو کور کردی سپهر -

 :با لبخند به رسوین یم گویم

 .من یم خواستم همینو به شوهر شما بگم -

 :رسوین وا یم رود.طاها بد نگاهم یم کند.سیاوش یم خندد

 .ودخییل خوب ب -
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 :سپهر با خونشدی یم گوید

ا مهم نیست -  .برای من این چت  

 :دستم را زیر چانه ام یم زنم

؟ -  قرار نیست اینو تو صورتم بکوبی
 

 پیدا کردیم.یعن  یم گ
 
 فرض کن یه روز اختالق

 :سپهر تک خنده ای از رس ناباوری رس یم دهد

ا منرصف شممن آدیم نیستم که با این حرفا دل خودمو خنک کنم! امی -  .دوار نباش که با این چت  

 

 

 :به مریم خانم یم گویم

؟شما راض  یم شید پشتون با یه مطلقه ازدواج کنه؟ -  شما خ 

 :مریم خانم آهسته یم گوید

ا که مالک نیست عزیزم.مهم اینه که سپهر تو رو دوست داره نه هیچ دختر دیگه ای رو -  !این چت  

 !آورد و این حالم را بهم یم زندمردد است ویل به روی خودش نیم 

 :شانه هایم را باال یم اندازم و رس جایم جا به جا یم شوم

 .فکر کنید که واقعا دوستم نداره و فقط عادت کرده.چند ماهیه وقت زیادی با هم یم گذرونیم.این بعید نیست -

 یم گوید
 

 :سپهر با کالفگ

 بسه دیگه.چقدر به این حرفا فکر کردی؟ -

 :نماخم یم ک

 البداهه حرف یم زنم -
 
 .اتفاقا کامال ق

 :سیاوش ملیکا را که یم خواهد از او باال برود رس جایش یم نشاند و مثل یک بزرگتر یم گوید

ی تو توی بی خاصیت دیده که خوشش اومده  -
ما اومدیم خواستگاری.نیومدیم تعیی   صالحیت که.حتما سپهر یه چت  

 .دیگه.چقدر ناز یم کن  

 یم زند.مامان با صدای لرزاب  به من یم گویدسپهر لبخ
 

 :ند کمرنگ

؟ -  چرا این طوری رفتار یم کن 

 :به تندی یم گویم

 چطوری؟ -
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ی احتمایل با مالیمت به من یم گوید ی از درگت   :هانیه برای جلوگت 

ی بی نقص نیم شه.تو و سپهر هم حتما مشکالبر دا -
رید.مثل هر زوج سارا جان تو هر رابطه ای مشکل هست.هیچ چت  

 .دیگه ای ویل اینا نباید مانع تون بشه

 :با اخم یم گویم

 گ گفته ما زوجیم؟ -

 :سپهر به تندی یم گوید

 از همه ی حرفاش همینو فهمیدی؟ -

 اش فاصله گرفته
 

 !امروز از قالب مهربان و خونشد همیشگ

 :پوزخند یم زنم

ی من بارها برات گفتم چرا یم گم نه.اگه یه بار به - شون فکر یم کردی یم فهمیدی که دو تا پا داری،دو تا هم قرض بگت 

 با همه خ  ایک ای!من یه بار این راهو رفتم و یم دونم تهش چیه.من 
 

!نیم دونم چه اضاری داری که بگ و ازم فرار کن 

 ؟یه بار دیگه یه رابطه رو خراب یم کنم و تو هم یم یسر یه آدم شکست خورده.واقعا اینو یم خوای

 :اخم عمیقر میان ابروانش نشسته.با لحن رسدی که از او رساغ ندارم یم گوید

.لطفا این مزخرفاتو رو کنار بذار و  - ی؟!من همه ی اینا رو حفظم از بس گفنر تو چه اضاری داری برای من تصمیم بگت 

.تا اون جابی که من یم دونم عقلم ناقص نیست که مجبور بایسر ص .تو هم برای خودت تصمیم بگت 
 

و بگ د بار همه چت  

 .که مشخصا کودن نیسنر که من بخوام همه چیو برات تکرار کنم

ی بگویم که سیاوش دست از گاز گرفیر  لپ ملیکا و  شوکه یم شوم ویل زود خودم را جمع و جور یم کنم.یم خواهم چت  

 :خرد کردن اعصاب هانیه بر یم دارد و یم گوید

وئه رو با هانیه دارم ویل تا االن که از من خسته نشده.در ضمن سپهرو با هیشگ منم همی   مشکالبر که تو فکر ت -

مقایسه نکن.دست از رست بر نیم داره.بیا و یه لطق  در حق ما بکن.یه مدت با هم نامزد شید.خسته شدم از بس هر 

 .شب اومد اون جا غر زد

ی بگویم که پرند بلند یم گوید  :سکوت یم کنم.یم خواهم چت  

 .در ناس [ناز] داری خالهچق -

د.مریم خانم با لبخند یم گوید  :همه یم خندند.من هم بر خالف انتظارم خنده ام یم گت 

 ...اینم از نظر پرند.ما تحت فشارت نیم ذاریم ویل -

 :سپهر وسط حرفش یم پرد و طلبکارانه یم گوید

ه ها رو.اگه من همی   مشکالتو داشتم تو یعن  خ  تحت فشارش نیم ذاریم؟!خسته شدم بابا.تمومش کن این بهون -

 عقب یم کشیدی؟

 :رسوین آهسته یم گوید
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.گت  دادی به -
 ...درکت نیم کنم سپهر.این همه دختر

 :سپهر با صدای بلندی یم گوید

ی وسط بحنی که به تو  - بسه دیگه رسوین!یکم بزرگ شو!حاال چون یه حقیقتیو بهت گفته سوخنر باید پابرهنه بت 

 ره؟ربظ ندا

 :رسوین برای چند ثانیه مات و مبهوت سپهر را نگاه یم کند و سپس با اخم یم گوید

 .طاها پاشو بریم -

 :طاها رسش را به چپ و راست تکان یم دهد و برای اولی   بار حرف یم زند

شما یه یم خوب راست یم گه عزیز من.اینا دو تا آدمن که دارن درباره ی آینده شون با هم حرف یم زنن اون وقت  -

؟یادت رفته رس خواستگاری خودت چه وضیع بود؟  خوای این خانومو تحقت  کن 

رنگ رسوین یم پرد و با ناباوری به طاها نگاه یم کند.نه رسش داد زده و نه با خشم حرف زده.تنها با منطقش دهانش را 

 .بسته

 نیم زند.سیاوش با نیشخند یم گوید
 
 :رسوین دیگر حرق

 .ن.باریکال.ما اگه از این عرضه ها داشتیم که پوشک بچه عوض نیم کردیممرد به تو یم گ -

ی نیم گوید.سمن با لبخند به من یم گوید  :همه لبخند یم زنند.هانیه پشت چشیم نازک یم کند و چت  

 .ببی   چه جوری این همه آدمو عالف خودت کردی.یه جوابی بده دیگه -

 :کنایه یم زنم

 ..نیم ساعتم نیست ما این جاییم اون وقت این بیچاره هفت سال دنبال تو یم دویدببی   گ داره اینو یم گه -

 :سمن ابرو باال یم اندازد

 .زبون نیست که.نیش عقربه -

همه یواشگ یم خندند.تنها کساب  که انگار آن جا نیستند طاها و رسوینند.طاها دارد پشت دست رسوین را نوازش یم 

ی بگوبی و کند و به همی   راحنر لبخند ک
وچگ را به لب های رسوین بر یم گرداند.زوج بودن این شکیل است؟یک چت  

 از دلش دربیاوری؟
 

 به همی   سادگ

 !پرند و پارسا یک گوشه نشسته اند و با عروسک های پرند بازی یم کنند.تازه امروز سالگرد ازدواج شان است

 یم گوید
 

 :سپهر با لبخند کمرنگ

 بدوم ایک یم دی؟یعن  هفت سال دنبالت  -

ه یم شوم.پس از چند ثانیه یم گویم  :در سکوت به چای رسد شده ی روی مت   خت 

ا رو بندازی گردن من -  .اگه پشیمون شدی حق نداری تقصت 
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 :سپهر طوری لبخند یم زند که یم ترسم لب هایش جر بخورند

ین کنید -  .خوب با یه صلوات دهن تونو شت 

 .نم.اصال از این جور مراسم ها خوشم نیم آیدهمه یم خندند و من اخم یم ک

 :پرند و پارسا دو طرفم یم نشینند.پرند یم گوید

.بیشتر ناس یم کردی -  .خاله چقدر زود بله گفنر

 :لبخندم را قورت یم دهم.پارسا روی مبل یم ایستد و گونه ام محکم یم بوسد

 .َسن...دایه -

ها را ی  !ادش داده؟قلبم در سینه فرو یم ریزد.گ این چت  

ه شده ام.آخر کار خودش را کرد.من که   به سپهر خت 
مامان به همه نان خامه ای تعارف یم کند و من با اخیم بازنشدب 

 !یم دانم بعد از یک هفته از من خسته یم شود

*** 

 .این بازیکن برزیل چه ابروهابی داره.مثل کتلت یم مونه -

 یم گویم
 

 :با مسخرگ

 .چقدرم افاده ایه -

 :ک مشت پاپ کورن در دهانم یم ریزم.نیوشا با بدجنیس یم گویدی

 آخرش بله دادی یا نه؟ -

 یم گویم
ر
 :با بداخالق

 .آره -

 :ساغر که تقریبا روی امت  نشسته یم گوید

؟ -
 

 وا!حاال چرا این طوری یم گ

 :دتا آن جابی که یم توانم دهانم را پر یم کنم و با حرص یم جوم.آزاده با لبخند یم گوی

ه -  .االن سگه بچه ها.بی خیالش شید تا گازتون نگت 

ه یم شوم م و دوباره به صفحه ی تلویزیون خت   .نگاه از امت  و ساغر که یک گوشه با هم خوشند یم گت 

 :نیوشا که کنارم نشسته موذیانه یم گوید

.به هر حال باید واسه آقاتون سخنر بکیسر دیگه -  .باید به فکر رژیم بایسر

 :نم و با تردید یم گویماخم یم ک
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م - م یم مت   .عمرا.من رژیم بگت 

 :نیوشا از تردید من استفاده یم کند و رس به رسم یم گذارد

؟ -  اگه بگه هیکلتو دوست نداره خ 

 !به ظرف پفک در دستم نگاه یم کنم و کنار یم گذارمش.کوفتم شد

 :آزاده با ناراحنر یم گوید

 .بخور سارامگه همه خ  به هیکل و قیافه اس؟ -

 :در حایل که دارم صحنه ی رسویس زدن یگ از بازیکنان خودمان را نگاه یم کنم یم گویم

 .نیم خوام -

 :امت  مودبانه یم گوید

ی که بهم ربظ نداره دخالت یم کنم ویل اون جورام که شما فکر یم کنید نیست.پشا یه  - معذرت یم خوام که تو چت  

ابی رو دوست دارن که شما 
ا آزار ندیدچت    .اصال فکرشم نیم تونید بکنید.خودتونو با این چت  

 :ساغر با لوندی یم خندد و دسنر به صورت امت  یم کشد

 جدی؟ -

 :همه با هم اه یم گوییم.ساغر یم خندد

 .خوب حاال.مجرد تو جمع نداریم که دلش بخواد -

 :آزاده چپ چپ نگاهش یم کند

 !یم شیم.نیوشا البته معلوم الحاله.مجرد نداریم چیه؟ من و سارا و نیوشا هنوزم مجرد حساب -

 :نیوشا در حایل که ابرو باال یم اندازد یم گوید

 با نظر بر تعاریف تو من ****ام دیگه؟ -

 :بی اراده یم خندم.نیوشا کنایه یم زند

 .تو یه جات عروسیه ها -

 :آزاده به کپه ی مرتفع پوست تخمه هایم اشاره یم کند و یم گوید

 .من فکر کنم بیشتر مضطربه -

 !یایس و عیل دارند آرام با هم حرف یم زنند و حواس شان به دور و برشان نیست.عمرا من و سپهر این طوری باشیم

 :به بازیکن رسعنر زن تیم ایران نگاه یم کنم و یم گویم

؟!همه یگ دارن -  !مده زنجت  انداخیر 
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 :نیوشا با لبخند کجی یم گوید

 !خوبهالمصب خییل  -

 :در حایل که لب هایم مثل خط کش صاف شده اند عاقل اندر سفیه نگاهش یم کنم.یم خندد

ی؟ -  یم خوای یگ برای سپهر بگت 

 از صفات بارز من است
ر
 و سگ اخالق

 
 نیم زنم.بی حوصلگ

 
 !دهن کجی یم کنم و حرق

 

 

 فصل شصت و چهارم

 :ندی وسیع روی لب هایم کاشته.با حرص یم گویددیدن اخم سارا و نگاه خشمگی   و مستقیمش روی خودم،لبخ

 .خوابم میاد -

 :نیشخندم عریض تر یم شود

؟ -  بزنم کنار بخوابی

 :با غیظ یم گوید

 .یم خوام بزنمت -

 :یم خندم و برای یک لحظه دستانم را باال یم برم ویل از جاده ی مقابلم چشم بر نیم دارم

 .ر چقدر خواسنر بزب  صتی کن برسیم اگه خوشت نیومد وایمیسم ه -

ون زل یم زند.حنر یک لحظه هم دست از اخم کردن بر نیم دارد تا من پررو نشوم  !دست به سینه بغ یم کند و به بت 

 :لپش را یم کشم و صدایش را در یم آورم

 !نکن -

 !یم خندم.این هم از عوارض بیدار کردن سارا در ساعت چهار و نیم صبح است

 .دوست داریا! بخور صبحونه نخوردی از این ساندویچاس که -

در حایل که هنوز دارد به من چشم غره یم رود،یگ بر یم دارد و نایلونش را پاره یم کند.گاز محکم و پر از حرض به آن 

 :یم زند و با دهان پر یم گوید

 .امروز و فردا آخرین روزایی   که یم تونم هر روز حداقل تا نه بخوابم.هیچ وقت نیم بخشمت -

 یم زنم.ماشی   را کنار جاده نگه یم دارم و کمربندم را باز یم کنم.به سمتش یم چرخم و دلجویانه یم 
 

لبخند کمرنگ

 :گویم
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 .چقدر خانوم من امروز بداخالق و دوست داشتنیه -

 هر بار که از این لفظ استفاده کردم،پرخاش کرد و گفت که از این حرف های لوس خوشش نیم آید ویل هر بار که

بانو،عزیزم،خانومم،سارای من و ... صدایش یم کنم،در چشمانش کارخانه ی قند آب کن  راه یم افتد و باز هم یم گوید 

 !از این لوس بازی ها خوشش نیم آید

لب هایش را جلو داده و بغ کرده به ساندویچش گاز یم زند.کیم خودم را به سمتش یم کشم.با چشمان باریک شده 

 :دیدآمت   یم گویدنگاهم یم کند و ته

 .بذار غذامو کوفت کنم -

 :آهسته یم خندم و پیشاب  اش را یم بوسم

 .کوفت کن -

تکه ی آخرش را که خییل بزرگ است در دهانش یم چپاند و در حایل که به زور دهانش را بسته نگه داشته،به من چپ 

 .یستچپ نگاه یم کند.با این حال چشمانش چراغاب  شده اند و همی   برایم کاف

شیشه ها را کامل پایی   کشیده ام تا بتوانیم نسیم خنک صبحگایه را روی پوست مان حس کنیم.سارا با بدخلقر یم 

 :گوید

 .آب -

م.درش را باز یم کند  :بطری آبی از داشبورد در یم آورم و به سمتش یم گت 

 .دهنیش یم کنم -

 :ا داخل داشبورد یم گذاردو بالفاصله نصف بطری را رس یم کشد.درش را یم بندد و آن ر 

 کجا یم ریم حاال؟ -

دستم را روی ترمز دسنر یم گذارم و به سمتش خم یم شوم.مشکوک نگاهم یم کند.با انگشست شستم خرده نان 

ین  ــچ را که کنار لبش چسبیده بر یم دارم.از چشمانش یم فهمم که منتظر بود کار بدی بکنم تا به بهتر خشک ساندویــ

 !ا بدهدطرز ممکن پاسخم ر 

 :ساعدم را روی پشنر صندیل اش یم گذارم.صورتش را عقب یم کشد و غرغر یم کند

 حاال الزمه اول صبج بیای تو حلق من؟ -

زن ها شده  !آهسته یم خندم.مثل پت 

گونه اش را یم بوسم.پوستش نرم و لطیف است.ابروهایش را که خییل دستکاری نشده اند و پلک هایش را هم یم 

 :لبخند یم گویمبوسم و با 

 .از الزمم الزم تره -

 :دهن کجی یم کند و نگاهش را یم دزدد.نق یم زند
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 داریم یم ریم شمال؟ -

 :با نیشخند استارت یم زنم و یم گویم

 نیم دونم.داریم یم ریم؟ -

 نیم زند.در حالت فول قهر فرو رفته
 
 !برای مدبر طوالب  دیگر حرق

؟ -  مرخض گرفنر

 :یم خندم

ونم کرد.حاال قضیه اش مفصله.بعدا برات یم گمسیاوش ب -  .ه زور بت 

 .چند تا آهنگ تو این ماشی   نداری؟قلبم گرفت -

 :آفتاب گت  را پایی   یم آورم و یم گویم

وین صد تا یس دی این جا گذاشته.ببی   چی    -  .رسر

 :سارا مشغول چرخیدن بی   یس دی ها یم شود.با نیشخند یم گوید

 .رفیقت بیشتر از سایس مانکن و وان دایرکشن گوش نیم ده من فکر یم کردم این -

 :یم خندم

 .آخرش یا تو اونو یم کیسر یا اون تو رو -

 :یک یس دی بر یم دارد و در دستگاه یم گذارد.با خونشدی یم گوید

 ...اینا آهنگای مورد عالقه ی نیوشای -

 :حرفش را قطع یم کند.با تعجب به حرص خوردنش نگایه یم اندازم

 قهرید با هم؟ -

 :عاقل اندر سفیه نگاهم یم کند

 مگه بچه ایم؟ -

 :ابروهایم باال یم رود

 پس قضیه چیه؟ -

ون یم دهد  :نفسش را با حرص بت 

 .تازه فهمیدم با پشخاله ی ساغر رو هم ریخته -

 :پس از چند ثانیه تعجب کردن یم گویم

؟ -  خوب االن تو از چیش ناراحنر
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 !ور با کمربند از این کارها یم کند؟به سمت من یم چرخد.چط

ه.از این خانوم بازاست.به درد **** های رس چهارراه یم خوره نه نیوشا -  .پشه ده سال حداقل ازش بزرگتر

 :از طرز حرف زدنش اخم یم کنم و هم زمان لبخندی روی لب هایم یم نشیند

 .خوب شاید زیاد جدی نیست.بی خود حرص نخور -

 :ش را مشت یم کند و از بی   دندان هایش یم گویدبا عصبانیت دستان

من که یم دونم داره خ  کار یم کنه.این پشه کن  کیانه.یم خواد با این **** بگرده چون شبیه کیانه.چند وقت دیگه  -

ه ی احمق  .حالشو یم پرسم.دختر

 :از عصبانیت قرمز شده.با کنجکاوی یم پرسم

 کیان کیه؟ -

ستان - با هم دوست بودن.بعد چهار سال بهم زدن چون پشه انتظارات بی جا داشت.نیم دونم  دوست پشش.از دبت 

 داره
 
 .نیوشا از چرخیدن با آدیم که یم دونه باهاش به جابی نیم رسه چه هدق

ی هایش را که تا زیر گلویش قد دارند پشت گوشش یم فرستم  :چتر

 .ی پشه به خاطرش متحول شدخوب ما که نیم دونیم تو دلش خ  یم گذره.اصال یهو دید -

 :سارا یم خندد

؟ -  رمان زیاد یم خوب 

 :شانه هایم را باال یم اندازم

یش رد نیم شدن از بس  - ای فامیل از دو کیلومتر مگه همی   سیاوش نبود؟یه عادتای آزاردهنده ای داشت که نگو.دختر

ی   با هانیه چطوریه.تغیت  تو آدما به وجود بدجنس بود.تنها زب  که تو زندگیش باهاش خوب بود مامان بود.االن بب

 .میاد.فقط نیاز به دلیل خوب داره

 :شانه هایش را باال یم اندازد

 .من شک دارم فرزاد تغیت  کنه.داداششو خوب یم شناسم.مثل همن -

 :اخم یم کنم

 داداششو؟ -

 :کندرسش را تکان یم دهد و به منظره ی ستی  صخره ها و دره های اطراف مان نگاه یم  

 ...یه مدت ساغر یم گفت یم خواد با من -

 :قیافه ی من را که یم بیند مکث یم کند.پس از چند ثانیه یم گوید

 نباید یم گفتم؟ -
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 :لبخند کوچک یم زنم

 .تو همه چیو به من بگو.قول یم دم واکنش بدی نشون ندم -

 :شانه هایش را باال یم اندازد

 من جز امی   کیس نبوده که -
 

 .اونم نبوده تو زندگ

 :با احتیاط یم پرسم

 رابطه ات با امی   چطوری بود؟ -

 .حوصله ندارم درباره اش حرف بزنم.باشه بعدا -

ی نیم گویم.حرف زدن درباره ی امی   را دوست ندارد و وقنر این طور بداخالق و تند یم شود یعن  ظرفیتش در  چت  

 !حال اتمام است

 .این آهنگه چه باحاله -

 :یم خندم

وین عاشق این آهنگای جواده -  .رسر

 .منم همی   طور.عشق اول و آخرم استاد عباس قادریه -

 :دوباره یم خندم.به خنده ی من نیشخند یم زند

 تو زیاد آهنگ گوش نیم کن  نه؟ -

 .نه.سکوتو بیشتر دوست دارم -

 .ویل من از سکوت بدم میاد -

 .ل اون دکلمه هه....زیاد بهش گوش یم کن  برای همینه که همیشه از خونه ات یه صدابی میاد؟مث -

 :لبخند یم زند

 .اوهوم.خییل ازش خوشم میاد -

ه یم شود ون خت   :به بت 

 چقدر قشنگن اینا.داریم یم ریم گیالن؟ -

 :رسم را تکان یم دهم

 زیاد تو این جاده اومدی؟ -

 :زیر لب یم گوید

 .نه -
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ی ناراحتش کرده.گونه اش را نوازش یم  :کنم  حس یم کنم چت  

 .امروز خوشگل تر شدی -

 :چشمانش ریز یم شوند

؟ -  مسخره یم کن 

 :تک خنده ای یم کنم و صادقانه یم گویم

 .نه عزیز من.دارم جدی یم گم -

ه یم شود.رنگ قرمز گونه هایش نیشم را باز یم کند.با بدجنیس یم گویم ون خت   :لب هایش را جمع یم کند و به بت 

 االن خجالت کشیدی؟ -

 :را که دارد روی استخوان فکش کشیده یم شود پس یم زند و به تندی یم گوید دستم

 .گم شو -

 :یم خندم

 .خییل بی حوصله ای ها.یه رخ بده ضعیفه -

 .به حرفم ریز یم خندد و به من پشت یم کند

 را یم کند.منتظر یم م
 
انم تا افکارش سکوتش یک طوری است.از آن سکوت هابی که دارد در آن برنامه ریزی زدن حرق

 .را مرتب کند

 :به سمت من یم چرخد.گونه هایش رسخ تر شده اند و معذب به نظر یم رسید.با لبخند نگاهش یم کنم

 که این شکیل رسخ شدی؟ -
 

 خ  یم خوای بگ

ی هایش صورتش را یم پوشاند.دستم را یک طرف  آب دهانش را قورت یم دهد و دوباره رسش را یم چرخاند.چتر

یم معجره استصورتش یم    اگر من نمت 
 

 !گذارم و صورتش را به طرف خودم یم چرخانم.با این وضع رانندگ

 :حراربر که از صورتش به دستم یم رسد متعجبم یم کند

؟هر خ  هست بگو.قول یم دم چت   بدی نگم -
 

 .خ  یم خوای بگ

 .ولش کن -

 :ابروهایم را باال یم برم

  بیا یه کاری کنیم.تو حرفتو بزن.منم -
 
با یه آره و نه جوابتو یم دم و بعدش اصال به روی خودم نمیارم چنی   حرق

 زدی.نه بهت یم خندم و نه نگاهت یم کنم.باشه؟

 :زیر لب یم گوید

 قول؟ -
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 :رسم را تکان یم دهم

 .قول -

 :تند تند یم گوید

م؟ - م.تو دوست داری رژیم بگت   بچه ها یم گن باید رژیم بگت 

م تا نخندم و لپش را نکشمبه زور جلوی خودم را   :یم گت 

 .نه -

ی این همه خجالت کشیده بود؟  یم کشد.به خاطر چنی   چت  
 

 نفیس از رس آسودگ

 :نگاهش نیم کنم تا بیشتر از این خجالت نکشد

ی یم رم پشت رسمم نگاه نیم کنم -  .من تو رو همی   جوری که هسنر دوستت دارم.همه چیتو.رژیم بگت 

د و رسیــــع به من نزدیک یم شود.گونه ام را رسرسی یم بوسد و رس جایش یم نشیند.به زور کمربندش را شل یم کن

م تا بی خیال جاده نشوم  .جلوی خودم را یم گت 

هابی نیست که در فیلم ها و کتاب ها یم خوانیم.محبت هایش 
سارا عجیب است.همان طور که یم گفت از آن دختر

ینند.بعد از دو ماه   !نامزدی این اولی   باریست که مرا بوسیدهنادر ویل بسیار شت 

 تو این نایلونا چیه؟ -

 .یه رسی خرت و پرت و خوردب   -

 :چشمانش برق یم زنند

؟ -  خوردب 

 :یم خندم

.مامان گذاشتتشون -  .نیم دونم چی  

 :اخم یم کند

 همه یم دونن داریم کجا یم ریم جز من؟ -

 :رسم را به چپ و راست تکان یم دهم

 .تم به اندازه ی یه شبانه روز برامون غذا بذارهفقط بهش گف -

 :نایلون را روی پایش یم گذارد و کله اش را در آن فرو یم کند

کاکائوئم هست -  !وای شت 

 :یاد موضویع یم افتم
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 صبح که اومدم بیدارت کنم فکر کردی ساغرم.دیشب پیشت بوده؟ -

 :رسش را تکان یم دهد و با نیشخند یم گوید

ه ی سلیطه.حاال من که یم دونم خودش گفته و قهرم کرده و اون بیچاره هم از ترسش صداش قهر کرده ب - ود دختر

 !درنیومده

 :یم خندم

 در این حد زن ذلیله؟ -

 :اخم یم کند و چپ چپ نگاهم یم کند

ام یم ذارن.از گل نازک تر بهش نیم گن.اینم از پدرش و بقی - .کال تو خانواده شون به زن خییل احتر ه یاد گرفته نخت 

 .دیگه

 :نیشخند یم زنم

 .احساس یم کنم داری کنایه یم زب   -

 :لبخند یم زند

 .نه.چه کنایه ای؟ساغرم حتما تحمل دوری نداشته برگشته.من که نیم دونم داره چکار یم کنه -

کاکائو فرو یم کند و یم گوید  را در شت 
 :ب 

 تو یم خوای؟ -

 .نه.نوش جونت -

 منظره هابی خوشش یم آید.بر عکس همیشه اخم نکرده و با چشماب  که به اطراف نگاه یم کند 
.یم دانم که از چنی  

 .امروز درشت تر به نظر یم رسند،همه جا را نگاه یم کند

 امسال چه کالسابی داری؟ -

 .نیه کالس اول برداشتم با دو تا دوم و یه سوم.کم کم دارن بهم اعتماد یم کی   پایه های باالترم بهم یم د -

 چرا کم کم؟ -

کاکائو یم دهد.با ناامیدی به ظرفش نگاه یم کند و یم گوید  ختی از تمام شدن شت 
 :صدای هورت کشیدنش با ب 

خوب من یکم شانس آوردم که تونستم اون جا مشغول به کار شم.درسته مدرک دارم و رتبه ی کنکورمم خوب بوده  -

ه ساله که سابقه ی کار نداره اعتماد نیم کنه.اونم تو هم چی   مداریس و این حرفا ویل بازم کیس به یه دختر بیست و س

ینان.مدیرش از وقنر که من یم رفتم اون جا عوض نشده.خییل خانوم مهربون و خوبیه.وقنر  که بچه هاش جزو بهتر

ایطمو دید گفت از خداشه که من معلم مدرسه باشم ویل اول باید ببینه کارم چه جوریه.برای همی   سا ل سوم و رسر

 .پیش بهم نداد پارسال

 :رسش را به سمتم یم چرخاند
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؟ -  تو از یونیت راض  هسنر

 :رسم را تکان یم دهم

 .آره خوبه.شانس آوردم تهران قبول شدم وگرنه مجبور بودم بی خیالش شم -

 چه روزابی کالس داری؟ -

ان روزابی که شنبه و دوشنبه و چهارشنبه.روزای فردم یم رم پیش سیاوش.البته دو ساع -  وایمیسم تا جتی
ت بیشتر

 .نیستم باشه

 !چرخیده و مرا نگاه یم کند.نیم دانم چرا امروز قیافه اش بامزه شده.انگار تمام مدت در حال تعجب کردن است

 .چشمات امروز یه جوری شده -

 :یم خندد

 چپ شده؟ -

 :نیشخند یم زنم

 .نه.بامزه شده -

 .کردی.دیشب همش داشتم به ساغر یم خندیدم.دو خوابم برد  شاید چون به زور از خواب بیدارم -

؟ -  گفنر خنده.از گیل چه ختی

 :لب هایش را جلو یم دهد

 .با این پشه ایمان دوست شده.از زندگیشم راضیه.یه کارم پیدا کرده و االن حسابی داره بهش خوش یم گذره -

 :لبخند یم زنم

 .آدم بامزه ای بود -

 :لبخند یم زند

 .جاش خییل خالیهآره.  -

م.در حایل که سیع یم کنم نگاهم به جاده هم باشد،دستبند پارچه ایش را  دستم را جلو یم برم و مچ دستش را یم گت 

 :برانداز یم کنم

 چه قشنگه.تازه گرفتیش؟ -

 :نیشش باز یم شود

 .نه.قبلنا سمن از اینا یم بافت.خییل وقته دارمش -

 ؟این دو تا نیم خوان ازدواج کی    -
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هنوز مچ دستش را رها نکرده ام.دارم به خط های سفید و گوشنر روی دستش نگاه یم کنم.سارا متوجه نگاهم یم شود 

 :و به تندی یم گوید

 .فعال نه -

دستش را به باال یم آورم و روی جای زخم ها را یم بوسم.دوباره اخم کرده و لب هایش را جلو داده.دوست ندارد به 

 .کنم ویل من دوست دارم این حس های بد را نداشته باشدجای زخم هایش نگاه  

د.به در یم چسبد و صورتش را پنهان یم کند  .دستش را یم کشد و تا جابی که یم تواند از من فاصله یم گت 

 .نزدیک سه ساعت دیگر باید در راه باشیم و سارا قهر کرده

 :م آرام صدایش یم زنمبرای بار دوم کنار یم زنم.حرکنر نیم کند.بازویش را یم گت  

 .منو نگاه کن -

 :خودش را سفت کرده و نیم گذارد بچرخانمش.با بدخلقر یم گوید

 .حوصله ندارم.ولم کن -

 :لبخند یم زنم

 .بچرخ ببینمت -

 :مثل بچه ها یم گوید

 .دیدن ندارم -

 :یم خندم

 .اونو که یم دونم.تو بچرخ حاال -

 !دستش را یم کشد.بیشتر قهر کرد؟

ی ناراحت شده؟چند ثا  نیه مکث یم کنم.دقیقا از چه چت  

م و این بار محکم یم کشم.آی بلند و پر از حرض یم گوید.فشار دستم را کمتر یم کنم.حاال صورتش  بازویش را یم گت 

 !مقابل صورتم است و یم توانم تخس بودن را در تمام اجزای صورتش ببینم

 :طلبکارانه یم گوید

 .دستم درد گرفت -

 :یم خندم و از روی مانتو بازویش را یم بوسم آهسته

 خوب شد؟ -

 :دست به سینه یم شود و نیم رخش را به رخم یم کشد.زمزمه یم کنم
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.همی   االن بهت گفتم تو رو همی   جوری که هسنر دوست دارم.نیم خوام  - من دوست ندارم حس بدی داشته بایسر

 از کیس که هسنر خجالت بکش.خوب؟

م و تک تک خط ها را یم بوسم صورتش نرم شده ویل  :هم چنان با لجبازی نگاهم نیم کند.دوباره دستش را یم گت 

.باشه؟ -  من دوست ندارم دیگه هیچ وقت این کارو بکن 

 :نگاهم نیم کند.ادامه یم دهم

 عصباب  بودی بیا رس من داد بزن.خوب؟ -

ند.رسم را جلو یم برم و گوشش را که به خاطر نیشش باز یم شود ویل رسیــــع خودش را جمع و جور و دوباره اخم یم ک

شال عقب رفته اش مشخص است یم بوسم.قلقلکش یم آید و با لبخندی که سیع در پنهان کردنش دارد،گوشش را 

به سمت شانه اش یم کشد و از من دور یم شود.دوباره جلو یم روم و گونه اش را یم بوسم.آهسته یم خندد.دستانم را 

 .منقبض نیست حلقه یم کنم و چانه ام را روی موهایش یم گذارم دور بدنش که دیگر 

 منظره هابی خوشش یم آید.بر عکس همیشه اخم نکرده و با چشماب  که 
به اطراف نگاه یم کند.یم دانم که از چنی  

 .امروز درشت تر به نظر یم رسند،همه جا را نگاه یم کند

 امسال چه کالسابی داری؟ -

 .م با دو تا دوم و یه سوم.کم کم دارن بهم اعتماد یم کی   پایه های باالترم بهم یم دنیه کالس اول برداشت -

 چرا کم کم؟ -

کاکائو یم دهد.با ناامیدی به ظرفش نگاه یم کند و یم گوید  ختی از تمام شدن شت 
 :صدای هورت کشیدنش با ب 

.درسته مدرک دارم و رتبه ی کنکورمم خوب یم دوب  من یکم شانس آوردم که تونستم اون جا مشغول به کار شم -

خوب بوده و این حرفا ویل بازم کیس به یه دختر بیست و سه ساله که سابقه ی کار نداره اعتماد نیم کنه.اونم تو هم 

ینان.مدیرش از وقنر که من یم رفتم اون جا عوض نشده.خییل خانوم مهربون و  چی   مداریس که بچه هاش جزو بهتر

ایطم و دید گفت از خداشه که من معلم مدرسه باشم ویل اول باید ببینه کارم چه جوریه.برای همی   خوبیه.وقنر رسر

 .سال سوم و پیش بهم نداد پارسال

 :رسش را به سمتم یم چرخاند

؟ -  تو از یونیت راض  هسنر

 :رسم را تکان یم دهم

 .آره خوبه.شانس آوردم تهران قبول شدم وگرنه مجبور بودم بی خیالش شم -

 ه روزابی کالس داری؟چ -

ان روزابی که  -  وایمیسم تا جتی
شنبه و دوشنبه و چهارشنبه.روزای فردم یم رم پیش سیاوش.البته دو ساعت بیشتر

 .نیستم باشه

 !چرخیده و مرا نگاه یم کند.نیم دانم چرا امروز قیافه اش بامزه شده.انگار تمام مدت در حال تعجب کردن است
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 .دهچشمات امروز یه جوری ش -

 :یم خندد

 چپ شده؟ -

 :نیشخند یم زنم

 .نه.بامزه شده -

 .شاید چون به زور از خواب بیدارم کردی.دیشب همش داشتم به ساغر یم خندیدم.دو خوابم برد -

؟ -  گفنر خنده.از گیل چه ختی

 :لب هایش را جلو یم دهد

 .الن حسابی داره بهش خوش یم گذرهبا این پشه ایمان دوست شده.از زندگیشم راضیه.یه کارم پیدا کرده و ا -

 :لبخند یم زنم

 .آدم بامزه ای بود -

 :لبخند یم زند

 .آره.جاش خییل خالیه -

م.در حایل که سیع یم کنم نگاهم به جاده هم باشد،دستبند پارچه ایش را  دستم را جلو یم برم و مچ دستش را یم گت 

 :برانداز یم کنم

 چه قشنگه.تازه گرفتیش؟ -

 : شودنیشش باز یم

 .نه.قبلنا سمن از اینا یم بافت.خییل وقته دارمش -

؟ -  این دو تا نیم خوان ازدواج کی  

هنوز مچ دستش را رها نکرده ام.دارم به خط های سفید و گوشنر روی دستش نگاه یم کنم.سارا متوجه نگاهم یم شود 

 :و به تندی یم گوید

 .فعال نه -

م ها را یم بوسم.دوباره اخم کرده و لب هایش را جلو داده.دوست ندارد به دستش را به باال یم آورم و روی جای زخ

 .جای زخم هایش نگاه کنم ویل من دوست دارم این حس های بد را نداشته باشد

د.به در یم چسبد و صورتش را پنهان یم کند  .دستش را یم کشد و تا جابی که یم تواند از من فاصله یم گت 

 .در راه باشیم و سارا قهر کرده نزدیک سه ساعت دیگر باید 

م آرام صدایش یم زنم  :برای بار دوم کنار یم زنم.حرکنر نیم کند.بازویش را یم گت 
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 .منو نگاه کن -

 :خودش را سفت کرده و نیم گذارد بچرخانمش.با بدخلقر یم گوید

 .حوصله ندارم.ولم کن -

 :لبخند یم زنم

 .بچرخ ببینمت -

 :مثل بچه ها یم گوید

 .ندارم دیدن -

 :یم خندم

 .اونو که یم دونم.تو بچرخ حاال -

 !دستش را یم کشد.بیشتر قهر کرد؟

ی ناراحت شده؟  چند ثانیه مکث یم کنم.دقیقا از چه چت  

م و این بار محکم یم کشم.آی بلند و پر از حرض یم گوید.فشار دستم را کمتر یم کنم.حاال صورتش  بازویش را یم گت 

 !توانم تخس بودن را در تمام اجزای صورتش ببینممقابل صورتم است و یم 

 :طلبکارانه یم گوید

 .دستم درد گرفت -

 :آهسته یم خندم و از روی مانتو بازویش را یم بوسم

 خوب شد؟ -

 :دست به سینه یم شود و نیم رخش را به رخم یم کشد.زمزمه یم کنم

.همی   االن بهت گفتم تو ر  - و همی   جوری که هسنر دوست دارم.نیم خوام من دوست ندارم حس بدی داشته بایسر

 از کیس که هسنر خجالت بکش.خوب؟

م و تک تک خط ها را یم بوسم  :صورتش نرم شده ویل هم چنان با لجبازی نگاهم نیم کند.دوباره دستش را یم گت 

.باشه؟ -  من دوست ندارم دیگه هیچ وقت این کارو بکن 

 :نگاهم نیم کند.ادامه یم دهم

 دی بیا رس من داد بزن.خوب؟عصباب  بو  -

نیشش باز یم شود ویل رسیــــع خودش را جمع و جور و دوباره اخم یم کند.رسم را جلو یم برم و گوشش را که به خاطر 

شال عقب رفته اش مشخص است یم بوسم.قلقلکش یم آید و با لبخندی که سیع در پنهان کردنش دارد،گوشش را 
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یم شود.دوباره جلو یم روم و گونه اش را یم بوسم.آهسته یم خندد.دستانم را به سمت شانه اش یم کشد و از من دور 

 دور بدنش که دیگر منقبض نیست حلقه یم کنم و چانه ام را روی موهایش یم گذارم

ی پیدا نیم کند،ناامید دستش را پس یم کشد.مثل همیشه  اهنم یم کند و وقنر چت   دستش را در جیب روی سینه ی پت 

 .هد که نیست.به خاطر پارسا عادت دارم که در جیب هایم شکالت داشته باشمشکالت یم خوا

یم خندم و روی موهایش را یم بوسم.موهایش بوی شامپوی جدیدش را یم دهند.عادت دارد شامپویش را هر ماه 

 .عوض کند

 .این شامپو جدیده ات بوش خییل خوبه -

 :ذوق زده یم گوید

 .آره.موهامم خییل نرم یم شه -

ی هایش یم برم و باال یم برمشان.زیر لب یم گویمان  :گشتم را زیر دسته ای از چتر

 .آره.نرمن -

 راه نمیوفتیم؟ -

 !نیخشند یم زنم.متخصص خراب کردن صحنه های احساسیست

 :عقب یم کشم و دوباره استارت یم زنم.لپش را یم کشم

 .تو داشبورد لواشک هست -

 .باز یم کندیم خندد و با هیجان در داشبورد را 

و نیمه باز شدن چشمانش به خاطر طعم  -لواشک های دست ساز مامان  -یک ساعد دیگر با لواشک خوردن سارا 

 .ترش شان و شوخ  هایش گذشت

آخر رس صندیل اش را صاف یم کند و بعد از درآوردن کفشش،خودش را روی صندیل جمع یم کند و چشمانش را یم 

 .یم بردبندد.تقریبا بالفاصله خوابش 

شالش دور گردنش افتاده و کلیپس موهایش دارد باز یم شود.وقنر بیدارش کردم،یک شلوار مشگ پارچه ای پایش کرد 

ی زیر مانتویش نپوشیده؟  و مانتوی آبی نفنر کوتاه جلوبسته ای تنش کرد.با دیدن یقه ی بازش اخم یم کنم.چت  

 .وری لباس یم پوشد،سیع یم کند با شالش یقه اش را بپوشاندرسم را به چپ و راست تکان یم دهم.با این که این ط

 .همیشه با دهان باز یم خوابد و خودش را جمع یم کند.طاق باز خوابیدن را دوست ندارد و بیشتر روی شکم یم خوابد

 .یستضبط را خاموش یم کنم و بی رس و صدا در جاده یم رانم.چون زود راه افتاده ایم،جاده روان است ویل خلوت ن

در این چند ماه پول هایم را جمع کردم و همراه با پس اندازم،یک پژوی دویست و شش خریدم.سارا رنگش را انتخاب 

 !کرد؛آبی 
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 به روزی دارد که 
 

آهسته نفس یم کشد و گایه در خواب لبخند یم زند.گایه با اخم یم خوابد و گایه ناآرام است.بستگ

 !از رس گذرانده

ی چه چند باری وقنر که خو  اب بود،نشستم و تماشایش کردم.دیگر بیشتر عاداتش دستم آمده و یم دانم در هر چت  

 .عادبر دارد

آفتاب کم کم دارد آزاردهنده یم شود.آفتاب گت  را پایی   یم کشم تا سارا اذیت نشود ویل زیاد فایده ای ندارد.بعد از چند 

 :یددقیقه مقاومت،چشماشن را باز یم کند و با بدخلقر یم گو 

 .چقدر روشن شد -

 :رس جایش یم نشیند و خمیازه یم کشد.با چشمان نیمه باز اطراف را نگاه یم کند و غر یم زند

 .گرممه -

کولر ماشی   را روشن یم کنم و شیشه ها را باال یم کشم.صندیل را صاف یم کند و موهایش را باز.در حایل که در 

ی نگویم که باعث ناراحنر اش شودموهایش دست یم کشد تا شانه شوند،تمام سعیم   .را یم کنم تا چت  

دوباره موهایش را یم بندد و شالش را روی رسش یم کشد.دوباره خمیازه یم کشد و از بطری آب درون داشبورد کیم یم 

 :نوشد.از کوله اش عینکش را در یم آورد و روی چشمانش یم زند.با کنجکاوی اطراف را نگاه یم کند

 گ یم رسیم؟ -

 .چهل و پنج دقیقه دیگه -

 !عینکش را زده تا با دقت همه جا را تماشا کند.بعد از خواب قیافه اش بامزه یم شود

با کنجکاوی ظرف پالستیگ ستی  رنگ درون نایلون را باز یم کند.با دیدن کیک شکالبر دست پخت مامان،نیشش باز یم 

کاکائوی دیگر باز یم کند و با چنگال تکه ای  از کیک را مقابل دهانم نگه یم دارد.با لبخند یم خورمش.ب  شود.یک شت 

د و خودش یک تکه کیک یم خورد.با احساس خوبی که از این کارش دارم،کیک  کاکائو را مقابل دهانم یم گت  شت 

 !خوشمزه ی مامان صد برابر خوشمزه تر یم شود

کاکائو و کیک تمام یم شود،دوباره رسش را در نایلون یم چر  خاند و یک سیب ستی  در یم آورد.با نیش باز یم وقنر شت 

 :گوید

 !مریم جون سلیقه ی منو خوب یم دونه ها -

 :یم خندم

 .نیم دونه.من بهش گفتم هر خ  چت   خوشمزه هست بریز تو این نایلون -

 !نیش بازش عریض تر یم شود.به سیب گاز یم زند.حاال که دارد یم خورد،خوش خنده تر شده

ه یم شود.سپس نیشش باز یم شود و با وقنر به جای مور  د نظرم یم رسیم،برای چند ثانیه با دهان باز به اطراف خت 

 .چشمانش که شبیه قلب شده اند نگاهم یم کند

 :ماشی   را که پارک شده،خاموش یم کنم و با خنده به طرفش بر یم گردم
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؟ -  چیه؟چرا این طوری نگام یم کن 

 : کند.با خنده دستم را پشت کمرش یم گذارمرسیــــع دستانش را دور گردنم حلقه یم

 .کاش هر روز بیارمت این جا.این قدری که تو این چند ساعت به ما عنایت کردی تو این دو ماه نکردی -

 :یم خندد و رسیــــع عقب یم کشد.تند تند یم گوید

 .زود باش بریم -

یادش رفته بر یم دارم و بعد از زدن دزدگت  پشت رسیــــع نایلون غذاهایش را بر یم دارد و پیاده یم شود.کوله اش را که 

 .رسش یم روم

 !نایلون را از دستش یم کشم و او هم از خداخواسته،جلوتر از من جست و خت  کنان پیش یم رود

 :بلند یم گویم

 سارا؟ -

 :رسیــــع یم چرخد با چشماب  درشت شده از هیجان از پشت عینکش نگاهم یم کند

 بله؟ -

ی بخریم بعد بریم.دیگه نیم تونیم برگردیم پایی   بیا واسه ناهار ی -  .ه چت  

ها یم داند و  او را به قلعه رودخان آورده ام.قبال به من گفته بود که عکس هایش را دیده و درباره ی تاریخش خییل چت  

م وع مدارس او را به مسافرت بتی ،به یاد این واقعا دوست دارد آن جا را ببیند.وقنر سیاوش پیشنهاد داد که قبل از رسر

 .حرفش افتادم

 و بی شمار راه یم افتیم
 

یم و به سمت پله های سنگ  .از مغازه های اطراف دو ساندویــــچ و دو بطری آب یم گت 

با وجود آفتابی که تا چند دقیقه ی پیش آزاردهنده بود،این جا هوا خنگ مطبویع دارد و نور آفتاب تنها از ال به الی 

ی زیاد مناظر اطراف واقعا زیباستدرختان به سمت ما یم تابد   ..ستی 

م تا یک نفس به باالی پله ها ندود.به رسویس بهداشنر  !   -مجبورم دست سارا را بگت  ی هست جز بهداشنر که هر چت  

 :که یم رسیم،سارا رسیــــع یم گوید  -

 .من باید برم دستشوبی  -

ر یم دانستم این قدر خوشحال و ذوق زده یم این را یم گوید و رسیــــع به سمت دستشوبی یم دود.نیشم باز یم شود.اگ

 !شود،زودتر یم آوردمش

ی هایش به اطراف صورتش چسبیده اند  .وقنر بر یم گردد،صورتش را شسته و دسته ای از چتر

م و با لبخند یم گویم  :یم خواهد هیجان زده به سمت پله ها برود که دستش را یم گت 

 .ندو.خسته یم یسر  -
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 بزرگ یم نشینیم.سارا اول کیم نزدیک نیم ساعت که با
 

احت کند.روی سنگ ال یم رویم،سارا یم خواهد که کیم استر

 :آب یم نوشد و بعد ساندوخ  را باز یم کند.در حایل که دارد با اشتیاق لقمه اش را قورت یم دهد،ذوق زده یم گوید

 .هیچ وقت این قدر خوب مسافرت نیومده بودم -

 :لبخند یم زنم

-  
ر
 داره؟این چه فرق

 :متفکرانه یم گوید

،سمن  نیست که یه گوشه بشینه و به جکات نخنده،سفر به  -  مدام در حال دعوا کردن نیسیر 
 

االن دو تا خروس جنگ

 .خاطر لجبازی کوفتت نیم شه.تو بیخود گت  نیم دی.پایه ای

 : زند.با دهان پر یم گویددستم را دور شانه هایش حلقه یم کنم.به من تکیه یم دهد و گاز دیگری به ساندویچش یم

 یم خوری؟ -

 :لبخندم عمیق تر یم شود.رسم را به چپ و راست تکان یم دهم

 .این مسافرت برای منم یه چت   دیگه اس -

 :پلک یم زند.بعد از فرو بردن محتویات دهانش یم گوید

 شمام برنامه داشتید مگه؟ -

 :رسم را تکان یم دهم

 .که اونم کاری به کیس نداشت.فرقش اینه که تو هسنر نه.تنها ضدحال جمع سیاوش بود   -

 :نیشش باز یم شود

-  
 

 .یم دونم خییل همنشی   باحالیم.نیم خواد بگ

 :یم خندم و لپش را یم کشم

 !پررو -

با انگشت شستم گوشه ی لب هایش را که سیس شده پاک یم کنم.پلک یم زند و رسخ یم شود.روی این کار حساس 

 :است.با خنده یم گویم

! قبلنا این جوری نبودی ها -  !چقدرم زود رسخ و سفید یم یسر

 .گازی بزرگ به ساندویچش یم زند و عمدا اطراف را نگاه یم کند

 :تازه وقنر نصف راه را رفته ایم،سارا خسته یم شود و یک گوشه یم نشیند.کنارش یم نشینم و با خنده یم گویم

 چه زود خسته شدی؟ -

 :فس نفس زنان یم گویدچپ چپ نگاهم یم کند و ن
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احت کنیم بعد ادامه شو بریم -  .یکم استر

گونه هایش از فعالیت زیاد قرمز شده اند.کیم که تنفسش آرام یم شود،روی چمن ها دراز یم کشد.من هم کنارش دراز 

ه یم شوم  جلو نور را گرفته اند خت 
 .یم کشم و به درختاب  که مثل سایباب 

 .ارا هست.آرامش هست.سکوت هست.دود نیست.بوق و صدای آزاردهنده نیستامروز روز خییل خوبی است.س

 :به پهلو یم چرخم و زیر لب یم گویم

 داره خوش یم گذره؟ -

 اش،مشتاقانه رسش را تکان یم دهد و با لبخند یم گوید
 

 :با وجود خستگ

 خییل.یم شه دیگه برنگردیم؟ -

ی هایش را از مقابل صورتش کنار یم  ه یم خندم و چتر ه یم شوم.در نور یم توانم رنگ قهوه ای تت  زنم.به چشمانش خت 

 .ای را که همیشه فکر یم کردم مشگ است ببینم

 :سارا نگاهش را یم دزدد و صورتش را یم چرخاند.اخم کوچگ یم کنم و با گرفیر  چانه اش رسش را یم چرخانم

؟ -  دارم نگاهت یم کنم.چرا رستو یم چرخوب 

 !کند.به مدل بغ کرده اش سوییچ شده  لب هایش را جمع یم

 :شالش را روی یقه ی مانتویش یم کشم

ی زیرش تنت کن -  .وقنر این مانتو رو یم پویسر یه چت  

ه است،باید خییل دقت کن  تا بفهیم که رسخ شده  !کیم رسخ یم شود.به خاطر پوستش که کیم تت 

 :زیر لب یم گوید

 .گرمم یم شه -

 :لبخند یم زنم

 .نه نیم شه -

 :پیشاب  اش را یم بوسم.چشماشن گیجند.با ابروهای باال رفته یم پرسم

 خ  شده؟ -

 :زیر لب یم گوید

 .مثل باباها یم موب   -

 :لبخند یم زنم

؟ -
 

 چرا اینو یم گ
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 :شانه هایش را باال یم اندازد

 .بعض  موقعا حس یم کنم بچتم -

ه یم شود.از حرف ها یش تعجب کرده ام.ناراحت به نظر یم رسد.گونه اش را لبش را یم گزد و به یقه ی لباسم خت 

 :نوازش یم کنم و آهسته یم گویم

؟بهم بگو -  .به خ  فکر یم کن 

 :لب هایش را جلو یم دهد

 .نیم خوام -

م تا نخندم  :جلوی خودم را یم گت 

 .بگو.قول یم دم واکنش بدی نشون ندم -

 :وی سینه ام فرو کرده،زیر لب یم گویدبا تردید نگاهم یم کند و در حایل دستش را در جیب ر 

 .من دوست داشتم یه چنی   رابطه ای با اون داشته باشم -

پدرش است.با این که حسابی جا خورده ام،به روی خودم نیم آورم.یم « اون»کیم فکر یم کنم تا بفهمم منظورش از 

 بزنم که صدای خنده و پچ پچ چند دختر را از پشت رسمان یم شن
 
ویم.از جا یم پریم و با خنده آن ها را خواهم حرق

 .نگاه یم کنیم.برای ما دست تکان یم دهند و در حال که دارند پچ پچ یم کنند یم روند

 :سارا ریز یم خندد

 .چقدر حال کردن -

م و کمکش یم کنم بایستد.با جدیت یم گویم  :یم خندم و از جایم بلند یم شوم.دستش را یم گت 

 .تنبیل بسه.بزن بریم -

*** 

ه پایی    -  ...یگ منو بغل کنه بتی

 :با بی حایل همراه من پایی   یم آید.دستم را گرفته و تقریبا نصف وزنش را روی من انداخته.نیشخند یم زنم

 االن منظورت من بودم؟ -

 یم خندد
 

 :با خستگ

ی که پیدا بشه -  .نه.هر خت ِ

ست داریم پایی   یم رویم.سارا دیگر جان ندارد ویل من هنوز همه جا را دیده ایم و حاال که آفتاب در حال غروب کردن ا

 .کیم انرژی دارم
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تقریبا دو ساعت بعد به پایی   یم رسیم.هوا تاریک شده و همه جا خلوت است.سوار ماشی   یم شویم و هر دو نفیس از 

 یم کشیم.باالخره رسیدیم
 

 !رس آسودگ

 :سارا با بدجنیس نیشخند یم زند

-  
 

؟  جون داری رانندگ  کن 

 :رسم را با جدیت به چپ و راست تکان یم دهم

 .نه.امشبو این جا یم مونیم -

 :اخم یم کند

 کجا؟ -

 !تو ماشی    -

 

 

 فصل شصت و پنجم

بدنم خشک شده.پایم را دراز یم کنم ویل در میانه ی راه به جابی سفت کوبیده یم شود و صدای بدی یم دهد.حال 

 :ر را یم شنومندارم آخ هم بگویم.صدای خنده ی سپه

 .چه تخیس هسنر ها! صدات درنمیاد -

 یم گویم
 

 :چشمانم را با تالش بسیار باز یم کنم و به صورت سپهر که خم شده نگاه یم کنم.با بی حوصلگ

 .ولم کن.زوده هنوز -

 :نچ نج  یم گوید و صندیل ام را صاف یم کند.مجبور یم شوم بنشینم.با بدخلقر یم گویم

 .پهرخییل بیشعوری س -

 :بلند یم خندد

ی که اول صبج به ریشم بسنر  -  !ممنون بابت این کلمات محبت آمت  

ه یم شوم.خوب هنوز خوابم یم آید ون خت   به بت 
 

 !دست به سینه یم نشینم و با بی حوصلگ

*** 

 .باز که گرفنر خوابیدی؟!پاشو ناهار بخوریم -

 :تقریبا گریه یم کنم

 !خوابم میاد -
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د و من را از روی تخت بلند یم کند.با مالیمت یم گویدبازوهایم را یم گ  :ت 

ی بخور گرسنه نبایسر بعد بگت  بخواب -  .یه چت  

مرا که دارم غرغر یم کنم با خودش یم برد و رس مت   یم نشاند.موهایم را که دورم ریخته جمع یم کند و با کیسر سفید 

 ژی دارد؟یم بندد و جابی نزدیک گوشم را یم بوسد.چطور این همه انر 

د و مقابل دهانم نگه یم دارد.بغضم را قورت یم دهم و  برایم لقمه ای از کتلت خوش بوبی که درست کرده یم گت 

دهانم را باز یم کنم.اولی   کیس است که این طور بی چشم داشت مراقبم است و هوایم را دارد.با این رفتارش دلم یم 

 !کیس هست که نازکشم باشد  خواهد برای اولی   بار در زندگیم ناز کنم چون

 :یک لقمه در دهان خودش یم گذارد و رسحال یم پرسد

 دیروز خوش گذشت؟ -

 :رسم را تند تند تکان یم دهم

 .خییل.بازم از این کارا بکن -

 :یم خندد و لقمه ای بزرگ در دهانم یم گذارد.به زور دهانم را یم بندم و چپ چپ نگاهش یم کنم.دوباره یم خندد

 .تم در رفتاز دس -

 :به نظر یم رسد دوش گرفته.لباس هایش را عوض کرده و موهایش را باال داده.ته ریشش توجهم را جلب یم کند

 .فکر یم کردم به نیوشا گفنر ته ریش دوست نداری -

 :نیشش باز یم شود.لقمه اش را قورت یم دهد

 .این اتفاقیه.یم رم یم زنمش -

 :اخم یم کنم

 .بی سلیقه -

 :باریک شده نگاهم یم کند با چشمان

 تو ته ریش دوست داری؟ -

م.دیگر خواب از رسم پریده.یم خواهم لقمه را به  جواب نیم دهم.رسم را یم چرخانم و یک لقمه برای خودم یم گت 

د  .سمت دهانم بیاورم که سپهر رسش را رسیــــع جلو یم آورد و به همراه فرو بردن لقمه،دو انگشت مرا هم گاز یم گت 

 :یم کنم و به تندی یم گویماخم 

 !ِا ! سپهر -

 .آهسته یم خندد و لقمه را یم جود.لبخند کوچگ یم زنم

 .این لباسا چه باحالن -
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ت گشادی را که کادوی نیوشا است پوشیده ام.لبخند یم زنم  :به لباس هایم نگاه یم کنم.شلوار کوتاه و تیشر

 .آره.خییل دوستشون دارم -

 از جایم بلند یم خواهم لقمه ای را ک
 

ه سپهر مقابل دهانم نگه داشته بخورم که کیس زنگ در را یم زند.با بی حوصلگ

 :یم شوم و گویسر را بر یم دارم

 کیه؟ -

 :صدای شاد نیوشا را یم شنوم

 !باز کن این در بی صاحابو اختر  -

 :رسحال تر یم شوم.یم خندم و یم گویم

 !نگو خالد یه جوری شدم -

یم کنم.در عرض چند ثانیه باال یم آید.نفس نفس زنان کفش هایش را در یم آورد و محکم بغلم یم  یم خندد.در را باز 

 :کند

 .دلم برات تنگش شده بود کثافت.چه لباسای س**ی ایم پوشیدی -

 !لبم را یم گزم و چشمانم را گرد یم کنم.جالب نیست سپهر این حرف ها را بشنود

 .سالم.ظهرت بخت   -

 :توجه سپهر شده،مرا رها یم کند و با حالنر نماییسر به گونه اش چنگ یم زندنیوشا که تازه م

 !اوا خاک بر رسم! دو تا دو تا میاری خونه؟خییل عوض  هسنر اختر  -

 :یم خندم

 از مسافرت برگشنر یه راست اومدی این جا نه؟ -

وزه ای و مانتوی کوتاه همرنگش و  آراییسر که دارد،مثل فرشته ها پشت چشیم نازک یم کند.با آن شلوار تنگ فت 

 !شده.البته نه از آن فرشته قالبی ها

 :به سپهر یم گوید

؟پاشو برو خونت.اومدم با زنم خلوت کنم -  .تو این جا خ  کار یم کن 

 روی نزدیک ترین مبل یم نشیند و 
 

سپهر که آرنج هایش را به اپن تکیه داده،ابروهایش را باال یم اندازد.نیوشا با کالفگ

 :سش را فوت یم کندنف

مسافرت چیه بابا.زهرمار یم خوردم بهتر از این بود.نادین این دختر هرجاییه رو هم با خودش آورده بود.نیم دوب   -

 .چه جانمازی آب یم کشه واسه نادین!فکر کنم رفته دعا گرفته.مامانم عاشقش شده

 :به جمله ی آخرش یم خندم و کنارش یم نشینم
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هبابا این نادین پ -  بگت 
پش شده دیگه.بذار یه رس و ساموب   .ت 

اض یم کند  :نیوشا با ناراحنر اعتر

ه نه.تو که یم دوب  زیر نصف تهران خوابیده - ه؟!من گفتم این دختر  !مگه من گفتم رس و سامون نگت 

 :به اخم سپهر نگاه یم کنم و خنده ی مسخره ای یم کنم

 .خوب حاال آروم باش -

 یم گویدنیوشا که تت   است متوج
 

 :ه منظورم یم شود و با لودگ

 مزاحم خلوت عارفانه تون شدم؟ -

 :سپهر شانه باال یم اندازد

 .اگه کتلت خوردن خلوت عارفانه محسوب بشه آره.مزاحم شدی -

 :نیوشا یم خندد

 !شیطون شدی بچه -

ره کردنش رسگرم شده با سپهر و نیوشا مشغول دیدن فیلیم یم شویم که خسته کننده و مسخره است ویل با مسخ

 .ایم

نیوشا بعد از خوردن ناهارش،خواب آلود یم شود و به اتاق من یم رود تا بخوابد.من و سپهر یم مانیم و بسته ی پفک 

 .در دست من

سپهر دستش را دور من حلقه کرده و بازوی برهنه ام را نوازش یم کند.من هم رسم را به سینه اش تکیه داده ام و در 

ین دارد لذت یم برم حایل که پفک  .یم خورم،از آغوش گرمش که برایم احسایس جدید و خییل خییل شت 

 :سپهر روی موهایم را که نیوشا بافته یم بوسد و زمزمه یم کند

 مگه خوابت نمیومد؟ -

 :یک پفک در دهانم یم گذارم و با چشمان نیمه باز یم گویم

 .نه.خوابم نمیاد دیگه -

 .ببینمت -

 آورم و به چشمانش نگاه یم کنم.هر بار نگاهم یم کند،حس یم کنم در یک پتوی گرم و نرم و خوش رنگ رسم را باال یم

 .پیچیده شده ام

 .خییل گرم نگاهم یم کند.طوری که هیچ کس تا به حال نگاهم نکرده

ون یم آید.بهت زده ما را نگاه یم کند.سپهر مرا رها یم کند  و از جایش بلند یم  در اتاق دوم باز یم شود و مامان بت 

وبی سالم یم کند و مامان با اخم جواب یم دهد.با پوزخند یم گویم
 :شود.با خورسر
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 چیه؟باید با فاصله بشینیم؟ -

خانه یم رود.بلند یم گویم  :مامان جوابم را نیم دهد و به سمت آشت  

تو درنیار  - ی.ادای اون شوهر بی همه چت    .که حوصله ی تو یگ رو ندارم  دفعه ی آخرت باشه واسه من قیافه یم گت 

ون یم آید و با رسی پایی   انداخته به اتاقش  خانه بت  د تا بس کنم.مامان از آشت   سپهر کنارم یم نشیند و دستم را یم گت 

 :بر یم گردد.سپهر آهسته یم گوید

؟ -  چرا این جوری باهاش حرف یم زب 

 :اخم یم کنم و دستش را پس یم زنم

 .شنیدن ندارمبرو.حوصله ی نصیحت  -

 :با اخم نگاهم یم کند

 !داریم حرف یم زنیم -

 :پوزخند یم زنم

 .اشتباه نکن.تو رسزنش یم کن  و من گوش نیم کنم -

د.با حرص یم  خانه یم روم.سپهر از جایش بلند یم شود و مچ دستم را یم گت  از جایم بلند یم شوم و به سمت آشت  

 :گویم

ی بهت نگفت -  .م بهت بربخورهولم کن.برو تا یه چت  

د.صورتش را مقابل صورتم یم آورد و با جدیت  با حرص مرا به سمت خودش بر یم گرداند و شانه هایم را محکم یم گت 

 :یم گوید

؟ -  مگه دشمنتم که این طوری رفتار یم کن 

 یم گویم
 

 :با مسخرگ

خواهیم -  .نه.خت 

ویل به جایش یک دستش را روی کمرم و دست  -د! سپهر هم که باشد ظرفینر دار  -منتظرم که فحیسر بدهد و برود 

د  .دیگرش را پشت رسم یم گذارد و در آغوشم یم گت 

ت رسمه ایش پوشیده شده.رسم را یم بوسد و زمزمه یم کند ه یم شوم که با تیشر  :به بازویش خت 

خواهتم.برای همی   بهت یم گم که دل شکسته با دل شکسیر  مثل روز اولش نیم شه -  .آره.خت 

م.تقریبا داشتم در قالب بی مالحظه و غت  قابل تحملم فرو یم رفتم ویل د ستانم را دور کمرش حلقه یم کنم و آرام یم گت 

سپهر همیشه یم داند چه کاری درست است.اگر مثل من تند برخورد یم کرد،االن باید به زور ما را از هم جدا یم 

 !کردند

 !ا کرد و بی ادب بود؟مگر یم شود در آغوش سپهر بود و با او دعو 
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با موهای بافته ام بازی یم کند و رس و صورتم را یم بوسد.احساس خوبی دارم.به قول بعض  داستان ها کاش این 

 !لحظات برای همیشه ادامه پیدا کنند

 

 

 فصل شصت و ششم

ل اعصابش را از دست بدهد و واقعا وحشتن اک شود ویل یاد رابطه ام با سارا خوب است.خییل پیش یم آید که کنتر

 !گرفته ام آرامش کنم.کافیست بغلش کنم

وع مدارس گذشته و او عاشق دانش آموزان جدیدش شده.دوستش آزاده با همکارش نامزد کرده و نیوشا  یک ماه از رسر

پش خوبی است  -بعد از شکست عشقر وحشتنایک که از پشخاله ی ساغر خورده،شدیدا افشده شده.یاسمی   و عیل 

 خوب ویل پر از اختالف نظری دارند و گلسا آن رس هم بر  -
 

نامه دارند که بهار سال بعد ازدواج کنند.ساغر و امت  زندگ

 .دنیا خوشبخت تر از همیشه است

سارا آن قدر درباره ی آن ها برایم حرف زده که احساس یم کنم سال ها با آن ها دوست بوده ام.بچه های بدی 

مایل ندارد نیوشاست که آن هم به خاطر وضعیت آشفته ی خانواده اش است و نیم نیستند؛تنها کیس که رفتار نر 

 .شود رسزنشش کرد

بهتر سارا را شناخته ام و بیشتر مواقع یم توانم دلیل پرخاشگری هایش را بفهمم و آرامش کنم.او هم مرا بهتر شناخته و 

 .اامن  و تردیدش را با خود دارددیگر بعض  از مشکالت قبل را ندارد.با این حال هنوز هم احساس ن

 مبادا سپهر مرا دوست نداشته باشد؟

 مبادا از من زده شود؟

 مبادا در نظرش زیبا نباشم؟

 مبادا مرا نخواهد؟

 مبادا رفتار خوبی نداشته باشم؟

 مبادا در هر زمینه ای باب میلش نباشم؟

 ...مبادا

مش.گفت دلش برای امروز قرار است بعد از این که کارش در مدرسه تمام شد، دنبالش بروم و پیش مامان بتی

تنگ شده.من به او توصیه کردم این را جلوی خود سارا نگوید چرا که تضمین  برای آرام ماندنش وجود « عروسش»

 !ندارد

ستاب   های دبت 
ه شده ام.دارم دنبال سارا یم گردم.گفت که زود یم آید.دختر نزدیک در مدرسه پارک کرده و به در خت 

 !پر از هیجانند،دم در تجمع کرده اند صدای خنده و گفت و گویشان تقریبا کرکننده است که
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ان خندان ایستاده و با خنده سیع دارد از  بعد از دقت بسیار یم توانم سارا را تشخیص بدهم که بی   یک گروه از دختر

به سمت من یم آید.صدای سوت بی   شان رد شود ویل اجازه نیم دهند.آخر رس از زیر دست شان فرار یم کند و 

ها لبخند به لبم یم آورد.سارا یم چرخد و با خنده یم گوید  :کشیدن دختر

 خدا ازتون نگذره.حیثیت برام نذاشتید.مگه پشندیده اید؟ -

ها با خنده یم گوید  :یگ از دختر

 !دیدیم ویل دوست شما رو ندیده بودیم -

 :سارا اخم یم کند

 تون.چه دوره و زمونه ای شده.برید  پررو نشید.دوست چیه؟این -
 

خاله بازیا رو بذارید کنار.بچسبید به درس و زندگ

 .تو مدرسه ببینم.چش سفیدا

 :همه این ها را با لحن  بی   شوخ  و جدی یم گوید و بعد سوار ماشی   یم شود.با خنده رسش را تکان یم دهد

 .از فردا باید درباره ات واسه همه توضیح بدم -

 :زنم لبخند یم

 .بدی معلم جوون بودن همینه دیگه -

 یم کند و یم گوید
 

 :رو به بچه هابی که با نیش باز هر حرکت ما را زیر نظر دارند اخیم ساختگ

 .راه بیوفت تا نیومدن از نزدیک نگات کی    -

 :با خنده استارت یم زنم و راه یم افتم.یگ از بچه ها داد یم زند

 !نیدعرویس تون ما رو هم دعوت ک -

 :وقنر از مدرسه دور یم شویم،سارا رسیــــع بوسه ای روی گونه ام یم زند

؟ -  سالم خوبی

 :لبخندم عمیق تر یم شود

م -  .سالم خانوم.من عایل بودم تو رو دیدم بهتر

 :اخم یم کند

 .زبون نریز.خوشم نمیاد -

 :نیشخند یم زنم

؟ -  چشم.شما خوبی

 :رسش را تند تند تکان یم دهد

.وحیده تونسته تا مرحله ی استاب  برهامروز درس  -  .موردعالقه امو خوندیم.بچه هام دوستش داشیر 
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 اخم کوچگ یم کنم.وحیده کیست؟

 وحیده؟ -

 :رسش را تکان یم دهد

 .از پارسال داستاناشو یم خونم و بهش کمک یم کنم بهتر شه.امسال داستان کوتاهش جزو برترای استان شده -

 :لبخند یم زنم

 ...دارم داستاناتو بخونم ویلمن دوست  -

 :به تندی یم گوید

 .نیم خوام -

 :رسم را تکان یم دهم

 .باشه.منم نگفتم مجبورت یم کنم ویل خواستم بدوب  که دوست دارم بخونمشون -

ی نیم گوید.پس از مکنی چند ثانیه ای یم گوید  :چت  

 پارسا رفته مدرسه؟ -

 :نفسم را محکم فوت یم کنم

 .آره -

 داره؟مشکیل ن -

 ...نه ویل باید حتما یه معلم خصوض داشته باشه.رابطه اش با بچه ها هم -

 .زیاد خوب نیست

 :اخم یم کند

.یه مشت -  ...نیم دونم چه جوری بچه هاشونو تربیت یم کی  

 :حرفش را قطع یم کنم

 .بی خیال.درست یم شه -

 یه راست یم ریم خونه تون؟ -

ی های  :ش نگاه یم کنمرسم را تکان یم دهم و به چتر

 .مشکیل هست؟اگه یم خوای یه رس بریم خونه -

 .نه نیم خواد.فقط گشنمه -

 :لبخندم بزرگ یم شود و سارا با ناراحنر یم گوید
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 .االن با این حرکتت اشتهام کور شد -

 :یم خندم

ی یم خوریم.خ  یم خوای؟ - .االن یم ریم یه چت    ببخشید.آخه خییل بامزه گفنر

 :کیم فکر یم کند

کاکائو -  .شت 

؟ -  همی  

 :بد نگاهم یم کند

 .آره -

 .نیوشا بهم زنگ زده بود -

 :رسیــــع به سمتم یم چرخد

 خوب؟خ  گفت؟ -

 :نگراب  اش مرا هم نگران یم کند

 .پرسید امروز من و تو برنامه مون چیه.منم بهش گفتم قراره بریم خونه ی ما.قرار شد بریم دنبالش اونم بیاد -

 :م یم کندبا دهان باز نگاه

 یعن  به زور خودشو جا کرد؟ -

 :بلند یم خندم

ایطش خوب نیست خونه بمونه.بهش گفتم بیاد.اونم قبول کرد -  .نه! من دیدم با این رسر

 :لبخند یم زند

کار خوبی کردی.یم شینه خودخوری یم کنه.بعد کیانم همی   جوری شده بود.اگه پشخاله ی ساغر نبود یم رفتم  -

 .مپدرشو درمیاورد

*** 

 .سالم -

 :صدای نیوشا گرفته و دورگه است.سارا به عقب خم یم شود و صورت نیوشا را یم بوسد

ون؟ -  سالم عشق.چرا شبیه ب  ب  میت اومدی بت 

 :نیوشا لبخند کم جاب  یم زند

 .حوصله ی چیسان فیسان کردن نداشتم -
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ی رسش انداخته.نوک بین  اش قرمز است و شلوار تنگ مشگ و مانتوی تنگ رسمه ای پوشیده و شایل همرنگش رو 

چشمانش از گریه ی زیاد پف کرده اند.به نظرم حاال صورت معصوم تر و زیباتری نسبت به زمان هابی دارد که آرایش 

 .کامیل یم کند

 :نیوشا به من سالم یم کند

.چطوری؟ -  سالم ِسن 

 :لبخند کجی یم زنم

ی اما -  .خوبم.تو بهتر

ه یم شود.سارا از آینه نگاهش یم کند.اخم کردهبدون این که جوابم ر  ون خت   .ا بدهد به بت 

 :با جدیت یم گوید

کاکائو یم خوای؟ -  شت 

 :نیوشا نه آهسته ای یم گوید.سارا یم پرسد

؟ -  پس خ  کوفت یم کن 

 .هیج   -

 .یوشا بدجور شکست خوردهدر طول راه سارا تمام تالشش را یم کند تا نیوشا را به هیجان بیاورد ویل فایده ای ندارد.ن

ایط نیوشا را فهمیده،با او خوب برخورد یم کند و پیش خودش  وقنر به خانه یم رسیم،مامان که از حرف های من رسر

 ...یم نشاندش ویل رسوین

رسوین از سارا کینه به دل گرفته.به خاطر حقایقر که با خونشدی تمام به روی او و شوهرش آورده و همی   طور تور 

 !منکردن 

از هیچ فرصنر برای کنایه زدن به سارا نیم گذرد و سارا هم یا جوابش را نیم دهد یا با ظرافت تمام با خاک یکسانش یم 

 !کند

 سارا جان وزن اضافه کردی؟ -

چشمانم را یم چرخانم و چپ چپ به رسوین نگاه یم کنم.نیوشا با ابروی باال رفته به رسوین نگاه یم کند و سارا با 

 :لبخند

 .نه -

 .رسوین با پرروبی جواب نگاه من را یم دهد

 مریم جون اینا رو از اصفهان خریدید؟ -

 :مامان رسش را تکان یم دهد

ی -  .سیاوش رفته بود اصفهان برام خرید.اگه دوست داری یه بسته شو بدم بتی
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 :رسوین با پوزخند یم گوید

 .زیادیش یم شه مامان -

 :ی بگوید که صدای سیاوش را یم شنویممامان لب یم گزد و یم خواهد چت   

 .رسوین بدجور تا اون جات سوخته ها.بگو شوهرجونت واست پماد بزنه -

رسوین از عصبانیت رسخ یم شود.سارا جلوی خنده اش را گرفته.سیاوش که تازه از خواب بیدار شده،گونه ی مامان را 

 :یم بوسد و کنار من یم نشیند.یم پرسد

 هانیه کجا رفت؟ -

 .ملیکا رو برده گردش.االناس که برگرده -

 :سیاوش درگوشم یم گوید

 .مواظب زنت باش رسوین تیکه تیکه اش نکنه -

 :من هم آهسته در گوشش یم گویم

 .سارا رسوینو تیکه تیکه نکنه،رسوین از پس زن من برنمیاد -

 :سیاوش یم خندد

-  
 

 .آره.االن که فکرشو یم کنم یم بینم راست یم گ

 :ته به مامان یم گویدنیوشا آهس

خونه کجاست؟ -  ببخشید آشت  

 .چقدر مظلوم شده.مثل قبل زلزله نیست

 :مامان با مهرباب  یم گوید

ی یم خوای بگو من واست بیارم -  .ته راهرو عزیزم.چت  

 یم زند
 

 :نیوشا لبخند کمرنگ

 .ممنون.یه لیوان آب یم خوام خودم یم رم -

 :وین خودش را طرف دیگر من جا یم کند و آهسته یم گویدوقنر در پیچ راهرو ناپدید یم شود،رسر 

 رفیق پتیه؟ -

 یم گوید
 
 :چپ چپ نگاهش یم کنم.پوق

 خوب بابا.خانومت.خوبه؟ -

 :سیاوش هم مقابل من خم یم شود و زمزمه یم کند
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 آره.خوشت اومده ازش؟ -

 .نه بابا.فقط خییل قیافه اش داغونه.گفتم چه مرگشه -

 :پچ پچ یم کنم

 .مشکل براش پیش اومده یه -

وین بد نگاهم یم کند  :رسر

 .ممنون از توضیحات جامعت -

 :یم خندم

 خوب چه انتظاری داری؟بشینم مسائل خصوصیشو برای تو بگم؟ -

 :سارا با جدیت یم گوید

 دارید خ  تو گوش هم یم گید نن جونا؟ -

وین رسیــــع صاف یم نشیند و با پرروبی یم گوید  :رسر

 .ومده.داشتم یم پرسیدم ببینم سینگله یا نهاز رفیقت خوشم ا -

وین به نمایش یم گذارد  :سارا بدترین نگاه ممکنش را برای رسر

؟حاال چون خوشت اومده باید زود عاشق چشم و ابروت شه؟ -  خوب که خ 

ن چند نیوشا بر یم گردد و در همان حال موبایلش را در جیب شلوار یل اش یم گذارد.چشمانش قرمزتر شده اند.در ای

 !دقیقه گریه کرده؟

وین مودبانه یم گوید  :رسر

 نیوشا خانوم؟ -

 :نیوشا کنار سارا یم نشیند و با گیجی یم گوید

 بله؟ -

 .چقدر چشماتون قشنگه -

وین نگاه یم کنیم.حال بد نیوشا برای همه واضح است و او دارد رس به رسش یم گذارد؟  !همه بد به رسر

 :نیوشا اخم یم کند

 .دا شفات بدهبرو بابا خ -

 .از جوابش من و سیاوش یم خندیم و مامان لبخند یم زند

 :سارا با بدجنیس یم گوید
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 .خوردی؟هسته شو تف کن -

وین که ضایع شده به پشنر مبل تکیه یم دهد و با خونشدی یم گوید  :رسر

 .دیگه باید ثابت کنه دوست توئه -

 :در همی   لحظه رسوین گویسر اش را جواب یم دهد

 عزیز دلم.مدرسه خوش گذشت؟ سالم -

 :گوش هایم تت   یم شود.رسوین یم خندد

 .قربونت برم.غذاتو بخور درساتو بخون تا من برگردم.باشه؟مواظب خواهرتم باش -

وقنر هانیه و ملیکا بر یم گردند و سیاوش با بوسیدن هانیه جلو جمع همه را غافلگت  و هانیه را اخمو یم کند،همه چت   

د.ملیکا چهار دست و پا به رساغ همه یم رود و اخم هایشان را باز یم کند.رسوین بی خیال رنگ دیگری به  خودش یم گت 

 با آن زن داداش دارد 
ر
تیکه انداخیر  به سارا یم شود و با هانیه مشغول به صحبت یم شود.این زن داداش چه فرق

 !آخر؟

وین  یم شود که حاال متوجه اوضاع ش شده و عوض  بازی در نیم آورد.سارا هم کنار نیوشا هم مشغول صحبت با رسر

 .من نشسته و خندان با مامان غیبت یم کند

 :مامان در یک لحظه کل خنده را از صورت سارا پاک یم کند

 .کاش مامانتو میاوردی سارا -

 یم گوید
 

 :سارا با کالفگ

 .یم خواست خونه بمونه -

 . پرسدمامان که متوجه رسدی کالمش یم شود،دیگر سوایل نیم

 :مامان به رسوین یم گوید

 .به طاها بگو با بچه ها بیان این جا -

 :رسوین لبخند کجی یم زند

 .خونه راحیر   -

 :مامان اخم یم کند

؟بگو بچه ها بیان این جا.تو نشسنر این جا بچه هات تو خونه بمونن؟ -  یعن  خ 

 :رسوین از لحن تند مامان جا یم خورد

 .خوب قراره با طاها باشن -

 :مامان با ابروی باال رفته نگاهش یم کند
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 .نیم دونم خ  بهت بگم تا یکم رس عقل بیای -

 :رسوین رسخ یم شود

 مامان؟ -

 :مامان از جایش بلند یم شود و با حرص یم گوید

 .مامان مرد.پرند از تو بیشتر عاقله -

 :غض یم گویدرسوین با اخم از جایش بلند یم شود و به سمت مانتو و کیفش یم رود.با ب

م - .اگه مشکل این جا بودن منه مت 
 .یه بار ندیدم تو جمع این طوری با گل پشات حرف بزب 

 :مامان که انتظار چنی   واکنیسر را نداشته جا یم خورد

 رسوین؟بیا بشی   لوس بازی درنیار دختر  -
 

 .خ  یم گ

 :دازد.اشک ریزان یم گویدرسوین مانتویش را نصفه و نیمه تنش یم کند و شالش را روی رسش یم ان

 .با پشات خوش باش.من یم رم جابی که این طوری باهام رفتار نکی    -

ه شده اند  .رسیــــع از خانه خارج یم شود و در را یم کوبد.همه با دهان باز به در خت 

م  :رسیــــع از جایم بلند یم شوم و به دنبالش یم روم.وسط حیاط به او یم رسم و بازویش را یم گت 

 .کن  صتی  -

 :در نور ضعیف حیاط یم توانم صورت خیس از اشکش را ببینم.با ناراحنر یم گویم

ی نگفت.فقط گفت بگو پرند و پارسا بیان این جا همه جمع بشیم -  .خ  شد یه دفعه؟مامان که چت  

 :با عصبانیت یم گوید

 یم خوام از زندگیم حذفت کنم سپهر.نیم فهیم؟ -

 جوابی را ندا
 :رم.بهت زده بازویش را رها یم کنماصال انتظار چنی  

؟ -  خ 

 :با گریه یم گوید

پارسا چپ و راست از تو یم گه.دابی این جور دابی اون جور.به طاها بابا نیم گه.یم گه دابی بابامه.همش حرفت تو  -

 دابی این جا بمونه.گورتو گم ک
ن خونه هست.تازگیا به من میگه تو منو دوست نداری.دوستم داشنر یم ذاشنر

 !سپهر!خودتم نیسنر حرفت هست

 یم گویم
 

 :آب دهانم را به سخنر قورت یم دهم.احساس یم کنم با خاک یکسان شده ام.به آهستگ
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تقصت  منه که پارسا رو نخواستی   و من بزرگش کردم؟تقصت  منه که پنج سال غیبت تون بیشتر از اوب  برای بچه تون -

منه که طاها نبوده تا پدر باشه و من پدر شدم؟اینا تقصت  منه رسوین؟من سنگینه که تو چند ماه فراموش کنه؟تقصت  

 پارسا رو دزدیدم؟شما پنج سال در به در دنبالش بودید و من بهتون ندادمش؟

رسوین آرام شده و نگاهم یم کند.ریمل و خط چشمش رد سیایه زیر چشمانش درست کرده اند.با صدای دورگه ای یم 

 :گوید

 .یش.نیم خوام ببینتت.هوابی یم شه.دست از رسمون بردارنیم خوام ببین -

 با ندیدن من کوتایه و حماقت شما یادش یم ره؟یادش یم ره که پنج سال دنبال عشق و حال خودتون بودید؟ -

 ...اول صدایش را یم شنوم و بعد دردش را حس یم کنم.رسوین به من سییل زد

 .ش نیم شود با همی   دست به گوش برادر کوچکش سییل زدهبهت زده به دستش نگاه یم کند.انگار که باور 

ند،یم چرخم و  کیم طول یم کشد تا مغزم اتفاقات را پردازش کند.به محض این که افکارم در جای درست قرار یم گت 

 به داخل خانه بر یم گردم
 
 .بدون هیچ حرق

 :سته دنبالم بیاید.با کنجکاوی نگاهم یم کندوقنر در را باز یم کنم،به سارا بر یم خورم.به نظر یم رسد که یم خوا

 خ  شد؟ -

 .وارد خانه یم شوم و در را یم بندم.حس یم کنم جای انگشتان رسوین روی قلبم مانده نه صورتم

م،مامان هین  یم گوید و پشت دستش یم زند  :وقنر زیر نور قرار یم گت 

 خاک بر رسم!صورتت خ  شده؟ -

 ..مطمئنم اگر رسوین این جا بود زنده اش نیم گذاشتسارا با عصبانیت نگاهم یم کند 

 :شانه هایم را باال یم اندازم

 .دعوای خواهر برادری بود.چت   مهیم نیست -

 .هست

 .وارد اتاقم یم شوم و در را یم بندم.در آخرین لحظه نگاه دلخور سارا را یم بینم

ه یم شوم  .روی تختم دراز یم کشم و در تاریگ به سقف خت 

ل کردم و به دیدنش نرفتم تا به قول این چ ند ماه با وجود این که تمام مدت یم خواستم پیش پارسا باشم،خودم را کنتر

 .رسوین هوابی نشود ویل انگار فایده ای نداشته و حاال رسوین در کمال حماقت مرا مقرص یم داند

 .دسنر به صورتم یم کشم.جای سییل محکمش یم سوزد

 :یم نشینم و یم گویم کیس در یم زند.رس جایم

 .بیا تو -
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 :در باز یم شود و رس سارا جلو یم آید.با کنجکاوی نگاهم یم کند

 بیام تو؟ -

 .گفتم که.بیا -

 :در را پشت رسش یم بندد و کنارم یم نشیند.گونه ام را یم بوسد

 .االن خوب یم شه -

 :لبخندی رو لب هایم یم نشیند.دستم را دورش حلقه یم کنم

 .کنه اگه پارسا منو ببینه هوابی یم شهفکر یم   -

 :سارا با کینه یم گوید

 .حیف که خواهرته -

 :آهسته یم خندم و پیشاب  اش را یم بوسم

 اگه نبود چکار یم کردی؟ -

 :کیم فکر یم کند

 .نیم دونم.باید روش فکر کنم -

شده اش دست یم کشم.نگاهم یم لبخندم عمیق تر یم شود.مقنعه اش را از رسش پایی   یم کشم و به موهای بافته 

 .کند.دستانم را دو طرف صورتش یم گذارم و رسم را جلو یم برم

 :از جا یم پرد و مقنعه اش را رسش یم کند.خنده ی مسخره ای یم کند

 .بریم دیگه.مریم جون نگرانته -

ون یم پرد.در حایل که گیج هستم رسم را تکان   .یم دهمبدون این که منتظر من بماند از اتاق بت 

 

 

 فصل شصت و هفتم

؟ -  خ 

 :دهانم خشک شده و نیم توانم حرف های نیوشا را باور کنم.با گریه یم گوید

 .آره.اجازه دادم.خودم اجازه دادم -

 :خاله ی ساغر با جدیت یم گوید
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و بدون.من برای فرزادم برنامه ها دارم.از زند  - گیش برو چون دوست ساغری باهات بد رفتار نیم کنم ویل یه چت  

ون  .بت 

 :نیوشا اشک هایش را پاک یم کند و با پوزخند و صدای دورگه ای یم گوید

ون.شما غصه نخورید - ون؟!خودش پرتم کرد بت   .از زندگیش برم بت 

 :برای یک لحظه ترحم و همدردی را در نگاه خاله ی ساغر یم بینم ویل زود از جایش بلند یم شود و کوتاه یم گوید

 .روز خوش -

نر یم رود،من که حس یم کنم یک کهکشان به من برخورد کرده،به نیوشا زل یم زنم.نیوشا هم با دستمال اشک وق

 :هایش را پاک یم کند و یم گوید

 چیه؟ -

 !که انگار گفته امروز هوا بیست درجه ساننر گراد است« چیه»طوری یم گوید 

؟ -  چرا گذاشنر

 :ی یم گویدبا دستمال فی   یم کند و با خنده ی مسخره ا

ی رو که یم خواد به این یگ بدم شاید عوض  نشد -  .با کیان عقب نشینیو تجربه کردم.گفتم این دفعه چت  

 :دوباره اشک هایش رسازیر یم شوند

ون.گفت به امید خ  وایسادی؟که بیام عقدت کنم؟ -  !از خونه پرتم کرد بت 

مغزم ریفرش یم شود و یک دفعه از جایم بلند یم  مات و مبهوت به دهان نیوشا زل زده ام.پس از چند ثانیه

 .شوم.نیوشا با ترس نگاهم یم کند

وبی یم گوید
 :تلفن را بر یم دارم و به خانه ی ساغر و امت  زنگ یم زنم.امت  گویسر را بر یم دارد و با خورسر

 .سالم سارا خانوم -

 سالم.یم شه گوشیو بدید ساغر؟ -

 :و بدون زدن حرف دیگری همی   کار را یم کند متوجه اورژانیس بودن قضیه یم شود 

 سالم عشق.چطوری؟ -

 :به تندی یم گویم

 .آدرس خونه ی پشخاله تو بگو -

 :چند ثانیه سکوت یم کند و سپس با نگراب  یم گوید

 خ  شده سارا؟ -

 :با عصبانیت یم گویم



 

 
608 

 !تو آدرسشو بگو -

ی کاغذی که دم دستم است یم نویسم.نیوشا کنارم ایستاده رسیــــع آدریس را یم گوید و من با خظ خرچنگ قورباغه رو 

 :و وحشت زده به دستان لرزانم نگاه یم کند.به ساغر یم گویم

 .بهش بگو منتظر باشه دارم میام -

 :قطع یم کنم و به نیوشا یم گویم

 

 

 ساخته و منتشر شده است (wWw.98iA.Com) این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

 

 

 .ی   جا یم موب  تا من برگردمهم -

*** 

 .زنگ در را یم زنم و با اخم منتظر یم مانم.آن قدر افکار مختلق  در مغزم یم چرخند که نیم توانم فکر کنم

 :کیس در را باز یم کند.صدای خنده و موزیک به گوشم یم رسد و ابری از دود به سمتم یم آید.با جدیت یم گویم

 فرزاد کجاست؟ -

ون   :یم آید و در را پشت رسش یم بندد.به نظر هشیار است.مودبانه یم گویدپش بت 

 من دوستش هستم خانوم.کاری باهاش دارید؟ -

 :به تندی یم گویم

ون -  .کاری هم داشته باشم با اون دارم نه تو.صداش کن بیاد بت 

 :چند ثانیه نگاهم یم کند.کیم تعجب کرده.رسانجام یم گوید

ونصتی کنید االن میارم -  .ش بت 

 .دوباره در را باز یم کند و فضای تاریک خانه مشخص یم شود.پوزخند یم زنم

ون یم آید.به محض این که در بسته یم شود،کف دستم را محکم به سینه اش یم  چند دقیقه ی بعد پش با فرزاد بت 

 :کوبم.جا یم خورد و با دقت نگاهم یم کند

؟ -  تو دوست ساغر نیسنر

 :اهش یم کنم که جا یم خوردبا چنان نفربر نگ
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 چته؟چرا هار شدی؟ -

 :با عصبانیت یم گویم

ون؟ -  فکر کردی هر گ هر کیه؟هر غلظ خواسنر بکن  و بعدم طرفو از زندگیت پرت کن  بت 

اف کنم جذاب است ویل این جذابیت برایم تهوع آور است.من نگاه گرم و مهربان سپهر را  با اخم نگاهم یم کند.باید اعتر

 ترجیح یم دهم به
 

 .این چشمان رنگ

؟خودش خواست -
 

 .رفیقتو یم گ

م و با حرص یم گویم  :انگشت اشاره ام را مقابلش یم گت 

 .نیوشا کیس نیست که خودش بخواد! اگرم خواسته تو خرش کردی -

 :پوزخند یم زند

 .من این طوری فکر نیم کنم.رو تخت منو کیان صدا یم زد -

بل دیوانه وار عقب و جلو یم رفت،در هوا ثابت یم ماند.آب دهانم را به سخنر قورت یم دهم انگشتم که تا ثانیه ای ق

ه یم شوم.پوزخند یم زند  :و به چشمان رسدش خت 

چیه؟شوکه شدی؟من واسه نیوشا برنامه های دیگه ای داشتم.یم خواستم به مامانم معرفیش کنم تا دست از رسم  -

 .برداره.یم خواستم عروسم باشه

ی نیم گوید.ادامه یم جم له ی آخرش را با لحن  کنایه آمت   ادا یم کند.برادرش تمام مدت با اخم ما را تماشا یم کند و چت  

 :دهد

 خودش زد تو جاده خایک.قرار نبود بی خیالش شم ویل کیان گفتنش حالمو بهم زد.کیان کیه؟قبل من ترتیبشو داده؟ -

 .کوبم.سییل زدن حس خوبی دارددستم را باال یم برم و محکم در گوشش یم  

 :رسش به یک طرف متمایل یم شود ویل عی   خیالش نیست.دوباره صاف یم ایستد و با جدیت یم گوید

 عقدش کنم،باید بگم من دیگه کارم با نیوشا تموم شده.یه  -
 

من نیم دونم االن واسه خ  اومدی.اگه اومدی که بگ

 .روزی این برنامه رو داشتم ویل منرصفم کرد

 :لبخند کجی یم زنم

 .بهش یم گم شکایت کنه.فکر نکنم بتوب  قش در بری -

 :با دقت نگاهم یم کند

 .تو با اون فرق داری.مطمئنم شیش ماهم دنبالت بدوئم پا نیم دی ویل رفیقت اینو تو ذاتش داره -

 :پوزخند یم زنم
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.هر گ*ی خواسنر تو زندگیت خوردی و حا - ال که رسیده به نیوشا واسه من داری ببی   گ به گ یم گه هرجابی

؟به برادرش یم گم.مطمئنم مادرت خوشحال یم شه همه بفهمن پشش خ  کاره اس.دیگه دردرس  اب  یم کن  سخت 

 .دنبال عروس گشتنم نداره

ه یم شود  یم گوید و یک قدم به من نزدیک یم شود.در چشمانم خت 
 
 :پوق

 خ  یم خوای؟یم خوای عقدش کنم؟ -

 :زنم پوزخند یم

.سیع کن  اوضاعو درست کن   - .یکم احساس بدی داشته بایسر  .یم خوام یکم پشیمون بایسر

 :لبخند محوی کنج لب هایش یم نشیند

 .نیستم.نیوشا از اونابی نیست که از بودن باهاش پشیمون یسر  -

ل یم کنم تا برای بار دوم در گوشش نکوبم  :خییل خودم را کنتر

 .یم شممنتظر باش.من بی خیال تو ن -

 .یم چرخم و بدون حرف دیگری از پله ها پایی   یم روم.آن قدر عصنی ام که حس یم کنم قلبم هزار بار در ثانیه یم تپد

*** 

 سارا کجاست؟ -

 .این جام-

 :سپهر یم چرخد و مرا که تازه رسیده ام یم بیند.بالفاصله لبخند یم زند و به سمتم یم آید

 سالم.کجا بودی؟ -

 :ای مغموم و نگران که به من زل زده یم اندازم و یم گویمنگایه به نیوش

 .بیا بریم تو اتاق -

 :همراهم یم آید.در را پشت رسمان یم بندم.در حایل که دکمه های مانتویم را باز یم کنم زیر لب یم گویم

 .رفته بودم پشخاله ی ساغرو ببینم -

 :اخم یم کند

 ؟این وقت شب؟چرا به من نگفنر باهات بیام -

 :شانه هایم را باال یم اندازم

 .این قدر عصباب  بودم مغزم کار نیم کرد -

د  :جلو یم آید و مانتویم را از دستم یم گت 



 

 
611 

 برای خ  رفنر حاال؟ -

ه یم شوم.دستش را  روی تخت یم نشینم.مانتویم را آویزان یم کند و کنارم یم نشیند.در سکوت به دست هایم خت 

 :ا به سینه اش یم چسباند.روی موهایم را یم بوسد و زمزمه یم کنددورم حلقه یم کند و رسم ر 

 .حاال بگو -

 .نبوشا باهاش رابطه داشته -

ی نیم گوید  چت  
 :برای ثانیه هابی طوالب 

 خوب؟ -

ون.ختی نداشت پشه خودش این کارو کرده -  پشم برو بت 
 

 .مادرش امروز اومد این جا.به نیوشا گفت از زندگ

 :مکث یم کنم

 .بهش گفتم نیوشا رو مجبور یم کنم ازش شکایت کنه.این کارو هم یم کنم.اگه آبروش در خطر باشه آدم یم شه -

 :زیر لب یم گوید

 یعن  یم خوای عقدش کنه؟ -

ه یم شوم  :صاف یم نشینم.حلقه ی دستش باز یم شوند.به چشمانش خت 

ی نیست که من یم خوام.من یم خوام یکمم که شده ا - حساس پشیموب  کنه از کاری که کرده!من نیم گم نه.این چت  

 ...نیوشا این جا قربانیه.اتفاقا به نظرم از اونم بیشتر تقصت  داره ویل

روی تخت دراز یم کشم و خودم را جمع یم کنم.زانوهایم فاصله ای با چانه ام ندارند.این روش مورد عالقه ی 

 !خوابیدنم در مواقعم ناراحنر ام است

ه یم شود.سکوت طوالب  مان را یم شکند  سپهر طاق باز   :کنارم دراز یم کشد و به سقف خت 

 .رسوین حامله اس -

 :فکرم از نیوشا به سمت سپهر پرتاب یم شود.با تعجب یم گویم

 دوباره؟ -

 :به حرفم و لحنم یم خندد

 !آره.دوباره -

 .پس دوباره دابی یم یسر  -

 :لبخند کوچگ یم زند

 .دعا کن پدر نشم فقط -

 :به کنایه اش یم خندم
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 .همی   جوریشم بینی سیتر من   -

ی هایم را پشت گوشم یم برد  :به سمتم یم چرخد و چتر

؟ -  تا حاال کیس بهت نگفته چقدر آدم دوست داشتن  و منطقر ای هسنر

 :با لبخند کوچگ یم گویم

 !وحیسر و هار و رواب  رو گفیر  ویل اینا رو نه -

 :ا یم بوسدآهسته یم خندد و پیشاب  ام ر 

 .تولدت مبارک -

 :جا یم خورم

 یادت بود؟ -

 :با اخم نگاهم یم کند

 خ  باعث شده فکر کن  یادم یم ره؟ -

 :شانه هایم را باال یم اندازم

 .یاد گرفتم سطع انتظاراتمو بیارم پایی    -

 :پیشاب  اش را به پیشاب  ام یم چسباند.نفس هایمان با هم مخلوط یم شوند.زمزمه یم کند

؟ -  از این به بعد انتظاراتتو بتی باال.دوست داری برای تولدت چکار کن 

 .یم داند که از مهماب  گرفیر  و این قربر بازی ها خوشم نیم آید

 ...دست هایش با من فاصله دارند ویل حس یم کنم در آغوش گرمش حل شده ام

 :چشمانم را یم بندم

ون بچرخیم - .بریم بت   .کل روزو پیشم بایسر

 :ی لب هایم را یم بوسدگوشه 

 .باشه.فردا روز توئه.هر خ  یم خوای همون یم شه -

احساس خوبی از حرف هایش دارم.من هیچ وقت تولد خوبی نداشتم.زماب  که از مهماب  گرفیر  و رقصیدن خوشم یم 

ی که یم خواهم،بودن با سپهر  ها ندارم.تنها چت   منبع آرامش و  -آمد،رسکوب شدم و حاال هیچ مییل به این جور چت  

 .است -گرمای این روزهایم 
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 فصل شصت و هشتم

 داری کجا یم ری؟ -

سارا بهت زده است.درون چشمانش وحشنر خانه کرده که تا به حال ندیده ام.مادرش چمدانش را به سمت در یم 

 :کشد و زیر لب یم گوید

 .کاشان.پیش عمه ام -

 :سارا با عصبانیت یم گوید

؟ -  چرا از قبل نگفنر

 :مادرش بدون این که نگاهش کند زیر لب یم گوید

 .دیگه جابی که نیم خوانم نیم مونم -

 :سارا کیم نگاهش یم کند و سپس با لحن رسدی یم گوید

 .برو.دیگه برنگرد -

رسم را به چپ و راست تکان یم دهم.یم توانم اشگ که در چشمان النه کرده را ببینم ویل باز هم دست از تخیس بر 

 !اردنیم د

 :مادرش در را باز یم کند و آهسته یم گوید

 .خدافظ سپهر -

م  :به سمتش یم روم و چمدانش را یم گت 

 .بذارید براتون بیارمش -

 .صدای کوبیده شدن در را از پشت رسم یم شنوم

 :پشت رس من یم آید.وقنر به پایی   پله ها یم رسیم یم گویم

 .اگه مشکیل داشتید به من زنگ بزنید -

 :ستینش اشک هایش را پاک یم کندبا آ

 .مراقبش باش -

 :با ناراحنر نگاهش یم کنم

 اگه این قدر ناراحتید چرا دارید یم رید؟ -

 :چانه اش یم لرزد

سارا حضور منو نیم خواد.هر بار منو یم بینه عصنی یم شه.نیم خوام اذیتش کنم.اون یادش رفته مادرشم.من که  -

 .یادم نرفته پاره ی تنمه
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بان را جا یم اندازد.طوری گریه یم کند که دل سنگ هم آب یم شود قلبم  .یک ض 

 :چمدانش را عقب ماشی   یم گذارم و یم گویم

 .هر وقت خواستید برگردید،بهم ختی بدید خودم میام دنبال تون -

ده یم گوید  :با لب های بر هم فشر

؟سارای من دلش کوچیکه.زود یم شکنه.باهاش م - هربون بایسر هیج  ازت نیم خواد.یه وقت یه وقت اذیتش نکن 

 .دلشو نشکن  

 :آب دهانم را به سخنر قورت یم دهم

 .خیال تون راحت.از گل نازک تر بهش نیم گم -

*** 

 تو هنوز هیچ حرکنر نزدی؟ -

وین را نگاه یم کنم  :با ابروهای باال رفته رسر

؟ -  چه حرکنر

 :با نیخشند یم گوید

ی - .بغیل.چت    .یه ماخ 

 :یم خندم

 حاال مثال حرکنر کرده باشم باید برای تو بگم؟ -

 یم کند
 

 :اخیم ساختگ

 .خوبه واال.نو که میاد به بازار کهنه یم شه دل آزار -

 :قبل از این که جوابی بدهم صدای جیغ ملیکا در یم آید.سیاوش به ملیکا یم گوید

؟یه بار گازت گرفتما -  !تو چرا این قدر هوخ  هسنر

وین با خنده یم  :گوید  رسر

 !تو چه دشمن  ای با این بچه داری؟روزی صد بار جیغشو درمیاری -

ملیکا که ناراحنر اش زود یادش رفته،با چکش وسایل پزشگ اش روی پای سیاوش یم کوبد و ذوق زده یم خندد.با 

 :نیشخند یم گویم

 .بیا.یاد گرفته ازت -

 :سیاوش با بدجنیس یم گوید
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؟ -  از نومزدت چه ختی

 :سخره اش یم خندمبه لحن م

 .ختی خاض نیست -

 ام بود.از هشت صبح تا ده شب در خیابان ها یم چرخیدیم.صبحانه و ناهار و 
 

ین روزهای زندگ روز تولدش جزو بهتر

ون خوردیم،به سینما و پارک و شهربازی رفتیم و خریددرماب  کردیم  !شام را بت 

 کند.سارا به روی خودش نیاورد ویل واقعا ناراحت چند روز بعد از آن،مادر سارا به کاشان رفت تا با ع
 

ش زندگ مه ی پت 

 ...بود.البته ناراحت به خوبی احساس سارا را توصیف نیم کند

حسی   ازدواج کردند؛هیچ مراسیم نگرفتند چون سمن دوست نداشت و فقط من و سارا و دوستان شان در  سمن و امت 

 .مراسم بودیم.مادر سارا نیامد

وین و ملیکا این باال نشسته ایمسارا پایی   پ  .یش مامان و هانیه است و من سیاوش و رسر

 رفیقش اسمش خ  بود؟نیوشا؟ -

؟ -  خوب؟نیوشا خ 

 .قرار شد برای من جورش کن   -

 :چپ چپ نگاهش یم کنم

ایط دوست شدن با کسیو نداره -  .اوال جنس نیست که جورش کنم.دوما رسر

وین خودش را به سمت من یم کشد و ر   :وی بازوی راستم ولو یم شود.با نیش باز یم گویدرسر

ایط نیم خواد که.بعد عمری ما از یگ خوشمون  - ت داری.بابا رسر خوشم میاد رو پشه های ماده ی خونه شم غت 

 .اومده

 با کیس باشد.اگر با کیس دوست 
 
وین نگاه یم کنم.یم دانم از آن هابی نیست که برای خوش گذراب متفکرانه به رسر

 ...نتیجه ی دوسنر شان ازدواج باشد ویل نیوشا -اگر بشود  -تما به او عالقه دارد و یم خواهد شود،ح

ون کردن مادر و برادرش و دوستانش از اتاقش ی و گریه و بت  ایط خوبی نیست.کارش شده گوشه گت   .نیوشا در رسر

 :با جدیت یم گویم

ت نداشته ی من نیست.قضیه اینه که جدی جد - .قضیه غت  ایط دوسنر با کیس رو ندارهببی    .ی رسر

وین صاف یم نشیند و اخم یم کند  :رسر

 چرا؟ -

ایطش خاصه -  .یه جورابی افشده شده.بعدم این که رسر

 یم گوید و چپ چپ نگاهم یم کند
 
وین پوق  :رسر
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 .با کیت میدلتون یم خواستم دوست شم این همه دنگ و فنگ نداشت -

 :هانه یم گویمشانه هایم را باال یم اندازم و عذرخوا

 .ببخشید.با سارا حرف یم زنم یم گم منتقل کنه.خدا رو چه دیدی.شاید جور شد -

 :به جمله ی آخرم یم خندد

 !چه بالبی شدی تو -

 :سیاوش هانیه را که سیع دارد موهایش را از ریشه درآورد روی تخت یم گذارد و یم گوید

ه یم چرخه این جوری شده.این -  .همه حرف زشت بلد نبود که از وقنر با این دختر

 :لبخند کجی یم زنم

 مگه سارا هووی شما دوتاست که این طوری درباره اش حرف یم زنید؟ -

وین به بین  اش چی   یم اندازد  :رسر

 !اشتباه نکن.مادر فوالدزره اس -

رفیر  اذیت نشود.ملیکا  بد نگاهش یم کنم.سیاوش ملیکا را روی زمی   یم گذارد.برایش زانوبند بسته تا با چهار دست و پا 

وین  وین که حامل گویسر اش است یم گذارد.رسر  جیب سینه ی رسر
 

وین یم آید و دستش را روی برآمدگ روی پای رسر

 :وحشت زده یم گوید

 !یا ابرفرض!این دیگه چیه -

وین با دقت به صورت ملی کا من و سیاوش به لحن مسخره اش یم خندیم.ملیکا با دیدن خنده ی سیاوش یم خندد.رسر

 :که سیع دارد گویسر اش را دربیاورد نگاه یم کند

 .چشماش به هانیه رفته ول موهایش همرنگ توئه.چه جیگری بشه در آینده -

وین بلند یم کند.بی توجه به جیغش یم گوید  :سیاوش اخم یم کند و ملیکا را از روی پای رسر

 .بچه هام دور و بر تو امنیت ندارن -

 یم گوید کیس در یم زند و بعد در را 
 

وین با مسخرگ  :باز یم کند.رسر

؟ -  چه جالب.تازه یاد گرفنر در بزب 

جز  -سارا بدون این که به او توجیه کند،در را یم بندد و کنار من روی زمی   یم نشنید و به دیوار تکیه یم دهد.به همه 

وین   .تکه ای کشک خشک یم دهد و خودش مشغول خوردن تکه ی بزرگ تر یم شود -رسر

 :پ های گل انداخته اش نگاه یم کنمبه ل

 دویدی؟ -

 :یم خندد
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 .آره.هانیه دنبالم کرده بود -

 :سیاوش با نیش باز یم گوید

 !ببی   خ  کار کردی که هانیه افتاده دنبالت -

ی بگوید که گویسر اش زنگ یم خورد.جواب یم دهد  :سارا یم آید چت  

 هوم؟ -

- .... . 

 :چشمانش را یم چرخاند

 بیام اون جا؟ چرا پا شم -

 :با شنیدن حرف طرف دیگر یک دفعه با صدای بامزه ای یم خندد

 .چرت نگو.بچه ی سمن به دنیا اومد ساغر به بچه دار شدن فکر یم کنه -

- ... . 

 :پلک یم زند

؟ -
 

 دروغ یم گ

- ... . 

 :نیش سارا کم کم باز یم شود

 .نم بیام اون جاآخ جون.این بچه چه شود....راسنر من بازم الزم نیم بی -

 :صدای جیغ کیس را یم شنوم.سارا با حرص یم گوید

خفه!خوب این جا مستقر شدم دیگه!حال ندارم بیام اون جا.شاید فردا اومدم دیدمت.بعدشم دیدن نداری که.حاال  -

دار کردی  هم نکردی کل شهرو ختی
ر
 .خوبه کار شاق

وین با چشمان باریک شده یم گویدسارا حرف طرف را یم شنود و با خنده ای نخودی قطع یم    :کند.رسر

 نیوشا بود؟ -

 :سارا با ابروی باال رفته نگاهش یم کند

 به تو چه؟-

وین زیر لب   :ای یم گوید و نیش سارا را باز یم کند« بچه»رسر

ی یم خوای باید از من بخوای و سپهرم نیم تونه کاری کنه نه؟ -  که اگه چت  
 یم دوب 

وین بسته یم شود.   :سیاوش یم خندددهان رسر
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وین ضایع شدی که -  !ای بابا!رسر

وین نگایه به سیاوش یم اندازد که معن    کشک در دهانش یم گذارد و با « خفه شو»رسر
 

یم دهد.سارا تکه ی بزرگ

وین نگاه یم کند  .چشمان گردشده از لذت به قیافه ی رسر

 !بی جنبه نیم شود دست از پا خطا کردآن قدر بامزه شده که دلم یم خواهد لپش را بکشم ویل جلو این دو تا 

اهن سیاوش را که آویزان است،با دستش یم کشد  ملیکا چهار دست و پا دور اتاق راه یم رود و با وسایل بازی یم کند.پت 

 .و روی زمی   یم اندازدش

 .کشد و یم اندازد  سیاوش از جایش بلند یم شود و آن را آویزان یم کند.قبل از این که بنشیند،ملیکا دوباره آن را یم

وین و سارا یم خندیم و سیاوش ملیکا را چپ چپ نگاه یم کند.ملیکا ذوق زده یم خندد و چهار دست و پا روی  من و رسر

اهنش یم شود و به سارا یم گوید  کند.بی خیال پت 
اهن یم رود.سیاوش نیم تواند لبخندش را مخق   :پت 

 امتحانا چطورن؟ -

 :ازدسارا به بین  اش چی   یم اند

 .افتضاح.چون بچه ها تو روز مراقبت من تقلب کردن پدرمو درآوردن -

 :با تعجب یم گویم

 چطوری نفهمیدی؟ -

 :سارا با حرص یم گوید

نیم دونم.حاال این که خوبه.من سه روز نشستم براشون یه امتحان نوشتم که آسون باشه،اون قوت این نخود مغزا  -

 ...اومدن به من یم گن

 :دار و ناراحت یم کندصدایش را کش

 ...خانوم خییل سخت بود...شما اینا رو با ما کار نکرده بودید -

وین یم خندد  :رسر

 .فیلمشونه.من و سپهرم بعد هر امتحان یم رفتیم رساغ معلم همینا رو یم گفتیم که جو بدیم -

 :با یادآوری آن روزها لبخندی روی لب هایم یم نشیند

-  
 
 .امتحانا رو سخت تر کن راست یم گه.تو واسه تالق

 :سارا با تاسف رسش را تکان یم دهد

 .مدیرم همینو بهم یم گه.دلم نمیاد وگرنه پدرشونو درمیاوردم -

 :یک دفعه رو به من یم کند و با چشمان ریز شده یم گوید

 کتابا خ  شدن؟ -
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 :لبخند یم زنم و از جایم بلند یم شوم

 .پایینه.بریم ببینشون -

 .دنبالم یم آیدبلند یم شود و 

وارد اتاقم یم شوم و در را برایش باز نگه یم دارم.داخل یم آید و با دقت اطراف را نگاه یم کند.بار قبل نتوانست درست 

 !کند« کنجکاوی»

 :در را پشت رسش یم بندم و به سمت کتابخانه ام یم روم

.الی اینا رو هم باز نکردم.هر کدومو یم من اهل کتاب خوندن نبودم ویل مامان عادت داشت کتابخونه مو پر کنه -

 .خوای بردار

ی جز کتاب ها نیست،خم شده و قفسه های پایی   تر  سارا مقابل کتابخانه ایستاده و در حایل که حواسش به هیچ چت  

 .را نگاه یم کند.طبق عادت دستانش را پشتش برده و با جدیت به کتاب ها نگاه یم کند

 ...هیجان زده یم شود.گایه به بین  اش چی   یم اندازدگایه نیشش باز یم شود.گایه 

 :جلو یم روم و چانه ام را روی شانه اش یم گذارم و به شوخ  یم گویم

 .کاش این قدر که کتاب دوست داری منو دوست داشته بایسر  -

ا به گونه ام نفس هایم قلقلکش یم دهد.یم خندد و رسش را به سمت شانه اش متمایل یم کند.در حایل که گونه اش ر 

 :چسبانده و دارد کتابی را ورق یم زند،با حواس پربر یم گوید

 گ گفته ندارم؟ -

 :آهسته یم خندم

 یعن  داری؟ -

 :با گیجی صفحه ی آخر کتاب را یم خواند

 گ گفته دارم؟ -

 :لبخند یم زنم.یک دفعه کتاب را یم بندد و یم گوید

 اینو بردارم بعدا بیارم؟ -

 :دهم رسم را تکان یم

 .هر کدومو یم خوای بردار.اینا دارن این جا خاک یم خورن -

 .برای تشکر دستانش را دور کمرم حلقه یم کند

 :نیشخند یم زنم

.منو اندازه ی کتابات دوست داری یا نه؟ -  داشنر یم گفنر
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 :با رسدرگیم نگاهم یم کند

؟ -  خ 

 :چشمانش به طرز بامزه ای گرد شده اند.آهسته یم گویم

 ازه دارم ببوسمت؟اج -

ون بزنند.با صدای خفه ای یم گوید  :چشمانش آن قدر گرد شده اند که یم ترسم از حدقه بت 

 !شوخ  نکن -

 :منظورش را نیم فهمم.اخم کوچگ یم کنم

 .دارم جدی ازت یم پرسم -

 یم گوید
 

وین با مسخرگ  بزند که در باز یم شود و رسر
 
 :پلک یم زند.یم خواهد حرق

 !رفتممچ تونو گ -

 :مریم خانم که پشت رسش ایستاده به گونه اش چنگ یم زند

وین؟خجالت بکش -  !رسر

وین با خنده یم گوید  :رسر

 .چیه مریم جون؟این سپهر یه انکار یم کرد.خواستم ضایعش کنم-

وین با نیشخند یم گوید وین رد یم شود.رسر  :سارا با عصبانیت از کنار رسر

 .چه ضدحایل هم خورد -

و   :ین نگاه یم کنمبا حرص به رسر

؟ -  یعن  گ بزرگ یم یسر

 :شانه هایش را باال یم اندازد

 .هر وقت خدا عنایت کنه -

 

 

 فصل شصت و نهم

 خاک بر رست!برگشنر گفنر شوخ  نکن؟ -

 :جابی را که ساغر مشت زده ماساژ یم دهم.زیر لب یم گویم

 .خوب خ  یم گفتم؟هول شدم!من که مثل تو نیستم -
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 :ندچپ چپ نگاهم یم ک

 االن فحش دادی؟ -

 :با بی حایل یم خندم

 ...نه دیوونه! منظورم اینه که من حنر وقنر بغلم یم کنه هم هول یم شم چه برسه به این -

 از اون شب زنگ نزده؟ -

 از اون شب انگار گ بوده!دیشب بود.امروزم که رفته رس کار و احتماال االن خوابیده.خسته اس خوب -
 

 .هم چی   یم گ

 :گاهم یم کندبد ن

.همیشه میاد بهت رس یم زنه.چرا امروز نیومده؟ -  این قدر بدم میاد خودتو متقاعد یم کن 

ه یم شوم.زیر لب یم گویم  :آب دهانم را به سخنر قوت یم دهم و به دستانم خت 

 !خوب هول شدم -

 :دستانش را دورم حلقه یم کند و گونه ام را یم بوسد

 .دلش دربیار.خوب اونم پشه دیگه.هزار امید و آرزو داره.بهش برخورده یکماشکال نداره عشقم.برو از  -

 :چانه ام یم لرزد

 نکنه ازم خسته شه؟ -

 :ساغر با ناراحنر نگاهم یم کند

ته قبال تنگت بود - ا فکر یم کن  که داری روز به روز بیشتر آب یم ری دیگه!این تیشر  .به همی   چت  

 :میان گریه با خنده یم گویم

 .نه اون یگ دیگه اس.این از اولشم گشاد بود -

 :بازویم را نوازش یم کند و با جدیت یم گوید

 .به درک.تنگتم شد فدای رست.خودتو عشق است -

 :رسم را روی شانه اش یم گذارد و سیع یم کند آرامم کند

م مشکل داشتیم.هم چی   هوخ  بازی درآوردم ک - ی نشده که.یادمه بار اول من و امت  ه بهش برخورد تا دو روز چت  

 انگار قحظ پش 
 

ی بره و پشت رسشم نگاه نکنه.بعدشم هم چی   یم گ باهام حرف نزد.بچه نیست که رس چنی   چت  

 .اومده.این همه پش خوب.این نشد یگ دیگه

 :با دستمال اشک هایم را پاک یم کنم

-  
 

 !دیگه داری چرت و پرت یم گ
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 :نخودی یم خندد

 .مآره خودمم فهمید -

ه یم شوم و با کنجکاوی یم گویم  :به شکمش خت 

 چه حیس داره؟جالبه؟ -

 :نیشخند یم زند

 .نه.یم ترسم از تو بخورتم -

 :چپ چپ نگاهش یم کنم.با جدیت یم گوید

 خودت -
 

 .خییل جالبه.ایشاال حاملگ

 :پوزخند یم زنم.بد نگاهم یم کند

 .صد بار بهت گفتم به من پوزخند نزن -

 :یم شوم از جایم بلند 

 ناهار یم موب  دیگه؟ -

 :نیشش باز یم شود

؟ - ونم یم کن   داری بت 

از وقنر با امت  ازدواج کرده کیم کمتر آرایش یم کند و لباس های مناسب تری یم پوشد.از اثرات امت  است یا 

 !دستوراتش؟

 .برای ناهار کتلت درست یم کنم.سپهر یادم داده

د  دیشب تا وقنر به خانه برگردیم با  من حرف نزد.تمام مدت در فکر بود و اخم کرده بود.یم ترسم که تصمیم بگت 

 ...نباشد

 ...آن قدر نگران و مضطربم که قلبم تمام مدت تند یم زند.این طوری نیم شود.باید بروم منت کیسر 

شده ویل هنوز ساغر ناهار یم خورد و روی کاناپه دراز یم کشد.شکمش که همیشه به کمرش چسبیده بود،حاال کیم پر 

 .برآمده نیست

ی بگویم که کیس در یم زند  .تلویزیون را روشن یم کنم.یم خواهم چت  

 :با هیجان از جایم بلند یم شوم و به سمت در یم روم.ساغر داد یم زند

 !خاک بر رست!آروم تر برو یکم وایسه -

 .را یم بینم.یک دفعه در را یم بندم بعد از چند ثانیه مکث در را باز یم کنم.چهره ی خندان نوه ی فریده خانم
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در حایل که هول شده ام،مانتویم را تنم یم کنم و شالم را روی رسم یم اندازم و به رسعت در را باز یم کنم.هم چنان 

 !خندان است.هر بار دیدمش همی   شکیل است.اصال ناراحتت نیم شود نه؟

م.دلم یم خواست س  .پهر باشدنیم توانم ناامیدی ام را نادیده بگت 

 .زیر لب سالم یم کنم.حس یم کنم رسخ شده ام.کار خییل مسخره ای کردم

از وقنر با سپهر نامزد کرده ام،بیشتر مراقب رس و وضعم هستم و سیع یم کنم به حساسیت های احتمایل سپهر 

 .اهمیت بدهم.با این حال غت  از اخم کوچکش هیچ واکنش بد دیگری به کارهایم نشان نیم دهد

ی از من نیم مانددل  .م یم خواهد هماب  باشم که سپهر یم خواهد.وقنر امی   رفت دوام آوردم ویل اگر سپهر برود،چت  

د.با تعجب یم گویم  :خندان سالم یم کند و کاسه ی آش را به سمتم یم گت 

 سالم.خودتون پختید؟ -

 :یم خندد

م؟ -  بهم نمیاد آش بت  

 :لبخند یم زنم

 .راستش نه -

 :های قهوه ای روشنش یم کشددسنر به مو 

 .از مامان فریده شنیده بودم همیشه برای شما آش رشته میاره.گفتم منم همی   کارو بکنم -

 :نیشم باز یم شود

 مریس.دست تون درد نکنه.نذره؟ -

 .نه.همی   جوری پختم.نوش جان.با اجازه -

خان  :ه یم روم.ساغر با خنده یم گویدخداحافظ  یم کنم و او یم رود.رسیــــع در را یم بندم و به سمت آشت  

 باز بوی آش به مشامت رسید؟ -

 :با نیش باز دو قاشق و یک بشقاب بر یم دارم.ساغر با بدجنیس یم گوید

 .فکر کردم نامزد جونته -

آش را تقسیم یم کنم و کنار پاهای جمع شده ی ساغر نشینم.در حایل که دارم تند تند یم خورم،چپ چپ نگاهش یم 

 .کنم

 :ر یک قاشق یم خورد و با چشماب  که برق یم زنند یم گویدساغ

 !چه خوشمزه شده -

وع به خوردن یم کند.با تعجب نگاهش یم کنم  :تند تند رسر
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 چته؟ -

 :با دهان پر یم گوید

 .خییل خوشمزه اس -

ه نگاهش یم کنم.محتویات دهانش را قورت یم دهد و در حایل که دارد آشش را هم یم زند یم    :گویدکیم خت 

 !خوب چیه ویار کردم -

 :پس از چند دقیقه یم پرسم

 خ  شد حامله شدی؟ -

 :با خنده یم گوید

 از وقت شام بگم یا وقت خواب؟ -

 :چپ چپ نگاهش یم کنم

،در عرض یه سال ازدواج کردی و بچه  - بی حیا.منظورم این بود که خ  شد توبی که هیچ عالقه ای به ازدواجم نداشنر

 دارم شدی؟

 :پری از آش رشته در دهانش یم گذارد و متفکرانه یم گوید قاشق

...یه جورابی دغدغه هام تغیت  کرده.قبل از امت  تمام فکر و ذکرم این بود که مخ یه پش خوشگل و با  -
خوب یم دوب 

شخصیت و حاال اگه شد پولدارو بزنم و چند صباخ باهاش خوش باشم ویل االن دوست دارم خونه ام گرم 

.فقط امت  تو زندگیم باشه.دوستم داشته باشه.از نظرش خوشگل باشم.دستپختمو دوست داشته باشه.یه بچه باشه

...قشنگ مثل  مش پارک و شهربازی.باهاش بازی کنم و پز موفقیتاشو به زنای فامیل بدم.یم دوب  داشته باشیم که بتی

 .زنای شوهردار شدم

 ه این جا رسیده؟به جمله ی آخرش نیم خندم.ساغر با یک عرویس ب

 :دستش را روی شانه ام یم زند و به شوخ  یم گوید

.یگ دو سال بعد بچه تو بغل یم کنیم -  .تو فکر نباش.ایشاال تو هم همی   جوری یم یسر

 :با ناراحنر به ساغر نگاه یم کنم

 .من نه زن خوبی یم شم و نه مادر خوبی  -

 یم گوید و چشمانش را یم چرخاند
 
 :پوق

ی نسبت به من آخه من ب -  نیم شه و نیم تونم؟اتفاقا به نظر من تو هم زن و هم مادر بهتر
 

ه تو خ  بگم؟چرا یه یم گ

 .یم یسر 

 :عاقل اندر سفیه نگاهش یم کنم

 دقیقا گ به چنی   نتیجه ای رسیدی نابغه؟ -



 

 
625 

 :رسش را با تاسف به چپ و راست تکان یم دهد

 .م.االن پنج و ربعهمن باید برم.امت  گفت ساعت پنج میاد دنبال -

 :با خنده نگاهش یم کنم

 از قصد یه ربــع لفتش دادی نه؟ -

 :با بدجنیس یم گوید

 .آره.خوبه یکم علف زیر پاش ستی  شه -

 

 

 فصل هفتادم

با لباس هابی که حال درآوردن شان را ندارم،کنار بابا رضا دراز کشیده ام و به موهای کم پشت نرم و سفیدش دست یم 

 .کشم

 .ها خییل از او غافل شده ام.ضعیف و رنگ پریده شده.باید بیشتر برایش وقت بگذارم و مراقبش باشماین روز 

 .در فکر تشگ جدید برای بابا رضا هستم که کیس در یم زند.کیس نه،سارا

لبخندی روی لب هایم یم نشیند.با وجود این که دیشب به طرز بچگانه ای از دستش دلخور بودم،حاال هیچ قسمنر 

 .ز آن دلخوری را همراهم ندارما

سیاوش امروز مرا مجبور کرد تا همراهش به خرید برای ملیکا بروم.دیدن لباس هابی که کیم از دستم بزرگتر بودند و 

 .وسایل کوچک و بامزه واقعا لذت بخش بود ویل خییل خسته شده ام

 :در را باز یم کنم و کنار یم روم

 .بیا تو -

 !ه.یم خواسته یک دور دیگر تند تند به در بکوبددستش در هوا معلق ماند

 .لبخند دستپاچه ای یم زند و وارد اتاق یم شود.حس یم کنم کیم به خاطر ماجرای دیشب معذب است

حاال که فکرش را یم کنم،یم بینم این واکنشش خییل هم دور از انتظار نبود.آن طور که از حرف هایش فهمیده ام،امی   

 !گرفته و این تجربه ها برایش جدید است.البته برای من هم جدید استبه زور دستش را یم  

 :در را یم بندم و دستانم را دورش حلقه یم کنم.با اخم یم گویم

؟ -  باز تو رژیم گرفنر

 :رسش را مقابل سینه ام به چپ و راست تکان یم دهد.پیشاب  اش را یم بوسم و رهایش یم کنم

 .الغر شدی -
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 :نیشش باز یم شود

 جدی؟ -

 !انگار یادش رفته که چقدر دستپاچه بود

 :یم خندم

 .آره.جدی -

 !اگر یم دانستم این قدر خوشحال یم شود،هر روز همی   را یم گفتم

 .بیا بشی    -

 را که دیشب درست کرده بودم یم آورم.دیگر 
 

رسیــــع کنار تشک بابا رضا یم نشیند و اطراف را نگاه یم کند.برایش دویع

بت دوست داردبعد از این همه و   .قت یم دانم از چای متنفر است و دوغ و رسر

د و تا نصفه رس یم کشد.با نیشخند یم گوید  :ذوق زده آن را از دستم یم گت 

 .چه خوشمزه اس -

 :لبخند یم زنم

 .نوش جونت.بذارش به حساب عذرخوایه -

 :رسش را پایی   یم اندازد و زیر لب یم گوید

 .من اومده بودم منت کیسر  -

 :ندمیم خ

؟ -  منت کیسر برای خ 

 :لیوان را زمی   یم گذارد و با انگشتانش بازی یم کند

...یه بار امی   همی   جوری رس به رسم گذاشت.خییل واسم گرون تموم شد -  .یم دوب 

 .اخم یم کنم.دوست دارم با عصبانیت بگویم درباره ی او حرف نزند ویل به دو دلیل این کار را نیم کنم

ت را دوست دارد ویل تعصب را نه.دوم این که نیم خواهم کاری کنم اویل این که سا را خییل رک به من فهمانده که غت 

 !که حرف دلش را به من نگوید.اگر نگوید چطور بفهمم که در دل کوچکش چه یم گذرد؟

 فکر کردی که منم همی   کارو یم کنم؟فکر کردی که منم رس به رست یم ذارم؟ -

 !ورتش کیم الغر شده.نامزدی با من این قدر دردناک است؟رسش را تکان یم دهد.ص

 :با کنجکاوی نگاهم یم کند

؟ -  چرا این طوری نگاهم یم کن 
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 :اخم هایم را باز یم کنم

 نه؟ -
 

ی اذیتت کنه بهم یم گ  اگه چت  

 :پلک یم زند

 .شاید -

 :بی اختیار لبخند یم زنم

-  
 

 .شاید نه.حتما یم گ

 :اخم یم کند.رسیــــع یم گویم

 .یعن  لطفا بگو -

 !نخودی یم خندد.صدا از این دلنشی   تر وجود دارد؟

*** 

 !بیا بریم تو سپهر -

 :التماس درون کالمش متعجبم یم کند

 خ  شده؟ -

 :سیع دارد رسیــــع با کلیدش در را باز کند.صدای مردی را یم شنوم

 سارا؟ -

ا تعجب به سارا نگاه یم کند.سارا لحظه ای به عقب بر یم گردم.مردی حدودا یس ساله که وسط رسش خایل شده،ب

متوقف یم شود و سپس رسیــــع تر در را باز یم کند و به درون خانه یم دود.در پشت رسش باز مانده.مرد چند قدم به 

 :سمتش بر یم دارد ویل متوقف یم شود.مودبانه یم گویم

 با گ کار دارین آقا؟ -

 ...یم دانم با سارا کار دارد ویل

 :براندازم یم کندبا نگاهش 

 .همون خانویم که االن رفت تو خونه -

 :جلو یم روم

سم؟ -  یم تونم اسم تونو بت 

یعنر  -  .امی   رسر

*** 
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 .جرعه ای از آب پرتقایل که به خاطر سارا به آن عالقه پیدا کرده ام یم نوشم و با اخم به امی   زل یم زنم

 !چطور رویش شده برگردد؟

 یم زند  با دیدن نگاه تت   من،لبخند 
 

 :کمرنگ

 یم خوای فحشم بدی نه؟ -

 :ضیــــح یم گویم

 .اوهوم -

ه شده یم گوید  :آهسته یم خندد و ب  را در لیوانش جا به جا یم کند.در حایل که به دستمال وسط مت   خت 

 چند وقته نامزدید؟ -

 .پنج مایه یم شه -

 :زیر لب یم گوید

 .پس رابطه تون خوبه -

 :پوزخند یم زنم

 .اشه قصد ندارم بی خیالش شم و برمخوبم نب -

 :رسش را باال یم آورد و در چشمانم نگاه یم کند

.شاید اگه بفهمیشون نظرت یکم تغیت  کنه -
ا درباره ی رابطه ی من و سارا هست که نیم دوب   .خییل چت  

 :اخم یم کنم

؟ -  مثال خ 

 :به جلو خم یم شود و با ابروی باال رفته یم گوید

 .منو دوست نداشتسارا هیچ وقت  -

 :رسم را تکان یم دهم

 .خوب خدا رو شکر که یه بهونه ای داری -

 :رسش را با لبخند به چپ و راست تکان یم دهد

ین کارم بود -  !قضیه فاجعه بارتر از اینا بود!رفیر  من تو اون زمان شاید وحشتناک ترین کار بود ویل بهتر

 :پوزخند یم زنم

 .چه منطق جالنی  -

 :و اطراف مان را نگاه یم کندآه یم کشد 
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 بی نتیجه نجات دادم.اگه ازدواج کرده بودیم،االن هر دو نابود شده بودیم -
 

 .من سارا و خودمو از یه زندگ

 :اخمم عمیق تر یم شود

؟ -  چرا برگشنر
 

 یم شه عی   آدم بگ

 :ب  را باال و پایی   یم کند و رس به زیر یم گوید

.اون زماب  که به خواست پدر و مادرم که تعریفشو از فریده خانوم که یم شه عمه ی من هشت سال از سارا بزرگ ترم -

پشخاله ام شنیده بودن رفتم خواستگاریش،قصد ازدواج داشتم.از اونابی هم نبودم که بخوام بگم یم خوام خودم زنمو 

ییل بچه اس.البته برای من.به انتخاب کنم.به مادرم و انتخابش اطمینان داشتم.وقنر سارا رو دیدم،فکر کردم که خ

مامانم گفتم ویل قبول نکرد.گفت که دختر خوب و عاقلیه و از این حرفا.تو مراسم خواستگاری موقع حرف زدن که 

شد،تو اون چند دقیقه ازش خوشم اومد.خوش خنده بود و بزرگ تر از سنش رفتار یم کرد....هفته ی بعد جواب 

 .مثبتشو بهمون گفت

 :یش گوش یم کنم.آه یم کشد و ادامه یم دهدساکت به حرف ها

قرار شد چند ماه نامزد باشیم.اوایل سارا یکم خجالنر بود.یم رفتم دانشگاه دنبالش.بعض  موقعا قرار یم ذاشتم بریم  -

ی  ون.خالصه سیع یم کردم بهش نزدیک شم.هر خ  یم گذشت بیشتر ازش خوشم میومد.یه جورابی همون دختر بت 

 ...و فکرم تصور یم کردم.فکر یم کردم چقدر خوشبختم که تونستم پیداش کنم ویلبود که همیشه ت

 :به چشمانم زل یم زند

همه چت   اون طوری نیست که به نظر یم رسه.من فکر یم کردم سارا هم متقابال از من خوشش میاد،شده یه ذره ویل  -

م؟بعد از دو ماه که با هم بودیم،دیدم که ما یکمم نوع عالقه ی اون با عالقه ی من فرق داشت.یم دوب  اینو گ فهمید

شبیه نامزدا نیستیم!سارا انتظار داشت به خاطر هر موفقینر که تو دانشگاه به دست میاره مثل پدرا لوسش 

 !کنم.انتظار داشت بزرگتر بودنمو به رخش بکشم.دوست داشت که من مثل یه پدر بهش محبت کنم

 : گویدبهت زده نگاهش یم کنم.به تلج  یم

ا شک کردم،اول به فکرم رسید که به خاطر فاصله سنیمونه و کم کم درست یم شه ویل بعد  -  وقنر به این چت  
 
یم دوب

دار شدم.قبلش فکر یم کردم پدر و مادرش مردن ویل این قضیه که زنده ان لو  یه مدت از مشکالت سارا با پدرش ختی

رف زدم.فهمیدم که سارا به من به عنوان نامزدش عالقه نداره!اون رفت.رفتم با یه روانشناس درباره ی رفتاراش ح

ه!وقنر اینو فهمیدم خییل بهم ریختم ویل بازم  ابی رو که باید پدرش بهش یم داد رو از من بگت 
فقط یم خواست چت  

ش بدم ویل...روز به روز بدتر یم شد.خواستم نامزدیو بهم بزنم ویل م ادر و پدرم خودمو گول زدم که یم تونم تغیت 

ه عینی داره.بدنام یم شه و این حرفا.منم که هنوز یکم امید داشتم،حرفشونو  .گفیر  که مردم فکر یم کی   دختر نذاشیر 

قبول کردم ویل هر خ  یم گذشت تحمل اوضاع برام سخت تر یم شد.سارا حنر چند بار منو بابا صدا کرد.فکر 

 !کن!نامزدم منو بابا صدا کرد

ی بگذرم ویل خاطره ای آب دهانم را به سخ نر قورت یم دهم و سیع یم کنم در رابطه ی خودم و سارا دنبال چنی   چت  

 .راکه با حرف های او یگ باشد پیدا نیم کنم

 :جرعه ای از آب پرتقالش یم نوشد و ادامه یم دهد
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 بشم که توش زنم م -
 

نو شبیه پدرش یم شب قبل از عروسیمون خییل ترسیده بودم.من نیم خواستم وارد یه زندگ

بینه!حنر فکرشم چندش آوره!نیم دونستم باید چکار کنم.تقصت  خودم بود که گذاشتم کار به اون جا برسه.یا باید 

فکری به حال اینمشکل یم کردم یا زودتر نامزدی رو به هم یم زدم ویل اون قدر به خودم امید وایه دادم تا رسیدم به 

ج کنم و رایه جز بهم زدن عرویس نیم دیدم.آخرش اون قدر دلزده شدم که همون تهش.دلم نیم خواست با سارا ازدوا 

شب رفتم ترمینال و بلیط گرفتم.رفتم مشهد.گوشیمو خاموش کردم و تو یه مسافرخونه موندم.وقنر عروسیم بهم 

 .خورد،کارامو کردم که از ایران برم.دو سه ماه بعدش رفتم هلند

 :لبخند کجی یم زند

اگه بازم به عقب برگردم،درست یا غلط،همی   کارا رو یم کنم.اینا رو نگفتم که نظرت نسبت به سارا  یم دوب  من -

تغیت  کنه.گفتم که بدوب  موندنم هزار تا مشکل داشت و رفتنم فقط یه مشکل!االنم اومدم تا از سارا معذرت خوایه 

 .کنم.همی   

 :بعد از مکنی طوالب  یم گویم

؟ -  معذرت خوایه بابت خ 

 برای بهتر شدنمون تالش نکردم.این که بزدل بودم و جای موندن فرار  -
 
ا.این که به اندازه ی کاق بابت خییل چت  

ا...مشکالبر که برام درست کرده  ین شب عمرش رقم زدم.خییل چت   کردم.این که براش تلخ ترین خاطره ها رو از بهتر

 !بود دست خودش نبود ویل کارای من چرا

 .ن  چه حرکت نمادی -

 :یم خندد

تو این چهار سال خییل تغیت  کردم.اوایل از سارا متنفر بودم چون به نظرم زندگیمو خراب کرده بود ویل بعد از چند  -

به زده بودم...االن اومدم ازش  سال فهیمدم که سارا هم قرباب  رفتارای یه آدم دیگه بوده و من مثل اون بهش ض 

 .د ندارم رابطه ی شما رو خراب کنممعذرت خوایه کنم تا دلم آروم شه.قص

 :مستقیم نگاهش یم کنم

؟سارا از تو گذشته.نیازی به عذرخواهیت نداره.اون طور که من فهمیدم خودشم یم  - اگه بگم این کار درسنر نیست خ 

ابی که گذشیر  رو دوباره نرو رساغ شون
 .دونه تو آدم بده نبودی.لطفا چت  

 :با ناامیدی نگاهم یم کند

 .حتیاج دارم باهاش حرف بزنممن ا -

 :اخم یم کنم

 !و منم یم گم که اجازه ی این کارو نیم دم -

 :از تحکم صدایم جا یم خورد.به پشنر صندیل اش تکیه یم دهد و با ابروی باال رفته یم گوید

 .دلیلشو نیم فهمم -

 :عصباب  یم شوم
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 گن ازدواج.دوست ندارم حاال توبی که یه بار تو واضح نیست؟!من دارم با سارا وارد مرحله ای یم شم که بهش یم -

 خودت،دوباره بدبین  شو نسبت به این مسائل برگردوب  
 

 ب  زندگ
 !همی   مرحله اونو تنها گذاشنر و رفنر

د  .چند ثانیه بدون حرف نگاهم یم کند.حس یم کنم دارد به حرف هایم فکر یم کند تا تصمیمش را بگت 

 :از این که برود یم گویداز جایش بلند یم شود و قبل 

 .بهش بگو اومده بودم دیدن فریده خانوم -

 .سپس بدون خداحافظ  یم رود

 

 

 فصل هفتاد و یکم

 نیم 
 
پشت اپن ایستاده ام و منتظرم که سپهر حرف بزند ویل از وقنر آمده با گویسر اش مشغول است و حرق

ت نه من به رساغش رفتم و نه او به رساغم آمد.یم ترسیدم زند.دیروز از پنجره دیدم که همراه امی   رفت اما وقنر برگش

 !که عصباب  باشد؛گرچه سپهر هیچ وقت عصباب  نیست

عادی اش مشغول بودن زیادش با گویسر اش است  .حاال که این جا آمده،خییل عادی رفتار یم کند و تنها رفتار غت 

 !ام را نبوسیدبغ کرده ام؛حنر وقنر مرا دید مثل همیشه بغلم نکرد و پیشاب  

 ها بیشتر اوقات ته ریش یم گذارد.این را که به 
 

چون موهایش را کوتاه کرده صورتش مردانه تر به نظر یم رسد.تازگ

 !ابروهایش دست نزده خییل دوست دارم.اگر این کار را یم کرد دیگر اسمش را هم نیم آوردم

م یم کند.   :دستپاچه یم شوم و رسیــــع یم گویمیک دفعه رسش را باال یم آورد و با نگاهش غافلگت 

 چابی یم خوای؟ -

 :مخترص و مفید یم گوید

 .نه -

 !و دوباره رسش را در گویسر اش فرو یم کند

کیم عصنی تر از قبل یم شوم.یک ربــع دیگر همان طور ایستاده نگاهش یم کنم و سپس گویسر ام را بر یم دارم.به آزاده 

 .«ار یم کنهآزی سپهر یه جوری رفت»اس ام اس یم زنم: 

 ؟«چه جوری»رسیــــع جواب یم دهد: 

 .«باهام حرف نیم زنه.از وقنر اومده رسش تو گوشیشه.یه جوریه»در حایل که دارم لبم را یم جوم تایپ یم کنم: 

ی بهش گفته»آزاده جواب یم دهد:   .«شاید امی   یه چت  

س آور بو   !د،حاال آزاده هم تاییدش یم کندانگار سطیل از آب یخ روی رسم یم ریزند.کم این مسئله برایم استر



 

 
632 

ی گفته که مرا از چشمش انداخته؟ ه یم شوم.نکند چت    گویسر را کنار یم گذارم و به ظرف پر از شکالت روی اپن خت 

ی حل نیم شه - ؟با زل زدن به اپن چت  
 

ی که تو فکرته رو نیم گ  .چرا اون چت  

 :را قورت یم دهم جدی نگاهم یم کند.حس یم کنم دارم توبیخ یم شوم.آب دهانم

 تو یم خوای خ  بگم؟ -

 یم گوید
 

 :از جایش بلند یم شود و آن طرف اپن مقابلم یم ایستد.با کالفگ

؟ -
 

 تو فکر یم کن  یم خوام خ  بگ

م و  پلک یم زنم.دستانش را روی اپن گذاشته و به جلو خم شده.با این که روی صندیل اپن نشسته ام،باید رسم را باال بتی

 .نگاهش کنم

 :با حرف هایش گیج شده ام.بار اویل است که این طور توبیخ گرانه نگاهم یم کند.با تردید یم گویم

 معذرت خوایه کنم؟ -

 :صورتش کیم نرم یم شود و از انقباض فکش کاسته یم شود.با مالیمت بیشتر یم گوید

ی هست که باید درباره اش بهم توضیح بدی؟ -  نه.چت  

ی هایم را  پشت گوشم یم زند و با پشت دستش گونه ام را نوازش یم کند.بی اراده چشمانم را یم  دسته ای از چتر

 .بندم.متوجه نبودم که چقدر منتظر این بودم

معتاد نوازش ها و آغوشش شده ام که از حدی فراتر نیم روند.نیاز دارم بدانم رابطه مان دارد خوب پیش یم رود و این 

 .ارمتنها رایه است که برای دانستنش د

 :تشویقم یم کند

 نیست؟ -

ه یم شوم که خودم برایش دوخته ام اهن  خت   :چشمانم را باز یم کنم و به پت 

 .نیم دونم -

 لب هایش را بر هم فشار یم دهد.یم ترسم.جواب درسنر ندادم،نه؟

 :نفیس عمیق یم کشد و شمرده شمرده یم گوید

 .روز بهم یه توضیج بدیبذار یه کمگ بکنم.شاید الزمه درباره ی اتفاق دی -

 !مثل کودن ها نگاهش یم کنم.چه باید بگویم؟خودش همه چت   را دیده و احتماال شنیده

 :زیر لب یم گویم

 ...خودت یم دوب   -

 :با عصبانیت و صدابی که کیم بلند شده یم گوید
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-  
 

 !یم خوام خودت بهم بگ

متمایل یم شود.نیم توانم خودم را نگه دارم و با صندیل به طور ناگهاب  تکان یم خورم و عقب یم روم.صندیل به عقب 

د.پشنر کوتاه صندیل در کمرم فرو  زمی   یم خورم.بازویم به پایه ی یگ از صندیل های پشت رسم یم خورد و درد یم گت 

 .یم رود و نفسم را بند یم آورد

خانه یم شود و کنارم زانو یم زند.با نگراب  یم گوید  :رساسیمه وارد آشت  

 خ  شد؟خ  کار کردی با خودت؟ -

 :رس جایم یم نشینم و با بغض داد یم زنم

م به سنگ خورد.دیگه خ  یم خوای؟برو نیم خوام ببینمت -  عقده گشابی کنم،که رفت و تت 
 .یم خواستم با امی  

م و از جایم بلند یم شوم.همان جا نشسته و به جابی که تا چند ثا نیه ی پیش افتاده دستم را به پهلوی دردناکم یم گت 

ه شده  .بودم خت 

لنگان لنگان از او دور یم شوم و به اتاقم یم روم.در را یم بندم و روی تختم دراز یم کشم.مثل بچه ها بالشم را بغل یم 

 کنم و اشک یم ریزم.به خاطر درد کمرم یا درد حماقتم؟

 !تقصت  اوستاز وقنر با سپهر دوست شده ام و بعد نامزد کردم،بیشتر گریه یم کنم. 

نادیده گرفیر  دردم راحت است.به درد عادت کرده ام.هر دختر دیگری بود حاال داشت روی تخت آمبوالنس جان یم 

 !داد

مطمئنم کمرم و بازویم کبود یم شود.خییل بد زمی   خوردم.وقنر سپهر آن طور رسم داد زد،ترسیدم و نتوانستم صندیل 

ل کنم.قبال هم به خاطر رس به ه وابی ام چند بار این اتفاق برایم افتاده بود ویل این بار سپهر را به خاطرش را کنتر

رسزنش یم کنم.دفعات پیش با بابابزرگ من را مسخره یم کردیم و یم خندیدیم.مامان بزرگ هم به بابابزرگ چپ چپ 

 نگاه یم کرد و یم گفت که این مثال نگراب  اش است؟

 !تقصت  سپهر است تندتر اشک یم ریزم.اصال همه ی این ها 

 :در یم زند

 یم شه بیام تو؟ -

 که بی نهایت لوس به نظر یم رسد بلند یم گویم
 :با لحن 

 .نه -

 :در را باز یم کند و با لحن  که خنده در آن موج یم زند یم گوید

 .دیر گفنر  -

د و با یم آید و کنارم روی تخت یم نشیند.یم خواهد به صورتم دست بزند که خودم را عقب یم کشم .بازویم را یم گت 

 :خنده یم گوید

.این دفعه جدی جدی یه بالبی رس خودت میاری -
 .دوباره نیوفنر
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 :بازوی دردناکم را از دستش در یم آورم و با صدای گرفته ای یم گویم

 .نیم خوام -

 :با خنده ای که شدیدتر شده یم گوید

 چیو نیم خوای؟ -

 :به یقه ی لباسم یم کشد صورتم را پشت بالشم مخق  یم کنم.دسنر 

 این لباسه رو تازه خریدی؟ -

 :با صدای خفه ای یم گویم

 .نخت   -

 :دستش را روی پهلویم یم گذارد و با مالیمت یم گوید

 یم شه ببینم خ  شده؟ -

 !باز هم خودم را عقب یم کشم.من جای سپهر بودم یگ در دهان سارا یم کوبیدم

یس نداشته تخت کنارم پایی   یم رود.دراز کشی ده.دستش را روی موهایم یم کشد.رسم را زیر بالش یم برم تا به آن دستر

 !باشد.بی دلیل دلخورم و دارم خودم را لوس یم کنم.سپهر باید کیس باشد که دلخور است

 :آه یم کشد

 .ببخشید.تقصت  من بود.نباید رست داد یم زدم.یکم عصنی ام -

 :یم گویمبین  ام را باال یم کشم و با پرروبی 

؟ -  عصنی ای که عصنی ای.باید حرصتو رس من خایل کن 

 :تک خنده ی کوتایه یم کند

 !تو دیگه گ هسنر  -

به طور ناگهاب  بالش را کنار یم زنم و با دستانم و پاهایم هلش یم دهم.تقریبا دارد یم افتد ویل خودش را نگه یم دارد و 

د  :با خنده دستانم را یم گت 

 شیم؟ باید یر به یر  -

م.زورم به سپهر نیم رسد.شاید هم دلم نیم آید که زورم برسد  ...آرام یم گت 

 !دستانم را یم بوسد و رها یم کند.سپس در حرکنر ناگهاب  یم چرخد و از تخت پایی   یم افتد

 :هی   بلندی یم گویم و رس جایم یم نشینم.خم یم شوم و نگاهش یم کنم.روی زمی   افتاده و یم خندد

ی داری؟االن  -  احساس بهتر
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 :با غیظ یم گویم

 توبی نه من.باید قرصای منو بخوری -
 .رواب 

ـــع رس جایش یم نشیند.از حرکت ناگهاب  اش یم ترسم و صورتم را از صورتش فاصله یم  خنده اش متوقف یم شود.رسیـ

 .دهم

 :با جدیت یم گوید

 .جرئت داری تکرارش کن -

 :اخم یم کنم

 .رواب   -

 .و که به خودت گفنر رواب  نه.اون قسمنر ر  -

 :پشت به او دراز یم کشم و زیر لب یم گویم

 .برو بابا -

 :دوباره یم آید و کنارم یم نشیند

امی   همه چیو بهم گفت.من فقط یم خواستم از زبون خودت بشنوم که لطف کردی و مخترص و مفید همه چیو  -

 .گفنر 

 :صورتم را نوازش یم کند و با مالیمت یم گوید

.خوب؟ از  -  این به بعد خواسنر گریه کن  پیش من گریه یم کن 

 :به بین  ام چی   یم اندازم

 .نیم خوام.زشت تر یم شم -

 :سییل آرایم که مثل نوازش است به صورتم یم زند

ی - ؟به نظر من از منیسر سیاوشم خوشگلتر  .دیگه خ 

 :یم خندم

 گم شو.یعن  اون به نظرت خوشگله؟ -

 :یم خندد

 .استانداردهای جهاب  خوشگله.طبق استانداردای من تو خوشگیل نه ویل طبق -

 صورتم را در بالش مخق  یم کنم.طبییع است که خجالت بکشم،نه؟

 :با جدیت یم گوید
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ی گفتم.پاشو یه کوفنر درست کن بخوریم -  .خوب حاال من یه چت  

 

 

 فصل هفتاد و دوم

 با سپهر مشکل داری؟ -

ه یم شوم پوزخند یم زنم و به خورشیدی که  :در لحظه ی غروبش شبیه زرده ی نارنجی تخم مرغ شده خت 

؟ -
 

 یم خوای بهم مشاوره بدی؟از تجربیات آموزنده ات بگ

 .خودش را کیم جمع و جور یم کند.آب و هوای این جا به او ساخته.کیم چاق شده و پوستش روشن تر شده

 :زیر لب یم گوید

.یادمه اون روزا هم همیشه دنبال یه جفت گوش شنوا بودینه ویل یم تونم ساکت بشینم تا برام  -  .حرف بزب 

 :پوزخندم پر رنگ تر یم شود

 .خوبه که یم دونسنر و هیچ غلظ نیم کردی -

 :با چشمان بی فروغش به من زل یم زند

 االن یم خوای خ  بگم؟چکار کنم؟ -

ی نیم گویددومی   سیگار را گوشه ی لب هایم یم گذارم و روشنش یم کنم.به سیگا  .ر چشم غره یم رود ویل چت  

 !از نیوشا و ساغر و یایس یاد گرفته ام که سیگار آرام یم کند.چرا من هنوز آشوبم؟

 هم همی   شکیل است؟غروب یک 
 

ه یم شوم.به این یم گویند غروب؟غروب یک زندگ به آسمان نارنجی و قرمز خت 

ند یا من د م؟احساس چطور؟همه ی غروب ها این قدر دلگت   لگت 

*** 

 که در خواستگاری اش زده یم 
 
باورم نیم شود این سارا همان سارای یک سال پیش باشد که در جواب هر حرق

 .شد،ساز مخالف یم زد

ون خرید.با وجود مخالفت من،پنج  به عرویس یایس بدون این که من یا دوستانش اضار کنیم آمد و لباس را هم از بت 

ها یم اندازد؟!خود ما شش کیلو وزن کم کرده.چه کیس  !این افکار بیمار را در ذهن این دختر

 .حاال دیگر نیم شود بگویم اضافه وزن دارد.اولش هم نداشت ویل حاال به قول نیوشا کیم جمع و جورتر شده

 :از پهلو به خودش در آینه نگاه یم کند

 سپهر به نظرت من چاقم؟ -

 یم گویمچشمانم را یم چرخانم.بدون این که نگاه از کت
 

م با بی حوصلگ  :اب پر از فرمول بگت 
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سارا بار هزارمه اینو ازم یم پریس.به خدا صد و بیست کیلو ام بایسر خوبه.من نیم دونم این چه وسواسیه به جون تو  -

 .افتاده

 :بغ کرده نگاهم یم کند

 !خوب چرا این جوری حرف یم زب   -

قطور دانشگاه را همان طور باز کنارم یم گذارم.دستانم را برایش باز  بی اراده لبخند یم زنم.روی تخت یم نشینم و کتاب

یم کنم.با بی تفاوبر ظاهری و گرمای چشمانش که نیم تواند رسدش کند،به سمتم یم آید و با احتیاط روی پاهایم یم 

 :نشیند.چپ چپ نگاهش یم کنم.حاال صورتش مقابل صورتم است.با دیدن قیافه ام دستپاچه یم خندد

 ...خوب یم ترسم سنگیـ -

 :انگشتم را روی لب هاش یم گذارم

سم و تو هم دیگه هیچ وقت کلمابر مثل  - بیا یه قراری بذاریم.من قول یم دم دیگه از پدرت و امی   نت 

.باشه؟ ،ناقص،بدشکل،بدیه کل،بشکه و امثالهم رو به کار نتی  چاق،سنگی  

 :نخودی یم خندد و رسش را روی شانه ام یم گذارد

 .باشه.به نیوشا یم گم -

به ای روی کمرش یم زنم  :به شوخ  ض 

.بهش فکرم نیم کن   -
 

 .گفتم به کار نتی یعن  به هیچ کس نگو.تو خلوتت خودتم نیم گ

 :این بار او چپ چپ نگاهم یم کند

؟خجالت نکش.بگو.به کیس نیم گم -  .دیگه خ 

 :طرف شانه اش یم ریزمیم خندم و موهای بافته اش را که دیگر واقعا بلند شده،یک 

 مون داشته بایسر  -
 

 .سارا من دوست ندارم هیچ حس بدی نسبت به خودت و زندگیت و ... احتماال زندگ

 یم گویم
 

ه یم شود.نیم توانم بفهمم به چه فکر یم کند.با مسخرگ  :در چشمانم خت 

؟ -  داری تو دلت ورد یم خوب  خشکم کن 

 یم زند
 

 :لبخند کمرنگ

 .و خشک کردیفعال که تو من-

 !اوه

 :ابروهایم را باال یم برم

 منظور؟ -

 :دستانش را دور گردنم حلقه یم کند و پیشاب  اش را روی شانه ام یم گذارد
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 سپهر؟ -

م  :وقنر این طوری صدایم یم کند،هم دلم یم خواهد لپش را بکشم و هم دلم یم خواهد کیم از او دور شوم تا آرام بگت 

 جانم؟ -

 :به جا یم شود و با بی تفاوبر یم گوید کیم در جایش جا 

 تو دلت یم خواد ما ازدواج کنیم؟ -

س نیست  :به شانه اش چشم غره یم روم چون چشمانش در دستر

یت یم شه ها.معلومه که یم خوام -  .یه چت  

 :با تردید یم گوید

 یعن  پشیمون نشدی؟ -

ویل از چت   دیگری نه.رسم را تکان یم دهم تا افکار خوب از این که چند ماه را با نبوسیدنت رس کرده ام پشیمانم 

 :آزاردهنده ام درباره ی پشیماب  را پس بزنم

؟ -  اتفاقا مطمی   تر شدم.تو خ 

 .نیم دونم -

ون یم دهم  :نفسم را بت 

 .یم تونست بدتر از این باشه -

 ورده ام؟صورتش را به گلویم چسبانده و فکر کردن را برایم سخت کرده.چطور هشت ماه دوام آ

 است و درست نیست زماب  به این 
 
 مامان برای ازدواج به من فشار یم آورد.یم گوید هشت ماه نامزدی کاق

 
به تازگ

زیادی ما با هم در این دو خانه که یک طبقه با هم فاصله دارند تنها باشیم.یم گوید ما محرمیم و مشکیل ندارد ویل 

 !است که درست نیستممکن است نخواهیم ازدواج کنیم و آن وقت 

.احتماال حس خوبی داره»سیاوش مسخره ام یم کند و یم گوید:   .«یه بار امتحاب  نوک انگشتاتونو بهم بزنی  

وین یم گوید من از سارا رستر هستم  .هانیه برای روحیه ی سارا در صورت به هم خوردن نامزدی نگران است و رسر

 !گویند اگر همه چت   به هم بخوردچرا هیچ کس نیم گوید اگر ازدواج کنید؟فقط یم  

رفتار یم کند ویل حاال که تنهاییم،راحت است.بقیه این  -مثل غریبه ها!  -شاید چون سارا جلو بقیه با من خییل عادی 

 .رفتارش را ندیده اند که به ادامه پیدا کردن رابطه مان امیدوار نیستند

 سپهر؟ -

 .جان دلم -

 یم گوید
 

 :با مسخرگ
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 .ذوق کردم -

 .و من یم دانم که واقعا ذوق کرده است

سارا همی   طور است.گدابی محبت نیم کند ویل از محبت های کوچک و ساده صد برابر بقیه لذت یم برد،با این حال 

 !سیع یم کند نشانش ندهد تا فکر نکنم لنگ محبت من است

 :پهلویش را نوازش یم کنم

؟ -
 

 حاال خ  یم خواسنر بگ

 : گویدمکث یم کند و سپس یم

 ...بابا رضا -

 :چشمانم را محکم یم بندم و دستم را روی پهلویش مشت یم کنم

 .ادامه نده.بداخالق یم شم -

 یم گوید
 

 :رسش را باال یم آورد و دستانش را دو طرف صورتم یم گذارد.به آهستگ

 ...منم اون موقع ها -

ون یم روم.یادم نیم ر   .ود که در را پشت رسم بکوبمکنارم روی تخت یم نشانمش و از اتاق بت 

 

 

 فصل هفتاد و سوم

 عمه نیمرو یم خوری یا املت؟ -

ه شده  لب پنجره نشسته ام و به کوچه ی باریک و دیوارهای کاهگیل زیبابی که دارند زیر آفتاب پخته یم شوند خت 

ی کم دارند؟  !ام.این ها از ماشی   و آسمان خراش چه چت  

 :با بی حایل یم گویم

 .دارم عمهاشتها ن -

ون یم آید خانه بت   :نچ نج  یم گوید و از آشت 

 .ابن جوری که نیم شه.بگو خ  یم خوای همونو برات درست کنم -

مرد گوژپشت که سیگار بر لب و کاله بافتن  بر رس  با گام هابی کوتاه در کوچه قدم یم زند نیم  -در این گرما!  -نگاه از پت 

اهن م تا به عمه ی تپیل که پت   :گلدار بلند تنش کرده و با چشمان مشگ اش نگران نگاهم یم کند زل بزنم  گت 

 .اشتها ندارم عمه -
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خانه بر یم گردد.او هم دیگر حوصله ام را ندارد.اگر چند نفر   یم گوید و در حایل که زیر لب غرغر یم کند به آشت  
 
پوق

 ...دیگر هم قیدم را بزنند،آماده ام که با خیال راحت قیدم را بزنم

وع به خوردن بدنت یم کند  اشتها نداشیر  همی   طور است؟آن قدر نیم خوری و به یک نقطه زل یم زب  که فکرت رسر

 مانده ات را در قتی یم گذارند و نیم ساعت باالی رست گریه یم کنند تا مراسم 
ر
و تو تمام یم شوی؟حتما بعد هم باق

 ات ندیدی شان جوجه کباب یم دهند و از خوبی آبرومندی داشته بایسر و ناهار هم به کساب  که یک با
 

ر هم در زندگ

 !هابی یم گویند که روح رسگردان تو که ناظر ماجراست هم از شنیدن شان شاخ در یم آورد

 .همی   قدر ساده و احمقانه است -حنر مرگ -همه چت   

*** 

 اش از این طرف به آن طرف یم دود و نیوش
 

ا را دست یم اندازد.نیوشا که از ساغر شش ماهه مثل روز اول حاملگ

وین مضطرب و ناراحت شده،به او فحش خواهر و مادر یم دهد  .خواستگاری ناگهاب  رسر

؟ -  مردک بی جنبه.بعد سه ماه اومده به من یم گه زنم یم یسر

 :نج  یم گویم و سیع یم کنم آرامش کنم

 .آروم باش بابا.حتما شوخ  کرده -

 :عصنی یم شود

 این جوری شوخ  یم کنه؟غلط کرده.آدم  -

 :رسم را به چپ و راست تکان یم دهم

 .حرص نخور.خودم حسابشو یم رسم -

 :ساغر چیپس به دست پیش ما یم آید و یم نشیند.در حایل که دارد دولن  یم خورد یم گوید

 پشه یم دونه وضعیتتو؟ -

 :نیوشا بد نگاهش یم کند

 .نه -

 :ساغر پلک یم زند

 .بفهمه فکر یم کنه یم خواسنر خودتو بهش بندازیخوب بهش بگو.بعدا  -

 :ساغر منظور بدی ندارد.حنر به نظرم حرف درسنر هم یم زند ویل نیوشا از کوره در یم رود

 .تو بشی   بچتو بزرگ کن.تو کار بقیه هم دخالت نکن -

 حامله شده،دل نازک شده و به جای داد و بی داد بغض یم کن
 :دساغر لب بر یم چیند.از وقنر

ی بهت یم گه که دلت یم شکنه -  .ببخشید.منظوری نداشتم.فقط گفتم بعدا که بفهمه،یه چت  
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وبی از جایش بلند یم شود و پیش گیل و آزاده و یایس یم رود که دارند با گویسر یایس بازی یم کنند و پر از 
نیوشا با تررسر

 .هیجانند

 :ساغر با ناراحنر نگاهم یم کند

 حرف بدی زدم؟ -

 : زنملبخند یم

 .نه عزیز دلم.نیوشا یکم خوب نیست.یعن  یم دوب  خییل خوب نیست -

 :یه حالتم یم خندد ویل خییل زود صورتش دوباره نگران یم شود

 به نظرت افشده شده؟ -

 .فکر کنم.حنر بعد از کیانم این طوری نبود -

 :نگراب  در گوشم یم گویددستش را به کمرش یم زند و از جایش بلند یم شود.کنار من یم نشیند و با 

 دیدی دستاشو؟ -

 :قلبم دو متر پایی   تر یم افتد

؟ -  خ 

 :در گوشم پچ پچ یم کند

 .دستاشو بریده فک کنم -

 :خیالم راحت یم شود

 نه دیوونه.اونا رو من کشیدم با خودکار رو دستش.چطوری شبیه زخم دیدی شون؟ -

 :با تعجب نگاهم یم کند

 .ر میومداز دور این طوری به نظ -

 :با خنده نگاهش یم کنم.پشت چشیم برایم نازک یم کند

 چه ختی از سپهر؟ -

 .با برادرش رفته مسافرت یه روزه -

 :نچ نج  یم گوید

دن -   که شماها رو با خودشون نتی
 .خاک بر رست. یم رفنر ببین  یم خوان چکار کی 

 :یم خندم

 !جون من؟برم سپهرو چک کنم؟سپهر؟ -
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 :یم خندد

 بی هیجاب   راست -
 

 !یم گیا!چه زندگ

*** 

 .نیم خوام -

یم خونه ی عمه ی من.یم خواد ببینتت.این حرفا رو نداره که -  .سارا دارم یه درخواست ساده ازت دارم.مت 

 :ناخن انگشت کوچکم را یم جوم

 .نه -

 :کالفه شده

 !مشکل چیه؟به من بگو -

 :تقریبا به گریه افتاده ام

 .هاتو ببینم.سیاوش یم گه خییل نچسب و بیشعورن و از منم خوش شون نمیادمن نیم خوام دختر عمه  -

 :چشمانش باریک یم شوند

ی نشه.به خدا بده.یم چن  تو خونه که خ  بشه؟ -  !به خاطر حرفای مفت رسوینه.تو بیا بریم.قول یم دم چت  

 است یک جمله تمسخ
 
رآمت   بشنوم تا قید همه چت   را واقعا ناراحتم.دوست دارم بروم ویل خودم را یم شناسم.کاق

 .بزنم و فرار کنم

د و در حایل که دارد به انگشتانم نگاه یم کند زیر لب یم گوید  :دستانم را یم گت 

 .من فکر یم کردم همه خ  خوبه -

همه چت   خوب است فقط من واقعا به هم ریخته ام.دیروز که دم دانشگاه سپهر منتظر بودم تا بیاید و با هم به 

اب  را دیدم که اعتماد به نفسم را زیر صفر بردند.سپهر هر روز این ها را یم گرد یسر که قولش را داده بود برویم،دختر

 !بیند؟

ی که یم توانم به آن فکر کنم این است که سپهر با قد بلندش و  این روزها همیشه احساس کم بودن یم کنم.تمام چت  

 .صورتش یم آید،خییل از من رستر است هیکل متناسب و مدل موهای جدیدش که حسابی به

آزاده یم گوید حرف هایم مسخره است.یم گوید بعد از آن همه وزب  که کم کرده ام،هیکلم واقعا خوب شده و صورت 

م  !خوبی هم دارم و سپهر نیم تواند مثل من را پیدا کند؛فقط نیم دانم چرا هر بار مقابل آینه یم روم،دل پیچه یم گت 

 مان شاید دلیلش ا
 

 بحث ازدواج را پیش کشیده.یم خواهد زودتر رس خانه و زندگ
 

ین است که مریم خانم به تازگ

 !برویم.یم گوید ما که هم را دوست داریم منتظر چه هستیم؟

این روزها هر بار که پلک هایم را بر هم یم گذارم،خواب یک لباس عروس بدقواره و آدم هابی را یم بینم که دارند پچ پچ 

ی از عرویس اش شادی و یم ک  اش»نند.تصور هر دختر
 

ین شب زندگ  !...است و من« بهتر
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سپهر هم حرف های مادرش را بازگو یم کند ویل یم گوید که مرا مجبور به کاری نیم کند و هر چه من بخواهم همان یم 

 .شود

 !من که یم دانم دروغ یم گوید!مگر یم شود بعد از هشت ماه نامزدی بی خیالم شود؟

ه یم شود و اخم یم کند  :به چشمانم خت 

.خ  تو  - .تازگیا همش سکوت یم کن  .قبال هر خ  تو دلت بود بعد یکم پافشاری یم گفنر چند وقته باهام حرف نیم زب 

 فکرته؟

 بازجوبی ام یم کند و کمتر 
سپهر کیم عوض شده.هنوز هم مهربان است و دوستش دارم ویل کیم جدی تر شده.بیشتر

 الیم یم گذارد.نکند از دستم خسته شده؟یل یل به ال

ی ناخن هایم را یم جوم  .با شدت بیشتر

ون یم رود.به گریه یم افتم.چه مرگم شده؟  !سپهر با عصبانیت از جایش بلند یم شود و از خانه بت 

س دارم که نیم توانم افکارم را جمع کنم  .آن قدر استر

درک کنم چرا ویل من االن بیشتر از هر وقت دیگری به حمایت و  سپهر این اواخر حسابی بی اعصاب است و یم توانم

 ...محبتش نیاز دارم

 :گویسر ام زنگ یم خورد.آن را بر یم دارم و با صدای گرفته ای جواب یم دهم

 بله؟ -

 :سیاوش به تندی یم گوید

 بله و زهرمار.سپهر چشه؟ -

 نیم دونم.چطور؟ -

 :با عصبانیت یم گوید

 باز خ  کار کردی؟ -

 :به من بر یم خورد

 خودت باشه.مددکار اجتمایع که نیسنر  -
 

 !اوال من کاری نکردم.دوما رست تو زندگ

ایط بدی است  قطع یم کند.سیاوش هم در رسر
 
 ...بدون زدن هیچ حرق

 با هانیه رابطه ی خوبی ندارند.ملیکا بزرگ تر شده و نیاز به مراقب دارد و هانیه ی افشده از پسش بر نیم آید.به

 !سیاوش حق یم دهم بی اعصاب باشد ویل....چه کیس به من حق یم دهد؟

*** 

 :صدای پچ پچ شان را یم شنوم ویل معن  اش را نیم فهمم
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 .دو روزه غذا نخورده.یم ترسم از حال بره -

ی درباره ی این حال و  - زنگ زدم به دوستش.خییل عادی برخورد کرد.گفت شوهرشم یم دونه که این جاست.چت  

سیدم.بچم داره از دست یم ره عمه.چکار کنم؟اح  والش نگفت منم نت 

 ...نگراب  اش به طرز خنده آوری گریه آور است

*** 

تر  دستش را روی دستم یم گذارد و لبخند یم زند.احساس یم کنم در این یگ دو سایل که یم شناسمش،ده سال پت 

 :شده.آهسته یم گوید

ا مجبورت کنم کاری خالف میلت انجام بدی.فقط ازت یم خوام وقنر با سپهر نیم خوام تو رودربایسنر بذارمت ی -

.اگه نخواسنر نیم خوام تحت فشارت بذارم ویل اگه دوست   کن  هم فکر کن 
 

ازدواج کردی،به این که بیای این جا زندگ

زنو ،خوشحال یم کن  من پت   .داشنر

 میشه نامزد بمانیم؟آب دهانم را قورت یم دهم.ازدواج با سپهر؟نیم شود برای ه

 :ظرف میوه ها را جلوتر یم کشد و با مهرباب  یم گوید

 .بخور خوشگلم.خییل الغر شدی -

 بزنم.اگر دهانم را باز کنم،همه یک دفعه 
 
این روزها از بس حرف نوک زبانم است،سنگی   شده و نیم توانم هیچ حرق

ون یم ریزند و نتیجه ی خوبی رقم نخواهند زد  !بت 

یم زنم.هانیه با ظاهری آشفته از پله ها پایی   یم آید.موهای خرمابی بلندش را شانه نزده بسته و اخم  فقط لبخند 

 .کرده.تا چند دقیقه ی پیش صدای بحثش با سیاوش را یم شنیدم

 :با دیدن من لبخند زورگ ای یم زند و به مریم خانم یم گوید

 مریم جون واسه شام خ  درست کنم؟ -

 :ج  نگاهش یم کندمریم خانم به تل

 ...شام نیم خواد درست کن   -

 :یم خواهد چت   دیگری هم بگوید ویل حرفش را یم خورد و به جایش یم گوید

ی یم خوریم.از ناهارم یکم مونده - .یه غذای حاض  ی درست کن   .نیم خواد چت  

ل ما یم نشنید.به جلو خم یم شود مدبر است که مریم خانم دوباره لباس مشگ تنش کرده.هانیه با تردید یم آید و مقاب

 :و با ناراحنر یم گوید

 ...به خدا نیم خوام اذیتش کنم مریم جون ویل -

 :مریم خانم تند یم شود
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ندیده بدتر باهات رفتار یم کنه؟کتکت یم زنه؟فحشت یم ده؟بگو خ  کار یم کنه تا اگه ناحق بوده خودم  - از اون خت 

 .برم حقشو بذارم کف دستش

ی یم گویدهانیه رس   :ش را پایی   یم اندازد.مریم خانم با مالیمت بیشتر

م برید  - ی هم هست بی   خودتونه و حل یم شه.اگه بخواید براتون وقت یم گت  دختر من شما که مشکیل ندارید.چت  

 پیش مشاور.ها؟یم خوای؟

 :قطره ای اشک از گوشه ی چشمانش یم چکد و زیر لب یم گوید

 ...نه -

یکا اشاره یم کند که در استخر بادی کوچگ نشسته و عروسک ها و اسباب بازی هایش را دورش مریم خانم به مل

ریخته و بازی یم کند.از شیطنتش کمتر شده و این یم تواند نتیجه دیدن اختالفات و رفتار بد مادرش و رس در نیاوردن 

 .از کارشان باشد

همد که باید بی رس و صدا باز یکند تا مادرش اشک بریزد.حنر کدام احمقر گفته که بچه نیم فهمد؟!حنر ملیکا هم یم ف

 .ملیکا هم یم فهمد باید پایی   بماند تا دعوای پدر و مادرش تمام شود

ی نیم »بچه ها همه چت   را یم فهمند.این بزرگ تر ها هستند که نفهیم شان را یم گذارند پای جمله ی  بچه اس.چت  

 !«فهمه که

 ...یا یک سارای دیگر شود؟!خدا نکندنکند ملیکا یک سمن دیگر 

 ...نکند هانیه یک فرح ناز دیگر شود؟!خدا نکند

ز دیگر بشود؟!خدا نکند ز نیست ویل نکند سیاوش هم یک فریتی  !یم دانم که سیاوش فریتی

د و به سخنر یم ایستد.قبال هم این قدر سخت یم نشست و بلند یم شد؟  مریم خانم دستش را به دسته ی مبل یم گت 

ی از سپهر نبوده.قهر کرده یا دیگر نیم خواهدم؟  به گویسر ام نگاه یم کنم.از پریروز ختی

 .بغض یم کنم.باید به خودم تکاب  بدهم وگرنه برای همیشه از دست یم دهمش

 .از جایم بلند یم شوم و بعد از خداحافظ  از ماتم کده ی امروز،خانه ی آرزوهای دیروز یم روم

 ام بود.بیشتر از هر وقنر در عمرم دوست  چند ماه نامزدی من و 
 

ین ترین و تلخ ترین روزهای زندگ سپهر جزو شت 

داشتم و دوست داشته شدم و محبت کردم و محبت دیدم و طعم داشیر  یک همدم،کیس که فقط برای خودم باشد 

 .برای او باشمرا چشیدم.کیس که نگراب  اش،عشقش،توجهش و وقتش فقط برای من باشد و من هم تمام و کمال 

 نبودن،زیبا نبودن،دوباره تنها ماندن و غت  قابل 
 
در کنار این ها تمام مدت مضطرب هم بودم.نگراب  ام از کم بودن،کاق

تحمل بودن بود.سپهر تمام سعیش را یم کرد تا من احساسات منق  ام را دور بریزم.تا حدود زیادی موفق هم بود ویل 

ار شدن ماجرای امی   النه کرده بود و یم دانستم که این بار اگر سپهر برود،دیگر همیشه در گوشه ی ذهنم،ترس تکر 

 .نیم مانم تا بخواهم دردی را تحمل کنم
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 فصل هفتاد و چهارم

 .بشی   عی   آدم فکر کن کجاها ممکنه رفته باشه -

ه شده ام و نیم توانم فکر کنم.نیم خواهم فکر کنم  .به سقف خت 

 تکانم
 

وین با کالفگ  :یم دهد رسر

 .هوی!هیکل گنده تو تکون بده بیا بریم خونه دوستاش -

 یم گوید
 

 :سیاوش با بی حوصلگ

 .ولش کن.االن تو شوکه مثال -

 .در شوک نیستم.اتفاقا از هردوقت دیگری هشیارترم

ه کدوم گوریه؟ - ؟نباید ببینه این دختر  خوب آخرش که خ 

وین گنده تر از دهانش حرف یم زند ه؟گور؟رسر  !دختر

 :سیاوش تشر یم زند

 !خوب حاال -

وین با عصبانیت یم گوید  :رسر

ی هست  - هم چی   ازش دفاع یم کن  انگار چه کار جالنی کرده.آدم روز قبل از عروسیش کجا پا یم شه بره؟حتما یه چت  

 ....که

ی هست وین درست یم گوید.یک چت    دستانم را روی صورتم یم کشم.رسر
 

 !با کالفگ

*** 

 د
 

 کنار یم روم تا وارد خانه شود.پیش قدم یم شود و با بی حوصلگ
 
ر را باز یم کنم تا سارا را ببینم.بدون هیچ حرق

 :دستانش را دور کمرم حلقه یم کند.گونه اش را به سینه ام یم چسباند و زیر لب یم گوید

 .دلم برات تنگ شده بود -

ـــح بیان یم کند.یخم آب یم شود و متقابال بعد از این همه وقت،بار اویل است که این جمله را به طور مستق یم و ضیـ

مش.در را با پایم یم بندم و رهایش یم کنم  :در آغوش یم گت 

 تو دو روز؟ -

 رسش را پایی   یم اندازد و بغ کرده روی تخت گوشه ی اتاق دراز یم کشد.مثل صاحب قبیل اش نشود؟

خانه یم روم تا برایش چای بریز  م.از وقنر با من یم چرخد به چای عالقمند شده یا شاید هم دوباره اخم یم کنم.به آشت  

 !مجبور است عالقمند باشد
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 :پایی   تخت یم نشینم و یم پرسم

 تو این دو روز چکار کردی؟ -

 تو خ  کار کردی؟ -

 :با لبخند کجی به سقف نگاه یم کنم

 .یه مهموب  رو پیچوندم تا مجبور نباشم به سواالی نامزدت کو جواب بدم -

د لحظه ساکت است.پشت به او نشسته ام و صورتش را نیم بینم.نیم خوام زخم بزنم ویل دیگر تحمل این وضع چن

برایم کیم سخت شده.چندین ماه با مشکالتش کنار آمدم.ارتباطم را با دنیا قطع کردم تا راحت باشد و او حنر حاض  

 .ماب  بنشیند و لبخند بزندنیست به خاطر من یک کار ساده را انجام دهد؛دو ساعت در یک مه

یم خواهم این پیله ای که به دور خودش تنیده را پاره کند ویل در عوض او سفت به آن چسبیده.خسته شدم از بس 

 .سیع کردم از این انزوا دربیاورمش

وِی معلِم داستان نویِس بامزه ی دوست داشتن  را  .با این حال هنوز هم دوستش دارم.این دیوانه ی مت  

های این یک ماهم دست خودم نیست.نیم توانم مثل قبل تمام مدت بامالحظه و مهربان باشم و سارا این را  تلج  

 .درک نیم کند

 !البته درک یم کند ویل نیم خواد درکش را نشان دهد

اری به هر حال او بهتر از هر کیس یم داند من االن چه احسایس دارم.همیشه یم داند چه احسایس دارم.پس چرا هیچ ک

 نیم کند؟

دستش را روی شانه ام یم گذارد.دستش بوی صابون مورد عالقه اش را یم دهند.واکنیسر نشان نیم دهم.دستش را یم 

 .کشد.آهم را خفه یم کنم

بعد از چند دقیقه که نه نگاهش یم کنم و نه حرف یم زنم،از جایش بلند یم شود و بی رس و صدا یم رود.وقنر در را یم 

 ام را به زانوهایم یم کوبمبندد،به موهای
 
 .م چنگ یم زنم و پیشاب

 

 

 فصل هفتاد و پنجم

ی خودم را جمع کرده ام و گرمابی را که مادرم دارد درباره اش غر یم زند حس نیم کنم.بازوهایم را بغل 
در فضابی یک متر

 .یم کنم تا کیم گرم شوم

دست من؟انزوای من؟رسد شدن احساس سپهر  چه شد که به اینجا رسیدیم؟کنار کشیدن من؟خسته شدن سپهر از 

 !نسبت به من؟یا شاید هم من؟

 :شنیدن اسم سپهر باعث یم شود گوش هایم تت   شوند

؟مامان خوبه؟ -  سالم سپهرجان.خوبی
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 :به حرف های سپهر گوش یم دهد و سپس با تعجب یم گوید

 داری میای کاشان؟ -

مقابل چشمانم تار و درهم پیچیده اند ویل سپهر را در ذهنم  رسیــــع رس جایم یم نشینم.رسم گیج یم رود و تصاویر 

 .خوب یم بینم

*** 

دو ماه است که نه من و نه سپهر درست و حسابی با هم حرف نزده ایم.سپهر که هنوز با غم بابا رضا دست و پنجه 

آن ها ب   -از دست داده ام نرم یم کند،از همه و حنر من کنار کشیده و کنج اتاقش کز یم کند.من که تمام دوستانم را 

ون آورد   ام نشسته ام و منتظرم تا کیس مرا بت 
 

 خودشان رفته اند و من هنوز ته چاه زندگ
 

و خواهرم هم با  -زندگ

 .شوهرش به یک شهر دیگر رفته تا تجربیات جدیدی داشته باشد و از مادرشوهرش دور باشد

وین ناراحت از پنهان کار   ...ی بزرگش کنار یم آید ویل منحنر نیوشا هم دارد با رسر

 ...بچه که بودیم یم دانستیم هر وقت گم شدیم باید رس جایمان بمانیم تا پیدایمان کنند»

 «!مدت هاست ایستاده ام؛کیس مرا پیدا نیم کند

تازه دارم یم فهمم که اگر سپهر همیشه در رابطه مان پیش قدم نشود،من مثل بز یم نشینم و نگاهش یم کنم و صد 

 هایم غرق یم 
 

د،من تا خرخره در افشدگ سال هم بگذرد،حرکنر نیم کنم.اگر او گونه ام را نبوسد و ناراحنر هایم را نگت 

 !شوم.اگر او هر روز به من نگوید دوستم دارم،یادم یم رود خودم و او را دوست داشته باشم

 کنم.اگر نباشد،یادم یم رود که ه
 

 !ستماگر سپهر نباشد،یادم یم رود زندگ

یم خواهم برای برگرداندن رابطه مان به روزهای قبل پا پیش بگذارم ویل نیم دانم بعد از آن دفعه که به طور واضج 

 .نادیده ام گرفت،چطور دوباره به رساغش بروم و این که نگاهم نیم کند را تحمل کنم و دم نزنم

ه یم شوم.داشت درباره ی عرویس حرف  یم زد.درباره این که دیگر سه ماه از مرگ بابا رضا به جای خایل مریم خانم خت 

گذشته و نباید عرویس را بیشتر از این به تعویق بیندازیم.نظر من را پرسید و من با حماقت نظرم را مثبت اعالم کردم 

 .چون فکر یم کردم این طوری سپهر را به سمت خودم یم کشم

ها چقدر تجربه دارم؟!همیشه این  سپهر بود که منت من را یم کشید.هیچ وقت از من دوری نکرده مگر من در ابن چت  

 .بود که بخواهم از دلش دربیاورم.حاال نه یم توانم و نه جرئتش را دارم که برای تغیت  همه چت   پا پیش بگذارم

سم را از بی   برود و به من اطمین ان بدهد کاش سپهر دوباره مثل قبل شود.مهربان و خوش خنده و قهرنکن!بیاید و استر

ی نیست که  !که فقط یک عرویس است!چت  

این ها را نگوید که قرار است سه هفته ی دیگر عروس شوم و نه خودم عالقه ای به آن دارم و نه داماد را در دو ماه 

گذشته درست و حسابی دیده ام!فقط بگوید چقدر دوستم دارد و چقدر به نظرش زیبا و دوست داشتن  هستم.یعن  

 !االن بیاید و این روزهای نحس را تمام کند؟ یم شود همی   

 ام که نیاز دارم با دوستانم درد و دل کنم،هیچ کدامشان نیستند
 

 !نیم دانم چه حکمنر است که در این برهه از زندگ
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در یک برزخ گت  کرده ام.هم سپهر را یم خواهم و هم نیم خواهم.هم دوست دارم زن سپهر باشم و هم دوست 

 ازدواج با سپهری که ندارم.آخر رس 
 

هم احمقانه ترین تصمیم ممکن را گرفته ام؛تصمیم گرفتم بدون داشیر  آمادگ

 .نسبت به من رسد شده ازدواج کنم

ین لباس را برایم بدوزد و اگر بخواهم یم تونم با او برای خرید لباس هم بروم.من تمام  مریم خانم به من قول داد بهتر

 .نرم یم کردم و لبخند یم زدم مدت با حالت تهوعم دست و پنجه

 ام روزی را نگذرانده ام
 

 ...بدتر از این روزها در زندگ

*** 

 سپهر یم گه بکشمش هم نمیاد تو خونه.این بچه چکار کرده عمه؟ -

 :عمه با تمسخر یم گوید

 یاد بچه ات یم دادی یاد ندادی.حاال کاسه ی چه کنم چه کنم دستت گر  -
 

؟اون موقیع که باید زنونگ  فنر

 :مامان با عصبانیت یم گوید

 یاد بچم ندادم -
 

 انگار من لوند محل بودم و رموز فریبندگ
 

 !عمه هم چی   یم گ

اگر حوصله داشتم قطعا مدت زیادی به این حرف یم خندیدم ویل حال نفس کشیدن هم ندارم.البته قلبم هنوز روی 

 !حرکت رسیعش پافشاری یم کند.حالیش نیست که باید خفه شود؟

 .بذار من بهش بگم.شاید تو رودروایس با من قبول کرد -

 :مامان با ناامیدی یم گوید

 .لگد نزنه به بختش عمه.من تو این پش یه بدی ندیدم -

 یم گوید
 

 :عمه با بی حوصلگ

 .خوب حاال.نیم خواد بشین  غصه بخوری.این دفعه یکم هیکلتو تکون بده جا غصه خوردن -

 !هم صداست؟ عمه چرا این قدر با من

وع کرد به  ف صاحبش را که دید،رسر بی حال گوشه ی پنجره افتاده ام.تپش قلب لعننر ام داشت کند یم شد...بی رسر

 !تکان دادن دمش

 !این روزها کاری جز فکر کردن نداشته ام.آن قدر خاطراتم را مرور کرده ام که در امتحانش بیست خواهم گرفت

کنم باتری تمام کرده ام.دیگر فکری در مغزم جا نیم شود.باید خودم را دور آن قدر فکر کرده ام که احساس یم  

 !بیندازم...یک گل پالسیده به چه دردی یم خورد؟

 ... من فکر یم کنم»

 ... من فکر یم کنم

 و قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است
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 و ذهن باغچه دارد آرام آرام

 . از خاطرات ستی  تیه یم شود

 «فروغ فرخزاد

 :عمه با بغض یم گوید

 .داره جون یم ده مادر.بیا ببینش.رحم کن به این بچه -

ند و برود
َ
 .جوابی نیم شنوم.یم دانم که سپهر نیم آید.االن هم آمده آخرین برگ زردم را بک

 

 

 فصل هفتاد و ششم

است اگر گریه  در ماشی   سیاوش نشسته ام تا دور از چشم آن دو زن کنجکاو و نگران کیم سبک شوم.خجالت آور 

ی نیست م را باخته ام.آبرو که چت    !کنم؟به درک.من همه چت  

م   -اشک هایم را پاک یم کنم . در آینه ی ماشی   خودم را نگاه یم کنم.جز قرمزی چشمانم  که از بی خوابی های اخت 

ی معلوم نیست -قرمز است   .چت  

 .ییم و سفید خانه یم روم.زنگ یم زنم و منتظر یم مانمپیاده یم شوم و همراه با خریدهابی که کرده ام به سمت در قد

؟ -  سپهر جان توبی

 .بله عمه خانوم -

 .بیا تو -

 .در را باز یم کند

همراه نایلون های سبگ که عجیب سنگی   شده اند،وارد حیاط کوچک خانه ی نقیل یم شوم و در را یم بندم.از مقابل 

 .رد یم شوم و کفش هایم را مقابل در از پایم در یم آورمحوض آبی پر از مایه قرمز و سفید بی تفاوت 

 در هم 
 

روی موکت ستی  قدم بر یم دارم و از چهار پله ی مقابلم باال یم روم.در ورودی نیمه باز است.شیشه های رنگ

 !نیم تواند مرا به وجد بیاورد.از گ یادم رفته به وجد بیایم؟

 :در یم زنم.عمه خانم یم گویدقبل از این که وارد خانه شوم،چند بار به 

 .بیا تو پشم -

خانه ی کوچک خانه یم روم.عمه و  وارد خانه یم شوم و بدون این که به جابی نگاه کنم،یک راست به سمت آشت  

مادرزنم کنار گاز ایستاده اند و پچ پچ یم کنند.با دیدن من عمه حرفش را قطع یم کند و لبخندی روی صورت 

 :پرچروکش یم نشاند

 چرا زحمت کشیدی مادر؟ -
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 :شانه هایم را باال یم اندازم

 کجا بذارمشون؟ -

 .همون کنار در بذار برشون یم دارم -

 .شما بفرمایید بشینید.من میوه ها رو یم شورم یم ذارم تو یخچال -

 :اخم یم کند

؟تو مهموب  یا من؟ -  دیگه خ 

 گفتم
 

 :با لبخند کمرنگ

 .شما که گفتید خونه ی خودمه -

 :خندد یم

 !هم چینم بی زبون نیسنر پس -

با مادر سارا رس مت   یم نشینند.به سمت سینک یم روم و سیب های ستی  ترش مورد عالقه اش را در آن خایل یم 

 :کنم.عمه یم پرسد

 چند وقته نامزدید سپهرجان؟ -

 :زیر لب یم گویم

 .یه سال -

ده را که عمه برایم گذاشته در آب یم ریزم و به کق  که شت  آب را باز یم کنم تا سینک پر شود.مایع ضدعفوب  کنن

 .درست شده نگاه یم کنم

 خییل خاطرشو یم خوای؟ -

 :کاش یم شد در سینک غرق شد.زیر لب یم گویم

 .بله -

 :عمه با مهرباب  یم گوید

 از کارات معلومه.بهت نگفته بوده میاد این جا؟ -

 !نیم دانند؟

 .گ شد خودم اومدمچرا گفته بود.من دلم براش تن -

 :در دلم به دروغ هابی که این روزها برای همه ردیف یم کنم پوزخند یم زنم.عمه یم خندد

 !امان از دست شما جوونا -
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 :شت  آب را یم بندم.با لبخند مسخره ای مقابل شان یم نشینم و یم پرسم

 .خوب عمه خانوم.از خودتون بگید یه کم -

 .برات از خ  بگم مادر -

عادی مادرزنم یم شوم ویل به روی خودم نیم آورممتوجه   :سکوت غت 

 تون بگید.چه کارابی یم کنید؟ -
 

 نیم دونم.از زندگ

 .به حرف های عمه گوش یم کنم تا ذهنم را از بدن بی جان افتاده در گوشه ی هال کوچک خانه جدا کنم

 سپهر سارا چشه؟ -

 :افکارش را بیان کرد.سوال مسخره ای یم پرسماو که تا به حال سکوت کرده بود،در سه کلمه تمام 

 مگه خ  شده؟ -

 :مادرزنم بد نگاهم یم کند

ه؟ -  شما دو تا دارید چکار یم کنید؟چرا نیم گید این جا چه ختی

 مان یم زنیم
 

 .داریم آتش به زندگ

 .ومدم دیدنتونهیچ کاری نیم کنیم.سارا دلش برای شا تنگ شده بود.اومد ببینتتون.منم دیدم کاری ندارم ا -

 :پوزخند یم زند و به تلج  یم گوید

 .سارا دلتنگ دشمنش یم شه ویل دل تنگ من نه -

 :این بار من پوزخند یم زنم

 .پس باید بگم همون طوری که سارا فکر یم کنه،شما هیچ وقت نشناختینش -

به پنجره ی تمام قدی که پرده اش از جایم بلند یم شوم و به هال خانه یم روم.سارا پشت به همه ی دنیا کرده و رو 

کشیده شده،دراز کشیده.با وجود دمای زیاد تابستان در این شهر با آب و هوای گرم و خشکش،رویش ملحفه ای 

 .انداخته اند تا لرزشش متوقف شود.با این حال من یم دانم برای چت   دیگری یم لرزد و از رسما نیست

دهم.واقعا آدم غت  قابل تحمیل شده ام.از گ یاد گرفته ام پوزخند و کنایه کنار رسش یم نشینم و به دیوار تکیه یم 

 بزنم؟

سارا بیدار است.این را از نفس های نامنظمش یم فهمم.این را از تکان خوردنش وقنر کنارش نشستم یم فهمم.موهابی 

 .که آشفته روی صورتش ریخته اند اجازه نیم دهند صورتش را ببینم

ون آمد و سیع کرد تحریکم کند تا به دیدن سارا بیایم،حرف هایش به حقیقت  چند ساعت پیش وقنر  عمه خانم بت 

 .تبدیل شدند و سارا از حال رفت

عمه آب به صورتش پاشید و به هوش آوردش و بعد به زور یک کاسه سوپ به خوردش داد.تمام مدت من یک گوشه 

 نشسته بودم و تماشایش یم کردم.چکار یم کردم؟
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دم بدخت شکست خورده را دارم.تقصت  من است که سارا یک روز قبل از عرویس مان از دستم فرار حس یک آ

 اش یم نالید،حاال آن قدری الغر شده که نگران کننده است.تقصت  
ر
کرده.تقصت  من است که سارابی که همیشه از چاق

 .من است که نیم خواهد ریختم را ببیندمن است که از جایش تکان نیم خورد تا در آغوشم بنشیند و غر بزند.تقصت  

من احمق آن قدر در گذشته ام ماندم که حال و آینده ام را با هم به گند کشیدم.آن قدر بی شعور بودم که فکر کردم 

ی سارا به خاطر عدم تمایلش نسبت به ازدواج با من است و از دلخوری ام روز به   و ناراحنر و گوشه گت 
 

رنگ پریدگ

 !بدتر شد.تا جابی که از ترس من به کیس پناه برد که آخرین گزینه اش برای پناه بردن بودروز رفتارم 

د  آن قدر بی شعور بودم که دو روز قبل از عرویس ام وقنر سارای دل شکسته آخرین سعیش را کرد تا مرا به حرف بگت 

بم یم آید و بهتر است به خانه اش برگردد و از کارهابی که مامان برای عرویس مان کرده بگوید،پسش زدم و گفتم که خوا

و از سه روز بعد برای همیشه وقت دارد تا برایم حرف بزند.بعد از این که رفت،به تخت بابا رضا چسبیدم و به مرده 

پرسنر ام ادامه دادم و فکر کردم که من فقط همی   سه روز را با این خانه دارم ویل با سارا سال های آینده را و او یم 

 .اند صتی کندتو 

آن قدر بی عقل بودم که نفهمیدم سارابی که همیشه منتظر یم ماند تا من پا پیش بگذارم،در آن مدت چندین بار به من 

نزدیک شده بود و من هر بار بدتر از قبل خردش کرده بودم.آن قدر ابله بودم که فکر یم کردم سارابی که مادربزرگ و 

ی بگوید تا من به پدربزرگش را در فاصله ی چند ماه  از دست داده،من را درک نیم کند و فقط یم خواهد یک چت  

 !حرف بیایم

آن قدر احمق بودم که با خودخوایه فکر کردم که چندین ماه من نازش را کشیده ام،حاال نوبت او است که خودش را 

د و در خودش مچاله شودثابت کند.آن قدر کودن بودم که اجازه دادم سارا روز به روز از من بیشتر فاصله ب  .گت 

خانه هستند و احتماال دارند رفتار زشت من را تحلیل یم کنند.برایم  تکان کوچگ یم خورد.عمه و مادرش هنوز در آشت  

مهم نیست.من برای سارا آمده ام نه برای کیس دیگر.هیچ کس نیم داند که من ماشی   سیاوش را که باکش پر بود 

 .یم.هیچ کس جز خودم نیم داند.حنر به مامان نگران و دلخور از من هم نگفتمدزدیده ام تا به کاشان بیا

 و بی بخاری و بی شعوری متهمم یم کردند و از بی 
بر یک هفته روی تختم دراز کشیدم و در حایل که بقیه به بی غت 

 .آبروبی سارا حرف یم زدند،به جاهابی فکر یم کردم که سارا ممکن است رفته باشد

نش نبود.پیش خواهرش نبود.پیش عمو و عمه هایش هم نبود.آخرین فکری که به ذهنم رسید این جا پیش دوستا

بود.شبانه ماشی   را برداشتم و به این جا آمدم.خوشحالم که باالخره بعد از یک هفته یم توانم در هوای سالم او نفس 

 .بکشم

 .یم شوم.لیاقتش را ندارمدستم را با تردید جلو یم برم تا روی موهایش بکشم ویل پشیمان 

 !دستم را روی پایم مشت یم کنم.خاک بر رس من

دوباره دارد یم لرزد.ملحفه رو تا روی گردنش باال یم کشم.خودش را جمع یم کند.بی اراده خم یم شوم و روی موهایش 

اوایل نامزدی مان  را یم بوسم.خودش را جلو یم کشد تا از دستم فرار کند.لبخند کجی یم زنم و صاف یم نشینم.مثل

 !عقب یم کشد.در سه ماه،هشت ماه عقب افتاده ام

 :عمه صدایم یم زند

 .سپهر؟بیا این جا مادر -
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صدایش از تنها اتاق خانه یم آید.از جایم بلند یم شوم و در چارچوب در اتاق یم ایستم.به تشگ که پهن کرده اشاره یم 

 :کند

 .بیا این جا بخواب پشم.خسته شدی -

 :ارا نگایه یم اندازمبه س

 .یم خوام پیشش بمونم -

ون از خانه بمانم تا سارا از آن خارج شود ویل  . ...قبال قصد داشتم آن قدر بت 

 :با خونشدی یم گوید

 .پس من و فرحناز این جا یم خوابیم -

ن محض رضای خدا یک این زن چه فکری کرده؟فکر کرده ما یم خواهیم خلوت کنیم و آن ها باید تنهایمان بگذارند؟!م

 !بار هم به معنای واقیع کلمه سارا را نبوسیده ام

 بزنم،بر یم گردم و رس جایم یم نشینم
 
 .بدون این که حرق

د.تا نزدیک لب هایش را یم بوسیدم،ناراحت یم   جز محبت بگت 
 

سارا هیچ وقت دوست نداشت رابطه مان رنگ

 .یــــع عقب یم کشیدشد.فکر یم کرد این ها از روی هوس است و بس و رس 

ه یم شوم.االن دارد فکر  دراز یم کشم و بالیسر را که عمه خانم داده زیر رسم یم گذارم.یم چرخم و به پشت رس سارا خت 

 !یم کند چه آدم پرروبی هستم؟یا شاید هم فکر یم کند چه آدم پرروبی است؟

ی   کاری کند.از سارای همیشه منطقر ویل چند روز اویل که سارا رفته بود در شوک بودم.فکرش را هم نیم کردم چن

لوس بعید بود ویل او به من نشان داد که هر کیس ظرفینر دارد و فقط من نیستم که ناراحنر و مشکل دارم.فقط من 

 .نیستم که حوصله ی خودم را هم ندارم

وین را عصباب  کرده بو  د،با بی رحیم درباره در سکوت و سکون طوالب  ای که مامان و سیاوش را حسابی آشفته و رسر

اش قضاوت کردم.فکر کردم که او واقعا خودخواه و بی فکر است.من برایش همه کاری کرده ام و او این طور مرا مقابل 

 .دوست و آشنا سکه ی یک پول یم کند

ی فکر کنم  اولم کاسته شد،توانستم بدون جبهه گت 
 .کم کم که از احساسات توفاب 

و سال هایش عاقل تر ویل حساس تر است.دلش یم شکند.نیاز به محبت و توجه دارد و سارا هم آدم است.از هم سن 

ایط را برایش سخت تر یم کردم  .من آن را از او دریــــغ یم کردم.یم ترسد به سمتم بیاید و من رسر

ایط بد مرا درک نیم کند و آبرویم را برده نی  بی شعور که رسر
ست.او منطقر که فکر کردم دیدم سارا یک دختر عوض 

 ها و بدقلقر های من به مادری که اسمش را هم نیم آورد 
ر
 بی پناه و بیچاره است که از دست بداخالق

فقط یک دختر

 .پناه آورده و به قول خودش خوار و خفیف شده

ی بده  ...دعمه چراغ را خاموش یم کند و به اتاق یم رود.متوجه یم شوم که در را هم یم بندد تا مثال به ما راحنر بیشتر

قبل تر ها وقنر روی تخت بزرگ مادربزرگ و پدربزرگش پشت رسش با فاصله یم خوابیدم،غر یم زد و یم گفت که 

 ...احساس امنیت نیم کند! حاال با بی خیایل پشتش را به من کرده و از هیچ چت   نیم ترسد
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رفیر  و آرام کردنش را ندارم.هیچ  صدای نفس های تندش را که ختی از گریه کردنش یم دهند را یم شنوم ویل روی جلو 

 .وقت مقابل من گریه نیم کند.این بار اویل است که گریه اش را یم بینم

بی خیال عقلم یم شوم و کیم جلو یم روم.به آرنجم تکیه یم کنم تا از باال به صورتش نگاه کنم.نور مهتاب از پرده ی 

وانم برق اشک هایش را ببینم ویل موهایش بیشتر کشیده شده ی پنجره روی صورت رنگ پریده اش افتاده.یم ت

 .صورتش را پوشانده

 .موهایش را با احتیاط کنار یم زنم.همی   که دستم را پس نیم زند کیم دلگرمم یم کند

 یم خوای برم؟ -

 ...این بار ملحفه را روی رسش یم کشد.هوای این مکان خشک شب ها رسد یم شود ویل نه این قدر

 بمونم؟ -

 .یش یم لرزند.جواب نیم دهدشانه ها

 .چکار کنم؟فقط بگو -

 نبوده
 
وع به اشک ریخیر  یم کنم.انگار آن بیست دقیقه در ماشی   کاق  .نیم فهمم گ رسر

 ملحفه را پایی   یم کشد و یم چرخد.دلش سوخت؟

 :گریه یم گویدنوک بین  اش قرمز شده.با اویل است که نگاهم یم کند.رس جایش یم نشیند.موهایش دورش یم ریزند.با  

 .غلط کردم.گریه نکن -

 !او غلط کرده؟

به سمت خودم یم کشمش و بغلش یم کنم.مثل یک بچه خودش را جمع یم کند و روی پاهایم در آغوشم جا یم شود. 

 :اشک هایش بازویم را خیس یم کند و اشک های من موهایش را.ملتمسانه یم گوید

 .خوردم.تو رو خدا گریه نکن -

 ...یم زند.با سارا چه کرده ام که از من به من پناه یم آورددر بغلم هق 

 :صورتم را در گردنش پنهان یم کنم و با صدای گرفته ای یم گویم

 .و من خوردم که فراریت دادم -

داشت تا از آن حال دربیاید.درست مثل من که با چند دقیقه زل زدن به کتابی که سارا  -اشک های من  -نیاز به تلنگر 

 -ل خواندنش بود و روی تخت من جا گذاشته بود به خودم آمدم.تمام مدت به خاطر نتی ثقیل کتاب غر یم زد مشغو 

ی نیم گفتم.با  -با این که به خوبی متوجهش یم شد  تا توجه من را جلب کند ویل من فقط رسم را تکان یم دادم و چت  

ها بود که انگار صاعقه ای به من برخورد کر  ونم کشیدیادآوری این چت    .د و از افکار مسخره ام بت 

تحمل دیدن اشک های بقیه را ندارد.بارها دیده ام که با دیدن گریه ی بقیه بغض یم کند.مخصوصا اگر فرد خاض 

 .باشد
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محکم تر بغلش یم کنم و طوری رس و صورتش را یم بوسم که انگار یم خواهد فرار کند.به خاطر گریه ی زیاد سخت 

 -حنر بهتر  -قدر ناراحت و ناامید است که به خاطر رفتارهای بدم بازخواستم نیم کند و مثل قبل  نفس یم کشد و آن

 .در آغوشم یم ماند و به بوسه هایم واکنش بدی نشان نیم دهد

 :دوباره رسش را به سینه ام یم چسبانم و چانه ام را روی رسش یم گذارم.زمزمه یم کنم

 ...قته رفتهنیم خواستم باور کنم که خییل و  -

 یم گوید
 

د و با درماندگ  :با دستانش صورتم را قاب یم گت 

یم دونم.منم انکار یم کردم.هنوزم که هنوزه باهاشون حرف یم زنم و به جاشون به خودم جوابم یم دم.تقصت   -

 .منه.باید درک یم کردم.به پر و پات پیچیدم ازم خسته شدی

 :تلخ یم خندم

منده تم.نیم تونم این سه ماهو درک یم کردی؟دیگه چقدر؟ - من باید به زنده ها یم چسبیدم نه مرده ها.به خدا رسر

ان کنم.هر بار دلتو شکستم.فکرشم نیم کردم بتونم این طوری باشم  ...جتی

 :به تلج  یم گوید

 .این همه تو اخالق گند منو تحمل کردی حاال نوبت منه.تو رو خدا ببخشم -

د که در خلوتم هم به زبان نیاورده چطور اوضاع این قدر هندی شد؟  را بگت 
 
اق چطور توانست در یک دقیقه از من اعتر

 بودمش؟

وقنر که آن شب بعد از گردش با سارا به خانه برگشتم و بعد از خداحافظ  وارد خانه شدم،در فکرم محتویات یخچال 

ون زده اش آزارم یم  را برریس یم کردم تا به بابا رضا غذا بدهم.وقنر داشتم شامش را در دهانش یم گذاشتم،رگ های بت 

 های من هم بهتر نیم شد
 

 .داد.این اواخر خییل الغر شده بود و با وجود رسیدگ

 در خودش دارد.بیشتر از همیشه برایش حرف 
 

آن شب بر عکس همیشه نگاه متفاوبر داشت.حس یم کردم کیم زندگ

 نبود،از ملیکابی که حسابی بزرگ شده بود و زدم.از حال خوبی که با سارا داشتم،از سیاویسر که از 
 اش خییل راض 

 
 زندگ

... . 

آن شب وقنر رسم را روی بالش گذاشتم تا بخوابم،حیس خوب از روزی که کامل با سارا گذرانده بودم و چشمان براق 

 .بابا رضا داشتم

بیدار نشد و من که تعجب کرده  با این حال صبح آن حباب خوشبخنر ترکید؛آن هم وقنر که بابا رضا تا وقت ناهار 

 .بودم،دستم را روی دست استخواب  و الغرش گذاشتم و از رسمایش جا خوردم

 ام بود،از پیشم رفت
 

ین روزهای زندگ  .بابا رضا درست چند ساعت بعد از تمام شدن روزی که جزو بهتر

وین که کنارم بودند و سیع یم کردند من که اصال انتظارش را نداشتم،شوکه شدم.با وجود سیاوش و سارا و مامان و  رسر

مرا کمک کنند،من هیچ کس را نیم خواستم.روی تخت بابا رضا دراز یم کشیدم و با عصبانیت به کوتایه هابی که در 

 .حقش کردم فکر یم کردم
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م یم کند مثل سارا بیشتر از همه نگرانم بود چون این مراحل را دو بار گذرانده بود.با این حال هر بار که یم گفت درک

 .بچه ها پرخاش یم کردم و او عقب یم کشید

حاال که فکرش را یم کنم یم بینم من و سارا هر دو راه زیادی را آمده ایم.یک سال پیش در خواب هم نیم دیدم سارا این 

 ...طور در رابطه با من پیش قدم باشد ویل حاال

تر شد.به خاطر واک وی تر و گوشه گت   
 بزند ویل تمام مدت در سارا از قبل هم مت 

 
نش های بد من یم ترسید حرق

 .سکوت کنار من بود و بی توجیه ام را تحمل یم کرد

تازه دارم یم بینم که چقدر لوس بوده ام.به خاطر ته تغاری بودنم همیشه همه هوایم را داشته اند و حنر هفت سال 

ی در   کرده ام هم تاثت 
 

وین  -گذشته که تنها زندگ  .نداشته« مرد شدنم» -به قول رسر

اتم فکر کردم که به کل سارا یادم رفت.حاال دارم چوب  آن قدر به لحظابر که بابا رضا را تنها گذاشته بودم و تقصت 

 .حماقتم را یم خورم

 چرا اومدی این جا؟ -

 :بین  اش را باال یم کشد.از قصد طوری در آغوشم نشستنه که صورتش را نبینم

 .دواج کنمنیم خواستم باهات از  -

 :جا یم خورم

 اصال؟ -

 .نه -

 :در حایل که یخ کرده ام یم پرسم

 یعن  یم خوای نامزدیو بهم بزنیم؟ -

 :رسش را باال یم آورد و بد نگاهم یم کند

من فقط قبول کردم مریم خانوم کارای عروسیو بکنه چون یم خواستم تو یه تکوب  به خودت بدی.وقنر دیدم چه  -

 .دم.اومدم این جاجوری ای خییل ترسی

دوباره رسش را پایی   یم اندازد.خوشحالم که حرف یم زند و از ناراحنر هایش یم گوید.قبال باید ده ساعت برنامه ریزی 

ی اهمیت نیم دهد که بخواهد به خاطرش سکوت کند  !یم کردم تا از زیر زبانش حرف بکشم.احتماال دیگر به چت  

 :تشویقش یم کنم

 رست شه بر یم گردی؟یعن  اگه همه خ  د -

 :سکوت کرده.بعد از مکنی طوالب  یم گوید

 .خوابم میاد -
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آب دهانم را به سخنر قورت یم دهم.از روی پاهایم بلند یم شود و رس جایش پشت به من دراز یم کشد.هنوز هم قهر 

 !است؟

ه یم شوم.کاری که در این سه ماه زیاد ان  .جام داده امبا فاصله از او دراز یم کشم و به سقف خت 

*** 

 .عمه برای شوهررت نون بذار -

 یم گوید
 

 :سارا با بی حوصلگ

 .دست داره خودش -

د  !بعد از این که مقابلم گریه کرد،این طور شده.فکر کنم دارد انتقام یم گت 

 :عمه با اخم نگاهش یم کند

ا از مادرت الگو گرفنر  -  .خوب تو این چت  

 :سارا بد نگاهش یم کند

 ا تو رابطه ی من و شوهرم دخالت نکنید؟یم شه شم -

 اش برای شکسیر  حرمت ها بی خیال موعظه کردن یم شود
 

 .عمه عصباب  یم شود ویل با دیدن نگاه بد سارا و آمادگ

د  ی نیم گوید.یم داند که حرف زدن با او تنها همه چت   را بدتر خواهد کرد.برایش یک لقمه ی کوچک یم گت  مادرش چت  

 :یم دارد.سارا به تندی یم گویدو مقابلش نگه 

 .نیم خوام -

 نیم زنم
 
 .مادرش عقب یم کشد و خودش را لقمه را یم خورد.من هم که حسابی تحت تاثت  قرار گرفته ام حرق

 بریم قدم بزنیم؟ -

 .گرمه -

 .واقعا بداخالق شده

ه یم شوم.طوری که فقط خودش بشنود یم گویم  :کنارش یم نشینم و به دستانم خت 

 چکار کنم که همه خ  درست شه؟ -

 :به تندی یم گوید

 .آدم باش -

 .دارم سعیمو یم کنم -

س -  .پس سوال بی خود نت 
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 .ببخشید -

ـــع اخم یم کند  .به ببخشید گفتنم لبخند کوچگ یم زند ویل رسیـ

ها را از چه  نیوفتد!این چت  
د تا دوباره چنی   اتفاقابر  !کیس یاد گرفته؟  حاال معلوم شد!دارد از من زهر چشم یم گت 

د.اول فکر یم کنم برای من این کار را کرده ویل وقنر با جدیت یم  خیاری را در پیش دسنر یم گذارد و به سمتم یم گت 

د« پوست بکنش»گوید   .خنده ام یم گت 

 یم گوید
ر
 :برایش خیار را پوست یم کنم و مقابلش یم گذارم.با بداخالق

 چرا تیکه تیکه اش نکردی؟ -

 .ادرش چپ چپ نگاهش یم کنند.دوباره پیش دسنر را بر یم دارم و مطیعانه خردش یم کنمعمه و م

 :در حایل که دارد خرچ خرچ خیار را یم جود زیر لب یم گوید

 .تیکه هاش خییل بزرگن -

م که دستش را عقب یم کشد و با پرروبی یم گوید  :بی اختیار یم خندم.یم خواهم پیش دسنر را از دستش بگت 

 .تتو بکشدس -

 .چشم -

یم فهمم که به این ناز کردن ها و خنک کردن دلش احتیاج دارد؛با این حال کیم با سپهر چهار ماه پیش فرق 

ی مهربان نیستم  شده و مثل قبل به طور اغراق آمت  
 .دارم.آستانه ی تحملم کیم کمتر

 :گویسر ام که تازه روشن کرده ام زنگ یم خورد.به تندی یم گوید

 .هجواب ند -

 .نیم دم -

 .یم خوام برم مسافرت -

ه یم شوم.چشمانش زیباتر از همیشه به نظر یم رسند.موهایش را برایش بافته ام  رسم را کج یم کنم و به صورتش خت 

 دربیاید و حاال لب هایش به خاطر خوردن تریسر آلبالو رنگ پریده شده اند.لبخند یم زنم
 

 :تا از آن آشفتگ

؟یم خوای تا آخر تابس -  تون بریم مسافرت؟این ترم که کالس برنداشنر

رسش را به دو طرف تکان یم دهد.هم چنان اخم کرده ویل برق چشم هایش را یم بینم.دوست دارد در برابر خواسته 

 .هایش بی چون و چرا موافقتم را نشان بدهم

 بریم قدم بزنیم؟ -

 .این بار موافق یم کند و از جایش بلند یم شود

 :یمبا اخم یم گو 
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 مانتوت یکم کوتاه نیست؟ -

 :چپ چپ نگاهم یم کند

؟ - ی گفنر  چت  

ی نیم گویم.از نگاه پشک نوجوان اصال خوشم نیامد  .چشمانم را یم چرخانم و دیگر چت  

وین این طور راه رفیر  سارا کنارم را دید،با تعجب  کیم به من نزدیک یم شود و با تکیه به من راه یم رود.یک بار که رسر

 !؟«این چشه»گفت:   خندید و 

خودش را به بازوی من تکیه یم دهد و متمایل به سمت من قدم بر یم دارد.باید سفت خودم را نگاه دارم وگرنه هر دو 

 !به دیوار برخورد یم کنیم

یو بهت نگفتم -  .یه چت  

 از نگاه کردن در چشمانم اجتناب یم کند.موضوع چیست؟

مردهابی که یک گوشه نشسته اند برایمان رس تکان  در کوچه ای که دیوارهای کاهگیل دارد پیش یم رویم.یگ دو تا از پت 

 .یم دهند.نوجواب  که روی دوچرخه از کنارمان رد شد،با نگاهش مانتوی کوتاه سارا را سوراخ کرد

ه یم شوم  :با اخم به شلوار روشنش خت 

 چیو؟ -

ـــع یم گوید  :وقنر به سوپرمارکت قدییم یم رسیم،رسیـ

 . بخوریم بعداول بستن   -

م  وع به خوردن یم کند.چپ چپ نگاهش یم کنم ویل جلو خودم را یم گت  دو تا کیم قدییم یم خریم و سارا با اشتها رسر

 نزنم که باعث ناراحنر اش شود.دوست ندارد به رس و وضعش گت  دهم.همیشه هم طوری لباس یم پوشد که 
 
تا حرق

 !دربیاوردمناسب باشد ویل این بار یم خواهد حرصم را 

 .درباره ی میالده -

 :ابروهایم باال یم روند

 پشعموت؟ -

 !رسخ شده.چرا؟

 :رسش را پایی   یم اندازد

 ...یم دوب  من فکرشو نیم کردم راض  بیسر به این وضع -

 کدوم وضع؟-

 :چپ چپ نگاهم یم کند
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 .همی   دیگه -

 :یم خندم

 .خوب بگو چه وضیع منظورته عزیز من -

 :یم زند.حس یم کنم به جای او دندان من از رسما تت  یم کشد.با دهان پر یم گوید گازی به بستن  اش

 .همی   که ازم دوری دیگه -

م  :ابروهایم باال یم روند.دستش را یم گت 

 این دوره االن؟ -

 :رسخ یم شود و به تندی یم گوید

 !اون دور -

 :منظورش را از گونه های رسخش یم فهمم و نیشخند یم زنم

 فته راضیم؟گ گ -

 :بد نگاهم یم کند

ی که یم خوام بگم درباره همینه -  .چت  

 .بگو -

ند و فقط خودم و خودش هستیم  ...چقدر خوب است که حاال تمام عوامل خارخی بی تاثت 

*** 

طوری بداخالق و بی اعصاب شده ام که دست سارا را از پشت بسته ام.حنر عمه خانم هم جرئت نکرده به من نزدیک 

 .شود

اری اش از پیش رفیر  رابطه مان گفت،دلم یم خواست بروم و آن پشک ابله را پیدا کنم و  بعد از این که دلیل بت  

ل کنم  .بکشمش.مطمئنم اگر دم دستم باشد نیم توانم خودم را کنتر

ه شده.خودش را کشت تا برایم از ناراحنر اش   به زمی   خت 
 

بگوید و سارا بعد از آن یک گوشه نشسته و با دل مردگ

 .وسطش هم به گریه افتاد

ی گفت که آتشم زد:   !«ببخشید»آخرش هم چت  

ند،تقصت  خودشان است.شاید خود ما ها یم کند که اگر مورد آزار قرار یم گت   !نیم دانم کدام احمقر این را در رس دختر

ی بخرد و به زور مادر سارا را هم که یم خواهد بنشیند و ما را زیر  د یم بردعمه یم خواهد ستی   .نظر بگت 

 .من هم بعد از نوشیدن یک لیوان آب خنک،کنار پنجره دراز یم کشم تا شاید نسییم بوزد و کیم خنکم کند

 :دسنر روی پیشاب  ام یم نشیند.دست ساراست که به طرزی غت  طبییع رسد و مرطوب است.با صدای لرزاب  یم گوید
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 .تب داری -

م  :آه یم کشم و دستش را یم گت 

 .رسدی تو  -

 :زیر لب یم گوید

 .قرمز شدی -

رس جایم یم نشینم و نگاهش یم کنم.رسش را پایی   یم اندازد و ناامیدانه به دست هایمان نگاه یم کند.زیر لب با بغض 

 :یم گوید

 .من نیم خوام مثل مامانم بشم -

 .وسایلتو جمع کن.یم ریم هر جا تو بخوای -

ون  .یم روم از جایم بلند یم شوم و از خانه بت 

حاال سارا یم نشیند و پیش خودش فکر یم کند که دیگر نیم خواهمش ویل من فقط نیاز به کیم زمان دارم.چطور بعد 

 !از این همه وقت سارا هنوز فکر یم کند که شبیه مادرش خواهد شد؟

مرد رد یم شوم  .پوزخند یم زنم و برای بار دوم از کنار پت 

*** 

و و مخالف بود.سارا هم به او توجیه نکرد و دیدم چطور عمه خانم با خوشحایل رایه  مان کرد ویل مامان سارا تررسر

 ...دلش را شکست

 .مثل همیشه اضار نیم کند ضبط را روشن کنم.حس یم کنم که از من دوری یم کند

 :دستم را به سمت صورتش یم برم و گونه ی رنگ پریده اش را نوزش یم کنم

؟ -  چرا ساکنر

 : یم گویدبا صدای ضعیق  

 خ  بگم؟ -

 .هر خ  که دوست داری -

ه یم شود ون خت   :آه یم کشد و از شیشه به بت 

 .کاش هیچ وقت نمیومدم این جا -

 :ابروهایم را باال یم برم

-  
 

 .اتفاقا به نظر من کار خوبی کردی چون باعث شد این قضیه رو بعد از یه سال بهم بگ

م و یم گویممتوجه توبیخ نهفته در جمله ام یم شود   :و خودش را جمع و جور یم کند.دست رسدش را در دستم یم گت 
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یز کجا بریم؟ -  بعد از تتی

 .نیم دونم -

 :کنار جاده نگه یم دارم و کمربندم را باز یم کنم.به سمتش خم یم شوم و ساعدم را روی پشنر صندلش اش یم گذارم

 .چیه؟مثال داریم یم ریم مسافرت -

 !هیچ آراییسر زیبا است.همه چنی   نظری را نسبت به همششان/نامزدشان دارند؟ نیم دانم چطور بدون

گونه اش را یم بوسم.پلک یم زند.خودم را جلوتر یم کشم و بدون فکر بوسه ای طوالب  گوشه ی لب هایش یم 

بعدی ام را کیم گذارم.تعجب کرده است.از من بعید است که این کارها را بکنم.نفیس عمیق یم کشم و این بار بوسه ی 

 .آن طرف تر یم زنم

سارا از فاصله ی کم بهت زده نگاهم یم کند.منتظر واکنش بعدی اش هستم.آب دهانش را قورت یم دهد و دستش را 

 .روی دهانش یم گذارد

 .عقب یم کشم و بی توجه به تپش های رسیــــع قلبم،استارت یم زنم و راه یم افتم

*** 

 .شی   یم خوابیمنیم تونیم جابی بمونیم.تو ما -

 چشمانش را یم بندد تا بخوابد.آهسته یم گویم
 
 :بدون هیچ حرق

 .برو عقب بخواب -

تش را زیر رسش یم گذارد  .از وسط دو صندیل به عقب ماشی   یم رود و دراز یم کشد.سوییشر

 زده و نه نگاهم کرده.احساس یم کنم گیج شده
 
 .بعد از آن بوسه ی بی اجازه،نه حرق

 سارا؟ -

 !ضعیق  یم گوید.همی   هم واکنش مثبنر است هوم

؟ -  از دستم ناراحنر

ی نیم گویم.دارد ناز یم کند؟  !نچ یم گوید.نیشخند یم زنم و دیگر چت  

 

 

 فصل هفتاد و هفتم

 !کمکم کن -

 :نچ نج  یم گوید

 .خییل تنبیل -
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د و مرا در یک حرکت باال یم کشد.تا به حال ای  !ن زورش را ندیده بودمبد نگاهش یم کنم.دستم را یم گت 

 :همراهش از پله ها باال یم روم و غرغر یم کنم

 !حاال الزمه تا آخر باال بریم؟ -

 :لبخند یم زند و رسیــــع گونه ام را یم بوسد

 .غر نزن نن جون -

دش در محوطه ای که رو به پرتگاه است توقف یم کند.دستش را از پشتم رد یم کند و روی پهلویم یم گذارد.مرا با خو 

 :جلو یم برد و یم گوید

 .یکم این جا وایمیسیم -

کیم عقب تر یم ایستد و چانه اش را روی شانه ام یم گذارد.در این یک ماه به حلقه ی دستانش به دورم عادت کرده 

 .ام

طبق قولش یک ماه مرا اطراف ایران چرخاند و تمام راه های ارتبایط با خارج از حباب خصوض خودمان را قطع 

ند.البته کیس جز سیاوش از این کرد  .ماشی   سیاوش را هم در یک پارکینگ گذاشتیم تا توسط آن نتوانند ردمان را بگت 

 !کارها نیم کند

در هفته ی اول هنوز هر دو کیم عصنی و بی حوصله بودیم.در لفافه به هم کنایه یم زدیم و دلخور یم شدیم ویل کم 

های طوالب  و  چند ساعته که با اتوبوس یط یم کردیم،با حرف زدن و گایه بحث کردن  کم مشکالت مان را در مست 

 .حل کردیم.من آن سه ماه را بخشیدم و سپهر یک سایل را که این موضوع را از او مخق  کرده بودم

اتفاق دیگری هم افتاد.سپهر مرا به نوازش های خاصش عادت داد.به بوسه های یواشگ اش که گایه از خط قرمزها 

شتند.حاال حس یم کنم در یک سال قبل چقدر احمق بودم که هر بار به من نزدیک یم شد جیغ زنان قهر یم یم گذ

 .کردم

 :دستانم را روی حلقه ی دستانش روی شکمم یم گذارم.سپهر در گوشم یم گوید

 هردومون به این یه ماه احتیاج داشتیم.ببی   چقدر آروم تر شدیم؟ -

ر این هوای خنک و تمت   نفس یم کشم و هیچ کس جز سپهر نیست تا بخواهم فکرم را راست یم گوید.حاال که دارم د

ی دارم  .به خاطرش مشغول کنم،احساس خییل بهتر

 .وقنر برگشتیم ازدواج کنیم -

 :هر روز در این یک ماه این جمله را گفته.غرغر یم کنم

؟ -
 

 چند بار یم گ

 :گوشم را یم بوسد

 .میم خوام ملکه ی ذهنت شه عشق -

 :به لحن مسخره اش یم خندم
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 .گم شو.دیوونه -

 فکر کردی من پول مفت دارم هر شب بدم؟ -

 .نخودی یم خندم

در این یک ماه هر بار شب یم خواستیم جابی بمانیم،مجبور بودیم پول اضافه بدهیم تا کاری به نسبت مان نداشته 

 !باشند.سپهر هر بار بحثش را پیش یم کشد یک شوخ  جدید یم کند

 .دوستت دارم -

 :کنایه یم زنم

 برگردیمم این همه دوستم داری؟ -

 :روی پهلویم یم زند

 منظور؟ -

 .وقت برگردیم پدرمونو درمیارن -

 .پس برنیم گردیم -

 :لبخند یم زنم

 یم کردیم -
 

 .کاش یم شد.تو یگ از همی   کلبه ها یم موندیم و زندگ

 :زمزمه یم کند

  کردی؟بعد تو هر روز لواشک درست یم -

 :نیشخند یم زنم

 .اینم نظر خوبیه -

 :مکث یم کنم و سپس یم گویم

 .یم ترسم مریم جون باهام بد رفتار کنه -

 :آه یم کشد.نفسش قلقلکم یم دهد.آهسته یم گوید

 .منم -

 :به خنده ای که در صدایش وجود دارد لبخند یم زنم

 .از اینم یم ترسم که سیاوش ازدواج نکرده بیوه ام کنه -

 :یم خندد.رسم را کج یم کنم

 !نکن قلقلکم میاد -
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 :با شیطنت کمیابش یم گوید

 جدی؟ -

 ...لبخندم وسیع تر یم شود.این روزها اندازه ی خوشبخنر و خوشحایل بزرگم لبخند یم زنم

ه یم شویم.زیر لب یم گ  :ویمچند دقیقه ی طوالب  همان جا یم ایستیم و به آسمان نارنجی و ابرهای پنبه ایش خت 

اون وقتا که تازه با هم آشنا شده بودیم،با یه بهونه ی وایه آدرس جابی رو که توش کار یم کن  گرفتم تا بیام و  -

ببینمت.خییل وقتا از دور چند دقیقه نگاهت یم کردم.بر عکس بقیه موقع کار کردن یه لبخند کوچیگ یم زدی و 

 .یم کردم که کل روزم نارنجی یم شد خستگیت معلوم نبود.اون قدر به لباس نارنجیت نگاه

اف تازه ام سکوت کرده است.شاید دارد دنبال کلمه یم گردد و شاید هم دارد به آن روزها فکر یم  در برابر این اعتر

 ...کند

وقنر یم رفتم خونه یه جمله تو ذهنم بود.همیشه یم گفتم آسمون من هیچ وقت نارنجی نیم شه.از این چرت و پرتا  -

 .یاد تو ذهنمه برای همی   بهش توجه نیم کردم ویل االن یم فهمم که چرا به این فکر یم کردمهمیشه ز 

ی نیم گوید و یم گذارد حرفم را بزنم.لبخند یم زنم و با بغض یم گویم  :حلقه ی دستانش را تنگ تر یم کند ویل چت  

 که هیچ وقت تو زندگیم نبود چون ازش بدم -
 

میومد ویل بعد از دیدن تو همه چیو  تو برای من نارنجی بودی.رنگ

 یم خوردم
 

 .نارنجی دوست داشتم.فقط پرتقال و نارنگ

 :به شوخ  ام نیم خندد.ادامه یم دهم

 .رفتارت با پارسا رو که یم دیدم حسودی یم کردم.مهربوب  و آروم بودنتو که یم دیدم آرزو یم کردم که پدر من بایسر  -

 :درگوشم زمزمه یم کند

 م.نیستم؟االن پدرت -

 :یم خندم و اشک هایم رسازیر یم شوند

 !آره هسنر  -

 :نفس عمیقر یم کشم و ادامه یم دهم

،من ازت خوشم میومد و تو فکرم مدام یم گفتم آسمونم هرگز  - چند ماه قبل از این که تو عالقه ای به من پیدا کن 

 !نارنجی نیم شه...االن معن  اون خزعبالبر که تو مغزم بودو یم فهمم

 :با لحن  از خود راض  یم گوید

 حاال که یم بین  منت رست گذاشته و شده.مشکلت چیه؟ -

 .موشکول نداریم -

 :بعد از چند ثانیه با لحن بامزه ای یم گوید

ی نیست؟ -  یم گم دیگه چت  
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 :با گیجی یم پرسم

؟ -  خ 

 :حق به جانب یم گوید

.یهو همه رو بگو خیال هر د -
 

ای جدید یم گ  .ومونو راحت کنهر روز چت  

 :لبخند کجی یم زنم

 .این آخریش بود فکر کنم -

 .فردا باید برگردیم -

 .اوهوم -

 امشبو خدا به خت  بگذرونه.کجا بمونیم؟ -

 :نیشخند یم زنم

 .نیم دونم تو بگو.این چند وقت حسابی حرفه ای شدی -

مرد قراره به ما لطف کی    - زن و پت   .بریم ببینم امشب کدوم پت 

 ...از پله های روستای کندوان پایی   یم روم.خورشید در حال غروب کردن است و آسمان نارنجی شده همراهش

 امشب از آسمان ديده تو»

 روي شعرم ستاره یمی بارد

 در سكوت سپيد كاغذها

 پنجه هايم جرقه یمی كارد

 شعر ديوانه تب آلودم

مگی   از شيار خواهش ها  رسر

 پيكرش را دوباره یمی سوزد

 آتش ها عطش جاودان

 آري، آغاز دوست داشیر  است

 گر چه پايان راه ناپيداست

 من به پايان دگر نينديشم

 كه همی   دوست داشیر  زيباست

 از سيایهی چرا حذر كردن
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 شب پر از قطره هاي الماس است

 آنچه از شب بجاي یمی ماند

 عطر سكر آور گل ياس است

 آه، بگذار گم شوم در تو

 كس نيابد ز من نشانه من

 وزان آه مرطوبتروح س

 بوزد بر تن ترانه من

 آه، بگذار زين دريچه باز

 خفته در پرنيان رؤياها

م ی سفر گت 
 با پر روشن 

 بگذرم از حصار دنياها

ی چه یمی خواهم
 

ی از زندگ
 داب 

 من تو باشم، تو، پاي تا رس تو

ی گر هزارباره بود
 

 زندگ

 بار ديگر تو، بار ديگر تو

 آنچه در من نهفته دريائيست

 ان نهفتنم باشدگی تو 

ی 
 با تو زين سهمگی   توفاب 

 كاش ياراي گفتنم باشد

يزم از تو، یمی خواهم  بسكه لتی

 بدوم در ميان صحراها

 رس بكوبم به سنگ كوهستان

 تن بكوبم به موج درياها

يزم از تو، یمی خواهم  بسكه لتی

 چون غباري ز خود فرو ريزم

 زير پاي تو رس نهم آرام
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 به سبك سايه تو آويزم

 آغاز دوست داشیر  است آري،

 گر چه پايان راه ناپيداست

 من به پايان دگر نينديشم

 كه همی   دوست داشیر  زيباست

 «فروغ فرخزاد

 

 

 پایان

 (.::.Sara.::.) سارا معین  

 1393شب روز پانزده آبان ماه سال  7:15ساعت 

 

 

*** 

 

 

ان هاي بيشتر به سايت، انجمن و کانال تلگرام اين فايل در سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است. براي خواندن رم

 .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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