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بسم هللا الرحمن الرحیم

در رو محکم به هم کوبیدم و اومدم بیرون مرتیکه
بی شعور فکر کرده کیه انقدر به خودم فشار اوردم
که جلوش محکم باشم و اشکم در نیاد ولی وقتی به
ماشین رسیدم اشکم سرازیر شد به خودم بد و بیراه
میگفتم به اسمون و زمین فحش میدادم اخه چرا باید
انقدر از کس و ناکس حرف بخورم چرا دنیا باهام
اینجوری تا میکنه من که تمام تالشمو کردم که
کارمو درست انجام بدم اونوقت بر میگرده بهم میگه
شما کم کاری میکنید اگه اینجوری پیش برید دیگه
نمیتونیم با هم همکاری کنیم

ماشین رو روشن کردم و از پارکینگ مجتمع اومدم
بیرون اصال حوصله خونه رو نداشتم واقعیتش
حوصله هیچ کس و هیچ جا رو نداشتم بی مقصد
شروع به حرکت کردم .پشت چراغ قرمز ماشین
بغلی ،دوتا پسر جوون بودن که با دیدن من انگار یه
سوژه دستشون اومده برای سرگرم شدن شروع
کردن به تیکه انداختن و لوده بازی .انقدر بی حال و
حوصله بودم که یه کم دنده عقب گرفتم که قیافه
هاشونو نبینم چراغ که سبز شد حرکت کردم سمت
کافه ای که معموال میرفتم .ماشین رو پارک کردم و
پیاده شدم محیط کافه و بوی قهوه یه کم حالمو بهتر
کرد .مثل همیشه اسپرسو سفارش دادم ولی اینبار
دبل گرفتم چون حالم تلخ تر از همیشه بود .تا قهوه
رو بیارن اول یه پیام به مردک بی شعور دادم و
گفتم دیگه باهاشون همکاری نمیکنم ،من که
میدونستم درد اون چیه از روز اول که فهمید مطلقه
ام به پرو پام پیچید و حاال هم که فهمید بهش پا نمیدم
با یه بهانه مسخره عذرمو خواست

دیگه دلم نمیخواست جایی شروع به کار کنم از
طرفی هم به لحاظ مالی تو مضیقه بودم .بعد از کلی
کلنجار رفتن با خودم تصمیم گرفتم فعال تا اخر ماه
صبر کنم تا سرفرصت یه کار مناسب پیدا کنم و از
.سر اجبار سرهرکاری نرم
منی که رشته ام روانشناسی بود نمیتونستم توی
رشته خودم یه کاری پیدا کنم و مجبور بودم
سرکارهایی برم که هیچ ربطی به شخصیتم نداشت
.واخرش هم به همین جا ختم میشد
کیفم رو از رو میز برداشتم پول قهوه رو حساب
کردم و زدم بیرون کنار کافه یه پارک کوچولو بود
وارد پارک شدم روی یکی از صندلی ها نشستم و به
رفت وامد ادم ها دقیق شدم ،هرکس که از جلوم رد
میشد چه داستانی رو تو دلش داشت چه سرگذشت
هایی توی وجود هرادمی نهفته بود که مجبور بودن
باهاش کنار بیان همیشه دلم میخواست پای درد و دل
مردم بشینم،شاید بتونم کمکی براشون باشم یا الاقل
سنگ صبور دردهاشون .پیش خودم گفتم بذار یه بار

دیگه شانس خودمو امتحان کنم با این فکر گوشیمو
دست گرفتم و توی قسمت مشاغل شروع به سرچ
کردم ،برای رشته من چیز به درد بخوری نبود
همین جور که شغل ها رو نگاه میکردم و رد میشدم
چشمم افتاد به اسم یه مرکز مشاوره که دنبال مشاور
میگشتن با ذوق شماره رو گرفتم ،یه خانومی گوشی
رو برداشت و وقتی گفتم که برای کار تماس گرفتم
به یک اتاق دیگه وصل کرد،با وصل شدن تماس یه
اقایی که از صداش به نظر میومد حدود ۴۰ساله بود
سالم کرد اول مدرکم رو پرسید و بعد سابقه کار
،منی که سابقه کار تو زمینه مشاوره نداشتم موندم
چی بگم که تو دلم گفتم یا میشه یا نمیشه بهش جواب
دادم سابقه ندارم ولی خیلی به رشته ای که فارغ
اتحصیل شدم عالقه دارم و دوست دارم تو این زمینه
فعالیت کنم ،اقایی که بعدا فهمیدم پارسا مجد بود بعد
از کمی سکوت گفت ما برای شغل مشاوره نمیتونیم
شمارو استخدام کنیم چون سابقه ندارین ولی به
تعدادی کاراموز احتیاج داریم که اگه کارتون خوب

بود استخدام میشید ولی ماه اول حقوق ندارین اگه
خواستین شمارتونو بدین تا براتون لوکیشن بفرستم
من هم با کمی دودلی شماره رو دادم و قرار شد فردا
.راس ساعت ۸اونجا باشم
بعد از قطع تماس یه مدت اونجا نشستم و موقعیت
رو سبک سنگین کردم ،من که به دنبال یه کار با
درامد بودم ولی این کار که نه شغل حساب میشد و
نه درامد داشت از طرفی هم ارزوی همیشگیم بود
 .که بتونم کاری کنم که مربوط به رشته ام باشه
با خودم گفتم حاال که قراره یک ماه دنبال کار
مناسب بگردم پس این مدت رو کاراموزی میکنم تا
بعدها پشیمون نشم که کاش این راه رو هم رفته
.بودم
با این فکر از جام بلند شدم و به سمت ماشین حرکت
کردم انقدر هوا گرم بود انگار اتیش از اسمون
 .میبارید کولر ماشین رو راه انداختم و حرکت کردم

این گرما و اعصاب خراب رو فقط یه دوش اب سرد
میتونست اروم کنه با این فکر پامو رو گاز فشار
 .دادم
ورودم به خونه همزمان شد با خروج صبا و طبق
.معمول کل کل های تموم نشدنی اش با مامان
مامان تو راهرو با حرص بهش میگفت که دیر نکنه
،صبا هم مثل همیشه با دادو بیداد میگفت مگه من
 .بچه ام
ابجی کوچیکه امسال تو رشته معماری فارغ
التحصیل شده و به کمک یکی از استادهاش توی یه
شرکت مهندسی مشغول کار شده ولی مامان هنوز
اونو صبا کوچولو میبینه از تصور حال دوتاشون
خنده ام گرفت جلو رفتم و مامان رو بغل کردم و
گفتم مامان خوشگلم چرا انقدر حرص میخوری مگه
بچه اس مامان هم زیر لب گفت :از بچه هم بچه تره.
دیگه حرفی نزدم داشتم وارد اتاقم میشدم که مامان
:صدام زد

غذا حاضره برات بکشم ؟گفتم نه قربونت برم یه
.دوش بگیرم میام
پامو که تو اتاق گذاشتم وسایلم رو گذاشتم روتخت
 .و حوله رواز پشت دربرداشتم وپریدم تو حموم
ریختن اب سرد انگار حالمو جا اورد دلم نمیخواست
بیام بیرون با اکراه شیررو بستم و حوله رو تنم کردم
و اومدم بیرون از تو کمد یه دست لباس خنک بیرون
کشیدم و سریع تنم کردم .موهام روهم با یه حوله
بستم و رفتم سمت اشپزخانه مامان داشت ساالد و
ماست رو روی میز میچید یه بشقاب برداشتم و
رفتم سرقابلمه اول یه کم برنج کشیدم وتا در قابلمه
خورشت رو برداشتم عطر قیمه مامان خورد تو
صورتم نمیدونم مامان تو این خورشت چی میریزه
که بو و عطرش معرکه اس به قول خودش با عشق
میپزه.از سرگاز تا میز چندتا قاشق برنجو خورشت
رو هول هولی خوردم انگار میخوان ازم بگیرن،
وقتی سرمیز نشستم ساالد شیرازی رو هم ریختم
تنگش و شروع به خوردن کردم وقتی حسابی سیر

شدم و دلی ازعزادراوردم .مامان که دید غذام تموم
شده ارام پرسید :زود اومدی مادر اتفاقی افتاده ؟یه
کم مکث کردم ولی دیدم نمیتونم دروغ بگم و ماجرا
رو براش تعریف کردم مامان هم مثل همیشه با یه
جمله اش دلمو اروم کرد :مادر خوب کردی اومدی
بیرون ،کاری رو انجام بده که دلت میگه .مگه چند
بار میخوای زندگی کنی که خودتو اسیر کاری کنی
که دوست نداری بعد هم ماجرای کاراموزی رو
براش تعریف کردم با اون هم موافق بود و دعا کرد
که همون کاری باشه که دوست داشتم همیشه انجام
.بدم
از بعد از جدایی خانواده و مخصوصا مامان همه
جوره حمایتم کردن و از اول هم راضی به کار
کردنم نبودن ولی با اصرار خودم و این که میدیدن
.تنهایی توی خونه کالفه و افسرده میشم راضی شدن
با کمک مامان ظرف ها رو جمع کردیم و شستیم و
با سینی چای رفتیم جلوی تلوزیون ،من که عالقه ای
به دیدن تلوزیون نداشتم ولی یه کم با مامان گپ زدیم

و چای خوردیم بعد هم به بهانه خستگی رفتم تو اتاق
تا هم یه چرتی بزنم و هم برای فردا برنامه ریزی
.کنم
بعد یه چرت کوچولو با انرژی پاشدم و رفتم سروقت
کمد لباس هام همه رو یه بار چک کردم ولی لباسی
که مناسب فردا باشه پیدا نکردم دلم میخواست از
روز اول مناسب لباس بپوشم و مثل مشاورها باشم
باالخره بعد از کلی گشتن یه مانتوی سبز تیره و یه
شال مشکی و یه شلوار مشکی ساده انتخاب کردم و
.اماده گذاشتم تا اتو کنم و بر ای فردا اماده کنم
از اتاق اومدم بیرون دیدم مامان گوشی به دست تو
خونه راه میره گفتم چی شده مامان گفت سحر
گوشیشو جواب نمیده من هم دلم شور میزنه گفتم شما
برو به کارهات برس من باهاش حرف میزنم بعد
چند بار زنگ زدن باالخره گوشی رو برداشت گفتم
:خواهر من چرا گوشی رو جواب نمیدی ؟اونم طبق
معمول بهانه اورد که نشنیده و داره با دوستاش خدا
حافظی میکنه که بیاد .خبر رو به مامان دادم و بر

گشتم تا به کارهام برسم بعد اتو کردن لباس ها و
مرتب کردن اتاق یه سر به گوشی زدم ببینم چه
خبره:مینا والهه پیام داده بودن که جوابشونو دادم
ولی حرفی از ماجرای کار نزدم ،پیش خودم گفتم
شاید این بار هم موفق نشدم بذار یه مدت بگذره اگه
اکی شد بهشون میگم ،بعد با این فکر گوشی رو کنار
گذاشتم و مشغول ورق زدن کتاب های روان شناسی
شدم واقعا باورم شده بود که قراره مشاوره بدم شب
رو با کلی طرح و ایده به صبح رسوندم بعد از
خوندن نمازو خوردن صبحانه لباسم رو پوشیدم یه
دستی هم به صورتم بردم و با یه بسم هللا از خونه
زدم بیرون ،ادرس مرکز مشاوره تو مرکز شهر بود
و حدود نیم ساعت با خونه فاصله داشت ولی با
حساب ترافیک حدود یک ساعت زودتر از خونه
زدم بیرون و یک ربع هشت جلوی در مرکز بودم
یه خانه ی قدیمی بود که بعد از یه حیاط کوچولو که
میز و صندلی گذاشته بودن وارد یه راهرو میشدی
اتاق اول یه خانوم نشسته بود که وقتی سالم کردم

متوجه شدم همون خانومی هست که دیروز بامن
صحبت کرده بود بهش گفتم که برای کاراموزی
اومدم منو به اتاق اقای مجد راهنمایی کرد تقه ای به
در زدم و وارد شدم ،اقای مجد تازه رسیده بود و
مشغول مرتب کردن میز بود با سالم من سرش را
بلند کرد و گفت که بشینم ،روی صندلی نشستم و
منتظر شدم تا شروع به صحبت کنه مردی حدود
۴۰ساله با ظاهری مرتب ته ریش و موهای مشکی
که تارهای سفید هم میانشون دیده میشد .بعد از
مرتب کردن میز گفت :در خدمتتون هستم .من هم
تماس دیروز رو بهشون یاداوری کردم و گفتم که به
 .عنوان کاراموز میخوام مشغول کار بشم
اقای پارسا مجد هم خودشون رو معرفی کردن که
دکترای روان شناسی بالینی دارن و استاد دانشگاه
هستن و غیر از مرکز مشاوره دو روز هم در
دانشگاه تدریس دارن از مدرک من و دانشگاهم
سوال کردن و بعد از سوال های معمول گفتن که تو
این مرکز سه تا مشاور فعالیت دارن مشاور کودک

خانواده و ازدواج که بر اساس عالقه میتونم توی
یکی از شاخه ها فعالیت کنم مشاور کودک رو خانوم
راستاد و مشاور ازدواج رو اقای طهماسبی بر عهده
دارن و خود دکتر مجد هم مشاور خانواده هستن.
کمی فکر کردم و گفتم اگر امکان داره اول با محیط
و مشاورها اشنا بشم بعد تصمیم بگیرم با کدوم گروه
کار کنم ،دکتر مجد موافقت کرد و من رو پیش
همون دختر اولی که حاال فهمیدم اسمش شهره وکیلی
بود فرستاد .شهره وکیلی دختر تپل با نمکی بود که
یه مقدار ارایش غلیظی داشت ولی معلوم بود که
 .مهربون ودوست داشتنیه
بعد از اشنایی و نشون دادن محیط شروع به حرف
زدن کرد اول از دکتر مجد گفت که لیسانس تا
دکتراش رو فرانسه گرفته و به خاطر شرایط
خانواده اش برگشته و خودش مرکز رو تاسیس کرده
و با یکی از دوستاش یعنی دکتر طهماسبی کار رو
شروع کردن و همسر دکتر طهماسبی یعنی لیال
راستاد هم مشاور کودک هست و سعی دارن کارها

رو گسترش بدن و تو شاخه های دیگه هم فعالیت
داشته باشن به همین خاطر اگهی دادن و کاراموز
میگیرن همینطور که مشغول صحبت بودیم خانومی
وارد شد که شهره بلند شد و با گفتن سالم و صبح
بخیر به دکتر سر جاش نشست خانومی حدود
۳۰سال قدبلند و الغر ،مانتوی سرمه ای خوش
دوختی تنش بود با یه شال سرمه ای طوسی و یه
کیف اداری چرم با قدم های شمرده از پله ها باال
رفت شهره گفت که دکتر لیال راستاد هستن ،همسر
دکتر طهماسبی به نظرم که خیلی خانوم و با
شخصیت اومد و کامال با شغلش همخونی داشت فقط
مونده بود دکتر طهماسبی رو ببینم که پشت سر
خانومش وارد شد ایشون هم یه کت و شلوار خوش
دوخت سرمه ای تنش بود و قد متوسطی داشت .بعد
از سالم کردن با خانوم وکیلی و چندتا سوال درباره
ی وقت های مشاورش ،پشت سر همسرش از پله ها
.باال رفت

داشتم باخودم فکر میکردم با کدومشون میتونم بهتر
کناربیام ،از حیطه کودک میترسیدم فکر میکردم
ارتباط گرفتن با کودک کار خیلی سختیه ،میموند
خانواده و ازدواج ،ازدواج برام جذابیت داشت که
میدیدم جوون ها با چه شور و شوقی برای مشاوره
میان ولی مشاوره خانواده چیز دیگری بود هر
زندگی داستانی داشت و گوش دادن به این داستان ها
برایم جذابیت بیشتری داشت با گرفتن تصمیمم
 .دوباره جلو در اتاق دکتر مجد ایستادم
بعد از بررسی مرتب بودن خودم و تکرار کردن
خواسته ام ارام تقه ای به در زدم و وارد شدم باز هم
دکتر مشغول بررسی یه پرونده بود ،بعد از چند
لحظه سرش رو از روی پرونده بلند کرد و با دیدن
من گفت :تصمیمتون رو گرفتین؟ به ارامی جواب
دادم بله دکتر تصمیم دارم اگه شما موافق باشین در
 .زمینه خانواده کار کنم
دکتر مجد با شنیدن تصمیم من پرونده روی میز رو
بست و از جایش بلند شد کنار اتاقش دری بود که

وارد یک اتاق کوچکتر میشد این اتاق در دیگری هم
به بیرون داشت با زدن کلید اتاق روشن شد .اتاق
کوچکی بود که میز و صندلی و یک ردیف صندلی
برای مراجع داشت کنار دیوار هم کتابخانه کوچکی
بود و یک پنجره که رو به حیاط باز میشد دکتر مجد
شروع به صحبت کرد و قرار شد مراجعین قبل از
ورود به اتاق دکتر اول توسط من ویزیت بشن و
خالصه پرونده را برای دکتر اماده کنم تا کارها
سرعت بیشتری پیدا کنه دکتر گفت اولین مراجع
ساعت  ۹وقت داره و به خانوم وکیلی بگین که اول
به اتاق شما راهنمایی کنن چشمی گفتم و از اتاق
خارج شدم .شهره رو توی راهرو دیدم و ماجرا رو
براش تعریف کردم و قرار شد مراجع رو پیش من
بفرسته از دری که داخل راهرو بود وارد اتاقم شدم.
اول پنجره رو باز کردم که هوای اتاق عوض بشه
بعد به این فکر افتادم که برای پشت پنجره چندتا
گلدان تهیه کنم عاشق گل و گیاه بودم و هرجا
میتونستم یه گلدان جا میدادم حس میکردم گیاهان

حرف هام رو میفهمن و همیشه باهاشون درد و دل
میکردم پنجره رو بستم و سراغ میزم رفتم .یه میز
کوچک با یه جا قلمی و یه لبتاب ،داخل کشو هم به
جز مقداری برگه چیزی نبود فهمیدم که باید پرونده
ها رو وارد سیستم کنم .لبتاب رو باز کردم و اماده
شدم تا مراجع بیاد راس ساعت  ۹تقه ای به در
خورد و یک زن محجبه حدود ۵۰سال وارد شد
پشت سرش دختری حدود۲۵سال که ایشون هم کامال
محجبه بود وارد شد و کنار مادرش نشست بعد از
سالم منتظر شدم تا شروع کنن ولی هیچ کدوم حرفی
نزدن از دختر پرسیدم برای خودشون اومدن که
جواب منفی داد و باز ساکت شد .رو به خانوم کردم
و اسمشون رو پرسیدم تا وارد سیستم کنم ولی باز
ساکت بود و چیزی نمیگفت یه کم کالفه شدم که
دختر اومد کنارم و اروم اسم و فامیل مادرشو گفت و
وقتی پرسیدم علت مراجعه چیه با صدایی ارومتر
گفت :اقدام به خودکشی .یه لحظه جا خوردم یک زن

۵۰ساله با یه دختر بزرگ چرا باید یه همچین کاری
.بکنه ولی باز سکوت طوالنی هردو
از جام بلند شدم و ازدر وسط که نیمه باز بود وارد
اتاق دکتر شدم و اطالع دادم که مراجعین اومدن و
مشخصات رو وارد سیستم کردم دکتر مجد سرشو
بلند کرد و وقتی دید چیزی همراهم نیست گفت
پرونده کو من که فکر میکردم وارد کردن تو سیستم
کفایت میکنه چیزی نگفتم .دکتر گفت لطفا برای هر
مراجع یک پرونده دستی برای من اماده کنید و چند
تا برگه هم داخل پرونده بذارید تا موارد مهم رو
یادداشت کنم با گفتن چشم کوتاهی دوباره به اتاق
برگشتم و سریع پرونده رو اماده کردم و همراه مادر
و دختر به اتاق دکتر فرستادم دل تو دلم نبود که
بفهمم دلیل خودکشی یه خانوم محجبه به این سن چی
بوده ولی هیچ صدایی از اتاق به گوش نمیرسید یا
 .خیلی اروم حرف میزدن
بعد حدود نیم ساعت صدای در اتاق اومد و متوجه
شدم که رفتن ،به بهانه برداشتن پرونده وارد اتاق

شدم به نظرم اومد دکتر یه کم کالفه است زیر لب
گفت :کیس سختیه خدا کنه بتونه به حرف بیاد پرونده
رو سمت من گرفت و گفت میرم تو حیاط یه کم هوا
بخورم تا اومدن مراجع بعدی نیم ساعتی وقت هست
اگه دوست داشتین میتونین تو این تایم استراحت کنین
و چیزی بخورین .تشکر کردم و پرونده رو به اتاقم
برگردوندم سریع پرونده رو باز کردم ولی دیدم
هیچی یادداشت نشده ،یعنی هیچ حرفی بینشون
ردوبدل نشده یا دکتر نخواسته بنویسه .خالصه که
کنجکاوتر شدم و تصمیم گرفتم یه جوری از دکتر
حرف بکشم با این فکر وارد حیاط شدم و دیدم دکتر
روی یکی از صندلی ها نشسته و مشغول خوردن
قهوه است داشتم این پا و اون پا میکردم که دکتر
متوجه من شد و تعارف کرد که بشینم من هم با
خجالت نشستم پرسید چیزی میل دارم که تشکر کردم
همون موقع دکتر راستاد و دکتر طهماسبی هم اومدن
و کنار ما نشستند دکتر مجد من رو به به بقیه معرفی
کرد و همه خوشامد گفتن و برام ارزوی موفقیت

کردن بعد هم شروع به صحبت درباره ی مراجعین
.کردن
یه گوشه ساکت نشستم و گوش هام رو تیز کردم تا
ببینم دکتر مجد درباره اون خانوم حرفی میزنه یا نه
که دکتر طهماسبی گفت پارسا اون خانومی که
دخترش با من تماس گرفته بود رو مالقات کردی
دکتر مجد یه کم از قهوه اش رو خورد و گفت :اره
امروز با دخترش اومدن ولی فعال فقط تونستم
راضی اش کنم که جلسه دیگه تنها بیاد امیدوارم تا
اونموقع کاری دست خودش نده هنوز امادگی برای
ارتباط گرفتن با اطراف رو نداره ،زمان هم توی این
موارد خیلی مهمه .با گفتن این جمله دکتر فهمیدم که
فعال چیزی دستگیرم نمیشه ادامه صحبت ها هم
درباره استخدام مشاور و کاراموز ها بود با اومدن
شهره تایم استراحت تموم شد و همه به سمت اتاق
هاشون به راه افتادن مراجع بعدی ،اقای جوانی بود
حدود ۳۰سال که پرونده قطوری داشت و معلوم بود
مدت زیادی هست که پیش دکتر میاد کاری برای

انجام دادن نداشتم فقط پرونده رو روی میز دکتر
گذاشتم و از اتاق خارج شدم .بعد نیم ساعت دکتر
صدام کرد و گفت که امروز مراجع دیگه ای نداریم
و میتونم برم من هم از خدا خواسته تشکر کردم و
بعد از مرتب کردن میز و خداحافظی از شهره از
مرکز زدم بیرون دلم میخواست برم باغ گل و چند
تاگلدون برای اتاقم انتخاب کنم با این فکر ماشین رو
روشن کردم ،اومدم حرکت کنم که دیدم دکتر مجد
داره از مرکز میاد بیرون و انگار منتظره ،دیدم بده
اگه بی خداحافظی برم ،پیاده شدم ازش خداحافظی
کنم که دیدم داره با تلفن صحبت میکنه و با لحنی
عصبی میگه اقا چرا بعد ده دقیقه االن سفر رو لغو
میکنید من دیرم شده .نفهمیدم طرف پشت خط چی
گفت ولی دکتر تماس رو قطع کرد و دوباره مشغول
رزرو ماشین شد .تک سرفه ای کردم که متوجه من
بشه و گفتم اقای دکتر مشکلی پیش اومده؟ دکتر
سرشو بلند کرد و گفت امروز ماشین نیاوردم و
متاسفانه دوبار هم راننده ها سفررو لغو کردن .گفتم

من ماشین دارم اگر میخواین برسونمتون .یه نگاه به
من کرد و برای اولین بار توی صورتش دقیق شدم
چشم هاش یه رنگی بود که نمیدونم چه رنگی؛
طوسی بود یا سبز تیره گفت :نه اصال مزاحمتون
نمیشم دارم دوباره ماشین میگیریم ولی من با اصرار
گفتم مرکز چون داخل محدوده طرح ترافیک هست
ماشین بد پیدا میشه و من هم صبح جواز تردد خریدم
و کارمون هم زود تموم شده میتونم برسونمتون.
معلوم بود نمیخواد پیشنهاد من رو قبول کنه ولی
دیرش شده ،میخواست دوباره امتناع کنه که در
سمتش رو باز کردم و گفتم خواهش میکنم تعارف
نکنید .گفت :اخه زحمته؛ که گفتم هیچ زحمتی نیست
.با این که معلوم بود معذب شده ولی سوار شد من
هم ماشین رو دور زدم و پشت فرمون نشستم و گفتم
کجا تشریف میبرید؟ گفت :لطف کنید منو دم یه
اژانس برسونید تا ماشین بگیرم .از این همه تعارف
کالفه شده یودم چون خودم ادم راحتی بودم خیلی
حوصله ی این چیزهارو نداشتم ،گفتم :شما مقصد

رو بفرمایین هرجا اژانس دیدم نگه میدارم .بعد از
گفتن ادرس متوجه شدم که بنده خدا حق داره
میخواست بره سمت غرب و تقریبا یک ساعت تا
مقصدش فاصله بود .حرکت کردم و بعد از یه کم
رانندگی وارد اتوبان شدم و طبق معمول اتوبان قفل
بود کولر ماشین رو روشن کردم که بیچاره تو این
گرما پخته نشه .نمیدونستم حرفی بزنم یا سکوت کنم،
جو بدی بود هر دو معذب بودیم .اومدم ضبط رو
روشن کنم که الاقل یه صدایی تو ماشین بپیچه،
لحظه اخری پشیمون شدم ،با خودم گفتم شاید دوست
نداشته باشه ولی انگار حرکات منو زیر نظر داشت
گفت :اگه روشن کنید ممنون میشم شاید این ترافیک
یه کم قابل تحمل بشه .ضبط رو روشن کردم و
اهنگ الالیی علی زند وکیل پلی شد عاشق این ترانه
بودم زیر لب شروع کردم به همخونی و تا اخر
ترانه تو حال خودم بودم و برای خودم زمزمه
میکردم وقتی ترانه تموم شد دکتر گفت انگار بااین
ترانه خیلی ارتباط برقرار میکنید ،از کار خودم یه

کم خجالت کشیدم و با رودر بایستی گفتم :بله این
ترانه و این صدا حس خوبی بهم میده .باسر حرف
منو تایید کرد و دوباره سکوت برقرار شد تا رسیدن
به مقصد دیگه حرفی زده نشد فقط دکتر با دست
کوچه و پالک رو نشون داد جلوی یه اپارتمان مجلل
نگه داشتم .دکتر تعارف کرد که پیاده بشم و یه
شربت مهمونشون باشم ولی قبول نکردم و دکتر
مجدد کلی تشکر کردو از پله های جلو ساختمان باال
 .رفت
تو این فکر بودم که اینجا زندگی میکنه یا خونه پدر
مادرشه .اخرش به خودم گفتم به تو چه مگه فضول
مردمی وبا فکر این که دوباره باید برم تو ترافیک
پوفی کردم و حرکت کردم دوباره یک ساعتی تو راه
بودم تا رسیدم خونه قید خرید گلدان روهم زدم و با
یه سالم بلند وارد خونه شدم طبق معمول صبا خونه
نبود و مامان هم مشغول پاک کردن حبوبات بود
هوای خنک خونه یه کم حالمو جا اورد بعد از یه
.دوش کوچولو و تعویض لباس اومدم پیش مامان

مامان گفت سحر جان برات غذا گرم کنم که قبول
نکردم .یه عادتی که داشتم تو گرما و سرما چایی به
شدت حالمو سرجاش میاورد .اول یه لیوان چایی
بزرگ ریختم با یه تیکه کیک بزرگ اومدم تو هال
کنار مامان نشستم مامان عینکشو در اورد و گفت
سحرجان مادر اگه فردا تونستی بیا بریم سرخاک بابا
خیلی دلم گرفته میخوام اگه رفتنی هستیم فردا حلوا
بپزم یه کم هم به در و همسایه بدم گفتم چرا نمیام
مامانی خوشگلم اماده باش از مرکز که خواستم راه
بیفتم بهت خبر میدم .یه برق خوشحالی تو چشماش
بود که حاضرنبودم با هیچی عوض کنم .بعد فوت
بابام مامان خیلی تنها شده بود و چون برادر هم
نداشتم تمام کارهای مردونه خونه رو دوش من بود
خرید و تعمیرات و کارهای بیرون خونه رو من
انجام میدادم و سعی میکردم مامان غصه چیزی رو
نخوره .همیشه پیش خودم میگفتم مامان که پسر
نداره شوهرمن رو جای پسرش میذاره ولی زهی
خیال باطل انقدر از روزی که ازدواج کردم شوهرم

بی محلی و بی توجهی به مادرم کرد  ،بیچاره مامانم
هروقت میگفتم میخوایم بیایم خونتون دست ودلش
میلرزید،و میدونست که اومدنمون بی جنجال تموم
نمیشه ،اخر سر هم که تموم بهانه گیری ها به جدایی
.ختم شد
از فکر گذشته اومدم بیرون ،دوباره یاد اون خانومی
افتادم که خودکشی کرده بود یعنی چه عاملی باعث
میشه یه خانوم محجبه سن و سال دار تن به یه
همچین کاری بده که میدونه توی دینش چقدر گناه
بزرگیه دلم میخواست زودتر نوبت بعدی ویزیتش
بشه تا بلکه یه چیزی دستگیرم بشه.فردا پنج شنبه
بود و طرح ترافیک نبود ولی ازشنبه باید با اتوبوس
میرفتم سرکارتاهم پول طرح ندم و هم تو پول بنزین
صرفه جویی کنم دوست نداشتم از مامان پولی
بگیرم ،امیدوار بودم بتونم زود استخدام بشم و تا قبل
از تموم شدن پس اندازم حقوق بگیرم.گوشیمو چک
کردم بچه ها قرار گذاشته بودن که شام بریم بیرون،
هم نمیتونستم کنسل کنم ،هم میدونستم بیرون رفتن

کلی هزینه داره ولی چاره ای نبود .اماده شدم و از
خونه زدم بیرون قرارمون توی یه رستوران
کوچیک حوالی هفت تیر بود .از بس که همیشه هولم
زودتر از بقیه رسیدم و یه میز دنج رو انتخاب کردم
و نشستم .منو رو از روی میز برداشتم و یه نگاه
بهش انداختم .سرم سوت کشید از قیمت ها .همه ی
غذاها وحشتناک گرون بود اگه میخواستم اینجوری
خرج کنم پس اندازم زود تموم میشد .تو این فکرا
بودم که مینا و الهه هم از راه رسیدن با شوخی و
 .خنده نشستن
من و مینا و الهه هم کالسی های دبیرستان بودیم که
دوستیمون تا حاال ادامه پیدا کرده بود مینا ازدواج
کرده بود و خانه دار بود ولی الهه هنوز مجرد بود و
برای خودش کسب و کار راه انداخته بود ،کارهای
هنری میکرد نقاشی روی پارچه نقاشی روی شیشه
...و
بعد از سالم و احوال پرسی بچه ها نشستن و منو رو
دست گرفتن ،با دیدن منو هردو شوکه شدن .الهه با

خنده گفت :فکر کنم اصحاب کهف شدیم از غار
اومدیم بیرون که قیمت ها اینجوری رفته باال مینا هم
گفت :خوب شدبه فرزاد تعارف نکردم بیاد و گرنه
شب باید ظرف ها رو میشستیم .تو دلم خنده ام گرفت
.که دوستام هم بدتر از خودم مفلسن
باالخره تصمیم گرفتیم یه ساالد سزار و سیب
زمینی بگیریم و باهم بخوریم نوشابه هم که
.ضررداشت
تا اومدن غذا از هردری حرف زدیم ولی هروقت
بحث به کار من میرسید سریع بحث رو عوض
میکردم ،فعال نمیخواستم بدونن که از شغل قبلی
اومدم بیرون و مرکز مشاوره هم که معلوم نبود بشه
.یا نشه پس صالح به این بود که چیزی نگم
بعد از خوردن غذا و خوش وبش کردن الهه گفت
بچه ها برنامه جمعه سرجاش اینبار یه کم زودتر
بریم که قبل گرم شدن هوا برگردیم بساط صبحونه
رو با خودمون ببریم که هرجا شد بزنیم بر بدن مینا

شروع کرد به غرغرکردن که روز جمعه دوست
دارم بخوابم قبال  ۶به زور شما بیدار میشدم تازه
میخواید زودتر هم از خواب ناز بیدارم کنیدمن که
نمیام دوتایی افتادیم به جونش که حق نداره برنامه
چند ساله رو به هم بریزه وقتی هم برسی خونه
میتونه تا شب بخوابه باالخره با کلی غرو لند قبول
کرد قرار شد سر ساعت ۵تو میدان درکه همیدیگه
رو ببینیم با گذاشتن وعده ی جمعه همگی خداحافظی
کردیم الهه هم مینا رو برد که برسونه به قول خودش
.سالم از فرزاد تحویلت گرفتم سالم تحویلت بدم
وقتی رسیدم خونه مامان خواب بود یه سر به اتاق
صبا زدم که دیدم داره با دوستاش تصویری حرف
میزنه یه سالم بهش دادم و یه بوس براش فرستادم
اونم یه سالم بلند باال کرد
ابجی کوچیکه جمعه پایه ای واسه کوه یخورده فکر
کرد و گفت صبونه چی بهم میدی گفتم قراره بساط
ببریم املت بزنیم

کیا میان؟-
منو الهه و مینا و فرزاد شاید هم علی برادر میناهم
بیاد -ببینم چی میشه فردا شب بهت خبر میدم
باشه ابجی راستی فردا هم قراره بریم سرمزار بابا
برنامه اتو ردیف کن حدود ۳و۴میام که بریم
اکی اونم ردیف میکنم-
پس شبت بخیر
در اتاق رو بستم که صدا مامانو بیدار نکنه خودم هم
بی صدا رفتم تو اتاق لباسمو عوض کردم و زود
 .رفتم تو تخت
ساعت ۷از خواب پریدم میدونستم پنج شنبه ها
خیابان ها غلغله است تند تند حاضر شدم و بدون
خوردن صبحانه زدم بیرون پیش خودم گفتم سرراه
یه چیزی میگیرم میخورم ولی انقدر ترافیک بود که
راه نیم ساعته رو یک ساعت طول کشید وقتی هم
رسیدم جای پارک نبود با بدبختی چندتا کوچه باالتر
پارک کردم و به خودم غرزدم اگه با اتوبوس و

مترو بیام راحت تر میرسم وارد حیاط مرکز شدم
خبری نبود و حیاط حسابی تمیز و اب و جارو شده
بود گل های باغچه هم همه ترو تازه بودن معلوم بود
حسابی بهشون رسیدن یاد دیروز افتادم که قرار بود
برم گلدون بخرم ولی به جاش خیابان های تهران رو
 .گز کرده بودم
وارد راهرو شدم که دیدم شهره توی اتاق نشسته
سالم دادم و پرسیدم که دکتر مجد اومده یانه وقتی
جواب مثبت داد دیدم وقت برای خوردن چیزی ندارم
اروم در اتاق رو باز کردم و وارد شدم در وسط هم
نیمه باز بود و صداهای مبهمی از اتاق میومد حدس
زدم که دکتر داره با تلفن صحبت میکنه داشتم پشت
میز جا به جا میشدم که با حس کردن یه بویی سرمو
بلند کردم انقدر بوی ادکلن قوی بود که انگار صبح
باهاش دوش گرفته بود تو حس وحال خودم بودم که
دکتر مجد تک سرفه ای کرد .از هولم از پشت میز
باصدا بلند شدم سالم دادم ،جواب سالمم رو داد
وگفت قرار ما راس ساعت ۸هست و انتظار دارم

سر تایم کاری حاضر باشین چشم ارومی گفتم و با
رفتن دکتر یه شکلکی دراوردم انگار چقدر دیر کرده
بودم اخه ۱۰دقیقه هم زمانی بود که به خاطرش منو
توبیخ کنه ،حیف وقتی که دیروز گذاشتم و
رسوندمش ولی بعدش یادم اومد که بنده خدا
نمیخواست قبول کنه با اصرار من قبول کرد ولی در
کل حالمو گرفته بودو صبحمو خراب کرده بود.ولی
عجب ادکلنی زده بود ردش تو اتاق مونده بود همش
 .دلم میخواست نفس عمیق بکشم
با اومدن اولین مراجع سرم رو گرم کار کردم،
پرونده رو تکمیل کردم و توی سیستم هم وارد کردم
وقتی هم دکتر درحال ویزیت بود بقیه پرونده هارو
که تعدادشون هم کم نبود به ترتیب وارد سیستم کردم
با شنیدن صدای در اتاق دکتر متوجه شدم که تایم
ویزیت تموم شده اروم درزدم و وارد اتاق شدم که
پرونده رو بردارم که دکتر پیش دستی کرد و داد
دستم سرم رو که بلند کردم دوباره اون دوتا تیله که
هنوز نفهمیدم چه رنگی بودن جلوم ظاهر شد عجب

تیپی زده بود کلی دختر کش بود شلوار کتان سرمه
ای با کت اسپرت سرمه ای کامال برازنده اش کرده
بود و ته ریش هم خیلی بهش میومد در حال انالیز
دکتر بودم که با تکان دادن پرونده به خودم اومدم
برگشتم از اتاق برم بیرون که صدام زد خانوم ثابتی
چند لحظه صبر کنید سرجام موندم و دوباره سمت
دکتر برگشتم
خواستم بابت زحمتی که دیروز بهتون دادم تشکر -
کنم
تودلم گفتم صبح خوب تشکر کردین یهو انگار
 :صدای مغزمو شنید
من تو محیط کار یه کم سخت گیرم و دوست دارم -
.اینو درک کنید و طبق اون عمل کنین
باسرحرفشو تایید کردم و اومدم برگردم سمت در که
یهو نفهمیدم چی شد سرم گیج رفت و اگه دستمو به
چارچوب درنگرفته بودم پخش زمین میشدم دکتر هم

هول شد و اومد سمتم ولی سریع خودمو جمع و جور
کردم بانگرانی پرسید:چی شد خانوم ثابتی
:دستمو گرفتم به دیوار و سعی کردم وایسادم
فکر کنم فشارم افتاده
مگه صبونه نخوردید-
نه متاسفانه دیرم شده بود وقت نشد چیزی بخورم
از اتاق رفت بیرون و دیدم با خانوم وکیلی برگشته
به خانوم وکیلی گفت با احتیاط منو تا حیاط ببره و
.جعفر اقا رو هم صدا کنه
هرچی گفتم خوبم قبول نکرد و با کمک شهره منو به
حیاط فرستاد همراه شهره وارد حیاط شدیم و روی
یکی از صندلی ها منو نشوند دکتر هم کنار حیاط با
یه پیرمرد صحبت میکرد که حدس زدم جعفر اقا
باشه بعد رفتن جعفر اقا دکتر مجد اومد و روبروی
من صندلی رو بیرون کشید و نشست نگاهش روی
صورتم بود نمیدونم رنگم پریده بود یا به چیز دیگه
ای نگاه میکرد بعد چند دقیقه جعفر اقا با دوتا فنجان

قهوه و یه ظرف بیسکوییت برگشت دکتر قهوه و
بیسکوییت رو جلوی من گذاشت و خودش هم
مشغول نوشیدن قهوه شد
با قلوپ اول قهوه رو گذاشتم زمین .با این که به
ظاهر مشغول خوردن بود ولی کامال حواسش به من
بود
چرا نمیخورین طعم قهوه رو دوست ندارین؟-
با خجالت گفتم من قهوه شیرین دوست ندارم
ولی من به جعفر اقا گفتم شیرین کنه االن میگم -
عوض کنه سریع گفتم نه نه ممنون همینو میخورم و
یه جرعه سرکشیدم از مدل قهوه خوردنم خنده اش
گرفت ولی چیزی نگفت بیسکوییت رو هم گذاشت
جلوم و گفت بردارم یکی برداشتم و تشکر کردم ولی
جلوی دکتر انگار از گلوم پایین نمیرفت به زور فرو
دادم و بلند شدم دکتر هم پشت سر من بلند شد و
همزمان باهم وارد اتاق شدیم تا اومدن مریض بعدی
هنوز وقت بود با خودم گفتم بقیه پرونده ها رو وارد

سیستم کنم که تقه ای به در خورد و جعفر اقا با یه
بشقاب بیسکوییت و یه قهوه اومد داخل ازش تشکر
کردم و گفتم که االن خورده بودم ولی گفت
.دستوردکتره
فکر کنم حس کرده بود چقدر معذبم و نمیتونم
چیزی بخورم قهوه دوم رو که تلخ بود و عطر بی
نظیری داشت با یه تکه بیسکوییت با اشتها خوردم و
تو دلم از این دکتر باشعور قدر دانی کردم دوباره
مشغول شدم وسعی کردم هر پرونده رو مطالعه
اجمالی بکنم ولی چیز خاصی داخل پرونده ها نبود
به جز کدهای مخصوص و کلمات اختصاری که
حدس زدم خود دکتر مجد ازشون سردرمیاره
نمیدونستم با این وضع چجوری میتونم چیزی یاد
بگیرم پس تصمیم گرفتم تو اولین فرصت با دکتر
 .صحبت کنم
کش و قوسی به تنم دادم و از پشت میز بلند شدم
همزمان صدای در اتاق اومد ومتوجه شدم که مراجع
رفته به بهانه برداشتن پرونده وارد اتاق دکتر شدم یه

عینک ظریف با فرم فلزی به چشمش زده بود و
توی لبتاب چیزی رو نگاه میکرد باورود من سرشو
بلند کرد و وقتی دید منتظر ایستادم گفت اتفاقی افتاده
خانوم ثابتی؟یه کم این پا و اون پا کردم ،نمیدونستم
چجوری حرفمو بزنم اصال نمیدونستم باز کردن این
موضوع به این زودی درست هست یا نه با کمی من
من گفتم :ببخشید جناب دکتر من پرونده ها رو مرتب
.کردم و همه رو وارد سیستم کردم
خوب-
راستشو بخواید سعی کردم اطالعاتی از هر بیمار به
دست بیارم ولی چیزی توی پرونده ها نبود و کلمات
.اختصاری هم به من کمکی نکرد
خوب-
با این وضع من چجوری میتونم به عنوان یه
کاراموز چیزی یاد بگیرم

دکتر از جاش بلند شد و میز رو دور زد و روی
یکی از صندلی ها نشست به من هم اشاره کرد بشینم
بعد با ارامش شروع به صحبت کرد
خانوم ثابتی روال کار این هست که درجلسات تراپی
غیراز بیمار کسی حضور نداشته باشه و اطالعات
بیمار هم محرمانه هست ومعموال از من میخوان که
جایی ثبت نشه من هم به خاطر این که فراموش نکنم
برای هر پرونده از کلمات اختصاری استفاده میکنم
 .که جلسه ی بعد بتونم به یاد بیارم
این که شما هم میخواید از روند درمان مطلع بشین
حرف درستی هست به نظرم میتونیم بعد از جلسات
تراپی یه وقتی رو قرار بدیم و درمورد هر بیمار
صحبت کنیم نظرتون چیه؟
با خوشحالی قبول کردم و بنا شد به خانوم وکیلی
بگن که فاصله ی نوبت ها رو بیشتر کنن تا یه تایمی
 .برای انالیز بیمار باز بشه
با شنیدن این خبر دلخوری صبح به کل از یادم رفت

چقدر این بشر توی کارش دقیق و حساس بود فکر
همه جا رو میکرد دوست داشتم تا میتونم ازش چیز
.یاد بگیرم
تایم کاری دیگه تموم شده بود ،یه نگاه اجمالی به
اتاق انداختم و خارج شدم گوشی رو از جیبم
دراوردم و به مامان زنگ زدم که حاضر باشه تا
بریم سرمزار به صبا هم پیام دادم و گوشی رو
گذاشتم تو جیبم از شهره خدا حافظی کردم و اومدم
سمت در که همزمان دکتر هم باهام هم قدم شد
نمیدونستم امروز هم ماشین داره یا نه ترسیدم اگه
تعارف کنم و قبول کنه چیکار کنم ولی بازهم بی
:ادبی بود حرفی نزنم
اقای دکتر اگه وسیله ندارین میتونم تا مقصد -
 .برسونمتون
دکترگفت:بابت دیروز یه دنیا ممنون ماشینم صبح
بازی دراورد و روشن نشد مجبور شدم با اسنپ بیام
.ولی امروز دادم تعمیر بازم ازتون تشکر میکنم

خواهش میکنم وظیفه بود اگه امری نیست مرخص
بشم؟
خیر فقط من شنبه ها دانشگاه کالس دارم و بعد از -
ظهر میام میتونید این تایم رو کنار خانوم راستاد یا
دکتر طهماسبی باشید فکر میکنم یادگیری تو هر
.شاخه ای بهتون کمک میکنه
خداحافظی کردم و به سمت ماشینم حرکت کردم
داشتم اینه رو تنظیم میکردم که دیدم با یه تویوتا
لنکروز از کنارم رد شد و یه بوق هم زد عاشق
ماشین های شاسی بودم ولی خیلی اهل رویا پردازی
نبودم چون میدونستم هیچ وقت نمیتونم بخرم بهش
فکر هم نمیکردم همیشه مینا و الهه میگفتن تو ذهنت
فقیره ولی مدلم اینجوری بود به هرچی داشتم قانع
.بودم و شکر میکردم
نزدیک خونه که رسیدم به مامان گفتم بیاد پایین
هرچی اصرار کرد بیا ناهار بخور قبول نکردم بنده
خدا با بند و بساطی که اماده کرده بود به سختی اومد

پایین .در صندوق رو باز کردم و سبد وزیر انداز و
فالسک رو گذاشتم و در جلو رو برای مامان باز
کردم صبا هم عقب نشست و راه افتادیم اتوبان خیلی
شلوغ نبود و نیم ساعته رسیدیم بهشت زهرا ولی
داخل محوطه غلغله بود معموال شب جمعه ها خیلی
.شلوغ
کنار خیابان پارک کردم و با کمک صبا وسایل رو
بردیم کنار مزار ،زیرانداز رو پهن کردیم و مامان
هم لقمه های حلوا رو که خونه اماده کرده بود از
سبد دراورد و توی سینی چید و توی لیوان های
یکبار مصرف چای ریخت و من و صبا مسئول
 .پذیرایی شدیم
قطعه شلوغ بود و کارمون زود تموم شد و کنار
 .مامان برگشتیم
مامان تو حال خودش بود و زیر چادر داشت با بابا
درد و دل میکرد صبا هم طبق معمول گوشی رو از
 .جیبش دراورد و مشغول شد

یاد روزهای اخر بابا افتادم روزهایی که شیمی
درمانی دیگه حالی براش نذاشته بود جون حرف
زدن نداشت ولی تا اخرین لحظه ناله و شکایت نکرد
فقط اخرین روزها همش به من سفارش مامانو
 .میکرد که مواظبش باشم
یاد اون روزا اشکمو جاری کرد تنهاییم رو بهم
یاداوری کردو این که چه مسئولیتی در قبال مادر و
 .خواهرم دارم
مامان اروم شده بود و داشت برامون چای میریخت،
یکی از لقمه ها رو به طرفم گرفت وگفت:بخورمادر
صبحونه که نخوردی ناهار هم که هیچی از بین
.میبری خودتو با این کارهات
لقمه رو از دستش گرفتم ،گاز اول رو که زدم تازه
فهمیدم چقدر گشنمه .غیر از دوتا تیکه بیسکوییت
هیچی نخورده بودم حلوا و چایی رو خوردم و با
اجازه مامان وسایلو جمع کردم تا قبل از غروب
 .برسیم خونه

تا خونه همه تو حال خودشون بودن هروقت میرفتیم
پیش بابا تا چند روز دل هممون گرفته بود ولی
میدونستیم که زندگی راه خودشو میره و باید باهاش
همراه شد نزدیک خونه یه فالفلی بود که گهگداری
ازش ساندویچ میگرفتیم و خدایی هم تمیز بود هم
خوشمزه کنارش نگه داشتم و پیاده شدم تا برای همه
ساندویچ بگیرم مامان هم باهام پیاده شد وهرچی
اصرار کردم نذاشت پولشو حساب کنم میدونست که
خیلی پس انداز ندارم و اهل از کسی پول گرفتن هم
 .نیستم
ساندویچ ها رو گرفتیم و راهی خونه شدیم بعد
تعویض لباس رفتم تو اشپزخونه تا باهم شام بخوریم
که مامان گفت:برنامه فرداتون سرجاش که با سر
.تایید کردم
اگه چیزی الزم داری اماده کنم مادر
قربونت برم چند تا گوجه و تخم مرغ برمیدارم -
سرراه هم نون تازه میگیرم قرار شده بند و بساط رو

بچه ها بیارن من حوصله اثاث بردن و اوردن
ندارم ،راستی مامان اگه دوست داری شما هم بیا،
.زود میریم و بر میگردیم که به گرما نخوریم
نه مادر برو بهت خوش بگذره با این پادرد و کمر -
درد راه زیاد و سرباالیی اذیتم میکنه صبا هم باهات
میاد؟
تازه یاد صبا افتادم بلند صداش کردم ولی نشنید بهش
پیام دادم ابجی کوچیکه فردا چیکاره ای؟ که سریع
سین کرد و جواب داد صبح اگه بیدارم کنی پایه ام
البته اگه بتونی .خنده ام گرفت از کارهاش براش
 .شکلک خنده گذاشتم
ازمامان تشکر کردم و بعد جمع اوری اشپزخانه
وارد اتاقم شدم .هوای اتاق خیلی گرفته بود پنجره
رو باز کردم یه کم هوا عوض بشه که یادم اومد
گلدونام رو چند روزه اب ندادم برگشتم تو اشپزخانه
و اب برداشتم .اول یه کم با گل ها حرف زدم و
معذرت خواهی کردم که فراموششون کردم .هرکی

صدای منو میشنید فکر میکرد خل شدم و خودم
بیشتر به مشاوره احتیاج دارم .با این فکر خنده ام
گرفت تصور این که جلوی دکتر مجد بشینم و
مشاوره بگیرم حالمو یه جوری کرد از این فکرها
اومدم بیرون و مشغول کارم شدم .بعد سروسامون
دادن به گلدونا وقت اماده کردن وسایل فردا بود یه
مانتو اسپرت خنک انتخاب کردم با یه شال ابی و یه
شلوار بگ راحت .هم خیلی خسته بودم هم باید صبح
زود بیدار میشدم پس االرم گوشی رو روی ساعت
۴.گذاشتم و خوابیدم
با صدای زنگ گوشی یه کش و قوسی به بدنم دادم و
با چشمای بسته رفتم تو دسشویی ،چند تا مشت اب
زدم به صورتم تا چشام باز شد تازه یادم اومد بیدار
کردن صبا خودش یه پروژه است وقتی اومدم در
 :اتاقشو باز کنم از دیدن صبا که بیداره تعحب کردم
ابجی کوچیکه تو کی بیدار شدی که سرحالی؟-

صبا یه تکونی به خودش دادو گفت:من اصال دیشب
نخوابیدم داشتم فیلم میدیدم که ساعتو نگاه کردم و
پیش خودم گفتم دیگه خوابیدن فایده نداره برگشتیم
.میخوابم تا شب
یواش رفتم تو اشپزخانه که مامان بیدار نشه گوجه و
تخم مرغ رو از تو یخچال برداشتم دوتا هم لیوان
 .برداشتم و اروم رفتم که اماده بشم
مانتو و شلوارمو پوشیدم و یه ارایش مالیم کردم و
شال رو انداختم روسرم کوله رو هم برداشتم و
اومدم بیرون ،صبا هم اماده جلوی در بود کتونی
هامو پام کردم و اروم در رو باز کردم با صبا پله ها
 .رو بی صدا رد کردیم و از در زدیم بیرون
هوا عالی بود یه نسیم مالیم میخورد تو صورتمون
وسایل رو تو ماشین جا دادیم و حرکت کردیم مثل
همیشه زود رسیدیم و یه گوشه از میدان درکه پارک
کردیم تا بقیه برسن.بعد حدودیه ربع ماشین الهه رو
دیدم و براش دست تکون دادم یه کم بعد فرزاد و

میناوعلی هم رسیدنو بعد سالم و احوالپرسی کوله
ها رو انداختیم کولمون و حرکت کردیم توراه فقط
مینا غر میزد و خودشو برای فرزاد لوس میکرد
الهه هم ادای باال اوردن رو درمیاورد .با کلی خنده
و شوخی یه ساعتی پیاده روی کردیم ولی دیگه جون
نداشتیم که قرار شد یه جای مناسب بشینیم و بساط
صبونه رو مردا ردیف کنن .زیر یه درخت کنار
رودخونه حصیررو انداختیم ومشغول خرد کردن
گوجه ها شدیم اقایون هم سر درست کردن اتیش یا
پیک نیک به توافق نمیرسیدن باالخره تصمیم به
روشن نکردن اتیش شد و کار رو با همون پیک
.نیک انجام دادن
بعد اماده کردن املت نوبت درست کردن چایی بود
علی و فرزاد کتری رو جوش اوردن و برای همه
چای ریختن .از اول راه متوجه نگاه های گاه و
بیگاه صبا و علی به همدیگه بودم و میدونستم علی
پسر چشم پاکیه و نیت بدی نداره ولی صبا هنوز
کوچیک بود البته تو فکر من ومامان.سعی کردم

اهمیت ندم و انتخاب رو به خودشون بسپرم سرم رو
گرم خوردن چای کردم و به کل کل های الهه و مینا
.گوش میدادم
بعد صبونه دیگه کسی رمق ادامه دادن راه رو
 .نداشت و تصمیم به برگشت گرفتیم
موقع برگشتن علی و صبا یه کم ازمون فاصله
گرفتن و سرگرم حرف زدن شدن من هم خودمو به
نفهمیدن زدم و با الهه مینا رو هل میدادیم تا یه کم
 .تند راه بره ولی کال باطری تموم کرده بود
ساعت حدود ۱۱بود که تو میدون درکه از هم
جداشدیم و صبا و علی هم اخرین نفرهایی بودن که
از بقیه خداحافظی کردن و از هم جدا شدن
نمیدونستم درست هست به روی صبا بیارم یا صبر
کنم خودش چیزی بگه دراخر هم تصمیم گرفتم بذارم
.خودش به حرف بیاد
ضبط رو روشن کردم و یه اهنگ از معین پلی کردم

برم قربون اون پروردگاری
که عاشق کرده مارو از قراری
بیا عاشق بیا دنیا بسازیم
بیا اون باوفاشومابسازیم
تو خورشیدوبیاروچشمه هارو
منم اون کوله بارقصه هارو
هواش ازتو نگاهش ازتو خوبه
هالل روی ماهش از تو خوبه
دلش با تو وفاش باتو مرام با خداش با تو
محبت کردنش بامن به خاک افتادنش بامن
رفته بودم تو حس ترانه که یهو صبا زد توپهلوم
صدای اینو کم کن دارم از خواب میمیرم.دیدم بنده
خدا حق داره صداشو کم کردم و کولر رو به طرفش
تنظیم کردم تا راحت بخوابه خودم هم زیرلب با
 .اهنگ زمزمه میکردم

جلوی در اروم صبارو صدازدم:اجی جون پاشو برو
 .تو تختت راحت بخواب
الی چشاشو باز کرد و وقتی دید جلوی خونه ایم با
بی حالی از ماشین پیاده شد .منم وسایلو برداشتم و
 .ریموت رو زدم رفتم داخل
بوی ابگوشت مامان تاسرکوچه میومد مامانم همیشه
جمعه ها ناهار ابگوشت بار میذاره و با سبزی
خوردن تازه و ترشی ضیافتی برامون میچینه .وارد
اشپزخونه شدم و مامان را که مشغول شستن سبزی
بود غافلگیر کردم ،از پشت بغلش کردم یه بوس از
لپاش گرفتم .مامان هم که از این لوس بازیا خوشش
نمیومد منو از خودش جداکرد و یه جوری که من
ناراحت نشم گفت  :اومدی مادر چه بی صدا پس
صبا کو؟ به در اتاقش اشاره کردم و گفتم:فکر کنم تا
شب خبری ازش نشه ،برای ناهار هم بیدارش نکن
دیشب اصال نخوابیده .مامان با سر حرفمو تایید کرد
و مشغول اماده کرد میز شد من هم بعد یه دوش
 .سریع لباسامو عوض کردم و با مامان همراه شدم

تاشب همش اینور اونور ولو بودم و خودمو با گوشی
سرگرم کردم از تو گلدون های حیاط چن تا شاخه
پتوس جدا کردم و توی یه تنگ اب کوچولو گذاشتم
.تا فردا با خودم ببرم سرکار
صبح سرحال از خواب بیدارشدم و از ترس این که
دوباره فشارم بیفته صبحانه حسابی خوردم و حاضر
.شدم
سر خیابان ایستگاه اتوبوس بود بعد یه کم معطلی
اتوبوس رسید و ایستگاه اخر پیاده شدم از شانس
خوبم ایستگاه دقیقا سرکوچه کلینیک بود،وارد حیاط
شدم ،مثل همیشه اب و جارو کرده و دسته گل بود با
سرخوشی چندتا از گل ها رو بو کردم و عطرشونو
به ریه هام فرستادم سرخوش وارد راهرو شدم و یه
سالم بلند باال به شهره کردم .شهره سرشو بلند کرد
.و با دیدن من اون هم با انرژی بهم سالم داد

شهره جون دکتر گفتن امروز دانشگاه تدریس دارن -
و دیر میان یه لطفی میکنی وقتی دکتر راستاد اومدن
خبرم کنی؟
شهره گفت  :باشه عزیزم هروقت اومدن بهت خبر
 .میدم
ازش تشکر کردم و رفتم سمت اتاقم ،اول پنجره رو
باز کردم و تنگ پتوس رو یه جای مناسب قرار دادم
بعد هم از روشویی یه پارچ اب پر کردم تا تنگ رو
از اب پر کنم .به نظرم گوشه اتاق هم یه گلدون
سانسوریا الزم داشت ،باید یه روز میرفتم تو کارش
.
بعد سامون دادن به اتاق پشت میز نشستم که جعفر
اقا با یه فنجون قهوه و یه تکه کیک وارد شد و با
اجازه ای گفت و سینی رو روی میز گذاشت ازش
:تشکر کردم و گفتم
.چرا زحمت کشیدین من تازه صبونه خوردم-

جعفر اقا همین جور که سینی رو روی میز میذاشت
گفت :دستور اقای دکتره فرمودن هروقت خانوم
.ثابتی رسیدن براشون قهوه تلخ وکیک ببر
از این همه توجه تعجب کردم بین این همه مشغله به
یاد من هم بوده و حتی تلخ بودن قهوه رو هم
فراموش نکرده الحق که جایگاهش برازنده اش بود
.حالم که خوب بود بااین اتفاق هم حسابی شارژ شدم
قهوه رو با لذت خوردم و منتظر رسیدن دکتر راستاد
.شدم
با اومدن دکتر راستاد ازش اجازه گرفتم تا در جلسه
تراپی شرکت کنم ایشون هم با خوشرویی قبول
 .کردن
وقتی وارد اتاق دکتر شدم از اون همه اسباب بازی
و وسیله یکه خوردم حس کردم وارد یه اتاق کودک
شدم ،همه ی دیوارها پر بود از نقاشی های کودکانه
،یه کمد هم کنار اتاق بود که پر از عروسکهای
خیمه شب بازی و عروسک های پولیشی بود .روی

میز دکتر هم دست سازه های چوبی زیبایی به چشم
میخورد از ماشین گرفته تا چرخ و فلک و هواپیما و
.چیزهای دیگه
با تعارف دکتر روی یکی از صندلی ها نشستم تا
.شهره خانواده منتظر رو راهنمایی کنه
درباز شد و یه دختر کوچولوی ناز حدود ۵ساله با یه
لباس خوشگل که معلوم بود خیلی گرونه با موهای
دوگوشی وارد اتاق شد و پشت سرش پدر و مادرش
داخل شدن.هردو بسیار متشخص بودن و از سرو
.وضعشون مشخص بود که وضع مالی خوبی دارن
دکتر ازشون خواست تا یه شرح کوتاه از وضع
دخترشون بدن که مادر دختر کوچولو که فهمیدم
:اسمش نفس هست اینجوری شروع کرد
همسر من خلبان هست و معموال تو سفر هستن من
هم پزشک هستم و گاهی برای کنفرانس به سفر
میرم و نفس با پرستارش میمونه بعد از اخرین
سفرمون متوجه شدیم که نفس حرف نمیزنه

هردکتری که بهمون معرفی کردن رفتیم و همه گفتن
که کامال سالمه و احتماال یه مشکل روحی باعث شده
که حرف نزنه با کلی تحقیق کلینیک شما رو پیدا
.کردیم و امروز اومدیم خدمتتون
دکتر ازپدرو مادر نفس خواهش کرد که مارو تنها
بذارن و خودش هم میز رو دور زدو کنار نفس
نشست کوچولو اول یه کم ترسید و خودشو جمع کرد
ولی وقتی دید روی میز پر از اسباب بازی هست
مشغول اونها شدو دکتر با دقت به حرکاتش نگاه
میکرد و یکی یکی عروسک ها و حیوانات رو
جلوش میذاشت .با گذاشتن یه پلنگ روی میز رنگ
 .بچه به شدت پرید و شروع کرد به لرزیدن
دکتر با ارامش شروع کرد درباره ی پلنگ باهاش
حرف زدن و این که تو خونه از این حیوون داره یا
نه ولی نفس اصال توجه نداشت و خودشو توی مبل
مچاله کرده بود.دکتر به نفس گفت  :تو خونه با
پرستارت چه بازی هایی میکنی ؟

با اومدن اسم پرستار حال بچه بدتر شد و با حالت
التماس به ما نگاه میکرد که دکتر متوجه شد و گفت
:
نفسم اگه برام بگی پرستارت چیکار کرده من هم این
پلنگ رو برای همیشه میندازم تو زباله؟
نفس با حالی خراب زیر لب یه چیزی گفت که ما
نفهمیدیم ودکتر دوبار گفت :اگه بشنوم این کوچولو
.چی میگه همین االن اقا پلنگه رو میفرستم بره
:نفس با صدایی که از ته چاه میومد بیرون گفت
لیندا جون گفته اگه به مامان بابات بگی که من
.میزنمت پلنگه تیکه تیکه ات میکنه
از شنیدن این حرف انقدر حالم بد شد که حس کردم
دارم از روی صندلی میفتم ولی به خودم مسلط شدم
و به عکس العمل دکتر راستاد دقت کردم که دیدم با
ارامش از جاش بلند شد و با شهره تماس گرفت که
پدر و مادر نفس رو بفرسته .چند لحظه بعد پدرو
مادر با استرس وارد شدن و کنارنفس نشستن خانوم

دکتر با تمانینه شروع به صحبت کرد :من با نفس
جون کلی بازی کردیم و باهم دردو دل کردیم به
نظر میاد وقتی شما نبودید لیندا جون که فکر میکنم
پرستار دخترتونه بچه رو ازار داده و با تهدید ازش
.خواسته که به شما چیزی نگه
با گفتن این حرفا پدرو مادر بچه انچنان از جاشون
پریدن که یکی از صندلی ها از پشت افتاد اصال
باورشون نمیشد که دخترشون رو دست یه همچین
ادمی سپردن.به قول خودشون لیندا خانوم رو از
صدجور فیلتر ردکرده بودن وباز این بال سربچه
اشون اومده بود .با خودم فکر کردم ارزش این همه
تحصیالت و درامد چیه وقتی نمیتونی کوچکترین
نیاز بچه ات یعنی حمایت و ارامش رو فراهم کنی؟
نفس کوچولو تو بغل مامانش غرق شده بودو مادرش
.زار زار به حال بچه بی پناهش گریه میکرد

دکتر چند تا توصیه بهشون کرد و ازشون خواست تا
یه مدتی بچه رو تنها نذارن تا بتونه خاطرات تلخ رو
.فراموش کنه
پدر و مادر نفس با حالی خراب تشکر کردند و رفتن
.من هم کلی از دکتر بابت این که اجازه داده بود
درجلسه تراپی حضور داشته باشم تشکر کردم و
بیشتر از این مزاحم وقت دکتر نشدم تا کمی
استراحت کنه و برای جلسه بعدیش اماده بشه.توی
راهرو شهره رو دیدم که داشت اماده میشد برای
ناهار بره بیرون به من هم کلی اصرار کرد که
باهاش برم تو رودربایستی قبول کردم و باهاش
همراه شدم .از مرکز زدیم بیرون وداخل خیابان
اصلی شدیم که چندتا اغذیه فروشی بود شهره از
یکی از اونها که غذای خونگی میپخت خیلی تعریف
کرد من هم موافق بودم با یه غذای ساده .باهم وارد
شدیم و یه گوشه خلوت انتخاب کردیم و نشستیم
،شهره منو رو داد دستم تا انتخاب کنم ،تقریبا همه
جور غذای خونگی داشت من هم که عاشق غذاهای

نونی میرزا قاسمی انتخاب کردم شهره هم کوفته
 .سفارش داد
تا وقتی غذا رو بیارن سر حرف رو با شهره باز
کردم تا بیشتر از اوضاع سردربیارم .خیلی نیاز به
پرسیدن نبود شهره خودش شروع کرد به تعریف که
دکتر پارسا به خواهش خانواده اش به ایران برگشته
و این ملک هم متعلق به خانواده اش بوده که بهش
دادن تا کلینیک رو تاسیس کنه .خیلی چیزی ازش
نمیدونست و میگفت که کال اهل حرف زدن از
 .خودش نیست
لیال راستادو دکتر طهماسبی هم از دوستان
دانشگاهش بودن که بعد از اومدنش با کمک اونها
کار رو شروع کرده و میخوان به مرور گسترش
بدن.میگفت اسم دکتر مجد خودش باعث شده که از
روز اول مرکز وقت خالی نداشته باشه و حتی
کسانی که فرانسه پیشش پرونده داشتن سالی چند بار
 .برای ویزیت میان ایران

برام جالب شد توی این چند روز تسلط به کارش را
.دیده بودم ولی این حدشو فکر نمیکردم
غذاهارو اوردن و مشغول خوردن شدیم خداییش
طعم غذاش عالی بود و تصمیم گرفتم یه بار بگیرم
ببرم خونه تا مامان هم امتحان کنه کال هر غذایی رو
که میپسندیدم دوست داشتم اونو با مامان هم تجربه
 .کنم
بعد از حساب کردن از اغذیه فروشی بیرون اومدیم
و وارد مرکز شدیم بدجور هوس چایی کرده بودم که
جعفر اقا رو دیدم تو حیاط مشغول رسیدگی به باغچه
است بهش سالم دادم و گفتم اگه اشکال نداره برم
ابدارخونه و چای بریزم که قبول نکرد و خودش
رفت تا برام بیاره همون جا تو حیاط نشستم که دیدم
دکتر هم از راه رسید با دیدن من اومد سمتم و از
کارهای امروز پرسید من هم ماجرای نفس رو
براش مختصر گفتم همون موقع جعفراقا با لیوان
چای اومد به دکتر سالم داد و چای رو بهشون
تعارف کرد دکتر هم یه دستت درد نکنه ای گفت و

چای رو برداشت و پشت میز نشست من هم به جعفر
اقا اشاره کردم که دوباره برای من بریزه بنده خدا
دوباره برگشت ابدارخانه من هم روبروی دکتر
نشستم و همین جور که چای رو مزه مزه میکرد
گفت:هرچی نسل جدید وارد دانشگاه میشن ناامیدتر
میشم انگار هیچ انگیزه ای ندارن فقط به اصرار
خانواده هاشون اومدن و خستگی کالس ها
.برام میمونه بی حالی اونا من روهم کسل میکنه
نمیدونستم چی باید بگم نمونه اش رو تو خونه داشتیم
.صبا یه دانشجوی همیشه خسته بود ،همیشه صبح ها
با غر بیدار میشد و بی انگیزه میرفت دانشگاه ولی
من از روزی که دانشگاه قبول شدم هرروزش رو با
عشق گذروندم یادم نمیاد یه کالس رو از دست داده
باشم یابه حرف های استاد بی توجه باشم بعد این
همه سال هنوز هم گاهی جزوه هامو باز میکنم و از
.خوندنشون کیف میکنم

جعفر اقا چای من رو هم اورد و تو اون گرما چایی
رو با لذت خوردم دکتر هم بلند شد وهمراه هم وارد
اتاق شدیم باز بوی عطرش تمام اتاق رو پر کرد یه
نفس عمیق کشیدم و خواستم از در وسط برم سمت
اتاقم که دکتر گفت :من امروز قرارهام رو کنسل
کردم و اومدم چند تا برگه ببرم اگر میخواید شما هم
میتونید تشریف ببرید.تشکری کردم و رفتم تا کیفم
رو بردارم که پشت سرم اومد
شما اینجا به عنوان کاراموز شروع به کار کردید -
تا اخر این هفته سعی کنید شرایط رو بسنجید و من
.هم نظرم رو بهتون اطالع میدم
از حرفش چیزی دستگیرم نشد نفهمیدم ازم راضی
هست یا نه فقط فکرمو ریخت به هم ریخت.با
حواسی پرت از در زدم بیرون و رفتم سمت ایستگاه
تازه تو ایستگاه نشسته بودم که جلوی پام ترمز کرد
:شیشه رو داد پایین و گفت
اگه جایی میرید برسونمتون-

تشکر کردم و گفتم که دیگه ماشین نمیارم و با
اتوبوس راحت تر رفت وامد میکنم بنده خدا خیلی
اصرار کرد که سوار بشم ولی قبول نکردم و با
.عذرخواهی گاز داد و رفت
خیلی معطل اتوبوس شدم عرق از سرو صورتم
میچکید تا رسیدم خونه پریدم تو حموم زیردوش
دوباره یاد حرف دکتر افتادم نمیدونستم تو این هفته
باید چجوری رفتار کنم اخرش تصمیم گرفتم کاری
نکنم و به زمان بسپرم ،شیر اب رو بستم و حوله رو
دور خودم پیچیدم و اومدم بیرون لباس هامو
پوشیدمو و باهمون موهای خیس دراز کشیدم نفهمیدم
کی خوابم برد وقتی چشامو باز کردم هوا تاریک
شده بود اول نفهمیدم چه موقع است به ساعت یه نگاه
انداختم ۸شب رو نشون میداد .یه کش و قوسی به تنم
دادم و بلند شدم مامان تو اتاقش مشغول نماز بود
وقتی نمازش تموم شد بهش سالم دادم
سالم مادر ساعت خواب اومدم دیدم غرق خوابی -
 .دلم نیومد بیدارت کنم

خیلی خوابیدم فکر کنم شب خوابم نبره کاش بیدارم
میکردی؟
عیب نداره مادر پاشو بریم شام بخوریم برات دلمه -
 .پختم
عاشق دلمه های مامان بودم یه دمت گرمی به مامان
گفتم ورفتم سراغ قابلمه همین طور که از تو قابلمه
دلمه برمیداشتم سراغ صبا رو گرفتم که مامان گفت
با دوستاش بیرونه مامان دوباره گفت سحر جان
مادر یه کم باهاش حرف بزن زودتر بیاد خونه دختر
 .جوونه من دلم شور میزنه
چشم قربونت برم من باهاش حرف میزنم شما -
.حرص نخور
چشمت بی بال اگه چیزی ته قابلمه مونده بیار باهم
بخوریم
.با خنده قابلمه رو اوردم سرمیز و مشغول شدیم-

بعد شام گوشی رو برداشتم و یه زنگ به الهه زدم تا
:گوشی رو برداشت قبل سالم گفت
به چه عجب ،ستاره سهیل ،تو بدجور مشکوک
میزنی؟ یه کاسه ای زیر نیم کاسه ات بنال ببینم چه
خبره؟
اوال سالم دوما بنال چیه بی ادب سوما چه کاسه -
ای چه کوزه ای ؟من دختر خانوم نجیب سربه زیر
.چه مشکوکی میزنم
الهه گفت :اره جون خودت از صبح این همه پیام
برات گذاشتم اصال ندیدی معلوم نیست سرت کجا
گرمه؟
هیچ جا باورکن سرکارم نشد گوشی روچک کنم تو -
چطوری چه خبرا؟
مشغول کار و نمایشگاه اخر هفته ام دست تنها موندم
به مینا گفتم چندروز بیاد کمکم توهم اگه وقت داشتی
.یه دستی از ما بگیر

چشم سعی میکنم وقتمو براتون خالی کنم-
 .رئیس کی بودی تو سحر خانوم
.با خنده گفتم رئیس عمه ام
خالصه بعد یه کم سربه سر هم گذاشتن گوشی رو
قطع کردم.همون موقع صدای در رو شنیدم و اومدم
 .بیرون که یه کم با صبا حرف بزنم
سالم ابجی کوچیکه تا این وقت شب کجا تشریف
داشتید ؟
بعد مامان نوبت توئه سین جیم کنی؟
نه خواهر من اگه من و مامان حرفی میزنیم -
.نگرانتیم بهمون حق بده
 .مگه من بچه ام که نگرانمید ول کنید این حرفا رو-
دیدم اگه بیشتر موضوع رو کش بدم حرمت ها
.شکسته میشه پس دیگه حرفی نزدم و رفتم تو اتاقم
یاد دکتر افتادم که هرروز با چند تا از این بچه ها
سرو کله میزنه بیچاره چه اعصابی ازش داغون

میشه .اسم دکتر که تو ذهنم میومد انگار یه نسیمی
بهم میخورد ولی هنوز نمیدونستم که زن داره یا نه با
این فکر عذاب وجدان گرفتم و حواس خودمو پرت
کردم .یه رمان از کتابخونه برداشتم و مشغول
.خوندن شدم
انقدر غرق کتاب شدم که نفهمیدم زمان کی گذشت،
به ساعت دیواری نگاه کردم و دیدم ۲نصفه شبه با
خمیازه کتابو بستم و گذاشتم روی میز کنار تختم
.ملحفه رو کشیدم رو مو و بی هوش شدم
امروز برام خیلی مهم بود هم اون خانوم مرموز
وقت مالقات داشت هم قرار بود بعد جلسه با دکتر
صحبت کنیم دل تو دلم نبود که سر از ماجرای این
خانوم دربیارم .مثل دفعه قبل به موقع اومد ولی
اینبار تنها بود .بعد حدود یک ساعت که برای من
مثل یه قرن گذشت باالخره صدای در نشون از
رفتنش داد و من مثل فشنگ از جام پریدم و از در
وسط وارد اتاق دکتر شدم باز هم بوی عطرش تو

فضا غوغا میکرد کاش روم میشد اسمشو میپرسیدم
:با اومدن من سرشو بلند کرد و گفت
نیم ساعتی فرصت داریم تا مالقات بعدی دوست
دارید بریم تو حیاط یا همینجا صحبت کنیم .منی که
از گرمای هوا کالفه بودم روی صندلی زیر کولر
رو ترجیح دادم  .دکتر از جعفر اقا خواست دوتا
:چای بیاره خودش هم کنار من نشست و شروع کرد
همینجور که میدونید این خانوم اقدام به خودکشی -
کرده و جلسه اول به اصرار دخترشون اومدن و
تقریبا هیچ حرفی نزدن و خیلی امیدوار نبودم که
بیان ولی خداروشکر اومدن و نسبت به قبل یه مقدار
خودشون رو پیدا کرده بودن و امکان خودکشی
مجدد کم شده ولی براشون خیلی مشکله که علت رو
بگن به همین خاطر سعی کردم از خاطرات
خوبشون شروع کنم ،به کودکی اش برگشتیم و
 .روزهای خوبش رو مرور کردیم

پدرو مادرش بچه ها رو توی یک روستا به دور از
مردم بزرگ میکردن و این خانوم که اسمش نسرین
هست دلیلش رو نمیدونسته و تا سال ها فقط پدرو
مادر و یک خواهر و برادرش رو میدیده و حتی به
مدرسه هم نمیرفته تا سن۱۵سالگی اوضاع به همین
منوال بوده تا روزی که یک اتفاق همه چیز رو
تغییر میده
نسرین خانوم به اینجای سرگذشتش که رسید حالش -
منقلب شد و نتونست ادامه بده و قرار شد وقت بعدی
.ادامه بدیم
موضوع که برام حل نشد جالب تر هم شد یعنی چه
اتفاقی افتاده و چرا یک خانواده باید دور از مردم
زندگی کنن ؟هزار تا فکر از ذهنم گذشت که با جمله
.دکتر از افکارم اومدم بیرون
خانوم ثابتی نظر شما درباره ی این خانوم چیه؟-
از جلسه اول که ایشون رو دیدم برام قابل فهم نبود
که یک خانوم محجبه که به قبح خودکشی ایمان داره

همچین کاری انجام بده و حاال که شما از اتفاق
کودکی اش شروع کردین این نکته به ذهنم میاد که
مشکالت عدیده از کودکی ایشون رو به این نقطه
.رسونده
دکتر تو صورتم دقیق شد و گفت به عنوان یه
کاراموز تحلیلتون خوبه و همون جایی هستین که من
.قرار دارم
انگار قند تو دلم اب کردن ،باورم نمیشد که تحلیلم
رو بپسنده امیدم برای این که استخدامم کنه بیشتر شد
.
دکتر از جاش بلند شد تا برای مریض بعدی اماده
بشه من هم قصد رفتن کردم که دوباره صدام زد
خانوم ثابتی من امروز بعد از ظهر یه سخنرانی -
دارم و اگه دوست دارید میتونید همراهم بیاید برای
اشنایی با
.محیط های علمی و پیشرفتتون مکان مناسبیه

از پیشنهادش جا خوردم پیش خودم گفتن حتما قبولم
کرده که میخواد منو ببره سخنرانی با این فکر سریع
پیشنهادشو قبول کردم و رفتم که اماده بشم .جلسه
دکتر هم خیلی طول نکشید و بعد از جمع کردن
.وسایلم اماده شدم تا صدام بزنه
چیزی نگذشت که تقه ای به در خورد و دکتر ازم
.خواست که بریم
از مرکز بیرون اومدیم و به سمت ماشینش رفتیم
،ریموت رو زدو خواست که سوار بشم  ،سوار
ماشین شاسی شدن عجب کیفی داشت ادم حس میکرد
کلی باال رفته و شهر زیر پاشه،کمربندمو بستم و
ساکت نشستم که یهو دست دکتر اومد سمت من و در
داشبورد رو باز کرد که عینک افتابیشو بر داره
همون موقع شیشه ادکلنش رو که توی داشبورد بود
 .دیدم وبرندش رو تو ذهنم گذاشتم تا یادم نره
دکتر عینکشو گذاشت روی چشمشو و حرکت کرد
.خداییش دختر کشی بود برای خودش تو اون کت

اسپرت و شلوار کتان معلوم بود که یه دکتر تمام
.عیاره
توراه پرونده مراجعش رو برام مختصر تعریف کرد
که اقایی هست که موقعیت شغلی خیلی خوبی داره و
همسرش هم کارمند بانکه و با عشق ازدواج کردن
ولی بعد یه مدت اختالف هاشون شروع شده و و با
داشتن دوتا بچه قصد متارکه دارن و دلیل اصلی
خانومش برای جدایی برخوردهای فیزیکی همسرش
هست که هربار شدت اونا بیشتر شده و به تازگی
بچه ها رو هم به شدت کتک میزنه و خانوم از ترس
.امنیت بچه ها قادر به ادامه زندگی نیست
از شنیدن این وقایع خیلی ناراحت شدم دلم برای اون
بچه ها که بی گناه درگیر یه پدر خشن شدن سوخت
و حق رو به خانوم دادم که جدا بشه ولی دکتر
پیشنهاد جلسات مشاوره برای زوجین رو دادن تا
ریشه این خشونت پیدابشه و از خانوم خواستن که
.مدتی وقت بدن شاید مشکل حل بشه

از فکرم خجالت کشیدم که انقدرزود صورت مسئله
.رو پاک کردم و اصال به شرایط اون اقا فکر نکردم
تو این افکار بودم که دیدم ماشین متوقف شد دور و
بررو نگاه کردم ولی شبیه مکان کنفرانس نبود ،دکتر
انگار فکرمو خونده بود گفت :وقت نشد نهار بخوریم
و تا شروع مراسم وقت هست .اول قبول نکردم ولی
با اصرار دکتر دیدم چاره ای نیست پیاده شدم و
پشت سر دکتر راه افتادم .وارد یه رستوران خیلی
شیک شدیم که اسمشو زیاد شنیده بودم پرسنل انگار
دکتر رو میشناختن که با احترام سالم کردن و یه
 .جای خوب برامون اماده کردن
دکتر پرسید چی میل داریدو منو رو گذاشت جلوم یه
نگاه به غذاها کردم و ترجیح دادم یه خوراک جوجه
بگیرم دکتر هم یه استیک سفارش داد.تا اماده شدن
سفارش ها یه کم درباره موضوع سمینار و گروه
های شرکت کننده توضیح داد و این که سمینارها راه
بسیار خوبی برای اشنایی با حیطه کاری هست و
 .باعث پیشرفت میشه

برام جالب بود که دکتر با این همه مدارج علمی و
سابقه عالی اصال اهل کالس گذاشتن نبود و سعی
میکرد بی دریغ کمک کنه که بتونم خودمو باال بکشم
خصیصه ای که تو جامعه امون خیلی کمرنگ شده
و همه دنبال کوبیدن طرف مقابل و باال رفتن
.خودشونن
با اومدن غذاها ساکت شد ومشغول خوردن شدیم
جلوی دکتر معذب بودم ولی سعی میکرد به من
توجه نکنه تا راحت باشم .هرچی بیشتر باهاش اشنا
میشدم میفهمیدم چه تربیت صحیح و اصولی داره تو
دلم گفتم خوش به حال زنش .از این فکر حالم گرفته
.شد ولی باید واقع بین بود
سعی کردم با کمترین سوتی غذامو تموم کنم .بعد
غذا دکتر اجازه گرفت و برای یه تماس مهم از جاش
بلند شد من هم با خیال راحت رستوران رو دید زدم
،دیزاین فوق العاده ای داشت معلوم بود هزینه کالنی
براش کردن تمام رومیزی ها به رنگ یاسی و پرده
ها به رنگ بنفش بود دورتادور رستوران هم انواع

گلدان های غول پیکر بابا ادم و بامبو وموز دیده
میشد مجذوب فضا شده بودم که با تک سرفه دکتر به
:خودم اومدم
.چیزی به زمان کنفرانس نمونده بهتره زودتر بریم-
کیفمو برداشتم و همراه دکتر از رستوران خارج
شدیم ،انگار دیر شده بود چون پاشو گذاشته بود رو
گاز و تخته گاز میرفت من هم که مرده سرعت حال
میکردم واسه خودم .یه ربع نکشید که رسیدیم به
مرکز همایش پیاده شدیم و سوییچ رو داد به نگهبان
 .تا ماشینو پارک کنه
سالن همایش پر بود و به زور یه جا برای خودم پیدا
کردم و نشستم دکتر هم رفت جلو و ردیف اول
نشست مجری بعد از مقدمه چینی درباره ی مضمون
همایش دکتر رو دعوت کرد و با تشویق حضار
 .روی سن رفت و شروع به صحبت کرد
انقدر سلیس و با تسلط مباحث رو باز میکرد که دلت
نمیخواست یه جمله رو از دست بدی ،صدای نفس از

سالن نمیومد همه محو این همه بالغت کالم شده
.بودن
وقتی کار دکتر به پایان رسید و خواست هرکس
سوالی داره مطرح کنه همه حاضران ایستاده
تشویقش کردن و سیل دختر و پسر بود که دورش
جمع شدن .دکتر مجد با حوصله به همه ی سوال ها
پاسخ میدادو برای همه به یک اندازه وقت میذاشت
.حقا که این همه پیشرفت حقش بود
از دور برام سری تکون داد من هم جوابش رو دادم
و منتظر شدم سرش خلوت بشه بعد جلو رفتم و بابت
 .سخنرانی خوبش تبریک گقتم
سالن کم کم خالی میشد ماهم به سمت درخروج
حرکت کردیم و تا دم ماشین همه به دکتر ابراز
محبت میکردن .وقتی ماشین حرکت کرد یه نفسی
:کشیدم وگفتم
.اگه تاشب هم میموندید ولتون نمیکردن

نظر لطف دوستان من کار خاصی نمیکنم محبت -
.دارن
نفرمایید دکتر موقع سخنرانیتون سالن تو سکوت
مطلق بود همه سراپاگوش شده بودن.دکتر لبخندی
زدو گفت :چی بگم امیدوارم براشون مفید بوده باشه
.
 .از این همه تواضع تعجب کرده بودم
لطف کنید منو یه جای مناسب پیاده کنید بقیه راه -
.رو مزاحمتون نمیشم
 .این چه حرفیه فقط مقصد رو بگید-
هرچی اصرار کردم قبول نکرد اخر مسیر رو گفتم
 .و ساکت نشستم
من خیلی اهل موسیقی نیستم اگه دوست دارید -
موسیقی پلی کنید
دیدم این مسیر طوالنی بدون حرف زدن سخت
میگذره پس با پررویی دکمه پلی رو زدم یه کم هم

کنجکاو بودم چی گوش میده که با شنیدن قطعه صیاد
افتخاری جا خوردم .از دکتری که فرانسه درس
 .خونده و زندگی کرده بعید بود
با ترانه زیرلب شروع به خوندن کردم وقتی میرفتم
تو حس صدام کم کم میرفت باال فکر میکردم خیلی
خوب میخونم دریغ از این که بغل دستیم چه صدای
نخراشیده ای رو گوش میده ولی بیچاره ساکت بود و
هیچی نمیگفت ،یهو بخودم اومدم و دیدم بله چه
صدایی دارم از خودم در میارم از خجالت میخواستم
زمین دهن باز کنه و برم توش سیستم و خاموش
کردم و سرمو به سمت پنجره کردم تا با دکتر چشم
.تو چشم نشم
چیزی شده خانوم ثابتی ؟-
.نه چیزی نشده یه کم بیرونو نگاه میکنم
رفت و امد مردم خودش یه شور و حالی بوجود
 .میاره
 .بله دقیقا حس زندگی داره-

فهمیده بود میخوام جو رو عوض کنم و باهام همراه
.شد درک این مرد ستودنی بود
نزدیک خونه شده بودیم و با راهنمایی من سرکوچه
نگه داشت بابت رسوندنم تشکر کردم و برای صرف
.چای دعوتش کردم ولی قبول نکرد و رفت
توی دوران زندگی مشترکم یادنداشتم که احساس
ارامش کرده باشم همیشه نگران بودم که ازچیزی
ناراحت بشه بهانه بگیره و اوضاع رو به هم بریزه
دائما تنم میلرزید که کسی چیزی بهش نگه که بهش
بربخوره چقدر شخصیت انسان ها متفاوت بود و من
.حاال این تفاوت رو کامال درک میکردم
وارد خونه شدم بلند سالم دادم که با تاریکی خونه
مواجه شدم انگار کسی خونه نبود چند بار مامان و
صبا رو صدا زدم ولی جوابی نیومد گوشی
رودراوردم و شماره مامان رو گرفتم بعد دوتا بوق
گوشی روبرداشت و گفت که با صبا رفتن خونه خاله

یه سربزنن ،خاله اصرار کرد که من هم برم ولی
.اصال حال نداشتم تشکر کردم و گوشی رو گذاشتم
یه سر رفتم اشپزخانه و موکاپاد رو گذاشتم رو گاز
،خستگی روز رو فقط یه قهوه می شست .با جوش
اومدن قهوه عطرش بلند شد چندتا نفس عمیق کشیدم
و واسه خودم کلی کیف کردم ،لیوانمو پرکردم و یه
کم شیر از یخچال برداشتم و ریختم روش و با لیوان
رفتم سمت بالکن همینجور که قهوه امو میخوردم از
دیدن غروب افتاب هم لذت میبردم که با زنگ گوشیم
از جا پریدم .شهره بود و خبر داد انگار دکتر فردا
نمیتونه بیاد مرکز قرارهاشو کنسل کرده و گفته اگه
میخوام میتونم نرم .من هم از خدا خواسته زنگ زدم
.به الهه برای فردا هماهنگ کردم که برم کمکش
تا اومدن مامان یه کم اتاقمو مرتب کردم یه املت
سحر پز مشتی هم برای خودم اماده کردم و با اشتها
خوردم وقتی دیدم دیر کردن اشپزخونه رو مرتب
.کردم و رفتم بخوابم

محل کار الهه یه اتلیه بود که اثار هنری و صنایع
دستی رو برای نمایش و فروش میگذاشتن و هرچند
 .وقت یکبار نمایشگاه برگزار میکردن
صبح اول رفتم دنبال مینا و باهم رفتیم خونه الهه تا
بهش کمک کنیم برای بسته بندی کردن و جا به
جایی وسایلش،وقتی رسیدیم از دیدن قیافه الهه کم
مونده بود از خنده نقش زمین بشیم ،عین غارنشین
ها شده بود موهای ژولیده تو هوا الی موهاش و
 .پشت گوشش هم چند تا قلمو بود
با دیدن ما انگار دنیا رو بهش دادن گفت  :دوست
جونیا دستم به دامنتون باید کارهامو تا غروب به
 .اتلیه برسونم کلی هم از کارهام نصفه است
قرار شد الهه طرح هاشو کامل کنه ،مینا بسته بندی
کنه من هم یه کم اوضاع اتاقش رو سروسامون بدم
تا ظهر مشغول بودیم و اصال نفهمیدیم چجوری
زمان گذشت تا این که در باز شد و مامان الهه با یه
:سینی غذا اومد و گفت

قربون دستتون دخترا ،اگه الهه شما رو نداشت -
چیکار میکردحاال بیاید غذاتونو بخورید و یه کم
استراحت کنید .تشکر کردیم و بعد شستن دست و
صورتمون مشغول شدیم .الهه که وقت ناهار خوردن
هم نداشت براش لقمه میگرفتم و میدادم دستش ،بعد
ناهار هم یه چایی خوردیم و بسته ها رو اماده کردیم
تا ببریم اتلیه و بچینیم ،سه تایی با دست های پر اثاث
.از مامان الهه خداحافظی کردیم و حرکت کردیم
اتلیه پر از کسایی بود که داشتن غرفه هاشونو
 .میچیدن ما هم به سمت غرفه الهه حرکت کردیم
اول رومیزی که از خونه اورده بودیم رو پهن کردیم
،یه قسمت رو به استکان های کمر باریک نقاشی
شده ،چایدان و ظروف اختصاص دادیم ،یه قسمت
هم روسری و تیشرت و مانتوهای نقاشی شده رو
گذاشتیم ،بسته بندی ها رو هم زیر میز جا دادیم یه
رگال هم ته غرفه گذاشتیم تا مدل های مختلف مانتو
و تیشرت دید بهتری داشته باشن ،تقریبا کارمون

تموم شده بود و حسابی خسته بودیم سه تایی کنار هم
 .ولو شده بودیم و حال بلندشدن نداشتیم
با صدای زنگ موبایل مینا گوشیشو دراورد و
جواب داد ،فرزاد بود و میخواست بدونه کی میاد
میناهم داشت میگفت که کارمون تموم شده و داریم
 .میایم
کیف هامونو برداشتیم و از اتلیه زدیم بیرون سرراه
اول الهه رو گذاشتیم بعد هم مینا رو رسوندم و
برگشتم سمت خانه ،خیلی خسته بودم هرچی مامان
اصرار کرد یه چیزی بخورم قبول نکردم و بعد
دراوردن مانتو همونجوری روتخت ولو شدم و
.نفهمیدم کی خوابم برد
جدیدا دوست داشتم بیشتر به ظاهرم توجه کنم و
لباس هامو با وسواس انتخاب میکردم ،دوست داشتم
یه خرید حسابی برم ولی فعال موقعیتشو نداشتم پس
بی خیالش شدم وبه همونایی که داشتم قناعت کردم
.یه شلوار جین نفتی پوشیدم با یه مانتوی مشکی و یه

شال سفید و ابی ،کتونی های سفیدم روهم پوشیدم و
 .راه افتادم
دقیقا سروقت رسیدم و وارد شدم ولی خبری از دکتر
نبود دکتر راستاد و طهماسبی هم رسیدن و بعد سالم
 .و احوال پرسی رفتن سمت اتاق هاشون
یه کم دلم شور افتاد ،دیروز که یه دفعه گفت نمیاد،
امروز هم که پیداش نبود ،خواستم برم پیش شهره و
بگم یه زنگ بهش بزنه که دیدم از در وارد شد یه
سال م کوتاه به شهره داد و اومد سمت من ،سالمی
کردم و در رو باز کردم که وارد بشه جوابم رو
 .سرسری داد و اول داخل شد
مثل همیشه مرتب و انکات کرده بود ولی خستگی از
سرو روش میبارید.پشت میز نشست و گفت  :اگه
زحمتتون نیست به جعفر اقا بگین یه قهوه برای من
بیارن .چشمی گفتم و اومدم بیرون،معلوم بود به
شدت بی خوابی داشته و قهوه رو میخواد که بتونه
 .سرپا باشه

یه سربه جعفر اقا زدم و خواسته دکتر رو گفتم بعد
 .هم رفتم سراغ شهره ببینم چیزی میدونه یا نه
شهره مشغول صحبت با تلفن بود صبر کردم
:کارش که تموم شد گفتم
.شهره توهم دکتر رو دیدی به نظرم یه حالی بود
اره دیروز هم که بهم زنگ زد بگه قرارهاشو -
کنسل کنم یه جوری بود انگار استرس داشت ،یه
صداهایی هم میومد به نظرم حرف مریض و دکتر و
.این چیزا بود
به نظر نمیومد خود دکتر مریض باشه پس کی
مریض بود .بدجور فضولی قلقلکم میداد جرات
پرسیدن از خودش روهم نداشتم قبال گفته بود که
.محیط کار خیلی جدیه
برگشتم تو اتاقم و منتظر شدم ببینم چی دستگیرم
میشه که با صدای دکتر از جام پریدم داشت با تلفن
حرف میزد رفتم پشت دراتاق و گوشم رو چسبوندم
:به در،دکتر به کسی که پشت خط بود گفت

االن وضعیتش نرماله ؟
:نمیدونم طرف چی جواب داد که دوباره دکتر گفت
طبق دستور نوشته شده داروهارو بده اگه هم مشکلی
 .پیش اومد سریع باهام تماس بگیر
...یعنی کی مریض بود زنش یا بچه هاش یا
با این فکرا گوشم و از در جدا کردم و رفتم سمت
پنجره یه کم به تنگ گلم اب دادم وبی مقصد یه
 .چرخی تو اتاق زدم
 :شهره دراتاق رو باز کرد و سرشو اورد تو وگفت
سحرجان چند نفربرای کاراموزی اومدن ولی من -
فکر کردم اول بفرستمشون پیش تو چون دکتر
 .امروز خیلی سرحال نیست
یه کم فکر کردم دیدم بدون اجازه دکتر نمیتونم
مصاحبه کنم پس با اجازه اش وارد اتاق شدم و دیدم
سرش رو به پشتی صندلی تکیه داده با دیدن من یه
کم خودشو جمع و جور کرد ،بعد شرح دادن قضیه

گفت که رزومه هاشون رو بخونم و فرم ها رو بدم
تا پرکنن و شماره هاشون رو هم بگیرم تا بعدا
.باهاشون تماس بگیریم
.پیش شهره برگشتم و حرف های دکتر رو بهش گفتم
قرار شد یکی یکی بفرستدشون پیش من تا فرم
 .هاشون رو پرکنم
تقریبا ۱۰نفری بودن که به ترتیب اومدن و من فرم
ها رو بهشون دادم وبعد پرکردن ازشون شماره
 .تماس گرفتم تا بهشون زنگ بزنیم
.فرم ها رو گذاشتم الی پوشه تا بعدا ببرم اتاق دکتر
مریض دکتر هم تازه رسیده بود و رفته بود داخل
.پس منتظر شدم تا تایم مشاوره تموم بشه
بعدرفتن مریض فرم ها رو برداشتم و خواستم ببرم
اتاق دکتر که جلوی در باهاش سینه به سینه شدم
سرمو و بلند کردم تا معذرت بخوام که از دیدن
صورتش الل شدم اصال حالش خوب نبودو میترسیدم

هرلحظه نقش زمین بشه اروم از جلوی راهش رفتم
 :کنار بهم گفت
خانوم ثابتی من امروز یه کم خسته ام دارم میرم اگه
.کاری بود باهام تماس بگیرید
بعد رفتن دکتر پرونده کاراموزها رو بردم گذاشتم تو
اتاق ،اتاق بوی عطر دکتر رو میداد یه کم خودمو
معطل کردم و یه چرخی تو اتاق زدم دلم میخواست
بیشتر اونجا بمونم ،یه نگاه به کتابخانه انداختم ،پراز
کتاب های قطور روان شناسی فارسی و التین بود
.با دیدن اون همه کتاب هوش از سرم رفت چند
تاشون رو باز کردم و یه نگاه انداختم خیلی دلم
میخواست دوباره مثل زمان دانشجویی کلی کتاب
بخونم ولی دیگه نه وقتشو داشتم نه دل و دماغشو
.کتاب هارو بستم و گذاشتم سرجاش ،از اتاق دکتر
که اومدم بیرون تازه یاد رفتنش افتادم ،خدا خدا
 .میکردم سالم برسه خونش

یه سر به دکتر راستاد زدم و دیدم مشغول نوشتن یه
مقاله است تعارف کرد بشینم یه چای باهم بخوریم
،.خودش به جعفر اقا زنگ زد برامون چای بیاره
.لبتابش رو بست و یه کم به چشماش استراحت داد
بعد اومدن ،جعفر اقا چای هارو روی میز گذاشت و
رفت ،لیال راستاد ازم پرسید با محیط کنار اومدم یانه
من هم گفتم که خیلی دوست دارم بمونم و ازشون یاد
:بگیرم .یه کم از چاییش رو خوردو پرسید
راستی پارسا امروز زود رفت؟
:بله ای گفتم که دوباره گفت
این چند وقت خیلی فشار روش،تدریس دانشگاه از یه
طرف ،کارهای کلینیک از یه طرف ،مریضی
.مادرش هم که حسابی به هم ریختش کرده
تازه فهمیدم که موضوع بیماری مربوط به مادرش
بوده ولی روم نشد چیزی بپرسم .بعد خوردن چای

فنجان ها رو برداشتم و دیگه بیشتر نموندم تا دکتر
 .به کارش برسه
رفتم ابدارخانه وسینی رو دادم به جعفر اقا،خودم هم
به شهره گفتم اگه کاری نداره من هم برم.که دیدم
کاری نیست پس خداحافظی کردم و از کلینیک زدم
بیرون .تا میدان انقالب راهی نبود یه کم پیاده روی
کردم و کتاب فروشی ها رو یه نگاهی انداختم،
چندتاهم کتاب خریدم تا سرفرصت شروع کنم به
خوندن ،از اونجا هم سوار اتوبوس شدم و برگشتم
 .خونه تا برم یه سر به الهه بزنم
زود یه دوش گرفتم و لباس هامو عوض کردم و به
مینا زنگ زدم که اگه میاد برم دنبالش اونم قبول
 .کرد
وقتی رسیدم جلوی در خونه مینا بهش پیام دادم تا
بیاد ولی خیلی طول کشید تا اومد وقتی هم رسید
:رنگ به رو نداشت سوارکه شد بهش گفتم
مینا تو چرا این شکلی شدی؟-

.نمیدونم واال از دیشب حال ندارم شاید مسموم شدم
مگه چیزی خوردی که مسموم بشی -
.نه اتفاقا دیشب هم غذا نداشتیم تخم مرغ خوردیم
فکر نکنم از تخم مرغ باشه نکنه خبریه؟-
مینا که انگار اصال به این احتمال فکر نکرده بود
 :حسابی جا خورد ،یه کم فکر کرد و گفت
 .نمیدونم شاید
از این فکر نیشم تا بناگوش باز شد ،تصور به دنیا -
اومدن یه نوزاد انقدر برام هیجان انگیز بود که داشتم
 .واسه خودم الکی ذوق میکردم
اولین کاری که کردم دم یه داروخانه نگه داشتم و یه
بیبی چک خریدم وقتی هم رسیدیم اتلیه با دیدن الهه
 :دویدم سمتش و تو گوشش گفتم
الهه مشتلق بده داریم خاله میشیم .الهه هم بدتر از من
.ذوق مرگ شد

تا مینا بهمون رسید الهه بغلش کرد و همچین
چلوندش که ابلمبو شد ،دوتا ماچ ابدار ازش کردو
 :گفت
.الهی قربون اون فندق بشم ،خاله قربونش بره
مینا هاج و واج مارو نگاه میکرد ،وقتی از بهت
:دراومد گفت
چه خبرتونه دیوونه ها نه به باره نه به داره الکی
ذوق میکنید.من هم که انگار خودم دکترم مطمئن
:گفتم
.من مطمئنم قیافت داد میزنه ،مامان بعداز این
به زور بردیمش رو صندلی نشوندیمش تا اخرهم
نذاشتیم تکون بخوره،هرچی گفت خوبم و طوریم
نیست گوش ما بدهکار نبود،خالصه که تاشب سوژه
ما بچه ای بود که نمیدونستیم اصال هست یانه،الهه
مشغول جواب دادن به مشتری ها بود من هم یه کم
دیزاین غرفه رو تغییر دادم مثال ازخودم هنر
 .درکردم

بعد تموم شدن کار الهه قرارشدبریم یه چیزی
بخوریم ،ازاونجایی که هممون اه دربساط نداشتیم
رفتیم طرف فالفلی وهرکدوم با خنده و شوخی
فالفلمون رو پرکردیم،الهه که انقدر چیز میز پرکرده
بود نمیتونست گاز بزنه من هم ازبس خندیده بودم دلم
درد گرفته بود فقط مینا بود که خیلی حال نداشت و
غذا هم نتونست بخوره بعد کلی بگو بخند مینا رو
جلوی خونش گذاشتیم و قرار شد برسیم خونه هامون
و منتظر خبرش باشیم
مینا اگه معطلمون کنی پامیشیم میایم دم خونتون -
.درجریان باش
شماها چه ابروبرهایی هستین ،باشه بابا بهتون تو
.گروه اطالع میدم برید دست ازسرمن بردارید
وقتی رسیدم خونه سریع یه دوش گرفتم و لباسامو
عوض کردم و نشستم جلوی تلوزیون ولی تمام
حواسم به گوشی بود ،مامان برای دوتاییمون چایی
:ریخت واومد کنارم نشست

خوبی مادر چه خبر کارت چطور پیش میره -
راضی هستی؟
خیلی محیط رو دوست دارم دکترها هم خیلی خوب -
هستن تو دلم گفتم مخصوصا دکتر مجد ،اگه قبولم
.کنن که بمونم عالی میشه دعام کن مامان گلم
من همیشه دعات میکنم که بهترین ها برات اتفاق -
 .بیفته عزیزم
همینجور که داشتم با مامان حرف میزدم صدای
االرم گوشیم بلند شد ،وقتی نگاه کردم پیام از مینا
:بود ،نوشته بود
 .خاله جونی دارم میام
یهو همچین جیغی کشیدم که مامان بنده خدا هول
شدو گفت :چی شده اتفاقی افتاده مادر؟
دارم خاله میشم مامان باورت میشه مینا حامله -
است .مامان هم کلی خوشحال شد و گفت از طرفش
به مینا تبریک بگم ،خالصه تو گروه ۳نفریمون

غوغاشد،ازسیسمونی گرفته تا خریدن لباس و پوشک
وشیرخشک و همه چی حرف زدیم ومشاوره دادیم
نه اینکه چند تا بچه بزرگ کرده بودیم کلی نظرات
مادربزرگی داشتیم.فکر کنم ما بیشتر از مینا و فرزاد
.ذوق کرده بودیم
قرار بود فردا دوباره همون خانوم بیاد مشاوره خدا
.خدا میکردم که بیاد و بفهمم موضوع چی بوده
صبح سریع اماده شدم و زودتر از همیشه از خونه
زدم بیرون ،وقتی رسیدم کلینیک شهره هم نیومده
بود ،یه سر به اتاق دکتر زدم و وقتی دیدم نیست
پنجره اتاقش رو باز کردم تا هوا عوض بشه ،دلم
میخواست یه گلدان هم برای اتاق دکتر بگیرم ولی
میترسیدم ناراحت بشه پس بی خیالش شدم و برگشتم
.اتاقم تا منتظر بشم همه برسن
حدود یک ربع بعد صدای در اتاق اومدو فهمیدم
دکتر اومده ،دنبال بهونه بودم که یه سر به اتاقش
بزنم که با صدای دوباره در متوجه شدم مشاوره

دارن پس صبر کردم تا کارشون تموم بشه تو این
فرصت هم سعی کردم جمع بندی جلسه مشاوره نفس
کوچولو رو بنویسم،میخواستم تمام جلساتی رو که
شرکت میکنم نت برداری کنم تا از نکته هاشون
.استفاده کنم
مشغول نوشتن بودم که حس کردم یه نگاهی رومه
 .سرمو بلند کردم و متوجه نگاه دکتر شدم
سالم خانوم ثابتی چندبار صداتون کردم ولی -
متوجه نشدین؟
با هول از پشت میز بلند شدم ،سالم دادم و عذر
 :خواهی کردم
.من وقتی چیزی مینویسم متوجه نمیشم ببخشید
خواهش میکنم ،میخواستم بگم بیاید اتاقم برای -
 .انالیز بیمار ،حاال که اومدم،همینجا انجام بدیم

با سرموافقت کردم و صبر کردم دکتر بشینه ،مثل
همیشه شیک و مرتب بود از خستگی دیروز هم
 :خبری نبود ،یه نگاه به پشت پنجره انداخت و گفت
معلومه به گل و گیاه عالقه دارین اتاق رنگ وبوی
.زندگی گرفته
بله انگار هرجا گل و گیاه هست زندگی جریان -
.داره
چقدر خوبه که این نکات کوچیک روی روحیه اتون
تاثیر مثبت داره ،زندگی جمع همین شادی های
.کوچیکه
حرفش عجیب به دلم نشست فهمیدم که اونم عالقه
داره به گل و گلدون پس تصمیم گرفتم تو اولین
فرصت برای اتاقش تهیه کنم با گفتن پس شروع کنیم
.بحث رو تموم کرد و برگشتیم سر موضوع مشاوره
امروز این خانوم از روزی شروع کردن که -
کودکی اشون رو تموم کرد و تمام زندگیشون رو
.زیر و رو کرد

اون روز پدرشون رفته بوده برای کار و مادر و
بچه ها تنها بودن چند تا مرد میان سراغ اونا که
نسرین خانوم بعدها میفهمه برادرهای مادرش بودن
و حمله میکنن به مادرشون ،در همین حال پدرش
میرسه و درگیری شروع میشه و برادرها با چوب
به پدرش حمله میکنن و اونو میکشن و مادرشون هم
که برای کمک به شوهرش اومده بوده رو هل میدن
.و از اونجا میرن
نسرین خانوم میگفت من یک شبه بزرگ شدم و پیر
شدم ،پدرم رو باکمک خواهر و برادرم دفن کردیم و
مادرم روهم که به شدت زخمی شده بود به خونه
بردیم ،چون ما اجازه نداشتیم وارد روستا بشیم هیچ
کس رو نمیشناختیم ،تنهایی به روستا رفتم و دکتر
رو اوردم باال سر مادرم .دکتر بعد از معاینه گفت
که خونریزی مادرتون خیلی زیاده اگه به بیمارستان
نرسونیدش میمیره .ماهم سه تا بچه ،از یه طرف
هیچ جا رو بلد نبودیم از یه طرف میترسیدیم دایی
هام برگردن .مادرم تو همون حال تعریف کرد که به

خاطر اختالف بین دو قبیله با پدرمون فرار کرده
بودن و میدونستن اگه پیداشون کنن میکشنشون و
 .باالخره هم پیداشون کردن
مادرم بچه ها رو به من سپرد و ازم خواست که
سریع از اینجا بریم ،ماهم شبونه اثاثیه امون رو جمع
کردیم و رفتیم سرجاده و خودمون رو به شهر
رسوندیم ،مامان رو به بیمارستان بردیم خودمون هم
 .کنار بیمارستان توی خیابان نشستیم
دکتر تا همین جای ماجرا رو تعریف کرد و گفت که
حال نسرین خانوم خیلی مساعد نیست و نمیتونه
:خیلی حرف بزنه ،بعد نظر منو پرسید
کمی فکر کردم و گفتم  :به نظرم ماجراهای به این
سختی برای یه دختر ۱۵ساله کافیه که روح و روان
اون داغون بشه ولی دلیلی برای خودکشی در
بزرگسالی نیست و باید دید چه اتقاقاتی در طول این
چند سال افتاده که اون رو به این مسیر رسونده؟

دکتر هم حرف منو تصدیق کرد و نتیجه رو به ادامه
.جلسات موکول کرد
 :دکتر از جاش بلند شد و گفت
رزومه هایی که روی میزم گذاشتید رو مطالعه -
کردم و از بینشون دوتا رو مناسب تر دیدم و عالمت
زدم بهشون زنگ بزن که شنبه بیان باهاشون
 .صحبت کنم
چشمی گفتم و همراهش رفتم تا رزومه هارو بگیرم
 .و تماس بگیرم باهاشون
به نفر اولی که زنگ زدم سریع جواب دادو ساعت
مالقات رو بهش گفتم و قطع کردم ولی دومی یه کم
طول کشید تا گوشی رو برداشت و یه بله ی
کشداری پشت خط گفت که اصال خوشم نیومد و دلم
خواست دست به سرش کنم ولی یاد دکتر افتادم و
پشیمون شدم و قرار شنبه رو باهاش اکی کردم ولی
.تودلم دعا کردم که دکتر نپسندتش

تا اخر وقت دیگه دکتر رو ندیدم و ساعت کارمون
که تموم شد وسایلم رو جمع کردم تا ببینم اگه دکتر
کاری نداره برم تقه ای به در زدم و وارد شدم .دکتر
هم داشت کتش رو میپوشید با دیدن من کیفش رو
:برداشت واومد سمتم وگفت
من فردا دانشگاه هستم و نمیام مرکز شما هم اگر
خواستین پیش دکتر طهماسبی و دکتر راستاد باشید،
در ضمن من درطول این مدت از کار شما راضی
بودم و میتونید اینجا مشغول به کار بشید البته اگه
.خودتون هم مایل باشید
انگار دنیا رو بهم داده بودن چشمام برق میزد انگار
 .دکتر هم حالمو فهمید که یه لبخندی زد
نمیدونم من حس میکردم یا واقعا خنده انقدر جذابش
میکرد ،دوست نداشتم چشم ازش بردارم با اکراه
 :سرمو انداختم پایین و گفتم
برای من افتخاریه در کنار شما کار کنم امیدوارم تا
.اخر از کارم راضی باشین

دست کرد توی جیبشو یه پاکت دراورد و بهم دادو
:گفت
قراردادشما از اول ماه نوشته میشه و بیمه هم میشین
 .این هم بابت کار این مدت شماست
نمیخواستم قبول کنم ولی قیافه جدی شده اش رو که
دیدم فهمیدم هرچی بگه باید بگم چشم .تشکر کردم و
پاکت رو گذاشتم توی کیفم و همراه دکتر از مرکز
خارج شدم .باز هم اصرار کرد که برسونتم ولی
قبول نکردم و رفتم سمت ایستگاه دکتر هم سوار
.ماشین شد و حرکت کرد
تا وقتی رسیدم خونه پاکت رو باز نکردم بعد
تعویض لباس نشستم روی تخت و پاکت رو از توی
کیفم دراوردم اول چند دقیقه به پاکت خیره شدم
انگار دارم به دکتر نگاه میکنم بعد اروم درش رو
باز کردم و تراول ها رو دراوردم،خیلی بیشتر از
مقداری بود که فکرشو میکردم،کلی واسه خودم ذوق
 .کردم و نقشه کشیدم

اول یه زنگ به مینا و الهه زدم و برای فردا شب
شام دعوتشون کردم میخواستم قضیه کار رو بهشون
بگم .بعد هم رفتم سراغ مامان و ماجرا رو براش
گفتم البته حرفی از دکتر جذابمون نزدم ،برای فردا
هم هرچی اصرارش کردم که باهامون بیاد قبول
نکرد ،به صبا هم تعارف کردم ولی گفت با دوستاش
.قرار داره
صبح خیلی کسل بودم اصال حوصله نداشتم انگار
روزهایی که دکتر نبود من هم حوصله کلینیک رو
نداشتم ولی چاره ای نبود با بی حالی پاشدم یه ابی به
 .سروصورتم زدم و بی دقت حاضر شدم
پنج شنبه بود و میتونستم ماشین ببرم تصمیم داشتم
 .بعد کار یه سر به باغ گل بزنم
خیلی تو ترافیک نموندم و زود رسیدم .ماشین رو یه
 .جای مناسب پارک کردم و پیاده شدم
حیاط مثل همیشه اب و جارو کرده بود جعفر اقا هم
تو باغچه مشغول بود یه سالم بهش دادم و وارد شدم

شهره هم تو اتاقش بود ازش درباره ی دکتر
طهماسبی پرسیدم که گفت اومده.وسایلم رو گذاشتم
تو اتاق و رفتم سمت اتاق دکتر طهماسبی ،اروم به
درزدم که با بقرمایید دکتر در رو باز کردم و وارد
.شدم
دکتر طهماسبی قد متوسطی داشت و تقربا با
همسرش هم قد بود جثه ی معمولی هم داشت .با
 .دیدن من لبخند زد و تعارف کرد بشینم
پارسا درمورد شما بامن صحبت کردن و گفتن که -
استخدام شدین بهتون تبریک میگم و امیدوارم اینجا
.براتون جدای از محل کار یه جمع دوستانه باشه
تشکر کردم و اجازه خواستم که اگر براشون مشکلی
نیست توی جلسشون حضور داشته باشم ولی دکتر
هم حرف دکتر مجد رو تکرار کرد و گفت باید
 .زوجین اجازه بدن وگرنه من نمیتونم کاری بکنم
من از زوجی که قراره بیان میپرسم اگر براشون -
 .مشکلی نبود میتونم در خدمتتون باشم

.تشکر کردم و منتظر شدم تا زوج مورد نظر برسن
دختری حدود۲۳ساله و پسر حدود  ۲۵سال بودن که
.اجازه دادن من هم حضور داشته باشم
دکتر بهشون خوشامد گفت و اول خواست خودشون
.رو معرفی کنن بعد هم دلیل مراجعه اشون رو بگن
:اقا پسر شروع به صحبت کرد
من و خانومم ۵ساله که باهم دوستیم و چند وقته
خانواده ها رو درجریان گذاشتیم ،هردو خانواده به
شدت مخالف هستن و وقتی اصرار مارو دیدن به
.شرط اومدن به جلسات مشاوره رضایت دادن
دکتر بعد از شنیدن صحبت های اقا که اسمش مسعود
:بود رو به دختر خانوم کرد و گفت
دلیل مخالفت خانواده هاتون چیه؟
:ستاره جواب داد
اختالف فرهنگی و مذهبی ،خانواده من به شدت
متدین هستن ولی خانواده مسعود حسابی اپن

هستن،مادرم کامال مخالفه و میگه بعدا مشکل پیدا
.میکنین
دکتر چیزی یادداشت کرد و دوباره روبه مسعود کرد
 :و پرسید
اقا مسعود به نظر شما این تفاوت فرهنگ بعدها
باعث اختالف میشه یا نه؟
.نه مهم من و ستاره هستیم که با هم اکی هستیم-
دکتر دوباره مطلبی و نوشت و به اقا مسعود
:اینجوری جواب داد
یعنی شما بعد ازدواج میخواید قید خانواده هاتون رو
بزنید؟
.اگه دخالت کنن بله-
ولی مسئله دخالت نیست پسرم ،مسئله تفاوت دیدگاه
هست که خواه ناخواه تو وجود شما دونفر هم وجود
داره و به مرور زمان خودشو نشون میده .شما تو
این مرحله تفاوت های همدیگه براتون هیجان انگیزه

ولی در طول زمان براتون میشه چالش و کم کم به
.معذل تبدیل میشه
مسعود کمی فکر کرد و سعی داشت بازم تحلیل بیاره
:ولی دکتر بهش فرصت نداد
ما اینجا نیستیم که همدیگه رو مجاب کنیم بلکه
اینجاییم که باهم تمام جوانب رو بسنجیم و یه تصمیم
 .درست بگیریم
ستاره که ساکت بود و فقط گوش میکرد رو به دکتر
:گفت
من خیلی به این چیزا فکر میکنم از یه طرف
خانواده هامون هستن که مخالفن از یه طرف خودم
.میترسم یعدا نتونم با خانواده مسعود کنار بیام
این هم یه قسمت مهم از ماجراس شما تو این -
۵سال فقط با خلقیات همدیگه اشنا شدین و هیچ
شناختی از خانواده های همدیگه ندارین من فکر
میکنم شما باید قبل از این که به ازدواج فکر کنید

باید مدتی با خانواده ها اشنا بشین و موقعیت همدیگه
 .رو بسنجین و قدم به قدم جلو برین
هردو به هم نگاه کردن و انگار که این نظر رو
پسندیده باشن چیزی نگفتن و بعد از تشکر از دکتر
.رفتن
بعد رفتن اونها دکتر نوشته هاشو جمع کردو نگاهی
 :به من انداخت و گفت
میبینی خانوم ثابتی انقدر افق دیده اقا پسر کوتاهه که
فقط حال االن خودشون رو میبینه و تصوری از
مشکالت اینده نداره و اگر هم داره با بی قیدی
ازشون میگذره ولی دختر خانوم واقع بین تره و
.میدونه راه سختی در پیش داره
تمام حرف های دکتر درست بود .یاد ازدواج خودم
افتادم که بدون هیچ شناختی رفتیم زیر یه سقف و
.عاقبتش هم جدایی بود
از جام بلند شدم و با اجازه ای به دکتر گفتم و از
اتاق زدم بیرون.به شهره گفتم که امروز زود میرم

،نکات جلسه امروز رو سریع یادداشت کردم تا یادم
.نره،کیفمو برداشتمو از مرکز زدم بیرون
اول یه سررفتم باغ گل ،دلم میخواست کلی خرید کنم
ولی خیلی وقت نداشتم به همین خاطر دوتا گلدون
سانسوریا گرفتم و دادم به یه پسر بچه که تا ماشینم
 .ببره و یه انعام خوب هم بهش دادم
تو ترافیک پنج شنبه کلی تو راه موندم تا رسیدم
خونه ،گلدان ها رو گذاشتم تو حیاط ،خودم هم از پله
.ها رفتم باال
مامان تو اشپزخونه مشغول کار بود با دیدن من
 :لبخندی زد و بهم خسته نباشید گفت
.مادر غذاتو میکشم لباستو عوض کن زود بیا
چشم مامانی یه کم صبر کن یه دوش بگیرم زود -
میام.سریع پریدم تو حموم و یه دوش هول هولی
گرفتم و اومدم بیرون .لباسامو پوشیدمو و موهامو
 .همون جوری خیس با گیره بردم باالی سرم

وارد اشپزخانه که شدم مامان غذامو کشید و گذاشت
:جلوم مشغول خوردن شدم که گفت
دختر کی این عادت از سرت میفته که موهاتو
خشک کنی ؟
فکر کنم هیچ وقت مامانی وقتی تا حاال یاد نگرفتم -
فکر نکنم دیگه یاد بگیرم ،ولی خدایی عاشق موهای
.خیس بعد حمومم تا یه مدت حس میکنی خنکی
سرشو با افسوس تکون داد انگار تو دلش میگفت این
 .دختر خل و چل چیه نصیب من شده
باز بهش اصرار کردم شب باهام بیاد ولی قبول
نکرد ،ظرفم رو گذاشتم تو سینک وبعد شستن و
تمیز کردن میز رفتم تو اتاق تا اماده بشم ،دوباره یاد
کمدم افتادم و تصمیم گرفتم فردا برم یه کم خرید کنم
.
از بین لباسام یه مانتو سفید انتخاب کردم با یه جین
جذب سورمه ای ،یه شال سفید سورمه ای هم باهاش
ست کردم ،بعد یه کم به صورتم رسیدم ،یه رژ

اجری هم زدم وبا عطر زدن تیپمو تکمیل کردم
،بوی عطر دوباره یاد دکتر رو برام زنده کرد باید
برم عطرشو پیدا کنم و بگیرم .بدجور بوش برام
جذاب شده بود،نمیدونم عطرش یا خودش ،تو اینه یه
:وشگون از لپ خودم گرفتم و گفتم
خاک تو سرت سحر فکر کردن به مردی که معلوم
نیست زن و بچه داره یا نه درسته ؟
حواسمو پرت کردم و از اتاق زدم بیرون ،از مامان
خداحافظی کردم و با بچه ها هماهنگ کردم که
حرکت کنن ،قرار شد اول بریم سینما بعد هم برای
شام بریم خیابون سی تیر .هرسه تامون عاشق این
.خیابون و دکه های رنگارنگش بودیم
طبق معمول زودتر رسیدم و بلیط هارو گرفتم ،چند
دقیقه ای طول نکشید که الهه و مینا هم رسیدن و
باهم وارد سالن شدیم ،فیلم کمدی بود و خیلی تبلیغشو
شنیده بودیم واقعا هم خنده دار بود و کلی روحیه
 .امون رو خوب کرد

از سینما که زدیم بیرون تا خیابون سی تیر رو پیاده
رفتیم و با غرفه ها کلی عکس و استوری گرفتیم
اخر هم یه دکه دنج پیدا کردیم و جلوش روی نیمکت
:ها نشستیم رو به بچه ها کردم و گفتم
امشب ابجیتون الرج شده هرچی دوست دارین
.سفارش بدین
الهه گقت  :تا نگی چه خبره من که هیچی نمیگیرم
،.مینا هم تاییدش کرد
.شما سفارش بدین مفصله براتون تعریف میکنم-
الهه پیتزا سفارش داد ،میناهم که گفت خیلی اشتها
نداره یه سیب زمینی گرفت من هم یه چیکن برگر
:سفارش دادم تا غذا رو بیارن شروع کردم
جونم براتون بگه یه مدته از سرکار قبلیم اومدم
 .بیرون
 :الهه تا اینو شنید گفت
.خاک تو سرت این جشن گرفتن داره اخه

.بذار بنالم ببین سور دادن داره یا نه -
خوب بنال
همون موقع که اومدم بیرون توی اگهی ها یه -
مرکز مشاوره پیدا کردم باهاشون تماس گرفتم ولی
چون سابقه کار نداشتم استخدامم نکردن فقط قبول
کردن به عنوان کاراموز برم اگر کارم خب باشه
.استخدامم کنن
خوب
.هیچی دیگه دیروز استخدامم کردن-
الهه یه ایول بلندی گفت که همه برگشتن و مارو نگاه
 .کردن
خوب بی شعور چرا تا حاال چیزی نگفتی؟
.منتظر بودم قطعی بشه الکی دلمو خوش نکنم-
حاال محیطش چجوری؟ دکترهاش چجورین؟ پیرن یا
.جوون ؟بگو دیگه یاال

سه تا دکتر داره دوتاشون زن و شوهرن ،مدیر -
کلینیک هم یه مرد حدود  ۴۰ساله است،من فعال پیش
.اون کار میکنم
.اسمش چیه بگو بزنم تونت
.پارسا مجد-
:الهه سریع زد تو نت و یه سوتی زد
.جون چه جیگریه
اونوقت پیش یه همچین تیکه ای کار میکنی و اللی
.بگی
نمیدونم چرا از حرفش خوشم نیومد ولی به روی
:خودم نیاوردم و گفتم
 .من چیزی ازش نمیدونم شاید زن و بچه داره-
یعنی تو ،تواین مدت ته و توی قضیه رو
درنیاوردی؟

نه ،دکتر از اول گفت محیط کاری جدی،حرف -
.های غیر کار نباید زده بشه
.چه خشک و بی احساس
.تو دلم گفتم برعکس اقا و با احساس
دوست نداشتم چیزی درباره ی حسم بگم میترسیدم
 .بعدا بفهمم زن داره
خالصه با تعریف از کار من و برنامه ریزی برای
.نی نی مینا غذامونو خوردیم
مینا گفت که فعال به خاطر حالش نمیتونه کوه بیاد
ماهم که انگار به هم وصل بودیم کوه رو کنسل
.کردیم
بچه ها پایه این فردا بریم خرید ؟-
مینا که گفت حال نداره ولی الهه کاری نداشت و
.قرار شد صبح با هم بریم هفت تیر
.با بچه ها خدا حافظی کردم و برگشتم خونه

در رو که باز کردم دیدم مامان داره راه میره ،بازم
صبا دیر کرده بود و مامان دلشوره گرفته بود.چندتا
زنگ بهش زدم ولی جواب نداد ،من هم نگران شدم
،شماره یکی از دوستاش رو داشتم بهش زنگ زدم
ولی اون هم خبر نداشت .داشتم حاضر میشدم از در
بزنم بیرون که زنگ رو زدن .تو ایفون که عکسشو
 .دیدم خیالم راحت شد و نفسمو دادم بیرون
وقتی اومد باال خواستم یه چیزی بهش بگم ولی دیدم
حسابی شنگوله وشروع کرد با مامان کل کل کردن
،مامان هم که حریف زبونش نبود کوتاه اومد و رفت
:تو اتاقش.تو راه برگشت سمت من وگفت
.سحر میای یه سر اتاق من کارت دارم-
:پشت سرش رفتم تو اتاق و روی تخت نشستم
.بفرمایید فرمایشتونو
راستش من بعد از اون روز تو کوه چند بار با -
.علی رفتم بیرون ،میخوام نظر تورو هم بدونم

:یه کم خودمو جابه جا کردم و گفتم
راستشو بخوای خودم یه حدس هایی زده بودم ولی
میخواستم خودت بگی،علی پسر خوبیه اگر فکر
میکنید به هم عالقه دارید یه کم با هم رفت وامد کنید
.تا ببینید به دردهم میخورید یانه
خودمون هم همین تصمیم رو داریم ،یه چیز دیگه -
.نمیدونم مینا بشنوه چی میگه
تو نگران نباش من خودم باهاش حرف میزنم ولی
خواهشا یه کم مراعات حال مامان رو بکن نگرانت
 .میشه
.اونم به چشم
از اتاق اومدم بیرون ،مامان پرسید صبا چیکار
داشت ،نمیخواستم بهش دروغ بگم ولی راستش هم
:نگفتم
 .درمورد یکی ازدوستاش ازم مشورت گرفت

مامان دیگه پیگیر نشد من هم ادامه ندادمو با یه شب
.بخیر رفتم اتاقم
صبح ساعت ۱۰با الهه قرار داشتم ،بعد صبحونه
اماده شدم و زدم بیرون یه جای مناسب پارک کردم
و پیاده شدم با الهه تموم مانتو فروشی ها رو سرزدیم
باالخره دوتا مانتو خریدم یکی سبز یکی هم کرم بعد
هم رفتیم سراغ روسری برای هرمانتو یه روسری
ست کردیم الهه هم دو تاشال برای خودش انتخاب
کرد بعد برای گرفتن کفش رفتیم سمت سپهساالر
،یه کفش اسپورت هم اونجا پسندیدم که وقتی پا زدم
.حسابی تو پام خوب و راحت بود
دیگه از خستگی نا نداشتیم یه جا نشستیم دو تا بستنی
 .خودمونو مهمون کردیم
همینجور که بستنی تو دستم بود چشمم خورد به
مغازه عطر و ادکلن به الهه گفتم من یه سر به مغازه
.بزنم
 .تو برو من دیگه جون راه رفتن ندارم-

سریع بستنی رو تموم کردم و وارد مغازه شدم یه
خانوم فروشنده و یه اقاپسر داخل مغازه بودن،رفتم
سمت خانمه و سالم دادم و اسم عطری رو که تو
داشبود دکتر دیده بودم رو گفتم .اول تسترش رو
.اورد و یه کم به مچ دستم زدم و مطمئن شدم خودشه
عطر خیلی گرونی بود و مجبور شدم به خانومه بگم
برام  ۲۰میل بریزه،دختره هم با خوشرویی قبول
.کرد و تو یه شیشه خوشگل اسانس رو برام ریخت
برگشتم پیش الهه و گفتم اگه خستگیت در رفت
برگردیم اونم پاشد وباهم رفتیم سمت ماشین.به الهه
گفتم اگه کار نداره شب بیاد پیش من اون هم قبول
کردو با هم برگشتیم خونه،بعد خوردن غذا یه چرتی
زدیم و به مینا پیام دادیم اگه کاری نداره اونم بیاد
.فرزاد بنده خدا اورد رسوندش و رفت ،دوباره سه
نفری افتادیم رو دور خنده و شوخی تا شب ،وقتی
الهه خواست بره دسشویی وقتو مناسب دیدم و به مینا
:گفتم

مینا چند روزه میخوام یه چیزی بهت بگم ولی
.فرصت نشده
چیزی شده؟-
از روزی که رفتیم کوه انگار علی و صبا از هم
خوششون اومده میخواستم ببینم نظرت چیه؟
اتفاقا مامانم دیروز میگفت علی مشکوک میزنه -
پس دلش گیر صبای شماس .من چی بگم علی بچه
نیست صالح خودشو میدونه صبا هم که مثل
.خواهرم میمونه هرچی خیره اتفاق بیفته
از این که دوستی به این ماهی دارم خداروشکر
.کردم وقتی هم الهه برگشت بحث رو عوض کردیم
مینا شب نموند و به فرزاد زنگ زد بیاد دنبالش ولی
 .الهه موند و تا صبح گفتیم و خندیدیم
صبح زود بیدار شدم بی صدا بلند شدم که الهه بیدار
نشه اروم رفتم تو دسشویی و دست و صورتم رو
شستم بعد هم به مامان کمک کردم میز رو بچینه

الهه رو بیدار کردم باهم صبونه خوردیم و قرار شد
 .اول الهه رو بذارم خونه بعد برم سرکار
بدجور برای حاضر شدن وسواس داشتم الهه که
:متوجه شده بود گفت
برای کی چیتان پیتان میکنی کلک ؟
.هیشکی مانتو نو خریدم ذوق دارم-
.اره جون خودت منم که گوشام درازه
بهش محل ندادم و مانتو سبزم رو پوشیدم یه ارایش
مالیم هم کردم و روسری ست مانتوم رو سر کردم
تو اینه یه نگاه به خودم انداختم و واسه خودم یه
بوس فرستادم.به الهه گفتم بجنبه دیرمون نشه دلم
.نمیخواست دوباره توبیخ بشم
ازتو حیاط گلدان ها رو برداشتم و گذاشتم تو
ماشین،الهه هم نشست و راه افتادیم ،خداروشکر
 .شلوغ نبود و به موقع رسیدم

ماشین رو جلوی کلینیک پارک کردم و از جعفر اقا
خواستم کمک کنه گلدون ها رو ببریم باال ،یکی رو
بردم اتاق خودم یکی روهم بردم اتاق دکتر ،کلی
وسواس به خرج دادم تا یه جای مناسب براش پیدا
کنم اخر سر هم گذاشتم کنج دیوار که روبروی دید
 .دکتر باشه خیلی هم به چشم نیاد
برگشتم اتاقم و دنبال یه مکان خوب برای گلدونم
بودم که صدای در اتاق دکتر اومد.انگار صدای در
ریتم قلب من رو هم تندتر میکرد نمیدونم چرا
اینجوری شده بودم همش منتظر بودم ،خالصه
گلدون رو یه جا گذاشتم و نشستم پشت میز .سیستم
رو روشن کردم تا بیاد باال ،شهره خبر داد
.کاراموزها اومدن
با خوشحالی پاشدم برم بهش خبر بدم .اروم زدم به
در که گفت بفرمایید .وقتی رفتم تو سرمو بردم باال
سالم کنم چشمم افتاد به پیرهن استین کوتاهش و
عضله های دستش که معلوم بود حسابی روشون کار
کرده،برای اولین بار بود که استین کوتاه پوشیده بود

من هم میخ بازوهاش شده بودم،با خودم گفتم اخه
وقت اینجوری پوشیدن بود امروز  ،این دخترا
چشاتو درمیارن ،یهو دکتر گفت چیزی گفتین.فکر
کنم دوباره بلند فکر کرده بودم ،سرخ شدم وسرمو
 :انداختم پایین زیر لب گفتم
اون دوتا کاراموزی که گفته بودین اومدن
بفرستمشون ؟
دکتر پشت میز نشست و گفت  :بله بفرستین باهاشون
.صحبت کنم
اومدم بیرون و به دختری که محجوب و سربزیر
بود گفتم بره داخل.خدا خدا میکردم همین دختر رو
قبول کنه از اون یکی اصال خوشم نیومده بود
،ازوقتی اومده بود صدبار خودشو چک کرده بود و
.کلی هم مخ شهره رو کار گرفته بود
:بعد تموم شدن مصاحبه دکتر صدام کرد

با هردوشون صحبت کردم ،فعال هردو ازمایشی -
مشغول میشن تا ببینیم چی میشه یکی رو بفرست
.پیش دکتر راستاد یکی هم پیش دکتر طهماسبی
یه کم دو دوتا چارتا کردم  ،دختر خانوم و نجیب رو
که میترا احمدی بود،فرستادم پیش دکتر طهماسبی و
اون یکی رو که حسابی فشن بود ،اسمش ویدا
 .حضرتی بود رو هم فرستادم پیش دکتر راستاد
از شیطنت خودم خنده ام گرفت،عجیب ما زنا
حساسیم ،مطمئن بودم لیال راستاد هم همین حسو
.داره
بعد تموم شدن کارم دوباره پشت سیستم نشستم و کار
هامو شروع کردم .یه کم پرونده ها رو تکمیل کردم
،یه پوشه هم باز کردم برای تحلیل های خودم از
بیمارها ،هرکدوم رو جدا جدا بررسی کردم و
نوشتم ،تاظهر مشغول بودم سرمو که بلند کردم دیدم
حسابی گرسنمه یه بیسکوییت از رو میز برداشتم و
.بلند شدم تا با شهره بریم ناهار

وقتی داشتم از پله ها میومدم پایین ،دیدم ویدا با اب و
تاب داره درباره ی دکتر مجد با تلفن صحبت میکنه
:پامو اروم کردم تا متوجه من نشه و بفهمم چی میگه
اگه بدونی چه تیکه ایه ،شانس من کاراموزش یه -
دختره نچسب ،منو انداخت پیش یه دکتر زن حوصله
سر بر ولی اگه اسم من ویداس بلدم چجوری جامو
.باهاش عوض کنم و مخ دکتر رو بزنم
از این همه وقاحت اونم تو روز اول کار بهتم برده
بود خودمو پشت دیوار کشیدم تا منو نبینه و راهشو
بکشه وبره ولی حسابی اعصابمو به هم ریخت.با
حواسی پرت رفتم پیش شهره و باهم زدیم بیرون،
دوباره رفتیم همون غذای خونگی و سفارشمون رو
.دادیم و نشستیم
داشتیم حرف میزدیم که یهو در باز شدو میترا و ویدا
هم اومدن داخل و با دیدن ما دست تکون دادن و
 .اومدن پیش ما نشستن

میترا دختر ارومی بود و خیلی حرف نمیزد ولی
ویدا از اول شروع کرد به فک زدن ،سعی داشت
درمورد مجد از من و شهره حرف بکشه ،من که
چیزی نگفتم ولی شهره همون چیزایی که روز اول
.به من گفته بود رو به ویدا هم گفت
یعنی هیشکی نمیدونه زن داره یه نه؟ ،شماها چه -
بی عرضه هایی هستین من سه سوته امارشو در
.میارم
مونده بودم ازاین حجم پررویی .ولی از یه طرف هم
 .بدم نمیومد به قول خودش امارشو دربیاره
خالصه با حرف زدن مداوم و بی وقفه ویدا
غذامون رو خوردیم و پاشدیم ،تصمیم گرفتم از فردا
.غذا بیارم تا کمتر باهاش برخورد داشته باشم
وقتی برگشتیم ،رفتم سراغ جعفر اقا تا یه چای بگیرم
دیدم سینی چای دستشه و داره میبره برای دکتر،
سینی رو ازش گرفتم و یه چای دیگه هم گذاشتم تو

سینی و رفتم سمت اتاق.با یه بفرمایید وارد شدم چای
 :رو گذاشتم رو میز ،فکر کرد جعفر اقام گفت
دستت درد نکنه جعفر اقا وقتی دید جواب نمیدم
:سرشو بلند کرد و با دیدن من گفت
شما چرا زحمت کشیدین؟
.زحمتی نبود رفته بودم برای خودم چای بیارم-
 .پس بفرمایید بشینید
نشستم و چای رو برداشتم،دیگه مثل روزهای اول
.معذب نبودم به قول معروف یخم باز شده بود
.راستی بابت گلدون ممنونم خیلی لطف کردین
خواهش میکنم امیدوارم دوست داشته باشین؟ -
بله خیلی هم عالیه ،انگار با اومدن شما مرکز حال و
 .هوای دیگه ای گرفته
منو میگی تو دلم کیلو کیلو قند میسابیدن چشام -
برق میزد از ذوق ،دوباره دکتر از اون لبخندای
دخترکشش زد ،حس میکردم دقیق حال منو میفهمه

ازم درمورد کاراموزها پرسید،من هم توضیح دادم
.که فرستادمشون پیش دکترها
خانوم ثابتی لطف کنید برنامه هاشون رو هماهنگ -
کنید و اگر مشکل یا مسئله ای بود به من اطالع
.بدید
چشمی گفتم و از جام بلند شدم تا به بقیه کارهام
.برسم
دیگه تا اخر ساعت از ترس روبرو شدن با ویدا از
اتاق بیرون نیومدم ،اخر تایم هم سریع وسایلمو جمع
کردم و یه سر به دکتر زدم دیدم کاری نداره از
.مرکز زدم بیرون
حالم خیلی خوب بود ماشینو روشن کردم و یه اهنگ
 .شاد پلی کردم و رفتم سمت کافه ی محبوبم
با اهنگ برای خودم ضرب گرفته بودم و قر ریز
 .میومدم

چیکار میکنی اینجوری که دیوونه میشم بیا دلبریتو
♫ یکم کمترش کن
دلم عاشقه بیشتر از این نذار عاشقت شم داره میره
♫ قلبم بیا باورش کن
حدی داره دل بردن واسه تو مردن همه ی عالم ای
♫ وای چه بده حالم
♫ دلم دیگه طاقت نداره دلم بی قراره داره کم میاره
دیگه خستم از حالت چشم تو و حاالی باحاله نصف
♫ کاره
♫ دلم دیگه طاقت نداره دلم بی قراره داره کم میاره
دیگه خستم از حالت چشم تو و حاالی باحاله نصف
♫ کاره
میلرزونه این زلزله قلبمو دین و ایمونمو زندگیمو
♫ بهم ریخته چشات

یه آدم توی زندگی غیر اینکه کسی مث تو داشته
♫ باشه مگه چیری میخواد
حدی داره دل بردن واسه تو مردن همه ی عالم ای
♫ وای چه بده حالم
♫ دلم دیگه طاقت نداره دلم بی قراره داره کم میاره
دیگه خستم از حالت چشم تو و حاالی باحاله نصف
♫ کاره
♫ دلم دیگه طاقت نداره دلم بی قراره داره کم میاره
دیگه خستم از حالت چشم تو و حاالی باحاله نصف
کاره
تا کافه واسه خودم خوش بودم ،وقتی رسیدم ،کافه
تقریبا خلوت بود یه جای دنج نشستم و یه موهیتو
سفارش دادم .حرف دکتر همینجور تو سرم تکرار
 .میشد و من هربار بیشتر حالم خوب میشد
دست کردم تو کیفم و عطری رو که خریده بودم
دراورم بوش کردم و یه کم هم زدم به مچ دستم عین

بچه های دبیرستانی شده بودم کم مونده بود یه نامه
.ی عاشقانه بنویسم و از زیر در اتاقش بفرستم براش
از فکرش پقی زدم زیر خنده فکر کن برای دکتر
.نامه ی عاشقانه بنویسم
تو همین فکرا بودم که گوشیم زنگ خورد .مامان
بود میخواست ببینه کی میام .پرسیدم چیزی الزم
.داره که گفت اگه ببرمش خرید خوب میشه
شما جون بخواه خانوم خانوما اماده باش دارم میام -
.دنبالت
از کافه زدم بیرون و رفتم دنبال مامان،باهم رفتیم
بازار روز  ،یه کم میوه گرفتیم و بعد رفتیم پروتئینی
تا مامان گوشت و مرغ بگیره ،این ماشین عصای
.دست من و مامان بود
خسته و کوفته رسیدیم خونه،هرچی اصرار کردم به
 .مامان کمکش کنم قبول نکرد
.تو برو استراحت کن مادر برای غذا صدات میزنم-

بازم دلم طاقت نیاورد و دست به کار شدم میوه ها
رو شستم و تو یخچال جا دادم .شستن مرغ و گوشت
.روهم گذاشتم به عهده مامان
 .یه قهوه هم برای خودم دم کردم و بردم تو اتاقم
وقتی بیکار میشدم دلم میخواست به دکتر فکر کنم
،منتظر بودم ببینم ویدا میتونه ته و توی قضیه رو
.دربیاره
یه کم کمدهام رو مرتب کردم و رفتم سراغ کتابخونه
،دستم رفت سمت دیوان حافظ و بیرون اوردمش نیت
.کردم و کتاب رو باز کردم
مژده ای دل که مسیحا نفسی میآید
که ز انفاس خوشش بوی کسی میآید
از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش

زدهام فالی و فریادرسی میآید
زآتش وادی ایمن نه منم ُخ ّرم و بس
موسی آنجا به امید قبسی میآید
هیچ کس نیست که در کوی تواش کاری نیست
هرکس آنجا به طریق هوسی میآید
کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست
این قدر هست که بانگ جرسی میآید
جرعهای ِده که به میخانه ارباب کرم

هر حریفی ز پی ملتمسی میآید
دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است
گو بر آن خوش که هنوزش نفسی میآید
خبر بلبل این باغ بپرسید که من
نالهای میشنوم کز قفسی میآید
یار دارد سر صید دل حافظ یاران
شاهبازی به شکار مگسی میآید

ماتم برده بود به دیوان ،انگار حافظ خودش داشت
 .برام میخوند و حال دلمو زیر و رو میکرد
من با این که قبال ازدواج کرده بودم ولی هیچ وقت
چنین احساسی رو تجربه نکرده بودم برام عجیب بود
، .یه حس نااشنا که دلمو زیر و رو میکرد
وقتی به دکتر فکر میکردم ناخوداگاه یه لبخند میومد
.رو لبم
 .کتاب رو بستم و گذاشتم سرجاش
قبال وقتی میخواستم برم سرکار انگار میخواستن
شکنجه ام کنن ولی حاال صبح ها با کلی ذوق و
شوق بیدارمیشدم.با وسواس حاضر میشدم و خودمو
چند بار جلوی اینه چک میکردم.انقدر کارهام تابلو
:بود که مامان هم فهمیده بود
سحرجان مادر انگار از کارت خیلی راضی هستی -
؟
چطور؟

.اخه قبال هیچوقت اینجوری سرحال نبودی
:یه کم خودمو جمع و جور کردم و گفتم
اره مامان محیط کارمون خیلی خوب و دوستانه است
.ادم ازشون انرژی میگیره (البته از یکیشون)
خداروشکر ،انشاهلل همیشه همینجور سرکیف باشی -
.مادر
امروز باز نوبت ویزیت نسرین خانوم بود و مثل
.همیشه سروقت اومد و رفت اتاق دکتر
در اتاقم باز شد و ویدا بدون درزدن اومدتو ،خیلی
از کارش بدم اومد ولی به روی خودم نیاوردم
.:خودشو انداخت رو صندلی و گفت
چقدر هوا گرمه ادم کالفه میشه ،بعد دستشو برد
سمت مقنعه اشو اونو دراورد و شروع کرد به باد
 :زدن خودش
چه خبرا اینجا همیشه انقدر سوت و کوره نه -
.هیجانی نه سروصدایی ادم حوصله اش سرمیره

:صدامو بی تفاوت کردم و گفتم
مراجعین معموال سرتایم میان و میرن مثال چه
صدایی باید باشه؟
مثل تو فیلما چند تا مریض روانی بیان چند تا -
.ماجرای جالب اتفاق بیفته
.اونا تو فیلماس اینجا از این خبرا نیست -
 .پوفی کرد و دوباره خودشو باد زد
میخواستم یه جوری موضوع رو به دکتر بکشونم
ولی حس میکردم پررو میشه پس حرفی نزدم و
.خودمو مشغول کار نشون دادم
این دکتر راستاد هم حوصله سربره عین عصا -
.قورت داده هاس
.خوب اینجا محیط کاره باید براساس اون رفتار کنن
ایشی گفت و خواست بلند شه که دکتر تقه ای به در
زد و اومد داخل.ویدا با دیدنش مثال ادای خجالت
کشیدن رو دراورد و با عشوه خواست مقنعه اشو سر

کنه،انگار گذاشته بودنش رو دور کند یواش یواش
مقنعه رو برد سمت سرش و مرتبش کرد ،تو این
مدت دکتر حتی یه نیم نگاه هم بهش نکرد فقط اومد
سمت میز منو و یه پرونده رو بهم داد تا وارد سیستم
.کنم خودش هم برگشت تو اتاقش
حسابی حال ویدا گرفته شد ولی به روی خودش
 .نیاورد و رفت
ساعت ناهاررفتم ابدارخونه تا غذامو گرم کنم ولی
جعفر اقا نذاشت و گفت خودش گرم میکنه و برام
میاره،تشکری کردم و برگشتم پیش شهره و بهش
.گفتم که از امروز غذا میارم وباهاش نمیرم بیرون
میخواستم برگردم اتاقم که هوس کردم تو حیاط غذا
بخورم ،یکی از صندلی ها رو که زیر درخت بود
کشیدم بیرون و نشستم .همون موقع دکتر هم وارد
:حیاط شد با دیدن من اون هم نشست و گفت
انگار همه برای ناهار رفتن شما نرفتین؟

از امروز غذا اوردم خیلی با غذای بیرون میونه -
.ای ندارم
.چقدر خوب سالم تر هم هست
تمام رفتارش خیلی عادی و دوستانه بود درعین حال
سنگین و متشخص حرف میزدو کامال دقیق از
 .کلمات استفاده میکرد
همون موقع جعفر اقا سینی غذای منو اورد و گذاشت
 :روی میز ،روکرد به دکتر و گفت
میخوام زنگ بزنم رستوران امروز چی براتون
سفارش بدم؟
دکتر یه نگاهی به سینی غذا که قورمه سبزی بود
 .انداخت و گفت :فرق نمیکنه
 :قبل از این که جعفر اقا بره بلند شدم و گفتم
اگه اجازه بدین جعفر اقا سفارش ندن مامان من
.عادت داره غذا زیاد میذاره همون رو براتون بیارم

حس کردم چشمش به قورمه سبزی مونده ولی روش
نمیشه،منتظر جوابش نشدم و رفتم تو ابدارخونه
،ظرف غذام رو از تو یخچال در اوردم و بقیه غذا
رو که گذاشته بودم برای فردا کشیدم تو بشقاب و
گذاشتم تو ماکروفر ،تا غذا گرم بشه تو فکر بودم
نکنه خوشش نیاد ولی دیگه کاری بود که کرده بودم
،بشقاب رو از مایکروفر دراوردم و گذاشتم تو سینی
قاشق و چنگال هم گذاشتم کنارش و برگشتم تو حیاط
.
وقتی سینی رو گذاشتم جلوش ،سرشو بلند کرد که
:چیزی بگه پیش دستی کردم و گفتم
به قول مامانم این غذا روزی شما بوده ،امیدوارم
.دوست داشته باشین
دیگه چیزی نگفت و مشغول شد ،من هم قاشقمو
برداشتم و شروع کردم ،خدایی دستپخت مامانم
حرف نداشت همینجور که غذامو میخوردم زیر
چشمی حرکاتشو زیر نظر داشتم ،میخواستم ببینم

دوست داره غذارو یا نه،ولی اصال چیزی متوجه
نشدم خیلی با تمانینه غذاشو میخورد و چیزی هم تو
.صورتش معلوم نبود
بعد غذا تشکر کرد و از جعفر اقا خواست ظرف ها
رو ببره و چای بیاره،خودش هم ادامه داستان نسرین
:خانوم رو تعریف کرد
تا اونجا گفته بود که خودش و خواهر و برادرش
توی خیابان جلوی بیمارستان منتظر بودن .وقتی
دکتر مادرشو معاینه میکنه بعد از عکس و ازمایش
نسرین خانوم رو میکشه کنار و میگه مادرتو تنها
 .نذار ،انگار دلش نمیومده بگه که امیدی نیست
مادرش تو اون حالش یه ادرس بهش میده که با بچه
ها بره اونجا و خودشو معرفی کنه ،میگه که اون
خانوم دوستشه و بهشون کمک میکنه ،خالصه
نصف شب مادرشون فوت میکنه و ۳تا بچه بی کس
و کار میمونن تو خیابان بعد از کلی گریه و زاری
مادرشون رو دفن میکنن و میرن به اون ادرسی که

مادرشون داده ،یه خانومی که دوست بچگی
مادرشون بوده با شنیدن ماجرا کلی ناراحت میشه و
.اونا رو پیش خودش نگه میداره
دوست مادرش یه خیاط خونه داشته که نسرین و
خواهرش رو همون جا نگه میداره و کار یادشون
میده برای برادرشون هم توی یه بقالی کار پیدا
میکنه باالی خیاط خونه رو هم یه اتاق خالی بوده
تمیز میکنه و میده بهشون .خالصه بچه ها اینجوری
چند سالی رو میگذرونن و بزرگ میشن کم کم
پولشون رو جمع میکنن و یه خونه اجاره میکنن و
 .اسباب و اثاثیه میخرن
برای نسرین خانوم و خواهرش کلی خواستگار میاد
ولی نسرین خانوم زیر بار نمیره و اول خواهرشو
شوهر میده و براش جهیزیه اماده میکنه بعد هم برای
برادرش استین باال میزنه و زنش میده و خودش تنها
.میمونه

همزمان با تموم شدن حرفهای دکتر جعفر اقا هم
 .چای ها رو اورد
 :دکتر گفت
تا اینجای ماجرا من چیز عجیبی نمیبینم که عکس
العمل به این شدت یعنی اقدام به خودکشی داشته
باشه ولی هرچی داریم به زمان حال نزدیک میشیم
من متوجه حال منقلبش میشم و انگار که نمیخواد
.داستان جلو بره
من هم حرفاشو تایید کردمو تو سکوت چاییمون رو
 .خوردیم
داشتیم کم کم بلند میشدیم که ویدا و میترا و شهره
وارد حیاط شدن،ویدا با دیدن ما انگار که چیز بدی
دیده با یه حالی به سمت ما اومد و رو به من کرد و
گفت :خوب خلوت کردی ،معلوم شد برای چی
.نیومدی ناهار

از شنیدن این حرف سرخ شدم ولی جلوی خودمو
گرفتم که جلوی دکتر حرفی نزدم ولی دکتر خیلی
 :خونسرد از جاش بلند شد و گفت
خانوم ثابتی بابت غذا ممنونم باال میبینمتون زود
.بیاین
در ضمن به کاراموزها تذکر بدین که حرف های
غیر کاری تو کلینیک جایی نداره،بعد هم اروم به
.سمت ساختمون حرکت کرد
ویدا کارد میزدی خونش در نمیومد ،دندوناشو به هم
سابید و اونم رفت سمت ساختمون ،شهره یواش زیر
:گوشم گفت
دلم خنک شد ،چقدر پررو این دختره،هنوز نیومده
امار دکتر رو از خانوم راستاد دراورده که مجرده
،.فکر کنم داره واسه خودش نقشه میکشه
از شنیدن این حرف انگار بال دراوردم یه نفس
 .راحتی کشیدم،دیگه وجدان درد نداشتم

وقتی برگشتم اتاقم دیدم از پایین صدا میاد بعد یهو
.در باز شد و شهره سراسیمه اومد داخل
سحر یه دقه بیا پایین یه دختره اومده به شدت -
کثیف و گلی هرچی میگم با این وضع نمیتونی بری
.باال قبول نمیکنه و داد و بیداد راه انداخته
همراه شهره رفتم پایین ،یه دختر حدود  ۲۵ساله
تقریبا قشنگ ولی به شدت کثیف و ژولیده ،یه مانتو
چروک و پاره پوره با موهایی که معلوم بود هفته ها
:شسته نشده .با دیدن من اومد سمتم و گفت
من با دکتر مجد وقت مالقات دارم ولی این خانوم
 .نمیذاره برم باال
 :یه نگاه به ظاهرش انداختم و گفتم
انگار امروز خیلی مساعد نیستید میتونیم وقتتون رو
.جا به جا کنیم
:با جیغ گفت

خیلی هم مساعدم یا میذارید برم باال یا انقدر جیغ
.میکشم تا همه بفهمن چه ادم های بیخودی هستین
از صدای بلند دختره دکتر اومد پایین و وقتی ماجرا
:رو بهش گفتم رو کرد به دختره و گفت
بفرمایید اتاقم و خودش هم پشت سرش راه افتاد فقط
به شهره گفت به جعفر اقا خبر بده که کف زمین رو
.تمیز کنه
عکس العمل دکتر برام جالب بود ،اگه من جاش بودم
.هرگز دختره رو راه نمیدادم که اتاقم رو کثیف کنه
حدود یه ساعتی تو اتاق بودن و صدایی هم نمیومد
 .وقتی صدای در اومد فهمیدم که رفته
در زدم و رفتم داخل تا پرونده رو بگیرم ،اتاق بوی
بدی گرفته بود،دکتر داشت به جعفر اقا میگفت که
بیاد برای نظافت اتاق ،من هم مستاصل وایساده بودم
،بعد تموم شدن تماس دکتر پرونده رو داد دستم و
:گفت

باورت میشه این دختر رتبه یک دانشگاه رشته
شیمی هست.با این سرو وضعش باورکردنش سخته
،.وقتی لوح تقدیرهاشو بهم نشون داد تعجب کردم
دلیل این همه اشفتگی ظاهری رو فهمیدین ؟ -
نابسامانی خانوادگیش باعث شده حس انتقام از
خودش و دنیا داشته باشه ،بااین کار سعی میکنه هم
خودشو عذاب بده هم اطرافیانش رو ،زمان زیادی
باید براش گذاشته بشه که اول با خودش روبرو بشه
.بعد با دنیای اطرافش
دکتر کتش رو برداشت و از پشت میز بلند شد و
:گفت
من باید زودتر برم حال مادرم یه کم نامساعده .در
ضمن اخرهفته یه دورهمی کوچیک با همکارا داریم
.اگه مایل بودین خوشحال میشم شرکت کنید
نفهمیدم منظورش از دورهمی چیه ،یه مهمونی
هست یا چیز دیگه.ولی روم نشد بپرسم،بعد
.خداحافظی کرد و از در رفت بیرون

رفتم سمت اتاقم که کیفمو بردارم که دوباره با ویدا
:روبرو شدم
شنیدم که امروز یه مریض روانی داشتین ،حیف که
.این دکتر راستاد عنق نذاشت بیام ببینم چه خبره
:با ناراحتی گفتم
مریض روانی یعنی چی ،این دختر خیلی هم با هوش
و با استعداده .چرا مردمو اینجوری قضاوت میکنی؟
روانی ،روانیه دیگه .شنیدم کثیف و شلخته بوده
،همه جا رو به گند کشیده ،من اگه بودم از همون دم
.در پرتش میکردم بیرون
از فکر این که خودمم قصد داشتم راهش ندم خجالت
کشیدم پس من چه فرقی با ویدا داشتم فقط ادعام
.میشد ولی در عمل هیچ فرقی نداشتم
بی اعتنا بهش رد شدم و اومدم پایین ،خبری از
شهره نبود ،صبر کردم تا پیداش بشه بلکه یه اماری

از مهمونی ازش بگیرم سرو کله اش از ابدارخونه
:پیدا شد اومد پیشم و گفت
داری میری؟
اره دیگه دکتر رفت من هم دیگه کاری ندارم -
زودتر برم خونه خیلی خسته ام
چه بساطی بود امروز ،تا حاال از این اتفاق ها نیفتاده
.بود
یاد ویدا افتادم که صبح منتظر ماجرای هیجانی بود
،.زود به ارزوش رسید
یه کم این پا اون پا کردم نمیدونستم درسته از شهره
بپرسم یا نه ،اخر دیدم چاره ای ندارم جز شهره از
.کسی کمک بگیرم
راستی شهره این ماجرای مهمونی چیه؟-
:شهره گفت
میخواستم بهت بگم هی یادم میرفت هرسال دکتر تو
هتل یه دورهمی میگیره و دوستان و همکارهاشو

دعوت میکنه،خیلی از دکترها و خانواده های مهم
.هستن ،خالصه که خیلی باکالسه
با حرف شهره بیشتر استرس گرفتم ،قبال با مسعود
(شوهرسابقم)اینجور مهمونی ها زیاد رفته بودم ولی
ایندفعه جایی که دکتر باشه برام یه چیز دیگه بود
،.دوست داشتم حسابی مرتب و شیک باشم
فردا دکتر دانشگاه کالس داشت پس به شهره گفتم که
فردا نمیام .با این فکر از کلینیک زدم بیرون و
گوشیمو دراوردم و تو گروه تصویری گرفتم ،به مینا
:والهه که وصل شدم گفتم
.بچه ها دستم به دامنتون به دادم برسید
:الهه که هول شده بود گفت
خاک توسرم چی شده ،تصادف کردی ،طوریت شده
االن کجایی بیمارستانی؟
مینا هم به الهه میگفت :یه دقه دهنتو ببند ببینم سحر
 .چی میگه

کار خودم یادم رفت از بس این دوتا کل کل
کردن.اخرسر الهه گفت :دبنال دیگه جون مرگمون
.کردی
هیچی بابا اخرهفته دکتر مهمونی گرفته،من چی -
بپوشم ؟
اگه جلوشون بودم جفتشون تیکه تیکه ام میکردن،مینا
:گفت
.بمیری با اون مهمونیت نصف عمرمون کردی
حاال بگین من چیکار کنم ؟ -
 .دوتایی باهم گفتن  :اخ جون بریم خرید
خالصه یه ساعت بعد سه تایی تو پاساژ بودیم
تمام مغازه های لباس فروشی رو یکی یکی گشتیم
ولی من تو اولین مغازه انتخابمو کرده بودم،کال مدلم
بود همیشه اولین مغازه خریدمو میکردم ،ولی این
.دوتا نذاشتن،هی گفتن عجله نکن

اخرسر برگشتیم همون مغازه اول و لباس رو پرو
کردم،یه کت و شلوار سورمه ای ساده بود با یقه
انگلیسی که یه نوار دوزی ساده شیک روی یقه و
.جیبش داشت
وقتی پوشیدم و بچه ها رو صدازدم دوتاییشون با
دیدنم یه سوتی زدن ،خداییش انگار برای من دوخته
:شده بود،حسابی روتنم نشسته بود،الهه گفت
بچه راست میگفت ،همون اول باید به حرفش گوش
.میدادیم
بعد از خرید لباس نوبت شال شد،اونم تو اولین مغازه
پسندیدم ،یه شال مجلسی سورمه ای سفیدبود که وقتی
.سرم کردم خیلی بهم اومد
بچه ها اصرار کردن کیف و کفش هم بگیرم ،ولی
 .قبول نکردم ،اینجوری حسابی خالی میشدم
بعد خرید هرچی اصرار کردم یه چیزی بخوریم
قبول نکردن ،مینا که گفت خونه مامانش دعوته ،از
همون جا تاکسی گرفت و رفت ،الهه هم گفت که کلی

کار عقب افتاده داره وباید به مشتری برسونه ،اونم
.خداحافظی کرد و رفت
وقتی رسیدم خونه جریان رو برای مامان تعریف
کردم و خریدهام رو هم بهش نشون دادم ،از لباسم
خیلی خوشش اومد و کلی تعریف کرد ،برای کیف و
کفش هم
چند تا از کیف هاشو برام اورد تا اگه دوست دارم
 .استفاده کنم
از بین کیف ها یه کیف کوچیک مشکی رو انتخاب
کردم که هم مجلسی بود هم خیلی بزرگ نبود ،یه
کفش پاشنه بلند مشکی هم داشتم که با کیف تقریبا
ست بود،دیگه خیالم از لباس و وسایل راحت شده
بود میموند ارایش و سرو صورتم ،با این فکر زنگ
زدم ارایشگاه و برای فردا وقت گرفتم تا بعد مدت ها
.یه دستی به سرو صورتم بکشم
صبح اولین نفری بودم که وارد ارایشگاه شدم ،سونیا
دختر مهربونی بود که همیشه کارهامو انجام میداد

،نشستم زیر دستشو بعد اصالح و ابرو ،پیشنهاد داد
که یه رنگ هم به ابرو و موهام بذارم ،من هم قبول
.کردم و رنگ رو اماده کرد و برام گذاشت
بعد حدود یک ساعت که چند بار رنگ رو چک کرد
 .سرم رو شست و برام یه سشوار حسابی کشید
موهای خوش حالت و بلندی داشتم ،هم زود رنگ
میگرفت ،هم خوب حالت میگرفت ،فقط بیچاره زیر
.دست من همیشه گوجه باالی سرم بود
از نتیجه کار هم خودم ذوق کردم هم سونیا خیلی
راضی بود ،دستمزدش رو حساب کردم و از
ارایشگاه زدم بیرون.حاال که حسابی به خودم رسیده
بودم یه حالی هم به ماشین بیچاره ام دادم ،بردمش
کارواش و حسابی ترو تمیزش کردم ،وقتی رسیدم
خونه هالک بودم ،مامان طفلی یه شربت ابلیمو عسل
برام درست کرد که هم گرمازده نشم و هم سردرد
نگیرم ،حسابی بهم چسبید و حالمو جااورد.دیگه
کاری نمونده بود جز منتظر شدن برای فردا .یه نگاه

به گوشیم انداختم چند تا پیام داشتم یکی از شهره بود
وقتی باز کردم نوشته بود فردا به خاطر مهمونی
کلینیک تعطیله ادرس هتل رو هم گذاشته بود ،یه
هتل مجلل تو سعادت اباد بود ،قبال چندباری رفته
بودم همه چیش عالی و تکمیل بود
خیالم راحت شد،اینجوری سرصبر حاضر میشدم
. :یه پیام دیگه رو باز کردم که الهه بود
.دوست جونی اگه برای فردا کاری داری در خدمتم
 :دوستی این دونفر برام نعمت بود .براش پیام دادم
کاری که نه ولی اگه بیای یه کم منو بزک دوزک
.کنی خوب میشه
جواب داد :چشم شما جون بخواه فردا بعداز ظهر
.میام دستبوسی
براش شکلک خنده گذاشتم و گوشی رو گذاشتم
کنار.برای فردا کلی استرس داشتم ،پاشدم برم یه کم
.به مامان کمک کنم تا وقت بگذره

مامان مشغول تمیز کاری بود ،دستمال رو ازش
.گرفتم و شروع کردم به گردگیری
خیر ببینی مادر با این همه مشغله یه دستی هم از -
من میگیری ،اون صبا که هیچ ،فکر میکنه اومده
هتل ،تازگی ها هم مشکوک شده ،همش گوشیش
زنگ میخوره و سریع میره تو اتاق ،تو چیزی
نمیدونی بهت چیزی نگفته؟
دلم نمیخواست دروغ بگم ولی هنوز هم از رابطه
:اشون مطمئن نبودم پس گفتم
مامان جان صبا برعکس ظاهرش دختر عاقلیه اگر
.هم چیزی باشه حتما بهت میگه
 .یه ایشاللهی گفت و دوباره سرگرم کارشد
.تاشب سرخودمو گرم کردم و شب هم زود خوابیدم
صبح اول به الهه زنگ زدم و مطمئن شدم میاد و
دیگه مجبور نیستم دوساعت با صورتم کلنجار برم
،الهه خیلی هنرمند بود ،به قول معروف از

هرانگشتش یه هنر میبارید،چندوقتی هم تو ارایشگاه
کار کرده بود ولی چون محیطش رو دوست نداشت
ترجیح داد کار هنری انجام بده ،درامدش کمتر بود
.ولی به قول خودش کار دلی بود
قبل اومدنش وسایلمو اماده کردم و یه دوش گرفتم
،.موهامو یه کم خشک کردم و اماده نشستم
الهه موهامو سشوار کشید ،یه کم هم جلوشو فرزد که
از روسری بیرون بذارم ،صورتم روهم یه ارایش
.ساده کرد که در عین سادگی خیلی شیک بود
لباسام رو پوشیدم و جلوی اینه یه نگاه به خودم
انداختم با این که یه کم سنم رفته بود باال و
روزهایی سختی روهم گذرونده بودم ولی هنوز اندام
روفرمی داشتم وپوست خوب و چشم های درشت و
ابروهای پهن صورتم رو زیبا کرده بود،یه کم سبزه
بودم که به قول مامان نمکی کرده بودم،قدم هم
.حدود۱و ۶۵بود که با یه کفش پاشنه بلند نرمال بودم

با زدن عطر به مچ و گردنم تیپم رو کامل کردم و با
الهه از در زدیم بیرون ،اول الهه رو رسوندم و بعد
به سمت سعادت اباد حرکت کردم .حدود یک ساعتی
تو راه بودم.ساعت ۸جلوی در هتل بودم ،ماشین رو
بردم تو پارکینگ و پیاده شدم .یه زنگ به شهره زدم
که اگه نزدیکه صبر کنم با هم بریم چون یه کم
تنهایی معذب بودم ولی شهره گفت نیم ساعته دیگه
میرسه ،پس چاره ای نبود ،سوار اسانسور شدم و
دکمه اش رو زدم وقتی اسانسور ایستاد و درباز شد
.یه نفس عمیق کشیدم و به سمت سالن حرکت کردم
سالن بزرگی بود که میزهای گرد به ظرفیت ۶نفر
چیده بودن ،روی هرمیز یه شمعدان پایه بلندو گل
های طبیعی گذاشته بودن و ظرف های پایه بلند میوه
و شیرینی قرار داده بودن.پیشخدمت ها هم مرتب
.پذیرایی میکردن
نزدیک ترین میز را که خالی هم بود انتخاب کردم و
نشستم،چشم انداختم تا اشنایی ببینم که چشمم افتاد به
دکتر .حسابی به خودش رسیده بود موهای مرتب و

ریش انکات کرده ،پیرهن سفید و کراوات کرم و یه
کت قهوه ای و شلوار کتون کرم که حسابی رو تنش
نشسته بود.مشغول صحبت با یه خانوم و اقا بود و
وقتی صحبتش تموم شد به سمت در نگاه انداخت که
منو دید ،به احترامش بلند شدم و رفتم سمتش
،نزدیک که شدم حس کردم روم زوم کرده و با دقت
داره براندازم میکنه،سالم دادم ،یه کم طول کشید که
:جوابم رو دادو خوشامد گفت
خیلی خوش اومدید اول ازدور نشناختمتون چقدر
.برازنده شدین
ازحرفش سرخ شدم و سرمو انداختم پایین اروم
:تشکر کردم و گفتم
.ممنون از دعوتتون
خواهش میکنم ،ما هرسال این دورهمی رو داریم -
.و خیلی خوشحالم که امسال میزبان بانویی مثل شمام
دیگه رسما وارفتم یه کم خودمو جمع و جور کردم و
 .برگشتم سرجام نشستم

کم کم سالن داشت شلوغ میشد شهره هم رسید و اومد
کنار من نشست ولی گفت دکتر ویدا و میترا رو
دعوت نکرده.چقدر خوشحال شدم،اصال حوصله ی
.فک زدن ویدا رو نداشتم
دکتر راستاد و همسرش هم رسیدن و بعد از سالم
.وعلیک با ما سرمیز همکارهاشون نشستن
دکتر تک تک سرمیزها میرفت و خوشامد میگفت و
تعارف میکرد،پیشخدمت ها هم مرتب شربت و
 .ابمیوه و بستنی میاوردن
یه کم که نشستم حوصله ام سررفت به مهمون ها
نگاه میکردم و تیپ و لباس هاشونو دید میزدم
،تقریبا همه مهمون ها از طبقه باال بودن چون لباس
.ها و زیوراالت گرون قیمتی داشتن
تو زندگی قبلیم من هم از همین طبقه بودم ،لباس
های انچنانی ،زیوراالت گرون قیمت ،کیف و کفش
های برندولی دریغ از یه جو ارامش و دل خوش
 .همیشه استرس و دلشوره

دکتر دوباره اومد سرمیز و پرسید چیزی کم و کسر
نداریم،ماهم گفتیم همه چی عالیه
تقریبا همه اومده بودن و پیشخدمت ها داشتن میز
شام رو اماده میکردن .من هم مشغول حرف زدن با
شهره به در ورودی هم نگاه میکردم که یهو از
چیزی که دیدم نزدیک بود غالب تهی کنم اول فکر
کردم اشتباه میبینم ولی وقتی دقت کردم خودش
بود،هیچ فرقی نکرده بودهمون جور مغرور و عنق
.و مشکوک
از همون اول که وارد شد شروع کرد به نگاه های
موشکافانه،من این نگاه ها رو خوب میشناختم پنج
.سال تموم با هاشون عذابم داده بود
انقدر رنگم پرید و دست و پامو گم کردم که شهره
:هم متوجه حالم شد
سحرخوبی؟طوریت شد ؟چرا رنگت پریده؟
چیزی نیست یه کم حالم بد شده فکر کنم به خاطر -
.فضای بسته سالنه ،برم یه ابی به دست و روم بزنم

سریع از جام بلند شدم و از پشت سالن خودم روبه
سرویس بهداشتی رسوندم ،وقتی تو اینه خودمو نگاه
کردم دیدم شهره حق داشت،رنگ به رو نداشتم
،انگار تموم صحنه های روزهایی کذایی گذشته
داشت برام زنده میشد ،دوباره تپش قلب گرفتم ،سرم
داشت میترکید ،تصمیم گرفتم بدون برگشتن به سالن
برگردم خونه ،با این فکر اروم از در اومدم بیرون
 .که اه از نهادم بلند شد،کیفم رو جا گذاشته بودم
مستاصل وایساده بودم نمیدونستم چیکار کنم ،اگه
گوشیم همراهم بود به شهره میگفتم کیف رو برام
.بیاره ولی اونم نبود
پاهام باهام یاری نمیرد ،به زورخودمو به در
ورودی سالن رسوندم تقریبا بیشتر مهمون ها برای
شام رفته بودن و سالن خلوت بود،اروم رفتم سمت
:میزم تا کیفمو بردارم ،یهو یکی از پشت صدام زد
خانوم ثابتی تشریف نمیارین برای شام ؟

نمیدونستم چی بگم ،زبونم انگار قفل شده بود ،دنبال
یه بهانه میگشتم که نرم سمت میز سرو غذا،اومدم
بگم که میل ندارم ولی انگارخودش ازحال پریشون
:من فهمید که خبریه ،گفت
به نظرم حالتون مساعد نیست همین جا تشریف
.داشته باشین بگم براتون غذا بیارن
اومدم مخالفت کنم که دیدم بدون توجه به من رفت
سمت یکی از پیشخدمت ها و شروع کرد باهاش
.حرف زدن
سعی کردم یه جوری بشینم که تو دید نباشم بلکه
زودتر از اونجا بزنم بیرون ،چند دقیقه بعد دکتر بایه
پیشخدمت امد که انواع غذاهارو روی میز چیدن
،انقدر حالم بد بود که حتی نمیتونستم به غذاها نگاه
کنم ،یه لبخند زوری زدم و تشکر کردم ،شانس من
:دکتر خودش هم سرمیز نشست و گفت
خواهش میکنم بفرمایید البته به پای دستپخت
.مادرتون نمیرسه

قاشق و چنگال رو برداشتم و یه تکه جوجه و چند تا
قاشق برنج کشیدم ولی نمیتونستم بخورم ،وقتی دیدم
دکتر خیال بلند شدن نداره جوجه رو به زور اب دادم
پایین ،همین که میخواستم به یه طریقی دکتر رو
بپیچونم و پاشم همه مهمون ها برگشتن به سالن
،دکتر داشت بلند میشد که بره سمت مهمون ها که یه
صدای اشنا از پشت سرم شنیدم،صدای نحس خودش
بود ،هزار سال هم میگذشت این صدا رو فراموش
.نمیکردم
دکتر جون کجا غیب شدی همه سراغتو میگیرن؟ -
شرمنده مسعود جان همکارم خانوم ثابتی یه کم
ناخوش شدن،اومدم ببینم حالشون چطوره؟
:باشنیدن فامیل من یهو عین جن جلوم ظاهر شد
به خانوم ثابتی،خانوم سحر ثابتی ،شما کجا اینجا
کجا؟
من که انقدر حالم خراب بود که الل شده بودم ولی
:دکتر جواب داد

شما ایشون رو میشناسید؟خانوم ثابتی همکار جدید ما
.هستن
 :مسعود با وقاحت تو صورت من نگاه کرد و گفت
از خودشون بپرسید نسبتشون بامنو؟
با گفتن این حرف خونم به جوش اومد ،اومدم بلند شم
و یه کاری بکنم ،ولی سرم گیج رفت و روی صندلی
.افتادم
دکتر بنده خدا هول کرده بود سریع یه خانومی رو
صدا زد تا برام اب قند درست کنه خودش هم با
استرس باالی سر من ایستاده بود و داشت به
اورژانس زنگ میزد ،با همون حالم خواهش کردم
 .که زنگ نزنه
من حالم خوبه لطفا زنگ نزنید یه کم بشینم بهتر -
.میشم
مگه میشه ،رنگتون پریده سرگیجه هم دارین باید
.دکتر ببیندتون

دوباره بهش التماس کردم که زنگ نزنه ،نمیخواستم
مهمونیش خراب بشه،تو این حین نفهمیدم مسعود کجا
 .گم وگور شد
باالخره یکی یکی مهمون ها رفتن ،من هم یه کم
حالم جا اومد ،بلند شدم که برم سمت پارکینگ،دیدم
:دکتر جلوم سبز شد
کجا تشریف میبرین؟
.حالم بهتر شده ،اگه اجازه بدین رفع زحمت میکنم -
:دکتر با من هم قدم شد وگفت
نذاشتین به اورژانس زنگ بزنم،متاسفانه نمیتونم
اجازه بدم تنها برین منزل ،یه کم اینجا تشریف داشته
.باشین تا من وسایلم رو بردارم بیام خدمتتون
هرچی اصرار کردم که حالم خوبه ،با همون جدیت
.همیشگیش بهم فهموند که باید بگم چشم

روی یه صندلی نشستم تا دکتر اخرین مهمون ها
روهم بدرقه کرد و چند تا دستور به پیشخدمت ها داد
:
همه ی غذا ها و میوه ها رو اماده کنین با خیریه
.هماهنگ شده ،میان میبرن
با شنیدن این حرف از زبون دکتر برگشتم و دیدم
تمام میوه ها در حال بسته بندی و پک شدنه ،چه
فکر عاقالنه ای کرده بود ،این کارش هم برام
.تحسین برانگیز بود
 :با سوئیچ و کیفش اومد سمتم
.بفرمایید خانوم ثابتی در خدمتتونم
با خجالت راه افتادم و دکتر هم تا پارکینگ همراهیم
کرد ،می خواستم برم سمت ماشینم که اجازه نداد و
:گفت
من میرسونمتون منزل ،ماشین روهم میگم بیارن
.فردا براتون

دیگه حرف نزدم و همراهش شدم،ریموت رو زد و
خواست کمک کنه سوار بشم ،تشکر کردم و خودم
.سوار شدم.ماشین رو دور زد و نشست پشت فرمون
تا وقتی که افتادیم تو اتوبان حرفی نزد،من هم تو
سکوت کامل بودم ،همش با خودم فکر میکردم اگه
.درباره ی مسعود بپرسه چی باید بگم
:که باالخره شد انچه نباید میشد
خانوم ثابتی انگار شما از قبل با مسعود اشنایی دارید
درسته؟
انگار نکیرو منکر داشتن ازم سوال میمرسیدن
،تنگی نفس گرفتم ،ضربان قلبم انقدر رفته بود باال
.که از روی لباس هم حرکتشو میشد فهمید
دکتر یه نگاه به من کرد و وقتی حال خرابم رو دید
:سریع زد رو ترمز
خوبید ،چی شد ،یهو ،من حرف بدی زدم،توروخدا
یه چیزی بگو.از تو داشبورد یه شیشه اب معدنی
دراورد یه کم پاشید به صورتم به زور هم چند قلوپ

داد بخورم ،بیچاره بدجور ترسیده بود،یه کم که به
 :خودم اومدم رو صندلی جا به جا شدم و گفتم
.خوبم ،اگه میشه منو برسونید خونه
دکتر با اعصاب خرابی که معلوم بود سعی داره
:اروم باشه برگشت سمت من
.باید بریم بیمارستان ،دیگه هم چیزی نشنوم
ازصراحت کالمش جا خوردم،خودم هم حال درستی
.نداشتم،ترجیح دادم حرفی نزنم
یه ربع بعد تو اورژانس بیمارستان بودیم ،دکتر بعد
 :از معاینه گفت
شوک عصبی رو گذرونده ،براش یه ارام بخش
.میزنم ولی باید بهشون رسیدگی بشه
من که خودم این حرف های دکتر رو حفظ بودم و تا
چند وقت پیش پاتوقم تو بیمارستان بود ولی دکتر
:مجد یکه خورد ،اومد کنارم نشست و گفت

مگه چه اتفاقی افتاد که عصبی شدین ،من دارم گیج
میشم ،موضوع مربوط به مسعوده ؟
با شنیدن دوباره اسم نحسش دستم که سرم بهش بود
شروع کرد به لرزیدن،انژوکد جا به جا شد وخون
زد بیرون ،پرستار سریع اومد و انژوکد رو کشید
بیرون و دستم رو پانسمان کرد .بعد یه ارامبخش بهم
تزریق کرد ،انگار اب رو اتیش ،اروم اروم شدم
،ولی دلشوره مامان رو داشتم .از دکتر خواستم اگه
امکان داره مرخصم کنه،بهش گفتم که میترسم مادرم
نگران بشه،قبول کرد و رفت برای کارهای
.ترخیص
به مامان زنگ زدم و گفتم یه کم دیر میرسم ،از
 :صدام یه چیزهایی فهمید
مادر خوبی اتقاقی افتاده؟
نه قربونت برم خوبم توراهم تا یه ساعت دیگه -
 .میرسم ،اونجا شلوغ بود سردرد شدم

میدونستم باورنکرده ولی چاره ای نبود ،با اومدن
دکتر ،با کمک پرستار بلند شدم و اروم اروم به
سمت خروجی حرکت کردم ،هنوز یه کم سرگیجه
داشتم یه ان داشتم میفتادم که دستی محکم از پشت
نگهم داشت ،انقدر بی حال بودم که بی خیال خجالت
شدم ،دستشو گذاشت پشتمو یواش منو برد سمت
ماشین و سوارم کرد ،خودش هم نشست ،فکر کردم
میره سمت خونه ولی دم یه ویتامینه نگه داشت و
پیاده شد ،بعد چند دقیقه با یه ظرف بزرگ ویتامینه
:اومد ،قبل از این که حرفی بزنم گفت
سرشام هیچی نخوردید االن هم ضعف دارید بدون یه
.کالم اعتراض اینو بخورید
چند تا از گردوها رو بی میل گذاشتم دهنم تازه
فهمیدم چقدر گرسنه ام،چن تیکه موز و اناناس هم
خوردم،انگار واقعا جون گرفتم و حالم بهتر شد ،تو
تمام مدت ،دکتر تو سکوت سرشو گرم گوشیش کرده
بود که من راحت باشم.با خودم کلنجار میرفتم که
جواب سوالش رو بدم ،فکر میکردم حق داشت

موضوع رو بدونه ،ظرف رو گذاشتم کنار و شروع
:کردم
ازم پرسیدین اون اقا رو میشناسم ،باید بگم بله
،ایشون کابوس بیشتر شب های من هستن ۵،سال از
بهترین روزهای زندگیم تو دست این اقای به نظر
 .متجدد نابود شد
از حرف های من انچنان سرشو برگردوند که صدای
تق گردنشو شنیدم انگار یه چیز عجیب داشتم
:میگفتم.با تعجب پرسید
شما دارید درمورد مسعود فرزین حرف میزنید؟
بله دقیقا-
یه کم جا به جا شد ،انگار داشت موضوع رو تو
:ذهنش حالجی میکرد
یعنی مسعود همسر شما بوده؟
بله درسته دقیقا ۵سال اسم ایشون تو شناسنامه من
.بود

فهمیده بود که حرف زدن درموردش حالمو خراب
میکنه پس چیزی نمیپرسید باالخره دکتر بود و
راحت احوال مریض رو تشخیص میداد ،من هم
 .دیگه جونی برام نمونده بود ساکت شدم
 .ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد
به صبا پیام دادم بیاد پایین کمکم ،اونم سریع خودشو
رسوند با دیدن من تو اون ماشین اول تعجب کرد
ولی حال خرابم رو که دید حرفی نزد ،یه سالم به
دکتر کرد و زیر بغلم رو گرفت و باهم وارد خونه
.شدیم،دکتر هم گاز داد و رفت
وقتی رسیدم باال مامان قیافه منو که دید زد تو
:سرخودش
چت شده سحر مادر یه چیزی بگو؟
هیچی مامانم قربونت برم ،تو مهمونی یه کم -
 .سردرد و سرگیجه گرفتم

این وضع و حال یه سردرد نیست بگو چی شده تا
جون مرگم نکردی؟
:دیدم فایده ای نداره ،دارم بیشتر نگرانش میکنم
.تو مهمونی دکتر مجد ،مسعود رو دیدم
با گفتن این حرف مامان و صبا وارفتن صبا زودتر
:خودشو جمع و جور کرد وگفت
اونجا چه غلطی میکرد مرتیکه؟
 .نمیدونم فکر کنم از دوست های دکتر مجد بود -
صبا عصبانی گفت :کثافت همه جا دوست و اشنا
.داره
دیگه واینستادم تا بقیه حرف ها رو گوش بدم
،خودمو به اتاق رسوندم و با همون لباس افتادم رو
.تخت،داروها روم اثر گذاشت و بی هوش شدم
چشمامو به زور باز کردم اصال شب و روز رو
تشخیص نمیدادم ،با تقال از روی تخت غلت زدم و
دستمو بردم سمت گوشی ،وقتی ساعت رو نگاه

کردم باورم نشد۴،بعدازظهر بود ،چقدر خوابیده بودم
که کمردرد امانمو بریده بود ،عادت به خواب زیاد
.نداشتم و فوری کمر درد میشدم
اومدم از تخت بیام پایین که در باز شد و مامان اومد
:
خوبی مادر؟چند بار اومدم بیدارت کنم ،دلم نیومد
،.االن دیگه دیدم ضعف میکنی اومدم سراغت
خوب کردی مامان ،دارم از گشنگی میمیرم -
.لباسامو عوض کنم میام
لباسامو عوض کردم ،صورتم رو هم شستم و از
اتاق اومدم بیرون،دوباره جمعه بود و بوی ابگوشت
مامان میومد ،دل ضعفه گرفتم ،مامان هم طفلی
منتظر شده بود بیدار بشم باهم بخوریم،صبا هم که
انگار نگران من شده بود ،تو خونه مونده بود،مامان
صداش زدو سه تایی مشغول شدیم ،صبا سعی
میکرد حال و هوای منو عوض کنه،منم به ظاهر
.شاد و شنگول بودم ولی تو دلم غوغایی بود

بعد غذا گوشیمو برداشتم و چک کردم ،الهه و مینا
صدتا پیام داده بودن بفهمن چه خبر بوده ،حوصله
نداشتم براشون تایپ کنم ،ویس گذاشتم و خالصه
 .دیشب رو گفتم
طفلی ها ،شوکه شده بودن نمیدونستن چی بگن،عین
صبا کنجکاو بودن که تو مهمونی دکتر چیکار داشته
،البته قبال باید حدس میزدم توی یه صنف بودن و
قاعدتا همدیگه رو میشناختن ،کثافت تو رشته ای
درس خونده بود که هیچ ربطی به وجودبی وجودش
.نداشت
یه کم دلداریم دادن و اصرار کردن که بیان پیشم ولی
اصال حوصله ی کسی رو نداشتم،گفتم که میخوام یه
کم استراحت کنم ،باهاشون که خداحافظی کردم
،صدای تیک پیام گوشیم اومد ،شماره ناشناس بود
، :وقتی پیام رو باز کردم فهمیدم
سالم خانوم ثابتی،از دیشب نگرانتون بودم حالتون
بهتره؟

:پیام رو سین کردم و جواب دادم
سالم وقت شما بخیر ،شرمنده بابت دیشب ،کلی
.زحمتتون دادم ،بله بهترم خداروشکر
:پیام و خوند و تایپ کرد
خیالم راحت شد ،اگر بازهم نیاز هست قردا نیاین و
.استراحت کنین
دلم نمیخواست خونه بمونم فکر و خیال دیوونه ام
:میکرد،نوشتم
خوبم،ترجیح میدم بیام سرکار ،بازم ممنون بابت همه
.چیز
دلم بدجور گرفته بود ،چرا ادمی باید جلوی راهم
قرار میگرفت که بویی از انسانیت نبرده بود،چرا
باید این همه شکنجه میشدم که هنوز هم بعد مدت ها
با یاداوریش اینجوری داغون بشم.داشتم دیوونه
میشدم دوباره استرس و اضطراب گرفته بودم ،رفتم
:سراغ مامان ،تو اتاقش داشت قران میخوند

مامان جان من میخوام برم پیش بابا شماهم میاین؟-
میدونست که هروقت خیلی حالم بده سرمزار بابا
دلمو اروم میکنه،میدونستم دوست داره بیاد با اینحال
:به خاطر حال من که راحت باشم گفت
نه قربونت برم میخوام شام بذارم یه کم هم کار دارم
،فقط زود بیا به تاریکی نخوری،چشمی گفتم و سریع
اماده شدم ،صبح که خواب بودم دکتر ماشین رو برام
فرستاده بود ،سوییچ رو از مامان گرفتم و حرکت
.کردم
بهشت زهراخلوت بود اکثر مردم صبح میومدن و
برمیگشتن،رسیدم سرقطعه،ماشین رو پارک کردم و
پیاده شدم،ازصندوق یه قمقمه اب برداشتم وبا
زیرانداز رفتم سمت مزار بابا،اول سنگ رو قشنگ
:شستم و زیر انداز رو پهن کردم و نشستم
سالم باباجونم ،قربونت برم ،میدونی که هربار دلم -
میگیره هیچ غیر از کنارتو اروم نمیشم ،بابایی چقدر

غصه منو خوردی ،چقدر هربار که اومدم و حالمو
.دیدی تو دلت خون گریه کردی
همینجور که با بابا حرف میزدم ،ضجه میزدم ،دلم
داشت میترکید ،سرمو گذاشته بودم رو قبرو زار
میزدم ،کلی براش درد و دل کردم و سبک شدم
،:دیگه داشت هوا تاریک میشد وقت خداحافظی بود
بابا جون،دعام کن ،دعا کن بتونم سرپا وایسم،بتونم -
.زندگیمو بسازم،دعام کن کسی شکستنم رو نبینه
 .از پیش بابا دل کندم و بلند شدم
چند تا قبر اونورتر یه خانمی نشسته بود و داشت
قران میخوند ،وقتی زیرانداز و جمع کردم و گذاشتم
پشت ماشین ،دیدم اون هم بلند شد ورفت سمت
خیابان اصلی تا ماشین بگیره ،قطعه ها خلوت بود و
ماشین گیرنمیومد ،وقتی رسیدم جلوش شیشه رو دادم
پایین
:وگفتم

جایی میرید برسونمتون؟
.اگه لطف کنید منو تا مترو برسونید ممنون میشم
.بله بفرمایید -
سوارش کردم ،بنده خدا کلی خوشحال شد،وقتی
:نشست گفت
خدا شما رو رسوند این وقت غروب ماشین پیدا
نمیشه ،من هم سردرد و دلم با شوهرم باز شده بود
نفهمیدم کی شب شد؟
خدا بیامرزدشون ،چند وقته فوت کردن ؟ -
۶.ماهه
خیلی ناراحت شدم طفلی دختره خیلی جوون بود
،.نهایت۲۴،۲۵سالش بود
اگه جسارت نباشه چرافوت کردن؟-
سکته کردن ،یک سال بود ازدواج کرده بودیم،همه
چی خوب بود ،شوهرم خیلی مهربون و ابرو
داربود،چندسالی بود که با یه نفر شریک شده بود ،یه

شب بهش خبر دادن که شریکش تمام مالشو باال
کشیده و فرار کرده تمام چک ها هم دو امضا بوده و
طلبکارها پولشونو میخوان ،شب بهم گفت :پول به
.درک این بی ابرویی رو چه کنم
صبح که رفتم بیدارش کنم،هرچی صدا کردم جواب
نداد ،زنگ زدم اورژانس اومدن و گفتن تو خواب
 .سکته کرده
انقدر حالم بد شد غم خودم یادم رفت،نمیدونستم چی
بهش بگم ،اصال جمله ای برای این غم وجود داشت
.
خدارحمتشون کنه،نمیدونم چی باید بگم ،فقدان به -
این بزرگی ،جایی برای دلداری نداره ولی اینو خوب
میدونم که خدا قدرتی بهمون داده که از پس همه چی
 .برمیایم
 :اشک چشمشو پاک کردو گفت
.واقعا امیدوارم اینجوری باشه چون خیلی کم اوردم

نزدیک مترو شدیم ،اصرار کردم تا جایی که میخواد
برسونمش ولی قبول نکرد وقتی داشت پیاده میشد به
:طرفم برگشت و گفت
دیدن شما اینجا برام یه معجزه بود ،امروز از همه
جا ناامید بودم ،اومده بودم به شوهرم بگم منو هم
.ببره پیش خودش
این حرفو نزنید ،بودن و نبودن  ،دست ما نیست -
فقط چجوری زندگی کردن دست ماست.پس سعی
کنید خودتونو باور داشته باشین و دوباره بلند شید
،.مطمئن باشید خدا همراهتونه
.تشکر کرد و از ماشین دور شد
به این فکر میکردم که دیدن این خانوم برای من هم
یه موهبت بود از جانب خودش،بهم یاداوری کرد که
.محکم باشم و با توکل به خودش جلو برم
کلی دلم اروم شده بود ،دم یه بستنی فروشی نگه
داشتم و بستنی وفالوده خریدم ،مامان خیلی بستنی
 .فالوده دوست داشت

اون شب کنار مامان و صبا بستنی فالوده خوردیم و
.کلی خدارو برای بودنشون شکر کردم
صبح کلی با خودم کلنجار رفتم ،به خودم قول دادم
که مثل همیشه باشم و ماجراهای شب مهمونی رو
.فراموش کنم ،با این فکر بسم اللهی گفتم و راه افتادم
با اولین کسی که برخورد کردم شهره بود ،کلی
حالمو پرسید و ناراحت بود که چرا نتونستم از
مهمونی لذت ببرم ولی از اصل ماجرا خبر
نداشت،رسیدم اتاقم و وسایلم رو جابه جا کردم که
صدای دراومد،یه کم دست دست کردم تا دکتربه
.کارهاش برسه ،درزدم رفتم داخل
 :سرشو بلند کرد وبا دیدن من اومد سمتم
خوبید ؟
.بله ممنونم-
.کاش امروز هم استراحت میکردید

نه خوبم خداروشکر ،اینجا سرگرم کار میشم حالم -
.بهتر هم میشه
تو صورتم دقیق شد ،یک لحظه نگاهمون به هم گره
خورد،نگاهش پر از حس مهربونی خالص بود ،مثل
پدری که نگران بچه اش ،کاش میشد این حس رو
برای خودم نگه دارم ،مدت ها بود نه پدری داشتم که
شریک غصه هام بشه ،نه همسری که وقت دلتنگی
.سرمو بذارم رو شونه اش و خودمو سبک کنم
 :نگاه ازش برداشتم و سرمو انداختم پایین
امروز نسرین خانوم میان درسته؟-
 .بله
.پس من منتظر میشم تا ویزیتشون تموم بشه -
میدونستم میخواد حرفی از اون شب بزنم ولی زبونم
به حرف زدن درباره اش نمیچرخید ،چند سالی بود
که به جای حل کردن اون همه خال تو وجودم،سعی
.داشتم صورت مساله روپاک کنم

برگشتم تو اتاقم و منتظر شدم تا صدام کنه ،تو این
فاصله ویدا چند بار اومد سرزد ورفت ،دکتر بهش
رو نمیداد ،به من بیچاره گیر میداد ،من هم که
حوصله ی سروکله زدن باهاش رو نداشتم ،بی محلی
میکردم تا خودش بره ولی پرروتر از این حرفا
بود،تو دلم کلی خداروشکر کردم که تو مهمونی
دعوت نبود وگرنه یه سوژه داغ داشت که به پروپای
.من بپیچه
:باالخره دکتر صدام کردو رفتم اتاقش
درنهایت داریم گره های کور ماجرا رو با حرف
.های نسرین خانوم باز میکنیم
مشتاق شنیدن بودم پس حواسم رو دادم به حرف های
:دکتر
تا اونجا گفته بودن که خواهر و برادرشون رو
سامون میدن و خودشون تنها میمونن،صاحبخونشون
یه مردمیانسال بوده که همسرش چندسال قبل فوت
کرده بوده و دخترش رو شوهر داده ولی پسرش با

خودش زندگی میکرده ،چند بار از نسرین خانوم
تقاضای ازدواج میکنه ولی ایشون به خاطر اختالف
سن قبول نمیکنن تا این که یه روز صاحبخانه از
خواهرو برادر نسرین خانوم میخواد که باهاش
حرف بزن و اونا هم باالخره خواهرشون رو راضی
.به ازدواج میکنن
از همون موقع روزهای سیاه دوباره شروع میشه
،شوهرش به شدت بدخلق بوده و سرهرموضوع
کوچیک همسرش رو زیرباد کتک میگرفته و تو این
مدت تنهاحامی اش پسر همسرش بوده که جلوی
پدرش رو میگرفته ولی بعد یه مدت پدر،پسرروهم
از خونه بیرون میکنه ونسرین خانوم تک وتنها
.میمونه
دکتر ساکت شد و لیوان اب رو برداشت و یه جرعه
:خورد تا نفسی تازه کنه که گفتم
به نظر شما دلیل خودکشی اش همسرش هست؟ -

هنوز نمیتونم دقیق بگم ولی این هم میتونه یکی از
.دالیل باشه
دکتر میخواست قهوه سفارش بده که قبول نکردم و
به بهانه کار برگشتم اتاقم،نمیدونم چه مرگم شده بود
همش دلم میخواست از همه فرار کنم تا توضیحی
.ندم حتی به خودم
سرمو گرم پرونده ها و خالصه نویسی کردم تا
فرصت فکرکردن نداشته باشم،با صدای قاروقور
شکمم فهمیدم که وقت غذاس ،صبح ازبس بی میل
بودم ناهار نیاوردم ،تصمیم داشتم زنگ بزنم از
بیرون یه چی بیارن ،با این فکر پاشدم برم از جعفر
اقا شماره رستوران بگیرم که درباز شد وجعفراقا با
:یه ظرف غذاو ساالد ودوغ واردشد
.خانوم ثابتی اینو دکتر براتون فرستادن
نمیدونستم چی بگم ،تشکر کردم و جعفراقا رو
فرستادم بره،از در بین دو اتاق وارد اتاق دکتر شدم
،:داشت اماده میشد تا غذاشو شروع کنه

ببخشید مزاحم شدم ،میخواستم بابت غذا تشکر کنم -
،من یه چیزی میگرفتم چرا زحمت کشیدید؟
زحمتی نبود،من دوست دارم پرسنلم سرحال و با
انرژی باشن پس بی تعارف غذاتونو میل کنین و
.مواظب تغذیه اتون هم باشین
نمیتونستم باور کنم که یه مرد میتونه اینجوری
حمایتگر باشه ،ازبس بی مهری دیده بودم ،این چیزا
 .برام رویا بود
دیگه حرفی نزدم و برگشتم سرمیزم ،غذارو که باز
کردم ،تازه فهمیدم اوج توجه یعنی چی،برام چلو
ماهیچه سفارش داده بود ،با عشق تا ته غذام رو
خوردم و سینی رو بردم ابدارخونه،دوتا چایی ریختم
و برگشتم سمت اتاقم که دوباره ویدارو تو راهرو
 :دیدم
به به سحر خانوم ،شما منشی یا ابدارچی؟
خیلی خودمو نگه داشتم که سینی چای رو روش
:برنگردونم ،ول کن نبود دوباره گفت

چه چایی های بدرنگی الاقل کارتو درست انجام بده
.عشقم
دیگه داشت صبرم لبریز میشد که دکتر راستاد
صداش کرد و برگشت اتاقش ،زیرلب یه فحش
.نثارش کردم و رفتم سمت اتاق دکتر
:دکتر بادیدن چای گل از گلش شکفت
دقیقابه موقع بود ،من هم عجیب عادت دارم بعد غذا
.یه چای بخورم
چای خودم رو برداشتم و خواستم از اتاق بیام بیرون
:که خواهش کرد بشینم
خانوم ثابتی نظرتون درباره ی کاراموزها چیه؟
یاد کار ویدا افتادم اومدم یه چیزی بگم دوباره جلوی
:خودمو نگه داشتم و گفتم
باید دید بازدهیشون پیش دکترها چطوره وگرنه توی
.محیط خارج از حیطه کاری دوتا ادم متفاوت هستن

دکتر یه کم فکر کرد و گفت دکترطهماسبی از
کاراموزش راضی ولی دکتر راستاد نمیخواد با
کاراموزش ادامه بده.فکر میکنم یه مهلت یک هفته
ای دیگه بهشون بدیم اگر نتونست نظر دکتر راستاد
.رو جلب کنه عذرش رو بخوایم
 .بله تصمیم درستی هست -
 .دیگه حرفی نزدیم و تو سکوت چای رو خوردیم
بعداز ظهر هم دکتر مراجع نداشت وروی یک مقاله
کار میکرد.من هم کارخاصی نداشتم و واسه خودم
تو حیاط سرمو گرم باغچه کردم ،یه کم هم کتاب
خوندم ،دست دست می کردم دیرتر برم خونه ،مامان
بهم خیلی محبت میکرد و این کارش بیشتر اذیتم
میکرد ،روزهای گذشته رو یادم مینداخت که شبا تا
صبح باالسرم مینشست و دستم رو تو دستش
میگرفت که وقتی کابوس میبینم و هراسون از خواب
میپرم اونو کنارم ببینم،وقتی تن بی جون و بی رمقم

رو میرسوند بیمارستان و کنارم میموند ،وای که این
.مرد نامرد با من و مادرم چه کرد
خودمو مشغول کتاب خوندم کردم تا این فکرارو از
خودم دور کنم .چند وقت پیش کتابی از جوجو مویز
خونده بودم به نام من پیش از تو،خیلی جذبم کرده
بود در ادامه کتاب رمان من پس از تو رو نوشته
بود ،اون هم عالی بود،وقتی رفته بودم انقالب دیدم
رمان دیگه ای به نام باز هم من نوشته ،سریع خریدم
تا هروقت زمان داشتم بخونم ،امروز هم همون روز
بود ،برام جالب بود که این دختر با تصمیماتش
چجوری یه شبه راه زندگیشو عوض میکرد و تو یه
.مسیر جدید زندگیشو ادامه میداد
:سرگرم خوندن بودم که یه نفر از باالسرم گفت
.کتاب خوبیه ،کلی نکته های روان شناسی داره
سرمو بلند کردم ،دکتر بود ،اصال متوجه اومدنش
 :نشده بودم.صاف نشستم و گفتم
 .بله دقیقا قلم خوبی هم داره

درسته ،اطالعات دقیق با قلمی توانا اثر خوبی خلق
میکنه که این هم طرفدار تو جهان پیدا میکنه ،تو یه
:جای کتاب جمله ی جالبی داره
یک زن برای هرچیزی که انتخاب میکندتادر "
"زندگیش انجام بدهدباید هزینه ی زیادی بپردازد
این جمله رو تو کتاب خونده بودم ولی وقتی دکتر
.روش تاکید کرد تازه به مفهوم جدیدی ازش رسیدم
ما زن ها تاوانی که برای انتخاب هامون میپردازیم
خیلی سنگین تر از مردهاس ،چقدر این جمله درست
.بود
:دکتر گفت
.من دارم میرم شما هم تشریف بیارید برسونمتون
بهانه اوردم که میخوام جایی برم و تشکر کردم ،اون
 .هم دیگه چیزی نگفت و رفت
تا کی باید ازش دوری میکردم ،این ماجرا باید یه
 .جایی تموم میشد،کتاب رو بستم و بلند شدم

چند روز به همین منوال گذشت ،نه من چیزی
میگفتم ،نه دکتر حرفی میزد .روز قبل به دکتر گفته
بودم که یه کم دیر میرم ،مدارک پزشکی مامان رو
 .باید میبردم بیمه و نمیدونستم چقدر معطل میشم
صبح زود مدارک رو از مامان گرفتم و راه افتادم
،خداروشکر دفتر بیمه شلوغ نبود وزود کارمو راه
انداختن ،ازهمون جا اسنپ گرفتم برای کلینیک
،وقتی رسیدم ،تو راهرو شهره رو دیدم ،با دیدن من
سالم کرد و گفت صبر کنم باهام کار داره،منتظر
:شدم مریضش رو راه بندازه ،اومد پیش من و گفت
سحر جان برای دکتر مهمون اومده ،گفت بهت بگم
تا مهمون نرفته ،نری اتاقش.تعجب کردم ولی چیزی
 .به شهره نگفتم
من معموال وقتی دکتر مراجع داشت وارد اتاقش
نمیشدم ،پس این تاکید چه معنی داشت.بی خیال
حرفش شدم و وارد اتاقم شدم ،وسایلم رو مرتب
کردم و نشستم پشت سیستم ،انگار خودم هم مشکوک

شده بودم مهمونش کیه؟یه صداهای گنگی از تو اتاق
میومد ولی چیزی دستگیرم نشد،بعد حدود یه ربع
.صدای در اتاق اومد و خداحافظی دکتر با مهمونش
همون موقع تقه ای به در اتاقم خورد و دکتر ازم
.خواست برم اتاقش
وارد اتاق دکتر که شدم اولین چیزی که متوجه شدم
بوی عطری بود که ازش متنفر بودم،این بو منو یاد
بدترین روزهای زندگیم مینداخت.دکترمتوجه تغییر
:حال من شد خواست که بشینم ،با گیجی گفتم
اگه ممکنه از این اتاق بریم بیرون؟
:دکتر که منظور منو نفهمیده بود پرسید
اتقاقی افتاده؟
ببخشید نمیتونم هوای اینجا رو تحمل کنم .بوی -
عطر به جا مونده از مهمونتون حالم رو بد
میکنه.دکتر تازه متوجه موضوع شد و ازم خواست
 .باهم بریم تو حیاط

وارد حیاط که شدیم روی یکی از صندلی ها نشستم
،انگار نفسم گیر کرده بود ،دکتر از جعفراقا خواست
برام اب بیاره ،لیوان ابو سر کشیدم یه کم که اروم
:شدم منتظر شدم دکتر حرفشو بزنه
من نمیدونم چه اتفاقاتی براتون تو گدشته افتاده که
اینجوری از هرچیزی که وابسته به گذشتتونه دچار
حمله عصبی میشین و نمیخوام بیشتر از این به هم
بریزین ولی از یه طرف هم حقتونه که یک سری
.مسائل رو بدونین
من بعد از برگشتن از فرانسه با دوستان قدیم ارتباط
گرفتم تا بتونم از اوضاع کاری اینجا با خبر بشم و
بتونم کلینیک رو تاسیس کنم ،توی این مراودات
دوستان مسعود فرزین رو بهم معرفی کردن که یه
جورایی مافیای شغل ماس و هرکس دنبال اطالعات
و مجوز و چیزهای دیگه هست باید بره سراغش
،من چندباری باهاش مالقات کردم ولی شکر خدا
بدون کمک ایشون تونستم ملک پدری ام رو تبدیل به
 .کلینیک کنم و مجوز هم به راحتی گرفته شد

من ایشون رو دیگه ندیدم تاشب مهمونی که برحسب
ادب دعوتشون کردم و اون اتفاقاتی که خودتون
 .درجریانید افتاد
امروز صبح که رسیدم مرکز ،خانوم وکیلی خبر
دادن که مهمون دارم و خودشون رو اقای فرزین
معرفی کردن ،من هم به خاطر این که احیانا با
ایشون رودررو نشید به خانوم وکیلی گفتم بهتون
.اطالع بدن
حالم هرلحظه بدتر میشد ،سعی میکردم خودمو
خونسرد نشون بدم ولی تو دلم غوغایی بود ،دستام
.عرق کرده بود و تنم نبض میزد
:دکتر ادامه داد
وقتی وارد اتاق شدم بعد از احوال پرسی های
معمول حس کردم که دنبال چیزی میگردن ،مدام
سرشون میچرخید و سوال های نامربوط درباره ی
مرکز و پرسنل میکردن ،من هم سعی کردم سربسته
.جوابشون رو بدم ،بعد پیشنهادی بهم دادن

حرف دکتر که به اینجا رسید ،دوباره مجبور شدم
لیوان اب رو بردارم ،تا شاید چیزی که تو گلوم بود
.رو با اب بدم پایین ولی فایده ای نداشت
:دکتر اینجوری ادامه داد
برام جالب بود که پیشنهادشون کامال شتاب زده و از
روی بی دقتی بود و معلوم بود یه فکر انی بود ،بهم
گفتن که باهاشون از لحاظ کاری شراکت کنم و وقتی
پرسیدم چه نوع شراکتی گفت که درمورد جزییات
بعدا صحبت میکنیم و حتی منتظر جواب نموند و
.رفت
به نظرم پیشنهادشون تنها بهانه ای بود برای اینجا
.اومدن
دکتر به اینجای حرفش که رسید ساکت شد نمیدونستم
:چی باید بگم و اصال چجوری بگم
باید حدس میزدم بعد از اطالع از محل کار من
،دوباره شروع میکنه به ازار دادن من .مطمئنم
.امروز هم با همین نیت اومده اینجا

:دکتر گیج شده بود
من منظورتون رو متوجه نمیشم خانوم ثابتی،چرا
.باید شما رو ازار بده
حق داشت ،فقط درحد چندتا برخورد و حرف های
کوتاه از من شنیده بود که بیشتر سردرگمش کرده
.بود
:باید یه چیزایی رو بهش میگفتم حق داشت بدونه
من و مسعود تو دوران دانشگاه باهم اشنا شدیم -
پسر سربه زیری بود و خیلی با کسی نمیجوشید ،من
هم خیلی اهل معاشرت نبودم و بعد از چند وقت یه
روز اومد پیشم و گفت که مدتیه منو زیر نظر داره و
میبینه که محجوب و سنگین هستم و ازمن خوشش
اومده و با خانواده اش هم درباره ی من صحبت
کرده،من اول جا خوردم که انقدر زود پیشنهاد
ازدواج داد ولی موضوع رو خیلی جدی نگرفتم
،ولی اون ول کن نبود و با اصرار زیاد راضی ام
کرد با خانواده ام صحبت کنم ،پدرم گفت که یه

جلسه بیان تا ببینیمشون،ما از خانواده معمولی بودیم
،پدرم کارمند بود ولی خانواده مسعود ثروتمند بودن
ولی تو جلسه خواستگاری خیلی خوب برخورد
کردن و اصال این اختالف طبقاتی رو مطرح نکردن
،همون جا پدرم یه کم براش سوال شد ولی انقدر که
.مسعود ظاهرفریب بود ،چیزی نشون نمیداد
پدرم ازدواج رو به بعداز فارغ التحصیلی هردومون
.موکول کرد ولی با سماجت مسعود عقد کردیم
ازبعد از روز عقد حس میکردم که زیادی شکاک و
بدبینه ولی به حساب دوست داشتن میذاشتم و اون هم
بازیگر قهاری بود ،تا میدید به چیزی شک کردم
سریع خودشو جمع و جور میکرد و با حرف های
عاشقانه منو خام میکرد،تا این که باالخره درسمون
 .تموم شد و تاریخ ازدواج رو مشخص کردیم
خانواده اش بهترین چیزها رو برام میخریدن و
.خودش هم سعی داشت همه چی عالی باشه

شب عروسی عمو هام و داییم اومدن تو سالن و
خواستن کنار من عکس بندازن که رنگ مسعود
عوض شد ،من محل ندادم و باهمه عکس گرفتیم ،تا
اخرشب به شدت عصبی و کالفه بود ولی چیزی
بروز نمیداد تا مراسم تموم شد ورفتیم خونه ،وقتی
همه خداحافظی کردن و رفتن اومد سراغم ،از
 :چشاش خون میزد بیرون با حالتی هیستریک گفت
تو با چه حقی با اونا عکس گرفتی؟
من هم گیج گفتم کیا ؟
 .با عموهات
مگه اشکالی داره؟ -
 :با فریاد گفت
از نظر من اشکال داره تو حق نداری با کسی عکس
بگیری،واین اولین باری بود که فهمیدم این مرد
مشکل داره۵،سال تموم شکنجه ام داد ،از غصه من
پدرم مریض شد و فوت کرد ،کار مادرم شده بود
گریه و زاری ،هروقت هم به خانواده اش میگفتم

مادرش خیلی خونسرد میگفت  :بچه ام یه کم حساسه
باید درکش کنی،دیگه کار به جایی رسیده بود که
نمیذاشت از خونه بیرون برم و صبح ها در رو قفل
.میکرد
یه بار انقدر کتکم زد که بیهوش رسوندم بیمارستان
و همون جا بود که تصمیم گرفتم جدا بشم و با
بدبختی این کار رو کردم ولی هنوز دست ازسرم بر
.نداشته و هرجا شروع به کار میکنم پیدام میکنه
دکتر با شنیدن حرف های من عصبی توی حیاط
شروع به راه رفتن کرد با خودش میگفت :بی دلیل
نبود من از اول از این ادم خوشم نیومد ،روان
:شناسی هم خونده مردک ،برگشت رو به من و گفت
نگران نباشید من اجازه نمیدم توی محل کارتون
کمترین ازاری به شما برسونه با خیال راحت به
.کارتون برسید
میدونستم که مسعود ول کن نیست ،تصمیم گرفتم
استعفا بدم ولی دوباره پشیمون شدم،حاال که تونسته

بودم با یکی حرف بزنم باید جسارت خودمو جمع
میکردم و از این وضعیت بیرون میومدم ،تاکی
.میتونستم با این ترس زندگی کنم
از دکتر تشکر کردم .با نگاهش بهم فهموند که
میتونم بهش اعتماد کنم ،وقتی یکی کنارته و تنها
نیستی ،این حس امنیت چه قدرتی بهت میده ،اون
موقع همین حالو داشتم ،حس میکردم با کمکش
.میتونم دوباره بلند شم و خودمو بسازم
:با اومدن شهره حرف رو تموم کردیم
اقای دکتر همون دختر خانوم تشریف اوردن
،منظورش همون دختری بود که همه جا رو کثیف
کرده بود،با خودم گفتم بوی این دختر صدبرابر بوی
.عطر اون نامرد قابل تحمل تره
باهم برگشتیم به اتاق هامون ،توی قسمت پذیرش
دخترک اروم نشسته بود ،از بار اول یه کم مرتب تر
.بود البته بازم نمیشد بهش بگی تمیز

بعد از ویزیت ،دکتر اومد اتاقم تا هم خالصه پرونده
.رو برام بگه هم این که فضای اتاقش معذبم نکنه
خانوم ثابتی جعفر اقا رو گذاشتم اتاق رو تمیز کنه
،.پس امروز اینجا مزاحمتونم
نگاهی قدر شناس بهش انداختم و تعارف کردم
بشینه ،مامان برام یه ظرف کوکی پخته بود تا
سرکار بخورم ،ازتوی کشو بیرون اوردم و گذاشتم
 :رو میز
بفرمایید میل کنید
یه دونه برداشت و بعد از خوردن فهمیدم خوشش
اومده ولی هرچی اصرار کردم گفت که کافیه و
:شروع کرد
دخترک زندگی سختی رو تجربه کرده و انچنان به
خاطر نظم داشتن و مرتب بودن دائما تحقیر شده که
دقیقا برعکس عمل میکنه ،باید اول بهش بقبولونم که
اونجوری که هست خودشو ببینه ،نه ازسر کینه
ونفرت و قدم بعدی با خودش اشتی کنه ،البته راه

طوالنی درپیش داره تا بتونه زهرسالیان رو از
وجودش خارج کنه ،بهش پیشنهاد دادم تا جلسه بعدی
.هرروز صبح تو اینه به خودش نگاه کنه
تو این فکر بودم کاش من هم بتونم خودمو دوباره
پیداکنم ،بشم همون ادم سرزنده که کلی برنامه برای
:خودش داشت،انگار دکتر ذهنم رو خوند
همه ی ادم ها میتونن لحظات بد زندگیشون رو یه
گوشه از ذهنشون بایگانی کنن و هرروز اونا رو
دوره نکنن.فقط باید شجاعت مواجهه باهاشون رو
 .داشته باشن
درست میگفت ،من همیشه فرار کرده بودم ،هرجاکه
میومد سراغم،سریع استعفا میدادم و تا چند وقت
خودمو تو خونه زندانی میکردم ،این چاره دردم نبود
.باید چاره ای پیدا میکردم
:با این فکر رو به دکتر گفتم
اینبار من هم میخوام جلو اینه وایسم و خودمو
.پیداکنم

:لبخندی بهم زد که دلمو زیرو روکرد
افرین به شهامتتون ،مطمئن باشید روزهای سخت
.تموم میشه و ارامش دوباره به وجودتون برمیگرده
حرفاش انگار نسیمی بود برای وجودم ،هم ارومم
.کرد ،هم امیدوار شدم
وقت ناهار بود هرچی دکتر اصرار کرد غذا بگیره
قبول نکردم ،اصال میل به غذا نداشتم ،همیشه همین
 .جوری بودم ،فشار عصبی ،بی اشتهام کرد
رفتم ابدارخونه و یه لیوان قهوه برای خودم ریختم
،داشتم برمیگشتم اتاقم که دیدم ویدا داره با میترا پچ
پچ میکنه،حوصله ی دیدنشو نداشتم ،وقتی داشتم از
:بغلش رد میشدم حرفی زد که سرجام میخکوب شدم
وای میترا ندیدیش خیلی خوشتیپ بود صبح اومده
.بود دیدن دکتر
:پامو یواش کردم که ببینم منظورش کیه که ادامه داد

توی راهرو دیدمش ،درباره ی کلینیک و دکترها و
کاراموزها سوال کرد ،فکر کنم چشش منو گرفت
چون کارتشو بهم داد،چه اسم با کالسی هم
.داشت،مسعود فرزین
اه از نهادم بلند شد ،درباره ی همون کسی حرف
میزد که فکر میکردم ،اومدم یه چیزی به ویدا بگم
ولی پشیمون شدم گفتن من چه فایده ای
.داشت،میذاشت پای حسادتم
برگشتم تو اتاقم،نمیدونستم چیکارکنم ،یه دلم میگفت
استعفا بدم و برم خونه ،یه دلم میگفت اینبار وایسم و
 .برای یه بارهم که شده خودمو خالص کنم
فکر میکردم اینبار یه حامی دارم که میتونه کمکم
.کنه که شر این ادمو برای همیشه از زندگیم کم کنم
تا اخر وقت فکر میکردم و نقشه میکشیدم اخرسرهم
سردرد عجیبی گرفتم،وسایلم رو جمع کردم و رفتم
.پیش دکتر تا اگه کاری نداره خداحافظی کنم

دکار مشغول جمع کردن وسایلش بود تا منو دید
کیفش و برداشت و باهام هم قدم شد از کلینیک زدیم
بیرون ،تا خواستم برم سمت ایستگاه ریموت
:ماشینشو زد وگفت
.سوارشید باید باهاتون صحبت کنم
:مجبوری همراهش شدم وقتی راه افتاد گفت
یه کم برام توضیح بدید بعد جدایی چجوری
.مزاحمتون میشده
تا چند وقت بعدازطالق حال روحی خوبی نداشتم و -
از خونه بیرون نمیومدم ،با کمک یکی از دوستان تو
یه شرکت مشغول کار شدم تا کم کم به روال عادی
زندگی برگردم بعد یه مدت رئیس شرکت بدون دلیل
عذرمو خواست اولش متوجه علتش نشدم ،تا اینکه
یک هفته ازشروع کارجدید مدیر قسمتمون گفت که
دیگه نمیتونیم باهاتون همکاری کنیم ،با سماجت
علت رو جویا شدم که گفت :مدیر شرکت گفته ما
.حوصله دردسر نداریم

نمیدونم چی بهشون میگفت که ترجیح میدادن عذرمو
.بخوان
مجد یه کم رفت تو فکر وگفت :شما به این چیزا فکر
نکنین من حل میکنم،احتماال اومدن امروزش به
کلینیک هم مربوط به همین موضوع ،میخواستم
.درجریان باشم تا بهتر بتونم باهاش برخورد کنم
 .دیگه چیزی نگفت من هم حرفی نزدم
.نزدیک خونه پیاده شدم و اونم رفت
وارد خونه که شدم مامان حسابی نگران بود ،از
صبح هم چندبار زنگ زده بود ولی بازم خیالش
راحت نبود ،میدونست مسعود،دست بردار نیست.یه
کم سربه سرش گذاشتم تا حال و هواش عوض بشه
،.حرفی هم از امروز نزدم تا بیشتر دلواپس نشه
چند روز اوضاع عادی بود و اتفاق خاصی نیفتاد ،تا
این که یه روز که داشتم میرفتم سرکار حس کردم
سنگینی یه نگاهی رومه ،رومو که برگردوندم دیدم

پشت سرم وایساده یه نیشخند مزخرف هم گوشه ی
 .لبش بود اروم بهم نزدیک شد
هرچی جلو میومد من بیشتر میترسیدم ،وقتی بهم
:رسید اومد کنارم و گقت
بهت که گقته بودم با طالق هم نمیتونی از دست من
خالص بشی ،کاری میکنم با پای خودت
برگردی،اونوقت من هم برای تمام کارهات
 .میبخشمت
من که اول از ترس زبونم بند اومده بود با گفتن این
:جمله عین باروت منفجر شدم
کثافت تو بالیی نمونده بود که سرم نیاری ،حاال
میخوای منو ببخشی ،اخه چقدر یه ادم میتونه وقیح
باشه؟
 :با پررویی جواب داد

هراتفاقی برات افتاد مقصرش خودت بودی ،من خط
قرمزم رو بهت گفته بودم ،توبودی که همش اونو رد
.میکردی
 :دیوونه شده بودم
حرف زدن با پدرم خط قرمزت بود،جواب تلفن
خونه رو دادن خط قرمزت بود ؟جواب بده المصب
چندبار برای این که توی یه مهمونی یه لبخند زده
بودم کتک خوردم ؟برای یه داروخانه که مجبور
شدم برم ،چند روز منو تو خونه زندانی
.کردی،اونوقت تو باید منو ببخشی
اختیار زبونمو دیگه نداشتم ،انگار اتش زیر خاکستر
روحم شعله ورشده بود ،اونم با کمال بی شرمی نگاه
.میکرد و پوزخند میزد
به نفس نفس افتاده بودم خودمو رسوندم جلوی در
کلینیک و خودمو پرت کردم تو انگار اونجا نقطه
.امن بود

جعفر اقابادیدن حال من اومد سمتم و وقتی رنگ و
روم رو دید هول شد و رقت تا برام اب بیاره من هم
روی یکی از صندلی ها نشستم پاهام تحمل وزن بدنم
رو نداشت مثل این که تمام انرژی ام رو تموم کرده
.بودم
جعفر اقا با لیوان اب برگشت ،لیوان رو بردم باال که
دیدم مسعود از در وارد شد داشت میومد سمتم که
ویدا با دیدنش گل از گلش شکفت و رفت سمتش و با
:عشوه گفت
سالم جناب فرزین خوش اومدین ،چقدر خوشحالم که
 .دوباره شما رو زیارت کردم
:مسعود هم دوباره نقاب ریاکارانه اش رو زد وگقت
برای من جای خرسندیه که اول شما رو مالقات
.کردم .روحیه خوبتون صبح ادمو میسازه
انگار به ویدا جایزه داده بودن ،همچین خنده ی گل و
گشادی کرد که حال من بد شد ،رومو برگردوندم تا
.نبینمشون

همینجور که داشتن دل میدادن و قلوه میگرفتن دکتر
از در اومد تو یه نگاه به ویدا کرد که ویدا خندشو
:جمع کرد
خانوم بفرمایید سرکارتون ،اینجا ،جای صحبت های
شخصی نیست،ویدا از مسعود خداحافظی کرد و
رفت ،فقط ما سه موندیم تو حیاط ،مسعود رفت سمت
:دکتر و با چرب زبونی گفت
چطوری دکتر جان قرار بود بیام درباره ی جزییات
 :کار باهم صحبت کنیم .دکتر خیلی عادی جواب داد
کدوم کار؟
مسعود با مناختیار زبونمو دیگه نداشتم ،انگار اتش
زیر خاکستر روحم شعله ورشده بود ،اونم با کمال
.بی شرمی نگاه میکرد و پوزخند میزد
به نفس نفس افتاده بودم خودمو رسوندم جلوی در
کلینیک و خودمو پرت کردم تو انگار اونجا نقطه
.امن بود

جعفر اقابادیدن حال من اومد سمتم و وقتی رنگ و
روم رو دید هول شد و رقت تا برام اب بیاره من هم
روی یکی از صندلی ها نشستم پاهام تحمل وزن بدنم
رو نداشت مثل این که تمام انرژی ام رو تموم کرده
.بودم
جعفر اقا با لیوان اب برگشت ،لیوان رو بردم باال که
دیدم مسعود از در وارد شد داشت میومد سمتم که
ویدا با دیدنش گل از گلش شکفت و رفت سمتش و با
:عشوه گفت
سالم جناب فرزین خوش اومدین ،چقدر خوشحالم که
 .دوباره شما رو زیارت کردم
:مسعود هم دوباره نقاب ریاکارانه اش رو زد وگقت
برای من جای خرسندیه که اول شما رو مالقات
.کردم .روحیه خوبتون صبح ادمو میسازه
انگار به ویدا جایزه داده بودن ،همچین خنده ی گل و
گشادی کرد که حال من بد شد ،رومو برگردوندم تا
.نبینمشون

همینجور که داشتن دل میدادن و قلوه میگرفتن دکتر
از در اومد تو یه نگاه به ویدا کرد که ویدا خندشو
:جمع کرد
خانوم بفرمایید سرکارتون ،اینجا ،جای صحبت های
شخصی نیست،ویدا از مسعود خداحافظی کرد و
رفت ،فقط ما سه موندیم تو حیاط ،مسعود رفت سمت
:دکتر و با چرب زبونی گفت
چطوری دکتر جان قرار بود بیام درباره ی جزییات
 .کار باهم صحبت کنیم
دکتر خیلی عادی جواب داد
کدوم کار؟
مسعود با مناختیار زبونمو دیگه نداشتم ،انگار اتش
زیر خاکستر روحم شعله ورشده بود ،اونم با کمال
.بی شرمی نگاه میکرد و پوزخند میزد
به نفس نفس افتاده بودم خودمو رسوندم جلوی در
کلینیک و خودمو پرت کردم تو انگار اونجا نقطه
.امن بود

جعفر اقابادیدن حال من اومد سمتم و وقتی رنگ و
روم رو دید هول شد و رقت تا برام اب بیاره من هم
روی یکی از صندلی ها نشستم پاهام تحمل وزن بدنم
رو نداشت مثل این که تمام انرژی ام رو تموم کرده
.بودم
جعفر اقا با لیوان اب برگشت ،لیوان رو بردم باال که
دیدم مسعود از در وارد شد داشت میومد سمتم که
ویدا با دیدنش گل از گلش شکفت و رفت سمتش و با
:عشوه گفت
سالم جناب فرزین خوش اومدین ،چقدر خوشحالم که
 .دوباره شما رو زیارت کردم
:مسعود هم دوباره نقاب ریاکارانه اش رو زد وگقت
برای من جای خرسندیه که اول شما رو مالقات
.کردم .روحیه خوبتون صبح ادمو میسازه
انگار به ویدا جایزه داده بودن ،همچین خنده ی گل و
گشادی کرد که حال من بد شد ،رومو برگردوندم تا
.نبینمشون

همینجور که داشتن دل میدادن و قلوه میگرفتن دکتر
از در اومد تو یه نگاه به ویدا کرد که ویدا خندشو
:جمع کرد
خانوم بفرمایید سرکارتون ،اینجا ،جای صحبت های
شخصی نیست،ویدا از مسعود خداحافظی کرد و
رفت ،فقط ما سه موندیم تو حیاط ،مسعود رفت سمت
:دکتر و با چرب زبونی گفت
چطوری دکتر جان قرار بود بیام درباره ی جزییات
کار باهم صحبت کنیم .دکتر خیلی عادی جواب داد
کدوم کار ؟
:مسعود با من من گفت
همون شراکت دیگه؟
:دکتر باز خیلی سرد جوابشو داد
من قرار شراکتی با شما ندارم ،شما یه پیشنهادی
.دادین و حتی منتظر جواب من هم نشدید
:مسعود که حسابی ضایع شده بود کم نیاورد

این پیشنهاد رو به هرکسی بدم با سر قبول میکنه،
.دکتر هم گفت ولی من هرکسی نیستم
دکتر اومد سمتم و وایساد تا ازجام بلند بشم تا با
مسعود تنها نمونم بعدهم بی توجه بهش رفتیم سمت
.ساختمون
دکتر رفت اتاقش و در رو باز کرد و رفت کنار که
من هم وارد بشم .رفتم تو و نشستم دکتر هم کتش رو
 :دراورد و جلوم نشست
خانوم ثابتی ،میدونم که روبرو شدن با این ادم چقدر
براتون سخته ولی سعی کنید نه براساس گذشته بلکه
براساس امروزتون باهاش برخورد کنید ،گذشته رو
مثل یه کتاب خونده شده بذارید زیر خاطراتتون تا
 .خاک بگیره و فراموش بشه
شما امروز یه کاراموز روان شناسی هستین ،این
مرد رو به عنوان یه کیس جدید ببینید که نیاز به
تراپی داره ،اینجوری خیلی راحت تر میتونید باهاش
.برخورد کنید

.تمام حرفاش درست بود باید همین کارو میکردم
:دکتر ادامه داد
این ادم خیلی باهوشه از نقطه ضعف های شما
برعلیه شما استفاده میکنه تا کار خودشو پیش ببره
،پس اجازه ندید موفق بشه.من تو این مدت شما رو
اینقدر شناختم که بهتون این اطمینان رو بدم که
میتونید به راحتی این ادم رو از زندگیتون حذف کنید
.و تو این راه تنها نیستین و من همه جوره کنارتونم
نگاهمو بردم باال نمیدونم چی تو نگاهش بود ،ولی
 .ارامش رو ریخت تو وجودم ،تمام استرسم تموم شد
خودم رو بهتر حس میکردم ،انگار دوباره بهم نیرو
داده بودن ،بلند شدم و با اجازه دکتر رفتم اتاقم
.امروز دوباره نوبت ویزیت نسرین خانوم بود پس
برای خودم وقت داشتم تا خودمو جمع وجور کنم
،نمیدونستم باید درباره ی ویدا و مسعود به دکتر
چیزی بگم یا نه ،از یه طرف هم مطمئن نبودم با هم
 .درارتباطن ،پس بی خیال قضیه شدم

نسرین خانوم اومد و رفت ولی دکتر نه از اتاقش
بیرون اومد ونه منو صدا زد تا ظهر منتظر بودم
 .ولی خبری ازش نشد
برای ناهار رفتم ابدارخونه و غذامو گرم کردم بعد
هم رفتم تو حیاط تا هم هوام عوض بشه هم ناهارمو
بخورم که دکتر رو دیدم سراسیمه از حیاط رد شد
 .ورفت بیرون حتی متوجه من هم نشد
بعد غذا یه سربه شهره زدم تا ببینم دکتر برمیگرده
یانه که دیدم شهره داره وقت های دکتر رو کنسل
 :میکنه ،بعد قطع تماس گفت
دکتر همه ی ویزیت هاش رو کنسل کرد ،چیزی به
 .من نگفت ولی خیلی عجله داشت
نگرانش شدم نمیدونستم درسته بهش زنگ بزنم یا نه
یه کم دست دست کردم عاقبت دلم طاقت نیاورد و
شمارشو گرفتم ،بعد دوتا بوق تماس برقرار شد.سالم
کردم و گفتم توی حیاط دیدمشون و نگران شدم ،با
:صدایی که ازش استرس میبارید گفت

بهم خبر دادن مادرم حالش خوب نیست دارم میرم
منزل ،فکر نکنم امروز برگردم ،میتونید شاهم به
.کارهاتون برسید
ازش خواستم اگه کاری یا کمکی الزم داره بگه ،فقط
.تشکر کرد و تماس رو قطع کرد
حوصله ی خونه رو نداشتم ،از وقتی هم مسعود
برگشته بود انقدر ذهنم درگیر شده بود خیلی با بچه
ها حرف نزده بودم ،همش درحدچند تا ویس و پیام
بود،میدونستم نگرانم هستن ولی مراعات حالمو
.میکنن
تصمیم گرفتم یه سر به مینا بزنم ،به الهه هم زنگ
.زدم و گفتم بیاد
از کلینیک زدم بیرون ،حوصله ی اتوبوس رو
نداشتم ،با این گرما هم وقتی میرسیدم هالک بودم
، .یه اسنپ گرفتم و بی خیال هزینه اش شدم
دم خونه مینا کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم تازه
یادم اومد میخواستم یه چیزی برای نی نی اش بگیرم

پس برگشتم سرکوچه اشون که چند تا مغازه و
بوتیک بود ،یکیش لوازم نوزاد داشت ،وارد شدم و
شروع کردم به چرخیدن ،هر وسیله ای رو
برمیداشتم کلی قربون صدقه ی بچه ی نیومده میرفتم
.
عاشق نوزاد بودم و از روز اول عروسی دلم
میخواست بچه دار بشم ولی خدا خواست که این
اتفاق نیفته ،جالب این بود که مسعود به بچه نداشته
هم حس حسادت داشت و میگفت دوست ندارم بچه
.داشته باشم
خالصه تمام مغازه رو گشتم و چند تا جغجغه و
 .اسباب بازی پولیشی خریدم و اومدم بیرون
رسیدم جلوی در خونه خونه که الهه هم رسید
،زنگ رو زدیم و باهم وارد شدیم ،مینا از دیدنمون
 .کلی خوشحال شد
برامون شربت و شیرینی اورد که تو اون گرما کلی
چسبید ،بعد هم چیزهایی که خریده بودمو نشونشون

دادم کلی سربه سر هم گذاشتیم و گفتیم و خندیدیم
،بچه ها هیچ حرفی از مسعود نزدن تا حالم گرفته
نشه ولی من احتیاج داشتم باهاشون حرف بزنم
،مامانم گناه داشت دیگه کشش نداشت که یه بحران
دیگه رو ببینه و من هم اصال چیزی بروز نمیدادم
..ولی باید با یکی حرف میزدم وگرنه میترکیدم
:کل کل هامون که تموم شدگفتم
 .بچه ها مسعود دوباره اومده سراغم-
جفتشون ساکت شدن نمیدونستن چی بگن ،الهه اول
:به حرف اومد
میخوای چیکار کنی استعفا میدی؟
:گفتم
اینبار دیگه نه ،جلوش وایمیسم ،دیگه خسته شدم
.ازبس از ترس من استفاده کرد و کارهاشو پیش برد
 :با دلواپسی بهم نگاه کردن

اگه دوباره مزاحمت بشه تو محل کارت ابروریزی
کنه چی؟
دکتر که از موضوع خبر داره بقیه هم برام مهم -
.نیستن،باید این ماجرا یه جا تموم بشه
هردوشون رفتن توفکر ،میدونستم نگران حال منن
،میترسن دوباره حالت های عصبی ام برگرده
،بهشون اطمینان دادم که حالم خوبه و دیگه هم
.روزهای قدیم برنمیگرده
مینا برای شام نگهمون داشت ،مادرشوهرش طبقه
پایین زندگی میکرد و هروقت ما میرفتیم خونشون
،شوهرش رو میفرستاد پایین تا ما راحت باشیم ،تازه
 .بنده خدارو چند بار هم برای خریدفرستاد بیرون
با کمک هم کتلت درست کردیم و یه بشقاب هم
فرستادیم پایین ،غذا رو با شوخی و خنده خوردیم و
ظرف ها روهم من و الهه شستیم واشپزخونه رو
دسته گل تحویل مینا دادیم تا با این حالش کار نکنه
،.شب هم الهه منو رسوند خونه

خونه مینا که بودم ،دور از چشم الهه بهم گفت که
انگار ماجرای علی و صبا جدیه چون علی با
مامانش حرف زده که زنگ بزنن برای
خواستگاری،خیلی برای خواهرم خوشحال شدم
،.علی پسر خیلی خوبی بود
وقتی رسیدم خونه صبا منتظرم بود ،منو برد تو
 :اتاقش و گفت
ابجی مینا امشب چیزی نگفت؟
 :خودمو زدم به اون راه و گفتم
مثال چی؟
درمورد من و علی دیگه؟
 :دوباره خودمو به نفهمی زدم
مگه چیزی شده؟
قرار بود علی با مامانش حرف بزنه .نمیدونم نظر
مامانش و مینا چیه؟
:با خنده گفتم

مبارکه دردونه ،بله ،قراره مامان مینا فردا زنگ
.بزنه خونمون
صبا پرید و بغلم کرد ،چقدر دلم براش تنگ میشد ،با
رفتن صبا خونه سوت و کور میشد ،دیگه کی دائم با
.مامان کل کل کنه،کی غربزنه ،از االن دلم گرفت
 .دیگه باید قضیه رو به مامان میگفتم
رفتم سریخچال و سبد میوه رو با پیشدستی و چاقو
برداشتم و اومدم تو هال ،مامان مشغول ور رفتن به
گوشیش بود ،منو که دید گوشیشو گذاشت کنار و
:گفت
به سحر خانوم چه عجب پیش مامان هم اومدین ؟
طفلی راست میگفت ،این چند وقت همش خودمو تو
 .اتاق حبس میکردم حوصله ی کسی رو نداشتم
:دستشو گرفتم و یه بوس ازش کردم
قربون مامان مهربونم بشم ،یه کم بی حوصله بودم
ببخش اگه اذیت شدی ؟

:مامان گفت
مادر من نگرانتم ،میدونم برای این که من غصه
نخورم ،همه ی درداتو میریزی تو خودت و جیک
.نمیزنی
:بغضم گرفته بود ولی خودمو نگه داشتم
نه مامان گلی این حرفا چیه ،حاال بی خیال من ،یه
خبر برات دارم توپ،داری از دست این ته تغاری
.راحت میشی
مامان اول منظورمو نفهمید بعد که براش گفتم که
 :مینا امشب چی گفته،رفت تو فکر
سحر به نظرت صبا میتونه مسئولیت یه زندگی رو
قبول کنه ،من میترسم مادر؟
اره مادر من چرا نتونه ،علی پسرعاقلیه ،اگه صبا
.رو انتخاب کرده حتما بهش اطمینان داره
با این حرفم یه کم خیالش راحت شد ولی بازم میدیدم
که رفته تو فکر ،براش میوه پوست کندم و دادم

دستش ،با بی حواسی میوه رو گرفت و گذاشت
دهنش تنهاش گذاشتم تا با خیال راحت شروع کنه به
نقشه کشیدن برای دختر شوهر دادن،بهش حق میدادم
.با ازدواج ناموفق من چشمش ترسیده بود
صبح بعد اماده شدن رفتم جلوی اینه و زل زدم به
:خودم
دیگه از حاال به بعد ناله و گریه نداریم فقط باید
محکم وایسی و پا پس نکشی اینو یادت نره سحر
.خانوم
با انرژی حرکت کردم سمت کلینیک ،وارد اتاقم شدم
هنوز دکتر نیومده بود با اومدنش رفتم پیشش تا
 .کارهای امروز رو هماهنگ کنیم
درزدم و وارد اتاق شدم ،دکتر با دیدن من سرشو
بلند کرد ،سالم دادم و حال مادرشو جویا شدم ،قیافه
:دکتر باز خسته بود ولی سعی داشت نشون نده

ممنون از اینکه جویای حالشون میشین ،چی بگم ،یه
روز خوبن ،یه روز بد،دکترها میگن اوضاع همینه
.باید مدارا کنید
براش ناراحت شدم از یه طرف مادرش بود که به
قول خودش دکترها گفتن خوب نمیشه ،از یه طرف
.خستگی وشب بیداری
 :گفتم
اگه کاری از دست من برمیاد خواهش میکنم بگید
،من کمک های اولیه رو بلدم چند وقتی هم تو یه
 .درمانگاه کار کردم اگه هروقت نیاز بود بهم بگید
چقدر نگاه هاشو دوست داشتم ،دلم میخواست دستشو
بگیرم و بهش بگم همونجور که منو تنها نذاشتی من
.هم کنارتم و میتونی روم حساب کنی
نگاه ازم گرفت و گفت ،دیروز عجله داشتم نشد
خالصه جلسه تراپی رو براتون بگم ،تا وقت داریم
براتون بگم ،سرمو به نشونه موافقت تکون دادم و
:منتظر شنیدن شدم

نسرین خانوم تا اونجا گفتن که از جانب شوهرش
ازار جسمی میشدن و تنها حامیشون پسر همسرشون
بود که اون روهم شوهرشون بیرون میکنه ،این
اوضاع چندسالی طول میکشه تا زمانی که بچه ها
بزرگ میشن ،یه روز که نسرین خانوم برای خرید
از خونه میره بیرون یکی از همسایه های قدیم رو
میبینه و باهم حال و احوال میکنن اون خانوم به
پروین خانوم میگه که پسرهمسرش سرطان گرفته و
.اصال حال و اوضاع خوبی نداره
نسرین خانوم خیلی ناراحت میشه و وقتی برمیگرده
خونه ،موضوع رو به شوهرش میگه ولی شوهرش
دادو بیداد میکنه و میگه من پسری ندارم وکال بی
خیال قضیه میشه ولی نسرین خانوم دلش میسوزه و
با ادرسی که از همسایه گرفته بوده میره
سراغش،پسر همسرش که اسمش بهمن بوده تو یه
اتاق اجاره ای زندگی میکرده و خیلی حال و اوضاع
بدی داشته ،نسرین خانوم میبرتش بیمارستان

بستریش میکنه و هرروز هم میرفته و بهش
.سرمیزده
فعال تا همین جا رو تعریف کرد فکر میکنم به نکات
مهم داستانش رسیدیم که شاه کلید حل مشکل
هست.من هم با نظر دکتر موافق بودم وحسم بهم
میگفت اتقاقی که باعث خودکشی نسرین خانوم شده
.به این ماجرا مربوطه
دلم می خواست بیشتر بمونم و از هوایی نفس بکشم
که اون توش نفس میکشه ،دنبال بهانه میگشتم ،با
 :اکراه ازجام بلند شدم که دکتر گفت
نمیدونید همین که حال منو میپرسید و برام نگرانید
برام چه ارزشی داره ،هرروز که میگذره بابت این
کار شما اینجا رو برای کار انتخاب کردید خوشحال
 .تر میشم
نمیدونستم چی بگم ،دلم میخواست بهش بگه اونی که
 :خوشحال ترینه منم،ولی روم نشد فقط گفتم
 .نظر لطفتونه

از اتاق زدم بیرون حس میکردم صورتم قرمز شده
،رفتم تو دسشویی و چندتا مشت اب زدم به صورتم
تا یه کم حرارتم کم بشه ،نمیدونم چم شده بود مثل
دختر بچه ها از یه جمله ذوق میکردم.شایدهم به
خاطر این بود که هر حرفی از زبون دکتر بیرون
میومد مطمئن بودم که از ته دل،به قول قدیمی ها
هرچه از دل بربیاد بردل میشینه ولی اصال
نمیتونستم به این فکر کنم که اونم به من حسی داره
چون هم مطلقه بودم ،هم اون یه دکتر از اروپا
 .برگشته بود ولی من فقط یه کاراموز
این فکرهارو از سرم ریختم بیرون و برگشتم اتاقم
،دنبال یه بهانه بودم تا بلکه بتونم بفهمم مسعود به
:ویدا نزدیک شده یا نه که شهره اومد تو اتاق
سحرجان برای نهار قراره بریم بیرون با بچه ها
توهم بیا ،اومدم بهانه بیارم که یاد ویدا افتادم و قبول
کردم ،تا ظهر داشتم نقشه میکشیدم که چجوری بدون
.جلب توجه ازش حرف بکشم

ظهر شهره اومد صدام کرد و با ویدا ومیترا رفتیم
سمت رستوران سرکوچه،یه جای دنج پیدا کردیم و
نشستیم ،تا وقتی غذاهارو بیارن با خودم درگیربودم
که همینطور که ویدا پرحرفی میکرد روکرد به
:شهره وگفت
شهره باالخره ماجرای توبا پسرعمه ات چی شد ؟
 :شهره هم جواب داد
تا درسش تموم نشه و یه کار مناسب پیدانکنه پا جلو
نمیذاره،میگه نمیخوام از اول زندگی بیفتیم
.تومشکالت
 :ویدا یه قری به سروگردنش دادو گفت
اگه عقل داشتی عاشق یه ادم اس وپاس نمیشدی ،من
 .انقدر به هیشکی پا ندادم تا جفت شیش اوردم
 :شهره هم از همه چی بیخبر پرسید
یعنی پولداره؟
:ویدا یه خنده ی لوند کردوگفت

فقط میگی پول ،همه چی تمومه خوشتیپ ،جذاب
،.پولدار،تحصیل کرده
روبه من کرد وبا لحنی که مثال میخواست حسادت
 :منو تحریک کنه گفت
سحرتوکه دیدیش اون روز تو حیاط ؟
نمیدونستم چی باید بگم ،همینجور که با غذام
:ورمیرفتم گفتم
به نظرم ادم جالبی نبود ،خوب میشناسیش؟
ویدا که انگار بهش فحش ناموسی دادم ،صداشو برد
:باال
توبایه نگاه فهمیدی که جالب نیست ؟ازکی تاحاال ادم
شناس شدی،دوروزه کاراموز شدی هوابرت داشته؟
میترا ویدا رو اروم کرد و دیگه تا اخر ناهار حرفی
نزدیم ولی از این مطمئن شدم که مسعود دست بردار
.نیست و این بار میخواد از ویدا سواستفاده کنه

اخرهای تایم کاری بود که مامان زنگ زدو گفت
خانواده ی مینا زنگ زدن و قرار گذاشتن امشب
بیان،ازم خواست میوه و شیرینی بگیرم ،تماس رو
قطع کردم و رفتم به دکتر خبر بدم اگه کاری نداره
.زودتر برم
وارد اتاق شدم دکتر عینک طبی زده بود و سرش تو
 :لبتاب بود با ورود من سرشو بلند کرد و گفت
:بفرمایید
اقای دکتر اگراجازه بدین من یه کم زودتر برم ؟
اتفاقی افتاده؟
نه یعنی بله ،امشب برای خواهرم خواستگار میاد -
،باید برم یه کم برای خونه خرید کنم ،مامانم دست
.تنهاس
:دکتر گفت
خداروشکر اتقاق بدی نیست .بله حتما ،تشریف ببرید
.

تشکر کردم و از اتاق زدم بیرون ،شکر خدا صبح
چون دیرم شده بود ماشین اورده بودم اول رفتم تره
بار و از هر میوه فصل چند کیلو خریدم بعد هم رفتم
شیرینی فروشی ،هم شیرینی خشک خریدم هم تر یه
دسری هم برای خودم جدا گرفتم و تا برسم خونه
.زدم بر بدن
تو خونه قیامتی بود ،مامان همه جا رو بهم ریخته
.بود
صبای بیچاره روهم کشیده بود به کار ،ازقیافه ی
صبا خندم گرفت ،کسی که یه استکان رو تکون
نمیداد به خاطر خودش چجوری عین کوزت داشت
.میسابید
:تا مامان چشمش به من افتاد گفت
اومدی مادر ،کار پذیرایی دیگه تمومه تو برو تو
 :اشپزخونه میوه هارو بشور،از اون ور صبا داد زد

اره ابجی جون کار پذیرایی رو مامان تموم
کرد،کارمن هم تموم کرد،ناسالمتی دارن میان
 .خواستگاری من ،همه جام بو وایتکس میده
طفلی راست میگفت قیافه اش عین نظافتچی ها شده
بود خونه هم که بوی مواد شوینده میداد ،کولرو زدم
و پنجره ها روهم باز کردم تا بوها بره ،خودم هم
سریع لباسامو عوض کردمو مشغول شدم ،اول میوه
ها رو شستم بعد هم شیرینی ها رو چیدم و وقتی همه
چی اماده شد رفتم تا اماده بشم،یه دوش سریع گرفتم
و لباس هایی که اماده کرده بودم رو پوشیدم ،یه کت
ودامن زرشکی با ساپورت مشکی و شال مشکی
زرشکی ،یه ارایش مالیم هم کردم و تو اینه خودمو
دید زدم ،یه دسته از موهامو از زیر روسری گذاشتم
بیرون و رژ زرشکی روهم برداشتم و زدم بعدش
پشیمون شدم و با دستمال افتادم به جون لب بیچاره
.ام،دوست نداشتم زیاد جلب توجه کنم

از اتاق اومدم بیرون ،مامان و صبا هم اماده بودن
،صبا خیلی درقید حجاب نبود یه شومیز کرم پوشیده
.بود با شلوار قهوه ای موهاشم باز ریخته بود دورش
مامان هم کت و دامن پوشیده بود با روسری هم
رنگش،داشتیم میرفتیم سمت اشپزخونه که زنگ رو
زدن ،من رفتم سمت ایفون ،صباهم رفت تو
.اشپزخونه
پدرو مادر مینا اول وارد شدن بعد هم مینا وشوهرش
،علی هم پشت سرشون با یه کیک و یه سبد گل وارد
شد.با همه سالم واحوال پرسی کردم وتعارف کردم
.که بشینن
مینا طفلی صورتش از گرما سرخ شده بود ،بارداری
تو فصل گرم خیلی سخته ،برای همه شربت اوردم و
 .نشستم
صحبت های معمولی شروع شد تا اینکه پدر مینا
رفت سراصل مطلب و صبا رو برای علی
.خواستگاری کرد

 .صبا رو صدا کردیم تا بیاد و جواب بده
مامانم گفت که حرفی نداره و بهتر از خانواده مینا
.کسی رو نمیشناسه که دخترشو بسپره بهشون
صبا هم که نظرش معلوم بود ،همه دست زدن و
تبریک گفتن ،مامان مینا از تو کیفش یه انگشتر
 .دراورد و دست صبا کرد و همدیگه رو بوسیدن
قرارشد یه صیغه محرمیت خونده بشه تا زمانی که
علی بتونه خونه بگیره بعد عقد و عروسی روباهم
.بگیرن
پدرمینا صیغه رو برای بچه ها خوند و باهم برای
.مدت یک سال محرمشون کرد
من ومینا هم وظیفه عکاسی رو به عهده گرفتیم و
موقع کیک بریدن و دهن هم کردنشون کلی مسخره
.بازی دراوردیم و خندیدیم

از مینا پرسیدم که به الهه گفته؟گقت چند روزی
هست بهش گفته قراره بیان خواستگاری ولی حرفی
.از دوستی قبلشون نزده
باالخره مراسم با خوبی و خوشی تموم شدو مهمونا
.رفتن
:مامان یه نفس عمیق کشید و نشست ،بهش گفتم
مادرمن چه وقت نفس راحت کشیدنه تازه باید راه
.بیفتی جهاز بخری
نه مادر ،من جون این کارهارو ندارم خودشون -
.برن به سلیقه خودشون هرچی میخوان بخرن
مامان طفلی راست میگفت دیگه توان بدو بدو نداشت
،.انگار تموم انرژی اش بعد من ته کشیده بود
وقتی ظرف ها روجمع کردیم و همه جا رو مرتب
کردیم یادمون افتاد شام نداریم ،مامان که گفت سیره
،صباهم که از وقتی علی رفته بود تو اتاق داشت با

شوهرش دل میدادو قلوه میگرفت ،من هم تصمیم
.گرفتم یه چای با کیک بخورم و بی خیال شام بشم
تقریبا یه هفته ای از ماجرای مسعود و خواستگاری
صبا گذشته بود ،داشت باورم میشد که اینبار ،بی
.خیال من شده و سرش با ویدا گرم شده
از صبح مشغول مرتب کردن پرونده هابودم دکتر
دیروز گفته بود چندتا پرونده ها رو اماده کن میخوام
ببرم برای ارائه دانشگاه  ،برگه ها رو چک کردم و
وقتی دیدم مرتبه پرونده ها رو گذاشتم رو میز و
برگشتم سرکارم،دکتر وقتی اومد ،چون عجله داشت
.نگاه نکرد و سریع گذاشت تو کیفش و رفت دانشگاه
معموال دکتر بعد از دانشگاه دیگه نمیومد کلینیک
،من هم روزهایی که دکتر نبود سرمو به کارهای
.عقب افتاده گرم میکردم
بعداز ظهر بود و داشتم توی حیاط کتاب میخوندم که
دکتر از در کلینیک اومد داخل ،از اومدنش تعجب
کردم ولی چیزی نگفتم و از جام بلند شدم تا سالم بدم

.نزدیکم که شد حس کردم یه جوریه ،جواب سالمم
:رو دادو گفت
خانوم ثابتی شما پرونده هایی که گذاشتید روی میزم
روچک کردید ؟
:با تردید نگاهش کردم و گفتم
بله چطور مگه؟
.پرونده ها ناقص بودن
تعجب کردم چون خودم همه ی پرونده ها رو چک
 :میکردم
امکان نداره ،پرونده ها همه کامل هستن ،من همه -
.رو چک کردم و مرتب کردم
دکتر میدونست که راست میگم چون تا حاال اشتباهی
نکرده بودم،ازفکر اینکه جلوی دانشجوها چه اتفاقی
افتاده ناراحت شدم نمیدونستم چی باید بگم که خودش
 :به حرف اومد

باید تکلیف این کار معلوم بشه ،مشخصه عمدی بوده
،.چون چندتا از پرونده ها ناقص هست
باهم رفتیم سمت اتاقش توی راه از شهره خواست که
.اونم بیاد
وقتی وارد اتاق شدیم پشت میز نشست و از ماهم
:خواست بشینیم رو به شهره کرد و گفت
خانوم وکیلی شما امروز متوجه چیز عجیبی نشدین
،کسی وارد اتاق من نشد ؟
 :شهره یه کم فکر کردو گفت
نه چیزی یادم نمیاد فقط صبح ویدا وقتی رسید سراغ
شما رو گرفت ،من هم گفتم قراره بیاید پرونده ببرید
.ولی نمیمونید ،اون هم رفت سرکارش
من و دکتر یه نگاهی به هم کردیم ولی بازم باورم
.نمیشد یه همچین جسارتی بکنه

دکترازشهره تشکر کرد و فرستادش بره ،خودش هم
با اتاق دکتر راستاد تماس گرفت تا ویدا رو بفرسته
.بیاد ،ازمن هم خواست که برگردم اتاقم
دل تو دلم نبود ،نمیدونستم کار ویدا ربطی به مسعود
داره یا از سرحسادت با من همچین کاری کرده؟
گوشامو تیز کردم تا چیزی بشنوم ولی صدای
مشخصی نمیومد ،دیگه کالفه شده بودم از اتاق زدم
بیرون داشتم میرفتم سمت اتاق شهره که دراتاق دکتر
باز شد و ویوا گریون اومد بیرون.به من که رسید یه
دندون قروچه ای کرد تا اومد چیزی بهم بگه پشت
 :سرش دکترهم اومد و رو کرد به من و گفت
.به خانوم وکیلی بگین بیاد اتاقم
پامو تند کردم و رفتم سمت اتاق شهره و فرستادمش
اتاق دکتر خودم هم برای این که با ویدا روبرو نشم
.موندم تو اتاق تا شهره برگرده
:وقتی شهره اومد تو صورتش عالمت سوال بود

چیزی شده شهره؟ -
نمیدونم واال دکتر ویدا رو اخراج کرد وگفت حقوق
این چند وقت روهم براش بریزم،تو میدونی چه
خبره؟
:خودمو به ندونستن زدم و گفتم
.شاید از کارش راضی نبودن
:شهره گفت
من هم حدس میزدم که موندگار نباشه ولی اینجوری
بیرون کردنش برام عجیبه دکتر بعد از ظهر از
دانشگاه فقط برای اخراج کردنش بیاد ؟
:شونه ای باال انداختم و گفتم
چی بگم واال حتما برای خودشون دلیلی دارن؟
 :شهره هم گفت
شاید

دیگه وانستادم تا حرفی زده بشه میخواستم بیام
 :بیرون که شهره گفت
.راستی دکتر گفت بری اتاقش
باشه ای گفتم و رفتم سمت اتاق دکتر.درزدم و وارد
.شدم
:دکترگفت
.حدسم درست بود کار خودش بود
نمیدونستم چی بگم،ولی بدجور شک کرده بودم پس
:پرسیدم
دلیل کارش رو هم گفت؟
:دکتر گفت
.میگه میخواستم جای خانوم ثابتی رو بگیرم
مطمئن بودم که این نقشه ی مسعوده تا منو از اینجا
اخراج کنن ولی صالح ندیدم مطرح کنم چون دیگه
موضوع حل شده بود و نیازی به باز کردن قضیه
نبود

فقط از خدا خواستم این قضیه تموم بشه و مسعود
.دیگه پی ماجرا رو نگیره
:دکتر گفت
من خودم قصد داشتم عذرشو بخوام ولی این کارش
برام سنگین بود،نمیدونم چرا حسم بهم میگه این همه
ی ماجرا نیست؟
:دیگه باید بهش میگفتم
راستشو بخواید به نظر من هم همینطوره ،مسعود -
چندباری که اومدکلینیک با ویدا خیلی صمیمی
برخورد کرده و حتی کارت ویزیت هم بهش داده
،ویداهم با زبون خودش گفت که باهاش رابطه داره
،من حس میکنم این فکر رو مسعود انداخته تو
.سرش تا من از اینجا اخراج بشم
:دکتر فکری کردوگفت
شواهد همینو میگه ،پس وقتی با من به توافق نرسیده
از راه دیگه وارد شده،یه سوال ازتون دارم البته

میتونید جواب ندید ،شما درطول زندگی مشترک
ترغیبش نکردین که از مشاور کمک بگیره؟
یاد التماس های خودم افتادم که هربار با گریه و
زاری ازش میخواستم بره برای درمان ولی هربار یا
با کتک یا دادو بیداد میگفت که سالمه و اونی که
.بیماره منم
:جواب دادم
اون اصال قبول نداره که بیماره وفکرمیکنه -
حساسیت هاش از دوست داشتن زیاده و هربارکه من
بعد ازیه تنش بهش پیشنهاد میدادم با پرخاشگری
.ردمیکرد
:دکتر سری به حالت افسوس تکون دادو گفت
اکثرا این بیماران زیربار نمیرن مخصوصا اگر
تحصیل کرده باشن هزار دلیل علمی برای سالمت
خودشون پیدا میکنن،درهرحال دیگه تموم شده و نیاز
نیست بهش فکر کنید ،من به عنوان دکتری که سال
ها بیماران این چنینی داشتم بهتون میگم که این

بیماران درمان نمیشن وفقط کمی با دارو و مشاوره
.میتونن خودشون روکنترل کنن
خودم میدونستم ،مدت ها تحقیق کرده بودم که شاید
.راهی برای درمانش پیدا کنم ولی زهی خیال باطل
دکتر خداحافظی کردو رفت ،من هم دیگه نه کاری
داشتم ،نه اعصابی ،این همه استرس برای امروزم
.بس بود
خسته و کوفته رسیدم خونه که دیدم صبا وسط
پذیرایی بین یه کوه از لباس های کمد خودش و کمد
:من نشسته
معلوم هست اینجا چه خبره؟ با لباس های بیچاره -
من چیکار داری؟
:صبا خودشو لوس کرد و گفت
.ابجی بیا کمک دارم خل میشم
بگو چی شده تا شاید یه کاری واست بکنم؟-

فردا من و علی قراره بریم اتلیه و از اونجا هم بریم
.لواسون برای عکاسی
.خوب-
هیچی دیگه عکاس گفته هفت ،هشت دست لباس با
.خودت بیار
تازه فهمیدم موضوع از چه قراره ،کیفمو و گذاشتم
 :رومیزو مانتومو دراوردم وبهش گقتم
تا تو یه لیوان شربت بدی دست من یه فکری برات
.میکنم
.دستاشو زد به همو و گفت:ایول ابجی
سلیقه ام خوب بود همیشه همه انتخاب لباس هام رو
میپسندیدن،اول یه دامن مشکی کوتاه انتخاب کردم با
یه تاب قرمز بندی ،بعدهم یه جین سورمه ای جذب
با یه شومیز استین پفی خوشگل که خودم برای
 .تولدش خریده بودم
 :همینجور که مشغول بودم صبا با لیوان شربت اومد

شما چرا انقدر زود میخواید برید برای عکاسی -
حاال کوتا عروسی؟
اخه االن هوا خوبه بیفته تو زمستون همه ی عکس
ها خراب میشه ،یا برف و بارونه یا سرده و نمیشه
هرلباسی پوشید .عکس های با لباس عروس روهم
.قراره تو یه اتلیه شب عروسی بگیریم
.دیدم راست میگه بچه
چند دست لباس دیگه هم براش ست کردم که کلی
ذوق کرد ،بی انصاف بقیه لباس هارو اورد پرت
کرد رو تخت ورفت ،همیشه همینجوری بود ،تا
باهات کار داشت خوب بودبعدش بی خیال همه چی
.میشد
دیدم حاال که اتاق رو به ریخته بهتره یه دفعه همه
رو تمیز کنم .لوازم تمیز کاری رو اوردم و مشغول
شدم ،تاشب سرم گرم بود ولی وقتی کارم تموم شد
اتاق مثل دسته گل شده بود با خستگی وسایل رو
جمع کردم و یه دوش گرفتم،حال شام خوردن هم

نداشتم به زور مامان دوتا لقمه خوردم و بیهوش
.شدم
اولین روز بدون ویدا عجیب اروم بود ،همه سرشون
به کار خودشون بود،میتراهم طفلی اصال اهل حرف
 .زدن نبود ،هرچی بهش میگفتیم فقط لبخند میزد
وقت ویزیت نسرین خانوم بود ،به نظرم به اخر
داستانش رسیده بودیم ،دل تو دلم نبود ببینم داستانش
 .به کجا میرسه
بعد ساعت ویزیتش سریع یه پرونده برداشتم و
.دراتاق دکتر رو زدم
وقتی وارد شدم دکتر سرشو بلند کردو یه لبخند
:سحرکش زد
.فکر کنم شما هم کنجکاو اخر داستان هستین درسته
 .با خجالت تایید کردم و با تعارف دکتر نشستم
.دکتر هم میز رو دور زد و جلوی من نشست

هرچی بهم نزدیکتر میشد صدای ضربان قلبمو
بیشترحس میکردم ،بوی عطرش هم که داشت
دیوونه ام میکرد ،یه لحظه چشممو بستم و بو کشیدم
،وقتی چشممو باز کردم دیدم نگاهش روم زوم شده
میخواستم سرمو بندازم پایین ولی یه نیرویی بهم
اجازه نمیداد ،چندثانیه همینجور خیره به هم مونده
بودیم ،دلم نمیخواست پلک بزنم ،به زور چشم ازش
گرفتمو و شروع کردم با انگشتام بازی کردن ،اونم
:یه کم جا به جا شدو گفت
کاش میشد دوست داشتن رو برای بعضی ها معنی
.کرد تا به اسم دوست داشتن نتونن هرکاری بکنن
نفهمیدم منظورش به نوع دوست داشتن مسعود بود یا
:به داستان نسرین خانوم ربط داشت بعد ادامه داد
نسرین خانوم میگفت درطول بیماری بهمن هرروز
میرفته وبهش سرمیزده و براش غذا میپخته وازش
نگهداری میکرده ،کم کم با دلسوزی های نسرین
خانوم بدن بهمن به درمان ها جواب میده و حالش

رو به بهبودی میره ،در طول این دوران بهمن دائم
به نسرین خانوم ابراز محبت میکرده و ازش تشکر
میکرده ،اوایل نسرین خانوم این ابراز محبت هارو
به پای بی کسی بهمن میذاشته ولی به مرور خودش
هم احساس وابستگی شدیدی بهش حس میکنه به
طوری که اگه یه روزبه دیدنش نمیرفته کالفه و
 .عصبی میشده
خالصه بهمن بعد از چند ماه حالش روبه راه میشه و
یه روز که نسرین خانوم میره دیدنش میبینه که
.براش گل خریده و بهش ابراز عشق میکنه
نسرین خانوم میگه تو دلم یه حال خوبی داشتم ولی
بازم چیزی بروز ندادم و مثل هرروز مشغول تمیز
کردن خونه اش و پختن غذا شدم ،بعداز غذا
کارهارو کردم و رفتم توی اتاق تا وسایلم رو بردارم
و برگردم خونه که بهمن هم دنبالم اومد،ازپشت
کمرمو گرفت و روسریمو ازسرم کشید و یه بوسه
روی موهام زد،حالم یه جوری شد ولی بازم واندادم
.و حاضرشدم و برگشتم خونه

تاصبح باخودم کلنجار رفتم،من ادم معتقدی بودم
،نمیتونستم گناه کنم ولی دلم بدجور عاشق شده بود
نمیتونستم حال خوبی که از نزدیکی بهمن داشتم رو
فراموش کنم ،بالخره بعد کلی کشمکش تصمیم گرفتم
که فردا برم و برای همیشه ازش خداحافظی کنم که
.به گناه نیفتم
فردا اماده شدم که برم خونه بهمن ولی ناخواداگاه
بهترین لباسمو پوشیدم و یه کم ارایش کردم ،دل و
عقلم بدجور تو کشمکش بود ،از زور استرس
برعکس همیشه که بعدازظهر میرفتم ،اینبار به بهانه
خرید خونه صبح زدم بیرون ،وقتی رسیدم جلوی
درخونه نفسمو حبس کردم و کلید انداختم که برم
داخل ،وقتی درو باز کردم بارصحنه ای مواجه شدم
.که دنیا رو سرم خراب شد
بهمن با یه زن وسط خونه داشتن عشق بازی
میکردن ،بهمن تا منو دید رنگ از رخش پرید ،دیگه
.وانستادم درو کوبیدم به هم و برگشتم خونه

عذاب وجدان داشت خفه ام میکرد ،چطور اجازه
داده بودم منو لمس کنه از خودم حالم به هم میخورد
،ازموهایی که دستش گرفته بود مشمئز بودم،یه تیغ
برداشتم و رفتم تو حموم اول موهامو با تیغ زدم بعد
.هم خودکشی کردم ،ولی دخترم زود به دادم رسید
.دکتر به اینجا که رسید سکوت کرد
بدجوررفتم تو فکر ،حس عذاب وجدان ادمو نابود
میکنه ،مخصوصا وقتی دست به اعتقاداتت بزنی اینو
خوب درک میکردم ،خودم هم بدجور به اعتقاداتم
پایبند بودم و به نظرم اگه اونا رو از دست بدم
.چیزی برام نمیمونه
فکرم رو به دکتر گفتم و اونم تایید کردوگفت که توی
این جلسه سعی کرده به نسرین خانوم بفهمونه که هر
انسانی ممکنه اشتباه کنه و گول بخوره و این از ذات
انسان سرچشمه میگیره.روح ما ادم ها با هر خطا
تیره میشه ولی میشه با جبران اون اشتباه تیرگی رو
 .از روح پاک کرد

حرف های دکتر رو قبول داشتم ولی ضربه ای که
یه زن به این سن میخوره ،براش خیلی عمیق و
زجراوره و حس میکنه تمام نجابتش تو این سال ها
.به یغما رفته واین نابودش میکنه
نوبت تراپی بعدی دکتر بود پس بلند شدم و برگشتم
 .اتاقم
ویزیت دکتر که تموم شد ،صدای بسته شدن دررو
شنیدم ،منتظر شدم تا دکتر صدام کنه تا پرونده
مریض رو ازش بگیرم یه کم که گذشت خبری نشد
،خودم رفتم اتاقش و بعد در زدن رفتم داخل ،داشت
باتلفن صحبت میکرد و اونجوری که متوجه شدم
دنبال پرستار میگشت تلفن رو که قطع کرد زیر لب
:گفت
حاال وقت مرخصی بود؟
 :پرسیدم
مشکلی پیش اومده؟
 :جواب داد

پرستار مادرم مرخصی گرفته و خانومی که برای
نظافت میاد زنگ زده که انگار حال مادرم خوب
نیست ،به هرمرکزی زنگ میزنم که پرستار بفرستن
قبول نمیکنن و میگن باید ببرمش ولی مادر شرایط
.جابجایی نداره
 :سریع گفتم
 .من میتونم کمک کنم
 :دکتر گفت
نمیخوام مزاحم شما بشم؟
 .این چه حرفیه خوشحال میشم کمکی بکنم-
:با دودلی نگاهم میکرد که گفتم
 .میرم کیفمو بردارم
 :دکترهم گفت
.پس من به خانوم وکیلی بگم که دارم میرم

باهم از کلینیک زدیم بیرون و سوارماشین شدیم
،وقتی داشت کمربندشو می بست رو به من کرد و یه
:نگاه قدرشناس بهم انداخت
نمیدونم چجوری ازتون تشکرکنم ،مستاصل مونده
بودم چیکار کنم؟
.کاری نمیکنم درمقابل محبت های شما -
 :دکترخیره شدتو چشمامو وگفت
.من هنوز کاری براتون نکردم
از جمله اش یه جوری شدم انگار چندتا پروانه تو
 .دلم پرواز کردن یه لبخند اومد رو لبم
ضبط رو پلی کرد و یه ترانه از محمد علیزاده پلی
کرد
بی خبرم ازت دلم تاب نداره
بی تو این شبارو مهتاب نداره

خنده هاتو قربون نمیخوام کسیو جز اون
قلبم چه حالی خوبی داره با اون
اصال مگه داریم قشنگ تر از داشتنت
هم تو میدونی هم من چه خوبه دوس داشتنت
منی که دارم هواتو برم قربون خنده هاتو
قلبم چه حالی خوبی داره با تو
این نبض قلب خستم به تو بستگی داره
یه حال خوبی تو نگاته وابستگی داره
با چشمات گذاشتی دست روی نقطه ضعف قلبم

خودت خواستی بشین ببین دل کی کم میاره
این نبض قلب خستم به تو بستگی داره
یه حال خوبی تو نگاته وابستگی داره
با چشمات گذاشتی دست روی نقطه ضعف قلبم
خودت خواستی بشین ببین دل کی کم میاره
رفت دل من دیگه برا تو
میدونی دارم هواتو میکشم ناز نگاتو
اصال مگه داریم قشنگ تر از داشتنت
هم تو میدونی هم من چه خوبه دوس داشتنت

منی که دارم هواتو برم قربون خنده هاتو
قلبم چه حالی خوبی داره با تو
این نبض قلب خستم به تو بستگی داره
یه حال خوبی تو نگاته وابستگی داره
با چشمات گذاشتی دست روی نقطه ضعف قلبم
خودت خواستی بشین ببین دل کی کم میاره
این نبض قلب خستم به تو بستگی داره
یه حال خوبی تو نگاته وابستگی داره
با چشمات گذاشتی دست روی نقطه ضعف قلبم
خودت خواستی بشین ببین دل کی کم میاره

چقدر صداشو دوست داشتم ،محو ترانه شده بودم و
 .اصال طول مسیر رو متوجه نشدم
یه تماس با مامان گرفتم و سربسته موضوع روبهش
 .گفتم تا نگران نشه
وقتی رسیدیم دکتر ریموت رو زد و وارد پارکینگ
.شدیم
ماشین رو پارک کردو پیاده شدیم و رفتیم سمت
اسانسور ،دکتر دکمه طبقه ۵رو زد و اسانسور
 .حرکت کرد
جلوی دراپارتمان ایستادیم دکتر کلید انداخت و در
روباز کرد یه خانوم حدود۵۰ساله اومد جلو وسالم
 :دادو به دکترگفت
از یه ساعت پیش بیقراره من هم که نمیدونستم
 .چیکار کنم

دکتر ازش تشکر کرد و گفت که میتونه بره ولی
خانومه قبل رفتن یه سینی شربت و شیرینی اماده
.کرد و رفت
دکتر ازم خواست همراهش برم از پذیرایی گذشتیم و
وارد یه راهرو شدیم یکی از درها رو باز کرد وبه
یه اتاق حدود۲۰متری که خیلی روشن و نورگیر
 .بودولرد شدیم
وسط اتاق یه تخت بیمارستانی بود و کنارش دستگاه
 .اکسیژن و کلی لوازم و دارو
روی تخت خانومی حدود۶۰سال خوابیده بود ،الغر
ونحیف که روی تخت تکون میخورد و از دهنش
.کف میومد بیرون
 :دکترگفت
دوباره دچار حمله شده داروهایی که الزمه تزریق
.بشه کنار تخته
 .یه نگاه به داروها انداختم

اول فشارشو گرفتم یه کم باال بود ضربان قلبش هم
باال بود ،یه ارامبخش بهش تزریق کردم و کم کم
.اروم شد و خوابش برد
دکتر نگاهش به مادرش بود درد و ناراحتی رو
توصورتش حس میکردم ،وقتی مادرش اروم شد و
خوابید دکتر یه نفسی کشید و اجازه خواست بره
لباسشو عوض کنه.من هم از فرصت استفاده کردم
ویه نگاه به اتاق انداختم ،یه عکس سه نفره به
دیواربود دکتر و پدرو مادرش ،دکتر تو عکس حدود
۲۵ساله بود و مادرش خیلی ریبا و جوون بود
،معلوم بود زیبایی رو از مادرش ارث برده و هیکل
رو از پدرش ،پدرش ۴شونه و قد بلند بود و دست
 .مادرشو گرفته بود و عاشقانه نگاهش میکرد
خیلی دلم گرفت ،من اگر پدر نداشتم الاقل مادرم
 .سالم بود و باالی سرم ولی اون خیلی تنها بود

تواین فکرا بودم که دکتر برگشت،یه ست ورزشی
سورمه ای پوشیده بود که حسابی جذابش کرده بود
:تودلم گفتم
تواگه گونی هم بپوشی بهت میاد .ازحرف خودم
خنده ام گرفت دکتر یه نگاه بهم کرد و وقتی نفهمید
:علت خنده ام چیه گفت
اتقاقی افتاده؟
خنده امو جمع کردم و با فکر این که با گونی چه
:شکلی میشه یه لبخند زدم
 .نه یاد یه چیزی افتادم-
دکتر هم لبخندزدو تعارف کرد که حاال که مادرش
 .خوابیده بریم تو پذیرایی
باهم ازاتاق اومدیم بیرون و روی مبل های پذیرایی
نشستیم ،دکتر هم از اشپزخانه شربت و شیرینی رو
اورد و تعارف کرد که بخورم .شربت رو برداشتم و
:یه کم ازش خوردم ،از دکتر پرسیدم

بیماری مادرتون چیه؟ -
 :دکتر گفت
مادرم ام اس داره و به خاطر تشخیص دیر هنگام
،داروها روش خیلی جواب نداد و االن هم دچار
.حمله میشه
من اون زمان ایران نبودم ومادرم هم به عالئم
بیماریش اهمیت نمیداده تا یه روز که پدرم میاد خونه
میبینه بی هوش کف اشپزخونه افتاده زنگ میزنه
اورژانس و بعد از بردن بیمارستان و گرفتن ازمایش
بیماریشو تشخیص میدن .بعداز مرخص شدن با دارو
روند بیماری رو تا حدودی کنترل میکنن ولی با
سکته و بعد فوت پدرم ،شوک وارده مادرمو ازپا
دراورد و بعد ازاون هرروز بدتر شد.من هم که
.دیگه نمیتونستم تنهاش بذارم برای همیشه برگشتم
ازشنیدن اتقاقات زندگیش خیلی ناراحت شدم
:نمیدونستم چی بگم

خیلی متاسفم ،کاش کاری از دستم برمیومد براتون -
.انجام میدادم
بودن شما اینجا بهترین کار برای منه ،میتونم ازتون
خواهش کنم ،خارج از محیط کاری منو دکتر صدا
.نزنین
:نمیدونستم چی بگم
.بله چشم جناب مجد-
.خندیدو گفت اینجوری که بدترشد
پس چی بگم ؟-
.پارسا
ازتعجب چشام گردشد ،من چجوری میتونستم با اسم
.کوچیک صداش کنم اصال برام باورپذیر نبود
.انگار فکرمو خونده بود
اینجا محیط کارنیست و خانوم و اقا ودکتر نداریم
،.شما اینجا سحری من هم پارسا

نمیدونستم چی بگم فقط سرمو انداختم پایین و شروع
.کردم با گوشه روسریم ور رفتن
:پارسا پاشد ورفت تو اشپزخونه ازهمونجا گفت
مریم خانوم برای شام مرغ گذاشته اگه دوست ندارین
.زنگ بزنم غذابیارن
:من هم بلندشدم و رفتم سمتش و گفتم
.خیلی هم خوبه ،اگه کاری هست بگین انجام بدم
 :پارسا سرشو ازتو یخچال اورد بیرون
نه هیچ کاری نیست حتی ساالد هم اماده کرده ،تا
بیدارشدن مامان بیاین یه کم استراحت کنین ،چون
.شب ،احتماال نتونیدبخوابید
با این حرفش تعجب کردم یعنی میخواست شب رو
بمونم ،من فکر میکردم فقط چند ساعت اینجام ،نه
لباسم مناسب بود که مانتومو دربیارم نه به مامان
بابت شب خبرداده بودم.انگار فهمید به چی فکر
:میکنم

اگه برات مشکله شب بمونی ،اصال تعارف نکن ،من
االن با چندتا مرکز تماس میگیرم پرستار بفرستن
..فردا صبح هم پرستار میاد
:با عجله گفتم
.نه هیچ مشکلی نیست ،مامان هم درجریانه
:نمیدونستم مسئله لباس رو چیکار کنم که گفت
لطفا همراه من بیاین باهم وارد اتاق مادرش شدیم
دریکی از کمدها رو باز کرد،داخل کمد یه رگال
 .لباس های راحتی بود ،شومیزهای گشاد و شلوار
مادرم چون نمیتونه خرید کنه من همیشه لباس میخرم
و اینجا میذارم تا پرستار استفاده کنه ،ایناهمه نو
هستن تازه خریدم میتونید یکی رو بردارید و مانتو
رو دربیارید .بعد هم بدون این که بذاره من حرفی
 .بزنم رفت بیرون
یه نگاه به لباس ها کردم همه خوشگل بودن با رنگ
های روشن و مالیم،یه شومیز لیمویی برداشتم

،مامان پارسا خواب بود با خیال راحت مانتوم رو
دراوردم و لباس رو پوشیدم جلوی اینه یه نگاه به
خودم کردم .خیلی ساده و شیک بود و با شلوار
مشکی جذبم حسابی بهم میومد .شالم رو هم انداختم
رو سرمو و از تو کیفم رژم رودراوردم ویه کم زدم
به لبم بعد هم شالو مرتب کردم و از اتاق زدم بیرون
.
پارسا داشت تلوزیون نگاه میکرد با دیدن من چشم
 :از صفحه گرفت و میخ من شد
اگه میدونستم این لباس انقدربهت میاد همه ی
.رنگاشو میخریدم
خجالت کشیدم و زیرلب تشکر کردم ،دیگه حواسش
:از تلوزیون پرت شده بود
.سحر میشه یه کم از خودت بگی
چی بگم ؟-
.هرچی دوست داری

بذارید ازخودم و خونواده ام بگم .من دختر اول -
خونواده هستم و یه خواهر دیگه به اسم صبا دارم که
میدونید داره ازدواج میکنه .پدرم ۵سال پیش سرطان
 .گرفت و فوت کرد
دیگه نمیدونستم چی بگم .دیدم به دقت داره نگاهم
:میکنه و منتظره ادامه حرفمه
.ماجرای اشنایی با مسعود روهم که قبال براتون گفتم
 :پارسا همونجورکه نگاهم میکردگفت
 .چه مختصرو مفید
خنده ام گرفت ،اونم خندید ،وای که خنده اش دلمو
.زیرو روکرد
:بلند شد وگفت
.من برم برای اماده کردن شام
من هم به مامان پیام دادم و اوضاع رو بهش گفتم
 .بعدهم بلندشدم تا کمک کنم

با کمک هم میز شام رو چیدیم و باهم غذا
خوردیم،این بهترین غذایی بود که درطول عمرم
 .خورده بودم
غذا که تموم شد هرچی اصرار کردم که میز روجمع
:کنم و ظرف ها رو بذارم ماشین قبول نکرد
.تا شما یه سربه مامان بزنید من هم اومدم
از اشپزخونه اومدم بیرون و وارد اتاق شدم .پری
خانوم بیدارشده بود و داشت به در نگاه میکرد انگار
منتظر بود پسرش بیاد وقتی منو دید تعجب رو تو
 :نگاهش دیدم
پری خانوم من سحرهستم کاراموز اقای دکتر،اگر
اجازه بدین امشب پیشتون باشم ،دستشو گرفتم تو
دستم اون هم دستم رو فشار دادو یه لبخند بی جون
زد ،دلم برای اون همه زیبایی اتیش گرفت که
.اینجوری باید اسیرتخت باشه

داشتم دستش رو نوازش میکردم که پارسا با یه
سینی که سه تا چایی توش بود وارد شد وقتی دید
:دست مامانش تو دست منه اومدو کنارما نشست
مامان پری خوشگلم سحررودیدی امشب اومده که ما
 .تنها نباشیم
از چشای پری خانوم مهرمادری میبارید زیرلب یه
:چیزی گفت که من نفهمیدم از پارسا پرسیدم
.میگه خیلی ماهه
منظورش من بودم ،چقدر خوشحال شدم که دوستم
داره من هم تو این مدت کوتاه مهرش به دلم نشسته
بود.کنارهم چای روخوردیم ،پارسا چای مادرش رو
اروم اروم با نی بهش میداد ،انقدر با مهربونی رفتار
.میکرد انگار داره از یه بچه مراقبت میکنه
پارسا از خاطرات بچگیش تعریف میکردو هرجا که
نیاز به تایید داشت مادرش با چشم اونو
تاییدمیکرد.احساس بین این دونفر یه ارامش عجیبی

داشت،ادم دلش میخواست ساعت ها پیششون بشینه و
.نگاهشون کنه
پارسا میگفت معموال مادرش بعد یه حمله تا صبح
 .بیقراره ولی اونشب اروم بود واروم هم خوابید
وقتی مادرش خوابید چراغ رو خاموش کردیم و
.اروم از اتاق اومدیم بیرون
مستاصل ایستاده بودم نمیدونستم باید چیکار کنم که
:پارسا منو به اتاق بغل مادرش راهنمایی کرد
اینجا اتاق پرستاره میتونید راحت استراحت کنید ،من
 .بیدارم ،اگه الزم شد صداتون میزنم
بارفتن پارسا یه نگاه به اتاق انداختم ،روی میز
ارایش پراز لوازم و عطر وادکلن بود ،معلوم بود
پرستار مادرش جوونه،داشتم همه جا رو دید میزدم
که دوباره دراتاق رو زدن ،بفرماییدی گفتم و دیدم
:پارسا با چندتا ملحفه تمیز اومد داخل

ببخشید وقت نشد مالفه ها رو بدم مریم خانوم عوض
کنه اگه اجازه بدی خودم انجام بدم ،مالفه ها رو
:ازش گرفتم و تشکر کردم
ممنونم خودم انجام میدم،حس کردم این پا اون پا
.میکنه ولی حرفی نزد و رفت
روسریمو دراوردمو و مالفه هارو عوض کردم و
دراز کشیدم ،یه کم پهلو به پهلو شدم ولی اصال
خواب به چشمم نیومد ،جام که عوض میشد بیخواب
میشدم ،پاشدم پنجره رو باز کردم ،یه کم نفس عمیق
کشیدم و به شب و ستاره ها نگاه کردم ،حس کردم
تشنه امه،دوباره روسری رو انداختم سرم و از اتاق
 .اومدم بیرون
روی اپن اشپزخانه پارچ اب و لیوان بود ،یه کم اب
ریختم و خوردم ،تصمیم گرفتم یه سر به مامان
پارسا بزنم در نیمه باز بود اروم رفتم داخل ،پارسا
مشغول کتاب خوندن بود و مادرش هم اروم خوابیده

بود،یه تک سرفه کردم ،پارسا با دیدن من سرشو از
:کتاب بلند کرد و تعارف کرد بشینم
.نتونستید بخوابید ،اگه چیزی الزم دارید بگید
نه ممنونم ،خیلی خوابم نمیاد گفتم یه سربه شما -
بزنم ،شاید کاری داشته باشین؟
:پارسا لبخندی زدو گفت
از حسن ورود شما مامان راحت خوابیده .فکر کنم
.ارامشتون به این خونه هم سرایت کرده
چقدر شنیدن این حرف ها برای منی که از شوهر
.قبلیم جز توهین و تحقیر نشنیده بودم،شیرین بود
نمیدونستم چی بگم،همینجورکه داشتم با انگشتام
:بازی میکردم ادامه داد
من در طول زندگیم با خیلی زن ها ارتباط داشتم وبه
اقتضای شغلم تقریبا ادم ها رو خوب میشناسم ،پس
.اگر ازشما تعریفی میکنم عین حقیقته

از حرف هاش انگار گر گرفته بودم بلند شدم ،پارسا
:هم بلند شد
خوابت گرفته؟
.نه اگه میشه برم یه کم هوا بخورم
 .بیا ببرمت تو بالکن
منو برد سمت بالکن در رو که باز کرد یه محوطه
ی خوشگل جلوی روم بود که خیلی شیک دیزاین
شده بود و میز و صندلی حصیری وسط بود و کنار
دیوار هم کوسن های رنگی رنگی چیده شده بود .با
دیدن اون منظره ذوق کردم و خواستم برم سمت
:کوسن ها ولی خجالت کشیدم ،پارسا فهمید و گفت
اگه دوست داری اینجا بشینیم ؟من هم قبول کردم و
نشستم رو کوسن ها ،خودش هم رفت تا یه کم
.تنقالت بیاره
وقتی برگشت یه سینی پر از پیاله های تنقالت
همراهش بود ،همه رو چید جلومون و تعارف کردتا

بخورم.یه بادوم برداشتم و گذاشتم دهنم،دیدم داره
:نگاهم میکنه،پرسید
بعد از طالقت دیگه به ازدواج فکر نکردی؟
:جاخوردم با من من گفتم
نه ،یعنی بهش فکر نکردم.دیدم وقتشه که باالخره
:سوالی که مدت هاس میخوام بپرسم رو بپرسم
شما چطور؟
من زمانی که فرانسه بودم با یه دختر ایرانی قرار
بود ازدواج کنیم ولی بعد از ماجرای فوت پدرم و
.بیماری مادرم اون خانوم قبول نکردن بیان ایران
بعدش چی؟-
مشغله های اینجا بهم مجال فکر کردن به ازدواج رو
نداد و وضعیت مادرم هم مانع میشه که بهش فکر
.کنم
دیدم حق داره ،کسی که بیاد و بتونه با دلسوزی از
.مادرش نگهداری کنه کم پیدا میشه

انقدر باهم حرف زدیم و درد ودل کردیم که نفهمیدم
.کی روی همون کوسن ها خوابم برد
وقتی چشممو باز کردم دیدم یه پتو نازک رومه و
دکترهم نیست ،تنم حسابی کوفته شده بود ،با سختی
از جام بلند شدم و برگشتم توی پذیرایی ،پارسا داشت
توی اشپزخونه صبحانه اماده میکرد ،با دیدن من
:لبخندی زد
صبحت بخیر ،تا دست و روتو بشوری صبحانه
.اماده است
چرا بیدارم نکردید ،من موندم تا کمکی باشم؟ -
:همونجور که مشغول بود گفت
کاری نبود مامان راحت خوابید من هم چندبار بهش
سرزدم.دلمم نیومد بیدارت کنم بری تو اتاق ترسیدم
.بدخواب بشی

رفتم سمت دسشویی ،دست وصورتم رو اب زدم و
.برگشتم
پارسا میز رو با سلیقه چیده بود ،تعارف کرد بشینم
،تازه شروع کرده بودیم که زنگ رو زدن ،پارسا
 :گفت
پرستار مادر اومده ورفت سمت در ،دکمه باز کردن
در روزد در رو باز کرد ،داشت برمیگشت سمت
میز که یه دختر حدود  ۲۵ساله با موهای بلوند و
صورت برنزه که چند تا عمل هم رو صورتش کرده
:بود وارد شد ،اول منو ندید و رو با پارسا گفت
سالم پارسا جان ،الهی بمیرم دیشب پری جون
دوباره حمله داشته ،اگه پارتی فرنوش انقدر مهم نبود
.نمیرفتم
:پارسا باسردترین لحن ممکن گفت
 .مسئله ای نبود سحر اینجا بود

با گفتن این جمله کتی چشم گردوند و تازه منو دید
،لب ولوچه اش یه کم اویزون شد ولی سریع خودشو
:جمع وجور کرد
ا چه خوب زنگ زدید پرستار فرستادن؟
:دوباره پارسا با بی تفاوتی گفت
خیر،سحر همکار بنده هستن لطف کردن پیش مادر
.موندن
کتی دیگه چیزی نگفت و با حرص رفت سمت
اتاقش.من هم شروع کردم به جمع کردن میز ولی
 .پارسا اجازه نداد و گفت مریم خانوم االن میرسه
داشتم اماده میشدم تا بریم کلینیک که کتی از اتاقش
اومد بیرون ،یه تاب بندی قرمز پوشیده بود با یه
شلوارک  ،پاها و دستاشم الک زده بود و موهای
بلوندش هم باز کرده بود دورش ،حس میکردم داره
.برای من خط و نشون میکشه

تو این فکرا بودم که پارسا حاضر واماده از اتاق
اومد بیرون،مثل همیشه شیک وجذاب ولی حتی یه
:نیم نگاه هم به کتی نکرد،روبه من گفت
.سحراگه اماده ای بریم
سریع بلند شدم و باهاش همراه شدم ،همونطور که از
در میومدیم بیرون چندتا دستور به کتی دادو
 .درروبست
توی اسانسور حرفی نزد ولی وقتی سوار ماشین
:شدیم وراه افتادیم بی مقدمه گفت
کتی دختر راحتیه ولی کارشو درست و دقیق انجام
.میده به همین خاطر تاحاال نگهش داشتم
.انگار میخواست منو توجیه کنه
:سعی کردم لحنم بی تقاوت باشه
 .چه خوب که کارشو بلده -

تو دلم گفته حسابی کارشو بلده .دیگه تا رسیدن به
کلینیک حرفی ردو بدل نشد فقط دکتر گفت اگه خسته
.ام برسونتم خونه که قبول نکردم
چند هفته ای از اتفاقات گذشته بود وهمه چی به
روال عادی برگشته بود یه روز پارسا صدام زد برم
اتاقش ،بعدازاون شبی که موندم خونش یه کم
صمیمی شده بودیم ولی تو محیط کار همونقدر جدیو
دقیق بود.درزدم و وارد شدم ،سالم دادم و منتظر
وایسادم،داشت با تلفن صحبت میکرد با سرجوابم رو
:دادو بعد از تموم شدن تماس گفت
فردا بعدازظهر تو اصفهان یه همایش برگزار میشه
و من هم یکی از سخنران ها هستم ،کارهاتو بکن
فردا صبح زود حرکت میکنیم.اگرهم میخوای میتونی
امروز زودتر بری،قبول کردم و برگشتم اتاقم
،وسایلم روجمع کردم و ازدر کلینیک زدم
بیرون.اول یه سررفتم هفت تیر دوتا مانتو و شال
خریدم و یه کم هم خورده ریز برای خودم گرفتم
،وقتی رسیدم خونه غروب بود ،برای مامان گفتم که

قراره بریم اصفهان ،مامان هم بلند شد و برام یه مدل
کیک وکوکی درست کرد تا توی راه بخوریم ،خودم
هم وسایلم و اماده کردم و یه دوش گرفتم و زود
خوابیدم ،اخرشب پارسا پیام دادکه ساعت۶جلوی
.درخونه منتظرمه
از۵بیدارشدم و فالکس اب جوش و بساط چای و
قهوه و میوه اماده کردم ،دوست داشتم حسابی توراه
.بهش برسم
سرساعت ۶پیام دادکه جلوی در،من هم سریع وسایل
 .رو برداشتم و رفتم پایین
:با دیدن من با اون همه وسیله شوکه شد
چقدر وسیله برداشتی؟
 :با خجالت گفتم
.یه کم خوردنی و هله هوله اس
ساکم رو گذاشت صندوق و بقیه وسایل رو هم رو
.صندلی عقب جا داد

یه کم بعد از این که راه افتادیم خوابم گرفت از بس
شب تا صبح استرس داشتم خواب نمونم ،برای این
که خواب از سرم بپره فالکس رو دراوردم و دوتا
چای ریختم ،از کیکی که مامان پخته بود هم تو
بشقاب چیدم به پارسا تعارف کردم ،انگار اون هم تو
چرت بود چون سریع استقبال کردو یه تیکه بزرگ
:کیک برداشت و با چای خورد
چه کیک عالی دستتون درد نکنه ،فکر نکنم تو هیچ
 .قنادی همچین طعمی بشه پیدا کرد
راست میگفت ،همه ی فامیل دستور کیک رو از
مامان گرفته بودن ولی همیشه میگفتن چیزی که
.خودش میپزه فرق میکنه
پارسا تعارف کرد یه جا صبحانه بخوریم ولی من
سیر بودم و قبول نکردم .ترجیح دادم زودتر برسیم
دوست داشتم اگه بشه یه میدان امام برم ،عاشق این
.میدان و فضاش بودم

حدود ساعت۱۱رسیدیم اصفهان ،مستقیم رفتیم هتل و
اتاق هامون رو تحویل گرفتیم ،پارسا گفت اول یه کم
 .استراحت کنیم بعد برای ناهار بریم رستوران
بعد یه چرت مبسوط لباس هام رو عوض کردم ویه
کم به خودم رسیدم منتظر شدم تا پارسا خبر بده،
ساعت حدود ۱بود که در اتاقم رو زد و دوتایی رفتیم
سمت رستوران،تا حاضرشدن غذا یه کم درباره ی
همایش و موضوعش صحبت کردیم ،ساعت ۳تو
مرکز همایش های همون هتل برگزار میشد و اولین
.سخنران خود پارسا بود
بعد از خوردن ناهار و قهوه ی بعدش ،باهم رفتیم
:سمت مرکز همایش که یکی از پشت صدامون کرد
به به دکتر مجد عزیز ،میبینم که همراه اوردین اونم
چه کسی؟
:پارسا اروم برگشت و رخ به رخ مسعود شد
 .اگه منظورتون سحره بله ترجیح میدم همراهم باشه

رنگ ازرخ مسعود پرید انگار خبر مرگ کسی رو
بهش داده بودن ،هم میخواست تواون جمع که همه
دکترو متخصص بودن خوددار باشه ،هم نمیتونست
تحمل کنه که پارسا اینجوری اسم منو صدا کنه،برای
.خودم هم جای تعجب داشت چرا این کارروکرد
:کارد میزدی خونش درنمیومد تو گوش پارسا پچ زد
توبه چه حقی اسمشو صدا میکنی؟
:پارسا خیلی راحت و ریلکس جواب داد
ازشما باید سوال کنم چجوری صداشون کنم جناب
.فرزین.وخیلی شیک از کنارش رد شد
چشمای مسعود به خون نشسته بود یه جوری نگام
کرد که تمام تنم یخ زد ،پاهام حس نداشت که راه
برم،با بدبختی خودمو به یکی از صندلی ها رسوندم
ونشستم خداروشکر سریع صندلی های کناری پرشد
 .وگرنه میترسیدم مسعودبیاد سراغم

جلسه شروع شد ولی من هیچی ازش نفهمیدم انقدر
غرق خودم بودم که یهو دیدم پارسا داره صدام
:میزنه
سحر خوبی ؟
:اروم جواب دادم
.بله
اومد کمکم کنه بلند بشم که سریع پاشدم ،مطمئن بودم
مسعود یه جا داره مارو دید میزنه ،از عکس العمل
.هاش وحشت داشتم ،خدا خدا میکردم ،کاری نکنه
ازسالن اومدیم بیرون ،پارسا ماشین را اورد،درسمت
.من رو باز کردو منتظرشدسواربشم
ازهتل زدیم بیرون ،نمیدونستم کجا داره میره،برام
مهم هم نبود ،یه کم بعد دیدم تو میدون امام هستیم
،چقدر ذوق گردش تو میدون رو داشتم ولی حیف کل
.حس و حالم از بین رفت

ماشین رویه جایه مناسب پارک کرد،با بی میلی پیاده
شدم ،باهام هم قدم شدو بی مقصد یه کم تو میدون
.چرخیدیم ،من چیزی نمیگفتم اونم سکوت کرده بود
یه کافی شاپ کنار میدون بود پیشنهاد داد بشینیم من
هم قبول کردم ،کنار پیاده رو میزو صندلی گذاشته
:بود همون جانشستیم ،پارسا گفت
اینجور که پیداس جناب فرزین هنوز به شما حس
تملک داره ،از ریکتش هاش مشخص بود که حرف
.من حسابی به هم ریختش
بله ومن ازهمین موضوع خیلی میترسم ،ازبعداز -
دادخواست طالق هربار این موضوع روبهم گوشزد
کرده که هیچ راهی ندارم مگه برگردم.وتو ذهن
خودش توهم اینو داره که با این کارهاش من سرعقل
 .میام و برمیگردم
 :پارسا گفت

باید یه جوری توجیه بشه که این امکان وجود
نداره.سرم رو بین دستام گرفتم ،مغزم داشت منفجر
میشد،زیرلب گفتم :اخه چجوری؟
از اول هم اشتباه میکردم باید بی خیال کارکردن می
.شدم،اینجوری برای شما هم دردسر درست میکنه
:پارسا یه کم خودشو جابه جا کردو گفت
یه پیشنهاد برات دارم ،این اصال به این معنا نیست
که توی معذورات قرار بگیری ،فقط برای این که از
.شراین ادم راحت بشی
نمیدونستم چی میخواد بگه ولی مشتاق شنیدن راه
.حلش بودم بلکه این کابوس تموم بشه
:اینجوری شروع کرد
کتی میخواد بره ،دیروز باهام صحبت کرد قراره
همراه یه خانواده ثروتمند به عنوان پرستار
مادرشون بره انگلیس،تا اخر ماه من باید یک نفررو
برای مادرم پیدا کنم،اگه شما موافق باشین به جای
کلینیک یه مدت به عنوان پرستار تو خونه من

مشغول کاربشید و برای راحت شدن از شر مسعود
هم میتونیم یه صیغه بخونیم که هم از لحاظ حجاب
بتونید راحت باشیدهم این که مسعود دست از سرتون
.برداره
موندن تو خونه پارسا رو به این که مسعود بخواد
هرروز پا پیم بشه ترجیح میدادم ولی مسئله صیغه
نمیدونم چرا دلگیرم کرد ،البته پارسا راست میگفت
اگه میخواستم خونش بمونم ،نه میتونستم مثل کتی
راحت باشم ،نه با روسری میتونستم دائم بچرخم،ولی
انگار ته دلم دنبال یه پیشنهاد دیگه بودم ،به خودم
.نمیتونستم دروغ بگم
حالم بدبود بدتر هم شد نمیدونستم چی بگم ،پارسا هم
که حال منو درک کرده بود توسکوت قهوه اشو
 .میخورد
دیگه حرفی نزدیم و بعد از حساب کردن میز بلند
 .شدیم و برگشتیم سمت هتل
:توی البی پارسا گفت

.ساعت ۹اماده باش بریم شام
.اصال میل ندارم شما برید ،میخوام یه کم بخوابم-
 .دیگه اصرار نکردو رفت سمت اتاقش
داشتم به دراتاق ورمیرفتم تا بازش کنم که یهودستی
از پشت منو کشید و چسبوند به دیوار،انقدر ترسیده
بودم که الل شدم .مسعود چشماش کاسه ی خون بود
،:زل زد تو چشامو و گفت
توچی فکر کردی،مگه من دست ازسرت برمیدارم
،یه مدت ولت کردم شاید سرعقل بیای ولی تو داری
جفتک میندازی،اون دکتر سوسول رو انداختی جلو
مثال ازت مواظبت کنه،برای بار اخر بهت هشدار
میدم یا این مسخره بازی رو تموم میکنی و
برمیگردی سرزندگیت یا هرچی دیدی ازچشم خودت
 .دی د ی
انقدر ترسیده بودم که داشتم خودمو میباختم ،به زور
جلوی اشکامو نگه داشته بودم یهو نمیدونم به چه
:جرائتی گفتم

هیچ غلطی نمیتونی بکنی ،منو پارسا داریم ازدواج
.میکنیم
انگار اتفاقات و پیشنهاد پارسا رو انقدر توذهنم
حالجی کرده بودم که ناخوداگاه اینجوری به زبون
.اوردم
اوضاع بدبود بدترهم شد.مسعود بیخیال کالس
گذاشتن و ظاهرسازی شدو شروع کرد به هوار
کشیدن ،انچنان فحش هایی میداد که میخواستم گوش
هامو نگه دارم تا نشنوم ،دستشو اورد باال تا بزنه
توصورتم که یکی دستشو تو هوا گرفت ،جرائت
نداشتم چشممو باز کنم ولی از صداش فهمیدم پارسا
:است
تو به چه جرائتی تو روی یه زن دست بلند میکنی
.مرتیکه لومپن
 :مسعود صداشو بلندتر کردو گفت

تو دیگه خفه شو ،ادعای فضلت میشه اونوقت به زن
مردم تقاضای ازدواج میدی ،پدرتودر میارم دکتر
.دوزاری
پارسا متوجه موضوع شدو سریع عکس العمل نشون
:داد
اوال ایشون زن شما نیستن ثانیا به هرکسی دلم بخواد
.پیشنهاد ازدواج میدم به تو هم هیچ ربطی نداره
دوباره مسعود دستشو برد باال که با پارسا گالویز
بشه که پارسا سریع دستشو رو هوا گرفت و
:چسبوندش به دیوار و تو گوشش گفت
میری گورتو گم میکنی و اگه یه بار دیگه جلوی
من و سحر افتابی بشی کاری باهات میکنم که از
زنده بودنت پشیمون بشی ،بعد هم در اتاق منو باز
.کرد و باهم وارد شدیم
دیگه جونی تو تنم نمونده بود همونجا رو زمین
نشستم و سرمو گذاشتم رو زانوم و شروع کردم به
.زار زدن

پارسا کنارم نشست گذاشت حسابی خودمو خالی کنم
،وقتی اروم شدم دیدم یه دستمال گرفت سمتم و گفت
:
فکر کنم به اندازه یه کلمن اشک ریختی
از حرفش خنده ام گرفت وسط گریه یه لبخند اومد
.رو صورتم
از روی پارسا خجالت میکشیدم که همچین حرفی به
مسعود زده بودم ولی دیگه هرچی میگفتم فایده ای
.نداشت حرفی بود که زده شده بود
نمیدونم چجوری این حرف اومد تو دهنم -
،.شماروهم تو وضعیت بدی قرار دادم
 :پارسا یه لبخند تو صورتم پاشیدو گفت
اصال اینجوری نیست ،من خودم پیشنهاد این کاررو
دادم و چه بهتر که که امشب بهش گفتین تا شاید
دنبال قضیه رو نگیره البته من بعید میدونم ،این ادم
 .یه حالت سادیسم واربه شما داره

خودم همه ی اینها رو میدونستم ،ازطرفی نمیخواستم
پارسا وارد ماجرا بشه ،ازطرف دیگه هم چاره ای
نداشتم برای کم کردن شر مسعود ازپارسا استفاده
کنم وحاال که خودش پیشنهاد داده بود قبولش منطقی
:ترین کار ممکن بود ،پس زیر لب گفتم
اگه پیشنهادتون سرجاشه من حرفی ندارم ولی از
.االن بهتون بگم مسعود دست بردار نیست
.با لبخند گفت  :هنوز منو خوب نشناختی سحرخانوم
 .حاال هم پاشو میخوام ببرمت یه جای خوب
.اصال حوصله نداشتم ولی تو رودربایسی قبول کردم
.دوباره ماشین رو از پارکین اوردن و سوارشدیم
یه کم از مرکز شهر دور شدیم که پارسا راهنما زد
و یه دربزرگ باز شد چند نفراومدن استقبال وپارسا
سوییچ ماشین رو داد که ببرن پارکینگ ،ازیه راهرو
مسقف رد شدیم و وارد یه محوطه بزرگ شدیم که
یه برکه بزرگ وسط بود و دورتادور پردرخت و

زیر هر درخت تخت گذاشته بودن ،داخل برکه
پرماهی های رنگی رنگی بود و کنار برکه مرغابی
و قوها میگشتن،انقدر جای قشنگی بود که تموم
.اتفاقات یادم رفت و محو زیبایی محیط شدم
روی یکی ازتخت های کنار برکه نشستیم و پارسا
منو رو داد دستم،هوس یه غذای متفاوت کردم و
توی منو چشم گردوندم ،باالخره بعد کلی باال پایین
کردن خورشت ماست سفارش دادم ،پارسا هم
بریونی سفارش داد ،تا غذاها اماده بشه رفتم کنار
برکه و ماهی هارو نگاه میکردم که هرکدوم یه
رنگی داشتن ،وقتی دستمو کردم تو برکه شروع
کردن به حرکت کردن ،چه صحنه قشنگی بود،پارسا
هم ازروی تخت منو نگاه میکرد ،برگشتم سمتش و
لبخند زدم،با چشمام ازش تشکر کردم که با اوردنم
.اینجا کلی روحیه امو خوب کرد
غذا رو کنار هم خوردیم ،طعم خورشت ماست رو
خیلی دوست داشتم و تصمیم گرفتم دستورشو پیدا کنم

و بدم مامان درست کنه.بعدشام توی باغ یه کم راه
 :رفتیم ،پارسا گفت
توی یکی ازسفرهای کاریم یکی از همکارها دعوتم
کرد اینجا ،از فضا و کیفیت غذاش خیلی خوشم اومد
،حیفم اومد که اینجا رو نبینی.ازش تشکر کردم و
:ادامه داد
فردا صبح زود برمیگردیم تهران ،هروقت که اماده
 .بودی بهم خبر بده تا من کارهارو انجام بدم
با سرقبول کردم و ازش خواستم حاال که قراره دیگه
نرم کلینیک دوهفته باقی مونده تا اخر ماه رو خونه
باشم و به کارهام برسم البته بیشتر قصدم این بودکه
.دوباره اتقاقی نیفته و توی کلینیک ابروریزی نشه
مشکل دیگه ام توضیح دادن به مامان بود ،میدونستم
چیزی نمیگه ولی لفظ صیغه برای خودم هم قشنگ
نبود و میدونستم مامانو اذیت میکنه،بهش اطمینان
 .میدادم یه مدت کوتاه و قرار نیست اتفاقی بیفته

دوباره برگشتیم سمت ماشین و اون فضای رویایی
.رو ترک کردیم
صبح زود اتاق ها رو تحویل دادیم و حرکت
کردیم،اون همه شوروشوق اومدن جاشو به دلشوره
و استرس داده بود ،بدجور حس سردرگمی داشتم
نمیدونستم دارم کاردرستی میکنم یا نه ،برای پارسا
این چیزا اصال مهم نبود مدت ها تو اروپا زندگی
کرده بود وبا ازادی های اونجا اشنایی داشت ولی
برای منی که همیشه پایبند بودم سخت بود که اسم
صیغه رو بیارم ،از طرف دیگه پارسا با این
پیشنهادش حس میکردم میخواد بگه که تو برام حکم
یه دوست رو داری و روی چیز دیگه حساب نکن
ولی من مدت ها پیش دل بسته بودم و باید به خودم
میقبولوندم که خونه پارسا برام فقط محیط کاره و
.خودش هم فقط یه کار فرمای خوش اخالقه و بس
حسابی تو خودم بودم و اصال متوجه اطراف نبودم
:که یهو پارسا ترمز کرد و روبه من گفت

.پیاده شو صبونه بخوریم
دیدم اصال میل به خوردن ندارم پس تشکر کردم و
 .خستگی رو بهونه کردم
پارسا پیاده شد و بعد یه ربع با کیسه پراز تنقالت و
شیرکاکائو و کیک برگشت.نی رو زد تو شیرکاکائو
:وداد دستم
 .نمیخورم و میل ندارم نداریم زودباش
با بی میلی یه کم ازش خوردم که دیدم یه کلوچه هم
:برام باز کردوگرفت جلوم
خانوم خانوما یکی باید ازشما پرستاری کنه،اونوقت
شما میخوای پرستار بشی؟
.خنده ام گرفت راست میگفت
:از خنده ی من لبخند زدو گفت
اهان اینجوری خوبه چیه مثل بق کرده ها
نشستی،خالصه شیر و کلوچه رو به زور به خوردم
.دادو دوباره راه افتادیم

حدود ظهر رسیدیم جلوی در خونه ،تعارف کردم
.بیاد باال ولی قبول نکرد و خداحافظی کردو رفت
کلید انداختم ورفتم باال یه سالم به مامان دادم و رفتم
تواتاقم ،میدونستم ببینتم میفهمه خبریه پس خودمو به
بهانه ی خستگی تو اتاق حبس کردم تا یه کم
.فکرموجمع وجور کنم
تا وقت ناهار بیرون نیومدم ،وقتی مامان صدام
زد،یه لبخند انداختم روصورتم و از اتاق اومدم
:بیرون
.صبا کجاست دوباره مامان گلی
با علی رفتن دنبال وام تا اگه بتونن زودتر عروسی
.بگیرن
تو دلم براشون دعا کردم تا درکنارهم همیشه
خوشحال و خوشبخت باشن و مثل من حسرت به دل
.نمونن

یهو انگار صورتم تغییر کرد و لبخند مصنوعی
صورتم هم جاشو به غمی کهنه داد.مامان یه نگاه بهم
:کرد و گفت
سحرم مادرت بمیره برات این غصه تو چشمات چی
 .میگه
 :خودمو زدم به اون راه و گفتم
نه بابا خستگی راهه اشتباه فهمیدی این دفعه عشق
.من
:مامان هم با اه گفت
.بمیره مادری که غم بچشو نفهمه
چی بهش میگفتم ،بعد مدت ها که فکر میکردم یکی
رو پیدا کردم که پشت و پناهم ،تازه فهمیدم کال راهو
اشتباه اومدم،اون تو یه فکر دیگه بوده و من واسه
.خودم رویا میبافتم
حرف و عوض کردم و ماجرای باغ و غذای
.محشرش رو برای مامان تعریف کردم

بعد ناهار مامان گفت اگه بیکارم برم کمکش تا یه کم
کمدهارو مرتب کنه و وسایلی روکه برای صبا کنار
گذاشته دربیاره وکم و کسری هاشو بنویسه.باهم
مشغول شدیم و کارتن ها رو یکی یکی باز کردیم و
.وسایل رو بیرون اوردیم ولیست کردیم
مامان تمام خورده ریزهای اشپزخونه رو ازقبل
خریده بود و غیر از وسایل بزرگ مثل یخچال و
لباسشویی بقیه رو داشت .بعدهم رفتیم سراغ وسایل
اتاق خواب و روتختی و رومیزی و بقیه وسایل
،خالصه تا غروب سرمون گرم بود ونفهمیدیم کی
هوا تاریک شد با صدای تلفن دست از کار کشیدیم
،صبا بود و خبر دادکه برای شام چیزی درست
.نکنیم میخواست شیرینی درست شدن وامشون روبده
صبا برای شام کباب وجوجه گرفته بود و من
ومامان ازخدا خواسته شام رو خوردیم و از خستگی
.تا صبح بی هوش شدیم

صبح مامان اومد صدام بزنه فکرکرده بود خواب
:موندم
.صبا مادرپاشودیرت شده
:یه غلتی زدم و پاشدم
.امروز نمیرم سرکار
چرا ،چیزی شده؟
مامان جان بعد صبونه باهات حرف میزنم -
.بذارصبا بره
مامان هم دیگه چیزی نگفت ،توسکوت صبونه امون
روخوردیم و اشپزخونه رو تمیز کردیم،صبا هم
خداحافظی کردو رفت ،مامان صدام کرد برم پیشش
،رفتم رومبل کنارش نشستم ،منتظرشدتا من حرف
بزنم ،نمیدونستم چجوری شروع کنم باالخره با من
:من گفتم
مامان جان تو این مدت که تو کلینیک کار میکنم
مسعود دست ازسرم برنمیداره و دائم داره اذیت

میکنه،نمیخواستم بهتون بگم که ناراحت نشید ولی
حتی تو همایش هم اومده بود و مزاحم شد
،دکترمجدجلوش خوب دراومد ولی شما که خوب
.میشناسیدش دست بردارنیست
تا اینجا مامان سکوت کرده بود و گوش میداد،ادامه
دادم باید یه فکری بکنم تا برای همیشه ازشرش
خالص بشم،راستشو بخوای یه یه فکری کردم،مامان
:چشمش تو دهنم بود بفهمه میخوام چیکار کنم
راستشو بخوای دکتر مجد بهم پیشنهاد داده به عنوان
پرستار مادرش برم خونشون،برای این که مسعود
دست ازسرم برداره بهش گفتم دارم ازدواج میکنم و
.اینجوری فکر میکنه زن دکتر شدم
مامان گفت مگه میشه به دروغ مرد غریبه رو
شوهرت معرفی کنی؟
رسیده بودم به موضوع اصلی که حرف زدن برام
:روسخت میکرد
 .راستش دکتر خودش پیشنهاد داد

چه پیشنهادی؟
این که یه صیغه موقت بکنیم تاهم ازشرمسعود
.راحت بشم ،هم تو خونشون بتونم راحت کار کنم
:رنگ ازروی مامانم پرید
یعنی زن صیغه ایش بشی؟
نه به خدا اون اصال همچین ادمی نیست قصدش _
فقط کمک.رابطه ما مثل تو کلینیک هست مطمئن
 .باش
ولی مامان قانع نشده بود ،باید یه چیزی برای
:اطمینان بهش میگفتم
مامان جان غیرازمن یه خانوم دیگه هم اونجا کار
میکنه نگران چی هستی؟
حالشو میفهمیدم خودم هم دسته کمی ازش نداشتم ولی
 .چاره چی بود
:دوباره پرسید
کی میخوای مشغول بشی؟

دوهفته دیگه.ولی نمیخوام موضوع صیغه رو -
احدی بدونه حتی صبا ،یه چیزی بگو که نبودنم رو
.توجیه کنه
 :مامان با گیجی گفت
چی بگم؟
بگو پرستاره شبانه روزی یه سالمند شدم دروغ هم
.نگفتی
مامان تا شب عین مرغ سرکنده بود ،نه میتونست
مخالفت کنه چون میدونست راهی ندارم ،نه دلش به
این کاررضا میداد،کلی باهاش حرف زدم و بهش
اطمینان دادم که فقط یه مدت کوتاهه تا شرمسعود کم
بشه و قرار نیست هیج اتفاقی بین ما بیفته ،من فقط
.پرستار مادرشم و بس
از اون شب کارم شده بود دعا و گریه که مهرپارسا
ازدلم بیاد بیرون تا بتونم این مدت رو اونجا بدون
.اتفاقی سرکنم

چند وقتی بود با مینا و الهه درست حرف نزده بودم
همش درحد چت بود ،به میناو الهه زنگ زدم که اگه
وقت دارن بریم بیرون ،الهه حرفی نداشت ولی مینا
گفت خیلی نمیتونه بیرون باشه با اصرار گفت که
 :بریم خونشون
 .بیاید خونه ما براتون چندتا سورپرایز دارم
من و الهه هم با ذوق به نیم ساعت نرسیده دم خونه
مینا بودیم اولین سورپرایزش جنسیت بچه بودکه
دیروز دکتر بهش گفته بود نی نی دختره ،انقدر ذوق
کردیم و جیغ و داد راه انداختیم که نفسمون
گرفت،دومی از اولی هم جذاب تربود نی نی مینا یه
دختر نبود بلکه دوتا دختر بود اینو که شنیدیم دیگه
حال جیغ زدن نداشتیم فقط سه تایی همدیگه رو بغل
.کردیم و از خوشحالی خندیدیم
بعد کلی مسخره بازی و شوخی میناروکرد به من
 :وگفت
سحرتو چته میخندی ولی حالت خوش نیست ؟

.نه بابا خیلی هم خوبم -
دوتایی بهم گیر دادن که چمه؟ماجرای اصفهان رو
براشون تعریف کردم ولی حرفی از صیغه
نزدم.هردوتاشون رفتن تو لک ،طفلی ها شاهد تمام
 .زجرهای من تواین سال ها بودن
:مینا با ناراحتی گفت
تا کی این مرتیکه میخواد توروشکنجه بده ؟
چرادست ازسرت برنمیداره؟
نمیدونم ،شده کابوس روز وشبم ،همش احساس -
میکنم دنبالمه وازیه جا میاد بیرون ،حتی دیگه
جرات ندارم ازخونه زیادبیام بیرون.از ترسم تصمیم
گرفتم کارمو عوض کنم.قراره پرستار یه سالمند بشم
شبانه روزی اینجوری دیگه از محل کارم بیرون
.نمیام
طفلی ها حسابی حالشون گرفته شد ،برای این که جو
رو عوض کنم ،حرف عروسی صبا وعلی روپیش
کشیدم سربه سرمینا میذاشتیم که قراره با شکم گنده

بیاد سرعقد و کلی بهش بخندیم خالصه روزمون با
.این حرفا گذشت و نفهمیدیم کی شب شد
یک هفته از مرخصی ام گذشته بود که باالخره با
کلی شک و تردید به پارسا زنگ زدم تا کارهارو
ردیف کنه،دوروز بعد بهم زنگ زد و گفت با یه
محضر هماهنگ کرده برای اخر هفته من هم قبول
کردم و قرارشد ادرس و ساعت رو برام
بفرسته،قرارمون شد روز پنج شنبه ساعت ،۲بهم
اصرار کرد که بیاد دنبالم ولی قبول نکردم چون باید
کلی وسایل میبردم خونشون ترجیح دادم با ماشین
.خودم برم
هرشب با خودم تمرین میکردم که چجوری رفتار
 .کنم که خودم رو لو ندم و بتونم این مدت روسرکنم
باالخره روز موعود رسید ازصبح دلشوره امانم رو
بریده بود ،میل به هیچی نداشتم هرچی مامان التماس
کرد یه لقمه غذا بخورم قبول نکردم حس میکردم
چیزی بخورم باال میارم ،وسایل مورد نیازم رو جمع

کرده بودم ویه مقدار هم کتاب برداشتم که شب ها
بیکار نباشم ساعت ۱اماده شدم و جلوی اینه برای
بار اخر خودمو چک کردم ،یه مانتو روسری ساده
تن کرده بودم که نشون بده مشتاق نیستم ولی امان
ازدلم که چیز دیگه میخواست ،حتی یه رژ هم نزدم
،کیفم رو برداشتم واز اتاق اومدم بیرون،خداروشکر
صبا خونه نبود ،مامان داشت گریه میکرد بغلش
:کردم و بوسیدمش زیر گوشش گفتم
.دعام کن
:مامان با چشم های اشکی گفت
این که کار روز وشبم،برو به خدا میسپارمت
.مواظب خودت باش
با دلی تیکه تیکه ازش دل کندم و راهی
شدم،سرموقع رسیدم دم محضر ماشین پارسا هم
اونجا پارک بود ،بسم اللهی گفتم و وارد شدم ،پارسا
منتظر نشسته بود ،با اومدن من لبخندی زدو
شناسنامه رو ازم گرفت و با شناسنامه خودش دادبه

محضر دار ،محضردار شناسنامه هارو چک کردو
 :روبه پارسا گفت
:مهریه رو چی بنویسم
پارسا یه نگاه به من کرد،من هم بهش گفتم که فرقی
:نداره،روبه محضردار گفت
یک سکه بنویسید برای منی که پرستار مادرش بودم
.سخاوتمندانه بود
صیغه جاری شد و من هرلحظه بیشتر ازکارم
پشیمون میشدم ولی دیگه راه برگشتی
نبود،محضردار امضاهارو گرفت وبرگه صیغه نامه
.و شناسنامه هارو داد
از درمحضرزدیم بیرون هرچی پارسا اصرار کرد
 .بریم ناهار قبول نکردم و راهی خونش شدیم
توی پارکینگ بهم اشاره کرد که کجا پارک کنم و
بعداز پیاده شدن بهم گفت که ازحاال جای پارک

ماشینم اینجاس ،کمک کرد وسایل رو از ماشین
.خالی کردیم و گذاشتیم توی اسانسور
با رسیدن ما کتی درروباز کرد و با دیدن دوباره من
:قیافه اش کج وکوله شد .روبه پارسا کردو گفت
پری جون خوابیده و من هم دیگه کاری ندارم وسایلم
روهم دیروز بردم ،رفت سمت پارسا که بغلش کنه
برای خداحافظی ولی پارسا دستشو برد جلو وباهاش
دست داد کتی هم دستشو گرفت و خداحافظی کرد
،مانتوشو پوشید و شالشو انداخت سرشو بدون
.خداحافظی از من راهشو کشیدورفت
مستاصل وسط پذیرایی مونده بودم که پارسا برگشت
:سمتم و گفت
چرا اینجا وایسادی بیا تا اتاقتو نشونت بدم .باهم وارد
همون اتاقی شدیم که قبال کتی میموند ،معلوم بود داده
حسابی تمیز کردن و همه جارو برق انداختن،مالفه
ها و روتختی هم نو نو بودن روی صندلی کنار اتاق

نشست و تعارف کرد که من هم بشینم اروم کنار
 :تخت نشستم
این اتاق رو دادم مریم خانوم برات اماده کنه
هرچیزی که الزم داشتی بگو تا تهیه کنم ،مریم
خانوم هم هرروز ازصبح تا بعدازظهر اینجاس و
فقط پنج شنبه ها عصر میره تا شنبه اون روز هم یا
غذا اماده میذاره یامن از بیرون میگیرم پس تو فقط
 .به مامان رسیدگی میکنی
تازه داشتم مطمئن میشدم که پارسا فقط منو به عنوان
پرستار میبینه نه بیشتراینجوری راحت تر میتونستم
.با احساسم کنار بیام
:بلند شد وهمینجورکه از در میرفت بیرون گفت
تا وسایلت رو جابه جا میکنی من هم غذا سفارش
.میدم
بارفتن پارسا خودمو رو تخت انداختم و گریه ام
:گرفت

خدایا چقدر امتحانم میکنی اون از زندگی نحسم ،اون
از پدر عزیزم ،حاالهم که فکر میکردم راهمو پیدا
کردم و میشم سنگ صبور ادم ها ،شدم پرستار و
حبس شدم تویه چاردیواری،انقدربی صدا گریه کردم
که یهو نفهمیدم چیشد ،ضعف و استرس کاردستم
دادو از حال رفتم،یهو احساس کردم یه چیزی داره
میخوره تو صورتم،خیسی قطره های اب رو روی
پوستم حس کردم ووقتی چشمموبازکردم دوتا تیله ی
:رنگی رو دیدم که نگران داره نگاهم میکنه
.سحرخوبی ،یه چیزی بگو
:به زور پچ زدم
.خوبم
 .چرا اینجوری شدی
:به زور یه کم خودمورو تخت جابه جا کردم وگفتم
.ازضعف ازصبح چیزی نخوردم
:نگاه عصبی اش رو تو صورتم گردوندو گفت

اخه چراباخودت اینجوری میکنی چرا مواظب
خودت نیستی ،اومده بودم برای غذا صدات بزنم که
.جواب ندادی
حسابی خجالت کشیدم از روز اول عین ادم های بی
دست و پا شده بودم خودمو جمع و جور کردم و
خواستم بلند بشم که دوباره سرگیجه اومد سراغم اگه
پارسا سریع نگرفته بودم نقش زمین میشدم ،پارسا
دوباره منو نشوند روتخت و گفت تکون نخورم تا
.برگرده
یه کم که گذشت با یه سینی غذا اومد وکنارم روتخت
:نشست.سینی رو گذاشت روپام و گفت
 .من اینجا میشینم تا غذاتو بخوری
انقدر لحنش محکم و دستوری بود بی بهانه قاشق و
چنگال روبرداشتم و مشغول شدم ،تا میومدم بگم
سیر شدم یه نگاه برزخی بهم مینداخت ومن بدون
حرف میخوردم ،بعدتموم شدن غذا خواستم سینی رو

بردارم که اجازه ندادو گفت یه کم دیگه استراحت
.کنم وخودش هم دررو بست ورفت
حس میکردم حالم خیلی بهترشده از تخت اومدم پایین
و چمدونم رو باز کردم تا لباس هارو تو کمد بچینم
،سعی کرده بودم پوشیده ترین و گشادترین لباس هام
.روبیارم
مانتو و شالم رو دراوردم و موهامو باز کردم تا یه
کم هوابخوره خودم هم مشغول چیدن کمدها شدم
وقتی کارم تموم شد موهامو مرتب کردم و خواستم
از اتاق بزنم بیرون که تقه ای به درخورد با گفتن
بفرمایید پارسا اومد داخل و وقتی دید حالم خوبه یه
لبخند زد ویه نگاهی به سرتاپام انداخت ،اول یه کم
 .خجالت کشیدم ولی بعد تو دلم گفتم باید عادت کنم
:پارسا نگاه ازم برداشت وگفت
 .اومدم حالتو بپرسم خداروشکر که خوبی
تشکر کردم و باهم از اتاق زدیم بیرون،خواستم برم
سمت اتاق پری خانوم که پارسا گفت تازه غذاشوداده

و داره استراحت میکنه،تعارفم کرد بریم اشپزخونه
 .چای بخوریم ،من هم که عاشق چای قبول کردم
از کابینت دوتا ماگ دراورد و برای هردومون چای
ریخت ،بیسکوییت و چندمدل شکالت هم گذاشت
کنارش و تعارفم کرد.یه شکالت وچاییم رو برداشتم
وسرمو انداختم زیرو مشغول نگاه کردن به بخار
چای شدم.پارسا سینی روگذاشت رومیز و روبه من
:گفت
سحر حس میکنم از یه چیزی داری اذیت میشی
.میخوای درموردش حرف بزنی تا باهم حلش کنیم
سرمو اوردم باال و دیدم داره دقیق نگاهم میکنه
، :نمیدونستم چی بگم
.نه چیزی نیست
 :پارسا مشکوک ادامه داد
اگه نمیخوای حرف بزنی من مجبورت نمیکنم ولی
اینو بدون که تا وقتی اینجا هستی ،همه چی جوری

پیش میره که تو میخوای پس استرس هیچی رو
.نداشته باش و با خیال راحت به زندگیت برس
منظورشو درست نفهمیدم ولی پیش خودم گفتم حتما
منظورش اینه مثل کتی راحت باشم و خودمو معذب
.نکنم
دلم حرف های دیگه ای میخواست بشنوه ولی عقلم
میگفت راه درست همینه.بازم سکوت کردم و خودم
رو مشغول خوردن چای نشون دادم،اونم دیگه حرفی
.نزد
سینی رو برداشتم تا بذارم توسینک که از دستم
 :گرفت و گفت
.قرارشد این کارهارو بسپری به من ومریم خانوم
از حرکتش ناراحت شدم اینجوری بیشتر معذب
:میشدم
ولی اگه دوست دارید من اینجا راحت باشم بذارید
بعضی کارهارو انجام بدم ،اینجوری حس بدی دارم

:پارسا سینی رو بهم برگردوند
من قصدم این نبود که ناراحت بشی ،گفتم که
هرجوری که حس راحتی میکنی رفتار کن من
.قصدم راحت بودن خودته
سینی رو برداشتم و گذاشتم توسینک بعد ازشستن
:ظرف ها روبه پارسا کردم وگفتم
حاال که مریم خانوم تا شنبه نمیاد اگه اجازه بدین من
 .شام درست کنم
اول میخواست مخالفت کنه ولی وقتی دید واقعا
دوست دارم موافقت کرد و برای انجام کارهاش
.رفت تو اتاقش
یه کم کابینت ها و یخچال و فریزر رو چک کردم
تقریبا همه چی تکمیل بود ،کلی فکر کردم که چی
درست کنم اخرسر تصمیم گرفتم باقالی پلو با ماهیچه
بذارم که برای پری خانوم هم مقوی باشه،دست به
کارشدم و اول یه بسته ماهیچه از فریزر بیرون
گذاشتم وتا یخش باز بشه برنج رو خیس کردم و

شوید و باقالی روهم از کابینت بیرون اوردم خالصه
یک ساعتی مشغول بودم تا همه چی رو اماده کردم
و برنج رو دم گذاشتم و ساالد روهم اماده کردم،زیر
برنج و گوشت رو کم کردم و رفتم یه سربه پری
خانوم بزنم ،اروم دراتاقش روباز کردم ،دیدم بیداره
وداره از پنجره بیرون رونگاه میکنه،اروم کنارش
نشستم و دستش روگرفتم ،برگشت سمتم وبا دیدن من
یه لبخند بی جون اومد رو صورتش،فشار دستمو
بیشتر کردم و اروم باهاش شروع کردم به حرف
:زدن
پری خانوم اگه اجازه بدین از امروز من کنارتون
باشم ،منو مثل دختر خودتون بدونید وهرکاری دارین
.بهم بگین
یه فشار اروم به دستم اوردو یه چیزی زیرلب گفت
که نفهمیدم ،سرمو بردم جلو وگوشمو به لب هاش
:نزدیک کردم ،با صدای بی جونی لب زد
خوش اومدی

 :اروم یه بوسه رو گونش زدم
خوشحالم که از بودنم راضی هستین هرکاری
ازدستم برمیاد انجام میدم که هرروز بهتر بشین
.بهتون قول میدم
باید یه صحبتی با پارسا درباره ی غذاهاو هرچیزی
که میتونستم بهش بدم میکردم تصمیم گرفتم یه کم
درباره ی ام اس تحقیق کنم تا بتونم بهتر ازش
مراقبت کنم .یه نگاه به ساعت انداختم نزدیک ۹بود
به پری خانوم گفتم اگه کاری نداره یه سربه غذا بزنم
واون هم با سر نشون داد که میتونم برم،دوباره
برگشتم تو اشپزخونه و غذاها رو چک کردم وقتی
ازهمه چی مطمئن شدم،برگشتم تو اتاقم تا لباس هام
 .رو عوض کنم
خداروشکر سرویس توی اتاق بود و راحت تونستم
یه دوش بگیرم و سریع موهامو خشک کنم و لباس
هام رو عوض کنم یه شلوار بگ پوشیدم با یه
تونیک ابی موهام رو هم دم اسبی بستم واز اتاق

اومدم بیرون ،هنوز از پارسا خبری نبود،رفتم سمت
اتاقش و یه تقه به در زدم با بفرمایید در رو هل دادم
و وارد شدم اولین چیزی که نظرمو جلب کرد یه
میز بزرگ بود که پارسا پشتش نشسته بود و پشت
سرش یه کتابخونه بزرگ که پر از کتاب بود،همچین
محو کتابخونه شدم که یادم رفت برای چی رفته بودم
:اتاقش ،پارسا یه نگاه بهم کرد و گفت
انگار خیلی کتاب دوست داری؟
.عاشقشم
پس بهترین وقته که بتونی از این کتاب ها استفاده
.کنی هروقت دوست داری بیا و کتاب انتخاب کن
انقدر ذوق کرده بودم ،از دور چشامو ریز کرده بودم
:که بتونم اسم کتاب ها رو بخونم پارسا خنده ای کرد
خوب بیا جلو چرا خودتو شکنجه میدی،صندلی
پارسا به کتابخونه خیلی نزدیک بود،وقتی به
کتابخونه رسیدم تقریبا صورتم با صورت پارسا
مماس بود حتی نفسش به صورتم میخورد یه کم

فاصله دادم تا مثال کتاب های پایین روببینم ولی
پارسا ازجاش جم نخورد ،من هم که انگار از این
همه نزدیکی ضربان قلبم رفته بود باال بی خیال
:کتاب هاشدم و گفتم
سرفرصت میام سراغشون ،اومدم ببینم غذای پری
خانوم رو چجوری بدم؟
پارسا از رو صندلی بلند شد و دوباره انقدر بهم
نزدیک شد که انگار دمای بدنم رفت باال یه کم
خودمو کنار کشیدم تا بتونه از کنارم ردبشه ولی
:انگار قصد رد شدن هم نداشت اروم گفت
.من امشب غذاشو میدم تو خسته ای
انقدر حالم بدبود که ترسیدم حرف بزنم تته پته کنم
پس باسر تایید کردم و با حالت دو از اتاق زدم
بیرون.رفتم تو اشپزخونه و ازشیر دوتا مشت اب
زدم
به صورتم انگار گر گرفته بودم یه کم هم اب خوردم
.

مشغول چیدن میز بودم که پارسا اومد سینی غذای
پری خانوم رو اماده کرده بودم دادم دستش تا ببره و
دوباره سرمو گرم کار کردم.میخواستم بهش فکر
نکنم ولی نمیشد ،بوی عطرش که بهم میخورد
،صدای پاش ،ضربان قلبمو میبرد باال،ازخودم کالفه
بودم ،تو همین فکرا بودم که پارسا نزدیک شد
:وسینی روداد دستم
مامان اولین باره که انقدر با اشتها غذاشو خورد
،.دستت درد نکنه
تعارف کردم که بشینه خودم هم مشغول کشیدن غذا
:شدم ،وقتی یه کم ازغذا رو چشید رو به من گفت
انگار دستپخت خوب رو از مادرت به ارث بردی
،فکر نکنم تو رستوران ها هم یه همچین باقالی
.پلویی بشه خورد
 :گفتم
.نه بابا اینجوریام نیست

:پارسا جدی گفت
شکسته نفسی چیز خوبی نیست انقدر خودتو دست کم
.نگیر
دیگه چیزی نگفتم و خودمو سرگرم غذا کردم اون
هم با اشتها غذاشو خورد ولی دیگه نذاشت دست به
ظرف ها بزنم ،خودش همه روجمع کرد و چید تو
ماشین ،به من هم گفت برم تو هال تا یه کم درباره
.ی شرایط مادرش صحبت کنیم
وقتی کارش تموم شد با دوتا قهوه اومد و کنارم
 :نشست
.یه قهوه بخوریم بعد حرف بزنیم
انقدر قهوه رو عالی درست کرده بود که هر جرعه
اشو با لذت خوردم و منتظر حرف هاش شدم
مامان قدرت تکلمش خیلی کم شده اشتهاش هم
هرروز کمتر میشه ،دکتر گفته اگه تقویت نشه
هرروز بدترمیشه ،من برای این که اگه کاری داشته
باشه بتونه به ما دسترسی داشته باشه ،یه زنگ کنار

تختش گذاشتم ولی بازم سعی کن خودت بهش
سربزنی غذا رو هم مریم خانوم براش میپزه ولی
باید خیلی اروم بهش بدی چون بلعش هم دچار
مشکل،صدای بلند و استرس براش بده و دچار حمله
میشه ،دیگه چیزی نمونده اگه سوالی داری بپرس
چیزی به ذهنم نرسید فقط مساله شب هابود
نمیدونستم باید پیشش بخوابم یا نه که پارسا خودش
:جواب داد
شب ها من خودم بهش سرمیزنم ولی اگه نیاز باشه
.صدات میکنم
معذب نشسته بودم نمیدونستم باید چیکار کنم که
:خودش گفت
 .اگه خسته ای برو استراحت کن
از عصر چندتا پیام به مامان داده بودم ولی طفلی باز
دلش اروم نشده بود به پارسا شب بخیر گفتم
وبرگشتم به اتاقم،با مامان تصویری حرف زدم و
اتاق و شرایط رو براش گفتم تا یه کم اروم

بشه،بعدهم دوباره بهش گوشزد کردم که کسی
.موضوع رونفهمه مامان هم قول داد
انقدرازصبح تشویش داشتم که دیگه جونی تو تنم
.نبودسرم به تخت نرسیده خوابم برد
صبح با صدای زنگ گوشی بیدارشدم اروم ازاتاق
اومدم بیرون تا وضو بگیرم،اول یه سربه پری
خانوم زدم که دیدم راحت خوابیده ،خبری هم از
پارسا نبود دوباره برگشتم تو اتاقم و وضو گرفتم
ونمازم را خواندم بعدهم سرسجاده کلی با خدا
رازونیازکردم تا بهم قدرت بده تاازاین کارهم بتونم
.سربلندبیرون بیام
بعدنماز خواب ازسرم پریده بود تصمیم گرفتم
صبحانه اماده کنم اروم رفتم تو اشپزخونه و کتری
رو اب کردم تا جوش بیاد بساط صبحانه روهم از
یخچال دراوردم ،خداروشکرنون هم توفریزربود
،بیرون اوردم تا گرم بشه،چای هم دم کردم ودوباره
یه سربه پری خانوم زدم دیدم بیدارشده بهش صبح

بخیر گفتم و کمکش کردم یه کم بشینه گفتم صبحانه
اش رو بیارم که با سرقبول کرد برگشتم تو
اشپزخونه و یه سینی براش چیدم و بردم تو اتاق
،اروم اروم لقمه ها رو بهش میدادم و صبر میکردم
بعد هم با نی بهش چای میدادم،صبحانه که تموم شد
زیرلب ازم تشکرکرد با لبخند جوابشو دادم و سینی
رو برگردوندم اشپزخونه داشتم برای خودم چای
:میریختم که پارساهم بیدارشدو اومد
سالم خانوم سحرخیز ،میخواستم صبونه اماده کنم
صدات کنم،اگه زحمتی نیست صبونه مامان رو بده
.ببرم
.صبحانه پری خانوم رو دادم داروهاش روهم دادم-
ازچشماش حس قدردانی روخوندم ازم خواست ماهم
بریم کنار مامانش تا تنها نباشه قبول کردم وهمه چی
رو بردم رو میز کنار تخت چیدم ،همینطورکه
صبحانه میخوردیم ،پارسا با مامانش حرف میزد
وسعی میکرد حال وهواشو عوض کنه ،من هم تو

سکوت نگاهشون میکردم ،پیش خودم فکرمیکردم
حتما باکتی هم اینجوری بوده ،باز انگار فکرمو
:خونده بود روبه من گفت
مدت ها بود مامان اینجوری حالش خوب نبود ،من
صبونه نمیخوردم و همیشه مامان تنها با پرستار
میخورد ولی تصمیم گرفتم از حاال به بعد صبحمونو
 .اینجوری شروع کنم
نمیدونستم این حرفاروچجوری تعبیر کنم،کاش
میفهمیدم پارسا درموردمن چی فکرمیکنه،یه موقع
حس میکردم براش ارزش دارم ولی یه وقت هم بهم
میفهموند فقط یه پرستارم.کالفه بودم ،به کل اشتهامو
ازدست دادم ،منتظرشدم پارسا بخوره بعد
:میزروجمع کنم ولی انگار حواسش به من بود
تا تموم نکنی صبونتو نمیتونی ازجات پاشی ،مثل
.دخترخوب بشین

طبق معمول با چنان لفظ محکمی گفت که نشستم و
یه لقمه گذاشتم دهنم.زیر نگاهش به زور لقمه رو با
.چای دادم پایین و سریع میز روجمع کردم
تا ظهر مشغول کارهای اتاقم بودم و فقط چندباربه
پری خانوم سرزدم ،برای ناهار هم پارسا گفته بود
کاری نداشته باشم،کارهامو که تموم کردم دیدم
ازبیرون سروصدا میادرفتم بیرون که دیدم پارسا یه
موزیک الیت برای خودش گذاشته و مشغول سیخ
کردن جوجه است ،چندلحظه وایسادم وبه حرکاتش
دقیق شدم،انگار مدت ها این کاره بوده داشتم واسه
خودم پشت منقل کبابی تصورش میکردم ولبخند
میزدم که یهو برگشت ،سریع خنده امو جمع کردم
:ورفتم سمتش
:خسته نباشی اگه کاری هست بگو انجام بدم
 .همین که اینجاپیش من بشینی بهترین کاره-

دوباره تپش قلبم رفت باال،رفتم سمت یخچال و
وسایل ساالد رو دراوردم تا خودمو سرگرم کنم
، :نشستم پشت میز و برای عوض کردن جوپرسیدم
راستی به شهره چی گفتی ،چند بار زنگ زد جواب
.ندادم
هیچی گفتم دیگه با ما همکاری نمیکنی ،گفتم شاید
.نخوای چیزی بگی
خوشحال شدم که چیزی نگفته ،حوصله توضیح دادن
.به کسی رو نداشتم
ساالدرو اماده کردم ومیز روچیدم پارسا هم جوجه
ها رو برد رو منقل بالکن،اولین سری که اماده شد
بردم برای پری خانوم تاگشنه نمونه ،غذاو داروهاشو
دادم و وقتی دیدم دیگه کاری نداره برگشتم،پارسا
:کباب ها رو اماده کرده بود و منتظر من بود
میدونی سحر هرکس رو میاوردم پیش مامان باید
صدبار بهش گوشزد میکردم که غذاهاو داروهای

مامانو سروقت بدن ،بازم وقتی خونه بودم میدیدم
 .چقدر بی خیال ان ،ولی تو اول به مامان میرسی
داشتم میشستم که گفتم :اوال من برای همین کار
اینجام دوما پری خانوم مثل مادرخودم میمونه دوست
 .دارم هرکاری ازدستم بر میاد براش انجام بدم
یه ان دیدم دستم داغ شد ،دست بزرگش رو روی
:دستم گذاشت
.این محبتت رو هیچ وقت فراموش نمیکنم
این دو روز از جنجال درونی خودم خسته شده بودم
،انگار تو کوچکترین حرکات و جمله های پارسا
دنبال ردی از عشق میگشتم ولی وقتی منطقی فکر
میکردم اون کامال معمولی برخورد میکرد،دل دیوانه
.من دنبال تعبیر خودش بود
توسکوت غذامون رو خوردیم و با کمک هم
اشپزخونه رو مرتب کردیم ،پارسا رفت سراغ
مامانش و من هم مشغول دم کردن چای شدم،سرگرم
کار خودم بودم که گوشی پارسا که روی اپن

اشپزخونه بود ویبره رفت روی گوشی نگاه کردم که
دیدم نوشته نگار فضولیم گل کرده بود گوشی رو
بردم دم اتاق و دادم دستش خودم هم از اتاق اومدم
بیرون ولی در را نیمه باز گذاشتم و پشت در
وایسادم ،پارسا تماس رو وصل کرد و با حالتی
خودمونی احوال پرسی کرد وبعد از قطع مکالمه
 :روبه مامانش گفت
.نگار داره میاد اینجا دلش برات تنگ شده
سریع از درفاصله گرفتم وخودمو تو اشپزخونه
مشغول نشون دادم که حس کردم پارسا نزدیکمه
:وقتی سربرگردوندم دیدم پشتم وایساده
کاری داشتین؟ -
.دختر خاله ام داره میاد دیدن مامان
.باشه من کمک میکنم پری خانوم اماده بشن-
با کمک پارسا پری خانوم رو اماده کردیم یکی از
لباس هایی که پارسا خریده بود رو تنش کردم و یه

کم هم به موهاش رسیدم و یه رژ هم براش زدم تو
تموم مدت لبخند ازلبش دور نمیشد و با چشماش بهم
 .میفهموند که چقدر از کارم راضی
رفتم تو اشپزخونه و یه کم میوه از یخچال بیرون
اوردم و تو ظرف چیدم شربت هم اماده کردم و
وقتی دیدم دیگه کاری نیست رفتم سراغ پارسا اروم
در زدم و وارد شدم ،ورود من همزمان شد با تی
شرت پوشیدن پارسا،اومدم برگردم که دیدم خیلی
ضایع است سرمو انداختم پایین تا باهاش چشم تو
 :چشم نشم
من همه چی رو برای مهمون اماده کردم اگه کاری
.نیست برم اتاقم
:سرصبر تیشرتش رو پوشیدو گقت
مگه نمیای پیش مامان؟
.اگه کاری باهام ندارید ترجیح میدم نیام
.هرجور راحتی

انگار خودش هم خیلی راه دستش نبود منو به
دخترخاله جونش نشون بده ،انگار کسرشانش
بودم،انقدر لجم گرفت که ناخوداگاه دروبه هم کوبیدم
واومدم بیرون.تا رسیدم تو اتاقم هرچی فحش بلدبودم
بهش دادم ولی یه ذره دلم خنک نشد ،دلم میخواست
یه جوری حالشو بگیرم ،شیطونه میگفت یه لباس
جینگیلی بپوشم وارو ویرا کنم و جلوی مهمونش
بپرم از اتاق بیرون،حیف که روی این
کارهارونداشتم ،تا موقعی که زنگ روزدن تو ذهنم
.صدتا نقشه برای خودم کشیدم
با باز شدن در گوشمو تیز کردم ولی خیلی چیزی
نمیشنیدم تا وقتی که اومدن سمت پذیرایی ،یه صدای
نازک با پارسا احوال پرسی میکرد ،صداش خیلی
ظریف بود حدس زدم که خودش هم باید ظریف و
خوشگل باشه ،ازفضولی داشتم میترکیدم ،باهم رفتن
سمت اتاق پری خانوم و دیگه چیزی نشنیدم ،یه نیم
ساعتی اونجا بودن و من حسابی کف کرده

بودم،دوباره صداشون اومد که نزدیک میشدن نگار
:.به پارسا گفت
خاله خیلی ضعیف شده باید یه کم تقویتش کنی ،اگه
میخوای سری بعد یه سری داروی تقویتی براش
.بیارم
پارسا ازش تشکرکرد و بهش اطمینان داد که بهترین
تقویتی ها رو براش گرفته ولی فایده ای نداره و
بیشتر از لحاظ روحی احتیاج به تقویت داره تا
جسمی.خالصه یه کم صحبت کردن و هرچی پارسا
.اصرار کرد شام بمونه قبول نکردو رفت
بعداز رفتن نگار پارسا اومد سمت اتاقم و درزد یه
کم معطل کردم و با سردترین حالت ممکن جواب
:دادم،پارسا اومد داخل
فکر کردم خوابی که جواب نمیدی؟
:نمیدونستم چی جواب بدم

هندسفری تو گوشم بود نشنیدم ،خودم هم از دروغم
:جاخوردم ،اونم فهمید دروغ میگم ولی چیزی نگفت
مهمونمون رفت اگه دوست داری بیا بیرون،مثل یه
:بچه لجباز گفتم
.همین جا خوبه کار دارم
دیگه چیزی نگفت و رفت
حسابی حوصله ام سررفته بود،یواش از اتاق زدم
بیرون و رفتم تو بالکن روی یکی از کوسن ها
نشستم و واسه خودم کیف کردم عاشق این بالکن شده
بودم ،دلم میخواست یه جوری حال پارسا رو بگیرم
داشتم واسه خودم برنامه ریزی میکردم که یکی از
 :پشت گقت
چیکار میکنی ؟
همچین ترسیدم ،یه جیغی زدم که خودم هم ازصدای
خودم ترسیدم،پارسا هم هول شد و دستشو گذاشت
رو دهنم ،تازه فهمیدم چیکار کردم ،ساکت شدم ولی
پارسا قصد نداشت دستشو برداره من هم اروم نشستم

تا بفهمه دیگه جیغ نمیزنم،وقتی مطمئن شدساکتم
:دستشو برداشت
چت شد یهو ؟
 :با خجالت گفتم
.تو فکر بودم متوجه اومدنت نشدم
:اومد کنارم و با کمترین فاصله نشست
حاال توچه فکری بودی؟
.چی میگفتم،میگفتم میخوام حالتو بکنم تو قوطی
چیزی نداشتم بگم ،از نزدیکی زیاد هم کال الل شده
بودم،یه کم تو جام وول خوردم دیدم فایده نداره بلند
 :شدم و گفتم
من برم اب بخورم ،همینجورکه با هول داشتم
ازکنارش بلند میشدم پام گرفت به پایه میز و کله پا
شدم ،نفهمیدم چی شد وقتی چشم باز کردم دیدم
قشنگ تو بغل پارسام اون هم داره لبخند ژکوند
تحویلم میده ،تقال کردم از بغلش بیام بیرون ولی بدتر

شد ،خالصه دستمو گرفتم به میز و ازجام بلندشدم
،حرصی رفتم اشپزخونه و یه لیوان اب از پارچ
روی اپن پرکردم همینجور داشتم به خودم بدوبیراه
:میگفتم
دست وپاچلفتی،تورو چه به پرستاری یکی باید
مواظب تو باشه ،حاال پیش خودش چه فکری میکنه
:که یکی ازپشت گفت
 .من هیچ فکری نمیکنم راحت باش
برگشتم دیدم چشماش داره میخنده ،بیشترلجم
گرفت،بایدیه کاری میکردم وگرنه اروم نمیشدم
:خودمو یکم اروم کردم وبا صدای کنترل شده گفتم
شما عادت دارید همش ادمو بترسونید؟
:با همون لبخند لج درار گفت
عادت که ندارم ولی وقتی میترسی چه چیز دیگه
میشی؟
 :با حرص گفتم

چی میشم؟
بماند
دیگه حسابی امپر چسبونده بودم اونم انگار داره یه
صحنه جذاب میبینه با کیف نگاه میکرد
پس برای این که یه چیزی بشم منو زهره ترک
میکنی،واقعا که ،اومدم ازکنارش ردشم که مچ
:دستمو گرفت و منو به سمت خودش برگردوند
نه میخوام بترسی نه چیز دیگه منظورم از یه چیزی
.روبد برداشت کردی
گیج شده بودم،منظورشو نمیفهمیدم ،یا به قلبم میگفتم
نفهمه،هرچی واسه خودم ریسیده بودم با این نزدیکی
ها داشت پنبه میشد دستمو از دستش کشیدم بیرونو یه
:کم فاصلمونو زیاد کردم
حاالهرچی،من خسته ام میرم بخوابم وبه دو خودمو
ازش دور کردم .وقتی رسیدم به اتاقم نبضم تو دهنم
میزد ،انگار جای انگشتاش رو مچم زق زق میکرد
،پشت دراتاق نشستم و سرمو گذاشتم روپاهام ،دیگه

جونی تو تنم نمونده بود،اعصاب و روان داغون من
با این چیزا بدتر میشد،دیگه یه بحران کوچولو روهم
تاب نداشتم ،دلم یه ارامش دائمی میخواست ،تو
همون حالت مدتی نشستم که یهو یادم اومد شام پری
خانومو ندادم ،یه کم خودمو مرتب کردمو با اکراه از
 .اتاق زدم بیرون
تو اشپزخونه که کسی نبود ،خدا خدا کردم که توی
اتاقش باشه ولی شانس بد من صدای حرف زدنش از
اتاق پری خانوم میومد اومدم برم تو اتاق که
:ناخواسته حرف هاش رو با مادرش شنیدم
مامان اگه بدونی وقتی ناخواسته ترسوندمش چه
شکلی شده بود ،انقدر مظلوم بود که صدبار خودمو
.سرزنش کردم ولی بدجور خواستنی شده بود
این حرفو که شنیدم دیگه بیشتر نموندم و برگشتم تو
اشپزخونه،کلمه ی خواستنی تو مغزم عین اکو تکرار
میشد یعنی اونم به من حسی داره ،این رفتار دوگانه

اش داشت منو ذره ذره اب میکرد ،نمیفهمیدمش واین
 .نفهمیدن کالفه ام کرده بود
توحال خودم بودم که پارسا از اتاق مامانش اومد
:بیرون
مگه نگفتی خسته ای فکر کردم خوابیدی؟
.یادم اومد شام پری خانومو ندادم-
با بشقاب تو دستش فهمیدم که خودش انجام داده و
انتظار داشتم مثل زمانی که تو کلینیک بودیم خیلی
جدی وظیفه ام رو بهم یاداوری کنه ولی اون خیلی
اروم ظرف ها رو گذاشت تو سینک و مشغول
:شستن شد
کاش استراحت میکردی،من شام مامانو دادم فقط
.ناراحت خودت بودم که گرسنه موندی
:اصال حس گرسنگی نداشتم
میل به غذا ندارم ،پس با اجازه برم استراحت کنم
، .کاری بود خبرم کنید

برگشتم اتاقم و خودمو رو تخت ولو کردم ،با این که
امروز خیلی کاری نکرده بودم ولی خسته بودم
،تصمیم داشتم صبح زودتر بیداربشم تا قبل رفتن
پارسا صبونه اماده کنم ،با این فکر زود اماده خواب
.شدم
صبح زود بیدار شدم و سریع اماده شدم تا صبونه
رو اماده کنم ولی با صدایی که ازاشپزخونه میومد
فهمیدم که پارسا زودتر ازمن دست به کارشده ،رفتم
سمتش وسالم دادم،برگشت سمتم با لبخند جوابمو داد
بفرماییدصبونه ،دیشب که هیچی نخوردی،صندلی
رو کشیدم و نشستم لقمه اولو که خوردم تازه فهمیدم
چقدر گرسنمه،با اشتها حسابی خودمو وسیر کردمو
:وبعد یاد پری خانوم افتادم
من برم یه سر به پری خانوم بزنم؟
:پارسا همونجور که مشغول خوردن بود گفت
 .بشین و راحت بخور ،من صبونشو دادم

داشتم ظرف ها روجمع میکردم که پارسا اماده
ازاتاقش اومد بیرون ،مثل همیشه شیک وپیک ،بوی
عطرش هم که غوغا میکرد،یه ان دلم گرفت ،دیگه
نمیتونستم تو کلینیک پیشش باشم،دلم برای کارم
پرمیکشید ،تودلم یه نفرین به اون مسعود گور بگور
کردم که االخون واالخونم کرد،ولی کاری نمیشد
کرد باید میسوختم و میساختم،پارسا بهم گوشزد کرد
.که هرکاری داشتم بهش زنگ بزنم
با رفتن پارسا خونه سوت وکور شد ،ساعت حدود
۱۰بود که مریم خانوم رسید و با گرمی بهم خوشامد
گفت ،وقتی مشغول کارش شد من هم رفتم پیش پری
خانومو براش یه کم میوه پوست کندم و با دقت بهش
دادم ،تصمیم گرفتم درباره ی ام اس تحقیق
کنم،گوشی رو دست گرفتم وتمام نکته هایی که
میخوندم و یادداشت میکرد ،کلی چیزهایی یاد گرفتم
که قبال اصال نمیدونستم،کلی حرکات ورزشی پیدا
کردم که باعث بهبود بیمار میشد ،نوع تغذیه و

کنترل استرس و مدیتیشن هم راه های موثر کنترل
.بیماری بود
یه برنامه نوشتم و سعی کردم طبق اون جلو برم
،اول یه برنامه غذایی به مریم خانوم دادم تا غذاهای
مناسب این بیماری رو بپزه بعد هم از چندتا سایت
وسایل ورزشی مخصوص سفارش دادم ،خودم هم
ورزش هایی رو که پیدا کرده بودم باصبر و حوصله
با پری خانوم تمرین کردم اولش خیلی تمایل نداشت
ولی هرچی جلو میرفتیم حس و حال و انگیزه اش
 .بیشتر میشد
حدود دو هفته ای از ورودم به خونه پارسا گذشته
بود ،همه چیز خوب پیش میرفت ،با کمک وسایل
ورزشی و تمرین های مخصوص حال روحی و
جسمی پری خانوم خیلی بهتر شده بود ،میتونست
چند کلمه حرف بزنه و قاشق رو هم میتونست دست
بگیره ،اینا برای من انقدر لذت بخش بود که تونسته
بودم یه نفر رو دوباره به زندگی برگردونم و بهش
انگیزه جنگیدن با بیماریش رو بدم.هرروز با ویلچر

میبردمش تو بالکن و باهم حرف میزدیم ،براش
کتاب میخوندم و چای میخوردیم،دقیقا میدیدم که اون
ادم بیمار که منتظر مرگ بود رفته و یه ادم با
 .روحیه جاش اومده که صبح ها با امید بیدار میشه
این تغییرات رو پارسا هم میدید و با تمام وجود
.خوشحال بود
یه شب که پارسا رسید خونه قبل از این که بره
:اتاقش اول منو صدا زد
 .سحر چند دقیقه بیا کارت دارم
اشاره کرد به مبل که بشینم من هم اطاعت کردم و
:نشستم منتظر شدم ببینم چی کار داره
یه گروه از روان شناس های معروف دنیا یه دوره
ی اموزشی قراره برگزار کنن و از من هم دعوت
کردن که شرکت کنم،به احتمال زیاد مسعود هم اونجا
هست چون یه همچین موقعیتی رو برای نشون دادن
خودش از دست نمیده ،اگه میخوای مطمئنش کنی که

ازدواج کردی تا دست ازسرت برداره بهترین
.موقعیته
 :یه کم فکر کردم وگفتم
کجا برگزار میشه؟
ترکیه
 :با ناراحتی گفتم
.ولی من که نمیتونم پری خانوم رو تنها بذارم
:پارسا گفت
تو نگران نباش ،من با مرکز پزشکی صحبت کردم
قراره چند روزی که ما نیستیم پرستار بفرستن ،به
.مریم خانوم هم میگم شبا بمونه تا ما برگردیم
دیگه دلیلی برای نرفتن نداشتم ولی باز دلشوره
 .گرفتم
پارسا پرسید که گذرنامه دارم که با سر تایید کردم و
قرار شد یه سر برم خونه تا گذرنامه و یه کم وسایل
.بردارم

صبح فردا همه ی کارها رو به مریم خانوم سپردم و
رفتم سمت خونه ،مامان حسابی دلش برام تنگ شده
بود ،با این که هرروز چندبار تصویری باهم حرف
میزدیم ولی دیدن همدیگه یه چیز دیگه بود ،اول رفتم
تو اتاقم و گذرنامه وچند دست لباس مناسب برای
سفر برداشتم،اونجا مجبور بودم یه جوری حجابمو
حفظ کنم پس هرچی دستمال سر داشتم برداشتم تا به
جای روسری استفاده کنم،یه کم هم با مامان درد ودل
کردم و مامان برام یه کم کیک گذاشت تا ببرم وقت
نداشتم منتظر صبا بمونم ،با مامان خداحافظی کردم
و برگشتم خونه پارسا .پری خانوم نهارشو نخورده
بود و منتظر من مونده بود ،من هم بدجور بهش
عادت کرده بودم ،تمام وعده های غذاییمو کنارش
میخوردم و باهاش حرف میزدم ،حاال دیگه میتونست
.چند کلمه ای جوابمو بده
عصری که پارسا اومد گذرنامه رو بهش دادم و
قرار شد بلیط هارو بگیره از اون شب تا سه شب
.بعدش که راهی شدیم خواب درست نرفتم

صبح با پری خانوم خداحافظی کردم و بهش گفتم که
تا من نیستم تمرین هاشو انجام بده،خداروشکر
ازروزی که من اومده بودم اصال حمله بهش دست
نداده بود پس خیالم راحت بود دستمو گرفت و زیر
گوشم گفت برو خوش باش دختر خوش
قلبم،ازحرفش انقدر خوشحال شدم که صورتشو
بوسیدم و ازش جدا شدم،از مریم خانوم هم خواستم
طبق دستور غذایی که براش نوشتم پیش
بره،فیزیوتراپ هم هرروز میومد تا بلکه پری خانوم
بتونه با واکر چند قدم راه بره،دیگه کاری نمونده بود
چمدونم رو گذاشتم جلوی درتا پارسا با چمدون
.خودش بذاره تو ماشین
:تو ماشین که نشستیم و حرکت کردیم پارسا گفت
برای یه سفر هیجان انگیز اماده ای ،فکر کنم
منظورش عکس العمل مسعود بود،خودم هم همش به
:همین فکر میکردم با دودولی گفتم
.خدا کنه مطمئن بشه و دست ازسرم برداره

 :پارسا با شیطنت گفت
.پس یه جوری رفتار کن که مطمئن بشه
 .خجالت کشیدم و حواسم رو پرت خیابون کردم
تا رسیدن فرودگاه هردومون تو فکر
بودیم،خداروشکر پرواز هم تاخیر نداشت و
 .سرساعت انجام شد
وقتی رسیدیم هتل پارسا رفت که اتاق هارو تحویل
بگیره دوره اموزشی قرار بود تو همین هتل برگزار
 .بشه
وقتی برگشت باهاش همراه شدم تا اتاق رو تحویل
بگیریم جلوی در یه اتاق وایساد و با کارت دررو
باز کرد منتظر شدم تا کارت اتاق منو بده،ولی با
:دست اشاره کرد داخل بشم با رودربایسی گفتم
برای من اتاق نگرفتی؟
:.گفت

نه ،مگه قرار نیست مسعود مطمئن بشه زن و
شوهریم ،وقتی دوره اینجا برگزار میشه ،پس مسعود
هم همین دور و برهاس،باید همه ی جوانب رو
.سنجید
فکر اینجاشو نکرده بودم ،مستاصل مونده بودم
 .چیکار کنم که پارسا دوباره گفت که برم داخل
وارد اتاق که شدم اه از نهادم بلند شد ،یه تخت
دونفره وسط اتاق بود و یه مبل تک نفره کنارش ،از
فکر این که شب باید کنار پارسا بخوابم عرق کردم
.ولی دیگه برای این فکرا دیر بود
پارسا گفت میخواد برای یه سری هماهنگی ها بره
.پایین و من میتونم استراحت کنم
بعد رفتنش رو تخت نشستم و سرمو بین دستام گرفتم
، .نمیدونستم چه خاکی تو سرم بریزم
چمدونم رو خالی کردم و تا پارسا نبود یه دوش
جنگی گرفتم و لباسهامو عوض کردم ،داشتم وسایل
:رو جا بجا میکردم که پارسا برگشت

طبق برنامه ریزی که کردن امشب برای اشنایی
اکیپ یه جشن ترتیب دادن ،باید برای شب اماده
.بشیم
یه کم به پارسا نگاه کردم و اونم که خدای خوندن
:ذهن من بود
پاشو یه سر بریم بیرون دور بزنیم برای شب هم
لباس بخریم ،زده بود وسط خال ،من اصال لباس
.مجلسی نیاورده بودم
از خدا خواسته سریع اماده شدم و باهم از هتل زدیم
بیرون،هتلمون تو مرکز شهر بود و کلی پاساژ و
 .مرکز خرید اطرافش بود
پارسا باصبر و حوصله دونه دونه مغازه ها رو
میدیدو درباره ی لباس ها نظر میداد .برعکس
همیشه که زود انتخاب میکردم این دفعه هیچ لباسی
به نظرم مناسب نمیومد همه یا کوتاه بودن یا دکلته و
باز که من اهلش نبودم،یه نیم ساعتی چرخ زدیم که
پارسا دستمو و گرفت و برد سمت یه مغازه بزرگ

من به ویترین دقت نکردم وقتی رفتیم داخل به دختر
فروشنده گفت که لباس پشت ویترین رو سایز من
 .بیاره ،جالب این که سایز منو دقیق میدونست
رفتم اتاق پرو و منتظر شدم تا لباس رو بیاره ،وقتی
لباس رو جلوم گرفتم از این همه سلیقه شگفت زده
شدم ،یه پیراهن ماکسی مشکی که توی پارچش لمه
های نقره ای داشت استین بلند با یه یقه ی قایقی
،وقتی لباسو تنم کردم خودمو تو اینه نگاه کردم و
کلی واسه خودم کیف کردم  ،لباس رو دراوردم و
دادم دست دختره از اتاق اومدم بیرون ،پارسا منتظر
 :نشسته بود وقتی از چهره ام چیزی نخوند ،پرسید
چطور بود ؟
 :یه کم خودمو به بی تفاوتی زدم و گفتم
 .خوبه
پارسا بلند شد که حساب کنه ،ازش خواستم خودم
حساب کنم که قبول نکرد ،از شنیدن مبلغ لباس مخم

سوت کشید ،بیخود نبود که در عین سادگی انقدر
.شیک بود
بعد از خرید لباس به اصرار پارسا کیف و کفش ست
هم خریدم و یه تور ظریف برای سرم که به جای
.روسری ازش استفاده کنم
خیلی خسته شده بودیم ،من که دیگه جون نداشتم
،پارسا وارد یه رستوران شد و منم همراهش شدم
،از منو ،غذاهارو انتخاب کردیم و مشغول حرف
زدن درباره ی برنامه این چند روز شدیم،طبق
برنامه ها صبح تا عصر وقت پارسا پر بود و فقط
شب ها وقت خالی داشت ،قرار شد من صبح ها برم
.خرید و عصر بریم جاهای دیدنی
غذاها همه عالی بودن ،بعد غذا تا هتل پیاده
برگشتیم،پارسا نیومد اتاق و گفت که کار داره ،من
 .هم خریدها رو یه گوشه گذاشتم و بی هوش شدم
ازصدای در کش و قوسی به تنم دادم و در رو باز
کردم پیشخدمت هتل بود که یه سرویس کامل قهوه و

کیک و تنقالت اورده بود،باز پارسا حواسش به همه
چی بود ،یه لبخند گل و گشاد اومد رو لبم و با تشکر
سینی رو اوردم داخل ،بوی قهوه خوابو از سرم
پروند با اشتها قهوه و کیک رو خوردم و با خودم
.گفتم بعد سفر حتما چند کیلو چاق میشم
چیزی به تایم مهمونی نمونده بود ،تا خبری از پارسا
نبود سریع لباسهامو عوض کردم و یه کم موهامو
حالت دادم ،لوازم ارایش رو از چمدون دراوردم و
حسابی به صورتم رسیدم اخر سرهم یه رژ قرمز
 .جیگری زدم که با لباس مشکیم تضاد جذابی داشت
داشتم با تور سرم ور میرفتم که پارسا در زد و وارد
شد ،وقتی روبروش وایسادم یه نگاه موشکاف به
:سرتا پام کرد و گفت
 .باورم نمیشه
من هم یه کم مثال خجالت کشیدم و گفتم چیو؟
.که لباس اینجوری تو تن کسی بشینه

یه لبخند تحویلش دادم و بابت لباس باز تشکر کردم
ولی اصال حواسش به حرف های من نبود و محو
 .لباس شده بود
:یه تک سرفه کردم وگفتم
.فکر کنم دیر شده بهتره حاضر بشید
قبول کرد و حولشو برداشت تا بره حموم ،مونده
بودم چیکار کنم ،اتاق جایی برای تعویض لباس
نداشت و مجبور بود جلوی من لباس عوض کنه ،قبل
این که بره بهش گفتم میرم تو محوطه تا هوا بخورم
و همونجا منتظرش میمونم،از در زدم بیرون و
سوار اسانسور شدم،محوطه جلوی هتل استخر
بزرگی داشت که اطرافم صندلی داشت روی یکی از
صندلی ها نشستم و مشغول چک کردن پیام هام شدم
،مینا و الهه فقط امروز ازم خبر نداشتن کلی پیام
داده بودن ،جوابشون رو دادم و با مامان هم حرف
زدم ،یه کم اطراف رو دید زدم ،مهمون ها تک
وتوک میومدن و پشت میزهای پایه بلند مشغول

خوردن نوشیدنی و مشروب میشدن،دعا دعا کردم
پارسا اهل مشروب نباشه وگرنه امشب بیچاره
بودم،ازدور دیدمش که داره میاد ،تو دلم یه الحول
وال قوه براش خوندم که چشم نخوره ،بازوهای
عضالنیش تو کت جذبش بدجور تو چشم بود
،نزدیک که شد ،چند نفر رفتن جلو وشروع کردن
باهاش حرف زدن،با یه سری انگلیسی حرف میزد با
یه عده ترکی و بقیه هم فارسی،دخترهای جوون با
لباس های باز و کوتاه دورشو گرفته بودن ،خون
خونمو میخورد،بلند شدم ورفتم سمتش پارسا هم
بازوشو گرفت طرف منو جلوی همه دستشو انداخت
دور کمرم ،دخترها که انگار ضد حال خورده بودن
یکی یکی پخش و پال شدن،اومدم از بغلش بیام
:بیرون که نذاشت و زیرلب گفت
مگه قرار نشد مسعود رو مطمئن کنیم؟
 :من هم زیرلب جواب دادم
مسعود که اینجا نیست؟

:دوباره اروم پچ زد
.همین دورو برهاس از یه جا افتابی میشه شک نکن
با همون حالت تا کنار یکی از میزها رفتیم ،یکی از
پیش خدمت ها نوشیدنی تعارف کرد و خداروشکر
پارسا بدون الکل برداشت و برای من هم یه اب
.پرتقال گرفت
از وقتی پارسا به اومدن مسعود اشاره کرده بودتپش
 .قلب گرفته بود م و هی اطرافو میپاییدم
جشن تقریبا شروع شده بود و گروه موسیقی
سرجاهاشون قرار گرفته بودن،زن ها و مردها وارد
پیست رقص میشدن و با تموم شدن هر اهنگ
جاشونو به گروه بعدی میدادن،چشمم تو پیست بود و
ادم ها رو دید میزدم که یهو پارسا دستم و گرفت
:زیرگوشم گفت
.خیلی عادی باش داره نگاهمون میکنه

نمیدونستم کجا رو میگه ترجیح هم دادم نگاه نکنم
،:پارسا گیالس اب پرتقال رو گرفت جلومو گفت
 .یه کم بخور ،رنگت پریده
 :بی حواس یه کم خوردم که دوباره پارسا اروم گفت
نگاهش روی ماست االن وقتشه ،اگه موافقی بریم
وسط پیست؟
مردد بودم ولی باید امشب کاررو تموم میکردم،دست
پارسا رو محکم گرفتم و باهم وارد پیست شدیم
،دستشو انداخت دور کمرمو من هم دستمو انداختم
دور گردنش ،وقتی شروع کردیم دیگه نه مسعودی
مونده بود و نه دلهره ای ،همه چیز تو دوتا چشم زیبا
که روم بود محو و نابود شده بود ،قدرت حرکت
نداشتم و خودمو به دستاش سپرده بودم ،اروم کمرمو
نوازش میکرد و با حرکات نرمش منو با خودش
همراه میکرد،دلم نمیخواست این اهنگ تموم بشه
،.کاش زمان وایمیستاد و من غرق اون نگاه میشدم

با تموم شدن اهنگ به خودم اومدم و با اکراه دست
.پارسا رو گرفتم و از پیست اومدیم بیرون
سرجامون که برگشتیم انگار دو ماراتن رفته بودم
نفس نفس میزدم وخیس عرق بودم ،تمام محتویات
لیوانمو یه جرعه سرکشیدم بلکه خنک بشم ولی دریغ
.از یه ذره
هنوز حالم جا نیومده بود که باالخره مسعود خودشو
نشون داد .اومد نزدیک و به یه حالت زننده ای که
معلوم بود از زیاد مشروب خوردنه زیر گوش من
 :گفت
باالخره از دست من دررفتی ،ولی من ول کن تو
 .نیستم جوجه،ببین چه بالیی سرت میارم
همینجور که داشت واسه من خط و نشون
میکشید،پارسا از پشت دستشو گرفت و یه جوری که
جلب توجه نکنه کشوندش یه جای خلوت بعد دستشو
انداخت و فکشو محکم گرفت و تو صورتش ان
:چنان دادی زد که منم وحشت کردم

یکبار دیگه فقط یکبار دیگه نزدیک زن من بشی از
.زنده بودنت پشیمونت میکنم ،اینو تو گوشت فروکن
مسعود که انگار مستی از سرش پریده بود از زیر
دست پارسا خودشو کشید بیرونو و همونجور که از
 :اونجا به حالت دو فرار میکرد داد میزد
حساب جفتتون رو میرسم.بالیی سرجفتتون میارم که
.مرغ های اسمون به حالتون گریه کنن
از فشاری که بهم وارد شده بود شروع کردم به
لرزیدن ،پارسا برد یه گوشه نشوندم و شروع کرد به
 .ماساژ دادن کتف هام ،کم کم حالم بهتر شد
دیگه حوصله ی بقیه مهمونی رو نداشتم ولی پارسا
مجبور بود بمونه،ازش جداشدم و خودمو به اتاق
رسوندم ،لباسمو عوض کردمو و خودمو انداختم
روتخت ،چشممو به سقف دوختم و غرق رویا شدم
لحظاتی که نزدیکش بودم و هرم نفس های ارامش
بخشش را به جان میخریدم برایم همان لحظات کافی
بود تا سال ها شیرینی اش را درقلبم احساس کنم

دیگه برام مهم نبود که اون درمورد من چه نظری
داره فقط من بودم و اون چشما،دلم میخواست همین
شب و همین جا دفتر گذشته رو ببندم ومسعود رو
برای همیشه فراموش کنم ولی ته دلم میدونستم که
.دست بردار نیست
نفهمیدم چقدر زمان گذشت که با صدای در به خودم
اومدم ولی حرکت نکردم و خودمو به خواب
زدم،پارسا کتش رو دراورد و همونجوری با شلوار
سمت دیگه تخت خوابید ،انقدر خودمو جمع کرده
بودم که تو خودم مچاله شده بودم یه ان حس کردم
دستی داره اروم موهامو نوازش میکنه ،تموم بدنم
خواستنشو فریاد میزد ،عقل و قلبم تو کشمکش بود
ولی عقلم پیروز شد و سعی کردم حرکتی نکنم
،پارسا هم کم کم انگار خوابش گرفت و دستش رو
 .کنار کشید
تاصبح چشم روهم نذاشتم صبح زود هم با کرختی از
تخت پایین اومدم و خودمو رسوندم کنار استخر
،هوای دم صبح عالی بود و یه کم اعصاب داغونم

رو اروم کرد ،وقتی برگشتم اتاق پارسا حموم کرده
.و ترو تمیز منتظر من نشسته بود
نه من حرفی از دیشب زدم نه اون ،باهم رفتیم پایین
و تو سکوت صبونمون رو خوردیم ،پارسا برای کار
رفت و من هم ترجیح دادم یه کم بگردم بلکه حال
.وهوام عوض بشه
قبال هم ترکیه اومده بودم و تقریبا همه جا رو بلد
.بودم
حوصله ی خرید نداشتم پس یه تاکسی گرفتم و رفتم
ساحل .روی یه نیمکت نشستم و بدون این که به
چیزی فکر کنم فقط محو زیبایی دریا شدم،یه ان دلم
برای مامانم تنگ شد باهاش تماس تصویری گرفتم
و کلی حرف زدم و منظره های قشنگ رو نشونش
دادم،بعد هم یه تماس با صبا گرفتم و حال علی رو
پرسیدم ،به مامان سپرده بودم نگه رفتم مسافرت ولی
دلم میخواست برای صبا و مینا و الهه یه چیزی
بخرم ،با این فکر دوباره سوار ماشین شدم و ادرس

یکی از مراکز خرید رو دادم،یه دور همه را گشتم و
برای صبا یه لباس مجلسی خوشگل خریدم تا برای
مراسم هاش بپوشه ،برای الهه هم یه شومیز خوشگل
خریدم ،برای مینا هم پیراهن گشاد خریدم که تو
بارداری براش مناسب بود،برای نی نی هاش هم
دوتا سرهمی گوگولی خریدم فقط مونده بود مامانم و
پری خانوم که دلم میخواست یه چیز خاص بخرم
.ولی دیگه جون نداشتم پس گذاشتم برای فردا
ظهر بود که برگشتم هتل پارسا هنوز نیومده بود
تنها ناهار خوردم ورفتم اتاقم ،بی خوابی شب قبل
.باعث شد سرم به بالش نرسیده خوابم ببره
وقتی چشممو باز کردم پارسا باال سرم نشسته بود و
زل زده بود بهم ،از جام پریدم و سالم دادم ،اون هم
با لبخند جوابمو داد و گفت که حاضر بشم بریم
.بیرون
با هم زدیم بیرون و اول رفتیم مسجد ایا صوفیه کلی
عکس و فیلم گرفتیم و از زیبایی هاش لذت بردیم بعد

هم با هم رفتیم سمت ساحل کلی دوچرخه سواری
کردیم و از غذاهای لب ساحل تست کردیم وای که
چه طعمی داشت،اخر شب هم خسته و کوفته
 .برگشتیم
دوباره موقع خواب شد و قبل از این که پارسا از
دسشویی بیاد خودمو به خواب زدم،وقتی پارسا
برگشت اون سمت دیگه تخت خوابید ولی حس
.میکردم که رو به من خوابیده
صبح باز پارسا رفت سرکارش و من هم به فکر
سوغاتی مامان و پری خانوم بودم کلی پاساژها رو
زیرو رو کردم اخر سر تو یه مغازه که لباس های
خاص و شیکی داشت دوتا بلوز مجلسی شیک برای
هردوشون خریدم و یه تونیک خوشگل هم برای
مریم خانوم گرفتم ،شب هم مثل شب قبل با پارسا
.کلی گشتیم و هله هوله خوردیم

صبح پرواز داشتیم ،اتاق رو تحویل دادیم و وسایل
رو گذاشتیم تو ماشین ،وقتی تاکسی حرکت کرد
،:پارسا رو به من گفت
انقدر درگیر کارشدم یادم رفت برای مامان چیزی
.بگیرم
بهش گفتم که من براشون خریدم ولی بازم وقتی
رسیدیم فرودگاه سه تا ادکلن برای مامان خودش و
.مامان من و مریم خانوم خرید
حدود ظهر بود که رسیدیم تهران ماشین رو از
پارکینگ برداشتیم و بعد از کلی ترافیک رسیدیم
خونه ،پارسا چمدون ها رو گذاشت تو اسانسور و
خودمون هم سوار شدیم ،وقتی پارسا کلید انداخت و
رفتیم داخل مریم خانوم اومد استقبالمون و با شربت
و شیرینی ازمون پذیرایی کرد،هم من هم پارسا
دلمون برای پری خانوم پر میکشید بلند شدیم بریم
دیدنش که یهو در باز شد و پری خانوم همراه

پرستار و فیزیو تراپ تو چار چوب در ظاهرشد ،با
 .کمک واکر چند قدم اومد استقبالمون
نمیدونستم چیکار کنم ،از خوشحالی گریه ام بند
نمیومد ،رفتم سمتشو و بغلش کردم عین یه بچه تو
بغلش گریه میکردم اونم نوازشم میکرد ،پارسا هم
.ایستاده بود و مثل من چشماش بارونی بود
پری خانوم رو اروم بردیم سمت مبل و
نشوندیمش،هنوز هم باورم نمیشد ،فیزیوتراپ
توضیح داد که انقدر با انگیزه تالش کرده و تمام اینا
.رو مدیون منه که بهش امید دادم
:پارسا دستمو گرفت و گفت
 .نمیدونم چی باید بهت بگم تو معجزه زندگی مایی
فیزیو تراپ و پرستار حساب کتاب کردن و رفتن
،مریم خانوم هم رفت تا میز ناهار رو بچینه ،من هم
وسایلم رو جا به جا کردم و اومدم سرمیز ،برای
اولین بار یه ناهار سه نفره خوردیم که عجیب بهم
 .چسبید

بعد ناهار پری خانوم رفت که استراحت کنه ،مریم
خانوم هم رفت تا دو روز مرخصی باشه ،من موندم
.و پارسا
پارسا رفت تو اتاق و وقتی برگشت یه جعبه دستش
:بود اومد نزدیک و کنارم نشست
سحرجان حاال که مسئله مسعود حل شده و مامان هم
دیگه نیاز به پرستار نداره ،دیگه میتونم حرفی رو
.که ماه هاست میخوام بهت بگم رو راحت بزنم
نمیدونستم میخواد چی بگه فقط همه وجودم گوش
:شده بود تا ببینم چی میگه
سحر ،از وقتی پاتو گذاشتی تو مرکز ،حس کردم که
با بقیه فرق داری ،خانومیت ،نجابتت ،همه چیزت
متفاوت بود،هرروز که میگذشت مطمئن میشدم
همونی هستی که دلم میخواد باقی عمرمو باهاش
باشم ولی مسئله بیماری مامانم مانع میشد که بهت
بگم ،تا این که مسئله مسعود پیش اومدو تو خواستی
که از کار جدا بشی ،دوریتو نمیتونستم تحمل کنم

،پس پیشنهاد پرستاری و صیغه رو دادم تا هم کنارم
 .باشی هم این که ببینم نظرت درباره ی مادرم چیه
امروز متوجه شدم که از روز اول درست تشخیص
داده بودم و خدا تورو مثل یه معجزه برای من
.ومامان فرستاده
حاال میخوام بدونم اگه توهم نسبت به من احساسی
داری ،بهم بگو تا رسمی از مادرت خواستگاری
.کنم
قند و نبات بود که تو دلم اب میکردن ،با خجالت
:سرمو انداختم پایین و زیر لب گفتم
.چی بگم
:پارسا به خنده گفت
بله رو بده و دل بی قرار منو اروم کنپارسا دستمو
:گرفت و گفت
 .نمیدونم چی باید بهت بگم تو معجزه زندگی مایی

فیزیو تراپ و پرستار حساب کتاب کردن و رفتن
،مریم خانوم هم رفت تا میز ناهار رو بچینه ،من هم
وسایلم رو جا به جا کردم و اومدم سرمیز ،برای
اولین بار یه ناهار سه نفره خوردیم که عجیب بهم
 .چسبید
بعد ناهار پری خانوم رفت که استراحت کنه ،مریم
خانوم هم رفت تا دو روز مرخصی باشه ،من موندم
.و پارسا
پارسا رفت تو اتاق و وقتی برگشت یه جعبه دستش
:بود اومد نزدیک و کنارم نشست
سحرجان حاال که مسئله مسعود حل شده و مامان هم
دیگه نیاز به پرستار نداره ،دیگه میتونم حرفی رو
.که ماه هاست میخوام بهت بگم رو راحت بزنم
نمیدونستم میخواد چی بگه فقط همه وجودم گوش
:شده بود تا ببینم چی میگه
سحر ،از وقتی پاتو گذاشتی تو مرکز ،حس کردم که
با بقیه فرق داری ،خانومیت ،نجابتت ،همه چیزت

متفاوت بود،هرروز که میگذشت مطمئن میشدم
همونی هستی که دلم میخواد باقی عمرمو باهاش
باشم ولی مسئله بیماری مامانم مانع میشد که بهت
بگم ،تا این که مسئله مسعود پیش اومدو تو خواستی
که از کار جدا بشی ،دوریتو نمیتونستم تحمل کنم
،پس پیشنهاد پرستاری و صیغه رو دادم تا هم کنارم
 .باشی هم این که ببینم نظرت درباره ی مادرم چیه
امروز متوجه شدم که از روز اول درست تشخیص
داده بودم و خدا تورو مثل یه معجزه برای من
.ومامان فرستاده
حاال میخوام بدونم اگه توهم نسبت به من احساسی
داری ،بهم بگو تا رسمی از مادرت خواستگاری
.کنم
قند و نبات بود که تو دلم اب میکردن ،با خجالت
:سرمو انداختم پایین و زیر لب گفتم
.چی بگم
:پارسا به خنده گفت

.بله رو بده و دل بی قرار منو اروم کن
:اروم پچ زدم
بله
بلند شد و جلوی پام زانو زد و در جعبه رو باز
کرد،یه انگشتر ظریف از توش بیرون اورد و دستم
.کرد بعد هم پیشونیمو بوسید
باورم نمیشد ،پارسا منو دوست داشت و ازم
خواستگاری کرده بود ،یه حالی داشتم ،انگار رو
.ابرها بودم
با پارسا قرار گذاشتیم که وقتی مریم خانوم برگشت
من هم برگردم خونه و پارسا برای خواستگاری
.رسمی بیاد خونمون
اون شب خواب به چشمم نیومد انقدر این پهلو اون
.پهلو شدم ،اخرش کالفه بلند شدم تا برم اب بخورم
از اتاق که اومدم بیرون دیدم در بالکن بازه گفتم
شاید یادمون رفته ببندیم ،رفتم سمت بالکن که سایه

پارسا رو دیدم که به نرده ها تکیه داده ،میخواستم
برم سمتش ولی پشیمون شدم ،پیش خودم گفتم شاید
درست نباشه ،خواستم برگردم که پام گرفت به پایه
 .مبل
پارسا متوجه من شد و خواست که برم
پیشش،همراهش شدم و روی کوسن های دلبر
نشستیم ،حاال که میدونستم دل هامون هم با هم یکیه
:راحت تر بودم،دستمو گرفت و نوازش وار گفت
مدت ها در ارزوی ابراز عشقم بودم ولی همش
میترسیدم قبول نکنی.فکر میکردم با ذهنیت بدی که
از مردها داری منو هم پس بزنی.صدبار به خودم
گفتم بهت اعتراف کنم ولی باز ترس مانعم
میشد،نمیدونی امشب چه حالی دارم ،انگار سنگینی
این سال ها از دوشم برداشته شده،تو چند سال گذشته
انقدر غم وغصه و مشکالت داشتم که معنی
خوشحالی و خوشبختی رو یادم رفته بود ،وجود تو
.دوباره من و مادرمو به زندگی برگردوند

در مقابل این همه ابراز احساسات نمیدونستم چی
بگم سرمو گذاشتم رو شونشو و زیر گوشش نجوا
:کردم
توهم به وجود بی روح من رنگ زندگی دادی
،باورهامو بهم برگردوندی و بهم اطمینان دادی که
.بازم میتونم به کسی تکیه کنم
انقدر زمزمه عاشقانه برام کرد و از اینده حرف
زدیم که نفهمیدیم کی صبح شد وقتی چشم باز کردم
دیدم تو اغوشش خوابم برده ،اروم بلند شدم و صبونه
رو اماده کردم ،پری خانوم رو هم اماده کردم و
.اروم اروم تا میز اوردمش
پارسا با دیدن من و مامانش سر میز یه خنده از ته
:دل کرد وگفت
 .اینا واقعیه ،من خواب نمیبینم
:پری خانوم هم جواب داد

من هم باورم نمیشه.خدا این فرشته رو فرستاده
برامون ،تو این سال ها انقدر زحمت منو کشیدی که
.خدا اینجوری برات جبران کرد
حال خوب هردوشون منو هم شارژ کرده بود،با
انرژی صبونمو خوردم و با پری خانوم رفتیم برای
.تمرین
با برگشتن مریم خانوم ،من هم بارو بندیلمو جمع
کردم و برگشتم خونه ،مامان از دیدنم کلی خوشحال
:شده بود ،وقتی تو صورتم نگاه کرد گفت
تو وقتی رفتی بار غم بودی،چی شده که انقدر چشات
میخنده ،براش تعریف کردم چی شده ،هرجمله که
میگفتم ،مامان میگفت واقعا ادم خوبیه؟ طفلی باورش
نمیشد که اینبار دخترش خوشبخت میشه،حرف های
پارسا رو بهش گفتم ،هدیه ای رو هم که من و پارسا
.خریده بودیم بهش دادم
قرار بود اخر هفته پارسا بیاد برای خواستگاری ،دل
 .تو دلم نبود

اول از همه مثل کوزت افتادیم به جون خونه ،چند
.روز کارمون بشور بساب بود،بعد هم خرید
خالصه تا اخر هفته خونه شده بود دسته گل ،من و
.مامان هم همه جامون زخم و زیل و دردناک
صبا هروقت میومد مسخرمون میکرد و کلی سربه
.سرمون میذاشت
قضیه خواستگاری رو برای مینا و الهه گفتم اونا هم
از ته دل برام خوشحال شدن و ارزوی خوشبختی
.کردن
روز موعود رسید ،مامان بدتر از من استرس داشت
و صدبار برای هرچیزی تاکید میکرد ،اخر سر صبا
جفتمون رو فرستاد برای حاضر شدن ،خودش هم
.چیدن میوه و شیرینی رو انجام داد
دلم میخواست از همیشه زیباتر به نظر بیام یه بلوز
استین کلوش ابی پوشیدم بایه شلوار دمپا سفید یه
صندل ظریف هم پام کردم ،چون صبا خبر نداشت
من با پارسا صیغه ام یه حریر سفید هم سرم

کردم،ارایش مالیم کردم و با رژگونه و رژلب دیگه
.تکمیل بودم
هرسه تامون حاضر و اماده نشسته بودیم که زنگ
رو زدن ،صبا برای استقبال رفت ،من و مامان هم
 .پشت سرش راه افتادیم
خوشتیپ جذاب من غوغا کرده بود،کت و شلوار
طوسی خوش دوخت با پیراهن سفید ،چقدر بهش
 .میومد
تو دستش یه سبد گل شیک و یه جعبه شیرینی بود
 .صبا همه رو گرفت و تشکر کرد
با تعارف مامان همه رفتیم پذیرایی و روی مبل ها
نشستیم،پارسا اول یه کم معذب بود ولی وقتی
سرصحبت باز شد خیلی با ارامش به سوال های
:مامان جواب داد و با احترام حرف هاشو زد
من باید همراه مادرم میومدم خدمتتون ولی مادر به
دلیل کسالت براشون مقدور نبود و عذر خواستن

،اگر اجازه بدین بنده سحر خانومو ازشما
 .خواستگاری کنم
مامان که انگار ازپارسا خیلی خوشش اومده بود با
:روی باز گفت
اجازه ماهم دست شماست اگه هردوتون مایل به این
وصلت هستین حرفی نمیمونه جز ارزوی خوشبخت
.شدنتون
از خوشحالی زبونم بند اومده بود حرفی هم برای
گفتن نداشتم ،صبا به دادم رسید و شروع کرد به
 .پذیرایی کردن
پارسا از مامان خواست اگه برامون مقدوره مراسم
عقد رو خونه پارسا بگیریم تا مامانش هم حضور
داشته باشه،مامان هم قبول کرد و قرار شد
.نزدیکترین تاریخ که عید قربان بود عقد انجام بشه
هرچی مامان اصرار کرد پارسا برای شام نموند و
رفت ،بعد رفتنش صبا پرید جلو یدونه یواش زد تو
:سرم

چه دکتر خوشتیپی هم تور کردی کلک.من هم با
:همون لحنش جواب دادم
.علی اقای شماهم بد تیکه ای نیست
مامان هم با ما میخندیدو از ته دل راضی و خوشحال
بود ،خداروشکر برای من دیگه نیاز به خرید چیزی
نبود و مامان با خیال راحت میتونست جهیزیه صبا
.رو اماده کنه
روزهای بعد مثل برق و باد گذشت ،یه روز با پارسا
برای خرید حلقه رفتیم ،پارسا سلیقه فوق العاده ای
داشت و دست رو هرچی میذاشت عاشقش میشدم،یه
حلقه با نگین های برلیان برام انتخاب کرد یه ست
.حلقه ساده هم برای دم دستمون خرید
یه روز هم برای خرید سرویس خواب رفتیم ،من که
گیج شده بودم و نمیدونستم کدومو انتخاب کنم ولی
پارسا با دقت ست هارو بررسی میکرد ودر اخر یه
ست ساده در عین حال خیلی شیک رو
پسندید،خالصه تا روز مراسم حسابی درگیر بودیم

.مینا دائم زنگ میزد واز این که نمیتونست کمک
کنه ناراحت بود،الهه هم هرکاری از دستش برمیومد
برام میکرد ،با کمکش کلی لباس و چیزهای دیگه
.خریدم تا ببرم خونه ی پارسا
روز مراسم هم باز الهه طفلی به دادم رسید و از
صبح اومد کمک تا اماده بشم ،تمام وسایلم رو
فرستاده بودم خونه پارسا و دیگه کاری نداشتم ،قرار
بود پارسا بعد اماده شدن بیاد دنبالم ،بعد عقد یه جشن
 .کوچیک تو خونشون گرفته بودیم
ساعت ۴بود که حاضر و اماده منتظر پارسا نشستم
،ازلباس عروس متنفربودم به جاش یه کت و شلوار
 .شیری از یه مزون سفارش داده بودم
سرساعت پارسا اومد و قرار شد مامان والهه هم با
.صبا و علی بیان
وقتی سوار ماشین شدم پارسا صورتمو سمت خودش
 :چرخوند و گفت
.باورت میشه باالخره به هم رسیدیم

 :با خنده گفتم
هنوز زوده که
.اونم خندید ،دستمو گرفت و روش یه بوسه زد
وقتی رسیدیم خونه همه اومده بودن لیال راستاد و
شوهرش ،مینا و شوهرش صبا و علی و مامان و
.الهه
مریم خانوم هم بنده خدا همه چی رو اماده کرده بود
یه سفره عقد خوشگل هم وسط پذیرایی پهن بود
با اومدن عاقد من و پارسا رو صندلی هامون
نشستیم،قران رو باز کردم و چند ایه خوندم وتودلم
.ازخدا خواستم که ارامش رو نصیب قلبمون کنه
خطبه عقد بین شلوغی و خوشحالی بچه ها جاری
شدو من و پارسا رسما زن و شوهر شدیم ،به
درخواست من هیچ مهریه ای تعیین نشد ولی پارسا
با اصرار و به گفته خودش بابت این که تونسته
بودم حال خوب رو به زندگیش برگردونم،کلینیک
 .رو به نامم زد

پری خانوم هم یه سرویس جواهر قدیمی که از
 .مادرش یادگار مونده بود رو بهم هدیه داد
مهمونی با خنده و شادی برگزار شد و همه بعد از
شام یکی یکی خداحافظی کردن و رفتن ،لحظه اخر
:مامان بغلم کرد و زیر گوشم گفت
پارسا پسر خوبیه ،ازته دل دعا میکنم که دیگه روی
غم رو نبینی ،مادرش رو هم مثل مادر خودت بدون
.همینطور هم بود حسم به پری خانوم مثل مامان
.خودم بود
بعد از رفتن مهمون ها پری خانوم هردومون رو
بغل کرد و برامون ارزوی خوشبختی کرد و چون
خیلی خسته بود رفت که بخوابه ،مریم خانوم هم بعد
از جمع اوری و تمیز کاری خداحافظی کرد و رفت
، .من موندم و پارسا
پارسا اومد سمتم و دستشو گذاشت پشت کمرم و منو
:برد سمت اتاق و با خنده گفت
.عروس خانوم تشریف نمیارید

باهاش هم قدم شدم و وارد اتاق شدیم ،پارسا اتاق
قبلی من رو اتاق کار خودش کرده بود و کتابخانه و
میز تحریرش رو برده بود اونجا ،اتاق خودش رو
هم با سلیقه دیزاین کرده بود روتختی و پرده رو
رنگ سبز روشن انتخاب کرده بود ،رنگی که من
.عاشقش بودم
با هم وارد اتاق شدیم،لبه تخت نشستم ،نمیدونستم
چیکار باید بکنم،پارسا کتشو دراورد و با نظم
اویزون کرد خودش هم کنارم نشست و دستمو گرفت
:تو دستش و اروم زیر گوشم زمزمه کرد
نمیدونی چه حالی دارم،انگار دوباره یه پسر بچه
شدم که از ذوق نمیدونم چیکار کنم،تو این چند وقتی
که میشناسمت هزار بار تورو کنار خودم مجسم
کردم و باهات بودم ولی االن دست و پامو گم کردم
.و نمیدونم چی بگم
حس کردم باید یه حرکتی بکنم ،اروم سرمو بلند
کردمو و گونشو بوسیدم اونم با حرکت من انگار

خیالش راحت شد ،یه لحظه به خودم اومدم دیدم تو
آغوش پارسا حل شدم صورتش مماس صورتم بود و
هرم نفسای گرمش روی صورتم پخش میشد
فاصلمون هر لحظه کمتر میشد که داغی لباشو رو
روی لبام حس کردم و تمام تنم از حرارت داشت
میسوخت دستای پارسا آروم و با احتیاط رو بدنم
میلغزید و منو لبریز احساس میکرد انگار زمان
ایستاده بود ،تا حاال همچین حسی رو تجربه نکرده
بودم ،یه حس عجیب و شیرین اشتیاق ،دلشوره،
خجالت و عشق ،دلم نمیخواست اون لحظه تموم
بشه،قشنگترین شب زندگیم رقم خورد و من تازه بعد
از این همه سال حس یه عشق بازی توام با احساس
بی بدیل رو تجربه کردم حسی که حتی برای یک
ثانیه تو زندگی مشترک کنار مسعود تجربه نکرده
 .بودم
صبح وقتی چشمامو باز کردم هنوز تو اغوشش
بودم ،با وول خوردن من چشماشو باز کرد و یه
خنده پاشیدتو صورتم،خواستم از بغلش بیام بیرون که

نذاشت و دوباره منو بیشتر تو بغلش فشرد ،انقدر
.شیطون شده بود که باورم نمیشد همون پارسای قبلیه
شروع کرد به کرم ریختن ،از خنده ریسه رفته
بودم،میترسیدم صدامون بره بیرون ولی پارسا دست
بردارنبود،خواستم دستمو بذارم جلوی دهنم که با یه
بوسه دهنمو قفل زد ،انقدر با احساس این کارو کرد
.که خنده یادم رفت و توی خلسه ی شیرینی فرو رفتم
بهترین صبح زندگیمو شروع کردم ،با کمک پارسا
صبونه رو اماده کردیم و با پری جون مفصل
خوردیم ،پری جون به زور بهم لقمه های نون و
عسل میداد،پارسا هم تخم مرغ برام پوست میکند
،انقدر خورده بودم فکم درد گرفته بود،موقع جمع
:کردن میز به پارسا گفتم
 .من اگه اینجوری بخورم سرماه میشم بادکنک
 :پارسا وشگونی از لپم گرفت و گفت
 .من عاشق بادکنکم اونم از نوع گل گلیش

چقدر دوسش داشتم ،چقدر عاشقش بودم ،تودلم از
.این همه خوشبختی میترسیدم
پارسا گفت که سرکار نمیره و به مریم خانوم هم
گفته امروز نیاد،برای ناهار هم از دیشب غذا مونده
بود ،خالصه من موندم و پارسای شیطون ،تا شب
سرگرم حرف زدن بودیم ،گاهی من تو بغل پارسا
بودم ،یه وقت هم سراون رو پای من بود.از هر
دری حرف میزدیم ،تازه داشتم این مرد همه چی
تموم رو میشناختم ،خلقیاتش ،خواسته هاش ،خط
قرمزهاش،خالصه همه چیزش انقدر معقول بود که
گاهی باورم نمیشد این ادم از من خوشش اومده چون
.واقعا خودمو در حدش نمیدیدم
کارهای کلینیک پارسا رو مجبور کرد سریع برگرده
سرکار ،من و پری جون هم تو خونه حسابی سرگرم
بودیم ،هرروز باهم ورزش میکردیم ،کتاب میخوندیم
،گاهی تا اشپزخونه میاوردمش و کمک میکردم باهم
اشپزی کنیم،غروب هم حسابی به خودم میرسیدم و
منتظر میشدم دلدارم از راه برسه ،ازش پذیرایی

میکردم و باهم غذا میخوردیم و فیلم میدیدیم ،شب ها
هم که پارسای شیطون پیداش میشد و خواب رو از
.چشمم میگرفت
یه شب که داشتم اماده میشدم برای خواب اروم کنارم
خوابید ودستشو گذاشت زیر سرم ،من هم مثل یه
:گربه رفتم تو بغلشو و پچ زدم
.میدونی عاشق بوی تنتم
جدی میگی؟ -
:با خنده گفتم
اره ،تازه خبر نداری ،رفتم گشتم و از عطرت
.خریدم تا همیشه بوت همراهم باشه
:منو بیشتر به خودش فشرد وگفت
پس توهم کم شیطون نبودی؟
.یه شیطون عاشق -
 :پارسا هم گفت

توهم خبر نداری که وقتی نزدیکم میشدی از بوت
چه حالی میشدم،شبی که تو ترکیه کنارت خوابیدم
.کلی موهاتو بو کردم و کیف کردم
.خبر داشتم ولی به روی خودم نیاوردم
:یه کم ساکت شد بعد ادامه داد
سحر جان  ،یه چیزی میخوام بهت بگم ،من سنم داره
میره باال ،میدونم برای تو عجله ای نیست ولی من
دوست دارم زودتر بچه داشته باشم،نظرت چیه؟
یه کم ساکت شدم ،اول فکر کرد دوست ندارم،سریع
:گفت
البته اگه نخوای هیچ عجله ای نیست؟
:با یه بوسه ساکتش کردم
.من عاشق بچه ای هستم که باباش تو باشی
از خوشحالی نمیدونست چی بگه ،فقط منو تو
.اغوشش کشید و غرق بوسه کرد

صبح ،بعد رفتن پارسا اول یه زنگ به دکتر زنان
زدم و وقت گرفتم،بعد هم با مینا حرف زدم ،پا به
ماه بود و هران ممکن بود زایمان کنه،حال خودشو
جوجه هاشو پرسیدم و بعد یه کم حرف زدن قطع
کردم ،با الهه هم یه کم چت کردم،حسابی حوصله ام
:سررفته بود ،بعد ناهار به پارسا زنگ زدم
سالم جانانم چطوری؟
خوبم عشقم،تو چطوری؟ کلینیک چه خبره؟حسابی
.حوصله ام سررفته
:پارسا با مهربونی جواب داد
قربون اون حوصله ات برم ،امروز مرکز خلوته
، .اماده شو میام دنبالت بریم بیرون
 :با ذوق گفتم
راست میگی؟
:با خنده گفت
.دروغم چیه دلبر

یه بوس پشت تلفن براش فرستادم و رفتم تا اماده بشم
.یهو دلم گرفت از این که برم گردش و پری جون
 .خونه تنها باشه
رفتم تو اتاقش و دیدم داره از پنجره بیرونو نگاه
:میکنه ،گونشو بوسیدمو گفتم
پری جون پاشو که گل پسرت قراره ببرتمون
:گردش.یه نگاه مهربون توچشمام کرد
.شما برید عزیزم ،من دست و پا گیرتونم
:با ناراحتی گفتم
این حرفا چیه،بدون شما مگه جایی خوش میگذره؟
باز اصرار کرد که نیاد ولی به زور راضی اش
کردم و سریع اماده اش کردم ،بعد هم رفتم تا خودم
 .اماده بشم
:پارسا کلید انداخت و اومد داخل
.خانوم خونه نمیاد استقبال اقاشون
.از تو اتاق گفتم اومدم

پارسا دیگه تو نیومد ،دم در منتظر من موند،از اتاق
اومدم بیرونو رفتم استقبالش ،کیفشو گرفتمو از
گردنش اویزون شدم و بهش خسته نباشید گفتم،یه
:سوتی کشید
چه خوشگل موشگل هم کرده خانوم،چه میکنی با دل
:ما.با خنده زدم به بازوش
بسه دلبری ،بریم؟
.شما امر بفرمایید خانوم
 :به اتاق مامان پری اشاره کردم
.پس بدو که دیره
بنده خدا گیج شده بود باورش نمیشد میخوام مامان
.رو هم بیارم
جدی میخوای مامان روهم ببریم؟
:من هم جدی گفتم
مگه شوخی دارم،ما بریم گردش ،تنها تو خونه
بمونه؟

 :گفت
.نمیدونم چی بگم تو واقعا فرشته ای
خیلی خوشحال شد،با کمک هم مامان رو بردیم تو
.اسانسور و تو پارکینگ سوار ماشینش کردیم
:پارسا پرسیدکجا دوست دارم برم
ما رو میبری فرحزاد و یه کباب مشدی با مخلفات
بهمون میدی چطوره پری جونم؟
مامان پری هم خندیدو گفت هرچی عروس گلم
.بگه.فقط اگه میشه دنبال مامان سحر هم بریم
این محبتش برام قدر یه دنیا ارزش داشت ،به مامان
زنگ زدم تا حاضر بشه.بعد سوار کردن مامان
حرکت کردیم
وقتی رسیدیم فرحزاد یه رستوران پیدا کردیم که
برای مامان پری راحت باشه و نخواد از ویلچر
.استفاده کنه ،اینجوری حال بهتری داشت

با کمک هم تا نزدیک ترین تخت بردیمش و
نشست،با این که عرق از سرو روش میبارید ولی
.چشماش ازخوشی برق میزد
پارسا برامون کباب و مخلفات سفارش دادو با هم
خوردیم و خندیدیم،مامان با دیدن خوشحالی من از ته
دل خوشحال بود و همه ی اینا رو مدیون مرد
.زندگیم بودم
با اصرار پری جون مامان رو هم اوردیم خونه تا
فردا پیشمون باشه ،برای مامان،اتاق مهمون رو
اماده کردم وبعد چک کردن همه چیز رفتم که بخوابم
،وارد اتاق که شدم پارسا خوابیده بود و دستشو
گذاشته بود رو پیشونیش ،نگاه که بهش کردم دلم
براش ضعف رفت اروم رفتم کنارش خوابیدمو برای
این که بیدارش نکنم،حرکتی نکردم ولی دلم بی تاب
اغوشش بود ،تو همین فکر بودم که غلت زدو منو
کشید تو بغلش،غرق خوشی شدم و خودمو چسبوندم
بهش سرمو اوردم باال و زل زدم تو اون چشمای
:قشنگش

.فکر کردم خوابی ،نخواستم بیدارت کنم
:پارسا هم لب زد
مگه من بدون تو خوابم میبره.سحر نمیدونم چجوری
این همه خوبیتو جبران کنم ،مامان انقدر خوشحال
بود که همونجا دلم میخواست بغلت کنم و ازت تشکر
.کنم ولی جلوی خودمو گرفتم و گذاشتم برای االن
خودمو باال کشیدم و یه بوسه از گونه اش گرفتم و
:زیر گوشش پچ زدم
دیگه این حرفو نزن ،مادر تو ،مادر من هم هست و
.هرکاری میکنم از دلم میاد
بیشتر تو اغوشش فشارم دادو سرشو گذاشت الی
:موهامو و بو کشید
چقدر حسرت میخورم چرا زودتر پیدات نکردم که
هرشب از عطرت سیراب بشم،چه شب هایی که
تنهایی سرکردم.چقدر بی کس بودم ،تا تو اومدی و
.همه کسم شدی

ساکت بودم وذره ذره از نفسش جون میگرفتم
،ازهوایی که توش نفس میکشید ،نفس میگرفتم ،ته
دلم از این همه خوشبختی میترسیدم ،با خودم گفتم
صبح حتما اسپند بریزم و با این فکر تو اغوشش
.مچاله شدم و به خواب عمیقی فرو رفتم
تو یک هفته حسابی سرم شلوغ شد ،مینا زایمان کرد
و دوتا نی نی خوشگل تپل مپل به دنیا اورد ،وقتی
نوزاد رو بغل کردم دلم غنج رفت برای نوزاد ،من
هم با پارسا هم نظر بودم دلم میخواست زودتر بچه
 .ی خودمو بغل بگیرم
روز ویزیت دکتر پارسا هم باهام اومد ،دکتر برای
هردومون ازمایش نوشت و یه سری داروهای
.تقویتی بهم داد که قبل بارداری الزم بود
علی و صبا هم تصمیم گرفتن عروسی نگیرن و به
جاش یه مهمونی کوچولو گرفتن،من و مامان هم
جهیزیه اش رو اماده کردیم و بردیم خونشون چیدیم
با همفکری پارسا قرار شد برای هدیه ازدواج

بهشون یه مبلغی کمک کنیم تا بتونن با وام و پس
انداز خودشون یه اپارتمان کوچولو بخرن ،به قول
صبا پارسا براش پدری کرد و اول زندگی
.صاحبخونه اشون کرد
مهمونی عروسیشون روهم خونه مامان علی گرفتیم
،مینا که دستش بند بچه هاش بود همه ی کارها افتاد
گردن من و الهه،با کمک هم براشون سفره عقد
چیدیم و خونه رو تزیین کردیم،بعد زود برگشتیم
خونه تا اماده بشیم،قرار بود علی هم بره دنبال صبا
.تا عکس های اتلیه رو بندازن وبیان خونه
من هم طبق معمول حوصله ارایشگاه رو نداشتم ،یه
دوش گرفتم و شروع کردم سشوار کشیدن موهام،
یهو دستی سشوار و ازم گرفت و با حوصله موهام
رو سشوار کشی بعد هم برام با برس حالت دادو
.تافت زد
 :با خنده گفتم
.ارایشگر کی بودی تو

 :پارسا هم جواب داد
.به تو که میرسم همه چی هستم برات
 .دلم لبریز خوشی شد
هردومون حاضر شدیم و مریم خانوم هم مامان پری
رو اماده کرد.خواستم از اتاق برم بیرون که یهو
:دستمو کشید و گفت
.مگه من میذارم همینجوری بری
:لبمو به دندون گرفتم
.مگه االن وقتشه
 :با شیطونی گفت
.دقیقا همین االن وقتشه
اومدم از زیر دستش در برم که دوتا دستاشو گذاشت
.دوطرفمو منو چسبوند به دیوار
:میترسیدم صدامون بره بیرون اروم گفتم
.عشقم دیرمون میشه

:با چشمای شیطونش یه نگاه به لبام کرد و گفت
تقصیر خودته انقدر خوردنیشون کردی .لباش رو
گذاشت رو لبامو و یه کاری کرد که حس کنم همه
.میفهمن ورم کرده
 :بعد هم با ژست همیشگیش گفت
.حاال میتونیم بریم
دوباره رژمو زدمو از اتاق اومدم بیرون ،مامان
پری حاضر و اماده بود کمکش کردیم سوار
اسانسور بشه ،خداروشکر خونه مامان مینا هم
.ویالیی بود و راحت میتونستیم ببریمش
وقتی رسیدیم عروس و داماد هنوز نیومده بودن،مینا
طفلی از دست دوقلوها پریشون بود ،یکی رو من
نگه داشتم ،یکی رو هم الهه تا مینا به کارهاش برسه
.
با اومدن عروس و داماد تو خونه پرسرو صداشد
،طفلی بچه ها ترسیده بودن بردمشون تو اتاق و با

کمک الهه خوابوندیمشون تا مینا سر عقد راحت
.باشه
با خوندن خطبه عقد همه ساکت شدن ،سه بار خطبه
خونده شد تا باالخره صبا خانوم رضایت دادو بله رو
.گفت
همه دست میزدن و خوشحالی میکردم زیر گوش
.صبا گفتم دعا کن بعدی الهه باشه
رقص دونفره عروس و داماد شروع شد و بعدش
یکی یکی همه رفتن وسط ،من هم با پارسا به یاد
.رقص دونفرمون تو ترکیه یه دور رقصیدیم
برای شام ،خانواده مینا خیلی تدارک دیده بودن از
همه نوع غذا سرمیز بود ،اول یه بشقاب برداشتم و
برای مامان پری پرکردم ،تا راحت بخوره بعد خودم
برگشتم سرمیز ،خیلی میل نداشتم ،چندتا تیکه جوجه
.برداشتم و کنار مامان پری نشستم

پارسا با چشم و ابرو بهم میگفت که غذا بکشم ولی
گوش ندادم،دیدم خودش برام از هرچی یه کم کشیده
:و اورده ،زیر گوشم گفت
 .تا کی باید من مواظب غذا خوردن تو باشم
 :من هم با ناز جواب دادم
.اخه میل ندارم
:یه تیکه گوشت زد به چنگال و گفت
اینجوری به حرف دکتر گوش میدی ،مگه قرار نشد
.تقویت بشی
راست میگفت بنیه ضعیفی داشتم و دلم نمیخواست
اگه باردارشدم بچه اسیب ببینه ،مثل بچه حرف
.گوش،کن غذامو خوردم
اخر شب همه با عروس و داماد خداحافظی کردن و
براشون ارزوی خوشبختی کردن ،من هم صبا رو
:بغل کردم و زیرگوشش گفتن

ابجی جونم ایشاهلل خوشبخت بشی ،همه جا رو من و
.پارسا حساب کن
بعد رسوندن مامان برگشتیم خونه،دلم برای مامان
شور میزد از امشب خیلی تنها میشد ،هرچی بهش
اصرار کردم بیاد پیش ما قبول نکرد ،به قول خودش
.باید عادت میکرد
وسایل رو جا به جا کردم و به مامان پری سرزدم
وقتی دیدم اروم خوابیده برگشتم پیش پارسا اونم
خوابش برده بود هرچی سعی کردم خوابم نبرد از
جام پاشدم و رفتم تو بالکن،انگار اونجا ساحل امن
 .برای من شده بود خیلی ارامش میگرفتم
خودمو رو کوسن ها ولو کردمو و رفتم تو فکر
،تنهایی مامان اذیتم میکرد،هیچ کاری هم از دستم
برنمیومد،توفکرای خودم بودم که یه چیزی رو
سرشونم نشست،پارسا برام پتو اورده بود ،خودش
:هم اومد کنارم
خانوم من تو چه فکریه؟

بهش ماجرا رو گفتم ،اونم اصرار داشت تا بیاد پیش
ما ولی گفتم که مامان قبول نمیکنه ،یه کم فکر کرد
:و گفت
سحر جان برای این که هم مامان تنها نباشه ،هم
.مستقل باشه ،من یه پیشنهاد دارم
 :با خوشحالی پرسیدم
چه پیشنهادی؟
واحد پایین مال منه البته یه کم از اینجا کوچیک تره
،.اگه تو موافق باشی ،مامان بیاد اینجا ساکن بشه
نمیدونستم چی بگم فقط دست انداختم دور گردنشو و
.بوسیدمش
:با شوخی گفت
 .کشتی پسر مردمو
.پسر مردم نفس منه
حاال که خیالت راحت شد بفرمایید بخوابید که بنده
.بدون شما خواب به چشمام نمیاد

ارامشی که بهم میداد ذره ذره تمام رنج هامو از بین
 .میبرد
صبح برای دادن ازمایش رفتم و سرراه هم یه سر به
مامان زدم و پیشنهاد پارسارو مطرح کردم ،اول
قبول نمیکرد ،اخرسربا اصرار من قرار شد خونه
رو بده اجاره و واحد پایین رو از ما اجاره
کنه،اخالقش رو میدونستم ،خودم هم همینجوری
بودم،زیر دین کسی نمیرفتم .خونه رو برای اگهی
گذاشتم تا یه وقت مامان پشیمون نشه،چون مبلغی که
گذاشته بودیم منصفانه بود سر یه هفته اجاره رفت و
.قرار شد تا اخر ماه کلید رو تحویل بدیم
مریم خانوم رو فرستادم واحد پایین تا تمیز کنه
،خودم و مامان و صبا هم مشغول جمع کردن اثاث
شدیم ،ماشاهلل مامان انقدر اثاث جمع کرده بود که با
زور ما یه سری رو داد خیریه،یه مقدار رو هم
ریختیم دور ،خالصه با غرغرهای مامان وسایل
.بسته بندی و اماده شد

پارسا با یه شرکت حمل و نقل هماهنگ کرد تا همه
ی کارها رو خودشون انجام بدن ،حتی وسایل رو هم
.سرجاهاشون گذاشتن و رفتن
شب خسته و کوفته رفتیم باال.مریم خانوم غذا پخته
بود و میز رو چیده بود ،دور هم غذا رو خوردیم و
علی و پارسا مشغول شطرنج بازی شدن ،ما زناهم
چایی ریختیم و دور هم نشستیم ،مامان پری از همه
خوشحال تر بود ،یه همدم پیدا کرده بود و حسابی
.سرشون به هم گرم شده بود
:صبا یواش زیر گوشم گفت
نمیخوای منو خاله کنی مردم از بس به بچه های
.مردم نگاه کردم
:با خنده گفتم
راست میگی خودت بزا
 .ما فعال باید کار کنیم تا بدهی هامون رو بدیم -

طفلی راست میگفت تا خرخره تو قرض و قوله
بودن
.بهش گفتم که تو فکرشیم .کلی خوشحال شد برامون
تقریبا همه چی به روال عادی برگشته بود ،مامان
پایین ساکن شده بود و خیال من از بابتش راحت بود
هرروز به هم سرمیزدیم و گاهی که بیرون کار
داشتم ،میومد پیش پری جون و سرشون رو باهم
گرم میکردن،جواب ازمایش هامون اماده شد و به
دکتر نشون دادم خداروشکر هردومون مشکلی
نداشتیم .ماه اول و دوم گذشت ولی خبری نشد از ماه
سوم بد اخالق و کج خلق شده بودم ،همش میترسیدم
هیچ وقت بچه دارنشم ،هرچی مامان و پارسا دلداریم
میدادن فایده ای نداشت ،چند تا دکتر عوض کردم
ولی همه هم نظر بودن که مشکلی نداریم و باید
.ارامش داشته باشم
چند روزی بود غذای درست نخورده بودم و حسابی
بی حال بودم ،پارسا که میخواست بره خودمو به

خواب زدم اصال حوصله نداشتم ،طفلی موهامو
 .نوازش کردو از اتاق زد بیرون
با بی حالی از جام پاشدم که سرم گیج رفت و دوباره
.افتادم رو تخت
نمیدونم چقدر تو اون حال بودم که در باز شد و
مامان سراسیمه اومد تو بلندم کرد و یه کم اب قند
بهم داد،انگار مریم خانوم اومده بوده برای صبونه
صدام کنه که حالمو دیده بوده و مامان رو خبر کرده
.بوده
.با زور مامان چند لقمه صبونه به زور خوردم
مامان برای ناهار برام ماهیچه پخت وقتی بشقاب
غذارو برام اورد ،دلم یه جوری شد ،از بوی غذا
حالم به هم خورد و دوییدم تو دسشویی ،هرچی تو
معده ام بود باال اوردم وقتی اومدم بیرون دیدم مامان
:نیشش بازه .با عصبانیت نگاش کردم که گفت
.مبارکه مادر

گیج شده بودم،منظورشو نمیفهمیدم،که مامان پری
:خانومو صدا کرد و با خوشحالی بغلش کر
.مشتلق بده پری خانوم داری مادر بزرگ میشی
تازه فهمیدم چی میگه ،دلم از خوشی لبریز شد سریع
اماده شدم و دویدم سرکوچه،از داروخانه یه بیبی
چک خریدم و برگشتم .با دلشوره تست کردم،وقتی
دوتا خط قرمز شد انگار دنیارو بهم دادن .طاقت
نیاوردم تاشب بشه خبرو به پارسا بدم ،به مامان و
پری جون سفارش کردم اگه پارسا زنگ زد حرفی
نزنم خودم هم سریع لباس پوشیدم و یه کم ارایش
.کردم تا رنگ وروم برگرده
وقتی رسیدم دم کلینیک قلبم تند تند میزد از ماشین
پیاده شدم ،اومدم برم اون سمت خیابون یه ماشین با
شتاب از جلوم رد شد ،یه حس بدی گرفتم ولی سعی
.کردم خوشیمو خراب نکنم
وارد مرکز شدم و دیدم شهره تو دفتر نشسته ،با
دیدن من از جاش پرید و اومد پیشم ،یه کم باهاش

حرف زدم و ازش پرسیدم پارسا مریض نداره،وقتی
مطمئن شدم تنهاس رفتم باال.در رو زدم و با بفرمایید
.پارسا وارد شدم
سرش پایین بود و داشت با لبتاب کار میکرد وقتی
حرفی نزدم سرشو بلند کرد ببینه کیه ،با دیدن من از
:جاش بلند شد
 .به به ببین کی اومده
یاد روزهای قدیم افتادم چقدر از نزدیکی باهاش قلبم
تپش میگرفت ،فقط دنبال یه جمله ازش بودم که
.تعبیرش کنم
 :من هم رفتم جلو و نزدیکش شدم.پارسا پرسید
این مالقات رو مدیون چی هستیم بانو ؟
میخواستم یه جوری بهش بگم که اونم مثل من ذوق
کنه.اروم رفتم جلو تو بغلش دستشو گرفتمو وگذاشتم
:رو شکمم،یواش تو گوشش گفتم
.دلش برای باباش تنگ شده بود

هاج و واج منو نگاه میکرد،وقتی بهتش از بین رفت
،اول حسابی منو چلوند ،من هم باخنده حرکاتشو نگاه
میکردم بعد هم وسایلشو برداشتو دست منو گرفت و
اومدیم پایین ،به شهره گفت که قرارهاشو کنسل کنه
،.سپرد که ماشین من رو هم ببرن دم خونه
رفتیم سمت ماشین،حرکاتش انقدر ناشیانه بود که از
دیدنشون لذت میبردم،اول منو برد یه جیگرکی
،هرچی گفتم حالم بد میشه گوشش بدهکار نبود ،چند
تا سیخ جیگر سفارش دادو به زور به خوردم داد بعد
هم رفت میوه فروشی و کلی میوه و موز و اناناس
خرید وقتی با اون همه خرید رسیدیم خونه مامان و
.مامان پری فقط میخندیدن
دیگه کارم دراومده بود از صدنفر تحقیق کرد تا
بهترین دکتر رو برام پیدا کنه،از اینترنت کلی
دستورات غذایی پیدا کرده بود تا مریم خانوم برام
بپزه خودش هم روزی صدبار زنگ میزد و حالمو
.میپرسید

همه چی خوب پیش میرفت ،دکتر برام تست
غربالگری داد تا از سالمت بچه مطمئن بشه ،توی
تست دکتر بهم گفت جنین یه کم پایینه و باید خیلی
احتیاط کنم تا صدمه ای به جنین وارد نشه یا زایمان
.زود رس نداشته باشم
از روزی که رفته بودم کلینیک یه حسی داشتم
،هربار که از خونه میزدم بیرون احساس میکردم
یکی داره تعقیبم میکنه ولی اهمیت نمیدادم ،چیزی
هم به پارسا نمیگفتم تا نگران نشه همینجوری هم
.دائم تو حال کنترل من بود
یه روز صبح که از خواب بیدارشدم ،طبق معمول با
کلی توصیه پارسا رو بدرقه کردم،تلفنو برداشتم و یه
زنگ به الهه زدم ،بعد حال و احوال ،ازش خواستم
بیاد بریم خرید ،دلم میخواست تا سنگین نشدم
خریدهای نی نی رو انجام بدم ،الهه هم از خدا
خواسته قبول کرد ،قرار شد تو مرکز خرید همدیگه
.رو ببینیم

به پارسا زنگ زدم و بهش خبر دادم اونم گفت بعد
دانشگاه میاد پیشمون،حاضر شدم و حرکت کردم ،تو
راه باز حس میکردم یکی تعقیبم میکنه ولی باز محل
ندادم،رسیدم مرکز خرید و وارد پارکینگ شدم
،وسط هفته بود و پرنده پر نمیزد یه جا ماشینو پارک
کردمو و ریموت رو زدم اودم برم سمت در پاساژ
،یکی از پشت جلوی دهنمو گرفت ،داشتم سکته
میکردم همینجور که تقال میکردم منو کشون کشون
برد سمت در پله های اظطراری،درو با پاش باز
کردو منو کشید تو و پرتم کرد کنج دیوار،سرمو که
بلند کردم صورت نحسشو دیدم ،خودمو از زمین به
زور بلند کردم که دوباره یه لگد زد به پام و نقش
زمین شدم.دستشو انداخت و فکمو و محکم فشار داد
یه جوری که اخم دراومد صورتشو اورد نزدیکم یه
جوری که نفس تهوع اورش میخورد بهم و حالمو
 :هرلحظه بدتر میکرد.توصورتم فریاد زد
چی فکر میکردی ،فکر کردی ولت کردم،هر ثانیه
عین سایه دنبالتم ،منتظر بودم تا یه جای مناسب حقتو

بذارم کف دستت ،منو دور میزنی ،خودت میدونی
.که از دست من خالص نمیشی
انقدر فکم درد گرفته بود که اشکم دراومده بود ولی
:کم نیاوردم
تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی مگه شهر هرته -
.مرتیکه روانی
اینو که گفتم بدترشد رگ گردنش زد بیرون و فشار
:دستش بیشتر شد
به من میگی روانی اشغال،روانی اون شوهر اشغال
تر از خودته،میدونم چیکارت کنم داغتو به دل ننه و
 .اون مرتیکه سوسول میذارم
هم زمان که این حرفا رو میزد یه چاقو از جیبش
دراورد،رنگ از رخم پرید شروع کردم به جیغ و
دادو تقال ،اونم دستشو گذاشت جلوی دهنم،اومدم با
پام چاقو رو از دستش بندازم که همزمان شد با
حرکت دادن چاقو،چاقو تو ساق پام فرو رفت ،حس
کردم یه چیزی هم همزمان از دلم کنده شد ،خون از

پام فواره میزد ولی من متوجه دردش نبودم فقط
:ضجه میزدم
بچه ام
مسعود انگار تازه فهمیده بود چیکار کرده و من
.حامله بودم عقب عقب رفت و از در زد بیرون
تلفنم یه سره زنگ میخورد با بدبختی گوشی رو
:جواب دادم
الهه به دادم برس بچم
الهه طفلی هول کرده بود پرسید کجام به چند دقیقه
نرسید که خودشو رسوند ،با دیدن اون صحنه،دست
وپاشو گم کرده بود،سریع به اورژانس زنگ زد و
 .بعد هم به پارسا خبر داد
وقتی رسوندنم بیمارستان توی اورژانس معاینه ام
کردن،زخم پام کاری نبود ،دو سه تا بخیه میخواست
ولی برای بچه دکتر زنان رو خبر کردن و بعد از
سونوگرافی ،شد انچه نباید میشد ،به خاطر فشاری

که بهم اومده بود و شوک شدید بچه سقط شده بود و
.باید میرفتم اتاق عمل تا بچه رو دربیارن
پارسا اومد کنارم و دلداریم میداد،بغلش کردم وزار
:زدم
نتونستم از بچه ات مراقبت کنم ،حاال من چه کنم با
.این درد
:تو تموم مدت فقط نوازشم کرد و دلداریم داد
تو نفس منی ،عمر منی ،دنیا رو بدون تو نمیخوام
،بچه چیه ،فدای یه تا موت ،چرا خودتو اذیت
.میکنی
این مرد چقدر بزرگ بود،چقدر انسان بود ،با این
حرفاش بیشتر زجر میکشیدم که چرا بیشتر مواظب
.نبودم
حدود دو ساعتی تو اتاق عمل بودم تا جنین رو
خارج کردن و دوروزی هم تو بیمارستان بستری
بودم دکتر توصیه کرد که تا۶ماه نباید باردار بشم

چون خطرناکه بعدش هم باید حتما تحت نظر دکتر
.باشم
سحر خوشحال و پر روحیه تو بیمارستان جاموندو
.یه سحر افسرده برگشت خونه
با کمک پارسا برگشتیم خونه ولی چه برگشتنی ،دلم
میخواست خودمو تو اتاق حبس کنم و ضجه بزنم
برای بچم،برای سرنوشت نحسی که مثل مادرش
.داشت،مسعود هم منو نابود کرد هم بچمو
پارسا خبر داد که مسعود دستگیر شده و فعال زندانی
تا دادگاهی بشه ،وقتی اسمش میومد دویاره حمله
 .های عصبی بهم دست میداد
کار مامانم شده بود گریه ،ولی من انگار هیچی
نمیفهمیدم،همه باهام حرف میزدن و دلداریم میدادن
.اما دریغ از یه ذره اثر
بعکس توصیه های دیگران پارسا هیچی نمیگفت
فقط اجازه میداد تو اغوشش خودمو خالی کنم ،وقتی
میومد پیشم ارامش میگرفتم ،براش دردودل میکردم

از بچم میگفتم ،از کارهایی که میخواستم براش
بکنم،اون هم گوش میدادو نوازشم میکرد ،انقدر
.گریه میکردم تا باالخره خوابم میبرد
چند ماهی به همین منوال گذشت ،انقدر الغر شده
بودم که توان راه رفتن نداشتم ،کارم شده بود
خوابیدن
طفلی مامان و صبا و مامان پری هرکاری از
دستشون برمیومد برای بهتر شدن حالم میکردن ولی
دریغ از یه کم تغییر.همش احساس میکردم دیگه
روی خوشبختی رو نمیبینم ،تو ذهنم خودمو مقصر
همه چی میدونستم و به این باور رسیده بودم که
.نحسی من زندگیپارسا رو هم داره نابود میکنه
یه شب که با همین احوال پریشون خوابم برد و تا
صبح کابوس دیدم،صبح با صدای پارسا بیدارشدم
ولی توان نداشتم ،پارسا با زور بلندم کرد ،هرچی
غر زدم قبول نکرد با زور بردم تا ابی به دست و
روم بزنم بعد هم کمک کرد لباس هامو عوض

کنم،کنار اتاق یه چمدون اماده کرده بود،منو همراه
چمدون برد بیرون و از مریم خانوم و مامان پری
خدا حافظی کرد ،هرچی اصرار کردم که منو کجا
میبری جواب نداد ،ماشین رو روشن کرد و حرکت
کردیم،به کرج که رسیدیم حدس زدم مقصد کجاست
،انگار بدم هم نیومد ،خیلی وقت بود جاده چالوس رو
:ندیده بودم ،با ذوق رو کردم به پارسا و گفتم
.داریم میریم شمال
.خودم هم از تغییر روحیه ام تعجب کردم
:پارسا روشو برگردوند سمتم و با مهربونی گفت
.اگه میدونستم خوشحالت میکنه زودتر میاوردمت
یه کم که مسیر رو رفتیم ،جلوی یه رستوران نگه
داشت و پیاده شدیم،کنار رودخونه تخت گذاشته بود
 .و منظره اش عالی بود
پارسا پیشخدمت رو صدا کرد و سفارش یه صبحانه
 .مفصل رو داد

هوای خوب و ذوق رفتن دریا ،اشتهام رو باز کرده
بود ،پارسا هم با لبخند نگام میکرد و گاهی برام لقمه
میگرفت ،یه کم موندیم و از منظره لذت بردیم ،هوا
.عالی بود و حال و هوای من هرلحظه بهتر میشد
تا رسیدن به ویال از منظره ها لذت بردم و اهنگ
.هایی که دوست داشتم رو پلی کردم
نزدیک ویال که شدیم ،پارسا جلوی یه فروشگاه نگه
داشت باهم پیاده شدیم و رفتیم داخل ،پارسا یه چرخ
خرید برداشت و باهام هم قدم شد هرچی به چشمش
میومد برمیداشت ،از کارش تعجب کردم ،پیش خودم
فکر کرده بودم یکی دو روز میمونیم،خالصه از
انواع تنقالت و پروتئین و جوجه و کباب و مخلفات
.برداشت
رسیدیم ویال و پارسا مشغول جا به جایی وسایل شد
،من هم یه دوش گرفتم و رفتم پیشش ،با کمک هم
چند تا همبرگر سرخ کردیم و بساط ناهار رو تو
تراس چیدیم ،بوی دریا و منظره زیباش دلمو غرق

ارامش کرده بود ،انگار دوباره روحم داشت زنده
میشد،بعد ناهار من همونجا موندم و محو دریا
شدم،پارسا با دوتا لیوان قهوه برگشت ،تو سکوت
قهوه مونو خوردیم و برگشتیم داخل تا یه کم
استراحت کنیم،پارسا رفت رو تخت و منو تو بغل
:خودش جا داد ،سرمو گذاشتم رو قلبشو و اروم گفتم
اگه تو نبودی من چیکار میکردم؟
:سرمو بوسید و گفت
 .زندگی ،همین کاری که االن باید بکنی
.با ریتم قلبش به خواب عمیقی رفتم
چشممو که باز کردم هوا تاریک شده بود ،پارسا هم
سرجاش نبود ،از پله ها اومدم پایین و از ویال زدم
بیرون ،پارسا لب ساحل نشسته بود کنارش نشستم و
:سرمو گذاشتم رو شونش
تنهایی کیف میکنی دلبر؟
:پارسا با لبخند منو به خودش فشرد

.همه ی زندگی من تویی ،بی تو هیچی رو نمیخوام
از این که این همه مدت بهش بی توجه بودم از خودم
خجالت کشیدم ،با خودم قرار گذاشتم که همه چی رو
براش جبران کنم ،با این فکر از جام بلند شدم و
پارسا رو هم مجبور کردم بلند بشه ،دوییدم سمت
دریا و پارسا روهم همراه خودم کشوندم تو اب ،با
خنده و شوخی کلی اب بازی کردیم ،طوری که دیگه
نا نداشتیم برگردیم ویال.بعد عوض کردن لباس
هامون ،بندو بساط جوجه رو اماده کردیم و با اشتها
خوردیم ،بعد شام هم کلی تنقالت اماده کردم و تو
.تراس با صدای امواج کلی دردودل کردیم
تا یک هفته کارمون شده بود گردش و تفریح و اب
تنی،انقدر روحیه ام خوب شده بود که خودم هم
باورم نمیشد ،بعد مدت ها کلی لباس و زیوراالت
برای خودم خریدم و دوبارهرشدم همون سحر با
انگیزه،با اینکه دوست نداشتم از این محیط دل بکنم
ولی میدونستم که پارسا کلی مشغله داره و به خاطر
من همه رو معوق کرده.شب اخر وقت خواب ازش

کلی تشکر کردم و بهش قول دادم که دیگه نذارم هیچ
.چیزی از پادر بیارتم
با برگشتنمون به تهران مامان و مامان پری از تغییر
روحیه ام کلی خوشحال شدن ولی میدونستم که ته
دلشون میترسن،مثل قدیم دور هم جمع شدیم و گفتیم
و خندیدیم ،یه روز عصر که تو بالکن دور هم
:نشسته بودیم رو کردم به مامان پری و گفتم
مامان پری جون ،میدونی چند روز دیگه تولد پارسا
است ،دلم میخواد براش یه تولد سوپرایز بگیرم
،مامان پری هم کلی استقبال کرد ،قرار شد مهمون
ها رو دعوت کنیم و روز تولد به بهانه دکتر بردن
.مامان پری پارسا رو بپیجونیم
از فرداش کارم در اومده بود ،از سفارش کیک و
لباس گرفته تا دعوت مهمون ها ،مامان اصرار
داشت که غذاهارو خودش درست کنه ،دلم نمیومد
 .زحمت بکشه ولی وقتی اصرارشو دیدم قبول کردم

مونده بود کادوش که دلم میخواست یه چیز خاص
باشه،تمام سایت ها و پیج ها رو زیر و رو کردم تا
یه چیز خاص پیدا کنم ولی هیچی به چشمم نمیومد،تا
باالخره تو یه پیج یه چیز زیبا چشممو گرفت یه
طراحی روی شیشه که خیلی زیبا و خاص بود بهش
پیام دادم و گفتم که عجله دارم ،صاحب پیج یه دختر
خانوم مهربون بود ،وقتی شرایط رو گفتم قبول کرد
که کارو زود تحویلم بده ،یه عکس خوشگل از
گالری گوشیم براش فرستادم تا روی شیشه بزنه.از
یه گل فروشی هم یه باکس گل خوشگل سفارش دادم
تا هدیه رو بذارم داخلش ،تقریبا کارها تموم شده بود
.
روز تولد ،پارسا رو زود فرستادم بیرون تا سوپرایز
خراب نشه با مامان پری هم هماهنگ کردم که
.سرپارسا روگرم کنه
بامامان و مریم خانوم افتادیم به جون خونه ،همه جا
رو اماده کردیم و وسایل تولد رو زدیم به درو دیوار
،تا مامان غذاهارو اماده کنه ،سریع رفتم کیک و

باکس گل رو هم گرفتم و برگشتم ،تا عصر سرگرم
.کار بودیم
لباسی رو که خریده بودم پوشیدم و یه کم ارایش
کردم ،کم کم سرو کله مهمونا پیدا شد ،مامان پری
هم پیام داد که نزدیکن،همه ی کفش ها رو اوردیم
داخل تا پارسا به چیزی شک نکنه ،چراغ هاروهم
خاموش کردیم ،حتی اکاردئونی رو هم کشیدیم که
.حسابی سوپرایز بشه
پارسا و مامانش رسیدن ،صداشون از پشت در
میومد که پارسا حسابی تعجب کرده که این موقع
کجا رفتم که در ققله ،وقتی درو باز کرد چراغ هارو
روشن کردمو با کیک و شمع رفتم جلوش حسابی
:جاخورد ،رو به مامان پری کرد وگفت
پس توطئه جمعی بوده گفتم چطور هی داری منو تو
.خیابونا میچرخونی
:مامان پری هم با خنده گفت

دستور عروس گلم بوده و گونه پارسا رو بوسید
وبهش تبریک گفت،مهمونا یکی یکی تبریک
میگفتن،موقع فوت کردن شمع کنارش نشستم و گفتم
:ارزو کن ،پارسا هم زیر گوشم اروم گفت
.ارزوم االن کنارم نشسته ،از حرفش غرق لذت شدم
هدیمو اوردمو بهش دادم .از دیدن قاب شیشه ای که
عکسش روش حک شده بود خیلی خوشش اومد و
کلی تعریف کرد،وقتی میدیدم عزیز ترین هام همه
خوشحال و خوشبخت هستن تو دلم خداروشکر
میکردمو و دل من هم غرق شادی میشد ،دیگه همه
.چی رو سپرده بودم به خودش
وقت شام همه کلی از دستپخت مامان تعریف کردنو
مامان غرق لذت شد ،انگار خستگی امروز از تنش
.دراومد
بعد شام کیک رو خوردیم و مهمون ها یکی یکی
قصد رفتن کردن ،مامان رو به زور فرستادم
استراحت کنه ،مریم خانوم هم رفت تا فردا زود بیاد

برای تمیز کاری ،دست به کار شدم که اشپزخونه
رو یه کم سروسامون بدم که یهو دیدم از زمین کنده
شدم ،داشتم جیغ و ویق میکردم که منو بذار زمین
ولی پارسا عین یه گونی برنج منو انداخت رو
 :سرشونشو بردم تو اتاق.بعد هم روم خیمه زد
برای امروزت بسه خانوم خانوما ،حاال نوبت
ریلکس کردنه به روش اقاتون.کال هم روش منحصر
.به فردی داشت اقامون
خاطره ی اون تولد برای همیشه تو ذهنمون مونده و
حاال هم بعد ۵سال گاهی به یادش میفتیم و به ریلکس
شدن بعدش میخندیم،خانوادمون االن پر جمعیت شده
وخدا بهمون دوتا بچه ی سالم و شیطون داده
،پسرمون عطا ۴ساله است و دخترمون هانا۳ساله
،پارسا باعشق این دوتا فسقلی روزشو شروع میکنه
و روزی هزار بار باهاشون تلفنی و تصویری حرف
.میزنه

یه روزی فکر میکردم خدا فراموشم کرده ولی حاال
به حکمتش پی بردم و هر لحظه شکرش میکنم
پایان

