تابو شکن

شکن تابو
فاطمه قیامی
اولین و آخرین رفیق مجازی شما
تابو شکن

از در دانشگاه که بیرون آمدیم با تک تک بچه
ها خداحافظی
کردم و به سمت ایستگاه اتوبوس راه افتادم
با رسیدن اتوبوس به
سختی از البه الی جمعیت خودم را باال کشیدم
و داخل شدم
مثل همیشه هنذفری را از داخل کوله پشتی
درآوردم و به گوشی
وصل کردم.با شنیدن صدای خواننده
موردعالقه ام چشم هایم را
بستم .سعی کردم فکرم را از اتفاقات این
چندوقته دور کنم اما

انگار نمیشد.هروقت سعی میکردم به
موضوعی فکر نکنم بدتر
.ذهن وخیالم به آن سمت پرواز میکرد
باید با این پیامک های گاه وبیگاه که معلوم
نبود از سمت چه
کسی است؟ چه میکردم؟ به بابا میگفتم؟خب
مسلما نه ،بابای
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مهربانم آنقد درگیر روزمرگی های خودش
هست که دوست ندارم
اذیتش کنم به مامان هم که اصال،تا بخواهم
برایش توضیح بدم
چی به چی است؟ عمری گذشته.بهترین گزینه
ممکن درحال
حاضر علیرضاست اما چطوری این مسئله را
بگویم بهتر نیست
خطم را عوض کنم؟فکر کنم بهترین راه حل
این است با بهانه
ای خطم را عوض کنم تا از شر این پیام ها
.راحت شم
با ترمز یکدفعه ای اتوبوس به خودم آمدم و با

یه نگاه سرسری
به اتوبوس متوجه شدم نیمی از اتوبوس خالی
شده و من اصال
متوجه نشدم روی یکی از صندلی های خالی
مینشینم.به
پسربچه بامزه صندلی کنارم که با نهایت
بامزگی به من خیره
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شده لبخند میزنم .از داخل کوله پشتی ام یک
بسته بیسکویت
برمیدارم وبه او تعارف میکنم اولش قبول
نمیکند .ولی وقتی
مادرش با چشمانش رضایت خود را اعالم
میکندازمن میگیرد
ولبخند کل صورتش را پرمیکندوهمزمان تشکر
میکند.سرم را
.تکان میدهم و میگویم قابلی نداشت عزیزم
متوجه روشن خاموش شدن صفحه گوشی
میشم یه پیام از طرف
علیرضا با لبخند پیام راباز میکنم
قوز نکن_

از ته دل میخندم و دیوانه ای نثارش میکنم
تومگه منو میبینی دیوونه؟_
به سرعت جواب می آید
نه_
پس از کجا میدونی قوز کردم؟_
تجربه ثابت کرده( ایموجی چشمک)_
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با نزدیک شدن به مقصداز اتوبوس پیاده شدم
با رسیدن به خانه مامان رامثل همیشه رو مبل
تکی کنار
آشپزخانه در حالی که قالب بافی میکند،میبینم[.
سالم_
ُ عینکش را با دست به سمت باال سر میدهدو
هیکل تپل دوست
داشتنی اش را روی مبل جابه جا میکند
5
سالم جوجه اردک زشتم چه دیراومدی_
کالسم یکم طول کشید.امیرحسین و بابا_
کجان؟
رفتن همین پارک بغل یکم امیرحسین بازی_
کنه

سرم را تکان دادم و به سمت اتاقم میرم اما
لحظه ی آخر پشیمان
میشوم و به سمتش برمیگردم
راستی مامان،من میخوام خط موبایلمو_
عوض کنم
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:با بدبینی خیره ام میشود و میگوید
چرا اونوقت؟_
میدانم اگر راستش را بگویم باز مثل همیشه
مرا با رگبار نصیحت
و سرزنش هایش کالفه میکند بنابراین مجبور
به دروغ میشوم
میخوام یه خط رایتل بگیرم بچه ها میگفتن_
سرعت اینترنتش
بهتره
)بیچاره بچه ها که روحشان هم خبر ندارد(
منکه نمیدونم تو اینهمه میری تو این گوشی_
چیکار میکنی ولی
من کار ندارم به بابات بگو
6
لپم را پرباد میکنم و با بیحوصلگی میگویم

اوووووف مامان از دست تو حاال هرکی ندونه_
فکر میکنه واقعا
چیکار میکنم بعدم چرا همه چی رو میندازی
گردن بابای طفلکم
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اون هیچوقت حرفی نداره اگه شما نظرات
خودتو بهش تحمیل
نکنی
همون بابات تورو انقد لوس و زبون دراز_
کرده.همسن و ساالی
تو االن دنبال خرید جهیزیه و عروسی هستن
اونوقت تو دنبال
قرتی بازی
با خنده سرم راتکان میدهم و میگویم
باز کی دخترشو[ شوهر داده تو اینطوری آه_
حسرت میکشی؟
لنگه دمپایی اش رابه سمتم پرت میکند و قبل
از اینکه بتوانم
جاخالی دهم محکم به سرم اصابت میکند
آآآآخ چرا اینجوری میکنی آخه!؟من شوهر_
بکن نیستم ازدواج

هم بکنم اون آدمه پسر خواهرت نیست
7
درحالی که لنگه دمپایی دیگرش رادرمی آورد
و آماده حمله
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میشود.به سمت اتاق پاتند میکنم  .آرام از الی
دراتاق سرک
میکشم و با خنده ای که نمیتوانم کنترل کنم
میگویم
زیادی اتو کشیده و نچسب تشریف دارن_
وقبل از اینکه دوباره دمپایی به سرم اصابت
کند در را میبندم
من و مامان همین هستیم مصداق بارز تام و
جری
مامان دلش میخواد مرا سروسامان بدهد آن
هم با پسرخواهر
عزیزش.آخ که چقدر بدم از محمد می آید.یک
موجود غیرقابل
تحمل البته برای من
وقتی پارسال خاله برای محمد مرا
خواستگاری کرد کم مانده بود

از شوک بیهوش شوم آخر مرا چه به آقای
دکتر؟!![
مطمئن هستم که محمد هم به زور خاله آمده
بود شاید چون
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هیچوقت در جمع های خانوادگی هرگز مرا
مخاطب خود قرار
نمیداد و میشود گفت با همه خوب بود و بگو و
بخند داشت جز
من! به خاطر همین هم بود که از او خوشم
نمی امد
8
ابتدا فکر میکردم مخالفت و جواب نه گفتن به
راحتی آب خوردن
است.اما اشتباه فکر میکردم چون مامان
عاشق محمد بود و اورا
چون پسرش دوست داشت.از همه مهم تر او
دانشجوی پزشکی
بود و مامان عاشق داماد دکتر.همه تالشش را
کرد که مرا راضی
کند و وقتی دید که من به هیچ صراطی راضی

نمیشوم و مرغم
.یک پا دارد با من قهرکرد
علنا مرا در خانه نادیده میگرفت و با من
کالمی صحبت
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نمیکرد.چپ و راست در حضور بابا مرا
سرزنش میکردو ازدست
.بابا هم کاری برنمی آمد
آن روزها شرایط خانه آنقد برایم متشنج شده
بود که مجبور شدم
چند روزی مهمان خانه مامان محبوبه
مادرمادرم)شوم.چون او(
تنها کسی بود که میتوانست مامان را متقاعد
کند که من و محمد
به درد هم نمیخوریم و به قولی مامان را از
خر شیطان پیاده
کند.هرچند که مامان وقتی فهمید من از دست
او به خانه ی
مامان محبوبه پناه آورده ام دلگیرتر شد اما
خب آنقد برای مامان
محبوبه احترام قائل بود که در نهایت تسلیم

خواسته من شد.اما
همچنان گاهی که دختری از اقوام یا آشنایان
ازدواج میکند داغ
9
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دل مامان تازه میشود و به یاد داماد دکتری که
میتوانست داشته
باشد حسرت میخورد
امروز نهار همه ی بچه ها و نوه های مامان
محبوبه به رسم جمعه
آخر هفته ها خانه اش دعوت هستیم.برعکس
خانواده پدری که
یک عمو و عمه دارم درعوض خانواده مادری
ام پرجمعیت است
و من عاشق این دورهمی های آخرهفته خانه
مامان محبوبه
هستم.از وقتی علیرضا پسرعمو نادر موقتابه
تهران آمده ،شده
پایه ثابت این مهمانی و من چقد از این بابت
خوشحالم.ارتباط من
و علیرضا دقیقا عین خواهر و برادر

هاست.همیشه و همه جا پشت
هم هستیم و پایه دیوانه بازی های یکدیگر.البته
که علیرضا از
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وقتی وارد جمع دورهمی هایمان شده با
لودگی ها و بامزگی
.هایش حسابی در دل همه جا باز کرده
درحالی که ترشی لیته راداخل کاسه های گل
سرخ جهیزیه
مامان محبوبه خالی میکنم نگاهی از پنجره
آشپزخانه دلباز خانه
به حیاط می اندازم و علیرضا را میبینم که با
خنده چیزی تعریف
.میکند و جمع را می خنداند
10
میشود به او افتخار نکرد؟ خوش
اخالق،مهربان،پشتیبان[ و حامی
بزرگ برای من.هرچند مامان از این صمیمیت
بین من و علیرضا
هیچ راضی نیست اما او نیز علیرضا[ را بسیار
دوست دارد .ینی در

واقع ذات پسردوست مامان نمیتواند علیرضای
همه چی تمام را
.دوست نداشته باشد
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یلدا در حالی که پارچ دوغ رو هم میزد صدایم
میزند
پرند_
هوم_
علیرضا تا کی ایرانه؟_
نمیدونم خودش که میگه تا هروقت که کارای_
رفتنش جور بشه
خیلی وقت است که متوجه نگاه های خاص
یلدا به علیرضا شده
ام و میدانم که گرفتار علیرضا[ شده .چقد از
این بابت هم
خوشحال هم ناراحت شدم.خوشحال برای
اینکه از یلدا بهتر برای
علیرضا سراغ ندارم دختر دایی آرام ،خانوم
ومهربانم و ناراحت
برای اینکه واقعیت این است که علیرضا مرد
ماندن در ایران

نیست.او خیلی وقت است که انتخابش را
کرده و تصمیم به
11
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مهاجرت گرفته .آمدنش به تهران هم موقتی
است و هروقت
کارهایش ردیف شود برای همیشه میرود.رفتن
علیرضا مرا هم
عصبی و ناراحت میکند آما آنقد دوستش دارم
که به تصمیمش
احترام بذارم .هرچند میدانم بعد از رفتنش
بزرگترین حامی ام را
.ازدست میدهم
مامان محبوبه به همراه دوقلوهای دایی
محسن به آشپزخانه می
آید و روبه آن ها میگوید
بدویین ببینم همش از زیر کار در میرین_
شیرین به اعتراض میگوید
عه مامانی،من کی از زیر کار دررفتم_
دستشویی بودم
به شیدا اشاره میکند و میگوید

این خانوم از لحظه ای که اومدیم از_
نامزدشون جدا نمیشن و
چسبیدن ور دلش
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شیدا از خجالت قرمز میشود و مامان محبوبه
که مشخص است
:خنده اش گرفته میگوید
یاهلل ببینم کمک کنین سفره ناهار رو بندازیم_
حرفم نباشه
12
روبه من و یلدا میکند
همه چی روحاضر کردین مادر_
من و یلدا همزمان میگوییم
آره خیالتون راحت_
پس بی زحمت دست بجنبونین سفره رو_
بندازین که مردا
صداشون دراومده
با سفره از آشپزخانه خارج میشوم و میگویم
چشم_
چشمت بی بال قشنگم_
سفره را به علیرضا[ میدهم

بی زحمت اینو ببر پهن کن تا من بقیه چیزارو_
بیارم
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من نمیدونم جز تو کسی اینجا نیست انقد از_
تو بیگاری میکشن
لبم را گاز میگیرم و با خنده میگویم_
عه زشته دیوونه_
13
از وقتی اومدیم منو ول کردی رفتی تو _
آشپزخونه بابا من هالک
شدم از بس جک تعریف کردم
مجبوری مگه پسرم؟خب تعریف نکن_
واال آقا عماد شوهرخاله جنابالی فکر میکنه_
اینجا سیرکه و منم
دلقک جمع هی اصرار میکنه
هیس ،زشته میشنوه ناراحت میشه_
کالفه سرش را تکان می دهد و حینی که
میرود میگوید
جان من سرسفره بیا پیش من بشین بلکه_
دست از سرم برداره
با خنده میگویم

چشم دلقکم_
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علیرضا که میرود یک لحظه نگاهم به نگاه
محمد گره میخورد
چنان با اخم رو برمیگرداند انگار چه خبطی
.کرده ام
بعد ازنهار که آبگوشت چرپ و چیلی خوشمزه
دست پخت مامان
محبوبه عزیزم بود.جوان ها روی تخت های
داخل حیاط ولو
میشویم.پسرها روی تخت روبه رویی زیر سایه
درخت درحال
14
چرت زدن عصرگاهی هستن وبزرگترها هم
داخل خانه استراحت
میکنند.ما دخترها نیز طبق معمول مشغول
غیبت کردن
مشتی تخمه برمیدارم و رو به شیدا میگویم
چه خبرا؟کی[ ایشاهلل قراره برین خونه_
خودتون؟
راستش منتظریم وام امید جور بشه_
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شیرین درحالی که تند تند تخمه ها در حلقش
:میریزد میگوید
البته اگه تا اونموقع حامله نشه_
پقی زیر خنده میزنم و هرکار میکنم نمیتوانم
جلوی خندیدنم را
بگیرم
:شیدا که از شرم سرخ شده رو به ما میگوید
کوفت بگیرین الهی_
از شدت خنده سرفه ام گرفته
من برم آب بخورم االن میام_
درحالی که هنوز اثرات خنده در چهره ام
پیداست از راهرو راهم
را به سمت آشپزخانه کج میکنم.محمد رو
گوشی به دست درحال
15
مکالمه می یابم با سر اشاره میکنم از جلوی
یخچال کنار برود
پشتم به اوست و لیوان آب را سر میکشم
چی انقد خنده داشت؟_
18
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شوکه به سمتش برمیگردم
ببخشید نفهمیدم_
چی انقد خنده داشت که تو حیاط قهقه زدی _
باید جواب بدم حتما؟_
اگه دوست داری_
دوست ندارم.با اجازه_
میگویم و به سمت راهرو حرکت میکنم پسره
ی نچسب پرو فکر
میکند اینجا هم بیمارستان است و من هم
بیمار که هرچه پرسید
پاسخ بدهم
در حالی که دهانم رو کج کرده و ادایش رو
درمی آورم.اورا روبه
روی خودم دست به سینه درحالی که به دیوار
پشت سرش تکیه
داده میبینم.هینی[ میکشم و از ترس زبانم بند
میرود
به زور جلوی خنده اش رو گرفته و میگوید
16
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یه سر برو تست بازیگری بده خیلی به درد_
این کار میخوری
ادای همه رو هم که بلدی دربیاری
میگوید و میرود و من با دهانی باز فقط
میتوانم نظارگر رفتنش
باشم او کی آمداینجا؟یا بهتر است بگویم او از
کی اینقدر عوض
شد؟؟؟محمد عصا قورت داده که اهل متلک و
خنده نبود الاقل
!با من نبود یک چیزی اش میشود انگار
دستم از پشت کشیده میشود
آبجی_
به سمت امیرحسین برمیگردم
هوم_
بهم دیکته میگی مشقامو تموم کردم_
همه خواهرها انقدر دیوانه برادرشان هستند یا
فقط من اینگونه
ام؟ دلم برای لپ های تپلش ضعف میرود.خم
میشوم
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اه ابجی نکن دیگه_

من به فدات بدو بریم دیکته بگم_
17
ولوم صدای ضبط ماشین بابا را باال میبرم و با
خواننده همخوانی
میکنم
تمام قلب من اینجاست ......باورش اما زمان
میخواست
هرکسی که بین ما بود ......هرچقد[ کم اشتباه
بود
با شنیدن صدای پیامک گوشی،آن را از داخل
کوله پشتی درمی
آورم و پیام را باز میکنم
روزاول،که دل من به تمنای تو پر زد(
چون کبوتر،لب بام تو نشستم
تو به من سنگ زدی،من نه رمیدم ،نه
...گسستم
)فریدون مشیری
21
تابو شکن

باز هم یک پیام دیگر از طرف فرستنده
ناشناس چند وقت
اخیر.فکر میکردم با عوض کردن خطم از شر

این پیام ها رها
میشوم.ولی مثل اینکه این قصه سر دراز
دارد.ناخودآگاه چهره ام
درهم میرود.بابا که زیرچشمی حواسش به
:حرکاتم است میگوید
چیزی شده بابا؟رفتی تو لک-
بالبخند سعی میکنم چیزی بروز ندهم
18
نه نه،فقط االن دوستم یادم انداخت امروز_
کوییز داریم و من
هیچی نخوندم
)خدا مرا به خاطر این دروغ ببخشد(
با لبخند دلنشینش[ دستم را در دستش میگیرد
و فشار آرامی
میدهد
تو بچه درس خون خودمی مطمئنم که_
نخونده هم نمرت عالی
22
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میشه نگران نباش
با لبخند سرم را تکان میدهم و از شیشه به
بیرون خیره میشوم.با

توقف ماشین نزدیک ورودی دانشگاه از
فکروخیال[ بیرون می آیم
ممنون که منو رسوندی بابا_
سرش را به سمتم خم میکند
پول داری بابا؟_
اره ممنون،خداحافظ_
خدا به همرات بابا_
با زدن بوق حرکت میکند و میرود
19
این روزها که ذهنم به شدت شلوغ و بهم
ریخته است این پیام
هارا کجای دلم بگذارم.ناگهان تصمیم میگیرم
بعد از این همه
وقت که در جواب این پیام ها سکوت کرده ام
چیزی بنویسم و
تایپ میکنم
23
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شما کی هستی؟_
خیالم که از فرستادن پیام راحت میشود .سرم
را بلند میکنم و
مریم را نزدیک در ورودی میبینم برایش دست

تکان میدهم
واشاره میکنم منتظر بماند باهم داخل برویم
*
از وقتی از دانشگاه برگشته ام تا همین االن
قریب به صدبار
گوشی ام را چک کرده ام اما دریغ از پاسخ
پیامی که فرستاده
ام.انگار واقعا این فرستنده می خواهد
ناشناس باقی بماند.با
شنیدن صدای مامان که نام من مرا میخواند
رشته ی افکارم پاره
میشود
اینجام مامان_
20
کفگیر به دست دراتاق را بازمیکند و با
چشمانی ریز شده
24
تابو شکن

موشکافانه خیره ام میشود
چیزی شده؟از وقتی اومدی چپیدی تو اتاق_
نه فقط خسته بودم.کاریم داشتی؟_
ناگهان چیزی به خاطرش می آید و هول

میشود
آره مادر..پاشو بیا کمک دستم..عموت اینا تو_
راه تهرانن.واسه
شام میرسن
با تعجب میگویم
چه بی خبر..این وقت سال براچی میان_
اینجا؟
با حرص نگاهم میکند
من چمیدونم اصول دین میپرسی؟[ البد یه_
کاری دارن من برم
کلی کار دارم اومدی ها
با وسواس مشغول چیدن گوجه های خرد شده
کنار دیس ساالد
هستم که صدای زنگ بلند میشود.بابا دکمه
آیفون را فشار
25
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:میدهد و رو با مامیگوید
اومدن_
21
من و مامان و امیرحسین همزمان کنار بابا
قرار میگیریم و منتظر

به در چشم میدوزیم.اول عمو نادر عزیزم با
آن قد کشیده و
موهای یکدست سفید داخل میشودو پشت
سرش زنمو لیال که
من عاشقش هستم.برایم نمونه یک زن موفق
و پرتالش است و
اصال به او نمیخورد که در مرز ۵۰سالگی به
سر میبرد .هرکس
علیرضا را درکنارش میبیند فکر میکند خواهر و
برادر
هستند.علت دیگری که مرا مجذوب او کرده
تحصیالت دانشگاهی
اش است چیزی که در خانواده مادری ام به
ندرت دیده ام اغلب
26
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دختران و زنان بعد از دیپلم ازدواج کرده اند و
هیچ یک تحصیالت
دانشگاهی ندارند جز من و یلدا.علیرضا ترکیبی
از هردو است
شوخ طبعی های عمو و متانت و مهربانی زنمو
را به ارث برده و

از نظر قیافه چشمان زیبای کشیده،پوست
سفید وبینی خوش
تراشش را از زنمو و لب و دهان را ازعمو را
.به ارث برده
گرم احوال پرسی میشویم .مامان و بابا آن ها
را به سمت مبلمان
نشیمن راهنمایی میکنند .هرچه چشم
میگردانم علیرضا را پیدا
نمیکنم به ناچار برمیگردم و میگویم
علیرضا نیومده؟ _
22
:زنمو میگوید
یکدفعه ای راه افتادیم.وقت نکردیم بهش_
خبر بدیم.همین یه
27
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ربع پیش زنگ زدم خبر دادم.گفت کارش تو
شرکت طول میکشه
منتظرش نباشیم ایشاهلل فردا میاد
حسابی پکر میشوم و به سمت آشپزخانه راه
.میفتم
یک سینی چای میریزم و امیرحسین را صدا

میکنم درحالی که
به زور شیرینی را درحلقش جا میکند با دهان
پر میگوید
چیکار داری آبجی_
انقد شیرینی نخور میترکی بچه،بیا این پیش_
دستی ها رو ببر
منم چایی رو بیارم
باهم آشپزخانه خارج میشویم و سینی را به
سمت عمو میگیرم
حین برداشتن چایی چشمکی میزند و روبه
مامان میگوید
زنداداش چی به خورد این دخترمون میدی_
روزبه روز خوشگل
28
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تر میشه بچگی هاش که جوجه اردک زشت
بود
مامان که انگار درد دلش تازه شده باشد
شروع میکندبه تخریب
شخصیتی منه بدبخت
23
اره به خدا وقتی دنیا اومد دادنش بهم یه_

لحظه گفتم جلل
الخالق این چقد زشته،هی به پرستارا میگفتم
مطمئنین این بچه
منه؟شاید عوض شده باشه
با این حرف مامان جمع از خنده منفجر میشود
سینی را به سمت
زنمو میگیرم نگاهش که به قیافه وارفته ام
می افتد در صدد
دلجویی برمی آید
ولی به نظر منکه خیلی هم بامزه بود تو_
خیلی حساس بودی
مهنازجون
29
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عمو هم در تایید حرف زنمو سرش را تکان
میدهد
مهم اینه که االن جوجه اردک زشتمون تبدیل_
به یه قو خوشگل
شده
بابا با مهر نگاهم میکند و میگوید
چه زشت باشه چه خوشگل عشق منه_
با این حرف بابا خرکیف میشوم اساسی،روی

مبل تکی نزدیکش
مینشینم
تو هم عشق منی جهان جونم_
24
امیرحسین که حسابی حسودی اش شده
خودش را بغل بابا می
اندازد
پس من چی بابا_
بابا باخنده سرش را تکان میدهد
تو هم عشق منی_
ایول_
30
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.همه با هم به خنده می افتیم
زنمو فنجان چایی اش را روی عسلی میگذارد
و میگوید
راستش دلیل این بی خبر اومدنمون اینه که_
کارای علیرضا
درست شده و تا سه ماه دیگه عازم کاناداست
همتون میدونین
که من و نادر جز علیرضا بچه ی دیگه ای
نداریم و همه ی

امیدمون همین بچست.دوست نداریم ازمون
دور بشه و بره یه
کشور غریب که سال تا سال نتونیم
ببینمش،من و نادر هرکاری
کردیم نتونستیم منصرفش کنیم خودمونم
نمیتونیم همراهش
بریم چون همه ی زندگیمون اینجاست دل
کندن از اینجا برامون
سخته دوست داریم آخر عمرمون رو همین جا
بگذرونیم و با نوه
25
31
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هامون وقت بگذرونیم،شاید به نظرتون
مسخره برسه ولی به
عنوان یه مادر دوست دارم این یکی راهم
امتحان کنم بلکه بتونیم
پابند اینجا بکنیمش
مامان است که میگوید
چه کاری لیال جان_
میخوام با کمک پرندجون یه دختر خوب و_
خانواده دار براش

پیدا کنم چون پرند و علیرضا خیلی باهم
صمیمی ان و پرند
سلیقه علیرضا رو بهتر میدونه از طرفی هم
علیرضا [،پرند رو عین
خواهرش دوست داره و حرفشو میخونه
مطمئنم بگیم اون دختر
از سمت پرند تایید شدست نه نمیگه ،راضیش
کنیم یه مدتی رو
باهم بیرون برن و درمورد عالیقشون صحبت
کنن البته زیر نظر
32
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خانواده ها بلکه مهرشون به دلم هم بیفته و
اون دختر باعث بشه
علیرضام ایران بمونه اگر هم که نشد حداقل
آخرین تالشم رو
هم انجام دادم
اینبارمنم که میپرسم
چطوری میخواین علیرضا[ رو راضی به اینکار_
بکنین؟
26
اونش با من عزیزم،حاال دختری سراغ داری؟_

ناگهان به یاد یلدا می افتم چه کسی بهتر از او
حداقل اینکه
تکلیفش با احساسش مشخص میشد هم از
مطرح کردنش
میترسم چون نتیجه کار پنجاه پنجاه است هم
اینکه دلم میخواد
برای احساس یلدای عزیزم قدمی بردارم با
تردید زمزمه میکنم
آره_
زنمو با مهربانی به دهانم زل میزند
33
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کی هست عزیزم؟_
یلدا دخترداییم.چندباری دیدینش_
همون دختر قدبلند چشم رنگی؟_
سرم را تکان میدهم و تایید میکنم
مامان است که با ترش رویی چشم غره ایی
حواله ام میکند
چرا حرف مفت میزنی دختر،یلدا اصال_
مناسب نیست
زنمو با دودلی میگوید
چرا مهناز جان؟_[

27
برای اینکه ما از این رسما نداریم اومدیم و_
علیرضا بعدش گفت
نمیخوادش بعدش من جواب داداشمو چی
بدم؟؟مگه الکیه اسم
رو دختر مردم بذاریم بعدم ولش کنیم به امون
خدا
بابا هم در تایید حرف مامان میگوید
34
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مهناز درست میگه،یلدا مناسب نیست چون_
خانواده برادر مهناز
رسومات خاص خودشونو دارن
زنمو با ناامیدی سرش را تکان میدهد
باشه پس بیخیال این مورد میشیم.بازم فکر_
کن پرند جون ببین
بین دوستات کسی هست یا نه خبرشو بهم بده
مامان با حرصی نهفته رو به من میکند
پاشو یه سینی دیگه چایی بیار_
پوف کالفه ای میکشم و افسوس میخورم
برای طرز فکر
مامان،اون هنوز مثل ۵۰سال پیش فکر میکند

از نظر او دختر و
پسر باید سر سفره عقد همدیگر را مالقات
کنند و تمام .از نظر
او آشنایی قبل از ازدواج الزم و ضروری
.نیست
28
فردای آن روز علیرضا به دنبال عمو و زنمو
آمد و آن هارا به خانه
35
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مجردی خود برد.هرچه اصرار کردم بیشتر
اینجا بمانند زنمو قبول
نکرد هرچند به او حق میدادم بعد از مطرح
کردن موضوع یلدا
مامان با من سرسنگین بود و عمال این
رفتارش باعث سوتفاهم
برای زنمو لیال شده بود.زنمو دم رفتن از من
قول گرفت که
کمکش کنم و من اطمینان[ خاطر دادم که
هرکاری بتوانم انجام
.میدهم
ساعاتی بود که از پشت پنجره اتاقم خیره

خیابان بودم .جسمم
اینجا اما ذهنم به هرگوشه و کناری سرک
میکشید.عاقبت بعداز
کشمکش های بسیار بین منطق و احساسم
تصمیم گرفتم با زنمو
لیال تماس بگیرم.روی اسم زنمو لیال مکث
میکنم.نمیدانم کارم
36
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چقدر درست یا غلط است.اما می خواهم
برای یکبار هم که شده
خوشبین باشم و به پایان فکر نکنم.روی
اسمش را لمس میکنم
و منتظر به گوشی زل میزنم بعد از خوردن
سه بوق صدایش را
میشنوم
سالم پرند خوشگلم_
سالم زنمو خوبین؟_
29
ممنون عزیزدلم خوبم.تو چطوری؟مهنازجون_
وآقا جهان خوبن؟
خوبیم همگی.زنگ زدم هم حال و احوال کنم_

هم اینکه در مورد
اون قضیه کارتون داشتم
قربون تو گل دختر بامعرفتم..جانم بگو_
سراپاگوشم
راستش از اون روزی که از خونمون رفتین تا_
همین االن داشتم
فکر میکردم به نظرم فقط یه راه داریم
37
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:هیجان زده زمزمه میکند
چه راهی پرندم_
هم من هم شما علیرضا رو خیلی[ خوب_
میشناسیم و میدونیم
که اون محاله زیربار نامزدی یا آشنایی قبل از
ازدواج با دختری
بره اونم وقتی که اینهمه برای رفتن مصمم
هست و کلی برنامه
داره.پس به نظرم بهتره که توی عمل انجام
شده قرارش بدیم
متوجه منظورت نمیشم.ینی چطوری آخه؟_
ینی اینکه من و شما بدون اینکه به کسی_
بگیم یه جوری برنامه

ریزی کنیم تا یلدا و علیرضا همدیگرو مالقات
کنن.یه جوری که
انگار این دیدار ها تصادفی ان.موافقین؟
30
مدتی سکوت بینمان برقرار میشود عاقبت
زنمو میگوید
پرندجان فکر نکنم پیشنهاد خوبی باشه_
38
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!چرا؟_
عزیزم خودت که بودی و دیدی که مامانت_
چی گفت.حق هم
داره تو خانواده سمت مادرت نامزدی یا این
مدل روابط پسر و
دختر رسم نیست و واقعیت هم اینه که ته این
قصه معلوم نیست
علیرضا با یلدا به تفاهم و دلبستگی برسن یا
نه؟اگه یه وقت
مادرت یا خانواده داییت بفهمن از من دلگیر
میشن والبته که من
بهشون حق میدم
نمیفهمن.چون خود یلدا و علیرضا[ هم از اصل_

ماجرا
خبرندارن.من و شما قراره با همدستی هم
وقتایی که من و یلدا
باهم بیرون میریم.علیرضا رو یه جوری
بکشونین اونجا و من
وانمود کنم که این دیدار ها اتفاقیه.خدارو چه
دیدین شاید ته
39
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این قصه خوب شد اگرم نه که..نه کسی خبر
داشته..نه قولی به
کسی دادیم پس ناراحتی هم پیش نمیاد فقط
اینکه این چندماه
باقیمونده رو باید پیش علیرضا[ بمونین و
برنگردین شیراز
 ...آخه_
31
حرفش را نصفه میگذارم
دیگه آخه نداره لیال جون_
ریز میخندد
از دست تو دختر..باشه عزیزم توکل برخدا_
کمی بعد خداحافظی و قطع میکنم.گوشی به

دست کنار پنجره
اتاق می ایستم.خیره[ به آسمان آرام زمزمه
میکنم
خدایا هرچی صالحه همون بشه_
هفته بعد از تلفن به زنمو و صحبت هایمان
امروز اولین روزی
40
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است که با همدستی زنمو برنامه ریزی کرده
ایم تا علیرضا و یلدا
به طور اتفاقی همدیگر را در فضایی بیرون از
خانواده و محدودیت
های سخت گیرانه مالقات کنن.مانتوی بلند
توسی رنگ که
سرآستین هایش پف دارد را به همراه روسری
طوسی صورتی که
طرح های شلوغی دارد روی تخت میگذارم و
نگاهی سرسری
داخل آینه به خودم می اندازم.با گوش پاکن
کمی گوشه خط
چشمم را مرتب میکنم و مانتو را تن
میزنم.روسری را روی موهای

مشکی ام که از وسط فرق راست کرده ام
آزاد گره میزنم.ساعت
32
بند چرم مشکی ام را دور مچم محکم
میکنم .با نگاهی به گوشی
41
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متوجه آمدن اسنپ میشوم.باعجله به سمت
در قدم تند میکنم
بعد از پرداخت کرایه از تاکسی پیاده میشوم
وبه سمت مغازه
کتاب فروشی که پاتوق من و یلدا است
حرکت میکنم.از دوپله
ورودی باال میروم و در را با دستانم هل میدهم
در ابتدا ورود چند
میز گرد چوبی که روی هرکدام رومیزی
چهارخانه قرمز سفید با
یک گلدان شمعدانی وسط آن به همراه
صندلی های تمام چوبی
بامزه به چشم میخورد .در انتهای مغازه قفسه
های پر ازکتاب.من
عاشق این کتاب فروشی هستم آرامش و

انرژی مثبتی که در
اولین مرتبه ای که آمدم مرا جذب خود کرد و
باعث شد که
مشتری ثابت این کتابفروشی نقلی شم.بعدها
که یلدارا با خود
42
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برای خرید یک سری کتاب که نیاز داشت
آوردم.اون نیز چون
من معتقد بود که در اینجا آرامش و انرژی
مثبت درجریان
است.بعد از آن ،اینجا یکی از پاتوق های من و
یلدا شد البته که
با علیرضا هم چندبار به اینجا آمده بودم.او
بیشتر از فضا،از صاحب
مغازه خوشش می آمد سید رحیم پیرمرد
مهربان عینکی که همه
اورا سید صدا میکردند
33
سالم باباجان خوش اومدی_
با شنیدن صدای سید به سمتش برمیگردم
سالم سید ببخشید شمارو ندیدم.انقد که اینجا_

خوشگل و نانازه
هروقت میام انگار باراوله که میبینمش همه
چی یادم میره و محو
اینجا میشم
مهربان میخندد
43
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اشکالی نداره باباجون..اگه دنبال دوستت_
هستی آخر مغازه کنار
قفسه کتاب های ادبیاته
ممنون سید با اجازه پس_
به سمت انتهای مغازه راه میفتم و با دیدن
یلدا که پشت به من
روبه روی قفسه کتاب ها ایستاده و مشغول
ورق زدن کتابی است
لبخند میزنم و با صدای بلند سالم میکنم
دستش را روی قلبش میگذارد و به سمتم
برمیگردد
خدا خفت نکنه پرند زهره ترک شدم.کی_
اومدی؟
چند دقیقه است.چی میخوندی؟_
کتاب را باال میگیرد تا من هم ببینم

34
دیوان اشعار رهی معیری.چه خبرا؟دلم برات_
تنگ شده بود
سالمتیت.من دلم برات تنگیده بود_
44
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همان حین صدای پیامک گوشی ام بلند میشود
پیامی از طرف
زنمو است
پرند جان من علیرضارو به هوای خرید_
کتابفرستادمش
همونجایی که تو گفتی.نیم[ ساعتی هست که
راه افتاده.فک کنم
دیگه کم کم پیداش بشه.تو کجایی؟رسیدی
خودت؟
در جواب پیام زنمو تایپ میکنم
اره من و یلدا داخل کتاب فروشی_
هستیم.خیالتون راحت باقیش
با من
گوشی را داخل کیف سر میدهم و روبه یلدا
که خیره ام
:است،میگویم

یه کتاب انتخاب کنم بریم رو اون صندلی ها_
بشینیم
سرش را به تایید تکان میدهد
35
45
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با برداشتن کتابی از قفسه رمان ها به همراه
یلدا به سمت میز
نزدیک پنجره میرویم و رو صندلی ها
مینشینیم.کتاب را روی
میز میگذارم و دست به سینه خیره یلدا
:میگویم
یلدا_
بدون اینکه سرش را از روی کتاب بلند کند
هومی میگوید
تو چطوری با محدودیت هایی که یاسر برات _
گذاشته.کنار
اومدی؟
نگاهش را مستقیم به من میدوزد و با لبخند
میگوید
خب همه که مثل تو یه بابا جهان و علیرضا_[
ندارن که پشتشون

باشه
من نیز میخندم
البته که مامان به تنهایی پتانسیل دیوونه_
کردن منو داره خودتم
46
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که میدونی تسلط زیادی روی بابا داره و
میتونه با چندتا تکنیک
از سیاست های زنانه بابا رو به سمت خودش
بکشه
بهرحال[ تو وضعیتت از من بهتره محدودیت_
های کمتری هم
داری از همه مهم تر برادر بزرگتر نداری که
مدام چکت کنه
36
چشمم که به در مغازه می افتد.علیرضا[ را
میبینم .برایش دست
تکان میدهم.متوجه ام میشود وبه سمت ما
می آید.یلدا با دیدنش
دستپاچه میشود و روسری اش را جلوتر
میکشد و همراه من می
ایستد

یک  ،دو  ،سه  ،دینگ .وقت شروع بازی است
خودم را شوکه نشان میدهم
علیرضا تو اینجا چیکار میکنی_
علیک سالم منم خوبم_
47
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بعد روبه یلدا میکند
سالم یلدا خانوم خوب هستین؟مامان وبابا_
خوبن؟ این پرند ما
که ادب سالم کردن نداره
مشتی به بازواش میزنم
بی مزه_
یلدا محجوب و خجالت زده سالم میکند و
جواب احوال پرسی
اش را میدهد
نگفتی اینجا چیکار میکنی_
37
کالفه سمتم برمیگردد
مامان یک کتابی میخواد مثل اینکه از تو_
شنیده اینجا داره منو
فرستاد بیام بگیرم
خودم را به بیخبری میزنم

عه ،خب میگفتن خودم براشون میگرفتم_
البد نخواسته اذیتت کنه_
چه اذیتی..اسم کتاب رو بده_
48
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کاغذی را به دستم میدهد
خب تو بشین من برم پیداش کنم_
:روبه یلدا میگوید
مزاحم نباشم_
یلدا با شرم زمزمه میکند
خواهش میکنم این چه حرفیه_
38
آن دو را تنها میگذارم و به انتها مغازه میروم
نگاهی به کاغذ
دستم می کنم وبه سمت کتاب های تاریخی
حرکت میکنم کمی
بیشتر از حد معمول طولش میدهم
بعد از پیدا کردن کتاب،از البه الی قفسه ها
نگاهی به علیرضا و
یلدا میکنم.علیرضا مشغول توضیح دادن چیزی
است و یلدا سربه
زیر انداخته و گاهی سری تکان میدهد با

شنیدن صدایی از بغلم
گوشم دو متر به هوا میپرم
49
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زاغ سیاه کی رو چوب میزنی؟_
برمیگردم.پسری جوان با شلوار جین پاره پاره
و تیشرت سفید
کنارم ایستاده حرصی میگویم
ترسوندیم روانی..تو مگه مفتش اینجایی؟_
چشمانش را ریز میکند و سرش را جلو می
آورد آنقدر نزدیک
می آید که مجبوری سرم را عقب تر میبرم
دوستته؟_
نه خیر،برو عقب ببینم_
39
سرش را عقب میبردو آدامس دهانش را
میترکاند ودست به کمر
میگوید
اون پسر پخمه رو بیخیال یه نگاه به دور_
وبرت بندازی کیس
های بهتری هم میبینی خوشگله
)چه اعتماد به نفسی هم دارد تحفه(

پخمه خودتی..برو اونور میخوام رد بشم _
50
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چشششششم بانو_
از کنارش که میگذرم به سمت علیرضا و یلدا
میروم وکتاب را به
سمت علیرضا میگیرم
اینم کتاب زنمولیال _
دستت طال عزیزم_
روی صندلی کنار یلدا مینشینم[ و خواهش
میکنمی زمزمه
میکنم.همان لحظه پسرک چندلحظه پیش به
سمت ما می آید
و به خیال اینکه علیرضا نمیبیند نامحسوس
کاغذی را داخل
دستم میگذارد به سرعت نور سمت بیرون
میرود فقط چند ثانیه
طول میکشد تا علیرضا با صورتی سرخ
برخیزد وبه سمت پسر
40
یورش ببرد آنقدر این لحظه ها روی دور تند
اتفاق می افتند که

51
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هاج و واج فقط خیره صحنه روبه رومیشوم
علیرضا و پسرک
دست در گریبان یکدیگر شده اند و جمعیت
اندک داخل مغازه
گرد آن ها جمع شده اند.با جیغ یلدا به خودم
می آیم.به سمت
علیرضا پاتند میکنم.از شدت خشم رگ پیشانی
اش نبض
:گرفته.گردن پسر را گرفته و فشار میدهد
مردیکه نفهم جلوی چشم من به ناموسم_
 .شماره میدی
پسر بخت برگشته که چیزی تا خفه شدنش
نمانده به زور میگوید
غلط کردم آقاااا_
.تقال میکند تا دستان علیرضا را جدا کند
بازویش را میگیرم وبه سمت خود میکشم
علیرضااا ولش کن داری خفش میکنی_
یلداست که میگوید
آقا علیرضا ولش کنین لطفا_
52
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مردی از وسط جمعیت میگوید
ولش کن جوون نادونی کرده صلوات بفرست_
41
سید دوست داشتنی دستان علیرضا[ را گرفته و
سعی در جدا
کردنش دارد و آرام در گوشش چیزی زمزمه
میکند
وقتی میبینم توجهی نمیکندبلندتر فریاد میزنم
داداش ولش کن جون من_
شوکه به سمتم برمیگردد و چشمانش طور
غریبی خیره ام
میشود.از درک معنای نگاهش عاجزم یه نوع
سرگشتگی و نا
امیدی که قادر به فهمیدنش نیستم.پسر را رها
میکند و می توپد
بزن به چاک_
سید دست پسرک را میکشد و همزمان که
سعی در آرام کردنش
دارد اورا به بیرون هدایت میکند و جمعیت
اندک داخل کتاب
53
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فروشی که سرجمع پنج نفر هم نمیشوند
پراکنده میشوند
یلدا دستمالی را به طرف
علیرضامیگیردواشاره به دماغش میکند
دماغتون داره خون میاد_
دستمال را میگیردو ممنونی زیرلب زمزمه
میکند
به من نگاه نمیکند و رو به یلدا میگوید
لطفا وسایل تون رو بردارید برسونمتون_
42
نیازی نیست من آژانس میگیرم.شما پرند رو_
برسونین.من خودم
میرم
بدون توجه به تعارف یلدا و بدون کوچک ترین
نگاهی به من به
سمت سید که دم در ایستاده حرکت میکند
دم در منتظرتونم_
چرا به من نگاه نمیکند؟؟چرا نادیده ام
میگیرد؟ من کاری کرده
54
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ام؟؟مگر تقصیر من است که ان پسرک
مزاحم شد؟؟چرا فکر
میکنم نگاهش هزاران حرف و غم باهم
داشته؟
از وقتی که داخل ماشین نشسته ایم کالمی با
من حرف نزده
.حتی آدرس خانه دایی را هم از یلدا پرسید
ماشین رامقابل خانه ی دایی نگه میدارد و از
آینه جلو یلدا را
:مخاطب خود قرار میدهد
معدزت میخوام که روزتون خراب شد یلدا_
خانم.او لحظه واقعا
کارام و رفتارام دست خودم نبود اگه حرفی
زدم یا کاری کردم
که باعث دلخوری تون شده امیدوارم که منو
ببخشید
43
این حرفو نزنید لطفا..هرکس دیگه ای هم_
جای شما بود همین
55
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رفتارو داشت.منم هیچ دلخوری ازتون

ندارم.ممنون که منو
..رسوندید.با اجازه
از ماشین که پیاده میشود به سمت من می
آید سرش را از شیشه
 .داخل می آورد
رسیدی خونه باهام تماس بگیر.فعال خداحافظ_
به سختی لبخند میزنم
باشه حتما،برو خدا به همراهت_
به سمت خانه راه می
افتد.به نزدیک در حیاط که میرسد دسته
کلیدش را نشان میدهد
و از از همانجا برایمان دست تکان میدهد و
اشاره میکندکه
منتظرش نمانیم.اما علیرضا[ اشاره میکند که
منتظر میمانیم تا
.داخل شود
یلدا که به داخل میرود ماشین چون پر کاهی
.به پرواز درمی آید
56
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به نمیرخش خیره میشوم از عصبانیت ساعاتی
پیش خبری

نیست اما هنوز هم اخم دارد و با جدیت به جلو
چشم دوخته.این
44
نگاه نکردن و نادیده گرفتنم مرا آزار
میدهد.من عادت به نادیده
گرفته شدن از سمت علیرضا ندارم .کاش
مثل قدیمم هاکه
کاراشتباهی میکردم با نبردنم به کوه و جمع
دوستانش تنبیه
کند اصال کاش داد بزند دعوایم کند اما این
گونه رفتارنکند.من
دیوانه میشوم
علیرضا_
بدون اینکه به سمتم برگردد زمزمه میکند
االن نه پرند_
با لجاجت بازویش را به سمت خود میکشم
ینی چی االن نه ...اصال چرا بهم نگاه_
نمیکنی؟؟[
57
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بازویش را از حصار دستانم بیرون میکشد
وقتی میگم االن نه..ینی نه..چون انقد از_

دستت عصبانی ام که
ممکنه کاری بکنم که بعدا پشیمون بشم لطفا
برای یک بار هم
که شده حرف گوش کن
حرصم میگیرد از این نگاه نکردنش با جیغ
میگویم
45
چرا نگام نمیکنی؟؟داری تنبیهم میکنی برای_
کاری که مقصر
نبودم؟به من چه اون پسره مزاحم شد.نکنه
فکر میکنی من بهش
نخ دادم؟من فکر میکردم منو میشناسی..فکر
میکردم عین
...برادرمی و
با چشمانی خونبار به ستم برمیگردد .با
نگاهش خفه میشوم و
کلمات را گم میکنم.امان از نگاهش.نگاهی
غریب که انگار
58
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میخواهد چیزی را به من بفهماند و من ناتوان
تر از آنم که

نگاهش را معنا کنم همانطور خیره و عجیب
زمزمه میکند
...آخ پرند....آخ_
رو برمیگرداند وچندبار سرش را تکان میدهد و
مشتش را به
فرمان میکوبد
لطفا هیچی نگو...هیچی_
پوزخند میزنم
میخوای خفه بشم؟اوکی خفه میشم فقط_
لطفا دیگه ادای ادمای
روشن فکرو درنیار چون توهم به وقتش عین
پسردایی یاسر و
بقیه مردای خاندان مامانی فقط مدلت فرق
میکنه
46
اینبار مشتش را محکم تر به فرمان میکوبد و
عربده میکشد
بسه_
59
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دلم میشکند و اشک تا پشت چشمانم حصار
میکشد.نمیخواهم

گریه کنم نه االن و جلوی چشمانش.اصال به
درک که مرا مقصر
میداند به درک که نگاهم نمیکند.به جهنم که
دارم جان میدهم
از این همه بی محلی اما حق ندارم اشک
!..بریزم حق ندارم
مقابل خانه مان نگه میدارد و آرام زمزمه
میکند
به سالمت_
کیفم را برمیدارم و پیاده میشوم حتی
خداحافظی هم نمیکنم
از پشت سر صدای جیغ الستیک های ماشین را
میشنوم حتی
منتظر نماند تا مثل همیشه اول به خانه بروم و
بعد برود.قطره
ای اشک از چشمانم می چکد.سد مقاومتم
میشکند و قطرات
بعدی به ترتیب پایین می آیند
60
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با حالی خراب در مجتمع را باز میکنم و داخل
آسانسور میشوم

دکمه طبقه چهارم را فشار میدهم.خیره به
نمایشگر آسانسور با
خودم زمزمه میکنم
47
بهش زنگ نمیزنم باید بفهمه رفتارش اشتباه
بوده باید بفهمه از
دستش دلخورم فقط نمیدونم با زنمو چیکار
!کنم؟
با صدای باز شدن در آسانسور به خودم می
آیم و دست کلید را
از داخل کیف رودوشی ام بیرون می آورم خدا
خدا میکنم که
مامان در خانه نباشد چون با دیدن صورت
خیس از اشک و قیافه
ی داغونم تا سر از ماجرا در نیاورد ول کن
نیست
با دیدن خانه ی خالی نفسی از سر راحتی
میکشم و به سمت
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آشپزخانه قدم برمیدارم.کیفم را روی مبل
نزدیک آشپزخانه پرت

میکنم و از آبسردکن یخچال لیوانی آب
پرمیکنم
با شنیدن صدای پیامک گوشی به سمت کیفم
میروم.حتما
زنموست میخواهد بداند برنامه چطور پیش
رفته.اما با دیدن
پیامکی از سمت فرستنده ناشناس اعصابم
بهم میریزد و
ناخودآگاه شماره اش را میگیرم هرچند میدانم
که مثل دفعات
قبل کسی جواب نمیدهد اما دلم میخواهد دق
و دلی ام را
سرکسی خالی کنم در کمال تعجب بعد از
خوردن دو بوق صدای
نفس های آرام کسی را از آن سوی خط
میشنوم
الو_
48
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چرا حرف نمیزنی_
باز هم جوابی نمیدهد.آن قدر در این ساعات

تحت فشار بوده ام
که زبانم از عقلم پیشی میگیرد
چی از جونم میخوای؟اصال تو کی هستی چرا_
چندماهه مدام
بهم پیام میدی هدفت از این کارا چیه؟
بی اختیار گریه ام میگیرد و در حالی که هق
:هق میکنم میگویم
هرکی که هستی من حوصله این مسخره_
بازی هارو ندارم.تا
االنم خیلی تحملت کردم.فقط کافیه یکباردیگه
شمارتو روی
گوشی ببینم اونوقته که ازت شکایت میکنم
تلفن را قطع میکنم و اشک هایم را پاک میکنم
اما این چشم ها
هم ساز مخالف میزنند و دوباره شروع به
باریدن میکنند چه به
سرم آمده چرا بیفکر عمل کردم و زنگ زدم
آخ علیرضا آخ...با
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!!!من چه کردی؟
همان لحظه پیامکی از سمت فرستنده

ناشناس می آید
چیشده پرند؟چرا گریه میکنی؟_
49
چشمانم گرد میشود.او اسم مرا از کجا
میداند؟ انقد هول میشوم
که گوشی از دستم سر میخورد و زیر مبل می
افتد آن را برمیدارم
تند تند تایپ میکنم
تو کی هستی؟اسم منو از کجا میدونی؟_
یه دوست .من خیلی چیزا ازت میدونم پرند_
کدوم دوست ؟چرا خودتو معرفی نمیکنی؟ _
به وقتش میفهمی عجله نکن_
من همان دلقکی هستم که روی صحنه ی
نمایش نقشم رابه
بهترین نحو ممکن به سرانجام میرسانم آن
قدر نقشم را خوب
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بازی میکنم که به گمان مردم این خنده واقعی
است اما همین
که نمایش به پایان میرسد نقاب از چهره
...برمیدارم

بعد از برخورد آن روز من و علیرضا،نه او
تماس گرفت و نه غرورم
اجازه داد من تماس بگیرم.دنیای بدون علیرضا
یک چیزهایی کم
دارد که انگار همه چیزند.آنقد مرا با محبت
هایش لوس کرده که
 .طاقت این قهر و دوری را ندارم
50
از بچگی هروقت کار اشتباهی میکردم او
گردن میگرفت تا من
تنبیه نشوم.هروقت مامان با سخت گیری
هایش مرا از زندگی
زده میکرد او بود که به دنبالم می آمد و
هرکاری که در حضور
مامان نمیتوانستم انجام دهم.در حضور او
میتوانستم.از قدم زدن
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در باران و خوردن بستنی در برف بگیر تا
پاساژ گردی و بلند بلند
خندیدنمان .برای او مهم نبود که دختر نباید در
مکان های

عمومی بلند بلند بخندد برای او خنده من مهم
تر بود.علیرضا[ با
زندگی من عجین شده بود فراموش کردنش
کار نشدنی بود
از صبح که بیدار شده بودم توی تختم منتظر
تماس علیرضا
بودم.چون امروز جمعه بود و به رسم این
چندوقت،یک هفته را
او به همراه من به خانه ی مامان محبوبه می
آمد و هفته ی دیگر
مرا با خود به جمع دوستانش و برنامه ی کوه
صبح جمعه ها
میبرد.با اینکه مطمئن بودم تماس نمیگیرد.اما
خواب از چشمانم
فراری شده بود و به اسکرین گوشی خیره
شده بودم.انگار منتظر
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معجزه بودم.در کمال تعجبم گوشی لرزید و
تماس علیرضا روی
صفحه ی گوشی نقش بست اول فکر کردم
توهم زده ام اما وقتی

چشمانم را یکبار باز و بسته کردم و همچنان
گوشی زنگ میخورد
ذوق و هول شده پاسخ دادم
51
الو_
سالم..من نیم ساعت دیگه دم در خونتونم_
مجالی به من نداد و قطع کرد.نمیدانستم از
تماسش خوشحال
باشم یا از لحن صحبتش ناراحت.انگار هنوزم
از من دلخور بود
درحالی که سخت مشغول آماده شدن بودم به
یکباره به یاد قولم
به زنمو افتادم.به نظرم بهترین فرصت بود
برای اینکه یلدا را هم
با خود همراه کنم.فقط میماند راضی کردن
مامان
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هنذفری و عینک آفتابی و کالهم را داخل کوله
میگذارم رو به
:مامان میگویم
مامان برامون ساندویج هم گذاشتی؟_

دستش را روی بینی اش میگذارد
هیس...بابات و امیرحسین خوابن.کله صبح_
بلندگو قورت دادی؟
قری به چشمانش میدهد و میگوید
بله گذاشتم.فقط من نمیدونم کی میخوای یاد_
بگیری خودت
کاراتو بکنی و منو کله صبح از خواب بیدار
نکنی
به سمتش میروم و گونه اش را محکم
میبوسم
52
قربونت برم من_
صورتش را با دست پاک میکند و مرا کنار
میزند
برو کنار ببینم دختر خرس گنده..لباس گرم_
برداشتی؟
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آره سیوشرتمو برداشتم_
سرش را تکان میدهد و به سمت اتاقشان قدم
برمیدارد که جلوی
راهش را میگیرم

فقط مامان_
باز چیه؟_
من زنگ زدم یلدا هم آماده شه باهامون بیاد_
چشمان گردشده اش را به من میدوزد
یلدا دیگه کجا بیاد؟؟تو که پسرداییت یاسرو_
میشناسی بفهمه
الم شگنه به پا میکنه
میخواد از کجا بفهمه آخه؟_
امروز خونه مامان محبوبه نباشه نمیگن_
کجاست؟
53
اگه شما بگی که با پرند و دوستای_
دانشگاهش رفتن کوه کسی
چیزی نمیگه
استغفرهللا...ینی من زن گنده دروغ بگم؟_
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پوف کالفه ای میکشم
ینی تا حاال هیچوقت دروغ نگفتین دیگه؟_
میخواهد به سمت اتاقش برود که بازویش را
میکشم
باشه مامان؟به خاطر یلدا..بهش زنگ زدم_

حاضر شده ..گناه داره
تو فکر کردی بقیه نمیدونن جمعه هایی که_
نیستی با علیرضا
میری کوه؟من هیچی نگمم خودشون میفهمن
هیچکس انقد حواسش نیست.اما اگرم گفتن_
بگو برای علیرضا[
کاری پیش اومده امروز با دوستای دخترش[
رفتن
به سمتم می آید و گوشم را میگیرد
آآی...آآی...ماااااماااان_
باشه ولی این پنبه رو از گوشت دربیار که _
یلدا رو برای علیرضا
لقمه بگیری.علیرضا[ اگه میخواست از یلدا
خوشش بیاد تا حاال
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اومده بود بفهم.فکر نکن خرم نمیفهمم برای
چی امروز یلدا رو
54
دنبال خودت میکشونی ببریش.امروز که هیچ
ولی دفعه ی بعدی
درکار نیست فهمیدی؟

چشم..چشم..شما گوش منو ول کن لطفا_
به محض اینکه گوشم را رها میکند با دست
ماساژ میدهدم تا
دردش کمتر شود.به سمتم نزدیک میشود و
دستم را کنار میزند
ببینمت دردت گرفت؟_
ول کن جون من.هم میزنی هم ناز_
میکنی.چندچندی با خودت
مامان جان؟
ضربه ای آرام به کتفم میزند
برو دیرت شد زبون دراز ..خوبی هم بهت_
نیومده
با دیدن تک زنگ علیرضا روی اسکرین گوشی
بدون بستن بند
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کتونی آن ها را از کنار کفش به داخل هول
میدهم و به سمت
ماشینش قدم تند میکنم.او را تکیه زده به
ماشینش میبینم
برایش دست تکان میدهم
سالاااام_

55
سرش را به نشانه سالم آرام تکان میدهد
وسبد کوچیک مسافرتی
را از دستم میگیرد و در صندوق میگذارد
بشین.دیرشد_
داخل ماشین مینشینم و رو به او میگویم
آآ....یه چیزی فقط..میشه لطفا دنبال یلدا هم_
بریم.بهش گفتم
حاضرشه
باشه_
فقط تا دم در خونشون نرو سر کوچه نگه_
دار نمیخوام یه وقت
یاسر ببینه مثل اوندفعه مسئله ساز بشه
72
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اوکی.کمربندتو ببند_
ماشین را به حرکت در می آورد .موزیک
مالیمی در حال پخش
است.از پشت شیشه به منظره بیرون چشم
میدوزم.دلم میخواهد
سرصحبت رابازکنم اما نمیدانم واکنشش
چیست

به در تکیه میدهم و دست به سینه یک وری رو
به او
مینشینم.شلوار جین زغالی با پیرهن اسپرت
سفید
پوشیده.آستین هایش را تا آرنج تازده و ساعت
استیلی که من
56
برای تولد پارسالش خریده ام را بسته موهای
پرکالغی اش را
منظم آراسته و بوی عطر خنکش تا اینجا می
آید
با من قهری؟_
کوتاه نگاهم میکند
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قهر برای کسیه که نازکش داشته باشه نه_
من
االن ینی باید زنگ میزدم نازتو میکشیدم؟_
لبخند محوی میزند
نه_
پس چرا فکر میکنم هنوز ازم دلخوری؟_
چون هستم_

پوف کالفه ای میکشم
چرا اینجوری شدی علیرضا؟خودت بریدی و_
دوختی و داری
تنبیهم میکنی.من نباید بدونم چه خطایی
کردم؟
دوباره با آن نگاه های عجیب و غریبش خیره
ام میشود اما زود
نگاه میگیرد و به روبه رو چشم میدوزد
57
فکر کن برای اینکه منو با امثال یاسر یکی_
کردی بهم برخورده
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حاضرم قسم بخورم که چیز دیگری میخواست
بگوید و حرفش
را عوض کرد.اما کشش نمیدهم
ببخشید واقعا ..عصبانی بودم یه لحظه_
نفهمیدم چی گفتم.حاال
آشتی؟
مهربان میخندد
قهرنبودم که_
آره جون خودت_

بحث را عوض میکند
رنگ سفید خیلی بهت میاد تاحاال چرا _
نپوشیده بودی؟
چشمکی میزنم و به پیرهنش اشاره میکنم
فک کن خواستم با یه آقای خوشتیپ ست_
کنم
قهقه اش بلند میشود
ماشین را سر کوچه دایی کنار درختی پارک
میکند و دستی
رامیکشد
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58
گوشی را برمیدارم با یلدا تماس میگیرم و
میگویم که سرکوچه
.منتظرش هستیم
میگم پرند_
درحالی که پیام های تلگرامم را چک میکنم
هومی میگویم
منظورت از مسئله ساز همون دفعه ی قبلی_
که من و تو یلدارو
رسوندیم که نیست؟

گوشی را خاموش میکنم و دست به سینه به
روبه رو خیره میشوم
چرا همون دفعه_
ناراحت سرش را تکان میدهد
همش تقصیر[ من شد اگه اونروز انقد_
عصبانی نمیشدم یادم
نمیرفت خانواده داییت چقد رو این مسائل
حساسن
از گوشه چشم نگاهش میکنم
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اشکالی نداره..قصدت فقط لطف بوده باید_
از کجا میدونستی که
وقتی ما منتظر بودیم یلدا بره داخل
خونه.یاسر از پشت پنجره
آشپزخونه داشته همه چی رو میدیده
برای یلدا که مشکلی پیش نیاورده؟_
59
کی؟یاسر؟نه بابا..یلدا بهش گفته که اتفاقی_
مارو دیدی و من
.اصرار کردم برسونیمش نگران نباش
نفسی از سر راحتی میکشد

خب خداروشکر_
بالخره سروکله یلدا پیدا میشود.به سمت
ماشین می آید و سالم
آهسته ای میکند.علیرضامیگوید
سالم یلدا خانوم خوب هستید؟_[
ممنون.ببخشید[ توروخدا مزاحمتون شدم.من_
به پرندم گفتم که
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درست نیست من مزاحم جمعتون بشم ولی
گوش نداد
با حرص به سمتش برمیگردم
عزیزم ببند لطفا_
با چشم و ابرو به علیرضا[ اشاره میکند و آرام
لب میزند
زشته_
علیرضا که از آینه حرکاتمان را زیر نظر داشته
:رو به یلدا میگوید
60
این چه حرفیه یلداخانوم شماهم جای خواهر_
نداشتم مزاحم
چیه .بچه های اکیپ هم خیالتون[ راحت

اونجوری که فکر
میکنین نیستن حاال خودتون از نزدیک
.میبینین.متوجه میشین
ماشین را روشن میکند و راه می افتد.از آینه
ی بغل متوجه پکر
شدن یلدا میشوم.حق دارد شاید اگر من هم
کسی که دوستش
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داشتم مرا خواهر خودش خطاب میکرد.حالم
.همین قد بد میشد
دلم میگیردولی جز صبر کاری از دستم برنمی
آید
تا مقصد هیچ کدام حرفی نمیزنیم و سکوت
بین ما را آهنگی از
شادمهر میشکند
با رسیدن ما به مقصد همزمان ماشین سهیل
یکی از بچه های
اکیپ هم از راه میرسد ماشین ها را کنار هم
پارک میکنیم و
همزمان پیاده میشویم.سهیل و خواهرش
ساغر خیلی سال است

که با علیرضا[ و اکیپ همراه هستند البته این ها
را از
علیرضاشنیده ام
سهیل مردی قدبلند با چشمانی عسلی و
موهای خرمایی و دماغی
کمی گوشتی.کمی از علیرضا تپل تر است و
شلوار جین آبی
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روشن با تیشرت ساده سفیدپوشیده.ساغر از
نظر قیافه کامال عین
61
برادرش است و تنها تفاوتشان رنگ موهای
طالیی ساغر است او
نیزمانتویی عبایی به رنگ زرشکی و شالی
مشکی پوشیده
به سمتمان می آیند برای سهیل سری به
نشانه سالم تکان
میدهم و دستم رابرای ساغر دراز میکنم و اما
او با مهربانی مرا
در آغوش میکشد
چطوری دختر شرقی دلم برات تنگ شده بود_

منم عزیزم_
به سمت یلدا اشاره میکند
معرفی نمیکنی این خانوم خوشگله رو؟_
با این حرفش توجه سهیل و علیرضا که
مشغول احوال پرسی
هستند به سمتمان جلب میشود.دستم را دور
گردن یلدا می
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اندازم و کنارم نگه میدارم
دخترداییم یلدا_
یلدا دستش را به سمت ساغر دراز میکند
خوشبختم_
منم عزیزم..من ساغرم و اینم برادرم سهیل_
62
یلدا با خجالت روبه سهیل سالم میکند
سهیل نیز با متانت جواب سالمش را میدهد و
خوشبختمی
زمزمه میکند
همه باهم به راه می افتیم از دور هومن و
شمیم و سعید برایمان
دست تکان میدهند درگوش یلدا آرام میگویم

اون خانوم خوشگل ریزه میزه اسمش_
شمیمه نامزد آقا سعید
همون آقایی که کنارش وایستاده اون یکی هم
هومنه دلقک ترین
آدمی که دیدم البته که خیلی هم بچه بامعرفتیه
81
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چه جالب..همشون از هم دانشگاهی های_
علیرضا هستن؟
آره یه جورایی..چندساله باهم دوستن خیلی_
هم بچه های خاکی
و فهمیده ای هستند
سرش را به نشانه تایید تکان میدهد
به جمع آن ها که میرسیم دوباره مراسم
احوال پرسی و معارفه
یلدا شروع میشود.بماند که هومن چقدر تیکه
پراند و خنده به
لبمان آورد
63
سه به سه به جز سعید وشمیم،با هم قدم
برمیداشتیم.علیرضا و
هومن و سهیل جلوتر از ما راه میرفتند.سعید

و شمیم هم مثل
دو کبوتر عاشق آرام آرام پشت سر ما می
آمدند.من و ساغر و
یلدا هم کنار هم قدم برمیداشتیم و از هر دری
.صحبت میکردیم
82
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دقایقی بود که یلدا و ساغر گرم صحبت با
یکدیگر شده
بودند.هنذفری را از داخل کوله درآوردم و
آهنگ بهت قول میدم
از یگانه را پلی میکنم
با قطع شدن صدای آهنگ متوجه آمدن پیامک
میشوم با دیدن
پیامی از مزاحم،اخم هایم در هم میرود بعد از
آن روز که زنگ
زدم و پیام داد دیگر پیام نداده بود
روبه بچه ها میگویم االن میام و کمی فاصله
میگیرم پیام را باز
میکنم
)دلم برای دیدنت لک زده پرند (
با دیدن پیام مغزم سوت میکشد.آنقدر که

متوجه بازشدن بند
کتونی ام نمیشوم و با رفتن بند کفش زیر پایم
با زانو به زمین
میخورم وآخم بلند میشود.وقتی به خودم می
آیم که همه ی
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64
بچه ها با نگرانی دورم حلقه زده اند هرکس
چیزی میگوید اما
من آنقد گیجم که متوجه حرف هایشان
نمیشوم
هومن به ستم خم میشود و دستش را جلوی
صورتم تکان
میدهد:این چندتاست؟
وقتی نگاه گنگم را میبیند میگوید
یاخدا فک کنم ضربه مغزی شده فراموشی_
گرفته
علیرضا با حرص کنارش میزد
برو کنار مرتیکه االن وقت شوخیه؟_
کنارم زانو میزند و لب میزند
خوبی پرند؟_

آرام سرم را تکان میدهم
زانویم را برسی میکند و با مهربانی میگوید
درد داره؟_
یکم_
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65
کف دستانم و زانوهایم خراش برداشته و
خونریزی کمی دارد
دستم را میگیرد و بلندم میکندم میکند.
میتونی راه بری؟_
آره چیزی نشده نگران نباش_
به یکباره جلوی چشم همه ی بچه ها خم
میشود و بند کتونی
هایم را گره میزند.از خجالت سرخ میشوم
میخوام ممانعت کنم
که نمیگذارد
بذار ببندم دوباره زیر پات میره میفتی_
بلند میشود لباس هایم را هم میتکاند.نمیدانم
چرا چشمانم پر از
اشک میشود.حال خودم را نمیفهمم به سختی
جلوی ریزش

اشک هایم را میگیرم.سرش را که بلند میکند
متوجه چشمانم
میشود.کوله را از من میگیرد و آرام طوری که
بقیه نفهمند لب
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میزند
من بمیرم برای این چشما_
ناگهان دلم از یک بلندی سقوط میکندو چیزی
درون سینه ام
فرو میریزد.حسی که تا به آن روز تجربه
نکرده بودم.نمیدانم چرا
66
به یکباره انقد گرمم میشود و انگار در کوره
گذاشتنم.از نگاه نگران
علیرضا فرار میکنم.مرا چه شده؟مگر بار اولم
است که علیرضا
نگرانم میشود؟خجالت بکش پرند خودت
راجمع کن
در جواب نگرانی یلدا و ساغر میگویم خوبم و
نگران نباشن چیزی
نشده

هومن است که میگوید
به نظرم که بهتره برگردیم هم پای پرند_
صدمه دیده لنگ میزنه
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هم اینکه من گشنمه بریم پایین یه چیزی هم
بخوریم
همه موافقت میکنند و به سمت پایین سرازیر
.میشوند
از بعدازظهر که از کوه برگشتیم[ تا همین االن
خودم را در اتاق
حبس کرده ام.روی تخت چهارزانو نشسته و
از پنجره به غروب
خورشید و رفت و آمد عابرها نگاه میکنم.از
بچگی عاشق این کار
بودم.دیدن هیاهوی مردم و شلوغی خیابان ها
مرا به وجد می
آورد.سرم را نزدیک ماگ قهوه میبرم و عطر
قهوه را بو
ُ میکشم.موهای سرکشم روی صورتم سر
میخورند و جلوی دیدم
را میگیرند.ماگ را روی میز میگذارم و موهایم

را گوجه ای باالی
سرم میبندم.پاهایم را داخل شکمم جمع میکنم
و چانه ام روی
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67
زانو میذارم.به الک بنفش انگشتان پا که کناره
اش رنگشان پریده
زل میزنم و اتفاقات امروز را مرور
میکنم.هروقت که لحظه افتادنم
را مرور میکنم و به یاد حرف علیرضا[ می افتم
تنم گر
میگیرد.نمیدانم اسم این حس جدید چیست؟
اما مرا به شدت
میترساند.دایره ترس هایم این روزها بزرگ تر
شده اند.دختری[
که تا دیروز تمام غمش رفتن علیرضا و هم
سلیقه نبودن با
مادرش بود.امروز ترس های عجیبی دارد
کسی که به خوبی مرا
میشناسد و برایم پیام های عاشقانه به شکل
ناشناس میفرستد و

علیرضا و حس های ناشناخته ام که مرا دچار
سردرگمی
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.میکند.باید به بابا درباره ی این پیام ها بگویم
هرچند که میدانم
وقتی مامان متوجه شود تا مدت ها مرا
سرزنش میکند.اما چاره
ای نیست .قبل از اینکه بخواهم با بابا حرف
بزنم.تصمیم میگیرم
یکبار دیگر شانسم را امتحان کنم.گوشی را
برمیدارم و تایپ
میکنم
میدونم که منو خیلی خوب میشناسی پس یا(
دیگه مزاحمم نشو
یا خودتو معرفی کن وگرنه اینبار واقعا ازت
)شکایت میکنم
68
نیم ساعتی از فرستادن پیام میگذرد در حالی
که ناامید از پاسخ
جوابم قهوه سردشده را برمیدارم تا به نزد بابا
بروم.صدای دینگ

پیام می آید.شتاب زده به سمت گوشی پا تند
میکنم
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سالم قصدم نه مزاحمت بوده نه آزار دلم(
نمیخواست به این
زودی ها خودمو معرفی کنم .اما اگه دوست
داری منو ببینی فردا
ساعت ۶بعدازظهر بیا به این آدرسی که
)میفرستم
به آدرسی که فرستاده خیره میشوم کافه ای
در مرکز شهر
نمیدانم کار درست چیست اینکه همین حاال با
بابا حرف بزنم و
ماجرا رو بگویم یا اینکه فردا سرقرار بروم و
این فرستنده ناشناس
را بالخره بشناسم.عقل سلیم حکم میکند که
به بابا بگویم اما
هرچقدر فکر میکنم دلیلی ندارد بترسم آدرس
در شلوغ ترین
ساعات روز و مرکز شهر است.در مالعام که
نمیتواند اذیتم کند

در ثانی او مرا به خوبی میشناسد.اگر واقعا
میخواست آسیبی
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برساند تا االن هم میتوانست هدفش چیز
دیگریست.از این
میترسم که ته تمام این ماجرا یک شوخس بی
مزه از سمت
.دوستانم باشد
69
دیشب قبل از خواب به یلدا زنگ زدم و ماجرا
را از همان ابتدا تا
به امروز تعریف کردم او هم مثل من دوست
داشت بداند این
آشنای ناشناس چه کیست بعد که تصمیمم
برای رفتن سر قرار
را گفتم مخالفت کرد.و اینکار را دیوانگی
دانست به نظر یلدا کار
یکی از دوستان یا آشنایان بود که میخواست
سربه سرم
بگذارد.سعی کرد نظرم را عوض کند اما من
میخواستم تکلیفم

.یکسره شود
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مانتوی اندامی کرم رنگم را تن میزنم و داخل
آینه خیره خودم
میشوم جوجه اردک زشتی که به قول مامان و
بقیه حاال زیبا
شده.موهای مشکی ام را محکم باالی سرم
میبندم به نظرم
اینجوری چشمانم کشیده تر دیده میشود.شال
کرم رنگ با
حاشیه های طالیی را سرم میکنم و کرم
ضدآفتاب را برمیدارم
آرام روی پوستم پخش میکنم.دستانم به
سمت خط چشم
میروند اما ترجیح میدهم برای مالقات با کسی
که نمیدانم
کیست ساده تر بروم.پس آرایشم را با رژلب
کمرنگی به پایان
میرسانم.با دست ابروهای پر مشکی ام را که
با کلی جنگ با
مامان موفق شده بودم زیرشان را مرتب

کنم.دست میکشم و
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منظم میکنم .دستبند مرواریدی دوست
داشتنی ام که شاپرکی
70
ظریفی از آن آویزان است دور مچ دستم
میبندم.روی شاپرک را
لمس میکنم به یاد علیرضا لبخند میزنم هدیه
ای از طرف او
برای روز ولنتاین.به قول او ولنتاین روز عشق
و نشان دادن عالقه
و عشقمان به عزیزانمان است .او معتقد
است که پدر ومادر ها
اگر در چنین روزی برای دخترهایشان[ کادو
ولنتاین بگیرند
دخترها نیز برای تجربه این مدل هیجان ها به
سمت ارتباط های
نادرست با جنس مخالف کشیده
نمیشوند.برای همین هم هرسال
خودش برایم کادو میخرید.با جعبه ای پر از گل
های رز سرخ که
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کنار هم حروف اول اسمم را نشان
میداد.همیشه هم میگوید اگر
روزی دختر دار شود این کار را برای دخترم
هم هرسال انجام
..میدهم
کیفم را برمیدارم و از اتاق بیرون می
آیم.مامان در آشپزخانه
مشغول پخت شام است مرا که آماده میبیند
روترش میکند
اوغور به خیر،شیتان[ پیتان کردی کجا به_
سالمتی؟
جایی کار دارم تا قبل از تاریک شدن هوا_
برمیگردم
چه کاری؟_
پوفی از سر حرص میکشم
71
مامان میشه انقد گیر ندی؟هی کجا میری_
چیکار داری؟مگه من
بچم که انقد سوال پیچ میکنی؟
94
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اوال ۲۰سال همچین سن زیادی هم نیست که_
احساس بزرگ
بودن میکنی.دوما گیر نمیدم فقط میخوام
بدونم بچم کجاها میره
با کیا میگرده؟
جای بدی نمیرم.نگران نباش لطفادیگرمجالی_
به او
نمیدهم.سریع خداحافظی میکنم و ازخانه
بیرون می آیم.به
سمت ایستگاه اتوبوس حرکت میکنم
نگاهی به ساعت مچی دستم میکنم دقیقا
راس ساعت ۶
است.درکافه را آرام باز میکنم آویز باالی در به
صدا درمی آید و
نگاه چندنفری[ که در کافه نشسته اند به طرفم
کشیده میشود.در
وهله ی اول بوی قهوه مدهوشم میکند.فضای
خوشگل و شیکی
دارد.سالنی بزرگ با میز و صندلی های
متعدد..دیوارهایش پر از
95
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قاب عکس های کوچک و بزرگ ..گلدان های
کریستالی که درون
آن گل های رز به چشم میخورد و به دلم
مینشیند نمیدانم باید
از کجا آن ناشناس را پیدا کنم وقتی هیچ چیزی
از او نمیدانم
72
میخواهم گوشی ام را دربیارم و پیام بدهم
رسیده ام که یکی از
کارکنان کافه به سمتم می آید و میپرسد
خانم پرند بزرگمهر؟_
گیج سرم را تکان میدهم
بله_
بفرمایید باال.منتظرتون[ هستن_
ممنون_
آرام از پله های چوبی که در گوشه ای ترین
نقطه کافه قرار دارد.و
من در ابتدا متوجه اش نشده ام باال
میروم.فضای باال نیز به
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زیبایی پایین کافه است کمی کوچک تر و دنج
تر.کنار پنجره
بزرگ سالن مردی پشت به من روی یکی از
صندلی ها
نشسته.کس دیگری این باال نیست انگار که
اینجا رزو شده باشد
آرام به سمتش قدم برمیدارم و کوتاه زمزمه
میکنم
سالم_
از پشت میز بلند میشود و به سمتم برمیگردد
با دیدن محمد
قلبم از حرکت می ایستد ناباور خیره اش
میشوم آنقد شوکه و
73
بهت زده ام که لحظه ای نفس کشیدن را از
یاد میبرم.حسی از
درونم آرام زمزمه میکند همین االن از اینجا
...بگریزم..از این کافه
از او...اویی که با لبخند و دست به سینه مرا
تماشا میکند.چند
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قدم آرام به عقب برمیدارم و میچرخم و به
سمت پله ها پا تند
میکنم.آستین مانتویم را میکشد و جلوی راهم
را میگیرد
لطفا پرند....توضیح میدم_
چشمانم پر از اشک میشود.چطور میتواند این
همه خونسرد
باشد.شش ماه تمام شب و روز برایم پیام
های عاشقانه میفرستاده[
و به ریش من میخندیده.حتما از اینکه با پیام
هایش مرا دست
می انداخته احساس غرور میکرده
تو....تو..چطور تونستی این قد عوضی باشی_
!محمد؟
قطره ی اشکم میچکد
خیلی نامردی ...چطور دلت اومد منو دست_
!!بندازی
دستانش را به نشانه تسلیم باال میبرد
به خدا اونجوری که فکر میکنی نیست.بشین_
برات توضیح بدم
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اگه قانع نشدی بعد برو هوم؟
74
وقتی عکس العملی از من نمیبیند[ با احتیاط
مرا به سمت یکی
از صندلی ها هدایت میکند.به محض اینکه
مینشینم دستمالی
به سمتم میگیرد و اشاره به چشم هایم میکند
اشکاتو پاک کن_
دستمال را میگیرم
میشنوم_
چیزی نمیخوای سفارش بدی؟_
تند نگاهش میکنم
برای خوردن نیومدم ..اینجام تا دلیل کارتو_
بدونم
عینکش را درمی آورد و روی میز میگذارد و به
صندلی تکیه
.میدهد
یه چیزایی میخوام تعریف کنم که شاید به_
مذاقت خوش نیاد و
99
تابو شکن

ناراحت بشی اما لطفا تا آخر گوش کن

سرم را به نشانه تایید تکان میدهم
شنیدی میگن از هرچی بدت بیاد سرت میاد؟_
یه زمانی خیلی
ازت بدم میومد.به نظرم دختر گستاخ و بی
ادبی بودی .از اون
75
مدل دخترایی که من ازشون فراری بودم برای
همینم یه جورایی
ازت خوشم نمیومد.سعی میکردم زیاد باهات
روبه رونشم یا
همکالمت نشم.میدونی برام عین دختر[ بچه
های لوس و ننر
بودی که با جیغ جیغ به خواسته هاشون
میرسن.هروقتم مهمونی
خونتون دعوت بودیم یه جورایی از زیر
مهمونی در میرفتم انقد
به این مدل کارام ادامه دادم که یه وقت به
خودم اومدم.دیدم
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انقد ندیده گرفتمت که تو هم شدی عین خودم
دیگه من برات

مهم نیستم یه جوری که انگار نمیبینیم نمیدونم
دقیقا چیشد؟یا
از کجا اما فهمیدم؟از اینکه من برات حتی
اندازه یاسر هم مهم
نیستم ناراحت میشم از اینکه با همه خوبی و
میخندی اما از من
فرار میکنی لجم میگیره.هنوز نمیدونستم
حسم بهت چیه .شایدم
خودمو گول میزدم اما وقتی مامان پیشنهاد
ازدواج رو مطرح کرد
و گفت هر کی رو که من بگم میره
خواستگاریش .نمیدونم چرا
اسم تورو آوردم انقدی هم اعتماد به نفس
داشتم که مطمئن
بودم جواب رد نمیشنوم چون فکر میکردم تو
از خداته با کسی
مثل من ازدواج کنی اما با شنیدن[ جواب ردت
همه باورام بهم
101
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ریخت و فهمیدم درموردت اشتباه
میکنم.بعدشم که سرو کله

پسرعموت علیرضا[ پیدا شد.از صمیمیت بینتون
خوشم نمیومد.به
76
علیرضا حسودیم میشد.کم کم قبول کردم
دیگه برام اون پرند
غیرقابل تحمل گذشته نیستی .فهمیدم برام
عزیز شدی ولی
هرکاری میکردم به چشمت نمیومدم تا اینکه
تصمیم گرفتم بهت
پیام بدم شاید اینجوری بتونم اون شکافی که
بینمون افتاده رو
.کم کنم
نفس بلندی میکشد و دستانش را روی میز
میگذارد و زمزمه
میکند
نمیخوای چیزی بگی؟_
آنقدر از شنیدن این حرف ها شوکه ام که
نمیدانم چه عکس
102
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العملی نشان بدهم مثل ربات خشکم زده او
چه گفت؟لوس و

ننر؟چه جالب منم از او خوشم نمی آمد.چون
فکر میکردم عین
بابابزرگ ها رفتار میکند.منظم و دقیق بودنش
روی اعصابم بود
خنده ام میگیرد.اما بعد خنده از لبانم پر
میکشد او گفت برایش
عزیز شده ام؟جلل الخالق!!سعی میکنم
افکارم را سرو سامان
بدهم.منظورش این است که از من خوشش
آمده و برای همین
پیام های عاشقانه میفرستاده؟ینی قصدش
مزاح و شوخی و سربه
77
سرگذاشتنم نبوده؟البته که به محمد نمی آید
بخواهد برای دست
انداختنم از این کارها بکند.اما برای اطمینان
:میپرسم
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ینی میخوای بگی از من بدت نمیاد و این_
بازی رو هم برای
اینکه منو دست بندازی و بهم بخندی راه

ننداختی؟
معلومه که نه_
از کجا بدونم دروغ نمیگی؟از کجا بدونم_
همین االنم منو دست
نمیندازی؟
به چشمام نگاه کنی میفهمی که دروغ _
نمیگم .خیلی وقته
گرفتارت شدم پرند
ته دلم میلرزد از اعترافش.کمی رو صندلی
جابه جا میشوم و روی
:افکارم تمرکز میکنم در آخر لب میزنم
چرا از اول نیومدی بگی و این بازی رو شروع_
کردی؟
منم مثل هر آدم دیگه ای غرورم برام مهمه_
نه بیشتر از خواسته
دلم اما خب مهمه.یه بارم که ازت جواب نه
شنیدم نمیتونستم
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دوباره ریسک کنم.میخواستم کم کم فاصله ای
که بینمون افتاده
بود رو کم کنم

78
هنوز هم بهت زده و شوکه ام اما به قول
مامان محبوبه چشم ها
هیچوقت دروغ نمیگویندوچشمان محمد
.صداقت را فریاد میزد
پس چرا من تا به حال دقت نکرده بودم؟ چرا
فکر میکردم او از
من خوشش نمی آید؟ شاید چون هیچوقت به
چشمانش نگاه
.نمیکردم .همیشه از هم فراری بودیم
:لبانم را بهم میزنم آرام نجوا میکنم
باور کردنش خیلی سخته_
میدونم باورش سخته ولی ازت میخوام یه_
فرصت بهم بدی تا
همدیگرو بهتر بشناسیم به دور از جبهه گیری
ها
:میخواهم چیزی بگویم که نمیگذارد
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لطفا االن جواب نده.یکم فکر کن بعدا سر_
فرصت جوابمو بده
گیج سری تکان میدهم.هضم حرف هایش

برایم کار راحتی
نیست.میدانم که محمد هرچه که باشد.اهل
دروغ و دغل بازی
نیست او فقط زیادی دیسپیلین دارد.باید تمام
امشب فکر کنم تا
بتوانم امروز و حس و حالم را درک و هضم
کنم.درگیر افکارم
هستم و فارغ از زمان و مکان.وقتی به خود
می آیم که گارسون
79
.سفارشاتی که محمد گفته را روی میز میچیند
یکباره نگاهم به
ساعت مچی ام می افتد و هینم بلند میشود
چیزی تا تاریکی هوا
نمانده و مامان حتما نگران شده.هول از جایم
بلند میشوم
کجا؟_
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باید برم دیرم شده.گوشیمم سایلنت بوده_
حتما مامان کلی
نگران شده

بشین قهوه مونو بخوریم.میرسونمت_
از لطفت ممنون.ولی میخوام خودم برگردم_
احتیاج دارم یکم
تنها باشم
کوتاه سرش را تکان میدهد
درک میکنم.مواظب خودت باش_
کیفم را روی دوشم میگذارم و به سمت
خروجی راه می افتم
حتما ،خداحافظ_
توی تمام مدتی که در راه خانه بودم.به تمام
حرف های محمد
فکر کردم.به رفتارهایش به رفتارهایم.گاهی
عصبی میشدم که
مرا لوس و ننر میدانسته.اما بعد به او حق
میدادم گاهی هم ترسم
80
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برم میداشت.انگار تازه باورم شده بود که
محمد از من خوشش
می آید.گفته بود گرفتارم شده!!حال باید چه
میکردم؟من

هیچوقت محمد را به چشم دیگری نگاه نکرده
ام.همیشه برایم
یه فرد موفق و زیادی منظم و عصا قورت
.داده بوده همین
مطمئنم که جوابم به او یک نه بزرگ
است.چون رویاهای زیادی
دارم که برای تحقق آن ها راه دوری در پیش
دارم.نمیتوانم فعال
خودم را درگیر ارتباط ی احساسی کنم.نه حاال
که نه درسم تمام
شده.نه سرکار رفته ام.نه استقالل مالی را
تجربه کرده
ام.چیزهایی که عمری رویایش را ترسیم کرده
ام.حتی اگر در
شرایط بهتری هم بودم باز هم محمد گزینه
من برای ازدواج نبود
108
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چون من معتقدم که ما از دو دنیای متفاوت
هستیم و به درد هم
.نمیخوریم
با رسیدن به خانه ساعت از 8هم گذشته و

قیافه ی عصبانی
مامان گواه یه جنجال[ دیگر را میدهد
سالم_
دست به کمر قری به گردنش میدهد
81
سالم و ال اله هللا...کجا بودی تا االن؟این بود_
قبل از تاریکی
اومدنت؟چرا گوشیتو جواب نمیدی؟؟؟نمیگی
از نگرانی پس
میفتم
رو به بابا که روی مبل نشسته و اخبار گوش
میدهد سالم
.میکنم
ببخشید گوشیم سایلنت بود نفهمیدم_
109
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همین؟جهان نمیخوای چیزی بهش بگی؟من_
دیگه از پس این
برنمیااام بس که خودسر و خود رای شده
بابا با متانت همیشگی خودش سعی در آرام
کردن جو دارد .رو
:به من با آرامش میگوید

کار بدی کردی سایلنت کردی باباجان.دیگه_
این کارو نکن
و چشمک ریزی میزند
 .پقی زیر خنده میزنم
کارد میزدی خون مامان در نمی امد
این چه مدل دعوا کردنه جهان..تو اخرش منو_
دق میدی.همین
تو با این کارات اینو انقد لوسش کردی
82
حرص نخور عزیزم با دعوا که چیزی درست_
نمیشه پرندم قول
میده که دیگه کارش تکرار نشه مگه نه
دختربابا؟
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نامحسوس به من اشاره میکند که تایید کنم و
بحث را کش ندهم
آره قول میدم_
این صدبار از این حرفا زده هی زده زیرش_
نه به خدا دیگه تکرار نمیشه قول میدم بیرون_
میرم تلفنمو
جواب بدم نگران نشی

به سمتش میروم و گونه اش را میبوسم
ببخش دیگه مامان خانومی_
خبه..خبه [..برو کنار خرم نکن.برو دستاتو_
بشور بیاین شام
یک هفته از ماجرای مالقات من و محمد
میگذرد هنوز نتوانسته
ام به او جوابی بدهم.یعنی در واقع نمیدانم
چطوری به او بگویم
که ناراحت نشود و دلش نشکند.دوستان زیادی
دارم اما با
هیچکدام آن قدر صمیمی نیستم که در این
مورد با آن ها حرف
111
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بزنم،جز مریم دوست و همکالسی
دانشگاهم.دختری ریزه که پر
از شور زندگی است.از معدود دوستانی که به
تایید مامان درآمده
83
و من اجازه رفت وآمد به خانه اشان را
دارم.تصمیم گرفتم برای
مشورت به سراغ مریم بروم و حاال جلوی در

خانه شان
هستم.زنگ در را فشار میدهم و منتظر میمانم
کیه؟_
منم پرند_
بفرمایید_
درحیاط که باز میشود خانه ای ویالیی و
قدیمی با حوضی آبی
رنگ در وسط آن به چشم میخورد شاخه های
درخت انگورکه
عین پیچک روی دیوار را فراگرفته.گلدان های
شمعدانی سفید و
112
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صورتی که لب حوض و طاق پنجره ها چیده
شده و نشان از
خوش ذوق بودن صاحبخانه دارد.حیاط شسته
شده و بوی نم
آجرهای دیوار با ترکیب بوی کتلت سرخ شده
که تا اینجا می
آید عطر زندگی میدهد.مریم را منتظر خود دم
در ورودی
میبینم.برایش دست تکان میدهم و بلند سالم

میکنم
سالم ستاره سهیل_
84
از چندپله ی ورودی باال میروم و دستم را
نوازش وار روی گلدان
های چیده شده کنار پله ها میکشم و لب
:میزنم
خوش به حالتون چه خونه ی با صفایی دارین_
هروقت میای همینو میگی دقت کردی؟_
خنده ام میگیرد و به آغوشش میروم
113
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خب راست میگم دیگه عین خونه های فیلمای_
ایران قدیم
میمونه
با شیطنت میگوید
چشمم روشن..خاله مهناز میدونه دخترش_
فیلمای ایران قدیم
میبینه
مشتی به بازویش میزنم
بی مزه_
با ورود به خانه چشمم به خاله فخری(مامان

مریم)می افتد که
.در آشپزخانه مشغول سرخ کردن کتلت است
سالم خاله_
85
دستانش را با دستمالی پاک میکند و به سمتم
می آید
سالم عزیزم خوش اومدی_
ببخشید..کله ظهر مزاحمتون شدم_
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این چه حرفیه عزیزم..مهمون حبیب_
خداست.تو هم که عزیز ما
شما لطف دارین_
مریم:مامان،من و پرند میریم تو اتاقم.هروقت
نهار حاضر شد
صدام کن بیام کمک
برین مادر خوش بگذره بهتون.سر راهت اون_
سبدمیوه و شربت
هم ببر از خودتون پذیرایی کن
چشم_
سبد میوه را در بغلم می اندازد و به سمت
اتاق هلم میدهد.سبد

میوه و پیش دستی ها رو روی میز کامپیوتر
میگذارم و روی
تخت مینشینم[
در اتاق را میبندد و روی صندلی گوشه اتاق
مینشیند
خب..خب..بگو ببینم چیشده؟_
86
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پشت تلفن که بهت گفت به کمکت احتیاج_
دارم
باز چه گندی زدی؟_
بالشت را به سمتش پرت میکنم
بی ادب،من کی گند زدم؟_
حق به جانب میگوید
همیشه_
میذاری حرف بزنم یا نه؟_
خیاری برمیدارد و گاز میزند
بنال_
یادته بهت گفتم یه مدته یکی برام پیام_
میفرسته
هوووم آره ،خب چیشد فهمیدی کیه؟_

آره ولی اگه بگم هنگ میکنی_
نکنه پسر اکرم خانوم همسایه بغلیمونه؟_
بالشت دیگری به سمتش پرت میکنم
آخه چرا چرت میگی_
87
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:با خنده میگوید
آخه هروقت اینجا میای بعد از رفتنت پیداش_
میشه و آمارتو
میگیره
کی؟؟پسرش؟_[
نه خنگول جان..اکرم خانم..غلط نکنم تورو_
برای پسرش کاندید
کرده
من هم خنده ام میگیرد و کوفتی نثارش میکنم
..محمد_
محمد چی؟_
محمد پیامارو میفرستاده_
دهانش از حرکت می ایستد و چشمانش گرد
میشود
نه بابا؟!همین محمد پسرخالت؟_![

آره_
!جون من؟_
جون تو_
88
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به ستم می آید و کنارم روی تخت مینشیند
اووووف چه هیجانی ..تعریف کن ببینم_
چیشده
تمام حرف های محمد و خودم را برایش
میگویم
من از اولشم بهت گفتم این بچه گلوش پیش_
تو گیر کرده.تو
هی گفتی نه بابا از من بدش میاد .بفرما...حاال
میخوای چیکار
کنی؟
میخوام بگم نه.اما نمیدونم چطوری بگم که_
دلش نشکنه.اومدم
اینجا از تو کمک بگیرم
با مشت به بازویم میزند
خاک تو سرت کنن ینی!هم خوشتیپه هم_
آقاست.هم دکتر از

همه مهم تر تو رو هم که دوست داره مرگ
میخوای دیگه؟چرا
میخوای بگی نه؟
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مشکل من محمد نیست مشکل اینه که من_
با ازدواج تو سن
پایین مخالفم.از طرفی هم هنوز درسم تموم
نشده.دوست دارم
درسم تموم بشه برای فوق اقدام کنم.سرکار[
برم دستم تو جیب
خودم باشه.االن آمادگی ازدواج رو ندارم
89
جمع کن بابا.حاال انقد ناز کن تا همه ی_
خواستگاراتو
بپرونی.آخرم همین پسر بیکار اکرم خانوم بیاد
بگیرتت
خنده ام بلند میشود
واال....هزار بار گفتم بیا زن داداشم میالد شو_
انقد ناز کردی تا
این عجوزه خانوم گیر داداش بدبختم افتاد.عین
هند جیگرخوار

افتاده به جونش
چرا؟مگه چیکار کرده طفلک_
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طفلک منم نه اون..تو که میدونی از وقتی_
بابا فوت شده بار
زندگیمون افتاده رو دوش میالد.اون طفلکم
همه تالششو میکنه
تا ما تو رفاه باشیم.موقع خواستگاری خودش
با دختره شرط کرده
بوده تا وقتی دست و بالش باز بشه بعد از
عروسی بیان تو همین
کوچه خونه اجاره کنن اونم قبول کرده بود.اما
حاال زده زیرش
میگه اینجا از سرکارش دوره و نمیتونه
حاال باید چیکار کنین؟_
هیچی..مامان میخواد طالهاشو بفروشه بده_
برای رهن
خونه.البته اگه میالد قبول کنه که من مطمئنم
قبول نمیکنه
90
ایشاهلل درست میشه غصه نخور_

ایشاهلل ..بحث به کجا رسید.تو بگو آخر چیکار_
میکنی؟
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بلند میشوم و به سمت بوم نقاشی که کنج
اتاق است راه می
افتم.دستی رویش میکشم
اینو تازه شروع کردی؟_
آره_
...خیلی خوشگله_
به سمتش برمیگردم و دست به سینه به دیوار
تکیه میزنم
نمیدونم چیکار کنم.نظر تو چیه؟_
اگه نظر منو میخوای تو داری سخت_
میگیری.به نظرم ازدواج
درست و سازنده نه تنها جلوی پیشرفت آدمو
نمیگیره که باعث
پیشرفت ادمم میشه.مهم اینه همراهتو درست
انتخاب کنی.یه
فرصت به هر دوتون بده.تو و محمد همیشه از
هم فراری بودین
چون شناخت درستی از هم نداشتین.یه مدت

قبول کن با هم
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در ارتباط باشین و زوایای مختلف شخصیت
همدیگرو
91
بشناسین.خدارو چه دیدی شاید خوشت اومد
اگرم نه که حداقل
تالشتو کردی و محمد هم میبینه و ازت دلخور
نمیشه
مامانمو چیکار کنم؟اگه چیزی بهش بگم تا_
مراسم عروسی هم
جلو جلو میره
فعال فقط به بابات بگو تا در جریان رابطتتون_
باشه.چون اون
خیلی منطقی تر برخورد میکنه.بعدا اگه به
جاهای خوبی
رسیدین به بقیه هم میگین
نمیدونم...واقعا نمیدونم_
جدا از شوخی من فقط نظرمو گفتم.اما در_
نهایت خودت باید
تصمیم بگیری که چی میخوای؟تو یه بار چشم

بسته و با یه
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شناخت سطحی به خواستگاری محمد جواب
رد دادی .االنم
میتونی بگی نه..اما میتونی هم یه فرصت به
هردوتون بدی.بشین
فکر کن ببین ارزش یه فرصت داره یا نه؟
اوهوم_
االنم پاشو بریم دست پخت فخری جون رو_
بخوریم که
عشقه.فقط یه چیزی[..
92
چی؟_
بیزحمت اگه محمد جونو نخواستی منو بهش_
معرفی کن حیفه
ازدست بره
به سمتش میروم و خاک برسری حواله اش
میکنم
واال خو..تو این بی شوهری..شوهر دکتر_
..جماعت نعمته..نعمت
به بابا زنگ زده بودم اگر کاری ندارد بعد

ازکالسم به دنبالم
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بیاید.گفتم کار مهمی دارم و میخواهم جایی
جز خانه ودر حضور
مامان حرف بزنم.قبول کرد هرچند که بسیار
نگران شد.اما
اطمینان دادم که اتفاق خاصی نیفتاده و فقط
یک صحبت
.پدرودختری است
سرکالس آنقد فکرم مشغول این بود که
چگونه سرصحبت رابا
بابا باز کنم.چندباری تذکر از سمت
استادگرفتم.اما دست خودم
نبود.ذهنم ناآرام و مشوش بود.با اعالم پایان
کالس از سمت استاد
.وخسته نباشید بچه ها نفس راحتی کشیدم
مریم از کنارم گفت
93
اووووف چقد حرف زد مردک خرفت.تو چته _
امروز همش میری
تو هپروت؟
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.امروز قراره با بابا راجب محمد حرف بزنم_
خیلی استرس دارم
پس بالخره تصمیمتو گرفتی_
اوهوم میخوام یه فرصت به خودم و محمد_
بدم.بالخره هم که
باید یه روزی ازدواج کنم
نه بابا؟!چه عجب عاقل شدی_
مگه قبال نادون بودم؟_
کی بود میگفت من حاال حاالها ازدواج نمیکنم_
میخوام دنبال
آرزوهام برم
خودمم نمیدونم چرا یدفعه ای خر شدم_
گوشی ام زنگ میخورد و اسم بابا روی
اسکرین گوشی چشمک
میزند دستم را روی صفحه میکشم و تماس را
وصل میکنم
الو_
باباجان من دم درم.اگه کالست تموم شده_
بدو بیا
125
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94
چشم االن میام_
گوشی را داخل کوله سر میدهم و بلند میشوم
من برم بابا دم در منتظرمه_
مریم هم بلند میشود و با دست پشت شانه ام
ضربه ای آهسته
میزند
برو ببینم چیکار میکنی.منو بیخبر نذار_
باشه.فعال_
به سمت در دانشگاه پا تند میکنم.با دیدن
ماشین بابا قدم هایم
را بلندتر برمیدارم
سالم_
سالم عزیز بابا خسته نباشی_
ممنون.شما هم خسته نباشید_
ماشین را به حرکت درمی آورد و زیر چشمی
نگاهی به سمتم
می کند
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چیشده بابا؟دوباره با مامانت به مشکل_

خوردین؟
95
نه...نه...چیز خاصی نشده.فقط باید یه_
موضوعی روباهاتون
درمیون میذاشتم که دوست ندارم فعال مامان
بدونه
باشه پس بریم همون پارک همیشگی تا گل_
دختر بابا حرفاشو
بزنه هوم؟
با لبخند تایید میکنم
ماشین را کنار خیابان روبه روی همان پارک
همیشگی که پاتوق
حرف های پدر و دختری من و بابا بودپارک
میکند.همراه هم و
شانه به شانه هم در مسیر پیاده روی پارک
قدم برمیداریم.این
پارک یادآور کلی خاطرات شیرین از من
وباباست.وقت هایی که
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با مامان بحثم میشد به اینجا پناه می آوردم وبا
بابا دردودل

.میکردم
به محوطه ی بازی بچه ها چشم میدوزم و با
دیدن بچه های
کوچولویی که از سر و کول هم باال میروند
لبخند میزنم.بابا اشاره
ای به نیکمت مقابلمان میکند
اینجا بشینیم؟_
پیشنهادش رو قبول میکنم و همراه هم روی
نیمکت میشینیم
96
خب بابا بگو من سراپا گوشم_
لب هایم را داخل دهانم میکشم و شروع
میکنم .از شروع پیام ها
تا مالقاتم با محمد و حرف هایش البته با کمی
.سانسور میگویم
و درپایان ازش نظر خواهی و مشورت
میخواهم.با دقت به حرف
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هایم گوش داده بود و درسکوتی سنگین به رو
به رو چشم
دوخته.بعد از لختی سکوت که مرا تا مرز

جنون برد لب باز میکند
تو منو یاد عمت کتی_
میندازی.افکارت،رفتارت حتی قیافت
شباهت عجیبی بهش داره.دوست داری یکم
راجب گذشته و عمه
کتی حرف بزنیم؟
مشتاق سرم را تکان میدهم.معلوم است که
دوست دارم بدانم در
گذشته عمه کتی چه اتفاقی افتاده.من فقط
شنیده بودم که قید
.همه را برای عشقش زده همین
خیلی دوست دارم بدونم_
پدربزرگت کیانوش بزرگمهر مرد اسم و"_
رسم دار و ثروتمندی
بود.به قول خودش از صفر شروع کرده بود و
همه ی این مال و
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منال رو با تالش و سختی به دست آورده
بود.برای همینم درعین
مهربون و خانواده دوست بودن سخت گیر
بود .قانونای خاص

97
خودشم داشت.مثال من و نادر در عین رفاه
مالی تمام تابستون
موظف بودیم.مثل بقیه کارگرای کارگاه کار
کنیم.پدرم خیلی[ زیاد
عاشق دختر بود.اما بعد از زایمان سختی که
مادرم موقع به دنیا
اومدن من داشت دکترا بهش گفته بودن که
امکان بارداری دوباره
مادرم تقریبا صفره.پدرو مادرم هم با این
قضیه کنار اومده بودن.تا
اینکه ۶سال بعد مادرم به طور معجزه آسایی
دوباره باردار شد و
این بار دختر بود.پدرم از خوشحالی تمام
کارگاه رو شیرینی
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داد.روزها گذشت تا کتی به دنیا اومدو دنیای
بابا شد.کتی انقد
شیرین و بامزه بود که ناخواسته همه مون
دوستش داشتیم سال
ها گذشت و کتی بزرگ تر شد.یه دختر فعال و

پر از شور و حال
زندگی که چراغ خونمون بود.اونموقع ها نادر با
همکالسی
دانشگاهش لیال ازدواج کرده بود وسرخونه
زندگی خودش بودو
من تازه مادرتو دیده بودم.نمیدونستم چطوری
با پدرم برای رفتن
.به خواستگاری حرف بزنم و راضیش کنم
چون من و مادرت
اختالف فرهنگی زیادی داشتیم.کتی ۲۰سالش
شده بودو دختر
جوون و زیبایی بود.خواستگارای زیادی هم
داشت.ولی میگفت
فعال قصد ازدواج نداره و پدر هم سخت
.نمیگرفت
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98
تا اینکه یه روزکتی زنگ زدو گفت با ماشین با
یه پسر جوون
تصادف کرده و بیمارستانه.من و بابا سراسیمه
رفتیم اونجا.اتفاق

خاصی نیفتاده بود .فقط دست و سر اون پسر
شکسته بود و
خودشم رضایت داد.مثل اینکه نوشیدنی زیاد
مصرف کرده بوده و
تو حالت طبیعی نبوده.برای همینم ماشین رو
ندیده و یکدفعه
ای میاد وسط خیابون.از قیافشم معلوم بود
که از اون الت های
.پایین شهره
خالصه اون شب همه چی ختم به خیر[ شد و
گذشت تا اینکه
شیش ماه بعد کتی یک روز رو به همه مون
گفت که میخواد
ازدواج کنه.همه مون شوکه شدیم.وقتی
فهمیدیم کتی عاشق
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همون جوون التی که اونشب باهاش تصادف
کرده شده.جنگ و
جدل و دعوا شروع شد.زندانی شد.از همه چیز
محروم شد.حتی[
بابا چندنفر رو اجیر کرد و فرستاد سراغ اون

پسر و تا سرحد
مرگ کتکش زدن.اما کتی از حرفش پایین
نیومد بابا که دید
هیچ جوری کتی راضی نمیشه گفت از ارث
محرومش میکنه و
اگه اون پسر رو میخواد باید برای همیشه قید
ما رو بزنه.صبح
روز بعد کتی تصمیمشو گرفته بود و با یه
چمدون رفت .هرچی
مادرم گریه و زاری کرد فایده ای نداشت.بعد
از اون بابا،رفت و
99
آمد مارو با کتی برای همیشه قدغن کرد.من
شدم همه کاره
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کارخونه چون بعد از رفتن کتی پدرو مادرم
خیلی شکسته شده
بودن و پدرم خودشو بازنشست کرد.نادرم که
وکالت خونده بوده
و عالقه ای به کارای کارگاه نداشت.بعد از
قضیه ی کتی پدرم

چشمش ترسیده بود.دیگه نمیخواست منم از
دست بده برای
همون با اینکه موافق ازدواج من و مادرت
نبود.اما در نهایت
رضایت داد.سال ها کتی و شوهرش مرتضی
برای دست بوسی
پدربزرگت پا جلو گذاشتن.اما پدرم مرد
مغروری بود و از موضعش
کوتاه نیومد.تا اینکه بعد از مدت ها
شنیدیم.شوهر کتی توی
تصادف کشته شده.پدرم اینبار کوتاه اومد و به
دیدن کتی
رفتیم.کتی[ به خاطر پدرم دوباره برگشت به
خونه پدری .بعد از
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اون ماجرا هم هرگز ازدواج نکرد و گفت
میخواد تنها پسرشو
بزرگ کنه.پدرم قبل از فوتش وصیت نامه شو
تغییر[ داد و خونه
"خودش و چند دهنه مغازه رو به نام کتی زد
:آه پر حسرتی میکشد و رو به من میکند

پدرم مرد خیلی خوبی بود.تنها اشتباهش این_
بود که فکر میکرد
کتی لیاقتش بیشتر از مرتضی است.نه برای
اینکه اون یه پسر
100
پایین شهری و بی پول بود.بلکه برای اینکه
مرتضی تو محل
خودشون به یه الت نوشیدنی خور معروف
بود.از روی ظاهر و
حرفایی که شنیده بود.مخالف این ازدواج
بود.در صورتی که
مرتضی اون آدمی که فکر میکردیم نبود و اینو
سال ها بعد
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فهمیدیم االنم با چیزایی که تو تعریف کردی
نمیشه در مورد
محمد قضاوت کرد.چون[ همه ی آدما رو از رو
ظاهر نمیشه حکم
داد.اگه خودت مایل به شناخت بیشتر محمد
هستی من حرفی
ندارم بابا.از طرف مامانت هم خیالت راحت

باشه من چیزی بهش
نمیگم فقط میخوام بدونی برای من و مامانت
مهم تر از هر چیزی
خوشبختی تو مهمه.دوست داریم عشق رو
تجربه کنی و با عشق
ازدواج کنی.مامانت فقط چون نوع تربیتش
فرق میکنه و تو
خانواده ای سنتی و متعصب بزرگ شده یکمی
سختگیرتر و
نگران تره همین.اما در نهایت این خودتی که
باید تصمیم
بگیری...حاال میخوای چیکار کنی؟[
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.از خجالت سرخ شدم و سرم را پایین انداختم
با انگشتای دستم
:بازی کردم و گفتم
101
راستش میخوام اگه اینبار به محمد جواب رد_
میدم با شناخت
کامل بگم نه.سال ها بعد که به یاد امروز
افتادم ایکاش نگم.هم

اینکه محمد ازم خواسته بهش یه فرصت
بدم.میخوام با اجازتون
یه فرصت به هردومون بدم البته اگه شما
راضی باشین
پیشانی ام را میبوسد و دست دور شانه ام
می اندازد
به نظر منم محمد ارزش یه فرصت رو داره_
خدایی خیلی بابای باحالی داری.ینی اگه من_
جای بابات بودم
میرفتم یه چک میخوابوندم تو گوش
محمد.گوش تو رو هم
میپیچوندم
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خنده ام میگیرد
خیلی دیوونه ای مریم_
میگم این حجم از روشن فکر بودن مامانتو_
اذیت نمیکنه؟
معلومه که اذیت میکنه.مامان دقیقا نقطه_
مخالف باباست.ولی
خب همیشه یه جوری با هم کنار اومدن
خدایی ایول داره این بابات..پشت خطی مال_

تویه یا من
102
با نگاهی به گوشی متوجه تماس زنمو لیال
میشوم
مال منه.زنعمومه..کاری نداری قطع کنم؟_
نه ،تا فردا_
تماس زنمو را وصل میکنم
سالم زنمو خوبین؟_
سالم عزیزم ممنون تو خوبی؟مامان و بابا_
خوبن؟
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روی تخت مینشینم و با خودکار تصاویر
نامفهمومی رو جزوه ام
ترسیم میکنم همزمان جواب زنمو را میدهم
خوبن ممنون.شما چه خبر خوش میگذره؟_
ای میگذره.فردا علیرضا با تو قرار داره؟_
بله..چیزی شده؟_
نه عزیزم فقط میخواستم خیالم راحت_
شه.آخه چندوقتی بود
ازت خبری نبود فکر کردم کال قرارمون یادت
رفته

ببخشید توروخدا امتحانای ترمم شروع شده_
درگیر بودم وگرنه
یادم نرفته بود.امروزم بهش زنگ زدم گفتم
فردا با دوستام پاساژ
103
قرار داریم میتونه منو ببره قبول کرد.یلدا هم
قراره فردا خودش
بیاد پاساژ
ممنون عزیزم نمیدونم چطوری ازت تشکر_
کنم
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تشکر الزم نیست زنمو من خودمم دوست_
ندارم علیرضا بره
قربونت برم من برو به درسات برس_
مزاحمت نمیشم عزیزم.فعال
خداحافظ
مراحمید.خداحافظ_
تماس را قطع میکنم و وارد تلگرام میشوم با
دیدن آنالین بودن
محمد وسوسه میشم .حسی سراسر هیجان
وجودم را پر میکند

روی اسمش ضربه میزنم وارد صفحه چت
میشوم برایش تایپ
میکنم
سالم_
پیامم دوتا تیک میخورد مکث نمیکنم تند تند
تایپ میکنم
من به حرفات خیلی فکر کردم هرچند هنوزم_
باورم نمیشه و با
این محمد جدید غریبه ام ولی با حرفات
موافقم.فقط میخوام
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بدونی من فقط قبول کردم یه مدتی باهم
بیرون بریم تا بیشتر
104
آشنا بشیم قولی بهت ندادم اگه آخرش به
هردلیلی انتخابم
نبودی.امیدوارم که منو درک کنی و ازم
ناراحت نشی
مدتی میگذرد و ایز تایپینگ باالی صفحه نشان
میدهد که در
حال پاسخ است

سالم پرند جان خوشحالم که خواستمو قبول _
کردی در مورد
:بقیشم به قول فروغ
آری،اغاز دوست داشتن است(
گرچه پایان راه ناپیداست
من به پایان دگر نیندیشم
)که همین دوست داشتن زیباست
لبخند زینت بخش لبم میشود.کی فکر میکردم
که محمد اهل
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ادبیات و فروغ باشد؟ از این محمد جدید هیچ
...چیز نمیدانستم
علیرضای بیچاره وقتی فهمید باید داخل
ماشین منتظر بماند تا
خرید من تمام بشود و بعد مارا برگرداند
کاردی میزدی خونش
درنمی آمد.ولی از آنجایی که رگ خوابش
دستم بود با پروبازی
.مجبورش کردم آژانس من و دوستانم شود
105
تقریبا خرید واجبی نداشتم اما خب برای اینکه

بچه ها شک
نکنند یک مانتو و کمی لوازم آرایش
خریدم.مریم و یلدا هم به
نوبت خریدهایشان را انجام دادند
مریم :اووووف از کت و کول افتادم.بمیری
پرند وسط امتحان ترم
وقت خریده آخه؟؟؟؟
یلدا :دقیقا سوال منم همینه
142
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خیلی هم دلتون بخواد منو بگو میارمتون_
بیرون دلتون باز شه
مریم :کوفت نگیری.یه اسنپ بگیر بریم مردم
از پادرد
چه عجله ایه حاال بریم یه بستنی بخوریم_
میریم.بعدم اسنپ
الزم نیست علیرضا تو ماشین منتظره
میرسونه مارو
مریم دهانش باز میماند و با چشمانی گرد
:میگوید
!!اون بدبختو تو این گرما کاشتی که چی آخه_
مگه خودمون

چالق بودیم یه ماشین میگرفتیم میرفتیم دیگه
یلدا با دست توی سرم میزند
واقعا که عقل نداری_
106
حاالم چیزی نشده زنگ میزنم بیاد باهم یه_
بستنی بخوریم بعدم
مارو میرسونه
143
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مریم :هر غلطی میکنی زود فقط من خسته
ام
گوشی ام را درمی آورم با علیرضا تماس
میگیرم
الو علی_
جانم..خریداتون تموم شد؟_
آره االن میخوایم بریم بستنی بخوریم تو هم_
بیا
من دیگه کجا بیام؟جمعتون دخترونست بهتون_
خوش
بگذره.زودم بیاین من هالک شدم از گرما
عه،لوس نشو دیگه پاشو بیا ما کافیشاپ_
باالی پاساژیم

.مجالی برای اعتراض نمیدهم و قطع میکنم
روی صندلی تقریبا ولو میشویم
مریم:چقد گرمه هالک شدم
از وقتی اومدیم همش داری غر میزنی ها_
دهانش را برایم کج میکند و ادایم را درمی
اورد
144
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107
نکن....زشته [...دیوونه همه دارن نگامون_
میکنن
به درک_
با اضافه شدن علیرضا به جمعمان دخترها
کمی جمع و جور تر
مینشینند.معلوم است معذب شده اند نیشم را
باز میکنم و
:میگویم
بابا علیه....راحت باشین_
علیرضا به زور جلوی خنده اش را گرفته .با
دست به پشتش
میزنم
بخند راحت باش داداش_

همگی شان پقی زیر خنده میزنند
بعد از سالم و احوال پرسی علیرضا با بچه ها
صندلی کنارم
مینشیند
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نامحسوس به مریم اشاره میکنم بلند شود و
همراه من بیاید ولی
نمیدانم چرا همین امروز باید خنگ بازی
دربیاورد.با پا لگدی از
زیر میز به پایش میزنم
مریم :آاااخ .....چرا میزنی؟
108
با چشم و ابرو اشاره میکنم خفه شود
مریم پاشو یه سربریم دستشویی پاساژ_
.بیایم
چشم و ابرو هم میایم که بفهمد.باالخره حالی
اش میشود و بلند
میشود
بریم_
یلدا نگاه گنگی به ما میکند
کجا؟_

میریم دستشویی.االن میایم شما تا اونوقت_
سفارش بدین
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علیرضا و یلدای متعجب را پشت سر میگذارم
و دست مریم را
میکشم و زیرلب آرام زمزمه میکنم
تابلو بازی درنیار.بریم بیرون همه چی رو_
میگم
سرش را تکان میدهد
به محض اینکه از جلوی دیدشان خارج میشویم
مریم لب باز
:میکند
این کارگاه بازیا براچی بود دیگه؟امروز حالت_
خوب نیست ها
109
دستش را میکشم به سمت دستشویی انتها
راهرو
بیا بریم همه چی رو میگم_
خب بنال دیگه مردم از فضولی_
همه ی ماجرا را برایش تعریف میکنم و ازش
قول میگیرم که

وقتی برگشتیم تابلو بازی درنیاورد البته اگر
.بتواند
147
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کار خوبی نکردی پرند_
متعجب نگاهش میکنم
چرا؟_
برای اینکه یلدا و علیرضا[ اگه یه روزی بفهمن_
این برخوردات
همش برنامه ریزی شده بوده ازت دلخور
میشن
من فقط میخوام باعث خیر بشم_
مگه من گفتم باعث شری؟من دارم میگم_
اگه ته ماجرا بازم
اتفاقی نیافتاد و علیرضا رفت .هیچ میدونی
یلدایی که با هربار
دیدن علیرضا دلبسته تر میشه چی به سرش
میاد؟
 ..نمیدونم_
110
.حاال غمبرک نزن تو که تا اینجاشو اومدی_
بقیشم خدابزرگه بیا

بریم خیلی دیر شد
148
تابو شکن

با هم به سمت علیرضا و یلدا میرویم .هردو
ساکت با گوشی خود
مشغولند.به محض رسیدنمان علیرضا[ بلند
میشود
چی میخورین دخترا؟_
مگه هنوز سفارش ندادین_
منتظر[ شما بودیم_
هر سه نگاهی بهم میکنیم و من میگویم بستنی
میوه ای
یلدا و مریم هم تایید میکنند.علیرضا برای دادن
سفارش میرود
یلدا:کجا یدفعه غیبتون زد منو تنها گذاشتین
مریم :از این خانوم بپرس
ببخشید دستشویی الزم بودم_
علیرضا که برمیگردد اینبار صندلی کنار یلدا را
انتخاب میکند و
مینشیند.نمیدانم چرا با دیدن او و یلدا در
کنارهم حسادت به
قلبم نیشتر[ میزند چه مرگم شده؟مگه همینو

نمیخواستم چه
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مرضی منو گرفته؟ حتما مثل همون قضیه
حسادت خواهرشوهر
111
و عروسه...آره من حسودیم شده که قراره
برادرمو باکسی قسمت
کنم.خوشحال باش احمق نقشت داره جواب
میده.یلدا به خواسته
دلش میرسه .علیرضا یه زن خانوم و همه چی
تموم گیرش میاد.از
همه مهم تر شاید دیگه نره و برای همیشه
پیشت بمونه.چی از
این بهتر؟تو االن باید خوشحال باشی احمق
!!....جون خوشحال
با صدای زنگ گوشی از هپروت بیرون
میام .گوشی روی میز زنگ
میخورد و اسم محمد که به دکی تغییرش دادم
.چشمک میزند
علیرضا با اخم،یلدا متعجب و مریم با شیطنت
به من چشم دوخته

150
تابو شکن

اند.دستپاچه[ گوشی را چنگ میزنم و از میز
فاصله میگیرم
الو_
سالم خوبی؟بد موقع که مزاحم نشدم_
دستی به پیشانی ام میکشم و در حالی که زیر
چشمی حواسم
به بچه هاست میگویم
نه ...نه ...خوبم ....فقط من یه چیزی رو_
دیروز یادم رفت بهت
بگم
چی بانو_
112
هیچکس از قرار من و تو باخبر نیست.جز _
بابا،لطفا از این بعد
قبل از زنگ زدن یه پیام بده.نمیخوام تا وقتی
چیزی معلوم نیست
بقیه بفهمن
باشه  ...منطقیه..من معذرت میخوام_
نیازی به معذرت خواهی نیست.کارم داشتی؟_
151
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آره..فردا دانشگاه میری؟_
آره امتحان دارم چطور؟_
میخواستم اگه موافقی فردا بیام دنبالت بعد_
از دانشگاه بریم
بیرون
آره خوبه_
باشه پس میبینمت_
تماس را قطع میکنم و به سمت میز بچه ها
قدم برمیدارم.مریم
و یلدا مشغول خوردن بستنی شان هستن
وعلیرضا اخمالود با
قاشق محتویات کاسه را هم میزند.کنار مریم
میشینم
یلدا :انقد دیر اومدی بستنی آب شد
اشکالی نداره..همین جوری هم خوبه_
113
مریم با نیشی باز میگوید
آره بابا..این االن کامش شیرین شده با_
حرفای دکی جون
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لگد محکمی به ساق پایش میکوبم و چشم
غره ای حواله اش
میکنم .بستنی به گلویش میپرد و درحالی که
سرفه میکند
میگوید
ینی چیز....منظورم خانوم دکتره_
یلدا که گیج شده نگاهمان میکند.در صدد
درست کردن گند
مریم برمی آیم
منتظر[ یه خبری از سمت دوست مشترکمون_
که از قضا دکترم
هست بودیم که خداروشکر حل شد
لبخند مسخره ای هم زمینه پایان حرف هایم
.میکنم
علیرضا دست به سینه به صندلی تکیه میدهد و
با پوزخند
میگوید
ایشاهلل که خیره_
علیرضابعد از رساندن ما با سرعت و بدون
حرفی رفت.با یلدا و
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:مریم وارد خانه شدیم .روبه آن ها گفتم
114
لباساتونو دربیارین راحت باشین .مامان و _
بابا امشب نمیان
خریدها را بردم داخل اتاق گذاشتم
شام چی میخورین سفارش بدم؟_
:مریم چشم گرد و گفت
مگه خودت چالقی که میخوای زنگ بزنی غذا_
از بیرون
بگیری؟خودت یه چی درست کن دیگه
آخه هیچی نخوندم .فردا سرجلسه گند میزنم_
میخوام یه نگاه
به جزوه بندازم
حقته تا تو باشی هوس خرید و دوردور نکنی_
یلدا به سمتم آمد و لپمو کشید
شما برین درستونو بخونین.من ماکارانی_
درست میکنم منکه
فردا امتحان ندارم
آخه زحمتت میشه؟_
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چه زحمتی دیوونه برو تعارف نکن_

115
بوی خوش ماکارانی دست پخت یلدا هوش از
سرم برده.از
گرسنگی معده ام مالش میرود .جزوه رو
میبندم و روبه مریم
میکنم
مریم_
هوم_
پاشو بریم من گشنمه_
کارد بخوره به اون شکمت تو برو من این_
مبحث رو یه دور دیگه
بخونم میام
به سمت آشپزخانه حرکت میکنم.یلدا روی
صندلی میز نهاری
وسط آشپزخانه کتاب به دست نشسته
ببخشید همه زحمتا افتاد گردن تو_
سرش رابلند میکند
155
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این چه حرفیه بیکار بودم.راستی عمه زنگ_
زد
چیکار داشت؟_

116
هیچی میخواست بدونه تو امشب تنها_
نیستی.نگرانت بود
پوف کالفه ای میکشم
مامان فکر میکنه با یه بچه شیش ساله_
طرفه حاال مثال یه شب
تنها بمونم لولو منو میخوره
یلدا در حالی که خنده اش گرفته میگوید
کم غر بزن پاشو چیدن میز دست تورو_
میبوسه
بلند میشوم از کابینت بشقاب و لیوان ها را
یکی یکی رو میز
میچینم
ساالد شیرازی هم درست کردم تو یخچاله_
کوتاه سرم را تکان میدهم.درحالی که ساالد را
در کاسه ها میریزم
156
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مریم را صدا میکنم
مریم بیا دیگه میزو چیدیم منتظر توییم_
در قابلمه را باز میکنم و با دیدن ماکارانی
خوش رنگ و بو دلم

ضعف میرود
چه کردی یلدا بانو_
117
مریم که تازه پا به آشپزخانه گذاشته پس
گردنی حواله ام میکند
همه که عین تو نیستن .یه نیمرو هم بلد_
نباشن درست کنن
گردنم را ماساژ دادم و غر زدم
کی گفته من جز نیمرو هیچی بلد نیستم_
مامانت به وفور گفته_
حرص زده نالیدم
مامان اگه از من تعریف کنه باید تعجب_
کنم.من نمیدونم از
خراب کردن من چی بهش میرسه که انقد با
افتخار از حسنات
157
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من برای همه تعریف میکنه
هردو به خنده افتادند
کوووفت_
با استرس گوشه ناخنم را میجویم.دیشب تا
دیروقت بیدار بودم.تا

بتوانم جزوه را تمام کنم .اما انگار االن هیچی
بلد نیستم .همه
مباحث از ذهنم فرار کرده.بی قرار سرجایم
جابه جا میشوم کی
.این امتحانات تمام شود نفس راحتی بکشم
مریم که دو ردیف
118
جلوتر از من نشسته.برمیگردد و اشاره میکند
چیه؟لب میزنم
هیچی
آقای مردانی برگه هارا توزیع میکند.به محض
اینکه برگه امتحانی
را میبینم یه دور سریع از باال تا پایین نگاه
میکنم .خداروشکر که
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تقریبا همه سواالت را بلدم.تند خودکار را
برمیدارم و شروع
میکنم.کارم که تمام میشود یه دور برگه را
نگاه میکنم تا چیزی
را از قلم ننداخته باشم.برگه و وسایلم را
برمیدارم و به سمت آقای

مردانی میروم .برگه را تحویلش میدهم و
خسته نباشیدی
میگویم .با رسیدن به حیاط هوای تازه را به
ریه هایم دعوت
میکنم و آخیش بلندی میگویم .از پشت کسی
به شانه ام ضربه
میزند
باز خر زدی؟_
وااای تویی مریم...ترسوندیم...نه بابا مثل_
همیشه خوب ندادم
اه ..انقد از این اخالقت بدم میاد تا لحظه آخر_
امتحان مینالی
بلد نیستم بعد از جلسه هم میگی خوب نبود
اونوقت عمه منه
159
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همیشه نمره کامل میگیره دیگه؟
نه به جون تو اینبار نمره کامل نمیگیرم_
119
جون خودت....کجاست این دکی عاشق پس؟_
خیلی وقته پیام داده دم در منتظرمه .من _
برم دیگه

با دستانش خاک برسری حواله ام میدهد
یه وقت یه تعارف نزنی بگی بیا توروهم_
میرسونیم
چشمانم را لوچ میکنم
نه بابا!! این محمده ها علیرضا نیست که_
همتونو بندازم گردنش
برسونتتون
برو بمیر بابا....چه محمد محمدی میکنه هنوز _
هیچی
نشده...پس من میرم دیگه
میری خونه خودتون؟_
نه پس خونه شما...تو که داری با دکی جونت_
میری
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دوردور،مامانت اینام که حتما تاحاال اومدن
دیگه امشب تنها
نیستی برم خونمون دیگه..کاری نداری؟
نه قربونت_
دم گوشم میگوید
120
فقط خیلی با دکی جون شیطنت نکنین من_

راضی نیستم
میخواهم توی سرش بزنم که از زیر دستم
درمیرود و به سمت
خروجی پاتند میکند و همزمان فریاد میزند
خووووش بگذره_
با دیدن محمد خوشپوش لبخند میزنم و پر
انرژی سالم میکنم
سالم چطوری؟_
عینک دودی اش را روی سرش فیکس میکند و
لبخند شیرینی
میزند
161
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سالم عزیزم..خوبم تو چطوری امتحانت_
خوب بود؟
مغزم روی کلمه عزیزم گیر کرده
مرسی..امتحان هم بد نبود_
اشاره به ماشین میکند
بشین بریم_
درحالی که کمربندم را میبندم سوال میکنم
قراره کجا بریم؟_
121

یه جای خوب_
خنده ام میگیرد
آخه میخوام به بابام اطالع بدم_
.من خودم زنگ زدم بهشون اجازه گرفتم_
قدردان نگاهش میکنم.چه خوب که حواسش
به همه چی هست
درحالی با ضبط ماشین ور میرود میگوید
با آهنگای قدیمی که مشکلی نداری؟_
به زور جلوی قهقه ام را میگیرم
162
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!!!!نگو که تو هم شیفته هایده و مهستی_
با حالتی بامزه و شیطان نگاهم میکند
خیلی بی کالسه اگه بگم آره؟_
این روی شیطان محمد برایم تازگی دارد.قهقه
ام بلند میشود
نه....ولی آخرین سلیقه موسیقی که برات_
حدس میزدم
مثال چه آهنگایی به قیافم میاد؟_
حالت متفکر به خودم میگیرم
122
هوم ..مثال از این آهنگای بی کالم_

حاال اوست که بلند بلند میخندد.از خنده ی زیاد
گوشه های
چشمش آب میافتد .ضبط شروع به خواندن
آهنگ پوست شیر
.از ابی میکند
قلب تو،قلب پرنده
پوستت اما پوست شیر
زندون تن رو رها کن
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ای پرنده پر بگیر
اونور جنگل تن سبز پشت دشت سربه دامن
اونور روزای تاریک پشت این شبای روشن
برای باوربودن جایی شاید باشه شاید
برای لمس تن عشق کسی باید باشه باید
که سر خستگیاتو به روی سینه بگیره
برای دلواپسی هات واسه سادگیت بمیره
:مقابل یک رستوران نگه میدارد و میگوید
123
بریم نهار؟_
سرم را به نشانه تایید تکان میدهم و همراه
هم پیاده

میشویم.رستوران شیک و بزرگی است .چند
زوج جوان و خانواده
دور میزها نشسته و مشغول هستند.با[ ورود
من و محمد دختری
که روبه روی رستوران پشت یکی از میزها
نشسته با تعجب خیره
164
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من و محمد میشود .با نگاهی به خودم متوجه
علت نگاه هایش
میشوم .خنده ام میگیرد من با یک مانتو
مشکی ساده و مقنعه
مشکی در کنار محمد خوش پوش تناقض
عجیبی داریم .نزدیک
میزو صندلی کنار پنجره میرویم به محض
نشستن گارسون با
منو غذاها سرمیرسد.منو غذا رو سرسری
نگاهی میکنم در پایان
انتخاب غذا را به عهده محمد میگذارم و او
خیلی غیرقابل پیش
بینی ماهی قزل آال به همراه مخلفات سفارش
میدهد و جلوی

چشمان گرد شده من فقط چشمکی میزند و
با بدجنسی میگوید
تا دیگه تو باشی تعارف نکنی_
بحث تعارف نبود فقط فکر کردم بهتره تو_
اولین قرار به سلیقت
اعتماد کنم و بذارم تو سفارش بدی
165
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با خنده ای مالیم لب میزند
124
االن پشیمون شدی؟_
نه من کال آدم بدغذایی نیستم ماهی هم_
دوست دارم
لبانش بیشتر کش می آید
از قیافت معلومه_
سعی میکنم قیافه زارم را جمع کنم و با
اعتماد به نفس میگویم
نه اینطوری نیست_
بهرحال[ اگه ماهی دوست نداری میتونیم چیز_
دیگه ای سفارش
بدیم.هرچند به نظرم یه بار امتحان کنی
مشتریش میشی

معرکست
.نه ...میخوام امتحان کنم _
غذاها که روی میز چیده میشود .محمد
زیرچشمی مرا زیرنظر
دارد و با زیرکی میگوید
166
تابو شکن

چون خوردن دوغ با ماهی خوب نیست و من _
با نوشابه مخالفم
پس آب سفارش دادم تو که مشکلی نداری؟
لعنتی زیرلب زمزمه میکنم و با لبخند مسخره
:ای میگویم
125
نه_
پس شروع کن عزیزم_
با بدبختی اولین قاشق را داخل دهان میبرم.از
طعم بی نظیرش
!شوکه میشوم.واقعا این ماهی است؟
چطوره؟_
بی نظیره..تاحاال ماهی به این خوشمزگی_
نخوردم
میدونستم_

.به یاد بیرون رفتن خودم با علیرضا می افتم
وقتی برای اولین بار
مرا به جگرکی برد و مجبورم کرد جگری که
ازش متنفر بودم را
167
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امتحان کنم و شوخی و خنده هایمان لبخند
محوی روی لبم می
آورد.یادش به خیر[ چقد بعد از امتحان کردن از
طعم جیگر ها
خوشم آمد و علیرضا را مجبور کردم تا
چندسیخ دیگر سفارش
بدهد تا جایی که علیرضا[ با خنده میگفت خوبه
دوست نداشتی
و من با خنده سربه سرش میگذاشتم و
خسیس خطابش
میکردم.اگر علیرضا برود چقد تنها میشوم چقد
با جای جای این
شهر خاطره دارم از او.کاش میتوانستم جلوی
.رفتنش را بگیرم
126
چیزی شده؟_

سرم را بلند میکنم و با لبخند سری تکان
میدهم
نه...یاد یه خاطره افتادم_
چه خاطره ای؟_
168
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تا میخواهم برایش تعریف کنم صدای زنگ
گوشی ام بلند میشود
با دیدن نام علیرضا زیرلب زمزمه میکنم حالل
زاده
سالم_
سالم دختره،کجایی؟یکساعته[ دم در دانشگاه_
منتظرتم بیای
خبری نشد.مگه امتحانت تموم نشده؟
اب دهنم به گلویم میپرد و سرفه ام
میگیرد .محمد برایم داخل
لیوان آب میریزد و به سمتم میگیرد با تشکر
لیوان را میگیرم
وقلپی میخورم تا سرفه هایم قطع شود.از
جایم بلند میشوم با
اشاره به محمد به سمت سرویس بهداشتی
راه میفتم و گوشی را

به گوشم میچسبانم.صدای نگران علیرضا هنوز
می آید
..الو پرند ....الو....پشت خطی_
صدایم را صاف میکنم
169
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127
تو دم دانشگاه چیکار میکنی؟مگه قراری_
باهم داشتیم؟
صدایش دلخور میشود
باید حتما قرار میداشتیم که میومدم دنبالت؟_
نه...نه...منظورم این نبود...فکر کردم شاید_
اس دادی من ندیدم
نه همینجوری یکدفعه ای دلم هواتو_
کرد.دیشبم که عمو گفت
باهاشون نرفتی و امتحان داری .گفتم بیام
دنبالت نهار باهم
باشیم.رفتی خونه؟
نمیدانم چه بگویم.در بد مخمصه ای گیر افتاده
ام
...آره...آره_
مطمئنم ناهار نخوردی تنبل جان..آمادشو_

میام دنبالت
تند و سریع میگویم
نه....نه...من نهار خوردم_
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متعجب میگوید
خب میام دنبالت بریم هم من نهار بخورم هم_
باهم یه گشتی
بزنیم
128
ای خدا االن چه بگویم
چیزه...نمیشه...ینی میدونی دوستم مریم_
اینجاست.نمیتونم
تنهاش بذارم
یه مرگیت هست پرند...چیزی[ شده؟_
نه هیچی باورکن_
مدتی سکوت میشود و بعد لب میزند
دروغگوی خوبی نیستی_
مجالی نمیدهد و قطع میکند.دلخور شد؟!از
کجا فهمید دروغ
میگویم؟!اوف حاال چطوری این گندی که زدم
را جمع کنم

نزد محمد برمیگردم و با ببخشیدی پشت میز
مینشینم.محمد
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مشکوک نگاهم میکند.عاقبت طاقت نمی آورد
بقیه غذاتو نمیخوری؟_
نه ممنون دیگه میلی ندارم.میشه برگردیم؟ _
آره حتما_
سوییچ را به سمتم میگیرد
129
توبرو بشین تو ماشین من االن میام_
به سمت بیرون حرکت میکنم و اوبه طرف
صندوق میرود.با
سوئیچ درماشین را باز میکنم و میشینم.با
ناراحتی صفحه گوشی
را روشن میکنم.برای علیرضا[ تایپ میکنم
از دستم ناراحتی؟_
جوابی نمیدهد
محمد سوار ماشین میشود.سوئیچ را به
طرفش میگیرم
اتفاقی افتاده؟_
گیج سرم را تکان میدهم

نه چطور؟_
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بعد از تماس بهم ریختی.علیرضا[ بود؟_
تو از کجا فهمیدی؟_
یه لحظه چشمم به اسکرین گوشیت افتاد و_
اسمشو دیدم
آره علیرضا[ بود .رفته دم دانشگاه دنبالم_
میخواست نهار باهم
بریم بیرون
130
خب چرا ناراحتی پس.من فکر کردم خدای_
نکرده اتفاقی افتاده
فهمید دارم دروغ میگم از دستم دلخور شد_
قطع کرد
چه دروغی؟_
اینکه خونه نیستم_
خب چرا بهش نگفتی بیرونی_
چون بعدش باید میگفتم با کی بیرونم_
خب میگفتی_
شوکه برمیگردم سمتش
173
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ینی چی که میگفتی؟ قرارمون این بود تا_
چیزی جدی نشده
کسی نفهمه
دستانش را به نشانه تسلیم باال میبرد و تک
خنده میزند
اوکی چرا عصبی میشی..من فکر میکردم_
چون باهم خیلی
صمیمی هستین اگه بگی مشکلی پیش نمیاد
ماشین را روشن میکند و حرکت میکند.در
ظاهر سکوت کرده
ایم.اما هرکدام غرق افکار خود هستیم.حرف
اخر محمد مرا به
131
!فکر میبرد واقعا چرا نمیخواهم علیرضا بداند؟
او که به مامان یا
کس دیگری چیزی نمیگوید تا من نخواهم...چرا[
این روزها انقد
حالم برای خودم هم گیج کننده است؟
دم در خانه نگه میدارد
ممنون که دعوتمو قبول کردی_
174
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نگاهش میکنم و لب میزنم
منم ممنونم که دعوتم کردی.کاری نداری؟_
نه عزیزم،به سالمت_
.از ماشین پیاده میشوم و خداحافظی میکنم
به محض وارد شدن به خانه مقنعه ام را درمی
آورم و روی مبل
پرت میکنم و ولو میشوم .کش مویم راباز
میکنم و با دست کف
سرم را ماساژ میدهم.مامان و بابا هنوز نیامده
اند و خانه در
سکوتی محض فرورفته.چقد دلم در همین
۲۴ساعت برای
امیرحسین و لپ های گلی اش تنگ
شده.تصمیم میگیرم تا آمدن
مامان شان شام تدارک ببینم.اینطوری سرم
گرم میشد و کمتر
فکرهای آزاردهنده احاطه ام میکرد.لباس[ هایم
را درمی آورم و
132
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همراه مقنعه مچاله شده داخل اتاق میبرم.باید
خانه را قبل از
آمدن مامان برق بندازم.وگرنه با غرغرهایش
مغزم شست و شو
میدهد.اول به آشپزخانه میروم.بسته ای مرغ
از فریزر بیرون می
آورم تا یخش ذوب شود.صدای پیام گوشی ام
بلند میشود.با
دیدن پیام علیرضا[ وا میروم
اینکه احمق فرض بشم و دروغ بشنوم_
ناراحتم میکنه.دوست
نداری راستشو نگو ولی دروغم نگو
آچمز میشوم او فهمیده دروغ گفتم و هیچ
توجیهی ندارم.مجبور
میشوم سکوت کنم.به سمت آشپزخانه میروم
تا به ادامه کارم
.برسم
تقریبا نیم ساعتی است که مامان و بابا
برگشته اند.مامان انقد از
176
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خانه تمیز و شام آماده جا خورد که قیافه اش

دیدنی بود.جزوه
روی زانوهایم باز است و به ظاهر مشغول
خواندن درس اما
واقعیت این است تمرکزی ندارم.هر روزی که
میگذرد یک روز به
رفتن علیرضا نزدیک میشود و این غمگینم
میکند.دلم نمیخواهد
این روزها اورا از خود برنجانم ولی انگار هربار
ناخواسته اورا
ناراحت میکنم
133
آبجی_
سرم را به سمت امیرحسین برمیگردانم
جانم؟_
آهسته در حالی که نگاهش به آشپزخانه است
تا مامان متوجه
نشود مظلومانه میگوید
میشه با گوشیت بازی کنم؟_
177
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دلم برای قیافه ی مظلومش میرود.محکم لپ
تپل اناری اش را

میبوسم
تو اتاقمه برو بردار_
ذوق زده گونه ام را میبوسد و به سمت اتاق
پاتند میکند
عمو وزنمو طی مدتی که تهران بودند.چندباری
برای سرکشی و
رفع دلتنگی به شیراز رفته بودند.اما برگشته
بودند تا روزهای آخر
ماندن علیرضا در کنارش باشن.علیرضا[ هم
بعد از آن تماس تلفنی
دیگر چیزی به رویم نیاورد.اما در عوض فاصله
ی بینمان بیشتر
شد.تمام روزهایی که قبال به علیرضا زنگ
میزدم و روزمرگی هایم
را برایش تعریف میکردم .حاال محمد جایش را
گرفته
134
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بود.محمدی که آرام و منطقی بود.به تمام
حرف هایم گوش
میداد و در پایان خوشحال بود که روزمرگی

هایم را برایش
میگویم.برعکس علیرضا[ که با شوخی هایش
انقد سربه سرم
میگذاشت که آخرش کالفه میشدم غر میزدم
آخرین بارست
.برایش چیزی تعریف میکنم
ارتباط ام با محمد روزبه روز صمیمی تر
میشد و هرروز بیشتر به
این نتیجه میرسیدم که محمد مرد فوق العاده
ای است.مثل
علیرضا پایه دیوانگی و مسخره بازی نبود.اما
اعتراضی هم نداشت
به این مدل رفتارم و احترام میگذاشت.از آن
طرف انقد از علیرضا[
غافل شده بودم که دلگیری چشمانش عیان
بود.چندبار سعی
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کردم این دلخوری بینمان را برطرف کنم اما
نتیجه عکس
داد.مثل هفته پیش که خانه اش به دعوت زنمو
لیال برای شب

نشینی رفتیم و من با شوخی هایم سربه
سرش میگذاشتم تا این
دلخوری رفع شود.تقریبا[ همه چیز خوب بود و
کم کم برایم
علیرضای سابق میشد.تا اینکه گوشی ام که
روی میزعسلی جا
مانده بود رابرایم آورد و با اخم گفت برات
پیام اومده .متعجب
گوشی را از او گرفتم و با نگاهی به صفحه و
اسم دکی دهانم باز
ماند.گوشی ام طوری بود که نصف پیام روی
صفحه نمایش داده
135
میشد و مطمئن بودم که او دیده.خواستم
توضیح بدهم که فرصت
:نداد دست در جیب با لبخند تلخی گفت
180
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بیا مامان میخواد شام بکشه_
***
فردا تولد امیرحسین بود .یک جشن خانوادگی
که همه را دعوت

کرده بودیم که البته مامان را مجبور کرده
بودم مریم و خانواده
اش راهم دعوت کند.مامان انقد از من کار
کشیده بود که حس
میکردم فردا وسط مهمانی جان به جان آفرین
تسلیم میکنم.به
زور راضی شده بود دوساعتی را برم مرکز
خرید تا بتوانم برای
.خودم لباس وبرای امیرحسین کادو بگیرم
زنگ زده بودم با مریم
.و یلدا هماهنگ کرده بودم باهم بریم
وسط بازار بودیم که علیرضا[ تماس
گرفت.تعجب کردم.بعد از آن
روز مهمانی سرسنگین شده بود و تماسی
نگرفته بود
الو_
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سالم جوجه اردک زشت کجایی_
بازارم.اومدم برای امیرحسین کادو_
بگیرم.چطور؟
136

عه چه جالب.منم میخواستم بیام دنبالت باهم_
بریم کادو بگیرم
براش.آدرس رو اس کن بیام
طی یک تصمیم ناگهانی از حضور مریم و یلدا
چیزی نگفتم و
آدرس را برایش پیامک کردم .در جواب سوال
یلدا و مریم که
پرسیدن کی بود؟ گفتم که علیرضا[ تا نیم
ساعت دیگر به
.جمعمان اضافه میشود
شومیز بلند آبی کاربنی چشمم را میگیردبا
دست به مریم و یلدا
نشان میدهم
بچه ها اون قشنگه بخرم؟_
مریم  :خیلی ،من میخرمش
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بدون توجه به ماپاتند کرد به سمت مغازه
چشمان گرد شده ام را به یلدا دوختم
!این االن چی گفت؟_
ریز میخندد و دستم را میکشد
بیا بریم_

137
هر سه در مغازه انقد به سروکله هم زدیم که
فروشنده خانوم هم
خنده اش گرفته بود.با اینکه پیشنهاد مریم
خیلی مضحک بود
اما خب برای خنده و مسخره بازی هرسه یه
مدل و یه رنگ
خریدیم تا فردا بپوشیم.از در مغازه که بیرون
آمدیم با علیرضا
چشم در چشم شدیم
هرسه همزمان سالم کردیم بدبخت از دیدن
مریم و یلدا جاخورد
و دچار لکنت زبان شده بود
سالم.....خوبین؟....چیز _[....
183
تابو شکن

دستی البه الی موهایش کشید و کمی این پا و
این پا کرد
بخشید من نمیدونستم پرند تنها نیست وگرنه_
مزاحمتون
نمیشدم
یلدا :خواهش میکنم ما خریدامون تموم

شده.دیگه میخواستیم
از پرند جدا شیم
متعجب میگویم
کجا؟_
138
یلدا:بابا پیام داده دم در منتظرمه
گونه ام را میبوسد
تا فردا عزیزم_
تو کی به دایی خبر دادی؟_
یلدا  :من خبر ندادم.مامان بهش گفته سر
راهش دنبال منم بیاد
یه ده دقیقه هست که دم در منتظرمه.فعال
184
تابو شکن

با مریم هم خداحافظی میکند و به سمت درب
خروج حرکت
میکند
شوکه به رفتن یلدا نگاه میکنم که مریم نیز
لپم را میکشد
منم دیگه برم داره شب میشه.تا فردا_
زشتوکم
!تو دیگه کجا_

کلی کار نکرده دارم.فعال _
مجالی نمیدهد و سریع با علیرضا[ خداحافظی
میکند و میرود.در
دلم پوزخندی میزنم مثال قرار بود.دوباره
موقعیتی فراهم کنم تا
علیرضا و یلدا بیشتر باهم وقت بگذرانند که
نشد
139
بایدمیگفتی با دوستات بیرونی مزاحمتون_
نمیشدم
با حرف علیرضا نگاهم به قیافه دلخور و خسته
اش می افتد.لبم
185
تابو شکن

را داخل دهانم میبرم و زمزمه میکنم
یادم رفت_
جدیدا هم خیلی[ دروغ میگی هم پنهان کاری_
زیاد داری نه؟
شرمنده سرم را زیر میندازم و آرام به سمت
مغازه اسباب فروشی
حرکت میکنم.دستم از پشت کشیده میشود
پرند_

به سمتش برمیگردم
دلیل رفتاراتو نمیفهمم.من کاری کردم؟_
نه ...بیا بریم کادوهامونو بخریم داره شب_
میشه
ناامید از گرفتن جواب درست همراهم می
آید.من یک هلی کوپتر
کنترلی میخرم و علیرضا با تمام مخالفت هایم
برای امیرحسین
.تبلت دانش آموزی میخرد
مقابل درب خانه نگه میدارد میخواهم پیاده
شوم اما لحظه آخر
186
تابو شکن

پشیمان میشوم به سمتش برمیگردم
140
علی_
هوم_
اونروز بهت دروغ گفتم من خونه نبودم.بیرون_
بودم
خنده اش میگیرد
میدونم_
انگشتان دستم را در هم میپیچانم و زیر

چشمی به اویی که به
نقطعه ای نامعلوم خیره شده نگاه میکنم
در مورد اون پیامم....راستش یه چیزایی_
هست که تو ازش خبر[
نداری...بهت میگم ولی االن نه...فقط میخوام
بدونی من کار بدی
...نمیکنم نترس
لبخند تلخی میزند و خیره در چشمانم زمزمه
میکند
میدونم دختر شرقی_
187
تابو شکن

رویش را برمیگرداند وآرام طوری که من
نشنوم لب میزند
ترسم از تو نیست...ترسم از خودمه_
141
منظورش را نمیفهمم ترسش از خودش
است؟!بیخیال سری
تکان میدهم
نمیای باال؟_
نه...به عمو و زنمو سالم برسون_
باشه.خداحافظ_

خدا به همرات_
از ماشین پیاده میشوم و زنگ در را فشار
میدهم صدای تیک در
که می آید ماشین را گاز میدهد و دور
میشود.خیره رفتنش
!!میمانم.من هم از خودم میترسم علیرضا
نمیدانم ترس تو از
چیست؟! اما من از روزهای بدون تو
میترسم.از رفتن و دلتنگی
188
تابو شکن

کشنده بعد از تو میترسم.ازحال[ و روز این
...روزهایم ترس دارم
تولد را یک روز زودتر گرفته بودیم تا هم
امیرحسین سورپرایز
شود هم اینکه جمعه بود و تعطیل.از صبح
مامان چندبار از کارم
و تزئینات جشن ایراد گرفته بود.آخرم طاقت
نیاوردم و زنگ زدم
تا یلدا و مریم به کمکم بیایند.مریم کلی غر
زده بود که کار دارد
.و درپایان گفت می آید

142
من و مریم مشغول چسباندن بادکنک و ریسه
های جشن بودیم
و یلدا به همراه مامان و خاله مونا(مادر
محمد) در آشپزخانه
درگیر آماده کردن میوه ،ژله ،فینگرفود و
.ساالد بودند
مریم با قیافه زاری آهسته میگوید
قراره پذیرایی هم ما بکنیم؟_
189
تابو شکن

میخندم و سری برایش تکان میدهم
نه دیوونه سلف سرویس میچینیم هرکسی از_
خودش پذیرایی
میکنه
نفسش را آزاد میکند
خب..خداروشکر _
کارمان که تمام میشود بالخره مامان رضایت
میدهد به اتاق
برویم و آماده شویم.رو به یلدا و مریم
:میگویم
من برم یه دوش بگیرم.شما راحت باشین_

حاضر شین هر چی
هم الزم داشتین بردارین
مریم :برو وسواسی
143
از حمام که بیرون آمدم یلدا لباس پوشیده
روی صندلی نشسته
بود .چقد شومیز آبی به او می آمد و با رنگ
چشمانش همخوانی
190
تابو شکن

داشت.و مریم مشغول آرایش بود
در حالی که سشوار را از کشوی میزآرایش
بیرون می آورم رو به
:یلدا گفتم
تو چرا عین بت اونجا نشستی؟نمیخوای یه_
دستی به صورتت
بکشی؟
مریم از آینه نگاهمان میکند
..منم بهش گفتم.میگه..نه_
غلط کرده پاشو ببینم_
یلدا :تو که اخالق یاسر رو میدونی میخوای باز
گیر بده بهم

این یاسرم برا ما آدم شده حاال..پاشو_
دخترونه آرایش کن
نمیفهمه
یلدا :میفهمه بابا اون تیزه
پوف کالفه ای میکشم .سشوار را به برق
میزنم و مشغول خشک
کردن موهایم میشوم
191
تابو شکن

144
مریم :امیرحسین کجاست؟
سشوار را خاموش میکنم
مامان صبح زنگ زد به علیرضا اومد با خودش_
برد شهربازی تا
ساعت 8هم نمیان
مریم :طفلی علیرضا
من و یلدا متعجب نگاهش میکنیم
براچی؟_
مریم  :شده آچار فرانسه برای خونه شما همه
کاری میکنه
برس را به سمتش پرت میکنم
مرض_

هردو خنده شان میگیرد
شومیز آبی کاربنی که دیروز خریدم و قسمت
جلویش حالت
کرواتی داشت را به همراه شلوار کرپ
لیمویی کم رنگ تن میزنم
و چرخی میزنم
192
تابو شکن

چطوره دخترا؟_
145
یلدا :خیلی بهت میاد
مریم:انقد بدم میاد شما دوتا هرچی میپوشین
بهتون میاد
دیوونه به تو هم خیلی میاد پاشو برو بپوش_
اره عین این ورزشکارای کشتی...مریم[ با دو_
..بنده آبی
پقی زیر خنده میزنم
کوفت_
مریم که بلند میشود من روی صندلی روبه
روی آینه
مینشینم.مرطوب کننده را برمیدارم روی
پوستم پخش

میکنم.کمی کرم پودر میزنم و خط چشم پهنی
میکشم و با
رژلب آرایشم را تکمیل میکنم.در حال بافتن
موهایم رو به یلدا
میکنم
193
تابو شکن

حداقل یه کرم و رژ کمرنگ بزن نمیفهمه_
سرش را تکانی میدهد و کرم پودر را از
کیفش خارج میکند
شال حریر لیمویی را هم روی موهایم آزاد
میگذارم
من یه سر برم بزنم ببینم مامان کاری_
نداره.میام االن
146
دمپایی الانگشتی مشکی را پا میکنم و به
سمت آشپزخانه حرکت
میکنم
مامان و خاله موناو زنعمو لیال دور میز نشسته
بودند و چایی
میخورند
سالم زنعمو.کی اومدین نفهمیدم؟_

سالم عزیزم تو حموم بودی.ماشاهلل چقد این_
لباسا بهت میاد
..خاله مونا :عین ماه شده
خجالت زده تشکر میکنم
194
تابو شکن

مامان دیگه کاری نیست؟_
چرا مادر بیاین این میزو بچینین دیگه کم کم_
مهمونا پیداشون
میشه
چشم_
با کمک یلدا و مریم خوراکی ها را روی میز
میچینیم.تم تولد
انیمیشن موردعالقه امیرحسین ،مینیون است
و تمام بادکنک ها
ترکیبی از رنگ آبی و زرد کمرنگ.زنگ در خانه
که به صدا در
می آید به سمت آیفون میروم و در را باز
میکنم
147
کی بود پرند؟_
جواب مامان را میدهم

خاله مهین و بچه هاش_
خاله مهین آخرین بچه مامان محبوبه است که
یک پسر همسن
195
تابو شکن

امیرحسین به نام پوریا و یک دختر ۹ساله به
.نام پریا دارد
خاله به همراه بچه هایش داخل میشودو با
همه مان روبوسی
میکند.یکی یکی مهمانان از راه میرسند و کم
کم خانه شلوغ
میشود .مامان محبوبه ی عزیزم از وقتی آمده
بود.مدام از همه
چیز ایراد میگرفت آخرم طاقت نیاورد و گفت
پاشو یه آهنگ شاد بذار مادر ناسالمتی تولده_
ها
به سمت ضبط میروم و آهنگ شادی پلی
میکنم
تعدادی از دوستان امیرحسین هم همراه با
خانواده هایشان
دعوت هستن که البته بیشترشان تنها آمده
اند.محمد موقع ورود

لحظه ای که کادو را به دستانم میسپرد خیلی
ناگهانی دهانش
را به گوشم نزدیک کرد و گفت
196
تابو شکن

خیلی خوشگل شدی_
148
گونه هایم از شرم رنگ گرفت و از ترس اینکه
دیگران هم شنیده
باشن نگاهی سریع به دور وبر انداختم و وقتی
فهمیدم کسی
حواسس نبوده لبم را زیر دندانم کشیدم
وگفتم
مرسی لطف داری_
با لبخند روی سینه اش میزند
جات اینجاست بانو_
شوکه شده نگاهش میکنم و برای فرار از زیر
نگاه های خیره اش
.به آشپزخانه پناه بردم
دایی مهدی و یاسر و زندایی تقریبا جزو آخرین
مهمانان بودن.با
تماس علیرضا با بابا همگی ساکت میشویم و

برق ها را خاموش
.میکنیم و فشفشه به دست منتظر میمانیم
197
تابو شکن

با ورود علیرضا و امیرحسین فشفشه ها
روشن میشوند و همگی
باهم شعر تولدت مبارک
رامیخوانیم.امیرحسین عزیزم انقد شوکه
میشود که اول منگ خیره مان میشود و بعد با
بوسه بابا روی
گونه اش به خودش می آیدو باال و پایین
میپردو هورا میکشدو
149
همه مان را میخنداند.تک تک به آغوشش
میکشیم و تولدتش را
.تبریک میگوییم
علیرضا آرام به کنارم می آید و کنار گوشم
زمزمه میکند
دقیقا عین مینیون ها شدی با این رنگبندی_
لباسات
ابروهایم را بهم نزدیک میکنم و اخم آلود می
غرم

خیلی هم بهم میاد چشم نداری ببینی آقاا_
تک خنده ای میزند
198
تابو شکن

انتقاد پذیر باش دخترم_
..عه...پس باید بگم که تو هم به قول مریم_
علیرضا با دوبنده آبی
هستی
اشاره ای به تیشرت آبی رنگش میکنم
متعجب نگاهم میکند
!این دیگه از کجات دراومد؟_
لبخند حرص درآری میزنم
انتقاد پذیر باش پسرم_
150
دست به سینه چشمکی حواله اش میکنم و به
سمت مریم و
.مادرش راه می افتم
همه دور میزی که کیک روی آن قرار داشت
جمع شدیم.وباهم
شعر یاال شمعا رو فوت کن را
میخواندیم.امیرحسین[ انقد
خوشحال و ذوق زده بود که چشمانش برق

میزد.با فوت شمع
199
تابو شکن

۷سالگی حاال دیگر وارد 8سالگی میشد
.عزیزمن
.مامان وقتی فهمید امیرحسین[ را حامله است
کلی گریه و زاری
کرد نه برای اینکه ناخواسته بود نه.خون مامان
و بابا بهم نمیخورد
و باید حتما بعد از زایمان اول یک نوع امپول
مخصوص میزد تا
برای بارداری دوم بتواند بچه ای سالم به دنیا
بیاورد.ظاهرا این
موضوع را مامان آنموقع نمیدانسته و حتی
یادش نمی آمد که
بعد از زایمان من آن آمپول را برایش زده اند
یا نه؟برای همین
هم وقتی فهمید دوباره باردار است.آنهم
چهارماهه!یک هفته
کارش اشک و آه بود.نه دل سقط داشت نه
دل نگه داشتن .دنبال
پزشک زایمان اولش گشت تا اورا پیدا کند و از

روی خالصه
200
تابو شکن

.پرونده مطمئن شود آن آمپول را زده یا نه
امامتاسفانه پزشک
معالج مامان به خارج مهاجرت کرده بود.برای
همین به دعا و نذر
151
و نیاز رو آورد و از امام حسین بچه اش
راسالم خواست.بعد از آن
دکتری پیدا کرد که گفته بود نگرانی ندارد.حتما
برایش آن
آمپول تجویز شده اگرهم نه در هفت ماهگی
هم میتواند دریافت
کند و مشکلی پیش نمیاد.تا اینکه بعد از نه ماه
استرس زا باالخره
امیرحسین عزیزم سالم و سالمت پا به این
دنیا گذاشت.مامان و
بابا به شکرانه این لطف خدا،اسمش را
.امیرحسین گذاشتند
مریم :پرند حواست کجاست؟!همه دارن
کادوهاشونو میدن.تو

نمیخوای بدی؟
201
تابو شکن

انقد غرق گذشته شده بودم که زمان از دستم
خارج شده بود
االن میرم بیارم_
به سمت اتاقم راه می افتم و بسته کادوپیچ را
برمیدارم.به سمت
امیرحسین میروم.با هیجان کاغذ کادو دور
جعبه را باز میکند و با دیدن
.هیلی کوپتر جیغی از سر شادی میکشد
عاشقتم آبجی_
152
منم عزیزم_
همه کادوهایشان را میدهند.مامان و بابا
دوچرخه ی بزرگتر و
جدیدتری برایش خریده اند.از همه بیشتر
عاشق تبلت هدیه ی
.علیرضا میشود
بعد از صرف شام مهمانان یکی یکی تشکر و
.خداحافظی میکنند
خسته و ناالن به خانه ی تقریبا پوکیده خیره

میشوم
202
تابو شکن

وای ...حاال کی حال داره اینارو جمع و جور_
کنه
بابا در حالی که امیرحسین خواب رفته روی
دستانش بلند کرده
:و به سمت اتاقش میبرد میگوید
برو بخواب بابا.خسته شدی.من و مامانت_
جمع میکنیم
قدردان نگاهش میکنم و به سمت اتاقم
میروم.حین درآوردن
لباس هایم متوجه جعبه کوچک کادویی روی
میز آرایش
میشوم.متعجب برش میدارم و زیر ورو میکنم
ینی مال کیه جا مونده؟_
تا میخواهم درش را باز کنم صدای پیام گوشی
بلند میشود
153
پرند عزیزم هر روزی که میگذره بیشتر از(
قبل دلبستت
میشم.ممنونم که پا به دنیام گذاشتی و بهش

شور زندگی
203
تابو شکن

بخشیدی.این هدیه ناقابله از طرف من تا
همیشه یادت باشه تمام
).قلبم برای تو میزنه.چقد خوبه که دارمت
احساسات پاک و ناب محمد از واژه واژه
کلماتش به عمق جانم
نفوذ میکند.ذوق زده در جعبه را باز میکنم.یک
گردنبد ظریف
طال سفید که قلب ظریفی از آن آویزان
است.مقابل آینه جلوی
.گردنم نگه میدارم و ذوق زده لبخند میزنم
چه خوش سلیقه ای محمد...امیدوارم بتونم_
الیق این همه عشق
باشم
داخل جعبه اش میگذارم البه الی لباس های
داخل کشو پنهانش
میکنم
محمد صبح پیام صبح به خیر داده و ازم
خواسته بود پنجشنبه
وقتم را خالی بگذارم تا با او جایی برویم.هرچه

سوال کردم کجا
204
تابو شکن

گفت خودت میفهمی.با اینکه تعجب کرده بودم
.اما قبول کردم
در اتاق باز میشودو امیرحسین سرش را تا
نصفه از الی در داخل
می آورد
154
آبجی_
خمیازه کشیدم و گفتم
جانم_
میشه بیام؟_
خنده ام گرفت
از کی تا حاال تو انقد با ادب شدی_
وروجک.بدو بیا بغلم
با نیشی باز خودش را درآغوشم پرت
میکند.روی موهایش را
.بوسیدم
هیلی کوپتری که خریدی رو خیلی[ دوست_
دارم.مرسی
قربونت برم من.قابلتونداره_
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از آغوشم بیرون می آید و در حالی که پاهای
آویزانش از تخت
را تکان تکان میدهد،میگوید
آبجی...مگه گل هم اهلی میشه؟_
متجب نگاهش کردم
کی اینو بهت گفته_
155
داداش علیرضا_[
گنگ زمزمه کردم
چی گفته؟ _
بهش گفتم نمیشه نری کانادا و همیشه_
پیشمون بمونی گفت
مجبوره.گفتم چرا مجبوری...گفت[...
من و من میکند
خب بعدش_
واستا یادم بیاد.....آهان...گفت[ یه گل دارم _
که منو اهلی خودش
کرده ولی اهلی من نیست.میترسم بمونم و
اذیتش کنم
206
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حسادت به قلبم هجوم می آورد.احمقانه است
اما به جای اینکه
از دست علیرضا عصبانی باشم که تمام این
مدت موضوع به این
مهمی را از من پنهان کرده بیشتر[ بغض
دارم.حسادت میکنم به
!کسی که حتی نمیدانم کیست؟!چه شکلیست
فقط میدانم که
گل علیرضاست و انقد برایش عزیز است که
به خاطرش حاضر به
ترک همه ماست.حالم را درک نمیکنم چه
.!.مرگم شده؟
آبجی_
156
به زور زمزمه میکنم
جان_
نگفتی [...مگه گلها هم اهلی میشن؟_
سعی میکنم به خودم مسلط شوم.با دستانم
صورت امیرحسین
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را قاب میگیرم و درحالی که سعی میکنم
جلوی ریزش اشکهایم
را بگیرم میگویم
من فقط االن میتونم بهت بگم که...آره گلها_
هم اهلی
میشن...ولی وقتی خودت بزرگ بشی معنی
حرفمو
میفهمی...خب؟
:مظلوم سرش را تکان میدهد و خیره میگوید
چرا گریه میکنی آبجی؟_
قطره ی اشک سمج را پاک میکنم و سعی
میکنم لبخند بزنم
راستش...یادم انداختی علیرضا میخواد بره_
..دلم گرفت
سفت بغلم میکند
آبجی غصه نخور...به جاش من همیشه پیشت_
...میمونم قول
157
دلم برایش ضعف میرود.غصه هایم فراموش
میشوند.علیرضا و
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...گلش فراموش میشود
محکم به خودم فشارش میدهم و عطر تنش
را میبلعم
چه خوبه که دارمت_
کنار محمد داخل ماشین نشسته ام .شلوار
کتان مشکی به همراه
پیرهن چهارخانه سفید مشکی پوشیده.با دقت
به روبه رو چشم
دوخته و انگار حواسش جای دیگریست و این
به من فرصت
میدهد با دقت فک زاویه دار و چشمان کشیده
قهوه ای که با
عینک قاب گرفته شده رو نگاه کنم محمدی که
این روز ها برایم
محترم شده.مردی که کنارش احساس امنیت
.و آرامش دارم
حرکاتش سنجیده و آقامنشانه است.اما
نمیدانم چرا ذهن
بازیگوشم اورا با علیرضا مقایسه
میکند.علیرضایی که تا چندروز
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پیش فکر میکردم شناختم از او کامل
است.اما امروز به این باور
رسیده ام که علیرضا زوایای ناشناخته زیادی
دارد که من
نمیدانسته ام.هر وقت یاد حرف هایی که به
امیرحسین زده
میفتم تمام تصورتام از او بهم میریزد.خوب
میدانم که حاال
علیرضا دلیلش برای مهاجرت فرار کردن از
گلش است اما
158
[چرا؟اصال گلش کیست؟چرا[ احساس علیرضا
یکطرفه
است؟حسادت و بغض باهم به قلبم هجوم می
...آورد
پرندجان_
گیج به سمت محمد برمیگردم
بله_
ساکتی_
داشتم فکر میکردم_
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به چی؟_
به همه چی...هنوزم نمیخوای بگی کجا_
میریم؟
خب...دوستام خیلی کنجکاو بودن تورو _
ببینن.پرهام و خانومش
نیلوفر هم امروز همه رو دعوت کردن
خونشون و از تو هم دعوت
کردن تا باهات آشنا بشن
کنجکاو بودن منو ببین؟! چرا؟_
به سمتم برمیگردد و چشمکی میزند
میخوان ببینن این کیه که دل منو برده_
159
خجالت زده از او چشم میگیرم و به بیرون زل
میزنم .دستانم را
در هم میپیچانم
خیلی باهاشون صمیمی هستی؟_
آره خیلی[ ساله باهم رفیقیم و خب همشون_
...زن گرفتن جزمن
تک خنده میزند
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حاال میخوان بدونن کی دل این پسر ترشیده_

رو برده
چه جالب_
اوهوم...میدونم باید از قبل بهت_
میگفتم...ولی[ از اونجایی که شما
خانوما وقتی از قبل بهتون خبر میدن.مهمونی
دعوتین معذب
میشین و کلی استرس میگیرین چی
بپوشین.خواستم تو عمل
انجام شده قرارت بدم
نگاهش که به قیافه وارفته ام می افتد.خنده[
اش میگیرد
با کیفم ضربه ای به کتفش میزنم
بدجنس_
با لحن بامزه ای میگوید
160
خب راست میگم دیگه_
چشم غره ای حواله اش میکنم
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اطالعاتت از خانوما یکم زیاد نیست به نظرت_
!پسرترشیده؟
مظلوم دستانش را باال میبرد

به خدا مامان همیشه اینجوریه...من پسر_
خوبی بودم
اره جون عمت_
لبش را گاز میگیرد
عه...به عمه طفلکم چیکار داری بچه_
ولی واقعا استرس گرفتم کاش یه لباس_
رسمی تر میپوشیدم
قهقه اش که بلند میشود لجم میگیرد
چرا میخندی؟_
به زور جلوی خنده اش را میگیرد
ببخشید_
به محض رسیدنمان در بزرگ آهنی سفید رنگ
باز میشود انگار
خیلی وقت است منتظرمان هستن .ماشین را
داخل میبرد و
161
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گوشه ی حیاط پارک میکند.از ماشین پیاده
میشود و به سمت
من می آید در راباز میکند و اشاره میکند پیاده
شوم .نگاهی به

محمد میکنم و آرام پیاده میشوم
فکر میکردم خانه ی دوستش باید آپارتمانی
باشد.اما برخالف
تصورم یک خانه ی ویالیی خیلی شیک
است.حیاطی بزرگ پر
درختان میوه واستخر بزرگ در مرکز آن.باغچه
های پر از گل
های رنگارنگ ...چند ماشین مدل باال که کنار
هم پارک شده
اند.ابروهایم باال میپرد
دوستت خیلی مایه داره نه؟_
دستش را با فاصله پشتم قرار میدهد و به
سمت مسیر سنگ
فرش هدایتم میکند
[تقریبا....ولی[ آدم خاکیه خودت ببینیش_
میفهمی اینجام خونه
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پدریشه که بهش ارث رسیده
سرم را آرام تکان میدهم.و همراه هم از
مسیر سنگ فرش عبور
میکنیم و به سمت ساختمان اصلی نزدیک

میشویم
میگم زشت نیست دست خالی اومدم_
162
جعبه ی شکالت را از پشتش بیرون می آورد و
به سمتم میگیرد
ببخشید سلیقم در همین حد بود_
ممنون همینم خوبه بهتر از هیچی_
ساختمان با نمای سنگ سفید و شیک مرا به
خاطرات کودکی
میبرد.خانه ی پدربزرگ در شیراز که حاال عمه
کتی ساکن آن
است به زیبایی اینجا اما با نمایی سنتی و
قدیمی
با رسیدنمان خانم و آقایی جوان و خوش پوش
به استقبالمان
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می آیند.حدس میزنم که باید پرهام و نیلوفر
میزبان مهمانی
امروز باشند.با محمد سالم و احوال پرسی
میکنند.محمد با اشاره
به آن ها میگوید

پرهام دوست عزیزم و ایشون هم نیلوفرجان_[
همسرشون
با لبخند دستم را به سمت نیلوفر دراز میکنم و
جعبه شکالت را
به سمت میگیرم و سالم میکنم اما او با محبت
جعبه را از من
میگیرد و به همسرش میدهد ومرا در آغوش
میگیرد
ممنون عزیزم خوش اومدی_
163
آرام درگوشم زمزمه میکند
چقد دوست داشتم سلیقه محمد سخت پسند_
رو ببینم ...تو
...حتی از تصوراتمم قشنگ تری
خجالت زده فاصله میگیرم و زمزمه میکنم
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ممنون شما لطف دارین_
پرهام میگوید
از دیدنت خیلی خوشحالم پرند جان خوش_
اومدی
متعجب از اینکه اسمم را میداند گنگ لبخند

میزنم
منم همینطور مرسی از دعوتتون_
نیلوفر که پی به حالم میبرد بالبخند مرا به خود
میچسباند
تعجب نکن که اسمتو میدونیم عزیزم محمد_
انقد از تو برامون
حرف زده که حتی دیگه االن میدونیم که غذای
موردعالقت چیه
حیرت زده به سمت محمد برمیگردم.با
شیطنت ابروهایش را باال
می اندازد و دست به سینه لب میزند
ما اینیم دیگه_
164
سرم را چندبارتکان میدهم و درحالی که به
زور جلوی خنده ام
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.را گرفته ام به همراه نیلوفر به داخل میروم
خانه ای دوبلکس که آشپزخانه ای مدرن و
بزرگ در گوشه اش
قرار دارد و پله های شیشه ای که به سمت
 ...باال ختم میشود

پنجره های قدی که پرده های ساده حریر کرم
و سبز رنگ
دارند ...چند دست مبلمان راحتی و
کالسیک...تابلوهای کوچک
و بزرگ نقاشی برگ های استوایی که درست
باالی گلدان های
پیچک و کاکتوس و چند گلدان دیگر که
اسمشان را نمیدانم قرار
دارد ...مبلمان کالسیک زیتونی شیک که معلوم
است پول زیادی
بابت شان پرداخت شده و تابلو فرش های
...زیبای طبیعت
آفتاب از وسط پرده های جمع شده به داخل
سالن میتابد و
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درختان و گل های زیبای باغ را به زیبایی
نمایش میدهد....همه
ی این زیبایی ها در کنار هم حس خوبی را به
.من منتقل میکند
.باید به سلیقه ی طراح اینجا احسنت گفت
با راهنمایی نیلوفر از پله های شیشه ای باال

میروم و داخل یکی
از اتاق ها مانتو توسی رنگم را در می آورم و
شومیز جینی که
زیرمانتو پوشیده بودم و کمی چروک شده را با
دست مرتب
165
میکنم.خداروشکر که امروز به جای تیشرت
زیر مانتو این شومیز
آبرومند را پوشیده ام وگرنه کل امروز رو در
این گرما باید با این
مانتو سر میکردم .با نگاهی به آینه قدی اتاق
کمی شال روی
سرم را مرتب میکنم و با رضایت از ظاهرم از
.اتاق خارج میشوم
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به سمت مبلمان راحتی کرم و سبز رنگ
نزدیک پنجره ها میروم
.و با فاصله کنار محمد میشنیم
پرهام و نیلوفر هردوتا با دستانی پر از
آشپرخانه به سمتمان می
آیند.نیلوفر[ درحالی که سینی شربت موهیتو را

به سمتم گرفته
رو به محمد که سوال کرده پس بقیه کجان
میگوید
االن دیگه کم کم پیداشون میشه_
لیوانی شربت برمیدارم و ضمن تشکر میگویم
خونه ی قشنگی دارین_
پرهام پاهای کشیده اش را رو هم میگذارد و
میگوید
اینجا از بابا برام یادگار مونده با کمی_
بازسازی و تعمیر و سلیقه
نیلوفر اینشکلی که االن میبینی[ شده.خوشحالم
که خوشت اومده
166
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لبخند میزنم .لیوان را به لبهام نزدیک میکنم که
صدای زنگ
بلند میشود
نیلوفر:پرهام جان درو بازکن بچه ها هستن
پرهام که بلند میشودبا لبخند ملیحی موهای
رنگ شده اش را
داخل شال فرو میبرد و روبه محمد میگوید

برادرم هومن رو که یادته؟همون که چندبار تو_
دورهمی هامون
بود؟
محمد:آره چطور؟
امروز با دوستش دعوتش کردم بیان_
اینجا.دوستش خیلی پسر
ماهیه...خواستم جمعممون جمع باشه و
حسابی بهمون خوش
بگذره
محمد:کار خوبی کردی
با شنیدن صدای پا و سرو صدا.همراه محمد و
نیلوفر بلند میشوم
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و برمیگردم وبا دیدن جمع دختران و پسران
جوانی که تقریبا
شش نفر میشدند.چشمان قفل چشمان
مشکی آشنایی میشود و
خشکم میزند..آه از نهادم بلند میشود.خدای
من ...علیرضا...اینجا
167
چیکار میکرد..!!.چرا من انقد بدشانسم؟باید

درست هومن دوست
صمیمی علیرضا برادر نیلوفر باشد؟!بهت و
ناباوری توی چشمانش
موج میزند انگار اوهم مثل من به این فکر
میکند که من اینجا
.چیکار میکنم
نگاهم گیر به علیرضاست که با محمد خوش و
بش میکند .در
آغوش سولماز و صبا همسران داوود و مهران
فشرده میشم و تک
تک خود را به من معرفی میکنند و کنار
.میکشند
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حتی مسخره بازی های هومن بعد از دیدن من
و فهمیدن اینکه
من دخترخاله محمدم هم نمیتواند نگاه هایم را
از سکوت عجیب
.علیرضا بگیرد
همگی به دعوت نیلوفر روی مبلمان راحتی
میشینیم.هومن از
ابتدای ورودش مهمانی را در دست گرفته و با

تعریف خاطرات
سربازی اش همه را به خنده انداخته.همه غرق
مسخره بازی های
هومن هستند و هرازگاهی اظهار نظر میکنند
جز علیرضا که
ساکت و آرام نشسته و هرازگاهی لبخند
میزند.من اما به پارکت
های کف خیره شده و به بازی عجیب روزگار
فکر میکنم.همه
168
چیز ظاهرا خوب است تا زمانی که سولماز
مرا مخاطب قرار
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میدهد
چقد ساکتی پرند جون_
سرم را باال می آورم و بدون نگاه به علیرضا
میگویم
داشتم از حرفاتون استفاده میکردم_
هومن درحالی که زیر چشمی حواسش به
علیرضا است با زیرکی
میگوید

دختر عمو پسرعمو امروز زیادی ساکتین ها_
تو مجال حرف زدن به بقیه میدی آخه_
حرف علیرضا همه را به خنده می اندازد
صبا که از لحظه ورود متوجه باردار بودنش
شده بودم.رو به محمد
:میگوید
خب...خب...بگو ببینم کی عروسی دعوتیم به_
سالمتی؟
خشکم میزند چندلحظه ای حس میکنم قلبم
نمیزند
هنوز معلوم نیست_
224
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169
هومن میپرسد
قضیه عروسی چیه؟_
با نگاهم به محمد التماس میکنم که یک جوری
بحث را عوض
کند
تا صبا میخواهد حرفی بزند محمد پیش دستی
میکند
پرهام جان ساعت یکه...نمیخوای نهار بدی_

بهمون
انقد گرم حرف زدن بودیم یادمون_
رفت...آقایون پاشین بریم
حیاط هم یه هوایی عوض کنین هم من جوجه
ها رو کباب کنم
مهران و داوود و محمد که همراه پرهام بلند
میشوند.هومن دست
علیرضا را میگیرد و بلندش میکند
پاشو بریم یه دست شطرنج بزنیم_
به محض اینکه فاصله میگیرند صبا دستم را
میگیرد
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محمد که پیچوند .تو بگو کی ایشاهلل قراره_
شیرینی تونو بخوریم؟
نگاهی به چهره ی منتظرشان[ می اندازم
170
راستش من تازه متوجه احساس محمد شدم_
و فعال تصمیم
قطعی نگرفتیم...فکر کنم هنوز حرف زدن از
عروسی و ازدواج
.خیلی زود باشه

تعجب از چهره هایشان می بارد .معلوم است
انتظار این جواب را
از من نداشته اند.با زنگ خوردن گوشی با
اجازه ای میگویم و به
.سمت بیرون قدم برمیدارم
به سمت پشت ساختمان حرکت میکنم و روی
تاب فلزی گوشه
ی حیاط میشینم.با قطع شدن صدای زنگ
گوشی نگاهی به
صفحه میکنم.تماس از طرف یلداست.پوفی
میکشم تا میخواهم
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شماره اش را بگیرم صدای قدم های کسی که
نزدیک میشود را
حس میکنم به محض اینکه سر بلند میکنم با
علیرضا چشم در
چشم میشوم.دست در جیب روبه من به دیوار
پشت سرش تکیه
میدهد و خیره به من زمزمه میکند
بین تو و محمد چیزی هست؟_
چشمانم را بادرد روی هم فشار میدهم

..شد.آنچه که نباید
خفه میگویم
171
نه_
من احمقم؟_
شاکی میگویم
این چه حرفیه که میزنی_
پس دروغ نگو چون حس آدمای احمق بهم_
دست میده
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نفس بلندی میکشم و اورا دعوت به نشستن
روی تاب
میکنم.کنارم که میشیند عطر خنکش را میبلعم
و من من میکنم
کسی ...چیزی گفته؟_[
تک خنده عصبی میزند و میگوید
فکرنکنم الزم باشه کسی چیزی بگه_
نفس بلندی میکشم
من و محمد یه مدتیه که باهم بیرون میریم و_
باباهم در
جریانه.قراره که بیشتر باهم آشنا بشیم

فکش را روی هم فشار میدهد و رگ پیشانی
اش نبض گرفته به
سمتم برمیگردد
172
چه خوب...مبارکه_
از کنارم بلند میشود ومیخواهد برود که
پیراهنش را میگیرم
واستا یه لحظه_
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به سمتم که برمیگردد چشمانش هم قرمز
شده و من نمیدانم
عصبانیتش از چیست
من کاری بدی نکردم...فقط...فقط...بهت_
نگفتم چون هنوز
چیزی معلوم نیست
مگه من چیزی گفتم؟_
نه...ولی دلیل این عصبانی شدن رو درک_
نمیکنم
پوزخندی میزند
تو هیچوقت منو درک نکردی_
چرا درکت میکنم که جدای از فامیل بودن ما_

بهترین دوستای
هم هستیم به عنوان بهترین دوست باید اول از
همه به تو میگفتم
ولی خب تو هم خیلی چیزارو به من
نمیگی.این به اون در
من چی رو بهت نگفتم؟_
173
229
تابو شکن

اینکه کسی رو دوست داری.کسی که_
حاضری به خاطرش همه
ی مارو ول کنی و بری کانادا
شوکه و ساکت نگاهم میکند
چرا به من نگفتی؟فکر میکردم انقد باهم_
دوست هستیم که منو
محرم خودت بدونی.ینی انقد اون دختر برات
مهمه که میخوای
به خاطرش قید همه ی مارو بزنی؟
بدون اینکه که جوابم را بدهد .راه می افتد
با لجی درآمده می غرم
با تو بودم.انقد برات مهمه؟_
با چشمانی که اشک درونش برق میزند به

سمتم برمیگردد و با
لحنی عجیب میگوید
آره خیلی[ برام باارزشه_
چیزی درون سینه ام فرو میریزد.بغض تا
گلویم باال می آید.انگار
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از یک بلندی پرت شده ام ته دره.بغض میکنم
و اشک پرده
میکشد روی چشمانم.با نگاه تارم میبینم که با
سری فرو افتاده
دورمیشود.قلبم انگار دیگر نمیزند.دنیا انگار به
آخر میرسد[...
174
از بقیه مهمانی چیزی نفهمیدم.حتی متوجه
نشدم علیرضا کی
جمع را ترک کرده بود.تمام مدت ازدرون با
خودم درگیر
بودم.انقد گرفته و ساکت بودم که انگار همگی
متوجه غیرعادی
بودن حالم شده بودند که زیاد سوال پیچم
نمیکردند.حتی وقتی

بعداز نهار از محمد خواهش کردم مرا به خانه
ببرد.محمد
چندباری از من سوال کرده بود چیزی شده اما
من فقط سکوت
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کرده بودم.دست خودم نبود دلم گیر[ نگاه آخر
علیرضا مانده
بود.حالم عجیب و به شدت بد بود.حالی که
انگار نفس های آخر
.عمرم را میکشم
به محض وارد شدن به خانه جواب سوال های
مامان را بی جواب
گذاشته و خودم را در اتاق حبس کردم.لباس[
هایم را از تنم کندم
و خودم را در حمام انداختم.زیر دوش آب
نشستم و تا توانستم
به تمام روزهای گذشته فکر کردم.فکر کردم و
فکرکردم و در
نهایت وحشت کردم از خودم از احساس
مالکیتم نسبت به
علیرضا.از حسادت مسخره ام نسبت به

دختری که ندیده
دوستش نداشتم.تمام خاطراتم با علیرضا عین
نوار از جلوی
175
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چشمانم عبور میکرد و من تازه متوجه
رفتارهایم شده بودم.از
این احساس جدیدم میترسیدم.علیرضا چه
فکری راجبم میکرد
اگر میفهمید من اورا جور دیگری دوست
دارم؟جواب مامان و بابا
را چطور بدهم وقتی تمام این مدت علیرضا
رو به نام برادر صدا
کرده بودم؟!حال چگونه میگفتم از اعتمادشان
سواستفاده کردم
و حسم خواهرانه نیست!!؟
سرم را با دستانم گرفتم با خودم تکرار کردم
نه...نه...نه پرند...تو باید این حس روهمین جا_
دفنش
کنی.اشتباهه.اصال مگه میشه آدم عاشق کسی
که داداش صداش

میکنه بشه.تو باید فراموش کنی باید
از حمام که بیرون آمدم تصمیمم را گرفته
بودم.اول از همه به
زنعمو پیامی با این مضمون فرستادم
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سالم.به نظرم دیگه نقشه ازدواج علیرضا(
جواب نده چون من از
خودش شنیدم که کسی رو دوست
داره.ببخشید که نتونستم
)کاری براتون بکنم
176
به محض فرستادن پیام گوشی را خاموش
کردم و به مامان گفتم
.حالم خوب نیست میخواهم بخوابم
روزها از آن ماجرا میگذرد .به شدت گوشه
گیر و
ساکتم.رفتارهایم انقد تابلو و عجیب بود که
مامان و بابا را نگران
کرده بود.چندباری بابا با من حرف زده و ازم
خواسته بود اگر
مشکلی دارم بدون هیچ ترسی برایش بگویم و

او همیشه و در
همه حال حامی من است.اما من رویم نمیشد
چیزی بگویم.اصال
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چه فایده ای داشت گفتنم.در نهایت علیرضا
میرفت و من تنها
میماندم.در نهایت این احساس از پایه غلط
بود.از بچگی علیرضا
را داداش صدا کرده بودم و همه این را
میدانستند حال چه
بگویم؟اصال مگر حرف زدن از احساسم فایده
ای هم داشت وقتی
.علیرضا خودش کس دیگری را دوست داشت
تمام چند روز گذشته محمد بارها تماس گرفته
و من تمام
سواالتش را کوتاه پاسخ داده بودم.هرچه
اصرار کرده بود جایی
قرار بگذاریم تا همدیگر را ببینیم من مخالفت
میکردم و بهانه
می آوردم.فعال توانایی روبه رو شدن نه با
محمد نه با علیرضا[ را

نداشتم.تصمیم داشتم تا میتوانم از علیرضا
فاصله بگیرم تا وقتی
177
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که ایران را ترک کند.چون[ مطمئن نبودم حاال
که متوجه
احساسم شدم بتوانم خودداری بکنم و کار
احمقانه ای نکنم.با
محمد اما باید حرف میزدم باید روشنش
میکردم که من دختر
مناسبی برایش نیستم باید برای تمام این
مدتی که امیدوارشده
بود عذرخواهی میکردم و طلب بخشش.هرچند
که من قولی به
او نداده بودم.اما باز هم مقصر بودم چون وارد
ارتباط با مردی شده
بودم درحالی که دلم گیر مرد دیگری بود و
تمام این مدت خودم
.را گول میزدم
زنعمو روز بعد که تماس گرفت از من تمام
ماجرا را جویا شد.ومن

همه چیز را برایش گفتم از چند و چون اتفاق
هایی که بین من
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و علیرضا افتاده بود چیزی نگفتم .فقط گفتم
برایم از کسی که
دوست دارد حرف زده و انگار احساسش
یکطرفه است و برای
همین هم میخواهد برود.زنعمو میگفت خودش
حدس هایی زده
بوده ولی فکر نمیکرده جدی باشد.در نهایت از
من تشکر کردو
گفت که به زودی به شیراز برمیگردند و
علیرضا هم همراه آن ها
میرود.از من و مامان و بابا دعوت کرده به
همراه آن ها برویم اما
من بهانه آوردم و بعد از خداحافظی قطع
.کردم
178
کتاب اشعار فریدون مشیری جلویم باز بود و
هر مصرعش انگار
حرف دل من بود

درد بی درمان شنیدی؟
!حال من ینی همین
237
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بی توبودن،
!درد دارد
میزند من را زمین
میزند بی تو مرا،
این خاطراتت روز و شب
درد پیگیر من است،
!صعب العالج ینی همین
با شنیدن صدای امیرحسین[ اشک هایم را پاک
کردنو کتاب را
بستم
جانم من اینجام_
آبجی برام کیک درست میکنی؟_
179
مامان و بابا برای خرید مایحتاج خانه به
فروشگاه رفته بودند و
امیرحسین را به من سپرده بودند.با اینکه هیچ
سررشته ای از
کیک و شیرینی پزی نداشتم.اما دلم نیامد

دلش را بشکنم
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اوهوم تو برو منم االن میام_
امیرحسین که رفت .کتاب را به داخل قفسه
برگرداندم و با گوشی
.اتاق را ترک میکنم
داخل گوگل طرز تهیه کیک شکالتی را سرچ
میکنم.تمام مواد
را مو به مو طبق دستور آماده میکنم و با
کمک امیرحسین شروع
.میکنیم به پختن کیک
بااینکه حال دلم این روزها خوب نیست اما
انرژی امیرحسین به
منم منتقل میشود و با اشتیاق همراه میشوم
خب اینم از کیکمون تا داخل فر حاضر میشه_
بریم سراغ شستن
ظرفا هوم؟
چشمکی به رویش میزنم و برایش پیشبند
میبندم.صندلی میز
نهاری را کنار سینک می آورد و رویش می
ایستد

امیرحسین:من آبکشی میکنم
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180
لپش را میکشم
باشه_
.ومشغول شستن ظرف ها میشویم
مریم به درخواست مامان به دنبالم آمده بود تا
مرا بیرون ببرد و
حال و هوایم عوض شود.هرچه اصرار کردم
که حوصله ی بیرون
رفتن و گشت وگذار ندارم به خرجشان[ نرفت
و با همدستی هم
مرا آماده کردند.مامان موقع خروج از خانه
دوطرف شانه ام را
گرفت و گفت
نمیدونم چته.حرفم که نمیزنی ولی امروز برو_
کلی خوش
بگذرون وقتی برگشتی میخوام همون پرند
همیشگی باشی.دلم
برای زبون درازت تنگ شده ،محض بیرون
:آمدن.از مریم پرسیدم

کجا میخوایم بریم؟_
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با نیشی باز هنذفری اش را نشانم میدهد
عین قدیما خیابون گردی و خل بازی_
181
کالفه غر میزنم
اصال حوصله ندارم بیخیال شو جون من_
غلط میکنی حوصله نداری مجبوری بیای_
دستم را میکشد و به سمت ایستگاه اتوبوس
حرکت میکند.با
رسیدن اتوبوس هردو سوار میشویم و آخرین
صندلی های
.اتوبوس را برای نشستن انتخاب میکنیم
هنذفری را به گوشی اش وصل میکند و یکی
را داخل گوش من
و دیگری را داخل گوش خودش میگذارد.با
پخش شدن آهنگ
دستم را میگیرد و فشار آرامی میدهد
امروز فقط خوش بگذرون رفیق_
به رویش لبخند میزنم و خودم را به او
میسپارم
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همراه هم به خیابان انقالب میرویم.ازکنار
کتاب فروشی و جنب
وجوش مردم گذرمیکنیم.مریم انقد مسخره
بازی درمی آوردو
دیگران را سوژه میکند که مرا نیز به خنده
وادار میکند.چندین
کتاب شعر و رمان میخریم و مرا به زور
مجبور میکند همراهش
.سینما بروم
182
بعد از خریدن بلیط مرا داخل سینما تنها
میگذارد تا قبل از شروع
.فیلم مقداری خوراکی بخرد و بگردد
دیوانه بازی هایش تمامی نداردو وقتی
برمیگردد با نیشی باز
نایلون بزرگ پر از تنقالت را نشانم میدهد و
ابرویی باال می
اندازد.گروهی از پسران جوان که پشت ما
ایستاده اند.با دیدن
242
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مریم و نایلون پر از خوراکی ریز ریز میخندند
و تیکه پرانی
میکنند
حرص زده ناله میکنم
!مجبور بودی انقد چیپس و پفک بخری آخه؟_
مگه اومدیم پیک
نیک؟همه دارن مارو نگاه میکنن میخندن
بیخیال شانه ای باال می اندازد
من دوست دارم وقت فیلم دیدن همش_
بخورم.به کسی هم
ربطی نداره .هرچقد دلشون میخواد
بخندن.مگه من برای بقیه
زندگی میکنم؟
183
همان موقع اعالم میکنند که نوبت ماست باید
وارد سالن
بشیم.فیلم تا دقایقی دیگر شروع میشد.مریم
با دیدن شماره
صندلی پوفی از سر حرص میکشد
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اه گندش بزنن.اینکه ردیف جلویه.گوشمون_
کر میشه از صدای
بلند فیلم
اوهوم ولی چاره نیست دیر بلیط خریدیم_
به محض اینکه سرجایمان جاگیرمیشویم.مریم
میگوید
پرند پاشو بریم اونجا خالیه بشینیم_
و به صندلی های چند ردیف دور تر از ما
اشاره میکند
بشین مریم.زشته.میان بیرونمون میکنن ها_
چرا بیرون کنن؟جای هرکس یا کسایی که_
هست ینی اینکه
نمیخوان بیان دیگه.فیلم شروع شده واال
به زور دستم را میکشد و به سمت همان
ردیف میرویم.تقریبا
یک ربعی از فیلم میگذرد که در سالن باز
میشود و چنددختر و
پسر جوان به همراه مردی که به نظر میرسد
از کارکنان
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سینماست با چراغ قوه ای روشن وارد

میشوند .و با چراغ قوه ای
184
که در دست دارد لحظه ای نور را روی صندلی
که من و مریم
نشسته ایم می اندازد و با لحنی مودبانه از
همگی درخواست
میکند نگاهی به بلیط و شماره صندلی خود
بکنیم و اگر کسی
اشتباهی نشسته بلند شود
خاک تو سرم.مریم فکرکنم فهمیدن_
ماجاشون نشستیم.پاشو تو
رو خدا االن میاد سمتمون آبرومون میره
نه خره بشین سرجات.اینجوری که بلندشیم_
بدتر ابرومون
میره.خودتو به نشنیدن بزن و بقیه فیلمو ببین
از بین دندان هایم می غرم
خیلی بی فرهنگی به خدا_
بی فرهنگ اونان که یک ربع دیرکردن_
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از حرص زیاد میخواهم منفجر شوم اما به
ناچار سکوت میکنم.ودر

پایان وقتی کسی از سرجایش بلند نمیشود به
ناچار دونفر از آن
ها صندلی کنار من و مریم میشینند و بقیه به
صندلی های ردیف
.جلو میروند
185
بعد از تمام شدن فیلم که من چیزی از آن
نفهمیدم.سالن روشن
میشود و یکی یکی صندلی ها راترک میکنند
خاک تو سرت.آبرو برامون نذاشتی امروز_
مهم اینه بهمون خوش گذشت خره_
بریم خونه که دیگه واقعا خسته شدم_
میریم ولی قبلش میریم یه ساندویچی کثیف_[
و دلی از عزا
درمیاریم
با چشمانی گرد میگویم
بعد از اون همه خرو پرت تو هنوز گشنته؟_[
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چشمکی میزندو دستم را میکشد
آره بابا_
به یکی از ساندویج فروشی های به قول مریم

کثیف میرویم و هر
دو همبرگر[ سفارش میدهیم
خب حاال بگو چه مرگته_
متعجب سرم را از گوشی بلند میکنم
186
با منی؟_
نه پس با دیوارم_
شانه ای باال می اندازم
هیچی_
غلط کردی...نکنه با محمد دعواتون شده؟_
دست به سینه به صندلی تکیه میزنم و نچی
میکنم
پس چی_
پوف کالفه ای میکشم
میگم هیچی_
247
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منم عر عر...اگه هیچیت نیست پس این_
قیافه داغون چی
میگه.خودتم میدونی که نگی کچلت میکنم پس
حرف بزن
باورکن حرف زدن ازش هیچ سودی_

نداره.تازه اگه بگم حالت
ازم بهم میخوره
حیرت زده خیره ام میشود اما در نهایت
دستش را جلو می آورد
و دستم را میگیرد
187
..تو بگو من قول میدم حالم بهم نخوره خب؟_
نگاهم به چشمانش که می افتد.چشمانش را
به نشانه تایید روی
هم میگذارد و لب میزند
هرچی بشه ما بازم دوستیم_
به نظرت عشق چجوریه؟_
گنگ نگاهم میکند و با لبخندی وسیع میگوید
248
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ای کلک عاشق محمد شدی آره؟بالخره این_
پسره کار خودشو
کرد
چشمانم را بادرد میبندم وقتی دوباره بازشان
میکنم قطره ی
اشک سمجی میچکد.مریم نگران انگشتان
دستم را نوازش میکند

و لب میزند
عاشق شدی پرند؟_
از بغض زیاد چانه ام می لرزد.نفس عمیقی
میکشم تا خودم را
کنترل[ کنم با لبخند تلخی میگویم
تو تاحاال عاشق شدی؟_
سرش را به معنی نه تکان میدهد
188
خیلی حس عجیبیه...هم درد هم درمون...دو_
هفتست که خودمو
حبس کردم...با خودم جنگیدم هی گفتم خره
تو همون پرندی
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که از ازدواج فراری بود...ولی نشد اصال یه
لحظه هم نشده
فراموشش کنم
اون آدمه..محمد نیست..مگه نه؟_
با بیچارگی مینالم
نه_
دستانم را رها میکند و با نفس عمیقی به
صندلی تکیه میدهد.بعد

از لختی سکوت دوباره به جلو خم میشود و
خیره صورتم میگوید
نگو که علیرضاست؟_
چشمان بهت زده ام را به نگاهش گره میزنم
از کجا فهمیدی؟_
حرص زده توی صورتم پچ میزند
جز علیرضا و محمد و یاسر پسردایی تحفت_
کیا دوروبر تو هستن
...آخه
دستم را به دستانش میرسانم و میگویم
189
250
تابو شکن

من خیلی بیشعورم نه؟_
با لبخند خبیثی[ میگوید
خیلی بیشتر از خیلی_[
میان گریه خنده ام میگیرد.مریم بلند میشود تا
سفارش مان را
تحویل بگیرد.ساندویچ را به سمتم میگیرد
همشو میخوری بغض کردنم نداریم_
تا میخواهم حرفی بزنم نمیگذارد
عزیزم غذامونو که کوفت کردیم بعدش_

راجب گند جنابالی هم
حرف میزنیم خب؟
و بیتوجه به من مشغول میشود.گاز کوچکی به
ساندویچ میزنم و
با نوشابه به زور قورتش میدهم.سعی میکنم
به چیزی فکر
نکنم.مریم ساندویچش راکه تمام میکند دستم
را میگیرد
بلندشو بریم تو غذا بخورم نیستی دخترم_
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با دستمال دور دهانم را پاک میکنم و ساندویچ
نیمه کاره را روی
.میز میگذارم و همراهش بلند میشوم
190
کنار هم در حاشیه پیاده رو قدم
برمیداریم.هردو سکوت کرده
ایم
از کی فهمیدی دوسش داری؟_
نمیدونم_
انقد میزنمت صدای سگ بدی ها..ینی چی_
نمیدونی

نگاهی گذرا به چشمان عصبی اش میکنم و
شانه ای باال می
اندازم
باور کن نمیدونم_
با محمد میخوای چیکار کنی؟_
تا میخواهم چیزی بگویم انگشتش را به نشانه
تهدید تکان میدهد
بگی نمیدونم به خدا میزنمت_
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خنده ام میگیرد
مجال نمیدی که...میخوام باهاش حرف بزنم_
و بگم که من دختر
مناسبی براش نیستم
...بیچاره محمد_
191
دوباره اوست که میپرسد
با علیرضا چیکار میکنی؟_
هیچی_
می ایستد و مرا نیز نگه میدارد
ینی چی هیچی؟!مگه خودت نمیگفتی داره_
میره کانادا؟ینی

نمیخوای بهش بگی؟
نه نمیتونم بگم_
اوووف خر غرور مسخرت نشو...ینی چی_
نمیتونم.برو یه جوری
غیرمستقیم بهش بفهمون شاید بهت بی میل
نباشه
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مریم یادت نرفته که من بهش مدام میگفتم_
داداش
علیرضا..همه مارو عین خواهرو برادر
میدونن..یکاره برم بگم
علیرضا من عاشقت شدم؟بعد یه تف نمیندازه
تو صورتم..از همه
مهم تر اون خودش دلش یه جای دیگه گیره
با کیفش توی سرم میکوبد
خاک برسرت..میدونی دلش یه جای دیگه_
گیره و بازم عاشقش
شدی؟دلم میخواد لهت کنم ینی
192
من تازه فهمیدم_
دوباره کنار هم قدم برمیداریم.اینبار منم که

سکوت را میشکنم
پرسیدی از کی فهمیدم دوسش_
دارم؟..راستش از همون وقتی
که فهمیدم کس دیگه ای رو دوست داره..اصال
میدونی من هنوزم
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شوکه ام..در تالش بودم علیرضا رو نگه دارم
پیش خودم با هر
شیوه ای..حتی دلم میخواست اون و یلدا رو
بهم برسونم اون
وسط مسطا گاهی به یلدا حسودی میکردم
وقتی علیرضا بهش
روی خوش نشون میداد ولی با خودم میگفتم
..حتما عادیه
لبخند تلخی میزنم
تا اینکه فهمیدم کس دیگه ای رو دوست_
داره...کسی که انقد
براش عزیزه که میخواد برای همیشه بره تا
بتونه فراموشش
کنه..میدونی انگاری برام سنگین تموم شد که
اون دختر از منم

برای علیرضا مهم تره..یه چیزی عین پتک
خورد تو سرم که انگار
چشمام بازشد.دیدم همه ی این یکسالی که
علیرضا تهران
255
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بوده.من کم کم داشتم عاشقش میشدم ولی
خودمو گول
میزدم.وقتی فهمیدم میخواد بره کانادا هی
تریپ روشن فکری
برداشتم که خب حتما اونجا موفق تره پس
باید به تصمیمش
193
احترام بذارم.ولی درواقعیت دلم میخواست یه
چیزی بشه که
نره.راستش اومدن محمد تو زندگیمم خیلی
بهم کمک کرد.تمام
مدتی که با محمد بیرون میرفتم مدام اونو با
علیرضا مقایسه
میکردم.محمد مرد آروم و فوق العادیه اما
نیمه گمشده من
نیست.من فقط با علیرضا از ته دل خوشحال

میشم با اونه که
شادم.حیف که اینو دیر فهمیدم
شازده کوچولو پرسید:از کجا بفهمم وابسته_
شدم؟
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:بغض زده ادامه دادم
...روباه جواب داد:تا وقتی هست نمیفهمی_
دستش را دورگردنم می اندازد و مرا به خود
میچسباند
با اینکه گند زدی ولی بازم بیخیال رفیق_
 .لبخندگرمی به صورتم می پاشد
خر شدی دیگه اونم خر علیرضا..دست خودت_
نبوده که
با بغض میخندم
اوهوم_
:فصل دوم
194
مامان و بابا تصمیم گرفته بودند به همراه دایی
و خاله ها
چندروزی را به ویالی شمال ارثیه مامان
محبوبه بروند.وقتی

شنیدم مخالفت کردم و ساز نمی آیم زدم
چون روبه رو شدن با
257
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محمدی که بیشتر از دوهفته بود جواب تلفن و
پیام هایش را
یکی در میان داده بودم برایم سخت بود.اما در
نهایت به خاطر
.شور و شوق امیرحسین کوتاه آمدم
روی تخت نشسته بودم و لباس هایی را که
برای سفر نیاز داشتم
را تا میکردم و به ترتیب داخل چمدان میچیدم
که صفحه ی
گوشی ام که درست نزدیک چمدان بود روشن
شد.از سر
کنجکاوی دست دراز کردم و گوشی را
برداشتم.علیرضا پست
جدیدی دراینستا گذاشته بود.مدتی بود که با
پیج جدیدی با نام
مستعار او را دنبال میکردم درست بعد از آن
روز مهمانی خانه
نیلوفر و پرهام.نمیدانم چرا اما نمیخواستم

متوجه شود اورا دنبال
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میکنم .روی اینستا ضربه زدم.عکسی از
خودش گذاشته بود
وزیرش کپشن زده بود
غمناک ترین لحظات زندگی را با کسی تجربه(
میکنید که
شیرین ترین لحظات را با او داشته اید
)شکسپیر
195
چندبار زیرلب تکرار کردم و هربار انگار کسی
گلویم را فشار میداد
...حس خفگی داشتم..حس[ مرگ
به عکسش که شلوار توسی به همراه پیراهن
جذب سورمه ای
.پوشیده و به دوربین لبخند میزند خیره شدم
دلتنگی به قلبم
هجوم می آورد.قلبم خودش را به در ودیوار
سینه ام میکوبد و
دلتنگی را فریاد میزد.بیشتر از دوهفته بود که
ندیده

259
تابو شکن

بودمش.درست بعد از آن روز مهمانی دیگر
نخواستم ببینمش به
خیال خودم فراموشش کنم.اما زهی خیال[
باطل..آنچنان در قلبم
ریشه دوانده بود که هیچ طوفانی نمیتوانست
حتی تکانش بدهد.با
دستانی لرزان انگشتم را روی صورتش
کشیدم و در حالی که از
بغض خفه میشدم نالیدم
من میمیرم اگه نباشی علیرضا...به خدا_
میمیرم
گوشی را پرت میکنم و سرم را روی زانوهایم
میگذارم و از ته دل
زار میزنم برای دل بیچاره ام.برای این عشق
یکطرفه.نه میتوانستم
فراموشش کنم نه میتوانستم اورا داشته
باشم.خدایا خودت کمکم
..کن
196
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بعد از ساعت ها گریه،دوباره سروقت چمدان
و جمع کردن
وسایلم میروم.گردنبندی که محمد هدیه داده
بود را هم داخل
چمدان میگذارم تا در فرصتی مناسب پسش
بدهم.وقتی مطمئن
میشوم همه چیز را جمع کرده ام زیپ چمدان
را میکشم.چشمم
که دوباره به گوشی که گوشه ای از تخت
افتاده می افتد.فکری
مثل خوره به جانم می افتد.هی دستم به
سمتش دراز میشود و
هی عقب میکشم.قلبم میگفت حاال که دیگر
ندارمش حداقل
میتوانم در دنیای مجازی برای مدتی داشته
باشمش بدون اینکه
!خودش بداند اما عقلم میگفت آخر که چه؟
قلب او برای تو نمیتپد[
و این چیزی را عوض نمیکند اما قلب زبان
نفهمم حالی اش
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نمیشد.در جدال بین قلب و منطقم .در نهایت
.قلبم پیروز شد
گوشی را برداشتم و وارد اینستا شدم روی
عکس پروفایلش ضربه
ای زدم و وارد صفحه چت شدم و برایش تایپ
کردم
به یک جایی از زندگی که رسیدی،میفهمی(
رنج را نباید امتداد
داد.باید مثل یک چاقو که چیزها رامی برد و از
میانشان
میگذرد.از بعضی آدمها بگذری و برای همیشه
......تمامشان کنی
)ژان دالبرویه
197
خیره به صفحه ی گوشی منتظر عکس
العملش نشسته
بودم.پیامم که سین میخورد مدتی میگذرد تا
جوابش می آید
ممنون از متن زیبایی که فرستادین ولی_
میدونین بعضیا یه
262
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جوری باهات عجین میشن که میشن جزوی از
وجودت اگه
..بخوای هم نمیتونی ازشون بگذری
حسادت به قلبم هجوم می آورد و اشک جلوی
دیدم را تار
میکند.دستانم میلرزند .قلبم لحظه ای تپیدن را
از یاد میبرد.دلم
میخواهد بترکد.حال عجیب و بدی گریبان گیرم
میشود
با دستانی که از شدت خشم ،عشق ،دلخوری
و ناامیدی می لرزند
برایش تایپ میکنم
وقتی که زندگی من_
هیچ چیز نبود
هیچ چیز به جز تیک تاک ساعت دیواری
دریافتم
باید،باید،باید
198
دیوانه واردوست بدارم
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کسی را که مثل هیچکس نیست
)فروغ(
اشک هایم که سریز میشود هق هقم به اوج
میرسد.از شدت گریه
به سکسکه می افتم.با روشن شدن دوباره
صفحه گوشی،متوجه
پیام رسیده میشوم
!!تو کی هستی؟_
با غصه تایپ میکنم
یکی مثل خودت که گرفتار عشق یکطرفه _
...شده
چندبار دستانم تا پاک کردن پیش می روند اما
در نهایت ارسال
میکنم.میدانم که ممکن است فکر کند
مزاحمم و بالکم کند اما
.دلم این حرف ها سرش نمیشود
مدت طوالنی میگذرد و وقتی جوابی نمیدهد با
خودم زمزمه
میکنم
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مطمئنم دیگه جوابمو نمیده_

199
مامان صبح زود همه ی ما را از خواب بیدار
کرد تا زودتر حاضر
شویم و راه بیفتیم.امیرحسین[ خوابالود خودش
را به من چسباند
و سرش را روی شکمم گذاشت و نالید
خوابم میاد_
روبه مامان و باباگفتم
من و امیرحسین میریم تو ماشین تا بیاین_
تمام طول راه امیرحسین سرش را روی
پاهایم گذاشته بود و به
خواب عمیقی فرو رفته بود.مامان هم که جلو
نشسته بود چرت
میزد.بابا از آینه نگاهی به من کرد و گفت
یه چایی بهم میدی بابا_
سرم را تکان دادم و از فالسک استکان را پر
چای کردم و به
دستان بابا رساندم
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قربون دستت بابا_
لبخند آرامی زدم و خیره منظره زیبای بیرون

شدم
200
با رسیدن به ویال و دیدن ماشین خاله
مونا،استرس میگیرم از
.رویارویی با محمد و دیدنش بعد از دوهفته
بابا ماشین را که پارک میکند به همراه
امیرحسین پیاده میشویم
و چمدان هایمان را برمیدارم و پشت مامان و
بابا قدم
برمیدارم.امیرحسین هنوز گیج خواب
است.دستانش را میگیرم تا
.عقب نماند
با ورودمان به داخل ویال،تقریبا همه قبل ازما
رسیده بودند.مامان
و بابا مشغول سالم و احوال پرسی شدند و
من هم به تبعیت
پشت سرشان با همه سالم و احوال پرسی
کردم.به محمد که
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رسیدم نگاهم را گرفتم و خیلی معمولی سالم
کردم.باچمدانم

راهی یکی از اتاق های باالشدم.اتاقی که
هروقت به شمال می
آمدیم سهم ما دخترها میشد و همگی مان
شب ها دراز به دراز
کنار یکدیگر میخوابیدیم و تا صبح بگو و بخند
.داشتیم
چمدان را کنجی گذاشتم و به سمت تنها پنجره
اتاق رفتم.خیره
به دریا و طوفانی بودنش زمزمه کردم
201
دریا خانم منم دلم مثل تو طوفانیه..میدونی_
دلم براش تنگ
شده و به نظرم حقمه این دوری و
دلتنگی..سزای کسی که
خودشو به خریت میزنه همینه
لبخند تلخی زدم و با هنذفری و گوشی راهی
.سالن پایین شدم
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بدون نگاه به بقیه خطاب به بابا که مشغول
حرف زدن با دایی
:است،میگویم

میرم لب دریا زود میام_
سری به نشانه تایید تکان میدهد
مواظب خودت باش بابا_
چشم_
پیاده به سمت دریا قدم برداشتم.از ویال تا دریا
پیاده یه ربع راه
بیشتر نبود.هنذفری را داخل گوشم گذاشتم و
گوشی را داخل
جیب مانتو انداختم.به ساحل که رسیدم.به دور
از شلوغی و
هیاهوی مردم روی تخته سنگی نشستم و
خیره دریای ناآرام
غرق گذشته و خاطرات سال های قبل
شدم.نمیدانم چقد گذشت
زمانی به خودم آمدم که حضور کسی را
نزدیک خودم حس
202
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کردم.سرم را که برگرداندم محمد دست در
جیب باالی سرم
.ایستاده بود

اجازه هست؟_
شوکه سرم را تکان دادم و کمی جابه جا شدم
تا جا برای
نشستنش باز شود
چه خبرا خانوم فراری_
خیره به کفش هایم زمزمه کردم
هیچی_
چندوقته یه جوری شدی_
چه جوری؟_
دیگه مستقیم نگام نمیکنی..از من فراری_
شدی..جواب تلفنامو
یکی در میون میدی..ازت میخوام بیای بیرون
ببینمت بهونه
میاری...اتفاقی افتاده؟من کاری کردم که
باعث ناراحتیت شده؟
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منتظر به من چشم میدوزد.زیر نگاه
جستجوگرش تاب نمی
آورم.سرم را برمیگردانم و خیره دریا درحالی
بغض و شرمندگی
جانم را به لب رسانده لب میزنم

203
ببخشید_
سرم را که برمیگردانم چشمان مبهوت و
ناباورش تمام صورتم را
مو به مو کنکاش میکند و در پایان مبهوت
میگوید
!!!متوجه نشدم_
عاصی و سرخورده بلند میشوم
گفتم ببخشید_
چی رو ببخشم؟_
ببین محمد..من..دختر[ مناسبی برات_
نیستم..تو خیلی
خوبی..مهربون..آقا..باشخصیت..میتونی[ آرزوی
هردختری
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باشی..هرکی که تو انتخابش کنی قطعا
خوشبخت میشه..ولی
نیمه ی من نیستی
شوکه و ناباور خشکش میزند.وقتی عکس
العملی ازش نمیبینم[
کمی این پا و آن پا میکنم و در نهایت تصمیم

میگیرم تنهایش
بذارم.چند قدمی که فاصله میگیرم به سمت
ویال شروع به دویدن
.میکنم
204
وقتی به ویال رسیدم همگی دور سفره نهار
نشسته بودند و
مشغول بودند.مامان محبوبه با دیدنم لبخند
مالیمی زد و گفت
بیا پیش من بشین مادر_
نه ممنون من سیرم میل ندارم..با اجازه_
بدون توجه به صورت های کنجکاوشان به
سمت باال قدم
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برداشتم.پتویی از کمد دیواری برداشتم و
گوشه ای از اتاق پهن
کردم و دراز کشیدم.یاد نگاه آخر محمد باعث
میشد عذاب
وجدان بگیرم اما چاره ای نداشتم باید بالخره
به او حقیقت[ را
میگفتم.نمیدانم چقد گذشت که بالخره

چشمانم سنگین شد و
.خوابم برد
وقتی چشمانم را باز کردم شیدا و شیرین و
یلدا گوشه ای از اتاق
.مشغول کارت بازی بودند
شیرین:چه عجب بیدار شدی خوش خواب
ساعت چنده؟_
205
چهار_
شوکه نگاهی به ساعت مچی دستم انداختم و
با دیدن ساعت
چهار بعدازظهر دود از کله ام بلند شد
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چه همه خوابیدم_
با احساس ضعف و گشنگی به سمت
آشپزخانه که پایین قرار
داشت قدم برداشتم و وقتی کسی را جز دایی
محسن که روی
مبل به خواب رفته بود ندیدم.بیخیال به سمت
قابلمه های روی
گاز رفتم و بدون گرم کردن کمی برنج و مرغ

برای خودم کشیدم
و پشت میز نهارخوری نشستم و مشغول
شدم.بعد از تمام کردن
غذا،بشقاب و قاشق را سرسری شستم و
پیش دخترها برگشتم
بقیه کجان؟_
یلدا:اگر منظورت مامان و باباتن که
امیرحسین رو بردن لب دریا
آب بازی کنه...مامان من و خاله مونا هم رفتن
بازار..مامان محبوبه
هم که تو اتاق خوابه..محمدم از ظهر که
بیرون رفته هنوز نیومده
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نام محمد قلبم را به درد می آورد.ینی چه که
هنوز
...نیامده؟؟دلشوره میگیرم
206
شیرین:نمیای بازی؟
نه حوصله ندارم_
گوشی ام را برداشتم و نگاهی انداختم به امید
اینکه محمد تماس

گرفته باشد.اما خبری نبود..دلشوره ام بیشتر
میشود..ینی کجا
رفته بود؟؟
**
تقریبا ساعت حدود ۱۲شب شده بود و خبری
از محمد نبود.خاله
مونا از بس به سروصورتش زده بود و گریه
کرده بود که بیحال
روی مبل افتاده بود.بابا و دایی محسن رفته
بودند تا اطراف را
بگردند.همگی نگران و مضطرب گوش به زنگ
تماس آن ها
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بودیم.مامان و زندایی سعی در آرام کردن
.خاله مونا داشتن
حالم به شدت بد بود از ترس زبانم خشک
شده بود..اگر اتفاقی
برایش می افتاد هرگز خودم را نمیبخشیدم[..
مامان محبوبه:شیرین مادر یه بار دیگه به
محمد زنگ بزن شاید
جواب بده

شیرین:صدبار زنگ زدم مامانی گوشیش
خاموشه
207
بیشتر از این نتوانستم تحمل کنم و به حیاط
آمدم.روی پله های
ورودی نشستم و از استرس و نگرانی به جان
پوست گوشه ی
.ناخنم افتادم
انقد در این ساعات نیمه شب فکر کرده بودم
به رفتارم به
خودخواه بودنم به تمام نکات منفی اخالقم ،که
خودم از خودم
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بدم آمده بود.محمد از روز اول شفاف و
صادقانه اعتراف به عشق
کرد و در مقابل،من دلم لرزید نمیدانم اسمش
را چی
میگذارند؟ذوق دخترانه یا احساس غرور.اما
هرچه که بود ته دلم
تکان خورد با اعترافش.آدمیزاد ذاتا به دنبال
جلب توجه و دوست

داشته شدن است و من نیز از این قاعده
مستثنی[ نبودم.برای
اولین بار بودپسری به من اعتراف میکرد
دوستم دارد و من برایش
عزیز هستم.با اینکه میدانستم عمیقا ته قلبم
به محمد عالقه ای
ندارم اما دلم میخواست فرصتی به قلب و
روحم بدهم تا محمد
را آنطوری که واقعا هست بشناسد.با تمام این
اوصاف به محمد
حق میدادم از من بدش بیاید یا مرا یک
.خودخواه بیشعور بداند
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دقایق به کندی میگذشت.هیچ خبری از محمد
نبود.بابا و دایی
وقتی برگشتند[ قیافه زار و خسته شان گویای
همه چیزبود.انقد
208
از شدت نگرانی و دلهره با پوست گوشه
ناخنم کلنجار رفته بودم
.که تمام انگشتانم زخم و زیلی شده بود

ساعت حدود ۲بامداد بود که بالخره سروکله
محمد پیداشد.با
قیافه ای درب و داغان.لباس های نامرتب و
چشمانی که به شدت
قرمزبود.رنگ پریده و بیحال روی اولین مبل
سر راهش
افتاد.هرچه دیگران از او سوال میکردند چه
شده؟کجا بوده؟با
دستانش سرش را گرفته بود و سکوت کرده
بود.در آخر مامان
محبوبه با چشم و ابرو به همه اشاره کرد که
تنهایش بگذاریم.خاله
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مونا اصرار داشت که پیش محمد بماند اما در
نهایت تسلیم
خواسته مامان محبوبه شد و همگی مان به
سمت اتاق هایمان
رفتیم.روی پتویی که به جای تشک پهن کرده
بودم نشستم و
خطاب به شیرین گفتم برق را خاموش کند
شیرین:این محمد با محمد صبح ،زمین تا

آسمون فرق
!میکرد..یکدفعه ای چی شد؟
یلدا:قیافش خیلی داغون بود
شیدا:آره طفلی
شیرین:دخترم نیست بگیم دزدیدنش اذیتش
کردن
209
یلدا بالشتش را به طرفش پرت کرد
خاک برسرت..تو آدم بشو نیستی_
شیرین ریز خندید و گفت
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آخه خدایی از محمد همیشه آروم و آقا این_
رفتارا بعیدنیست؟
با هر حرفشان از خودم بیشتر[ بیزار میشدم
شیدا:پرند تو نظری نداری؟
شوکه نگاهی به هر سه کردم و گفتم
..نه_
یلدا:بگیرین بخوابین من دیگه کشش ندارم
دارم بیهوش میشم
فردا راجبش حرف میزنیم
برق که خاموش شد طولی نکشید که هرسه

به خواب رفتن.من
اما هرچه از این پهلو به آن پهلو شدم بیفایده
بود.خوابم
نمیبرد.نگران حال محمد بودم و حتی رویم
نمیشد که سراغش
بروم.عذاب وجدان راحتم نمیگذاشت.صدایی
مدام در سرم تکرار
...میشد که مقصر تویی خودخواه
210
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کالفه از اینکه نمیتوانستم بخوابم پاورچین از
اتاق بیرون آمدم و
شال پشمی مامان را روی سرم انداختم
وبدون روشن کردن
المپی راه حیاط را در پیش گرفتم.با رسیدنم
به حیاط شوکه
شدم.محمد روی پله های ورودی پشت به من
نشسته
بود.خواستم تا هنوز متوجه حضور من نشده
برگردم.اما لحظه ی
آخر پشیمان شدم و کنارش با فاصله

نشستم.حتی سرش را
برنگرداند .انگار که اصال وجود ندارم.باد خنکی
می وزید و شالم
را به بازی گرفته بود و هرازگاهی ریشه های
شالم به صورتش
برخورد میکرد
همچنان ساکت به روبه رو خیره بود و حضورم
را نادیده میگرفت
کجا بودی؟..همه نگرانت شده بودیم_
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....
گوشیت چرا خاموش بود؟_
....
از..من دلخوری؟_
211
با عصبانیت به سمتم برگشت و خیره چشمانم
غرید
مهمه مگه؟_
الل شدم.تا به حال انقد عصبانی ندیده
بودمش.چندبار دهانم را
.باز و بسته کردم تا چیزی بگویم اما نتوانستم

همین که خواست از جایش بلند شود لب زدم
تو بشین من میرم.نمیخواستم مزاحمت بشم_
سرخورده و با حالی بد از جایم برخاستم.هنوز
یه قدم هم فاصله
نگرفته بودم که با حرفی که زد خون در بدنم
خشک شد
خیلی دوسش داری؟_
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شوک حرفش آنقدر مهلک بود که زبانم بند
رفت
چرا باهام اینکارو کردی؟_
ناباور و شوکه به سمتش برگشتم و به زور
توانستم بگویم
چ..ی...میگی!؟_
یه ذره هم به من فکر میکردی تو تمام اون_
لحظه ها؟
من..من..نمیفهمم چی میگی_
212
بلند شد و رخ به رخم ایستاد .از ترس قدمی
به عقب برداشتم
همه ی اونوقتای که کنار من بودی به من_

لبخند میزدی فکرت،
قلبت پیش یکی دیگه بوده...لعنت بهت
پرند..لعنت
به خدا اونجوری که فکر میکنی نیست..داری_
اشتباه میکنی
من اشتباه میکنم ؟من؟حیف..حیف[ که هنوزم_
برام عزیزی
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با چشمانی طوفانی مشت روی سینه اش
میکوبد
حیف که این نفهم هنوزم اسم تو که وسط_
میاد خر میشه..وگرنه
به والی علی انقد میزدمت که دلم آروم
..بگیره
میخواهد برود که لحظه ی آخر دوباره به
سمتم برمیگرددو
انگشت اشاره اش را به حالت تهدید جلوی
صورتم میگیرد
دیگه دوروبرم نباش..اصال هرجا من بودم تو_
نباش..نمیخوام
دوباره خر چشمات بشم

..با حالی بدروی زمین سقوط میکنم
به قسمت طرح سالم سازی دریا آمده
بودیم.دخترها با خود لباس
آورده بودند تا دلی از عزار دربیاورند.منم فقط
برای اینکه پیله
نکنند لباس برداشته بودم وگرنه خودم
میدانستم که قصد شنا و
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213
آب بازی ندارم.دورتر از دریا زیرانداز پهن
کرده بودیم و نشسته
بودیم.مامان و خاله مونا و هردو زندایی به
همراه یکدیگر به بازار
صنایع دستی رفته بودند.دخترها هم قصد
داشتندبه سمت طرح
سالم سازی بروند.انقد اصرار کردن که من
نیز مجبور شدم
همراهی شان کنم.هرچهارتا به همراه مامان
.محبوبه راهی شدیم
بعد از تحویل دادن گوشی،دخترها[ یکی یکی
لباس هایشان را

درآوردند و با لباس به سمت دریا دویدند.هرچه
اصرار کردند بهانه
آوردم و فقط مانتو و شالم را درآوردم و کنار
مامان محبوبه لب
دریا نشستم
:مامان محبوبه پرسید
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تو چرا نرفتی مادر؟پاشو برو یه تنی به آب_
بزن
لبخندی به رویش پاشیدم
نه..حوصله ندارم دوست دارم پیشتون بشینم_
با چشمانی ریزشده خیره ام شده
مثال اومدی سفر تفریح کنی.بعد بشینی وردل_
من که چی بشه
مادر..پاشو یکم آب بازی کن خوش بگذرون
214
وقتی دیدم اصرار میکند با همان لباس هایم تا
زانو داخل آب
رفتم اما پیشروی بیشتر نکردم .هرچه شیرین
اصرار کرد به
جمعشان بپیوندم سرباال انداختم.اما با

همدستی یلدا به زور مرا
تا وسط آب بردن و درون آب هلم دادن و هر
هر به من
خندیدن.اولش خواستم سرشان داد بکشم اما
نگاهم که به قیافه
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مظلوم یلدا افتاد خنده ام گرفت و چیزی
.نگفتم
ساعت ها با هم شوخی کردیم و مسخره بازی
درآوردیم.تا اینکه
مامان محبوبه صدایمان زد و گفت وقت
برگشتن است
تک تک به زیر دوش آب سرد رفتیم.مدام غر
میزدم منکه لباس
نیاورده ام چه کنم.هرسه میخندیدن و سربه
سرم میگذاشتن.در
نهایت قرار شد روی همان لباس های خیسم
مانتو و شالم را
بپوشم.با برگشتنمان[ همگی روی زیرانداز
نشسته بودند.محمد به
محض دیدنم از جایش برخاست و گفت تلفن

ضروری دارد.دلم
از او شکسته بود.هرچقد بد اما مستحق این
.قضاوت و رفتار نبودم
مامان با دیدنم شروع به غر زدن کرد
تو مگه بچه ای که با لباس رفتی تو آب آخه_
286
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یادم رفت لباس ببرم_
215
برو جلو آفتاب بشین حداقل نچایی_
زیر آفتاب مستقیم و به دور از آن ها کنار
امیرحسین که او هم
مثل من تمام لباس هایش خیس شده بود
نشستم.تا لباس هایم
.خشک شود
بعد از نهار به ویال برگشتیم.قرار بود خاله
مهین هم امروز به
جمعمان اضافه شود اما خرابی ماشین بی
موقع شوهرش باعث
شده بود که از این سفر جا بماند.اما یاسر
وامید( نامزد شیدا)
.امشب به جمعمان اضافه میشدند

با یلدا و شیرین داخل اتاق کنار یکدیگر نشسته
بودیم و از لب
تاب یلدا فیلم تماشا میکردیم.امید از وقتی
آمده بود با شیدا به
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گشت و گذار رفته بودند.وسطای فیلم بودیم
که گوشی ام زنگ
خورد.با نگاهی به اسکیرین گوشی متوجه
تماس زنعمو شدم.از
بچه ها فاصله گرفتم و به اتاقی دیگر که اتاق
پسرها که االن
خالی بود رفتم و تماس را وصل کردم
الو زنمو_
سالم پرند جان خوبی؟مامان و بابا خوبن؟چه_
خبر عزیزم
216
سالم ممنون ما خوبیم.شما خوبین؟سالمتی_
اومدیم شمال
..عه به سالمتی عزیزم..یه دقیقه صبرکن_
باشه ..میپرسم عجبا[...
متعجب به گوشی نگاه کردم

الو زنعمو..با منین؟_
نه عزیزم با علیرضام نمیذاره حرف بزنم_
که..اصال بیا خودت
باهاش حرف بزن ببین چی میگه
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قلبم بی جنبه ام با شنیدن اسمش با شدت
خودش را به قفسه
سینه ام کوبید.هیجان زده گوشی را در مشتم
فشردم
الو پرند_
به زور لب زدم
سالم_
سالم..خوبی؟_
خوبم_
خوش میگذره؟_
حس کردم با منظور پرسید
217
بد نیست_
آقا محمد خوبه؟_
با حرصی درآمده گفتم
اونم خوبه..سالم میرسونه_

صدایش کمی گرفته شد
خوبه تو هم سالم برسون.کاری نداری؟_
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نمیدانم چرا اما گفتم
از اولم کاری نداشتم_
معلوم بود حرصش گرفته که با لحنی بد گفت
معلومه که تو کاری باهام نداری..چون تو انقد_
بی معرفت هستی
آدمای جدید که به زندگیت اضافه میشن بقیه
رو از یادت میره
نمیدانم چرا اما منم با لجبازی ادامه دادم
بهتر از توام که به خاطر یه دختر که معلوم_
نیست کیه؟
چیه؟میخوای خانوادتو ول کنی بری دیار غربت
218
صدای نفس های عصبی اش را حتی از پشت
خط هم میتوانستم
حس کنم
..خیلی گستاخ شدی_
..حرف حق تلخه_
به عمو و زنمو سالم برسون.خداحافظ_

شوکه به گوشی نگاه کردم.واقعا قطع کرد؟![
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عصبی گوشی را به دیوار کوبیدم.در اثر ضربه
پشتش باز شد و
باتری اش درآمد.اما همچنان آرام نشدم و
لگدی هم به در اتاق
زدم .در باز شد و چشمان مبهوت یاسر به
نگاهم گره خورد
چته وحشی_
بروبابایی نثارش کردم و میخواستم از کنارش
رد شوم که شانه
ام را گرفت و برم گرداند و اشاره به جنازه
گوشی کرد
اونو یادت رفت ببری_
به سمت گوشی رفتم و سرهم کردم
کی بود زد تو پرت؟_
219
سرم را بلند کردم و نگاهش کردم.موهایش
خیس بود و حوله
دور گردنش نشان میداد تازه از حمام آمده
یه بیشعوری مثل تو_
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ابرویش را باال انداخت
دمش گرم..از طرف منم تشکر کن ازش_
با لجی درآمده از بین دندان های کلیدشده ام
غریدم
چشم_
وقتی میخندیدگوشه لپش چال می افتاد و این
بیشتر حرصم
میداد.از آن خنده های معروفش کرد و گفت
آخرشم نفهمیدم مشکل تو با من چیه_
بی توجه به حرفش از کنارش گذشتم و به
.اتاق خودمان رفتم
***
نصف شب بود و همه در خواب.صدای
جیرجیرک ها از پنجره به
گوش میرسید و عجیب آرامم میکرد.توی رخت
خواب دراز
کشیده بودم اما بیخوابی به سرم زده
بود.گوشی را روشن کردم
تا در اینستا چرخی بزنم بلکه چشمانم سنگین
شود.مریم پستی
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220
از تابلوی نقاشی جدیدش گذاشته بود.الیک
کردم و برایش
"کامنت گذاشتم "عالی
همان لحظه پیامی از سمت علیرضا برایم
آمد.شوکه بلند شدم و
درجایم نشستم.کنجکاوانه پیام را باز کردم
ُ "یبار توی یه کتاب خوندم
که نوشته بود
ازدست دادن چیزی یا کسیو
ُ
هیچوقت ترس
نداشته باشید
چون کائنات بیشترسعی میکنن ازتون
بگیرنشون و ترستون
!نتیجه بده
ولی من میگم هرچیزی باید تعادل داشته باشه
ُ خیلی وقتا هم اینکه ترس از دست دادن چیزی
یا کسیو نداری
!باعث میشه زودتراز هرزمانی ازدستش بدی

چون ممکنه ازش به خوبی مراقب نکنی
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و یا اینکه توی انجام خیلی از کارها مراعاتش
رو نکنی و از خودت
!دورش کنی
221
پس به نظرم بهتره همیشه تعادلو توی
!هرچیزی حفظ کنیم
"نیلوفر رضایی
چقد متنی که فرستاده بود به حال و هوای من
شباهت داشت.من
هم ترس از دست دادن علیرضا را نداشتم
برای همین هم از
.دستش دادم
تردید داشتم اما در نهایت تایپ کردم
شما تو این موقعیت بودین؟_
مدتی گذشت تا پاسخ آمد
آره_
با حس حسادتی که قلبم را میفشرد پرسیدم
ینی االن از دستش دادین؟_
فکر کنم_
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.برای پرسیدن سوالم استرس داشتم
میترسیدم پاسخش آتشم
بزند اما کنجکاوی امانم را بریده بود
بهش گفتین دوسش دارین؟_
222
نه_
!!بیشتر کنجکاو شدم ینی چه که نه؟
خب چرا نگفتین؟_
نمیتونم_
چرا؟_
شاید چون فکر میکنم بی فایدست گفتنش_
چقد مرموز حرف میزد.این بعد از علیرضا
برایم ناشناخته بود.ینی
چه که به او نگفته دوستش دارد؟اصال او
کیست؟
ولی به نظرم خیلی دختر خوشبختیه که شما_
دوسش دارین
دقیقه ها گذشت اما پاسخی نیامد.بعد هم
آفالین شد.لعنتی زیر
295
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لب زمزمه کردم و گوشی را خاموش کردم و
.زیر بالشتم گذاشتم
بعد از خوردن صبحانه همگی به سمت پارک
جنگلی حرکت
.کردیم.قرار بود نهار را وسط جنگل بخوریم
امیرحسین بعد از اینکه فهمید خاله مهین و
بچه هایش نمیتوانند
بیایند حسابی پنچر شد.البته که حق داشت.هم
بازی در این سفر
نداشت تا باهم شیطنت کنند.دلخوش به آمدن
پسر خاله مهین
223
بود که آنهم نشد.با قیافه ای بق کرده از
شیشه به منظره سرسبز[
بیرون چشم دوخته بود.دلم برای لپ های
.آویزانش ضعف رفت
انقد اخم نکن دلم گرفت..اصال خودم امروز_
باهات بازی میکنم
خوبه؟
با تخسی سرباال انداخت و نچی کرد
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دوست نداری با من بازی کنی؟_
اخمالود پاسخ داد
نه..دوست داشتم با یکی همسن خودم بازی_
کنم
.خنده ام میگیرد از این حاضر جوابی اش
اوهوک..چه بداخالق_
پارک جنگلی بسیار شلوغ بود و پیدا کردن
مکانی برای نشستن
سخت بود.بعد از گشتن بسیار باالخره یاسر
اجازه صادر کرد که
زیرانداز را پهن کنیم.باد خنکی می وزید و شاخ
و برگ درختان
را تکان میداد.با کمک یلدا زیرانداز را پهن
کردیم و آوردن بقیه
وسایل را به پسرها سپردیم.محمد همچنان با
من سرسنگین بود
224
و از تنها شدن با من خودداری میکرد.من نیز
از رویه ای که پیش
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رو گرفته بود استقبال کردم و تا حد ممکن با
.او هم کالم نمیشدم
مامان و خاله تصمیم داشتن آش درست
کنند.حبوبات[ را از شب
قبل پخته بودند تا آش زودتر حاضر شود.بابا و
امیرحسین رفته
بودند دوچرخه ای کرایه کنند تا امیرحسین
سرش گرم شود و
.کمتر بهانه گیری کند
بقیه همگی دور هم نشسته بودیم و چای
میخوردیم.با حرفی که
مامان رو به خاله مونا گفت خشکم زد.فکر
کردم اشتباه
شنیدم.دوباره با تعجب رو به مامان پرسیدم
کی میخواد بیاد؟_
عموت اینا_
میان شمال؟_
آره_
انقد هول شدم که استکان چایی از دستم افتاد
روی مچ پام و
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صدای جیغم به هوا برخاست
مامان هول گفت
225
خدا مرگم چیشد_
از شدت درد گریه ام گرفته بود ومدام به
خودم میپیچیدم.مامان
با دیدن محل سوختگی نالید
چقد بدسوخته..آخه تو حواست کجاست_
بقیه نگران باالی سرم جمع شده بودند
دایی محسن با نگرانی گفت
باید ببریمش درمانگاه این پانسمان میخواد_
در حالی که از سوزش زیاد جانم به لبم
رسیده بود نالیدم
..نه توروخدا درمانگاه نه_
خاطره ی خوبی از درمانگاه نداشتم.بار قبل
که دستم با بی
احتیاطی بدجور سوخت و به درمانگاه
رفتم.تمام پوست سوخته
.شده را کندن و من فقط جیغ زدم
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یاسر خونسرد گفت

درمانگاه نمیخواد.محمد هست دیگه مثال_
دکترمونه
بعد از چند روز نگاهم به نگاه نگران محمد
گره خوردو گفت
226
میرم داروخانه پماد و پانسمان بگیرم
.سوئیچش را برداشت و رفت
نیم ساعتی طول کشید تا آمد.کنار پایم زانو
زد.بدون نگاه کردن
به چشمانم به مامان گفت اگر قیچی دارند به
او بدهند.گاز را با
قیچی گرفت و گفت
یکم درد داره تحمل کن_
باشه_
با سرم و گاز آرام آرام روی مچ پایم را شست
و بعد کمی پماد
.زد در نهایت روی سوختگی را با باند بست
ممنون_
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.بدون نگاه گفت:خواهش میکنم
بابا وقتی برگشت و متوجه شد مچ پام

.سوخته
اخه حواست کجا بود؟االن خوبی؟درد نداری؟_
نه بهترم_
227
از بس دست و پا چلفتیه_
ماماااان_
مگه دروغ میگم؟هر روز یه جاتو زخمی زیلی_
میکنی
مامان محبوبه لبخند زد و گفت
خداروشکر که به خیر گذشت_
خداروشکر_
جای سوختگی به شدت میسوخت انگار که
روی شعله آتش
گذاشته باشند.به توصیه محمد مسکن خورده
بودم اما همچنان
.دردش ساکت نشده بود
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به خاطر هوای شرجی شمال لباسم به تنم
چسبیده بود و
احساس بدی داشتم.دلم میخواست دوش
میگرفتم تا کمی

سرحال شوم اما به یاد بازکردن پانسمان و
سوزشش که افتادم
.پشیمان شدم
کتاب شعر فروغ توی دستانم بود و چشمانم
خیره به کلمه ها اما
ذهنم درگیر آمدن علیرضا بود.بعد از مهمانی
دیگر ندیده
بودمش.یعنی درست بعد از اینکه متوجه حسم
شده بودم.نمیدانم
228
وقتی دیدمش باید چگونه رفتار میکردم تا
متوجه چیزی
نشود.دلشوره و هیجان داشتم.تابه حال
همچین حسی را تجربه
نکرده بودم.انگار نه انگار که با خودم قرار
گذاشته بودم که تا جای
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.ممکن از او فاصله بگیرم
این پرند جدید برایم ناشناخته بود.فکر به اینکه
به زودی علیرضا[
رو میبینم حس شیرینی به قلبم تزریق میکرد و

قلبم با اشتیاق[
.خود را به در و دیوار سینه ام میکوبید
کتاب را بستم و کنار امیرحسین که خواسته
بود امشب بغلم
بخوابد دراز کشیدم و با فکر به فرداها خوابم
.برد
از صبح که از خواب بیدار شده بودم مدام دور
و بر مامان
میچرخیدم تا بلکه خبری از علیرضا و آمدنش
بدهد.مستقیم رویم
نمیشد بپرسم فکر میکردم انقد تابلو هستم که
اگر چیزی بپرسم
همه ی دنیا میفهمند که قصدم از پرسیدن
سوال چیست
روی مبل نشسته بودم و زیر چشمی حواسم
به مامان و خاله مونا
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بود.دختر ها و یاسر و امید داخل حیاط والیبال
بازی میکردند که
.من به خاطر سوختگی پا معاف شده بودم
:مامان از خاله مونا پرسید

229
مونا به نظرت برنج کم نیست؟_
نه بسه_
:مامان دوباره پرسید
معلوم نشد اونشب محمد کجا بوده؟_
نه واال_
ای بابا_
لیال و آقا نادر کی میرسن_
یه ساعت پیش که زنگ زدم قرار شد اونام _
بیان لب رودخونه
مامان از آشپزخانه بیرون آمد و روبه من گفت
برو کم کم حاضر شو..نیم ساعت دیگه راه_
میفتیم
از پله ها باال رفتم و جلوی آینه اتاق ایستادم.به
چشمان مشکی
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ام که برق شادی درونشان هویدا بود زل
زدم.خوشحالی از تمام
چهره ام می بارید.به سمت چمدان رفتم تا
بهترین مانتو را
بپوشم.دلم میخواست بعد از اینهمه مدت که

مرا میدید خوب و
مرتب به نظر برسم.اتو مسافرتی را برداشتم
و مانتو را روی بالشت
پهن کردم.فکری چون صاعقه از ذهنم
گذشت.صدایی از درونم
230
میگفت"بیچاره،اون یکی دیگه رو دوست داره
زیباترین دخترم
"باشی به چشمش نمیای اینو بفهم
قلبم فشرده شده از یادآوری ..بغض
کردم ..گاهی یادم میرفت او
علیرضاست کسی که من به چشمش عین
خواهرش بودم..کسی
که دل در گرو شخصی دیگر داشت..کسی که
به زودی برای
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..همیشه میرفت
کالفه و عصبی اتو را سرجایش برگرداندم و
زانو هایم را بغل
گرفتم.انقد این روزها وقت و بی وقت بغض به
سراغم می آمد که

.گلو درد گرفته بودم
یلدا وارد اتاق شد
وا تو که هنوز حاضر نشدی_
بازی خوش گذشت؟_
بدک نبود_
شیدا و شیرین که وارد اتاق شدند از جایم
برخاستم.نمیدانم از
سر حرص بود یا لجبازی که زشت ترین مانتو
را پوشیدم و بدون
زدن حتی کرم ضدآفتاب با صورتی بی روح
.پایین رفتم
231
مامان و زندایی ها و خاله مشغول بستن سبد
و جمع و جور
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وسیله ها بودند.مامان محبوبه روی مبل
نشسته بود و تسبیح به
دست صلوات میفرستاد.کنارش نشستم و
پرسیدم
پسرا کجان؟_
رفتن کولر ماشینا رو روشن کنن ماشین_

خنک شه
.سرم را به نشانه تایید تکان دادم
از ماشین که پیاده شدم.اول از همه پای
مفلوکم را نگاه
کردم.بانداژ کمی خونی شده بود.از صبح انقد
حواسم پرت علیرضا[
بود که یادم رفت باید پانسمان را عوض
کنم.لنگان لنگان خودم
را به زیرانداز رساندم و رویش نشستم.تازه
توانستم منظره اطرافم
را ببینم به معنای واقعی بهشت بود.همه جا
سرسبز و زیبا..باید
به سلیقه ی یاسر احسنت میگفتم.دیشب که
پیشنهاد اینجا را
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داد فکر نمیکردم همچین منطقه بکر و زیبایی
باشد .مامان از بابا
پرسید
آدرس رو برای لیالشون فرستادی.گم نشن_
یه وقت
آره لوکیشن فرستادم خیالت راحت_

232
بچه ها به خاطر من تصمیم گرفته بودند کارت
بازی کنند تا
حوصله ام سر نرود.قرار شد حکم بازی
کنیم.من و شیرین ویلداو
یاسر بودیم .محمد دورتر از ما نشسته بود و با
گوش اش مشغول
بود.شیدا و امید هم دست در دست هم از ما
.دور شدند
یاسر بر زد و کارت هارا تقسیم کرد.حکم دل
بود.با نگاهی به
کارت هایم تقریبا میشد گفت دست خوبی
داشتم.بازی شروع
.شد و دست اول را من و یلدا بردیم
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یاسر پوزخند زد
قشنگ معلومه تقلب کردین_
کافر همه را به کیش خود پندارد_
دوباره بر زد و کارت ها را که تقسیم کرد
گفت
اگه راست میگی اینبارم ببرین_

با نگاهی به کارت های درون دستم و نگاهی به
قیافه وارفته یلدا
فهمیدم که اینبار میبازیم .لعنتی زیرلب
فرستادم
یاسر ابرو باال انداخت و با لبخند حرص درآری
گفت
چیشد_
233
دندان بهم ساییدم و گفتم
ایشاهلل که میبریم به کوری چشم تو_
ببینیم و تعریف کنیم_
مشغول بازی بودیم که ماشین عمو نادر از راه
رسید.علیرضا[ پشت
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فرمان بود
با دیدنش دست و دلم شروع به لرزیدن
کرد.قلبم عین پرنده ای
در قفس خودش را به قفسه سینه ام
میکوبید.صدای تپش هایش
انقدر بلند بود که حس میکردم االن همه
...میفهمند

عمو نادر و زنعمو لیال از ماشین پیاده شدند و
به سمت ما
آمدند.همگی بلند شدیم و مشغول احوال
پرسی شدیم.نگاهم به
چشمان مشکی اش که گره خورد به راحتی
رنگ دلخوری و
سرزنش درون چشمانش دیده میشد.کوتاه
برایم سرتکان داد و
خیلی زود از مقابلم گذشت.با اینکه برایم به
شدت عزیز بود اما
این مدل رفتارهایش باعث میشد که رگ
لجبازی ام باد کند.وقتی
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او کم محلی میکرد دلیلی نداشت من آویزانش
شوم.تصمیم
گرفتم من نیز چون خودش بی محلی را در
پیش بگیرم.بدون
توجه به او نشستم و مشغول ادامه بازی
شدم.هرازگاهی
234
زیرچشمی حواسم به او بود که با اخمی

مشهود به محمد زل زده
.بود
بازی که تمام شد یاسر و شیرین خوشحال از
بردشان کری
میخواندند و مرا دعوت به رقابتی دیگر
میکردند.اما نه حوصله اش
.را داشتم نه اعصابش
آرام از جایم بلند شدم و به سمت ماشین بابا
حرکت کردم تا
گوشی ام را بیاورم.پای آسیب دیده ام را
خیلی آرام روی زمین
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میگذاشتم تا دردم نگیرد.زنمو لیال با دیدن پای
بانداژ شده ام با
نگرانی گفت
پات چیشده عزیزم؟_
با سوالش علیرضا[ که نزدیکمان بود توجهش
جلب شد .ونگران
به پاهایم خیره شد.مامان در جواب پیش
دستی کردوگفت
دیروز چایی داغ رو پاش ریخت بدجورسوخت_

ای وای من..بردینش دکتر؟_
مامان با غرور خاصی اشاره ای به محمد کرد
نه ،زحمتش افتاد گردن محمد جان_
235
زنمو لیال نگاه کوتاهی به محمد که حواسش به
ما نبود،انداخت
و با لبخند گفت
خداروشکر که محمد بوده..حاال االن پات_
بهتره؟
ممنون خیلی بهتر از دیروزم_
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داخل ماشین خم شدم تا کیفم را بردارم.سرم
را که بلند کردم
علیرضا کنارم بود شوکه نگاهش کردم.خیلی
آرام لب زد
پانسمانت کثیف[ شده..باید عوض شه_
نگاهی به پام انداختم
باید پانسمانشو صبح عوض میکردم یادم_
رفت
نگاهش رنگ نگرانی گرفت و برای مدتی کوتاه
همان علیرضای

همیشگی شد
درد داری؟_
نه_
از نگاه های زندایی و خاله مونا که زوم روی
ما دوتا بود خوشم
نیامد.کمی از علیرضا فاصله گرفتم که گوشی
اش زنگ خورد و
.با نگاهی به صفحه از من دور شد
236
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دوباره خم شدم تا وسایل پانسمان را بیرون
بیاورم.هرچند[
میدانستم که با عوض کردن پانسمان دوباره
جیغم بلند میشود
اما چاره ای نبود.با وسایل داخل دستم به
سمت یلدا برگشتم و
آهسته گفتم
یلدا،کمک میکنی پانسمان پام رو عوض کنم_
به خدا من گوشتم میریزه نمیتونم..چرا_[
نمیدی به محمد خب
قبل از اینکه مجال دهد من حرفی بزنم.روبه

:محمد کرد وگفت
پسرعمه،پرند میخواد پانسمان پاشو عوض_
کنه..کمک میکنی؟
پوفی از سرحرص[ کشیدم و نالیدم
نه..نه..نمیخواد خودم میتونم_
بدون توجه به نگاه گرد شده یلدا کمی دور تر
از بقیه روی تکه
سنگی نشستم و مشغول باز کردن پانسمان
شدم که حس حضور
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کسی باعث شد سرم را بلند کنم.محمد روبه
رویم روی دوتا زانو
نشست و پانسمان را از دستم گرفت
چرا زودتر عوضش نکردی_
یادم رفت_
237
پانسمان به پوستم چسبیده بود.مجبورشد
ُ رویش سرم بریزد تا
جداشود.از سوزش زیاد چشمانم را فشار
دادم.وقتی پانسمان باز
شد نگاهم به تاول های درشت روی پام افتاد

تاول زده..االن نمیتونیم کاریش بکنیم فقط با_
ُسرم پماد و خون
رو تمیز میکنم روشو میبندم ولی وقتی
برگشتیم حتما میری
زیر دوش آب ولرم لیف میکشی این تاول ها
خالی بشن.وگرنه
پاهات عفونت میکنه.فهمیدی؟
با چشمان اشکی لب زدم
315
تابو شکن

باشه_
نگاهش که به چشمان اشکی ام افتاد مهربان
شد و حین بستن
بانداژگفت
بیشتر مواظب خودت باش_
بدون حرف دیگری کارش که تمام شد از
.جایش بلند شد و رفت
بعد خوردن نهار،من و یلدا و شیرین تصمیم
گرفتیم کمی دور و
اطراف بگردیم و چند عکس یادگاری
بگیریم.کنار[ هم قدم
برداشتیم و چندین عکس با مسخره بازی از

یکدیگر
238
گرفتیم.تعداد کمی خانواده آن اطراف دیده
میشد و زیاد شلوغ
نبود.اما واقعا همه جا زیبا و رویایی بود.تا
چشم کار میکرد همه
جا سبز بود و رودخانه آبش خنک و زالل[...
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یلدا و شیرین کمی پاچه های شلوار را باالزدند
و داخل آب رفتند
اما من همان نزدیکی نشستم و به ژست های
مسخره ای که
.موقع عکس انداختن میگرفتن خیره شدم
چند پسر کمی آنطرف تر داخل آب بودن و از
خودشان سلفی
میگرفتن که یاسر با عصبانیت به ما نزدیک شد
و روبه یلدا و
شیرین غرید زودتر مسخره بازی را تمام کنند
و از آب بیرون
بیایند.دلم برای قیافه ی مظلوم وترسیده یلدا
و قیافه عصبی

شیرین سوخت.با عصبانیت به سمت یاسر که
نزدیکم ایستاده بود
برگشتم و با صدایی کنترل[ شده گفتم
چیکارشون داری؟داشتن فقط عکس را به_
ویالی خودش فردا
ظهر به صرف نهار دعوت کرد و در پایان از
بابا خواست که شب
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را به ویالی آن ها برویم چون ویالی مامان
محبوبه کمبود جا
داشتیم.مامان در ابتدا مخالف بود چون دوست
داشت این دوروز
239
باقیمانده از سفر را پیش خانواده خودش بماند
اما با آمدن امید
و یاسر و نبودن جای کافی تسلیم شد و در
.نهایت قبول کرد
اولش خوشحال شدم.اما با یادآوردن اخم های
علیرضا که تمام
بعدازظهر روی صورتش نشسته بود و من
دلیلی برایش پیدا

نمیکردم پنچر شدم و به زور خودم را راضی
کردم که چاره ای
ندارم و باید بروم اما باخودم مدام تکرار
میکردم که تا جای ممکن
.از علیرضا فاصله بگیر
حاضر و آماده موقتا از بقیه خداحافظی کردیم
و به سمت ویالی
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.عمو نادر راه افتادیم
بعد از فوت پدربزرگ ارث زیادی به فرزندانش
رسید.از جمله
همین ویال که برای پسرانش به ارث گذاشته
بود اما بابا چندسال
پیش ورشکست شد و برای پرداخت بدهی
طلبکارانش همه چیز
را مجبور شد بفروشد از جمله همین ویال.عمو
نادر اولش خواست
پول ویال را به بابا قرض دهد اما بابا قبول نکرد
در نهایت سهم
.بابا را ازش به قیمت خوبی خرید
عمو نادر و زنعمو لیال جلوتر از ما راه افتاده

بودند.وقتی رسیدیم
سرایدار ویال در بزرگ مشکی را برایمان باز
کرد.ویال قدیمی ساز
240
اما بزرگ بود.من به شدت عاشق اینجا بودم
چرا که خاطرات
شیرینی از اینجا داشتم
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با کمک بابا وسایلمان را داخل بردیم .عمو نادر
و زنمو لیال به
استقبالمان آمدند و با روی خوش مارا به
داخل دعوت
کردند.خبری از علیرضا نبود و به نظر میرسید
که در اتاقش
باشد.اینجا چون خیلی بزرگ تر از ویالی مامان
محبوبه بود و
اتاق های زیادی داشت دیگر الزم نبود که اتاقم
را با کسی شریک
شوم.به سمت اتاقی که تا از قبل فروش ویال
متعلق به من بود و
هنوز هم که گاهی به اینجا می امدیم مال من

میشد حرکت
کردم و وسایلم را گوشه ای گذاشتم .و از
همانجا با صدایی بلند
گفتم
مامان من خستم..برای شام صدام_
نکنین.خوابم میاد
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مانتو و شالم را درآوردم و خودم را روی تخت
انداختم.آنقدر
خسته بودم که حتی حوصله نداشتم شلوار
جینم را با شلوار
راحتی عوض کنم.حتی بیخیال توصیه ی محمد
که ازم خواسته
بود مچ پام را لیف بکشم.چشمانم را بستم و
طولی نکشید که
.خوابم برد
241
با شنیدن صدای در گیج خواب بلند شدم و
گفتم
بله_
میتونم بیام تو_

با شنیدن صدای علیرضا هوشیار شدم و شالم
را روی سرم
کشیدم و بفرمایید گفت
در باز شد و قامت علیرضا داخل چارچوب
قرار گرفت.دست به
سینه به در تکیه داد و پرسید
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چرا نیومدی شام بخوری_
خسته بودم_
در را نیمه باز گذاشت و به سمت تخت آمد
کمی جمع و جورتر
نشستم و منتظر نگاهش کردم
خیره به پانسمان پام گفتم
فکر کنم دکترت گفت باید امشب زخمتو_
بشوری و دوش بگیری
میرم یه نیم ساعت دیگه_
242
کمی این پا و آن پا کرد.بی قرار دستی داخل
موهای سرش کشید
:و در نهایت گفت
کی میخواین رسمی کنین_

گنگ و مبهوت نگاهش کردم
چی رو؟_
دوباره نگاهش عجیب و نامفهموم شد
رابطت با محمد_
322
تابو شکن

نمیدانم چرا انقد ارتباط من و محمد برایش
مهم شده بود.اولش
خواستم چیزی نگویم اما باالخره که میفهمید
پس بیخیال شانه
ای باال انداختم و گفتم
ارتباط ای نیست...یعنی دیگه نیست_
چشمانش را ریز کرد و جدی پرسید
یعنی چی دیگه نیست؟_
یعنی اینکه محمد ازم فرصت خواسته بود_
بهش فکر کنم.منم
فکرامو کردم دیدم به درد هم نمیخوریم
243
شوخی میکنی؟_
نه_
چشمانش ستاره باران شد.نمیدانم توهم زدم
یا واقعا خوشحال

شد.با تخسی گفت
فکر میکردم عاشقشی_
حرصی گفتم
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میبینی که نیستم_
سرش را تکان داد و گفت
باشه..خوب بخوابی_
از کنارم که بلند شد نتوانستم مانع زبانم بشوم
چراخوشحال شدی ؟ _
گیج به سمتم برگشت و به خودش اشاره
من؟_
آره_
خب..چون به نظرم ازدواج هنوز برات خیلی_[
زود بود
244
نمیدانم چرا امید داشتم جوابی دیگر
بدهد.هرچند امید واهی بود
اما گاهی توهم میزدم چه میشد اگر آن دختری
که علیرضا
...عاشقش بود من میبودم
حتما قبل از خواب برو دوش بگیر..زخمت_

عفونت نکنه.شب به
خیر
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باشه.شب خوش_
دیشب به زحمت توانستم دوش بگیرم و با
تمام دردی که داشتم
محل سوختگی را شستم و بعدش پانسمان
کردم.از شدت درد
ضعف کردم و نفهمیدم کی با همان حوله و
موهای خیس خوابم
.برده بود
کمی روغن به انتهای موهایم زدم و با شانه
آرام آرام گره هارا
بازکردم.با کش صورتی انتهای بافت موهایم را
بستم.شومیزبلند
شیری رنگ را به همراه شلوار جین سورمه ای
تن زدم.شال حریر
کرم رنگ را روی سرم کیپ کردم و با لبخند از
.اتاق خارج شدم
بابا و عمو نادر داخل نشیمن روی مبل نشسته
بودند و تخته نرد

بازی میکردند با لبخند بلند سالم کردم
245
325
تابو شکن

عمونادر با مهربانی چشمکی زد وگفت
تیپ زدی خوشگله_
لبخند دندان نمایی زدم
ما اینیم دیگه_
به سمت بابا خم شدم.با همان لب های
کش آمده پرسیدم
امیرحسین کجاست؟_
با علیرضا رفتن بیرون خرید_
آهانی گفتم و به سمت آشپزخانه قدم
برداشتم.مامان و زنعمو
مشغول آماده کردن نهاربودند.زنعمو با دیدنم
لبخند زد
ظهرت به خیر عزیزم_
مامان چشم غره ای سمتم رفت
میذاشتی شب بیدار میشدی دیگه_
حالم انقد خوب است که بی توجه به
غرغرهایش به سمتش رفتم
و گونه اش را آبدار ماچ کردم

246
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یه صبحونه بهم نمیدی مامان جون_
با حرص گونه خیسش را پاک کرد
این چه وضعشه..محبت کردنتم به آدمیزاد_
نرفته
خنده ام میگیرد اما به زور جلوی نیشم را
میگیرم
من گشنمه_
برو فردا بیا_
چشمانم گرد میشود
واال ساعت ۱۲از خواب بیدار شده صبحونه ام_
میخواد
زنعمو لیال با محبت ظرف کره وپنیرو مربا را
از یخچال بیرون می
آورد و روی میز مقابلم میچیند
نوش جونت عزیزم.چایی هم تازه دمه زحمت_
ریختنش
باخودت.من برم یه زنگ به علیرضا بزنم ببینم
کجا موند
تشکر میکنم و استکان خالی را زیر سماور

میگیرم.رو به مامان
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میپرسم
اگه کاری هست بگو من انجام بدم_
247
درحال پاک کردن سبزی خوردن ،لب و لوچه
اش را کج میکند
الزم نکرده...شر نرسون کمک نخواستیم_
استکان چای را روی میز میگذارم و با خنده
میگویم
خداییش من بچه سرراهی نیستم؟_
این چرت و پرتا چیه میگی_
آخه نه ببین همش تخریب شخصیتی_
میکنی ...باورکن آدم
شک میکنه
صبحونه رو زودتر بخور..گردگیری[ سالن_
دست تورو میبوسه
قند را داخل دهانم پرت میکنم
آهان پس بگو خرحمالیش[ مونده برای من_
نه که خیلی اون کارم بلدی درست انجام بدی_
328
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پس حاال که من بلد نیستم.گردگیری هم_
نمیکنم
دسته ای شاهی را با حرص سمتم پرت میکند
انقد زبون دراز نباش.هیچکس نمیاد بگیرتت_
رو دست من
میمونی آخر
248
امیرحسین و علیرضا با پالستیک های خرید
وارد آشپزخانه
شدند.علیرضا تا چشمش به من افتاد به حالت
بامزه ای ابرو باال
انداخت و حین گذاشتن کیسه های خرید روبه
مامان گفت
به نظرم که زنعمو از االن خمره بخرین_
ترشی بندازینش
لجم میگیرد.با حرصی درآمده چشمانم را بیش
از حد درشت
میکنم
نترس،من نمیترشم.جهت اطالع جنابالی_
همین االنشم
329
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خواستگار دارم مگه نه مامان؟
مامان با بیخیالی شانه باال انداخت و گفت
نه_
چشمانم که گردمیشود قهقه علیرضا و خنده
های ریز امیرحسین
.بلند میشود
مهمانی ساعاتی بود تمام شده بود و من
خسته روی تخت دراز
کشیده بودم و به تمام امروز فکر میکردم.در
تمام مدت مهمانی
نگاه های یلدا به علیرضا آزارم میداد اما خب
چاره ای هم
نداشتم.حتی[ گاها عذاب وجدان اینکه اگر یلدا
میفهمید چه
249
حسی به علیرضا[ دارم ،آزارم میداد.هرچند که
هیچوقت به طور
مستقیم از عالقه اش به علیرضا[ حرفی نزده
بود اما باز هم عذاب
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وجدان داشتم.نمیدانم تا کی میتوانستم عالقه
.ام را پنهان کنم
به نظرم سخت ترین کار ممکن پنهان نگه
داشتن دوست داشتن
است.از وقتی به خودم اعتراف کرده بودم
علیرضا را دوست
دارم.تمام عالئم حیاتی ام تغییر کرده بود.با
دیدنش قلبم بی
جنبه بازی در می آورد و تندتر از همیشه نبض
میزد.دست و
پایم را گم میکردم و مدام جلویش سوتی
میدادم .امان از
لبخندهایش که روح و روانم را به بازی
میگرفت.اما همه ی اینها
تا وقتی خوب بود که یادم میرفت علیرضا
دلبسته کس
دیگریست.به محض اینکه مغزم یادآوری
میکرد.قلبم دیوانه
میشد.نفسم تنگ میشد و چشمانم می بارید
برای این عشقی که
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باید در نطفه خفه میشد
از وقتی یادم می آمد عاشق حافظ و سعدی و
موالنا بودم.برای
همین هم رشته ی ادبیات شد رشته ی
تحصیلی ام.اما این روزها
انگار شعر ها برایم معنایشان متفاوت تر شده
بودو با جان و دل
حسشان میکردم مثل این شعر
250
غلط است هرکه گوید که به دل،رهست دل را
!...دل من زغصه خون شد،دل او خبر ندارد
وحشی بافقی
لحظه ای نبود که به محمد فکر نکنم.به اینکه
خودخواهانه دلش
را شکسته بودم.جرم او هم مثل من فقط
عاشقی بود.گاهی با
خودم میگفتم حتما مرا نفرین کرده که
هرکاری میکنم علیرضا
فراموشم نمیشود.با صدای گوشی اشک هایم
را پاک کردم و با
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دیدن نام علیرضا،سرفه ای کردم تا صدایم
صاف شود
بله_
میای بریم دریا_
میخواستم بگویم آره،اما با خودم گفتم تا کی
میخواهی احمق
باشی.بهتر نیست هرچه زودتر ریشه این
عشق را بسوزانی؟
نه_
نه؟؟_
حوصله ندارم.میخوابم بخوابم_
251
بدون حرفی دیگر،تماس را قطع کردم.سرم را
داخل بالشت فرو
بردم وگریستم
ساعتی در همان حال بودم و چشمه ی اشکم
دیگر خشکیده
.بود.صدای تقه به در اتاق مرا ازجا پراند
کیه؟_
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در باز شد و علیرضا قدم داخل گذاشت.هول

شدم و حین انداختن
شال روی سرم غر زدم
مگه اجازه دادم بیای تو؟_
نگاهش که به نگاهم گره خورد.با نگرانی جلو
آمد
گریه کردی؟_
خودم میدانستم که با گریه ی زیاد پدر
چشمانم را درآورده ام
پس جای حاشا نبود
آره_
با فاصله کنارم نشست
چرا اونوقت؟_
252
زیر نگاه خیره و پرسشگرش دست و پایم را
گم کردم و به من
من افتادم
همینجوری دلم گرفته بود_...
334
تابو شکن

نگاهش که عتاب آلود شد.دهانم بی اذن من
لب باز کرد
دلیلش یه چیز شخصی بود نمیتونم بگم_

پوزخند زد
جدیدا خیلی مرموز شدی حواست هست؟_
دلم از او پر بود.این حق به جانب بودنش هم
باعث میشد بیشتر
:عصبی شوم با لحنی تند گفتم
مثل خودت_
آهان پس داری مقابل به مثل میکنی_
:حوصله بحث نداشتم با بدخلقی گفتم
میشه تنهام بذاری..حوصله ندارم_
253
شوکه و حیران خیره ام ماند.انتظار این
برخورد را
نداشت.میدانم.اما اگر چند دقیقه دیگر میماند
نمیتوانستم جلوی
دهانم را بگیرم و آنچه که نباید را میگفتم
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بی هیچ حرفی از جایش برخاست و به سمت
دراتاق قدم
برداشت.دستش روی دستگیره در بود که
برگشت وگفت
نمیدونستم انقد حضورم اذیتت میکنه وگرنه_

نمیومدم..باخودم
فکر کردم مثل قدیما میام دنبالت میبرمت
دریا..کلی[ برام حرف
میزنی.حرف میزنم
به نظرم که بهتره بری دنبال اون دختره و_
براش حرف بزنی
گند زدم.لعنت بردهانی که بی موقع باز شود
نگاهش تیز شد و جدی پرسید
کدوم دختره؟_
نفس خسته ام را بیرون دادم و تند تند پشت
هم بدون اینکه
سرم را بلند کنم لب باز کردم
همونی که خاطرش برات خیلی_
عزیزه..همونی که معلوم نیست
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چرا حرفی ازش به هیچکدوممون
نزدی..همونی که حتی مارو
254
الیق نمیدونی نشونمون بدی..به من میگی
مرموز شدی اما بهتره
خودتو تو آینه ببینی..بعد از چندسال[ اومدی

تهران گفتی کارت
اینجاست..چندماهم رد نشد که یکدفعه ای
گفتی واسه رفتن
اقدام کردی ..کارات که جور بشه برای
همیشه میری..بعد یکدفعه
ای کاشف به عمل اومد به خاطر یه دختر[
میخوای بذاری بری
سرم را بلند میکنم و درحالی که صدایم می
لرزد ادامه میدهم
به نظرت اون دخترارزشش رو داره که_
خانوادتو بذاری بری؟
حیران و کالفه چندبار دست بردهانش کشید و
در نهایت با
.عصبانیت اتاق را ترک کرد
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سرم را به شیشه ماشین تکیه داده بودم و
خیره قطرات باران
بودم.یکساعتی بود که به مقصد تهران راه
افتاده بودیم.عمو نادر
و خانواده اش تصمیم داشتند مدتی در شمال
بمانند.اما ما به

همراه خاله و دایی ها که قصد بازگشت
داشتن،راه افتاده
بودیم.امیرحسین با تب لت بازی میکرد و
مامان برای بابا که
پشت فرمان بود خیارپوست میگرفت.با دیدن
پیش دستی
خیارپوست گرفته،دل[ از شیشه کندم و با
برداشتن تکه ای خیار
.تشکر کردم
255
نزدیکی های تهران بودیم که بابا ماشین را نگه
داشت تا ماشین
بقیه هم برسد.از داخل ماشین با همگی شان
خداحافظی کردیم
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.و به سمت خانه حرکت کردیم
مامان در واحد را بازکرد و روبه ما گفت
کفشاتونم بیارین داخل باز صدای مدیر_
ساختمون درنیاد
کفش های خودم و امیرحسین را داخل
جاکفشی گذاشتم و

چمدانم را باخود به اتاق بردم.تیشرت و شلوار
راحتی از داخل
کشو به همراه حوله درآوردم و خودم را داخل
حمام انداختم.زیر
دوش آب یادلحظه ی خداحافظی از علیرضا
افتادم.چشمان
دلخور و صورت درهمش از یادم نمیرفت.بغض
میکنم و همراه
.قطرات آب اشک میریزم
من دوستت دارم..کاش یه درصد احتمال_
میدادم تو هم دوستم
داری اونوقت برات با همه ی دنیا میجنگیدم
علیرضا[..
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از حمام که بیرون آمدم بوی کتلت سرخ شده
تمام خانه را
برداشته بود.به سمت آشپزخانه قدم
برداشتم.مامان روبه
امیرحسین غر میزد به کتلت ها ناخونک
نزد.چشمش که به من
افتاد گفت

256
عافیت باشه_
ممنون_
گوشیت چندبار زنگ خورد_
کی بود؟_
امیرحسین درحالی با کتلت داخل دستش
مشغول بود گفت
نوشته بود مریم_
گوشه ی لبش را که سسی شده بود.با دست
پاک کردم و پرسیدم
میری گوشیمو بیاری؟_
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با سر تایید کرد و از آشپزخانه خارج شد روبه
مامان گفتم
پس کو بابا؟_
رفت نون بگیره_
امیرحسین با گوشی ام برگشت.گوشی را از
.دستش گرفتم
مرسی_
257
دوتماس بی پاسخ از مریم و دوتا پیام از اینستا[

داشتم.بیخیال
پیام،روی شماره مریم ضربه زدم تا تماس
برقرار شود.مریم با
توپی پر جواب داد
چه عجب بالخره در دسترس بودی_
سالم.خوبی؟ببخشید حموم بودم_
کجایی؟هنوز شمالین؟_
نه.یکساعتی هست اومدیم_
به سالمتی.سفر[ خوش گذشت؟_
یه لحظه گوشی رو نگه دار_
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از آشپزخانه فاصله گرفتم تا به اتاقم بروم و
راحت تر صحبت
کنم.به در اتاق رسیده بودم که مامان با لحنی
ناراضی و غرغرو
گفت
کجا پرند؟درست کردن ساالد باتویه ها.من_
دیگه خستم.از وقتی
اومدیم سرپام
از همانجا بلند گفتم
باشه االن میام_

258
در اتاق را بستم و در جواب مریم گفتم
افتضاح بود_
عه چرا_
دیروز با علیرضا[ بحثم شد_
کنجکاوپرسید
چرا؟_
گفت بریم دریا منم گفتم با همون دختری که_
دوسش داری
342
تابو شکن

برو اونم عصبانی شد گذاشت رفت
زدی ترکوندیش که_
حقشه_
هنوز نفهمیدی اون دختری که قاپشو دزدیده_
کیه؟
نه_
یا تو خیلی خنگی یا اون خیلی[ توداره..مگه_
میشه؟یعنی حتی
زنعموتم نمیدونه؟
نمیدونم.ولی فکر نکنم بدونه_
259

ای بابا..چه مرموز بوده پسرعموت و خبر_[
نداشتیم
تو چه خبر؟کی[ به سالمتی عروسی داداشته؟_
وقت گل نی..فعال که خرده فرمایشات_
عروس خانم تمومی نداره
خنده ام میگیرد
واقعا که خواهرشوهری ها_
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من برم مامانم داره صدام میکنه..فعال_
خداحافظ
خداحافظ_
بدون اینکه سراغ اینستا[ و پیام های آمده
بروم.صفحه گوشی را
خاموش کردم و روی پاتختی گذاشتم و به
طرف آشپزخانه قدم
.برداشتم تا ساالد را درست کنم
بعد از شستن ظرف ها دستانم را با حوله
خشک کردم و با گفتن
شب به خیر به بابا که همراه امیرحسین
فوتبال نگاه
میکردند.راهی اتاقم شدم.کمی کرم مرطوب

کننده برداشتم و
روی پوست دستم پخش کردم که صدای پیام
گوشی بلند
شد.گوشی را برداشتم و صفحه اش را باز
کردم.سه پیام از اینستا
260
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داشتم.وارد اینستا شدم.در کمال تعجب پیام
ها از سمت علیرضا[
بود.با کنجکاوی پیام ها را باز کردم
ی"
ک سری از آدم ها را
حاضری همه جوره کنار خودت داشته باشی
به عنوان هر چیزی که میشود و امکان دارد
!عشق  ،دوست  ،رفیق
مهم بودنشان است
اینکه مطمئن باشیم که هستند
چه دور چه نزدیک،
!حتی اگر غریبه ترین آشنا شوند
حتی اگر دیدنشان سالی یک بار
 ُ...آن هم در کافه با دوستان مشترک باشد

باز هم به همین قانع هستیم؛
بعضی از آدم ها اینقدر خوب هستند
261
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و حس خوب دارند که بودنشان دلگرممان
میکند
بودنشان
ُ
جوری که حاضریم به خاطر
از خودمان و غرورمان بگذریم
و خودمان را پشت خنده های مصنوعی قایم
کنیم
تا نفهمند نبودنشان چه به روزمان آورده ؛
ُ ما برای داشتن و بودن یک سری از آدم ها در
ُ زندگی مان از
...مان گذشته ایم
ُ
خودمان و احساس
"یاسمن مهدیپور
"سالم"
"خوابید؟"

پیام آخرش باعث شد ابروهایم باال بپرد.نوشتم
سالم.نه بیدار بودم_
نظرتون راجب متنی که فرستادم چیه؟_
دوباره خواندم و پر از حس های متفاوت تایپ
کردم
متن قشنگیه_
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262
فقط همین؟_
با حسادت نوشتم
قطعا اون کسی که انقد دوستش دارین که_
حتی حاضرین از
دور دوستش داشته باشین.آدم خوشبختیه
شاید_
اون دفعه که ازتون پرسیدم بهش گفتین_
دوسش دارین گفتین
نه.بهتر نیست بهش بگین؟
اگه بگم و ازم متنفر بشه چی؟_
شایدم متنفر نشد..شما از کجا میدونین؟به_
نظرم که اون حق
داره بدونه

از نظر تو بهش بگم بهتره؟_
کف دستم از استرس و اضطراب عرق کرده
بود.اتاق رو چندبار
متر کردم ودر نهایت با چشمانی اشکی و
حالی خراب نوشتم
347
تابو شکن

آره.بهش بگین دوستت دارم_
263
مدتی گذشت و جوابی نیامد.فکر کردم حتما
مثل همیشه بی
خداحافظی رفته.با حس های عجیب و غریبم
درگیر بودم که
صدای پیام گوشی بلند شد.کنجکاو صفحه را
باز کردم
دوستت دارم_
قلبم لحظه ای تپیدن را از یاد برد.منگ و
حیران چندباربه گوشی
نگاه کردم ...منتظر هرپیامی بودم جز این..مرا
دوست
...داشت؟حتما مرا اشتباه گرفته
پرند_

اشک هایم بی اذن من باریدن گرفته
بودند.قلبم دیوانه وار
خودش را به قفسه سینه ام میکوبید..با
دستانی سست و
348
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بیحال،صفحه ی گوشی را دوباره روشن
کردم.فکر کردم
شایداشتباه دیدم اما پیام بعدی اش که از راه
رسید سست شدم
پرند نمیخوای چیزی بگی؟_
منظورش از این کارها چه بود؟ینی از اول مرا
شناخته بود و
...داشت سربه سرم میگذاشت یا
با دستانی لرزان تایپ کردم
264
منظورتون چیه؟_
زنگ که زد از ترس هینی کشیدم و گوشی از
ُ دستم سر
خورد.همانطور گیج و شوکه خیره گوشی بودم
تا اینکه قطع شد.با
ترس گوشی را برداشتم و تایپ کردم

فهمیدی منم،میخوای تالفی کنی آره؟_
نه_
پس اون دختری که دوسش داشتی چی؟_
349
تابو شکن

آنکه بی یار کند ،یار شود باز تویی_
آنکه دل داده شود ،دل ببرد باز تویی
آنکه عشقش به نفس باده دهد باز تویی
آنکه بی باده کند جان مرا گیج تویی (موالنا)
قلبم میخواست از سینه ام بیرون بپرد .از
خوشحالی و ذوق ،خنده
و اشکم قاطی شده بود.باور نمیکردم عشق
علیرضا من باشم.تمام
تنم نبض گرفته بود.با دستانی لرزان و ترسی
شیرین چندبار
نوشتم
265
اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من_
دل من داند و من دانم و دل داند و من
)موالنا(
چندبار دستانم تا پاک کردن جلو رفت
امادرآخرخجالت را کنار

گذاشتم و ارسال کردم.از استرس زیاد دل
توی دلم نبود و انگار
350
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درونم رخت میشستند.با لرزیدن گوشی،نگاهی
به صفحه انداختم
و تمام کلمات را بلعیدم
من فردا میام.باید ببینمت .باید چشماتو ببینم_
تا باورکنم که
.خواب نمیبینم
سروصداهای داخل آشپزخانه خبر از صبح
شدن میداد.دیشب تا
نزدیکی های اذان صبح به خودم و علیرضا[ و
آینده نامعلوم فکر
.کردم.با روشن شدن هوا خوابم برده بود
کسل و خوابالود از روی تخت بلند شدم و به
سمت آشپزخانه
قدم برداشتم.مامان خم شده بود و مشغول
مرتب کردن کابینت
.بود
سالم صبح به خیر_
به سمتم برگشت و زیرلب زمزمه کرد

266
351
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سالم ظهرت به خیر_
بطری شیر را از داخل یخچال بیرون آوردم و
به همراه چند تکه
بیسکویت مشغول شدم.چشمانم حرکات تند و
فرز مامان را دنبال
میکرد و فکرم جایی کنار علیرضا بود.با به یاد
آوردن اینکه دیشب
قبل از خواب گوشی را سایلنت کرده
بودم.هول از روی صندلی
بلند شدم و بی توجه به نگاه های هاج و واج
مامان به سمت اتاق
.یورش بردم
با دیدن چندتماس و پیام از دست رفته از
سمت علیرضا محکم
به پیشانی ام ضربه زدم.وارد جعبه پیام ها
شدم .اولین پیام ساعت
۶.صبح ارسال شده بود
سالم.صبح به خیر.بیا[ پایین که منتظرتم_
گرفتی خوابیدی بی معرفت؟من دیشب تا_

صبح نتونستم پلک
352
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روهم بذارم..آخرم طاقت نیاوردم شبونه زدم
به جاده بعد خانوم
خانوما گرفتن تخت خوابیدن
بانوی موسیقی،من کوچه پشتی تو ماشین_
منتظرت میمونم
هروقت بیدارشدی بیا
267
از لفظ بانوی موسیقی به وجد آمدم و
چشمانم ستاره باران
شد.هول زده و تند بدون اینکه حتی نگاه کنم
چه
چیزمیپوشم.اولین شال و مانتویی که دم دستم
آمد ،پوشیدم و
.با دمپایی خودم را داخل کوچه پرت کردم
صدای قلبم گوشم را کر کرده بود.ماشینش را
که از دور دیدم و
به سرعت قدم هایم افزودم.انقد حواسم به
ماشین بود که جوی
آب را ندیدم و با سر افتادم.به سرعت از جا

بلند شدم و وقتی
353
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مطمئن شدم که کسی ندیده،خودم را به
ماشین رساندم.صندلی
ماشین را خوابانده بود و درازکشیده بود.به
نظر میرسید خوابش
برده.با دیدنش نفس هایم تند شد و قلبم روی
هزار رفت.حس
هایم باهم قاطی شده
بود..عشق..دلتنگی..هیجان ..همگی باعث
شده بودند که گیج و حیران تماشایش
کنم.وقتی به خودم آمدم
تازه فهمیدم با اعتراف دیشب ،دیگر ارتباط ی
بینمان عوض شده
بود و من هنوز آمادگی نداشتم حاال شرم به
سراغم آمده بود و
نمیدانستم باید چگونه برخورد کنم.ناخواسته
قدمی به عقب
برداشتم و خواستم دور شوم که تکانی خورد و
چشمانش که باز
شد.نگاهمان به هم گره خورد.ابتدا کمی خیره

خیره نگاهم کرد
354
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.و یکدفعه ای زیر خنده زد
268
شوکه و حیران خیره اش بودم که شیشه
ماشین را پایین داد و
گفت
سالم به رنگین کمون..بیا تو_
دستگیره در را کشیدم و آرام کنارش جای
گرفتم.کمی معذب و
خجالت زده بودم.سرم را زیر انداخته بودم و
حتم داشتم که از
شرم گونه هایم رنگ گرفته.زیر نگاه های خیره
اش داشتم جان
میدادم .با لب هایم کلنجار بودم که صدایش
بلند شد
نکن_
متعجب نگاهش کردم که به لب هایم اشاره
کرد.دستمال کاغذی
را به سمتم گرفت و گفت
انقد دندون زدی خون اومد_

355
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دستمال را گرفتم و گوشه ی لبم گذاشتم
ممنون_
همچنان از نگاه کردن مستقیم به چشمانش
پرهیز میکردم.بی
توجه به تن گرگرفته[ ام نالیدم
میشه اینجوری نگام نکنی؟_
269
ندیده هم میتوانستم لبخندش را حس کنم
چطوری؟_
عاصی و خجالت زده نگاهش کردم
همینجوری دیگه_
با چشمانی که میخندید لب زد
خیلی کیف میده آدم یکی رو داشته باشه که_
از نگاه کردن بهت
فراری باشه
متعجب پرسیدم
چرا؟_
نشنیدی شاعر میگه اینکه نگات نمیکنم یعنی_
گرفتار توام
356

تابو شکن

منظورش را فهمیده بودم اما نمیخواستم
چیزی بگویم که پروتر
.شود پس سکوت کردم
ماشین را که روشن کرد و به حرکت
درآورد.پرسیدم
270
کجا میری؟_
بریم یه جایی هم نهار بخوریم..هم اینکه من_
یه دل سیر نگات
کنم..بعد حرف بزنیم
نگاهی به دمپایی الانگشتی و مانتو مشکی و
شال سبز که خاکی
شده بودند انداختم و شاکی گفتم؟
با این قیافه حتما_
دوباره خنده های بلندش شروع شد.کمی که
گذشت چشمکی
زد و گفت
اتفاقا قیافت خیلی هم خوشگله..شدی شبیه_
..رنگین کمون
357
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از شرم لبم را گزیدم و تا رسیدن به مقصد
.حرفی نزدم
ماشین را که کنار خیابان پارک کرد.روبه قیافه
حیرانم لب زد
االن میام_
ده دقیقه بعد با مشمایی که از بویش معلوم
بود غذا گرفته،کنارم
جای گرفت.مشما را صندلی عقب گذاشت و
ماشین را از پارک
درآورد
نگفتی کجا میریم؟_
271
یه جای خوووب_
من به مامان خبر ندادم..گوشیمم یادم رفته_
بیارم..نیم ساعت
دیگه خونه نباشم کل شهرو خبر کرده
گوشی اش را به سمتم میگیرد
زنگ بزن خبر[ بده_
حرصی نالیدم
358
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علیرضاااا_

جان دل_
الل شدم..هجوم خون به صورتم را حس
کردم..به سختی زبانم را
تکان دادم و گفتم
زنگ بزنم بگم چی آخه_
خودم زنگ میزنم_
و در مقابل چشمان مبهوتم شماره ی مامان
را گرفت
تمام طول راه ساکت بود و من زیرچشمی
حرکاتش را می
پاییدم.یکبار هم نگاهم را غافلگیر کرده بود وبا
خنده سرش را
تکان داد.ماشین که ایستاد متعجب نگاهی به
دوروبرم انداختم و
شوکه گفتم
اومدیم دریاچه؟_
با چشمان خندانش خیره ام شد
نگو که من با این لباسا باید پیاده شم؟_
359
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پیاده شو عزیزم_
با عزیزم گفتنش تنم گرم شد.اولین بار نبود

که عزیزم میگفت
.اما این بار لحنش جور عجیبی بود
همراه هم پیاده شدیم و زیر سایه درختی
نشستیم.معذب از
سرووضعم نگاهی به اطراف انداختم.پالستیک
حاوی غذا را
بینمان قرارداد و گفت
273
اول یه چیزی بخوریم.بعد حرف بزنیم هوم؟_
تنها به تکان سر اکتفا کردم و مشغول
شدم.میل نداشتم فقط
برای اینکه همراهی کرده باشم چند قاشق
.خوردم
دیشب راه افتادی؟_
آره_
زنعمو و عمو چیزی نگفتن؟_
360
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وقتی اومدم خواب بودن.براشون یادداشت_
گذاشتم که کار فوری
برام پیش اومده باید برم تهران
آهان_

خیره دختر و پسر جوانی که دست در دست
هم از کنارمان
گذشتند پرسیدم
از کجا فهمیدی من بودم؟_
از رو دنبال کننده هات_
نگاهش که به چشمان متعجبم افتاد ادامه داد
دوستت مریم جزو دنبال کننده هات بود_
274
از این همه تیز بودنش و خنگ بودن خودم لجم
گرفت
یعنی از همون اول میدونستی منم و جواب_
میدادی؟
تقریبا_
یکدفعه به سمتم برگشت و صورتش را تا
نزدیکی چشمانم پیش
361
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آورد و لب زد
ازت ممنونم پرند_
چرا_
اگه دیشب اون حرفو نمیزدی شاید هیچوقت_
جسارت نمیکردم

بهت بگم
از جایش بلند شد رو به چهره آشفته من گفت
پاشو یکم قدم بزنیم_
کنار هم در راستای دریاچه قدم
برداشتیم.سوال های بی جواب
زیادی داشتم اما رویم نمیشد بپرسم.با حرفی
که زد شوکه
ایستادم
سهیل تورو از من خواستگاری کرد_
275
شوخی میکنی؟_
عصبی و کالفه گفت
نه_
کی؟_
362
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روبه رویم قرار گرفت و خیره به آب
دریاچه،جواب داد
تقریبا هفت هشت ماه پیش..دقیق یادم_
نیست
تردید داشتم برای پرسیدن.با من من پرسیدم
تو...تو چیکار کردی؟_

لبخندتلخی زد و مقابل چشمانم لب زد
با سر رفتم تو صورتش..تا میخورد کتکش_
زدم
شوکه و سرگردان نگاهش کردم .ادامه داد
قبلش فهمیده بودم برام فرق کردی .دیگه_
اون پرند چندسال[
پیش نیستی ولی خب هی حاشا میکردم تا
اینکه بعد از چند
وقت که به اکیپ اضافه شدی.یه روز که
بیرون بودیم سهیل منو
کشوند کنار و با من و من ازم خواست باهات
حرف بزنم و اگه
276
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تمایل داشتی با خانوادش بیان
خواستگاری.انقد حرفش برام
سنگین تموم شد که نفهمیدم چیکار دارم
میکنم.یکدفعه به
خودم اومدم دیدم سهیل آش و الش افتاده و
هومن به زور نگهم
داشته.اونجا بود که فهمیدم تحمل اینکه حتی

یکی بهت نگاه
کنه ندارم چه برسه به اینکه باهات رویا هم
بسازه
ازم فاصله گرفت و دوباره راه افتاد.از شوک
خارج شدم و با دو
خودم را به او رساندم
بعدش چیشد_
هیچی..همه فهمیدن حسم بهت چیه جز_
خودت
شرمنده سرم را زیر انداختم
خب..خب چرا نیومدی مستقیم بهم بگی..چرا_
به جای حرف
زدن..میخواستی فرار کنی
364
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نمیخواستم فرار کنم فقط نمیخواستم اذیتت_
کنم..خودمو
میشناسم پرند میدونستم اگه بمونم و کنار
کس دیگه ای ببینمت
تحمل نمیکنم و ممکنه اذیتت کنم.با خودم
گفتم دور شم بهتره
حرصم درآمد

277
یعنی میخواستی جای منم تصمیم بگیری دیگه_
نه؟
عصبانی مرا به سمت خود کشید و با دست به
خودش اشاره کرد
من؟؟منکه هرکاری کردم تو بفهمی برام_
فرق داری..هرجا
هروقتم اراده کردی کنارت بودم..هرجا
خواستی حمایتت
کردم..عوضش تو چیکار میکردی؟؟
کالفه دستی روی لب هایش کشید
عوضش هی داداش داداش میکردی تا منو_
دق بدی..از اونور با
365
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مامانم دسیسه میچیدی من و دخترداییتو بهم
برسونی ..بعدم که
قضیه محمد پیش اومد ..واقعا باید چیکار
میکردم؟؟وقتی اصال تو
یه دنیای دیگه ای بودی و منو نمیدیدی؟
به معنای واقعی الل شدم.قضیه یلدا را دیگر
از کجا میدانست.وای

برمن وای..اگر یلدا میفهمید هرگز مرا
نمیبخشید[
عقب عقب رفتم و گیج روی سکو سقوط
کردم
زنعمو بهت گفت؟_
خودم فهمیدم_
سرم را با دستانم گرفتم و خفه لب زدم
278
من اون روزا گیج و سرگردون بودم.درک_
درستی از احساساتم
نداشتم.فقط میخواستم جلوی رفتنت رو
بگیرم همین
کافی بود ازم بخوای_
366
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سرم را بلند کردم
فکر میکردم برای کار و ادامه تحصیل_
میری..نمیخواستم جلوی
پیشرفتت رو بگیرم..من نمیدونستم دلیل
اصلی رفتنت چیه
دستش را به سمتم دراز میکند
بلند شو_

سوار ماشین شدیم.من همچنان شوکه از
اطالعات جدیدی که
فهمیده بودم ساکت و آرام به منظره بیرون و
ترددماشین ها خیره
بودم و حرفی برای گفتن نداشتم.دم در خانه
که نگه داشت
میخواستم پیاده شم که دستم را گرفت.نگاهم
را تا چشمانش باال
بردم.میان چشمانش نوعی شوریدگی و بی
قراری موج
.میزد
279
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میشنوی؟..خیلی وقته تمام و کمال برای تو_
نبض میزنه ..خیلی
وقته جات اینجاست...خیلی سعی کردم بهش
بفهمونم تو هنوز
سنی نداری و نباید درگیر خودم بکنمت ولی
خیلی نفهمه لعنتی
میان اشک خنده ام میگیرد
من دیگه نمیخوام از دستت بدم .میدونم برام_

زیادی.میدونم که
برای راضی کردن مامانت راه درازی دارم
ولی حاال که میدونم
دلت با منه هرکاری میکنم تا راضیشون کنم
..فقط
فقط ..چی؟_
فقط باید قول بدی خسته نشی و کم_
نیاری.باشه؟
مطمئن زمزمه کردم
قول میدم_
اشک هایم را با انگشت اشاره پاک کرد و با
چشمانی بی قرار لب
368
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زد
فکر کنم بهتره دیگه بری_
االن داری محترمانه بیرونم میکنی؟_
280
رویش را برگرداند و در حالی که با خنده
سرش را تکان
میدادگفت
نه خره..دارم هشدار میدم تا خطرناک نشدم_

صحنه رو ترک
کنی
اولش منظورش را نفهمیدم اما بعد انقد
خجالت کشیدم که هول
کرده بودم و دستگیره در را پیدا نمیکردم
به سمتم خم شد و در را برایم باز کرد
به سالمت شاپرک_
از ماشین پیاده شدم و به سمت خانه قدم
برداشتم.نزدیک در
ورودی به سمتش برگشتم و دستم را برایش
تکان دادم.زنگ در را فشار
369
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.دادم.و خودم را داخل مجتمع انداختم
281
وارد خانه که شدم چهره عصبانی و سرخ
مامان پذیرایم بود.تا
گفتم سالم،تند و فرز به سمتم آمد و بازویم را
نیشگون محکمی
گرفت
ذلیل نشی پرند..معلوم هست از صبح تا حاال_
کدوم گوری بودی؟

شوکه و بهت زده دستم را روی بازویم
گذاشتم و با صدایی خفه
گفتم
علیرضا که بهتون زنگ زد.با علیرضا بیرون_
بودم
تو اصال غلط کردی که بدون خبر از خونه_
گذاشتی رفتی
دلیل اینهمه خشم مامان را درک نمیکردم اما
دوست هم نداشتم
این بحث کش پیدا کند.با لحنی صلح طلب
گفتم
370
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معذرت میخوام_
فکر میکردم کمی آرام شود و عقب نشینی
کند اما بدتر عصبانی
شد و دوباره سد راهم شدو انگشتش را
تهدیدوار جلوی رویم
تکان داد
خوب گوش کن پرند،یکبار برای همیشه میگم_
هرفکر و خیالی
راجب علیرضا داری فراموش میکنی

282
بهت زده گفتم
منظورت چیه مامان_
منظورم واضح بود..حواست به خودت باشه_
از کنارم گذشت و مرا همانطور بهت زده رها
.کرد
***
روزهایم زیبا شده بود.شب ها تا دیروقت با
علیرضا چت میکردم
371
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و صبح ها با صدای دلنشینش صبحم را شروع
میکردم.به هر
بهانه ای از مامان اجازه میگرفتم و با علیرضا[
قرارمیگذاشتم.هرچند او ناراضی بود و مدام
گوشزد میکرد این
کار ما نهایت سواستفاده از اعتماد مامان و
باباست و باید هرچه
زودتر با آن ها درمیان بگذاریم.اما من از
عکس العمل مامان
میترسیدم و برای همین هی عقب می
انداختم.دلخوش به همین

دیدار ها بودم و تحمل دلتنگی را نداشتم.بارها
سعی کردم با بابا
راجب علیرضا حرف بزنم اما هربار که
نزدیکش میشدم زبانم قفل
میشد و نمیتوانستم حرفی بزنم.تنها کسی که
از ارتباط ی من و
علیرضا خبر[ داشت مریم بود.حتی دیگر مثل
سابق با یلدا راحت
372
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نبودم .شرم داشتم از روزیکه میفهمید بین من
و علیرضا چه خبر
283
بوده.مدت ها بود که از محمد خبری نداشتم و
در جمع های
خانوادگی شرکت نمیکردم حتی روزهای جمعه
به خانه مامان
محبوبه نمیرفتم و با بهانه های جورواجور از
رفتن سرباز
میزدم.هم به خاطر حساسیت علیرضا[ و هم به
خاطر توصیه
.خودش که خواسته بود دور و برش نباشم

هنوز گردنبند اهدایی
اش دستم امانت مانده بود و فرصت نکرده
بودم پسش بدهم.امروز
تصمیم داشتم به بیمارستان محل کارش بروم
و این هدیه را پس
بدهم.بدون هماهنگی با او لباس پوشیدم و با
تاکسی راهی
.بیمارستان شدم
373
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از تاکسی که پیاده شدم وارد حیاط بیمارستان
شدم و روی
صندلی های داخل محوطه نشستم.برایش پیام
فرستادم که
پایین داخل حیاط بیمارستان منتظرش نشسته
ام.دعا دعا
میکردم که پیامم را زود ببیند.چرا که دلم
نمیخواست وارد محیط
.کاری اش بشم
ده دقیقه ای گذشت تا اینکه سروکله اش پیدا
شد.تا به حال با
روپوش سفید ندیده بودمش و برایم تازگی

داشت.وقتی سرگردان
284
اطرافش را به دنبال من جست و جو
کرد.برایش دست تکان دادم
تا راحت مرا پیدا کند.با گام هایی بلند به سمتم
آمد.بلند شدم و
سالم دادم.فکر میکردم رفتارناخوشایندی[ از
خود بروز دهد اما
374
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برخالف تصورم،آرام و متین سالم کرد و مرا
دعوت به نشستن
کرد.کنارش با فاصله نشستم و کیفم را به
خود فشردم
از این ورا دخترخاله [،راه گم کردی؟_
ببخشید بدون هماهنگی باهات_
اومدم.نمیدونستم اگه خبر بدم
چه واکنشی نشون میدی برای همون ترسیدم
و چیزی نگفتم
لبخند محجوبی زد
من یه معذرت خواهی بهت بدهکارم_
شوکه سرم را بلند کردم

راستش دفعه ی آخر حرفای خوبی بهت_
نزدم.عصبی و دلخور
بودم و خب یکم زیاده روی کردم
نفس بلندی کشیدم و نگاه کوتاهی به چشمان
زالل و صادقش
انداختم
285
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خواهش میکنم..حق داشتی و داری..من نباید_
وقتی تکلیفم با
زندگیم معلوم نبود تورو امیدوارمیکردم در
هرصورت منم معذرت
میخوام
با عجله در کیفم را بازکردم و جعبه ی گردنبند[
را بیرون آوردم
و به سمتش گرفتم
فکر کنم این باید پیش خودت باشه_
متعجب نگاهی به جعبه انداخت و کم کم چهره
اش درهم رفت.با
دست جعبه را پس زد
هدیه را که پس نمیگیرن_

بودن این هدیه پیش من صورت خوشی نداره_
وقتی که دیگه
چیزی بین ما نیست..لطفا پسش بگیر
لبخند تلخی زد
گفتم که این یه هدیه بود.هدیه رو هم پس_
نمیگیرن.من اینو
376
تابو شکن

برای تو خریدم بذار پیشت باشه به عنوان یه
یادگاری از من
با تردید گفتم
..آخه_
286
آخه نداره.فکر کن کادوی تولدت بوده از_
سمت پسرخالت..البته
اگه بدت نمیاد
بین دوراهی گیر کرده بودم نه دلم می آمد
قبول نکنم و بیش از
این ناراحتش کنم نه دل داشتم قبول کنم.بین
افکارم دست و پا
میزدم که صدایش به گوشم رسید
از روز اول میدونستم یه طرف این ارتباط_

میلنگه اما نمیخواستم
قبول کنم همش با خودم میگفتم میتونم
عاشقت کنم.با اینکه
بیشتر وقتایی که پیشم بودی حس میکردم
فکرت،دلت پیش
377
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کس دیگست اما انکار میکردم.خودت
خبرنداشتی اما چشمات لو
میداد عاشقی و گرفتار.تا اینکه اون روز
مهمونی بعد از دیدن حال
خراب علیرضا[ و نگاه های فراری تو،دیگه
قبول کردم که از خیلی
وقت پیش تو رو باختم.اما هنوزم امید
داشتم.ولی همون امید
کوچیکمم با حرفایی که تو شمال زدی از بین
رفت.بعدش بهم
ریختم.دلم میخواست تا میتونستم اذیتت
میکردم تا خالی شم
اما دلم نیومد.اونشبم واقعا تو شرایط روحی
خوبی نبودم و تند
رفتم بازم معذرت میخوام

شرمنده دستانم را درهم پیچاندم و لب
بازکردم
287
ایرادی نداره.فقط میخوام بدونیکه من قصد_
بازی دادن یا اذیت
378
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کردنت رو هیچوقت نداشتم فقط تو یه برهه
ای از زمان به پست
هم خوردیم که من هنوز نمیدونستم حسم به
علیرضا چیه و با
یه تصمیم اشتباه و عجوالنه تو رو هم درگیر
کردم..اینو از صمیم
قلبم میگم که برام محترم و عزیزی اما
نمیتونستم به چشم دیگه
ای نگات کنم.این ظلم به تو بود که پیشت
باشم اما دلم باهات
نباشه
سرش را تکان داد
میدونم پرند.قطعا هیچ مرد عاقلی اینو_
نمیپذیره با زنی ادامه بده
که صاحب قلب و روحش مرد دیگه ای

باشه.همون مدت کمی
که باهم بودیم برام یه دنیا باارزشه.هرچند که
داشتنت کم بود
اما برای من یه دنیا بود.امیدوارم که با علیرضا
خوشبخت بشی
379
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دیگر حرفی بین ما نمانده بود.با لبخند بلند
شدم و روبه او که به
احترامم بلند شده بود گفتم
ممنون که انقد خوبی محمد ،منم آرزو میکنم_
کسی که الیقت
..باشه رو به زودی پیدا کنی.من دیگه باید برم
288
تا دم در بیمارستان همراهی ام کرد و وقتی
مطمئن شد سوار
تاکسی شده ام برایم دستی به نشانه
خداحافظی تکان دادو به
.داخل برگشت
همیشه به ما گفته اند از هرچیزی بترسی
سرت می آید.و عجیب
اینکه واقعا اینطور بود.شاید که همان قانون

جاذبه و انرژی های
..منفی و مثبت باشد،دقیق نمیدانم
اما حتما برای همه ی ما یکبار در زندگی اتفاق
.افتاده
380
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فردا تولدم بود و میدانستم که طبق قرار
هرساله مامان و بابا تولد
خانوادگی کوچکی برایم میگیرند.برای همین
هم علیرضا[
میخواست یک روز زودتر برایم در کافه ای که
مدنظرش بود تولد
کوچکی بگیرد.با مریم هماهنگ کرده بودم که
اگر مامان یک
وقتی با او تماس گرفت سوتی ندهد و بگوید
که همراه او به
.سینما رفته ام
ترافیک سنگینی بود و آنطور که معلوم بود حاال
حاالها راه باز
نمیشد.با استرس ساعتم را چک کردم.چیزی[ تا
ساعت پنج نمانده
بود و نگران بودم که دیرتر از بقیه

برسم.علیرضا گفته بود.هومن
و سعید به همراه نامزدش هم دعوت
هستند.آینه ی کوچک را از
289
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داخل کیفم بیرون آوردم و یک دور خودم را
نگاه کردم تا مطمئن
شوم رژلبم پاک نشده
بالخره بعد از نیم ساعت ترافیک باز شد و با
یک ربع تاخیر[ به
کافه رسیدم.به رسم عادت دستی به مانتو
کشیدم تا چروک
.هایش کمی صاف شود
شمیم و سعید زودتر از من رسیده بودند.با
لبخند به سمتشان
رفتم و سالم کردم.شمیم مهربان در آغوشم
گرفت
تولدت مبارک عزیزم_
لبخند پهنی زدم و در جواب گفتم
ممنون عزیزم_
سعید هم تولدم را تبریک گفت و برایم آرزوی

سالمتی کرد.تشکر
کردم و همراه هم نشستیم.هرچه چشم
گرداندم علیرضا را پیدا
نکردم.رو به شمیم پرسیدم
382
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علیرضا هنوز نیومده؟_
لبخند مهربانی زد
290
چرا گلم،ماشینش را بدجایی پارک کرده بود_
رفت جابه جا
کنه.االن میاد
آهان_
با آمدن علیرضا که هومن نیز همراهش
بود.قلب بی جنبه ام
شروع به نواختن کرد.شاخه گل رز قرمز
همراهش را به سمتم
گرفت و بی توجه به نگاه بقیه چشمک جذابی
زدو گفت
تولدت مبارک شاپرک_
گل را از دستانش گرفتم و خجالت زده لبخند
زدم

مرسی_
هومن،علیرضا را کنار زد و با شیطنت گفت
383
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برو کنار،خجالت نمیکشی؟اینجا عزب_
نشسته..نمیگی شاید من
هوایی شم؟
سعید:تو با وجود اونهمه دوست
هوایی هم میشی مگه؟
هومن دهنش را کج و کوله کرد و رو به سعید
گفت
مومن بذار این دهن من بسته بمونه..جلوی_
خانومت آبروتو نبرم
291
سعید بیخیال شانه باال انداخت
هرچی میخواد دل تنگت بگو_
هومن:مثال از اون دختر تپله که همکالسیمون
بود و رو تو کراش
داشت بگم؟
علیرضا پقی زیر خنده میزند و سعید به زور
جلوی خندیدنش را
گرفته بود و با صورتی سرخ میگوید

لعنت بهت هومن_
384
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من و شمیم متعجب نگاهی رد وبدل کردیم
شمیم :کدوم دختر تپله؟
هومن با بدجنسی ابرو باال انداخت
هیچی بابا..یه همکالسی داشتیم ماشاهلل فکر_
کنم راحت
۱۰۰کیلو رو داشت.دافی بود برای خودش
المصب..از همون اول
از سعید ما خوشش اومده بود مرتب میومد از
سعید جزوه
میگرفت..پیله ای بود...خداروشکر سعید زودتر
شما رو پیدا
کرد.وگرنه االن اون اینجا کنارمون نشسته
..بود
292
.حتی تصورش هم خنده برلبم می آورد
علیرضا بلندشد و با کیکی صورتی که رویش
پر از گل های
طبیعی رز صورتی بود ،برگشت.شمع طالیی
۲۰سالگی روی
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کیک نشان از گذشتن یک سال دیگر میداد.با
نگاه به چشمان
شیفته علیرضا که این روزهای برایم خوانا و
شفاف شده بود.آرزو
کردم تا ابد برای هم بمانیم و شمع را فوت
کردم.جعبه ای کادویی
را به سمتم گرفت و با مهربانی زمزمه کرد
قابلتو نداره پرندم_
باچشمانی که برق عشق درونش بیداد
میکرد.جعبه را گرفتم و
حین باز کردم لب زدم
مرسی عزیزم_
از دیدن کادو شوکه شدم.اومرا بهتر از
هرکسی در دنیا بلد بود.او
میدانست که دیوانه کتاب هستم و هیچ چیزی
اندازه کتاب
خوشحالم نمیکند.برایم کتابی نایاب که مدت
ها بود دنبالش بودم
و پیدایش نمیکردم را کادو آورده بود.ناباور و
ذوق زده لب زدم
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اینو از کجا پیدا کردی علیرضا_[
293
خوشت اومد؟_
خوشم اومد؟؟..دیوونش شدم_
سعید و شمیم برایم ساعت مچی هدیه آورده
بودن.و هومن
.ادکلنی خوش رایحه
هومن داشت از خاطرات دانشگاه و سوتی
هایی که داده بود،حرف
میزد که یکدفعه صندلی کنارم کشیده شد و
صدایش به گوشم
رسید
اجازه هست دخترعمه؟_[
ناباور و بهت زده خیره صورت یاسر
شدم.صندلی را به سمت
خودش کشید و برعکس نشست.چانه اش را
به صندلی تکیه زد
و یک دور همگی مان را نگاه کرد و در نهایت
روی نگاه ترسیده
387
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من مکث کرد.پوزخند[ حرص درآری زد
عمه میدونه دختر عزیزش کجاست دیگه نه؟_
تا خواستم لب باز کنم دوباره گفت
خیلی بد میشه اگه بفهمه دختر عزیز_
دردونش با علیرضایی که
بهش اعتماد داره،ریختن روهم نه؟
294
علیرضا با عصبانیت از جا بلند شد و یقه یاسر
را گرفت
حرف دهنتو بفهم_
خونسرد و جدی لب زد
مگه دروغ میگم_
مشت علیرضا[ که به صورتش خورد.هومن
وسعید از شوک
درآمدن و یکی علیرضا را و دیگری یاسر را
عقب کشیدند.ازترس
میلرزیدم و شوکه بودم.نفهمیدم چه شد که
یاسر رفت.وقتی به
388
تابو شکن

خودم آمدم که بیرون کافه روی صندلی

ماشینش نشسته بودم
و هق میزدم.شمیم بطری آب را به سمتم
گرفت
تموم شد قربونت برم..اینو بخور_
از این همه درکش ممنون بودم که نه قضاوتم
کرد نه سوالی
میپرسید.بطری را گرفتم و کمی
نوشیدم.علیرضا عصبی قدم رو
میرفت و هومن زیر گوشش حرف میزد.چند
دقیقه بعد هومن
آخرین سفارش هارا به علیرضا کرد و به
همراه سعید و شمیم
.خداحافظی کردند
کنار پایم زانو زد و با نگرانی پرسید
295
خوبی عزیزم؟_
تنها توانستم سرم را تکان بدهم.پاهایم را
داخل ماشین گذاشت
389
تابو شکن

و در سمت مرا بست و پشت فرمان
نشست.ساکت و غمگین خیره

روبه رو بودم.او هم چیزی نمیگفت .چندبار
دست به صورتش
کشید و گفت
منم امشب باهات میام خونه تون_
یکه خورده به سمتش برگشتم
معلوم هست چی میگی؟بیای که بدتر میشه_
نفسش را بیرون دادو به سمتم چرخید
ودستانم را لمس کرد
حتما تا االن به مامانت خبر داده.من اون آدم_
رو
میشناسم..نمیتونم بذارم تنها بری.اگه قراره
کسی توبیخ یا تنبیه
..بشه..اون آدم منم نه تو
شایدم فقط میخواست منو بترسونه..شاید_
نگه
شاید..ولی با کتکی که خورد احتمالش زیاده_
حرص زده نالیدم
390
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تو هم که همه جا باید بزن بهادر راه بندازی_
296
لبخند خسته ای میزند

همینه که هست..برای پشیمونی دیگه دیره_
خانم جان
خنده ام میگیرد
جووون تو فقط بخند_
با آشفتگی پرسیدم
به نظرت مامان بفهمه چیکار میکنه؟_
به نظرم که هرکاری هم بخواد بکنه حق_
داره..اون به من اعتماد
کرد که تورو سپرد به من..باید زودتر از اینا
باهاشون درمیون
میذاشتیم
تقصیر من بود هی امروز و فردا کردم_
دماغم را میکشد
آره تقصیر[ تو بود دختره..ولی کاریه که شده_
دیگه.بریم؟
بریم_
391
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.ماشین را روشن میکندو راه می افتد
297
به خانه که رسیدیم.دوباره تشویش و نگرانی
از برخورد مامان

سراغم آمده بود.دستانم به وضوح می لرزید و
تپش های قلبم به
اوج رسیده بود.چندبار آب دهانم را قورت دادم
تا کمی از التهابم
کم شود اما بی فایده بود.به سمت علیرضا[
چرخیدم
مطمئنی میخوای بیای؟_
لبخندزد و چشمانش را مطمئن باز وبسته کرد
مطمئنم_
آخه..شاید اگه بیای باال همه چیز بدتر_
شه..مامان زود از کوره
در میره و میترسم وضع بدتر شه
با انگشتانش روی فرمان ضرب گرفت و خیره
روبه رو گفت
مرگ یه بار شیونم یه بار..حتی اگه یاسرم_
چیزی نگفته باشه
392
تابو شکن

من میخوام که امشب همه چیزو بگم..فقط
هرچی گفتن تو
چیزی نگو بذار من حلش کنم باشه؟
نمیدانستم کار درست چیست؟تکانی به سرم

دادم و پیاده
شدم.همراه علیرضا از آنساسور خارج
شدیم.در واحد باز
بود.علیرضا اشاره کرد اول من داخل شوم
298
چهره ی برزخی مامان و نگاه های سرزنش
آمیز بابا تیر خالصی
برای تمام خوش باوری هایم بود.با استرس
جلو رفتم و سالم
کردم.علیرضا[ هم پشت سرم وارد شد و بلند
سالم کرد.مامان عین
ماده ببر خشمگین به سمتمان قدم برداشت و
نزدیک به علیرضا
که رسید با عصبانیت و صورتی سرخ،دستش
را باال برد و محکم
393
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روی گونه ی علیرضا فرود آورد.شوکه تکان
خوردم و خیره صورت
علیرضا با ناباوری لب زدم
مامان_
بابا:مهناااااز

مامان بی توجه به بابا ،رو به علیرضای
مظلومم که حتی سربلند[
نکرده بود،فریاد زد
مامان:چطوری میتونی انقد بی شرم و حیا
باشی که باز بیای اینجا
و پرو پرو توچشمام نگاه کنی و سالم بدی..من
چه بدی در حقت
کردم که جوابم این بود؟؟
بابا:مهناز کافیه
299
مامان رو به بابا خشمگین غرید:تو حرف نزن
جهان..هرچی
میکشم از دست خوش خیالی های
تویه..هروقت اعتراض کردم
394
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گفتم درست نیست دختر و پسر انقد باهم
صمیمی باشن تو
گفتی خجالت بکش اینا مثل خواهر و برادرن
روبه علیرضا[ ادامه داد
انقد بهت اعتماد داشتم که اجازه میدادم پرند_
باهات تا اون سر

دنیا هم بیاد..اما تو چیکارکردی؟؟قرار بود
حواست به پرند
باشه..نه اینکه خودت از آب گل آلود ماهی
بگیری
..علیرضا:زنعمو اجازه بدین..توضیح میدم
مامان:چه توضیحی؟؟من چطوری دهن فامیل
و آشنا را ببندم
حاال؟بگم چی؟؟؟تا[ دیروز میگفتم علیرضا[ عین
امیرحسینه برام
و برادربزرگتر پرند،خیالم[ راحته که برادرش
حواسش بهش هست
امروز باید چه جوابی بدم؟معلوم نیست از
فردا چه حرفایی پشت
..ما راه میفته..میشیم[ نقل دهن این و اون
395
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دلم برای نگاه شرمنده و مظلومش آتش
گرفت..رد انگشتان مامان
روی صورتش حک شده بود.اینبار که مامان
عصبی تخت سینه
اش کوبید طاقت نیاوردم و نالیدم
300

چرا اینجوری میکنی مامان_
تو حرف نزن به حساب تو بعدا میرسم_
رو به بابا که بی حرکت ایستاده بود و فقط
تماشا میکرد گفتم
بابا شما نمیخوای چیزی بگی؟؟_
مامان عصبی مچ دستم را محکم کشید و به
سمت اتاق هلم داد
برو تو اتاقت همین االن_
بغض زده سرم را چرخاندم .نگاهم به نگاه
علیرضا گره خورد .با
باز و بسته کردن چشمانش تشویقم کرد به
حرف مامان گوش
بدهم و داخل اتاق بروم.دلم نمی آمد تنهایش
بگذارم با تردید
396
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قدم به سمت اتاق برداشتم که صدای مامان
مانع از ادامه حرکتم
شد
مامان:همین االن از اینجا میری.پشت سرتم
نگاه نمیکنی..دیگه
حق نداری پرندو ببینی یا باهاش قرار بذاری.به

خداوندی خدا
اگه فقط شمارتو رو گوشیش ببینم یا باد به
گوشم برسونه که
دنبال پرندی..چشممو رو فامیلی میبندم و
دهنمو باز میکنم
301
..علیرضا :شرمندم هرچی بگین حق دارین
ولی حداقل بذارین
حرف بزنم
بابا:حرفی نمونده.خیلی وقت داشتی حرف
بزنی نزدی االنم بی
فایدست..کاری کردی سرم پیش مهناز و
خانوادش پایین
397
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باشه..زندگی بچه بازی نیست..پرندو
میخواستی مرد و مردونه
جلو میومدی..اگه امشب یاسر شمارو نمیدید
تا کی میخواستین
مخفی کنین؟
تقصیر من بود..علیرضا چندبار خواست بهتون_
بگه من نذاشتم

بابا:قرار بود بری تو اتاقت پرند
چرا نمیذارین حرف بزنیم_
بابا:گفتم برو تو اتاقت
گریان به سمت اتاق رفتم و محکم در را
کوبیدم.عصبی و کالفه
طول و عرض اتاق را طی میکردم که در اتاق
باز شد.مامان با
صورتی بی انعطاف دستش را دراز کرد
گوشی_
ناباور پلک زدم
302
چی_
398
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گوشیتو بده_
شوخیتون گرفته؟؟مگه عهد بوقه؟_
کالفه پیشانی را فشرد
گفتم گوشی رو بده..حوصله بحث ندارم پرند_
اگه نخوام بدم_
عصبانی شد و غرید
تو غلط میکنی..گوشیتو بده_
پوزخند تلخی زدم.به سمت کیفم رفتم و

گوشی را به سمتش
گرفتم
علیرضا رفت؟_
پریشان و عصبی توپید
خیلی پرویی پرند_
همه چی تقصیر من بود چرا انقد باهاش بد_
حرف زدین اونکه
گناهی نداره
303
گناهی نداره؟چندوقته مارو خر فرض_
کردین؟؟چرا با آبرومون
399
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بازی کردی؟معلوم نیست از فردا چه حرفایی
پشتت بزنن
چشمانم را روی هم فشردم و لبانم را خیس
کردم
میخواست بگه من نذاشتم چون از عکس_
العملتون
میترسیدم..اگه منظورتون از مردم یاسر و
امثال یاسر برام مهم
نیست..من برای خودم زندگی میکنم نه

مردم..اصال گوربابای
مردم
فقط قد بلند کردی ولی مغزت هنوز اندازه_
بچه های
دوسالست.تو بین همین مردم زندگی میکنی
چه بخوای چه
نخوای رو زندگیت تاثیر میذارن
گوشی را از دستانم گرفت و انگشتش را به
نشانه تهدید تکان داد
تا االن همش گند زدی و منم سکوت کردم_
ولی دیگه کافیه..دور
400
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علیرضا رو خط میکشی
چرا زور میگی_
همینکه گفتم_
304
مشکلتون با علیرضا چیه؟شما که همیشه_
حرص میزدین زود
ازدواج کنم
علیرضا از اعتماد ما سواستفاده کرده_
میگم من نذاشتم بهتون بگه_

حوصله بحث ندارم..باال بری پایین بیای باید_
فراموشش
کنی..درضمن از فردا حق نداری بدون اجازه
جایی بری..فکر دور
زدن منم از سرت بیرون کن
دیگر نتوانستم تحمل کنم و فریاد کشیدم
مگه مجرم گرفتین؟نگفتم چون از همین_
رفتارات
میترسیدم..مگه دوست داشتن جرمه؟؟
محکم روی گونه ام میزند
401
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صداتو برای من باال نبر_
با چشمان اشکی فقط زل میزنم به اینهمه
.بیرحمی و قصاوت
میخواهد از اتاق خارج شود که با بغض لب
میزنم
305
همیشه فکر میکردم با تمام اختالف سلیقه_
ای که باهم داریم
تهش دوسم داری ولی امروز فهمیدم شما
آبروتونو از منم بیشتر[

دوست دارین
:فصل سوم
آدم ها میتوانند عوض شوند؟آری می توانند
همه که از اول عصبی
و پرخاشگر نبوده اند.جبر زمانه آنان را اینگونه
آسیب پذیر
وپرخاش جو کرده.اگر نه چه کسی دوست
دارد دیگران از او
دوری کنند؟
402
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جبر زمانه بعضی هارا آرام و خنثی[ و تسلیم
پذیر کرده.بعضی
هایی که صدای خنده هایشان روزی سربه فلک
میکشیده و حاال
...تنها لبخند تلخی مهمان لب هایشان میشود
من آنشب پوست انداختم و تبدیل به پرندی
دیگر شدم.آن شب
تا صبح زجه زدم و گریستم و شاهدم بالشتی
بود که فریادهایم
را درونش خاموش میکردم.صبح که برخاستم
دیگر اثری از پرند

قبل وجود نداشت.دوش گرفتم و لباس هایم
را پوشیدم و به
سمت آشپزخانه رفتم.مامان و بابا پشت
میزنهارخوری نشسته
بودند و مشغول صرف صبحانه
بودند.امیرحسین از دیروز خانه
306
خاله مهین مانده بود و من چقد خوشحال بودم
که نبود و هیچ
403
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.چیز را ندید
مامانم با دیدنم پلکش عصبی پرید و چشم
غره ای غلیظ روانه ام
کرد و بابا با چشمانی که هزاران حرف و
سرزنش به همراه
داشت،کوتاه نگاهم کرد.بی شک اگر پرند
دیروز بودم تحمل این
نگاه هارا نداشتم و عقب نشینی میکردم.اما
من امروز برای
.جنگیدن اینجا بودم نه باختن
آهسته سالم کوتاهی کردم و پشت میز

نشستم.با انگشتم خرده
های نان را به بازی گرفتم و سربه زیر لب
زدم
میدونم ازم دلخورین و چشم دیدنمو ندارین_
ولی الزم دونستم
یه چیزایی رو توضیح بدم
سرم را که بلند کردم.مامان با ترش رویی
نگاهم میکردوبابا ساکت
404
تابو شکن

و خموش دست به سینه به صندلی تکیه داده
بود و با چشمان
.دلخوری منتظر به من چشم دوخته بود
از شرم حرف هایی که میخواستم بگویم از
نگاه مستقیم به
چشمانشان پرهیز کردم و سربه زیر خطاب به
بابا گفتم
307
من روزی که اومدم و در مورد محمد باهاتون_
حرف زدم هنوز
نمیدونستم که...که قلبم قبال صاحب پیدا
کرده..یعنی خب خودم

متوجه یه سری رفتارهای غیرعادیم شده
بودم.اما نمیدونم از روی
ترس بود یا هرچیزی که خیلی بهش بهایی
ندادم.محمد شد اون
تلنگری که چشمام باز بشه و دست از انکار
بردارم.وقتی به خودم
اومدم دیدم خیلی[ وقته که...قلبم برای کس
دیگه ای میزنه.ولی
405
تابو شکن

این دقیقا مصادف شد با فهمیدن اینکه دلیل
رفتن علیرضا،فرار
از عشقش به دختری بود که نمیدونستم من
اون دخترم..برای
همون لزومی ندیدم راجبش باهاتون حرف
بزنم چون به نظرم
حرف زدن در مورد عشقی که تهش باید
فراموش میشد،بیفایده
..بود
نفس بلند و از ته دلی کشیدم و چشمانم
مامان را نشانه گرفت
من هیچوقت دختر ایده آلت نبودم...هیچوقت_

نتونستیم ارتباط
ی دوستانی خوبی باهم داشته باشیم.برای
همون برعکس خیلی
از دخترها سنگ صبورم شد بابا و بعدها
علیرضا...من اگه علیرضا[
رو داداش صدا میزدم برای گول زدن و
سواستفاده از اعتماد شما
406
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نبود..من فقط میترسیدم اگه به اسم صداش
بزنم شما دیگه
308
نذارید باهاش حرف بزنم..دردودل کنم.من
فقط خواستم بهترین
حامی و کسی که منو درک میکرد،رو از دست
ندم..علیرضا جای
شما رو برام پر کرد..اما انقد خوب و مهربون
بود که کم کم قلبمم
تصاحب کرده بود و من نفهمیده بودم...وقتی
که متوجه تغییر
احساسم شدم و بهم اعتراف کردیم همو
دوست داریم.خواست

بیاد بهتون بگه من نذاشتم چون از عکس
العملتون وحشت
داشتم.راستش اون اوایل که متوجه احساسم
شده بودم خودمم
عذاب وجدان گرفته بودم و تمام فکرم این بود
از اعتمادتون
407
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سواستفاده کردم اما بعد که خوب فکر کردم
دیدم دل آدم دست
...خودش نیست
بغضم را قورت دادم و ادامه دادم
من منکر اشتباهاتم نیستم و میدونم که وقتی_
فهمیدم حسم به
علیرضا عوض شده باید میومدم بهتون میگفتم
و هیچ توجیهی
برای این پنهان کاریم نیست و میدونم که حق
دارین.االنم
هرتصمیمی که بگیرین من مجبور به قبولش
هستم چون همونقد
که علیرضا برام عزیزه شما هم عزیزین
309

دستی به زیر چشمان تَرم کشیدم و اشک هایم
را پاک کردم.روبه
صورت سخت و عصبی مامان و نگاه های آرام
بابا،لبخند تلخی
.زدم و برخاستم
408
تابو شکن

نمیدانم چندروز از آن روزیکه با مامان وبابا
حرف زده
بودم،گذشته بود.روزهایم تکراری و غم
انگیزمیگذشت.دلتنگی و
بیخبری بیچاره ام کرده بود و داشت ذره ذره
جانم را تمام
میکرد.از علیرضا خبری نداشتم و نمیدانستم
کجا و در چه حالی
بود؟.همه ی سهمم از او این روزها عکسی
بود که از آلبوم کش
رفته بودم وشب ها قبل از خواب با عکسش
دردودل میکردم
وازسکوت عجیب بابا وکوتاه نیامدن های
مامان و بی رحمی هایی
.که ادامه داشت گالیه میکردم

هنوز هم بدون اجازه حق بیرون رفتن نداشتم
و گوشی ام را پس
نداده بودن و عمال ارتباطم با دنیای بیرون
قطع بود.تنها دلخوشی
409
تابو شکن

این روزهایم مریم بود که یک روز درمیان به
خانه مان می آمد
و تنها پل ارتباطی بین من و علیرضا[ بود.از
علیرضایی حرف میزد
که به گفته او الغرشده بود و زیرچشمانش
گود رفته
بود..علیرضایی که بارها به دم خانه آمده بود و
راهش نداده بودند
310
زانوهایم راداخل شکمم جمع کرده بودم .خیره
صورت مریم
آهسته لب زدم
حالش خوبه؟_
نه داغونه داغون..به هر دری که بگی زده_
ولی مامانت کوتاه
نمیاد..عمو و زنعموتم هرکاری تونستن کردن

تا مامانت کوتاه بیاد
ولی بیفایده بوده...بیشتر ازهمه نگران حال و
روز تویه..میترسه
این سختگیری ها از پا دربیارت
410
تابو شکن

بگو نگران نباشه من خوبم_
کاش میشد حداقل باهاش حرف_
میزدی..صداتو میشنید و آروم
میشد
اشاره ای به در باز اتاق کردم و نالیدم
میبینی که شمشیرو از رو بسته..کوتاه بیا هم_
نیست
پوف کالفه ای کشید
خودمونیم فکر نمیکردم مامانت انقد ترسناک_
و خشن
باشه..حرف حسابش چیه خب؟
311
نمیدونم،فقط اینو میدونم از روزیکه فهمیده_
محمد دوباره پا
جلو گذاشته بوده و من چیزی نگفتم و بعدم
جواب رد دادم جری

تر شده...خودمم مامان این روزا رو
نمیشناسم
به سمتم می آید و درآغوشم میکشد
411
تابو شکن

بمیرم برای جفتتون..غصه نخور ایشاهلل_
درست میشه
خیره چشمانم ادامه داد
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل_
ها...راستی یه چیزی
رو یادم رفته بود بگم
چی_
از زنعموت شنیدم مثل اینکه همون شبی که_
علیرضا از اینجا
میره،میره سراغ یاسر و تا میخوره کتکش
میزنه..یه شبم
بازداشتگاه میخوابه
هینی میکشم
یا خدا..االن بهم میگی_
خودمم تازه فهمیدم..ولی نگران نباش حالش_
خوبه و به نظرم
یاسر حقش بود..عوضی آشغال فضول..یکی

باید حسابشو میرسید
312
412
تابو شکن

به اصرار امیرحسین کنارش نشسته بودم و
کارتون تماشا
میکردم.انگار فهمیده بود خواهرش مرزی تا
دیوانگی ندارد که
هرطور شده بود مرا از اتاقم بیرون میکشید و
ذهنم را برای
دقایقی مشغول میکرد.مشتی پاپ کورن
برداشت و با دهن پر
گفت
دوباره کیک شکالتی برام درست میکنی؟_
بی حوصله جواب دادم
حتما..ولی امروز نه_
تا خواست اعتراض کند.صدای زنگ بلند
شد.دکمه ی آیفون را
فشرد و در واحد را نیمه باز گذاشت
مامان محبوبه است_
تعجب کردم.خیلی[ کم پیش می آمد مامان
محبوبه به خانه

فرزندانش سر بزند.همیشه همگی را به خانه
اش دعوت میکرد و
413
تابو شکن

آنجا دور هم جمع میشدیم.کمی خانه را مرتب
کردم و منتظر
دم در ایستادم.با صورتی خیس از عرق از
آنساسور خارج شد و
.سالم کرد.سالم کردم و دعوتش کردم داخل
313
هوووف چقد گرمه هوا هالک شدم تا رسیدم_
به غرغرش لبخندی زدم و با لیوان های شربت
پرتقال از
آشپزخانه خارج شدم.سینی را روی میز عسلی
قرار دادم و روبه
رویش نشستم
مامانت کجاست پس_
حمومه..االن میاد_
لپ امیرحسین را کشید و پرسید
تپل من چطوره_
خوبم_
نگاهش به سمتم برگشت و با نگرانی گفت

تو خوبی پرندم؟چرا انقد الغر و نحیف شدی_
414
تابو شکن

لبخندی به تلخی زهرمار زدم
خوبم شکر_
مامان با حوله ای دورسرش از اتاق خارج شد
و با دیدن مامان
.محبوبه وسط حال خشکش زد
314
سالم..کی اومدی مامان؟..چه[ بی خبر_
علیک سالم..ناراحتی برم؟_
این چه حرفیه..خوش[ اومدی_
اومدم دنبال پرند با خودم ببرمش _
متعجب نگاهش کردم و پرسیدم
منو؟_
آره مادر...یه تور زیارتی اسم نوشتم.قرار_
بود یلدا باهام بیاد که
کار داره نمیتونه..منم که تنهایی نمیتونم سواد
درست و حسابی
ندارم .یکی همرام باشه بهتره..حاال میای
باهام؟اگه آره که زنگ
بزنم به بابات اجازتو بگیرم

415
تابو شکن

نگاهی به سمت مامان انداختم و دودل لب
زدم
خیلی دوست دارم بیام_
مامان شوکه و ناباور به سمتمان آمد و پرسید
چه بی خبر..خب میگفتین همگی باهم اسم_
مینوشتیم
315
یکدفعه ای هوس زیارت کردم..اشکالی داره_
تنهایی بخوام
..برم؟شما ها شوهر و بچه دارین درگیرین
بعدم تور پر شده بود
همش دونفر ظرفیت داشت .من با پرند میرم
چند روزه هم
برمیگردیم
امیرحسین پرسید
منم بیام مامانی؟_
ایشاهلل سری بعد عزیزم_
امیرحسین بق کرده رو برگرداند
416
تابو شکن

پرند جان مادر برو چمدونت رو ببند و_
مدارکتم بیار که بریم
بلیط تو روهم بگیریم
با تردید نگاهی به صورت درمانده مامان
انداختم.سرش را تکان
داد و از روی ناچاری لب باز کرد
برو_
خوشحال بلندشدم و به سمت اتاق پرواز
کردم.مثل پرنده ای
بودم که بالخره از قفس آزاد میشد.چمدان
کوچکم را از زیر تخت
316
بیرون کشیدم و با هیجان مشغول جمع کردن
وسایلم شدم.مامان
تقه ای به در زد و وارد اتاق شد
تو خبر داشتی؟_
پوزخند زدم
از کجا باید خبر میداشتم؟؟گوشی[ و لب تابمو_
که ازم
417
تابو شکن

گرفتین..نزدیک به ده روزه که پامم از خونه

بیرون نذاشتم..علم
غیب دارم؟
هیس،آروم تر صدات میره بیرون _
میشنوه.مامان از ماجراهای
پیش اومده خبر[ نداره.نمیخوامم چیزی بدونه
دوباره پوزخند میزنم
عجیبه.فکر میکردم یاسر همه شهرو خبردار _
کرده تا االن
حاال که نکرده...میخوای تو شیپور بگیری_
دستت همه رو خبردار
کنی؟
گوشیم را به سمتم گرفت.بهت زده نگاهش
کردم
بگیرش_
317
میخواهم از دستش بگیرم که عقب میکشد و
جدی لب میزند
حواسم بهت هست پرند..دست از پا خطا_
نمیکنی فهمیدی؟
418
تابو شکن

کوتاه سرم را تکان دادم و گوشی را پس

.گرفتم
با چمدان کوچکم همراه مامان محبوبه از خانه
بیرون آمدیم.نفس
بلندی کشیدم و ذوق زده کنار مامان محبوبه
داخل تاکسی
نشستم.دستش را که روی دستم حس کردم
به سمتش
برگشتم.لبخند[ مهربانی به صورتم پاشید
تو که از منم بیشتر ذوق داری..فکر میکردم_
حوصله سفر با یه
پیرزن غرغرو رو نداشته باشی
شاکی نگاهش میکنم
این چه حرفیه..با[ شما جهنمم خوش میگذره_
سرم را روی شانه اش میگذارم و خودم را
لوس میکنم
شما یه دونه ای محبوبه جونم_
از وقتی به خانه رسیده بودیم.مامان محبوبه
مدام تلفنی با یکی
419
تابو شکن

حرف میزد و مشکوک میزد.آخرشم هم طاقت
نیاوردم و پرسیدم

با کی انقد حرف میزنین؟_
318
خنده ی بانمکی کرد و گفت
فضولی مگه بچه..بیا شام بخوریم زود_
بخوابیم که فردا صبح باید
راه آهن باشیم
با اینکه گوشی ام را پس گرفته بودم اما
میترسیدم روشنش کنم
و به علیرضا زنگ بزنم.کمی این پا و آن پا
کردم و در نهایت
روشنش کردم.مامان تمام برنامه هایم را پاک
کرده بود و گوشی
را به تنظیمات کارخانه برگردانده بود .شماره
علیرضا را حفظ
.بودم برایش پیام فرستادم
سالم_
نیم ساعتی گذشت و خبری نشد.با استرس و
هیجان شماره اش
420
تابو شکن

را گرفتم
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد_

عصبی و غمگین گوشی را سمتی پرت کردم و
با اعصابی متشنج
روی تشکی که مامان محبوبه پهن کرده بود
دراز کشیدم.قطره
های اشک از گوشه چشمم پایین میچکید و
بالشت زیر سرم را
خیس میکرد.دلشکسته لب زدم
319
خدایا من دارم تاوان دلشکسته محمدو پس_
میدم آره؟
صبح زود بعد از خوردن صبحانه همراه مامان
محبوبه سوار
.تاکسی شدیم به مقصد راه آهن
به خاطر ترافیک سر صبح کمی دیر رسیدیم و
چیزی تا حرکت
قطار نمانده بود.راه آهن شلوغ و پرسر و صدا
بود صدا به صدا
421
تابو شکن

نمیرسید [.تلفن مامان محبوبه زنگ خورد.کمی
فاصله گرفت و
پاسخ داد

الو اره پسرم ما رسیدیم االن میایم_
باشه مادر_
رو به مامان محبوبه پرسیدم
حاالباید کجا بریم؟پس بقیه همسفرامون_
کجان؟
بقیه سوار قطار شدن.بدو بریم جا نمونیم_
با راهنمایی مهماندار،به سمت کوپه ۴راه
افتادم و پشت سرم
مامان محبوبه می آمد.داخل کوپه کسی
نبود.تعجب
کردم.چمدان ها را زیر صندلی جادادم و نفسی
تازه کردم.قطار
پنج دقیقه ای میشد که راه افتاده بود.خیس
عرق شده بودم از
320
بس تند راه رفتیم که جا نمانیم.خودم را روی
صندلی پرت کردم
422
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وآخیشی گفتم.مامان محبوبه کیف دستی اش
را گوشه ای
گذاشت و خطاب به من گفت

من میرم دستشویی_
نیم خیز شدم
میخواین منم بیام..یه وقت گم نکنین کوپه رو_
نخودی خندید
نه مادر حواسم هست_
تقه ای به در خورد.فکر کردم حتما مهمان دار
است برای چک
کردن بلیط آمده.از جا بلند شدم و در را باز
کردم اما با دیدن فرد
پشت در،خشکم زد.گرومپ گرومپ قلبم
گوشم را کر کرده
بود.تمام تنم نبض گرفته بود و یک صدا دلتنگی
را فریاد میزد.با
چشمان شیفته اش سرتاپایم را رصد کرد و
لب زد
اجازه هست خانم خانوما؟_
423
تابو شکن

بی توجه به نگاه مبهوتم قدمی جلو می آید.آب
دهنم را قورت
.میدهم و به قلبم نهیب میزنم آرام باش
321

اینجا چیکار میکنی؟_
چشمانش یک دور سرتاپایم را نگاه میکند و
دلتنگ لب میزند
نه در برابرچشمی_،
نه غایب از نظری
نه یادی میکنی از ما
نه میروی از یاد
...شرمنده میشوم
نگاهم رد زخم های کمرنگ روی چانه و
زیرچشمش را دنبال
میکند و به زخم عمیق گوشه ی لبش
میرسد.ناخودآگاه دستم
به سمت لبش پیش میرود.بغض میکنم برای
خودم..برای او..برای
..بی رحمی دنیا
424
تابو شکن

پریشان لب میزنم
باخودت چیکار کردی؟_
لبخند میزند
امان از لبخندهایش که شرمنده ترم میکند
322

فدای سرت_
بغضم بیشتر میشود و اشک ها سرازیر
میشوند.اخم میکند
گریه!؟_
به زور لب باز میکنم و هق هق میکنم
تو به خاطر من از زندگیت موندی..قرار بود_
بری کانادا..اگه من
اونشب چیزی نمیگفتم تو االن اینجا
نبودی..همش
تقصیرمنه..علیرضای درس خون و سربه راه و
چه به بازداشتگاه
و کتک کاری!!..خدا منو لعنت کنه..خدا منو
..بک
425
تابو شکن

گره ی اخمش کور تر میشود و عصبی دستش
را جلوی دهانم
میگیرد
مزخرف نگو..میخوای دقم بدی؟_
اشک در چشمانش نیش میزند
از دلم دور شدی فکر تو آمد به سرم"
خواب میبینمت از خواب نباید بپرم

خواب پرواز تو با نامه ای خیس در مشت
323
"تو نباشی غم این عصر مرا خواهد کشت
***********
باور اینکه مامان محبوبه از همه چیز خبردارد
ودر این سفر
علیرضا همراهمان خواهد بود مثل یک خواب
میماند.کنار علیرضا
بودن و نفس کشیدن در هوایی که او نفس
میکشد نهایت خواسته
ی من بود .دوباره مامان محبوبه ی عزیزم
ناجی من شده
426
تابو شکن

بود.برعکس مامان برایم مادری میکند و به
جای حذر از این عشق
..فقط تحسینم میکند برای این عشق
وقتی برگشت فقط در آغوشم کشید و کنار
گوشم لب زد
..خیلی دوستت داره.قدرشو بدون_
بعد اشک هایم را پاک کرد و گفت
مهناز نتیجه تربیت اشتباه پدرش و سکوت_

منه..اگه امروز تبدیل
به آدمی شده که حرف مردم از خوشبختی
بچش مهم تر شده
324
تقصیر منه..نگران نباش زمان میبره تا راضی
شه اما بالخره کوتاه
میاد
نزدیک هشت شب به مشهد رسیدیم .سوار
تاکسی شدیم و به
هتلی نزدیک حرم رفتیم .علیرضا اتاقی برای
من و مامان محبوبه
427
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گرفت و اتاقی برای خودش.چمدان هایمان را
داخل اتاق گذاشت
و روبه مامان محبوبه پرسید
امشب میرین زیارت یا فردا_
من جوابم داد
امشب_
چشمانش نورباران شد
یه ربع دیگه پایین باشین بعد از شام میریم_
زیارت

ازاتاق که بیرون رفت.شرمنده به سمت
مامان محبوبه برگشتم و
:گفتم
حواسم به شما نبود..اگه خسته این میخواین_
بذاریم فردا بریم؟
لبخند شیرینی میزند
325
نه مادر..خیلی[ وقته مشهد نیومدم.دل تو دلم_
نیست که زودتر
برم زیارت
428
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چمدان ها را گوشه ای گذاشتم و چادر مشکی
ام را بیرون
کشیدم.چادری که دوسال پیش مامان محبوبه
برایم دوخته بود
و من گذاشته بودم کنار تا اگر روزی آمدم
مشهد بپوشمش.با
ذوق چادر را روی سرم انداختم و جلوی آینه
چرخی زدم.نگاهم
از آینه به مامان محبوبه افتاد که با لبخند
نگاهم میکرد

ماه شدی پرندم_
لبخند زدم
همراه هم به سمت رستوران هتل راه
افتادیم.علیرضا[ پشت میزی
نشسته بود و با گوشی مشغول بود.سرش را
که بلند کرد و نگاهش
به من افتاد مبهوت شد.آنقدر تابلو از جا بلند
شدو خیره ام شد
که مامان محبوبه با شیطنت لب زد
ازدست رفت پسرم_
429
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.و من از شرم سرخ شدم
326
سر میز نشسته بودیم و منتظر آوردن غذا
بودیم که گوشی مامان
محبوبه زنگ خورد.مامان بود و میخواست
..بداند رسیده ایم یا نه
مامان محبوبه گوشی را که به سمتم
گرفت.ناراضی از دستش
گرفتم و گفتم
الو_

سالم خوبی_
سالم ممنون.شما خوبید؟امیرحسین خوبه؟_
همگی خوبیم.کی رسیدین؟_
یکساعتی میشه االنم هتلیم_
گوشیت چرا خاموشه؟_
میخواستم گله کنم و بگویم گوشی که همه ی
اطالعاتش را پاک
کردی تا ردی از علیرضا[ نماند را چرا باید
روشن کنم؟؟اما نگاهم
430
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که به چشمان مهربان و لبخند علیرضا افتاد
پشیمان شدم
شارژ تموم کرده_
گوشی ..امیرحسین میخواد باهات حرف بزنه_
327
صدای امیرحسین گوشی را پر میکند
الو آبجی_
جانم_
برام نخود و کشمش میاری؟_
خنده ام میگیرد
آره شکمو میارم_

اسباب بازی هم میخوام_
چشمانم گرد میشود
دیگه پرو نشو_
بق کرده میگوید
یعنی نمیخوای سوغاتی برام بیاری_
جلوی خنده های ریزم را میگیرم
باشه میارم_
431
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زود بیا من دلم برات تنگ شده_
صدایش را آهسته تر میکند و پچ میزند
328
مامان خیلی بداخالق شده..همشم با بابا دعوا_
میکنن
عصبی چشمانم را روی هم فشار میدهم و
میپرسم
سر چی؟_
نمیدونم ولی فکر کنم به خاطر تویه..چون_
همش بابا اسم تو رو
میاره...من دیگه قطع کنم مامان داره
مشکوک نگام میکنه..یادت
نره برام کلی سوغاتی بیاری ها

باشه قربونت برم_
تماس را که قطع میکنم روبه نگاه های
متعجب علیرضا[ شانه باال
انداختم و گفتم
امیرحسین بود..سوغاتی میخواست_
مامان محبوبه با ذوق میگوید
432
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قربونش برم من_
غذاها که روی میز چیده شد دیگر حرفی به
.میان نیامد
از هتل تا حرم پیاده راهی نبود.تصمیم داشتیم
کمی پیاده روی
کنیم و از هوای خنک شب لذت ببریم.مامان
محبوبه به عمد
کمی جلوتر از ما راه میرفت که ما راحت تر
.باشیم
329
علیرضا دست در جیب آهسته کنارم قدم
برمیداشت.آهسته لب
زدم
گوشیت چرا دیشب خاموش بود؟_

نگاه گرمش را به من دوخت
خواستم مثال سورپرایزت کنم.میدونستم_
روشن باشه و زنگ
بزنی نمیتونم جلوی دهنمو بگیرم و لو میدم
لبخند زدم
433
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چه سورپرایز قشنگی_
سرش را نزدیک گوشم می آورد و پچ میزند
سورپرایز تو هم قشنگ بود..چادر خیلی بهت_
میاد..انقدتودل برو
شدی که به زور جلوی خودمو گرفتم بغلت
نکنم
نفسم بند می آید...تپش قلبم شدت میگیرد
گر گرفته و ملتهب فاصله میگیرم
مغازه و فروشگاه های اطراف حرم از بچگی
برایم جذاب و یادآور
خاطرات شیرین بود.نگاهم به لبخند دختربچه
ی موطالیی افتاد
که با ولع بستنی قیفی میخورد.لبخندی به
رویش زدم.اول
330

متعجب نگاهم کرد اما بعد لب هایش کش آمد
و برایم دست
.تکان داد
نگاهم که به گنبد و گلدسته های طالیی رنگ
افتاد آرامش
434
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عجیبی سراسر وجودم را فراگرفت.نفهمیدم
کی اشک در کاسه
چشمانم جوشید.با تمام وجود خم شدم و
سالم دادم.با چشمانی
اشک آلود لب زدم
سالم آقا_
علیرضا از ما جدا شده بود و برای زیارت به
قسمت مردانه رفته
بود.مامان محبوبه نشسته بود و قرآن
میخواند.کنارش نشسته
بودم و چشمم به پنجره فوالدی بود،به چشمان
گریان و دل های
دردمند که هرکدام به اینجا پناه آورده بودند.به
خادم هایی که
لبخند روی لب شان آرامش را به وجودت

تزریق میکرد.بوی
خوش عطر محمدی از همه جا حس
میشد.عجیب این نقطه از
دنیا بوی خدا میداد.حس آرامش و امنیتی که
هیچ کجا حسش
435
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نکرده بودم اینجا جریان داشت و آرامم
میکرد.ناخودآگاه بلند
شدم و به سمت ضریح حرکت کردم.میدانستم
با وجود اینهمه
شلوغی،رسیدن دستم به ضریح کار غیرممکنی
به نظر میرسد اما
331
چشمانم را بستم و از ته دل خدا را صدا
زدم.چشمانم را که باز
کردم نزدیک ضریح بودم و دستم فاصله ای
نداشت.خنده و اشکم
قاطی شد.سرم را به ضریح چسباندم و از ته
دل زار زدم.نمیدانم
چقد در آن حالت بودم که پاهایم به خواب
رفته بود و چشمه ی

اشکم خشکیده بود اما عجیب احساس سبکی
میکردم.خودم را
به زحمت کناری کشیدم که چشمم به قسمت
مردانه و چشمان
436
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اشک آلود علیرضا افتاد،قلبم فرو ریخت.در
حال و هوای خودش
بود و مرا نمیدید.سرش را به ضریح تکیه داد
بود و زیرلب حرف
میزد و اشک میریخت.تصویر مقابلم زیباترین
تصویر تمام عمرم
.بود
نگاهم را به سمت ضریح برگرداندم و از ته دل
زمزمه کردم
من تسلیم خواست توام..هرچی صالحه_
همون بشه
از حرم که برگشتیم[ هر سه ساکت و در
خودفرو رفته
بودیم.نزدیک در ورودی هتل که رسیدیم.مامان
محبوبه بالخره
سکوت را شکست و روبه علیرضا گفت

332
من خستم میرم بخوابم.تو هم دست یارتو_
بگیر،بردار ببرش یه
دور بزنین
437
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به نگاه های متعجب مان توجه ای نکرد و با
لبخند ترکمان
کرد.هنوز در بهت بودم که علیرضا دستم را
کشید
یار جان بیا بریم_
خنده ام گرفت
آروم تر دیوونه..با چادر سختمه تند راه بیام_
دستم را رها نکرد و به سمت آبمیوه فروشی
راه افتاد
با بستنی موافقی؟_
اوهوم_
بیرون مغازه روی صندلی های پالستیکی
نشستم و او با دو
بستنی قیفی در دست برگشت.بستنی را که
به سمتم گرفت لب
زدم

مرسی_
کنارم نشست و صدایم زد
333
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پرند_
آخ از این صدای خشدار
که اینگونه زیبا نامم را هجی میکرد
:بدجنس لب زدم
هوم_
وقتی دیدم حرف نمیزد.نگران به سمتش
برگشتم که حس کردم
تمام صورتم یخ زد.تمام بستنی اش را به
صورتم مالیده بود.شوکه
نگاهش کردم.قهقه اش بلند شد و بریده بریده
گفت
تا ..تو ..باشی  ..وقتی ..میگم پرند_
نگی ..هوم
از فرصت استفاده کردم و بستنی ام را تا ته
داخل دهنش فرو
کردم.چشمانش گرد شد و به سرفه
افتاد.نگاهش که به چشمان

شیطانم افتاد از جا برخاست.میدانستم تا
تالفی نکند ول
439
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نمیکند.با خنده شروع به دویدن کردم.دنبالم
میدوید و تهدید
میکرد.مردم با تعجب و خنده نگاهمان میکردند
یکدفعه باران شروع به باریدن گرفت.ذوق زده
ایستادم و گفتم
علیرضا ببین..بارون داره میاد_
334
نفس بریده روی زانو خم شده بود.دستانم را
به سمتش گرفتم
میای زیر بارون بدوییم؟_
نفسی تازه کرد و نالید
دیوونه سرما میخوری_
سرتق سرم را تکان دادم و گفتم
بیا دیگه..به خدا خیلی باحاله_
خندان سرش را تکان داد
از دست تو_
دستانش را چفت دستانم کرد و پرسید
آماده ای؟یک..دو..سه_
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و تا جان داشتیم زیر بارانی که شدت گرفته
بود در نیمه شبی
تابستانی دویدیم و خندیدیم.زیر باران روبه
روی گلدسته های
حرم بهم قول دادیم که تا زنده ایم همدیگر را
.ترک نکنیم
وقتی به هتل برگشتیم.هردو موش آب کشیده
شده بودیم
وعطسه هایم میگفت که سرمای سختی
خورده ام.دل کندن
335
سخت بود اما به امید فردایی دیگر از هم جدا
شدیم و من به
سمت اتاق قدم برداشتم که صدایم زد
پرند_
به سمتش برگشتم
جان_
دستش را کنار پیشانی اش نگه داشت و
:ژست گرفته لب زد
نوکرتم_
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خیره چشمان شیفته اش زمزمه کردم
تو در من زنده ای _،
من در تو
ما هرگز نمیمیریم
لبخند زد و لبخند زدم
بی سروصدا وارد اتاق شدم تا مامان محبوبه
را زابه راه نکنم.سرم
را به در تکیه دادم و از ته دل لبخند زدم
****
336
سه روز مثل برق و باد گذشت و جای جای
مشهد از بازار امام
رضا تا کوهسنگی و شاندیز هرکدام خاطره ای
زیبا از حضور ما
ثبت کردند.امشب آخرین شب اقامت مان در
هتل بود و فردا
.صبح راهی تهران میشدیم
کنار چمدان نشسته بودم و لباس ها و
سوغاتی هایی که خریده
442
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بودم را جابه جا میکردم و مامان محبوبه روی
سجاده محبوبش
نشسته بود و رو به قبله زیر لب ذکر
میگفت.نگاهش کردم و
سوالی که ذهنم را به خود مشغول کرده بود
را پرسیدم
چرا انقد مامان با شما فرق میکنه؟_
تسبیح به دست به سمتم برگشت و لبخند زد
حوصله داری قصه بگم؟_
سرم را تکان دادم
دستانش را باز کرد و اشاره به آغوشش کرد
بیا اینجا_
به آغوشش خزیدم و سرم را روی پایش
گذاشتم.سرم را نوازش
کرد و گفت
337
من دختر ته تغاری آقام بودم.شروشیطون از_
اونایی که از دیوار
443
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راست باال میرن.آقام چهارتا بچه داشت.دوتا

پسر و دوتا دختر که
همشون سروسامون گرفته بودن و سر زندگی
خودشون بودن جز
من.اونموقع ها نمیدونم به خاطر خودم بود یا
اسم و رسم آقام
که کلی خواستگار رنگ وارنگ داشتم و همین
باعث شده بود به
خودم غره بشم و خودمو از بقیه باالتر
بدونم.سهراب کارگر حجره
آقام بود.پسر صاف و ساده ای بود.چندباری
دیده بودمش و هر
وقت منو میدید سرشو پایین مینداخت و نگامم
نمیکرد همینم
باعث شده بود ازش بدم بیاد.مدام باخودم
میگفتم فکر کرده کیه
که بهم نگاه نمیکنه .از هیچ کاری برای تحقیر
کردنش دریغ
نمیکردم.مدام باهاش تلخی میکردم اونم فقط
سکوت میکرد و
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چیزی نمیگفت و همینم منو جری تر

میکرد.یکسال همینطوری
گذشت تا اینکه یه روزبا مادر و خواهرش
اومدن خواستگاری.بابام
با اینکه موافق نبود اما تو مرامشم بی
احترامی به مهمونش
نبود.وقتی فهمیدم شوکه و عصبی شدم و
مدام باخودم میگفتم
..چطور جرات کرده بیاد خواستگاری من
مادرم هرکاری کرد از اتاق بیرون نیومدم و
گفتم نمیخوامش چرا
باید بیام..اونا اونشب با جواب رد من رفتن اما
بازم اصرار کردن
338
یک جلسه دیگم برای خواستگاری بیان.فرداش
رفتم حجره وقتی
.دیدم آقام نیست و تنها تو حجره نشسته
سمتش رفتم محکم
زدم زیرگوشش و گفتم:تورو چه به دختر حاج
یونس..لقمه اندازه
445
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دهنت بردار

شکسته شدن و بغض شو دیدم و دلم
لرزید.وقتی برگشتم خونه
پشیمون بودم و حالم خراب بود.همش
چشمای تَرو غرور شکسته
شدش میومد جلوچشمم و منو از خودم بیزار
میکرد.وقتی
فهمیدم دلمو بهش باختم که دیگه خیلی دیر
بود و اون برای
.همیشه شهرو ترک کرده بود و رفته بود
اشک چشم هایش را پاک میکند و غمگین
ادامه میدهد
ُ _آه دل شکسته سهراب منو گرفت..یکسال
بعدش شدم زن
آقاجونت..مرد تندخو و بی منطقی که فکر
میکرد هرکاری میکنه
درسته و فقط اون درست میگه.زندگی باهاش
ازم یه زن افسرده
و گوشه گیر ساخته بود.دیگه محبوبه سابق
نبودم.انقد بداخالق
446
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بود که وقتی میومد خونه جرات نفس کشیدن

نداشتیم.بچه هام
یکی یکی به دنیا اومدن و با اعتقاداتش بزرگ
شدن.دخترا اجازه
درس خوندن زیاد نداشتن چه برسه به
دانشگاه رفتن چون معتقد
339
بود دانشگاه چشم و گوش دخترا رو باز
میکنه.خدابیامرز اعتقاد
خاص خودشو داشت و برای دختراش
محدودیت زیادی
میذاشت...اینکه مادرت االن این مدلیه به
خاطر تربیتی که
داشته...منم بی تقصیر[ نیستم انقد افسرده و
بریده بودم که
حوصله جدل باهاشو نداشتم و همیشه سکوت
میکردم..وقتی
علیرضا رو انقد داغون و خراب دم در پیداش
کردم یه آن یاد نگاه
447
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سهراب افتادم و دلم گرفت..از همه جا بیخبر
دعوتش کردم خونه

و برام حرف زد..از اشتباهاتش گفت..از
عشقش گفت..آخرشم
گفت بدون تو نمیتونه..گفت مادرت چطوری
تمام پل های
ارتباطی بینتون رو بسته و کوتاهم نمیاد..ازم
خواست کمکش
کنم..این سفرو چیدم چون میخواستم مطمئن
بشم تو چقد دلت
باهاشه..بعد آستین باال بزنم
دست هایم را میگیرد و مهربان لب میزند
...که فهمیدم_
خجالت زده سرخ شدم و ناشیانه سرم را
برداشتم.چانه ام به سمت
خودش برگرداند
340
عشق قشنگ ترین نعمت خداست اما میتونه_
خطرناک هم باشه
448
تابو شکن

اگه طرفت اشتباهی باشه..متوجه منظورم
میشی؟
خجالت زده سرم را آرام تکان دادم

به نظرت علیرضا همون آدمیه که میتونی_
باهاش ۱۰۰سال
زندگی کنی و اگه بازم به عقب برگردی
انتخابش کنی؟
تا خواستم حرفی بزنم انگشتش را روی لب
هایم گذاشت
االن نمیخواد جواب بدی پرندم..خوب فکر کن_
بعدا جواب
بده...علیرضا مطمئنم کرد حاال نوبت تویه..اگه
تو هم قانعم
کنی..میگم بیان خواستگاری و راضی کردن
مامانتم با من
شوکه نگاهش کردم که خندید
از االن دلم ضعف رفته که تو لباس عروس_
ببینمت
خودم را درآغوشش انداختم و عطر تنش را بو
کشیدم و خدارا
449
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بابت داشتن این موجود دوست داشتنی شکر
.کردم
**

صبح زود به مقصد تهران،مشهد با تمام
خاطرات شیرینش ترک
کردیم.قرار بود دایی محسن به دنبال مان بیاد
برای همین
341
علیرضا باید جلوتر خداحافظی میکرد و
میرفت.وقت رفتن
پیشانی مامان محبوبه را بوسیدو تشکر
کرد.روبه من آهسته لب
زد
تمام منی_
و بعدبلندترگفت
مواظب خودت باش_
.دل خداحافظی نداشتیم اما مجبور بودیم
به همراه مامان محبوبه به سمت خروجی راه
افتادم .چشم
450
تابو شکن

میچرخاندم تا دایی محسن را پیدا کنم.اما در
کمال تعجب یاسر
منتظرمان بود.به محض نزدیک شدن چمدان
هارا از دستم گرفت

وبا مامان محبوبه روبوسی کرد.روبه من سالم
دادو پرسید
خوش گذشت دختر عمه؟_
نگاهم به زخم های صورتش افتاد.تنها سری
تکان دادم و با اخم
گفتم
بد نبود_
پوزخند مسخره ای زد و آرام وحرصی گفت
342
ولی فکر کنم خیلی خوش گذشته..آب زیر_
پوستت رفته
منظورش را نفهمیدم.گره اخمم را کور تر
کردم و جلوتر راه افتادم
چمدان هارا از صندوق بیرون آورد و دم در
:گذاشت و گفت
451
تابو شکن

خوب دیگه من برم..کاری نداری مامان_
محبوبه؟
مامان محبوبه اخم در هم کشید
کجا بری مادر؟بیا تو شام دور هم باشیم دیگه_
پوفی از سر حرص کشیدم و جلوتر از یاسر

قدم به داخل
گذاشتم.چمدان هارا تا داخل آورد و گوشه ی
.هال گذاشت
داخل آشپزخانه بودم و شربت آلبالو دست
ساز مامان محبوبه را
با آب خنک قاطی میکردم که حضورش را
پشت سرم حس
کردم.سعی کردم توجه ای نکنم تا شرش را
کم کند اما صدای
منحوسش به گوشم رسید
مگه با تور نرفته بودین سفر؟_
بدون اینکه برگردم جواب دادم
فکر کنم_
343
452
تابو شکن

حرصی لب زد
مسخره میکنی؟_
بی توجه به او سینی شربت را برداشتم و به
هال برگشتم.روی
مبل تکی نشستم و برای علیرضا پیام
فرستادم که رسیدیم نگران

.نباشد
مامان محبوبه حوله به دست به سمتم آمد و
آهسته گفت
من برم تا نمازم قضا نشده بخونم..میتونی یه_
چیزی برای شام
سرهم بندی کنی؟یا بگم یاسر بره از بیرون
بگیره؟
تعداد غذاهایی که بلد بودم به تعداد انگشتان
دست بود اما
میدانستم که غذای بیرون به معده اش
نمیسازد.پس گفتم
نه،یه چیزی درست میکنم خودم...املت_
خوبه؟
دست برشانه ام گذاشت و لبخند زد
453
تابو شکن

دستت دردنکنه عزیزم..خوبه_
به آشپزخانه رفتم و سبد سبز رنگ را برداشتم
تا از باغچه خانه
کمی گوجه فرنگی بچینم.یاسر جلوی تلویزیون
روی مبل لم داده
بود،از کنارش گذشتم و به سمت حیاط قدم

.برداشتم
344
مشغول چیدن تک و توک گوجه فرنگی های
رسیده بودم که
صدایش به گوش رسید
اونیکه تو راه آهن دیدم علیرضا[ بود درسته؟_
دستم خشک شد و در همان حالت
ماندم.صدای لخ لخ دمپایی
هایش نزدیک تر شد و بعد کنارم متوقف
شد.سرم را که بلند
کردم دست در جیب باالی سرم ایستاده
بود.آب دهانم را قورت
دادم و سعی کردم خودم را به آن راه
بزنم.سبد گوجه فرنگی را
454
تابو شکن

برداشتم و گفتم
نمیدونم از چی حرف میزنی_
.خواستم از کنارش رد شوم که سد راهم شد
پوزخند زد
واقعا؟چه جالب...پس بذار روشنت کنم_
رو به قیافه ترسیده ام ،عصبی لب زد

تو فکر کردی همه مثل خودت خرن؟علیرضا_[
تو راه آهن چه
غلطی میکرد؟
345
گوشه ی پلکم عصبی پرید و از صدای بلندش
ناخودآگاه قدمی
به عقب برداشتم.انگشتش را به نشانه تهدید
جلویم تکان داد
ببین پرند ..خودت میدونی من خیلی کله_
خرابم..وای به حالت
ببینم داری غلط اضافه میکنی..ایندفعه دیگه
کف دست عمه
455
تابو شکن

نمیذارم..خودم حال اون علیرضای عوضی رو
میگیرم
فهمیدی؟
وقتی تا سرحد مرگ عصبانی میشدم.دست و
پایم می لرزید  .اما
با همه ی اینها سعی کردم محکم باشم و به
:زور لب باز کردم
تو اصال کی باشی که من بخوام بهش جواب_

پس
بدم؟بابامی؟داداشمی؟شوهرمی؟چیکارمی؟؟
تو غلط میکنی به
یک قدمی علیرضا[ نزدیک بشی..به تو هیچ
ربطی نداره من چیکار
میکنم..اینو تو گوشت فرو کن من به تو هیچ
ربطی ندارم
چشمان مبهوتش میگفت که انتظار این
برخورد را نداشته
تنه ای به او زدم و خواستم رد شوم اما
منصرف شدم و با مکث
به سمتش برگشتم
456
تابو شکن

346
نمیدونم از چغولی و خراب کردن من پیش_
مامان و بقیه چی
[گیرت میاد..اما بهتره بدونی خیلی[ حقیری..دلم
برات میسوزه
با اعصابی متشنج به داخل خانه
برگشتم.صدای بسته شدن در
حیاط میگفت که خانه را ترک کرده.زیر لب

برو به درکی زمزمه
.کردم و مشغول شستن گوجه فرنگی ها شدم
ترسیدم و ناخودآگاه آرام نشستم.از آینه نگاهم
کرد و پوزخند
زد.از اینکه توانسته بود ترس و ضعفم را ببیند
از خودم بدم آمد.با
نفرت نگاه از چشمانش گرفتم و به تاریکی
بیرون چشم دوختم.با
انگشتانش روی فرمان ضرب گرفت و گفت
بار آخرت بود به خاطر اون پسرعموی_
عوضیت منو تهدید کردی
457
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شوکه نگاهم را به چشمان آبی نفرت انگیزش
دوختم و غریدم
راجب علیرضا درست حرف بزن_
خنده صداداری کرد
من در مورد هرکی هرجوری که دلم بخواد_
حرف میزنم
کالفه و عصبی چشمانم را فشردم
347
از آدمی مثل تو انتظار بیشتری نمیشه_

داشت.دقیقا چی از جونم
میخوای؟چرا دست از سرم برنمیداری
تو فکر کردی کی هستی؟؟فکر کردی خیلی_[
برام مهمی و دارم
برات له له میزنم؟؟یا فکر کردی انقد بیکارم
که دنبالت راه بیفتم
و آمارتو دربیارم؟
سرش را باال انداخت و ادامه داد
نچ دخترجون..من اونشب اتفاقی تو کافه_
دیدمت..به عمه گفتم
458
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چون میخواستم بدونه دخترش چیکار
میکنه.زیادی بهت پروبال
داده بودن و داشتی غلط زیادی میکردی
عصبانی داد زدم
درست و غلط کارای منو،تو تعیین میکنی؟؟_[
من هرکاری هم
بکنم به تو ربطی نداره یاسر...من نه یلدام نه
شیرین و شیدا که
ازت بترسم..اینو تو کلت فرو کن
خونسرد لبخند زد و گفت

348
درست و غلط کاراتو خودت تعیین میکنی..که_
اگه اونشب کارت
درست بود از خانوادت پنهانش
نمیکردی..میدونم نمیترسی[ ولی
بهتره بترسی چون من به وقتش آدم ترسناکی
میشم
مغزم داشت منفجر میشد از اینهمه وقاحتش
هیچ غلطی نمیتونی بکنی_
459
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یهو ترسناک سرش را نزدیک صورتم آوردوپچ
زد
چه زری زدی؟_
به معنای واقعی از نگاهش ترسیدم اما با
لجبازی تکرار کردم
هیچ غلطی نمیتونی بکنی_
با نگاهی دلهره آور خیره ام بود و حرفی
نمیزد.بعد از مکث
طوالنی،روبرگرداند و لب باز کرد
از این حرفت پشیمون میشی دختر عمه_
قفل در را زد و گفت

پیاده شو_
349
انقد خوشحال شدم که بیتوجه به حرفش،دوتا
پا داشتم دوتا دیگر
قرض گرفتم و به سرعت از او و ماشین
فاصله گرفتم و با دست
کلیدم در را بازکردم.حتی برنگشتم تا ببینم
هنوز هم همان
460
تابو شکن

جاست یا رفته.وارد خانه که شدم چراغ های
خاموش خبر از
خواب بودن اهالی خانه میداد.خودم را به اتاق
رساندم و نفهمیدم
کی بیهوش شدم
صبح با صدای امیرحسین که کنارم نشسته بود
و صدایم
میزند.چشمانم را باز کردم
داداشم کله صبح چی میخوای_
ذوق زده پرسید
کی اومدی آبجی؟برام سوغاتی آوردی؟_
پوفی کشیدم و غلت زدم

آره تو چمدونه خودت برو بردار...فقط بی_
سروصدا خوابم میاد
خوشحال هورا کشید
اینبار مامان صدایم کرد.کالفه بلند شدم و
نشستم
350
461
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کی اومدی؟چه بی خبر؟فکر کردم حتما شب_
پیش مامان
میمونی
در دل فحشی نثار یاسر کردم که به دروغ مرا
کشانده بود بیرون
تا تهدیدم کند
دیشب دیروقت اومدم.یاسر میخواست بیاد_
تعارف زد برسونتم
منم قبول کردم
آهانی گفت و حین بیرون رفتن لب زد
بیا صبحونه_
بیحوصله گفتم
میل ندارم..خواب میاد_
انگار دوری این سه روز باعث شده بود مامان

کمی نرم تر و
مهربان تر برخورد کند.تا جایی که حتی گوشی
را پس نگرفت و
.لب تابم را نیز برگرداند
462
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چندروز بعد از طریق علیرضا متوجه شدم که
زنعمو لیال تماس
گرفته و اجازه برای خواستگاری خواسته اما
مامان جدی مخالفت
351
کرده بود و اجازه نداده بود تا جایی که زنعمو
لیال مجبور شده
.بود از مامان محبوبه بخواهد پادرمیانی کند
مامان محبوبه روز بعد به خانه مان آمدو از
من خواست دست
.امیرحسین را بگیرم و تا پارک بغل خانه برویم
میخواست با
مامان تنها باشد.با اینکه کنجکاو بودم چه
چیزی قرار است ،
بگوید اما دست امیرحسین را گرفتم و به
پارک نزدیک همان

.حوالی رفتیم
روی نیمکتی روبه روی محوطه ی بازی بچه ها
نشستم و از
.امیرحسین خواستم جای دوری نرود
463
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فکر و ذهنم جایی میان خانه و پیش مامان
بود.اضطراب و استرس
قبول نکردن مامان مغزم را فلج کرده
بود.عصبی پایم را تکان
میدادم و زیرلب مدام از خدا خواهش میکردم
همه چی ختم به
.خیر شود
یکساعت بعد در حالی که برای امیرحسین از
دکه آب معدنی
میخریدم.تلفنم زنگ خورد.با نگاهی به
صفحه،تماس را وصل
.کردم
الو پرند_
352
جانم مامان محبوبه_
کجایی مادر؟_

باقیمانده پول را پس گرفتم و زیرلب از
فروشنده تشکر کردم
تو پارک_
464
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بیا خونه باید حرف بزنیم_
اضطراب به جانم افتاد و به جان پوست لبم
افتادم
مامان قبول نکرد نه؟_
صدایش با کمی مکث آمد
بیا حرف میزنیم_
نفهمیدم خودم را چطور به خانه رساندم.حتی
بین راه چندبار سر
امیرحسین فریاد کشیدم تندتر قدم
بردارد.دلشوره و اضطراب
.امانم را بریده بود
با عجله خم شدم و گره بند کتونی امیرحسین
را بازکردم.نگاهم
که به قیافه بق کرده اش افتاد.دلم سوخت
برای
.مظلومیتش
353

ببخشید سرت داد زدم_
465
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رویش را برگرداند.با دستانم صورتش را قاب
گرفتم
میبخشیم؟قول[ میدم دیگه سرت داد نزنم_
کمی نگاهم کرد و گفت
اگه برام کیک شکالتی درست کنی میبخشم_
خنده ام گرفت.لپش را کشیدم و گفتم
قبوله تپل_
در خانه را که باز کردم.اثری از مامان
نبود.مامان محبوبه با
دیدنمان از جایش بلند شد و به سمتم آمد.لب
زدم
مامان کجاست؟_
به اتاق اشاره کرد
تو اتاق_
روبه امیرحسین گفت
پارک خوش گذشت پسرم؟_
امیرحسین سرش را تکان داد و تایید کرد
354
466

تابو شکن

خوبه..پس برو بشین کارتون ببین..من با_
خواهرت یکم حرف
دارم
اشاره کرد دنبالش به اتاق بروم.روی تختم
نشست و روبه من که
مضطرب و آشفته به دیوار تکیه داده
بودم،پرسید
نمیشینی؟_
کنارش نشستم و پرسیدم
مامان قبول نکرد؟_
یادته تو هتل ازت یه سوال پرسیدم؟_
کوتاه سرم را تکان دادم
خب..من االن میخوام جوابتو بدونم..علیرضا_
همون آدمیه که اگه
بعد از ۱۰۰زندگی مشترک به عقب برگردی
بازم انتخابش کنی؟
نفس بلندی کشیدم و خیره پنجره لب باز
کردم
هیچکس از آینده خبر نداره..هیچکس حتی از_
یک دقیقه
467

تابو شکن

دیگشم خبر نداره..پس نمیتونم با قطعیت بگم
که چندسال دیگه
چی میشه و من از انتخابم پشیمون میشم یا
نه؟..اما همه ی ما
یکبار به دنیا میایم و یکبار حق زندگی داریم
355
نگاهم را به صورت زیبایش که گذر عمر پیرش
کرده بود،دوختم
و ادامه دادم
دوست دارم این یکبارو با عشق زندگی_
کنم..همه ی ادما خوش
شانس نیستن هم عاشق بشن و هم بتونن با
عشق زندگی
کنن..دقیق نمیدونم چرا علیرضا رو دوست
دارم..فقط میدونم
کنارش حال دلم خوبه..کنارش خودمم الزم
نیست نقش بازی
کنم یا عیب و ایرادامو بپوشونم..من با علیرضا
یاد گرفتم همه ی
468
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زنا زیبان..همه ی زنا محترم و با ارزشن..یاد
گرفتم متکی به کسی
نباشم جز خودم..همیشه تشویقم کرد استقالل[
مالی داشته
باشم..وقتی رتبم دورقمی شد و میتونستم
وکالت رو انتخاب کنم
نگفت اگه بری ادبیات بخونی حیف
میشی..گفت ببین با کدوم
رشته حال دلت خوبه..وقتی ادبیات رو انتخاب
کردم برعکس بقیه
حمایتم کرد..علیرضا[ منو بلده..براش مثل
کتاب خونده شده
میمونم
مکث میکنم و دستانش را در دست میگیرم
یه زن جز احترام و محبت چی میخواد؟_
لبخند مهربانی میزند
356
یه جوری ازش تعریف کردی که منم_
عاشقش شدم
خندیدم و به آغوشش رفتم.نجوا کرد
469
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..کی انقد بزرگ شدی پرندم_
سرم را از سینه اش جدا کرد و گفت
مامانت راضی شده_
.چشمانم ستاره باران شد
اما هنوزم ازت دلخوره...و البته نگران_
نگران چی؟_
نگران اینکه احساسی تصمیم گرفته_
باشی..به نظرم بهتره بری
پیشش و باهاش حرف بزنی..خوب نیست انقد
ازهم دلخور و دور
باشین
حق با مامان محبوبه بود.مامان هرچقد سخت
و سختگیر اما
مادرم بود و من باید برای جلب اعتمادش قدم
برمیداشتم و این
.دلخوری را رفع میکردم
لبخند زدم
357
باشه_
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آفرین عزیزم..من دیگه میرم_

نهار نمیمونین؟_
نه مادر..خونه کلی کار دارم_
آخه اینجوری که نمیشه_
چندضربه پشتم زد و گفت
من میرم به شاه دومادمون خبر بدم که از_
صبح بیست بار زنگ
زده..تو هم پاشو مثل یه دختر خوب برو
مادرتو بغل کن و از
دلش دربیار
خجالت زده لب گزیدم و گفتم
چشم_
به سمت اتاق قدم برداشتم و چند تقه به در
زدم
بیا تو_
358
آرام در را باز کردم و داخل شدم.سرش را با
روسری بسته بود و
471
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با چشمانی نیمه باز نگاهم میکرد.نگران به
سمتش رفتم و
پرسیدم

باز سردرد شدین؟_
از روی تخت بلندشد و نشست.دستانش را باز
کرد و دعوتم کرد
به آغوشش.بی معطلی خودم را در آغوشش
انداختم.با مشت چند
ضربه آرام به پشتم نواخت و حرصی گفت
واسه همه دختر میشه غم خار و سنگ صبور_
مادر..به من که
رسید آسمون تپید...چشمم به در خشک شد
توی بیشعور بیای
بغلم کنی بگی ببخشید
کمرش را چنگ زدم و در آغوشش هق زدم
ببخشید مامان_
محکم تر مرا به خود فشرد و لب زد
االن دیگه بیشعور_
مرا از خود جدا کرد
472
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آب دماغتو جمع کن کل هیکلمو گند زدی_
359
خنده ام گرفت.اشک هایم را پاک کردم و
دست زیر چشمانش

کشیدم تا تری زیر چشمانش را پاک
کنم.همزمان پرسیدم
بخشیدیم؟_
باالخره لبخند زد
میشه نبخشم؟_
خواستم بغلش کنم که خودش را دور کرد
بسه تورو خدا خفم کردی_
کمی بعد جدی نگاهم کرد و پرسید
مطمئنی دوسش داری و این یه وابستگی_
نیست؟..یکساله که
اینجا بوده و مدام باهم بیرون رفتین..مطمئنی
حست دلبستگیه
نه وابستگی؟
با انگشتام کلنجار رفتم و آهسته لب زدم
نه مطمئنم_
473
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با تمام اتفاق های افتاده هنوزم علیرضا برام_
عزیزه..میترسم[ با
یه تصمیم اشتباه آینده خودت و آینده اونو
خراب کنی..بابات برام
گفته که سر قضیه محمد رفتی سراغش و

ازش اجازه خواستی..به
360
نظرت چطوری باید بهت اعتماد کنم تا مطمئن
باشم علیرضا یه
محمد دیگه نیست؟
سرم را بلند کردم
من وقتی قبول کردم با محمد بیرون برم هیچ_
حسی بهش
نداشتم اما خب هم دلم نمیومد رک و راست
بهش بگم هم اینکه
ازم خواست بهش فرصت بدم تا خودشو بهم
بشناسونه..خواستم
یه فرصت به هردومون بدم تا بعدا پشیمون
نباشم..علیرضا[ قضیه
474
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اش فرق میکنه..من همیشه علیرضا رو
دوست داشتم..یه موقعی
فکر میکردم برادرانه است اما اشتباه
میکردم..االنم مطمئنم که
بدون علیرضا نمیتونم
چشم غره رفت و گفت

شرم و حیا هم خوب چیزیه _
قهقه زدم و به زور بغلش کردم
ینی من عاشق این تیکه هاتم_
خندید و مشتی به بازویم زد
بی حیا_
361
در اتاق را باز کردم .چشمم به کت و شلوار
آبی کمرنگ به همراه
شومیز شیری رنگ افتاد.شوکه و ذوق زده به
سمتش قدم
برداشتم و دست به پارچه ی لطیف و
مرغوبش کشیدم
خوشت اومد؟_
475
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به سمت مامان برگشتم و ذوق زده لب
بازکردم
خیلی خوشگله_
لبخند مهربانی زد
برو حموم زودتر حاضر شو کم کم مهمونا_
میرسن
دوباره با به یاد آوردن اینکه امشب علیرضا[

برای خواستگاری می
آمد تپش قلبم شدت گرفت و دلشوره به جانم
.افتاد
سرم را تکان دادم تا افکار مزاحم و دلهره آور
رهایم کنند.با[ حوله
به سمت حمام راه افتادم
مشغول خشک کردن موهایم با سشوار بودم
که تقه ای به در
اتاق خورد.سشوار را خاموش کردم
362
بفرمایید_
درآهسته باز شد.امیرحسین با کت و شلوار
مشکی و پاپیون قرمز
476
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دست به سینه به چارچوب در تکیه داد و فیگور
گرفت
خوشتیپ شدم؟_
دلم برایش ضعف رفت.به سمتش رفتم و
بوسه بارانش کردم
خوشتیپ ترین داداش عروسی که تا حاال_
دیدم

ینی از داداش علیرضام خوشتیپ تر؟_
دماغش را کشیدم
هنوز هیچی نشده..حسودی شروع شد؟_
سرتق سرباال انداخت
..نه_
خندیدم و به سمت آینه برگشتم.کمی کرم
مرطوب کننده روی
دستم پخش کردم و از داخل آینه خطاب به
امیرحسین پرسیدم
مامان محبوبه کجاست؟_
تو آشپزخونه_
363
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مامان کسی را جز مامان محبوبه دعوت
نکرده بود و معتقد بود
.برای بله برون همه را دعوت کند بهتر است
موهای دوطرف سرم را پیچ دادم و بعد با
گیره محکم کردم.شال
حریر را روی سرم انداختم و یک دور خودم را
نگاه کردم.کت و
شلوار خوش دوخت به تنم نشسته بود و بلندی

اش کمی باالی
زانو بود.چقد خوب که مامان به فکر بود و
برایم لباس سفارش
داده بود .خودم به کل فراموش کرده
بودم.زیاد آرایش نکرده بودم
چون حس میکردم آرایش زیاد به چهره ام
نمیاد و شبیه دلقک
میشوم.فقط یه رژ و خط چشمی پهن کشیده
.بودم
مامان دست پاچه و هول وارد اتاقم شد و
پرسید
حاضر شدی پرند؟_
478
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به سمتش چرخیدم و گفتم
اوهوم..به نظرتون خوب شدم؟_
ذوق زده وبارانی به سمتم آمد و بغلم کرد
مثل ماه شدی_
364
کمی فاصله گرفت و با انگشت خیسی زیر
چشمانش را زدود و
لب زد

رژتو یکم کمرنگ کن_
خنده ام گرفت.وسط گریه هم دست از
سختگیری هایش
برنمیداشت.برای جلب رضایتش کمی رژم را
کمرنگ کردم
بدو پرند..اومدن_
کنار در ورودی منتظر ایستاده بودیم.اول
عمونادر که با کت و
شلوار سورمه ای رنگش که حسابی خوشتیپ
کرده بود وارد شد
و دستم را فشرد و سالم داد
479
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باالخره چراغ خونمون شدی_
لبخند نرمی زدم و تشکر کردم
نوبت به زنمو لیال رسید که شیک و مرتب به
سمتم آمد و
درآغوشم گرفت.زیر گوشم پچ زد
از همون اول دلم میخواست عروس خودم_
بشی..باالخره به آرزوم
رسیدم
لبخند زدم و زمزمه کردم

365
لطف دارین زنعمو_
مهربان گونه ام را بوسید و کنار رفت.نوبت به
علیرضا که
رسید.قلب بی جنبه ام با دیدنش،جنون[ وار
خودش را به قفسه
ی سینه ام کوبید .با دیدن تیپ اسپرت و خیره
کننده اش نفسم
.در سینه حبس شد
480
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موهای مشکی براقش را به سمت باال حالت
داده بود و کت تک
توسی خوش دوختی به همراه شلوارجین آبی
روشن پوشیده
بود.سبد پر از گل های رز را به سمتم گرفت و
آهسته لب زد
نوکرتم به موال_
دلم لرزید و حسی شیرین در قلبم جوشید
همراه مامان به آشپزخانه رفتم و سبد گل را
روی میز نهارخوری
گذاشتم و عطرشان را بوییدم.مامان مشغول

ریختن چای درون
فنجان های کریستال[ محبوبش شد
سینی را به دستم داد و گفت
چنددقیقه بعد از اینکه من رفتم.چای رو_
بیار..هول نشی چایی
را چپ کنی آبرومون بره
366
به زور جلوی خنده ام را گرفتم
481
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چشم خیالتون[ راحت_
مامان که رفت.تا ۱۲۰آهسته شمردم و سینی
به دست از
آشپزخانه خارج شدم.اول از همه سینی را به
سمت مامان محبوبه
گرفتم.فنجانی برداشت و گفت
سفید بخت بشی الهی_
لبخند خجولی زدم و به سمت عمو نادر
رفتم.برای خودش و
زنعمو لیال چای برداشت و گفت
دستت درد نکنه عزیزدل_
بابا فقط لبخند مهربانی روانه ام کرد و فنجانی

چای برداشت.به
علیرضا که رسیدم خنده ام گرفت.سرش را
زیر انداخته بود و
عرق نشسته روی پیشانی اش نشان از معذب
بودنش میداد.سینی
را به سمتش گرفتم و بفرمایید زدم.سرش را
بلند کرد و حین
برداشتن چای حرصی لب زد
482
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نوبت تو هم میرسه...آره بخند_
367
خجالت زده کنار مامان نشستم.بابا و عمو
مشغول صحبت در
مورد کارو فروشگاه شدند و کم کم بحث
کسل آور شد .مامان
محبوبه سرفه ای کرد و مجلس را به دست
گرفت
تا ما بزرگترا حرفامونو یکی میکنیم بهتره این_
دوتا جوون برن
یه گوشه ای باهم خلوت کنن و آخرین
حرفاشونم بزنن

همگی موافقت کردند و مامان تراس را
.پیشنهاد داد
جلوتر از علیرضا به سمت تراس راه افتادم و
داخل شدم.کمی بعد
علیرضا داخل شد و خیره صورتم جلو آمد
حاال دیگه به من میخندی؟_
لبم را گاز گرفتم تا قهقه نزنم.به زور لب زدم
آخه...خیلی قیافت بامزه بود_
483
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با شیطنت ابرو باال انداخت و گفت
آره؟_
غرق چشمان مشکی اش شدم و خفه لب زدم
آره_
368
لبخند مهربانی زد و زمزمه کرد
من امشب از خوشی نمیرم خیلیه_[
شاکی مشتی به شکمش زدم و نالیدم
زبونتو گاز بگیر_
لبش را بامزه گاز گرفت و گفت
دست بزنم که داری_
دست به سینه ابرو باال انداختم

به همین زودی پشیمون شدی؟_
خنده دار گفت
من غلط بکنم_
کمی فاصله گرفتم وگفتم
مامان محبوبه مثال مارو فرستاده آخرین_
حرفامونو
484
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بگیم..نمیخوای چیزی بگی؟
چی بگم مثال_
خواسته ات از من چیه تو زندگی مشترک؟_
369
همیشه بخند_
با چشمانی گرد نگاهش کردم
مسخره جدی گفتم_
دستانم را گرفت و لب زد
جدی گفتم..تو جزئی از وجودم نیستی..تو_
همه ی
وجودمی..توکه بخندی و شاد باشی انگار من
شادم..پس همیشه
بخند شاپرک.شیفته نگاهش کردم و عطر
تلخ و خنکش را عمیق بو کشیدم و لب زدم

بی همگان به سر شود..بی تو به سر نمیشود_
شده تا حاال وسط خوشی هاتون یکدفعه ای
دلشوره بگیرین و
بی جهت خوشیتون بهتون زهر بشه؟دلشوره
ای که خبر از یک
485
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اتفاق ناگوار میده اما شما نمیدونین چیه؟
بعداز اینکه به همراه علیرضا از تراس بیرون
آمدیم جمع منتظر
به ما نگاه کرد و مامان محبوبه گفت
مبارکه ایشاهلل_
370
همگی شان لبخند زدند.زنعمو صورت
هردویمان را بوسیدو
برایمان آرزوی خوشبختی[ کرد.بعد انگشتری
که برایم نشان
آورده بود را دستم کرد و کنارگوشم پچ زد
سلیقه علیرضاست_
و من از همان لحظه عاشق انگشتر تک نگین
ساده شدم.برایم
یادآور عشق مردی بود که با تمام وجود

.دوستش داشتم
قرار شد چندروز بعد یعنی دوشنبه شب
مراسم کوچک بله برونی
در خانه برگزار شود و روز بعد در محضر به
عقد هم دربیاییم.با
486
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اینکه مقوله ازدواج و زندگی مشترک ترس و
استرس به دلم
.انداخته بود اما دلخوش به عشق علیرضا بودم
از بقیه مراسم چیزی نفهمیدم .تمام نگاهم
معطوف نگاه های
شیفته علیرضا بود.وقتی به خود آمدم که عمو
و زنعمو قصد رفتن
داشتند[.
برای بدرقه شان تا دم در رفتم و هنگام
خداحافظی علیرضا[ آرام
طوری که بقیه نشوند لب زد
نیم ساعت دیگه بهت زنگ میزنم شاپرک_
لطفا بیدار بمون
371
چشمانم را به نشانه تایید فشردم و لبخند زدم

کمی بعد مامان محبوبه هم عزم رفتن کرد و
هرچه اصرار کردیم
امشب بماند قبول نکرد و به ناچار بابا زحمت
.رساندش را کشید
***
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روی تخت نشستم و خیره به اسکرین گوشی
منتظر تماس
.علیرضا شدم
درعالم خواب و بیداری لرزش و صدای آهسته
گوشی را حس
کردم .گیج نگاهی به دور و بر انداختم.متوجه
شدم در همان
حالت نشسته خوابم برده.آهسته دستی به
گردنم کشیدم و آخ
گفتم.دوباره صدای گوشی بلند شد و اینبار به
موقع توانستم
تماس را قبل از قطع شدن،وصل کنم
خوابالود لب باز کنم
الو_
گرفتی خوابیدی بانوجان؟خوبه گفتم بیدار_

بمون
نگاهی به ساعت انداختم و شاکی لب زدم
372
عزیزم فکر کنم گفتی نیم ساعت دیگه زنگ_
میزنم االن نیم
488
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ساعت دیگست؟
هیچ صدایی نیامد متعجب نگاهی به گوشی
انداختم و گفتم
الو...علیرضا_[
جااان علیرضا_
پروانه های رنگی میان قلبم به پرواز درآمدند
توجه کردی؟_
به چی؟_
تاحاال بهم عزیزم نگفته بودی_
سرخ شدم.سعی کردم بحث را عوض کنم که
با حرفی که زد
شوکه شدم
میای پایین؟_
با تردید لب زدم
پایین؟االن؟_

من پایینم_
373
علیرضا پایین چیکار میکنی این وقت شب_
489
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صدایش با مکث آمد
دیوونه شدم..خوابم نمیبره تا نبینمت...میای؟_[
دست روی قلب ناآرامم گذاشتم و نجوا کردم
میام_
تند و فرز مانتو و روسری پوشیدم و خودم را
.در آسانسور انداختم
تکیه زده به ماشین خیره آسمان باالی سرش
بود.آهسته
نزدیکش شدم و از هولم سالم کردم
ابرو باال انداخت ودر حالی که سعی میکرد
جلوی لبخندش را
بگیرد گفت
علیک سالم جان من_
کنارش به ماشین تکیه دادم و گفتم
منتظر[ زنگت بودم_
خیره صورتم لبخند مهربانی زد
ولی من دلم نیومد فقط زنگ بزنم...دلم_

دیدنت رو میخواست
374
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خجالت زده سرم را زیر انداختم.دستانش تا
نزدیکی صورتم پیش
آمد اما عقب کشید.نفس[ بلندی از سینه اش
خارج کرد و به
شوخی گفت
فکر کنم هرچی زودتر برم بهتر باشه..دارم_
خطرناک میشم
در سمت شاگرد راباز کرد و بسته ای کادوپیچ
به سمتم
گرفت.متعجب به جعبه و دستانش خیره شدم
این چیه؟_
هدیه است_
به چشمان خندانش نگاه کردم
مناسبتش[ چیه؟_
مناسبتش[ اینه که قراره کمتر از سه روز_
دیگه بشی زنم..همه
کسم...دلم میخواست یادگاری بدم تا یادمون
نره امشبو

..قلبم بلوا به پا کرد
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:آب دهانم را قورت دادم و تخس گفتم
فکر کردم االن میگی واسه اینکه مال من_
شدی
375
اخم کرد و جدی گفت
مگه خدای نکرده ملکی..ماشینی..چیزی_[
هستی که مال من
بشی؟؟تو مال خودتی عزیزدلم..فقط[ االن
قدم گذاشتی رو چشم
من و قراره بشی همدم و همراهم
همین خصوصیاتش بود که اورا از دیگران
برایم متمایز
..میکردوهرروز عاشق تر از دیروز میشدم
چشمم به جعبه ی کادوپیچ بود که گفت
برو تو ...چشمات خستست...منم دیگه میرم_
جعبه را به دستانم سپرد و لبخند زد
به سالمت هستی من_
به اجبار از او فاصله گرفتم و به سمت مجتمع
قدم برداشتم.لحظه
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ی آخر برگشتم و برایش دست تکان دادم.با
چشمانش خندید و
دستش را کنار پیشانی اش گذاشت و ادای
احترام کرد
مخلصتم_
لبخند زدم و گفتم
من بیشتر_
376
دیگر نایستادم و خودم را داخل آسانسور پرت
کردم.جعبه ی
کادوپیچ را نزدیک بینی بردم و عطر جامانده از
دستان علیرضا
رو بو کشیدم و گیج شدم.داخل آینه به
چشمانم که از عشق
برق میزد لبخند زدم و وارد خانه شدم
چشم که باز کردم.مامان با لبخند سبد پر از
گل های رزقرمز را
:روی پاتختی گذاشت و گفت
به علیرضا نمیومد انقد رمانتیک باشه_
493
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روبه قیافه ی شوکه ام چشمکی زد
برای تو فرستاده_
ذوق زده روی تخت نشستم و رفتن مامان را
.نظاره کردم
سرم را جلو بردم و عطر دل انگیز گل ها را
به مشام کشیدم.دست
پیش بردم و کارت کوچیکی که البه الی گل ها
بود را برداشتم
و بازش کردم
)تقدیم به تنها مالک قلبم(
...لب هایم کش آمد
377
به یاد هدیه ی دیشبش افتادم و ناخودآگاه
دستم به سمت
گردنبند اهدایی اش که حاال روی گردنم
جاخوش کرده بود،پیش
رفت.با دست،پروانه ی ظریف و کوچک را
لمس کردم و برای بار
هزارم نوشته ی حک شده ی پشتش را لمس
کردم
494
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)تمام منی(
گوشی را برداشتم و شماره اش را گرفتم.بعد
از خوردن اولین بوق
صدایش داخل گوشم پیچید
...یه لحظه گوشی عزیزم_
صدایش می آمد که با کسی دیگر صحبت
میکرد
حواستو جمع کن باز مثل اوندفعه گند_
نزنی ...آره نقشه ها
آمادست..زهرمار مرتیکه
خوبی عزیزم؟_
شرکتی؟اگه مزاحمم بعد زنگ میزنم_
مزاحم چیه مراحمی بانو..نگفتی خانوم من_
خوبه؟
ریز خندیدم
378
خانومت از وقتی گل هارو دیده خوب شده_
صدای خنده اش آمد
پس محموله رسید_
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اوهوم و بسی شادم کرد_
عه؟پس از امروز تا وقتی بریم خونمون_
هرروزت با گل شروع
میشه
با شیطنت لب زدم
راضی به این همه ولخرجی نیستیم آقااا_
صدایش خشدار و آرام شد
پرند_
جانم_
از دیشب مدام دلشوره دارم..هیچوقت_
اندازه ی االن خوشحال
نبودم ولی یه ترسی تودلمه...میترسم اینا
همش یه خواب باشه
و وقتی بیدارشدم ببینم تو نیستی..میشه یه
قول بهم بدی؟
تحت تاثیر لحنش بغض کردم و پرسیدم
379
چه قولی؟_
هیچوقت تنهام نذار_
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نمیذارم..قول_

میدونی..تاقبل از همه ی این ماجراها عزیزم_
بودی..نفسم
بودی..دلخوشیم بودی اما چون از دلت خبر
نداشتم تورو به دلم
قول نداده بودم..ولی از دیشب قولتو به دلم
دادم..نذار بدقول بشم
خب؟
لبخند زدم و از ته دل زمزمه کردم
از االن تا آخر دنیا قول میدم.هیچوقت تنهات_
نذارم
****
مامان همگی را برای بله برون فردا دعوت
کرده بود و مدام حرص
.میزدکلی کار نکرده دارد و دست تنها مانده
خاله مونا وقتی فهمید بهانه آورد که نمیتواند
فردا بیاید و این
نشانه دلخوری و قهرش بود.اما محمد مهربان
برایم پیام تبریک
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فرستاده بود و آرزوی خوشبختی کرده بود و
در انتها گفته بود

380
خاله مونا را فردا باخود می آورد و نگران
نباشیم.خوب بودن
...عجیب به محمد می آمد
از ته دل آرزو کردم دختری الیق سرراهش
قرار بگیرد و دلش
..آرام گیرد
هرچه با مامان مخالفت میکردم نیازی به
آرایشگاه نیست بیفایده
بود
یه دونه که دختر بیشتر ندارم.میخوام فردا_
بدرخشه
مامان جان یه بله برون سادست به خدا_
اگه من مادرم که میگم الزمه...حرفم نباشه_
خنده ام گرفت.بحث با او بیفایده بود.تنها
نالیدم
تورو خدا حداقل یه جای خوب وقت بگیر_
فردا شکل میمون
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آرایشم نکنن
صدای زنگ که بلند شد دیگر نشنیدم در جوابم

چه گفت.به
سمت آیفون رفتم.تصویر زندایی و یلدا درون
قاب دوربین نقش
.بسته بود
381
دلم ریخت..استرس و اضطراب به جانم
افتاد.دل دیدن ناراحتی
یلدا را نداشتم و از طرفی از عکس العملش
وحشت داشتم.تمام
روزهای گذشته با فاصله گرفتن و فرار سعی
کردم تا حدامکان از
روبه رو شدن با او دوری کنم..اما حاال پشت
در بود.به ناچار دکمه
آیفون را فشردم
مامان پرسید
کی بود؟_
به سمتش چرخیدم و به زحمت زبانم را تکان
دادم
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زندایی و یلدا_
مشکوک نگاهم کرد

چرا رنگت پرید..خوبی؟ _
دستپاچه شدم و به من من افتادم
خوبم...یکم برای فردا نگرانم و استرس_
دارم..صبحونه هم
نخوردم فکر کنم برای اونه
382
نگرانی و استرس طبیعیه..هردختری موقع_
ازدواج دچار این حسا
میشه..ولی خیلی[ فکرتو مشغول نکن همه چی
خوبه..برو صبحونه
بخور یکم سرحال شی
لبخند زدم
باشه_
ناچار به سمت آشپزخانه رفتم و برای خودم
.چای ریختم
صدای مامان می آمد که زندایی را به داخل
.دعوت میکرد
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زندایی تا چشمش به من خورد.به سمتم آمد و
درآغوشم کشید
مبارک باشه عزیزم..ایشاهلل خوشبخت بشی_

ممنون زندایی_
پشت سرش یلدا را دست به سینه دیدم که به
جزیره تکیه داده
بود.نزدیکم شد و گفت
سالم خوبی؟_
نگاهم به چشمان آرام و لبخندش که افتادکمی
خیالم راحت
:شد.آهسته لب زدم
383
خوبم تو خوبی؟_
نزدیک شد .درآغوشم کشیدو نیشگونی آرام از
پهلویم گرفت
بیشعور چرا به من چیزی نگفته بودی_
شرمنده سرم را درسینه اش پنهان کردم و
جواب دادم
همه چی یهویی شد..ببخشید_
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فاصله گرفت و دستم را کشید
بیا بریم تو اتاق..کارت دارم_
ترس برم داشت..مجالی برای مخالفت نبود و
دنبالش کشیده

.شدم
وارد اتاق شدیم.در را پشت سرش بست و به
آن تکیه داد.دلخور
لب زد
خیلی نامردی...من باید آخرین نفر بفهمم_
داری ازدواج میکنی
اونم با علیرضا؟
شرمنده سرم را پایین انداختم و وسط اتاق
روی زمین نشستم
به خدا همه چی یهویی شد..ببخشید_
384
:حرصی لب کج کرد
توکه راست میگی..منم گوشام دراز_
نگاه دور اتاق چرخاند.به سبد گل که رسید
مکث کرد و خیره
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شد.به سمت سبد گل که رفت اه از نهادم بلند
..شد
دست روی گلبرگ های گل کشید و با دیدن
کارت،دیدم که
بغض کرد.برای اینکه من اشکش را نبینم

سرش را به سمتی
:دیگر چرخاند و به شوخی گفت
چه خوش سلیقه هم هست آقا علیرضا_
..دلم برایش خون شد
به سمتم چرخید و لبخند تصنعی زد
مریمم فردا دعوته؟_
کوتاه سرم را تکان دادم و تایید کردم
چشمک زد و گفت
خوبه پس..حسابی فردا اذیتت میکنیم_
لبخند زدم
385
بدجنس_
پرند پاشو لنگ ظهر شد...عروسم[ انقد خوش_
خیال میشه آخه
503
تابو شکن

کالفه بلند شدم و نالیدم
مامان عزیزم به خدا فقط یه بله برون_
سادست..تاالر که نگرفتیم
انقد حرص میزنی
لب کج کرد
چه فرقی میکنه..مهمون که کم بود آدم باید_

بیخیال باشه؟پاشو
باز این پسره برات گل فرستاده
خندیدم
دیوونست_
دستمال دستش را به سمتم پرت کرد و چشم
غره رفت
آدم راجب شوهرش درست حرف_
میزنه...لیاقت محبت کردنم
نداری..خوبه همه مثل بابات باشن؟
بابام چشه مگه؟_
386
واال من کم کم داره حسودیم میشه_
بهت..بابات آخرین بار که
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برای من گل خرید زمان زاییدن امیرحسین بود
از ته دل خندیدم
چشم و ابرویی آمدو گفت
پاشو این بچه علف زیرپاش سبز شد انقد_
منتظر موند
شوکه گفتم
!کدوم بچه؟_

علیرضا...ازصبح[ اومده دنبالت بیرونه..هرچی_
هم گفتم بیا باال
قبول نکرد
هول شدم و از روی تخت بلند شدم.قدم تند
کردم به سمت
پنجره ی آشپزخانه و نگاه به خیابان
انداختم.ماشین علیرضا را
که دیدم لب زدم
قرار نبود امروز جایی بریم که...از کی اینجا_
منتظره؟
دوساعتی میشه_
چشمانم گرد شد
505
تابو شکن

387
دو ساعت؟؟چرا بیدارم نکردی مادر من_
شانه باال انداخت و مشغول کارش شد
خواستم بیدارت کنم نذاشت..گفت تا_
دیروقت بیداربودی اذیتت
نکنم
ذوق زده گفتم
..الهی بگردم_

به سمتم آمد و گوشم را پیچاند
یکمم شرم و حیا بد نیست پرند خانوم...تو به_
کی رفتی آخه؟؟
به زور جلوی نیشم را گرفتم و حین فرار از
زیر دستش گفتم
به خودت...کی بود میگفت؟بمیرم برای جهان_
چقد کار
میکنه..جهانم خستست...جهانم
گشنست..جهانم دستشویی
!!!داره..سرپا نگرفتمش
پقی زیر خنده زدم و فرار کردم
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خواست دنبالم کند که پایش به مبل گیر کرد و
هیکل تپلش
پخش زمین شد
388
مگه دستم بهت نرسه...بی ادب بیشعور_
***
در ماشین را باز کردم و کنارش نشستم.لعنتی
چه دوش عطری
هم گرفته بود..چشمک زدم و گفتم

سالم اخوی_
مهربان خندید
علیک سالم_
دیشب نگفتی قراره بریم بیرون؟_
خواستم سورپرایز بشی_
جدیدا خیلی سورپرایز میکنی حواست_
هست؟
لبش را گاز گرفت و فرمان را چرخاند.حینی
که ماشین را از پارک
در می آورد پرسید
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دوست نداری؟_
تخس سرتکان دادم
نه_
389
دماغم را کشید و خیره روبه رو گفت
ببین خره...برای پشیمونی دیره...خودمو_
انداختم بهت رفت
لبخند از ته دلم زدم
بانوی موسیقی..امروز روز شماست..کجا_
بریم؟

کمی فکر کردم و گفتم
نمیدونم...فقط من ساعت ۳مامان برام_
وقت آرایشگاه گرفته
نگاهی به ساعت مچی دستش انداخت و گفت
از وقت صبحونه که گذشته...بریم نهار بعدم_
ببرمت آرایشگاه
قبلشم باید برم خونه وسایلمو بردارم_
باشه_
دستم را گرفت روی دنده گذاشت
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علیرضا_
جان علیرضا_
چرا بهم میگی بانوی موسیقی؟_[
دستم را بوسید و خیره خیابان گفت
390
دوست نداری نمیگم_
خجالت کشیدم و سرم را به سمت شیشه
چرخاندم
نه ..دوسش دارم...فقط میخوام بدونم_
دلیلش چیه
سرش را تکان داد و با خنده گفت

..آهان..پس میخوای اعتراف بگیری_
آرنجش را تکیه زدبه شیشه و انگشتانش را
روی لب قراردادو
گفت
کسی میتونه بگه از موسیقی خوشش_
نمیاد؟؟اصال زندگی بدون
..صدا و موسیقی بی معنیه
به سمتم برگشت و با تمام وجود لب زد
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زندگی منم بدون تو بی معنیه..تو شدی_
موسیقی
زندگیم..همونی که با عطرش...لبخندش..حتی[
غرزدناش به
زندگیم صدا بخشیده
..امان از قلبم
صدای تپش هایش گوشم را کرد
391
حسی شیرین میان رگ هایم جریان پیدا کرد
لبخندی از ته دل زدم .طاقت نیاوردم و ملتهب
لب زدم
دوستت دارم_

با شگفتی به سمتم برگشت و چشمانش
ستاره باران شد.دستم
را فشرد .میان چشم هایم آهسته نجوا کرد
تورا دوست دارم
واین دوست داشتن
حقیقتی[ است که مرا
به زندگی دلبسته میکند
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)احمد شاملو(
زندگی بازی های عجیبی دارد..گاهی دنیا انقد
بخیل میشود که
به صدای خنده هایت هم حسادت
میکند...گاهی میگویم کاش
آن روز کمی آهسته تر خندیده بودم
392
بلند شدم و نگاهی به آینه انداختم.ابروهای
پهنم کمی باریک تر
شده بود..به نظر خودم که اصال جالب نشده
بود.اما آرایشگر اصرار
..داشت خیلی[ خوب شده ام
آرایشم ساده بود و موهایم فقط قسمت جلو

را کمی پیچ داده
بودم.لباسم سلیقه علیرضا[ بود..پیراهن حریر
..سفید بلندی که بلند بود
آستین های کلوش و زیبایش که به خاطر
جنسش به زیبایی با
..حرکت دستانم میرقصید
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یک دور،دور خودم چرخ زدم و دوباره خیره
چشمانم شدم ..دلم
قنج زد برای دیدن واکنش علیرضا و چشمان
..عاشقش
عزیزم پایین منتظرتن_
به سمت آرایشگر برگشتم و تشکر کردم
وسایلم را برداشتم و آرام از پله ها پایین
آمدم..دل توی دلم نبود
..که عکس العمل علیرضا[ را ببینم
با لبخند بزرگی پله ی آخر را پایین آمدم و قدم
بیرون گذاشتم.با
دیدن یاسر لبخندم خشک شد ..اینجا چه
میکرد[!!..
393

عصبی نزدیکش شدم و غریدم
اینجا چه غلطی میکنی_
بی قرار و آشفته دور خودش چرخید[ و خفه
لب زد
بشین پرند..دیرشد_
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حیران و سرگردان دنبالش راه افتادم و نالیدم
چی میگی تو..چیشده؟..اینجا[ چیکار میکنی؟_
سرگردان و عصبی توپید
بشین دیگه..نمیای من برم؟_
مغزم انگار فلج شده بود و قدرت تمرکز
نداشتم..گیج[ و سردرگم
سوار ماشینش شدم و لب زدم
چیشده میگم_
پایش را روی پدال گاز فشرد و ماشین با
سرعت سرسام آوری
حرکت کرد
تمام فکرهای مسخره و ناخوشایند به ذهنم
هجوم آورده و مثل
موریانه مغزم را میجویید..نکند اتفاقی برای
کسی افتاده!!؟

394
عصبی جیغ کشیدم
میگی چیشده یانه_
کالفه لب فشرد و گفت
513
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مامان محبوبه سکته کرده_
..سست شدم
ناباور گفتم
مامان محبوبه که همین دوساعت پیش_
حالش خوب بود..خودم
..دیدم
لبخند تلخی زد
..ولی االن بیمارستانه...همه هم اونجان_
بغض گیر کرده در گلو باالخره باال آمد و هق
زدم ..اشک هایم
باران شد و بارید..مامان محبوبه ی
...عزیزم..الهی بمیرم برایش
میان گریه پرسیدم
حالش خوبه؟مگه نه؟؟_
دلسوزانه نگاهم کرد و لب زد
395

خوبه_
!!دروغ که نمیگی؟_
عصبی دست به دهانش کشیدو گفت
514
تابو شکن

..میگم خوبه...خدا بهمون خیلی رحم کرد_
کجا میریم؟_
بیمارستان_
علیرضا کجاست پس؟_
موقع بد شدن حال مامان محبوبه..علیرضا_
اونجا بوده و رسوندش
بیمارستان...عمه که بهمون خبر داد ازم
خواست سر راه بیام
..دنبالت تو آرایشگاه معطل نشی
چشمانم را بستم و سرم را به صندلی تکیه
دادم..اشک هایم تمام
نمیشد..نگران حال عزیزترین موجود زندگی
ام بودم...گیج و
حیران زیرلب آیت الکرسی میخواندم و به خدا
التماس میکردم
..عزیزم را از من نگیرد
در حال و هوای خودم بودم که ماشین ایستاد

با تعجب به روبه
رو زل زدم و گفتم
515
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396
اینجا دیگه کجاست_
بی توجه درب را با ریموت باز کرد و ماشین را
.داخل برد
نگاهم که به خانه ی بزرگ و ویالیی درندشت
...افتاد.حیرت کردم
مگه نگفتی میریم بیمارستان..اینجا[ دیگه_
کدوم قبرستونیه
قهقه اش بلند شد
حیران و ترسیده نگاهش کردم و به زحمت
زبان خشک شده ام
را تکان دادم
میگم اینجا کجاست_
با صورتی بیخیال و خونسرد گفت
اینجا قبرستون تویه..خیلی[ احمق و زودباوری_
دخترعمه
دوباره بلند خندید و روبه قیافه ترسیده ام لب
زد

خیلی دلم میخواست لحظه ای که علیرضا_
میره دنبالت قیافشو
516
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میدیدم...حیف نمیشه
سرخوش و خندان پیاده شد و با لحنی چندش
گفت
پیاده شو عروس خانم...خیلی باهم کار_
...داریم
397
از لحظه ای که کیف[ و گوشی ام را به زور
گرفته بود و کشان
کشان مرا همراه خود به داخل این خانه ی
منحوس آورده بود تا
همین االن شوکه و گیج بودم.دلیلی برای
..کارش پیدا نمیکردم
دور از من روی مبل نشسته بود و سیگار
پشت سیگار دود
میکرد.هرچه از او سوال کرده بودم دلیل
کارش چیست؟سکوت
..کرده بود
خسته و ناامید پاهایم را در آغوش کشیدم و از

پنجره به آسمان
517
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چشم دوختم.شب شده بود و نمیدانم تا االن
به بقیه چه گذشته
بود...نگاه کوتاهی به اطراف انداختم.سالن
بزرگ با پنجره های
بزرگ و چند دست مبلمان که رویشان مالفه
سفید کشیده شده
بود..همه جا پر از گرد و خاک بود و بوی نا و
کهنگی می داد..انگار
سال ها بود که این خانه بی استفاده مانده
بود..چنداتاق در انتهای
سالن ،سمت چپ قرار داشت و آشپزخانه ای
به سبک قدیم در
..گوشه ی سمت راست
یاد علیرضا که افتادم دوباره چشمه ی اشکم
..جوشید
هق هقم که بلند شد عصبی از جایش بلند شد
و غرید
398
چقد زر میزنی_

گله مند نگاهش کردم
518
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با من چیکار داری؟..هدفت از این کارا_
چیه؟..هیچ میدونی
ساعت چنده؟..مامانم...بابا...علیرضا..معلوم
نیست چی بهشون
..گذشته
پوزخند زد
علیرضا که حقشه...با تو هم کاری ندارم_
دوباره زجه زدم
پس بذار برم..به خدا بابا سکته میکنه..تو_
مگه آدم نیستی؟..رحم
نداری
چشمانش را فشرد و کالفه گفت
خیلی حرف میزنی_
دنبالش راه افتادم و جیغ کشیدم
به خدا تو روانی...یه عقده ای بدبخت_
خفه شو_
399
به سیم آخر زدم و فریاد کشیدم
خفه نشم چیکار میکنی روانی_
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ترسناک نگاهم کرد
نذار دستم روت بلند شه پرند_
هیستریک و جنون وار جیغ کشیدم و حمله
..کردم سمتش
...با مشت به جانش افتادم و زار زدم
بذار برم لعنتی[..
..مامان و بابا دق میکنن
..چرا منو اینجا نگه داشتی
 ...هدفت چیه
ثابت ایستاده بود و تالشی برای مهارم
نمیکرد..خسته[ از تالش
 ُ..بیهوده روی زمین سر خوردم
زار زدم
تو حیوونی...حیوون_
***
400
نمیدانم چندروز بود که اینجا زندانی
بودم.شمار روزها از دستم
520
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در رفته بود.فقط میدانستم مدت زیادی
است.تمام در و پنجره
ها حفاظ داشت و تمام راه ها برای فرارم
بسته بود.یاسر هرازگاهی
سر میزد و برایم آب و غذا می آورد.روزهای
اول با لجبازی زیر
سینی میزدم و چیزی نمیخوردم.اما به مرور
که ضعیف شدم
...مجبور به تسلیم شدم
َُ دلم برای نگاه های عاشق مردم..برای گرفتن
دست های مردانه
اش...برای عطر آغوشش
برای غرغرهای مامان و چشم غره
هایش...برای امیرحسین عزیزم
و شیطنت هایش
برای بابا جهان و حمایتش
..تنگ شده بود
..چقد زود دیر میشود
...چقد دیر فهمیدم
521
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صدای باز شدن در ورودی خبر از آمدن

زندانبان این روزهایم
.میداد.نزدیکم که شد حتی سرم را بلند نکردم
401
پالستیک لباس هایم را جلوی پایم پرت کرد
لباساتو عوض کن_
ترسیده سرم بلند کردم و نالیدم
میخوای چیکار کنی_
بیخیال شانه ای باال انداخت وگفت
مگه نمیخواستی بری..؟_
ناباور زمزمه کردم
برم؟_
بی حوصله به سمت در رفت و گفت
فقط ده دقیقه منتظرت تو ماشین_
میمونم...بجنب
..باور نمیکردم که باالخره آزاد میشم
هول و دستپاچه به یکی از اتاق ها رفتم و
لباس هایم را عوض
.کردم
522
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به سمت حیاط پرواز کردم و به طرف
ماشینش رفتم.ترسیدم

دوباره اعتماد کنم.سرم را خم کردم و گفتم
402
کیف و گوشیمو بده خودم میرم_
عصبی و کالفه لب زد
بدون من از اینجا بیرون نمیری..بشین_
غریدم
بشینم که باز منو ببری یه قبرستون دیگه_
زندانیم کنی؟[
تیز نگاهم کرد
میل خودته..میخوای تا ابد اینجا باش..میخوای_
هم بری خونه
بشین
وقتی دید بی حرکت ایستاده ام.پیاده شد و
دستم را کشید
خب..مثل اینکه راه اولو انتخاب کردی و_
میخوای اینجا بمونی
523
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دیدم شوخی ندارد و میخواهد مرا به داخل
خانه بازگرداند.دستم
را کشیدم و نالیدم
میام لعنتی..میام_

قهقه زد
نه دیگه..یاسر یه بار فرصت میده..فرصتت_
سوخت
403
چشمانم گشاد شد...فکر برگشتن به خانه و
زندانی شدن دوباره
..دیوانه ام میکرد
مستاصل و مضطرب لب زدم
غلط کردم...به خدا دیگه هیچی نمیگم...فقط_
..منو ببر خونه
نمیدانم دلش برایم سوخت یا از همان اول هم
قصدش آزار من
بود اما به طرف ماشین برگشت وگفت
بشین_
524
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نزدیک خانه نگه داشت.خواستم پیاده شم که
قفل مرکزی را زد
اونا میدونن تو پیش من بودی_
چشمان گشادم را به نگاهش گره زدم
من بهشون گفتم تو از ازدواج با علیرضا_
پشیمون شدی و از من

خواستی حمایتت کنم
گنگ و گیج فقط نگاه میکردم و قدرت هیچ
عکس العملی
نداشتم
بهتره عاقل باشی و تو هم همینارو بهشون_
بگی
404
تازه به عمق حرف هایش پی بردم.خشمگین و
عصبی لب بازکردم
من همچین دروغی نمیگم_
قهقه اش بلند شد..روبه نگاه مبهوتم لب زد
هیچکس اونجا منتظرت نیست پرند..تو شدی_
دختری که
525
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روزقبل از عقدش فرار کرده و آبروی
خانوادشو برده...مامان و
بابات فکر نکنم دیگه حتی بخوان نگات
کنن...فقط میمونه
علیرضا که هنوزم باور نکرده و چشم به
راهته..اگه بخوای غلط
اضافه بکنی و حرفی از من بزنی کاری میکنم

که علیرضا جلوی
...چشمات جون بده
عصبی خندیدم و نالیدم
هیچ غلطی نمیتونی بکنی_
به روبه رو چشم دوخت و با خونسردی
اعصاب خردکنی گفت
قبال هم این جمله رو گفتی ولی دیدی که_
تونستم...بهتره[ با من
در نیفتی
اشک نگاهم را تار کرده بود..مرتعش لب زدم
405
فقط به خاطر یه حرف مسخره کینه کردی و_
این بال رو سرم
526
تابو شکن

آوردی؟
بهت گفته بودم باید از من بترسی...تو[ جدی_
نگرفتی...نامزدتم
باید میدونست یاسر آدمی نیست که اجازه بده
هر خری بیاد
کتکش بزنه...میتونی بری راستشو بگی ولی
اونوقت من میشم

سایه زندگیت..یه کاری میکنم هر روز آرزوی
مرگ کنی...تا االن
فقط قصدم یه تنبیه و گوشمالی بود...ولی اگه
بخوای اسمی از
من ببری اونوقت جهنم واقعی رو میبینی
از نگاهش ترسیدم..از برق چشمان وحشی و
بیرحمش..فقط
توانستم سرم را تکان دهم و بگویم قبول
قفل در را باز کرد و من با حالی خراب پیاده
.شدم
:فصل چهارم
یاسر میگفت زندگی ام را جهنم میکند
خبر نداشت جهنم واقعی اینجاست
527
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اینجایی که مامان به سمتم حمله میکند و
صورتم را چنگ میزند
و نفرین میکند
406
اینجایی که نگاه های بابا به جای نگرانی ،بی
حس و خنثی خیره
ام شده و دست هایش به جای پناه

شدن،مشت میشودو پشت
...میکند
...اینجا آخر دنیا بود
امیرحسین عزیزم از ترس میلرزید و هق هق
میکرد و من تنها
شوکه و دردمند نگاهم دوخته شد بود به او که
برای سن
کوچکش زود بود ببیند این حجم از بی رحمی
دنیارا
به حد مرگ کتک خورده بودم و بدنم بیحس
..بود
..انگار عصب های گیرنده دردم فلج شده بود
نگاهم هرچه میچرخید علیرضا[ را نمیدیدم
528
تابو شکن

ینی او هم از من بریده بود؟
..یا شاید بدتر پشت کرده و مرا رها کرده بود
گوشه ی سالن درهم شکسته آوار شده بودم
و مامان هنوز حرف
..های تلخ تر از زهرش را به جانم میریخت
برگشتی که چی؟؟؟برو همون قبرستونی که_
بودی..الهی تیکه

تیکه میشدی ولی با این رسوایی برنمیگشتی
پرند
407
چشمان اشکی و دردمندم را به نگاهش گره
میزنم و هق میزنم
به خدا دروغه_
دوباره به سمتم خیز برمیدارد و لگدی محکم
میزند
فقط خفه شو..خفه شو بالی جون_
صدای زنگ درکه بلند میشود لحظه ای سکوت
.میشود
مامان به سمت در میرود و من لحظه ای
فقط لحظه ای دلم
529
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میخواهد علیرضا[ باشد..اما نبود
مامان محبوبه ی عزیزم هراسان و هول وارد
خانه میشود.نگاهش
که به من می افتد شوکه میشود
ناباور نزدیکم میشود.کنارم زانو میزند و چانه
ام را باال میکشد.آخ
که میگویم.ناله میکند

چیکار کردی مهناز_
مامان لطفا دخالت نکن...همش تقصیر_
شماست..شما اگه
پشتش درنمیومدی و پادرمیونی نمیکردی االن
این گند باال
نمیومد
دلسوزانه نگاهم میکند
408
این چه کاری بود کردی پرندم..ما حتی_
نتونستیم راستشو به
علیرضا و خانواده عموت بگیم..از ترس اینکه
علیرضا بره سراغ
530
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یاسر فقط گفتیم خودت یه پیام برامون
فرستادی و غیبت زده
میان هق هق لب میزنم
به خدا دروغه..من به خواست خودم_
نرفتم..یاسر گولم زد
چشمانش از ترس گشاد میشود و مبهوت پچ
میزند
..چی_

تا میخواهم دهانم را باز کنم و همه چیز را
بگویم مامان زیر بغلم
را میگیرد و به زور بلندم میکند.مبهوت و
حیران خیره اش شده
ام و انگار مغزم به خواب رفته.کشان کشان
مرا به دنبال خود
میکشد و عصبی و خشمگین میغرد
برو همون قبرستونی که تا االن بودی بی آبرو_
نگاهم بین مامان محبوبه و باباجهان که حتی
سربلند نکرده
میچرخانم و بالخره قفل لبم شکسته میشود
531
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چیکارمیکنی مامان..به خدا من کاری_
نکردم..همه ی اینا زیر
سر یاسره..منو گول زد سوار ماشینش کرد
...و
409
ضربه ای که به دهانم میخورد برای خفه شدنم
..کافیست
برای پوشوندن گند خودت الزم نیست پای_
یکی دیگه رو بکشی

وسط بیشعور
این چندمین بار است که امروز میشکستم
نمیدانم؟...اما صدای
..شکستنش دردناک تر شده
یاسر چه پدرکشتگی با تو داره که بخواد_
!همچین کاری بکنه؟
مامان محبوبه ی عزیزم طاقت نمی آورد و
مرا از مامان جدا
میکند.با خشم میتوپد
گوسفندم که میخوان سر ببرن قبلش بهش_
آب میدن..بذار
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حرف بزنه بعد حکم بده
چه حرفی؟؟میخواد یه مشت دروغ تحویلمون_
بده ..این بچه
دلش هرزست..امروز عاشقه فردا
فارق...محمد وقتی اومد
خواستگاری پاشو کرد تو یه کفش که من زن
محمد
له
نمیشم..حسی[ به محمد ندارم..محمد ا

محمد بله...بعد دزدی
خانم باهاش بیرون قرار میذاشته...آخرم که
خوب بازیش داد
گفت نه
410
تخت سینه ام میکوبد و گریان لب میزند
تو نبودی میگفتی یلدا مورد مناسبی برای_
علیرضاست؟..بعد
یکدفعه ای گفتی عاشق علیرضا[ شدی ..اونم
کسی که داداش
صداش میکردی..خودت بودی االن حرفاتو باور
میکردی؟..من به
533
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یاسر اطمینان دارم ولی به تو دیگه ندارم
پرند...تو همون روز
ماهارو کشتی به خاطر خودخواهیت
بابا که دست روی قفسه ی سینه اش میگذارد
و سقوط میکند..با
وحشت به سمتش میدودم..مامان و مامان
محبوبه ترسان و گیج
به طرف بابا می آیند و مامان با حرص کنارم

میزند و جیغ میکشد
برو گمشو پرند..کشتیش..تو[ با ندونم کاریت_
کشتیش..به زمین
گرم بخوری الهی..برو برای همیشه گورتو گم
کن
ترسان و بهت زده عقب عقب میروم و کنار
دیوار سر
میخورم..نگاهم به صورت کبود و چشمان
..بسته باباست
..امیرحسین ترسیده زار میزند
مامان محبوبه با عجله شماره میگیرد
مامان به سرو صورتش میکوبد و جیغ میکشد
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411
کمتر از یک ربع بعد اورژانس میرسد.بابا را
روی برانکارد از خانه
خارج میکنند و مامان هراسان به سمت
..آمبوالنس میدود
همه چیز روی دور تند رفته..گیج و خراب به
دنبال آمبوالنس
..میدوم و زار میزنم

آمبوالنس که از پیچ کوچه گذر میکند..پاهای
ناتوانم فرمان ایست
...میدهد و زمین میخورم
روی صندلی داخل حیاط بیمارستان نشستم و
با مرور صحبت
های دکتر،دوباره اشکم راه گرفت
باباجهانم سکته کرده بود و بعد از احیا به
بخش مراقبت های
ویژه منتقل شد.دکتر میگفت به خیرگذشته[ اما
هر هیجان و
َُ اضطرابی برایش سم است.فکر اینکه بابا به
خاطر من به این حال
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.و روز افتاده بود داشت دیوانه ام میکرد
سرم را که بلند کردم محمد دستمالی به
سمتم گرفت.دست
پیش بردم و دستمال را گرفتم
خوبی؟_
412
پوزخند تلخی زدم
عجیبه که حالمو میپرسی_

نفسش را آه مانند بیرون داد و خیره رفت و
آمد مردم لب زد
هرکاری هم که کرده باشی به خودت و اون_
باالسری ربط
داره..برای من االن دخترخاله[ ای هستی که
تمام بدنش زخم
برداشته و احتیاج به کمک داره
بغضم ترکید و سر روی زانو گذاشتم.میان هق
هق لب زدم
برو محمد..بذار به درد خودم بمیرم_
باالی سرم ایستاد و آهسته نجوا کرد
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هرجور راحتی..من قصدم کمک بود..دوست_
نداری میرم ولی به
اونیکه داره میاد چی میخوای بگی؟
شوکه سرم را بلند کردم.زنعمو هراسان به
سمتمان می آمد
گیج و لرزان بلند میشوم.نزدیکم که
میرسد.عصبی و آشفته در
حالی که مدام نگاهش به پشت سر
است،میگوید

برو پرند...زود باش برو_
413
شوکه نگاه به چشمان تَرش میکنم و میپرسم
برم؟..کجا برم؟_
بچم داره میاد..یه پارچه آتیشه..برو تا_
..ندیدت
حتی قدمی به عقب برنمیدارم.مصمم لب
میزنم
من جایی نمیرم_
حیرت زده و عصبانی نزدیک تر میشود
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برو پرند شر درست نکن..من نمیخوام بالیی_
سر بچم بیاد..بسه
تا االن هرچی اذیتش کردی
با چشمانی اشکی ادامه میدهد
جون بابات برو..به هرچی میپرستی این بچه_
رو به حال خودش
ول کن..از بچم هیچی نمونده..کم غیرتشو به
بازی بگیر
..فرو میریزم
ناخن های بلندم را کف دستم فشار دادم و

:آهسته گفتم
..به خدا من به خواست خودم غیبم نزده..من_
نمیگذارد ادامه بدهم و مینالد
414
من یه مادرم قسمت میدم به جون علیرضا_[
اگه هنوز برات مهمه
ازش فاصله بگیر و برای همیشه از زندگیش
برو بیرون...من
نمیدونم چیشده و چرا یهو غیبت زد ولی اینو
میدونم که بچم
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تحمل یه اتفاق دیگه رو نداره..تورو خدا ولش
کن..تورو خدا به
خاطر من و عمو نادرت از علیرضا بگذر
حق داشت؟نداشت؟
..مادر بود
میدانستم که حق دارد.میدانستم که تا همین
جا هم لطف کرده
.بود به من
وقتی خانواده ی خودم مرا باور نکرده بودند
چه انتظاری از او

میتوانستم داشته باشم؟
دلشکسته و ناامید فاصله گرفتم و هق زدم
باشه_
به سمت بیرون بیمارستان دویدم و اشک هایم
سرازیر
شد.بیتوجه به نگاه های مبهوت فقط دویدم و
...اشک ریختم
415
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میدانی علیرضا[ تو آخرین امیدم بودی که آنهم(
از من گرفته
شد.زندگی بدون تو چقد تاریک و ترسناک
).خواهد بود
تن رنجور و ناتوانم بیشتر از این همراهی ام
نکرد و با صورت
زمین خوردم.خانومی که از کنارم میگذشت
هینی کشید و به
سمتم آمد.دست زیربغلم انداخت و بلندم کرد
خوبی خانوم؟_
تا میخواهم بگویم خوبم.صدای جیغ الستیک
بلند میشود.یه نگاه

کوتاه کافیست تا بفهمم علیرضاست
ترسیده بازویم را رها میکنم و لنگ لنگان
میدوم
علیرضا با تمام وجود فریاد میزند
..پرررررند_
بمیرم برای بغض صدایش
بمیرم برای رگ برجسته ی پیشانی اش
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همچنان میدوم و حتی به عقب
برنمیگردم.صدای خس خس
سینه اش را از پشت میشنوم با تمام توان
سعی میکنم تندتر
بدوم که دستم کشیده میشود
416
.تعادلم را از دست میدهم و زمین میخورم
کنارم زانو میزند و نگران لب میزند
ببینمت..چیزیت شد؟_
وقتی میبیند سکوت کرده ام.کمکم میکند بلند
شم.لبه ی جدول
کنارم مینشیند.آهسته میگوید
از من فرار میکردی بی معرفت؟_

از من؟از منی که نفسم برات میره فرار_
میکنی؟
چشمان اشکی ام را به زمین گره زدم
توکه منو کشتی بی معرفت..کجا بودی؟_
دستش که به سمت زخم های صورتم پیش
آمد عقب کشیدم و
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نالیدم
..برو علیرضا_
ناباور پلک زد و پرسید
417
برم؟..همین؟..یکهفته است دارم جون_
میدم...همه جارو
گشتم...همه جارو زیرو رو کردم تا پیدات
کنم...نبودی..بعد از
اینهمه وقت که دیدمت فرار میکنی و حاالم
میگی برم؟...کجا[ برم
..تمام من؟...همه زندگیم اینجا روبه رومه
نفس عمیق کشیدم و باتمام وجود عطرش را
بلعیدم.چقدر
.دلتنگ عطر و حضورش بودم

کاش میشد سرم را روی سینه پهنش بذارم و
.آرام شوم
کاش میشد بگویم سفت مرا بغل بگیر و دیگر
..رها نکن
..حیف
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گاهی چه ساده کوچک ترین داشته هایت
...برایت حسرت میشد
سکوتم که طوالنی شد بی قرار و عصبی چانه
ام را گرفت.نگاهش
که به رد زخم ها افتاد.بهت و ناباوری
.چشمانش را پر کرد
چه بالیی سرت اومده_
چانه ام را آزاد کردم و خفه لب زدم
خوبم_
عصبی دستم را کشید
418
پاشو بریم_
امتناع کردم
نمیام_
برق خشم در چشمانش دوید .تمام خودداری

اش را از دست داد
و از بین دندان های کلید شده اش غرید
غلط کردی نمیای..معلوم نیست کجا بودی که_
..این شد قیافت
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نگاه عابران رویمان سنگینی میکرد
به زور دست زیر بغلم انداخت و مرا به سمت
ماشین
کشاند.همینکه مرا روی صندلی پرت کرد و
خواست پشت فرمان
بشیند.فرصت را غنیمت شمردم و پا به فرار
.گذاشتم
هنوز دوقدم هم فاصله نگرفته بودم که از
پشت یقه مانتو را گرفت
.و نگهم داشت
عصبی و خشمگین برم گرداند
پیشانی اش نبض گرفته و چشمانش دودو
..میزد
دستش که باالرفت چشم بستم اما نزد.نزدیکم
صورتم زخمی و
ناباور لب زد

419
از من فرار میکنی؟؟از من؟کدوم گوری_
میخوای بری؟
بلندتر فریاد زد
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چه مرگته؟_
جوابی نداشتم...زنعمو از من خواسته بود اگر
علیرضا هنوز برایم
..مهم است از او دل بکَنم
دلم میخواست به آغوشش پناه ببرم و تمام
ماجرا میگفتم
..اما نمیشد
زنعمو چه گفته بود؟غیرت علیرضا[ را به بازی
نگیرم؟
درست میگفت..من اگر اسمی از یاسر به
میان می آوردم معلوم
..نبود چه میشد
ناچار لب زدم
هرجا...به خودم ربط داره_
تک خنده ی عصبی زد
درست جوابمو بده تا نزدم دندوناتو خرد_

نکردم
باید بیرحم میشدم
420
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باید تظاهر به دروغ میکردم
به خاطر خودش
..به خاطر خودش
آب دهانم را قورت دادم و ترسیده لب زدم
چراباید جواب بدم؟؟تومگه چیکارمی؟_
.شوکه قدمی عقب رفت
..قطره ای اشک از چشمش چکید
..دیدم که شکست
دیوانه وار به سمتم خیز برداشت و میان
چشمانم فریاد کشید
من کی ام؟؟المصب من علیرضام..همونی_
که برات جون
میده..همونی که قرار بود بشه شوهرت
چشمان اشکی ام را به نگاهش گره زدم و
کلمه به کلمه لب زدم
آقای علیرضا[ بزرگمهر من نمیخوامت..دیگه_
نمیخوامت..نه باهات

جایی میام..نه حرفی برای گفتن دارم..فقط
برو
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..ضربه ی آخرم کاری بود
421
..دیدم که کمرش خم شد
..عین دیوانه ها شروع به خندیدن کرد
خنده هایی که با اشک قاطی شده بود
تلو تلو خورد
نزدیکم شد و غرید
شوخی مسخره ای بود..برو تو ماشین تا اون_
روی سگم باال
نیومده
تابه حال انقد خراب و شکسته ندیده بودمش
.ترسیدم اما باید کار را تمام میکردم
قدمی عقب برداشتم و لب زدم
شوخی نیست..به نظرت آدمی که یه روز_
مونده به عقدش فرار
میکنه میره شوخی داره؟..من دیگه نمیخوامت
عقب عقب رفتم و برای تاکسی دست بلند
کردم.تاکسی که
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ایستاد.میخواستم بشینم که دستم کشیده
شد.نگاهم که به نگاه
ترسناکش افتاد الل شدم
422
مرا داخل ماشین پرت کرد و قفل مرکزی را
زد.کنارم که سوار
شد چندبار محکم مشت به فرمان کوبید و در
نهایت فقط گفت
..آخ پرند...آخ_
ماشین را که به حرکت درآورد.قفل زبانم باز
شد
کجا میری؟..گفتم که من باهات جایی نمیام_
برگشت و غرید
غیرتم اجازه نمیده وسط خیابون ولت کنم_
برم..میفهمی
لعنتی؟؟شاید تو منو نخوای..شاید تو یادت
رفته من کی ام..ولی
منکه هنوزم نفسم به نفست وصله..منکه
هنوزم برات جون
میدم...منکه یادم نرفته چقد برام عزیزی
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روبه نگاه مبهوتم ادامه داد
میبرمت خونتون_
خفه گفتم
من خونه نمیرم_
پس میبرمت خونه خودم_
423
عصبی لب زدم
منو ببر خونه مریم شون_
خسته سرش را تکان داد و تا رسیدن سکوت
.کرد
نزدیک خانه مریم که نگه داشت.با بغض لب زد
برو ولی..من فردا بازم میام..من ازت دست_
نمیکشم پرند...من
باور نمیکنم که دیگه نخوایم..من باور نمیکنم
که خودت خواسته
..باشی عقدو بهم بزنی
حین پیاده شدم زمزمه کردم
من حرفم عوض نمیشه_
549
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مریم با دیدنم کم مانده بود پس
بیفتد.درآغوشم کشید و گریه
.سرداد
کجا بودی بیشعور توکه مارو کشتی...این چه_
قیافه ایه؟
...بغض کردم
..مامان جای بغل یه دل سیر کتکم زد
بابا جای حمایت پشت کرد[..
424
.بغض کردم برای بی پناهی ام
مرا باخود به داخل اتاقش برد و رو به مادرش
لب زد
مامان میشه تنهامون بذاری_
خاله کنجکاو خیره ام بود اما در نهایت ناچار
سری تکان دادو
.تنهایمان گذاشت
مریم به سمتم برگشت و صورتم را با
دستانش گرفت و نالید
چه بالیی سرت اومده؟...این زخما چی میگن_
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بعد یکدفعه ای انگار که چیزی یادش افتاده

باشد هول زده از جا
بلند شد و گفت
واای...وای باید به علیرضا خبربدم پیدات_
شده...به مامان و
..بابات
دستانش را گرفتم و لب زدم
نمیخواد...خودش منو رسوند_
زیر گریه زدم و میان هق هق گفتم
بابام سکته کرده مریم_
425
شوکه و حیران در آغوشم کشید
الهی بمیرم..االن حالش چطوره؟_
یک ساعت تمام در آغوشش زار زدم و همه
..چیز را گفتم
...از یاسر و نامردی اش
..از برخورد مامان و بابا
..از سکته بابا
..حرف های زنعمو
551
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 ُ..در پایان از مردم
َ
پابه پای من گریه کرد و یاسر را نفرین کرد

زیر چشمانم دست کشید و اشک هایم را پاک
.کرد
فردا اول وقت میریم از یاسر شکایت کنی_
لبخند تلخی زدم
نمیتونم_
چشم گشاد کرد
426
ینی چی نمیتونی؟نکنه از تهدیدش ترسیدی؟_
هیچ غلطی
نمیتونه بکنه..مملکت قانون داره
نمیتونم چون برای اثبات حرفم مدرک_
ندارم..شاهدی ندارم..از
اون گذشته علیرضا اگه بفهمه دیوونه میشه
میره سراغ یاسر..من
دیگه نمیخوام بالیی سرش بیاد
پوف کالفه ای کشید
یعنی واقعا مامانت حرفاتو باور نکرد؟_
552
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پوزخند زدم
نذاشت حرف بزنم..انگار یکی از قبل بهشون_
خبر داده بود که

من دارم میرم خونه...به محض اینکه رسیدم
مامان حمله کرد
سمتم..بابام فقط نگاه میکرد..بعدشم که بابا
حالش بد شد و
بردنش بیمارستان
عمو و زنعموت چی؟!واکنش اونا بعد از_
دیدنت چی بود
نگاهم را به چشمان قهوه ای مهربانش گره
زدم
وقتی اومدن بیمارستان ...عمو عصبانی برام _
سر تکون دادو گفت
ازت انتظار نداشتم ...دعا کن بالیی سر جهان
نیاد..زنعمو هم یه
427
جوری رفتار کرد انگار من اصال اونجا
نیستم..انقد جو متشنج بود
که مجبور شدم بیام تو حیاط
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حاال میخوای چیکار کنی؟_
این سوالی بود که بارها از خودم پرسیده
..بودم

باید میرفتم برای مدتی دور میشدم از همه
..چیز
روبه نگاه منتظرش گفتم
میخوام برم_
چشمانش گرد شد
..بری؟..کجا بری؟_
بابام تا االن دوبار سکته کرده..یه بار وقتی_
که ورشکست شد..یه
بارم که امروز...دکترش[ میگفت هیجان و
استرس براش سمه..من
نمیخوام با برگشتنم[ به خونه دوباره حالش بد
...بشه
عصبی گفت
حرف مفت نزن...اونا پدرو مادرتن..دوست_
دارن...فقط االن از
دستت عصبانی ان..ماه هم هیچوقت پشت ابر
نمیمونه...میگردیم
554
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428
باهم یه راه حل پیدا میکنیم و یاسر رو به
سزای عملش

میرسونیم...اصال میریم پیش یه وکیل خوب
من باشم علیرضا[ بیخیالم نمیشه..من دیگه_
نمیخوام درگیرش
کنم..زنعمو هم ازم همینو خواسته...بعدم یاسر
هرکاری ازش
برمیاد...من ازش میترسم...تا[ قبل این
ماجراها میگفتم میرم همه
چی رو به بقیه میگم رسواش میکنم...اما االن
که نه مامان حرفمو
باور میکنه..نه شرایط بابا جوریه که بخوام یه
بار دیگه براش حرف
..بزنم..میمونه علیرضا
نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم
به نظرت وقتی علیرضا[ بفهمه اون مدتی که_
غیب شدم یاسر منو
دزدیده بوده همین جور وایمیسته و سراغش
نمیره؟
555
تابو شکن

کالفه از جا بلند شد و داخل اتاق قدم زد..بعد
از مدتی گفت
گناه علیرضا این وسط چیه؟..به خدا گناه_

داره...اونوقتایی که
مامانت فهمیده بود و نمیذاشت از خونه بیای
بیرون..داشت دق
میکرد..یه روز که از همه جا بیخبر داشتم
میومدم خونتون جلومو
گرفت از دیدن قیافش وحشت کردم داغون و
خراب بود برام
گفت که مامانت همه چی رو فهمیده و دوروزه
که ازت خبر نداره
429
خواست مواظبت باشم و هرروز بهت
سربزنم...میگفت میترسه
اذیتت کنن وخبر دار نشه ...به خدا حق دل
..عاشقش این نیست
اشکم هایم دوباره راه گرفت
میگی چیکار کنم؟یاسر ثابت کرده آدم_
خطرناک و کله
556
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خرابیه...نمیتونم ریسک کنم..اگه بالیی سر
..علیرضا بیاره چی؟
بی ربط پرسید

چیزی خوردی؟_
نه_
میرم یه چیزی بیارم بخوری_
میخواست از اتاق خارج شود که گفتم
قول بده به هیچکس حرفی نزنی..مخصوصا_
به علیرضا..من
تصمیم گرفتم برم..لطفا چیزی نگو..اینجوری
بهتره
سرش را تکان داد و بیرون رفت
خواستم برم دستشویی که صدای خاله و مریم
که در آشپزخانه
بودند به گوشم خورد.آدم فضولی نبودم اما با
شنیدن اسمم
کنجکاو پشت ستون پنهان شدم.مریم بود که
:حرصی گفت
430
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این چه حرفیه مامان..زشته به خدا_
صدای خاله با تاخیر آمد
دختره یه روز قبل از عقدش غیبش زده و_
فرار کرده..االنم که با

این قیافه بلند شده اومده اینجا..معلومه کتک
خورده
دیگه..برامون شر میشه زودتر ردش کنه
بره..من حوصله جنجال
ندارم
ُ کنار ستون سر خوردم
..دلم از همه ی دنیا گرفت
دیگر نفهمیدم چه گفتن.با حالی خراب از جا
بلند شدم و به
.سمت اتاق حرکت کردم
وارد اتاق شدم و روی تکه ای کاغذ برای مریم
نوشتم
ممنون ازت مریم گلی به خاطر همه چیز([
ببخش که بی خبر[ میرم..میرم خونه نگرانم
نباش
558
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لطفا تورو جون مامان و داداشت هیچی راجب
یاسر به علیرضا[
تحت هیچ شرایطی نگو
)پرند
431

بی سروصدا از خانه خارج شدم و در را آهسته
بستم.ناامید و
خسته بودم.نمیدانستم باید کجا برم.دلشکسته
از قضاوت ها ،آرام
به سمت خیابان قدم برداشتم.ماشینی کنار
پام نگه
داشت.متعجب به راننده ی آن نگاه کردم
علیرضا با چشمانی خسته و کالفه شیشه را
پایین کشید و گفت
سوارشو_
کمی این پا و آن پا کردم.در نهایت به ناچار
سوار شدم.ماشین را
به حرکت درآورد و گفت
کجا میخواستی بری_
559
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آهسته نجوا کردم
قبرستون_
تیز نگاهم کرد
این چه طرز حرف زدنه_
بی حوصله سرم را به شیشه چسباندم
دم در خونه مریم شون چیکار میکردی_

432
پوزخند زد
به نظرت انقد احمقم که ولت کنم و برم که_
باز غیب شی
نفس بلندی کشیدم و پرسیدم
کجا میریم؟_
خونه ی من_
شوکه به سمتش برگشتم
من خونت نمیام_
اخم کرد
خونه خودتون که نمیری...خونه منم که_
نمیای..خونه دوستتم
560
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که نموندی...میشه بگی کجا میخوای بری؟
همون قبرستونی که
یه هفته اونجا غیبت زده بود؟
سربرگردانم و بغض کردم
زنعمو و عمو هستن..نمیام_
کالفه گفت
بابا که تو بیمارستان همراهی مونده..مامانم_
یه امشب تحمل کن

433
تمام مقاوتم شکست و به هق هق افتادم
ماشین را کنار خیابان نگه داشت و نگران
صورتم را گرفت
چت شده پرند...چرا حرف نمیزنی بفهمم_
..چیشده
وقتی دید چیزی نمیگویم سرم را به سینه اش
چسباند.پیراهنش
را چنگ زدم و زار زدم.کمی که گذشت
خجالت زده فاصله گرفتم
و چشم دزدیدم
561
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..ببخشید...ولی من خونت نمیام_
آه سوزناکی کشید و حرکت کرد
کجا میریم؟_
خونه ی یکی از دوستام..کلیدش دستمه_
کلید انداخت و در با صدای تقی باز شد.کنار
ایستاد و گفت
برو تو_
قدم داخل گذاشتم و روی اولین مبل سقوط
کردم.سردرد و ضعف

امانم را بریده بود.از صبح هیچی نخورده
بودم.باالی سرم ایستاد
و گفت
434
بیا یه چیزی بخور..رنگ به صورت نداری_
سرم را بلند کردم.نگاهش پر از سوال و
کالفگی بود.میشناختمش
میدانستم که تمام سعیش این است منطقی و
.آرام رفتارکند
آهسته لب زدم
562
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ممنون میل ندارم..کجا میتونم بخوابم؟_
حرصی دستم را کشیدو جدی لب زد
یه چیزی میخوری..بهتر که شدی باید جواب_
سواالمو بدی پرند
مفهومه؟
چشم بستم و همراهش شدم.از بیرون جوجه
سفارش داده
بود.بیشتر از چندقاشق نتوانستم بخورم.یاد
حال و روز بابا که
افتادم اشتهام کور شد.خسته به صندلی تکیه

دادم و یک دور
خانه را از نظر گذراندم.یک سوئیت کوچک
[۵۰متری بود..چیزی
زیادی داخلش نبود جز یه تی وی و یه دست
مبل..و پرده های
حریر ساده..انتهای سالن یه راهرو بود که به
نظر میرسید اتاق و
..دستشویی آنجا قرار دارد
سرم را که برگرداندم نگاهم با نگاه علیرضا
تالقی کرد
563
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435
چرا نخوردی_
با انگشتان دستم روی میز ضرب گرفتم
سیر بودم_
نگام کن_
سرم را باال گرفتم
کجا بودی این مدت_
پوزخند زدم و تلخ گفتم
آهان پس آوردیم اینجا که بازخواستم کنی_
چشمانش را فشرد و کالفه گفت

چرت نگو..من حقمه بدونم زنم این مدت کجا_
..بوده
بیتوجه به صدای کرکننده قلبم و تن گرگرفته
ام ،بیرحم پرسیدم
!زنت؟_
با انگشت گوشه ی ابرویش را فشرد و عصبی
لب زد
آره زنم...کجا بودی این مدت؟چیشد یکدفعه_
..ای غیبت زد؟
564
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کاش میتوانستم علیرضا
436
کاش میتوانستم همه چیز را بگویم
کاش اینهمه ترسو و ضعیف نبودم
کاش میدانستم که اگر بگویم تهش همه چیز[
ختم به خیر
..میشود
به ظاهر عصبانی بلند شدم و لب زدم
من زنت نیستم..دیگم چیز بین ما نیست..من_
فکر میکردم
دوست دارم اما اشتباه میکردم..جلوی

اشتباهم از هرجا بگیری
..منفعت داره
پیشانی اش نبض گرفت و با چشمانی
وحشتناک غرید
ببند دهنتو_
تا خواستم چیزی بگویم.محکم زیر میز زد و
تمام محتویات روی
565
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میز با صدای بدی پخش زمین شد.ترسیده
خودم را بغل گرفتم
و چشم بستم.عصبی و ترسناک عربده کشید
منو خر فرض نکن پرند...من مردم غیرت_
دارم..اگه نزدم تو
دهنت تا حرف بزنی...بی غیرت نیستم فقط
خواستم بهت زمان
بدم خودت همه چی رو بگی..تو اونشب منو
کشتی ..وقتیکه گفتن
437
عروستون همین نیم ساعت پیش رفته...وقتی
که اومدم خونتون
و دیدم نیستی و پوزخندهای خاله هاتو

دیدم ...وقتی پچ پچاشونو
شنیدم نابود شدم...ولی حتی یه ذره هم باورم
نشد تو خودت
خواسته باشی بری...االنم این چرندیاتو تحویل
من نده...بگو کدوم
قبرستون بودی..چرا یکدفعه ای یه روز قبل از
..عقد باید فرار کنی
566
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ترسیده و لرزان بلندم شدم و به سمت در
حرکت کردم
کجا_
ایستادم اما برنگشتم.دستانم را مشت کردم و
با زاری لب زدم
میخوام برم_
با صورتی ترسناک نزدیکم شد
چه غلطی کردی؟_
ترسیده قدمی به عقب برداشتم و لب زدم
نمیخوامت..چرا نمیفهمی؟ _
438
صورتش را نزدیکم آورد و عصبی پچ زد
االن یادت افتاده؟_

از ترس عقب تر رفتم که خوردم به در..دیگر
..راه فراری نداشتم
به نفس نفس افتادم
من..من اشتباه میکردم..حسم بهت دوست_
داشتن نبود..یه
وابستگی بود همین
567
تابو شکن

عصبی غرید
خفه شو پرند_
ترسیده بودم اما عقب نکشیدم
...دوستت ندار_
439
هنوزم فکر میکنی حست وابستگیه؟_
بی توجه به صدای تپش های دیوانه وار قلبم
فقط توانستم لب
بزنم
آره_
دوباره که به سمتم هجوم آورد نتوانستم
مقاومت کنم وبا تمام
وجود همراه شدم..مثل تشنه ای که به آب
رسیده..اشک

..ریختم
440
خشدار زمزمه
کرد
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میدونم بیشعورم و به حریمت بی اجازه قدم_
گذاشتم..اما اگه
نمیکردم داغش به دلم میموند پرند..منو
دیوونه نکن..عین یه
دخترخوب برو بشین اونجا
چشم که باز کردم اشک ها بی اجازه من
.باریدن
دیگه اینجوری نه نگام کن..نه گریه کن..من_
پیش تو ضعیف
ترین آدمم..اشکات قدرت اینو داره که تبدیلم
کنه به یه علیرضای
بی منطق و کله خراب که میتونه دنیا رو به
..خاطرت آتیش بزنه
441
فردا برای همیشه میرفتم پس بذار غنیمت
...جمع کنم برای روزهای بدون او

دستم را کشید و به سمت مبل رفت.هنوز هم
از نگاه مستقیم به
چشمانش خجالت میکشیدم.سربه زیر روی
مبل نشستم.چند
569
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نفس عمیق کشیدم تا کمی آرام شم .لب زد
این چشما به من دروغ نمیگه..تو هنوزم_
دوسم داری..چی رو
داری ازم پنهون میکنی؟
لب گزیدم و چانه م را آزاد کردم
حرفی برای گفتن ندارم_
کالفه پوف کشید و بلند شد
من باتو چیکار کنم پرند...به خدا که حقته یه_
...دل سیر بزنمت
به سمت راهرو اشاره کرد و گفت
اتاق اونجاست میتونی بری استراحت کنی_
بلند شدم به سمت اتاق برم که مقابلم ایستاد
442
ببین پرند هرچی هم که شده باشه مهم_
نیست..الزم نیست
بترسی..کافیه فقط بهم بگی...من تا ته دنیا

پشتت میمونم..قول
میدم
570
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با چشمان اشکی ام زل زدم به نگاه شفافش
که صداقت را فریاد
میزد.تنها سر تکان دادم و گفتم
میخوام برم بخوابم_
تلفنش زنگ خورد و به ناچار کمی فاصله
گرفت
سالم مامان_
_...
خوبم..خونه دوستم_
_...
نه امشب نمیام_
_...
عمو حالش چطور بود_
_...
443
باشه حواسم هست_
از فرصت استفاده کردم و به سمت اتاق رفتم
بی حوصله از کمد دیواری پتویی بیرون آوردم

و کف اتاق پهن
571
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کردم.با اینکه چندشم میشد اما انقد بدن درد و
خسته بودم که
.ناچار روی پتو دراز کشیدم
بااز علیرضا این ناپرهیزی
ها بعید بود...هنوز هم یادم می آمد منم
همراهی اش کردم از
...خجالت دلم میخواست آب شوم
دلتنگ و نگران بابا بودم.کاش زمان به عقب
برمیگشت و هرگز
به آن آرایشگاه دردسرساز نمیرفتم.باید فردا
میرفتم قبل از اینکه
خوداری ام را از دست بدهم و همه چیز را به
..علیرضا بگویم
از یاسر و تهدیدش وحشت داشتم..شاید بهتر
بود مدتی پیش
..عمه کتی به شیراز میرفتم
..البته اگر او مرا میپذیرفت و طردم نمیکرد
444
..کاری که بابا و مامان کردند
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.صدای باز شدن در اتاق مرا از جا پراند
خوابیدی؟_
با سرانگشتام سرم را فشردم و آهسته گفتم
میخوام بخوابم_
داخل اتاق شد و پمادی را به سمتم گرفت
اینو بزن رو زخمای صورتت سوزشش کم_
میشه
پوزخند زدم
نمیدانست که هیچکدام اندازه سوزش قلبم
آزارم نمیدهند
پماد را گرفتم و تشکر کردم
چیزی الزم نداری؟_
نه...فقط میخوام بخوابم_
از اتاق که خارج شد.مانتو و روسری ام را
درآوردم و تازه نگاهم
به رد کبودی روی بازوم افتاد.آهی کشیدم و
بی توجه به درد
آزاردهنده ی پای چپم دراز کشیدم و چشم
بستم
573
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445
صبح که بلندم شدم به زور علیرضا[ صبحانه
خوردم.به اصرار
من،همراه هم به بیمارستان رفتیم.به خاطر
محمد و اصرارهایم
اجازه دادند ده دقیقه داخل برم و بابا را
ببینم.بابا بهتر بود اما
سهم من از دور دیدنش بود.میترسیدم جلوتر
برم و حالش بد
شود.اشک دیدم را کور کرده بود.باباجهان
همیشه برایم بهترین
پدر دنیا بود.هرچقد از مامان دور و غریبه بودم
با بابا راحت و
صمیمی بودم.به هق هق که افتادم علیرضا
دلسوزانه در آغوشم
کشید و کنارگوشم لب زد
خوب میشه عزیزم_
تا ساعتی دیگر وقت مالقات بود و میدانستم
که سروکله همه
574
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پیدا میشد.دوست نداشتم با کسی روبه رو
شم.از علیرضا خواستم
که برگردیم.درحال خروج بودیم که با زنعمو و
عمو روبه رو
شدیم.چشمان گرد زنعمو و اخم های عمو
باعث شد قدمی عقب
بردارم و کمی فاصله بگیرم اما دست علیرضا[
دورشانم پیچید و
فاصله را از بین برد.شرمنده و سربه زیر
سالم کردم.عمو کالفه و
خسته سالم کوتاهی دادو از کنارمان
گذشت.اما زنعمو عصبی و
شوکه رو به علیرضا گفت
446
علیرضا بیا کارت دارم_
علیرضا ناچار از من فاصله گرفت
االن میام_
سر تکان دادم و گفتم باشه
همراه زنعمو به سمت حیاط راه
افتادند.دلشکسته و بی حوصله
575
تابو شکن

به سمت در خروجی قدم برداشتم.از دور
مامان و خاله مونا و یلدا
را دیدم.حیران و دست پاچه قدم هام را تندتر
برداشتم و خودم
را بین جمعیتی که دم در ورودی بیمارستان با
گل و شرینی
برای مالقات بیمارانشان آمده بودند،پنهان
کردم تا مرا
نبینند.هنوز خیلی فاصله نگرفته بودم که دستم
کشیده
شد.شوکه به سمت مخالفم نگاه کردم و
چشمانم قفل چشمان
وحشی یاسر شد.زبانم بند رفته بود و از ترس
مثل مجسمه به
دنبالش کشیده میشدم.ترس تمام اندام هایم
را فلج کرده بود و
هرچه کردم نتوانستم دهنم را بازکنم و جیغ
بکشم.داخل کوچه
بن بست خلوت نزدیک بیمارستان گیرم
انداخت و با چشمانی
576
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سرخ و وحشی غرید
447
چه غلطی کردی پرند...قراربود چیزی به_
کسی نگی..مامان
محبوبه چی میگه؟
برق عصبی چشمانش مرا بیش از پیش
ترساند.به من و من
:افتادم
هیچ..ی_
بازوم را محکم فشار داد و نزدیک صورتم نعره
زد
قبال بهت هشدار داده بودم اما مثل اینکه تو_
واقعا دلت میخواد
یه بالیی سر علیرضا[ بیاد...یه کاری نکن با
ماشین از رو علیرضا
رد شدم و پشیمونیش برات بمونه..اگه قرار
باشه بالیی سرم
بیاد..نمیذارم علیرضا هم راست راست راه
..بره
شوکه و ترسیده سرم را تکان دادم
577
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نه..نه..من غلط کردم..اشتباه کردم..از دهنم_
در رفت
خندید
..عصبی و بلند
از خنده هایش وحشت داشتم
من از این یاسر جدید وحشت داشتم
448
مرا به دنبال خود کشاند و با دست نزدیک
ورودی بیمارستان را
نشان داد
ببینش_
علیرضا مثل مرغ سرکنده،عصبی[ و کالفه
چشم
.میچرخاند.میدانستم که دنبال من میگردد
میخواست از عرض خیابان عبور کند که
ماشینی با سرعت
سرسام آور به سمتش شتافت.همش چندثانیه
طول کشید .شوکه
578
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شدن علیرضا[ و ایستادن ماشین با فاصله ی
میلی متری

کنارش،به خود آمدن علیرضا و خود را عقب
.پرت کردن
مردمک چشمم از ترس گشاد شد و جیغ
کشیدم اما فاصله ام تا
او زیاد بود و صدایم شنیده نمیشد.مردم دور
علیرضا را گرفتن و
کمک کردن بلندش کنند.ماشین سیاه غول پیکر
بعد از مکث
کوتاهی از مهلکه فرار کرد.صدای نفرت
انگیزش را نزدیک گوشم
:شنیدم
449
اینبار جوری با ماشین زیرش میگیرم که برای_
همیشه بره اون
دنیا
هنوز از شوک آنچه که دیده بودم تمام تنم می
لرزید.وحشت زده
به سمتش برگشتم وبه دست و پایش افتادم
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من غلط کردم..کاریش نداشته باش..به خدا_
قسم برای همیشه

میرم..به کسی هم چیزی نمیگم فقط کاریش
..نداشته باش
اشک نگاهم را تار کرده بود اما دیدم که
پوزخند زد و کینه توزانه
لب زد
امیدوارم این بار راست گفته باشی وگرنه_
خیلی دلم میخواد
علیرضا رو از رو زمین محو کنم
زجه زدم و باریدم
..قول میدم..به خدا میرم_
رهایم کرد و رفت.همان جا روی زمین آوار
شدم.اگر بالیی سر
!!علیرضا می آمد چه؟
حتی تصورش هم تن و بدنم را می لرزاند.سر
روی زانو گذاشتم
و هق زدم
450
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کمی که آرام شدم.برای تاکسی دست بلند
کردم و به محض
نشستن آدرس خانه را دادم.میدانستم که

امیرحسین از دیروز
پیش مامان محبوبه است و خانه خالی است.با
آخرین پول
باقیمانده ته جیبم کرایه را حساب کردم و
پیاده شدم.تازه یادم
آمد که نه گوشی دارم نه دسته کلید،آه از
.نهادم بلند شد
ناچار برگشتم و از فروشنده سوپرمارکت
همان نزدیکی خواهش
کردم گوشی موبایلش را قرض دهد تا من
.تماس کوتاهی بگیرم
به تنها کسی که برایم مانده بود و اعتماد
داشتم زنگ زدم
صدایش بعد از مکث کوتاهی آمد
الو_
الو محمد..پرندم_
..تویی پرند؟..این شماره کیه_
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بعدا برات میگم..میشه بیای اینجایی که میگم_
به کسی هم
..چیزی نگی ..خواهش میکنم

صدایش نگران شد
..چیزی شده؟..کجایی تو االن؟_
451
هول زده گفتم
نه..نه...من خوبم_
با نگاهی به فروشنده که ناراضی و زیرچشمی
مرا میپایید ادامه
دادم
خیلی نمیتونم حرف بزنم...بیا پارک_
سرخیابون خونمون...به
کسی هم چیزی نگو جون من
االن میام_
تماس را قطع کردم و گوشی را به صاحبش
.برگرداندم
وارد پارک شدم و روی اولین صندلی
نشستم.کمتر از نیم ساعت
582
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بعد سروکله محمد پیدا شد.برایش دست تکان
دادم تا مرا
ببیند.نگران و هراسان به سمتم آمد و پرسید
خوبی؟_

بلند شدم و گفتم خوبم
کنارهم نشستیم و من نمیدانستم چطوری باید
از او درخواست
کمک کنم.میدانستم که نهایت پرویی بود اما
من جز او و علیرضا[
.دیگر کسی برایم نمانده بود
452
نمیخوای چیزی بگی_
نگاهم را به چشمان مهربانش گره زدم
ببخشید وسط روز از بیمارستان کشیدمت و_
مزاحم کارت شدم
خندید و مهربان گفت
ایرادی نداره بچه..اصل مطلبو بگو...حسابی_
ترسوندیم
کمکم میکنی؟_
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به وضوح جاخورد و شوکه شد
کمکت کنم؟_
سرم را تکان دادم و گفتم
میدونم که خیلی پروام..میدونم که تو هیچی_
وظیفه ای در قبال

من نداری..ولی من االن به کسی جز تو
..اعتماد ندارم
گیج گفت
نمیفهمم چی میگی_
من به دالیلی که نمیتونم بگم باید یه مدتی_
برم دور شم و کسی
هم نباید بدونه من کجام
453
هنوز شوکه و گیج بود.خیره روبه رو ادامه
دادم
هیچکس ینی حتی علیرضا...خودم میدونم_
کجا میخوام
برم...فقط...فقط..ازت میخوام منو برسونی
ترمینال و برام یه بلیط
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بخری..البته تو اولین فرصت پولتو بهت
برمیگردونم
باالخره به حرف آمد و گفت
معلوم هست چی میگی؟..خل شدی؟...ینی_[
چی برم دور شم
کسی هم ندونه کجایی..مامان و بابات نگرانت

میشن..بابات تازه
خوب شده میخوای باز سکتش بدی؟
پوزخند زدم
مامان از خداشه دیگه منو نبینه...بابا[ هم االن_
حالش جسمیش
انقد خوب نیست که باز بخواد دختری که
آبروشو برده
..ببینه..میبینی کسی نگرانم نمیشه؟
کالفه گفت
بهشون حق نمیدی؟_
نمیخواستم محمد را درگیر مشکالتم کنم
برای همین به ناچار دروغ گفتم
454
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حق میدم و برای همونم میخوام یه مدتی دور_
شم
عصبی شد و بلند شد
خیلی بچه ای پرند...هیچ میدونی با این کارای_
بچگانت چه
بالیی سر علیرضا آوردی؟...به جای اینکه
پشیمون باشی و دنبال

راه چاره...باز میخوای یه گند دیگه
بزنی..همین االنشم بقیه دید
خوبی نسبت بهت ندارن وای به حال اینکه
..دوباره بذاری بری
بلند شدم و روبه رویش ایستادم
حق باتویه...من بچم..نفهمم..اشتباه کردم_
ازت کمک
خواستم...نشنیده بگیر و برو
خواستم از کنارش رد شم که جلویم را گرفت
خیلی خری به خدا...باشه..بیا بشین تو_
ماشین میبرمت
خودم...ولی باید بدونم کجا میری خب؟
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کنار اتوبوس ها منتظر محمد ایستادم.محمد با
بلیط برگشت و
بلیط را کف دستم گذاشت
نیم ساعت دیگه راه میفته_
ممنون..به محض اینکه بتونم پولتو_
..برمیگردونم
455
اخم کرد و گفت

ببند دهنتو_
کارتی را به سمتم گرفت و گفت
اینم بگیر الزمت میشه...به اندازه کافی_
داخلش هست
شوکه گفتم
نه...نه..نیازی نیست_
دستم را گرفت و کارت را کف دستم گذاشت
همه رو بعدا ازت پس میگیرم خیالت_
راحت...رسیدی بهم زنگ
بزن..من نگرانتم خب؟
لبخند زدم
587
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نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم_
لبخند زد
امیدوارم که خیلی زود همه چی درست بشه_
و برگردی
به کسی که چیزی نمیگی مگه نه؟_
کالفه هوف کشید و گفت
456
تا کسی ازم چیزی نپرسه من چیزی_
نمیگم...ولی اگه بپرسن

میگم
اشکم چکید
خواهش کردم محمد..یه چیزایی هست که به_
کسی نمیتونم
بگم..همینقد بدون که دور شدن من از علیرضا
به نفعشه...شاید
یه روزی بهت گفتم...فقط بدون من نه
بچم..نه نفهمم..عقدم به
خواست خودم بهم نزدم..قول میدی چیزی
نگی؟
588
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خیره اشک هایم بود و سکوت کرده بود
قول میدی محمد؟_
با مکث جواب داد
با اینکه میدونم علیرضا دیوونه میشه ولی_
باشه
کمکم کرد سوار اتوبوس شم و باز تاکید کرد
مواظب خودم باشم
.و رسیدم زنگ بزنم
خواست از اتوبوس پیاده شود که یکدفعه به
سمتم برگشت و

گفت
راستی رمز کارت_
457
لبش را داخل دهنش کشید و آهسته گفت
رمز تولد خودته_
شوکه نگاهش کردم و خیره دور شدنش
شدم.دلم برایش خون
.شد
589
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اتوبوس که راه افتاد برایش دست تکان دادم و
خداحافظی کردم
.لبخند زد و دست تکان داد
خسته سرم را به صندلی تکیه دادم و چشم
بستم .تصویر علیرضا
که پشت پرده چشمم جان گرفت ،اشک از
بین چشم های بسته
ام راه گرفت.از همین االن دلم برایش تنگ
...شده بود
****
چنددقیقه ای بود که به شیراز رسیده
بودم.همه جا برام نا آشنا

و گنگ بود.از آخرین باری که به شیراز آمده
بودم یکسال
میگذشت.چقد آن روزها بی دغدغه و خوش
بودم و با بحث های
الکی با مامان زندگی را به خودم سخت
میگرفتم.کاش میشد
.زمان به عقب برمیگشت
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به سمت تاکسی زرد رنگ رفتم و آدرس خانه
.ی عمه را دادم
458
.زنگ در را فشردم و منتظر ماندم
بله_
جلوی دوربین رفتم و گفتم
منیر[ خانوم منم..باز میکنید لطفا_
در با صدای تیکی باز شد.قدم داخل گذاشتم و
نفس عمیقی
کشیدم.خانه ی پدربزرگ مثل همیشه
بود.درختان سرسبز و و
باغچه ی پر از گل های رنگارنگ.دست روی
گل ها کشیدم و

عطرشان را بوییدم
استرس برخورد عمه اجازه نمیداد زیاد ذوق
کنم از دیدن خانه
ی خاطرات کودکی ام.به سمت در ورودی
قدم برداشتم.عمه کتی
و ماه منیر منتظرم ایستاده بودند.به سمتشان
قدم تند کردم و
591
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ترسیده سالم کردم.برخالف تصورم عمه
شوکه و گیج به سمتم
آمد و در آغوشم کشید
پرند..عزیزم...اینجا[ چیکار میکنی؟...چه بی_
خبر اومدی
خجالت زده سرم را در آغوشش پنهان کردم و
لب زدم
459
ببخشید که خبر ندادم...اومدم یه مدت_
مزاحمتون بشم اگه
اجازه بدین
با دست ضربه ای آرامی به کتفم زد و گفت
این چه حرفیه عشق من...خوش_

اومدی...اینجام خونه ی خودته
خیالم راحت شد و لبخند زدم
دستش را پشتم قرار داد و به جلو هدایتم
کرد.ماه منیر نزدیکم
شد و گفت
سالم پرندجان..خوش[ اومدی مادر_
592
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لبخند زدم
سالم منیرجون..مرسی_[
روی مبل های سالن نشیمن نشستم.ماه منیر
به آشپزخانه رفته
بود تا میوه و چای بیاورد.عمه روبه رویم
نشست و خیره صورتم
غمگین پرسید
خوبی گل من؟_
460
لبخند زدم و تشکر کردم.نگاهم که به گوشه ی
سالن افتاد
چمدان و ساک کوچکی کنار دیوار بود را
دیدم.متعجب به سمت
عمه که همچنان نگاهش روی زخم های

صورتم چرخ
:میخورد،پرسیدم
جایی میخواستین برین؟_
نفس بلندی کشید
593
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داشتم میومدم تهران مالقات جهان...حالش_
خوبه؟
سرم را زیر انداختم و با گوشه ی شالم کلنجار[
رفتم
بهتره..پس خبر[ دارین_
بلند شد و آمد نزدیکم نشست
اره دیروز نادر زنگ گفت..بی خبر[ اومدی_
درسته؟
سرم را بلند کردم و نگاهش کردم
بهتون پناه آوردم...قبولم میکنین؟_
غمگین در آغوشم کشید
461
تو تاج سرمی..این چه حرفیه...ولی[ باید_
خبربدیم اینجایی..بچم
علیرضا دیوونه میشه
وحشت زده سرم را فاصله دادم و نالیدم

نه عمه توروخدا...به کسی نباید بگین من_
اینجام...خواهش
..میکنم
594
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گیج و حیران پرسید
چرا اخه عزیزم...نگرانت میشن_
اشکم درآمد
خواهش میکنم عمه...نه علیرضا نه هیچکس_
دیگه نباید بفهمه
..من اینجام
پرند عزیزم این کار درست نیست...بابات_
حالش خوب نیست
بفهمه دوباره غیبت زده ممکنه حالش بد
..بشه
با چشمانی اشکی نالیدم
شما میدونین که من عقدو بهم زدم مگه نه؟_
آرام سرش را تکان داد
462
آره...درواقع قرار بود برای عقدت بیام_
تهران...ولی یکدفعه لیال
..زنگ زد و گریون گفت که تو غیبت زده

شمام از من بدتون میاد مگه نه؟_
دوباره سرم را درآغوش کشید
595
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نه...همونقد که علیرضا برام عزیزه تو هم_
هستی...مطمئنم که
برای کارت دلیل داشتی
میان آغوشش هق زدم
پس االنم بهم اعتماد کنین و به کسی چیزی_
نگین...هیچکس
اونجا نگرانم نیست..به خدا اگه به علیرضا
بگین اینجام میذارم
میرم یه جایی که دست هیچکس بهم نرسه
هول زده صورتم را قاب گرفت
باشه عزیزم...چیزی نمیگم..خودتو اذیت_
..نکن
اشک هایم را پاک کرد و نالید
بمیرم برات_
ماه منیر از راه رسید و خیره صورت اشکی
ام،سینی چای را
سمتم گرفت.استکانی چای برداشتم و تشکر
.کردم

463
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با اشاره سر از عمه پرسید چه شده؟عمه
کوتاه سرتکان دادو گفت
چیزی نیست
عمه یکی از اتاق های طبقه باال را به همراه
ماه منیر برایم آماده
کرد.خودش هم تا ساعتی دیگر باید میرفت
فرودگاه تا از پرواز
.جا نماند
این اتاق را دوست داشتم.اتاق زمان مجردی
عمه کتی بود.از
پنجره خیره ی رفتن عمه شدم.عمو رحیم
داشت کمک میکرد
چمدان ها رو پشت صندوق بگذارد.عمه یک
لحظه برگشت و
چشمش به من خورد.با دست اشاره کرد پایین
.بروم
نزدیک عمه شدم و لبخند زدم.در آغوشم کشید
و زیرگوشم لب
زد
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مجبورم تنهات بذارم گل...به محض اینکه_
جهانو دیدم و خیالم
راحت شد برمیگردم..باشه؟
فاصله گرفتم
464
باشه_
ماه منیر با کاسه ای آب و قرآن نزدیکمان
شد.عمه دوباره سفارش
های الزم را تکرار کرد و مرا به ماه منیر
.سپرد
سوار ماشین شد و ماشین حرکت کرد.ماه
منیر کاسه ی آب را
پشت سر عمه ریخت و دست در گردنم
انداخت
خب..موندیم من و تو...بریم داخل..تو برو_
دوش بگیر سرحال[
شی...منم یه شام خوشمزه برات درست
کنم..هوم؟
مهربانی های بی غل و غش ماه منیر را
دوست داشتم.ماه منیر
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به همراه همسرش رحیم خیلی سال بود که با
عمه زندگی
میکردند.زن و شوهر مهربان و ساده ای که
بچه هایشان سرسام
.گرفته و حال تنها مانده بودند
به رویش لبخند پاشیدم و همراه هم به داخل
.خانه برگشتیم
ماه منیر چند دست از لباس های عمه را روی
تخت گذاشته بود
تا خودم به سلیقه خودم یکی را انتخاب
کنم.شومیز سورمه ای
را به همراه دامن سنتی بلند را انتخاب کردم و
پوشیدم.کمی
برایم گشاد بود اما فعال چاره ای نبود.موهایم
را دور حوله پیچیدم
465
و به سمت تلفن داخل راهرو رفتم.شماره
محمد را گرفتم .صبح
بعد از اینکه رسیدم زنگ زدم و خبر رسیدنم را
داده بودم.اما االن

599
تابو شکن

میخواستم حال بابا را بپرسم.بعد از دو بوق
صدای خسته اش آمد
جانم_
سالم..خسته نباشی_
مرسی..خوبی؟راحتی اونجا؟_
ممنون خوبم..مزاحم کارت نیستم؟_
نه بگو_
بابا حالش خوبه؟کی مرخص میشه؟_
بهتره...احتماال فردا مرخص شه ولی بازم_
باید دکترش بگه
کمی من و من کردم و در آخر پرسیدم
مامانم...چی؟اونم حالش خوبه؟..کسی_
دنبالم نگشته؟
حس کردم که تن صدایش غمگین شد
پرندجان دارن صدام میکنن...من بعدا زنگ_
میزنم باشه؟
آهسته گفتم
466
باشه به کارت برس.خداحافظ_
600
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گوشی را سرجایش گذاشتم و به سمت پایین
رفتم.ماه منیر در
آشپزخانه مشغول آشپزی بود.متوجه آمدنم
نشده بود و زیرلب
برای خودش ترانه میخواند و گوجه خرد
میکرد.به دیوار تکیه زدم
و با لبخند پرسیدم
شام چی داریم منیر جون؟_
از جا پرید و دست روی سینه اش گذاشت
خدا نکشت دختر..ترسوندیم..کی اومدی؟_
به سمت صندلی رفتم و نشستم
همین االن...چی میخوندی؟..بلند[ بخون منم_
گوش کنم
خندید و به سمت گوشی اش رفت و گفت
بذار اصل آهنگو بذارم کیف کنی مادر_
با لبخند سرتکان دادم
شاید اگر دائم بودی کنارم
یه روز میدیدم که دوست ندارم
467
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میخوام برم که تا ابد بمونم
سخته برای هردومون میدونم
فکر نکنی دوری و اینجا نیستی
قلبم من اونجاست تو تنها نیستی
خودم میرم عکسام ولی تو قابه
میشنوه حرفو ولی بی جوابه
رفتن من شاید یه امتحانه
واسه شناخت تو این زمونه
غصه نخور زندگی رنگارنگه
یه وقتایی دورشدنم قشنگه
مراقب گلدون اطلسی باش
یه وقتایی منتظر کسی باش
کسی که چشماش یکمی روشنه
شاید یه قدری هم شبیه منه
468
سرم را روی میز گذاشتم و از ته دل هق
زدم.دلم خون بود از
..دنیا و آدم هایش
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ماه منیر دست پاچه آهنگ را قطع کرد و
نزدیکم شد.سرم را بلند

کرد و پرسید
چت شد عزیزجان..چرا گریه میکنی؟_
اشک هایم را پاک کردم و لبخند تلخی زدم
هیچی منیرجون..دلم[ پر بود خواستم یکم_
سبک شم
در آغوشم کشید
بمیرم برای دلت عزیزجان_[
خدانکنه_
ساعتی بعد عمو رحیم هم به جمعمان اضافه
شد.کنار هم ته
چین دست پخت ماه منیر را خوردیم.بعد از
شام عمو رحیم به
سوئیت خودشان که آن سمت حیاط بود
رفت.ماه منیر اما به
توصیه ی عمه پیشم ماند.با اصرار اجازه داد
ظرف های شام را
بشورم.بعد از جمع و جور کردن آشپزخانه
دستم را گرفت و گفت
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469
بسه مادر...بیا بریم خسته ای استراحت کن_

.همراهش از آشپزخانه خارج شدم
اگه میترسی منم بیام باال بخوابم.اگرنه همین_
اتاق پایین بخوابم
لبخند زدم
نه راحت باشین..من نمیترسم_
.شب به خیر گفتم و به سمت باال رفتم
دلم بهانه ی علیرضا[ را میگرفت.مثل معتادی
شده بودم که به
کمپ آمده تا ترک کند.درد نبودن علیرضا
داشت مرا از پا در می
...آورد
روی تخت دراز کشیدم و خیره سقف یاد نگاه
آخرش افتادم.اشکم
چکید و دل زبان نفهمم بهانه گرفت.به پهلو
غلت خوردم و چشم
.بستم شایدخوابم ببرد
604
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چشمان وحشی و ترسناکش[ را به نگاهم
دوخت و قهقه زد
ببین اونجاست...عشقت داره تو خون غلت_
میزنه

برگشتم و نگاهم به علیرضای غرق خون
افتاد.از ته دل جیغ
کشیدم و زار زدم
470
وحشت زده و هراسان بلندشدم و
نشستم.تمام تنم خیس عرق
بود و هنوز از وحشت خواب بدی که دیده بودم
تمام بدنم میلرزید
دست به صورتم کشیدم و لرزان قدم داخل
راهرو گذاشتم.ماه
منیر خوابالود به سمتم آمد و گفت
تو بودی جیغ کشیدی مادر؟_
خجالت کشیدم
ببخشید خواب بد دیدم_
برق راهرو را روشن کرد
605
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الهی بگردم...گفتم که اگه میترسی بیام باال_
بخوابم..چیزی
میخوای؟
شرمنده لب زدم
تشنمه_

برو دراز بکش من میرم برات میارم_
تشکر کردم و به اتاق برگشتم.با پارچ آب
برگشت و لیوانی برایم
.پر کرد
471
لیوان آب را از دستش گرفتم و یک نفس
سرکشیدم
ممنون_
نوش جونت مادر_
خواست از اتاق خارج شود که دستش را
گرفتم
میشه نرین و همینجا پیشم بخوابین_
غمگین سمتم برگشت و گفت
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میرم تشک بیارم همین جا..باشه مادر_
میخوابم
تا صبح بارها کابوس دیدم و از خواب
پریدم.ماه منیر پابه پایم
بیدار میشد و باعث و بانی حالم را نفرین
میکرد.صبح کسل و بی
حوصله بلندشدم و به ماه منیر گفتم بیرون کار

دارم.به بازار رفتم
و خطی جدید و گوشی خریدم.دلم نمیخواست
از خوب بودن
محمد سواستفاده کنم و از کارتش پول خرج
کنم اما فعال چاره
نداشتم.باید برای علیرضا پیغام میفرستادم تا
برای همیشه از
472
خودم ناامیدش کنم و دیگر دنبالم نگردد.بعد از
خرید گوشی به
خانه برگشتم و اولین کارم فرستادن پیام برای
.علیرضا بود
سالم(
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میدونم که دنبالم میگردی و تا سرحد مرگ از
دستم عصبانی
هستی.ولی میخوام بدونی که مجبور بودم و
چاره ای نداشتم.ازم
نپرس چرا،چون نمیتونم چیزی بگم.همونقد
بدون که دورشدن
.من از تو برات بهتر بوده

میدونی علیرضا،تو بهترین مردی بودی که دیدم
و شناختم و
مطمئنم که بهترین هم میمونی اما قسمت و
سهم من از زندگی
نیستی.من نباشم زندگیت آروم تر و بی
.دردسرتره
من جام خوبه.حالمم خوبه.لطفا دنبالم نگردوبه
خواسته م احترام
بذار و فراموشم کن.چون حتی اگه پیدامم کنی
فایده ای نداره.من
نمیخوام باهات ادامه بدم و بابتش ازت
معذرت میخوام.پس به
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خاطر دختری که ازششو نداره خودت رو
.نرنجون
)مراقب خودت باش.پرند
.بعد از ارسال پیام گوشی را خاموش کردم
473
گریه کردم برای این حجم ازبیرحمی دنیا و آدم
...هایش
برای تنهایی هایی که از االن تا آخر عمر باید به

...دوش میکشیدم
برای دلتنگی و حس خواستن علیرضا که حال
فقط میتوانستم
..فقط از دور دوستش داشته باشم
تمام روز خودم را در اتاق حبس کردم به تنبیه
کلمات دردآوری
که برای علیرضا نوشته بودم.خودم را از آب و
غذا محروم
کردم.فکر میکردم اینگونه تا حدودی از حس
عذاب وجدانم کم
.میشود
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عمه آمد اما باحالی خراب.مدام خیره ام
:میشد و میگفت
بد کردی پرند...بد کردی_
.و من جز سکوت چیزی نمیتوانستم بگویم
بگذار فکر کنند من دختر بی بند و باری هستم
و قصدم بازی
.دادن علیرضا بوده
!مهم بود مگر؟
دیگر هیچ چیز جز جان علیرضا[ برایم مهم نبود

..میدانم که غرورش را شکسته بودم
474
میدانم که شاید حتی تا آخر عمر از من
..متنفرشوداما
به خودخدا قسم که چاره ای نداشتم
:عمه چندباری پاپیچم شد و گفت
بذار زنگ بزنم بگم اینجایی...به خدا داره آب_
میشه این
بچه...گناه[ داره پرند
610
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و من هربار التماسش میکردم این کار را
نکند.حتی[ چندباری
مجبور به تهدید شدم و گفتم برای همیشه
گورم را گم میکنم و
میروم جایی که دست هیچکدامشان بهم
نرسد.چشمانش پر
:اشک میشد و مینالید
چت شده پرند؟.!.داری با خودت و این بچه_
.!.چیکار میکنی؟
...و باز هم جوابم سکوت بود
این روزها صبح که بلندمیشدم به ظاهر

میخندیدم و کنار ماه
منیر آشپزی میکردم.میان درختان و گل ها
قدم میزدم و ادای
.آدم های شاد را درمی آوردم
به عمو رحیم موقع آبیاری درختان کمک
..میکردم
به ماه منیر در تمیز کردن خانه و آشپزخانه
..کمک میکردم
475
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به روی عمه میخندیدم و سربه سرش
...میذاشتم
...اما
...امان از شب ها و وقت هایی که تنها میشدم
خیالم که از تنها بودنم راحت میشد.بالشت را
روی دهنم فشار
...میدادم و از ته دل زار میزدم
..شب ها خودم بودم
پرند دلشکسته و تنهایی که جبر روزگار
مجبورش کرده بود دل
..کَند

ُ از خانه و خانواده و عشقش ب
سخت بود تظاهر به آدمی خوشحال و بی درد
اما باید از پسش
برمی آمدم.چون از یاسر و کینه اش وحشت
...داشتم
...من عشقم را قربانی جان عزیزش کردم
شاید به نظر دختر ترسو و ضعیفی می
آمدم.اما راستش من وقتی
که به امید حمایت به خانه مان پا گذاشتم و
سهمم شد تحقیر[ و
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توهین و کتک،فاتحه هرچه شجاعت و جسارت
بود را
خواندم.یاسر آدم نرمال و درستی نبود و کسی
جز من این را
نمیدانست.کسی حرفم را باور نمیکرد.محکوم
به سکوت
476
بودم.کاری از دستم بر نمی امد جز اینکه یاسر
و بدی هایش را
به خدا واگذار کنم[...

بعد از دوروز گوشی را روشن کردم.بارها
تماس گرفته و بود در
آخر دوتا پیام فرستاده بود
دعا کن دستم بهت نرسه پرند_
همینکه فهمیدی میخوامت ولم کردی آره؟_
.از تک تک کلماتش حرص و خشم پیدا بود
.سه ماه به همین منوال گذشت
جسته و گریخته از بین حرف های عمه فهمیده
بودم که تمام
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تهران را زیر و رو کرده و سراغ همه برای پیدا
.کردنم رفته
بابا مرخص شده بود و همه چیز به ظاهر خوب
بود .تا اینکه عمه
:دلسوزانه نگاهم کرد و گفت
داره برای همیشه میره کانادا...اگه دوسش_
داری جلوشو بگیر
...پرند
...شکستم
..از من چیزی نماند
477

:میان اشک خندیدم و گفتم
از چی حرف میزنی عمه؟...باباو مامان سه_
ماهه که فراموش
کردن منم وجود دارم...اونوقت شما میگی
برم جلوی رفتن
!علیرضا رو بگیرم؟
چشمانش پر اشک شده و در آغوشم کشید
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کاش حرف بزنی پرند...کاش انقد تو خودت_
نریزی...داری از
دست میری عزیزم
میان هق هق گفتم
فکر کردین نمیدونم به مامان و بابا گفتین_
پیشتونم؟...فکر
کردین نمیدونم میخواستین به علیرضا هم
بگین زنعمو
نذاشته؟..بذار بره عمه اینجوری برای همه
بهتره[...
قرار بود برای خداحافظی با عمه به اینجا بیاید
و من مجبور شدم
.به خانه ی ماه منیر پناه ببرم

زمانی که به این سمت حیاط آمد تا با عمو
رحیم خداحافظی
...کند.صدایش را شنیدم و سوختم
478
سخت بود خودداری وقتی چندقدم بیشتر با
من فاصله
..نداشت..سخت بود
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مدام نفس های عمیق میکشیدم تا عطر تنش
راذخیره کنم برای
...روزهای بدون او
روزی که قرار بود برای همیشه خاک ایران را
به مقصد کانادا
ترک کند.هرکاری کردم نتوانستم حریف دل بی
تابم شوم.شال
و کاله کردم و به تهران رفتم.از ترمینال
.مستقیم به فرودگاه رفتم
وقتی رسیدم اشک دیدم را تارکرده بود.با
حالی خراب دنبالش
.گشتم
..باالخره بعد از سه ماه دیدمش

پشت دیوار پناه گرفتم و به تماشایش نشستم
...برای آخرین بار
..الغرشده بود
حتی از همین دور هم صورت زردو پژمرده
..اش دیده میشد
شماره ی پروازش که اعالم شد،برخاست.عمو
و زنعمو به نوبت
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در آغوشش کشیدن.هومن آخرین نفر بود که
.درآغوشش کشید
479
موقع عبور از گیت دیدم که چشم انتظار
برگشت و بین جمعیت
چشم گرداند.بعد از اینکه ناامید شد.با شانه
های فروافتاده از
..جلوی دیدم محو شد
باالخره خودداری ام ته کشید و روی زمین
..افتادم و اشک ریختم
در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن
من به خود به چشم خویشتن دیدم که جانم
...میرود

:فصل پنجم
۷سال بعد
کالفه و خسته به سمت آوا رفتم .مقابلش
روی دوزانو نشستم و
:پرسیدم
چیشده عزیزم؟چرا گریه میکنی؟_
617
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چشمان درشت عسلی اش را به نگاهم گره
زد و چانه اش لرزید.با
دست به کیان[ اشاره کرد و گفت
موهامو کشید_
با اخم به سمت کیان چرخیدم و جدی گفتم
480
کار زشتی کردی آقا کیان...از دوستت_
معذرت خواهی کن
با تخسی ابرو باال انداخت و دست به سینه
گفت
تقصیر خودش بود..لیوان آبشو روی برگم_
چپه کرد..ببین؟
با دست به برگه ی خیس شده اش اشاره
.کرد

آوا میان گریه اعتراض کرد
من نریختم..خودش چپ شد_
خنده ام گرفت.لبم را زیر دندان فشردم تا
جلوی لبخندم را
.بگیرم
618
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برگه ی کیان را روی شوفاژ گذاشتم و روبه
کیان گفتم
میذارم اینجا خشک بشه...دوستتم قصدش_
ریختن آب روی
برگه تو نبوده فقط دستش خورده...به خاطر
اینکه موهاشو
کشیدی باید معذرت بخوای باشه گل پسر؟
کمی خیره نگاهم کرد و سپس گفت
باشه_
به سمت آوا چرخید و گفت
481
ببخشید_
آوا خندید و دندان های خرگوشی اش نمایان
شد
بخشیدم_

لبخند زدم و به سمت تخته وایت برد رفتم.رو
به همه ی بچه ها
کردم و گفتم
خب خوشگال...کالس تموم شد..میتونین برین_
619
تابو شکن

.همگی هورا کشیدن و خوشحال بلند شدن
میان سروصدا و همهمه شان گفتم
یواش برین...همدیگرو هم هول ندین قشنگا_
کالس که خالی شد هوفی کشیدم.خسته[ به
سمت مژگان رفتم
و پرسیدم
عمه رفته؟_
لبخند زد
خسته نباشی عزیزم...آره همین نیم ساعت_
پیش
تشکر کردم و کیفم را برداشتم و از مهد
کودک خارج شدم
482
زمستان بود و هوا به شدت سرد و
سوزناک.دو طرف پالتو را بهم
.نزدیک کردم و برای تاکسی دست بلند کردم

سرخیابان پیاده شدم و به سمت فروشگاهی
که لوازم کیک و
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شیرینی میفروخت،رفتم.سال ها بود که
مشتری ثابت اینجا
بودم.خانم افخمی با دیدنم بلند شد و لبخند زد
خوبی پرندجان_
لبخند زدم
ممنون..شما خوبین؟_
شکر ..ما هم خوبیم_
چیزایی که خواسته بودم رو آوردین؟_
سرش را تکانی داد و گفت
نمیدونم واال...صبر کن از آقا ناصر بپرسم_
به انتهای فروشگاه نزد همسرش آقا ناصر
رفت و کمی بعد با
لبخند به سمتم برگشت و نایلونی را به سمتم
گرفت
بیا عزیزم...ببین همینان؟_
483
نایلون را از او گرفتم و نگاهی به داخلش
انداختم

ممنون درسته_
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کارتم را به سمتش گرفتم
بذار باشه پرندجان_
.تشکر کردم
بعد ازکشیدن کارت و پس گرفتن کارتم از
.فروشگاه خارج شدم
یک هفته بود که تصمیم داشتم شیرینی[
دانمارکی و نون خامه
.ای درست کنم ولی فرصت پیش نمی آمد
وارد خانه شدم و هوای گرم داخل صورتم را
نوازش کرد.پالتو[ و
کیفم را آویزان کردم و به آشپزخانه رفتم.ماه
منیر پشت میز
نشسته بود و مشغول بافتنی بود.بلند سالم
کردم.سرش را بلند
کرد و لبخند زد
سالم مادر...خسته نباشی_
ممنون...عمه کجاست؟_
بافتنی را روی میز گذاشت.بلند شد و به
سمت سماور رفت و
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گفت
484
تو اتاقش خوابه_
:نگران پرسیدم
باز سردرد شده؟_
استکانی چای مقابلم گذاشت و جواب داد
آره مادر_
به بخار چای داغ خیره شدم و گفتم
از دخترت چه خبر..به سالمتی کی قراره_
زایمان کنه؟
سرش را تکان داد و روبه رویم نشست
دکترش آخر همین هفته بهش وقت سزارین_
داده
لبخند زدم
به سالمتی_
سالمت باشی مادر_
نگاهی به کاموای صورتی خوش رنگ میان
دستش کردم و
پرسیدم
623
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کی این ژاکت تموم میشه؟..سخته بافتنش؟_
485
خندید
تا آخر هفته تموم میکنم...نه مادر کاری_
نداره..دقت کنی یاد
میگیری
صندلی نزدیکش نشستم و گفتم
یادم میدین یه ژاکت مردونه ببافم؟_
با شیطنت نگاهم کرد
برای کی میخوای کلک؟_
لبخند تلخی زدم
برای بابام...سرماییه...میخوام برای زمستون_
سال دیگش ببافم
دلسوزانه نگاهم کرد
باشه مادر یادت میدم_
لپ تپلش را بوسیدم و تشکر کردم
سرکی به قابلمه های روی گاز کشیدم و بو
کشیدم
چه سوپ خوش عطری...چه کردی منیرجون_
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دیدم هوا سرده گفتم میچسبه_
486
در قابلمه ی بعدی را باز کردم
این یکی دیگه چیه؟_
به سمتم برگشت
قیمه است_
به رویش لبخند پاشیدم
منیر[ جون چه کرده...همه رو دیوونه کرده_
خندید
...ازدست تو_
عمه با دستمالی که به سرش بسته بود،وارد
آشپزخانه شد
سالم عزیزم..کی اومدی؟_
نیم ساعته...سردردتون[ بهتر شد؟_
روی صندلی نشست و خطاب به ماه منیر
:گفت
یه چایی میدی ماه منیر جان_
نگاهش را به نگاهم گره زد و ادامه داد
625
تابو شکن

بهترم عزیزم_
487

خداروشکر_
مشغول آماده کردن کرم داخل شیرینی
دانمارکی بودم و عمه
داخل سالن،داشت تلفنی صحبت
میکرد.صدایش تا اینجا می
.آمد
آردو شیر را باهم مخلوط کردم تا آرد کامال
حل شود.شکر را هم
اضافه کردم و روی شعله ی مالیم گاز گذاشتم
تا کم کم غلیظ
.شود
صدای عصبی عمه اینبار بلندتر به گوشم رسید
ینی چی که نمیتونی بیای؟؟...آخرین باری که_
اومدی ده سال
...پیش بود
وانیل را اضافه کردم و زیر شعله را خاموش
کردم و به سالن
626
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رفتم.عمه عصبی و برافروخته تلفن را
کنارگوشش نگه داشته
بود.ناگهان فریاد کشید

من نمیدونم ماکان...دوساله داری امروز و_
فردا میکنی...هی بهانه
میاری...یا همین روزا میای..یا دیگه الزم نکرده
اصال بیای
488
تمام بدنش از عصبانیت و ناراحتی رعشه
گرفته بود و دستانش
میلرزید.باحرص[ تلفن را سرجایش کوبید و
همانجا نشست.نگران
به سمتش رفتم و گفتم
خوبی عمه؟_
چشمان تَرش را به نگاهم دوخت
میشه خوب بود؟...همه ی زندگیمو پاش_
ریختم...االن خواسته
ی زیادیه که ازش میخوام گاهی بیاد
دیدنم؟...همیشه من رفتم
دیدنش
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لبخند بی رنگی زدم و کنارش نشستم.دستش
را گرفتم و نوازش
کردم

حتما کارش گیره نمیتونه بیاد...یکم فرصت_
بدین من مطمئنم
که همین روزا میاد
لبخند تلخی زد
دوساله داره امروز و فردا میکنه...انگار نه_
انگار من مادرشم..یه
وقتای میگم این به کی رفته انقد بی عاطفه
شده؟..مرتضی
خدابیامرز که اینجوری نبود
489
در آغوشش کشیدم و نجوا کردم
میاد...من مطمئنم که میاد غصه نخورین_
درواقع داشتم دلداری میدادم و گرنه نه ماکان
را خیلی
میشناختم نه مطمئن بودم که می آید.آخرین
باری که دیده
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بودمش ده سال پیش بود .من فقط ۱۷سال
داشتم.چندروز بیشتر
هم تهران نیامد و همان هم بیشتر[ با علیرضا
بیرون بود و خیلی

.در جمع نبود.چیز[ زیادی از او در ذهنم نبود
دلم برای عمه سوخت.خیلی تنها بود.تنها همین
یک پسر را
داشت و آن سر دنیا بود.از وقتی من به خانه
اش آمده بودم عمو
نادر و زنعمو لیال هم خیلی کمتر از قبل
.سرمیزدن
...کاش میتوانستم برایش کاری کنم
دستش را کشیدم و همراه خود به آشپزخانه
بردم
پاشین بریم براتون یه چایی بریزم_
بخورین..ماه منیرم صدا
میکنم بیاد...باهم یه فیلم خوشگل ببینیم
باالخره خندید و همراه شد
حتما از اون فیلم قبلیا؟_[
490
629
تابو شکن

چشم درشت کردم
کتی جون!!!میخوای برات فیلم هندی بذارم؟_
شیرین خندید
واال هندی قشنگم زیاد داریم_

چشمانم را در حدقه چرخاندم و لب جمع
کردم
ایشششش...فیلم[ هندی کجاش قشنگه؟_
پشت میز نشست و باخنده گفت
خیلیم قشنگه_
از سماور برایش چای ریختم و جلوی دستش
گذاشتم
من برم ماه منیر رو صدا کنم...االن میام_
دست روی دستم گذاشت و گفت
تو بمون...چای[ بخورم،میرم صداش میکنم_
باشه_
491
به سمت خمیر رفتم و با وردنه روی تخته
.پهنش کردم
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زیرچشمی حواسم به عمه بود.چهره اش
درهم و نگاهش خیره
روبه رو بود.چایش را نوشید و گفت
من برم ماه منیر رو صدا کنم_
سرم را تکان دادم.کرم را وسط خمیر
قراردادم و خمیر را لوله

.کردم و با چاقو برش های مساوی زدم
خیالم که از شیرینی ها راحت شد.مشغول
جمع کردن آشپزخانه
شدم
یک دور چشم گرداندم و پرسیدم
خب کی شعرو حفظ کرده برامون بخونه؟_
از قیافه های شیطان و بازیگوششان معلوم
بود که هیچکدام حفظ
نکرده اند.لبخند گشادی زدم و گفتم
هرکی بلند برامون بخونه روی لپش ستاره_
میزنم ها
نهال ذوق زده بلند شد و گفت
خاله من بخونم؟_
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لبخند زدم
492
بخون عزیزم_
قورباغه ی سبز قشنگ خالدار_
خونش کجاست سبزه زار
وای که چقد عجیب غریبه خونش
نه در داره نه پنجره نه دیوار

به سمتش رفتم و برچسب ستاره را روی لپ
تپلش چسباندم
مرسی عزیزم...خیلی قشنگ خوندی_
روبه بقیه کردم و ادامه دادم
هنوز کلی ستاره دارم...کسی دیگه نمیخواد_
بخونه؟
نگاهی به چهره های تخس و بامزه شان
انداختم و پوفی کشیدم
باشه..اشکالی نداره..بازم وقت هست حفظ_
کنین
صدای تلفن همراهم بلندشد.به سمت کیفم
رفتم و روبه بچه ها
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گفتم
کالس تمومه قشنگا...برین تو حیاط سرسره_
بازی..منم االن میام
493
با نگاهی به صفحه،تماس را برقرار
کردم.صدایش به گوشم رسید
سالم_
سالم محمد خوبی؟چه خبرا؟_

من خوبم تو چطوری؟کجایی؟_
مرسی خوبم..سرکالس_
کالست کی تموم میشه؟_
متعجب ابرو باال انداختم
یه نیم ساعت دیگه،چطور؟_
مهمون نمیخوای؟_
هیجان زده پرسیدم
اومدی شیراز؟_
مردانه خندید
هنوز نه...ولی فرداشب راه میفتم_
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..چه خوب_
یادت نره برام از اون کیک خوشمزه هات_
درست کنی
494
خندیدم
باشه شکمو_
تماس را قطع کردم به سمت حیاط رفتم و
روی صندلی
نشستم.محمدطاها به سمتم دوید و پرسید
خاله بابام اومده دنبالم میتونم برم؟_

نگاهی به درب ورودی انداختم و سرتکان دادم
برو گلم_
هفت سال پیش که برای همیشه تصمیم
گرفتم پیش عمه
بمانم.یک مرده متحرک بودم.دل و دماغ هیچ
چیز را نداشتم اما
به اصرار عمه از دانشگاه انتقالی گرفتم و به
شیراز آمدم.بعد از
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تمام کردن لیسانس دیگر حوصله ای برای
ادامه نداشتم.همان
موقع ها عمه پیشنهاد داد در مهد کودک
خودش مشغول به کار
شوم.اولش مخالفت کردم اما بعد از گشتن
دنبال کار و بی نتیجه
ماندن از پیدان کردن کار مناسب،تصمیم
گرفتم دوره مربی گری
495
را بگذرانم و به مهد کودک محلق شوم.امروز
خوشحالم که
پیشنهاد عمه را قبول کردم.وقت گذراندن با

بچه های ۴،۵سال
.بینهایت شیرین و لذت بخش بود
شاید اگر این بچه ها نبودن از درد دوری و
دلتنگی از پا در می
آمدم.هنوز هم گوشه ای از قلبم به یاد علیرضا
میسوخت و چاره
ای جز تحمل نداشتم.هنوز هم بعضی شب ها
به یاد او و خاطراتی
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که داشتیم اشک میریزم.هنوز هم با نبودش
.کنار نیامده بودم
دورادور خبر داشتم که حسابی در کانادا جا
افتاده و کاروبارش
گرفته.گاهی که تلفنی با عمه صحبت میکند با
حسرت کنار عمه
مینشینم و سرم را به تلفن میچسبانم و
صدایش را میبلعم.وقت
هایی هم که تماس تصویری میگیرد خودم را
در اتاق حبس
.میکنم تا هوایی نشم
طی این سال ها خیلی[ چیزها تغییر کرده.یلدا با

یکی از
همکالسی هایش ازدواج کرد و صاحب پسری
شد.مریم بعد از
لیسانس برای فوق اقدام کرد و االن در یک
آموزشگاه نقاشی
تدریس میکند.محمد مهربانم تخصصش را
گرفت و مطب
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زد.هرازگاهی به خاطر سمینار به شیراز می
آید و به من و عمه
496
هم سر میزند.از یاسر خبر زیادی ندارم.در
حقیقت هیچوقت
دوست نداشتم چیزی راجبش بشنوم .هنوز هم
از برق چشمانش
وحشت دارم.امیرحسین عزیزم االن کالس
سوم راهنمایی است
و برای خودش مردی شده.مامان و بابا هرگز
مرا نبخشیدن و
حاضر نشدن مرا بپذیرند.بابا ماهیانه مبلغی
برایم واریز میکند اما

هیچوقت به دیدنم نمی آید.اما مامان به طور
کامل طردم کرد.نه
.تماس میگرفت نه حتی حاضر به دیدنم بود
با نگاهی به ساعت مچی برخاستم و روبه بچه
ها گفتم
کافیه قشنگا...مامان و بابا دم در_
منتظرتونن...آروم بدون اینکه
637
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همو هل بدین برین
یکی یکی با کوله پشتی خداحافظی کردند و از
.کنارم عبور کردن
به داخل برگشتم و ضمن برداشتن کیفم به
مژگان خسته نباشید
.گفتم
فکری از دیروز عین خوره به جانم افتاده بود و
نمیگذاشت آرام
باشم.دلم نمیخواست میان روابط مادر و
پسری،عمه و ماکان
دخالت کنم اما واقعیت این بود که عمه به
شدت دلتنگ ماکان
بود و کم کم داشت مریض میشد.دوست

داشتم برای زنی که
497
تمام سال های تنهایی ام لحظه ای تنهایم
نگذاشت و حمایتم
.کرد کاری کنم
از استرس زیاد دستانم را در هم
پیچاندم.دوباره نگاهی به شماره
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انداختم و بسم هللا گفتم.شماره را گرفتم و
منتظر به گوشی نگاه
کردم.لحظاتی بعد صدای خشدار و جدی اش
به گوش رسید
الو_
اولین بار بود که با او حرف میزدم.لبم را
خیس کردم و گفتم
سالم پرندم_
مدتی سکوت شد.حدس میزدم که انتظار
تماس مرا نداشته.کمی
بعد گفت
میشنوم_
شوکه به گوشی دستم نگاه کردم و چشمانم

گرد شد به زور لب
زدم
بله..؟_
مسلما زنگ نزدی برای حال و احوال...کارتو_
بگو سرم شلوغه
498
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واقعا توقع این مدل رفتار را نداشتم.چندنفس[
عمیق کشیدم تا
براعصابم مسلط شوم.پسرک گستاخ بی ادب
میخواستم یه خواهشی ازتون بکنم میشه؟_
خواهش کن_
دهانم بیشتر از این بازنمیشد
این بشر که بود دیگر
میشه بیاین ایران؟عمه خیلی_
دلتنگتونه..تنهایی داره مریضش
میکنه
حس کردم پوزخند زد
تو اونجا هستی دیگه_
دندان روی هم ساییدم
من جای شمارو نمیگیرم...اون دلش برای_

شما تنگ شده
به حالت تمسخر گفت
نه بابا؟راست میگی؟_
499
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کفرم درآمد.بیشعور نفهم داشت دستم می
انداخت.با لحنی
عصبی غریدم
بله...چندوقته که درست غذا_
نمیخوره...همشم دچار سردردهای
عصبی میشه..فکرنکنم خواسته ی زیادی باشه
یه چندروز بیاین
دیدنش
باتمسخر گفت
ببین پرنده...تو چیزی که بهت ربطی نداره_
دخالت نکن
عصبی جواب دادم
من پرندم نه پرنده_
خواهشت همین بود؟_
ناخودآگاه لحنم مظلوم شد
ینی نمیاین؟_

خدافظ پرنده_
حرصی به گوشی نگاه کردم.بیشعور قطع
.کرده بود
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این دیگر که بود؟نه سالمی نه احوالی؟
500
...پسره ی بیشعور احمق
امشب ماه منیر نبود.دخترش زایمان کرده بود
و بیمارستان
همراهی مانده بود.عمو رحیم هم به خانه ی
دختر دیگرش رفته
بود.من و عمه کتی تنها مانده بودیم.دو فنجان
قهوه درست کردم
و روبه روی تلویزیون کنارش نشستم و یکی از
فنجان ها را به
سمتش گرفتم.بی حواس لبخند زد و فنجان را
از دستم
گرفت.نگاهش به تلویزیون بود اما معلوم بود
که حواسش جای
دیگریست.این روزها به شدت حواس پرت و
.گیج میزد

کمی از قهوه را مزه مزه کردم و پرسیدم
یه سوال بپرسم؟_
لبخند شیرینی زد
642
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بپرس عزیزم_
از آقا مرتضی و خودتون برام میگین؟_
مهربان نگاهم کرد
چی بگم؟_
501
اینکه چطوری باهاش آشنا شدین...چیشد که_
عاشقش
شدین...چی توش دیدین که به خاطرش قید
همه رو زدین...اصال
کی اول اعتراف کرد؟
خندید بلند و طوالنی
اگه بگم من ازش خواستگاری کردم چی؟_
چشمانم گرد شد
شوخی میکنین؟_
ابرو باال انداخت و گفت
نه_
بابی قراری سرجایم جابه جاشدم و پرسیدم

ینی شما از آقا مرتضی خواستگاری_
کردید؟..چرا؟[
643
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چون میدونستم مرتضی دوسم داره..ولی به_
خاطر اختالف
طبقاتی و فرهنگیم هیچوقت پا جلو
نمیذاره...برای همینم من
ازش خواستگاری کردم
لبم را خیس کردم و پرسیدم
502
واکنشش چی بود؟_
به نقطه ای خیره شد و با لبخندی از ته
دل،زمزمه کرد
اولش شوکه شد...بعدم گفت نه کتایون تو_
حیفی..من نمیتونم
همچین کاری بکنم...منه آس و پاسو چه به
...تو
منم بهم برخورد...با خودم گفتم منو نمیخواد
بهونه میاره...افتادم
رو دنده لج گفتم باشه پس میرم زن یکی دیگه
میشم که حیف

نشم
به سمتم برگشت و چشمانش برق زد
644
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باورت نمیشه...حتی نذاشت قدم از قدم_
بردارم..جلومو گرفت و
گفت:تو غلط میکنی..پدرمو درآوردی حاال
میخوای بری سهم
کس دیگه ای بشی؟
دستانم را گرفت و با ذوق ادامه داد
اصال نمیدونی چی حالی شدم...انگار رو ابرا_
بودم...کیلو[ کیلو قند
تو دلم آب کردن..بعدم گفت میام
خواستگاریت همه کار میکنم
...تا باباتو راضی کنم
لبخند پهنی زدم و پرسیدم
503
چیشد که عاشقش شدین؟_
نفس عمیقی کشید
من عاشق مرامش شدم...یه شب که ماشین_
بابا دستم بود و
داشتم از بیرون برمیگشتم خونه باهاش

تصادف کردم...با کمک
645
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چندنفر سوار ماشین کردم و بردمش
بیمارستان...معلوم بود تو
حالت طبیعی نیست...بعد از اینکه فهمیدم
دست و سرش
شکسته...گفتم االن ازم شکایت میکنه...ولی
نه تنها شکایت نکرد
بلکه ازم معذرت خواهی هم کرد...خب برام
جای تعجب داشت...از
...همونجا یه جورایی شیفتش شدم
خندیدم و گفتم
چه تابوشکنی قشنگی...ولی خیلی دل و_
...جرات داشتین
نگاهش را به چشمانم گره زد
آدم باید برای عشقش بجنگه...نمیگم گدایی_
کنی ولی باید
بجنگی...من میدونستم که اگه بخوام منتظر
خواستگاریش بمونم
..از دستش میدم
504
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چیزی تا تاریکی هوا نمانده بود.دم در ورودی
مهد کودک منتظر
محمد ایستاده بودم و داشتم کم کم یخ
میزدم.با نگاهی به ساعت
مچی،زیرلب غر زدم
"کجا موندی محمد"
هنوز جمله ام به پایان نرسیده بود که
ماشینش کنار پایم ترمز
کرد.شیشه را پایین کشید و خندید
..احوال خانم معلم؟_
چشمانم را تاب دادم و حین نشستم گفتم
چه عجب پیداشون شد دکترجان...زیرپام_
علف سبز شد
لبخند گشادی زد
سالم کردن بلد نیستی دخترخاله؟_
لب گزیدم
ببخشید..سالم _
دستانم که از سرما یخ کرده بود را جلوی
بخاری ماشین گرفتم
647
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و ادامه دادم
505
چقد دیراومدی_
درجه بخاری را زیاد کرد و ماشین را به حرکت
درآورد
ببخشید...کارم یکم طول کشید_
نگاهی کوتاهی انداختم
سمینار چطوربود؟_
مثل همیشه...تو چه خبر؟..خوش[ میگذره؟_
دست به سینه به روبه روخیره شدم و جواب
دادم
منم مثل همیشه..مهد..خونه...خونه...مهد_
سفارش منو حاضر کردی؟_
اگه منظورت کیک شکالتیه که بله_
لبخند مهربانی زد
مرسی_
همان لحظه تلفنش زنگ خورد.با نگاهی به
گوشی،زیرچشمی
نگاهم کرد و تماس را وصل کرد
648
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بله_
506
ممنون شما خوبین؟_
متاسفانه من تهران نیستم_
باشه هروقت اومدم خبرمیدم_
ممنون..خداحافظ_
صدای ظریف پشت خط و قیافه دست پاچه و
هول شده محمد
.سنسورهای مغزم را به کار انداخته بود
با نیشی باز پرسیدم
کی بود؟_
گیج به سمتم برگشت
ها..؟_
دست به سینه اشاره ای به گوشی کردم و
چشمک زدم
خبریه کلک؟_
هول شد
!نه..چه خبری مثال؟_
649
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چشمانم را درشت کردم و گفتم
507

خرخودتی_
چشم دزدید و آهسته لب زد
خبری نیست باورکن_
خیره بیرون لب زدم
آره معلومه اصال خبری نیست...به قول_
شاعر رنگ رخساره خبر
ُ میدهد از سر درون
:کمی سکوت کرد و در نهایت گفت
کتایون خانم چطوره؟_
خندیدم
خیلی ناشیانه بحثو عوض کردی_
دکترجان...ولی اشکالی
نداره...عمه هم خوبه
دیشب به عمه خبر داده بودم که محمد امروز
می آید و کلی
خوشحال شده بود.محمد انقد مهربان و
خونگرم بود که مهرش
650
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از همان اول به دل عمه افتاد و بارها گفته بود
"خیلی ماهه این پسر"
508

همراه هم وارد خانه شدیم.بوی قرمه سبزی
تمام خانه را
دربرگرفته بود.عمه به استقبالمان[ آمد و محمد
را در آغوش کشید
سالم پسرم...خوش اومدی_
محمد متواضعانه تشکر کرد
ممنونم_
باهم به سالن رفتیم.عمه به آشپزخانه رفت تا
چای بیاورد که
تلفنش زنگ خورد.خواستم تلفن را برایش
ببرم که با نگاه به
صفحه خشک شدم.تلفن آنقدرزنگ خورد تا
.قطع شد
محمد متعجب نگاهم کرد.آب دهانم را قورت
دادم و روبه نگاهش
لبخند مزخرفی زدم و گفتم
651
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االن میام_
به آشپزخانه رفتم وگوشی را به سمت عمه
گرفتم .لرزان لب زدم
تلفنتون[ زنگ خورد_

قوری به دست سمتم برگشت
کی بود؟_
509
جان کَندم تا بگویم
علیرضا_
گوشی را به دستانش سپردم و دیگر نماندم و
به سمت اتاقم
رفتم.در اتاق را که بستم.سد مقاومتم
ُ شکست و پشت در سر
.خوردم
...چقد دلتنگش بودم
..دلتنگ خنده های نایابش
...دلتنگ صدای خشدار و معمولی اش
همیشه همین بودم با دیدن تماس هایش بهم
...میریختم
652
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کمی بعد که به خود مسلط شدم.لباس عوض
کردم و به سالن
برگشتم.محمد و عمه کنار هم چای میخوردند
و عمه با لبخند
به صحبت های محمد گوش سپرده بود.روبه

رویشان نشستم و
لبخند زدم و موزیانه گفتم
عمه یه خبر[ خوش_
به سمتم برگشت و پرسید
چی عزیزم؟_
510
خبیثانه به محمد زل زدم و گفتم
دکترمون باالخره میخواد دوماد بشه_
چای به گلوی محمد پرید و به سرفه افتاد
عمه خوشحال و ذوق زده به محمد نگاه کرد و
پرسید
آره مادر؟_
محمد گیج و شوکه گفت
نه...پرند داره شوخی میکنه_
653
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نگاهم کردو با چشمانش برایم خط و نشان
کشید
بیخیال شانه باال انداختم و گفتم
پس اون خانومی موقع حرف زدن باهاش،هل_
شدی بودی کی
بود؟

عمه لب گزید
اذیتش نکن پرند...ایشاهلل که هرچی خیره_
همون بشه...من برم
شام بکشم
تنها که شدیم.قیافه اش را کج کرد و گفت
511
حاال دیگه سربه سر من میذاری؟_
:به زور جلوی نیشم را گرفتم و جدی گفتم
...نه..به هیچ وجه_
بعد هم درحالی که میخندیدم پابه فرار گذاشتم
بعد از شام،عمه هرچه اصرار کرد محمد
امشب بماند و استراحت
654
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کند.قبول نکرد و گفت فردا باید بیمارستان
باشد.همان شب به
.تهران برگشت و دوباره من و عمه تنها شدیم
با شنیدن صدای سروصدا از پایین چشم
بازکردم.عمه با صدای
بلند مدام قربان صدقه ی کسی
میرفت.متعجب و حیران با همان
موهای گره خورده به سمت پایین رفتم.با

دیدن پسرجوان و
قدبلندی که درآغوش عمه فشرده
میشد،شوکه روی پله ها
.ایستادم
باوراینکه ماکان بیاید سخت بود...اما واقعا
...آمده بود
قدمی جلو گذاشتم و بلند سالم کردم.توجه
عمه و او به سمتم
جلب شد.عمه ذوق زده گفت
512
...بیاببین کی اومده_
لبخند مالیمی زدم و نزدیکشان شدم
655
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سالم خوش اومدین_
سرد نگاهم کرد و پوزخند زد
مرسی پرنده_
واقعا که آدم عجیبی بود...نگاهش سرد و
بیخیال بود..انگار که
..غریبه ای جلویش ایستاده باشد
نسبت به ده سال پیش قیافه اش پخته تر و
جاافتاده تر شده

...بود.اما نگاهش به شدت سرد بود
:روبه عمه کرد و گفت
من خستم...میرم باال یکم استراحت کنم_
عمه مهربان لبخند زد
برو پسرم..برای نهار بیدارت میکنم_
همینکه از کنارم گذشت آهسته لب زد
!همیشه صبحا این شکلی؟_
513
...شوکه به رفتنش نگاه کردم
عمه با ذوق پرسید
656
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به نظرت نهار چی بذارم پرند؟_
به اینهمه ذوق و اشتیاقش لبخند زدم و گفتم
نمیدونم...چی غذایی دوست دارن؟همونو_
درست میکنیم
همراه عمه به سمت آشپزخانه حرکت
کردم.موقع گذشتن از
سالن نگاهم که در آینه قدی به قیافه ام
افتاد..تازه متوجه
منظورش شدم و حرصم گرفت...دودستی[
روی سرم زدم و نالیدم

خاک توسرت پرند...با این قیافه جنگلی"
جلوش وایستاده بودی
"!و خوش آمدم میگفتی؟
هنوز هم از رفتارش شوکه و حیران بودم.اما
دیدن ذوق و شوق
عمه باعث شد کنارش دست به کارشوم و در
تدارک نهار کمکش
کنم.عمه مدام با خوشحالی میگفت
قربون قد وباالش برم...بچم چقد الغر شده_
657
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خنده ام گرفت.آن هرکولی که من دیدم الغر
نبود اما خب عمه
..هم مادر بود دیگر
514
مادر ها همیشه و همه جا نگران بودند حتی
اگه فرزندشان
۵۰...ساله میشد
بوی عطر آش رشته در تمام خانه پیچیده
بود.عمه میگفت ماکان
.عاشق آش رشته پر از کشک است
کار پخت و پز که تمام شد تصمیم گرفتم به

اتاقم بروم و کمی
به سرووضعم برسم.از پله ها که باال رفتم رخ
به رخ ماکان
درآمدم.دوباره همان پوزخند لعنتی اش را زد و
:تلخ گفت
موندم علیرضا[ عاشق چی تو بود _
از کنارم عبور کرد و مرا همانطور شوکه و
...گیج پشت سر گذاشت
..منظورش چه بود؟
658
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صندلی روبه روی عمه نشستم و برای شروع
مقداری آش رشته
داخل کاسه ریختم و رویش را پراز کشک
کردم.کاسه را به سمت
ماکان که تازه سرمیز آمده بود،گرفتم و
:آهسته گفتم
بفرمایید_
سرش را بلند کرد.کوتاه و ناراضی نگاهم
کرد.درنهایت دستش
.پیش آمد و کاسه را گرفت
515

نمیدانم در نگاه سرد و ناراضی اش چه بود اما
ناخودآگاه کمی
جمع و جور تر نشستم و تا پایان حتی سرم را
.بلند نکردم
این ماکان،ماکان[ سال ها پیش نبود.رفتارها و
نگاه هایش هرلحظه
مرا شوکه میکرد.مرد۳8ساله ای که عمیق و
کوتاه نگاه میکرد و
659
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حرف هایش را با نگاهش میزد .در این
ساعاتی که آمده بود حس
میکردم از من خوشش نمی آید..و نمیدانم
...چرا؟
بعد از جمع کردن میز و سروسامان دادن
آشپزخانه،شنلم[ را
پوشیدم و روبه عمه گفتم
من میرم حیاط یکم قدم بزنم_
برو عزیزم...فقط خیلی بیرون نمون_
هواسرده..منم برم یه چرت
بزنم
زیرنگاه سنگین ماکان وارد حیاط شدم.هوا

سرد و استخوان سوز
بود.به نظر میرسید برف در راه است.نفسم
را پرصدا بیرون
فرستادم و آرام آرام به سمت ته حیاط قدم
.برداشتم
نمیدانم چقدر گذشت که با حس حضور کسی
پشت سرم
660
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برگشتم و چشمانم قفل چشمان تیز ماکان
.شد
516
کامال ناخودآگاه قدمی عقب برداشتم.هل شدم
و سالم کردم
پوزخند زد و قدم عقب رفته ی مرا با گامی
بلند جبران کرد و
سینه به سینه ام ایستاد طوریکه نفس های
گرمش به صورتم
میخورد.شوکه خیره صورت بی حس و
سردش شدم.یک دور تمام
اجزای صورتم را پایید و دوباره پوزخند
زد.دست به جیب عقب

:کشید.زمزمه ی آرامش را شنیدم که گفت
...از علیرضا بعید بود_
واقعا نه منظورش از این حرف ها را
میفهمیدم نه میتوانستم
...درک کنم فقط گیج تر شدم
دوباره خیلی ناگهانی نزدیکم شد و برنده پچ
:زد
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یه لطفی کن این مدتی که من اینجام دورو_
بر من نباش
میتونی؟میخوام با مامان تنها باشم بدون
مزاحم...اوکی؟[
...خون در بدنم خشک شد
...قلبم شکست
..تمام حس های بد به سمتم هجوم آورد
...حس مزاحم و آویزان بودن
517
..کاسه ی چشمم پر از اشک شد
هفت سال بود که از هرکسی حرف
میشنیدم.هفت سال بود که
تحمل میکردم و دم نمیزدم...فکر میکردم

فوالد آب دیده شده
...ام
...اما امروز
...دوباره شکستم
بغض تا گلویم باال آمده بود اما توجهی نکردم و
با نفس عمیقی
662
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سعی کردم بغض را عقب برانم.اشک های
میان کاسه ی چشمم
را به زنجیر کشیدم و زور زدم تا گفتم
میتونم_
خیلی سریع از کنارش عبور کردم.میدانستم
اگر دقیقه ای دیگر
.آنجا میماندم اشک هایم رسوایم میکردند
قدم های بلند برداشتم و خودم را داخل اتاق
پرت کردم.مقاومتم
شکست و اشک ها یکی پس از دیگری از
گوشه ی چشمم راه
گرفت.دست روی دهنم فشردم تا صدای هق
هقم به گوش عمه
.و او نرسد

518
...آخ دنیای نامرد
تا کی قرار بود بتازانی؟[...
...تا کی قرار بود زجرکشم کنی؟
663
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به خودم نهیب زدم...چته پرند؟..خب حق
طبیعیشه..دوست داره
تو خونه ی خودش با مادرش راحت
باشه..اینجا که خونه ی
...تونیست...اینجا که خونه ی تو نیست احمق
مدام نفس عمیق میکشیدم تا جلوی ریزش
اشکم را بگیرم.ساک
کوچکی برداشتم و مقداری وسیله برای
چندروز داخلش
ریختم.نمیدانستم کجا میخواهم برم؟..مثل
دیوانه ها فقط
میخواستم اینجا رو ترک کنم...نمیخواستم
...مزاحم او و عمه شوم
عمه داخل اتاقش خوابیده بود.نخواستم
بیدارش کنم.روی کاغذ
برایش نوشتم پیش مژگان میروم.کاغذ را روی

در اتاقش
.چسباندم و بی سروصدا از خانه خارج شدم
هوا روبه تاریکی بود و برف نم نم می بارید.با
شانه هایی فرو افتاده
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به سمت خیابان قدم برداشتم.نمیدانستم کجا
بروم؟...واقعا
...نمیدانستم
519
برای عمه نوشته بودم خانه ی مژگان میروم
اما واقعا رویم
..نمیشد
چندساعتی بود که آواره کوچه و خیابان شده
بودم.هوا تاریک
شده بود و دستانم به خاطر سرمای هوا بی
حس شده
بودند.چندبار تلفنم زنگ خورده بود.میدانستم
عمه است اما واقعا
.االن آمادگی حرف زدن نداشتم
باالخره سرما و تاریکی هوا مجبورم کرد
عالرقم حس خجالتم

شماره ی مژگان را بگیرم.بعد از چندبوق
متوالی صدایش پیچید
الو پرندجان...کجایی[ دختر؟..چندبار[ زنگ زدم_
چرا جواب
665
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..نمیدادی؟
.پس او هم تماس گرفته بود
سالم...ببخشید نفهمیدم_
عزیزم کتایون خانم زنگ زد و گفت گوشیتو_
جواب نمیدی ولی
براش یادداشت گذاشتی میخوای بیای پیش
من...ازم پرسید
پیش من هستی یا نه...منم برای اینکه نگران
نشه گفتم زنگ
...زدی گفتی تو راهی
520
کمی مکث کرد و در نهایت پرسید
کجایی عزیزم؟بیام دنبالت_
خسته و دلشکسته آدرس را گفتم و روی
جدول گوشه ی خیابان
نشستم.کمتر از نیم ساعت بعد،با پرایدش

پیدایش شد.نگران از
.ماشینش پیدا شد و کمکم کرد سوار شوم
666
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میدانستم که حال و روز زارم کنجکاوش کرده
اما سکوت کرد و
چیزی نپرسید.ممنون درک و فهمش
شدم.چون االن واقعا نه
حوصله ی حرف زدن داشتم...نه توضیح
...دادن
وارد خانه ی کوچک و نقلی اش شدیم.دخترش
مهسا به سمتش
:دوید و خودش را بغل مژگان انداخت و گفت
!کجا بودی مامان؟_
مژگان سرش را بوسید و با چشمانش به من
اشاره کرد
سالم نمیکنی مامان_
خجالت زده لب گزید و مودبانه گفت
سالم...ببخشید حواسم نبود...خوش[ اومدین_
521
لبخند بی رمقی زدم و تشکر کردم.با
دعوتشان روی مبل نشستم

و باالخره لب باز کردم
667
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ببخشید مژگان...نمیخواستم مزاحمت بشم_
اخم کرد و به سمت آشپزخانه رفت
مزاحم چیه؟..من و مهسا همیشه_
تنهاییم...خوشحالم شدم
به این همه مهربانی و دل بزرگش فقط
توانستم لبخند بزنم
خیلی سال پیش همسرش را به خاطر بیماری
سرطان ازدست
داده بود .یک تنه دخترش را به دندان میکشید
و بزرگ
میکرد.خیلی سال بود که در مهد کودک عمه
مشغول به کار بود
و عمه میشناختش.سن زیادی نداشت.فقط
سه سال از من بزرگتر
بود.درسن پایین ازدواج کرده بود و زودم
صاحب فرزند شده
بود.هروقت که از حرف مردم خسته میشدم و
کم می آوردم با
حرف هایش دلداری ام میداد.هیچوقت برایش

نگفته بودم دردم
668
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چیست...اوهم نپرسیده بود اما موقعی که
دلتنگی برای خانواده
ام و علیرضا[ بیچاره ام میکرد بدون سوال
کنارم مینشست وبا
.حرف هایش آرامم میکرد
522
اولین بار بود به خانه اش می آمدم.خانه ای
کوچک اما مرتب و
تمیز[..
مهسا گوشه ای نشسته بود و تکالیفش را
مینوشت.موهایش را
خرگوشی بسته بود و روی دفتر و کتابش خم
شده بود.دلم برای
صورت سبزه و بانمکش ضعف رفت.قبال از
مژگان شنیده بودم که
.کالس اولی است
با آمدن مژگان نگاهم را از او گرفتم و به
سینی چایی که مقابلم
گرفته شده بود دوختم.با تشکر استکانی چای

برداشتم.روبه رویم
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نشست و گفت
چه برفی میاد...با این حساب فکر کنم فردا_
...مهد تعطیل بشه
تا خواستم جوابش را بدهم.دوباره صدای
گوشی همراهم
بلندشد.با نگاهی به صفحه متوجه تماس عمه
شدم.زیرچشمی به
مژگان نگاهی انداختم و به ناچار تماس را
وصل کردم.عمه عصبی
و نگران گفت
پرند..معلوم هست کجایی؟..چرا تلفنتو[ جواب_
نمیدی؟...نمیگی
نگران میشم؟
523
لبم را خیس کردم و آهسته گفتم
ببخشید...نمیخواستم نگرانتون کنم...گوشیم_
سایلنت بود متوجه
نشده بودم..خونه ی مژگانم
صدایش کمی بلند شد

670
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تواین هوای برفی؟_
سعی کردم بغض نکنم
راستش خیلی وقت بود مژگان ازم خواسته_
بود بیام
خونش...بیرونم کار داشتم فکر کردم یه سرم
...به مژگان بزنم
صدایش عصبی تر شد
نیم ساعت دیگه ماکان رو میفرستم دنبالت_
نمیخواستم ماکان دنبالم بیاد...اصال نمیخواستم
دوباره آن
پوزخند مسخره و حرف های زهرناکش را
بشنوم.با نگاهی بیچاره
به مژگان نگاه کردم و لب زدم
میخواد بیاد دنبالم_
524
به سمتم آمد و آهسته لب زد
گوشی رو بده من_
گوشی را به دستانش سپردم.کمی از من
فاصله گرفت و گفت
671
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سالم..خوبی کتایون جون؟راستش من از_
پرند خواستم بیاد
اینجا..پرند تازه رسیده..بیرونم هوا سرده و
برف میاد...صالح
نیست این وقت شب راه بیفته بیاد...بذارین
..امشب اینجا بمونه
نمیدانم عمه چه گفت.اما مژگان لبخند و فقط
گفت
چشم...خداحافظ_
گوشی را بهم برگرداند و لبخند زد
امشب اینجایی_
خجالت زده گفتم
ببخشید...به خاطر منم مجبور شدی دروغ_
بگی
همچین دروغم نبود...بارها ازت خواستم بیای_
خونم ناز
میکردی...درواقع باید از اون چیزی که باعث
شده تو بیای خونم
تشکرم بکنم
525
672
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باالخره خندیدم وگفتم
...دیوونه_
واال_
امشب را راحت شده بودم اما بعید میدانستم
عمه بگذارد چندروز
خانه ی مژگان بمانم.باید یک فکراساسی
.میکردم
چقدر بی کس و تنها بودم که هیچ جایی برای
...ماندن نداشتم
اگر یاسر و کینه اش نبود االن خانه ی خودم
بودم.خانه ی من و
علیرضا[...
...شاید حتی صاحب فرزند شده بودیم
لبخند تلخی زدم.کی فکرش را میکردم به این
حد از بی کسی و
تنهایی برسم
از پنجره ی کوچک به بیرون خیره شدم.تمام
شهر سفیدپوش
شده بود و برف همچنان نم نم میبارید.مدارس
و مهد به خاطر
673
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برف تعطیل شده بودند.با دهانم ها کردم و
روی بخار شیشه نام
علیرضا را حک کردم.با حسرت روی اسمش
را نوازش کردم و لب
زدم
526
کاش یک دارویی بود که با خوردنش مغز آدم"
فراموشی میگرفت
"علیرضا کاش
حضور مژگان را که کنارم حس کردم،
برگشتم.دست روی شانه
ام گذاشت و پرسید
به چی فکر میکردی؟_
دست به سینه به پنجره تکیه دادم و لبخند زدم
به اینکه از دیشب سرت هوار شدم_
مشت آرامی به بازویم زد و خندید
دیوونه_
مهسا گوشی به دست سمتمان آمد و گفت
خاله پرند...گوشیتون[ زنگ میخوره_
674
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گوشی را از دستش گرفتم و تشکر
کردم.بدون نگاه به شماره
تماس را وصل کردم.توقع شنیدن صدای
هرکسی را داشتم جز
..ماکان
بیا پایین_
527
حیران گفتم
..بله؟_
بی حوصله گفت
مامان منو فرستاده دنبالت...پایینم..بیا_
چقد از این مدل طلبکار بودن و دستوری
حرف زدنش بدم می
آمد.نمیدانم تاثیر حرف های دیروزش بود یا
لحن طلبکار االنش
که بی توجه به حضور مژگان بلندتر از
حدمعمول گفتم
...من نمیام بهتره معطل من نمونین_
تن صدای او هم بلند شد
675
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عین دختربچه های دبیرستانی رفتارنکن...تا_

ده دقیقه دیگه
نیای پایین رفتم ،جواب عمتم خودت میدی
..نمیدانم چرا بغض کردم
:دلشکسته لب زدم
مگه شما نگفتی دوروبرت نباشم؟منم به_
حرفتون گوش کردم
دیگه
528
پوف کالفه ای کشید و لب زد
سرکارخانم بنده نه عاشق چشم وابروتم که_
نازتو بکشم نه بیکارو
فقط ده...
ُ
عالف..اگه اینجام به خواست مامان
دقیقه میمونم نیای
رفتم
.قطع کرد
عصبی و کالفه چشم روی هم فشردم.ناچارا
رو به نگاه کنجکاو
مژگان گفتم
676
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پسرعمم اومده دنبالم باید برم_
چقد زود...میموندی خودم میرسوندمت_
وسایلم را جمع کردم و صورتش را بوسیدم
ممنون عزیزم تا همین جا هم کلی بهت_
زحمت دادم
حین بوسیدن صورتم اخم کرد
...این چه حرفیه...منکه کلی خوشحال شدم_
با شطینت ادامه داد
...کتایون جون نگفته بود پسرش اومده_
529
میدانستم قیافه داغان دیشبم و لحن صحبت
امروزم تا حدودی
مژگان را متوجه چیزهایی کرده.اما ترجیح
دادم سکوت کنم و
توضیح بیشتری ندهم
آره دیروز اومدن...من برم دیگه...ممنون از_
پذیراییت عزیزم
گونه ی مهسارا هم بوسیدم و با خداحافظی از
.خانه خارج شدم
677
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ناراضی و دلگیر به سمت پژو ۴۰۵نقره ای

رفتم و صندلی عقب
کنارش نشستم.بدون ذره ای نگاه به سمتم،
بی حوصله روبه
:راننده گفت
حرکت کن آقا_
نمیدانم چرا اما احساس میکردم باید حرفی
بزنم.لبم را خیس
:کردم و آهسته گفتم
من واقعا جایی رو ندارم که برم...معذرت_
میخوام اگه مجبور
شدین عالرقم میلتون بیاین دنبالم...تو این
مدتی که اینجا
هستین قول میدم بیشتر[ وقتمو تو مهدکودک
بگذرونم و
مزاحمتی برای شما ایجاد نکنم...بازم ببخشید
530
دلم برای مظلومیت لحنم سوخت.از ترحم و
دلسوزی بیزار بودم
678
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اما من برای دلسوزی این ها رو نگفتم واقعیت
این بود او حق

داشت.از نظر او من دختر بیخیال و بی
مسئولیتی[ بودم که عقدم
را باعلیرضا بهم زدم وبه خاطرش از خانواده
طرد شدم و هفت
سال مزاحم زندگی مادرش شدم.به خاطر
همین حق میدادم مرا
.مزاحم بداند
حتی کلمه ای اظهار نظر کرد.به محض
رسیدن از ماشین پیاده
شدم و جلوتر از او راه افتادم.وسط حیاط
بازویم را کشید و نگهم
.داشت
وایستا_
.به سمتش چرخیدم و منتظر نگاهش کردم
خیره چشمانم گفت
دراینکه ازت خوشم نمیاد شکی نیست...ولی_
فعال مجبورم
679
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تحملت کنم به خاطر مامان...یه لطفی کن به
پروپام
نپیچ..منظورم این نیست مثل دیروز بق کنی

بذاری بری...منظورم
اینه سعی کن وجود منو کال نادیده بگیری
فهمیدی؟
531
گیج سرتکان دادم و گفتم
نه_
کالفه نفس عمیقی کشید
پرنده ی خنگ...من از خودشیرینی و خوش_
خدمتی خوشم
نمیاد...فکر کن من نیستم .تو خونه همونجوری
رفتارکن که وقتی
نبودم رفتار میکردی...گرفتی؟[
واقعا نفهمیده بودم منظورش چیست؟منکه
خودشیرینی نکرده
بودم...با این وجود لب زدم
باشه_
680
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خوبه_
از کنارم عبور کرد و به داخل رفت.کمی بعد
من هم داخل
رفتم.عمه داخل آشپزخانه بود و صدای ماه

منیر هم می آمد.بدون
ایجاد سروصدا کیف وسایل را پشتم قایم
کردم و پاورچین از پله
.ها باال رفتم و خودم را داخل اتاق انداختم
از شانس بدم برف و راه بندان باعث شده بود
مدارس و مهدکودک
سه روز تعطیل شوند.برای همین هم بیشتر
وقتم را به کتاب
532
خواندن داخل اتاق میگذراندم و ساعاتی که
ماکان بیرون میرفت
به حیاط میرفتم.زمان شام و ناهار هم سعی
میکردم دورترین
نقطه از او بشینم و تا پایان غذا نه حرفی
میزدم نه اظهار نظری
.میکردم
681
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...او هم انگار از این رویه راضی بود
بیخوابی به سرم زده بود.خاطرات به جان
مغزم افتاده بودو قلب
دلتنگم با هیچ چیز آرام نمیشد.نه با دیدن

عکسش..نه با بو کردن
شیشه ی عطرش[...
دست روی گردنبند اهدایی اش کشیدم و با
لمس واژه های "تمام
.منی" دوباره بغض کردم
لعنت به این قلب که نمیفهمید علیرضا تمام
...شده
لعنت به این ذهن که نمیفمید دیگر او
..برنمیگردد
لباس پوشیدم و
آهسته به حیاط قدم گذاشتم.آرام روی برف
ها قدم برداشتم.با
حس سرما کمی تن گر گرفته ام آرام گرفت
اما قانع نشدم.طی
تصمیم ناگهانی روی برف ها درازکشیدم.با
حس سرما لبخند
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533
زدم.برف نم نم روی صورتم فرود می آمد و
آرامم میکرد.آسمان
امشب بدون هیچ ستاره ای بود.انگار او هم

مثل من امشب خلوت
.کرده بود
..یاد خاطره ی سال ها قبل زنده شد
میان برف میدویدم و علیرضا[ دنبالم بود و
مدام داد میزد
خیلی کله خری پرند...به خدا سینه پهلو_
میکنی روانی ...آخه
کی تو برف بستنی میخوره؟
.میخندیدم و توجه ای نمیکردم
اما همان شب تب وحشتناکی[ کردم و کارم به
بیمارستان
کشید.تمام مدت باالی سرم نگران و آشفته
بود.حتی وقتی مامان
سرزنشش کرد باز چیزی نگفت و تمام
تقصیرهارا گردن
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گرفت.وقتی حالم بهتر شد دیدم که به جای
سرزنش و تنبیه
.فقط نگرانم بود
آخ علیرضا[...
کجایی ببینی دلتنگی مرا به جایی رسانده که

میان برف
...خوابیدم
534
...کجایی تا نگران شوی و سرم داد بکشی؟
اشک هایم روی صورت بی حس شده از سرما
می لغزید و ثانیه
..ای بعد یخ میزد
نمیدانم چقد در آن حالت بودم.اما سرما در
تمام بدنم نفوذ کرده
 ُ..بود و سر شده بودم
نمیدانم توهم بود یا واقعی ..اما سایه ای روی
.سرم حس کردم
زمزمه ی یا خدا گفتنش باعث شد چشم باز
.کنم
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ماکان باالی سرم شوکه ایستاده بود.لبخند
تلخی زدم..حتما توهم
بود...وگرنه ماکان را چه به نگران شدن برای
...من؟
کمی بعد دست زیر بغلم انداخت و زمزمه ی
خشمگینش به

گوشم رسید
باخودت چیکار کردی دیوونه...راه های بهتری_
هم برای
..خودکشی هست
...خندیدم بلند و بی پروا
...شوکه نگاهم کرد
535
دیدم که عصبی لب فشرد و دست دیگرش را
زیر پام انداخت و
بلندم کرد
احمق بیشعور_
..دیگر چیزی نفهمیدم و چشمانم بسته شد
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چشم که باز کردم درمانگاه بودم.گلویم به
شدت درد میکرد .انگار
تمام بدنم را توی هاون کوبیده باشن درد
میکرد.سرم سنگین
.بود
چشمانم را به عمه دوختم که خوابش برده
بود.سعی کردم سرم
را کمی بلند کنم که سرفه ام گرفت و عمه از

.خواب پرید
نگاهش که به چشمان بازم افتاد.اشک از
گوشه ی چشمان
زیبایش راه گرفت و نالید
تو که منو کشتی پرند...این چه کاری بود_
کردی؟...اگه
..نمیفهمیدیم و تا صبح همونجا میموندی چی؟
به زور آب دهنم را قورت دادم و پشیمان
زمزمه کردم
ببخشید_
اشک چشمانش را پاک کرد و گفت
536
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االن میام_
کمی بعد به همراه پرستار برگشت.پرستار
ُسرم را از دستم کشید
و با بدخلقی گفت
میتونین ببرینش_
به کمک عمه بلند شدم و کفش پوشیدم.زیر
بغلم را گرفت و تا
راهرو کمکم کرد.انقد بی رمق و بی حال بودم

که اگر عمه زیر
بغلم را نمیگرفت به حتم زمین
میخوردم.ماکان که روی صندلی
های ورودی نشسته بود با دیدنمان به سمتمان
آمد و زیر بغلم
را گرفت و خطاب به عمه گفت
مامان شما ول کن...من میارمش_
عمه راضی مرا رها کرد و گفت
میرم آژانس بگیرم_
کمی که از ما فاصله گرفت.زمزمه ی عصبی
اش را شنیدم
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همیشه انقد مایه ی دردسری؟همیشه انقد_
بی فکری؟
کالفه چشم بستم و تنها گفتم
ببخشید_
537
ُی
خواست اعتراض کند که با نگاه به قیافه ام پ
به حال خرابم برد
و لب زد

بعدا به حسابت میرسم بچه پرو_
.لبخند تلخی زدم و چیزی نگفتم
به خانه که رسیدیم ماه منیر نگران سمتم آمد
و لب زد
دردت به جونم چیکار کردی با خودت_
لبخند بی رمقی زدم
خوبم منیرجون...چیزیم نیست_
غمگین سر تکان داد و گفت
از دست شما جوونا...میرم برات شیر گرم _
بیارم
ماکان بیحوصله به سمت باال رفت و گفت
688
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..میرم بخوابم_
ماه منیر گفت
مگه گشنت نیست پسرم_
نگاه تندی روانه ام کرد و روبه ماه منیر گفت
538
به لطف یه بی عقلی دیشب نتونستم_
بخوابم...خوابم میاد...لطفا[
بیدارم نکنین
یاسر به من یاد داد که از هیچکس هیچ چیز

بعید نیست.یاد
گرفتم کینه میتواند از همه موجود وحشتناکی[
بسازد.برای همین
هم اورا بخشیدم.البته که این بخشش به
راحتی نبود.سال ها
طول کشید .اما جایی خوانده بودم بخشیدن
اول از همه به نفع
خودمان است.برای همین هم اورا بخشیدم تا
یاسر دیگری متولد
.نشود
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سال ها بود که دوست نداشتم هیچکس از او
حرف بزند چون
.هنوز وحشتم از او هرچند کمرنگ اما بود
امروز اما باالخره طلسم این همه سال
...شکست
خبرآنقدر بزرگ و ترسناک بود که شوکه ام
...کرد
...حتی منی که از او زخم خورده بودم
دوباره حرف های مریم را مرور کردم و مثل
تمام دفعات قبل،قلبم

..از ریتم عادی خارج شد
خبرداری پسرداییت یاسر چه بالیی سرش"
اومده؟
539
زده زنشو به حد کشت زده.االنم زنش تو
کماست.خودشم پشت
میله های زندان..وای میگن حال زنشم خوب
نیست..وای
پرند،یلدای طفلک خون گریه
میکرد...نمیدونست دلش برای
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داداشش بسوزه که پشت میله های زندان
افتاده یا دلش برای
زنش بسوزه که داره با مرگ و زندگی دست و
"پنجه نرم میکنه
انقد از مریم خواسته بودم از او برایم چیزی
نگوید که حتی
...نمیدانستم ازدواج کرده و زن دارد
مریم وقتی سرفه های وحشتناکم را شنید[.
پایش را توی یه کفش
کرد که به دیدنم می آید و اصرار من مبنی

برخوب بودنم هم
.نتوانست مانع تصمیش شود
نتوانستم بگویم کجا میایی عزیزم؟؟
من خودم هم اینجا اضافه هستم و حکم
...مزاحم را دارم
نتوانستم و االن نگران برخورد ماکان با این
قضیه بودم.تا همین
جا هم کلی از دستم شکار بود و فکر میکرد
خوابیدن در برف و
!!آنفوالنزای بعدش به خاطر جلب توجه بوده
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540
نمیدانم چرا هرکاری میکردم نمیتوانستم از او
متنفر شوم.باتمام
دلگیری ام از او از اینکه اینهمه رک و بی پرده
بود خوشم آمده
بود
تصمیم گرفتم به اتاقش که چندمتر[ با اتاقم
فاصله داشت بروم و
خودم زودتر آمدن مریم را خبردهم.اینگونه
..شاید بهتر بود

البته که اینجا خانه ی او بود و باید ازش به
خاطر مهمان دعوت
.کردن بی اجازه معذرت میخواستم
شال روی سرم انداختم و سمت اتاقش
رفتم.چند[ تقه به در زدم
با صدای بفرماییدش وارد شدم
..اما کاش نمی آمدم کاش
داشت تصویری با علیرضا حرف میزد و من با
دیدن تمام جانم
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در کادر صفحه ی لب تاب ،شوکه و سست
...همانجا خشکم زد
اوهم مثل من شوکه بود..شاید چون فکر
میکرد عمه باشد نه
...من
از او بدتر علیرضایی بود که شوکه و با
چشمانی از حدقه درآمده
..خیره ام بود
541
چشمان زیبایش را قاب مستطیلی عینک قاب
گرفته بود و چقد

به او می آمد..چقد[ پخته تر و زیباتر شده بود
..عزیزمن
ماکان هول و دست پاچه لب تاب را خاموش
کرد و عصبی پرسید
اینجا چی میخوای؟_
من اما هنوز شوکه و خیره لب تاب خاموش
بودم.توان حرف زدن
...نداشتم و زبانم به حلقم چسبیده بود
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هفت سال خودم را از دیدنش محروم کردم تا
شاید فراموشش
...کنم اما نشد ..هیچوقت
اینبار صدای بلند و عصبی ماکان باعث شد در
جا بپرم و باالخره
قطره ی اشکم چکید
باتو بودم هااا_
نگاهش که به چشمان اشکی ام افتاد کالفه
دست روی صورتش
کشید و پوف کشید.اینبار کمی نرم تر پرسید
نمیخوای بگی چیکارم داشتی_
ازضعیف بودن بیزار بودم اما واقعا کنترل

اشک هایم دست خودم
نبود..با لکنت لب زدم
542
بب..خشید..مزاحمتون ..شدم...من..برم_
کالفه سمتم آمد و گوشه ی آستینم را کشید
بیا اینجا بشین..الکی هم ادای آدمای قوی رو_
درنیار...با[ این
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حالت نمیتونی حرف بزنی،چطوری میخوای
راه بری..منکه چیزی
نگفتم سریع اشکت دراومد
تسلیم وار دنبالش کشیده شدم و روی تخت
نشستم.هنوز اشک
میریختم و دل دل میزدم.میان هق هق به زور
گفتم
به..خاطر..این..نیست_
برای اولین بار در تمام این مدت دیدم که
نگاهش دلسوز
شد.آهسته لب زد
نمیفهمتت پرنده...تو که با یه لحظه دیدنش_
این شکلی میشی

..چه مرگت بود ولش کردی پس
جوابم فقط هق هقم بود و اشک هایی که بی
اجازه من راه گرفته
..بودند
543
هیچکس مرا نمیفهمید...هیچکس نمیدانست
چه درد بزرگیست
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کسی را از خودت برانی که نفست باشد و با
رفتنش برای همیشه
مثل جانباز شیمیایی نفس بکشی...سخت و
...منقطع
کمی که گذشت.خجالت کشیدم و تازه فهمیدم
چه گندی
زدم.هول بلند شدم و خواستم از اتاقش..از
علیرضا..فرار کنم.انگار
متوجه قصد و نیتم شد که دستم را کشید و
گفت
نگفتی چیکارم داشتی_
با دست اشک هایم را پاک کردم و سربه زیر
گفتم

میدونم که خیلی پروام...میدونم که ازم_
بدتون میاد...ولی
نتونستم به دوستم که نگران حالم بود بگم نیاد
عیادتم چون من
خودمم اینجا اضافی ام و پسرعمم از مزاحم
خوشش نمیاد چه
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برسه به اینکه این مزاحم کسی دیگه رو هم
دعوت کنه...معذرت
میخوام
قسم میخورم که چشمانش خندید.اما لب روی
هم فشرد و گفت
که اینطور...پس موندی تو رودربایستی_
544
مظلوم لب زدم
بله_
گوشه ی چشمش را فشرد و آهسته لب زد
ایرادی نداره...فقط امیدوارم رفیقت مثل_
خودت دردسرساز
..نباشه
اگر لحظاتی قبل علیرضا را نمیدیدم و داغ دلم

تازه نمیشد شاید
!.!.االن از خوشحالی بال در میاوردم اما خب
به ممنون ساده ای اکتفا کردم و از اتاقش
.خارج شدم
...مریم آمد .مثل همیشه پرشور و هیجان
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با آمدنش شور و زندگی را به خانه آورده
بود.لبخند لحظه ای از
لبان عمه و ماه منیر جدا نمیشد.مدام سربه
سر همه،حتی عمو
رحیم میگذاشت.عمو رحیمی که پیری باعث
سنگین شدن
گوشش شده بود و به مدد سمعک میتوانست
.بشنود
مریم هنوز هم مثل سال ها پیش بود.بی شیله
پیله و پر از شور
زندگی..عزیزی که مرا هرگز فراموش
نکرد..تمام این سال ها با
545
بهانه و بی بهانه به من سر میزد.او و محمد
عضو جدانشدنی از

زندگی من بودند.زندگی خیلی چیزها را از من
گرفته
..بود...بابا...مامان..علیرضا..اما در عوض
عمه..مریم ومحمد را داده
.بود
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محمدی که هنوز هم عشق در نگاهش دیده
میشداما به احترام
.من احساسش را دفن کرده بود
مریمی که با وجود مخالفت های مادرش از
ارتباطش با
من،مقابلش ایستاده بود و از من دفاع کرده
.بود
این ها برایم با ارزش و عزیز بود.خواهر
نداشتم اما مریم از هر
.خواهری برایم خواهرتر بود
هنوز حال جسمی ام بهتر نشده بود.سرفه
های خشک و ضعف
بدنم نشانش بود.اما من سخت تر از این هارا
هم گذرانده
بودم.محکم شده بودم.درد این روزهایم فقط

علیرضا و جای خالی
..اش بود
همان هفت سال پیش که عشقم را قربانی
جانش کرده
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بودم.میدانستم که برای همیشه از دستش
داده ام اما این قلب
نمیفهمید[..
546
قرص را از بسته اش درآورد و با لیوان آب به
سمتم گرفت.از
دستش گرفتم و به زور قورت دادم.نگاهش که
به قیافه کج و
:کوله ام افتاد،حرصی[ گفت
حقته...تاتوباشی دیگه عین بچه کوچیک نری_
..تو برف بخوابی
حاال ول نکن دیگه_
چشمانش را تاب داد
معلومه که ولت نمیکنم...از سنت گذشته این_
احمق بازی
ها۲۷...سالته مثال...همسن و ساالی تو االن

چندتا بچه قد و نیم
قد دارن
پقی زیر خنده زدم.میان سرفه و خنده گفتم
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کی به کی میگه...تو که الالیی بلدی چرا_
..خودت خوابت نمیبره
تابی به گردنش داد و حرصی لب زد
مگه دست منه؟..وقتی هیشکی خر نشده بیاد_
منو بگیره چیکار
کنم به نظرت؟
:باشیطنت گفتم
547
اون پسره که هفته ی پیش اومد_
خواستگاریت چیشد؟
همه رو برق میگیره منو چراغ نفتی...عین_
منگوال به دهن ننش
نگاه میکرد ببینه اون چی میگه..همینم مونده
بشم زن یه بی
عرضه و برم زیر بلیط مادرشوهر
اینبار نتوانستم جلوی خنده ی بلندم را
بگیرم.قیافه ی حرصی

اش بینهایت بامزه بود.مشت محکمی به
بازویم کوبید و غرید
کوفت_
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همان لحظه ماکان از پله ها پایین آمد و با
.دیدن ما اخم کرد
بی اختیار کمی جمع و جور تر نشستم و
لبخندم پر کشید.از
کنارمان که عبور کرد.مریم سوت بلندی
:کشیدو گفت
جووون...اخمتو قربون..این خوشگل جذاب_
کی بود؟
548
لبم گزیدم و آهسته گفتم
ماکان...پسرعمم_
دوباره به همان سمتی که ماکان رفت،خیره
:شد و گفت
کتی جون نگفته بود یه همچین پسر جذابی_
...داره
:چشم غره رفتم و توپیدم
آروم تر به خدا صداتو میشنوه...زشته_

:آه پر سوزی کشید و مسخره گفت
چقد خرشانسی آخه تو...اون از پسرخالت_
محمد...اون از
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علیرضا...اینم[ از این بی اعصاب
جذاب...اونوقت دوروبرمن هرچی
...کج و کوله است جمع شده
نگران از اینکه صدایمان را ماکان بشنود
آهسته تر گفتم
خفه نشی تو ...لب و لوچه تو جمع کن..میاد_
میبینه یه چیزی
بارمون میکنه ها
:چشمک زد و گفت
اوکی...من برم ببینم کتی جون باهام کاری_
549
نداره
بیتوجه به چشمان گشاد شده ام بلند شد و به
داخل آشپزخانه
.رفت
پوفی از سر حرص کشیدم و کنترل را
.برداشتم

ده دقیقه بعد ماکان آن طرف مبل لم داد و
:کالفه گفت
703
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این خانم تا کی اینجا میمونه؟_
شوکه به سمتش برگشتم و پرسیدم
..چی؟_
با انگشت اشاره وسط پیشانی ام ضربه زد و
:حرصی گفت
هیچی پرنده ی خنگ_
با همان اخم های درهمش کنترل را از دستم
کشید و زیرلب
زمزمه کرد
چه غلطی کردم گفتم ایرادی نداره_
بعد از نهار مریم را به زور داخل اتاق
کشاندم.روی صندلی نزدیک
:پنجره نشست و غر زد
550
اگه گذاشتی مخ این پسرعمه ی اخموتو بزنم_
زحمت نکش...کامال معلومه ازت خوشش_
نمیاد
:لب برچید و گفت

جهنم...حاال انگار کی هست_
704
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.روی تخت دراز کشیدم و چشم بستم
نمیخوای بدونی یاسر چرا زنشو کتک زده؟_
..خشکم زد
به پهلو خزیدم و روبه دیوار زمزمه کردم
..نه_
بیتوجه به جوابم گفت
ولی من میگم...مثل اینکه یه چیزی از زنش_
دیده و فهمیده
داره بهش خیانت میکنه..عصبی[ میشه و تا سر
حد مرگ میگیره
زیر مشت و لگد...میون این کتک کاری سر
زنش میخوره لبه ی
میز و بیهوش میشه...خانواده ی زنشم از
دستش حسابی
شکارن...زنشم که حالش خیلی[ بده
551
:کالفه چشم باز کردم و گفتم
ایشاهلل که حالش خوب میشه_
705
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عصبی کنارم آمد و ضربه ای آهسته توی سرم
زد
بدبخت تو االن باید خوشحال باشی بعد از_
اونهمه بالیی که
سرت آورد نه اینکه آرزوی سالمتی کنی
:چشم غره رفتم و گفتم
من برای زنش آرزوی سالمتی کردم..اون_
بنده خدا چه گناهی
..داره
آهان...با اینکه منم دلم برای زنش میسوزه_
ولی حق یاسر
بود...روانی بیشعور..هرچند هنوزم مدرکی
مبنی بر اینکه زنش
داشته بهش خیانت میکرده نیست..همینم
خانواده ی زنشو بیشتر
..عصبی کرده
:چیزی نگفتم و سکوت کردم.دوباره گفت
چرا نگفته بودی پسرعمت اومده؟_
نگفتم چون مهم نبود_
706
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..احمق برای اون نمیگم که_
552
گیج برگشتم و پرسیدم
پس براچی میگی؟_
منظورم اینه کاش میگفتی اینهمه راه_
نمیومدم..حاال مجبورم
امشب برم خونه فامیالی درپیت مون
چشمانم گشاد شد
!!چرا؟_
برای اینکه خیلی زشته من اینجا_
بمونم...مامانمم بفهمه گردنمو
...میزنه
من و عمه هرچه اصرار کردیم مریم نماند و
گفت خانه ی
دخترعموی مادرش راحت تر است.به ناچار
کوتاه آمدم اما گفتم
.فردا منتظرش هستم
بعداز رفتن مریم دوباره پکر شدم.حداقل تا او
بود وقت فکر کردن
707
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به علیرضا و نگاه شوکه اش را نداشتم.اما با

رفتنش دوباره فکر و
خیال مثل موریانه به جانم مغزم افتاد..برای
بار هزارم قیافه شوکه
شده اش را به خاطر آوردم و قلبم روی دور
تند رفت...چقد در
این سال ها قیافه اش مردانه تر و جذاب شده
بود...هرچند قبال
553
هرازگاهی که عکس هایش را که برای عمه
میفرستاد حریف قلبم
نمیشدم و به گوشی عمه سرک میکشیدم و
نگاهش میکردم اما
تا به امروز با عینک ندیده بودمش...چقد به او
..می آمد
کالفه پوف کشیدم و سرم را با دستانم
پوشاندم و لب زدم
...بمیر پرند_
****
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ماکان از سرشب ناآرام بود و دلیلش را
نمیدانستم.البته که انقد

گوشت تلخ و بدخلق بود که جرات هم
نمیکردم از او چیزی
بپرسم.سرمیز شام هم اخم کرده بود و
حواسش پرت بود و مدام
:خیره گوشه ای میشد.عمه نامحسوس پرسید
تو میدونی این چشه؟_
شانه باال انداختم و لب زدم
نه_
دستم را به طرف کاسه ی ترشی دراز کردم
که با نگاه غضبناک
ماکان روبه رو شدم.آهسته غرید
بچه شدی؟با اون سرفه های وحشتناک واجبه_
ترشی؟
554
متعجب از اینکه در همه حال حواسش
بود،دست عقب کشیدم
و آهسته لب زدم
709
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ببخشید حواسم نبود_
از سر میز بلند شد و گفت
ممنون مامان...خوشمزه بود_

عمه لب برچید
تو که چیزی نخوردی_
سیر بودم ..ممنون_
کمی بعد همراه عمه میز را جمع کردیم و با
گفتن شب به خیر
.به اتاقم پناه بردم
مشغول شانه کردن موهایم بودم که با صدای
بلند ماکان دستم
خشک شد.داشت به انگلیسی بلند فحش
...میداد
کمی که گذشت طاقت نیاوردم و شال روی
سرم انداختم و
آهسته به اتاقش نزدیک شدم.اما از کارم
خجالت کشیدم.یکی
...نبود به من بگوید مگه تو فضولی آخه
555
710
تابو شکن

همان لحظه صدای شکستن آمد.مضطرب و
ترسیده قدمی به
عقب برداشتم..نمیدانستم کار درست
چیست...خواستم عقب گرد

کنم و به اتاقم بگردم اما حسی مانع شد...مثل
احمق ها باخودم
"گفتم" نکنه بالیی سرش اومده باشه؟
...یادم رفته بود که او ماکان است نه هرکسی
با دیدن عمه که هراسان باال آمد کمی خیالم
راحت شد.نگران و
مضطرب پرسید
...چیشده پرند_
نمیدونم ولی فکر کنم حالشون خوب_
نیست..صدای شکستن
هم اومد
عمه معطل نکرد و دراتاق را باز کرد
اتاق بهم ریخته و نامرتب بود..شیشه ی پنجره
اتاق شکسته شده
بود...به نظر میرسید با صندلی شیشه را
شکسته...خودش[ هم
711
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خیس عرق و با صورتی سرخ خیره دیوار روبه
.رو بود
عمه به سمتش رفت و نگران پرسید
ماکان چیشده؟...خوبی؟؟_

556
:حتی سرش را بلند نکرد.تنها گفت
من خوبم...تنهام بذارین_
عمه حیران و گیج زمزمه کرد
میگم چیشده؟..شیشه چرا شکسته؟_
باالخره سرش را بلند کرد.از عمه گذر کرد و
نگاه خشمگینش را
به من دوخت و توپید
نشنیدی گفتم بیرون؟_[...
نمیدانم چرا بغض کردم..بی هیچ حرفی عقب
گرد کردم و سمت
.اتاق دویدم
واقعا که بیشعور بود...من نگران حالش شده
بودم و او مرا بی
...ادبانه از اتاقش بیرون کرد
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حرصی در اتاق را کوبیدم و خودم را روی
تخت انداختم.اشک از
 ...گوشه ی چشمم راه گرفت
چقد دل نازک شده بودم که با هرحرفی اشکم
...درمی آمد

دو تقه به در اتاق خورد و عمه وارد شد
557
پرندجان_
تند اشکهایم را پاک کردم و سمتش برگشتم
بله_
نگران گفت
گریه کردی؟_
.هیچ نگفتم
:شرمنده لب زد
ببخشید عزیزم..عصبانیه نمیفهمه داره چه_
...غلطی میکنه
لبخند تلخی زدم
...اشکالی نداره_
کنارم آمد و غمگین گفت
713
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میدونم از روزیکه اومده با نیش و کنایه هاش_
اذیتت کرده...من
...معذرت میخوام ازت
این چه حرفیه عمه...من هیچ گله ای ازش_
ندارم...شمام نگران
..نباشین پوست کلفت تر از این حرفام

558
خیره نگاهم کرد و پرسید
واقعا؟..ینی از دستش ناراحت نیستی؟_
خفه گفتم
نه_
با شیطنت لب زد
پس اگه ازت بخوام بری اتاقشو جمع_
کنی،مشکلی نداری؟
چشمانم گشاد شد و گفتم
..آخه_
خسته و دل نگران حرفم را قطع کرد و گفت
..رفت بیرون نیست...شوخی[ کردم عزیزم_
دستم را فشرد و بلندشد
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من دیگه برم..شبت به خیر_
شب به خیر_
559
عمه که رفت.هرکاری کردم نتوانستم
بخوابم.بلند شدم و آهسته
به سمت اتاق ماکان رفتم.درش باز بود و اتاق
به همان شکل بهم

...ریخته
قدم داخل گذاشتم.به خاطر شکسته بودن
شیشه،اتاق سرد شده
بود.نمیدانم چرا حس کردم وقتی برگردد حتما
تا صبح اینجا یخ
میزند..اولش گفتم خب به من چه...به یکی از
اتاق های دیگر
برود...اما به یاد آوردن اینکه شوفاژ اتاق های
دیگر خاموش
است.دلم طاقت نیاورد و به اتاقم رفتم و با
چسب پنج سانتی و
مقوا برگشتم.اول مقوا را روی قسمت
شکستگی با چسب فیکس
715
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کردم و بعد اتاقش را مرتب کردم.خم شدم با
جارو خرده شیشه
ها را جمع کنم که حواسم نبود و کف پام روی
یکی از خرده
.شیشه ها رفت و آخم بلند شد
کالفه روی زمین نشستم و با دیدن خون،دلم
ریش شد.آرام

دست به سمت شیشه ی کوچک بردم و با یک
حرکت درش
آوردم...لعنتی یک زخم کوچک بود اما
سوزشش اندازه زخم
...شمشیر
واقعا که نفهمی_
560
شوکه سرم را بلند کردم و نگاهم به او افتاد
که با قیافه ی داغانی
به دیوار تکیه داده بود.هل بلند شدم که آخم
بلند شد و چهره ام
.در هم رفت
بی حوصله و کالفه به سمتم آمد و گفت
716
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اینجا چه غلطی میکنی؟_
حوصله ی بحث نداشتم وگرنه جواب دندان
شکنی
میدادم.طوریکه که پام را روی زمین نگذارم از
کنارش عبور کردم
و گفتم
فقط داشتم تمیز میکردم..بااجازه_

هنوز کامل از اتاقش خارج نشده بودم که با
حرفی که زد خشک
شدم
هرخیالی[ راجبم داری تو ذهنت خطش_
بزن...من هیچوقت خر
کسی که یه بار عزیزمو پس زده
نمیشم...دیگم برای خودشیرینی
یا جلب توجه دور و بر من نپلک
561
خواستم برگردم و تاجایی که جا داشت زیر
مشت و لگد بگیرمش
و بگویم من نه خیالی راجبت دارم ..نه قصد
دلبری..اما خسته
717
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...بودم خیلی
دیگر هیچ چیز از آن پرند جسور نمانده بود.بی
خیال حرفی که
شنیدم راه اتاقم را در پیش گرفتم و بغضم را
...در گلو خفه کردم
چشمان قرمز و پف کرده ام گواه بیخوابی
دیشبم بود.تاصبح

نتوانستم پلک روی هم بگذارم.هی تمام
رفتارهای این مدتم را
مرور میکردم تا ببینم کجای کارم اشتباه کرده
ام که ماکان
اینگونه برداشت کرده.اما به هیچ چیز خاصی
نرسیدم.من فقط
..دلم برایش سوخته بود همین
...اما خب دیگر همین دلسوزی هم نمیکردم
حالم خیلی[ بهتر شده بود.به لطف سوپ هاو
داروهای گیاهی ماه
منیر و آمپول هایی که نوش جان کرده بودم
حالم بهتر از روزهای
718
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قبل بود اما به خاطر اینکه بچه ها از من
آنفوالنزا نگیرند کالس
هایم را به یکی از مربی ها سپرده بودم.عمه
مهد کودک بود و
ماه منیربرای خرید بیرون رفته بود.منتظر
مریم روی مبل لم داده
562
بودم که صدای زنگ بلند شد.به سمت ایفون

رفتم و با دیدن
.تصویر مریم،دکمه ی بازشدن درب را فشردم
مریم محکم درآغوشم کشید
احوال خانم بزرگمهر؟_
فاصله گرفتم و لب زدم
خوبم_
تیز نگاهم کرد و طعنه زد
آره واال...قیافتم همینو میگه_
نفس بلندی کشیدم و به سمت آشپزخانه رفتم
چای یا نسکافه؟_
پشت سرم آمد و گفت
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چیزی نمیخورم..بگو چه مرگته_
بیتوجه به او مشغول درست کردن نسکافه
شدم و فنجان را به
دستش سپردم .پشت میز نشستم.روبه نگاه
خیره اش لب زدم
نمیشینی؟_
563
حرصی صندلی روبه رویم را عقب کشید و
:پرسید

نمیخوای بگی چته؟_
روی چشمانش مکث کردم و گفتم
هیچی_
پرند به خدا بلند میشم یه دل سیر میزنمت ها_
دیشب با ماکان بحثم شد_
چشمانش گردشد
!سرچی؟_
شانه باال انداختم و به صندلی تکیه زدم
دیشب حالش خوب نبود.تو اتاقم بودم که_
صدای داد و بیدادشو
720
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با تلفن شنیدم .رفتم دم اتاقش...عمه هم
اومد..بعد که رفتیم
..داخل عصبی شد منو از اتاقش بیرون کرد
دقیق نگاهم کرد و بعد از کمی مکث گفت
جهنم...االن واقعا این برات مهم شده؟_
نه..پرسیدی جوابتو دادم_
564
...درحقیقت برایم مهم بود خیلی هم مهم
..البته بیشتر[ جمله ی آخرش که آتشم زده بود
چرا بقیشو نمیگی_

شوکه و حیران به ماکان که معلوم نبود از کی
وارد آشپزخانه
شده،نگاه کردم
مریم متعجب پرسید
بقیه چی!؟_
لب روی هم فشردم تا حرف زشتی بارش
نکنم.روبه مریم گفتم
پاشو بریم اتاق_
دست در جیب قدمی جلو آمد و پوزخند زد
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از چی فرار میکنی خانم بزرگمهر؟از_
حقیقت؟
کالفه چشم روی هم فشردم و دست مریم را
کشیدم.اما او دست
بردار نبود.دوباره گفت
آره فرار کن_
565
تمام خودداری ام درهم شکست و عین اسبی
که رم کرده به
:سمتش یورش بردم و داد زدم
خفه شووو_

برخالف تصورم خندید و گفت
حرف حق تلخه_
تمام بدنم از عصبانیت رعشه گرفته بود.نفس
هایم تند و قلبم
دیوانه بار میکوبید.با این وجود نعره زدم
کدوم حقیقت؟!توهم زدی...من نه بهت_
نظری داشتم نه
722
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دارم...اگر هرکاری هم تا االن کردم برای
خاطر عمه بوده...اینکه
ذهن تو مریضه و از هر حرکت من یه جور
برداشت میکنه به
..خودت ربط داره نه من
دوباره پوزخند مسخره اش را تکرار کرد و
گفت
تو اونقد برام مهم نیستی که بهت فکر کنم_
چه برسه به اینکه
رفتاراتو حالجی کنم سرکارخانم..فقط طبق
تجربه خواستم بهت
حدتو نشون بدم ..اوکی؟
خواست از آشپزخانه خارج شود که نالیدم

566
مشکلت با من چیه؟_
.حتی برنگشت.از آشپزخانه خارج شد
روی نگاه کردن به مریم را نداشتم.باخودش
چه فکر
میکرد؟وقتی حتی پسرعمه ی متمدن و روشن
فکرم به من انگ
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..میزد
خسته و عصبی سر روی میز گذاشتم و آهسته
لب زدم
ببخش مریم_
کنارم آمد و سرم را در آغوش کشیدوگفت
انقد مظلوم نباش پرند...باید میزدی تو_
دهنش و میگفتی
چشمات اینهمه سال جز علیرضا[ کس دیگه ای
رو ندیده و
...نمیبینه
پوزخند زدم و گفتم
مهم نیست_
..اما مهم بود..به خدا مهم بود

..هنوز تنم از عصبانیت میلرزید
567
بغض بیخ گلویم را گرفت و اشک دیدم را
تارکرد ..دیگر نتوانستم
وانمود کنم قوی و محکمم..سرم را میان سینه
ی مریم پنهان
724
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..کردم و هق زدم
گناهم چه بود؟..خدایا بس نبود اینهمه تحقیر و
..تهمت؟
خدایا مگر من بنده ات نیستم؟..به نامت قسم
..کم آورده ام
...طی این سال ها بارها دلم شکست
هربار میگفتم عادی میشود اما هیچوقت طعنه
ها و تهمت ها
..عادی نشد
همیشه نگاه بقیه و حق جانب بودنشان آزارم
..داد
مریم مدام سرم را میبوسید و میان حرف
هایش هق میزد
بس کن پرند..برای کی داری گریه_

میکنی؟...واسه یه خودخواه
..بی ارزش؟
اما من حالی ام نمیشد..این زخم کهنه سرباز
کرده بود..انقد میان
..آغوشش هق زدم تا دیگر اشکی برایم نماند
725
تابو شکن

شرم زده سرم را بلند کردم و بینی ام راباال
کشیدم و با صدایی
:ناهنجار پرسیدم
568
کی برمیگردی؟...منم میخوام بیام باهات_
:گنگ نگاهم کرد و گفت
امروز بعدازظهر بلیط دارم_
پس بریم باال وسایلمو جمع کنم_
:بهت زده و گیج دنبالم آمدو پرسید
میخوای بیای تهران؟_
اشک هایم را پاک کردم و خودم را مشغول
جمع کردن وسایل
:نشان دادم.آهسته لب زدم
آره...فکر کنم هنوز یه جا تو تهران هست که_
میتونم برم

:روی تخت ،کنارچمدان نشست و گفت
کالسات چی میشه پس؟_
نگاه به چشمان سرخ از گریه اش انداختم و
:گفتم
726
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برای همیشه که نمیخوام بیام...من به اینجا_
عادت کردم.اینجا
رو دوست دارم ولی تا وقتی ماکان اینجاست
دلم نمیخواد اینجا
569
باشم .وقتی رفت برمیگردم..کالسامم
میسپرم یه مدت موقتی
مربی بیارن جام
هنوز هم قانع نشده بود و گیج نگاهم
میکرد.زیپ چمدان را باال
کشیدم و جدی گفتم
حرفاشو که شنیدی...توهم زده من میخوام_
مخشو بزنم...دوست
ندارم دیگه اینجا بمونم.اگه بمونم به خودم و
شخصیتم توهین
کردم

غمگین نگاهم کرد و گفت
به عمت چی میخوای بگی؟_
روی زمین نشستم و خیره دستانم که هنوز
میلرزید گفتم
727
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نمیدونم...میگم...میگم دلم برای امیرحسین_
تنگ شده میخوام
برم دیدنش
اونوقت نمیگه بعد از اینهمه وقت چیشده_
یکدفعه ای یادش
افتادی؟وسط کالسات؟
لب جوییدم
570
من اگه نیومدم..برای این بود که دلم_
نمیخواست حتی تصادفی
و اتفاقی با یاسر روبه رو شم..البته که حریف
قلبم نشدم و قبال
چندباری دزدکی اومدم
پوف کالفه ای کشید
...اینارو من و تو میدونیم.عمت که نمیدونه_
:یهو چشمانش گرد شد و گفت

وایستا ببینم تو چی گفتی؟..چندباری اومدی؟_
کی؟
728
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نفس بلندی کشیدم و به سمت کمد دیواری
رفتم
...حاال تو فعال برای منم بلیط اوکی کن_
شانه ام را گرفت و برم گرداند
کی قبال اومدی تهران؟_
ناراضی از بحث پیش آمده،گفتم[
آخریش...دوسال پیش بود_
روبه نگاه مبهوتش پوزخند زدم
که درو روم باز نکردن...منم دیگه قسم_
خوردم نیام
571
چرا قبال نگفته بودی؟_
..تلخ خندیدم
باید چی میگفتم؟اینکه مامانم حتی درو روم_
باز نکرد؟یا اینکه
گفت منو نمیشناسه؟میدونی چرا؟چون[ تو
خونش مهمون
..داشت..عارش میشد منو ببینن

729
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از گوشه ی چشمم اشک راه گرفت و میان
خنده یهو بغض کردم
:مریم دلسوز نگاهم کرد و گفت
خیلی خب باشه.نمیخواد دیگه بهش فکر_
کنی..بیا بغلم دماغو
چمدان را همراه خودم پایین بردم و گوشه ای
از سالن
گذاشتم.ماه منیر از خرید برگشته بودوداخل
آشپزخانه مشغول
بود.از وقتی ماکان آمده بود فقط برای آشپزی
به این سمت می
.آمد
همراه مریم به آشپزخانه رفتیم و به ماه منیر
سالم کردیم.خوش
رو به سمتمان برگشت و لبخند زد
سالم به روی ماهتون...چایی[ بریزم؟_
صندلی را عقب کشیدم و گفتم
572
نه_
730
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مریم سرکی به گاز کشید و گفت
به به...من عاشق آش رشته ام_
ماه منیر مهربان گفت
اتفاقاماکانم عاشق آش رشته است_
قیافه ی مریم درهم رفت و زیرلب طوری که
ماه منیر نشنود لب
زد
نکبت چه خوش اشتها هم هست_
.خنده ام گرفت اما لب فشردم
عمه که آمد متعجب نگاهی به چمدان انداخت
:و پرسید
جایی میخوای بری؟_
دست به سینه نگاهش کردم و گفتم
آره میخوام یه چندروزی همراه مریم برم_
بهت زده نگاهم کرد
573
!بری؟_
لپم را پر باد کردم و گفتم
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..آره_

تیز نگاهم کرد و گفت
چیزی شده؟_
نگاهی به ماه منیر شوکه و مریم انداختم و
دوباره نگاهم روی
چشمان عمه چرخید[
نه...مگه باید چیزی شده باشه؟_
جدی نگاهم کرد و گفت
دنبالم بیا_
نگاهی به مریم انداختم که با انگشت خطی
فرضی زیر گلویش
کشید و لب زد
برو که کارت تمومه_
مسخره ای زیرلب گفتم و همراه عمه به
سالن رفتم.عمه به سمت
پله ها رفت و بلند داد زد
574
ماکان_
حیران نگاهش کردم و گفتم
732
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ماکان رو چیکارش دارین؟_
منکه میدونم همه چی زیر سر اونه...بذار بیاد_

ببینم باز چه
گندی زده
تا خواستم اعتراض کنم سروکله اش پیدا
شد.گیج و آشفته سمت
عمه آمد و پرسید
بله؟_
عمه کالفه و عصبی پرسید
مشکلت با پرند چیه؟_
چشمانش گرد شد و نگاه خشمگینی روانه ام
کرد و گفت
نمیفهمم چی میگین...من مشکلی باهاش_
..ندارم
نگاهم کرد و جدی پرسید
من اذیتت کردم؟_
...اهل ناله و شکایت نبودم
575
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از همه مهم تر نمیخواستم به خاطر من،عمه و
او بحث کنن..برای
.همین هم حرفش را تایید کردم
ماکان راست میگه...من میخواستم برم دیدن_

امیرحسین...چون[
دلم براش تنگ شده همین
عمه از موضعش کوتاه نیامد و گفت
تو دوساله اسمی ازش نیاوردی چون آخرین_
بار که رفتی دیدی
که چیشد...الزم نیست حاشا کنی...ماکان باید
به خاطر رفتار
دیشبش عذرخواهی کنه
نگاه منتظرش را به ماکان دوخت.ماکان کالفه
هوفی کشید و با
جان کَندن رو به من گفت
معذرت میخوام_
به عمه نگاه کرد و گفت
خیالتون[ راحت شد؟؟_
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منتظر حرفی از سمت عمه نماند و به اتاقش
برگشت.کوبیدن
.محکم دراتاق،نشانه ی عصبی بودنش بود
576
با اینکه راضی به اینکار نبودم اما از ته دل
لبخند زدم.حسابی

حالش گرفته شد بچه پرو
:عمه جدی گفت
تو هم هیچ جا نمیری پرند_
...لبخند از روی لبم پرید
..اما آخه_
اما و آخه هم نداره..دوروز دیگه شب_
یلداست..من از کجا مربی
...بیارم جات؟بچه ها جشن دارن
نگاه جدی اش راه هرنوع اعتراضی را
بست.ناچار سکوت کردم و
کوتاه آمدم اما در دل ناله کردم"خدای من
شب یلدا ینی دیدن
735
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دوباره عمو و زنعمو...پس همان بود که تا حاال
ماکان به خانه عمو
"...سرنزده بود
قراربود برای جشن یلدا،برای پسرها کروات و
دخترها گل مو با
نمد درست کنیم.از صبح با مژگان و زهرا یکی
دیگر از مربی های
مهد درگیر بودیم.کمردرد و گردن درد امانم را

.بریده بود
577
آخرین کروات تم یلدا را هم چسب زدم و
خسته به دیوار تکیه
دادم.مژگان گردنش را ماساژ داد و گفت
هالک شدیم_
در تایید حرفش سرم را تکان دادم و خسته
.پام را دراز کردم
مژگان و زهرا تمام گل موها و کروات هارو
دسته بندی کردند و
به محض تمام شدن کارشان اتاق را ترک
.کردند
736
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سرم را به پشت دیوار تکیه دادم و چشم
بستم.فکر به فرداشب و
دیدن عمو و زنعمو باز بهمم ریخت.بااینکه عمو
و زنعمو دیگر
مثل آن اوایل رفتار خشک و سردی نداشتند
اما همچنان ته
نگاهشان دلخوری موج میزد و همین
.مراشرمنده میکرد

مریم همان دیروز رفت اما عمه نگذاشت من
بروم و من به ناچار
کوتاه آمدم.انقدر دوستش داشتم و برایم عزیز
بود که حاضر به
ناراحت کردنش نبودم حتی اگر قیمتش اذیت
شدن خودم
بود..حتی اگر قیمتش تحمل فردی مثل ماکان
..بود
تمام این سال ها تنها کسی که حمایتم کرد و
رهایم نکرد عمه
بود.زنی محکم و مهربان که برایم نماد یک زن
..قوی و مقتدر بود
737
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578
خیلی چیزها از او یاد گرفته بودم.صبر..از
خودگذشتگی..مهربانی..استقالل[ مالی..خانه
داری...و حتی
آشپزی
بی حوصله بلند شدم و کیفم را برداشتم.روبه
مژگان و زهرا
.خداحافظی کردم و از مهد خارج شدم

برای اولین تاکسی دست بلند کردم و
.سوارشدم
دوخیابان پایین تر از خانه پیاده شدم تا هم
کمی پیاده روی کنم
هم وسایلی که برای فرداشب احتیاج
.داشتم،تهیه کنم
خانم و آقای افخمی مثل همیشه داخل
فروشگاه حضور داشتند
و فروشگاه برخالف روزهای قبل شلوغ و پر از
مشتری بود.به
سمت قفسه های رنگارنگ رفتم و چند مدل
قالب سیلیکونی
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.برای ژله انتخاب کردم
کمی کاغذ روغنی و گردو و بسته های رنگارنگ
ژله و یک بسته
شکالت چیپسی،خریدهایم را تشکیل میداد.به
سمت صندوق
رفتم و عالوه برسالم،خریدهایم مقابل خانم
.افخمی گذاشتم
لبخند مهربانی زد

579
سالم پرندجان خوبی؟_
لبخندش به من هم سرایت کرد.کمی سرحال
تر جوابش را دادم
ممنون شما خوبین؟_
قربونت عزیزم_
بعد از حساب کردن و قراردادن وسیله ها
داخل نایلون،چشمکی
به رویم زد و گفت
یلدات مبارک پرندجان_
نایلون را گرفتم
739
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ممنون...یلدای شما هم مبارک_
زن و شوهر پر از انرژی و خستگی ناپذیر
بودند درست نقطه ی
مقابل من.روحیه شادشان برایم تحسین
.برانگیز بود
سرراه از میوه فروشی کمی کدو و لبو هم
خریدم تا امشب بگذارم
.تا صبح بپزند
فردا از صبح تا بعدازظهر به خاطر جشن یلدا

مهدکودک بودم و
.وقت نمیکردم
580
یکی یکی ژله های سه رنگ خوشگل را از
داخل یخچال بیرون
آوردم و با لذت نگاهشان کردم.همه چیز را با
نهایت سلیقه ام
.آماده کرده بودم
هرچه برای خودمان آماده کرده بودم برای ماه
منیر هم درست
.کرده بودم و در سینی جدا برایش برده بودم
740
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.همه چیز را مرتب روی میز داخل سالن چیدم
فال حافظ را هم میان بقیه وسایل روی میز
قراردادم و برای
.عوض کردن لباسم سمت اتاق رفتم
یک ربعی میشد که عمو و زنعمو آماده
بودند.صداهای خنده و
حرف زدنشان تا اینجا هم می آمد.قصد
نداشتم تا عمه صدایم
.نکرده به جمع ملحق شوم

درواقع دلشوره و استرس داشتم و هرچقد
این دیدار به تعویق
.می افتاد برایم بهتر بود
همیشه موقع آمدنشان معموال بیشتر داخل
اتاق میماندم تا هم
..آنان را معذب نکنم هم خودم را
581
به جز مراسمی مثل شب یلدا و عید نوروز که
مجبور بودم ساعات
.بیشتری در کنارشان باشم
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امسال که ماکان هم با آن نگاه های خصمانه
اش اضافه شده
.بود
باشنیدن نامم از زبان عمه،نفس بلندی کشیدم
تا کمی آرام
شوم.شال قرمزم را روی سر مرتب کردم و
به سمت پایین روانه
.شدم
نرسیده به جمع با صدایی لرزان سالم
کردم.عمو لبخند بی رمقی

زد و سالم کرد.زنعمو هم به تبعیت از عمو بلند
شد و به زور گونه
.ام را بوسید.البته که توقع بیشتری نداشتم
نگاه های ریزشده و موشکافانه ی ماکان رویم
سنگینی میکرداما
توجهی نکردم و مبل کنار عمه را برای
.نشستن انتخاب کردم
دوباره ماکان و عمو مشغول صحبت شدند و
من سربه زیر خیره
.پارکت کف شدم
742
تابو شکن

582
گاهی در صحبت های بین عمه و زنعمو لیال که
وسطش عمه از
من نظرخواهی میکرد با کلمات کوتاهی شریک
میشدم.اما در
نهایت با گفتن
میرم وسایل شام رو آماده کنم_
.جمعشان را ترک کردم
میز شام که آماده شد صدایشان کردم.تمام
هنرم را خرج کرده

بودم تا میز را با سلیقه بچینم.عمه و به ترتیب
زنعمو لیال و پشت
.سرشان ماکان و عمونادر امدند
کمی مرغ ترش برای خودم کشیدم وبا اشتها
مشغول شدم.ازصبح
سرپا بودم و وقت نکرده بودم چیزی بخورم به
.شدت گشنه بودم
روی ساالد را پر از سس کردم و با لذت
مشغول شدم که با حرف
زنعمو لیال لقمه در گلویم ماند
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راستی یادم رفت بگم کتی جان...به همین_
زودی قراره صاحب
عروس بشم
..دنیا روی سرم خراب شد
583
حس میکردم تمام عالیم حیاتی بدنم از بین
رفته...ثانیه ای نفس
..کشیدن را از یاد بردم و قلبم نبض نزد
..لعنت به این بغض وقت نشناس
به زور آب لقمه را پایین فرستادم اما حریف

اشک سمجم نشدم
پلک آرامی زدم و قطره ای درشت روی گونه
 ُ..ام سرخورد
دیگر نفهمیدم عمه چه گفت یا زنعمو چه
جوابی داد.سرم را پایین
انداخته بودم و حس میکردم دنیا دور سرم
..میچرخد
هی به خودم نهیب میزدم آروم باش
..پرند..حتما اشتباه شنیدی
744
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اما دنیا هیچوقت به ساز من نرقصیده بود و
...نمیرقصید
تمام توانم را جمع کردم که سرپا بمانم و
سقوط نکنم.بدون نگاه
به بقیه زیرلب عذرخواهی کردم و از میز
فاصله گرفتم.انگار همگی
میدانستند که چه مرگم شده که هیچکس
.اعتراضی نکرد
خودم را به هوای آزاد بیرون رساندم و وقتی
که مطمئن شدم
کامال از آن ها دور شده ام و صدایم به

گوششان نمیرسد مقاومتم
...ته کشید و بغضم ترکید
..مثل دیوانه ها راه رفتم و زار زدم
584
نمیدانم چقد گذشت..یک ساعت؟دوساعت؟
نمیدانم ولی اشکم ته
کشیده بود اما همچنان چانه ام از بغض
...میلرزید
...تنم از سرمای زیاد بی حس شده بود
745
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کنار درخت روی زمین سرد و خیس سقوط
.کردم
صدای خش خش آمد و ثانیه ای بعد سایه ی
ماکان روی سرم
افتاد.سربلندکردم و نگاهش کردم.نمیدانم در
نگاهم چه دید که
نگران سمتم خم شد و لب زد
خوبی پرند؟_
لبم لرزید و دوباره چشمه ی اشکم جوشید
کالفه نفس بلندی کشید و کنارم نشست و لب
زد

باخودت چی فکر کردی؟معلوم بود که_
باالخره یه روزی ازدواج
...میکنه
آرام گفتم
چقد بیرحمی_
میان چشمانم مکث کرد و پوزخند زد
585
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بیرحمم؟من فقط دارم واقعیت رو بهت_
نشون میدم...تو هفت
سال پیش از ازدواج با علیرضا به هر دلیلی
منصرف شدی..با غیب
زدن و قایم کردن خودت باعث آبروریزی
خانوادت و شکستن
غرورش شدی...بهش ثابت کردی که برات
مهم نیست و
نمیخوایش...خب؟..به نظرت تا آخر عمرش
باید پای کسی که
نخواستش بمونه هوم؟
سکوت کردم چون یک زمانی ترس مانع از
حرف زدنم شد و

امروز دیگر دلیلی برای حرف زدن نداشتم.من
...دیگر بریده بودم
پوزخند دردناکی زدم و گفتم
...آره حق باتویه_
بی توجه به نگاه مبهوتش بلند شدم و از او
فاصله گرفتم
.سایه اش میگفت دارد پشت سرم می آید
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مقابل در ورودی ایستادم اما هرچه کردم
دستم را بلندکنم و در
...را بازکنم نشد
..کاش این ساختمان در دیگری هم داشت
پس چرا نمیری تو؟_
586
به سمتش چرخیدم و مظلوم گفتم
نمیتونم_
کنارم قرار گرفت و نور چراغ داخل حیاط
چهره اش را نمایان
کرد.نگاهش برخالف همیشه نگران بود و این
..عجیب بود
نمیدونم چرا دارم اینو بهت میگم ولی...هنوز_

انقدی که فکر
میکنی همه چی جدی نیست
گنگ نگاهش کردم و لب زدم
یعنی چی؟_
دست روی لبش کشید و کمی این و پا آن پا
کرد
748
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...چقد این حرکتش[ شبیه علیرضای عزیزم بود
..چقد شبیه هم بودند
منظورم اینه زندایی لیال یکم بدجنس بازی_
درآورده
کمی مکث کرد.نگاهش را به چشمانم دوخت
و لب زد
اونیکه اصرار به ازدواج علیرضا داره زنداییه_
.نورامید در دلم روشن شد
587
لبم کشیده شد و ذوق زده گفتم
واقعا؟_
آره ولی زیاد خوشحال نشو چون این چیزی_
رو عوض نمیکنه
..وارفتم

بهت زده پرسیدم
منظورت چیه؟_
بیخیال فاصله گرفت و سمت درب حیاط قدم
برداشت
به سمتش قدم تند کردم
749
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میشه واضح حرف بزنی؟_
وقتی دیدم اعتنایی نمیکند به ناچار دنبالش راه
افتادم و دوباره
گفتم
مگه نگفتی این خواست زنمو لیالست نه_
علی؟
بی توجه در حیاط را باز کرد و قصد خروج
داشت.دستش را
:کشیدم و گیج پرسیدم
کجا میری؟_
588
پیاده روی_
چشمانم از این گردتر نمیشد
االن؟_
سرش را نزدیک صورتم آورد و پچ زد

آره االن.مشکلی داری؟_
آخه امشب،شب یلداست و عمو اینا مهمونن_
اینجا
شانه باال انداخت و خونسرد گفت
750
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شام سنگینم کرده.احتیاج به پیاده روی دارم__
تا یک ساعت
دیگم برمیگردم
بی اراده گفتم
خوش به حالت..کاش منم میتونستم االن نرم_
داخل
:درکمال تعجبم گفت
اگه حوصله ی تحمل یه مرد بی اعصابو _
داری میتونی همرام
بیای
ناباور لب زدم
589
واقعا؟_
چشمانش خندید
آره پرنده_
ولی آخه...پس عمه و عموشون چی!؟_

پوف کالفه ای کشید
یه امشب اون کاری که خودت دوست داری_
انجام بده.انقد دنبال
751
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این نباش چطوری رفتار کنی بقیه راضی
...ترن
:تعلل ام را که دید،بیحوصله گفت
فقط ده دقیقه منتظرت میمونم بری حاضر_
شی وبیای
هنوز تردید داشتم اما بودن با او بهتراز
برگشت به جمع داخل
بود.حق با او بود گاهی باید برای دل خودت
...زندگی کنی
نمیدانم چرا حس میکردم دلش برایم سوخته
و برای دور کردن
من از این فضا دارد این لطف را به من میکند
تا در پیاده روی
.شبانه اش همراه شوم
خیره ی چشمانش گفتم
590
داری بهم لطف میکنی ؟_

:ابرو باال انداخت و مطمئن گفت
دارم بهت لطف میکنم_
752
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چرا؟_
فکر کن دلم برات سوخته...میای[ یا برم؟ _
:اینبار بدون تردید گفتم
میام_
شاید چون حقیقت را گفت.ماکانی که شناخته
بودم بی دلیل
لطف نمیکرد و خب اینکه صادقانه گفت دلش
برایم سوخته از
هزار دروغ برایم باارزش تر بود
تا قبل از پیشنهاد ماکان،نمیدانستم چگونه به
داخل برگردم و
وانمود کنم چیزی نشده آنهم وقتی که جلوی
چشمانشان آنطور
مفتضحانه رفتارکرده بودم.اما االن خجالت و
شرمندگی فراموشم
شده بود و فقط به این فکر میکردم زودتر
.آماده شم
به سرعت داخل برگشتم وبی توجه به نگاه

های مبهوت عمه و
753
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بقیه،باال رفتم و تکیه زده به در اتاق زمزمه
کردم
591
"خیلی ام سخت نبود"
و با سریع ترین سرعتی که در خود سراغ
داشتم حاضر شدم
وبرگشتم پایین .بدون نگاه به بقیه عمه را
مخاطب قراردادم
عمه،من همراه ماکان میرم بیرون تا یک_
ساعت دیگه برمیگردیم
میتوانستم چشمان از حدقه درآمده ی
زنعمولیال و اخم عمو نادر
را حتی ندیده حس کنم اما عمه برخالف
تصورم لبخند زد و
:گفت
...برو عزیزم..خوش بگذره_
ممنون_
با اجازه ای گفتم و به سمت ماکان دویدم.هل
و والی این را

.داشتم که اگر دیرکنم ماکان برود
754
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نزدیکش که رسیدم نفس نفس میزدم.ابرو باال
انداخت و گفت
چه دختر آن تایمی_
قدم بیرون گذاشت و من هم مثل جوجه اردک
زشت به دنبالش
.کشیده شدم
592
خیره ی صورت معمولی اما مردانه اش
شدم.چشمانش قهوه ای
بود برعکس عمه..قهوه ای تیره به رنگ
قهوه...هم قد علیرضا[ شاید
...هم بلندتر اما هیکلی تر
ناغافل برگشت و نگاهم را شکار کرد.خجالت
زده سرم را پایین
انداختم.گفتم[ االن است تیکه ای بارم کند اما
گفت
دست پخت خوشمزه ای داری_
شوکه سرم را بلند کردم و گفتم
االن ازم تعریف کردی؟؟جلل[ الخالق_

755
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تعجب داره؟_
آره خب.کسی که تا دیروز چشم دیدنمو_
نداشت امشب از دست
پختم تعریف میکنه
خیره روبه رو لب زد
دیگه ازت بدم نمیاد_
روبه نگاه حیرانم ادامه داد
البته خوشمم نمیاد_
593
بی اختیار گفتم
منم تا همین بعدازظهر از دستت عصبی و_
ناراحت بودم.دلم
نمیخواست ریختتو ببینم
خونسرد پرسید
پس چرا االن کنارمی؟_
مثل خودش خیره ی روبه رو گفتم
چون امشب با حرفی که زدی فهمیدم اونقدم_
نمیتونی بد باشی
فقط زیادی بی اعصابی
756
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سکوت کرد و دیگر چیزی نگفت
منظورت از اینکه گفتی چیزی عوض نمیشه_
چی بود؟
گردن به ستم کج کرد و گفت
واقعا خنگی یا ادای خنگا رو درمیاری؟_
..دهانم باز ماند
دخترجون تو علیرضا رو همون هفت سال_
پیش از دست
دادی.اینکه گفتم تو اصل قضیه فرقی نمیکنه
یعنی اینکه چه
594
علیرضا خواستار ازدواج مجدد باشه چه زندایی
مجبورش کرده
باشه در هرصورت باالخره ازدواج میکنه چون
قرار نیست تا آخر
عمرش عذب بمونه..اینبار جدی نیست چون
اصرار زنداییه ولی
کی میتونه تضمین کنه در آینده علیرضا از
کسی خوشش نیاد و
ازدواج نکنه هوم؟
757
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..چشمانم پر اشک شد
..خب راست میگفت
کالفه هوفی کشید و گفت
باز آبغوره گرفتی که_
اشکم چکید و لبم لرزید
خیلی سخته قبولش_
سخته؟چرا ولش کردی پس؟_
نگاه به چشمانش کردم.دلم میخواست قفل
سکوت این هفت
سال را بشکنم...دلم میخواست با او حرف
بزنم نمیدانم چرا؟
شاید میخواستم با یکی غیراز جنس خودم
درودل کنم...شاید هم
...چون میدانستم که دیگر یاسری نیست
595
ولش کردم چون اینجوری براش بهتر بود_
:مسخره گفت
واقعا؟ولی اونیکه اومد کانادا فقط یه مرده_
ی متحرک بود...دقیقا
758
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برای چیش بهتر شد؟
اگه میموند بدتر بود_
صورتم را با دقت نگاه کرد و روی چشمانم
مکث کرد.خشدار
:پرسید
چرا بدتر بود؟_
نفس عمیقی کشیدم و لب زدم
چون من اون یک هفته ای که غیبم زد،دزدیده_
شده بودم
ایستاد..مبهوت و شوکه
چشمان گشادشده اش میگفت که
انتظارشنیدن[ هرحرفی را
..داشته جز این
کمی مکث کردم تا گفته ام را هضم
:کند.دوباره ادامه دادم
596
پسرداییم یاسر اومد دنبالم آرایشگاه به دروغ_
گفت مامان
759
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محبوبه حالش بد شده و بیمارستانه و همه
اونجان.انقد شوکه و

گنگ بودم که هرچی گفت رو قبول کردم و
سوار ماشینش
شدم.انقد احمق بودم که تمام مسیر چشم
بسته بودم و گریه
میکردم برای حال مامان محبوبه..یه وقت
چشم باز کردم که دیگه
دیر بود
عصبی چندبار دست روی صورتش کشید و
ناباور گفت
داری شوخی میکنی دیگه؟_
تلخ گفتم
کاش شوخی بود.ولی نیست_
قیافه ی مبهوتش را پشت سر گذاشتم و به
جلو قدم
.برداشتم.شانه ام به شدت عقب کشیده شد
عصبی غرید
چرا باید حرفاتو باورکنم؟_
760
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میان بغض لبخند زدم
597
مدرکی برای اثبات حرفم ندارم.که اگه_

داشتم همون هفت سال
..پیش رو میکردم
قطرات درشت اشک از چشمم چکید و ماکان
با نگاهی ناباور،گیج
و عجیب خیره ام شد.فاصله گرفت و قدمی
عقب گذاشت.میان
موهایش چنگ زد و با صورتی سرخ چند قدم
.عقب و جلو رفت
دوباره نزدیکم شد .سیبک گلویش تکان خورد
و به سختی لب
زد
بهت دست درازی کرد؟_
خجالت زده سرم را به معنای نه تکان دادم
گیج تر شد
برای اینکه راحتش کنم گفتم
761
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منو یه هفته زندانی کرد تو یه خونه ی ویالیی_
که خالی از سکنه
بود.روزا سر یه ساعتی بهم سرمیزد و برام
غذا و خوراکی میاورد
و بعدشم میرفت.بعد از یکهفته ام ولم کرد

ولی تهدیدم کرد
به اینجا که رسیدم نفس کم آوردم.مرور آن
روزهای جهنمی
...برایم مثل خوردن سم بود
598
آب دهنم را قورت دادم و با بغض ادامه دادم
بهم گفت اگه راستشو به کسی بگم یه کاری_
میکنه علیرضا
جلوی چشمام جون بده
هنوز هم خشک شده نگاهم میکرد و ساکت
.بود
با پا روی زمین ضرب گرفتم و سربه زیر
پرسیدم
فکر میکنی دروغ میگم مگه نه؟_
خفه گفت
762
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نمیدونم_
بعد از کمی مکث لب باز کرد
تو هم ترسیدی و سکوت کردی؟_
چیزی نگفتم
عصبی شانه ام را گرفت و تکان داد

599
نگو که به خاطر تهدید یه آدم مریض روانی_
اینهمه سال زندگی
!رو به خودت و علیرضا[ حروم کردی؟
محکم رهایم کرد ..سکندری خوردم.فریاد
کشید
خییییلی احمقی پرند...خییییلی_
با فریادش نگاه عابران به سمتمان برگشت و
کنجکاو خیره مان
شدند.خجالت زده و شرمگین نگاهی به دور و
اطراف انداختم و
:میان اشک و بغض خفه گفتم
..دارن نگامون میکنن_
اینبار افسار پاره کرد و عربده کشید
763
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...به جهنم_
برگشت روبه تعداد اندکی که از دور
تماشایمان میکردند فریاد
زد
وایستادین چی رو نگاه میکنین!!؟_[
جمعیت که با غرغر پراکنده شد.دستم را

گرفت و همراه خود
.کشید
600
عصبی و خشمگین بود و این از فشاری که به
بازویم می آورد
.میفهمیدم
دنبالش کشیده شدم.به ناچار سکوت کردم و
اعتراضی نکردم اما
.حریف اشک هایم نمیشدم
به کوچه ای خلوت و بن بست که رسیدیم
رهایم کرد.چندین
نفس بلند کشید تا آرام شود.سمتم که آمد
طی یک واکنش
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.غیرارادی قدمی عقب رفتم
:دست باال برد و آرام تر از دقایقی قبل گفت
...کاریت ندارم..آروم باش_
چرا چیزی نگفتی پرند؟..چرا[ گذاشتی اون_
عوضی اینجوری
آینده و زندگیتو خراب کنه؟...علیرضا وقتی
اومد یه مرده ی

متحرک بود...فکر میکرد ایرادی داشته که
پسش زدی...میدونی
چقد درد داره پس زده شدن از سمت کسی
که همه ی
زندگیته؟؟؟[
ُ صورتم را با دستانم پوشاندم همانجا سر
...خوردم روی زمین
..مهم نبود زمین خیس از باران است
601
...مهم نبود هوا سرد و زمین یخ است
باالی سرم ایستاد و کمک کرد بلند شم .دماغم
را باال کشیدم و
765
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.با دست خیسی زیر چشمم را گرفتم
به چشمان کالفه اش دقیق شدم و زمزمه وار
گفتم
من خواستم بگم...پیش یاسر گفتم باشه ولی_
قصدم سکوت
...نبود...رفتم خونه که همه چی رو بگم
پوزخند دردناکی زدم و دوباره با یادآوری بی
رحمی دنیا بغض

:سراغم آمد،درمانده گفتم
ولی میدونی چیشد؟مامان حتی نذاشت_
حرف بزنم تا گفتم
سالم...گفت سالم و مرگ..بعدم که ...بعدم
که به حد کشت منو
زیر مشت و لگداش گرفت...باباجهان...بابا[
جهان عزیزم که همیشه
و همه جا پشتم بودوازم حمایت میکرد نیومد
جلوی مامانو
بگیره...من...من...انقدی که از بابا دلم گرفت
از مامان دلم
نگرفت.میدونی چرا؟
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602
چون از بابا انتظار نداشتم...تا اومدم حرف
بزنم بابا حالش بد شد
و قلبش گرفت...بعدم که دکترا گفتن هر
استرس و اضطرابی برای
بابا سمه...چی میگفتم؟؟میگفتم یه هفته منو
دزدیدن؟؟بعد
نمیگفتن مدرکت کو؟؟

...میان بغض بلند خندیم عین دیوانه ها
ادامه دادم
اینجا حتی برای ثابت کردن جرم اذیت باید_
مدرک وشاهد
داشته باشی...من یک دختر ۲۰ساله ی تنها
چطوری بدون
مدرک و شاهد باید اثبات میکردم پسردایی
روانیم به خاطر یه
کینه منو دزدیده؟؟
تازه اگرم ثابت میکردم فکر میکنی تهش چی
میشد؟؟؟همین
767
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االن خود تو اولین چیزی که به ذهنت رسید این
بود که بهم
دست درازی کرده...بعد...بعد..علیرضا وقتی
میشنید اون یک
هفته اسیر دستای یاسر بودم به نظرت
واکنشش چی بود؟؟
هق زدم
603
اگه...اگه..میرفت سراغش و یه بالیی سرش_

میومد چی؟...تهش
هیچ چیزی قشنگی در انتظارم نبود...من
مجبور شدم بین بد و
بدتر،بد رو انتخاب کنم...تو میگی حماقت
کردم؟شایدم حماقت
..کرده باشم نمیدونم ولی قصدم خیر بود
هق هقم که به اوج میرسد نگران نزدیکم
میشود
باشه...باشه...کافیه پرند...داری سکته میکنی_
دختر[...
768
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انقد دیر برگشتیم[ که عمو و زنعمو رفته
بودند.عمه طلبکار
منتظرمان بود اما با دیدن قیافه زار و چشمان
ورم کرده ام،رنگش
.پرید
به سمتم قدم تند کرد و محکم در آغوشم
گرفت.پشت سرهم
پرسید
چیشده عزیزم؟...این چه قیافه ایه؟...ماکان_[
این بچه چش

..شده؟...عزیزدل[ عمه چته؟
من اما با خیال[ راحت خودم را درآغوشش رها
کردم و سرم را
میان سینه اش پنهان کردم.حریصانه نفس
های عمیق میکشیدم
604
تا عطر تنش آرامم کند.سال[ ها بود از عطر
تن مامان محروم بودم
و دلم بهانه میگرفت..با آغوش عمه عقده
...گشایی کردم
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کمی که گذشت سرم را از سینه اش جدا
کرد.چانه اش از بغض
لرزید
بمیرم برای دلت عزیزم...دخترقشنگم...غصه_
نخور پرندم خدای
..تو هم بزرگه
کمکم کرد به اتاق برگردم و به زور داخل
حمام فرستاد.ماکان
همچنان نگران دنبالمان می آمد و بی توجه به
سوال های پی در

پی عمه فقط تکرار میکرد
مامان ببرش حموم یخ کرده...هنوز خوب_
نشده دوباره حالش بد
..میشه
لحظه ی آخر عمه عصبی شد و از اتاق
.بیرونش کرد
زیر دوش آب گرم که رفتم تازه فهمیدم چقد
سردم بوده.خودم
را بغل گرفتم و به جبران تمام روزهای سخت
...گذشته زار زدم
770
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یاد نگاه های مامان وقتیکه دید منم و در را
...رویم باز نکرد
605
یاد نگاه اشکی امیرحسین[ که از مامان
خواهش میکرد بگذارد
داخل بروم
..یاد نگاه های کنجکاو همسایه ها
..یاد پوزخندهای زندایی و خاله مونا
..آخ امشب میمردم
..دیگر توان جنگیدن نداشتم

سال ها جوابی نداشتم برای سوال بقیه وقتی
که میفهمیدن با
...عمه زندگی میکنم و تعجب میکردن
اما همیشه جنگیدم چون به عدالت خدا ایمان
داشتم
اگر خدا میگفت سهم من از زندگی یه مشت
خاطره و یاد
..علیرضاست حرفی نبود
771
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همه ی این سال ها جنگیدم اما از
امروزمیخواهم دست از دست
و پازدن بیهوده بردارم و خودم را به جریان
زندگی بسپارم
صدای نگران عمه از پشت در حمام آمد
پرندجان خوبی؟...برات حوله گذاشتم روی_
تخت
606
دلم نمیخواست بیش از این نگرانش کنم
صدایم راصاف کردم و
گفتم
خوبم عمه...االن میام_

از حمام بیرون آمدم و لباس پوشیدم.مشغول
بستن حوله
دورموهایم بودم که عمه با یک لیوان شیر گرم
.داخل آمد
لیوان را به دستم داد
بخور گرم شی عزیزم_
لیوان را گرفتم و بی رمق تشکر کردم.کنارم
روی تخت نشست و
772
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مشغول خشک کردن موهایم شد.خجالت زده
سرم را عقب
کشیدم گفتم
خودم خشک میکنم عمه_
.لبخند مهربانی زد و رهایم کرد
به خاطر خبر ازدواج علیرضا[ انقد بهم_
ریختی؟
لیوان را دست به دست کردم.نمیدانستم چه
بگویم که هم دروغ
.نباشد هم نگرانش نکنم
ماکان میگه به خاطر این قضیه بهم_
ریختی.درست میگه؟

607
لبم را خیس کردم و با جان کنَدن گفتم
بله_
غمگین درآغوشم کشید
لیال یکم شورشو درآورده بود امشب وگرنه_
من خودم صبح با
علیرضا حرف زدم چیزی نگفت
773
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کمی فاصله گرفتم و گفتم
مهم نیست.باالخره این اتفاق دیر یا زود_
میفته و من باید باهاش
کنار بیام
نگاهش را به نگاهم گره زد و دستم را فشرد
همه ی این سال ها نخواستی حرف بزنی و_
سکوت کردی...منم
بهت فشار نیاوردم چون نمیخواستم دردی
بشم رو دردات ولی
هیچوقت نفهمیدم چرا عقدو بهم زدی تو که
اینهمه دوسش
داری
نمیدانستم چه بگویم..دیگر آن دختر ۲۰ساله

نبودم که عشقم را
جار بزنم...حرف[ زدن از دوست داشتنم برایم
..سخت بود
چندتقه به در خورد.هول شال روی سرم
کشیدم و عمه گفت
608
بیاتو_
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ماکان وارد اتاق شد و پرسید
خوبی؟_
ممنون بهترم_
کمی این پا و آن پا کرد و در نهایت گفت
حتما مسکن و تب بر بخور تا حالت بد نشه_
باشه ممنون_
عمه بلند شد وگفت
دیروقته تو هم باید استراحت کنی...ما دیگه_
بریم شبت به خیر
لیوان را نشان دادم و گفتم
ممنون بابت شیر..شبتون به خیر_[
عمه نگاهی به ماکان که همچنان بیخیال کنار
در ایستاده

بود،انداخت و جدی گفت
نمیخوای بیای؟_
609
ماکان خونسرد شانه باال انداخت و دنبال عمه
روانه شد اما قبل
از خروج کامل به سمتم گردن کج کرد و گفت
775
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باید باهم حرف بزنیم...امشبو استراحت کن_
فردا حرف میزنیم
باشه_
دیشب بعداز مدت ها دوباره کابوس
دیدم.خواب های درهم و
برهمی که سر و ته نداشت.با وجود خوردن
تب بر و مسکن اما
.همچنان کمی تب داشتم
با رخوت و کوفتگی از تخت پایین آمدم و به
سمت آشپزخانه
رفتم.عمه و ماکان پشت میز نشسته و
مشغول صرف صبحانه
بودند.سالم آرامی کردم.ماه منیر با دیدنم گل
از گلش شگفت و

گفت
صبحت به خیر مادر...بیا بشین برات چایی_
بریزم
صندلی روبه روی ماکان را عقب کشیدم و
نشستم.ماکان ابرو
باال انداخت و گفت
776
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بهتری پر؟_
.چشمانم گرد شد
610
عمه خندید و گفت
سربه سرش نذار ماکان_
ماکان گفت
من نمیدونم قحطی اسم بوده اسمشو_
گذاشتن پرند
با بغض گفتم
اسممو بابا انتخاب کرده_
عمه دلسوز نگاهم کرد و ماکان پوف کشید
حاال باز آبغوره نگیر جان من...باشه بابا_
اسمت قشنگه پررررجان
ماه منیر ساده لوحانه گفت

پر نه مادر پرند_
لب فشردم تا جلوی خندیدنم را
بگیرم.چشمکی به رویم زد و
آهسته لب زد
راحت باش بخند_
777
تابو شکن

دیگر نتوانستم خودم را نگه دارم و پقی زیر
خنده زدم.عمه شوکه
نگاهی بین من و ماکان ردوبدل کرد و گفت
611
جلل الخاق...تادیروز سایه ی همو با تیر_
میزدین چیشده امروز
میگین میخندین؟
ماکان بیخیال[ انگار که چیزی نشنیده از جا بلند
شد و روبه ماه
منیر گفت
دستت طال ماه منیر_
:نگاهش را به چشمانم دوخت و گفت
امروز مهد کودک نرو کارت دارم_
منتظر جوابی از سمتم نماند و رفت.عمه
حیران نگاهش کرد.به

سمتم گردن چرخاند و پرسید
دیشب چیزی شده که من خبر ندارم؟این_
یکدفعه ای چه
مهربون شده باتو؟
778
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خودم را مشغول هم زدن چای شیرین نشان
دادم و آهسته گفتم
..نه_
دیشب من ازش خواستم بیاد سراغت_
شوکه سرم را بلند کردم.مهربان ادامه داد
612
خوشحالم که باهم خوب شدین_
لبخندی زدواز پشت میز بلند شد
من دیگه برم مهد دیر شد...توهم امروز نیا_
هم یکم حال نداری
استراحت کن هم ببین شازده باهات چیکار
داره
خطاب به ماه منیر گفت
ماه منیرجان چیزی الزم بود بهم زنگ بزن_
سرراه بگیرم
ماه منیر سرچرخاند و گفت

باشه زنگ میزنم بهت_
عمه که رفت جایش راماه منیر پر کرد.هیکل
تپلش را جابه جا
779
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کرد و گفت
دستت دردنکنه مادر ،بابت ژله و کیک_
دیشب...نوه هام کلی
خوششون اومد
لبخند زدم
قابلتونو نداشت_
613
چندتقه به در اتاقش زدم و با صدای
.بفرماییدش وارد شدم
با لب تاب مشغول بود.سرش را کوتاه بلند
کرد و گفت
یه لحظه بشین االن کارم تموم میشه_
سرم را تکان دادم و روی صندلی تکی گوشه
ی اتاق نشستم.کمی
بعد صندلی را برگرداند و روبه من
نشست.گوشه ی چشمانش را
فشرد و کالفه گفت

ببخش معطل شدی_
معذب لب زدم
780
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خواهش میکنم ایرادی نداره_
پسرداییت االن کجاست؟_
براچی؟_
لب کج کرد
به نظرت براچی؟_
نفسم را محکم بیرون دادم و آهسته گفتم
زندانه_
614
چشم تیز کرد
زندان چرا؟_
میگن زنشو به حد مرگ کتک زده و االن تو_
کماست
اخم کردو زیرلب زمزمه کرد
مرتیکه ی آشغال_
دست به سینه به صندلی تکیه داد و خیره ام
شد.لبش را تَرکرد
و گفت
خوش به حالش شد...چون اگه بیرون بود یه_

درس حسابی بهش
781
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...میدادم تن لشو
نفسی گرفت
خب اونو ولش کن فعال ...تو میخوای با_
زندگیت چیکار
کنی؟منظورم اینه میخوای همینجوری دست
رو دست بذاری تا
کارت دعوت عروسی علیرضا[ برسه دستت؟
نفسم در سینه حبس شد.حتی تصورشم هم
دردناک و نفس بر
..بود
سکوتم که طوالنی شد.گفت
615
تو هنوز دوسش داری درسته؟_
آرام سرم را به نشانه تایید تکان دادم.روی
دسته ی صندلی ضرب
گرفت.کمی بعد گفت
شاید درست نباشه اینارو بهت میگم اما میگم_
چون میخوام
782
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کمکت کنم...من و علیرضا خیلی ساله باهم
رفیقیم.حتی اون
ساالیی که من از ایران رفتم ارتباطمون از
بین نرفت.میدونستم
که دوست داره...اینم میدونستم که تو فقط
برادر
میدیدیش...خیلی زیاد تحت فشار بود...یه
شبایی که زنگ میزد
صداش از بغض دورگه بود...میگفت خواستگار
داری و ترس از
دست دادنت داره فلجش میکنه.هرچی میگفتم
خب چرا پا جلو
نمیذاری میگفت دلش باهام نیست...وقتی ام
که اومد کانادا یه
مرده ی متحرک بود...ماه ها طول کشید تا با
این قضیه
کناراومد...بعدشم شد یه آدم آهنی که فقط
درس میخوند و کار
میکرد...اینکه تمام این سال ها ازدواج نکرده
یا طرف دختری
783
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نرفته برای اینکه هنوزم نتونسته فراموشت
کنه اما همه ی آدما
یه جایی باالخره کم میارن...تا هنوز حسی
بهت داره برای به
دست آوردنش بجنگ...نذار دیر بشه
616
حیران گفتم
چیکار کنم؟_
تک خنده زد
از من میپرسی؟_
میشه یه سوال بپرسم_
بیتفاوت گفت
بپرس_
اون روزی که من اومدم اینجا و داشتی_
باهاش حرف میزدی
منو دید درسته؟
آره_
خب...خب عکس العملش چی بود؟_
ندیده گرفتت_
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گیج پرسیدم
یعنی چی؟_
617
یعنی اینکه یه جوری رفتار کرد که انگار ندیده_
تورو...البته[ که
فقط وانمود کرد
.آه کشیدم و با گوشه ی شالم کلنجار رفتم
حق داره من بد دلشو شکستم...بارها گفت_
فقط بگو چته من تا
...تهش پشتتم ولی افسوس
گوش کن پرند..فکرکردن[ به گذشته و غرق_
شدن توش هیچ
فایده ای نداره...گذشته[ مال همون
گذشتست...درسته که تو این
قضیه تو از همه بیشتر ضربه خوردی ولی بازم
اونیکه باید پا جلو
بذاره برای به دست آوردن دل علیرضا[
خودتی...من نمیدونم
چطوری چون سررشته ای ندارم...خودت بگرد
دنبال یه راه حل
785
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نذار دیر بشه
جایی خوانده بودم اگر کسی را پیداکردید که با
او بهترین خودتان
.بودید از دستش ندهید
618
من با علیرضا بهترینم بودم.برای به دست
آوردن دلش حاضر
بودم هرکاری بکنم تا قلبی که مسبب
شکستنش بودم ترمیم
.شود
سال ها بود که اینستا را پاک کرده بودم .سال
ها بود از دنیای
مجازی دورشده بودم تا وسوسه ی پیام دادن
به او به سرم
نزد.سال ها بود دزدکی به گوشی عمه سرک
میکشیدم و عکس
.هایش را دید میزدم
میخواستم مثل سال ها پیش ریسک
کنم.میخواستم دوباره زبان
.دلم دنیای مجازی باشد
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اینستا را نصب کردم و اسمش را سرچ
کردم.با دیدن عکس
زیبایش قلبم دیوانه وار شروع به نواختن کرد[..
انگشتم را نوازش وار روی تصویرش کشیدم و
...بغض کردم
با دستانی لرزان برایش درخواست دنبال
.کردن فرستادم
نمیدانم قبول میکرد یا نه؟اما من با نام بانوی
موسیقی برایش
.درخواست فرستاده بودم
619
نیم ساعت گذشت و خبری نشد.کالفه طول و
عرض اتاق را طی
.کردم و از استرس دستانم عرق کرده بود
برای اینکه مدام گوشی را چک نکنم همانجا
روی تخت رهایش
.کردم و به سالن پایین رفتم
عمه مشغول دیدن سلایر موردعالقه اش بود
و ماکان از
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بعدازظهر که بیرون رفته بود،هنوز برنگشته

.بود
کنار عمه روی مبل لم دادم و برای پرت کردن
حواسم از گوشی
و دل آشوبه ای که داشتم مشتی پاپ کورن
برداشتم و از عمه
پرسیدم
ماه منیر کجاست؟_
عمه خیره ی صفحه ی تلویزیون لب زد
امشب خونه ی دخترش دعوت بودن_
هومی زمزمه کردم و سعی کردم فکرم را
روی سریالی که پخش
میشد،متمرکز کنم اما فقط ده ثانیه موفق
...بودم
620
دلشوره داشتم...حالت هایم برای خودم هم
عجیب و تازه
بود...شده بودم عین دختران دبیرستانی[ که
برای اولین بار
..میخواستن سرقرار بروند
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پوفی کشیدم و سمت آشپزخانه رفتم.عمه

متعجب گفت
کجا؟توکه تازه اومدی_
شانه باال انداختم و گفتم
حوصلم سررفته میرم کیک درست کنم_
.سرش را به نشانه تایید تکان داد
وارد آشپزخانه شدم و سمت یخچال رفتم،تخم
مرغ و شیر و بقیه
ی مواد را بیرون اوردم تا به دمای محیط
.برسند
سراغ کشوی کابینت رفتم و همزن برقی را
.هم بیرون آوردم
لعنتی هرکاری میکردم تا ذره ای ذهنم منحرف
شود و گوشی از
یادم برود فایده ای نداشت.دلشوره امانم را
بریده بود.زیرلب زمزمه
کردم
تو نمیری باال سراغ گوشی پرند...مثل یه_
دخترخوب کیک
میپزی...فکرتو منحرف کن دختر...آفرین
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621

با شنیدن صدای ماکان درجاپریدم
چی میگی باخودت پرنده_
ترسیده دست روی قلبم گذاشتم
ترسوندیم_
خونسرد به یخچال تکیه زد
چی درست میکنی مادمازل؟_
لیوان دسته دار را از روی آبچکان برداشتم و
گفتم
میخوام کیک درست کنم_
کمک میخوای؟_
حیرت زده سمتش برگشتم و پرسیدم
االن بگم آره،کمک میکنی؟_
چشمانش خندید اما با لحنی معمولی لب زد
بدم نمیاد_
ناباور پلک زدم
شوخی میکنی دیگه؟_
622
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لیوان را از دستم کشید و گفت
نه...فقط کافیه بگی چیکار کنم_
هنوز هم باورم نمیشد که میخواهد به من در

پخت کیک کمک
کند اما او با چهره ای جدی و مصمم منتظر
.نگاهم میکرد
.لبخندی زدم و آرد را مقابل دستش گذاشتم
از این آرد دوتا لیوان جدا کن_
چشمک ریزی زد
اوکی پرنده_
لب فشردم تا نخندم.قیافه ی هرکولش وقتی
که پیش بند بست
.خنده دارترین صحنه ی تمام عمرم بود
همزن را برداشتم و به سراغ تخم مرغ ها
رفتم.هردو سخت
مشغول بودیم.دیدن قیافه ی جدی و دقیقش با
آن پیش بند
.واقعا جالب بود
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عمه که با شنیدن سروصدایمان دل از سلایر
موردعالقه اش
کَنده بود به جمعمان پیوست و در عین ناباوری
من گفت
درست کردن دم نوش هم با من...با کیک_

ماکان پز میچسبه
623
ساعتی بعد همگی دور یک میز نشسته و دم
نوش خوش عطر و
طعم عمه را با کیک به قول عمه،ماکان پز از
خود پذیرایی
کردیم.انقد روابط عمه و ماکان برایم جذاب و
شیرین بود که
متوجا گذرزمان نشدم و وقتی به خودم آمدم
که شام را هم
.خورده و ظرف ها را شسته بودم
عمه زودتر شب به خیر گفت و راهی اتاقش
.شد
ماکان کنارم به سینک تکیه زد و آهسته گفت
حاال دیگه میتونی بری گوشیتو[ چک کنی_
792
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چشمانم گرد شد و شوکه نگاهش کردم
چشمک بامزه ای زد و گفت
مگه نمیخواستی حواست پرت بشه؟خب_
پرت شد دیگه
لبخند نرم نرم مهمان لبم شد و ذوق زده گفتم

دمت گرررم_
لبخند محکم و جذابی زد
شبت به خیر_
624
آهسته زمزمه کردم
شب خوش_
ماکان رفت اما من تازه به یاد علی و گوشی
افتاده بودم.دل باال
رفتن نداشتم.میترسیدم باال برم و با دیدن رد
درخواستم تمام
.دلخوشی ام از بین برود
اما در نهایت تسلیم خواسته ی دلم شدم و با
قدم هایی لرزان
.پله ها را باال رفتم
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وارد اتاق شدم و با دلشوره و ترس گوشی را
برداشتم.زیرلب آیت
الکرسی خواندم و با ترس صفحه ی گوشی را
روشن کردم.وارد
اینستا شدم و با دیدن قبول درخواستم،هیجان
زده زیر گریه

زدم.دستانم را روی لبم فشردم و میان خنده
...اشک شوق ریختم
لبخند لحظه ای از روی لبم پاک نمیشد.مدام
غرق فکروخیال
...میشدم و لبخند میزدم
از بعداز دیشب و دیدن قبول درخواستم،تمام
دنیایم رنگی شده
بود.صبح که بلندشدم حس کردم دنیا قشنگتر
.و زیباتراست
625
ُ با همان لبخند و دل گرم راهی مهدکودک
شدم.انگار بچه های
کالس هم فهمیده بودند که مربی شان امروز
عجیب حال دلش
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خوش است که مدام لبخندم را با لبخندهای
بی نظیرشان
.پاسخگو بودند
حتی مژگان با دیدن چشمان براقم ابرو باال
انداخت و گفت
کبکت خروس میخونه پرندبانو_

لبخند پهنی زدم و آهسته نجوا کردم
برام دعاکن مژگان_
:به آغوشم کشید و زمزمه کرد
هرچی صالحه_
ومن چقد دلم با همین سه کلمه آرام
گرفت.اینکه قطعا خدا برایم
...بهترین را میخواهد
روی تخته ی وایت برد مثلث کشیدم و مشغول
توضیح شدم.بعد
که توضیحاتم تموم شد برای هرکدام از بچه ها
داخل دفترشان[
یک مثلث به حالت نقطه چین کشیدم و
خواستم نقطه چین ها
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626
را به هم وصل کنند.مداد شمعی به دست
مشغول وصل نقطه
چین ها شدند و من غرق صورت های زیبا و
.معصومانه شان
نهال با زیپ کوله پشتی اش درگیر بود و لبش
.کج شده بود

خندان به طرفش رفتم و کنارش روی دوزانو
نشستم
بده من برات ببندم عزیزم_
لبخند دندان نمایی زد و کوله پشتی اش را
سمتم گرفت.با کمی
جابه جا کردن وسایل داخل کوله،زیپ راحت
بسته شد.کوله را
به دستش دادم.رادوین از ته کالس دستش را
باالبرد و گفت
خانم مربی اجازه؟_
ازکنار نهال بلند شدم و گفتم
جانم عزیزم؟_
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بلند و ذوق زده گفت
ما دیشب رفتیم برای خونمون فرش خریدیم_
لبم را گاز گرفتم که نخندم
627
مبارکتون[ باشه عزیزم_
بعد روبه بچه ها گفتم
خوشگال اگه رنگ آمیزیتون تموم شده وسایل_
تونو جمع کنین

آهسته برین بیرون
با خروج تمام بچه ها کنارمژگان[ رفتم و خودم
را روی صندلی
کنارش پرت کردم.از فالسک گوشه ی میز
برایم لیوانی چای
ریخت.روبه رویم گذاشت و پرسید
کالس تموم شد؟_
خسته پلک بستم و زمزمه کردم
آره_
از دیشب هزاربار گوشی به دست گرفته و
عکس های علیرضا را
797
تابو شکن

بارها نگاه کرده بودم اما دوباره بیتاب شدم و
گوشی را از کیفم
خارج کردم امابا دیدن شماره ی ناشناسی که
تماس گرفته بود
.ابروهایم باال پرید
نمیدانم کی تماس گرفته بود که نفهمیده
بودم.داشتم توی ذهنم
شماره را باال پایین میکردم که همان شماره
دوباره زنگ

628
زد.هیچوقت شماره های ناشناس را جواب
نمیدادم اما اینبارحسی[
از درون ترغیبم کرد تماس را وصل کنم.دستم
را روی نوار
سبزرنگ کشیدم و گوشی را کنارگوشم نگه
داشتم.توقع شنیدن[
!!!صدای هرکسی را داشتم جز یلدا
..الو پرند_
خیلی سال بود که از هم خبر نمیگرفتیم.دقیقا
!!بعد از آن اتفاق
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لبم را تَر کردم و سعی کردم خودم را جمع و
جور کنم.اما
نتوانستم لحن شوکه ام را پنهان کنم
سالم...بله_
کمی گذشت تا دوباره صدایش گوشم را پر
.کرد
خوبی عزیزم؟_
یکدفعه بغضش ترکید و زیر گریه زد.ترسیده و
گیج پرسیدم

چیشده یلدا؟کسی طوریش شده؟مامان و_
بابام خوبن؟
629
مژگان کنجکاو خیره ام شد و با حرکت سر
پرسید "چیشده؟"[
"ترسیده نگاهش کردم و لب زدم" نمیدونم
.دوباره حواسم را به یلدا دادم
میان فین فین گریه گفت
..نه عزیزم همه خوبن_
نفس راحتی کشیدم و پرسیدم
799
تابو شکن

پس چرا داری گریه میکنی؟_
بینی اش را باال کشید و گفت
حتما خبرداری که یاسر چیکار کرده؟زنش_
..امروز تموم کرد
..حس کردم زمان و مکان ایستاد
با درد چشم بستم برای دختری که قربانی
خشم و تعصب مردی
...چون یاسر شده بود
زبانم مثل چوب خشک شده بود و هرکاری
کردم نتوانستم کلمه

...ای بگویم
630
چند روزپیش...گفت که باهات چیکار_
کرده...من شرمنده ی
توام...توروخدا مارو ببخش..منو ببخش
باالخره زبانم را تکان دادم و گفتم
تو که کاری نکردی_
دوباره هق زد و گفت
800
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چرا کردم...از دیروز عذاب وجدان خفم_
کرده ...همه ی این سال
ها با خودم میگفتم خودت علیرضا رو
نخواستی و اینجوری روی
گناهم سرپوش میذاشتم ولی با فهمیدن اینکه
یاسر باهات چیکار
...کرده دارم خفه میشم
کمی مکث کرد و دوباره گفت
وقتی عقدتو با علیرضا بهم زدی خوشحال_
شدم
و تو اون روزایی که غیبت زده بود وقتی
شمارشو به من و مریم

داد تا اگه باهامون تماس گرفتی بهش خبر
بدیم من...من از این
فرصت استفاده کردم و سعی کردم به
علیرضا نزدیک بشم
ولی...اون اصال نگامم نمیکرد برای همینم
باخودم گفتم وقتی
پرند عقدو بهم زده یعنی نمیخوادش برای
همونم سعی کردم
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631
تورو از چشمش بندازم...بهش گفتم که تو
کسی رو زیر
سرداشتی...بهش گفتم یه مدتی بوده برات
کسی پیام های
عاشقانه میفرستاده...گفتم حتما به خاطر اون
عقدو بهم زدی
دوباره زد زیر گریه و هق هقش بلند شد
گیج بلند شدم و سمت حیاط مهد قدم
برداشتم.گوشی را بدون
خداحافظی قطع کردم و دلشکسته روی تاب
گوشه ی حیاط

نشستم
ذهنم پرکشید به سال ها قبل که محمد برایم
پیام عاشقانه
میفرستاد و وقتی فهمیدم کار محمد بوده به
یلدا به دروغ گفتم
سر قرار نرفتم و آن کسی هم که برایم پیام
میفرستاده از بچه
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های دانشگاه بوده و قصد سربه سر گذاشتنم
را داشته.آن روزها
...دلم نمیخواست کسی بداند محمد است
پوزخند تلخی زدم و سرم را روی زانوانم خم
.کردم و چشم بستم
...دنیا چقد بیرحم و عجیب بود
...بیچاره علیرضا
...بیچاره من
632
..خوشی امروزم زهرشد
حالم بد بود و دلم داشت میترکید.میدانستم که
امشب دوباره
بیخواب میشم.به زور جلوی بغضی که

سرسختانه از عصر بیخ
..گلویم جاخوش کرده بود را گرفته بودم
بی حوصله قاشق را کنار بشقاب گذاشتم و
گفتم
ممنون عمه...خوشمزه بود_
نگران نگاهم کرد
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توکه چیزی نخوردی عزیزم_
لبخند بی رمقی زدم و از پشت میز بلند
شدم.از بعدازظهر سردرد
امانم را بریده بود.به آشپزخانه رفتم و لیوان
آبی پر کردم.قرص
را از قوطی اش بیرون آوردم و سمت دهانم
بردم که دستم میان
.راه ،قفل دستان ماکان شد
اخم وحشتناکی کرد
از کی این آرامبخش های قوی رو میخوری؟_
از چشمان غضب آلودش ترسیدم.من و من
کردم وگفتم
همیشه نمیخورم..فقط گاهی_
633

قوطی را از دستم کشید و همه را مقابل نگاه
مبهوتم روانه ی
.سطل آشغال کرد
از شوک درآمدم و سمتش قدم تند
کردم.حرصی نالیدم
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چیکارمیکنی؟ من امشب بدون اونا خوابم_
نمیبره
عصبانی به طرفم چرخید و فریاد زد
به درررک_
شوکه قدمی عقب رفتم و نالیدم
...چرا اینجوری میکنی؟_
عمه هراسان وارد آشپزخانه شد و با دیدن
نگاه ترسیده ام و قیافه
ی ترسناک ماکان پرسید
!..باز چیشده ماکان؟_
عصبی سمت عمه برگشت و گفت
..هیچی داشت غلط اضافی میکرد_
عمه که گنگ نگاهم کرد سریع گفتم
من فقط سرم درد میکرد میخواستم مسکن_
بخورم همین

634
عمه گیج گفت
خب اینکه ایرادی نداره...مشکلش کجاست؟_
پوزخند زد و دندان روهم سایید
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مشکل اینه به جای یه مسکن ساده خانم_
داشتن یه آرامبخش
قوی میخوردن...از اونجایی که مشخصه دفعه
ی اولش هم
..نیست
نگاه ب ّرانش را سمتم چرخاند و غرید
هیچ میدونی این آرامبخش چه عوارض_
وحشتناکی داره؟؟؟
عمه نگران نزدیکم شد و پرسید
آره پرند؟!!چرا آخه عزیزم؟_
از بعدازظهر تمام تالشم را کردم که گریه
نکنم اما باالخره
مقاومتم درهم شکست و قطره ی اشکم
چکید.مظلوم گفتم
چندسال پیش نمیتونستم بخوابم دکتر برام_
..تجویز کرد

عمه شوکه گفت
تو کی رفتی دکتر؟!چرا به من چیزی نگفتی؟_
635
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نمیخواستم نگرانتون کنم_
ماکان عصبی و عمه ی شوکه را پشت سر
گذاشتم و خودم را به
.اتاقم رساندم
لحظاتی بعد دراتاق باز شد و ماکان داخل
شد.طلبکار نزدیکم
شد و پرسید
کدوم دکتر احمقی این قرصارو بهت داده؟_
چشم بستم و لرزان گفتم
من...خودم ازش خواستم_
کالفه طول اتاق را طی کرد و چندبار موهایش
را چنگ زد.مقابلم
ایستاد
توکه صبح خوب بودی؟باز چه مرگت شده؟_
به زور لرزش چانه ام را مهار کردم و نجوا
کردم
هیچی_

صندلی پشت میز کامپیوتر را عقب کشید و
رویش نشست.دست
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:به سینه و با لحنی جدی پرسید
636
مربوط به علیرضاست؟_
سرتکان دادم
نه_
بیحوصله گفت
باید با انبر از زبونت حرف بکشم؟_
چیزی مهمی نیست_
چشمانش دوباره ترسناک شد
چیزی مهمی نیست و تو رو انقد بهم ریخته؟_
چیز مهمی نیست
و تو به خاطرش میخواستی آرامبخش بخوری؟
.دوباره اشکم راه گرفت
با بغض لب زدم
من خیلی بدم؟_
درست حرف بزن ببینم چیشده پرند_
بینی ام را باال کشیدم
..یلدا دخترداییم،خواهر یاسر_

808
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637
تیز نگاهم کرد
خب؟_
امروز بهم زنگ زد_
سرم را بلند کردم و روبه نگاه اخمالودش
ادامه دادم
گفت زن یاسر فوت شده...گفت یاسر از_
بالیی که سرم آورده
براش حرف زده
االن برای این ناراحتی؟_
تند سرم را تکان دادم
..نه_
پس چی؟_
برایش تمام صحبت های یلدا را موبه مو
گفتم.نگاهش که کردم
خونسرد و عجیب خیره ام بود.کمی گذشت تا
اینکه گفت
تو به خاطر این موضوع ناراحتی؟_
809
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ناراحت بودم اما بیشتر دلم سوخته بود برای
خودم واز همیشه
...بیشتر برای علیرضا
638
فکر به اینکه تمام این سال ها با فکر اینکه من
کسی را زیر نظر
...داشته ام ،گذرانده دیوانه ام میکرد
..آن هم منی که جانم برایش میرفت
سرم را تکان دادم و گفتم
ناراحتم ولی بیشتر[ به خاطر علیرضا_
هوف کشید
آدم همیشه بزرگترین ضربه هارو از نزدیک_
ترین آدمای
زندگیش میخوره...باید یاد بگیری همه چی رو
به هر کسی نگی
پرند
هنوز میان افکارم درگیر بودم.همینکه خواست
از جایش برخیزد[
نمیدانم چرا بی هوا پرسیدم
810
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از نظر تو من دختر بدی ام؟_

کج خند زد
مهمه نظر دیگران؟_
گیج گفتم
639
نباید باشه؟_
دوباره روی صندلی لم داد
نه_
ینی تو برات مهم نیست بقیه راجبت چطوری_
فکر میکنن؟
نه_
حیران پرسیدم
چرا؟_
مهم نیست چون نظر دیگران نه چیزی بهم_
اضافه میکنه نه کم
قیافه گیج شده ام باعث لبخند محوش شد
اونور یادم گرفتم برام مهم نباشه نظر_
دیگران راجبم.میدونی
چرا؟
811
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سرم را به معنی نه تکان دادم
برای اینکه به این باور رسیدم تنها کسی که_

کمکم میکنه به
خواسته و آرزوهام برسم فقط خودمم..برای
همینم اهمیتی به
640
حرف بقیه نمیدم..انتقاد پذیرم اما اجازه
دخالت تو زندگیمو به
کسی نمیدم
برای همین اونجا رو به ایران ترجیح دادی؟_
بلند خندید.روبه نگاه شوکه ام چشمک زد
اونموقعی که من اینجارو به مقصد کانادا ترک_
کردم فقط و فقط
۱۵سالم بود..یه پسر ۱۵ساله هیچوقت به
همچین درکی از
...زندگی نرسیده
پس چرا رفتی؟_
اون دوره از زندگیم کال فرنگ دوست_
بودم...فکرمیکردم برام
812
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فرش قرمز پهن کردن
دوست نداری هیچوقت برگردی؟_
اخم کرد

..امشب بلبل زبون شدی_
بیخیال دوباره پرسیدم
چرا برنمیگردی اینجا؟عمه خیلی_
تنهاست..گناه داره
641
خط اخمش عمیق تر شد.بی هیچ حرفی
بلندشد و قصد خروج
.کرد
امامن واقعا کنجکاو بودم برای همین دوباره
سماجت کردم
تو االن یه دندون پزشک موفقی..توی کارت_
بی نهایت موفقی
...اما نزدیک ۴۰سالته و هنوز ازدواج نکردی
با برگشتن و دیدن قیافه ی بی انعطاف و
ترسناکش الل
813
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شدم.نزدیکم شد و سرش را نزدیک صورتم
آورد
یکی از دالیلی که دلم نمیخواد برگردم همین_
کنکاش بقیه تو
زندگی همه است...ازت بعیده با تحصیالت

لیسانس و ۲۷سال
سن هنوز انقد به سن عقلی نرسیدی که
بدونی برای خوشبخت
شدن حتما نباید ازدواج کرد
دوباره بغض کردم
آره من خیلی خرم_
پقی زیر خنده زد.حرصی گفتم
خنده داره؟؟ _
به دیوار تکیه زد و لب فشرد
642
اینکه از پرنده تغییر به خر بودن دادی خنده_
نداره؟
حرصم درآمد
خیلی بیشعوری_
814
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لبش را بامزه گاز گرفت
بددهن نبودی که پرنده_
لب گزیدم
معذرت میخوام_
همانجا روی زمین نشست و بی مقدمه گفت
من قبال یه بار ازدواج کردم_

چشمانم از فرط حیرت گشاد شد
هیچکس از این قضیه جز مامان و علیرضا_
خبر نداره
آب دهنم را قورت دادم و محتاط پرسیدم
یعنی االن جدا شدین؟_
خیره نگاهم کرد
آره_
643
میترسیدم چیزی بپرسم دوباره عصبانی
شود.با خنده گفت
چشمات از فضولی گرد شده..بپرس هرچی_
که ذهنتو مشغول
کرده
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نفس راحتی کشیدم و راحت تر از لحظاتی
قبل پرسیدم
ایرانی بود؟_
...نه اسمش ا ّما بود_
چرا جدا شدین؟_
تیز نگاهم کرد
اینکه چرا جدا شدیم یه چیز شخصیه...اما_

اونجا مثل ایران
نیست هروقت طرفین به این نتیجه برسن که
دیگه بودنشون
برای هم عذاب آوره تمومش میکنن
خوشگل بود؟_
چشمانش خندید
خوشگل بود_
متاسفم واقعا_
644
نباش_
لعنتی هرچه میگفتم یه جوری توی پرم میزد[...
از جا برخاست و سمت در اتاق رفت
816
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شبت خوش_
ماکان_
برگشت و منتظر نگاهم کرد
عاشقش بودی؟_
دست در جیب برد.کمی مکث کرد و گفت
عاشق نمیدونم..ولی اولین کسی بود که بعد_
از خانواده م برام
مهم شده بود

..دلم برایش سوخت
خواستم بپرسم هنوز هم دوستش داری اما
ترسیدم بگوید
شخصی است.تنها گفتم
ممنون که امشب با حرفات آرومم_
کردی...شبت قشنگ
پوزخند زد و لب زد
645
شبت خوش پرنده_
دوباره استرس و دل آشوبه سراغم آمده
بود.کف دستانم را روی
817
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شلوارم کشیدم تا عرقش پاک
شود.چندبارنوشتم"سالم"ولی[
هرکاری میکردم نمیتوانستم برایش ارسال
.کنم
هوفی کشیدم تا ضربان قلب اوج گرفته ام
..نرمال شود
گوشی را روی تخت رها کردم و چندقدمی
میان اتاق راه رفتم و
نفس عمیق کشیدم

باالخره با خودم یک دل شدم و سمت گوشی
رفتم.چشمانم را
.بستم و دکمه ی ارسال را لمس کردم
همانطورچشم بسته گوشی را خاموش
کردم.کتابی از قفسه
.برداشتم و شروع کردم به خواندن
زیرچشمی حواسم به گوشی بود تا اگر جواب
پیامم آمد متوجه
شم.یکساعتی گذشت و خبری نشد.ناامید
کتاب را بستم و برق
.را خاموش کردم
818
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.زیر لحاف خزیدم و بغض کردم
646
یاد روز خرید عقد افتادم.همان روزی که
چشمانمان برق میزد و
من با انتخاب کت و شلوار برایش و او با
انتخاب لباس عقد برایم
..خوش بودیم
..خنده های معمولی اما جذابش
چشمان سیاه و براقش که عشق را فریاد

..میزد
وقتی هرچی اصرار کردم لباس را در تنم ببیند
و او خندید و
گفت
دختره بذار بچه ی خوبی بمونم..من بیام_
ببینمت جنبه ندارم
.لب گزیدم تا صدای گریه ام بیرون نرود
علیرضایی که هیچ وقت خط قرمز ها را رد
نکرد و بدون اجازه ام
..لمسم نمیکرد
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جز همان شب آخر که مرور خاطره اش سال
هاست آتشم
...میزند
با صدای گوشی شوکه از جا پریدم و سمت
گوشی هجوم بردم.با
دستانی لرزان قفلش را بازکردم و وارد اینستا[
شدم
با باز کردن صفحه ی چت وا رفتم
647
گیریم که علیک؟..حرف حسابت چیه؟_

مثل فردی که از یک بلندی به ته دره سقوط
کرده باشد
..حالم همانقد وحشت زده و شوکه بود
چندبار پیامش را خواندم تا مطمئن شم
درست دیده ام
.!.اینهمه تلخی از او بعید بود
نفس های عمیق کشیدم تا جلوی ریزش اشکم
..را بگیرم
..دلم داشت میترکید
820
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"به من گفت حرف حسابت چیه؟"
هق زدم و نالیدم
"این دیگه چه جور مجازاتیه خدایا"
سرم سنگین بودو تمام سرم سوزن سوزن
میشد
..تمام رگ های مغزم درد میکرد
احساس گرما و سوزش عجیبی در تمام تنم
..حس میکردم
با همان حال وحشتناکم[ سمت آشپزخانه رفتم
تا کمی آب
.بخورم

648
..احساس معلق بودن داشتم
اشک دیدم را تار کرده بود.عجیب مرگ را به
خودم نزدیک حس
..میکردم
یک لحظه خواستم همانجا بمانم و تن به این
مرگ بدهم اما
..نشد
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..دلتنگ آغوش گرم مامان بودم
..دلتنگ دستان حمایت گر بابا بودم
این نوع مرگ با اینهمه غریبگی و بی پناهی
..ظلم بود
با تمام زوری که در جانم مانده بود زور زدم و
برخاستم و خودم
.را به در اتاق ماکان رساندم
با مشت های بی جانم به در کوبیدم و همانجا
ُسر خوردم
با چهره ای پف کرده و چشمان خوابالود در را
باز کرد
نگاهش که به نگاهم خورد،وحشت کرد

کنارم زانو زد
چیشده؟این چه حالیه؟_[
649
عین ماهی دورمانده از آب به زور لب زدم
نفسم باال نمیاد_
یا خدا_
.شنیدم که عمه را صدا زد و عمه هراسان آمد
822
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عمه ترسیده و مضطرب مانتو تنم کرد و زیر
بغلم را گرفت و
.کمکم کرد سوار ماشین شم
به درمانگاه رفتیم و دیگر چیز زیادی یادم
.نمانده بود
..نمیدانم چقد گذشت
وقتی کمی حالم بهتر شد و به خودم آمدم
چهره ی نگران عمه
و ماکان شرمنده ام کرد.خفه گفتم
ببخشید بی خوابتون کردم_
ماکان کنارم نشست و لب زد
قبال سابقه ی فشار خون داشتی ؟_
سرم را به معنی نه تکان دادم

لب تَر کرد و گفت
650
فشارت خیلی باال بود..از این به بعد باید_
قرص مصرف کنی
عمه با تردید پرسید
چیشد یکدفعه ای پرندم؟_
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لب محوی زدم
خودمم نمیدونم...یه وقت دیدم نفسم باال_
نمیاد
عمه نچی کرد و روبه ماکان پرسید
االن میتونیم ببریمش خونه؟_
ماکان اما همچنان جدی خیره من بود و حرفی
نزد.از کنارم بلند
شد و آهسته لب زد
خر خودتی_
ساعتی بعد در راه برگشت به خانه بودیم.حالم
بهتر بود اما فکر
به پیام علیرضا دوباره بهمم میریخت.چشم
بستم و سرم را به
.شیشه چسباندم

651
واقعا که موجود رقت انگیزی شده بودم.این
بار دوم بود که عمه
و او را زابه راه میکردم و کارم به درمانگاه
میکشید.شده بودم عین
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داستان ها که مدام غش میکردم و از حال
..میرفتم
حالم از خودم و این ضعف مسخره بهم
.میخورد
عمه میخواست امشب کنارم بخوابد.میترسید[
دوباره حالم بد
.شود
دوست نداشتم به خاطر من اذیت شود
میدانستم که جای
خوابش عوض شود سخت خوابش میبرد.تا
همین جا هم کلی
.اذیتش کرده بودم
خیالش را راحت کردم که هروقت حالم بد شد
صدایش میکنم و
.به زور اورا پایین فرستادم

ماکان تمام مدت با چشمانی ریزشده نگاهم
میکرد اما سکوت
.کرده بود
همینکه عمه و ماکان رفتندصدای اذان صبح
.داخل اتاق پیچید
825
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..حسی عجیبی سراسر وجودم را پر کرد
..چشمانم پرآب شد
652
..گوش به صدای دل انگیز اذان سپردم
گویی هر تکه ای از آن کلمات جادویی باری از
روی سنگینی
..قلبم برمیداشت
اذان که تمام شد دیگر نه آن حس موزی
ناامیدی در وجودم بود
..نه حس بد بی کسی
نفهمیدم چه شد که وضو گرفتم و قامت
.بستم
آدم معتقدی نبودم و نمازهایم از وقتی یادم
می آمد یکی در
میون قضا شده بود اما اینبار فرق

داشت.احتیاج به آرام شدن
..داشتم
سجده که کردم انگار خدا در آغوشم کشیده
باشدو کنار گوشم
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زمزمه کند
آرام بگیر بنده ی من_
..از ته دل زار زدم
..از خودش دل آرام خواستم
..از خودش علیرضا را خواستم
..خواستم آنچه خیر است پیش آید
653
.وقتی سربلند کردم حس سبک بالی میکردم
نفس عمیقی کشیدم و لب زدم
..تو تنهام نذار_
سجاده را جمع کردم و بدون گوشه چشمی به
گوشی زیر لحاف
خزیدم و چشمانم گرم خواب شد
آفتاب کم زور زمستان از َدرز پرده روی فرش
.افتاده بود
امروز پنجشنبه بود و مهدکودک تعطیل بود.دلم

میخواست بیشتر[
.بخوابم اما هرچه پهلو به پهلو شدم خوابم نبرد
827
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ازجا بلندشدم و پایین رفتم.سرکی به
آشپزخانه کشیدم.سفره ی
صبحانه پهن بود و سماور قل قل میکرد.اما نه
خبری از عمه بود
نه ماه منیر نه حتی ماکان
سمت سماور رفتم و زیرش را کم
کردم.استکانی برداشتم تا برای
خودم چای بریزم
برای منم بریز_
ترسیده برگشتم و گفتم
باشه_
654
برای او هم استکانی چای ریختم و مقابلش
گذاشتم.بی حوصله
چند لقمه خوردم و خواستم بلند شم که گفت
بشین باهات حرف دارم_
مطیع نشستم و منتظر نگاهش کردم
روی تکه ای نان کمی کره مالید و مربای

به،لقمه را سمتم گرفت
828
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و گفت
امروز میخوام برم بیرون همرام میای_
وقتی دید حرکتی[ نمیکنم لقمه را تکان
داد.دست پیش بردم و
لقمه را گرفتم
بیرون یعنی کجا؟_
مشغول لقمه گرفتن گفت
بیرون یعنی هرجایی خارج از خونه_
بی حوصله گفتم
ممنون از دعوتت ولی ترجیح میدم خونه_
بمونم
ابرو باال انداخت و خونسرد گفت
655
غلط میکنی ترجیحت اینه..من جمله م_
سوالی نبود خبری بود
چشمانم گرد شد.مجال اعتراض نداد و گفت
ما امروز باهم بیرون میریم و تو هم حق_
اعتراض نداری چون
829
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من حوصله ندارم برم و بیام ببینم باز غش
کردی
تا خواستم دهن باز کنم چاقو را به سمتم
گرفت
حرف مفت نداریم پرند..امروز پنجشنبه است_
و مامان با ماه منیر
رفتن سرخاک.نمیتونم تنها بذارمت
پرسیدم
تو هم میخوای بری سرخاک؟_[
چاقو را روی پیش دستی گذاشت
نه..من برای حرف زدن با عزیزم که از دنیا_
رفته احتیاج به رفتن
سر قبرش ندارم
به اجبار همراهش شدم.باور اینکه قراراست
همراه هم به
بازاروکیل برویم کمی سخت بود اما خب او
ماکان بود،عجیب
.ترین شخصی که دیده بودم
656
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بازاروکیل با آن بافت سنتی و مغازه های
متنوع و قدیمی حس
خوبی را منتقل میکرد.دیدن هیاهوی مردم و
سروکله زدن مردم
با فروشنده ها برایم جذاب بود و باعث شده
بود از اتفاق دیشب
.فاصله بگیرم
اما واقعا درک نمیکردم مردی چون ماکان چرا
باید به بازار وکیل
بیاید؟
اما دقایقی بعد معلوم شد،وقتی که باهم وارد
یک رستوران سنتی
.شدیم
رستورانی بزرگ و معروف که مشتری های
ثابت خودش را
..داشت.قبال یک بار اینجا آمده بودم اما تنها
روی یکی از تخت ها نشستیم.سفارش چای
داد وبه پشتی تکیه
.زد
سینی چای که آورده شد،چشمک زد و گفت
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بزن روشن شی_
چشمانم گرد شد
الت نبودی که شدی_
657
نرم خندید.از قوری چینی بامزه،چای ریخت و
سینی را سمتم
.هل داد
شاخه نبات زعفرانی را برداشتم و داخل
استکان کمرباریک حل
کردم.عطر چای دارچین و نبات زعفرانی
ترکیب دلچسبی در این
.هوای سرد بود
از لحظه ای که باهم از خانه خارج شده بودیم
سکوت کرده بود
و سواالتم را با جواب های کوتاه پاسخ داده
بود و غرق افکارش
..بود
چایش را که نوشید برخاست و گفت
832
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من یه رفیق قدیمی اینجا دارم میرم یه سر_
بزنم زود

میام،مشکلی که نداری؟
نه،راحت باش_
دیدم که به انتهای رستوران قسمت آشپزخانه
.رفت
بیخیال شانه ای باال انداختم و خیره ی حوض
وسط رستوران
شدم.از دیشب تابه االن مدام فکرم را
منحرف میکردم تا ذهنم
..به سمت آن پیام لعنتی نرود اما نمیشد
658
نیم ساعتی طول کشید تا ماکان برگردد آن هم
.با صورتی خندان
:کنارم که نشست،گفت
برای نهار کلم پلو سفارش دادم دوست داری_
که؟
از آن روزهایی که دختر لوسی بودم و نازکش
داشتم سال ها
833
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میگذشت و من حاال دیگر نه آن دختری بودم
که آشپزی بلند
.نبود نه آن دختری که هرغذایی را نمیخورد

خفه گفتم
آره خوشمزست_
.دوباره جدی و سخت شد
با دست موهایش را مرتب کرد و گفت
دیشب چت بود؟_
میدانستم دروغ گفتن یا حاشا دربرابر ماکان
جواب نمیدهد پس
بدون تالش بیهوده،گوشی را روشن کردم و
صفحه ی چت را
.بازکردم و میان دستانش گذاشتم
ابرو باال انداخت و گوشی را گرفت.دقیق و
اخمالود خیره ی صفحه
ی گوشی شد.یکدفعه ای بلند خندید.صدای
خنده اش به قدری
659
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بلند بود که تخت های کناری سربلند کردن و
لحظه ای خیره
مان شدند.شوکه و عصبی گوشی را از دستش
کشیدم و غریدم
دقیقا کجاش خنده داشت؟_

میان خنده گفت
َُ _چه جلب شده این بچه
واقعا که بیشعور بود.من دیشب تا مرز سکته
پیش رفته بودم و
 ُ..او میگفت جلب شده
َ
بغض کردم و کاسه ی چشمم پرآب
شد.نگاهش که به چشمانم
خورد لب فشرد و گفت
آی..آی..دوباره شروع نکن آبغوره_
گرفتن ...شوخی سرت نمیشه
تو؟
ُ قطره ی اشکم چکید و روی گونه ام سرخورد
اینکه دیگه دوستم نداره؟اینکه باهام مثل یه_
مزاحم آویزون
835
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رفتار کرده خنده داره؟اینکه من دیشب به
خاطر همین یه جمله
تا پای مرگ رفتم خنده داره؟
پوفی کشید و سرش را نزدیک سرم آورد
660
بهت میگم خنگ بهت برمیخوره بعد...آخه_

خنگ خدا اگه
دوست نداشت اصال دنبالت میکرد؟اصال جواب
پیامتو میداد؟
حیران نگاهش کردم و جمله اش را برای
خودم تجزیه،تحلیل
کردم.ناباور گفتم
راست میگی؟_
به پشتی تکیه زد و مسخره گفت
راست میگم_
بی توجه به لحن مسخره اش دوباره پرسیدم
پس چرا اینجوری جوابمو داده؟_
با انگشت میان اَبرو های پهنش را خاراند و بی
حوصله گفت
836
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برای آزار دادنت_
تا خواستم بپرسم "آزار برای چه"نهار را
آوردن و مجبور به
.سکوت شدم
ماکان با اشتها مشغول شد اما من ذهنم روی
جمله ی آزاردادن
گیر کرده بود.نگاهی به منکه بی حرکت

نشسته بودم انداخت و
لقمه دهنش را قورت داد و گفت
661
چرا نمیخوری پرنده؟_
چرا باید آزارم بده؟خب این یعنی دوستم_
نداره دیگه؟
حرصی قاشق را داخل بشقاب پرت کرد
اگه گذاشتی کوفت کنیم..پرنده ی خنگ تو_
هفت سال پیش
زدی قهوه ایش کردی بعد اینهمه سال یهو
براش پیام سالم
میفرستی انتظار داری قربونت صدقه ت
بره؟..غذاتو بخور حاال
837
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بعد حرف میزنیم
اشتهایم کور شده بود اما برای اینکه بیش از
این عصبی اش نکنم
.چند قاشق به زور خوردم
موقع خروج از رستوران باالخره رفیقش را
دیدم.تا دم در برای
بدرقه مان آمد و ماکان را سخت در آغوش

.گرفت
کمی که از رستوران فاصله گرفتیم نتوانستم
جلوی دهنم را
بگیرم و گفتم
رفیقت این بود؟_
از گوشه ی چشم نگاهم کرد
آره..مشکلی داره؟_
662
هول گفتم
نه..نه..فقط برام عجیب بود خیلی سنش از_
تو بیشتر میزد
پوزخند زد
838
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مگه رفیقا حتما باید همسن هم باشن؟_
پوفی از سر حرص کشیدم
یعنی تا من یه چیزی میگم به غلط کردن_
نندازیم ول نمیکنی
هااا
خونسرد گفت
وقتی میدونی پس حرفی نزن که به غلط_
کردن بندازمت...بریم

حافظیه؟
تخس گفتم
این االن خبری بود یا سوالی؟_
چشمانش خندید
بستگی داره_
گیج گفتم
663
به چی؟_
خیره جمعیت روبه رو گفت
به اینکه دلت میخواد علیرضا روبشونی_
سرجاش یا نه؟
839
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االن حافظیه چه ربطی به علیرضا[ داره آخه؟_
قدم تند کرد و گفت
اگه به جای تکون دادن فَکت،پاهاتو تکون بدی_
میفهمی
.گیج قدم تند کردم تا خودم را به او برسانم
..قطعا دیوانه شده بود
:ناباور نگاهش کردم و گفتم
اینجوری که بیشتر عصبی میشه و_
درموردمون فکرای ناجور

میکنه
:با همان خونسردی ذاتی اش گفت
نترس..براش الزمه..میدونم اذیت میشه ولی_
چاره ای نداریم
نزدیک صورتم پچ زد
664
ما میخوایم مطمئن شیم علیرضا[ هنوزم_
دوست داره یا نه؟پس
باید تحریکش کنیم
دودل لب زدم
840
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واقعا راه دیگه ای نیست؟_
سرش را عقب برد
...نمیدونم_
هوف کشیدم
قطعا علیرضا با دیدن عکس هایمان دیوانه
..میشد
بیشتر از خودم نگران ماکان بودم...نگران
ارتباط اش با علیرضا[..
سرتکان داد و پرسید
خب،چیکار میکنی؟_

..چشم بستم و به ندای قلبم گوش سپردم
چشم که باز کردم گفتم
باشه_
665
کنار مزار حافظ بودم و میخواستم برای عشق
از دست رفته ام
..بجنگم
جنگی که با تحریک غیرت علیرضا[ قرار بود
..شروع شود
841
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دستانم را از جیب پالتو بیرون آوردم و به
جایی که ماکان اشاره
کرد نزدیک شدم.گوشی اش را بیرون آورد و
از مردجوانی که آن
اطراف بود خواست از ما عکس بگیرد.گوشی
را که به دستان
مردجوان سپرد و دست به جیب نزدیکم
ایستاد.زیرلب طوری که
فقط من بشنوم لب زد
عین ماست واینستا..لبخند[ بزن،جوری که_
چشمات برق بزنه

خفه گفتم
بلد نیستم_
عمیق نگاهم کرد و گفت
فکر کن اونیکه کنارت وایستاده من نیستم_
علیرضاست
سرم را باالترگرفتم تا مطمئن شوم گوش
هایم اشتباه
نشنیده.تردیدم را که دیدلبخند محوی زد و
گفت
842
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...بخند پرنده_
666
سخت بود کنار کسی غیر از علیرضا بایستم و
لبخند عاشقانه
...بزنم
..اما مجبور بودم
چشم بستم و تصور کردم اگر اون االن جای
ماکان کنارم ایستاده
بود چه میشد؟؟
ضربان قلبم اوج گرفت و لبخند مهمان لب
هایم شد

چشم باز کردم و لبخند از ته دلی زدم..به قول
ماکان لبخندی
که نگاهم برق میزد
ماکان راضی چشم گرفت و روبه مرد جوان
گفت
بگیر داداش_
چندین عکس متفاوت از جای جای حافظیه
گرفتیم.چندتا[ سلفی
843
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.هم گرفتیم و باالخره ماکان رضایت داد
روبه روی مزار ایستادم و چشم بستم و
زیرلب بیتی از حافظ
زمزمه کردم
گر پوسیده گردد استخوانم/نگردد مهرت از"
"جانم فراموش
667
صدای فلش دوربین که آمد،چشم باز کردم و
نگاهم به ماکان
.افتاد که بی هوا از من عکس گرفته بود
صفحه ی گوشی را نشانم داد و گفت
همیشه عکسای یهویی معرکه میشن_

راست میگفت.نیمرخم وقتی که چشم بسته
بودم با منظره ی
.زمستانی حافظیه،تصویر بکری ساخته بود
قشنگ شده_
کوتاه سرتکان داد و گفت
داره هوا تاریک میشه...بریم؟_
بریم_
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کنارهم داخل تاکسی نشستیم.ماکان به راننده
گفت
داداش درجه بخاری رو زیاد کن یخ زدیم_
راننده که پسر جوانی بود،از آینه نگاهمان کرد
و گفت
حله کاکو_
دستانم را زیربغلم زدم تا گرم شود.خیره ی
منظره ی بیرون گفتم
668
اگه کارمون نتیجه ی عکس بده چی؟_
دست روی لبش گذاشت و لب زد
امکانش زیاده_
شوکه سمتش چرخیدم که گفت

دلداری الکی بلد نیستم بدم...فقط میتونم یه_
پیشنهاد بدم
کنجکاو گفتم
چی؟_
روی ران پایش ضرب گرفت
845
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اگه پشیمون شدی میتونم عکسارو پست_
نکنم.هنوزم دیر نشده
هیچ نگفتم و سرم را به صندلی تکیه دادم و
.چشم بستم
چیزی نداشتم که بگویم سکوت بهترین
..کار بود
کنارگوشم لب زد
تصمیمت چیه پرنده؟_
.چشم بازکردم و نگاهم قفل چشمانش شد
669
مرگ یه بار شیونم یه بار..پست کن_
تا برسیم خانه دیگر حرفی میانمان ردوبدل
.نشد
به اصرار عمه و من،ماه منیر و عمو رحیم
شام پیش ما ماندند.بعد

از شام،ماکان گوشه ای از سالن رفته بود و
سخت با لب تاب
مشغول بود.ماه منیر و عمه هم مشغول جمع
و جور کردن
846
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آشپزخانه بودند.عمو رحیم مشغول نوشیدن
چای بود.عادت
داشت بعد از غذا حتما چای بنوشد
باقیمانده ی شام را درون ظرف دربسته
ریختم و داخل یخچال
گذاشتم و گفتم
کی پایه است فیلم ترسناک ببینیم؟_[
عمه و ماه منیر همزمان گفتند
وااای نههه_
عمو رحیم خندید و گفت
من خستم میرم بخوابم_
با شیطنت گفتم
عمو رحیم که ترسید و در رفت_
670
سرش را تکان داد و میان خنده گفت
از دست تو دختر_

ماه منیر هم میخواست به بهانه ای جیم شود
اما نگذاشتم و
847
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دستش را کشیدم وهمراه عمه روی مبل
.نشاندم
تلویزیون را روشن کردم و فلش را وصل
کردم.نگاه به ماکان کردم
که بی خبر از همه جا سرش داخل لب تاب
بود ،بلند گفتم
آقای صبوری افتخار نمیدید در خدمتتون_
باشیم؟
گیج سر بلند کرد و گفت
کار دارم پرنده_
پیله نشدم و خودم روی مبل ولو کردم.فیلم
شروع نشده صلوات
فرستادن ماه منیر شروع شد.نگاه به چهره ی
رنگ پریده اش
انداختم که هرازگاهی چشم میبست و تند
صلوات
.میفرستاد،خنده ام گرفت
فیلم به جاهای حساسش رسیده بود و کم کم

خودم هم ترسیده
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بودم.تند تند آب دهنم را قورت میدادم و چشم
میدزدیدم.عمه
و ماه منیر خواستن فیلم را خاموش کنند اما
حریف من
671
نشدند.عادت به خودآزاری داشتم.با حس
سردی آب از جا پریدم
.و از ته دل جیغ کشیدم
عمه شاکی به ماکان توپید
مگه بچه ای آخه؟؟؟چهل سالته...نمیگی_
سکته میکنه؟
ماه منیر که انگار به طنزسال دعوت شده
.باشد غش غش خندید
خواستم ناسزایی بارش کنم اما وقتی قیافه
تخسش رادیدم که
گردن کج کردو مظلوم نگاهم کرد،خنده ام
گرفت و گفتم
دارم برات آقای صبوری_
لب گاز گرفت و مسخره گفت

منتظریم پرنده_
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میان بحث ما،تلفن همراه عمه زنگ خورد.عمه
متعجب سمت
گوشی همراهش رفت و با نگاهی به
صفحه،حیران گفت
علیرضاست_
..خشکم زد
تپش قلبم به اوج رسید و حرارت تنم یکباره
..باالرفت
672
ماکان نزدیکم شد و آهسته پچ زد
عکسارو دیده...نتونست تحمل کنه_
شوکه نگاهش کردم
مگه پست کردیشون؟_
سرش را تکان دادو فاصله گرفت
آره_
صدای عمه می آمد که مشغول احوال پرسی
بود و مدام قربان
صدقه ی علیرضا[ میرفت.فاصله اش از ما زیاد
بود و نمیشد بشنوی

850
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علیرضا چه میگوید اما چشمان گرد عمه و
حالت هاش نشان
.میداد که متعجب است
ماه منیر خمیازه کشید و گفت
من دیگه برم بخوابم..آقا رحیم هم تنهاست_
انقدر حواسم پی عمه و مکالمه اش با علیرضا[
بود که نفهمیدم
در جواب ماه منیر چه گفتم و کی جمعمان را
.ترک کرد
یک ربع بعد عمه نزدیکمان شد و با ابروهای
باالرفته گفت
673
وا شما دوتا چرا سیخ وایستادین؟پرند تو چرا_
نرفتی لباستو[
عوض کنی سرما میخوری؟
تازه متوجه ی لباس های خیسم شدم و گفتم
حواسم نبود،االن میرم_
بی توجه به حس آزادهنده ی کنجکاوی ام،از
کنارشان گذشتم
851
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و از پله ها باال رفتم که با حرف عمه خشکم
زد
چرا جواب تلفن های این بچه رو نمیدی_
ماکان؟میگفت امشب
چندبار بهت زنگ زده
صدای ماکان با مکث آمد
گوشیم باال بوده نفهمیدم..چی میگفت حاال؟_
عمه با نگرانی گفت
..هیچی همون حرفای همیشگی فقط_
فقط چی؟_
صداش یه طوری بود..مدامم از تو سوال_
میکرد..اینکه تو کی
برمیگردی..یه جورایی کالفه و عصبی بود
674
.دیگر نایستادم و خودم را داخل اتاق انداختم
چندبار طول اتاق را طی کردم و دستم سمت
گوشی رفت اما
عقب کشیدم
داشتم چیکارمیکردم؟؟
852
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به حتم دیوانه شدم که میخواهم گوشی را
...بردارم
تقه ای به در اتاق خورد و ماکان وارد شد.بی
مقدمه گفت
از امشب بازی شروع شدپرند..حواستو جمع_
کن
مضطرب نزدیکش شدم و پرسیدم
حاال چی میشه؟_
نفس عمیقی کشید و به سقف نگاه کرد و
گفت
نمیدونم ولی من عکسای دونفره رو پست_
کردم..اونم دیده..از
سرشب چندبار بهم زنگ زد..از قصد جواب
ندادم
دستانم را درهم پیچاندم و گفتم
تو فکر میکنی نتیجه بده؟_
عمیق نگاهم کرد و گفت
675
..نمیدونم_
853
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خواست از اتاق خارج شود که گفتم

به خاطر همچی ازت ممنونم حتی اگه تهش_
همه چی بدتر بشه
سمتم برگشت.نگاهم را به نگاهش دوختم و
ادامه دادم
میدونم که به خاطر این کارت ممکنه رابطتت_
با علیرضا بهم
بخوره به خاطر همینم ازت ممنونم
عجیب و جدی نگاهم کرد و گفت
میخوام حرفمو پس بگیرم...علیرضا[ حق_
داشته عاشقت بشه
.مجال نداد و به سرعت اتاق را ترک کرد
شوکه و گیج خیره رفتنش ماندم
منظورش را نفهمیدم اما درد نگاهش را با
تمام وجودم حس
...کردم
دوباره وسوسه ی چک کردن گوشی به جانم
افتاد.مغلوب قلبم
شدم و سمت گوشی رفتم.نام ماکان را سرچ
کردم و پیچش را
854
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باز کردم.آخرین پستش عکسی دونفری از من

و او بود که به
دوربین لبخند زده بودیم.زیرش کپشن زده بود
676
گاهی یک نفر پیدا میشود که تمام باورهایت"
را بهم میریزدبا
...مهربانی هایش...باصبوری هایش
"تو بهترین همراهی پرنده
...خنده ام گرفت
...ماکان از من تعریف کرده بود؟
..البته جز آن پرنده ی آخر
همان لحظه پیامی از طرف علیرضا[ روی
صفحه آمد.مبهوت و
شوکه پیام را باز کردم
بهش گفتی تو آدم جازدنی؟؟بهش گفتی تا_
میفهمی طرفت
میخوادت یه جوری غیب میشی میری که انگار
از اولم
855
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نبودی؟؟...بهش بگو حداقل وقتی تنهاش
..گذاشتی مثل من نشه
چشمانم پرآب شد و تپش های تند قلبم کم و

..کم ترشد
میدانستم که حق دارد..میدانستم که چیزی
نمیداند..اما دلم که
این حرف ها حالی اش نمیشد..قلبم[ همان
علیرضای مهربان و
..عاشق را میخواست
..هق زدم و از ته دل زار زدم
677
گناه من چه بود؟
صفحه ی چت رو بستم و گوشی را خاموش
کردم.گوشی خاموش
را پرت کردم پشت تخت تا دسترسی نداشته
باشم.اگر این کار را
نمیکردم تا صبح بارها پیام را میخواندم و زجر
..کش میشدم
روزهای سخت شروع شده بود و باید فقط
...میجنگیدم
856
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..باید تحمل میکردم تا روزهای خوب هم بیایند
معموال جمعه ها کمی بیشتر میخوابیدم اما
امروز فرق

داشت.خواب مفید دیشبم شاید سرهم
دوساعت هم نمیشد.مدام
خواب های آشفته دیدم و از خواب پریدم.شاید
میتوان گفت
همان دوساعت بعد از نماز را راحت خوابیده
.بودم
موهایم را بافتم و با کش محکم کردم.روسری
ام را سرکردم و از
اتاق بیرون آمدم.خانه سوت و کور بود.نگاهی
به ساعت گوشه ی
سالن انداختم که هفت و نیم صبح را نشان
.میداد
میدانستم که عمه و ماکان حاال حاال ها بیدار
نمیشوند.پاورچین
و بدون ایجاد صدایی لباس پوشیدم تا به
نانوایی بروم و نان تازه
.برای صبحانه بگیرم
857
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678
ازخانه که خارج شدم با عمو رحیم رودر رو
شدم.آهسته سالم

کردم.با خوش رویی گفت
چی میگی باباجون؟_
کمی بلندتر گفتم
سالم صبحتون به خیر_
صبح تو هم به خیر دخترم..جایی میری؟_
بله میخوام برم نون تازه بگیرم..شما_
نمیخواین؟
تو چرا دخترجان...من میرم_
لبخند زدم
نه..میخوام یکم پیاده روی کنم نون هم_
میگیرم..فعال با من
کاری ندارین؟
دوباره سرش را به معنی" چی" تکان
داد.هروقت سمعک نمیزد
به سختی میشنید.دوباره بلندتر جمله ام را
تکرار کردم و
858
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"خداحافظ گفتم.درجوابم خدا به "همرات بابا
.گفت
679
هوای صبح زمستان سوز داشت اما مغز داغ

کرده ی من احتیاج
به این سوز و سرما داشت با لذت نفس های
عمیق کشیدم و
.هوای سرد را به ریه هایم دعوت کردم
نانوایی خلوت بود و خیلی[ زود با چندتا نان تازه
برگشتم.سرراه
نانی که برای عمورحیم گرفته بودم را تحویل
.ماه منیر دادم
به آشپزخانه رفتم و نان هارا برش زدم و
مرتب داخل پارچه ی
مخصوص نان پیچیدم.زیر سماور را روشن
کردم و بساط صبحانه
.را آماده کردم
عمه خوابالود وارد آشپزخانه شد و گفت
چه زود بیدار شدی_
لبخند کم رنگی زدم و حین ریختن مربا گفتم
859
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هرکاری کردم خوابم نبرد...با[ سروصداهام_
بیدارتون کردم؟
روی صندلی نشست و مهربان گفت
نه عزیزم..خودم بیدار شدم امروز جایی کار_

دارم
.تنها به گفتن "آهان"اکتفا کردم
میری ماکانم صدا کنی گلم؟_
680
کاسه ی مربا را روی میز گذاشتم و گفتم
زود نیست االن؟_
نه عزیزم خودش دیشب گفت زود بیدارم_
..کنین
باشه_
از پله ها باال رفتم و چندتقه به در اتاق
زدم.کمی صبر کردم.وقتی
دیدم صدایی نیامد دوباره محکم تر روی در
کوبیدم که اینبار
صدایش آمد
بیدارم مامان...دارم حاضر میشم_
860
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خواستم برگردم اما لحظه ی آخر پشیمان
شدم و دوباره به در
ضربه زدم و گفتم
منم پرند...میشه باهم حرف بزنیم؟_
در اتاق بازشد و میان چارچوب در

قرارگرفت.موهای خیسش
نشان از حمام بودنش داشت .همان طور که
دکمه ی سرآستین
لباسش را میبست گفت
بگو میشنوم_
چشم بستم و تند گفتم
681
دیشب علیرضا بهم پیام داد_
لحظه ای حرکت دستش متوقف شد و مکث
کرد.دوباره بدون
اینکه سرش را بلند کند دکمه ی آستین آن
یکی دستش را بست
و گفت
خب؟_
861
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نفس بلندی کشیدم و گفتم
یه لحظه وایستا االن گوشیمو میارم_
منتظر نماندم چیزی بگوید و به سرعت سمت
اتاقم رفتم.هرکاری
کردم ذره ای تخت را جابه جا کنم نشد.تخت
خیلی سنگین بود

و زورم نمیرسید.خسته پوفی کشیدم و نالیدم
مرض داری آخه؟!میندازی اینجا؟_
باز که داری با خودت غر میزنی پرنده_
گردن چرخاندم و مظلوم گفتم
دیشب برای اینکه وسوسه نشم هی گوشی_
دست
بگیرم،انداختمش پشت تخت..حاال نمیتونم
بیرون بیارمش
682
لبخند محوی زد و نزدیک تخت شد.با یک
حرکت تخت را از
دیوار فاصله داد و اشاره کرد گوشی را
بردارم.خم شدم و گوشی
862
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.را برداشتم و روشنش کردم
صفحه ی چت را باز کردم و نشانش
دادم.گوشی را از دستم
.گرفت و متفکر خیره ی صفحه اش شد
لب فشرد و گوشی را پس داد.نگاهی به
چشمانش که چیزی را
بروز نمیداد کردم و گفتم

نظرت چیه؟_
نفس عمیقی کشید و دست داخل جیبش برد
نظری ندارم_
لبم آویزان شد
یعنی چی؟_
مستقیم نگاهم کرد و گفت
بدجوری از دیدن عکس بهم ریخته...هنوز_
براش مهمی
این مهم بودن خوبه یا نه؟_
683
زمزمه وار گفت
863
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بستگی داره...معموال ما تو دوحالت آدمای_
اطرافمون مهم هستن
یا دوسشون داریم یا متنفریم
با چشمان گشادی گفتم
داری میترسونیم...نکنه ازم متنفره؟_[
خنده ی آرامی کرد
نترس...علیرضا[ هنوز دوست داره اما_
دلخوری هاش بیشتره
خب...اگه زنگ بزنم و بهش همه چی رو بگم_

چی؟بهش از یاسر
بگم...اصال همه چی رو
پوف کشید و سرش را نزدیک صورتم آورد
یه لحظه خودتو جای علیرضا[ تصور_
کن...تصور کن هفت سال
پیش علیرضا[ قبل از مراسم عقد یهو غیبش
بزنه و چندروز
نباشه..آبروت پیش خانواده و دوست و فامیل
بره..بعدم که پیداش
میشه هیچ توضیحی بابت نبودنش بهت
864
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نده..دوباره غیبش بزنه...چندماه دنبالش
بگردی ولی هیچ ردی
ازش پیدا نکنی...میون[ این حال بدت طعنه و
حرفای مفت بقیه
684
رو هم اضافه کن..یکدفعه ای بهت پیام بده تو
رو نمیخواد و
دنبالش نکردی...حست چیه؟
...حس وحشتناکی[ بود
با بغض لب زدم

دیوونه میشدم_
فاصله گرفت و قدمی عقب گذاشت
علیرضام وقتی اومد عین یه شبح بود...حال و_
روزش داغون
بود..حاال یه سوال دیگه میکنم؟
خفه گفتم
چی؟_
فکر کن هفت سال بجنگی و کلی تالش کنی_
تا قبول کنی
865
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علیرضا به هردلیلی تورو نخواسته و حاال باید
زندگی کنی...تازه
زندگیت رو روال بیفته و به همه چیز عادت
کنی که یهو علیرضا
بعد از اینهمه وقت بهت زنگ بزنه و بگه
میخوام برات توضیح بدم
دلیل رفتار اون سال هامو...چیکار میکنی؟
بدون مکث گفتم
685
جوابشو نمیدم_
چشمانش خندید

خودت جواب خودتو دادی...ببین پرنده_
علیرضا االن به حرفات
گوش نمیده...پس هرچی هم بگی فایده ای
نداره..اول از همه باید
تحریکش کنیم بیاد ایران بعد کم کم واقعیتو
بهش بگیم.اونوقت
تصمیم میگیره که باهات بمونه یا ترکت
کنه...هوم؟
ناله وار گفتم
866
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..باشه_
گوشیم که زنگ خورد هول شدم نمیدانم چرا
مثل احمق ها فکر
کردم حتما علیرضاست.نمیدانم از هول شدنم
بود یا دست و پا
چلفتی بودنم که دستم روی اسپیکر رفت و
صدای مریم پخش
شد
الهی جزجیگر بگیری پرند...کدوم گوری رفتی_
از دیشب؟نکنه
مخ دکی رو زدی رفتین صفاسیتی؟..الهی

کوفتت بشه اون جیگر
خوشگل جذااااب
ابروهای ماکان باال پرید و چشمانش گشاد شد
686
از خجالت میخواستم بمیرم.سریع دست بردم
تا از روی اسپیکر
بردارم که گوشی از دستانم کشیده شد.نگاهم
به چشمان شیطان
867
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ماکان افتاد که دست روی لبش گذاشت و
زمزمه کرد
هیس_
مریم همچنان تند و بی وقفه داشت مینالید و
من از خجالت کم
.مانده بود ذوب شم
بمیری که هرچی خوشگل و جذابه دور و بر_
توان...چی[ میشد
این یکی رو میبخشیدی به من؟اوووف اصال
تصورشم منو
به وجد میاره
چشمانم گرد شد و محکم روی پیشانی ام

کوبیدم
ماکان تخس گفت
ممنون از تعریفت سرکارخانم..ولی[ سنمون_
..بهم نمیخوره
صدایی از آن طرف خط نیامد.مطمئنم با
شنیدن صدای ماکان
.سکته را زده بود
687
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روبه نگاه خجالت زده ام چشمک زد و حین
برگرداندن گوشی
گفت
گرخید بچه_
همینکه از اتاق خارج شد گوشی را به گوشم
چسباندم و صدایش
زدم
مریم_
صدای گریه اش آمد
مرگ مریم...الهی من بمیرم خالص_
شم..گوشیت دست اون نره
خر چیکار میکرد؟

دست به پیشانی ام کشیدم و مستاصل گفتم
داری گریه میکنی؟_
صدای گریه اش بلندتر شد
..آبروم رفت_
لب فشردم که نخندم
688
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اشکالی نداره عوضش یاد میگیری دیگه_
حرف مفت نزنی...آخه
این چه حرفی بود زدی؟؟
بینی اش را باال کشید و نالید
خب چیکار کنم..به نظرم اون صحنه جذاب_
اومد
سرتکان دادم
خفه نشی الهی_
دوباره نالید
!!.!..واااای خاک توسرم من چی گفتم بهش_
اینبار نتوانستم جلوی خندیدنم را بگیرم.با
شنیدن صدای خنده
هایم حرصی جیغ کشید
مرررررررض....به چی میخندی دقیقا؟_[..

سرفه کردم تا جلوی خندیدنم را بگیرم اما
واقعا نمیشد...دیدن
قیافه ی شوکه ماکان و تخسی بعدش صحنه
ی جذابی بود.انقد
870
تابو شکن

خندیدم که کفرش درآمد و به حالت قهر قطع
.کرد
شانه باال انداختم و سمت کمد رفتم تا برای
یک پیاده روی
دلچسب آماده شم.سال ها بود ساده لباس
..میپوشیدم
689
سال ها بود که صورتم به خود لوازم آرایشی
...ندیده بود
از بعد از علیرضا[ انگار زندگی در من مرده
...بود
نگاه به چهره ی خسته و رنگ پریده ام انداختم
و لبخند کجی
زدم
میاد پرند...یعنی باید بیاد..باید بفهمه من"
"..بدون اون فلجم

حاضر و آماده از پله ها سرازیر شدم و تند تند
چند لقمه خوردم
و رو به نگاه متعجب عمه و ماکان گفتم
من دیگه برم...فعال_
871
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عمه شاکی گفت
این چه وضع خوردنه؟؟_
لبخند زدم
میخوام برم خیابون گردی و خرید...چیزی_[
الزم ندارین
نه فقط مواظب خودت باش_
690
به نشان تایید چشم بستم و رو به نگاه مات
ماکان چشمک زدم
و گفتم
روزخوش آقای صبوری_
نایستادم تا جواب بگیرم و از خانه بیرون
آمدم.سرخیابان[ که
رسیدم برای تاکسی دست بلند کردم و آدرس
پاساژی همان
حوالی را دادم.نمیدانم چرا یکدفعه ای دلم

خواست پاساژگردی
و خرید درمانی کنم.با ورود به پاساژ هوای
مطبوع و گرم صورتم
872
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.را نوازش کرد
چند بافت رنگارنگ خریدم.چشمم خورد به
لوازم آرایش و الک
های رنگی رنگی.خیلی[ وقت بود که انگشتانم
به خود رنگ ندیده
بودند.خواستم از کنارش بگذرم اما طی
تصمیمی ناگهانی
پشیمان شدم و داخل مغازه رفتم.عین قحطی
زده ها چندین
.رنگ الک و کمی هم لوازم آرایشی خریدم
برای ماه منیر شال پشمی و عمو رحیم یک
پیرهن چهارخانه
سفید قهوه ای خریدم.خرید برای عمه کمی
سخت بود چون
سالیق عمه کمی متفاوت بود،در نهایت برایش
جلیقه ای بافت
...خریدم.مانده بودم برای ماکان چه بخرم؟

691
نه سلیقه اش را میدانستم نه حتی میدانستم
چه چیزی الزم
873
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دارد.بی هدف چندبار پاساژ را باال وپایین کردم
و در نهایت
.تصمیم گرفتم برایش ادکلن بگیرم
...واقعا که با این سلیقه ام برم بمیرم
ولی خب چیزی به ذهنم نرسید[..
وارد مغازه عطر و ادکلن شدم و سالم
کردم.مرد جوان از جایش
بلند شد و خوشرو گفت
جانم بفرمایید_
کمی من من کردم و گفتم
یه ادکلن...مردونه میخوام ولی..نه یه ادکلن_
معمولی...چیز..یعنی
مردجوان پیش دستی کرد و با لبخند گفت
یه ادکلن خاص درسته؟_
لبخند زدم و تایید کردم
بله یه ادکلن خیلی خاص_[...
چندین شیشه مقابلم گذاشت وگفت

692
اینا از بهترین برندهامون هستن_
874
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تک تک درشان را باز کردم و بو
کشیدم.هیچکدوم به دلم
ننشست.پوفی از سر حرص کشیدم و گفتم
نه..یه چیز خیلی خاص تر میخوام_
ابرو باال انداخت و گفت
قیمتش براتون مهم نیست؟_
نه_
دو شیشه مقابلم گذاشت.درشان را باز کردم
و بو کشیدم.هردو
..فوق العاده بودند و انتخاب سخت بود
یکبار دیگر هردو را بو کردم و چشم بستم تا
ببینم کدوم بیشتر
به خلق و خویش می آید.ادکلن تلخ و گرم
انتخابم شد اما
همچنان چشمم دنبال ان یکی ادکلن هم
بود.رایحه اش خنک و
تلخ بود و عجیب به علیرضا می آمد.دست
پیش بردم و

برداشتمش بو کشیدم و به یاد علیرضا لبخند
زدم
875
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اینم میبرم_
693
بعداز خرید مستقیم به خانه برگشتم.از وقت
نهار گذشته بود و
گرسنه بودم.عمه و ماکان خانه نبودند و معلوم
بود هنوز کارشان
تمام نشده.خریدهایم را داخل اتاق گذاشتم و
سری به آشپزخانه
زدم.از غذای دیشب کمی مانده بود داخل
ماکروویو گذاشتم تا
.گرم شود
تلفن خانه که زنگ خورد غذا را رها کردم و
خودم را به سالن
رساندم .گوشی را برداشتم
الو_
صدایی نیامد..متعجب نگاهی به صفحه ی تلفن
انداختم و دوباره
گفتم

الو؟؟_
876
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با عمه کار دارم_
..دلم لرزید و نفس هایم تند شد
همانجا روی زمین نشستم و دست روی قلبم
گذاشتم.چند نفس
عمیق کشیدم تا کمی مسلط شم.شنیدن
صدایش بعد از این
694
همه وقت تمام توانم را از من گرفته بود..به
سختی لب باز کردم
و گفتم
سالم_
سرد و بی انعطاف گفت
علیک..به گوشیش زنگ زدم جواب نداد..لطفا_
صداش کن
گوشی را از گوشم فاصله دادم و نفس بلندی
کشیدم.دوباره
گوشی را به گوشم چسباندم و زمزمه کردم
خونه نیست_
کمی مکث کرد و دوباره سخت گفت

877
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ماکان اونجاست؟_
ابروهایم باالپرید.بی توجه به تپش های
سرسام آور قلبم گفتم
نه...ولی اومد بهش میگم زنگ زدی_
حس کردم لحنش عصبی شد
نیازی نیست..خداحافظ_
695
دست خودم نبود که بغض کردم...عادت به
اینهمه سرد بودن او
...نداشتم
اشتهایم به کل کور شد.غذا را درآوردم و راهی
سطل آشغال کردم
و ظرفش را شستم.از پنجره ی آشپزخانه
نگاهم به بیرون افتاد
.که باران می آمد.وسوسه شدم بیرون برم
بافتم را پوشیدم و زیر باران رفتم.کمی زیر
باران قدم زدم که در
حیاط باز شد.ماکان با لباس های نم خورده
نزدیکم شد
878
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تو این بارون چیکار میکنی؟_
سالم..همینجوری خواستم یکم قدم بزنم_
ابروباال انداخت و سمت خانه قدم برداشت
امروز مدام دلت قدم زدن میخواد_
پشتش راه افتادم و گفتم
عمه کو؟_
سرراه رفت پیاده شد رفت مهد کودک گفت_
چیزی اونجا جا
گذاشته ..االن میاد
باهم وارد خانه شدیم .سمت آشپزخانه رفتم و
گفتم
696
چایی میخوری؟_
از پله ها باال رفت و گفت
نیکی و پرسش پرنده؟_
چای دم کردم و منتظرش نشستم.کمی بعد
.آمد
چرا لباساتو عوض نکردی سرما میخوری_
لبخند محوی زدم
879
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نه خوبه..بارونش شدید نبود_
لیوان چای را کنار دستش گذاشتم و گفتم
علیرضا زنگ زد_
کنجکاو سر بلند کرد و خیره ام شد
با عمه کار داشت..گفت چندبار بهش زنگ_
زده جواب نداده
پقی زیر خنده زد
شوکه نگاهش کردم.میان خنده های بلندش
روبه نگاه منتظرم
گفت
َُ _دروغ گفته..جلب[ حسود
697
گنگ خیره شدم و پرسیدم
یعنی چی؟_
سرفه ای کرد و صدایش را صاف کرد
یعنی اینکه زنگ زد ولی مامان جوابشو داد_
چشمانم گرد شد
!پس..یعنی میدونسته من خونه تنهام؟_
880
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سرش را به معنی نه تکان داد
نه..زنگ زده مطمئن بشه منم پیشتم یا_

تنهایی
لب کج کردم
یعنی زنگ زده بود مطمئن شه تو پیشم_
هستی یا نه؟
دست به سینه پشتش را به صندلی تکیه داد
وگفت
آره_
حرف های ماکان و زنگ علیرضا نور امید
روشن شده درون قلبم
.را شعله ور کرد
698
با وسواس خیره ی صورتم میان آینه شدم.در
آستانه ی
۲۷سالگی بودم وسال های زیادی را به خاطر
.هیچ باخته بودم
نگاه های به ناخن های کوتاه و بی رنگم
انداختم.اگر پرند سال
881
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ها پیش بودم حتما االن انگشتانم مزین به رنگ
جیغی از الک
...بود

پرندی که ساعت مچی و دستبند[ های رنگارنگ
لحظه ای مچ
...دستش را رها نمیکرد
دختری که همیشه به تیپ و قیافه اش اهمیت
میداد حاال جایش
را به دختری داده بود که مرتب مانتو و شلوار
ساده به همراه
...مقنعه سرمیکرد
زندگی در من کمرنگ شده بود...درست بعد از
رفتن علیرضا[..
دست سمت شیشه ی الک گلبهی بردم.درش
را باز کردم و سعی
کردم با دقت الک بزنم.کارم که تمام شد
دستانم را مقابل
.چشمانم گرفتم و ذوق کردم
موهام را گوجه ای باالی سرم جمع کردم و
یکی از بافت هایی
882
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.که خریده بودم را تن زدم
699
شال پشمی سنتی را سر کردم و با هدایای که

خریده بودم روانه
پایین شدم.ماه منیر و عمه مشغول تماشای
سلایر محبوبشان
بودند.اطراف سالن چشم گرداندم اما اثری از
ماکان یا عمو رحیم
.نبود
از پشت دست دور گردن عمه و ماه منیر
انداختم و از ته دل
گونه ی هردو را بوسیدم
خیلی دوستتون دارم_
هردو غافلگیرشده بودند و هاج و واج نگاهم
میکردند .چشم گرد کردم
ابراز محبت کردم ها_
هردو از شوک درآمدن.عمه محکم من را
فشرد و بوسید
قربون این ابراز عالقه هات عزیز عمه_
883
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ماه منیر هم محکم در آغوشم کشید
من به فدات مادر...چقد[ خوشگل شدی_
از در شوخی وارد شدم و گفتم
700

اگه میدونستم ابراز عالقم انقد خوشحالتون_
میکنه زودتر دست
به کار میشدم
هردو خندیدند
کادو ها را از روی زمین برداشتم و سمتشان
گرفتم
...قابلتونو نداره_
عمه مبهوت گفت
..این چه کاریه عزیزم؟_
بسته ی کادو پیچ هرکدام را میان دستانشان
گذاشتم و گفتم
امیدوارم خوشتون بیاد...امروز رفتم بازار_
برای خودم خریدکردم
..دلم خواست برای شمام چیزی بخرم
884
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ماه منیر ذوق زده نَم زیر چشمش را گرفت و
گفت
تو که همیشه برامون کادو میخری_
مادر...دیگه چرا
خریدی؟برای خودت میخریدی
لبخند زدم

بازکنین ببینین خوشتون میاد_
701
تا مشغول بازکردن کادوهایشان شدند.بسته ی
عمو رحیم را هم
کنار ماه منیر گذاشتم و گفتم
اینم برای عمو رحیم...من برم چای بریزم_
بیارم
ماه منیر شوکه نگاهم کرد
این کارا چیه دخترم...برای من خریدی بس_
بود دیگه
با نیشی باز گفتم
وا مگه عمو رحیم میتونه کادوی شما رو_
بپوشه؟
885
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:عمه با خنده گفت
فکر کن آقا رحیم روسری سر کنه_
زیر خنده زدم و وارد آشپزخانه شدم.چند
لیوان پر از چای کردم
.و میان سینی چیدم
وارد سالن که شدم همزمان ماکان هم وارد
سالن شد.عمه پرسید

علیرضا بود؟_
کنجکاو نگاهش کردم.در جواب عمه گفت
آره_
702
عمه متعجب ابرو باال انداخت و گفت
وا...این بچه چشه مدام زنگ میزنه_
سمتم گردن چرخاند و نامحسوس چشمک
ریزی زد
چیزیش نیست فقط جدیدا زود به زود دلش_
برامون تنگ میشه
گونه هایم رنگ گرفت و خجالت زده نزدیک
ماه منیر شدم و
886
تابو شکن

.سینی را روی میز گذاشتم
عمه ساده لوحانه گفت
بمیرم براش...تنها مونده خب..تو هم که_
اینجایی
ماکان نگاهی به کاغذ کادوهای بازشده انداخت
ومتعجب گفت
تولد داشتیم؟_
ماه منیر ریز خندید

نه مادر...پرند لطف کرده برامون هدیه_
خریده
سمتم چرخید[ و ابرو باال انداخت
مهربون شدی پرنده_
لباسم را مرتب کردم آهسته لب زدم
703
برای تو هم خریدم االن میرم میارم...فقط_
امیدوارم خوشت بیاد
روبه نگاه ماتش باال رفتم و با جعبه ی ادکلن
برگشتم.لبخند[
کمرنگی زدم و روی میز مقابلش گذاشتم
887
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نمیدونستم چی الزم داری...امیدوارم که_
دوست داشته باشیش
هنوزم هم شوکه بود اما دست پیش برد و
جعبه را برداشت.در
جعبه را باز کردو نگاه کوتاهی داخل آن
انداخت.سرش را سمت
عمه برگرداند و گفت
این پرنده امشب چش شده؟_
عمه شاکی مشت بی جانی به بازویش کوبید و

گفت
جای دستت دردنکنه اته؟_
سمتم گردن چرخاند و مسخره گفت
یعنی االن باید تشکرم بکنم؟...مرسی[ خانم_
پرنده..فقط یه
چیزی ..منو بدعادت کنی برگردم کانادا هم باید
برام کادو
بفرستی ها..گفته باشم
عمه حرصی مشت دیگری کوبید و گفت
چه خوش اشتها هم هست_
888
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704
لبخند محوی زدم
میفرستم برات_
بعد از نوشیدن چای،ماه منیر باردیگر بغلم کرد
و تشکر کرد.بعد
.هم با گفتن شب به خیر[ جمعمان را ترک کرد
چشمانم سنگین شده بود و به شدت خوابم
می آمد،به خاطر
بیخوابی دیشب و زود بیدارشدنم حسابی
خسته بودم.از جا بلند

.شدم و روبه ماکان و عمه شب به خیر گفتم
وارد اتاق که شدم شال پشمی را از سرم
کشیدم و آویزان
کردم.امشب عجیب حالم آرام بود.دست بردم
و کتاب شعر فروغ
را از قفسه بیرون کشیدم تا کمی قبل از
.خواب،خاطره بازی کنم
گوشی میان جیب بافتم لرزید.دست بردم و
بیرون
.آوردمش.پیامی از اینستا داشتم
889
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تپش قلبم باالرفت.با دستانی لرزان روی
باکس پیام ضربه زدم
تبریک میگم تونستی مخ ماکانم بزنی_
..ناباور قطره ی اشکم چکید
دوباره پیام آمد
705
میخونی و جواب نمیدی که آتیشم بزنی؟؟_
آب دهنم را قورت دادم تا شاید این بغض
.سمج رهایم کند
اینکه دوباره پیام داده بود نمیدانم خوب بود یا

بد؟؟
بدون جواب دادن از صفحه ی چت خارج
شدم.ناگهان چشمم به
پست جدید ماکان خورد
عکس تکی که از من در حافظیه گرفته بود را
پست کرده بود و
زیر نوشته بود
:به قول شادمهر"
"وقتی حواست نیست چه دیدنی میشی
890
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چندروز بود یلدا مدام تماس میگرفت و من
جواب نمیدادم
نه از سر ناراحتی یا دلخوری چون خودم هم
...حسم را نمیدانستم
یلدا همیشه برایم نمونه ی یک دختردایی
دوست،همراه،مهربان
و خانوم بود.هرگز در مخیله ام نمی گنجید
روزی بشنوم پشت
سر من بد بگوید اما خب دنیا همیشه پر از
غافلگیری بوده و
...هست

706
جواب ندادنم به خاطر ندانستن بود ..اینکه
نمیدانستم واقعا باید
چه برخوردی با او داشته باشم؟
باردیگر گوشی درون جیب مانتوم
لرزید.میدانستم که باز هم خود
اوست بیتوجه سمت محمد طاها خم شدم و
درست گرفتن مداد
891
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را نشانش دادم و کمک کردم مداد را درست
.دست بگیرد
لبخند زد و دندان های ریز و یکدستش نمایان
شد.گاهی بی
نهایت دلم برای معصومیت چهره و رفتارشان
ضعف میرفت .بی
اختیار جلو رفتم
تا پایان کالس چیزی نمانده بود.با ماژیک دو
ضربه روی تخته
کوبیدم تا توجهشان را جلب کنم
بچه های قشنگم برگه هاتونو جمع کنین_
بقیشو ببرین خونه

رنگ کنین.االن میخوام رنگ انگشتی هاتونو
دربیارین
کمک کردم کاور مخصوص رنگ آمیزی را
تنشان کنند تا لباس
.هایشان آلوده ی رنگ نشود
برای هرکدام یک برگه ی آچار گذاشتم که
رویش عکس یک انار
.بود
892
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707
روبه نگاه های کنجکاوشان اشاره کردم در
رنگ قرمز را بازکنند
و با سر انگشت اشاره به حالت ضربه ای
داخل تصویر انار را رنگ
.کنند مثل دانه های انار
شیرین ترین صحنه ،دیدن چشمان براق و
هیجانشان موقع کار
با رنگ بود.انگشتان ظریف کوچکشان...خنده
های بی غل و
غش...قرض دادن رنگ به همدیگر...ودر پایان
صورت و دست های

.رنگی شان که بی نهایت بامزه بود
برای هرکدام روی برگه هایشان برچسب
ستاره چسباندم و
.بوسیدمشان
بعد با خنده یکی یکی را داخل دستشویی بردم
و دست و
.صورتشان را شستم
مژگان با خنده سرتکان دادو گفت
893
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چه کردن با خودشون_
بلند خندیدم و لب زدم
عاشق همین کاراشونم_
پایان کالس را که اعالم کردم جیغ کشان
.کالس را ترک کردند
708
مشغول جمع کردن وسایلم بودم که مژگان
نزدیکم شد
یکی اومده باتو کار داره_
متعجب نگاهش کردم
ُ _مامان رادوین؟
مامان یکی از بچه هایم که امروز وقت

.مشاوره داشت
سرباال انداخت
...نه...یه خانوم جوونه میگه با تو کار داره_
ابرو باال انداختم و گفتم
باشه عزیزم االن میام_
خسته نباشی گل بانو_
لبخند زدم
894
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ممنون عزیزم_
...تصور دیدن هرکسی را داشتم جز یلدا
با دیدنم از جا بلند شد.نگاهش مخلوطی از
دلتنگی و شرمندگی
..بود
709
دست خودم نبود که بدنم رعشه گرفت و
..چشمانم گشاد شد
اگر مژگان و نگاه های زوم شده اش نبود
نمیدانم برخوردم چگونه
بود اما حاال مجبور به تظاهر بودم.ناخنم را کف
دستم فشار دادم
.تا فقط کمی آرام شم

قدمی نزدیکم شد و با نگاهی شرمنده گفت
سالم_
به زور لبم را تکان دادن و سالم را هجی کردم
..ببخشید که مزاحمت_
دستم را به نشانه ی سکوت باال بردم و سمت
مژگان چرخیدم
895
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عزیزم من دیگه برم...خسته نباشی_
لبخند مهربانی زد
خدا به همرات عزیزم_
سمت یلدا چرخیدم و با دست به بیرون اشاره
کردم.سر پایین
.انداخت و جلوتر از من راه افتاد
آب دهنم را قورت دادم و با کمی مکث پشت
.سرش راهی شدم
710
داخل حیاط،کنار[ س رسره منتظرم ایستاده
بود.از همانجا به
سختی لب زدم
بریم بیرون_
خودم جلوتر راه افتادم و دست های سردم را

داخل جیب پالتو
بردم.نمیدانم به خاطر افت فشار خون بود یا
سرمای زمستان اما
..تنم از داخل داغ و از بیرون یخ زده بود
896
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کمی بعد شانه به شانه ی یکدیگر مسیر پیاده
.رو را قدم میزدیم
لرزان گفت
چقد خانم شدی پرند_
بی نگاه به او پوزخند زدم..دست خودم نبود
که لحنم ناخودآگاه
تلخ شد
آره البته بیشتر شکسته شدم_
شرمنده تر شد.آهسته گفت
..دلم برات تنگ شده بود_
..جوابی ندادم.چون واقعا جوابی نداشتم
711
تا قبل از تماسش من هم دلتنگش بودم و
خیلی وقت ها به یاد
قدیم و روزهای خوبمان گریه ام گرفته بود اما
...حاال

!!!حسم هر چه که بود...دلتنگ؟..نمیدانم
انگار فهمیده بود که خیلی تمایلی برای ادامه
ی صحبت ندارم
897
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که با دست به صندلی آنطرف تر اشاره کرد و
گفت
اونجا بشینیم؟_[
با سرتایید کردم و دقیقه ای بعد کنار هم روی
صندلی نشسته
.بودیم
لبم را خیس کردم و گفتم
آدرس مهد کودک رو از کجا پیدا کردی؟_
دستانش را درهم پیچاند و آرام گفت
مریم داد_
دیگر چیزی نگفتم[...
با پا روی زمین ضرب گرفتم و منتظر ماندم تا
دلیل آمدنش را
.بگوید
712
نفسی گرفت و لرزان تر از دقایقی قبل گفت
از من خیلی بدت میاد مگه نه؟_

چشم از کفش گرفتم و با دقت نگاهش
کردم.زیباتر شده
898
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بود..صورتش جاافتاده تر و خانمانه تر...یعنی
در اصل او و برادرش
زیبا بودند.چشمان رنگی و درشت شان...چال[[
گونه شان...بینی
بی نقصشان[...
لب فشردم و رو برگرداندم.دوباره گفت
ما بهت خیلی بد کردیم...روزی نیست که_
عذاب وجدان نداشته
باشم
دوباره پوزخند زدم
با دست به ماشین آن سمت خیابان اشاره کرد
و گفت
پدرام شوهرم و پارسا پسرم_
نگاهی به آن سمت انداختم.چیز[ زیادی معلوم
نبود.سرتکان دادم
خدا بهت ببخشه_
713
بی هوا شانه ام را گرفت و در آغوشم

کشید.شوکه و مبهوت
899
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همانطور بی حرکت میان آغوشش
ماندم.دستانم بی حرکت و
.ثابت کنارم آویزان بود
هق هقش که اوج گرفت آهسته دستم را باال
بردم و ضربه ای
کوتاه به پشتش نواختم.حالت هایم را درک
نمیکردم..گنگ و
..مات بودم...مثل فرد معلق مانده در فضا
کمی که گریه کرد،فاصله گرفت و با دستمال
دستش خیسی زیر
چشمش را گرفت.میان هق هق هایش لب زد
میدونم...خواسته ی زیادیه ی ازت بخوام_
ببخشیم ولی من امروز
به خاطر خودم اینجا نیستم..یاسر[
داغونه..هممون میدونیم که
حکمش اعدامه..یعنی هنوز حکمش قطعی
نشده ولی خب
مرتکب قتل شده..حتی اگه بتونه ثابت کنه
زنش بهش خیانت

900
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کرده بازم چیزی عوض نمیشه..ازم..ازم
خواهش کرد بیام
..سراغت...میخواد ببینت
مثل تیری رها شده از کمان...عصبی و بغض
زده بلند شدم و
غریدم
همین االن از اینجا برو یلدا...دیگم نیا_
714
دوباره هق هقش اوج گرفت.مقابلم به زانو
افتاد و روی پام خم
شد
التماست میکنم پرند...میدونم بهت بد کردیم_
ولی یه بار بیا و
حرفاشو گوش کن
با درد چشم بستم.هرگز خاری حتی برای
دشمنم را هم نخواسته
بودم.سمتش خم شدم و به زور بلندش
کردم.میان چشمان
گریانش عصبی لب زدم
901
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میفهمی ازم چی میخوای؟؟هفت سال گند زد_
به
زندگیم..آبروم...االن اومدی ازم میخوای بیام
دیدن کسی که
هنوزم بعضی شبا کابوسشو میبینم؟؟؟
دستان لرزانم را باال گرفتم
یه نگاه به این دست ها بکن...بعضی شبا_
بدون آرامبخش قوی
خوابم نمیبره[..
چشمانم پر آب شد و بغض تا گلو باال
آمد...برای اینکه اشکم را
.نبیند پشت کردم و فاصله گرفتم
با جمله ای که گفت خشک شدم
715
پرررند خواهش میکنم...حالش[ خیلی_
بده..انقد بد که تو زندان
دست به خودکشی زده...هرکاری بخوای
میکنم...به پات میفتم..به
عمه همه چیزو میگم...اصال به همه میگم بی
گناهی..به پای
902
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علیرضا میفتم..همه چیزو بهش میگم...تورو
خدا پرند
نام علیرضا که به میان آمد بغضم ترکید و
..اشک هایم چکید
دیگر نایستادم و دویدم سر خیابان[ و خودم را
داخل اولین تاکسی
انداختم
سرم را میان دستانم گرفتم و هق زدم.هوا
تاریک شده بود و
.شدت سرما بیشتر
گوشه ی پارک پناه گرفته بودم.خیره شدم به
درختان خشک و
بی برگ که باران لحظاتی قبل خیس شان
کرده بود و منظره ای
.زمستانی را رقم زده بود
یلدا از من انتظار بزرگی داشت...من آدم این
بزرگواری ها
نبودم...نمیتوانستم یکبار دیگر مقابل آن
چشمان وحشی آبی
..بشینم و نگاهش کنم
903
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..فکرش هم لرز به جانم مینداخت
716
گوشی برای بار چندم زنگ خورد و نام ماکان
روی صفحه نقش
.بست
دلم نمیخواست بیش از این نگرانشان کنم.با
همان حال خراب
تماس را وصل کردم.صدای عصبی اش میان
گوشم پیچید
چه عجب جواب دادی خانم_
صدایم را صاف کردم و گفتم
ببخشید..االن میام خونه_
صدایش نگران شد
صدات چرا اینطوریه؟؟گریه کردی؟_
..دوباره بغض سراغم آمد
لبم را گزیدم و آهسته گفتم
هیچی..میام میگم_
هوف بلندش را شنیدم
آدرس بده میام دنبالت_
904
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تند گفتم
717
نه..نه...خودم االن میام_
بی حوصله گفت
ببین پرند درسته که مدت زیادی رو اونور_
زندگی کردم ولی بی
غیرت نیستم..لوکیشن بفرست...اومدم
بی حرف قطع کردم و برایش لوکیشن
فرستادم
کمتر از نیم ساعت بعد پیدایش شد.با دیدنم
اخم کرد و سمتم
قدم تند کرد.چشمانش عصبی بود اما سعی
داشت صدایش آرام
باشد.پلیورش را از تن کَند و روی شانه هایم
انداخت
تک و تنها این وقت شب وسط پارک به این_
خلوتی چیکار
میکنی؟
هیچ نگفتم
905
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کالفه پیشانی اش را فشرد و دستم را کشید و

همانطور که دنبال
خودش مرا میکشید غر زد
..من از دست تو و علیرضا[ باید چیکار کنم؟_
در ماشین را باز کرد و منتظر ماند
سوارشم.نشستم وکنارم
.نشست .ماشین حرکت کرد
718
آهسته گفت
خب؟_
نگاهی به راننده انداختم که از آینه ی جلو
حواسش به ما
بود.گردن سمتش چرخاندم ومظلوم گفتم
میشه بریم خونه بعد حرف بزنیم؟_
زیر چشمی نگاهی به راننده انداخت و لب زد
اوکی_
فشارم دوباره باال زده بود.سرم سوزن سوزن
میشد و تنم گر گرفته
906
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بود.هرچه داخل کیفم گشتم قرصم را پیدا
نکردم ناامید سرم را
به شیشه ی تاکسی چسباندم تا خنکی شیشه

کمی از التهاب
.درونم کم کند
از تاکسی پیاده شدم و زنگ را فشردم.کمی
بعد که در بازشد
ماکان هم کنارم رسیده بود.باهم وارد حیاط
شدیم و من قدم تند
کردم تا خودم را به خانه و آن قرص لعنتی
برسانم که دستم از
.پشت کشیده شد
متعجب چرخیدم.تیز نگاهم کرد و گفت
719
منتظرم_
مات گفتم
اینجا بگم؟_
خونسرد گفت
907
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برای من فرقی نداره...اگه دوست داری_
میریم داخل و پیش
مامان میگی
کالفه نفس عمیقی کشیدم
االن اصال حالم خوب نیست..بعد از شام باهم_

حرف میزنیم
باشه؟
همچنان بی انعطاف نگاهم میکرد.گردن[ کج
کردم و لب زدم
..لطفا ماکان...باید[ افکارمو سروسامون بدم_
دست داخل جیب برد و آرام از کنارم عبور
کرد و لب زد
چه کتابی ام برام حرف میزنه پرنده خانم_
پشت سرش قدم برداشتم و خودم را به او
رساندم
720
همراه هم وارد سالن شدیم.عمه با دیدنمان با
استرس از جا بلند
.شد و سالم کرد
908
تابو شکن

همینکه خواستم جواب سالمش را بدهم با
بلندشدن شخص
مقابلش و چرخیدنش به سمتمان،زبانم گیر
.کرد و الل شدم
چشمانم روی قامت بلند و هیکل ورزیده اش
خشک شد..قلبم

لحظه ای نزد و بعد پر قدرت شروع به کوبیدن
کرد..گوم گوم
قلبم آنقدر بلند بود که حتم داشتم صدایش به
گوش ماکان هم
رسیده...خشک شده و شوکه پلک زدم تا باور
کنم خواب
نمیبینم..تمام تنم یکپارچه آتش شده بود و
...داشت میسوزاند
ماکان زودتر از من به خودش آمد و سمتش
قدم تند کرد.محکم
در آغوشش کشید و گفت
چطوری تحفه؟..چه بی خبر اومدی_
لبخند بی رمقی زد و فاصله گرفت
خوبم_
909
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نگاهش که سمتم برگشت دوباره تمام تنم
..نبض شد
721
عمیق و طوفانی خیره ام شد.نگاهش پر از
حس های مختلف بود
اما دلخوری و خشم سرآمد حس های دیگر

.بود
چشمانش چندثانیه بیشتر قفل چشمانم نبود
اما هزاران هزار
..حرف از نگاهش دریافتم
..اشک نیش زد و حال خرابم ،خراب تر شد
سست و بیحال همانجا خشکم زده بود و نفس
هایم هنوز به ریتم
نرمال برنگشته بود که ماکان اخم کرد و گفت
موش زبونتو خورده پرنده؟_
چندبار پلک زدم و لب فشردم تا جلوی ریزش
اشک هایم را
.بگیرم
910
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قدمی جلو گذاشتم و نامحسوس نفس های
بلند کشیدم تا کمی
..آرام شم
سخت بود نرمال رفتار کنم وقتی اینجا مقابلم
ایستاده بود و قلب
نفهمم از شدت ذوق در حال شکافتن سینه ام
..بود
سخت بود چشمم ببندم روی اینهمه جذابیت و

...مردانگی
722
بارها در خواب و بیداری این صحنه را مجسم
کرده و بارها تمرین
کرده بودم تا عادی برخورد کنم اما چشمان
کشیده ی مشکی
اش وقتی اینگونه طوفانی و دلگیر زومم بود
تمام نقشه هایم را
نقش بر آب کرد
نزدیکشان که رسیدم لبخند کجی زدم و زور
زدم تا توانستم
بگویم
911
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سالم_
خط اخمش عمیق تر شد و نگاهش
تیزتر..پوزخند[ زد و جواب
داد
علیک سالم..خوبی دخترعمو؟_
نگاهم سمت ماکان و عمه چرخید[ که یکی
اخمالود و دیگری
.نگران نگاهم میکردند

دوباره نگاه سمتش چرخاندم و به سختی گفتم
خوبم...خوش اومدی_
تا همین سه کلمه را گفتم جان کَندم
723
عمه دست پاچه و هول نزدیکم شد و دستم را
نامحسوس فشرد
و بیتوجه به نگاه های عجیب و خیره
علیرضا،دستم را کشید
پرند عمه...بیا آشپزخونه کمکم_
میدانستم که حالم را دیده و برای فرار از این
فضا این پیشنهاد
912
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را داده..برای همین بی معطلی دنبالش راه
افتادم و خفه لب زدم
چشم_
وارد آشپزخانه که شدیم تحمل ته کشید و
زانوانم خم شد.روی
اولین صندلی خودم را رها کردم.عمه نفس
حبس شده اش را
رها کرد و سرگردان دور خودش چرخید[
نگاهم به چهره ی مضطرب و پر استرسش

بود و قلبم جایی میان
..سالن
سر روی میز گذاشتم و چندین نفس عمیق
کشیدم تا بلکه آرام
.شم
ماکان وارد آشپزخانه شد و دست در جیب اول
نگاهی به من
انداخت و اخم کرد و بعد نگاه به عمه کرد
چرا اینجوری میکنی مامان؟؟_
724
913
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عمه مستاصل ایستاد و گفت
وااای...خوب شدی اومدی...حاال باید چیکار_
کنیم؟
ماکان تک خنده ی بلندی زد و گفت
...شما که حالت از پرند هم بدتره_
نگاهش سمتم برگشت و اخم کرد
تو چرا انقد زردی؟؟حالت خوبه؟_
کوتاه سر تکان دادم
خوبم_
دوباره سرم را روی میز گذاشتم و چشم

بستم.صدای عمه آمد
که گفت
این بچه چرا یهویی و بیخبر اومده...وای اگه_
لیال بفهمه
چی؟..میگه هنوز خونه خودشونم
...نرفته...یکراست اومده اینجا
ماکان خونسرد گفت
یعنی چی لیال بفهمه چی؟؟مگه جرم کرده_
اومده اینجا؟
914
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با شنیدن صدایش نزدیک گوشم،از جا پریدم
725
فشارت رفته باال؟_
بیحال گفتم
فکر کنم_
حرصی و عصبی لب زد
پاشو قرصتو بخور تا پس نیفتادی_
سرمیز شام جز صدای برخورد قاشق و چنگال
با بشقاب،صدای
دیگری نبود.همه در سکوتی عجیب به ظاهر
مشغول صرف شام

بودیم.با اینکه علیرضا سرزده و بیخبر آمده بود
اما ماه منیر و
.عمه برایش سنگ تمام گذاشته بودند
از تمام هنرنمایی های میز امشب فقط ساالد
سهم من بود که
البته همان را هم گند زده بودم .موقع خرد
کردن کاهو دستم را
.بریدم و بقیش را عمه عهده دار شد
915
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زیرچشمی نگاهی به آن سمت میز جایی که
علیرضا نشسته بود
انداختم.سربه زیر و اخم کرده مشغول بود و
توجه ای به اطرافش
.نداشت
726
نگاه بازیگوشم روی پیراهن جذب سورمه ای
تنش با شلوار جینی
در همان تن رنگ چرخید[ وآمد کمی
باالتر...درست روی ته ریش
چندروزه اش...بعدموهای مشکی لَختش که
چندتارموی سفید

میانشان خودنمایی میکرد...ودر پایان چشمانی
که به بشقاب
دوخته شده بود و چیزی جز مژه های سیاه و
یکدستش دیده
..نمیشد
خیلی زشت بود اگر میگفتم دل نفهم و
بیشعورم تمنای آغوش
و عطر تنش را دارد؟[...
916
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نگاه حسرت وارم را از او گرفتم و به بشقابم
دوختم.حرف های
یلدا میان مغزم عین یک نوار پلی شد بارها و
بارها
یعنی واقعا تمام این مدت علیرضا با فکر به"
اینکه من به خاطر
"شخصی دیگر او را پس زده ام گذرانده؟؟
نگاهم دوباره سمتش چرخید[ که ماکان مچم را
گرفت.سرتکان
.داد و با شیطنت به بشقابم اشاره کرد
خجالت زده رو گرفتم و دیگر تا پایان شام
.سربلند نکردم

727
دستکش ها را دستم کردم و ظرف های چرب
و چیلی را از لیوان
.ها جدا کردم
عمه با دسته ای دیگر بشقاب وارد آشپزخانه
شد .نگاهش که به
من افتاد،نزدیکم شد و گفت
917
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عزیزم بیا برو بشین من خودم میشورم تو_
خسته ای
لبخند بی رمقی زدم و در جواب گفتم
نه میشورم..خسته نیستم_
آخه_
آخه نداره شما برو به مهمونت برس_
با شیطنت گفت
مهمون من دیگه؟؟اصال هم که معلوم نیست_
اینهمه راه رو واسه
..خاطر تو اومده
گونه هایم رنگ گرفت.خجالت زده سرم را
برگرداندم و چیزی
نگفتم

شیر آب را باز کردم و مشغول شدم همزمان
زیرچشمی حرکات
عمه را هم دنبال میکردم که با وسواس دیس
میوه و پیش دستی
728
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ها را آماده میکرد.کارش که تمام شد نگاه
کوتاهی سمتم انداخت
و گفت
تموم کردی زود بیا_
.با حرکت سر تایید کردم و او رفت
از عمد شستن ظرف ها را بیش از حد معمول
طول دادم تا زمان
بخرم و تمام رفتارها و نگاه هایش را برای
.خودم حالجی کنم
شیر آب را بستم و با اسکاچ به جان گاز
افتادم.از سرشب تا االن
مدام نگاهم رویش چرخیده بود اما او انگار که
من اصال وجود
ندارم نه نگاهم کرد نه مرا مخاطب قرار
.میداد

کالفه اسکاچ را پرت کردم و همانجا روی
.زمین نشستم
رفتارهایش را درک نمیکردم اگر برایش مهم
نبودم چرا باید یکهو
919
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و بیخبر بعد از اینهمه سال تصمیم بگیرد بیاید
آنهم یکراست و
مستقیم اینجا؟..اگر[ هم مهم بودم پس این
سردی رفتار و بی
..تفاوتی اش چه میگفت؟
...عصبی و کالفه تر شدم
729
همینکه خواستم از روی زمین بلند شم ماکان
میان چارچوب
قرار گرفت و داخل آمد.خسته به دیوار تکیه
زد و روبه نگاه زارم
گفت
امروز چیشده بود؟_
سمت شیر رفتم و دستانم را زیر آب
گرفتم.آهسته گفتم
خسته ای برو بخواب...بعدا راجبش حرف_

میزنیم
نزدیکم آمد و سرش را کنار گوشم خم کرد و
پچ زد
920
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نپیچون پرند...حال[ امشبت به خاطر این بود_
که خبر داشتی
علیرضا داره میاد،آره؟
شوکه از این نوع استنباطش[ نگاهش کردم و
تند گفتم
نه به خدا من روحمم خبر نداشت_
ابرو باال انداخت و گفت
پس چی؟_
شیر را بستم و گفتم
یلدا امروز اومده بود مهد کودک_
730
اخم کرد و خشدار پرسید
خب؟_
نفس لرزانی کشیدم و خیره کاشی های کف
آشپزخانه گفتم
یاسر داخل زندان خودکشی کرده.ازم_
خواست برم دیدنش

حرصی غرید
غلط کرد_
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نگاهش کردم و ادامه دادم
..گفت..گفت حالش خیلی بده_
عصبی میان حرفم آمد
جهنم که حالش بده..اونموقعی که داشت_
غلط زیادی میکرد
باید فکر این روزا رو میکرد..شانس آورد که
افتاد تو زندان و گرنه
میدونستم چیکارش کنم...یه بار دیگم سر
راهت سبز شد فقط
زنگ میزنی به خودم..فهمیدی؟
هیچ نگفتم
دوباره خشمگین گفت
731
فهمیدی پرند؟؟_
چشم بستم و زمزمه کردم
فهمیدم_
با صدای سرفه،دستپاچه شدیم و از هم فاصله
.گرفتیم

دست در جیب جلو آمد و پوزخند زد
922
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مزاحم شدم انگار_
ماکان عصبی لب فشرد و زیرلب طوری که
نشنود زمزمه کرد
حسود_
کنارم آمد و حرصی گفت
میتونم آب بخورم دختر عمو؟_
دخترعمو را کشیده و حرصی ادا کرد.لب
گزیدم و از سینک
فاصله گرفتم.لیوانی از روی آبچکان برداشت
.و زیر شیر آب گرفت
ماکان نگاهم کرد و گفت
میرم بخوابم_
روبه علیرضا[ ادامه داد
732
کارت تموم شد بیا اتاقم_
بعد هم بدون اینکه منتظر جواب بماند مارا تنها
گذاشت.ضربان
قلبم اوج گرفته بود و دستانم از هیجان این
نزدیکی می
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لرزید.نفس لرزانی کشیدم و سمت یخچال
رفتم.بی هدف در
یخچال را باز کردم و همانطور گیج سرم داخل
بردم که صدایش
.آمد
..جای خوبیه_
.جمله ش خبری بود نه سوالی
متعجب در یخچال را بستم و لب زدم
چی؟_
خونسرد نزدیکم شد و گفت
گفتم جای خوبیه برای خلوت کردنای_
عاشقانه
..اشتباه کردم خونسرد نبود
چشمان طوفانی و فک فشرده اش میگفت
خیلی هم عصبانی
.است
آب دهنم را قورت دادم و ترسیده لب زدم
733
متوجه ی منظورت نمیشم_
924
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کج خند زد و نگاهش را به لب هایم دوخت.گر
گرفته و دستپاچه
کمی فاصله گرفتم اما او قدم عقب رفته ی
مرا جبران کرد و
نزدیکتر ایستاد.انقد نزدیک که فاصله ی بینمان
هیچ شد .گوم
.گوم قلبم گوشم را کر کرده بود
سمتم خم شد و طوفانی نگاهم کرد و لب زد
بهش گفتی؟_
گیج لب زدم
چی رو؟_
ُ نگاهش روی لب هایم سر خورد و عجیب گفت
اینکه قبال من چشیدم_
..چشمانم گشاد شد
زهرخند زد و عصبی پچ زد
..البته فقط یه بار_
از بین دندان های کلید شده اش گفت
734
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ولی فکر کنم با ماکان زیاد از این خاطره ها_

داشتی..آخه اون
تجربه اش از من خیلی بیشتره
دوباره نگاهش را به چشمانم دوخت و باحالی
خراب ادامه داد
هوم؟_
هیچ نگفتم .عصبانی تر شد و غرید
چرا الل شدی پس؟؟_
از صدای بلندش ترسیدم و بغضم
شکست.اولین قطره ی اشکم
که چکید دستش میان موهایش چنگ شد و
عصبی فاصله
.گرفت
کالفه و آشفته چندبار دست روی دهانش کشید
و بعد هم بدون
حرف آشپزخانه را ترک کرد
همین که رفت کف زمین سقوط کردم
صدایش آمد که تند و عصبی چیزی را برای
عمه توضیح
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میداد.صدای محکم بسته شدن درب ورودی
شد پایان این جنگ

...نابرابر
عمه هراسان داخل آمد و گفت
735
این چش بود؟_
ت َرم افتاد با دست روی
نگاهش که به چشمان َ
پایش کوبید و
نالید
...یا حسین_
کنارم زانو زد و نامم را خواند
..پرند_
کنترل[ چانه ی لرزانم کار سختی بود.بی هیچ
حرفی عمه را کنار
زدم و به سرعت پله ها را دویدم و خودم را
داخل اتاق انداختم و
.در را قفل کردم
 ُ...پشت در سر خوردم و هق زدم
927
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همه چیز را تحمل کردم جز این..من تمام این
سال ها حتی نگاه
به دیگری رابرخودم حرام کرده بودم چون
قلبم تماما متعلق به

او بود..چه فکری راجبم میکرد که؟..که انقد
مرا کثیف و هرز
..میدید
جنون آمیز برخاستم و هرچه که دم دستم آمد
را به در و دیوار
کوبیدم و خردو خاکشیر[ کردم.صدای مشت
های بی جان عمه و
736
صدای خشدار و عصبی ماکان با جیغ های من
ترکیب ترسناک
..و عجیبی ساخته بود
انقد زدم و شکستم که حرصم خالی شد و
کنار دیوار بیحال
..افتادم.هنوز صدای زجه های عمه می آمد
در با لگد محکمی باز شد و محکم به دیوار
اصابت کرد.عمه گریان
928
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.و ماکان عصبی قدم داخل گذاشتند
دیوانه وارتکه ی شکسته شده آینه را برداشتم
و کنار گردنم
گرفتم.چشمان ماکان گرد شد و گریه های

..عمه بلندتر
هیستریک و لرزان فریاد کشیدم
برین بیرون وگرنه به خدا یه کاری دست_
خودم میدم
عمه قدمی نزدیک تر شد که دیوانه وارنالیدم
یه قدم دیگه جلو بیاین به خدا خودمو خالص_
میکنم
ماکان مضطرب و وحشت زده سمت عمه
برگشت و فریاد کشید
مامان برو بیرون_
عمه میان گریه سرتکان داد و ممانعت
کرد.ماکان چشم غره رفت
و نامحسوس به من اشاره کرد و آرام تر لب
زد
737
لطفااا مامان_
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.عمه گریان و نگران رفت
هق زدم و شیشه را بیشتر چسباندم
با تو هم بودم_
ترسناک نگاهم کرد و غرید

خر نشو_
هق زدم
خرم که هنوز عاشق مردی ام که تهمت_
...میزنه
نفسم تنگ شد و سرفه ام گرفت.از فرصت
پیش آمده استفاده
کرد و سمتم خم شد و طی حرکتی[ سریع
دستم را پیچاند و
.شیشه را از میان دستم بیرون کشید
پوزخند زدم و دست سمت شیشه ی دستش
بردم و محکم آن
سر شیشه را گرفتم و طرف خودم
کشیدم.رشته ی باریک خون
ُ که از الی انگشتانم شره کرد وحشت زده
شیشه را رها کرد و
930
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:غرید
زده به سرت؟؟_[
738
شیشه را میان مشتم فشردم و درد
وحشتناکش تا مغزاستخوانم

..را سوزاند
میان گریه هیستریک خندیدم و نزدیکش شدم
و یقه اش را میان
مشتم گرفتم.خیره[ نگاه های اخمالود و
وحشتناکش فریاد زدم
من تاحاال بهت نخ دادم؟؟من برات دلبری_
کردم؟؟چرا انقد
جنس تون خرابه؟؟چرا انقد فکرتون خرابه؟؟
چرا هم جنست فکر
میکنه من دارم باهات الس میزنم؟؟؟فقط به
خاطر چندتا
عکس؟؟
پوزخند زدم و قدمی عقب رفتم
من خر [..من احمق ..یه بار به خدا قسم ..یه_
بارم به کسی فکر
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..نکردم چه برسه به اینکه بخوام..بخوام
گریه مجالم نداد..شیشه را انداختم و تلو تلو
خوردم
درد کف دستم وحشتناک و غیرقابل تحمل بود
اما من سگ جان

تر از این حرف ها بودم.خسته کف زمین
پخش شدم و با همان
دستان خونی اشک هایم را پاک کردم و آهسته
زمزمه کردم
..دیگه نمیخوامش_
739
.نگاه گیج و منگش رنگ حیرت گرفت
مقابل پایم زانو زد و آهسته گفت
االن وقت این حرفا نیست...خونریزی دستت _
شدیده...احتیاج
به بخیه داره پاشو بریم درمانگاه
پوزخند زدم و سر روی زانو گذاشتم و خفه
نالیدم
نترس هیچیم نمیشه...خونریزشم االن قطع_
میشه
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چندبار محکم روی دیوار پشت سرم مشت
کوبید و غرید
ابله...ابله _
بهت میگم پاشو...االن ضعف میکنی میفتی_
رو دستم

سرتق سرباال انداختم که عصبی توپید
..میندازم رو کولم میبرمت ها_
همینکه خواست دست زیر زانویم بندازد شوکه
از جا برخاستم و
نالیدم
میگم خوب میشه...احتیاجی[ نیست_
چانه ام را محکم گرفت و از بین دندان های
کلید شده اش غرید
740
یه جوری میزنمت دندونات بریزه تو دهنت_
ها...احمق با کی لج
کردی آخه؟؟
...لب فشردم و اشک هایم سیل راه انداخت
933
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کم کم تنم سست و بیحال شد و درد غیرقابل
..تحمل
شده بودم عین کسانی که تصادف میکردند و
در وهله ی اول انقد
شوکه و گیج بودند که درد را حس نمیکردند و
ساعاتی بعد از
درد نعره میزدند

چشمانم سیاه تاریکی رفت و صدایی سوت
مانند میان گوشم
پیچید.تعادلم را از دست دادم و روی زمین
افتادم.با دیدن حالم
.فحش رکیکی داد و سمت کمد رفت
تسلیم وار ایستادم و او شالی از داخل کشو
برداشت محکم دور
.دستم بست
.دست سالمم را گرفت و دنبال خود کشاند
میان چارچوب در با
عمه و او که نفس نفس میزد برخورد
کردیم.نگاه نگرانش از
934
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چشمانم به طرف دست زخمی ام کشیده
شد.هراسان جلو آمد و
خواست دستم را بگیرد که دست عقب کشیدم
.و اخم کردم
741
کالفه دست میان موهایش کشید و مضطرب
لب زد
چیکار کردی با خودت؟_

ماکان با خشم کنارش زد و توپید
به تو ربطی نداره_
تمام مدت بخیه زدن دستم توسط
پزشک،علیرضا[ دورتر ایستاده
.بود و عجیب نگاهم میکرد
:بعد از تمام شدن بخیه،ماکان آهسته گفت
تو برو بیرون منم االن میام_
سرتکان دادم و سمت خروجی حرکت
کردم.صدای قدم های
پشت سرم میگفت که دنبالم می آید.دم در
منتظر ماکان ایستادم
935
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که نزدیکم شد و آهسته گفت
خوبی؟_
عصبی نگاه چرخاندم و توپیدم
به خودم ربط داره_
چشم بست و کالفه هوف کشید
742
..پرند من_
میان حرفش آمدم و حرصی غریدم
پرند نه ...دخترعمو_

چشمانش گرد شد و رگ لجبازی اش باال زد
چطور اون میتونه بهت بگه پرنده؟؟_
چیزی نگفتم و فاصله گرفتم.سد راهم شد و
خیره چشمانم لب
زد
عوض شدی_
خیره سیاهی شب و عبور و مرور عابران لب
زدم
اینم به خودم مربوطه_
936
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پوزخند زد و لحنش عصبی شد
عصبی کردن من آرومت میکنه؟؟_
..بد شدم
..بیرحم شدم
خیلی وقته برام مهم نیستی_
743
برگشتم و خیره ی نگاه مبهوتش لب زدم
تو درست میگی..ماکان سابقش از تو بیشتره_
و کاربلدتره..فقط
چیزی که نمیفهمم اینه که تو از چی داری
میسوزی؟؟؟

دستش که باال رفت برخالف تصورش
همانطور خیره سر و گستاخ
.نگاهش کردم و عقب نکشیدم
دست مشت کرد و عصبی انگشت اشاره اش
را سمتم گرفت و
گفت
باشه..پس بچرخ تا بچرخیم خانم بزرگمهر_
937
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با همان ژست عقب عقب رفت و میان تاریکی
شب گم شد
به خانه که برگشتیم از خودم شرم کردم.عمه
رنگ به رو نداشت
و هنوز هم ریز گریه میکرد و همزمان مشغول
سروسامان دادن
اتاق بهم ریخته بود.از خودم بیزار شدم.من چه
کرده بودم؟؟
من با این زن که پناه روزهای بی کسی ام بود
چه کرده بودم؟؟
من با عزیزم چه کرده بودم؟؟
با دیدنم انگار نه انگار که ساعاتی پیش چه
هیوالیی را دیده

.درآغوشم کشید و گریه سرداد
744
.شرمنده تر شدم
...امان از دیوانه شدن هایم
...امان
شرم کردم از وجود نفرت انگیزم که اینهمه
آزار میرساند به
938
تابو شکن

..عزیزانم
محکم بغلش کردم و بو کشیدم عطر تنها
کسی که برایم مانده
بود
کسی که پرند را هرطور که بود دوست
داشت..چه پرند مودب و
خانم را...چه پرند زنجیرپاره کرده و دیوانه
...را
کجای دنیا میتوانستم کسانی را پیدا کنم که
مرا با تمام بدی
هایم باز هم بخواهند..؟
یاد مامان و بابا که افتادم حفره ی داخل قلبم
...عمیق تر شد

روبه نگاه نگران او و ماکان خندیدم،بلند[ و
..طوالنی
ُ میان خنده اشکم سرید و چانه ام لرزید
745
با دستانم صورت رنگ پریده عمه را قاب
گرفتم و میان چشمان
مهربانش لب زدم
939
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چطوری میشه انقد خوب باشی؟؟منو به دنیا_
نیاوردی ولی انگار
..به دنیا آوردی
فاصله گرفتم و میان هق هق نالیدم
یعنی مامان هم دلش برام تنگ میشه؟؟یعنی_
یادش میاد من
همون پرندی ام که همیشه میگفت همدم
مادر؟؟
...به حتم امشب دیوانه شده بودم
غده ی چرکی سرباز کرده بود و تمام خشمی
که همه ی این
سال ها پنهانش کرده بودم راهی برای برون
.ریزی پیدا کرده بود

سخت ترین روزهای عمرم را گذرانده بودم اما
دردش اینجا بود
..که باید مدام تظاهر میکردم قوی و خوبم
عمه طاقت نیاورد و سرم را درآغوش کشید و
زار زد
اینجوری نکن قربونت برم_
746
940
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اتاق وضع فجیعی داشت.عمه اجازه ندادشب
را آنجا بمانم و مرا
با خود به اتاقش برد.کف اتاق دو تشک پهن
کرد وکنارم دراز
.کشید
بازی انگشتانش با تار تار موهایم حس خوبی
کودکی را زنده
کرد.روزهایی که بابا موهایم را شانه میزد و
برایم شعر " یه دختر[
"دارم شاه نداره
.را زمزمه میکرد
خودم را میان آغوشش پنهان کردم و هق
زدم.زمزمه اش آمد که

نالید
...باتو چیکار کردن عزیزم؟_
سرم را بلند کردم و پرسیدم
عمه؟_
با همان چشمان اشکی نگاهم کرد و گفت
جانم_
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بغض آلود گفتم
747
مگه نمیگن مادر هیچوقت بچه شو ول_
نمیکنه؟؟مگه نمیگن
مادرا دنیای مهر و عاطفه ان؟؟
روی تشک نشستم و مظلوم گفتم
نکنه من بچه خودشون نیستم؟؟آخه چطوری_
میشه که دلشون
برام تنگ نمیشه؟یعنی..یعنی[ حتی یه بارم یادم
نمیفتن؟؟یاد اون
وقتایی که به قول خودشون تاتی تاتی کردم و
راه افتادم؟؟یاد
اولین کلمه ای که گفتم؟؟یا..یا اصال اولین
خندیدنم؟؟

نگران در آغوشم کشید و کنار گوشم نجوا کرد
الهی بمیرم برای دل پر دردت_
نفهمیدم کی میان گله ها و گریه ها خوابم برده
بود اما بعد از
مدت ها آرام خوابیدم.معجزه ی عطر تن عمه
بود یا خالی شدن
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خشمم؟نمیدانم؟[...
بیدارکه شدم عمه کنارم نبود.نگاهی به ساعت
روی پاتختی
.انداختم.ساعت ۳۰:8را نشان میداد
سرم را روی بالشت پرت کردم و نالیدم
748
وای من دیشب چیکار کردم؟..حاال با چه"
رویی تو چشمای عمه
و ماکان نگاه کنم؟["..
صدای قیژ در باعث شد چشم بچرخانم همان
سمت،عمه با دیدن
چشمان بازم لبخند زد
بیدارت کردم عزیزم؟_
با نگاهی شرمنده سرتکان دادم

نه..بیدار بودم_
خندان گفت
پاشو بیا که ماکان کله پاچه گرفته_
حتی فکر روبه رو شدن با ماکان خجالت زده
ام میکرد.اما حریف
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عمه نشدم و همراه هم پا به آشپزخانه
.گذاشتیم
نگاهمان که بهم افتاد ابرو باال داد و لب زد
سالم پرنده_
خفه لب زدم
سالم_
749
سربه زیر و شرمنده پشت میز نشستم.عمه
کاسه ی کله پاچه را
کنار دستم گذاشت و گفت
بخور عزیزم_
لبخند بی رمقی زدم و تشکر کردم.ماکان
کاسه را سمت خود
کشید و مقابل نگاه های متعجبم برایم نان ریز
کرد و داخل کاسه

ریخت.بعد از تمام شدن کارش کاسه را سمتم
ُسر داد و با چشم
اشاره کرد
نوش جان_
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هنوز هاج و واج نگاهش میکردم...جوری رفتار
میکرد که انگار نه
..انگار من دیشب داشتم چه حماقتی میکردم
نگاهش که به چشمان گشادم افتاد،لبخند
محوی زد و خونسرد
زمزمه کرد
چرا اونجوری نگام میکنی گربه؟؟یه دستی که_
نمیتونستی[ نون
ریز کنی میتونستی؟
با سوالش نگاهم به دستم افتاد که از دیشب
فراموشش کرده
بودم.زیر لب تشکر کردم و قاشق دست
.گرفتم
750
صدای زنگ در که آمد،ماکان با اخم چشم
بست و عمه متعجب

از جا بلند شد.هیچ حدسی نداشتم که چه
کسی میتواند باشد
دقایقی بعد صدایش آمد و دست من خشک
شد.ماکان حرصی
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از جا بلند شد و به سرعت آشپزخانه را ترک
کرد اما من خشک
.شده تکان نخوردم
صدای دادو بیداد که بلند شد هراسان خودم را
.به سالن رساندم
علیرضا شوکه بینی سرخ شده از خون ش را
گرفته و عمه،ماکان
عصبی را به زور نگه داشته بود.ماکان
خشمگین نعره زد
اینو زدم تا بدونی پرند بی کس و کار نیست_
که هر چرتی اومد
تو ذهنت نسبت بدی بهش..دفعه ی بعدی
جوری میزنمت که
نتونی سربلند کنی نفهم
چشمان به خون نشسته ی علیرضا سمتم
برگشت و ناباور نگاهم

کرد.سر زیر انداختم و خیره ی زمین
شدم.باتمام دلخوری ام تاب
.نگاه پردرد و ناباورش را نداشتم
صدایش با مکث آمد که گیج گفت
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کس و کارش تویی؟؟_
751
عمه سعی کرد جلوی بحث و دعوای بزرگ تر
.را بگیرد
ماکان کافیه...علیرضا[ عمه تمومش کنین_
زشته به خدا
علیرضا پوزخند زد و حرصی گفت
پرسیدم کس و کارش تویی؟؟_
ماکان خواست دوباره سمتش یورش ببرد که
خودم را رساندم و
با تمام زورم بازویش را کشیدم و نالیدم
لطفا ماکان_[..
نگاهش که سمتم چرخید با چشمانم التماس
کردم تمامش
کند.عصبی لب فشرد و سیبک گلویش تکان
خورد.قدمی عقب

کشید و دست باال برد
باشه..کاریش ندارم_
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میتوانستم ندیده هم نگاه های گیج و حیران
.علیرضا را ببینم
دستش را کشیدم و سمت آشپزخانه قدم
برداشتم.لحظه ی آخر
نگاهم به علیرضا افتاد که با درد چشم بست و
دست مشت
..کرد.دلم لرزید
752
اما به قلبم نهیب زدم خفه شود و چشم بستم
روی نگاه هایش و
.همراه ماکان وارد آشپزخانه شدیم
پشت میز نشستم و خراب و ویران زل زدم به
کله پاچه ی یخ
.زده
ماکان از پنجره ی آشپزخانه خیره ی بیرون
شد و آهسته لب زد
رفت_
برگشت سمتم و دلواپس گفت

ُ _باید زودتر بهش ماجرا رو بگیم تا خل نشده
948
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:برگشت سمتم و دلواپس گفت
ُ _باید زودتر بهش ماجرا رو بگیم تا خل نشده
تا خواستم حرفی بزنم،عمه میان چارچوب در
قرار گرفت و توپید
نمیخواین بگین اینجا چه خبره؟؟؟برای چی_
مشت زدی تو
صورت این بچه؟؟
لب گزیدم و سربه زیر با لیوان چای یخ کرده
کلنجار رفتم.ماکان
هوف کشید و یکی از پاهایش را از زانو خم
کرد و به دیوار پشت
سرش تکیه داد و خیره ی عمه گفت
753
بعدا براتون توضیح میدم_
عمه اخم کرد
همین االن بگو_
حس کردم باید چیزی بگویم.آب دهنم را قورت
دادم و خفه لب
زدم
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..همش تقصیر[ منه..من_
ماکان تکیه اش را از دیوار گرفت و میان
حرفم آمد و سریع گفت
من بهش میگم_
سربلند کردم و نگاهش کردم با اطمینان چشم
بست و کنار عمه
ایستاد و اشاره کرد بیرون بروند اما عمه از
جایش تکان نخورد و
:با خشم گفت
این بچه اومده بود فقط با پرند حرف_
بزنه..من نمیفهمم تو چرا
باید بزنیش؟؟اگه حرفی زده که پرند رنجیده به
خودشون دوتا
مربوطه..ربطش به تو چیه ماکان؟؟
بیش از این سکوت جایز نبود.از روی صندلی
بلند شدم و تند و
سریع گفتم
754
علیرضا فکر میکنه من و ماکان باهم ارتباط_
داریم

950
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چشمان گرد و حیران عمه سمتم چرخید[ و
شوکه لب زد
چی؟_
ماکان پوف کشید و دست به کمر اعتراض
گونه نگاهم کرد اما
:توجهی نکردم و آهسته تر گفتم
براش سوتفاهم پیش اومده و فکر میکنه من_
و ماکان ارتباط ی
دیگه ای داریم...دیشبم یه حرفی زد که خیلی
برام سنگین تموم
شد..میدونم که رفتارای جنون آمیز دیشبم رو
هیچ دلیلی توجیح
نمیکنه ولی من واقعا اون لحظه حالم دست
..خودم نبود
خیره ی چشمان هر دو ادامه دادم
به خاطر رفتار دیشبم عذر میخوام و میدونم_
که تا االن جز
دردسر چیزی براتون نداشتم برای همینم تا
..آخر عمر مدیونتونم
بازم ببخشید

951
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نفس حبس شده ام را آزاد کردم و درپایان
.لبخند کمرنگی زدم
وقتی دیدم هر دو سکوت کرده اند کنارشان
ایستادم و گفتم
من دیگه برم مهد دیرم شد_
755
عمه همچنان گیج و شوکه ساکت بود و ماکان
اخم عمیقی
.داشت
منتظر جوابشان نماندم و تنهایشان گذاشتم
وقت گذراندن با بچه ها قطعا میتوانست کمی
روح خسته ام را
طروات ببخشد.دلم برای خنده های از ته دل و
معصومشان تنگ
شده بود.حاضر شدنم کمتر از یک ربع طول
کشید.از پله ها پایین
آمدم و سرکی به آشپزخانه کشیدم.خبری از
ماکان و عمه نبود
احتماال داخل اتاق عمه بودند.راهم را به سمت
راهرو کج کردم و

952
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میان آینه ی قدی داخل راهرو مقنعه ی کج
شده ام را صاف
کردم و بلند گفتم
خداحافظ_
نزدیک مهد بودم که گوشیم زنگ خورد.گوشی
را از کیف[ بیرون
آوردم و با دیدن نام ماکان متعجب نوار
سبزرنگ را لمس کردم
وکنار گوشم نگه داشتم
کجایی پرند؟_
وارد حیاط مهد شدم و گفتم
756
مهدکودک دیگه_
کمی مکث کرد و خفه گفت
دارم میرم دنبال علیرضا_[
..نفسم در سینه حبس و دلم آشوب شد
میخواستم حداقل یه امروز رو چیزی نگم تا_
تنبیه بشه و بدون
953
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فکر حرف مفت نزنه ولی االن که مامان زنگ
زد خونه دایی
نادر،زندایی حتی خبر نداشت که علیرضا
اومده ..این یعنی اینکه
نه دیشب خونه رفته نه االن..بیشتر[ از این
صالح نیست این قضیه
کش پیدا کنه .برای همینم میخوام ماجرای
پسر داییت رو
بگم...زنگ زدم ازت مطمئن شم هنوزم
میخوای علیرضا[ همه چیز
رو بدونه یا نه؟
نفس لرزانی کشیدم و آشفته گفتم
از کجا میخوای پیداش کنی؟_
نفس عمیقی کشید و گفت
پیداش میکنم فقط..امیدوارم منطقی برخورد_
کنه
به زحمت زبانم را تکان دادم و گفتم
757
!اگه منطقی برخورد نکنه چی؟_
954
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پوفی کشید و کالفه گفت

نمیدونم...ولی حقشه که بدونه،بقیش دست_
ما نیست
چشم بستم و آهسته گفتم
باشه_
خواست قطع کند که گفتم
ماکان_
هوم_
به خاطر همه چیز ممنون_
صدای خنده اش آمد
جدیدا خیلی تشکر میکنی ها پرنده_
چیزی نگفتم که خودش دوباره گفت
فعال خداحافظ_
.لبخند محوی زدم و خداحافظی کردم
758
داخل رفتم و برای مژگان که پشت میز
نشسته بود و با خودکار
چیزی یادداشت میکرد،سری به نشانه ی سالم
تکان دادم و
955
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پرسیدم
بچه ها داخل کالس هستن؟_

لبخند پرانرژی زد
آره عزیزم..یه ده دقیقه ای میشه_
لبم را گاز گرفتم و حین رفتن به کالس گفتم
ممنون عزیزم_
بچه ها مشغول بازی با لگو بودند و با همکاری
هم میخواستن
خانه ای بزرگ بسازند.به تالش و همکاری
شان نگاه کردم و
لبخند زدم اما با به یاد آوردن اینکه قرار بود
علیرضا همه چیز را
بفهمد دوباره دلشوره سراغم آمد و حالم
دگرگون شد.بی قرار و
ناآرام از روی صندلی بلندشدم و داخل کالس
.قدم زدم
کالفه لب جوییدم و بعد از کلنجار رفتن با
افکارم گوشی را
برداشتم و برای مریم پیام فرستادم
956
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759
سالم بیکاری؟_
چند دقیقه بعد جوابش آمد

چه عجب تو یه بار یاد من افتادی!!! االن_
کالسم تموم شد
چطور؟
چند بار با گوشی کف دستم ضربه زدم و در
نهایت سمت مژگان
قدم تند کردم.داشت با تلفن صحبت
میکرد.سر کج کردم و
سرکی داخل کالس کشیدم.خیالم که از بچه ها
راحت شد سر
.برگرداندم و منتظر شدم تماسش تمام شود
گوشی را سرجایش گذاشت و نگاهم کرد
جانم ؟_
لبم را خیس کردم و گفتم
میتونی یه ربع پیش بچه ها بمونی؟من یه_
تماس ضروری دارم
مهربان سرتکان داد
957
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آره عزیزم ،برو_
قدرشناسانه نگاهش کردم و گفتم
760
مرسی زود میام_

تک خنده زد
برو خوشگل خانم_
وارد حیاط شدم و روی اسم مریم ضربه
زدم.منتظر به صدای بوق
گوش سپردم که صدایش آمد
بَه بَه ..زنگ زدنت رو مدیون کی یا چی باشم_
بانوجان؟؟
بی توجه به لحن سرخوش و لوده اش گفتم
حالم بده_
صدایش نگران شد
باز چه گندی زدی_
چشم بستم و پر استرس گفتم
احتیاج[ دارم با یکی حرف بزنم...میشه بیای_
اینجا؟
صدایش با مکث آمد
958
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میگی چیشده یا میخوای جون به سرم کنی؟_
روی تاب نشستم و خودم را بغل گرفتم
761
علیرضا اومده_
صدای جیغش بلند شد

!!چی؟_
:با پام تاب را تکان دادم و گفتم
میای؟..لطفا_
حرصی گفت
باید یه بهانه ای جور کنم که بتونم بیام...تا_
بعدازظهر خبر
!میدم...فعال خبر مرگت بگو چیشده؟
نفس بلندی کشیدم و گفتم
..بیا همه چی رو میگم..فقط_
فقط چی؟_
تو آدرس مهدکودک رو به یلدا دادی درسته؟_
آهسته گفت
959
تابو شکن

آره ،گفت دلش برات تنگ شده میخواد بیاد_
دیدنت؛اومد؟
پوزخند زدم
762
تو هم باور کردی؟با خودت نگفتی چیشده بعد_
از اینهمه وقت
دلش برام تنگ شده؟
عصبی شد

آره باور کردم..چون[ بهم گفت که یاسر همه_
چی رو بهش
گفته..گفت شرمنده از کار داداششه و میخواد
..بیاد دیدنت
کالفه حرفش را بریدم
باشه حاال اونو ولش کن...فقط داری میای_
هیچی به یلدا نگو
باشه؟نمیخوام بدونه علیرضا برگشته
پوف کشید
یه جوری میگی انگار من سایت خبرگذاری_
ام..واال آدرس تورو
960
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هم با اصرار گرفت
خنده ی آرامی کردم
باشه حاال عصبی نشو..منتظرتم_
عمه امروز کال مهد کودک نیامد و خبری هم از
ماکان نداشتم.تا
بعدازظهر یکسره کالس داشتم و وقت
سرخاراندن هم پیدا
763
نکردم.روزهایی که عمه نمی آمد تمام کارها

روی دوش مژگان
طفلک می افتاد.نگاهی به چهره ی خسته اش
انداختم و لب زدم
خسته نباشی عزیزم_
گردنش را ماساژ داد و گفت
تو هم خسته نباشی..داری میری خونه؟_
خیلی دوست داشتم بمانم کارش تمام شود و
با هم مهد را تعطیل
کنیم ولی از صبح نگران عمه بودم.میدانستم
که هنوز از حرف
961
تابو شکن

هایی که بینمان ردوبدل شده شوکه و گیج
است و بدتر از همه
اینکه بین ما سه نفر گیر کرده بود و
نمیدانست طرف کداممان
را بگیرد
سری به نشانه تایید تکان دادم
آره..فعال خداحافظ عزیزم_
لبخند زد
خداحافظ خوشگل خانم_
تمام وجودم ناآرام و بیقرار بود.نمیدانستم تا

االن ماکان توانسته
..علیرضا را پیدا کند یا نه؟
764
چندباری خواستم زنگ یا پیام بدهم اما با خودم
فکر کردم منتظر
.بمانم بهتر است
سوار تاکسی شدم و برای مریم پیام فرستادم
"چیشد مریم؟میای؟"
کمی بعد جوابش آمد
962
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"فردا صبح میام فقط یه چیزی"
خوشحال از آمدنش،تایپ کردم
فقط چی؟""[
یه جایی بیرون از خونه قرار بذاریم و"
همدیگرو ببینیم"[
ابروهایم باال پرید
"چرا؟"
جوابش به سرعت آمد
به نظرت چرا؟؟همین مونده بیام و با اون"
نره خر چشم تو چشم
بشم و یاد حرف هایی که زدم بیفتم و از

"!!خجالت بمیرم
765
از تک تک کلماتش حرص میبارید.خنده ام
گرفت.لب گزیدم تا
.قهقه نزنم
نوشتم
"اوکی"
کرایه را سمت راننده گرفتم و گفتم
963
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ممنون آقا پیاده میشم_
پیاده که شدم صدایش آمد.برگشتم و دیدم
دستش را سمتم دراز
کرده و تکان میدهد
خانم بقیه پولتون_
سرتکان دادم و گام های رفته را برگشتم و
باقیمانده را پس
گرفتم
ممنون_
کلید انداختم و در حیاط را باز کردم.چراغ های
ساختمان
خاموش بود و این عجیب بود.نگران قدم تند

کردم و خودم را به
در ورودی رساندم.از همانجا بلند عمه را صدا
زدم
766
عمه؟؟_
برق های داخل همه خاموش بود و خانه در
تاریکی مطلق فرو
964
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رفته بود.نگران کلید برق را فشردم و هول
کفش هایم را از پا
.کَندم
دستپاچه کیف را گوشه ای پرت کردم و نزدیک
اتاق عمه
شدم.هراسان در اتاقش را باز کردم.با دیدن
صورت مهتابی و
عزیزش که آرام خوابیده بود نفس راحتی
کشیدم و نزدیکش
شدم.سرش را با روسری بسته بود و اخم
میان ابروهایش نشان
از دردش داشت.میدانستم که دوباره دچار
سردرد شده و برای

همین میان تاریکی خوابیده.خم شدم و آهسته
پیشانی اش را
بوسیدم.بی سروصدا از اتاق بیرون آمدم و
طبقه ی باال رفتم.در
اتاق ماکان نیمه باز بود و از شواهد معلوم بود
.که خانه نیست
965
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سریع لباس عوض کردم و برگشتم
پایین.خواستم شماره ی
ماکان را بگیرم که صدای عمه آمد
پرند عمه؟_
سر چرخاندم و میان سالن دیدمش.چشمانش
سرخ و بیحال و
.رنگ صورتش کمی پریده بود
767
سالم..بهترین؟_
با دست سرش را گرفت و خفه لب زد
بهترم..کی اومدی؟_
حین نزدیک شدن به او جواب دادم
خیلی وقت نیست...ماکان کجاست؟_
روی مبل نشست

نمیدونم..از صبح رفته هنوز نیومده_
اشاره کرد کنارش بشینم.کنارش نشستم و
منتظر نگاهش
کردم.با مکث گفت
این چیزایی که ماکان تعریف کرد درسته؟_
966
تابو شکن

گیج نگاهش کردم و پرسیدم
مگه ماکان چی گفته؟_
چشمانش را با درد بست و خفه نالید
قضیه ی هفت سال پیش و دزدیده شدنت_
..نفس در سینه ام حبس شد
768
همانطور خشک شده نگاهش کردم که
چشمان زیبایش پرآب
شد و مظلوم گفت
!!من چرا نفهمیدم تو چته؟_
قطره های اشکش که چکید نتوانستم تحمل
کنم و محکم بغلش
.گرفتم
میان هق هق نالید
میدونستم یه چیزیت هست ولی نه دیگه_

...این
محکم به خود فشردمش
از صبح که ماکان گفته همش با خودم میگم_
تو چطور آدمی
967
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هستی که لحظه به لحظه با این دختر بودی و
یه بار پاپی نشدی
ببینی چشه..؟
.صدای لرزان و درمانده اش دلم را ریش کرد
خفه گفتم
عمه من خوبم خودتو اذیت نکن توروخدا_
سرش را بلند کرد و صورتم را قاب
گرفت.نگاهش که به نگاهم
گره خورد دوباره بغض کرد و چانه اش لرزید
769
بمیرم برات...بمیرم برای علیرضا_[..
نالیدم
خدا نکنه قربونت برم_
دو دستم را گرفت و لرزان گفت
کاش به من میگفتی عزیزم..من خودم پشتت_
وامیستادم

..نمیذاشتم به اینجا برسه
پلک زدم و قطره ی سمج اشک پایین چکید
968
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مدرکی برای اثبات حرفم نداشتم...حال[ بد_
بابا،غیرت علیرضا
دست و بالمو بسته بود...من مجبور شدم بین
بد و بدتر،بد رو
انتخاب کنم
با دستان لرزانش خیسی زیر چشمم را گرفت
اینهمه سال سکوت کردی به خاطر حال بقیه_
اونوقت اونا باتو
!!چیکار کردن؟
صدای زنگ آیفون مانع ادامه ی صحبت مان
شد.از جا بلند شدم
و زمزمه کردم
ُ
حتما ماکان_
770
با دلشوره و حالی عجیب سمت آیفون قدم
برداشتم.خیسی زیر
چشمانم را پاک کردم و بدون نگاه به تصویر

نقش بسته در آیفون
.دکمه را فشردم
969
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دم در ورودی ایستادم و در را باز کردم و
منتظر ایستادم.زیرلب
آیت الکرسی خواندم و زمزمه کردم
"خدایا خودت ختم به خیر[ کن"
هنوز چشمانم بسته بود که یک طرف صورتم
سوخت.شوکه و
بهت زده چشم باز کردم و نگاهم قفل چشمان
خشمگین زنعمو
..لیال شد
فرصت نداد که از شوک خارج شم.یقه ام را
گرفت و میان صورتم
فریاد زد
چرا دست از سرش برنمیداری ؟؟؟تا کی باید_
تن و بدنم
بلرزه؟؟من چه بدی به تو کردم پرند؟؟
شوکه و ترسیده،با تنی که میلرزید خیره ی دو
گوی آتش بودم
و قدرت تکلمم را از دست داده بودم.اگر عمه

نمی آمد به حتم
970
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همانجا از حال میرفتم.عمه مرا سمت خود
کشید و ناباور زنعمو
771
ُ را به عقب هل داد.کنار سالن سر خوردم و
ریزش قطره های
اشک از کنترلم خارج شد.لب گزیدم تا صدای
گریه هایم بلند تر
.نشود
سر روی زانو گذاشتم و ترسیده زانوهایم را
.بغل گرفتم
صدای فریادش تمام سالن را برداشت
هفت سال پیش گند زدی به زندگی بچم بس_
نبود؟؟غرور و
شخصیت شو خرد کردی بس نبود؟؟از
علیرضای آروم و نخبه م
جز یه مرده ی متحرک هیچی نموند!!چرا
دست از سرش
برنمیداری؟؟هفت سال جون َکندم تا نذارم بیاد
ایران و هوایی
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بشه..من!!..منی که نفسم وصل بچم بود و
طاقت دوریشو نداشتم
خودم راهیش کردم بره..اونوقت بعد از اینهمه
تالش ،چندروزه
هرچی زنگ میزنم بهش جوابمو نمیده و من از
محل کارش باید
بفهمم اومده ایران...تازه داشت راضی میشد
زن بگیره..دوباره گند
..زدی به
عمه میان حرفش آمد و با لحنی عصبی توپید
کافیه لیال_
772
سرم را بلند کردم و از میان اشک نگاهشان
کردم.زنعمو نزدیک
عمه شد و نالید
بچه ی خودت بود چی؟؟اگه کسی با ماکان_
خودت اینکارو
میکرد چی؟؟
عمه عصبی چشم فشرد و خفه گفت
972
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مهم اینه علیرضا هنوزم پرندو میخواد...من_
جات نیستم ولی
حتی اگه این بال سر بچم میومد بازم اجازه
میدادم خودش
تصمیم بگیره
برنده تر ادامه داد
اگه همون هفت سال پیش میذاشتی به_
علیرضا بگم پرند به من
پناه آورده و خونه ی منه شاید االن اینجا
نبودیم
زنعمو خنده ی عصبی کرد
مثل اینکه یادت رفته اونی که یه روز قبل از_
عقد غیبش زد
پرند بود..اونیکه که با آبروی ما بازی کرد و
علیرضامو شکست
..پرند بود
عمه آرام تر گفت
773
پرند برای کارش دلیل داشته_
973
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زنعمو آمپر چسباند
دلیلش هرچی که بوده دیگه مهم نیست...من_
االن نیومدم اینجا
که دلیل کارشو بشنوم من اینجام که بهش
هشدار بدم دست از
سر پسرم برداره و گرنه بد میبینه
عمه نتوانست تحمل کند و سمت زنعمو یورش
برد.ترسیده و
هراسان از جا بلند شدم و خودم را میانشان
انداختم و نالیدم
عمه لطفااا_
انگشت اشاره اش را سمت زنعمو تکان داد و
غرید
بار آخرت بود تهدید کردی لیال...فکر نکن_
چون جهان و مهناز
طردش کردن بی کس و کاره..پرند هنوز منو
داره و منم اجازه
نمیدم تو خونه ی من کسی بهش چپ نگاه
کنه...تو هم خیلی
ادعات میشه جلوی پسر خودتو بگیر
974
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زنعمو شوکه و مبهوت عقب کشید.قطره ای
اشک از گوشه ی
چشمش چکید.چندبار دهان باز کرد چیزی
بگوید اما دهان بست
.و ناگهان چرخید و به سرعت بیرون رفت
774
حیران خیره در ورودی ماندم و آهسته گفتم
باهاش تند حرف زدین عمه..اونم حق داره_
چانه ام را برگرداند و محکم گفت
اینکه حق داره دلیل نمیشه هر حرفی رو_
بگه..الزم بود یکی
حدش رو بهش نشون بده
دست روی گونه ام درست همان جایی که رد
انگشتان زنعمو جا
خوش کرده بود،کشید و زمزمه کرد
دستش بشکنه_
نجوا کرد
چقد شبیه اون روزای من شدی با این تفاوت_
که من حداقل
975
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مرتضی رو کنارم داشتم ولی تو علیرضا[ رو

مقابلت داری
فاصله گرفت و سمت تلفن خانه رفت.نگران
دنبالش کشیده شدم
و پرسیدم
!میخواین چیکار کنین؟_
حین شماره گیری گفت
775
میخوام به اون بابای خوش غیرتت زنگ بزنم_
هراسان نزدیکش ایستادم و گفتم
میخواین چی بگین؟!...بابا[ قلبش ناراحته..هر_
خبر بدی براش
سمه
دستش را به نشانه ی سکوت مقابلم گرفت و
گفت
میدونم...یه صحبت خواهروبرادریه..نترس یه_
دفعه ای نمیگم
کمی آسوده شدم اما همچنان ترس واکنش
بابا با من بود..نگران
976
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..قلب ناراحت و بد شدن حالش بودم
مضطرب قدمی عقب رفتم و دستانم را در

هم پیچاندم.صدای
:عمه آمد که بعد از سالم و احوال پرسی گفت
باید همو ببینیم[ جهان_
نشنیدم بابا چه گفت اما عمه عصبانی شد و
غرید
تو یه وقت نیای اینجا از چی میترسی که_
سال هاست رنگ
خونه خواهرتو ندیدی؟؟
بی حوصله تر گفت
776
باشه من میام_
تلفن را سرجایش کوبید و حرصی گفت
اسم خودشم گذاشته مرد_
رو به نگاه مضطربم لب زد
گاهی وقتا فکر میکنم کاش خدا به مهناز و_
جهان بچه نمیداد
شاید اونوقت قدر میدونستن
977
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چیزی نگفتم.چیزی نداشتم که بگویم.خودم هم
دلم گرفته بود
از دست شان...هم دلگیر بودم هم عصبانی[...

ساعت از ۱۰شب گذشت و خبری از ماکان
نشد.چندبار شماره
اش را گرفتم اما خاموش بود.ماه منیر به
جمعمان پیوسته بود و
داشت به عمه کمک میکرد تا چمدانش را
ببندد.عمه مصمم بود
که فردا راهی تهران شود و دیدن بابا
برود.مجبور شدم برایش
.اینترنتی[ بلیط هواپیما بگیرم
برای پرت کردن حواسم تمام یخچال را بیرون
ریختم و مشغول
مرتب و تمیز کردن،شدم[.
عمه سرکی به آشپزخانه کشید و با دیدنم
متعجب گفت
777
چیکار میکنی نصفه شبی؟_
صادقانه گفتم
978
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برای پرت کردن حواسم از علیرضا[ و ماکان_
خودمو مشغول کردم
نزدیکم شد و پرسید

هنوزم گوشیش خاموشه؟_
نگران گفتم
آره_
میتوانستم نگرانی و دلشوره را میان
چشمانش ببینم اما لبخند
کمرنگی زد و گفت
کم کم پیداش میشه_
با چشم تایید کردم و شیشه ی زرشک را
دستمال کشیدم و
.داخل یخچال گذاشتم
با شنیدن صدایش شوکه هر دو برگشتیم.به
چارچوب در تکیه
.زده بود و از چهره اش خستگی میبارید
یه لیوان چایی بهم میدی پرنده؟_
778
عمه نزدیکش شد و معترض گفت
979
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تا االن کجا بودی؟گوشیت چرا خاموشه؟؟_
نمیگی نگران میشیم؟
کالفه روی صندلی نشست و روبه من گفت
!باشما بودم پرند خانم ها؟_

شوکه تکانی خوردم و گفتم
االن میارم_
در جواب عمه گفت
گوشیم شارژ تموم کرده بود.تا االنم دنبال_
علیرضا بودم
عمه روبه رویش نشست و پرسید
پیداش کردی؟_
..دستم خشک شد و تمام تنم نبض زد
آشفته گردن چرخاندم و خیره شدم به لب
هایش.کالفه موهایش
را چنگ زد و آهسته گفت
نه_
درونم آشوب شد و تپش های قلبم کند و
..کندتر
779
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لیوان سرریز شد و آبجوش روی دستم
ریخت.آخ آرامی گفتم و
سمت شیرآب دویدم و انگشت سرخ شده ام
را زیر آب خنک
.گرفتم

عمه پریشان پرسید
یعنی چی؟؟همه جارو گشتی؟_
یه سری جاها مونده فردا میرم ولی شما_
نگران نباش گوشیشو
از ظهر روشن کرده فقط نمیخواد جواب بده
این یعنی حالش
خوبه
عمه نوچی کرد و ناآرام بلند شد و حین خروج
از آشپرخانه گفت
من برای فردا بلیط گرفتم برم تهران_
ابروهای ماکان باال پرید
تهران برای چی؟_
نگاه کوتاهی به من انداخت و در جواب ماکان
گفت
981
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میخوام با جهان حرف بزنم_
با خروجش از آشپزخانه ،ماکان گفت
780
من نبودم چیزی شده ؟_
بی حواس سرتکان دادم و لیوان چای را
مقابلش گذاشتم.با ذهنی

مشغول و حالی بد برگشتم سرکارم .تک تک
شیشه ها را دستمال
کشیدم و بی حواس و بی نظم داخل یخچال
چیدم.همینکه
برگشتم تا آخرین شیشه را هم بردارم ماکان
را مقابلم
دیدم.خسته چشم فشرد و گفت
قول دادم کمکت کنم و اینکارو میکنم.دل_
نگران نباش فردا
.پیداش میکنم
بغضم ترکید و اشکم چکید .قطره ی اشکم را
دنبال کرد و گیج
پرسید
982
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چیشده؟ _
با دست جلوی دهنم را گرفتم و لبم را گاز
گرفتم و نالیدم
فقط پیداش کن و کمکش کن منو فراموش_
کنه و برگرده
کانادا...من فقط همینو میخوام
حرصی دستم را از روی دهنم برداشت

ُ _معلوم هست چی میگی؟؟!باز خل شدی!؟
781
چرخیدم و پشت به او گفتم
زنعمو لیال اومد اینجا..فهمیده بود علیرضا_
ایرانه..با توپ پر اومد
و ازم خواست پامو از زندگی علیرضا[ بکشم
بیرون
تک خنده ی عصبی زد و صورتش را نزدیک
گوشم آورد و پچ زد
مهم نیست پرند..روز اول بهت گفتم باید_
برای عشقت بجنگی
نگاهش کردم و بی طاقت گفتم
983
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ولی من نمیخوام علیرضا به خاطر من جلوی_
خانوادش وایسته
عصبی چشم تاب داد و گفت
اونش دیگه به خود علیرضا مربوطه نه_
تو..یادبگیر جای بقیه
تصمیم نگیری
پشت میز برگشت و اشاره کرد که روبه
رویش بشینم.بینی ام را

باال کشیدم وبا مکث صندلی روبه رویش را
عقب کشیدم و
نشستم.دست زیر چانه زدم و مسیر لیوان
چای را دنبال
کردم.لیوان خالی را روی میز گذاشت و دست
به سینه نگاهم
.کرد
782
دست از زیر چانه برداشتم و متعجب گفتم
صدام کردی نگات کنم؟؟_[
کج خند زد و روی صندلی جابه جا شد.آرنج
هایش را روی میز
984
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گذاشت وخودش را جلو کشید .نزدیک صورتم
پچ زد
چیزایی که ازت شنیده بودم خیلی با رفتارای_
االنت
متفاوته...پرندی که علیرضا ازش حرف میزد
یه دختر جسور و
بی پروا بود نه اینی که االن روبه روم نشسته
گیج نگاهش کردم و پرسیدم

یعنی چی؟_
حالتش را تغییر نداد اما اینبار عمیق خیره ی
چشمانم شد.لبش
را تَر کرد و گفت
بی پروا باش.علیرضا[ االن احتیاج به یه آدمی_
داره که براش
جسور باشه و بهش نشون بده که عاشقشه نه
یه دختر گوشه گیر
و آروم که مدام سکوت میکنه و عقب
میکشه.اون اعتمادشو بهت
از دست داده باید این اعتماد رو بهش
برگردونی
985
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دو دل پرسیدم
783
یعنی حتی اگه منو نخواست هم باز دنبالش_
بیفتم
خندید و چشمانش مهربان شد
باهوشی پرنده_
وقتی منو نمیخواد چرا باز باید دنبالش باشم؟_
به صندلی تکیه داد و نفسش را آه مانند بیرون

داد
کسی که تورو نخواد اینهمه راه رو به خاطر_
دوتا عکس غیرتی
نمیشه پاشه بیاد..یه چیزی از من به تو
نصیحت:هیچی بدتر از
این نیست که بعدها حسرت بخوری برای از
دست دادن کسی
که میتونستی و تالشی نکردی برای نگه
داشتنش
بلند شد و چشمک بامزه ای زد
دوست دارم از فردا یه پرند جسور ببینم نه_
پرند موش
986
تابو شکن

چشمانم که گرد قهقه زد و تنهایم گذاشت
***
گوشی را روی گوشم جابه جا کردم و خندان
گفتم
به جون تو خونه نیست.حاال حاالها هم نمیاد_
784
حرصی گفت
ای من بمیرم از دست تو و اون قوم ظالمت_

راحت شم.کتی
خانم رفت؟
آره همین نیم ساعت پیش_
پوف کشید و صدایش ناله وار شد
باشه پس میام خونه..چیزی الزم نداری؟_
نه منتظرم_
تماس را قطع کردم و نگاه به بخیه ی دستم
انداختم که تقریبا
خوب شده بود اگر دیشب دوباره جوگیر[
نمیشدم و به جان
.یخچال نمی افتادم
987
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موهای خیسم را یک طرف شانه ام انداختم و
آهسته چسب را
روی زخم چسباندم.سه تا بخیه ی ناقابل
.یادگاری حماقتم بود
خنده ی تلخی زدم و یاد حرف مامان افتادم
که همیشه
"میگفت"دست و پا چلفتی
با تمام اختالفی که باهم داشتیم این حرفش را
.قبول داشتم

با گوشی از اتاق خارج شدم و سمت
.آشپزخانه رفتم
785
ماه منیر فرز و تند داشت نهار آماده میکرد و
زیرلب برای خودش
آواز میخواند.نزدیکش شدم.شوکه سمتم
چرخید و میان خنده گفت
ترسوندیم مادر_
شیطان ابرو باال انداختم
ترس براچی آخه!؟یا منم که میبوسمت یا_
عمو رحیم دیگه
988
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چنگ به گونه اش انداخت و سرخ شده از
خجالت لب گزید
بی حیا_
خندیدم و گفتم
کمک نمیخواین؟_
قابلمه ی برنج جوشیده را برداشت و داخل
آبکش سرریز کرد و
گفت
نه مادر_

یکساعت بعد مریم آمد و نهار را سه نفری
.کنار هم خوردیم
786
بیچاره ماه منیر که گیر ما دونفر افتاده بود و
مدام با شوخی
هایمان سرخ و سفید میشد.آخر سر هم روی
دست مریم آهسته
ضربه زد و گفت
بال نگیری دختر..من دیگه برم آقا رحیم_
تنهاست
989
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مریم با خنده گفت
َُ _داری در میری فکر نکن ما نفهمیدیم
شیرین خندید و سرتکان داد
تنها که شدیم مریم ابرو باال انداخت و گفت
خب بگو میشنوم_
بلند خندیدم و میان خنده گفتم
چقد شبیه ماکان گفتی_
چشمانش گرد شد و غرید
کوفت_
من عاشق این دختر ریزه میزه و پر از شور

زندگی بودم.نفس
بلندی کشیدم و یکدفعه ای گفتم
787
تو بهترین رفیقی_
بهت نگاهش را دوست داشتم.حتی احساساتی
شدن و فحش
..دادنش را
تو هم االغ ترین رفیقی_
990
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لبخند زدم و گفت
تعریف کن ببینم چیشده_
نفس عمیقی کشیدم و دستم را به دستش
رساندم و
گرفتمش.لبخند[ زد و دستم را نوازش کرد
بگو تا این نره خر نیومده_
و من تمام حرف های تلنبار شده روی دلم را
برایش
گفتم.صبورانه گوش سپرد.نه سوالی پرسید نه
.حتی سرزنش کرد
ساکت و دقیق به تمام حرف هایم گوش سپرد
و هرجایی که کم

آوردم و اشکم درآمد پشتم را نوازش کرد و با
چشمانش تشویقم
.کرد ادامه بدهم
حرف هایم که تَه کشید سرم را بلند کردم
ونگاهش کردم .متفکر
به نقطه ای خیره بود.صدایش زدم
788
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مریم_
چشم سمتم چرخاند[ و"هوم" گفت
ساکتی_
لب کج کرد
دارم فکر میکنم_
گوشی که زنگ خورد هر دو خیره ی صفحه و
نام ماکان
ُ شدیم.مریم مثل جت از جا پرید و دو دستی
روی سرش کوبید
؟
ُ
خدا مرگم...نکنه پشت در_
خندیدم و حین وصل کردن تماس گفتم

کلید داره چرا باید زنگ بزنه خنگ خدا؟_
صدای ماکان آمد
کجایی؟_
از مریم فاصله گرفتم و کنار پنجره ایستادم
خونه ام_
جرات نکردم سوالی که نوک زبانم را بپرسم
اما خودش گفت
789
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پیداش کردم_
گروم گروم قلبم بلند شد و دوباره ریتم نفس
هایم از حالت عادی
خارج شد.بی قرار پرسیدم
االن پیشش هستی؟_
صدایش خشدار شد
آره..ولی خیلی داغونه_
امان از قلبم بیچاره ام که خودش را کشت
بس که بال بال زد
!بهش گفتی؟_
یه چیزایی_
لبم را خیس کردم و بی تاب گفتم

یعنی چی؟_
هوف بلندی کشید و گفت
میخواد از خودت بشنوه..داریم میایم اونجا_
790
الل شدم و نتوانستم بگویم دل دیدنش را
ندارم.وقتی به خودم
993
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آمدم که تماس از سمت ماکان قطع شده
بود.مریم کنارم آمد و
پرسید
!چی گفت؟_
بی حواس گفتم
داره میاد _
چشمانش گشاد شد و سریع چرخید
پس من دیگه میرم_
بازویش را کشیدم و مظلومانه گفتم
میشه نری؟!تورو خدا!!با علیرضا[ داره میاد_
شوکه نگاهم کرد و پرسید
بهش گفته؟_
سرم را به نشانه تایید تکان دادم
..آخه_

میان حرفش آمدم
791
تورو خدا مریم_
کالفه چشم گرداند و گفت
994
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من نباشم بهتره..شاید یه چیزایی بخواین_
بگین که من نباشم
بهتر باشه
گله مند نگاهش کردم و نالیدم
میشه چرت نگی؟! چیز پنهونی نداریم_
آشفته و سرگردان دور خودم چرخیدم و نالیدم
داره میاد مریم..من چیکار باید بکنم؟!!نکنه_
حرفامو باور نکنه؟
سمتم آمد و نگهم داشت
آروم باش.ماکان دقیقا چی گفت؟_
گیج و سردرگم لب زدم
گفت یه چیزایی بهش گفته و دارن میان_
اینجا...گفت
..داغونه..گفت میخواد از خودم بشنوه
با دست صورتم را پوشاندم و عقب عقب
رفتم و زمزمه کردم

!چی باید بگم که حرفامو باور کنه؟_
792
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حرصی نزدیکم شد و دستم را پس زد و بلند
گفت
به من نگاه کن پرند_
سرم را بلند کردم و خیره شدم به چشمان
عصبی اش
چرا خودتو باختی؟؟ها؟!مگه تو تقصیری_
داشتی؟!مگه تقصیر تو
!بوده آخه؟
...تمام حس هایم با هم قاطی شده بود
...حال خودم را درک نمیکردم
چانه ام را گرفت و مصمم ادامه داد
فقط کافیه ی حقیقت رو بگی...تو مسئول_
باور کردن بقیه
نیستی...علیرضا[ هم اگه منطقی باشه باورت
میکنه تازه ما االن
مدرک داریم برای اثبات حرفات
گیج نگاهش کردم
مدرکی باالتر از اعتراف خود یاسر هست؟؟_

مگه نگفتی یلدا اومده
996
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و ازت خواسته دیدن یاسر بری؟
خفه گفتم
793
دست خودم نیست میترسم_
بغلم گرفت
ترسیدنت طبیعیه ولی نباید اجازه پیشروی_
بدی ،باشه؟
کوتاه گفتم
سعی میکنم_
..آمد ولی طوفانی
..موهای لَخت نامرتبش
...رگ برجسته ی گردنش
..چشمان سرخ و بی قرارش
..نگاهش
..آخ از آن حالت غریب نگاهش
قلب بیچاره ام با دیدن حال و روزش خودش
..را کشت
دلم لرزید برای رگه های سرخ میان
..چشمانش
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قدمی نزدیک شد و ناخودآگاه قدمی عقب
رفتم.یادم رفته بود که
جز ما دو جفت چشم دیگر هم نظارگرمان
هستند.انقدر این بازی
794
را ادامه دادم که پشتم خورد به دیوار و ناچار
ایستادم.اما او قدم
آخر را برنداشت.چشم بست و خشدار و
زخمی گفت
میشه تنهامون بذارین_
تازه نگاهم به ماکان کالفه و نگران افتاد که
همراه مریم سالن را
.ترک کردند
آب دهنم را قورت دادم و چشم چرخاندم روی
نگاهی که دنیای
..من بود
دوگوی مشکی که مثل گرداب مرا غرق خود
..میکرد
سیبک گلویش تکان خورد.ناباور و سخت
:پرسید
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!راسته؟_
هنوز امید داشت حرف هایی که شنیده دروغ
باشد.با درد نگاهش
کردم و اولین قطره ی اشکم چکید
..کورسوی امید داخل نگاهش خاموش شد
اشک میان چشمانش آتش کشید قلبم
ُ
رقص
را
قدم آخر را برداشت و فاصله را به هیچ
رساند.چندثانیه سر باال
.گرفت و لب فشرد
795
..میشناختمش
میدانستم که نمیخواهد بغض النه کرده میان
چشمانش را ببینم
دردمند و پرگالیه لب زد
خدااا_
 ُ.کمرش تا خورد و همانجا مقابلم سر خورد
دل نگران خواستم زیربغلش را بگیرم که پسم

زد وآهسته لب زد
999
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..دستت_
نگاهم سمت دست مجروحم تاب خورد و بغض
کردم که در همه
حال به فکر من بود
پریشان حال کنارم تکیه زد به دیوار و روی
زمین نشست.سرش
راچندبار به دیوار کوبید و ناباورخنده ی عصبی
کرد
..مشت کوبید روی دهانش
کم کم عصبی تر شد و شدت مشت ها بیشتر
نگران جلو رفتم و صدایش زدم
علیرضا_
796
انگشتش جلوی صورتم تکان داد و با چشمانی
خون گرفته لب
زد
هیش_!!![
از نگاهش ترسیدم و الل شدم
1000
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عقب کشیدم و دورتر از او روی زمین سقوط
کردم
گردن چرخاند سمتم و مظلوم و سرگردان
پرسید
!من خیلی ترسناکم؟_
..دلم لرزید برای بغض صدایش
!ترسناکم؟_
سرم را به نشانه ی نه تکان دادم
ُّ ناگهان غرش کرد و نعره زد
ُ _پس چرا بهم نگفتی المصب؟! اونهمه جز
زدم..التماس
کردم..گفتم پرند فقط کافیه بگی چته من تا
تهش هستم چرا
!!الل شدی؟؟ ها؟
.صدای بلندش باعث شد ترسیده از جا بپرم
797
فهمید و کالفه رو گرفت و دستش میان
.موهایش چنگ شد
:صدای دردمندش بلند شد
1001
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یه عوضی آشغال به خاطر یه سری دالیل_
مسخره گند زده به
زندگیمون و تو با حرف نزدن و سکوتت بهش
کمک کردی
پرند سرکش وجودم تاب نیاورد و عصبانی و
گله مند نالید
االن همه ی کاسه کوزه ها سر من_
شکست؟؟
کالفه چشم بست و لب زد
من غلط بکنم_
چشم باز کرد و پر درد گفت
!ولی ...ولی پرند ازم نخواه عصبانی نباشم؟_
من هرچقدم بی
منطق و بیشعور ،فکر کنم تحمل شنیدن
حقیقت برام راحت تر
از پس زده شدن بود...میدونی درد نخواستن و
پس زده شدن
چطوریه؟؟
دست خودم نبود که پوزخند زدم
1002
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تو چی؟ میدونی درد بی پناهی و بی کسی_

چیه؟؟میدونی یه
عمر طرد شی به ناحق و مجبور به سکوت
باشی یعنی چی؟؟[
798
باالخره قطره ی اشکش چکید
دیدن اشکش دلم را ریش کرد
..گریه ی مرد زندگی ام دردناک بود..دردناک
میدونم..هفت سال ذره ذره تجربه اش_
کردم..تو یه کشور غریب
میون یه مشت آدم غریبه تر..شبا[ هزار بار از
خودم پرسیدم مشکل
چی بود علیرضا؟!![
یه جوری تو تک تک ثانیه هام حک شده بودی
که عطر موهات
شبا زیر بینیم میزد و بیدارم میکرد..تو خیابان
هرکی از پشت
شبیهت بود عین دیوونه ها قدم تند میکردم
سمتش..بعد یادم
1003
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میومد تو اصال اینجا نیستی..پشتت بد میگفتن
و تا میخواستم

بگم پرند نمیتونه انقد نامرد باشه یادم میاوردن
اگه نبود چرا ولت
!کرد پس؟
مکث کرد و سنگین تر نجوا کرد
تو حداقل میدونستی گناهی نداری و مجبور_
به سکوت
بودی..ولی من نمیدونستم گناهم چی بود که
..ولم کردی
پرغصه نگاهم کرد و گفت
799
!چیکار کردی با خودت و من؟_
..بهم برخورد
..اشک نیش زد و غرورم سربرآورد
دست روی زمین گذاشتم و میان چشمان
مبهوتش بلند شدم و
لب زدم
1004
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تو راست میگی..تو بیشتر درد کشیدی..تو_
حق داشتی حقیقت
رو بدونی و من گفتم..به قول مریم باورکردن
یا نکردنش با

خودته..االنم میرم تا بیشتر ازاین عذابت
..ندم.برگرد همونجا
لبخند تلخی زدم و ادامه دادم
من..نه گله ای ازت دارم نه حتی_
توقعی..هرکاری هم کردم برای
دل خودم کردم
چرخیدم و مسیر پله را در پیش
گرفتم.نفهمیدم چه شد که
دستم از پشت کشیده شد و محکم تخت سینه
.اش کوبیده شدم
تا به خودم بیایم میان آغوشش اسیر شدم.تقال
کردم فاصله بگیرم
.که اجازه نداد و محکم تر بغلم کرد
800
مبهوت نگاهش کردم.نگاهش که قفل چشمانم
شد عجیب ترین
1005
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جمله را گفت
میخوام بغلت کنم_
پهلویم را چنگ زد و کنارگوشم پچ زد
من االن فقط دلم میخواد بغلت کنم تا عطر_

تنت آرومم
کنه..میدونی تو هم دردی هم درمونی..هم ازت
دلخورم هم دلم
برات پَرمیکشه..هم عصبانی ام ازت هم دلم
نمیاد بگم لعنت
...بهت..بدبختیم اینه نمیتونم
بغضش را قورت داد و سخت تر گفت
..پس لعنت به من_
بیصدا اشک ریختم برای غم صدایش..برای درد
النه کرده میان
..کلماتش..برای بغض فروخورده مردانه اش
..نمیدانم چقد گذشت..اما آرام شدم
آرامم کرده بود تپش های تند و بی وقفه ی
 ..قلبش
فاصله گرفت و یک قدم عقب گذاشت
1006
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کالفه و سرگشته گوشه ی چشمش را فشرد
و گفت
801
باید با خودم کنار بیام..باید هضم کنم..یه _
مدتی باید تنها باشم

ولی میام..وقتی که اومدم یعنی عشقت هنوزم
پررنگ تر از تمام
!دلخوری هامه..منتظرم میمونی؟
:تا خواستم دهن باز کنم دوباره گفت
نمیدونم چقد طول میکشه ولی ازم نخواه_
نرم چون موندنم یعنی
آزار دادنت..باید یه جایی دورتر از تو خشمم
رو خالی کنم یه
جایی که تَرکش هاش به تو نگیره
قدمی دیگر عقب گذاشت
دنبالم نگرد..نگرانم نشو..فقط برام دعا کن_
مجال نداد و سمت ورودی پاتند کرد و من را
میان بهت و حیرت
تنها گذاشت
1007
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مستاصل سرم را گرفتم و روی پله نشستم
گند زدی پرند...گندددد...خدا لعنتت کنه چرا"
هروقت میرسی
به علیرضا زبونت تند و تیز میشه آخه!!بذاره
بره که فاتحه ات
"خوندست

802
سرم را بلند کردم و نگاهم افتاد به اخم های
درهم ماکان و ژست
.طلبکارانه مریم
مریم لب کج کرد و گفت
باز گندی زدی؟!!چیکارش کردی اینجوری_
گذاشت رفت؟
ماکان شانه به شانه اش ایستاد و اخمالود
گفت
!تو مطمئنی رتبت تک رقمی بوده تو کنکور؟_
من بهت میگم
بهش بگو دوسش داری تو برعکس عمل
میکنی.قبال هم گفته
1008
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بودم درسته که تو بیشتر اذیت شدی اما تو
باید بری سمتش تو
بشی مرهم زخماش ..اون به خاطر تو غیرت
[و عصبانیتشو[ کنترل
میکنه اونوقت تو میگی پاشو برو همانجا که
بودی؟؟؟[
متاسف سرتکان داد و دور شد.هول شده از

جا بلند شدم و
دنبالش راه افتادم
یعنی من حق ندارم گله کنم؟حق ندارم؟_
جوابی نداد و بیخیال روی مبل نشست.روبه
رویش ایستادم و
نالیدم
!چرا چیزی نمیگی؟_
803
بیخیال کنترل را برداشت و گفت
من دیگه کاری ندارم تا همین جاشم کلی از_
زندگیم به خاطر
شما دوتا عقب افتادم.هفته دیگه برمیگردم تو
هم هر غلطی
1009
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دوست داشتی بکن
شوکه نگاهش کردم
!بری؟_
خط اخمش عمیق تر شد
نه پس..میمونم هی حرص بخورم از_
دستت..چندچندی[ با
خودت خانم مربی؟؟یا میخوایش یا نمیخوایش

دیگه؟؟اگه
میخوایش چرا میرسی بهش عقب میکشی و
میگی برو
چشمان عصبی و لحن طلبکارش اشکم را
درآورد.مریم نزدیکم
شد و چشم غره ای غلیظ سمتش رفت و
توپید
خوش اخالق کی بودی تو؟؟_
نگاهم کرد وگفت
به جای اینکه اینجا وایستی با این کل کل کنی_
برو دنبالش
نالیدم
1010
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804
گفت دنبالم نیا_
عصبی چشم چرخاند
اون یه چیزی گفت تو باید گوش کنی آخه؟؟_
برو دنبالش تا دق
ندادی منو
نگاه چرخاندم سمت ماکان و منتظر تاییدش
شدم.بیخیال[ شانه

باال انداخت و مسخره گفت
اونجوری به من نگاه نکن..من دیگه کاری_
ندارم
مریم حرصی دستم را کشید و زیرلب گفت
نره غول از خود متشکر_
گوشی را بغلم انداخت و گفت
شمارشو بگیر تا دیر نشده_
خجالت زده گفتم
شمارشو ندارم_
چشمانش گرد شد و فحشی زیرلب داد.نزدیک
ماکان شد و
1011
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طلبکار گفت
805
شمارشو بده_
ماکان به زور جلوی خنده اش را گرفت
نکشیمون خاله ریزه با این ابهتت_
بعد چشمکی زد و رمز گوشی را زد و گوشی
را بغل مریم پرت
کرد
فقط بیزحمت داخل عکسای شخصیم_

نری..میترسم از دیدن
عکسای خصوصیم همین یک ذره قدت هم آب
شه از خجالت
چشمان مریم گرد شد و او بیخیال و سوت
زنان از پله ها باال
.رفت
:همینکه تنها شدیم مریم غرید
خاله ریزه و زهرمارررر..هی هیچی نمیگم_
دور برمیداره برام
1012
تابو شکن

گوشی را به گوشم چسباندم و منتظر
ماندم.بعد از خوردن چندین
بوق پی در پی تماس قطع شد.چندبار دیگر هم
شماره اش را
گرفتم اما جواب نداد.ناامید گوشی را پایین
آوردم و روبه نگاه
منتظر مریم لب زدم
برنمیداره_
806
هوفی کشید و حرصی گفت
انقد زنگ بزن تا برداره..من دیگه میرم_

دستش را کشیدم و مانع شدم.سوالی نگاهش
کردم
کجا؟_
خندید
فکر کنم بغل علیرضا خان حسابی هوش و_
حواستو برده ها..این
نره غول اینجایه من برم دیگه
حرصی گفتم
1013
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اون چیکار به تو داره آخه..حال[ و روزمو_
نمیبینی ؟میخوای
بذاری بری؟
لب جویید و عصبی گفت
اون به من کار نداره؟؟تمام اون مدتی که_
داخل حیاط بودیم
داشت حرصم میداد
ابروهایم باال پرید
ماکان؟_![
807
دهن کج کرد
آره همون نره خر_

میان حال آشفته ام،خنده ام گرفت
چی گفت مگه!؟_
خودش را به نشنیدن زد و خواست بچرخد که
نگهش داشتم و
جدی لب زدم
چی گفته؟_[
:از نگاه به چشمانم فرار کرد و آهسته لب زد
1014
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هی میگه عالوه بر سنمون،قدمونم به هم_
نمیخوره..عوضی دلم
میخواست یه مشت بکوبم زیر چشمش
لبم را گاز گرفتم تا نخندم
واقعا گفت؟_
مظلوم نگاهم کرد
808
تو عمرم اینهمه خجالت نکشیده بودم..اون_
وسطم که هندی
بازی شما گرفته بود رفتین بغل هم برداشته
میگه نه نظرم عوض
شد دخترای ریزه میزه برای بغل گرفتن بهترن
چشمانم گرد شد و دهانم باز ماند

!نه؟_
سرش را که بلند کرد اشک میان کاسه ی
چشمانش رقصید
بهش یه جوری بفهمون دست از سرم_
برداره...بابا من یه غلطی
کردم یه چیزی گفتم ول کنه دیگه
1015
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دستش را کشیدم و بغلش کردم
بهش میگم...االن گریه ات واسه چیه آخه؟_
مکث کرد و نفس لرزانی کشید
..نمیدونم_
دوباره غرغر کرد و گفت
همین امروز وقت هندی بازی بود آخه؟_
آهسته خندیدم و مشتش حرصی شانه ام را
.نشانه گرفت
809
تا شب بارها شماره اش را گرفتم و جز بوق
های ممتد چیزی
نصیبم نشد.حرصی از رفتارعجوالنه و حرف
های آنی و بدون
فکرم،گوشی را روی مبل پرت کردم.هرکاری

کردم نتوانستم مریم
را راضی کنم بماند و به ناچار خانه ی
دخترعموی مادرش راهی
اش کردم.از عمه هم خبری نبود و این عجیب
مرا میترساند.هم
1016
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دلم میخواست زنگ بزنم و عمه برایم از
صحبت های
خواهروبرادری اش بگوید..از واکنش
باباجهان..هم دلم میخواست
بیخبر بمانم.میان برزخ گیر کرده بودم و
نمیدانستم کار درست
!چیست؟
بی هدف میان سالن راه افتادم و به مکان
هایی که ممکن بود
علیرضا آنجا باشد فکر کردم.کاش میتوانستم
مطمئن شم خانه
ی عمونادر نیست آنوقت راحت تر میتوانستم
.دنبالش بگردم
ماه منیر از آشپزخانه بیرون آمد و دیس میوه
را به دستانم سپرد

و گفت
چرا انقد آشفته ای مادر؟_
لبم آویزان شد
هیچی_
810
1017
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.بازویم را کشید
بیا که امشب تنها موندیم و بهترین وقت برای_
اینکه دوتایی
خلوت کنیم
دلم نیامد بگویم من از شدت استرس قلبم
داخل دهنم میزد و
جانم باال امده اما ماکان موذی حتی نمیگوید
رفیق شفیقش[
..کجاست
بودن با ماه منیر من را عجیب یاد مامان
محبوبه می انداخت.با
به یاد آوردن صورت چروک و چین های گوشه
ی چشمش دلم
هوایی شد.دلم برای آخر هفته ها و آبگوشت
هایی که برای نهار

بار میگذاشت،تنگ شد.همان روزهایی که انگار
خوش ترین
.روزهایم بود
تلویزیون را روشن کرد و با دیدن تیتراژ شروع
فیلم گل از گلش
1018
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.شگفت
:کمی بعد دلسوزانه گفت
..بمیرم برای این پسره_
متعجب نگاهش کردم
811
کدوم پسره؟_
به صفحه ی ال ای دی اشاره کرد و حین
پوست گرفتن سیب
گفت
همین پسره تو فیلم_
نوک چاقو را میان سیب فرو برد و چاقو را
سمتم گرفت.سیب را
.از سر چاقو برداشتم و نگاه به فیلم دوختم
فیلمش قشنگه؟_
با سر تایید کرد

خیلی_
با تعریف هایش مشتاق شدم فیلم را دنبال
کنم.برای رها شدن
.از فکر و خیال هم بد نبود
1019
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فیلم پایان یافته بود اما من همچنان یک جمله
مدام میان ذهنم
.پلی میشد
وقتی که اومدم یعنی عشقت پررنگ تر از"
"دلخوری هامه
انقد غرق افکارم بود که متوجه نشدم کی ماه
منیر شب به خیر
.گفته و ترکم کرده
812
پریشان از جا بلند شدم و سمت پله ها رفتم و
با خودم تکرار
کردم
"!اگه برنگرده چی؟"
ماکان امشب رفته بود خانه ی دوستش و گفته
بود دیر می آید
.و منتظرش نمانیم

وارد اتاق شدم و دوباره شماره اش را
گرفتم.برخالف دفعات قبل
که بوق میخورد و جواب نمیداد اینبار جمله ی
دستگاه مشترک"
1020
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مورد نظر خاموش میشود" ته دلم را خالی
.کرد
"چرا گوشیش خاموشه؟"
زیر لحاف خزیدم و دوباره و سه باره شماره
اش را گرفتم و هربار
با شنیدن جمله ی تکراری قبل آشفتگی ام
...بیشتر شد
انقد از این پهلو به آن پهلو شدم که نفهمیدم
کی خوابم برد
دارم میگم دوست دارم چرا نمیفهمی؟_
خونسرد پشت به من کرد و از عرض خیابان
رد شد.دنبالش
دویدم و بازویش را کشیدم.عصبی[ سمتم
برگشت
حرف حسابت چیه تو؟_
813

با چشمانی اشکی فریاد زدم
آقای علیرضا[ بزرگمهر من دوست دارم چرا_
باورنمیکنی؟
1021
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با صدای بلندم رهگذران متعجب برگشتند و
عده ای هم در گوش
هم پچ پچ کردند و خندیدند
عصبانی دندان سایید
صداتو بیار پایین..میخوای مضحکه ی مردم_
شیم؟
میان اشک لبخند زدم
..برام مهم نیست_
بلندتر از قبل فریاد زدم
دوست دارم_
لب فشرد و عصبی گوشه ی آستینم را کشید
تو نمیشم...هفت
ُ
بس کن پرند...من دیگه خر_
سال پیش ولم
کردی و رفتی،شدم مسخره ی خاص و
عام...اینو بفهم عشق من

به تو همون هفت سال پیش تموم شد
ناباور سرتکان دادم و لب زدم
814
دروغ میگی_
1022
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پوزخند زد
هرجور دوست داری فکر کن ولی من دیگه_
ذره ای نمیخوامت
قدمی عقب گذاشتم.میدانستم که پشتم
خیابان شلوغ و پر از
رفت و آمدی است.نمیدانم چرا لحظه ای
دیوانه شدم و قدم های
بیشتری به عقب برداشتم.همزمان گفتم
باشه تو منو نمیخوای...منم نمیخوام دیگه_
زنده باشم...هفت سال
تحمل حرف مردم...هفت سال تحمل دوری از
..تو...دیگه بسه
قصدم خودکشی نبود فقط میخواستم اورا به
..خود بیاورم
اولش فکر کرد دارم شوخی میکنم برای همین
هم پوزخند زد و

.پشت به من کرد
اما من مصمم بودم.چشم بستم و قدم آخر را
..هم برداشتم
1023
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حاال درست وسط خیابان[ بودم.ماشینی از دور
نزدیک میشد.یه
لحظه به عقب برگشت و وقتی دید وسط
خیابانم چشمانش گشاد
...شد
815
تا به خود بجنبد،ماشین نزدیکم رسیده بود و
صدای جیغم میان
خیابان پیچید
یااااعلی....پررررند_
نگاهم به کف اسفالت خیابان افتاد که جسم
بی جانش درست
جلوی پایم میان خون غلطید
ناباور فریاد کشیدم
نهههه...نههههه_
هراسان و وحشت زده از خواب پریدم
دستم را روی قلبم گذاشتم و با به یاد آوردن

خواب که نه،کابوسی
..که دیده بودم دوباره تنم لرزید
1024
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پاهایم را روی سرامیک سرد اتاق قراردادم و
پاورچین به سمت
آشپزخانه رفتم .لیوان آب خنک را یک نفس
باال کشیدم و قطرات
.آخر را روی دستم ریختم و به صورتم پاشیدم
مضطرب دست روی پیشانی ام کشیدم و با
مرور خوابی که
شباهت عجیبی به واقعیت داشت تنم مورمور
..شد
816
نکنه دیگه نیاد..این خواب چی بود دیگه؟!نکنه"
نتونه با خودش
کنار بیاد؟..نکنه دلخوری هاش پررنگ تر از
"عشق باشه؟
ُ همانجا سر خوردم و نالیدم
خدایا من غلط کردم..بیاد من دیگه گله"
نمیکنم اصال الل
میشم..تو که میدونی من بدون اون زندگی

کردن بلد نیستم["..
1025
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نکنه بالیی سرش اومده؟..با اون حال داغون"
گذاشتم
"...بره...نکنه
زبانم را محکم گاز گرفتم و نالیدم
"االن چه غلطی کنم من"
سرگردان و دیوانه وار از جا بلندشدم و پله ها
را دوتا یکی
دویدم.گوشی را برداشتم و دوباره تماس
گرفتم.جمله ی خاموش
میباشد عین پتک توی سرم خورد .بدون اینکه
بدانم چه وقتی
از شب است سمت اتاق ماکان پاتند کردم
چند تقه ی بلند و
پشت هم روی در اتاق کوبیدم .با موهای
آشفته و صورت خوابالود
در را باز کرد.نگاهش که به چشمان اشکی و
حال خرابم
افتاد.پوفی کشید و نالید
817

یا خدا...باز چیشده پرنده؟_
1026
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حالم دست خودم نبود با دست از سر راه
کنارش زدم.وارد اتاق
شدم و نالیدم
کی با علیرضا حرف زدی؟_
چشمانش را تنگ کرد و عصبی گفت
نصفه شبی بیدارم کردی اینو بپرسی؟_[
بغضم ترکید و نالیدم
از سر شب چندبار زنگ زدم گوشیش_
..خاموش بود
پوف کالفه ای کشید
البد شارژ تموم کرده_
عصبی جیغ کشیدم
جواب منو بده..آخرین بارکی باهاش حرف_
زدی؟
مبهوت خیره ام شد و قدمی جلو آمد
صبح_
ناباور گفتم
818
یعنی از صبح تا حاال باهاش حرف نزدی؟_
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کالفه گفت
نه...گفت میخواد تنها باشه و مزاحمش نشم_
روی تخت نشستم و شوکه گفتم
یه خواب بد دیدم...نکنه بالیی سرش اومده_
که گوشیش
خاموشه ها؟
کنارم روی تخت نشست و موهایش را چنگ
زد
حالش خوبه پرند...برو بگیر بخواب..بذار منم_
بکپم
خشمگین نگاهش کردم و توپیدم
میگم خواب بد دیدم_
خونسرد شانه باال انداخت
دیدی که دیدی...مگه هر خوابی قراره تعبیر_
بشه؟؟برو دیگه
داری حوصلمو سر میبری
اشکم دوباره چکید.مظلوم گفتم
اگه ازش خبر[ داری بهم بگو تورو خدا_
819
1028
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کالفه پوف کشید و حین برخاستن نجوا کرد
لعنت به این دل بی صاحب_
با گوشی شماره ای را گرفت و بعد مکثی
طوالنی گوشی را طرفم
گرفت و خفه لب زد
بگیر باهاش حرف بزن خیالت راحت شه_
شازده حالشون خوبه
ناباور نگاهش کردم که عصبی گوشی را تکان
داد
د بگیرش دیگه_
با تانی گوشی را گرفتم.بعد از دو بوق صدای
خشدارش آمد
گفتم یه مدت زنگ نزن میخوام تنها باشم_
..نمیفهمی
بغض زده میان حرفش آمدم
علیرضا_
صدایش قطع شد
میان هق هق گفتم
گوشیت چرا خاموشه؟؟_
1029
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بی توجه به حال خراب و صدای بغض کرده
ام ،خشن پرسید
820
گوشی ماکان این وقت شب دست تو چیکار_
میکنه؟؟؟[
بی حواس و صادقانه گفتم
خواب بد دیدم..اومدم اتاق ماکان ازش_
خواستم اگه خبری ازت
داره بهم بگه
صدایش بلندتر از حد معمول شد
نگاه به ساعت کردی؟؟این وقت شب تو اتاق_
یه مرد مجرد
چیکار میکنی پرند؟؟؟
شوکه از لحن عصبی و طلبکارش آرام لب
زدم
چی؟_
کالفه گفت
تا دیوونه ترم نکردی برگرد اتاقت...منم اون_
گوشی بی صاحبمو
1030
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...روشن میکنم

زیرچشمی نگاهی به اخم های درهم ماکان
انداختم و شرمنده
.چشم دزدیدم
باشه_
821
گوشی را سمتش گرفتم و سربه زیر گفتم
ممنون...ببخشید مزاحمت شدم_
خندید
مگه همون علیرضا از پس تو بربیاد...چی_[
گفت موش شدی
پرنده؟
خوشحال از اینکه چیزی از حرف های علیرضا
را نشنیده نفس
راحتی کشیدم و لب زدم
هیچی..شب به خیر_
ابرو باال انداخت
شب خوش_
1031
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هنوز کامل وارد اتاق نشده بودم که گوشی
زنگ خورد.هول شده
خودم را به گوشی رساندم و با دیدن شماره

اش از هیجان لبم را
گاز گرفتم.با دستان لرزان نوار سبز رنگ را
لمس کردم و گوشی
را کنار گوشم نگه داشتم.هرکاری کردم
نتوانستم کلمه ای
بگویم.خشدار و آرام گفت
خب مثل اینکه داخل اتاق خودتی_
822
چشمانم گرد شد.حرصی گفتم
زنگ زدی از این مطمئن شی؟_
هوم_
ناالن گفتم
علیرضا؟_![
صدایش را صاف کرد
بله؟_
.لبم آویزان شد
1032
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هیچی_
بدجنس گفت
خوبه..کارم داشتی؟_
از حرص زیاد با پا ضربه ی محکمی به صندلی

کنار تخت زدم و
صندلی با صدای بدی واژگون شد.مطمئنم که
صدا را شنید ولی
خونسرد گفت
مثل اینکه کاری نداشتی_
823
عصبانی گفتم
االن مثال داری انتقام میگیری؟_
هوم کشداری گفت و با صدایی که ته مایه
خنده داشت ادامه داد
گوشیمو خاموش نمیکنم ولی زنگ نزن بهم_
اگه میخوای دوباره
حرصت نگیره و نزنی یه چیز دیگه رو داغون
کنی
.دهانم باز ماند
1033
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فرصت نداد حرفی بزنم و جدی گفت
دیگم به هیچ عنوانی لطف میکنی و نصفه_
شبی وارد اتاق ماکان
نمیشی.شبت هم خوش
شوکه نگاهی به تماس قطع شده انداختم و

سست روی تخت
.افتادم
"این چرا اینجوری میکنه؟"
****
بی حوصله چای شیرین را هم زدم و
زیرچشمی نگاهی به ماکان
انداختم که با بدخلقی داشت لقمه
میجویید.نگاهش به نگاه های
824
زیرزیرکی ام افتاد،کف دو دستش را روی
کوبید و خرده های نان
:را تکان داد و با ابروی باال انداخته گفت
چرا دزدکی نگاه میکنی؟مدل جدیده؟_
1034
تابو شکن

چای شیرین را رها کردم و دست به سینه به
صندلی تکیه زدم
و جدی گفتم
قصدی راجب مریم داری؟_
انگار که مضحک ترین جوک سال را شنیده
باشد پقی زیر خنده
زد.شاکی از خنده های بلند و کشدارش که

تمام شدنی
نبود،توپیدم
حرفم خنده داشت؟_
.دوباره بلند تر خندید
حرصی سرم را جلو بردم و غریدم
کوفت_
کالفه از جا بلند شم که میان خنده گفت
علیرضا دیشب زده تو پَرت باید سرمن خالی_
کنی؟
825
چشم گرد کردم
کی گفته علیرضا[ زده تو پَرم؟_
1035
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به صندلی تکیه داد و مچ گیرانه گفت
فکر کنم صدای صندلی بود دیشب_
خودم را به کوچه علی چپ زدم و حین بیرون
رفتن ،گفتم
اشتباه شنیدی.در ضمن اگه قصدی راجبش_
نداری بهتره انقد
سربه سرشم نذاری
صدایش آمد که گفت

سعی میکنم ولی قول نمیدم_
صدای زنگ در همزمان شد با صدای زنگ
گوشیم،با نگاهی به
تصویر مریم میان مانیتور،آیفون[ را فشردم و
خودم را به گوشی
رساندم شماره ی محمد ابروهایم از تعجب باال
پراند.قبل از قطع
شدن تماس را وصل کردم
826
سالم_
این بود رسمش؟_
1036
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گیج از تن صدای عصبی و طلبکارش لب زدم
!چی؟_
من باید آخرین نفر میفهمیدم؟انقد غیرقابل_
اعتماد بودم؟؟
عصبی چشم بستم
میشه بگی چیشده؟_
نفسی گرفت و عصبانی گفت
قضیه ی یاسر چیه؟_
لب جوییدم و آرام پرسیدم

از کی شنیدی؟_
اینکه از کی شنیدم مهم نیست.مهم اینه_
هفت سال موضوع به
این مهمی رو به من نگفتی..فکر میکردم با
هم رفیقیم
نگاهم به مریم افتاد که وارد سالن شد و سالم
داد.با سر جواب
سالمش را دادم و اشاره کردم روی مبل
.بشیند
827
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سعی کردم با آرام ترین لحنی که سراغ دارم
سوال کنم
محمد جان میشه بگی از کی شنیدی؟_
انگار لحنم کارساز بود که آرام تر جواب داد
اینجا همه چی بهم ریخته پرند..بابات دیشب_
رفته سراغ دایی
مهدی و کارشون به زد و خورد رسیده
از ترس هینی کشیدم و ناباور گفتم
بابا و دایی مهدی؟_
مریم کنارم آمد و پرسید چیشده؟بادست

اشاره کردم:هیچ
منم امروز فهمیدم_
آب دهنم را به زور قورت دادم و گفتم
بابام که حالش خوبه درسته؟_
خفه گفت
از نظر جسمی آره ولی روحی داغونه_
هرچه خواستم زبان بچرخانم از مامان
بپرسم،نشد.دوباره گفت
..البته حق داره_
1038
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828
هیچ نگفتم.صدایم زد
پرند_
بی حواس لب زدم
بله_
نمیخوای چیزی بگی؟_
بغضم را قورت دادم و آهسته گفتم
من بعدا بهت زنگ میزنم محمد_
منتظر جوابش نماندم و قطع کردم.مریم
نگران پرسید
کی بود؟_

با چشمان اشکی نگاهش کردم
محمد_
دستم را گرفت و کمک کرد روی مبل بشینم
چی میگفت؟_
گنگ نگاهش کردم
بابا دیشب رفته سراغ دایی مهدی_
829
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کمی مکث کرد و شوکه گفت
بابای یاسر؟_
با سر تایید کردم.پوفی کشید و کیفش را
گوشه ی مبل پرت کرد
و کالفه گفت
پس باالخره همه میفهمیدن_
به انگشتان دستم که لرزش خفیفی[
داشت،نگاه کردم
آره_
نگاهم کرد و عصبی گفت
االن چرا ماتم گرفتی؟؟_[
پوزخند زدم
چیکارکنم؟حاال که همه فهمیدن چه فرقی به_

حالم میکنه؟اون
هفت سال جبران میشه؟عمری که سوخته
برمیگرده؟
مهربان در آغوشم کشید و کنار گوشم لب زد
830
1040
تابو شکن

معلومه که نه...ولی دیگه حداقل مامان و_
بابات فهمیدن اشتباه
میکردن و در حقت بد کردن..دیگه االن خاله
هات و فامیالی
مامانت متوجه شدن تو گناهی نداشتی و
پشیمونن
خنده ی عصبی کردم
همیشه وقتی به این روز فکر میکردم کلی ته_
دلم خوشحال
میشدم و به خودم امید میدادم باالخره یه روز
همه میفهمن
اشتباه میکردن و اونوقت اون روز،روز شادی
منه..ولی االن حسم
خوشحالی نیست.چون پشیمونی دیگران
سودی برام نداره...من

االن نه روحیه ی هفت سال پیشمو دارم نه
رویاهامو..حتی
علیرضا رو هم معلوم نیست داشته باشم
...یانه
کمرم را نوازش کرد وگفت
1041
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اینجوری نگو...روزای خوبم میاد_
صدای ماکان امد که بشاش و سرحال[ سالم
داد.از هم فاصله
گرفتیم و نگاهش کردیم .شیطان باالی سرمان
ایستادو لبخند
مسخره ای زد
سالم خاله ریزه چطوری؟_
831
مریم سرخ شده گردن چرخاند[ و حرصی گفت
تو مگه نگفتی این خونه نیست؟_
بلندشدم و دستش را کشیدم
االن میره_
ماکان اخم کرده جواب داد
از طرف خودت قول بده.من امروز جایی_
نمیرم

چشم گرد کردم
تو مگه همین نیم ساعت پیش نگفتی جایی_
کار داری؟
1042
تابو شکن

زیرچشمی نگاهی به مریم عصبانی انداخت و
ارام گفت
اون مال نیم ساعت پیش بود،االن نظرم_
عوض شد.درضمن به
دوستتم بگو جواب سالم واجبه
کالفه پوف کشیدم و مریم را دنبال خودم
کشیدم و آهسته زمزمه
کردم
جان من ولش کن_
.من هنوز هم بابایی هستم
832
آره هستم چون هنوزهم اولین و آخرین
..قهرمان زندگیم باباست
چه آنوقت هایی که وقتی بغلش میکردم و به
زور میخواستم با
دستان کوچکم میان بغلم بگیرمش و قد
دستانم نمیرسید.چه

بعدها که بزرگ تر شدم و شرم و حیای
دخترانه نمیگذاشت
1043
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راحت خودم را در آغوشش پرت کنم و
...فهمید
فهمید و گفت رفیق ها برای بغل گرفتن
یکدیگر هیچوقت به
شرایط نگاه نمیکنند،فقط به حرف دلشان
گوش میکنند"..پس
..".بپر بغلم رفیق
و من یاد گرفتم اولین قهرمانم حاال اولین
..رفیقم هم هست
سال ها از آن روزها گذشته...ولی[ من هنوزهم
...بابایی هستم
هنوز هم با وجود تمام دلخوری ها تحمل ندارم
کسی پشتش بد
..بگوید ..کسی به او بی احترامی کند
...هنوزهم تحمل دیدن اشک هایش را ندارم
من میخواهم همیشه در اوج باشد..میخواهم
هروقت خسته و
بریده بودم باز هم بدانم آغوش بابا برایم

...هست
...من با تمام دلخوری هایم
1044
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833
..با تمام دلگیری ها
..و با تمام زخم های تنم
امروز تحمل نکردم کمرش را خم ببینم[..
امروز فهمیدم خیلی دلخورم..خیلی...چون[ او
...بت من بود
و آن بت سال ها پیش شکست..همان وقتیکه
توقع داشتم دست
نوازش روی سرم بکشد و بگوید رفیق من
پشتت هستم ولی نبود
و پشتم راخالی کرد...همان وقت بت
..شکست
ولی با تمام دلخوری هایم وقتی نگاه شرمنده
اش را دیدم آتش
..گرفتم
وقتی با بغض لبخند زد و نامم را هجی کرد
وقتی اشک میان چشمانش شبنم زد،نتوانستم
تحمل کنم و

..ناخودآگاه سرم پایین افتاد
1045
تابو شکن

بابا قهرمان من است...باهمه ی دلخوری هایم
میخواهم قهرمانم
..بماند
یه چیزی هست که همیشه شنیدم "خون،خون
"را میکشد
834
فکر کنم به خاطرهمین بود..من با تمام
دلخوری ها و دلگیری ها
..هیچوقت نتوانستم از بابامتنفر[ شم
..من پاره ی تنش بودم و هستم
من تحمل نمیکنم شانه هایش از زور هق هق
...بلرزد
نمیتوانم ببینم چشم هایش با درد به من دوخته
میشود و
حسرت بغلم کشیدنم را دارد ولی جرات قدم
جلو گذاشتن ندارداز
..ترس پس زده شدن
"..تحمل ندارم بگوید"شرمندتم بابا
..من آدم این بی رحمی ها نیستم
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دستانم را در هم پیچاندم و سربه زیر فکرم
رفت به یکساعت
..پیش
صبح بعد از اینکه ماکان تصمیم گرفت در خانه
بماند،همراه مریم
بیرون رفتیم.بعد از کمی گشتن و پیاده روی
خودمان را مهمان
نهار کردیم و از انجا از مریم خداحافظی کردم
و او به فرودگاه
رفت و من به خانه آمدم.وارد خانه شدم و
پرانرژی سالم کردم
اما به جای ماکان و ماه منیر،عمه و بابا و
مامان را ایستاده
835
دیدم.همان دم انقد شوکه شدم که نطقم کور
شد.بعد همه چیز
عین یک فیلم پیش رفت.نگاه های شرمنده
باباجهان،سرپایین
..انداختن های مامان و هق هق های ریزش
1047
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لحظات اول انقدر حالم برای خودم هم گیج و
ناخوانا بود که
!نمیدانستم عکس العملم باید چه باشد؟
بابا قدمی جلو آمد اما ترسید کنارش بزنم و
آغوشش را رد
کنم،مکث کرد و همانجا ایستاد
...تعلل و چشمان اشکی اش آتشم زد
صدایی از درون سرزنشم کرد
هرچی باشه باباته...نذار جلوی چشم بقیه"
"خار بشه
صدایی دیگر میگفت
مگه اونوقتی که تو پیش بقیه خار شدی"
"براشون مهم بود؟
خواستم یک قدم عقب بردارم که یاد یه
روزآفتابی افتادم زمانیکه
فقط هفت سالم بود و بابا با یک دوچرخه ی
قرمز دنبالم دم
مدرسه آمده بود .گفت
"اینم هدیه ی شاگرد اولیت دختربابا"
1048
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836
ومن چه فخری فروختم به همکالسی هایم
بابت داشتن
..باباجهان
انگار این خاطره معجزه کرد.قدم های پس
رفته را جلو آمدم و
.وقتی به خودم آمدم که میان آغوشش بودم
لرزیدن شانه و پشت هم گفتن های "ببخش
بابا"دلم را خون
.کرد
بابا که فاصله گرفت،مامان جلو آمد و بغلم
گرفت.چشمان
درشتش متورم و سرخ بود.لب هایش میلرزید
ومدام طلب
.بخشش میکرد
از زور هق هق حتی نمیتوانست درست حرف
..بزند
با دیدن سینی چای،به زمان حال
برگشتم.لبخند[ بی رمقی نثار
.ماه منیر کردم و فنجانی چای برداشتم
1049
تابو شکن

مامان دستمال کاغذی را زیر چشمان سرخش
کشید و دوباره با
دلتنگی خیره ام شد.هرکارکردم به رویش
لبخند بزنم نشد.انگار
.عضالت صورتم فلج شده بود
837
با پا روی زمین ضرب گرفتم که ماکان صدایم
زد.کنجکاو نگاهش
کردم.با سر اشاره به آشپزخانه زد و گفت
یه لحظه میای_
مطیع بلند شدم و دنبالش سمت آشپزخانه
.رفتم
به کابینت تکیه زد و عمیق خیره ام شد.روبه
رویش به سینک
تکیه زدم و خفه گفتم
چیه؟_
ابرو باال برد و همانطور موشکافانه به نگاه
هایش ادامه داد.کالفه
نالیدم
1050
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صدام کردی نگات کنم؟_

لبخند محوی زد
صدات کردم نگات کنم_
چشمانم گرد شد
زده به سرت؟_
آهسته خندید
838
میدونستم دل گنده ای ولی نه دیگه تا این حد_
به چشمانش دقیق شدم و بعد از کمی مکث
گفتم
این بد یا خوب؟_
لبخند جذابی زد
نمیدونم..ولی امروز دوباره به علیرضا_[
حسودیم شد
ابروهایم باال پرید
چرا؟_
نزدیکم شد و درست یک قدمی ام
ایستاد.سرش[ را خم کرد و
میخ چشمانم لبخند زد
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مردا به یه زن مثل تو احتیاج دارن.یکی که با_
صبوری و مهربونی

هاش یادمون بیاره زندگی هنوزم میتونه قشنگ
باشه
متعجب گفتم
من صبورم؟_
لبخندش عمق گرفت
مهربونی که دلت نیومد بابات جلوی چشم ما_
شرمنده تر شه
839
لبخند لرزانی زدم
یه لحظه خواستم برگردم و از خونه برم ولی_
نشد..یعنی نتونستم
نفس عمیقی کشید و خندان گفت
اون یکی دوستتم مثل تویه؟_
پقی زیر خنده زدم.متعجب و بهت زده نگاهم
کرد.میان خنده
پرسیدم
دلت رفته پسرم؟_
1052
تابو شکن

دست در جیب برد و سرتق عقب کشید
فکر کن یه درصد_
تخس گفتم

واقعا؟_
یهو جدی شد و از پنجره خیره ی بیرون شد
تو واقعا فکر کردی من جوون ۲۰ساله ام که_
دلم با دوتا کل کل
بلرزه؟
نگاهش را به نگاهم دوخت و ادامه داد
840
از سن من دیگه این مدل هیجانات گذشته_
عمه وارد آشپزخانه شد و بحثمان نیمه تمام
.ماند
نزدیکم شد و گفت
مامانت میخواد باهات حرف بزنه.بهش گفتم_
بره اتاقت میام
صدات میکنم.میری؟
لبخند بی حالی زدم
شما گفتی بره باال،میتونم نرم؟_
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شرمگین خندید و دستم را فشرد
میدونم که تا همین جا هم خیلی خانومی_
کردی ولی وقتی ازم
خواست باهات حرف بزنه نتونستم بگم نه

چشم به دستانمان دوختم
ایرادی نداره...باالخره که باید حرف بزنیم_
حرف زدن و تنها بودن با مامان همیشه سخت
ترین کاردنیابود
و حاال سخت تر هم شده بود.تمام دلخوری ها
و دلگیری هایم را
هم که کنار میگذاشتم باز هم فاصله ای
میانمان بود به عمق
!!!هفت سال
841
چندنفس عمیق کشیدم و با تقه ای به در،وارد
اتاق شدم.سربه
زیر روی تخت نشسته بود.نگاهش به نگاهم
خورد،دوباره
.چشمانش بارید
1054
تابو شکن

در اتاق را چفت کردم و کمی دور تر از او
روی صندلی
نشستم.هیچ ایده ای برای شروع بحث مان
نداشتم پس به ناچار
سکوت کردم.با گوشه ی انگشتانم کلنجار

رفتم و سربه زیر منتظر
بودم که صدایش آمد
وقتی امروز خیلی اتفاقی تونستیم بلیط_
هواپیما برای شیراز گیر
.بیاریم هم خوشحال شدم هم دلم خون شد
دستمال کاغذی را زیر بینی اش کشید و با
صدایی که از زور
:گریه خشدار شده بود ادامه داد
من هنوزم تو شوکم..هیچوقت فکرشم_
نمیکردم یاسر یه همچین
آدمی باشه..هنوزم نمیفهمم چرا باید اینکارو با
شما بکنه؟.!.یاسر
فقط زیادی تعصبی و غیرتی بود..ولی
هیچوقت دنبال شر و
..دردسر نبود
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ُّ طاقت نیاوردم و میان حرفش پریدم.برنده
:گفتم
842
غیرتی؟؟_[
پوزخندم ناخواسته بود

کسی که به خاطر یه شک بیخود زنشو به_
قتل میرسونه میشه
غیرتی؟؟
ناباور از خشم صدایم سکوت کرد و لب
گزید.عصبی چشم بستم
و تند و بی وقفه گفتم
چرا ازش نپرسیدین دلیل این کار مسخرش_
چی بوده؟؟مامان
شما هنوزم یه جوری حرف میزنی که انگار
اونیکه مقصره من
..بودم نه شازده پسرداداشت
آهسته گفت
منظورم این نبود پرندجان_
دستم را به نشانه سکوت باال گرفتم
1056
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منظورتون دقیقا همین بود.یاسر اگه حرفای_
منو تایید نمیکرد
شما هیچوقت سراغم نمیومدین درست مثل
همون هفت سال
..پیش از خونه بیرونم میکردین
با بغض ادامه دادم

843
درست مثل هر وقتی که دلتنگی دیوونم_
میکرد و میومدم
..سراغتون اما در رو برام باز نمیکردین
دلگرفته روی صندلی آوار شدم و نالیدم
مطمئنی من دخترتم؟؟_
چشمانش با درد بسته بود و هق هقش اوج
گرفت
مامان من پرند بودم نه هرکسی...من بچت_
بودم..کسی که نه
..ماه تو شکمت لحظه به لحظه رشد کردم
دوسال شیره جونتو
خوردم و قد کشیدم...من پاره ی تنت بودم نه
هرکسی...چطوری
1057
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دلت میومد وقتی خسته و دلتنگ بهت پناه
میاوردم حتی
نمیکردی درو برام باز کنی؟؟؟[
خشمگین ادامه دادم
از اینا گذشته منم یه زن بودم درست مثل_
خودت...من ازت

انتظار درک داشتم نه دشمنی...چرا انقد زن
ستیز بودی؟؟
میان هق هق گفت
من دوست داشتم فقط راهشو بلد نبودم_
زهرخند زدم
844
مطمئنی؟دوست داشتن این مدلیه؟؟دخترت_
شب قبل از عقد
غیبش بزنه به مدت یه هفته،وقتی که پیداش
شد حتی اجازه
ندی حرف بزنه بگیریش زیر مشت و لگد و
بهش انگ بی آبرویی
بزنی..از خونه بیرونش کنی..به همه بگی
دختری به اسم پرند
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ندارم...هفت سال برات مهم نباشه من کجام؟
چیکار میکنم؟
خفه نالید
وقتی از ساعت 8شبم گذشت و خبری از تو_
و علیرضا نشد
هممون نگران شدیم.خونه پر از مهمون بود و

شما پیداتون
نبود..علیرضا[ وقتی بدون تو اومد و گفت که
آرایشگاه نبودی دنیا
روی سرم خراب شد..پچ پچ و مسخره کردن
فامیل شروع
شد..هرچی به گوشیت زنگ میزدیم خاموش
بود..کم کم شد آخر
شب و خبری ازت نشد..همه ی مهمونا رفته
بودن وما مونده
بودیم و یه ابروریزی بزرگ ..خواستیم بریم
کالنتری که یاسر من
و باباتو کشوند تو اتاق و گفت تو فرار
کردی...گفت از ازدواج با
1059
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علیرضاپشیمون شدی و داشتی از آرایشگاه
فرار میکردی که تو
رو دیده و قول داده کمکت کنه و سوارت
کرده...انقد از کارت
شوکه و عصبی بودیم که حتی یه درصدم فکر
نکردیم دروغ
845

میگه...به خانواده ی عموت فقط گفتیم یه
پیغام فرستادی که از
ازدواج پیشمون شدی..حتی یه بارم ازش
نخواستیم آدرست رو
بده..حتی[ بارها گفتیم بهت بگه هرقبرستونی
که میخوای بری
برو ولی دیگه حق نداری برگردی..چون..چون[
آبرومون رفته
بود..مضحکه ی عام و خاص شده
بودیم..نمیتونستیم[ سرمونو
جلوی دوست و آشنا بلند کنیم...برگشتنت
دیگه بعد از این بی
...آبرویی فایده ای نداشت
1060
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:دست خودم نبود که غریدم
آبرو از من مهم تر بود؟؟...ای گل بگیرین این_
آبرو رو
عصبی میان اتاق قدم زدم و فریاد کشیدم
فرق شما با اون پدر و مادرایی که به خاطر_
آبرو و
ناموس،دخترشونو به قتل میرسونن تا آبرو و

غیرتشون برگرده
چیه؟؟میدونی دردناک ترین قسمت ماجرا
کجاست؟؟اینکه
هممون وقتی یه همچین ماجرایی رو میشنویم
به جای اینکه از
این مدل وحشی گری ها تعجب کنیم و متاسف
بشیم تازه میگیم
حقش بود...اینهمه زن ستیزی از کجا میاد
مامان؟؟اگه جای من
امیرحسین این کارو میکرد چی؟؟بازم همینقدر
واکنش نشون
846
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میدادین؟؟یا میگفتین پسره خب چیزی ازش
کم نمیشه
...که...حاال نخواسته که نخواسته
کالفه و نفس بریده روی زمین رها شدم و
نالیدم
من دلم ازتون خیلی پره..میدونین چرا؟چون_[
به عنوان یک زن
ازتون درک میخواستم فقط درک..چیزی که

همیشه ازم دریغ
..کردین
کنارم آمد و درآغوشم کشید.میان[ هق هق
گفت
حق باتویه پرند..فکر میکردم من بزرگترم_
بهتر از تو میدونم چی
برات خوبه چی بد؟!!منو ببخش که خیلی جاها
به جات تصمیم
گرفتم و اذیتت کردم.من هنوزم خیلی چیزارو
برای امیرحسین
بد نمیبینم ولی برای تو چرا؟..دست خودمم
نیست اینمدلی رشد
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کردم زمان میخواد تا عقایدمو عوض کنم ولی
قول میدم دیگه
هیچی رو بهت تحمیل نکنم..خیلی[ وقته فهمیدم
رفتارام اشتباه
بوده.درست از آخرین باری که اومدی خونه و
راهت ندادم و
امیرحسین میون چشمم نگاه کرد و گفت
مامان ازت

متنفرم..فهمیدم با خودخواهیم بچه هامو از
دست دادم ولی بازم
انقد یکدنده و مغرور بودم که قبول اشتباهم
برام سخت بود...هی
847
انکار میکردم...اما از دیروز که فهمیدم یاسر
چیکار کرده
شکستم...تمام باورام شکست...همونایی که
یه روزی پشتت حرف
میزدن و با حرفاشون آتیش مینداختن تو
جونم..دیروز وقتی
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فهمیدن حقیقت چیه متهمم کردن به
مادرسنگدل و بی عاطفه
بودن.همونایی که یه روز تشویقم کردن
کارخوبی کردم خونه
راهت ندادم دیروز دایه ی مهربون تر از
مادرشدن و بهم انگ
نامادری زدن...فهمیدم آبرو هرچی که هست
حرف مفت مردم
نیست..مردمی که جلو روت یه چیزی میگن

پشت سرت یه چیز
دیگه..من دیر فهمیدم عزیزمن خیلی دیر...به
اندازه ی همه عمر
شرمندتم میدونم حق داری نخوای
ببخشیمون..اگه..اگه گفتم
هنوزم تو بهت کار یاسرم به خود خدا قسم
منظورم این نبود که
به تو شک دارم یا تو مقصری نه..من شوکه و
گیجم..همین
حرف هایش هرچند دیر اما تا حدودی آب روی
آتش وجودم
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شد.فاصله گرفتم و نگاهم به چشمانش افتاد
که در اثر گریه زیاد
تبدیل به خط باریکی شده بود.لبخند[ بی رمقی
زدم و دست زیر
چشمش کشیدم
848
گریه نکن..من همون لحظه ای که اینجا_
دیدمتون
بخشیدمتون...ولی فراموش کردنش خیلی

سخته...نمیدونم شاید
ده سال دیگه وقتی منم مادر شدم تونستم
درکتون کنم و
فراموش کنم..شایدم نه...ولی با همه ی این
حرف ها من هیچوقت
نمیتونم بگم ازتون متنفرم
تقه ای به در اتاق خورد و نگاهمان به بابا
افتاد.شرمنده و دلتنگ
قدمی جلو آمد و گفت
اجازه هست بابا؟_
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دلم لرزید برای بغض صدایش..برای
..شرمندگی بی پایان نگاهش
اشک نیش زد به چشمم.خفه گفتم
بفرمایید_
مقابلم کنارمامان نشست و دلتنگ خیره ام
شد.قطره ی اشکش
که چکید تحمل نکردم و گردن هردویشان را
بغل گرفتم و ناالن
گفتم
..به خدا اگه گریه کنین منم گریه میکنم ها_

849
صدای هق هق هردوتا که بلند شد بغض
سنگین بیخ گلویم
.شکست و اشکم سرازیر شد
سفت هردورا بغل گرفتم و از ته دل هق
...زدم
نگاهی به چهره ی غرق خواب مامان انداختم
و آهسته از آغوشش
بیرون آمدم.همینکه خواستم پتو را رویش
مرتب کنم تکان خورد
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و چشمانش باز شد
کجا مامان جان؟_[
لبخند زدم
میام االن..شما بخوابین_
با دل نگرانی نگاهم کرد.لبخندم[ را وسعت
دادم و چشمانم را با
اطمینان بازوبسته کردم
جایی نمیرم..میرم آب بیارم تشنمه_
خیالش که راحت شد دوباره چشم بست.بی
سر و صدا از اتاق

بیرون آمدم و پایین رفتم.بابا میان تاریکی
نشسته بود.از پشت
سر نزدیکش شدم و دست روی شانه اش
گذاشتم.گردن سمتم
چرخاند و با دیدن من دوباره چشمانش
شرمنده شد.کنارش روی
850
مبل نشستم و دستانش را گرفتم.خیره[ ی
حلقه ی دستانمان
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پرسیدم
چرا نخوابیدین؟_
با صدایی لرزان و خشدار گفت
خوابم نبرد..مامانت خوابید؟_
سرتکان دادم
بله_
کمی سمتم چرخید[ و دلتنگ نگاهم کرد
چقد شبیه کتی شدی_
لبخند عمیقی زدم
از اولم شبیه بودم ها؟_
مهربان خیره ام شد و تار موی سرکش روی

پیشانی ام را عقب
زد و زمزمه کرد
درست میگی..تو از اولم شبیهش بودی..باید_
ممنونش باشم
وقتیکه من با نادونی جیگرگوشه مو ول کردم
اون تنهات نذاشت
851
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دلم برای شرمندگی صدا و نگاهش آتش
گرفت.برای عوض کردن
بحث،پرسیدم
چرا امیرحسین رو نیاوردین؟_
کمی مکث کرد و سنگین گفت
مدرسه داشت_
آهانی زمزمه کردم و خواستم بلند شم که
گفت
ما در حقت خیلی بدی کردیم بابا.یه چیزایی_
رو مامانت گفته،یه
چیزایی رو هم من میخوام بگم.البته این حرف
ها نه توجیهه نه
توضیح..چون[ کار ما رو هیچ چیزی توجیه

نمیکنه
نفسی گرفت و خیره چشمانم لب زد
بذارش پای یه دردودل پدرانه_
.ساکت ماندم و منتظر نگاهش کردم
آهی از سینه بیرون داد و خیره ی میز روبه
رویش گفت
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همه ی سال ها یه روزم نبود که بهت فکر_
نکرده باشم یا برام
مهم نبوده باشی.یه وقتایی که دلتنگی بهم
فشار میاورد میومدم
شیراز و از دور نگات میکردم.خیلی وقتا با
خودم جنگیدم که بیام
852
جلو ولی حریف غرور و دلخوری هام
نشدم.میخوام بدونی اون
چندباری که اومده بودی دم در و مامانت
راهت نداده من یا خونه
نبودم یا اگه بودم هیچوقت مادرت نذاشت
..متوجه بشم تویی
رو به نگاه مبهوتم ادامه داد

دیروز که رفتم سراغ داییت و یقه شو گرفتم_
یه چیزی گفت که
تنم رو لرزوند..گفت بچه ی من بد،آشغال،لجن
ولی تقصیر تو
بیشتر از اون نباشه کمترم نبوده وقتی که بچه
ی منو بیشتر از
1070
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حرفای دخترت باور داشتی پس مقصر اصلی
خودتی
پوزخند زد
راست میگفت..من چطوری به تو شک کردم_
ولی حتی یکبارم
به یاسر شک نکردم؟
دستش را دوباره گرفتم و زمزمه کردم
شاید چون خیلی خوب نقش بازی میکرد_
لبخند کجی زدم
853
وقتیکه اومد آرایشگاه دنبالمم انقد خوب_
نقش بازی کرد که
حتی یه درصدم شک نکردم داره دروغ میگه و
مامان محبوبه

حالش بد نشده
با درد چشم بست
اینکه بلد بود خیلی خوب نقش بازی کنه و_
دروغ بگه شکی
نیست ولی بازم چیزی از گناه من کم نمیکنه
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خودم را به سینه اش چسباندم و سفت بغلش
گرفتم
بیاین دیگه راجبش حرف نزنیم...میخوام_
امشب هم بغل شما
بخوابم هم مامان...میشه بیاین باال کنار ما
بخوابین؟
خودم هم از پیشنهادی که دادم تعجب کردم
ولی بعد که به قلبم
رجوع کردم دیدم دلم برای کودکی هایم
زمانیکه شب ها از ترس
کابوس خوابم نمیبرد و مامان و بابا کنارم
میماندن تا خوابم
ببرد،تنگ شده..زمانیکه که با بودنشان امنیت
را تجربه میکردم و
تا صبح راحت میخوابیدم.امشب هم احتیاج

داشتم کنارشان
.یکبار دیگر همان حس امنیت را تجربه کنم
لبخند مالیمی زد و دست روی سرم کشید
854
از خدامه گیسو کمند_
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بلند شدم و دستش را کشیدم
پس بزن بریم_
****
ماکان مدام برایم چشم و ابرو می آمد و لبخند
مکش مرگ ما
میزد.گیج سرتکان دادم و لب زدم
چیه؟_
مسخره لب کج کرد و عین خودم لب زد
هیچ_
کالفه پوف کشیدم و لقمه ی دیگری گرفتم و
با عجله بلند شدم
و روبه همه گفتم
من دیگه برم دیرم شد_
بابا و مامان متعجب نگاهم کردند .مامان گفت
کجا عزیزم؟_

گوشه ی لبم را که مربایی شده بود را پاک
کردم گفتم
855
مهد کودک_
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.قیافه اش پکر شد و لبش آویزان
میدانستم انتظار داشت حاال که اینجا هستند
پیششان بمانم و
سرکار نرم ولی هم به خاطر اینکه دیروز
نرفته بودم و امروز را
نمیشد غیبت کرد هم به خاطر اینکه احتیاج
داشتم کمی با خودم
خلوت کنم تا بتوانم وقایع اخیر را هضم کنم
دوست داشتم امروز
.برم
بلند خداحافظی کردم و از آشپزخانه بیرون
آمدم.عمه زودتر از
من رفته بود و تاکید داشت اگر بخواهم
میتوانم امروز هم خانه
.بمانم اما مخالفت کرده و گفته بودم می آیم
خم شدم بند کتونی را محکم کنم که ماکان

گفت
منم تا یه جایی باهات میام_
از گوشه ی چشم نگاهش کردم و طلبکار
گفتم
1074
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حتما میخوای باز لبخند ژکوند تحویلم بدی؟_
اخم کرد و به زور جلوی لبخندش را گرفت
باز بلبل شدی پرنده_
856
بلند شدم و جلوتر قدم برداشتم
واال ما نفهمیدیم آخرش پرنده ایم؟موش؟یا_
بلبل؟
خودش را به من رساند و بازویم را گرفت و
دنبال خود کشاند
همش باهم_
دهن کج کردم
بی ادب_
خندان سرتکان داد و گفت
اینجوری نکن .زشت هستی زشت تر میشی_
کال بحث کردن با او بیفایده بود چرا
نمیفهمیدم؟

پوفی کشیدم و دیگر چیزی نگفتم.سر خیابان[
که رسیدیم برای
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تاکسی دست بلند کرد.با ایستادن تاکسی در را
برایم باز کرد و
اشاره کرد بشینم.تاکسی[ که راه افتاد گفتم
میخوای بیای مهد؟_
ایرادی داره؟_
شانه باال انداختم
857
نه_
با شنیدن صدای گوشی،دست داخل کیف بردم
و بیرونش
.آوردم.با دیدن شماره علیرضا[ دهانم باز ماند
آب دهنم را قورت دادم و تماس را وصل
کردم.صدایش با تاخیر
آمد
سالم_
بی توجه به گرومپ گرومپ قلبم که رسوایم
کرده بود ،گفتم
سالم خوبی؟_

صدایش طعنه دار شد
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از احوال پرسی های شما؟_
.ابروهایم باال پرید
خواستم بگویم خودت میگویی زنگ نزن بعد
باز گله هم
میکنی؟اما به جایش تخس گفتم
منم خوبم ممنون_
حس کردم خندید.زمزمه ی آهسته اش آمد که
گفت
858
کمم نمیاره_
لب گزیدم و گفتم
چیزی گفتی پسرعمو؟_
با آوردن اسم پسرعمو،شاخک های ماکان
فعال شد و کنجکاو
خیره ام شد.برایش دهن کجی کردم و زبانم
را تا ته
درآوردم.سرتکان دادو لب زد
ُ _خل
1077
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همزمان صدای حرصی علیرضا امد که انگار
داشت با خودش
حرف میزد
..پسرعمو و زهرمار_
بلند تر گفت
کجایی؟_
گوشی را جابه جا کردم و گفتم
دارم میرم مهدکودک..کاری داشتی؟_
صدایش عصبی شد
859
نه خیر کاری نداشتم.خداحافظ دخترعمو_
وقتی دیدم قطع کرده نتوانستم خنده ام را
کنترل[ کنم و بلند
خندیدم.روبه نگاه متعجب و اخم کرده ی
ماکان چشمکی زدم و
برای علیرضا تایپ کردم
قهر کردنتونم دوست داریم پسرعمو_
گوشی را داخل کیف انداختم و لبخند شیطانی
زدم
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انقد قیافه ی کنجکاوش درحالی که سعی
داشت جدی و بیخیال
باشد،بامزه بود که لب فشردم صدای خنده
هایم بلند نشود.نگاه
تندی حواله ام داد و دست به سینه غرید
نیشتو ببند_
مثل خودش دست به سینه شدم و بی توجه به
نگاه های راننده
گفتم
رفیق شفیقت بود_
بدون نگاه گفت
اونو که فهمیدم...فقط نفهمیدم اگه روت_
قطع کرده چرا
میخندی؟
860
خیره ی منظره ی بیرون جواب دادم
قهر کرد.شده عین بچه های دوساله که مدام_
بهانه میگیرن
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عاقل اندر سفیه نگاهم کرد.سر[ چرخاندم و
خندان لب زدم

!هوم؟_
تو از ازل ساخته شدی برای حرص دادن_
علیرضا انگار
چشمانم را گرد کردم و گفتم
دقیقا_
بهت نگاهش را دوست داشتم.انتظار داشت
دوباره ناله و اعتراض
کنم ولی تصمیم داشتم رویه ام را با همه
.عوض کنم
بی توجه به نگاه های مبهوتش لبخند آرامی
زدم و تا پایان مسیر
.دیگر چیزی نگفتم
از تاکسی پیاده شدم و جلوتر از او راه
افتادم.سالم بلند و باالیی
.به مژگان دادم و در کالس را باز کردم
***
861
1080
تابو شکن

برگه ها را جمع و جور کردم و میان پوشه
گذاشتم و روبه زن
جوان و زیبایی که مادر نهال کوچولو بود گفتم

اینکه نهال یه مدتیه بدون شما داخل کالس_
واینمیسته اما قبال
میموند یعنی یه جای کار میلنگه...ازش
نپرسیدین چرا اصرار داره
شمام همراهش داخل کالس باشین؟
لب های خوش فرم رژخورده اش را تکان داد
و گفت
چرا پرسیدم ولی چیزی نمیگه_
کالفه پوف کشیدم و مدادرنگی های ریخته را
داخل جا مدادی
ریختم و مستقیم نگاهش کردم
با مژگان جون هماهنگ کنین یه وقت مشاوره_
براتون
بذارن.الزمه این مسئله جدی تر بررسی بشه
موهای هایالیت شده اش را داخل شال فرو
برد و لب زد
باشه.ممنون ازتون_
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سرم را تکان کوتاهی دادم
خواهش میکنم_
862

از کالس که بیرون رفت چشمم خورد به
دستان کشیده و
زیبایش که مزین به الک خوشرنگ آلبالویی
بود.نگاهی به
انگشتان بی رنگ خودم انداختم و لب زدم
یه مامان خوش پوش و خوشگل_
از کالس بیرون آمدم و به در اتاق عمه اشاره
کردم و از مژگان
پرسیدم
عمه تنهاست؟_
ابرو باال انداخت
آقا ماکان هم هستن_
چند تقه به در اتاق زدم و وارد شدم.عمه و
ماکان مشغول صحبت
بودن و با دیدن من ساکت شدن.عمه مهربان
لبخند زد
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خسته نباشی عزیزم.کالست تموم شد؟_
زیر چشمی به ماکان که ساکت مشغول
نوشیدن چای
بود،انداختم و گفتم

بله تموم شد.من برم خونه یا بمونم با هم_
بریم؟
خودکار دستش را روی میز گذاشت و گفت
863
نه گلم تو برو من کارم طول میکشه_
به نشانه ی تایید سرتکان دادم و چرخیدم [،که
صدای ماکان آمد
منم میام باهات_
خنده ام گرفت.از صبح عین جوجه اردک دنبال
من افتاده بود و
هرجا میرفتم می آمد.میدانستم که حرف
مهمی دارد اما دل دل
.میکرد
کمی مکث کردم و گفتم
میرم کیفم رو بردارم_
1083
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همراه هم از مهدکودک خارج شدیم و گفت
حال پیاده روی داری؟_
لبخند زدم
پایه ام_
شانه به شانه هم در مسیر پیاده رو قدم

برداشتیم.نگاهی به هیکل
ورزیده و قد بلندش انداختم و نگاهم را به
پوت های چرم عسلی
رنگش دوختم.از وقتی آمده بود ایران
هیچوقت ندیدم نامرتب و
بد لباس بپوشد.طبق یک قانون خاص مرتب و
شیک لباس
864
میپوشید.این اخالقش روی علیرضا[ هم تاثیر
گذاشته بود و طی
همان چندبار مالقات کوتاه متوجه شدم بودم
که طور عجیبی
شکل ماکان شده.نفس عمیقی کشید و گفت
یه چیزی میگم میخوام که منطقی برخورد_
کنی
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شوکه ایستادم و گفتم
چیزی شده؟_
قدم های رفته را برگشت و مقابلم ایستاد
چیز خاصی نشده فقط چون باهم رفیقیم_
خواستم از زبون خودم

بشنوی
نگرانی و دل آشوبه مثل سم میان رگ و پی
ام دوید.پلک زدم و
:خفه گفتم
چی؟_
خیره ی چشمانم،جدی لب زد
آخر هفته بلیط دارم_
گیج و منگ نگاهش کردم و لب زدم
865
بلیط برای کجا؟_
دست میان پالتو برد و خشدار گفت
کانادا_
ناباور و شوکه پرسیدم
1085
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شوخی میکنی دیگه؟_
.چشم بست و سرتکان داد
ناباور لب زدم
میخوای بری؟_
محکم گفت
آره_
دست خودم نبود که بی توجه به مردمی که از

کنارم میگذشتند
یقه اش را گرفتم و میان صورتش غریدم
بی انصاف میذاشتی وقتی رفتی میگفتی_
دیگه
دستانم را گرفت
866
من نیومده بودم که برای همیشه_
بمونم..باالخره باید
میرفتم.همه ی زندگیم اونجاست تا همین جا
هم کلی از زندگیم
عقب افتادم..اگه تا االنم موندم به خاطر تو
بود که خب االن هم
1086
تابو شکن

علیرضا برگشته هم دیگه پدرومادرت کنارتن
پوزخند تلخی زدم و دستانم را از دستش
بیرون کشیدم
آره راست میگی برو به زندگیت برس تا_
بیشتر ازاین عقب
نیفتی..عمه کیلو چند؟پرند کیلو چند؟علیرضا[
کیلو چند؟
عصبی لب فشرد و نامم را صدا زد.بی توجه

به صدا زدن هایش
قدم تند کردم و خودم را به آنطرف خیابان
رساندم.کنترل[ اشک
هایم دست خودم نبود.روزهایی که رفیق و
حامی بود و حمایتم
کرد حتی به قیمت خراب شدن خودش عین
یک فیلم از پس
پرده ی اشک به نمایش درآمد و هق هقم اوج
گرفت.میدانستم
نهایت خودخواهی است که از او بخواهم
کنارمان بماند.او تا همین
1087
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جا هم کلی به من لطف کرده بود اما حتی
تصور خانه بدون او
...وحشتناک بود
نگاهم مامان را دنبال کرد که کنار پنجره
ایستاد و گوشی را به
گوشش چسباند.فاصله مان زیاد بود و
نمیشنیدم چه میگوید اما
867
معلوم بودکه با امیرحسین صحبت

میکند.مکالمه اش حدود
۳دقیقه بعد تمام شد و با لبخند کنارم آمد.کمی
جمع و جور تر
نشستم تا کنارم جای گیرد.بدون اینکه سوالی
بپرسم خودش
حین نشستن شروع به توضیح دادن کرد
امیرحسین بود.پرسید کی میریم_
آهانی گفتم و دوباره حواسم را به تلویزیون
دادم.مامان آهی
کشید و گفت
بابات باهات حرف زد؟_
1088
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بدون اینکه گردن بچرخانم و نگاهش کنم گفتم
راجب چی؟_
کمی این پا و آن پا کرد و گفت
راجب رفتنمون_
کمی سمتش مایل شدم و گیج پرسیدم
میخواین برین؟_
با انگشتر نگین درشت قرمز رنگ میان
انگشتش کلنجار رفت و
گفت

868
خب..تا ابد که نمیتونیم اینجا_
بمونیم.امیرحسین اونجا تنهاست
و من دل نگرانشم.باالخره که باید بریم
دروغ بود اگر بگویم ناراحت نشدم اما خب به
قول مامان تا ابد
که نمیتوانستند اینجا بمانند وقتی تمام کار و
زندگی شان تهران
.بود
1089
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کوتاه سرتکان دادم و برای غلبه کردن به
احساسات ضد و نقیضم
:نفس عمیقی کشیدم و گفتم
کی میخوای برین؟_
شوکه سرش را بلند کرد و مبهوت گفت
مگه تو باهامون نمیای؟_
چشمانم گشاد شد و دهان نیمه باز
..ماند.نمیدانستم چه بگویم
جاخورده و حیران نگاهش کردم و همزمان به
این فکر کردم که
واقعا االن باید چه بگویم؟؟دلم میخواست به

خانه برگردم؟آنهم
االن؟بعد از هفت سال دوری و اینهمه دلخوری
و خاطره بد؟
همچنان منتظرم نگاهم میکرد و منتظر جواب
بود.آب دهنم را
قورت دادم و گفتم
869
بهش فکر نکرده بودم..یعنی خب من تازه با_
اومدنتون کناراومدم
1090
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..و بعدم که...بعدم که
خواستم بگویم بعدم که ماکان نگذاشت
خوشی صبحم به یک
روز کامل برسد و ضدحال زداما زبان به دهان
گرفتم و کالفه
.هوف کشیدم
نگاه به مردمک های لرزانش انداختم و از جا
بلند شدم و سریع
گفتم
ببخشید مامان ولی من احتیاج دارم فکر کنم_
بعد جوابتونو بدم

گله مند نالید
مگه آدم برای رفتن به خونه ی خودشم_
احتیاج به فکر داره؟
زهرخند زدم
بقیه رو نمیدونم ولی من آره...احتیاج دارم_
فکر کنم ببینم دلم
میخواد برگردم به خونه ای که بارها ازش
..رونده شدم یا نه
1091
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بیتوجه به اشک نیش زده میان چشمانش
چرخیدم و سمت
.آشپزخانه رفتم
870
عصبی و کالفه از دست رفتارهای آنی و بی
فکرم ضربه ای به در
کابینت کوبیدم و نالیدم
هی میگی بخشیدم و از دیروز هرچی میگن"
یه جوری این هفت
سال رو به روشون میاری...آخه این چه مدل
بخشیدنه؟!.لعنت
"..بهت پرند

سبد گوجه و خیار را از یخچال بیرون آوردم و
روی میز
گذاشتم.در کابینت ها را تک تک باز کردم تا
کاسه ی بزرگی که
معموال داخل آن ساالد شیرازی درست
میکردیم را پیدا کنم.با
دیدن کاسه ی بزرگ گل سرخ درست انتهایی
ترین نقطه ی
1092
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کابینت باال آه کشیدم و ناامید از اینکه دستم
نمیرسد عقب
کشیدم اما دستی از پشت سرم جلو آمد و
کاسه را پایین آورد و
داخل دستم گذاشت.ندیده هم میدانستم کسی
جز ماکان
نیست.از وقتی برگشته بود مدام دنبال این بود
سرصحبت را با
من باز کند اما زیربار نرفته و کم محلی کرده
.بودم
نادیده اش گرفتم و پشت میز برگشتم و
خیاری را از داخل سبد

برداشتم و مشغول پوست گرفتن
شدم.صندلی مقابلم را عقب
871
کشید و نشست.زیر چشمی نگاهش کردم که
دست زیر چانه زده
.بود و خیره ام بود
از اینهمه خونسردی اش لجم گرفت.حرصی
خیاری دیگری
1093
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برداشتم و مشغول شدم که باالخره لب باز
کرد و خندان گفت
االن این قیافه گرفتن چی میگه؟_
عصبانی نگاهش کردم و لب زدم
من حرفی باهات ندارم..میشه لطف کنی_
باهام حرف نزنی؟
دست از زیر چانه برداشت و تکیه زد به
صندلی
نچ نمیشه_
عصبی چاقو و خیار را داخل کاسه پرت کردم
و کالفه از روی
صندلی بلند شدم و خواستم از آشپزخانه خارج

شم که تند و فرز
سد راهم شد و ابرو باال انداخت و مسخره
گفت
عصبانی میشی جذاب میشی ها_
ُ عقب عقب رفتم و روی صندلی سر خوردم و
کالفه صورتم را با
دستانم پوشاندم.باالی سرم ایستاد و جدی
گفت
1094
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این موش و گربه بازی ها یعنی چی؟_
872
..آمپر چسباندم
ناراحت و عصبی سرم را بلند کردم و توپیدم
درک اینکه ناراحتم،عصبی ام انقد سخته؟_
یه طرف لبش باال رفت و لبخند محوی زد
نه..فقط درک علت ناراحتیت یکم سخته_
کمی سمتم خم شد و نگاهش را به نگاهم
دوخت و گفت
اون موقعی که تصمیم گرفتم بیام اینجا فقط_
و فقط قصدم
موندن یه مدت کوتاه پیش مامان و رفع

دلتنگی بود ولی بعدش
که وضعیت تورو دیدم رفتنم رو به تعویق
انداختم...االن که پدرو
مادرت متوجه اشتباه شون شدن و کنارتن..از
اونطرفم نقشه مون
جواب داد و علیرضا اومد و االنم که ازت وقت
خواسته باخودش
1095
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کنار بیاد..ته این تنها بودن و نتیجه ی فکرش
هرچی که
باشه،بودن یا نبودن من تاثیری توش نداره
پرند..باورکن منم کار
و زندگی خودمو دارم و نمیتونم تا ابد اینجا
بمونم..اینهمه من
درکت کردم االن میخوام تو درکم کنی هوم؟
لبم آویزان شد
873
مشکل اینه من کال آدم نفهم و درک نکنی_
ام..االنم واقعا درک
نمیکنم چرا باید بری یه کشور دیگه تک و تنها
زندگی کنی..تو

همین جا هم میتونی خونه..زندگی..کار..همه
چی داشته
باشی.میدونم..میدونم االن میخوای بگی برات
سخته نتیجه ی
اونهمه سال تالش و کار بی وقفه رو ول کنی
و بیای اینجا دوباره
1096
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از صفر شروع کنی ولی واقعا عمه ارزش اینو
نداره که به خاطرش
قید اونور رو بزنی؟
لبخند جذابی زد
االن تو نگران مامانی یا خودت؟_
سرتق گفتم
هر دو_
با فشردن لب هایش جلوی لبخندی که میرفت
تبدیل به خنده
ای بلند شود را گرفت و حین فاصله گرفتن
گفت
صداقتت رو دوست دارم پرنده_
خم شد و چاقو را از داخل کاسه برداشت و
دستم داد

به نظرم که امشبم حتما بغل مامان و بابات_
بخواب
874
...چشمانم گرد شد
خندان نگاهم کردو ادامه داد
1097
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تو واقعا با ۲۷سال سن خجالت نکشیدی_
دیشب بغلشون
خوابیدی؟؟نی نی کوچولو؟؟
چاقو را با تهدید سمتش گرفتم و حرصی
غریدم
اگه دوست نداری چشماتو از جا دربیارم_
توصیه میکنم دیگه
ادامه ندی
بیخیال شانه باال انداخت.عقب رفت و به
کابینت پشت سرش
تکیه زد و گفت
نکنه زن علیرضا هم شدی میخوای همچنان_
شبا بغل مامان و
بابات بخوابی..هوم؟
صورتم از هجوم یکباره ی خون به آنی سرخ

شد.خجالت زده و
شرمنده غریدم
الل شو ماکان صبوری_
چشمانش برق زد و تخس گفت
1098
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..من جای علیرضا باشم_
875
با ضرب از جا بلند شدم و انگشتم را تهدیدوار
جلوی صورتش
تکان دادم
یه کلمه دیگه بگی کشتمت_
ازخجالت زیاد گریه ام گرفته بود اما او بیخیال
و بیشعور ادامه
داد
من جای علیرضا باشم تو شروط عقد قید_
میکنم زنم باید هرشب
بغل خودم بخوابه
حرصی چشم بستم و جیغ کشیدم
خیلی بیشعوری_
بلند و حرص درار خندید.میان خنده هایش
چشمک ریزی زد و

گفت
خیلی دلم برای علیرضا[ میسوزه_
1099
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همینکه سمتش خیز برداشتم از کنارم فرز در
رفت و پابه فرار
.گذاشت
!فکراتو کردی بابا؟_
876
مکث کردم و لیوان چای را روی میزجلو[ مبلی
گذاشتم.دستانم
را درهم پیچاندم و کمی سرجایم تکان
خوردم.نگاه چرخاندم
سمت مامان و عمه که چفت هم نشسته و در
سکوت منتظر
جواب من بودند کمی آنطرف تر ماکان روی
مبل تکی بیخیال[
مشغول پوست گرفتن سیب بود.چشمانم روی
بابا که با لبخند
مهربانی خیره ام بود،مکث کرد.لبم[ را تر کردم
و گفتم
راستش...من کارم اینجاست.هفت ساله که_

اینجام و خب دیگه
1100
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به اینجا وابسته شدم برام سخته بخوام
یکدفعه ای از اینجا دل
بکَنم و همراهتون بیام...از اونطرفم ماکان آخر
هفته بلیط داره و
میره،منم اگه بخوام همراه شما االن بیام عمه
خیلی تنها میشه
تا عمه خواست حرفی بزند.با دست مانع شدم
و گفتم
میدونم عمه،االن میخوای بگی فکر من رو_
نکن و هرکاری که
فکر میکنی درسته انجام بده..ولی من نمیتونم
همینجوری یهویی
تصمیم بگیرم و برگردم تهران اونم وقتیکه
کارم اینجاست و کلی
دلبستگی اینجا دارم
مامان با نگاه اشکی گفت
اونجام میتونی کار کنی_
877
نفس عمیقی کشیدم و لرزان گفتم

1101
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منکه نگفتم کال نمیام تهران..فقط میگم زمان_
الزم دارم
مامان خواست اعتراض کند که بابا چشم و
ابرو آمد و آهسته
گفت
راحتش بذار مهناز_
مامان لب فشرد و بق کرده کوتاه آمد .روبه
من ادامه داد
حق داری بابا..ما فقط خواستیم بدونی اینکه_
سال ها قبل به
ناحق رونده شدی دلیل نمیشه که االنم مجبور
به اینجا موندن
باشی..هرچند کتی از ما هم بهتر ازت مراقبت
کرده و ما یه دنیا
ازش ممنونیم اما خب میخوام بدونی که تو
هنوزم دخترما و
عزیزمایی...اما هر تصمیمی که بگیری ما بهش
احترام میذاریم
لبخند دلگرم کننده ای زد و درادامه گفت
1102

تابو شکن

و دیگه اینکه جات تو خونه خیلی_
خالیه..نبودنت هفت ساله که
مریضمون کرده بود و خبر نداشتیم
بیتوجه به بغض النه کرده میان گلویم،لبخند[
بزرگی زدم و تنها
گفتم
878
ممنون_
از جا بلند شدم و شب به خیر آرامی زمزمه
کردم و سمت اتاق
.رفتم
پشت به در اتاق روی زمین نشستم و پاهایم
را دراز کردم.دلم
ناراحت کردن مامان و بابا را نمیخواست اما
واقعیت این بود که
با وجود اینکه بخشیده بودمشان اما هنوز
خاطرات گذشته آزارم
میداد و به این راحتی ها فراموش نمیشد.اگر
االن همراهشان
1103
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میرفتم با نیش زبان هایم که گاها دست خودم
نبود باعث آزار و
دلخوری شان میشدم و من این را
نمیخواستم.از آنطرف هم
آنهمه خوبی عمه را نمیتوانستم نادیده بگیرم و
حاال که زندگی
بروفق مرادم شده بود تنهایش بگذارم و
برم.او وقت بی کسی و
تنهایی هایم مرا رها نکرد و حمایتم کرد حاال
نوبت من بود که
.کنارش بمانم
االن وقت رفتن نبود.حاالیی که علیرضا در
همین حوالی زیر
آسمان همین شهر نفس میکشید.با به میان
آمدن اسمش میان
ذهن و شلوغ و پر دغدغه ام ناگهان مثل کسی
که از خواب
میپرد،از جا پریدم و هول به سمت گوشی که
از همان صبح داخل
879
1104
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کیف گذاشته و سراغش نرفته بودم،هجوم
بردم و هرچه دست
گرداندم گوشی را پیدا نکردم.کالفه و عصبی
کیف را برعکس
کردم و تمام محتویاتش پخش زمین
شد.خوشحال از یافتن
گوشی،آن را برداشتم و دکمه کنارش را
فشردم اما روشن نشد.آه
از نهادم بلند شد.عصبی سمت کشو رفتم و
شارژر را برداشتم و
.گوشی را به شارژ زدم
عصبی از حواس پرتم روی پیشانی ام کوبیدم
و نالیدم
"قهر نکرده باشه حاال"
چند دقیقه به اندازه چند قرن گذشت و آخر
هم طاقت نیاوردم
و با همان درصد پایین شارژ،گوشی را روشن
کردم و بی قرار
نگاهم را به صفحه دوختم.تنها یک پیام و
چندین تماس بی پاسخ
1105
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.از او
ابتدا شماره اش را گرفتم و منتظر به بوق ها
گوش سپردم اما
بعد از بوق های متوالی جواب نداد و تماس
قطع شد.ناچار سراغ
پیامی که ساعتش مال همان صبح بود،رفتم و
:بازش کردم
دوست داشتن این مدلیه؟؟"
880
!!!..نه خبری..نه زنگی
روش جدید دق دادن منم که تکرار پسرعمو
شده!!قبال داداش
بود االن شده پسرعمو
امان از اون چشم هات که پدرمو درآورده
"دخترعمو
میان تک تک کلماتش حرص و دلخوری قابل
لمس بود و عجیب
اینکه با همین اعتراف های کوچک و
غیرمستقیم میتوانست
...تپش های قلبم را به هزار برساند
1106
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هیجان زده لب گزیدم و دوباره و سه باره
شماره اش را گرفتم اما
.جواب نداد.ناامید گوشی را همانجا رها کردم
سینی حامل کاسه ی آب و قرآن را برداشتم و
خودم را به جمع
بیرون در حیاط رساندم.بابا،ماکان را در آغوش
گرفت و بوسید و
سفارش کرد حتما اگر وقت کرد قبل از رفتن
سری به تهران
.بزند
عمه را هم محکم بغل گرفت و سرش را
بوسید.نوبت به من که
رسید،دستانش را از دو طرف باز کرد و
منتظر نگاهم کرد.سینی[
را به دستان ماه منیر سپردم و با کمال میل
خودم را به آغوش
881
گرم و مهربانش رساندم.پیشانی و سرم را
بوسید و کنار گوشم
لب زد
1107
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حتی اگه تصمیت این بود که فعال اینجا بمونی_
با اینکه برامون
سخته اما قابل درکه ولی حداقل زود به زود
بهمون سر
بزن...باشه؟
کمی فاصله گرفتم و لبخندزنان سرتکان دادم
و لب زدم
من فقط یکم احتیاج به زمان دارم اما_
مطمئن باشین هر وقت
فرصت کنم بهتون سر میزنم
دوباره بی طاقت مرا به خود چسباند و بی
قرار لب زد
مواظب خودت باش گل بابا_
.شانه اش را بوسیدم و فاصله گرفتم
مامان گریان در آغوشم گرفت و نالید
کاش باهامون میومدی...بچم امیرحسین_
دلش برات یه ذره شده
پشت شانه اش را نوازش کردم و گفتم
بهتون سر میزنم_
1108
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882

ناراضی از آغوشم جدا شد و گونه ام را بوسید
مواظب خودت باش و سعی کن زودم بیای_
پیشمون
لبخند اطمینان[ بخشی زدم و کوتاه سرتکان
.دادم
هر دو سوار ماشین شدند و برایمان دست
تکان دادند.همینکه
که ماشین حرکت کرد و میان پیچ کوچه گم
شد بغضم شکست
.و اشکم چکید
ماه منیر دلسوزانه پشتم را نوازش کرد و عمه
در آغوشم
کشید.میان آغوش عمه هق هق کردم و نالیدم
از همین االن دلم براشون تنگ شد_
سرم را بوسید و همانطور که داخل حیاط
هدایتم میکرد،گفت
اگه بچم علیرضا[ نبود نمیذاشتم اینجا بمونی و_
همراهشون
1109
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راهیت میکردم یه چند روزی بری اما چه کنم
که این بچه واسه

خاطر تو اینهمه راه اومده
.چیزی نگفتم و همراهش قدم برداشتم
ماکان و ماه منیر هم پشت سرمان داخل
آمدند.ماکان در حیاط
را بست و از ماه منیر پرسید
883
آقا رحیم بهتر شد؟_
ماه منیر آه کشید
آره مادر خدا خیرت[ بده...از دیروز که رفتیم_
دکتر و دارو میخوره
خیلی بهتر شده
ماکان متواضعانه گفت
خواهش میکنم..هروقت هم خودتون هم آقا_
رحیم سرماخوردین
باید برین دکتر نه اینکه خوددرمانی کنین
ماه منیر سرتکان داد
1110
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واال این بشر از اولشم لجباز بود..هروقت_
مریض میشد تا خوب
حالش بد نمیشد نمیرفت دکتر که...فقط منو
دق میده

ماکان لبخند محوی زد و سرتکان داد
بق کرده روی مبل نشستم و به حرکات
ماهرانه ماه منیر که تند
و فرز بافتنی میکرد،چشم دوختم.کالفه هوفی
کشیدم و چشم
چرخاندم سمت تلویزیون و بی حواس زل زدم
به برنامه که در
.حال پخش بود
884
[از صبح بیشتر از ۲۰بار به شماره ی علیرضا
زنگ زده بودم اما
هربار بعد از خوردن کلی بوق قطع میشد و
این یعنی با من قهر
.کرده بود
بهش حق میدادم که ناراحت شده باشد اما
واقعا دیگر داشت
1111
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حوصله ام از این مدل رفتارهای بچگانه اش
سر میرفت.اینکه از
قصد جوابم را نمیداد تا نشان دهد از دستم
دلخور و ناراحت است

به نظرم کار بچه های دبستانی بود نه مردی به
سن و سال او که
۳۴.سال سن داشت
.ماکان با سیبی در دست باالی سرم ایستاد
گاز بزرگی به سیب
دستش زد و لب زد
چیشده؟_
از دست او هم به اندازه ی کافی کفری و
عصبانی بودم.واقعا از
اینهمه خودخواهی و سنگدلی اش اعصابم
خورد بود.عمه از دیروز
که فهمیده بود ماکان قصد برگشتن دارد
دوباره پژمرده و افسرده
شده بود.مثل همین حاال که میدانستم
مهدکودک کار به
1112
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خصوصی ندارد اما از عمد دیرتر به خانه می
آید تا کمتر نگاهش
.به ماکان بخورد و بغض کند
885
لب کج کردم و دلخور رو برگرداندم.سرش را

خم کرد و مقابل
صورتم پچ زد
باز که لب هاتو چپه کردی؟_
چشم غره ی غلیظی رفتم و گفتم
میشه خواهش کنم با من حرف نزنی؟_
خندید و گفت
االن واسه خاطر رفتن مامان و بابات باد_
کردی یا رفتن من
هوم؟یا شایدم واسه خاطر قهر شازده؟
عصبی صورتم را سمت مخالف چرخاندم و
لب زدم
بیشتر از دست تو و سنگدل بودنت_
تک خنده ای زد و به خودش اشاره کرد و گفت
!!من؟!!سنگدل؟_
1113
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وقتی دید جوابی نمیدهم،سوت زنان سر تکان
داد و سمت
.تلویزیون رفت
886
فلش را به تلویزیون وصل کرد و با کنترل وارد
پوشه ی موسیقی

شد و روی آهنگ مورد نظرش کلیک کرد.با
پخش صدای تند و
شاد آهنگ،ترسیده از جا پریدم و شوکه
نگاهش کردم.خندان
چشمک زد و قر ریزی آمد.چشمانم از فرط
تعجب گرد
شد.حیران نگاه چرخاندم سمت ماه منیر که او
هم چون من
.شوکه به ماکان نگاه میکرد
شیک و مردانه بشکن زد و نزدیک شد.دستانم
را گرفت و مجبورم
کرد بلند شم.مبهوت حرکات[ مسخره و خنده
دارش،دنبالش
1114
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کشیده شدم.وسط سالن رهایم کرد و دورم
شروع به رقصیدن
کرد.همچنان گیج و گنگ نگاهش میکردم و
قدرت عکس العمل
نداشتم.سمت ماه منیر رفت و دستان او را
کشید و گفت
پاشو یه دور بزن ماه منیر بلکه این پرنده از_

تو یاد بگیره
ماه منیر غش غش خندید و ممانعت کرد
نه تورو خدا مادر...شما برقصین من براتون_
دست میزنم
ماکان دیگر اصراری نکرد و همانطور بشکن
زنان سمتم برگشت
و با دست اشاره کرد در رقص همراهی اش
کنم.وقتی دید
همچنان مسخ و گیج نگاهش میکنم دستم را
گرفت و مجبورم
887
کرد یک دور چرخ بزنم.خواستم اخم کنم و
دستم را از دستش
1115
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.بیرون بیاورم که بامزه پلک زد و لب گزید
دیگر نتوانستم جلوی
خنده ام را بگیرم و پقی زیر خنده زدم.دوباره
یک دور چرخم داد
و مسخره همراه خواننده لب زد
تو همون نیمه ی گمشده می تو بمون واسم_
خندان سر تکان دادم که دوباره دستم را باال

برد و
چرخاندم،همینکه تاب خوردم و برگشتم نگاهم
قفل چشمان
...ناباور و خشک شده علیرضا شد
دستان مشت شده و رگ برجسته ی پیشانی
اش خبر خوبی
نبود.پوزخند زد و چرخید[ و میان نگاه مبهوتم
دور شد.شوک زده
و خشک شده خیره ی نقطه ای ماندم که
لحظاتی پیش آنجا
بود.ماکان پوفی کشید و لب زد
فکر کنم گند زدیم_
1116
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چشمان مبهوتم را به او دوختم که کالفه سمت
مبل رفت و شنل
را سریع و وسواس گونه دورم انداخت و میان
نگاه گیجم جدی
لب زد
888
همین حاال برو دنبالش..نذار سوتفاهمی که تو_
ذهنش شکل

گرفته تبدیل به حقیقت[ ذهن و قلبش بشه
باالخره از شوک درآمدم و لب های خشک
شده ام را تکان دادم
برم؟_
چشمانش را باز و بسته کرد و سمت در هلم
داد و توپید
برو پرنده_
نمیدانم چرا حس میکردم اگر االن به او نرسم
شاید برای همیشه
دیر میشد.با دمپایی های لنگ به لنگ تا جایی
که توان داشتم
1117
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برای رسیدن به او گام هایم را بلند و تند
.برداشتم
قامت خمیده و شانه های افتاده اش را در
انتهایی ترین قسمت
حیاط نزدیک درب ورودی دیدم.دستانش را
مشت کرده بود و
سربه زیر تند قدم برمیداشت.بغضی که از
صبح میان گلو درست
زیر چانه ام النه کرده بود ترکید و اشک هایم

یکی پس از دیگری
روان شد.همینکه نزدیک درب ورودی
شد.گریان دویدم و
صدایش زدم
علیرضاااا....صبرکن[ تورو خدا_
889
بی توجه به صدا زدن هایم قدم هایش را
سرعت بخشید.با تمام
توان دویدم و از پشت بازویش را کشیدم و با
تمام زورم نگهش
.داشتم
1118
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با چشمانی سرخ برگشت و نعره زد
چی میخوای هان؟چی از جونم میخوای؟..برو_[
به عشق و حالت
برس و دست از سرم بردار خانم بزرگمهر
نعره اش تنم را به لرزه انداخت و ترسیدم اما
االن وقت کوتاه
آمدن نبود.نمیدانم از صدای بلندش دلگیر شدم
یا شک بیخودش
اما با حرکاتی جنون آمیز مشت روی سینه ی

ستبرش کوبیدم و
نالیدم
چرا اینجوری میگی لعنتی؟!..چرا یه جوری_
رفتار میکنی که
انگار بهم شک داری؟..چجوری حالی ات کنم
تورو میخوام
هان؟چجوری؟..نمیخوای بس کنی؟نمیخوای
تموم کنی؟تاکی[
باید برای کاری که نکردم شکنجه شم؟
تاکی؟؟؟؟[
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با چشمان اشکی یقه اش را چنگ زدم و فریاد
کشیدم
890
اون چیزی که االن دیدی فقط یه سوتفاهم_
مسخرست...ماکان[
مثل برادرمه...به خدا برادرمه
چشمانش لحظه ای مهربان شد اما ناگهان
:پوزخند زد و غرید
هه  ...من هم برادرت بودم ،یادت که نرفته؟ -
بهم می گفتی

داداش!  ...یادته؟ نه؟
چشم های تیره اش از برقی ترسناک
.درخشید
حاال هم ماکان رو نمی خوای و داری باهاش -
الس می زنی آره؟
چرخید و پشت به من ایستاد و کالفه موهایش
رو به چنگ
کشید .این قامت بلند و چهارشونه عجیب دلم
را میلرزاند.شانه
هایش فروافتاد و با تن صدای آهسته لب زد
1120
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دیگه نمی تونم پرند ،نمی کشم ...تا کی کاله -
بی غیرتی بذارم
روی سرم و صدام در نیاد هان تا کی؟ تا کی
 ...تحمل کنم؟ من
استیصال صدایش مرا به جنون کشاند .هنوز
حرفش تمام نشده
بود که طی یک تصمیم جنون آمیز دست
انداختم و بازویش را
چنگ زدم و به سمت خودم کشیدمش و با
چرخیدن[ و دیدن

891
صورت مبهوتش ،بی معطلی لب هایم را روی
لب هایش مهر
کردم
در حالی –مات و مبهوت و بدون هیچ واکنشی
که دست هایش
کنار تنش آویزان و بالتکلیف مانده بود  -به من
که پر اشتیاق
می بوسیدش خیره شد
1121
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چند ثانیه ای طول کشید تا به خودم مسلط
.شدم و فاصله گرفتم
اشک هایم را پاک کردم و با چشم هایی براق
خیره اش شدم و
:بی نفس گفتم
حداقل یه بوسه که سهم من از تمام این -
سال ها می شه
علیرضا نه؟ ماکان رو هیچ وقت نبوسیدم چون
واقعا برادرم بود
 ...اما
.کامم زهرآلود و تلخ شد

شاید به قول تو بشه جز برادر چیز دیگه ای -
 ...هم
اجازه نداد حرفم تمام شود و حرص زده دستم
را گرفت و به
سمت خودش کشید  .تنم به سینه ی ستبرش[
کوبیده شد.دست
هایش پیچک وار دورم پیچید و غرید
892
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یه بار فقط به بار دیگه تکرار کن تا خودم -
دندون هات رو
توی دهنت خرد کنم پرند ،فهمیدی؟
پیشانی اش را به پیشانی ام چسباند و خشدار
نامم را صدا زد
..پرند_
قلبم دیوانه وار میکوبید و حس میکردم االن از
قفسه ی سینه ام
بیرون میجهد.تمام تنم از شرم و هیجان
میلرزید و تیره ی پشتم
خیس عرق بود.انقد خجالت زده بودم که
چشم باز نکردم و

همانطور چشم بسته نالیدم
ببین لطفا هرچی میخوای بگی بگو فقط_
کاری که کردمو به روم
نیار خب...خودتو بزن به ندیدن اصال
مردانه خندید
االن چرا چشماتو باز نمیکنی خانم بزرگمهر؟_
خجالت زده یک چشمم را باز کردم و تندگفتم
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خجالت میکشم..اصال یادم میفته میخوام آب_
شم
تخس ابرو باال انداخت و گفت
893
ولی من نمیدونم چرا دلم میخواد دوباره_
تکرار بشه
حرصی مشت به شکمش کوبیدم و فاصله
گرفتم
چون خیلی بی حیایی_
خواست سمت خانه برگردم که صدایش آمد
ببین دختره آدم همینجوری سرشو_
نمیندازه پایین بره
...چشمانم گرد شد

عصبی پا روی زمین کوبیدم و سمتش
چرخیدم .انگشت اشاره
ام را سمتش گرفتم و تهدید گونه گفتم
علیرضا به خدا یه بار دیگه به روم بیاری_
کشمت
نزدیکم شد و خندان گفت
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بلدی؟_
گیج گفتم
چی رو؟_
به زور جلوی خنده اش را گرفت و گفت
894
..کشتن منو بلدی؟یا فقط بلدی_
با دست دهانش را گرفتم و گریان گفتم
بس کن تورو خداا_
خیره ی چشمانم جدی لب زد
باید باهام حرف بزنیم پرند_
دست را عقب کشیدم و سرخ شده گفتم
در مورد چی؟_
نفس عمیقی کشید و محکم و جدی گفت
خیلی چیزا...برو حاضر شو ...تو ماشین_

منتظر میمونم
نپرسیدم حاضر برای چه؟ اصال کجا قرار است
برویم؟
مطیع و سربه زیر به داخل برگشتم .چشمم
خورد به ماکان که
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کنار ماه منیر نشسته بود و دومیل دست
گرفته بود و تالش
میکرد ببافد.لبخند محوی به اینهمه تالشش
زدم اما با به یاد
آوردن آن چه که در حیاط گذشته بود دوباره
سرخ شدم و لب
.گزیدم
895
با بستن در نگاه هر دو سمتم چرخید[ و یکی
کنجکاو و دیگری
.نگران نگاهم کردند
لبم را با زبان خیس کردم و من من کنان[ گفتم
چیزه...نگران نباشین بهش رسیدم و_
سوتفاهم رفع شد
همینکه خواستم از کنارشان بگذرم صدای

آهسته ماکان به
گوشم خورد
حاال چرا سرخ شدی پرنده_
خودم را به نشنیدن زدم و با عجله پله هارا
دوتا یکی باال
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رفتم.حاضر[ شدنم یه ربع هم طول نکشید.در
اتاق را باز کردم و
چشمم به قامت ماکان افتاد که دست به سینه
روبه روی اتاق به
دیوار تکیه زده بود و با چشمانی ریزشده
نگاهم میکرد.دوباره
...سرخ شدم
سرم را زیر انداختم و به سختی گفتم
علیرضا بیرون منتظرمه_
هومی زمزمه کرد و بعد از کمی مکث با لحنی
که شیطنت از آن
میبارید گفت
896
جسارتتو دوست داستم_
نمیدانم چرا با این جمله ای که گفت حس

کردم از وقایع داخل
...حیاط خبر دارد
شرمگین آب دهنم را قورت دادم و گفتم
من دیگه برم_
1127
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خواستم از پله ها سرازیر شم که دوباره گفت
به دوستت هم از اینکارا یاد بده_
دلم میخواست زمین دهن باز میکرد و مرا
میبلعید.از خجالت آب
...شدم
فکر به اینکه او همه چیز را دیده پتانسیل این
را داشت که ذوبم
کند
لرزان پله ای پایین رفتم که اینبار خندان گفت
االن مثال میخوای بگی نفهمیدی منظورمو_
طلبکار برگشتم و از الی دندان هایم غریدم
االن میخوام بفهمی دارم از خجالت آب_
میشم
897
تک خنده ای زد و دستانش را به نشانه ی
تسلیم باال برد

اوکی_
صدای زنگ گوشیم که بلند شد.هول زده در
کیف را باز کردم و
1128
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با دیدن نام علیرضا روی صفحه اش،هول شدم
به جای وصل،رد
تماس زدم.کالفه و ترسیده روی پیشانی ام
کوبیدم که ماکان
خندان گفت
انقدی که تو از این تحفه میترسی از من_
نمیترسی[ ها
حیران لب زدم
چی؟_
گوشی را از دستم کشید و جلوی نگاه مبهوتم
شماره علیرضا را
گرفت و گفت
االن میاد..اومد بخوای باز چرت بگی یا_
اشکشو دربیاری با من
طرفی بچه سوسول
گوشی را قطع کرد و میان دستم گذاشت و
مسخره گفت

898
هم قدم بلندتره هم هیکلم بزرگتر...عین[ اینم_
قیافه م بچه
1129
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خوشگل نیست..اونوقت دقیقا چرا از این
میترسی از من
نمیترسی؟؟این بچه خوشگل کجاش
ترسناکه؟؟
چشمانم گشاد شد
مردانه خندید و مشغول بستن دکمه های
پالتوم شد
...اونجوری نگام نکن_
بعد با لحنی محکم ادامه داد
همه چیزو براش میگی...من اونروز وقت_
نشد بهش بگم قضیه
ی اون عکسا یه نقشه بوده برای کشوندنش
به اینجا برای همینم
بهش حق دادم امروز رگ غیرتش باد کنه و
بهت شک کنه
کارش که تمام شد.سر بلند کرد و لبخند
اطمینان بخشی زد

...برو به سالمت_
خواست دور شود که بازویش را گرفتم و گفتم
1130
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تو خیلی خوبی...به خاطر همه چیز[ ازت_
ممنونم
لبخندش را عمق داد
899
منم ازت ممنون ولی نپرس چرا_
.به سرعت دور شد و وارد اتاقش شد
ده دقیقه ای بود که در سکوت روبه روی هم
داخل یک کافیشاپ
.نشسته بودیم
شیفته نگاهش کردم.به قدر هفت سال دلتنگی
..و دوری
به موهای براق مشکی اش که به سادگی
..آراسته بود
به چشمان مخمور مشکی اش که دنیای من
...بود
به ساعد دستانش که رگ های برجسته ی آبی
رنگ همخوانی
...عجیبی با پوست گندمگونش داشت

به ساعت چرمی قهوه ای رنگ که کادو تولد
من به او بود و با
1131
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اینکه کهنه شده و بند چرمی اش پوسته پوسته
بود اما هنوز
...دستش میکرد
دوباره که خواستم خیره اش شم نگاهم را
شکار کرد و ابرو باال
.انداخت
900
خجالت زده نگاه دزدیدم و به فنجان قهوه
.چشم دوختم
دستانش تا نزدیکی دستانم پیش آمد اما مکث
کرد.نامم را صدا
زد
پرند_
سرم را بلند کردم و منتظر نگاهش کردم.با
انگشتان دستش روی
میز ضرب گرفت و همانطور خیره گفت
من فکرامو کردم اما قبلش میخوام همه_
چیزو خودت بدون کم

و کاست بگی،اولم از ماکان شروع کن
1132
تابو شکن

لب باالیم را میان دهنم کشیدم و بعد از مکث
:کوتاهی گفتم
خب...ماکان وقتی اومد ایران از من خوشش_
نمیومد یعنی
راستشو بخوای بدش هم میومد
نفس عمیقی کشیدم و خیره چشمانش ادامه
دادم
از من بدش میومد و دلیلشم واضح بود..من_
تو چشمش کسی
بودم که رفیقشو پس زده بودم و گند زده
بودم به زندگیش..برای
همینم سعی میکردم فاصله مو باهاش رعایت
کنم تا اینکه مریم
خبر داد یاسر به خاطر کتک زدن زنش افتاده
..تو زندان
901
با انگشت روی میز خطوط فرضی کشیدم و
پر حسرت گفتم
یه شب ...که دلتنگی بهم فشار آورد و نه_

شیشه عطرت نه
1133
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عکست آرومم کرد.دیوونگی کردم و رفتم
وسط حیاط میون یه
عالمه برف دراز کشیدم.سرما به جونم نفوذ
کرد و یه وقتی به
خودم اومدم که ماکان بغلم گرفته بود و زیر
لب فحشم
میداد.بعدشم با عمه منو بردن درمانگاه
نگاه به دستان مشت شده اش انداختم که
برایش زور داشت
بشنود ماکان مرا بغل گرفته،اما اگر قرار بود
همه چیز را بگویم
.باید تمام جزئیات[ را میگفتم
آرام سر باال گرفتم و خیره چشمانش ادامه
دادم
از اونشب نمیدونم دلش برام سوخت_
یا...ولی باهام مهربون تر
شد البته هنوز زخم زبون میزد ولی بهتر
شد..شب یلدا که عمو و
زنعمو اومدن خونه عمه و مامانت گفت داری

ازدواج میکنی دوباره
1134
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حالم بد شد و بهم ریختم.ماکان کمکم کرد از
اون فضای متشنج
بیرون برم و بعدم نمیدونم چیشد که براش از
یاسر گفتم..وقتی
همه چیزو فهمید بهم گفت برای به دست
آوردن دلت باید قدم
جلو بذارم تا دیر نشده،منم که فکر کردم شاید
دوباره دنیای
902
مجازی بشه پل ارتباطیمون پس بهت پیام
دادم...تو هم که
اونجوری جواب دادی دوباره ناامید شدم و به
ماکان گفتم.اونم
پیشنهاد داد که نقش بازی کنیم برات...قرار
شد یه جوری وانمود
کنه که انگار ارتباط داریم باهم شروعشم شد
اون عکس ها...ما
فقط میخواستیم تحریکت کنیم بیای ایران و
بعد همه ی واقعیت

رو بهت بگیم
1135
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فکش فشرده شد و چشم بست.نگران دست
پیش بردم و سر
انگشتانش را لمس کردم و پرسیدم
خوبی؟_
چشم باز کرد و هوف کشید.زمزمه ی آهسته
اش آمد که گفت
بدترین راه ممکن_
:گفتم
چاره ای نداشتیم...تو[ حاضر نبودی جوابمو_
بدی
درمانده و بی قرار گفت
بدترین روزام بود پرند...ماکان اصال به زن_
جماعت رو
نمیده...انقد سرد و خنثی است که هیچ زنی
جرات نزدیک شدن
903
بهش رو نداره..حاال فکر کن اینستاگرام رو
بازکنی و ببینی همون
آدم که از قضا بهترین رفیقت هم هست یه

عکس گذاشته با
1136
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کسی که یه روزی همه ی دنیات بوده...چه
حالی میشی؟
در سکوت نگاهش کردم و چیزی نگفتم.کالفه
موهایش را چنگ
زد و زهر خند زد
وقتی که اومدم تمام امیدم این بود که همش_
توهم و خیاله..ولی[
وقتی صمیمیت بینتون رو دیدم...نگاه هات که
یه روزی سهم من
بود و حاال مال ماکان بود...انقد بهم ریختم که
نفهمیدم چه غلطی
کردم و اون مزخرف رو گفتم
با هجوم خاطرات آن شب نحس،دوباره دلم
...گرفت
آرام لب زد
معذرت میخوام_
لبخند بی جانی زدم
..گذشته ها گذشته_
نفسی گرفتم و برای عوض کردن بحث

پرسیدم
1137
تابو شکن

دیگه چی میخوای بدونی؟_
904
به صندلی تکیه زد و خشک و بی انعطاف گفت
راجب یاسر و هفت سال پیش_
سخت ترین قسمت ماجرا حرف زدن از آن
روزهای سخت بود
لبم را تر کردم و با نفسی سنگین پرسیدم
ماکان چی بهت گفته؟_[
اخم میان صورتش عمیق تر شد و لب زد
گفت راجبت اشتباه میکنم و همه ی قضیه_
اون چیزی نیست
که دیدم و شنیدم...الزمه حرفای تو رو هم
بشنوم...وقتی گفتم
تو فرصتت رو برای حرف زدن همون هفت
سال پیش از دست
دادی عصبانی شد و گفت:حتی اگه بدونی
هفت سال پیش همون
موقعی که غیبش زده توسط یاسر دزدیده
شده و بعدم تهدیدش

1138
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کرده اگه حرفی بزنه زندگیشو جهنم میکنه؟؟
کالفه کف دستش را روی صورتش سابید و با
چشمانی سرخ
سرش را نزدیکم آورد و زمزمه کرد
چرا به من چیزی نگفتی؟؟اینهمه سال دوری_
و اذیت می ارزید
به تهدید های پوشالی و توخالیش؟[
905
سخت گفتم
تهدیداش پوشالی و توخالی نبود_
:مکث کرد و همانطور خیره پرسید
منظورت چیه؟_
وقتی یه آدم میتونه انقد خوب نقش بازی _
کنه که با یه دروغ
منو سوار ماشینش کنه و ببره یه هفته تو یه
خونه ی ویالیی
زندانیم کنه..وقتی انقد خوب بلده دروغ بگه که
خانواده م اونو
1139
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بیشتر از من باورکنن...وقتی[ انقد خطرناکه که
میتونه تو روز
روشن جلوی چشم من و اون همه آدم تهدیدم
کنه میتونه با
ماشین زیرت بگیره..یعنی تهدیداتش پوشالی و
توخالی نیست
ناباور پلک زد و زمزمه وار پرسید
منو زیر بگیره؟_
:لرزان گفتم
اون روز دم بیمارستان وقتی داشتی دنبالم_
میگشتی..اون ماشین
غول پیکر سیاه رنگ که کم مونده بود زیرت
بگیره ،یادته؟!کار
.یاسر بود
906
کالفه و عصبی چندبار موهایش را چنگ زد و
مقابل چشمان
مبهوتم از جا بلند شد و طی حرکتی عصبی و
سریع تمام
1140
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محتویات روی میز را با دست پرت زمین کرد

و فریاد کشید
آشغال _
کافیشاپ خلوت بود اما همان تک و توک
مشتری که بودن
حیرت زده و ترسیده از جا بلند شده و خیره
مان شدند.پسرک
جوانی که پشت صندوق نشسته بود هول و
سریع سمتمان آمد
و آهسته پرسید
چیزی شده جناب؟_
علیرضا با اعصابی متشنج و بدنی که می
لرزید تنها لب زد
معذرت میخوام_
بعد هم مقدار قابل توجهی پول روی میز
گذاشت و گفت
بابت خسارت..بازم معذرت میخوام_
سمتم آمد و دستم را همراه خود کشید و
.سمت ماشین رفت
907
1141
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هر دو داخل ماشین نشسته بودیم.نگران

سمتش چرخیدم که در
سکوتی سنگین چشم بسته بود و از پشت
سرش را به صندلی
چسبانده بود.دست روی بازویش گذاشتم و
نامش را صدا زدم
علیرضا_
چشمانش را تا نیمه باز کرد و زمزمه کرد
جان_
بغض زده پرسیدم
خوبی؟_
نگاه سمتم چرخاند و زمزمه وار گفت
من خستم پرند از بی رحمی دنیا..از دویدن و_
نرسیدن.شدی
..مثل یه حسرت بزرگ تو زندگیم
دلم از درماندگی صدایش لرزید
یک وری روبه من نشست و با دست موهای
لَخت روی پیشانی
اش را چنگ زد و خفه گفت
1142
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همه ی این چندروز هی مرور کردم همه ی_
این سال

هارو...روزای وحشتناک پس زده
شدن..روزایی که دربه در دنبال
908
یه جواب بودم و تو غیبت زده بود..روزایی که
مامان و بقیه مدام
تو گوشم میخوندن البد کسی رو داری که منو
گذاشتی رفتی
پوزخند تلخی زد
روزای سخت و عذاب آوری بود..تا لحظه ی_
آخرم که به اجبار
مامان داشتم اینجارو ترک میکردم چشم
انتظارت بودم چون باور
نمیکردم تو انقد نامرد و بی انصاف
باشی..خودت میدونی اهل
دروغ و دغل نیستم..نمیخوام بگم همه ی این
سال ها نخواستم
با کسی باشم نه...یکسال اول که رفتم انقد
داغون و خراب بودم
1143
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که به زور تشر های ماکان سرپا شدم..بعد از
اونم کینه کردم

ازت...تصمیم گرفتم عذابت بدم مثل
خودت،رفتم سراغ دخترا و
ارتباط های مختلف[ ولی هیچکدوم حتی به
سالم هم نمیرسید تو
اولین مالقات ها مدام چشمای گریونت و حال
و روز خراب ،روز
آخر میومد تو ذهنم و نمیتونستم.من نتونستم
پرند شاید چون
یه جوری تو تمام تنم ریشه کرده بودی که
نمیتونستم فراموشت
.کنم
..حرفایش برایم سنگین بود
909
اما خب دانستن حقیقت هرچقد سخت بهتر از
یک دروغ شیرین
.بود
پرنده_
شوکه نگاهش کردم
1144
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گرم نگاهم کرد و گفت
من بدون تو نمیتونم پرند...من اصال زندگی_

کردن بدون تورو
بلد نیستم.این هفت سالم خودمو گول میزدم
که زندگی میکنم
درواقع فقط زنده بودم..من بدون تو شاید
بتونم سال ها زنده
بمونم ولی نمیتونم زندگی کنم
میان بغض لبخند زدم و لب زدم
منم_
دستانم را گرفت و فشرد
با من ازدواج میکنی پرنده؟_
از پشت پرده ی اشک خیره اش شدم و
خندیدم
!تو هم پرنده میگی؟_
910
نرم و مردانه لبخند زد.کمی بعد جدی لب زد
بودن و زندگی کردن با من راحت نیست_
پرند...من اون
1145
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علیرضای هفت سال پیش نیستم.اینی که
جلوی روت نشسته یه
مرد زخمی و بال و پر شکسته است که تو

قلبش هنوزم دلخوری
داره...بدبینی داره..ممکنه یه روزایی یاد اون
هفت سال سخت
بیفتم و اذیتت کنم،ناخواسته زخم زبون بزنم یا
بهت شک
کنم..مثل امروز..میتونی با این مرد زخمی و
دلخور زندگی کنی؟
دستش را فشردم و مطمئن لب زدم
میتونم_
دستش را فشردم و مطمئن لب زدم
میتونم_
نفسی گرفتم و بی توجه به ریتم تند قلب بی
جنبه ام در ادامه
گفتم
..فقط_
اخم میان ابروانش نشست و پرسید
1146
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!فقط چی؟_
911
با گوشه ی شال کلنجار رفتم و آهسته گفتم
یه سوالی هست که فکر کنم حقمه جوابشو_

بدونم
خط اخمش عمیق تر شد و با همان نگاه نافذ
که حس میکردم
میتواند تمام فکرهایم را بخواند.بعد از مکث
طوالنی گفت
چی؟_
نظر عمو و زنعمو_
چرخید و روبه جلو نشست.همزمان با انگشتان
دستش روی
فرمان ضرب گرفت و گفت
بابا راضیه_
لرزان پرسیدم
این یعنی مامانت راضی نیست مگه نه؟_
از گوشه ی چشم نگاه کوتاهی انداخت و
دوباره خیره ی بیرون
1147
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شد
نه_
912
با اینکه تقریبا بعد از آخرین برخوردمان
مطمئن بودم زنعمو

مخالف دوباره ی این وصلت است اما نمیدانم
چرا باز بهم برخورد
و ناخواسته بَق کردم.نگاهش که به لب های
آویزانم افتاد بلند
:خندید.متعجب از این بیخیال[ بودنش،پرسیدم
االن اینکه مامانت ناراضیه خنده داره؟_
لب فشرد و صورتش را سمت شیشه
برگرداند.از لرزیدن شانه
هایش معلوم بود که هنوز هم میخندد.کفری[
غریدم
اخالقای ماکان انگار رو تو هم تاثیر گذاشته_
دستانش را به نشانه ی تسلیم باال برد و
همانطور خندان لب زد
لبات آویزون میشه بانمک میشی_
1148
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با چشمانم خط و نشان کشیدم و همانطور
حرصی به خنده
هایش که تمامی نداشت خیره شدم.کمی که
گذشت سرفه ای
کرد و خیره ی چشمانم محکم و جدی لب زد
هفت سال پیشم مامان تو راضی نبود_

یادته؟..فکر نمیکنم مامان
از زنعمو سخت تر باشه...من فقط با بابا
راجب اتفاقی که برات
افتاده حرف زدم.قرار شد بابا با مامان حرف
بزنه.احساسم اینه که
913
مامان بدونه دلیل رفتار سال ها پیشت چی
بوده کوتاه بیاد...اما
اگه کوتاه هم نیاد قرار نیست من کوتاه
بیام،هرکاری الزم باشه
برای راضی کردنش انجام میدم..اون با من
اوکی؟
حرف هایش عین آب روی آتش بود.همینکه
بود و کنارم ایستاده
1149
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.بود آرامم میکرد
.کوتاه سرتکان دادم
چرخید و استارت زد.حین جا انداختن
:دنده،پرسید
بریم خونمون خانم بزرگمهر؟_
چشمانم گرد شد.نگاه به چشمانم انداخت و

تک خنده زد.ماشین
را از پارک درآورد و خونسرد گفت
منم از امشب قراره پسر عمه شم آخه_
حیرت زده گفتم
!یعنی چی؟_
خیره ی روبه رو گفت
یعنی از امشب منم خونه ی عمه میمونم_
914
ناخواسته گفتم
وا_
گردن چرخاند و بامزه گفت
واال...من اصال جایی که خانومم با یه مرد_
مجرد هم خونه باشه
1150
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غیرتی میشم تا صبح کابوس میبینم
چشمک ریزی زد و خنده دار گفت
معنی نداره اصال_
دهان باز کردم و معترض گفتم
این حرفت یعنی به من و ماکان شک داری؟_
مردانه خندید و میان خنده گفت
نه دختره...اگه شک داشتم که نمیذاشتم_

اونجا بمونی..من فقط
زیادی حسودم..طاقت دوری از تورو ندارم
دهن کج کردم و ناخواسته تلخ شدم
خوبه طاقت دوری از منو نداشتی و هفت _
سال یه خبرم ازم
نگرفتی
915
عصبی دنده را عوض کرد و گفت
کی گفته من خبر نگرفتم؟_
پشیمان از حرفم،سکوت کردم و چیزی
نگفتم.او هم دیگر تا
.رسیدن به مقصد چیزی نگفت
1151
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دم در ماشین را نگه داشت.دستگیره را
کشیدم و خواستم پیاده
شم و که با لحنی جدی گفت
بشین_
لب گزیدم و دوباره سرجایم نشستم.با دست
روی فرمان ضرب
گرفت و شمرده گفت
من بعد از غیب شدنت خیلی دنبالت گشتم_

ولی ردی ازت
نبود.بارها از عمه راجبت سوال کردم اما گفت
خبری ازت
نداره.وقتی هم که پیامت اومد بازم ولت
نکردم و به گشتن ادامه
دادم.وقتی ام که میرفتم هنوز امید داشتم
باالخره سروکله ات
پیدا میشه و میای سراغم اما نیومدی.یکسال
طول کشید تا بتونم
خودمو جمع و جور کنم.بارها تو اون یکسال به
خونتون زنگ زدم
1152
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و جواب سرباال شنیدم.مامان هم که فقط
میگفت بیخیال پرند
916
شو اون اگه تورو میخواست یه بار سراغتو
میگرفت.من بعد از
یکسال فهمیدم تو پیش عمه ای و از طرف
عمو طرد
شدی.خواستم بیام که مامان فهمید و قسمم
داد به جونش که

اگه بیام دیگه نباید اسمشم بیارم.گفت اگه
پرند تورو بخواد
سراغتو میگیره،اگه سراغتو گرفت سراغ شو
بگیر منم مجبور شدم
خفه شم و کوتاه بیام چون هربار که میگفتم
من پرندو میخوام
مامان میگفت اون تورو نمیخواد بفهم...من
فقط منتظر یه اشاره
کوچیک از طرف تو بودم
نفسی گرفت و سمتم چرخید[ و گفت
1153
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دورادور خبر داشتم که انتقالی[ گرفتی_
دانشگاه شیراز و داری
زندگیتو میکنی.تو جای من بودی چیکار
میکردی؟منکه
نمیدونستم تو چته!.!.من فقط میدونستم تو
دیگه منو نمیخوای
و به همین دلیلم عقدو بهم زدی.وقتی
میشنیدم داری زندگیتو
میکنی و عین خیالتم نیست که علیرضایی هم
هست کم کم ازت

کینه کردم.دیگه نخواستم نه ازت چیزی بشنوم
نه چیزی ازت
..بدونم
مشتی به فرمان کوبید عصبی غرید
917
المصب من باید چیکار میکردم؟!منی که_
وقتی پیدات شد بهت
گفتم هرچی شده بگو من پشتتم بعد تو چیکار
کردی باز غیبت
1154
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زد و با یه پیام گند زدی به همه چی...من االن
بحثم نه یاسره نه
غلطی که کرده،میدونم تو بیشتر از من زجر
کشیدی و عذاب
بیشعور این خفت
ُ
دیدی..میدونم به خاطر من
و خواری رو تحمل
کردی...برای همینم نه خرده ای ازت دارم نه
طلبکارم..ممنونتم
هستم...فقط میخوام درک کنی منم آدم

بودم،غرور داشتم،غیرت
داشتم...وقتی غیب شده بودی و جواب تمام
سواالم شده بود یه
پیام مسخره که لطفا به تصمیمم احترام بذار
و فراموشم کن من
!باید چیکار میکردم دقیقا؟
بغض بیخ گلویم را گرفته و چیزی تا ترکیدنش
نمانده بود.به
سختی لب زدم
ببخشید_
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نگاهش که به قیافه ام افتاد بی قرار سمتم
خم شد و در آغوشم
کشید و کنار گوشم لب زد
من بمیرم برای این چشم ها..تو چرا میگی_
ببخشید آخه
918
فاصله گرفت و تار موی چسبیده روی پیشانی
ام را به بازی گرفت
و با نفسی سنگین گفت
من معذرت میخوام _

چانه ام را باال داد و خیره ی چشمانم لب زد
من مخلصتم دربست...این اشک هارو هم_
پاک کن آقای برادر
غیرتی تون نبینه منو بخوره
چشم گشاد کردم و گفتم
برادر غیرتی منظورت ماکانه؟_
حین پیاده شدن حرصی گفت
جز اون کی میتونه باشه_
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آهسته خندیدم و سری به نشانه ی تاسف
تکان دادم
باز هم مثل همیشه محمد مرا غافلگیر
کرد.اینهمه راه از کار و
زندگی اش زده بود و برای دیدنم به شیراز
آمده بود.خنده دار
ترین قسمت ماجرا نگاه های خیره و
موشکافانه ی ماکان و اخم
های درهم علیرضا بود.چفت هم نشسته و
لحظه ای چشم از
محمد برنمیداشتند.عمه هرچه چشم و ابرو
می آمد تا کمی

919
مهربان تر برخورد کنند و دست از نگاه های
خیره شان بردارند
بیفایده بود.سینی چای را مقابل محمد گرفتم
و بفرمایید
زدم.لبخند مهربانی زد و حین برداشتن فنجان
گفت
مرسی پرندجان_
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بی توجه به اخم های درهم علیرضا و نگاه
جدی ماکان،نزدیک
.ترین مبل به محمد را انتخاب کردم و نشستم
فضا به شدت سنگین و ساکت بود.عمه داخل
پیش دستی سیب
و پرتقالی گذاشت و به دست محمد داد
از خودت پذیرایی کن پسرم_
محمد با متانت پیش دستی را از دست عمه
.گرفت و تشکر کرد
لبم را تر کردم و پرسیدم
خاله خوبه؟_
با دست عینکش را کمی روی بینی اش جابه

جا کرد و آرام گفت
قربونت خوبه..بهت سالم رسوند_
920
به حتم خاله با داشتن پسری چون محمد جزو
یکی از خوشبخت
ترین مادران دنیا بود.پسری که در نبود پدر
اینگونه مرد و
1158
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مسئولیت پذیر بار آمده بود واقعا تحسین
.برانگیز بود
لبخند بزرگی زدم و لب زدم
سالمت باشه_
کمی که گذشت فنجان چای را روی میز
عسلی گذاشت و حین
بلند شدن گفت
میتونم باهات حرف بزنم پرندجان؟_
کمی سمت عمه چرخید و گفت
البته با اجازه ی کتایون خانم_
عمه گفت
خواهش میکنم پسرم...راحت باشین_
کوتاه نگاه چرخاندم سمت ماکان و علیرضا که

هردو اخمالود
نگاهمان میکردند.آب دهنم را قورت دادم و به
.پله ها اشاره کردم
بریم اتاق_
921
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جلوتر از من راه افتاد.خواستم دنبالش برم که
بازویم اسیر دست
علیرضا شد.متعجب نگاهش کردم و پرسیدم
چیه؟_
گره ی اخمش عمیق تر شد و حرصی لب زد
جا قحط بود باید ببریش تو اتاقت؟؟اصال این_
چه حرفی باتو
داره؟
هراسان از اینکه نکند صدایش به گوش محمد
برسد،اخم کردم
و گفتم
!تو این هوای سرد ببرمش تو حیاط پس؟_
بعدم البد کارمهمی
داره اینهمه راه اومده دیگه
تا خواست چیزی بگوید بازویم را آزاد کردم و

لب گزیدم
زشته علیرضا_
کالفه هوف کشید و کوتاه آمد.نگاه کوتاهی به
ماکان که بانگاهی
1160
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سنگین خیره ام بود انداختم و گفتم
احیانا شما توصیه ای نداری؟_
تک خنده ی مسخره ای زد و گفت
922
برو بچه_
وارد اتاق شدم.مقابل پنجره پشت به من
ایستاده بود .در اتاق را
نیمه باز رها کردم و قدمی نزدیکش
شدم.سمتم چرخید و لبخند
زد
نگفته بودی علیرضا اومده_
جمله اش بیشتر حالت گالیه داشت.لبم میان
دهنم بردم و قدمی
.دیگر نزدیک شدم
انقد اینمدت اتفاق پشت اتفاق افتاد که_
خودمم هنوز فرصت

نکردم هضم کنم...یادم رفت بگم
سمت صندلی رفت و رویش نشست.همزمان
چشم اطراف گرداند
1161
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و گفت
گفتم دیگه مثل سابق زنگ نمیزنی،خبر_
نمیگیری..بگو پس
سرت گرم بوده
مقابلش روی تخت نشستم و شرمنده لب زدم
معذرت میخوام آقای دکتر_
923
روی زانو هایش خم شد و آرنج دو دستش را
روی زانو قرار داد
و دست زیر چانه برد
خوشحالم که برگشته_
.لبخند زدم و چیزی نگفتم
:همانطور خیره پرسید
چرا به من چیزی نگفته بودی؟_
لبخند روی لبم ماسید.کمی مکث کردم و گفتم
پس اومدی گالیه_
کمر راست کرد و اینبار به صندلی تکیه زد

دلیل اصلی اومدنم این نیست ولی برام_
مهمه بدونم چرا؟
1162
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هوفی کشیدم
اینکه نگفتم به خاطر این نبود که قابل اعتماد_
نبودی یا تورو
غریبه میدونستم...خودتم خوب میدونی که
برام چقد عزیز و
..مهمی اما قضیه ی یاسر فرق داشت
میان حرفم آمد و شاکی گفت
924
چه فرقی؟!اینهمه سال سکوت در قبال چی؟_
چشم بستم و کالفه گفتم
در قبال آرامش علیرضا_
چشم باز کردم و خیره ی نگاه متعجبش ادامه
دادم
میشه این بحث رو همین جا تمومش کنیم؟_
لطفا...من واقعا
اذیت میشم هی بخوام اون روزای جهنمی رو
مدام مرور و تکرار
کنم.فقط میتونم بگم کسی که االن به جرم

قتل افتاده گوشه ی
1163
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زندان،شاید آدم جانی و آدمکشی نبوده باشه
ولی به حتم
مشکالت روانی داره..این آدم هنوزم دلیل
کارش برام واضح نیست
اما میدونم که خطرناکه..چه تو چه علیرضا اگه
میفهمیدین
مطمئنا میرفتین سراغش و من اینو
نمیخواستم اوکی؟
لبخند بی جانی زدم و گفتم
میشه راجب چیزای خوب حرف بزنیم؟_
کمی خیره خیره نگاهم کرد و در نهایت کوتاه
آمد و سرتکان داد
میخوام با یکی آشنات کنم_
کنجکاو ابرو باال انداختم و خندان گفتم
925
احیانا این همون آدمی نیست که دلتون براش_
رفته؟
شوکه و مبهوت گفت
!از کجا فهمیدی؟_
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خندان سرتکان دادم و لب زدم
همون سری قبلی که دیدمت یه چیزایی_
حدس زده بودم ولی
منتظر بودم خودت بگی
جذاب خندید و گفت
از دست تو...هوشت ستودنیه واقعا_
دست به سینه شدم و رگباری و پشت هم
پرسیدم
کی هست؟چیکارست؟اسمش چیه؟_
بلند خندید و دست باال برد
یواش یواش...یه نفس بگیر دخترخاله_
کنجکاو گفتم
بگو دیگه از فضولی هالک شدم_
عینکش را درآورد و گوشه ی چشمانش را
فشرد
926
اسمش ریحانه است_
لبخند مهربانی زد و گفت
1165
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۳۰ساله و پرستار...حدود یکسالی بود که به_
بیمارستان ما منتقل
شده بود و خب خیلی دختر پر شر و شور و پر
انرژی بود...منو
عجیب یاد تو مینداخت
پرحسرت ادامه داد
مثل تو اون اوایل اصال ازش خوشم نمیومد_
روبه نگاه آویزانم چشمک زد و گفت
که البته انگار قسمتم اینه کال بیفتم تو دام_
دخترایی که ازشون
به شدت بدم میاد
حرصی غریدم
حقته...تا تو باشی از کسی بدت نیاد_
کمی خیره نگاهم کرد و یکدفعه ای جدی شد
هیچکس جای تو رو برام نمیگیره پرند...تو_
همیشه جات تو قلبم
...محفوظه..یه زمانی قرار بود بشی
927
کالفه لب فشرد و هوف کشید
1166
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اما االن بهترین رفیق و عزیزمی...نمیگم_

خواهر چون هیچوقت
نمیتونم به چشم خواهر ببینمت اما انقد برام
عزیز هستی که دلم
میخواد همیشه شاد و سرحال ببینمت
.شرمنده لب گزیدم و سکوت کردم
از جو به وجود آمده ناراضی بودم و دلم
نمیخواست بیشتر[ از این
بحث کش پیدا کند .برای عوض کردن بحث
گفتم
عکسی ازش داری؟_
به خود آمد و لبخند گرمی زد
دارم_
ذوق زده گفتم
میشه ببینم؟_
سرتکان داد و گوشی را بیرون آورد
حتما_
928
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بلند شدم و باالی سرش ایستادم.گوشی را
روشن کرد و وارد
گالری عکس هایش شد.روی عکسی دونفره

ضربه زد و سمتم
گرفت.خم شدم تا بهتر عکس را ببینم.دختری
قد بلند و سفید
پوست که چشمان حالت دار عسلی جذابی
داشت و شیطنت
میانشان حتی از داخل عکس هم معلوم
بود.صورت شیرین و
.دلنشینی داشت
خندیدم و گفتم
سلیقه ات بیسته دکی جون_
همان لحظه چند تقه به در اتاق خورد و
علیرضا با سینی چای
وارد شد.با دیدن نزدیکی بیش از حدمان اخم
هایش درهم شد
و چشمانش طوفانی
کمی فاصله گرفتم و لبخند مسخره ای زدم
وسمتش رفتم
1168
تابو شکن

دستت درد نکنه چرا زحمت کشیدی_
با طعنه گفت
دیدم صحبت هاتون طوالنی شد گفتم حداقل_

یه چایی بیارم
929
اینهمه حسادت و حرص نهفته در کالمش خنده
دار بود.سینی
را گرفتم و آهسته لب زدم
حسود جذاب_
همچنان پراخم نگاهم کرد و زیر لب طوری که
محمد نشنود لب
زد
ده دقیقه دیگه نیاین بیرون..میام[ جلوی همین_
دکی جونت
میبوسمت
چشمانم گرد شد.ابرو باال انداخت و خونسرد
.از اتاق بیرون رفت
آب دهنم را قورت دادم و با لبخند کم رنگی
سمت محمد
1169
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برگشتم.سینی[ چای را روی میز کامپیوتر
.گذاشتم
فکر کنم دیگه بریم بیرون بهتر باشه_
گیج سر بلند کردم و گفتم

!ها؟_
فنجانی چای برداشت و حین نوشیدنش گفت
میترسم یکم دیگه اینجا بمونیم اینبار با چوب_
بیاد سراغم
930
روبه نگاه حیرانم چشمکی زد و گفت
علیرضا رو میگم_
.لب گزیدم و سرخ شدم.پس متوجه شده بود
فنجان دیگر را برداشتم و خودم را به نفهمیدن
.زدم
:دوباره گفت
در موردت با ریحانه صحبت کردم.خیلی_[
دوست داره
ببینتت...میتونی فردا وقتتو خالی کنی باهم
بریم بیرون؟
1170
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سرتکان دادم و تند گفتم
آره..آره حتما_
فنجان خالی را میان سینی گذاشت و بلند شد
پس،فردا صبح با ریحانه میایم دنبالت_
گیج گفتم

مگه ریحانه هم اینجاست؟_
سرتکان داد حین بیرون رفتن از اتاق گفت
931
آره...البته اون مادربزرگش اینجا زندگی_
میکنه و زودتر از من با
خانواده اش اومده شیراز
سینی را برداشتم و پشت سرش راه افتادم و
گفتم
چه جالب...پس شیرازیه؟_
همراه هم از پله ها قدم پایین گذاشتیم و
:گفت
آره ولی خیلی وقته تهران زندگی میکنن_
دیگر چیزی نگفتم و به جمع پیوستیم.سینی به
دست سمت
1171
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آشپزخانه رفتم و با ماکان رخ به رخ هم
درآمدیم.ابرو باال انداخت
و گفت
خاطرخواه هم که کم نداشتی پرنده_
گوشه ی لبش باال رفت و گفت
خوش تیپ و دکترم که هستن_

از کنارش گذشتم و سینی روی سینک گذاشتم
و حرصی گفتم
خوب شد گفتی وگرنه نمیدونستم خوشتیپه_
خنده دار گفت
932
من نمیدونم چرا اون علیرضا میزنه تو_
برجکت دیوار از من کوتاه
تر پیدا نمیکنی
تا خواستم دهان باز کنم.سمتم آمد و دستم را
دنبال خودکشید
و گفت
اوکی بابا...علیرضا نزده تو برجکتون...بریم_
داخل سالن تا این
1172
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پسره رو نخورده با نگاه هاش
لب زدم
نه اینکه خودت خیلی مهربون نگاش میکنی_
آهسته خندید و گفت
من کال رو تو حساسم پرنده جان به دل نگیر_
علی رغم مخالفت های من و عمه،محمد در
جمع کردن میز شام

کمک کرد و با هر نزدیکی مان اخم های
علیرضا درهم میشد و
ماکان نگاه تیز میکرد.بیچاره محمد که هرچه
تالش میکرد با آن
.ارتباط بگیرد و آن ها راه نمی آمدند
933
بعد از شام هم من و عمه هرچه اصرار کردیم
شب را اینجا بماند
قبول نکرد.باالخره با چشم غره های غلیظ
عمه و نگاه های چپ
چپ من،ماکان کوتاه آمد و به رسم مهمان
نوازی جلو آمد و گفت
1173
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آقای دکتر بمونید در خدمت باشیم_
محمد لبخند زد و حین دست دادن گفت
ممنون ماکان جان بیشتر از این مزاحم_
نمیشم
روبه علیرضا[ چشم گرد کردم تا چیزی
بگوید.لب فشرد و نزدیکتر
آمد و کنارم ایستاد.با محمد دست داد و گفت
خوشحال میشدیم بیشتر میموندی_

محمد نرم لبخند و گفت
ممنون علیرضاجان ولی هتل راحت ترم_
با همه مان خداحافظی کرد و چرخید سمت در
که گفتم
من تا حیاط همراهیت میکنم_
دوباره لبخند زد و دندان های یکدست سفیدش
نمایان شد
راضی به زحمت نیستم پرندجان..هوا هم_
بیرون سرده
934
1174
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هول سمت مبل رفتم و حین پوشیدن شنل
گفتم
چه زحمتی_
کارد میزدی خون علیرضا درنمی آمد.ماکان
چشمک جذابی زد
و نامحسوس با انگشت خط فرضی زیر
گردنش کشید و لب زد
کارت تمومه_
لبخند کمرنگی زدم و به نشانه تاسف سرتکان
.دادم

کنار محمد قدم برداشتم و گفتم
به خاطر رفتارهای علیرضا معذرت_
..میخوام...یکم
میان حرفم آمد و گفت
احتیاجی به عذرخواهی نیست_
ایستاد و ایستادم.با نگاهی عمیق که مهربانی
درونش موج میزد
نگاهم کرد و گفت
رفتاراش قابل درکه و من ناراحت نشدم_
1175
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کمی مکث کرد و دوباره گفت
935
روزیکه ازم خواستی کمکت کنم میدونستم_
یه چیزی هست که
داری پنهونش میکنی اما هیچوقت آدم کنکاش
و دخالت نبودم
و عقیده م این بود اگه الزم باشه بدونم خودت
برام میگی..هرچند
وقتی فهمیدم یکم بهم برخورد چون حس
میکردم البد انقد رفیق
نبودم که منو محرم بدونی اما خب بعد که

بیشتر فکر کردم دیدم
خیلی چیزا هست که نمیدونم پس قضاوت
درست نیست
نفسی گرفت و گفت
شاید اگه برام عزیزنبودی حتی درخواست _
کمکت رو همون
موقع رد میکردم و میگفتم به من ربطی
نداره...وقتی هم متوجه
1176
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ظلم یاسر شدم شوکه شدم..باورکردنی نبود
اینهمه بی عقلی و
بیرحمی..االنم که اینجام نه قصدم سرزنشه نه
حتی ترحم چون
شخصیتت انقد برام محترم و قوی هست که
احتیاجی به ترحم
نداری..اینهمه عشق و از خودگذشتگی قطعا
نشونه ی یک زن
قوی و محکمه..هرچند اشتباه هم داشتی اما
بازم برام قابل
..تحسینی
پوفی کشید و عینکش را برداشت و گفت

936
میخواستم برم سراغ یاسر و ازش بپرسم_
چرا؟!اما متاسفانه فقط
فامیل درجه یک میتونن مالقاتش برن و اجازه
ندادن..زندگی
بازی های عجیبی داره و من مطمئنم یاسر
تقاص کاراشو پس
1177
تابو شکن

میده..ولی زندگی هنوز ادامه داره و تو هنوز
خیلی فرصت
داری..میخوام بگم گذشته ها هرچند سخت
گذشته..اگر میتونی
بدون اینکه دلیل کارشو بدونی گذشته را دفن
کنی که چه بهتر
اما اگه نمیتونی با اینکه میدونم چقد برات
سخته برو دیدنش و
حرفاشو بشنو و بعد گذشته را برای همیشه
دفن کن و آینده رو
شروع کن
خواستم چیزی بگویم که دست باال برد و گفت
نه یلدا ازم خواسته نه حتی میدونه من_

اینجام...ببین عزیزم
گذشته را وقتی میتونیم دفن کنیم که خودمون
بخوایم تو هنوز
یه گوشه ی ذهنت درگیر چرای کار یاسر
مونده پس نمیتونی
خاکش کنی ..دوست داری هرشب قبل از
خواب گنداب گذشته
1178
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رو با خودت به رختخواب ببری و هی با
مرورش حالتو بد
کنی؟مرور گذشته ی بد و منفی جز گرفتن
انرژی و شور و شوق
937
زندگی و باقی گذاشتن بی حوصلگی و اعصاب
داغون چی داره
برات؟
بغض زده گفتم
من خیلی تالش کردم تا به زندگی برگردم از_
رفتن پیش
روانشناس بگیر تا مصرف قرصای آرام بخش
قوی..ولی خیلی

سخته به خدا...رفتن دیدن کسی که هنوزم
گاهی شبا کابوسشو
میبینم
پردردچشم بست و زمزمه وار گفت
لعنت به یاسر_
دستانم را گرفت و مهربان گفت
1179
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من خودم وقتی شنیدم رگ غیرتم باد کرد و_
اگه یاسر زندان
نبود حتما سراغش میرفتم..االنم که اینارو
گفتم به خاطر خودت
بود نه خواسته ی یاسر..تصمیمت هم هرچی
باشه برام محترم و
عزیزه
سرش را نزدیکتر آورد و نزدیک صورتم پچ زد
هروقتم کمکی خواستی من هستم اینو یادت_
نره دخترخاله
938
فاصله گرفت و دوباره راه افتاد.کنارش[ قدم
برداشتم و پرتردید
گفتم

تو که گفتی فقط فامیل درجه یک میتونن_
ببیننش
نزدیک در حیاط رسیده بودیم و وقت
خداحافظی بود.دستم را
فشرد و گفت
1180
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آره...ولی اول فکراتو بکن اگه خواستی فکر _
میکنم راه دررو
داشته باشه...مواظب خودت باش..فعال
لبخند بی رمقی زدم و گفتم
توهم...فعال_
محمد که سوارماشین شد و برایم بوق زد
دست تکان دادم و در
حیاط را بستم .سربه زیر راه رفته را آرام
برگشتم به حرف هایش
فکر کردم.اینکه هنوز ذهن و فکرم درگیر
گذشته بود و همیشه
بعد از مرور تا ساعت ها حالم بد و مزخرف
میشد،درست بود اما
نمیدانستم توان روبه رویی با کسی که یه
زمانی همبازی کودکی

هایم بود و حاال مثل کابوس حتی به یاد آوردن
چهره اش هم
.!.مرا میترساند را دارم یانه؟
939
1181
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نزدیک ساختمان که رسیدم لحظه ای سرم را
بلند کردم و نگاهم
قفل چشمان علیرضا شد که از پشت پنجره با
نگاهی عجیب و
خاص خیره ام بود.ضربان قلبم باال رفت و
..تمام تنم نبض گرفت
با دستانی که از سرما یخ زده بود در را باز
کردم و قدم داخل
گذاشتم.عمه و ماکان کنار هم نشسته و
تلویزیون تماشا
میکردند،هردولحظه ای سرچرخاندندو نگاهم
کردند .عمه پرسید
رفت؟_
لب زدم
بله_
علیرضااز پنجره فاصله گرفت و بدون حرفی

مسیر پله ها را پیش
.گرفت و باال رفت
.متعجب نگاهش کردم و هوف کشیدم
1182
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کنار ماکان نشستم.زیرچشمی نگاهم کرد و
گفت
چه عجب دل کَندی پرنده_
عمه نیشگونی از بازویش گرفت و توپید
940
بهت گفتم ماکان ،این پسر عین پرند برام_
کاری به کارشون
نداشته باش.رفتار امشب تو و علیرضا هم
خیلی زشت بود..حاال
بچم علیرضا رو میگی غیرتی شده بود و
حسودی میکرد تو چرا
اینجوری کردی؟
ماکان چشم گرد کرد و گفت
علیرضا بچته..محمدم که عین پرند برات..من_
دقیقا چی
ام؟؟گدای سرکوچه؟
ریز خندیدم.ضربه ای آهسته پشت کله ام

کوبید و غرید
کوفت_
1183
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از کنارمان بلند شد و گفت
من برم بخوابم تا ترور نشدم کتی خانم_
عمه چشم غره رفت و بامزه گفت
شب خوش گدا_
پقی زیر خنده زدم و نگاه به ماکان انداختم که
بامزه لب جویید
و لب زد
شانس مارو ببین توروخدا_
941
همینکه از پله ها باال رفت،عمه پرحسرت گفت
دلم برای این مسخره بازیاش تنگ میشه_
دست دور گردنش انداختم
منم...کاش[ میشد نره_
بغض زده گفت
بس که بیشعوره نمیفهمه که_
نرم خندیدم و لب زدم
عاشق این تیکه پرونی هاتم یعنی_
آهی کشید و گفت

1184
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پاشو برو بخواب دیر وقته_
بلند شدم و آهسته گفتم
شبت پرتقالی خوشگله_
باالخره لبخند زد
شب به خیر قشنگم_
942
نگاهی به در بسته ی اتاقی که عمه برای
علیرضا آماده کرده
بود،انداختم و لب کج کردم و لب زدم
چقد خوش خیالم که فکر میکردم االن_
منتظرمه
حرصی در اتاق خودم را باز کردم و کلید[ برق
را فشردم.با دیدن
علیرضا که درست یک قدمی بود جیغی از
ترس کشیدم.دست
جلوی دهانم گذاشت و تخس گفت
میفرمودین پرند خانم...منتظر[ کی بودین؟_
به معنای واقعی الل شدم.شوکه و حیران
خیره ی چشمانش
1185

تابو شکن

شدم که از شیطنت برق میزد.دستش را از
روی دهنم برداشتم
و توپیدم
ترسیدم دیوونه_
یکی از ابرو هایش را باال داد
شما ترسم میدونی چیه خانم بزرگمهر؟_
گیج گفتم
چی!؟_
سرش را نزدیک آورد و پچ زد
943
ترس میدونی چیه و اونوقت یه ساعت تو_
حیاط چسبیده بودی
به خاطرخواهت و عین خیالتم نبود من دارم
اینجا خودمو
میخورم هوم؟
لب گزیدم تا نخندم.حرصی گفت
این چرا اینهمه جنتلمن و آقاست؟_
چشمانم گرد شد و متعجب گفتم
خوبی تو؟_
1186
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کمی فاصله گرفت و کالفه دست روی لبش
کشید و گفت
نه_
روبه نگاه مبهوتم ادامه داد
ترس از دست دادنت مثل خوره افتاده به_
جونم و مریضم کرده
پرند..وقتی میبینم اینهمه مورد خوب کنارت
بوده و تو چشم
روشون بستی یه حس خاصی همه ی وجودم
رو میگیره..یه حس
غرور...ولی کافی نیست من میخوام مطمئن
باشم که دیگه از
دستت نمیدم..میخوام مطمئن شم قراره کنار
تو پیر
شم،میفهمیم؟
944
دهان خشک شده ام را باز کردم و لب زدم
اگه منظورت از مورد خب محمد؟باید بگم_
امشب اینجا بود که
1187
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بگه داره ازدواج میکنه و فردام قراره باهم

بریم دیدن دختری که
ازش خوشش اومده..درمورد اطمینان هم
نمیدونم باید دیگه
چیکار کنم ولی وقتی همه ی این سال ها
هیچکس به چشمم
نیومده یعنی ریشه های عشقت عمیق تر از
این حرفاست...خیره چشمانم
خندان گفت
منظورم از اطمینان اینه کی بشه زنم بشی_
یه نفس راحت بکشم
تو چرا انقد خنگی؟
دمای بدنم به طرز وحشتناکی باال رفت.گر
گرفته و خجالت زده
فاصله گرفتم و با صدایی لرزان گفتم
فکر کنم دیگه بهتری بری..شب به خیر_
بلند خندید و قدم عقب رفته ی مرا جبران کرد
و سرش را خم
کرد و نزدیک چشمانم پچ زد
..کی بود امروز تو حیاط_
1188
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945

حرصی و خجالت زده به عقب هلش دادم و
غریدم
خوبه گفتم به روم نیار..چرا[ انقد بیشعوری_
آخه؟
لب فشرد تا جلوی خنده اش را بگیرد.چشمک
زد و گفت
میخواستم کاری کنم میدونم که از خدات بود_
ولی چون گفتی
بیشعور پشیمون شدم
تا خم شدم دمپایی را از پام دربیاورم و
سمتش پرت کنم فهمید
و از اتاق بیرون رفت.صدایش از پشت در
بسته به گوشم رسید
که بلند فریاد زد
دوستت دارم_
خجالت زده از اینکه االن همه ی اهل خانه
فهمیدن او در اتاقم
بوده،لب گزیدم و سرخ شدم .لب زدم
1189
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946
"این از کی انقد بیشعور و بی حیا شد؟"

ریحانه دقیقا مانند اسمش بود.حضورش رایحه
ی دلپذیری
داشت و حس خوبی منتقل میکرد.لبخند که
میزد چشمانش هم
برق میزد و با هربار نمایان شدن دندان های
سفید و یکدستش
.تورا پر از شور زندگی میکرد
برای محمد خوشحال بودم.با بودن ریحانه در
زندگی اش مطمئنا
.خوشبختی اش تکمیل میشد
ریحانه شده بود نور جمع سه نفره مان،با
لبخندهای شیرین و بی
نظیرش،با شوخ طبعی ذاتی و سربه
سرگذاشتن هایش باعث شده
بود یخی که در ابتدای حضورش داشتم کم کم
.آب شود
هرسه کنار هم روی تخت گوشه ی یک
رستوران سنتی نشسته
1190
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بودیم.رستورانی بزرگ با نمای سنتی و تخت
هایی که با فاصله

از هم قرار داشت و هرکدام از تخت ها با
پشتی های سنتی قرمز
رنگ پوشیده شده بود.دیوار های رستوران پر
از تابلو شعر های
سعدی و حافظ بود.صدای مالیم موسیقی
سنتی با صدای اندک
مشتری ها ادغام شده بود و حس خوبی را
منتقل میکرد .تمام
نگاهم محو حرکات دلنشین ریحانه بود.موهای
خرمایی رنگش را
947
به طرز زیبایی آراسته و آزاد گذاشته
بود.آرایش ملیح و بی نقصی
داشت.شال خوشرنگ بادمجانی که ست با
پالتوی تنش بود،سر
کرده بود و عجیب به چشمان حالت دار عسلی
رنگش می آمد
1191
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بی شیله پیله بود و ساده و صمیمی بودنش
باعث شده بود حس
.کنم مریم کنارم نشسته است

ُمنو را سمتم گرفت و با لحن گرمی گفت
انتخاب کن پرندجون_
لبخند زدم و گفتم
هرچی باشه فرقی نمیکنه_
محمد لبخند شیطانی زد و گفت
تو باز تعارف کردی؟؟دلت میخواد دوباره_
ماهی سفارش بدم تو
رودربایستی بمونی؟
چشمانم را گشاد کردم
اوال من تعارف ندارم دوما سفارش بده کی_
رو میترسونی؟
ریحانه گیج نگاهی بینمان رد و بدل کرد و گفت
948
قضیه ی ماهی چیه؟_
محمد حین خندیدن گفت
1192
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هیچی یه بار با پرند رفتیم رستوران،گفتم_[
انتخاب کن گفت
هرچی تو بخوری منم گفتم ماهی ،نگو خانم از
ماهی بدشون
میاد

لبخند محوی زدم و در ادامه گفتم
البته از اونموقع به بعد دیگه از ماهی بدم_
نمیاد..طعمش خیلی
خوشمزه بود
با یادآوری خاطرات آن روزها و تماس
علیرضا،دلم برایش تنگ
شد.با اینکه صبح موقع راهی کردنم میان
چشمانش نارضایتی به
وضوح دیده میشد اما با لبخند تا دم ماشین
همراهی ام کرد و
دیدم که با دیدن ریحانه نفس آسوده ای
کشید.بعداز دست دادن
با محمد و احوال پرسی نیمه رسمی با
ریحانه،هردو هرچه اصرار
.کردند همراه شود قبول نکرد و گفت کار دارد
1193
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لحظه ی آخر هم نامحسوس لب زد
خوش بگذره شاپرک_
949
با تکان خوردن شانه ام،به خودم آمدم و نگاه
چرخاندم سمت

ریحانه که گفت
هرچی صدات کردم نشنیدی..نگفتی[ چی_
میخوری عزیزم؟
لبم را تر کردم و نگاه به گارسونی که منتظر
به من چشم دوخته
بود و انداختم و آهسته لب زدم
برگ_
گارسون که دور شد،گوشی ام را در آوردم و
قفلش را باز
کردم.برای علیرضا[ تایپ کردم
"دلم برات تنگ شد آقای بزرگمهر"
کمی بعد جوابش آمد
االن دوری داری دلبری میکنی دیگه...بهم"
میرسی که جز
1194
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"بیشعور چیزی نصیبم نمیشه
چشمانم گرد و لبم به خنده باز شد.محمد و
ریحانه که متعجب
نگاهم کردند،لبم را داخل دهنم کشیدم و به
زور گفتم
یه متن خنده دار برام فرستادن_

ریحانه نزدیکم تر آمد و کنارگوشم پچ زد
950
همون آقاخوشگله؟_
خندان نگاهش کردم و لب زدم
!چی؟_
ابروهایش را با شیطنت باال انداخت و گفت
میگم آقاتون برات متن خنده دار فرستاده؟_
لبخندم را وسعت دادم و آهسته لب زدم
بیشتر گله کردن_
خندید و سرش را تکان داد
از دست این جنس همیشه طلبکار_
محمد کنجکاو گفت
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چی میگین دم گوش هم_
ریحانه بامزه چشم تاب داد و گفت
زنونه بود جانم_
غذا را که آوردن هرسه مشغول
شدیم.زیرچشمی حواسم به
حرکات دست محمد بود که سبزی و نوشابه را
کنار دست ریحانه
951

میگذاشت و حواسش به او بود.لبخندی به
اینهمه آقا بودن و
رفتار جنتلمنش[ زدم و از ته دل برایش روزهای
خوب و پر از
.آرامش آرزو کردم
بعد از نهار حسابی سنگین شده بودم و با
پیشنهاد پیاده روی که
از سمت ریحانه مطرح شد،موافقت کردم و
کنار یکدیگر زودتر از
.محمد از رستوران خارج شدیم
شانه به شانه ی هم قدم برداشتیم.ریحانه
دستانش را ها کرد و
1196
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گفت
نمیدونم چرا با اینکه اولین باره میبینمت انقد_
باهات احساس
راحتی میکنم
از ته دل لب زدم
منم_
نگاهم کرد و دستانم را گرفت
دوست دارم از این به بعد بازم همو ببینیم_

میشه؟
چشمانم را باز و بسته کردم
میشه عزیزم_
952
سر چرخاندم و خیره ی آسفالت خیس از
باران،پرسیدم
کی فهمیدین از هم خوشتون میاد؟_
شیرین و مالیم خندید
راستش منکه از همون روز اول که محمد رو_
تو بیمارستان دیدم
دلم براش رفت
1197
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روبه نگاه خندانم لب گزید و ذوق زده ادامه
داد
هرچند[ اون اصال نگامم نمیکرد و یه جورایی_
ازمن خوشش
نمیومد..ولی نمیدونم چیشد که نتونستم
بیخیالش بشم..هرچی
اون بدخلقی کرد من بیشتر[ شیطنت..یه وقت
به خودمون اومدیم،
دیدیم یه روز همو نبینیم دلمون برای هم تنگ

میشه و دلواپس
میشیم ...بعدم محمد خیلی غافلگیرانه
درخواست ازدواج کرد و
منم که هول همونجا گفتم بله
لب زدم
!!نه_
خندید و سرتکان داد
953
آره...بعدشم قرار شد یه مدت زیر نظر_
خانواده ها باهم بیرون
..بریم تا بیشتر همو بشناسیم
1198
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بی تاب پرسیدم
و نتیجه؟_
با نگاهی به پشت سرش جواب داد
قراره یه ماه دیگه عقد کنیم _
ذوق زده جیغ کشیدم و بغلش کردم
واااای...چقد[ خوشحال شدم ریحانه_
محمد که کنارمان رسید گیج نگاه کرد و پرسید
چیشده؟_
طلبکار سمتش چرخیدم و لب کج کردم

بی معرفت چرا نگفتی یه ماه دیگه عقد_
میکنین
خجالت زده و بامزه سرش را خاراند و لب زد
روم نشد_
954
دلم برای شرم و حیای ذاتی اش رفت.لبخند
دندان نمایی زدم و
گفتم
خوشبخت بشین الهی_
1199
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محمد اول ریحانه را رساند و بعد سمت خانه
ی عمه راند.دستانم
را در هم پیچاندم و لبم را با زبان خیس کردم
و گفتم
بابت امروز ممنون_
از گوشه ی چشم نگاهم کرد و لب زد
من از تو ممنونم لطف کردی اومدی_
کمی سمتش متمایل نشستم و گفتم
...خواهش میکنم_
لحظه ای سر چرخاند و خندان گفت
چیزی میخوای بگی؟_

چه خوب که خودش فهمید و کارم را راحت
کرد
نفس عمیقی کشیدم و گفتم
955
من دیشب خیلی به حرفات فکر کردم و خب_
میدونی حق باتو
بود..من تا وقتی نتونم گذشته را خاک کنم
نمیتونم آینده ی
1200
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آرومی داشته باشم
خیره ی روبه رو،کمی سرعت ماشین را کم
کرد وگفت
پس تصمیمت رو گرفتی_
با حالی آشوب و گیج لب زدم
تقریبا میشه گفت آره...میخوام حرفای یاسر_
رو بشنوم البته االن
و تو این موقعیت واقعا آمادگی شو ندارم
در تایید حرف هایم سرتکان داد و با لحنی آرام
و محکم گفت
میدونم چی میگی...نیاز نیست همین فردا_
حتما بری

دیدنش..همینکه تصمیم گرفتی بری دیدنش
خودش یک قدم
بزرگه..برای بقیش هم عجله ای نیست
نفس حبس شده ام را محکم بیرون فرستادم
و لب زدم
ممنون از درکت...درضمن ریحانه فوق العاده_
بود...سلیقه ات بی
نظیره
1201
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خنده ی مردانه ای کرد و پرحس گفت
956
...ریحانه خودش بی نظیره_
لبخند گشادی زدم و زیر لب طوری که بشنود
گفتم
از دست رفتی دکترجون_
بلند خندید و میان خنده هایش گفت
از دست تو پرند_
.دیگر چیزی نگفتم و او نیز سکوت کرد
ساک کوچکی که داخلش وسایل موردنیازم را
گذاشته بودم را
برداشتم و از پله ها سرازیر شدم.عمه و ماه

منیر داخل آشپزخانه
مشغول گپ و گفت بودند و با دیدنم متعجب
خیره ام شدند.نگاه
های متعجب شان میان ساک درون دستم و
خودم در گردش
.بود
1202
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نزدیکشان شدم و ساک را همانجا گوشه ی
آشپزخانه رها
کردم.لبخند بزرگی زدم و روبه نگاه مات شان
گفتم
چیشده؟_
ماه منیر پرتقال درون دستش را روی پیش
دستی گذاشت و
لرزان پرسید
957
کجا مادر؟_
عمه اما هیچ نگفت و همانطور فنجان به دست
خیره نگاهم
کرد.صندلی را عقب کشیدم و رویش نشستم
وگفتم

میخوام برم تهران_
عمه خنثی و ساکت فنجان چای را روی میز
گذاشت و همچنان
منتظر نگاهم میکرد.ماه منیر با ناباوری پرسید
تهران؟_!![
1203
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نگاهم چرخید سمت یخچال که کاغذ کوچکی
رویش چسبیده
بود که باخطی درشت نوشته شده بود
"پرنده هوس کیک شکالتی کردم"
بلند شدم و سمت یخچال رفتم.کاغذ را از زیر
آهنربا آزاد کردم
:و چرخیدم سمت عمه و ماه منیر و پرسیدم
اینو ماکان نوشته؟_
عمه با سر تایید کرد.دوباره نگاهی به دست
خط کج و کوله اش
انداختم و زیرلب با خنده زمزمه کردم
واقعا که دکترا بدخط هستن_
958
کاغذ را سرجایش برگردانم و دوباره روبه
رویشان نشستم.اینبار

عمه پرسید
بلیط گرفتی؟_
سرم را به معنی نه تکان دادم.تار موی مزاحم
مقابل چشمانم را
1204
تابو شکن

پشت گوش زدم و گفتم
نمیپرسین چرا میخوام برم؟_
لبخند محوی زد و گفت
دلت تنگ شده_
لبخندش را با لبخند جواب دادم و در ادامه
توضیح دادم
مامان مدام زنگ میزنه و بی تابی میکنه و_
امروزم که زنگ زد
اول خودش حرف زد ولی بعد گوشی را
امیرحسین گرفت و ازم
خواست برم..موقع امتحاناشه و خودش
نمیتونه بیاد
آه پر حسرتی کشیدم
خودمم دلم براش خیلی تنگ شده..امشب_
میرم و تا موقع رفتن
ماکان برمیگردم

ماه منیر پرسید
959
علیرضا میدونه میخوای بری؟_
1205
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کمی مکث کردم و گفتم
نه_
درواقع از وقتی برگشته بودم نه علیرضا[ خانه
بود نه ماکان
چندبار هم با هردو تماس گرفتم اما هردو طی
پیامی اعالم کردند
.که بعدا تماس میگیرند
کنجکاوی امانم را بریده بود اما چاره ای جز
صبر نداشتم بعد هم
که مامان تماس گرفت و گوشی را به
امیرحسین داد بعد از مدت
ها صدای بغض زده ی برادرم قلبم را آتش
زد.قبل تر ها هم
گاهی که با خانه تماس میگرفتم اگر مامان یا
بابا خانه نبودند
یواشکی با من حرف میزد اما خب از آخرین
باری که رفتم و

مامان مرا خانه راه نداد و امیرحسین به
حمایت از من با مامان
1206
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درگیر شد تصمیم گرفتم دیگر اورا وارد این
ماجراها نکنم برای
همین دیگر تماس نگرفتم
960
امروز که بعد از مدت ها صدایش را شنیدم و
از من خواست به
دیدنشان برم نتوانستم بگویم نمیتوانم و
تصمیم گرفتم یک سفر
.دوروزه به تهران داشته باشم
با همان ذهن مشغول بلند شدم وسایل کیک
شکالتی را از
یخچال بیرون آوردم .عمه متعجب حرکاتم را
دنبال کرد و پرسید
داری چیکارمیکنی عزیزم؟_
حین الک کردن آرد جواب دادم
کیک شکالتی درست میکنم دیگه_
کنارم آمد و الک را از دستم گرفت و گفت
مگه نمیخوای امشب بری؟برو به کارات_

برس من خودم براش
1207
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درست میکنم
همزن را به برق زدم و گفتم
کارامو کردم...منتظرم علیرضا بیاد بهش خبر_
بدم بعدم بلیط رو
اوکی کنم
ماه منیر از جا بلند شد و سرکی به قابلمه
های روی گاز زد و
همزمان گفت
961
کار خوبی میکنی مادر..قبل از رفتنت یادم_
بنداز یکم ترشی و
مربا کنار بذارم براشون ببری
لبخندی به اینهمه مهربانی اش زدم و تشکر
.کردم
همراه عمه کیک را آماده کردیم و از آشپزخانه
سرکی به سالن
کشیدم و نگاهی به ساعت ایستاده ی گوشه
ی سالن انداختم که
ساعت ۵عصر را نشان میداد.دوباره گوشی را

برداشتم و یکبار
1208
تابو شکن

دیگر شماره ی علیرضا را گرفتم اما اینبار هم
جواب نداد .به ناچار
برایش تایپ کردم
آقای بزرگمهر بنده تصمیم گرفتم یه دوروزی"
برم تهران دیدن
مامان و بابا.هرچی باهات تماس گرفتم جواب
ندادی برای همینم
".مجبورم بلیط اوکی کنم
دکمه ی ارسال را لمس کردم.برای رزو بلیط
سری به سایت های
هواپیمایی زدم.به سختی بلیطی برای ۹شب
پیدا کردم و همان
.را رزو کردم
هنوز فرصت داشتم و تصمیم گرفتم دوش
.بگیرم
962
چیزی تا ساعت 8نمانده بود و عصبی بودم از
اینکه هیچکدام نه
.به خانه برگشته ونه حتی تماس گرفته بودند
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عمه وقتی دید خبری از ماکان و علیرضا
نیست مرا با عمو رحیم
راهی فرودگاه کرد.انقد از دست هردو ناراحت
و عصبی بودم که
به محض نشستن در هواپیما فقط پیامی برای
هردو فرستادم
من رفتم_
و بعد گوشی را خاموش کردم.خسته و نگران
سرم را به صندلی
.تکیه زدم و چشم بستم
پیرزنی که صندلی کنارم نشسته بود دست به
شانه ام زد و نایلون
حاوی پسته را جلوی صورتم گرفت و تعارف
زد
بفرمایید گلم_
لبخند بی رمقی زدم و تشکر کردم
ممنون میل ندارم_
دوباره اصرار کرد و با خنده گفت
نترس نمک گیر نمیشی قشنگم_
1210
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963
به ناچار برای حفظ ادب دست پیش بردم و
چندتایی برداشتم و
.تشکر کردم
دستش را داخل نایلون برد و مشتش را پر از
پسته کرد و با ان
یکی دستش،دستم را گرفت و همه ی پسته ها
را میان دستم
خالی کرد و گفت
تعارف نکن عزیزم_
شرمنده تشکر کردم و نگاهم چرخید[ کنار
دستش که پسری
جوان،به شانه اش تکیه زده و چشمانش را
.بسته بود
نگاهی به پسر جوان کرد و آرام گفت
نوه مه_
خجالت زده لب گزیدم و لبخند مسخره ای
زدم
خدا بهتون ببخشه_
1211
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کتاب شعر فروغ را از داخل کیفم بیروم آوردم
و سعی کردم تا
.رسیدن به مقصد خودم را سرگرم کنم
964
تا برسیم مدام پیرزن کنار دستم از من
پذیرایی کرد و نوه اش
حتی چشم باز نکرد.با اعالم فرود
هواپیما،کمربندم را باز کردم و
.با برداشتن کیفم از روی صندلی بلندشدم
جلوتر از پیرزن و نوه اش راه افتادم اما
صدای شازده را شنیدم
که پشت سرم تلفنی به شخص پشت خط
گفت
همین االن رسیدیم...بله اینجان_
متعجب از گوشه ی چشم نگاهش کردم و با
دیدن نگاه خیره
اش،خجالت زده چشم گرفتم و قدم هایم را
.تندتر برداشتم
سوار اتوبوس شدیم و همچنان نگاه های خیره
ی پسرجوان رویم
1212
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.سنگینی میکرد
به محض ایستادن اتوبوس تند و فرز پیاده
شدم.هیچ از نگاه های
.خیره پسرک حس خوبی نداشتم
بعد از برداشتن ساکم از روی ریل،سمت
خروجی پاتند
کردم.سمت تاکسی های فرودگاه قدم
برداشتم که کسی از پشت
ساک دستم را کشید.شوکه و ترسیده برگشتم
و خواستم جیغ
965
بکشم که با دیدن علیرضا نفسم حبس
شد.خشک شده و ناباور
خیره اش شدم و با لکنت لب زدم
تو..تو..اینجا چیکار میکنی_
لبخند جذابی زد و ابرو باال انداخت
تنها تنها مسافرت پرند خانم؟_
دست روی قلبم گذاشتم که هنوز هم شوکه و
ترسیده تند تند
1213
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نبض میزد.بی جان پرسیدم

اینجا چیکار میکنی علیرضا_
بازویم را گرفت و دنبال خود کشید
بهت که گفته بودم من طاقت دوری از تورو_
ندارم
حرصی از جواب های سرباال و لبخندهای
مسخره اش،ایستادم و
از الی دندان هایم غریدم
میگی چه خبره یا نه_
دست میان موهایش کشید و چشمک جذابی
زد
خواستیم سورپرایزت کنیم_
966
:حیران پرسیدم
!خواستین؟_
لب داخل دهان برد و هوم کشیده ای زمزمه
کرد.عصبی توپیدم
!تو و کی؟_
1214
تابو شکن

دوباره راه افتاد .سمت یکی از تاکسی ها
رفت و در را باز کرد و
اشاره کرد بشینم.چپ چپ نگاهش کردم و

غریدم
علیرضاااا_
جان علیرضا_
نرم داخل ماشین هلم داد و کنارم جای
گرفت.تاکسی که حرکت
کرد باالخره لب باز کرد و گفت
من و ماکان_
هنوز هم گیج میزدم و واقعا درک نمیکردم چه
میگوید.آستین
پلیورش را کشیدم تا نگاهم کند.گردن چرخاند
و سرش را به
معنی "چیه؟"تکان داد
تو و ماکان از کجا میدونستین من دارم میرم_
تهران،اصال تو
چطوری جلوتر از من تهرانی؟ماکان کجاست
پس؟سورپرایزچی؟
967
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گوشی اش را بیرون آورد و حین شماره
گرفتن گفت
از خودش بپرس_

گوشی را سمتم گرفت و اشاره کرد
بگیرمش.شوکه دست بردم و
گوشی را گرفتم.صدای تخس و پرانرژی ماکان
گوشم را پر کرد
چطوری پرنده؟_
کالفه گفتم
خوبم...میشه بگی اینجا چه خبره؟_
بلند خندید و میان خنده گفت
مهماندار داره اشاره میکنه ،گوشی مو باید_
خاموش کنم..رسیدم
زنگ میزنم پرنده ی خنگ
حیرت زده به تماس قطع شده نگاه کردم و
عصبی از دست ماکان
و علیرضا،گوشی را بغل علیرضا پرت کردم و
به حالت قهر رویم
را به سمت شیشه چرخاندم.نزدیکم شدوکنار
گوشم لب زد
1216
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مثال خواستیم سورپرایزت کنیم بعد رو_
برمیگردونی؟
از داخل شیشه حرصی نگاهش کردم و آهسته

غریدم
968
من نخوام سورپرایز شم باید چیکار کنم؟؟_
خندان گفت
باید این کارو انجام بدی_
چشمانم گشاد شد و ترسیده به راننده نگاه
کردم.با آرنجم ضربه
ای به شکمش کوبیدم
خیلی بی حیایی_
بلندتر خندید و شانه ام را سمت خود کشید و
با انگشت چند
ضربه به سرم زد و گفت
...خودت منحرفی به من چه_
خجالت زده مشت زدم به بازویش و غریدم
بسه لطفا_
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به نشانه ی تسلیم دست باال برد و همانطور
.خندان سرتکان داد
کمی که گذشت گفت
فکر و ایده از ماکان بود...به مامانت زنگ زد_
و گفت یه جوری

بکشوننت تهران..بعدم که عمه زنگ زد و گفت
تو تصمیم گرفتی
969
بری تهران،قرار شد من زودتر بلیط بگیرم و
بیام اینجا منتظرت
..شم...ماکانم بعد از تو بیاد
چپ چپ نگاهش کردم و گفتم
نگو که اون خانم و پسرش که کنارم نشسته_
بودن به شما ربطی
داشتن؟
مظلوم سر تکان داد
به ما ربط داشتن...ماکان تمام مدتی که_
سوار هواپیما شدی
تعقیبت کرد و اون خانم و پسرشم از روی
شماره ی صندلیت
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پیدا کرده بود و بهشون سپرده بود مواظبت
باشن
نفسم را حرصی بیرون دادم و پیشانی ام را
لمس کردم
واقعا که_

کنارم لم داد و خونسرد گفت
تازه ماکان با کیکی که پختی داره میاد_
مطمئنم که چشمانم بیش از این گردتر نمیشد
..دیگر
شوکه تکانی خوردم و گفتم
970
!نه_
شانه هایش از خنده تکان خورد و پر شیطنت
:گفت
خوشتون اومد خانم بزرگمهر؟_
دهن کج کردم و گفتم
نمیبینی واقعا؟دارم از خوشحالی بال_
!!درمیارم
حرصی ادامه دادم
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آخه چقد آدم میتونه بیشعور باشه؟از صبح_
گوشی هاتونو جواب
نمیدین هی پیغام که بعدا تماس میگیرم.دلم
هزار راه رفت.بعدم
به جای اینکه با من بیاین این مسخره بازی رو
انداختین..واقعا

فکر کردین خیلی بامزه این؟
با اعتماد به نفس گفت
هستیم_
کمی مکث کرد و جدی گفت
ماکان میخواست قبل از رفتنش یه سر بیاد_
تهران..پیشنهاد[ داد
اینجوری تو رو هم بکشونیم و سورپرایزت
کنیم..منم موافقت
971
کردم چون فکر کردم بعد از سال ها اگه قرار
باشه برگردی خونه
ی عمو...تنها نباشی بهتره
کمی فقط کمی از عصبانتیم[ کم شد و آرام
شدم.به صندلی تکیه
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زدم و گفتم
حاال واقعا با کیک داره میاد؟_
لبخند گرمی زد و گفت
آره_
یک ساعت و نیم میان شهر با ماشین چرخ
زدیم تا هواپیمای

.ماکان روی زمین بشیند
به حد مرگ از دست هر دو عصبانی بودم اما
بعد که به این فکر
میکردم اگر ایده ی مسخره ی هردو نفرشان
نبود شاید من حاال
حاالها جسارت آمدن به تهران و خانه ی پدری
را نداشتم،آرام
میگرفتم.سرم را به شیشه چسباندم و چشم
بستم.علیرضا با
ماکان تماس گرفت و آدرس مکانی که
ایستاده بودیم را داد.کمی
بعد سروکله اش پیدا شد.حتی در این تاریکی
هم برق شرارت
1221
تابو شکن

نگاهش آشکار بود.از همه خنده دار تر نایلونی
بود که همراه
972
داشت و مطمئن بودم حاوی کیک است.نزدیک
تاکسی که رسید
سالم نظامی داد و مسخره گفت
احوال پرنده؟_

حرصی چشم تاب دادم و رو برگرداندم.صدای
خنده های ریزش
آمد.در سمت شاگرد را باز کرد و به محض
نشستن گفت
قبال هم بهت گفته بودم چشماتو اینطوری_
میکنی زشت تر
میشی
سمت عقب خم شد و روبه علیرضا[ گفت
بریم؟_
علیرضا سرتکان داد و آدرس خانه ی ما را
داد.نزدیک خانه که
رسیدیم خواستم با مامان تماس بگیرم که
علیرضا گفت
1222
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خبردارن و منتظرمون هستن_
از تاکسی پیاده شدم و بی توجه به آن دو قدم
سمت مجتمع
برداشتم.غم عجیبی میان قلبم باال و پایین
میشد و حس گسی
...داشتم
973

هم خوشحال بودم هم ناراحت...بین تمام حس
هایی که احاطه
ام کرده بود،عجیب ترینشان خاطرات تلخ
آخرین بار پررنگ تر
..بود
با دستی لرزان زنگ را فشردم و منتظر
ماندم.صدای مامان آمد
که گفت
خوش اومدی پرندم..بیاین باال_
نفس عمیقی کشیدم و در را هل
دادم.دوشادوش علیرضا[ و ماکان
وارد آسانسور شدم.با همان دستانی که از
هیجان،غم و دلتنگی
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میلرزید دکمه ی طبقه ی چهارم را فشردم و
خیره ی صفحه ی
نمایشگر زیرلب آهسته آیت الکرسی خواندم تا
کمی آرام
شم.ماکان به دیواره ی آسانسور تکیه زد و
گفت
چی میگی با خودت_

لبخند تلخی زدم
آیت الکرسی_
ابرو باال انداخت و چشمانش رنگ تحسین
.گرفت
974
علیرضا نزدیکم شد و دستم را میان دستش
گرفت و فشرد.چقدر
.خوب بود که تنها نبودم و همراهم بودند
در آسانسور که بازشد نگاهم خوردبه مامان و
بابا که همراه
.امیرحسین میان پاگرد پله ایستاده بودند
ماکان جلوتر از ما راه افتاد و با بابا و
امیرحسین دست داد و
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احوال پرسی کرد .نوبت به علیرضا که رسید
که بابا دلتنگ و
 .پرحسرت بغلش گرفت
علیرضا که عقب کشید،نگاه ها سمت من
چرخید.قدم اول را که
برداشتم به یاد روزی افتادم که بابا حالش بد
شد و دنبال

آمبوالنس دویدم.اشک پشت چشمم حصار
کشید.به سختی
بغضم را پایین فرستادم و زمزمه کردم
"االن وقت گریه نیست پرند"
قدم های بعدی را تند برداشتم و خودم را میان
آغوش بابا رها
کردم.عطر تنش مثل مورفین عمل کرد و تمام
خاطرات بد
.گذشته را به عقب راند
975
خوش اومدی بابا_
با لبخند بی جانی فاصله گرفتم و اینبار مهمان
آغوش مامان
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شدم.گونه اش را بوسیدم و او تمام سر و
صورتم را بوسه باران
کرد.با خنده فاصله گرفتم و چرخیدم سمت
امیرحسین عزیزم
که از سه سال پیش تا حاال،چهره[ اش بزرگتر
شده بود و استخوان
ترکانده بود.قدش بلند تر و پشت لبش سبز

شده بود.با لبخند
نگاهم میکرد اما میان نگاهش خجالت و حس
.غریبگی موج میزد
خودم قدم جلو گذاشتم و سفت درآغوشش
کشیدم و گفتم
دلم برات تنگ شده بود عزیزم_
باالخره دستانش باال آمد و دور گردنم پیچید و
گفت
منم...خوش[ اومدی_
با تعارف مامان،همگی وارد خانه شدیم .داخل
خانه فرق چندانی
نکرده بود جز عوض شدن روکش مبل و
پرده،بقیه ی دکور تقریبا
1226
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.مثل سابق بود
مامان از داخل آشپزخانه پرسید
اول شام بیارم یا چای؟_
976
ماکان زودتر از من جواب داد
زحمت نکش زندایی،شام خوردیم_
:مامان متعجب گفت

تعارف میکنی عزیزم؟_
لبخند جذابی زد و گفت
من اخه اصال تعارفم دارم؟؟باز علیرضا رو_
بگی یه چیزی
علیرضا کمی روی مبل جابه جا شد و گفت
ممنون زنعمو..منم شام خوردم_
نگاه ها که سمتم چرخید،سریع گفتم
منم داخل هواپیما خوردم ممنون_
مامان گفت
پس چای میارم_
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ماکان از جا بلند شد و نایلونی که حدس
میزدم داخلش کیک
.باشد را برداشت و با خود به آشپزخانه برد
977
کمی بعد همراه مامان بیرون آمد در حالی
دست مامان یک
سینی چای و دست خودش کیک و پیش دستی
.بود
روبه نگاه گردم چشمکی زد و کنار بابا
نشست.بلند شدم و سینی

را از دست مامان گرفتم
من میبرم_
بدون مخالفت سینی را به دستم سپرد و روبه
روی علیرضا
نشست.سینی[ را دور گرداندم و کنار مامان
نشستم.مامان با لبخند
گفت
خودت این کیک رو درست کردی؟_
نگاهی به کیکی که برش خورده و مرتب روی
دیس چیده شده
1228
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بود انداختم و آهسته گفتم
بله_
با ذوق دست پیش برد و تکه ای میان پیش
دستی گذاشت و
گفت
پس خوردن داره_
یک لحظه نگاهم به علیرضا[ افتاد که بیصدا لب
زد
978
سم نریختی باشی_

بیصدا خندیدم و همانطور بی صدا لب زدم
شک نکن_
ماکان با همان دهان پر لب زد
بابت کیک ممنون پرنده_
خواهش میکنم آرامی زمزمه کردم و فنجان
چای را به لبانم
نزدیک کردم و خیره ی امیرحسین شدم که با
ولع مشغول
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خوردن کیک بود.خنده ام گرفت.هنوز هم
.شکمو و پر خور بود
چشم که باز کردم اولش گیج خیره ی اطراف
شدم و کمی
گذشت تا یادم آمد کجا هستم.از تخت پایین
آمدم و به یاد ایام
گذشته کنار پنجره رفتم و خیره ی خیابان
شدم.چه روز و شب
هایی که ساعت ها از این پنجره به رفت و آمد
عابران خیره نشده
بودم.آه پر حسرتی کشیدم و چرخیدم و نگاهی
به دور تا دور اتاق

انداختم.همه چیز مثل سابق بود و هیچ چیزی
عوض نشده
بود.سمت کتابخانه ی کوچکم رفتم و دستی
روی کتاب هایی که
979
روزی همه ی دنیایم بود،کشیدم.تقه ای به در
اتاق خورد و صدای
امیرحسین آمد
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آبجی بیدار شدی؟_
از همانجا بلند گفتم
آره_
در را باز کرد و تا نیمه داخل آمد و گفت
صبحونه حاضره،بابا رفته برات حلیم_
گرفته..بیا
لبخند پر مهری زدم و گفتم
االن میام_
از اتاق که بیرون رفت،لباس[ هایم را با شومیز
بلندی عوض کردم
و قدم سمت آشپزخانه گذاشتم.بلند و پرانرژی
به جمع پنج نفره

شان سالم کردم و آخرین صندلی خالی را
عقب کشیدم و
.نشستم
بابا کاسه ی حلیم رامقابل دستم گذاشت و
مهربان گفت
نوش جان بابا_
980
1231
تابو شکن

لبخند به لب تشکر کردم و دست دراز کردم
سمت نمکدان که
ماکان حیران[ گفت
با نمک میخوری؟_
سربلند کردم و خندان گفتم
آره خب_
لب کج کرد
مجید دلبندم حلیم رو با شکر میخورن نه نمک_
علیرضا همانطور سربه زیر قاشق داخل کاسه
ی حلیم فرو برد و
گفت
پرند با نمک دوست داره_
مسخره گفت

بد سلیقه_
تا خواستم جوابش را بدهم ،صدای زنگ
گوشی ام بلند شد.از
پشت میز بلند شدم و با اجازه ای گفتم
981
1232
تابو شکن

سمت کیفم که از دیشب روی مبل جا مانده
بود رفتم و گوشی
را بیرون آوردم.با دیدن نام مریم،لبم کش آمد
و تماس را وصل
کردم.صدای شاکی اش میان گوشم پیچید
ذلیل نشی پرند...من زنگ نزنم یه زنگ نزنی_
ُ ببینی مردم یا زنده
م ها..خاک تو سر علیرضا[ ندیده ت کنن
خندیدم و گفتم
سالم مریم گلی_
مریم گلی و زهرمار...بیشعور تو نباید یه خبر_
از من بگیری..بابا
شاید من شوهر کرده بودم،حداقل به مراسم
عروسیم برسی که
خندیدم و گفتم

چه خبر؟خوبی؟_
نفس بلندی کشید و آرام تر از لحظاتی پیش
گفت
خوبم،خبری ام نیست..تو چه خبر؟کجایی؟_[
1233
تابو شکن

آرام گفتم
تهرانم_
982
شوکه گفت
!کجا؟_
دوباره تکرار کردم
تهران_
صدای جیغش بلند شد
واقعا که بیشعوری...اومدی تهران اونوقت_
نباید یه خبر بدی؟
کالفه گفتم
دیروز یکدفعه ای راه افتادم و شب_
رسیدم.میخواستم امروز بهت
زنگ بزنم که خودت زنگ زدی.امروز چکاره
ای؟میخوام بیام
پیشت

آموزشگاه،آدرسشو برات اس میکنم_
باشه ای زمزمه کردم و بعد با گفتن خداحافظ
قطع کردم
1234
تابو شکن

هرچقد برای ماکان و علیرضا توضیح میدادم
که میخواهم با
دوستم خلوت کنم و احتیاج به اسکورت شدن
ندارم به خرجشان
.نرفت و سرتق ولجباز دنبالم راه افتادند
983
بابا ماشینش را به علیرضا داده بود تا راحت
باشیم.از حرص و
عصبانیت زیاد عقب نشستم و تارسیدن به
آموزشگاه کالمی با هر
دو حرف نزدم.با رسیدن به مقصد بی توجه به
نگاه های خندان
و تخس شان ،پیاده شدم و از حرص در
ماشین را محکم بهم
کوبیدم.صدای ماکان با خنده آمد
هوووی پرنده...خوبه ماشین بابای خودته ها_
.توجه ای نکردم و وارد آموزشگاه شدم

روی صندلی میان سالن منتظر مریم نشسته
بودم و نگاهم روی
1235
تابو شکن

در و دیوار چرخید که چندین تابلوی نقاشی در
ابعاد متفاوت
روی دیوار بودند.با دیدن مریم که نزدیکم
میشد،از جا بلند شدم
و سمتش رفتم.محکم بغلش کردم و گونه اش
را بوسیدم.با خنده
گفت
چه عجب چشممون به جمالتون روشن شد_
پرند خانوم
کیفم را روی شانه انداختم و گفتم
حاال هی تیکه بنداز..بریم؟_
:متعجب گفت
984
کجا؟_
ترسیدم بگویم ماکان و علیرضا[ پایین
منتظرمان هستند،نیاید
برای همین تنها گفتم
علیرضا پایین منتظر..بریم بیرون یه دوری_

بزنیم
1236
تابو شکن

حیران گفت
مگه علیرضا هم همراهت اومده؟_
دستش را گرفتم و دنبال خودم کشیدم و گفتم
آره_
ایستاد و گفت
..آخه زشته_
چشم گرد کردم
آخه و اما نداریم مسخره_
پوف کشید و گفت
پس صبر کن برم کیفمو بیارم_
985
همراه هم سمت ماشین بابا قدم برداشتیم که
میانه ی راه مریم
ایستاد.چرخیدم و گفتم
چیشد؟_
با چشم به ماکان اشاره کرد و گفت
این اینجا چیکار میکنه؟..من نمیام_
1237
تابو شکن

چرخید که برگردد،سریع دویدم جلو و سد
راهش شدم
لوس نشو دیگه...اون به تو چیکار داره آخه؟_
عصبی گفت
این چیکار داره؟؟واال کاری نداره فقط هرچی_
دلش میخواد بارم
میکنه بیشعور
نفسم را محکم بیرون دادم و کالفه گفتم
تو بیابریم،اونم غلط میکنه چیزی بهت_
بگه..اصال هرچی گفت با
من
مظلوم سر کج کردم و لب زدم
بیا دیگه_
986
هوفی کشید و به ناچار کوتاه آمد و دنبالم راه
افتاد
علیرضا که پرسید
کجا برم؟_
بی فکر و تند گفتم
1238
تابو شکن

دربند_

ماکان سمت عقب چرخید و اخمالود نگاهم
کرد.دست به سینه
ابرو باال انداختم و گفتم
چیه؟_
عاقل اندر سفیه نگاهم کرد و لب زد
آدم عاقل تو این هوای سرد میره دربند؟_
خونسرد گفتم
ناراحتی میتونی پیاده شی دکتر_
پوفی از سر حرص کشید وچرخید[ و سرجایش
نشست و گفت
برو علیرضا_[
علیرضا از آینه نگاهم کرد و پرسید
987
دربند؟_
چشمانم را به نشانه ی تایید باز و بسته
کردم.از گوشه ی چشم
نگاهی به مریم انداختم که طلبکار نگاهم
میکرد ،بیصدا لب زدم
1239
تابو شکن

چیه؟_
کنار گوشم آهسته غرید

من با این کفش ها بیام دربند؟؟؟_
نگاهی به کفش های پاشنه بلندش انداختم و
لب فشردم تا
نخندم.نیشگونی از بازویم گرفت و توپید
زهرمار_
دیگر نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم و بلند
زیر خنده
زدم.علیرضا[ متعجب نگاهم کرد و پرسید
چیشده؟_
تا خواستم چیزی بگویم با نیشگون دوباره ی
مریم تقریبا خفه
شدم و آهسته لب زدم
هیچی_
988
ماکان گفت
این کال به جرز الی دیوارم میخنده_
1240
تابو شکن

شاکی خم شدم و مشت محکمی به شانه اش
کوبیدم که آخش
بلند شد.لبخند پیروزمندی زدم و گفتم
چوب خطت داره پر میشه حواست باشه آقا_

ماکان
نچی کرد و گفت
بیا و خوبی کن حاال...بد کردم خواستم_
سورپرایزت کنم؟
از داخل آینه بغل مریم را مخاطب قرار داد و
گفت
شما بگو خاله ریزه،بد کردم؟_
مریم حرصی گفت
این چه عادت بدی هست که شما داری؟؟_
خوبه منم رو شما
اسم بذارم؟؟
ماکان با شیطنت ابرو باال انداخت و گفت
بلدی مگه؟_
989
1241
تابو شکن

مریم درمانده نگاهی به من انداخت و یکدفعه
چرخید و سریع
گفت
ک صدات میکنم
ُر
ُ _بله بلدم..از این به بعد ش

قهقه علیرضا که بلند شد،ماکان خونسرد
سرش را به صندلی
تکیه داد و گفت
ک هم اتفاقا اسم خاصیه درست مثل
ُر
ُ _ش
خاله ریزه
کاردی میزدی خون مریم درنمی آمد.طی
حرکتی عصبی جلوی
چشمان شرور ماکان هنذفری اش را به
گوشی وصل کرد و میان
:گوشش گذاشت و گفت
من دیگه حرفی با تو ندارم_
به مقصد که رسیدیم،آهسته به شانه ی مریم
ضربه زدم و
صدایش زدم
مریم پاشو رسیدیم_
1242
تابو شکن

چشمانش را باز کرد و کمی دور و اطراف را
نگاه کرد و بدون
حرفی پیاده شد.همینکه قدم بیرون

گذاشتم،سوز سردی وزید و
.لرز به تنم انداخت
990
علیرضا از پشت نزدیکم شد و کاپشن تنش را
روی شانه هایم
انداخت و کنار گوشم لب زد
هنوزم مثل قبلنا لجباز و کله خری_
نگران گفتم
خودت چی پس؟سردت میشه_
لبخند جذابی زد و گفت
من سردم نیست_
دستم را گرفت و دنبال خود کشید و گفت
سردمم بشه نهایت سرما میخورم،تب_
میکنم..عوضش چشمای
یه خوشگلی دوباره مهربون میشه
1243
تابو شکن

شیفته نگاهش کردم که مریم سقلمه ای به
پهلویم کوبید و
آهسته گفت
خاک تو سر شوهر ندیده ت..جمع کن خودتو_
شاکی نگاهش کردم و گفتم

چشم_
991
ماکان کنار مریم قدم برداشت و تخس گفت
راست میگه..یکم مراعات مجردای جمع رو_
هم بکنین
مریم کالفه قدم های بلندتری برداشت و جلوتر
از ما راه افتاد و
زیرلب غرید
ک
ُر
ُ _چه خودشم سریع قاطی میکنه ش
ریز خندیدم و روبه قیافه ی مات شده ی
ماکان چشمک زدم و
گفتم
تحویل بگیر..خوشت میاد سربه سرش_
میذاری؟
1244
تابو شکن

علیرضا با نگاهی منظوردار رو به ماکان گفت
به نظرم که مقاومت فایده نداره_
ماکان پوزخند زد و از کنارمان عبور کرد.گیج
سمت علیرضا

چرخیدم و پرسیدم
منظورت چی بود؟_
دستانم را جلوی دهانش برد و ها کرد و گفت
بعدا میفهمی_
992
لبخند مهربانی زد و پرسید
آش رشته یا آش دوغ؟_
 ..با اینکه خیلی[ ریز بحث رو پیچوندی ولی_
چشمکی زدم و گفتم
هردوش آقای بزرگمهر_
زیر آالچیق نشسته بودیم که علیرضا با سینی
حامل کاسه های
آش از راه رسید.سینی[ را وسط گذاشت و
کنار ماکان نشست و
گفت
1245
تابو شکن

بفرمایید_
دست پیش بردم و کاسه ی آش رشته را
برداشتم و دست مریم
دادم.کاسه ی دیگر را برداشتم که مریم آهسته
گفت

حاال ریحانه چه شکلی بود؟_
با قاشق محتویات آش را بهم زدم و گفتم
خوشگل و خواستنی_
آه پرحسرتی کشید که خنده ام گرفت و
پرسیدم
993
چیه؟_
حرصی لب کج کرد و گفت
پسرخالت واقعا کور بود منو ندید؟_
با چشمانی گرد و لبی خندان گفتم
البد کور بوده_
نگاه چرخاندم سمت دختران و پسران جوانی
که تعدادشان کم
1246
تابو شکن

هم نبود و سرخوش کنار هم نشسته و بگو و
بخند میکردند.قاشق
اول را سمت دهانم بردم و از طمع بی
نظیرش چشمانم بسته
.شد
پرند_
:سوالی نگاهش کردم و گفتم

جان_
اشاره ای نامحسوس به پسری که کمی دورتر
از ما تک و تنها
نشسته بود و سرش داخل گوشی بود کرد و
گفت
چقد شبیه اون پسره بود تو کالسمون ته_
کالس مینشست و
خیلی تیکه میپروند..اسمش چی بود؟
994
دوباره نگاه چرخاندم سمت همان پسر که
قیافه ی مقبولی داشت
و موهای بورش کمی فر بود.کمی فکر کردم و
گفتم
1247
تابو شکن

شهاب یوسفی؟_
با دهان پر گفت
ایول آره خودشه..به نظرت خودش نیست؟_
دوباره خیره ی پسر شدم و گفتم
نمیدونم...شاید_
با دست تار موهای ریخته روی پیشانی اش را
زیر شال بردکه

گوشی اش زنگ خورد.حین بلند شدن گفت
من برم ببینم مامان چیکار داره_
سرتکان دادم و خیره ی دور شدنش
ماندم.کمی دورتر از ما
ایستاد و با تلفن مشغول صحبت شد.کمی که
گذشت،تلفنش را
قطع کرد و داشت سمت ما می آمد که همان
پسر،جلویش را
.گرفت
با نگاهی ریز و کنجکاو نگاهشان میکردم که
ماکان کنار گوشم
گفت
1248
تابو شکن

995
این کیه؟_
نگاه چرخاندم سمت چشمان جدی و
اخمالودش و گفتم
نمیدونم..ولی فکر کنم باید از همکالسی های_
قدیمی مون باشه
لب فشرد و دوباره نگاهش چرخید سمت
مریم و پسری که به

.حتم شهاب بود
مریم لبخند خجالت زده ای زد و با گفتن چیزی
از کنارش فاصله
گرفت و سمت مان آمد.به محض اینکه
کنارمان رسید،ماکان
:پوزخند زد و گفت
مثل اینکه فقط بلدی با من تلخی کنی..ولی_
با بقیه خوب بگو
بخند میکنی
شوکه نگاهی بین او و مریم رد و بدل کردم و
تا خواستم چیزی
بگویم،مریم با صورتی سرخ از عصبانیت گفت
1249
تابو شکن

به شما ربطی نداره_
کیفش را برداشت و عصبی از ما فاصله
گرفت.مبهوت بلند شدم
دنبالش برم که ماکان کالفه گفت
من میرم دنبالش_
996
خواستم اعتراض کنم که علیرضا با چشم و
ابرو اشاره کرد چیزی

نگویم،به ناچار کوتاه آمدم.تند و فرز از
کنارمان بلند شد و سمتش
رفت.هنوز خیلی از ما فاصله نگرفته بود که
ماکان به او رسید و
نامش را صدا زد اما مریم اعتنایی نکرد،ماکان
با قدم بلندی
مقابلش قرار گرفت و سد راهش شد و با
.خنده چیزی گفت
نشنیدم ماکان چه گفت اما مریم غافلگیرانه
دست باال برد و سیلی
محکمی روی گونه اش نواخت.شوکه هین
کشیدم و دست روی
1250
تابو شکن

دهانم گذاشتم.حال[ علیرضا هم بهتر از من
نبود،با چشمانی شوکه
.و گرد نیم خیز شد
تقریبا تمام دختر و پسرهایی که آن اطراف
بودند،برگشته[ بودند
و با کنجکاوی خیره ی آن دو بودند.فکر
میکردم االن ماکان
عصبی میشود اما در کمال تعجب لبخند زد و

دست داخل جیب
.برد و خیره ی مریم شد
مریم با بدنی لرزان فریاد زد
امیدوارم بری به درک_
997
بعد هم با قدم هایی بلند فاصله گرفت و دور
شد.باالخره از شوک
خارج شدم و با عجله همراه علیرضا،نزدیک
ماکان شدم و شاکی
پرسیدم
چیکار کردی ماکان؟_
1251
تابو شکن

لبش را داخل دهن برد و با چشمانی خندان
:گفت
گفتم میخوای بغلت کنم ببرمت پایین؟ فکر_
کنم با این کفشا
سختت باشه
تک خنده ای زد و ادامه داد
که یکی خوابوند زیر گوشم _
علیرضا حرصی هلش داد و گفت
برو دنبالش تا نرفته مرتیکه_

نگاه سمتم چرخاند و منتظر نگاهم
کرد،عصبانی[ گفتم
نمیری که من برم؟؟_
کالفه چشم بست و فاصله گرفت.خیره[ ی
رفتنش گفتم
نره باز گند بزنه؟_
998
علیرضا گفت
بعید نیست_
چشم گرد کردم
1252
تابو شکن

پس چرا گفتی بره؟_
با پا ضربه ای روی زمین زد و آرام گفت
الزم بود_
بی قرار و کالفه جلوی علیرضا قدم رو میرفتم
که باالخره سروکله
ی ماکان پیدا شد.با دیدن او که تنها بود،نگران
سمتش دویدم و
گفتم
مریم کوش پس؟پیداش نکردی؟_
به گونه ی سمت راستش که سرخ بود اشاره

کرد و با خنده ی
حرص دراری گفت
چرا اتفاقا پیداش کردم و از خجالتمم دراومد_
گیج گفتم
یعنی چی؟_
999
علیرضا کنارم ایستاد که گفت
یعنی تا بهش گفتم بیا برگردیم و گرنه کولت_
میکنم دوباره یکی
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خوابوند زیر این یکی گوشم
با دست به گونه ی راستش اشاره کرد
علیرضا مشت محکمی به شانه اش کوبید و
غرید
خاک توسر بی عرضه ات گذاشتی تنها بره؟_
کالفه با دو انگشت شصت و اشاره،پیشانی
اش را فشرد و گفت
نه خیر..براش ماشین گرفتم_
علیرضا دهن کج کرد
زحمت کشیدی واقعا_
بی توجه به آن دو،گوشی ام را بیرون آوردم و

شماره ی مریم را
گرفتم که ریجکت کرد.دوباره و دوباره تماس
گرفتم اما همه را
رد تماس زد.دل نگران و آشفته روبه علیرضا
گفتم
منو ببر خونه ی مریم_
1000
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علیرضا که سرتکان داد،چشم تیز کردم سمت
ماکان و انگشت
اشاره ام را جلوی صورتش تکان دادم
با تو هم بعدا کار دارم آقا ماکان_
کالفه و عصبی بار دیگر شماره ی مریم را
گرفتم اما آوای زنی
که میگفت"دستگاه مشترک موردنظر خاموش
میباشد"باعث شد
افسار پاره کنم و سمت عقب،جایی که ماکان
لم داده و دست به
:سینه چشم بسته بود،بچرخم و بتوپم
واقعا که احمق و بیشعوری_
چشمانش نیمه باز شد.پوزخند زد و با لحنی

خشک گفت
علیرضا به زنت بگو مراقب حرف زدنش_
باشه
ناباور گفتم
خیلی رو داری_
خشمگین خواست چیزی بگوید که علیرضا
پیش دستی کرد و
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غرید
اون گاله رو ببند ماکان_
1001
عصبی ازدست ماشین پشت سری که مدام
بوق میزد فرمان را
تاب داد و کنار کشید وبا بوق کشداری فحشی
.زیرلب داد
خطاب به ماکان گفت
فکر کردی اینجام کاناداست که هرچرتی به_
ذهنت اومد بگی؟؟
:ماکان توپید
زر مفت نزن_
علیرضا نفسش را عصبی از سینه خارج کرد و

گفت
اندازه ی گاو هم شعور نداری_
با کف دست پیشانی ام را فشردم و کالفه
سرم را به شیشه
چسباندم و نالیدم
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گوشیش رو خاموش کرده...ماکان[ به خدا_
جوابمو نده من
میدونم و تو
صدای "هه"گفتنش[ آمد و بعدم غرید
همین کنار نگه دار علیرضا_[
1002
درکمال ناباوری ،علیرضاماشین را حاشیه ی
خیابان نگه داشت و
دستی را کشید.چرخید[ سمتش و گفت
ه ّری_
متعجب از رفتارهای عجیب علیرضا و سکوت
عجیب تر
ماکان،آهسته گفتم
اینجا چه خبره؟_[
هردو برای هم با چشم خط و نشان

کشیدند.ماکان خم شد و در
را باز کرد و مقابل نگاه گیج من و چشمان
عصبی علیرضا گفت
به اون دوستت بگو الزاما هر حرفی که من_
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میزنم منظور دار نیست
بعد هم مقابل نگاه ماتم پیاده شد و دور
شد.شوکه سمت علیرضا
برگشتم و آهسته گفتم
نمیخوای چیزی بگی؟_
با دست روی فرمان ضرب گرفت و خیره ی
قامت ماکان که دور
:میشد،گفت
االن وقتش نیست_
1003
تیز نگاهش کردم و با صدایی که از کنترلم
خارج بود غریدم
وقتش کی هست؟میشه بگی؟_
لپش را پرباد کرد و ماشین را به حرکت
درآورد.آستینش را
کشیدم و توپیدم

علیرضا با توام؟_
:خیره ی جاده گفت
خونه ی مریم شون هنوز همون جای سابقه؟_
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عصبی چشم هایم را روی فشردم و تنها گفتم
آره_
با حالی آشفته و مضطرب از ماشین پیاده
شدم و سمت ساختمان
قدیمی قدم برداشتم و زنگ را فشردم.مدتی
گذشت و نه تنها در
باز نشد بلکه کسی حتی جواب آیفون را
نداد.دوباره و سه باره
زنگ را فشردم اما انگار کسی خانه نبود یا اگر
هم بود
.نمیخواستند در را باز کنند
ناامید دوباره شماره ی مریم را گرفتم اما
اینبار هم دوباره همان
.زن تکرار کرد خاموش میباشد
1004
نگرانی ام بیشتر شد و در دل به خودم لعنت
فرستادم.سمت

ماشین برگشتم و خودم را روی صندلی پرت
کردم و پر حرص
گفتم
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باز نکردن_
:علیرضا خیره ی نقطه ای گفت
خودش اومد_
متعجب نگاه چرخاندم همان سمتی که علیرضا[
خیره بود.مریم
سالنه سالنه و با شانه هایی افتاده،داشت
نزدیک میشد.هول در
را باز کردم و حین پیاده شدن گفتم
تا من با مریم حرف میزنم تو هم برو دنبال_
اون دیوونه
در را بستم و از شیشه نگاهش کردم و تاکید
وار گفتم
من نمیدونم قضیه چیه ولی اینکه دوباره من_
و تو کنارهمیم
ُ همش به خاطر لطف ماکان..پس االن وقتشه
که تو عالم رفاقت
تو یه کاری براش بکنی..برو دنبالش

لبخند پر تحسینی زد و گفت
اینجوری میشی بیشتر عاشقت میشم ها_
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1005
خنده ی بی رمقی زدم و گفتم
برووو زبون باز_
چرخیدم و نزدیک مریم شدم که حاال نزدیک
ساختمان خانه
شان رسیده بود و با کلید درگیر بود.از پشت
دست دراز کردم و
کلید را از بین انگشتانش بیرون
کشیدم.ترسیده هینی کشید و
سمتم چرخید.با[ دیدنم نفس راحتی کشید و
عصبی گفت
اگه اومدی از رفتار اون آدم از خودمتشکر و_
بیشعور دفاع کنی
باید بگم از همین جا برگرد و گرنه تو جاش
کتک میخوری
لبم را داخل بردم و تالش کردم تا نخندم ولی
حقیقت این بود
که من همیشه در موقعیت هایی این چنینی[

بیشتر خنده ام
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میگرفت.چرخیدم و برای علیرضا دست تکان
دادم تا حرکت
کند.علیرضا که بوق زد و رفت،برگشتم[ و با
حوصله کلید را درون
قفل چرخاندم و در با تیکی بازشد.دست پشت
مریم بردم و به
داخل هدایتش کردم و آرام گفتم
من به خاطر اون اینجا نیستم..به خاطر_
خودت اینجام
1006
بی حرف جلوتر از من قدم برداشت و از
حیاط گذشت و داخل
رفت.آرام آرام قدم برداشتم و به یاد ایام
گذشته نگاهی دورتادور
خانه انداختم و از دو پله ی ورودی باال رفتم و
داخل شدم.دکور
خانه عوض شده بود و همه چی تقریبا بوی نو
بودن میداد.نگاهی
کلی چرخاندم،مبلمان راحتی کرم قهوه ای

رنگ،پرده های خامه
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دوزی شده شیک،کابینت های گلس
سفید،فرش های طرح
افشان روشن همه با هم دکوری ساده اما
شیک ساخته بود.مریم
نزدیکم شد و گفت
چرا خشکت زده؟_
لبخند بی رمقی زدم و گفتم
از اخرین باری که اومدم اینجا،خونتون خیلی_
عوض شده
سمت آشپزخانه رفت و چایساز را به برق زد
و گفت
آره بازسازی کردیم_
آهانی گفتم و روی مبل تکی نشستم.دوباره
پرسیدم
خاله کجاست؟_
خونه ی میالد_
1007
روبه رویم نشست و کالفه کش موهایش را
باز کرد و دستی
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.میانشان کشید
آرام صدایش زدم
مریم_
سربلندکرد[ و منتظر نگاهم کرد.لبم را تر کردم
و کمی جمالتی
که میخواستم بگویم را میان ذهنم پس و پیش
کردم و عاقبت
گفتم
اول از همه میخوام بدونی که تو فقط رفیقم_
نیستی..خواهرمی
دوباره تاکید کردم
خواهرم..نه مثل خواهر ها دقیقا خواهرمی_
دست به سینه به مبل تکیه زد و با نگاهی
.منتظر خیره ام شد
بزاق دهنم را قورت دادم و در ادامه گفتم
این یعنی انقد برام عزیز هستی که ناراحت_
شدنت یعنی ناراحت
شدن خودم..االنم که اینجام به خاطر توجیه
..رفتارهای
1264
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خشمگین میان حرفم آمد و گفت
1008
اسم اون آدم رو نیار_
پلک بستم و دستانم را به نشانه ی تایید باال
بردم
ُ _باشه..من به خاطر توجیه رفتارای شرک
اینجا نیستم
چشمانش خندید اما سرسختانه لب فشرد
ولی..ولی باور کن اون هیچی تو دلش نیست_
فقط گاهی زبونش
..از عقلش پیشی میگیره
معترض وسط حرفم آمد
گفتم نمیخوام ازش حرف بزنی پرند_
کمی مکث کردم و پرسیدم
چرا؟_
شوکه دهن باز کرد و گفت
..چون اعصابم بهم میریزه...چون_
کالفه پوفی کشید و سرش را خم کرد و با دو
دست موهایش را
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به چنگ کشید
1009
یه حسی بدی دارم..یه حسی مثل همون_
وقتایی که تو تاکسی
نشستی یهو بغل دستیت انگولکت میکنه و تو
شوک میشی..امروز
ُ وقتی با وقاحت تو چشمام زل زد و گفت:من
دست به بغل کردنم
خوبه میخوای بغلت کنم؟ یه آن حس کردم
خون به مغزم نرسید
و نمیدونم چیشد که زدم تو گوشش
سر بلند کرد و درمانده گفت
ر میزنم و
ُ
تو که خودت میدونی من فقط ز_
لب و دهنم...تو این
همه مدت دوستی دیدی من با کسی ارتباط
داشته باشم؟یا چه
میدونم دوست داشته باشم؟یا به پسری نخ
داده باشم؟؟
سرم را به معنی نه تکان دادم

بغض زده نالید
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بعد یه نفر برگرده بهت اینجوری بگه چیکار_
میکنی؟
خنده ی تلخی کردم .نزدیکش شدم و درآغوش
کشیدمش و
گفتم
همون کاری که تو کردی_
گفتم
1010
اینکه ماکان بیشعوره قطعا شکی نیست ولی_
خواستم بدونی پس
فردا بلیط داره و میره..پس لطفا انقد خودتو
ناراحت و عصبی نکن
کمی فاصله گرفتم و خیره چشمان غرق
اشکش،زمزمه کردم
ماکان هر چی که باشه عوضی نیست خب؟_
اون فقط یکم زیادی
بی نزاکت و احمقه همین
مریم که رفت چای بیاورد،نامحسوس پیامی با
این مضمون برای

علیرضا فرستادم
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پیداش کردی؟""[
سینی چای که مقابلم قرار گرفت،صفحه ی
گوشی را قفل کردم
و لیوان خوش عطر چای را برداشتم و
پرسیدم
مامانت کی میاد؟_
سینی را روی عسلی گذاشت و گفت
نزدیک شب..تو کی برمیگردی شیراز؟_
به بخار چای زل زدم و گفتم
احتماال امشب_
1011
لیوان را به لبم نزدیک کردم و روبه نگاهم
شاکی اش،پرسیدم
چیه؟_
همانطور طلبکار نگاهم کرد و گفت
چرا برنمیگردی همینجا؟تا ابد میخوای شیراز_
بمونی؟
زهرخند زدم
1268
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نمیدونم..زندگیم مثل یه کالف کاموا شده که_
بهم گره خورده
لیوان را میان دستم چرخاندم و گفتم
باورت نمیشه دیشب تو اتاق خودم احساس_
غریبی میکردم..یه
چیزایی عوض شده که دیگه قابل برگشت
نیست،مثل ارتباط ام با
..مامان و بابا
نفسم را سخت بیرون دادم
همه چیم لنگ در هوا مونده...درسته که_
علیرضا برگشته و خب
تقریبا با همه چی کنار اومده و حتی ازم
خواسته باهاش ازدواج
..کنم اما هنوزم خیلی چیزا سرجاش نیست
مثال؟_
1012
قورتی دیگر چای نوشیدم و گفتم
مثل زنعمو..هنوز نمیدونم به این وصلت_
راضیه یا نه؟...یا خود
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علیرضا مشخص نکرده میمونه یا قراره
برگرده..این وسط رفتن
ماکان و تنها شدن دوباره ی عمه هم اضافه
شده به بقیه ی چیزا
عمه ت قبل از تو هم تنها بود...درثانی_
باالخره که با علیرضا
میرین زیر یک سقف و باید اونجارو ترک کنی
هوم؟
میان چشمان جدی اش خیره شدم و لب زدم
درسته..ولی حداقل تا وقتیکه تکلیفم با_
علیرضا یکسره نشه
میخوام که پیش عمه بمونم و تنهاش نذارم
سرش را به نشانه ی تایید تکان داد.گوشی
زنگ خورد و با نگاهی
به صفحه تماس را وصل کردم و گفتم
سالم،چیشد؟_
نفس خسته ای کشید و گفت
پیداش کردم و االن پیش همیم،تو چیکار_
کردی؟
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نگاهی به مریم که کنجکاوانه به صورتم زل

زده بود،انداختم و
کمی فاصله گرفتم و آهسته گفتم
1013
اوضاع اینجام تقریبا آرومه...علیرضا[ میشه_
برای امشب بلیط
بگیری؟
:شوکه گفت
به این زودی میخوای برگردی؟_[
آره..من کالس دارم و نمیتونم بیشتر از این_
بمونم
باشه فقط من برای شب بلیط میگیرم و_
االنم دارم میرم پیش
هومن..تو خودت میتونی برگردی؟
آره...میگم مریم برام آژانس بگیره_
:تماس را که قطع کردم.روبه مریم گفتم
نمیخوای یه نهار بهمون بدی؟_
از جا بلند شد و گفت
کتلت دوست داری؟_
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خندان گفتم
من با تو همه چی دوست دارم خوشگله_

1014
مقابل پنجره ایستادم و نگاهش کردم.از وقتی
برگشته بودیم
کالفه و آشفته بود.اخم هایش خیال[ باز شدن
نداشت و تمام
مدت داخل هواپیما هم چشم بست و حرفی
نزد.خواستم بیخیال
شم و بخوابم اما نتوانستم.با یک پیراهن نازک
میان این هوای
سرد داخل حیاط بود و مسکوت و آرام یک
ساعتی بود که همانجا
.لبه ی باغچه نشسته بود
لباس گرم پوشیدم و پتو مسافرتی را هم
برداشتم و از اتاق خارج
.شدم
علیرضا نبود و به خانه شان رفته بود و گفته
بود میخواهد با
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زنعمو و عمو راجب خودمان حرف بزند و من
هم مخالفتی نکردم
و فکر کردم شاید بهتر بود هرچه سریع تر

تکلیف مان مشخص
.شود
وارد حیاط شدم و آهسته نزدیکش شدم.پتو را
روی شانه هایش
انداختم و چرخیدم و روبه رویش نشستم.لب
زدم
تو این هوا چرا بیرون نشستی؟_
تلخ گفت
1015
سردم نیست_
وقتی اینمدلی میشد حرف زدن با او سخت
میشد و کلمه ها از
..ذهنم فراری
دستانم را داخل جیب پالتو بردم و محتاط
گفتم
میشه باهم حرف بزنیم؟_
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تیز نگاهم کرد
مگه االن داریم چیکار میکنیم؟_
چشم بستم و با لحن صلح جویانه ای گفتم
میشه انقد تلخ نباشی لطفا؟..دوباره داری_

میشی مثل اون روزایی
که ازت میترسیدم
لبخند محوی زد
من تقریبا همیشه اینجوری ام پرنده..این_
مدتم بهت آوانس دادم
چوب خشکی که داخل باغچه افتاده بود را
ُ
برداشتم و روی گل
باغچه خطوط درهمی کشیدم و آهسته گفتم
ما باهم رفیقیم مگه نه؟_
1016
سرش را باال گرفت و خیره ی آسمان گفت
شک داری؟_
بدون مکث گفتم
!پس به عنوان یه رفیق حق دارم بدونم چته؟_
گوشه ی لبش باال رفت
1274
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اومدی فضولی پس_
شاکی نگاهش کردم
نه..فقط نگرانتم_
پوزخند زد

صبح که نگران دوستت بودی_
چوب را رها کردم و گفتم
هنوزم نگرانشم ولی این دلیل نمیشه نگران_
تو نباشم..ببین
ماکان همونقدر که تو برام مهم و عزیزی،مریم
هم هست.رفتار
امروزت حتی اگه یه شیطنت بوده باشه هم
بازم بهت حق نمیدم
خونسرد گفت
1017
پاشو برو یخ میزنی باز میوفتی رو دستمون_
خونسرد زانوهایم را بغل گرفتم و گفتم
یه چیزی این وسط هست که من_
نمیدونم،درسته؟
1275
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سکوتش که طوالنی شد،سرچرخاندم و
نگاهش کردم.چشمانش
دوباره نفوذناپذیر شده بود.کالفه دوباره تکرار
:کردم
یه چیزی هست که علیرضا هم میدونه و فقط_
من بی خبرم ؟

لبان درشتش را تکان داد و گفت
میخوام تنها باشم_
خواستم مخالفت کنم اما پشیمان شدم و لب
فرو بستم.از کنارش
بلند شدم و هنوز قدم اول را برنداشته بودم
که گفت
رفاقتت در همین حد بود؟_
تک خنده ام دست خودم نبود.دست در جیب
سمتش چرخیدم
و تکرار کردم
رفاقت..رفاقت_
قدم رفته را برگشتم و اینبار روبه رویش
ایستادم و لب زدم
1018
1276
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من اصوال آدم احساساتی ام اما خب میدونی_
خیلی وقتا سعی
کردم منطقی رفتارکنم و نذارم احساساتم
تصمیم بگیرن
نفسی گرفتم و سرم را باال بردم و خیره ی
سیاهی شب گفتم

میدونی من معتقدم اونایی که با قلب شون_
تصمیم میگیرن[
خیلی آدمای باارزشی ان
روبه نگاه منتظر و نافذش،ادامه دادم
آخه این مدل آدما انقد خوب و بی_
نظیرهستن که میدونن
همیشه جواب خوبی هاشون،خوبی
نیست..میدونن یه وقت هایی
لطف هاشون که از حد میگذره برای طرف
مقابلشون از سکه
میفتن و خوبی هاشون دیگه به چشم نمیاد اما
بازم خوب میمونن
و دست از تالش برنمیدارن چون خوب بودن
خصلت شون
1277
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..نیست،خوب بودن ریشه شونه
چشمکی زدم و گفتم
آقای ماکان صبوری تو با تمام ادعا هات..با_
تمام بدخلقی و
سخت بودنت..گاهی عجیب شبیه همون آدم
خوبا میشی..همونا

که آدم دلش به بودنشون قرصه..همونایی که
آدما رو طبق
1019
پول،شخصیت و مقام درجه بندی نمیکنن و به
همه یه جور مهر
..میورزن
نگاهش مهربان شد و آرام گفت
اینایی که گفتی چه ربطی به رفاقت داشت_
پرنده؟
آرام خندیدم و گفتم
استاد ضد حالی به خدا...مثال داشتم مقدمه_
چینی میکردم
لبانش طرح لبخند گرفت
1278
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مجبور نیستی مقدمه چینی[ کنی..میتونی بری_
سر اصل مطلب
چشم گرد کردم و گفتم
اصلش رو که همون اول گفتم و جواب ندادی_
پوفی کشیدم و ادامه دادم
من مجبورت نمیکنم از چیزی که دوست_
نداری حرف بزنی ولی

اگه خواستی من گوشام تامام در اختیارته
1020
خندیدو با دست به کنارش اشاره کرد.بی
معطلی کنارش نشستم
و کمی گردن کج کردم و خیره ی نیم رخ
مردانه اش شدم.لبانش
را با مکث تکان داد و گفت
روزیکه از اینجا رفتم یه نوجوون احمق بودم_
با کلی خیال
پردازی و رویاهای دست نیافتنی..فکر[ میکردم
اگه برم اونور برام
فرش قرمز پهن کردن و منتظرم هستن
1279
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پوزخند تلخی زد و روبه نگاهم گفت
پامو کردم تو یه کفش که من اینجا آینده_
ندارم و میخوام برم
اونور..کشورشم فرق نمیکرد فقط میخواستم
برم یه جایی که آزاد
..باشم بدون سرخر و مزاحم
روی زانو هایش خم شد و دو دستش را زیر
چانه مشت کرد

نتیجه یکسال لجبازی و جنگ و جدل شد_
موافقت آقابزرگ و
مامان و باالخره من تونستم عازم کانادا بشم
وقتی رسیدم اونجا تازه فهمیدم آواز دهل از
دور شنیدن
خوشه...نمیخوام بگم مشکالت مالی
داشتم..آقابزرگ انقدی برام
میفرستاد که تو رفاه باشم و درسمو بخونم
اما..یه پسر تو سن و
1021
سال من،تک و تنها میون یه کشور غریب
ممکن بود به هر راهی
1280
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کشیده بشه..ممکن بود به پست هر آدم نخاله
ای بیفته..چیزی[
که بیشتر آزارم میداد تنهایی و بی کسی
بود..به خاطر همینم با
یه سری آدم نااهل رفیق شدم و گه زدم به
همه چی..اشتباه پشت
اشتباه...از یه جایی به بعد دیدم اگه از این
منجالب خودمو نکشم

بیرون غرق میشم..چسبیدم به درس و تا
تونستم به خودم سخت
گرفتم.سال آخر دانشگاه بود که متوجه ی
نگاه های ا ّما شدم
موهایش را به چنگ کشید و گفت
دختر خوشگل و جذابی بود.پدرومادرش از_
هم جدا شده بودن
و با مادرش زندگی میکرد.بهم نزدیک شد و کم
کم تو دلم جا باز
کرد..نمیخوام بگم عاشق شدم ولی ازش
خوشم میومد..دختر
1281
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مستقل و محکمی بود و همینم منو جذبش
کرد.یه مدت باهم
ارتباط داشتیم تا اینکه فارغ التحصیل
شدیم..بهش درخواست
ازدواج دادم و اونم قبول کرد.از این قضیه
کسی جز مامان و
علیرضا خبر[ نداشت.شروع زندگیمون همراه
شد با شروع کارمون
تو یه کلینیک خصوصی..همه چیز اولش خوب

بود،همو درک
1022
میکردیم..بهم احترام میذاشتیم..ولی کم کم
اختالف هامون ظاهر
..شدن و کم کم کاربه بحث و دعوا کشید
چشم بست و پر درد گفت
دوسش داشتم و برام مهم بود اما هرچی_
کوتاه میومدم اوضاع
..بدترمیشد
لبخند تلخی زد
1282
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به جایی رسیدیم که فهمیدیم دیگه ادامه دادن_
..بیفایده است
دست روی شانه اش گذاشتم و آرام گفتم
متاسفم_
تیز نگاهم کرد و خشن گفت
نباش..قبال هم گفتم متاسف نباش_
جاخورده دستم را برداشتم و با من و من
گفتم
من..منظور_
میان حرفم آمد و گفت

اونشبی که زدم شیشه ی پنجره رو_
..شکستم
1023
دست مشت کرد و روی ران پایش کوبید
همکارم بود،گفت امشب مراسم ازدواج یکی_
..از دوستامون با
ناباور پرسیدم
ا ّما؟_
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کف دستش را روی چانه اش کشید و خفه
گفت
آره_
دستانش را میان دستم گرفتم و فشردم و لب
زدم
میدونم شنیدن این حرفا شاید برات سخت_
باشه اما..اون یه زن
آزاد بوده و حق زندگی داشته..تو نمیتونی
بهش خرده بگیری که
چرا ازدواج کرده
با چشمان خونینی نگاهم کرد و خشدار غرید
در مورد چیزی که نمیدونی نظر نده_

مستاصل نگاهش کردم و محتاطانه گفتم
بگو تا بدونم_
1024
لب فشرد و از جا برخاست.دستانش را مشت
کرده بود و از فشاری
که وارد میکرد انگشتانش سفید شده
بود.نگرانش بودم و کاری
1284
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از دستم برنمی آمد.در این سرما خیس عرق
بود و رگ روی
.گردنش نبض میزد
بلند شدم و با آرام ترین لحنی که سراغ داشتم
گفتم
درد خیانت خیلی[ سخته..خیانت همیشه به_
معنی داشتن ارتباط
همزمان با دونفر نیست..یه وقتایی گفتن
دوستت دارم های
دروغکی..گفتن تا تهش باهات میمونم های
الکی..دلبسته کردن
و بعدم رها کردن و له کردن احساس آدما
..یعنی خیانت

با احتیاط دست پیش بردم و مشت های بسته
را گرفتم.آرام
انگشتانش را باز کردم و لب زدم
یه جمله ای هست که میگه اگه بودنت به_
چشم نمیاد یه جوری
باش که نبودنت به چشم بیاد..مهم نیست که
حتی نبودنت هم
1285
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به چشم ا ّما نیومده..مهم اینه نبودنت برای ما
خود خود وحشته
سرم را بلند کردم و خیره ی چشمان ناباورش
زمزمه کردم
1025
تو از این ناراحتی کسی که یه زمانی برات_
عزیز بوده حاال بدون
تو خوشحال و سرخوش داره با یکی از
همکارات که رفیقتم هست
زندگی میکنه..این دردناکه ولی آقای صبوری
زندگی منتظر ما
نمیمونه و نخواهدم موند..بهتره یاد بگیریم
رفتنی هارو راهی

کنیم و اونایی که داریم رو حفظ کنیم
دستانش را رها کردم و دست داخل جیبم
بردم.لبخند وسیعی
زدم و گفتم
و دیگه اینکه همه ی آدما مثل هم نیستن پس_
لطفا همه رو به
یه چوب نرون
1286
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قدمی فاصله گرفتم و گفتم
زیادم بیرون نمون..من دلم قدگنجشگه و اگه_
تا یه ربع دیگه
نیای داخل مجبور میشم من بیام حیاط
چرخیدم داخل بروم که گفت
همیشه یه کاری میکنی که معادله هامو بهم_
میریزی
مثل علیرضا،دو انگشت کنار پیشانی بردم و به
معنی خداحافظ
تکان دادم و لب زدم
1026
یاعلی_
زندگی روزهای سخت بسیاری داشته است اما

زندگی اسمش
زندگی است و مثل یه رودخانه مدام در حرکت
و به روبه جلو
است و هرگز راکد نمیماند حتی بعد از
مرگ..پس قطعا روزهای
سخت بیشتری پیش رویم است و من باید
هرروز برای قوی تر
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..شدن تالش کنم تا مبادا کم بیاورم یا ببازم
قوی بودن خیلی هم سخت نیست اگر انگیزه
داشته باشی..ومن
انگیزه های بسیاری برای قوی بودن و قوی تر
..شدن دارم
یکی از قوی ترین و مهم ترین انگیزه هایم
مردی است که حتی
لبخند هایش میتواند تپش قلبم را از حالت
...نرمال خارج کند
مقابلم زنعمو لیال نشسته بود.مادرهمان مردی
که تمام دنیایم
..بود
نگاه هایش به نسبت سابق میشود گفت کمی

مهربانانه تر بود اما
از وقتی آمده بود سکوت کرده بود و چیزی
.نمیگفت
صبح که علیرضا[ آمد و گفت زنعمو میخواهد با
من حرف بزند
چیزی شبیه سقوط بهمن میان قلبم حس
کردم درست به همان
1288
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1027
اندازه ترسناک و پراسترس..اما سعی کردم
برای یکبارهم که شده
قوی بودن را تجربه کنم و حال با تمام
اضطراب کشنده ای که
تحمل میکردم منتظر بودم تا ببینم که اینبار
سرنوشت مرا به
!.!.کجا میبرد
عمه از کنارمان بلند شد و رو به علیرضا و
:ماکان گفت
پسرا بیاین کمکم..یه چیزی رو الزم دارم_
برام از انباری بیرون
بیارین

همه ی ما میدانستیم که خواسته ی عمه تقریبا
حکم همان
دنبال نخود سیاه رفتن است،برای همین هم
هردو بدون هیچ
مخالفتی همراه عمه سالن را ترک
کردند.پاهایم را جفت کردم و
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دامن سارافون قهوه ای رنگی که پوشیده
بودم را کمی مرتب
کردم و سربه زیر با با پرزهای دامن کلنجار
.رفتم
همیشه عاشق دختر بودم اما هیچوقت_
قسمتم نشد
سرم را بلند کردم و خیره ی چشمان کشیده
ی مشکی اش
شدم.نفس سنگینی کشید و گفت
1028
بعد از علیرضا[ من دیگه هرگز باردار نشدم و_
هرچی هم دوا و
درمون کردیم بیفایده و قسمت این طوری بود
که علیرضا بشه

تنها بچه مون
دستان سفیدش که مزین به رگ های سبز
رنگ بود را سمت
روسری اش برد و موهای فندقی رنگش را
مرتب کرد و خیره ی
:چشمانم گفت
1290
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همه ی زندگی من و نادر علیرضاست..همه_
ی تالشمونو کردیم
که درست تربیت بشه و درست بار
بیاد..هیچوقت از ارتباط ی
بینتون شاکی یا معترض نبودم چون تو رو
همیشه مثل دخترم
دیدم و برام عزیز بودی..تا قبل از اون اتفاق
فکر میکردم این
صمیمیت و حسی که بینتونه به خاطر اینه که
َُ از بچگی باهم مچ
بودین و هیچوقت به ذهنمم خطور نکرد که
ممکنه تبدیل به
عشق بشه ..چون تو همیشه داداش صداش
میکردی و اونم

اعتراضی نداشت..وقتی علیرضا[ اومد و گفت
تورو میخواد،هم من
هم نادر سراز پا نمیشناختیم..کی بهتر از تو که
پیش چشم
خودمون بزرگ شده بودی و هیچی کم نداشتی
نفسی گرفت و گفت
1291
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1029
نمیخوام تکرار مکررات کنم و راجب اون_
روزایی که مامانت
راضی نبود حرف بزنم فقط میخوام بدونی
بچم برای داشتنت
خیلی تالش کرد..غیب شدنت
مکث کرد
غیب شدن یهویی و بعدم بهم خوردن_
عقد..مثل یه شوک بود
برامون..باورکردنی نبود ولی اتفاق افتاده
بود..علیرضا شکست و
من به چشم خودم دیدم که دم نمیزد و همه
چی رو تو خودش
میریخت و شب و روز دنبال تو گشت..اون

روزا من به عنوان یه
مادر عمل کردم یه مادری که میدید ثمره ی
همه ی عمرش
داره جلوی چشماش ذره ذره آب میشه..تو
پیدات شده بود و پس
1292
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زده بودیش و بچم نمیخواست باور کنه و
داشت خودشو به در و
دیوار میزد..دوری ازش سخت بود،دوری از
جیگر گوشه م سخت
بود ولی میدونستم تا اینجا باشه دست از
گشتن برنمیداره..دیریا
زود تورو پیدا میکرد و اگه اینبارم پسش
میزدی هیچی ازش
.نمیموند
لبخند تلخی زد و گفت
1030
میدونم االن داری با خودت میگی همشم به_
خاطر این موضوع
نبوده..درسته فقط خود علیرضا[ نبود..حرف
مردم،آبروی رفته

مون،نیش و کنایه هاشون..همه و همه باعث
شده بود که من
نخوام دیگه تورو پیدا کنه..برای همینم وقتی
کتی خواست بهش
1293
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بگه تو،تو شیرازی ..من نذاشتم و قسمش
دادم..من
نمیخواستم،چون[ غرور و شخصیت بچم خرد
شده بود و خودشم
تبدیل شده بود به یه مرده ی متحرک..درکم
میکنی؟
زبان سنگین شده ام را تکان دادم و آهسته
لب زدم
درک میکنم_
دستانش را در هم پیچاند و با صدایی ضعیف
گفت
تا قبل از اینکه نادر راجب اتفاقی که برات_
افتاده،بهم بگه من
تمام حق رو به خودم میدادم و برای همینم
اون دفعه که اومدم
اینجا اون حرکت غیرمنطقی رو انجام دادم..و

واقعا به خاطرش
شرمنده ام و ازت معذرت میخوام
حس کردم باید چیزی بگویم.برای همین گفتم
1031
1294
تابو شکن

نیازی به عدرخواهی نیست زنعمو..من گله_
ای ندارم و درکتون
میکنم
از جا بلند شد و کنارم آمد.کمی مکث کرد و
بعد خم شد و محکم
در آغوشم گرفت.مات و حیران در همان حال
ماندم.مرا به خود
فشرد و گفت
من یه زنم و درک میکنم چه شرایط و روزای_
وحشتناکی رو
گذروندی برای همین یه معذرت خواهی به
خاطر تمام رفتارهای
اشتباه گذشته م و یه تشکر به خاطر جون
علیرضا بهت بدهکارم
باالخره از شوک درآمدم.فاصله که
گرفت،چشمانش از برق اشک میدرخشید

وقتی خودم رو جات میذارم میبینم کار_
بزرگی کردی..درست
که باید با کسی درمیون میذاشتی و مشورت
میگرفتی ولی با
1295
تابو شکن

همه ی این وجود من ممنون این فداکاری
بزرگت هستم
دستانم را گرفت و ادامه داد
همه ی مادرا آرزوشون خوشبختی بچه_
هاشونه،حاال که
خوشبختی بچه ی من در گرو با تو بودنه،من
کی ام که بخوام
1032
جلوی این وصلت رو بگیرم؟مگه من چیزی جز
خوشبختی و
آرامشش میخوام؟
میان بغض و اشک خندید و به شوخی گفت
زودم نوه دارم کنین_
از شرم سرخ شدم و چشم دزدیدم .زمزمه
وار گفت
شوخی کردم عزیزم_

لعنت به تمام مرزهای جغرافیایی..به تمام
فاصله ها..به تمام
..اجبارها..لعنت
1296
تابو شکن

پافشاری کردم که جلوی ریزش اشک هایم را
بگیرم دلم
نمیخواست آخرین تصویری که از من ذهنش
ثبت میشد یک
..دختر گریان باشد
اما همینکه شماره ی پروازش اعالم شد دیگر
نتوانستم بغضم را
کنترل[ کنم..اشک ها بی اجازه ی من باریدن
گرفت و تصویرش
..را از میان هاله ی اشک تار دیدم
1033
عمه همچنان دربرابر گریه مقاومت میکرد و با
وجود فشردن
فکش و چشمان شوریده و بی قرارش ،محکم
ماکان را درآغوشش
:فشرد و زیرلب گفت
مواظب خودت باش.رسیدی هم خبر بده من_

دلواپس نشم
سر عمه با صدایی شوخ لب زد
1297
تابو شکن

چشم کتی خانم،این گدا که رسید اولین_
کارش میشه تماس با
شما
صدای شوخش با بغض النه کرده در چشمانش
در تضاد بود.عمه
به سختی لبخند زد و با زدن مشتی آرام به
کمرش فاصله گرفت
و گفت
دم رفتن هم دست از دلقک بازی برنمیداری_
علیرضا قدم جلو گذاشت و مردانه یکدیگر را
در آغوش
.کشیدند
مواظب خودت باش داداش_
لبخند کجی زد و آهسته گفت
1034
تو هم عتیقه_[
نگاهش که سمتم چرخید،سرعت اشک ها
..بیشتر شد

1298
تابو شکن

شلوار جین آبی روشن و پیراهن سفیدی تنش
بود.موهای تیره
اش شلخته روی پیشانی اش رها بود.لبخند
آرامی زد و لب های
درشتش از دو طرف کشیده شد و کنار
چشمانش چین
افتاد.برخالف لبخندش غمی عجیب میان
چشمان قهوه ای تیره
اش جریان داشت.با دست اشاره کرد
نزدیکش شوم.نگاهی به
علیرضا که به فاصله ی دو قدم کنارش
ایستاده بود،کردم.دست
داخل جیب برد و با باز و بسته کردن
چشمانش ترغیبم کرد.قدم
هایم را آرام و آهسته برداشتم.نزدیکش که
رسیدم غافلگیرانه
درآغوشم کشید و من سرم را روی سینه اش
چسباندم و هق
زدم..کسی که تا چندوقت پیش فقط و فقط
برایم یک پسرعمه

1299
تابو شکن

ی عادی بود و حاال یکی از مهم ترین آدم های
زندگی ام شده
بود..حامی روزهای سختم...رفیق روزهای بی
..کسی ام
پیراهنش را مشت کردم و نالیدم
خیلی بیشعوری که داری تنهامون میذاری_
سرم را از سینه اش جدا کرد و خندان گفت
1035
اینهمه اشک رو از کجا میاری پرنده؟_
دوباره که باریدم،جدی و اخم کرده سرش را
خم کرد و گفت
نمیرم بمیرم که اینجوری داری اشک میریزی_
شاکی و معترض مشتی روی بازویش کوبیدم
و خشمگین گفتم
زبونتو گاز بگیر بیشعور_
همچنان عمیق و جدی در سکوت نگاهم
میکرد.دست هایم را
:گرفت و با لحنی شمرده و محکم گفت
1300
تابو شکن

تا قبل از سفرم به اینجا و آشنا شدن با تو_
فکر میکردم دوره ی
زنای وفادار و صبور سر اومده ولی تو بهم
ثابت کردی هنوزم
..هست و چه خوبه که تو هستی پرنده
لبخند غمگینی زد
چقد علیرضا خوشبخته که تورو داره و چقد_
ما خوشبختیم که
تورو داریم...هر خانواده ای به یکی مثل تو
احتیاج داره..به یه قلب
..پرنده
سیبک گلویش تکان خورد
مواظب خودت و علیرضا باش_
1036
چشمانش که بارانی شد،فاصله گرفت و
خواست بچرخد که
بازویش را گرفتم و مانع شدم
میشه یه قولی بهم بدی؟_
کنجکاو و خیره برگشت و گفت
1301
تابو شکن

نشنیده نمیتونم قول بدم_

لبم آویزان شد اما ناامید نشدم و گفتم
قول بده به اومدن برای همیشه به اینجا فکر_
کنی
[نگاه چرخاند سمت عمه و علیرضا[ و با تاخیر
گفت
بهش فکر میکنم_
نفس حبس شده ام را آزاد کردم و لبخند بی
جانی زدم
مرسی_
خم شد و چمدانش را برداشت و برای بار آخر
نگاهی بینمان
چرخاند و روی علیرضا[ مکث کرد
مواظب شون باش_
بعد هم بدون نگاهی دیگر چرخید و با گام هایی
.تند دور شد
1037
همین که از گیت گذشت،مقاومت عمه هم در
هم شکست و
1302
تابو شکن

بغضش ترکید.با همان چشمان اشکی نزدیکش
شدم و بغلش

کردم.بی قراری و بی تابی عمه دوباره اشکم
را درآورد.علیرضا از
پشت هردوی مارا درآغوش گرفت و هشدار
گونه صدایمان زد
!!عمه!.!..پرند_
بی توجه به نگاه های افراد حاضر در سالن با
بغض گفتم
از همین االن دلم براش تنگ شده_
همانطور که مارا درآغوش داشت از میان
جمعیت به سمت
خروجی هدایتمان کرد و گفت
مجبوریم کنار بیایم_
*****
بسته ی قرص مسکن را به همراه لیوانی آب
داخل پیش دستی
گذاشتم و سمت اتاق عمه رفتم.با پای الی در
را آهسته باز کردم
1303
تابو شکن

و داخل شدم.روی تخت دراز کشیده بود و
چشمانش را بسته
بود.نزدیک شدم و آرام صدایش زدم

عمه_
1038
چشم باز کرد و مظلوم گفت
جان_
پیش دستی را سمتش گرفتم و گفتم
براتون مسکن آوردم_
نیم خیز شد و پیش دستی را از دستم
گرفت.قرص را با قورتی
آب فرو داد و پیش دستی را روی پاتختی
گذاشت.با همان
چشمان سرخ از گریه گفت
برو بخواب عزیزم_
نگران نگاهش کردم و گفتم
آخه_
لبخند بی حالی زد
برو پرندم...بخوابم سردردم آروم میشه_
1304
تابو شکن

خم شدم
پس اگه کاری داشتین صدام بزنین_
1039
سرش را به نشانه ی باشه تکان داد و دوباره

دراز کشید.همانطور
آهسته از اتاق بیرون آمدم.علیرضا با دیدنم از
روی مبل بلند شد
و گفت
خوابید؟_
سرتکان دادم
آره_
سوئیچ را از روی میز برداشت و گفت
فعال کاری نداری؟_
ناباورانه نزدیکش شدم و پرسیدم
کجا؟_
لبخند زد
خونه_
پلک زدم و بی رمق گفتم
1305
تابو شکن

میخوای تنهامون بذاری؟_
لبخندش وسیع شد و چشمان کشیده اش برق
زد
1040
منکه از خدامه پیشت باشم ولی دستور_
باباست

با همان قیافه ی زارم پرسیدم
!چرا؟_
مردانه خندید و دندان هایش نمایان شد
َُ _گفته تا محرم نشدیم باید شبا برگردم خونه
.لبم آویزان شد
سرش را نزدیک صورتم آورد و خیره ی
چشمانم با شیطنت گفت
چیه؟دلت تنگ میشه؟_
حرصی نفس عمیقی کشیدم و آهسته لب زدم
خداحافظ_
چرخیدم و خواستم فاصله بگیرم که بازویم
اسیر دستانش
1306
تابو شکن

شد.برگشتم و بادلخوری نگاهش کردم.به طرز
مسخره ای
چشمانش را درشت کرده بود.لب باز کرد و
گفت
این رفتار یعنی قهری االن؟_
شانه باال انداختم و گفتم
1041
خودت چی فکر میکنی؟_

چشمانش خندید و گوشه ی لبش خط
افتاد.لبش[ را با زبان
خیس کرد و دست به سینه گفت
یعنی قهری_
چشم گرد کردم
تا ماکان بود که از اینجا جم نمیخوردی و عمو_
هم معتقد نبود
اینجا موندنت درست نیست یهو بعد از رفتن
ماکان که هم عمه
هم من به وجودت احتیاج داریم تصمیم گرفتی
بذاری بری..بعد
1307
تابو شکن

توقع داری لبخند بزنم و بگم علیرضا جان به
سالمت؟منطقیه
اصال؟
ابرو باال انداخت و خندان گفت
نه واال منطقی نیست_
قدمی نزدیکم شد و شرور گفت
میمونم اما شرط داره_
چشمانم گشاد شد.ناخودآگاه قدمی به عقب
برداشتم و لب زدم

من از دستت عصبی ام اونوقت تو شرط_
میذاری؟
1042
چشمانش را تنگ کرد و طی حرکتی
غیرمنتظره سمتم جهید و
سینه به سینه ام ایستاد.از ترسی هینی کشیدم
که خم شد روی
صورتم و تخس گفت
که عصبی هستی؟_
1308
تابو شکن

خواستم فاصله بگیرم که پی برد و دستانش
دورم حصار
کشید.قلبم وحشیانه به سینه ام میکوبید و
صدایش گوشم را کر
کرده بود.میدانستم بازنده ی این بازی من
هستم اما لجبازانه
گفتم
نباشم؟_
صورتش نزدیک تر آمد و نزدیک لبم پچ زد
شجاع شدی پرند خانم!؟_
خفه گفتم

بودم_
چیزی نگفت و با نگاهی خاص به چشمانم زل
زد.تاب نگاه
سنگین و پر حرفش را نداشتم.سر چرخاندم
که دستش زیر چانه
ام نشست و صورتم را به جای اولش برگرداند
و خشدار گفت
1043
1309
تابو شکن

نگام کن_
آب دهنم را قورت دادم وبه سختی نگاهم را تا
چشمانش باال
کشیدم.نفس لرزانی کشید و زمزمه وار گفت
اسیر این چشمام..شبایی بود که با
ُ
یه عمر_
خودم میگفتم اگه
یه روزی این چشم ها به کس دیگه ای دوخته
بشه من دووم
میارم؟
سرش را به پیشانی ام چسباند و با صدایی بَم

گفت
هفت سال یه عمره...من به اندازه ی یه عمر_
ازت دور بودم اما
هیچوقت نه تونستم فراموشت کنم نه تونستم
از دوست داشتنت
دست بکشم...یه چیزی هست که اذیتم
میکنه...گاهی میگم من
اونی نبودم که باید..من برات خیلی کمم پرند
خیلی..ولی[
نمیتونمم ازت دست بکشم
1310
تابو شکن

با پشت دست،گونه ام را نوازش کرد و گفت
ماکان راست میگه من خیلی خوشبختم که_
تورو دارم
سیبک گلویش تکان خورد و زمزمه وار گفت
مرتیکه وقتی نیست انگار یه لشگر آدم_
نیست
1044
بغض زده گفتم
کاش برگرده علی_
لبخند زد

برمیگرده..اون دل نازک تر از این حرفاست_
ذوق زده گفتم
واقعا؟_
واقعا_
چانه ام روی میز بود و دست هایم کنارم
آویزان .نگاهم دستان
ماه منیر را که تند و فرز سبزی ها را خرد
میکرد،دنبال[
1311
تابو شکن

میکرد.پوفی کشیدم و از حالت خمیدگی
درآمدم و اینبار به
صندلی تکیه زدم.ماه منیر یک نگاه کوتاه روانه
کرد و دوباره
مشغول کارش شد
برو استراحت کن خسته ای_
سرم را به پشت صندلی تکیه دادم و چشم
بستم.در همان حال
گفتم
1045
خوابم نمیبره..اصال درودیوار این خونه میخواد_
منو بخوره وقتی

هرجاشو نگاه میکنم یاد ماکان میفتم
:با افسوس گفت
جاش خیلی خالیه..ولی چه میشه کرد باید_
عادت کنیم دیگه
همانطور چشم بسته هومی کردم و دست
هایم را بغل گرفتم.با
نشستن سنگینی دستی روی شانه ام،چشم باز
کردم و
1312
تابو شکن

سرچرخاندم.عمه لبخند محزونی زد و گفت
برو روی تخت بخواب عمه_
کمی جمع و جور تر نشستم و گفتم
خوابم نمیاد فقط خستم_
سمت یخچال رفت و حین گشتن میان جعبه ی
:دارو ها گفت
حق داری از صبح یه بند کالس داشتی_
بسته ای قرص برداشت و سمت سینک
رفت.آهسته گفتم
عمه؟_
چرخیدو سوالی نگاهم کرد
1046

جانم_
دست زیر چانه زدم و گفتم
به نظرتون زنعمو لیال واقعا راضیه؟_
کمی نگاهم کرد و بعد چرخید و از شیرآب
لیوانی پر کرد و
:همانطور پشت به من گفت
چطور؟_
1313
تابو شکن

شانه باال انداختم و آرام گفتم
همینجوری_
ماه منیر سبزی های خرد شده را داخل قابلمه
ی سوپ در حال
جوش سرازیر کرد و گفت
چرا نباید راضی باشه؟دختر[ به این خوبی و_
خانومی؟
خنده ی محوی از این همه سادگی اش روی
لبم آمد.عمه صندلی
روبه رویم را بیرون کشید و نشست.دستانش
پیش آمد و
سرانگشتم را لمس کرد.خیره[ چشمانم گفت
لیال زن عاقلیه..خودشم میدونه که وقتی_

اینهمه سال گذشته و
هنوزم علیرضا پات مونده یعنی دیگه مخالفت
فایده ای نداره..از
1047
اون گذشته تنها اشتباه تو حرف نزدن و
سکوتت بوده،دلیلی نداره
بخواد بهانه الکی بگیره
1314
تابو شکن

لبخند کمرنگی زدم
به انگشتان دستم فشار آرامی وارد کرد و
لبخند مطمئنی زد
اینهمه نگران ناراحتی بقیه نباش پرند..یکمم_
به خودت فکر
کن...بد نیست آدم گاهی خودخواه
باشه..هوم؟
آرام نجوا کردم
حق باشماست_
از جایش بلند شد و حین ترک آشپزخانه خوبه
.ای زمزمه کرد
با خودکار روی برگه تاریخ امروز را یادداشت
کردم .با احساس

لرزش داخل جیب مانتو،دست داخل بردم و
گوشی را بیرون
آوردم.شماره ی مامان بود،با مکث تماس را
وصل کردم و گفتم
سالم_
سالم خوبی مامان؟_
1315
تابو شکن

نگاهی به بچه ها که سرپایین انداخته و
مشغول رنگ آمیزی
بودند،کردم و گفتم
1048
خوبم،شما خوبین؟بابا؟امیرحسین؟_[[
همه خوبن عزیزم،کجایی؟_
نمیدانم چرا حس میکردم صدایش شاد و
شنگول است.لبم را
خیس کردم و گفتم
مهدکودک_
:با لحنی ذوق زده گفت
میدونی امروز کی بهم زنگ زد؟_
تنها گفتم
نه،کی؟_

زنعمو لیالت_
ابروهایم باالپرید.متعجب گفتم
خب؟_
خندان گفت
1316
تابو شکن

زنگ زده بود وقت بگیره برای خواستگاری_
شوکه از روی صندلی بلند شدم و گفتم
1049
!چی؟_
البته که بعد از اینهمه سال دیگه نمیشه_
اسمشو گذاشت
خواستگاری بیشتر شبیه بله برونه
دست روی قلب هیجان زده ام گذاشتم و با
نفس عمیقی سعی
کردم کمی آرام شم.صدای مامان امد که
گفت
الو پرند..پرند_
خفه گفتم
بله؟_
فکر کردم قطع شد_
نه هستم_

مامان جان من گفتم باید اول با تو حرف_
بزنم هرچند نگفته هم
1317
تابو شکن

معلومه حرف دلت چیه اما من زنگ زدم
بپرسم بیان اینجا برای
مراسم یا ما بیایم شیراز..کدوم راحت تری
مامان؟من گفتم اینجا
ولی بابات میگه هم تو کالس داری و هم اینکه
عمه ت خیلی
زحمتت رو کشیده و بهتره که اونجا باشه..حاال
نظر خودت چیه؟
1050
لبم را به دندان کشیدم و کمی مکث
کردم.نفسم را سنگین بیرون
دادم و گفتم
من االن سرکالسم مامان..میشه بعدا زنگ_
بزنم و خبر بدم؟
تند گفت
آره مادر برو..فقط خیلی معطل نکن اونا_
منتظرن زشته
کوتاه گفتم

چشم_
1318
تابو شکن

نگاهی دیگر به بچه ها که کماکان مشغول
بودند انداختم و ضمن
گرفتن شماره ی علیرضا از کالس خارج
شدم.روبه مژگان که
پشت میزش مشغول نوشیدن چای بود،گفتم
مژگان جان میشه یه چند دقیقه ای حواست_
به بچه ها باشه؟من
االن میام
چشمانش را باز و بست کرد و گفت
برو خیالت راحت_
سمت محوطه ی بازی بچه ها راه افتادم که
باالخره علیرضا[ تماس
را جواب داد
1051
جانم شاپرک_
انگشتم را روی صندلی کشیدم و با اطمینان از
تمیز بودنش،روی
صندلی نشستم و لب زدم
سالم خوبی؟_

1319
تابو شکن

شنگول پاسخ داد
توووپ_
پا روی پا انداختم و بی توجه به قلبی که
پرشور ضرب گرفته
بود،گفتم
چرا به من نگفته بودی؟_
مسخره گفت
مگه نگفته بودم؟_
حرصی گفتم
علیرضااا_
بلللله_
چشمانم گرد شد
1052
علیرضااا_
کشدار گفت
..جوووون_
کالفه گفتم
1320
تابو شکن

میشه جدی باشی و دست از دلقک بازی_

برداری؟
خندان گفت
چشم بانو...بنده جدی ام بفرمایید_
با مکث گفتم
..تو هنوز راجب_
.کالفه حرفم را نصفه رها کردم و آه کشیدم
صدایش جدی شد
چیشده پرند؟_
با دست پیشانی ام را فشردم و آرام گفتم
کاش قبل از زنگ زدن مامانت با من یه_
مشورتی میکردی
صدایش با تاخیر آمد
1053
مشکل چیه پرند؟فکر میکردم تو هم مثل من_
مشتاق تموم
شدن این دوری؟
شاکی گفتم
1321
تابو شکن

معلومه که مشتاقم این چه حرفیه که میزنی_
..فقط
فقط چی؟_

پوفی کشیدم
من نمیدونم برنامه ات در مورد آینده چیه؟_
نمیدونم میخوای
بمونی یا برمیگردی کانادا..تو هنوز هیچی
راجب اینا به من نگفتی
علیرضا
محکم گفت
کجایی؟باید رودر رو حرف بزنیم...اینجوری_
نمیشه
مهدکودکم ولی تا ظهر کالس دارم_
باشه..بعدازظهر میام دنبالت_
با شنیدن بوق،بند کیفم را دوشم انداختم و
سمت ماشینش که
آن سمت خیابان ایستاده بود،قدم برداشتم.در
را باز کردم و حین
نشستن گفتم
1322
تابو شکن

1054
سالم_
لبخند جذابی زد و دنده را جا انداخت
سالم بانو_

کیف را روی پایم تنظیم کردم و خیره ی
:ماشین جلویی پرسیدم
خوبی؟_
از گوشه ی چشم نگاهی سمتم انداخت و
گفت
خوب..تو خوبی؟_
نگاه سمتش چرخاندم
خوب ولی خسته_
گوشه ی لبش باال رفت
پس بریم یه جایی که یکم ریلکس کنی_
لبخندزدم و سکوت کردم.مقابل یک کافیشاپ
نگه داشت و گفت
تا من جای پارک پیدا میکنم تو برو داخل_
باشه ای زمزمه کردم و پیاده شدم.دستم را از
داخل جیب بیرون
1323
تابو شکن

آوردم و در را هل دادم.با نگاهی به فضای
روشن و پراز رنگ های
1055
شاد،گوشه ای ترین قسمت را برای نشستن
انتخاب کردم.صندلی

را عقب کشیدم و پشت میز جا گرفتم.با
انگشت روی میز چوبی
ضرب گرفتم و همزمان چشم چرخاندم و
.اطراف را دید زدم
یک طرف دیوار کافه اختصاص یافته بود به
کتابخانه ای که قفسه
هایش تا سقف پراز کتاب بود..میزهای چوبی
سفید با
چهارصندلی رنگی اطرافشان...پله[ های چوبی
که به باال ختم
.میشد و کنار هرپله گلدان زیبایی قرار داشت
با آمدن علیرضا دست از کنکاش برداشتم و
نگاهم را به او که
امروز تیپ مردانه ای زده بود ،دادم.بافت یقه
اسکی مشکی زیر
1324
تابو شکن

اورکت نسکافه ای تنش بودو کفش و کمربند
ستی هم به رنگ
قهوه ای به پا داشت ،موهای وحشی و لَختش
هم روی پیشانی
.رها شده بود

صندلی مقابلم را عقب کشید و نشست
چی میخوری؟_
بی معطلی گفتم
قهوه_
1056
لبخند زد و سفارش قهوه و کیک داد.کمی
سمتم خم شد و آرنج
هایش را روی میز گذاشت.آستین کت کمی
باال رفت ونگاهم
سمت همان ساعت قدیمی رفت.لبم را خیس
کردم و به او که
خیره و بی حرف به تماشایم نشسته بود،گفتم
میشنوم_
خندان ابرو باال انداخت و گفت
1325
تابو شکن

نه بابا..بذار از راه برسیم بعد بانوو_
دست به سینه شدم و با لحنی کمابیش آرام و
محکم گفتم
تصمیمت چیه؟_
به صندلی تکیه زد و با چشمانی باریک شده
خیره ام شد و گفت

اگه بگم تصمیم دارم برگردم کانادا جوابت_
چیه؟با من میای؟
شوکه شدم.ناباور و بدون زدن حتی یک پلک
خیره شدم به اویی
که موزیانه نگاهم میکرد و منتظر بود.آب دهنم
را قورت دادم و
همزمان میان ذهنم به این فکر کردم که واقعا
دلم میخواهد با او
بروم؟منی که اینهمه دلبستگی اینجا داشتم؟
سکوتم که طوالنی شد،دوباره گفت
1057
نمیای؟_
پسرکی جوان با سینی حاوی سفارشمان که
نزدیک شد نگاه هر
1326
تابو شکن

دویمان سمتش برگشت .تند و فرز فنجان
قهوه ها را به همراه
کیک شکالتی روی میز چید و بعد از تمام شدن
کارش لبخندی
زد و گفت
چیز دیگه ای احتیاج ندارید؟_

علیرضا گفت
نه ممنون_
همینکه دور شد،نگاه منتظر علیرضا[ دوباره مرا
هدف گرفت.دست
هایم را روی میز قرار دادم و خیره ی بخار
وسوسه انگیز قهوه لب
زدم
تو واقعا میخوای برگردی؟_
سرم را بلند کردم تا شاید از چشم هایش پی
به احواالت درونش
ببرم ولی از نگاهش چیزی معلوم نبود و همین
مرا کفری
میکرد.فنجان را برداشت و حین بردن سمت
لبش گفت
1327
تابو شکن

1058
سوال رو با سوال جواب نده شاپرک..من_
بخوام باهام میای یا
نه؟
میان تنگنای عجیبی قرار گرفته بودم.لب
زیرینم را به دندان

کشیدم و بعد از مکثی کوتاه،دهان باز کردم و
گفتم
اگه االن بگم نمیدونم چی؟_
همانطور خونسرد و بی حرکت به من زل زده
بود.کالفه تکرار
کردم
میشه به جای این سوال و جوابا،تصمیمت رو_
بگی؟
فنجان را روی میز قرار داد و دو دستش را
زیر چانه مشت کرد
و گفت
دل کَندن از اینجا برات سخته؟_
بی معطلی گفتم
1328
تابو شکن

خیلی_
موشکافانه خیره ام شد و گفت
1059
چرا؟دلت برای چی اینجا تنگ میشه؟برای_
پدرو مادری که هفت
سال به امون خدا رهات کردن؟یا[ دلت برای
نیش و کنایه

فامیالیی که یه عمر خبری ازت نگرفتن؟
عصبی سرم را نزدیک صورتش بردم و غریدم
تو حق نداری اینجوری راجب خانواده م حرف_
بزنی علیرضا
ابرو باال انداخت
چرا؟_
غریدم
چون من بهت اجازه نمیدم.اونا هرچی که_
باشن خانواده ی منن
و برام عزیز
سر عقب بردم و با صورتی سرخ از عصبانیت
ادامه دادم
1329
تابو شکن

اونا منو طرد کردن ولی من اینکارو_
نمیکنم..چون[ من هنوزم
دلم به بودن بابا گرمه..حتی اگه دور باشه
ازم..یعنی همه ی این
سال ها دلم به بودنشون گرم بود
کالفه گفتم
1060
دوستت دارم ،برام عزیزی،خیلی[ هم_

عزیز..کسی که همه ی این
سال ها منتظرش بودم ولی بازم این دلیل
نمیشه بهت اجازه بدم
راجب خانواده م اینجوری حرف بزنی..برای
اومدن با تو هم هر
دلیلی جز اینکه خانواده ام الن بلن بیار..یه
دلیل منطقی..اونوقت
میبینی که با یه چمدون تا ته جهنمم باهات
میام
برخالف تصورم لبخند بزرگی زد و با چشمانی
براق گفت
دوستت دارم_
1330
تابو شکن

شوکه نگاهش کردم و لب زدم
داری مسخره ام میکنی؟_
نرم و مردانه خندید و چشمانش ستاره باران
شد.دستانش پیش
آمد و دستم را گرفت و با همان نگاه عجیب
گفت
خیلی دوستت دارم_
گیج و منگ نگاهش کردم و هرچه کردم زبانم

به کالمی
نچرخید.حین نوازش پوست دستم گفت
فکر کنم دیگه نوبت من باشه که ثابت کنم_
چقد برام
عزیزی..داشتم باهات شوخی میکردم،میدونم
که چقد اینجا رو
1061
دوست داری..میدونم که تو با این دل کوچیکت
تحمل غربت و
دوری رو نداری..برای همینم من میام..اون
حرفای مسخره ای
هم که گفتم جدی نگیر داشتم اذیتت میکردم
1331
تابو شکن

روبه نگاه مبهوتم چشمکی زد
چطوره؟_
حرصی از اینکه تمام این مدت داشته مرا
دست می
انداخته،دستم را از زیر دستش بیرون کشیدم
و غریدم
..واقعا که_
با حرصی نهفته میان تک تک کلماتم،غریدم

خیلی..خیلی[ بیشعوری_
قهقه زد و با شیطنت گفت
باز گفتی بیشعور ها؟_
از پشت میز به ضرب بلند شدم و حین
برداشتن کیفم،روبه نگاه
مات شده اش،تند از کافه خارج شدم و با گام
هایی بلند به سمت
خیابان رفتم.برای تاکسی دست بلند
کردم.ایستادن تاکسی
1062
1332
تابو شکن

همزمان شد با رسیدن علیرضا،بیتوجه به صدا
کردنش
هایش،سوار شدم و روبه راننده گفتم
برو آقا_
تاکسی که از مقابل علیرضای[ مبهوت
گذشت،لبخند دندان نمایی
زدم و برایش دستم را به نشان بای بای تکان
.دادم
سرم را به صندلی تکیه دادم و لب زدم
تا دیگه تو باشی سربه سر من نذاری آقای_

بزرگمهر عزیز
با بلند شدن زنگ گوشی،نگاهی به صفحه
انداختم و با دیدن
شماره علیرضا،رد تماس زدم و بعد هم گوشی
را سایلنت
کردم.بیشتر از ده بار زنگ زد و درآخر هم
پیامی با این مضمون
فرستاد
"بهم میرسیم"
خندان گوشی را داخل کیف پرت کردم و گفتم
1333
تابو شکن

"میرسیم"
با دادن کرایه از تاکسی پیاده شدم.نگاهی به
دور وبر انداختم و
با ندیدن ماشین علیرضا،سمت در قدم
برداشتم.کلید انداختم و
1063
در را آرام باز کردم.سرکی به داخل کشیدم و
با اطمینان[ از نبود
ماشین داخل حیاط هم،نفس راحتی کشیدم و
با خیال راحت

داخل شدم و در را بستم.کلید را داخل کیفم
انداختم و قدم هایم
را سمت ساختمان[ برداشتم که از پشت دستی
روی دهنم
قرارگرفت.نفسم حبس شد.صدایش از
کنارگوشم بلند شد
حاال دیگه برای من دست تکون میدی و با_
عشوه لبخند میزنی؟
همانطور که مرا از پشت در آغوش گرفته
بود،عقب عقب رفت و
1334
تابو شکن

میان درختان گیرم انداخت.قلبم از شدت
هیجان و ترس کم
.مانده بود قفسه ی سینه ام را بشکافد
میان درختان که پناه گرفتیم رهایم کرد و روبه
رویم
ایستاد.دست داخل جیب برد و همانطور که
روی پاشنه ی پا
عقب و جلو میشد،ابرو باال برد و گفت
خودت بگو چطوری تنبیه ت کنم_
آب دهنم را قورت دادم و آمدم از کنارش فرز

بگریزم که فهمید
و جلویم قد علم کرد.عقب عقب رفتم و من
من کنان گفتم
تقصیر..تو..بود[ که شروع کردی_
1064
قدم جلو گذاشت و شرور گفت
..خودت انتخاب کن:بندازمت تو گل یا_
:خنگ گفتم
یا چی؟_
1335
تابو شکن

ُل
مهلت نداد و خم شد از زیرپایش مشتی گ
برداشت و سمتم
هجوم آورد و به سروصورتم مالید و گفت
یا نداره شاپرک_
جیغ کشیدم و تالش کردم تا دستانش را از
خودم دور کنم اما
زورم به او نرسید و تنها توانستم چشمانم را
ببندم.فاصله که
گرفت،لبخند شیطانی زد و گفت
چه خوشگل شدی بانوی موسیقی_

چشم باز کردم و با حس انزجار دستی به سر
و صورت گلی ام
زدم و با لمس گل میان موهایم،جیغ بلندی
کشیدم و سمتش
یورش بردم.خندان دوید و نفس زنان گفت
به خدا خوشگل شدی_
1065
ُ دستم به او نرسید که هیچ،پام سر خورد و با
صورت میان گل و
1336
تابو شکن

الی فرود آمدم.عاصی و عصبی فریاد زدم
دعا کن دستم بهت نرسه بزرگمهر_
قدم های رفته را برگشت و نگران نزدیکم شد
و کنارم روی دو
:زانو نشست و گفت
چیشدی تو؟..خوبی؟چیشد[ پات؟؟ببینم؟_
الکی ناله کردم
آاای فکر کنم پام در رفته_
همینکه دستش را سمت مچ پام دراز
کرد،نامحسوس از پشت
سرم مشتی گل برداشتم و صاف وسط

موهای سشوارکشیده اش
کوبیدم و مقابل چشمان حیران و شوکه اش
گفتم
حقت بود_
سرتکان دادن و خندان زیربغلم را گرفت و
کمک کرد بلند شم
تماس که وصل شد عین تشنه ای که به آب
رسیده،با تمام زوایای
1337
تابو شکن

کاسه ی چشمم صفحه ی مانیتور را تماشا
کردم.چشمان سرخ
و بی حالش نشان از خستگی بی حدش
میداد.موهای تیره اش
1066
نامرتب روی پیشانی اش ریخته شده
بود.شلوار ورزشی به همراه
تیشرت ساده ای به رنگ توسی به تن
داشت.به نظر میرسید
داخل اتاق باشد.پشت سرش کتابخانه ای پر از
کتاب های علمی
و پزشکی به چشم میخورد.نشسته روی

صندلی،دست هایش را
بغل گرفته بود با همان لبخند آرام و جدی
اش،خیره ام بود و
حرفی نمیزند.لبم را تَر کردم و به جان َکندن
:گفتم
سالم_
با حفظ همان لبخند گفت
سالم پرنده_
1338
تابو شکن

ناخواسته قطره ای اشک از چشمم چکید.با
صدایی که تارهای
صوتی اش به خاطر بغض دورگه شده بود،لب
زدم
دلم برات تنگ شده رفیق_
به جلو خم شد و با نگاهی مهربان گفت
منم رفیق_
لب های لرزانم را تکان دادم و زمزمه کردم
کاش اینجا بودی_
1067
دوباره به صندلی تکیه زد و با چشمانی که برق
اشک درونشان

:مشهود بود،گفت
منم خیلی دلم میخواست موقع عروس شدن_
پرنده اونجا میبودم
ولی نشد
گالیه مند گفتم
نشد یا نخواستی نامرد_
لبخندش وسیع شد و بی ربط گفت
1339
تابو شکن

رفتن؟_
سرم را به نشانه ی تایید تکان دادم.خندان
گفت
علیرضا هم؟_
اوهوم_
دستی میان موهای آشفته اش کشید و پرسید
کی وقت محضر گرفتین؟_[
دست راستم را زیر چانه زدم و گفتم
فردا_
1068
گوشه ی چشمانش را فشرد وآهسته گفت
خوبه_
خسته ای برو مزاحمت نمیشم _

یکی از ابروهایش را باال داد و گفت
یه هفته از اومدن من میگذره و تو یه بارم_
نخواستی باهام
تصویری حرف بزنی.حاالم میخوای بری؟
دوباره آن بغض لعنتی پیدایش شد و چشمانم
به اشک
1340
تابو شکن

نشست.همانطور پر بغض و خیره نگاهش
کردم و لب زدم
نمیتونستم..همین االنم اگه استرس فردا رو_
نداشتم شاید بازم
جسارت پیدا نمیکردم بهت زنگ بزنم
اخم کرد و با نگاهی نافذ خیره ام شد.دست
زیر چشم هایم
کشیدم و گفتم
اونجوری نگام نکن..من پرندم نه اون فرنگی_
های
دوروبرت..دوست داشتم اینجا بودی
کنارمون..فردا کنارم
وایمیستادی و دوباره به علیرضا تذکر میدادی
که اگه یه قطره

اشک از چشمم بیاد حسابشو میرسی..تو
بهترین رفیق و حامی
1069
سخت ترین روزای زندگیم هستی..کسی[ که یه
وقتایی برام پدری
1341
تابو شکن

کرد..یه وقتایی مثل یه مادر نگرانم بود..یه
وقتایی هم عین یه
برادر کنارم
هق هق هایم نگذاشت که ادامه بدهم.دستش
را پیش آورد و
جلوی دوربین گرفت و گفت
دستت رو بیار_
گنگ گفتم
چیکار کنم؟_
به دستم اشاره کرد که جلوی دوربین
ببرم.دستم را پیش بردم و
مقابل دوربین گرفتم.لبخند بزرگی زد و گفت
من همیشه کنارتم پرند..عین یه رفیق..عین_
...یه برادر
:اشاره ای به دست هایمان کرد و ادامه داد

فاصله مون دقیقا به همین اندازه ی کوچیکه_
چون من تو قلب
تو جا دارم و تو،تو قلب من..دوست داشتم
اونجا میبودم و
1342
تابو شکن

لبخنداتو از نزدیک وقتی بله میگفتی رو میدیم
ولی اگه میموندم
گرفتار میشدم
1070
باالخره طلسم چشمانش شکست و قطره ای
اشک از چشم سمت
چپش چکید.زود پاکش کرد و سربه زیر گفت
فردا موقع عقد تماس تصویری بگیر_
تا خواست قطع کند،تند گفتم
گرفتار چی؟_
:سربلند کرد و مظلومانه گفت
خودت چی فکر میکنی؟_
گیج بودم گیج تر شدم.با همان گیجی پرسیدم
گرفتار دلت؟_
.در سکوت نگاهم کرد و چیزی نگفت
*****************

کالفه و بیقرار تکرار کردم
گرفتار دلت؟_
1343
تابو شکن

.همانطور مسکوت نگاهم میکرد
دست روی دهانم گذاشتم و شاکی نالیدم
1071
وای..وای..وای ماکان..چرا[ چیزی_
نگفتی؟..پس[
میان حرفم آمد و بالحنی محکم گفت
بیخیال بیا دیگه راجبش حرف نزنیم..االنم_
نباید میگفتم اشتباه
کردم
شاکی گفتم
چرا نباید راجبش حرف بزنیم؟چرا انقد_
خودخواهی؟اون حق
داره بدونه دوسش داری
پوفی کشید و جدی لب زد
من کی گفتم دوسش دارم؟گفتم اگه_
میموندم گرفتار
میشدم.ولی هنوز خداروشکر نشدم
لبخند مسخره ای هم ضمیمه ی پایان مکالمه

اش کرد.کفری
1344
تابو شکن

گفتم
واقعا؟یعنی برات مهم هم نیست اگه ازدواج_
کنه و تشکیل
خانواده بده؟
لحظه ای مبهوت شد اما خیلی زود به خود
مسلط شد و عادی
گفت
1072
نه_
دست به سینه شدم و بدجنسانه گفتم
باشه..پس بهتر بدونی که یه خواستگار پروپا_
قرص داره و خیلی
ام مورد مناسب و خوبیه..به نظر میرسه
جواب مریم هم مثبت
باشه
نگاهش عجیب شد اما دهانش برخالف
چشمانش خیلی معمولی
گفت
خوشبخت بشه..کاری نداری؟_

1345
تابو شکن

چشمانم را تنگ کردم و پوزخند زدم
مزاحم نمیشم_
تنها لب زد
مراحمی..تا بعد_
تماس که قطع شد،عصبی جامدادی روی میز
را برداشتم و محکم
به دیوار کوبیدم
احمق..احمق..احمق_[
1073
خودم را روی تخت پرت کردم و گوشی را
برداشتم و برای مریم
پیام فرستادم
فردا میای دیگه؟_
به جای پیام زنگ زد.با همان سرگردانی تماس
را وصل کردم و
خفه گفتم
میای؟_
آرام گفت
میام..همه چی خوب بود امشب؟_
1346

تابو شکن

تار مویم را به بازی گرفتم و گفتم
آره..همه چی خوب بود جز یه چیز_
چی اونوقت؟_
چرخیدم و روی شکم خوابیدم و گفتم
جای خالی ماکان و تو_
خیلی ناشیانه بحث را عوض کرد و گفت
1074
برای فردا جشن هم میگیرین؟خواستگاری و_
بله برونت که
تقریبا هیچکس نبود
معترض گفتم
انقد ازش بدت میاد که اسمشم میاد ترجیح_
میدی بی اهمیت
رد بشی؟
سکوت کرد.دوباره گفتم
جواب من سکوته؟_
آرام نجوا کرد
بیخیال شو پرند_
1347
تابو شکن

حرصی خندیدم و نالیدم

یادمه یه روزی یکی بهم گفت خر غرور_
مسخره ات نشو،تو یادت
نیست؟
با این حرفا میخوای به کجا برسی؟کی گفته_
من از اون آدم از
خود متشکر خوشم میاد؟
پوزخند زدم
1075
بعضی حرفا رو نگفته هم چشمای آدم لو_
میده
عصبی گفت
چشمای االغ من دقیقا به تو چی گفته که یه_
هفتس ولم
نمیکنی
خندیدم و میان خنده لب زدم
گفته این خاله ریزه دلش رفته ولی عجیب_
مقاومت میکنه
حرصی غرید
1348
تابو شکن

خدا لعنتت کنه پرند که نصفه شبی آدمو_
بیخواب میکنی..برو

بکپ بذارمنم خبر[ مرگم بکپم
خندان گفتم
اوکی برو بکپ..ایشاهلل که خواب ماکان_
ببینی
حرصی جیغ کشید و بعدم قطع کرد
مانتو وشلوار شیری رنگ آویزان به جالباسی
روبه من چشمک
میزد.نزدیک شدم و دستی روی پارچه ی
لطیفش کشیدم و قلبم
"جیغ کشید"سختی ها داره تموم میشه
1076
با باز شدن یهویی در اتاق،نگاهم سمت در
چرخید.مامان با لبخند
داخل آمد و گفت
حرف بزنیم؟_
لبخند زدم و تایید کردم.کنارهم روی تخت
نشستیم و من خیره
1349
تابو شکن

شدم به صورت زیبایش که گذر زمان باعث
چین و چروک های
متعدد روی پوست سفیدش شده بود.چشمان

مهربانش را به من
نگاهم گره زد و گفت
..ما در حقت خیلی بد کردیم و_
میان حرفش آمدم
مامان لطفا بیا از چیزی که گذشته حرف_
نزنیم و اوقات مونو
تلخ نکنیم هوم؟به قول یکی گذشته هرچقد
سخت ولی گذشته
و تموم شده
دستانم را گرفت و خیره شد به انگشتانی که
مزین به الک قرمز
:بود و گفت
نذاشتی بگم..میخواستم بگم تو با همین_
صبوری و مهربونی
ذاتیت بزرگترین درس رو بهم دادی..بابات
همیشه میگفت تو
1077
1350
تابو شکن

شبیه کتی هستی و من همیشه گارد میگرفتم
و عصبی میشدم
چون از نظر من گفتن این حرف ها باعث

میشد تو در مورد عمه
ات کنجکاو بشی و بخوای بیشتر راجبش
بدونی و خب این از
نظر من میتونست برای یه دختر به سن تو
بدآموزی داشته
باشه..کتی؛دختری که به خاطر عشق پشت پا
زده بود به خانواده
و آبروش و رفته بود دنبال عشقی که از نظر
همه فرد موجه و
درستی نبود.البته که مرتضی خدابیامرز مرد
خوبی بود و بعدها
این به هممون ثابت شد ولی نگران بودم و
برای همینم خیلی
تمایلی به رفت و آمد با عمه ت نداشتم اگه
یادت باشه
سرم را به نشانه تایید تکان دادم.دوباره گفت
1351
تابو شکن

میگن چوب خدا صدا نداره،من به چشم_
خودم دیدم..از کتی و
گذشته اش میترسیدم و نمیدونستم که بچه ی
برادر خودم برای

آبرو و حیثیتم دندون تیز کرده ..بهت سخت
گرفتم و محدودت
کردم تا تو به بیراهه کشیده نشی ولی درست
کسی که فکرشم
نمیکردم این بال رو سر زندگیمون آورد..بعداز
اون قضیه تو هفت
سال تک و تنها بودی و میتونستی هرکاری
میخوای بکنی ولی
تو حتی یه حرکت اشتباه هم انجام ندادی و
همه اینا اول به ذات
1078
خودت و بعدم مراقبت و حمایت کتی
برمیگرده و من یه دنیا هم
به خاطر افکار گذشته ام شرمنده شم و هم
ممنونشم که پشت
..تو موند
1352
تابو شکن

:نفس عمیقی کشید و گفت
به عنوان یه مادر الزم دونستم یه چیزایی رو_
بهت بگم البته اگه
هنوزم منو مادر خودت میدونی

شاکی توپیدم
این چه حرفیه میزنی اخه؟معلومه که_
مادرمی ..یه باردیگم اینو
بگی به خدا دلم میشکنه
لبخند زد و حین بغل کردنم گفت
امروز که بله بگی..میشی همدم و همسر یه_
مرد..پس باید سعی
کنی پخته تر و صبور تر رفتارکنی..مردا گاهی
درست عین بچه
ها میشن تو این مواقع تو باید بشی یه زن
صبور و تحمل
کنی..کل کل و شوخی خوبه ولی به
اندازه..زیادیش باعث از بین
رفتن حرمت ها و در نتیجه جنگ و جدل
..میشه
1079
1353
تابو شکن

مرهم خستگی و مشکالتش باش..حرف_
زیاده ولی میدونم که
خودت عاقلی و بهتر از من میدونی فقط به
عنوان نکته ی

آخر:مثل من بین شوهرت و خانواده ش فرق
نذار..علیرضا رو با
خانواده ش بپذیر حتی اگه رفتاراشون باب
..میل تو نیست
فاصله گرفت و از روی تخت بلند شد
مریم پایینه..االن میفرستم بیاد پیشت_
لبخند دیگری زد و چرخید که برود،بلند شدم و
از پشت بغلش
کردم و از ته دل گفتم
خیلی دوستت دارم_
گردنش چرخید[ و پیشانی ام را با لب هایش
مهر کرد
منم قشنگم_
خندان وارد شد و گفت
چطوری عروس خانم؟_
1354
تابو شکن

بغلش کردم
خوبم..تو چطوری؟دیشب خواب ماکان_
جونمو ندیدی؟
1080
چپ چپ نگاهم کرد و سمت آینه رفت

تو کال قصد کردی منو امروز عصبی کنی_
نزدیکش شدم و خیره ی تصویرش میان آینه
گفتم
چشمای سرخت که میگه نخوابیدی..حاال یا به_
خاطر دیدن
..خواب ماکان یا فکر به ماکان،تفاوتی[ نمیکنه
از داخل آینه نگاهم کرد و نالید
بس کن لطفا_
تلفنم که زنگ خورد،بیخیال[ شدم و سمت میز
قدم تند کردم.با
دیدن تماس تصویری از سوی ماکان،لبم[ را گاز
گرفتم و لب زدم
حالل زاده_
1355
تابو شکن

شال روی سرم کشیدم و تماس را وصل
کردم.تصویرش با تاخیر
آمد.لباس بیرون تنش بود و به نظر میرسید
داخل مطب
باشد.خندان گفت
چطوری خوشگله_
1081

اشاره ی غیرمستقیم اش به صورت آرایش
کرده ام،باعث شد
لبخند خجالت زده ای بزنم.چشم درشت کرد و
همانطور بشاش
گفت
تو خجالت کشیدنم بلد بودی و رو نمیکردی_
کلک؟
از گوشه ی چشم نگاهی به مریم که مقابل
آینه خشکش زده بود
کردم و گفتم
ااای یکمی..حدس بزن کی اینجاست_
چشمانش را تنگ کرد و مسخره گفت
1356
تابو شکن

شاه دوماد؟_
با شیطنت ابرو باال انداختم و خیره ی مریم
عصبی،گفتم
نچ_
تعلل کرد و نامطمئن گفت
خاله ریزه؟_
لب فشردم تا جلوی قهقه ی احتمالی ام را
بگیرم و با سرتایید

کردم.سیبک گلویش تکان داد و گفت
1082
پس مزاحم شدم_
عاقل اندرسفیه نگاهش کردم.میان مو هایش
چنگی زد و آشفته
و آرام لب زد
هنوز پیشته؟_
کوتاه سمت مریم نگاه انداختم که با دستانی
لرزان داشت رژلب
میزد،نگاه چرخاندم سمت گوشی و گفتم
آره_
1357
تابو شکن

کمی تعلل کرد و گفت
میشه دوربین رو بچرخونی سمتش؟_
متعجب و هیجان زده از درخواستش،سرم را
تکان دادم و تند
گفتم
مریم جان،ماکان باهات کار داره_
بعد هم خیلی سریع دوربین را سمت مریم
چرخاندم و اجازه ی
.مخالفت ندادم

از جا بلند شدم و گوشی را به دستان مریم
سپردم و خواستم
اتاق را ترک کنم که صدای ماکان آمد
1083
بمون پرند_
متعجب گفتم
شاید بخواین حرفی بزنین من نباشم بهتر_
باشه
مریم نیشگون محکمی از دستم گرفت و
نامحسوس غرید
1358
تابو شکن

غلط کردی بری_
دوباره صدای ماکان آمد
الزمه که باشی..برو علیرضا[ رو هم صدا کن_
لطفا
گوشی را که همانطور بالتکیلف و کج شده
میان دستان مریم
مانده بود،گرفتم و گیج گفتم
چرا؟_
لبخند زد
تو برو میفهمی_

باشه ای زمزمه کردم و به سمت پله ها
رفتم.از همان باال نامش
را صدا زدم.عمه سرش را باال گرفت و گفت
تو حیاط عمه..کاریش داری صداش کنم_
1084
بی زحمت صداش میکنی عمه_
سرش را تکان داد و به حیاط رفت.دوباره
داخل اتاق برگشتم و
1359
تابو شکن

خیره شدم به مریم خاموش و تصویر ساکت و
آرام ماکان میان
.گوشی
جلو رفتم و گوشی را برداشتم و گفتم
االن میاد_
پایان حرفم با آمدن علیرضا یکی شد.تقه ای
به در زد و وارد شد
و سوالی نگاهم کرد.اشاره ای به گوشی کردم
و لب زدم
ماکان کارمون داره_
جلوتر آمد و خیره ی تصویرش،گفت
جانم داداش_

ماکان گفت
پرنده دوربین رو یه جوری بگیر هرسه تو کادر_
باشین
اطاعت کردم و گوشی را روی میز آرایش
گذاشتم و به آینه تکیه
دادم.با دیدن هرسه نفرمان،دستی روی چانه
اش کشید و نگاه
1360
تابو شکن

چرخاند سمت مریم و به جان کندن گفت
1085
مریم خانم من یه عذرخواهی بابت رفتار اون_
روزم به شما
..بدهکارم
چشمان مریم گرد شد.دوباره گفت
خواستم پرند و علیرضا هم حضور داشته_
باشن چون جلوشون
باشما رفتار مناسبی نداشتم و الزم بود جلوی
خودشونم ازتون
عذرخواهی کنم
علیرضا که پقی زیر خنده زد.من هم از شوک
درآمدم و لب

فشردم تا نخندم.ماکان نگاه عصبی سمتمان
انداخت و نگاهش
علیرضا را هدف گرفت
زهرمار_
علیرضا درحالی که شانه هایش از خنده
میلرزید دست باال برد و
1361
تابو شکن

به زور گفت
معذرت میخوام_
بعد هم لب داخل دهان برد و سرش را پایین
انداخت.ماکان نگاه
به منکه چیزی تاقهقه زدنم نمانده بود کرد و
گفت
جرات داری بخند پرنده_
1086
بی اهمیت به ما دوباره نگاه سمت مریم
چرخاند و خیلی رسمی
و مودبانه گفت
میدونم که با رفتارغلطم باعث جریحه دار_
شدن احساستون
شدم و بابت این قضیه واقعا متاسفم و

..عذرمیخوام
لبخندی زد و گفت
امیدوارم که ببخشید منو_
نگاهش دوباره مارا هدف گرفت و گفت
1362
تابو شکن

دیگه باید برم..موقع عقد یادتون نره زنگ_
بزنین
طفلک مریم که همانطور خشک شده مانده
بود.علیرضا که اوضاع
را اینگونه دید،بیصدا لب زد
..کاری داشتی صدام کن_
اشاره ای به مریم کرد و گفت
تنهاتون میذارم_
1087
سرم را تکان دادم و بیرون رفت.نگاه
چرخاندم سمت مریم و
دستش را گرفتم و سمت صندلی بردم و کمک
کردم بشیند.خیره
ی زمین بود و حرفی نمیزد.جلوی[ پاهایش
چهارزانو نشستم و
محتاطانه پرسیدم

خوبی؟_
سرش را بلند کرد و خفه گفت
خوبم_
1363
تابو شکن

لبم را تر کردم و آرام گفتم
میخوای برم برات آب بیارم؟_
دست به زمین گرفتم بلند شم که مانع شد و
بغض آلود گفت
نمیخواد بشین_
دوباره نشستم و خیره خیره نگاهش کردم.با
دست صورتش را
پوشاند و عصبی نالید
فکر کنم خر شدم_
گنگ گفتم
1088
چی؟_
دستانش را پایین کشید و قطره ای اشک از
گوشه ی چشمش
ُسر خورد
دلم میخواد سر به تنش نباشه ولی..می_
بینمش هم قلبم هری

میریزه پایین..به نظرت دیوونه نشدم؟
لبم را تو کشیدم و با چشمانی خندان گفتم
1364
تابو شکن

نه دخترم به نظرم که عاشق شدی_
:مظلوم گفت
یعنی..یعنی_
مطمئن با لبخند گفتم
یعنی دلتو برده مریم بانو_
ناباور سرتکان دادو حین بلند شدن ناله کرد
نه..تو اشتباه میکنی..آدم چطوری میتونه هم_
از کسی بدش بیاد
هم خوشش بیاد؟اصال شدنی نیست..به نظرم
من فقط االن یکم
به خاطر معذرت خواهیش احساساتی شدم
همین
1089
دست به سینه و با چشمانی سرزنشگر
نگاهش کردم.دستش را
تکان دادوغرید
چیه؟_
از جا بلند شدم و خیلی[ عادی گفتم

1365
تابو شکن

هیچی..اگه فکر میکنی این حست اسمش_
عشق نیست خب البد
نیست دیگه..من یه سر برم پایین و بیام که
حاضر شم
همینکه چرخیدم،بازویم اسیر دستش
شد.خونسرد گفتم
جانم؟_
آب دهنش را قورت داد و نالید
فکر کنم حق با تویه_
لبخند زدم
شک نکن..هردوتون بهم دل باختید اما اسیر_
غرور شدین
پوزخند زد
اون به من دل باخته؟معنی دلباختگی اینه؟راه_
به راه اذیتش
کنی و بعدم بذاری بری؟
1090
مطمئن لب زدم
1366
تابو شکن

اشتباهت همین جاست..اون اگه ذره ای بهت_
میل نداشت عمرا
ازت عذرخواهی میکرد اونم جلوی چشم ما..به
قول شاعر:اگر با
من نبودش هیچ میلی...چرا ظرف مرا
بشکست لیلی؟[
نفس عمیقی کشیدم و شمرده گفتم
میرم یه سر پایین تو هم با خودت یکم خلوت_
کن ببین
چندچندی؟اوکی؟بعدش میام حاضر شیم
سکوت کرد و چیزی نگفت.بیصدا از اتاق
بیرون آمدم و لب زدم
"فعال"
سفره عقد ساده و شیکی که دورتادورش را
گل های طبیعی
سفید رنگ پوشانده بود و تصویر نقش بسته
من و علیرضاچفت
هم در آینه،تصویر بینظیری بود.کت و شلوار
خوش دوختی به
1367
تابو شکن

رنگ توسی وژیله ای کالباسی رنگ که با

دستمال جیب و
کرواتش ست بود،به تن داشت.موهای مشکی
لَختش را به سمت
چپ حالت داده بود و لبخند لحظه ای لبانش را
ترک
نمیکرد.نفس عمیقی کشیدم و به این فکر
کردم که سختی ها به
1091
پایان رسیده وباالخره زندگی روی خوشش را
به من نشان
داد.قرآن را برداشتم و لبخند زنان زمزمه
:کردم
یه حس موذی میگه بگم نه_
از آینه نگاهم کرد و غرید
اون حس موذی خیلی غلط میکنه_
مبهوت نگاهش کردم و لب زدم
بی ادب شدی_
چشمک زد و نجواگونه گفت
1368
تابو شکن

حاال کجاشو دیدی..بذار عقد تموم شه_
اونوقت روی واقعیمو

میبینی
به شیطنت نهفته در کالمش،لبخندی زدم و
سرتکان دادم.مریم
کنارم امد و زیر گوشم آهسته گفت
هول نشی زود بله بگی ها..یکم کالس بذار_
خندان گفتم
چشم_
1092
نگاه چرخاندم روی افراد حاضر در
محضر،مامان با مانتویی شیک
و مجلسی به رنگ آبی و روسری ساتن به
همان رنگ کنار بابا که
کت و شلوار سرمه ای پوشیده بود و یک
جورایی باهم ست کرده
بودند،ایستاده بود و هردو با لبخند نگاهم
میکردند.کنارشان[
امیرحسین عزیزم که کت تک مشکی روی
پیراهن سفید پوشیده
1369
تابو شکن

بود و موهای ژل خورده اش برق میزد.کمی
دورتر،عمه با کت و

دامنی خوش دوخت به رنگ سبزصدری که
رویش مانتویی
جلوباز پوشیده بود و با لبخند و چشمان غرق
اشک نگاهمان
میکرد.عمو و زنمو به فاصله ی چند قدم روی
صندلی نشسته
بودند و مدام لبخند میزدند و زنعمو قربان
صدقه امان
میرفت.حتی محمد و ریحانه هم به همراه خاله
منا آمده
بودند.همه بودند جز ماکان و مامان محبوبه ی
عزیزم که مامان
میگفت تحمل و طاقت دوری مسیر برایش
سخت بوده و نتوانسته
همراهی شان کند.بقیه ی فامیل را هم مامان
برای جشن کوچکی
که قرار بود تهران برگذار شود،خبر کرده
بود.عاقد حین وارد
1370
تابو شکن

:کردن مشخصات مان گفت
آماده این؟_

1093
با همین کلمه دوباره هرچه دلشوره و استرس
بود به جانم ریخته
شد و قلبم ضرب گرفت.مریم و ریحانه ،ساتن
سفید رنگ را باالی
سرم گرفتند و دختری که داخل محضر بود
قندها را برداشت و
با لبخند جذاب گفت
خوشبخت شین_
گوشی را باال اوردم و حین برقراری تماس با
ماکان لب زدم
یه لحظه_
تماس که برقرار شد،با لبخند گفتم
سالم_
ابرو باال انداخت و با شیطنت گفت
اووووف چه دافی شدی پرنده..دوربین رو_
بچرخون شازده دوماد
1371
تابو شکن

رو هم ببینیم[
خندان دوربین را سمت علیرضا[ چرخاندم.قهقه
زد و گفت

عوضی خوش پوش_
علیرضا خندید و لب زد
1094
میخوای دوربین رو بچرخونیم اینبار تو جمع_
معذرت خواهی
کنی شاید جواب بده
اخم کرد و آهسته لب زد
عوضی_
مریم را از داخل آینه دیدم که چشمانش گرد
شد و لب گزید
لب گزیدم و روبه ماکان غریدم
بی تربیت_
به امیرحسین اشاره کردم جلو بیاید و گوشی
را دستش سپردم
و دم گوشش آهسته گفتم
از همه بگیر..بیشترم از مریم_
1372
تابو شکن

خندید و سرتکان داد
اوکی_
امیرحسین که فاصله گرفت،عاقد شروع به
خواندن کرد و پرسید

عروس خانم وکیلم؟_
مریم پیش دستی کرد و گفت
1095
عروس رفته گل بیاره_
علیرضا عرق روی پیشانی اش را پاک کرد و
نالید
اینکه اینجا کنار من نشسته چرا الکی_
میگین..بابا به خدا
پشیمون میشه
ریز خندیدم.نگاهم کرد و گفت
خنده نداره بانو_
لب فشردم و خیره ی آیات مقدس قرآن شدم
و برای آرام کردن
دل آشوبه ام آیات را زمزمه کردم.انقد غرق
آیات قران شده بودم
1373
تابو شکن

که با سقلمه مریم به خودم امدم و لب
زدم:جانم
چشم و ابرو امد و آهسته گفت
همه منتظرن..حاال من گفتم کالس بذار نه_
دیگه انقد

نگاه چرخاندم رو به جمعی که با لبخند
منتظرم بودند تا خواستم
چیزی بگویم،علیرضا[ خم شد و جعبه ای میان
دستانم گذاشت و
نالید
بگو و خالصم کن شاپرک_
لبخند زدم و مطمئن گفتم
1096
با اجازه ی پدرومادرم و عمه ی عزیزم و بقیه_
بزرگترا بله
صدای دست و جیغ که بلند شد،نفس حبس
شده اش را آزاد
کرد و زمزمه کرد
کشتیم پرند_
1374
تابو شکن

بقیه ی مراسم در عین سادگی و بی
تجمالتی،شیرین ترین لحظه
هایم بود.حلقه های ساده ای که داخلش نام
مان حک شده بود
حاال میان انگشتانمان برق میزد و یادآوری
میکرد اگرچه روزهای

سخت زیادی را گذرانده ایم اما در نهایت
عشق پیروز میدان
شد.بعد از صرف شام،عمو و زنعمو هم رفتند
و عمو نادر با خنده
و شوخی علیرضا را هم به زور با خود همراه
کرد و برد.مامان و
بابا برای خواب یکی از اتاق های پایین را
انتخاب کردند و اتاق
ماکان را امیرحسین صاحب شد.مریم هم
برای فردا بلیط گرفته
بود و به زور و خواهش قبول کرد امشب
پیشم بماند.برایش کف
اتاق تشک پهن کردم و گفتم
1375
تابو شکن

اگه روی زمین اذیت میشی میتونی رو تخت_
بخوابی ها
1097
با همان چهره ی گرفته ای که تقریبا بعد از
تماس ماکان دچارش
شده بود،سرتکان داد و گفت
نه خوبه_

ناگهان فکری به سرم زد و تشک دیگری هم
آوردم و مقابل نگاه
های مبهوتش کنار تشک دیگر پهن کردم و آرام
لب زدم
دوست دارم امشب بغل هم بخوابیم_
ابرو باال انداخت و بدجنس گفت
فکر کنم امشب باید بغل علیرضا[ میخوابیدی_
ها
حرصی دستش را کشیدم و همراه خودم روی
تشک ها پرت
کردم و توپیدم
تو غصه ی اونو نخور_
1376
تابو شکن

خندان گفت
ولی ایول به عمو نادرت..ازش خوشم_
اومد،هرچی علیرضای
طفلک برای امشب نقشه کشیده بود همه رو
پروند
با گونه های سرخ از خجالت،نیشگونی از ران
پایش گرفتم که
صدای آخش بلند شد.غریدم

1098
ببند_
با صدای گوشی،نگاهی به ساعت که ساعت
۱بامداد را نشان
میداد،انداختم و با چشمانی گرد،خم شدم و
روی پاتختی گوشی
را برداشتم.با دیدن نام ماکان لب گزیدم تا
نخندم.تماس را وصل
کردم و گوشی را کنار گوشم نگه
داشتم.صدای سرخوشش پیچید
از ستاد ایجاد مزاحمت برای زوج های جوان_
مزاحم
1377
تابو شکن

میشم..خواستم بدونم خوبین؟
خندان لب زدم
منکه خوبم..اگه منظورت از خوبین؟_
علیرضاست..که باید بگم به
خودش زنگ بزن
خندید و گفت
چطور؟به همین زودی دعواتون شد و قهر_
کرده؟

پشتم را به تخت تکیه زدم و با دست راست
زانوهایم را بغل
گرفتم و خیره ی صورت مریم که تظاهر به
خونسردی میکرد،
گفتم
نه..با عمو اینا رفت_
1099
متعجب گفت:رفت؟
اوهومی زمزمه کردم.ناگهان قهقه اش بلند
شد.کنجکاو
پرسیدم:به چی میخندی؟
1378
تابو شکن

میان خنده گفت:هیچی..پس بگو چرا بهش
زنگ زدم جواب نداد
ساده لوحانه گفتم:البد متوجه نشده
شرورانه گفت:چرا اتفاقا متوجه شده ولی
نخواسته من بفهمم
دماغش سوخته..حاال اینارو بیخیال،خودت
چطوری پرنده؟
زمزمه کردم:یه لحظه گوشی لطفا
بلند شدم و آرام لب زدم

االن میام_
و مقابل چشمان مبهوتش،اتاق را به مقصد
آشپزخانه ترک
کردم.پاورچین پاورچین از پله ها پایین امدم و
آهسته پچ
زدم:خوبم..تو چطوری دکتر؟
کمی مکث کرد و گفت:بد نیستم
بدجنس گفتم:عکسایی که برات فرستادمو
دیدی؟
1100
1379
تابو شکن

کالفه گفت:واال تمام عکسی که فرستادی از
یه چشم گرد و
وحشیه
وارد آشپزخانه شدم و خندان گفتم
من عکس قدی فرستادم نه عکس _
چشم..خودت دلت گیر اون
به من چه؟
ُ
دوتا چشم
پوفی کشید و آشفته لب زد

تا آدم رو به گه خوردن نندازی ول نمیکنی_
پرنده..من یه چرتی
دیشب گفتم تو ول کن
:به یخچال تکیه زدم و گفتم
دیشب یه چرتی گفتی،امروز چی؟این مراسم_
معذرت خواهی
چی بود؟
جدی گفت:از کاه کوه نساز لطفا..من به
خاطر رفتارم یه معذرت
خواهی بدهکار بودم و امروز بهترین موقعیت
بود انجام بدم،تمام
1380
تابو شکن

:مثل خودش جدی شدم و محکم گفتم
از عشق گریزی نیست ماکان..بیا[ و آدم باش_
و بگو که دلت
رفته..این غرور مسخره چیه شما مردا
دارین؟؟
1101
مدتی مکث کرد و چیزی نگفت.کالفه صدایش
:زدم
ماکان_

..عصبی گفت:چیه؟باشه من دلم رفته
میخوامش..راحت شدی؟
پیشانی ام را خاراندم و خندان گفتم
نه راحت نشدم چون اونیکه باید اینارو بهش_
بگی من نیستم
حرفم را برید و توپید
تمومش کن پرند..خواستن یه چیزه..زندگی_[
یه چیز دیگه..من
نه میتونم نه میخوام که بهش بگم
مبهوت و کالفه گفتم:چرا؟
1381
تابو شکن

عصبی نالید:من یه مرد تو آستانه ی ۴۰سالگی
ام با سابقه ی یه
ازدواج ناموفق..از همه مهم تر من ساکن
کانادام..کارم،زندگیم،همه ی زندگیم
اینجاست..من علیرضا
نیستم بتونم دل بکَنم و برای همیشه برگردم
نیشخند زدم و با لحنی بیرحم گفتم
تو خودت میگفتی تو چیزی که بهت ربطی_
نداره دخالت نکن و
راجب بقیه تصمیم نگیر اما خودت االن دقیقا

داری همین کارو
1102
میکنی..تو بهش بگو ،انتخاب کردن و نکردنت
با خودش..تو
ت
َُُس
نمیگی چون غرورت مهم تره و میترسی پ
..بزنه
پوزخند زدم
ماکان اگه تا همین یکساعت پیش اصراری به_
ارتباط ی شما دوتا
1382
تابو شکن

داشتم دیگه ندارم چون تو عاشق
نیستی..عاشق[ غرور نداره..ولی
تو داری
با لحنی گزنده ادامه دادم:من دیگه واقعا نه
اصراری میکنم نه
حرفی میزنم ولی دارم اون روزی رو میبینم
که دو دستی تو
سرت میزنی و فایده نداره
همچنان ساکت و خاموش،گوش سپرده

بود.آب دهانم را قورت
:دادم و به عنوان آخرین حرف،گفتم
فکر میکردم لوطی تر از این حرفا باشی_
ولی نیستی و من فقط
میتونم بگم لعنت بهت خودخواه..فعال
.فرصت ندادم چیزی بگوید و قطع کردم
با بلندشدن دوباره ی زنگ گوشی،بدون نگاه به
صفحه،حرصی
غریدم
1103
1383
تابو شکن

دیگه چیه؟_
یاعلی..منکه تازه تماس گرفتم_
لب گزیدم و شرمنده گفتم
ُ
ببخشید فکر کردم ماکان_
خندان گفت:بله متوجه شدم..مزاحم به منم
ده بار زنگ زد..خوش
میگذره بی ما بانو؟
تخس گفتم:خییییلی..قراره با یه کاسه تخمه و
پاپ کرن بشینیم

با مریم تاصبح فیلم ببینیم
آه کشید و پر حسرت گفت:یعنی من نیستم
بهت خوش میگذره
دیگه؟
سرتق گفتم:ااای همچین
پرحرص گفت:موقع تقسیم شانس نمیدونم
من کجا بودم؟؟اون
از بابام که برداشته منو با زور آورده
خونه..اینم از زنم
1384
تابو شکن

با حفظ لبخند گفتم:بیچاره عمو نادر..چیکاربه
اون داری حرصی
و کالفه توپید:بیچاره عمو نادر؟؟کدوم پدری
شب عقد
1104
پسرش،ضد حال میزنه آخه؟منکه میدونم یکی
شب عقد خودش
بهش ضدحال زده و حاال داره سرمن خالی
میکنه
زمزمه وار ادامه داد:انگار خودش نامزد بازی
نداشته

:لب فشردم تا قهقه نزنم.دوباره گفت
بیا دم در..لباس گرمم یادت نره_
!!شوکه و متعجب گفتم:جان؟
جانت بی بال،بیا من دم در داخل ماشینم_
با تته پته گفتم:اینجا..چیکار..میکنی..علیرضا؟[
ناباور گفت:ناراحتی اومدم؟
لب گزیدم و زمزمه کردم:نه..یعنی معلومه که
نه ..فقط شوکه
1385
تابو شکن

شدم
پرسید:میای؟
آب دهنم را قورت دادم و با بیچارگی
گفتم:االن؟
سرزنشگر صدایم زد:پرند؟
:پیشانی ام را فشردم و درمانده گفتم
1105
آخه االن مریم تو اتاق منتظرمه..من بهش_
بگم کجا میرم؟؟
تخس گفت:من نمیدونم نیای من میام ها
کالفه گفتم:عزیزم برو بخواب..فردا صبح هم
رو میبینیم

پرو گفت:اوکی،پس من میام
بعد هم تماس را قطع کرد.فکر کردم شوخی
میکند برای همین
شانه باال انداختم و از آشپزخانه خارج شدم و
از پله ها باالرفتم
که دوباره زنگ زد و اینبار تند و سریع درحالی
که نفس نفس
1386
تابو شکن

میزد گفت
من روی دیوارم_
چشمانم گشاد:شوخی میکنی دیگه؟
خونسرد گفت:نه میتونی بیای ببینی
دست پاچه و هول از روی پله ها پایین آمدم و
شنل آویزان روی
جا لباسی را چنگ زدم و خودم را داخل حیاط
انداختم.با دیدنش
روی دیوار،شوکه هین کشیدم و قدم تند کردم
سمت دیوار
نزدیکش که رسیدم،ترسیده توپیدم
1106
اونجا چیکار میکنی علیرضا؟؟دیوونه شدی؟؟_

میفتی دست و
پاهات میشکنه
:ابرو باال انداخت و با شیطنت لب زد
ببین برای یه کار باید چه فالکت ها بکشم ها_
مقابل چشمان مبهوتم از روی در حیاط
خودش را آویزان کرد و
1387
تابو شکن

با یه پرش بلند دقیقا مقابل پایم روی زمین
.فرود آمد
بلند شد و ایستاد و روبه منی که عین سکته
ای زده ها خشکم
زده بود،تخس خندید و لب زد
خب..حاال فقط من و توییم،تنها..داشتی چی_
میگفتی؟؟بدون[
من خوش میگذره؟هوم؟
قدمی عقب برداشتم و زبان سنگین شده ام
را تکان دادم
واقعا که دیوونه ای_
قدم عقب رفته ام را جبران کرد و سینه به
سینه ام ایستاد و
خیره ی چشمانم پچ زد

دیوونم کردی دیگه_
1107
نگاهش که به لبانم دوخته شد ضربان قلبم
اوج گرفت و صدای
گرومپ گرومپش رسوایم کرد.همانطور مسخ
شده خشکم زده
1388
تابو شکن

بود.همینکه سمت لبم خم شد،با صدای عمو
رحیم هردو از جا
پریدم و علیرضا موهایش را چنگ زد و خفه
نالید
نچ..امشب شب من نیست_
عمو رحیم نزدیکمان شد و با دیدن
ما،چشمانش گرد شد و گفت
آقا مهندس شما بودین از دیوار پریدین؟؟_
علیرضا لب زیرینش را داخل دهان برد و خیره
ی آسمان گفت:نه
واال..من داشتم خداحافظی میکردم برم
دیگه..شما هم اشتباه
دیدی البد گربه بوده
بعد سمتم چرخید و از الی دندان هایش غرید

من دیگه چقد بدشانسم به خدا_
قیافه ی ناکام و تخسش واقعا خنده دار
بود،نتوانستم جلوی کش
آمدن لب هایم را بگیرم.دستم را فشرد و بلند
جوری که عمو
:رحیم بشنود،گفت
1389
تابو شکن

شب به خیر پرندجان_
1108
آهسته از الی دندان هایش غرید:عمو رحیم هم
امشب پیله کرده
..ها..خب برو تو دیگه
اما عمو رحیم همانطور منتظر نگاهمان
میکرد.فاصله گرفت و
:حین خروج از حیاط گفت
شب به خیر_
لبخنددندان نمایی زدم و دست تکان دادم و
بلند گفتم:شب
خوش عزیزم
بیصدا لب زد
دارم برات_

با همان لبخند در را رویش بستم و خندان
گفتم
منتظریم_
دل توی دلم نبود.یکبار دیگر نگاهی به ساعت
مچی دستم
1390
تابو شکن

انداختم و همزمان پرسیدم
چقد دیگه میرسیم؟_
:با لبخند خسته ای گفت
1109
حدودا یک ساعت دیگه_
پوفی کشیدم و غرغرکنان گفتم
کاش باهواپیما میومدیم_
:گوشه ی لبش باال رفت و با آرامش گفت
یکم بخواب_
خم شدم از فالسک یک لیوان چای ریختم و
همزمان که پوف
:میکردم تا خنک شود،گفتم
خوابم نمیاد..انقد هیجان زده ام که نگو_
لبخند گرمی زد و گفت:منم
لیوان چای را به دستانش سپردم و آهی از ته

:دل کشیدم
همه چی خوبه جز جای خالی ماکان و تنهایی_
عمه
1391
تابو شکن

یک دستی فرمان را گرفت و با دست دیگرش
لیوان چای را به
لبانش نزدیک کرد و گفت:بهش حق نمیدی؟
خیره اش شدم و با تردید گفتم:باید حق بدم؟
1110
جرعه ای چای نوشید و گفت:ماکان روزای
سخت زیادی داشته..با
تالش و سخت کار کردن به این موقعیت
االنش رسیده..پس
سخته که بخواد دل بکَنه و بیاد
به در ماشین تکیه دادم و مایل به سمتش
:نشستم و گفتم
خب تو هم سال ها تالش کردی..درس_
خوندی..موقعیت کاری
کنی؟
ُ خوب اونجا داری،چطوری تونستی دل ب
لیوان خالی را میان دستانم گذاشت و شمرده

و محکم گفت:من
قضیه ام فرق میکنه..من وقتی میرفتم
دلشکسته بودم..انگیزه ای
1392
تابو شکن

برای موندن نداشتم..اونجا هم که بودم با تمام
رفاه و شرایط عالی
که داشت ،هیچوقت نتونستم خوب زندگی کنم
چون دلم اینجا
جا مونده بود
از گوشه ی چشم نگاهم کرد و با لبخند ادامه
داد:ولی ماکان
شرایطش با من فرق میکنه..اون به زندگی
اونجا عادت کرده..پس
درکش کن و تحت فشارش نذار،بذار اگه
قراره به اومدنش هم
هست خودش با چشم باز انتخابش کنه
نفس عمیقی کشیدم و تنها لب زدم:باشه
1111
به اول تهران که رسیدیم دوباره همان استرس
و هیجان به قلبم
..برگشت

از دیدن دوباره ی مامان محبوبه هیجان زده
بودم و هم استرس
1393
تابو شکن

روبه رویی با فامیل هایی که سال ها بود ندیده
بودمشان را
.داشتم
مامان و بابا،مهمانی کوچکی تدارک دیده بودند
و دوست و آشنا
را دعوت کرده بودند تا جبران عقد بی
سروصدا و ساده مان
باشد.هرچند که خودم مخالف سرسخت این
مسئله بودم و به
نظرم لزومی به مهمانی نبود اما مامان
دوست داشت قبل از
برگشتن علیرضا به کانادا این مهمانی را بگیرد
و مراسم عروسی
بماند برای بعد از برگشتن همیشگی
علیرضا،که[ باز هم من لزومی
به برگزاری اش نمیدیدم اما به خاطر زنعمو و
مامان کوتاه آمده
.بودم

:نگاهی به دور و اطراف انداختم و آرام گفتم
1394
تابو شکن

کاش میتونستی مامانت رو متقاعد کنی_
عروسی نگیریم
خیره ی جاده ی مقابلش گفت:فکر میکردم
همه ی دخترا
آرزوشونه لباس عروس تنشون کنن
1112
باحسرت گفتم:هست..ولی به نظرم همین
مهمونی کافیه..من
واقعا دوست ندارم جشن بگیریم یه مشت آدم
مفت خور بیان
بخورن و تهشم هزارتا ایراد بگیرن..راستش
هرکاری هم بکنیم
بازم کلی حرف و حدیث پشت ازدواج ماست
با اون سابقه ی
هفت سال پیش برای همینم ترجیح میدم
خودمو ملعبه ی دست
یه مشت خاله زنک نکنم
مهربان گفت:باهاش حرف میزنم
دستانم را درهم پیچاندم و با تردید گفتم:میشه

منو ببری کویر؟
1395
تابو شکن

ابرو باال انداخت و خندان پرسید:کویر؟
سرتکان دادم و لب زدم:آره کویر..البته وقتی
هوا گرم شد..من
دوست دارم به جای جشن عروسی کسل
کننده،یه تور
کویرنوردی ثبت نام کنیم و باهم بریم
با ذوق ادامه دادم:فکر کن بریم کویر،تو بیابون
چادر بزنیم و
دوتایی بشینیم ستاره هارو نگاه کنیم،هیجان
انگیز نیست؟
چشمانش ستاره باران شد و گفت:هیجان
انگیزه به شرطی که تو
بغلم بخوابی
1113
چشمانم گرد شد و خجالت زده مشتی به
بازویش کوبیدم:واقعا
که سواستفاده گری
خندان لب زد:جووون فکر کن زیر آسمون پر
ستاره زنت تو بغلت

باشه و هی چپ و راست ماچش کنی
1396
تابو شکن

جیغی از خجالت کشیدم و توپیدم:واقعا که
از وقتی آمده بودیم یه لحظه هم چشم از من
برنداشته بود و
مدام با دیدنم بغض زده لبخند میزد.حال من
هم بهتر از او
نبود،اشک شوق و بغضم درهم آمیخته
بود.قطعا اگر ترس برخورد
با یاسر طی این سال ها نبود،به دیدنش می
آمدم اما هرگز
نتوانستم با ترسم مقابله کنم و این نقطه
..ضعف من بود
شیرین دختر[ دایی محسن ،سینی چای را
مقابلم گرفت،لبخند[
بی رمقی زدم و با برداشتن فنجان چای،تشکر
کردم".خواهش
میکنمی"زمزمه کرد و سمت علیرضا رفت.به
نسبت هفت سال
پیش،خیلی[ تغییر کرده بود.هم زیباتر شده بود
هم خانوم تر و

1397
تابو شکن

البته که نامزد کرده بود و من نمیدانستم.بعد
از تعارف چای،کنار[
مامان محبوبه و مقابل من نشست و پاروی پا
انداخت.سارافون
آبی نفتی ساده و شیکی به تن داشت و به
نسبت سال ها قبل
1114
کشیده تر و الغرتر شده بود.اما چشمانش
هنوز هم برق شیطنت
داشت.لبخند جذابی زد و گفت:چقد خوشگل
شدی پرند
لبخندم را وسعت بخشیدم و گفتم:تو هم
نگاهی به علیرضا انداخت و گله مند
گفت:هرچند که مارو برای
عقد دعوت نکردین ولی تبریک میگم آقا
علیرضا
نگاهش سمتم برگشت و ادامه داد:خوشبخت
بشین ایشاهلل
به ممنون ساده ای اکتفا کردم و سکوت
کردم.علیرضا[ هم تنها

1398
تابو شکن

گفت:ممنون انشاهلل عروسی شما
مامان محبوبه با همان چشمان پرآب
گفت:میوه بردار عزیزم
فنجان چای را روی میز گذاشتم و گفتم:چشم
برمیدارم
دوباره گفت:چرا اون دفعه که اومدی تهران یه
سر به من پیرزن
نزدی،انقد از ما بدت میومد؟
پنجه هایم را چفت هم کردم و با حالی
خراب،آرام گفتم:معموله
که نه..این چه حرفیه ی میزنی قربونت
برم؟..مگه من طلبکارم از
شما؟نیومدم چون مامان گفت یلدا و خانواده
ی دایی مهدی
اینجان،برای همین..بیشترم نمیتونستم بمونم
به خاطر کارم
1115
با دستمال دستش اشک نم زده گوشه ی
چشمش را پاک کرد
1399

تابو شکن

و ناله وار گفت:یاسر یه کاری کرده که تا ابد
شرمنده ی روی توام
شاکی گفتم:دشمنتون شرمنده..این حرفا چیه
..آخه
اشک از کنار چشمانش راه گرفت و بغض آلود
گفت:تقصیر منم
هست،اگه همونموقع که گفتی یاسر دروغ
گفته،پیگیر[ میشدم
شاید اینجوری نمیشد
نفس سنگینی کشیدم وکوتاه نگاه گرداندم
سمت شیدای کنجکاو
و علیرضای اخم کرده و مطمئن لب زدم:شاید
و اگر زیادن،همه
مون اشتباه داشتیم و خب صحبت از
اشتباهات گذشته واقعا
فایده ای نداره..شایدم قسمت این طور
بوده..نمیدونم..ولی مهم
..اینه من امروز و حاال،حالم خوبه و خوشبختم
با لبخند سرش را تکان داد و گفت:عاقبت به
خیر بشی مادر
1400

تابو شکن

****
شب را خانه ی مامان محبوبه ماندیم.قصدم
این بود شب را به
خانه برگردم و برای مهمانی فردا،به مامان
کمک کنم اما وقتی
مامان محبوبه با بغض اصرار کرد بمانیم
نتوانستم دلش را
1116
بشکنم.شیرین به دستور مامان محبوبه برای
مان داخل یکی از
اتاق ها،دو تشک کنار هم پهن کرد و وقتی از
اتاق بیرون
:آمد،چشمکی زد و گفت
خوش بگذره_
خجالت زده،لب گزیدم و با گونه های رنگ
گرفته،پارچ آب را
برداشتم و زمزمه
کردم:شب به خیر
وارد اتاق شدم و پارچ آب را روی طاقچه ی
پنجره ی گذاشتم و
1401

تابو شکن

همانجا نشستم.علیرضا داخل حیاط با تلفن
حرف میزد و
هرازگاهی لبخند میزد،چشمش که به من افتاد
بوسی برایم
فرستاد و بیصدا لب زد:عاشقتم
خندان سرتکان دادم و لب زدم:من بیشتر
کمی بعد تلفنش را قطع کرد و داخل آمد.با
دیدن دو تشک
کنارهم،چشمانش از شیطنت درخشید و تخس
گفت:مگه این
مامان محبوبه به فکر دل من باشه
سرم را به نشانه ی تاسف تکان دادم
پرسیدم:ماکان بود؟
1117
نزدیکم شد و کنارم روی طاقچه نشست و
خیره ی چشمانم لب
زد:آره
زمزمه کردم:چی میگفت؟
دستانش را باز کرد و به تخت سینه اش اشاره
کرد،با لبخند و
1402

تابو شکن

خجالت،سرم را روی سینه اش چسباندم و او
مرا به خود چسباند
وگفت:میگفت جواب تلفن هاشو نمیدی
کمی تکان خوردم و گردنم را عقب بردم و
نگاهش کردم و
گفتم:تو چی گفتی؟[
عمیق و دقیق خیره ام شد و تار موی
بازیگوشم را به پشت گوشم
هدایت کرد و گفت:گفتم بهش میگم بهت زنگ
بزنه
لب برچیدم و معترض گفتم:از جای من چرا
قول دادی؟من فعال
نمیخوام باهاش حرف بزنم
مالمتگر نگاهم کرد و جدی گفت:قرار شد
بهش اجازه بدی
خودش تصمیم بگیره و بهش فشار نیاری
حرصی فاصله گرفتم و لب کج کردم:متنفرم
از این غرور مسخره
و خودخواهی تون
1118
1403

تابو شکن

متعجب ابرو باال انداخت و با لحنی که خنده
قاطی اش شده
بود،پرسید:االن جمع بستی؟
خیره نگاهش کردم و سرتق گفتم:شک نکن
صدای گوشی که بلند شد،با نگاهی به
صفحه،گوشی را سمتم
گرفت و گفت:خودشه..جواب بده
با تعلل گوشی را گرفتم و تماس را وصل
کردم.صدای گرم و
دوست داشتنی اش گوشم را پر کرد
چطوری پرنده؟_
خیره ی صورت علیرضا،آهسته گفتم:خوب..تو[
خوبی؟
نفس حبس شده اش را آزاد کرد و خشدار
:گفت
خداروشکر صداتو شنیدم،فکر کردم قهر_
کردی
پوزخند زدم:اگه میدونستم با قهر کردن من
کوتاه میای غمی
1404
تابو شکن

نبود..ولی بدبختی اینجاست هیچ فایده ای
نداره
پوفی کشید و معترض اسمم را صدا زد.مثل
خودش شاکی
گفتم:چیه؟دروغ میگم؟
1119
کالفه گفت:چیکار کنم تو خوشحال میشی؟بگو
من همون کارو
بکنم
اینبار پوزخندم عمیق تر بود:برای دل من الزم
نکرده کاری
بکنی،تو اگه خیلی بلدی برای دل خودت یه
کاری بکن
مکث کرد و گفت:تو جای من بودی چیکار
میکردی؟
از جا بلندشدم و گفتم:متاسفانه من جای تو
نیستم ولی یه چیزی
رو خوب میدونم
خفه گفت:چی؟
1405
تابو شکن

از ته دل گفتم:خیلی[ بد آدم به خاطر غرورش

از کسی که
دوستش داره دست بکشه
نگاه چرخاندم سمت علیرضای فکری و لب
:زدم
امشب علیرضا گفت نباید بهت فشار بیارم و_
اجازه بدم اگه قرار
به اومدن هم هست،این انتخاب خودت
باشه..منطقیه و منم دیگه
کاری ندارم و اصراری هم نمیکنم فقط
میخوام یه چیزو بدونم؟
مردد گفت:چی؟
تو واقعا مریم رو دوست داری؟_
1120
آه پر سوزی کشید و گفت:دارم
لبخند کمرنگی زدم و گفتم:به قول خودت
نزدیک ۴۰سالته و
سنت از این مدل هیجان ها گذشته..پس دیدت
االن نسبت به
1406
تابو شکن

من منطقی تره..من فقط میخوام بدونم چقد
دیگه باید بگذره تا

دوباره یکی عین مریم پیدا بشه و دلت رو
بلرزونه؟اصال دوباره
پیدا میشه؟..سال هاست کانادایی و حق داری
دل نَکَنی اما واقعا
ارزشش رو داره؟بقیه عمرت رو میخوای با
حسرت از دست دادن
کسی که دوستش داشتی و به خاطر یه سری
توجیه مسخره از
دستش دادی زندگی کنی؟واقعا ارزشش رو
داره آخرین سال
های زندگی مادرت کنارش نباشی و بذاری شبا
با بغض و دلتنگی
بخوابه؟تو دنبال چی هستی ماکان؟آرامش؟؟
االن داریش؟
مطمئنی سال ها بعد که برگردی و به عقب
نگاه کنی خودتو
سرزنش نمیکنی؟؟
1407
تابو شکن

نفس عمیقی کشیدم و گفتم:من حرفامو زدم
و به نظرم بقیش
به خودت برمیگرده..هرتصمیمی بگیری ما

بهش احترام میذاریم
و همچنان برام عزیز باقی میمونی..فعال
پرنده_
1121
چشم بستم و لب زدم:بله
بهش فکر میکنم_
لبخند زدم:میدونم..فعال رفیق
دیدن اینهمه آدم بعد از سال ها بیشتر
مضطربم میکرد تا هیجان
..زده
نگاه چرخاندم و مهمانان را زیرنظر
گرفتم،عمه و ماه منیر کنار
هم نشسته بودند و نمیدانم ماه منیر چه
میگفت که عمه از خنده
سرخ شده بود.عمو نادر و بابا باالخره بعد از
سال ها دوباره مثل
1408
تابو شکن

سابق کنارهم نشسته بودندوباهم گپ
میزدند.کمی آنطرف تر
شیدا و شیرین نشسته بودند،شیدایی که االن
مادر یک

دخترکوچولو[ بود و شیرینی که عید مراسم
عروسی شان
بود.دوقلوهایی که به جز ظاهرشان تقریبا[ هیچ
وجه اشتراکی از
نظر رفتاری و خلقی نداشتند.دایی محسن و
زندایی الهام هم با
.دختر شیدا سرگرم بودند
با ناز حرف زدن های ریحانه و لبخند های
محجوبانه ی
.محمد،لبخند را مهمان لب هایم کرد
1122
خاله مهین سنگین و رنگین کنار همسرش آقا
مصطفی نشسته
بود و برایش میوه پوست میگرفت.پریا
دخترش که پشت کنکوری
1409
تابو شکن

بود و به قول خودش اگر مهمانی به خاطر من
نبود عمرا حاضر
میشد درس و مشقش را رها کند و بیاید.پوریا
برادرش کنار
امیرحسین نشسته بود و سرشان داخل گوشی

خم بود و مشغول
.بودند
نفس بلندی کشیدم و از کنارعلیرضا[ بلند
شدم.با دیدن من
:ایستاده گفت
کجا عزیزم؟_
لبخند زدم و زمزمه کردم:االن میام
سمت آشپزخانه رفتم.مامان و خاله منا به
همراه زنعمو مشغول
.آماده کردن اسباب شام بودند
پرسیدم:کمک نمیخواین؟
مامان کوتاه نگاهم کرد و گفت:نه عزیزم..تو
برو بشین
1123
1410
تابو شکن

بدون مخالفت برگشتم و اینبار کنار مامان
محبوبه نشستم.به
نسبت سال ها پیش پیرتر و لرزش دستانش
بیشتر شده
بود.دستان لرزانش را گرفتم و گفتم:چیزی[
الزم ندارین؟

مهربان نگاهم کرد و گفت:نه مادر
نگاه چرخاندم سمت علیرضا که کنار رفیقش
هومن ایستاده بود
.و شوخی میکرد
طبق گفته های علیرضا،هومن هم ازدواج کرده
بود و چون
همسرش پابه ماه بود نتوانسته بود بیاید.از
سمت زنعمو لیال هم
تنها برادرش به همراه همسرش از شیراز
.آمده بودند
سالم_
سرچرخاندم سمت صدا و با دیدن یلدا
ابروهایم ناخودآگاه درهم
1411
تابو شکن

شد.تمام سالن در سکوتی محض فرورفته بود
و همه منتظر به
واکنش من نگاه میکردند.ناخن هایم را میان
مشتم فشردم و از
جا بلند شدم به زور گفتم:سالم
لبخند زد و آرام گفت:خوبی؟
1124

قدم جلو گذاشت و تن خشک شده ام را به
آغوش کشید و کنار
گوشم لب زد:خوشبخت بشی عزیزم
خواستم کنارش بزنم و از آغوشش فاصله
بگیرم که چشمم افتاد
به پسر کوچکی که کنار پایش ایستاده بود و با
چشمان آبی گرد
ش تماشایم میکرد.تا نگاهم را به خود دید
لبخند زد و مودبانه
گفت:سالم خاله پرند
چهره ی شیرین و لحن بامزه اش باعث شد از
جبهه گیری ام
1412
تابو شکن

فاصله بگیرم و لبخندی هرچند کج و کوله
.نصیبش کنم
با دیدن لبخندم شجاعت پیدا کرد و با فاصله
گرفتن یلدا خود را
به پاهایم چسباند و مظلوم گفت:شما چقد
خوشگلی
آب دهنم را قورت دادم و سمتش خم شدم و
دست روی موهای

طالیی اش که شباهت عجیبی به کودکی های
یاسر
داشت،کشیدم و لب زدم:ممنون عزیزم..تو
هم خیلی[ خوشگلی
خندید و دندان های سفید و کوچکش نمایان
شد.یلدا با چشمانی
شبنم زده از اشک خیره ام بود.شدت فشار
ناخن هارا بیشتر کردم
تا کمی مسلط تر رفتار کنم و رفتارناپسندی
بروز ندهم.روبه
1125
1413
تابو شکن

مردی که کمی عقب تر،پشت سر یلدا ایستاده
بود و حدس میزدم
باید همسرش باشد ،گفتم:خوش اومدین
با همین یک جمله،جسارت پیدا کردو قدمی
جلو آمد و
گفت:تبریک میگم خانم..انشاهلل خوشبخت
بشین
ممنون آرامی زمزمه کردم و با گفتن:با اجازه
از کنارشان فاصله گرفتم و خودم را میان

سرویس بهداشتی
.انداختم
شیر آب را باز کردم و چند مشت آب پشت
سر هم به صورتم
پاشیدم .دو دستم را دوطرف روشویی تکیه
زدم و وزنم را روی
دستانم انداختم.از آینه خیره شدم به قطرات
آبی که از تیغه ی
بینی ام میچکید و جایی میان گردن و شال
سرم گم میشد.هنوز
1414
تابو شکن

هم از دیدن یلدا آنهم اینجا و میان اینهمه آدم
شوکه
بودم..امیدوار بودم کار مامان نباشد وگرنه
واقعا نمیدانستم چه
..رفتاری خواهم داشت
خدای من آن بچه!!چقد شبیه کودکی های
!!.یاسر بود
به زور خودم را نگه داشته بودم روی زمین
.سقوط نکنم
1126

چندتقه به در خورد و صدای نگران علیرضا آمد
پرند...پرندجان خوبی؟..این درو باز کن لطفا_
چشم هایم را روی فشار دادم و با بدبختی
چرخیدم و در را باز
کردم.نگاهش که به صورت رنگ پریده ام
افتاد،وحشت کرد.قدمی
جلو آمد و دست زیر بغلم انداخت و مرا از
سرویس بیرون کشید
نالید:چیکار کردی با خودت؟
بیصدا لب زدم:میشه ببریم اتاق
1415
تابو شکن

عصبی و کالفه تا اتاق مرا کشان کشان
برد.کمکم کرد روی تخت
بشینم و سمت در اتاق رفت و در را قفل
کرد.سمتم که برگشت
چشمانش از نگرانی دو دو میزد.کنار پایم زانو
زد و
پرسید:خوبی؟میخوای آب قند بیارم؟
با دست ممانعت کردم و مظلومانه
گفتم:میشه بغلم کنی؟[
سیبک گلویش تکان خورد.آشفته برخاست و

کنار روی تخت
نشست و محکم در آغوشم گرفت
و زمزمه کرد:میخوای ببرمت بیرون؟بریم
بیرون دوتایی
هوم؟..همونجا شام میخوریم و تا وقتی مهمونا
نرفتن برنمیگردیم
1127
خودم را به سینه اش فشردم و نجوا
کردم:نه..االن بهتر
میشم..فقط شوکه شدم
1416
تابو شکن

سرم را از تنش جدا کرد و با دستانش صورتم
را قاب گرفت و
کالفه گفت:ولی رنگت خیلی پریده
لبخند بی جانی زدم:خوبم نگران نباش
صدای مامان که آمد،از کنارم بلند و در را باز
کرد.مامان نگران
داخل آمد و نزدیکم شد و تند تند گفت:به خدا
من دعوتش
..نکردم..اصال من چیزی نگفتم
با دیدن صورت بی حالم چنگی به صورتش زد

و گفت:خدا
مرگم..تو چرا رنگت مثل گچ شده
هول از اتاق بیرون رفت و گفت:االن میام
دقایقی بعد با لیوان آب قند داخل شد و لیوان
را سمتم
گرفت:یکم بخور..فکر کنم قندت افتاده
لیوان را گرفتم به زور قلپی خوردم و لب
زدم:ممنون
نگاهی به چهره های آشفته و نگرانشان
انداختم و گفتم:برین به
1417
تابو شکن

مهمونا برسین،من خوبم..یه ده دقیقه دیگه
میام
1128
..مردد نگاهم کرد و گفت:آخه
لبخند اطمینان[ بخشی زدم و گفتم:خوبم
عزیزم..برو
کوتاه آمد و اتاق را ترک کرد.نگاه چرخاندم
سمت علیرضای کالفه
که دست در جیب خیره ام بود.آهسته
گفتم:برو میام..به خدا

خوبم
باالی سرم ایستاد و روی صورتم خم شد:اگه
شوهر و بچش نبودن
به خدا که همین االن از اینجا بیرونش
میکردم..حیف..حیف[
فاصله گرفت و گفت:میمونم بهتر شدی باهم
میریم
.چیزی نگفتم و سکوت کردم
تمام مهمان ها رفته بودند و مامان و عمه به
همراه ماه منیر
1418
تابو شکن

مشغول جمع و جور کردن خانه بودند.تمام
طول شب سعی کردم
آرام و خوددار بمانم و علیرضا هم لحظه ای از
کنارم جم
نخورد.میان نگاه یلدا میدیدم که دلش میخواهد
پیش بیاید و سر
حرف را باز کند اما بودن علیرضا[ کنارم
مانعش میشد.با لرزش
گوشی میان دستم از فکر و خیال[ بیرون
آمدم.قفلش را باز کردم

1129
و با دیدن پیغامی از سمت ماکان،ابروهایم از
تعجب باالپرید.روی
پیام ضربه زدم و بازش کردم
سالم چطوری پرنده؟با دوستت حرف بزن و "
اگه تمایل داشت
"شماره شو برام بفرست
هیجان زده و ناباور،بار دیگر پیام را خواندم و
ذوق زده شماره اش
.را گرفتم
1419
تابو شکن

نذاشتی به دو ثانیه برسه ها..چته دختر_
خندان و ذوق مرگ گفتم:میخوام یه چیزی بگم
با خنده گفت:چی؟
با همان هیجان بلند گفتم:عاشقتم رفیق
قهقه اش بلند شد و مهربان گفت:دوستت رو
قالبم کردی
میخوای عاشقمم نباشی؟
بی توجه به نگاه های متعجب مامان،عمه و
:علیرضا گفتم
از ته دل برات خوشحالم ماکان_

تک خنده زد و گفت:دعا کن درست تصمیم
گرفته باشم
1130
مطمئن لب زدم:شک نکن درسته
مجال ندادم و تند گفتم:من دیگه برم..بهت
خبر میدم..فعال
سمت اتاقم رفتم و تند شماره ی مریم را
گرفتم،صدای خواب
آلودش پیچید
1420
تابو شکن

چیه مزاحم؟_
بدجنس گفتم:خیلی دلم میخواست به خاطر
اینکه امشب
نیومدی باهات قهر میموندم ولی چه کنم که
نمیشه
کالفه گفت:بابا چیکار کنم تولد بچه ی میالد
بود..نمیرفتم باز
زنش میخواست تا یه هفته برام قیافه
بگیره..چه خبر؟
خندان گفتم:خبر[ که زیاده..از کدوم برات بگم؟
بی حوصله گفت:نصفه شبی بیست سوالی

راه انداختی؟اون حرفی
که به خاطرش لطف کردی و با وجود دلخوری
بهم زنگ زدی رو
بگو
سمت میز آرایش رفتم و با برداشتن کرم
مرطوب کننده گفتم:یه
آقایی از من شماره تونو خواستن
!!عصبی گفت:آقا کیه باز؟؟آقا غلط کرد
1131
1421
تابو شکن

خندان گفتم:حتی اگه این آقا،ماکان باشه؟
الل شد و چیزی نگفت.پقی زیر خنده زدم و
گفتم:هان
چیشد؟گفتم ماکان خفه شدی؟
صدای لرزانش آمد :بهش دادی؟
گوشی را با شانه ام نگه داشتم و در کرم را
باز کردم و حین
مالیدن کرم روی دستانم گفتم:نه..یعنی گفت
اول ازت اجازه
بگیرم،اگه دوست داشتی بهش بدم
خفه گفت:خودش گفت یا داری شوخی

میکنی؟
در کرم را بستم و سرجایش گذاشتم و گفتم
من شوخی دارم مگه باهات؟_
:چیزی نگفت و سکوت کرد.آرام پرسیدم
چیکار کنم بدم بهش؟_
ناله وار گفت:نه
ابروهایم باال پرید،متعجب گفتم:ندم؟چرا؟اون
به خاطر تو حاضر
1422
تابو شکن

شده دست از غرورش برداره تو نمیخوای
کاری کنی؟
1132
با لجی درآمده گفت:زحمت کشیدن
واقعا..نکنه انتظار داشتی من
قدم جلو بذارم؟
خندان سرتکان دادم و لب زدم:نه..اینکارا کار
تونیست..تو فقط
بلدی پاچه بگیری..ندم پس؟اوکی ..شبت
خوش خوشگله
صدای شاکی اش آمد:پرند
لب فشردم تا نخندم:جانم

زمزمه وار گفت:تو میگی من چیکار کنم؟
لبخند زدم و گفتم:به ندای قلبت گوش کن
پر تردید گفت:باشه اینبارم خر میشم و به
حرفت گوش
میدم..بهش بده..فقط
فقط چی؟_
1423
تابو شکن

پوفی کشید و گفت:اگه بخواد پرو بازی دربیاره
من میدونم و تو
با همان لبخند جاخوش کرده روی لب
هایم،زمزمه
کردم:باشه..برو بخواب
تماس را قطع کردم و به علیرضایی که چند
دقیقه ای میشد وارد
:اتاق شده بود گفتم
1133
فکر کنم یه عروسی افتادیم_
:دست به جیب نزدیکم شد و با خنده گفت
عجب آب زیرکاهیه این بشر..همین نیم_
ساعت پیش با من حرف
زد نَم پس نداد

چیشده تو سراز اینجا درآوردی؟_
با لبخند شیطانی،درحالی[ که شماره ی مریم
را برای ماکان ارسال
میکردم،سربلند[ کردم و لب زدم:بد کردم
اومدم بهت سر بزنم؟
1424
تابو شکن

با همان نگاه مشکوک گفت:نه..خیلی هم
خوبه،برم چای بیارم
لبخندم را وسعت دادم و گفتم:باشه
همینکه از اتاق خارج شد،گوشی را قفل کردم
و داخل کیف
انداختم.پا روی پا انداختم و نگاه چرخاندم
دورتادور کالس،سه
پایه های چوبی که مقابل هرکدام یه صندلی
قرار داشت.اتاق
بزرگی که دیوارهایش کم و بیش پر از بوم و
نقاشی های آبرنگ
.هنرجوها بود
نگاهی به ساعت مچی دستم انداختم و با
دیدن عقربه هایی که
ساعت۱۶را نشان میداد،با یک حساب و کتاب

سرانگشتی آنجا
1134
میبایست ساعت حول و حوش هفت و نیم
صبح باشد.امیدوار
1425
تابو شکن

بودم که تا اینجا هستم با مریم تماس
بگیرد.دوست داشتم بدانم
.اولین مکالمه شان به چه صورتی است
با آمدنش همراه سینی چای،از جا بلند شدم و
سینی را از
دستانش گرفتم و پرسیدم:کالست کی شروع
میشه؟مزاحم
نباشم؟
روی صندلی کنار پنجره نشست و گفت:نه،یک
ساعتی فرصت
دارم
خوبه ای زمزمه کردم و سینی را روی تنها میز
گوشه ی کالس
گذاشتم.به صندلی کنارش اشاره کرد و
گفت:نمیشینی؟
روی صندلی نشستم و خیلی بی مقدمه

گفتم:شماره رو براش
امروز فرستادم
خیره ی نقطه ای گفت:باشه
1426
تابو شکن

دستم را مقابل صورتش تکان دادم و
گفتم:حواست کجاست؟
آرام پلک زد و گفت:همین جا..دیگه چه خبر؟
1135
با بلند شدن صدای گوشی اش،نمیدانم چرا
قلب من ضرب گرفت
و آشفته شدم.آب دهانم را قورت دادم و خیلی
ناشیانه نگاهم را
به نقاشی های آویخته به دیوار دوختم.گوشی
را نگاه کرد و با
کمی مکث گفت:فکر کنم خودشه
خودم را به بیخیالی زدم و گفتم:جدا؟[
با ابروهای باال رفته و نگاهی که
میگفت"خودتی"نگاهم کرد و
بازدمش را عمیق بیرون داد و با تعلل تماس
را وصل کرد و
گفت:بله؟

کنجکاو بودم اما با بی تفاوتی ظاهری،از جا
بلند شدم و نزدیکش
شدم و آهسته گفتم:تنهات میذارم
1427
تابو شکن

چشم غره آمد و آرام گفت:ببخشید یه لحظه
لطفا
گوشی را از گوشش فاصله داد و زمزمه
کرد:داری از فضولی
میمیری بدبخت..اونوقت ادای آدمای خونسرد
رو درمیاری؟؟
پوفی کشیدم و لبم آویزان شد:واقعا انقد تابلو
ام؟
خندید و سرتکان داد.دوباره گوشی را به
گوشش چسباند و
گفت:معذرت میخوام معطل شدین..بفرمایید
1136
اوهوکی زمزمه کردم و با پرویی گوشم را
نزدیک گوشی بردم و
بدون توجه به نگاه گشاد شده اش،زبان درازی
کردم.صدای
مردانه و جذابش که با نوعی سردرگمی و

کالفگی آمیخته بود،
آمد:حقیقتا..من از پرند خواستم اگه تمایل
داشتین شماره تونو
1428
تابو شکن

..برام بفرستن..یعنی
پوفی کشید و کالفه گفت:..من ازتون خوشم
اومده
مکثی کرد و سرگشته گفت:زبون ساده اش
میشه ..میخوامت
نتوانستم خنده ام را کنترل کنم و پقی زیر
خنده زدم.نگاه ناباور
و دهان باز مانده ی مریم،خنده ام را بیشتر
میکرد.گوشی را از
میان دستانش کشیدم و خندان گفتم:ماکان
خدا نکشت..قشنگ
زدی ترکوندی با این ابراز عالقه ات
شاکی گفت:زهرمار..تو اونجا چه غلطی
میکنی؟
نگاهی به قیافه ی هنگ مریم انداختم و
همزمان گفتم:مثل
خودت از ستاد مزاحمت برای زوج های جوان

مزاحم
شدم،حرفیه؟[
آرام لب زد:خراب کردم؟
1429
تابو شکن

1137
خندان گفتم:یس..من دیگه میرم لطفا کمی
رمانتیک تر..لطیف[
تر..از طرف من بای
گوشی را به مریم برگرداندم و مقابل نگاه
مبهوتش دست تکان
:دادم و گفتم
به دل نگیر بچم یکم زمخته ولی دلش اندازه_
ی گنجشک
.خندان سرتکان دادم و کالس را ترک کردم
کیک گردویی خوش عطر و طعم را منظم و
دقیق برش زدم و
داخل آخرین ظرف دربسته قراردادم.تمام
ظروف دربسته ای که
پر شده از شیرینی و کیک بود را داخل یخچال
چیدم و با خیالت
راحت در یخچال را بستم.چرخیدم ورو به

:علیرضا گفتم
اگه من یادم رفت تو لطفا یادم بنداز اینارو_
بهت بدم ببری
1430
تابو شکن

.با ابروهای درهم به نقطه ای خیره بود
صندلی مقابلش را عقب کشیدم و خندان
گفتم:امشب همش
اخمو بودی ها..شنیدی[ چی گفتم اصال؟
چشمانش قفل چشمانم شد و گفت:درکم
نمیکنی..کال از اولم
اینجوری بودی یه دنده و لجباز
1138
با صبر و حوصله برای بار هزارم حرف های
چند روز اخیرم را
تکرار کردم:علیرضا[ تو قرار نیست بری و برای
همیشه بمونی
که..تو میری که کاراتو بکنی و برگردی اینجا
درسته؟..لزومی
..نداره منم باهات بیام
لبخند زدم وادامه دادم:بخوایم صبر کنیم ویزام
آماده بشه تا بتونم

همراهت بیام چندماه طول میکشه..خب چه
کاریه تو میری و تو
1431
تابو شکن

همین چندماه سرمایه تو جمع و جور میکنی و
برمیگردی..ایشاهلل
یه بارم باهم سفر تفریحی میریم کانادا..باشه؟
کالفه و شاکی گفت:دقیقا با همین حرفا خرم
کردی که من فردا
باید بذارمت و برم..به خدا که منو
نمیفهمی..پرند من هنوزم ترس
از دست دادنت رو دارم،نمیتونم تنهات بذارم
برم بفهم لطفا..بابا
المصب دلم طاقت نمیاره یه روز نبینمت بعد
چندماه برم اونجا
دق میکنم به وهلل..از خر شیطون بیا پایین و
بذار هروقت ویزا
آماده شد با هم بریم
کالفه چشم بستم و اینبار مالیم تر
گفتم:علیرضا[ جان،ما باهم
قبل حرف زدیم و تو هم قبول کردی..فردام
بلیط داری دیگه

واقعا این بحث فایده ای نداره
1139
1432
تابو شکن

عصبی گفت:در واقع تو حرف زدی و با چهارتا
عشوه خرم
کردی..من اشتباه کردم قبول کردم..غلط
کردن رو گذاشتن برای
همین وقت ها دیگه؟
با لحنی کشیده گفت:غلط کردم عزیزم
خندان از روی صندلی بلند شدم و گفتم :برو
بخواب داری هذیون
میگی
دستم را گرفت و مانع حرکتم شد.چرخیدم و
سوالی نگاهش
کردم.سردرگم گفت:تو واقعا دلت تنگ
نمیشه؟انقد برات راحتِ[
چند ماه همو نبینیم؟
گله مند نگاهش کردم و تشر زدم:مزخرف نگو
بلند شد و مقابلم ایستاد.کالفه و سردرگم
نگاهم کرد و گفت:منکه
میدونم یه چیزی این وسط هست که تو نمیگی

نفس حبس شده ام را آزاد کردم:باور کن
فقط حساس شدی..چیز
1433
تابو شکن

خاصی نیست
گونه اش را بوسیدم و نجوا کردم:بهم اعتماد
کن..من میرم بخوابم
***
1140
از بس گریه کرده بودم،حس میکردم چشمانم
تار میبیند.مریم
کنارم نشست و عصبی گفت:بسه دیگه کور
کردی خودت رو..اه
دوباره چانه ام از بغض لرزید و اشک ها راه
گرفت.پوفی کشید و
مرا به آغوش کشید.نجوا گونه گفت:خوبه
خودت نخواستی باهاش
بری
شاکی گفتم:خودم نخواستم چون دلیل داشتم
ولی این دلیل
نمیشه که دلم براش تنگ نشه
ریزخندید و گفت:اوووه...چه زودم داغ

میکنی..به نظرم که خری
باهاش نرفتی
1434
تابو شکن

کالفه فاصله گرفتم و گفتم:چرت نگو
لطفا..اگه باهاش میرفتم
چطوری باید میرفتم دیدن یاسر بعد؟
ابروباال انداخت و مسخره گفت:اینو یادم نبود
جان تو..ولی کاش
بهش میگفتی
با چشمان گرد نگاهش کردم و
غریدم:نمیذاشت
1141
عاقل اندرسفیه نگاهم کرد و گفت:علیرضای[
جنتلمن اصال میتونه
به تو بگه نه؟خدایی این بشر اصال پیش تو
میتونه قلدر بازی
دربیاره؟حاال ماکان رو بگی یه چیزی..این بشر
کال آقاست
دستانم را بغل گرفتم و نالیدم:علیرضا همیشه
منطقی بوده و
هست..ربطی به منم نداره،کال قلدر بودن بلد

نیست ولی این به
1435
تابو شکن

معنای مخالف نبودنش نیست.میدونم که اگه
میگفتم،نه نمیگفت
ولی تا میرفتم و برمیگشتم خودخوری
میکرد..وقتی نیست و از
چیزی خبر نداره،خودخوری هم نیست..وقتی
برگشت میگم
بهش..درضمن ماکان اصال هم قلدر نیست
چپ چپ نگاهم کرد و توپید:خاک تو سر پسر
دوستت..منو
فروختی به اون؟
خندان گفتم:باور کن عشقه عشق...پسر[
دوست نیستم ولی بسیار
جواهر دوستم
جامدادی را که سمتم نشانه گرفت با خنده
.اتاق را ترک کردم
:مامان با دیدن لبخندم،لبخند زد و گفت
خداروشکر خندیدی عزیزم..این دختر انگار_
بلده تورو بخندونه
1142

1436
تابو شکن

میوه خوری را از دستانش گرفتم و با حفظ
لبخند گفتم:مریم
بمب انرژیه
وارد اسفند شده بودیم و هوا روبه گرم شدن
بود.تکاپوی مردم
برای خرید و خانه تکانی را دوست
داشتم،آمدن بهار را نوید
...میداد،بهارخانم زیبا و سرسبز را
امیدوارم بودم علیرضا[ بتواند تا تعطیالت نوروز
خودش را
برساند.بی نهایت دلتنگ بودم و این دلتنگی
حسابی بهانه گیرم
کرده بود،به حدی که هر وقت باهم تصویری
حرف میزدیم تا
.ساعت ها بعدش بغض رهایم نمیکرد
اما این دوری خواسته ی خودم بود و
نمیتوانستم گله ای داشته
.باشم
وارد پاساژ شدم و با دیدن مریم برایش دست
تکان دادم.سمتم

1437
تابو شکن

قدم تند کرد و گفت:چطوری؟چقد دیر کردی؟
جلوتر از او راه افتادم و با نگاهی به ویترین
های خوش آب و رنگ
گفتم:یه مسیری رو پیاده اومدم
کنارم قرار گرفت و گفت:مطمئنی حالت خوبه
و میتونی؟
1143
از گوشه ی چشم نگاهش کردم و مطمئن لب
زدم:میتونم..پرونده
ی این ماجرا باید زودتر بسته بشه..علیرضا[ یه
ماهه که رفته و من
دارم هی امروز و فردا میکنم
نگهم داشت و دلسوزانه گفت:مجبور نیستی
حتما بری دیدنش
پرند
لبم زیرینم را تو کشیدم و با مکث گفتم:مجبور
نیستم ولی دلم
میخواد یه زندگی جدید رو شروع کنم..زندگی
که توش یاسر
جایی نداشته باشه

1438
تابو شکن

لبخند بی حالی زد و گفت:یلدا زنگ زد تا یک
ساعت دیگه میرسه
خوبه،پس وقت داریم یکم بریم خرید کنیم_
شوکه گفت:خرید؟
حرکت کردم و خندان گفتم:فکر کردی چرا
اینجا رو پیشنهاد
دادم پس؟میخوام برای علیرضا عیدی بخرم..و
البته برای همه
پشت سرم آمد و با شیطنت گفت:آخ جون
پس برای منم میخری
چشمکی زدم و بدجنس گفتم:برای ماکان
بخرم انگار برای تو
خریدم دیگه
1144
نیشگون ریزی گرفت و خفه گفت:عوضی
دستش را کشیدم و وارد روسری فروشی
شدیم.به شال زیبای
یاسی رنگ اشاره کردم و گفتم:میشه اونو
برام بیارین
زن فروشنده لبخند زد و گفت:حتما

1439
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شال را که آورد از دستش گرفتم و بی هوا
روی سر مریمی که
مشغول زیرورو کردن روسری ها بود،
انداختم.شوکه سمتم
برگشت.خندان بازویش را کشیدم و جلوی آینه
ی بردم.پشت
سرش ایستادم و گفتم:اینم عیدی..به شرطی
که هوای ماکان
مارو داشته باشی و کمتر ناز بیای
از داخل آینه چشمانش را تاب داد و گفت:من
کی ناز کردم؟؟
سرم را کنار گوشش بردم و زمزمه کردم:یه
ماهه دارین باهم
حرف میزنین ولی هنوزم که هنوزه یه جواب
قطعی ندادی..بابا
طفلک رو کشتی..کمتر[ ادا بیا..منکه میدونم از
خداته..به
قول خودت حتی تصورشم آدم رو به وجد
میاره
1440
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صدای جیغش که بلند شد،خندان فاصله گرفتم
و گفتم:واال
1145
از همان شال دوتا خریدم،هردو هم
یکرنگ.یکی برای مریم و یکی
.هم برای خودم
دستان لرزانم را زیر میز بردم تا ضعفم را
بپوشانم.نگاهی به
ُ چشمان آبی سرخ از گریه اش انداختم و لب
زدم:گفتی میخوای
حرف بزنی..میشنوم
لبخند بی روحی زد و نگاه کوتاهی به مریم
انداخت و دوباره
.پرتردید نگاهم کرد
پوزخند زدم و گفتم:باورت نمیشه نه؟خودمم
باورم نمیشه
اینجام..چرا میخوام به حرفات گوش بدم..چرا
میخوام برم دیدن
کسی که گند زد به زندگیم ..ولی اینجام تا
یکبار برای همیشه
1441
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تموم بشه این گذشته ی لعنتی
دستانم را مشت کردم و روی ران پایم
گذاشتم و همانطور خیره
گفتم:میخوای همینجوری ساکت باشی؟
چشمانش به اشک نشست و لرزان گفت:تو
چشمات پر از بی
حسیه پرند..یه حالت سرد و خنثی که آدمو
منجمد میکنه..دلم
برای اون نگاه گرم و مهربونت تنگ شده
1146
زهرخند زدم:ببخشید که نمیتونم بازم گرم
نگاهت کنم و عین
احمق ها لبخند بزنم..چون متاسفانه من
حافظه ی ماهی ندارم
که همه چی رو زود یادم بره
چشم فشرد و آشفته گفت :تلخ شدی و حق
داری
دستانش را در هم پیچاند و با تعلل گفت:وکیل
یاسر کلی تالش
1442
تابو شکن

کرده تا تونسته یه مالقات حضوری بگیره..با
کلی پارتی بازی
..تونستیم برای دوروز دیگه وقت بگیریم
نگاهش را به چشمانم دوخت و ادامه داد:من
نمیدونم یاسر چه
میخواد بگه ولی ازت خواهش میکنم به حرمت
دوستی سال های
قبلمون برو و حرفاشو گوش کن
شوکه از اینهمه وقاحت ،لبم را گاز گرفتم و
طعم خون تمام
دهانم را پر کرد.ناخن هایم را با شدت بیشتری
میان ران پایم
فشردم و دم نزدم،به جان کندن گفتم:باشه
از پشت میز بلند شدم و خواستم فاصله بگیرم
که دوباره
گفت:پس من بهت زنگ میزنم و باهات
هماهنگ میکنم
1147
خواستم حرفی بزنم که مریم پیش دستی کرد
و عصبانی
1443
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گفت:اینکه پرند قبول کرده بیاد نه به خاطر
ُ
رفاقت سال ها پیش
نه به خاطر برادرت..پرند قبول کرده بیاد فقط
و فقط به خاطر
خودش..اینو هیچوقت یادت نره یلدا
بلند شد و کنارم ایستاد و نیشخند زد:رفاقتی
هم اگر بود خودت
همون سال ها گه زدی بهش و تمام...هر وقتم
قرار مالقات اوکی
شد فقط و فقط به من زنگ میزنی
مقابل چشمان مبهوت یلدا،دستم را گرفت و
دنبال خودکشید و
زیرلب غرید
بیشعور پرو_
گیج و منگ دنبالش کشیده میشدم و او زیرلب
غر غر میکرد
عه عه عه...دختره ی پرو...برگشته میگه به_
خاطر رفاقت سال
های قبلمون..تف بهت..تو مگه وقتی که
داشتی زیرآب میزدی

1444
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یادت به رفاقت بود؟؟
ایستاد و چرخید[ سمتم و گفت:شیطونه میگه
نری حالش گرفته
بشه پرو خانم
1148
حرص خوردنش لبخند کوچکی را مهمان لب
هایم کرد.قدمی
جلو آمد و نزدیک صورتم پچ زد:به خدا که
علیرضا و ماکان
بفهمن داری میری دیدن اون آشغال،میکشن
مارو..بیا و از خیر
این مالقات بگذر..یا حداقل بذار بهشون
بگیم..ها؟
لب فشردم و زمزمه کردم:نه..مریم بذار تموم
شه..من حریف
علیرضا میشم ولی ماکان نه..اون بفهمه شده
بلند شه بیاد نمیذاره
پوفی کشید و نجوا کرد:منکه میدونم بفهمه
قورت میده مارو حاال
ببین

1445
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میان اتاقی سه درچهار نشسته بودم که هیچ
پنجره ای
نداشت.روشنی بخش فضا تنها المپ باالی
..سرم بود و بس
روی صندلی پالستیکی تکانی خوردم و پاهایم
را جفت
کردم.تمام تنم از ترس و استرس رعشه
گرفته بود اما همچنان
مصر بودم تا بمانم و ببینمش و این کابوس
پایان یابد.اگر بگویم
پشیمان نشده ام دروغ بود اما دیگر حتی برای
پشیمانی هم دیر
..بود
1149
ُ چادر را که مدام از روی سرم سر میخورد را
مرتب کردم و با
چشمانی دودو زدن و نگران خیره ی آن در
لعنتی بودم تا ببینم
..کی باز میشود و این کابوس تمام میشود
1446
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نفس های عمیق و پشت سر هم کشیدم تا
کمی آرام شم و
مسلط تر رفتار کنم.هنوز میان ذهنم با خودم و
افکار درگیر بودم
که در باز شد و اول وکیل یاسر و پشت سرش
خودش به همراه
.ماموری داخل شدند
با دیدنش در لباس های زندان با سری
تراشیده و دستانی
دستبند شده،نفسم جایی میان سینه ام گم شد
و لحظه ای نفس
کشیدن را از یاد بردم.پلک چشم چپم عصبی
میپرید و هیچ
کنترلی روی لرزش دست و پاهایم
نداشتم.همینکه نزدیک شد و
انطرف میز رسید،غیرارادی و کامال ناخودآگاه
از جا پریدم و
.ترسیده نفس نفس زدم
وکیلش که مردی جاافتاده با موهای جوگندمی
بود کنارم آمد و
1447
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با لبخند دلگرم کننده ای گفت:من اینجام
دخترم..نگران نباش
آشفته و سردرگم نگاهش کردم.چشمانش را
آرام باز و بسته کرد
.و اشاره کرد روی صندلی بشینم
1150
آب دهانم را به سختی فرو دادم و بدون نگاه
به او روی صندلی
آوار شدم.وکیل کمی دور تر ایستاد و ماموری
هم از ابتدا وارد
شده بود،در را بست و کنار در ایستاد و
گفت:فقط ۲۰دقیقه وقت
دارین
هنوز هم از نگاه به چشمان وحشی اش
فراری بودم .سینه ام تند
تند باال و پایین میشد.دو دستم را مشت کردم
و روی میز مقابلم
قرار دادم.صدایش که بلند شد ناخواسته سر
بلند کردم و نگاهش
.کردم
1448
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ممنونم که اومدی_
زیر چشمانش گود افتاده بود و هاله ای سیاه
دورتادور چشمانش
را احاطه کرده بود.چند خط چروک گوشه ی
چشمانش
بود..چشمانی که هنوز هم زیبا بود و البته
ّ
 ُ..وحشی و برنده
نمیتوانم بگویم پیرتر اما از سال های جوانی
اش فاصله گرفته بود
و جاافتاده تر شده بود.به شدت الغر و
نحیف..طوریکه که لباس
..ها در تنش زار میزد
لب های خشکش را تَر کرد و با بغض
گفت:خیلی رقت انگیز شدم
مگه نه؟
1151
چیزی نگفتم و همچنان گیج و منگ خیره اش
بودم.لبخند بی
حالی زد و چال روی گونه اش نمایان شد.دو
دستش را روی
1449
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صورتش کشید و با حالی خراب گفت:کاش
حرف بزنی پرند..کاش
بزنی تو گوشم..کاش فحشم بدی ولی
اینجوری ساکت
نشینی..وقتی اینجوری حالم بیشتر از خودم
بهم میخوره
چشمان پر آبش باالخره طاقت از دست دادند
و اولین قطره ی
:اشکش چکید.میان گریه خندید و گفت
نمیخوای حرف بزنی؟نمیخوای بزنی تو دهنم؟_
پلک روی هم گذاشتم و به جان کَندن گفتم:من
آدم تالفی
نیستم
زهرخند زدم و تلخ گفتم:صدام کردی که بگی
بزنم تو دهنت؟
حالش خراب بود و چشمانش عجیب
تر..نگاهش بوی مرگ میداد
و این تنم را میلرزاند..سال[ ها و روزهای
زیادی تالش کرده بودم
1450
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تا برخوردی با او نداشته باشم ولی حاال
میدیدم که آنقدر ها هم
ترسناک نیست..برعکس بی نهایت ترحم
..برانگیز شده بود
خیلی وقت ندارم..پس میگم تا حداقل سبک_
..شم
1152
:مکثی کرد و گفت
تو و محمد همیشه نوه های عزیز_
بودین..همیشه حرفتون سر
زبون بقیه بود..اینکه محمد با نداشتن پدر
تونسته بود پزشکی
قبول بشه آزارم میداد چون من درسم رو
نصفه ول کردم و وارد
بازار کار شدم..ولی از همه ی اینا آزاردهنده
تر تو بودی و هوش
باالت..دختر درسخون و باهوشی که مرتب تو
سرم کوبیده
میشد..مامان و بابا چپ و راست تورو
میکوبیدن تو سرم که از
1451
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پرند یاد بگیر یه دختر[ بیشتر نیست اما رتبه ی
تک رقمی
..آورده..اونوقت تو چی؟یه شاگرد امالکی
نفسی گرفت و سرد گفت:شده بودی وسیله
ای که باهاش مدام
تو سرم میکوبیدن..محمد رو میتونستم هضم
..کنم ولی تو رو نه
خیره ام شد و تیز و برنده گفت:برام سنگین
بود یه دختر رو
بکوبن تو سرم..از همون موقع ازت بدم
اومد..اینهمه خوب بودن
و خاص بودنت شد خار تو چشمم..سعی کردم
خرابت کنم ولی
..نشد..دنبال آتو ازت گشتم ولی پیدا نکردم
با همان دستان دستبد شده،پیشانی اش را
فشرد و خشدار و پر
بغض گفت:یه مدت زیر نظر گرفتمت اما
بیفایده بود...خواستم
1153
1452
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تورو وابسته خودم کنم و بعدم ولت کنم اما

راه نمیومدی..برام
عجیب بود چرا جذبم نمیشی..اونهمه دختر دور
و برم بودن که
منتظر یه اشاره از طرف من بودن ولی تو
حتی نگامم نمیکردی
و اینا باعث میشد بیشتر از همیشه ازت کینه
کنم..گذشت و
گذشت تا اینکه علیرضا اومد تهران..صمیمیت
و نزدیکیتون[ بهم
باعث حسادتم بود..مدام باخودم میگفتم
علیرضا چیش بهتر از
منه که به اون روی خوش نشون میدی به من
نه..وقتی تو کافه
خیلی اتفاقی دیدمتون و فهمیدم ارتباط تون
بیشتر از یه
صمیمیت پسرعمو دخترعمویی هست..انگار
شیطون رفت تو
جلدم و گفت:بهترین زمان برای اینکه به همه
ثابت کنی پرند
1453
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اونقدر هم که بقیه فکر میکنن خوب

نیست..پاک نیست..بقیه ایی
که فکر میکردند ارتباط تون خواهروبرادرانه
..است اما نبود
نگاهی به دور تا دور اتاق انداخت و دوباره
روی چشمانم مکث
کرد.نفس سنگینی کشید و لب باز کرد:قسم
میخورم با اون
خبرچینی که پیش عمه کردم دلم آروم گرفته
بود ،اما با اومدن
علیرضا سراغم و زیر مشت و لگد
...گرفتنش...کالنتری[ رفتنمون
اومدن بابام وکشیده زدنش زیر گوشم
و...اینکه جلو اونهمه آدم و
1154
دوباره جلو علیرضا بهم بگه که مایه ننگ ام
براش...همه و همه
...دست ب دست هم دادن تا
پیشانی اش را روی دستهایش تکیه دادو شانه
.هایش لرزید
1454
تابو شکن

مثل مجسمه خشکم زده بود و هضم حرفایی

که شنیده بودم
خارج از درک و باورم بود..باور کردنی
..نبود ..نبود
تذکر وکیلش بابت پایان یافتن زمان
مالقات،باعث شد سر بلند
:کند.با چشمانی خونبار خیره ام شد و لب زد
اونشب بیشتر از حرف بابا..حرفهای علیرضا_
منو
سوزوند..میدونی چیا گفت؟
با همان گیجی و منگی سرتکان دادم.چشم
بست و سیبک
گلویش تکان خورد
گفت:حال بهم زنی..حقیری..گفت از این_
میسوزی که آدمای
دور و اطرافت قبولت ندارن..از این میسوزی
که کسی مثل پرند
نیست که تورو به خاطر خودت بخواد..نه به
خاطر تیپ و قیافه
1455
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ات..گفت انقد حقیری که به خاطر اینکه یه
دختر رو از چشم

..بقیه بندازی حتی فکر آبروشو نکردی
1155
لبهایش رو روی هم فشار داد و با همان حال
آشفته ادامه
داد:راست میگفت..برای همینم بیشتر آتیش
گرفتم ..آدمای
اطراف من نه خانواده م ،نه دوستام ونه حتی
دخترایی که دوروبرم
..بودن هیچ کدوم منو بخاطر خودم نخواستن
اگه پول و قیافه نداشتم ،مطمئنم خیلی وقت
قبل تر ولم میکردن
پوزخند زد و غریبانه گفت :قرار بود تو بشی
آدم بد ولی من
شدم..درسته که کسی از قضیه ی دعوا و
کالنتری جز بابا و مامان
خبر نداشتن ولی این وسط بازم کسی که
خراب شده بود من
1456
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بودم نه تو ..دیگه تنها تو نبودی که ازش کینه
داشتم..علیرضا هم
اضافه شده بود..صبح روز جشن از صبح جلوی

خونتون کشیک
میدادم..میخواستم به همه ثابت کنم تو بی
..آبرو و بی بندوباری
غرور و شخصیت علیرضا[ رو له کنم..همه ی
کارام از روی نقشه
بود..همه چیز از پیش تعیین شده بود جز..اون[
صحنه سازی
..تصادف آخر
.چشم بست و مکث کرد
1156
به چانه ی لرزان و رنگ پریده اش چشم
دوختم و به این فکر
کردم گاهی چقدرآدمی حقیر و پست
میشود..انسانیت،وجدان را
زیر پا میگذاریم برای چه؟
به سختی گفت:خواستم ببینمت و بگم خدات
عجیب حسابگر و
1457
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یه جایی که حتی فکرشم نمیکردم..
ُ
دقیق

حسابتو ازم پس
گرفت..صدات کردم بگم اگه تونستی حاللم
..کن
لب فرو بست و قطره ای دیگر از چشمش
.چکید
وقت مالقات تمام شده بود اما من سبک
نشده بودم که هیچ
...سنگین تر شده بودم
زبان سنگین شده ام را تکان دادم و گفتم:تو
از من خوشت
نمیومد چون فکر میکردی یه دختر اگه بگه و
بخنده..اگه رنگ
شاد بپوشه..اگه یکم راحت تر با بقیه ی آدما
ارتباط برقرار کنه
یعنی دختر سنگین رنگینی نیست..از نظر تو
دختر خوب دختری
بود که خودشو بپیچه و با پسرا حتی سالم و
علیک نکنه..از من
1458
تابو شکن

بدت میومد چون برات افت داشت یه زن بشه
..الگوت

پوزخند زدم:یاسر تو زندگی رو باختی..تو به
خودت باختی..به
عقاید پوسیده ت..به افکار جنسیتیت..اگه
امروز اینجایی به خاطر
1157
نفرین من نیست..اشتباه نکن..من انقد درگیر
بدبختی های خودم
شده بودم که یادم رفته بود باید نفرینت
کنم..من کال آدم نفرین
نیستم..آدم تالفی هم نیستم..تو اینجایی چون
به ناحق زندگی
یه زن را ازش گرفتی و فرستادیش سینه ی
قبرستون..تو اینجایی
چون انقد تعصبات کورکورانه ات چشماتو کور
کرده بود که
نتونستی جلوی خشمت رو بگیری و حاال با یه
برچسب قاتل
..اینجایی
1459
تابو شکن

از جا بلند شدم و با بدنی که رعشه گرفته
بود،جان کندم و

گفتم:اینکه از علیرضا خوشم میومد و بعد ها
عاشقش شدم نه به
خاطر قیافه بود..نه نخبه بودنش..نه حتی
وضعیت مالیش..من
عاشق افکارش شدم..تو خوشتیپ و دلفریب
بودی ولی قیافه فقط
برای چندوقت میتونه یه ادم را مجذوب کنه نه
همیشگی..کاش
جای اینهمه کینه..کمی سعی برای بهتر شدن
.میکردی
از میز فاصله گرفتم و با حالی خراب خواستم
بیرون بروم که
صدایم زد.برگشتم و منتظر نگاهش کردم
با تلخ خند گفت:حاللم کن
1158
دلم سوخت یا خواستم کمی بزرگوار باشم؟
نمیدانم...ولی از ته
:دل گفتم
1460
تابو شکن

از هرجا که فهمیدی داری راهت رو اشتباه_
میری دور بزن..مهم

نیست تو کدوم نقطه..فقط دور بزن..من
حاللت کردم خیلی قبل
تر ها..نه برای اینکه خیلی بزرگوارم
نه..بخشیدمت چون احساس
کردم با بخشیدنت به خودم کمک کردم
چرخیدم و با همان حال عجیب و سری که
سنگین شده بود قدم
های سست و بیحال برداشتم.سرم سوزن
سوزن میشد و احساس
گر گرفتگی داشتم...چشمانم تار میدید و
چیزی تا سقوطم نمانده
..بود
با جان کندن خودم را از زندان بیرون کشیدم و
بیرون
آمدم.محمد و ریحانه به همراه مریم بیرون
ماشین ایستاده
بودند.کمی آنطرف تر یلدا و دایی محسن
داخل ماشین
1461
تابو شکن

بودند.مریم با دیدنم،چشمانش گشاد شد و
هراسان قدم تند کرد

سمتم،نزدیکم که رسید دست زیر بازویم
انداخت و
..نالید:یاابولفضل
1159
بلند تر نام ریحانه را صدازد و کمک
خواست.محمد زودتر از
ریحانه خودش را به ما رساند و کمک کرد تا
ماشین قدم
بردارم.گیج و گنگ بودم و درکی از واکنش
اطرافم نداشتم.به
محض نشستن روی صندلی ماشین،چشم
بستم و سد مقاومتم
شکست و اشک هایم چکید.محمد کمی خم
شد و مچ دستم را
گرفت و نبضم را چک کرد.نگران صدایم کرد
اما جان جواب دادن
نداشتم.یلدا و دایی محسن که نزدیکمان
شدند،به جان کندن
1462
تابو شکن

گفتم:قرصم
مریم حیران و دست پاچه کیفم را گشت و

نالید:اینجا هیچ قرصی
نیست پرند..تو مگه قرص میخوری؟
ُ با همان حال عجیب لب زدم:تو کیف..زیپ
کنارش
مریم گریان و سرگردان تمام محتویات کیف
را پخش کرد و با
پیدا کردن بسته ی قرص،نفس راحتی کشید و
بسته را دستم
.داد
آب معدنی کوچک را از دستان ریحانه گرفت و
به لبانم نزدیک
کرد.با دو قلپ قرص را فرو دادم و دوباره
چشم بستم
1160
هرچقدر تالش میکردم چشمانم را باز کنم
بیفایده بود..حال[ گس
و مزخرفی داشتم و تمام تنم گر گرفته
بود..احساس گرمای
1463
تابو شکن

شدیدی میکردم..قفسه ی سینه ام تیر
میکشید و به سختی نفسم

...باال می آمد
با حس خروج مایعی لزج و گرم از بینی
ام،ناله کردم:دستمال
مریم متوجه ام شد و گریان نالید:الهی من
بمیرم
چندین دستمال گلوله شده رو روی بینی ام
فشارداد و همانطور
گریان نالید:پرند..تورو خدا چشماتو باز
..کن..منو نترسون لعنتی
چشمانم را تا نیمه باز کردم و سخت
گفتم:خوبم..نترس[
محمد خیره نگاهم میکرد و نگرانی از تک تک
حرکاتش پیدا
بود.دوباره نزدیک شد و پرسید:بهتری؟..اگر نه
باید بریم
بیمارستان تا فشارت کنترل بشه..خطرناکه
تنها سرم را به نشانه ی تایید تکان دادم و خفه
گفتم:االن خوب
1464
تابو شکن

میشم نگران نباش
1161

شرمندگی و خجالت از سر و روی دایی
محسن میبارید اما
باالخره طاقت نیاورد و نزدیکم شد و
گفت:ببخش دایی..نباید
مجبورت میکردیم بیای..به خدا که من شرمنده
تم
گردن چرخاندم سمتش و لب زدم:خوبم
دایی..نگران نباشین
گوشی مریم زنگ خورد و با نگاهی به صفحه
رنگش
ُ
پرید،مستاصل گفت:ماکان
با دستانی لرزان تماس را وصل کرد و کمی از
ماشین فاصله
گرفت
کالفه و حیران داشت چیزی را برای ماکان
توضیح میداد و چهره
اش درهم بود.با همان کالفگی نزدیکم شد و
گوشی را سمتم
1465
تابو شکن

گرفت و با بغض و چشمانی اشکی

نالید:میخواد باهات حرف بزنه
بیصدا لب زدم:االن؟
سرتکان داد و همانطور بیصدا گفت:ازصبح
گوشیت رو جواب
ندادی..االنم که خاموشه،نگران شده..بگیر
آهسته تر لب زد:فهمیده
1162
پریشان و ترسان دست دراز کردم و گوشی را
گرفتم.همینکه
گفتم "الو" عربده اش گوشم را پر کرد
هیچ معلوم هست کجایی؟؟کی میخوای بزرگ_
بشی پرند؟؟
اجازه دادم هرچه میخواهد بگوید و خودش را
خالی کند
براچی بلند شدی رفتی دیدن اون آشغال_
بیشرف؟میشه انقد
ادای آدمای قهرمان و بزرگ رو درنیاری؟؟
نگاهی کوتاه به محمد و ریحانه کنجکاو انداختم
و چشم دزدیدم
1466
تابو شکن

.و همچنان ساکت گوش سپردم

باتوام؟مگه کری؟_
خفه گفتم:ماکان[ جان بذار توضیح میدم
عصبی و کالفه فریاد کشید:وااای وااای
خدایا..هنوز میگه توضیح
میدم..کاری که کردی توضیح نداره پرند..با
علیرضا بلند نشدی
بیای که این غلط رو بکنی؟؟تو اصال عقل
داری؟؟
به سختی بلند شدم و از مقابل پنج جفت
چشم کنجکاو دور شدم
و نالیدم:سر من داد نزن لطفا
1163
پوزخند صداداری زد و غرید:من هرجوری دلم
بخواد باهات حرف
میزنم..من علیرضا نیستم که خر دوتا قطره ی
اشک بشم..حیف[
اونجا نیستم و گرنه یه جوری میزدمت که
دهنت پر خون بشه
1467
تابو شکن

نمیدانم چرا خنده ام گرفت و هرچه کردم
نتوانستم جلوی خنده

ی بلندم را بگیرم.متعجب و حیران
توپید:حرفام خنده نداره
..خانم..گریه داره
لب گزیدم و گفتم:واقعا خر دوتا قطره ی
اشکم نمیشی؟
پوف کشید و اینبار کمی آرام تر گفت:معلومه
که نه..کجایی االن؟
آب دهنم را قورت دادم و آرام گفتم:بیرون
زندان
حرصی غرید:همین االن از اون خراب شده
دور میشی و
برمیگردی خونه..رسیدی خبر بده
خواست قطع کند که تند گفتم:به علیرضا[ که
چیزی نمیگی؟
خونسرد گفت:من نمیگم..خودت تصویری زنگ
میزنی و همه چی
رو میگی..از صبح چندبار به من گفته به مریم
زنگ بزنم و خبرتو
1468
تابو شکن

بگیرم،یه پیام بده حداقل از نگرانی
دربیاد..فعال

1164
مجالی نداد و قطع کرد.سمت بقیه برگشتم و
گفتم:دایی اگه با
من کاری نداری من برم
دستم را فشرد و گفت:بهتری االن؟مطمئنی
درمانگاه الزم نیست؟
لبخند بی رمقی زدم و گفتم:ممنون ..بهترم
یلدا از آنروز پاساژ،کم حرف شده بود و امروز
تماما سکوت کرده
بود و کلمه ای جز سالم و خوبی بینمان
ردوبدل نشده بود.با تمام
دلخوری ام دست دراز کردم و با او هم
خداحافظی کردم و سوار
.ماشین شدم
محمد با زدن بوقی از کنارشان گذشت و از
داخل آینه گفت:واقعا
بهتری؟
سرم را به صندلی چسباندم و گفتم:آره
1469
تابو شکن

نگاه کوتاهی به قیافه ی بق کرده و لب های
آویزان مریم انداختم

و پرسیدم:با تو هم دعوا کرد؟
:گردنش را چرخاند و خیره ی چشمانم گفت
ببخش مجبور شدم راستش رو بگم..هرچی_
پیچوندم نشد
1165
لبخند کمرنگی زدم:تو ببخش به خاطر من سر
تو هم داد زده و
ناراحتت کرده
آهسته گفت:حق داشت..نگرانت بود و به
نظرم که نگرانیشم بی
موردم نبود..واقعا حالت بد بود پرند..یه لحظه
حس کردم داری
از دستمون میری
اطمینان پخش گفتم:ولی االن خیلی بهترم..اگه
از دستش دلخور
نیستی پس چرا بق کردی
لبخند زد :بق نکردم فقط فکری ام
1470
تابو شکن

پچ زدم:به چی فکر میکنی؟
از نگاهم فراری شد و خیره ی روبه رو
گفت:به نظرت یه روزم

میشه برای منم اینجوری نگران بشه؟
لبخندم وسیع شد.خودم را نزدیک تر کردم و
سر روی شانه اش
گذاشتم و زمزمه کردم:همین االنشم انقد
براش مهم شدی که
..دل نگرانت بشه فقط خودت خبر نداری
نگاهم کرد و گفت:میخوام یه اعترافی بکنم
چی؟_
1166
نگاهی به محمد و ریحانه که حواسشان به ما
نبود،کرد و
گفت:خیلی دوسش دارم..این مرد بودنش..این
پرو بودنش..این
شوخی های بی مزه ش..همه و همه برام
جذاب شده
دو دستم را دور تنش پیچاندم و لب زدم:چقد
خوشحالم براتون
1471
تابو شکن

مریم
لبخند بزرگی زد و چشمانش درخشید
مضطرب و هیجان زده نگاهی به ساعت مچی

دستم انداختم و
بار دیگر نگاهی به آنطرف شیشه
.انداختم.گوشی زنگ خورد
بادیدن نام عمو نادر،تماس را وصل کردم و
لب زدم:جانم عمو
صدای مهربانش آمد:هنوز پروازشون ننشسته
عمو؟
نگاهی دیگر انداختم و گفتم:واال اعالم کردن
پرواز نشسته اما
هنوز پیداشون نیست
باشه عزیزم..ما بیرون تو ماشین منتظریم_
باشه ای زمزمه کردم و تماس را قطع
کردم.ممنون عمو بودم که
خودش به همراه زنعمو و عمه داخل ماشین
مانده بودند تا ما
1167
1472
تابو شکن

بدون هیچ حس خجالتی رفع دلتنگی کنیم و این
برایم یک دنیا
.ارزش داشت
نگاهی به مریم که او هم دست کمی از من

نداشت،انداختم و لب
زدم:برو یه جا قایم شو دیگه،مگه نمیخواستی
سورپرایزش کنی؟
دستی به شال خوشرنگ یاسی رنگش کشید و
گفت:به نظرت
خوب شدم؟
از داخل شیشه نگاهی به خودم و او که کنارم
ایستاده بود انداختم
و گفتم:عالی
هردو همان شال یاسی رنگی که خریده بودم
.را سر کرده بودیم
نگاهم که به علیرضای عزیزم افتاد ضربان
قلبم اوج گرفت و از
هیجان جیغ کشیدم.مردمی که اطرافم بودند با
غرغر و متعجب
نگاهم کردند.پشت سرش ماکان بود که
1473
تابو شکن

سربه زیر درگیر کاغذ دستش بود.سمت مریم
چرخیدم و دست
پاچه هلش دادم و غریدم:برو دیگه تا ندیدت
1168

شوکه نگاهی به آن سمت انداخت و باالخره
تکان خورد و سمت
.سرویس بهداشتی فرودگاه قدم برداشت
ذوق زده برایشان تند تند دست تکان
دادم.علیرضا با دیدنم
چشمانش برق زد و خندید.همینکه نزدیک
رسیدند بدون توجه
به مردم واطراف سمتش دویدم و خودم را
داخل آغوشش پرت
کردم.شوکه و مبهوت مرا نگه داشت و سعی
کرد تعادلش را حفظ
کند.تند تند نفس عمیق کشیدم و عطر تنش را
بو کشیدم لب زد:دلم برات یه ذره شده بود
صدای شاکی ماکان بلندشد:پرنده منم اینجا
هستم ها
توجه نکردم و گفتم:منم
1474
تابو شکن

دلم برات یه ذره شده بود..اصال دیگه غلط
بکنم از این پیشنهاد
های مسخره بدم
مردانه و جذاب خندید و مقابل چشمانم پچ

زد:نفرمایید بانو
صدای معترض ماکان دوباره بلندشد:علیرضااا
1169
نچی کرد و حرصی غرید:واقعا که بیشعورید
همینکه از کنارمان عبور کرد،مسخره
گفت:بذارین فقط..نوبت
منم میرسه،بذار منم به اون خاله ریزه برسم
اگه گریه تونو
درنیاوردم..یه بالیی سرتون بیارم فقط
علیرضا خندان گفت:مرتیکه
ی االغ چمدونت
.و با دست به چمدان کنار پایش اشاره کرد
برگشت و چمدان را برداشت و توپید:زنتم که
کال کور شده منو
نمیبینه سالم بده
1475
تابو شکن

با شیطنت یک لنگه ی ابرویم را باال انداختم و
گفتم:سالم عرض
شد دکترجان[
دهن کج کرد و بامزه گفت:نه بابا!!دیدیمون
باالخره؟سیر[ شدی

از عطر حضور یار؟
بدون اینکه خجالت بکشم،چشم ریز کردم و
گفتم:نه واال
چشمانش گرد شد و خندان گفت:عوضی خیط
کن
سالم_
1170
متعجب و شوکه برگشت و با دیدن مریم که
گل به دست ایستاده
بود،آب دهانش را قورت داد و مبهوت
گفت:سالم عرض شد خاله
ریزه
مریم تیز نگاهش کرد و گفت:اگه دوست
نداری این دست گل
1476
تابو شکن

مستقیم بخوره تو صورتت بهتره که دیگه نگی
خاله ریزه
خیلی ناگهانی خم شد و دسته گل را از
دستانش بیرون کشید و
شرورگفت:جووون شما فقط بزن خاله ریزه
گل ها را بو کشید و نمایشی مقابل مریم تا

کمر خم شد و با
شیطنت گفتم:سالم عرض شد عشق من
بعد هم کمر راست کرد و مقابل چشمان
مبهوت ما چشمکی زد
و گفت:چطور بود پرنده؟حال[ کردی؟
خندان و متاسف سرتکان دادم و گفتم:عالی
بود..بهترم میشی
دکتر
دست علیرضا را گرفتم و سمت خروجی قدم
.برداشتم
1171
نزدیک ماشین عمو نادر که رسیدیم.زنعمو با
دلتنگی پیاده شد و
1477
تابو شکن

سمت علیرضا قدم برداشت و علیرضا را
سخت درآغوش گرفت و
گفت:من به فدات مادر
عمه اما مثل همیشه مقتدر و محکم،آرام از
ماشین پیاده شدو گفت:به
خونه خوش اومدی گدای من
لب گزیدم نخندم.با مریم نگاهی ردوبدل کردیم

و مریم بیصدا
لب زد:عاشق کتی خانومم
.با سرتایید کردم و خندیدم
عمو نادر با هردو روبوسی کرد و گفت:ما
جلوتر میریم،شما هم
بیاین
عمو که ماشین را به حرکت درآورد،ماکان
متعجب گفت:ما با چی
بریم اونوقت؟
سوئیچ را از کیفم بیرون آوردم و مقابل
چشمانشان تکان دادم و
گفتم:با رخش من
1478
تابو شکن

1172
علیرضاخندان[ گونه ام را بوسید و مسخره
گفت:رخشت کجاست
شاپرک؟
با دست به پراید نقره ای گوشه ی خیابان[
اشاره کردم و جلوتر
راه افتادم.ماکان ناباور و خندان گفت:جان
من؟ما باید با این

بریم؟؟
چشمک زدم و گفتم:بلی
ناالن گفت:عزیزم یه نگاه به قیافه ی من
بنداز؟؟من اصال با این
قد و هیکل تو پراید جا میشم؟؟
قهقه سر دادم و گفتم:مشکل خودت دکتر
در صندوق را باز کردم و گفتم:علیرضا جان
چمدون ها رو بیار
از شوک درآمد،سمتم آمد و گفت:کی
خریدیش؟
نگاهی به قیافه ی هنگش انداختم و
گفتم:همین دوروز
1479
تابو شکن

پیش..البته با بابا رفتیم
ابرو باال انداخت و گفت:کال رفتی تو کار مخفی
کاری ها دقت
کردی؟
1173
نیشم را باز کردم:نگفتم چون دوست داشتم با
پوالی پس انداز
خودم بخرم..اگه به تو میگفتم میذاشتی؟؟

مسلما نه
:صدایم را کلفت کردم و ادایش را درآوردم
پرندجان پوالتو برای
خودت نگه دار..من برات میخرم
گوشه ی لپم را نامحسوس گاز گرفت و
خندان فاصله گرفت و
گفت:کارت به جایی رسیده که ادای منو
درمیاری؟
لبش را گاز گرفت:زشته شاپرک
حرصی دست روی گونه ام کشیدم و
توپیدم:واقعا که
1480
تابو شکن

مریم چشمکی زد و خندان گفت:ماکان رو اینم
تاثیر گذاشته
نگاهی به ماکان انداختم که با مسخره گی اول
یه پایش را داخل
ماشین گذاشت و گفت:بسم هللا...خدایا
خودمو به تو میسپارم
نزدیک شدم و با یک حرکت هلش دادم داخل و
غر زدم:بچه
پرو..بشین دیگه فقط بلده دلقک بازی دربیاره

دستنبد ظریفی که هدیه ی روز عقدم بود از
طرف علیرضا[ را
دستم کردم و به شاپرک های ظریفی که
آویزان ازش بود دست
کشیدم.علیرضا[ از پشت در آغوشم گرفت و
کنارگوشم لب
1174
زد:هنوزم ازت عصبانی ام که تنهایی بلند شدی
رفتی دیدن اون
آدم ولی نمیدونم چرا هیچوقت نمیتونم از
دستت دلخور بمونم
1481
تابو شکن

کمی به گردنم زاویه دادم و نگاهم را به
چشمانش گره زدم و
گفتم:رفتم چون الزم بود..نگفتم چون
میدونستم اگه ازت
خواهش کنم نه نمیگی ولی تا برم و بیام
خودخوری میکنی
میان آغوشش چرخیدم و خیره ی چشمانش
که تمام دنیای من
بود،لب زدم:ما روزای سخت زیادی داشتیم

ولی به خاطر عشقی
که بهم داشتیم دووم آوردیم..مهم اینه روزای
گذشته تموم
شده،یه نقطه ازش مونده بود به اسم یاسر
که من با رفتنم هم به
خودم ثابت کردم قوی شدم هم اون نقطه رو
از بین بردم..حاال
میتونم قوی تراز همیشه کنارت وایستم و تا ته
دنیا برای
زندگیمون تالش کنم
1482
تابو شکن

دستم را به سمت کرواتش بردم و حین
بستنش گفتم:میخوام یه
چیزی بگم
مهربان و شیفته نگاهم کرد و زمزمه کرد:دوتا
بگو
کروات را رها کردم و دو دستم را دو طرف
شانه اش گذاشتم و
پچ زدم:به یاسر گفتم عاشق افکار علیرضام و
شاید به خاطر همین
1175

هم هست که اینهمه سال هیچکس به چشمم
نیومد..این
مهربونی ذاتیت..این احترام گذاشتنت..این
حمایت های
زیرپوستیت..یه مرد مغرور و خشن شاید برای
یه مدت جذاب
باشه اما همه زن ها دنبال مردی ان که
بلدشون باشه و گاهی که
اشتباه میکنن جای زدن تو دهنش یا مسخره
کردنشون دستشونو
1483
تابو شکن

بگیره و بگه ایرادی نداره و همه اشتباه
میکنن..بلدشون
باشه..نگفته هم بفهمن چی ناراحتشون[
کرده..چی خوشحالشون
میکنه..تو منو حتی بهتر از خودم میشناسی و
...بلدی
نفسی گرفتم و سرم را نزدیک تر بردم و
مقابل لبانش پچ
زدم:دوستت دارم
1176

با خباثت خیره خیره نگاهمان کرد و شیطان
گفت:چشمم
روشن..یه لشگر آدم منتظر شمان اونوقت
شما اینجا دل و قلوه
میدین؟
خجالت زده کیفم را از روی تخت برداشتم و
خواستم از کنارش
بگریزم که دستم را گرفت و بامزه گفت:یه
لحظه..یه لحظه
1484
تابو شکن

نگاهی به علیرضا که خونسرد دست در جیب
خیره اش بود
انداخت و گفت:از این پرو یاد بگیر
علیرضا تک خنده ی جذابی زد و گفت :باید
از تو خجالت بکشم مگه؟
گردن سمتم کج کرد و بامزه گفت:از این تحفه
یاد بگیر
اشاره ای به کروات دور گردنش کرد و
گفت:خواهر دوماد،امشب
رو شما زحمت بکش..از فردا زنم برام میبنده
خندان سرتکان دادم و دست پیش بردم و با

غر توپیدم:گردنت
ک جان
ُر
ُ رو خم کن بیزحمت ش
1177
نگاهی به ماکان انداختم که کامال ریلکس و
خونسرد روی مبل
نشسته بود و با دقت به دهان خاله فخری
مامان مریم) چشم(
دوخته بود و گوش میکرد.کنار[ خاله فخری
برادر مریم،میالد به
1485
تابو شکن

همراه زنش نشسته بودند و بحث راجب
..وضعیت اقتصادی بود
فضا که کمی آرام شد و سکوت غالب
شد،عمه نگاهی به عمو نادر
انداخت و گفت:داداش شما بزرگتری شما
شروع کن
عمو نادر سرفه ای کرد و گفت:خب..من کال
اهل حاشیه نیستم
پس با اجازه ی همتون میرم سر اصل

مطلب..ماکان جان پسر
خواهرم هستن و خیلی ساله که خارج از ایران
زندگی میکنه و
اونجا داخل یه کلینیک دندون پزشکی مشغول
به کار
هست..مریم جان رو هم دفعه ی پیشی که
برای رفع دلتنگی
اومده بود ایران دیده و خالصه که دلش براش
رفته..این مدت
تحت نظر خانواده ها با هم تلفنی در ارتباط
بودن و فکر میکنم
1486
تابو شکن

هردو انقد عاقل و بالغ هستن و احتیاجی به
دخالت بزرگتر[ ها
نیست..امروز اینجاییم که به این ارتباط
رسمیت ببخشیم..اگر
حرف یا شروطی دارید خوشحال میشیم
بشنویم..بفرمایید
1178
خاله فخری لبش را تَر کرد و گفت:واال حق با
شماست و به نظرم

هردو سنش شون کامل هست و قطعا
احساسی تصمیم
نگرفتن..هرچی مریم خودش بگه..بقیشم هم
یه سری رسم و
رسوم معمولیه دیگه
میالد کمی روی مبل جابه جا شد و اخم کرده
گفت:فقط یه نکته
میمونه و اونم اینه که آقا ماکان قرار بعد از
ازدواج برگردن ایران
یا کانادا؟
1487
تابو شکن

نگاه ها همه سمت ماکان برگشت و برعکس
ما که اضطراب و
استرس داشتیم او کامال خونسرد و معمولی
دهان باز کرد و
گفت:با اجازه ی بقیه..من با مریم خانم هم
قبال صحبت کردم و
ایشون موافقت کردند..حقیقتا نمیتونم بگم
یکدفعه ای و یهویی
میتونم از اونجا دل بکَنم و بیام ایران چون غیر
ممکنه..من کل

زندگیم اونجاست و برای برگشتن به اینجا باید
تقریبا از صفر
شروع کنم..ولی چون به مادرم خیلی سال
پیش قول داده بودم
که یک روزی باالخره پیشش برمیگردم و ابدا
آدم بدقولی نبودم
و نیستم..با تمام سختی هایی که پیش رومه
برمیگردم اما نه االن
یا یک سال دیگه..حداقل دو سالی طول
میکشه..میدونم که قطعا
1488
تابو شکن

1179
دوری از دخترتون[ سخت هست اما من قبل از
اومدن به این
مجلس به ایشون گفته بودم..مریم خانم
میتونن این مدت رو
اونجا ادامه تحصیل بدن..امیدوارم که شرایطم
رو درک کنید
مجلس در سکوتی سنگین فرو رفته بود و
کسی حرف نمیزد.گله
مند و ناراحت نگاهم را به ماکان دوختم و با

نگاهم فهماندم که
..دلخورم به خاطر این پنهان کاری
مریم با سینی چای وارد شد و با دیدن سکوت
همگی مان،روبه
میالد گفت:من قبال با مامان راجب این موضوع
حرف زده بودم
خاله فخری لبخند کمرنگی زد و گفت:چایی رو
تعارف کن مامان
با همین حرف جو کمی از حالت اولیه اش
فاصله گرفت و همگی
1489
تابو شکن

دوباره مشغول صحبت راجب تاریخ عقد و
..مهریه شدند
من اما دلخور و بق کرده نگاهی به مریم
انداختم و با دست سینه
را کنار زدم و پرخاشگر گفتم:نمیخورم ممنون
مهربان نگاهم کرد و زمزمه کرد:برات توضیح
میدم
پوزخند زدم و رو برگرداندم.روبه علیرضای
فکری و ساکت
گفتم:تو هم میدونستی مگه نه؟

1180
لبخند آرامی زد و کنار گوشم پچ زد:نگفته که
کال نمیان..یه مدتی
طول میکشه فقط
نگاه دلخورم را به ماکان دوختم و بیصدا لب
زدم:خیلی آب
زیرکاهی
تا آخر مراسم سکوت کردم وبه حالت قهر نه
چیزی گفتم نه
اظهار نظری کردم
1490
تابو شکن

به حد مرگ از دست هرسه عصبانی بودم
برای همین هم به
محض تمام شدن مراسم و برگشتن به
خانه،جلوتر از ماکان و
علیرضا وارد خانه شدم و با گام های بلندی
خودم را به اتاق
رساندم و در را محکم بهم کوبیدم.علیرضا[
چندبار تا پشت در اتاق
.آمد اما در را باز نکردم و زیر لحاف خزیدم
چندباری هم ماکان تا دم در آمد اما هنذفری را

داخل گوشم
گذاشتم و اجازه دادم موسیقی با بلندترین حد
ممکن داخل
.گوشم پخش شود
مدتی گذشت و کم کم چشمانم گرم خواب
شده بود که صدای
موسیقی قطع شد و صدای زنگ خود گوشی
بلند شد.متعجب
نگاهی به صفحه انداختم و با دیدن تماس
علیرضا رد تماس
1491
تابو شکن

1181
زدم.بالفاصله بعد از علیرضا ماکان زنگ
زد.پوزخندی زدم و اورا
هم ریجکت کردم.هنوز ثانیه ای نگذشته بود که
اینبار مریم
تماس گرفت،گذاشتم انقدر زنگ بخورد تا قطع
شود اما انگار
هرسه دوست داشتن کامال کالفه ام کنند چون
به ترتیب پشت
.سر هم زنگ میزدند

خواستم گوشی را خاموش کنم و بخوابم اما
دلم نیامد.آخرین
بارکه زنگ خورد بدون نگاه به صفحه تماس را
وصل کردم و
فریاد کشیدم:چیه؟؟؟[
صدای خنده ی ماکان بلند شد و با همان لحن
شوخ گفت:پرده
گوشم پاره شد پرنده،چته؟[
پره های بینی ام از عصبانیت باز و بسته
میشد،حرصی غریدم:چی
1492
تابو شکن

میگی ماکان؟نکنه چیز دیگه ای هم مونده که
نگفتی؟
خندان گفت:خودتو لوس نکن بیا
بیرون..میخوایم بریم
بیرون..دنبال[ مریم هم میریم
دهن کج کردم و گفتم:یه نگاه به ساعت بنداز
دکی..اینجا ایرانه
نه کانادا..این وقت شب عمرا مریم بیاد..در
ضمن هرجایی هم
دلتون میخواد تشریف ببرین..فقط بذارین من

کپ مرگمو بذارم
1182
بالحنی نیمه شوخی نیمه جدی لب زد:تا یه ربع
دیگه حاضر و
آماده نیای بیرون..درو میشکونم میدونی که
ُ من حرفم حرف
عصبانی توپیدم:هی..هی..اینجا شیراز و خونه
خودتون نیست زور
میگی ها..اینجا تهران و خونه ی بابای
منه..جراتشو نداری
1493
تابو شکن

حرص درار خندید و گفت:خونه داییمه و جرات
هم
دارم..بیام؟؟هوم؟
..کالفه هوف کشیدم و غریدم:میام..میام
وقتی در اتاق را باز کردم علیرضا را روبه روی
خودم دیدم.دست
در جیب،پای چپش را دوال کرده بود و به دیوار
پشت سرش تکیه
داده بود.با دیدنم ابرو باال انداخت و گفت:چرا
درو باز

نمیکردی؟همه فکر کردن باهم بحث مون شده
کیفم را روی دوشم انداختم و بی هیچ حرفی
از مقابلش گذشتم
و سمت سالن رفتم.دنبالم آمد و آهسته
غرید:پرررند
داخل سالن کسی نبود و معلوم بود که همه
داخل اتاق ها یا
خوابیده بودند یا میخواستند بخوابن
1183
1494
تابو شکن

در را باز کردم و تند کتونی هایم را پوشیدم و
بدون توجه به
ماکان که داخل پاگرد پله،کنار[ آسانسور
ایستاده بود،پله ها را در
.پیش گرفتم و تند پایین آمدم
وارد کوچه که شدم نفس عمیقی کشیدم و
سمت پراید خودم
که آنطرف کوچه پارک بود،رفتم و پشت
.فرمان نشستم
کمی بعد هردو داخل ماشین نشسته بودند و
یکی خندان و

دیگری حرصی نگاهم میکردند.بدون نگاه
گفتم:کدوم قبرستونی
باید برم؟
علیرضا با تشر اسمم را صدا کرد و سرزنشگر
گفت:این چه طرز
صحبت عزیزم
کمی مایل نشستم و رو به علیرضا که صندلی
جلو نشسته بود و
1495
تابو شکن

ماکان که عقب لم داده بود،غریدم:واقعا که
خیلی رو دارین
کف دستم را جلو بردم و نالیدم:من باهاتون
اینجوری بودم..عین
کف دست..اونوقت شما چی؟
ماکان خیلی[ مسخره مچ دستش را کج کرد و
خنده دار گفت:ما
باهات اینجوری
1184
لب فشردم تا نخندم.ابروهایم را بهم نزدیک
کردم و غریدم:دلقک
سرش را نزدیک صورتم آورد و کنار گوشم پچ

زد:بگیم غلط
کردیم ول میکنی پرنده؟
گره ی اخمم را عمیق تر کردم و چرخیدم و
حین روشن کردن
ماشین پرسیدم:کجا برم؟
لنگ های درازش را به صندلی تکیه زد و
گفت:خونه ی خاله
ریزه
1496
تابو شکن

مقابل خانه ی مریم نگه داشتم و دستی را
کشیدم.ماکان تک
زنگ زد و به ثانیه نکشید که حاضر و آماده از
در خانه شان بیرون
آمد و داخل ماشین نشست.با چشمانی گرد
برگشتم و گفتم:دم
در نشسته بودی؟
چشم تاب داد و گفت:خیلی[ وقته منتظر بودم
بعد هم لبخند مکش مرگ مایی برای ماکان
زد.متاسف[ سرتکان
دادم و فرمان را پیچاندم.خیره ی ماشین روبه
رویی پرسیدم:کجا

برم؟
1185
علیرضا دست به سینه روی صندلی لم داد و
لب زد:بریم یه چیزی
بخوریم من گشنمه
متعجب و حرصی نگاهش کردم:جنابالی مگه
شام نخوردی؟
1497
تابو شکن

تک خنده زد:ایرادی داره دوباره گشنم بشه؟
عجبا
نه ای زمزمه کردم و انقدرگشتم تا یک اغذیه
فروشی پیدا کردم
که باز بود.از ماشین پیاده شدم و روبه نگاه
مبهوت شان گفتم:نگاه
به قیافه ی اینجا نکنین..ساندویچ هاش بسی
خوشمزه ست
چشمکی زدم و جلوتر از همه شان وارد
شدم.درواقع که دروغ
.گفته بودم و اولین بار بود که اینجا می آمدم
صندلی را عقب کشیدم و نشستم.مقابلم
ماکان و مریم نشستن و

.علیرضا کنارم
نگاهی به ماکان و علیرضا کردم و گفتم:نکنه
من باید برم سفارش
بدم؟؟
علیرضا خندان بلند شد و لب زد:باز افتادی رو
دنده لج خدا رحم
کنه
1498
تابو شکن

1186
تا سفارش مان آماده شود از مریم
پرسیدم:مامانت میدونه این
وقت شب اینجایی؟
چپ چپ نگاهم کرد و گفت:نه پس..از خونه
فرار کردم
به صندلی تکیه زدم و دیگر چیزی نگفتم.خودم
را مشغول گوشی
نشان دادم.صدای ماکان آمد که گفت:باز
..رفتی تو قیافه که
پوزخندی زدم و گفتم:نرم؟؟هرسه تون
میدونستین جز من..یعنی
یادم میاد هرچی میشد من اول کف دست تو و

مریم میذاشتم
..دلم میخواد جیغ بکشم
لب گزید تا نخندد .چشم درشت کرد و به
سختی گفت:تا حاال
یه پرنده قهر کرده ندیده بودم که
دیدم..جووون جذاب کی بودی
تو؟
1499
تابو شکن

نگاهی به علیرضا و مریم خندان انداختم و
غریدم:جوووون دلقک
کی بودی تو؟
هر سه از خنده منفجر شدن و تک و توکی که
داخل مغازه بودند
.سرچرخاندند و با تعجب نگاهمان کردند
1187
ساندویچ ها که آماده شد،حین باز کردن کاغذ
دورش جدی
پرسیدم:چرا به من چیزی نگفته بودین؟
مریم کمی نوشابه خورد و گفت:میدونستیم
ناراحت
میشی..خواستیم یکم به تاخیر[ بندازیمش

ابرو باال انداختم و حرصی گفتم:ممنون که انقد
به فکر من بودین
روبه ماکان پرسیدم:واقعا نمیتونی زودتر بیای؟
نکنه میخوای بری
و دیگه نیاین ها؟؟البد برای اینکه ناراحت نشم
گذاشتین لحظه
نود بگین که قشنگ سکته بدین منو
1500
تابو شکن

بلند خندید و از شدت خنده سرش به عقب
پرت شد.کمی که
آرام شد خم شد و سرش را نزدیک تر آورد و
پچ زد:نه واقعا
برمیگردم ولی طول میکشه..قول
نفس راحتی کشیدم و غریدم:جرات داری
برنگرد
اول مریم را رساندیم و بعد سمت خانه
راندم.مقابل خانه که پارک
کردم،ماکان پیاده شد و گفت:خوش
گذشت..مرسی پرنده
ماشین را قفل کردم و علیرضا را که کنارم
ایستاده بود را سمتش

:هل دادم و گفتم
1188
بیزحمت این رفیقتم با خودت ببر
:علیرضا متعجب نگاهم کرد و گفت
!جان؟
:نیشخند زدم و جلوتر راه افتادم و گفتم
1501
تابو شکن

امشب پیش رفیقت میخوابی تا درس عبرتی
باشه برای آینده که
از من چیزی مخفی نکنی
شلیک خنده ی ماکان بلند شد و از خنده به
سرفه افتاد
:علیرضا غرید
..زهرمار...همش تقصیر تویه
:دنبالم راه افتاد و نالید
گناه من چیه االن؟
تند وارد آسانسور شدم و محل ندادم.معترض
:صدایم زد
پرند
خونسرد راه اتاقم را پیش گرفتم.مقابل در
اتاق ایستاد و شاکی

:گفت
1189
داری تنبیه میکنی منو؟
:در اتاق را تا نصفه بستم و با نیشخند گفتم
1502
تابو شکن

من از اون دلقک و خاله ریزه انتظار داشتم
ولی از تو نه..ناسالمتی
تو شوهرم بودی ها..برو بخواب مزاحم هم
نشو
و در را روی صورتش کوبیدم.صدای زمزمه
:اش آمد
به خدا که من بغلت نباشم کابوس
میبینی..ببین کی گفتم
:بعد هم حرصی مشتی روی در کوبید و گفت
لجباز
صدای قدم هایش آمد که دور شد
خندان سر تکان دادم و خودم را روی تخت
پرت کردم
با لبخند و ذوق نگاهشان کردم..ماکان و مریم
و که همین چندروز
پیش به عقد هم درآمده بودند،خیلی[ شیک و

مجلسی کنار هم
ایستاده بودند و توی سر و کله ی هم
میزدند..زن عمو لیال و عمو
1503
تابو شکن

نادرهم کنار هم نشسته بودند و عمو نادر با
سرخوشی چیزی را
دم گوش زنعمو میگفت و میخندید..عمه کتی
مهربانم که پرشور
و شوق مشغول جابه جایی هفت سین روی
میز بود..مامان و بابا
1190
قرآن را باز کرده بودند و غرق خواندن
بودند..کنارشان امیرحسین
نشسته بود که هرازگاهی به شیرینی های
چیده شده داخل دیس
دستبرد میزد و سرش گرم گوشی بود..به
خواهش و اصرار من،ماه
منیر و عمو رحیم هم آمده بودند و قرار بود تا
تحویل سال نو
..کنارمان باشند
لبخندی از ته دل زدم و خدا را بابت داشتن

.تمامشان شکر کردم
تنگ ماهی را وسط میز گذاشتم و خیره ی
دوتا ماهی بازیگوش
1504
تابو شکن

:و قرمز خوشگل پرسیدم
چقد دیگه تا تحویل سال مونده؟
:مامان با محبت نگاهم کرد و گفت
یه ربع دیگه
دستی به شال سرم کشیدم و کنار علیرضا[
نشستم.سرش داخل
:گوشی بود و داشت پیام میداد،آهسته پرسیدم
کیه؟
:سربلند کرد و گفت
1191
هومن..قراربود برگشتم با هومن شریک شم و
شرکت بزنیم..دارم
سوال میکنم جا برای شرکت پیدا کرده یا نه
:خندان گفتم
االن اخه وقت این کاراست؟
:لبخند زد
خودش بحث رو پیش کشید

:دستانم را بغل گرفتم و زمزمه کردم
1505
تابو شکن

میخوام یه چیزی بگم
:گوشی را قفل کرد و منتظر نگاهم کرد
جان
:لبم را تَر کردم و گفتم
میخوام برای کنکور ارشد شرکت کنم..به
نظرت موفق میشم؟
:چشمانش درخشید و با تحسین گفت
معلومه که موفق میشی عزیزم..شک نکن
:ذوق زده گفتم
1192
ایشاهلل
:ماکان گردن کج کرد سمتمان و پرسید
چی میگین دم گوش هم هی پچ پچ
لبخند زنان نگاهم را به نگاهش گره زدم و
:گفتم
فضولی مگه؟
:چشمانش خندید و پر مهر گفت
حیف که برام عزیزی..خیلی عزیز
1506

تابو شکن

:عمه با خنده گفت
بچه ها همش ۵دقیقه مونده..به جای کل کل
دعا کنین
چشم بستم و بعد از خواندن دعای تحویل
سال،از ته دل زمزمه
:کردم
ممنونم ازت..با اینکه هیچوقت بنده ی خوبی
برات نبودم و خیلی
وقتا تورو فراموش کردم اما تو هیچوقت رهام
نکردی و تو تمام
ثانیه ها و لحظه های بی کسیم شدی پناه و
دستمو گرفتی..بازم
..پناه بمون و رهام نکن
1193
چشم که باز کردم مجری تلویزیون با ذوق و
شوق سال نو را
تبریک گفت.بلند[ شدم و اول از همه عمه را به
آغوش کشیدم و
:کنار گوشش لب زدم
خیلی دوستت دارم
1507

تابو شکن

:مهربان گفت
من بیشتر
تک تک به آغوش یکدیگر رفتیم و سال نو را
تبریک گفتیم[.
:علیرضا را محکم در آغوش کشیدم و لب زدم
هیچوقت تنهام نذار
:مرا به خود فشرد و گفت
نمیتونم تنهات بذارم چون تو تمام منی..آدم
مگه میتونه تمام
خودشو تنها بذاره؟
با کمی تعلل خودم را به آغوش ماکان
:رساندم و گفتم
رفیق قول دادی برگردی..منم رو قولت
حساب کردم ها..نشی
بدقول
1194
:لب زد
ُ قولم قول پرنده
1508
تابو شکن

نگاهی کلی به عزیزهای زندگی ام انداختم و

چشمانم روی چهره
:ی مهربان بابا جهان مکث کرد،بیصدا لب زدم
عاشقتم
خندید و چروک های ریز کنار چشمانش نمایان
شد.روزهای
سخت زیادی داشتم..و قطعا روزهای سخت
بیشتری پیش رو..اما
من باور دارم که اگر مسیرت درست باشد در
پایان پیروزی از آن
..توست
..پایان

